
’Εττι τοϋ σχεδίου Νόμου «ττερί κυρώσεως των έν έτει 
1969 γινομένων τροποποιήσεων τής Διεθνούς Συμβάσεως. 
περί προλήψεους ρυπάνσεως τής θαλάσση: διά πετρελαίου, 
τοϋ έτους 1954 ώς χύτη έτροποποιήθη υπό τής Διχσκίψεω; 
τοϋ Λονδίνου τοϋ 1962».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Ποός τ*/ΐ· Dov/.'ij>· τών ’Ελλήνων

1. Τά Κράτη - Μέλη τοϋ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού 
Συμβουλευτικού ’Οργανισμού (IMCO), ειδικού περί τά 
ναυτιλιακά οργάνου των 'Ηνωμένων Εθνών, έν τώ πλαισίω 
των γενικωτέρων παγκοσμίων προσπαθειών διά τήν προ
στασίαν τοϋ άνθρωπίνου περιβάλλοντος, έν έτει 1954 προέ- 
βησαν εις την άπό κοινού υίοθέτησιν ώρισμένων μέτρων 
περιληφθέντων είς· ειδικήν Διεθνή Σύμβασιν «περί προλή- 
ψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης διά πετρελαίου».

2. Ή Διεθνής αύτη Σύμβασις, τροποποιηθεϊσα τήν 13ην 
’Απριλίου 1962 υπό τής έν Λονδίνω συγκληθείσης Συν- 
ελεύσεως τοϋ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακοϋ Συμβουλευτικοϋ 
’Οργανισμού, έκυρώθη όμοϋ μετά των ώς εΐρηται τροπο
ποιήσεων καί υπό τής Ελλάδος διά τοϋ Ν.Δ. 4529/1966.

3. Βραδύτερον καί συγκεκριμένως κατά τήν έν-Λονδίνω 
ουγκληθεΐσαν προς τοϋτο Διάσκεψιν τήν 21ην ’Οκτωβρίου 
1969, εις τήν ώς άνω Διεθνή Σύμβασιν έγένοντο νέαι τρο
ποποιήσεις αίτινες, άναφερόμεναι εις τά άρθρα I, III, IV, V, 
VII, IX, X καί τά παραρτήματα Α καί Β αύτής, έπιφέρουν 
τάς έξής βασικάς μεταβυλάς εις τό μέχρι τοϋδε ίσχϋον 
καθεστώς τής προλήψεως ρυπάνσεως τής θαλάσσης διά πε
τρελαίου :

(α) Καταργοΰν τάς ζώνας εις άς απαγορεύεται ή άπόρ- 
ριψις πετρελαίου ή πετρελαιοειδών μιγμάτων εις τήν θάλασ
σαν.

(β) Επιτρέπουν τήν οπουδήποτε άπόρριψιν τούτων έφ’ 
όσον αύτη διενεργήται βαθμιαίως καί είς προσδιοριζόμενον 
λίαν περιορισμένου ρυθμόν. r

(γ) Άναδιαμορφοϋν τό περιεχόμενον του βιβλίου πετρε
λαίου έπί τω τέλει άσκήσεως πληρεστέρου ελέγχου καί 

(δ) τροποποιούν τήν διαδικασίαν ένημερώσεως τοϋ 
καταγγέλλοντος παράβασίν τινα Κράτους ώς καί τοϋ IMCO, 
εκ μέρους τοϋ Κράτους τής σημαίας τοϋ πλοίου ώς καί τον 
τρόπον έπιβολής προστίμου εις τούς παραβάτας.

4. 'Η 'Υπηρεσία έξετάσασα άρχικώς τάς έπενεχθείσας 
ώς άνω τροποποιήσεις, έκρινεν κατόπιν συμφώνου γνώμης 
καί τοϋ έφοπλιστικοϋ παράγοντος ότι ή 'Ελλάς δέν θά έδει 
νά σπεύση εις τήν κύρωσιν τών ώς άνω τροποποιήσεων αλλά 
νά άναμείνη τήν έκδήλωσιν" τής στάσεως τών άλλων ναυ
τιλιακών δυνάμεων.

ο. ’Ενώ όμως ούτως είχεν ή κατάστασις άπό άπόψεως
σκοπιμότητος αποχής, κατά τον χρόνον εκείνον (τέλη 1971), 
έκ τής κυρώσεως τών περί ών ό λόγος τροποποιήσεων, 
έκτοτε καί δή προσφάτους έξεδηλώθησαν αΐ κάτωθι δύο 
3ασικαί τάσεις :

(α) ’Έναντι τών τριάκοντα ές (36) κυρώσεων αίτινες 
κατά.τό άρθρον XVI (παρ. 4) τής βασικής Δ. Συμβάσεως 
τοϋ 1954, απαιτούνται διά νά τεθοϋν αί ώς άνω τροποποιή
σεις έν ΐσχύι, έχουν ήδη κατατεθή είκοσι πέντε (25), μεταξύ 
δέ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλαι ναυτΐλιακαί δυνάμεις 
ώς είναι ή Βρεταννία, ’Ιαπωνία, ΕΣΣΔ, Νορβηγία, Δανία 
κλπ. καί

(β) εις τήν καταρτισθεϊσαν προσφάτως υπό τοϋ IMCO 
■ΐαν Διεθνή Σύμβασιν «περί άποφυγής ρυπάνσεως τής θα
λάσσης έκ τών πλοίων» αί π:ρί ών ό λόγος τροποποιήσεις 
έχουν περιληφθή αύτούσιαι. ... - -

6. Αί ώς άνω έκδηλωθεΐσαι τάσεις υπήρξαν άποτέλεσμα 
τών εξής σημαντικών διαπιστώσεων :

(α) Κατά τάς διεξαχθείσας είς τά πλαίσια τοϋ IMCO 
συζητήσεις ύπεστηρίχθη ότι οί είσαγόμενοι ύπό τών τροπο
ποιήσεων τοϋ 1969 περιορισμοί καλύπτουν έπαρκώς τάς

περιπτώσεις ρυπάνσεως διά πετρελαίου καί απομακρύνουν 
τούς έξ αύτής κινδύνους μολύνσειος τοϋ θαλασσίου περι
βάλλοντος.

(β) Ή σύγχρονος τεχνολογική έξέλιξις έπιτρέπει τήν 
ανάπτυξ ν μεθόδων διά τών όποιων έλπίζεται οττ. ό. έλεγχος 
τών απορρίψεων θά καταστή συντόμω; πλέον ή άποτελεσμα- 
τικός διά τής καθιερώσεως ενιαίου τύπου σχετικού προς τον 
σκοπόν τοϋτον συστήματος.

7. 'Υπό τό πρίσμα τών νέων τούτων έξελίξεων καί τοϋ 
γεγονότος ότι είς τήν καταρτισθεϊσαν νέαν Δ.Σ. 1973, ή 
Μεσόγειος χαρακτηρίζεται ώς ειδική πιριοχή (SPECIAL 
AREA) εις τήν οποίαν άπαγυρεύεται πάσα άπόρριψις έστω 
καί ύπό τούς τιθέμενους διά τά πέραν τών 50 ν. μιλιών περιο
ρισμούς, ή 'Υπηρεσία έξετάσασα έκ νέου τό θέμα, έκρινεν 
ότι λόγοι σκοπιμότητος πρός ιύθυγράμμ.σιν μέ τάς έπικρα- 
τούσας Διεθνείς ναυτιλία ιάς καί γ .νικάς διά τήν προστασίαν 
τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος τάσεις, έπιβάλλουν -τήν άμεσον 
κύρωσιν ύπό τής Ελλάδος τών περί ών τό άνά χεΐρας σχέ- 
διον Νόμου τροποποιήσεων.

8. Εΐίτιώτερον, διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπό κρίσιν 
σχεδίου Νόμου προβλέπετει ή κύρωσις τών ώς εϊρηται 
τροποποιήσεων καί ή περιβολή τούτων μέ ίσχύν έσωτερικοΰ 
νόμου, ένώ διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως 
ισχύες τούτων καί τοϋ έν λόγω Νομοθετήματος.

9. Εις τον σκοπόν τοϋτον αποβλέπει τό ύπό κρίσιν σχέδιον 
Νόμου, οπερ έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως περι- 
βάλητε διά τής Ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Α-ϋήναις τή 6 Ιανουάριου 1976 
Ό 'Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τών έν έΐει 1969 γεναμίνων τροποποιήσεων 

τής Δ.εύν.'Γς Συμίά-εως, περί προλήψεως ρυπάνσεως τής 
δαλά-σης ϊια πετρελαίου, τοϋ έτους 1954 ώς χύτη έίροπο- 
ποιήόη ύπό τής Διασκέψεως τΟϋ Λονϊίνου Τοϋ 1962.

ApSpov 1.
1. Κυροϋνται καί έχουν ίσχύν νόμου αΐ γενόμίναι έν Λονϊί- 

νω τήν 21 ην "Οκτωβρίου 1969 ύπό τής Συνελεύσεως τού Δ:α> 
κυίερντ τικοϋ Ναυτιλιακοί Συμβουλευτικού Όργχ/ισμοϋ 
(IMCO) τροποποιήσεις, εις τήν Διεδνή Σύμίασιν «περί 
προλήψεως ρυπάνσεως τής -άαλάσσης ϊιά πετρελαίου 1954» 
ώς αυτή έτροποποιή-ϋη τήν 13η; "Απριλίου 1962 καί έκυρώ- 
Ψη ύπό τής Έλλάϊος ϊιά τοϋ Ν.Δ. 4529/1966 «περί κυρώ
σεως τής Διεόνοίς Συμίά-εως «περί προλήψεως τής ρυπάν- 
οεως τής Ψαλασσης ϊια πετρελαίου» Λονϊϊνον 1954 ώς Χυτή 
έτροποποιήϋη ύπό τής Διασκέψεως Λονϊίνου 1962».

2. Τά κείμενα τών ώς άνω τροποποιήσεων είς τήν "Αγγλι
κήν. Γα/.λικήν καί έν μεταορασε: είς τήν Ελληνικήν έχουν 
ώς έπεται. Έν περιπτώσει συγκ.ρούσεως μεταξύ τών τρ·ών 
κείμενων ύπερισχύει τό ’Αγγλικό·;.

ΆρΨρον 2.
Η ισχύς τών κυρευμένων τροποποιήσεων άρχεται άπό τής 

ημερομηνίας πληρώσεως τών προϋποθέσεων, περί ών ή πχ- 
ράγραοος 4 τοϋ άρψρου XVI τής ώς άνω τροποποιούμενης 
ΔιεΨνοϋς Συμίά-εως τοϋ 1954. ή ϊε ισχύς τοϋ παρόντος νόμου 
άσχετα: άπό τής οημοσιεύσεως αύτοϋ ϊιά τής "Εοημερίϊος τής 
Κυίερνήσεως.

Έν Άύήναις τή 6 ’Ιανουάριου 1976 

Ο! ’Υπουργοί

Έπί τών "Εξωτερικών Έπί τής ‘Εμπορικής Ναυτιλίας
• Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Λ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


