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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ' Άρ. 1395 της 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί τοϋ Διεθνούς Ναυτιλιακού 'Οργανισμού 
(Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διό δημοσιεύ
σεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 58 τοΟ 1977 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ 
ΤΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Επειδή ή Συνέλευσις του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβου Προοίμιον. 

λευτικου 'Οργανισμού δι' αποφάσεως αύτης ύπ' αριθμόν Α358(ΙΧ) 
της 14ης Νοεμβρίου, 1975, έψήφισε, συμφώνως τω &ρθρω 52 της 
Συμβάσεως περί τοΟ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευ
τικού ΌργανισμοΟ, ώρισμένας τροποποιήσεις της Συμβάσεως ώς 
αΰται εκτίθενται έν τω Πίνακι. ntw£. 

ΚαΙ επειδή αί τροποποιήσεις αδται, έγκριθεΐσαι ύπό τοΟ Υπουρ
γικού Συμβουλίου δια της ύπ' άρ. 15.919 και ήιμερομηνίαν 9ην 
Ιουνίου, 1977, 'Αποφάσεως αύτου, δέον όπως κυρωθώσι διά νόμου 
ψηφιζομένου ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων. 

Διά ταΰτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 
περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού ΌργανισμοΟ (Τροποποιήσεις) τ1τλο<'· 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1977 και θά άναγινώσκηται όμου μετά των 
περί της Συμβάσεως περί τοΟ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακοΰ Συμ
βουλευτικού ΌργανισμοΟ (Κυρωτικών) Νόμων τοΟ 1973 και 1975 73τοϋιΐ973 
(έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος»), ό δέ βασικός 59TOO 1975. 
νόμος και ό παρών Νόμος θά αναφέρονται όμοΟ ώς οι περί της 
Συμβάσεως περί τοΟ Διεθνούς Ναυτιλιακού ΌργανισμοΟ ('Κυρω
τικοί) Νόμοι τοΟ 1973 εως 1977. 

2. Αί ύπό τής Συνελεύσεως του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακοΰ κόρωσις 
Συμβουλευτικού ΌργανισμοΟ δι' αποφάσεως αύτης ύπ' άρ. τώντραπο
Α.358(ΙΧ) και ήμερομηνίαν Μην Νοεμβρίου, 1975, γενόμεναι τρο ^ ζ ί ξ ^ 
πσποιήσεις της Σ υμβάσεως, ώς αδται εκτίθενται έν τφ άγγλικω βάσεως. 

(1133) 
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l i u xu
' πρωτοτυπώ F.U; ΤΟ Πρώτολ' Μέρος του Πίνακας του παρόντος Νόμου 

ιΐι>ι.Η,·>. και ι*ν μ.· i!u|»pi.Wt.i eic τΛ Λί.ύΐί·.ρο\· Μέροι. t u p Πίνηκ ί» : , ΓΜΛ· ννΟ 
Mtpor, παρόντος κυροΰντα ι : . 
Μέροι·. Νοε ί τα ι ο τ ι εν περ ιπτώσε ι αντ ιθέσεως μεταξύ των ουο κε ίμενων 

υπερισχύει τ ο ε ις τ ο Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκ τ ι θέμενον 
κείμενον. 

Π1ΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERGOVERNMENTAL 

MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION 

Title of the Convention 
The existing title of the Convention is replaced by the following : 

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 
Article 1 

The existing text of paragraph (a) is replaced by the following: 
The purposes of the Organization are : 
(a) To provide machinery for cooperation among Governments 

in the field of governmental regulation and practices relating to 
technical matters of all kinds affecting shipping engaged in inter
national trade ; to encourage the general adoption of the highest 
practicable standards in matters concerning maritime safety, efficiency 
of navigation and the prevention and control of marine pollution 
from ships ; and to deal with legal matters related to the purposes 
sot out in this Article*; 

Article 3 
The exisling text is replaced by the following: 

In order to achieve the purposes set out in Part I, the Organization 
shall: 

(a) Subject to the provisions of Article 4, consider and make 
recommendations upon matters arising under Article 1 (a), (b) and 
(e) that may be remitted to it by Members, by any organ or 
specialized agency of the United Nations or by any other inter
governmental organization or upon matters referred to it under 
Article Ι id) ; 

(b) Provide for the drafting of conventions, agreements, or other 
suitable instruments, and recommend these to Governments and to 
intergovernmental organizations, and convene such conferences as 
may be necessary ; 

(c) Provide machinery for consultation among Members and the 
exchange of information among Governments; 

(d) Perform functions arising in connection with paragraphs (a), 
(b) and (c) of this Article, in particular those assigned to it under 
international instruments relating to maritime matters. 

Article 12 
The existing text is replaced by the following: 

The Organization shall consist of an Assembly, a Council, a 
Maritime Safety Committee, a Legal Committee, a Marine Environ
ment Protection Committee and such subsidiary organs as the 
Organization may at any time consider necessary and a Secretariat. 
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Article 16 
The existing text is replaced by the following: 

The functions of the Assembly shall be : 
(a) To elect at each regular session from among its Members, 

other than Associate Members, its President and two Vicepresidents 
who shall hold office until the next regular session; 

(b) To determine its own Rules of Procedure except as otherwise 
provided in the Convention ; 

(c) To establish any temporary or, upon recommendation of the 
Council, permanent subsidiary bodies it may consider to be necessary; 

(d) To elect the Members to be represented on the Council as 
provided in Article 18; 

(e) To receive and consider the reports of the Council, and to 
decide upon any question referred to it by the Council; 

(f) To approve the work programme of the Organization; 
(g) To vote the budget and determine the financial arrangements 

of the Organization, in accordance with Part XI; 
(h) To review the expenditures and approve the accounts of the 

Organization ; 
(i) To perform the functions of the Organization, provided that 

in matters relating to Article 3 (a) and (b), the Assembly shall refer 
such matters to the Council for formulation by it of any recom
mendations or instruments thereon ; provided further that any recom
mendations or instruments submitted to the Assembly by the Council 
and not accepted by the Assembly shall be referred back to the 
Council for further consideration with such observations as the 
Assembly may make ; 

(j) To recommend to Members for adoption regulations and guide
lines concerning maritime safety and the prevention and control of 
marine pollution from ships or amendments to such regulations and 
guidelines which have been referred to i t ; 

(k) To take decisions in regard to convening any international 
conference or following any other appropriate procedure for the 
adoption of international conventions or of amendments to any 
international conventions which have been developed by the Maritime 
Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment 
Protection Committee, or other organs of the Organization; 

(1) To refer to the Council for consideration or decision any matters 
within the scope of the Organization, except that the function of 
making recommendations under paragraph (j) of this Article shall 
not be delegated. 

Article 22 
(i) A new paragraph (a) is added as follows : 

(a) The Council shall consider the draft work programme and 
budget estimates prepared by the SecretaryGeneral in the light of 
the proposals of the Maritime Safety Committee, the Legal Com
mittee, the Marine Environment Protection Committee and other 
organs of the Organization and, taking these into account, shall 
establish and submit to the Assembly the work programme and 
budget of the Organization, having regard to the general interest 
and priorities of the Organization. 
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(ii) Existing paragraph (a) is renumbered as paragraph (b) and the 
existing text is replaced by the following: 

(b) The Council shall receive the reports, proposals and recom
mendations of 1 he Maritime Safety Committee, the Legal Committee 
and the Marine Environment Protection Committee and other organs 
of the Organization and shall transmit them to the Assembly and, 
when the Assembly is not in session, to the Members for information, 
together with the comments and recommendations of the Council. 

( ; :i) The existing paragraph (b) is renumbered as paragraph (c) and 
the existing text is replaced by the following: 

(c) Matters within the scope of Articles 29, 34 and 39 shall be 
considered by the Council only after obtaining the views of the 
Maritime Safety Committee, the Legal Committee or the Marine 
Environment Protection Committee, as may be appropriate. 

Article 24 
The existing text is replaced by the following : 

The Council shall make a report to the Assembly at each regular 
session on the work performed by the Organization since the previous 
regular session of the Assembly. 

Article 25 
The existing text is replaced by the following : 

The Council shall submit to the Assembly financial statements of 
the Organization, together with the Council's comments and recom
mendations. „ 

Article 26 
(i) The existing text is renumbered as paragraph (a) and the Part 

referred to therein is changed to PART XIV. 
(ii) A new paragraph (b) is added as follows : 

(b) Having regard to the provisions of Part XIV and to the relations 
maintained with other bodies by the respective Committees under 
Articles 29, 34 and 39, the Council shall, between sessions of the 
Assembly, be responsible for relations with other organizations. 

Article 27 
The existing text is replaced by the following: 

Between sessions of the Assembly, the Council shall perform all 
the functions of the Organization, except the function of making 
recommendations under Article 16 (j). In particular, the Council 
shall coordinate the activities of the organs of the Organization and 
may make such adjustments in the work programme as are strictly 
necessary to ensure the efficient functioning of the Organization. 

Article 29 
The existing text is replaced by the following: 

(a) The Maritime Safety Committee shall consider any matter 
within the scope of the Organization concerned with aids to navi
gation, construction and equipment of vessels, manning from a safety 
standpoint, rules for the prevention of collisions, handling of 
dangerous cargoes, maritime safety procedures and requirements, 
hydrographic information, logbooks and navigational records, marine 
casualty investigation salvage and rescue, and any other matters 
directly affecting maritime safety. 
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(b) The Maritime Safety Committee shall provide machinery for 
performing any duties assigned to it by this Convention, the Assembly 
or the Council, or any duty within the scope of this Article which 
may be assigned to it by or under any other international instrument 
and accepted by the Organization. 

(c) Having regard to the provisions of Article 26, the Maritime 
Safety Committee, upon request by the Council or if it deems such 
action useful in the interests of its own work, shall maintain such 
close relationship with other bodies as may further the purposes of 
the Organization. 

Article 30 
The existing text is replaced by the following: 

The Maritime Safety Committee shall submit to the Council: 
(a) Proposals for safety regulations or for amendments to safety 

regulations which the Committee has developed; 
(b) Recommendations and guidelines which the Committee has 

developed; 
(c) A report on the work of the Committee since the previous 

session of the Council. 
New Article 32 

A new Article 32 is added at the end of PART VII, as follows : 
Notwithstanding anything to the contrary in this Convention but 

subject to the provisions of Article 28, the Maritime Safety Committee 
when exercising the functions conferred upon it by or under any 
international convention or other instrument, shall conform to the 
relevant provisions of the convention or instrument in question, 
particularly as regards the rules governing the procedure to be 
followed. 

New Parts (VIII) and (IX) 
New PARTS (VIII and IX) are added after the existing PART VII 

as follows ■: 
PART VIII —LEGAL COMMITTEE 

Article 33 
The Legal Committee shall consist of all the Members. 

Article 34 
(a) The Legal Committee shall consider any legal matters within the 

scope of the Organization. 
(b) The Legal Committee shall take all necessary steps to perform 

any duties assigned to it by this Convention or by the Assembly or the 
Council, or any duty within the scope of this Article which may be 
assigned to it by or under any other international instrument and accepted 
by the Organization. 

(c) Having regard to the provisions of Article 26, the Legal Committee, 
upon request by the Council or, if it deems such action useful in the 
interests of its own work shall maintain such close relationship with other 
bodies as may further the purposes of the Organization. 

Article 35 , 
The Legal Committee shall submit to the Council: 
(a) drafts of international conventions and of amendments to inter

national conventions which the Committee has developed; 
(b) a report on the work of the Committee since the previous session 

of the Council. 



Ν. 58/77 1138 

Article 36 
The Legal Committee shall meet at least once a year. It shall elect 

its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure. 
Article 37 

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject 
to the provisions of Article 33, the Legal Committee, when exercising the 
functions conferred upon it by or under any international convention or 
other instrument, shall conform to the relevant provisions of the conven
tion or instrument in question, particularly as regards the rules governing 
the procedures to be followed. 

PART IX — THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE 
Article 38 

The Marine Environment Protection Committee shall consist of all the 
Members. 

Article 39 
The Marine Environment Protection Committee shall consider any matter 

within the scope of the Organization concerned with the prevention anld 
control of marine pollution from ships and in particular shall : 

(a) perform such functions as are or may be conferred upon the 
Organization by or under international conventions for the prevention and 
control of marine pollution from ships, particularly with respect to the 
adoption and amendment of regulations or other provisions, as provided 
for in such conventions : 

(b) consider appropriate measures to facilitate the enforcement of the 
conventions referred to in paragraph (a) above; 

(c) provide for the acquisition of scientific, technical and any other 
practical information on the prevention and control of marine pollution 
from ships for dissemination to States, in particular to developing countries 
and, where appropriate, make recommendations and develop guidelines ; 

(d) promote cooperation with regional organizations concerned with 
the prevention and control of marine pollution from ships, having regard 
to the provisions of Article 26 ; 

(e) consider and take appropriate action with respect to any other 
matters falling within the scope of the Organization which would con
tribute to the prevention and control of marine pollution from ships 
including cooperation on environmental matters with other international 
organizations, having regard to the provisions of Article 26. 

Article 40 
The Marine Environment Protection Committee shall submit to the 

Council: 
(a) Proposals for regulations for the prevention and control of marine 

pollution from ships and for amendments to such regulations which the 
Committee has developed; 

(b) recommendations and guidelines which the Committee has developed; 
(c) a report on the work of the Committee since the previous session 

of the Council. 
Article 41 

The Marine Environment Protection Committee shall meet at least once 
a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own 
Rules of Procedure. 
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Article 42 
Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject 

to the provisions of Article 38, the Marine Environment Protection Com
mittee, when exercising the functions conferred upon it by or under any 
international convention or other instrument, shall conform to the relevant 
provisions of the convention or instrument in question, particularly as 
regards the rules governing the procedures to be followed. 

The existing PARTS VIII through XVII are renumbered accordingly 
as PARTS X through XIX. 

The existing Articles 33 through 63 are renumbered accordingly as 
Article 43 through 73. 

Article 33 (renumbered as Article 43) 
The existing text is replaced by the following: 

The Secretariat shall comprise the SecretaryGeneral and such 
other personnel as the Organization many require. The Secretary
General shall be the chief administrative officer of the Organization 
and shall, subject to the provisions of Article 23, appoint the above
mentioned personnel. 

Article 34 (renumbered as Article 44) 
The existing text is replaced by the following: 

The Secretariat shall maintain all such records as may be necessary 
for the efficient discharge of the functions of the Organization and 
shall prepare, collect and circulate the papers, documents, agenda, 
minutes and information that may be required for the work of the 
Organization. 

Article 38 (renumbered as Article 48) 
The existing text is replaced by the following: 

The SecretaryGeneral shall assume any other functions which may 
be assigned to him by the Convention, the Assembly or the Council. 

Article 39 (renumbered as Article 49) 
The existing text is replaced by the following: 

Each member shall bear the salary, travel and other expenses of 
its own delegation to the meetings held by the Organization. 

Article 42 (renumbered as Article 52) 
The existing text is replaced by the following: 

Any Member which fails to discharge its financial obligation to the 
Organization within one year from the date on which it is due, shall 
have no vote in the Assembly, the Council, the Maritime Safety Com
mittee, the Legal Committee or the Marine Environment Protection 
Committee unless the Assembly, at its discretion, waives this provision. 

Article 43 (renumbered as Article 53) 
The existing text is replaced by the following: 

Except as otherwise provided in the Convention or in any inter
national agreement which confers functions on the Assembly, the 
Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee or the 
Marine Environment Protection Committee, the following provisions 
shall apply to voting in these organs : 

(a) Each Member shall have one vote. 
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(b) Decisions shall be by a majority vote of the Members present 
and voting and, for decisions where a twothirds majority vote is 
required, by a twothirds majority vote of those present. 

(c) For the purpose of the Convention, the phrase ,: Members 
present and voting" means "Members present and casting an 
affirmative or negative vote" Members which abstain from voting 
shall be considered as not voting. 

Article 52 (renumbered as Article 62) 
The existing text is replaced by the following : 

Texts of proposed amendments to the Convention shall be com
municated by the SecretaryGeneral to Members at least six months 
in advance of their consideration by the Assembly. Amendments shall 
be adopted by a twothirds majority vote of the Assembly. Twelve 
months after its acceptance by twothirds of the Members of the 
Organization, other than Associate Members, each amendment shall 
come into force for all Members except those which, before it comes 
into force, make a declaration that they do not accept the amend
ment. The Assembly may by a twothirds majority vote determine 
at the time of its adoption that an amendment is of such a nature 
that any Member which has made such a declaration and which does 
not accept the amendment within a period of twelve months after 
the amendment comes into force shall, upon the expiration of this 
period, cease to be a party to the Convention. 

Article 55 (renumbered as Article 65) 
The existing text is replaced by the following: 

Any question or dispute concerning the interpretation or application 
of the Convention shall be referred to the Assembly for settlement, 
or shall be settled in such other manner as the parties to the dispute 
may agree. Nothing in this Article shall preclude any organ of the 
Organization from settling any such question or dispute that may arise 
during the exercise of its functions. 

The Articles referred to in the following Articles are changed as 
follows : 

Article 6 : The reference to Article 57 is changed to Article 67 
Article 7 : The reference to Article 57 is changed to Article 67 
Article 8 : The reference to Article 57 is changed to Article 67 
Article 9 : The reference to Article 58 is changed to Article 68 
Articles 53 and 54 (renumbered as Articles 63 and 64) : The 

reference to Article 52 is changed to Article 62 
Article 56 (renumbered as Article 66) : The reference to Article 

55 is changed to Article 65 
Article 58 (renumbered as Article 68) : The reference in paragraph 

(d) to Article 57 is changed to Article 67 
Article 59 (renumbered as Article 69) : The reference in paragraph 

(b) to Article 58 is changed to Article 68 
Article 60 (renumbered as Article 70) : The reference to Article 57 

is changed to Article 67. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Τίτλος της Συμβάσεως 
Ό υφιστάμενος τίτλος της Συμβάσεως αντικαθίσταται διά τού ακολούθου: 
ΣΥΜΒΑΣ1Σ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

"Αρθρον 1 
Το ύφιστάμενον κείμενον της παραγράφου (α) άντικαθίστοπαι διά του ακο

λούθου : 
ΟΙ σκοποί του 'Οργανισμού εΐναι— 

(α) δπως προνοήση διά την καθιέρωσιν μηχανισμού διά συνεργασίαν 
μεταξύ Κυβερνήσεων είς τόν τομέα των κυβερνητικών κανονισμών και 
•μεθόδων, έν σχέσει προς ιταντός είδους τεχνικά ζητήματα ενδιαφέροντα 
την άσχολουμένην Etq τό διεθνές έμπόριον ναυτιλίαν, δπως ένθαρρύνη την 
καθολικήν υίοθέτησιν δσον τό δυνατόν ανωτέρων επιπέδων είς θέματα 
άφορώντα εις την ναυτικήν άσφάλειαν, τήν Ικανότητα ναυσιπλοΐας ώς και 
την πρόληψιν καΐ τόν £λεγχον της ρυπάνσεως της θαλάσσης ύπό πλοίων' 
και δπως άσχολήται διά νομικών θεμάτων σχετικών προς τους έν τω παρόντι 
"Αρθρω εκτιθεμένους σκοπούς. 

"Αρθρον 3 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 

Προς έπίτευξιν τών εκτιθεμένων είς τό Μέρος Ι σκοπών, ό 'Οργανισμός— 
(α) ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του "Αρθρου 4, θέλει εξετάζει 

και ποιείται συστάσεις επί θεμάτων ανακυπτόντων κατά τό "Αρθρον 1 (α) , 
(β) και (γ) ατινα ήθελον παραπεμφθή είς αυτόν ύπό Μελών, ύφ* οιουδή
ποτε οργάνου ή ειδικευμένης οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών ή ύφ' 
οιουδήποτε έτερου διακυβερνητικού οργανισμού ή έπί θεμάτων παρα
πεμπομένων είς αυτόν κατά τό "Αρθρον 1 (δ) ' 

(β) θέλει μεριμνφ διά τήν κατάρτισιν σχεδίων συμβάσεων, συμφωνιών 
ή έτερων καταλλήλων έγγραφων και συνιστά ταύτα είς τάς Κυβερνήσεις 
καί εις τους διακυβερνητικούς οργανισμούς καΐ θέλει συγκαλεί τάς αναγ
καίας προς τούτο διασκέψεις' 

(γ) θέλει προνοεί διά τήν καθιέρωσιν μηχανισμού διαβουλεύσεων μεταξύ 
τών Μελών καί ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Κυβερνήσεων 

(δ) θέλει άσκεΐ αρμοδιότητας προκύπτουσας έν σχέσει προς τάς παρα
γράφους (α), (β) καί (γ) του παρόντος "Αρθρου, ίδίως έκείνας αΐτινες 
ανατίθενται είς αυτόν δυνάμει διεθνών έγγραφων άφορώντων είς ναυτι
λιακά θέματα. 

"Αρθρον 12 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 

Ό 'Οργανισμός θά συνίσταται έκ Συνελεύσεως, Συμβουλίου, Επιτροπής 
Ναυτικής Ασφαλείας, Νομικής Επιτροπής, Επιτροπής Προστασίας 
θαλασσίου Περιβάλλοντος καί έκ τοιούτων βοηθητικών οργάνων οΐα ό 
'Οργανισμός ήθελε θεωρήσει αναγκαία, ώς καί έκ Γραμματείας. 

"Αρθρον 16 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 

Αί αρμοδιότητες τής Συνελεύσεως θά είναι— 
(α) νά έκλέγη εις έκάστην τακτικήν σύνοδον έκ τών Μελών της, εξαι

ρέσει τών Εταιρικών Μελών, τόν Πρόεδρον αυτής καί δύο 'Αντιπροέδρους, 
οΐτινες θά κατέχωσι τό αξίωμα μέχρι της επομένης τακτικής συνόδου" 
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(β) να καθορίζη τους ιδίους αυτής κανόνας διαδικασίας πλην ώς προς 
τά άλλως προβλεπόμενα εν τη Σομβάσει* 

(γ) να ίδρύη οιαδήποτε προσωρινά ή, τη συστάσει του Συμβουλίου, 
μόνιμα βοηθητικά σώματα άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία* 

(δ) να έκλέΥη τά Μέλη ατινα θά άντιπροσωπεύωνται εις τό Συμβού
λιον ώς προβλέπεται εις τό "Αρθρον 18" 

(ε) νά λαμβάνη και μελέτα τάς εκθέσεις τού Συμβουλίου και νά άπο
ψασίζη έπί παντός ζητήματος παραπεμπομένου εις αυτήν ύπό του Συμ
βουλίου" 

(στ) νά έγκρίνη τό πρόγραμμα εργασιών του 'Οργανισμού' 
(ζ) νά ψηφίζη τον προϋπολογισμόν και νά καθορίζη τάς οίκονομικάς 

διευθετήσεις του 'Οργανισμού, σσμφώνως προς τό Μέρος XI' 
(η) νά έλέγχη τά έξοδα και νά έγκρίνη τους λογαριασμούς του 

'Οργανισμού" 
(θ) νά άσκη τάς αρμοδιότητας του ΌργανισμοΟ, νοουμένου δτι έπί 

θεμάτων σχετιζομένων προς τό "Αρθρον 3(α) και (β) ή Συνέλευσις θά 
παραπέμπη τά τοιαύτα θέματα εις τό Συμβούλιον διά τήν ύπ' αυτού 
διατύπωσιν συστάσεων ή έγγραφων έπ' αυτών* νοουμένου περαιτέρω δτι 
πάσαι αί ύποβαλλόμεναι είς τήν Συνέλευσιν ύπό του Συμβουλίου καΐ μή 
γενόμεναι άποδεκταΐ υπό της Συνελεύσεως συστάσεις ή έγγραφα θά 
έπαναπέμπωνται είς τό Συμβούλιον προς περαιτέρω έξέτασιν όμοΰ μετά 
τοιούτων παρατηρήσεων οίας ή Συνέλευσις ήθελε διατυπώσει* 

(ι) νά συνιστά εις τά Μέλη προς υίοθέτησιν κανονισμούς και καθοδη
γητικά πλαίσια έν σχέσει προς τήν ναυτικήν άσφάλειαν, τήν πρόληψιν και 
τόν £λεγχον της ρυπάνσεως της θαλάσσης ύπό πλοίων ή τροποποιήσεις 
των τοιούτων κανονισμών καΐ καθοδηγητικών πλαισίων ατινα παρεπέμ
φθησαν είς αυτήν 

(ια) νά λαμβάνη αποφάσεις άναφορικώς προς τήν σύγκλησιν οιασδή
ποτε διεθνούς διασκέψεως ή τήν τήρησιν οιασδήποτε ετέρας καταλλήλου 
διαδικασίας διά τήν υίοθέτησιν διεθνών συμβάσεων ή τροποποιήσεων διε
θνών συμβάσεων αΐτινες άνεπτύχθησαν ύπό της 'Επιτροπής Ναυτικής 
'Ασφαλείας, της Νομικής 'Επιτροπής, τής 'Επιτροπής Προστασίας του 
θαλασσίου Περιβάλλοντος ή έτερου οργάνου του 'Οργανισμού" 

(ιβ) νά παραπέμπη είς τό Συμβούλιον προς μελέτην ή λήψιν αποφά
σεως παν θέμα ανήκον είς τό πεδίον δράσεως του 'Οργανισμού, εξαιρου
μένης τής αρμοδιότητος διατυπώσεως συστάσεων δυνάμει τής παραγράφου 
(ι) του παρόντος "Αρθρου, ταύτης μή δυναμένης νά έκχωρηθή. 

"Αρθρον 22 
(ι) Νέα παράγραφος (α) προστίθεται ώς ακολούθως: 

(α) Τό Συμβούλιον θέλει εξετάζει τό σχέδιον προγράμματος εργασιών 
καΐ τά κονδύλια του προϋπολογισμού τά έτοιμασθέντα ύπό του Γενικού* 
Γραμματέως ύπό τό φώς τών προτάσεων τής 'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφα
λείας, τής Νομικής 'Επιτροπής, τής 'Επιτροπής Προστασίας του θαλασσίου 
Περιβάλλοντος και έτερων οργάνων τοΰ 'Οργανισμού καί, άφοΰ λάβη 
πάντα ταύτα ύπ' δψιν, θέλει καταρτίζει και υποβάλλει είς τήν Σανέλευσιν 
τό πρόγραμμα εργασιών καί τόν προϋπολογισμόν τοΰ 'Οργανισμού, έχον 
ύπ* δψιν τό γενικόν συμφέρον καί τάς προτεραιότητας του 'Οργανισμού. 

(ιι) Ή υφισταμένη παράγραφος (α) επαναριθμείται ώς παράγραφος (β) 
καί τό ύφιστάμενον κείμενον avTiKaeicnmab διά τοΰ ακολούθου: 

(β) Τό Συμβούλιον θέλει λαμβάνει τάς εκθέσεις, προτάσεις καί συστά
σεις τής 'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας, τής Νομικής Επιτροπής καί 
τής Επιτροπής Προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος ώς καί έτερων 
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οργάνων τοΟ 'Οργανισμού" καΐ θέλει διαβιβάζει ταύτας εις την Συνέλευσιν 
και, οσάκις ή Συνέλευσις δέν ευρίσκεται έν συνόδω, είς τά Μέλη προς 
ένημέρωσιν, όμου μετά τών παρατηρήσεων καΐ συστάσεων του Συμβουλίου, 

( ι ι ι ) Ή υφισταμένη παράγραφος (β) επαναριθμείται ώς παράγραφος (y ) 
καΐ τό ύφιστάμενον κείμενον άντικαθίστοοται δια του ακολούθου: 

(y) θέματα εμπίπτοντα εντός του πλαισίου τών "Αρθρων 29, 34 ,καΐ 39 
θά εξετάζονται υπό του Συμβουλίου ιμόνον κατόπιν λήψεως τών απόψεων 
της Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας, τής Νομικής Επιτροπής ή τής Ε π ι 
τροπής Προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος αναλόγως τής περι
πτώσεως. 

"Αρθρον 24 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 

Είς έκαστη ν τακτικήν σύνοδον τής Συνελεύσεως τό Συμβούλιον θά 
ύποβάλλτ) έκθεσιν είς τήν Σ υνέλευσιν επί τών πεπραγμένων του 'Οργα
νισμού από τής προηγουμένης τακτικής συνόδου τής Συνελεύσεως καΐ 
εντεύθεν. 

"Αρθρον 25 
Τό όφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του* ακολούθου: 

Τό Συ»μβούλιον θά ύποβάλλη εις την Συνέλευσιν τάς οίκονομικάς κοττα
στάσεις του Όργ<χνισμοΟ, όμοΰ μετά τών παρατηρήσεων και συστάσεων 
οΛτου. 

"Αρθρον 26 
(ι) Τό όφιστάμενον κείμενον επαναριθμείται ώς παράγραφος (α ) , τό δέ έν 

αύτώ άναφερόμενον Μέρος μεταβάλλεται εις Μέρος X I V . 
( ι ι ) Νέα παράγραφος (β) παρατίθεται ώς ακολούθως: 

(β) Λαμβοη/ομένων ύπ* όψιν τών διοττάξεων τοΟ Μέρους XIV , ώς και 
τών ύπό τών αντιστοίχων Επιτροπών διατηρουμένων σχέσεων με'θ έτερων 
σωμάτων κοπά τά "Αρθρα 29, 34 καΐ 39, τό Συμβούλιον, μεταξύ συνόδων 
τής Συνελεύσεως, θά είναι ύπεύθυνον δια τάς σχέσεις μεθ' έτερων 'Οργα
νισμών. 

"Αρθρον 27 
Γό ύφιστάμενον κείμενον άντικοΦίστοααι διά του ακολούθου: 

Μεταξύ συνόδων τής Συνελεύσεως, τό Συμβούλιον θέλει άσκεΐ πάσας 
τάς αρμοδιότητας του 'Οργανισμού πλην τής διατυπώσεως συστάσεων 
κοπά τό "Αρθρον 16(i). Ειδικώς τό Συμβούλιον θέλει συντονίζει τάς 
δραστηριότητας τών οργάνων του 'Οργανισμού και προβαίνει είς τοιαύτας 
άναπροσαρμογάς είς τό πρόγραμμα εργασιών οΐαι εΐναι απολύτως άναγ
καΐαι προς διασφάλισιν τής ικανοποιητικής λειτουργίας του Όργοα/ισμοΟ. 

"Αρθρον 29 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 

(α) Ή 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας θέλει εξετάζει παν θέμα ανήκον 
εις τό πεδίον δράσεως τοΟ 'Οργανισμού καΐ άφορων εις τά βοηθήμοοτα 
ναυσιπλοΐας, τήν κατασκευήν και έξάρτισιν τών πλοίων, τήν έπάνδρωσιν 
άπό απόψεως ασφαλείας, τους κοενόνας προς αποφυγήν συγκρούσεως, τόν 
χειρισμόν επικινδύνων φορτίων, τάς μεθόδους και απαιτήσεις ασφαλείας 
έν θαλασσή, τάς ύδρογραφικάς πληροφορίας, τ ά ημερολόγια πλοίων και 
τά έγγραφα ναυσιπλοΐας, τάς ανακρίσεις επί ναυτικών ατυχημάτων, τήν 
έπιθαλάσσιον άρωγήν καΐ διάσωσιν, καθώς και παν έτερον θέμα έχον 
άμεσον σχέσιν προς τήν νοαηικήν άσ(|>άλειαν. 

(β) Ή 'Επιτροπή Νοα>τικής 'Ασφαλείας θά διαθέτη μηχανισμόν διά τήν 
έκτέλεσιν οιωνδήποτε καθηκόντων ανατιθεμένων είς αυτήν ύπό τής παρού
σης Συμβάσεως, τής Συνελεύσεως ή τοΟ Συμβουλίου, ή οιουδήποτε <κα$ή



Ν. 58/77 1144 

κοντός έν τω πλαισίω τοΰ παρόντος "Αρθρου το οποίον ή0>.λεν άνατεθή 
εις αυτήν Οπό ή δυνάμει οιουδήποτε έτερου διεθνούς έγγραφου γενομένου ■ 
αποδεκτού ύπο τοΰ 'Οργανισμοΰ. 

(γ) Λαμβανομένων ύπ' όψιν των διατάξεων του "Αρθρου 26, ή 'Επιτροπή 
Ναυτικής Ασφαλείας, τή αιτήσει του Συμΰουλίου ή έάν αϋτη κρίνη τούτο 
χρήσιμον προς το συμφέρον τοΰ οικείου αυτής έργου, θα διατηρή τοιαύτας 
στενάς σχέσεις μεθ' έτερων σωμάτων οΐαι ήθελον προωθήσει τους σκοπούς 
του Όργανισμοΰ. 

"Αρθρον 30 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται δια του ακολούθου: 

Ή Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας βέλει υποβάλλει είς τό Συμβούλιον— 
(α) προτάσεις περί κανονισμών ασφαλείας ή περί τροποποιήσεων των 

κανονισμών ασφαλείας τους οποίους έχει αναπτύξει ή 'Επιτροπή' 
(β) συστάσεις και καθοδηγητικά πλαίσια άτινα έχει αναπτύξει ή 

'Επιτροπή' 
(γ) έκθεσιν· επί των πεπραγμένων της Επιτροπής από της προηγου

μένης συνόδου του Συμβουλίου και εντεύθεν. 
Νέον "Αρθρον 32 

Νέον "Αρθρον 32 προστίθεται εις τό τέλος του ΜΕΡΟΥΣ VI1 ως ακολούθως: 
Ανεξαρτήτως οιασδήποτε περί τοΰ εναντίου διατάξεως εν τή παρούση 

Συμδάσει και υπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τοΰ "Αρθρου 28, ή 
Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας, έν τη ασκήσει των ανατιθεμένων αύτη 
αρμοδιοτήτων ύπό ή δυνάμει οιασδήποτε συμβάσεως ή ετέρου εγγράφου, 
οφείλει νά τηρή τάς σχετικάς διατάξεις τής συμβάσεως ή τοΰ συγκεκρι
μένου έγγραφου, ιδίως άναφορικώς προς τους κανόνας τους διέποντας τήν 
άκολουθητέαν διαδικασίαν. 

Νέα Μέρη (VIII ) και (IX) 
Νέα Μέρη (VIII και IX) προστίθενται μετά τό ύφιστάμενον ΜΕΡΟΣ VII 

ώς ακολούθως: 
ΜΕΡΟΣ VI11 ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

"Αρθρον 33 
Ή Νομική Επιτροπή θά άποτελήται έκ πάντων των Μελών. 

"Αρθρον 34 
(α) Ή Νομική 'Επιτροπή θέλει εξετάζει πάν νομικόν θέμα ανήκον είς τό 

πεδίον δράσεως του 'Οργανισμού. 
(β) Ή Νομική 'Επιτροπή θέλει λαμβάνει άπαντα τα αναγκαία μέτρα προς 

έκτέλεσιν οίωνδήποτε καθηκόντων ανατιθεμένων είς αυτήν ύπό τής παρούσης 
Συμβάσεως ή ύπό τής Συνελεύσεως ή του Συμβουλίου, ή οιουδήποτε καθή
κοντος έν τω πλαισίω του παρόντος "Αρθρου δπερ ήθελεν άνατεθή εις αυτήν 
ύπό ή δυνάμει οιουδήποτε διεθνούς έγγραφου γενομένου αποδεκτού ύπό του 
Όργανισμοΰ. 

(γ) Λαμβανομένων ύπ' δψιν τών διατάξεων τοΰ "Αρθρου 26, ή Νομική 
'Επιτροπή, τη αιτήσει τοΰ Συμβουλίου ή έάν αυτή κρίνη τοΰτο χρήσιμον προς 
τό συμφέρον τοΰ οικείου αυτής έργου, θά διατηρή τοιαύτας στενάς σχέσεις 
μεθ' έτερων σωμάτων οΐαι ήθελον προωθήσει τους σκοπούς τοΰ Όργανισμοΰ. 

"Αρθρον 35 
Ή Νομική 'Επιτροπή θέλει υποβάλλει εις τό Συμβούλιον: 
(α) Σχέδια διεθνών συμβάσεων και τροποποιήσεων διεθνών συμβάσεων 

άτινα έχει αναπτύξει ή 'Επιτροπή' 
(β) έκθεσιν επί τών πεπραγμένων τής 'Επιτροπής άπό της προηγουμένης 

συνόδου τοΰ Συμβουλίου και εντεύθεν. 



1145 Ν. 58/77 

"Αρθρον 36 
Ή Νομική Επιτροπή θά συνέρχηται άπαξ τουλάχιστον του έτους, θ ά έκλέγη 

τους λειτουργούς αύτης καθ' έκαστον έτος καΐ θά υίοθετη τους οίκείους αύτης 
Κανόνας Διαδικασίας. 

"Αρθρον 37 
'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε περί του εναντίον διατάξεως έν τη παρούση Συμ

βάσει και ύπό την έπιφύλαξιν των διατάξεων του "Αρθρου 33, ή Νομική Επι
τροπή, έν τη ασκήσει των ανατιθεμένων αύτη αρμοδιοτήτων ύπό ή δυνάμει 
οιασδήποτε διεθνούς συμβάσεως ή έτερου έγγραφου οφείλει νά τηρη τάς σχε
τικάς διατάξεις της συμβάσεως ή του συγκεκριμένου έγγραφου, ιδίως άναφο
ρικώς προς τους κανόνας τους διέποντας τήν άκολουθητέαν διαδικασίαν. 

ΜΕΡΟΣ ΙΧ.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

"Αρθρον 38 
Ή Επιτροπή Προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος θά άποτελήται έκ 

πάντων των Μελών. 
"Αρθρον 39 

Ή Επιτροπή Προστασίας τοΟ θαλασσίου Περιβάλλοντος θέλει εξετάζει πάν 
θέμα ανήκον εις τό πεδίον δράσεως του 'Οργανισμού καΐ άφορων είς τήν πρό
ληψιν και τόν Μλεγχον της ρυπάνσεως της θαλάσσης ύπό πλοίων καΐ ειδικώς 
θέλει

(α) άσκεΐ τοιαύτας αρμοδιότητας οΤαι ανατίθενται ή δυνατόν νά ανατεθούν 
είς τόν Όργανισμόν ύπό ή δυνάμει διεθνών συμβάσεων διά τήν πρόληψιν και 
τόν £λεγχον της ρυπάνσεως της θαλάσσης ύπό πλοίων, ιδίως έν σχέσει προς 
τήν υίοθέτησιν και τροποποίησιν κανονισμών ή έτερων διατάξεων, ώς προβλέ
πεται είς τάς τοιαύτας συμβάσεις' 

(β) εξετάζει κατάλληλα μέτρα διευκολύνοντα τήν έφαρμογήν τών έν τη 
ανωτέρω παραγράφω (α) αναφερομένων συμβάσεων 

(γ) μέριμνα διά τήν απόκτησιν επιστημονικής, τεχνικής καΐ πάσης ετέρας 
πρακτικής γνώσεως ώς προς τήν πρόληψιν καΐ τόν έλεγχον της ρυπάνσεως 
της θαλάσσης ύπό πλοίων και τήν διάδοσιν τούτων προς τά κράτη, Ιδίως 
προς τάς άναπτυσσομένας χώρας και, οσάκις σκόπιμον, ποιείται συστάσεις 
καΐ αναπτύσσει καθοδηγητικά πλαίσια' 

(δ) προωθεί συνεργασίαν μετά περιφερειακών οργανισμών ασχολουμένων 
εις τήν πρόληψιν και τόν Ιλεγχον της ρυπάνσεως της θαλάσσης ύπό πλοίων, 
λαμβανομένων ύπ* δψιν τών διατάξεων του "Αρθρου 26' 

(ε) εξετάζει καΐ προβαίνει εις καταλλήλους ενεργείας άναφορικώς προς 
οίονδήποτε έτερον θέμα εμπίπτον εντός τοΟ πεδίου δράσεως του 'Οργανισμού 
δπερ ήθελε συμβάλει εις τήν πρόληψιν καΐ τόν Μλεγχον της ρυπάνσεως της 
θαλάσσης ύπό πλοίων, περιλαμβανομένης συνεργασίας επί θεμάτων περιβάλ
λοντος μεθ' έτερων διεθνών οργανισμών, λαμβανομένων ύπ' δψιν τών διατά
ξεων του "Αρθρου 26. 

"Αρθρον 40 
Ή 'Επιτροπή Προστασίας τοΟ θαλασσίου Περιβάλλοντος θέλει υποβάλει είς 

τό Συμβούλιον— 
(α) προτάσεις περί κανονισμών προλήψεως και έλεγχου της ρυπάνσεως της 

θαλάσσης ύπό πλοίων, ώς και περί τροποποιήσεων τών τοιούτων κανονισμών 
άτινας έχει αναπτύξει ή Επιτροπή' 

(β) συστάσεις και καθοδηγητικά πλαίσια ατινα έχει αναπτύξει ή Επιτροπή* 
(γ) €κθεσιν επί τών πεπραγμένων της Επιτροπής άπό της προηγουμένης 

συνόδου του Συμβουλίου καΐ εντεύθεν. 
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"Αρθρον 41 
Ή Επιτροπή Προστασίας τοΰ θαλασσίου Περιβάλλοντος θά συνέρχηται 

άπαξ τουλάχιστον τοΰ έτους. Θά έκλέγη τους λειτουργούς αυτής καθ* έκαστον 
έτος και θά υίσθετή τους οικείους αυτής Κανόνας Διαδικασίας. 

"Αρθρον 42 
'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε περί τοΰ εναντίον διατάξεως έν τη παρούση Συμ

βάσει και υπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων του "Αρθρου 38, ή Επιτροπή 
Προστασίας τοΰ θαλασσίου Περιβάλλοντος, έν τη ασκήσει τών ανατιθεμένων 
αυτή αρμοδιοτήτων ύπό ή δυνάμει οιασδήποτε διεθνούς συμβάσεως ή έτερου 
έγγραφου, οφείλει νά τηρή τάς σχετικάς διατάξεις της συμβάσεως ή τοΰ συγκε
κριμένου έγγραφου, ειδικώς δε δσον άφορα εις τους κανόνας τους διέποντας 
τήν άκολουθητέαν διαδικασίαν. 

Τα υφιστάμενα ΜΕΡΗ VI11 έως XVII επαναριθμούνται αναλόγως ώς 
ΜΕΡΗ Χ έως XIX. 

Τά υφιστάμενα "Αρθρα 33 έως 63 επαναριθμούνται αναλόγως ώς "Αρθρα 
43 έως 73. 

"Αρθρον 33 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 43) 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου : 

Ή Γραμματεία θά περιλαμβάνη τόν Γενικόν Γραμματέα και τοιούτον 
έτερον προσωπικόν οΐον δυνατόν νά έχη ανάγκην ό 'Οργανισμός. Ό 
Γενικός Γραμματεύς θά είναι ό ανώτερος διοικητικός λειτουργός του 
'Οργανισμού και, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ "Αρθρου 23, θά διορίζη 
το ανωτέρω άναφερόμενον προσωπικόν. 

"Αρθρον 34 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 44) 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου: 

Ή Γραμματεία θά τηρή άπαντα τά αναγκαία άρχεΐα διά τήν άποτελε
σματικήν έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων του 'Οργανισμού και θά παρα
σκευάζη, συγκεντρώνη καΐ διανέμη τά φυλλάδια, έγγραφα, ήμερησίαν 
διάταξιν, πρακτικά και πληροφορίας αΐτινες απαιτούνται διά τάς εργασίας 
τοΰ 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 38 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 48) 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 

Ό Γενικός Γραμματεύς θά άσκή οίασδήιτοτε ετέρας αρμοδιότητας άίτινες 
ήθελον άνατεθη αύτω ύπό της Συμβάσεως, της Συνελεύσεως ή τοΰ Συμ
βουλίου. 

"Αρθρον 39 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 49) 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου: 

"Εκαστον Μέλος αναλαμβάνει τήν μισθοδοσίαν, τά οδοιπορικά και λοιπά 
έξοδα της αντιπροσωπείας του είς τάς συγκαλουμένας ύπό τοΰ 'Οργανι
σμού συνεδριάσεις. 

"Αρθρον 42 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 52) 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου: 

Οίονδήποτε Μέλος τό όποιον παραλείπει νά εκπλήρωση τάς οίκονομικάς 
υποχρεώσεις του προς τόν Όργανισμόν εντός ενός €τους άιτό της ημερο
μηνίας καθ' ην αδται κατέστησαν απαιτητά! δέν θά Μχη δικαίωμα ψήφου 
είς τήν Συνέλευσιν, τό Συμβούλιον, τήν Έπιτροπήν Ναυτικής Ασφαλείας, 
τήν Νομική ν 'Επιτροπή ν f\ τήν Έπιτροπήν Προστασίας τοΰ θαλασσίου 
Περιβάλλοντος, έκτος έάν ή Συνέλευσις κατά τήν κρίσιν αυτής παραιτηθη 
της εφαρμογής της διατάξεως ταύτης. 
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"Αρθρον 43 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 53) 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά τοΟ ακολούθου: 

Έκτος ώς άλλως προβλέπηται έν τη Συμβάσει ή έν οιαδήποτε διεθνεΐ 
συμφωνία παρεχούση αρμοδιότητας εις τήν Συνέλευσιν, τό Συμβούλιον, 
τήν 'Επιτροπήν Ναυτικής 'Ασφαλείας, τήν Νομικήν 'Επιτροπήν ή την 'Επι
τροπή ν Προστασίας τοΟ θαλασσίου Περιβάλλοντος, at ακόλουθοι διατά
ξεις θα εφαρμόζονται κατά τάς ψηφοφορίας είς τά ώς άνω δργανα: 

(α) "Εκαστον Μέλος θα διαθέτη μίαν ψήφον. 
(β) ΑΙ αποφάσεις θά λαμβάνωνται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και 

ψηφιζόντων Μελών, προκειμένου δέ περί αποφάσεων άπαιτουσών πλειο
ψηφίαν δύο τρίτων, κατά πλειοψηφίαν των δύο τρίτων των παρόντων Μελών. 

(y) Διά τους σκοπούς τής Συμβάσεως, ή φράσις «Μέλη παρόντα και 
ψηφίζοντα» σημαίνει «Μέλη παρόντα καΐ ύπερψηφίζοντα ή καταψηφίζονται». 
Μέλη ατινα άπέχουσι τής ψηφοφορίας θά θεωρώνται ώς μή ψηφίζοντα. 

"Αρθρον 52 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 62) 
Τό ύφιστάμενον κείμενο ν αντικαθίσταται διά τοΟ ακολούθου: 

Τά κείμενα τών προτεινομένων τροποποιήσεων της Συμβάσεως θά κοινο
ποιούνται ύπό του Γενικού Γραμματέως εις τά Μέλη ίξ τουλάχιστον μήνας 
πρό τής εξετάσεως των ύπό τής Συνελεύσεως. Αί τροποποιήσεις θά υίο
θετώνται διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τής Συνελεύσεως. Δώδεκα 
μήνας μετά τήν άποδοχήν αυτής ύπό τών δύο τρίτων τών Μελών του 'Οργα
νισμού, εξαιρουμένων τών Εταιρικών Μελών, έκαστη τροποποίησις θέλει 
τεθή έν ίσχύϊ δι' άπαντα τά Μέλη έκτος εκείνων άτινα, προτού* αυτή τεθή 
έν ίσχύϊ, προβαίνουν είς δήλωσιν περί μη αποδοχής τής τροποποιήσεως. Ή 
Συνέλευσις δύναται, διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων, νά καθορίση κατά 
τόν χρόνον τής υίοθετήσεως τής τροποποιήσεως δτι αυτή εΐναι τοιαύτης 
φύσεως ώστε παν Μέλος δπερ προβαίνει είς τοιαύτην δήλωσιν και δπερ 
δέν αποδέχεται τήν τροποποίησιν εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών άψ' 
δτου αυτή ετέθη έν ίσχύϊ θέλει παύσει, άμα τη λήξει τής προθεσμίας 
ταύτης, νά άποτελή συμβάλλομενον μέλος τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 55 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 65) 
Τό ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 

Παν ζήτημα ή διαφωνία άναφορικώς προς την έρμηνείαν ή έφαρμογήν 
τής Συμβάσεως θά παραπέμπηται προς λύσιν είς τήν Συνέλευσιν ή θά 
επιλύεται καθ* δν έτερον τρόπον ήθελον συμφωνήσει τά διαφωνούντα μέρη. 
Ουδέν έν τω παρόντι "Αρθρω κωλύει οιονδήποτε δργανον του 'Οργανισμού 
άπό του νά έπιλύση οιονδήποτε τοιούτο ζήτημα ή διαφωνίαν ήτις δυνατόν 
νά έΥερθη κατά τήν άσκησιν τών αρμοδιοτήτων του. 

Τά έν τοις άκολούθοις "Αρθροις μνημονευόμενα "Αρθρα μεταβάλλονται ώς 
έξης: 

"Αρθρον 6: Ή μνεία του "Αρθρου 57 μεταβάλλεται είς μνείαν του 
"Αρθρου 67* 

"Αρθρον 7: Ή μνεία του "Αρθρου 57 μεταβάλλεται είς μνείαν του 
"Αρθρου 67* 

"Αρθρον 8: Ή μνεία του "Αρθρου 57 μεταβάλλεται είς μνείαν του 
"Αρθρου 67* 

"Αρθρον 9: Ή μνεία του "Αρθρου 58 μεταβάλλεται είς μνείαν του 
"Αρθρου 68" 

"Αρθρα 53 και 54 (έπαναριθμηθέντα ώς "Αρθρα 63 και 64) : Ή μνεία 
του "Αρθρου 52 μεταβάλλεται είς μνείαν του "Αρθρου 62' 
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"Αρθρον 56 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 66) : Ή μνεία τοΰ "Αρθρου 55 
μεταβάλλεται εις μνείαν του "Αρθρου 65 

"Αρθρον 58 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 68) : Ή έν τη -παραγράφω (δ) 
μνεία του "Αρθρου 57 μεταβάλλεται εις μνείαν του "Αρθρου 67" 

"Αρθρον 59 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 69) : Ή έν τη παραγράφω (β) 
μνεία του "Αρθρου 58 μεταβάλλεται εις μνείαν του "Αρθρου 68' 

"Αρθρον 60 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 70) : Ή μνεία του "Αρθρου 57 
μεταβάλλεται ώς μνεία του "Αρθρου 67. 


