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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 1563 της 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί της Διεθνούς Συμφωνίας περί Συντηρήσεως Όρισμένων Φάρων
έν τη Έρυθρα Θαλασσή (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδετ αι διά δημο
σιεύσεως εις τ ην έπίσημον εφημερίδα τ ης Κυπριακής Δημοκρατ ίας συμ
φώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Αριθμός 83 τοΟ 1979
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α Ν
Π Ε Ρ Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΩΡ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ΦΑΡΩΝ
ΕΝ ΤΗι ΕΡΥΘΡΑι Θ Α Λ Α Σ Σ Η ι
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

1. Ό ' παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Διεθνούς Συμ- Συ^πτυκός
φωνίας περί Συντηρήσεως Ώρισμένων Φάρων έν τη Έρυθρα θ α  τ1τλο<:·
λάσση (Κυρωτικός) Νόμος του 1979.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία,
διάφορος έννοια1—
«Συμφωνία» σημαίνει τήν Διεθνή Συμφωνίαν περί Συντηρή
σεως Ώρισμένων Φάρων έν τη Έρυθρα θαλασσή, της οποίας τό
κείμενον έν τω άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό Πρώτον
Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει είς τήν έλληνικήν είς τό
Δεύτερον Μέρος τοΟ Πίνακος :
πίικχξ.
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος τοΟ Πίνακος έκτιθέμενον
κείμενον.
3. Ή Συμφωνία τής οποίας ή ύπό της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωσις
αποδοχή απεφασίσθη διά της 6π' αριθμόν 17.744 και ήμερομηνίαν Σ^μψω^α^
1ην Μαρτίου, 1979 'Αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, διά
του παρόντος Νόμου κυρουται.
(1103)
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΠΡΩΤΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ

INTERNATIONAL AGREEMENT
REGARDING THE MAINTENANCE OF CERTAIN LIGHTS
IN THE RED SEA
The contracting Government:
CONSIDERING that certain lights on the Islands of Abu Ail and Jabal
at Tail- in the Red Sea were constructed at the expense of the Ottoman
Government and subsequently maintained on behalf and at the expense
of the said Government; and
CONSIDERING that in the course of the 1914—18 war the abovementioned Islands were occupied by the forces of His Britannic Majesty;
and
CONSIDERING that by Article 16 of the Treaty of Peace with Turkey
signed at Lausanne on 24th July, 1923, Turkey renounced all her rights
and titles over the above-mentioned Islands, the future of these Islands
being a matter for settlement by the Parties concerned; and that no
agreement on the subject of the future of the above-mentioned Islands
has been come to among the Parties concerned; and
CONSIDERING that in 1930 a Convention was signed on behalf of
certain interested Governments, making provision for the maintenance
of the lights on the above-mentioned Islands ; and that the Convention
of 1930 did not come into force but the lights continued to be maintained
by the Government, of the United K ingdom with contributions towards
the cost thereof from the Governments of Germany, Italy and the
Netherlands; and
CONSIDERING that the outbreak of the 1939—45 war put an end
to the arrangement just recited and that the Government of the United
Kingdom has maintained the two lights and since 1945 has received
contributions towards the cost thereof from the Government of the
Netherlands ; and
DESIRING to conclude an agreement which will provide for the
maintenance of the lights on the Islands of Abu Ail and Jabal at Tair
in the interests of shipping and for the sharing of the cost of their
maintenance in an equitable manner;
Have agreed as follows:
Article 1
In the present Agreement:
(i) the word "tonnage" means net tonnage as ascertained in
accordance with the tonnage measurement rules of the Suez
Canal Authority;
(ii) the expression "vessels of" a Government means vessels
registered in the metropolitan territory of that Government;
(iii) the expression "contributing Government" means a contracting
Government which for the financial year in question has not
relieved itself of liability to contribute by giving notice in
accordance with the provisions of Article 5 ;
(iv) the expression " financial year " means the twelve months ending
31st March; and
(v) the expression "the lights" weans the lights on the Islands
of Abu Ail and Jabal at Tair.

1105

Subject to
Kingdom of
Government
lights. The
behalf at a
agent.

Ν. 83/79

Article 2
the provisions of Article 6, the Government of the United
Great Britain and Northern I reland shall be the Managing
and as such shall continue to manage and maintain the
Managing Government may appoint an agent to act on its
fee agreed between the Managing Government and such

Article 3
(1) The contributing Governments shall defray the expense of managing
and maintaining the said lights by contributions based on the total tonnage
of the vessels of each contributing Government as ascertained in accor
dance with paragraphs (5) and (6) of the present Article.
(2) The Managing Government shall forward to the other contracting
Governments, as soon as possible after 31st March in each year, parti
culars of the expenditure which it has incurred in managing and main
taining the lights during the previous financial year, a statement of the
contribution due from each contributing Government and an estimate
of the next year's expenditure. Should this estimate exceed £30,000,
the Managing Government, at the request of any contributing Govern
ment, shall call a meeting of the contributing Governments to discuss
the estimate.
(3) Should it become desirable to expend on renewals, replacements,
or repairs, other than normal maintenance, more than £5,000 in any one
financial year, the Managing Government shall consult the other contri
buting Governments, by a meeting of contributing Governments should
any one so request, or in writing if not so requested, before incurring
such expenditure in excess of £5,000 except in case it is necessary to
provide for any sudden emergency; in that event the contributing
Governments shall be informed as soon as possible.
(4) Each other contributing Government shall pay to the Managing
Government the amount of its contribution as soon as practicable after the
receipt from the Managing Government of the statement referred to in
paragraph (2) of the present Article and in any event within twelve
months after the statement is received.
(5) The Managing Government shall assess the contributions on the
total tonnage of the vessels of each contributing Government passing
through the Suez Canal as compared with the total tonnage of all vessels
of all the contributing Governments passing through the Suez Canal:
the tonnage in each case being the tonnage (as ascertained from publi
cations issued by the Suez Canal Authority) passing through the Suez
Canal during the calendar year ending 31st December immediately
preceding the said 31st March.
(6) Where however a contributing Government has made representa
tions before 31st March in any year to the Managing Government that
the total tonnage of its vessels passing through the Suez Canal in the
previous calendar year was substantially greater than the tonnage bene
fiting from the lights, and produces figures to that effect, the Managing
Government, shall assess the contribution of that Government in respect
of that calendar year on the total tonnage of its vessels benefiting from
the lights (this total tonnage to» be determined by agreement between
the Managing Government and the contributing Government concerned)
as compared with the total tonnage of all vessels of all the contributing
Governments passing through the Canal, and shall reassess the contri
butions of all the other contributing Governments in respect of the
calendar year proportionately.
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(7) Subject to any declaration made umlcr Article 9 (4) each contri
buting Government shall pay its first contribution under the present
Agreement, in respect of the expenditure incurred in whichever of the
following financial years is the later, (a) the financial year in which the
present Agreement comes into force in accordance with the provisions
of Article 11, or (b) the financial year in which it becomes a party to
the present Agreeemnt in accordance with the provisions of Article 9.
Article 4
(1) I f for any reason the contribution of a contributing Government
in respect of any financial year has not been paid within the twelve
months time limit referred to in Article 3 (4) the defaulting Government
remains responsible for the contribution outstanding and the Managing
Government shall use every endeavour to obtain the monies due.
(2) I f such efforts prove abortive after a lapse of 2 years the other
contributing Governments shall defray the amounts in default in the
proportions laid down in Article .3(1) and the rights under Article 3 (2)
and (3) and under Article 7 shall be suspended with respect to the
defaulting Government until outstanding payments are made and pay
ment of contributions resumed.
Article 5
(1) Each contracting Government has the right to discontinue its
contribution for any financial year upon giving written notice to the
Managing Government before 1st October in the previous financial year;
it shall continue to be responsible for its current contribution up to the
31st March following the date of giving such notice. Any Government
giving such notice shall state the reasons therefor, and for the financial
year in respect of which its contribution is thus discontinued the rights
of that Government under Article 3 (2) and (3) and Article 7 of the
present; Agreement shall be suspended. I t shall, however, remain a party
to the present Agreement.
(2) The Managing Government shall inform all contracting Govern
ments of any notice received in accordance with the provisions of the
present Article.
Article β
(1) The Government of the United Kingdom has the right to discon
tinue its obligation to be Managing Government by giving to the other
contracting Governments written notice 1o this effect. I ts obligation shall
cease at the end of the financial year following the financial year in
which notice was given.
(2) I n such event, the contracting Governments shall consult among
themselves with a view to appointing another Government as Managing
Government or making other arrangements for the management of the
lights. Tf no such arrangements are made before the obligation of the
Government of the United Kingdom ceases in accordance with paragraph
fl) of the present Article, the present Agreement shall cease to be in
force.
Article 7
If any contracting Government destres that any amendment should be
made in*the provisions of the present Agreement, it shall communicate
its proposals, together with the reasons therefor, to the Managing Govern
ment. The Managing Government shall inform all the other contracting
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Govern merits of any proposal for amendment received by it with a
request that they shall, as soon as possible, inform it whether they accept
the proposal. A contracting Government shall be deemed to have accepted
a proposal for amendment only after a notification of acceptance has
been filed with the Managing Government. I f a proposal for amendment
is accepted by all the contributing (Governments, the Managing Govern
ment shall draw up a certificate of the amendment which has been so
agreed and communicate it to all the other contracting Governments,
and the amendment shall be deemed to have come into force on the
date of the certificate unless a different effective date has been provided
in the accepted proposal.
Article 8
Nothing in the present Agreement shall be regarded as constituting
a settlement of the future of the I slands or territories referred to in
Article 16 of the Treaty of Lausanne or as prejudicing the conclusion
of any such settlement in the future.
Article 9
(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of the present Article,
the Government of any State invited to attend the Diplomatic Con
ference regarding the maintenance of certain lights in the Red Sea held
in London from 11th to 13th October, 1961, namely Denmark, Federal
Republic of Germany, Finland, France, Greece, I taly, Liberia, Nether
lands, Norway, Pakistan, Panama, Sweden, Union of Soviet Socialist
Republics, United Arab Republic, United Kingdom of Great Britain and
Northern I reland and the United States of America, may become a party
to the present Agreement by:
(i) signature without reservation as to acceptance; or
(ii) signature subject to acceptance, followed by acceptance; or
(iii) acceptance.
(2) The present Agreement shall be open for signature from the 20th
of February to the 19th of August, 1962 and thereafter it shall remain
open for acceptance.
(3) Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument of
acceptance with the Government of the United Kingdom.
(4) Any Government which deposits its instrument of acceptance after
the present Agreement has come into force may declare that its acceptance
shall not take effect until 1st April following the date of its signature
or acceptance.
(5) The Government of the United Kingdom shall inform all signatory
Governments and all Governments that have accepted the present Agree
ment of each signature or acceptance received and the date of its receipt
and of any declaration made in accordance with paragraph (4) of the
present Article.
Article 10
If in any calendar year the total tonnage of the vessels of any Govern
ment other than a contracting Government passing through the Suez
Canal exceeds 1 per cent of the total tonnage of all vessels passing
through the Suez Canal, the Managing Government, after obtaining the
assent of all contracting Governments, shall invite that Government to
become a party to the present Agreement.
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Article 11
The Government of the United Kingdom shall notify all signatory
Governments and all Governments which have accepted the present
Agreement when the total tonnage of the vessels passing through the
Suez Canal of those Governments which have taken the action required
by Article 9 to become parties to the Agreement has, in the preceding
calendar year, exceeded 50 per cent, of the total tonnage of all vessels
which have passed through the Suez Canal in the year, and the Agree
ment shall enter into force on the date of such notification.
Article 12
(1) Any contracting Government may denounce the present Agreement
by giving written notice to the Managing Government. A notice of inten
tion to discontinue contributing for an indefinite period shall be deemed
to be a notice of denunciation. Denunciation shall take effect at the
end of the financial year following that in which notice is given and a
contributing Government shall remain liable for a contribution incurred
before its denunciation takes effect.
(2) The Managing Government shall inform all contracting Govern
ments of any such notice received by it.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their
respective Governments, have signed the present Agreement.
Done in London this 20th day of February, 19fi2, in the English and
French languages of which the English text shall be authoritative, in
a single copy which shall be deposited in the archives of the Govern
ment of the United Kingdom which shall transmit certified copies thereof
to each Government which has signed or accepted the present Agree
ment.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΓΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΩΝ ΕΝ ΤΗι ΕΡΥΘΡΑι ΘΑΛΑΣΣΗι
ΑΙ συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις"
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ Ι ύπ* δψιν δτι ώρισμένοι φάροι έπι τών Νήσων Abu ΑΠ και
Jabal at 'Fair έν τη Έρυθρα θαλασσή κατεσκευάσθησαν δαπάναις της 'Οθω
μανικής Κυβερνήσεως και έν συνεχειία συνετηρουντο δια λογαριασμόν και
δαπάναις της είρημένης Κυβερνήσεως' και
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ1 im* δψιν δτι κατά τήν διάρκειαν του πολέμου 1914—1918
αϊ Ίτρομνησ&εΐσαι Νήσοι κατελήφθησαν ύπό των δυνάμεων της ΑύτοΟ Βρετ
τανικής Μεγαλειότητος" και
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ! ύπ* δψιν δτι δια του "Αρθρου 16 της Συνθήκης ΕΙρήνης
μετά της Τουρκίας, υπογραφείσης έν Λωζάννη την 24ην.ϊ„*Ιουλίου, 1923, ή
Τουρκία άπεκήρυζεν άπαντα τα δικαιώματα και τους τίτλους αύτης έπι των
προμνησθεισών Νήσων, του μέλλοντος των Νήσων τούτων άποτελέσαντος θέμα
προς διακανονισμόν υπό των ενδιαφερομένων Μερών' και δτι ουδεμία συμ
φωνία έπί του θέματος του μέλλοντος των προμνησθεισών Νήσων έχει έπιΓ
τευχθεΐ μεταξύ των ενδιαφερομένων Μερών' και
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ Ι ύπ* δψιν δτι το 1930 υπεγράφη Σύμβασις έκ μέρους ώρι
σμένων ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων, προβλέπουσα περί της συντηρήσεως
τών φάρων έπι τών προμνησθεισών Νήσων* και δτι ή Σύμβασις τόΟ 1930 δέν
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ετέθη έν ίσχύϊ ά λ λ α οι φάροι συνέχισαν νά συντηιρώνται ύπό της Κυβερνή
σεως του Ηνωμένου Βασιλείου δια συνεισφορών έναντι της δαπάνης αυτής
παρά των Κυβερνήσεων της Γερμανίας» ' Ι τ α λ ί α ς κ α ι 'Ολλανδίας' κ α ι
Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Σ Α Ι ύπ' όψιν δτι ή έκρηξις του πολέμου του 1939—1945 έθεσε
τέρμα εις την ανωτέρω άναφερβεΐσαν διευθέτησιν κ α ι δτι ή Κυβέρνησις τοΟ
Ηνωμένου Βασιλείου συντηρεί τους δύο φάρους κ α ι άπό ταυ 1945 λαμβάνει
συνεισφοράς έναντι της δαπάνης αυτής παρά της Κυβερνήσεως της 'Ολλαν
δίας' και
Έπιθυμουσαι την σύναψιν συμφωνίας ή οποία νά προβλέπη διά τήν συντή
ρηση/ των φανών έπι των Νήσων Abu Ail και Jabal at lair προς τ ό συμφέρον
της ναυτιλίας κ α ! διά τήν συμμετοχήν εις τήν δαπάνην της συντηρήσεως των
κατά δίκαιον τρόπον'
Συνεφώνησαν ώς ακολούθως :
ΑΡΘΡΟΝ 1
Έ ν τη παρούση Συμφωνία :
(ι) ή λέξ,ις «χωρητικότης» σημαίνει καθαράν χωρητικότητα ώς αϋτη
προσδιορίζεται συμφώνως προς τους κανόνας μετρήσεως χωρητικό
τητος της "Αρχής Διώρυγος του Σουέζ'
(ιι) ή φράσις «πλοΐα Κυβερνήσεως τινός» σημαίνει πλοΐα νηολογημένα
έν τω μητροπολιτικώ έδάφει τής έν λόγω Κυβερνήσεως"
(ιιι) ή φράσις «συνεισφέρουσα Κυβέρνησις» σημαίνει συμβαλλομένην τινά
Κυβέρνησιν ή.όποια διά τό σχετικόν οίκονομικον έτος δεν άπηλλάγη :
τής υποχρεώσεως συνεισφοράς δι* επιδόσεως ειδοποιήσεως συμφώνως
προς τάς διατάξεις του "Αρθρου 5.
(ιν) ή φράσις «.οίκονομικον έτος» σημαίνει δώδεκα μήνας λήγοντας τήν
31 ην Μαρτίου' καΐ
(ν) ή φράσις «οί φάροι» σημαίνει τους φάρους έπι των Νήσων Abu Ail
και Jabal at Tair.
ΑΡΘΡΟΝ 2
Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ "Α;ρθρου 6, ή Κυβέρνησις τοΟ Ηνωμένου
Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας κ α ι Βορείου Ι ρ λ α ν δ ί α ς θά είναι ή Δια
χειρίστρια Κυβέρνησις κ α ι ώς τοιαύτη θά συνέχιση νά διαχειρίζηται κ α ι συν
τηρή τους φάρους. Ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις δύναται νά διορίση άντιπρό
σωπον Ινα ενεργή διά λογαριασμόν αυτής έναντι αμοιβής συμφωνούμενης
μεταξύ τής Διαχειριστρίας Κυβερνήσεως και του έν λόγω αντιπροσώπου.
ΑΡΘΡΟΝ 3
(1) Α Ι συνεισφέρουσα ι Κυβερνήσεις θά αναλάβουν τάς δαπανάς διαχειρί
σεως κ α ι συντηρήσεως των είρη,μένων φάρων διά συνεισφορών έπί τή βάσει
τής συνολικής χωρητικότητος τών πλοίων έκαστης συνεισφερουσης Κυβερνή
σεως ώς αύται προσδιορίζονται συμφώνως προς τάς παραγράφους (5) καΐ
(6) τ ο υ παρόντος "Αρθρου.
(2) Ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις θά άποστέλλη προς τάς ν λοιπάς συμβαλ
λομένας Κυβερνήσεις, τό συντομώτερον δυνατόν μετά τήν 31 ην Μαρτίου έ κ α 
στου έτους, λεπτομέρειας τών δαπανών είς τάς οποίας υπεβλήθη διά τήν δια
χείρισιν και συντήρησιν τών φάρων διαρκοΟντος τοΟ προηγουμένου οίκονο
μικου έτους, μίαν κατάστασιν τής παρ* έκαστης συνεισφερούσης Κυβερνή
σεως οφειλομένης συνεισφοράς κ α ι ένα προϋπολογισμόν τής δαπάνης διά τό
έπρμενον έτος. 'Εάν ό προϋπολογισμός ούτος υπερβαίνη τάς £30,000, ή Δια
χειρίστρια Κυβέρνησις, τη αιτήσει οιασδήποτε συνεισφερούσης Κυβερνήσεως,
θά συγκαλβ συνέλευσιν των συνεισφερουσών Κυβερνήσεων προς συζήτησιν
τοΟ προϋπολογισμού.
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(3) Έάν ήθελον καταστή έπιθυμηταί δαπάναι δια ανανεώσεις, αντικατα
στάσεις ή επιδιορθώσεις μη εμπίπτουσας εις την συνήθη συντήρησιν, πέραν
των £5,000 καθ* οίονδήποτε οίκονόμικόν έτος, ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις
θα συνεννοήται μετά των λοιπών συνεισφερουσών Κυβερνήσεων, είτε διά
συγκλήσεως συνελεύσεως των συνεισφερουσών Κυβερνήσεων έφ' δσον μία έξ
αυτών ήθελε ζητήσει τοΰτο, είτε εγγράφως έφ' δσον δεν ήθελε σϋτως ζητηθη,
προ της διενεργείας της δαπάνης πέραν τών £5,000 έκτος έν περιπτώσει καθ*
ήν τούτο είναι άναγκαΐον προς άντιμετώπισιν οιασδήποτε αιφνίδιας έκτακτου
καταστάσεως* έν τη περιπτώσει ταύτη αί συνεισφέρουσαι Κυβερνήσεις δέον
νά ένημερουνται τό συντομώτερον δυνατόν.
(4) 'Εκάστη συνεισφέρουσα Κυβέρνησις θα καταβάλλη προς τήν Διαχειρί
στριαν Κυβέρνήσιν τό ποσόν της συνεισφοράς της τό συντομώτερον μετά τήν
λήψιν παρά της Διαχειρίστριας Κυβερνήσεως της έν παραγράφω (2) του πα
ρόντος "Αρθρου αναφερομένης καταστάσεως και έν πάση περιπτώσει εντός
δώδεκα μηνών από της λήψεως της κατοτστάσεως.
(5) Ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις θα ύπολογίζη τάς συνεισφοράς έπί τη
βάσει της συνολικής χωρητικότητος τών πλοίων έκαστης συνεισφερούσης Κυ
βερνήσεως τ ά όποια διαπλέουν τήν Διώρυγα του Σουέζ παραβαλλομένης
προς τήν συνολικήν χωρητικότητα πάντων τών πλοίων πασών τών συνεισφε
ρουσών Κυβερνήσεων τ ά όποια διαπλέουν τήν Διώρυγα του Σ ο υ έ ζ : ή χωρη
τικότης έν έκαστη περιπτώσει θά είναι ή χωρητικότης (ώς προσδιορίζεται
έκ τών δημοσιεύσεων τών εκδιδομένων υπό της 'Αρχής της Διώρυγας τοΰ
Σουέζ) ή οποία διαπλέει τήν διώρυγα του Σουέζ διαρκουντος του αμέσως
προηγουμένου της είρημένης 31ης Μαρτίου ημερολογιακοί) έτους λήγοντος
τήν 31 η ν Δεκεμβρίου.
(6) 'Οσάκις, δμως, μία συνεισφέρουσα Κυβέρνησις έχει πρσβή είς παρα
στάσεις πρό της 31ης Μαρτίου οιουδήποτε έτους προς τήν Διαχειρίστριαν Κυ
βέρνησιν δτι ή συνολική χωρητικότης τών πλοίων της τ ά όπσΐα διέπλευσαν
τήν Διώρυγα του Σουέζ κατά τό προηγούμενον ήμερολογιακόν έτος ήτο ου
σιωδώς μεγαλύτερα της χωρητικότητος ή οποία έπωφελήθη τών φάρων καΐ
παρουσιάζει τους σχετικούς προς τούτο αριθμούς, ή Διαχειρίστρια Κυβέρ
νησις θά ύπολογίζη τήν συνεισφοράν της έν λόγω Κυβερνήσεως διά τό ήμε
ρολογιακόν τούτο έτος έπί τη βάσει της συνολικής χωρητικότητος τών πλοίων
της τ ά όποΐα έπωφελήθησαν τών φάρων (της τοιαύτης συνολικής χωρητικό
τητος καθοριζομένης κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Διαχειρίστριας Κυβερ
νήσεως καΐ της ενδιαφερόμενης συνεισφερούσης Κυβερνήσεως) παραβαλλο
μενης προς τήν συνολικήν χωρητικότητα πάντων τών πλοίων πασών τών
συνεισφερουσών Κυβερνήσεων τ ά όποΐα διαπλέουν τήν Διώρυγα του Σουέζ,
καΐ θα προβαίνη εις έπανεκτίμησιν τών συνεισφορών πασών τών λοιπών
συνεισφερουσών Κυβερνήσεων διά τό έν λόγω ήμερολογιακόν έτος κατ* άνα
λογίαν.
(7) "Υπό τήν έπιφύλαξιν οίασδήποτε δηλώσεως γενομένης δυνάμει του "Αρ
θρου 9 ( 4 ) , έκαστη, συνεισφέρουσα Κυβέρνησις θά καταβάλη τήν πρώτη,ν αύτης
συνεισφοράν δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας έν σχέσει προς τάς δαπανάς
τάς γενομένας κ α τ ά τό μεταγενέστερον έκ τών ακολούθων οικονομικών ετών:
(α) Κατά τό οίκονόμικόν έτος ενάρξεως Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως
συμφώνως προς τάς διατάζεις του "Αρθρου 11, ή (β) κ α τ ά τό οίκονόμικόν
έτος εντός του οποίου καθίσταται συμβαλλόμενον μέρος της παρούσης Συμ
φωνίας συμφώνως προς τάς διατάξεις του "Αρθρου 9.
ΑΡΘΡΟΝ 4
(1) Έ ά ν δι* οίανδήποτε αίτίαν ή συνεισφορά μιας συνεισφερούσης Κυβερ
νήσεως δι* οίονδήποτε οίκονόμικόν έτος δέν έχη καταβληθη εντός της έν τω
"Αρθρω 3(4) αναφερομένης δωδεκαμήνου προθεσμίας, ή έν παραλείψει τε
λούσα Κυβέρνησις παραμένει υπεύθυνος διά τήν εκκρεμούσαν συνεισφοράν
κάί ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις δέον νά καταβάλη πασαν προσπάθειαν προς
είσπραξιν τών οφειλομένων χρημάτων.
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(2) Έ ά ν αϊ τοιαυται προσπάθειαι αποτύχουν μετά παρέλευσιν 2 ετών, αϊ
υπόλοιποι συνεισφέρουσαι Κυβερνήσεις θα επωμισθούν τά μή καταβληθέντα
ποσά κατά τάς έν "Αρθρω 3(1) προβλεπομένας αναλογίας, τά δέ δικαιώ
ματα δυνάμει του "Αρθρου 3(2) και (3) καΐ του "Αρθρου 7 θά ανασταλούν
ώς προς τήν έν παραλείψει τελούσαν Κυβέρνησιν έως δτου αϊ έκκρεμουσαι
πληρωμαι καταβληθούν και ή πληρωμή των συνεισφορών έπαναρχίση.
ΑΡΘΡΟΝ 5
(1) Έκαστη συνεισφέρουσα Κυβέρνησις δικαιούται νά διακόψη τάς συνει
σφοράς της δι* οίονδήποτε οίκονομικόν έτος κατόπιν επιδόσεως έγγραφου
ειδοποιήσεως προς τήν Διαχειρίστριαν Κυβέρνησιν πρό της 1ης 'Οκτωβρίου
του προηγουμένου οικονομικού έτους" αϋτη θά εξακολούθηση νά εΐναι υπεύ
θυνος διά τήν τρέχουσαν συνεισφοράν της μέχρι της 31ης Μαρτίου ή δποία
έπεται της ημερομηνίας της επιδόσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως. Πάσα Κυ
βέρνησις έπιδίδουσα τοιαύτην είδοποίησιν δέον νά άναφέρη τους λόγους
αυτής, ώς προς δε τό οίκονομικόν έτος, διά τό όποιον ή συνεισφορά αύτης
οϋτως διεκόπη, τά δικαιώματα της Κυβερνήσεως τούτης δυνάμει ταυ "Αρθρου
3(2) και (3) καΐ του "Αρθρου (7) της παρούσης Συμφωνίας θά αναστα
λούν. Αϋτη, εντούτοις, θά παραμείνη συμβαλλόμενον μέρος της παρούσης
Συμφωνίας.
(2) Ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις θά πληροφορη πάσας τάς συνεισφέρουσας
Κυβερνήσεις περί οίασδήποτε ειδοποιήσεως λαμβανομένης σύμφωνος προς
τάς διατάξεις του παρόντος "Αρθρου.
ΑΡΘΡΟΝ 6 
(1) Ή Κυβέρνησις του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τό δικαίωμα νά τερμα
τίση τήν ύποχρέωσίν της ώς Διαχειρίστριας Κυβερνήσεως κατόπιν επιδόσεως
προς τάς λοιπάς συμβαλλόμενος Κυβερνήσεις έγγραφου προς τούτο ειδο
ποιήσεως. Ή όποχρέωσίς της θά παύση κατά τήν λήξιν του οΙκονομικοΟ έτους
τό όποιον Επεται εκείνου κατά τό όποιον έπεδόθη ή είδαποίησις.
(2) Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, αϊ συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις θά συνεν
νοηθούν μεταξύ των προς τόν σκοπόν διορισμού ετέρας Κυβερνήσεως ώς
Διαχειρίστριας Κυβερνήσεως ή καθορισμοΰ έτερων διευθετήσεων διά τήν δια
χείρισιν των φάρων. Έ ά ν ουδεμία διευθέτησις συμφωνηθη πρό του τερματι
σμού της υποχρεώσεως της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώ
νως προς τήν παράγραφον (Τ) τοΟ παρόντος "Αρθρου, ή παρούσα Συμφω
νία θά παύση Ισχύουσα.
ΑΡΘΡΟΝ 7
Έάν οΙαδήποτε συμβαλλόμενη Κυβέρνησις έπιθυμη νά έπενεχθη οιαδήποτε
τροποποίησις εις τάς διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας, αυτή; θα κοινοποιη
τάς προτάσεις της, όμοΟ μετά της αίτιολογίας, προς τήν Διαχειρίστριαν Κυ
βέρνησιν. Ή Διαχειρίστρια Κυβέρνη,σις θά πλη,ροφορη πάσας τάς λοιπάς συμ
βαλλόμενος Κυβερνήσεις περί πάσης λαμβανομένης ύπ* αύτης προτάσεως
προς τροποποίησιν μετά παρακλήσεως δπως αδται τό συντομώτερον δυνατόν
πληροφορήσουν αυτήν κατά πόσον αποδέχονται τήν πρότασιν. Συμβαλλόμενη
Κυβέρνησις θά θεωρηται δτι έχει άποδεχθη πρότασιν προς τροποποίησιν μόνον
μετά τήν καταχώρησιν γνωστοποιήσεως περί αποδοχής παρά τη Διαχειρίστρια
Κυβερνήσει. Έ ά ν ή πρότασις προς τροποποίησιν γίνη αποδεκτή ύπό πασών
των συνεισφερούσων Κυβερνήσεων; ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις θά συντάσση
πιστοποιητικόν της οϋτω συμφωνηθείσης τροποποιήσεως καΐ θά κοινοποιη
τουτό προς πάσας τάς λοιπάς συμβαλλόμενος Κυβερνήσεις, ή δέ τροποποίησις
θά θεωρηται δτι ήρχισε Ισχύουσακατά τήν ήμεραμηνιαν του πιστοποιητικοί),
έκτος έάν Ιχη προβλεφθώ διάφορος ημερομηνία ενάρξεως Ισχύος έν τβ γενο*
μένη αποδέκτη προτάσει.
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Ουδέν έν τη παρούση Συμφωνία διαλαμβανόμενον θά θεωρήται ως αποτε
λούν διευθέτησιν τοΟ μέλλοντος των έν "Αρθρω 16 της Συνθήκης της Λαν
ζάννης αναφερομένων Νήσων ή εδαφών ή ως έπηρεάζον την συνομολόγησιν
τοιαύτης διευθετήσεως έν τω μέλλοντι.
ΑΡΘΡΟΝ 9
(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) τοΰ παρόντος "Αρ
θρου, ή Κυβέρνησις παντός Κράτους προσκληθέντος νά παραστη είς τήν Δ ι 
πλωματικήν Διάσκεψιν έπι της συντηρήσεως ώρισμένων φανών έν τη Ε ρ υ θ ρ ή
θαλασσή συγκροτηθεΐσαν έν Λονδίνω άπό της 11ης μέχρι της 13ης 'Οκτω
βρίου, 1961, ήτοι Δανίας, 'Ομόσπονδου Γερμανικής Δημοκρατίας, Φινλανδίας,
Γαλλίας, Ε λ λ ά δ ο ς , Ι τ α λ ί α ς , Λιβερίας, 'Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πακιστάν,
Παναμά, Σουηδίας, Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 'Ηνω
μένης 'Αραβικής Δημοκρατίας, Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττα
νίας καΐ Βορείου 'Ιρλανδίας και τών Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής,
δύναται νά καταστή συμβαλλόμενον μέρος τής παρούσης Συμφωνίας δ ι ά :
(ι) τής υπογραφής άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν άποδοχήν' ή
( ι ι ) τής υπογραφής ύπό την έπιφύλαξιν αποδοχής, ακολουθούμενης 6πό
τής αποδοχής' ή
( ι ι ι ) τής αποδοχής.
(2) Ή παρούσα Συμφωνία θά ει ναι ανοικτή διά ύπογραφήν άπό τής 20ής
Φεβρουαρίου μέχρι τής 19ης Αυγούστου, 1962, μεταταυτα δέ θά παραμείνη
ανοικτή διά άποδοχήν.
(3) Ή αποδοχή πραγματοποιείται διά τής καταθέσεως ενός έγγραφου
αποδοχής παρά τη Κυβερνήσει του Ηνωμένου Βασιλείου.
(4) Πάσα Κυβέρνησις ή οποία καταθέτει τό οίκεΐον αυτής εγγραφον απο
δοχής μετά τήν έναρξιν ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας δύναται νά δήλωση
δ τ ι ή αποδοχή της δέν θά λάβη ϊσχύν μέχρι τής 1ης 'Απριλίου ή όποια Μπε
τ α ι τής ημερομηνίας υπογραφής ή αποδοχής της.
(5) Ή Κυβέρνησις του 'Ηνωμένου Βασιλείου θά πληροφορή πάσας τάς
ύπογραψάσας Κυβερνήσεις και πάσας τάς Κυβερνήσεις α ί δπρΐαι άπεδέχθησαν
τήν παρουσαν Συμφωνίαν περί έκαστης υπογραφής ή λαμβανομένης αποδο
χής κ α ι της ημερομηνίας λήψεως αυτής ώς καΐ περί πάσης δηλώσεως γενο
μένης συμφώνως προς τήν παράγραφον (4) τοΟ παρόντος "Αρθρου.
ΑΡΘΡΟΝ 10
Έ ά ν καθ* οιονδήποτε ήμερολογιακόν έτος ή συνολική χωρητικότης τών
πλοίων οιασδήποτε Κυβερνήσεως ετέρας ή συμβαλλόμενης τοιαύτης τ ά όποια
διαπλέουν τήν Διώρυγα του Σουέζ ύπερβαίνη τ ά 1 τοις εκατόν της συνολικής
χωρητικότητος πάντων τών πλοίων τ ά όποια διαπλέουν τήν Διώρυγα τοΟ
Σουέζ, ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις, κατόπιν εξασφαλίσεως της συγκαταθέ
σεως πασών τών συμβαλλομένων Κυβερνήσεων, θά προσκαλή τήν έν λόγω
Κυβέρνησιν δπως καταστή συμβαλλόμενον μέρος τής παρούσης Συμφωνίας.
ΑΡΘΡΟΝ 11
Ή Κυβέρνησις τοΟ 'Ηνωμένου Βασιλείου θά γνωστοποίηση είς άπάσας τάς
ύπργραψάσας Κυβερνήσεις και είς άπάσας τάς Κυβερνήσεις α ϊ όποΐαι άπε
δέχθησαν τήν παρουσαν Συμφωνίαν τό χρονικό ν σημεΐον κατά τό όποιον ή
συνολική χωρητικότης τών διαπλεόντωγ τήν Διώρυγα τοΟ Σουέζ πλοίων τών
Κυβερνήσεων εκείνων αί όποΐαι προέβησαν είς τήν άπαιτουμένην ΰ>πό τοΟ
"Αρθρου 9 ένέργειαν'οιά νά καταστούν συμβαλλόμενα μέρη τής Συμφωνίας
Εχει ύπεοβή κατά τό προηγούμενόνήμερολογιακόν έτος τ ά 50 τρις εκατόν
της συνολικής χωρητικότητος πάντων τών πλοίων τ ά όποια διέττλευσαν τήν
Διώρυγα του Σουέζ κατά τό έν λόγω έτος, ή δέ Συμφωνία θά ά ^ ' ί σ η Ισχύ
ουσα κ α τ ά τήν ,ήμερομηνίαν τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως.
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ΑΡΘΡΟΝ 12
(1) Πάσα συμβαλλόμενη Κυδέρνη,σις δύναται νά κ α τ α γ γ ε ί λ η την παροΟ
οαν Συμφωνίαν δι* επιδόσεως έγγραφοι» ειδοποιήσεως προς τήν Διαχειρί
στρ'ισ.ν Κυβέρνησιν. Ή είδοποίησις περί προθέσεως διακοπής των συνεισφο
ρών έπ' αόριστον θά θεωρηται ως είδοποίησις περί καταγγελίας. Ή καταγ
γ ε λ ί α θα λαμβάνη ίσχύν κατά την λήξιν του οικονομικού Ετους τό όποιον
επετάι εκείνου κατά τό όποιον επιδίδεται ή είδοποίησις, ή δέ συνεισφέρουσα
Κυβέρνησις θά παραμένη υπεύθυνος διά την συνεισφορών ή οποία κατελο
γίσθη ε(ς αυτήν πριν ή λάβη ίσχύν ή κ α τ α γ γ ε λ ί α της.
(2) Ή Διαχειρίστρια Κυβέρνησις θα πληροφορη πάσας τάς συμβαλλομέ
νας Κυβερνήσεις περί πάσης τοιαύτης εϊδοττοιήσεως λαμβανομένης ύπ* αύτης.
Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο
εξουσιοδοτημένοι ύπό των αντιστοίχων αυτών Κυβερνήσεων» υπέγραψαν τήν
παροΰσαν Συμφωνίαν.
Έγέ'νετο έν Λονδίνω τήν 20ήν Φεβρουαρίου, 1962, εις τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν κ α ι
Γαλλική ν γλώοσαν της όποιας τό "Αγγλικόν κείμενον θά εΤναι τό αύθεντικόν,
εις απλούν άντίγραφον τό όποιον θά κατατεθη εις τ ά αρχεία της Κυβερνή
σεως του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποία θά διαβιβάζη κεκυ,ρωμένα αντίγραφα
αυτής προς έκάστην Κυβέρνησιν ή οποία Εχει υπογράψει ή άποδεχθη τήν
παροΰσαν Συμφωνίαν.

