
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'Επί τού σχεδίου Χόμου «τ 
28ην Σεπτεμβρίου 1ί >63 κα 
■■ενουένων τροποποιήσει·.»/
Γενεύη τήν 6ην Μαρτίου 
Αιακυβε ε νητ'.κοϋ Ναυτιλιακοί 
(1MCO - ΔΧΣΟ). ώς αυτή έ

ερί κυρώσεως των κατά τήν 
τήν 17vjv 'Οκτωβρίου 19/4 
εις τήν ύπογραφεϊσαν εν 

194S Διεθνή Σύμβασν. «περί 
Συμβουλευτικού ’Οργανισμού 

:ροποποιήθη μεταγενεστέρως».
Ποόζ 7ή>' Bov/.i/v u'jy ’Ελλήνων

1. Ή Ελλάς έκύρωσε τήν Διεθνή Σύμβασιν «περί Διχ- 
κυβεοντ τικοϋ Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού 
(IMCO)» διά τού Χ-Α. 1287 1049 «περί κυρώσεως τής 
ύπογραφείσης έν Γενεύη τήν 6 Μαρτίου 194S Διεθνούς 
Συμ'βάσεω; «περί Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβου
λευτικού 'Οργανισμού (ΔΧΣΟ)» καί έν συνεχεία άττε- 
δένθη, διά τής άπό 1ης Δεκεμβρίου 1965 Άνακοινώσεως 
ττοο" τον Γενικόν Γοαααατέα τού ώ; εϊρηται Όργανισυού 
(δημοσιευθείσης εις τό' ύπ’ άριθ. 19 A729.U6 ΦΕΚ), 
τροποποιήσεις εις αυτήν υίοθετηΟείσας τήν 15ην Σεπτεμ
βρίου 1964.

2. “Εκτοτε ό IMCO συνεκάλεσεν έν Παρισίοις από 15ης 
έως 29ης Σεπτεμβρίου 1965 καί έν Αονδίνω άπό 16ης εας 
18ης ’Οκτωβρίου 1974 τήν Συνέλευσιν αυτού, προς τον 
σκοπόν τής άναθεώρήσεώς τής 'εΐρήμένης Διεθνούς Συμ- 
βάσεως έπί τώ τέλει :

(α) Διευρύνσεως των μελών τού Συμβουλίου τού ’Οργα
νισμού, ώστεγνά έξασφαλισθή μείζων έν αύτω έκπροσώπη- 
σις των άναπτυσσομένων χωρών καί

(β) μεταβολής τού χαρακτηρίζοντος τήν σύνθεσιν τής 
Επιτροπής Ναυτικής ’Ασφαλείας τού IMCO καθεστώτος, 
ώστε νά μετέχουν τών εργασιών της, μετά δικαιώματος 
ψήφου, άρχικώς μέν δέκα έξ, έν συνεχεία δέ άπαντα τά 
Κράτη — Μέλη τούτου.

3. Ή Συνέλευσις κατά τάς ώς άνω συνόδους αυτής 
υιοθέτησε τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1965 τήν τροποποίησιν
τού άρθρου 28 καί τήν 17ην ’Οκτωβρίου 1974 τάς τροπο
ποιήσεις τών ΰπ’ άριθμ. 10,. 16 (δ), 17, 1S. 20, 28. 31 άρ
θρων, ώς καί τήν διαγραφήν τού άρθρου 32 τής εΐρημένης 
Διεθνούς Συμβάσεως, έπιτευχθέντος οΰτω τού προεκτεθέν- 
τος αντικειμενικού αυτής σκοπού.

4. Περαιτέρω, ή Συνέλευσις τού 1MCO, κατά τήν τελευ- 
ταίαν σύνοδον ταύτης, άπεφάσισεν όπως χαρακτηρίση 
τάς υίοθετηΟείσας τροποποιήσεις, ώς τοιούτων τοιαύτης 
σπουδαιότητος, ώστε πά/ Μέλος τού ’Οργανισμού όπερ 
ήθελε δηλώσει ότι δεν τάς αποδέχεται, θά παύη νά άποτελή 
Μέλος τής Συμβάσεως «περί Διακυβερνητικού Χαυτιλιακού 
Κυβερνητικού ’Οργανισμού».

5. Κατόπιν τών ανωτέρω, _ η Υπηρεσία άπεφάσισεν 
όπως /ωρήση εις τήν κύρωσιν τών έν λόγω τροποποιήσεων, 
εις τον σκοπόν δέ τοϋτοη αποβλέπει τό παρόν σχέδιον Χό- 
υ-?υ. όπερ εχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως περί- 
βάλητε διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.

6. Είδικώτερον. διά τού άρθρου 1 προβλέπεται ή κύρωσις 
τών ώς εϊρηται τροποποιήσεων καί ή περιβολή τούτο»/ μέ 
ϊσχύν εσωτερικού Χόμου. ένώ διά τού άρθρου 2 ορίζεται 
ό χρόνος ένάρςεως ισχύος αύτών.

7. Συναφώς γνωρίζεται ότι ούόεμία δαπάνη ή απώλεια 
έσόδων προκαλεΐται εις βάρος τού κρατικού προϋπολογι
σμού έκ τών διατάξεων τού προκειμενου νομοσχεδίου.

Τ·.ν

Λι; τάξειε τή; Διεθνούε Συαβάσεωε «πεεί Διακυβερνητικού
.Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού ’Οργανισμού». 

Έν Πειραιεΐ τή 22 Χοεμβρίου 1976 
01 Ύπο ογοί
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΧΌΜΟΤ _______________
Περί κυοώσεως τών κατά τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1965 καί 

τήν 17ην ’Οκτωβρίου 1974 γινομένων τροποποιήσεων εις 
τήν ΰπογραφεΐσαν έν Γενεύη τήν 6ην Μαρτίου 1918 
Διεθνή Σύμβασιν «περί Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού 
Συμβουλευτικού ’Οργανισμού (IMCO-ΔΧΣΟ) ώς αύτη 
έτροποποιήθη μεταγενεστέρους».

"Αρθρον πρώτον
1. Κυρούνται καί έχουν ϊσχύν νόμου αί γενόμεναι τήν 

28ην Σεπτεμβρίου 1965 καί τήν 17ην ’Οκτωβρίου 1974 
υπό τής Συνελεύσεως τού Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού 
Συμβουλευτικού ’Οργανισμού (IMCO-ΔΧΣΟ) τροποποιή
σεις, εις τήν Διεθνή Σύμβασιν «περί Διακυβερνητικού 
Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού ’Οργανισμού» ώς αύτη έκυ- 
ρώθη ύπό τής ’Ελλάδος διά τού Ν.Δ. 12S7/1949 «περί 
κυρώσεως τής ύπογραφείσης έν Γενεύη τήν 6 Μαρτίου 
1948 Διεθνούς Συμβάσεως «περί Διακυβερνητικού Ναυτι
λιακού Συμβουλευτικού ’Οργανισμού (ΔΧΣΟ)» καί έτρο
ποποιήθη μεταγενεστέρως διά τής άπό 1ης Δεκεμβρίου 1965 
Άνακοινώσεως, κυρουμένης καί ταύτης διά τού παρόντος, 
προς τον Γενικόν Γραμματέα τού άνωτέρω ’Οργανισμού, 
δημοσιευθείσης εις τό ΰπ’ άριθ. 19 Λ’/29-1-66 Φ.Ε.Κ..

2. Τά κείμενα τών ώς άνω τροποποιήσεων έν πρωτοτύπω 
εις τήν ’Αγγλικήν καί έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν 
έχουν ώς άκολούθως :


