
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 351 της 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό ττερί της Συμβάσεως έπί της Γραμμής Φορτώσεως (Κυρωτικός) Νόμος 

του 1964, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 50 του Ί964 
ΝΟΜΟΣ ΕΠΙ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Η Τ Ι Σ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 
ΤΗΝ 5ην ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ
ΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ τήν 5ην Ι ουλ ίου 1930, έγένετο έν Λονδίνω Διεθνής Σύμ
βασις (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένης ως «ή Σύμβασις») δια 
τήν προώθησιν της ασφαλείας της ζωής καΐ της περιουσίας έν θα
λασσή, διά του καθορισμού έν κοινή συμφωνία, ομοιομόρφων άρχων 
και κανόνων δσον άφορα τά δρια μέχρι των όποιων δύνανται να φορ
τώνωνται τά πλοΐα κατά τά διεθνή ταξίδια. 

Και επειδή διά του άρθρου 23 τής Συμβάσεως προνοείται δτι θά 
επιτρέπεται εις μίαν Κυβέρνηση/ έκ μέρους τής οποίας δέν υπεγρά
φη ή Σύμβασις δπως προσχώρηση είς αυτήν καθ' οιονδήποτε χρόνον 
άφ' δτου ετέθη έν Ισχύΐ ή Σύμβασις, των προσχωρήσεων πραγματο
ποιούμενων δι* έγγραφων κοινοποιήσεων απευθυνόμενων προς τήν 
Κυβέρνησιν του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και 
τής Βορείου Ιρλανδίας. 

ΚαΙ επειδή ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας διά τής υπ* αριθμόν 
3309 αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευθείσης είς τό 
Παράρτημα Τέταρτον τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 
19ης Σεπτεμβρίου 1963 (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένης ως «ή 
άπόφασις του 'Υπουργικού Συμβουλίου») άπεφάσισεν δπως προσ
χώρηση είς τήν Σύμβασιν καΐ εξουσιοδότησε τόν Ύπουργόν Εξω
τερικών δπως διαβίβαση είς τήν Κυβέρνησιν του Ηνωμένου Βασι
λείου καΐ τής Βορείου ' Ιρλανδίας κοινοποίησιν περί τής τοιαύτης 
προσχωρήσεως. 

ΚαΙ επειδή ό 'Υπουργός 'Εξωτερικών διά τής τοιαύτης έγγραφου 
κοινοποιήσεως του (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένης ώς <·<ή έγ
γραφος κοινοποίησις») προς τήν Κυβέρνησιν του 'Ηνωμένου Βασι
λείου καΐ της Βορείου Ιρλανδ ίας ημερομηνίας 9ης 'Οκτωβρίου 1963. 
έκοινοποίησε τήν προσχώρησιν τής Δημοκρατίας είς τήν Σύμβασιν. 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβά Συνοπτ ικός 

σεως έπί τής Γραμμής Φορτώσεως (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1964. τίτλος. 
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•Ερμηνεία. 2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει
μένου : 

.«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου. 

«Σύμβασις» σημαίνει την Διεθνή Σύμδασιν έπι της Γραμμής 
Φορτώσεως ήτις έγένετο έν Λονδίνω την 5ην ' Ιουλίου 1930, ομού* 
μετά του Πρωτοκόλλου καΐ των Παραρτημάτων της Συμβάσεως . 

«Σύνταγμα» σημαίνει το Σ ύ ν τ α γ μ α της Δημοκρατίας. 

Κΰρωσιςτης 3 . Ή Σύμδασις , τό κείμενον της οποίας περιλαμβάνεται εις τό 
Παοα ^"α κάτωθι Παράρτημα και είς τήν οποίαν ή Δημοκρατία κατόπιν τής 

αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου προσεχώρησε δι' έ γ γ ρ α 
φου κοινοποιήσεως συμφώνως προς τήν π α ρ ά γ ρ α φ ο ν (2) τοΟ άρθρου 
169 του Συντάγματος , έπικυρουται συμφώνως τη προαναφερθείση 
π α ρ α γ ρ ά φ ω . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

("Αρθρον 3) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 

Προοίμιον. 
At Κυβερνήσεις τής Γερμανίας, τής Αυστραλίας, τοΰ Βελγίου, τοΟ Καναδά, τής Χιλής, τής 

Κούβας, τής Δανίας, τής Ελευθέρας πόλεως τοϋ Δάντσιγκ, τής Ισπανίας, τοϋ Ελευθέρου Κράτους 
τής Ιρλανδίας, των 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής, τής Φινλανδίας, τής Γαλλίας, τοϋ 
Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας, τής Ελλάδος, τών 
"Ινδιών, τής Ισλανδίας, τής 'Ιταλίας, τής Ιαπωνίας, τής Λεττονίας, τοϋ Μεξικού, τής Νορβηγίας, 
τής Νέας Ζηλανδίας, τής Παραγουάης, τής 'Ολλανδίας, τοϋ ΠεροΟ, τής Πολωνίας, τής Πορτο
γαλλίας, τής Σουηδίας και τής Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, έπιθυ
μοΰσαι νά προστατεύσωσι τήν άσφάλειαν τής ζωής καί τής Ιδιοκτησίας έν θαλασσή διά καθιε
ρώσεως άπό συμφώνου ομοιομόρφων άρχων καί κανόνων, άναφορικώς προς τά δρια μέχρι τών 
οποίων δύναται νά φορτώνωνται τά πλοία τά έκτελοΟντα διεθνείς πλόας απεφάσισαν νά συνά
ψωσιν προς τον σκοπόν τούτον Σύμβασιν καί ώρισαν ως πληρεξουσίους αυτών : 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Τον Κον Gustav KOENIGS, Ύπουργικόν Διευθυντήν παρά τώ Ύπουργείω Συγκοινωνίας, 

μυστικοσύμβουλον, Βερολΐνον. 
Τόν Κον Arthur WERNER, Ύπουργικόν Σύμβουλον παρά τφ Ύπουργείω Συγκοινωνίας, δικα

στικόν Σύμβουλον, Βερολΐνον. 
Τόν Καθηγητήν Κον Walter LAAS, Διευθυντήν τοΰ νηογνώμονος «Germanischer Lloyd», 

Βερολΐνον. 
Τόν Κον Karl STURM, Διευθυντήν τής «Seeberufsgenossenschaft», Άμβοΰργον. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
Τόν Πλοίαρχον Κον Henry Priaulx CAYLEY, Βασιλικού Αύστραλιακοΰ Ναυτικού, ναυτικόν 

άκόλουθον παρά τή έν Λονδίνω αντιπροσωπεία τής Αυστραλίας. 
Τόν Κον Vincent Cyril DUFFY, Australia House. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ TOY ΒΕΛΓΙΟΥ 
Τόν Κον Raoul F. GRIMARD, Μηχανικόν, τεχνικόν Σύμβουλον παρά τή Κεντρική διοικήσει 

τοΰ Ναυτικού. 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ 

Τόν Κον Alexander JOHNSTON, Ύφυπουργόν 'Εμπορικού Ναυτικού. 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ 
Τόν Ύποπλοίαρχον ναυπηγόν Oscar BUNSTER, Μέλος τής Χιλιανής ναυτικής αποστολής έν 

Λονδίνο). 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 

Τόν Κον Guillermo PATTERSON, Έπιτετραμμένον έν Λονδίνφ. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΑΝίΑΣ 
Τόν Κον Emil KROGH, Διευθυντήν παρά τφ Ύπουργείφ ναυτιλίας και αλιείας. 
Τόν Κον Aage Η. LARSEN, Ναυπηγόν και αρχιμηχανικόν, παρά τφ Ύπουργείφ ναυτιλίας καΐ 

αλιείας. 
Τόν Κον J. Α. KORBING, Διευθυντήν τής Forenede Dampskiesselskab, Κοπεγχάγη. 
Τόν Πλοίαρχον Ε. Ν. Η. P. HAGELBERG, Πρόεδρον τής 'Ενώσεως Δανφν Πλοιάρχων. 
Τόν Κον Erik JACOBSEN, Trade Union Manager. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ 
Τόν Κον Alphonse EOKLEWSKI ΚΟΖΙΕΙΧ,Έμπορικόν Σύμβουλον τής έν Λονδίνφ Πολωνικής 

Πρεσβείας. 
Τόν Κον Waldenar SIEG, Έμπορικόν Σύμβουλον. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣίΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
Τόν Κον Octaviano MARTINEZ BARCA, Μηχανικόν 'Ισπανικού Ναυτικού. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Τόν Κον J. W. DULANTY, Έμπορικόν Άπεσταλμένον του 'Ελευθέρου ΊρλανδικοΟ Κράτους 

έν Μεγάλη Βρεττανία. 
Τόν Κον Τ. I. HEGARTY, Έπιθεωρητήν πλοίων παρά τή υπηρεσία μεταφορΦν και ναυτιλίας τοΟ 

'Υπουργείου Βιομηχανίας και 'Εμπορίου. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Τόν Κον Herbert Β. WALKER, Πρόεδρον τής Ενώσεως τφν 'Αμερικανών 'Ιδιοκτητών 'Ατμό

πλοιων. 
Τόν Κον David ARNOTT, Έπιθεωρητήν πλοίων του American Bureau of Shipping. 
Τόν Κον Laurens PRIOR, Γραφεΐον Ναυτιλίας τής 'Υπηρεσίας Εμπορίου. 
Τόν Κον Howard C. TOWLE, Έθνικόν Συμβούλιον τών 'Αμερικανών Ναυπηγών. 
Τόν Κον Samuel D. Mc. COMB, Marine Office of America. 
Τόν Πλοίαρχον Ε. Ν. Albert F. PILLSBURY, τοΟ Οίκου Pillsbury and Curtis, "Αγ. Φραγκίσκος. 
Τόν Κον Robert F. HAND, Άντιπρόεδρον τής Standard Shipping Co. Νέα 'Υόρκη. 
Τόν Κον Η. W. WARLEY, Άντιπρόεδρον τής Ore Steamship Corporation, Νέα 'Υόρκη. 
Τόν Κον James KENNEDY, Γενικόν Διευθυντήν, Ναυτικού Τμήματος Gulf Refining Co., Νέα 

'Υόρκη. 
Τόν Ύποναύαρχον John G. TAWRESEY, C. C. τοϋ 'Αμερικάνικου Π. Ναυτικού έν αποστρατεία. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ. 
Τόν Κον Α. Η. SAASTAMOINEN, Έπιτετραμμένον έν Λονδίνφ. 
Τόν Πλωτάρχην Birger BRANDT, "Ενωσις τών Φινλανδών Πλοιάρχων Ε.Ν. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 
Τόν Κον Andre Maurice HAARBLICHER, Άνώτερον Άρχιναυπηγόν, διευθυντήν τών υπηρε

σιών τοϋ εμπορικού στόλου και τοϋ ναυτικού ύλικοϋ παρά τφ Ύπουργείφ Εμπορικού Ναυ
τικού. 

Τόν Κον Rene Hippolyte Joseph LINDEMANN, Βοηθόν διευθυντήν τών υπηρεσιών ναυτικής 
εργασίας και τοϋ λογιστηρίου παρά τφ Ύπουργείφ Εμπορικού Ναυτικοϋ. 

Τόν Κον Jean Henri Theophile MARIE, Άρχιναυπηγόν βοηθόν διευθυντοϋ τών υπηρεσιών τοϋ 
Έμπορικοϋ στόλου και τοϋ ναυτικοϋ ύλικοϋ παρά τφ Ύπουργείφ Εμπορικού ναυτικοϋ. 

Τόν Κον Α. Η. Α. de BERLHE, Πληρεξούσιον Διευθυντήν τοϋ Bureau Veritas. 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 

Τόν Κον Henry F. OLIVER, Ναύαρχον τοϋ Βρεττανικοϋ Βασιλικού Ναυτικοϋ. f 
Τόν πλοίαρχον F.W. ΒΑΤΕ, Ναυτικόν σύμβουλον τής υπηρεσίας εμπορικού ναυτικοϋ. 
Τόν πλοίαρχον Ε. Ν. J. Τ. EDWARDS, Πλοίαρχον ώκεανοπλοΐας έν εφεδρεία. 
Τόν Κον Α. J. DANIEL, Άρχιεπιθεωρητήν πλοίων, Board of Trade. 
Τόν Sir Ernest W. CLOVER, Chamber of Shipping τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου. 
Τόν Sir Norman HILL, Πρόεδρον τοΟ Merchand Shipping Advisory Committee, Board of Trade. 
Τόν Sir Charles HIPWOOD, Board of Trade. 
Τόν Κον J. Foster KING, Άρχιεπιθεωρητήν παρά τφ British Corporation Register of Shipping 

and Aircraft. 
Τόν Δρ. J. MONTGOMERIE, Άρχιεπιθεωρητήν πλοίων τοϋ Lloyd's Register of Shipping. 
Τόν Sir Charles J. O. SANDERS, Πρόεδρον Load Line Committee 1927-1929. 
Τόν Κον William Robert SPENCE, Γενικόν Γραμματέα τής Εθνικής 'Ενώσεως των Ναυτικών. 
Τόν Πλοίαρχον Α. SPENCER, Πλοίαρχον Ώκεανοπλοΐας έν εφεδρεία. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Τόν Κον Νικόλαον Λέλην, Γενικόν Πρόξενον τής Ελλάδος έν Λονδίνω. * 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ 
Τόν Sir Geoffrey L. CORBETT, Γραμματέα συνταξιοϋχον παρά τφ Ύπουργείω Εμπορίου τής 

Κυβερνήσεως των Ινδιών. * 
Τόν Κον Nowrojee Dadabhoy ALLBLESS, Πρόεδρον τής Scindia Steamships (London) Ltd. 
Τόν Πλοίαρχον Ε. Ν. Kavas OOKERJEE, Ναυτικόν έπόπτην τής Scindia Steam Navigation Co. 

Ltd., Βομβάη. 
Τόν Πλωτάρχην μηχανικόν John Sutherland PAGE, τοϋ Ίνδικοϋ Βασιλικοϋ ναυτικοϋ, τέως 

άρχιμηχανικόν καΐ έπιθεωρητήν πλοίων παρά τή Κυβερνήσει τής Βεγγάλης. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ 
Τόν Κον Emil KROGH, Διευθυντήν παρά τφ Δανικφ Ύπουργείω ναυτιλίας και αλιείας. 
Τόν Κον Aage Η. LARSEN, Ναυπηγόν καί άρχιμηχανικόν παρά τφ Ύπουργείω ναυτιλίας καί 

αλιείας. 
Τόν Κον J. Η. KORBING, Διευθυντήν τής Forenede Dampskibsselskab, Κοπεγχάγη. 
Τόν Πλοίαρχον Η. P. HAGFLBERG, Πρόεδρον τής Ενώσεως Δανών πλοιάρχων. * 
Τόν Κον Erik JACOBSEN, Trade Union Manager Denmark. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
Τόν Στρατηγόν Giulio INGIANNI, Γενικόν Διευθυντήν Έμπορικοϋ Ναυτικοϋ. % 
Τόν Ναύαρχον Giuseppe CANTU, Τεχνικόν Έπιθεωρητήν Έμπορικοϋ Ναυτικοϋ. 
Τόν Καθηγητήν Torquato GIANNINI, Σύμβουλον έπί τής μεταναστεύσεως παρά τφ Ύπουργείω 

Εξωτερικών τής. Τταλίας. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
Τόν Κον Shoichi ΝΑΚΑΥΑΜΑ, Γραμματέα Πρεσβείας Α' Τάξεως. 
Τόν Κον Sukefumi IWAI, Πραγματογνώμωνα παρά τή τοπική διοικήσει Συγκοινωνίας. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ 
Τόν Κον Arturs OZOLS, Διευθυντήν τοϋ τμήματος Έμπορικοϋ Ναυτικοϋ. 
Τόν Πλοίαρχον Ε. Ν. Andrejs LONFELDS, Εταιρείας Λεττονών Εφοπλιστών. * 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ. 
Τόν Κον Gustavo Luders de NEGRI, Γενικόν Πρόξενον Μεξικοϋ έν Λονδίνω. 
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 
Τόν Κον Erling BRYN, Διευθυντήν τοϋ Τμήματος Ναυτιλίας παρά τφ "Υπουργείφ Εμπορίου 

και Ναυτιλίας. 
Τόν Κον Johan SCHOE HEYDER, Άρχιεπιθεωρητήν παρά τφ 'Υπουργείφ 'Εμπορίου καί Ναυ

τιλίας. 
Τόν Δρ. J. BRUHN, Διευθυντήν τοϋ Norske Veritas. 
Τόν Κον J. Hysing OLSEN, Έφοπλίστήν. 
Τόν Κον Eiving TONNESEN, Διευθυντήν τής 'Ενώσεως Νορβηγών Πλοιάρχων. 
Τόν Κον Α. BIRKELAND, Πρόεδρον τής Ενώσεως Νορβηγών Ναυτικών καΐ Θερμαστών. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 
Τόν Sir Thomas Mason WILFORD, Ύψηλόν Άπεσταλμένον τής Νέας Ζηλανδίας έν Λονδίνω. 
Τόν Sir Charles HOLDSWORTH, Διευθυντήν τής Union Steamship Company of New Zealand. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ 
Τόν Δρ. Horacio CAR1SIMO, Άπεσταλμένον έν Λονδίνω. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
Τόν Άντιναύαρχον έ.ά. C. Fock, Γενικόν Έπιθεωρητήν τής Ναυτιλίας, Πρόεδρον της επιτροπής 

Προσδιορισμού τοϋ ύψους εξάλων τών πλοίων. 
Τόν Κον Α. van DRIEL, Ναυπηγόν, ναυπηγικόν σύμβουλον τής υπηρεσίας επιθεωρήσεως ναυ

τιλίας. Μέλος και γραμματέα τής επιτροπής προσδιορισμού τοϋ ΰψους εξάλων τών πλοίων. 
Τόν Κον J. BRAUTIGAM, Πρόεδρον τής ενώσεως εργατών μεταφορών, μέλος τής δευτέρας 

Βουλής τών γενικών χωρών. 
Τόν Κον J. W. LANGELER, Έπιθεωρητήν Ναυτιλίας είς τάς Όλλανδικάς "Ινδίας. 
Τόν Κον Rypperda WIERDSMA, ΠρόεδρονΔιευθυντήν τής HollandAmerica Line. 
Τόν Πλοίαρχον G. L. HEERIS, Γραμματέα τής Ενώσεως 'Ολλανδών Εφοπλιστών. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ 
Τόν Πλοίαρχον Manuel D. FAURA, Ναυτικόν Άκόλουθον έν Λονδίνω. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
Τόν Κον Alphonse POCKLEWSKIKOZIELL, Έμπορικόν Σύμβουλον τής έν Λονδίνω Πολω

νικής Πρεσβείας. 
Τόν Κον Boguslaw BAGNIEWSKI, Σύμβουλον τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχανίας και 'Εμπορίου, 

Βαρσοβία. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΣ 
Τόν Κον Thomaz Ribeiro de MELLO, Πληρεξούσιον Ύπουργόν, Διευθυντήν τών ΟΙκονομικών 

υποθέσεων παρά τφ Πορτογαλλικώ 'Υπουργείφ τών Εξωτερικών. 
Τόν Πλωτάρχην Carlos Theodoro da COSTA, Ναυπηγόν. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
Τόν Βαρώνον Erik Kule PALMSTIERNA, Πρεσβευτή ν τής Σουηδίας έν Λονδίνφ. 
Τόν Κον Per Axel L1NDBLAD, Τμηματάρχην παρά τή κεντρική διοικήσει τοϋ 'Εμπορίου. 
Τόν Πλοίαρχον Erik Axel FREDRIK EGGERT, Πραγματογνώμονα τών ναυτικών υποθέσεων 

τής Βασιλικής διοικήσεως εργασίας καΐ τής ναυτικής προνοίας. 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ 
Τόν Κον Dimitri BOGOMOLLOF, Σύμβουλον τής έν Λονδίνω Σοβιετικής Πρεσβείας, 
οΐτινες άνακοινώσαντες τά πληρεξούσια αυτών γράμματα, ευρεθέντα έν πλήρει τάξει, συνε
φώνησαν τά έξης : 
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Κεφάλαιον Ι όν.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. 

"Αρθρον Ι. 
Γενική ύποχρέωσις της Συμβάσεως. 

Προς τήρησιν των γραμμών φορτώσεως, τών οριζομένων ΰπό της Συμβάσεως 
ταύτης, αί συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις υπόσχονται νά έφαρμόσωσι τάς διατάξεις 
της Συμβάσεως ταύτης, νά δημοσιεύσωσιν δλους τους κανονισμούς καΐ νά λάβωσι 
δλα τά άλλα μέτρα, τά άναγκαιοϋντα δπως δοθή πλήρης και τελεία Ισχύς εϊς τήν 
Σύμβασιν ταύτην. 

Αί διατάξεις της συμβάσεως ταύτης συμπληροϋνται ΰπό παραρτημάτων, άτινα 
εχουσι τήν αυτήν Ισχύν και τίθενται εν εφαρμογή συγχρόνως μετά της Συμβάσεως. 
Παν το αφορών τήν Σύμβασιν ταύτην άφορα συγχρόνως και τους προσηρτημένους 
κανόνας. 

"Αρθρον 2. 
'Εφαρμογή της Συμβάσεως. 

Ι. Ή Σύμβασις αϋτη εφαρμόζεται εις δλα τά πλοία τά έκτελοΰντα διεθνείς 
πλόας και τά όποια άνήκουσιν είτε εις χώρας αί κυβερνήσεις των οποίων είναι 
Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις, είτε είς χώρας εις τάς οποίας ή Σύμβασις αϋτη εφαρ
μόζεται συμφώνως τω άρθρω 21, εξαιρέσει— 

(α) τών πολεμικών πλοίων, τών πλοίων τών απασχολουμένων αποκλειστικώς 
είς τήν άλιείαν, τών θαλαμηγών και τών πλοίων τών μή μεταφερόντων 
φορτίον ή έπιβάτας, καΐ 

(β) τών κάτω τών 150 κόρων ολικής χωρητικότητος πλοίων. 
2. Πλοία έκτελοΰντα διεθνείς πλόας μεταξύ τών πλησιέστερων λιμένων δύο ή 

περισσοτέρων χωρών δύνανται νά έξαιρεθώσι τών διατάξεων της συμβάσεως 
ταύτης υπό της αρμοδίας αρχής, είς τήν οποίαν τά πλοία ταύτα άνήκουσιν, έάν αϊ 
Κυβερνήσεις τών χωρών, είς ας ευρίσκονται οί λιμένες ούτοι, αποδέχονται δτι οϊ 
εν λόγω πλόες ενεργούνται εντός περιοχών προφυλαγμένων και ύπό δρους καθι
στώντας ανεφάρμοστους ή παραλόγους τάς διατάξεις της συμβάσεως επί τών τους 
πλόας τούτους έκτελούντων πλοίων και εφ' δσον χρόνον έκτελοϋσιν τους πλόας 
τούτους. . " ' .  · · 

3. "Ολαι αί συμφωνίαι καί αί διατάξεις αί άφορώσαι τήν γραμμήν φορτώσεως 
ή ζητήματα σχετικά με ταύτην, νΰν δέ εν Ίσχύϊ μεταξύ Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων, 
θά έξακολουθήσωσι νά εχωσι πλήρη καί τελείαν ίσχύν, καθ* δλον τό μέχρι λήξεως 
των χρονικόν διάστημα, δι* δ,τι άφορα— 

(α) Πλοία είς τά όποια ή Σύμβασις αϋτη δεν εφαρμόζεται, και 
(β) Πλοία είς τά όποια ή Σύμβασις αϋτη εφαρμόζεται, διά τά μή ρητώς ύπ* 

αυτής προβλεπόμενα ζητήματα. 
ΕΊς τήν περίπτωσιν εν τοσούτω καθ' ην αί συμφωνίαι καί διατάξεις αύται αντί

κεινται είς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, θέλουσιν υπερισχύει αί δια
τάξεις της Συμβάσεως ταύτης. Ώ ς προς τοιαύτας συμφωνίας ή διατάξεις— 

(α) Παν πλοϊον είς τό όποιον ή Σύμβασις αϋτη δέν εφαρμόζεται, ί<αί 
(β) Πάν ζήτημα διά τό όποιον ή Σύμβασις αϋτη ρητώς δέν προβλέπει θά διέ

πωνται καί είς τό έξης ύπό τών διατάξεων τής εσωτερικής νομοθεσίας 
εκάστου Συμβαλλομένου Κράτους, ώς έάν ή Σύμβασις αϋτη δέν ύφίστατο. 

"Αρθρον 3. 
'Ορισμοί. 

Έν τη Συμβάσει ταύτη, έκτος έάν &λλως ρητώς προβλέπεται— 
(α) Πλοϊόν τι θεωρείται ώς ανήκον εϊς έ'ν Κράτος έάν είναι έγγεγραμμένον 

έν τοις νηολογίοις αύτοΟ. 
'β) Ό δρος «Αρχή» εννοεί τήν Κυβέρνησιν τοΟ Κράτους είς τό όποιον τό 

πλοϊον ανήκει. 
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Κεφάλαιον III. —ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. 

"Αρθρον 11. 

"Εκδοσις πιστοποιητικών. 
Δι" εκαστον πλοΐον, έπιθεωρηθέν και σημανθέν συμφώνως με την Σύμβασιν 

ταύτην, θα εκδίδεται πιστοποιητικόν, καλούμενον «Πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής 
φορτώσεως». 

Το πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής φορτώσεως θα εκδίδεται είτε ύπό τής 
Κυβερνήσεως τοϋ Κράτους εις το όποιον το πλοΐον ανήκει, είτε ύπό προσώπου 
ή οργανισμού τίνος νομίμως εξουσιοδοτημένου ύπό τής Κυβερνήσεως ταύτης. 
Έν πάση δμως περιπτώσει ή Κυβέρνησις αναλαμβάνει πλήρη εύθύνην δια το 
πιστοποιητικόν. 

Άρθρον 12. 
"Εκδοσις πιστοποιητικών ύπό άλλης Κυβερνήσεως. 

Ή Κυβέρνησις ενός Κράτους έφαρμόζοντος τήν Σύμβασιν ταύτην, δύναται τή 
αιτήσει τής Κυβερνήσεως ενός άλλου Κράτους ομοίως έφαρμόζοντος τήν αυτήν 
Σύμβασιν, να ύποβάλη είς έπιθεώρησιν καΐ σήμανσιν, πλοΐον ανήκον (ή εϊς περί
πτωσιν άνηολογήτου πλοίου) πλοΐον το όποιον θά κατηνωρηθή έν τοις νηολογίοις 
τοϋ δευτέρου τούτου Κράτους καΐ έάν μείνη ικανοποιημένη έκ τοϋ οτι πληρούνται 
αί διατάξεις τής Συμβάσεως ταύτης νά έκδώση πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής 
φορτώσεως ύπό ιδίαν αυτής εύθύνην. 

Πάν τοιουτοτρόπως έκδιδόμενον πιστοποιητικόν δέον νά περιλαμβάνη δήλωσιν 
δτι εξεδόθη αιτήσει τής Κυβερνήσεως τοϋ Κράτους είς το όποιον το πλοΐον ανήκει, 
ή τής Κυβερνήσεως τοΰ Κράτους έν τοις νηολογίοις τοΰ οποίου τό πλοΐον θά 
καταχωρηθή αναλόγως τής περιπτώσεως. Τό πιστοποιητικόν τοϋτο θά έχη τήν 
αυτήν ίσχύν και θά τύχη τής αυτής αναγνωρίσεως ώς έν πιστοποιητικόν εκδοθέν 
συμφώνως τω αρθρω 11 τής Συμβάσεως ταύτης. 

Άρθρον 13. 

Τύπος των πιστοποιητικών. 
Τά πιστοποιητικά διεθνούς γραμμής φορτώσεως θά είναι συντεταγμένα ε'ις τήν 

έπίσημον γλώσσαν ή γλώσσας τοΰ Κράτους ύπό τοϋ οποίου έξεδόθησαν. 
Ό τύπος τοϋ πιστοποιητικού θά είναι ό τοΰ είς τό παράρτημα III υποδείγματος, 

υποκείμενος^είς τάς τροποποιήσεις έκείνας αΐτινες δύνανται νά γίνωσι συμφώνως 
προς τον κανόνα 78 εις περίπτωσιν πλοίων μεταφερόντων φορτία ξυλείας έπι τοΰ 
καταστρώματος. 

Άρθρον 14. 

Διάρκεια τών πιστοποιητικών. 
Ι. "Εκαστον πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής φορτώσεως θά λήγη, έκτος έάν 

άνενεώθη συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου, 
είς τό τέλος μιας περιόδου καθοριζομένης έν αύτω ύπό τής έκδιδούσης αρχής. 

Ή περίοδος αϋτη δεν θά ύπερβαίνη τά πέντε έτη άπό τής ημερομηνίας τής 
εκδόσεως. 

2. "Εκαστον πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής φορτώσεως δύναται νά άνανε
οΰται, ύπό τής έκδιδούσης αυτό Αρχής, διά μίαν περίοδον κατά τήν κρίσιν τής 
Αρχής (έν ουδεμία πάντως περιπτώσει ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη) και κατόπιν 
μιας επιθεωρήσεως, ουχί επιεικεστέρας τής προ τής εκδόσεως τοΰ πιστοποιητικού 
ύπό τής Συμβάσεως ταύτης απαιτουμένης. 'Εκάστη δέ τοιαύτη άνανέωσίς θά 
καταχωρήται έν τω πίστοποιητικώ. 
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3. Ή 'Αρχή θά άκυροι πάν πίστοττοίητίκόν διεθνούς γραμμής φορτώσεως πλοίου 
ανήκοντος εις το Κράτος αυτής 

(α) "Οταν έλαβον χώραν μεταβολαί άλικου εις το σκάφος και τά ύπερκατα
σκευάσματα τοΰ πλοίου, αϊτινες έπηρεάζουσι τον προσδίορίσμόν τοΰ 
ϋψους εξάλων. 

(β) "Εάν τά εξαρτήματα και μέσα διά (Ι) τήν προστασίαν των ανοιγμάτων, (2) 
τά προφυλακτικά κιγκλιδώματα, (3) τάς θυρίδας τοΰ δρυφάκτου και (4) των 
μέσων εισόδου εις τά διαμερίσματα τοΰ πληρώματος, δεν δίετηρήθησαν 
εις τήν αυτήν ίκανοποίητικήν κατάστασιν, εϊς ην εύρίσκοντο δτε το πίστο
ποίητίκόν εξεδόθη. 

(γ) 'Εάν το πλοΐον δεν έπεθεωρήθη περιοδικώς κατά τον χρόνον εκείνον και 
υπό τάς συνθήκας έκείνας, τάς οποίας ή 'Αρχή ήθελεν κρίνει αναγκαίας 
δ π ω ς έξασφαλίσθή το δτι το σκάφος καί τά ύπερκατασκευάσματα, τά ανα
φερόμενα εϊς τον δρον Α, δεν μετεβλήθησαν, καί δτι τά εξαρτήματα καί 
μέσα τά αναφερόμενα είς τον δρον Β, δίετηρήθησαν ώς αυτόθι προβλέπεται, 
καθ'δλην τήν διάρκείαν τοΰ πιστοποιητικού. 

"Αρθρον 15. 
'Αποδοχή πιστοποιητικών. 

Πιστοποιητικά διεθνούς γραμμής φορτώσεως εκδοθέντα κατ'έξουσίοδότησιν 
ενός συμβαλλομένου Κράτους θά γίνωνται αποδεκτά υπό τών άλλων συμβαλλο

μένων Κρατών, ώ ς έχοντα τήν αυτήν ϊσχυν μέ πιστοποιητικά εκδοθέντα υπ ' αυτών, 
διά πλοία ανήκοντα εις τάς χώρας των. 

"Αρθρον 16. 
"Ελεγχος. 

Ι. Πλοΐον είς το όποιον εφαρμόζεται ή Συμβασίς αυτή, υπόκειται ούχ* ήττον 
δταν ευρίσκεται εντός λιμένος Κράτους εϊς το όποιον δέν ανήκει και σχετικώς μέ 
τήν γραμμήν φορτώσεως είς τον άκόλουθον έλεγχον : "Αξιωματικός (Υπάλληλος) 
δεόντως εξουσιοδοτημένος υπό τής Κυβερνήσεως τοΰ Κράτους τούτου δύναται 
νά λάβη πάν μέτρον, δπερ ήθελεν είσθε άναγκαΐον, ίνα βεβαΐωθή δτι υπάρχει έττΐ τοΰ 
πλοίου έγκυρον πιστοποιητ ικός , διεθνούς γραμμής φορτώσεως. Έάν ύπάρχη 
επί τοΰ πλοίου τοιοΰτον πιστοποιητικόν, ό ανωτέρω έλεγχος περιορίζεται είς τό 
νά βεβαιωθή— 

(α) δτι τό πλοΐον δεν είναι φορτωμένον υπέρ τά ύπό τοΰ πιστοποιητικού επι
τρεπόμενα δρια. 

(β) δτι ή θέσις τών γραμμών φορτώσεως έπί τοΰ πλοίου, ανταποκρίνεται προς 
τήν τοΰ πιστοποιητικού. 

(γ) δτι τό πλοΐον δέν υπέστη μεταβολάς τοσούτον ουσιώδεις ώ ς προς τά είς 
τους δρους Α και Β (τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 14) προγματευόμενα, 
ώστε τούτο νά είναι προφανώς άκατάλληλον νά άναχθή είς τό πέλαγος, 
άνευ κινδύνου διά τήν άνθρωπίνην ζωήν. 

2. Μόνον αξιωματικοί κεκτημένοι τά άναγκαιοΰντα τεχνικά προσόντα θά εξουσιο
δοτούνται διά τήν έξάσκησιν τοΰ προμνησθέντος ελέγχου. Έάν ό έλεγχος εξα
σκείται διά τήν ανωτέρω παράγραφον (γ), θά εξασκείται μόνον, εφ* δσον δύναται 
νά κριθή αναγκαία ή βεβαίωσις περί τοΰ δτι τό πλοΐον θά καταστή κατάλληλον νά 
άναχθή είς τό πέλαγος άνευ κινδύνου διά τήν άνθρωπίνην ζωήν. 

3. Έάν ό συμφώνως τω άρθρω τούτω έλεγχος φαίνεται ενδεχομένως νά από
ληξη είς νόμιμα μέτρα ληφθησόμενα εναντίον τοΰ πλοίου, ή κράτησιν τοΰ πλοίου, 
θά ειδοποιείται δσον τό δυνατόν ταχύτερον περί τούτου ό πρόξενος τής χώρας 
είς τήν οποίαν τό πλοΐον ανήκει. 

"Αρθρον 17. 
Προνόμια. 

Τά προνόμια τής Συμβάσεως ταύτης, δέν δύνανται νά διεκδικηθώσιν υπέρ 
ούδενός πλοίου, έάν τούτο δέν κέκτηται έγκυρον πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής 
φορτώσεως. 
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Κεφάλαΐον IV.  ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
"Αρθρον 18. 

Ισοδύναμο ι Διατάξε ις . 
Ό σ ά κ ι ς εν τή Συμβάσεί ταύτη προβλέπεται, δτ ι ίδ ιαίτερόν τ ι εξάρτημα ή μέσον 

η τύπος αυτών, θά προσαρμοσθη ή θα φέρηται επί ενός πλοίου ή δτ ι ε ιδ ική τ ις δ ιά

ταξ ίς θά γίνεται αποδεκτή, δύναται 'Αρχή τ ις νά παραδεχθή εις άντ ίκατάστασιν 
αυτών έτερον εξάρτημα ή μέσον ή τύπον αυτών, ή έτέραν διάταξ ιν , ύπό τον δρον 
δτ ι ή 'Αρχή αϋτη θά μείνη Ικανοποιημένη εκ τοϋ δτ ι το αντικαθιστούν εξάρτημα ή 
μέσον ή ό τύπος αυτών ή ή διάταξις, ε ίναι εις έκάστην περίπτωσιν τουλάχιστον της 
αυτής αποτελεσματικότητος με τήν υπό της συμβάσεως προδιαγραφομένην. 

'Αρχή τ ις ήτις παρεδέχθη οϋτω νέον εξάρτημα ή μέσον ή τύπον αυτών, ή νέαν 
διάταξιν θέλει άνακοινοΐ το γεγονός εις τάς ετέρας 'Αρχάς, επί αιτήσει δε και τάς 
λεπτομέρειας αυτών. 

"Αρθρον 19. 

Νόμο ι , Κανονισμοί, 'Εκθέσεις. 
Αί συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις υπόσχονται νά άνακοΐνώσωσΐ αμο ιβα ίως : 
Ι. Το κείμενον τών νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων γενικής εφαρμογής, 

" .'· Π-\ _.. c . Λ : Λ ; ί , . ι : Ο £ _ . . . . >. . — ~ ί JL . . _ . . - __τ . τ- ο ! 
u n v u i io t -nuv (->ΐ|μυν-ΊΕ.υυΐ| c m vjiuv^<-»jj(-ov u c p . u i u j v t v 11j £ . ψ α ρ μ υ γ ΐ | ι i ] ^ Z-UUpuutUJC 
ταύτης. 

2. Ό λ α ς τάς χρησίμους επισήμους εκθέσεις ή επισήμους περιλήψεις εκθέσεων, 
εφ' δσον διαπραγματεύονται αποτελέσματα εφαρμογής της Συμβάσεως ταύτης, 
ύπό τον δρον πάντοτε ότ ι αί εκθέσεις αύται ή αϊ περιλήψεις δεν ε ίνα ι εμπιστευτ ικής 
φύσεως. 

Ή Κυβέρνησίς τοϋ Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καΐ Β. ' Ιρλαν

δίας, προσεκλήθη νά χρησίμεύση ως ενδιάμεσος διά τήν συλλογήν δλων τών ανα

κοινώσεων τούτων και διά τήν γνωστοποίησιν αυτών εις τάς αλλάς συμβαλλομένας 
Κυβερνήσεις. 

"Αρθρον 20. 
Τροποποιήσεις, μέλλουσαι διασκέψεις. 

Ι. Τροποποιήσεις τής Συμβάσεως ταύτης, αΐτινες ήθελον θεωρηθή ωφέλιμοι , 
ή άναγκαϊαΐ, δύνανται νά προταθώσιν οποτεδήποτε ύπό μίας συμβαλλόμενης κυ 

βερνήσεως εις τήν Κυβέρνησιν τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας 
και Β. ' Ιρλανδίας, ήτ ις θά άνακοινοΐ τάς προτάσεις ταύτας εις δλας τάς άλλας συμ

βαλλομένας Κυβερνήσεις. 
'Εάν το ίαϋται τροποποιήσεις γίνωσιν αποδεκτοί ύφ 'δλων τών συμβαλλομένων 

Κρατών (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων ατίνα κατέθεσαν επικυρώσεις ή προ

σχωρήσεις α'ίτινες δεν ετέθησαν εισέτ ι εν εφαρμογή), ή Σύμβασίς αϋτη θά τροπο

ποιήταΐ αναλόγως. 
2. Διασκέψεις επί τω σκοπώ αναθεωρήσεως τής Συμβάσεως ταύτης θά συγκα

λούνται εις χρόνους και τόπους καθοριζόμενους ύπό τών συμβαλλομένων Κρατών. 
Προς τόν αυτόν σκοπόν θά συγκληθή μία διάσκεψις υπό τής Κυβερνήσεως τοϋ 

Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Β. ' Ιρλανδίας οποτεδήποτε, μετά 
παρέλευσιν πάντως πενταετίας άπό τής ισχύος τής Συμβάσεως ταύτης εάν έκφραση 
τήν προς τοϋτο έπιθυμίαν το εν τρ ίτον τών συμβαλλομένων Κρατών. 

Κεφάλαιον V .  T E A I K A I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
"Αρθρον 21. 

'Εφαρμογή εις 'Αποικ ιακά Κράτη. 
Ι Μία συμβαλλόμενη Κυβέρνησις, δύναται κατά τόν χρόνον τής υπογραφής, 

επικυρώσεως, προσχωρήσεως ή κατόπιν, νά δηλώση δ ι ' εγγράφου δηλώσεως 
απευθυνόμενης προς τήν Κυβέρνησιν τοϋ "Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης 
Βρεττανίας και Β. Ιρλανδ ίας , τήν έπιθυμίαν της δπως ή Σύμβασις αϋτη έφαρμοσθή 
και εις δλας ή μερικάς τών αποικιών, υπερπόντιων χωρών, προτεκτοράτων ή χωρών 
υπό έπικυριαρχίαν ή έντολήν, αυτής. Ή Σύμβασις αϋτη θά έφαρμοσθή είς δλας 
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τάς εν τη δηλώσει κατονομαζόμενος χώρας δύο μήνας μετά την ήμερομηνίαν της 
λήψεως τής δηλώσεως, παραλειπόμενης δμως τής δηλώσεως ή Σύμβασις αϋτη δεν 
θά εφαρμόζεται εις τοιαύτας χώρας. 

2. Μία συμβαλλόμενη Κυβέρνησις δύναται οποτεδήποτε να έκφραση δι' εγγρά
φου δηλώσεως απευθυνόμενης προς τήν Κυβέρνησιν τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεττανίας και Β. Ιρλανδίας, τήν έπιθυμίαν δπως ή Σύμβασις αΰτη 
παύση εφαρμοζόμενη είς δλας ή μερικάς των αποικιών, υπερπόντιων χωρών, προ
τεκτοράτων ή χωρών ύπό έπικυριαρχίαν ή έντολήν αυτής, είς τάς οποίας ή Σύμβασις 
αϋτη θά είχεν, συμφώνως προς τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου, 
έφαρμοσθή διά μίαν περίοδον ούχΐ μικροτέραν τών πέντε ετών. Είς τοιαύτην περί
πτωσιν ή Σύμβασις θά παύση εφαρμοζόμενη δώδεκα μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν 
τής λήψεως τής δηλώσεως ταύτης υπό τής Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεττανίας και Β. Ιρλανδίας, δι' δλας τάς εν τη δηλώσει άναφερομένας 
χώρας. 

3. Ή Κυβέρνησις τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Β. 
Ιρλανδίας, θά είδοποιή δλας τάς αλλάς συμβαλλόμενος Κυβερνήσεις περί τής 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής παραγράφου Ι τοΰ άρθρου τούτου εφαρμογής τής 
Συμβάσεως ταύτης, είς αποικία ν, ύπερπόντιον χώραν, προτεκτοράτον ή χώραν 
υπό έπικυριαρχίαν ή έντολήν, ώς και περί τής συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής παρα
γράφου 2, λήξεως τοιαύτης εφαρμογής, άναφέρουσα είς έκάστην περίπτωσιν τήν 
ήμερομηνίαν άπό τής οποίας ή Σύμβασίς αϋτη ήρξατο ή θά παύση εφαρμοζόμενη. 

"Αρθρον 22. 
'Επίσημα κείμενα—Έπικύρωσίς. 

Ή Σύμβασίς αϋτη, τής οποίας αμφότερα τά κείμενα Άγγλικόν και Γαλλικόν 
έσονται επίσημα θά έπικυρωθή. 

Τά έγγραφα επικυρώσεως θά κατατεθώσιν ε'ις τά αρχεία τής Κυβερνήσεως τοΰ 
Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Β. Ιρλανδίας, ήτις θέλει κοινο
ποίηση είς δλας τάς αλλάς ύπογραψάσας, ή προσχωρούσας Κυβερνήσεις δλας τάς 
κατατεθείσας επικυρώσεις και τήν ήμερομηνίαν τής καταθέσεως των. 

"Αρθρον 23. 
Προσχώρησις. 

Θά έπιτρέπηται εϊς τήν Κυβέρνησιν (είτε τήν Κυβέρνησιν μιας χώρας κατ' 
έφαρμογήν τοΰ άρθρου 21) έν ονόματι τής οποίας δεν έχει υπογραφή ή Σύμβασις 
αΰτη, νά προσχώρηση εις ταύτην οποτεδήποτε μετά τήν ενάρξιν τής Ισχύος τής 
Συμβάσεως. Προσχωρήσεις θά γίνωνται μέσω έγγραφων δηλώσεων απευθυνό
μενων προς τήν Κυβέρνησιν του Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας καΐ Β. 
Ιρλανδίας και θά λαμβάνωσι Ίσχύν τρεις μήνας μετά τήν λήψιν των. 

Ή Κυβέρνησις τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Β. 'Ιρλαν
δίας θά είδοποιή δλας τάς υπογράφουσας και προσχωρούσας κυβερνήσεις, περί 
τών ληφθεισών προσχωρήσεων και τής ημερομηνίας τής λήψεως των. 

"Αρθρον 24. 
Ημερομηνία ενάρξεως Ισχύος. 

Ή Σύμβασις αϋτη άρχεται ισχύουσα κατά τήν Ι ην 'Ιουλίου 1932 μεταξύ τών 
Κυβερνήσεων αΐτινες κατέθεσαν τήν έπικύρωσίν των κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην, 
ύπό τόν δρον δτι κατετέθησαν τουλάχιστον πέντε επικυρώσεις παρά τη Κυβερνήσει 
του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας και Β. 'Ιρλανδίας. 

Μή κατατεθεισών πέντε επικυρώσεων κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην, ή Σύμβασις 
αΰτη άρχεται ισχύουσα τρεις μήνας μετά την ήμερομηνίαν τής καταθέσεως τής 
πέμπτης επικυρώσεως. Επικυρώσεις κατατεθεΐσαι μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως 
ισχύος τής Συμβάσεως ταύτης, θά λαμβάνωσιν ίσχύν τρεις μήνας μετά τήν ήμερο
μηνίαν τής καταθέσεως των. 
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"Αρθρον 25. 
Καταγγελία. 

Ή Σύμβασις αυτή δύναται νά καταγγελθή εξ ονόματος μιας Συμβαλλόμενης 
Κυβερνήσεως οποτεδήποτε μετά πάροδον πέντε ετών άπό της ημερομηνίας καθ' ην 
ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα δια την εν λόγω Κυβέρνησιν. Καταγγελία γίνεται 
δι ' εγγράφου δηλώσεως απευθυνόμενης προς την Κυβέρνησιν τοΰ Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μ. Βρεττανίας και Β. Ιρλανδίας, ήτις θα κοινοποίηση εις δλας τάς 
συμβαλλόμενος Κυβερνήσεις δλας τάς ληφθείσας καταγγελίας και την ήμερομηνίαν 
της λήψεως των. 

Μία καταγγελία θά λαμβάνη Ίσχύν δώδεκα μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην 
ελήφθη ή έπ* αυτής δήλωσις ύπό τής Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μ. Βρεττανίας και Β. 'Ιρλανδίας. 

Εις πίστωσιν τούτων, οί πληρεξούσιοι υπέγραψαν ώς κατωτέρω. 
Έγένετο εν Λονδίνω σήμερον τήν 5ην 'Ιουλίου 1930 είς άπλοϋν δπερ θά παρα

μείνη κατατεθειμένον εις τά 'Αρχεία τοΰ Κράτους τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής 
Μεγάλης Βρεττανίας και Β. 'Ιρλανδίας, ήτις θά διαβίβαση κεκυρωμένα ακριβή αντί
γραφα αύτοϋ εις δλας τάς ύπογραψάσας Κυβερνήσεις. 

e
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ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Κατά την στιγμήν της υπογραφής τής διεθνούς Συμβάσεως γραμμής φορτώσεως 

περατωθείσης την ήμέραν ταύτην. οί κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι συνε
φώνησαν τα ακόλουθα : 

Ι 
Πλοία έκτελοΰντα αποκλειστικώς πλόας εντός των μεγάλων Λιμνών τής Βορείου 

'Αμερικής και πλοία απασχολούμενα εις άλλα μεσόγεια ϋδατα θεωρούνται ως έκτος 
τοϋ πεδίου εφαρμογής τής Συμβάσεως. 

II 
Ή Σύμβασις αϋτη δέν εφαρμόζεται εις υπάρχοντα πλοία τών Ηνωμένων Πολι

τειών και τής Γαλλίας, τύπου Lumber Schooner κινούμενα ύπό μηχανικής 
δυνάμεως, μετά ή άνευ ιστίων, ή και ύπό Ιστίων μόνον. 

Ή Κυβέρνησις τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας καί Β. 'Ιρλανδίας θά 
συγκάλεση συνδιάσκεψιν τών συμβαλλομένων Κρατών τα όποια κέκτηνται δεξαμενό
πλοια, κατ' αΐτησιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής, οποτεδήποτε εντός 
τής εν τω άρθρω 20 μνημονευομένης πενταετούς περιόδου, προς τον σκοπόν 
συζητήσεως θεμάτων αναφερομένων εις το υψος εξάλων τών δεξαμενόπλοιων. 

Αί συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις δέν θέλουσι εγείρει άντίρρησίν τίνα ώς προς τάς 
εις τήν Σύμβασιν ταύτην έπενεχθησομένας κατά τήν εν λόγω συνδιάσκεψιν μετα
βολάς εις τάς περί γραμμής φορτώσεως τών δεξαμενόπλοιων περιεχόμενος δια
τάξεις, ύπό τόν δρον δμως δτι τά εν αυτή προκύψαντα συμπεράσματα θά άνακοινω
θώσιν αμέσως εις τάς υπογράφουσας τήν παροΰσαν Σύμβασιν Κυβερνήσεις, καί 
δτι δέν θά εχη ληφθή άντίρρησις παρά τη Κυβερνήσει τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεττανίας και Β. 'Ιρλανδίας εντός εξ μηνών άπό τής αποστολής τής 
τοιαύτης ανακοινώσεως. 

Προς πίστωσιν τούτων οί πληρεξούσιοι συνέταξαν το τελικόν τοϋτο πρωτό
κολλον, τόν όποιον θέλει έχει τήν αυτήν Ίσχύν και το αυτό κΰρος, ώς εάν αί διατά
ξεις αύτοϋ κατεχωροϋντο εϊς το κείμενον τής Συμβάσεως, εις τήν οποίαν τούτο 
ανήκει. 

Έγένετο έν Λονδίνω σήμερον τήν 5ην Ιουλίου, 1930, ε'ις άπλοϋν, δπερ θά κατα
τεθή εϊς τά αρχεία τοϋ Κράτους τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας καί 
Β. Ιρλανδίας, ήτις θά διαβίβαση κεκυρωμένα ακριβή αντίγραφα αυτοϋ ε'ις δλας τάς 
υπογράφουσας Κυβερνήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Κ α ν ό ν ε ς δ ι α τ ο ν rr ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ν τ ω ν γ ρ α μ μ ώ ν 
α ν ω τ ά τ η ς φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς ε μ π ο ρ ι κ ώ ν π λ ο ί ω ν . 

Μέρος Ι.—ΓΕΝΙΚΑ 
Οί κανόνες κατ' ανάγκην προϋποθέτουσιν δτι ή φύσις και ή στοιβασία τοΰ 

φορτίου, έρματος κ.λ.π. είναι τοιαύτα ώστε νά εξασφαλίζεται ευστάθεια δια το πλοΐον. 

Κ α ν ώ ν Ι . — ' Ο ρ ι σ μ ο ί . 
' Α τ μ ό π λ ο ι ο ν : Ό δρος «άτμόπλοιον» περιλαμβάνει δλα τα πλοία τά έχοντα 

επαρκή μέσα δια μηχανικήν κίνησιν εξαιρέσει τών εχόντων επαρκή, ίστιοφορίαν 
διά ναυσιπλοΐαν με μόνα τά Ιστία. 

Εϊς πλοΐον έφωδιασμένον μέ μηχανικά μέσα κινήσεως καϊ με Ιστιοφορίαν ανε
παρκή διά ναυσιπλοΐαν μέ μόνα τά ίστία δύναται νά προσδιορισθή γραμμή φορ
τώσεως συμφώνως προς το μέρος ill τών κανόνων τούτων. Εις Σλέπιον (lighter) 
μπάριζαν (barge) ή έτερον πλοΐον άνευ ανεξαρτήτων μέσων κινήσεως, ρυμουλκού
μενον, θά προσδιορίζεται γραμμή φορτώσεως συμφώνως μέ το μέρος III τών κα
νόνων τούτων. 

' Ι σ τ ι ο φ ό ρ ο ν : Ό δρος «ίστιοφόρον» περιλαμβάνει δλα τά πλοία τά έχοντα 
επαρκή ίστιοφορίαν διά ναυσιπλοΐαν μέ μόνα τά Ίστία, ανεξαρτήτως του έάν είναι 
ή δχι έφωδιασμένα μέ μηχανικά μέσα κινήσεως. 

Π λ ο ΐ ο ν ά ν ε υ ύ π ε ρ κ α τ α σ κ ε υ α σ μ ά τ ω ν : (Flush deck ship). 
Πλοΐον άνευ ύπερκατασκευασμάτων είναι το μή έχον ύπερκατασκευάσματα έπι 
τοΰ καταστρώματος εξάλων. 

' Υ π ε ρ κ α τ α σ κ ε ύ α σ μ α : Ύπερκατασκεύασμα είναι έστεγασμένη κα
τασκευή επί τοΰ καταστρώματος εξάλων έκτεινομένη άπό πλευράς εις πλευράν 
τοΰ πλοίου. Μερικώς άνυψωμένον κατάστρωμα (raised quarter deck) θεωρείται 
ώς ύπερκατασκεύασμα. 
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" Υ φ ο ς ε ξ ά λ ω ν : Το προσδιοριζόμενον ϋψος εξάλων είναι, ή εις τήν ττλευράν 
και τό μέσον του πλοίου κατακορύφως πρόν τά κάτω μετρούμενη άπόατασις από 
της ανω ακμής της γραμμής τοΰ καταστρώματος μέχρι της άνω ακμής της γραμμής 
φορτώσεως. 

Κ α τ ά σ τ ρ ω μ α ε ξ ά λ ω ν : Τό κατάστρωμα εξάλων είναι τό κατάστρωμα 
άπό τοϋ όποιου μετρείται τό ϋψος των εξάλων και είναι τό άνώτατον πλήρες κατά
στρωμα τό έχον μόνιμα μέσα κλεισίματος δλων των επί των εκτεθειμένων μερών 
τοϋ καταστρώματος ανοιγμάτων, συμφώνως προς τους Κανόνας 8 έως 16. Είναι 
τό άνώτατον κατάστρωμα ε'ις τά άνευ ύπερκατασκευασμάτων (Flush deck)· και 
είς τά μετά μεμονωμένων ύπερκατασκευασμάτων πλοία. 

Εις πλοία έχοντα καταστρώματα εξάλων διακοπτόμενα εντός ύπερκατασκευασ
μάτων, ατινα είναι ανοικτά ή άτινα δεν είναι έφωδιασμένα με μέσα κλεισίματος τής 
κλάσεως Ι, ώ ς κατάστρωμα εξάλων λαμβάνεται ή κατωτάτη γραμμή τοϋ καταστρώ
ματος τοϋ κειμένου κάτωθεν τοϋ καταστρώματος ύπερκατασκευασμάτων. 

Τ ό μ έ σ ο ν τ ο ϋ π λ ο ί ο υ : Τό μέσον τοϋ πλοίου είναι τό μέσον τοΰ κατά 
τον κανόνα 32 οριζομένου μήκους τής ίσαλου γραμμής φορτώσεως θέρους. 

Κ α ν ώ ν 2.—Γ ρ α μ μ ή κ α τ α σ τ ρ ώ μ α τ ο ς . 
Ή γραμμή καταστρώματος είναι μία οριζόντια γραμμή μήκους 300 χιλιοστο

μέτρων και πλάτους 25 χιλιοστομέτρων. Θά χαράσσεται εϊς τό μέσον τοϋ πλοίου 
εις εκάστη ν πλευράν αύτοϋ καΐ ή ανωτάτη αυτής ακμή θά διέρχεται διά τοΰ σημείου 
ένθα ή προς τά έξω προέκτασις τής ανωτάτης επιφανείας τοΰ καταστρώματος 
εξάλων τέμνει τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τοϋ περιβλήματος (Βλέπε σχήμα Ι). 

"Ενθα τό κατάστρωμα είναι εν μέρει έπιστρωμένον είς τό μέσον τοΰ πλοίου, ή 
ανωτάτη ακμή τής γραμμής καταστρώματος θά διέρχεται διά τοΰ σημείου ένθα ή 
προς τά έξω προέκτασις τής ανωτάτης επιφανείας τής πραγματικής έπιστρώσεως 
είς τον μέσον τοΰ πλοίου, τέμνει τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τοϋ περιβλήματος. 

Κ α ν ώ ν 3.—Δ ί σ κ ο ς γ ρ α μ μ ή ς φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς . 
Ό Δίσκος γραμμής φορτώσεως είναι διαμέτρου 300 χιλιοστομέτρων, και τέμ

νεται υπό μιας οριζόντιας γραμμής μήκους 460 χιλιοστομέτρων και πλάτους 25 
χιλιοστομέτρων, ή ανωτέρα ακμή τής οποίας διέρχεται διά τοϋ κέντρου τοϋ δίσκου. 
Ό δίσκος θά χαράσσεται εις τό μέσον τοΰ πλοίου κάτωθεν τής γραμμής καταστρώ
ματος. 

Κ α ν ώ ν 4 .—Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ΰ μ ε ν α ι γ ρ ά μ μ α i ε ν 
σ υ ν δ υ α σ μ ω μ έ τ ο ν δ ί σ κ ο ν . 

Αί γραμμαι αί δεικνύουσαι τήν μεγίστη ν γραμμήν φορτώσεων είς διαφόρους 
περιπτώσεις και διά διαφόρους έποχάς (βλέπε παράρτημα II) θά είναι οριζόντιοι 
γραμμαί, μήκους 250 και πλάτους 25 χιλιοστομέτρων αϊτινες εκτείνονται άπό, 
και είναι κάθετοι έπί, μιας κατακόρυφου γραμμής κεχαραγμένης εις άπόστασιν 
540 χιλιοστομέτρων προ πρώραν άπό τοϋ κέντρου τοΰ δίσκου (βλέπε σχήμα Ι). 

Αί χρησιμοποιούμενοι γραμμαι είναι αί ακόλουθοι : 

Γ ρ α μ μ ή φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς θ έ ρ ο υ ς . Ή γραμμή φορτώσεως θέρους 
δείκνυται υπό τής ανωτέρας ακμής τής γραμμής ήτις διέρχεται διά τοΰ κέντρου 
τοϋ δίσκου και σημειοΰται διά τοϋ γράμματος Θ 

Γ ρ α μ μ ή φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς χ ε ι μ ώ ν ο ς Ή γραμμή φορτώσεως χειμώνος 
δείκνυται ύπό τής ανωτέρας ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά τοΰ γράμματος Χ. 

Γ ρ α μ μ ή φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς χ ε ι μ ώ ν ο ς Β ο ρ ε ί ο υ ' Α τ λ α ν τ ι κ ο ύ . 
Ή γραμμή φορτώσεως χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού, δείκνυται ύπό τής ανωτέρας 
ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά τών γραμμάτων Χ.Β.Α 
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Τ ρ ο π ι κ ή γ ρ α μ μ ή φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς . Ή τροπική γραμμή φορτώσεως 
δείκνυται ύπό της ανωτέρας ακμής μιας γραμμής σημειούμενης δια τοΟ γράμματος Τ. 

Γ Ρ Α Μ ί Ί Η 
κ Λ Τ *κε Tf> β « Α το ε 

}»3o©fc,H 

a"*"*' '« ·«*«J 

R 

Σχήμα Ί 

Γ ρ α μ μ ή φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς ε ί ς γ λ υ κ ύ ϋ δ ω ρ . Ή γραμμή φορτώσεως 
είς γλυκύ ϋδωρ κατά το θέρος, δείκνυται ύπό τής ανωτέρας ακμής μιας γραμμής 
σημειούμενης δια τοΟ γράμματος Γ. Ή διαφορά μεταξύ τής γραμμής φορτώσεως 
είς γλυκύ ϋδωρ κατά το θέρος, και τής γραμμής φορτώσεως θέρους, εΐναι το έπι
τρεπόμενον περιθώριον φορτώσεως εις γλυκύ ϋδωρ καΐ ώς προς τάς αλλάς γραμμάς 
φορτώσεως. Ή τροπική γραμμή φορτώσεως είς γλυκύ ϋδωρ δείκνυται ύπό τής 
ανωτέρας ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων 7ΪΓ. (*). 

Κ α ν ώ ν 5 .—Σ ή μ α τ ή ς π ρ ο σ δ ι ο ρ ι ζ ο ύ σ η ς ' Α ρ χ ή ς . 
Ή "Αρχή, ύπό τής οποίας προσδιωρίσθησαν αί γραμμαΐ φορτώσεως δύναται 

νά σημειωθή διά γραμμάτων διαστάσεων ώς εγγιστα 115 χιλιοστομέτρων Οψους 
και 75 πλάτους, χαρασσομένων παραπλεύρως του δίσκου καΐ άνωθεν τής γραμμής 
του κέντρου. 

* "Οταν θαλασσοπόρουντα ατμόπλοια πλέωσιν είς ποταμούς ή μεσόγεια Οδατα, επιτρέπεται 
ύπερφόρτωσις ανταποκρινόμενη είς τό βάρος τοΟ καυσίμου κ.τ.λ. το άπαιτούμενον διά τήν κατανά-

λωσιν μεταξύ τοΰ σημείου τής αναχωρήσεως και τής ανοικτής θαλάσσης. 
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Κ α ν ώ ν 6 .—Λ ε π τ ο μ έ ρε ι α ι Χ α ρ ά ξ ε ω ς 
Ό δίσκος, αϊ γραμμαΐ καί τά γράμματα θά χρωματίζωνται διά λευκοϋ ή κίτρινου 

έτη σκοτεινού ή διά μέλανος έτη άνοικτοΰ εδάφους. 'Ομοίως θά έντέμνωνται ή θά 
έγχαράσσωνται διά τερέτρου (κοπιδιάρονται) προσεκτικώς εις τάς πλευράς τών 
σιδηρών καί ή χαλύβδινων ττλοίων καί θά έντέμνωνται εις βάθος τουλάχιστον 3 χι
λιοστομέτρων επί τών έπηγκενίδων τοΟ περιβλήματος τών ξύλινων σκαφών. 

Τά ανωτέρω σήματα θά είναι εμφανώς δρατά καί έν ανάγκη θά λαμβάνωνται 
Ιδιαίτερα προς τοΟτο μέτρα. 

Κ α ν ώ ν 7 .—* Ε π α λ ή θ ε υ σ ι ς τ η ς Σ η μ ά ν σ ε ω ς . 
Το πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής φορτώσεως δεν θά έκχωρήται είςτόπλοΐον 

μέχρις δτου επιθεωρητής τής προσδιοριζούσης 'Αρχής (ενεργών συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 9 τής Συμβάσεως ταύτης) πιστοποιήσει δτι ή σήμανσις 
έχαράχθη ακριβώς καί νομίμως εις τάς πλευράς τοΟ πλοίου. 

Μέρος II.—ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΦΟΡΤΏΣΕΩς. 

Ό προσδιορισμός τών γραμμών φορτώσεως ενεργείται ύπό τόν δρον δτι το 
πλοΐον είναι "ικανής κατασκευής καί δτι προβλέπεται αποτελεσματική προστασία 
τοΟ πλοίου και του πληρώματος. 

Οί κανόνες 8 εως 31 εφαρμόζονται εις πλοία διά τά όποια καθορίζεται το ελά
χιστον ϋψος εξάλων. Εις πλοία, είς τά όποΐα προσδιορίζεται ϋψος εξάλων μείζον 
τοΟ ελαχίστου, και ή προστασία θά έχη αναλόγως τήν αυτήν αποτελεσματικότητα. 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. 

Κ α ν ώ ν 8 . — Σ τ ό μ ι α κ ύ τ ο υ ς κ α ι ά λ λ α σ τ ό μ ι α μή π ρ ο σ τ α 
τ ε υ ό μ ε ν α υ π ό 0 π ε ρ κ α τ α σ κ ε υ α σ μ ά τ ω ν . 

Ή κατασκευή και τά εξαρτήματα στομίων κύτους ή ετέρων στομίων έπι τών 
εκτεθειμένων μερών τών καταστρωμάτων εξάλων καί τών καταστρωμάτων ύπερκα
τασκευασμάτων, θά εϊναι τουλάχιστον ισοδύναμα ττρός τά κανονικά, τά οριζόμενα 
εϊς τους κανόνας 9 έως 16. 

Κ α ν ώ ν 9 .—Τ ο ι χ ώ μ α τ α Σ τ ο μ ί ω ν . 
Τό ϋψος τών τοιχωμάτων τών επί τοΰ καταστρώματος εξάλων στομίων θά είναι 

τουλάχιστον 610 χιλιοστόμετρα υπέρ τό κατάστρωμα. Τό ΰψος τοιχωμάτων έπ! 
καταστρωμάτων ύπερκατασκευάσματος θά είναι τουλάχιστον 610 χιλιοστόμετρα 
υπέρ τό κατάστρωμα, δταν ταΟτα κείνται εντός τοΰ 1/4 του μήκους τοΰ πλοίου, άπό 
τής στείρας καί τουλάχιστον 457 χιλιοστόμετρα δταν κείνται άλλαχοΰ. 

Τά τοιχώματα θά είναι έκ χάλυβος, στερεώς κατασκευασμένα καί οσάκις απαι
τείται νά είναι ύψους 610 χιλιοστομέτρων, θά έφοδιάζωνται δι* Ισχυρός οριζόντιας 
ένδυναμώσεως, τοποθετούμενης ουχί κατωτέρω τών 254 χιλιοστομέτρων άπό τής 
ανωτέρας ακμής του τοιχώματος, ώς καί δι' Ισχυρών αγκώνων ή στηριγμάτων 
μεταξύ τής ένδυναμώσεως καί τοΰ καταστρώματος, τοποθετουμένων είς μεταξύ 
των αποστάσεις μή υπερβαίνουσας τά 3.05 μέτρα. 

ΑΊ απαιτήσεις αύται δύνανται νά τροποποιηθώσιν, δταν τα άκραΤα τοιχώματα 
προφυλάσσονται. 

Κ α ν ώ ν 10 .—Κ α λ ύ μ μ α τ α Σ τ ο μ ί ω ν . 
Τά καλύμματα εκτεθειμένων στομίων θά είναι Ισχυρά και δταν είναι ξύλινα θά 

εχωσι τελικόν πάχος τουλάχιστον. 60 χιλιοστομέτρων δι* εν ελεύθερον μήκος μή 
υπερβαίνον τά 1.52 μέτρα. Τό πλάτος τής επιφανείας έφ* ής θά στηρίζονται τά 
καλύμματα ταύτα τών στομίων, εσεται τουλάχιστον 63 χιλιοστόμετρα. 
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Κ α ν ώ ν II .—Μ ε σ ό ζ υ γ α κ α ι Δ ι ά ζ υ γ α Σ τ ο μ ί ω ν . 
"Οταν έφαρμόζωνται ξύλινα καλύμματα κύτους, τα μεσόζυγα και διάζυγα αΰτοΟ 

έσονται των διαστάσεων, υλικού καΐ αποστάσεως, ατινα δίδονται προκειμένου μέν 
περί Οψους τοιχώματος 610 χιλιοστό μέτρων εϊς τον πίνακα Ι προκειμένου δε περί 
Οψους τοιχώματος 457 χιλιοστομέτρων εϊς τον πίνακα 2. 

Αϊ γωνίαι πλαισίου εις τήν άνωτέραν άκμήν των ζυγών θά διήκουσι καθ' δλον το 
μήκος αυτών. Ξύλινα διάζυγα θά φέρωσι είς τάς επιφανείας στηρίξεως αυτών 
σιδηρούν πέδιλον. 

ΠΙΝΑΞ Ι (Τοιχώματα ϋψους 610 χιλιοστών). 

Μ ε σ ό ζ υ γ α καΐ δ ι ά ζ υ γ α σ τ ο μ ί ω ν δ ι ά π λ ο ί α μ ή κ ο υ ς 61 μ έ τ ρ ω ν 
κ α Ι α ν ω . (*) 

ΜΕΣΟΖΥΓΑ 

Πλάτος 
τοϋ 

στομίου 

Μέτρα 

3,05 
3,66 
4,27 
4,88 
5.49 
6,10 
6,71 
7,32 
7,93 
8,54 
9,14 

Πλαίσιον 

Χιλιοστά 

75x75x10 Α 
75x75x10 Α 
75 χ 75 χ 10,5 Α 
90χ75χΙ0,5Α 

100x75x11 Α 
100x75x11 Α 
Ι Ι5χ75χΜ,5Α 
Ι30χ90χΙΙ ,5Α 
140x90x12 Α 
Ι50χ90χΙ2,5Α 
150x90x13 Α 

Μεσόζυγα μετά Διαζύγων 

"Αττόστασις άττό κέντρου είς κέντρον 

1,83 μέτρα 

Χιλιοστά 

280 χ 7,5 Ε 
305χ 8 Ε 
356 χ 8,5 Ε 
406 χ 9 Ε 
457Χ 9 Ε 
508 χ 9,5 Ε 
559 χ 9,5 Ε 
584x10 Ε 
610x10 Ε* 
635x10 Ε 
660 χ 10,5 Ε 

2,44 μέτρα 

Χιλιοστά 

305χ 8 Ε 
356 χ 8,5 Ε 
432χ 9 Ε 
483 χ 9,5 Ε 
533 χ 9,5 Ε 
610x10 Ε 
660 χ 10,5 Ε 
7Ι Ιχ Ι0 ,5Ε 
736 χ 10,5 Ε 
787x11 Ε 
813x11 Ε 

3,05 μέτρα 

Χιλιοστά 

356 χ 8,5 Ε 
432Χ 9 Ε 
508 χ 9,5 Ε 
559 Χ 9,5 Ε 
635x10 Ε 
7Ι Ιχ Ι0,5Ε 
762x11 Ε 
813x11 Ε 
864 χ 11,5 Ε 
915x12 Ε 
965x12 Ε 

Μεσόζυγα άνευ διαζύγων 

Άττόστασις άττό κέντρου είς 
κέντρον 

1,22 μέτρα 

Χιλιοστά 

230x11,5 Β.Ε. 
280x12,5 Β.Ε. 
305x12,5 Β.Ε. 
305χ 8 Ε 
356 χ 8,5 Ε 
381 χ 8,5 Ε 
406χ 9 Ε 
432χ 9 Ε 
457χ 9 Ε 
483 χ 9,5 Ε 
508 χ 9,5 Ε 

1,52 μέτρα 

Χιλιοστά 

254x12,5 Β.Ε. 
305x12,5 Β.Ε. 
305χ 8 Ε 
356 χ 8,5 Ε 
406 χ 9 Ε 
457 χ 9 Ε 
483 χ 9 Ε 
508 χ 9,5 Ε 
533 χ 9,5 Ε 
559 χ 9,5 Ε 
584x10 Ε 

Α=άττλή γωνία. Β.Ε.=ελασμα βολβοειδοϋς τομής. Ε=2λασμα. Υ=0ψος. Π=ττλάτος. 

"Υφη διά μεσόζυγα στομίων μετρούνται είς τό μέσον τοϋ μήκους, καΐ άττό τοϋ ανωτάτου ση

μείου τοΰ πλαισίου μέχρι τής κατωτάτης ακμής. "Υφη διά διάζυγα μετροϋνται άπό τής κάτω επι

φανείας τοϋ καλύμματος μέχρι τής κατωτάτης ακμής. Μεγέθη δι* ενδιάμεσα μήκη καΐ αποστάσεις 
λαμβάνονται δι* αναγωγής. "Ενθα προδιαγράφονται ελάσματα, δέον νά προσαρμόζωνται δύο 
γωνίαι τοϋ διά πλαίσιον διδομένου μεγέθους τόσον είς τό άνω όσον καΐ είς τό κάτω μέρος τοϋ 
μεσοζύγου. "Ενθα προδιαγράφεται 'έλασμα βολβοειδοϋς τομής, δέον νά προσαρμόζωνται είς τό 
ανω μέρος τοϋ μεσοζύγου ή διαζύγου δύο γωνίαι τοϋ διά πλαίσιον διδομένου μεγέθους. "Ενθα 
προδιαγράφονται γωνίαι βολβοειδοϋς τομής, δέον νά προσαρμόζεται μία γωνία τοϋ διά πλαίσιον 
διδομένου μεγέθους, είς τό ανω μέρος τής βολβοειδοϋς γωνίας. "Ενθα τά προδιαγραφόμενα σκέλη 
μιας γωνίας είναι διαφορετικών διαστάσεων, τό μεγαλύτερον σκέλος θά εϊναι τό όριζόντιον. 

* ΕΙς πλοία μήκους μή υπερβαίνοντος τά 30,50 μέτρα: Τά ϋψη τών έξ ελασμάτων καΐ γωνιών 
μεσοζύγων δύνανται νά είναι τά 60% τών ανωτέρω έν τφ πίνακι διδομένων. Τά ϋψη τών έκ βολ

βοειδοϋς γωνίας ή ελάσματος βολβρειδοϋς τομής μεσοζύγων καΐ χαλυβδίνων διαζύγων, δύνανται 
νά είναι τά 80% τών έν τω πίνακι διδομένων. Τό πάχος τών ελασμάτων, τών βολβοειδών γωνιών 
καΐ τών ελασμάτων βολβοειδοϋς τομής θά αντιστοιχεί είς τό πάχος τοϋ πίνακος, τό διδόμενον διά 
μειωμένα ϋψη μέ ελάχιστα δρια πάχους 7,5 χιλιοστομέτρων. Τά ϋψη καΐ πλάτη τών ξύλινων δια

ζύγων δύνανται νά εϊναι τά 80% τών διδομένων είς τους πίνακας διά πλευρικά διάζυγα άλλα τό 
πλάτος τών κεντρικών διαζύγων δέον νά μή είναι ϋλαττον τών 165 χιλιοστομέτρων. ΕΙς πλοία 
μήκους μεταξύ 30,50 καΐ 61 μέτρων, τά μεγέθη τών μεσοζύγων καΐ διαζύγων θά καθορίζωνται 
δι' αναγωγής. 
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ΔΙΑΖΥΓΑ 

Μή
κος 

ζύγου 

μέτρα 

1,83 
2,44 
3,05 

Μή
κος 

ζύγου 

1,83 
2,44 
3,05 

ΠλαΙσιον 

χιλιοστά 

65 χ 65 χ 9 
65 χ 65 χ 9,5 
6 5 x 6 5 x 1 0 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ 

"Εξ ελάσματος 
βολβοειδοΰς τομής 

Άπόστασις άττό κέντρου είς 
κέντρον 

0,91 μέτρα 

χιλιοστά 

Ι50χ 9 
180x10,5 
200x12,5 

1,22 μέτρα 

χιλιοστά 

Ι65χ 9,5 
200χ I I 
240x12,5 

1,52 μέτρα 

χιλιοστά 

180 χ 9,5 
225 χ 11 
280x12,5 

ΞΥΛΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ 

Άττόστασις άττό κέντρου εις κέντρον 

0,91 

Υ 

140 
165 
200 

αέτρα 

Π 

180 
180 
180 

1,22 μέτρα 

Υ 

150 
190 
215 

Π 

180 
180 
200 

1,52 

Υ 

165 
200 
230 

ιέτρα 

Π 

180 
180 
230 

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ 

Έκ γωνίας βολβοειδοΰς 

Άττόστασις άπό κέντρου είς κέντρον 

0,91 μέτρα 

χιλιοστά 

150 χ 75 χ 9,5 
180x90x10,5 
200x90x12 ,5 

1,22 μέτρα 

χιλιοστά 

165 χ 90 χ 9,5 
2 0 0 x 7 5 x 1 1 
240x90x12 ,5 

1,52 μέτρα 

χιλιοστά 

180 χ 90 χ 9,5 
2 2 5 x 9 0 x 1 1 
280x90x12 ,5 

ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ 

Άττόστασις άπό κέντρου είς κέντρον 

0,91 μέτρα 

Υ 

140 ' 
165 
200 

Π 

140 
165 
180 

1,22 

Υ 

150 
190 
215 

ίΐέτρα 

Π 

150 
180 
200 

1,52 μέτρα 

Υ 

165 
200 
230 

Π 

150 
180 
230 

ΠΙΝΑΞ 2 (Τοιχώματα ϋψους 457 χιλιοστών). 

Μ ε σ ό ζ υ γ α κ α ι δ ι ά ζ υ γ α σ τ ο μ ί ω ν δ ι ά π λ ο ί α μ ή κ ο υ ς 61 μ έ τ ρ ω ν 
κ α Ι α ν ω . (*) 

Πλάτος 
του 

στομίου 

Μέτρα 

3,05 
3,66 
4,27 
4,88 
5.49 
6.10 
6,71 
7,32 
7.93 
8,54 
9,14 

Πλαίσιον 

Χιλιοστά 

7 5 x 7 5 x 1 0 Α 
7 5 x 7 5 x 1 0 Α 
7 5 χ 7 5 χ Ι 0 , 5 Α 
9 0 x 7 5 χ 10,5 Α 

100x75x11 Α 
100x75x11 Α 
115x75x11,5 Α 
Ι 3 0 χ 9 0 χ Ι Ι , 5 Α 
1 4 0 x 9 0 x 1 2 Α 
Ι 5 0 χ 9 0 χ Ι 2 , 5 Α 
150x90x13 Α 

ΜΕΣΟΖΥΓΑ 

Μεσόζυγα μετά Διαζύγων 

"Απόστασις άπό κέντρου εις κέντρον 

ι ι 

1,83 μέτρα 

Χιλιοστά 

2 4 Ι χ Ι Ι , 5 Β . Ε 
280χ Ι2.5Β.Ε 
280 χ 7,5Ε 
305 χ 8 Ε 
356 χ 8,5Ε 
406 χ 9 Ε 
432 χ 9 Ε 
457χ 9 Ε 
483 χ 9,5Ε 
508 χ 9,5Ε 
533 χ 9,5Ε 

2,44 μέτρα 

Χιλ ιοστά 

267χΙ2,5Β.Ε 
280 χ 7,5Ε 
330χ 8 Ε 
381 χ 8,5Ε 
432 χ 9,0Ε 
483 χ 9,5Ε 
508 χ 9,5Ε 
533 χ 9,5Ε 
559 χ 9,5Ε 
584x10 Ε 
610x10 Ε 

3,05 μέτρα 

Χιλ ιοστά 

292χΙ3Β.Ε 
330 χ 8.5Ε 
381 χ 8,5Ε 
432χ 9 Ε 
483 χ 9,5Ε 
533 χ 9,5Ε 
584x10 Ε 
635x10 Ε 
660χΙ0 ,5Ε 
686χΙ0 ,5Ε 
7 Ι Ι χ Ι 0 , 5 Ε 

Μεσόζυγα δνευ διαζύγων 

Άπόστασις άπό κέντρου εις 
κέντρον 

1,22 μέτρα 

Χιλιοστά 

203x10 Β.Ε 
230x11 Β.Ε 
254 χ 12,5 Β.Ε 
280 χ 7.5Ε 
280 χ 7,5Ε 
305 χ 8 Ε 
3 Ι 8 χ 8 Ε 
330 χ 8,5 Ε 
344 χ 8,5 Ε 
356 χ 8,5 Ε 
381 χ 8,5 Ε 

1,52 μέτρα 

Χιλιοστά 

230x11 Β.Ε 
254χ 12,5 Β.Ε 
292χ 12,5 Β.Ε 
280 χ 7,5 Ε 
305χ 8 Ε 
330 χ 8,5 Ε 
356 χ 8,5 Ε 
368 χ 8,5 Ε 
381 χ 8,5 Ε 
406 χ 9 Ε 
432χ 9 Ε 

Α = απλή γωνία. Β.Ε. = έλασμα βολβοειδοϋς τομής. Ε = ε"λασμα. Υ = 0ψος. Π=πλάτος. 

Ύψη διά μεσόζυγα στομίων μετρούνται είς τό μέσον τοΟ μήκους, καΐ άπό τοϋ ανωτάτου ση
μείου τοϋ πλαισίου μέχρι τής κατωτάτης ακμής. "Υψη διά διάζυγα μετρούνται άπό τής κάτω επι
φανείας τοϋ καλύμματος μέχρι τής κατωτάτης ακμής. Μεγέθη δι' ενδιάμεσα μήκη καΐ αποστάσεις 
λαμβάνονται δι' αναγωγής. "Ενθα προδιαγράφονται ελάσματα, δέον νά προσαρμόζωνται δύο 
γωνίαι τοϋ διά πλαίσιον διδομένου μεγέθους τόσον είς τό ανω δσον και είς τό κάτω μέρος τοϋ 
μεσοζύγου. "Ενθα προδιαγράφεται έλασμα βολβοειδοϋς τομής, δέον νά προσαρμόζωνται είς τό 
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άνω μέρος τοϋ μεσοζύγου ή διαζύγου δύο γωνίαι τοΰ διά πλαίσιον διδομένου μεγέθους. "Ενθα 
προδιαγράφονται γωνίαι βολβοειδεΐς. δέον νά προσαρμόζεται μία γωνία τοϋ δια πλαίσιον διδο
μένου μεγέθους, εις τό άνω μέρος της βολβοειδοΰς γωνίας. "Ενθα τά προδιαγραφόμενα σκέλη 
μιας γωνίας είναι διαφορετικών διαστάσεων, τό μεγαλύτερον σκέλος θά είναι τό όριζόντιον. 

* Εις πλοία μήκους μη υπερβαίνοντος τά 30,50 μέτρα : Τά ϋψη των έξ ελασμάτων και γωνιών 
μεσοζύγων δύνανται νά είναι τά 60% τών ανωτέρω έν τω πίνακι διδομένων. Τά ϋψη τών έκ βολ
βοειδοϋς γωνίας ή ελάσματος βολβοειδοϋς τομής μεσοζύγων και χαλυβδίνων διαζύγων, δύνανται 
νά είναι τά 80% τών έν τώ πίνακι διδομένων. Τό πάχος τών ελασμάτων, τών βολβοειδών γωνιών 
και τών ελασμάτων βολβοειδοϋς τομής θά αντιστοιχεί είς τό πάχος τοΰ πίνακος, τό διδόμενον διά 
μειωμένα ϋψη μέ ελάχιστον δριον πάχους 7,5 χιλιοστομέτρων. Τά ϋψη και πλάτη τών ξυλίνων δια
ζύγων δύνανται νά είναι τά 80% τών διδομένων είς τους πίνακας διά πλευρικά διάζυγα άλλα τό 
πλάτος τών κεντρικών διαζύγων δέον νά μη είναι ελαττον τών 165 χιλιοστομέτρων. Είς πλοία 
μήκους μεταξύ 30,50 και 61 μέτρων, τά μεγέθη τών μεσοζύγων και διαζύγων θά καθορίζωνται 
δι" αναγωγής. 

ΔΙΑΖΥΓΑ 

Μή

κος 
δια
ζύγου 

μέτρα 

1,83 
2 44 
3,05 

Πλαίσιον 

χιλιοστά 

6 5 χ 6 5 χ 
65 χ 65 χ 
65 χ 65 χ 

9 
9,5 

10 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ 

Έξ ελάσματος 
βολβοειδοϋς τομής 

Άπόστασις άπό κέντρου είς 
κέντρον 

0,91 μέτρα 1,22 μέτρα 1,52 μέτρα 

χιλιοστά 

130x8,5 
150x9,5 
180x11 

χιλιοστά 

140x8,5 
Ι80χ 10 
200 χ 11,5 

χιλιοστά 

150 χ 9 
190x10,5 
230x12,5 

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ 

Έκ γωνίας βολβοειδοΰς 

Άπόστασις άπό κέντρου είς κέντρον 

0,91 μέτρα 1,22 μέτρα 1,52 μέτρα 

χιλιοστά 

130x75x8,5 
150x75x9,5 
180x75x11 

χιλιοστά 

140x75x8,5 
Ι80χ75χ 10 
200x90x11,5 

χιλιοστά 

150 χ 75 χ 9 
Ι90χ90χ 10,5 
230x90x12,5 

ΞΥΛΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΑ 
Μή
κος 
δια
ζύγου 

Απόστασις άπό κέντρου είς κέντρον Άπόστασις άπό κέντρου εις κέντρον 

0,91 μέτρα 1,22 μέτρα 

1,83 
2,44 
3,05 

130 
150 
180 

Π Υ 

180 
180 
180 

140 
165 
190 

Π 

180 
180 
180 

1,52 μέτρα 0,91 μέτρα 1,22 μέτρα 

150 
180 
200 

Π 

180 
180 
180 

130 
150 
180 

Π 

130 
130 
150 

140 
165 
190 

Π 

130 
150 
180 

1,52 μέτρα 

150 
180 
200 

Π 

130 
150 
180 

Κανών 12.—Ύποδοχαί ή βάθρα. 
Αϊ ύποδοχαί ή τά βάθρα τών μεσοζύγων και διαζύγων του στομίου θά 

εΐναι χαλύβδινα, πάχους κατ' ελάχιστον 12,5 χιλιοστομέτρων καΐ πλάτους επι
φανείας στηρίξεως κατ' ελάχιστον 75 χιλιοστομέτρων. 

Κανών 13.—Τύλοι. 
'Ισχυροί τύλοι ελαχίστου πλάτους 63 χιλιοστομέτρων θά προσαρμόζωνται 

είς μεταξύ των άπό κέντρου είς κέντρον αποστάσεις, μή υπερβαίνουσας τά 0,61 
μέτρα. ΟΊ ακραίοι τύλοι θά τοποθετούνται είς άπόστασιν ουχί μεγαλυτέραν 
τών 150 χιλιοστομέτρων άπό έκαστης γωνίας του στομίου. 

Κανών 14.—Ζώναι και Σφήνες. 
Αϊ ζώναι και σφήνες θά είναι ίσχυραί και είς καλήν κατάστασιν. 

Κανών 15.—Όθώνινα Καλύμματα. 
Δι' εκαστον στόμιον έπί εκτιθεμένου μέρους τοΰ καταστρώματος εξάλων 

ή ύπερκατασκευάσματος θά προβλέπωνται τουλάχιστον δύο έν καλή καταστάσει, 
όθώνινα καλύμματα, τελείως υδατοστεγή και πλήρους αντοχής. Τό ύλικόν 
θά είναι ήγγυημένως ελεύθερον γιούτης, και τών ύφ' έκαστης 'Αρχής οριζομέ
νων, ποιότητος και βάρους. 
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Κανών 16.—'Ασφάλεια των καλυμμάτων στομίου. 
ΕΙς δλα τά έπί εκτιθεμένου μέρους του καταστρώματος εξάλων ή ύπερ

κατασκευάσματος στόμια, δέον νά προβλέπωνται κρίκοι ή Μτερα εξαρτήματα 
διά τήν σύσφιξιν. 

"Ενθα τό πλάτος του στομίου υπερβαίνει τά 60% του εις τήν περιοχήν του 
στομίου πλάτους του καταστρώματος και τό άπαιτούμενον ϋψος του τοιχώματος 
αυτών είναι 610 χιλιοστόμετρα θα προβλέπωνται ιδιαίτερα εξαρτήματα συσφί
ξεως διά τήν άσφάλειαν των καλυμμάτων του στομίου μετά τήν τοποθέτηση» 
του όθωνίνου καλύμματος καΐ των ζωνών. 

Κανών 17.—Στόμια κύτους καΐ Μτερα τοιαύτα έπί του καταστρώματος εξάλων, 
καΐ εντός ύπερκατασκευασμάτων έφωδιασμένων διά μέσων 

κλεισίματος κατωτέρων της κλάσεως 1. 
Ή κατασκευή και εξαρτήματα τοιούτων στομίων θά είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμα μέ τά κανονικά τά διά του κανόνος 18 οριζόμενα. 

Κανών 18.—Τοιχώματα στομίων καΐ διατάξεις καλύψεως. 
Στόμια κύτους, άνθρακεύσεως καΐ Ιτερα τοιαύτα έπί του καταστρώματος 

εξάλων καΐ εντός ύπερκατασκευασμάτων, έφωδιασμένων διά μέσων κλεισίματος 
της κλάσεως 2 θά Ιχωσι τοιχώματα ϋψους κατ' ελάχιστον 229 χιλιοστό μέτρων 
και διατάξεις καλύψεως ουχί κατωτέρας των απαιτουμένων δι' εκτεθειμένα στό
μια κύτους ύψους τοιχωμάτων 457 χιλιοστομέτρων. 

"Οταν τά μέσα κλεισίματος του ύπερκατασκευάσματος είναι κατώτερα 
της κλάσεως 2, τά στόμια θά 2χωσι τοιχώματα ύψους κατ* ελάχιστον 457 χιλιο
στομέτρων και εξαρτήματα καΐ διατάξεις καλύψεως ισοδυνάμους προς τάς 
άπαιτουμένας δι' εκτεθειμένα στόμια κύτους. 

Κανών 19.—Στόμια μηχανοστασίου είς εκτεθειμένα μέρη έπί καταστρώ
ματος εξάλων ή έπί μερικώς ανυψωμένου καταστρώματος. 

Τοιαύτα στόμια θά είναι δεόντως ενισχυμένα και ίκανώς περικεκλεισμένα 
διά χαλύβδινης κατασκευής πλήρους αντοχής. 

"Ενθα ή κατασκευή αυτή δεν προστατεύεται ύπό ετέρας, ή αντοχή αυτής 
δέον είδικώς νά λαμβάνηται ύπ' δψιν. ΑΙ θύραι εις τοιαύτας κατασκευάς θά 
είναι χαλύβδινοι, ίκανώς ένισχυμέναι, μόνιμοι και ίκαναί νά κλείωνται καΐ 
άσφαλίζωνται, και άπό τάς δύο πλευράς. Τό ί5ψος των κατωφλίων των τοιού
των ανοιγμάτων θά είναι τουλάχιστον 610 χιλιοστόμετρα υπέρ τό κατάστρωμα 
εξάλων καΐ τουλάχιστον 457 χιλιοστόμετρα υπέρ τό μερικώς άνυψωμένον κατά
στρωμα. 

Τό υπέρ τό κατάστρωμα ϋψος των τοιχωμάτων των αεραγωγών καΐ φωτα
γωγών, του λεβητοστασίου, της καπνοδόχου και των άνεμοδόχων θά εΐναι τό 
πρακτικώς δυνατόν καί εϋλογον. Τά ανοίγματα των αεραγωγών λεβητοστα
σίου θά έχωσιν Ισχυρά χαλύβδινα καλύμματα, μονίμως έστερεωμένα είς τάς 
καταλλήλους θέσεις των. 

Κανών 20.—Στόμια μηχανοστασίου εις εκτεθειμένα μέρη έπί έτερου 
καταστρώματος, ύπερκατασκευάσματος, έκτος τοΟ μερικώς 

ανυψωμένου τοιούτου. 
Τοιαύτα στόμια θά είναι δεόντως ενισχυμένα καί ίκανώς περικεκλεισμένα 

διά χαλύβδινης ίσχυρας κατασκευής έξ ελάσματος. ΑΙ θύραι είς τοιαύτα τοι
χώματα θά είναι Ισχυρώς κατασκευασμένοι, μόνιμοι καί ίκαναί νά κλείωνται 
καί άσφαλίζωνται καί άπό τάς δύο πλευράς. Τό ϋψος του τοιχώματος τών 
στομίων θά είναι τουλάχιστον 380 χιλιοστόμετρα υπέρ τό κατάστρωμα ύπερ
κατασκευάσματος. 

Τό υψος του χείλους τών αεραγωγών του λεβητοστασίου, της καπνοδόχου 
και άνεμοδόχων θά είναι τό πρακτικώς δυνατόν καί εΰλογον. Τά ανοίγματα 
τών αεραγωγών λεβητοστασίου θά έχωσιν 'ισχυρά χαλύβδινα καλύμματα, μονί
μως έστερεωμένα είς τάς καταλλήλους θέσεις των. 
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Κανών 21.—Στόμια μηχανοστασίου έπι τοΰ καταστρώματος εξάλων καΐ εντός 
ύπερκατασκευασμάτων, έφωδιασμένων δια μέσων κλεισίματος 

κατωτέρων της κλάσεως 1. 
Τα τοιαύτα στόμια θά είναι δεόντως ενισχυμένα καΐ ίκανώς περικεκλει

σμένα δια χαλύβδινης κατασκευής. Αί θύραι είς τα σχετικά τοιχώματα θά 
είναι ισχυρώς κατασκευασμένοι, μόνιμοι και ίκαναί νά κλείωνται και άσφα
λίζωνται και αϊτό τάς δύο πλευράς. 

Το ϋψος των κατωφλίων τών ανοιγμάτων θά εΐναι τουλάχιστον 229 χιλιο
στόμετρα υπέρ τό κατάστρωμα δταν τά ύπερκατασκευάσματα κλείωνται διά 
μέσων κλεισίματος της κλάσεως 2, και τουλάχιστον 380 χιλιοστόμετρα υπέρ 
τό κατάστρωμα δταν τά μέσα κλεισίματος εΤναι κατώτερα της κλάσεως 2. 

Κανών 22.—Πώματα δι* άνευ χείλους στόμια άνθρακεύσεως. 
Πώματα διά στόμια άνθρακεύσεως άνευ χείλους δύνανται νά έφαρμόζωνται 

εις καταστρώματα ύπερκατασκευασμάτων ούτω δέ εφαρμοζόμενα θά είναι 
σιδηρά ή χαλύβδινα στέρεας κατασκευής καΐ έφωδιασμένα διά κοχλιωτού ή 
άλλου τρόπου συσφίγξεως. "Οταν τοιούτον πώμα δέν ασφαλίζεται διά γιγγλυ
μών, δέον νά προβλέπεται μόνιμος στερέωσις δι* άλύσεως. Ή θέσις τών άνευ 
χείλους στομίων άνθρακεύσεως είς μικρά πλοία δι' είδικούς πλόας θά κανονί
ζεται ύπό έκαστης προσδιοριζούσης 'Αρχής. 

Κανών 23.—Κάθοδοι, 
Αί εις εκτεθειμένα μέρη έπί του καταστρώματος εξάλων και έπι του κατα

στρώματος κλειστών ύπερκατασκευασμάτων κάθοδοι θά είναι στερεάς κατα
σκευής. Τά κατώφλια θά εΐναι του διά στόμια κύτους (βλέπε κανόνας 9 και 
18) προδιαγραφόμενου ϋψους. Αί θύραι θά είναι ίσχυρώς κατασκευασμένοι 
και ίκαναί νά κλείωνται και ασφαλίζονται και άπό τάς δύο πλευράς. Έάν ή 
κάθοδος κείται εντός του V* του μήκους τοΰ πλοίου άπό τής στείρας, θά είναι 
έκ χάλυβος και καρφωμένη μετά του καταστρώματος. 

Κανών 24.—Άνεμοδόχοι ε'ις εκτεθειμένα μέρη έπί καταστρώματος 
εξάλων και καταστρώματος ύπερκατασκευασμάτων. 

Τοιούτοι άνεμοδόχοι διά χώρους κάτωθεν του καταστρώματος εξάλων ή 
καταστρώματος κλειστού ή διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1 εφοδιασμέ
νου ύπερκατασκευάσματος, θά £χωσι χαλύβδινα τοιχώματα στέρεας κατα
σκευής, και θά είναι ίκανώς συνδεδεμένα μετά του καταστρώματος διά κοινω
ματίων μέ βήμα καρφώσεως ΐσον 4 φοράς τήν διάμετρον, ή δι* άλλου έξ ίσου 
αποτελεσματικού μέσου. Τά ελάσματα τοΰ καταστρώματος είς τήν βάσιν τών 
τοιχωμάτων καΐ μεταξύ τών ζυγών θά ένισχύωνται Ικανώς. Διά τό άνοιγμα 
τών άνεμοδόχων θά προβλέπονται αποτελεσματικοί διατάξεις κλεισίματος. 

"Οταν τοιούτοι άνεμοδόχοι κείνται είτε έπι τοΰ καταστρώματος εξάλων 
είτε εντός του V* του μήκους του πλοίου άπό τής στείρας έπί του καταστρώματος 
ύπερκατασκευάσμοπος του οποίου τά μέσα κλεισίματος είναι προσωρινά, τά 
τοιχώματα θά είναι ϋψους τουλάχιστον 915 χιλιοστομέτρων. 

Είς δλα τά άλλα εκτεθειμένα μέρη του καταστρώματος του ύπερκατα
σκευάσματος θά είναι ϋψους τουλάχιστον 760 χιλιοστομέτρων. "Οταν τό ϋψος 
του τοιχώματος ενός άνεμοδόχου ύπερβαίνη τά 915 χιλοστόμετρα, τούτο θά 
στηρίζεται και θά ασφαλίζεται Ιδιαιτέρως. 

Κανών 25.—Έξαεριστικοί σωλήνες. 
"Ενθα οι έξαεριστικοί σωλήνες τών δεξαμενών έρματος ή έτερων τοιούτων 

εκτείνονται υπέρ τό κατάστρωμα εξάλων ή ύπερκοτασκευάσματος, τά εκτε
θειμένα μέρη τοΰ σωλήνος θά είναι στέρεας κατασκευής. Τό ϋψος τοΰ ελευ
θέρου αυτών ανοίγματος υπέρ τό κατάστρωμα θά εΐναι κατ' ελάχιστον : 915 
χιλιοστόμετρα εντός τών χασμάτων (χαβούζων) έπί του καταστρώματος εξά
λων, 760 χιλιοστόμετρα έπί μερικώς ανυψωμένων καταστρωμάτων και 457 χιλιο
στόμετρα έπί τών έτερων καταστρωμάτων ύπερκατασκευάσματος. Δια τό 
κλείσιμον τοΰ ανοίγματος τών έξαεριστικών θά προβλέπωνται επαρκή και ικα
νοποιητικά μέσα. 
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Κανών 26.—Ανοίγματα εις τάς πλευράς τοΟ πλοίου, 
θύραι επιβιβάσεως, φορτώσεως, άνθρακεύσεως, κ.λ.π. 

Τά εις τάς πλευράς των πλοίων καΐ κάτωθεν τοΟ καταστρώματος εξάλων 
ανοίγματα, θά έφοδιάζωνται διά στεγανών θυρών ή πωμάτων, αΐτινες μετά 
των μέσων ασφαλίσεως των θά είναι επαρκούς αντοχής. 

Κανών 27.—Εύδίαιοι καΐ σωλήνες αποχετεύσεως υγιεινής. 
'Αποχετεύσεις έκ χώρων κειμένων κάτωθεν τοΟ καταστρώματος εξάλων, 

καταλήγουσαι είς τάς πλευράς του πλοίου, θά έφοδιάζωνται οι' Ικανών καΐ 
ευπρόσιτων μέσων έμποδιζόντων τήν εις το έσωτερικόν τοΟ πλοίου είσοδον τοΟ 
ύδατος. Έκαστη Ιδιαιτέρα άποχέτευσις θά ίχτ\ μίαν αύτόματον αύτόκλειστον 
δικλίδα, ήτις θά δύναται διά καταλλήλου μηχανισμού" νά κλείεται άπό θέσεως 
τίνος υπέρ τό κατάστρωμα εξάλων, ή δύο αυτομάτους καΐ αύτοκλείστους δι
κλίδας άνευ του μηχανισμού κλεισίματος, ύπό τόν δρον δμως δτι ή ανωτέρα 
δικλίς θά εΐναι ούτω πως τοποθετημένη ώστε νά εΤναι πάντοτε ευπρόσιτος δι' 
έξέτάσιν καΐ έν ώρα λειτουργίας. Ή μετά του καταλλήλου μηχανισμού δικλίς 
θά είναι ευχερώς ευπρόσιτος και έφωδιασμένη διά διατάξεως δεικνυούσης έάν 
ή δικλίς είναι ανοικτή ή κλειστή. "Οταν τοιαυται δικλίδες είναι στερεω
μένοι έπί τών πλευρών του πλοίου, δ χυτοσίδηρος ώς ύλικόν αυτών αποκλείεται. 

Ή προσδιορίζουσα 'Αρχή δύναται νά καθορίση όμοιας διατάξεις ώς προς 
τόν τύπον και τήν εσωτερικώς τοΟ πλοίου θέσιν τοιούτων ανοιγμάτων καΐ διά 
αποχετεύσεις έκ χώρων κειμένων εντός κλειστών ύπερκατασκευασμάτων. 

Εύδίαιοι προβλεπόμενοι είς ύπερκατασκευάσματα μή εφοδιασμένα διά 
μέσων κλεισίματος της κλάσεως 1, θά εχωσιν ικανά μέσα εμποδίζοντα τήν 
τυχαίαν είσροήν ύδατος είς τόν ύπό τό κατάστρωμα εξάλων χώρον. 

Κανών 28.—Παραφωτίδες. 
Αϊ παραφωτίδες χώρων κάτωθεν του καταστρώματος εξάλων ή χώρων 

κάτωθεν του καταστρώματος ύπερκατασκευασμάτων, ατινα κλείουσι διά μέσων 
κλεισίματος της κλάσεως 1 ή 2, θά έφοδιάζωνται δι' ικανών εσωτερικών καλυμ
μάτων, μονίμως τοποθετημένων εις τήν κατάλληλον θέσιν των, ώστε νά δύνανται 
νά κλείωνται αποτελεσματικούς και νά ασφαλίζονται ύδατοστεγώς. 

"Οταν δμως τοιούτοι χώροι ύπερκατασκευασμάτων προορίζωνται δι' έπι
βάτας, έκτος τών επιβατών καταστρώματος (τρίτης θέσεως) καΐ τοΟ πληρώ
ματος, αί παραφωτίδες δύναται νά έ'χωσι φορητά καλύμματα, φυλαττόμενα 
εγγύς τών παραφωτίδων, ύπό τόν δρον δμως δτι ταύτα θά εΐναι πάντοτε ευχερώς 
ευπρόσιτα προς χρήσιν. 

ΑΙ παραφωτίδες και τά καλύμματα των θά είναι στέρεας και εγκεκριμένης 
κατασκευής. 

Κανών 29.—Προφυλακτικά κιγκλιδώματα. 
Είς δλα τά εκτεθειμένα μέρη του καταστρώματος εξάλων ή τοιούτων ύπερ

κατασκευάσματος δέον νά ύπάρχουσιν ισχυρά προφυλακτικά κιγκλιδώματα 
ή δρύφακτα. 

Κανών 30.—θυρίδες Δρυφάκτου. 
"Οταν τά δρύφακτα είς τά εκτεθειμένα μέρη του καταστρώματος εξάλων 

ή ύπερκατασκευάσματος σχηματίζουσι χάσματα (χαβούζες), δέον νά ύπάρχη 
Ικανή διάταξις διά τήν ταχεΐαν έλευθέρωσιν άπό του επερχομένου ύδατος και 
τήν άποχέτευσιν αύτοΟ. 

Ή ελαχίστη επιφάνεια τών έπί τούτω θυρίδων τοΟ δρυφάκτου εις έκάστην 
πλευράν του πλοίου καΐ δι* Κκαστον χάσμα έπί του καταστρώματος εξάλων 
και του μερικώς ανυψωμένου καταστρώματος δίδεται ύπό τοΟ επομένου πίνα
κος. Ή δι' Μκαστον χάσμα έπί οιουδήποτε άλλου καταστρώματος ύπερκατα
σκευάσματος ελαχίστη επιφάνεια έΌεται τό ήμισυ τής ύπό τοΟ πίνακος διδο
μένης. 

"Οταν τό μήκος του χάσματος ύπερβαίνη τά 0,7 του μήκους του πλοίου, 
ό πίναξ δύναται νά τροποιηθή. 



491 

ΠΙΝΑΞ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΥΡΙΔΩΝ ΔΡΥΦΑΚΤΟΥ 
Επιφάνεια θυρίδος 

Μήκος δρυφάκτου δρυφάκτου είς έκαστη ν 
είς το χάσμα, πλευράν εις τετραγωνικάς 

είς μέτρα. παλάμας (τετρ. υποδεκάμετρα). 

4,57 
6,10 
7,62 
9,14 

10,67 
12,19 
13,72 
15,24 
16,76 
18,29 
19,81 

υπέρ τα 19,81 
τετραγωνικάς παλάμας 
φάκτου. 

74,3 
79,0 
83,6 
88,3 
92,90 
97,5 

102,20 
106,8 
111,5 
116,1 
120,8 

9,3 
α κάθε 1,52 μέτρα προστιθεμένου μήκους του δρυ

! \U l IVJLI ( λ Trr\nrwrivr?\h 

δυνατόν εγγύς του καταστρώματος και κατά προτίμησιν ουχί ύψηλότερον της 
άνω ακμής τής γωνίας τής ύδρορρόης. 

Τά δύο τρίτα τής απαιτουμένης επιφανείας τής θυρίδος θα προβλέπωνται 
είς τό περί το μέσον ήμισυ του χάσματος. Είς πλοία μέ σιμότητα καταστρώ
ματος μικροτέραν τής κανονικής ή επιφάνεια των θυρίδων θά αυξάνεται καταλ
λήλως. 

"Ολα τά ανοίγματα ταύτα είς τό δρύφακτον θά άσφαλίζωνται διά γωνιών 
ή ράβδων είς μεταξύ των άπόστασιν περίπου 0,23 μέτρων. "Οταν διά τάς θυρί
δας, δρυφάκτου προβλέπωνται, φράκται, πρέπει νά ύπάρχη αρκετή ελευθερία 
ώστε νά άποφεύγηται ή προσαρμογή (σφύξιμον) αυτών. Οί γιγγλυσμοί θά 
φέρωσιν όρυχαλκίνους πείρους. 

Κανών 31.—Προστασία πληρώματος. 
Διά την προστασίαν του πληρώματος κατά τήν έπικοινωνίαν προς ή από 

τών διαμερισμάτων του, δέον νά προβλέπωνται γέφυραι συγκοινωνίας, σχοίνινοι 
οδηγοί ή έτερον ίκανοποιητικόν μέσον. Ή αντοχή τών ύπερστεγασμάτων δι* 
ένδιαίτησιν του πληρώματος έπι πλοίων άνευ ύπερκατασκευασμάτων, έσεται 
ισοδύναμος προς τήν άπαιτουμένην διά διαφράγματα ύπερκατασκευασμάτων. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΔΓ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 
Κανών 32.—Μήκος (L). 

Τό είς τους κανόνας και τους πίνακας εξάλων χρησιμοποιούμενον μήκος, 
εΐναι τό είς μέτρα μήκος τής ίσαλου γραμμής φορτώσεως θέρους, μετρηθέν 
άπό τής εμπρόσθιας κόψεως της στείρας μέχρι τής όπισθίας κόψεως του ποδο
στήματος. Είς πλοΐα άνευ ποδοστήματος τό μήκος μετρείται άπό τής εμπρό
σθιας κόψεως τής στείρας μέχρι του άξονος του κορμού του πηδαλίου. Διά 
πλοΐα με σχήμα πρύμνης καταδρομικού, τό μήκος λαμβάνεται ίσον προς τά 
96 εκατοστά του όλικου μήκους τής προσδιορισθείσης ίσαλου γραμμής φορτώ
σεως θέρους ή ϊσον μέ τό άπό τής πρωραίας κόψεως τής στείρας μέχρι το0 
άξονος του κορμού τοΰ πηδαλίου μετρηθέν μήκος, έάν τούτο είναι μεγαλύτερον. 

Κανών 33.Πλάτος (Β). 
Τό πλάτος είναι τό μέγιστον πλάτος είς μέτρα, τό μετρηθέν είς τό μέσον 

του πλοίου μεταξύ τών εξωτερικών κόψεων τών νομέων εις σιδηρά ή χαλύβδινα 
πλοΐα, καί μεταξύ τών εξωτερικών επιφανειών των έπηγκενίδων του περιβλή
ματος είς ξύλινα ή ανάμικτου κατασκευής τοιαύτα. 
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Κανών 34.—Πλευρικόν ϋψος. 
Τό πλευρικόν ϋψος εΐναι ή εις μέτρα κάθετος άπόστασις, ή μετρηθεΐσά εις 

το μέσον και την πλευράν του πλοίου, άπό της άνω ακμής της τρόπιδος μέχρι 
της άνω κόψεως του ζυγού του καταστρώματος εξάλων. Εις ξύλινα καί ανάμι
κτου κατασκευής πλοία, ή άπόστασις μετράται άπό τής κάτω ακμής τής συμ
βολής τής τρόπιδος. "Οταν τό σχήμα του κατωτέρου μέρους του μεγίστου 
νομέως παρουσιάζη κοιλότητα ή δταν έ'χουσι χρησιμοποιηθή έπιστρόφια μεγά
λου πάχους, τό ϋψος μετράται άπό του σημείου ένθα, ή γραμμή του επιπέδου 
πυθμένος, εσωτερικώς συνεχόμενη, τέμνει τήν πλευράν τής τρόπιδος. 

Κανών 35.—"Υψος διά τά έξαλα (D). 
Τό διά τον πίνακα του ύψους εξάλων χρησιμοποιούμενον ϋψος είναι τό 

T ( L  S ) 
πλευρικόν τοιούτον συν τω πάχει τοΰ ελάσματος τής ύδρορρόης ή σύν 

L 
έάν τό τελευταΐον τούτο είναι μεγαλύτερον' ένθα : 

Τ είναι τό μέσον πάχος τοΰ καταστρώματος εις περιοχήν έκτος των ανοιγ
μάτων του καταστρώματος. 

S είναι τό όλικόν μήκος των ύπερκατασκευασμάτων ως ορίζεται είς τόν 
κανόνα 40. 

"Οταν τό άνώτερον μέρος των πλευρών του πλοίου εΐναι σχήματος ασυνή
θους, D είναι τό ϋψος ενός μεγίστου νομέως έχοντος καθέτους πλευράς, κανο
νικόν κύρτωμα ζυγού καί έπιφάνειαν τομής ϊσην προς τήν του πραγματικού 
μεγίστου νομέως. Έάν είς τό άνώτερον μέρος των πλευρών του σκάφους σχη
ματίζεται βαθμίς ή γόνυ (ως λ.χ. είς τά πυργωτά πλοϊα), εις τόν προσδιορισμόν 
τής ώς άνω ισοδυνάμου τομής θά συμπεριλαμβάνωνται μόνον τά 70 εκατοστά 
τής υπέρ τήν βαθμίδα ή τό γόνυ επιφανείας. 

Είς πλοΐον άνευ κλειστού ύπερκατασκευάσματος καλύπτοντος τουλάχιστον 
τά 0,6L είς τό μέσον τοΰ πλοίου, άνευ πλήρους πυργωτοΰ ύπερκατασκευάσματος 
ή άνευ συνδυασμού κλειστών μερικών ύπερκατασκευασμάτων καί πυργωτοΰ τοι
ούτου, έκτεινομένου προς πρώραν καί πρύμνην δταν τό D είναι μικρότερον τοΰ 
L 

τό διά τόν πίνακα χρησιμοποιούμενον ϋψος δεν θά λαμβάνεται μικρότερον 
15 

L 
τοΰ . 

15 
Κανών 36.—Συντελεστής εκτοπίσματος (c). 

Ό είς τόν πίνακα εξάλων χρησιμοποιούμενος συντελεστής εκτοπίσματος 
Δ 

δίδεται ύπό τοΰ τύπου c= ένθα Δ είναι τό (άνευ προεξοχών στηρί
1.025 L.B.di^ 

ξεως τών ατράκτων) εκτόπισμα τοΰ πλοίου είς τόννους καί είς βύθισμα dl 
λαμβανόμενον ίσον προς τά 0,85 τοΰ πλευρικού ϋψους. 

Ό συντελεστής c δεν θά λαμβάνεται μικρότερος τοΰ 0,68. 

Κανών 37.—'Αντοχή. 
Ή προσδιορίζουσα Αρχή δέον νά μένη ικανοποιημένη έκ τής αντοχής τής 

κατασκευής τών πλοίων διά τά όποια προσδιορίζεται τό ϋψος εξάλων. 
Πλοΐα έκπληροϋντα τάς απαιτήσεις τής ανωτάτης κλάσεως τών κανόνων 

ενός Νηογνώμονος ανεγνωρισμένου υπό τής 'Αρχής, θά θεωρούνται ώς έχοντα 
επαρκή άντοχήν διά τό ύπό τών κανόνων έπιτρεπόμενον ελάχιστον ϋψος εξάλων. 

Είς πλοία μή έκπληροϋντα τάς ώς άνω απαιτήσεις ενός Νηογνώμονος ανε
γνωρισμένου ύπό τής 'Αρχής θά προσδιορίζεται έπηυξημένον ϋψος εξάλων, κατά 
ποσόν όριζόμενον ύπό τής προσδιοριζούσης 'Αρχής. Προς όδηγίαν διετυπώ
θησαν τά κάτωθι δρια αντοχής : 
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Ύλικόν.Τά δρια αντοχής βασίζονται έπί της προϋποθέσεως δτι ή 
κατασκευή είναι έκ μαλακού χάλυβος, παραχθέντος εις κλίβανον Martin (δξινον 
ή βασικόν) και έχοντος άντοχήν κατ' έφελκυσμόν 41 £ως 50 χιλιόγραμμων κατά 
τετραγωνικόν χιλιοστόμετρον και έπιμήκυνσιν τουλάχιστον 16 τοΐς εκατόν 
δι' £ν μήκος 203 χιλιοστομέτρων. 

Κατάστρωμα αντοχής.—Τό κατάστρωμα αντοχής είναι τό άνώτατον κατά
στρωμα, το όποιον συμπεριλαμβάνεται εις τόν διαμήκη σκελετόν αντοχής, και 
αποτελεί άναπόσπαστον αύτου μέρος καθ* δλον τό περί τό μέσον του πλοίου 
ήμισυ του μήκους. 

"Υψος μέχρι του καταστρώματος αντοχής, (Ds).—Τό ϋψος μέχρι τοΟ κατα
στρώματος αντοχής είναι ή εις μέτρα κάθετος άπόστασις άπό της άνω ακμής 
τής τρόπιδος μέχρι τής ανω κόψεως τοΟ ζυγού τοΟ καταστρώματος αντοχής, 
μετρηθεισα είς τό μέσον του πλοίου καΐ τήν πλευράν. 

Βύθισμα (d).—Τό βύθισμα είναι ή είς μέτρα και είς τό μέσον του πλοίου 
κάθετος άπόστασις άπό τής άνω γραμμής τής τρόπιδος μέχρι τοΟ κέντρου τοΟ 
δίσκου. 

Ι 
Διαμήκης αντοχή.—Ή διά τήν διαμήκη άντοχήν ροπή αντιστάσεως — είναι 

y 
ή περί τόν ούδέτερον άξονα ροπή αδρανείας Ι του μεγίστου νομέως, διαιρεθεΐσα 
διά τής αποστάσεως ν μετρηθείσης άιτό του ουδετέρου άξονος μέχρι τής είς 
τήν πλευράν άνω κόψεως του ζυγού του καταστρώματος αντοχής, και υπολογι
ζόμενη είς τήν περιοχήν των ανοιγμάτων του καταστρώματος αλλ' άνευ εκπτώ
σεως δι' όπάς κοινωματίων. Αί έπιφάνειαι μετρώνται είς τετραγωνικά χιλιοστό
μετρα καί αί αποστάσεις είς μέτρα. 

'Υπό τό κατάστρωμα αντοχής συμπεριλαμβάνονται δλα τά συνεχή διαμήκη 
μέρη του σκελετού, έκτος των μερών εκείνων των ύπό τό κατάστρωμα δοκών, 
των έξ ολοκλήρου διά στήριξιν απαιτουμένων. 'Υπέρ τό κατάστρωμα αντοχής 
τά μόνα περιλαμβανόμενα μέρη είναι ή γωνία ύδρορρόης και ή ύπερεξοχή του 
ζωστήρος. 

Ή διά τήν διαμήκη άντοχήν απαιτουμένη ροπή αντιστάσεως δι' επαρκές 
ύλικόν εκφράζεται διά του τύπου f. d. Β έ'νθα f. είναι ό έκ του επομένου πίνακος 
λαμβανόμενος συντελεστής. r 

Πίναξ. 
L 

30,48 
36,58 
42,67 
48,77 
54,86 
60,96 
67,06 
73,15 
79,25 
85,34 
91,44 
97,54 
03,63 

f 
3810 
4233 
4974 
5715 
6667 
7620 
8890 

10160 
11535 
13123 
14710. 
16298 
18097

L 
109,73 
115,82 
121,92 
128,02 
134,11 
140,21 
146,30 
152,40 
158,50 
164,59 ■ 
170,69 
176,78 
182,88 

f 
19896 
21801 
23705 
25717 
27728 
29951 
32067 
34396 
36725 
39053 
41487 
44027 
46567 

Δι' ενδιάμεσα μήκη ή τιμή του f καθορίζεται δι' αναγωγής. 
Ό τύπος ούτος εφαρμόζεται δταν : τό L δέν ύπερβαίνη τά 182,88 μέτρα, 

L L 
τό Β είναι μεταξύ — · 1,52 και — Γ6,10, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, καί 

10 10 
Ι. 

τό είναι μεταξύ 10 και 13,5, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων. 
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Νομεύς.—Δια την έγκαρσίαν άντοχήν ό νομεύς θεωρείται ώς αποτελούμενος 
από μίαν γωνίαν νομέως και μίαν άντινομέως, έκαστης του αύτοΟ μεγέθους 
και πάχους. 

Γ 
Έγκαρσία αντοχή.—Ή δια την έγκαρσίαν άντοχήν ροπή αντιστάσεως — του 

y 

εις τό μέσον του πλοίου και κάτωθεν της κατωτάτης σειράς ζυγών νομέως, 
εΐναι ή περί τον ούδέτερον άξονα ροπή αδρανείας 1 της τομής του νομέως, διαι

ρεθεΐσα δια της αποστάσεως y μετρηθείσης άπό του ουδετέρου άξονος μέχρι 
του ανωτάτου σημείου της τομής του νομέως, υπολογιζόμενη δε άνευ εκπτώσεως 
δι' όπάς κοινωματίων και κοχλιών. Ή ροπή μετράται εις κυβικά εκατοστά. 

ί Τ 

Κ 

ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΤΟΥ ΔΪΣi?3Y 

Η 

£.3 8 6 η ^.ΒΙΟ 
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕ» ΥΠΕΡΚ ΑΤΑΣΚΕ ΥΛ£Μ)# 

ΚΑΤΛΓΤΡ2ΠΑ £ I A A < ? N 

S 

f 

J 

Κ Λ Τ Ο Τ Α Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α 
Ζ Υ Γ Ο Ν 

f^t ΠΕΣΟΝ Α Γ ^ 2 Ι \ 0 Γ 
Ζ Υ Γ Ο Υ 

ΓΙΕ Τ Ο Μ Π Ε Τ Α , ; Υ ΎΗΖ A M ? 
ΓΡΑΠΠΜΓ TOr EIL9T EPlkOv 
n r o n t w o r ε ι ι Τ Η Ν Π Λ [ * Ρ Α Ν 
ΚΑ» Τ Η Σ ΑΝΑ ΛΛΠΗΕ ΤΟΥ 
ΑΓΜ£ΝΟ£ ΥΔφΌ L ΥΛΛΕΗΤΟΪ 

Σχήμα 2 
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Ή διά τήν έγκαρσίαν άντοχήν απαιτουμένη ροπή αντιστάσεως του νομέως 
s (d t ) ( f i+f2) 

εκφράζεται διά τοΰ τύπου έ'νθα s εΐναι ή άπόστασις των νομέ
1000 

ων εις μέτρα, t είναι ή εις μέτρα κάθετος άπόστασις, ή μετρηθεΐσα άπό της άνω 
γραμμής τής τρόπιδος μέχρις ενός σημείου δπερ αποτελεί τό μέσον μεταξύ τής 
άνω γραμμής τοΰ εσωτερικού πυθμένος εις την πλευράν καΐ τής ανωτέρας 
ακμής του άγκώνος του ύδροσυλλέκτου (Βλέπε σχήμα 2). "Ενθα δέν ύπάρ
χουσι διπύθμενα, τό t μετράται μέχρις ενός σημείου δπερ αποτελεί τό μέσον 
μεταξύ των ανωτέρων ακμών τής έδρας είς τό κέντρον και είς την πλευράν. 

Π είναι εΤς συντελεστής εξαρτώμενος έκ τοΟ Η( τό όποιον, είς πλοΐα μετά 
διπυθμένων, είναι ή είς τήν πλευράν και είς μέτρα κάθετος άπόστασις άπό τοΟ 
μέσου του άγκώνος του ζυγοϋ τής κατωτάτης σειράς ζυγών μέχρις ενός ση
μείου, δπερ αποτελεί τό μέσον μεταξύ τής άνω γραμμής του εσωτερικού πυθμέ
νος είς τήν πλευράν και τής ανωτέρας ακμής του άγκώνος τοΰ ύδροσυλλέκτου 
(Βλέπε σχήμα 2). "Ενθα δέν ύπάρχουσι διπύθμενα τό Η μετράται μέχρις ενός 
σημείου, δπερ αποτελεί τό μέσον μεταξύ τών ανωτέρων ακμών τής έδρας είς 
τό κέντρον και είς τήν πλευράν. "Οταν ό νομεύς λαμβάνη πρόσθετον άντοχήν 
έκ τοΰ σχήματος τοΰ πλοίου, θά γίνεται ή δέουσα έκπτωσις είς τήν τιμήν τοΰ fl. 

f2 είναι εις συντελεστής εξαρτώμενος έκ τοΰ Κ τό όποιον εΐναι ή είς μέτρα 
κάθετος άπόστασις άπό τής άνω ακμής τής κατωτάτης σειράς ζυγών είς τήν 
πλευράν μέχρις ενός σημείου κειμένου 2,286 μέτρα υπέρ τό κατάστρωμα εξά
λων και είς τήν πλευράν, ή δταν ύπάρχη ύπερκατασκεύασμα, μέχρις ενός ση
μείου κειμένου 3,81 μέτρα υπέρ τό κατάστρωμα εξάλων και είς τήν πλευράν. 
(Βλέπε σχήμα 2). 

Αϊ τιμαί τών fl και f2 λαμβάνονται έκ τών ακολούθων πινάκων : 

Η 
είς μέτρα 

φ! 

0 2,133 

19050 23283 

2,743 

26458 

3,353 

31750 

3,962 

40217 

4,572 

50800 

5,182 

62442 

5,79! 

76200 

6,401 

91017 

7,01 

107950 

7,62 

124883 

Κ 
είς μέτρα 

φ2 

0 1,524 Ι 3,048 4,572 6,096 7,62 
Ι Ι Ι Ι Ι 

0 1058 | 2117 
Ι 

4233 6350 9525 

ι ι 
9,144 J 10,668 12,192 

13758 19050 25400 

'Ενδιάμεσοι τιμαί λαμβάνονται δι' αναγωγής. 
Ό τύπος οΰτος εφαρμόζεται δταν τό Ό εΐναι μεταξύ 4,57 και 18,29 μέτρων 

L L 
αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, τό Β είναι μεταξύ +1,52 και 6,10, 

10 10 
L 

αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, τό είναι μεταξύ 10 και 13,5, αμφοτέρων 
10 

συμπεριλαμβανομένων, και ή οριζόντια άπόστασις άπό τής εξωτερικής κόψεως 
τοΰ νομέως μέχρι τοΰ κέντρου τής πρώτης σειράς τών κιόνων κύτους δέν ύπερ
βαίνη τά 6,10 μέτρα. 
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Είς πλοΐα συνήθους σχήματος μεθ' ενός καταστρώματος δταν το Η δέν 
ύπερβαίνη τά 5,49 μέτρα ή δια της ανωτέρω μεθόδου υπολογιζόμενη ροπή αντι
στάσεως τοΰ νομέως πολλαπλασιάζεται επί τον παράγοντα «'3 ένθα (3~Ή,5\ 0,05 

Η 
( 8) . 

0,305 
"Οταν ή οριζόντια άπόστασις άπό της εξωτερικής κόψεως του νομέως μέχρι 

του κέντρου τής πρώτης σειράς των κιόνων κύτους ύπερβαίνη τά 6,10 μέτρα, 
ή προσδιορίζουσα 'Αρχή δέον να μένη Ικανοποιημένη έκ προβλεφθησομένης 
επαρκούς προσθέτου αντοχής. 

Ύπερκατασκευάσματα 

Κανών 38.—"Υψος ύπερκατασκευάσματος. 
Το ϋψος ενός ύπερκατασκευάσματος είναι τό ελάχιστον κάθετον ϋψος, τό 

μετρηθέν άπό τής άνω γ ρ α μ μ ή ς τοΟ καταστρώματος ύπερκατασκευάσματος 
μέχρι τής άνω κόψεως των ζυγών τοΰ καταστρώματος εξάλων, πλην τήν δια
φοράν μεταξύ του D και του πλευρικού ϋψους (Βλέπε κανόνας 34 καΐ 35). 

Κανών 39.—Κανονικόν υψος του ύπερκατασκευάσματος. 
Τό κανονικόν ϋψος ενός μερικώς ανυψωμένου καταστρώματος εΐναι 0,91 

μέτρα διά πλοία μήκους, μέχρι 30;5 μέτρων συμπεριλαμβανομένων, 1,22 μέτρα 
διά πλοΐα μήκους 76,20 μέτρων και 1,83 μέτρα διά πλοΐα μήκους 122 μέτρων 
και άνω. Τό κανονικόν ϋψος ενός οιουδήποτε άλλου ύπερκατασκευάσματος 
είναι 1,83 μέτρα διά πλοΐα μήκους μέχρι 76,20 μέτρων συμπεριλαμβανομένων 
και 2,29 μέτρα διά πλοΐα μήκους 122 μέτρων και άνω. Τό κανονικόν υψος διά 
ενδιάμεσα μήκη πλοίου, λαμβάνεται δι' αναγωγής . 

Κανών 40.—Μήκος ύπερκατασκευάσματος (s). 
Τό μήκος ενός ύπερκατασκευάσματος εΐναι τό μέσον κεκαλυμμένον μήκος 

των μερών τοΰ ύπερκατασκευάσματος τών έκτεινομένων άπό πλευράς είς πλευ
ράν τού πλοίου, καΐ ευρίσκεται μεταξύ γραμμών καθέτως αγομένων είς τά 
άκρα τής ίσαλου γραμμής φορτώσεως θέρους, ώς ορίζεται είς τον κανόνα 32. 

Κανών 41.—Κλειστόν ύπερκατασκεύασμα. 
' Έ ν μεμονωμένον ύπερκατασκεύασμα θεωρείται ώς κλειστόν, μόνον δταν : 
(α) Τά έγκλείοντα αυτό δ ιαφράγματα είναι ικανής κατασκευής (βλέπε 

κανόνα 42). 
(β) Τά ανοίγματα εισόδου είς τά δ ιαφράγματα ταΰτα είναι έφωδιασμένα 

διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1 ή τής κλάσεως 2 (βλέπε κανό
νας 43 και 44). 

( γ ) "Ολα τά άλλα ανο ίγματα είς τάς πλευράς ή τά ά κ ρ α του ύπερκατα
σκευάσματος είναι έφωδιασμένα μέ ικανά στεγανά μέσα κλεισίματος, 
και 

(δ) Τά ανεξάρτητα μέσα εισόδου είς τους χώρους τοΰ πληρώματος , τής 
μηχανής, τών αποθηκών καυσίμου και έτερους χώρους εργασίας , εντός 
τοΰ μεσοστέγου και τοΰ έπιστέγου, είναι πάντοτε χρησιμοποιήσιμα 
δταν τά ανοίγματα τών διαφραγμάτων εΐναι κλειστά. 

Κανών 42.—Διαφράγματα ύπερκατασκευασμάτων. 
Διαφράγματα είς εκτεθειμένα άκρα έπιστέγων, μεσοστέγων και προστέ

γ ω ν θεωρούνται δτι είναι ικανής κατασκευής δταν ή προσδιορίζουσα 'Αρχή 
μένη ικανοποιημένη έκ τοΰ δτι αναλόγως τής περιπτώσεως, είναι ισοδύναμα 
προς τά κάτωθι οριζόμενα κανονικά τοιαύτα. 
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Εις τα κανονικά ταύτα δ ιαφράγματα αϊ διαστάσεις των ενισχύσεων και 
ελασμάτων δίδονται εις τον πίνακα 3. Αϊ ενισχύσεις τοποθετούνται ε'ις μεταξύ 
των αποστάσεις 0,76 μέτρων. Αί ενισχύσεις εις τά προς πρώραν δ ιαφράγματα 
των έπιστέγων και μεσοστέγων θά έχωσιν Ίκανάς συνδέσεις των άκρων των 
και αί είς τά προς πρύμναν δ ιαφράγματα των μεσοστέγων και προστέγων θά 
εκτείνονται καθ' δλην την μεταξύ της άνω και κάτω γων ίας πλαισίου τοΟ δια
φράγματος άπόστασιν. 

ΠΙΝΑΞ 3. 
ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 

Προς πρώραν διαφράγματα 
μεσοστεγου 

Απροστάτευτα 
έπιστέγων | 

διαφράγματα 
ιήκους 0,4Λ 

και ανω 

Μήκος πλοίου 

Μέτρα 
κάτω των 

48,75 
48,75 
61 
73,20 
85,35 
97,55 

109,75 
121,90 
134,10 
146,30 
158,50 
170,70 

Μήκος πλοίου 

Μέτρα 
61 

και κάτω 
115,80 

και ανω 

'Ενισχύσεις έκ 
βολβοειδοϋς 

γωνίας 

Χιλ ιοστά 

Ι 4 0 χ 7 5 χ 7,5 
Ι 5 0 χ 7 5 χ 8 
Ι 6 5 χ 7 5 χ 8,5 
Ι 8 0 χ 7 5 χ 9 
190 χ 75 χ 9,5 
2 0 5 x 7 5 x 1 0 
215x75x10 ,5 
2 3 0 x 7 5 x 1 1 
240 χ 90 χ 11,5 
2 5 5 x 9 0 x 1 2 
265x90x12 ,5 
2 8 0 x 9 0 x 1 3 

'Ελάσματα 
διαφράγματος 

Χιλιοστά 
7.5 

■ 

Μ 

Διαφράγματα έπιστέγων 
μερικώς προστατευμένα 

ή 
μήκους κατωτέρου τών 

0,4Λ 

Μήκος πλοίου 

Μέτρα 
κάτω τών 
45,70 
45,70 
61 
76,20 
91,45 

106,70 
121,90 
137,15 
152,40 
167,65 

— 
~~ 

Μήκος πλοίου 

Μέτρα 
48,20 

και κάτω 
122 

και ανω 

Ενισχύσεις έκ 
κοινής 
γωνίας 

Χιλιοστά 

75 χ 65 χ 7,5 
90 χ 65 χ 8 

! 0 0 χ 7 5 χ 8,5 
Ι Ι 5 χ 7 5 χ 9 
Ι 3 0 χ 7 5 χ 9,5 
140x75x10,5 
150x75x11 
165x90x11,5 
Ι 8 0 χ 9 0 χ 12 
180x90x12,5 




'Ελάσματα 
διαφράγματος 

Χιλιοστά 
6 

' 
9,5 

Προς πρύμναν διαφράγματα 
μεσοστέγων 

Μήκος πλοίου 

Μέτρα 
κάτω τών 
45,70 
45,70 
76,20 

106,20 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



Μήκος πλοίου 

Μέτρα 
48,20 

καΐ κάτω 
122 

καΐ ανω 

και προστέγων 

'Ενισχύσεις έκ 
κοινής 
γωνίας 

Χιλ ιοστά 

65 χ 65 χ 6,5 
75 χ 65 χ 7 
90 χ 75 χ 7,5 

Ι 0 0 χ 7 5 χ 8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

'Ελάσματα 
διαφράγματος 

Χιλιοστά 
5 

7,5 

Διά πλοία ενδιαμέσου μήκους το πάχος τών ελασμάτων τοϋ διαφράγματος θά λαμβάνεται 
δι' αναγωγής. 

Μέσα κλεισίματος bC ανοίγματα εισόδου είς δ ιαφράγματα εις 
τά άκρα μεμονωμένων ύπερκατασκευασμάτων. 

Κανών 43.—Μέσα κλεισίματος της κλάσεως 1. 
Τά έκ σιδήρου ή χάλυδος μέσα ταύτα θά είναι εις δλας τάς περιπτώσεις 

μονίμως και ισχυρώς έπί του δ ιαφράγματος προσηρμοσμένα, καταλλήλως πλαι
σιωμένα και ενισχυμένα και ούτω πως έφηρμοσμένα, ώστε ή δλη κατασκευή 
νά είναι Ισοδυνάμου αντοχής προς το άδιάτρητον διάφραγμα, έπί πλέον δέ 
στεγανά δταν είναι κλεισμένα. Γα μέσα διά τήν στερέωσιν τών μέσων του κλει
σίματος θά είναι μονίμως προσηρτημένα έπί τοϋ δ ιαφράγματος ή έπί τών μέσων 
κλεισίματος. Τά τελευταία δέ ταΰτα θά είναι ούτω πως διευθετημένα ώστε 
νά δύνανται νά κλείωνται και στερεώνωνται και άπό τάς δύο πλευράς τόυ δια
φράγματος ή και άπό το υπερθεν κατάστρωμα. Τά κατώφλια τών ανοιγμάτων 
εισόδου θά εύρίσκωνται είς υψος τουλάχιστον 380 χιλιοστομέτρων υπέρ το κατά
στρωμα. 
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Κανών 44.—Μέσα κλεισίματος της κλάσεως 2. 
Τά μέσα ταΰτα είναι : (α) Ισχυρώς πλαισιωμέναι εκ σκληρού ξύλου θύραι, 

ανηρτημένοι δια γιγγλυμών, πλάτους ουχί μεγαλυτέρου των 0,76 μέτρων και 
πάχους ουχί μικρότερου τών 50 χιλιοστομέτρων ή (β) κινηταί έπηγκενίδες 
έφαρμοζόμεναι δι' δλον το υψος του ανοίγματος εντός δοκών τομής II καρφω
νομένων εις τό διάφραγμα. At έπηγκενίδες θα είναι πάχους τουλάχιστον 50 
χιλιοστομέτρων, όταν τό πλάτος του ανοίγματος είναι 0,76 μέτρα καΐ κάτω, 
έπαυξανομένου κατά 25 χιλιοστόμετρα δι* έκαστη ν έπαύξησιν του πλάτους τοϋ 
ανοίγματος κατά 380 χιλιοστόμετρα ή (γ) φορητά ελάσματα ίσης Ικανότητος. 

Προσωρινά μέσα διά κλείσιμον ανοιγμάτων είς κατάστρωμα 
ύπερκατασκευασμάτων. 

Κανών 45. 
Τά μέσα προσωρινού κλεισίματος δι' ανοίγματα είς τόν μέσον άξονα του 

καταστρώματος ενός κλειστού ύπερκατασκευάσματος, αποτελούνται : 
(α) έξ ενός χαλύβδινου τοιχώματος ύψους ουχί κάτω τών 229 χιλιοστο

μέτρων ίκανώς καρφωνομένου έπί του καταστρώματος. 
(β) έκ καλυμάτων κύτους ώς απαιτούνται ύπό του κανόνος 10, ασφαλιζο

μένων δέ διά κανναδίνου σχοινίου, και 
(γ) έκ στηριγμάτων στομίου ώς ταύτα άπαιτοΟνται ύπό τών κανόνων 11 

και 12 και τών πινάκων 1 ή 2. 

Πραγματικόν μήκος τών μεμονωμένων ύπερκατασκευασμάτων. 
Κανών 46.—Γενικά. 

"Οταν εκτεθειμένα διαφράγματα ε'ις τά άκρα έπιστέγων, μεσοστέγων και 
προστέγων δέν είναι Ικανής κατασκευής (βλέπε κανόνα 42) θεωρούνται ώς 
μη υπάρχοντα. 

"Οταν είς τά ελάσματα τών πλευρών ενός ύπερκατασκευάσματος ύπάρχη 
£ν άνοιγμα μή προβλεπόμενον διά μονίμων μέσων κλεισίματος, τό τμήμα του 
ύπερκατασκευάσματος είς τό μέρος του ανοίγματος θεωρείται ώς μή έχον 
πραγματικόν μήκος. 

"Οταν τό υψός ενός ύπερκατασκευάσματος είναι μικρότερον του κανονικού, 
τό μήκος του μειοΟται κατά τήν άναλογίαν του υπάρχοντος προς τό κανονικόν 
υψος. "Οταν τό ϋψος ύπερβαίνη τό κανονικόν, ουδεμία έπαύξησις γίνεται ε'ις 
τό μήκος του ύπερκατασκευάσματος. 

Κανών 47.—Έπίστεγον. 
"Οταν ύπάρχη ίκανόν διάφραγμα και τά ανοίγματα είσόδου είναι έφωδια

σμένα διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1, τό μήκος μέχρι του διαφράγματος 
είναι πραγματικόν. 

"Οταν τά ανοίγματα είσόδου είς Μν ίκανόν διάφραγμα είναι έφωδιασμένα 
διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 2 και τό μήκος μέχρι του διαφράγματος 
είναι 0,5 L ή μικρότερον, 100 έπί τοΐς εκατόν τοΰ μήκους τούτου εΐναι πραγμα
τικόν. "Οταν τό μήκος εΐναι 0,7 L ή μεγαλύτερον, τά 90 τοΐς εκατόν του μήκους 
τούτου είναι πραγματικόν, και δταν τό μήκος είναι μεταξύ 0,5 L και 0,7 L £ν 
ένδιάμεσον έπί τοΐς εκατόν του μήκους τούτου είναι πραγματικόν. 

"Οταν εδόθη έγκρισις δι' έ'ν τω έπιστέγω προσκολλούμενον ίκανόν πυρ
γωτόν ύπερκατασκεύασμα (βλέπε κανόνα 51), τά 90 τοΐς εκατόν του μήκους 
μέχρι του διαφράγματος θά λαμβάνωνται ώς πραγματικόν μήκος. 

Τά 50 τοΐς εκατόν του μήκους ενός ανοικτού έπιστέγου ή μιας ανοικτής 
προεκτάσεως αύτοΟ πέραν ενός Ικανού διαφράγματος, είναι πραγματικόν μή
κος. 
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Κανών 48.—Μερικώς άνυψωμένον κατάστρωμα. 

'Όταν ύπάρχη εν άδιάτρητον Ικανόν διάφραγμα, τό μήκος μέχρι του δια
φράγματος είναι πραγματικόν. 

"Οταν τό διάφραγμα δέν είναι άδιάτρητον, τό ύπερκατασκεύασμα θεωρεί
ται ώς εν έπίστεγον ύψους μικρότερου τοϋ κανονικού. 

Κανών 49.—Μεσόστεγον. 
"Οταν ύπάρχη εν ικανόν διάφραγμα εις £καστον άκρον και τα ανοίγματα 

εισόδου εις τά διαφράγματα είναι έφωδιασμένα δια μέσων κλεισίματος της 
κλάσεως 1, τό μήκος μεταξύ των διαφραγμάτων είναι ιτραγματικόν. 

"Οταν τά ανοίγματα εισόδου είς τό πρωραΐον διάφραγμα είναι έφωδιασμένα 
διά μέσων κλεισίματος της κλάσεως 1 και τά ανοίγματα είσόδου είς τό πρυ
μναΐον διάφραγμα διά μέσων κλεισίματος της κλάσεως 2, τό μήκος μεταξύ των 
διαφραγμάτων είναι πραγματικόν. "Οταν εδόθη έ'γκρισις δι* Εν τω πρυμναίω 
διαφράγματι προσκολούμενον ίκανόν πυργωτόν ύπερκατασκεύασμα (βλέπε κα
νόνα 51), τά 90 τοις εκατόν του μήκους εΐναι πραγματικόν. 

"Οταν τά ανοίγματα είσόδου είς αμφότερα τά διαφράγματα είναι έφωδια
σμένα διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 2, τά 90 τοις εκατόν του μεταξύ των 
διαφραγμάτων μήκους είναι πραγματικόν. 

"Οταν τά ανοίγματα είσόδου είς τό πρωραΐον διάφραγμα είναι έφωδια
σμένα διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1 ή 2 καΐ τά ανοίγματα είσόδου είς 
τό πρυμναΐον διάφραγμα δέν έχουσι μέσα κλεισίματος, τά 75 τοΐς εκατόν του 
μεταξύ των διαφραγμάτων μήκους είναι πραγματικόν. 

"Οταν τά ανοίγματα εισόδου είς αμφότερα τά διαφράγματα δέν Ιχουσι 
μέσα κλεισίματος, τά 50 τοΐς εκατόν του μήκους είναι πραγματικόν. 

Τά 75 τοΐς εκατόν του μήκους μιας ανοικτής επεκτάσεως πέραν τοΰ πρυ
μναίου διαφράγματος και τά 50 τοΐς εκατόν τοΟ μιας πέραν τοΟ πρωραίου 
διαφράγματος, είναι πραγματικά μήκη. 

Κανών 50.—Πρόστεγον. 
"Οταν ύπάρχη ίκανόν διάφραγμα και τά ανοίγματα εισόδου είναι έφωδια

σμένα διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1 ή 2, τό μήκος μέχρι τοΟ διαφράγ
ματος είναι πραγματικόν. 

"Οταν δέν ύπάρχουσι μέσα κλεισίματος και ή σιμότης καταστρώματος πρώ
ραθεν του μέσου του πλοίου δέν εΐναι μικρότερα τής κανονικής, 100 τοΐς 
εκατόν του μήκους του προστέγου άπό τής πρωραίας όρθιας μέχρι τοΟ 0,1 L 
προς πρύμναν είναι πραγματικόν' και δταν ή πρωραία σιμότης καταστρώματος 
εΐναι τό ήμισυ ή όλιγώτερον τής κανονικής, τά 50 τοΐς εκατόν τοΟ μήκους 
εκείνου είναι πραγματικόν. "Οταν δέ τέλος ή πρωραία σιμότης καταστρώ
ματος είναι μεταξύ του ολοκλήρου καΐ του ήμίσεος τής κανονικής, £ν ένδιά
μεσον επί τοΐς εκατόν του μήκους εκείνου είναι πραγματικόν. 

Τά 50 τοΐς εκατόν του μήκους μιας ανοικτής προεκτάσεως πέραν τοΟ δια
φράγματος ή πέραν του 0,1 L άπό τής πρωραίας όρθίας, είναι πραγματικόν 
μήκος. 
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Κανών 51.—Πυργωτόν ύπερκατασκεύασμα. 
"Εν πυργωτόν ύπερκατασκεύασμα ή παρομοία κατασκευή, ή οποία δεν 

εκτείνεται άπό πλευράς εις πλευράν του πλοίου, θεωρείται ώς Ίκανόν, δταν— 
(α) τό πυργωτόν ύπερκατασκεύασμα εΐναι ίσχυρόν τουλάχιστον δσον και 

£ν σύνηθες ύπερκατασκεύασμα' 
(β) τά στόμια είναι έπι του καταστρώματος του πυργωτού ύπερκατασκευ

άσματος, τηρουσι τάς απαιτήσεις των κανόνων 8 έως 16, και τό πλάτος 
του ελάσματος της ύδρορρόης του καταστρώματος του πυργωτού ύπερ
κατασκευάσματος προδλέπτ) επαρκή δίοδον καΐ επαρκή πλευρικήν 
αντοχή ν* 

(γ) προβλέπεται μόνιμον δάπεδον εργασίας (πλατφόρμα), έφωδιασμένον 
διά προφυλακτικού κιγκλιδώματος άπό πρώρας προς πρύμναν καθ' 
δλον τό κατάστρωμα του πυργωτού ύπερκατασκευάσματος, ή είς περί
πτωσιν μεμονωμένων πυργωτών ύπερκατασκευασμάτων έν συνδυασμό 
μέ έτερα κοινά ΰπερκατασκευάσματα προβλέπονται επαρκείς μόνιμοι 
γέφυραι συγκοινωνίας' 

(δ) Οί διά του πυργωτού ύπερκατασκευάσματος διερχόμενοι άνεμοδόχοι 
προστατεύωνται διά υδατοστεγών καλυμμάτων ή διά Ισοδυνάμων 
μέσων' 

(ε) διά τό ήμισυ τουλάχιστον του μήκους τών εκτεθειμένων μερών του 
καταστρώματος εξάλων είς την περιοχήν του πυργωτού ύπερκατα
σκευάσματος προδλέπωνται ανοικτά κιγκλιδώματα' 

(ζ) τά διά του πυργωτού ύπερκατασκευάσματος τοιχώματα του φωταγω
γού του μηχανοστασίου προστατεύωνται δι' ενός ύπερκατασκευάσματος 
κανονικού ύψους ή διά μιας ύπερκατασκευής του Ιδίου ύψους και ισο
δυνάμου αντοχής. 

"Οταν τά ανοίγματα εισόδου είς διαφράγματα έπιστέγου και μεσοστέγου 
εΤναι έφωδιασμένα διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1, προστίθενται είς τό 
πραγματικόν μήκος τών ύπερκατασκευασμάτων 100 έπι τοις εκατόν του μήκους 
ενός ικανού πυργωτού ύπερκατασκευάσματος, μειωμένον δμως κατά τήν άνα
λογίαν του μέσου πλάτους του πυργωτού ύπερκατασκεύάσματος προς τό πλά
τος του πλοίου Β. "Οταν τά ανοίγματα είσόδου είς τά διαφράγματα ταύτα 
δέν είναι έφωδιασμένα διά μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1, προστίθενται 
τά 90 τοις εκατόν. 

Τό κανονικόν ϋψος ενός πυργωτού ύπερκατασκευάσματος είναι τό κανο
νικόν ϋψος ενός μεσοστέγου. 

"Οταν τό ϋψος τοΟ πυργωτού ύπερκατασκευάσματος είναι μικρότερον του 
κανονικού ύψους ενός μεσοστέγου, ή πρόσθεσις (είς τό πραγματικόν μήκος) 
μειουται κατά τήν άναλογίαν του υπάρχοντος προς τό κανονικόν ϋψος. "Οταν 
τό ϋψος τών τοιχωμάτων τών στομίων τοΟ πυργωτού ύπερκατασκευάσματος 
είναι μικρότερον του κανονικού ϋψους τών τοιχωμάτων στομίων (βλέπε κανόνα 
9), θά μειουται τό υπάρχον ϋψος τοΰ πυργωτού ύπερκατασκευάσματος κατά 
τήν διαφοράν μεταξύ του υπάρχοντος και του κανονικού ϋψους τών τοιχωμάτων. 

Πραγματικόν μήκος κλειστών ύπερκατασκευασμάτων 
μετ* ανοιγμάτων είς τόν μέσον άξονα. 

Κανών 52. 
Κλειστά ύπερκατασκευάσματα μετ' ανοιγμάτων είς τόν μέσον άξονα 

τοΰ καταστρώματος, μή έφωδιασμένων διά μονίμων μέσων 
κλεισίματος. 

"Οταν ύπάρχη έ'ν κλειστόν ύπερκατασκεύασμα μεθ' ενός ή περισσοτέρων 
ανοιγμάτων είς τόν μέσον άξονα του καταστρώματος, μή προβλεπομένων διά 
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μονίμων μέσων κλεισίματος (βλέπε κανόνας 8 έως 16) τό πραγματικόν μήκος 
του ύπερκατασκευάσματος ορίζεται ως έξης : 

1. "Οταν δια τα εις τον μέσον άξονα τοΟ καταστρώματος ανοίγματα δέν 
προβλέπωνται ικανά μέσα προσωρινού κλεισίματος (βλέπε κανόνα 45), ή τό 
πλάτος των ανοιγμάτων είναι 80 τοΐς εκατόν ή περισσότερον του είς τό μέσον 
του άνοίγμματος πλάτους του καταστρώματος ύπερκατασκευάσματος Β1, τό 
πλοϊον θά θεωρήται ώς έχον εν άνοικτόν χάσμα είς τήν περιοχήν έκαστου ανοίγ
ματος και είς τήν περιοχήν του χάσματος δέον νά προβλέπωνται θυρίδες δρυ
φάκτου. Τό πραγματικόν μήκος του ύπερκατασκευάσματος μεταξύ των ανοιγ
μάτων διέπεται ύπό των κανόνων 47, 49 και 50. 

2. "Οταν διά τά είς τόν.μέσον άξονα του καταστρώματος ανοίγματα προ
βλέπωνται Ικανά μέσα προσωρινού κλεισίματος και τό πλάτος του ανοίγματος 
είναι μικρότερον τών 0,8 Β1, τό πραγματικόν μήκος διέπεται ύπό των κανόνων 
47, 49 και 50, εξαιρέσει του δτι : δταν ανοίγματα είσόδου είς τά διαφράγματα 
τοΰ ύποφράγματος κλείωνται διά μέσων κλεισίματος της κλάσεως 2, θά θεω
ρούνται διά τόν προσδιορισμόν του πραγματικού μήκους, ώς κλειόμενα διά 
μέσων κλεισίματος τής κλάσεως 1. 

Τό όλικόν πραγματικόν μήκος λαμβάνεται διά προσθέσεως είς τό διά του 
(1) προσδιοριζόμενον μήκος, τής διαφοράς μεταξύ του μήκους τούτου και του 
μήκους του πλοίου, πολλαπλασιασθείσης έπί τήν σχέσιν : 
B l  b B l  b 

ένθα b — πλάτος του ανοίγματος του καταστρώματος. "Οταν τό 
Β1 Β1 

είναι μεγαλύτερον του 0,5 θά λαμβάνεται ώς 0,5. 

Εκπτώσεις δι' ύπερκατασκευάσματα. 

Κανών 53.—Εκπτώσεις δι' ύπερκατασκευάσματα. 
"Οταν τό πραγματικόν μήκος ύπερκατασκευασμάτων είναι l,OL ή έκ του 

ϋψους εξάλων έκπτωσις εΐναι 356 χιλιοστόμετρα διά μήκος πλοίου 24,4 μέτρων, 
864 χιλιοστόμετρα διά μήκος 85,30 μέτρων και 1067 χιλιοστόμετρα διά μήκος 
122 μέτρων καΐ άνω. 'Εκπτώσεις δι* ενδιάμεσα μήκη λαμβάνονται δι' αναγω
γής. "Οταν τό όλικόν πραγματικόν μήκος των ύπερκατασκευασμάτων εΐναι 
μικρότερον του 1.0L ή έκπτωσις είναι εν έπί τοις εκατόν ποσοστόν, λαμβα
νόμενον έκ τού ακολούθου πίνακος : 

Όλικόν πραγματικόν μήκος ύπερκατα
σκευάσματος (Ε) 

0 

/ο 

0 

0 

0,1 
L 

% 

5 

6,3 

0,2 
L 

% 

10 

12,7 

0,3 
L 

/ο 

15 

19 

0,4 
L 

% 

23,5 

27.5 

0.5 
L 

°/ο 

32 

36 

0,6 
L 

% 

46 

46 

07 
L 

% 

63 

63 

0,8 
L 

/ο 

75,3 

75,3 

0,9 
L 

/ο 

87,7 

87,7 

1,0 
L 

°/ 
/ο 

100 

100 

Σειρά 

Α 

Β 

(*) Όταν τό πραγματικόν μήκος ενός μεμονωμένου μεσοστέγου είναι μικρότερον των 0,2Τ_ τά 
έπί τοις εκατόν ποσοστά λαμβάνονται δι' αναγωγής μεταξύ των σειρών Α καΐ Β. 

Οταν δέν ύπάρχη πρόοτεγον τά ανωτέρω έπί τοΐς εκατόν ποσοστά μειοΰνται κατά 5. 
Έ Η τοις εκατόν ποσοστά δΓ ενδιάμεσα μήκη ύπερκατασκευασμάτων λαμβάνονται δι* αναγωγής. 

Ύπερκατα
σκευάσματα 

Όλοι οί τύποι μετά 
προστέγου και άνευ 
μεμονωμένου μεσο
στέγου 

Όλοι οί τύποι μετά 
προστέγου καΐ μεμο
νωμένου μεσοστέγου* 
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Σιμότης καταστρώματος. 

Κανών 54.—Γενικά. 

Ή σιμότης καταστρώματος μετράται, άπό του καταστρώματος εις την 
πλευράν μέχρι μιας γραμμής, προς τούτο παραλλήλως ττρός την τρόπιδα αγο
μένης και διερχόμενης διά της είς τό μέσον του πλοίου γραμμής σιμότητος. 

Εις πλοΐα ναυπηγηθέντα δπως πλέωσιν έμπρυμνα, ή σιμότης καταστρώ
ματος δύναται νά μετρηθή έν σχέσει προς τήν γραμμήν φορτώσεως, άρκεΐ μόνον 
νά χαραχθή και πρόσθετος γραμμή, δεικνύουσα τήν προσδιορισθεΐσαν γραμμήν 
φορτώσεως είς άπόστασιν 0.25L πρώραθεν του μέσου του πλοίου. Τό χαρασσό
μενον τοΰτο σήμα έσεται δμοιον προς τόν δίσκον γραμμής φορτώσεως εις τό 
μέσον του πλοίου. 

Ε'ις άνευ ύπερκατασκευασμάτων πλοΐα και είς τοιαύτα μετά μεμονωμένων 
ύπερκατασκευασμάτων, ή σιμότης καταστρώματος μετράται είς τό κατάστρω
μα εξάλων. 

Είς πλοΐα των οποίων τό άνω μέρος των πλευρών είναι ασυνήθους σχήμα
τος και είς τα όποΐα σχηματίζεται βαθμίς ή γόνυ, ή σιμότης καταστρώματος 
θα λογίζεται έν σχέσει προς τό ίσοδύναμον εις τό μέσον του πλοίου ϋψος (βλέπε 
κανόνα 35). 

Είς πλοΐα μεθ' ενός ύπερκατασκευάσματος κανονικού ϋψους καΐ έκτεινο
μένου καθ' δλον τό μήκος του καταστρώματος εξάλων, ή σιμότης καταστρώ
ματος μετράται είς τό κατάστρωμα ύπερκατασκευάσματος. "Οταν τό ϋψος 
υπερβαίνει τό κανονικόν, ή σιμότης καταστρώματος δύναται νά λογίζεται έν 
σχέσει προς τό κανονικόν ϋψος. 

"Οταν έ'ν ύπερκατασκεύασμα είναι άδιάτρητον ή τά ανοίγματα εισόδου 
είς τά έγκλείοντα αυτό διαφράγματα είναι έφωδιασμένα διά μέσων κλεισίματος 
της κλάσεως 1, καΐ τό κατάστρωμα του ύπερκατασκευάσματος £χη τουλάχι
στον τήν αυτήν προς τό έκτεθειμένον κατάστρωμα εξάλων σιμότητα οέν θά υπο
λογίζεται ή σιμότης των κεκαλυμμένων μερών του καταστρώματος εξάλων. 

Κανών 55.—Κανονική καμπυλότης καταστρώματος. 
ΑΙ τεταγμέναι (είς εκατοστό μέτρα) της κανονικής σιμότητος καταστρώ

ματος δίδονται είς τόν άκόλουθον πίνακα, £νθα L είναι τό μήκος του πλοίου 
είς μέτρα. 

Πίναξ. 

θέσις Τεταγμένη Παράγων 

Α.Ρ. ( ' ) . . 
1/6 L άττό Α. Ρ. 
1/3 L άττό Α.Ρ. 

Είς τό μέσον τοΰ πλοίου 
1/3 άπό F.P. . . 
1/6 άττό F.P. . . 
F.P. (*) . 

0.833L+25.4 
0.37L+II.3 

0.925L+2,825 
Ο 

0.I85L+5.65 
0,74L+22,6 

I.666L+50.8 

1. Α.Ρ.^τΠρυμναϊον άκρον της Ισάλου γραμμής φορτώσεως βέρους. 
2. ρ.ρ.—Πρωραΐον άκρον της ισάλου γραμμής φορτώσεως θέρους 
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Κανών 56. Μέτρησις παρεκκλίσεων έκ της κανονικής 
σιμότητος καταστρώματος. 

"Οταν ή σιμότης καταστρώματος διαφέρη της κανονικής αί επτά τ ε τ α γ 
μέναι πολλαπλασιάζονται έπί τους καταλλήλους παράγοντας τους διδσμένους 
εις τον πίνακα των τεταγμένων. Ή διαφορά μεταξύ των αθροισμάτων των 
σχετικών γινομένων, διαιρεθεΐσα δια ■ 18, δίδει το έλλειμμα ή την περίσσειαν 
τής σιμότητος. "Οταν το πρυμναΐον ήμισυ τής σιμότητος είναι μεγαλύτερον 
του κανονικού και το πρωραΐον ήμισυ μικρότερον του κανονικοΟ, δέν λαμβά
νεται ύπ' όψιν ή περίσσεια του πρυμναίου, άλλα μετράται μόνον τό έλλειμμα 
του πρωραίου. "Οταν τό πρωραΐον ήμισυ τής σιμότητος ύπερβαίνη τό κανο
νικόν. και τό πρυμναΐον μέρος αυτής δεν είναι μικρότερον των 75% του κανο
νικού, λαμδάνεται υπ' δψιν ή περίσσεια του πρωραίου μέρους^ "Οταν δμως τό 
πρυμναΐον μέρος τής σιμότητος εΐναι μικρότερον των 50% του κανονικού δεν 
λαμβάνεται ύπ' δψιν ή περίσσεια του πρωραίου. "Οταν τό πρυμναΐον μέρος 
τής σιμότητος είναι μεταξύ των 50% και 75% λαμβάνεται ύπ* δψιν ενδιάμεσος 
τιμή τής περίσσειας του πρωραίου. 

Κανών 57.—Διόρθωσις διά παρεκκλίσεις έκ τής κανονικής 
σιμότητος καταστρώματος. 

Ή διόρθωσις διά σιμότητα καταστρώματος είναι τό έλλειμμα ή ή περίσσεια 
S 

τής σιμότητος (βλέπε κανόνα 56) πολλαπλασιασθείσης έπί 0,75 ένθα s είναι 
2L 

τό όλικόν μήκος των ύπερκατασκευασμάτων, ώς ορίζεται είς τόν κανόνα 40. 

Κανών 58.—Πρόσθεσις δι' έλλειμμα τής 
σιμότητος καταστρώματος. 

"Οταν ή σιμότης είναι μικρότερα τής κανονικής, ή διόρθωσις δι' έλλειμμα 
αυτής (βλέπε κανόνα 57) προστίθεται ε'ις τό ϋψος εξάλων. 

Κανών 59.—"Εκπτωσις διά περίσσειαν σιμότητος καταστρώματος. 
Είς άνευ ύπερκατασκευασμάτων πλοΐα και είς πλοΐα είς τά όποια εν κλει

στόν ύπερκατασκεύασμα εκτείνεται εις μήκος μέχρι 0,1 L προς πρώραν καΐ 0,1 L 
προς πρύμναν άπό τοΰ μέσου του πλοίου, εκπίπτει του όψους των εξάλων ή 
διόρθωσις διά περίσσειαν σιμότητος καταστρώματος (βλέπε κανόνα 57) . 

Εις πλοΐα μετά μεμονωμένων ύπερκατασκευασμάτων, είς τά δποΐα ουδέν 
κλειστόν ύπερκατασκεύασμα εκτείνεται είς τό μέσον του πλοίου, ουδεμία ίκ-
πτωσις γίνεται είς τό ϋψος των εξάλων. "Οταν έν κλειστόν ύπερκατασκεύασμα 
εκτείνεται όλιγώτερον του 0,1 L άπό του μέσου του πλοίου προς πρώραν ή πρύ
μναν, ή έκπτωσις λαμβάνεται δι* αναγωγής . 

Ή μεγίστη έκπτωσις διά περίσσειαν σιμότητος είναι 38 χιλιοστόμετρα διά 
30,5 μέτρα μήκος και αυξάνεται κατά 38 χιλιοστόμετρα δι* έκαστον πρόσθετον 
μήκος πλοίου 30,5 μέτρων, . 

Κύρτωμα ζυγοΰ. 
Κανών 60.—Κανονικόν κύρτωμα ζυγού. 

Τό κανονικόν κύρτωμα ζυγού τοΰ καταστρώματος εξάλων είναι ε'ν πεντη
κοστόν τοΰ πλάτους τοΰ πλοίου. 

Κανών 61.Διόρθωσις διά κύρτωμα ζυγοϋ. 
"Οταν τό κύρτωμα τοΰ καταστρώματος εξάλων εΐναι μεγαλύτερον ή μι

κρότερον τοΰ κανονικού, τ,ό ϋψος εξάλων μειοΰται ή επαυξάνεται κατά τό έ'ν 
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τέταρτον της διαφοράς μεταξύ του υπάρχοντος και του κανονικού κυρτώματος 
ζυγού, πολλαπλασιασθείσης έπι το κλάσμα του μήκους τοΰ καταστρώματος 
εξάλων, τοΰ μή κεκαλυμμένου δια κλειστών ύπερκατασκευασμάτων. 

Τό διπλάσιον τοΰ κανόνι κοΰ κυρτώματος ζυγοΰ είναι τό μέγιστον δριον. 
διά τό όποιον επιτρέπεται ή διόρθωσις. 

'Ελάχιστον ϋψος εξάλων. 

Κανών 62. "Υψος εξάλων θέρους. 
Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων διά τό θέρος εΐναι τό ϋψος εξάλων τό έκ τοΰ 

πίνακος έξαγόμενον, μετά τάς διορθώσεις διά περεκκλίσεις άπό τά κονονικά και 
μετά τήν έκπτωσιν δι* ύπερκατασκευάσματα. 

Τό ϋψος εξάλων εις θαλάσσιον ϋδωρ, μετρηθέν άπό τό σημεΐον ένθα ή ανω
τάτη επιφάνεια τοΰ καταστρώματος εξάλων τέμνει τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν 
τοΰ περιβλήματος, έσεται ουχί μικρότερον των 51 χιλιοστομέτρων. 

Κανών 63.—Τροπικόν ϋψος εξάλων. 
Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων εις τήν Τροπικήν Ζώνην είναι τό ϋψος εξάλων, 

τό λαμβανόμενον δι* εκπτώσεως άπό τοΰ ϋψους εξάλων θέρους τοΰ 1)48 τοΰ 
βυθίσματος θέρους. Τό τελευταϊον μετράται άπό της άνω γ ρ α μ μ ή ς της τρό
πιδος μέχρι τοΰ κέντρου τοΰ δίσκου. 

Τό ϋψος εξάλων εις θαλάσσιον ϋδωρ, μετρηθέν άπό τό σημεΐον ένθα ή ανω
τάτη επιφάνεια τοΰ καταστρώματος εξάλων τέμνει τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν 
τοΰ περιβλήματος, έσεται ουχί μικρότερον των 51 χιλιοστομέτρων. 

Κανών 64.—"Υψος εξάλων χειμώνος. 
Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων διά τόν χειμώνα είναι τό ϋψος εξάλων, τό λαμ

βανόμενον διά προσθέσεως είς τό ϋψος εξάλων θέρους τοΰ 1/48 τοΰ βυθίσματος 
θέρους. Τό τελευταΐον μετράται άπό της άνω γραμμής της τρόπιδος μέχρι 
τοΰ κέντρου τοΰ δίσκου. 

Κανών 65.—"Υψος εξάλων χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού. 
Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων διά πλοία μήκους μή υπερβαίνοντος 100,58 μέτρα 

και εις ταξείδια διά μέσου τοΰ Βορείου 'Ατλαντικού, βορείως πλάτους 36ο Β, 
κατά τήν διάρκειαν των μηνών τοΰ χειμώνος, είναι τό ϋψος εξάλων χειμώνος 
έπηυξημένον κατά 51 χιλιοστόμετρα. Διά πλοΐα μήκους υπέρ τά 100,58 μέτρα, 
τοΰτο εΐναι τό ϋψος εξάλων χειμώνος. 

Κανών 66.—"Υψος εξάλων εις γλυκύ ϋδωρ. 
Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων είς γλυκύ ϋδωρ πυκνότητος 1, είναι τό ϋψος 

εξάλων τό λαμβανόμενον δι" εκπτώσεως άπό τό ελάχιστον ϋψος εξάλων είς 
Δ 

θαλάσσιον ϋδωρ — έκατοστομέτρων, ένθα : 
40Τ 

Δ=έκτόπισμα εις τόννους μετρικούς και είς τήν ϊσαλον γραμμήν φορτώσεως 
θέρους. 

Τ~Τόνοι κατά έκατοστόν βυθίσματος είς θαλάσσιον ϋδωρ και είς τήν ϊσαλον 
γραμμήν φορτώσεως θέρους. 

"Οταν τό εκτόπισμα είς τήν ϊσαλον γραμμήν φορτώσεως θέρους δέν δύνα
ται νά πιστοποιηθή, ή έκπτωσις είναι τό 1 /48 του βυθίσματος θέρους. Τό τε
λευταΐον μετράται άπό της άνω γραμμής της τρόπιδος μέχρι τοΰ κέντρου τοΰ 
δίσ.κου. 
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σικόν έλάχ 

Ι. 

Μέτρα 

24,38 
27,43 
30,48 
33,53 
36,58 
39,62 
42,67 
45,72 
48,77 
51,82 
54,86 
57,91 
60,96 
64,01 
67,06 
70,10 
73,15 

π ι ΜΑ: 
Κανών 67 

Ξ ΥΨΟΥΣ ΕΞΑΛΩΝ ΔΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ 
ιστον ϋψος εξάλων θέρους δι ' ατμόπλοια πληροΰντα τά 

μέτρα τά ορισθέντα υπό τών κανόνων. 

"Υψος Ύψος | "Υψος 
εξάλων 

Χιλιο
στόμ. 
203 
229 
254 
279 
305 
330 
361 
394 
429 
465 
503 
544 
587 
630 
676 
724 
770 

Ι, 

Μέτρα 

76,20 
79,25 
82,30 
85,34 
88,39 
91,44 
94.49 
97,54 

100,58 
103,63 
106,68 
109.73 
112,78 
115,82 
118.87 
121,92 
124,97 

εξάλων j L 

Χιλιο

στό μ. 
820 
874 
927 
983 

1041 
1102 
1166 
1229 
1295 
1364 
1435 
1509 
1585 
1661 
1737 
1816 
1895 

Μέτρα 

128.02 
131,06 
134.11 
137.16 
140.21 
143,26 
146,30 
149,35 
152.40 
155,45 
158,50 
161.54 
164.59 
167.64 
170,69 
173.74 
176,78 

εξάλων 

Χιλιο
στό μ. 

1976 
2055
2134 
2212 
2291 
2370 
2446 
2522 
2598 
2672 
2746 
2817 
2888 
2957 
3025 
3094 
3160 

L 

Μέτρα 

179,83 
182.88 
185.93 
188.98 
192.02 
195.07 
198,12 
201.17 
204.22 
207,26 
210,31 
213.36 
216,41 
219.46 
222,50 
225.55 
228.60 

κανονικά 

"Υψος 
εξάλων 

Χιλιο

στό μ. 
3226 
3289 
3353 
3414 
3475 
3533 
3592 
3650 
3706 
3762 
3815 
3868 
3922 
3973 
4026 
4077 
4127 

(α) το ελάχιστον ϋψος εξάλων δι* ατμόπλοια άνευ ύπερκατασκευασμάτων 
λαμβάνεται διά προσθέσεως εις τάς ανωτέρω τιμάς 38 χιλιοστομέτρων 
ανά 30,50 μέτρα μήκους. 

(δ) το ϋψος εξάλων δι* ενδιάμεσα μήκη λαμβάνεται δι* α ν α γ ω γ ή ς . 
( γ ) δταν τό c ύπερβαίνη τά 0,68 τό ϋψος εξάλων πολλαπλασιάζεται έπι 

c+0,68 

.36 
L 

(δ) δταν τό D ύπερβαίνη τά , τό ϋψος εξάλων αυξάνεται κατά 8,33 
15 

L L 
(D— ) R χιλιοστόμετρα, ένθα R είναι διά μήκη μικρότερα 

15 3,96 
τών 118,90 μέτρων, και 30 διά μήκη 118,90 μέτρων και άνω. 

Εις πλοΐα μετά κλειστού ύπερκατασκευάσματος έκτεινομένου τουλάχιστον 
κατά 0,6 L εις τό μέσον του πλοίου μετά πλήρους πυργωτού ύπερκατασκευά
σματος 'ή μετά συνδυασμού άδιατρήτων μερικών ύπερκατασκευασμάτων και 
πυργωτού τοιούτου έκτεινομένου προς πρώραν και πρύμνην, δταν τό D είναι 

L 
μικρότερον τοΰ τό ϋψος εξάλων μειοΰται κατά την ανωτέρω τιμήν. "Οταν 

15 
τό υψος τών ύπερκατασκευασμάτων ή τοΰ πυργωτού τοιούτου είναι μικρότερον 
τοΰ κανονικού, ή μείωσις γίνεται κατά την άναλογίαν τού υπάρχοντος προς 
τό κανόνικόν υψος. 

(ε) "Οταν τό πραγματικόν οψος μέχρι της επιφανείας τού καταστρώματος 
εξάλων είο τό μέσον τού πλοίου είναι μεγαλύτερον ή μικρότερον του D, ή 
διαφορά μεταξύ τών υψών τούτον FIC χιλιοστόμετρα προστίθεται ή αφαιρείται 
από τό ϋιΐκκ τώ\ εξάλων 
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Μ Ε Ρ Ο Σ IV 

ΓΡΑΜΜΑΙ Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Ε Ω Σ Δ Ι ' ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ 

Κανών 68.—Χρησιμοποιούμενοι γραμμα ί έν συνδυασμώ μέ τόν δίσκον. 

Ή τροπική γραμμή φορτώσεως και ή του χειμώνος δέν χαράσσονται εις 
ιστιοφόρα. Ή ανωτάτη γραμμή φορτώσεως εις την οποίαν δύνανται τα Ιστιο
φόρα νά φορτώνωσι εις θαλάσσιον ϋδωρ κατά τόν χειμώνα και είς τήν τροπικήν 
ζώνην είναι τό κέντρον τοΰ δίσκου (βλέπε σχήμα 3).. 

Γ Ρ Α Ρ Ι Λ Μ 

5 4 θ ν
Λ

_ - » 
"ΠΟΟΙ η Ρ Ο Ρ Α Ν ' 

•4-60 * > " 

Σ χ ή μ α 3. 

Κανών 69.—Συνθήκαι προσδιορισμού γραμμής φορτώσεως. 

ΑΊ συνθήκαι προσδιορισμού εΐναι αϊ περιεχόμεναι εις τό μέρος IT των 
κανόνων τούτων. 

Κανών 70.—Υπολογισμός τοΰ ύψους εξάλων. 

Τό ϋψος εξάλων υπολογίζεται εκ του πίνακος ϋψους εξάλων δι' 'ιστιοφόρα, 
καθ ' δμοιον τρόπον καθ ' δν τό ϋψος εξάλων δΓ ατμόπλοια υπολογίζεται έκ 
του πίνακος ϋψους εξάλων δι' ατμόπλοια, εξαιρέσει των έξης : 

Κανών 71.—"Υψος δια τά έξαλα (Τ)). 

Είς Ιστιοφόρα έχοντα πλευρικήν ϋψωσιν πυθμένος μεγαλυτέραν των 135 
χιλιοστομέτρων άνά μέτρον, ή κάθετος άπόστασις από τής άνω γ ρ α μ μ ή ς τής 
τρόπιδος (βλέπε κανόνα 34), μειοΰται κατά τό ήμισυ τής διαφοράς μεταξύ 
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της ολικής πλευρικής υψώσεως δια τό ήμισυ πλάτος τοΰ πλοίου και τής ολικής 
πλευρικής υψώσεως δια 125 χιλιοστόμετρα άνά μέτρον. Ή μεγίστη πλευρική 
ϋψωσις δια την οποίαν επιτρέπεται έ'κπτωσις είναι 208 χιλιοστόμετρα άνά μέτρον 
τοΰ ήμίσεος πλάτους τοΰ πλοίου. 

"Οταν τό σχήμα τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ μεγίστου νομέως παρουσιάζει 
κοιλότητα ή ^χουσι χρησιμοποιθή έπιστρόφια μεγάλου πάχους, τό ϋψος μετράται 
άπό τοΰ σημείου έ'νθα ή γραμμή τοΰ επιπέδου πυθμένος, εσωτερικώς συνεχιζό
μενη, τέμνει τήν πλευράν τής τρόπιδος. 

Τό διά τον πίνακα ϋψους εξάλων χρησιμοποιούμενον ϋψος δεν θά λαμβά
L 

νεται μικρόμετρον τοΰ  . 
12 

Κανών 72.—Συντελεστής εκτοπίσματος (c) . 
Ό διά τον πίνακα ύψους εξάλων χρησιμοποιούμενος συντελεστής δέν θά 

λαμβάνεται μικρότερος τών 0,62 καΐ μεγαλύτερος τών 0,72. 

Κανών 73.— Ύπερκατασκευάσματα εις ξύλινα πλοΐα. 
Ή κατασκευή και α'ι διατάξεις κλεισίματος τών ε'ις ξύλινα πλοΐα ύπερκατα

σκευασμάτων διά τ ά όποια γίνονται εκπτώσεις έκ τοΰ ϋψους εξάλων, έσονται 
τής 'ικανοποιήσεως τής προσδιοριζούσης 'Αρχής. 

Κανών 74.—'Εκπτώσεις δι' ύπερκατασκευάσματα. 
"Οταν τό πραγματ ικόν μήκος τών ύπερκατασκευασμάτων είναι 1,0 L ή 

έκ τοΰ ϋψους εξάλων έ'κπτωσις είναι 76 χιλιοστόμετρα διά πλοΐα μήκους 24,40 
μέτρων και 771 χιλιοστόμετρα διά μήκος 100,58 μέτρων και άνω. 'Εκπτώσεις 
δι' ενδιάμεσα μήκη λαμβάνονται δι' αναγωγής . "Οταν τό όλικόν πραγματ ικόν 
μήκος τών ύπερκατασκευασμάτων είναι μικρότερον τών 1,0 L, ή εκπτωσις εΐναι 
εν έπι τοΐς εκατόν ποσοστόν λαμβανόμενον έκ τοΰ ακολούθου πίνακος. 

Τ ' 
σκευασμάτων 

"Ολοι οΐ τύποι άνευ 
στέγου 

"Ολοι οι τύποι μετά 
στέγου (*) 

μεσο

μεσο

Ό λ ι κ ό ν πραγματικόν μη <ος ύπερκατασκευασμάτων Ε) 

0 

% 
0 

0 

ο,ι 
L 

/ο 

7 

7 

0,2 
L 

°/ /ο 

13 

14,7 

0,3 
L 

% 
17 

22 

0,4 
L 

% 
23,5 

32 

0,5 
L 

% 
30 

42 

0,6 
L 

% 
47,5 

56 

0,7 
L 

% 
70 

70 

0,8 
L 

% 
80 

80 

0,9 
L 

% 
90 

90 

1,0 
L 

% 
100 

100 

Σε ι 
ρά 

Α 

Β 

(*) "Οταν τό πραγματικόν μήκος μεσοστέγου είναι μικρότερον τών 0.2L, τά έπΐ τοΐς εκατόν ποσοστά 
λαμβάνονται δι' αναγωγής μεταξύ τών σειρών Α καΐ Β. Έπΐ τοΐς εκατόν ποσοστά δι* ενδιάμεσα 
μήκη ύπερκαταστευασμάτων λαμβάνονται δι' αναγωγής. 

Κανών 75.—'Ελάχιστον ϋψος εξάλων. 

Ουδεμία έπαύξησις απαιτείται εις τό υψος εξάλων διά τοιοΰτον τοΰ χει
μώνος, ουδέ επιτρέπεται μείωσις διά τροπικόν τοιοΰτον. 

Διά ταξείδια διά μέσου τοΰ Βορείου Άτλαντ ικοΰ, βορείως πλάτους 36° Β, 
κατά τήν διάρκειαν τών μηνών τοΰ χειμώνος, γίνεται έπαύξησις ϋψους εξάλων 
κατά 76 χιλοστόμετρα 

Κατά τον ύπολογισμόν τοΰ ϋψους εξάλων εις γλυκύ ϋδωρ δι' έ'ν ξύλινον 
πλοΐον, τό βύθισμα μετράται άπό τής κάτω ακμής τής συμβολής τής τρόπιδος 
μέχρι τοΰ κέντρου τοΰ δίσκου. 
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Κανών 76.—Πίναξ ϋψους εξάλων δι ιστιοφόρα. 
'Ελάχιστον ϋψος εξάλων θέρους, χειμώνος και τροπικόν διά σιδηρά και 

χαλύβδινα άνευ ύπερκατασκευασμάτων Ιστιοφόρα, πληροΰντα τά κανονικά 
μέτρα τά διά τών κανόνων ορισθέντα : 

L 

Μέτρα 

24,384 
27,430 
30,480 
33,530 
36,540 
39,620 

"Υψος 
εξάλων 

Χιλιοστ. 

234 
279 
328 
378 
432 
485 · 

1. 

Μέτρα 

42,67 
45,72 
48,77 
51,82 
54,86 
57,91 

"Υψος 
εξάλων 

Χιλιοστ. 

541 
597 
655 
716 
777 
838 

1. 

Μέτρα 

60,96 
64,01 
67,06 
70,10 
73,15 
76,20 
79,25 

"Υψος 
εξάλων 

Χιλιοστ. 

899 
963 

1026 
1090 
1156 ' 
1222 
1290 

L 

Μέτρα 

82,30 
85,34 
88,39 
91,44 
94,49 
97,54 

100,58 

"Υφος 
εξάλων 

Χιλιοστ. 

1359 
1430 
1501 
1572 
1643 
1717 
1791 

(α) Το ϋψος εξάλων δι' ενδιάμεσα μήκη λαμβάνεται δι' αναγωγής . ' 
(δ) "Οταν το c ύπερδαίνη τά 0,62, το ϋψος εξάλων πολλαπλασιάζεται επί 

c+0,62 

1,24. 
L 

( γ ) "Οταν το Ι) ύπερβαίνη τά — το ϋψος εξάλων αυξάνεται κατά 8,33 
12 

L L 
(Ό ) Χ (10 + ) χιλιοστόμετρα. 

12 7,62 
(δ) "Οταν το πραγματ ικόν ϋψος μέχρι τής επιφανείας τοΰ καταστρώματος 

εξάλων εις τό μέσον του πλοίου είναι μεγαλύτερον ή μικρότερον του D, ή δια
φορά μεταξύ τών υψών τούτων (εις χιλιοστόμετρα) προστίθεται ή αφαιρείται 
άπό τό ϋψος τών εξάλων. 

Κανών 77.—"Υψος εξάλων εις ξύλινα ιστιοφόρα. 
Τό ϋψος εξάλων δι' εν ξύλινον Ίστιοφόρον είναι τό τελικόν ϋψος εξάλων 

τό όποιον τό πλοΐον θά έλάμβανεν έάν ήτο σιδηρούν ή χαλύδδινον έπηυξημένον 
κατά τό πρόσθετον έκεΐνον, τό όποιον ή Α ρ χ ή , έχουσα υπ ' δψιν την κλάσιν, 
τήν κατασκευήν, τήν ήλικίαν και τήν καταστασιν τοΰ πλοίου, δύναται νά όρίση. 
Ξύλινα πλοία πρωτογενούς κατασκευής ώς dhows junks, prahus κ.τ.λ. θά πραγ
ματεύονται ύπό τής 'Αρχής συμφώνως προς τους κανόνας διά ξύλινα πλοΐα, 
έφ' δσον τούτο "εΐναι πρακτικόν καΐ εϋλογον. 

ΜΕΡΟΣ V 

Γραμμαί φορτώσεως δι' ατμόπλοια μεταφέροντα φορτία ξυλείας 
έπί του καταστρώματος. 

'Ορισμοί. 
«Φορτίον ξυλείας έπί τοΰ καταστρώματος . Ό δρος φορτίον ξυλείας έπί 

του καταστρώματος» έννοεΐ φορτίον ξυλείας μεταφερόμενον έπί ενός ακαλύπτου 
μέρους ενός καταστρώματος εξάλων ή ενός καταστρώματος ύπερκατασκευά
σματος. Ό δρος δέν περιλαμβάνει πολτόν ξυλείας ή παρόμοιον φορτίον. 

«Γραμμή φορτώσεως^. Ή γραμμή φορτώσεως ξυλείας είναι μία ειδική 
γραμμή φορτώσεως, χρησιμοποιούμενη μόνον δταν τό πλοΐον μεταφέρη φορτίον 
ξυλείας έπί του καταστρώματος συμφώνοχ npor r&c κάτωθι σονθήκας και 
κανονισμούς. 
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Κανών 78. Σήματα είς τας πλευράς του πλοίου. 
Γραμμαί φορτώσεως ξυλείας». Αϊ γραμμαί, αί δεικνύουσαι τάς μεγίστας 

γραμμάς φορτώσεως ξυλείας είς διαφόρους περιπτώσεις και δια διαφόρους 
έποχάς θα είναι οριζόντιοι γραμμαί μήκους 250 και πλάτους 25 χιλιοστομέτρων, 
αί'τινες εκτείνονται άπό, και είναι κάθετοι έπί μιας καθέτου γραμμής κεχαραγ
μένης είς άπόστασιν 540 χιλιοστομέτρων προς πρύμναν άπό τοΰ κέντρου τοΟ 
δίσκου (βλέπε σχήμα 4). θ ά χαράσσονται και θά επαληθεύονται καθ* δμοιον 
τρόπον προς τάς κοινάς γραμμάς φορτώσεως (βλέπε κανόνας 5 Μως 7). 

«Ή γραμμή φορτώσεως ξυλείας θέρους», δείκνυται υπό της ανωτέρας ακμής 
μιας γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων, Ξ.θ. 

«Ή γραμμή φορτώσεως ξυλείας χειμώνος», δείκνυται ύπό της ανωτέρας 
ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά των γραμάτων Ξ.Χ. 

«Ή γραμμή φορτώσεως ξυλείας χειμώνος βορείου Ατλαντικού», δείκνυται 
ύπό της ανωτέρας ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων 
Ξ.Χ.Β.Α. 

«Ή τροπική γραμμή φορτώσεως ξυλείας», δείκνυται ύπό τής ανωτέρας 
ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων Ξ.Τ. 

«Ή γραμμή φορτώσεως ξυλείας είς γλυκύ ύδωρ», κατά το θέρος δείκνυται 
ύπό τής ανωτέρας ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων Ξ.Γ. 
Ή διαφορά μεταξύ τής γραμμής φορτώσεως ξυλείας εις γλυκύ ϋδωρ κατά τό 
θέρος και τής γραμμής φορτώσεως ξυλείας θέρους, είναι ή επιτρεπομένη νά 
γίνεται διά φόρτωσιν είς γλυκύ ύδωρ κ αϊ διά τάς άλλας γραμμάς φορτώσεως 
ξυλείας. Ή τροπική γραμμή φορτώσεως ξυλείας είς γλυκύ ϋδωρ δείκνυται 
ύπό τής ανωτέρας ακμής μιας γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων 
Ξ.Τ.Γ. (*). 

Σχήμα 4. 

Συμπληρωματικοί συνθήκαι προσδιορισμού διά φόρτωσιν 
είς έπί πλέον βύθισμα. 

Κανών 79.—Κατασκευή του πλοίου. 
Ή κατασκευή τοϋ πλοίου θά εΐναι επαρκούς αντοχής διά τό έπί πλέον έπι

τρεπόμενον βύθισμα και τό βάρος του έπί του καταστρώματος φορτίου. 
Κανών 80.—Ύπερκατασκευάσματα. 

Τό πλοΐον θά έ'χη εν πρόστεγον τουλάχιστον του κανονικού ύψους καΐ μή
κους τουλάχιστον τά 7% τοΰ μήκους του πλοίου, επιπροσθέτως δε εν έπίστεγον 
ή £ν μερικώς άνυψωμένον κατάστρωμα μεθ' ενός ισχυρού χαλύβδινου οικίσκου 
πηδαλίου ή έτερου ύπερκατασκευάσματος είς τήν πρύμναν. 

(*) "Οταν θαλαοσοποροΰντα ατμόπλοια πλέωσιν είς ποταμών ή μεσόγεια Οδατα επιτρέπεται ΰπερ

ψόρτωοις ανταποκρινόμενη f ίς τό Sapor τοΰ καοοίμου κ.τ.Α τό άπαιτούμενον δκ'χ την κατανάλωσιν 
μεταξύ τοϋ σημείου τήχ αναχωρήσεως και της άνοικτή<: θαλάσση< 
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Κανών 81.—Τοιχώματα φωταγωγού μηχανοστασίου. 
Τά τοιχώματα φωταγωγού του μηχανοστασίου, έπί του καταστρώματος 

εξάλων θα προστατεύωνται ύφ' ενός ύπερκατασκευάσματος του κανονικού του
λάχιστον ϋψους, έκτος έάν τά τοιχώματα ταύτα είναι επαρκούς αντοχής και 
ύψους και έπιτρέπουσι την μεταφοράν ξυλείας κατά μήκος των πλευρών των. 

Κανών 82.—Δεξαμεναί διπυθμένων. 
Δεξαμεναί διπυθμένων προβλεπόμεναι εντός του περί τό μέσον του πλοίου 

ήμίσεος μήκους αύτοΰ, θά Μχωσιν επαρκή διαμήκη ύποδιαίρεσιν. 

Κανών 83.— Δρύφακτα. 
Τό πλοΐον δέον νά είναι έφωδιασμένον : εϊτε διά μονίμου δρυφάκτου ϋψους 

τουλάχιστον 990 χιλιοστομέτρων, Ιδιαιτέρως ενισχυμένου εις την άνωτέραν αύτοΰ 
άκραν και υποστηριζόμενου δι' 'ισχυρών στηλιδίων δρυφάκτου προσηρμοσμένων 
έπί του καταστρώματος είς την περιοχήν των ζυγών, επιπροσθέτως δέ και φέρον
τος τάς αναγκαίουσας θυρίδας δρυφάκτου, εϊτε δι' ίκανοΰ κιγκλιδώματος του 
αύτου ώς ανωτέρω ΰψους και ιδιαιτέρως ίσχυράς κατασκευής. 

Κανών 84.—'Ανοίγματα καταστρώματος καλυπτόμενα ύπό 
του φορτίου ξυλείας. 

^'Ανοίγματα διά χώρους κάτωθεν τοΰ καταστρώματος εξάλων θά κλείωνται 
καί περιζώνωνται ασφαλώς. "Ολα τά εξαρτήματα, ώς τά μεσόζυγα, διάζυγα 
και καλύμματα θά τοποθετούνται είς τάς θέσεις των. "Οταν άπαιτήται αερι
σμός του κύτους, ol άνεμοδόχοι θά είναι ίκανώς προστατευμένοι. 

Κανών 85.—Στοιβασία. 
Τά χάσματα έπί του καταστρώματος εξάλων θά πληρούνται διά ξυλείας 

έστοιβαγμένης δσον τό δυνατόν στερεώτερον, μέχρι τουλάχιστον του κανονικού 
ϋψους ενός μεσοστέγου. 

Κατά τον χειμώνα, εντός μιας περιοχής ζώνης χειμώνος, τό ϋψος τό έπί του 
καταστρώμοτος ενός πλοίου φορτίου υπέρ τό κατάστρωμα εξάλων, δέν θά ύπερ
βαίνη τό εν τρίτον του μεγαλυτέρου πλάτους του πλοίου. 

Παν φορτίον ξυλείας έπί του καταστρώματος θά είναι στερεώς καί παγίως 
έστοιδαγμένον, περιέσφιγμένον καί έξησφαλισμένον. Κατ' ούδένα δέ τρόπον 
δέον νά παρεμποδίζη τήν ναυσιπλοΐαν καί τάς έπί του πλοίου αναγκαίας εργα
σίας ή τήν πρόβλεψιν ενός ασφαλούς ορίου ευσταθείας καθ' δλην τήν περίοδον 
του ταξειδίου, λαμβανομένων ύπ' δψιν : τής προσθέσεως βάρους ώς εκείνης 
της οφειλομένης είς τήν άπορρόφησιν ϋδατος ύπό της ξυλείας καί τής άπωλείας 
βάρους, ώς εκείνης τής οφειλομένης είς τήν κατανάλωσιν καυσίμου καί υλικών. 

Κανών 86.—Προστασία τοΰ πληρώματος, εισόδου είς Μηχανοστάσιον, κ.τ.λ.. 
Δέον νά είναι πάντοτε ευχερής ή ασφαλής καί ικανοποιητική είσοδος εις 

τά διαμερίσματα του πληρώματος, είς τό μηχανοστάσιον καί είς δλα τά λοιπά 
μέρη τά χρησιμοποιούμενα διά τάς αναγκαίας εργασίας του πλοίου. Τό είς 
τήν περιοχήν ανοιγμάτων δι' ων γίνεται ή είσοδος είς τοιούτους χώρους φορτίον 
του καταστρώματος, δέον νά στοιβάζεται οϋτως ώστε νά δύνανται νά κλείωνται 
καταλλήλως τά ανοίγματα ταΰτα καί νά άσφαλίζωνται εναντίον τής εισροής 
ϋδατος. 

'Ικανή προστασία διά τό πλήρωμα ύπό μορφήν προφυλακτικών κιγκλιδω
μάτων ή σχοινιών οδηγών, καθέτου μεταξύ των αποστάσεως ουχί μεγαλυτέρας 
τοΰ 0,30 μέτρων, δέον νά προβλέπεται είς έκάστην πλευράν τοΰ φορτίου κατα
στρώματος μέχρις ενός ϋψους, τουλάχιστον 1,20 μέτρων υπέρ τό φορτίον. Τό 
φορτίον θά διευθετήται έπιπέδως προς έξυπηρέτησιν τής διόδου. 

? 
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Κανών 87. 
Ό μηχανισμός κινήσεως του πηδαλίου θά εΐναι αποτελεσματικός προστα

τευμένος έναντι βλάβης υπό του φορτίου, και έφ' δσον είναι πρακτικών, και 
ευπρόσιτος. Δέον να ληφθή αρκετή πρόβλεψις δια τόν χειρισμόν τοΟ πηδα
λίου είς τήν περίπτωσιν έπισυμβάσης βλάβης εϊς τόν κύριον μηχανισμόν κινή
σεως αύτου. 

Κανών 88.—Όρθοστάται. 
"Οταν τό είδος της ξυλείας άπαιτή όρθοστάτας, οΰτοι θά είναι καταλλήλου 

αντοχής καΐ είτε έκ ξύλου είτε έκ μετάλλου, ή μεταξύ των άπόστασις θά είναι 
ή αρμόζουσα εις τό μήκος καΐ τό είδος τής ξυλείας, αλλά δέν θά ύπερβαίνη τά 
3,05 μέτρα. 

Διά τήν στερέωσιν των ορθοστατών θά προβλέπωνται ΊσχυραΙ γωνίαι ή με
ταλλικά βάθρα Ικανώς στερεωμένα μετά του ελάσματος ύδρορρόης τοϋ* κατα
στρώματος, ή καΐ έτερον ισοδύναμον μέσον στερεώσεως. 

Κανών 89.—Πρόσδεσις. 
Φορτίον ξυλείας έπί του καταστρώματος θά ασφαλίζεται ίκανώς καθ* δλον 

αύτου τό μήκος δι' ανεξαρτήτων άπ' αλλήλων μέσων εγκάρσιας προσδέσεως, 
απεχόντων μεταξύ των ουχί περισσότερον των 3,05 μέτρων. 

Διά τά ανωτέρω μέσα προσδέσεως θά καρφώνονται είς τόν ζωστήρα του 
περιβλήματος πόρπαι (μάπες) είς μεταξύ των αποστάσεις ουχί πλέον των 3,05 
μέτρων. "Η άπόστασις τής πρώτης πόρπης άπό του ακραίου διαφράγματος 
ενός ύπερκατασκευάσματος δέν θά εΐναι μεγαλύτερα των 1,98 μέτρων. Επι
πρόσθετοι πόρπαι δύνανται νά τοποθετηθώσι και έπί του έλάσμοπος τής ύδρορ
ρόης. 

Τά μέσα εγκάρσιας προσδέσεως θά εύρίσκωνται εις καλήν κατάστασιν και 
θά είναι : είτε άλυσσος βραχέων κρίκων διαμέτρου ουχί μικροτέρας των 19 
χιλιοστομέτρων, είτε εϋκαμπτον συρματόσχοινον ΐοης αντοχής, έφωδιασμένον 
διά διπλού κόρακος και έντατήρων πάντοτε ευπρόσιτων. Μέσα προσδέσεως 
έκ συρματοσχοίνου δέον νά έχωσιν είς τό άκρον και μικρόν τμήμα άλύσσου 
μακρών κρίκων διά νά είναι δυνατή ή ρύθμισις του μήκους του σχοινιού. 

"Όταν ή ξυλεία άποτελήται άπό τεμάχια μήκους μικρότερου των 3,66 μέ
τρων, ή άπ' αλλήλων άπόστασις των μέσων προσδέσεως δέον νά προσαρμόζεται 
είς τό μήκος τής ξυλείας ή νά λαμβάνεται έτερα κατάλληλος φροντίς ασφαλί
σεως τοΟ φορτίου. 

"Οταν ή άπ' αλλήλων άπόστασις τών μέσων προσδέσεως εΐναι 1,52 μέτρα 
ή και μικρότερα, αϊ διαστάσεις των μέσων δύνανται νά έλαττωθώσι, πάντως 
δμως δέν θά χρησιμοποιήται άλυσσος μικροτέρας διαμέτρου τών 12,7 χιλιοστο
μέτρων ή ισοδύναμον συρματόσχοινον. 

"Ολα τά εξαρτήματα, τά απαιτούμενα διά τήν στερέωσιν τών μέσων προσ
δέσεως, θά εΐναι αντοχής ανταποκρινόμενης προς την τών μέσων τούτων. 

"Οταν έπί καταστρωμάτων ύπερκατασκευασμάτων προβλέπωνται όρθο
στάται, ούτοι θά άπέχωσιν αλλήλων περί 3,05 μέτρα και θά στερεώνωνται έγ
καρσίως διά μέσων προσδέσεως πλήρους αντοχής. 

Κανών 90.—Σχέδια. 
Είς τήν προσδιορίζουσαν 'Αρχήν θά ύποβάλλωνται σχέδια δεικνύοντα τά 

εξαρτήματα και τάς διατάξεις διά στοιβασίαν και έξασφάλισιν τών έπί τοΟ 
καταστρώματος φορτίων συμφώνως προς τάς προηγουμένας συνθήκας και κανο
νισμούς. 
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"Υψος εξάλων. 
Κανών 91.—Υπολογισμός του ϋψους εξάλων. 

"Οταν ή προσδιορίζουσα Αρχή μείνη Ικανοποιημένη έκ τοΟ δτι τό πλοΐον 
είναι κατάλληλον καΐ δτι αϊ συνθήκαι και αϊ διατάξεις είναι τουλάχιστον Ισο
δύναμοι προς τά ανωτέρω απαιτούμενα, δια την φόρτωσιν ξυλείας έπί του κοαα
στρώματος, τό υψος εξάλων θέρους, τό ύπολογισθέν συμφώνως προς τους κανό
νας καΐ τους πίνακας του μέρους III , δύναται νά τροποποιηθή προς προσδιο
ρισμόν είδικου ύψους εξάλων ξυλείας, δι* αντικαταστάσεως των τιμών τοΟ κα
νόνος 53 διά των κάτωθι έπί τοις εκατόν ποσοστών. 

Όλικόν πραγματικόν μήκος τών ύπερκατασκευασμάτων : 

"Ολοι οι τύποι 

0 

% 
20 

0,IL 

% 
30,75 

Τό ϋψος εξάλων ξυλείας χειμώνος λαμβάνεται διά προσθέσεως είς τό ϋψος 
εξάλων ξυλείας θέρους του 1/3G τοΟ βυθίσματος ξυλείας θέρους. 

Τό ϋψος εξάλων ξυλείας χειμώνος βορείου 'Ατλαντικού είναι τό ϋψος εξά
λων χειμώνος βορείου 'Ατλαντικού τό όριζόμενον είς τόν κανόνα 65. 

Τό τροπικόν υψος εξάλων ξυλείας λαμβάνεται δι' εκπτώσεως έκ του ύψους 
εξάλων ξυλείας θέρους του 1 /48 του βυθίσματος ξυλείας θέρους. 

ΜΕΡΟΣ VI. 
Γραμμαί φορτώσεως δια δεξαμενόπλοια. 

"Ορισμοί. 
Δεξαμενόπλοια : Ό δρος «δεξαμενόπλοια» περιλαμβάνει δλα τά ατμό

πλοια τά είδικώς κατασκευασμένα διά μεταφοράν υγρών φορτίων είς χύμα. 

Κανών 92.—Σήματα εις τάς πλευράς τοΟ πλοίου. 
Τά είς τάς πλευράς τοΟ πλοίου σήματα θά είναι τά προβλεπόμενα είς τό 

σχήμα του κανόνος 4. 

Συμπληρωματικοί συνθήκαι προσδιορισμού διά φόρτωσιν 
είς έπί πλέον βύθισμα. 

Κανών 93.—Κατασκευή τοΟ πλοίου. 
Ή κατασκευή τοΟ πλοίου θά είναι επαρκούς αντοχής διά τό είς τό προσδιο

ριζόμενον ϋψος εξάλων άνταποκρινόμενον έπηυξημένον βύθισμα. 

Κανών 94.—Πρόστεγον. 
Τό πλοΐον θά έχη ε'ν πρόστεγον, του οποίου τό μήκος δέν θά είναι μικρό

τερον τών 7 εκατοστών του μήκους του πλοίου και τό ϋψος ουχί μικρότερον 
τοΟ κανονικού. 

0.2L 

% 
41,5 

0.3L 

% 
52,25 

0.4L 

% 
63 

0.5L 

% 
69,25 

0,6L Ι 0.7L 
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Κανών 95.—Τοιχώματα φωταγωγού Μηχανοστασίου. 
Τα ανοίγματα είς τα έπί του καταστρώματος εξάλων τοιχώματα των φωτα

γωγών τοΟ μηχανοστασίου θα έφωδιάζωνται διά χαλυβδίνων θυρών. Τα τοι
χώματα θά προστατεύωνται ύφ' ενός κλειστού έπιστέγου ή μεσοστέγου του 
κανονικού τουλάχιστον ϋψους, η" ύφ* ενός ύπερστεγάσματος ίσου ύψους καΐ Ισο
δυνάμου αντοχής. 

Τά διαφράγματα είς τά άκρα των κατασκευών τούτων έσονται των διά 
τά προς πρώραν διαφράγματα τών μεσοστέγων, απαιτουμένων διαστάσεων. 
"Ολαι αί ύπό του καταστρώματος εξάλων είσοδοι είς τάς κατασκευάς ταύτας, 
θά είναι έφωδιασμέναι δι* Ικανών μέσων κλεισίματος και τά κατώφλια αυτών 
θά εύρίσκωνται είς ϋψος τουλάχιστον 457 χιλιοστό μέτρων υπέρ τό κατάστρωμα. 

'Εκτεθειμένα τοιχώματα φωταγωγών μηχανοστασίου έπί του καταστρώ
ματος ύπερκατασκευασμάτων θά είναι στερεάς κατασκευής καΐ δλα τά έν αύ
τοΐς ανοίγματα θά έφοδιάζωνται διά χαλυβδίνων μέσων κλεισίματος, μονίμως 
έπί τών τοιχωμάτων προσηρμοσμένων καΐ Ικανών νά κλείωνται και άσφαλί
ζωνται καί από τάς δύο πλευράς. Τά κατώφλια τοιούτων ανοιγμάτων θά εύρί
σκωνται είς ϋψος τουλάχιστον 380 χιλιοστομέτρων υπέρ τό κατάστρωμα. 

Τό υπέρ τό κατάστρωμα ύπερκατασκευάσματος ϋψος τών τοιχωμάτων τοΟ 
ανοίγματος τών αεραγωγών του λεβητοστασίου θά είναι τό δυνατόν πρακτικόν 
καί εϋλογον. Τό άνοιγμα θά εχη ισχυρά χαλύβδινα καλύμματα, μονίμως προσ
ηρμοσμένα είς την κατάλληλον θέσιν των. 

Κανών 96.—Γέφυρα συγκοινωνίας. 
Μία ίκανώς κατασκευασμένη γέφυρα συγκοινωνίας επαρκούς αντοχής διά 

την έκτεθειμένην θέσιν της, δέον νά τοποθετήται είς τό ϋψος του καταστρώματος 
ύπερκατασκευάσματος καί καθ' δλον τό μεταξύ τοΟ έπιστέγου καί του είς τό 
μέσον του πλοίου μεσοστέγου διάστημα ή δταν τό πλήρωμα ένδιαιταται εϊς τήν 
πρώραν άπό του μεσοστέγου μέχρι του προστέγου. 

Προς έξυπηρέτησιν τοΟ σκοπού* της γέφυρας συγκοινωνίας δύναται άντ* 
αυτής νά προβλέπεται έτερον ίσοδύναμον μέσον εισόδου, ώς έπι παραδείγματι 
διάδρομοι ύπό τό κατάστρωμα. 

Κανών 97.—Προστασία τοΟ πληρώματος, είσοδος εις τό μηχανοστάσιον κ.λ.π. 
Δέον νά είναι πάντοτε ευχερής ή ασφαλής καί Ικανοποιητική είσοδος άπό 

του ύψους τής γέφυρας συγκοινωνία είς τά διαμερίσματα του πληρώματος, τό 
μηχανοστάσιον καί είς δλα τά λοιπά μέρη τά χρησιμοποιούμενα διά τάς αναγ
καίας εργασίας του πλοίου. 'Ό κανών ούτος δέν εφαρμόζεται διά τά άπό του 
καταστρώματος εξάλων προσιτά αντλιοστάσια, δταν προβλέπονται προς τούτο 
μέσα κλεισίματος τής κλάσεως 1. 

Κανών 98.—Στόμια κύτους. 
"Ολα τά στόμια κύτους έπί τοΟ καταστρώματος εξάλων καί έπί τοΟ κατα

στρώματος τών πυργωτών ύπερκατασκευασμάτων έκτονώσεως θά κλείωνται 
ύδατοστεγώς δι' ικανών χαλυβδίνων καλυμμάτων. 

Κανών 99.—Άνεμοδόχοι. 
Οι άνεμοδόχοι διά τους κάτωθεν του καταστρώματος εξάλων χώρους θά 

είναι αρκετής αντοχής, ή θά προστατεύωνται ύπό ύπερκατασκευασμάτων ή 
έτερων έξ ίσου Ικανών μέσων. 
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Κανών 100.—Διατάξεις εκροής τοϋ επερχομένου Οδατος. 
Πλοία μετά δρυφάκτων θά έ'χωσιν ανοικτά κιγκλιδώματα τουλάχιστον διά 

τό ήμισυ του μήκους του εκτεθειμένου μέρους του καταστρώματος ή έτέραν 
άποτελεσματικήν διάταξιν εκροής του επερχομένου ύδατος. Ή ανωτέρα ακμή 
του ζωστήρος του περιβλήματος θά τηρήται δσον τό δυνατόν χαμηλότερον καΐ 
κατά προτίμησιν ουχί άνωθεν τής ανωτέρας ακμής τής γωνίας τής ύδρορρόης. 

"Οταν ύπερκατασκευάσματα συνδέωνται διά πυργωτών τοιούτων, θά 
προβλέπωνται ανοικτά κιγκλιδώματα δι* όλόκληρον τό μήκος των εκτεθειμέ
νων μερών του καταστρώματος εξάλων. 

Κανών 101.—Σχέδια. 
ΕΙς τήν προσδιορίζουσαν 'Αρχήν θά υποβάλλονται προς ^γκρισιν σχέδια 

δεικνύοντα τάς προτεινομένας διατάξεις και τά εξαρτήματα. 

"Υψος Εξάλων. 
Κανών 102.—Υπολογισμός του ϋψους εξάλων. 

"Οταν ή προσδιορίζουσα 'Αρχή μείνη ικανοποιημένη έκ του δτι έξεπληρώ
θησαν πλήρως αϊ ανωτέρω απαιτήσεις, τό ϋψος εξάλων θέρους δύναται νά ύπο
λογισθή έκ του πίνακος διά δεξαμενόπλοια. "Ολαι αϊ διορθώσεις (εξαιρέσει 
των διά πλοία άνευ ύπερκατασκευασμάτων), διά μεμονωμένα ύπερκατασκευά
σματα, διά ύπέρβασιν τής καμπυλότητος καταστρώματος και διά ταξείδια χει
μώνος διά μέσου του βορείου ΆτλαντικοΟ, θά γίνωνται συμφώνως προς τους 
κανόνας του μέρους III . 

Κανών 103.—"Εκπτωσις διά μεμονωμένα ύπερκατασκευάσματα. 
"Οταν τό όλικόν πραγματικόν μήκος των ύπερκατασκευασμάτων είναι μι

κρότερον του l.OL ή έκπτωσις είναι εν ποσοστόν τής δι' εν ύπερκατασκεύασμα 
μήκους 1.0L και λαμβάνεται έκ του επομένου πίνακος. 

Όλικόν πραγματικόν μήκος των ύπερκατασκευασμάτων : 

Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
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Κανών 104.—"Εκπτωσις διά περίσσειαν καμπυλότητος καταστρώματος. 
"Οταν ή καμπυλότης καταστρώματος είναι μεγαλύτερα τής κανονικής, ή 

διόρθωσις διά περίσσειαν ταύτης (βλέπε κανόνα 57 του μέρους I I I , γράμμα! 
φορτώσεως δι* ατμόπλοια) εκπίπτει έκ του ύψους εξάλων δι' δλα τά δεξαμε
νόπλοια. 

Ό κανών 59 του μέρους 111 δέν εφαρμόζεται, εξαιρέσει του δτι ή μεγίστη 
§κπτωσις διά περίσσειαν καμπυλότητος είναι 38 χιλιοστόμετρα διά 30,5 μέτρα 
μήκος κα! αυξάνεται κατά 38 χιλιοστόμετρα δι' έκαστον πρόσθετον μήκος 
πλοίου 30,5 μέτρων. 
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Κανών 105.—"Υψος εξάλων χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού. 
Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων δια ταξείδια δια μέσου του Βορείου Άτλαντι

κοϋ, βορείου πλάτους 36° Β, κατά τήν διάρκειαν των μηνών του χειμώνος είναι 
τό υψος εξάλων χειμώνος συν τή προσθέσει 25,4 χιλιοστομέτρων ανά 30,5 μέτρα 
μήκους. 

Κανών 106.—Πίναξ ύψους εξάλων διά δεξαμενόπλοια. 

L 

Μέτρα 

57,91 
60,96 
64,01 
67,06 
70,10 
73,15 
76,20 
79,25 
82,30 
85,34 
88,39 
91,44 
94,49 
97,54 

100,58 
103,63 
106,68 
109,73 
112,78 
115,82 
118,87 

°Υψος εξάλων 

Χιλιοστόμετρα 

546 
587 
627 
668 
711 
754 
800 
846 
894 
942 
993 

1044 
1095 
1145 
1196 
1250 
1303 
1359 
1416 
1471 
1529 

L 

Μέτρα 

121,92 
124,97 
128.02 
13 i ,0b 
134,11 
137,16 
140,21 
143,26 
146,30 
149,35 
152,40 
155,45 
158,50 
161,54 
164,59 
167,64 
170,69 
173,74 
176,78 
179,83 
182,88 

Ύψος εξάλων 

Χιλιοστόμετρα 

1587 
1648 
1712 
1775 
1841 
1908 
1974 
2037 
2101 
2162 
2222 
2281 
2339 
2395 
2451 
2504 
2558 
2609 
2657 
2705 
2753 

Πλοία μήκους μεγαλυτέρου τών 182,88 μέτρων θα πραγματεύωνται ύπό 
της προσδιοριζούσης 'Αρχής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π. 
"Ορια τών ζωνών καΐ τών περιοχών τών εποχών. 

Ζώνα*. 
«Τό προς νότον δριον της βορείου ζώνης 'Χειμερινής κοττ* έποχήν' » είναι μία 

γραμμή αγομένη : άπό της ανατολικής ακτής τής Βορείου 'Αμερικής κατά μή
κος του παραλλήλου πλάτους 35°. Β, μέχρι τής Ταρίφας τής "Ισπανίας : από 
τής ανατολικής ακτής τής Κορέας κατά μήκος του παραλλήλου πλάτους 35°. 
Β, μέχρι τής δυτικής ακτής τής Χονδό ή Χονσου τής 'Ιαπωνίας, άπό τής ανατολι
κής ακτής Χονδό κατά μήκος του παραλλήλου πλάτους 35°. Β, μέχρι μήκους 
150°. Δ καΐ έκεΐθεν κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής μέχρι τής δυτικής ακτής 
τής νήσου Βανκούβερ είς πλάτος 50°. Β. Τό Φουσάν (Κορέα) καΐ ή Ύοκοχάμα 
θά θεωρούνται ώς κείμεναι έπί τών ορίων μεταξύ τών ζωνών βορείου «χειμερι
νής περιοχής» και θέρους. 
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«Τό προς βορραν δριον της Τροπικής* ζώνης» είναι μία γραμμή αγομένη : 
άπό της ανατολικής ακτής της Νοτίου 'Αμερικής εις πλάτος 10°. Β, κατά 
μήκος του παραλλήλου πλάτους 10°. Β, μέχρι μήκους 20°. Δ καΐ έκεΐθεν κατά 
μήκος του παραλλήλου πλάτους 20°. Β μέχρι τής δυτικής ακτής της Αφρικής, 
καΐ μία γραμμή άπό τής ανατολικής ακτής τής 'Αφρικής κατά μήκος του πα
ραλλήλου πλάτους 8°. Β μέχρι τής δυτικής ακτής τής Μαλαϊκής Χερσονήσου, 
ακολουθούσα έκεΐθεν τήν άκτήν τής Μαλάκας και του Σ ιάμ μέχρι τής άνατολο
κής ακτής τής Κοχινκίνας είς πλάτος 10°. Β έκεΐθεν κατά μήκος του πα
ραλλήλου πλάτους 10°. Β μέχρι του μήκους 145°. Α, έκεΐθεν προς βορραν 
μέχρι πλάτους 13°. Β καΐ έκεΐθεν κατά μήκος του παραλλήλου πλάτους 13°. 
Β μέχρι τής δυτικής ακτής τής Κεντρώας 'Αμερικής. Τό Σαϊγκόν θά θεωρήται 
ώς κείμενον επί του ορίου μεταξύ τής τροπικής ζώνης και τής «τροπικής κατ* 
έποχάς» περιοχής (4). 

«Τό προς νότον δριόν τής Τροπικής' ζώνης» είναι μία γραμμή αγομένη : 
άπό τής ανατολικής ακτής τής Νοτίου 'Αμερικής κατά μήκος του τροπικού του 
ΑΙγόκαιρω μέχρι τής δυτικής ακτής τής *Αφρικής, άπό τής ανατολικής ακτής 
τής 'Αφρικής κατά μήκος του παραλλήλου πλάτους 20ο. Ν μέχρι τής δυτικής 
ακτής τής Μαδαγασκάρης, έκεΐθεν κατά μήκος τής δυτικής και βορείου ακτής 
τής Μαδαγασκάρης μέχρι μήκους 50ο. Α, έκεΐθεν προς Soppav μέχρι πλάτους 
10°. Ν, έκεΐθεν κατά μήκος τοΰ παραλλήλου πλάτους 10 . Ν μέχρι μήκους 110°. 
Α, έκεΐθεν κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής μέχρι του Λιμένος του Δαρβίνου τής 
Αυστραλίας, έκεΐθεν προς ανατολάς κατά μήκος τής ακτής τής Αυστραλίας 
καΐ τής νήσου Ούέσσελ μέχρι του ακρωτηρίου Ούέσσελ, έκεΐθεν κατά μήκος 
του παραλλήλου πλάτους 11°. Ν μέχρι τής δυτικής πλευράς τοΟ ακρωτηρίου τής 
Υόρκης άπό τής ανατολικής πλευράς του ακρωτηρίου τής Υόρκης είς πλάτος 
Π ο. Ν κατά μήκος τοΟ παραλλήλου πλάτους 11ο. Ν μέχρι μήκους 150°. Δ, έκεΐ
θεν κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής μέχρις ενός σημείου πλάτους 26ο. Ν 
καΐ μήκους 75ο. Δ, καΐ έκεΐθεν κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής μέχρι τής 
δυτικής ακτής τής νοτίου 'Αμερικής είς πλάτος 30ο. Ν. τό Κοκίμβο (Coquimbo), 
τό Ρίον Ίανέϊρον και 6 λιμήν του Δαρβίνου θά θεωρούνται ώς κείμενα έπι 
του ορίου μεταξύ των ζωνών «Τροπική» και θέρους. Οι επόμενοι τόποι θά πε
ριλαμβάνωνται είς τήν «Τροπικήν ζώνην» : 

(1) Ή διώρυξ τοΟ Σουέζ, ή ερυθρά θάλασσα καΐ δ κόλπος του "Αδεν, 
άπό του ΠόρτΣάϊδ μέχρι του μεσημβρινού 45ο.Α. Τό "Αδεν και ή Βερβέρα 
θά θεωρούνται ώς κείμενα επί του ορίου μεταξύ της «Ι ροπικής» ζώνης και της 
«Τροπικής κατ' έποχάς» περιοχής (26), καΐ 

(2) Ό Περσικός Κόλπος μέχρι του μεσημβρινοΟ 59ο. Α. 

«Τό προς βορραν δριον της Νοτίου ζώνης 'Χειμερινής περιοχής'», είναι μία 
γραμμή αγομένη άπό τής ανατολικής ακτής τής Νοτίου 'Αμερικής κατά μήκος 
τοΟ παραλλήλου πλάτους 40ο. Ν μέχρι μήκους 56ο. Δ, έκεΐθεν κατά μήκος μιας 
ευθείας γραμμής μέχρις ενός σημείου πλάτους 34ο.Ν καΐ μήκους 50ο. Δ, εκεί
θεν κατά μήκος τοΟ παραλλήλου πλάτους 34°. Ν μέχρι τής δυτικής ακτής τής 
Νοτίου Αφρικής, άπό τής ανατολικής ακτής τής Νοτίου Αφρικής είς πλάτος 30°. 
Ν κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής μέχρι τής δυτικής ακτής τής Αυστραλίας 
είς πλάτος 35ο. Ν, έκεΐθεν κατά μήκος τής Νοτίου ακτής τής Αυστραλίας μέχρι 
του ακρωτηρίου *Αρίδ, έκεΐθεν κατά μήκος μιας γραμμής μέχρι του ακρωτη
ρίου ΓκρΙμ τής Τασμανίας, έκεΐθεν κατά μήκος, τής βορείου ακτής τής Τασμα
νίας μέχρι τής "Ακρας του Eddystone, έκεΐθεν κατά μήκος μιας ευθείας γραμ
μής μέχρι τής δυτικής ακτής τής Νοτίου Νήσου τής Νέας Ζηλανδίας είς μήκος 
170ο. Α, έκεΐθεν κατά μήκος τής δυτικής, νοτίου και ανατολικής ακτής τής 
Νοτίου Νήσου μέχρι του ακρωτηρίου Σάουνδερς, έκεΐθεν κατά μήκος μιας ευ
θείας γραμμής μέχρις ενός σημείου πλάτους 33ο. Ν καΐ μήκους 170ο. Δ και 
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έκεΐθεν κατά μήκος του παραλλήλου πλάτους 33ο. Ν μέχρι της δυτικής ακτής 
τής Νοτίου 'Αμερικής. Το Βαλπαραΐσον, ή Πόλις του 'Ακρωτηρίου καΐ τό 
Δουρβάν θα θεωρούνται ώς κείμενα επί του ορίου μεταξύ τής Νοτίου «Χειμε
ρινής περιοχής» και τής ζώνης «θέρους». 

Ζ"ώναι θ έ ρ ο υ ς . 
Αϊ ύπολειπόμεναι περιοχαΐ άποτελουσι τάς ζώνας «θέρους». 

Περιοχαι εποχών. 
Αι ακόλουθοι περιοχαι είναι τροπικαί κατ* έποχήν περιοχαί. 

1. Είς τόν Βόρειον Άτλαντικόν Ώκεανόν. 
Μία περιοχή οριζόμενη : προς βορραν υπό μιας γραμμής άπό του ακρω

τηρίου Κατοχή τής Γιουκάταν μέχρι τοΟ ακρωτηρίου του 'Αγίου 'Αντωνίου τής 
Κούβας, ύπό τής νοτίου ακτής τής Κούβας μέχρι πλάτους 20°. Β καΐ όπό τοΟ 
παραλλήλου πλάτους 20° Β μέχρις ενός σημείου πλάτους 20° Β καΐ μήκους 
20° Δ. Προς δυσμάς ύπό τής ακτής τής Κεντρώας 'Αμερικής, προς Νότον ύπό 
τής βορείου ακτής τής Νοτίου 'Αμερικής και ύπό του παραλλήλου πλάτους 10°. 
Β και προς ανατολάς ύπό του μεσημβρινού 20°. Δ. 

2. Άραβικόν Πέλαγος. 
Τροπική : άπό 1ης Νοεμβρίου μέχρι 15ης Ιουλίου, 
θέρους : άπό 16ης 'Ιουλίου μέχρι 31ης 'Οκτωβρίου. 
(α) Βορείως πλάτους 24°. Β. 
Ή Καράτσκη θά θεωρήται ώς ευρισκομένη έπι του ορίου μεταξύ τής περιο

χής ταύτης καΐ τής κατωτέρω ύπό στοιχεΐον β τροπικής κατ' έποχήν εποχής. 
Τροπική : άπό 1ης Αύγουστου μέχρις 20ής Μαΐου, 
θέρους : άπό 21ης Μαΐου μέχρι 31ης 'Ιουλίου,. 
(β) Νοτίως πλάτους 24°. Β. 
Τροπική : άπό 1ης Δεκεμβρίου μέχρις 20ής Μαΐου καΐ άπό 16ης Σεπτεμ

βρίου μέχρι 15 'Οκτωβρίου. 
θέρους : άπό 21ης Μαΐου μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου και άπό 16ης 'Οκτω

βρίου μέχρι 30ής Νοεμβρίου. 
3. Κόλπος τής Βεγγάλης. 

Τροπική : άπό 16ης Δεκεμβρίου μέχρι 15ης Απριλίου, 
θέρους : άπό 16ης 'Απριλίου μέχρι 15ης Δεκεμβρίου. 

4. Είς τήν Σινικήν θάλασσαν. 
Μία περιοχή οριζόμενη : προς δυσμάς και βορραν ύπό τής ακτής τής Ι ν 

δοκίνας και Κίνας μέχρι του Χογγκόγγ, προς ανατολάς ύπό μιας ευθείας μέχρι 
του λιμένος του Σουάλ τής νήσου Λούσων καΐ ύπό τής δυτικής ακτής των νή
σων Λουσώνος, Σαμαράς και Λεΐτης μέχρι του παραλλήλου 10°. Β καΐ προς 
νότον ύπό του παραλλήλου πλάτους 10° Β. 

Τό Χογγκόγγ και τό Σουάλ θά θεωρούνται ώς ευρισκόμενα επί τοΟ ορίου 
μεταξύ ζωνών «Τροπικής κατ' έποχήν» καΐ «θέρους». 

Τροπική : άπό 21ης 'Ιανουαρίου μέχρι 30ής Απριλίου. 
θέρους : άπό 1ης Μαΐου μέχρις 20ής Ιανουαρίου. 

5. Είς τόν Βόρειον ΕΙρηνικόν Ώκεανόν. 
(α) Μία περιοχή οριζόμενη : προς βορραν ύπό τοΟ παραλλήλου πλάτους 

25ο. Β προς δυσμάς ύπό του μεσημβρινού 160ο. Α, προς νότον ύπό του παραλλή
λου πλάτους 13ο. Β καΐ προς ανατολάς ύπό του μεσημβρινού 130ο. Δ. 

Τροπική : άπό 1ης 'Απριλίου μέχρι 31ης 'Οκτωβρίου. 
θέρους · άπό 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου. 
(β) Μία περιοχή οριζόμενη : προς βορραν και ανατολάς ύπό τής ακτής 

τής Καλλιφορνίας του Μεξικού και τής Κεντρώας 'Αμερικής προς δυσμάς ύπό 
του μεσημβρινού 120ο. Δ. και ύπό μιας ευθείας άπό του σημείου πλάτους 30ο. Β 
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και μήκους 120°. Δ, μέχρι του σημείου πλάτους 13° Β και μήκους 105 Δ, και 
προς νότον υπό του παραλλήλου πλάτους Τ3ο.Β. 

Τροπική : άπό 1ης Μαρτίου μέχρι 30ης Ιουνίου και από 1ης μέχρι 30ης 
Νοεμβρίου,. 

θέρους : άπό 1ης ' Ιουλίου μέχρι 31ης 'Οκτωβρίου και άπό 1ης Δεκεμ
βρίου μέχρι 28ης/29ης Φεβρουαρίου. 

6. Εις τόν Νότιον Είρηνικόν Ώκεανόν. 
(α) Μία περιοχή οριζόμενη : προς βορραν ύπό του παραλλήλου πλάτους 

11ο. Ν, προς δυσμάς ύπό της ανατολικής ακτής τής Αυστραλίας, προς νότον 
ύπό τοΟ παραλλήλου πλάτους 20ο. Ν καΐ προς ανατολάς ύπό τοΰ μεσημβρινού 
175ο.Α όμοΟ μετά του Κόλπου τής Καρπενταρίας νοτίως πλάτους Ι Ιο .Ν. 

Τροπική : άπό 1ης 'Απριλίου μέχρι 30ής Νοεμβρίου. 
θέρους : άπό ίης Δεκεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου. 
(β) Μία περιοχή οριζόμενη : προς δυσμάς ύπό τόυ μεσημβρινού 150°. Δ, 

προς νότον ύπό του παραλλήλου πλάτους 20ο. Ν καΐ προς βορραν καΐ ανατο
λάς ύπό τής ευθείας γραμμής τής σχηματιζούσης τό νότιον δριον τής «Τροπι
κής» ζώνης. 

Τροπική : άπό 1ης Μαρτίου μέχρι 30ης Νοεμβρίου. 
θέρους : άπό 1ης Δεκεμβρίου μέχρις 28ης/29ης Φεβρουαρίου. 
Αί ακόλουθοι είναι περιοχαί «χειμώνος κατ' έποχήν» (Βορεία ζώνη «Χειμώ

νος κατ* έποχήν» μεταξύ τής Βορείου 'Αμερικής και τής Ευρώπης). , 
(α) Εντός τής περιοχής και προς βορραν τής έξης γραμμής : 
Μία γραμμή αγομένη προς νότον άπό τής ακτής τής Γροιλανδίας είς μήκος 

50°. Δ μέχρι πλάτους 45°. Β, έκεΐθεν κατά μήκος του παραλλήλου πλάτους 45". 
Β μέχρι τοΰ μεσημβρινού 15°. Δ, έκεΐθεν προς βορραν μέχρι πλάτους 60°. Β, 
έκεΐθεν κατά μήκος του παραλλήλου πλάτους 6Όο. Β μέχρι τής δυτικής ακτής 
τής Νορβηγίας. Τό Μπέργκεν θά θεωρήται ώς κείμενον έπί του ορίου μεταξύ 
τής περιοχής ταύτης καΐ της κατωτέρω ύπό στοιχεΐον β περιοχής. 

Χειμών : άπό 16ης 'Οκτωβρίου μέχρι 15ης 'Απριλίου. 
θέρος : άπό 16ης 'Απριλίου μέχρι 15ης 'Οκτωβρίου. 
(β) Μία περιοχή έκτος τής ύπό στοιχεΐον α περιοχής, έπί καΐ βορείως του 

παραλλήλου πλάτους 36° Β. 
Χειμών : άπό 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου, 
θέρος : άπό 1ης 'Απριλίου μέχρι 31ης 'Οκτωβρίου. 

«Βαλτική θάλασσα (οριζόμενη ύπό του παραλλήλου 
εΐ,ς τό πλάτος του Σκόου (Skaw)». 

Χειμών : άπό 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31ης Μαρτίου, 
θέρος : άπό 1ης 'Απριλίου μέχρι 31ης 'Οκτωβρίου. 

«Μεσόγειος θάλασσα και Εύξεινος Πόντος». 
Χειμών : άπό 16ης Δεκεμβρίου μέχρι 15ης Μαρτίου. 
θέρος : άπό 16ης Μαρτίου μέχρι 15ης Δεκεμβρίου. 

«Βορεία ζώνη 'Χειμώνος κατ' έποχήν' (Μεταξύ τής 'Ασίας καΐ τής Βορείου 
'Αμερικής, εξαιρέσει τής 'Ιαπωνικής θαλάσσης νοτίως 50° Β)». 

Χειμών : άπό 16ης 'Οκτωβρίου μέχρι 15ης 'Απριλίου. 
θέρος : άπό 16ης 'Απριλίου μέχρι 15ης 'Οκτωβρίου. 

«'Ιαπωνική θάλασσα μεταξύ των παραλλήλων πλάτους 35° Ν». 
Χειμών : άπό 1ης Δεκεμβρίου μέχρι 28/29ης Φεβρουαρίου, 
θέρος : άπό 1ης Μαρτίου μέχρι 30ής Νοεμβρίου. 

«Νότιος ζώνη 'Χειμώνος κατ' έποχήν'.». 
Χειμών : άπό 16ης 'Απριλίου μέχρι 15ης 'Οκτωβρίου, 
θέρος : άπό 16ης 'Οκτωβρίου μέχρι 15ης 'Απριλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ i l l . 
Πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής φορτώσεως. 

'Εκδοθέν κατ' έξόυσιοδότησιν της Κυβερνήσεως 
συμφώνως προς τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως γραμμής φορτώσεως 
τοΰ 1930. 
Πλοΐον Διακριτικός αριθμός ή ψηφία του πλοίου 
Λιμήν νηολογήσεως 
Όλική χωρητικότης 
"Υψος εξάλων άπό τής γραμμής Γραμμή φορτώσεως 

καταστρώματος. 
Τροπικόν (α) . . . . άνωθεν τοϋ (β) 
θέρους (β) Ή ανωτέρα ακμή τής διά του κέντρου του 

δίσκου οριζόντιας γραμμής. 
Χειμώνος (γ) . ... . κάτωθεν του (β) 
Χειμώνος εις βόρ. Άτλαντικόν (δ) . . . . κάτωθεν του (β). 

"Εκπτωσις διά γλυκύ ύδωρ δι' δλα τά ϋψη εξάλων 
Ή ανωτέρα ακμή τής γραμμής καταστρώματος άπό τής οποίας έμετρή

θησαν τά ανωτέρω ϋψη των εξάλων ευρίσκεται άνωθεν τής είς τήν 
πλευράν ανωτάτης επιφανείας του καταστρώματος. 

Σχήμα 5. 

Πιστοποιείται διά του παρόντος δτι το πλοΐον έπεθεωρήθη και τά ανωτέρω 
ϋψη εξάλων και αϊ γραμμαί φορτώσεως προσδιωρίσθησαν, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τής Συμβάσεως. 

Το παρόν πιστοποιητικόν ισχύει μέχρι τής (*).· 
'Εξεδόθη έν τή 

* Σημείωσις. 'Όταν θαλασσοποροϋντα ατμόπλοια πλέωαιν εις ποταμούς ή μεσόγεια Οοάτα, επι

τρέπεται ύπερφόρτωος ανταποκρινόμενη εις το βάρος τοΰ καυσίμου, κ τ.λ., τό άπαιτούμενον διά τήν 
κ π α ν ι "ί.ιπιν μρτπί,Λ τοι· πημείοι TI'.C ' Λνα/ί.ιρήπΜ.ΐΓ και τή< Υινοικτης Οαλάπαης . 
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Ε ν τ α ύ θ α τίθεται ή υπογραφή ή ή ο φ ρ ά γ κ και ή ίδιότης της Αρχής τής 
έκδιδούσης το πιστοποιητικόχ. 

Του πλοίου έκπληροΰντος πλήρως ra( διατάξεις τής Συμβάσεως, το παρόν 

πιστοποιητικόν άνανεοϋται μέχρ· 

Έ ν τή 

( 'Υπογραφή ή σφραγίς και ίδιότης τής Α ρ χ ή ς ) 

Του πλοίου έκπληροΰντος πλήρως τάς διατάξεις τής Συμβάσεως, τό παρόν 

πιστοποιητικόν άνανεοϋται μέχρι 

Έ ν τή 

( 'Υπογραφή ή σφραγις και ίδιότης τής Α ρ χ ή ς ) 

ToG πλοίου έκπληρουντος πλήρως τάς διατάξεις τής Συμβάσεως , τό παρόν 

πιστοποιητικόν άνανεοϋται μέχρι 

Έ ν τή 
( 'Υπογραφή ή σφραγίς και ίδιότης τής Α ρ χ ή ς ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

Κατάλογος των νόμων και κανονισμών γ ρ α μ μ ώ ν φορτώσεως 
τών θεωρουμένων ώς ισοδυνάμων προς τους 

Βρεττανικούς κανόνας 1906 του 
Board of Trade. 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ : 
Part IV of the Navigation Act, 19)21920, and Navigation (Load Line) Regu

lations of the 17th December, 1924. 

Β Ε Λ Π Ο Ν : 
Loi sur la securite des navires (7 Decembre 1920). 

Χ Ι Λ Η : ■-■,- ..·. j, : . f 
Reglamento para el trazato del disce marcas y linea oficial de carguie de las naves 

mercantes (Decree No. 1896 of* the 12th November, 1919). 

ΔΑΝΙΑ : 
Merchant shipping (Inspection of Ships) Act.of the 29th March, 1920, vyith later 

amendments. 
Rules and Tables of Freeboard for ships, dated the 30th September, 1909 as 

amended by Notification of the 25th July, 1918. 

ΓΑΛΛΙΑ : 
Loi du 17 Avril 1907, arret*' du 5 Septembre 1908. Decret du 21 Septembre 

1908. Autre decret du 21 Septembre 1908 medihe par Ie decret du ler Septembre 
1925. Decret du 12 Mai 1927. Derr.t «hi 17 lanvier 1928. 
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Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΐ Α : 
Vorschiften der See Berufsgenosscnschaft iiber den Freibord fur Dampfer und 

Segelschiffe, Ausgabc 1908. 

ΧΟΓΓΚΟΓΓ : 
Merchant Shipping Consolidation Ordinance (No. 10 of 1899) as amended by 

Ordinances Nos. 31 of 1901, 2 of 1903, 5 of 1905, 16 of 1906, 9 of 1909 and 6 of 1910. 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ : 
Law No. 58 of the 14th June. 1929, Sections 2 5  2 6 . 

1ΝΔΙΑΙ : 
Indian Merchant Shipping Act, 1923. 

ΙΤΑΛΙΑ : 
Regole e Tavole per assignazione del " Bordo Libero " approved by decree dated 

the 1st February, 1929—VI1 for the Italian Minister for Communications. 
Prior to 1929 British Board of Trade Rules 1906. 

ΙΑΠΩΝΙΑ : 
Ship Load Line Law (Law No. 2 of the 10th year of Taisho (1921) and the Rules 

and Regulations relating thereto. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ : 
Decree of the 22nd September, 1909 (Official Journal No. 315). 

ΟΛΛΑΝΔ1ΚΑΙ Ι Ν Δ Ι Α Ι : 
Netherlands Decree of the 22nd September, 1909 (Official Journal No. 315). 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ : 
British Board of Trade Rules, 1906. 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ : 
Norwegian Freeboard Rules and Tables of 1909. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ : 
Decree No. 11,210 of the 18th July, 1925, and Regulations and instructions re

lating thereto. 

Ι Σ Π Α Ν Ι Α : 
Reglamente para el Trazato del Disco y Marcas de Maxima Carga de les buques 

marchantes, 1914. 
British Board of Trade Rules, 1906. 

ΣΟΥΗΔΙΑ : 
Rules and Tables of Freeboard approved by decree of the 21st May, 1910. 

ΗΝΩΜΕΝΟΝ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν : 
Hoard of Trade Rules, 1906. 

ΗΝΩΜΕΝΑ1 ΠΟΛΙΤΕ ΙΑ Ι ΑΜΕΡΙΚΗΣ : 
British Board of Trade Rules, 1906. 

Ε Ν Ω Σ Ι Σ ΤΩΝ Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Ω Ν Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ : 

Rules and Regulations relating to the Load Lines of seagoing merchant vessels, 
pub'.ishcd In Krister <>l tlu I'nion of Soviet Socialist Republics, 1928. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 

Αϊ κυβερνήσεις των . Γερμανίας, Αυστραλίας, Βελγίου, Καναδά, Χιλής, 
Κούβας, Δανίας, Ελευθέρας πόλεως του Δάντσινγχ, Ισπαν ίας , 'Ελευθέρου 
κράτους της ' Ιρλανδίας , Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής, Φινλανδίας, Γαλ
λίας, Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου ' Ιρλανδίας , 
Ε λ λ ά δ ο ς , Ι ν δ ι ώ ν , ' Ισλανδίας, Ι τ α λ ί α ς , Ι α π ω ν ί α ς , Λεττονίας, Μεξικού, Νορ
βηγίας, Νέας Ζηλανδίας, Παραγουάης. 'Ολλανδίας , Περοΰ, Πολωνίας, Πορτο
γαλλ ίας , Σουηδ ίας καΐ τής 'Ενώσεως τών Σοβιετ ικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών : 

Έπιθυμοΰσαι νά προστατεύσωσι την άσφάλειαν τής ζωής και τής ιδιοκτη
σίας έν θαλασσή, διά καθιερώσεως από συμφώνου ομοιομόρφων αρχών και 
κανόνων άναφορικώς προς τά δρια μέχρι τών όποιων δύνανται νά φορτώνωνται 
πλοία έκτελουντα διεθνείς πλόας, και 

Άποφασίσασαι νά συμμετάσχωσιν εις μίαν διεθνή διάσκεψιν ήτις, προσ
κλήσει τής Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας 
και Βορείου ' Ιρλανδίας , συνεκλήθη έν Λονδίνω, 

"Ωρισαν τάς κάτωθι πληρεξουσιότητας : 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Πληρεξούσιοι. 
Κος Gustav KOENIGS 

Υπουργ ικός Διευθυντής παρά τω Ύπουργε ίω Συγκοινωνίας, Μυστικοσύμ

βουλος Βερολϊνον. 

Κος Arthur WERNER 
Υπουργ ικός Σύμβουλος παρά τω Ύπουργε ίω Συγκοινωνίας, Δικαστικός 

Σύμβουλος Βερολϊνον. 

Καθηγητής Walter LA AS 
Διευθυντής του Νηογνώμονος " Germanisher Lloyd " Βερολϊνον. 

Κος Karl STURM 
Διευθυντής τής " Seeberufsgenossenschaft" Άμβοΰργον . , 

Πραγματογνώμονες . 

Πλοίαρχος Α. Ν. E I J N G I U S 
'Επιθεωρητής τής Hamburg Siidamerika Linie. Άμβοΰργον . 

Κος Wilhelm HEBERLING 
Διπλωματούχος Μηχανικός, του Νηογνώμονος Germanisher Lloyd Βερολϊ

νον. 
Πλοίαρχος Ernest KNUTZEN 

Επ ιθεωρητής τής «Atlantik Tank Rhederei. διά τήν ενωσιν τών Γερμανών 
Πλοιάρχων και 'Αξιωματικών τών πλοίων^ Άμβοΰργον . 

Κος Franz KoHLER 
Cesamtverband Τμήμα Seeleute Βερολΐνο\ 

Πλοίαρχος Ludwig SCHMIDT 
Επιθεωρητής τής " Hansa Linie " Βρέμη 

Πλοίαρχος Conrad SOKRENSKN . 
Επ ιθεωρητής τής ". Dampfsehift'arts (.rselschart 1ΧΛΠ" Φλένσμπουργ. 
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Κος Johann WINTER 
'Αρχιμηχανικός και Άρχιεπιθεωρητής πλοίων, της Seeberufsgenossenschaft 

Ά μ β ο υ ρ γ ο ν . 
Πλοίαρχος Ludvvig SCHUBART 

Κυβερνητικός Σύμβουλος της " Deutsche Seewarte Μ Άμβουργον . 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Πλοίαρχος Henry Priaulx CAYLEY 
Τοΰ Βασιλικού Αύστραλιακου Ναυτικού, Ναυτικός 'Ακόλουθος π α ρ ά τη έν 

Λονδίνω αντιπροσωπεία της Αυστραλίας. 

Κος Vincent Cyril DUFFY 
Australia House. 

Γραμματεύς. 
Υποπλοίαρχος Οικονομικός Α. FREY'ER 

Βασιλικόν Αύστραλιακόν Ναυτικόν. 

ΒΕΛΓΙΟΝ 
Πληρεξούσιος. 

Κος Raoul F. GRIMARD 
Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος π α ρ ά τη Κεντρική Διοικήσει του Ναυ

τικού. 
ΚΑΝΑΔΑΣ 

Πληρεξούσιος. 
Κος Alexander JOHNSTON 

Υφυπουργός Ε μ π ο ρ ι κ ο ύ Ναυτικού. 

Πραγματογνώμονες . 
Κος C. F. Μ. D U G U I D 

Ά ρχιναυπηγός. 

Πλοίαρχος Ε. Ν. J. GILLIES 
Canadian Pacific Steamships Ltd. 

Κος Frank Mc DON NELL 
Πρόεδρος της Ε π ι τ ρ ο π ή ς 'Επιθεωρήσεως των πλοίων. 

Πλοίαρχος Ε.Ν. Η. Ε. NEDDEN 
Canadian National Steamship Co. 

Πλοίαρχος E.N. R. A. GOUDEY 
Canadian National Steamship Co. 
Miss EDNA STOWE (Γραμματεύς) . 

ΧΙΛΗ 
Πληρεξούσιος. 

Υποπλοίαρχος Ναυπηγός Oscar BUNSTER 
Μέλος της Χιλιανής Ναυτικής 'Αποστολής έν Λονδίνω. 

ΚΟΥΒΑ 
Πληρεξούσιος 

Κος Guillcnno PATTERSON 
Επιτετραμμένος έν Λονδίνω. 
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ΔΑΝΙΑ 

Πληρεξούσιοι 
Κος Emil KROGH 

Διευθυντής παρά τω Ύπουργείω Ναυτιλίας και Αλιείας. *■ 
Κος Aage Η. LARSEN 

Ναυπηγός και 'Αρχιμηχανικός nupa τώ Ύπουργείω Ναυτιλίας και Αλιείας. 
Κος J. Α. KORBING 

Διευθυντής τής «Forenede Dampskibsselskab». Κοπεγχάχη. 
Πλοίαρχος Ε. Ν. G. P. HAGELBERG. 

Πρόεδρος τής ενώσεως Δανών Πλοιάρχων. 
Κος Erik JACOBSEN 

Trade Union Manager 
Πραγματογνώμονες. 

Κος P. VILLADSEN 
"Υποδιευθυντής παρά τώ Ύπουργείω Ναυτιλίας και Αλιείας. 

Κος Peder FICHER 
Ναυπηγός. 

ΕΑΕΥΘΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΔΑΝΤΣΙΓΧ 

Πληρεξούσιοι. 
Κος Alphonse POKLEWSKI—KOZIELL 

'Εμπορικός Σύμβουλος της εν Αονδίνω Πολωνικής Πρεσβείας. 
Κος Waldemar SIEG 

'Εμπορικός Σύμβουλος. 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

Πληρεξούσιος. 
Κος Octaviano MARTINEZ— BARCA 

Μηχανικός 'Ισπανικού Ναυτικού. 

ΕΑΕΥΘΕΡΟΝ ΙΡΑΑΝΔΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 

Πληρεξούσιοι. 
Κος J. W. DULANTY 

'Εμπορικός 'Απεσταλμένος "Ελευθέρου "Ιρλανδικού Κράτους εν Μεγάλη Βμεττανία. 
Κος Τ. J. HEGARTY 

'Επιθεωρητής πλοίων παρά τή 'Υπηρεσία μεταφορών καϊ Ναυτιλίας τοϋ 'Υπουργείου 
Βιομηχανίας και 'Εμπορίου. 

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΑΙΤΕΙΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ » 

Πληρεξούσιοι. 
Κος HERBERT Β. WALKER 

Πρόεδρος της Ενώσεως τών 'Αμερικανών εφοπλιστών ατμόπλοιων. 
Κος DAVID ARNOTT 

'Επιθεωρητής πλοίων τοϋ American Bureau of Shipping. _ 
Κος LAURENS PRIOR 

Γραφεΐον Ναυτιλίας της 'Υπηρεσίας εμπορίου. 
Κος HOWARD C. TOWLE ' 

Έθνικόν Συμβούλιον τών "Αμερικανών Ναυπηγών: 
Κος SAMUEL D. Mc COMB 

Marine Office of America. 
Πλοίαρχος Ε. Ν. ALBERT F. PILLSBURY 

Τοϋ οίκου Pillsbury and Curtis "Αγιος Φραγκίσκος. 
Κος ROBERT F. HAND 

'Αντιπρόεδρος της Standard Shipping Co. Νέα 'Υόρκη, . , 
Κος Η. W. WAR LEY 

'Αντιπρόεδρος τής Ore Steamship Corporation Νέα Υόρκη. ν 
Κος JAMES KENNEDY 

Γενικός Διευθνυτής Ναυτικόν Τμήμα; Gulf Refining Co. Νέα Υόρκη. 
'Υποναύαρχος JOHN G. T A W R I S I Y 

C. C. τοϋ "Αμερικανικού Π. Ναυτικού έν αποστρατεία. 
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Τεχνικοί Σύμβουλοι. 
Κος DAVID W. DICKIE 

Μηχανικός—Ναυπηγός επίσημος εμπειρογνώμων, "Αγιος Φραγκίσκος. 
Πλοίαρχος P. C. GRENING 

Διευθυντής διά τήν Εύρώπην, United States Shipping Board Merchand Fleet Corpotarion. 
Κος G. A. SMITH 

American Bureau of Shipping. 
ΦΙΛΑΑΝΔΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Κος Α. Η. SAASTAMOINEN 
Επιτετραμμένος έν Αονδίνω. 

Πλωτάρχης Birger BRANDT. 
"Ενωσις των Φινλανδών Πλοιάρχων Ε. Ν. 

Βοηθός. 
Κος Ε. WALIKANGAS 

Φινλανδική Πρεσβεία έν Αονδίνω. 

ΓΑΑΛΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Κος Andre Maurice HAARBLEICHER 
"Ανώτερος Άρχιναυπηγός, Διευθυντής των 'Υπηρεσιών τοΰ Εμπορικού Στόλου και τοΰ 

Ναυτικού υλικού παρά τφ 'Υπουργείω Εμπορικού Ναυτικού. 
Κος Rene Hippolyte Joseph LINDEMANN 

Βοηθός Διευθυντής τών υπηρεσιών Ναυτικής εργασίας και τού Λογιστηρίου παρά τω 
Υπουργείω Εμπορικού Ναυτικού. 

Κος Jean Henri Theophile MARIE 
Άρχιναυπηγός, Βοηθός Διευθυντού τών υπηρεσιών τοΰ Εμπορικού Στόλου και τοΰ Ναυ

τικού ύλικοΰ, παρά τω 'Υπουργείω 'Εμπορικού Ναυτικού. 
Κος Α. Η. A de BERLHE 

Πληρεξούσιος Διευθυντής τοΰ Bureau Veritas. 

Βοηθός Πληρεξουσίων. 
Κος J. VOLMAT 

Ύδρογράφος, άντιπροσωπεύων τό Γαλλικόν Ναυαρχείον. 

Πραγματογνώμονες. 
Κος Jacques de BERLHE 

Μηχανικός τοΰ Bureau Veritas. 
Κος BRILLIE 

"Αρχιμηχανικός Σύμβουλος της Compagnie Generale Transatlantique. 
Κος J. R. L. DUBOIS 

Άρχιεπόπτης τής Cie Messageries Maritimes. 
Κος Μ. A. R de CATALANO 

Ναυτικός άρχιεπόπτης τής Compagnie generale Transatlantique. 
Κος Ch. le PELLETIER 

'Αρχιμηχανικός τής Compagnie des Chargeurs Reunis. 
Κος G. FALCOZ. 

'Αρχιμηχανικός τής Compagnie des Messageries Maritimes. 
Κος A. NIZERY 

Διευθυντής τής Compagnie des chargeurs Reunis. 
Κος PATRY 

'Αρχιμηχανικός τοΰ Bureau Veritas. 
Κος J. PERRACHON 

'Υποδιευθυντής τής Compagnie Auxiliaire de Navigation. 
Κος Julles M. A. T. PINCZON 

'Αρχιμηχανικός Σύμβουλος τών chanters de SaintNazaire. 
Κος R. ROSS1GNEUX 

Διευθυντής τών Τεχνικών 'Υπηρεσιών τής Κεντρικής 'Επιτροπής τών Γάλλων'Εφοπλιστών. 

Γραμματεύς. 
Πλοίαρχος F. Ν. G. Ι . J. DILLY 

Ί πιΟειορητής Ναυτιλίας παρά τώ Υπουργείο) 'Εμπορικού Ναυτικού. 
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ΗΝΩΜΚΝΟΝ ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ Mbl A A H l BIM I I W I A 1 ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΑΑΝΛΙΛΙ 

ΠΑ ηρεξούσιοι. 
Sir Henry K. OLIVbR 

Ναύαρχος του Βρεττανικοΰ Βασιλικού Ναυτικού. 
Πλοίαρχος F. W. ΒΑΤΗ 
Ναυτικός Σύμβουλος της υπηρεσίας "Εμπορικού Ναυτικού. 

Πλοίαρχος F.N. .1. Τ F.DWARDS 
Πλοίαρχος Ώκεανοπλοοίας εν εφεδρεία. 

Κος Α. J. DANIEL 
Άρχιεπιθεωρητής πλοίων. Board of Trade. 

Sir Ernest W. GLOVER 
Chamber of shipping τοϋ "Ηνωμένου Βασιλείου. 

Sir Norman HILL 
Πρόεδρος τής Merchant shipping Advisory Committee, Board of Trade. 

Sir Charles HIPWOOD 
Board of Trade. 

Κος J. Forster KING 
Άρχιεπιθεωρητής παρά τφ British Corporation Register of shipping and Aircraft. 

Δρ. J. MONTGOMERiE 
"Αρχιεπιθεωρητής πλοίων τοϋ Lloyd's Register of shipping. 

Sir Charles J. O. SANDERS 
Πρόεδρος, Load Line Committee, 1927-1929. 

Κος William Robert SPENCE 
Γενικός Γραμματεύς τής 'Εθνικής 'Ενώσεως των Ναυτικών. 

Πλοίαρχος Α. SPENSER 
Πλοίαρχος Ώκεανοπλοοίας έν εφεδρεία. 

Γραμματεύς. 

Βοηθοί Γραμματεκ 

Κος Α. Ε. LEE 
Board of Trade. 

Κος G. C. AGER 
Board of Trade. 

Κος W. GRAHAM 
Board of Trade. 

Κος Η. C. MILLER 
Board of Trade 

Κος J. T. MUNDEN 
Board of Trade. 

Κος W. E. STIMPSON 
Board of Trade. 

ΕΑΑΑΣ 
Πληρεξούσιοι. 

Κος Νικόλαος Γ. ΑΕΑΗΣ 
Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλάδος έν Αονδίνω. 

Τεχνικοί Σύμβουλοι. 
Έπιλιμενάρχης Α' Βασίλειος ΣΚΑΡΠΕΤΗΣ 

"Αρχηγός τής έν Αονδίνω Αιμενικής 'Υπηρεσίας παρά τώΓενικώΠροξενείω τής Ελλάδος. 
Πλωτάρχης Ναυπηγός Ευάγγελος ΡΟΥΣΣΟΣ . , 

Βοηθός τοϋ έν Αονδίνω "Ελληνος Ναυτικού και 'Αεροπορικού "Ακολούθου. 

ΙΝΔΙΑΙ 
Πληρεξούσιοι. 

Sir Geoffrey L. CORBETT 
Γραμματεύς συνταξιούχος παρά τω Ύπουργείω Εμπορίου τής Κυβερνήσεως των "Ινδιών. 

Κος Nowrojee Dadabhoy ALLBLESS 
Πρόεδρος τής Scindia Steamships (London) Ltd. 

Πλοίαρχος Ε. Ν. Kavas OOKERJEE 
Ναυτικός 'Επόπτης τής Scindia Steam Navigation Co. Ltd. Βομβάη. 

Πλοντάρχης Μηχανικός John Sutherland PAGE 
Του Ινδικού Βασιλικού Ναυτικού, τέως "Αρχιμηχανικός και Επιθεωρητής πλοίων παρά 

τη Κυβερνήσει τής Βεγγάλης. . . 
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ΙΣΛΑΝΔΙΑ 

Πληρεξούσιοι. 
Κος Emil KROGH 

Διευθυντής παρά τ φ Δανικφ Ύπουργείω Ναυτιλίας καί 'Αλιείας. 
Κος Aage Η. LERSEN 

Ναυπηγός και 'Αρχιμηχανικός παρά τφ Ύπουργε ίφ Ναυτιλίας και 'Αλιείας. 
Κος J. Α. KORBING 

Διευθυντής τής Forenede Dampskibselskab Κοπεγχάγη. 
Πλοίαρχος Η. P. GAGELBERG 

Πρόεδρος τής 'Ενώσεως Δανών Πλοιάρχων. 
Κος Erik JACOBS ΕΝ 

Trade Union Manager, Denmark. 

Πραγματογνώμονες. 
Κος P. VILLADSEN 

'Υποδιευθυντής παρά τ φ Ύπουργείφ Ναυτιλίας καί 'Αλιείας. 
Κος Peder FISCHER 

Ναυπηγός. 
ΙΤΑΛΙΑ 

Πληρεξούσιοι. 
Στρατηγός Giulio INCIANNI 

Γενικός Διευθυντής Έμπορικοϋ Ναυτικοϋ. 
Ναύαρχος Giuseppe CANTU 

Τεχνικός 'Επιθεωρητής Έμπορικοϋ Ναυτικοϋ. 
Καθηγητής Torquato GIANNINI 

Σύμβουλος τής μεταναστεύσεως παρά τφ Ύπουργε ίφ 'Εξωτερικών τής 'Ιταλίας. 

Πληρεξούσιος—Βοηθός. 
Δρ. Gaetano LAMBERTICO 

Βοηθός Σύμβουλος επί τής μεταναστεύσεως παρά τ φ Ύπουργείφ 'Εξωτερικών τής 'Ιταλίας. 

Π ραγμα τογ νώμ ο νες. 
Κος Carlo DOEFLES 

Ναυπηγός, Διευθυντής τοΰ Τεχνικού Γραφείου τοΰ Registroltaliano Navaleed Aeronautico 
Τεργέστη. 

Κος Aroldo PALANCA 
'Αντιπρόσωπος τής Ενώσεως 'Ιταλών Εφοπλιστών. 

Κος Gino SOLDA 
Ναυπηγός, Επιθεωρητής τοΰ Registro· Italiano Navaie ed Aeronautico. 

Κος Giuseppe GASPAR1NI 
Ναυπηγός, 'Αντιπρόσωπος τής 'Ιταλικής Γενικής 'Ενώσεως τής Βιομηχανίας. 

Πλοίαρχος Ε. Ν. Luigi ΖΙΝΟ 
'Αντιπρόσωπος τής 'Ιταλικής 'Ενώσεως 'Εφοπλιστών Φορτηγών πλοίων, έν Γενούη. 

Πλοίαρχος Ε. Ν. Arturo ROMANO 
'Αντιπρόσωπος τής 'Ιταλικής 'Ενώσε ις Πλοιάρχων, Αξιωματικών και Ναυτικών, 

ΙΑΠΩΝΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Κος Shoichi ΝΑΚΑΥΑΜΑ 
Γραμματεύς Πρεσβείας Α' τάξεως. 

Κος Sukefumi IWAI 
Πραγματογνώμων παρά τή τοπική Διοικήσει Συγκοινωνίας. 

Πραγματογνώμονες. 
Κος Kumaichi SHOWNO 

Πραγματογνώμων πατά τή τοπική Διοικήσει Συγκοινωνιών. 
Κος Takeji KOBAYASHI 

Γραμματεύς παρά τ φ Ύπουργε ίφ Συγκοινωνίας. 
Κος Motoki MATSUMURA 

'Ακόλουθος. 
Πλοίαρχος Nagayoshi HORI 

Έ κ τοΰ έκτακτου προσωπικοΰ έν τφ.Ύπουργε ίφ Συγκοινωνίας.. 
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ΛΕΤΤΟΝΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Κος Arturs OZOLS 
Διευθυντής τοϋ Τμήματος Έμπορικοϋ Ναυτικοϋ. 

Πλοίαρχος Ε. Ν. Andrejs LONFELDS 
Εταιρείας Λεττονών 'Εφοπλιστών. 

ΜΕΞΙΚΟΝ 
Πληρεξούσιος. 

Κος Gustavo Lauders de NEGRI 
Γενικός Πρόξενος τοϋ ΜεξικοΟ έν Λονδίνφ. 

Γραμματεύς. 
Κος Macedonio GARZA 

Ύποπρόξενος τοΟ Μεξικοϋ έν Λονδίνφ. 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Κος Erling BRYN 
Διευθυντής τοϋ Τμήματος Ναυτιλίας παρά τφ Ύπουργείφ Εμπορίου καΐ Ναυτιλίας. 

Κος Johan SCHONHEYDER 
Άρχιεπιθεωρητής παρά τφ Ύπουργείφ 'Εμπορίου και Ναυτιλίας. 

Δρ. J. BRUHN 
Διευθυντής τοϋ Norske Veritas 

Κος J. Hysing OLSEN 
Εφοπλιστής. 

Κος Eivind TONNESEN 
Διευθυντής τής Ενώσεως Νορβηγών Πλοιάρχων. 

Κος Α. BIRKELAND 
Πρόεδρος τής Ενώσεως Νορβηγών Ναυτικών και θερμαστών. 

Σύμβουλος. 
Κος Ε. WETTERGREEN 

Τμηματάρχης τοϋ 'Υπουργείου 'Εμπορίου και Ναυτιλίας. 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Sir Thomas Mason WILFORD 
'Υψηλός 'Απεσταλμένος τής Νέας Ζηλανδίας έν Λονδίνφ. 

Sir Charles HOLDSWORTH 
Διευθυντής τής Union Steamship Company of New Zealand, Ltd. 

Δρ. Horacio CARISIMO 
'Απεσταλμένος έν Λονδίνφ. 

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 
Πληρεξούσιος. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Πληρεξούσιοι. 

Άντιναύαρχος έ. ά. C. FOCK 
Γενικός 'Επιθεωρητής τής Ναυτηλίας Πρόεδρος τής 'Επιτροπής προσδιορισμοϋ τοϋ ΰψους 

εξάλων τών πλοίων. 
Κος Α. van DRIEL 

Ναυπηγός, ναυπηγικός σύμβουλος τής υπηρεσίας επιθεωρήσεως ναυτιλίας. Μέλος καί 
γραμματεύς τής 'Επιτροπής προσδιορισμοϋ τοϋ ύψους εξάλων τών πλοίων. 

Κος J. BRAUTIGAM 
Πρόεδρος τής Ενώσεως εργατών μεταφορών, μέλος τής δευτέρας Βουλής τών γενικών 

χωρών. 
Κος J. W. LANGELLER 

Επιθεωρητής Ναυτιλίας είς τάς 'Ολλανδικός 'Ινδίας. 
Κος J. Rypperda WIERDSMA 

Πρόεδρος—Διευθυντής τής Holland—America Line. 
Πλοίαρχος G. L. HEERIS 

Γραμματεύς τής 'Ενώσεως "Ολλανδών Εφοπλιστών. 
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Πραγματογνώμονες. 
Κος Η. KEYSER 

Βοηθός Διευθυντής τοϋ Βασιλικού 'Ολλανδικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου. 
Καθηγητής Ν. KAL 

Καθηγητής τής Ναυπηγίας είς το Πολυτεχνεϊον τοΟ Delft. 
Κος F REEDEKER 

Πλοίαρχος Ε. Ν. (απόμαχος). 
Κος G. de RONDE 

Πλοίαρχος Ε. Ν. (απόμαχος). 
Κος J. CARPENTER—ALTING 

Ναυπηγός. 
Γραμματεύς. 

Jonkheer Ο. REUCHLIN 
'Ακόλουθος τής έν Αονδίν(ρ 'Ολλανδικής Πρεσβείας. 

ΠΕΡΟΥ 
Πληρεξούσιος. 

Πλοίαρχος Manuel D. FAURA 
Ναυτικός 'Ακόλουθος έν Λονδίνω. 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Πληρεξούσιοι. 

Κος Alphonse POCKLEWSKI-KOZIELL 
'Εμπορικός Σύμβουλος τής έν Λονδίνω Πολωνικής Πρεσβείας. 

Κος Bokuslaw BAGNIEWSKI 
Σύμβουλος τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, Βαρσοβία. 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 

Πληρεξούσιοι. 

Κος Thomaz Ribeiro de MELLO 
Πληρεξούσιος 'Υπουργός. Διευθυντής τών Οικονομικών 'Υποθέσεων παρά τφ Πορτο-

γαλλικφ Ύπουργείφ τών 'Εξωτερικών. 
Πλωτάρχης Carlos Theodoro da COSTA 

Ναυπηγός. 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

Πληρεξούσιοι. 

Βαρώνος Erik Kule PALMSTIERNA 
Πρεσβευτής τής Σουηδίας έν Λονδίνω. 

Κος Per Axel LINDBLAD , 
Τμηματάρχης παρά τή Κεντρική Διοικήσει τοΰ Εμπορίου. 

Πλοίαρχος Erik Axel Fredrik EGGERT 
Πραγματογνώμων τών Ναυτικών 'Υποθέσεων τής Βασιλικής Διοικήσεως Εργασίας και τής 

Κοινωνικής Προνοίας. 

Πραγματογνώμονες και πληρεξούσιοι βοηθοί. -··.··■ 
Κος G. Mac Ε. BOOS 

Γραμματεύς τής Διοικήσεως τοϋ 'Εμπορίου. 
Κος Α. W. PALMQVIST 

Ελεγκτής καταμετρήσεως τής περιφερείας Γκόντενμπουργκ. 
Πλοίαρχος Ε. Ν. Ο. Α. NORDBORG 

Μέλος τής Βουλής, Διευθυντής τής 'Ενώσεως Σουηδών 'Εφοπλιστών. 
Πλοίαρχος Ε. Ν. Ν. P. LARSON 

Πρόεδρος τής Σουηδικής Ενώσεως τών Πλοιάρχων και 'Αξιωματικών τοϋ Έμπορικοϋ 
Ναυτικοΰ. 

Κος Ν. OLSSON 
. Πρόεδρος τής Σουηδικής 'Ενώσεως Ναυτικών. 
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ΕΝΩΣΙΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ 

' Πληρεξούσιος. 
Κος Dimitri BOGOMOLOFF 

Σύμβουλος τής έν Λονδίνφ Σοβιετικής Πρεσβείας. 

Πραγματογνώμονες. 
Κος P. MATVEEFF 

Μηχανικός. 
Κος Α. Α. KAUKUL 

AngloSoviet Shipping Co. 

Αί Κυβερνήσεις τής Αυστρίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας καΐ Τουρκίας, ώρισαν ώς παρατηρη
τάς τους κάτωθι: , 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
Κος Κ. ZEILEISSEN .; 

Γραμματεύς τής έν Λονδίνφ Αυστριακής Κυβερνήσεως. 

ΕΣΘΟΝΙΑ 
Κος R. Α. MOLLERSON 

Σύμβουλος τής έν Λονδίνο) 'Εσθονικής Πρεσβείας. 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Βαρώνος Ivan RubidoZichy 

Πρεσβευτής τής Ουγγαρίας έν Λονδίνφ. 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
Mehmet Ali SEVKI ΠΑΣΑΣ 

Σύμβουλος τής έν Λονδίνφ Τουρκικής Πρεσβείας. 
Ή Κοινωνία τών Εθνών κληθεΐσα νά άποστείλη αντιπροσωπείας εις τήν Λιάσκεψιν ύπό 

τήν Ιδιότητα παρατηρητών, ώρισεν προς τοΰτο τήν έπομένην άποστολήν: 
Κος Robert HAAS 

Γενικός Γραμματεύς τής Συμβουλευτικής και Τεχνικής 'Επιτροπής των συγκοινωνιών και 
μεταφορών. 

ΚοςΙ. Μ. F. ROMEIN 
Γραμματεύς τής Μονίμου Επιτροπής τών Λιμένων και τής Ναυτηλίάς, 
Οΐτινες κατά ταϋτα συνεκεντρώθησαν έν Λονδίνω. 
Ό Ναύαρχος Sir Henry F. Oliver ανεδείχθη Πρόεδρος τής Διασκέψεως και ό κύριος 

Α. Ε. Lee γενικός Γραμματεύς. 
Δια τήν διεξαγωγήν τών εργασιών τής διασκέψεως συνεκροτήθησαν αί ακόλουθοι Επίτρο

πο! τών οποίων ώς Πρόεδροι εξελέγησαν οί κάτωθι: 
Διοικητική 'Επιτροπή : Κος KONIGS 
Κυρία Τεχνική Επιτροπή : Sir Charles SANDERS 
Επιτροπή δεξαμενόπλοιων : Κος KENNEDY 
Επιτροπή πλοίων μεταφοράς ξυλείας : Κος Emil KROGH 
"Επιτροπή είδικών πλοίων: Άντιναύαρχος FOCK 
Έπιττοπή Ζωνών : Στρατηγός INGIANNI 
Επιτροπή συντάξεως: Κος HAARBLEICHER 
Επιτροπή πληρεξουσίων : Κος ΝΑΚΑΥΑΜΑ. 
Κατά τό διάστημα διαδοχικών συναθροίσεων αιτινες έλαβον χώραν μεταξύ τής 20ής 

Μαΐου και τής 5ης 'Ιουλίου 1930, έπεξειργάσθη μία Σύμβασις περί γραμμών φορτώσεως ύπό 
ήμερομηνίαν 5ης Ιουλίου 1930. 

Ή συνδιάσκεψις λαμβάνει ύπό σημείωσιν τ ά ς ακολούθους δηλώσεις τάς 
γενομένας ύπό τών κάτωθι αντιπροσωπειών : 

Οί πληρεξούσιοι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της Α μ ε ρ ι κ ή ς δηλουσι κατη
Υορημοττικώς δτι, ή ύπ ' αυτών υπογραφή της ύπό τήν ήμερομηνίαν ταύτην διε
θνούς Συμβάσεως γραμμής φορτώσεως δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς έχουσα τήν 
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I 
gvvoiccv δτι ή Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών αναγνωρίζει £ν πολίτευμα 
ή μίαν κατάστασιν, τα όποια ύπογράφουσιν ή αποδέχονται τήν παροϋσαν Σύμ
βασιν, ώς τήν Κυβέρνησιν της χώρας ταύτης, έάν τό πολίτευμα ή ή κατάστασις 
εκείνη δέν είναι αναγνωρισμένη ώς ή Κυβέρνησις της χώρας ταύτης ύπό της 
Κυβερνήσεως των 'Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

Οί πληρεξούσιοι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής δηλουσι προσέτι 
δτι, ή συμμετοχή τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής είς τήν ύπό σημερι
νήν ήμερομηνίαν διεθνή Σύμβασιν γραμμής φορτώσεως δέν συνεπάγεται ούδε
μίαν συμβατικήν ύποχρέωσιν άπό μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμε
ρικής προς μίαν χώραν, άντιπροσωπευομένην ύπό πολιτεύματος ή καταστάσεως 
μή αναγνωριζομένης ύπό τής Κυβερνήσεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμε
ρικής ώς Κυβερνήσεως τής χώρας εκείνης, μέχρις δτου ή χώρα άΰτη απόκτηση 
Κυβέρνησιν άνεγνωρισμένην ύπό τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής. 

II 
Ή συνδιάσκεψις παραδέχεται επίσης τάς ακολούθους συστάσεις : 

Πλοΐα μικρότερα τών 150 κόρων ολικής χωρητικότητος 
απασχολούμενα είς διεθνή ταξείδια. 

Ή συνδιάσκεψις συνιστά δπως οί κανονισμοί, οϊτινες τυχόν ήθελον καθιε
ρωθή ύπό μιας οιασδήποτε τών συμβαλλομένων Κυβερνήσεων δια πλόΐα μικρό
τερα τών 150 κόρων απασχολούμενα εις διεθνή ταξείδια καθιερωθώσιν, έφ'δσον 
είναι δυνατόν καΐ εϋλογον, σύμφωνοι προς τάς αρχάς καΐ τους κανόνας τους 
καθορίσθέντας έν τή παρούση Συμβάσει καί, ει δυνατόν, κατόπιν συμβουλής 
και συμφωνίας μετά τών Κυβερνήσεων τών άλλων χωρών τών ενδιαφερομένων 
διά τά διεθνή ταύτα ταξείδια. c 

'Αντοχή. 
Συμφώνως προς τους τή παρούση Συμβάσει προσηρτημένους κανόνας πλοΐα 

έκπληρουντα τάς απαιτήσεις τής ανωτάτης κλάσεως τών κανόνων ενός Νηο
γνώμονος ανεγνωρισμένου ύπό τής 'Αρχής θεωρούνται ώς κεκτημένα επαρκή 
άντοχήν διά τό ύπό. τών κανόνων τούτων έπιτρεπόμενον ΰψος εξάλων. Ή οιά
σκεψις συνιστά δπως έκαστη 'Αρχή αίτηση παρά του Νηογνώμονος ή τών Νηο
γνωμόνων, τών ύπ* αυτής αναγνωριζομένων, δπως οδτος ή ούτοι συνδιασκέπτων
ται άπό καιρού είς καιρόν μετά τών ύπό τών άλλων 'Αρχών ανεγνωρισμένων 
Νηογνωμόνων έπί τω σκοπώ επιτεύξεως δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρας ομοιο
μορφίας κατά τήν έφαρμογήν τών κανονικών μέτρων αντοχής, έφ' ων τό Οψος 
εξάλων βασίζεται. 

Έτήσιαι επιθεωρήσεις. , _ , ^ 
Ή Διάσκεψις συνιστά δπως, εί δυνατόν, έκαστη Αρχή θεσπίση5 διατάξεις 

δπως αϊ έν έδαφίω 3γ του άρθρου 14 άναφερόμεναι περιοδικά! επιθεωρήσεις 
λαμβάνουσι χώραν έ'ις διαστήματα περίπου 12 μηνών, έφ' δσον άφορώσι τήν 
έν καλή καταστάσει διατήρησα/ τών έν έδαφίω Β τής παραγράφου'3 τοΟ έν 
λόγω άρθρου μέσων καί εξαρτημάτων (δηλαδή τών εξαρτημάτων καί μέσων διά 
1) τήν προστασίαν τών ανοιγμάτων, 2) τά προφυλακτικά κιγκλιδώματα, 3). τάς 
θυρίδας δρυφάκτου καί 4) τά μέσα εισόδου εις τά διαμερίσματα το0; πληρώ
μοττος). 

Πληροφορίαι άφορώσαι βλάβας είς δεξαμενόπλοια. 
Ή διάσκεψις συνιστά δπώς αί Κυβερνήσεις τών χωρών είς άς άνήκουσι 

δεξαμενόπλοια, τηρώσιν υπομνήματα δλων τών βλαβών του σκελετοΟ καί τών 
καταστρωμάτων τών πλοίων, τών προκληθεισών έκ κακοκαιρίας, ώστε νά είναι 
προχείρως χρησιμοποιήσιμος πάσα πληροφορία άφορώσα τό θέμα τούτο., 

ΕΙς πίστωσιν τούτων οί υπογεγραμμένοι έθεσαν τήν ύπογραφήν των κάτω
θεν τής πράξεως ταύτης. 
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η 5η Ιουλίου 1930, εις άττλοΟν, δπερ θά 
3χεΐα της Κυβερνήσεως του 'Ηνωμένου Βα-
Β. Ιρλανδίας, ήτις θά διαβίβαση κεκυρω-

ϊ$λας τάς υπογράφουσας Κυβερνήσεις. 

Έγένετο έν Λονδίνω σήμερον τ 
παραμείνη κατατεθειμένον είς τά 'Af 
σιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και 
μένα ακριβή αύτου αντίγραφα είς Ι 
GUSTAV KOENIGS 
WALTER LAAS 
KARL STURM 
WILHELM HEBERLING 
Η. P. CAYLEY 
V. C. DUFFY 
R. GRIMARD 
A. JOHNSTON 
CHAS. DUGUID 
FRANK MCDONNELL 
EDNA STOWE 
OSCAR BUNSTER 
GUILLERMO PATTERSON 
EMIL KROGH 
AAGE H. LARSEN 
H. P. HAGELBERG 
P. VALLADSEN 
P. FISCHER 
OCTAVIANO M. BARCA 
SEAN DULCHAONTIGH 
T. J. HEGRATY 
HERBERT B. WALKER 
DAVID ARNOTT 
LAURENS PRIOR 
HOWARD C. TOWLE 
ALBERT F. PILLSBURY 
ROBERT F. HAND 
JAS. KENNEDY 
H. W. WARLEY 
JOHN G. TEWRESEY 
DAVID W. DICKIE 
PAUL G. GRENING 
GEORGE A. SMITH 
A. H. SAASTAMOINEN 
B. BRANDT 
JEAN MARIE 
A. DE BERLHE 
J. VOLMAT 
J. DE BERLHE 
R. ROSSIGNEUX 
CH. DILLU 
H. F. OLIVER 
F. W. BATE 
ALFRED J. DANIEL 
JOHN T. EDWARDS 
ERNEST W. GLOVER 
NORMAN HILL 
C. HIPWOOD 
J. FOSTER KING 
J. MONTGOMERIE 
CHARLES J. O. SANDERS 
W. R. SPENCE 
A. SPENCER 

A. E. LEE 
G. C. AGER 
W. GRAHAM 
H. C. MILLER 
J. T. MUNDEN 
W. E. STIMPSON 
E. PALMSTERNA 
E. EGGERT 
GUNNAR BOOS 
N. G. LELY 
E. ROUSSOS 
G. L. CORBETT 
NOWROJEE DADABHOY ALLBLESS 
KAVAS OOKERJEE 
J. S. PAGE 
EMIL KROGH 
AAGE H. LARSEN 
H. P. HAGELBERG 
P. VILADSEN 
P. FISCHER 
GIULIO INGIANNI 
GIUSEPPE CANTU 
ING. CARLO DOERFLES 
G. SOLDA 
G. GASPARINI 
S. NAKAYAMA 
S. IWAI 
K. SHOWNO 
T. KOBAYASHI 
M. MATSUMURA 
N. HORI 
A. OZOLS 
G. LUDERS DE NEGRI 
E. BRYN 
J. SCHONHEYDER 
THOMAS M. WILFORD 
C. HOLDSWORTH 
C. FOCK 
A. VAN DRIEL 
JOH. BRAUTIGAM 
LANGELER 
J. R. WIERTSMA 
M. D. FAURA 
A. POKLEWSKI—KOZIELL 
B. BAGNIEWSKI 
THOMAZ RIBEIRO DE MELLO 
CARLOS THEODORO DA COSTA 
D. BOCOMOLOFF 
P. MATVEEFF 
A. KAUKOUL 
J. M. F. ROMEIN 
S. HORACIO CARISIMO 
T. C. GTANNINI 

Έταπώθη Iv τώ Τυπογραφιΐω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


