
Έττί του σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως του ύπογραφέντος
εις Λονδίνου Πρωτοκόλλου 1978, τοΰ άφορώντος εις τήν
Διεθνή Σύμβασιν «περί άσφαλείας τής ανθρώπινης. ζωής
έν θαλάσση 1974» καί περί άλλων συναφών διατάξεων».

Ποός τψ’ Βουλήν ίων ΈΧλψων

1. Ή Διεθνής. Σύμβασις «περί ασφαλείας τής άνθρωπί- 
■/ης ζωής έν θαλάσση' 1974 » (ΠΑΖΕΘ - SOLAS) ή οποία
άοορα εις τήν κατασκευήν καί τον εξοπλισμόν των πλοίων.
έκυεώθη ύπό τής Έλλ.άδος διά τοΰ Ν. 1045/80 (ΦΕΚ.95 A7 
25. 4.1980) καί έτέθη έν ΐσχύι διεθνώς άπό τής-25ης Μαίού
ϊί‘80.

2. Ή ΠΑΖΕΘ 1974 έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
εις, βασικάς τινάς διατάξεις'διά Πρωτοκόλλου τό όποιον ΰπε- 
νράφη εις τό Λονδίνου τήν 17ην Φεβρουάριου 1978.

3. Ή τροποποίησις τής ΠΑΖΕΘ 1974 ύπηγορεύθη άπό 
τήν άνάγκην περαιτέρω βελτιώσεως τοΰ επιπέδου ασφαλείας 
τών πλοίων καί είδικιότερα τών δεξαμενοπλοίων, λόγω τοΰ 
μεγάλου άριθμοϋ άτυχημάτών τα όποια συνέβησαν εις δε
ξαμενόπλοια άπό τοΰ έτους 1974 καί έντεΰθεν. Συνέπεια 
τών έν λόγω ναυτικών άτυχημάτών ήτο νά άπωλεσθοΰν~άν- 
θρώπινες υπάρξεις καί νά προκληθοΰν εΰρείας έκτάσεως ρυ
πάνσεις τών θαλασσών καί άκτών.

4. Διά τοΰ ως άνω Πρωτοκόλλου έγένοντο τροποποιήσεις 
καί συμπληρώσεις ώρισμένων διατάξεων τών Κεφαλαίων 
τής Δ. Συμβάσεως ΠΑΖΕ ' 1974 καί τών Κεφαλαίων τοΰ 
Παραρτήματος καί Προσαρτήματος αυτής.· Αί κυριώτεραι 
τροποποιήσεις αΐτινες έπιφέρονται ύπό τών διατάξεων τοΰ 
Πρωτοκόλλου 1978 άφοροΰν εις τάς κατωτέρω προσθέτους 
άπαιτήσεις :

α) Εις άπαντα τά δεξαμενόπλοια μεταφορικής ίκανότητος 
άνωτέρας τών 20.000 τάννων πρέπει νά έγκατασταθή μόνι
μον σύστημα διοχετεύσεως άδρανοΰς άεείου εις τάς δεξ- αενάς 
φορτίου ( INERT GAS SYSTEM ).

β) "Απαντα τά πλοία (φορτηγά καί δεξαμενόπλοια) έπί 
πλέον τών τακτικών έπιθεωρήσεων πρέπει νά έπιθεωροΰνται 
ένδιαμέσως καί έκτάκτως.

Επίσης διευκρινίζεται δτι ή διάρκεια ισχύος τοΰ Πιστο- 
ποιητικοΰ ’Ασφαλείας Κατασκευής φορτηγοΰ πλοίου καθο
ρίζεται εις πέντε (5) έτη.

5. Διά τής κυρώσεως τοΰ Πρωτοκόλλου 1978 προβλέ- 
πεται ότι θά έπιτευχθοΰν τά άκόλουθα :

α) Θά βελτιωθή τό έπίπεδον άσφαλείας τών Ελληνικών 
πλοίων.

β) Θά ένισχυθή ή θέσίς τής Χώρας μας είς τόν Διακυβερ
νητικόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν ’Οργανισμόν (INTER
GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE OR
GANIZATION ) ( IMCO ) καί είς τήν Ε.Ο.Κ.

γ) Θά προληφθή παρέμβασις άλλων χωρών είς βάρος Ελ
ληνικών πλοίων, δεδομένου ότι αί διατάξεις τοΰ Πρωτοκόλ
λου 1978 άπό τής θέσεώς των έν ΐσχύι διεθνώς θά δύνανται 
νά έφαρμόζωνται καί έπί τών πλοίων Χωρών αί όποΐαι δέν 
θά τό έχουν κυρώσει.

6. Τήν κύρωσιν τοΰ Πρωτοκόλλου 1978 συνιστοΰν ό IM
CO, ό όποιος olvat θεματοφύλαξ τοφ καί ή Ε.Ο.Κ., συμφω- 
νοΰν δέ διά τήν ένέργειαν ταύτην τό Ναυτικόν Έπιμελητή- 
ptov τής Ελλάδος'καί ή Ένωσις ’Ελλήνων ’Εφοπλιστών.

7. Είδικώ τερον κατ’ άρθρον προβλέπονται τά άκόλουθα :

"Αρθρον 1.
Άναφέρεται είς τήν κύρωσιν τοΰ Πρωτοκόλλου.

"Αρθρον 2.

Καθορίζεται ότι αί διατάξεις τών άρθρων τοΰ Νόμου 1045/

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 80 «περί κυρώσεως τής Δ.Σ. «περί άσφαλείας τής άνθοω- 
πίνης ζωής έν θαλάσση «1974 (ΠΑΖΕΘ) καί περί άλλ.ων 
τινών διατάξεων », πλήν τών μή συνδεομέυων μέ —ήν άιιεσον 
έφαρμογήν της, θά έχουν έφαρμογήν έπί τοΰ Πρωτοκόλλου 
καί τοΰτο διότι ή έν λόγω Σύμβασις καί τό κυρούμενον Π οω- 
τόκολλον άναφέρονται είς τό αύτό άντικείμενον (είς τήν άσ- 
φάλειαν τών πλ,οίων) καί ή εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ 
Πρωτοκόλλου θά γίνεται ύπό τών άύτών ’Αρχών καί ’ Τπη- 
ρεσιών, αί όποΐαι καθορίζονται ως άρμόδιαι καί υπεύθυνοι 
διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής ΠΑΖΕΘ.

Άρθρον 3.-

Προς υποβοηθησιν τοΰ έργου τών έφαρμοζόντων τάς δια- 
ταςεις της Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ 19/4 και τοΰ Πρωτοκόλλου 1978 
αυτής, καθώς και προς ευχερεστεραν ενημερωσιν τών ένδια- 
φερομενων, παρέχεται ή δυνατότης κωδικοποιήσεώς των, 
διά Π.Δ., είς ένιαΐον κείμενον.

"Αρθρον 4.

1. Προβλέπεται ή μετονομασία τών υφισταμένων, βάσει 
τής σημερινής δίαρθρώσεως τής Έπιθεωρήσεως ’Εμπορι
κών Πλοίων, τριών τομέων Διοικήσεως, ’Ελέγχου σχεδίων - 
μελετών καί ύλικών πλοίων καί Έπιθεωρήσεως είς Διευ
θύνσεις καί ή τοποθέτησις ώς Γενικοΰ Διευθυντοΰ αυτής ’Αρ
χιπλοίαρχου Λ.Σ., λόγω τής διευρύνσεως τών άρμοδιοτήτων 
τής 'Τττηρεσίας ταύτης.

2. ’Επίσης προβλέπεται ή σύστασις Παραρτημάτων Έ
πιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων (ΠΕΕΠ). 'Η άνάγκη 
συ στάσεως Π.Ε.Ε.Π. κρίνεται σκόπιμη λόγω :

α) Τής προβλεπομέ/ης σημαντικής αύξήσεως τοΰ έργου 
τής Έπιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων ( ΕΕΠ ) έκ τής 
έφαρμογής τής Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ 1974, τής Δ.Σ. «περί προ- 
λήψεως τής θαλασσίας ρυπάνσε ως 1973» ( MAR POL ), 
τής σχετικής άποφάσεως τοΰ Διακυβερνητικοΰ Ναυτιλιακού 
Συμβουλευτικού.’Οργανισμού ( IMCO ) Α.321 (IX) «περί 
επιθεωρήσεως καί χαρακτηρισμού πλοίων, ώς μειωμέ/ων 
έπιπέδων» ( SUBSTANDARD ), τής περί έλέγχου τών 
πλοίων, προβλεπομένης νά έκδοθή κατευθυντηρίου όδηγίας 
( DIRECTIVE ) τής Ε.Ο.Κ., τής συμφωνίας τών οκτώ 
(8) Χωρών τής Βορείου Εύρώπης ( MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING ) καί τοΰ κυρουαένου Πρωτοκόλλου. 
Είς τά συνιστώμενα κλιμάκια ΠΕΕΠ προβλέπεται νά έκ- 
χωρηθοΰν αρμοδιότητες τής Ε.Ε.Π. είς τρόπον ώστε νά άπο- 
συμφορηθή αΰτη καί έξ’ αυτού νά έξυπηοετηθοΰν καλλίτερα 
τά ’Ελληνικά πλοία.

β) Τής άνάγκης παρακολουθήσεως τής καταστάσεως 
τών Ελληνικών πλοίων άπό άπόψεως μέσων άσφαλείας καί 
συνθηκών διαβιώσεως τών πληρωμάτων πρός πρόληψιν άφ’ 
ένός μέν τών ναυτικών άτυχημάτών καί δημιουργίαν προϋ
ποθέσεων παρατάσεως τής παραμονής τών πληρωμάτων 
έπί τών πλοίων καί προσελκύσεως νέων είς τό ναυτικόν έπάγ- 
γελμα, άφ’ ετέρου δέ πρός πρόληψιν χαρακτηρισμού τών ’Ελ
ληνικών πλοίων ώς πλοίων μειωμέ/ων έπιπέδων ( SUBST
ANDARD ) μέ τάς έ/τεΰθεν δυσμενείς επιπτώσεις έπί τής 
έν γένει Ελληνικής Ναυτιλίας.

3. Τέλος έν δψει τής σκοπιμότητος περιορισμού τών αρ
μοδιοτήτων τών έξουσιοόοτημένων Νηογνωμόνων, τα συστα- 
θησόμενα ΠΕΕΠ θά άποτελχσουν τόν πυρήνα τής ’Υπηρε
σίας διά την άνταπόκρισΐν της είς τάς νέας άρμοδιότητάς της.

4. Τά Παραρτήματα τής Έπιθεωρήσεως Εμπορικών 
πλοίων θά έπανδρωθούν προσωρινώς μέ τό ήδη υπηρετούν 
είς τό Υ.Ε.Ν. καί τάς Υπηρεσίας αυτού προσωπικόν, άνευ 
οικονομικής έπιβαρύνσεως τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού 
δΓ έξόδων έγκαταστάσεως καί Διοικήσεως δεδομένου 6τι 
τά προσωρινώς ίδρυθησόμενα ταΰτα Π.Ε.Ε.Π. θά εγκατα
σταθούν, είς ύφισταμένας Λιμενικάς ’Αρχάς.



Άρθρον 5.
Άναφέρεται εις τόν χρόνον ένάρξεως ισχύος τοϋ Νόμου.

8. Πρδς νομοθετικήν ρύθμισιν πάντων των ανωτέρω υποβάλ
λεται συνημμένος σχέδιον Νόμου «περί κυρώσεως τοϋ ύπογ- 
ραφέντος είς Λονδΐνον Πρωτοκόλλου 1978, τοϋ άφορώντος 
εις τήν Διεθνή Σύμβασιν «περί άσφαλείας τής άνθρωπίνης 
ζωής έν Θαλάσση 1974» καί περί άλλων συναφών διατάξεων» 
μετά τοϋ κειμένου τοϋ Πρωτοκόλλου 1978 έν πρωτοτύπω

είς τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν καί εν μεταφράσει εις τήν Ελ
ληνικήν.

Έν ΆΘήναις τή 11 Δεκεμβρίου 1980 

Οί ‘Τπουργοί

Εξωτερικών Οικονομικών Έμπ. Ναυτιλία
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