
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Επι τοΰ σχεδίου Νομού «περί κυρώσεως των ύπογραφέν- 

των έν Αονδίνω Διεθνούς Συμφωνίας «ττερι Επιβατηγών 
Πλοίων Ειδικών Μεταφορών 1971 καί Πρωτοκόλλου 
διά τάς απαιτήσεις τών χώρων ένδιαιτήσεως τών Επι
βατηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφορών 1973)1.

Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων 
'Υπό της Διεθνούς Συμβάσεως περί ’Ασφαλείας της ’Αν

θρώπινης Ζωής έν θαλάσση 1960 κυρωθείσης ΰπό τής ' Ελ
λάδος διά τοΰ ΝΤ.Δ. 4258/1962 προβλέπεται (Κεφ. 11 Κα
νονισμός 1 παράγρ. (ε) έδάφιον (ιι) καί Κεφάλ.αιον III 
κανονισμός 3 παράγραφος (β) έδάφιον (ιν)) ή έκδοσις Κα
νόνων κοινή συμφωνία μεταξύ ένδιαφερομένων κρατών διά 
την κατ’ έξαίρεσιν δΓ έπιβατηγών πλοίων μεταφοράν μεγά
λου άριθμοϋ έπιβατών λ.χ. προσκυνητών, πέραν τοΰ έπι- 
τρεπομένου ΰπό τών διατάξεων τής ώς άνω Συμβάσεως.

Κατά τον μεσολαβοΰντα χρόνον, ήτοι άπό τής θέσεως έν 
ισχύι τής Διεθνοΰς Συμβάσεως περί, ’Ασφαλείας τής ’Αν
θρώπινης Ζωής έν Θαλάσση 1960 καί τής ημερομηνίας 
θέσεως έν ισχύι τών κατά τά άνωτέρω έκδοθησομένων 
Κανόνων, ή ώς άνω Σύμβασις προέβλεπε την έφαρμογήν 
τών Κανόνων SIMLA τοΰ 1931 «περί μεταφοράς προσκυ
νητών» τούς οποίους ή Ελλάς ουδέποτε υίοθέτησεν.

Ή άντικατάστασις τών ώς άνω Κανόνων SIMLA τοΰ 
1931 έκρίθη αναγκαία τούτων θεωρουμένων ώς πεπαλαιω
μένων καί άναχρονιστικών, δΓ δ καί εις τό κείμενον τής 
Διεθνοΰς Συμβάσεως περί ’Ασφαλείας τής ’Ανθρώπινης 
Ζωής έν Θαλάσση 1960 συμπεριελήφθη άνάλογος διάταξις.

Προς ένιαίαν ρύθμισιν τοΰ θέματος, υπό την αιγίδα τοΰ 
IMCO κατά τά έτη 1971 καί 1973 συνεκλήθηκαν δύο Διε
θνείς Διασκέψεις εις τάς οποίας μετέσχον άπασαι αί έν- 
διαφερόμεναι διά τοιαύτας μεταφοράς Χώραι, κατά τάς 
όποιας κατηρτίσθησαν αΐ έν έπικεφαλίδι δύο Διεθνείς Συμ
φωνίαν

Ή Ελλάς μετέσχε δΓ άντιπροσώπων της εις τάς εργα
σίας τών ώς άνω Διασκέψεων καί υπέγραψε τήν τελικήν 
πράξιν της πρώτης έκ τών ύπ’ αυτών καταρτισθεισών Συμ
φωνιών ΰπό τον όρον τής άποδοχής συμφώνως προς τό 
άρθρον V αύτής. Διά τήν δευτέραν χωρεΐ προαχώρησις 
άνευ προηγουμένης ύπογραφής συμφώνως προς τό άρθρον 
IV παράγρ. (α) έδάφ. (ιιι) αύτής.

’Εν όψει τής προβλεπομένης άπασχολήσεως Ελληνικών 
’Επιβατηγών Πλοίων εις μεταφοράς προσκυνητών καί κα
τόπιν συμφώνου γνώμης τής Ένώσεως Εφοπλιστών Έπι
βατηγών πλοίων, έκρίθη αναγκαία ή κύρωσις τών ώς άνω 
Διεθνών Συμφωνιών, ίνα τά έν λόγω 'Ελληνικά πλοία 
δυνηθοΰν νά ποιήσουν χρήσιν τών έξαιρέσεων εις τον τομέα 
κατασκευής, έξοπλισμοΰ καί μέσων ένδιαιτήσεως πρός 
μεταφοράν μεγάλου άριθμοϋ έπιβατών, λαμβάνοντα προς 
τοϋτο τά ΰπό τών Συμφωνιών προβλεπόμενα ειδικά πιστο
ποιητικά.

Πρός νομοθετικήν ρύθμισιν τών ά.ωτέρω ΰποβάλλεται τό 
συνημμένον σχέδιον Νόμου μετά τών έν μεταφράσει εις τήν 
Ελληνικήν κειμένων τών, πρός κύρωσιν, δύο Διεθνών Συμ
φωνιών.

Έν Άθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Εξωτερικών Εμπορικής Ναυτιλίας
Γ. ΡΑΑΑΗΣ Ε. ΚΕΦΑΑΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Περί κυρώσεως τών ΰπογραφέντων έν Αονδίνω Διεθνούς 
Συμφωνίας «περί έπιβατηγών πλοίων Ειδικών Μεταφο
ρών 1971 καί Πρωτοκόλλ,ου διά τάς απαιτήσεις τών 
χώρων ένδιαιτήσεως τών Έπιβατηγών Πλοίων Ειδικών 
Μεταφορών 1973».

"Αρθρον 1.

1. Κυροΰνται καί έχουν ΐσχύν νόμου ή εις τήν Τελικήν 
Πράξιν τής συνελθούσης εις Αονδΐνον άπό 27/9 έως 6-10-1971 
Διεθνοΰς Διασκέψεως πρός σύναψιν Συμφωνίας καί Κανόνων 
άφορώντων είς Έπιβατηγά Πλοία Ειδικών Μεταφορών, 
οί όποιοι, θά αντικαταστήσουν τούς Κανόνας SIMLA τοΰ 
1931, προσηρτημένη Διεθνής Συμφωνία «περί Έπιβατη
γών Πλ.οίων Ειδικών Μεταφορών 1971», ύπογραφεϊσα τήν 
6ην ’Οκτωβρίου 1971 μετά τοΰ συνημμένου αύτή Παραρ
τήματος, καί τό είς τήν Τελικήν Πράξιν τής συνελθούσης εις 
Αονδΐνον άπό 9 έως 13-7-1973 Διεθνοΰς Διασκέψεως πρός 
σύναψιν Συμφωνίας καί Κανόνων άφορώντων είς τάς ’Απαι
τήσεις τών Χώρων Ένδιαιτήσεως τών Έπιβατηγών Πλ.οίων 
Ειδικών Μεταφορών, οί όποιοι θά συμπληρώσουν τήν Συμ
φωνίαν τοΰ 1971, προσηρτημένον Πρωτόκολλον «Περί 
’Απαιτήσεων τών Χώρων Ένδιαιτήσεως τών Έπιβατηγών 
Πλοίων Ειδικών-Μεταφορών 1973», ύπογραφέν τήν ΐ3ην 
’Ιουλίου 1973 μετά τοΰ συνημμένου αύτώ Παραρτήματος 
καί Προσαρτημάτων, τών όποιων τά κείμενα είς τήν Άγ- 
γλ.ικήν καί είς μετάφρασιν είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
προσαρτώνται είς τόν παρόντα νόμον.

2. Έν περιπτώσει συγκρούσεως μεταξύ τών δύο κειμέ
νων ύπερ ισχύει τό ’Αγγλ.ικόν.

Άρθρον 2.

'Αρμόδιοι Άρχαί διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου καί τών δι’ αύτοΰ κυρουμένων Δ. Συμ
φωνίας καί Πρωτοκόλλου, τήν βεβαίωσιν τών παραβάσεων 
καί τήν έπιβολήν κυρώσεων είναι είς μεν τήν ήμεδαπήν 
ή Επιθεώρησες Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) καί αί Λι- 
μενικαί Άρχαί, είς δέ τήν αλλοδαπήν οί παρά Προξένοις 
τοποθετημένοι ’Αξιωματικοί Α.Σ. οί άσκοΰντες διοικητικά 
καθήκοντα ναυτιλίας καί έλλείψει αύτών αί Έλληνικαί 
Προξενικά! Άρχαί.

Άρθρον 3.

Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει 
τών 'Υπουργών Εξωτερικών καί Εμπορικής Ναυτιλίας 
δύναται νά γίνωνται άποδεκταί συμπληρώσεις καί τροπο
ποιήσεις τής κυρουμένης Διεθνοΰς Συμφωνίας, τών Παραρ
τημάτων, Προσαρτημάτων, ώς καί τοΰ Πρωτοκόλλου αύ
τής, προβλεπόμεναι ΰπό τών άρθρων VII καί VI αύτής, 
ώς καί νά άναστέλλεται έν ολω ή έν μέρει ή έφαρμογή τής 
κυρουμένης Συμφωνίας εις περίπτωσιν πολ.έμου. ΔΓ όμοιων 
Διαταγμάτων δύναται νά ρυθμίζεται καί πάσα έτέρα λε
πτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος νόμου, τής Συμ
φωνίας, τών Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων, ώς καί τοΰ 
Πρωτοκόλλου αύτής.


