
ι·:ιΐ:ιιπιτικιι εκθεςις

' Iτνϋ σχεδίου NoUov «περί χντικχταστάσεω: διατάξεων
τ'.νον του εί; τήν Ελληνικήν Γλώσσαν κειαέν ου__ τ7τ _δ'·y.
τού λ’.Λ. '>3 7.1"./ 4 κυσωθείση; Συμβάσεω; «περί Διε
θνών Κανονισμών προς ’ \ποφυγτν Συγκρούσεων εν 
<-Θ.λάσση 1072». ~

//αόs ?»/!' Πονλι/t· το>ν Ελ/.ψο/ν

Λ'.ά τοϋ ώ; άνω Ν.Α. έκυρώθη ύπό τής Ελλάδος ή υπο- 
νεεΡΐίεε εν Λονδίνο την 20ν(ν ( (κτωβριου 10*2 Συμεν.σε 
, —ε;1 τών 2'.εθνών Kr.vov.-Tv.r~iV πρόσ ’ \ποφυγήν Συγκρού
σεων έ. Θαλάσση ·'·.

| ν τ i*r Ά'Λ ευχ εις την ω; κνω — >'ε*ε·7ΐν Λ το1, kxvvr'.rrjx ν*. 
Παραρτήματα καί Μ'ηφίσιιχτκ. προση-τήθησκν εί: τήν ’ V'- 
-ό.’.κήν καί, εν μεσχφσάσει. εί: τήν 'Εύ·ληνικήν γλώσσαν εις 
το Λ"ονοΟετ'.κόν Διάταγμα ντε χριθ. 03 1.1··.* ι.

ΊΙ έν λόγοι Σύμβχσις προβλέπετχ* νά τε'ιή διεθνώς εν 
•ΐσχύι τήν ΙΓιην ’ I ουλίου τού. τρέχοντος έτους 107/,

Κατά τό μεσολάβησαν χρονικόν διάστημα άττο τής κυρω- 
σεως τής Συμβάσεω; ύπό τής Ελλάδος μέχρι σςμερον, 
καίτοι, εΐσέτι αΰτη δεν έχει τεΟή εν ΐσχύι. έλήφΟησαν τά 
προσήκοντα μέτρα διά τήν ένημέρο,στ/ απάντων τών ενδια
φερομένων επί τού ουσιαστικού περιεχομένου αυτής.

Έκ τής ανεπισήμου, μέχρι τοϋδε. /ρήσεως τοϋ. κειμένου 
έντος ένοε ευρέως κύκλου ναυτικών εμπειρογνωμόνων διεπι- 
στώθη ότι οράσεις τινές ή λέξεις τοϋ εις τήν άγγλικήν πρω
τοτύπου δεν άπεδόΟησαν απολύτως όρθιος ή ήρμηνεύθησαν 
κατά μή απολύτως δόκιμον τρόπον.

Συνεπεία τοϋ ανωτέρω έκρίθη απαραίτητον όπως οί Κανό
νες και τά Παραρτήματα άτινα περιλαμβάνουν τοιαύτας 
οράσεις ή λέξεις δέον όπως άντικατασταΟοϋν διά τοϋ ορθού 
ΐνα κατά τήν, μετά 12ημον περίπου, θέσιν έν ΐσχύι των 
Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν Θα
λάσση, αί διατάξεις αυτών νά άνταποκρίνωνται πλήρως προς 
το γράμμα καί τό πνεΰμα των .αντιστοίχων τοϋ άγγλτκοϋ 
πρωτοτύπου.

Διά τοϋ ύποβάλλομένου σχεδίου Νόμου επιδιώκεται ή 
νομοθετική ρύθμισις τών ανωτέρω.

__ · Έν ΙΤειραιεΐ τή 20 Μαίου 1077
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Α Η Μ. ΜΠίΊΣΤΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ NOMOV
11 ερ: άνττ/.αταστάσεως τι ατά ρεών τι ·/«>/ τοϋ εις τή-/ Ελλη

νικήν Γλωεταν κειμένου τή; διά τ:ϋ Ν.Α. 03/4.10.74 
κυρω·3ε:ση; Συμόχτεως «σερί Αιεύνών Κανονισμών προς 
Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλάσση 1972».

"Ασύρον 1.
Ιό εί; τήν Ελληνικήν γλώτταν κείμενον τών ύπ' άρι·3.

3. 6. 0. 22. 24. 27 καί 34 Κκνόνοχ/ καί τών Παραρτη
μάτων I (ταράγρ. 1. 4 καί 9', καί III τής κυρω-3-είση; διά 
τοϋ Ν.Α. 93/4.10.74 Α. Συμόχτεως «περί Αιε-ύνών Κατ/ονι- 
cj.br/ προ; Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση 1972». χντι- 
κα-ύίσταται ώ; άκολούΑως:

«ΚΑΝΩΝ 5.

Έπιτήρησις (LOOK-OUT).
II ά/ πλοίον ·3ά ττ,ρτ, έν πα/τΐ χρόνω τήν πρέπουσα·/ οπτι

κήν καί ακουστικήν έπιτήρητιν (LOOK—OUT) ~ώ; καί έπι- 
τήρηστ/ οιά πα/τό; •οιαύεσίμου προσφόρου μέσου κατά τά; 
επικρατούσα; περιστάσει; καί συνίήκας. ούτως ώστε νά εχη 
πλήρη έκτίμητιν τή; καταστάσεω; καί τοϋ κινούν.υ συγ- 
κ·ρ ρύσεως.

- ΚΑΝΩΝ 6.
Ασφαλή; ταχύτης.

II αν πλοίον ·ύα πλέη έν παντί χρόνο μετ’ ασφαλούς ταχύ 
•ητοε. ούτως ώστε νά ούνατα: νά λαμόά/η πρέποντα καί άπο 
τελεσματικά μέτρα προ; άποουγήν συγκρούσεω; καί νά άκ·.
ητή -ντο; τή; ένοε::ιγμενη; οιά τά; έπικρατούσα; περί στ?.- 

ο:·.; και συνύήκα; άποστάσεως. IIρό; καύορισμόν τή; άσοα- 
ταχυτητος. οι κάτωύι παράγοντες ·ύά είναι μεταξύ έκεί- 

'■.··, / ο.τι.ε; ύα λαμόάνωντα: υπ όψιν :
αι Τ; απάντων τών πλοίων:
*ι ή κατάστασι; όιατοτητ
ι.. ή πυ/.νόττ; κυ/.λοτορ·.:·.; περιλαμόάν;,σα και συγκέν

τρωσε·; αλιευτικών πλοίων η οιω.-'ήποτε .τερών π/.ο.ων.
::: η ικανοτη; χε,ρισμοϋ τού πλοίου, είόικώτερον οέ ή

αποστασι; α/.ινητοποιήσεως καί ή ϊκανότη; στρορής ύπό τά; 
κρατούσα; συν-ύ/κ; τ.
- ι ιν ι ή κατ: τήν ν./,τα υπαρή·; προΐα/./.ομένου ς·ωτ'

τ αυγεία: ω: τοιουτον εκ ριντών ςηρας η . τ εκ τής
αντκΛασεω; των ίσιων του ρωτων.

(ν) ή κατάστασι; τοϋ άνεμου, τή; -3αλάσση; καί τοϋ ρεύ
ματος. ώς κ.αί ή ϋπαρεις πλησιων ναυτιλιακών κινούνων.

(νι) τό ούύισμα τοϋ πλοίου έν σχέσει πρός τό Οιατι-άέμενον 
:άν:ς τοϋ ϋίατοε.

β) Έπιπροσύέτως, ύπό πλοίων μετά συσκυεής RADAR 
εν λειτουργία:

(ι) τά χαρακτηριστικά, ή άπόοοσις καί οί περιορισμοί 
• άποοόσεω;) τή; συσκευή; -RADAR.

(:ι) οιοσοήποτε περιορισμό; όρειλόμενος εις τήν έν χρήσει 
κλίμακα άππστάσεω; τού (RADAR),

(ill) ή έπίοριασι; τή; καταστάσεω; τή; ύαλάσσης. τοϋ 
καιρού καί λοιπών πηγών παρευ.όο/. ν έπί τοϋ οιά RADAR 
έντοπισμοϋ, - -

(ιν) κατά πόσον είναι ουνατόν νά έντοπισύοϋν οιά τοϋ 
RADAR μικρά πλοία, πά-ρο: καί έτερπα επιπλέοντα ά/τικεί- 
•αενα εις επαρκή άπόστασιν,

(ν) ό άρι-άμός, αί -3έσει; καί κινήσει; τών εντοπιζόμενων 
ϊιά τοϋ RADAR πλοιι-ν/.

(νι) ή π/,έον άκριόής ιέκτίμησις τή; όρατότητος, ήτις είναι 
δυνατή όταν διά τον κα-Scpιτμόν τή; άποστάσεως τών πέτιξ 
πλοίων ή λοιπών αντικειμένων χρησιμοποιήται το RADAR.

ΚΑΝΩΝ 9.
Στενοί Δίαυλοι.

α) Πλοίον πλέον κατά μήκος σπ-ενοϋ τίνος διαύλου ή ·3α- 
λασσίου διαδρόμου. ·ύά τηρήται πλησίον τού εξωτερικού ορίου 
τού διανϋυου ή ύαλασσίου διαδρόμου όπερ κείται πρό; τήν 
δεξιά/ του πλευρρτ/. κα-3' όσον τούτο είναι ιάσραλέ; κ.αί πρα- 
κτικώ; δυ·/ατον.

Α Π7,οίον μήκους μικρότερου τών 20 μέτρων ή ίσττοςόρον 
πλοίον δεν νά παρεμποδίζη. τό·/ διάπλου·/ πλοίου τό όποιον 
δύναται νά πλέη άσςαλώ; μό/ον έντος στενού τίνος διαύλου 
ή ύαλοκσσίου διαδρόμου.

γ) Πλοίον άσχολούμενο:/· υέ τήν αλιεία·/ δεν ύά παρεμπο
δίζη τον διάπλου·/ παντός ετέρου πλοίου ναυσιπλοοϋντος εντός 
στενού τινο; διαύλου ή ναλασσίου διαδρόμου.

δ) Πλοίον δέν ·3ά διασταυρώνη στενόν τινα δίαυλο·/ ή ·3α- 
λάσσιον διάδρομον έάν οΰτω πλέον παρεμποδίζη τό'/ διάπλουν 
ετέρου πλοίου τό οποίον δύναται νά πλέη άσοαλώ; μόνον εντός 
τοιούτου διαύλου ή -άαλασσίου διαδρόμου. Τό τελευταία/.πλοίο··/,, 
έά/ άμοιόάλλη περί τών προύέσεων τοϋ ϊιασταυρώνοντο; πλοίου, 
δύ/αται νά κάμ.η χοτσιν τού κα-3ορ:ζ:μ.ένου εις τόν Κα/όνα 
34 (δ) ηχητικού σήματος.

ε) (ο) Εντός στενού διαύλου ή -ύαλζσσίου διαδρόμου, όταν 
προσπέρασμα δύναται νά λάίη χώρα/ μά/σ/ ic' όσον τό κατα- 
Ο'ύ ανόμεν^ν πλοίον πρέπει νά χειρίση ίνα έπιτρέψη άτσαλη 
διελευσιν, τό πλοίον τό προτ:-3έμε·/0'/ νά προσπέραση ·3ά καπα- 
στήση γ·/ωστήν τή·/ πσόύ-εσίν του διά τή; έκπαμπή; (τών 
συρ-.γραών) τού κ,αύοριιζομέννυ εις τόν Κα/όνα 34 (γ) (ι) 
καταλλήλου σήματος. Τό κ στα σκαζόμενα/ πλοίον. έάν σύμ
φωνη, -3ά σημάνη (-3ά συρίπη) το κα·3οριζόμενον «ίς τόν Κα
νόνα 34 (γ) Πι) κατάλληλον σήμα καί -3ά λάίη μέτρα ΐνα


