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Ό ττερΊ ιοϋ Διεθνούς Κανονισμού τψός 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασ
σή (Κυρωτικός) Νόμος του 1966, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 28 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥ

ΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ I960. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί του Διεθνοΰς Συνοπτικός 
Κανονισμού προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν Θαλασσή (Κυρωτικός) τίτλος. 
Νόμος τοΰ 1966. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη αντί Ερμηνεία 
θετός έννοια— 

«αποδοχή» σημαίνει τήν αποδοχή ν τοΰ Κανονισμού ύπό της Δημο
κρατίας τήν γενομένην κατόπιν αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου ύπ' άρ. 5137 και ήμερομηνίαν 4 Νοεμβρίου 1965. 

«Κανονισμός» σημαίνει τον Διεθνή Κανονισμόν προς 'Αποφυγήν 
Συγκρούσεων έν Θαλασσή, τον άναθεωρηθέντα και εγκριθέντα ύπό 
της έν Λονδίνω Διασκέψεως τήν Ι7ην 'Ιουνίου I960, δστις αποτελεί 
το Παράρτημα «Β» εις τήν Τελικήν Πράξιν της αυτής ημερομηνίας της 
ρηθείσης Διασκέψεως. 

3. Ό Κανονισμός το κείμενον τοΰ οποίου παρατίθεται εις τον Πίνακα κύρωσις 
και αποδοχή αύτοϋ δια τοΰ παρόντος Νόμου κυροϋνται. Κανονισμού 

Πίναξ. 

ΠΙΝΑΞ. 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ. 

Μέρος Α'.—ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. 

"Άρθρον Ι. 
(α) Ό κανονισμός ούτος θά τηρήται ύφ' όλων των πλοίων και των υδροπλάνων 

τόσον εις τήν άνοικτήν θάλασσαν δσον και εϊς τά συγκοινωνοϋντα με ταύτην ϋδατα 
εις τά όποια είναι δυνατή ή ναυσιπλοΐα, εξαιρέσει της περιπτώσεως τοΰ άρθρου 30. 
Έάν λόγω της ειδικής κατασκευής αυτών, τά υδροπλάνα δεν δύνανται νά συμμορ
φωθώσιν εξ ολοκλήρου προς τάς διατάξεις τοΰ κανονισμού, τάς καθορίζουσας τους 
φανούς και τά σχήματα, τότε αί διατάξεις αύται θά τηρώνται δσον πληρέστερον έπι
τρέπουσιν αϊ περιστάσεις. 

(β) Τά άρθρα τά άφορώντα τους φανούς δέον νά τηρώνται ύπό δλας τάς καιρικάς 
συνθήκας άπό της δύσεως μέχρι της ανατολής του ηλίου, άπαγορευομένης τής επι
δείξεως κατά το διάστημα τοϋτο άλλων φανών, έκτος εκείνων δι ους αποκλείεται 
το ένδεχόμενον νά έκληφθώσιν ώς οί κανονικοί φανοί ή νά έπηρεάσωσιν είτε τήν 
ορατότητα είτε τά χαρακτηριστικά των κεκανονισμένων φανών ή νά παρεμποδί
σωσι τήν κανονικήν διεξαγωγήν φυλακής ότττήρων. Οί ύπό τών άρθρων τούτων 
καθοριζόμενοι φανοί δύνανται επίσης νά έπιδείκνυνται άπό τής ανατολής μέχρι τής 
δύσεως τοΰ ηλίου δταν ή όρατότης είναι μειωμένη και καθ' δλας τάς άλλας περιστά
σεις κατά τάς οποίας κρίνεται τοϋτο άναγκαΐον. 
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(>■) Εϊς τα επόμενα άρθρα, έκτος εάν άλλως ορίζεται: 
(i) Ή λέξις «πλοΐον» περιλαμβάνει παν είδος πλω τοϋ σκάφους, εκτός TCC προσ

θαλασσωμένου υδροπλάνου, χρησιμοποιουμένου ή δυναμένου να χρησιμοποιηθώ 
ώς μέσον μεταφοράς εν τω ϋοατι. 

(ϋ) Ή λέξις «ύδροπλάνον» περιλαμβάνει τόσον τάς άερακάτους δσον και πάντα 
άλλον τύπον αεροσκάφους κατεσκευασμένον να χειρίζη επί τοϋ ϋδατος. 

(ii i) Ό δρος «μηχανοκίνητον πλοΐον» σημαίνει πάν πλοΐον προωθούμενον διά 
μηχανών. 

(iv) Πάν μηχανοκίνητον πλοΐον το όποιον προωθείται διά τών ιστίων και ούχι 
διά της χρήσεως τών μηχανών του, δέον νά θεωρήται ώς βυτιοφόρον πάν δε 
πλοΐον κινούμενον διά τών μηχανών του, είτε φέρει και χρησιμοποιεί ιστία είτε 
δχι, θά θεωρήται ώς μηχανοκίνητον 

(ν) Πλοΐον ή ύδροπλάνον προσθαλασσωμένον θεωρείται «θαλασσοποροϋν» 
δταν δέν είναι ήγκυροβολημένον.ούδέ προσδεδεμένον είς τήν άκτήν ή προσηρα
γμένον. 

(vi) Ό δρος «Οψος άνωθεν του σκάφους» σημαίνει το ϋψος υπερθεντοΰ ανω
τάτου συνεχούς καταστρώματος. 

(νϋ) Ώ ς μήκος και πλάτος του πλοίου δέον νά λαμβάνωνται το μέγιστον μήκος 
και τό μέγιστον πλάτος. 

(vi i i ) Ώ ς μήκος και ανάπτυγμα ενός υδροπλάνου, θά λαμβάνωνται τό μέγιστον 
αύτοΰ μήκος και τό ανάπτυγμα τά αναγραφόμενα εις τό πιστοποιητικόν άεροπλοϊ
κής ικανότητος, είτε, εν ελλείψει τού ανωτέρω πιστοποιητικού, ώς ταύτα ήθελον 
καθορισθή διά μετρήσεως. 

(ix) Τά πλοία θά θεωρούνται εν όψει αλλήλων δταν τό εν δύναται νά γίνη οπτικώς 
άντιληπτόν ύπό τού άλλου. 

(χ) Ή λέξις «ορατός», οσάκις άφορα τους φανούς, σημαίνει ορατός εν σκοτεινή 
νυκτΐ μετά διαυγούς ατμοσφαίρας. 

(χί) Ό δρος «βραχύς συριγμός» σημαίνει συριγμόν διαρκείας ενός περίπου 
δευτερολέπτου. 

(χϋ) Ό δρος «μακρός συριγμός» σημαίνει συριγμόν διαρκείας τεσσάρων μέχρι 
εξ δευτερολέπτων. 

(xiii) Ή λέξις «συρίκτρα» σημαίνει πάσανσυσκευήνδυναμένηννάπαράγη τους 
καθοριζόμενους βραχείς και μακρούς συριγμούς. 

(xiv) Ό δρος «έκτελεΐν άλιείαν» σημαίνει άλιεύειν διά δικτύων, όρμιών ή γρίπων, 
αλλά δέν περιλαμβάνει τήν άλιείαν διά συρομένης όρμιδς. 

Μέρος Β'—ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ. 
"Αρθρον 2. 

(α) Μηχανοκίνητον πλοΐον θαλασσοποροϋν οφείλει νά φέρη : 
(i) Λευκόν φανόν έπί ή έμπροσθεν τού πρωραίου ιστού, ή, έν ελλείψει πρωραίου 

Ιστού, είς τό πρωραΐον μέρος τού πλοίου, κατεσκευασμένον κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον τού ορίζοντος 225 μοιρών (20 ρόμβων τής 
πυξίδος) και τοποθετημένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε τό έκπεμπόμενον φώς 
νά είναι όρατόν έπί 112 1/2 μοιρών (10 ρόμβων) εξ έκατέρας πλευράς εκατέρωθεν 
τού διαμήκους, δηλαδή άπό τής πρώρας μέχρι 22 1/2 μοιρών (2 ρόμβων) πρύμνη
θεν τού εγκαρσίου έκατέρας πλευράς και νά εχη τοιαύτα χαρακτηριστικά ώστε 
νά είναι ορατός έξ αποστάσεως τουλάχιστον 5 μιλίων. 

(ϋ) Δεύτερον λευκόν φανόν, πρώραθεν ή πρύμνηθεν τοϋ λευκού φανοΰ τού 
προσδιοριζόμενου εις τό εδάφιον (i), όμοιας κατασκευής και χαρακτηριστικών 
προς τούτον. Πλοία μήκους μικρότερου τών 45,75 μέτρων (150 ποδών) δέν 
υποχρεούνται νά φέρουν τόν δεύτερον τούτον λευκόν φανόν, δύνανται δμως και 
νά φέρωσι τούτον. 

(ii i) Οί δύο ούτοι λευκοί φανοί δέον νά είναι τοποθετημένοι έπί τού διαμήκους 
επιπέδου τού πλοίου άνωθεν τής γραμμής τής τρόπιδος κατά τρόπον ώστε ό εις 
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νά ευρίσκεται τουλάχιστον 4,57 μέτρα (15 πόδας) ύψηλότερον τοΰ άλλου και εις 
τοιαύτας θέσεις ώστε ό πρωραίος φανός νά ευρίσκεται πάντοτε χαμηλότερον τοΰ 
πρυμναίου. Ή οριζόντια άπόστασις μεταξύ τών δύο λευκών φανών δέον νά είναι 
τουλάχιστον τριπλάσια της κατακόρυφου μεταξύ των αποστάσεων. Ό χαμηλό
τερος εκ τών δύο τούτων λευκών φανών, ή εάν φέρεται είς μόνον φανός, δέον νά 
τοποθετήται είς ϋψος άνωθεν τοΰ σκάφους ουχί μικρότερον τών 6,10 μέτρων 
(20 ποδών) και εάν το πλάτος τοΰ πλοίου ύπερβαίνη τά 6,10 μέτρα (20 πόδας) 
τότε θά τοποθετήται εϊς ϋψος άνωθεν τοΰ σκάφους ουχί μικρότερον τοΰ πλάτους 
τούτου χωρίς δμως νά ύπάρχη ανάγκη νά τοποθετηθή εις ϋψος υπερβαίνον τά 
12,19 μέτρα (40 πόδας) άνωθεν του σκάφους. Είς πάσας τάς περιπτώσεις ό φανός 
ή οι φανοί, αναλόγως της περιπτώσεως, θά τοποθετώνται μακράν και άνωθεν δλων 
τών λοιπών φώτων καΐ τών υπερκατασκευών τοΰ πλοίου, τών δυναμένων να πα
ρεμποδίζωσι την ορατότητα των. 

(iv) Πράσινον φανόν είς τήν δεξιάν πλευράν, οϋτω πως κατεσκευασμένον ώστε 
νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον του ορίζοντος 112 1/2 μοιρών (10 ρόμβων της πυ
ξίδος) και τοποθετημένον κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε το έκπεμπόμενον φώς νά 
είναι όρατόν άπό της πρώρας μέχρι 22 1/2 μοιρών (2 ρόμβων) πρύμνηθεν τοΰ 
εγκαρσίου της δεξιάς πλευράς καί τοιούτων χαρακτηριστικών ώστε νά είναι 
ορατός εξ αποστάσεως τουλάχιστον 2 μιλίων. 

(ν) Έρυθρόν φανόν είς τήν άριστεράν πλευράν, οϋτω πως κατεσκευασμένον 
ώστε νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον τοΰ ορίζοντος 112 1/2 μοιρών (10 ρόμβων 
τής πυξίδος) καί τοποθετημένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε το έκπεμπόμενον 
φώς νά είναι όρατόν άπό τής πρώρας μέχρι 22 1/2 μοιρών (2 ρόμβων) πρύμνηθεν 
τοΰ εγκαρσίου τής αριστεράς πλευράς καί τοιούτων χαρακτηριστικών ώστε νά 
είναι ορατός εξ αποστάσεως 2 μιλίων. 

(νϊ) Οι ανωτέρω δύο πλευρικοί φανοί (πράσινος και ερυθρός) δέον νά φέρωσιν 
έκαστος κατά την προς το πλοΐον έσωτερικήν πλευράν αύτοΰ έπισκίασμα (παρα
σανίδωμα) προεξέχον τουλάχιστον 3 πόδας πρώραθεν τοΰ φανοΰ, είς τρόπον 
ώστε έκάτερος τών φανών τούτων δταν είναι άνημμένος νά μή είναι ορατός εκ 
τής ετέρας παρειάς (μάσκας) τοΰ πλοίου, δηλαδή ό πράσινος εκ τής αριστεράς 
παρειάς, καί ό ερυθρός έκ τής δεξιάς. 

(β) Ύδροπλάνον θαλασσοποροϋν οφείλει νά φέρη : 
(i) "Εμπροσθεν επί τοΰ διαμήκους καί είς μέρος καταφανές ενα λευκόν φανόν 

κατεσκευασμένον κατά τρόπον ώστε νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον τοΰ ορί
ζοντος 220 μοιρών τής πυξίδος, και τοποθετημένον κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
το έκπεμπόμενον φώς νά είναι όρατόν επί 110 μοιρών προς έκάστην πλευράν τοΰ 
υδροπλάνου, ήτοι άπό τής πρώρας (κεφαλής) μέχρι 20 μοιρών πρύμνηθεν τοΰ εγ
καρσίου έκατέρας πλευράς καί νά είναι τοιούτων χαρακτηριστικών ώστε νά είναι 
ορατός εξ αποστάσεως τουλάχιστον 3 μιλίων. 

(ϋ) Είς το άκρον τής δεξιάς πτέρυγος ενα πράσινον φανόν, κατεσκευασμένον 
κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον τοΰ ορίζοντος 110 
μοιρών τής πυξίδος καί τοποθετημένον κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε το έκπεμπό
μενον φώς νά είναι όρατόν άπό τής πρώρας (κεφαλής) μέχρι 20 μοιρών πρύμνη
θεν του εγκαρσίου τής δεξιάς πλευράς καί νά εχη τοιαΰτα χαρακτηριστικά, ώστε 
νά είναι ορατός εξ αποστάσεως τουλάχιστον 2 μιλίων. 

(i i i) Εϊς το άκρον τής αριστεράς πτέρυγος ενα έρυθρόν φανόν, κατεσκευασμένον 
/ κατά τρόπον ώστε νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον τοΰ ορίζοντος Ι 10 μοιρών τής 

πυξίδος καί τοποθετημένον κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε το έκπεμπόμενον φώς νά 
είναι όρατόν άπό τής πρώρας (κεφαλής) μέχρι 20 μοιρών πρύμνηθεν τοΰ εγκαρ
σίου τής αριστεράς πλευράς καί νά εχη τοιαύτα χαρακτηριστικά ώστε νά είναι 
ορατός έξ αποστάσεως τουλάχιστον 2 μιλίων. 

"Αρθρον 3. 
(α) Πάν μηχανοκίνητον πλοΐον, οσάκις ρυμουλκεί ή ώθεΐ έτερον πλοΐον ή ύδρο

πλάνον, θά φέρη επί πλέον τών πλευρικών αυτού φανών δύο λευκούς φανούς τοπο
θετημένους κατακορύφως τόν ενα κάτωθι τοΰ άλλου καί εϊς άπόστασιν μεταξύ των 
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ουχί μικροτέραν των 1,83 μέτρων (6 ποδών); δταν δε, έπί ρυμουλκήσεως το μήκος 
τοϋ ρυμουλκίου, μετρούμενον άπό της πρύμνης τοϋ ρυμουλκοΰντος πλοίου μέχρι 
της πρύμνης τοϋ τελευταίου ρυμουλκούμενου πλοίου, ύπερβαίνη τα 183 μέτρα (600 
πόδας), το ρυμουλκούμενον πλοΐον θα φέρη τρεις λευκούς φανούς τοποθετημένους 
κατακορύφως τον ένα ϋπερθεν τοϋ άλλου, κατά τοιούτον τρόπον ώστε ό ανώτερος 
και ό κατώτερος φανός θα είναι εις την αυτήν άπόστασιν και ουχί μικροτέραν τών 
1,83 μέτρων (6 ποδών) ϋπερθεν ή κάτωθεν τοϋ μεσαίου φανού. "Εκαστος τών φα
νών τούτων θα είναι τής αυτής κατασκευής και τών αυτών χαρακτηριστικών καΐ 
ό εις εξ αυτών θα τοποθετήται εις την Ιδίαν θέσιν δπου τοποθετείται ό λευκός φανός 
ό προσδιοριζόμενος εϊς το άρθρον 2 (α) (Ι). Ουδείς εκ τών φανών τούτων θα είναι 
τοποθετημένος εις ϋψος μικρότερον τών 4,27 μέτρων (14 ποδών) άνωθεν τοΰ σκά
φους. Είς πλοία έχοντα ένα μόνον ίστόν, οί φανοί ούτοι δύνανται να τοποθετούνται 
επί τοϋ ίστοϋ τούτου. 

(β) Το ρυμουλκόν πλοΐον οφείλει επίσης νά φέρη, είτε τόν υπό τοϋ άρθρου 10 
όριζόμενον φανόν τής Κορώνης, είτε, αντί τοϋ φανοϋ τούτου, ένα μικρόν λευκόν 
φανόν πρύμνηθεν τής καπνοδόχου ή τοϋ πρυμναίου ίστοϋ, δια νά δύνανται τά pu , 
μουλκούμενα πλοία νά κυβερνώνται τη βοηθεία αυτού. Ό φανός δμως ούτος δέον

; 

νά μη είναι ορατός πρώραθεν τοϋ εγκαρσίου τοΰ ρυμουλκοΰντος πλοίου. 
(γ) Μεταξύ τής ανατολής και τής δύσεως τοϋ ηλίου, εν μηχανοκίνητον πλοΐον 

έκτελοΰν ρυμούλκησιν, εάν το μήκος τοϋ ρυμουλκίου ύπερβαίνη τά 183 μέτρα (600 
πόδας), θά φέρη ε'ις το πλέον καταφανές μέρος σχήμα διπλοϋ κώνου διαμέτρου 2 
τουλάχιστον ποδών. 

(δ) Ύδροπλάνον προσθαλασσωμένον, δταν ρυμουλκή εν ή πλείονα υδροπλάνα ή 
πλοία, θά φέρη τους διά τοϋ άρθρου 2 (β) (i), (ii) και (iii) καθοριζόμενους φανούς και 
έπί πλέον θά φέρη ένα δεύτερον λευκόν φανόν τής αυτής κατασκευής και τών αυτών 
χαρακτηριστικών με τόν λευκόν φανόν τόν καθοριζόμενον διά τοϋ άρθρου 2 (β) (i) 
και τοποθετημένον έπί τής αυτής κατακόρυφου με τόν πρώτον φανόν και είς άπόστα
σιν τουλάχιστον 1,83 μέτρων (6 ποδών) ϋπερθεν ή κάτωθεν αΰτοϋ. 

"Αρθρον 4. 
(α) Πλοΐον άκυβέρνητον οφείλει νά φέρη κατά την νύκτα, είς μάλλον καταφανές 

μέρος, και προκειμένου περί μηχανοκινήτου πλοίου εις τήν θέσιν τών φανών τών 
καθοριζομένων υπό τοΰ άρθρου 2 (α) (i) και (ii), δυο ερυθρούς φανούς τοποθετη
μένους κατακορύφως τόν ένα ϋπερθεν τοΰ άλλου εις άπόστασιν μεταξύ των ουχί 
μικροτέραν τών 1,83 μέτρων (6 ποδών) και έχοντας τοιαύτα χαρακτηριστικά ώστε 
νά είναι ορατοί καθ' δλον τόν ορίζοντα, εξ αποστάσεως 2 τουλάχιστον μιλίων. Κατά 
τήν ήμέραν, το άκυβέρνητον πλοΐον οφείλει νά φέρη είς μέρος καταφανές δύο 
μέλαινας σφαίρας ή σχήματα διαμέτρου ουχί μικροτέρας τών 0,61 μέτρων (2 ποδών), 
τοποθετημένος κατακορύφως τήν μίαν ϋπερθεν τής άλλης και εις άπόστασιν μεταξύ 
των ουχί μικροτέραν τών 1,83 μέτρων (6 ποδών). 

(β) Ύδροπλάνον προσθαλασσωμένον τό όποιον είναι άκυβέρνητον, δύναται νά 
φέρη είς μέρος καταφανές, αντί τοϋ διά τοϋ άρθρου 2 (β) (ϊ) καθοριζομένου φανοϋ, 
δύο ερυθρούς φανούς τοποθετημένους κατακορύφως τόν ένα ϋπερθεν τοϋ άλλου 
εις άπόστασιν μεταξύ των ουχί μικροτέραν των 0.91 μέτρων (3 ποδών) και έχοντας 
τοιαϋτα χαρακτηριστικά ώστε νά είναι ορατοί καθ' δλον τόν ορίζοντα και εξ αποστά
σεως 2 τουλάχιστον μιλίων. Κατά τήν ήμέραν δύναται νά φέρη είς μέρος καταφανές 
δύο μέλαινας σφαίρας ή σχήματα διαμέτρου ουχί μικροτέρας τών 0,61 μέτρων 
(2 ποδών) τοποθετημένος κατακορύφως τήν μίαν ϋπερθεν τής άλλης και εις άπόστα
σιν μεταξύ των ουχί μικροτέραν τών 3 ποδών. 

(ν) Πλοΐον άσχολούμενον είς τήν τοποθέτησιν ή τήν άνέλκυσιν υποβρυχίου κα
λωδίου ή σημαντήρος ναυσιπλοΐας, ή πλοΐον άσχολούμενον είς υδρογραφικός ή 
υποβρυχίους εργασίας, ή πλοΐον άσχολούμενον είς άνεφοδιασμόν έν θαλασσή, 
ή είς τήν άπονήωσιν ή προσνήωσιν αεροσκαφών, δταν λόγω τής φύσεως τής εργα
σίας του δεν δύναται νά άπομακρυνθή τής πορείας προσεγγιζόντων πλοίων, θά φέρη 
κατά τήν νύκτα, αντί τών διά τοϋ άρθρου 2 (α) (i) και (ii), ή τοϋ άρθρου 7 (α) (i) κα
θοριζομένων φανών, τρεις φανούς κατακορύφως τοποθετημένους τόν ένα ϋπερ
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θεν του άλλου, κατά τρόπον ώστε ό ανώτερος και ό κατώτερος φανός να είναι εις 
την αυτήν άττόστασιν και ουχί μικροτέραν τών 1,83 μέτρων (6 ποδών) ΰπερθεν ή 
κάτωθεν τοΰ μεσαίου φανοϋ. Ό ανώτερος καΐ ό κατώτερος τών φανών τούτων 
δέον να είναι ερυθροί και ό μεσαίος λευκός και θα έχουν τοιαύτα χαρακτηριστικά 
ώστε νά είναι ορατοί καθ' δλον τον ορίζοντα άπό αποστάσεως τουλάχιστον 2 μιλίων. 
Κατά την ήμέραν οφείλει νά φέρη εις μέρος καταφανές τρία σχήματα τοποθετημένα 
κατακορυφως το εν ϋπερθεν τοΰ άλλου και είς άπόστασιν μεταξύ των ουχί μικρο
τέραν τών 1,83 μέτρων (6 ποδών) εκαστον διαμέτρου ουχί μικροτέρας τών 0,61 
μέτρων (2 ποδών)· το άνώτερον και το κατώτερον θα είναι σφαιρικού σχήματος 
κοι χρώματος ερυθρού, και το μεσαΐον σχήματος ρόμβου και χρώματος λευκού. 

(S).—(i) Πλοΐον άσχολούμενον είς έπιχείρησιν ναρκαλιείας θά φέρη είς την κο
ρυφήν τοΰ πρωραίου ίστοΰ πράσινον φανόν και ένα ή δύο πρασίνους φανούς 
είς το άκρον ή τά άκρα της κεραίας του πρωραίου Ίστοΰ, είς την πλευράν ή 
τάς πλευράς δπου υπάρχει κίνδυνος. Οί φανοί ούτοι θά φέρωνται επί πλέον 
τών φανών τών καθοριζομένων διά τοΰ άρθρου 2 (α) (i) ή τοΰ άρθρου 7 (α) (i) 
αναλόγως της περιπτώσεως, καΐ θά είναι τοιούτων χαρακτηριστικών ώστε 
νά είναι ορατοί καθ* δλον τόν ορίζοντα εϊς άπόστασιν τουλάχιστον 2 μιλίων. 
Κατά την ήμέραν θά φέρη μέλαινας σφαίρας, διαμέτρου ουχί μικρότερος τών 
0,61 μέτρων (2 ποδών) εις την αυτήν θέσιν τών πρασίνων φανών. 

(ii) Ή έπίδειξις τών φανών τούτων ή τών σφαιρών δεικνύει δτι είναι έπι
κίνδυνον είς τά άλλα πλοία νά πλησιάζουν πλησιέστερον τοΰ ήμίσεος μιλίου 
(3000 ποδών) προς τήν πρύμνην τοΰ ναρκαλιευτικού ή ενός τετάρτου ναυ
τικού μιλίου (1500 ποδών) προς τήν πλευράν ή τάς πλευράς δπου υπάρχει 
κίνδυνος. 

(ε) Τά πλοία και τά υδροπλάνα τά αναφερόμενα εϊς το παρόν άρθρον εφ' δσον 
άκινητοΰν επί τοΰ ϋδατος, δέον νά μη έχωσιν άνημμένους ούτε τους χρωματιστούς 
πλευρικούς φανούς, οΰτε τόν φανόν της πρύμνης, άλλα όφείλουσι νά εχωσι τούτους 
άνημμένους εφ' δσον κινούνται. 

(στ) ΟΙ φανοί και τά σχήματα τά καθοριζόμενα εϊς τό παρόν άρθρον, δέον νά 
θεωρώνται ύπό τών άλλων πλοίων και τών υδροπλάνων ώς σήματα έχοντα τήν 
έννοιαν δτι τό πλοΐον ή τό ύδροπλάνον τό όποιον δεικνύει ταΰτα δεν είναι κύριον 
τών κινήσεων αύτοΰ καί κατά συνέπειαν δεν δύναται νά άπομακρυνθή της πορείας. 

(ζ) Τά ανωτέρω σήματα δεν είναι σήματα πλοίων ευρισκομένων εν κινδύνω 
καί αιτούντων βοήθειαν. Περί τών τελευταίων τούτων σημάτων προβλέπει τό 
άρθρον 31. 

"Αρθρον 5. 
(α) Ίστιοφόρον πλοΐον θαλασσοποροΰν καί πάν πλοΐον ή ύδροπλάνον ρυμουλ

κούμενα θά φέρωσι τους αυτούς φανούς τους αντιστοίχως καθοριζόμενους εις τό 
άρθρον 2 διά μηχανοκίνητον πλοΐον ή διά ύδροπλάνον θαλασσοποροΰν, έκτος τών 
εν άύτώ καθοριζομένων λευκών φανών τους οποίους ουδέποτε θά φέρωσιν. θ ά 
φέρωσιν επίσης τόν φανόν της κορώνης, τόν καθοριζόμενον διά τοΰ άρθρου 10, 
προϋποτίθεται δμως δτι τά ρυμουλκούμενα πλοία, εξαιρέσει τοΰ τελευταίου εξ αυτών, 
δύνανται νά φέρωσιν αντί τοΰ φανοΰ της κορώνης ένα μικρόν λευκόν φανόν, ώς ό 
καθοριζόμενος διά τοΰ άρθρου 3 (β). 

(β) Έπί πλέον τών ε'ις τήν παράγραφον (α) καθοριζομένων φανών, εν ίστιοφόρον 
πλοΐον δύναται νά φέρη είς τήν κορυφήν τού πρωραίου ίστοΰ δύο φανούς τοποθετη
μένους κατακορύφως τόν ενα ϋπερθεν τοΰ άλλου εϊς επαρκή μεταξύ των άπόστασιν 
ώστε νά διακρίνωνται ευκρινώς. "Ο ανώτερος φανός θά εϊναι ερυθρός καί ό κατώ
τερος πράσινος. 'Αμφότεροι οί φανοί ούτοι θά είναι κατεσκευασμένοί καί τοποθε
τημένοι ώς καθορίζεται διά του άρθρου 2 (α) (i) καί θά είναι ορατοί άπό αποστά
σεως τουλάχιστον 2 μιλίων. 

(γ) Πλοΐον προωθούμενον τη βοήθεια ρυμουλκού θά φέρη είς τό πρωραΐον του 
άκρον ένα πράσινον φανόν είς τήν δεξιάν πλευράν καί ένα έρυθρόν φανόν εις την 
άριστεράν πλευράν, οί όποιοι θά έχουν τά αυτά χαρακτηριστικά με τους διά τοΰ 
άρθρου 2 (α) (iv) καί (ν) καθοριζόμενους φανούς καί θά φέρωσιν έκαστος έπισκίασμα 
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(παρασανίδωμα) ώς καθορίζεται δια τοΟ άρθρου 2 (α) (vi). Προκειμένου περί 
ομάδος πλοίων τα πλοία ώθοϋνται προς τά εμπρός ώς εν σύνολον, φέρονται ύπ* 
αυτών οι αυτοί φανοί ώς εάν ήσαν εν πλοΐον. 

(δ) Μεταξύ της ανατολής καί της δύσεως τοΟ ηλίου, ρυμουλούμενον πλοΐον, 
εάν το μήκος τοϋ ρυμουλκίου ύπερβαίνη τά 183 μέτρα (600 πόδας), θα φέρη εις μέρος 
καταφανές εν σχήμα ρόμβου μέλανος χρώματος και διαμέτρου τουλάχιστον 0.61 
μέτρων (2 ποδών). 

"Αρθρον 6. 
(«) "Οταν δεν είναι δυνατόν, λόγω κακοκαιρίας ή άλλης δεδικαιολογημένης 

αίτιας, οί πλευρικοί φανοί πράσινος καί ερυθρός να τηρώνται στερεωμένοι εις την 
θέσιν των, δέον οί φανοί ούτοι νά είναι πρόχειροι, άνημμένοι καί έτοιμοι προς άμε
σον έπίδειξιν. Κατά δε την προσέγγισιν προς άλλο πλοΐον ή δταν έτερα πλοία 
πλησιάζωσιν, οί φανοί ούτοι δέον νά έπιδεικνύωνται άπό τάς πλευράς είς τάς οποίας 
άνήκουσιν αρκετά εγκαίρως, ίνα αποφεύγεται ή σύγκρουσις, καί κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε νά φαίνωνται δσον το δυνατόν καλύτερον καί ό μεν πράσινος φανός 
νά μη είναι ορατός εκ της αριστεράς πλευράς τοϋ πλοίου, ό δε ερυθρός φανός εκ της 
δεξιάς, ουδέ νά γίνωνται ορατοί, εφ' δσον είναι δυνατόν, περισσότερον τών 22 Ι β 
μοιρών (2 ρόμβων) πρύμνηθεν τού εγκαρσίου τής πλευράς εϊς τήν οποίαν άνήκουσιν. 

(β) "Ινα καθίσταται ή χρήσις τών φορητών τούτων φανών ασφαλεστέρα καί εύ
κολωτέρα έκαστος εξ αυτών πρέπει νά είναι έξωτερικώς χρωματισμένος με το 
αυτό ώς τοϋ φωτός του χρώμα καί νά φέρη το κατάλληλον έπισκίασμα (παρασανί
δωμα). 

"Αρθρον 7. 
Μηχανοκίνητα πλοία μήκους μικρότερου τών 19,80 μέτρων (65 ποδών), πλοία 

κωπήλατα ή ιστιοφόρα μήκους μικρότερου τών 12,19 μέτρων (40 ποδών) ώς και αί 
κωπήλατοι λέμβοι, οσάκις θαλασσοπόροϋσι, δέν υποχρεούνται νά φέρουν τους 
φανούς τους καθοριζόμενους είς τά άρθρα 2, 3 καί 5. "Οταν δμως δέν φέρουν 
τους φανούς τούτους, θά είναι έφωδιασμένα με τους εξής φανούς : 

(α) Μηχανοκίνητα πλοία μήκους μικρότερου τών 19,80 μέτρων (65 ποδών) 
χκτός τών καθοριζομένων είς τάς παραγράφους (β) καί (γ), δέον νά φέρωσι: 

(i) Είς τό πρωραΐον μέρος τοϋ πλοίου, είς θέσιν καταφανή και είς ΰψος άνωθεν 
τοϋ σκάφους ουχί μικρότερον τών 2,74 μέτρων (9 ποδών) ένα λευκόν φάνόν κα
τεσκευασμένον καί τοποθετημένον ώς καθορίζεται διά τοϋ άρθρου 2 (α) (ϊ) καί 
τοιούτων χαρακτηριστικών ώστε νά είναι ορατός εξ αποστάσεως τουλάχιστον 3 
μιλίων. 

(ϋ) Πλευρικούς φανούς πράσινον καί έρυθρόν κατεσκευασμένους καί τοποθε
τημένους ώς καθορίζεται διά του άρθρου 2 (α) (ίν) καί (ν) καί τοιαύτης φωτιστικής 
εντάσεως ώστε νά είναι ορατοί έξ αποστάσεως τουλάχιστον Ι μιλίου, ή ένα σύν
θετον φανόν ό όποιος νά δεικνύη πράσινον και έρυθρόν φώς άπό τής πρώρας 
μέχρι 22 1/2 μοιρών (2 ρόμβων) πρύμνηθεν τοϋ εγκαρσίου τής αντιστοίχου πλευ
ράς. Ό σύνθετος ούτος φανός θά τοποθετήται κάτωθεν τοϋ λευκού φανού καί 
είς άπόστασιν άπό τούτου τουλάχιστον 0,91 μέτρων (3 ποδών). 
(β) Μηχανοκίνητα πλοία μήκους μικρότερου τών 19,80 μέτρων (65 ποδών) 

δταν ταΰτα ρυμουλκοΰν ή ώθοϋν έτερον πλοΐον θά φέρουσι: 
(i) 'Επί πλέον τών πλευρικών φανών ή τοϋ συνθέτου φανοΰ, τών καθοριζομένων 

είς τό εδάφιον (α) (ii), δύο λευκούς φανούς τοποθετημένους κατακορύφως τον 
ένα ϋπερθεν τοϋ άλλου ε'ις άπόστασιν ουχί μικροτέραν τών 1,22 μέτρων (4 ποδών). 
Έκάτερος τών φανών τούτων θά είναι τής αυτής κατασκευής καί τών αυτών χα
ρακτηριστικών προς τον λευκόν φανόν τον καθοριζόμενον εις τό εδάφιον (α) (i) και 
είς έξ αυτών θά φέρεται είς τήν αυτήν θέσιν. Είς πλοΐον μεθ* ενός ϊστοΰ οί φανοί 
ούτοι θά φέρωνται επί τοϋ ίστοΰ. 

(ϋ) Είτε ένα φανόν τής κορώνης, ώς καθορίζεται διά τοϋ άρθρου 10, είτε, αντί 
τοϋ φανοϋ τούτου, ένα μικρόν λευκόν φανόν, πρύμνηθεν τής καπνοδόχου ή τοϋ 
πρυμναίου ίστοΰ διά νά δύνανται τά ρυμουλκούμενα πλοία νά κυβερνώνται τη 
βοηθεία αύτοϋ άλλα ό φανός ούτος δέν θά είναι ορατός πρώραθεν τοϋ εγκαρσίου. 



373 

(γ) Μηχανοκίνητα πλοία μήκους μικρότερου των 12,19 μέτρων (40 ποδών) δύ
νανται να φέρουν τον λευκόν φανόν εις ϋψος μικρότερον τών 2,75 μέτρων (9 ποδών) 
άνωθεν της κουπαστής, άλλα ό φανός ούτος θά φέρεται ουχί όλιγώτερον τών 0,91 
μέτρων (3 ποδών) άνωθεν τών πλευρικών φανών ή του συνθέτου φανοΰ του καθορι
ζομένου εις το εδάφιον (α) (ϋ). 

(<5) Πλοία κωπήλατα ή ιστιοφόρα μήκους μικρότερου τών 12,19 μέτρων (40 
ποδών), εξαιρέσει τών προβλεπομένων είς την παράγραφον (στ), εάν δεν φέρουν 
τους πλευρικούς φανούς, θά φέρουν εις μάλλον καταφανές μέρος ένα φανόν δεικνύ
οντα πράσινον φώς εκ τής μιας πλευράς και έρυθρόν φώς εκ της ετέρας καΐ τοιαύτης 
φωτιστικής εντάσεως ώστε το έκπεμπόμενον φώς νά είναι όρατόν άπό αποστάσεως 
τουλάχιστον Ι μιλίου, καΐ νά είναι οϋτω τοποθετημένος ώστε το πράσινον φώς νά 
μή φαίνεται εκ τής αριστεράς πλευράς ουδέ το έρυθρόν φώς εκ τής δεξιάς. Όσάκις 
καθίσταται αδύνατος ή μόνιμος έγκατάστασις τοΟ φανοΟ τούτου, δέον νά είναι 
έτοιμος προς άμεσον χρήσιν, νά επιδεικνύεται δε αρκετά εγκαίρως ίνα αποφεύγεται ή 
σύγκρουσις και κατά τρόπον τοιούτον ώστε τό πράσινον φώς νά μή φαίνεται έκ τής 
αριστεράς πλευράς καΐ τό έρυθρόν έκ τής δεξιάς. 

(ε) Τά είς τό παρόν άρθρον αναφερόμενα πλοία, δταν ρυμουλκούνται, θά φέρουν 
τους πλευρικούς φανούς ή τον σύνθετον φανόν τόν καθοριζόμενον εις τάς παραγρά
φους (α) ή (δ) τοΰ παρόντος άρθρου, αναλόγως τής περιπτώσεως, και ενα φανόν τής 
κορώνης ώς καθορίζεται διά τοΰ άρθρου 10, ή, εξαιρέσει του τελευταίου πλοίου του 
ρυμουλκίου, ένα μικρόν λευκόν φανόν ώς καθορίζεται είς τό εδάφιον (β) (ϋ). "Οταν 
ωθούνται προς τά εμπρός θά φέρουν εις τό πρωραϊον άκρον τους πλευρικούς φανούς 
ή τόν σύνθετον φανόν τόν καθοριζόμενον εϊς τάς παραγράφους (α) ή (<5) τού παρόντος 
άρθρου, αναλόγως τής περιπτώσεως, ύπότήν πρόβλεψιν δτι οίοσδήποτε και αν είναι 
6 αριθμός τών ωθουμένων προς τά εμπρός ώς εν σύνολον πλοίων, τών αναφερομένων 
εϊς τό παρόν άρθρον, θά φέρωνται ΰπ° αυτών οί αύτοι φανοί ώς εάν ήσαν εν μόνον 
ττλοΐον συμφώνως πρόν τό άρθρον τούτο, έκτος εάν τό όλικόν μήκος του συνόλου 
τών πλοίων ύπερβαίνη τά 19,80 μέτρα (65 πόδας) οπότε θά έφαρμόζωνται αϊ διατά
ξεις του άρθρου 5 (γ). 

(στ) Μικραΐ κωπήλατοι λέμβοι, είτε κινούνται διά τών κωπών είτε διά τών 
ϊστίων, υποχρεούνται μόνον νά έχουν πρόχειρόν μίαν φορητήν ήλεκτρικήν λυχνίαν ή 
άνημμένον φανόν λευκού φωτός, δστις νά επιδεικνύεται αρκετά εγκαίρως ίνα απο
φεύγεται ή σύγκρουσις. 

(ζ) Τά πλοία καΐ αί λέμβοι τά αναφερόμενα εϊς τό παρόν άρθρον δέν υποχρε
ούνται νά φέρωσι τους φανούς ή τά σχήματα τά καθοριζόμενα είς τά άρθρα 4 (α) και 
(ϋ) (ε), αί δε διαστάσεις τών σημάτων ημέρας δύνανται νά είναι μικρότεροι τών κα
θοριζομένων εις τά άρθρα 4 (γ) καΐ 11 (γ). 

"Αρθρον 8. 
(α) Μηχανοκίνητος πλοηγίς δταν ευρίσκεται έν υπηρεσία και είναι εν πλω : 
(i) Δέον νά φέρη λευκόν φανόν εϊς τό έπίμηλον του Ιστού είς Οψος ουχί μικρό

τερον τών 6,10 μέτρων (20 ποδών) άνωθεν του σκάφους όρατόν καθ* δλον τόν 
ορίζοντα έξ αποστάσεως τουλάχιστον 3 μιλίων καΐ είς άπόστασιν 2,40 μέτρων 
(8 ποδών) κάτωθεν αυτού, ένα έρυθρόν φανόν τής αυτής κατασκευής και φωτι
στικής εντάσεως. 'Εάν τό πλοΐον τούτο είναι μήκους μικρότερου τών 19,8 
μέτρων (65 ποδών) δύναται νά φέρη τόν λευκόν φανόν εϊς Οψος τουλάχιστον 
2,74 μέτρων (9 ποδών) άνωθεν τής κουπαστής και τόν έρυθρόν φανόν εις άπό
στασιν 1,22 μέτρων (4 ποδών) κάτωθεν τοΰ λευκού φανού. 

(ϋ) Δέον νά φέρη τους πλευρικούς φανούς ή τους φανούς τους καθοριζόμενους 
είς τά άρθρα 2 (a) (iv) και (ν) ή είς τό άρθρον 7 (a) (ii) ή (δ), αναλόγως τής περι
πτώσεως, και τόν φανόν τής κορώνης τόν καθοριζόμενον είς τό άρθρον 10. 

(iii) Δέον νά δεικνύη έν ή περισσότερα άναλάμποντα φώτα (Flare up Lights) 
κατά διαστήματα μή υπερβαίνοντα τά 10 λεπτά τής ώρας. 'Αντί τών άναλαμ
πόντων φώτων δύναται νά χρησιμοποιηθή εΤς διαλείπων λευκός φανός ορατός 
καθ' δλον τόν ορίζοντα. 
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(β) Ιστιοφόρος πλοηγίς δταν ευρίσκεται εν υπηρεσία και είναι εν πλω : 
(i) Δέον να φέρη ενα λευκόν φανόν εις το έπίμηλον τοΰ ίστοϋ όρατόν καθ' δλον 

τον ορίζοντα εξ αποστάσεως τουλάχιστον 3 μιλίων. 
(ii) Δέον να είναι έφωδιασμένη δια των πλευρικών φανών ή τοΰ φανοϋ τών 

καθοριζομένων εις τα άρθρα 5 (α) ή 7 (δ), αναλόγως της περιπτώσεως, και κατά 
την προσέγγισιν της είς άλλα πλοία, ή δταν έτερα πλοία πλησιάζωσι, δέον να ε/η 
τους φανούς τούτους έτοιμους προς χρήσιν και να έπιδεικνύη τούτους κατά 
μικρά χρονικά διαλείμματα, ίνα καθίσταται εμφανής ή διεύθυνσις προς τήν οποίαν 
πλέει. Ό πράσινος δμως φανός δεν πρέπει νά φαίνεται εκ της αριστεράς πλευράς, 
ούτε ό ερυθρός εκ της δεξιάς, θ ά φέρη επίσης τον φανόν της κορώνης τον καθο
ριζόμενον ε'ις το άρθρον 10. 

(iii) Θά δεικνύη εν η περισσότερα άναλάμποντα φώτα κατά χρονικά διαλείμματα 
μή υπερβαίνοντα τά 10 λεπτά της ώρας. 
(γ) Πλοηγίς δταν ευρίσκεται εν υπηρεσία καΐ δέν είναι εν κινήσει θά φέρη τους 

φανούς καΐ θά δεικνύη τά άναλάμποντα φώτα τά καθοριζόμενα είς τά εδάφια (a) (i) 
καί (iii) ή τά (β) (ί) καΐ (iii),αναλόγως τών περιπτώσεων, καΐ έάν είναι ήγκυροβο
λημένη θά φέρη επίσης τους φανούς αγκυροβολιάς τους καθοριζόμενους είς το 
άρθρον II. 

(δ) Πλοηγις δταν δέν ευρίσκεται έν υπηρεσία θά φέρη τους φανούς ή τά σχήματα 
τά καθοριζόμενα δι* δμοιον πλοΐον του αυτού μήκους. 

"Αρθρον 9. 
(α) "Αλιευτικά πλοία δταν δέν άλιεύουσιν, οφείλουν νά δεικνύωσι τους φανούς 

ή τά σχήματα τά καθοριζόμενα δι' δμοια πλοία τοΰ αυτού μήκους. 
(β) Τά έκτελοΰντα άλιείαν πλοία, έν κινήσει ή ήγκυροβολημένα, δέον νά φέρωσι 

μόνον τους φανούς και τά σχήματα τά καθοριζόμενα είς το παρόν άρθρον. Οι 
φανοί ούτοι και τά σχήματα δέον νά είναι ορατοί έξ αποστάσεως τουλάχιστον 
.2 μιλίων. 

(γ)—(i) Πλοία έκτελοΰντα άλιείαν διά γρίπου, διά της οποίας εννοείται ή ελξις 
γρίπου ή ετέρας συσκευής εντός τοΰ ύδατος, θά φέρουν δύο φανούς τοποθε
τημένους κατακορύφως τον ένα ϋπερθεν τοΰ άλλου καί εϊς άπόστασιν μεταξύ 
των ούχι μικροτέραν τών 1.22 μέτρων (4 ποδών) καί ουχί μεγαλυτέραν τών 3.65 
μέτρων (12 ποδών). Ό ανώτερος τών δύο φανών δέον νά είναι πράσινος καί 
ό κατώτερος φανός λευκός καί εκάτερος θά είναι ορατός καθ* δλον τον ορίζοντα. 
Ό κατώτερος τών δύο τούτων φανών θά φέρεται εϊς ϋψός άνωθεν τών πλευρικών 
φανών ουχί μικρότερον τοΰ διπλασίου της αποστάσεως μεταξύ τών δύο κατα
κόρυφων φανών. 

(ii) Τά πλοία ταύτα δύνανται νά φέρουν επί πλέον.ένα λευκόν φανόν της αυτής 
κατασκευής προς τον λευκόν φανόν τον καθοριζόμενον είς τό άρθρον 2 (a) (i), 
αλλά ό φανός ούτος θά φέρεται χαμηλότερον και όπισθεν τοΰ λευκού και τοΰ 
πρασίνου φανοΰ, οΐτινες είναι ορατοί καθ* δλον τόν ορίζοντα. 
(δ) Πλοία έκτελοΰντα άλιείαν, έκτος τών πλοίων τών αλιευόντων διά γρίπου, 

$ά φέρουν τους καθοριζόμενους φανούς διά του εδαφίου (γ) (i), εκτός τοΰ δτι ό 
ανώτερος έκ τών δύο τούτων φανών θά είναι ερυθρός. Έάν τά πλοία ταύτα είναι 
μήκους μικρότερου των 12.19 μέτρων (40 ποδών) δύνανται νά φέρουν τόν έρυθρόν 
φανόν είς υψος ουχί όλιγώτερον τών 2.74 μέτρων (9 ποδών) άπό της κουπαστής 
καί τόν λευκόν φανόν είς ϋψος ουχί όλιγώτερον τών 0,91 μέτρων (3 ποδών) κάτωθεν 
τοΰ ερυθρού φανοΰ. 

(ε) Τά πλοία τά αναφερόμενα εϊς τάς παραγράφους (γ) καί (δ), δταν εύρίσκωνται έν 
κινήσει θά φέρουν τους πλευρικούς φανούς ή τους φανούς τους καθοριζόμενους εις τό 
άρθρον 2 (α) (ίν) και (ν) ή είς τό άρθρον 7 (a) (ii) ή (δ) αναλόγως της περιπτώσεως καί 
τόν φανόν της κορώνης τόν καθοριζόμενον είς τό άρθρον 10. "Οταν δέν εύρί 
σκωνται έν κινήσει δέν θά δεικνύουν ούτε τους πλευρικούς φανούς ούτε τόν φανόν 
της κορώνης. 
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(στ) Τά εις την παράγραφον (δ) αναφερόμενα πλοία, έχοντα όριζόντιον έκταμμα 
εντός τοΰ διαπλευσίμου χώρου μήκους μεγαλυτέρου τών 153 μέτρων (500 ποδών), 
όφείλουσι να δεικνύωσιν έπιπρόσθετον λευκόν φανόν, όρατόν καθ' δλον τον 
ορίζοντα, είς όριζοντίαν άπόστασιν ούχι μικροτέραν τών 1.83 μέτρων (6 ποδών) 
και ούχι μεγαλυτέραν τών 6.10 μέτρων (20 ποδών) άπό τους κατακορύφως τοπο
θετημένους φανούς και κατά την διεύθυνσιν κατά την οποίαν εκτείνονται τά αλιευ
τικά αυτών εργαλεία. Ό επιπρόσθετος ούτος λευκός φανός θα τοποθετήται 
εις ϋψος μη υπερβαίνον το ϋψος τοΰ λευκοϋ φανού τοΰ καθοριζομένου εις το εδάφιον 
(γ) (i) καΐ ούχι χαμηλότερον τών πλευρικών φανών. 

(ζ) 'Επί πλέον τών φανών οΐτινες απαιτούνται ύπό τοΰ παρόντος άρθρου νά 
φέρουν τά πλοία τά έκτελοΰντα άλιείαν, δύνανται εν ανάγκη, Ινα προκαλέσουν 
την προσοχήν προσεγγίζοντος πλοίου, νά χρησιμοποιούν εν άναλάμπον φώς, ή 
δύνανται νά κατευθύνουν την δέσμην τοΰ προβολέως αυτών κατά την διεύθυνσιν 
τοΰ κινδύνου τοΰ άπειλοΰντος το προσεγγίζον πλοΐον, και κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε νά μη ένοχλή τά άλλο πλοία. Δύνανται επίσης νά χρησιμοποιούν τους 
φανούς της εργασίας, άλλα οϊ αλιείς θά λαμβάνουν υπ' δψιν δτι τά Ιδιαιτέρως έντα
τικώς λάμποντα φώτα εργασίας ή ανεπαρκώς επισκιασμένα, δύνανται νά μειώνουν 
την ορατότητα καΐ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών διά τοΰ παρόντος άρθρου 
καθοριζομένων φανών. 

(η) Κατά την ήμέραν, τά έκτελοΰντα άλιείαν πλοία θά δεικνύουν την ένασχόλησίν 
των έπαίροντα ε'ις το πλέον καταφανές μέρος μέλαν σχήμα συντιθέμενον εκ δύο 
κώνων εκάστου έχοντος διάμετρον ούχι μικροτέραν τών 0,61 μέτρων (2 ποδών) 
καΐ ήνωμένας τάς κορυφάς αυτών τοΰ ενός Οπερθεν τοΰ άλλου. 'Εάν τά πλοία 
ταϋτα έχουν μήκος μικρότερον τών 19,80 μέτρων (65 ποδών) δύνανται νά αντικα
θιστούν το μέλαν τοϋτο σχήμα δΓ ενός καλαθιού. 'Εάν το όριζόντιον 'έκταμμα 
εντός τοΰ διαπλευσίμου χώρου είναι μεγαλύτερον τών 153 μέτρων (500 ποδών), 
τά έκτελοΰντα άλιείαν πλοία θά έπαίρωσιν έπι πλέον εν μέλαν κωνικόν σχήμα με την 
κορυφήν προς τά ανω, κατά την διεύθυνσιν κατά την οποίαν εκτείνονται τά αλιευτικά 
αυτών εργαλεία. 

"Αρθρον 10. 
(α) 'Εξαιρουμένων τών περιπτώσεων ως προς τάς οποίας άλλως ορίζεται 

εις τον παρόντα Κανονισμόν, εν πλοΐον θαλασσοποροϋν δέον νά φέρη ε'ις την 
πρύμνην ένα λευκόν φανόν (φανός τής κορώνης), οϋτω κατεσκευασμένον ώστε 
νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον τοΰ ορίζοντος 135 μοιρών (12 ρόμβων τής πυξίδος) 
καΐ νά είναι τοποθετημένος κατά τοιούτον τρόπον ώστε το έκπεμπόμενον φώς 
νά είναι όρατόν επί 67£ μοιρών (6 ρόμβων) άπό τής πρύμνης προς έκατέραν πλευράν 
τοΰ πλοίου. Ό φανός ούτος δέον νά έχη τοιαύτα χαρακτηριστικά ώστε νά είναι 
ορατός άπό αποστάσεως τουλάχιστον 2 μιλίων. 

(β) 'Εάν ε'ις μικρόν πλοΐον δεν είναι δυνατόν, λόγω κακοκαιρίας ή άλλης δεδι
καιολογημένης αιτίας, νά τηρήται ό φανός ούτος τοποθετημένος ε'ις την θέσιν του, 
δέον νά ύπάρχη φορητή ηλεκτρική λυχνία ή άνημμένος φανός, έκπέμπουσα λευκόν 
φώς, έτοιμη προς αμεσον χρήσιν, θά επιδεικνύεται δε αρκετά εγκαίρως είς κατα
φθάνον πλοΐον, ϊνα αποφεύγεται ή σύγκρουσις. 

(γ) Ύδροπλάνον προσθαλασσωμένον και θαλασσοποροϋν δέον νά φέρη εις την 
ούράν αύτοΰ ένα λευκόν φανόν όστις δέον νά είναι κατεσκευασμένος κατά τρόπον 
ώστε νά φωτίζη άνευ διακοπής τόξον του ορίζοντος 140 μοιρών τής πυξίδος καΐ 
νά είναι οϋτω τοποθετημένος ώστε το έκπεμπόμενον φώς νά είναι όρατόν έπι 
70 μοιρών άπό τοΰ οπισθίου μέρους προς έκατέραν πλευράν τοΰ υδροπλάνου και 
νά έχη τοιαϋτα χαρακτηριστικά ώστε νά είναι ορατός άπό αποστάσεως τουλάχιστον 
2 μιλίων. 

"Αρθρον I I . 
(α) Πλοΐον μήκους μικρότερου τών 45,75 μέτρων (150 ποδών) δταν εΐναι ήγκυ

ροβολήμένον οφείλει νά φέρη εϊς το πρωραΐον μέρος αύτοΰ και είς μάλλον κατα
φανές μέρος ένα λευκόν φανόν όρατόν καθ' δλον τον ορίζοντα εξ αποστάσεως 
τουλάχιστον 2 μιλίων. Το πλοΐον τοϋτο δύναται νά φέρη επίσης, ένα δεύτερον 
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λευκόν φανόν εις την θέσιν την καθοριζομένην ε!ς την παράγραφον (β) τοΰ παρόντος 
άρθρου, χωρίς τοΰτο να άποτελή ύποχρέωσίν του. Ό δεύτερος οΰτος λευκός 
φανός, εάν φέρεται, θα εϊναι ορατός εξ αποστάσεως 2 τουλάχιστον μιλίων και θα 
είναι οϋτω τοποθετημένος ώστε να είναι ορατός δσον είναι δυνατόν καθ'δλον 
τον ορίζοντα. 

(β) Πλοΐον μήκους 45,75 μέτρων (150 ποδών) και άνω δταν είναι ήγκυροβο
λημένον, οφείλει να φέρη εϊς το πρωραϊον μέρος αύτοΰ, εις ϋψος ουχί μικρότερον 
τών 6,10 μέτρων (20 ποδών) άνωθεν τοΰ σκάφους, ένα φανόν δμοιον με τον της 
προηγουμένης παραγράφου, εϊς δε την πρύμνην ή παρ' αυτήν, έτερον δμοιον φανόν 
καΐ εις τοιούτον ϋψος ώστε να μή ευρίσκεται χαμηλότερον τών 4,57 μέτρων (15 ποδών) 
τοΰ πρωραίου φανοΰ. 'Αμφότεροι οί φανοί οΰτοι δέον να είναι οϋτω τοποθετη
μένοι ώστε νά είναι ορατοί καθ' δλον τον ορίζοντα και εξ αποστάσεως τουλάχιστον 
3 μιλίων. 

(γ) 'Από της ανατολής μέχρι της δύσεως τοΰ ηλίου άπαντα τα ήγκυροβο
λημένα πλοία όφείλουσι νά φέρωσι ε'ις το πρωραϊον μέρος αυτών, και εις τήν πλέον 
καταφανή θέσιν, μίαν μέλαιναν σφαίραν διαμέτρου τουλάχιστον 0,61 μέτρων 
(2 ποδών). 

(δ) Πλοΐον άσχολούμενον είς τήν τοποθέτησιν ή άνέλκυσιν υποβρυχίου καλω
δίου ή σημαντήρος, ή πλοΐον διενεργούν υδρογραφικός εργασίας ή υποβρύχια 
έργα, δταν είναι ήγκυροβολημένον οφείλει νά φέρη τους φανούς, ή τά σχήματα, 
τους οριζόμενους εϊς το άρθρον 4 (γ), επιπροσθέτως τών καθοριζομένων ε'ις τάς 
προηγούμενος οικείας παραγράφους τοΰ παρόντος άρθρου. 

(ε) Πλοΐον προσηραγμένον οφείλει νά φέρη τον φανόν ή τους φανούς τους 
καθοριζόμενους ε'ις τάς παραγράφους (α) ή (β), καθώς και τους δύο ερυθρούς 
φανούς τους καθοριζόμενους εις το άρθρον 4 (α). Κατά τήν ήμέραν δέον νά φέρη 
ε'ις τό πλέον καταφανές μέρος τρεις μέλαινας σφαίρας, εκάστης διαμέτρου οΰχι 
μικροτέρας τών 0,61 μέτρων (2 ποδών), τοποθετημένος εις κατακόρυφον γραμμήν 
τήν μίαν ϋπερθεν της άλλης{καί απέχουσας μεταξύ των ουχί όλιγώτερον τών 1,83 
μέτρων (6 ποδών). 

(στ) Ύδροπλάνον προσθαλασσωμένον, μήκους μικρότερου τών 45,75 μέτρων 
(150 ποδών) δταν είναι ήγκυροβολημένον, οφείλει νά φέρη εϊς τό πλέον καταφανές 
μέρος, ένα λευκόν φανόν, όρατόν καθ' δλον τον ορίζοντα εξ αποστάσεως τουλά
χιστον 2 μιλίων. 

(ζ) Ύδροπλάνον προσθαλασσωμένον, μήκους 45,75 μέτρων (150 ποδών) και 
ανω, δταν είναι ήγκυροβολημένον οφείλει νά φέρη εις τό πλέον καταφανές μέρος 
ένα λευκόν φανόν είς τό έμπρόσθιον καί ένα ε'ις τό όπίσθιον μέρος, αΰτοΰ αμφότεροι 
δε οί φανοί δέον νά είναι ορατοί καθ* δλον τον ορίζοντα εξ αποστάσεως τουλάχιστον 
3 μιλίων. Έπΐ πλέον, εάν τό ύδροπλάνον έχη ανάπτυγμα μεγαλύτερον τών 45,75 
μέτρων (150 ποδών) δέον νά φέρη ένα λευκόν φανόν ε'ις έκάστην πλευράν, ίνα δει
κνύεται τό μέγιστον τοΰ αναπτύγματος. "Αμφότεροι οί φανοί δέον νά είναι ορατοί 
κατά τό πρακτικώς δυνατόν, καθ* δλον τον ορίζοντα καί έξ αποστάσεως Ι μιλίου 
τουλάχιστον. 

(η) Ύδροπλάνον δπερ έχει προσαράξει, οφείλει νά φέρη ένα φανόν αγκυρο
βολιάς, ή τους φανούς τους καθοριζόμενους εις τάς παραγράφους (στ) καί (ζ) 
καί επί πλέον τούτων δύναται νά φέρη δύο ερυθρούς φανούς, τοποθετημένους επί της 
αυτής κατακόρυφου και απέχοντας μεταξύ των τουλάχιστον 0,91 μέτρα (3 πόδας), 
είς τοιαύτην δε θέσιν ώστε νά είναι ορατοί καθ' δλον τον ορίζοντα,. 

"Αρθρον 12. 
Πάν πλοΐον ή ύδροπλάνον προσθαλασσωμένον, έάν είναι ανάγκη νά έπισύρη τήν 

προσοχήν, δύναται νά δεικνύη, έκτος τών διά τοΰ παρόντος Κανονισμού καθορι
ζομένων φανών, έν άναλάμπον φώς, ή νά χρησιμοποιή έκρηκτικόν ή άλλο κατάλλη
λον ήχητικόν σήμα, τό όποιον νά μή δύναται νά έκληφθή ως οιονδήποτε έτερον εκ τών 
σημάτων τών καθοριζομένων ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού άλλαχοΰ. 
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"Αρθρον 13. 
(α) Ουδεμία τών διατάξεων τοΰ παρόντος Κανονισμού εμποδίζει την έφαρμογήν 

οιωνδήποτε ειδικών διατάξεων, εκδιδομένων παρά της Κυβερνήσεως οιουδήποτε 
Κράτους, άφορωσών προσθέτους τοποθετικούς φανούς ή φανούς σημάνσεως 
διά πολεμικά πλοία, διά πλοία πλέοντα εν νηοπομπή, διά αλιευτικά πλοία έκτε
λοϋντα άλιείαν ως αλιευτικός στολίσκος, ή διά υδροπλάνα προσθαλασσωμένα. 

(β) Όσάκις ή ενδιαφερόμενη Κυβέρνησις θεώρηση δτι εν πολεμικόν πλοΐον ή 
έτερον πλοΐον χρησιμοποιούμενον ύπό τών ενόπλων δυνάμεων, είτε προσθαλασσω
μένον ύδροπλάνον ειδικής κατασκευής ή προορισμού, δεν δύναται νά συμμορφωθή 
πλήρως προς οιανδήποτε εκ τών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού τών άφορω
σών τον αριθμόν, την θέσιν, τήν άπόστασιν ή so τόξον όρατότητος τών φανών ή 
τών σχημάτων, χωρίς νά παρεμποδισθώσι τά στρατιωτικά καθήκοντα τοΰ πλοίου 
ή τοΰ υδροπλάνου, τότε το πλοΐον ή το ύδροπλάνον τοϋτο οφείλει νά συμμορφοΰται 
προς τοιαύτας άλλας διατάξεις άφορώσας τον αριθμόν, τήν θέσιν, τήν άπόστασιν ή 
το τόξον όρατότητος τών φανών ή τών σχημάτων, ας ήθελεν ή Κυβέρνησις αύτοϋ 
θεσπίσει, αναλόγως τής περιπτώσεως, ώς τάς μάλλον προσεγγίζουσας προς τάς δια
τάξεις τοΰ παρόντος Κανονισμού, τάς σχετικάς μέ το πλοΐον ή το ύδροπλάνον τοϋτο. 

"Αρθρον 14. 
Πλοΐον το όποιον θαλασσοπορεΐ δι* "ιστίων, δταν συγχρόνως χρησιμοποιή διά 

τήν πρόωσίν του μηχανήν, οφείλει νά φέρη κατά τήν ήμέραν εις τό πρωραΐον μέρος 
καΐ είς θέσιν λίαν καταφανή εν μέλαν κωνικόν σχήμα μέ τήν κορυφή ν προς τά κάτω, 
έχον βάσιν διαμέτρου ουχί μικροτέραν τών 0,61 μέτρων (2 ποδών). 

Μέρος Γ.—ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ. 

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
Ή ϋπαρξις πληροφοριών έπιτευχθεισών διά του ραντάρ δεν απαλλάσσει ουδέν 

πλοΐον τής υποχρεώσεως νά συμμορφοΰται αυστηρώς προς τον Κανονισμόν καί, 
Ιδιαιτέρως, προς τάς υποχρεώσεις τάς περιλαμβανόμενος εϊς τά άρθρα 15 και 16. 

"Αρθρον 15. 
(α) Πάν μηχανοκίνητον πλοΐον 12,19 μέτρων (40 ποδών) και άνω, οφείλει νά είναι 

έφωδιασμένον διά συρίκτρας επαρκούς ηχητικής εντάσεως, λειτουργούσης δι* 
άτμοΰ, ή δι* οίουδήποτε έτερου μέσου δυναμένου νά άντικαταστήση τόν άτμόν, 
τοποθετημένης δέ κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά μή παρεμβάλληται ουδέν έμπόδιον 
εις τόν παραγόμενον ήχον. Επίσης, οφείλει νά είναι έφωδιασμένον δι* ηχητικού 
κέρατος ομίχλης, λειτουργούντος διά μηχανικού μέσου, καθώς καί διά κώδωνος 
επαρκώς ηχηρού. 

Πάν ίστιοφόρον πλοΐον μήκους 12,19 μέτρων (40 ποδών) καί ανω θά είναι έφωδια
σμένον δι* ομοίου κέρατος ομίχλης καί κώδωνος. 

(β) Τά θαλασσοποροΰντα πλοία δέον νά εκπέμπουν πάντα τά ύπό τοΰ παρόντος 
άρθρου καθοριζόμενα σήματα ώς εξής : 

(i) Τά μηχανοκίνητα πλοία διά τής συρίκτρας. 
( Π ) Τά ιστιοφόρα διά τοΰ ήχητικοΰ κέρατος ομίχλης, 

(i i i) Τά ρυμουλκούμενα πλοία διά τής συρίκτρας είτε διά τοΰ ηχητικού κέρατος 
ομίχλης. 

(γ) Έν καιρώ ομίχλης, άχλύος, χιόνος η ραγδαίας βροχής, ή άλλων συνθηκών 
περιοριζουσών κατά παρόμοιον τρόπον τήν ορατότητα τόσον κατά τήν ήμέραν, 
δσον καί κατά τήν νύκτα, τά ύπό τοΰ παρόντος άρθρου καθοριζόμενα σήματα δέον 
νά χρησιμοποιώνται ώς ακολούθως : 

(i) Μηχανοκίνητον πλοΐον, εύρισκόμενον έν κινήσει οφείλει νά έκπέμπη ενα 
μακρόν συριγμόν κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα τών δύο λεπτών. 
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(ϋ) Μηχανοκίνητον πλοΐον θαλασσοπόρου ν, άλλα τό όποιον είναι κράτη μένον 
και δεν κινείται, οφείλει νά έκπέμπη, κατά διαλείμματα ούχι μεγαλύτερα τών 2 
λεπτών, δύο μακρούς συριγμούς, χωριζόμενους μεταξύ των δια διαλείμματος 
ενός περίπου δευτερολέπτου, 

(i i i) Ίστιοφόρον θαλασσοποροϋν οφείλει νά έκπέμπη, κατά διαλείμματα ουχί 
μεγαλύτερα τοϋ ενός λεπτού, ένα συριγμόν δταν έχη τον άνεμον δεξιά, δύο δια
δοχικούς συριγμούς δταν έχη τον άνεμον αριστερά και τρεις διαδοχικούς συρι
γμούς δταν έχη τον άνεμον πρύμνηθεν τοϋ εγκαρσίου. 

(iv) Πλοΐον ήγκυροβολημένον οφείλει νά κρούη τον κώδωνα αύτοΰ ταχέως έπι 
πέντε περίπου δευτερόλεπτα κατά διαλείμματα ούχι μεγαλύτερα τοϋ ενός λεπτού. 
Εις πλοία μήκους μεγαλυτέρου τών 106,75 μέτρων (350 ποδών) ό κώδων δέον νά 
ήχήται εις τό πρωραΐον μέρος τοϋ πλοίου εις δε τό πρυμναΐον μέρος αυτών κατά 
διαλείμματα ούχι μεγαλύτερα τοϋ ενός λεπτοΰ και έπι 5 περίπου δευτερόλεπτα 
δέον νά κρούηται κύμβαλον (gong) ή έτερον όργανον τοϋ οποίου ό τόνος και ό 
ήχος νά μή δύνανται νά έκληφθώσιν ώς τοϋ κώδωνος. Πάν πλοΐον ήγκυροβο
λημένον δύναται επιπροσθέτως, συμφώνως προς τό αρρον 12, νά έκπέμπη τρεις 
διαδοχικούς συριγμούς ώς έξης : "Ενα βραχύν, ενα μακρόν και ενα βραχύν, ίνα 
είδοποιή καταφθάνον πλοΐον περί της θέσεως του καΐ περί τοϋ ενδεχομένου συγ
κρούσεως. 

(ν) Πλοΐον διενεργούν ρυμούλκηοιν, πλοΐον άσχολούμενον εις την πόντισινή 
άνέλκυσιν υποβρυχίου καλωδίου ή σημαντήρος και πλοΐον θαλασσοποροϋν και 
μή δυνάμενον νά άπομακρυνθή της πορείας ετέρου προσεγγίζοντος πλοίου διότι 
είναι άκυβέρνητον ή άνίκανον νά χειρίση, ώς απαιτείται ύπό τοϋ παρόντος Κανο
νισμού, οφείλει, άντι τών σημάτων τών καθοριζομένων είς τά εδάφια (i), (ii) και (iii), 
νά έκπέμπτη κατά διαλείμματα ούχι μεγαλύτερα τοϋ Ι λεπτού τρεις διαδοχικούς 
συριγμούς ώς έξης : ένα μακρόν συριγμόν άκολουθούμενον άπό δύο βραχείς. 

(νί) Πλοΐον ρυμουλκούμενον ή δταν ρυμουλκούνται πλείονα τοϋ ενός πλοία, 
τό τελευταΐον μόνον πλοΐον τών ρυμουλκούμενων, εφ' δσον είναι έπηνδρωμένον 
οφείλει κατά διαλείμματα ούχι μεγαλύτερα τοϋ Ι λεπτού νά έκπέμπη τεσσάρας 
διαδοχικούς συριγμούς ώς έξης: ενα μακρόν συριγμόν άκολουθούμενον άπό τρεις 
βραχείς. Τό σήμα τοϋτο, εφ' δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, δέον νά έκπέμπηται 
ευθύς μετά τήν έκπομπήν τοϋ σήματος ύπό τοϋ ρυμουλκοϋντος πλοίου. 

(νϋ) Πλοΐον προσηραγμένον οφείλει νά έκπέμπη τό σήμα δια τοϋ κώδωνος καΐ 
εάν είναι άναγκαϊον, τό διά τοϋ κυμβάλου σήμα, τό καθοριζόμενα ε'ις τό εδάφιον 
(iv), επιπροσθέτως δε θά κρούη τον κώδωνα κεχωριομένως και εύδιακρίτως τρεις 
φοράς αμέσως προ και μετά τήν ταχεΐαν ταύτην κροΰσιν. 

(vi i i ) Πλοΐον έκτελοϋν άλιείαν και εύρισκόμενον έν κινήσει ή εν αγκυροβολιά 
οφείλει νά έκπέμπη κατά διαλείμματα ούχϊ μεγαλύτερα τοϋ ενός λεπτοϋ τό είς 
τό εδάφιον (ν) καθοριζόμενον σήμα. Πλοΐον άλιεΰον διά συρομένων όρμιών 
και εύρισκόμενον έν κινήσει θά έκπέμπη τά σήματα τά καθοριζόμενα είς τά εδάφια 
(i), (ii) ή (i i i), αναλόγως τής περιπτώσεως. 

(ίχ) Πλοία μήκους μικρότερου τών 12,19 (40 ποδών) κωπήλατοι λέμβοι ή υδρο
πλάνα προσθαλασσωμένα δέν υποχρεούνται νά έκπέμπωσι τά ανωτέρω αναφερό
μενα σήματα. Έφ* δσον δέν έκπέμπουσι ταϋτα, όφείλουσι νά έκπέμπωσιν έτερον 
ήχητικόν σήμα επαρκούς εντάσεως κατά διαλείμματα ούχϊ μεγαλύτερα τοϋ ενός 
λεπτοΰ. 

(χ) Μηχανοκίνητος πλοηγις δταν ευρίσκεται έν υπηρεσία δύναται, έπι πλέον 
τών σημάτων τών καθοριζομένων είς τά εδάφια (i), (ii) καΐ (iv), νά έκπέμπη σήμα 
ταυτότητος συνιστάμενον έκ τεσσάρων βραχέων συριγμών. 

"Αρθρον 16. 
(α) Πάν πλοΐον ή ύδροπλάνον, διάδρομου ν έπι τοϋ ϋδατος και εύρισκόμενον 

εντός ομίχλης, άχλύος, πιπτούσης χιόνος, ραγδαίας βροχής ή ύπό οιασδήποτε 
ετέρας συνθήκας προκαλούσας παρόμοιον περιορισμον τής όρατότητος, οφείλει νά 
προχωρή με περιωρισμένην ταχύτητα, εκτιμώμενης μετά προσοχής τής υφιστα
μένης καταστάσεως υπό τάς κρατούσας συνθήκας. 
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(β) Μηχανοκίνητον πλοΐον, το όποιον ακούει εκ φαινόμενης αύτώ διευθύνσεως 
πρώραθεν τοϋ εγκαρσίου αύτοϋ το σήμα ομίχλης άλλου πλοίου τοϋ οποίου ή θέσις 
είναι άβεβαία, οφείλει, εφ' δσον τώ έπιτρέπουσιν αϊ περιστάσεις ύφ' ας ευρίσκεται, 
να κρατή τάς μηχανάς αύτοϋ, εν συνεχεία δε νά πλέη μετά προσοχής μέχρις δτου 
παρέλθη ό κίνδυνος συγκρούσεως. 

(γ) Μηχανοκίνητον πλοΐον, το όποιον διαπιστώνει τήν παρουσίαν ετέρου πλοίου 
πρώραθεν τοϋ εγκαρσίου αΰτοϋ πριν άκροασθή το σήμα ομίχλης αύτοϋ ή πριν νά 
εχη όπτικήν άντίληψιν αΰτοϋ, δύναται νά λάβη έγκαιρα και ουσιώδη μέτρα δπως 
άποφύγη νά εΰρεθή εις λίαν πλησίον θέσιν, εάν όμως τοϋτο δεν δύναται νά άπο
φευχθή δέον όπως, εφ' όσον αί περιστάσεις τό επιτρέπουν, νά κράτηση τάς μηχανάς 
του εϊς κατάλληλον χρόνον προς αποφυγήν συγκρούσεως εν συνεχεία δε νά πλέη 
μετά προσοχής μέχρις ότου παρέλθη ό κίνδυνος. 

Μέρος Δ.—ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΕΩΣ. 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Ι. Κατά τήν έφαρμογήν και έρμηνείαν τοϋ παρόντος Κανονισμού, πάς χειρισμός 
άποφασιζόμενος, δέον νά έκτελήται κατά τρόπον σαφή και εκδηλον, αρκετά εγκαίρως 
καΐ συμφώνως προς τάς υπαγορεύσεις τής καλής ναυτικής τέχνης. 

2. Ό κίνδυνος συγκρούσεως, έφ° όσον αί περιστάσεις τό επιτρέπουν, δύναται 
νά διαπιστωθή διά προσεκτικής παρατηρήσεως τής διοπτεύσεως πυξίδος τοϋ προσ
εγγίζοντος πλοίου. 'Εάν ή διόπτευσις αϋτη δεν μεταβάλλεται αισθητώς, δέον νά 
θεωρήται ότι υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως. 

3. Οί ναυτιλλόμενοι δέον νά έχουν ύπ* όψιν ότι υδροπλάνα κατά τήν προσθα
λάσσωσιν ή άποθαλάσσωσιν ή όταν εκτελούν χειρισμούς ύπό δυσμενείς καιρικός 
συνθήκας, ενδέχεται νά εύρεθώσιν εν αδυναμία νά μεταβάλωσι κατά τήν τελευταίαν 
στιγμήν τον χείρισμόν τον όποιον προτίθενται νά εκτελέσουν. 

4. Τά άρθρα 17 μέχρι 24 εφαρμόζονται μόνον εϊς πλοία εν όψει αλλήλων, 

"Αρθρον 17. 
(«) Όσάκις δύο ιστιοφόρα πλησιάζουν άλληλα, ώστε νά υφίσταται κίνδυνος συγ

κρούσεως, τό εν εξ αυτών οφείλει νά απομακρύνεται τής πορείας τοϋ ετέρου ώς ακο
λούθως : 

(i) "Οταν έκάτερον έχει τον άνεμον εκ διαφόρου πλευράς, τό πλοΐον τό όποιον 
έχει τον άνεμον εκ τής αριστεράς πλευράς θά απομακρύνεται τής πορείας τοϋ 
ετέρου. 

(ϋ) "Οταν αμφότερα έχουν τόν άνεμον εκ τής αυτής πλευράς, τό προσήνεμον 
(σοφράνο) οφείλει νά απομακρύνεται τοϋ υπήνεμου (σταβέντο). 
(β) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου ή προσήνεμος πλευρά θά θεωρήται 

ότι είναι ή αντίθετος πλευρά προς έκείνην προς τήν οποίαν φέρεται τό κύριον ίστίον, 
ή, εϊς τήν περίπτωσιν πλοίου με τετραγωνικά ιστία, ή αντίθετος πλευρά προς έκείνην 
προς τήν οποίαν φέρεται τό μεγαλύτερον τριγωνικόν ίστίον. 

"Αρθρον 18. 
(α) "Οταν δύο μηχανοκίνητα πλοία συναντώνται με πορείας αντιθέτους ή σχεδόν 

αντιθέτους, είς τρόπον ώστε νά ύπάρχη κίνδυνος συγκρούσεως, έκάτερον τούτων 
οφείλει νά άλλάξη τήν πορείαν του προς τά δεξιά είς τρόπον ώστε τό εν νά διέλθη 
εκ τής αριστεράς πλευράς τοϋ έτερου. Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται είς τάς περι
πτώσεις κατά τάς οποίας τά πλοία πλέουσι μέ πορείας αντιθέτους ή σχεδόν αντι
θέτους, κατά τρόπον ώστε νά υφίσταται ό κίνδυνος τής συγκρούσεως, καΐ δέν εφαρ
μόζεται είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν δύο πλοία πλέοντα αντιθέτως δύνανται, 
συνεχίζοντα τήν πορείαν των, νά άντιπαρέλθωσιν άνευ κινδύνου συγκρούσεως. 
Αί μόναι περιπτώσεις είς τάς οποίας τό παρόν άρθρον έχει έφαρμογήν είναι έκεΐναί 
καθ' ας έκάτερον τών πλοίων απέχει προς τήν πρώραν ή σχεδόν προς τήν πρώραν 
τοϋ ετέρου. Έν αλλαις λέξεσι, ε'ις τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας τήν μεν ήμέραν 
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έκάτερον τών πλοίων βλέπει τους ιστούς τοϋ ετέρου συμπίπτοντος έπι της αυτής ή 
σχεδόν έπι της αυτής γραμμής μέ τους ιδικούς του "ιστούς, τήν δέ νύκτα είς τάς περι
πτώσεις κατά τάς οποίας έκάτερον τών πλοίων ευρίσκεται είς θέσιν τοιαύτην ώστε 
νά βλέπη αμφότερους τους πλευρικούς φανούς τοϋ έτερου. Το παρόν άρθρον δεν 
εφαρμόζεται κατά τήν ήμέραν μέν είς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας πλοΐόν τ ι 
βλέπει προς πρώραν του Αλλο πλοΐον τό όποιον διασταυρώνει τήν πορείαν του, κατά 
τήν νύκτα δέ, είς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ό ερυθρός φανός τοϋ 
ενός πλοίου άντικρύζει τον έρυθρόν φανόν τοϋ έτερου, ή δταν ό πράσινος φανός 
τοϋ ενός πλοίου άντικρύζη τόν πράσινον φανόν τοΰ άλλου, ή δταν πλοΐόν τ ι βλέπη 
κατ* ευθείαν προς πρώραν τόν έρυθρόν φανόν τοϋ άλλου χωρίς νά βλέπη και τόν πρά
σινον, ή δταν πλοΐόν τι βλέπη κατ' ευθείαν προς πρώραν πράσινον φανόν χωρίς νά 
βλέπη έρυθρόν, τέλος δέ τό παρόν άρθρον δέν εφαρμόζεται δταν οί δύο πλευρικοί 
φανοί φαίνωνται προς οιανδήποτε αλλην διεύθυνσιν τοϋ πλοίου έκτος τής πρώρας. 

(β) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου και τών άρθρων 19 μέχρι 29 συμπε
ριλαμβανομένων, εξαιρέσει τοϋ άρθρου 20 (γ) καΐ τοϋ άρθρου 28, τό προσθαλασσω
μένον ύδρόπλάνον δέον νά θεωρήται ώς πλοΐον και ό δρος «μηχανοκίνητον πλοΐον» 
δέον νά έρμηνεύηται αναλόγως. 

"Αρθρον 19. 
'Οσάκις δύο μηχανοκίνητα πλοία διασταυρώνουσι τάς πορείας των, κατά τρόπον, 

ώστε νά υπάρχη κίνδυνος συγκρούσεως, τό πλοΐον τό όποιον βλέπει τό έτερον προς 
τήν δεξιάν του πλευράν οφείλει νά απομακρύνεται τής πορείας τοϋ έτερου. 

"Αρθρον 20. 
(α) "Οσάκις μηχανοκίνητον πλοΐον και ίστιοφόρον πλέουσι μέ πορείας τοιαύτας 

ώστε νά υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως, εξαιρέσει τών περιπτώσεων τών προ
βλεπομένων ύπό τών άρθρων 24 και 26, τό μηχανοκίνητον πλοΐον οφείλει νά απομα
κρύνεται τής πορείας τοϋ 'ιστιοφόρου. 

(β) Τό παρόν άρθρον δέν δίδει τό δικαίωμα είς Ίστιοφόρον πλοΐον νά έμποδίζη 
εντός στενοΰ διαύλου τήν ασφαλή δίοδον μηχανοκινήτου πλοίου τό όποιον δέν δύ
ναται νά πλεύση παρά μόνον εντός τοϋ διαύλου τούτου. 

(γ) Ύδρόπλάνον προσθαλασσωμένον οφείλει νά τηρήται γενικώς αρκετά μακράν 
τών πλοίων και νά άποφεύγη νά έμποδίζη τόν πλουν των. Είς περιπτώσεις δμως 
κατά τάς οποίας υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως, τό ύδρόπλάνον θά συμμορφοϋται 
προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

"Αρθρον 21. 
'Οσάκις, συμφώνως προς τόν παρόντα Κανονισμόν, τό εν έκ τών δύο πλοίων 

πρέπει νά απομακρύνεται εκ τής πορείας τοϋ έτερου, τό έτερον τοϋτο πλοΐον οφείλει 
νά διατηρή τήν πορείαν και τήν ταχύτητα του. "Οταν, δι ' οιανδήποτε αίτίαν, τό τελευ
ταΐον τοϋτο πλοΐον εύρεθή τόσον εγγύς τοϋ άλλου, οΰτως ώστε ή σύγκρουσις νά 
μή δύναται νά άποφευχθή έκ μόνου τοϋ χειρισμοϋ τοϋ πλοίου τοΰ υποχρεωμένου νά 
άπομακρυνθή τής πορείας τοΰ δλλου, τότε οφείλει και τοϋτο νά χειρίση κατά τόν κα
λύτερον δυνατόν τρόπον εις τό νά άποτραπη ή σύγκρουσις (βλέπε άρθρα 27 και 29). 

"Αρθρον 22. 
Πάν πλοΐον τό όποιον υποχρεούται έκ τοϋ παρόντος Κανονισμού νά άπομακρύ

νηται τής πορείας ετέρου πλοίου, οφείλει δσον είναι δυνατόν ταχέως νά χειρίση 
άποφασιστικώς διά νά άνταποκριθή είς τήν ύποχρέωσιν ταύτην καί νά άποφεύγη, 
εάν αί περιστάσεις τό επιτρέπουν, νά διασταύρωση τήν πορείαν του προς πρώραν 
τοΰ ετέρου πλοίου. 

"Αρθρον 23. 
Πάν μηχανοκίνητον πλοΐον τό όποιον υποχρεούται έκ τοϋ παρόντος Κανονισμού 

νά απομακρύνεται τής πορείας ετέρου, οφείλει, δταν πλησίαση προς τοϋτο καί εφ' 
δσον παραστή ανάγκη, νά ελάττωση τήν ταχύτητα του ή νά κράτηση καί νά άναπο
δίση. 
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"Αρθρον 24. 
(α) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων των περιεχομένων εϊς τον παρόντα Κανονισμόν,. 

παν πλοΐον τό όποιον καταφθάνει έτερον, οφείλει να απομακρύνεται της πορείας 
τοΰ καταφθανομένου. 

(β) Πάν πλοΐον τό όποιον πλησιάζει έτερον εκ διευθύνσεως άνω τών 22.1/2 
μοιρών (2 ρόμβων) πρύμνηθεν τοΰ εγκαρσίου του τελευταίου τούτου, δηλαδή πάν 
πλοΐον εύρισκόμενον εις τοιαύτην θέσιν σχετικώς με τό πλοΐον τό όποιον καταφθά
νει, ώστε κατά τήν νύκτα νά μή δύναται νά διακρίνη ούδένα εκ τών πλευρικών φα
νών τοΰ πλοίου, δέον νά θεωρήται ώς τό καταφθάνον πλοΐον, ουδεμία δέ μεταγε
νέστερα μεταβολή της μεταξύ τών δύο πλοίων διοπτεύσεως δύναται νά έπιτρέψη 
ώστε τό καταφθάνον πλοΐον νά θεωρηθή κατά τήν έννοιαν του παρόντος Κανο
νισμού, ώς πλοΐον διασταυρώνον τήν πορείαν του άλλου και νά άπαλλάξη τοϋτο 
της υποχρεώσεως νά άπομακρυνθή της πορείας του καταφθανομένου πλοίου μέχρις 
δτου άντιπαρέλθη τελείως τούτου. 

(γ) Έάν τό καταφθάνον πλοΐον δεν είναι είς θέσιν νά διαπίστωση μετά βεβαιό
τητος κατά πόσον ευρίσκεται πρώραθεν ή πρύμνηθεν της διευθύνσεως ταύτης 
σχετικώς προς τό άλλο πλοΐον, οφείλει, εν αμφιβολία, νά θεώρηση εαυτό δτι είναι 
καταφθάνον πλοΐον καΐ νά άπομακρυνθή της πορείας τοΰ άλλου. 

"Αρθρον 25. 
(α) Είς στενούς διαύλους πάν μηχανοκίνητον πλοΐον τό όποιον πλέει κατά μήκος 

τοΰ διαύλου οφείλει, έφ'δσον τοϋτο είναι ασφαλές καΐ έφικτόν, νά τηρήται προς τήν 
πλευράν τοΰ διαύλου ή τοΰ διαπλευσίμου χώρου τοΰ στενοΰ τήν κειμένην προς τά 
δεξιά του. 

(β) Όσάκις μηχανοκίνητον πλοΐον πλησιάζει προς μίαν καμπήν εντός διαύλου, 
οπόθεν δεν θά είναι εις θέσιν νά ΐδη έτερον μηχανοκίνητον πλοΐον δπερ πλησιάζει 
εκ της αντιθέτου διευθύνσεως, οφείλει, δταν φθάση είς άπόστασιν 1/2 μιλίου άπό της 
καμπής, νά έκπέμψη ένα μακρόν συριγμόν διά της συρίκτρας του. Τό ώς άνω σήμα 
δέον νά άντισημανθή δι ' ομοίου συριγμού εκπεμπόμενου Οφ' οιουδήποτε πλησιά
ζοντος προς τήν καμπήν εκ της αντιθέτου μηχανοκινήτου πλοίου, τό όποιον ήθελεν 
ακούσει τό σήμα τούτο. "Ανεξαρτήτως έάν τό πρώτον έγγίζον πλοΐον άκούση ή 
δχι άπάντησιν είς τό σήμα του, οφείλει νά διάπλευση τήν καμπήν μετ° έντεταμένης 
προσοχής και προφυλάξεως. 

(γ) "Εντός στενού διαύλου, μηχανοκίνητον πλοΐον μήκους μικρότερου τών 19,80 
μέτρων (65 ποδών) δέον νά μη έμποδίζη τόν ασφαλή διάπλουν πλοίου τό όποιον 
δέν δύναται νά πλέη παρά μόνον εντός τοΰ διαύλου τούτου. 

"Αρθρον 26. 
Πάν πλοΐον μή εκτελούν άλιείαν, εξαιρέσει τών πλοίων εκείνων είς τά όποια 

εφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 4, οφείλει δταν θαλασσοπορή, νά απομα
κρύνεται της πορείας παντός πλοίου έκτελοΰντος άλιείαν. Τό παρόν άρθρον δέν 
παρέχει τό δικαίωμα είς οιονδήποτε πλοΐον εκτελούν άλιείαν νά έμποδίζη τόν 
διαπλεύσιμον χώρον ενός στενοΰ, τόν χρησιμοποιήσιμον καΐ παρ* άλλων πλοίων 
έκτος τών αλιευτικών. 

"Αρθρον 27. 
Κατά τήν εφαρμογή ν καΐ έρμηνείαν τοΰ παρόντος Κανονισμού δέον νά λαμβά

νωνται ύπ' δψιν δλοι οι κίνδυνοι της ναυσιπλοΐας καΐ τών συγκρούσεων, καθώς 
και αί οΐαιδήποτε είδικαΐ συνθήκαι, περιλαμβανομένων και τών δυνατοτήτων χειρι
σμού τοΰ περί ου πρόκειται σκάφους (πλοίου ή υδροπλάνου) αί όποΐαι ήθελον 
ενδεχομένως καταστήσει άναγκαίαν τήν μή πιστήν έφαρμογήν τών διατάξεων 
τούτων, προκειμένου νά άποτραπή ό άμεσος κίνδυνος. 
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ΜΕΡΟΣ Ε'. 

ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΟΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΛΛΗΛΩΝ. 

"Αρθρον 28. 
(α) "Οταν πλοία εύρίσκωνται εν όψει αλλήλων, το θαλασσοποροϋν μηχανο

κίνητον πλοϊον, το όποιον άλλάσσει την πορείαν του, κατά δικαίωμα ή καθήκον 
απορρέον εκ των διατάξεων τοϋ παρόντος Κανονισμού, οφείλει να σημαίνη δια τής 
συρίκτρας τήν άλλαγήν τής πορείας του δι ' ενός τών εξής σημάτων : 

"Ενα βραχύ συριγμόν ίνα σημάνη «άλλάσσω την πορείαν μου προς τα δεξιά». 
Δύο βραχείς συριγμούς ίνα σημάνη «άλλάσσω τήν πορείαν μου ττρός τά αριστερά». 
Τρεις βραχείς συριγμούς ίνα σημάνη «αϊ μηχαναί μου άναποδίζουσι». 
(β) 'Οσάκις μηχανοκίνητον πλοϊον το όποιον, συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τοϋ παρόντος Κανονισμού οφείλει νά διατήρηση τήν πορείαν καΐ ταχύτητα του, 
ευρίσκεται έν όψει ετέρου πλοίου και δεν είναι βέβαιον ότι το έτερον τούτο πλοϊον 
λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα προς αποφυγήν συγκρούσεως, δύναται νά έκφραση 
τήν άμφιβολίαν του ταύτην έκπέμπον διά τής συρίκτρας του μίαν σειράν εξ αλληλο
διαδόχων πέντε τουλάχιστον βραχέων συριγμών. Ή εκπομπή τοϋ σήματος τούτου 
δεν απαλλάσσει το πλοϊον τών υποχρεώσεων αυτού, αϊτινες άπορρέουσιν εκ 
τών άρθρων 27 και 29 ή εξ οιουδήποτε άλλου άρθρου, ουδέ τής υποχρεώσεως του 
νά σημάνη οιονδήποτε χειρισμόν, έκτελούμενον συμφώνως προς τον παρόντα 
Κανονισμόν, έκπέμπον τά κατάλληλα ηχητικά σήματα, τά καθοριζόμενα ύπό τοΰ 
παρόντος άρθρου. 

(γ) Οιονδήποτε σήμα διά τής συρίκτρας άναφερόμενον ε'ις το παρόν άρθρον, 
δύναται έπι πλέον νά σημαίνεται δι' οπτικού σήματος συνισταμένου έξ ενός λευκού 
φωτός ορατού καθ' όλον τον ορίζοντα έξ αποστάσεως 5 τουλάχιστον μιλίων και 
κατεσκευασμένου κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά λειτουργή συγχρόνως και έν 
συνδυασμώ μετά τοΰ μηχανισμού λειτουργίας τής συρίκτρας και νά παραμένη 
άνημμένον και όρατόν κατά τήν αυτήν περίοδον λειτουργίας τοΰ ηχητικού σήματος. 

(δ) Ουδεμία διάταξις τοΰ παρόντος Κανονισμού εμποδίζει τήν έφαρμογήν 
ειδικών διατάξεων έκδοθεισών υπό τής Κυβερνήσεως οίασδήποτε χώρας και 
άφορωσών τήν χρησιμοποίησιν συμπληρωματικών ηχητικών σημάτων εκπεμπό
μενων διά τής συρίκτρας μεταξύ πολεμικών πλοίων ή πλοίων πλεόντων έν νηο
πομπή. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ. 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 

"Αρθρον 29. 
Ουδεμία διάταξις τοΰ παρόντος Κανονισμού απαλλάσσει οιονδήποτε πλοϊον 

ή τον πλοιοκτήτην, τον πλοίαρχον ή το πλήρωμα αυτού, τών συνεπειών οίασδήποτε 
αμελείας άφορώσης τους φανούς και τά σήματα είτε τήν τήρησιν καλής φυλακής 
όπτήρων, είτε τέλος άφορώσης τήν λήψιν προφυλακτικών μέτρων υπαγορευόμενων 
ύπό τής κοινής ναυτικής εμπειρίας ή τών ειδικών περιστάσεων εις τάς οποίας 
ευρίσκεται το πλοϊον. 

"Αρθρον 30. 

Έπιφύλαξις άφορώσα τάς διατάξεις Ναυσιπλοΐας εντός Λιμένων καΐ 
υδάτων τής ενδοχώρας. 

Ουδεμία διάταξις τοΰ παρόντος Κανονισμού εμποδίζει τήν έφαρμογήν ειδικών 
διατάξεων εκδιδομένων ύπό τοπικών 'Αρχών σχετικώς προς τήν ναυσιπλοΐαν 
εντός λιμένων, ποταμών, λιμνών ή οιωνδήποτε υδάτων τής ενδοχώρας, συμπερι
λαμβανομένων και τών υδατίνων περιοχών τών ειδικώς προοριζομένων δι ' υδρο
πλάνα. 
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"Αρθρον 31. 

Σήματα Κινδύνου. 
(α) Όσάκις πλοΐον ή προσθαλασσωμένον ύδροττλάνον ευρίσκεται εν κινδύνω 

και ζητεί βοήθειαν εξ άλλων πλοίων ή εκ της ξηράς οφείλει νά χρησιμοποιή η να 
έπιδεικνύη τα κατωτέρω σήματα, εϊτε συγχρόνως είτε κεχωρισμένως, ως έξης : 

(ϊ) Βολάς πυροβόλου ή έτερα εκρηκτικά σήματα, βαλλόμενος κατά διαλείμματα 
ενός περίπου πρώτου λεπτού, 

(ϋ) Συνεχή ήχον παραγόμενον δι ' οιουδήποτε οργάνου τό όποιον χρησιμο

ποιείται διά σήματα ομίχλης, 
(iii) Σκυταλίδας ή βολίδας έκτοξευούσας ερυθρούς αστέρας και βαλλομένας 

άνά μίαν κατά βραχέα χρονικά διαλείμματα, 
(iv) Σήμα έκπεμπόμενον ραδιοτηλεγραφικώς ή δι'οιουδήποτε άλλου συστή

ματος σημάνσεως, συνιστάμενον έκ της ομάδος . . .    . . . του κωδικός 
Μορς. 

(ν) Σήμα έκπεμπόμενον ραδιοτηλεφωνικώς, συνιστάμενον έκ της λέξεως 
«MAYDAY», 

(vi) Τό σήμα κινδύνου N.C. του Διεθνούς Κωδικός Σημάτων, 
(νϋ) Σήμα μεγάλης αποστάσεως, άποτελούμενον άπό τετράγωνον σημαίαν 

έχουσαν άνωθεν ή κάτωθεν μίαν σφαΐραν ή οιονδήποτε άλλο άντικείμενον 
όμοιάζον με σφαΐραν. 

(νi i i ) Φλόγας επί τοΰ πλοίου (ως αϊ παραγόμενοι έκ καιομένου βυτίου πίσσης, 
πετρελαίου, κλπ.), 

(ix) Σκυταλίδαν μετ' αλεξιπτώτου, παράγουσαν έρυθρόν φως, ή πυρσόν χειρός 
ερυθρού φωτός, 

(χ) Σήμα καπνού άναπέμποντος ποσότητα καπνού πορτοκαλλοχρόοϋ. 
(xi) Βραδεϊαν και κατ' επανάληψιν ϋψωσιν και χαμήλωσιν των βραχιόνων 

εκτεταμένων έξ έκατέρας πλευράς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τά έν κινδύνω πλοία δύνανται νά χρησιμοποιούν τό ραδιοτηλε
γραφικόν σήμα κινδύνου ή τό ραδιοτηλεφωνικόν σήμα κινδύνου, ίνα έπιστήσωσι 
τήν προσοχήν εϊς τάς κλήσεις και τά σήματα κινδύνου. Τό ραδιοτηλεγραφικόν 
σήμα κινδύνου, τό όποιον προορίζεται νά θέτη εις λειτουργίαν τάς ραδιοτηλεγρα
φ ί α ς συσκευάς αυτομάτου λήψεως σημάτων κινδύνου, των πλοίων των έφωδια
σμένων διά τούτων συνίσταται έκ μιας σειράς άπό δώδεκα μακράς εκπεμπόμενος 
εντός Ι λεπτού, εκάστης μακράς διαρκείας 4 δευτερολέπτων και διαλείμματος μεταξύ 
δύο διαδοχικών μακρών διαρκείας Ι δευτερολέπτου. Τό ραδιοτηλεφωνικόν σήμα 
κινδύνου συνίσταται έκ δύο τόνων μεταδιδομένων έναλλακτικώς κατά περιόδους 
άπό 30 δευτερολέπτων μέχρις ενός λεπτού. 

(β) 'Απαγορεύεται ή χρήσις οιουδήποτε τών ανωτέρω σημάτων δι* άλλον 
σκοπόν παρά μόνον προς ενδειξιν δτι πλοΐον ή υδροπλάνον ευρίσκεται έν κινδύνω. 
'Επίσης απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις οιουδήποτε σήματος του οποίου δύναται 
νά γίνη σύγχυσις μέ έν έκ τών ανωτέρω σημάτων. 

Έτυτιύ>θΓ| έν τ φ 1 υπογράφε Ιω της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , ί ν Λευκωσία. 


