
Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής εν Λονδίνο». 
Πόλε1, τοϋ Μεξικού. Μόσχα καί Ούασιγκτώνι. ύπογρα- 
φείσης το 1972 Διεθνούς Συμβάσεως «περί πρό/.ήιύεω: 
ρυπάνσεως τη: θαλάσση; εξ ά~ορρίψεο: κατάλοιπον 
καί άλλων υλών».

ίί'ΐόΖ 7 )/>’ Bor/.i/»· 7<λ)· h/./.iivcov

1. Ή κατά τα τελευταία έτη σημειωθεΐσα άνάπτυξις 
μεγάλων βιομηχανικών μονάδων ώς καί των διά θαλάσση: 
καί άέρος μεταφορών πολλαπλασιάζουν άσημέρα τάς περι
πτώσεις καί τού: κινδύνου: ρυπάνσεως τη; θαλάσσης έκ 
τών άπορριπτομένων εις αυτήν πάσης φύσεως επιβλαβών 
ουσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΙΣ

2. Ή κυρωθεϊσα ύπό τής Ελλάδος Δ.Σ. 1954<1962 
«περί αποφυγής ρυπάνσεως τής θαλάσσης διά πετρελαίου» 
άποσκοπεϊ εις την καταπολέμησιν τής λειτουργικής ρυπάν
σεως τής θαλάσσης έκ πετρελαιοειδών ούσιών. ή οποία 
προκαλεΐται ύπό τών πλοίων καί ο’δεν διαλαμβάνει περί 
ρυπύνσεως έξ άλλων ούσιών αί όποΐαι δυνατόν νά είναι 
πολύ περισσότερον επιβλαβείς εις ώρισμένας περιπτώσεις 
ώς έπί παραδείγματι αί ραδιενεργοί ούσίαι.

3. Πρωτοβουλία τών Ηνωμένων ’Εθνών συνεκλ.ήθη έν 
Λονδίνο τω 1972-Διεθνή; Συνδιάσκεψις καθ’ ήν κατηρτί- 
σθη ή Διεθνής Σύμβασις «περί προλήψεως ρυπάνσεως τής 
θαλάσσης ές άπορρίψεως καταλοίπων καί άλλων υλών» 
ύπογραφεΐσα καί ύπό τής Ελλάδος.

Διά. τής έν λόγω Συμβάσεως επιδιώκεται ή προστασία 
τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος έκ 'ής άνεξελέγκτου άπορρί
ψεως εις τήν θάλασσαν ύπό τών -'πλοίων καί αεροσκαφών 
διαφόρων καταλοίπων καί ούσιών αί όποΐαι προκαλοϋν 
ρύπανσιν τής θαλάσσης καί τών άκτών καί δύνανται νά 
έχουν λίαν δυσμενείς επιπτώσεις εις τόν ένάλιον πλ.οϋτον, 
τον τουρισμόν καί τήν δημοσίαν υγείαν γενικώτερον.

Εις τά Παραρτήματα I, II καί III τής Συμβάσεως αί 
επιβλαβείς ούσίαι κατατάσσονται εις κατηγορίας καί ώρι- 
σμένων μέν ή άπόρριψις άπαγορεύετα άπολύτως, άλλων δέ 
επιτρέπεται κατ’ έξαίρεσιν κατόπιν έγκρίσεως τών αρμοδίων 
’Αρχών έκάστης Πολιτείας.

4. Ή άνωτέρω Σύμβασις έχει τεθεί διεθνώς έν ΐσχύϊ, 
κυρωθεϊσα μέχρι σήμερον ύπό τών κάτωθι Κρατών : 
Αφγανιστάν - Σοβιετικής Ένώσεως - Καναδά - Κούβας — 
Δανίας - Δομινικανής Δημοκρατίας - Γουατεμάλας - 
Αϊτής — Ουρουγουάης — ’Ισλανδίας — ’Ιορδανίας - Κένυας — 
Μεξικού - Νέας Ζηλανδίας - Νιγηρίας - Νορβηγίας - 
Παναμά - Φιλιππινών — Ισπανίας — Σουηδίας — Τυνησίας — 
Ηνωμένων ’Εμιράτων — Μεγάλης Βρεττανίας - ‘Ηνωμέ
νων Πολιτειών - Γιουγκοσλαβίας - Ζαΐρ - CAPE VER DE- 
Γαλλίας — Άνατ. Γερμανίας - Ούγγαρίας - Λιβύης — Δυτ. 
Γερμανίας - Μονακό — Μαρόκου - καί 'Ολλανδίας.

5. Εις τήν κύρωσιν τής ο»ς εΐρηται Συμβάσεως αποβλέ
πει το συνταχθέν Σχέδιον Νόμου προς τόν σκοπόν όπως, 
άφ’ ενός εκπληρωθούν διεθνείς ύποχρεώσεις τής Νώρας 
μας καί άφ’ ετέρου έξασφαλισθεΐ ή προστασία τών Ελλη
νικών θαλασσών καί ακτών έκ τής ρυπάνσεως ή όποΐία 
προκαλεΐται έκ τής άπορρίψεως ύπό τών πλοίων καί άερο- 
σκαφών διαφόρων έπιβλαβών ούσιών. ’Επί τοϋ παρόντος 
εν Ελλάδι δεν παρουσιάζονται πολ/.αί περιπτούσεις φορτού- 
σεως επί πλοίων ή αεροσκαφών καί άπορρίψεως εΐ: τήν 
θάλασσαν βιομηχανικών καταλοίπων ώς εις ετέρας περισ
σότερον προηγμένας βιομηχανικώς Χούρας. δι’ ό καί πρέπει 
ληφθοϋν εγκαίρ6»ς κατάλληλα μέτρα προς έξεύρεσιν υποκα
τάστατο»'» τρόπο»·» διαθέσεοις τών 
λοίπων.

ο, ομηχανικων κατα-

6. ’ Επί τών καθ’ εκάστην διατάξεων τοϋ έν λ.όγω Σχε
δίου Νόμου παρατηρούνται τά εξής :

Διά τοϋ άρθρου πρώτου κυροϋται ή Διεθνής Σύμβασις 
«περί προλήψεως ρυπάνσεο»ς τής θαλάσσης έξ άπορρίψεως 
κατάλοιπο»'» καί άλλων ύλών». Διά τοϋ άρθρου δευτέρου

προβλέπεται ή εκδοσις τών ύπό τής Συμβάσεως όριζομένων 
Ειδικών ή Γενικών άδειων διά τήν άπόρριψιν καταλοίπων 
ή άλλο»'» υλών, εις τήν θάλασσαν ύπό πλοίων ή άεροσκαφών, 
εις έξαιρεττκάς μόνον περιπτώσεις καί μετ’ έπαρκή αίτιο- 
λ.όγηστ».

’ Εν άρθρο» τρίτο» ορίζονται ώς άρμόδιαι Άρχαί διά τήν 
έφαρμογήν τοϋ προτεινομένου Νόμου καί τής κυρουμένης 
Συμβάσεως. διά τήν βεβαίο»στ» τών παραβάσεων καί τήν 
έπιβολήν κυρώσεων, τά Λιμεναρχεία τής Χώρας, προκει- 
μένου περί πλοίο»'» καί αί άντίστοτχοι Άρχαί τών πολιτικών 
αερολιμένων προκειμένου περί άεροσκαφών.

Λί αύταί Άρχαί ορίζονται άρμόδιαι καί διά τήν έκδοσιν 
τών προβλεπομένων ύπό τής Συμβάσεως Ειδικών καί 
Γενικών Αδειών, άλλά κατόπιν έγκρίσεως τών Υπουργών 
Βιομηχανίας καί ’ Ενέργειας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών 
προκειμένου περί ούσιών θετουσών εΐ; κίνδυνον τήν Δημο
σίαν Υγείαν καί τοϋ κατά περίπτο»σιν αρμοδίου ' Υπουργού 
’Εμπορικής Ναυτιλίας ή Συγκοινωνιών καί μετά γνωμοδό
τη σιν καταλλήλου κατά περίπτωστ» εργαστηρίου ύποδει- 
κνυομένου ύπό τού 'Υπουργείου Συντονισμού.

Διά τοϋ άρθρου τετάρτου διασφαλίζονται αί άπαιτήσεις 
διά δαπάνας άντιμετωπίσεως προκληθείσας ρυπάνσεως.

Τό άρθρον πέμπτον καθορίζει τάς κυρώσεις, αί όποΐαι 
επιβάλλονται διά τάς παραβάσεις τής Συμβάσεως τοϋ κυ- 

'ρωτικοϋ Νόμου' καί τών κατ’" έξουσιοδότησιν τοϋ όγδοου 
άρθρου έκδιδομενω» Προεδρικών Διαταγμάτων'.

Εις τό άρθρον εκτον γίνεται μνεία τής ακολουθητέας 
διαδικασίας διαπιστώσεως τών παραβάσεων προς έπιβολήν 
τών διοικητικών κυρώσεων ώς καί τήν άσκησισ τών ενδίκων 
μέσων.

Τό άρθρον έβδομον καθορίζει τό διά τήν χορήγησιν άδειών 
άπορρίψεως καταβλητέο'» ύπέρ τοϋ Δημοσίου Τέλος. Διά 
τοϋ ένάτου άρθρου γίνεται έναρμόνισις τών. διατάξεων τοϋ 
παρόντος Νόμου πρός έκείνας τοϋ.Ν. 855/78, «περί κυρο»- 
σεως τής Δ.Σ. 1070 τής Βαρκελώνης». Τέλ,ος διά τοϋ δε- 
κάτου άρθρου καθορίζεται ή έναρξις ισχύος , τοϋ παρόντος.

Έν ΆΟήναις τή 16 Δεκεμβρίου 1980
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ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρούσεως τής ύπογραφείσης εις Λονδίνον, Πόλ.ιν τού 
Μεξικού, Μόσχαν καί Ούάσιγκτων, τό 1972 Διεθνούς 
Συμβάσεως «περί προλήψεως ρυπάνσεως τής Οαλ,άσσης 
έξ άπορρίψεως κατα/.οίπων καί άλ.λο»ν υλών καί άλλων 
τινών διατάξεο»'»».

Άρθρον Πρώτον 
Κύρωσις Διεθνούς Συμβάσεως

1. Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεΐσα τήν 
29 Δεκεμβρίου 19»2 εις Λονδίνον. Πόλ.ιν τοϋ Μεξικού, 
Μόσχαν καί Ούάσιγκτων, Διεθνής Σύμβασις «περί προλ.ή- 
ψεως ρυπάνσεως τής θαλ.άσσης έξ άπορρίψεως καταλοί
πων καί άλλων ύλών», μετά τών συνημμένων εις αυτήν 
Παραρτημάτων. το»ν όποιων τό κείμενον εις τό πρωτότυ
πον εις τήν Αγγλικήν γλώσσαν καί εις μετάφρασιν εις 
τήν Ελληνικήν ύπερισχύοντος είςπερίπτωσιν διαφοράς τοϋ 
Άγγλ.ικοϋ κειμένου, έχει ο»ς άκολ.ούθως : ···.·


