
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

c-ό Σχέδιο Νόμου γιά τήν κύρωση τής Διεθκούς Σύμβασης 1973 «πε- 
τρολήψεως ρυπάνσεως τής θαλάσσης όιπό πλοία» καί τού Πρωτοκόλ

λου 1978 πού άναφέρεται στή Σύμβαση αύτή.

Πρός τή Βουλή τών 'Ελλήνων.

1. Τά τελευταία χρόνια έχει άναγνωρισθεί σέ διεθνή κλίμακα ή έπι- 
κτική άνάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος άπό τή ρύ- 
νση γενικά καί ειδικά άπό τήν ρύπανση, πού προκαλούν τά πλοία. 
Ή συλλογική καί άμεση άντιμετώπιση άπό τά διάφορα Κράτη τών 
οβλημάτων, πού δημιουργοΰνται άπό τήν ΰποβάθμιση τοΰ θαλάσσιου 
σιβάλλοντος λόγω τής Ανυπολόγιστης άξίας τού τελευταίου γιά τόν 
θοωπο άποτελεί πρωταρχική φροντίδα τών Κυβερνήσεων καί τών άρ- 
δίων Διεθνών 'Οργανισμών.
2. Ή λήψη πρακτικών μέτρων, σέ διεθνές έπίπεδο γιά τήν Προστασία 
ρ θαλάσσιου περιβάλλοντος, άπό τή ρύπανση, πού προκαλούν τά πλοία

τήν άπόρριψη διαφόρων πετρελαιοειδών όσιαβλήτων τους έπι- 
ύχθηκε κατ’ άρχή τό 1954. Κατά τό έτος αύτό καταρτίσθηκε ή Δ.Σ. 
·:ρϊ προλήψεως ρυπάνσεως τής θοιλάσσης διά πετρελαιοειδών άπό 
)ϊα».
Η Διεθνής αύτή Σύμβαση μαζί μέ τήν πρώτη τροποποίησή της τό 
62 κυρώθηκε άπό τήν 'Ελλάδα τό 1966 μέ τό Ν.Δ. 4529/1966. 
.Επακολούθησαν τρεις.άκόμα τροποποιήσεις αυτής τής Δ. Σύμβασης 
ιδοχικά'κατά τά έτη 1962, 1969 καί 1971, πού άποσκοποϋσαν στήν ' 
λύτερη προστασία τού θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα μέ τόν Ν. 297/1976 κυρώθηκε ή τροποποίηση τοϋ 
64 καί μέ τό Ν.Δ. 382/1974 καί 387/1974 οί δύο τροποποιήσεις τού 
71.
Μέ τήν έφαρμσγή τής Δ.Σ. τού 1954, δπως τροποποιήθηκε στή συνέ- 
ια, έπιδιώχθηκε ό περιορισμός τής ρύποινσης τής θάλασσας, πού προ- 
λεϊται άπό τίς λειτουργικές διαδικασίες τών πλοίων καί δεξαμενο- 
οίων. ■ ··· - · ■
3. Στήν εικοσαετία πού πέρασε, κατά τήν όποία έφαρμόσθηκαν οί

ατάξεις τής Δ.Σ. 1954, σημειώθηκε σοβαρή άνάπτυξη σέ διάφορους 
ϊμεϊς τής τεχνολογίας (ναυπηγική, βιομηχανία κλπ.), καθώς καί άλ- 
ιτώδης πρόοδος τοΰ θαλάσσιου Εμπορίου, αύξήθηκε ή κατανάλωση 
.τρελαίου, δημιουργήθηκαν διυλιστήρια, καί. παράγονται χημικά 
,οίόντα σέ μεγάλες ποσότητες. ν..· "ί . . 1 - '
"Αμεση συνέπεια τών έξελίξεων αύτών είναι ή αύξηση τών μεταφερο- 
Αΐν μέ πλοία φορτίων καί ό πολλαπλασιασμός τών κινδύνων ρύπαν- 
; τής θάλασσας, πού πέρα άπό τή λειτουργική διαδικασία τών πλοίων 
είλονται καί στά διάφορα ναυτικά άτυχήματα. -·
Πρέπει νά σημειωθεί, δτι αί διατάξεις τής Δ.Σ. 1954 καί τών τροπο- 
ιήσεων αύτής, ένώ προβλέπουν μέτρα γιά τήν προστασία τοΰ θαλάσ- 
.ιυ περιβάλλοντος-άπό τή ρύπανση, πού προκαλούν τά πετρελαιοειδή, 
νένα μέτρο δέν προβλέπουν γιά τόν έλεγχο καί περιορισμό πολύ πιό 
βαρών μορφών ρύπανσης, δπως έκεΐνες πού προκαλούνται άπό τήν 
ιόρριψη τοξικών καί άλλων χημικών ούσιών, λυμάτων καί άπορριμ- 
ίτων τών πλοίων.
Δέν ύπάρχει έπίσης στήν Δ.Σ. τοΰ 1954 πρόβλεψη γιά τόν ύπσχρεωτι-, 
έφοδιασμό τών πλοίων μέ κατάλληλο έξοπλισμό, πού νά προστατεύε

ι τό θαλάσσιο περιβάλλον, δπως διαχοσριοτήρες πετρελαίου - νερού, 
σκευή άνίχνευσης καί έλέγχου πετρελαιοειδών, χωριστές δεξαμενές 
ματος, σύστημα καθαρισμού λυμάτων κ.λπ. y ' ' ■
Τέλος μέ τίς διατάξεις πού ισχύουν σήμερα δέν Αντιμετωπίζονται τά 
οβλήματα, πού μπορεί νά προκόψουν γιά τό θαλάσσιο περιβάλλον άπό 
ν έκμετάλλευση τών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου.
4. Γιά τήν συμπλήρωση τών έλλείψεων αύτών τής Διεθνούς Σύμβα-" 

,ς μέ τήν αιγίδα τού Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 
ργανιαμού (IMCO), συγκλήθηκαν δύο Διπλωματικές Διασκέψεις, ή

τώτη τό 1973, πού κατάρτισε τήν Δ. Σύμβαση 1973 «περί άποφυγής 
πάνσεως τής θαλάσσης ύπό πλοίων» καί ή δεύτερη τό 1978, ή όποία 
ττάρτισε τό Πρωτόκολλο, πού προσαρτήθηκε σ’ αύτή.
5. Σημειώνεται, δτι οί μεγάλες ναυτιλιακές χώρες κύρωσαν ήδη τή 
Σ. τοΰ 1973 καί τό Πρωτόκολλο τού 1978, ένώ άλλες βρίσκονται στό 
-άδιο τής κύρωσής τους.
Ή θέση σέ ισχύ τών διατάξεων τής Δ. Σύμβασης καί τού Πρωτοκόλ- 

ω θά έχει σάν άποτέλεαμα τήν συμμόρφωση μέ τίς διατάξεις αυτές όχι 
jvo τών πλοίων, πού φέρουν τήν σημαία τών χωρών, πού κύρωσαν ήδη

τήν Δ.Σ., άλλά καί τών πλοίων μέ άλλες σημαίες, πού προσεγγίζουν στά 
λιμάνια τών χωρών αύτών.

6. Ή κύρωση τής Δ. Σύμβασης καί τσϋ Πρωτοκόλλου έπιβάλλεται 
νά έπισπευθεϊ γιά τούς παρακάτω λόγους:

α) Τά Ελληνικά πλοία θά είναι άναγκασμένα νά συμμορφώνονται 
πρός τίς άπαιτήαεις τής Δ.Σ. Είναι κατά συνέπεια σκόπιμο-ό έλεγχος τής 
συμμόρφωσής τους νά άακείται άπό τίς Ελληνικές Αρμόδιες Αρχές καί 
όχι άπό τίς ξένες. ' / ·" " ·

β) Τά ξένα πλοία, πού προσεγγίζουν στά Ελληνικά λιμάνια πρέπει νά 
ύπόκεινται σέ άντίστοιχο έλεγχο συμμόρφωσης άπό τίς άρμόδιες Ελλη
νικές ’Αρχές γιά λόγους ίσης μεταχείρισης καί γιά ούσιαστικούς λόγους 
προστασίας τού Ελληνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος.

γ) Τέλος, λόγοι έθνικού γοήτρου καί γενικότερης διεθνούς προβολής 
τής χώρας μας, πού είναι μία άπό τίς μεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες, 
έπιβάλουν τήν έγκαιρη κύρωση τών άνωτέρω Διεθνών κειμένων.

7. Στό κείμενο τής Δ. Συμβάσεως 1973 «περί προλήψεως τής έκ τών 
πλοίων ρυπάνσεως τής θαλάσσης» ή όποία περιλαμβάνει τΤχτσι (20} =(*- 
θρα ρυθμιστικού χαρακτήρα προσαρτώνται δύο (2) Πρωτόκολλα (1 καί 
Π) καί πέντε (5) παραρτήματα, ώς έξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

I. Διατάξεις γιά άναφορές σέ περιστατικά,.πού σχετίζονται μέ έπι- 
βλαβείς ούσίες.

II. Διαιτησία. - ■ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I. Κανονισμοί γιά τήν άποφυγή ρύπανσης τής θάλασσας άπό πετρέ
λαιο, πού ύποδιαιρείται στά έξής τρία Κεφάλαια:

Ιο. Γενικές Διατάξεις.
2ο. 'Απαιτήσεις γιά τόν έλεγχο τής ρύπανσης άπό τή λειτουργία τών 

πλοίων.
3ο. 'Απαιτήσεις γιά τόν περιορισμό τής ρύπανσης, πού προκαλεϊται 

άπό πετρέλαιο, πού διαρρέει άπό ζημιές στά πλευρά καί τόν πυθμένα τών 
Δεξαμενοπλοίων έξαιτίας άτυχήματος. *

II. Κανονισμοί γιά τόν έλεγχο τής ρύπανσης, πού προκαλεϊται άπό
υγρές έπιβλαβεϊς ούσίες,'πού μεταφέρονται χύμα. , .

III. Κανονισμοί γιά τήν άποφυγή ρύπανσης, πού προκαλεϊται άπό
έπιβλαβεϊς ούσίες, πού μεταφέρονται διά θαλάσσης σέ συσκέυααία ή μέ 
έμπορευματοκιβώτια, φορητές δεξαμενές ή όδικά καί σιδηροδρομικά σέ 
βυτιοφόρα όχήματα. ~ ’ ■ '
( IV. Κανονισμοί γιά τήν άποφυγή ρύπανσης πού προκαλεϊται άπό λύ
ματα τών πλοίων. . V _ " ·'·

V. Κανονισμοί γιά τήν άποφυγήν ρύπανσης, πού προκαλεϊται άπό 
άπορρήματα τών πλοίων. ' ί\

8. Στό κείμενο τού Πρωτοκόλλου 1978 πού περιλαμβάνει έννέα (9) 
"Αρθρα ρυθμιστικού χαρακτήρα είναι προααρτημένο Παράρτημα, πού 
περιλαμβάνει τροποποιήσεις, βελτιώσεις καί συμπληρώσεις τών Κανονι
σμών τού Παραρτήματος I, τής Δ. Σύμβασης «Περί προλήψεως τής έκ 
τών πλοίων ρυπάνσεως τής θαλάσσης τού 1973» πού, δπως άναφέρεται 
πιό πάνω ρυθμίζει θέματα άποφυγής ρύπανσης άπό πετρέλαιο.

9. ’Εκτός άπό τά παραπάνω Πρωτόκολλα καί παραρτήματα, πού 
Αποτελούν άναπόσπαστα μέρη τής Δ. Σύμβασης τού 1973καί τού Πρω
τοκόλλου τοΰ 1978 καί κείμενα υποχρεωτικής έφαρμσγής, τά συμβαλ
λόμενα μέρη δεσμεύονται καί 6cιό τίς Αντίστοιχες 26 καί 18 άποφάσεις 
τής Διεθνούς Διάσκεψης, πού έχουν διατυπωθεί μέ τήν μορφή Σύστασης 
καί άποβλέπουν στήν βελτίωση τής άσφάλειας τής ναυσιπλοΐας καί στήν 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. . ■

10. Γιά τήν κύρωση τής Δ. Σύμβασης 1973 «περί προλήψεως τής έκ 
τών πλοίων ρυπάύσεως» καί τού Πρωτοκόλλου 1978, πού άναφέρεται σ’ 
αύτή τήν Σύμβαση, συμφωνούν οί ένδιαφερόμενοι φορείς ήτοι τό Ναυτι
κό Επιμελητήριο τής 'Ελλάδος (ΝΈΕ καί ή Ένωση Ελλήνων Εφοπλι
στών (ΕΕΕ).

1 1. Ειδικότερα κατ’ "Αρθρο προβλέπονται τά έξής: ...

ι - - "Αρθρο Πρώτο. ... ... . · *;

Άναφέρεται στήν κύρωση τής Δ. Σύμβασης τοϋ 1973 καί τού Πρωτο
κόλλου 1978.

1



Άρθρο Δεύτερο.

Έχοντας ύπόψη, δτι ή Δ. Σύμβαση 1973 καί τό Πρωτόκολλο τοϋ λ 
1978, σύμφωνα μί τό άρθρο 1 τοϋ Πρωτοκόλλου, θεωρούνται σάν ένιαϊο 
Όργανο, δίνεται συμβατικά ό όρισμός τής λέξης «Σύμβαση», πού άπαν- 
ιάται στά έπόμενα άρθρα καί θεωρείται, ότι περιλαμβάνει καί τά δύο
-αίμενά. _·. · *

« ·■

"Αρθρο Τρίτο. ■ ·

Όρίζεται δτι, ή τροποποίηση τού τεχνικού μέρους τής «Σύμβασης» 
δηλ. τών Πρωτοκόλλων I καί II καί τών Παραρτημάτων) πραγματο- 
οιεΐται μέ Προεδρικά Διατάγματα, πού έκδίδονται υστέρα άπό πρόταση 
ών Υπουργών ’Εξωτερικών Εμπορικής Ναυτιλίας. ΟΙ τροποποιήσεις 
οδ τεχνικού μέρος τών δύο Διεθνών κειμένων έπιβάλλεται νά γίνονται 
έ Π. Διατάγματα, γιατί αυτές θά υιοθετούνται καί θά τίθενται σέ Ισχύ 
ιεθνώς μετά όσιό έξάιρετικά άπλή διαδικασία πού προβλέπετε» όσιό τά 
ρθρα 16 καί VI τής «Σύμβασης» 1973 καί τού Πρωτοκόλλου 1978 άν-; 
στοιχα. * !ί ·' *"
Έξ άλλου ή τεχνολογική ίξέλιξη καί ή πείρα, πού στό μεταξύ θά άπο- 

τηθεΐ, άναμίνιται, δτι θά έπιβάλουν πολλές τροποποιήσεις τέτοιου χα- 
ικτήρα πού θά άπαιτοϋν άνάλογη ταχύτητα ένταξή τους στήν Έλληνι- 
) Νομοθεσία. ' '

C

"Αρθρο Τέταρτο. ■ '

Παρέχεται έξουαιοδότηση δπως μέ Προεδρικά Διατάγματα έξουσιο- 
τοΰνται ό Ελληνικός καί οί άλλοδαποί Διεθνούς κύρους νηογνώμονες, 
θώς καί άλλοι τεχνικοί ’Οργανισμοί, γιά .τή διενέργεια τών έπιθεωρή- 
ον καί έλέγχων, πού προβλέπονται άπό τή «Σύμβαση» καί τήν 
κκτη, θεώρηση καί άνανέωση τών πιστοποιητικών τών Ελληνικών 
οίων, καθώς καί γιά τήν έκ μέρους τους παροχή τεχνικής συνδρομής 
)ν ’Επιθεώρηση ’Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) γιά θέματα άρμοδιότη-
’····» ί* ... '*-·»· · · ....

Άρθρο Πέμπτο.

Ορίζεται δτι, οί διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου έφαρμόζονται σέ δλα 
πλοία, πού φέρουν τήν Ελληνική Σημαία, άνεξάρτητα τού τόπου, πού 
■Λ βρίσκονται και έπί πλέον σέ δλα τά ξένα πλοία, πού προσεγγίζουν 
. Ελληνικά λιμάνια. Εκτός άπό τά παραπάνω όρίζεται, δτι οί διατά- 
: αυτού τού Νόμου έφαρμόζονται καί στις έγκαταστάαεις, πού λει- 
ογοϋν στήν Ελλάδα καί στις όποιες προσεγγίζουν πλοία γιά τήν διε- 
-εια κάθε είδους έργασιών καί πράξεων, καθώς καί στούς κατα- 
χιστές πλοίων, μηχανημάτων, συσκευών καί κάθε είδους έξοπλι- 
ύ, πού προορίζεται γιά έγκατάσταση στά πλοία.

Άρθρο Έκτο.

>ρίζονται οί άρμόδιες Ελληνικές ’Αρχέςγιά τήνέφαρμογή τής «Σύμ
ης» πού είναι ή Επιθεώρηση Έμπορυιών Πλοίων (ΕΕΠ), οί Λιμενι- 
Άρχές, τά Προξενικά Λιμεναρχεία καί οί Ελληνικές Προξενικές
ές-

Άρθρο Έβδομο.

αρέχεταε έξουαιοδότηση, δπως 
ίέ Προεδρικά Διατάγματα (ΠΛ.)
(ί) Καθορίζονται οί άπαιτήσεις γιά τά πλοία, πού δέν υπάγονται 

στήν Σύμβαση.
δ) Τίθενται σέ ισχύ οί ’Αποφάσεις, πού διατυπώθηκαν μέ μορφή 

σύστασης, πού άναφέρονται στήν παρ. (9) τής παρούσας, καθώς 
καί οΐ Αποφάσεις, πού θά ληφθούν μελλοντικά άπό τόν Διακυ
βερνητικό Ναυτιλιακό Συμβουλευτικό ’Οργανισμό (IMCO), 
πού σκοπό ίχουν τήν προαγωγή τής άσφαλείας τής ναυσιπλοΐας 
καί τήν προστασία τοϋ θαλάσσιου περιβάλλοντος.

0 Κωδθεοποιούνται σέ ενιαίο κείμενο ή Διεθνής Σύμβαση τού 
1973, οί τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις αυτής, πού περιέχον- 
ται στό Πρωτόκολλο 1978, καθώς καί οί τροποποιήσεις πού πι
θανόν νά γίνουν μελλοντικά, καί 

Υπουργικές άποφάσεις
0 Καθορίζονται οί προδιαγραφές κατασκευής, τοποθέτησης καί

λειτουργίας τού ύλικού, πού προορίζεται νά χρησιμοποιηθεί στά 
πλοία, γιά νά έξασφαλισθει ή άσφαλής λειτουργία τους, μέ σκο- ’ 
πό τήν προστασία τού θαλάσσιου περιβάλλοντος άπό τή ρύ- . 
πανση. , . . .

(β) Έγκρίνονται ισοδύναμες ρυθμίσεις, πού θά προταθούν στό μέλ
λον, έφ’ δσον θεωρηθούν έξ ίσου άποτελεσματικές μέ αυτές πού 
έχουν καθορισθεί άπό τήν παρούσα «Σύμβαση».

Άρθρο ‘Ογδοο.

’Απαγορεύει τήν προσέγγιση στά Ελληνικά λιμάνια, καθώς καί τόν 
άπόπλου άπό αύτά τών Έλληνυιών καί ξένων πλοίων, πού δέν συμμορ
φώνονται μέ τίς άπαιτήσεις τής «Σύμβασης» άνεξάρτητα έάν αύτά φέ
ρουν σημαία χώρας, πού είναι Συμβαλλόμενο Μέρος τής «Σύμβασης» ή
όχν· --ί · ι- ' ·ν:··:.< > · ·: .. · '

Άρθρο Ένατο.
'Ορίζεται, δτι οί παραβάσεις τής «Σύμβασης» μέ έπιφύλαξη γιά τίς 

περιπτώσεις, πού προβλέπονται άπό τά Άρθρα 13 καί 14 τού Νόμου 
743/77 γιά τή προστασία τού θαλάσσιου περιβάλλοντος, τιμωρούνται 
διοικητικά μέν μέ πρόστιμό μέχρι (800.000) δρχ. πού περιέρχεται στό 
Δημόσιο, ποινυιά δέ καί πειθαρχικά δπως όρίζεται άπό άλλες διατάξεις.

Άρθρο Δέκατο.

Παρέχεται έξουαιοδότηση, δπως σέ περιπτώσεις πολέμου μέ Προεδρι
κό Διάταγμα άναστέλλεται όλικά ή μερικά ή έφαρμογή τών κειμένων, 
πού κυρώνονται. „ · . , .... . .. ’· ____ ’

Άρθρο ‘Ενδέκατο.
’Ορίζεται, δτι σέ περιπτώσεις σύγκρουσης τών κειμένων (Αγγλικού 

καί Έλληνυιού) τής Δ.Σ. ύπερισχύει τό αυθεντικό κείμενο τής Δ.Σ. δη
λαδή τό άγγλυιό.

Ή πρόβλεψη αυτή γίνεται γιά νά άποφεύγονται παρερμηνείες κατά 
τήν έφαρμογή τ ον διατάξεων, πού ένδεχόμενα νά όφείλονται σέ μή 
άκριβή άπόδοση στήν Ελληνική όρισμίνων δρων τού άγγλυιοΰ κειμέ- 
νου. ,

-. , Άρθρο Δωδέκατο.

’Ορίζεται, δτι δ αρμόδιος Υπουργός γαά τήν πρόταση ή έκδοση τών 
Π.Δ. καί Υπουργικών ’Αποφάσεων πού προβλέπεται νά έκδοθοϋν σέ 
έκτέλεση τού Νόμου πού είαάγεται πρό ψήφιση, είναι ό Υπουργός 
’Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο Δέκατο τρίτο.
Καταργούνται τά Νομοθετήματα πού ισχύουν μέχρι σήμερα, καί σχε

τίζονται μέ θέματα πού ρυθμίζει ό παρών Νόμος.

Άρθρο Δέκατο τέταρτο. .
'Ορίζεται, δτι ή ισχύς τού παρόντος Νόμου θά άρχίσει άπό τή δημο

σίευσή του στήν Εφημερίδα τής Κυβέρνησης. Όμως τά κείμενα πού κυ
ρώνονται θά ίσχύσουν διεθνώς δώδεκα μήνες μετά τήν ήμερομηνία. πού 
τουλάχιστον δέκα πέντε χώρες, πού άντιπροαωπεύουν τό 50% τής παγ
κόσμιας ναυτιλίας σέ κόρους όλικής χωρητικότητας (κ-Ο.χ.) θά έχουν 
προβεί στήν κύρωση αυτών. Αύτό προβλέπεται άπό τό άρθρο 15 τής Δ. 
Σύμβασης, πού κυρώνει καί άπό τό άρθρο V τού Πρωτοκόλλου 1978, 
πού άναφέρεται σ’ αυτή τήν «Σύμβαση».

12. Γιά τήν νομοθετική ρύθμιση τούτων ύποβάλλεται συνημμένα 
Σχέδιο Νόμου γιά τήν κύροοση τής Δ. Σύμβασης «περί προλήψεως τής έκ 
πλοίων ρυπάνσεως τής θαλάσσης 1973» καί τού Πρωτοκόλλου 1978, 
πού άναφέρεται σ’ αυτή τή Σύμβαση, μαζί μέ τά κείμενα τής Δ. Σύμβα
σης 1973 καί τού Πρωτοκόλλου 1978 στήν ’Αγγλική γλώσσα καί τών 
μεταφράσουν τους στήν Ελληνική γλώσσα.

'Αθήνα 8 Απριλίου 1982
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