
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' Άρ. 730 της Ι Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Διεθνούς Συμβάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 

(Κυρωτικός) Νόμος του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

"Αριθμός 39 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 1966 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί της ΔιεθνοΟς Συμ- Συνοπτικός 

βάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικός) Νόμος *tT*°v 
του 1969. ■ , " · - . . · ; :· 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη "Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— ' · · . · ■ ■ '  ? . ' · : ' 

«άπόφασις» σημαίνει τήνύπ ' αριθμόν 8231 καΐ ήμερομηνίαν 24ην 
'Οκτωβρίου του 1968 άπόφασιν; του Υπουργικού* Συμβουλίου περί 
προσχωρήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας εις τήν Σύμβασιν* , 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβασιν έπί τών Γραμμών .·> 
Φορτώσεως του 1966, τήν προσηρτημένην είς τήν τελική.ν πραξιν : 
της συνελθούσης έν Λονδίνω, άπό 3 Μαρτίου Μως 5 'Απριλίου, Δ ι ε 
θνούς Διασκέψεως, τό κείμεγον τών οποίων έν τω άγγλικω πρω'.. 
τοτύπω και έν μεταφράσει, είς τήν έλληνικήν εκτίθεται είς τόν 
Πίνακα: '*' ' Π(ιβς. 

Νοείται 6τι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
τό άγγλικόν πρώτότυπον υπερισχύει. 
3 . Ή Σύμβασις είς ή ν απεφασίσθη ή προσχώρησις της Δημοκρά Κύρωσις 

τίας διά της αποφάσεως, διά του παρόντος Νόμου κυροΰται. '"' Συμβάσεως. 
4. Πας δστις παραβαίνει ή ανέχεται πρόσωπον ύπό τόν έλεγχον 'Αδικήματα. 

αύτοΟ νά παραβη^ τάς διατάξεις της Συμβάσεως ή πας δστις πάρα-, 
λείπει νά πράξη ή ανέχεται πρόσωπον ύπό τόν έλεγχον αύτου ,να 
παραλείψη νά πράξη τι, ούτινος ή διενέργεια επιβάλλεται ύπό τών 
διατάξεων της Συμβάσεως, υπόκειται δι* Εκαστον τοιοΟτο αδίκημα ' 
£ k ΧΡημο^^ήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας, του δέ ' 
πλοίου δύναται νά παρεμποδισθΓ] δ απόπλους μέχρις ου τηρηθώσιν 
αϊ διατάξεις της Συμβάσεως. 

(557) 
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Π Ι Ν Α Ξ :■ 
("Αρθρον 2) 

ΤΕΛΙΚΗ Π Ρ Α Ξ Ι Σ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 1966 

1. Τη προσκλήσει του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργα
νισμού συνεκλήθη Διάσκεψις έν Λονδίνω άπό της 3ης Μαρτίου μέχρι της 5ης 
'Απριλίου 1966, προς τόν σκοπόν τηςσχεδιάσεως μιας Διεθνούς. Συμβάσεως 
επί των Γραμμών Φορτώσεως, μετ' άναγνώρισιν δτι ή καθιέρωσις διά διεθνούς 
συμφωνίας των κατωτάτων όρίών τοΟ ϋψους εξάλων τών ασχολουμένων είς 
διεθνείς πλόας πλοίων, συνιστά σπουδαιοτάτην προσφοράν είς τήν άσφάλειαν 
της ζωής και περιουσίας έν θαλασσή. 

2. ΑΙ Κυβερνήσεις τών κάτωθι 
υπό αντιπροσωπειών : 

'Αργεντινή 
Αυστραλία 
Βέλγιον 
Βραζιλία 
Βουλγαρία 
Καναδάς 
Κίνα 
Κολομβία 
Τσεχοσλοβακία 
Δανία 
Δομινικανή Δημοκρατία 
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

της Γερμανίας 
Φινλανδία 
Γαλλία 
Γκάνα 
Ε λ λ ά ς 
"Ονδούρα 
Περού 
Φιλιππΐναι 
Λαϊκή Δημοκρατία 

της Πολωνίας 
Δημοκρατία της Κορέας 
Ρουμανία 
"Αγιος Μαρίνος 

Νότιος 'Αφρική 
* Ι σπανία 
Σουηδία 

Κρατών άντεπροσωπεύθησαν έν τη Διασκέψει 

Ελβετία 
' Ι σλανδία 
* Ινδία 
Ιρλανδία 
Ισραήλ 
'Ιταλία 
'Ακτή 'Ελεφαντοστού 
' Ι απωνία 
Κουβέιτ 
Λιβερία 
Μαλαισιανή Δημοκρατία -

Μάλτα 
Κάτω Χώραι 
Νέα Ζηλανδία 
Νικαράγουα 
Νορβηγία 
Πακιστάν 
Παναμάς 
Τρίνινταντ καί Τομπάκο 
Τυνησία 
Ε. Σ. Σ. Δ. 
Ηνωμένη 'Αραβική Δημοκρατία 
Ήνωμένον Βασίλειον της 

Μεγάλης Βρεττανίας καί 
. Βορείου Ιρλανδίας 

Ήνωμέναι Πολιτεΐαι της 
'Αμερικής 

Βενεζουέλα 
Γιουγκοσλαβία. 

3. At Κυβερνήσεις τών κάτωθι κρατών: άντεπροσωπεύθησαν έν τη Διασκέψει 
ύπό παρατηρητών : 

Καμερούν Ουγγαρία 
Κογκό Ι ρ ά ν 
Κούβα Τουρκία · , 
Βατικανόν Ούραγουάη 
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4. Οι ακόλουθοι διακυβερνητικοί οργανισμοί άντεπροσωπεύθησαν έν τη Δια
σκέψει ύπό παρατηρητών : 

'Ηνωμένα "Εθνη 
Οργανισμός Τροφίμων καΐ Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. 

5. Ό ακόλουθος διεθνής μή κυβερνητικός οργανισμός άντεπροσωπεύθη έν τη 
Διασκέψει ύφ' ενός τιαρατηρητου : 

Διεθνές Ναυτικόν Έπιμελητήριον. 
6. Ό SIR GILMOUR JENKINS (Ήνωμένον Βασίλειον) εξελέγη Πρόεδρος 

της Διασκέψεως. 
7. Ό Ναύαρχος Ε. J. ROLAND (Η.Π.Α.), ό κ. Α. S. KOLESNIT CHENKO 

(Ε.Σ.Σ.Δ.) , δ κ. Α. UYAMA (Ιαπωνία) καΐ ό κ. D. Η. G. MARCO (Αργεντινή) 
εξελέγησαν 'Αντιπρόεδροι της Διασκέψεως. 

8. Γενικός Γραμματεύς της Διασκέψεως ήτο δ κ. JEAN ROULLIER (Γενικός 
Γραμματεύς του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού ΌργανισμοΟ), 
'Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς της Διασκέψεως ήτο ό κ. Ε. C. V. GOAD 
('Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς του ΌργανισμοΟ), και Εκτελεστικός Γραμ
ματεύς της Διασκέψεως ήτο ό κ. V. NADEINSKI (έπί κεφαλής του τομέως ναυ. 
τικών κατασκευών της Γραμματείας τοϋ ΌργανισμοΟ). 

9. Ή Διάσκεψις κατήρτισε πέντε Έπιτροπάς προς. πραγματοποίησιν του 
σκοπού της : 

Γενική 'Επιτροπή : 
Πρόεδρος : Dr. NAGENDRA SINGH (Ινδία) 
'Αντιπρόεδρος : κ. Μ. FILA (Πολωνία) 

Τεχνική 'Επιτροπή : 
Πρόεδρος : Καθηγητής C. W. PROHASKA (Δανία) 

.'Αντιπρόεδρος : κ. L. SPINELLI ('Ιταλία) 
κ. D. R. MURRAY SMITH (Ήνωμένον Βασίλειον) 

'Επιτροπή ζωνών : 
Πρόεδρος : κ. J. QUEGUINER (Γαλλία) 

.;.*Αντιπρόεδρος :'_..··.Πλόΐαρχος.Η. RUEGG (Νέα Ζηλανδία) 
Επιτροπή Σχεδιάσεως : 

Πρόεδρος : κ. R. W. BULLMORE (Ήνωμένον Βασίλειον) 
'Αντιπρόεδρος: κ. Μ. ALTMAN (Τσεχοσλοβακία) 

'Επιτροπή Διαπιστευτηρίων : 
Πρόεδρος : Πλωτάρχης R. ΡΙΝΊΌ (Περοϋ) 

10. Ή Διάσκεψις είχεν ύπ' δψιν της και έχρησιμοποίησεν ώς βάσιν διά τάς 
συζητήσεις δύο σχέδια κειμένων μιας Διεθνούς Συμβάσεως Γραμμών Φορτώ
σεως καΐ τών παραρτημάτων της,: υποβληθέντα υπό της Κυβερνήσεως τών Ηνω
μένων Πολιτειών της 'Αμερικής και της Κυβερνήσεως της Ενώσεως τών Σο 
βιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, όμοΰ μετά προτάσεων πολλών Κυβερ
νήσεων διά τήν άναθεώρησιν τών κειμένων τούτων. 

Π . Ώ ς αποτέλεσμα τών συσκέψεων της, ή Διάσκεψις, ώς αναγράφεται είς 
τά πρακτικά καΐ τάς εκθέσεις τών επιτροπών καΐ είς τά πρακτικά της ολομε
λείας τών συνόδων, προητρίμασε καΐ υπέβαλε προς ύπογραφήν καΐ αποδοχήν 
τήν Διεθνή Σύμβασιν περί Γραμμών Φορτώσεως του 1966. 

12. Ή Διάσκεψις υίοθέτησε πέντε συστάσεις, αϊτινες προέκυψαν κατά τάς συ
νεδριάσεις της. ·" ' 

13. Τό.κείμενρν τής παρούσης Τελικής Πράξεως, συντεταγμένον είς, £ν μόνον 
πρωτότυπον είς τήν Άγγλικήν, Γαλλικήν, Ρωσσικήν και Ίσπανικήν γλώσσαν 
δμοΟ μετά τών συνημμένων κειμένων τής Διεθνούς Συμβάσεως περί Γραμμών 
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Φορτώσεως τοϋ 1966 καΐ των Συστάσεων της Διασκέψεως, αΤτινες είναι συντε
ταγμέναι είς τήν Άγγλικήν καΐ Γαλλικήν γλά>σσαν, θά κατατεθή είς τόν Δια
κυβερνητικόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν Όργανισμόν. Επίσημοι μεταφρά. 
σεις της συνημμένης Συμβάσεως καΐ τών Συστάσεων θά ετοιμασθούν είς τήν 
Ρωσσικήν καί Ίσπανικήν γλώσσαν καί θά κατατεθώσιν δμοΟ μετά της παρού
σης Τελικής Πράξεως. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΟ ΌρΝανισμοΟ θά άποστείλη 
έπικεκυρωμένον άντίγραφον της Τελικής Πράξεως ώς καί έπικεκυρωμένα αντί
γραφα των επισήμων μεταφράσεων τής Συμβάσεως και των Συστάσεων, ευθύς 
ώς έτοιμασθώσι, είς μίαν έκάστην τών Κυβερνήσεων, αΐτινες εκλήθησαν να μετά. 
σχωσι τής Διασκέψεως. 

,Έφ° ώ ol 'Αντιπρόσωποι των διαφόρων χωρών έΌεσαν τάς ύπογραφάς των έν 
τη παρούση Τελική Πράξει. 

Έγένετο έν Λονδίνω τη πέμπτη Απριλίου του έτους χίλια έννεακόσια έξή
κοντα έ'ξ. . 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩ Σ ΕΩΣ 1966 
ΑΙ συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις, 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ} νά προαγάγωσι τήν άσφάλειαν τής άνθρωπίνης ζωής καί πε

ριουσίας έν θαλασσή, δια του καθορισμού ομοιομόρφων άρχων καί κανονισμών, 
άναφορικώς μέ τά δρια μέχρι τών οποίων πλοΐα έκτελουντα διεθνείς πλόας 
δύνανται νά φορτώνωνται, 

ΦΡΟΝΟΥΣΑ Ι δέ, δτι ό σκοπός οδτος θέλει κάλύτερον έπιτευχθή διά τής 
συνάψεως μιας Σιμβάσεως, 

ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ τά ακόλουθα : 
"Αρθρον 1 

Γενική ύποχρέωσις έκ τής Σ υμβάσεως 
(1) Τά συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά εφαρμόζουν 

τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως και τών προσηρτημένων αύτη Παραρ
τημάτων, αΐτινες θέλουν θεωρηθή δτι αποτελούν άναπόσπαστον μέρος τής πα
ρούσης Συμβάσεως. "Οπου γίνεται μνεία τής παρούσης Συμβάσεως, νοούνται 
καί τά προσηρτημένα αύτη Παραρτήματα. 

(2) Τά συμβαλλόμενα Κράτη θά αναλάβουν τήν ύποχρέωσιν τής λήψεως 
απάντων τών μέτρων, άτινα ήθελον θεωρηθή αναγκαία προς έφαρμογήν τής 
παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 2 
'Ορισμοί 

Κατά τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως, έκτος έάν άλλως ρητώς 
προβλέπεται 

(1) «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς τους προσηρτη μένους είς τήν 
παρουσοα> Σύμβασιν. 

(2) «Αρχή» σημαίνει τήν Κυβέρνησιν του Κράτους, τήν σημάίαν τοΟ οποίου 
φέρει τό πλοΐον. 

(3) «Εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος ύπό τής 'Αρχής. 
(4) «Διεθνής πλους» σημαίνει τόν πλοΟν άπό χώραν είς ήν εφαρμόζεται 

ή παρούσα Σύμβασις, εις τίνα λιμένα έκτος της χώρας ταύτης ή καί αντι
στρόφως. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην ώς ιδιαιτέρα χώρα θεωρείται καί παν 
Ιδαφος, διά τάς διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι έπιφορτισμένόν Σύμβαλλό
μενόν τι Κράτος ή τό §δαφος τό εύρισκόμενον ύπό τήν Διόίκησιν του 'Οργα
νισμού Ηνωμένων 'Εθνών. ''''■' 
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(5) «Άλιευτικόν πλοΐον» είναι τό πλοΐον δπερ χρησιμοποιείται διά την 
άλιείαν Ιχθύων, φαλαινών, φωκών, θαλασσίων ίππων ή άλλων υπάρξεων τοΟ 
ζωικού βασιλείου της θαλάσσης. 

(6) τΝέον πλοΐον» σημαίνει πλοΐον του οποίου ή τρόπις ετέθη ή τό όποιον 
ευρίσκεται είς άνάλογον στάδιον κατασκευής, κατά ή μετά τήν ήμερομηνίαν 
ενάρξεως της Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως δι* Μκαστον Συμβαλλόμενον 
Κράτος. 

(7) «'Υπάρχον πλοΐον» σημαίνει παν πλοΐον, τό όποιον δέν είναι νέον. 
(8) «Μήκος» σημαίνει τά 96 επί τοΐς εκατόν τοΟ όλικοΟ μήκους της Ισάλου 

ΐής μετρούμενης εϊς τά 85 έπί τοΐς εκατόν τοΟ ελαχίστου πλευρικοΟ βάθους 
μετρουμένου άπό τής κατωτάτης δψεως τής τρόπιδος, ή τό μήκος τό μετρού
μενον άπό τήν έξωτερικήν βψιν της στείρας μέχρι του άξονος τοΟ πηδαλίου 
επί τής αυτής Ισάλου, έάν τούτο είναι μεγαλύτερον. ΕΙς πλοΐα σχεδιασμένα 
μέ κεκλιμένη ν τρόπιδα, ή ίσαλος γραμμή έφ' ής τό μήκος τούτο μετρείται, δέον 
νά εΐναι παράλληλος προς τήν σχεδιασθεΐσαν Τσαλον γραμμήν. 

"Αρθρον 3 
ΓενικαΙ Διατάξεις 

(1) Άπό τής θέσεως έν Ισχύϊ τής παρούσης Συμβάσεως, ουδέν πλοΐον, έφ' 
οδ εφαρμόζεται ή παρούσα Σύμβασις, θά ανάγεται είς τό πέλαγος προς έκτέ
λεσιν διεθνούς πλου, έκτος έάν έχη έπιθεωρηθή, σημανθή και έφοδιασθή διά 
πιστοποιητικού Διεθνούς Γραμμής Φορτώσεως (1966) ή, έάν χρειάζεται, διά 
Πιστοποιητικού 'Απαλλαγής Διεθνούς Γραμμής Φορτώσεως συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. 

(2) Ουδέν έκ των έν τή Συμβάσει περιεχομένων ήθελεν εμποδίσει μίαν 'Αρχήν 
άπό τοΟ νά χαράξη μεγαλύτερον ϋψος εξάλων του κατωτάτου τοιούτου του 
οριζομένου συμφώνως προς τό Παράρτημα ί. 

"Αρθρον 4 
Εφαρμογή 

(1) Ή παρούσα Σύμβασις θά εφαρμόζεται έπί : 
(α) Πλοίων νηολογημένων είς χώρας αί Κυβερνήσεις των οποίων είναι 

Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις, 
(β) Πλοίων νηολογημένων είς εδάφη είς τά όποια, κατά,τάς διατάξεις του 

"Αρθρου 32, επεκτείνεται ή παρούσα Σύμβασις, καΐ 
( γ ) μή νηολογημένων πλοίων φερόντων τήν σημαίαν ενός Κράτους,.ή Κυ

βέρνησις τοΟ οποίου εΐναι συμβαλλόμενη Κυβέρνησις. 
(2) Ή παρούσα Σύμβασις θά εφαρμόζεται έπί πλοίων έκτελούντων διεθνείς 

πλόας. 
(3) Οί Κανονισμοί οΤτινες περιέχονται έν Παραρτήματι 1 δέον ειδικώς νά 

έφάρμόζωντάι έπί των νέων πλοίων. 
(4) Υπάρχοντα πλοΐα μή συμμορφούμενα πλήρως προς τάς απαιτήσεις τών 

Κανονισμών τών περιεχομένων έν Παραρτήματι Ι ή έν παντί εφεξής μέρει οφεί
λουν νά συμμορφουντάι τουλάχιστον προς τάς ήσσονος σημασίας σχετικάς απαι
τήσεις τάς οποίας έφήρμοζεν ή Αρχή είς πλοΐα έκτελουντα διεθνείς πλόας πρό 
της θέσεως έν ίσχύΐ τής παρούσης Συμβάσεως. Έν ουδεμία περιπτώσει θά 
άπαιτηθή άπό τόιαΟτα πλοΐα νά αυξήσουν τό ϋψος εξάλων των. Προς τόν 
σκοπόν τής εκμεταλλεύσεως τόυ πλεονεκτήματος οιασδήποτε μειώσεως του 
ΰψους εξάλων έν σχέσει προς τό πρότερον χαραχθέν, τά υπάρχοντα πλοΐα θά 
εφαρμόζουν άπάσας τάς* απαίτησε ι ς τής παρούσης Συμβάσεως. 

(5) ΟΙ Κανονισμοί οί περιεχόμενοι έν τω Παραρτήματι II δέον νά έφαρμό
ζώνται έπι τών νέων καί υπαρχόντων, πλοίων, έπί τών οποίων εφαρμόζεται ή 
παροΟσα Συμβασις. "_ , . ". V ·.'., . <.■· 
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"Αρθρον 5 
Εξαιρέσεις * 

(Ι) Ή παρούσα Σύμβασις δέν θά έφαρμόζηται έιτί : 
(α) τον πολεμικών πλοίων' .' 
(β) των \έων πλοίων.κάτω τω ν 24 μέτρων (79 ποδών) μήκους' 
(γ) τών υπαρχόντων πλοίων κάτω τών 150 κ.ο.χ.' ^ 
(δ) τών πλοίων ψυχαγωγίας, μή χρησιμοποιουμένων δι' έμπορικάς μετα

φοράς

(ε) τών αλιευτικών πλοίων. 
(2) Ουδέν τών αναφερομένων έν τη παρούση Συμβάσει θά έφαρμόζηται έπι 

πλοίων αποκλειστικώς ναυσιπλοούντων : 
(α) 'Εντός τών Μεγάλων Λιμνών της Βορείου 'Αμερικής και τοΟ ποταμού 

του. 'Αγίου Λαυρεντίου, εντός ορίων, οριζομένων ανατολικώς ύπό λοξο
δρομικής καμπύλης χαρασσομένης έκ του 'Ακρωτηρίου DES ROSIERS 
μέχρι του δυτικού άκρου (WEST POINT) τής νήσου ANTICOSTI και 
είς τήν βορείαν πλευράν της νήσου ANTICOSTI διά τού* 63ου μεσημ. 
βρινοΟ. ν 

(β) Εντός τής Κασπίας θαλάσσης.. 
(γ) Εντός τών ποταμών Πλέϊτ (PLATE), Παρανα (PARANA) και Ούρα

γουάη (URUGUAY)* εντός ορίων οριζομένων ανατολικώς υπό λοζοδρο. 
μικής καμπύλης χαρασσομέ\ης μεταξύ του Βορείου 'Ακρωτηρίου 
(PUNTA NORTE) τής Αργεντινής καΐ τοΰ Ανατολικού 'Ακρωτηρίου 
(PUNTA DEL ESTE), τής Ούραγουάης. 

"Αρθρον 6 
ΆπαλλαγαΙ 

(1) Πλοία απασχολούμενα είς διεθνείς πλόας μεταξύ πλησίον γειτονικών λι
μένων δύο ή περισσοτέρων Κρατών δύνανται νά άπαλλαγώσιν ύπό τής 'Αρχής 
τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, καθ' δσον χρόνον θά παραμένουν άπα. 
σχολούμενα είς τοιούτους πλόας, έάν αϊ Κυβερνήσεις τών Κρατών, εις τά εδάφη ^ 
τών οποίων κείνται ol τοιούτοι λιμένες, ήθελον ίκανοποιηθή έκ τής φύσεως καΐ 
τών συνθηκών ασφαλείας τών πλόων μεταξύ τοιούτων λιμένων, ως ποιούντων.μή 
εϋλογον ή μη πρακτικήν την έφαρμογήν τών διατάξεων τής1παρούσης "Συμβά
σεως επί τών πλοίων τών ασχολουμένων είς τοιούτους πλόα'ς. 

(2) Ή 'Αρχή δύναται' νά άπαλλάξη τών διατάξεων τής παρρύσης Συμβάσεως 
παν πλοΐον φέρον χαρακτηριστικά νεοφανούς τίνος τύπου, έάν έκ τής εφαρμο
γής τούτων σοβαρώς ήθελε παρακωληθη οίαδήποτέ μελέτη είς τήν ανάπτυξαν 
τών τοιούτων χαρακτηριστικών και είς τήν έφαρμογήν των επί πλοίων άσχολου. 
μένων είς διεθνείς πλόας. 'Εν πάση δμως περιπτώσει, παν τοιοΟτον πλοΐον δέον 
νά συμμορφοΟτάι μέ τάς απαιτήσεις ασφαλείας, αί όποϊαι, κατά τήν γνώμην 
τής 'Αρχής, είναι επαρκείς διά τήν ύπηρεσίαν τήν οποίαν προτίθεται νά εκτέ
λεση, είναι φύσεως έξασφαλιζούσης πλήρη άσφάλειαν κ α ί θ ά γίνουν δεκταΐ 
άπό τάς Κυβερνήσεις τών Κρατών, τά όποια τά πλοία ταύτα θά έπισκεφθώσι. 

(3) Ή 'Αρχή, Λ οποία ήθελε χορηγήσει οίανδήποτε άπαλλαγήν, συμφώνως 
ττρός τάς παραγράφους (1) καΐ (2) τοΟ παρόντος "Αρθρου, οφείλει νά γνωστο
ποιή εϊς τόν Διακυβερνητικόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν 'Οργανισμόν (εφε
ξής καλούμενον Όργανισμόν), τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής χορηγηθείσης 
απαλλαγής καΐ νά άναφέρη τους δικαιολογητικούς τής τοιαύτης απαλλαγής, 
λόγους, τους οποίους ό 'Οργανισμός θά διανείμη είς τά Συμβαλλόμενα Κράτη 
προς ένημέρωσίν των. , .** 

(4) Πλοΐον, τό όποιον δέν ασχολείται συνήθως είς διεθνείς πλόας, άλλα τό 
όποιον, είς έξαιρετικάς περιπτώσεις, καλείται νά άναλάβη τήν έκτέλεσιν μεμο
νωμένου διεθνούς πλου, δύναται νά απαλλαγή οίασδήποτε τών απαιτήσεων της 
παρούσης Συμβάσεως, έφ* δσον συμμορφοΟτάι μέ τάς απαιτήσεις ασφαλείας * 
at όποϊαι, κατά τήν γνώμην τής Αρχής, εΐ\αι επαρκείς διά τό ταξείδιον τό 
όποιον θά άναλάβη τό πλοΐον τοί3το. 
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"Αρθρον 7 
'Ανωτέρα βία 

(1) Έάν κατά τον άπόπλουν πλοΐον τι δέν ύπόκηται είς τάς διατάζεις της 
παρούσης Συμβάσεως δέν υποχρεούται νά ύποβληθή έΐς ταύτας καΐ κατά την 
έκτέλεσιν πλου έξ αιτίας παρεκκλίσεως, έκ της προδιαγεγραμμένης πορείας 
λόγω κακοκαιρίας ή άλλης τινός αΙτίας ανωτέρας βίας. 

(2) Διά την έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, τά Συμ
βαλλόμενα Κράτη δέον νά λαμβάνουν ύπ* δψιν των πασαν παρέκκλισν ή καθυ* 
στέρησιν όφειλομένην εις κακοκαιρίαν ή άλλην τινά αΐτίαν ανωτέρας βίας. 

"Αρθρον 8 
' Ισοδύναμα 

(1) Ή "Αρχή, δύναται νά έπιτρέψη δπως έφαρμόζηται η4 φέρηται επί ενός 
πλοίου παν είδικόν τι εξάρτημα, ύλικόν, δργανον ή συσκευή ή ανάλογος τύπος 
τούτων ή δπως ειδική τις διάταξις δέον νά άκολουθήται αντί εκείνων τά όποια 
άπαιτοΟνται ύπό της παρούσης Συμβάσεως, ύπό τόν δρον δτι ή 'Αρχή θά πεισθή 
διά καταλλήλου δοκιμής, ή άλλως πως δτι τό αντικαθιστούν εξάρτημα, ύλικόν, 
όργανον ή συσκευή ή ανάλογος τύπος ή ή είδική διάταξις εϊναι τουλάχιστον της 
αυτής αποδόσεως μέ τήν ύπό της Συμβάσεως άπαιτουμένην. 

(2) Ή 'Αρχή, ή οποία κατά τά ανωτέρω, αποδέχεται εξάρτημα, ύλικόν, δρ. 
γανον ή συσκευήν ή είδικήν τίνα διάταξιν διάφορον της απαιτουμένης ύπό της 
παρούσης Συμβάσεως, δέον νά γνωστοποιή εις τόν Όργανισμόν προς κοινο
ποίησιν είς τά συμβαλλόμενα Κράτη τά χαρακτηριστικά τούτων, όμου. μετ' εκθέ
σεως έπί τών γενομένων δοκιμών. 

"Αρθρον 9 
Εγκρίσεις διά πειραματικούς σκοπούς 

(1) Ουδέν έκ τών περιεχομένων έν τη παρούση Συμβάσει, ήθελεν εμποδίσει 
μίαν 'Αρχήν άπό του νά χορήγηση είδικάς εγκρίσεις διά πειραματικούς σκοπούς 
εις πλοΐον, έφ' οΟ εφαρμόζονται αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. 

(2) 'Αρχή χορηγούσα οίανδήποτε τοιαύτην έγκρισιν οφείλει νά γνωστοποιή 
εις τόν Όργανισμόν προς κοινοποίησιν είς τά συμβαλλόμενα Κράτη λεπτομε. 
ρειακά στοιχεία περί της χορηγηθείσης εγκρίσεως. 

"Αρθρον 10 
Έπισκευαί, ΜετασκευαΙ και Τροποποιήσεις 

(1) Πλοΐον, έπί του όποιου εκτελούνται έργασίαι επισκευών, μετασκευών, 
τροποποιήσεων και σχετικού εξοπλισμού, δέον νά συνέχιση συμμορφούμενον 
τουλάχιστον προς τάς απαιτήσεις, αΐτινες Ιδεί προηγουμένως νά έφαρμοσθώσιν 
έπ' αύτοΟ. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει εν υπάρχον πλοΐον δέν θά συμμορφοΰται, 
κατά κανόνα, προς κατώτερα, άπό προηγουμένως, δρια απαιτήσεων εφαρμοζο
μένων έπί νέου πλοίου. 

(2) Έπισκευαί, μετασκευαί και τροποποιήσεις μείζονος χαρακτήρος ώς και 
ό σχετικός προς αύτάς εξοπλισμός, δέον νά είναι σύμφωνοι προς τάς απαιτή
σεις, αΐτινες εφαρμόζονται έπί νέου πλοίου, καθ' δσον ή Αρχή κρίνει εδλογον 
και πρακτικόν. 

"Αρθρον Π 
Ζώναι και περιοχαί 

(1) Πάν πλοΐον, έπί του οποίου εφαρμόζεται ή παρούσα Σύμβασις, οφείλει 
νά συμμορφοΰται προς τάς απαιτήσεις αΤτινες εφαρμόζονται έπ' αύτου είς τάς 
ζώνας και περιοχάς, αϊ όποΐαι περιγράφονται είς το Παράρτημα II. 

(2) Πάς λιμήν κείμενος έπί της παραμεθορίου γραμμής μεταξύ δύο ζωνών 
ή περιοχών, θά θεωρήται δτι κείται εντός της αυτής ζώνης ή περιοχής άπό ή διά 
τήν οποίαν τό πλοΐον καταπλέει ή αναχωρεί. 
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"Αρθρον 12 * 
Καταβύθισις 

(1) Εντός· τών προβλεπομένων είς τάς παραγράφους (2) και (3) του πα
ρόντος "Αρθρου, αϊ έπί των πλευρών του πλοίου κανονικαί γραμμαί φορτώ
σεως, αϊ αντιστοιχουσαι προς τήν έποχήν του έτους και τήν ζώνην ή περιοχήν φ. 
ένθα ευρίσκεται το πλοΐον, δέν θά βυθίζω νται υπό τό ϋδωρ κατά τόν χρόνον 
καθ' δν τό πλοΐον ανάγεται προς τό πέλαγος, διαρκουντος του πλου ή κατά 
τόν κατάπλουν. 

(2) "Οταν έν πλοΐον ευρίσκεται εντός γλυκέος ύδατος μοναδικής πυκνότητος, 
ή κανονική γραμμή φορτώσεως δύναται νά βυθισθή ύπό τό ϋδωρ κατά τό έπι
τρεπόμενον διά γλυκό ϋδωρ ποσόν τό άναγραφόμενον έπί του πιστοποιητικού 
ΔιεθνοΟς Γραμμής Φορτώσεως (1966). 'Οπουδήποτε ή πυκνότης εΐναι διάφορος 
της μονάδος, τό έπιτρεπόμενον ποσόν θά εΐναι άνάλογον της διαφοράς μεταξύ 
1.025 καΐ της πραγματικής πυκνότητος. 

(3) "Οταν εν πλοΐον άναχωρή άπό λιμένα κείμενον έπί τίνος ποταμού ή εντός 
εσωτερικών υδάτων, θά" έπιτρέπηται μεγαλύτερα φόρτωσις, ή οποία θά εΐναι 
ανάλογος προς. τό βάρος των.καυσίμων και λοιπών υλικών άτινα θά κατανα
λωθώσι κατά τόν πλουν μεταξύ του σημείου αναχωρήσεως καΐ της θαλάσσης. 

"Αρθρον 13 
Έπιθεώρησις, έξέτασις και χάραξις 

Ή έπίθεώρησις, έξέτασις καΐ" χάραξις τών πλοίων, είς δ,τι άφορα τήν έφαρ
μογήν τών παρόντων Κανονισμών καΐ ή χορήγησις τών απαλλαγών, θά ένερ
γώνται ύπό οργάνων του Κράτους. Έν πάση δμως περιπτώσει,. δύναται ή 
'Αρχή νά έμπιστευθή τήν έπιθεώρησιν, έξέτασιν καΐ χάραξιν είτε είς έντεταλ ** 
μένους προς τοΟτο Έπιθεωρητάς, είτε είς 'Οργανισμούς, ανεγνωρισμένους παρ* 
αύτης. ΕΙς πάσας τάς περιπτώσεις ή ενδιαφερόμενη 'Αρχή εγγυάται τήν πλη
ρότητα καΐ αρτιότητα της επιθεωρήσεως, εξετάσεως και χαράξεως. 

: "Αρθρον''1.4 ^ 
: Άρχικαί καΐ περιοδικά! επιθεωρήσεις καί εξετάσεις 

(1) Παν πλοΐον δέον νά ύποβάλληται είς τάς κατωτέρω άνάφερόμένας επι
θεωρήσεις καί εξετάσεις : ; " ' * 

(α) Έπιθεώρησιν πρίν ή τό πλοΐον τεθη έν υπηρεσία, ήτις δέον νά περί. 
λαμβάνη πλήρη έπιθεώρησιν της κατασκευής καί τοΟ εξοπλισμού, καθ' 
δσον χρονον τό πλοΐον καλύπτεται ύπό της παρούσης Συμβάσεως. "Η 
Έπιθεώρησις δέον νά είναι τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζη δτι at δια
τάξεις, τό ποιόν του ύλικοΟ καί at διαστάσεις του ύλικοΟ συμμορ
φουνται πλήρως προς τάς απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως. 

(β) Περιοδικήν Έπιθεώρησιν κατά διαστήματα καθοριζόμενα ύπό της 
"Αρχής, άλλα μή υπερβαίνοντα τά πέντε έτη kat ή .οποία δέον νά είναι 
τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζη δτι ή κατασκευή, ό εξοπλισμός, at δια
τάξεις, τό ποιόν ύλικοΟ καί at διαστάσεις ύλικοΟ συμμορφοΟνται πλή
ρως προς τάς απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως. ' 

(γ) Περιοδικήν Έπιθεώρησιν εντός τριών μηνών εϊτε καθ' έκάστην έτησίαν 
συμπλήρωσιν της ημερομηνίας εκδόσεως του πιστοποιητικού, προς 
έξασφάλισιν δτι δέν έγένόντο μετασκευαΐ είς τό σκάφος ή τάς ύπερ
κατασκευάς, αΐτινες ήθελον επηρεάσει τους καθορίζοντας τήν θέσιν 
τής γραμμής φορτώσεως υπολογισμούς ώς. καί προς έξασφάλισιν της 
είς ίκανοποιητικήν κατάστάσίν συντηρήσεως τών εξοπλισμών καί * 
συσκευών διά <· 

(i) τήν προστασίαν τών ανοιγμάτων 
 (ii) τάίπροφυλακτικά στυλίδια' 

(in) τά ανοίγματα τοΟ παραπέτου" καί * 
(iv) τά μέσα καθόδου είς, τά διαμερίσματα πληρώματος. 
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(2) ΑΙ περιοδικοί επιθεωρήσεις, αϊ αναφερόμενοι έν παραγράφω (1) (ν) τοΟ 

παρόντος άρθρου δέον να όπισθογραφηθοΟν είς τό πιστοποιητικόν ΔιεθνοΟς 
Γραμμής Φορτώσεως Π966) ή είς τό πιστοποιητικόν 'Απαλλαγής ΔιεθνοΟς 
Γραμμής Φορτώσεως το έκδιδόμενον είς πλοΐον άπαλλασσόμενον κατά τήν πα. 
ράγραφον (2) τοΟ άρθρου 6 της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 15 
Τήρησις των ορών μετά τήν Έπιθεώρησιν 

Μετά τήν συμπλήρωσιν μιας επιθεωρήσεως κατά τό άρθρον 14, ουδεμία μετα
βολή επιτρέπεται εις τήν κατασκευήν, έξοπλισμόν, διατάξεις, ποιόν καΐ διαστά
σεις όλικοΟ των οποίων έ γ ^ ν ε τ ο έπιθεώρήσις άνευ εγκρίσεως τής 'Αρχής. 

"Αρθρον 16 
"Εκδοσις Πιστοποιητικών 

(1) Πιστοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής Φορτώ
σεως (1966), θά εκδίδεται διά παν πλοΐον κατόπιν Επιθεωρήσεως καΐ Χαράξεως 
συμφώνως προς τήν παροΟσαν Σύμβασιν. 

(2) Πιστοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Απαλλαγής ΔιεθνοΟς Γραμ
μής Φορτώσεως, θά εκδίδεται διά πάν πλοΐον, είς τό όποιον έχορηγήθη απαλ
λαγή συμφώνως προς τήν παράγραφον (2) ή (4) τοΟ "Αρθρου 6. 

(3) Τοιαύτα πιστοποιητικά θά έκδίδωνται ύπό τής 'Αρχής ή ύπό παντός προ
σώπου ή όργανισμοΟ δεόντως ύπ* αυτής εξουσιοδοτημένων. ΕΙς πασαν περί
πτωσιν η "Αρχή αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη ν διά τό πιστοποιητικόν. 

(4) Ανεξαρτήτως πάσης άλλης διατάξεως τής παρούσης Συμβάσεως, παν 
πιστοποιητικόν διεθνούς γραμμής φορτώσεως, δπερ ευρίσκεται έν ίσχύΐ καθ' δν 
χρόνον άρχεται ή Ισχύς τής παρούσης Συμβάσεως, διά τήν Κυβέρνησιν τοΟ 
Κράτους τήν σημαίαν του οποίου φέρει τό πλοΐον, θά παραμείνη έν ίσχύχ επί 
δύο έτη ή μέχρι λήξεως του έάν λήγη πρό τής παρελεύσεως των δόο ετών. Μετά 
τόν χρόνον τοΟτον, θά άπαιτήται Πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής Φορτώσεως 
(1966). 

"Αρθρον 17 
"Εκδοσις Πιστοποιητικό© παρ* άλλης Κυβερνήσεως 

(1) Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται αίτήσει άλλου Συμβαλλομένου Κρά
τους, νά διάταξη τήν έπιθεώρησιν πλοίου τινός καΐ έάν πεισθή δτι πληρούνται 
αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, νά προβή ή νά εξουσιοδότηση τήν £KOO
σιν Πιστοποιητικού ΔιεθνοΟς Γραμμής Φορτώσεως (1966) διά τό πλοΐον συμ
φώνως προς τήν παροΟσαν Σύμβασιν. 

(2) Άντίγραφον τοΟ Πιστοποιητικού, άντίγραφον τής καταρτισθείσης κατά 
τόν υπολογισμόν του Οψους εξάλων εκθέσεως επιθεωρήσεως ώς καί άντίγραφον 
των υπολογισμών δέον νά διαβιβασθούν τό ταχύτερον δυνατόν είς τήν αιτούσαν 
Κυβέρνησιν. 

(3) Πιστοποιητικόν οϋτως έκδιδόμενον δέον νά περιέχη δήλωσιν έμφαίνουσαν 
δτι εξεδόθη αίτήσει τής Κυβερνήσεως τοΟ Κράτους τήν σημαίαν του οποίου 
φέρει ή θά φέρη τό πλοΐον καί θά έχη τήν αυτήν ίσχύν καί άπολαύη τής αυτής 
αναγνωρίσεως ώς καί πιστοποιητικόν έκδιδόμενον κατά τό "Αρθρον .16. 

(4) Ουδέν πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής Φορτώσεως (1966) θά εκδίδεται 
διά πλοΐον τό όποιον φέρει τήν σημαίαν ενός Κράτους ή Κυβέρνησις του οποίου 
δέν εΤναι Συμβαλλόμενη Κυβέρνησις. 

"Αρθρον 18 
Τύπος Πιστοποιητικών 

(1) Πάντα τά πιστοποιητικά δέον νά εΐναι συντεταγμένα είς τήν έπίσημον 
γλώσσαν ή γλώσσας τοΟ Κράτους ύπό του οποίου εκδίδονται. Έάν ή χρησι
μοποιούμενη γλώσσα δέν εΤναι οΰτε ή 'Αγγλική, οΰτε ή Γαλλική, τό κείμένον 
δέον νά περιλαμβάνη μετάφρασιν είς μίαν των ώς άνω δύο γλωσσών. 
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(2) Ό τύττος των πιστοποιητικών δέον. νά είναι σύμφωνος προς τά έν τω Πα
ραρτήματα 111 παρατιθέμενα υποδείγματα. Ή διάταξις του έντυπου μέρους 
παντός προτύπου πιστοποιητικοί") οέον νά είναι ακριβώς όμοία προς τήν των 
εκδιδομένων πιστοποιητικών ώς ι·αί· εις τά κεκυρωμένα αντίγραφα τούτων. 

Αρθρον 19 
Διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικών 

(1) Πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής Φορτώσεως (1966) θά εκδίδεται διά 
χρονικήν περίοδον καθοριζομένην υπό τής Αρχής, και ή οποία δέν θά ύπερ
βαίνη τά πέντε έ'τη άπό τής ημερομηνίας τής εκδόσεως. 

(2) Έάν, μετά τήν άναφερομένην εις τήν παράγραφον (1) (β) του "Αρθρου 
14 περιοδικήν έπιθεώρησιν, δέν δύναται νά έκδοθή νέον πιστοποιητικόν δι* έν 
πλοΐον πρό τής λήξεως τοΟ αρχικώς εκδοθέντος πιστοποιητικού, τό πρόσωπον 
ή ό 'Οργανισμός ό όποιος ενήργησε τήν έπιθεώρησιν δύναται νά παρατείνη τήν 
Ισχύν του αρχικού πιστοποιητικού διά χρονικήν περίοδον μή ύπερβαίνουσαν 
τους πέντε μήνας. Ή τοιαύτη παράτασις θά όπισθόγραφηθή είς τό Πιστοποιη
τικόν και θά χορηγήται μόνον δταν δέν έχουν έκτελεσθή μετασκευαΐ είς τήν 
κατασκευήν, έξοπλισμόν, διατάξεις, ποιόν και διαστάσεις ύλικου αΐτινες ήθελον 
επηρεάσει τό ϋψος εξάλων του πλοίου. 

(3) Πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής Φορτώσεως (1966) θά άκυρουται υπό 
τής 'Αρχής, έάν συντρέχη οΙαδήποτε των κάτωθι προϋποθέσεων : 

(α) "Εχουν λάβει χώραν ύλικαι μετασκευαι είς τό σκάφος ή τάς ύπερ
κατασκευάς, τοιαυται ώστε νά καθιστούν ύποχρεωτικόν τόν καθορι
σμόν ηύξημένου ΰψους εξάλων. 

(β) Ό μνημονευόμενος εις τήν ύποπαράγραφον (γ) της παραγράφου (1) 
του "Αρθρου 14 έξαρτισμός καΐ μέσα, δέν συντηρούνται εις ίκανοποιη
τικήν κατάστασιν. j ^ ; : ; , / '  . ^ \ . 

(γ) Τό πιστοποιητικόν δέν έχει όπισθόγραφηθή, διά νά δείξη δτι τό πλοΐον 
έχει έπιθεωρηθή, ώς προβλέπεται είς τήν ύποπαράγραφον (γ) τής πα. 
ραγράφου (1) του "Αρθρου 14. 

(δ) Ή κατασκευαστική Ισχύς του πλοίου έχει μειωθή μέχρι τοιούτου ση
μείου ώστε τό πλοΐον νά κρίνεται μή ασφαλές. 

(4) —(α) Ή διάρκεια ίσχύος Πιστοποιητικού 'Απαλλαγής Διεθνούς Γραμμής 
Φορτώσεως εκδοθέντος ύπό τής 'Αρχής διά πλοΐον άπαλλαγέν κατά τήν παρά
γραφον (2) του "Αρθρου 6, δέν θά ύπερβαίνη τά πέντε έτη άπό τής ημερομη
νίας τής εκδόσεως του. Τοιούτον πιστοποιητικόν θά υπόκειται είς τήν διαδι
κασίαν τής ανανεώσεως, όπισθογραφήσεως και ακυρώσεως, όμοίαν προς τήν 
προβλεπομένην κατά τό παρόν "Αρθρον διά Πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής 
Φορτώσεως (1966). 

({$} Ή Ισχύς του* Πιστοποιητικού 'Απαλλαγής ΔιεθνοΟς Γραμμής Φορτώσεως 
τοΟ εκδοθέντος διά πλοΐον δπερ απηλλάγη κατά τήν παράγραφον (4) τοΟ "Αρ
θρου 6, θά περιορισθώ είς τό μεμονωμένον ταξείδιον, δι* β εξεδόθη τό πιστό: 
ποιητικόν τοΟτο. 

(5) Πιστοποιητικόν έκδιδόμενον είς πλοΐον ύπό τίνος Αρχής, θά παύση νά 
Ισχόη κατά τήν άλλαγήν σημαίας τοΟ πλοίου τούτου. 

"Αρθρον 20 
Παραδοχή Πιστοποιητικών 

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα ύπό τίνος τών Συμβαλλομένων Κρατών,, συμφώ
νως προς τήν παροΟσαν Σύμβασιν θά αναγνωρίζονται ύπό τών λοιπών Συμ
βαλλομένων Κρατών καΐ θά θεωρώνται, δι' απαντάς τους ύπό τής παρούσης 
Συμβάσεως καλυπτομένους σκοπούς, ώς έχοντα τήν αυτήν Ισχύν, ή ν καΐ τά 
πιστοποιητικά τά εκδιδόμενα παρ* αυτών. 
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"Αρθρον 21 
"Ελεγχος 

(1) Πλρΐα έφωδιασμένα διά πιστοποιητικούεκδοθέντος συμφώνως προς τό 
"Αρθρον 16 ή τό "Αρθρον 17, υπόκεινται είς έ'λεγχον είς τους λιμένας των λοι
πών Συμβαλλομένων Κρατών ύπό εξουσιοδοτημένων προς τουχο υπαλλήλων 
τών Κροττών τούτων. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη θα διαπιστώνουν δτι δ τοιού
τος έλεγχος ασκείται καθ* δσον κρίνεται εϋλογον και πρακτικόν, αποβλέπων 
είς την έξακρίβωσιν υπάρξεως έπ! τοΟ πλοίου πιστοποιητικού έν ίσχύϊ κατά 
τήν παρουσαν Σύμβασιν. Έάν δέν ύπάρχη έν Ισχύϊ πιστοποιητικόν Διεθνούς 
Γραμμής Φορτώσεως (1966),,ό τοιούτος έλεγχος θα περιορίζηται είς τήν έξα
κρίβωσιν δτι : 

(α) Τό πλοΐον δέν είναι φορτωμένον πέραν τών ύπό του πιστοποιητικού 
επιτρεπομένων ορίων. 

(β) Ή θέσις της γραμμής φορτώσεως του πλοίου ανταποκρίνεται προς τό 
πιστοποιητικόν, καΐ 

(γ) τό πλοΐόν δέν έχει ύποστή ύλικάς μετασκευάς, άναφορικώς μέ τά ανα
γραφόμενα είς τάς υποπαραγράφους (α) και (β) τής παραγράφου 
(3) του "Αρθρου 19, τοιαύτας ώστε νά εΐναι έκδήλως άκατάλληλον νά 
άναχθή είς τό πέλαγος χωρίς κίνδυνον διά τήν άνθρωπίνήν ζωήν.. 

Έάν ύπάρχη έπ! του πλοίου έν ίσχύϊ πιστοποιητικόν 'Απαλλαγής Διεθνούς 
Γραμμής Φορτώσεως, ό τοιούτος έλεγχος θα περιορίζηται ε'ις τήν έξακρίβωσιν 
δτι τό πλοΐον συμμορφουται προς τάς έν τω πιστοποιητικώ τούτω συνομολογη
θείσας διατάξεις. 

(2) Έάν, δ τοιούτος έλεγχος άσκήται κατά τήν ύποπαράγραφον (γ) τής 
παραγ. (1) του παρόντος "Αρθρου, θά άσκήται μόνον καθ' δσον ήθελε κριθή 
άναγκαΐον προς διαπίστωσα/ δτι τό πλοΐον δέν θά άποπλέύση. μέχρις δτου δυ
νηθή νά άνοτχθή είς τό πέλαγος χωρίς κίνδυνον διά τους έπιβάτας ή τό πλήρωμα. 

(3) Έάν κατά τήν ένέργειαν του προβλεπομένου έν τω παρόντι "Αρθρω 
έλεγχου, γεννηθή ζήτημα οίασδήποτε παρεμβάσεως, δ ενεργών τόν έλεγχον 
υπάλληλος υποχρεούται νά είδοποιή τό ταχύτερον εγγράφως τόν Πρόξενον ή 
τόν διπλωματικόν άντιπρόσωπον του· Κράτους, τήν σημαίαν του οποίου φέρει 
τό πλοΐον περ! τής αποφάσεως ταύτης ώς κα! δλων τών συνθηκών, ύφ* άς ή 
τοιαύτη παρέμβασις κατέστη αναγκαία . 

"Αρθρον 22 
Προνόμια 

Τά έκ τής παρούσης Συμβάσεως προνόμια δέν δύνανται νά είναι απαιτητά 
υπέρ τίνος πλοίου, έκτος έάν τούτο κέκτηται έν ίσχύϊ πιστοποιητικόν εκδοθέν 
κατά τάς διατάξεις τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 23 
'Ατυχήματα 

(1) Έκαστη 'Αρχή αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά επιλαμβάνεται ανακρί
σεως έπ! παντός σοβαρού ναυτικού ατυχήματος έπισυμβαίνοντος είς πλοΐα διά 
τά όποια είναι υπεύθυνος και τά όποια υπόκεινται είς τάς.διατάξεις τής πα
ρούσης Συμβάσεως, δταν αϋτη κρίνη δτι τοιαύτη άνάκρισις δύναται νά συμ. 
βάλη είς τόν καθορισμόν μεταβολών εις τήν Σύμβασιν, αΐτινες θά ήτο έπιθυ
μητόν νά έπενεχθουν. 

(2) "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά με
ταβιβάζη είς τόν Όργανισμόν πασαν κατάλληλον πληροφορίαν σχέτικήν προς 
τά συμπεράσματα τών ανακρίσεων τούτων. Ουδεμία έ'κθ^σις ή σ.ύστσσις του 
'Οργανισμού βασιζόμενη είς τάς πληροφορίας ταύτας θά άποκαλύπτη τήν 
ταυτότητα ή τήν εθνικότητα τών περί ών πρόκειται πλοίων ουδέ θά καταλο. 
γίζη..ή θά έπιρρίπτη καθ' οιονδήποτε τρόπον τήν εύθύνην του ατυχήματος είς 
πλοΐον ή πρόσωπον τι. ■ , 
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Αρθρον 24 
Προϋφιστάμενσ· ■ Συνθήκαι και Συμβάσεκ, 

( Ι ) Πάσα άΛλη συνθήκη, σύμβασις ή συμφωνία άφορώσα .θέματα σχετικά με 
την γραμμήν φορτώσεως, ευρισκομένη έν Ισχύϊ σήμερον μεταξύ των Κυβερνή

σεων μελών της παρούσης ΣυμΟάσεως θέλει εξακολουθήσει να έ'χη πλήρη 
ίσχύν καθ' δλην αυτήν την διάρκριαν, δσον άφορα είς : 

(α) Τά πλοΐα, έφ' ών δέ\ έψ αρμόζεται ή παρούσα Σύμβασις' και 
(β) τα πλοΐα, έφ' ών εφαρμόζεται μεν ή παρούσα Σύμβασις, άλλα έπί των 

ζητημάτων μόνον εκείνων διά τά όποΐα δεν προβλέπει αϋτη ρητώς. 
(2) Είς περίπτωσιν καθ' ην αϊ τοιαυται συνθήκαι, συμβάσεις ή συμφωνίαι 

συγκρούονται προς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, αϊ διατάξεις της 
παρούσης Συμβάσεως ύπερισχύου··.. 

Άρθρον 25 
Ειδικοί Κανόνες θεσπιζόμενοι κατόπιν Συμφωνίας 

Όσάκις, κατά τήν παρουσαν Σύμβασιν, θεσπίζωνται ειδικοί Κανόνες διά συμ
φωνίας μεταξύ δλων τών Συμβαλλομένων Κρατών ή μερικών έξ αυτών, οί 
Κανόνες οΰτοι δέον νά γνωστοποιώνται είς τον Όργανισμόν ίνα άνακοινώνται 
είς δλα τά Συμβαλλόμενα Κράτη. 

"Αρθρον 26 
Άνακοίνωσις Πληροφοριών 

(1) Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά ανακοι
νώνουν και καταθέτουν είς τον Όργανισμόν : 

(α) επαρκή αριθμόν υποδειγμάτων τών ύπ' αυτών εκδιδομένων, κατά τάς 
διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, πιστοποιητικών προς διανομήν 
είς τά Συμβαλλόμενα Κράτη" 

(β) τό κείμενον τών Νόμων και Διαταγμάτων, Διαταγών, Κανονισμών καΐ 
λοιπών έπί διαφόρων θεμάτων έγγραφων, ατινα έδημοσιεύθησαν εντός 
τών πλαισίων τών σκοπών της παρούσης Σ υμβάσεως: "ICGCIP

(γ) κατάλογον τών μή Κυβερνητικών 'Οργανισμών, οΐτινες' έχουν έξου
σιοδοτηθή νά ενεργούν διά λογαριασμόν τών κατά τόν χειρισμόν θε
μάτων άφορώντων είς τήν γραμμήν φορτώσεως, ίνα κοινοποιηθή είς 
τά Συμβαλλόμενα Κράτη. 

(2) "Εκαστον Συμβαλλόμενον .Κράτος συμφωνεί δπως διαθέτη εις οιονδή
ποτε Συμβαλλόμενον Κράτος, τη αιτήσει του, πάσαν σχετική ν προς τάς ύπ' 
αύτου θεσπισθείσας διατάξεις πληροφορίαν. 

"Αρθρον 27 
'Υπογραφή, 'Αποδοχή και Προσχώρησις 

(1) Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογράφήν έπί 
τρεις μήνας άπό της 5ης 'Απριλίου 1966 και έν συνεχεία ανοικτή προς προσχώ
ρησιν. 

ΑΙ Κυβερνήσεις τών Κρατών—μελών τών 'Ηνωμένων Εθνών, ή οιουδήποτε έκ 
τών εξειδικευμένων 'Οργανισμών ή του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής Ενερ
γείας ή μέλη του ΔιεθνοΟς Δικαστηρίου δύνανται νά προσχωρήσουν εις τήν 
Σύμβασιν, διά : 

(α) Της υπογραφής άνευ επιφυλάξεως, δσον άφορα εις τήν άποδοχήν 
(β) της υπογραφής μετ' επιφυλάξεως της αποδοχής, ακολουθούσης, της 

αποδοχής' ή 
(ν)

 τ
ήζ προσχωρήσεως. 

(2) Ή αποδοχή ή ή προσχώρησις γίνεται διά καταθέσεως έγγραφου δηλώ
σεως αποδοχής η\ προσχωρήσεως παρά τω Όργανισμώ, δστις οφείλει νά είδο
ποιή πάντα τά Κράτη, ατινα ήδη άπεδέχθησαν τήν Σύμβασιν ή προσεχώρησαν 
εΙς αυτήν περί πάσης νέας αποδοχής ή προσχωρήσεως ώς καΐ τής ημερομηνίας 
της λήψεως της. 
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■ ·  · . · ■ "Αρθρον 28 
, ' "Εναρξις Ισχύος 

(1) Ή παροΟσα Σύμβασις θέλει τεθή έν'Ισχύϊ δώδεκα .μήνας μετά τήν ήμε
ρομηνίαν κατά τήν οποίαν θά έχουν, συμφώνως προς τό "Αρθρον 27, υπογράψει 
άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν άποδοχήν ή καταθέσει έγγραφα αποδοχής ή 

• ^ προσχωρήσεως τουλάχιστον δέκα πέντε Κυβερνήσεις Κρατών, εις τάς οποίας 
θά περιλαμβάνωνται επτά Κράτη κατέχοντα έκαστον πλοία ολικής χωρητικό
τητος'ούχΐ μικροτέρας του ενός εκατομμυρίου κόρων. Ό 'Οργανισμός θέλει 
ειδοποιήσει πάντα τά ύπογράψαντα ή προσχωρήσαντα είς τήν παρουσαν Σύμ
βασιν Κράτη, περί της ημερομηνίας, καθ* ήν αυτή θέλει τεθή έν Ισχύΐ. 

(2) Ή αποδοχή ή ή προσχφρησις, δια τά Κράτη, τά όποια κατέθεσαν έγγρα
φον αποδοχής ή. προσχωρήσεως είς τήν παρουσαν Σύμβασιν κατά τήν διάρ
κειαν τών έν παραγράφω (1) του παρόντος "Αρθρου μνημονευομένων δώδεκα 
μηνών, θά πραγματοποιηθή κατά τήν έναρξιν ίσχύος της παρούσης Συμβά
σεως ή τρεις μήνας, μετά τήν ήμερομηνίαν τής καταθέσεως του έγγραφου τής 
αποδοχής ή προσχωρήσεως, οποιαδήποτε είναι ή βραδύτερα ημερομηνία. 

(3) Προκειμένου περί Κρατών, τά όποια μετά τήν έναρξιν Ισχύος τής πα
ρούσης Συμβάσεως, κατέθεσαν έγγραφον αποδοχής ή προσχωρήσεως είς αυ
τήν, ή Σύμβασις θά τεθή έν Ισχύΐ τρεις μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν της κατα
θέσεως του έγγραφου τούτου. 

(4) Μετά τήν ήμερομηνίαν καθ* ήν θά έχουν τηρηθή όπτασαι αϊ άπαιτούμεναι 
προϋποθέσεις ϊνα έπιτευχθή τρόποποίησίς τις είς τήν έν Ισχύΐ παρουσαν Σύμ
βασιν ή θά έχουν κατατεθή άπασαι αί κατά τήν υποπαράγραφο ν (β) τής παρα
γράφου (2) του "Αρθρου 29 άποδοχαΐ έν περιπτώσει τροποποιήσεως δι* όμο

0*τ θύμου αποδοχής, παν κατατιθέμενον έγγραφον αποδοχής ή προσχωρήσεως θά 
θεωρήται δτι απευθύνεται προς τήν Σύμβασιν ούτωσΐ τροποποιημένη ν. 

"Αρθρον 29 
U Τροποποιήσεις 

(1) Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά τροπόποιηθή τη προτάσει Συμβαλ
λομένου τινός Κράτους ακολουθούμενης οίασδήποτε τών έν τω πάρόντι "Αρθρω 
καθοριζομένων διαδικασιών. 

(2) Τροποποίησις δι* ομόθυμου αποδοχής : 
(α) 'Επί τη αιτήσει οίουδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών, πασά πρό. 

τασις τροποποιήσεως τής παρούσης Συμβάσεως δέον νά άνακοινωθή 
ύπό του 'Οργανισμού είς πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη προς έξέ
τασιν μέ τόν σκοπόν τής ομόθυμου αποδοχής. 

(β) ΟΙαδήποτε τοιαύτη τροποποίησις θέλει τεθή έν ίσχύ( δώδεκα μήνας 
μετά τήν ήμερομηνίαν τής αποδοχής της ύφ' δλων τών Συμβαλλομένων 
Κρατών, .έκτος έάν συμφωνηθή δπως τούτο συμβή ένωρίτερον. Συμ
βαλλόμενον Κράτος, τό όποιον δέν άνακοινοϊ είς τόν 'Οργανισμόν 
άπόφασίν του περί αποδοχής ή απορρίψεως τής τροποποιήσεως εντός 
τριετίας άπό τής πρώτης περί ταύτης ανακοινώσεως του τελευταίου, 
θά θεωρήται δτι απεδέχθη τήν τροποποίησιν. 

(γ ) Πάσα προτεινομένη τροποποίησις θά θεωρήται απορριφθείσα, έάν δεν 
έγένετο αποδεκτή κατά τήν ύποπαράγραφον (β) τής παρούσης παρα
γράφου εντός τριετίας, άφ' ής τό πρώτον άνεκοινώθη ύπό του 'Οργα
νισμού" είς πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη. 

«^, (3) Τροποποίησις κατόπιν εξετάσεως είς τόν Όργανισμόν : 
ί α ) Τή αΙτήσει Συμβαλλομένου τ(νός Κράτους, πάσα ύπ* αύτου προτει

νομένη τροποποιησκ εύ, τήν βαρούσαν Σύμβασιν θά έξετάζηται είς 
τόν Όρναν.σμόν Εάν υΐοθετηθή άπό τή\ πλειοψηφίαν τών δύο τρί

* των τών παρόντων καΐ ψηφιζόντων μελών είς τήν 'Επιτροπών Ναυτικής 
Ασφαλείας τοΟ Όρνανισμου. ή τροποποίησις δέον νά γνωστοποιηθώ 
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προς άπαντα τά ΜεΛ.η τοΰ Οργανισμού και άπαντα τά Συμβαλλόμενα 
Κράτη τοΓ>/όχιο(<Μ rf |ΐή\<χ<, πριν ή έξετασθή όαό της Συνελεύσεως * 
Η>0 Ό ρ )'«Λ\ ισμοό. 

(β) 'Εάν υίοθετηθή άπό την πλειοψηφίαν τών παρόντων και ψηφιζόντων 
μελών της Συνελεύσεως, ή τροποποίησις δέον ι ά γνωστοποιηθή ύπό 
του 'Οργανισμού είς πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη προς άποδοχήν. ± 

(γ ) Ή τοιαύτη τροποποίησις θέλει ισχύσει δώδεκα μήνας μετά την ήμερο
μηνίαν καθ' ην έγένετο αποδεκτή ύπό τών δύο τρίτων τών Συμβαλ 
λομένων Κρατών. Ή τροποποίησις θέλει Ισχύσει · δι ' άπαντα τά Συμ
βαλλόμενα Κράτη, εξαιρέσει εκείνων τά όποΐα, πρό της ενάρξεως της 
Ισχύος της, έδήλωσαν δτι δέν αποδέχονται τήν τροποποίησιν. 

(δ) Ή Συνέλευσις, διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών παρόντων και 
ψηφιζόντων μελών, συμπεριλαμβανομένων τών δύο τρίτων τών παρόν
των καΐ "ψηφιζόντων και έ'ν τη Επιτροπή Ναυτικής' 'Ασφαλείας άντι
προσωπευομένων Κρατών δύναται νά καθορίση, κατά τόν χρόνον άπο. 

 δοχής τής τροποποιήσεως, δτι αυτή είναι τοιαύτης σπουδαιότητος, ώστε 
οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Κράτος, όπερ ήθελεν υποβάλει δήλωσιν, 
κατά τήν υποπαράγραφο ν (γ) και δέν ήθελεν άποδεχθή τήν τροπο
ποίησιν εντός περιόδου δώδεκα μηνών μετά τήν έναρξιν ισχύος της, 
θέλει παύσει νά συμμετέχη είς τήν παρουσαν Σύμβασιν, κατά τήν λήξιν 
τής ρηθείσης προθεσμίας. Ό τοιούτος καθορισμός θά υπόκειται είς. 
προηγουμένην άποδοχήν έκ μέρους τών δύο τρίτων τών Συμβαλλο
μένων είς τήν παρουσαν Σύμβασιν Κρατών. 

(ε) Ουδέν τών έν τή παραγράφω ταύτη καθοριζομένων ήθελεν εμποδίσει 
Συμβαλλόμενον τ ι Κράτος, δπερ πρώτον προέτεινε τήν έπιβολήν τρο. 

ν ποποιήσεώς τίνος είς τήν παρουσαν Σύμβασιν, κατά τήν παρουσαν 
παράγραφον, άπό τής χωρήσεως έν παντ1 ,,χρόνω είς τοιαύτ^ν.ϊ;έναλΓ * * 
Χακτική'ν ένέργειαν, ήν ήθελε κρίνεΓ επιθυμητή ν κατά τάς διατάξεις 
τών παραγράφων (2) ή (4) του παρόντος "Αρθρου. 

(4) Τροποποίησις κατόπιν διασκέψεως : 
(α) Τή αιτήσει Συμβαλλομένου τινός Κράτους, έχοντος τήν συγκατάθεσιν 

τουλάχιστον του ενός τρίτου τών Συμβαλλομένων Κρατών, θά συγκα
λήται ύπό του 'Οργανισμού διάσκεψις τών Κρατών, προς τόν σκοπόν 
τής εξετάσεως τροποποιήσεων είς τήν παρουσαν Σύμβασιν. 

(β) Πάσα τροποποίησις γενομένη αποδεκτή κατά μίαν τοιαύτην διάσκεψιν 
ύπό τής πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών έκ τών Συμβαλλομένων Κρα
τών παρόντων και ψηφιζόντων, δέον νά γνωστοποιηθή ύπό του 'Οργα
νισμού έίς πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη προς άποδοχήν. 

(γ) Ή τοιαύτη τροποποίησις θέλει Ισχύσει δώδεκα μήνας μετά τήν ήμερο
μηνίαν καθ' ήν έγένετο αποδεκτή ύπό τών δύο τρίτων τών Συμβαλ
λομένων Κρατών. Ή τροποποίησις θέλει ισχύσει δι ' άπαντα τά Συμ
βαλλόμενα Κράτη, εξαιρέσει εκείνων τά όποΐα, πρό τής ενάρξεως τής 
Ισχύος της, έδήλωσαν δτι δέν αποδέχονται τήν τροποποίησιν. 

(δ) Διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών, 
ή συγκληθεΐσα κατά τάς διατάξεις τής υποπαραγράφου (α) διάσκεψις 
δύναται νά καθορίση κατά τόν χρόνον αποδοχής τής τροποποιήσεως, 
δτι αυτή είναι τοιαύτης σπουδαιότητος, ώστε οιονδήποτε Συμβαλλό
μενον Κράτος, δπερ ήθελεν υποβάλει δήλωσιν, κατά τήν ύποπαρά
γραφον (γ) και δέν ήθελεν άποδεχθή τήν τροποποίησιν εντός περιόδου 
δώδεκα μηνών μετά τήν Ιναρξιν Ισχύος της, θέλει παύσει νά συμμε
τέχη είς τήν παρουσαν Σ ύμβσσιν, κατά τήν λήξιν τής ρηθείσης προ. > * 
θεσμίας, 

(5) Πάσα τροποποίησις τής παρούσης Συμβάσεως γενομένη βάσει του πα
ρόντος "Αρθρου και .άφορώσα τήν κατασκευήν τοϋ 'πλοίου δέον νά έφαρμόζηται 
μόνον,έιτί τών· πλοίων έκείνω\ των οποίων ή :τρόπίς~ ετέθη ή ευρίσκεται εις σχε
τικόν στάδιο ν. κατασκευής, κατά ή μετά τήν ήμέρομηνίαν ενάρξεως Ισχύος τής 
τροποποιήσεως ταύτης. 
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(6) "Ο 'Οργανισμός οφείλει νά είδοποιή πάντα τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
* περί δλων τώ'ν τροποποιήσεων, αΐτινες τίθενται έν Ισχύχ κατά τό. παρόν "Αρθρον 

ώς καΐ περί της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος των. 
(7) Πάσα αποδοχή ή δήλωσις κατά τό παρόν "Αρθρον δέον νά γνωστοποιή

ται γραπτώς εις τόν Όργανισμόν, δστις θά γνωστοποιή λήψιν της αποδοχής ή 
+ δηλώσεως προς δλα τά Συμβαλλόμενα Κράτη. 

"Αρθρον 30 
Καταγγελία 

(1) Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά καταγγελθή παρ' οιουδήποτε Συμ
βαλλομένου Κράτους εις πάντα χρόνον μετά πάροδον πέντε ετών άπό της ημε
ρομηνίας καθ* ήν ή Σύμβασις ήρχισεν Ισχύουσα διά τό Κράτος τοΰτο. 

(2) "Η καταγγελία δέον νά γίνη δι' έγγραφου δηλώσεως απευθυνόμενης εις 
τόν Όργανισμόν, δστις οφείλει να γνωστοποιή είς τά λοιπά Συμβαλλόμενα 
Κράτη τάς λαμβανομένας καταγγελίας καΐ την ήμερομηνίαν λήψεως αυτών. 

(3) Ή καταγγελία θά λαμβάνη ίσχύν έν έτος μετά τήν ήμερομηνίαν της 
λήψεως της σχετικής δηλώσεως ή μετά τήνλήξιν πάσης άλλης μακροτέρας 
χρονικής περιόδου καθοριζομένης έν τη δηλώσει. , . 

"Αρθρον 31 
'Αναστολή 

(1) Έ ν περιπτώσει εχθροπραξιών ή άλλων εξαιρετικών περιστάσεων θιγου
σών τά ζωτικά συμφέροντα Κράτους τινός του οποίου ή Κυβέρνησις έχει προσ
χωρήσει είς τήν παρουσαν Σύμβασιν, τό Κράτος τούτο δύναται νά άναστείλη 
τήν έφαρμογήν του δλου ή μέρους της παρούσης Συμβάσεως. Τό άνάστέλλον 

**" Κράτος κόφείλει αμέσως νά. ειδοποίηση τόν Όργανισμόν περί της τοιαύτης 
αναστολής. „r'.'"■ ' " ' " . ' ' " ■ ' ■ . ' 

(2) Ή τοιαύτη αναστολή δεν στερεί τά άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη παντός 
δικαιώματος έλεγχου,· συμφώνως προς τήν παρουσαν Σύμβασιν, έπΐ τών πλοίων 

φ του άναστείλαντος κράτους, δταν ταύτα ευρίσκονται είς τους λιμένας των. . 
(3) Τό ανάστειλαν τήν; έφαρμογήν τής Συμβάσεως Κράτος, δύναται, άνά 

πασαν στιγμήν, νά έπαναφέρη ταύτην ειδοποιούν αμέσως περί τούτου τόν 
Όργανισμόν. ''" ' ■■ 

(4) Ό 'Οργανισμός οφείλει νά γνωστοποιή είς πάντα· τά ' Συμβαλλόμενα 
Κράτη, τήν άποφάσισθεΐσαν, δυνάμει του παρόντος άρθρου, άναστολήν ή έπα. 
ναφοράν τής εφαρμογής τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 32 
Εδάφη 

(1) —(α) Τά Ηνωμένα "Εθνη, έίς' ας περιπτώσεις έχόύσι τήν Διοίκησίν εδά
φους τινός ή δταν Συμβαλλόμενον Κράτος είναι ύπεύθυνον διά τάς διεθνείς 
σχέσεις εδάφους τινός, δέον δπως, δσόν 'τό δυνατόν ένωρίτερον, συσκεφθώσι 
μετά τής διοικούσης τό έδαφος, .τούτο 'Αρχής, μέ σκοπόν τήν έπέκτασιν τής 
εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως είς τό έδαφος τούτο καΐ δύνανται άνά 
πασαν στιγμήν, διά γραπτής δηλώσεως απευθυνόμενης είς τόν Όργανισμόν, 
νά δηλώσωσιν δτι 'ή παρούσα Σύμβασις θέλει έπεκταθή είς τοιούτον έδαφος. 

(β) Ή παρούσα Σ ύμβασις θά έπεκτείνηται είς τό έν τη γραπτή δηλώσει 
κατονομαζόμενον έδαφος, είτε άπό τής ημερομηνίας τής λήψεως της είτε άπό 
της ημερομηνίας τής καθοριζομένης έν τη δηλώσει. 

(2) —(α) Τά Ηνωμένα Έθνη ή οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Κράτος, άτινα 
όπέβαλον δήλωσιν κατά τήν ύποπαράγραφον' (α) τής παραγράφου (1) του 
παρόντος "Αρθρου, δύνανται άνά πασαν στιγμήν μετά πάροδον πέντε ετών άπό 
τής ημερομηνίας καθ* ή ν έπεξέτάθη είς έδαφος τι ή. εφαρμογή της Συμβάσεως 
νά δηλώσουν γραπτώς είς τόν Όργανισμόν δτι ή παρούσα Συμβασις θέλει 
παύσει νάέφαρμόζηται είς τό έ\ τη δηλώσει άναφερόμενον έδαφος. 



572 

(β) Ή παρούσα Σύμβασις θα παύση νά έπεκτείνηται είς τό έν τη δηλώσει 
άναφερόμενον έδαφος έν Ιτος άπό της ημερομηνίας της λήψεως της δηλώσεως 
ύπό τοΟ 'Οργανισμού fV μετά τήν λήξιν πάσης άλλης μακροτέρας χρονικής πε
ριόδου καθοριζομένης εν τή δηλώσει. 

(3) Ό 'Οργανισμός οφείλει νά είδοποιή πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη 
περί της επεκτάσεως της παρούσης Συμβάσεως είς οιαδήποτε εδάφη, κατά τήν 
παράγραφον (1) του παρόντος "Αρθρου, ώς και περί της λήξεως της τοιαύτης 
επεκτάσεως κατά τάς διατάζεις της παραγράφου (2), καθορίζων είς έκάστην 
περίπτωσιν, τήν ήμερομηνίαν άφ' ής ή παρούσα Σύμβασις έπαυσεν ή θέλει 
παύσει Ισχύουσα. 

"Αρθρον 33 
Κατάθεσις 

(1) Ή παρούσα Σύμβασις θά κατατεθή είς τόν Όργανισμόν και ό Γενικός 
Γραμματεύς του 'Οργανισμού θά διαβίβαση επικυρωμένα πιστά αντίγραφα 
ταύτης είς ολα τά Προσυπογράψαντα Κράτη καΐ είς παν άλλον κράτος τό όποιον 
αποδέχεται τήν παρουσαν Σύμβασιν. 

(2) Ευθύς ώς ή παρούσα Σύμβασις τεθή έν ίσχύϊ θά καταχωρηθή ύπό του 
'Οργανισμού συμφώνως προς τό "Αρθρον 102 του Καταστατικού Χάρτου των 
'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 34 
Γλώσσαι 

Ή παρούσα Σύμβασις εξεδόθη ε'ις απλούν άντίγραφον είς τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν καΐ 
Γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών. 'Επί
σημοι μεταφράσεις είς τήν Ρωσσικήν καΐ "Ισπανική ν γλώσσαν θά ετοιμασθούν 
καΐ κατατεθούν δμοΰ μετά τοΰ ύπογραφέντος πρωτοτύπου. 

ΕΙς πίστωσιν τών ανωτέρω oi κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτη
μένοι προς τόν σκοπόν τούτον ύπό τών Κυβερνήσεων των, υπέγραψαν τήν πα
ρουσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Λονδίνω τήν Πέμπτην 'Απριλίου 1966. 

Διά τήν Κυβέρνησιν της Αργεντινής Δημοκρατίας : 
Η. G MARCO 

('Υπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Κοινοπολιτείας τής Αυστραλίας : 

L. R. DOWNER 
(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου τοΰ Βελγίου : 
VAN DEN BOSCH 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής καΐ επικυρώσεως) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τών Ήνωμένω\ Πολιτειών τής Βραζιλίας : 

GEORGE Α. MACTEL 
(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας : 
, P. DOTNOV 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Καναδά : 

R R MAGGTLMVRAY . 
(Ύπό τόν δρον τής επικυρώσεως) , 

 Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας της Κίνας : 
TSINGCHANG LTU 

; (Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
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Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Δανίας : 
ANDERS ΒΑ(ΉΕ 
Μ. ROSELL 

(Ύπό τόν δρον της αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν της 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας 
KARL SCHUBERT 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας : 
J. MORIN 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Γκάνας : 
Υ. Κ. QUARTEY 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Ελλάδος : 
P. PAGONIS 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 'Ισλανδίας : 
HJALMAR Β. BARDARSON 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 'Ινδίας : 
NAGENDRA SINGH 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής '-Ιρλανδίας : 
Μ. Α. HAYES 
R. RODGERS 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Κράτους του 'Ισραήλ : 
P. MUENCH 
D. PERRY 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας : 
NUNZIO D'ANGELO 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 'Ακτής του Ελεφαντοστού : 
S. ΑΚΕ 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Ιαπωνίας : 

ATSUSHI UYAMA 
TERUTAKA AKUTAGAWA 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν του Κράτους του Κουβέιτ : 

A R TIUSSAIN 
(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
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Διά τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας της Λιβερίας : 
J. D. LAWRENCE 
FRANCIS DENNIS 

(Ύπό τόν δρον της αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν της Μαλαγασιανής Δημοκρατίας : 
JULES Α. RAZAFIMBAHINY 

('Υπό τόν δρον της αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΟ Βασιλείου των Κάτω Χωρών : 
D. W. VAN LYNDEN 

('Υπό τόν δρον της αποδοχής) 

Διά τήν Κυδέρνησιν τής Νέας Ζηλανδίας : 
Τ. L. MACDONALD 

('Υπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Νορβηγίας : 
ARNE SKAUG 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΟ Πακιστάν : 
Α. HILALY 

('Υπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας του Παναμά : 
EUSEBIO Α. MORALES 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας του ΠεροΟ : 
R. ΡΙΝΤΟ Τ. 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τών Φιλιππίνων : 
TIBURCIO C. BAJA 

(Ύπό τόν δρον τής επικυρώσεως ή αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας : 
J. KROSKOWSKI 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής). 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Κορέας : 
GEN. ΗΟΝΚΟΝ LFE 

(Ύπό τόν.δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Νοτίου 'Αφρικής : 
R. KENNY 
Ε. R. BARKER 
F J. CRONJE . · 

- . (Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΟ 'Ισπανικού Κράτους : -

SANTA CRUZ 
;;[.;.= . ' , .-[..·· (Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
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Διά τήν Κυβέρνησιν της Ελβετικής Συνομοσπονδίας : 
Β. DE FISCHER 

(Ύπό τόν δρον της αποδοχής) 

Aid τήν Κυβέρνησιν τοΟ Τρίνινταντ καΐ Τομπάκο : 
J. Α. V. HARPER 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Aid τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Τύνίδος : 
Α. BADRA 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διάτήν Κυβέρνησιν τής Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών: 
Μ. SMIRNOVSKY 

(Ύπό τόν δρον δηλώσεως σχετικής προς τό "Αρθρον 27 (ί) ) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας : 
F. RIZK 

(Ύπό τόν δρον επικυρώσεως μέ τήν δήλώσιν : 
«Ή Κυβέρνησις τής Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρα
τίας εγγράφει τήν άκόλουθον έπιφύλαξιν : Ουδέν, 
έκ τών καθοριζομένων έν τη παρούση Συμβάσει, 
ήθελε, καθ' οίονδήποτε τρόπον, επηρεάσει τους Κα

. .·. · ν, ; * νόνας καΐ Κανονισμούς, οίτινες έξεδόθησαν ύπό τής 
:"■;■ '> '" ■■■■"Αρχής τής Διώρυγος του Σουέζ. Έ ν περιπτώσει 

οιασδήποτε συγκρούσεως μεταξύ αυτών ot τελευταίοι 
θά υπερισχύουν»). 

Διά τήν Κυβέρνησιν του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας 
καΐ Βορείου ' Ι ρλανδίας : 

GILMOUR JENKINS 
BASIL EDWARD BELLAMY 
R, W. BULLMORE 

(Ύπό ,τόν δρον τής αποδοχής) 

Διάτήν Κυβέρνησιν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής : 
Ε. J. ROLAND 
DAVID Β. BANNERMAN Jr. 

(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας : 
MORITZ EIRIS VILLEGAS 

Διάτήν Κυβέρνησιν τής 'Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Γιουγκοσλαυΐας : 

B L A Z E V I C 
(Ύπό τόν δρον τής αποδοχής). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Π Ρ Ο Σ Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ν ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Ε Ω Σ 

Κεφάλαιον Ι .  Γ Ε Ν Ι ΚΑ 
Οί Κανονισμοί προϋποθέτουν δτι ή φύσις κάΙ ή στοιβασία τοΟ φορτίου, ί ρ μ α 

τος κλπ. είναι τοιαΰται ώστε νά έξασφαλίζηται επαρκής ευστάθεια του πλοίου 
καΐ νά άποφεύγηται ή άσκησις υπερβολικών πιέσεων επί της κατασκευής. 

Οί Κανονισμοί προϋποθέτουν επίσης δτι δπου υπάρχουν διεθνείς απαιτήσεις 
άφορώσαι είς τήν εύστάθειαν ή τήν ύποδιαίρεσιν του πλοίου, υπάρχει συμμόρ
φωσις προς τάς απαιτήσεις αύτάς . 

. ' ■ . · . , Κανονισμός 1 
"Αντοχή Σ κ ά φ ο υ ς 

Ή 'Αρχή δέον νά έξασφαλίση δτι ή γενική κατασκευαστική αντοχή του σκά
φους είναι επαρκής διά το αντιστοιχούν προς τό σημειωθέν ϋψος εξάλων βύ
θισμα. Πλοΐα ναυπηγηθέντα και συντηρούμενα κατά τάς απαιτήσεις ανεγνω
ρισμένου όπό της 'Αρχής Νηογνώμονας δύνανται νά θεωρηθούν ώς έχοντα επαρ
κή αντοχή ν. 

. : : . Κανονισμός 2 
'Εφαρμογή 

( 1 )  Τ ά ϋψη εξάλων πλοίων μηχανικώς προωθούμενων ή φορτηγίδων, ποτα
μόπλοιων ή. λριπών άνευ ανεξαρτήτου μέσου προώσεως πλοίων, θά σημειοΟνται 
κατά τάς διατάξεις των Κανονισμών 1—40 .συμπεριλαμβανομένου, του παρόντος 
Παραρτήματος . 
 (2) Είς πλοΐα. μεταφέροντα ξυλείαν έπί του καταστρώματος έκτος ά π ό τό 

καθοριζόμενον έν π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) του παρόντος Κανονισμού ϋψος εξάλων, 
δύναται νά σημειωθη και ϋψος ε ξ ά λ ω ν ' ξ υ λ ε ί α ς κατά τάς διατάξεις των Κανο
νισμών 41—45 του παρόντος Παραρτήματος ; ' 

(3) ΕΙς πλοΐα Ιστιοφόρα, χρησϊμοποιοΟντα τά Ιστία είτε ώς μοναδικόν μέσον 
προώσεως είτε ώς συμπληρωματικόν τοιούτον ώς και είς ρυμουλκά, τό ϋψος 
εξάλων δέον νά σημειοΰται συμφώνως προς τ ά ς διατάξεις τών Κανονισμών 1—40 
συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Παραρτήματος . Ύπό της Α ρ χ ή ς θά καθο
ρίζηται άπαίτησις τοιούτου προσθέτου ϋψους εξάλων; 

(4) Είς ξύλινα πλοΐα ή πλοΐα συνθέτου κατασκευής ή υλικών, τήν χρήσιν 
τών οποίων έχει εγκρίνει ή 'Αρχή ή πλοΐα τών οποίων τά κατασκευαστικά 
στοιχεία είναι τοιαύτα ώστε νά καθιστούν μή εϋλογόν ή μή πράγματοποιήσιμον 
τήν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Παραρτήματος, τό ϋψος εξάλων 
θά σημειοΰται ώς ήθελε καθορίσει ή "Αρχή. 

(5) Οί Κανονισμοί 10 έως 26 συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Παραρτή
ματος θά έφαρμόζωνται είς πάν πλοΐον είς τό όποιον έχει σημειωθη κατώτατον 
ϋψος εξάλων. Μή αυστηρά τήρησις τών παρουσών .απαιτήσεων δύναται νά 
έφαρμοσθη είς έν πλοΐον είς τό όποιον έσημειώθη μεγαλύτερον του κατωτάτου 
ύψους εξάλων ύπό τήν προϋπόθεσίν δτι ή "Αρχή ήθελε κρίνει ίκανοποιητικήν 
την τήρησιν τών απαιτουμένων δρων ασφαλείας . 

Κανονισμός 3 
"Οροι χρησιμοποιούμενοι είς τά Παραρτήματα 

(1) Μήκος.: Ώ ς μήκος (L) θά λαμβάνωνται τά 96 έπί τοις εκατόν του 
όλικου μήκους της ισάλου της μετρούμενης έίς τά 85 έπί τοις εκατόν ' του ελα
χίστου πλευρικού βάθους μετρουμένου άπό της κατωτάτης δψεως της τρόπιδος, 
ή τό μήκος τό μετροΰμενον άπό τήν έξωτερικήν δψιν τής στείρας μέχρι τοΟ 
άξονος •■τόυι. στόρ'έω.ς του πηδαλίου έπί της αυτής Ισάλου, έάν τοϋτο είναι μεγα
λύτερον. Είς πλοΐα σχεδιασμένα μέ κεκλιμένην τρόπιδα, ή ίσαλος γ ρ α μ μ ή , 
έφ' ής τό μήκος τοΠτο μετρείται, δέον νά εΤναι παράλληλος προς τήν σχεδια
σθεΐσσ\ "σαλον γραμμή\ 
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(2) Κάθετοι : ΑΙ πρωραία καΐ πρυμναία κάθετοι θά λαμβάνωνται ώς 
βάσεις διά τόν καθορισμόν των πρωραίου καί πρυμναίου περάτων του μήκους 
(L)· '' · : 

Ή πρωραία κάθετος δέον νά συμπίτπη μέ τήν προς πρώραν πλευράν της 
στείρας επί της ίσαλου, έφ' ής έμετρήθη τό μήκος. 

(3) Μέσον του πλοίου : Ώ ς μέσον του πλοίου λαμβάνεται τό μέσον του 
μήκους ( L ) . 

(4) Πλάτος : Έκτος έάν άλλως ρητώς προβλέπεται ώς πλάτος (Β) λαμ
βάνεται τό μέγιστον πλάτος του πλοίου, μετρούμενον είς τό μέσον του πλοίου 
και επί της εσωτερικής γραμμής του νομέως προκειμένου περί πλοίου μέ μεταλ
λικόν περίβλημα ή έπί τής εξωτερικής επιφανείας του σκάφους προκειμένου 
περί πλοίου μέ διαφόρου ύλικου περίβλημα. 

(5) Πλευρικόν βάθος : 
(α) Ώ ς πλευρικόν βάθος λαμβάνεται ή κατακόρυφος άπόστασις ή μετρού

μενη είς τήν πλευράν του πλοίου άπό τής κορυφής τής τρόπιδος μέχρι 
τής κορυφής του ζυγού του καταστρώματος εξάλων. Είς ξύλινα καΐ 
συνθέτου κατασκευής πλοία ή άπόστασις μετρείται άπό του πέρατος 
τής γλυφής τής τρόπιδος. "Οπου τό κατώτερον μέρος τοΟ μέσου το
μέως του πλοίου είναι σχήματος κοίλου ή δπου έχουν τοποθετηθή παχέα 
ελάσματα παρά τήν τρόπιδα, ή άπόστασις μετρείται άπό του σημείου 
δπου εύθεΐα τις γραμμή συνεχιζόμενη προς τό έσωτερικόν άπό τοΟ 
επιπέδου του πυθμένος κόπτει τήν πλευράν τής τρόπιδος. 

(β) Είς πλοία έχοντα έστρογγυλευμένην ύδρορρόην, τό πλευρικόν βάθος 
δέον νά μετρήται είς τό ση μείον τής τομής των εξωτερικών γραμμών 
του καταστρώματος καΐ του πλευρικού έλασματίνου περιβλήμοττος, τών 
γραμμών τούτων προεκτεινομένων ώς έάν ή ύδρορρόη εΤχε σχεδιασθή 
μέ γωνίαν. 

(γ) "Οπου τό κατάστρωμα εξάλων εΐναι κλιμακωτόν καί τό άνυψωμένον 
τμήμο; του καταστρώματος εκτείνεται πέραν του σημείου δπου δέον νά 
περατουται τό πλευρικόν βάθος, τό πλευρικόν βάθος θά μετρήται μέχρις 
ευθείας γραμμής έκτεινομένης άπό τοΟ κατωτέρου τμήματος του κα

. , ταστρώματος καί βαινούσης παραλλήλως προς τό άνυψωμένον τμήμα. 
(6) Βάβος διά τό

 ;
Ύψος εξάλων (D) : 

(α) Ώ ς βάθος διά τό υψος εξάλων (D) λαμβάνεται τό πλευρικόν βάθος 
είς τό μέσον τοΟ πλοίου, πλέον τό πάχος του ελάσματος τής ύδρορρόης 

(LS) 
είς τό κατάστρωμα εξάλων,'δπου υπάρχει τοιούτον," πλέον Τ—'- έάν 

L 
τό έκτεθειμένον κατάστρωμα εξάλων είναι έπικεκαλυμμένον, δπου Ί 
είναι τό μέσον, πάχος τής εκτεθειμένης . επικαλύψεως, καθαρας άπό 
ανοίγματα καταστρώματος, και S είναι τό όλικόν. μήκος τών ύπερκα
τασκευών, ώς αδται ορίζονται έν ύποπαραγράφω (10) (δ) τοΟ πα
ρόντος Κανονισμού. 

(β) Ώ ς βάθος διά τό ϋψος εξάλων (D) πλοίων εχόντων έστρογγυλευμένην 
ύδρορρόην μέ ακτίνα μεγαλυτέραν του 4 έπι τοις εκατόν τοΟ πλάτους 
(Β) ή εχόντων άκρα πλευρών ασυνήθους τύπου, λαμβάνεται τό βάθος 
δι* ΰψος εξάλων πλοίου έχοντος μέσον τομέα μετά κατακόρυφων άκρων 
πλευρών καί μετά ζυγού καταστρώματος τής αυτής κλίσεως καί ίκτα
σιν του τομέώ.ς τών άκρων πλευρών όμοίαν προς τήν προβλεπομένην 
διά μέσον τομέα συνήθους τύπου. 

(7) Συντελεστής λεπτότητος γάστρας.: Ό συντελεστής λεπτότητος γάστρας 
δίδεται ύπό του τύπου : 

Cp =      ; δπου V " ■· ■ ■ ' '. 
' ' ■ ■" L:fi:di ' '' ■'" " ' ' *""" ., . . : . ; . . 



578 

είναι 6 6γκος εκτοπίσματος τοΟ βυθισμένου μέρους τόΟ πλοίου, εξαιρουμένης 
της έξογκώσεως άγκυρας, είς πλοΐον μετά μεταλλικού περιβλήματος ή ό δγκος 
εκτοπίσματος είς τήν έξωτερικήν πλευράν πλοίου μετά περιβλήματος οίουδή
ποτε έτερου ύλικοΟ, αμφοτέρων λαμβανομένων είς πλευρικόν βύθισμα d l , καΐ 
δπου dl εΐναι 85 επί τοΐς εκατόν τοΟ ελαχίστου πλευρικού βάθους. 

(8) "Υψος εξάλων : Τό σημέιούμενον Οψος εξάλων εΐνάι ή κατακόρυφος 
μετρούμενη άπόστασις είς τό μέσον του πλοίου άπό τήν άνω δψιν τής γραμμής 
καταστρώματος μέχρι της άνω δψεως τής αντιστοίχου γραμμής φορτώσεως. 

(9) Κατάστρωμα εξάλων : Ώ ς κατάστρωμα εξάλων λαμβάνεται τό άνώ
τατον πλήρες κατάστρωμα τό έκτεθειμένον είς τόν καιρόν καΐ τήν θάλασσαν, 
τό όποιον ίίχει μόνιμα μέσα κλεισίματος των ανοιγμάτων του εκτεθειμένου είς 
τόν καιρόν μέρους του και κάτωθεν του οποίου δλα τά είς τάς πλευράς του 
πλοίου υπάρχοντα ανοίγματα είναι έξωπλισμένα μέ μόνιμα μέσα υδατοστεγούς 
κλεισίματος. Εις πλοΐον έχον ασυνεχές κατάστρωμα εξάλων, ή κατωτάτη 
γραμμή τοΟ εκτεθειμένου καταστρώματος καΐ ή συνέχισις τής γραμμής ταύτης 
παραλλήλως προς τό άνώτατον τμήμα του καταστρώματος λαμβάνεται ώς κα
τάστρωμα εξάλων. Ύπό τόν δρον τής αποδοχής έκ μέρους του πλοιοκτήτου 
καΐ τής εγκρίσεως έκ μέρους τής 'Αρχής, £ν κατώτερον κατάστρωμα δύναται 
νά ληφθή ώς κατάστρωμα εξάλων, έφ* δσον πρόκειται περί πλήρους καΐ μονίμου 
τοιούτου, συνεχόμενου προς πρώραν και πρύμναν τουλάχιστον μεταξύ του χώρου 
τοΟ μηχανοστασίου και των διαφραγμάτων των στεγανών συγκρούσεως καΐ 
συνεχόμενου επίσης έγκαρσίως. "Οταν τό τοιούτον κατώτερον κατάστρωμα 
εΐναι κλιμακωτόν ώς κατάστρωμα εξάλων λαμβάνεται ή κατωτάτη γραμμή 
τοΟ καταστρώματος καΐ ή συνέχισις τής γραμμής ταύτης παραλλήλως προς τό 
άνώτατον τμήμα του καταστρώματος. "Οταν £ν κατώτερον κατάστρωμα λαμ
βάνεται ώς κατάστρωμα εξάλων, τό μέρος του σκάφους τό όποιον εκτείνεται 
άνωθεν του καταστρώματος εξάλων θεωρείται ώς ύπερκατασκευή καθ' δσον 
άφορα είς τήν έφαρμογήν των δρων χαράξεως και υπολογισμού τοΟ ϋψους εξά
λων. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τό ϋψος εξάλων υπολογίζεται άπό του καταστρώ
ματος τούτου. 

(10) Ύπερκατασκευαί : 
(α) Ώ ς ύπερκατασκευή λαμβάνεται πάσα κλειστή έκ τών άνω κατασκευή 

έπι του καταστρώματος εξάλων, έκτεινομένη άπό πλευράς είς πλευράν 
του πλοίου ή τής οποίας ή έλασματίνη πλευρά δέν ευρίσκεται έσωθεν 
.τής έλασματίνης πλευράς του περιβλήματος περισσότερον του 4 έπί 
τοΐς εκατόν του πλάτους (Β ) . Άνυψωμένον τμήμα πρυμναίου κατα
στρώματος θεωρείται ώς ύπερκατασκευή. 

(β) Κεκλεισμένη ύπερκατασκευή εΐναι μία ύπερκατασκευή μέ : 
(i) κλειστά διαφράγματα επαρκώς ίσχυρας κατασκευής' 
(Η) ανοίγματα είσόδου, έάν υπάρχουν, είς τά ώς άνω διαφράγματα, 

ενισχυμένα διά θυρών συμμορφουμένων προς τάς απαιτήσεις 
του Κοη/ονισμου 12* 

(iii) άπαντα τά λοιπά ανοίγματα είς τάς πλευράς ή τά άκρα τής 
ύπερκατασκευής ενισχυμένα δι' επαρκώς στεγανών 4κατά του 
καιρού μέσων κλεισίματος. Ή γέφυρα ή τό έπίστεγον δέν θά 
θεωρώντάι ώς κεκλεισμέναι ύπερκατασκευαί έκτος έάν προ
βλέπονται ώς κάθοδοι, διά τό επιθυμούν νά μεταβή είς τό 
μηχανοστάσιον ή άλλους χώρους εργασίας πλήρωμα, έσωτερι. 
κώς τών τοιούτων ύπερκατασκευών εναλλακτικά μέσα διαθέ

σ ι μ α είς πάσαν, κατάστασιν καιρού, δταν τά έπί τών διαφρα. 
γμάτων ανοίγματα εΐναι κλειστά. ' 

(γ) Ώ ς υψος ύπερκατασκευής τίνος λαμβάνεται τό ελάχιστον κατακόρυ
φον υψος τό μετρούμενον έπί τής πλευράς άπό τής κορυφής τών ζυγών 
τοΟ καταστρώματος τής ύπερκατασκευής μέχρι τής κορυφής τών ζυγών 
τοΟ καταστρώματος εξάλων. 
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(δ) Ώ ς μήκος ύπερ κατασκευής τίνος (S) λαμβάνεται τό μέσον μήκος του 
τμήματος τής ύπερκατασκευής τό όποιον ευρίσκεται εντός του 
μήκους ( L ) . 

(11) Πλοϊον μεθ' ενός καταστρώματος καΐ ύπερστεγασμάτων, μή έξικνου

μένων μέχρι των πλευρών του : Ώ ς τοιούτον θεωρείται παν πλοΐον τό όποιον 
δέν έχει ύπερκατασκευάς επί τοΟ καταστρώματος εξάλων. 

(12) Στεγανόν είς καιρικάς καταστάσεις : "Ο δρος οδτος σημαίνει οτι ύπό 
οιασδήποτε καιρικάς καταστάσεις, ϋδωρ δέν θά είσχωρήστ] είς τό πλοΐον. 

Κανονισμός 4 
Γραμμή καταστρώματος 

Ή Γραμμή καταστρώματος είναι μία όριζοντία γραμμή μήκους 300 χιλιοστό, 
μέτρων (12 Ιντσών) καΐ πλάτους 25 χιλιοστομέτρων (1 ίντσας). Αβτη δέον 
νά χαραχθη έφ* έκαστης πλευράς είς τό μέσον του πλοίου καί κανονικώς ή 
ανωτέρα της δψις δέον νά διέρχηται άπό τό ση μείον δπου ή προς τά έξω προέκ
τασις τής ανωτέρας επιφανείας του καταστρώματος εξάλων τέμνει τήν έξωτε
ρικήν πλευράν τοΟ περιβλήματος (ώς. απεικονίζεται είς Σχήμα ί ) , προβλεπο. 
μένου οτι ή γραμμή καταστρώματος δύναται νά τοποθετηθή κατ' άναλονίαν 
είς έτερον σταθερόν ση μείον επί τοΟ πλοίου, ύπό τόν δρον δτι τό ύψος εξάλων 
αντιστοίχως θά διορθωθή. Ή τοποθέτησις του κατ* άναλογίαν οριζομένου 
τούτου σημείου ώς και ή ταυτότης τοΟ καταστρώματος εξάλων δέον, είς πασαν 
περίπτωσιν, νά καταχωρώνται είς τό Πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής Φορ
τώσεως (1966). 

Κανονισμός 5 
Σημεΐον Γραμμής Φορτώσεως 

Τό σημεΐον Γραμμής Φορτώσεως συνίσταται έξ ενός δακτυλίου εξωτερικής 
διαμέτρου 300 χιλιοστομέτρων (12 Ιντσών) καί πλάτους 25 χιλιοστομέτρων (1 
ίντσας), ό όποιος τέμνεται ύπό οριζόντιας γραμμής μήκους 450 χιλιοστομέτρων 
(18 Ιντσών) καί πλάτους 25 χιλιοστομέτρων (1 ίντσας), ή ανωτέρα δψις τής 
οποίας (διέρχεται έκ του κέντρου του δακτυλίου. Τό κέντρον τοΟ δακτυλίου δέον 
νά τόποθετήται είς τό μέσον τοΰ πλοίου καί είς άπόστασιν, κατακόρυφος με
τρόυμένήν κάτωθεν τής άνω Οψεως τής γραμμής καταστρώματος, ϊσην προς τό 
σημειούμενον ϋψός εξάλων θέρους (ώς απεικονίζεται είς Σχήμα 2). 

Κανονισμός 6 
ΓραμμαΙ χρησιμοποιητέαι όμοΟ μετά του Σημείου Γραμμής Φορτώσεως 

(1) Α Ι γραμμαΐ αϊ δεικνύουσαι τήν σημειουμένην, συμφώνως προς τους πα. 
ράντας Κανονισμούς, γραμμήν φορτώσεως, θά είναι όριζόντιαι γράμμα! μήκους 
230 χιλιοστομέτρων (9 Ιντσών) και πλάτους 25 χιλιοστομέτρων (1 ίντσας) και 
θά εκτείνονται προς πρώραν, έκτος έάν άλλως ρητώς ορίζεται, καί κατ' όρθάς 
γωνίας μιας κατακόρυφου γραμμής πλάτους 25 χιλιοστομέτρων (1 ίντσας) χα
ρασσομένης είς άπόστασιν 540 χιλιοστομέτρων (21 Ιντσών) προς πρώραν του 
κέντρου τοΟ δακτυλίου (ώς απεικονίζεται είς Σχήμα 2). 

(2) Α Ι ακόλουθοι γραμμαΐ φορτώσεως θά χρησιμοποιώνται : 
(α) Ή Γραμμή Φορτώσεως θέρους, οριζόμενη ύπό της άνω δψεως τής 

γραμμής, ήτις διέρχεται διά τοΟ κέντρου του δακτυλίου καί διά γραμ
μής σημειούμενης διά τοΟ γράμματος S. 

(β) Ή Γραμμή Φορτώσεως Χειμώνος, οριζόμενη ύπό τής άνω δψεως γραμ
μής σημειούμενης διά τοΟ γράμματος W. 

(γ ) Ή Γραμμή Φορτώσεως Χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού, οριζόμενη ύπό 
τής $νω δψεως γραμμής σημειούμενης διά τών γραμμάτων WNA.; 

(δ) Ή Τροπική Γραμμή Φορτώσεως, οριζόμενη ύπό της άνω δψεώς γραμμής 
σημειούμενης διά τοΟ γράμματος Τ. 
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(ε) *Η Γραμμή φορτώσεως εις γλυκύ ΰδωρ κατά τό θέρος, όρκζομένη Οπό 

της άνω δψεως γραμμής σημειούμενης δια τοΟ γράμματος F. Ή Γραμ
μή Φορτώσεως είς γλυκύ ϋδωρ σημειοΟται προς πρύμναν τής κατακό
ρυφου γραμμής. Ή διαφορά μεταξύ τής Γραμμής Φορτώσεως είς γλυκύ 
ϋδωρ κατά τό θέρος καί τής Γραμμής Φορτώσεως θέρους, είναι τό έπι
τρεπόμενον περιθώριον φορτώσεως καΐ ώς προς τάς αλλάς γραμμάς 
φορτώσεως. 

(στ) Ή τροπική Γραμμή: Φορτώσεως εις Γλυκύ "Υδωρ, οριζόμενη ύπό τής 
άνω δψεως γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων TF καί χαρασ
σομένης προς πρύμναν τής κατακόρυφου γραμμής. 

(3) "Εάν σημειοΟνται Οψη εξάλων ξυλείας συμφώνως προς τους παρόντας 
Κανονισμούς, αϊ γραμμαΐ φορτώσεως ξυλείας δέον νά χαράσσωνται επιπροσθέ
τως των κανονικών γραμμών φορτώσεως. ΑΙ ώς άνω γραμμαί θά εΤναι όρι
ζόντιαι, μήκους 230 χιλιοστομέτρων (9 Ιντσών) καΐ πλάτους 25 χιλιοστομέτρων 
(1 Ιντσας) καί θά έκτείνωνται προς πρύμναν, έκτος έάν άλλως ρητώς ορίζεται, 
καΙ κατ' όρθάς γωνίας προς μίαν κατακόρυφον γραμμήν πλάτους 25 χιλιοστο
μέτρων (1 ίντσας), χαρασσομένην είς άπόστασιν 540 χιλιοστομέτρων (211ντσών) 
προς πρύμναν τοΟ κέντρου τοΟ δακτυλίου (ώς απεικονίζεται είς Σχήμα 3). 

(4) ΑΙ ακόλουθοι γραμμαί φορτώσεως ξυλείας θά χρησιμοποιώντας : 
(α) Ή Γραμμή Φορτώσεως ξυλείας θέρους, οριζόμενη ύπό τής άνω δψεως 

γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων LS. 
(β) Ή Γραμμή Φορτώσεως Ξυλείας Χειμώνος, οριζόμενη ύπό τής άνω δψεως 

γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων LW. 
(γ) Ή Γραμμή Φορτώσεως Ξυλείας Χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού, ορι

ζόμενη ύπό τής άνω δψεως γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων 
■···■ LWNA. . 
(δ) Ή Τροπική Γραμμή Φορτώσεως Ξυλείας, οριζόμενη ύπό τής άνω δψεως 

γραμμής σημειούμενης διά των γραμμάτων LT. 
(ε) Ή Γραμμή Φορτώσεως Ξυλείας είς Γλυκύ "Υδωρ κατά τό θέρος, όρι. 

ζομένη ύπο τής άνω δψεως γραμμής σημειούμενης διά τών γραμμάτων 
LF καί χαρασσομένης προς πρώραν τής κατακόρυφου γραμμής, ί 

Ή διαφορά μεταξύ τής Γραμμής Φορτώσεως Ξυλείας είς Γλυκύ 
"Υδωρ κατά τό θέρος, καί τής Γραμμής Φορτώσεως Ξυλείας θέρους, 
είναι τό έπιτρεπόμενον περιθώριον φορτώσεως καί ώς προς τάς άλλας 
γραμμάς φορτώσεως. . 

(στ) Ή Γραμμή Φορτώσεως Ξυλείας είς Γλυκύ "Υδωρ καί είς τήν Τροπικήν 
Ζώνην, οριζόμενη ύπό τής άνω δψεως γραμμής σημειούμενης διά τών 
γραμμάτων LTF καί χαρασσομένης προς πρώραν τής κατακόρυφου 
γραμμής. . , . 

(5) "Οπου τά χαρακτηριστικά πλοίου τινός ή ή φύσις τών υπηρεσιών του 
πλοίου ή τά δρια ναυσιπλοΐας^ ποΓουν άνεφάρμοστον οίανδήποτε τών εποχικών 
γραμμών, αί γραμμαί αύται δύνανται νά παραλέίπωντάι. 

(6) Έ ν περιπτώσει καθ* ήν είς έ'ν.πλοΐον έχει σημειωθή ΰψος εξάλων μέγα. 
λύτερον τοΟ ελαχίστου τοιούτου, οϋτως ώστε ή γραμμή φορτώσεως είναι κεχα
ραγμένη είς θέσιν αντιστοιχούσαν προς τήν κατωτάτην ή κατωτέραν τής κατω
τάτης σημειωθείσης εποχιακής γραμμής φορτώσεως διά τό κατώτατον Οψος 
εξάλων συμφώνως προς τήν παροΟσαν Σύμ6ασιν, θά άπαιτήται ή χάραξις μόνον 
τής Γραμμής Φορτώσεως διά Γλυκύ "Υδωρ. 

(7) Έ ί ς Ιστιοφόρα πλοία θά άπαιτήται ή χάραξίς μόνον της γραμμής φορ
τώσεως είς Γλυκύ "Υδωρ καί τής Γραμμής ΦορτώσεωςΧειμώνος Βορείου 'Ατλαν
τικού (ώς απεικονίζεται είς Σχήμα 4). 
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(8) "Οπου ή Γραμμή Φορτώσεως Χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού ταυτίζεται 
μετά της Γραμμής Φορτώσεως Χειμώνος, τής αντιστοιχούσης εις την αυτήν κατά. 
κόρυφον γραμμήν, ή γραμμή φορτώσεως αυτή θα σημειοΟται δια του γράμ
ματος W. 

(9) Πρόσθετοι γραμμαί φορτώσεως άπαιτούμεναι ύπό άλλων έν ίσχύΐ, διε
θνών συμβάσεων, δύνανται να χαράσσωνται κατ' όρθάς γωνίας έπί καΐ προς 
πρύμναν της καθοριζομένης έν παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού κα
τακόρυφου γραμμής. 

Κανονισμός 7 
Χαρακτηριστικά της Σημειούσης 'Αρχής 

Τα χαρακτηριστικά της 'Αρχής, ύπό τής οποίας σημειουνται αϊ Γραμμαί Φορ. 
τώσεως, δύνανται νά χαράσσωνται κατά μήκος του δακτυλίου τής γραμμής 
φορτώσεως υπεράνω της όριζοντίας γραμμής ήτις διέρχεται διά μέσου τοΟ 
κέντρου του δακτυλίου ή άνωθεν και κάτωθεν αυτής. Τά χαρακτηριστικά ταΟτα 
δέον νά συνίστανται έξ ουχί περισσοτέρων των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων, 
ίνα προσδιορίζωσι τό δνομα τής 'Αρχής. "Εκαστον τούτων δέον, κατά προσέγ
γισιν νά είναι ΰψους 115 χιλιοστομέτρων (4Va Ιντσών) καΐ πλάτους 75 χιλιοστο
μέτρων (3 Ιντσών). 

Κανονισμός 8 
Λεπτό μέρειαι Χαράξεως 

Ό δακτύλιος, αϊ γραμμαί και τά γράμματα θά χρωματίζονται λευκά ή κίτρινα 
έπί επιφανείας χρώματος σκοτεινού ή μέλανα έπί επιφανείας χρώματος φω
τεινού. Δέον επίσης, καΐ έφ* δσον ή 'Αρχή ήθελε κρίνει Ικανοποιητικόν, νά χα
ράσσωνται έπί των πλευρών των πλοίων κατά τρόπον μόνιμον. Τά σημεία δέον 
νά εΐναι πλήρως ορατά καί, έάν άπαιτήται, δέον δπως ληφθώσιν είδικά μέτρα 
προς τον σκοπόν αυτόν. 

Κανονισμός 9 
Έπαλήθευσις των Σημείων 

Πιστοποιητικόν Διεθνούς Γραμμής Φορτώτεως (1966) δέν θά χορηγήται είς 
πλοΐόν τι μέχρι δτου αξιωματικός ή επιθεωρητής, ενεργών συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΟ "Αρθρου 13 τής παρούσης Συμβάσεως, πιστοποίηση δτι ή 
σήμανσις έχαράχθη ακριβώς καί μονίμως είς τάς πλευράς του πλοίου. 

Κεφάλαιον ΙΙ.ΣΥΝΘΗΚΑ1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ ΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΞΑΛΩΝ 
Κανονισμός 10 

Πληροφορίαι δοτέαι είς τόν πλοίαρχον 
(1) Ό πλοίαρχος παντός νέου πλοίου δέον νά ένημερωθή δι* επαρκών πλη

ροφοριών, καθ' οίονδήποτε έγκεκριμένρν τύπον, αΐτινες θά καταστήσωσιν αυτόν 
ίκανόν προς ρύθμισιν τής φορτώσεως κάΙ έρματισμου τοΟ πλοίου του κατά 
τοιοΟτον τρόπον ώστε νά άποφύγη τήν δημιουργίαν οίωνδήποτε ανεπίτρεπτων 
πιέσεων είς τήν κατασκευήν τοϋ πλοίου, προβλεπομένου δτι ή άπαίτησις αϋτη 
δέν θά άπαιτήται νά έφαρμόζηται είς είδικόν μήκος, σχέδιον ή κλάσιν πλοίου 
έφ* δσον ή 'Αρχή ήθελε κρίνει τοΟτο μή: άναγκαΐον. 

(2) Ό πλοίαρχος παντός νέου πλοίου, διά.:τό όποιον δέν έχουν εισέτι προ. 
βλεφθή αϊ περί. ευσταθείας διατάξέϊς\ μιας έν Ισχύχ διεθνούς συμβάσεως περί 
ασφαλείας τ^ς άνθρωπίνης ζωής έν θαλάσστ), δέον νά ένημερωθή δι* επαρκών 
πληροφοριών, καθ' οίονδήποτε έγκεκριμένον τύπον, αϊτινες θά' ήδύναντο νά 
χρησιμεύσωσιν αύτω είς θέματα άφορωντα είς τήν εύστάθειαν τοΟ πλοίου ύπό 
ποικίλας καταστάσεις υπηρεσίας. Άντίγραφον τούτων δέον νά χορηγηθή εις 
τήν Αρχήν. 

* 
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Κανονισμός 11 

Ακρα διαφραγμάτων των Ύπερκατασκευών 
Τά διαφράγματα είς τά εκτεθειμένα άκρα των κεκλεισμένων ύπερκατασκευών 

δέον νά είναι επαρκώς ίσχυρας κατασκευής και νά κριθώσιν ώς ΙκανοποιοΟντα 
τάς απαιτήσεις τής 'Αρχής. 

Κανονισμός 12 
θύραι 

(1) "Απαντα τά επί τών διαφραγμάτων ανοίγματα είσόδου είς τά άκρα τών 
κεκλεισμένων όπερκατασκευών δέον νά είναι ενισχυμένα διά θυρών έκ χάλυβος 
ή άλλου Ισοδυνάμου ύλικοΟ, μονίμως καΐ Ισχυρώς προσηρμοσμένων επί του 
διαφράγματος καΐ οΟτω πως πλαισιωμένων, ενισχυμένων καΐ δξωπλισμένων 
ώστε ή ολη κατασκευή νά είναι Ισοδυνάμου αντοχής προς άδιαπέραστον διά
φραγμα και στεγανή κατά του καιρού, δταν είναι κεκλεισμένη; Τά μέσα προς 
έξασφάλισιν τής στεγανότητος είς.τόν καιρόν τών θυρών τούτων συνίσταται είς 
παρεμβύσματα καΐ συσκευάς ζυγοδόκης ή άλλα Ισοδύναμα μέσα καΐ δέον νά 
εΐναι μονίμως προσηρμοσμένα επί του διαφράγματος ή έπ' αυτών τούτων τών 
θυρών, at δέ θύραι δέον νά είναι ούτως πως κατεσκευασμέναι ώστε νά δύνανται 
νά χρησιμοποιηθούν άπό άμφοτέρας τάς πλευράς του διαφράγματος. 

(2) Έκτος έάν άλλως προβλέπεται είς τους παρόντας Κανονισμούς τό υψος 
τών δρυφράκτων τών επί τών διαφραγμάτων ανοιγμάτων εισόδου είς τά άκρα 
τών κεκλεισμένων ύπερκατασκευών δέον νά είναι τουλάχιστον 380 χιλιοστό
μετρα (15 ίντσες) υπεράνω του καταστρώματος. 

Κανονισμός 13 
θέσις τών 'Ανοιγμάτων κυτών, θυρών κάί εξαεριστήρων 

Προς τόν σκοπόν τών Κανονισμών, δύο θέσεις τών ανοιγμάτων κυτών, θυρών 
καΐ εξαεριστήρων* καθορίζονται ώς ακολούθως : 

θέσις 1.—ΈπΙ εκτεθειμένου καταστρώματος καΐ εξάλων και ανυψωμένου 
πρυμναίου τμήματος κυρίου καταστρώματος και έπί. εκτεθειμένων 
καταστρωμάτων ύπερκατασκευών, κατασκευασθεισών έμπροσθεν 

... σημείου απέχοντος άπό τής πρωραίας καθέτου άπόστασιν ϊσην προς 
τό Μν τέταρτον του μήκους του. πλοίου. 

θέσις 2.—Έπί εκτεθειμένων καταστρωμάτων ύπερκατασκευών κειμένων πρύ
μνηθεν τής πρωραίας καθέτου είς άπόστασιν ϊσην προς τό £ν τέ
ταρτον τοΟ μήκους τού πλοίου. 

Κανονισμός 14 
'Ανοίγματα Καταστρώματος διά φορτίον και λοιπούς σκοπούς 

(1) Ή κατασκευή και τά μέσα εξασφαλίσεως τής στεγανότητος κατά το0> 
καιρού τών έπί του καταστρώματος ανοιγμάτων διά τό φορτίον καί λοιπούς 
σκοπούς είς τάς θέσεις 1 και 2 δέον νά εΐναι Ισοδύναμα τουλάχιστον προς τάς 
απαιτήσεις τών Κανονισμών 15 και 16 του παρόντος Παραρτήματος. 

(2) Παραπετάσματα καΐ καλύμματα στομίων κυτών είς εκτεθειμένα άνοί. 
γματα κείμενα έπί καταστρωμάτων υπεράνω του καταστρώματος τής ύπερκατα
σκευής δέον νά συμμορφοΟνται προς τάς απαιτήσεις τής 'Αρχής. 

Κανονισμός 15 
'Ανοίγματα κυτών σφραγιζόμενα διά φορητών καλυμμάτων καί ασφαλιζόμενα 
στεγανώς κατά_ του καιρού δι* όθονίνων καλυμμάτων καί ραδδίνων συσκευών 
Παραπετάσματα στομίων κυτών ·■·· .· ' 

(Τ) Τά παραπετάσματα τών σφραγιζομένων διά φορητών καλυμμάτων στο··.. 
μίων κυτών, τών ασφαλιζομένων στεγανώς κατά του καιρού δι* όθονίνων κα
λυμμάτων καί ραβδίνων συσκευών δέον νά είναι ουσιώδους κατασκευής, τό δέ 
υπέρ τό κατάστρωμα ϋψος των δέον. τουλάχιστον, νά είναι : 

600 χιλιοστόμετρα (23Vi ίντσαι). προκειμένου περί τής θέσεως 1. 
450 χιλιοατόμρτρα (17' ' Γντοαι) προκριμένου περί τής θέσεως 2. 
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Καλύμματα Στομίων Κυτών 
(2) Τό πλάτος έκαστης τμίδομριης επιφανείας εδράνων των καλυμμάτων 

των στομίων τώ\ κυτών δέον νά είναι τουλάχιστον 65 χιλιοστόμετρα (2V2 ΐντσαι). 
(3) ' Οπου τά καλύμματα είναι έ,υλίνης κατασκευής, τό πάχος των δέον νά 

"τΛναι τουλάχιστον 60 χιλιοστομέτρων ( 2 | ιντσών) έν συνδυασμώ προς. ράβδον 
ουχί μεγαλυτέραν του 1,5 μέτρου (4,9 ποδών). 

(4) Οπου τά καλύμματα είναι κατεσκευασμένα έξ ήμισκλήρου χάλυβος, ή 
αντοχή των δέον νά ύπολογίζηται μέ συνολικόν φορτίον ουχί έλαφρότερον των 
1,75 μετρικών τόννων κατά τετραγωνικόν μέτρον (358 Pounds κατά τετρα
γωνικόν πόδα), προκειμένου περί στομίων κυτών είς θέσιν 1, καΐ ουχί έλαφρό
τερον τών 1.30 μετρικών τόννων κατά τετραγωνικόν μέτρον (266 Pounds κατά 
τετραγωνικόν πόδα), προκειμένου περί στομίων κυτών είς θέσιν 2. Τό άποτέλε. 
σμα της μεγίστης, κατ' αυτόν τόν τρόπον, όπολογισθείσης πιέσεως και ό συντελε
στής 4.25 δέον νά μή υπερβαίνουν τό κατώτατον δριον της ελαχίστης αντοχής 
του υλικού, θ ά είναι οϋτω πως σχεδιασμένα, ώστε νά περιορίζουν, υπό τό 
βάρος των ανωτέρω φορτίων, τήν επί της ράβδου κάμψιν είς δριον ουχί πέραν 
του 0.0028. 

(5) Τά συνολικά βάρη έπί τών στομίων τών κυτών είς θέσιν 1 δύνανται να 
μειωθούν είς 1 μετρικόν τόννον κατά τετραγωνικόν μέτρον (205 Pounds κατά 
τετραγωνικόν πόδα) διά πλοΐα μήκους.24 μέτρων (79 ποδών). ΤαΟτα δέον 
νά είναι ουχί ελαφρότερα τών 1.75 μετρικών τόννων κατά τετραγωνικόν μέτρον 
(358 Pounds κατά τετραγωνικόν πόδα) διά πλοΐα μήκους 100 μέτρων (328 πο. 
δών). Τά αντίστοιχα βάρη έπί τών στομίων τών κυτών είς θέσιν 2 δύνανται 
νά μειωθούν είς 0.75 μετρικούς τόννους κατά τετραγωνικόν μέτρον (154 
Pounds κατά τετραγωνικόν πόδα) και 1.30 μετρικούς τόννους κατά τετραγωνι
κόν μέτρον (266 Pounds κατά τετραγωνικόν πόδα) αντιστοίχως. Είς τάς λο ι . 
πάς περιπτώσεις αί τιμαί δι' ενδιάμεσα μήκη θά δίδωνται διά παρεμβολής. 

Φορητά ζυγά ' ' 
(6). "Οπου φορητά ζυγά, χρησιμοποιούμενα προς ύποστήριξιν τών καλυμμά

των τών στομίων τών κυτών, είναι /κατεσκευασμένα έξ ήμισκλήρου χάλυβος, 
ή αντοχή των δέον νά ύπολογίζηται με., συνολικά βάρη ουχί ελαφρότερα τών 
1.75 μετρικών τόννων κατά τετραγωνικόν μέτρον (358 Pounds κατά τετραγω
νικόν πόδα), προκειμένου περί στομίων κυτών είς θέσιν 1 και ουχί ελαφρότερα 
τών 1.30 μετρικών τόννων κατά τετραγωνικόν μέτρον (266 Pounds κατά τετρα
γωνικόν πόδα) προκειμένου περί στομίων κυτών είς θέσιν 2. Τό αποτέλεσμα 
τής ούτωσί υπολογιζόμενης μεγίστης πιέσεως και Ο συντελεστής 5 δέον νά μήν 
υπερβαίνουν τό κατώτατον δριον τής ελαχίστης αντοχής του υλικού, θ ά είναι 
οϋτω πως σχεδιασμένα, ώστε νά περιορίζουν, υπό τό βάρος τών ανωτέρω φορ
τίων, τήν έπί τής ράβδου κάμψιν είς δριον ουχί πέραν του, 0.0022: Διά πλοΐα 
μήκους ουχί μεγαλυτέρου τών 100 μέτρων (328 ποδών), αί απαιτήσεις τής πα
ραγράφου (5) του παρόντος Κανονισμού θά είναι εφαρμόσιμοι. ■·..·. 

Μεταλλικά καλύμματα κυτών 
(7) "Οπου μεταλλικά καλύμματα κυτών, χρησιμοποιούμενα αντί . φορητών 

ζυγών καί καλυμμάτων, είναι κατεσκευασμένα έζ ήμισκλήρου χάλυβος, ή αν
τοχή των δέον νά ύπολογίζηται μέ τά διδόμενα, έν παραγράφω (4) του παρόν
τος Κανονισμού, βάρη καί τό αποτέλεσμα τής ούτωσί υπολογιζόμενης μεγίστης 
αντοχής καί ό συντελεστής 5 δέον νά μήν υπερβαίνουν τό κατώτατον δριον ;της 
ελαχίστης αντοχής του ύλικου. θ ά είναι οϋτω πως σχεδιασμένα, ώστε νά πε
ριορίζουν, τήν έπί τής ράβδου κάμψιν είς δριον ουχί πέραν του 0.0022. Τό πά
χος τών ελασμάτων εξ ήμισκλήρου χάλυβος, των σχηματιζόντων τάς κορυφάς 
τών καλυμμάτων, δέον νά μήν είναι μικρότερον του ενός έπί τρΐς εκατόν της 
άραιώσεως τών ενισχυτικών γωνιών ή τών 6 χιλιοστομέτρων (0,24 Ιντσών), έάν 
αϋτη είναι μεγαλύτερα., Διά πλοία μήκους ουχί μεγαλυτέρου τών 100 μέτρων 
(328 ποδών), αϊ απαιτήσεις της παραγράφου (5) TOQ παρόντος Κανονισμού, 
εΐναι εφαρμόσιμοι. 
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. (θ) Ή αντοχή και σκληρότης τών καλυμμάτων των κατεσκευασμέγων ίζ 
υλικών διαφόρων του ήμισκλήρού χάλυβος, δέον, κατά τήν κρίσιν της 'Αρχής, 
νά είναι Ισοδύναμοι προς τάς τοιαύτας του ήμισκλήρού χάλυβος. 
Ύποδοχαι ή υπόβαθρα 

(9) Ύποδοχαι ή υπόβαθρα διά φορητά ζυγά δέον νά εΐναι ουσιώδους κατα
σκευής. Δέον επίσης νά προβλέπωνται μέσα διά τήν κατάλληλον έφαρμογήν 
και άσφάλισιν τών ζυγών. "Οπου χρησιμοποιοΟνται κυλιόμενοι τύποι ζυγών, 
ή τοπρθέτησις δέον νά έξασφαλίζη δτι τά ζυγά θά παραμένουν κανονικώς είς 
τήν θέσιν των, δταν τό στόμιον του κύτους είναι κλειστόν. 
Τύλοι 

(10) Τύλοι δέον νά τοποθετώνται κατάλληλοι προς ύποδοχήν τών άκρων 
τών σφηνών. Οΰτοι δέον νά είναι πλάτους τουλάχιστον 65 χιλιοστομέτρων (2Υ* 
ιντσών) καΐ τά κέντρα τών νά άπέχωσιν. αλλήλων ουχί πλέον τών 600 χιλιο
στομέτρων (23Va Ιντσών). ΟΙ κατά μήκος έκαστης πλευράς ή άκρου τύλοι δέον 
νά μήν απέχουν πλέον τών 150 χιλιοστομέτρων (6 Ιντσών) άπό τάς γωνίας του 
στομίου. ' 
Ράβδοι και Σφήνες 

(11) At ράβδοι κ α ΐ α ί σφήνες δέον νά ώσιν επαρκείς και είς καλήν κατά
στασιν. ΑΙ σφήνες δέον νά ώσιν έκ σκληρού ξύλου ή άλλου Ισοδυνάμου υλικού, 
καΐ νά καταλήγωσιν εις άκρα κωνικά ουχί πλέον του 1 προς 6, πάχους δέ εις 
τάς κορυφάς ουχί μικρότερου τών 13 χιλιοστομέτρων (Va ίντσας). 
Όθόνινα καλύμματα 

(12) Τουλάχιστον δύο στρώματα όθονίνων καλυμμάτων είς καλήν κατάστα. 
σιν δέον νά υπάρχουν δι* £καστον στόμιον κύτους είς θέσιν 1 ή 2. Τά όθόνινα 
καλύμματα δέον νά είναι υδατοστεγή και πλήρους αντοχής. 'Επίσης κατέσκευα
σμένα έξ υλικού τουλάχιστον ενός εγκεκριμένου τύπου ώς προς τό βάρος και 
τήν ποιότητα. 
Ασφάλεια τών Καλυμμάτων τών Στομίων Κυτών 

(13) Δι ' άπαντα.τά στόμια κυτών είς.θέσιν 1 ή 2 δέον νά υπάρχουν χαλύβδινοι 
ράβδοι ή έ'τερα ισοδύναμα μέσα, έπί τω τέλει τής έπαρκοΟς και ανεξαρτήτου 
ασφαλείας έκαστου τομέως τών καλυμμάτων τών στομίων κυτών, μετά τήν 
έπικάλυψιν τούτων διά τών όθονίνων καλυμμάτων, Καλύμματα στομίων κυτών 
μήκους μεγαλυτέρου τών 1.5 μέτρων (4.9 ποδών) δέον νά άσφαλίζωνται υπό, 
τουλάχιστον δύο, τοιούτων ασφαλιστικών κατασκευασμάτων. 

Κανονισμός 16 
Στόμια κυτών σφραγιζόμενα ύπό στεγανών είς τόν καιρόν, καλυμμάτων 
(έκ χάλυβος ή άλλου ισοδυνάμου υλικού) "ενισχυμένων μέ σχοινιά και 

κοχλιωτάς συσκευάς 
Παραπετάσματα στομίων κυτών . . ... 

(1) Είς τάς θέσεις 1 και 2 τό υπέρ τό κατάστρωμα ϋψος τών παραπετασμά
των τών στομίων κυτών, τών ενισχυμένων, διά. στεγανών είς τόν καιρόν, καλυμ
μάτων στομίων έκ χάλυβος ή άλλου ισοδυνάμου ύλικου και ενισχυμένων διά 
σχοινίων και κοχλιωτών συσκευών δέον νά είναι ώς προδιαγράφεται είς τόν 
Κανονισμόν 15(1). Τό ΰψος τών τοιούτων παραπετασμάτων δύναταινα μειωθή 
ή τά παραπετάσματα τελείως νά παραλειφθώσι, έν ή περιπτώσει ή 'Αρχή ήθελεν 
ίκανοποιηθή δτι ή ασφάλεια τοΰ πλοίου δέν θά έκτεθή είς κίνδυνον ύφ' οιανδή
ποτε καιρικήν κατάστασιν. "Οπου προβλέπονται παραπετάσματα, ταύτα δέον 
νά είναι ουσιώδους κατασκευής. 
Καλύμματα στεγανά είς τόν καιρόν

 : 

(2) "Οπου καλύμματα στεγανά είς τόν καιρόν, είναι κατεσκευασμένα έξ ήμι
σκλήρού χάλυβος, ή αντοχή των :δεοχ, νά ύπολογίζηται μέ συνολικά βάρη ουχί 
ελαφρότερα τώνΊ.75 μετρικών τόννων κατά τετραγωνικόν μέτρον (358 Pounds 
κατά τετραγωνικόν πόδα).προκειμένου περί στομίων κυτών εις θέσιν 1, και 
ουχί ελαφρότερα τών 1.30 μετρικών τό'ν\ών κατά τετραγωνικόν μέτρον (266 
Pounds κατά τρΐραγων; κόν, πόδα), προκειμένου περί στομίων κυτών είς θέσιν 2. 
Τό άποτε>?.πμα τή, ΊΙ'ΠΜΙΤΙ ·̂Π<·>ΛΟ·. ι■'>μρ\.η< μεγίστης rurmcor και ό συντελε. 
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στης 4.25 δέον νά μην. υπερβαίνουν το κατώτατον δριον της ελαχίστης αντοχής 
του ύλικοΰ. . θ α είναι ούτω πως σχεδιασμένα, ώστε να περιορίζουν, ύπό τό 
βάρος των ανωτέρω φορτίων, τήν έπί της ράβδου κάμψίν είς δριον ουχί πέραν 
του 0.0028. Τό πάχος τών έξ ήμισκλήρου χάλυβος ελασμάτων, των σχηματι
ζόντων τάς κόρυφάς τών καλυμμάτων δέον νά μην είναι μικρότερον τοΰ ενός 
έπί τοις εκατόν της άραιώσεως τών ενισχυτικών γωνιών ή τών 6 χιλιοστομέ
τρων (0.24 Ιντσών), έάν αυτή είναι μεγαλύτερα. Διά πλοΐα μήκους ουχί μεγα
λυτέρου τών 100 μέτρων (328 ποδών), αϊ διατάξεις του Κανονισμού 15 (5) είναι 
εφαρμόσιμοι. 

(3) Ή αντοχή και ή σκληρότης τών καλυμμάτων τών κατεσκευασμένων έξ 
υλικών διαφόρων τοϋ ήμισκλήρου χάλυβος, δέον, κατά τήν κρίσιν της 'Αρχής, 
νά εΤναι Ισοδύναμοι προς τάς τοιαύτας του ήμισκλήρου χάλυβος. 
Μέσα έξασφαλίζοντα στεγανότητα έΐς τόν καιρόν 

(4) Τά προς εξασφάλισα/ και διατήρησιν τής στεγανότητας εις τόν καιρόν 
μέσα, δέον νά ώσιν τοιαύτα ώστε νά Ικανόποιώσι τάς απαιτήσεις 'της 'Αρχής. 
Αί διατάξεις δέον νά εξασφαλίζουν δτι ή στεγανότης θά διατηρηθή ύφ' οίανδή
ποτε καιρικήν κατάστασιν και προς τόν σκοπόν τούτον δέον νά άπαιτώνται 
δοκιμ,αΐ προς διαπίστωσα/ της στεγανότητος κατά τήν άρχικήν έπιθεώρησίν ώς 
επίσης καΐ κατά τάς περιόδικάς επιθεωρήσεις και τάς ετησίας τοιαύτας ή κατά 
συχνότερα χρονικά διαστήματα. 

Κανονισμός 17 
Ανοίγματα είς τόν χώρον Μηχανοστασίου 

(1) 'Ανοίγματα είς τόν χώρον τοΰ μηχανοστασίου είς θέσιν 1 ή 2, δέον νά 
φέρουν κατάλλήλόν πλαίσιόν καΐ νά περικλείωνται επαρκώς διά χαλύβδινων 
διαφραγμάτων πλήρους αντοχής. "Οπου τά διαφράγματα δέν προστατεύονται 
έξ άλλων κατασκευών, ή αντοχή των δέον νά λαμβάνηται είδικώς ύπ' δψιν. 
'Ανοίγματα είσόδου είς τοιαύτα διαφράγματα δέον νά ένισχύωνταί διά θυρών; 
πληρουσών τάς απαιτήσεις του Κανονισμού 12 (1). Τ<5 κατώφλιον τών εΙσόδων 
τούτων δέον νά είναι τουλάχιστον 600 χιλιοστόμετρα (23V2 ΐντσαι) υπέρ τό 
κατάστρωμα,' προκειμένου περί θυρών είς θέσιν 1, καί τουλάχιστον 380 χιλιο. 
στόμετρα (15 ΐντσαι) υπέρ τό κατάστρωμα, προκειμένου περί θυρών είς θέσιν 
2. Λοιπά ανοίγματα έπί τών έν λόγω διαφραγμάτων δέον νά.εΤναι ενισχυμένα 
δι' ίσοδυνάμων καλυμμάτων, μονίμως προσηρμοσμένων είς τάς κανονικάς των 
θέσεις. 

(2) Προφυλακτήρες ανοίγματος περί τήν καπνοδόχον, έξαεριστήρ τής καπνο
δόχου ή του χώρου μηχανοστασίου είς εκτεθειμένη ν θέσιν έπί του καταστρώ
ματος εξάλων ή ύπερκατασκευών, δέον νά ώσιν τοσοΟτον υπέρ τό κατάστρωμα 
υψηλοί, δσον τούτο είναι εΰλογον και έφαρμόσιμον. Τά ανοίγματα τών προ
φυλακτήρων δέον νά εΐναι ενισχυμένα δι' Ισχυρών καλυμμάτων, έκ χάλυβος ή 
άλλου Ισοδυνάμου ύλικοΰ, μονίμως προσηρμοσμένων εις τάς κάνόνικάς των 
θέσεις και Ικανών προς στεγανότητα εις τόν καιρόν. 

Κανονισμός 18 
Λοιπά ανοίγματα έπι τών καταστρωμάτων εξάλων και ύπερκατασκευών 

(1) Άνθρωποθυρίδες και στόμια άνευ χείλους είς θέσιν 1 ή 2 ή είς ύπερκα
τασκευάς διαφόρους τών κεκλεισμένων τοιούτων, δέον νά κλείωνται δι* ουσιω
δών καλυμμάτων Ικανών νά καθιστούν ταΰτα υδατοστεγή. Έκτος έάν άσφα. 
λίζωνται δι' έρμητικώς κλεισμένων συρτών, τά καλύμματα δέον νά είναι μο
νίμως προσηρμοσμένα. 

(2) 'Ανοίγματα έπί τών καταστρωμάτων εξάλων διάφορα τών στομίων κυ
τών, ανοιγμάτων χώρου μηχανοστασίου, άνθρωποθυρίδων και άνευ χείλους 
στομίων δέον νά προστατεύωνται ύπό κεκλεισμένης ύπερκατασκευής ή ύπερ
στεγάσματος ή προφυλαγμένης καθόδου ισοδυνάμου αντοχής κάΙ στεγανό
τητος είς τόν καιρόν. ΟΙονδήποτε τοιούτον άνοιγμα εύρισκόμενον έπί τοΟ 
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καταστρώματος εκτεθειμένης ύπερ κατασκευή ς ή έπί της οροφής ύπερστεγάσμα. 
τος έπί του καταστρώματος εξάλων καΐ δημιουργούν εϊσοδον είς χώρον κείμε
νον εντός κεκλεισμένης ύπερκατασκευής δέον να προστατεύεται υπό Ισχυρού 
ύπερστεγάσματος ή προφυλαγμένηο καθόδου. Είσοδοι εις τοιαύτα ύπερστε
γάσματα ή προφυλαγμένος καθόδους δέον να ένισχύωνται διό: θυρών πληρου. 
σων τάς απαιτήσεις τοΟ Κανονισμού 12 (1). 

(3) ΕΙς θέσιν 1 τό υπέρ τό κατάστρωμα ϋψος των κατωφλίων των εισόδων 
είς τάς προφυλαγμένος καθόδους δέον νά εΐναι τουλάχιστον 600 χιλιοστομέ
τρων (23Va Ιντσών). Είς θέσιν 2 δέον νά είναι τουλάχιστον 380 χιλιοστομέτρων 
(15 Ιντσών). 

Κανονισμός 19 
Εξαεριστήρες 

(1) Εξαεριστήρες εις θέσιν 1 ή 2 κείμενοι είς χώρους ύπό τά καταστρώματα 
εξάλων ή τά καταστρώματα των κεκλεισμένων ύπερκατασκευών, δέον νά ένι
σχύωνται διά παραπετασμάτων έκ χάλυβος ή άλλου Ισοδυνάμου ύλικοΟ, ουσιω
δώς κατεσκευασμένων καΐ Ικανοποιητικώς προσηρμοσμένων έπί του καταστρώ. 
ματος. "Οπου τό παραπέτασμα οιουδήποτε έξαεριστήρος υπερβαίνει καθ' ϋψος 
τά 900 χιλιοστόμετρα (35Va ΐντσαι), δέον νά είναι ειδικώς ένισχυμένον. 

(.2) 'Εξαεριστήρες διερχόμενοι διά μέσου ύπερκατασκευών διαφόρων των 
κεκλεισμένων τοιούτων δέον νά έχωσι ουσιωδώς κατεσκευασμένα παραπετά
σματα έκ χάλυβος ή άλλου Ισοδυνάμου υλικού, έπί τοΟ καταστρώματος εξάλων. 

(3) 'Εξαεριστήρες είς θέσιν 1, τά παραπετάσματα τών όποιων υπερβαίνουν 
τά 4,5 μέτρα (14,8 πόδας) υπέρ τό κατάστρωμα καΐ εξαεριστήρες είς θέσιν 2, 
τά παραπετάσματα τών όποιων υπερβαίνουν τά 2,3 μέτρα (7,5 πόδας) υπέρ 
τό κατάστρωμα, δέν υποχρεούνται νά εΐναι ενισχυμένα διά κλειστών διατάξεων 
έκτος έάν τούτο ειδικώς άπαιτήται ύπό τής Αρχής. 

(4) 'Εκτός τών προβλεπομένων έν παραγράφω (3) του παρόντος Κανονισμού, 
τά ανοίγματα τών εξαεριστήρων δέον νά εΐναι έφωδιασμένα διά συσκευών σφρα. 
γίσεως επαρκούς στεγανότητος είς τόν καιρόν. Είς πλοΐα μήκους ουχί μέγα. 
λυτέρου τών 100 μέτρων (328 ποδών) αϊ συσκευαΐ σφραγίσεως δέον νά εΐναι 
μονίμως προσηρμοσμέναι. "Οπου δέν προβλέπεται τοιούτον τι προκειμένου 
περί άλλων πλοίων, τά παραπετάσματα αυτά δέον νά στοιβάζωνται καλώς 
πλησίον τών εξαεριστήρων, προς ένίσχυσιν τών οποίων πρόκειται νά χρησιμο
ποιηθούν. 'Εξαεριστήρες εΐς θέσιν 1 δέον νά έχουν παραπετάσματα ϋψους του
λάχιστον 900 χιλιοστομέτρων (35% ιντσών) υπέρ τό κατάστρωμα. Εϊς θέσιν 
2 τά παραπετάσματα δέον νά είναι ύψους υπέρ τό κατάστρωμα τουλάχιστον 
760 χιλιοστομέτρων (30 Ιντσών). 

(5) Είς έκτεθειμένας θέσεις, τό ϋψος τών παραπετασμάτων δύναται, προκει
μένου νά ικανοποιηθούν αί απαιτήσεις τής 'Αρχής, νά άπαιτηθή ηύξημένον. 

Κανονισμός 20 
'Αεραγωγοί .  ■  . · 

"Οπου αεραγωγοί δεξαμενών Μρματός ή άΧΧων δεξαμενών εκτείνονται υπέρ 
τά καταστρώματα εξάλων ή ύπερκατασκευών, τά εκτεθειμένα τμήματα τών 
αεραγωγών δέον νά εΐναι ουσιώδους κατασκευής. Τό ϋψος τών τμημάτων 
τούτων άπό του καταστρώματος μέχρι του σημείου δι* οΰ ϋδωρ δύναται νά 
εισχώρηση είς τόν άεραγωγόν, δέον νά είναι τουλάχιστον 760 χιλιοστομέτρων 
(30 Ιντσών) έπί του καταστρώματος εξάλων και 450 χιλιοστομέτρων (17'/2 
ιντσών) έπί του καταστροιματος ύπερκατασκευών. "Οπου τά τοιαύτα ϋψη επι
φέρουν ανωμαλίας είςτήν όμαλήν διεξαγωγή ν τής έπί του πλοίου εργασίας, 
δύναται νά έγ κριθή κατώτερον ϋψος,. ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή 'Αρχή ήθελεν 
ίκανοποιηθή έκ τόΰ λόγου οτι ό τρόπος και αί .λοιπαί διατάξεις κλεισίματος 
δικαιολογούν κατώτερον ϋψος. Ικανοποιητικά μέσα μονίμως προσηρμοσμένα, 
δέον νά προβλέπονται διά τό κλείσιμον τών ανοιγμάτων τών αεραγωγών." 
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■Κανονισμός l\ 
Φορτοθυρίόίτ,ί και Λοιπά παρόμοια Ανοίγματα 

(1) Φορίοθυμιο; < και λοιπά 'ταρόμοιο ανοίγματα £ΤΜ των πΛ^υρων των 
πλοίων, ευρισκόμενα κάτωθεν ίου καταστροψάτος εξάλων, δέον νά είναι ενι
σχυμένα διά θυρών ούτω πως σχεδιασμένων ώστε νά εξασφαλίζουν στεγανό
τητα εις το ϋδωρ και κατασκευαστικήν άνεξαρτησίαν της αυτής τάξεως προς 
τά περιβάλλοντα ελάσματα τοΰ κελύφους. Ό αριθμός των τοιούτων ανοίγμα
τ ο ς δέον νά είναι 6 κατώτερος συμφωνών προς την σχεδίασιν κά'ι τήν δμαλήν 
δ ι εξαγωγήν της έπί τοΟ πλοίου εργασίας . 

(2) "Εκτός έάν έχη έπιτραπή ύπό τής Αρχής, ή κατωτέρα δψις των ανοι
γμάτων τούτων δέον νά μην ευρίσκεται κάτωθεν γραμμής παραλλήλου προς 
τό κατάστρωμα εξάλων είς τήν πλευράν καΐ της όποιας τό κατώτατον σημεΐον 
δέον νά μην ευρίσκεται κάτωθεν τής ανωτέρας δψεως τής ανωτάτης γ ρ α μ μ ή ς 
φορτώσεως. 

Κανονισμός 22 
Εύδίαιοι, θυρίδες ε ισαγωγής άτμοΰ και αποχετεύσεως 

(1) 'Αποχετευτικά! σωληνώσεις διαπερώσαι τό κέλυφος τοΰ πλοίου εϊτε εις 
τμήματα κάτωθεν του καταστρώματος εξάλων είτε είς τμήματα των ύπερκατα
σκευών καΐ ύπερστεγασμάτων έκ τοΰ καταστρώματος εξάλων, ενισχυμένα διά 
θυρών πληρουσών τάς απαιτήσεις τοΰ Κανονισμού 12 δέον νά ένισχυθώσι διά 
μέσων ικανής κατασκευής και προσιτών, έμποδιζόντων τήν είς τό έσωτερικόν 
του πλοίου είσροήν ύδατος. Κανονικώς έκαστη ανεξάρτητος αποχετευτική 
σωλήνωσις δέον νά είναι έφωδιασμένη δι' αυτομάτου άνεπιστρέπτου βαλβίδος 
φερούσης μέσον κλεισίματος έκ σημείου κειμένου υπεράνω τοΟ καταστρώματος 
εξάλων. "Οπου, έν πάση περιπτώσει, ή κατακόρυφος άπόστασίς άπό τήν ϊσαλον 
γραμμήν φορτώσεως θέρους μέχρι τοΟ προς τό έσωτερικόν του πλοίου πέρατος 
τής αποχετευτικής σωληνώσεως υπερβαίνει τό 0.01 L ή σωλήνωσις δύναται νά 
έχη δύο αυτομάτους άνεπιστρέπτους βαλβίδας άνευ θετικού μέσου κλεισίματος, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή εσωτερική βαλβίς θά είναι πάντοτε προσιτή προς 
έξέτασιν ύπό συνθήκας υπηρεσίας. "Οπου ή ώς άνώ, απόστασις υπερβαίνει 
τό 0.02 L δύναται νά γίνη αποδεκτή, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι θά τύχη τής 
εγκρίσεως τής 'Αρχής, μία μοναδική αυτόματος άνεπίστρεπτος βαλβίς άνευ 
θετικού μέσου κλεισίματος. Τά μέσα χειρισμού τής θετικής λειτουργίας τής 
βαλβίδος δέον νά είναι ευκόλως προσιτά και έφωδιασμένα δι* ένδείκτου, δει
κνύοντος έάν ή βαλβίς εΐναι ανοικτή ή κλειστή. 

(2) ΕΙς χώρους μηχανοστασίου αί κύριαι καΐ βοηθητικαΓ θυρίδες ε ι σ α γ ω γ ή ς 
θαλάσσης ώς και at αποχετευτικοί σωληνώσεις αί λειτουργ.οΰσαι έν συνδυασμώ 
μέ τήν λειτουργίαν των μηχανών δύνανται νά έλέγχωνται τοπικώς. Τά σημεία 
έλεγχου δέον νά είναι ευκόλως προσιτά και έφωδιασμένα δι* ένδεικτών δει
κνυόντων έάν αί βαλβίδες είναι άνοικταί ή κλεισταί. 

(3) Εύδίαιοι ~καί άποχετευτικαί σωληνώσεις πρωτοτυπουσαι καθ' οιονδήποτε 
τρόπον και διαπερώσαι τό κέλυφος του πλοίου είτε εις σημεία κείμενα περισσό
τερον των 450 χιλιοστό μέτρων (17*/a Ιντσών) κάτωθεν τοΟ καταστρώματος εξά
λων εϊτε όλιγώτερον τών 600 χιλιοστομέτρων (23Va Ιντσών) υπέρ τήν ϊσαλον 
γραμμήν φορτώσεως θέρους δέον νά είναι έφωδιασμέναι δι* άνεπιστρέπτου βαλ . 
βίδος είς τό κέλυφος. Ή βαλβίς αΰτη δύναται έκτος έάν άπαιτήται κατά τήν 
π α ρ ά γ ρ α φ ο ν 1. νά παραλειφθή, έάν ή σωλήνωσις είναι ουσιώδους πάχους. 

(4) Εύδίαιοι σωλήνες τοποθετημένοι εις ύπερκατασκευάς ή ύπερστεγάσματα 
μή ενισχυμένα διά θυρών πληρουσών τάς απαιτήσεις του Κανονισμού 12, δέον 
νά καταλήγουν έκτος πλοίου. 

(5) "Ολαι αί απαιτούμενοι ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού βαλβίδες και ενι
σχύσεις του κελύφους δέον νά είναι έκ χάλυβος, χαλκού ή έτερου εγκεκριμένου 
όλικοϋ δυναμένου νά επιμηκύνεται λεπτυνόμενον. Βαλβίδες έκ συνήθους χυτο
σιδήρου ή παρομοίου ύλικου δέον νά μή γίνωνται δεκταί. "Απαντες οι σωλήνες 
εις οϋς αναφέρεται ό παρών Κανονισμός δέον νά είναι έκ χάλυβος ή έτερου 
ισοδυνάμου ύλικοΟ πληροΟντος τάς απαιτήσεις της 'Αρχής. 
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Κανονισμός 23 
Παραφωτίδες 

(1) Παραφωτίδες κείμεναι είς χώρους κάτωθεν του καταστρώματος εξάλων 
ή είς χώρους ευρισκομένους εντός κεκλεισμένων ύπερκατασκευών δέον νά εΐναι 
έφωδιασμέναι δι* επαρκών γιγγλυμωτών εσωτερικώς καλύπτρων φωτός, οΰτω 
πως τοποθετημένων ώστε νά δύνανται νά κλείωνται Ικανοποιητικώς καΐ ασφα
λίζονται ύδατοστεγώς. 

(2) Ουδεμία παραφωτίς θά τοποθετήται είς τοιαύτην θέσιν ώστε τό κατώ
φλιόν της νά ευρίσκεται κάτωθεν γραμμής αγομένης παραλλήλου προς τό κα
τάστρωμα εξάλων είς τήν πλευράν καΐ έχούσης τό κατώτατον σημεΐον της 2,5 
επί τοις εκατόν τοΰ πλάτους (Β) υπεράνω τής Ισάλου γραμμής φορτώσεως, ή 
500 χιλιοστομέτρων (19x/a Ιντσών), οΙαδήποτε είναι ή μεγαλύτερα άπόστασις. 

(3) ΑΙ παραφωτίδες όμου μετά τών ύαλίνων διαφραγμάτων των, έάν έ"χουν 
τοποθετηθή τοιαΰται, καΐ τών καλύπτρων φωτός δέον νά είναι ουσιώδους και 
εγκεκριμένης κατασκευής. 

Κανονισμός 24 
Ύδρορρόαι 

(1) "Οπου παραπέτα είς τμήματα τών καταστρωμάτων εξάλων και ύπερ
κατασκευών εκτεθειμένα είς τόν καιρόν, σχηματίζουν χάσματα (χαβούζες), 
δέον δπως ληφθή πλήρης πρόνοια διά τήν ταχεΐαν διοχέτευσιν και 'αποστράγ
γιση/ τών καταστρωμάτων άπό τό ϋδωρ. Έκτος τών έν παραγράφοις (2) και 
(3) του παρόντος Κανονισμού καθοριζομένων ή ελαχίστη έκτασις τής ύορορ
ρόης (Α) είς έκάστην πλευράν του πλοίου δι* £καστον χάσμα (χαβούζα) έπί 
τοΰ καταστρώματος εξάλων δέον νά εξάγεται ύπό τών κάτωθι τύπων είς ας 
περιπτώσεις ή προς τό χάσμα άντιστοιχοΟσα σιμότης είναι σταθερά ή μεγα
λύτερα τής σταθεράς. Ή ελαχίστη έ'κτασις δι* £καστον χάσμα έπί τών κατα
στρωμάτων ύπερκατασκευών δέον νά είναι ίση προς τό ήμισυ τής ύπό τών 
τύπων διδομένης εκτάσεως : 

"Οπου τό μήκος του παραπέτου (1) είς τό χάσμα εΐναι 20 μέτρων ή μικρό
τερον, 

Α = 0.7+ 0.035 1 (τετραγ. μέτρα). 
"Οπου 1 υπερβαίνει τά 20 μέτρα, 

Α —0.07 1 (τετραγ. μέτρα). 
Τό 1 είς ούδεμίαν περίπτωσιν δέον νά ληφθή μεγαλύτερον τοΰ 0.7 L. Έάν τό 

παραπέτασμα £χη μέσον ΰψος μεγαλύτερον τών 1.2 μέτρων δέοννά αυξάνεται 
κατά 0.004 τετρ. μέτρα κατά μέτρον μήκους χάσματος δι' έκάστην 0.1 μέτρου 
διαφοράν καθ' ΰψος. Έάν τό παραπέτον εχη μέσον ΰψος μικρότερον τών 0.9 
μέτρων, ή απαιτουμένη έκτασις δύναται νά έλαττουται κατά 0.004 τετραγ. μέ
τρου, κατά μέτρον μήκους χάσματος, δι' έκάστην 0.1 μετρ. διαφοράν καθ' ΰψος. 

"Η . , 
"Οπου τό μήκος τοΰ παραπέτου (1) είναι 66 πόδες ή μικρότερον, 

Α = 7.6 + 0.115 1 (τετρ. πόδες). 
"Οπου τό 1 υπερβαίνει τους 66 πόδας, 

Α = 0,23 1 (τετρ. πόδες). 
Τό 1 είς ούδεμίοα/ περίπτωσιν δέον νά ληφθή μεγαλύτερον τοΰ 0,7 Ι>. Έάν τό 

παραπέτον £χη μέσον ΰψος μεγαλύτερον τών 3,9 ποδών ή απαιτουμένη έ'κτασις 
δέον νά αυξάνεται κατά 0,004 τετραγ. ποδός κατά πόδα μήκους χάσματος δι' 
έκάστην διαφοράν ποδός καθ' ΰψος. Έάν τό παραπέτον έχη το μέσον ΰψος 
μικρότερον τών·3 ποδών ή απαιτουμένη έ'κτασις δύναται νά έλαττουται κατά 
0,04 τετραγ. ποδός κατά πόδα μήκους δι' έκάστην διαφοράν ποδός καθ* ΰψος. 

(2) Είς πλοία άνευ σιμότητος ή υπολογιζόμενη έ'κτασις δέον νά αυξάνεται 
κατά 50%. "Οπου ή σιμότης είναι μικρότερα τής σταθεράς ή εκατοστιαία ανα
λογία δέον νά λαμβάνεται διά παρεμβολής. 



590; 

( j ) ' Οταν πλοϊον φέρη πυργωτόν ύπερκατασκεύασμα τό όποιον δέν συμ
μορφοΰται προς τάς απαιτήσεις του. Κανονισμού 36 (1) (ε) ή δταν υφίστανται 
συνεχή ή βασικώς συνεχή πλευρικά τοιχώματα στομίων μεταξύ μεμονωμένων 
ΰπερκατασκευασμάτων, ή ελαχίστη επιφάνεια τών ανοιγμάτων θυρίδων δρυ
φάκτου θά υπολογίζεται έπί τή βάσει του κατωτέρω Πίνακος : . 

Πλάτος στομίου ή πυργωτού ύπερ Επιφάνεια θυρίδων δρυφάκτου έν 
κατασκευάσματος, έν σχέσει προς σχέσει προς τήν όλικήν έπιφάνειαν 

τό πλάτος του πλοίου τοΟ δρυφάκτου 
40% ή όλιγώτερον ' 20% 
75°» ή περισσότερον 10% 

Ή επιφάνεια των θυρίδων δρυφάκτου ενδιαμέσων πλατών θά λαμβάνεται διά 
παρεμβολής. 

(4) Είς πλοΐα τά όποια έχουν ύπερκατασκευάσματα τα όποια είναι ανοικτά 
είτε εις τό έν είτε εις τά δύο άκρα θά ύπάρχη, επαρκής πρόβλεψις διά τήν άπε
λευθέρωσιν του χώρου εντός ενός τοιούτου ύπερκατασκευάσματος ήτις θά.Ικα. 
νοποιή τήν 'Αρχήν. 

(5) Ή κατωτέρα γραμμή τών θυρίδων δρυφάκτου θά ευρίσκεται πλησιέστε
ρον προς τό κατάστρωμα δσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν. Τά δύο τρίτα 
τής απαιτουμένης επιφανείας θυρίδος δρυφάκτου θά προβλέπωνται εϊς τό μέσον 
τρΟ χάσμοττος του πλησιέστερου προς τό χαμηλότερον σημεΐον τής διαμήκους 
καμπυλότητος. 

"Αποα/τα τά έπί του δρυφάκτου ανοίγματα του είδους τούτου θά προστα
τεύονται έ κ κιγκλιδωμάτων ή σιδηρών ράβδων απεχόντων μεταξύ των κατά 
προσέγγισιν 230 χιλιοστόμετρα (9 ίντσες). Έάν αϊ θυρίδες εΐναι έφωδιασμέναι 
διά θυροφύλλων θά προβλέπεται ίκανόν άνοιγμα διά νά έπιτρέπη τήν διέλευσιν. 
Ot στροφείς τών θυρών θά έχουν πείρους ή τριβείς £ξ άδιαβρώτου ύλικοΟ/,/Εάν 
τά θυρόφυλλα φέρουν μέσα ασφαλίσεως τά τοιαύτα *μέσα θά είναι εγκεκριμένης 
κατασκευής. < 

Κανονισμός 25 
Προστασία του Πληρώματος

 ; 

(1) Ή αντοχή τών ύπερστεγασμάτων τών χρησιμοποιουμένων δι ' ένδιαίτησιν 
τοΟ πληρώματος θά ίκανοποιή τήν Αρχήν. 

(2) "Ικοα/ά κιγκλιδώματα ή δρύφακτα θά τοποθετούνται έπί δλων τών εκτε
θειμένων καταστρωμάτων και καταστρωμάτων ύπερκάτασκευάσματος. Τό 
ϋψο.ς" τών δρυφάκτων ή κιγκλιδωμάτων θά είναι τουλάχιστον 1 μέτρον (39Va 
ΐντσαι) έκ του καταστρώματος προβλεπομένου δτι δπου τό ϋψος τούτο'ήθελε 
παρεμβληθή είς τάς συνήθεις εργασίας του πλοίου", δύναται νά έγκριθη Οψος 
μικρότερον' έάν τούτο ίκανόποιή τήν 'Αρχήν καΐ προβλέπεται επαρκής προ
στασία. ' 

(3) Τά ανοίγματα κάτωθι τής χαμηλοτέρας σειράς τών κιγκλιδωμάτων δέν 
θά υπερβαίνουν τά 230 χιλιοστόμετρα (9 ΐντσαι). At Μτεραι σειραί δέν θά απέ
χουν περισσότερον τών 380 χιλίοστομέτρων (15 Ιντσών) μεταξύ των. Είς περί
πτωσιν πλοίων μέ έστρογγυλευμένην πλευράν καταστρώματος τά στηρίγματα 
τών κιγκλιδωμάτων θά τοποθετηθούν είς τό έπίπεδον του καταστρώματος. 

(4) Ικανοποιητ ικά μέσα (εις τόν τόπον τών κιγκλιδωμάτων, οδηγών σχοι
νιών, γεφυρών άττοεπιβιβάσεως ή υπό τό κατάστρωμα διαδρόμων) θά προβλέ
πονται διά τήν προστασίαν του πληρώματος είς τήν είσοδον καΐ Ιξοδον αύτου 
έκ τών ενδιαιτημάτων, τών χώρων μηχανοστασίου καΐ . απάντων τών άλλων 
μερών τών χρησιμοποιουμένων εις τάς αναγκαίας του πλοίου εργασίας. 

(5) Φορτίον 'Καταστρώματος έπί οιουδήποτε πλοίου θά στοιβάζεται κοπά 
τοιούτον τρόπον ώστε, οιονδήποτε άνοιγμα τό όποιον ευρίσκεται κατά μήκος 
του φορτίου καΐ τό όποιον παρέχει είσοδον και έξοδον είς τά διαμερίσματα 
καταστρώματος, δ χώρος μηχανοστασίου, καΐ έτερα τοιαύτα μέρη τά

 :
όποια 

χρησιμοποιούνται διά τάς αναγκαίας εις τό πλόΐον;εργασίας, θά δύνανται νά 
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κλείωσι κατά τόν ένδεδειγμένον τρόπον και να άσφαλίζωνται δια τήν καθ* οιον
δήποτε τρόπον μή εϊσοδον του ύδατος. ^Αποτελεσματική προστασία διό: το 
πλήρωμα είς τήν ρέαιν τών κιγκλιδωμάτων ή οδηγών σχοινιών θα προβλέπεται 
ανωθι του φορτίου καταστρώματος έάν δέν υφίσταται κατάλληλος διέλευσις 
έπί ή ύπό τό κατάστρωμα τού πλοίου. 

Κανονισμός 26 
ΕΙδικαι συνθήκαι χαρακτηρισμού δια ηΚοϊα τύπου Α' 

Περίβλημα φωταγωγού μηχανοστασίου : 
(Ι) Περιβλήματα <|>ωταγωγοΟ μηχανοστασίου έπί πλοίων τύπου Α' ώς καθο

ρίζονται είς τόν Κανονισμόν 27 θα προστατεύωνται υπό κλειστού έπιστέγου ή 
γέφυρας τουλάχιστον KOCVOVIKOG ύψους ή ΰπερστεγάσματος ίσου δψους και Ισο
δυνάμου αντοχής, δεδομένου δτι τα περιβλήματα του φωταγωγού μηχανοστα
σίου δυνατόν να εκτίθενται είς τάς καιρικάς συνθήκας έάν δέν υπάρχουν ανοί
γματα δίδοντα άπ' ευθείας διέξοδον εκ του καταστρώματος εξάλων εΙς τόν 
%ώρον του μηχανοστασίου, Φώρα συμμορφουμένη προς τάς απαιτήσεις του 
ΚανοντσμοΟ 12 δύναται, έν τούτοις, νά έπιτραπτ) είς τό περίβλημα του μηχανο
στασίου, προβλεπομένου δτι αυτή οδηγεί είς χώρο ν ή διάδρομο ν δ* οποίος είναι 
τής αυτής Ισχυρας κατασκευής ώς και τό περίβλημα του μηχοα/οστασίου και 
χωρίζεται άπό τόν χώρον της κλίμοχος ανόδου—καθόδου μέχρι τό μηχανοστά. 
σιον διά δευτέρας υδατοστεγούς θύρας έκ χάλυβος ή έτερου Ισοδυνάμου υλικού. 
Γέφυρα και είσοδος: 

(2) ΕΙς πλοΐα τύπου Α' θά τοποθετηθούν μία γέφυρα προς πρώραν και μία 
προς πρύμνην μονίμου καΐ ίσχυράς κατασκευής ώς και έποικους αντοχής είς 
τό έπίπέδον του καταστρώματος ύπερκατασκευασμάτων, μεταξύ του έπιστέγου 
καΐ της γέφυρας είς τό , μεσόστεγον, ή υπερστεγάσματος, ή Ισοδύναμα μέσα 
διελεύσεως, θά προβλέπωνται· νά πληρούν τόν σκοπόν τής ανωτέρω γέφυρας, 
ώς τοιαύτα δέ θεωρούνται διάδρομοι ύπό τό κατάστρωμα 

"Αλλως, καί είς πλοΐα τύπου Α' άνευ γέφυρας διακυβερνήσεως τού πλοίου 
είς τό μεσόστεγον, θά προβλέπωνται συστήματα ίκανοποιουντα τήν 'Αρχήν διά 
τήν άσφάλειαν του πλήρώμοπος είς άπαντα τά μέρη τά όποια χρησιμοποιούνται 
ύπ' αύτου διά τήν έκτέλεσιν των αναγκαίων εργασιών του πλοίου. 

(3) Ασφαλής καί Ικανοποιητική διέλευσις έκ του επιπέδου τής γέφυρας θά 
διατίθεται μεταξύ κεχωρισμένων ενδιαιτημάτων πληρώματος καί επίσης μεταξύ 
ενδιαιτημάτων πληρώματος καί χώρου μηχανοστασίου. 
(4) Στόμια κυτών : 

Εκτεθειμένα στόμια κυτών έπι τών καταστρωμάτων ϋψους εξάλων κάί προ
στέγου ή έπι τών κορυφών τών δεξαμενών έκτονώσεως, έπί πλοίων τύπου Α',. 
θά εφοδιάζωνται με ικανά υδατοστεγή καλύμματα έκ χάλυβος ή έτερου ισο
δυνάμου υλικού. 
(5) Συστήμοπα απελευθερώσεως : 

Πλοΐα τύπου Α' μέ δρύφακτα θά τοποθετήσουν ανοικτά κιγκλιδώματα διά 
τό ήμισυ τουλάχιστον του μήκους τών εκτιθεμένων μερών του υποκειμένου είς 
τάς καιρικάς συνθήκας καταστρώματος ή έτερα αποτελεσματικά συστήματα 
απελευθερώσεως. 

Ή άνω ακμή του ζωστήρος θά κρατήται δσον είναι πρακτικώς χαμηλότερα. 
(6) "Οταν ύπερκατασκευάσματα συνδέωνται διά πυργωτού ύπερκατασκευά

σματος, ανοικτά κιγκλιδοψατα θά τοποθετηθούν είς όλόκληρον τό μήκος τών 
εκτεθειμένων μερών τού καταστρώματος ϋψους εξάλων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Π Ι  ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ 

Κανονισμός 27 
ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ' _ . , ' . . · 

(1) Προς τόν σκοπόν τού υπολογισμού του ύψους εξάλων τά πλοία διαιρούν
ται είς πλοΐα τύπου Α' καί τύπου Β ' . 
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Πλοΐα τ,ύπου A ;; ...... ,;/.>.·"·»../ ■'· <..;..; ·,:· ·■ ' . . . / ; ■ ■ .·  · . · . . ■ 
. (2), Πλοΐον τύπου .Α ϊεΐναι, τό; προοριζόμενος έκ κατασκευής; νά' μεταφέρη 
μόνον υγρά φορτία εις χύμα. και ρ εις. τό.όποιον αί δεξαμεναί φορτίου έχουν 
μόνον μικρά στόμια κλειό μένα* ■ υπό·· υδατοστεγών χαλύβδινων, καλυμμάτων ή έξ 
Ισοδυνάμου ύλικου. Τοιούτον πλοΐον έχει απαραιτήτως, χά..κάτωθι έκ κατατ 
σκευής χαρακτηριστικά : 

(α) Ύψηλήν στερεότητα του εκτεθειμένου εις τάς καιρικάς συνθήκας 
καταστρώματος' κά! ',J. ■' ■ 

(β) ύψηλόν βαθμόν ασφαλείας κατά τής κατακλύσεως πρόκύπτουσαν άπό 
''""■' τόν χαμηλόν βαθμόν ποσοστού κατακλύσεως των φορτωθέντων χώρων 

φορτίου κάί τόν όψηλόν βαθμόν στεγανούς ύποδιαιρέσεως ό όποιος 
συνήθως, έχει πρόβλεφθή.: · ■*'■'. . " . ' 

(3) Πλοΐον τύπου Α"'ν "Οταν έχη μήκος άνω των 150 μέτρων (492 ποδών) 
και έκ κατασκευής φέρει κενούς χώρους και δταν ακόμη εΤναι φορτώμένρν μέχρι 
της θερινής Ισάλου, τούτο είναι" ίκανόν νά άνθέ£ή την: κατάκλυσιν οίουδήποτε 
των κενών τούτων "χώρων εις ύποτιθέ'μενο.ν πόσοστόν κατακλύσεως 0,95 καΐ νά 
πα'ράμείνή επιπλέον είς κατάστασιν Ισορροπίας θεωρούμενης υπό τής 'Αρχής 
ώς ικανοποιητικής: " " · ' ' ·  , _ · . · . 

ΕΙς τοιούτον πλοΐον μήκους άγω τών 225 μέτρων (738 ποδών) δ χώρος μηχα
νών θά εκλαμβάνεται ώς. κατακλύσιμος χώρος άλλα μέ πόσοστόν κατακλύσεώς 
0,85. '"■*' ' ■ · · ■ '  . ' ! '· ^ 

Προς καθρδήγησιν των 'Αρχών τα κάτωθι δρια δύνανται νά θεωρηθούνώς 
ικανοποιητικά: s "'"" ' 

", {ά^.,Ήτελική ίσαλος, μετά τήν κατάκλυσιν είναι κάτωθι της χαμηλότέράς 
^γραμμής οιουδήποτε' ανοίγματος μέσφ, του οποίου δύναται νά λα<&{| 
. χωράν προοδευτική κάτάκλυσις.  . ' . : ., '..··■■

(β) Ή μεγίστη γωνία εγκάρσιας κλίσεως οφειλομένη,, εις άσόμμετρον κα
τάκλυσιν εινάι της τάξεως τών ,15°. 

(γ) Τό μέτάκ£ντρικόν Οψος.είς, κατάστασιν κατακλύσεως έΐναι θετικό ν. 
(4)..·Τό έπιτρεπόμενον υψος,εξάλων εΙς πλοΐα τύπου·Α.' δέν:θά<εΤνάι μικρό

τερον άπό τό διδόμένον είςτόν ;πίνακα Α' του Κανονισμού 28. . / 
Πλοίο: Τύπου Β ' . r : ' : ,  . . . · 

(5) "Απαντα τά πλοία τά δποΐά δέν υπόκεινται είς; τάς διατάξεις τάς σχέ
τικάς μέ τά πλοΐα τύπου «Α»' τών παραγράφων (2) και (3) του παρόντος Κανο: 

νισμου θά θεωρώνται ώς πλοΐα τύπου Β ' . „ Λ.  : 

(6) ΙΤλοΐα τύπου «Β» τά όποΐα είς· τήν θέσιν Ι έχουν στόμια κυτών εφοδια
σμένα μέ καλύμματακύτους συμμορφούμενοι'προς τάς άπάίτήσεις τών Κανο
νισμών 15 (7) ή 16 θά έχουν ϋψος εξάλων, έπι τη βάσει τοΟ πίνακος Β του Κα
νονισμού 28, έκτος έάν άλλως προβλέπεται είς τάς παραγράφους (7) έως(10)
συμπεριλαμβανομένης του παρόντος Κανονισμού. ... · >  .= , 1 

(7)r Οιαδήποτε πλοία τύπουη «Β» μήκους 10Ό μέτρων και άνω (328 ποδών) 
δύνανται νά έχουν ϋψος εξάλων μικρότέρον του απαιτουμένου ύπό τής παρ. (6); 
του παρόντος Κανονισμού ύπό; τόν δρον δτι σχετικώς μέ τό ποσόν τής χορηγού* 
μένη ς ελαττώσεως ή 'Αρχή θά ίκανόποίηθή είς τά κάτωθι : 

,(α) Τά λαμβανόμενα μέτρα; διά τήν προστασίαντοΟ πληρώματος ,είναι 
επαρκή. . , . , , . . , 

(β) Τά συστήματα απελευθερώσεως εΤναι, επαρκή. . .... 
(γ) Τά καλύμματα.είς τάς θέσεις 1 καΐ 2 συμμορφουνται μέ τάς διατάξεις 

του. Κανονισμού 16 καΐ έχουν επαρκή ένδυνάμωσιν. 
'Ιδιαιτέρα προσοχή1 δέοννά δοθή είς τά συστήματα σφραγίσεως και 

ασφαλίσεως τούτων. 
(δ) Τό πλοΐον δταν φορτωθή μέχρι τής. θερινής Ισάλου γραμμής του θά 

παραμένη επί πλέον είς ικανοποιητική ν κατάστασιν ισορροπίας μετά 
.... τήν κατάκλυσιν. βλαβέντος διαμερίσματος είς ; ένα ύποτιθέμενον πόσο

στόν κατακλύσεως 0,95 άποκλειομένουτσυ; χώροι) μηχάνοχ5πτάσ(ο;υ" κα^ 
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(ε) είς τοιούτον πλοΐον μήκους άνω των 225 μέτρων (738 ποδών), ό χώρος 
μηχανοστασίου θα θεωρηθή ώς κατακλύσιμον διαμέρισμα άλλα με πο
σοστόν κατακλύσέως 0,85. 

Προς καθοδήγησιν των Άρχων εις τάς παραταθείσας υποπαραγράφους (δ) 
και (ε) της παρούσης παραγράφου δέον νά ,θεωρηθή δτι τά δρια τά δεδομένα 
ύπό των υποπαραγράφων 3 (α) , (β) καΐ (γ) εΤναι Ικανοποιητικά. 

Ο!''σχετικοί υπολογισμοί δύνανται νά βασισθώσι έπι τών ακολούθων "συμπε
ρασμάτων : 

—ή κατακόρυφος έκτασις της βλάβης είναι ίση προς τό δάθος του τίλόίου' 
ή έϊσχώρησις της βλάβης δέν είναι περισσότερον του ενός πέμπτου τοΟ πλά

τους του πλοίου* 
—ρύοέν έγκάρσιόν διάφραγμα.. Ιχει βλαβή' ; . .... ! % 
—τό όψος του κέντρου βάρους υπεράνω 'της βασικής γραμμής εκτιμάται δια 

τήν άνοχήν ομογενούς φορτώσεως τών κυτών καΙ διά τό 50%^τής ύπολογισθείσης 
χωρητικότητος τών αναλωσίμων όγρών και εφοδίων κλπ. < 

(8) Κατά τόν ύπολογισμόν του ύψους εξάλων διά πλοία τύπου Β' τά όποια 
συμμορφουνται προς τάς απαιτήσεις της παραγράφου (7) του παρόντος Κανο
νισμούς αί τιμαί άπό τόν πίνακα Β του Κανονίσμου 28 δέν θά ελαττωθούν περισ
σότερον του 60% της διαφοράς τών πινακοποιημένων τιμών μεταξύ τών πινάκων 
Α κάΙ'Β διά τά κατάλληλα μήκη ιών πλοίων. ! 

(9) Ή έκ τής παραγράφου 8 τρυ παρόντος Κ α ν ο ν ι σ μ°ΰ διδομένη έλάττωσις 
του υψρυς εξάλων έκ τών πινάκων δύναται νά αύξηθή μέχρι της ολικής .δια
φοράς μεταξύ τών.τιμώντου'πίνακας Α καΐ Β του Κανονισμού 28 ύπό τόν δρον 
δτι τό πλοΐον συμμορφοΟται με τάς ό^αιτήσεις.του Κανονισμού 26 (1), (2):, (3), 
(5) καΐ (6) ώς εάν.τούτο ήτο πλοΐον τύπου Α' και περαιτέρω.συμμορφοΟται με 
τάς διατάξεις τής παραγράφου (7) (α) μέχρι (ε) συμπεριλαμβανομένης του 
παρόντος Κανονισμού, ύπό τήν έξάίρέσιν δτι ή αναγωγή είς την ύποπαράγρα
φον (δ) σχετικώς προς τήν κατάκλυσιν οιουδήποτε μεμονωμένου βλαβέντος 
διαμερίσματος θά^θεωρηθή ώς αναγωγή είς τήν κατάκλυσιν δύο οιωνδήποτε 
γειτνιαζόντων πρωρέων καΐ πρυμνέων διαμερισμάτων ουδέν έκ τών οποίων 
είναι χώρος μηχανών. Επίσης οιονδήποτε τοιούτον πλοΐον μήκους μεγαλυτέ
ρου τών 225 μέτρων (738 ποδών), δταν είναι φορτωμένον είς τήν θερινήν ΐσάλόν 
του, θά παραμένη επί πλέον είς Ικανοποιητική γ κατάστασιν Ισορροπίας μετά 
τήν κατάκλυσιν του χώρου μηχανών λαμβανομένου μεμόνώμένώςέίς; gvdc πο
σοστόν κατακλύσεως 0,85. 

(10) Πλοία τύπου Β' , τά όποια είς τήν θέσιν Ι έχουν στόμια κυτών>.,έφωδια
σμένα με καλύμματα τά δποΐα συμμορφουνται μέ τάς απαιτήσεις ,τόΟ Κανο
νισμού 15, έτερων τών τής παραγράφου (7) θά έχουν ϋψος εξάλων βασιζόμένον 
επί τών τιμών τών διδομένων είς τόν πίνακα Β του Κανονισμού 28 ηυξήμένον 
κατά τάς τιμάς τάς διδομένας είς τόν άκόλουθον Πίνακα : ;.~ 

Πίναξ αυξήσεως του ύψους εξάλων έπί τών πινακοποιημένων τιμών ϋψους 
εξάλων διά πλοΐα τύπου Β' και μέ καλύμματα; στομίων κυτών μή συμ

μορφούμενα προς τους Κανονισμούς 15 (7) ή 16 : <■ s; 

Μήκρς 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

108 κάΙ 
κάτω 
109 
110 
111 
112 

Αϋξησις 
ϋψους 

εξάλων 
(είς χι
λιοστά) 

50 
52 
55 
57 
59 

.Μήκος 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

113 
114 
115 
116 
117 

Αϋξησις 
ύψους. 

εξάλων 
(είς χι
λιοστά) 

62 
64 
68 
70 
73 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

118 
119 
120 
121 
122 

Άυξησις 
ϋψους 

εξάλων 
(είς χι
λιοστά) 

' 76 
; 80 

84 
87 
91 
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Μήκος-

τόΰ 'πλοίου 
( ε ι ς μέτρα ) 

123* 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 '■·· 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

( Αυξησις , 
ϋψους. 

εξάλων (ε ις 
χ ιλ ιοστά ) 

95 
99 

' 103 - ' · 
1Ό8..;. 
112 

, 116. 
12.1 
126 
131 
136 

-142■■■■"
 : ■ 

147 
153 

. 159 
164 
170 
175 
181 
186 
191 ' 
196 
201 
206 
210 
215 
219 

Μήκος. , 
τόΰ πλοίου, 

''("'εις' μετρά) 

■■■.(:■■ 1 4 9 ; Λ ν 

' 150
 ; 

151 "' 
. 152 . . 

153 
154 ·... 
.155 
156 ' 
157 , 
158 
159. 
160 
161

 ; 

162 = 
163 
164 

. 165 -

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

Λ ϋ ξ η σ ι ς ; 

'] "' ϋψόυς 
έζάλων' ; (έ ίς 

χ ι λ ι οστά ) 
' 2 2 4 ' 

228
: 

232 
236 
240 
244 , 
247 
251 
254 
258' ' 
261 
264 
267 
270 
273 
275 
278 
280 
283 
285 
287 
290 
292 
294 
297 
299 

Μήκος 
τοϋ πλοίου 
(ε ις μ έ τ ρ α ) . 

ι :'-

175 ' ^ 
176 
177 

. 178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188' 

, 189. 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

Αϋξησ ις 
ϋψυυς 

εξάλων (ε ις 
χ ι λ ι ο σ τ ά ) 

3 0 ί 
;
r- 304

 Λ 

306 
308 , 

. . '311 
313 
315 
318 
320 
322 
325 
327 
329 ' 
332 
334 
336 
339 
341 
343 
346 
348 
350 
353 
355 
357 
358 

"Υψη εξάλων διά πλοία ενδιαμέσου μήκους λαμβάνονται δια γραμμικής 
παρεμβολής. 

"Υψη εξάλων διά πλοία μήκους μεγαλυτέρου των 200 μέτρων θά καθορίζωνται 
ύπό της προσδιοριζούσης Άρ'χής. 

Ιίίναξ αυξήσεως του ύψους εξάλων έπί των πινακοποιη μένων τιμών ΰψους 
εξάλων διά πλοΐα τύπου Β' καΐ μέ καλύμματα στομίων κυτών μη συμ-

μορφούμεναοπρός τους Κανονισμούς 15 (7) ή 16 : 
Μήκος 

του πλοίου 
(εις πόδας) 

350 και 
κάτω 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 ;< 

■j... 460 
Λ 470 .? 

ς> 480 
f 490 ';.: 

500 

ΑΟξησις. ύψους 
εξάλων 

(είς ίντσας) 

2.0 
'
 :

'"'
4
· 2.3 - . ■ 

"' ·: 2.6' 
2:9 
3.3 ·.·? 
3.7 
4.2·· -*· ?'·· 

.. >:.-> 4.7 
5.2 ' 
5.8 
6.4 

: 7.0
 ! 

f · 7.6 -

"·■ 8.2 ' ■ 
;
:: 8.7 \ 

9.2 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς ; πόδας) . . 

510 
520. 
530 
540 ' 
550 
560 
570 
580 
590 
600 

: 610 
620 

-
Γ

6 3 0 
^ '640 
"·■

; %50 
660 

Αΰξησις ύψους 
εξάλων 

(έΐς ίντσας) 

9.6 
10.0 
10.4 
10.7 
11.0 
11.4-■■■··=.ν 
1 ΐ . 8 ' '

: ! : 

12.1 ■■■-Ί ■■■ 
12.5 
1218'

 ι
γ' 

13.Τ
 ί Λ ;

' 
' 13.4

 < ν
" 

13.6 ' *■; 
·*' 13.9

 :}
] 

" 14.1 -
Π 

14.3 



595 

"Υψη εξάλων διά πλοία ενδιαμέσου μήκους λαμβάνονται δια γραμμικής mx
*4 ρεμβολής. "Υψη εξάλων διά πλοία μήκους μεγαλυτέρου των 660 μέτρων θά 

καθορίζονται όπό της προσδιοριζούσης Αρχής. 
(11) ΦορτηγΙς ή ίτερον πλοΐον άνευ ανεξαρτήτων μέσων προο'ίσεως θά έχου\ 

ϋψος εξάλων συμφώνως προς τάς διατάξεις τών παρόντων κανονισμών. 
^, Έν τούτοις, είς τήν περίπτωσιν φορτηγίδων αί δποΐαι δεν είναι έπηνδρωμέναι 

αί απαιτήσεις των Κανονισμών 25, .26 (2) καΐ (3) κα ι 39 δέν έχουν έφαρμογήν. 
ΤοιαΟται μή έπηνδρωμέναι φορτηγίδες at όποΐαι έχουν επί του καταστρώ

ματος ύψους εξάλων μόνον μικρά στόμια κλειόμενα υπό υδατοστεγών καλυμ
μάτων έκ χάλυβος ή Ισοδυνάμου ύλικου δύνανται να έχουν υψος εξάλων κατά 
25% μικρότερον έκ του υπολογιζόμενου επί τή δάσει τών Κανονισμών αυτών. 

Κανονισμός 28 
Πίνακες ϋψους εξάλων 

Πλοΐα τύπου Α ' . 
(1) Αί τιμαΐ τοΟ ύψους εξάλων διά πλοΐα τύπου Α ' θά προσδιορίζονται έκ 

του κάτωθι Πίνακος : 
Πίναξ Α ' 

Πίναξ ύψους εξάλων διά πλοία τύπου Α ' 
Μήκος 

του πλοίου 
(είς μέτρα) 

24 
25 
26 
27 
28 
29 . 
3CT " 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 . 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

"Υψος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 

200 
208 
217 
225 
233 
242 
250 ■*" 
258 
267 
275 
283 
292 
300 
308 
316 
325 : 
334 
344 
354 
364 
374 
385 
396 
408 
420 
432 
443 
455 
467 
478 
490 
503 
516 
530 
544 

Μήκος 
τοΟ πλοίου 
(είς μέτρα) 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

"Υψος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 

559 
573 
587 
600 
613 
626 
639 
653 
666 
680 
693 
706 
720 
733 
746 
760 
773 
786 
800 
814 
828 
841 
855 
869 
883 
897 
911 
926 
940 
955 
969 
984 
999 
1014 
1029 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

"Υψος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 

1044 
1059 
1074 
1089 
1105 
1120 
1135 
1151 
1166 
1181 
1196 
1212 
1228 
1244 
1260 
1276 
1293 
1309 
1326 
1342 
1359 
1376 
1392 
1409 
1426 
1442 
1459 
1476 
1494 
1511 
1528 
1546 
1563 
1580 
1598 
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Μηκός 7 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

-' 141 
142 
143 
144 
145 . 

. 1 4 6 ;-.-■-
" 147, ' ^ 

148 
149 . 
150 : 
151; 
152. ι 
153;-
154: 
155 : 
156; 
157 
158. 
159 
160 
161 ■ 
162' 
163, 
164-; 

Ϊ65 
166: 

167. 
ί£5;" 
169 
170 
174 
17* 
173 
174 
175 
176 
177: . 
178^ 
179; . 
M;r 
Ψ, 

' ^ ' 

"Υψος 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
1615 
1632 
1650 
1667 
1684 
1702 
1719 
1736 
1753 
1770 
1787 
1803 

.·■' 1820 
1837 
1853 
1870 
1886 .·. 
1903 

.1919 
1935; 
1952 
1968 · 
1984 
2000. 
201.6
2032
2048 ν
2064 
2080: 
2096 
2111 
2126 
2141 
2155, ; 
2169 . 
2184 
2198, 
2212? 
2226 ; 
224C~ 
2254 
2268 , 
2281 
2294 
2307
2320 
2332 
2345 
2357 
2369. 
2381 : 
2393, 
2405 
2416 r 

J Μήκος* 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

183 ' 
184 
ΪΒ5 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 

. 195 ■' 
196 
197 
198 
199,. 
200 ',
201 
202 
203 
204· 
205, , 
206 
207 
208 
209 
210. 
211 
212 
213 = 
214 . 
215 
216 
217 
218 
219 
220 > 
221 
222 
223 
224 
225 / 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 : 
234^ . 
235· ; 
236y» r 

"Υψος . 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
2428 "·· 
2440 
2451 
2463 
2474 
2486 
2497 
2508 
2519 
2530 

' 2541 
2552 
2562'' ■ 
2572 
2582 

. 2592. , 
2602 
2612 '. 

̂ 2622 
2632 
2641 
2650 
2659 
2669 
2678 
2687 
2696 
2705 
2714 
2723 
2732 
2741 
2749 
2758 
2767 
2775 
2784 
2792 
2801 
2809 
2817 
2825 
2833 
2841 
2849 
2857 
2865 
2872 
2880> 
2888 
2895" 
2903: 
2910 
2918, 

Μ^κός . \ 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 V 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 '■■ 
259 
2607 
263;^ 
262.'
263' : 
264 \ 
265 
266 < 
267 \ 
268Γ 
269 
270 
271.. 
272" 
273 > 
274 
275 ■··■■ 
276 ; 

277
278^ 
279 ■'; 
280 · 
281 
282. ΐ 
283 ·. 
284 
285 
286? 
287! 
288, ■; 
289 * 
290ν 

"Υψοςϊ 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
2925': ■ 
2932 
2939 
2946 
2953 
2959 

. 2966 
2973 
2979 
2986 
2993 
3000 
3006 
3012 
3018 
3024 
3030 
3036 * 

/ 3042 , 
3048 
3054 
3060 
3066 
3072 
3078 
3084 
3089 
3095 
3101 
3106 
3Μ2 
3117 
3123 
3128 
3133 
3138 
3143 
3148 
3153 
3158 
3163 
3167 
3172 
3176 
3181 
3185 
3199 
3194 
3198 
3202 
3207 
321,Γ 
3215 
3220 
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Μήκος "Υψος 
του πλοίου εξάλων (είς 
(εις μέτρα) χιλιοστά) 
291 3224 
292 3228 ■■■ 
293 3233 
294 3237 
295 3241 
296 3246 
297 3250 
298 3254 
299 3258 
300 3262 
301 3266 
302 3270 
303 3274: 
304 3278 
305 3281 
306 3285 
307 3288 
308 3292 
309 3295 
310 3298 
311 3302 
312 3305 
313 3308 
314 3312 
315 3315 

Μήκος 
του πλοίου 
(εϊς μέτρα) 

316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 

"Υψος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 

3318 
3322 
3325 
3328 
3331 
3334 
3337 
3339 
3342 
3345 
3347 
3350 
3353 
3355 
3358 
3361 
3363 . 
3366 
3368 
3371 
3373 
3375 
3378 
3380 
3382 

Μήκος 
τοΟ πλοίου 
(είς μέτρα) 

341 
342 
343 
344 
345 
346
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 . 
360 
361 
362 
363 
364 . 
365 , 

"Υψος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 

3385 
3387 
3389 
3392 
3394 
3396 
3399 
3401 
3403 
34C6 
3408 
3410 
3412 
3414 
3416 
3418 
3420 
3422 
3423 
3425 
3427 ; 
3428 
3430 
3432 
3433 

"Υψος εξάλων διά ενδιάμεσα μήκη του πλοίου θά λαμβάνεται διά παρεμβο
λής. Διά πλοΐα μήκους άνω των 365 μέτρων τό ϋψος εξάλων θά καθορίζεται 
ύπό τής 'Αρχής. "'%..'" 

ΠΙΝΑΞ Α ' 
Πίνάξ ύψους εξάλων διά πλοΐα τύπου Α ' 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς πόδας) 

80 
90 

100 , 
110 
120 
130 . 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 

"Υψος 
εξάλων (εις 

ίντσας) 
8.0 
8.9 
9.8 

10.8 
11.9 
13.0 ·,· 
14.2 . 
15.5 
16.9 
18.3 
19.8 
21.3 
22.9 
24.5 
26.2 
27.8 
29.5 
31.1 
32.8 
34.6 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς πόδας) 

280 
290 
300 , 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410: 
420 
430 
440 
450 
460 
470 

"Υψος. 
εξάλων (είς 

ίντσας) 
36.3 
38.0 
39.7 
41.4 
43.2 
45.0 
46.9 
48.8 
50.7 
52.7 
54.7 
56.8 
58.8 
60.9 
62.9 
65.0 
67.0 
69.1 
71.1 
73.1 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς πόδας) 

480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 

"Υψος 
εξάλων (είς 

ίντσας) 
75.1 
77.1 
79.0 
80.9 
82.7 
84.5 
86.3 
88.0 
89.6 
91.1 
92.6 
94.1 
95.5 
96.9 
98.3 
99.6 

100.9 " 
102.1 
103.3 
104.4 



598 

Μήκος 
του πλοίου 
(έίς πόδας) 

680 
690 
700 
710 
*720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790. 

:800 
810 
820 
830 
840. 
850 

"Υψος 
εξάλων 

(είς ίντσας) 
105,5 
106.6 
107.7 
108.7 
109:7 
1 10;7 
111:7 
112,6 
113.5 
114.4 
1153 
116.1 
117.0 
117.8 
118.6 
119.3 
120.1 
120.7 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς πόδας) 

860 
870 
880 
890 ,< 
900
910 
920 
930 
940 
950· 
960 
970 
980 
990 · 

1000 
1010' " 
1020 "

ι 

1030 

"Υψός 
εξάλων 

(εΙς Ιντσας) 
121.4 
122.1 
122,7 
123.4 
124.0 
124.6 
125.2 
125.7 
126.2 
126.7 
127:2* 
127.7 
128.1 
128.6 
129.0 
129.4 
129.9 
130.3 

Μήκος 
του πλοίου 
(εις πόδας) 

1040 ^ 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130: 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 '■

"Υψος 
εξάλων 

(είς ίντσας) 
130.7 
131.0 
131.4 
131.7 
132.0 
132.3 
132.6 
132.9 
133.2 
133.5 
133.8 
134.0 
134.3 
134.5 
134.7 
135.0 
135.2 

"Υψος εξάλων διά ενδιάμεσα μήκη του πλοίου θά λαμβάνεται διά παρεμβο
λής. Δια πλοία μήκους άνω των 1200 ποδών το ϋψος εξάλων θά καθορίζεται 
υπό τής 'Αρχής. 

Πλοΐα τύπου Β' 
(2) Αί. τιμαΐ του ΰψους εξάλων διά πλοΐα τύπου Β' θά προσδιορίζωνται ,άπό 

τόν κάτωθι Πίνακα : 
.ν 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

24 . 
25 
26· 
27 ■ 
28 · 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 ■ 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

ΠΙΝΑ 
Πίναξ ϋψους εξάλων 

"Υψος 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
200 
208 
217 

 225 
233 
242 
250 
258 
267 
275 
283 
292 
300 
308 
316 
325 
334 
344 ·. 
354 
364 " 
374 .■■ ; 
385 · 
396 

Μήκος 
του πλοίου 
(εϊς μέτρα) 

47 
48 
49
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 . 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65, 
66 
67 
68 · 
69 

£· Β' 
διά πλοΐα τύπου Β' 

"Υψος 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
408 
420 
432 

_ 443 
455 
467 
478 
490 
503 
516 
530 
544 
559 
573 
587 
601 
615 
629 
644 
659 
674 
6 8 9 " 
705 

Μήκος 
του πλοίου 
(έίς μέτρα) 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 ■
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 ;" 
90 ; 
91 
92 

"Υψος 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
721 
738 
754 
769 
784 
800 
816 
833 
850 
868 
887 
905 
923 
942 
960 
978 
996 

1015 
1034 
1054 
1075 
1096 . 
1116 
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Μήκος 
τοΰ πλοίου 
(είς μέτρα) 

93 
94. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 ■ 
101 
102 -
103 
104 
105 
106 
107 . . 
108 , 
109 , 
110 
111 
112 "..,' 
113 V 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 ..:·-: 
125'. 
126 ■ 
127. 
128 
129 
130 
131 
132

 ; ' 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 

"Υψος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 
1135 . 
1154 
1172 
1190 
1209 
1229 
1250 
1271 
1293 
1315 
1337 
1359 
1380 
1401 
1421 
1440 
1459 
1479 
1500 
1521 
1543 
1565 
1587 
1609 
1630 
1651 
1671 
1690 
1709 
1729 : 
1750 
1771. 
1793 
1815 
1837 
1859 
1880 
1901 
1921 
1940 
1959 
1979 
2000 
2021 
2043 
2065 
2087 
2109 
2130 
2151 
2171 
2190 
2209 
2229 
2250 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

148, 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 . 
163 
164 
165 
166 . 
167 -'■ 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 , 
179 . 
180* ·Ϊ' 
18f-"V. " 
182 
183 ·; 
184 ' 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192-* 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 

"Υψος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 
2271. 
2293 
2315 
2334 
2354 
2375 
2396 
2418 
2440 
2460 
2480 
2500 . 
2520 
2540 
2560 
2580 
2600 
2620 
2640 
2660 " 
2680 
2698 
2716 
2735 
2754 
2774 
2795 
2815 
2835 
2855 
2875 
2895 
2915 
2933 
2952 
2970 
2988 
3007 
3025 
3044 
3062 

.. 3080 
3098 
3116 
3134 
3151 
3167 
3185 .. 
3202 
3219 
3235 
3249 
3264 · 
3280 
3296

 ! 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 · 
216 
217 , 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225. : 
226 ,' 
227 \ 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 

"Υφος 
εξάλων (είς 
χιλιοστά) 
3313 
3330 
3347 
3363 
3380 
3397 
3413 
3430 
3445 
3460 
3475 
3490 
3505 
3520 
3537 
3554 
3570 
3586 
3601 
3615 
3630 
3645 
3660. 
3675 
3690 
3705 
3720 
3735 
3750 
3765 
3780 
3795 
3808 
3821 
3835-

3849 
3864 
3880 
3893 
3906 ̂  
3920 
3934 
3949 
3965 
3978 
3992 
4005 
4018 
4032 
4045 , 
4058 
4072 
4085-

4098 
4112 
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Κ 
Μήκους ^ 
ι ΰ ^ ί ό ί ώ / 
Ιςίμέτρα/ 
2 § Μ ^ 
260 · 
261 
262 
263 
264 
265 , 
266. 
267 
268 
269 
270.. 
271 ~ 
272. 
273 
274 . 
275 / 
276 
277' 
278 , .: 
279 . 
280 
281 
282 \ 
283 ' · ' . . 
284 
285 
286 
287 ";" 
288/ 
289 
290 
291 
292 . 
293 " . , 

ΙΒ "Υψος 
^εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
4125 
4139 ' , 
4152 
4165 
4177 
4189 ' , 
4201 
4214 ; 
4227 
4240:, 
4252 
4264 ' 
4276 
4289 
4302 
4315 
4327". 
4339 :;■ . 
4350 
4362 
4373 
4385: . 
4397 
4408.'.' 
4420 : 
4432:: " 
4443 ! 

4455 ν 

4467 : 
4478 ... 
4490 · 
4502 
4513 
4525 
4537 
4548 ·' 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς μέτρα) 

294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 :; 
302 
303 
304 
305 ' 
306 . 
307 .'. 
308 . 
309 
310 
311 * 
312 
313 
314 
315 \ 
316 
317 
318. 
319 
320 
321 
322 
323 
324 . 
325 
326 
327 
328 
329 

."Υψος 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
4560 
4572 
4583. 
4595 
4607 
4618 
4630 
4642 
4654 
4665 
4676 
4686 
4695 
4704 
4714 
4725 
4736 
4748 
4757 
4768 
4779 
4790 
4801 
4812 
4823 
4834. 
4844 
4855 
4866 ' 
4878 
4890 
4899 
4909 
4920 
4931 
4943 

Μήκος 
τοΰ πλοίου 
(είς μέτρα) 

330 
331
332 
333 
334 
335 
336 
337 . 
338 
339 
340 
341 
342 . 
343. 
344 ' . 
345 
346 ' . 
347. 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 "\ 
358 
359 , 
360. 
361 , 
362 
363 
364 . 
365 

"Υψος 
εξάλων (είς 

χιλιοστά) 
4955 
4965 
4975. 
4985 
4995 
5005 
5015. 
5025 
5035 
5045 
5055. 
5065' 
5075 
5086. 
5097 
5108 
5119 
5130 : 
5140 
5150 
5160. , 
5170' 
5180 
5190 
5200' 
5210/ . 
5220 
5230 
5240 :.. 
5250 
5260. 
5268 ' 
5276 
5285 
5294 
5303 

"Υψος εξάλων διάενδιάμεσα μήκη τοΰ πλοίου θά λαμβάνεται διά παρεμ
βολής. ····' 

Διά πλοία μήκους μεγαλυτέρου ιών 365 μέτρων το ϋψος εξάλων θά καθο
ρίζεται ύπό τής 'Αρχής. 

ΠΙΝΑΞ Β' 
Πίνάξ ϋψους εξάλων διά πλοία τύπου Β' 

Μήκος 
του πλοίου 
(εις πόδας) 

80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 

"Υψρς 
εξάλων 

(είς ίντσας) 
8.0 
8.9 
9.8 

10.8 
11.9 
13.0 
14.2 
15.5 

Μήκος. 
του πλοίου 
(είς πόδας) 

160 ■ 
170 
180 
190 '■' 
200 
210 
220 
230 

"Υψος 
εξάλων 

(είς ίντσας) 
16.9 
18.3 
19.8 
21.3 
22.9 ·'■■' 
24.7 
26.6 '■ 
28.5 

Μήκος 
του πλοίου 
(είς πόδας) 

240 
250· ' * '

; 

260 
270

 : 

280 '· . 
290 
300 
310 

"Υψος 
εξάλων 

(είς ίντσας) 
30.4 ■·■· 
32.4 
34.4 
36.5 
38.7

 ; 

41.0 
43.3 
45.7 · 
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620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 

221.1 
123.2 
125.3 
127.3 
129.3 
131.3 
133.3 
135.3 
137.1 
139.0 
140,9 
142.7 
144.5 
146.3 
148.1 
149.8 
151.5 
153.2 
154.8 
156.4

1 

158.0 
159.6 
161.2 
162.8 
164.3 
165.9 
167.4 
168.9 
170.4 

. 171.8 

920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 

: 1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 

173.3 
174:7 
176.1 
177.5 
178.9 
180.3 
181.7 
183.1 
184.4 
185.8 
187.2 
188.5 
189.8 
191.0 
192.3 
193.5 
194.8 
196.1 
197.3 
198.6 
199.9 
201.2 
202.3 
203.5 
204.6 
205.8 
206.9 
208.1 
209.3 

"Υψος εξάλων δια ενδιάμεσα μήκη του πλοίου θά λαμβάνεται δια' παρεμ
βολής. Διά πλοία μήκους μεγαλυτέρου τών 1200 ποδών το ϋψος εξάλων' θά 
καθορίζεται όπό της 'Αρχής. 

Κανονισμός 29 
Διόρθωσις είς το υψοςεξάλων διά πλοία μήκους κάτω τών 100 μέτρων (328 

ποδών). 
Αί τιμαί τοΰ ύψους εξάλων διά πλοΐον τύπου Β μήκους μεταξύ 24 μέτρων 

(79 ποδών) καΐ 100 μέτρων (328 ποδών) το όποιον έχει συνεχή ύπερκατασκεύά. 
σματα πραγματικού μήκους μέχρι 35% του μήκους'του πλοίου; θά αυξηθούν 
κατά— 

. ' . ' ' · Ε "" 
7.5(100~L) ( 0 . 3 5  — ) χιλιοστόμετρα 

L '
 ; ' '■ ' ■ ■ ■ ■ · · ■ ■ 

δπου Ι, — Τό μήκος του πλοίου εις μέτρα, 

Ε = Πραγματικόν μήκος ύπερκατασκευάσματος εις·' μέτρα ώς τούτο καθο
ρίζεται, είς ,τόν Κανονισμόν 35> * , . . . . , . · , : · · 

ή 
Ε, 

0.09 (328L) (0.35 ) ϊντσαι 
' ' L ;' \ ' 

δπου L  Τό μήκος τού πλοίου είς πόδας. 

Ε = Πραγματικόν μήκος ύπερκατασκευάσματος είς πόδας ώς τούτο καθο
ρίζεται είς τον Κανονισμόν 35. ' ' ■ ; ' 

320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 

48.2 
50.7 
53.2 
55.7 
58.2 
60.7 
63.2 
65.7 
68.2 
70.7 
73.2 
75.7 
78.2 
80.7 
83.1 
85.6 
88.1 
90.6 
93.1 
95.6 
98.1 

100.6 
103.0 
105.4 
107.7 
110.0 
112.3 
114.6 
116.8 
119.0 
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Κανανισμός 30 
Διόρθωσις δια τόν συντελεστήν εκτοπίσματος 

"Οπου ό οιητελίτστής εκτοπίσματος·.(C'b) υπερβαίνει το 0.68, ή τιμή του ϋψους 
εξάλων ή.ειδικώς καθοριζομένη είς τον Κανονισμόν 28 ώς έτροποποιήθη έάν 
εΐναι εφαρμόσιμος ύπό των Κανονισμών 27 (8), 27 (10) και 29 θά πολλαπλά. 

Cb + 0.68 
σιάζεται μέ την παράστασιν ——;— . 

1.36 

·. ·.  Κανονισμός 31 
Διόρθωσις δια το βάθος 

L 
(1) "Οπου βάθος D υπερβαίνει τό — τό ϋψος εξάλων θά αύξηθή κατά 

. 1 5 

(D  —") R χιλιοστόμετρα, δπου R είναι . διά μήκη μικρότερα τών. 120 
15 0.48 

μέτρων καΐ.250 διά μήκη 120 μέτρων και άνω ή . 
L L 

(D ) R ίντσας, δπου R είναι —■— διά μήκη μικρότερα τών 393,6 ποδών 
13 ['. 131.2 

καΐ 3 διά μήκη 393,6 ποδών και άνω. 
L 

(2) "Οπου τό βάθος D είναι μικρότερον του — ουδεμία έλάττωσις θά έπέλθη 
15 . ... * 

έκτος τών πλοίων τά όποια έχουν συνεχές ύπερκατασκεύασμακαλύπτον τουλά
χιστον τά 0.6 L. 

ΕΙς τό μεσόστεγον μέ πλήρες πυργωτόν ύπερκατασκεύασμα ή συνδυασμόν 
μεμονωμένων κλειστών ύπερκατασκευασμάτων και πυργωτών ύπερκατασκευα
σμάτων τά όποια εκτείνονται καθ' δλον τό μήκος προς πρώραν και. πρύμνη ν, 
δπου τό ϋψος εξάλων θά έλαττωθή κατά ποσοστόν καθοριζόμενον είς τήν, πα
ράγραφον (1) του παρόντος Κανονισμού. 

(3) "Οπου τό υψος το0 ύπερκατασκευάσματος ή του πυργωτού ύπερκατα
σκευάσματος είναι μικρότερον του κανονικού ύψους, ή έλάττωσις θά γίνη κατά 
τόν λόγον τοΟ πραγματικού προς τό κανόνικόν ΰψος ώς τούτο ορίζεται είς τόν 
Κανονισμόν 33. 

Κανονισμός 32 ,' · · 
Διόρθωσις διά θέσιν της γραμμής καταστροψατος " . 

"Οπου τό πραγματικόν βάθος είς τήν άνω άκμήν της γραμμής καταστρώματος 
είναι μεγαλύτερον ή μικρότερον άπό τό D ή διαφορά μεταξύ τών βαθών θά 
προστεθή ή θά άφαιρεθή άπό τό ϋψος εξάλων. 

Κανονισμός 33 
Κανόνικόν υψος ύπερκατασκευάσματος 

Τό κανόνικόν υψος ύπερκατασκευάσματος δίδεται εϊς τόν κατωτέρω πίνακα. 

Κανόνικόν υψος (είς μέτρα) 
Μήκος (μέτρα) Μερικώς άνυψωμένον "Απαντα τά λοιπά 

κατάστρωμα ύπερκατασκευάσματα 
30 ή όλιγώτερον 0.90 1.80 

.75 1.20 1.80 
125 ή περισσότερον 1.80 2.30 
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Κανόνικόν ϋψος (ιάς πόδας) 
Μήκος (μέτρα) Μερικώς άνυψωμένον "Απαντα τα λο ιπά 

κατάστρωμα υπερκατασκευάσματα 
98.5 ή όλιγώτερόν 3 0 5 · 9 

246 3.9 5.9 
410 ή περισσότερον 5.9 7.5 

Τά κανονικά ϋψη δι' ενδιάμεσα μήκη πλοίων θά λαμβάνοντα ι διά γραμμ ικής 
παρεμβολής. 

Κανονισμός 34 
Μήκος ύπερκατασκευάσματος 

(1) Τό μήκος του ύπέρκατασκευάσματος (S) έκτος του προβλεπομένου έν 
π α ρ α γ ρ ά φ ω (2) του παρόντος Κανονισμού θά είναι τό μέσον μήκος τών μερών 
του ύπερκατασκευάσματος τό όποιον κείται εντός του μήκους ( L ) . 

(2) "Οπου τό άκραΐόν δ ιάφραγμα ενός κλειστού ύπερκατασκευάσματος έκτεί . 
νεται εις μίαν κανονικήν κυρτήν καμπύλην πέραν τής τομής του μέ τάς πλευράς 
του ύπερκατασκευάσματος, τό μήκος του ύπερκατασκευάσματος δύναται νά αύ
ξηθή επί τή βάσει ενός Ισοδυνάμου επιπέδου δ ιαφράγματος . Ή έν λ ό γ ω αϋξησις 
θά είναι τά δύο τρίτα του προς πρώραν και πρύμνην μήκους τής καμπυλότητος. 
Ή μεγίστη καμπυλότης ή οποία δύναται νά ληφθή ύπ' δψιν κατά τόν προσδιο
ρισμόν τής αυξήσεως αυτής είναι τό ήμισυ του πλάτους τής υπέρ κατασκευή ς 
εις τό σημεΐον τομής του καμπυλωμένου άκρου τής ύπερκατασκευής μέ τήν 
πλευράν του. 

Κανονισμός 35 ■ 
Πραγματικόν μήκος ύπερκατασκεϋάσματος 

(1) Έ κ τ ο ς τών προβλεπομένων διά τά έν π α ρ α γ ρ ά φ ω (2) τοΰ παρόντος 
Κανονισμού, τό πραγματ ικόν μήκος. (Ε ) ενός κλειστού ύπερκατασκευάσματος 
κανονικού ϋψους θά είναι τό μήκος του. 

(2) Εις δλάς τάς περιπτώσεις Ινθα κλειστόν ύπερκατάσκεύασμά κανονικού 
ύψους άρχετα ι άπό τάς πλευράς του πλοίου ως τούτο επιτρέπεται είς τόν Κα

νονισμόν 3 (10) τό πραγματ ικόν μήκος θά εΐναι τό μήκος τροποποιημένο ν κατά 
'■·  b . = ■ . 

: · ' ■ " · · 
τόν λόγον δπου b είναι τό πλάτος του ύπερκατασκευάσματος είς τό μέσον 

τοΰ μήκους του και Bs είναι τό πλάτος του πλοίου εις τό μέσον του μήκους 
του ύπερκατασκευάσματος . "Οπου ύπερκατάσκεύασμά καλύπτει μέρος του 
μήκους του ή τροποποίησις αϋτη θά έφαρμοσθή μόνον διά τό καλύπτον, τμήμα. 

(3) "Οπου ..τό ϋψος κλειστού ύπερκατασκευάσματος είναι μικρότερον του 
κανονικού ϋψους, τό πραγματ ικόν μήκος θά εΐνρα τό μήκος του ήλαττωμένον 
κατά τόν λόγον του πραγματ ικού ύψους προς τό κανόνικόν ϋψος. 

"Οπου τό ϋψος υπερβαίνει τό κανόνικόν ουδεμία αϋξησίς θά έπέλθη είς τό 
πραγματ ικόν μήκος του ύπερκατασκευάσματος. · ' 

(4) Τό πραγματ ικόν ' μήκος ενός μερικώς ανυψωμένου καταστρώματος έάν 
φέρη άδιάτρητον μετωπικόν διάφραγμα, θά εΐναι τό μήκος του μέχρις έ*να μέΐ 
μιστον 0.6 L. "Οπου τό δ ιάφραγμα δέν είναι άδιάτρητον τό μερικώς άνυψω
μένον κατάστρωμα θά θεωρηθή ως έπίστεγον ϋψους μικρότερου του κανονικού. 

(5) Υπερκατασκευάσματα τά όποια δέν είναι κλειστά δέν θά έχουν πρα
γματ ικόν μήκος. 

Κανονισμός 36 
 . Πυργωτόν ύπερκατάσκεύασμά 

.(•Ι) , " Ε ν πυργωτόν ύπερκατάσκεύασμά ή παρομοία κατασκευή ή οποία δέν 
εκτείνεται άπό πλευράς είς πλευράν του πλοίου θά θεωρηθή ίκανόν ύπόΤ τους 
κάτωθι δρους : 
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(α) Γό πυργωτόν ύπερκατασκεύασμα είναι ίσχυρόν δσον και £ν σύνηθες 
ύπερκατασκεύασμα. 

(β) Τά στόμια ευρίσκονται έτιϊ του καταστρώματος τοΰ πυργωτού ύπερ. 
κατασκευάσματος και τά τοιχώματα των στομίων και τα καλύμματα 
συμμορφοΰνται προς τάς απαιτήσεις των Κανονισμών 13 έως 16 συμ
περιλαμβανομένου, καΐ το πλάτος της ύδρορρόης του καταστρώματος 
του πυργωτού ύπερκατασκευάσματος παρέχει επαρκή δίοδον καΐ επαρ
κή 'πλευρικήν άντοχήν. 

Έν τούτοις μικρά ανοίγματα μέ υδατοστεγή καλύμματα δύνανται νά 
επιτραπούν είς τό κατάστρωμα εξάλων. 

(γ) Προβλέπεται μόνιμον δάπεδον εργασίας (πλατφόρμα) έφωδιασμένον 
δια προφυλακτικού κιγκλιδώματος άπό πρώρας προς πρύμναν καθ' 
δλον,τό κατάστρωμα τοΰ πυργωτού ύπερκατασκευάσματος ή είς περί
πτωσιν μεμονωμένων πυργωτών ύπερκατασκευασμάτων έν συνδυασμω 
μέ έτερα κοινά ύπερ κατασκευάσματα προβλέπονται επαρκείς μόνιμοι 
γέφυραι συγκοινωνίας. 

, (δ) Οί διά του πυργωτού ύπερκατασκευάσματος διερχόμενοι, άνεμοδόχο.ι 
προστατεύονται δια υδατοστεγών καλυμμάτων ή /έτερων Ισοδυνάμων 
μέσων. 

(ε) Διά τό ήμισυ τουλάχιστον του μήκους των εκτεθειμένων μερών του 
καταστρώματος εξάλων είς τή ν περιοχή ν του πυργωτού ύπερκατασκευ
άσματος προβλέπονται ανοικτά κιγκλιδώματα. 

(στ) Τά διά τοΰ πυργωτού ύπερκατασκευάσματος τοιχώματα τοΰ φωτα
γωγού τοΰ μηχανοστασίου προστατεύονται δι' ενός ύπερκατασκευά. 
σματος τουλάχιστον κανονικού ύψους ή διά μιας ύπερκατασκευής τοΰ 
Ιδίου ύψους και Ισοδυνάμου αντοχής. 

(ζ) Τό πλάτος τοΰ πυργωτοΰ ύπερκατασκευάσματος εΐναι τουλάχιστον 60 
τοις εκατόν τοΰ πλάτους τοΰ πλοίου' και 

(η) δπου δέν υφίστανται ύπερκατασκευριί τό μήκος του πυργωτοΰ ύπερκα
τασκευάσματος είναι τουλάχιστονΌ;6 L. ' 

(2) Τό πλήρες μήκος ενός ίκανου πυργωτοΰ ύπερκατασκευάσματος ήλαττω^ 
μένον κατά τόν λόγον τοΰ μέσου πλάτους προς τό Β' αποτελεί τό πραγματικόν 
αύτοΰ μήκος. 

(3) Τό κανονικόν ϋψος ενός πυργωτοΰ ύπερκατασκευάσματος είναι τό κανονι
κόν ϋψος ενός συνήθους ύπερκατασκευάσματος έκτος τοΰ μερικώς ανυψωμένου 
καταστρώματος. 

(4) "Οταν τό υψος ενός πυργωτοΰ ύπερκατασκευάσματος εΐναι μικρότερον 
τοΰ κοα/ονικοΰ ύψους, τό πραγματικόν του. μήκος θά έλάττώθή κατά τόν λόγον 
τοΰ πραγματικού προς τό κανονικόν ϋψος. "Οταν τό ϋψος των τοιχωμάτων τών 
στομίων επί τοΰ καταστρώματος τοΰ πυργωτοΰ ύπερκατασκευάσματος είναι 
μικρότερον .τοΰ κανονικού ϋψους τοΰ προβλεπομένου είς τόν Κανονισμόν 15 (1), 
θά μειοΰται τό πραγματικόν Οψος τοΰ πυργωτοΰ ύπερκατασκευάσματος κατά 
τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ υπάρχοντος και τοΰ απαιτουμένου ύψους των τοιχω
μάτων. 

Κανονισμός 37 
'Εκπτώσεις δι' ύπερκατασκευάσματα καΐ πυργωτά ύπερ κατασκευάσματα 
(1) "Οταν τό πραγματικόν μήκος ύπερκατασκευασμάτων και πυργωτών 

ύπερκατασκευασμάτων είναι 1.0 L, ή έκ τόΟ ύψους εξάλων έκπτωσις θά εΐναι 
350 χιλιοστόμετρα διά μήκος πλοίου 24 μέτρων, 860 χιλιοστόμετρα διά μήκος 
πλοίου 85 μέτρων και 1,070 χιλιοστόμετρα διά μήκος πλοίου 122 μέτρων και 
άνω (14 Ιντσες διά μήκος πλοίου 79 ποδών, 34 ίντσες διά μήκος 279 ποδών και 
42 Ιντσες διά μήκος 400 ποδών και ανω). Εκπτώσεις δι* ενδιάμεσα μήκη λαμ
βάνονται διά παρεμβολής. 
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(2) "Οταν τό πραγματικόν μήκος τών ύπερ κατασκευασμάτων ή πυργωτών 
ύπερκατασκεϋασματων είναι μικρότερον των 1.0L ή Ικπτωσις θά άποτελή πο
σοστόν λαμβανόμενον έξ ενός των κάτωθι πινάκων. 

Ποσοστόν εκπτώσεως διά πλοΐα τύπου, Α ' 
Όλικόν πραγματικόν μήκος ύπερκατασκευασμάτων 

ή πυργωτών ΰπερκατασκευασμάτων 

0 0.1L 0.2L 0.3L 0.4L 0.5L 0.6L 0.7L 0.8L 0.9L 1.0L 
Ποσοστόν έκ . 0 7 14 21 31 41 52 63 75.3 87.7 100 
πτώσεως διά 
δλους τους 
τύπους ύπερ · , . ·  . , · · 
κατασκευά . . ■ ■ · , . 
σματος ' . ·

ι . '. . , . . . . . 

Ποσοστά διά ενδιάμεσα μήκη ύπερ κατασκευών θά λαμδάνωνται διά παρεμ
βολής. 

. Ποσοστόν εκπτώσεως διά πλοΐα τύπου Β' 
·;. Σειρά.—Όλικόν πραγματικόν μήκος ΰπερκατασκευασμάτων . 

■ ·': · και πυργωτών ύπερκατασκευασμάτων 

0 OIL 0.2L 0.3L. 0.4L Q.5L 0.6L 0.7L 0.8L. 0.9L 1.0L 
Πλοία μετά j 0 5 10 15 23.5 32 46 63 75.3 87.7· 100
προστέγου 

κσΐ άνευ .  . ; · ' . ' · . ' · · ' ' · ' ί ■ ..·'■ 
μεμονωμένου 

μεσοστέγου 

Π λ ο ί α μετά Π 0 6.3 1 2 . 7 19 . 2 7 . 5 3 6 , . 4 6   6 3 7 5 . 3 8 7 . 7 1 0 0 
προστέγου καϊ 
μεμονωμένου  " ■ ' ·  . < 

μεσοστέγου *  · . 

Ποσοστά διά ενδιάμεσα μήκη* ύπερκατασκευών θά λαμδάνωνται διά παρεμ. 
βολής. 

(3) Διά πλοΐα τύπου «Β» 
(α) "Οταν τό πραγματικόν μήκος ενός μεσοστέγου είναι μικρότερον ,τών 

0.2L τά ποσοστά θά λαμβάνωνται διά· παρεμβολής μεταξύ των σειρών 
Ι και 11. 

(β) "Οταν τό πραγματικόν μήκος ενός προστέγου είναι μεγαλύτερον των 
. 0.4L τά ποσοστά θά λαμωαι/ωνιιχι από τήν σειράν,Ι Ι. 

(γ) "Οταν τό πραγματικόν μήκος ενός προστέγου είναι μικρότερον τών 
0.07L τά ανωτέρω ποσοστά θά μειωθούν κατά :.· 

(0.07L—f) : ' , / ' . ' " · ' ~ 
. SX — ·. ■ 

0.07L 
δπου f τό πραγματικόν μήκος του προστέγου. ..' 

Κανονισμός 38 
Σιμότης καταστρώματος 

Γενικά 
(1) Ή σιμότης καταστρώματος μετράται άπά του καταστρώματος εις τήν 

πλευράν μέχρι μιας γραμμής, προς τούτο παραλλήλως προς τήν τρόπιδα αγο
μένης καϊ διερχόμενης διά τής <ίς Λ μέσον του πλοίου γραμμής σιμότητος, 
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(2) Εις πλοϊα ναυπηγηθέντα νά πλέωσι μέ κλίσιν της τρόπιδος ή σιμότης 
καταστρώματος δύναται, νάμετρηθή έ\· σχέσει πρύς ^ ραμμήν άγομένην παράλ
ληλον τψός τήν σχεδιαοθεϊσαν έ'μφοριον ίσαλον. 
• (3) Εις άνευ ύπερκατασκευασμάτων πλοϊα και εις πλοία μετά μεμονωμένων 
ύπερκατασκευασμάτων ή σιμότης καταστρώματος μετράται είς το κατάστρω. 
μα εξάλων. 

(4) Εις πλοϊα των οποίων το άνω μέρος των πλευρών είναι ασυνήθους σχή
ματος κ'αί είς τά όποια σχηματίζεται βαθμίς ή γόνυ, ή σιμότης θά λογίζεται 
έν σχέσει προς το ίσοδύναμον βάθος του πλοίου. 

(5) Είς πλοΐα μεθ' ενός ύπερκατασκευάσματος κανονικού ύψους καΐ έκτει. 
νομένου καθ' δλον τό μήκος του καταστρώματος εξάλων, ή σιμότης θά μετράται 
είς τό κατάστρωμα ύπερκατασκευάσμοττος. "Οταν τό Οψος ύπερβαίνη τό κανο
νικόν ή ελαχίστη διαφορά (Ζ) μεταξύ των πραγματικών (ύπερχόντων) και 
κανονικών υψών θά προστίθεται είς έκάστην άκραίαν τεταγμένην. Παρομοίως 
αϊ ενδιάμεσοι τεταγμέναι είς αποστάσεις των \/6L· και 1/3L άπό έκάστην κά
θετον θά αυξηθούν κατά 0.444 Ζ και 0.111 Ζ αντιστοίχως. 

(6) "Οταν τό μήκος ενός κλειστού ύπερκατασκευάσματος §χη τουλάχιστον 
τήν αυτήν προς τό έκτεθειμένον κατάστρωμα εξάλων σιμότητα, δέν θά υπολο
γίζεται ή σιμότης τών κεκαλυμμένων μερών του καταστρώματος εξάλων. 

(7) "Οταν εν κλειστόν έπίστεγον ή πρόστεγον £χη κανονικόν ϋψος μέ μεγα
λυτέραν σιμότητα έναντι εκείνης του καταστρώματος εξάλων ή £χη μεγαλύ
τερον ΰψος του κανονικού μία πρόσθετος σιμότης θά έπέλθη είς τό κατάστρωμα 
του ύψους εξάλων ώς προβλέπεται έν παραγράφω (12)'του παρόντος Κανο
νισμού. . 

Κανονική σιμότης καταστρώματος 
(8) ΑΙ τεταγμέναι της κανονικής σιμότητος δίδονται είς τόν άκόλουθον 

πίνακα. 

Πρυμναΐον 
ήμισυ 

ΠρωραΓον 
ήμισυ 

 . .. . ; : 

Κανονική σιμότης καταστρώματος 
(δπου L είναι τό μήκος του πλοίου είς μέτρα) 
θέσις Τεταγμένη είς 

χιλιοστόμετρα 
L 

Πρυμναία κάθετος 25 ( + 10) 
3 
L 

1/6L άπό Α.Ρ 11.1 ( + 10) 
3 
L 

1/3L άπό Α.Ρ 2.8 ( f 10) 
3 

ΕΙς τό μέσον 
του πλοίου 0 

Είς τό μέσον 0 
του πλοίου 

■ . L ' 
1/3L άπό F.P 5.6 ( + 10) 

3 
L 

1/6L άπό F.P 22.2 (— + 10) 
3 
L 

Πρωραία κάθετος 50 (—'— + 10) 
3 

'. >f, · * 

Παράγων 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 
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Ku> ο\ ϊκή 'αιμότηί καταστρώματος . . 
(©που Ι. είναι? το μήκος χοϋ πλοίου εις .μέτρα) 

Πρυμναΐον 
ήμισυ 

Πρωραΐον 
ήμισυ 

θέσις 

Πρ^μναία κάθετος 

1/6L από Α.Ρ 
1/3L άπό Α.Ρ . 
Έίς τό μέσον 
του πλοίου 

Εις τό μέσον 
του πλοίου 

1/3Ldciro F.P 
1/6L άπό F.P 

Πρωραία κάθετος 

Τεταγμένη 
εις ίντσας 

0:1 L410 . . 

0.0444 L+: 4.44 
. 0.0111 L I  . 1.11 

0 

0 

0.0222 L + 2.22 
0.0888 L + 8.88 
0.2 L 4 20. 

Παράγων 

1 

...3.·.· 
.3 

1 

1 

3 
3 ,. 
1 

Μέτρησις παρεκκλίσεως έκ της κανονικής σιμότητος καταστρώματος 
(9) "Οταν ή σιμότης καταστρώματος διαφέρη της κανονικής αϊ τέσσαρες 

τετάγμέναι εις τό πρωραΐον ή πρυμναΐον ήμισυ θα πολλαπλασιασθούν έπι τους 
καταλλήλους παράγοντας τους διδομένους εις τον πίνακα των τεταγμένων. Ή 
διαφορά μεταξύ των αθροισμάτων των σχετικών γινομένων και εκείνων του 
κανονικού διαιρούμενη διά 8 δίδει τό έλλειμμα ή την περίσσειαν τής σιμότητος 
είς τό πρωραΐον ή πρυμναΐον ήμισυ. Ό αριθμητικός μέσος δρος τής περίσσειας 
ή του ελλείμματος ε'ις τά πρωραία και πρυμναΐα ήμισυ μέτρα την περίσσειαν 
ή τό έλλειμα τής σιμότητος. 

(10) "Οταν τό πρυμναΐον ήμισυ τής σιμότητος ύπερβαίνη τό κανονικόν, και 
τό πρωραΐον ήμισυ είναι μικρότερον του κανονικού, δέν λαμβάνεται υπ' δψιν 
ή περίσσεια του πρυμναίου άλλα μετράται μόνον τό έλλειμμα τοΟ πρωραίου . 

(11) "Οταν τό. πρωραΐον ήμισυ τής σιμότητος. είναι μεγαλύτερον του κανο
νικού και τό πρυμναΐον μέρος αυτής δεν. είναι, μικρότερον των 75%; του κανρ.. 
νικου, λαμβάνεται ύπ' δψιν ή περίσσεια, του πρωραίου μέρους. 

"Οταν δμως τό πρυμναΐον μέρος τής σιμότητος είναι μικρότερον του 50 τοις 
εκατόν του κανονικού δέν λαμβάνεται ύπ' δψιν ή περίσσεια του πρωραίου. 

"Οταν ή σιμότης του πρυμναίου είναι μεταξύ των 50 τοις εκατόν και 75 τοις 
εκατόν του κανονικού λαμβάνεται ύπ' δψιν ενδιάμεσος τιμή τής περίσσειας τοΟ 
πρωραίου. 

(12). "Οταν λαμβάνεται ύπ' δψιν ή σιμότης ή διδομένη διά ένα έπίστεγον ή 
πρόστεγον θά χρησιμοποιηθή 6 κάτωθι τύπος : 

y L' * ' ■ ■ " ■  ; , . . . . . . . . ■ * ■ ' ■ 

■ ' ■ ■ ' "  ' ■ · '3 'L · ' ■ " ' , ■/..'- '■'' 
ένθα s "■■ Τό' ποσόν ; τής σιμότήτος τό όποιον άφαιρέΐται άπό τό .έλλειμμα ή· 

προστίθεται εις την περίσσειαν "τής 'σιμότητος' ' ·' ■■■·■■>; '.* ·'. 
y — ή διαφορά μεταξύ πραγματ ικού και κανονικού ύψους ύπερκατασκευά . 

σματος ε'ις τό άκρον τής σιμότητός" ' . ' ' ■'·' 
τό μέσον κεκαλυμμένον μήκος τού έπι.στέ.γου ή προστέγου .μέχρις 
ένα μέγϊστον μήκος 0.5L' " ' " . /' 
μήκος του πλοίου ώο τ υ τ ο ορίζεται είς τόν,_Κανονισμόν 3 .(^ν.τοΟ 
παρόντος π α ρ α ρ τ ή μ α τ α . 

[ / '--

L =■ 
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Ό· ανωτέρω τύπος παράγε» καμπύλη ν σχήματος παραβολής εφαπτομένης 

εις τήν πραγματικήν καμπύλην σιμότητος εις τό κατάστρωμα εξάλων καΐ τεμνού
σης τήν άκραίαν τεταγμένη ν. εις εν σημεΐον κάτωθι του καταστρώματος ύπερ
κατασκευών, είς άπόστασιν ϊσην προς τό κανονικόν υψος ενός ύπερκατασκευά
σματος. 

Τό κατάστρωμα ύπερκατασκευών δεν θά έχη μικρότερον άπό τό κανονικόν 
υψος υπεράνω της έν λόγω καμπύλης είς οιονδήποτε σημεΐον. Ή ανωτέρω 
καμπύλη θά χρησιμοποιηθή δια τόν προσδιορισμόν τής σιμότητος δια τό πρω
ραΐον και πρυμναΐον ήμισυ τοϋ πλοίου. 

Διόρθωσις δια παρεκκλίσεις έκ της κανονικής σιμότητος καταστρώματος 
(13) Ή διόρθωσις δια σιμάτήτα καταστρώματος είναι τό έλλειμμα ή ή πε

ρίσσεια της σιμότητος (βλέπε παραγράφους (9) 'έως (11) συμπεριλαμβανο
S 

μένης, του παρόντος κανονισμού), πολλαπλασιασθεΐσα έπί 0.75 . 
2L 

ένθα S είναι τό όλικόν μήκος των κλειστών ύπερκατασκευασμάτων. 
Πρόσθεσις δι' έλλειμμα τής σιμότητος καταστρώματος 

(14) "Οταν ή σιμότης είναι μικρότερα τής κανονικής ή διρρθωσις δι* έλλειμμα 
αυτής (βλέπε παράγραφον (13) τοΟ παρόντος κανονισμού) προστίθεται είς τό 
(5ψος εξάλων. 

"Εκπτωσις δια περίσσέιαν σιμότήτος καταστρώματος 
(15) Είς πλοία των οποίων εν κλειστόν ύπερκατασκεύασμα εκτείνεται είς 

μήκος μέχρι 0.1 L προς πρώραν και 0.1L προς πρύμναν άπό του μέσου τοϋ 
πλοίου, εκπίπτει τοΟ ύψους των εξάλων ή διόρθωσις διά περίσσέιαν σιμότητος 
καταστρώματος ώς άυτη ύπελογίσθη ύπό τους ορούς της παραγράφου (13) 
τόΟ παρόντος ΚανονισμοΟ. 

Είς πλοία τών οποίων ουδέν κλειστόν ύπερκατασκεύασμα εκτείνεται έίς τό 
μέσον του πλοίου ουδεμία έκπτωσις γίνεται είς τό ϋψος τών εξάλων. "Οταν" 
ε'ν κλειστόν ύπερκατασκεύασμα εκτείνεται όλιγώτερον του 0.1L άπό του μέσου; 
τοΟ πλοίου προς πρώραν και πρύμναν ή έκπτώσις λαμβάνεται διά παρεμβολής: ·_ 
Ή μεγίστη έκπτωσις διά περίσσέιαν σιμότητος θά είναι κατ* άναλογίάν 125; 

χιλιοστόμετρα διά 100 μέτρα μήκους (1.5 ίντσας διά 100 πόδας μήκους). 
Κανονισμός 39 

Ελάχιστον υψος εξάλων είς τήν πρωραίαν κάθετον 
(1) Τό ϋψος πρώρας τό καθοριζόμενον ώς ή κάθετος άπόστασις είς τήν 

πρωραίαν κάθετον μεταξύ τής ύπολογισθείσης έμφόρτου θερινής ίσαλου γραμ
μής και τής γραμμής καταστρώματος είς τήν τΐλευράν του καταστρώματος εξά
λων ή του καταστρώματος προστέγου δέν θά είναι μικρότερον των : 

διά πλοία μήκους κάτω τών 250 μέτρων, 
L 1.36 

56. L(l —)  χιλιοστομέτρων* 
500 Cb + 0.68 

διά πλοϊα μήκους άνω τών 250 μέτρων, 
1.36 

7000 χιλιοστομέτρων 
Cb + 0.68^ 

ένθα L εΐναι τό μήκος του πλοίου είς μέτρα Cb είναι ό συντελεστής εκτοπίσμα
τος ό όποιος δέν θά πρέπει νά λαμβάνεται μικρότερος του 0.68 ή 

διά πλοία μήκους κάτω τών 820 ποδών, . 
L 1.36 

0.672 L (1 ) (ιντσών)· 
1640 Cb+0.68 

διά πλοία μήκους άνω τών 820 ποδών, 
1.36 

275.6 (Ιντσών)' 
Cb+0.68 

ένθα L είναι τό μήκος του πλοίου είς πόδας Cb είναι ό συντελεστής εκτόπισμα 
τος δ όποιος δέν θά πρέπει νά λαμβάνεται μικρότερος του 0.68. 
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(2) "Οταν το ϋψος πρώρας τό άπαιτούμενον έκ της παραγράφου (1) του 
παρόντος Κανονισμού λαμβάνεται διά της σιμότητος, ή σιμότης θα εκτείνεται 
τουλάχιστον 15 τοις εκατόν τοΰ μήκους τοΰ πλοίου μετρούμενη έκ της πρω
ραίας καθέτου. "Οταν τοΰτο λαμβάνεται διά της κατασκευής προστέγου τοιού
τον πρόστεγον θα εκτείνεται έκ της πρώρας εις σημεΐον τουλάχιστον 0.07L προς 
πρύμναν της πρωραίας καθέτου και θά συμμορφουται προς, τάς ακολούθους 
απαιτήσεις : ■ 

. (α) διά πλοΐα ουχί πέραν των 100 μέτρων (328 ποδών) μήκους θά εΐναι 
κλειστόν ώς καθορίζεται εις τόν Κανονισμόν 3 (10)' και 

(β) διά πλοία πέραν τών 100 μέτρων (328 ποδών) μήκους δεν χρειάζεται 
νά συμμορφουται μέ τόν Κανονισμόν 3 (10) άλλα θά έφοδιασθή διά 
συστήματος κλεισίματος είς ίκανοποίησ.ιν της 'Αρχής. 

(3) Πλοΐα τά όποια διά νά προσαρμοσθοΟν είς ουχί συνήθεις έπιχειρήσιακάς 
απαιτήσεις δέν δύνανται νά συμμορφωθούν προς τάς απαιτήσεις τών παραγρά
φων (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού δύνανται νά τύχουν ειδικής μετα
χειρίσεως ύπό της 'Αρχής. . . . . , ·  ■  

Κανονισμός 40 
Ελάχιστον ϋψος εξάλων 

Ύψος εξάλων θέρους 
(1) Τό.,ελάχιστον ϋψος εξάλων διά το θέρος είναι τό ϋψος εξάλων τό* έξα

γόμενον έκ τών: πινάκων του Κανονισμού 28 ; τροποποιούμενον κατά τάς διορ
θώσεις τών Κανονισμών 27, ώς εφαρμόζονται, 29, 30, 31, 32, 37, 38 κάί έάν εφαρ
μόζεται του 39. 

(2) Τό ϋψος εξάλων είς θαλάσσιον ϋδωρ ώς υπολογίζεται συμφώνως προς 
τήν παράγραφον (1) τοΰ παρόντος Κανονισμού, άλλα άνευ της. διορθώσεως 
διά τήν γραμμήν καταστρώματος,, ώς προβλέπεται ύπό. του Καν,ονισμου 32, δ£ν 
θά εΐναι μικρότερόν τών 50 χιλιόστομέτρων (2 ιντσών);.Διά πλοΐά"£χονΐά είς 
θέσιν 1 στόμια κυτών μέ καλύμματα τά όποια δέν. συμμορφοΟνται προς.τάς, 
απαιτήσεις τών Κανονισμών 15 (7),"'16 ή 26 τό ϋψος εξάλων δέν θά είναι μικρό
τερόν τών 150 χιλιόστομέτρων (6 ιντσών). ' " ' " ' . ' 
Τροπικόν ϋψος έξάλών 

(3) Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων είς τήν τροπικήν ζώνην θά είναι τό ϋψος εξά
λων τό λαμβανόμενο ν δι' εκπτώσεως έκ τοΟ ϋψους έξάλών θέρους τόΰ ενός 
τεσσαρακοστόϋ ογδόου (1/48) του βυθίσματος θέρους μετρουμένου άπό της, 
άνω γραμμής της τρόπιδος μέχρι του κέντρου του δίσκου τηί; γραμμής, φορ
τώσεως.. 

(4) Τό ϋψος εξάλων ,̂ είς θαλάσσιον ϋδωρ ώς υπολογίζεται συμφώνως προς 
τήν παράγραφαν (1) του παρόντος Κανονισμού άλλα άνευ διορθώσεως διά 
τήν γραμμήν καταστρώματος ως προβλέπεται ύπό του Κανονισμού 34, δέν· θά 
είναι μικρότερόν τών 50 χιλιόστομέτρων (2 Ιντσών). Διά. πλοΐα έχοντα είς
θέσιν 1 στόμια κυτών μέ καλύμματα τά όποια δέν συμμορφοΟνται προς τάς 
απαιτήσεις τών Κανονισμών 15 (7), 16.ή 26, τό ϋψος εξάλων δέν θά είναι μι
κρότερόν τών 150 χιλιόστομέτρων (6 ιντσών). , , 
"Υψος εξάλων χειμώνος ,.., 

(5) Το ελάχιστον ϋψος εξάλων διά, τόν χειμώνα θά είναι τό ϋψος εξάλων τό 
λαμβανόμενο ν διά προσθέσεως είς τό ϋψος εξάλων θέρους τοΰ ένος τεσσαρα
κοστοΟ ογδόου (1/48) του βυθίσματος θέρους, μετρουμένου άπό της άνω γραμ
μής τρόπιδος μέχρι του κέντρου τοΟ δίσκου της γραμμής φορτώσεως. ' 
'Ύψος εξάλων χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού* . . . ^ .. .,.,.. ,  , ; 

(6) Τό ελάχιστον ϋψος εξάλων δια πλοΐα μήκους μη ̂ υπερβαίνοντος τά 100 
μέτρα (328 πόδας) τά όποια εισέρχονται είς οιονδήποτε τμήμα του Βορείου. 
'Ατλαντικού ώς τοϋτο καθορίζεται είς τον Κανονισμόν 52 (Παράρτημα 2), διαρ
κούσης τής χειμερινής εποχιακής περιόδου θά είναι τό ϋψος εξάλων χειμώνος 
έπηυξημένον κατά 50 χιλιοστόμετρα (2 ΐντσαι). Διά τά λοιπά πλοία,'τό ϋψσς 
εξάλων χειμώνος Βορείου "Ατλαντικού θά είναι τό ϋψος εξάλων χειμώνος. 
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'Υψος εξάλων εις γλυκύ: ϋδωρ 

(7) Το ελάχιστον ϋψος .εξάλων εις γλυκύ ϋδωρ πυκνότητος 1 θά λαμβάνεται 
: Δ 

δι ΐκτΓτώσεωί άπό τό ελάχιστον υψος εξάλων εις θαλάσσιον ϋδωρ — έκ.α
40Τ 

τοστομέτρων (ιντσών) 
ένθα Δ  εκτόπισμα είς θαλάσσιον ϋδωρ είς χάννους εις τό βύθισμα θέρους. 

Τ ~ XOVVOL ,άνά εκατοστό μέτρο ν βυθίσματος (ΐντσαι) είς θαλάσσιον ϋδωρ 
είς τό βύθισμα θέρους. 

(3) "Οταν τό εκτόπισμα είς τήν ίσαλον γραμμήν φορτώσεως θέρους δεν 
δύναται να πιστοποιηθή ή Κκπτωσις θά είναι τό 1/48 τοϋ «βυθίσματος θέρους 
τούτου μετρουμένου έκ της γραμμής της τρόπ,ιδος μέχρι του κέντρου του δίσκου 
της γραμμής φορτώσεως. 

Κεφάλαιον IV.^ΕΙΔΙΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΛΟΙΑ Ε Ι Σ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣ0Η ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ ΔίΑ MET ΑΦΟΡΑ Ν ΞΥΛΕΙΑΣ 

Κανονισμός 41 
Εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου 

ΟΙ Κανονισμοί 42 εως 45 συμπερυ\αμβανομένου εφαρμόζονται μόνον είς πλοία 
είς ΐ α όπσϊά ίχουν καθρρισθη γραμμαι φορτώσεως ξυλείας. 

Κανονισμός 42 . ■ 
'Ορισμοί . " ' 

'(Γ) Φορτίσν ξυλείας έπί του καταστρώματος,—Ώ δρος φορτίον ξυλείας έπί, 
του καταστρώματος εννοεί φορτίον ξυλείας μέταφερό,μενον έπίενός ακάλυπτου 
μέρους τοϋ καταστρώματος ϋψους εξάλων ή καταστρώματος ..υπέρκατασκευα
σμάτων. ' 0 δρος δεν περιλαμβάνει πολτόν ξυλείας ή "πάρόμοιρν φορτίον. 

(2) Γραμμή φορτώσεως,—Φορτίον ξυλείας έπί του καταστρώματος δύναται 
νά #εωρη§ί) ,δτ,ι προσδίδει εις τό πλοΐον εν επιπρόσθετον ποσόν πλευστότητος 
κο;1 | ν μεγαλύτερον Φαθμόν προστασίας κατά της θαλάσσης. 

ΔΓ αυτόν τόν λόγόν είς πλοία μεταφέρονται επί του καταστρώματος, φορτίον 
ξυλείας δύναται νά Χ^ΡΠΥη̂ Π μειωμένον ϋψος εξάλων, ύπολογιζόμεν.ον επί τη 
$άσει τών διατάξεων του Κανονισμοΰ 45 και σημειούμενον έπί των πλευρών 
Τ©δ πλοίου συμφώνως προς τάς διατάξεις του Κανονισμού 6 (3) και (4). Έν. 
τούτοις, ίνα δοθή τό μειωμένον ϋψος εξάλων και χρησιμοποιηθή, τό έπί τοϋ 
καταστρώματος φορτίον ξυλείας θά πρέπει νά συμμορ'φοΰται προς ώρισμένας 
προϋποθέσεις του Κανονισμού 44, και αυτό τούτο το πλοΐον θά πρέπει νά.'συμ
μορψουται μέ ώρισμένας προϋποθέσεις άφορώσας είς την κατασκευήν του αϊ 
6ποίαι παρατίθενται, είς τον Κανονισμόν 43. 

Κανονισμός 43 
Κατασκευή του πλοίου  ' . 

Ύπερκατασκεύασμα 
(?) To ffholQv Θά £χη εν πρόστεγον τουλάχιστον τοϋ κανονικού ϋψους και 

μήκους ^τουλάχιστον τά 0.07Γ, του μήκους τοϋ πλοίου. 
'Κπιπροσβέτως δέ, έάν τό μήκος τοϋ πλοίου είναι μικρότερον των 100 μετρούν 

(32$ ποδών), εν έπίστεγον τουλάχιστον κανονικού ϋψους ή εν μερικώς άνυψω
μένον κατάστρωμα μεθ' ενός εϊτε ύπερστεγάσματος είτε ίσχυροϋ χαλύβδινου 
οίκίσκου τουλάχιστον τοϋ αύτου ύλικοϋ ϋψούς τοποθετημένου είς τήν.πρύμνη\. 
Δ^ξαμεναί διπυθμένων 

(2) Δ&ξαμεναΐ διπυθμένων προβλέπαμε ναι έιτός τοϋ περί τό μέσον τοϋ πλοίο·. 
ήμίσίος μήκους αΟτοϋ. θά έ'χωσι επαρκή διαμήκη υποδιαίρεσα. 
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Δρύφακτα . , 
(3) Το πλοϊον δέον νά είναι έφωδιασμένον : εϊτε δια μονίμου δρυφάκτοο 

ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου (39Vi ιντσών), ιδιαιτέρως ενισχυμένου εις την, άνω
τέραν αύτου άκραν και υποστηριζόμενου δι' ισχυρών στηλιδίων δρυφάκτόυ προ
σηρμοσμένόυ έπί τοΟ. καταστρώματος και φέροντος τάς αναγκαίουσας θυρίδας 
δρύφάκτου, είτε δ).' Ικανού κιγκλιδώματος τοΰ αύτοΰ ύψους και ιδιαιτέρως 
ισχυρές κατασκευής. .., . 1 

Κανονισμός 44 
 . Γενικά ■  . ■ . · . . . . 

·;'(1·) 'Ανοίγματα5 επί του εκτεθειμένου καταστρώματος καλυπτόμενα ύπό φορ

τίου ξυλείας· θά κλείωνται καΐ θα περιζώνωνται ασφαλώς. Οί άνεμοδόχοι θά 
είναι ίκανώς προστατευμένοι.  : 

(2) Το φορτίον ξυλείας έπί τόυ καταστρώματος θά εκτείνεται τουλάχιστον' 
εις άπαν τό διατιθέμενον μήκος του χάσματος ή χασμάτων μεταξύ των ύπερ* 
κατασκευών. "Οταν δέν υφίσταται περιορισμός έξ ύπερκατασκευάσμοίτος, προς 
πρύμναν ή ξυλεία θά εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι τήν πρύμναίαν πλέυράν τοΰ 
πρυμνάίου στομίου κύτους. .Ή ξυλεία θά είναι όσον τό δυνατόν στέρέώς έστοί
βαγμένη μέχρι τουλάχιστον τοΰ' κανονικού ύψους της ύπερκατασκευής. 

(3) Κατά τον χειμώνα εντός μιας περιοχής ζώνης χειμώνος, τό υψός τοΰ 
φορτίου έπί του καταστρώματος ένό'ς πλοίου υπεράνω του εκτεθειμένου κατά. 
στρώματος δέν θά ύπερβσίνη τό εν τρίτον του μεγαλυτέρου πλάτους του πλοίου. 

(4) Τό φορτίον ξυλείας έπί του καταστρώματος θά είναι συμπαγώς έστοιβα
γμένο,ν, περιεσφιγμένον και έξησφαλισμένον. Τούτο κατ' ούδένα τρόπονπρέπει 
νά,παρεμποδίζη τήν,ναυσιπλοΐαν και τάς αναγκαίας έπί του πλοίου εργασίας. 
Όρθοστάται % r t " * *  ■"··■ 

(5) "Οταν τό είδος τής ξυλείας απαιτεί όρθοστάτας ούτοι θά είναι επαρκούς 
αντοχής έν συνδύασμώ με τό πλάτος του πλοίου, ή μεταξύ των άπόστασις θά 
εΐνάι ή αρμόζουσα εις τό μήκος και τό εΐδός τής ξυλείας, άλλα δέν θά ύπερβαίνη 
τά: 3 μέτρα (9.8"πόδας). ' · 

Διά την στερέωσιν τών ορθοστατών θά προβλέπωνται ίσχυραι γωνίαί ή με
ταλλικά βάθρα ή και έτερα 'ισοδύναμα μέσα στερεώσεως. 
Προσδέσεις. 

(6) Φορτίον ξυλείας έπί του καταστρώματος θά ασφαλίζεται ίκανώς καθ' 
δλον αύτου τό μήΚός δι' ανεξαρτήτων άπ' αλλήλωνμέσων εγκάρσιας προσδέ
σεως απεχόντων μεταξύ των ουχί περισσότερον τών 3 μέτρων (9.8 ποδών). ' 
Διά τά ανωτέρω μέσα προσδέσεως θά προβλέπωνται πόρται στερεώς προσηρμό. 
σμέναι εις.τον ζωστήρα του περιβλήματος ή του ελάσματος .τής ύδρορόης άπέ
χουσαι. μεταξύ.των ούχ.ί περισσότερον τών 3. μέτρων. (9.8 ποδών). , 

Ή άπόστασις τής πρώτης πόρπης άπότοΰ ακραίου διαφράγματος ενός ύπερτ 
κατασκευάσματος δέν θά είναι μεγαλύτερα τών 2 μέτρων (6.6 ποδών). "Οταν 
δέν υφίσταται διάφραγμα ή̂  άπόστασις. τών πορπών των προσδέσεων, άπό. τά 
άκρα του φορτίου ξυλείας θά.είναι 0.6 μέτρα (23.5 ίντσαι) και .1.5 μέτρα (4.9^ 
πόδες) αντιστοίχως. . , . . . . . 

(7) Τά μέσα εγκάρσιας προσδέσεως θά είναι άλυσος βραχέων κρίκων δια.
μέτρου ουχί μεγαλύτερος τών Ί9 χιλιοστομέτρων (% ίντσας) εϊτε ευκαμπτον 
συρματόσχοινον ισοδυνάμου αντοχής ■έφωδιασμένον διά διπλού κόρακος κάί 
έντατήρων πάντοτε .ευπρόσιτο\4. Μέσα προσδέσεως . εκ συρματόσχοινου δέον 
ίά ένωσι εις τό άκρον μικρόν τμήμα άλύσου εκ μακρών κρίκων διά νά είναι 
δυνατή ή ρυθμισις του μήκοϋς: τόύ σχοινιού. ' J  . · 

(8) "Οταν ή ξυλεία άποτελήται εκ τεμαχίων μήκους μικρότερου τών 3.6 μέ
τρω\ (ίί'.8%ποδών) ή άπ' αλλήλωνάπόστασις τών μέσων" προσδέσεως δέον νά 
έλαττοΰται ή νά λαμδάνωνται οιαδήποτε κατάλληλα μέτρα προσαρμοζόμενα 
£ίς τό μήκος?xrk,, ξυλείας. ; 
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(9) "Απαντα τά εξαρτήματα τά απαιτούμενα δια την στερέωσιν των μεσών 
προσδέσεως θά είναι αντοχής ανταποκρινόμενης προς τήν άντοχήν τώι μέσων 
τούτων. 
Ευστάθεια 

(10) Πρόνοια δέον νά ληφθή δια τήν ϋπαρξιν ασφαλούς περιθωρίου ευστα
θείας εις δλα τά στάδια του ταξειδίου, λαμβανομένων ύπ* δψιν, τυχόν επιπρό
σθετων βαρών, ως των οφειλομένων εις άπορρόφησιν και πήξιν του ύδατος καΐ 
άπωλείας &αρών ώς τών οφειλομένων εις τήν κατανάλωσιν καυσίμων και Ολικών. 
Προστασία πληρώματος εισόδου εις Μηχανοστάσιο ν κλπ. 

(11) 'Επιπροσθέτως τών απαιτήσεων του Κανονισμού 25(5) του παρόντος 
παραρτήματος προφυλακτικά κιγκλιδώματα ή οδηγά σχοινία καθέτου μεταξύ 
των αποστάσεως ουχί μεγαλύτερος, τών 33 εκατοστών (13 Ιντσών) θά προ
βλέπω νται είς έκατέραν πλευράν του φορτίου καταστρώματος, μέχρις ϋψους 
ενός τουλάχιστον μέτρου (39Va ιντσών) υπέρ το φορτίον. 
Μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου 

(12) Ό Μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου θά είναι αποτελεσματικούς προστα
τευμένος έναντι βλάδης έκ του φορτίου και έφ* όσονείναι πρακτικόν θά είναι 
και ευπρόσιτος. Δέον νά ληφθή αρκετή πρόβλεψις διά τον χειρισμόν του πη
δαλίου είς περίπτωσιν έπισυμβάσης βλάβης είς τόν κύριον μηχανισμόν κινήσεως 
αυτού. 

Κανονισμός 45 
Υπολογισμός του ύψους εξάλων 

(1) Τό ελάχιστον ΰψος εξάλων θέρους υπολογίζεται συμφώνως προς τους 
Κανονισμούς 27(5), 27(6), 27(11), 28, 29, 30, 31, 32, 37 και 38 έκτος του Κα
νονισμού 37 τροποποιημένου δι* αντικαταστάσεως τών ποσοστών του διά τών 
διδομένων είς τό κάτωθι πινακίδιον. 

Όλικόν πραγμάτικόν μήκος ύπερκατασκευασμάτων 
0 0.1L 0.2L 0.3L 0.4L 0.5L 0.6L 0.7L 0.8L 0.9L 1.0L 

Ποσοστόν μ ε ι ώ  2 0 31 4 2 53 6 4 7 0 7 6 8 2 8 8 9 4 1 0 0 
σεως δι" δλους 
τους τύπους 
ύπερκατασκευα

σμάτων. 

Ποσοστά δι* ενδιάμεσα μήκη ύπερκατασκευασμάτων λαμβάνονται διά πα
ρεμβολής. 

(2) Τό ύψος εξάλων ξυλείας χειμώνος λαμβάνεται διά προσθέσεως είς τό 
ΰψος εξάλων ξυλείας θέρους τοΰ 1/36 τοΰ βυθίσματος ξυλείας θέρους. 

(3) Τό ϋψος εξάλων ξυλείας χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού θά εΤναι τό αυτό 
ώς τό ΰψος τών.εξάλων .χειμώνος Βορείου Ατλαντικού τοΰ οριζομένου είς τόν 
Κανονισμόν 40 (6); 

(4) Τό Τροπικόν ΰψος εξάλων ξυλείας λαμβάνεται δι* ,έκτΓτώσεως έκ του 
ΰψους εξάλων ξυλείας θέρους του 1/48 τοΰ βυθίσματος Ιζυλέίας θέρους. 

(5) Τό ΰψος εξάλων ξυλείας ε'ις γλυκύ ύδωρ θά υπολογίζεται συμφωνώ, 
προς τόν Κανονισμόν 40(7) έπί τη βάσει της θερινής ισάλου διά τήν ξυλείαν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΖΩΝΑΙ, ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΑΙ ζώναι και περιοχαΐ είς τό παρόν παράρτημα βασίζονται γενικώς έπί τών 
ακολούθων κριτηρίων : 

θέρος : ΟύχΙ περιοχτότερον τών 10% άνεμοι δυνάμεως 8 BEAUFORT (34 
κόμβοι^ ή *^ριΟΌΟ*φ6ν. 

Τροπικαί : Ουχί περισσότερον τού 1% άνεμοι δυνάμεως 8 BEAUFORT (34 
κόμβων) ή περισσότερον. 
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Προς νότρν ύπό τοΰ παραλλήλου πλάτους 20°Ν. 
Προς ανατολάς έκ λοξοδρομίας αγομένης έκ σημείου 20°Ν, μήκους 50°Α εις 

ση μείον πλάτους 15°Ν, μήκους 51°30Ά και έκεΐθεν δια τοΰ μεσημβρινού μή
κους 5ί°30'Α εις το.πλάτος 10°Μ. '. ' 

Έποχιακαί περίοδοι : 
Τροπική : 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου. . . . 
θερινή : 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου. 

(β) Περιοχή οριζόμενη : 
Προς .βορράν έκ των νοτίων ορίων της τροπικής ζώνης. 
Προς ανατολάς έκ των ακτών Αυστραλίας. ■ t ■ 
Προς νότον έκ του· παραλλήλου πλάτους 15°Ν έκ του μήκους 51930Ά μέχρι 

τοΟ μήκους 120°Α και έκεΐθεν δ μεσημβρινός μήκους 120°Α μέχρι των ακτών 
της Αυστραλίας' και 

Προςδυσμάς έκ του μεσημβρινού μήκους 51°30Ά. 
Εποχιακά! περίοδοι : 

Τροπική : 1η Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου. 
θερινή : 1η Δεκεμβρίου έως 30 'Απριλίου. 

(5) Εις την Κινεζικήν θάλασσαν 
Περιοχή οριζόμενη : . . .  , 
Προς δυσμάς και προς βορράν έκ των ακτών του Βιετνάμ και της Κίνας έκ 

τοΟ πλάτους 10°Β μέχρι τό Χόνκ— Κόνγκ. 
Προς ανατολάς έκ λοξοδρομίας αγομένης έκ του Χόνκ—Κόνγκ μέχρι τό 

Πόρτ—Σουάλ (Νήσου Λουζών) καί τών δυτικών ακτών τών νήσων Λούζών, 
Σ αμάρ καί Λέϋτε είς πλάτος 1Ό°Β. 

Προς νότον έκ του παραλλήλου πλάτους 10°Β. 
Τό Χόνκ—Κόνγκ καί Σουάλ θεωροΰνταΓ ώς ευρισκόμενα είς τά 'δρια της 

'Εποχιακής Τροπικής Περιοχής και της θερινής Ζώνης. 
Έποχιακαί περίοδοι : 

Τροπική : 21η 'Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, 
θερινή : Τη Μαΐου έως 20 'Ιανουαρίου. 

(6) ΕΙς τόν Βόρειον ΕΙρηνικόν 
(α) Περιοχή οριζόμενη : 

Προς βορράν έκ του παράλληλου πλάτους 25°Β. 
Πρϊ>ς δυσμάς έκ,τοΟ, μεσημβρινού μήκους 160?Α. , : . 
Προς νότον έκ τοΟ παραλλήλου πλάτους 13°Β. 
Προς ανατολάς έκΤτρυ. μεσημβρινοΰΤ μήκους 130?Δ. *. 
'Εποχιακαί περίοδοι : . .  .· , . . ·.·.·■" 

Τροπική : 1η 'Απριλίου έως 31 'Οκτωβρίου. > . .. 
θερινή : 1η Νοεμβρίου έως 31, Μαρτίου. , 

(β) Περιοχή οριζόμενη : 
Προς βορράν και προς ανατολάς έκ της δυτικής ακτής της 'Αμερικανικής 

ηπείρου. 
Προς δυσμάς διά τοΰ μεσημβρινού μήκους 123°Δ έκ τών ακτών της 'Αμερι

κανικής ηπείρου μέχρι πλάτους 33°Β καί έκ του σημείου πλάτους 33°Β καί 
μήκους 123°Δ διά λοξοδρομίας μέχρι σημείου πλάτους 13°Β καί μήκους 105°Δ. 

Προς νότον έκ τοΟ παραλλήλου πλάτους 13?Β. 
Έποχιακαί περίοδοι : 

Τροπική: ίη. Μαρτίου έως 30 Ιουνίου καί 
Ιή^όεμβρίόΐ) Βως 30 Μοεμίβρίδυ. 

θερινή : 1η 'Ιουλίου έως 31 'Οκτωβρίου» 
1η Δεκεμβρίου έως 28—29 Φεβρουαρίου. 
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της Δυτικής πλευράς τοΟ ακρωτηρίου Γιόρκϊ «έκ της Ανατολικής ^ευρας^^ου 
ακρωτηρίου Γιόρκ δ παράλληλος πλάτους 11° Ν μέχρι μήκους 150° Δ, έκεΐθεν 
λοξοδρομία μέχρι σημείου πλάτους 26° Ν και μήκους 75° Δ, και έκεΐθεν λοξο
δρομία μέχρι τής Δυτικής ακτής τής 'Αμερικανικής 'Ηπείρου είς πλάτος 30° Ν. 
Οί λιμένες COQUTMBO και SANTOS θεωρούνται ώς ευρισκόμενοι έπί τής όρια. 
κής γραμμής των Τροπικών και θερινών Ζωνών. s 

(3) Περιοχαι αΐτινες θά περιλαμβάνωνται είς τήν τροπικήν ζώνην. 
Αί ακόλουθοι περιοχαι θεωρούνται ώς περιλαμβανόμενοι είς τήν τροπικήν 

ζώνην : 
(α) Διώρυξ τοΟ Σουέζ, 'Ερυθρά θάλασσα και κόλπος του "Αντεν άπό τό 

PORT SAID μέχρι του μεσημβρινού μήκους 45Α; 
Τό "Αντεν και Βερβέρα θεωρούνται δτι ευρίσκονται έπί τής οριακής 

γραμμής τής τροπικής ζώνης και τής εποχιακής τροπικής περιοχής. 
(β) Ό περσικός κόλπος μέχρι του Μεσημβρινού μήκους 59°Α. 
(γ) Ή περιοχή ή οριζόμενη άπό τόν παράλληλον πλάτους 22°Ν άπό τήν 

Άνατολικήν άκτήν τής Αυστραλίας μέχρι τό GREAT BARRIER REEF 
εκείθεν του GREAT BARRIER REEF μέχρι πλάτους 11°Ν, Τό βόρειον 
δριον τής περιοχής εΤναι τό νότιον δρον τής Τροπικής Ζώνης. 

Κανονισμός 49 
Έποχιακαί τροπικαι περίοχαΙ 

ΑΊ έποχιακαί τροπικαΙ ζώναι εΤναι αί κάτωθι : 
(1) Είς τον Βόρειον Άτλαντικόν 
Περιοχή οριζόμενη : 
Προς βορραν δια λοξοδρομίας άπό τό άκρωτήριον Κατόχε του Γιουκατάν 

είς τό/άκρωτήριον Σαν 'Αντώνιο τής Κούβας, ή βορεία ακτή της Κούβας μέχρι 
πλάτους 20°Β και έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους 20Β μέχρι μήκους 20°Δ. 

Προς δυσμάς δια τής ακτής τής 'Αμερικανικής 'Ηπείρου καΐ προς νότον και 
προς ανατολάς διά των βορείων ορίων τής Τροπικής Ζώνης. 

Έποχιακαί περίοδοι : 
Τροπική : 1η Νοεμβρίου έως 15 'Ιουλίου, 
θερινή : 16 'Ιουλίου έως 31 'Οκτωβρίου. 

(2) Είς τήν Άραβικήν θάλασσαν 
Περιοχή οριζόμενη : 
Προς δυσμάς έκ τής ακτής τής 'Αφρικής, του μεσημβρινού μήκους 45°Α είς 

τόν κόλπον του "Αντεν, τής ακτής τής Νοτίου 'Αραβίας και του μεσημβρινού 
μήκους 59°Α είς τόν κόλπον του 'Ομάν 

Προς βορραν και ανατολάς έκ των ακτών τοΟ Πακιστάν καΐ της Ινδίας. 
Προς νότον έκ τών βορείων ορίων τής τροπικής ζώνης. 
Έποχιακαί περίοδοι : 

Τροπική : 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου. 
θερινή : 1η 'Ιουνίου έως 31 Αύγουστου. 

(3) Είς τόν κόλπον τής Βεγγάλης ' ~; 
Ό κόλπος τής Βεγγάλης βορείως των βορείων ορίων τής Τροπικής Ζώνης! 
•Έποχιακαί περίοδοι : 

Τροπική : Ι η Δεκεμβρίου εώς 30 Απριλίου. 
θερινή : 1η Μαΐου εΌκ. 30. Νοεμβρίου. 

(4) Είς τόν Νότιον Ίνδικόν Ώκεα\ό> 
(α) Περιοχή οριζόμενη 

Πρό.ς 6ορρσ\ και δπσμάι εκ τών νοτιων ορίων τή·ο Τροπικής Ζώνης και τής 
ανατολικής ακτής τής Μαδαγασκάρης. 
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' Έ π ο χ ι α κ α ι περίοδοι ;  <·■," · ":" 
■ Χειμώΐ 16 'Οκτώβριοι, t i 1ί) Απριλίου '·■ ' ' 

θ έ ρ ο ς 16 Απριλίου εως 13 Οκτωβρίου. 

Κανονισμός 47 , 
Νοτία 'Εποχιακή Ζώνη Χειμώνος Λ 

Τά βόρεια δρια τής Νοτίας 'Εποχιακής Ζώνης Χειμώνος είναι Λοξοδρομία 
έκ τής ανατολικής ακτής τής Αμερικανικής ηπείρου εις το άκρωτήριον Τρές 
Πούντας μέχρι τοΟ σημείου πλάτους 34° Ν και μήκους 50° Δ, εκείθεν ό πα
ράλληλος πλάτους 34° Ν μέχρι μήκους 17 Α, εκείθεν λοξοδρομία μέχρι σημείου 
πλάτους 35°. 10· Ν και μήκους 20° Α, εκείθεν ή λοξοδρομία μεχρι^ σημείου 
πλάτους 34° Ν και μήκους 28° Α εκείθεν ή λοξοδρομία μέχρι σημείου πλάτους 
35°30' Ν και μήκους 118° Α καί έκεΐθεν. ή λοξοδρομία μέχρι του ακρωτηρίου 
Γκριμ έπί τής βορειοδυτικής ακτής τής Τασμανίας, έκεΐθεν αϊ βόρειαι και άνα
τόλικαι άκταΐ τής. Τασμανίας μέχρι του νοτιωτέρου σημείου τής νήσου Μπρούνι, 
έκεΐθεν ή λοξοδρομία μέχρι τής άκρας Μπλάκ—Ρόκ τής νήσου Στιούαρτ , εκεί
θεν ή λοξοδρομία μέχρι.σημείου πλάτους 4.7° Ν και. 170° Α, έκεΐθεν ή λοξοδρο
μία μέχρι του σημείου πλάτους 33° Ν και μήκους 170° Δ, καί έκεΐθεν ό π α . 
ράλληλος πλάτους 33° Ν μέχρι τής δυτικής ακτής τής 'Αμερικανικής ηπείρου. 

Έ π ο χ ι α κ α ι περίοδοι : 
Χειμών : 16 Α π ρ ι λ ί ο υ £ ω ς  1 5 'Οκτωβρίου, 
θ έ ρ ο ς : 16 'Οκτωβρίου έως 15 'Απριλίου. 

Κανονισμός 48 
Τροπική Ζώνη 

(1) Βόρεια δρια τής Τροπικής Ζώνης Γ" 
Τά βόρεια δρια τής Τροπικής Ζώνης είναι :. Ό παράλληλος πλάτους 13° Β 

έκ τής ανατολικής ακτής τής 'Αμερικανικής ηπείρου μέχρι μήκους 60° Δ, έκεΐθεν 
λοξοδρομία μέχρι του σημείου πλάτους 10° Β και μήκους 58° Δ, έκεΐθεν ό π α . 
ράλληλος πλάτους 10° Β μέχρι μήκους 20° Δ, έκεΐθεν ό μεσημβρινός μήκους 
20° Δ μέχρι πλάτους 30° Β και.έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους 30° Β μέχρι τήν 
δυτικήν άκτήν τής 'Αφρικής, έκ τής ανατολικής ακτής τής 'Αφρικής ό παράλ
ληλος πλάτους 8° Β μέχρι μήκους 70° Α, έκεΐθεν ό μεσημβρινός μήκους 70° Α 
μέχρι πλάτους 13°"Β, έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους 13° Β μέχρι τής δυτικής 
ακτής τής ' Ινδίας, έκεΐθεν ή νοτία ακτή τής ' Ι νδ ίας μέχρι πλάτους 10°30' Β έπί 
τής ανατολικής ακτής τής ' Ινδίας , έκεΐθεν ή λοξοδρομία μέχρι σημείου πλάτους 
9° Β καί μήκους 82° Α; έκεΐθεν ό .μεσημβρινός μήκους 82° Α μέχρι πλάτους 
8° Β, έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους 8° Β μέχρι τήν δυτικήν άκτήν. τής Μαλαι
σίας, έκεΐθεν ή ακτή τής νοτιοανατολικής . 'Ασίας μέχρι την άνατολικήν άκτήν 
του Βιετνάμ είς πλάτος 10° Β, έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους .10° Β μέχρι 
μήκους 145° Α, έκεΐθεν ό μεσημβρινός .μήκους 145° Α μέχρι πλάτους 13° Β και 
έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους 13° Β μέχρι τήν δυτικήν άκτήν τής 'Αμερικα
νικής Ηπε ίρου . ' 

Ή πόλις τής Σ α ϊ γ κ ό ν θεωρείται δτι ευρίσκεται εις τό δριον της Τροπικής 
Ζώνης καί τής Ε π ο χ ι α κ ή ς Τροπικής Περιοχής. · . · . · · · . 

(2) Νότια δρια τής Τροπικής Ζώνης : 
Τά νότια δρια τής τροπικής ζώνης εΐναι : Λοξοδρομία έ κ του λιμένός Σάντος 

τής Βραζιλίας μέχρι του σημείου είς τό όποιον ό μεσημβρινός μήκους 40° Δ 
τέμνει, τόν τροπικόν του Αιγόκερω, έκεΐθεν ό τροπικός του Αιγόκερω μέχρι τής 
δυτικής ακτής τής 'Αφρικής, έκ ,τής ανατολικής ακτής τής Αφρικής ό παράλ 
ληλος πλάτους 20° Ν μέχρι τήν δυτικήν άκτήν τής Μαδαγασκάρης , έκεΐθεν αί 
δυτικαί καί βόρειαι άκτα ί τής Μαδαγασκάρης μέχρι μήκους 50° Α. έκεΐθεν ό 
μεσημβρινός μήκους 50° Α μέχρι πλάτους 10° Ν, έκεΐθεν ό παράλληλος π λ ά . 
τους 10° Ν μέχρι ,μήκους 98° Α, έκεΐθεν ή λοξοδρομία μέχρι τό Πόρτ Ντάρβ ιν 
της Αύστραλίοτς, έκεΐθεν αϊ άκταί τής Αυστραλίας καί νήσου Β έ σ σ ε λ π ρ ό ς 'Ανα
τολάς του ακρωτηρίου, Βέσσελ, έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους 11° Ν μέχρι 
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Ουχί περισσότερο ν τοΟ ενός τροπικού κυκλώνος εις χρονικόν διά

στημα 10 ετών είς περιοχήν τετραγώνου 5° δι* οιονδήποτε ήμερο

λογ ιακόν μήνα κεχωρισμένως. 
Εϊς τινας ε'ιδικάς περιοχάς διά πρακτικούς σκότιους έχει γίνει αποδεκτός ό 

βαθμός της χαλαρότητος . 
Είς τό παρόν παράρτημα ευρίσκεται ενσωματωμένος χάρτης προς άπεικό

νισιν των ζωνών και των περιοχών ώς προσδιορίζονται κατωτέρω. 

Κανονισμός 46 7 
Βόρειοι Χειμερινοί Έ π ο χ ι α κ α ί Ζώναι και Περιοχαί ■ 

(1) Έ π ο χ ι α κ α ί ζώναι Ι και ί Ι χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού* : 
(α) Ή εποχιακή ζώνη Ι χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού κείται εντός τοΰ 

μεσημβρινού μήκους 50° Δ έκ της ακτής τής Γροιλανδίας είς πλάτος 
45° Β, εκείθεν 6 παράλληλος πλάτους 45° Β μέχρι μήκους 15° Δ, εκεί
θεν ό μεσημβρινός μήκους 15° Δ μέχρι τον παράλληλον πλάτους 60° Β, 
έκεΐθεν ό παράλληλος πλάτους 60° Β . μέχρι τόν μεσημβρινόν τρΰ 
GREENWICH, έκεΐθεν ό μεσημβρινός οδτος προς Βορράν. 

Έ π ο χ ι α κ α ί περίοδοι : 
Χειμών : 16 'Οκτωβρίου έως 15 'Απριλίου. 
θ έ ρ ο ς : 16 'Απριλίου έως 15 'Οκτωβρίου. 

(β) Ή εποχιακή Ζώνη Ι Ι χειμώνος Βορείου ΆτλαντικοΟ κείται εντός του 
μεσημβρινού μήκους 68°30 'Δ έκ της ακτής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
ε'ις πλάτος 40° Β, έκεΐθεν ή λοξοδρομία μέχρι τοΰ σημείου πλάτους 
36° Β και μήκους 73° Δ, έκεΐθεν ό παράλληλος τών 36° Β μέχρι μήκους 
25° Δ και έκεΐθεν ή λοξοδρομία μέχρι του 'Ακρωτηρίου TORINANA. 

Είς την ζώνην αυτήν δεν συμπεριλαμβάνεται ή εποχιακή ζώνη 1 του 
Βορείου 'Ατλαντικού και : ή Βαλτική θάλασσα οριζόμενη έκ του πα

ραλλήλου πλάτους του SKAW ε'ις τό Σ κ α γ ε ρ ά κ η ν . ; 

Έ π ο χ ι α κ α ί περίοδοι : 
ν Χειμών : 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου. ' 

θ έ ρ ο ς : 1η 'Απριλίου £ως 31 'Οκτωβρίου. 
(2) 'Εποχιακή Περιοχή Χειμώνος είς Βόρειον Ά τ λ α ν τ ι κ ό ν : 
Τά δρια της περιοχής εποχιακού χειμώνος Βορείου 'Ατλαντικού είναι : Ό 

Μεσημβρινός μήκους 68°30 'Δ άπό τήν άκτήν τών Ηνωμένων Πολιτειών εις 
πλάτος 40° Β, εκείθεν δέ ή λοξοδρομία μέχρι του Νοτιωτέρου σημείου τομής 
του μεσημβρινού μήκους 61° Δ με τήν άκτήν του Καναδά και έκεΐθεν a t ' Ανα
τολικοί άκταί Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. 

Έ π ο χ ι α κ α ί π ε ρ ί ο δ ο ι : ' " " 
Διά πλοία μήκους άνω των 100 μέτρων (328 ποδών) : 

Χειμών : 16 Δεκεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου. 
θ έ ρ ο ς : 16 Φεβρουαρίου £ως 15 Δεκεμβρίου. 

Διά πλο ία μήκους μικρότερου τών 100 μέτρων (328 ποδών) : 
Χειμών : 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου. . . : , .  : · · . 
θ έ ρ ο ς : 1η 'Απριλίουέως 31 'Οκτωβρίου. . . . 

(3) Έ π ο χ ι α κ α ί ζώναι χειμώνος· Βορείου Ειρηνικού : 
Τά Νότια δρ<σ άής εποχιακής ζώνης χείμώνος Βορείου Ειρηνικού είναι ' : Ό 

παράλληλος πλάτους 50° Β έκ της ανατολικής ακτής τής Ε Σ Σ Δ μέχρι τήν 
,δυτικήν άκτήν της Σάχαλίνης , έκεΐθεν ή δυτική ακτή τής Σαχάλ ίνης μέχρι 
τοΰ νοτιωτέρου άκρου.τοΰ; Κυρίλιου, "έκεΐθεν ή λοξοδρομία μέχρι Βάκάνά τής 
νήσου Χσκάϊντο,. Ι α π ω ν ί α ς , έκεΐθεν, αί άνατολικαϊ ' νότ ΐά ι άκτάί τής Χρκάΐντό 
μέχρι, τοΰ μεσημβρινού 145^ ;Α. έκεΐθεν ό μεσημβρινός τ ώ ν 1 4 5 ° Α μέχρι πλά
τους 35°. Β, έκεΐθεν ό παράλληλος 35° Β μέχρι τοΰ μεσημβρινού τών 150° Δ 
και έκέΐθε'νΓ ή λοξοδρομία μ έ χ ρ ι ' τ ο ΰ νοτιωτέρου άκρου τ η ς νήσου Ντάλλ της 
'Αλάσκας. 



617 

(7) Εις τόν Νότιον Ειρηνικών 
(α) Ό Κόλπος της Καρπεντάρια νοτίως του πλάτους 11°Ν. 
Έποχιακαί περίοδοι : 

Τροπική : 1η 'Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου. 
θερινή : Τη Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου. 

(β) Περιοχή οριζόμενη : 
Προς βορράν και ανατολάς έκ τών νοτίων ορίων της τροπικής ζώνης. 
Προς νότον δια του τροπικού του Αιγόκερω έκ της ανατολικής ακτής τής 

Αυστραλίας μέχρι μήκους 150°Δ, έκεΐθεν δια του μεσημβρινού μήκους 150°Δ 
μέχρι πλάτους 20°Ν, και έκεΐθεν διά του παραλλήλου πλάτους 20°Μ μέχρι του 
σημείου ένθα οδτος τέμνει τό νότιον δριον τής Τροπικής Ζώνης. 

Προς δυσμάς έκ τών ορίων τής περιοχής εντός τής Μεγάλης BARRIER REEF 
συμπεριλαμβανομένης είς τήν Τροπικήν Ζώνην και έκ τής ανατολικής ακτής 
τής Αυστραλίας. 

Έποχιακαί περίοδοι : 
Τροπική : 1η 'Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου, 
θερινή : 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου. 

Κανονισμός 50 
Ζώναι θέρους 

Αϊ υπόλοιποι περιοχαί αποτελούν τάς ζώνας θέρους. Έ ν τούτοις διά πλοΐα 
μήκους κάτω τών 100 μέτρων (328 ποδών), ή περιοχή ή οριζόμενη, προς βορ
ράν και προς δυσμάς διά τής ανατολικής ακτής τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
προς ανατολάς διά του μεσημβρινού μήκους 68° 30'Δ έκ τής ακτής τών Ηνω
μένων Πολιτειών είς πλάτος 40°Β, και έκεΐθεν διά λοξοδρομικής γραμμής είς 
ση μείον πλάτους 36° Β και μήκους 73°Δ και προς νότον διά του παραλλήλου 
πλάτους 36°Β είναι Εποχιακή Περιοχή Χειμώνος. 
Έποχιακαί περίοδοι : 

Χειμών : 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, 
θέρος : 1η 'Απριλίου έως 31 'Οκτωβρίου. 

Κανονισμός 51 
Κλειστά! θάλασσαι 

(1) Βαλτική θάλασσα : 
Ή θάλασσα αυτή οριζόμενη διά του παραλλήλου πλάτους του Σκώ είς τό 

Σκαγερράκη, περιλαμβάνεται είς τάς Ζώνας θέρους. 'Εν τούτοις, διά πλοΐα 
μήκους 100 μέτρων (328 ποδών) καΐ κάτω αυτή αποτελεί Έποχιακήν Περιοχήν 
Χειμώνος. 

Έποχιακαί περίοδοι : 
Χειμών : 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, 
θέρος : 1η Απριλίου έως 31 'Οκτωβρίου. 

(2) Μαύρη θάλασσα : . _ 

Ή θάλασσα αυτή περιλαμβάνεται είς τάς Ζώνας θέρους. 
Έν τούτοις διά πλοΐα μήκους 100 μέτρων (328 ποδών) και κάτω ή περιοχή 

βορείως του πλάτους 44°Β αποτελεί Έποχιακήν Περιοχήν Χειμώνος. 
Έποχιακαί περίοδοι : .  . .. 

Χειμών 1η Δεκεμβρίου έως 2829 Φεβρουαρίου, 
θέρος 1η Μαρτίου έως 30 Νοεμβρίου. 

(3) Μεσόγειος θάλασσα :· ,. . 

Ή θάλασσα αϋτη περιλαμβάνεται είς τάς Ζώνας θέρους. 
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Έν τούτοις διά πλοία μήκους 100 μέτρων (328 ποδών) και κάτω ή, περιοχή 
ή οριζόμενη προς βορράν και προς δυσμάς διά των ακτών της Γαλλίας "και ν * 
Ισπανίας καΙ.τοΟ μεσημβρινού μήκους 3° Α έ κ τ η ς ακτής της Ισπανίας μέχρι 
τοΰ πλάτους 40°Β, προς νότο ν διά του παραλλήλου πλάτους 4θ°Β έκ τοΟ 
μήκους 3°Α μέχρι της δυτικής ακτής της Σαρδηνίας, προς ανατολάς διά των 
δυτικών και βορείων ακτών της Σαρδηνίας έκ του πλάτους 40°Βμέχρι μήκους 
9°Α μέχρι της νοτίας ακτής της Κορσικής, εκείθεν διά τών δυτικών και βορείων ^ 
ακτών της Κορσικής μέχρι μήκους 9°Α και εκείθεν διά λόξοδρομικής γραμμής 
μέχρι τό άκρωτήριον Σισιέ, αποτελεί Έποχιακήν Περιοχήν Χειμώνος. 

'Εποχιακά! περίοδοι : " ·  . ■ ' 
Χειμών : 16 Δεκεμβρίου Μως 15 Μαρτίου. 
θέρος : 16 Μαρτίου £ως.15 Δεκεμβρίου. .  . . 

(4) 'Ιαπωνική θάλασσα : 
Ή θάλασσα αυτή νοτίως τοΰ πλάτους 50°Β περιλαμβάνεται ε'ις τάς ζώνας 

θέρους. 
Έν τούτοις διά πλοΐα μήκους 100 μέτρων (328 ποδών) και κάτω ή περιοχή 

μεταξύ του παραλλήλου.πλάτους 50°Β και τής λοξοδρομικής γραμμής έκ της 
ανατολικής ακτής τής Κορέας εις πλάτος 38°Β μέχρι τής δυτικής ακτής της 
νήσου Χοκάϊντο 'Ιαπωνίας ε'ις πλάτος 43°12'Β, αποτελεί Έποχιακήν Περιοχήν 
Χειμώνος. 

Έποχιακαι περίοδοι : 
Χειμών : 1η Δεκεμβρίου ε"ως 28—29 Φεβρουαρίου, 
θέρος : 1η Μαρτίου £ως 30 Νοεμβρίου. 

Κανονισμός.· 52 
Ή γραμμή φορτώσεως Βορείου 'Ατλαντικού 

Τό τμήμα του Βορείου 'Ατλαντικού τό άναφερόμενον είς τόν Κανονισμόν 
40 (6) (παράρτημα Ι ) αποτελεί : , * 

(α) Εκε ίνο τό τμήμα τής Χειμερινής '.Εποχιακής Ζώνης I I του Βορείου 
ΆτλαντικοΟ τό όποιον κείται μεταξύ τών μεσημβρινών 15°Δ κάι 50°Δ. 

(β) Όλόκληρόν τό τμήμα τής Χειμερινής Εποχιακής Ζώνης Ι Βορείου 
'ΑτλαντικοΟ, τών νήσων Σέτλαντ θεωρουμένων δταν εύρίσκωνται έπ! 
των ορίων. 

■ -·\ ; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I I · .·.,,■·■■ 

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α 

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ν ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 1966 

(Επίσημος Σφραγίς) ..." 
'Εκδοθέν συμφώνώς προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως περί Γραμ

μής Φορτώσεως 1966 κατ' έξουσιοδότησιν τής Κυβερνήσεως

(Πλήρης επίσημος ονομασία του Κράτους) : 

διά (πλήρης επίσημος ονομασία του αρμοδίου προσώπου ή 

οργανισμού ανεγνωρισμένου συμφώνως προς τάς διατάξεις . * 
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της Διεθνούς Συμβάσεως περί Γραμμής Φορτώσεως 1966) 

"Ονομα 
τοΟ 

πλοίου 

Διακριτικός 
αριθμός ή 
γράμματα 

Λιμήν 
Νηολογήσεως 

Μήκος πλοίου 
ώς καθορίζεται 

είς τό άρθρον 2 (8) 

Ύψος εξάλων προσδιορισθέν ώς 
Νέον πλοΐον 

'Υπάρχον πλοΐον 

"Υψος εξάλων έκ τής γραμμής 
καταστρώματος 

Τροπική χιλιοστ. (ϊντσαι) (Τ) 
θέρους χιλιοστ. (ϊντσαι) (θ ) 

χιλιοστ. (ϊντσαι) (Χ) 

Τύπος πλοίου 
Τύπος, «Α» 
Τύπος, «Β» 
Τύπος «Β» μέ 
ήλαττωμένον 
ϋψος εξάλων. 

Τύπος «Β» μέ 
ηύξημένον Οψός 

εξάλων 
Γραμμή φορτώσεως 

χιλιοστ. (ϊντσαι) υπέρ; τό ( θ ) 
Ή ανωτέρα ακμή τής δια τρμ 
κέντρου του δακτυλίου 'όριζον, 
τίας γραμμής, 
χιλιοστ. (ϊντσαι) κάτω του ( θ ) Χειμώνος 

Χειμώνος 
Βορείου 
ΆτλαντικοΟ χιλιοστ. (ϊντσαι) (ΧΡΛ) χιλιοστ. (ϊντσαι) κάτω του ( θ ) 

Τροπική—ξυλείας 
χιλιοστ. (ΐντσσά) (Ξ Τ) 

θέρους—ξυλείας 
. χιλιοστ. (ϊντσαι) (Ξ θ ) 

Χειμώνος—ξυλείας 
χιλιοστ. (ϊντσαι) (Ξ Χ) 

Χειμώνος—ξυλείας 
Βορείου 'Ατλαντικού 

χιλιοστ. (ϊντσαι) (ΞΧΒΑ) χιλιοστ. (ϊντσαι) κάτω του Ξ θ 
'Ανοχή γλυκέος ϋδατος δι* άπαντα τά υψη εξάλων έκτος τής ξυλείας 

χιλιοστ. (ϊντσαι). Διά τό ϋψος εξάλων ξυλείοτς χιλιοστ. (ϊντσαι). 
Ή ανω ακμή τής γραμμής καταστρώσεως έκ τής οποίας έμετρήθησαν τά 

ανωτέρω Οψη εξάλων είναι χιλιοστ. (ϊντσαι) ..:........ :.:...':. είς 
τήν πλευράν τοΟ καταστρώματος. 

χιλιοστ. (ϊντσαι) υπέρ τό Ξ θ 

χιλιοστ. (ϊντσαι) υπέρ τό θ 

χιλιοστ. (ϊντσαι) κάτω του Ξ θ 

VS9 

ΙΛ 

IS 

ΙΑΟΤΑ 

LP 
IF 

.«Βλ 

Σημείωσις : "Υψη εξάλων κα< γραμμαί φορτώσεως" αί όποϊαΐ' δέν εφαρμό

ζονται δέν απαιτείται νά εγγράφουν έπί του πιστοποιητικού. 
Νά άπαλειφθή ό.τιδήποτε μή έφαρμόσιμον. 



620 

"Ημερομηνία της αρχικής ή περιοδικής επιθεωρήσεως 
Πιστοποιείται..· δια τοΰ παρόντος δτι το πλοΓον έπεθεα^ρήθη και τα ανωτέρω 

ϋψη εξάλων και αϊ γραμμαί φορτώσεως προσδιωρίσθησαν συμφώνως προς τάς 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως περί Γραμμής Φορτώσεως 1966.. 

Το παρόν πιστοποιητικοί· 'ισχύει μέχρι της ύποκείμενον έίς 
περιοδικός επιθεωρήσεις συμφώνως προς το άρθρον 14 (1) (γ) τής Συμβάσεως. 

Εξεδόθη έν 
(Τόπος εκδόσεως του πιστοποιητικού) 

Τη ...... 19 ;.... 
(ημερομηνία εκδόσεως) 

(Υπογραφή τοΰ αρμοδίου του εκδίδοντος το πιστοποιητικόν) 
ή/καΙ 

(σφραγίς τής έκδιδούσης Αρχής) 

Έάν υπογράφεται ή ακόλουθος παράγραφος θά προστεθή : 
Ό υπογεγραμμένος δηλοϊ δτι οδτρς είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος. 

ύπό τής είρημένης Κυβερνήσεως προς εκδοσιν του παρόντος πιστοποιη
τικού. 

'Υπογραφή 

Όπισθία δψις Πιστοποιητικού 
ο Πιστοποιείται δτι εις περιοδικήν έπιθεώρησιν άπαιτοϋμένην ύπό του άρθρου 
14 (1) (γ) της Συμβάσεως, το παρόν πλοΐον ευρέθη να συμμορφόΟται με τάς 
σχετικάς διατάξεις τής Συμβάσεως. '"··· 
Τόπος „.,., 'Ημερομηνία 
Υπογραφή ή/καί Σφραγίς τής έκδιδούσης 'Αρχής 
Τόπος.. :..;...,; Ημερομηνία..:..,.; 
'Υπογραφή ή/και Σφραγίς της έκδιδούσης 'Αρχής 
Τόπος 'Ημερομηνία....... . 
Υπογραφή ή/καί 'Σφραγίς τής έκδιδούσης 'Αρχής 
Τόπος .. Ημερομηνία 
Υπογραφή ή/καί Σφραγίς τής έκδιδούσης Αρχής 

Έφ' δσον αϊ διατάξεις της Συμβάσεως έχουν πλήρως τηρηθή υπό του πα
ρόντος πλοίου, ή Ισχύς του παρόντος πιστοποιητικοΟ, συμφώνως προς το άρθρον 
19(2) της Συμβάσεως παρατείνεται μέχρι 
Τόπος.. .......,: Ημερομηνία 
Υπογραφή ή/καί Σφραγίς της έκδιδούσης 'Αρχής 

Σημειώσεις : —(1) "Οταν έν πλοΐον άποπλέη έκ λιμένος ευρισκομένου έπί 
ποταμοΟ ή μεσογείων υδάτων, επιτρέπεται ύπερφόρτωσις ανταποκρινόμενη είς 
τό βάρος τοΟ καυσίμου και δλων των άλλων υλικών απαιτουμένων δια τήν κα
ταναλωσιν μεταξύ του σημείου της αναχωρήσεως και τής θαλάσσης. 

(2) "Οταν τό πλοΐον ευρίσκεται είς γλυκύ ϋδωρ πυκνότητος ίσης με τήν μο
νάδα ή κανονική γραμμή φορτώσεως δύναται να βυθισθή κατά τό ποσόν τής 
ανοχής γλυκέος ύδατος τό δεικνυόμενον ανωτέρω. "Οταν ή πυκνότης είναι 
διάφορος τής μονάδος, ή ανοχή θά εΤναι ανάλογος προς τήν διαφοράν μεταξύ 
1,025 και τής πραγματικής ^υκνότητος. 



60° 60e 120° 180° 120° 
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Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο Ν ΑΠΑΛΛΑΓΗ Σ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 
(Επίσημος σφραγίς) 

Εξεδόθη συμφώνως προς τάς διατάξεις της Διεθνοΰς Συμ
βάσεως περί Γραμμής Φορτώσεως 1966 κατ' έξουσιοδότησιν 
της Κυβερνήσεως 

(πλήρης επίσημος ονομασία της χώρας) 

Οπό (πλήρες έπίσημον δνομα του αρμοδίου προσώπου ή όργα

νισμου* ανεγνωρισμένου 

Διεθνοΰς Συμβάσεως 

συμφώνως προς 

περί Γραμμής 

τάς 

Φορτ 

διατάξεις τής 

ώσεως 1966) 

"Ονομα 
τοΰ πλοίου 

Διακριτικός 
αριθμός ή 
γράμματα 

Λιμήν 
Νηολογήσεως 

~ 

Πιστοποιείται δτι τό ως άνω μνημονευόμενον πλοΐον εξαιρείται τών διατά
ξεων τής Συμβάσεως τοΟ 1966, κατ' έξουσιοδότησιν παραχωρηθεΐσαν ύπό τοΟ 
άρθρου 6 (2)/άρθρου 6 (4) * τής Συμβάσεως τής αναφερομένης ανωτέρω. 

Αϊ διατάξεις τής Συμβάσεως έκ τών οποίων εξαιρείται τό πλοΐον συμφώνως 
προς τό άρθρον 6 (2) είναι : 

Τό ταξείδιον δια τό όποιον έχορηγήθη ή απαλλαγή συμφώνως προς τό άρθρον 
6 (4) είναι : 

'Από. . ,. ..ν...ν'..:4;··:.'..." ^ . 
εΙς:;.; ; .,: ::...: :.; .·....·...τ ' .·.....:....: >; ·.:.:... 

Προϋποθέσεις, έάν υπάρχουν, έπί τη βάσει τών οποίων έχορηγήθη ή απαλ
λαγή είτε συμφώνως προς τό άρθρον 6 (2) είτε προς τό άρθρον 6 (4) : 

Τό παρόν πιστοποιητικόν Ισχύει μέχρις ύποκείμενον, 
δπου θεωρείται άπαραίτητον, εις περιοδικάς επιθεωρήσεις συμφώνως προς τό 
άρθρον 14 (1) ( γ ) . 
Εκδοθέν έν 

(Τόπος εκδόσεως πιστοποιητικού) 
19.; 

(ημερομηνία εκδόσεως) 

(υπογραφή αρμοδίου εκδίδοντος τό πιστοποιητικόν) 
ή/καί 

(σφραγίς έκδιδούσης Αρχής) 
* 'Απαλείψατε ό,τιδήποτε δεν εφαρμόζεται. 
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Έάν υπογράφεται, ή ακόλουθος παράγραφος θά προστεθή :. 
Ό υπογεγραμμένος δηλόΐ δτι οδτος είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος ύπό 

της είρημένης Κυβερνήσεως , προς έ^κδοσιν του παρόντος πιστοποιητικού. 

(υπογραφή) 
Όπισθία δψις Πιστοποιητικού 

Πιστοποιείται δτι τό παρόν πλοΐον εξακολουθεί νά συμμορφουται μέ τάς 
προϋποθέσεις ύπό τάς όττοίας ή πάροΟσα απαλλαγή έχορηγήθη : 
Τόπος 'Ημερομηνία 
'Υπογραφή ή/καί ΣφραγΙς της έκδιδούσης 'Αρχής 
Τόπος 'Ημερομηνία 
Υπογραφή ή/καΙ ΣφραγΙς της έκδιδούσης 'Αρχής 
Τόπος 'Ημερομηνία 
Υπογραφή ή/καΙ ΣφραγΙς της έκδιδούοης Α ρ χ ή ς 
Τόπος 'Ημερομηνία 
Υπογραφή ή/καΙ ΣφραγΙς της έκδιδούσης 'Αρχής 

Τό παρόν πλοΐον εξακολουθεί νά συμμορφουται μέ τάς προϋποθέσεις ύπό τάς 
οποίας ή παρούσα απαλλαγή εξεδόθη καΐ ή Ισχύς του παρόντος πιστοποιητικού, 
συμφώνως προς τό άρθρον 19 (4) (α) τής Συμβάσεως παρατείνεται μέχρι 

Τόπος '.. 'Ημερομηνία... 
Υπογραφή ή/καΙ σφραγίς έκδιδούσης Αρχής "" 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΙ ακόλουθοι συστάσεις έγένοντο άποδεκταί ύπό τής Διασκέψεως : 

ΣΥΣΤΑΣ1Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1 
Καταγγελία της Διεθνούς Συμβάσεως περί Γραμμής Φορτώσεως 1930 

Ή Διάσκεψις συνιστά : "' " 
(1) "Οπως αϊ Κυβερνήσεις θέλουν άποδεχθή τήν Διεθνή Σύμβασιν περί Γραμ

μής Φορτώσεως 1966, δσον τό δυνατόν συντομώτερον καΐ δτι αϊ Κυβερνήσεις 
αϊ όποΐαι γίνονται μέλη είς τήν Σύμβασιν αυτήν θέλουν καταγγείλει τήν.Διεθνή 
Σύμβασιν περί Γραμμής Φορτώσεως 1930 καΐ θά συνεργασθούν μεταξύ των 
μέ τήν προοπτικήν νά έξασφαλισθή δτι at ίδικαί των σχετικαΐ καταγγελίαι θά 
Ισχύσουν είς ήμερομηνίαν δύο έτη μετά τήν ήμερομηνίαν έκ τής οποίας ή σύμ
βασις του 1966 θά τεθη έν ίσχύΐ. 

(2) "Οπως at Κυβερνήσεις at καταγγέλλουσαι τήν Σύμβασιν του 1930 θά 
πρέπει νά έχουν ύπ* δψιν των τάς διατάξεις τής Συμβάσεως του 1966 τάς σχε. 
τικάς μέ τά ύπάρχοντα πλοία, Ιδιαιτέρως τό άρθρον 4 (4). 

Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ ΥΠ* ΑΡΙΘΜ. 2 
Πλοΐα μή υποκείμενα εΐς τήν Διεθνή Σύμβασιν περί Γραμμής 

Φορτώσεως 1966 
Ή Διάσκεψις συνιστά δπως τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά συνταχθούν ύπό 

,οΐασδήποτε των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων σχετικώς προς : 
(1) Νέα πλοΐα των μήκους μικρότερου των 24 μέτρων (79 ποδών) έκτελουντα 

διεθνείς πλόας. 
(2) Υπάρχοντα πλοία των ολικής χωρητικότητος μικροτέρας των 150 κόρων 

απασχολούμενα είς διεθνείς πλόας. 
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(3) Πλοία των απασχολούμενα είς ταξείδια εντός της χώρας άλλα εκτιθέ
μενα σοβαρώς είς τάς καιρικάς συνθήκας καΐ υποκείμενα είς τους αυτούς κιν
δύνους έκ των στοιχείων της φύσεως είς τους οποίους υπόκεινται και τά πλοΐα 
διεθνών πλόων έν τω μέτρω του πρακτικού και. λογικού θά πλαισιωθούν συμ
φώνως μέ τάς αρχάς και τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως περί Γραμμής 
Φορτώσεως 1966. 

ΣΥΣΤΑΣ ΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3 
Ελάχιστον ϋψος εξάλων δι' αλιευτικά πλοΐα 

Ή Διάσκεψις έχουσα συζητήσει την πιθανότητα αποδοχής γραμμής φορ
τώσεως δι' αλιευτικά πλοΐα, συνιστά δπως ό Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός 
Συμβουλευτικός 'Οργανισμός συνεχίση τάς μελετάς έπί του ελαχίστου *«ψους 
εξάλων διά πλοΐα του είδους τούτου μέ την προοπτικήν νά έπιβάλη τά συνι
στώμενα διεθνή δεδομένα (STANDARDS) διά το ελάχιστον υψος εξάλων διά 
τά αλιευτικά πλοΐα. 

Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4 
Ένοποίησις των Συμβάσεων 

Ή Διάσκεψις άναγνωρίζουσα τους κοινούς σκοπούς τής Διεθνούς Συμβάσεως 
περί 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν θαλασσή 1960 και τής Διεθνούς 
Συμβάσεως περί Γραμμής Φορτώσεως 1966 άφορώσας είς τήν άσφάλειαν τής 
ζωής και τής περιουσίας έν θαλασσή συνιστά δπως δ Διακυβερνητικός Ναυτι
λιακός Συμβουλευτικός 'Οργανισμός έξετάση τήν σχέσιν μεταξύ των διατάξεων 
των δύο συμβάσεων μέ τήν προοπτικήν νά άποδείξη τον τρόπον ενοποιήσεως 
τούτων εις μίαν μόνον διεθνή σύμβασιν. 

Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 
"Ορια μεταξύ Μεσογειακών Υδάτων και θαλάσσης 

Ή Διάσκεψις συνιστά δπως έκαστη συμβαλλόμενη Κυβέρνησις θέτη είς τήν 
διάθεσιν οιασδήποτε ετέρας συμβαλλόμενης Κυβερνήσεως, τή αίτήσει της, 
λεπτομέρειας έπί των ορίων μεταξύ μεσογειακών υδάτων και θαλάσσης τάς 
οποίας θά χρησιμοποίηση διά τους σκοπούς του άρθρου 12 (3) τής Διεθνούς 
Συμβάσεως περί Γραμμής Φορτώσεως 1966. 
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FINAL ACT OF THE 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOAD LINES, 1966 

1. Recognizing that the establishment by international agreement of minimum 
freeboards for ships engaged on international voyages constitutes a most important 
contribution to the safety of life and property at sea, a Conference was held in London 
from 3 March to 5 April 1966, upon the invitation of the InterGovernmental Maritime 
Consultative Organization, for the purpose of drawing up an International Convention 
on Load Lines. 

2. The Governments of the 
the Conference : 

by 

Argentina 
Australia 
Belgium 
Brazil 
Bulgaria 
Canada 
China 
Colombia 
Czechoslovakia 
Denmark 
Dominican Republic 
Federal Republic of 

Germany 
Finland 
France 
Ghana 
Greece 
Honduras 
Iceland 
India 
Ireland 
Israel 
Italy 
Ivory Coast 
Japan 
Kuwait 
Liberia 
Malagasy Republic 

V The Governments of t: 
observers · 

Cameroon 
Congo (Democratic

Cuba 
Holy See 

!.<· 

following 

follow 

Republic 

mg 

of) 

States were represented by delegations at 

" Malta 
Netherlands 
New Zealand 
Nicaragua 
Norway 
Pakistan 
Panama 
Peru 
Philippines 
Polish People's Republic 
Republic of, Korea »Γ 
Rumania 
San Marino 
South Africa 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Trinidad and Tobago 
Tunisia 
Union of Soviet Socialist 

Republics 
United Arab Republic

United Kingdom of Great 
Britain and Northern 
Ireland 

United States of America 
Venezuela 
Yugoslavia 

States were represented at tin· I'nnfcrence 

Hungary 
Γ ran 
Turkey 
Uruguay 
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4> The following intergovernmental organizations were represented at the Confe
rence by observes : 

United Nations 
Food and Agriculture Organization, of the United Nations 

5. The following international nongovernmental organization was represented 
;it Hie Conference by an observer : 

international Chamber of Shipping 

6. Sir Gilmour Jenkins (United Kingdom) was elected President of the Conference. 

7. Admiral E. J. Roland (United States of America), Mr. A. S. Kolesnitchenko 
(Union of Soviet Socialist Republics), Mr. A. Uyaina (Japan) and Mr. D.H. G. Marco 
(Argentina) were elected VicePresidents of the Conference. 

8. The SecretaryGeneral of the Conference was, Mr. Jean Roullier (Secretary
General of the InterGoyernmental Maritime Consultative Organization) ; the Deputy 
SecretaryGeneral of the Conference was Mr. E. C. V. Goad (Deputy SecretaryGeneral 
of the Organization) ; and the Executive Secretary of the Conference was Mr. V. 
Nadeinski (Head of Ship Construction Section of the Secretariat of the Organization). 

9. The Conference established five Committees for the accomplishment of its 
work : 

General Committee : , . 
Chairman : Dr. Nagendra Singh (India) 
ViceChairman : Mr. M. Fila (Poland) 

Technical Committee : 
Chairman : Professor C. W. Prohaska (Denmark) 
ViceChairmen : Mr. L. SpinelU (Italy) 

Mr. D. R. Murray Smith (uni ted Kingdom) 
Committee on Zones : 

Chairman: Mr. J. Quoguiner (France) : 

ViceChairman : Captain H. Ruegg (New Zealand) 
Drafting Committee : ' ; 

Chairman: Mr. R. W. Bulhiiore (United Kingdom) 
ViceChairman : Mr. M. Altman (Czechoslovakia) ?.· . . .  · . ; 

Credentials Committee : ' . " ■ " . ■ * '  . 
Chairman : Commander R. Pinto (Peru) . . . . 

10. The documentation of the Conference, used as a basis for its discussions, 
included two draft texts of an International Convention on Load Lines, and its Annexes 
submitted by the Government of the United States of America'and the Government 
of the Union of Soviet Socialist Republics, together with, proposals of many 
Governments for the revision of those texts. 

11. As a result of its deliberations, as recorded in the records and reports of the 
Committees and in the records of the Plenary Sessions, the Conference prepared and 
opened for signature and accession the International Convention on Load Lines, 1966. 

12. The Conference adopted five Recommendations arising from its deliberations. 

13. T h e text of this Final Act, being in a single original in the English, French, 
Russian and Spansish languages, together with the attached texts of the International 
Convention on Load Lines, 1966, and of the Recommendations of the Conference·, · 
which are in the English and French languages, shall be deposited with* the inter:; 
Governmental Maritime Consultative Organization. Official translations of the.attached 
Gqnyentfon and Recommendations shall be prepared in the Russian and Spanish 
languages and shall be deposited together with this Final Act. The SecretaryGeneral 
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ot the Organization shall send a certified copy of this Final Act and^ when they have 
been prepared, certified copies of the official translations of the Convention and the 
Recommendations, to each of the Governments invited to be represented at this 
Conference. 

IN WI'INKS* VViii'Hioi· the undersigned have affixed their signatures to this Final 
Act. 

f)<i\t ·\τ Lo\ 'no \ t his fifth day >>\ April one thousand nine hundred and sixty-six. 

President 
■GI:.I,MOUR JENKINS 

Secretary-General of the Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization 

JEAN ROULLIER 

Deputy Secretary-General of the Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization 

E. C. V. GOAD 

Executive Secretary of the Conference 
V. NADEINSKI 

For the Government of the Argentine Republic 
H. G. MARCO 

For the Government of the Commonwealth of Australia 
Τ. K. CRITCHLEY ^ ., 

For the Government of the Kingdom of Belgium 
van den BOSCH 
R. VANCRAEYNEST 
PH. de GERLACHE de G O M E R Y 
L. van de VEL 
A. DE M U L D E R 
R. BABUSIAUX 
A. van BOMMEL 

For the Government of the United States of Brazil 
GEORGE A. MACIEL 

For the Government of the People's Republic of Bulgaria 
P. DOINOV 

For the Government of Canada 
R. R. MACGILLIVRAY 
II. O. BUCHANAN 

For the Government of the Republic of China 
T.SING-CHANC TJl ""' '' 
1,1 YIUSHANG : ....... . Λ 
T S A O TSU-SIN ■>..-.. 
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For the (iovernnivnt of thi Republic of Colombia 

Foi the (.iovemmeni ot the ( y.echoslovak Socialist Republic 
M. ALTMAN 

For the Government of the Kingdom of Denmark 
ANDERS BACH Κ 
Μ. ROSELL 

For the Government of the Dominican Republic 
V. CABRAL 

For the Government of the Federal Republic of German}' 
KARL SCHUBERT 

For the Government of the Republic of Finland 
A. KARJALAINEN 

For the Government of the French Republic 
J. MORIN 
Y. R O C Q U E M O N T 
J. Q U E G U I N E R 
Y. DAVID 
C. BARETGE 

For the Government of the Republic of Ghana 
Y. K. QUARTEY 

For the Government of the Kingdom of Greece 
P. Ρ AGON IS 

For the Government of the Republic of Honduras 
F. JOSE DURON 

For the Government of the Republic of Iceland 
HJALMAR R. BARDARSOTs 

For the Government of the Republic of India"' -

NAGENDRA S I N G H ; 

Β. K. G U P T A 
G. S. S I N G H 

For the Government of Ireland 
M. A. HAYES 
R. RODGERS 

For the Government of the Statt <>> Israel 
P. M U E N C H 
P. MILCH 
D. PERRY 
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Ι*οΐ the Government of the Italian Republic 
ΝΓΓΝΖΙΟ O'ANGELO 
GIUSEPPE SARCHIOEA " 

For tin Government of the Republic of. the ivory Coast 
S. AKE 
J. M. BESSKTEAUK 

For the Government, of Japan ..,, . .: 
ATSUSH1 UYAMA 
TE RΌΤΑΚA AKUTAGAW A 

For the Government of the Republic of Korea 
GEN H O N K O N LEE 

For the Government of the State of Kuwait 
A. R. HUSSAIN 

For the Government of the Republic of Liberia 
J. D. LAWRENCE 
FRANCIS D E N N I S 
SYLVESTER JARRETT 
ROBERT VAUGHN 
L. J. B R I N T O N 

For the Government of the Malagasy Republic 
JULES A. RAZAFIMBAHINY 
A. BOTRALAHY 

For the Government of Malta 
C. VELLA 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands 
J. M E T Z 
H. R. de JONG 

For the Government of New Zealand 
D O N A L D J. McKENZIE 
H. RUEGG 

For die Government of the Republic of Nicaragua 

For the Government of the Kingdom of Norway 
NKUBERTH WIE 
CARL FLEISCHER 
E. J .SALVESEN 
G U N N E R S T U B B E R l l ) 
PER BRAΝDAL 
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For the Government of Pakistan 
Α". HILAL'Y 
Μ. AN IS 

For the Government of the Republic of Panama 
A. REID 

For the Government of the Republic of Peru 
R. P I N T O T . 
E. M U N O Z F . 

For the Government of the Republic of the Philippines 
T I B U R C I O BAJA. 

For the Government of the Polish People's Republic 
J. KROSKOWSKI 

For the Government of the Rumanian People's Republic 
C. VLAVIAN 
ILIE T U D O R 

For the Government of the Republic of San Marino 

For the Government of the Republic of South Africa 
R. K E N N Y 
E. R. BARKER 
F. J. CRONJE 

For the Government of the Spanish State 
SANTA CRUZ 
L U I S SANTOMA 
J. CHI CO GARATE 

For the Government of the Kingdom of Sweden 
L E N N A R T BORG 

For the Government of the Swiss Confederation 

For the Government of Trinidad and Tobago 
J. A. V. HARPER 
V. WALKER 

For the Government of the Republic of Tunisia 

For the Government of 'the Union of Soviet Socialist Rcpuh 
A. S. K O L E S N I T C H E N K O 
I . M . AVERIN 
V. K H . DOUBTCHAK 
V. S. DORIN 
S. N. SMIRNOV 
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For rlir (iovernment <»l ·1κ ' nifed Arab Republu 
l· R1ZK ' · 
A. F. EL SIOUF1 
ISIVIAII \BD EL LATIF · ._ : ; ... ,. 

.For tin ( lovcninieiit <>l flic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
GILMOUR J E N K I N S ■> , . . . · . ; . . · .  . : . . .· . ... .'; : 
BASIL EDWARD BELLAMY ' ^ . 
K. W. BULLMORE ' ' 
(;. R. WEIR 
D. R. MURRAY S M I T H ' : : : 

J. H. C L E M E N T 
F. A. EVERARD '.; Λ.. .. . . : ., . . ·  . . ! 
D. S. T E N N A N T '. , . . . . 

J. M. MURRAY . , . . * . 
E. W. LEWIS '■" '·■*''■ ·■· ' '■ ' '■■'■■ " · ■' y

W. J. MADIGAN r . / . V , .[ 
T. W. C O M M O N 

For the Government of the United States of America 
E. J. ROLAND 
DAVID B. BANNERMAN JR.* .'■/ ._\};'\» 

For the Government of the Republic of Venezuela · 
M O R I T Z EIRIS VILLEGAS ' 

For the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 
B L A Z E V I C . ' " . : ' . / \ 

L E I B E N F R O S T ■*"".., 7 . . '! ".' ■ 

^ATTACHMENT 1 

INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 

The Contracting Governments, . · ■ ·· 
DfiSiRtNG to establish uniform principles and rules with respect to the limits to which 

ships on international voyages may be loaded having regard to the need for safeguarding 
life and property at sea ; . . 

CONSIDERING that this end may bc:t be achieved by conclusion,of a Convention ; 
ΗΛΥΊ· AGREED as follows : 

Article i ; ■ ■ ■■ ··» '■ " 
(lateral Obligation under the ( 'ouveii.tn»t 

(1) The Contracting Governments undertake l<>,give effect to the..provisions ol the, 
present Convention and the Annexes hereto, which shall constitute an, integral part 
of the present Convention. Everv reference to the prcsenf 'Convention constitutes 
at the same time a reference to the Annexes *. ■.■<<... < .·: 

(2) The Contracting Governments shall undertake all measures' which rhay IK 
necessary to give effect to the present Convention. : '■''·'■ 
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Article 2 
Definitions 

For the purpose of the present Convention, unless expressly provided otherwise : 
(1) " Regulations " means the Regulations annexed to the present Convention. 
(2) " Administration " means the Government of the State whose flag the ship 

is flying. 
(3) " Approved " means approved by the Administration. 
(4) " International voyage " means a sea voyage from a country to which the 

present Convention applies to a port outside such country, or conversely. For 
this purpose, every territory for the international relations of which a Contracting 
Government is responsible or for which the United Nations are the administering 
authority is regarded as a separate country. 

(5) A " fishing vessel " is a ship used for catching fish, whales, seals, walrus or 
other living resources of the sea. . 

(6) " New ship v means a ship the keel of which is laid, or'which is at'a similar 
stage of construction, on or after the date of coming into force of the present 
Convention for each Contracting Government. ,■■■;> ■''. 

(7) " Existing ship " means a ship which is not a new ship. 
(8) " Length " means 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent 

of the least moulded depth measured from the top of the keel, or the length from 
the fore side of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that 
be greater. In ships designed with a rake of keel the waterline on which.this length 
is measured shall be parallel to the designed waterline. 

Article 3 
General Provisions 

(1) No ship to which the present Convention applies shall proceed to sea on an in
ternational voyage after the date on which the present Convention comes into force 
unless it has been surveyed, marked and provided with an International Load Line 
Certificate (1966) or, where appropriate, an International Load Line Exemption Certi
ficate in accordance with the provisions of the present Convention. 

(2) Nothing in this Convention shall prevent an Administration from assigning a 
greater freeboard than the minimum freeboard determined in accordance with Annex I. 

Article 4 
Application 

,(.1) The present Convention shall apply to : 
(a) ships registered in countries the Governments of which are Contracting Govern

ments ; 
(b) ships registered in territories to which the present Convention is extended 

under Article 32 ; and 
. (·<:.) unregistered ships flying the Hag of a State, the. Government of which is a Con

tracting Government. 
(2) The present Convention shall apply Ίο sliips'engaged on international voyages;; 
(3) The Regulations contained in Annex I are specifically applicable to: new ships. 
(4) Existing ships which do not fully comply with the requirements of the Regula

tions contained in \nnc.\ 1 or .m\ part, thereof shallmeet at least such lesser related 
requirements as the Administration applied to ships on international voyages prior to 
the coming into force of the present <. onvention ; \n no case shall such ships be required 
toincrease their freeboards. In order to take advantage of anyreduction in freeboard 
from the previously.assigned. exist ini; ships shall coin ply with all the Tcqruiremehts 
of the present Convention. •·Λ·" ■■■■■'' ''■ 
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(ς) .The Regulations contained in Annex il art '"applicable ίο new and existing snips 
to which the present Convention applies: 

t Article 5 
Exceptions 

(1) The present Convention shall not applv to : t ' 
(a) ships of war ; 
(/>) new ships of less than 24 metres (79 feet) in length ; 

' (<·) existing ships of less than 150 tons gross ; 
'((/) pleasure yachts.not engaged in trade ; 
(ί·) fishing vessels. , . . · , ..· . , . . . 

(2) Nothing herein shall applv to ships solely navigating : 
(</) the Great Lakes of North America and the River St. Lawrence as far east as a 

rhumb line drawn from Cap des Rosiers to West Point, Anticosti Island, and, 
on the north side of Anticosti Island, the meridian of longtitude 630 YV ; 

(b) the Caspian Sea ; 
(c) the Plate, Parana and Uruguay Rivers as far east as a rhumb line drawn between 

Punta Norte, Argentina, and Punta del Este, Uruguay. 

Article 6 
Exemptions . . . 

(r) Ships when engaged on international voyages between the near neighbouring 
ports of two or more States may be exempted by the Administration from the provisions 
of the present Convention, so long as they shall remain engaged on such voyages, if the 
Governments of the States in which such ports are situated shall be satisfied that the 
sheltered nature or conditions of such voyages.between such ports make it unreasonable 
or impracticable to apply the provisions of the present Convention to ships engaged on 
such voyages. 

(2) The;Administration may exempt any ship which.embodies.features of a novel 
kind from any of the provisions .of. this Convention the application of.,which_might 
seriously impede research into, the development of such features and their incorporation 
in ships engaged on international voyages. Any. such ship shall, however, comply 
with safety requirements, which, iti the opinion of that : Administration, are adequate 
for the' service for which it is intended and are such as to ensure the overall safety of the 
ship and which are acceptable to the Governments of the States to be visited by the 
ship. 

(3) The Administration which, allows any exemption under paragraphs (ι) and (2) 
of this Article shall communicate to the ' . Intergovernmental Maritime'Consultative 
Organization (hereinafter called "the Organization") particulars, of the same and reasons 
therefor which the Organization shall circulate to the Contracting Governments for 
their .information. . , . ' .···· . '· . 

(4) A ship which is not normally engaged on international voyages but''Which, in 
exceptional circumstances, is required to undertaken single international voyage may be 
exempted by the Administration from any of the requirementsof thepresent Conven
tion, provided that , it complies with, safety requirements which, in the. opinion; of the 
Administration, are. adequate for the voyage which is to be undertaken by the ship. , 

Article ? 
Force Majeure 

(1). A ship which is not subject to the provisions of the present Convention at the 
time of.its departure on any voyage shall not become subject to such provision» on 
account of any devijatiori from its intended voyage due to stress of weather or any.other 
c a u s e o f force majeure. .·'.?.,. .: . 
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(2) In applying the provisions of the present Convention, the Contracting Govern
ments shall give due consideration to any deviation or delay caused to any ship owing 
to stress, of weather or any other cause of force majeure. 

Equivalents 
( i) The Administration may allow any fitting, material, appliance or apparatus 

to be fitted, or any other provisions to be made in a ship, other than that required by the 
present Convention, if it is satisfied by trial thereof or otherwise that such fitting, mate
rial, appliance or apparatus, or provision, is ot least as effective as that required by the 
Convention. 

(2) The Administration which allows a fitting, material, appliance or apparatus, 
or provision, other 'than that required by the present Convention, shall communicate 
to the Organization for circulation to the Contracting Governments'particulars thereof, 
together with a report on any trials made. 

Article 9 
Approvals for Experimental Purposes 

(1) Nothing in" the present Convention shall prevent an Administration from making 
specific approvals for "experimental purposes .in respect of a ship to which the Con^ 
ventioh applies. ■ ■  ; · ■ ■ 

(2) An Administration which makes any such approval shall communicate to the 
Organization'for ;circulation to the Contracting Governments particulars thereof. 

'" ": Article 10 
Repairs, Alterations and Modifications.., 

(1) A ship which undergoes repairs, alterations■, modifications and outfitting re
lated thereto, shall continue to comply with at least the requirements previously appli
cable to the shipV' ;An existing shipin such a case shall not, as a rule, comply to a lesser 
extent with the requirements for a new ship than it did before. 

(2) Repairs^ alterations and modifications of a major character and outfitting re
lated thereto should meet the requirements for a new ship in so far as the Administra
tion deems reasonable and practicable. 

Article 11 
Zones and Areas 

(1) A ship to which the present Convention applies shall comply with the require
ments applicable to that ship in the zones and areas described in Annex I I . 

(2) A port standing on the boundary line between two zones or areas shall be re
garded as within the zone or area from or into which the ship arrives or departs. 

Article 12 
Submersion 

(1) Except as provided in paragraphs (2) and (3) of this Article, the appropriate 
load lines on the.sides of the ship corresponding to,the scasonof the; year and the zone 
or area in which the ship may be.shall not be submerged at any time when the ship 
puts to sea, during the voyage or on arrival. 

(2) When a. ship is in fresh water of unit density the appropriate load, line jniay be 
submerged by the amount of the fresh water allowance shown on the International 
Load Line Certificate (1966). Where the density is other than unity, an allowance shall 
be made proportional to the difference between r.025 and the actual density.' 

(3) When a ship departs from a port situated on a river or inland wa,ters,, deeper 
loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and alf other materiais 
required for consumption between the point of departure and the sea. 
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Article 13 , \ 
Survey, Inspection and Marking ' , 

The survey, inspection and marking of ships, as regards the enforcement of the 
provisions of.the present Convention and the granting of exemptions therefrom, shall 
be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, 
entrust the survey, inspection and marking either to surveyors nominated for the pur
pose or to organizations recognized by it. In every case the Administration concerned 
fully guarantees the completeness.and efficiency of the survey, inspection and marking. 

Article 14 
Initial, ami i'criodical Surveys and Inspections 

(1) A ship shall be subjected to the surveys and inspections specified below : 
(a) A survey before the ship is put in service, which shall include a complete in

spection of its structure and equipment in so far as the ship is covered by the 
present Convention. This survey shall be such as to ensure that the ar
rangements, materia], and scantlings fully comply with the requirements 
of the present Convention. 

(b) A periodical survey at intervals specified by the Administration, but not ex
ceeding five years, which shall be such as to ensure that the structure, equip
ment, arrangements, material and scantlings fully comply with the 
requirements of the present Convention. 

(c) A periodical inspection within three months cither way of each annual anni

versary date of the certificate, to ensure that alterations have not been made 
to the hull or superstructures which would affect the calculations determin

ing the position of the load line and so as to ensure the maintenance in an 
effective condition of fittings and appliances for : 

(i) protection of openings'; 
(ii) guard rails ; 

(iii) freeing p o r t s ; and 
(iv) means of access to crew's quarters. 

(2) The periodical inspections referred to in paragraph (1) (<·'). of this Article ■shall 
be endorsed on the International Load Line Certificate (1966) or on the international 
Load Line Exemption Certificate issued to a ship exempted under paragraph (2) of 
Article 6 of the present Convention. 

Artic le 15 
Maintenance, ,<>j Conditions after Survey 

After, any survey of the ship under Article 14 has been completed, no change shall 
be made in the structure, equipment, arrangements, material, or scantlings covered 
by the survey, without the sanction of the Administration. 

Article 16 
Issue of Certificates 

(1) An International Load Line Certificate (1966) shall be issued to every ship 
which has been surveyed and marked in accordance with the present Convention. 

(2) An International Load Line Exemption Certificate shall be issued to any ship 
to which an exemption has been granted under and in accordance with paragraph (2) 
or (4) of Article 6. 

(3) Such certificates shall be issued by the Administration or by any person or 
organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full 
responsibility for the certificate. 

/m 
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. (4) Notwithstanding any other provision of the present Convention, any interna
tional load line certificate which is current when the present Convention comes into 
force in respect of the Government of the State whose flag the ship is flying shall re
main valid for two years or until it expires, whichever is earlier. After that time an 
International Load Line Certificate (1966) shall be required. 

Article 17 
Issue of Certificate by another Government 

(1) A Contracting Government may, at the request of another Contracting Go
vernment, cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the provisions of the pre
sent Convention are complied with, shall issue or authorize the issue of an International 
Load Line Certificate (1966) to the ship in accordance with the present Convention. 

(2) A copy of the certificate, a copy of the "survey report used for computing the 
freeboard, and a copy of thecomputations shall be transmitted'as early as possible 
to the requesting ^Government. . 

(3) A certificate so issued must contain a statement to the effect that it has been 
issued at the request of the Government of the State whose flag the ship is or will be 
flying and it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate 
issued under Article 16.  Λ 

(4) No International Load Line Certificate (1966) shall be issued to a ship which 
is flying the flag of a State the Government of which is not a Contracting Government. 

" ·. ' , ', .· "Article 18 
. · Form, of Certificates,: . . .. , 

(r,),:The certificates shall be.drawn up in the official language or languages of the 
issuing 'country. If the language used is neither English nor French, the text shall 
include a translation into one of these languages. 

(2) The form of the certificates shall be that of the models given in Annex I I I . 
The arrangement of the printed, part of each model certificate shall be exactly repro
duced in any .certificates· issued, and inany certified copies· thereof. 

Article 19 
Duration of Certificates 

(1) An International Load Line Certificate (1966) shall be issued for a period spe
cified by the Administration, which shall not exceed five years from the date of issue. 

(2) If, after the periodical survey referred to in paragraph (1) (b) of Article 14, 
a new certificate cannot be issued to the ship before the expiry of the certificate ori
ginally issued, the person or organization3 carrying out the survey may extend'theva
lidity of the original certificate for a period Which shall not exceed five months. This 
extension shall be endorsed on the certificate, and shall be granted only where" there 
have been no alterations in the structure, equipment, arrangements,' material or scant
lings which affect the ship's freeboard. v 

(3) An International Load Line Certificate'(1966) shall be cancelled by the Admi

nistration if any of the following circumstances exist : 
(a) material alterations have taken place in the hull or superstructures of the ship 

such as would necessitate the assignment of an,increased freeboard ; , 
(/>) the fittinus and appliances mentioned in subparagraph (c) of paragraph (1) of 

Article 14 are not maintained .in *an. effective condition; 
(c) the certilir;ite is. not endorsed to "show that the ship has been inspected as pro

vided in subparagraph (f) of paragraph (1) of Article 14 ; 
. (</) the structural strength of tlu ship js lowered to. such .an extent ..that,Jthe ship 

;. . is unsafe...... ■.,. . t ,. ... .,. ,__ ' ,  . . . · . , . .,.·'  . ,..5, ... " 
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(4) (α) Hit; duration of an International Load Line Exemption Certificate issued 
by an Administration to a ship exempted under paragraph (2) of Article 6 shall not 
exceed five years from the date ofissue. Such certificate shall be subject to a renewal, 
endorsement and cancellation procedure similar to that provided for an International 
Load Line Certificate (1966) under th is Article. 

(b) The duration of an International Load Line Exemption Certificate issued to 
a ship exempted under paragraph (4) of Article 6 shall be limited to the single voyage 
for which it is issued. 

(5) A certificate issued to a ship by an Administration shall cease to be valid upon 
the transfer of such, a ship t o . the flag of another State. 

Article 20 
. . . . Acceptance of Certificates 

The. certificates issued under the authority of a Contracting Government in accord
ance with the present Convention shall be accepted by the other Contracting Govern
ments and, regarded for all purposes covered by .the present Convention as having the 
same force as certificates issued by them. . . 

Article 21 
. Control. 

, (1) Ships holding a certificate issued under Article 16 or Article 17 are subject, 
when in the ports of other Contracting. Governments, to control by officers duly au
thorized by such Governments. Contracting Governments shall ensure that such 
control is exercised as far as is reasonable and practicable with a view to verifying that 
there is on board a valid certificate under the present Convention. If there is a valid 
International Load Line Certificate· (1966) on board the ship, such control shall be 
limited t o . the purpose of determining that : 

(a) the ship is not loaded beyond the limits allowed by the certificate ; 
'.. (b) the position.of the load'line of the ship corresponds with the certificate ; and 

(c) the ship has hot been so materially altered in respect of the matters set out 
in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (3) of Article 19 that the ship is 
manifestly unfit to proceed to sea without danger to human life. 

If there is a valid International Load Line Exemption Certificate on board, such 
control shall be limited to the purpose of determining that any conditions stipulated 
in that certificate are complied with. 

(2) If such control is exercised .under subparagraph (c) of paragraph (1) of this 
Article, it shall only be exercised in so. far as may be necessary to ensure; that.·.the ship 
shall not sail until it can proceed to sea without danger to the passengers, or the crew. 

(3) In the event of the control provided for in this Article giving· rise to...inter\..en
lion of any kind, the officer carrying out the control shall immediately inform in writ
ing the Consul/or the diplomatic representative of the State whose flag the ship is 
(lying, of this decision and of all, the circumstances in which intervention was deemed 
t<> be necessary. " '■,,· ■., 

Article 22 
Privileges : 

The privileges of the present Convention may not be claimed in favour of any ship 
unless it holds a valid certificate under the Convention. 

Article 23 
! "■■·■'■ Casualties 
(1) Each Administration undertakes to conduct an investigation of any casualty 

occurring to ships for which it is responsible and which are subject to the provisions 
of the present Convention when it judges that such an investigation may assist in de
termining what changes in the Convention might be desirable. 
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(2) Each Contracting Government undertakes to supply the Organization with 
the pertinent information concerning the findings of such investigations. No reports 
or recommendations of the Organization based upon such information shall disclose 
the identity or nationality of the ships concerned or in any manner fix or imply res
ponsibility upon any ship or person. 

Article 24 
Prior Treaties and Conventions 

(1) All other treaties, conventions and arrangements relating to load line matters 
at present in force between Governments Parties to the present Convention shall 
continue to have full and complete effect during the terms thereof as regards : 

(a) ships to which the present Convention does not apply.; and . 
(b) ships to which the present Convention applies, in respect of matters for which 

it has not expressly provided. 
(2) To the extent, however, that such treaties, conventions or arrangements conflict 

with the provisions of the present Convention, the'provisions of the present Convention 
shall prevail. 

Article 25 
Special Rules drawn up by Agreement .', 

When in accordance with the present Convention special rules are drawn up by 
agreement among all or some of the Contracting Governments,.such rules shall be 
communicated to the Organization for circulation to all Contracting Governments. 

Article 26 
Communication of Information 

(1) The Contracting Governments undertake to communicate to and deposit with 
the Organization :,  ^ 

(a) a sufficient number of specimens of their certificates issued under the provisions 
of the present Convention for circulation to the Contracting Governments. 

(b) the text of the laws, decrees, orders, regulations and other instruments which 
shall have been promulgated on the various matters within the scope of the 

. present Convention ; and 
(c) a list of nongovernmental agencies which are authorized to act in their behalf 

in the administration of load line matters for circulation to the Contracting 
Governments. 

(2) Each Contracting Government agrees to make its strength standards available 
to any other Contracting Government, upon request. 

Article 27 
Signature, Acceptance and Accession 

(1) The present Convention shall remain open for signature for three months from 
5 April 1966 and shall thereafter remain open for accession. 

Governments of States Members of the United Nations, or of any of the Specialized 
Agencies, or of the International Atomic Energy Agency, or parties to the Statute of the 
International. Court of Justice may become parties to the Convention by : 

(a) signature without reservation as to acceptance ; 
(b) signature subject to acceptance followed by acceptance ; or 
(c) accession. ·> : 

(2) Acceptance or accession shall be effected' by the deposit of an instrument of 
acceptance or accession with the Organization which shall inform all Governments 
that have signed the Convention or acceded to it of each new acceptance or accession 
and of the date of its deposit. 

ι 
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Article 28 
(tuning info for a 

(1) The present Convention shall come into force twelve months after the date 
on which not less than fifteen Governments of the States, including seven each with 
not less than one million gross tons of shipping, have signed without reservation as 
to acceptance or deposited instruments of acceptance or accession in accordance with 
Article 27. The Organization shall inform all Governments which have signed or 
acceded to the present Convention of the date oil which it comes into force. 

(2) For Governments which have deposited an instume.nt of acceptance of or 
accession to the present Convention during the twelve months mentioned in paragraph (1) 
of this Article, the acceptance or accession shall take effect on the coming into force 
of the present Convention or three months after the date of deposit of the instrument 
of acceptance or accession, whichever is the later date. 

(3) For Governments which have deposited an instrument of acceptance of or 
accession to the present Convention after the date on which it comes into force, the 
Convention shall come into force three months after the date of the deposit of such 
instrument. 

(4) After the date on which all the measures required to bring an amendment to 
the present Convention into force have been completed, or all necessary acceptances 
arc deemed to have been given under subparagraph (b) of paragraph (2) of Article 
29 in case of amendment by unanimous acceptance, any instrument of acceptance or 
accession deposited shall be deemed to apply to the Convention as amended. 

Article 29 
Amendments 

(1) The present Convention may be amended upon the proposal of a Contracting 
Government .by any of the procedures specified in this Article. 

(2) Amendment by unanimous acceptance : 
(■<·/) Upon the request of a Contracting Government, any amendment proposed 

by it to the present Convention shall be communicated by the Organization 
to all Contracting Governments for consideration with a view to unanimous 
acceptance.· 

'(b) Any such amendment shall enter into force twelve months after the date of its 
acceptance by all Contracting Governments unless an earlier date is agreed 
upon. A Contracting Government which does not communicate its acceptance 
or rejection of the amendment to the Organization within three years of its 
first communication by the latter shall be deemed to have accepted the amend
ment. 

(r) Am proposed amendment shall be deemed to be rejected if it is not. accepted 
under subparegraph (b) of the present paragraph within three years after 
it has been first communicated to all Contracting Governments by the Organi
zation. 

.■ (3) Amendment after consideration in the Organization : 
(a) Upon the request of a Contracting Government, any amendment proposed by it 

to the present Convention will be considered in the Organization. If adopted 
by a majority of twothirds of.those present and voting in the Maritime 
SafetyCommittee of the Organization, such amendment shall be communicated 
to all Members of the Organization and all Contracting Governments at least 
six months prior to its consideration by the Assembly of the Organization. 

(b) If adopted by a twothirds majority of those present and young in the Assembly, 
the amendment shall be communicated by the Organization to all Contracting. 
Governments for their acceptance. 
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(c) Such amendment shall come into force twelve months after the date on which 
it is accepted by twothirds of the Contracting Governments. The amend
ment shall come into force with respect to all Contracting Governments 
except those which, before it comes into force, make a'declaration that they 
do not accept the amendment. 

(d) The Assembly, by a twothirds majority of those present and voting, including 
twothirds of the Governments represented on the Maritime Safety Committee 
and present and voting in the Assembly, may propose a determination at 
the time of its adoption that an amendment is of such an important nature 
that any Contracting Government which makes a declaration under sub
paragraph (c), and which does not accept the amendment within a period 
of twelve months after it comes into force, shall cease to be a party to the 
present Convention upon the expiry of that period. This determination 
shall be subject to the prior acceptance of twothirds of the Contracting 
Governments to the present Convention. 

(e) Nothing in this paragraph shall prevent the Contracting Government which 
first proposed action under this paragraph on an amendment to the present 
Convention from taking at any time such alternative action as it deems desirable 
in accordance with paragraph (2) or (4) of this Article. 

(4) Amendment by a conference : 
(a) Upon the request of a Contracting Government, concurred in by at ' least 

onethird of the Contracting Governments, a conference of' Governments 
will be convened by the Organization to consider amendments to the present 
Convention. * ■ ■ 

(b) Every amendment adopted by such a conference by a twothirds majority 
of those present and voting of the Contracting Governments shall be commu
nicated by the Organization to all Contracting Governments for their acceptance. 

(c) Such amendment shall come into force twelve months after the date on.which 
it is accepted by twothirds of the Contracting Governments. The amend
ment shall come into force with respect to all Contracting Governments 
except those which, before it comes into force, make a declaration that they 
do not accept the amendment. 

(d) By a twothirds majority of those present and voting,: a conference convened 
under subparagraph (a) may determine at the time of its adoption that an 
amendment is of such an important nature that any Contracting Government 
which makes a declaration under subparagraph (c), and which does not 
accept the amendment within; a period of twelve months after it comes into 
force, shall cease to be a party to the present Convention upon the expiry 
of that period. 

(5) Any amendments to the present Convention made under this Article which 
relate to the. structure of a ship shall apply only to ships the keels of .which are laid, 
or which are at a similar stage of construction, on or after the date on which the amend
ment comes into force. . 

4 (6) The Organization shall inform all Contracting Governments of any amendments 
•which come into force under this Article, together with the date on which each such 
amendment will come into force. 

(7) Any acceptance or declaration under this Article shall be made by a notification 
in writing to the Organization which shall notify all Contracting Governments of the 
receipt of the acceptance or declaration. 

Article 30 
' Denunciation '■'' 

(1) The present Convention niav be denounced by any.Contracting Government 
at any tune after the expiry of five years from the date on which the Convention 
l onus into forci,ίΐοι that Go\<. rnni< r.t. 
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(2) Denunciation shall be effected by a notification' in writing addressed to the 
Organization which shall inform all the other C ontractiut! Governments 01 am such 
notification received and of the date of its receipt 

(3) Λ denunciation shall take effect one year, or such longer· period as may be 
specified in the notification, after its receipt by the Organization. 

Article 31 
Suspension 

(1) lii case, ol hostilities or other extraordinar\ circumstances which affect the 
vital interests of a State the Government of which is a Contracting Government, that 
Government may suspend the operation of the vvhole or any part of the present Conven
tion. The suspending Government shall immediately give notice of any such suspension 
to the Organization. 

(2) Such suspension shall not deprive other. Contracting Governments of any right 
of control under the present Convention over the ships of the suspending Government 
when such ships are within their ports. 

(3) The suspending Government may at any time terminate such suspension and 
shall immediately give notice of such termination to the Organization. 

(4) The Organization shall notify all Contracting Governments of any suspension 
or termination of suspension under this Article. 

Article 32 
Territories 

(1).—(«) The United Nations, in cases where they are the administering authority 
for a territory, or any Contracting Government responsible for the international relations 
of a territory, shall as soon as possible consult with such territory in an endeavour to 
extend the present Convention to that territory and may at any time by notification 
in writing to the Organization declare that the present Convention shall extend to 
such territory. 

(b) The present Convention shall, from the date of the receipt of the notification 
or from such other date as may be specified in the notification, extend to the territory 
named therein: 

(2): («) The 'Uni ted Nations, or any Contracting Government which has made 
a declaration under subparagraph (a) of paragraph (x) of this Article, at'any time after 
the expiry of a period of five years from the date on which the Convention has been 
so extended to any territory, may by notification in writing to the Organization declare 
that the present Convention shall cease to extend to any such territory named in the 
notification. . 

(b) The present Convention shall, cease to extend to any territory mentioned in 
such'notification one year, or such longer period as may be specified therein, after the 
date of receipt of the notification by the Organization. 

(3) The Organization shall inform all the Contracting Governments of the extension 
of the present Convention to any territories under paragraph ( t) of this Article, and 
of the termination of any such extension under the provisions of paragraph (2), stating 
in each case the date from which the present Convention has been or will cease to be so 
extended. . ■, ■· , 

Article 33 
Registration 

(1) The present Convention shall be deposited with the Organization and the 
SecretaryGeneral of the Organization shall transmit certified true copies thereof to 
iill Signatory Governments and to all Governments which accede to the present Conven

tion! 
(2) As soon as the present Convention comes into force it shall be registered by 

the Organization in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 
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Article 34 
Languages 

Tin.· present Convention is established in a single copy in the English and French 
languages, both texts being equally authentic. Official translations in the Russian 
and Spanish languages shall be prepared and deposited with the signed original. 

IN WITNESS \\ΊΙΙ·:ΚΙ·:ΟΙ· the undersigned being duly authorized by their respective 
Governments for that purpose have signed the present Convention. 

DONE at London this fifth day of April 1966. 

For the Government of the Kingdom of Afghanistan 

For the Government of the People's Republic of Albania 

For the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria 

For the Government of the Argentine Republic-

Subject to acceptance 
H. G. MARCO 

For the Government of the Commonwealth of Australia 
Subject to acceptance 

A. R. DOWNER 
4 July 1966 

For the Government of the Republic of Austria 

For the Government of the Kingdom of Belgium 
Sous ri serve d'approbation el de ratification 
van den BOSCH 
R. V'XNCRAEYNEST 

For the Government of the Republic ol Bolivia 

For tin- Government of the In i t ed States ot Rray.il 
Subject to acceptance 

GFORGE A. MACTEL 

For the Government of the People's Republic of Bulgaria 
Subject to acceptance 

P. DOING V ' ' 

For the Government of the Union ot Burma ' · ' - ' . 

For the Government ot the Kingdom of Burundi 

For the Government of the Byelorussian Soviet Socialist Republic · . · . - ■ · 

For tile Government of the Kingdom of Camhodu 

For the Government of the Federal Republic ol -Cameroon 

http://Rray.il
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Foi tin (ioYci'hmcnt ot (. auada ■ . ; .-■· 

Subject to ratification 
K. R: MACGILLIVRAY 

For the Government of t h e Central .African Republic 

For tin Government of .Ceylon ·. 

For the Government of the Republic of' Chad 

For the Government of the Republic of Chile ' 

For the Government of the Republic of, China . 
Subject to acceptance 

T S I N G - C H A N G L I U *- ' 

For the Government of the Republic of Colombia 

For the Government of the Republic of the Congo . .. ■ . 

For the Government of the Democratic Republic of the Congo 

For the Government of the Republic of Costa Rica 

For the Government of the Republic of Cuba 

For the Government of the Republic of Cyprus 

For the Government of the Czechoslovak Socialist Republic 

For the Government of the Republic of Dahomey 

For the Government of the Kingdom of Denmark 
Subject to acceptance 

ANDERS BACHE 
M. ROSELL 

For the Government of the Dominican Republic 

For the Government of the Republic of Ecuador 

For the Government of the Republic of El Salvador 

For the Government of the Empire of Ethiopia 

For the Government of the Federal Republic of Germany 
Subject to acceptance 

KARL .SCHUBERT 

For the Government of the Rep>ublic of Finland 

For the Government of the French Republic 
Sous r<-serve d' approbation ultt'rieure 
J. MoRIN : v ' ■ 

For the Government of the Gabonesr Republic 
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For the Government of the Gambia 

For the Government of tile Republic of Ghana 
Subject to acceptance 

Y. K. QIIARTEY 

lo r the Government of the Kingdom of Greece

Subject to acceptance 
P. PAG ON IS 

For the Government of the Republic of Guatemala 

For the Government of the Republic of Guinea 

For the Government of the Republic of Haiti 

For the Holy See 

For the Government of the Republic of Honduras 

For the Government of the Hungarian People's Republic 

For the Government of the Republic of Iceland 
Subject to acceptance 

HJALMAR R. BARDARSON 

For the Government of the Republic of India 
Subject to acceptance 

NAGENDRA SINGH 

For the Government of the Republic of Indonesia 

For the Government of the Empire of Iran 

For the Government of the Republic ol Iraq 

For the Government of Ireland 
Subject to acceptance. 

M. A. HAYES 
R. RODGERS 

For the Government of the State of Israel 
Subject to acceptance 

P. M U E N C H 
Γ). PERRY 

For the Government of the Italian Republic. 
Sous r»'serve d'acceptation 

N U N Z I O 1VANGELO 
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For the < iovernmeni ot the Republic of tlit- Ivorv Coast 
Sous reserve d'approbation 

S AKK 

For t In· Government of Jamaica 

For tin- Government of Japan 
Subject to acceptance 

ATS U SHI I 'YAM A 
TERUTAKA AKUTAGAWA ' 

For the Government of the Ffashemite Kingdom of Jordan 

For the Government of the Republic of Kenya 

For th·..· Government of the State of Kuwait 
Subject to acceptance 

A. R. HHSSATN 

For the Government of the Kingdom of Laos 

For the Government of the Lebanese Republic 

For the Government of the Republic of Liberia 
Subject to acceptance 

J. D. LAWRENCE 
FRANCIS D E N N I S 

For the Government of the Kingdom of Libya 

For the Government of the Principality of Liechtenstein 

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg 

For the Government of the Malagasy Republic 
Sous reserve d'approbation 

JULES A. RAZAFIMBAHINY 

For the Government of Malawi 

For the Government of Malaysia 

For the Government of the Maldive Islands 

For the Government of the Republic of Mali 

For the Government of Malta 
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For tin- C iovernmcnt of the Islamic Republic of Mauritania 

For the Government ol the I'nited Mexican States 

For the Government of the Principality of" Monaco 

For the Government of the Mongolian People's Republic 

For the Government of the Kingdom of Morocco 

For the Government of the Kingdom of Nepal 

For the Government of the Kingdom of the Netherlands 
Subject to acceptance 

D. W. van LYNDEN 
4 July 1966 

For the Government of New Zealand 
Subject to acceptance 

T. L. Μ AC DON ALT) 
30 June 1966 

- FY>r the Government of the Republic of Nicaragua 

For the Government of the Republic of the Niger 

For the Government of the Federal Republic of Nigeria 

1*Y>|- the Government of the Kingdom ' of -Norway' 
Subject to acceptance 

ARNE SKAUG 
1 July 1906 

For the Government of Pakistan 
Subject to acceptance 

A. HILALY 
5 April 1966 

For the Government of the Republic of Panama 
EUSEBlO A. MORALES 

.3 May 1966 

For the Government of the Republic of Paraguax 

For the Government of the Republic of Peru 
Ad referendum 

R P i N T O I 
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For ΊΗ· Government ot the Republic of tlie Philippines 
Subject to ratification <ir acceptance 

T l i i U R C I O - i H V | \ 
ι J o b ι Q(>'> 

l"i iln ( ."\< ι nnicnt ot tile Polish People's Republic 
Subject to acceptanc < , · 

I KROSKOWSKI 

For ilu < iitxi-riiiiiciM of the Portuguese Republic 

For ι In Government ot the Republic of Korea 
Subject to acceptance 

<;KN H O X K O N LF,I 

Ιοί ι he ( lover nmcni ot the Rcpubln ot Viet- \ain 

lor the (iovernment of tin· Romanian People's Republic ■ 

hot the (ioveninient of the Ruandcse Republic 

F'or the Government of the Republic of San Marino 

For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia 

For the Government of the Republic of Senegal 

For the Government of Sierra Leone 

For the Government of Singapore 

For the Government of the Somali Republic 

For the Government of the Republic of South Africa 
Subject to acceptance 

R KENNY 
K. R. RARKFR 
F. J. C R O \ | F 

For the Government oi the Spanish State 
Subject to acceptaiii ι 

SANTA ΓΚΙ'Ζ 
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For the (lovernnicni of the Republic ol the Sudan 

For tlie Government of the Kingdom of Sweden 

For the Government of the Swiss Confederation 
Sons reserve d.'approbation 

B. de FISCHER 
π nvai 1966 

For the Government of the Syrian Arab Republic 

For the Government of the Kingdom of Thailand 

For the Government of the Togolese Republic 

For the Government of Trinidad and Tobago 
Subject to acceptance 

J. A. V. HARPER 

For the Government of the Republic of Tunisia 
Sous reserve d'approbalion 

Λ. liADRA 
ς juillet 1966 

For the Government r>f the Republic, of Turkev 

For the Government of Uganda 

For the Government of the Ukrainian Soviet Socialist Republic 

For the Government of the Union of Soviet Socialist Republics 
With a statement, relating to Article 27 (1)* 

M. SMIRNOVSKY 
5 July 1966 

*At the time of signing the Convention, the representative of the l.nio/i of 
Soviet Socialist Republics made the foil wring si a lenient on behalf of 
his Government : 

" The Union of Soviet Socialist Republics stales that Article 27 (1) 
"/ the International Convention on Load Lines 1966, tinder which 
the Governments of a number of States are d< prived. of the opportunity 
to become Parties to this Convention, is of a discriminatory nature 
and believes that in accordance with the principle of sovereign equality 
of States the Convention should be open for participation to all the 
interested nations ;vithout any discrimination or limitation ". 
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For the Government.' of tin I nited Arab " Republic' :. ■■·,;. '.. ■ ■'■' ' 
L, R I Z K 

Subject to ratification with .declaration.; ···.,. · . . . 
" T h e (iovenimcnt oj the I ' nited Arab Republic register the following, reser

vation : Nothing in this Convention should\ in any way, affect any 
·>)'the rules andregulation), promulgated by'the Suez CanalAuthority: 
In ease of any contradiction between them the latter shall prevail".. 

For ι In Govtrnment of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Subject to acceptance . ■ . . . ' · . . ■ ■ 

<;JUV.iOl'R JENKINS 
BASIL EDWARD BELLAMY 
R.'W. BL I .LMORL ·

 : " ' 

For the Go\ crnnunt of the United Republic of Tanzania 

Lor the. Government of tin I 'nited States of America 
Sub|ect to acceptance 

I · . J. R O L A N D . 
D A V I D H. B A N N E R M A N Jr. . . . ■ ■ · , ■ . . · = · . 

For the Government of the Republic of the Upper λ'οΐίίϋ.",. \ 

For the Government of the Eastern Republic of Uruguay 

F o r ' t h e Government of the Republic of Venezuela 
Ad referendum 

MORITZ E1RIS V1LLEGAS 

For the Government of the Independent State of Western Samoa 

For the Government of the Yemen Arab Republic 

For the Government of the Socialist' Federal Republic of Yugoslavia 
Subject to acceptance ; 

["[.. B L A Z E M U .  Λ . · , ' , ... . ' . > · . . · :\ ,'■ 

For the' Government of the Republic" 'of Ziimbia'· ' · " " : 
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** ANNEX I 
REGULATIONS FOR DETERMINING LOAD LINES 

CHAPTER I .—GENERAL 
„ = The Regulations assume that the nature and stowage of the cargo, ballast, etc., are 

* sucli as to secure sufficient stability of the ship and the avoidance of excessive structural 
stress. 

The Regulations also, assume that :where there are international requirements re
lating to stability or subdivision, these requirements have been complied with. 

Regula t ion ι 
Strength of Hull 

The Administration shall satisfy itself that the general structural strength of t h e 

hull is sufficient for the draught corresponding to the freeboard assigned. Ships built 
and maintained in conformity with the requirements of a classification society recog
nized by the Administration may be considered to possess adequate strength. 

Regula t ion 2 
Application 

(1) Ships with mechanical means of propulsion or lighters, barges or other ships 
without independent means of propulsion, shall be assigned freeboards in accordance 
with the provisions of Regulations 140 inclusive of this Annex. 

(2) Ships carrying timber deck cargoes may be assigned, in addition to the freeboards 
prescribed in paragraph ( r ) of tit is Regulation, timber freeboards in accordance with 
the provisions of Regulations 41 45 of this Annex. 

(3) Ships designed to carry sail, whether as the sole means of propulsion or as a sup
plementary means, and tugs, shall be assigned freeboards in accordance with the pro
visions of Regulations 140 inclusive of this Annex. Such additional freeboard shall 
be required as determined by the Administration. ; :■  · ' ; 

(4) Ships of wood or ot composite construction, or of other materials the use of 
which the Administration has approved, or ships whose constructional features are 
such as to render the application of the provisions of this Annex unreasonable or im
practicable, shall.be assigned freeboards as determined by the Administration. 

(5) Regulations 1026'inclusive of this Annex,shall apply to every ship to which a 
minimum freeboard is assigned.. Relaxations from these requirements may be granted 
to a ship to which a greater than minimum freeboard is. assigned, on condition that the 
Administration is satisfied with the safety conditions provided. 

Regulat ion 3 
Definitions of Terms used in the Annexes  ■ ., 

(1) Length . T h e length  (JL) shall be. taken as.96 per: cent of the .total: length .011 a 
■waterline. at $5 per cent ofthe least moulded depth measured .from..the top of, the keel, 
or as the length from.the fore side of the.stem.to;the axis of the rudder stock on that 
waterline, if that be greater. In ships designed .vyith a rake ot keel the.waterline on which 
this length is measured shall be parallel·,to the designed waterline,. 

(2) Perpendiculars : The forward and after perpendiculars, shall be taken at the 
forward and after ends of the length (L). The forward perpendicular shall coincide 

** with the foreside of the stem on the waterline on which the length is measured. · 
(3) Amidships . Amidships' is at the middle of the length (L). 
(4) Breadth . Unless expressly provided otherwise, the breadth (B) is the maxi

* mum breadth of die .ship,, measured amidships to the moulded line of the frame in a 
ship with a metal shell aiuj to the outer surface of the hull in a ship with a shell of any 
other material. , \ 

http://shall.be
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; i (5) Miiilih)/ QfJWh 
^ \ (a) The jLcrijidBo depth is the vertical distance measured from the top of the keel 
& \ ^ ^^^J&Qr^ t n e freeboard deck beam at side. Tn wood and composite ships 
S, rh( district· is measured from die lower edge of the keel rabbet. Where the 
^ ^ ^ ^ ^ ron j^Tthc lower pari of the midship section is of a hollow character,,or where 

^**9e*==^4ftfk uarl)()ards are fitted, the distance is measured from the point where the 
Inn· of rlit flat of the bottom continued inwards cuts the side of the keel. 

iM In ships having rounded gunwales, the moulded depth shall be measured to 
the point of intersection of the moulded lines of the deck and side shell plating, 
the lines extending as though the gunwale were of angular design. ' 

(c) Where the freeboard deck is stepped and the raised part of the deck extends 
over the point at which the moulded depth is to be determined, the moulded 
depth shall be measured to a line of reference extending from the lower part 
ot the deck along a line parallel with the. raised part. ■,.■■■■ 

{(>) Depth lor Freeboard'(I)) : ' ' : , : :\' ' '"' ' · 
it/) Tin depth for freeboard (1)) is,the .moulded depth amidships, plus the thi'ek

n o s of ι·|κ· freeboard deck stringer plate, where fitted, ' ' 
plus if the exposed freeboard deck is sheathed, wherc

L -■ ■■· ■■■'· 
Τ is the mean thickness of the .exposed sheathing clean .of deck 

openings,. and 
S is the totallength of superstructures as defined in subpara
. , ..graph (10) (d) of this Regulation. 

(b) The depth for freeboard (!)) in a ship having a rounded gunwale with a radius 
greater than 4 per cent of the breadth (.13) or haying topsides of unusual form 
is the depth for freeboard of a ship having*a~midship section with vertical 
topsides and with the same round of beam and area of topside section equal to 
that provided by the actual midship section. 

(7) Block Coefficient. The block coefficient (Cb) is given by : 
V 

Ch = — ; where 
L.B.dj 

y is the, volume of the moulded displacement of the ship, excluding 
bossing, in a ship with a metal shell, and is the volume of dis
placement to die outer surface of the hull in a ship with a shell 

' of any other material, both taken at a moulded draught of dx ; 
and where 

d t is 85 per cent of the least moulded depth. 
(8) Freeboard : The freeboard assigned is the distance measured vertically 

downwards amidships from the upper edge of the deck line to the upper edge of the 
related load line. 

(9) Freeboard Deck : The freeboard deck is normally the uppermost complete 
deck exposed to weather and sea, which has permanent means of closing all openings 
in the weather part thereof, and below which all openings in the sides of the ship are 
fitted with permanent means of watertight closing. In a ship having a discontinuous 
freebord deck, the lowest line of the exposed deck 'and the continuation of that line 
parallel to the upper part of the deck is taken as the freeboard deck. At the option 
of the owner and subject to the approval of the Administration,,a lower deck may be 
designated as the freeboard deck, provided.it is. a complete and permanent deck con
tinuous in a fore and aft direction at least.between the machinery space and peak bulk 
heads and "continuous athwartships. When this lower deck is stepped the lowest line 
of the deck and the continuation of that line parallel to the upper part of the deck is 
taken as the freeboard deck. When a lower deck is designated as the freeboard deck, 
that part of the hull which extends above the freeboard deck is treated as a superstruc
ture so far as concerns the application of the conditions of assignment and the calcir
lation of freeboard. It is from this deck that the freeboard is calculated. 
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( ιo) Superstructure : [ ■ ρ C; 
(a) A superstructure is a decked structure on the freeboard deck, extending frorni; 

side to side of the ship or with the side plating not being htbqiard of the shell"*/_ 
plating more than 4 per cent of the breadth (B). A raised quarter deck/' ■ 
is regarded as a superstructure. ; ^ · : : .':!.^^ 

(b) An enclosed superstructure is a superstructure with : 
(i) enclosing bulkheads of efficient construction ; 

(ii) access openings, if any, in these bulkheads fitted with doors com

plying with the requirements of Regulation 12 ; 
(iii) all other openings in sides or ends of the superstructure fitted with 

efficient weathertight means of closing. 
A bridge or poop shall not be regarded as enclosed unless access is provided 
for the crew to reach machinery and other working spaces inside these super

structures by alternative means which are available at all times when bulk

head openings are closed. 
(c) The height of a superstructure is the least vertical height measured at side 

from the top of the superstructure deck beams to the top of the freeboard 
deck beams. 

(d) The length of a superstructure (S) is the mean length of the part of the super
structure which lies within the length (L). 

(11) Flush Deck Ship: A flush deck ship., is one which has no superstructure 
on the freeboard deck. 

(12) Weathertight : Weathertight means that in any sea conditions water will 
not penetrate into the ship.^ .._..„ . 

Regulation 4 
Deck Line 

The deck line is a horizontal line 300 millimetres (12 inches) in length and 25 mil
limetres (1 inch) in breadth. It shall be marked amidships on each side of the ship, 
and its upper edge shall normally pass through the point where the continuation out
wards of the upper surface of the freeboard deck intersects the outer surface of the 
shell (as illustrated in Figure 1), provided that the deck line may be placed with refe
rence to another fixed point on the ship on condition that the freeboard is correspond
ingly corrected. The location of the reference point and the identification of the 
freeboard deck shall in fall cases be indicated on the International Load Line Certi
ficate (1966). , \ 

a : Regulation 5 γ 
 ■■■'■ Load Line Mark · " v.

The Load Line Mark shall consist of a.ring300 millimetres (12 inches) in outside 
diameter and 25 millimetres (1 inch) wide which is intersected by a horizontal line 450 
millimetres (18 inches) in length and 25 millimetres (1 inch) in breadth, the upper 
edge of which passes through the centre of the ring. The centre of the ring shall be 
placed amidships and at a distance equal to the assigned summer freeboard measured 
vertically below the. upper edge of; the deck line (as illustrated in Figure 2). , 

,....,._ Regulation 6 
Lines to be used' ivith the Load Line Mark 

(1) The lines which Vindicate the load lirit assigned in accordance with these Re
gulations shall be:■>horizontal lines 230 millimetres (9 inches) in length and 25 milli
metres (1 inch) in breadth which extentf" forward of, unless expressly provided 
otherwise, and at right angles to, a vertical line 25 millimetres (1 inch) in breadth mark
ed at a. distance 540 millimetres (21 inches) forward of the centre of the ring (as illus
trated in Figure 2). 
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(2) The following load lines shall be used : 
(a) The Summer Load Line indicated by the upper edge of the line which passes 

through the centre of the ring and also by a line marked S. 
(b) The Winter Load Line indicated by the upper edge of a line marked W. 
(c) The Winter North Atlantic Load Line indicated by the upper edge of a line 

marked WNA. 
(</) The Tropical Load Line indicated by the upper edge of a line marked Τ 
(e) The Fresh Water Load Line in summer indicated by the upper edge of a line 

marked F. The Fresh Water Load Line in summer is marked abaft the 
vertical line. The difference between the Fresh Water Load Line in summer 
and the Summer Load Line is the allowance to be made for loading in fresh 
water at the other load lines. 

(/) The Tropical Fresh Water" Load Line indicated by the upper edge of a line 
marked T F , and marked abaft the vertical line. 

(3) If timber freeboards are assigned in accordance■ with these Regulations, the 
timber load lines shall be marked in addition to ordinary load lines. These lines shall 
be horizontal lines 230 millimetres (9 inches) in length and 25 millimetres (1 inch) 
in breadth which extend abaft unless expressly provided otherwise, and are at right 
angles to, a vertical line 25 millimetres (1 inch) in breadth marked at a distance 540 
millimetres (21 inches) abaft the centre of the ring (as illustrated in Figure.3). 

(4) The following timber load lines shall be used : 
(a) The Summer Timber Load Line indicated by the upper edge of a line marked LS. 
(b) The Winter Timber Load Line indicated by the upper edge of line marked LW. 
(c) The Winter North Atlantic Timber Load Line indicated by the upper edge 

of a line marked LWNA. 
(d) The Tropical Timber Load Line indicated by the upper edge of a line mark

ed L T . 
(e) The Fresh Water Timber Load Line in summer indicated by the upper edge 

of a line marked L F and marked forward of the vertical line. 
The difference between/the Fresh Water Timber Load Line in summer 

and the Summer Timber Load Line is the allowance to be made for load

ing in Fresh water at the other timber load lines., 
(/) The Fresh Water Timber Load Line in the Tropical Zone indicated by the 

upper edge of a line marked' L T F andmarked forward of the vertical line. 
(5) Where the characteristics of a ship or the nature of the ship's service or navi

gational limits make any of the seasonal lines inapplicable, these lines may be omitted. 
(6) Where a ship is assigned a greater than minimum freeboard so that the load, 

line is marked at a position corresponding to, or lower than, the lowest seasonal load 
line assigned at minimum freeboard in accordance with the present Convention, only 
the Fresh Water Load Line need be marked. 

(7) On sailing ships only the Fresh Water Load Line and the Winter North At

lantic Load Line need be marked (as illustrated in Figure.4). · 
(8) Where a Winter North Atlantic Load Line is identical with the Winter Load 

Line corresponding to the same vertical line, this load line shall be marked W. 
(9) Additional load lines required by other international conventions in force may■·.

be marked at right angles to and abaft the vertical line specified in paragraph (1) of 
this Regulation. 

Regulation 7 
Mark of Assigning Authority 

The mark ol the. Authority by whom, the load lines are assigned may be indicated 
alongside the load line ring above the horizontal line'which passes through the centre 
of the ring, or above and below it. This "mark shall consist of not more than four ini
tials to identify the Authority's nr.uv . each measuring approximately 115 millimetres 
(41/2 inches) in height and 75 millimetres (3 inches) in width.; 



654 

Regulation 8 
Details of Marking 

The ring, lines and letters shall be painted in white or vellow on a dark ground 
or in black on a light ground. They shall also be permanently marked on the sides 
of the ships to the satisfaction of the Administration. The marks shall be plainly 
visible and, if necessary, special arrangements shall be made for this purpose. 

Regulation 9 
Verification of Marks 

The International Load Line Certificate (1966) shall not be delivered to the ship 
until the officer or surveyor acting under the provisions of Article 13 of the present 
Convention has certified that the marks are correctly and permanently indicated on the 
ship's sides. 

CHAPTER I I . — C O N D I T I O N S OF A S S I G N M E N T O F FREEBOARD 
Regulation 10 

Information to be supplied to the Master 
( i) The master of every new ship shall be supplied with sufficient information, 

in an approved form, to enable him to arrange for the loading and ballasting of his 
ship in such a way as to avoid the creation of any unacceptable stresses in the ship's 
structure, provided that this requirement need not apply to any particular length, 
design or class of ship where the Administration considers it to be unnecessary. 

(2) The master of every new ship which is not already provided with stability 
information under an international convention for the safety of life at sea in force shall 
be supplied with sufficient information in an approved form to give him guidance as to 
the stability of the ship under varying conditions of service, and a copy shall be 
furnished to the Administration. 

Regula t ion 11 
Superstructure End Bulkheads 

Bulkheads at exposed ends of enclosed superstructurese shall be of efficient con
struction and shall be to the satisfaction of the Administration. 

Regulation 12 
Doors 

(1) All access openings in bulkheads at ends of enclosed superstructures shall be 
fitted with doors of steel or other equivalent material, permanently and strongly at
tached to the bulkhead, and framed, stiffened and fitted so that the whole structure 
is of equivalent strength to the unpierced bulkhead and weathertight when closed. The 
means for securing these doors weathertight shall consist of gaskets and clamping 
devices or other equivalent means and shall be permanently attached to the bulkhead 
or to the doors themselves, arid the doors shall be so arranged that they can be ope
rated from both sides of the bulkhead. 

(2) Except as otherwise provided in these Regulations, the height of the sills of 
access openings in bulkheads at erids of enclosed superstructures shall be at least 380 
millimetres (15 inches) above the deck. 

Regulation 13 
Position of Hatchways, Doorways and Ventilators 

For the purpose of the Regulations, two positions of hatchways, doorways and 
ventilators are defined as follows 

Position 1—Upon exposed freeboard and raised quarter decks, and upon 
exposed superstructure decks situated forward of a point lo
cated a quarter of the ship's length from, the forward perpendi
cular. 

Position 2—Upon exposed superstructure decks situated abaft a quarter 
of the ship's length from the forward perpendicular. 
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Regulation 14 
Cargo and other Hatchways 

(Γ) The construction and the means for securing the weathertightness of cargo 
and other hatchways in positions 1 and 2 shall be at least equivalent to the requirements 
of Regulations 15 and 16 of this Annex. 

(2) Coamings and hatchway covers to exposed hatchways on decks above the su
perstructure deck shall comply with the requirements of the Administration. 

Regula t ion 15 
Hatchzvays closed by Portable Covers and secured Wealhertight 

by Tarpaulins and Battening Devices 
Hatchway Coamings : 

(1) The coamings of hatchways closed by portable covers^ secured weathertight by 
tarpaulins and battening devices shall be of substantial construction, and their height 
above the deck shall be at least as follows : 

606 millimeters (23 1/2 inches) if in position 1. 
450 millimeters (17 1/2 inches) if in position 2. 

Hatchway Covers : 
(2) The. width of each bearing.surface for hatchway covers shall be at least 65 milli

meters (2 1/2 inches). . : . . ' . ' : . " 
(3) Where covers are made of wood, the finished thickness shall be at least 60 milli

metres (2 3/8 inches) in association with a span of not more than 1.5 metres (4.9 feet). 
(4) Where covers are made of mild steel the strength shall be calculated with assumed 

loads not less than 1.75 metric tons per squai'e meter (358 pounds per square foot) 
on hatchways'iit position 1, and not less than 1.30 metric tons per square metre'(266 
pounds.per square foot) on hatchways in position 2, and the product, of. the: maximum 
stress thus calculated and the factor 4.25 shall not exceed the minimum ultimate strength 
of the material. They shall be so designed as to limit the deflection to not more than 
0.0028 times the span under these loads. '; "" ■ 

(5) The assumed lqads on hatchways in position 1 may be reduced to 1 metric ton 
per square metre (205 pounds per square foot) for ships 24 metres (79 Feet) in length 
and shall be not less than 1.75 metric tons per jsquare metre (358 pounds per square 
foot) for ships 100 metres (328 feet) in length. The corresponding loads on hatchways 
in position 2"may be reduced to 0.75 metric tons per square'metre, ( i m p o u n d s per 
square foot) and 1.30 metric tons per square metre (266 pounds per square foot) res
pectively. In all cases values at intermediate lengths shall be obtained by; interpolation.' 

Portable Beams : ' ' 
. (6) Where portable beams for supporting hatchway covers are made of mild stee1 

the, strength shal lbe .calcualted with assumed loads not jess than 1.75, metric tons_per 
square metre (3581 pounds per square, foot) on hatchways in position. 1 and not less'than 
1.30 metric tons per square metre (266 pounds per square foot)'on hatchways1 in posi
tion 2 and the product of the maximum stress thus calculated and the factor 5 shafTnot 
exceed the. minimum ultimate strength of the material. They shall be sodjesigixed as 
to limit the deflection to. not more than 0.0022 times the span, under these loads. For 
ships of not. more than too metres (328 feet) in .length the requirements of paragraph 
(5) of this Regulation shall be applicable. , , ,. .'■_.,.. 

Pontoon Covers : " "' ' 
(7) Where pontoon covers used in place of portable beams and covers are made 

of mild steel the strength shall be calcualted with the assumed.loads given in para
graph (4).of this Regulation, and. the product, of the maximum stress thus calcualted and 
the factor.5 shall.not exceed the minimum ultimate strength of the material. They shall 
be so designed as to limit the d^fle; tior to not. more than 0.9022 tirnies the span. /.Mild 
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steel plating forming the tops of covers shall be not less in thickness than one per cent 
of the spacing of stiffeners or 6 millimetres (.0.24 inches) if that he greater. For ships 
of not niore than 100 metres (328. feet) in length the requirements of paragraph (:;) of 
this Regulation are applicable. ' , , ' , . ' 

(8) The strength and stiffness of covers made of materials other than mild steel 
shall be equivalent to those of mild steel to the satisfaction of the Administration. 

Carriers or Sockets : 
(9) Carriers or sockets for portable beams shall be of substantial construction, and 

shall provide means for the efficient fitting and securing of the beams. Where rolling 
types of beams are used, the arrangements shall ensure that the beams remain properly 
in position when the hatchway is closed. 

Cleats : 
(1.0) Cleats shall be set to fit the taper of the wedges. They shall be at least 65 milli

metres (2 1/2 inches) wide and spaced not more than 600 millimetres (23 1/2 inches) 
centre to centre ; the cleats along each side or end shall be not more than 150 milli
metres (6 inches) from the hatch corners. 

Battens and Wedges : 
(11) Battens and wedges shall be efficient and in good condition. Wedges shall be 

of tough wood or other equivalent material. They shall have a taper of not more than 
1 in 6 and shall be not less than 13 millimetres (1/2 inch) thick at the toes. 

Tarpaulins : 
(12) At least two layers of tarpaulin in good condition shall be provided for each 

hatchway in position τ or 2. The tarpaulins shall be .waterproof and.of ample strength. 
They shall be of a material of at least an approved standard weight and quality. 

Security of Hatchway Covers : 
(13) For all hatchways in position τ or 2 steel bars or other equivalent means shall be 

provided in order efficiently and independently to secure each section of hatchway 
covers after the tarpaulins are battened down. Hatchway covers of more than 1.5 
metres (4.9 feet) in length shall be secured by at least two such securing appliances. 

Regulation 16 
Hatchways closed by Weathertight Covers of Steel or other equivalent 

material fitted with Gaskets and Clamping Devices 
Hatchway Coamings : 

(1) At positions 1 and 2 the height above the deck of hatchway coamings fitted with 
weathertight hatch covers of steel or other equivalent material fitted with gaskets and 
clamping devices shall be as specified in Regulation 15 (1). The height of these coam
ings may be reduced, or the coamings omitted entirely, on condition that the Adminis
tration is satisfied that the Safety of the ship is not thereby impaired in any sea condi
tions. Where coamings are provided they shall be of substantial construction. 

Weathertight Covers : 
(2) Wliere weathertight covers are of mild steel the strength shall be calculated 

with assumed loads not less than 1.75 metric tons per square metre (35$'pounds per 
square foot) on hatchways in position 1. and not less than 1.30 metric tons per square 
metre (266 pounds per square foot) on hatchwavs in position 2. and the product of the 
maximum stress thus calculated and the factor of ^.25 shall not exceed the minimum 
ultimate strength of the material. They shall be so designed as to limit the deflection 
to not more than 0.0028 times the span under these loads. Mild steel plating forming 
the tops of covers shall be not less in thickness than one per cent of the spacing of stiffe
ners or 6 millimetres (0.24 inches) if that be greater. The provisions of Regulation 
ι ς(c) are applicable for ships of not more than 100 metres (328 feet) in length. 



657 

(3) The strength and stiffness ot covers made of materials other than mild steel 
shall be equivalent to those of mild steel to the satisfaction of the Administration. 

Means for Securing Weathertightness 
(4) The means for seriirint» and maintaining weathertightness shall be to the satis

t action oi the \dministration Tin arrangements shall ensure that the tightness can 
he maintained in any sea conditions and for this purpose tests for tightness shall be 
required at the initial survey, and may be required at periodical surveys and at annual 
inspections or at more frequent intervals. 

Regulat ion 17 
Machinery Space Openings 

(1) Machinery space openings in position 1 or 2 shall be properly framed and effi
ciently enclosed by steel casings of ample strength, and where the casings are not pro
tected by other structures their strength shall be specially considered. Access openings 
in such casings shall be fitted with doors complying with the requirements of Regula
tion 12 (1), the sills of which shall be at least 600 millimetres (23 1/2 inches) above the 
deck if in position 1, and at least 380 millimetres (15 inches) above the deck if in posi
tion 2. Other openings in such casings shall be fitted with equivalent covers, perma
nently attached in their proper positions. 

(2) Coamings of any fidley, funnel or machinery space ventilator in an exposed 
position on the freeboard or superstructure deck shall be as high above the deck as is 
reasonable and practicable. Fiddley openings shall be fitted with.strong covers of steel 
or other equivalent material permanently attached in their proper positions and capable 
of being secured weathertight. 

Regulat ion 18 
Miscellaneous Openings in Freeboard and Superstructure Decks 

(1) Manholes and flush scuttles in position 1 or 2 or within superstructures other 
than enclosed superstructures shall be closed by substantial covers capable of being 
made watertight. Unless secured by closely spaced bolts, the covers shall be perma
nently attached. 

(2) Openings in freeboard decks other than hatchways, machinery space openings, 
manholes and flush scuttles shall be protected by an enclosed superstructure, or by a 
deckhouse or companionway of equivalent strength and weathertightness. Any such 
opening in an exposed superstructure deck or in the top of a deckhouse on the freeboard 
deck which gives access to a space below the freeboard deck or a space within an en
closed superstructure shall be protected by an efficient deckhouse or companionway. 
Doorways in such deckhouses or companiomyays shall be fitted with doors complying 
with the requirements of Regulation 12 (r,)* ,, . 

(3) In position ί the height above the deck of sills to the doorways in companion
ways shall be at least 600 millimetres (23 1/2 inches). In position 2 it shall b e a t least 
3R0 millimetres (15 :inehes). . .  . · . ' ■ · . 

Regulat ion 19 
Ventilators ■ . > .. ., 

'(•ι) Ventilators' in position ι or 2 to spaces below freeboard decksor decks of en
closed supersturctures shall have coamings of steel or other equivalent material, substan
tially constructed and omcnntK connected to the deck: Where the coaming of any 
ventilator.e.xceeds yor millimr!n.s π ς t .2 inches) in height it shall be specially supported. 

• \z) Ventilators passing through superstructures other than enclosed superstructures 
shall li.nc subs tant ia l constructed coamings of steel or other equivalent material at 
tin· freeboard deck. 

file:///dministration
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(3) Ventilators in position ι the coamings of which extend to more than 4.5 metres 
(14.8 feet) above the deck, and in.position 2 the coamings ot which extend to more than 
2.3 metres (7.5 feet) above the deck, need not be fitted with closing arrangements unless 
specifically required by the Administration : " ' 

(4) Except as provided in paragraph (3) of this Regulation ventilator openings shall 
be provided with efficient weathertight closing appliances. In ships of'not '.more than 
100 metres (328 feet) in length the· closing appliances shall be permanent!) attached . 
where not so provided in other ships, they shall be conveniently stowed near the venti
lators to which they are to be fitted. Ventilators in position 1 shall have coamings of a 
height of at least 900 millimetres (35 r 2 inches) above the deck ; in position 2 the 
coamings shall be of a height at least 760 millimetres (30 inches) above the deck. 

(5) In exposed positions, the height of coamings may be required to be increased 
to the satisfaction of the Administration. 

Regulation 20 
Air Pipes 

Where air pipes to ballast and other tanks extend above the freeboard or super
structure decks, the exposed parts of the pipes shall be of substantial construction ; 
the height from the deck to the point where water may have access below shall be at least 
760 millimetres (30 inches) on the freeboard deck and 450 millimetres (17 itz inches)' 
on the superstructure deck. Where these heights may interfere with the working of 
the ship, a lower height may be approved, provided the Administration is satisfied 
that the closing arrangements and other circumstances justify a lower height. Satis
factory means permanently attached, shall be provided for closing the openings of the 
air pipes. 

Regula t ion 21 
Cargo Ports and other Similar Openings 

(1) Cargo ports and other similar openings in the sides of ships below the freeboard 
deck, shall be fitted with doors so designed as to ensure waterlightness and structural 
integrity commensurate with the surroundingshell plating. The number of such 
openings shall be the minimum compatible with the design and proper working of the 
ship. 

(2) Unless permitted by the Administration, the lower edge of such openings shall 
not be below a line'drawn parallel to the. freeboard deck at side, which has at its lowest 
point the upper edge of the uppermost load line. 

Regulation 22 
Scuppers, Inlets and Discharges 

(1) 'Discharges led through the shell either from spaces below the freeboard deck 
or from within superstructures and deckhouses on the freeboard deck fitted with doors 
complying with the requirements of Regulation 12 shall be fitted with efficient and 
accessible means for preventing water from passing inboard. Normally each separate 
discharge shall have one automatic nonreturn valve with a positive means of closing it 
from a position above the freeboard deck. Where, however, the vertical, distance 
from the summer load waterline to the inboard end of the discharge pipe exceeds 0.01 L, 
the discharge may have two automatic nonreturn valves without positive means of clos
ing, provided that the inboard valve is always accessible for examination under service 
conditions ; where that vertical distance exceeds 0.02 L a single automatic nonreturn 
valve without positive means of closing may be accepted.subject to the,approval of. the 
Administration. The means for operating the positive action valve shall be readily 
accessible and provided,with an indicator showing whether the valve is open or closed. 

(2) In manned machinery spaces main and auxiliary sea inlets and discharges in 
connexion with the operation of machinery may be controlled locally The controls 
shall be readily accessible and shall be provided with indicators showing whether the 
valves are open or closed. 
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(3) Scuppers and discharge pipes originating at any level and penetrating the shell 
either more than 450 millimetres (17 1/2 inches) below the freeboard deck or less than 
600 millimetres (23 1/2 inches) above the summer load waterline shall be provided 
with a nonreturn valve at the shell. This valve, unless required by paragraph (1), 
may be omitted if the piping is of substantial thickness. 

(4) Scuppers leading from superstructures or deckhouses not fitted with doors 
complying with the requirements of Regulation 12 shall be led overboard. 

(5) All valves and shell fittings required by this Regulation shall be of steel, bronze 
or other approved ductile material. Valves of ordinary cast iron or similar material 
are not acceptable. All pipes to which this Regulation refers shall be of steel or other 
equivalent material to the satisfaction of the Administration. 

Regulation 23 
Side Scuttles 

(1) Side scuttles to spaces below the freeboard deck or to spaces within eclosed 
superstructures shall be fitted with efficient hinged inside deadlights arranged so that 
they can be effectively closed and secured watertight. 

(2) No side scuttle shall be fitted in a position so that its sill is below a line drawn 
parallel to the freeboard deck at side and having its lowest point 2.5 per cent of the 
breadth (B) above the load waterline, or 500 millimetres (19 1/2 inches), whichever is 
the greater distance. 

(3) The side scuttles, together with their glasses, if fitted, and deadlights, shall be of 
substantial arid approved construction. 

Regulation 24 
Freeing Ports 

■ (1) Where bulwarks on the weather portions of freeboard or.superstructure decks 
form wells, ample provision shall be made for rapidly freeing the decks of water and for 
draining them. Except as provided in paragraphs (2) and (3) of this Regulation,,the 
minimum freeing port area (A) on each side of the ship for each well on the freeboard 
deck shall be that given by the following formulae in cases where the sheer in way of the 
well is standard or greater than standard. The minimum area for each well on super
structure decks shall be onehalf of the area given by the formulae. 

where the length of bulwark (/) in the well is 20 metres or less— 
A—0.7+0.035/ square metres, 

where / exceeds 20 metres·— 
A=o.07 / . square metres. 

/ need in no case be taken as greater than 0.7 L. 
If the bulwark is more than 1.2 metres in average height the required area shall 

be increased by 0.004 square metres per, metre of length of well for each 0.1 metre 
difference in height. If the bulwark is less than 0.9 metre in average height, the 
required area may be decreased by 0.004 square metres per metre of length of well 
for each 0.1 metre difference in height. 

OR, 
where the length of bulwark (/) in the well is 66 feet or less— 

'As s7 .6  fo .n5 / square feet, 
where / exceeds 66 feet— · 

A=o.23 / square feet. 
/ need in no case be taken as greater than 0.7 L. 
If the bulwark is more than 3.9 feet in average height the required area shall be 
increased by 0.04 square feet per foot of length of we'll for each foot difference 
in height. If the bulwark is less than 3 feet in average height, the required area 
may be decreased by 0.04 square feet per foot of length for each foot difference 
in height. 

http://'Ass7.6-fo.n5/
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(2) In ships with no sheer the calculated area shall be increased bv 5c pei'ccni 
Where the sheer is iess than the standard the percentage shall be obtained bv inter
polation. % 

(3) Where a ship is fitted with a trunk which does" not comply . with the require
ments of Regulation 36 (1) (e) or where continuous or substantially contimbms hatch
way side coamings are fitted between· detached superstructures the minimum area 
of the freeing port openings shall be calculated from the following table . 

Breadth of hatchway or trunk Area of freeing ports 
in relation, to the breadth in relation to the total area, of the 

of ship . , bulwarks 

40% or less ' · . ' · . · ·  . . zo'% 
75% o r m o r e ■ ' · I O % 

The area of freeing ports at intermediate breadths shall be obtained by linear 
interpolation. 

' (4} In ships having superstructures which are open at either or both ends, ade
quate provision fpr freeing" the space within such superstructures shall be provided 
to the satisfaction of the Administration. 

. (5) The lower edges of the freeing ports shall be as near the deck as practicable. 
Twothirds of the freeing port area required shall be provided in the half of the well 
nearest the lowest point of the sheer curve. 

(6) All such openings in the bulwarks* shall be protected by rails or bars spaced 
approximately 230 millimetres (9 inches) apart. If shutters are fitted to freeing ports, 
ample clearance shall be provided to prevent jamming. Hinges shall have pins or 
bearings of noncorrodible material. If shutters are fitted with securing appliances, 
these appliances ■ shall be of approved construction. 

Regulation 25 . 
 ■ '  ■ ' · Protection of the Crew '' 

(1) The strength of the deckhouses used for the accommodation of the crew shall 
be to the satisfaction of the Administration. 

(2) Efficient guard rails or bulwarks shall be fitted on all exposed parts of the free
board and superstructure decks. The height of the bulwarks or guard rails shall be 
at least 1 metre (39 1/2 inches) from the deck, provided that where this height would 
interfere with the normal operation of the ship, a lesser height may be approved if 
the Administration is satisfied that adequate protection is provided. .

: (3) The opening below the lowest course of the guard rails shall hot exceed 230 
millimetres (9 inches). The other courses shall be 'no t more5 than 380 millimetres 
(15 inches) apart. In the case of ships with rounded gunwales the guard rail supports 
shall be placed on the flat of the deck. ■ · · .  · . ; ■ 

(4) Satisfactory means (in the form of guard rails, life lines, gangways or under
deck passages etc.) shall be provided for the protection of the crew in getting to and 
from their quarters, the machinery space and all other parts used in the necessary work 
of the ship. ' 

(5) Deck cargo carried on any ship shall be so stowed that any opening, which is 
in way of the cargo and which gives access toand from the crew's quarters* the ma
chinery space and all other parts used in the necessary work, of the ship, can be pro
perly closed arid secured against the admission, of water. Effective protection for 
the crew in the form of guard rails or life lines shall be provided above the deck cargo 
if there'"isno convenientpassage; on or below the deck of, the ship. 
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Regulation 26 
Special Conditions nf 4ssignnwni for Type " A Ships 

Machinery (asings 
(1) Machinery casings on Type " A " ships as defined in Regulation 27 shall be 

protected by an enclosed poop or bridge of at least standard height, or by a deckhouse 
of equal height and equivalent strength, provided that machinery casings may be ex
posed if there are no openings giving direct access from the freeboard deck to the 
machinery space. A door complying with the requirements of Regulation 12 may, 
however, be permitted in the machinery casing, provided that it leads to a space or 
passageway which is as strongly constructed as the casing arid is separated from the 
stairway to the engine room by a second weathertight door of steel or other equivalent 
material. 

Gangway and Access : 
(2) An efficiently constructed fore and aft permanent gangway of sufficient strength 

shall be fitted on Type " A " ships at the level of the superstructure deck between 
the poop and the midship bridge or dechkouse where fitted, or equivalent means of 
access shall be provided to carry out the purpose of the gangway, such as passages 
below deck. Elsewhere, and on Type " A " ships without a midship bridge, arrange
ments to the satisfaction of the Administration shall be provided to safeguard the ctew 
in reaching all parts used in the necessary work of the ship ; 

(3) Safe and satisfactory access from the gangway level shall be available between 
separate crew accommodations and also between crew accommodations and the ma
chinery space. 

Hatchways . . . 
(4) Exposed hatchways on the freeboard and forecastle decks or on the tops of 

expansion, trunks on Type " A " ships, shall be provided with efficient watertight co, 
vers of steel or other equivalent material. 

Freeing Arrangements : 
(ς) Tvpe " A " ships with bulwarks shall have open rails fitted for at least half 

tlie length of. the exposed parts of the weather deck or other effective freeing arrange
ments. The upper edge of the sheer strake shall be kept as low as practicable. 

(6) Where superstructures are connected by trunks, open rails shall, be fitted for 
the whole length of the exposed parts of the freeboard deck. 

··. CHAPTER III.  F R E E B O A R D S ; :... . ... 

Regulation 27 
Types of Ships 

(1) For the purposes of freeboard computation ships shall be divided into Type 
" A " and Type " Β ' · . , ' ' 

Type " AV ships · , :  . · ■ . , · 
(2) A Type " A " ship is one which is designed to carry only liquid cargoes in bulk, 

and in which cargo tanks have only small ■ access openings closed by watertight 
gasketed covers of steel or equivalent material. Such a ship necessarily .has the follo
wing inherent features . . , . . 

(a) high integrity of the .exposed deck . and , . ; . 
(b) high degree of safety against flooding,, resulting from the. low  permeability 

of loaded cargo spaces and the degree of subdivision usually provided. 
(3) A Type " A " ship, if over 150 metres (492 feet) in length, and designed to 

have empty compartrnents when leaded to her summer load vvaterline, shall be able 
to.withstand the flooding of anv «me of these empty compartments at an assumed 
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permeability of 0.95, and remain afloat in a condition of equilibrium considered to be 
satisfactory by the Administration In such a ship, over 225 metres (738 feet) in 
length, the machinery space shall be treated as a floodable compartment but with a 
permeability of 0.S5. 

For the guidance of Administrations the following limits may be regarded as sa
tisfactory : 

{a) the final waterline after flooding is below the lower edge of any opening through 
which progressive flooding may take place 

(b) the maximum aivle of heel due to unsymmetrical flooding is of the order of 
.5»; 

(c) the metacentric height in tl e flooded condition is positive. 
(4) A Type " A " ship shall be a·.signed a freeboard not less than that based on 

Table A of Regulation 28. 
Type " Β " ships : 

(5) All ships which do not come within the provisions regarding Type " A " ships 
in paragraphs (2) and (3) of this Regulation shall be considered as Type " Β " ships. 

(6) Type " Β " ships, which in position 1 have hatchways fitted with hatch covers 
complying with the requirements of Regulation 15 (7) or 16 shall, except as provided 
in paragraphs (7) to (10) inclusive of this Regulation, be assigned freeboards based 
on Table Β of Regulation 28. 

(7) Any Type " Β " ships of over 100 metres (328 feet) in length may be assigned 
freeboards less than those required under paragraph (6) of this Regulation provided 
that, in relation to the amount of reduction granted, the Administration is satisfied 
that : 

(a) the measures provided for the protection of the crew are adequate ; 
(b) the freeing arrangements are adequate ; 
(c) the covers in positions 1 and 2 comply with the provisions of "Regulation'16 

and have adequate strength, special care being given to their sealing and 
securing arrangements ; 

(d) the ship, when loaded to her, summer load waterline, will remain afloat in a 
satisfactory condition of equilibrium after flooding of any single damaged 
compartment at an̂  assumed permeability of 0.95 excluding the machinery 
space ; and .·  ... '"  =Λ'.4; 

(e) in such a ship, over 225 metres (738 feet) in length, the machinery space shall 
be treated as a floodable compartment but with a permeability of 0.85. 

For the guidance of Administrations in applying subparagraphs (d) and (e) of 
this paragraph the limits given in subparagraphs (3) (a), (b) and (c) may be regarded 
as satisfactory. 

The relevant calculations may be based upon the following main assumptions : 
—the vertical extent of damage is equal to the depth of the ship ; 
—the penetration of damage is not more than B/5 ; 
—no main transverse bulkhead is damaged ; 
—the height of the centre of gravity above the base line is assessed allowing for 

homogeneous loading of cargo holds, and for 50 per cent of the designed 
capacity of consumable fluids and stores, etc. 

(8) In calculating the freeboards for Type " Β " ships which comply with the re
quirements of paragraph (7) of this Regulation, the values from Table Β of Regulation 
28 shall not be reduced by more than 60 per cent of the difference between the " Β " 
and " A " tabular values for the appropriate ship lengths. 

(9) The reduction in tabular freeboard allowed under paragraph (8) of this Re
gulation may be increased up to the total difference between the values in· Table A 
and those in Table Β of Regulation 28 on condition that the ship complies with the 
requirements of Regulation 26 (1), (2), (3), (5) and (6), as if it were a Type " A " ship. 
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and further complies with the provisions of paragraph (7) (a) to (d) inclusive of this 
Regulation except that the reference in subparagraph (d) to the flooding of any single 
damaged compartment shall be treated as a reference to the flooding of any two adja
cent fore and aft compartments, neither of which is the machinery space. Also any 
such ship of over 225 metres (738 feet) in length, when loaded to her summer load 
waterline. shall remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium after flooding 
of the machinery space, taken alone, at an assumed permeability of o.Sc;. 

(10) Type " Β " ships, which in position 1 have hatchways fitted with hatch co
vers which comply with the requirements of Regulation 15, other than paragraph (7), 
shall be assigned freeboards based upon the values given in Table Β of Regulation 
28 increased by the values given in the following table : 

Freeboard increase over tabular freeboard for Type " jB " ships, for ships with hatch 
covers not complying with Regulation 15 (7) or 16 

Length 
of ship 
(metres) 

108 and 
below 
109 
up 
III 
112 
"3 
114 
"5 
116 
"7 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
I24 
I2
5 

126 
127 
128 
129 
130 
13

1 

132 
*33 
*34 
*35 
136 
137 
«38 

Freeboard 
increase 
(milli

metres) 

SO 
5
2 

55. 
57 
59 
62 
64 · ' 
68 
70 
73·' 
76

80 
84 
87 
9i 
95 
99 
103 
ΪΟ8 
112 
116 
121 
126 
'3

1 
136 
142 
M7 
'53 
*59 
164 
170 

Length 
of ship 
(metres) 

»39 
140 
141 
142 
H3 
144 
HS 
146 
H7 
148 
149 
l
S° 
151 
152 
153 
154 
J55 
156 
157 
158 
!59 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

 167 
168 
169 

Freeboard 
increase 
(milli

metres) 

!75 
181 
186 
191 
196 
201 
206 
210 
215 
219 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
2
47 
25

1 

254 
258 
261 
264 

. , 267 
270 
273 
275 
278 
280 
283 
285 

. 287 

Length 
of ship 
(metres) 

170 
171 
172 
!73 
T
74 
175 
176 
»77 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
.190 
191 
192 
193 
194 
•95 
196 

 '97 
• .98 
199 
200 

Freeboard 
increase 
(milli

metres) 

290 
292 
294 
297 
299 
301 
304 
306 
308 
3
11 

313 
.315 
318 
320 
322 
325 
327 
329 
332 
334 ' 
336 
339 
341 
343 
346 
348 
35° 
353 · 

.355 = 
357 · 
358;. 

Freeboards at intermediate lengths of ship shall be obtained by linear inter

polation. 
Ships above 200 metres in length shall be dealt with by the Administration. 
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Freeboard increase over tabular freeboard for Type " Β " ships, for skips with hatch 
covers not complying with Regulation 15 (7) or 16 

Length Freeboard " Length Freeboard 
>t ship . increase of ship increase 
Meet) (indies) (feet) (inches) 

;c;o and 
below 

}6o 
i 7 ° 
380 
39° .· 
4 0 0 
4 1 0 
4 2 0 
430 
440 

■ 45° 
460 
470 
480 
490 
500 

2.0 

23 
2.6 
2.9 

33 
37 
42 
47 ■ 
5 · 2 

S8 
" 6.4 ■ 

7·°.. . 
7.6 
8.2 
8.7 
9 .2 

ς ι ο 
52° 
530 
540 
55° 
560 
570' . 

;s8o 
590 
6 0 0 
6 1 0 
6 2 0 
630 
640 
650 
660 

9.6 

10.0 
10.4 
10.7 
I I..O 
11.4 
11.8 
12.1 
, 2

· 5 
12.8 
l
3 · ' 

13 4 
13.6 
L3 9 
14.1 
•43 

Freeboards at intermediate lengths of sliip shall be obtained by linear inter
polation. 

Ships aboye 600 feet in length shall be dealt with by the Administration. 

(11). A lighter, barge or other ship without independent means of propulsion 
shall be assigned a freeboard in accordance with the provisions of these Regulations. 
However, in the case of barges which are unmanned the requirements of Regulations 
25, 26 (2) and (3) and 39 shall not apply. Such unmanned barges which have on 
the freeboard deck only small access openings closed by weathertight gasketed covers 
of steel or equivalent material may be assigned freeboards 25 per cent less thari those 
calculated in accordance with these Regulations. 

Regulation 28 
Freeboard Tables 

Type /'A" Ships : . . ; 
(1) The tabular freeboard for Type " A " s h i p s shall be determined from the 

following table.: 
TABLE A 

Freeboard Table for Type "A" Ships 

"Length 
of ship 

(metres) 

30 
3i 
3? . 
33 
34 
35 

Freeboard 
(milli

metres) 

250 
258 . 
267 

■ ' 275 ■■'■' 
283 
292 ' 

. Length 
^of ship 
(metres) 

; 36 
37 

.' 3« . 
39 
40 

: 4* " 

Freeboard 
(milli

metres) 

,300 
}o8 
3 1 0 

325 
334 

; ' 3 4 4 

Length 
of ship 
(metres) 

24 
25 

... 26 
27 
28 
29 

Freeboard 
(milli

metres) 

2 0 0 
.208 
217 
225 

, 233 
242 
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1 <ength 
of ship 
(metres) 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5° 
5i 
5
2 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9» 

TABLE A.

Freeboard Length 
(milli of ship 
metres) (metres) 

354 
3
6
4 

374 
385 
396 
408 
420 

' 43
2 

443 
455 
467 
478 
490 
5°3 
5.6 
53° 
544 
559 
573 
587 
600 
613 
626 
639 
653 
666 
680 
693 
706 
720 
733 
746 
760 
773 
786 
800 
814 
828 
,S4« 
855 
869 
883 
897 
4)11 _ 
<)2ft 

<H° 
955 
969 
984 
999 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
toi 
[02 
[03 
[04 
105 
[06 
[07 
[08 
[09 
[IO 
II 
[12 
lI
3 

II. 4 
[I
5 

[16 
[17 
ti8 
[19 
[20 
[21 
[22 
[23 
[2 4 
l2
5 

[26 
[27 
128 
29 
130 
3« 
3
2 

■33 
34 
L35 
136 
37 
38 
39 
[40 
4« 

continued 

Freeboard 
(milli

metres) 

1014 
1029 
1044 
*°59 
1074 
1089 
1105 
1120 
"35 
1151 
1166 
1181 
1196 
1212 
1228 
1244 
1260 
1276 
1293 
1309 
1326 
*34

2 

*359 
1376 
1392 
1409 
1426 
1442 
1459 
1476 
1494 
i511 
1528 
«54" 
'5

6
3 

I 58o 
1598 
1615 
1632 
1650 
1667 
1684 
1702 
1719 
1736 
*753 
«770 
1787 
1803 
1820 

Length 
of ship 
(metres) 

142 
H3 
144 
H5 
146 
H7 
148 
149 
»5o 
Ϊ5

1 

i5
2 

!53 
*54 
!55 
156 
!57 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
'67 
168 
169 
170 
171 
172 
'73 
»74 
i75 
176 
*77 
.78 
179 
180 
181 
182 
•83 
184 
.185 
186 
187 

■Ί88 
189 
190 
191 

Freeboard 
(milli

metres) 

i8 37 
1853 
1870 
1886 
1903 
1919 
J935 
l
95

2 

1968 
1984 
2000 
2016 
2032 
2048 
2064 
2080 
2096 
2111 
2126 
2141 
2155 
2169 
2184 
2198 
2212 
2226 
2240 
2254 
2268 
2281 
2294 
2307 
2320 
2
3 3

2 
2
345 
2357 
2369 
2381 
2393 
2405 
2416 
2428 
2440 
2
45* 
2463 

ν ; 2474·■:·■ 
2486 
2497 
2508 
25*9 
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TABLE \.—continued 

Length IVeeboard Length Freeboard Leng th Freeboard 
of ship (nulli Of sliip (milli of ship (rnilli 
(metres) metres) (metres) metres) (metres) metres) 

192 
«93 
194 
'95 
196 
u
)7 
198 
199 
200 
261 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209: 
210 
2Ϊ1 
212 
213 
214 
2I
5 

2l6 
ζγη-

2l8 
£19 
220 
221; 
222> 
223 
224

225 
226 
227 
228 
229' 
23Ο 
23I 
232 
2
3<3 
2
34 

2
35 
236 
!2
37 
238 
239
240 
241 

2
53o 
254' 
2552 
• 2562 
2572 
2582 
2592 
2602 
2612 

!
2022 
2632 
2641 
:265ο 
■
2
°59 

"2669 
2678 
2687 
2696 
2705 
•2714 
1.2723 
2732 

:2
74i 
2749 
•2758 
2767 
'2775 
2784 
2792 
2801 
2809 
2817 

•2825 
2833 
2841 
2849 
2
857 
2865 
2872 
■ 2880 
2888 

• 2895 
2903 
2910 
2918 
2925 
2932 
2939 

: 2946 
2
953 

242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 

■■ 252 
2
53 

<"
2
54 

•••■255 
256 

• .257 
2
58 

'
 2
59 

, ,200 
201 
202 
263 

. 264 
20 ς 
266 

■ 267 
:268 
.269 

. ,270 
271 
272 
2
73 

274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 

' 291 

2959 
2966 
2973 
2979 
2986 
2
993 
3000 
3006 
3012 
•3018 
3024 
3°3° 
,^3036 
,3042 
3048 
3°54 
3060 
3066 
3072 
•3078 
.3084 
3089 
3095 
3101 
3106 
3112 
3"7 
*3

I2
3 

.3128 
•3133 
3138 

:
3H3 
3H8 
3*53 
3158 
3163 
3167 
3!7

2 

3176 
3181 
3185 
3189 
3»94 
3198 
3202 
3207 
3211 
3
2 I
5 

3220 
3224 

292 

 2
93 

294 
2
95 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
3°3 
3°4 
305 
' 3° 6 
υ'3°7 
>;jo8 
.,309 
3
IQ 

3
11 

312 
■ 3T

3 
^3*4 
315 

■ 3i° 
•■■3

1
? 

,^i8 
'.3'9 
...320 
3
21 

,322 
·■* 323 
3
2
4 

•325 
.326 

. ■ 327 
,328 
329 
330 
331 
332 
•333 
334 
335 
336 

: 337 
. 338 
339 
.340 
.341 

3228 
3
2
33 

3
2
37 

3
2
4* 

3246 
3250 
3254 
3258 
3262 
3266 
3270 
3
2
74 

3
2
78 

3281 
3285 
3288 
3292 
3295 
3298 
330

2 

33Q5 
33o8 
3312 
3315 
33*8 
3322 
3325 
3328 
3331 
3334 
3337 
3339 
3342 
3345 
3347 
335° 
3353 
33SS 
3358 
336

1 

3363 
33°6 
3368 
3371 
3373 
3375 
3378 
338o 
338

2 

33β5 
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TABLE Α.—continued 

Length 
of ship 

(metres) 

342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 

Freeboard 
(milli

metres) 

3387 
3389 
3392 
3394 
3396 
3399 
3401 
34°3 

Length 
of ship 
(metres) 

35° 
351 
S5* 
353 
354 
355 
356 
357 

Freeboard 
(milli

metres) 

3406 
3408 
34IO 
34 1 2 

3 4 H 
34i6 
34i8 
3420 

Length 
of ship 

(metres) 

358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 

Freeboard 
(milli

metres) 

3422 
3423 
3425 
3427 
3428 
3430 
3432 
3433 

Freeboards at intermediate lengths of ship shall be obtained by linear inter

polation. 
Ships above 365 metres in length shall be dealt with by the Administration. 

TABLE A 
Freeboard Table for Type "A" Ships 

Length 
of ship 
(feet) 

8 0 
9 0 

100 
n o 
1 2 0 
1 3 0 
140 

1 5 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 8 0 
190 
2 0 0 
2 1 0 
2 2 0 
2 3 0 
2 4 0 
2 5 0 
2 6 0 
2 7 0 
2 8 0 
2 9 0 
3 0 0 

3"° 
3 2 0 

330 
340 
350 
360 
370 

Freeboard 

(inches) 

8.0 
89 
9.8 

10.8 
11.9 
13.0 
14.2 
*5·5 
ι6·9 
«8.3 
19.8 
21.3 
22.9 
24·5 
20.2 
27.8 
295 
31.1 
32.8 
346 
36·3 
38.o 
397 
4 i . 4 

43 ·2 

45° 
46·9 
48.8 
5°·7 
527 

Length 
of ship 
(feet) 

380 
39° 
4 0 0 
4 1 0 
4 2 0 

43° 
4 4 0 

45° 
460 
470 
480 
490 
500 
5 1 0 

5 2 0 

530 
54° 
550 
560 
570 
580 
59° 
6 0 0 
6 1 0 
6 2 0 
630 
640 
650 
660 
670 

Freeboard 

(inches) 

547 
56.8 
58.8 
60.9 
62.9 
65.0 
67.0 
69.1 
71.1 
73·1 

75·ΐ 
77·ΐ 
79·° 
80.9 
82.7 
845 
86.3 
88.0 
89.6 
91.1 
92.6 
94· 1 
955 
96.9 
98,3 
99.6 

100.9 
102.1 
103.3 
104.4 

Length Freeboard 
of ship 
(feet) (inches) 

680 
690 
7 0 0 
7 1 0 
7 2 0 

730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
8 0 0 
8 1 0 
8 2 0 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
9 0 0 
9 1 0 
9 2 0 

930 
940 
950 1 
960 ι 
970 1 

*°5·5 
ro6.6 
107.7 
[08.7 
109.7 
[10.7 
[ i i . 7 
112.6 
"35 
[ Ι4·4 
[ Ι5·3 
[ ΐ ό . ι 
17.0 

u 7 . 8 
118.6 
[ Ι9·3 
20.I 

[20.7 
21.4 
22.1 
2 2 . 7 

[23·4 
24.0 
24.6 
252 

[25·7 
[20.2 
[26·7 
1272 
1277 
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ΤΑ Β LE A. —continued 

Length 
of ship 
(feet) 

980 
990 

τ 000 
roio 
1020 
1030 
1040 
1050 

Freeboard 

(inches) 

128.1 
128.6 
129.0 
129.4 
129.9 
130.3 
130.7 
131.0 

Length 
of ship . 
(feet) 

1060 
1070 
1080 
1090 
I IOO 

l i l O 
1 1 2 0 

1130 

Freeboard 

(inches) 

»3»·4 
1317 
132.0 
ι32·3 
132.6 
132,9 
!33·2 

1335 

I ength 
of ship 

(feet) 

1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 

Freeboard 

(inches) 

1338 
134.0 
1343 
1345 
1347 
135·° 
1352 

Freeboards at intermediate lengths of ship shall be obtained by linear inter
polation. 

Ships above 1200 feet in length shall be dealt with by the Administration. 

Type " Β " ships : 
(2) The tabular freeboard for Type " Β " ships shall be determined from the fol

lowing table : 

TABLE Β 
Freeboard Table for Type " Β" Ships 

Length 
of ship 
(metres) 

2 4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 

4 1 
4 2 ' 
43 
44 
45 
46. 
■47 
48 , 
49 
,50 

Freeboard 
(milli

metres) 

2 0 0 
2 0 8 

.217 
2 2 5 

2.33 
•242 
2 5 0 
258 
267 
275 
283 
2 9 2 

"  3 0 0 
308 
316 
325 
334 
344 

■354 
364 
374 
385 
396 
408 
4 2 0 

432 
443 

Length 
of ship 
(metres) 

5 1 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 0 
61 
6 2 

63 
■ 64 
■65 
66 
67 
68 
69 

. 7 0 
71· 

. 72 
73 

. 74 
75' 
76 

 77· 

Freeboard 
(milli

metres) 

455 
467 
478 
490 
503 
516 
530 
544 
559 
573 
587 
6 0 1 

615 
629 
644 
659 
674 
689 
705 
7 2 1 
738 
754 
769 
784 
800 
816 
83^ 

Length 
of ship 

(metres) 

. 7 8 
v79 

80 
81 
82 

: 83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
9 0 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

•98 
99 

1 op 
1.01 
102 
103 
1 0 4 

Freeboard 
(milli

metres) 

850 
868 
887 
905 
923 
942 
960 
978 
996 

1015 
Ϊ034 
1054 
I075 
1096 
1116 
" 3 5 
" 5 4 
1172 
1190 
1209 
1229 
1250 
1271 
1293 
LV5 
1337 
'359 
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Τ AH Mi Β. continued 

Length Freeboard Length Freeboard Length Freeboard 
of ship (milli of ship (milli of ship (milli

< (metres) metres) (metres) metres) (metres) metres) 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
III 
112 
"3 
114 
"5 
116 
1.17 
"8 
119, 
I20. 
121 
122 
123 
124 
12 5; 
126 
127 
128

129 
130 
x
3i 
132 
*33 
!
34 

»35. 
136 
'37 
.38 
»39 

• 140 
141 
142 
•43 
144 
»45 
146 
l
47 
148 
•49 
150 
»5i 
152 
•53 
154 

1380 
1401 
1421 
1440 
H59 
H79 
1500 
1521 
*543 
1565 
1587 
1609 
1630 
1651 
1671 
1690 
1709 
1729 
175° 
177' 
1793 
1815 
i837 
1859 
1880 
1901 
1921 
1940 
!959 
1979 
2000 
2021 
2043 
2065 
2087 
2109 
2130 
2151 
2171 
2190 
2209 
2229 
2250 
2271 
2293 
2
3'5 

2
334 

2
354 

2
375 
2396 

L55 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 

. 164 
165 
166 
167 
168 

> 169 
170 
!?! 
172 
l
73 
r
74 

T
75 
.76 
f
77 
178 
'79 
1 So 
iSi 
182 
183 
•184 
*85 
"186 
',87 
188 
189 
190 
191 
192 
•93 
•94 
'95 
196 
'97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 

2418 
2440 
2460 
2480 
2500 
2520 
2540 
2560 
2580 
2600 
2620 
2640 
2660 
2680 
2698 
2716 
2735 
2
754 
2774 
2 79 5 
2815 
?835 
2855 
2875 
2895 
29

1
5 

2933 
2952 
2970 
2988 
3007 
3°

2
5 

3P44 
3062 
3080 
3098 
3116 
3'34 
3»5* 
3167 
3'8s 
3202 
3219 
3235 
3249 
3264 
3280 
3296 
33*3 
333° 

205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
.229 
230 
231 
232 
.233 
'234 
.235 
236 
•237 
238 

.
 2
39 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
2
5

l 

252 
253 
254 

3347 
3363 
338o 
3397 
34L3 
343° 
3445 
3460 
3475 
3490 
3595 
3520 
3537 
3554 
3570 
3586 
3601 
3615 
3630 
3645 
3660 
3675 
3
6
99 

3705 
3720 
3735 
375° 
3765 
3780 
3795 
3808 
3821 
3835 
3849 
3864 
3880 
3893 
3906 
3920 
3934 
3949 
3965 
3978 
3992 
4005 
4018 
4032 
4045 

. 4058 
4072 



Length 
• >t ship 
(K'H ttV<l 

 Λ "\ 
25n 
2
57' 
.v

s 

^59 
?.i>0 
261 
262 
26 τ 
264 
26 s 
266 
267 
268 
269 
270 
271 ' 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
27S 
279 
280 
28T 
282 
283 
284. 
285 ■ 
286 
287 
288 
289 
290 
291 

1' ivcboard 
' t ' 1 i 11 i 

40S5 
4098 
41 1 2 
4'

2 5 
4*39 
4

T
5

2 
4165 
4'77 
4,89 
4201 
4214 
4227 
4240 
425

2 
4264 
4276 
4289 
4302 
43

1
5 

4327 
4339 
435° 
4 3 °

2 

4373 
43«5 
4397 
4408 
4420 
443

 2 

4443 
4455 
4467 
4478 
4490 
4502 
45

f
3 

4525 

Length 
of ship 
(metres) 

292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
3°3 
3°4 
305 
306 
3°7 
308 
3°9 
310 
3" 
3«

2 

3L3 
3 Η 
3*5 
316 
317 
3i8 
3
X
9 

320 
321 
322 
3
2
3 

324 
325 
326 
327 
328 

Freeboard 
(milli ·
metres) 

4537 . . 
4548 
4560 
4572 
4583 
4595 
4607 
4618 . 
4630 
4642 
4654 
4665 
4676 
4686 
4695 
4704 
47H 
4725 
473

6 
4748 
4757 
4768. 
4779 
4790 
4801 
4812 
4823 
43

8
4 

4844 
4855 
4866 
4878 
4890 
4899 
49°9 
4920 
4931 

Length 
o f ship 
(metres) 

329 
330 
33' 
332 
333 
334 
335 
33" 
337 
33

s 

339 
340 
341 
34

2 

343 
344 
345 
346 
347 
.348 
' 3.49 
'350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
3
6
4 

365 

Freeboard 
(milli

metres) 

4943 
4955 
49°5 
4975 
4985 
4995 
5005 
5
O I
5 

5
0 2
5 

5°35 
5°45 
5055 
5
o 6
5 

5075 
5086 
5°97 
5108 
5^9 
5*3° 
5*4° 
5»5o 
5160 
5170 
5180 
5190 
5200 
5210 
5220 
5
2
3o 

5
2
4° 

5250 
5260 
5268 
5276 
5785 
5294 
53°3 

Freeboards at intermediate lengths of ship shall be obtained by linear inter
polation. 

, Ships above.365 metres in length shall be dealt with by the Administration. 

TABLE Β 
Freeboard, Table for Type " β ■"' Ships 

Length Freeboard Length Freeboard Length Freeboard 
of ship of ship of ship 

(feet) (inches) (feet) (inches) (feet) (inches) 

So K.o h i ο 10.8 .14° 
'ψ) ^ : ,8.9 120 I J .9 ϊζΟ 
ioo· ....9.$ . 130 .13.0 .160 
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TABLE Β.— contd. 

Length 
of ship 
(feet) 

170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
35° 
369 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
43° 
440 
45° 
460 
470 
480 
490 
500 
510 

Freeboard 

(inches) 

18.3 
19.8 
21.3 
22.9 
24.7 
26.6 
28.5 
3θ·4 
324 
34-4 
3
6
·5 

3^.7 
4i.o 
43-3 
45-7 
48.2 
5°·7 
53-2 
55-7 
58.2 
60.7 
63.2 
657 
68.2 
70.7 
732 
757 
78.2 
80.7 
83.1 
85.6 
88.1 
90.6 
931 
95-6 

I .ength 
of ship 
(feet) 

520 
53° 
54° 
550 
560 
57° 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
73° 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 

Freeboard 

(inches) 

98.1 
100.6 
103.0 
105.4 
107.7 
110.0 
112.3 
114.6 
116.8 
119.0 
121.1 
123.2 
1253 
127.3 
129.3 
13Ϊ .3 
1333 
1353 
l
37·! 
139.0 
140.9 
142.7 
1445 
146.3 
148.1 
149.8 
i5»5 
1532 
154.8 
156.4 
158.0 
159.6 
161.2 
162.8 
ι64·3 

Length 
of ship 
(feet) 

870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
99° 
1000 
IOIO 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
m o 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 

Freeboard 

(inches) 

165.9 
167.4 
168.9 
170.4 
171.8 
Ϊ73-3 
*74-7 
176.1 
177.5 
178.9 
180.3 
181.7 
183.1 
184.4 
185.8 
187.2 
188.5 
189.8 
191.0 
192.3 
Ϊ93-5 
194.8 
196.1 
1973 
198.6 
199.9 
201.2 
202.3 
203.5 
204.6 
205.8 
206.9 
208.1 
209.3 

Freeboards at intermediate lengths of ship shall be obtained by linear inter

polation. 
Ships above 1200 feet in length shall be dealt with by the Administration. 

Regulation 29 

Correction to the Freeboard for Ships under 100 metres (328 feet) in length 

The tabular freeboard for a Type " Β " ship of between 24 metres (79 feet) and 
100 metres (328 feet) in length having enclosed superstructures with an effective 
length of up to 35 per cent of the length of the ship shall be increased by : 

Ε 
7.5 (ιοο — L) (0.35  —) millimetres— 

I. 
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where L=slength of ship in metres. 

F. = effective, length of superstructure in metres as defined in Regu
lation 35 ; 

OR 
. . . . . _ Κ · 

0.O9 (328 —. L) (0.31; — ) inches 

where h=length of ship in feet, 

E = effective length of superstructure in feet as defined in Regula
 ' tion 35. ' ' 

Regulation 30 

Correction for Block Coefficient ' 

'v Where the block coefficient (Gb) exceeds 0:68, the tabular freeboard specified in 
Regulation 28 asmodified, if applicable, by Regulations 27 (8), 27 (10) arid 29 shall 

"■:f : Cb+0.68 
be multiplied by the factor . 

·.· ' ' ' " ; " ι ·3 6 . , ' , ..".; 

Regulation 31 , 

... Correction for Depth 
'.. :>i :.'■ L 

j (a): Where IAexceeds — the freeboard shall be increased by— 
> ^ .·.■· 15 . ; ; · ■· 
■ '.\ L  ·■ .·■· L  .■/ 
'..'■'.' (D— —) "R millimetres, where R is at lengths less "than 120 metres 
•■:·':·;' r 5 v ; · . ' _ °·4δ " t ' y

*""'" and 250 at 120 metres length and_ above, * '"; 
Γ· ' · ' ■['"'. ' '■

 0R '" ■ !'■■· ■:',. 
]':■.' L.V , ,  ? : L ·'·' .. ' : 

■.'(D^ f R: inches, where R is at'"lengths less than 393.6 feet and 3 
'!: -■ .■ I 5 > " : ■■■''■ 1 3 1 . 2 ' · '. / "· 

': '"" at 393.6 feet length" and above. ' ? 

' '■*',.  : ' " L * > . . . ' · . · ,[ 
(2) Where D is less than—no. reduction shall be made except in a ship with an 

 *5 "  . . . . . . . · 
enclosed superstructure; covering at· least 0.6 L. amidships, with a, complete trunk, or 
combination of detached enclosed superstructures and trunks which extend all fore 
and aft,,,where the freeboard shall be reduced.at the rate prescribed in paragraph (1) 
of this Regulation. 

(3) Where the height of superstructure or trunk is less than the standard height, 
the reduction shall be in the ratio of the actual to the standard height as defined in 
Regulation 33. < 

Regulation 32 

Correction for Position of Deck Line 

Where the actual depth to the upper edge of the deck line is greater or less than 
D, the difference between the depths shall be added to or deducted from the freeboard. 
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Regulation. 33 
Standard Height of Superstructure 

The standard height of a superstructure shall be as given in.the following table : 
Standard Height (in metres) 

1. 
(metres) 

30 or less 
75 

125 or more 

L 
(feet) 

98.5 or less 
246 
410 or more 

Raised 
Quarter Deck 

0.90 
1.20 
1.80 

All other Superstructures 

1.80 
1.80 
2.30 

Standard Height (in feet) 

Raised 
Quarter Deck 

3.0 
3-9 
5-9 

All other Superstructures 

5-9 
5-9 
7-5-

The standard heights at intermediate lengths of the ship shall be obtained by 
linear interpolation. 

Regulation 34 
Length of Superstructure 

(1) Except as provided in paragraph (2) of this Regulation, the length of a super
structure (S) shall be the mean length of the parts of the superstructure which lie 
within the length (L). 

(2) Where the end bulkhead of an enclosed superstructure extends in a fair convex 
curve beyond its intersection with the superstructure sides, the length of the super
structure may be increased on the basis of an equivalent plane bulkhead. This increase 
shall be two-thirds of the fore and aft extent of the curvature. The maximum curvature 
which may be taken into account in determining this increase is one-half the breadth 
of the superstructure at the point of intersection of the curved end of the superstructure 
with its side. 

Regulation 35 
Effective Length of Superstructure. 

(1) Except as provided for in paragraph (2) of this Regulation, the effective length 
(E) of an enclosed superstructure of standard height shall be its length.. 

(2) In all cases where an enclosed superstructure of standard height is set in from 
the sides of the ship as permitted in Regulation 3 (10), the effective length shall be the 
length modified by the ratio of b/Bs, where 

b is the breadth of the superstructure at the middle of its length ; 
and 

Bs is the breadth of the ship at the middle of the length of the superstructure. 
Where a superstructure is set in for a part of its length, this modification shall be 

applied only to the set in part 
(3) Where the height of an enclosed superstructure is less than the standard height, 

the effective length shall be its length reduced in the ratio of the actual height of the 
standard height. Where thi height exceeds the standard, no increase shall be made 
to the effective length of the superstructure. 

(4) The effective length of a raised quarter deck, if fitted with an intact front 
bulkhead, shall be its length up to a maximum of 0.6 L. Where the bulkhead is not 
intact, the raised quarter deck shall be treated as a poop of less than standard height. 

(5) Superstructures which are not enclosed shall have no effective length. 
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Regulation 36 
Trunks ι ' '* 

(i) A trunk or similar structure which does not extend to the sides of-tlu- ship shall I-it-
regarded as efficient on the following conditions 

(a) The trunk is at least as strong as a superstructure : 
(b) the hatchways are iir the trunk deck, and the hatchway coamings and covers 

comply with the requirements of Regulations1 1̂  to 16 inclusive and the 
width of the trunk deck stringer provides a satisfactory gangway and sufficient 
lateral stiffness. However, small access openings with watertight covers 
may be permitted in the freeboard deck , 

(c) a permanent working platform fore and aft fitted with guard rails is provided 
by the trunk deck, or by detached trunks connected to superstructures by 
efficient permanent gangways ; ' , . , . . 

(d) ventilators are protected by the trunk, by watertight covers or by other equivalent 
means ; 

(e) open rails are fitted on the weather parts of the freeboard deck in way of the 
trunk for at least half their length ; 

(/) the machinery casings are protected by the trunk, by a superstructure of at 
least standard height, or by a deckhouse of the same height and of equivalent 
strength ; 

(g) the breadth of the trunk is at least 60 per cent of the breadth of the ship ; and 
'(A)""where there is no superstructure, 'the length of the trunk is at least 0.6 L. 
(2) The full length of an efficient trunk reduced in the ratio of its mean breadth 

to Β shall be its effective length. * > 
(3) The standard height of a trunk is the standard height of ;i superstructure other 

than a raised quarter deck. . :. . ■ ,-■■..·■ 
(4) Where the height of a.trunk is less than the standard height, its effective length' 

shall be reduced in the ratio of the actual to the standard height. Where the height 
of hatchway* coamings on the-trunk deck is. less than that required under. Regulation 
15 (1), a reduction from the actual height of trunk shall be made which corresponds 
to the difference between the actual and the required height of coaming. 

Regulation 37 
Deduction for Superstructures and Trunks 

(1) Where the effective length of superstructures and trunks is 1.0 L, the deduction 
from the freeboard shall be 350 millimetres at 24 metres length of ship, 860 millimetres 
at 85 metres length, and 1070 millimetres at 122 metres length and above (14 inches 
at 79 feet length of ship, 34 inches at 279 feet length, and 42 inches at 400 feet length 
and above) ; deductions at intermediate lengths shall be obtained by linear interpolation. 

(2) Where the total effective length of superstructures and trunks is less than 1.0 L 
the deduction shall be a percentage obtained from one of the following tables : 

Percentage of Deduction for Type " A " ships :. 

Total Effective Length of Superstructures and Trunks 

ο lo.1Ljo.2Lro.3Llo.4Llo.5Llo.6Llo.7L 0.8L 0.9LJ 1.0L 

Percentage of deduction j . ' j ! - | 
for all types of ■■ ο · "f. 7 '■ 14 !; 21 '■ ! 31 I 41 Ί 52 ' 63 j 7.5.3I 87:7 l 100 
superstructures ! I ' I ■ , : ■ i 

Percentages at intermediate lengths of superstructures shall be obtained by 
linear interpolation. ;.' ,. , 

http://lo.1Ljo.2Lro.3Llo.4Llo.5Llo.6Llo.7L
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I'ercvutagi of Deduction ft» Tvpe " Β " ships 

\ Total Kffective Length of Superstructures and Trunks 

Ships with fort·· 
castle and 

without detached 
bridge 

Ships with 
forecastle and 
detached bridge 

1 I I . C 

I 

II 

ο l o . i l . 

6-3 

o.i\. 

12.7 

0.31. 

15 

19 

0.4L 

235 

275 

0.5L 

32 

36 

0.6L 

46 

46 

0.7L 

63 

63 

o.SL 

753 

753 

0.9 L 

87.7 

87.7 

1.or. 

100 

1 0 0 

Percentages at intermediate lengths of superstructures shall be obtained by 
linear interpolation. 

(3) For ships of Type " Β " : 
(a) Where the effective length of a bridge is less than 0.2 L, the percentages shall 

be obtained by linear interpolation between lines I and I I . 
(b) Where the effective length of a forecastle is more than 0.4 L, the percentages 

shall be obtained from line II. 
(c) Where the effective length of a forecastle is less than 0.07 L, the above per

centages shall be reduced bv— 
(0.07 L—f) 

Ό:.ο7: \ L 
where f is the effective length of the forecastle. 

Regulation 38 
Sheer 

General : 
(1) The sheer shall be measured from the deck at side to a line of reference drawn 

parallel to the keel through the sheer line at amidships. 
(2) In ships designed with a rake of keel, the sheer shall be measured in relation 

to a reference line drawn parallel to the design load waterline. 
(3) In flush deck ships and in ships with detached superstructures the sheer shall 

be measured at the freeboard deck. 
(4) In ships with topsides of unusual form in which there is a step or break in the 

topsides, the sheer shall be considered in relation to the equivalent depth amidships. 
(5) In ships with a superstructure of standard height which extends over the whole 

length of the freeboard deck, the sheer shall be measured at the superstructure deck. 
Where the height exceeds the standard the least difference (Z) between the actual and 
standard heights shall be added to each end ordinate. Similarly, the intermediate 
ordinates at distances of 1/6 L and 1/3 L from each perpendicular shall be increased, 
hv 0.444 Ζ and o . u i Ζ respectively 

.(b) Where the deck of an enclosed superstructure has at least the same sheer as 
the exposed freeboard deck, the sheer of the enclosed portion of the freeboard deck 
shall not be taken into account. 

(7) Where an enclosed poop or forecastle is <>f standard height with greater sheer 
than that of the freeboard deck, or is of more than standard height, an addition to the 
sheer of the freeboard deck shall be made as pro\ ided in paragraph (12) of this Re
gulation . s 

http://lo.il
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Standard Sheer Profile : 
(8) The ofdi.na.tes of the standard sheer profile are gn en in the following; table 

• Standard Sheer Profile 
(Where 1. is in metres) 

After half 

Forward half 

"Station 

After Perpendicular 

i/6 L from A.P. 

1/3 L from A.P. 

Amidships 

Amidships" 

1/3 L from F.P. 

1/6 L from F.P. 

Forward Perpendicular 

Ordinate 1 Factor 
(in millimetres), ( 

L " 

3 
L , 

11.1 (—M°) 
3 

L 
2.8 (—+10) 

3 
Oi 

0 

 L ' 
5.6 (  + 1 0 ) 

3 : 

L 
22.2 (—ric·) 

3 
L 

50 (—410) 
3 

1 

' 3 :■ ' ·

'· 3 

1 

1 

3 

3 

■1 

v ' · ■ ■ ·  . . t. . .. 

Standard Sheer Profile 
(Where L is in feet) 

| Station | Ordinate (in inches) | Factor 

After 
half .· ■ ■ 

Forward 
half 

After Perpendicular 
1/6 L from A.P. 
1/3 L from A.P. 
Amidships 

Amidships 
1/3 L· from F.P. 
1/6 L from F.P. 
Forward Perpendicular 

0.1 Ljio 
0.0444 L + 4.44 
o .o i i i Lf 1.11 

0 

. . . Ό ' ■ 

0.0222 LH 2.22 
0.0888 Lr 8.88... 
0.2 Lf20 

I , 

 3· 
3 ... 
1 

: I 

3:. 
3 
1 

Measurement of Variation from Standard Sheer Profile : ' 
(9) Where the sheer profile differs from the standard, the four ordinate» of each 

profile in the forward or after half shall be multiplied by the appropriate factors given 
in the table of ordinates. The difference between the sums of the respective pro
ducts and those of the standard divided by 8 measures the deficiency or excess of sheer 
in the forward or after half. The.arithmetical mean of the excess or deficiency in the 
forward and after halves measures the excess or deficiency of sheer. 

(10) Where the after half of the sheer profile is greater than the standard and the 
forward half is less than the standard, no credit shall be allowed for. the part in excess 
and deficiency only shall be measured. 

http://ofdi.na.tes
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(ι ι) Where the forward halt υί the sheer profile exceeds the standard, and the 
after portion of the sheer profile is not less than 75 per cent of the standard, credit 
shall be allowed for the part in excess . where the after part is less than 50 per cent 
of the standard no credit shall be given lor the excess sheer forward. Where the after 
sheer is between ςο per cent and 75 per cent of the standard, intermediate allowances 
mav be granted for excess sheer forward. 

(12) Where sheer credit is given for a poop or forecastle the following formula 
shall be used 

y 1/ 

where s'= sheer credit, to be deducted from the deficiency or added to the ex
cess of sheer, 

y=ditference between actual and standard height of superstructure at 
the end of sheer, 

L '=mean enclosed length of poop or forecastle up to a maximum length 
of 0.5 L, 

L=length of ship as defined in Regulation 3 (1) of this Annex. 
The above formula provides a curve in the form of a parabola tangent to the actual 

sheer curve at the freeboard deck and intersecting the end ordinate at a point below 
the superstructure deck a distance equal to the standard height of a superstructure. 
The superstructure deck shall not be less than standard height above this curve at 
any point. This curve shall be used in determining the sheer profile for forward and 
after halves of the ship. 

('orrection for Variations from Standard Sheer Profile : 
(13) The correction tor sheer shall be the deficiency or excess of sheer (see para

graphs (9) to (11), inclusive of this Regulation), multiplied by— 
" · .  .  ' : .'' S 

0.75—  
2 L 

where S is the total length of enclosed superstructures. 

Addition for Deficiency in Sheer : 
(14) Where the sheer is less than the standard, the correction for deficiency in 

sheer (see paragraph (13) of this Regulation) shall be added to the freeboard. 

Deduction for Excess Sheer : 
(15) In ships where an enclosed superstructure covers ο. 1 L before and 0.1 L 

abaft amidships, the correction for excess of sheer as calculated under the provisions 
of paragraph (13) of this Regulation shall be deducted from the freeboard ; in ships 
where no enclosed superstructure covers amidships, no deduction shall be made from 
the freeboard ; where an enclosed superstructure covers less than 0.1 L before and ο. 1 
L abaft amidships, the deduction shall be obtained by linear interpolation. The 
maximum deduction for excess sheer shall be at the rate of 125 millimetres per 100 
metres of length (1 1/2 inches per 100 feet of length). 

Regula t ion 39 
\ Iillinium Hon 11 tight 

( 1 ;. The bow height defined as the vertical distance "?at the I or ward perpendicular 
between thewaterline correspondm·; i.o the assigned summer freeboard and the de* 
signed trim and the top.of the exposed deck at sidt shall be not less than : 

ιοί ships below 2ςο inci tes ι,, length 
I". 1 ' " , / 

'; 56 I. (1 ) millimetres . 
ςοπ C'k ■ ο nS . ■ ' .. 
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for ships of 250 metres and above in length 
■ 1.36 ' 

' 7000 '  m i l l i m e t r e s . ■ "  '· : 
Cb -chS: "   ■' · ' ■' ■' 

where L is tin length of the· shipinmetres, ' . . ' · " 
Cb is the block' inefficient which is to he taken as' not less.than 0.68' 

OR '■'.'■■■■ 
for ships below Ν20 feet in length ■ . *■ · 

Ι. 1.3η 
0.672 ί . ( ι ) inches . 

1640 Cb 40.68 
for ships of 820 feet and above in length— 

·· 1.36 ■· ■ > · 
275·ό ~ inches ; . .  , · . 

' '  Gb + 0.68 ..:■  ; ■ =. 
where L is the length of the ship in feet— < ' 

Cb is the block coefficient which is to be taken as not less than 0.68 
(2) Where the bow height required in paragraph (1) of this Regulation is obtained 

by sheer, the sheer shall extend for at least 15 per cent of the length of the ship mea
sured from, the forward perpendicular. Where it is obtained by fitting a superstruc
ture, such, superstructure shall extend from the stem toapoint at least 0.07 L abaft 
the forward perpendicular, and it shall comply with the following requirements : 

(a) for ships not over too metres (328 feet) in length it shall be enclosed as de
fined in' Regulation 3 (10), and : 

(6) for ships over 100 metres (328 feet) in length it need not comply with Regu
lation 3 (10) but shall be fitted with closing appliances to, the satisfaction 
of the Administration. 

(3) Ships which, to suit exceptional, operational requirements, cannot meet the 
requirements of paragraphs (1) and (2) of this Regulation may be given special consi
deration by the Administration. 

Regulation 40 
Minimum Freeboards 

Summer Freeboard : ... ... ,, t. " . 
(1) The minimum freeboard in summer shall be the freeboard derived from the 

tables in Regulation 28 as modified by the corrections in Regulations 27, as.applicable, 
29 3°' 3 1 ' 32> 37> 3^ an<^· 'f applicable, 39. 

(2) The freeboard in salt water, as calculated in accordance with paragraph (1) 
of this Regulation, but without the correction for deck line, as provided by Regula
tion 32,'shall not be less than 50 .millimetres (2. inches). For ships having^ in position 
ι hatchways with .covers which do not comply With the requirements of Regulations 
15 (7), 16 or 26, the freeboard shall be not less than 150 millimetres (6 inches). 

Tropical Freeboard : ■. 
(3) The minimum freeboard in the Tropical Zone shall be the freeboard obtained 

by a deduction from the summer freeboard of one fortyeighth of the summer draught 
measured from the top of the keel to the centre of the ring of the load line mark. 

(4) The freeboard in salt water, as calculated in accordance with paragraph (1) 
of this Regulation, but without the correction for deck line, as provided by Regulation 
^2, shall not be less than 50 millimetre's (2 inches). For ships having in position 1 
hatchways with covers which do not comply with the requirements of Regulations 
1 5 (7). i ° o r 2°> f'1(:' freeboard'shall be not less than ι ςο millimetres (6 inches). 

Winter Freeboard . 
(5) The minimum freeboard in winter shall be tin freeboard obtained by an addi

tion to the summer freeboard of one fortyeighth of summer draught, measured from 
the top of the keel to the centre of the ring of the load line mark. 
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Winter North Atlantic Freeboard : 
(6) The minimum freeboard for ships of not more than' too metres (328 feet) in 

length, which enter any part of the North Atlantic defined in Regulation 52 (Annex 
11) during the winter seasonal period, shall be the winter freeboard plus 50 millimetres 
{2 inches). For other ships, the Winter North Atlantic Freeboard shall be the winter 
freeboard. 

Fresh Water Freeboard . 
(7) The minimum freeboard in fresh water of unit density shall be obtained by 

deducting from the minimum freeboard in salt water : 
Δ 

centimetres (inches) 
40 Τ 

where Δ = displacement in salt water in tons at the summer load waterline, 
Τ = tons per centimetre (inch) immersion in salt water at the summer 

load waterline. 
(S) Where the displacement at the summer load waterline cannot be certified, the 

deduction shall be one fortyeighth of summer draught, measured from the top of the 
keel to the centre of the ring of the load line mark. 

CHAPTER IV.—SPECIAL REQUIREMENTS FOR SHIPS 
ASSIGNED TIMBER FREEBOARDS 

Regulation 41 
Application of this Chapter 

Regulations 42 to 45 inclusive apply only to ships to which timber load lines are 
assigned. 

Regulation 42 
Definitions 

Timber Deck Cargo : 
(1) The term " timber deck cargo " means a cargo of timber carried on an un

covered part of a freeboard or superstructure deck. The term does not include wood 
pulp or similar c a r g o . / 

Timber Load Line : 
(2) A timber deck cargo may be regarded as giving a ship a cenain additional buoy

ancy and a greater degree of protection against the sea. For that reason, ships carry
ing a timber deck cargo may be granted a deduction of freeboard calculated according 
to the provisions of Regulation 45 and marked oil the ship's side in accordance with 
the provisions of Regulation 6 (3) and (4). However, in order that such special free
board may be granted and used, the timber deck cargo shall comply with certain 
conditions which are laid down in Regulation 44, and the ship itself shall also comply 
with certain conditions relating to its construction which are set out in Regulation 43 

Regulation 43 
Construct ion of Ship 

Superstructure : 
(1) Ships shall have a forecastle of at least standard height and a length of at least 

c.07 L. hi addition, if the ship is less than 100 metres (328 feet) in length, a poop 
of at ieast standard height, or a raised quarter deck .vith either a deckhouse or a strong 
steel hood of at least the same toU1 height shall be' fitted aft. 

Douhl·.' Bottom Tanks : , . . . . , . . , 
= 2) Doable bottom ianks where fitted within the midship half length of the ship 

ahall have adequate watertight longitudinal subdivision. 
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Bulwarks : . < ■ ' ■ ■ ' 
(3) The ship shall be fitted either with permanent bulwarks at least 1" metre (^) 1 j 

inches) in height, specially stiffened on the upper edge and supported bv strong bul
wark stays attached to the deck and provided with necessary freeing ports.' or with 
efficient rails of the same height and of specially strong construction. 

Regulation 44 
Stowage 

(leneral ■■ 

(1) Openings in the weather deck over which cargo is stowed shall be securely 
closed and battened down. The ventilators shall be efficiently protected. 

(2) Timber deck cargo shall extend over at least the entire available length which 
is the total length of the well or wells between superstructures. Where there is no 
limiting superstructure at the after end, the timber shall extend at least to the after 
end of the aftermost hatchway. The timber shall be stowed as solidly as possible 
to at least the standard height of the superstructure. 

(3) On a ship within a seasonal winter zone in winter, the height of .the deck cargo 
above the weather deck shall not exceed onethird of the extreme breadth of the ship. 

(4) The timber deck cargo shall be compactly stowed, lashed and secured. It 
shall not interfere in any way with the navigation and necessary work of the ship. 

ί' ρ rights : 
(5) Uprights, when required by the nature of the timber, shall be of adequate 

strength considering the breadth of the ship ; the spacing shall be suitable for the 
 length and character of timber carried, but shall riot exceed 3 meters (9.8 feet). Strong 

angles or metal sockets or equally efficient means shall be provided for securing the 
uprights. 

Lashings : 
(6) Timber deck cargo shall be efficiently secured throughout its length by inde

pendent overall lashings spaced not more than 3 metres (9.8 feet) apart. Eye plates 
for these lashings shall be efficiently attached to the sheer strake or to the deck stringer 
plate at intervals of not more than 3 metres (9.8 feet). The distance from an end bulk
head of a superstructure to the first eye plate shall be not more than 2 metres (6.6 feet). 
Eye plates and lashings shall be provided 0.6 metres (23 1/2 inches) and 1.5 metres 
(4.9 feet) from the ends of timber deck cargoes where there is no bulkhead. 

(7) Lashings shall be not less than 19 millimetres (3/4 inch) close link chain or 
flexible wire rope of equivalent strength, fitted with sliphooks and turnbuckles, which 
shall be accessible at all times. Wire rope lashings shall have a short length of long 
link chain to permit the length of lashings to be regulated. 

(8) When timber is in lengths less than 3.6 metres (11.8 feet) the spacing of the 
lashings shall,be redμced or other suitable provisions made to suit the length of timber. 

(9).All fittings required for securing the lashings shall be of strength correspond
ing to the strength of the lashings. 

Stability : 
(10) Provision shall be made for a safe margin of stability at all stages of the vo

yage, regard being given to additions of weight, such as those due to absorption of 
water and icing and to losses of weight such as those due to consumption of fuel arid 
stores.. ' 
Protection of Crew, Access to Machinery Spaces, etc. . 

(11) In addition to the requirements of Regulation 25 (5) ot this Annex guardrails 
or life lines spaced not more than 33 centimetres (13 incites) apart vertically shall be 
provided on each side of the deck cargo to a height of at least 1 metre (39 1 2 inches) 
above the cargo. 
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Steering Arrangements : 
(12) Steering arrangements shall be effectively protected from damage by cargo 

and, as far as practicable, shall be accessible. Efficient provision shall be made for 
steering in the event of a breakdown in the main steering arrangements. 

Regulation 45 
Computation for Freeboard 

(1) The minimum summer freeboards are computed in accordance with Regula
tions 27 (5), 27 (6), 27 (11), 28, 29, 30, 31, 32, 37 and 38, except that Regulation 37 
is modified by substituting the following percentages for those given in Regulation 37 : 

Total Effective Length of Superstructures 

ο | ο. ι L10.2L j 0.3L 10.4L J 0.5L J 0.6L 10.7L J 0.8L 10.9L 11 .o.L 

Percentage of deduction 
for all types of 
superstructure 

2 0 3 1 42 53 ■ 64 70 76 82 88 94 IOO 

Percentages at intermediate lengths of superstructures shall be obtained by 
linear interpolation. 

(2) The Winter Timber Freeboard shall be obtained by adding to the Summer 
Timber Freeboard one thirtysixth of the moulded summer timber draught. 

(3) The Winter North Atlantic'Timber Freeboard shall be the same as the Winter 
North Atlantic Freeboard prescribed in Regulation 40 (6). 

(4) The Tropical Timber Freeboard shall be obtained by deducting from the Sum
mer Timber Freeboard one fortyeighth of the moulded summer timber draught. 

(5) The Fresh Water Timber Freeboard shall be computed in accordance with 
Regulation 40 (7) based on the summer timber load waterline. 

ANNEX II ' 

ZONES, AREAS AND SEASONAL PERIODS 
The zones and areas in this Annex are, in general, based on the following criteria : 
Summer not more than 10 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more. 
Tropical —not more than i"per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more. 

Not more than one tropical storm in 10 years in an area of 50 square 
in any one separate calendar month. 

In certain special areas, for practical reasons, some degree of relaxation has been 
found acceptable. 

A chart is attached to this Annex to illustrate the zones and areas defined below. 

Regulation 46 
Northern Winter Seasonal Zones and Area 

(1) North Atlantic Winter Seasonal Zones' I and II . 
(a) The North Atlantic Winter Seasonal Zone I lies within the meridian of longi

, «... tude 50°W from the coast of Greenland to latitude 45°N, thence the parallel 
of latitude 4<;0N to longitude 15 VV, thence the meridian of longitude i5°W 

to latitude 6o°N, thence the parallel of latitude 60' Ν to the. Creenwieh Me
ridian, thence this meridian northwards 

Seasonal periods 
W I N T E R 
S L M M E R 

16 October to 15 April 
16 April to 15 October 
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(Λ) The North Atlantu YVntier Seasonal Zone II lies within the meridian of 
longitude 68c3o"W horn cite eoasi cA the United Stales to latitude 4.o°N, 
thence the. rhumb line to the point latitude 3·6°Ν, longitude 73°W, thence the 
parallel of latitude }f» } \ to longitude 25°W. and thence the rhumb line to 
(.'apt Tnrtnana 
Excluded from this znm· are tin.· Morth Atlantic Winter Seasonal Zone I and 
the Baltic Sea bounded by the parallel of the latitude of The Skaw in the 
Skagerrak. 

Seasonal periods 
WINTER : ι November to 31 March 
SUMMER 1 April to 31 October 

(2) North. Atlantic Winter Seasonal Area : 
The boundary of,the North Atlantic Winter Seasonal Area is— 

the meridian of longitude 68°3o'W from the coast of the United States to la
litude 4θ°Ν, thence the rhumb line to the southernmost intersection of the 
meridian of longitude 61 W with the coast of Canada and thence the east coasts 
of Canada and the United States. 

Seasonal periods : 
For ships over 100 metres (328 feet) in length : 

WINTER : 16 December to 15 February 
SUMMER : 16 February to 15 December 

For ships of 100 metres (328 feet) and under in length : 
WINTER : 1 November to 31 March 
SUMMER : 1 April to 31 October 

(3) North Pacific Winter Seasonal. Zone : 
The southern boundary of the North Pacific Winter Seasonal Zone is— 

the parallel of latitude 5θ°Ν from the east coast of the USSR to the west coast 
of Sakhalin, thence the west coast of Sakhalin to the southern extremity of 
Kurilion, thence the rhumb line to Wakkanai, Hokkaido, Japan, thence the 
east and south coasts of Hokkaido to longitude i45°E, thence the meridian of 
longitude i45°E to latitude 35°N, thence the parallel, of latitude 35°N to 
longitude I50°W and thence the rhumb line to the southern extremity of Dall 
Island, Alaska. 

Seasonal periods : 
WINTER : 16 October to 15 April 
SUMMER : 16 April to 15 October 

Regula t ion 47 
Southern Winter Seasonal Zone 

The northern boundary of the Southern Winter Seasonal Zone is— 
the rhumb line from the eaat coast of the American continent at CapeTres Puiitas 
to the point latitude 34°S, longitude 5o°W, thence the parallel of latitude 340!?. 
to longitude i7°E, thence the rhumb line to the point latitude 35°io'S, longitude 
20Έ, thence the rhumb line to the ooint latitude 34°S, longitude 28°E, thei;ce 
along the rhumb line to the point latitude 25°3o'S, longitude i i 8°u , '<AA thence 
the rhumb \\m to Cape Grin; on the northwest coast of TVsmanifi ; thence 
along the north and east coas:s of Tasmania 10 :he southernmost point of Brvny 
Island, thence the rhumb line to Slack Rock Point on Stewart Island, thence 
the rhumb line to the pohut ' rc tude Λ$°&, longitude \ηο°Ε, thence along the 
rhumb line to the point latitude 33 S, longitude 170 W. and thrence ihe parallel 
of latitude 33°S to ihe 'west coast of the American continent. 

Seasons' periods : . · , . . . · 
W I N T E R · ν 6 Apr il· to 15 October. 
SUMMER : «5 October to 15 April 



683 

Regulation 48 

'tropical Zone 

(1) Northern Boundary of the Ί"rapical Zone 

The northern boundary <>t the Tropical ' / o n e is-

the parallel of latitude 13 Ν "from'the east: coast of the American continent to 
longitudeoo YV, thence the rhumb line to the point latitude io°N, longitude 58°W, 
thence the parallel of latitude io°N to longitude 20°W, thence the meridian 
of longitude 20°W to latitude 3θ°Ν and thence the parallel of latitude 3o°N to 
the west coast of Africa ; from the east coast of Africa the parallel of latitude 8°N 
to longitude 7o°E, thence the meridian of longitude 7θ°Ε to latitude 13 N, 
thence the parallel of latitude i3°N to the west coast of India; thence the south 
coast of India to latitude ib°3o'N on the east coast of India, thence the 
rhumb line to the point latitude 9°N, longitude 82°E, thence the meridian of 
longitude 82 Ε to latitude 8°N, thence the parallel of latitude 8°N to the west 
coast of Malaysia, thence the coast of South-East Asia to the east coast of Viet-
Nam at latitude io°N, thence the parallel of latitude io°N to longitude i45°E, 
thence the meridian .of longitude 145Έ to latitude I3°N and thence the parallel 
of latitude i3°N to the west coast of the American continent. 

Saigon is to be considered as being on the boundary line of the Tropical Zone 
and the Seasonal Tropical Area. 

(2) Southern Boundary of the Tropical Zone : 

The southern boundary ol the Tropical Zone is— 
the rhumb line from the Port of Santos, Brazil, to the point Where the meridian 
of longitude 40°W intersects the Tropic of Capricorn ; thence the. Tropic of 
Capricorn to the west coast of Africa ; from the east coast of Africa the parallel 
of latitude 2o°S to the west coast of Madagascar, thence the west and north 
coasts of Madagascar to longitude 50Έ, thence the meridian of longitude 5θ°Ε 
to latitude io°S, thence the parallel of latitude io°S to longitude 9 8 Έ , thence 
the rhumb line to Port Darwin, Australia, thence the coasts of Australia and 
Wessel Island eastwards to Cape Wessel, thence the parallel of latitude n ° S 
to the west side of Cape York ; from the east side of Cape York the parallel of 
latitude 1 t°S to longitude i5o°W, thence the rhumb line to the point latitude 26°S, 
longitude 75°W, and thence the rhumb line to the west coast of the American 
continent at latitude 3o°S. . - . 

Coquimbo and Santos are to be considered as being on the boundary line of 
the Tropical and Summer Zones. 

(3) Areas to be included in the Tropical Zone: ν , 

The following areas are to be treated as included in the Tropical Zone-
r :- .. 

(a) The Sue/ Canal, the Red Sea and the Gull ol Aden, from Port Said to the 
meridian of longitude· 45°E. 

\dcn and Berbera are to be considered .is being on ihe boundary line 
ol the Tropical Zone and tin· Seasonal Tropical Area. · 

(b) The fVrsi;m Gul t t<> ilu rnt ndian <>| longitude ς<) I. 

(c) The area hounded by.' the parallel ol latitude 22 S · from the east coast of 
Australia to the Great Barrio Reef, thence the Greal Barrier Reef to latitute 
1 1 S. The northern bound;ii'\ ol the area is the southern boundary of the 
Tropical Zone. . 
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Regulat ion 49 
Seasonal Tropical Areas 

r i l e :ulliivv 111̂ 1 in '""», .,s. >n;ii I ' r o p u i i l A r e a s 

i l l I11 1 he \nrth I /Ian In 

All ΛΥΜΑ hoi l l l l l e i i 
on tlu north h\ the rhumb line from Cape Catochc, Yucatan, to Cape San 
Antonio, Cuba, the north coast of Cuba to latitude 20 Ν and thence the 
parallel ot latitude 20 Ν to longitude 20°\V . 
on the west by the. coast of the American continent ; 
on the south and east by the northern boundary of the Tropical Zone. 

Seasonal periods 
TROPICAL 1 November to 15 July 
SUMMER : 16 July to 31 October 

(2) //; the Arabian Sea : 
An area bounded— 

on the west by the coast of Africa, the meridian of longitude 45°E in the Gulf 
of Aden, the coast of South Arabia and the meridian of longitude 59°E in the 
Gulf of Oman ; 

on the north and east bv the coasts of Pakistan and India , 
on the south by the northern boundary of the Tropical Zone. 
Seasonal periods : 

TROPICAL 1 September to 31 May 
SUMMER : 1 June to 31 August 

(3) /// the Bay of Bengal : 
The Bay of Bengal north of the northernboundary of the Tropical Zone. 

Seasonal periods : 
TROPICAL : 1 December to 30 April 
SUMMER : 1 May to 30 November 

(4) In the South Indian Ocean : 
(a) An area bounded— 

on the north and west by the southern boundary of the Tropical Zone and the 
east coast of Madagascar ; 
on the south by the parallel of latitude 20°S ; 
on the east by the rhumb line from the point latitude 20 S, longitude 50"E, 
to the point.latitude i5°S, longitude 5i°3o'E, and thence by the meridian of 
longitude 5ΐ°3θΈ to latitude io°S. 

Seasonal periods : 
TROPICAL : 1 April to 30 November 
S U M M E R : 1 December to 31 March 

(b) An area bounded

011 the north by the southern boundary of the Tropical Zone ; 
<>n the east by the coast of Australia . 
on the south by the parallel of latitude 15 S from longitude 51 30Έ, to 
longitude 120"E and thence the meridian of longitude ΐ2θ?Ε to the coast of 
Australia . 
on the west by the meridian ol longitude 51 30Έ. 

Seasonal periods : 
TROPICAL 1 May to 30 November 
SUMMER : 1 December to 30 April 

file:///nrth
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(5") In the China Sea : 
An area bounded— 

on the west and north by the coasts of Viet-Nam and China from latitude 
to°N to Hong Kong ; 
on the east by the rhumb line from Hong Kong to the Port of Sual (Luzon Island) 
and the west coasts of the Islands of Luzon, Samar and Leyte to latitude io°N : 
on the south by the parallel of latitude io°N. 
Hpng Kong and Sual are to be considered as being on the boundary of the 
Seasonal Tropical Area and Summer Zone. 

Seasonal periods : 
TROPICAL : 21 January to 30 April 
SUMMER : 1 May to 20 January 

(6) In the North Pacific : 
(a) An area bounded— 

on the north by the parallel of latitude 25°N ; 
on the west by the meridian of longitude 160Έ ; 
on the south by the parallel of latitude I3°N ; 
on the east by the meridian of longitude i30°W ; 

Seasonal periods : 
TROPICAL : 1 April to 31 October 
SUMMER : 1 November to 31 March 

(b). An area bounded;— 
on the north and east by the west coast of the American continent ; on the west 
by the meridian of longitude i23°W from the coast of the American continent 
to latitude 33°N and by the rhumb line from the point latitude 33°N, longitude 
i23°W, to the point latitude i3°N, longitude io5°W ; 

on the south by the parallel, of latitude i3°N. 
Seasonal periods : 

TROPICAL 1 March to 30 June and 
1 November to 30 November 

S U M M E R : 1 July to 31 October and 
1 December to 28/29 February 

(7) In the South Pacific : 
(a) The Gulf of Carpentaria- south of latitude n ° S . 

Seasonal periods : 
TROPICAL : 1 April to 30 November 
SUMMER : 1 December to 31 March 

(6) An area bounded— 
on the north and east by the southern boundary of the Tropical Zone ; 
on the south by the Tropic of Capricorn from the east coast of Australia to 
longitude i50°W, thence by the meridian of longitude i50°W to latitude 2o°S 
and thence by the parallel of latitude 2o"S to the point where it intersects the 
southern boundary of the Tropical Zone 
on the west by the boundaries of. the area within the Great barrier Keet in 
eluded in the Tropical Zone and bv the east coast ol Australia. 

Seasonal periods f 
TROPICAL 1 April to 30 November > 
SUMMER ι December to 31 March 
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Regulation 50 

Summer Zones 

Thi remaining areas constitute the Summer, Zone^ 

However, tor ships ot 100 metres (328 feet» and under m length, the area bounded— 

on the north and west by the east coast of the United States ; 

on the east by the meridian of longitude 68°3o'W from the coast of the United 
States to latitude 4ouN and thence by the rhumb line to the point latitude 36°N, 
longitude 73°W ; 

on the south by the parallel of latitude 30°N ; 

is a Winter Seasonal Area. 

Seasonal periods : 
WINTER : ι November to 31 March 
SUMMER : ι April to 31 October 

Regulation 51 

Enclosed Seas 
(1) Baltic Sea : 

This sea bounded by the parallel of latitude of The Skaw in the Skagerrak is 
included in the Summer Zones. 

However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, it is a Winter 
Seasonal Area. 

Seasonal periods : 
WINTER : 1 November to 31 March 
SUMMER : 1 April to 31 October 

(2) Black Sea : 
This sea is included in the Summer Zones. 

However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, the area north 
of latitude 44°N is a Winter Seasonal Area. 

Seasonal periods : 
WINTER : 1 December to 28/29 February 
SUMMER : 1 March to 30 November 

(3) Mediterranean : 
This sea is included in the Summer Zones. 

However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, the area bounded— 
on the north and west by the coasts of France and Spain and the meridian of 
longitude 3°E from the coast of Spain to latitude 4θ ρΝ ; 
on the south by the parallel of latitude 4θ°Ν from longitude 3°E to the west 
coast of Sardinia ; 
on the east by the west and north coasts of Sardinia from latitude 4θ°Ν to lon
gitude 9°E, thence by the meridian of longitude 9 Έ to the south coast of Cor
sica, thence by the west and north coasts of Corsica to longitude 9°Ε and thence 
by the rhumb line to Cape Sicie ; 
is a Winter Seasonal Area. 
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16 December to 15 March 
16 March to 15 December 

Seasonal periods 
W I N T E R , : 
SUMMER 

(4) Sea of Japan : 
This sea south of latitude 5θ°Ν is included in the Summer Zones. 
However, for ships of too metres (328 feet) and under in length, the area be
tween the parallel of latitude 50°N and the rhumb line from the east coast of 
Korea at latitude 38°N to the west coast of Hokkaido, Japan, at latitude 43 ° 
12 'N is a Winter Seasonal Area. 

Seasonal periods 
W I N T E R : 
S U M M E R : 

r December to 28/29 February 
1 March to 30 November 

Regulation 52 
The Winter North Atlantic Load Line 

The part of the North Atlantic referred to in Regulation 40 (6) (Annex I) com

prises : . . . , .  . , . ' ' 
(a) that part of the North Atlantic Winter Seasonal Zone II which lies between 

the meridians of i5°W and 5o°W ; 
(b) the whole of the North Atlantic Winter Seasonal Zone I, the Shetland Is

lands to be considered as being on the boundary. 

ANNEX III 
CERTIFICATES 

I N T E R N A T I O N A L L O A D  L I N E CERTIFICATE (1966) 

(Official Seal) ] 
Issued under the provisions of the International Convention on t o a d Lines, 1966, 

under the authority of the Government of— 

 (full official designation <of the counrty) 

by (full official designation of the competent person or organization 

recognized under the provisions of the International Convention 

on Load Lines, 1966) 

Name of 
Ship 

Distinctive 
Number on Letters 

Port of Registry Length (L) as defined 
in Article 2 (8) 

Freeboard assigned as 
A new ship 

An existing ship 

Νοτκ 

Type of ship : : " 
Type " A " 
Type "B "■■ ! ■ ' 
Type " Β " with.rcduced freeboard 
Type " Β " .with increased freeboard 

Freeboards and load lines which are not applicable need not be entered 
on the certificate. 

* Delete whatever is inapplicable. 
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Freeboard rr 
Tropical 
Summer 

Winter 
Winter 

North Atlantic 
Timber tropical 
Timber summer 
Timber winter 
Timber winter 

North Atlantic 
Allowance for fresh 

For timber freeboards. 
The upper edge of 

is mm. (inches) 

om deck line 
mm. (inches) (T) 
mm. (inches) (S) 

mm (inches) l VV> 

mm. (inches) (WNA) 
mm. (inches) (LT) 
mm. (inches) (LS) 
mm. (inches) (LW) 

I oad line . 
mm. (inches) above (S) 

I 'ppei edge of line through 
centre of ring 

mm. (inches) below (8) 

mm. (inches) below (S) 
mm. (inches) above (LS) 
mm. (inches) above (S) 
mm. (inches) below (LS) 

mm. inches) (LWNA) mm. (inches) below (LS) 
water for all freeboards other than timber mm. (inches), 

mm. (inches). 
the deck line from which these freeboards are measured 

deck at side. 

LI 

LS 
LW 

IOTA 
-Θ-

TP 

,vnu 

Date of initial or periodical survey '.''. ...'..'. 
This is to certify that this ship has been surveyed and that the freeboards have been 

assigned and load lines shown above have been marked in accordance with the Interna
tional Convention on Load Lines, 1966. 

This certificate is valid until , subject to periodical 
inspections in accordance with Article 14 (1) (c) of the Convention. 

Issued at 
(Place of issue of certificate) 

.19 
(Date of issue) (Signature of official issuing the certificate) 

and/or 
(Seal of issuing authority) 

If signed, the following paragraph is to be added : 
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government 

to issue this certificate. 

(Signature) 
NOTES : 1. When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, 

deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and 
all other materials recjuired for consumption between the point of departure 
and the sea. 
2. When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line 
may be submerged by the amount of the fresh water allowance shown 
above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made 
proportional to the difference between 1.025 an<* t n e actual density. 
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REVERSE OF CERTIFICATE 

This is to certify that at a periodical inspection required by Article 14 (1) (c) of the 
Convention, this ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention. 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

Place ; Date :. 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

The provisions of the Convention being fully complied with by this ship, the 
validity of this certificate is, in accordance with Article 19 (2) of the Convention, extended 
until, .. . . 

Place :: ' Date.. .'.'.....'....'. .'.: ...'. .';..'; 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

I N T E R N A T I O N A L LOAD LINE E X E M P T I O N C E R T I F I C A T E 

(Official Seal) . ; · . . . . 

Issued under the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966, 
; 'under the authority of. the Government of— ! ■■,■ 

{full official designation of the country) 

(full official designation of the competent person or organization) 
by ..·......·.·...... .. , 

recognized under the provisions of the International·Convention' ;A 

on Load Lines, 1966, 

Name of Ship 

■ ; ■ . 

Distinctive Number 
. or Letters 

Port of Registry 

0 

This is to certify that the abovementioned ship is exempted from the provisions 
of the 1966 Convention, under the authority conferred by Article 6 (2)/Article 6 (4)* 
of the Convention referred to above. . . . 

♦Delete whichever is inapplicable. 
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The provisions of the Convention from which the ship is exempted under Article 
6 (2) are 

The voyage, for which exemption is granted under Article 6 (4) is : 
From 

To 

Conditions, if any, on which the exemption is granted under either Article 6 (2) or 
Article 6 (4) : 

This certificate is valid until subject, where approp
riate, to periodical inspections in accordance with Article 14 (1) (c) of the Convention. 

Issued at 
(Place of issue of certificate) 

; *9 -. 
(Date of issue) (Signature of official issuing the certificate) 

andI or 
(Seal of issuing authority). 

If signed, tfte following paragraph is to be added : 
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to 

issue this certificate. 

(Signature) 

REVERSE OF CERTIFICATE 

This is to certify that this ship continues to comply with the conditions under which 
this exemption was granted. 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 

This ship continues to comply with the conditions under which this exemption was 
granted and the validity of this certificate is, in accordance with Article 19 (4) (a) of the 
Convention, extended until 

Place Date 
Signature and/or Seal of issuing authority. 
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ATTACHMENT ζ 

RECOMMENDATIONS 

The following are the Recommendations adopted by the Conference : 

Recommendat ion ι 
Denunciation of the International Convention respecting 

Load Lines, 1930 
The Conference recommends— 

(1) that Governments should accept the International Convention on Load Lines, 
1966, at as early a date as possible and that the Governments which become 
Parties to that Convention should denounce the International Convention 
respecting Load Lines, 1930, and should cooperate with one another with a 
view to ensuring that their respective denunciations become effective on a 
date two years after the date on which the 1966 Convention comes into force ; 

(2) that Governments denouncing the 1930 Convention should bear in mind the 
provisions of the 1966 Convention relating to existing ships, in particular 
Article 4 (4). 

Recommendat ion 2 
Ships not subject to the International Convention on Load Lines, 1966 

The Conference recommends that such regulations as may be made by any of the 
Contracting Governments relating to— 

(1) its new ships of less than 24 metres (79 feet) in length on international voyages ; 
(2) its existing ships of less than 150 tons gross engaged on international voyages ; 
(3) its ships engaged on national voyages of an exposed nature, embracing the same 

hazardous elements as are normally encountered on international voyages 
should, so far as practicable and reasonable, be framed in accordance with the principles 
and provisions of the International Convention on Load Lines, 1966. 

Recommendat ion 3 
Minimum Freeboards for Fishing Vessels 

The Conference, having discussed the possibility of assigning load lines to fishing 
vessels, recommends that the InterGovernmental Maritime Consultative Organization 
should pursue studies on the minimum freeboard for such vessels with a view to estab
lishing recommended international standards for minimum freeboard of fishing vessels. 

Recommendat ion 4 
Consolidation of Conventions 

The Conference, recognizing the common aims of the International Convention for 
the Safety of Life at Sea, i960 and the International Convention on Load Lines, 1966, 
concerning the safety of life and property at sea, recommends that the InterGovern
mental Maritime Consultative Organization should consider the relationship between 
the provisions of the two1 Conventions with a view to suggesting how they could be con
solidated in a single international convention. 

Recommendat ion 5 
Boundaries between Inland Waters and the Sea 

The Conference recommends that each Contracting Government should make 
available to any other Contracting Government, on request, particulars of the boundaries 
between inland waters and the sea which it will use for the purposes of Article 12 (3) 
of the international Convention on Load Lines, 1966. 

Γ>!—ώθί· <\ '•(Τ) Ί: .■r"ior:ry f)r, Hiτρισκής Δημοκρατίας, έν ΛευκωσΙςι. 


