
ΕΤΣΙΙΠΙΤΊΚΠ ΕΚΑΗΣΙ-Ι

γ-. τγίί'Λ νόμου ι-ν.ύρΜτη τη; Α:οϋ>···ους Συχ: xrr ε ·· 7
>.ή εχτορευμχτον.'.ίώτ· 7 v.2 άλλο; ί;ατ7:1::··.

Πητ>; ιη Ηηνλή roiv Ελληναν

). ΓΙρον.εχένευ να εάχτραλιτόε: -/.a·, ε:ατηρη>εί :: υίη- 
y- οτίτεεε r, χτράλε’.α τη; -χνύεωτ'.νη; 7ωή; ν.ατα τ’- 
; τχί. τη ττε:ίχτ:χ vjx: τη νεταρε:’ εχτερ£υυ.ατεν.::ωτ:;·.. 
••.a: να εζΐυν.ολυννεύν ε: Τεάνε-.ς χεταεερε; 7υτων. ν.αταρ- 
-τνν-.ε ααό το Α:ε·ύ·η Xα.τ-.λανν ( Ιργαντμό 1.λΙ.<». η 
Α’Ε'άνήε: Xvacαττ «wa ατο-.ιλή εμτορευματ:·/. οωτ α ι·-
χτκιί national ' convention κ t >ιν sake πο-
'.'TAINJ-liS_ του ,τογεάεην.ε ττη I svtsr 'τη i. I i.9 . 2
7.a: τυτν.α τέΰηχε τε :τχύ ε:ε·&νω; χα: την ϋ.!).]!1ί/.

2. Ετε-.εή γ:χ τεχνιν.ε.; λόγου; εεν ήτα·, ουνχτή η εχχρ- 
·χε**ή 77c εν /.εγω Συμεχτη;. 17τη μ ηχτε τ o.. c :: :ε/.τττε ; 
εχτερ εοχατεν.'.εωτίων να υτοίά#.ϋυν ττη·Γ χρ·χοε:α Αρχή r- 
: τμέν2 τληρερερ'.αν.χ ττε:χείa μέχρ: την 6.0.1982 7.;: χο- 
:η"ή·5η·/.ε τεείοεο; χαρ: τε ε γ:χ τη τυμμε:ρω τη των ι-νεων» 
7.2: «υτχρχόντων» (ν.ατα την evvc-.x τη; Συμεχτη; εμτε- 
:ευχχτοχ: όωτ ίων, τεο; τ·.; .ταχ:τήοτ.; τη; Σομίχτη;. μέχρ: 
Ι.Γ.Ι080.

ο, Ντο μέχρ: τήχεεχ :: χε τηχα η εν λόγιο Λ.Σ. τρεαετ::ή- 
λην.ί χε 7τερά;::ΐ ρτου Ι.Μ.Ω. του υ:(Λετήlxrr.iv ααί την 
!·'τ:ττετή Νχυτ:χής Ατοχλείν; αυτού. τη 2.4.19S1 7.α·. 
τη 1-3.6.1083.

4. Η Α·ε-5νή; αυτή Συμίατη ν.α·5ορίζε: τ:; χτχ·τή:ε·.; 
•·:χ την ν.ατχτν.ευή, έγν.ρ:τη. εα:όεώρηττ ν.α: εχ.εγχο των 
εχτ ο ρ ε υμ χ τ ο ν.: ί μ τ: ω ν ν.α: χτοτε/.ε:τχ: χτε τα χχόλουν a
τχτχατα:

a) ΚΤΡΙΟ ΣΩΜΑ: Αναρέρετα: ττα αν.όλευύα ·>εχ::τα:

Ο::—χοί. ερ αρμογή. :ον.τμή— εα:·υεώρηττ -εγν.ετη—τή- 
μανση. ατοΒοχή—έγν.ρ:τη. ελεγχτεί;, υττογταρή—ετίν.υρωτη
•—ααοτεχή—έγν.:::η—τρβτχώρητη έν2ραη :τχύ;. ό:ατ:χχ-
τ:α τεετετείητΓ,ς. ν.αταγγελία, λήάη. ε:ευ-μετητη αχε.τεη- 
τητεων. ,ετ:ρυλάξε:ς. γνωττοτεέητη «εα: αυ·5εντ·ν.ετητα ν.ε

• ι.. Συχΐάτειο;» αετ: Λ:ε-5νών Ι'ΐα'/εν.τχοιν αρε; αττεταγήν 
τνγν.ρεετεων εν ναλαταη 1942... ε: οτ.εεες αρερε^ν ττην 
ν ταχετρητη ν.α: α::α/.ε:2 των αλε:ω/ 7.ϊεω; ν.α: αετόν τη; 
>τε·α/.ε ;; Xαυτ.τλοια;. ετ:: ·ώ:τε να ν.αλυτίε. τε νεχο·ί«- 
- ν.ε /.ενέ του υτήρ·/; γ:α ερ:τχ;■· α -ύεχατα των τοχέων αυ- 
τ .. ν.>->ω; ετ:·.:η; να ^εατ τίον είεεοτ-.εετ/.ε; ε.ατα- 

; γ:α την ενυεεττ, Α’.αταγχάτων ν.α: Λτοεάτεων τ:εν.ε:χέ- 
····.. να ρυνχ:'4εντα: ν.ατά τρίτο ατλεύατορο ε: λ-:ττοχέρε:ε; 
·;:2 την εταρχογή των ::αταα·ω/ των ανωτέρω ντχελε- 
ττ γάτων.

Τ. Ε:ϊ·λ5τ::ϊ ν.ατο. αρ ύρε τε τ/;.Ι:ε X: :.ευ τροελε ::: τα 
ο./.· λε.-άα:

ν ν.υ-

'Αρν/ρο 3: ΓΙρεόλέτε: ετ: τ:οτετονήτε.; ατε χυρ:ο ίωχα 
τη; Σύχεατης γ·νε.ντα: χε Ν’όχε. ενω τρ:τοτε:ητ::; ττε 
Π αραρτήχατα γίνοντα·. χε Π.Λ. του εεεοίε-εντα: χ:τά ατό
τρέτατη των Ττευργών Ιύάωτερ-.χών. ΛΙεταρορών ν.α: Ιό.τ:- 
ν.ε:νων*.ών ν.α: Ιέχτορ.ν.ή; Ν.ωτ:λ:α;.

”Λρ-ΰρε 4: Αναρερετα: ττ.; υτογρεω:;:; .ε εν.τητων ν.α: 
μεταρερεων εχτορΐηχατοχείωτων.

\ναλυτ:·/.ά το iz-jzo 4 -Ζ~Λ.\ί~1\ *;'.ατά ττχ.τχ-'ρχφο. τχ
.όλουνα:
a) Η εαΰ'ύνη ·,"j2 τη ί.χτή:ηΓη των r.JL τ.ιζι ·.'■! χ τ χν.: c ω τ * ω ν

*/.2TarTarr,. τη*/ τήτ.-τη των1 ττων */.χ*. των
εεαα:ών τη;, τυντήρηση'; ετ:->εώρη;η;: ν.α: τη:, αν τη;
ν.αλω; ν.α: τη χη ειαντνηαή τευ; όταν εεν τληρεύν τευ; τυ- 
τιν.ου: ν.α: ευτ:αττ:ν.ούς όρου; ζτρα/.εία;, ανατίό-ετα: ττεν 
ι;:εν.τήτη τους.

6) Ετ: εμτερευματ:ν.::ωτ··.·:ν τευ εεν οέρευν «τ-.ναν.ίεα 
£,ν.ρ:τη; ατράλεια;» ή η ν.ατά:τααή τευ; εγν.υχονε: ν.ίνόυνο 
γ:α την α:ράλε:α τη; χεταεε::.;. ε: χεταρερ::; χτερούν να 
ε ε νηΑευν τη χεταρερ ά τευς.

ν.ενων.

ε) Π-ΑΡΑΡΤΗΜΛ 1: Περ:λαχ·άν;. τευ; Κανεντμεό; 
του ρτυχίζουν τα -5έματα οον.ηχήτ, ετ:-υεώρη:ης. ε·ρν.::τη; 
7.α: τυντήρηετη; των εχτορευχατο/.Αωτίων ν.α: ου—/εν.ρνχενa 
ν.ατα ν.εράλα ο τερ:λαχεά·/ε: του; εάή; Κανον—μεΰρ:

Κεαράλα.ε 1: Κε:νεί Κανεν.τχε: τε όλα τα τυττήχατα

Κιρα'/.α:ε II: Κανεν:τχο: γ.α την εγν.ρ-.ττ. νέων εχτετευ- 
-ατεν. ίωτίων ίάτε: τευ τΰτευ τη; τχεείατης.

Κιτχλχ:: III: Κ x*/CV! τ;ιS: γ ·. χ την ίγν. τ · τ η ν γ :ον ?μχ:-
-;ΐ2τ:χ.:το)τίςον C2xt·. ^zr^oy.ivr,; ε%'τ.; .της.

Κ2 ν cv: r jlo ! 7:2 τ η ν £·;*/.?:rr. '"ων
: zjrizzzy.: ςω τ ίων μη Σγν.ΐν.ρ νχίνων 7.2ΤΧ τ; 7fCV', της

ν.ατατν.ευή;.

γΐ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.: Καλεεί::: τ·; α.αταεν.Γ.τττ.ν.ό; 
.-τα:τήτε:ς ατραλεία; ν.α: τ:ς ίεν.νχές.

3. 'Γοτερα αετό τα ανωτέεω. τρεν.ενχενευ τ Χ:ότα μα; 
ν α είνα: ουνετή; οτ:; ::ε-ί.νεί; τη; υτε'/εεώτε:;. αλλά 7.α: 
να μττρεύν ε: αρχότ':; Γτηρευίε; της -.2 ϊλεγνευν την τή- 
ρητη των : ατάςεω*ι τη; Σΰχέατη;. έττ: ωττ: ν; εα7Τεα- 
.•.:ζετα:-η αοραλή; •/τητ.μετείητη των εχτεεε.νοττεν. έε-ιτίων.

ίνετα: αταραίτητη η ν.υρωτη τη; α.εοεοεω Λιοννεϋτ
Σέχίατη;.

15. Λταραίτητο ν.είνετα: ετίοητ να γίνουν εε—χένε; ττοτε- 
το-.ήτε:; ν.α: τ-υχτληρώεε:; ;:2τάάεων: τευ Ν.Α. IΜΊ ’73 
“ 11 ετ: ί\ώο:·/.ο; Αηχοοίου Χ α.τ ν.ού Α:ν.α:ευ·>. τευ Ν.Α. 
‘•'7.V7I "τεεί ν,αταχετεήοεω; τλτ 7ΐ·:.τττ:ν.ότητο; των εχτε- 
::ν.ών τλοτων». του Ν. 1373/83 «Κύτωοη Α.Σ.. «γ:α την 
ν.νταχέτρητη ττ; γωρητ-.ν.έτητα; των τλείων I960» ν.α: 
τευ Ν.Α. 93'74 «ττερ: ν.υρώτιω; ττ; υττογραρετοτ; εν Λενοί-

γ) Με ε.εύνή μεταρορά :άεμε:ώνεντα: ό/.α τα ττά::α του 
μετολα-ούν ν.ατα τη εταν.ίνητη του εχτορεγχατεν.:·ε·ωτ:ευ 
χόοα οτην Ε/.λην:ν.ή Εύ~:ν.ρά:ε::ί, τν οχεία τρεηγούντα: ή 
ετεντα: της ε:ε-Sνούς μεταρετάρ.

Αεί'ρο 5: Π ρΆ/.ζτ,ζ: τη εύλχ’.τη των -λεχάτων έγχ;:- 
τη; ν.α: £τε:-5εώ:ηοης των ε-χετορεγχατον.:5ωτίων γε xor/Τς 
Αχοραεε:; των Γττυτγοόν Β:ομη>ιαν:ας. Ειεργειας χα: Το- 
/νολογίας. Μεταρορών χα: Ελε:ν.ο:νων:ών χα: Ερχε:ορ:ν.ής
Ναυτιλίας ν.α: τη υεταϊίεατη αρμ·ε·ε:ετή·των γ:α τα -/έχν-
Τ 2 2ΧΤά. ττον Ελλην:*/.τ Ν ηε-'νώχονα μ: Π.Α. του εχεί-
:ΙΤ2! μ·!Τ2 2χ·ό τρέτχτη τ ων ίειων Ττουργών.

Ά;ύ;τ 6: A/v2cir£T2t ττον έλιγχς των :μ-ο:ιχμχτ£7.:-
6ωτίων */.χ : τ:ς ν.ν:ώτι:ς 7*. 2 ^2Τ2Τ2Τη των τ'.χτάςεων του
άρίρου 4. Ο έλεγχος των εμχορευχχτοχ:ίωτίων ατ>ατ··&ετα: 
ν.ατά λόγο τοα:χή; αρμοε:ότητας ττην Ε.Ε.Π. — Λ:με- 
ν.ν.ές Αρχές ν.α: ττην Ελ7.ην:χή Αττυνεμία.

Ότον αρορ-ά την επίολή χυρώτεων. ττροέ'/ίέτετα: ε)τ: 
εα'.ίάλλοντα: ατό μεν τ:; Γτηρετίε; του 4ΈΝ. ούαριονα χε 
τ:ς τχετ:ν.ες ό:ατάάε:;; τευ ΝΑ 1S7/73 (Κ.Α.Χ'.Δ.) ατό 
:: την Ελληνιχή Λττυνεχία εύχρω/α χε ε:ατάρε:ς ατόρατης 
του Ρτουργεϋ Αημότ:α; ΤάΞης του ·5α εν.εο-5εί.

.Αρνρο 7: II τρέχε: τη ουνατότητα ετεχτατη; τη; εραε- 
χεγή; ε:ατάάεων τη; Σύχίατης ν.α: ττ:; μεταρερές του 
ενεργεύντα: μόνο χέεα ττην Ελληνιχή Ετ:ν.ράτε·.α χε Π.Α. 
τευ ενυείτετα: μετά ατό τρέτατη των Ττουργών Μετχεοροιν 
ν.α:Έτ’.χε:νο)ν:ών ν.α: Εμτετ:ν.ή; Ναυτ:λ:αρ.

ΛτΑρο 8: Καό»ορί7ε: τ:ς τερ:ττώτε:; έν.εοτη; Π _1. ττος 
ρύ-λμτη τνγχδν.τ:μένων Άερχάτων χα-5ώς ν.α: λεττοχορπών
γ:α την εραρμογή τη; Σΰμϊατης χο-λώ; Γτίτ-η; χα: την 
αναττολή εραρμογή; αυτής τε τερίττωτη τολέμου.



Άρ-δρο 9: Αναφέρεται στο χρόνο έναραη; ϊίαρμογή; της 
Σίύμίχση;.

Άρ-δρο 10: a) Η ταράγραφτ; 2 τον άρ-δρον 24 τον Κώ- 
οικα Δημοσίου Νχντικον Διχαιον ('Κ.Δ.Ν.Δ. ; τροτοτοιεί- 
-,ι·. ί~~: ώστε va ταρέχετα: η 2-ννχτότητα ανάδεση; έκοοση; 
τιστοτν.ητικών καταμέτρηση; ή arvayιατχμετρηση; σε ελ
ληνικού; νηογνώμονες. τροκειμενου με τον τροτο αντο ac 
ε νός να ατορροφη-δεί ένα pipe; too έργον τη; έν.Βοση; τον 
ανωτέρω τιστοτοιητικών με ανάλογη ελάφρννση των Λιμε
νικών Αρχών κα: αφ' ετέρων να ντοόοτδη-δε: με την :;·,7:- 
τερη αντή μεταχείριση η ανάττνςτ τον;.

ί) Σε αία ετοχή τον η αναζήτηση νέων ευκαιριών εργα
τιάς ατοτελεί τρχγμχτικότητα όχ: μόνο ττον ελληνιχο αλλα 
•/.a: ττο Βε-δνή χώρο, κρίνετα: σκότιμο ότως με κατάλ
ληλη τροτοττοίηση της ταραγράφον 1 ττν άρ-δρον 2δ τον 
Κ.Δ.Ν.Δ. τεοόλεσ-δε: η Βυνχτότητα εσονσιοΒάτησης των 
Ελλήνων Ναντηγών γ:α Βι-ενέργεια καταμετρήσεων ή τια- 
καταμετρήσεων τλοίων.

γ) To άρ-δρο 30 τον Κ.Δ.Ν.Δ. κα-δορίζε: ~α τχετ·.·/.ά με
_______ :—____ r ' ____ ___ _______ ' .... . ίτ.·.,— ...ττν καταμέτρηση vi'JL2T2 rc-j vticcctt/ ν 2 ρ^μίζε,ντα·. με

Π. Διατάγματα. 'Γγτ·:^ c ς 27ΓΤ ττ. y/jε(0γτ,. μ: TS

X. 1373/83. τη; Δ.Σ. "·2 y.z-τιί-ζτ.ΖΎ' 3~ζζζ:~τTC

C»(J ; στα -δέματα rpiαστε-δονν κα: τ2 της y.7Ta;ji€Tp η*

nr κα: χ/ακαταν.έτ:ηΓης των τ:λ&*.ων rc-j cev uttc^'CV"2'.

'ΤΤ. Δ. Σ. Γ·:α το λό-'Τ 2J τ-ό r j;xt:/.τ,ρώ*/: τ ί ·. y.iT άλληλχ Τ*

ρο 30 τον Κ.Δ .Κ.Δ.

) Με την τροττττοίηττη - ευ επερχεται. με tc ιπχίαλ/.όμ:VC

σχίοιο Νόμον, στο άρ-δρο 37 του Κ.Δ.Ν.Δ.. τροίλέτετα: 
ότι ο: χμα.ΐές και τα έξοΒα μετακίνησης, των μελών των 
κατά τόεεον; οτγάνων τη; Ετι-δεώοητης Βατοτίχών ΤΓλοίων 
(ΕΕΠ). -δα βαρύνουν το Λογαριασμό Ετι-δειωρήτ-ιων τη; 
Ττηρεσία; αν τής.

Αλλά κα: γενικότερα. γ:α να έχε: ετι.τνχία η τρ-οστάδεια 
rev καταβάλλεται για ατοκέντρωση τον έργον τη; ΕΕΠ 
στον τομέα των ετι-δεωτή,σεων. rpc; ο«νκόλυνση των τολι- 
τών. χταιτείται η αύξηση των τόρων τον ανωτέρω λογαρια
σμοί. τροκειμένου να αντιαετωτίζσνται διάφορες λειτονργικες 
Β στάνες.

Για τοντ λόγον: αντονς. με την τοετοτοίηστ, τον άρδτεν 
34 rao. 3 τον Ν.Δ. 973/71 rev τροίλέτει ότ: τα τέλη 
καταμέτρησης τεριέρχοντα: κατά το μ:σό στο Δημόσιο κα: 
κατά το άλλο μισό στο Ναυτικό Ατομαχικό Ταμείο ίΝΑΤ'. 
το τοσοστο rov τεριέτχετα: στο ΝΑΤ. ·5α τεσιέσχεται στο 
εξής στο Λογαριασμό Ετι-δ-εω ρήσεων τη; EG Π. γεγονο; 
rov -δα καταστήσε: Βννατή την χ;τ:μετώτ:ση των αναγκών 
τον καλύττοντα: ατό σντόν. χωρίς ετιόάρννστ. τον Δημόσιόν, 
αλλά -/α: νωρίς ονσιαστ-κή μείωση των εττδων τον Ν.Λ.Ι.. 
εεεομένεν ότ: τα τοσά rov ειστράττε: είναι τολν χαμηλα.

ε Το άρ-δεο τρίτο τον Ν. 13.3 ^83 κα-δοσίζε: τεοιοοι- 
ττικά τι; τερ:ττώσεις rov επτρέτετα: η έκταση Π.Δ. κα: 
Γ.Λ. Συγκεκριμένα τροόλέτε: την κύρωση τ-ροτοτοιήσεω·- 
,α: σ-μτληρώσεων τη; Σύμβασης ή των ταεαρτταάτων τη; 
.·: Διατάγματα κα-δώ; κα: την ατοοεχή συστάσεων κα: ονη
γών τον Διε·3νον; Νχντιλιακον Οργανισμόν τον χ.χοιί:οντα: 
-την ε:αρμογή τη; Σύμβασης. μ: ατοοάσει; τον "ΓΕΝ. Μέ- 
-ε: ετσ: κενό ως οτρος τον κα-S ορισμέ. των λεττομερειών για 
τη·< εοαρμογή της Σύμβαση; το οτοίο καλνττεται με την 
τεοτδήκη σχετικής Βιάταξη; στο ανωτέρω άεδρο.

'Λρ-δρο II: aj Καϊτο: τ: άρ-δρο 37 τον Κ.Δ.Ν.Δ. τρο-
: /.Σ—ΕC'·. C : ϊΤ'.·>ζω2Τ7: εις tc'j τομε2 ζζζζ'/.ζ:ζς ίων ::/.cuo'

νΐ:γούντ2'. 2Τ& την Ε-:6εώρηττ Εμττε::*/.ών Π 7.ν!ων 'Ε.Ε.

Π. a: Τ2 */.£VTp:y.2 ή Τ 2 V.2T 2 TC/TC,JC Tp*'7V2 2^τής. το

••ε-Sro 33 r2 r ε. 3 tc Σ ΚώΒΐΧ.2 2ΣΤΣΣ τ.ζΆΊΑτ.ζ 1 ότ: 2pJL0-

'.2 12 την E'/.CCTT 7.2* ΤΓ2ρ2Τ2!ΓΤ' των τ/ετΓ/.ων :Τ iTTTTTC : -

. >.ν είναι η Ε.Ε. Π.
II φραστική αντή Βταφοροτοίηση των ::στάσεων τον Κώ- 

:κα σε ένα -δέμα τον ·δα τρέτει να ντάσχε: συν έχε: α κα: 
:νγκεκριμένα η εκεεση των τιστοτειητικών να γίνεται ατο

την Ττηρετια τα όργανα της οτοίας ο-.ενέργησαν -η-> ετιδεω- 
ρη-ση. μτορεί να ίημιονργήσε: ερμηνεντικα τρ ο Βλήματα και 
αενναμία ανά-δεσης της αρμοΒιότητας έκΒοσης των πστπτοι- 
ητικων στα κατα τότονς οργα/α της Ε.Ε.Π. αράγαα τον 
■δα έρ-δει σε αντί-δεση με την ζροστα-δεια ατοκέν-ρωσης τον 
έσγον τη; Ε.Ε.Π.

i > Για την αντιμετώτιση αναγκών της Ε.Ε.Π., έχε: τεο- 
σλεο-δεί η τήρηση σ' αντήν ειοικον "/.ογαριασμού. στον οτοίο 
•/.ατατι-δεντα: τα τέλη τον καδορΛοντα: με Π .Δ. -;:α τις 
ετι-δεωρησεις το.ν τ/.οιων κα: την έκοοση των σχετικών τι- 
στοτο:ητικών ατό την Γτηρεσία αντή.

<): Βιατάσεις όμως τον άεδρον 37 τον Κ.Δ.Ν.Δ. τον 
ρνδμιζονν τα τον λογαρ-ασμοί ετι-δοωρήσεων οεν καλνττονν 
τις τεριττώσεις κα: ανάρκε; στον τομέα ετι-δεωρήσεων των 
τλοίων όπως αντές εχονν Β:αμορεω-δε! σήμερα.

γ) Ύστερα ατ’ αντά ο: ανωτέρω ϊ:ατάτεις τροτοτοιοό- 
ντα: κατάλληλα, τροκε-.μένον ο Λογχριαστμός ΕτιΑεωρήσεων 
να κα/.νττε: τον; σκοτονς για τονς οτοιονς σνστή-δηκε.

Συγκεκριμένα με την τροτοτοίηση τον άρ-δρον 37 τον Κ.Δ. 
Ν.Δ. ετέρχονται ο: ακόνονδες μετασορέε :

(1) Π ροελέτετα: ότ: ατό το ιΆογαριατμό Γότι-δεωρή- 
σεων» -δα καλνττοντα: τλέον ο: ανάγκες όχ: μόνο της Ε.Ε.Π. 
αλλά κα: των Γτηρεσιών τον Γ.Ε.Ν. τον είναι αρμόοιες 
για την ασσάλεια των τλοίοω. την ασφάλεια της νανσιτλοίας 
ν.α: την τροστασία τον δαλασσιον τεριδάλλοντος. Βε'εομένον 
ότ: οι Γτηρεσίε; αντές έχονν για τομς εν λόγω των,είς την 
ατοοασιστική αρμοΒιότητα tvto η Ε.Ε.Π. την εκτελεστική.

(2) Κα-δοριΒετα: ότι τα τέλη τον τεριέσχονται στο Λο
γαριασμό αφορούν ετι-δεωρήσεις. εχσόσεις τιστοτειητικών κα: 
αοειών. ε/.έγχονς και εγκρίσεις τον χ^άγοντα: όχι μόνο στην 
ασφάλεια των τλοίων ότως τροίλετοταν μέχρι σήμερα αλλά 
ν.α: στη- τροστασία τον -δαλάσσιον τερισάλλοντος ΒεΒομένον 
οτι ντοχοεώσεις για τον έλεγχο των τλοίων στον -τομέα αν- 
σό σηαιο-νργήδηκαν με τη Δ.Σ. MAUPOL 1973/88.

(3) ·0 Κ.Δ.Ν.Δ. τρινίλέτε: (άρ-δρ. 35 ταο. 1) ότι ο: 
ετι-δεωρήσεις των τλοίων ενεσγονντα: ατό τη-/ Ετι-δεώρηση 
Εμτορικών Π λοιων (Ε.Ε. Π. > με τα Κεντρικά ή τα κατά 
τότονς όργανα χντής. Στο κεντρικό όργανο τη; Ε.Ε.Πί ατα- 
σχολείται έμισ-δο τροσωτικό (Λ.Σ. κα: τολιτιχό) το οτοίο 
Βιενεργει κα: τις ετι-δεωρήσεις κα: κατά σννέτεια Βεν ντάο- 
νε: -δέμα κατχΒολής ιΒιαιτερης αμοιίής για τι; εργασίες άν
τε;. Τα κατά τό.-ον; όργχνα τη; Ε.Ε.Π. -ιΤοτικά Κλιμά
κια Ε.τι·δεώρησης Πλοίων» (Τ.Κ.Ε.Π.1 τα οτοία ντάρ-χονν 
στις έρεες Λιμενικών Αρχών, σνγ.ν.ροτονντα·: ατό άτονα τον 
οεν ανήκενν κιτά κα·.:/α στο τροσωτικό των Λιμενικών Αρ
χών ή κα; αν x/.όμη ανήκεw οεν αμειοοντα: για την ατασχό- 
λητή τονς αντή. Κατά σν/ετεια είναι αταραίτητο να τρο- 
£λεφ·δε: η καταόολή στα άτονχα αντά ατό το «Λογαριασμό 
Ετι-δεωσήσεων». στον οτοίο τεοιέρχοντα: τα τέλη τον κα- 
ταόαλλονν ο: τλοιοκτήεος. αμοιίής για τ:ς ντηοεσιες το^ 
ταρεχον-/. κα-δώς κα: εξόΒκν μετακίνησης στις τεριττώσε-.ς 
τον μετα/.ινονντα: γ:σ Βιενεργοια ετιδεώρησης εσω ατό την 
ίσρσ τον Τ.Κ.Ε.Π. Το ·δέν.2 της χαταίο/.ής αμοισής κα: 
εχό'εων μετακίνησης στα μέλη των Τ.Κ.Ε.Π., χα/.νττετα: 
με τη σνμτλήρωση τον άρ-δρον 37 το> Κ.Δ.Ν.Δ.. στην οτοία 
τροί/.έτετα: ετίσης ότ: ο: σχετικός /.εττομέρειες -δα ρυδμ:- 
σ-δούν με Ατό φάση των Ττενργών Οικονομικών κα: Εμτορι- 
κής Ναντ.λίας.

'Λ:-δρο 12 : α' Το ά:·δρο 7 τον Ν.Δ. 93 '74 κα-δορίΐε: 
τ:ς τεριττώσει; εκοοση; Π.1. τοος ρν·3μ:ση -δεμάτων τον 
αφορούν στην εφαρμογή αντον. -/.2·δώς κα: τη; Δ.Σ. «τερ: 
Διε-δνών Κανον:σνων τρο; ατοενγήν σνγκροάσεων εν -δαλάσ- 
ση 1972». μετ2σ^ των οτοίο)·/ τερ-./.χμόανετα: κα: η ατο- 
Βοχή σ-νστη,-άτων οιαχω::σ:ο ττ; δαλάσσ-.α; κν·/./.οφορ:ασ 
τα οτοια ε“κσ:ντντα: ατό το Λιε-δνή Ναντιλιακό 11τ·'α·/:σν.ό
' ΙΜΟ .

Η ί·α:ικασ:α ατοεοχή; των τνστημάτων αντών ν.ε Π.Δ.
Βε οηΜΟνργούσε τροό/.ήματα μεχε: τ: έτε; 1977 οεοονεν.. 
οτ: η έγκρισή τον; γινόταν ατό τη Γενική Σννόλενση τον
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IMO r οτοία συνερχόταν κάύε o-io (2Ί ‘/pirns, χρονικό ::ά- 
ττr72 r.z^ 7.2;ε:χε τη ουνατοοη,τα μετάφρασης των κείμενων 
7.2: εα.όοοη; των αταρα:τητων Δ:ατσγμάτων.

Ατό το έτο; 1977. λόγω τη; ανάγκη; έγκρισης μεγά
λου α::ύμου νέων συστημάτων /,2: τροτοτο:ηση; υπαρχόντων. 
η Γιν:y.r Συνέλευση του IMG χυέύεσε την έγν.ρ:σή του; νττν 
Ετ:τροτή Ναυτ:κής Ασφάλειας του ΟργΧ':σ·μού η οτοία συ- 
νέεχετα: όύ: (2) φορές το χρόνο, χρον.ν.ό ί:άστημα του :εν 
εταρκε: γ:α την έκοοση των Λ:αταγαατων.

Γ:α το λίγο αυτό κα: λαμόχυομένου υτόψη ότ: ο D1U τάσ- 
Γΐ: rrsc-Si:2 ϊ52ίj.cm'T,c των 7ΐ>7τη;ΐ2Τ(λ)ν τιττερις -i ~η- 
-ο; ατό την έγ/.ρ:τη τους, κρίνεται αταραίτητη η κζύ:έρω- 
τη ατλούστεοης ::α;:κασία; ατοοοχής κα: συγκεκριμένα η 
ατοοοχή ;χε Ατοράσε:; του Ττουργού Ε}χτορ:κή; Ναυτιλία;.

3) Αταραίτητο κρίνετα: ετίσης ότω;. 7,ατ' εαουσιοοότηση 
των ααοαγράοων ρ) κα: (ε) του Κχ>όνα I των «Δ:ε-5νών 
Κανονισμών τρο; στο φυγή συγκρούσεων εν ύαλαστη 1972''. 
ταρασχεύε! η ϊυνατότητα ύ·έστ:ση; ;χε Ατοράσε:; του Τ- 
τουργοΰ Εμτορ:κήσ Ναυτιλία; ε·.::ν.ών Νστάτεων ;χε τ:; 
οτοίε; ύα ρυύμίζοντα: ύίμασα του αφορούν ττην ατοφυγή 
συγκρούσεων σε συγκεκριμένε; ύα.λάστ:ι; σερ'.οχε; κα: εσω- 
τε::κά ύεατα. καύώ; ετίση; ε:;ίν.ών σ:ατάτεων γ:α τλο:α 
τα οτοία οεν είνα: ουνατό να συμμορφωθούν με ::ατάαε:; των 
Δ'.εύνών Κανον.σ,μών. του αοορουν ττα μιέσα y.a: τ·.; συσκευές 
του χρηϊ'.χοτοιοϋντα: γ:α την ατοφυγή συγκρούσεων.

Ο: τ:ο τάνω τεριττώαε:; α,αλύττοντα: με κατάλληλη τρο- 
τοτοίηττ—συμ.τλήρωση του άρύρου 7 του Π.Α. 93/197-1.

Α·5ήνα. 4 Mateo 1987 

Ο: Ττουργο!

Ε = ωσε::κών
Κ. Π Α Π 0ΤΛΙΑΣ 

Δην.ότ'.α; ’Γύρης

Λ. ΛΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μεταροοων 
κα: Ετ:κο:νων:ών

Κ. ΜΠΑΝΤΟΓΒΑΣ

Οικονοχ:κών
Λ. ΤΣΟΒΑΛΑΣ

Β:ο;χη-/χυία;, Ενέργεια 
κα: ΤεχνολοΜασ
Α. Π ΕΠΟΝΗΣ

Εμπορική; Ναυτιλίας 

Ε. ΑΛΕΞΑΝΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΣΚΠΗΤΙΪΚΗ ΒΚΘΕΣΙΙ 

Α'.ατάρε:; τη; νομούεσία; του τροτοτ::οϋντα..

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΠ' .ΑΡΙΘ. 187/1973 
Πεεί Κώ::κο; Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

' Λούρον 2-1.

Αρ;χόό:α: Αρχαί.
1. Αρ;χό;:α: Αρχαί τρο; κασαμέσρησ’.ν ή ανακαταυετρη- 

τ·.ν τη; χωρητ:κότητο; είνα: η Ετυΰεώρητ:; Εμτ:::κών 
Π /.οίων ή α: Λ:μεν:κα: Αρχαί. κατά τα ε:ο:κώτερον ο:α 11. 
Δ:ατά-;;χατο; οριζόμενα.

1. Ε:ς τα; ,εν τω εαωτερ κώ κα: ερω'τερ:κώ Ε/.λην.κα; 
Λυχεν.κά; Αρχά; όΰνατα: να x/ασεύή η έκσοσ:; τ'.στοτο’.τ- 
τ:κών καταμετρήσεων τροιωρ:ντ; :σχύο; κατά τα ::α Π. 
Διατάγματος ορ:ζόμενα.

Άρύρον 2.7.

Ανα-ύετ:; ε:; νηογνώμονας.

1. Ετ:τρετετα: ότω; ό:α II. Δ:ατα--χάτων ερουε:ο:;τοό- 
ντα: Ελληνικοί κα: ρενο: Νηογνώμονες ό:α την ο:ενέργε:αν. 
οατάνα:; του εφοτλιστού. τη; καταμετρήσεωε ή ανακατα- 
μετρήτεω; τη; χωρητ:κέτητοε.

2. Ε:ς την τερ:ττωτ:ν τη; προηγούμενη; ταραγροάρου. 
μερ:μνη κα: ευθύνη του ερθτλ:ττού, υτοίάλλοντα: ε:; την

Ετ:-Δεώρητ:ν Εμτορ:κών Πλοίων τα αταρα’.τητα τρο; ζν.ζζ- 
τ.ν του τ:οτοτο:ητ:κ:ύ καταμετρητεω; η ανα/.αταμετρηυεω; 
ττο:χε:α. κατα τα ε:ό:κωτερον ::α ΪΊ. Διατάγματος οοιζο- 
μενα.

Αρ'ύρον 30.

Ρϋΰμ:τ:; ε τερών ό-εματων.

Δ:α Π. Δ’.αταγματων ύε/.ουν ρυ·ΰχ:τ·ΰη:

α τα τη; ετ:ίο/.η; κ.ρωαεινν τυν.τταμενων ε:ς ;:ο:κη- 
τ:κα; το:νά; κα: μέτρα ετ: τα:αλείόεων ενεργεία; κυτα>.ε- 
τρήοεως ή ανα/.αταχετρητεως η ετε:ων υτοχρεωαεων ετ:- 
όαλλομενων υτο τωυ ::ατύρεω· του ταρόντος κεραλα:ου.

ρ i τα τε’.,η. τα οτο:α είνα: ου/ατον να ετ:ϊ/.ηϋθυν ετ: τη 
κατα.υετρητε: η αν ακαταμέτρητο: τη; χωρητικότητες ή κα. 
τη; εκοοτε: τχετ:κων τ:ττοτο:ητ:κω..

γΐ τα τη; καταμετρητεω; Ελληνικών τλοίω/ ετ: τη ού
τε: ε::;·/.ών τ,ανον.τμών (διωρύγων Σουέζ. Παναμά κ.λ.τ. .

ΧΟΜΒΘΕΤΙΝΡΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΠ' ΑΡΙΘ. 073 Ί971

ΓΙίερί κατατχετρήτεω; τη; χωρητ:κότητο; 
των εμτορ :κων τλο:ων.

' Λούρο- 34.

Τέλη Καταμετρητεω; κα: Ανακαταμετρήτοω;.

1. Δ:α Βατ. Δ:αττγματ·ο; εκ:::ομενου τροτάτε: των Υ-
τουργων 1):κονομ:κών κα: Ναυτιλίας. Μεταφορών κα: Ετ:-
κο:νων:ών έύνατα: να ετ:όληύε! τέλος:

α) Ετ: τη κατατχετρήτε: ή χ/αν.ζταμετρήτε: τλοίου εν· :- 
γούμενη υτό των εν άούρω 23 του ταροντο; αρμοοίων Α: 
Ζών;

όΐ Ετ: τη εκ^ότε: ορ:ττ:κού Π :ττοτ·ο:ητ:κού Καταμε- 
τρήτεω; τυνταττοχενου όάτε: αλλ:όατ:ύ αντ:ττοίχου το θύ
του ή όάτε: II :ττοτο:ητ:κοό Καταμετρητεω; εττυτ:ο:οτη-
μενου Χηογνώμυνο; ή ετί τ η:κ:ότε: Π :ττοτο:ητ:κού Ανα- 
καταμετρήτεως εκ.:::ομένου όάτε: αντ:ττοίχου Π:ττοτο:η- 
τ:κού ε;ουτ:οοοτηχένου Νηογνώμονα

2. Ουόεν τέλο; καταόάλλετα: οτάκ:; η καταμττρητις ενερ- 
γείτα: αυτεταγγέλτω; υτό τη; Αρχής:

α) Προ; έλεγχον τη; ορύότητε; γενομένη; κατα-μ-ετρή- 
τεω; ή ανακαταμετρητεως κα:

-ό ι II ρο; ό:ατίττωτ:ν μεταόολή; τη; χωρηττ/.οτητο; λό
γω ::ενεργεία; -χεταχ/.ευων. ετ:χ/.ευών. αλλαγών χρητηχο- 
το:ήτεως χώρων ατό τη; τε/.ευταία; καταμετρήτεωρ του 
τλοοου. ετ ότον τελ:κώ; ::ατ:ττ'.·)1ύη ότ: η χορητοκότη; του
τ/.ο:·ου εεν τχε: μεταο/.ηύη.

Ωταύτως ουοέν τέλο; καταόάλλετα: οτάκ:; ανακαταμέ- 
τρητ:; γενομενη τυμφώνω; τη; ταρ. Ια (γγ) του άρύρου 
22 του ταρόντο;. ατοοείαη ότ: η αν.φτόητουμένη καταχε- 
τρητ:; ήτο όντω; ετφαλμένη (ετί τλεον ή έλαττον) κατα

_ ' · '__ _ oxy
ΓΓ. 7 Σ υ · xV ‘Ai ΤΣ J Ο ί.

3. Τα ε:ττραττόμενα τέλη κατά την ο:άταα:ν τη; ταρ. ! 
του άρύρου 34 τερ:έρχοντα: κατά το ήμ:τυ ε:; το· Δημότ:θν 
κα: κατά το έτερον ήμ:τυ ε'ς το Ναυτικόν Ατ·εμαχ:κόν Τα- 

Ά«··«·
4. Λνεααρτητω; τη; κατζόολη; ή μη τε/.ων. ερ οτον α: 

κατά το ταρόν άρύρον εργατία: ενετγνύντα: κατ αίτητ:> του 
τλο’.οκτήτου ε:ε έτερον εκτό; του Πε:ρα ώ; λ:μένα ή ε:; 
λ:μένα ττ; αλλοοατή; υτό οργάνων τη; Ετ:ύεωρήτεω; Εμτο- 
ρ:κών Πλοίων. ετ:όαρυν:τα: ούτο; με τα κατά Νόμον οο;> 
τορ:κά έαοοα των μετχ/.:νουμένων. τα οτοία κα: τροκατα- 
ίάλλε: ε:; την Ετ:ύεωρηο:ν Εχτορ:κών Πλοίων.

ΝυΜυΣ ΕΠ' ΑΡΙΘ. 1373 Ί 983

Κύρ:·: τη Δ:εύν.ύ; Σύμόαττ; **·7 ΤΤV 7.7“ Ι'ΑΙΤΓ Τ7Τ, ΤΤ 7
yo)7r( τ:κότητα; των τλθ:ων I960 νΙΜΟ—Λ0ΝΛΙΝ*·>
i960

Άρύρο T7-7C.

,(») Η Ινύρωαη των τοχον τρεΓΣΓΣ'.ητεων 7.2: τυιπ/.τ
ω7ϊων τη; Σΰυ.όατη; ή τοιν Π 2:2Γtt(j.2T^v της *;:/£τς



4 —

μί Προερριτ-ά Λ’.ζτζγμζτΣ εζοιοόμενζ ύττε:2 ζτό τοότζττ 
των Υτονργών ΕΞωτερτοών 7.2 Εμτορ:7.ή; Ναυτιλίας.

(2) Ατοοάτε:;. τνττάτε:; 7.2: οοη-με; τον Δ’.ε-Svov; Νζν- 
τ:λ:ζχ.ον Οργαντιμον τον ζνζ;έροντ2: 7την εοζραογή τη; 
Σύμέατη;. V-"t?5"v νϊ 7'νοντζ: ζχοοεζ,τέ; με Ατοράτεις το. 
Υτονργον Εμτορ:7.ή; Νζντώ.ίζ; ο: οτοίε; οημοτιεύοντζ: ττην 
Ερημερίοζ τη; Κνόερνήτεω;.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΙΓ ΑΡ-ΙΘ. 187'1973

Π ερ! Κώο'.ν.ο; Δημοτίον Nzvthoov Δ’.7.ζ:ον 

Άρ-νρον 3ο.

Χρόνο; ετρνεωρήτεων 7.ζ: 5:2ρ7.ε:α τ:ττοτο:ητιχ.ών.
1. Η Γεν 17.ή ετίνεώρητ:; ταντό; τλοίον ω; 7.2: η ίν.ζζζ-.ζ 

των οτ/.είων τ:·τετ;:ητ:χών ζτρζλείζ; ετζνζλζμίανετζ. 7.2- 
TZ Τ27.Τ2 '/-ΖΊ·.Ί.ί Ο!2TTT/JL2T2. οριζόμενα 5:’ ε7.23την κατηγο
ρίαν τλοίων ε:2 Π. Δ:ζτζγμ2Τθ;. Ομοίω; 5:2 Π. Δ:2- 
τάγματο; ορίζ.ντα: Τ2 τη; εν-οότεω;. :r/vo;. 2ε:ίε·/&μενο2 

7.2: ταρζτατεί·.; ε:; ε = 2::ετ·.7.2; τερ:ττώτε:; των τ:τΐθτο:η- 
τ·.7.ών ατοαλείζ;. Εεί'.ν.ώτεεον Β:2 τ2 ετ'.όατηγζ τλοίζ το 
τ:ττοτο:ητ·7.όν 2:;2λεία; -/ορηγείτζ: αετό την αναγνώρ:τ:ν 
αντών ω; ετ'.εζτηγών.

2. Πλοία νταγόμενα ε:; τζ; ο’.ατάτε:; τη; ε/.ζττο:: :r/v- 
οέτη; Δ’.ε-όνεν; Σνμόάτεω; τερί ζτραλεία; τη; ζνόρωτινη; 
ζωη; εν νζλάττη. ετ:ύεωρούντ2: ζ.ατζ τς; εν αυτή ο::7ο- 
μένα; τερκιοον;. Μετά τάταν ετ:·νεώρητ:ν τούτων ε/.νίοο- 
ντ2: τ2 ο:7.ε:2 τ:ττοτε:ητ:7.ζ ατραλεια;.

3. Αρμοοίζ τρο; έ7.ίετ:ν 7.2: ταοατατιν των ντό τον τα- 
ρόντο; αρ6ρον τροίλετομένων τ:ττοτο:ητ:7.ών είνα: η Ετ:- 
•όεώρητ:; Εμτορ'.7.ών Πλοίων.

Άρ·3ρ·ον 37.

Λογζριατμό; ετ'.Δεωρήεεων.

1. Πάρε τω Υτονργείω τηρε:Τ2: ίϊ:ο; «Λεγαριατμέ; Ε- 
τώεωρήτεων» τρο; ζντ:μετώτ:τ:ν ανζγν,ών τη; Ετ'.νεωρτ- 
τεω; Εμττοριν.ών Πλοίων.

2. Ε:ς το Λογάρι ατμόν τούτον 7.ατατ:-ν>εντα: το 5:2 Π . 
Α:ζτάγματο; 7.2·&0ρ:Ιόμενζ τέλη ετ: των ντό τη; ΕτΆεω- 
ρήοεω; ίΕμ.τ·οε·.7.ών Πλοίων εεενερ-'οα'Αένον ετ: όεωρήτεων 
7.2: εττί των εν.ϊεοομένων ντ αντή; τ’.ττοτν.ητ'.ν.ών.

3. Α:2 Π. Δ:ατζγματο; ν.ζόορίύοντζ: Τ2 τη; ε’.ττράΞεω; 
7.2: ::αχε:ρ:τεω; των τελών, to; 7.2 τε τη; εν -;£νε: λ::τοαρ
γία; τον Λογζρ:ζτμού Ετνόεωρήτεων.

4. Α: 0 22 272: μετζν.-.νήτεω; ετι-όεωρητών τη; Ετ:>εω- 
ρήτεω; Εμτορ:ν.ών Πλοίων τ:ο: εν.τέ'/.ετ’.ν ντηρετία; '/.αλό 
ττοντα: 7.2Τ2 τ:οτερ2:ότητ2 εν. τον Λθ*·2ρ:27μ:ν τούτον.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΙΓ ΑΡΙβ. 93/1974

Πεε: ν.νρώοεω; τη; -τ:γρζρε:τηρ εν Λονοίνω Σνμόάεεω;
χττερ: Δ:ε·ννών Κανον.εμών τρο; Ατορνγή< Σνγν.ροντεων 
εν θελάττη 1972».

Άρύρον 7.

Λ-.2 Π.Α. ετ:τρέ2ετ2: ότω;:
ι) Γίνωντ2: 2200ε7.Τ2: οναζληρώοε:; 7.2: τροτοτο-.ήτε:; 

τη; τ,νρονμένη; Σνμόάτεω; 7.2: των τροτηετηνένων τ 2ν τ r,
Κενονετμών. 2ροί.λε22μεν2: ντό τον ap-Spcv VI ajTi·;.

β) Ε=ον:·οϊοτώνΤ2: Ο’.εώνού; 7.νρον; ελλην.τ,οί ή Ξένο·
Νηογνών,ονε; ή 0ρ*'2ν:32.ο! 0:2 τη/ έ:ενέργε:2ν ετΆεωρτ- 
οεων τλοίων ντο ελληντ/.ήν τημΣ’ίαν τρο; τ’.ττοτοίητ’.ν τη; 
τνμμοροω'εώ; των τρο; Τ2; 2Τ2:τήτε:; των τννημμένω. τη 
ν.νρονμένη Σνμίάτε: Κτνον.τμών 7.2: Π 2ραρτημάτων.

γ) Εγν.είνοντε: 7.2: τ:·ύεντ2: εν :χ/νε: Κτνονιτμοί 2V2- 
ςερόν.ενο: ε:; την ε7.τέλετ:ν των ::2 τον ττρόντο; Ν.Α. 7.> 
ρονμένων 7.ε:μενων 7.2: γί-/οντ2: ττοοεν.τύ ε-;7.ε7.ρ:μένι ντό 
τον IMGO 3νττήα2Τ2 ο:27ω::τνού τη; ·ν2λ2Τ2·2; 7.ν/.λο- 
<?ορία;.

ο) Εαύορ’7οντ2: ο: τε::ττώ3ε:; 2τχ;ορεν7εω; 2τότλον 
ντό ε/.λην:7.ήν ή Ξένην τητΑτίαν τλοίων 5:2 ΤΣραέά-ε:; ν, 
μη τνμμόρρωο ν τρο; τς; ;:2τ2τε:; των -/.νρονμένων 7ε:αί- 
νων 7.2: των. 7.2Τ εΞον2:οοότητ:ν τον ταροντο; Ν.Α.. εν.Ρ:- 
5 ομένων Κ7νον:τμών.

ε) Ετε7.τείνετ2:. εν όλω ή εν μέρε:. η ε;2ρμογή τω· 7.ν- 
ρονμενων 7.ε:μένων 7.2: των. 7.2Τ εΞον;:ο5ότη-:ν τον τ.·χ- 

ρόντο; Ν.Δ.. £7.ο:οομένων ΚΣνον.τμών ετί τάεη; 7.2τηγορ·α; 
7.7Τ2ΤΓ/ιόντων ε:; ε/Δ.ηνίν.ον; λτχένΣ; τλοίων -ντο σηατίτν 

Ερετών μη ν.νρωτύντων ή μη τροτχωρητχ/των ε:; την v.j- 
ρονμένην Σό·μΪ27:ν.

γτ) Αν2ττέλλετ2:. εν όλω ή εν μέρε:. η εοΣρμογή των 
7.νρ·ονμένων 7.ε:μένων εν τερ:ττώρε: τολεμον.

ζ) ΡνόμίζετΣ: Τ232 ετέ:2 λεττομέρε:2 2v2'p/.2:2 0:2 την 
εοζρμογην των 7.νρονμένων 7.ε:μένων 7.2: τον ταροντο; Ν.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κνρωτη τη; Δνεύνού; Σύμοττη; -;:2 7.τρ2λή εμτορενν.2- 
Τ07.:όώτ:2 7.2: αλλε; ο:2Τ2τε:;.

Λρνρο τρώτε.

Κύρωρη.

1. Κνρώνετζ: 7.2: έ’/ε: τη-> :ί·/ύ τον ορ:7ο: το ύρόρο 2ΰ 
Τ2ράγρ2ί>ο; 1 τον ΣνντΕ-αςτο; η »Δ:ε·ννή; Σύμίζρη η".2 ζ- 
302λή εν.τορ ενν.2 τον.:όώ τ: 2». τον ντογρΣρην.ε ττη Γενεύη 
οτ:; 2 Δεν.εμόρίον 1972 μζζ: με Τ2 Πζραρτήμζτύ τη; I 7.2: 
II. ότω; τροτοτο:ήόη·/.2ν ζτό την Ε~:τροτή Ν'2ντ:7.ή; Λ- 
3θάλ-::α; τον Δ:ε-Ι>νθν; Νζντιλ'Στ,ού 0ρ','2/:τμεύ (Ι.Μ.Ο. 
-το Λο/οίνε ττ·; 2 Ατρ:7.ίον 19S! 7.2: 13 Ιοννίον 1983.

2. Τζ 7.ε:με·/2 τη; Σύμόζτη; αντή; 7.2: των Π αρζρτη- 
μζτων. ότω; £·/ονν τροτοτο:η·ν£:. τε τρωτότντο ττην 2

7-ή 7.2: 3ε μετζτρ22η ττην ελλην:7.ή η’/.ώττζ f/ow ω; εΞή;:


