
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως 

«Για τήν καταμέτρηση της" χωρητικότητας των πλοίων
1969 (ΙΜΟ- Λονδίνο 1969)».

Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων

Πλοίων στην αρμοδιότητα τής όποιας ανέκαθεν ύπάγοντα 
τα θέματα αύτά. Παράλληλα διευκρινίζεται δτι ό σχετικέ 
έλεγχος στά λιμάνια διενεργεΐται άπό τις Λιμενικές Άρχέ. 
όπως έξ άλλου προβλέπεται καί άπό τις διατάξεις τC. 
άρθρων 40 παρ. 1 καί .46 παρ. 1 τού Κώδικα Δημοσίο 
Ναυτικού Δικαίου, πού κυρώθηκε μέ τό Ν.Δ. 139/1973

Ή χωρητικότητα, είναι τό καθοριστικό στοιχείο τού 
μεγέθους τών πλοίων καί χρησιμοποιείται κατά κανόνα σαν 
μέτρο υπολογισμού τών διαφόρων επιβαρύνσεων καί λοιπών 
ύπογρεώσεών τους πού απορρέουν άπο εθνικούς και διεθνείς 
Κανονισμούς καί Συμβάσεις.

Μέχρι καί σήμερα ή μέθοδος τού υπολογισμού της χω
ρητικότητας καθοριζόταν σέ κάθε χώρα άπό τούς εθνικούς της 
κανονισμούς ενώ χώρες πού συνήθως είχαν τους ίδιους η 
παρεμφερείς κανονισμούς καταμέτρησης συνήπταν μεταξύ 
τους διμερείς συμφωνίες άμοιβαίας άποδοχής τών σχε
τικών πιστοποιητικών. Μέ τόν τρόπο αυτό άποφεύγονταν 
άνακαταμετρήσεις τών πλοίων μιας χωράς στα λιμανια τής 
άλλης, καί διευκολυνόταν ή ομαλή ροή τής ναυτιλιακής κί
νησης.

Γιά νά άρθούν οί διαφορές καί οί δυσκολίες πριν άπό 
άρκετά χρόνια άρχισαν να καταβάλλονται διεθνώς προσπά
θειες γιά τόν καθορισμό ένό ομοιόμορφου συστήματος κα
ταμέτρησης τών πλοίων. Μέ τό θέμα αυτό άσχολήθηκε ειδι
κότερα ό Διεθνής Ναυτιλιακός ’Οργανισμός, δ όποιος 
υστέρα άπό πολύχρονη καί επίπονη εργασία συγκρότησε 
διεθνή διάσκεψη στο Λονδίνο οπού ύπογράφηκε ή Διεθνής 
Σύμβαση «Γιά τήν καταμέτρηση τής χωρητικότητας τών 
πλοίων 1969». *Η Σύμβαση αυτή καθορίζει τήν διαδικασία 
καί τις μεθόδους πού πρέπει νά άκολουθοϋνται γιά τόν 
υπολογισμό τής όλικής καί καθαρής χωρητικότητας των 
πλοίων κατά τρόπο ομοιόμορφο καί διεθνώς αποδεκτό.

Μέ τή Σύμβαση αύτή τά έκδιδόμενα γιά κάφε πλοίο πι
στοποιητικά άναγνωρίζονται διεθνώς χωρίς άλλη συμπληρω
ματική διαδικασία.
\ *Η άνωτέρω Σύμβαση συμπλήρωσε ήδη τόν άπαιτού- 

μενο άριθμό επικυρώσεων καί ώς προς τις χώρες καί ώς 
προς τήν χωρητικότητα καί τίθεται διεθνώς σέ εφαρμογή άπό 
13 ’Ιουλίου 1982 σύμφωνα μέ τήν ύπ’ άριθ. Α1/1/2.03 -ΤΜ. 
2/Gvt 45/22.7.80 γνωστοποίηση πού κοινοποίησε δ Διεθνής 
Ναυτιλιακός ’Οργανισμός ( ΙΜΟ) στή χώρα μας.

'Τστερα άπό επιμελή μελέτη καί έπεξεργασία τής Συμ
βάσεως, κρίθηκε δτι οί διατάξεις της δέν έπιφέρουν ούσιώ- 
δεις έπιπτώσεις στήν Ελληνική ναυτιλία, πού θά μπορούσαν 
νά βλάψουν τήν άνταγωνιστικότητά της. Άφότου Εσχύσει 
θά άρχίσει νά έφαρμόζεται άμέσως μέν επί τών πλοίων 
πού θά ναυπηγηθούν ή θά μετασκευασθούν ούσιωδώς, μετά 
12ετία δέ ώς προς τά λοιπά ύπάρχοντα πλοία.

Ή Ελλάδα ώς χώρα μέ μεγάλη ναυτιλία έξυπηρετεΐται 
άπό τήν διεθνή έφαρμογή τής Συμβάσεως. Μέ τήν έφαρμογή 
της θά έκλείψουν βαθμιαία ορισμένες δυσκολίες πού συ
ναντούν σήμερα τά Ελληνικά πλοία σέ χώρες μή συνδεό
μενες μέ διμερείς συμφωνίες καταμέτρησης μέ τήν Ελλάδα 
καί γενικά θά διευκολυνθεί ή ομαλή διακίνηση τής διεθνούς 
ναυτιλίας.

(γ) Άρθρο 3
Μέ τό άρθρο αύτό γίνεται δεκτό δτι οί τροποποιήσεις κε 

συμπληρώσεις της Συμβάσεως καί τών Παραρτημάτων γί 
νονται μέ Π. Διατάγματα, ένώ μέ ’Αποφάσεις τού 'Τπουργο 
Εμπορικής Ναυτιλίας γίνονται δεκτές καί οί σχετικές μέ τή 
έφαρμογή τής Συμβάσεως οδηγίες, άποφάσεις καί συστά 
σεις τού Διεθνούς Ναυτιλιακού ’Οργανισμού. Ή ρύθμισι 
αυτή άποβλέπει στήν δημιουργία ενός λειτουργικού συ 
στήματος πού θά ενημερώνεται γρήγορα καί χωρίς προβλή
ματα.

(δ) Άρθρο 4
Οί άναφερόμενες στο άρθρο 4 διατάξεις τής ύφιστάμενης 

νομοθεσίας, ρυθμίζουν θέματα καταμέτρησης τής χωρητικό
τητας πλοίων πού ύπάγονται άπό άποψη μεγέθους καί 
κατηγορίας.ταξειδίων στις διατάξεις τής Σύμβασης καθώς 
έπίσης καί πλοίων πού δέν ύπάγονται στις διατάξεις αύτής. 
Άπό τήν ήμερομηνία θέσεως σέ έφαρμογή τής Συμβάσεως 
τά ύπαγόμενα στις διατάξεις της πλοία, θά καταμετρούνται 
σύμφωνα μέ τούς δρους πού προβλέπονται άπό αυτήν, ένώ 
οί άναγκαίες λεπτομέρ :ες θά καθοριστούν μέ Υπουργικές 
’Αποφάσεις.

(ε) Άρθρο 5
Μέ τό άρθρο 5 ρυθμίζεται ό τρόπος πληρωμής τής συ

νεισφοράς μας στις δαπάνες τής Γραμματείας τού Μνη
μονίου Συνεννοήσεως γιά τόν έλεγχο τών πλοίων στά Εύρω- 
παϊκά λιμάνια, οί όποιες γιά τό οικονομικό έτος 1982 θά 
άνέλθουν σέ 16.200 ’Ολλανδικά φιορίνια. Τό Μνημόνιο 
αύτό πού ύπέγραψαν στό Παρίσι τήν 26η ’Ιανουάριου 1982, 
οί έκπρόσωποι τών Ναυτιλιακών Διασκέψεων δέκα τεσ
σάρων Εύρωπαΐκών χωρών προβλέπει τόν έλεγχο καί 
έπιθεώρηση τών πλοίων στά Ευρωπαϊκά λιμάνια πρός τόν 
σκοπό τής βελτίωσης τών έπί τής διαβίωσης τών ναυτικών 
καί τής προστασίας τού θαλάσσιου περιβάλλοντος. Βασικό 
κριτήριο γιά τις διατάξεις πού έφαρμόζονται σέ κάθε κα
τηγορία πλοίου είναι ή ολική χωρητικότητα ή οποία θά 
καθορίζεται σύμφωνα μέ τούς δρους τής Συμβάσεως γιά 
τήν καταμέτρηση τής χωρητικότητας τών πλοίων, 1969.

Άρθρο 6
Ρυθμίζεται ή έναρξη ισχύος τού

’Αθήνα, 10 Μαρτίου 1983 
ΟΙ ’Γπουργοί

’Εξωτερικών
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΤΛΟΣ ,Δ.

νόμου.

Οικονομικών
ΚΟΤΛΟΤΡΙΑΝΟΣ

t
’Εμπορικής ΙΊαυτιλίας 

Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Τό σχέδιο νόμου πού υποβάλλεται άποσκοπεί στήν κύ
ρωση αύτής τής Διεθνούς Συμβάσεως καί στήν παράλληλη 
ρύθμιση τών θεμάτων πού συνδέονται μέ τήν έφαρμογή 
της.

Ειδικότερα τό ύποβαλλόμενο σχέδιο νόμου προβλέπει 
κατ’ άρθρο τά άκόλουθα :

(α) Άρθρο 1 .
Άναφέρεται στήν κύρωση της Συμβάσεως καί τών 

προσαρτημένων σ’ αύτή παραρτημάτων.

(β) Άρθρο 2
Καθορίζεται ώς άρμόδια ’Τπηρεσία γιά τήν έφαρμογή 

τών διατάξεων τής Συμβάσεως ή ’Επιθεώρηση Εμπορικών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης γιά τήν καταμέτρηση τής 

χωρητικότητας τών πλοίων 1969 (ΙΜΟ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
1969).

Άρθρο πρώτο. τ. '
Κυρώνεται καί έχει τήν Ισχύ πού όρίζει τό άρθρο 28 παρ. 

1 τοϋ Συντάγματος, ή Διεθνής Σύμβαση «γιά τήν καταμέ- 
τρηση τής χωρητικότητας τών πλοίων», πού ύπογράφηκε 
στό Λονδίνο τήν 23η ’Ιουνίου 1969, μαζί μέ τά προσαρτη- 
μένα σ’αύτή Παραρτήματα, τών όποιων τά κείμενα σέ πρω
τότυπο στήν άγγλικη γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν έλ- 
ληνική έχουν ώς έξης :


