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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 1586 της 29ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό .περί της Διεθνούς Συμβάσεως διό την Πρόληψιν της Ρυπάνσεως 
της Θαλάσσης δια Πετρελαίου τοΰ 1954 (Κυρωτικός) και Περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμος τοΰ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 8 του I960 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΓΝ ΠΕΡΊ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜ

Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨϋΝ ΤΗΣ ΡΥΙΠΑΙΝ'ΣΈΩΣ ΤΗΣ 
ίθΑΛΑ Σ Σ Η Σ Δ HAjnETP ΕΛΑ Ι ΟΥ ΤΟΥ 1954 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ 
Π Ε Ρ Ι ΣΥΝ ΑΦΩΝ θΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'ΑνΤιΙπροΐσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1» Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό πίερι της ΔϋεθνοΟς Συμβά Συνοπτικός 
Φεως διά την Πρόληψιν της Ρυπάνσεως της θαλάσσης διά Π€.τρ£ τίτλος, 
λαίου του 1954 (ΐΚυρωτιΐκός) και ΠίερΙ Σ υναφών θεμάτων Νόμος του 
1980. 

2.—1('·1) Έν τω παράν'τι Νόμω, έίκτός ιέάν έκ του 'κειμένου προικύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος εννοκχ— 

«αρμοδία αρχή» σημαίνει τόν Ύπουργόν κα ι περιλαμβάνει οίον
βήίποτίε διά τους ιοίκοίπούς της Συμβάσεως, του παρόντος Νόμου και 
των δυνάμει αυτού" Κανονισμών ιέξουσιοδοτημένον 6πό του Υπουρ
γού πρόσωπον 

ι<<ιέγΐκα!τάστασις» περιλαμβάνει διϋλιίστήριον, έταιρείαν πετρελαιο
ειδών, ναυπηγεΐον, ιέιπισκιευαστιικήν βάσιν πλοίων, βιομηχανίαν και 
(πάσης φύσεως έπιχίείρησιν, κειμένην πλησίον των ακτών ικαι οπωσ
δήποτε χρησιμοποιούμενη ν διά τάς λειτουργιΐκάς της άνάγίκας ή 
ι^χουσαίν σσ·βαράν καΙ άμε'σον έπίδρασιν έιπί του θαλασσίου περι
βάλλοντος' 

«ευκολία ύποΐδοχής» σημαίνει πάσης φύσεως, μορφής και είδους 
χερσαίαν ή πλωτήν έγίκατάστασιν προοριζομένην ή χρησιμοπΌΐου
ιμένην διά τήν έΐκ των πλοίων παραλοΰβήιν 'καΙ περαιτέρω διάθεσιν 
ικαίταλοίιπων και πετρελαιοειδών μειγμάτων* 

«Ήλοΐον» σημαίνει Οιονδήποτε πλωτόν μέσον 'κινούμενον αύτοδυ
νάσεως ή μή' 

(29) 
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Πίναξ. 
Μέρος 
Πρώτον. 
Μέρος 
Δεύτερον. 

Κύρωσις 
Συμβάσεως. 

Άπαγόρευσις 
απορρίψεως 
πετρελαίων. 

■* Απαγόρευα ις 
χρησιμοποιή
σεως χημι
κών μέσων. 

'Υποχρεώσεις 
πλοιάρχων 
καΐ χειρι
στών αερο
σκαφών. 

'Υποχρεώσεις 
πλοιάρχου. 

'Υποχρεώσεις 
έγκαταστά
οεως. 

«Σύιμ<δο:σις» ΌηιμαίνΙει τήν Διιεθνή Σ6μΐβ<χσιν διά την Πρόληψιν της 
Ραπάνοΐεως της θαλάσοης διά Πετρελαίου, ή'τις υπεγράφη έν Λον
δίνο) τήν 12ην Μαΐου, 1954, άμου <μετά τών Παραρτημάτων αύ'της, 
Ιώς αϋτη έτροΙπσποιήθη τήν 13ην Άπριίλίου, 1962, όμου μετά των 
ίτροίττόΙττοιήίσίεωΐν αυτής της 21ης 'Οκτωβρίου, 1969, το 'κεί'μενον και 
αϊ τροποίποιήοίεις της όίποίοτς έν τω Άγγλΐκώ πρωτοτυπώ εκτίθεν
ται εΐς τό Πρώτον Μέρος του Πίναΐκσς καΙ έν μεταφράσει εΐς τήν 
Έλληνίκήν εΐς τό ΔιεύτΙερον Μέρος του Πίνάκος : 

Νοείται ότι έν ιΐερϋτΐΓώσει <3ονΐτϋθέ!σΐεος ιμεταξύ τών 'δύο κειμένων 
ύΗτερϋσχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον 
Ικίείΐμενον 
«(Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Συγκοινωνιών και "Εργων. 

(2) ΟΙ έν τω παρόντι Νόμω ιμή άλλως ικαθσρΐζόιμενοι όροι κέίκτην

ται ή ν εννοιαν άπέδωίοΐεν αύτοΐς ή ΣύιμΦασις. 
3. "Η Σ ύιμίβασις, της οΗτοϋας ή ίπτό της Κυπριακής Δηΐμοίκρατίας 

αποδοχή ο^πέφαίσίισθη διά της 6π' αριθμόν 18724 και ήιμερσίμηνίαν 17 
Ιανουαρίου, 1980 'Αποφάσεως του Ύπουργιΐκαυ Συμβουλίου, δια του 
Παρόντος Νόμου κυρουται. 

4. "Απαγορεύεται ή εις τους λιΐμένας, τάς άκτάς ικαί τά χωρικά 
ίΒατα της Δηίμακρατίας καΙ είς τήν άνοιίκ'τήν θάλασίσαν μέχρις έκτά
οίεως εκατόν μιλίων άπό τάς άκτάς της Δημοκρατίας άπόρριψις πε
τρελαίων ή μειγμάτων πετρελαίου ώς ΰπό της Συμβάσεως ορί
ζονται. 

5. Ουδείς δύναται νά χρησιμοποιή διά τόν σκοπόν κοίταπολεμήοεως 
της ρυπάνσεως χηΐμΐκά απορρυπαντικά ιμέσα άνιευ προηγουΐμένης 
εγκρίσεως της αρμοδίας αρχής. 

6. ΙΠας πλοίαρχος πλοίου ευρισκομένου εντός τών χωριΐκών υδάτων 
και πας χειριστής άεροοίκάφους ευρισκομένου έπί του Κυπριακού 
εδάφους ή ύπεριπταμένου του Κυπριακού εναερίου χώρου, ύττοχριεοΟ
ται όπως άναφέρη αμελλητί εις τήν άρμοδίαν αρχήν οΊανδήποτε περί
πτωσιν ρυπάνσεως διαπιστουμένη ν ύπτ' αύτου. 

7.—'(1) *0 πλοίαρχος ήι οίονδήίποτε υιπεύθυνον πρόσωπον πλοίου 
κάταπλέοντος εΐς 'Κυίπριάκόν λιμένα ή προσεγγίζοντος είς άγίκυρο
>6όλιον ή δρμον υποχρεούται σπως παραοίδη τά πετρελαιοειδή μεί
γματα κΐαι κατάλοιπα εΐς τάς προς τούτο καθοριζόμενα ύπό της 
άρΙμοδίας αρχής εύίκολίας υποδοχής κοΛαλοίΙπων. 

(2) Ή αρμοδία αρχή δύναται νά άπταγοιρεύση τόν άπόπλουν πλοίου 
μέχρι της παραδόσεως τών καταλοίίπων καΙ πετρελαιοειδών μει
γμάτων έάν τό πλιοΐον τούτο πρόκειται νά άποπλεύση μέ προορισμόν 
λιμένα μή διαθέτοντα ευκολίας υποδοχής καταλοίπων., 

8^^11)' "Αίπαΐσαι αϊ εγκαταστάσεις αϊ χρηίσιμσποιούΐμεναι διά 
μεταγγΐοίεις πετρελαίου ή δι' έπίσκευάς πλοίων δέον σπως διαθέτουν 
εύίκολίας υποδοχής πετρελαίου, ακαθάρτου έρματος, καταλοίπων 
ίκαΐ μειγμάτων πετρελαίου, έκττλυμάτων δεξαμενών δεξαμενόπλοιων 
ώς καΙ λοιπών ρυπαντικών ουσιών^ 

ι'(2) Ή χωρητίκότης καΙ δυναμυκότης τών εύικολιών υποδοχής δέον 
νά είναι τοιαΰται ώστε νά καλύιπτουν απολύτως τάς άνάγικας τών 
δι' αυτών έξυπηιρετουμένων πλοίων άνευ καθυστερήσεως. 

ί(3) ιΠαν ύπεύθυνον διά τήν έγικατάστασιν ευκολίας ύποιδοχής πρό
σωπον δέον σπως κατά τήν λειτουργίαν της έγικαταιστάσεως λαμ
δάντ] πάντα τά αναγκαία μέτρα προς αποφυγήν ρυπάνσεως. 
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9.—(1) Ό πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου προοριζομένου δια Kurtrptoc
κόν λι'μένα ή δρμον δέον όπως άναφέρη εις την άρμοδίαν αρχήν 
πάσαν ζηιμίαν, ψίθοράν f\ ατύχημα έξ ών δυνατόν να προέλθη ρύ
πανσις., 

(2) Ό πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου προσεγγίζοντος εις ιΚυπριοΰκόν 
λιμένα >τ\ δρμον λόγω (ανωτέρας βίας δέον δίπως»— 

(α) εαδοίποιη την πλησιείοτέραν άρμοδίαν αρχήν στερί του έπι
Ικειμένου κατάπλου, της ποσότητος και του είδους του 'μετα
φερομένου φορτίου, .πετρελαιοειδών, καΐαλοΟπων :καί τυχόν 
ακαθάρτου έρματος, του λ ι μένος τελευταίας προσεγγίσεως 
του και τους ιέίπιβαλόντας τήν προσέγγιίσιν λόγους' 

(β) παραμένη ιείίς την Ιύπό της αρμοδίας αρχής ώποίδιεϋκνυο'μένην 
ιθέισιν ιμέχρις δτου εκλείψουν ο<ί έπι<Βαλόντες την προσέγγισιν 
λόγοι' ίκαϊ 

(γ) £<ίδοποιη την άρμοδίαν αρχήν Γττερΐ του επικειμένου απόπλου 
νοουμένου ©τι θά έχουν εκλείψει οί έίπιβαλόντες την προσ
έγγισιν λόγοι.» 

(3) Ή αρμοδία 'αρχή δύναται να άπαγορεύη τόν εϊσπλουν εντός 
των χωρυκών ιύίδάτων της Δημοκρατίας οιουδήποτε διεξαμενοιπλοίου 
ύποίοτάντος ζηιμίαν, φθοράν ή ατύχημα άνΐυ προηγουμένης συμμορ
φώσεως του πλοιάρχου προς τα ύπό της αρχής ύποδευκνυό'μενα 
μέΐρο^ 

(4) Ή αρμοδία αρχή δύναται να προβαίνη ε'ίς τήν ίχνοθέτησιν 
των δεξαμενών δεξαμενόπλοιου ευρισκομένου εις Κυίπριακόν λιμένα 
ή δρμον, τήν λήψιν δειγμάτων 'καί έν γένει τήν έ'φαρμογήν οιασδή
ποτε αποδεκτής ιμεθόδου δια τόν οίκοπόν του έντοπιοιμου υπαιτίου 
ρυπάνσεως και προς τόν σκοπόν τούτο δύναται να κατακράτηση 
το τοιούτο δεξαμενόπλοιο ν διά τοσαύτην χρονικήν περίοδον ώς ήθε
λεν άπαιτηίθή διά τήν τοιαύτην ίχνοθέτησιν ή λήψιν δειγμάτων f\ 
ίέφαρμογήν αποδεκτής μεθόδου. 

10*—'(1) Έν περυπτώ'σει ρυπάνσεως ή προδήλου ρυπάνσεως ή επι
κειμένου κινδύνου πρακλήΐσεως τοιαύτης, ό πλοίαρχος του /πλοίου, 
ό προϊστάμενος ή δϋευθυντής της εγκαταστάσεως /και οιονδήποτε 
άλλο διά το /πλοΐον ή τήν έγκατάστασιν ύπεύθυνον πρόίσωπον δέον 
δ(πως λάβουν πάν πρόσφορον μέτρον προς αποτροπών, πιεριοριομόν 
και ιέξουδετέρωσίν της, αναφερόντες αμελλητί τό γεγονός /εις την 
άρμοδίαν αρχήν. 

(2) Ή αρμοδία αρχή ευθύς ώς πληροψορηθή περιστατικό ν ρυπάν
σεως ή πρόδηλον ρύπανισιν ή έπιΐκ'είιμ'ενον κίνδυνον προΐκλήσ*εως τοιαύ
της, λαμβάνει πάν πρόσφορον μέτρον προς άποτροπήν, περιορισμόν 
και έξουδετέρωσιν των έξ αυτής συνεπειών, ένη'μ'εροΟ'σα σχ'ετικώς, 
προκειμένου μεν περί πλοίου, τόν πλοίαρχον ή πλοιοΐκ'τήτην ή πρά
κτορα του πλοίου καί, ελλείψει τούτων, τόν πρόξενον της χώρας τήν 
σηιμαίαν της όποιας φέρει τό πλοΐον, πρακ'ει'μέ'νου δε περί έγ'κατα
σ*τάσ!εως, τόν ίδιακτήτην ή τόν έκμεταλλευάμενον ταύ'την. 

(3) Ή αρμοδία αρχή δύναται νά χρησυμοποιή 'και συντονίζη ίδιω
τυκά μέσα καί νά αίτή'ται τήνσυνΰρομήν συναφών οργανισμών ή ιδιω
τικών έπιχ'ειρή'σ'εων διαθετουσών τά αναγκαία μέσα καί τήν σχετιίκήν 
πίεΐραν προς άντίμείτώπιοιν τοιούτων πίεριστατιΙκών. 

(4) Ή χρησιμοποίησις των άνηΐκόντων εις όργοα/ισμούς ή ίδιώτας 
μέσων γίνεται πάντοτε ύπό τόν έλεγχον της αρμοδίας αρχής, αϊ δε 
συναφείς δαπάναι βαρύνουν τό πλοΐον ή τήν έγ'κατάαταιαιν ή οιονδή
ποτε πρόίσωπον προΐκαλέσαν τήν ρύπανσιν. 

Υποχρεώσεις 
πλοιάρχου 
δεξαμενό
πλοιου. 

Υποχρεώσεις 
υπευθύνου 
ρυπάνσεως. 
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Κανονισμοί. 

'Αδικήματα. 

14 του 
50 του 
Ί1 του 

8 του 
40 του 
58του 
ί του 

I960 
1962 
1963 
1969 
1970 
1972 
1980 

Ιΐν^'ΐ)' ίο Υ/ττουργιικον 2.υμ(όουΛιον κέκτηται εςουισιαν ( 
δη Κανονομούς δημοσιευόμενους έν τη έπϋσήιμω έφημερίδι 
κρατίας δια την Καλυτέραν έφαριμογήν τών διατάξεων του 

L 

llw—l(>l) To Ύίπουργιίκόν Συμδούλιον κέκτηται έξουισίαν δπως έκδί· 
της Δημο
παρόντος 

Νόμου κ'αί της Συΐμ'βάσ'εως. 
'(2)ί Βίδύκώ'τίερον και άνευ έ^πηρ&ασμοΰ της γενϋκότητος του έ'δ'α 

φ ίου (Ί) του παρόντος άρθρου, οι Κ'ανονιίσΙμοί δύνανται νά προνοώσ 
Tdspl απάντων ή περί τινών τών ακολούθων ζητηΐμάτων : 

i(a)i ntepi του καθορισμού παντός ζη'τήματος, δπερ δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και της Συμβάσεως χρήζει 
ή είναι δείκίπίκόν καθαρυσίμοΰ

(β) περί τών ύπο<χρεώΐσ£ων τών πλοιοκτητών και τών πλοιάρχων 
ϊΚυπριαίκών πλοίων αναλόγως τής κατηγορίας τών πλοίων 
των και τών Onf αυτών έκ^λου μένων πλών* 

(γ) περί τών υποχρεώσεων τών Ιδιοίκτη'τών και διαχειριστών 
(εγκαταστάσεων* και 

(δ) Wcpi της έπϋβοιλής τέλους μη ύπ*ερ©αίνον!τος τάς πεντήικοντα 
λίρας διά την ύπο'βοιλήν αιτήσεων και την χορήγηισιν βι'δλίων 
ή, άλλων έντυπων ή πιστοποιητικών προνοουμένων ύπό του 
παρόντος Νόΐμου, τής Συμβάσεως και τών εκδιδομένων δυ
νάμει του παρόντος άρθρου Κανονισμών. 

J(3) ΚοΛ/ονυσμοί γινό'μενοι έπί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εΐς την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν 'μ£τά πάροδον τριά
κοντα ήμερών άπό τής τοιαύτης κατοϋ9έσ!εως ή Βουλή τών 'Αντιπρο
σώπων δι* άποιφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ου'τω 
κοίτα!Πεθέντας Κοίνονϋσμούς, έν δλω ή έν μέρ>ει, τότ'ε οΰ'τοι αμέσως 
ιιε'τά: ττιν πάποδον Trie ώσ άνω ποοΐβ3συ.ίαΓ δημοσιεύονται έν τη έπΐ

απο , ρης 
τοιαύτης δηίμοσϋεύσ'εως. Έν πιερυπΙτώισίει τρο^ποποιήσίεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδ!τοι δηΐμοσϋεύον
ται έν τη έπισήίμω έφηιμερίδι τής Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροπο
ποιηθή ύπ* αυτής και τίθενται έν Ιυσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύ
σεως. 

12<Γ^(/1) Πας δσίτις παραβαίνει ή ανέχεται πρόσωίπον ύ)πό τον Μλεγ
χον αύτου νά παροίβή τάς διατάξεις τής ΣυΙμβάσιεως, του παρόντος 
ΜόΙμου ή και τών δυνάμει αύτου Κανονϋσμών ή πας δστις παραλείπει 
νά πράξη ή ανέχεται πρόσωίπον όπό τόν £λεγχον αύτου νά παράλειψη 
νά πράξη τι, ούτινος ή διενέργευα έπϋβάλλείται ύπό τών διατάξεων 
τής Συμβάσεως, του παρόντος Νόιμου ή και τών δυνάμει αυτού Κανο
νισμών, είναι ενοιχος άδυκή'ματος και υπόκειται δι5 εικαστον τοιούτον 
άδίικηιμα «εΙς φυιλάκϋσιν μη ύπερίβαίνουΐσαν τά δύο ετη ή εΐς χρη·μα
τιικήν ποινην μη ύπίερίδαίνοϋσαν τάς πίενταϊκοΐσίας χιλιάδας λίρας ή 
£·ις άμφο'τέρας τάς ποινάς υαύτας. 

» ■ 

(2) 'Ανεξαρτή'τως τών διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 24 
τών πίερι Δϋκαστηρίων Νόμων του 1950 εως I960, Πρόεδρος 'Επαρχια
ΐκου Δϋκασίτηρίου, 'Ανώτερος Επαρχιακός Διίκασ'τής ή Έπίαρχια'κός 
Δυκοί^τής, τη συγκατάθεσε ι του Πενιΐκου Εαοαγγ!ελέως τής Δηιμοίκρα
τίας, θά §χη άρίμοδιότητα νά έκδϋκάζη οίονδήίπο'τΐε άδίκη'μα ήθ'ελ'ε 
διaiπρocχθή κοίτα παράβάσιν τών διοΐιάξεων του εδαφίου· (1) του πα
ρόντος άρθρου. 

(3) 'Ανεξαρτήτως παντός έν οίωδή'ποτε ΝόΙμω διαλαμβανομένου, ή 
αρμοδία αρχή δύναται νά απαγόρευση τόν άπόπλουν πλοίου έν σχέυει 
προς το όιπ'οΐον υφίστανται εύλογοι ύπόνοιαι στι δΐ'&πιράχθη άδίκηιμα 
^ερι του όποιου προνοίεΐ τό εδάφιον (1), μέχρις δτου έΐκδοθή διάτα
γμα ως τούτο προνοείται ύπό του εδαφίου (4) του παρόνίτος άρθρου, 

(4) Άνιεξαρτήίτως παντός έν οίωδή'ποτε Νόμω διαλαιμβιανομένου, 
παν μέλος έπαρχιαίκου δϋκ'αστηρίου κέκ'τηΐται έξουσίαν, Κατά την 
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δ'ιάρΐχ£ιαν της άστυναμιΙκής έρ'εύνης και μέχρις έικδιικάσιεως κα! εκδό
σεως τελικής διίκαστυκής αποφάσεως έπί άδιικήιμάτος πίερι τοΰ οποίου 
προνοεί το εδάφιον (1), ώς και μέχρις άπαπληρωιμής τυχόν έπι'βλη
θηοο^μένης χρη.ματιΐκής ποινής ή κάιαθέοεως σχετικής εγγυητικής 
επιστολής ανεγνωρισμένης τραπέζης δι' ίσον ποοόν, νά έκδώση διά
ταγμα άπαγορεΰον τον άπόπλουν πλοίου έν σχέσει προς το όποιον 
ύ'φίάτανται εύλογοι ύπόνοιαι δτι διεπράχθη αδίκημα περί του όποιου 
προνοεί τό εδάφιον (1). 

|(5) !Παρά τάς διατάζεις οίουδήίποτε έτερου Νόμου, ή πληρωμή 
οίαοΐδήίποτε χρηματικής ποινής επιβαλλομένης δυνάμει του παρόντος 
Νόιμου αποτελεί έπϋβάρυνσιν έπί τοΰ πλοίου έν σχέσει προς τό όποιον 
διεπράχθη τό αδίκημα. 

13.1(11) Ό Υπουργός, δοάκις έχει ευλογον λόγον νά πιστεύη δτι Εξώδικος 
πρόσωίπόν τ ι διέπραξε άδίικημα προνοούμενον Οπό του εδαφίου (1) ρυθμός 
του άρθρου 12 τοΰ παρόντος Νόμου, κέκτηται έξουσίαν δπως ρυθμί

 α ί ,αιμ τ
" 

ση εξωδίκως τό άδίικηιμα τούτο αποδεχόμενος τήν κάτάβολήν τοιού
του πσσοΰ, μη υπερβαίνοντος τό ποσόν τής χρη

:
μα'τι)κής ποινής τό 

όποιον προνοείται διά τό αδίκημα τοΰτο, ώς οδτος ήθελε καθορίσει. 
(2) Τό ούτω κατοίβαλλάμενον ποσόν δυνάμει του εδαφίου (1) θεω

ρείται ώς χρηματική ποινή επιβληθείσα έτα τή καταδίκη διά τό σχε
τυκόν αδίκηΐμα.ι 

(3) Έπί τή καταβολή του ε'Ίς τό έΐδάφιον (1) προνοουμένου πόσου 
ό Υπουργός εκδίδει προς τον καταΦαλόντα άπόδειξιν τής τοιαύτης 
καταβολής κατά τον κάθωρισμένον τύπον. 

!
(4) Έπί τή έξωδίκω ρυθμίσει τοΰ άδιικήιματος, τή καταβολή του 

ε'Ίς τό εδάφιον (1) προνοουμένου ποσοΰ και τή έικ'δόισει τής σχετικής 
άίποοείξεως δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) ουδεμία περαιτέρω διαίδυκασία 
χωρεΐ διά τό άδίικηιμα τοΰτο και ή έπί Δικαστηρίου προσαγωγή τής 
εν τω έδαφίω (3) αναφερομένης αποδείξεως άπο*τελεΐ πλήρη άπό
δειξιν των έν τή αποδείξει ταύτη αναφερομένων γεγονότων και έχει 
ώς αποτέλεσμα τήν άπαλλαγήν τοΰ κατηγορουμένου. 

14.^(1) Έίπιφυλαο,σομένης τής διατάξεως τοΰ εδαφίου (2) τοΰ "Εναρξις 
παρόντος άρθρου, ή ίισχύς τοΰ παρόντος Νόιμου άρχεται άπό τής

 ισ
Χ

υος
· 

δη'μοσιεύσεώς του ε ν τή έπισήιμω έφη'μερίδι τής Δημοκρατίας. 
(2) Ή ισχύς των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 τοΰ παρόντος 

Νόιμου άρχεσαι άφ' ής ήΐμ'ερσμηνίας ήθε'λε καθορισθεί ύπό τοΰ Ύπουρ
γοΰ διά γνωστοποιήσεως δηιμοίσιευθησο'μένης έν τή έπίσή'μω εφημέριοι 
τής Δημοκρατίας.: 
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Π Ι ΜΑ Ξ 
(("Αρθρον 2); 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION 
OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL, 1954 

Including the amendments adopted by the 1962 Conference 

Article I 

(1) For the purposes of the present Convention, the following expressions shall 
(unless the context otherwise requires) have the meanings hereby respectively 
assigned to them, that is to say: 

'The Bureau' has the meaning assigned to it by Article XXI; 
'Discharge' in relation to oil or to oily mixture means any discharge or 

escape howsoever caused; 
'Heavy diesel oil' means marine diesel oil, other than those distillates of 

which more than 50 per cent by volume distils at a temperature not 
exceeding 340°C. when tested by A.S.T.M. Standard Method 
D.86/59; 

'Mile' means a nautical mile of 6,080 feet or 1,852 metres; 
Oil' means crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, and 

'oily' shall be construed accordingly; 
Oily mixture' means a mixture with an oil content of 100 parts or more 

in 1,000,000 parts of the mixture; 
'Organization' means the InterGovernmental Maritime Consultative 

Organization; 
'Ship' means any seagoing vessel of any type whatsoever, including 

floating craft, whether selfpropelled or towed by another vessel, 
making a sea voyage; and 'tanker' means a ship in which the greater 
part of the cargo space is constructed or adapted for the carriage of 
liquid cargoes in bulk and which is not, for the time being, carrying 
a cargo other than oil in that part of its cargo space. 

(2) For the purposes of the present Convention, the territories of a Contracting 
Government mean the territory of the country of which it is the Government 
and any other territory for the international relations of which it is responsible 
and to which the Convention shall have been extended under Article XVIII. 

Article II 

(1) The present Convention shall apply to ships registered in any of the terri
tories of a Contracting Government and to unregistered ships having the 
nationality of a Contracting Party, except: 

(a) tankers of under 150 tons gross tonnage and other ships of under 500 
tons gross tonnage, provided that each Contracting Government will 
take the necessary steps, so far as is reasonable and practicable, to 
apply the requirements of the Convention to such ships also, having 
regard to their size, service and the type of fuel used for their propulsion; 
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(b) ships for the time being engaged in the whaling industry when actually 
employed on whaling operations; 

(c) ships for the time being navigating the Great Lakes of North America 
and their connecting and tributary waters as far east as the lower exit 
of St. Lambert Lock at Montreal in the Province of Quebec, Canada; 

(d) naval ships and ships for the time being used as naval auxiliaries. 

(2) Each Contracting Government undertakes to adopt appropriate measures 
ensuring that requirements equivalent to those of the present Convention are, 
so far as is reasonable and practicable, applied to the ships referred to in sub
paragraph (d) of paragraph (1) of this Article. 

Article ΠΙ 
Subject to the provisions of Articles IV and V: 

(a) the discharge from a tanker to which the present Convention applies, 
within any of the prohibited zones referred to in Annex A to the Con
vention, of oil or oily mixture shall be prohibited; 

(b) the discharge from a ship to which the present Convention applies, other 
than a tanker, of oil or oily mixture shall be made as far as practicable 
from land. As from a date three years after that on which the Convention 
comes into force for the relevant territory in respect of the ship in 
accordance with paragraph (1) of Article II, subparagraph (a) of this 
Article shall apply to a ship other than a tanker, except that the dis
charge of oil or of oily mixture from such a ship shall not be prohibited 
when the ship is proceeding to a port not provided with such facilities 
for ships other than tankers as are referred to in Article VIII; 

(c) the discharge from a ship of 20,000 tons gross tonnage or more, to which 
the present Convention applies and for which the building contract is 
placed on or after the date on which this provision comes into force, of 
oil or oily mixture shall be prohibited. However, if, in the opinion of the 
master, special circumstances make it neither reasonable nor practicable 
to retain the oil or oily mixture on board, it may be discharged outside 
the prohibited zones referred to in Annex A to the Convention. The 
reasons for such discharge shall be reported to the Contracting Govern
ment of the relevant territory in respect of the ship in accordance with 
paragraph (1) of Article II. Full details of such discharges shall be re
ported to the Organization at least every twelve months by Contracting 
Governments. 

Article IV 
Article III shall not apply to: 

(a) the discharge of oil or of oily mixture from a ship for the purpose of 
securing the safety of a ship, preventing damage to a ship or cargo, or 
saving life at sea; 

(b) the escape of oil or of oily mixture resulting from damage to a ship or 
unavoidable leakage, if all reasonable precautions have been taken 
after the occurrence of the damage or discovery of the leakage for the 
purpose of preventing or minimizing the escape; 
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(c) the discharge of residue arising from the purification or clarification of 
fuel oil or lubricating oil, provided that such discharge is made as far 
from land as is practicable. 

Article V 

Article III shall not apply to the discharge from the bilges of a ship: 
(a) during the period of twelve months following the date on which the 

present Convention comes into force for the relevant territory in respect 
of the ship in accordance with paragraph (1) of Article II, of oily 
mixture; 

(b) after the expiration of such period, of oily mixture containing no oil 
other than lubricating oil which has drained or leaked from machinery 
spaces. 

Article VI 

(1) Any contravention of Articles III and IX shall be an offence punishable 
under the law of the relevant territory in respect of the ship in accordance with 
paragraph (1) of Article II. 
(2) The penalties which may be imposed under the law of any of the territories 
of a Contracting Government in respect of the unlawful discharge from a ship 
of oil or oily mixture outside the territorial sea of that territory shall be adequate 
in severity to discourage any such unlawful discharge and shall not be less than 
the penalties which may be imposed under the law of that territory in respect 
of the same infringements within the territorial sea. 
(3) Each Contracting Government shall report to the Organization the penalties 
actually imposed for each infringement. 

Article VII 

(1) As from a date twelve months after the present Convention comes into force 
for the relevant territory in respect of a ship in accordance with paragraph (1) 
of Article II, such a ship shall be required to be so fitted as to prevent, so 
far as reasonable and practicable, the escape of fuel oil or heavy diesel oil into 
bilges, unless effective means are provided to ensure that the oil in the bilges 
is not discharged in contravention of this Convention. 
(2) Carrying water ballast in oil fuel tanks shall be avoided if possible. 

Article VIII 

(1) Each Contracting Government shall take all appropriate steps to promote 
the provision of facilities as follows: 

(a) according to the needs of ships using them, ports shall be provided with 
facilities adequate for the reception, without causing undue delay to 
ships, of such residues and oily mixtures as would remain for disposal 
from ships other than tankers if the bulk of the water had been separated 
from the mixture; 
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(b) oil loading terminals shall be provided with facilities, adequate for the 
reception of such residues and oily mixtures as would similarly remain 
for disposal by tankers; 

(c) ship repair ports shall be provided with facilities adequate for the 
reception of such residues and oily mixtures as would similarly remain 
for disposal by all ships entering for repairs. 

(2) Each Contracting Government shall determine which are the ports and oil 
loading terminals in its territories suitable for the purposes of subparagraphs 
(a), (b) and (c) of paragraph (1) of this Article. 

(3) As regards paragraph (1) of this Article, each Contracting Government 
shall report to the Organization, for transmission to the Contracting Govern
ment concerned, all cases where the facilities are alleged to be inadequate. 

Article IX 
(1) Of the ships to which the present Convention applies, every ship which uses 
oil fuel and every tanker shall be provided with an oil record book, whether as 
part of the ship's official log book or otherwise, in the form specified in Annex Β 
to the Convention. 

(2) The oil record book shall be completed on each occasion, whenever any of 
the following operations takes place in the ship: 

(a) ballasting of and discharge of ballast from cargo tanks of tankers; 
(b) cleaning of cargo tanks of tankers; 
(c) settling in slop tanks and discharge of water from tankers; 
(d) disposal from tankers of oily residues from slop tanks or other sources; 
(e) ballasting, or cleaning during voyage, of bunker fuel tanks of ships 

other than tankers; 
(/) disposal from ships other than tankers of oily residues from bunker fuel 

tanks or other sources; 
(g) accidental or other exceptional discharges or escapes of oil from 

tankers or ships other than tankers. 

In the event of such discharge or escape of oil or oily mixture as is referred to in 
subparagraph (c) of Article III or in Article IV, a statement shall be made in 
the oil record book of the circumstances of, and reason for, the discharge or 
escape. 

(3) Each operation described in paragraph (2) of this Article shall be fully 
recorded without delay in the oil record book so that all the entries in the book 
appropriate to that operation are completed. Each page of the book shall be 
signed by the officer or officers in charge of the operations concerned and, when 
the ship is manned, by the master of the ship. The written entries in the oil 
record book shall be in an official language of the relevant territory in respect 
of the ship in accordance with paragraph (1) of Article II, or in English or 
French. 
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(4) Oil record books shall be kept in such a place as to be readily available for 
inspection at all reasonable times, and, except in the case of unmanned ships 
under tow, shall be kept on board the ship. They shall be preserved for a period 
of two years after the last entry has been made. 

(5) The competent authorities of any of the territories of a Contracting Govern
ment may inspect on board any ship to which the present Convention applies, 
while within a port in that territory, the oil record book required to be carried 
in the ship in compliance with the provisions of this Article, and may make a 
true copy of any entry in that book and may require the master of the ship to 
certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which pur
ports to have been certified by the master of the ship as a true copy of an entry 
in the ship's oil record book shall be made admissible in any judicial proceedings 
as evidence of the facts stated in the entry. Any action by the competent auth
orities under this paragraph shall be taken as expeditiously as possible and 
the ship shall not be delayed. 

Article X 
(1) Any Contracting Government may furnish to the Government of the 
relevant territory in respect of the ship in accordance with paragraph (1) of 
Article II particulars in writing of evidence that any provision of the present 
Convention has been contravened in respect of that ship, wheresoever the 
alleged contravention may have taken place. If it is practicable to do so, the 
competent authorities of the former Government shall notify the master of the 
ship of the alleged contravention. 

(2) Upon receiving such particulars, the Government so informed shall investi
gate the matter, and may request the other Government to furnish further or 
better particulars of the alleged contravention. If the Government so informed 
is satisfied that sufficient evidence is available in the form required by its law to 
enable proceedings against the owner or master of the ship to be taken in respect 
of the alleged contravention, it shall cause such proceedings to be taken as soon 
as possible, and shall inform the other Government and the Organization of the 
result of such proceedings. 

Article XI 

Nothing in the present Convention shall be construed as derogating, from the 
powers of any Contracting Government to take measures within its jurisdiction 
in respect of any matter to which the Convention relates or as extending the 
jurisdiction of any Contracting Government. 

Article ΧΠ 

Each Contracting Government shall send to the Bureau and to the appropriate 
organ of the United Nations: 

(a) the text of laws, decrees, orders and regulations in force in its territories 
which give effect to the present Convention; 

(b) all official reports or summaries of official reports in so far as they show 
the results of the application of the provisions of the Convention,; 
provided always that such reports or summaries are not, in the opinion 
of that Government, of a confidential nature. 
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Article ΧΙΠ 

Any dispute between Contracting Governments relating to the interpretation 
or application of the present Convention which cannot be settled by negotiation 
shall be referred at the request of either party to the International Court of 
Justice for decision unless the parties in dispute ajree to submit it to arbitration. 

Article XIV 
(1) The present Convention shall remain open for signature for three months 
from this day's date* and shall thereafter remain open for acceptance. 
(2) Subject to Article XV, the Governments of States Members of the United 
Nations or of any of the Specialized Agencies or parties to the Statute of the 
International Court of Justice may become parties to the present Convention by: 

(a) signature without reservation as to acceptance; 
(b) signature subject to acceptance followed by acceptance; or 
(c) acceptance. 

(3) Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument of acceptance 
with the Bureau, which shall inform all Governments that have already signed 
or accepted the present Convention of each signature and deposit of an accept
ance and of the date of such signature or deposit. 

Article XV 

(1) The present Convention shall come into force twelve months after the date 
on which not less than ten Governments have become parties to the Convention, 
including five Governments of countries each with not less than 500,000 gross 
tons of tanker tonnage. 
(2) (a) For each Government which signs the Convention without reservation 

as to acceptance or accepts the Convention before the date on which 
the Convention comes into force in accordance with paragraph (1) of 
this Article it shall come into force on that date. For each Government 
which accepts the Convention on or after that date, it shall come into 
force three months after the date of the deposit of that Government's 
acceptance. 

(b) The Bureau shall, as soon as possible, inform all Governments which 
have signed or accepted the Convention of the date on which it will come 
into force. 

Article XVI 
(1) (a) The present Convention may be amended by unanimous agreement 

between the Contracting Governments. 
(b) Upon request of any Contracting Government a proposed amendment 

shall be communicated by the Organization to all Contracting Govern
ments for consideration and acceptance under this paragraph. 

(2) (a) An amendment to the present Convention may be proposed to the 
Organization at any time by any Contracting Government, and such 
proposal if adopted by a twothirds majority of the Assembly of the 
Organization upon recommendation adopted by a twothirds majority 
of the Maritime Safety Committee of the Organization shall be com
municated by the Organization to all Contracting Governments for 
their acceptance. 

* 12 May 1954 

i 



* 
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(b) Any such recommendation by the Maritime Safety Committee shall be 
communicated by the Organization to all Contracting Governments 
for their consideration at least six months before it is considered by the 
Assembly. 

(3) (a) A conference of Governments to consider amendments to the present 
Convention proposed by any Contracting Government shall at any time 
be convened by the Organization upon the request of onethird of the 
Contracting Governments. 

(b) Every amendment adopted by such conference by a twothirds majority 
of the Contracting Governments shall be communicated by the Or
ganization to all Contracting Governments for their acceptance. 

I 

F 

(4) Any amendment communicated to Contracting Governments for their 
acceptance under paragraph (2) or (3) of this Article shall come into force for 
all Contracting Governments, except those which before it comes into force 
make a declaration that they do not accept the amendment, twelve months after 
the date on which the amendment is accepted by twothirds of the Contracting 
Governments. 

(5) The Assembly, by a twothirds majority vote, including twothirds of the 
Governments represented on the Maritime Safety Committee, and subject to 
the concurrence of twothirds of the Contracting Governments to the present 
Convention, or a conference convened under paragraph (3) of this Article by a 
twothirds majority vote, may determine at the time of its adoption that the 
amendment i$ of such an important nature that any Contracting Government 
which makes a declaration under paragraph (4) of this Article and which does 
not accept the amendment within a period of twelve months after the amendment 
comes into force, shall, upon the expiry of this period, cease to be a party to the 
present Convention. 

(6) The Organization shall inform all Contracting Governments of any amend
ments which come into force under this Article, together with the date on which 
such amendments shall come into force. 

(7) Any acceptance or declaration under.this Article shall be made by a notifi
cation in writing to the Organization which shall notify all Contracting Govern
ments of the receipt of the acceptance or declaration. 

Article XVII 
4 

(1) The present Convention may be denounced by any Contracting Government 
at any time after the expiration of a period of five years from the date on which 
the Convention comes into force for that Government. 

. (2) Denunciation shall be effected by a notification in writing.addressed to the 
Bureau, which shall notify all the Contracting Governments of any denunciation 
received and of the date of its receipt. 

(3) A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as 
may be specified in the notification, after its receipt by the Bureau. 
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Article XVIII 
(1) (a) 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 given to 
the Bureau declare that the Convention shall extend to such territory. 

(b) The present Convention shall from the date of the receipt of the noti
fication or from such other date as may be specified in the notification 
extend to the territory named therein. 

(2) (a) The United Nations in cases where they are the administering authority 
for a territory or any Contracting Government which has made a 
declaration under paragraph (1) of this Article, at any time after the 
expiry of a period of five years from the date on which the present 
Convention has been so extended to any territory, may by a notification 
in writing given to the Bureau after consultation with such territory 
declare that the Convention shall cease to extend to any such territory 
named in the notification. 

(b) The present Convention shall cease to extend to any territory men
tioned in such notification one year, or such longer period as may be 
specified therein, after the date of receipt of the notification by the 
Bureau. 

(3) The Bureau shall inform all the Contracting Governments of the extension 
of the present Convention to any territory under paragraph (1) of this Article, 
and of the termination of any such extension under the provisions of para
graph (2) stating in each case the date from which the Convention has been or 
will cease to be so extended. 

Article XIX 

(1) In case of war or other hostilities, a Contracting Government which considers 
that it is affected, whether as a belligerent or as a neutral, may suspend the 
operation of the whole or any part of the present Convention in respect of all or 
any of its territories. The suspending Government shall immediately give notice 
of any such suspension to the Bureau. 

(2) The suspending Government may at any time terminate such suspension 
and shall in any event terminate it as soon as it ceases to be justified under 
paragraph (1) of this Article. Notice of such termination shall be given immed
iately to the Bureau by the Government concerned. 

(3) The Bureau shall notify all Contracting Governments of any suspension or 
termination of suspension under this Article. 

Article XX 

As soon as the present Convention comes into force it shall be registered by the 
Bureau with the SecretaryGeneral of the United Nations. 
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Article XXI 

The duties of the Bureau shall be carried out by the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* unless and until the Inter-
Governmental Maritime Consultative Organization comes into being and takes 
over the duties assigned to it under the Convention signed at Geneva on the 
6th day of March, 1948, and thereafter the duties of the Bureau shall be carried 
out by the said Organization. 

* Transferred to IMCO 15 June 1959 in accordance with Assembly Resolution A.8(I) 

* 
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ANNEX A 

PROHIBITED ZONES 

(1) All sea areas within 50 miles from the nearest land shall be prohibited zones. 
For the purposes of this Annex, the term 'from the nearest land' means 'from 

the baseline from which the territorial sea of the territory in question is estab
lished in accordance with the Geneva Convention on the Territorial Sea and 
the Contiguous Zone, 1958'. 
(2) The following sea areas, insofar as they extend more than 50 miles from the 
nearest land, shall also be prohibited zones: 

(a) Pacific Ocean 
The Canadian Western Zone 
The Canadian Western Zone shall extend for a distance of 100 miles 
from the nearest land along the west coast of Canada. 

(b) North Atlantic Ocean, North Sea and Baltic Sea 
(i) The North-West Atlantic Zone 

The NorthWest Atlantic Zone shall comprise the sea areas within 
a line drawn from latitude 66 47" i>»rth, longitude 73° 43' west to 
latitude 39° 58' north, longitude 68: 34' west thence to latitude 
42° 05' north, longitude 64° 37' west thence along the east coast 
of Canada at a distance of 100 miles from the nearest land. 

(ii) The Icelandic Zone 
The Icelandic Zone shall extend for a distance of 100 miles from 
the nearest land along the coast of Iceland. 

(iii) The Norwegian, North Sea and Baltic Sea Zone 
The Norwegian, North Sea and Baltic Sea Zone shall extend for a 
distance of 100 miles from the nearest land along the coast of 
Norway and shall include the whole of the North Sea and of the 
Baltic Sea and its Gulfs. 

(iv) The North-East Atlantic Zone 
The NorthEast Atlantic Zone shall include the sea areas within a 
line drawn between the following positions: 

Latitude Longitude 
62° north 2° east, 
64° north 00°; 
64° north 10° west, 
60° north 14° west; 
54° 30' north 30° west, 
53° north 40° west; 
44° 20' north 40° west, 
44° 20'north 30° west; 
46° north 20° west, thence towards Cape 
Finisterre at the intersection of the 50mile limit. 

(v) The Spanish Zone 
The Spanish Zone shall comprise the areas of the Atlantic Ocean 
within a distance of 100 miles from the nearest land along the coast 
of Spain and shall come into operation on the date on which the 
present Convention shall have come into force in respect of Spain. 
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(vi) The Portuguese Zone 
The Portuguese Zone shall comprise the area of the Atlantic Ocean 
within a distance of 100 miles from the nearest land along the coast 
of Portugal and shall come into operation on the date on which 
the present Convention shall have come into force in respect of 
Portugal. . ·, 

(c) Mediterranean and Adriatic Seas 
The Mediterreanean and Adriatic Zone 
The Mediterranean and Adriatic Zone shall comprise the sea areas 
within a distance of 100 miles from the nearest land along the coasts 
of each of the territories bordering the Mediterranean and Adriatic 
Seas and shall come into operation in respect of each territory on the 
date on which the present Convention shall have come into force in 
respect of that territory. 

(d) Black Sea and Sea of Azov 
The Black Sea and Sea of Azov Zone 
The Black Sea and Sea of Azov Zone shall comprise the sea areas 
within a distance of 100 miles from the nearest land along the coasts 
of each of the territories bordering the Black Sea and Sea of Azov and 
shall come into operation in respect of each territory on the date on 
which the present Convention shall have come into force in respect of 
that territory, provided that the whole of the Black Sea and the Sea 
of Azov shall become a prohibited zone on the date on which the pres
ent Convention shall have come into force in respect of Roumania and 
the Union of Soviet Socialist Republics. 

(e) Red Sea 
The Red Sea Zone 
The Red Sea Zone shall comprise the sea areas within a distance of 
100 miles from the nearest land along the coasts of each of the territories 
bordering the Red Sea and shall come into operation in respect of each 
territory on the date on which the present Convention shall have come 
into force in respect of that territory. 

{f) Persian Gulf 
(i) The Kuwait Zone 

The Kuwait Zone shall comprise the sea area within a distance of 
100 miles from the nearest land along the coast of Kuwait. 

(ii) The Saudi Arabian Zone 
The Saudi Arabian Zone shall comprise the sea area within a 
distance of 100 miles from the nearest land along the coast of 
Saudi Arabia and shall come into operation on the date on which 
the present Convention shall have come into force in respect of 
Saudi Arabia. 

(g) Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean 
(i) The Arabian Sea Zone 

The Arabian Sea Zone shall comprise the sea areas within a line 
drawn between the following positions: 

Latitude Longitude 
23° 33'north 68° 20'east, 
23° 33' north 67° 30' east; 
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Latitude Longitude 
22° north 68° east, 
20°~north 70° east; 
18° 55'north 72° east, 
15° 40'north 72° 42'east; 
8° 30'north 75° 48'east, 
7° 10'north 76° 50'east; 
7° 10' north 78° 14' east, 
9° 06'north 79° 32'east, 

and shall come into operation on the date on which the present 
Convention shall have come into force in respect of India. 

(ii) The Bay of Bengal Coastal Zone 
The Bay of Bengal Coastal Zone shall comprise the sea areas 
between the nearest land and a line drawn between the following 
positions: 

Latitude Longitude 
10° 15'north 80° 50'east, 
14° 30'north 81° 38'east; 
20° 20' north 88° 10' east, 
20° 20' north 89° east, 

and shall come into operation on the date on which the present 
Convention shall have come into force in respect of India. 

(iii) The Malagasy Zone 
The Malagasy Zone shall comprise the sea area within a distance 
of 100 miles from the nearest land along the coast of Madagascar 
west of the meridians of Cape d'Ambre in the north and of Cape 
Ste. Marie in the south and within a distance of 150 miles from the 
nearest land along the coast of Madagascar east of these meridians, 
and shall come into operation when the present Convention shall 
have come into force in respect of Madagascar. 

(h) Australia 
The Australian Zone 
The Australian Zone shall comprise the sea area within a distance 
of 150 miles from the nearest land along the coasts of Australia, except 
off the north and west coasts of the Australian mainland between the 
point opposite Thursday Island and the point on the west coast at 20° 
south latitude. 

(3) (a) Any Contracting Government may propose: 
(i) the reduction of any zone off the coast of any of its territories; 

(ii) the extension of any such zone to a maximum of 100 miles from the 
nearest land along any such coast, 

by making a declaration to that effect and the reduction or extension 
shall come into force after the expiration of a period of six months 
after the declaration has been made, unless any one of the Contracting 
Governments shall have made a declaration not less than two months 
before the expiration of that period to the effect that it considers that 
the destruction of birds and adverse effects on fish and the marine 
organisms on which they feed would be likely to occur or that its 
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interests are affected either by reason of the proximity of its coasts or 
by reason of its ships trading in the area, and that it does not accept the 
reduction or extension, as the case may be. 

(6) Any declaration under this paragraph shall be made by a notification 
in writing to the Organization which shall notify all Contracting 
Governments of the receipt of the declaration. 

(4) The Organization shall prepare a set of charts indicating the extent of the 
prohibited zones in force in accordance with paragraph (2) of this Annex and 
shall issue amendments thereto as may be necessary.* 

*See separately published booklet 
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ANNEX Β 
FORM OP OIL RECORD BOOK 

I.—FOR TANKERS 

DATE OF ENTRY 

(a) Ballasting of and discharge of ballast from cargo 
tanks 

1. Identity numbers of tank(s) concerned 
2. Type of oil previously contained in tank(s) 
3. Date and place of ballasting 
4. Date and time of discharge of ballast water 
5. Place or position of ship at time of discharge 
6. Approximate amount of oil-contaminated water 

transferred to slop tank(s) 
7. Identity numbers of slop tank(s) 

(6) Cleaning of cargo tanks 
8. Identity numbers of tank(s) cleaned 
9. Type of oil previously contained in tank(s) 

10. Identity numbers of slop tank(s) to which washings 
transferred 

11. Dates and times of cleaning 

(c) Settling in slop tank(s) and discharge of water 
12. Identity numbers of slop tank(s) 
13. Period of settling (in hours) 
14. Date and time of discharge of water 
15. Place or position of ship 
16. Approximate quantities of residue 
17. Approximate quantities of water discharged 

(</) Disposal of oily residues from slop tank(s) and 
other sources 

18. Date and method of disposal 
19. Place or position of ship at time of disposal 
20. Sources and approximate quantities 

Signature of Officer or Officers 
in charge of the operations concerned 
Signature of Master 

II.—FOR SHIPS OTHER THAN TANKERS 

DATE OF ENTRY 

(a) Ballasting, or cleaning during voyage, of bunker 
fuel tanks 

4. Date and time of discharge of ballast or washing 

5. Place or position of ship at time of disposal 

7. Disposal of oily residue retained on board 

(b) Disposal of oily residues from bunker fuel tanks 
and other sources 

8. Date and method of disposal 
9. Place or position of ship at time of disposal 

Signature of Officer or Officers 
in charge of the operations concerned 
Signature of Master 

HI.—FOR ALL SHIPS 

DATE OF ENTRY 

Accidental and other exceptional discharges or 
escapes of oil 

2. Place or position of ship at time of occurrence 
3. Approximate quantity and type of oil 
4. Circumstances of discharge or escape and general 

Signature of Officer or Officers 
in charge of the operations concerned 
Signature of Master 

%• 
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AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL, 1954 

AND ITS ANNEXES 
(Resolution A.175(V1) adopted on 21 October 1969) 

Article I 
The existing text of paragraph (1) is replaced by the following: 
(1) For the purposes of the present Convention, the following expressions shall 
(unless the context otherwise requires) have the meanings hereby respectively 
assigned to them that is to say: 

'The Bureau' has the meaning assigned to it by Article XXI; 
'Discharge' in relation to oil or to oily mixture means any discharge or 

escape howsoever caused; 
'Heavy diesel oil' means diesel oil, other than those distillates of which 

more than 50 per cent by volume distils at a temperature not exceeding 
340°C. when tested by A.S.T.M. Standard Method D.86/59; 

'Instantaneous rate of discharge of oil content' means the rate of dis
charge of oil in litres per hour at any instant divided by the speed of 
the ship in knots at the same instant; 

'Mile' means a nautical mile of 6,080 feet or 1,852 metres; 
'Nearest land'. The term 'from the nearest land' means 'from the base

line from which the territorial sea of the territory in question is 
established in accordance with the Geneva Convention on the Terri
torial Sea and the Contiguous Zone, 1958'; 

'Oil' means crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil, and 
'oily' shall be construed accordingly; 

'Oily mixture' means a mixture with any oil content; 
'Organization' means the InterGovernmental Maritime Consultative 

Organization; , 
'Ship' means any seagoing vessel of any type whatsoever, including 

floating craft, whether selfpropelled or towed by another vessel, 
making a sea voyage; and 'tanker' means a ship in which the greater 
part of the cargo space is constructed or adapted for the carriage of 
liquid cargoes in bulk and which is not, for the time being, carrying a 
cargo other than oil in that part of its cargo space. 

Article III 
The existing text of Article III is replaced by the following: 
Subject to the provisions of Articles IV and V: 

(a) the discharge from a ship to which the present Convention applies, other 
than a tanker, of oil or oily mixture shall be prohibited except when the 
following conditions are all satisfied: 
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(i) the ship is proceeding en route; 
(ii) the instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 

60 litres per mile; 
(iii) the oil content of the discharge is less than 100 parts per 1,000,000 

parts of the mixture; 
(iv) the discharge is made as far as practicable from land; 

(b) the discharge from a tanker to which the present Convention applies of 
oil or oily mixture shall be prohibited except when the following con
ditions are all satisfied: 

(i) the tanker is proceeding en route; 
(ii) the instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 

60 litres per mile; 
(iii) the total quantity of oil discharged on a ballast voyage does not 

exceed 1/15,000 of the total cargocarrying capacity; 
(iv) the tanker is more than 50 miles from the nearest land; 

(c) the provisions of subparagraph (b) of this Article shall not apply to: 
(i) the discharge of ballast from a cargo tank which, since the cargo 

was last carried therein, has been so cleaned that any effluent 
therefrom, if it were discharged from a stationary tanker into clean 
calm water on a clear day, would produce no visible traces of oil on 
the surface of the water; or 

(ii) the discharge of oil or oily mixture from machinery space bilges, 
which shall be governed by the provisions of subparagraph (a) of 
this Article. "* 

Article IV 
Paragraph (c) is deleted. 

Article V 
The existing text of Article V is replaced by the following: 
Article III shall not apply to the discharge oof oily mixture from the bilges of a 
ship during the period of twelve months following the date on which the present 
Convention comes into force for the relevant territory in accordance with 
paragraph (1) of Article II. 

Article VII 
The existing text of Article VII is replaced by the following: 
(1) As from a date twelve months after the present Convention comes into force 
for the relevant territory in respect of a ship in accordance with paragraph (1) of 
Article II, such a ship shall be required to be so fitted as to prevent, as far as 
reasonable and practicable, the escape of oil into bilges, unless effective means 
are provided to ensure that the oil in the bilges is not discharged in contraven
tion of this Convention. 
(2) Carrying water ballast in oil fuel tanks shall be avoided if possible. 

Article IX 
The existing texts of paragraphs (/) and (2) are replaced by the following: 
(1) Of the ships to which the present Convention applies, every ship which uses 
oil fuel and every tanker shall be provided with an oil record book, whether as 
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part of the ship's official log book or otherwise, in the form specified in the 
Annex to this Convention. 
(2) The oil record book shall be completed on each occasion, on a tanktotank 
basis, whenever any of the following operations take place in the ship: 

(a) for tankers: 
(i) loading of oil cargo; 

(ii) transfer of oil cargo during voyage; 
(iii) discharge of oil cargo; 
(iv) ballasting of cargo tanks; 
(v) cleaning of cargo tanks; 
(vi) discharge of dirty ballast; 
(vii) discharge of water from sloptanks; 

(viii) disposal of residues; 
(ix) discharge overboard of bilge water containing oil which has accu

mulated in machinery spaces whilst in port, and the routine dis
charge at sea of bilge water containing oil unless the latter has been 
entered in the appropriate log book; 

(b) for ships other than tankers: 
(i) ballasting or cleaning of bunker fuel tanks; 

(ii) discharge of dirty ballast or cleaning water from tanks referred to 
under (i) of this subparagraph; 

(iii) disposal of residues; 
(iv) discharge overboard of bilge water containing oil which has 

accumulated in machinery spaces whilst in port, and the routine 
discharge at sea of bilge water containing oil unless the latter has 
been entered in the appropriate log book. 

In the event of such discharge or escape of oil or oily mixture as is referred to in 
Article IV, a statement shall be made in the oil record book of the circumstances 
of, and the reason for, the discharge or escape. 

Article X 
The existing text of paragraph (2) is replaced by the following: 
(2) Upon receiving such particulars, the Government so informed shall investi
gate the matter, and may request the other Government to furnish further or 
better particulars of the alleged contravention. If the Government so informed 
is satisfied that sufficient evidence is available in the form required by its law to 
enable proceedings against the owner or master of the ship to be taken in respect 
of the alleged contravention, it shall cause such proceedings to be taken as soon 
as possible. That Government shall promptly inform the Government whose 
official has reported the alleged contravention, as well as the Organization, of 
the action taken as a consequence of the information communicated. 

Annex A is deleted. 
ANNEX A 
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ANNEX Β 

Annex Β is deleted and replaced by the following: 
ANNEX 

FORM OF OIL RECORD BOOK 
I.—FOR TANKERS 

Name of ship 

Total cargo carrying capacity of ship in cubic metres 

(a) Loading of oil cargo 

1. Date and place of loading 
2. Types of oil loaded 
3. Identity of tank(s) loaded 

(b) Transfer of oil cargo during voyage 

4. Date of transfer 
5. Identity of tank(s) i 

ii 
From 
To 

6. Was (were) tank(s) in 5(i) emptied? 

(c) Discharge of oil cargo 

7. Date and place of discharge 
8. Identity of tank(s) discharged 
9. Was (were) tank(s) emptied ? 
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(d) Ballasting of cargo tanks 

10. Identity of tank(s) ballasted 
11. Date and position of ship at 

start of ballasting 

(e) Cleaning of cargo tanks 

12. Identity of tank(s) cleaned 
13. Date and duration of cleaning 
14. Methods of cleaning* 

( / ) Discharge of dirty ballast 

15., Identity of tank(s) 
16. Date and position of ship at 

start of discharge to sea 
17. Date and position of ship at 

finish of discharge to sea 
18. Ship's speed(s) during 

discharge 
19. Quantity discharged to sea 
20. Quantity of polluted water 

transferred to slop tank(s) 
(identify slop tank(s)) 

21. Date and port of discharge 
into shore reception facilities 
(if applicable) 

* Hand hosing, machine washing or chemical cleaning. Where chemically cleaned, the chemical 
concerned and the amount used should be stated. 
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(g) Discharge of waterfront slop tanks 

22. Identity of slop tank(s) 
23. Time of settling from last 

entry of residues, or 
24. Time of settling from last 

discharge 
25. Date, time and position of 

ship at start of discharge 
26. Sounding of total contents at 

start of discharge 
27. Sounding of interface at 

start of discharge 
28. Bulk quantity discharged and 

rate of discharge 
29. Final quantity discharged and 

rate of discharge 
30. Date, time and position of 

ship at end of discharge 
31. Ship's speed(s) during 

discharge 
32. Sounding of interface at end of 

discharge 

(A) Disposal of residues 

33. Identity of tank(s) 
34. Quantity disposed from each 

tank 
35. Method of disposal of residue: 

(a) Reception facilities 
(b) Mixed with cargo 
(c) Transferred to another 

(other) tank(s) (identify 
tank(s)) 

(d) Other method 
36. Date and port of disposal of 

residue 

. ■ 

-
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(/) Discharge overboard of bilge water containing oil which has accumulated in 
machinery spaces {including pump rooms) whilst in port* 

37. Port 

38. Duration of stay 

39. Quantity disposed 

40. Date and place of disposal 

41. Method of disposal (state 
whether a separator was used) 

' 

(j) A ccidental or other exceptional discharges of oil 

42. Date and time of occurrence 

43. Place or position of ship at 
time of occurrence 

44. Approximate quantity and 
type of oil 

45.. Circumstances of discharge or 
escape and general remarks 

Signature of Officer or Officers in 
charge of operation concerned 

Signature of Master 

* The routine discharge at sea of bilge water containing any oil from machinery spaces includ
ing pump room bilges need not be entered in the oil record book but, if not, it must be entered 
in the appropriate log book, stating whether or not the discharge was made through a separator. 
Where the pump starts automatically and discharges through a separator at all times it will be 
sufficient to enter each day "Automatic discharge from bilges through separator". 
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ΙΓ—FOR SHIPS OTHER THAN TANKERS 

Name of ship 

(a) Ballasting or cleaning of bunker fuel tanks 

1. Identity of tank(s) ballasted 
2. Whether cleaned since they 

last contained oil and, if not, 
type of oil previously carried 

3. Date and position of ship at 
start of cleaning 

4. Date and position of ship at 
start of ballasting 

(b) Discharge of dirty ballast or cleaning water from tanks 
referred to under (a) 

5. Identity of tank(s) 
6. Date and position of ship at 

start of discharge 
7. Date and position of ship at 

finish of discharge 
8. Ship's speed(s) during 

discharge 
9. Method of discharge (state 

whether separator used) 
10. Quantity discharged 
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(c) Disposal of residues 

11. Quantity of residue retained 
on board 

12. Methods of disposal of 
. residue:· 

(a) reception facilities 
(b) mixed with next bunkering 
(c) transferred to another 

(other) tank 
13. Date and port of disposal of 

residue 

. ■ 

(d) Discharge overboard of bilge water containing oil which has accumulated in 
machinery spaces whilst in port* 

14. Port 
15. Duration of stay 
16. Quantity disposed 
17. Date and place of disposal 
18. Method of disposal (state 

whether separator was used) 

* The routine discharge at sea of bilge water containing any oil from machinery spaces need 
not be entered in the oil record book but if not, it must be entered in the appropriate log book, 
stating whether or not the discharge was made through a separator. Where the pump starts 
automatically and discharges through a separator at all times it will be sufficient to enter each 
day "Automatic discharge from bilges through a separator". 
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(e) Accidental or other exceptional discharges of oil 

19. Date and time of occurrence 
20. Place or position of ship at 

time of occurrence 
21. Approximate quantity and type 

of oil 
22. Circumstances of discharge or 

escape and general remarks 

Signature of Officer or Officers 
in charge of operations concerned 
Signature of Master 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ι ' i ι ι . 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΙΔΙΑ ΤΗΝ 'ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ 
TftZ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΙΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ, 1954 

Περιλαμβανομένων των τροίποΐιοιήσεων τών υίοθετηθειίσών 
ύπό της ,Διασκέψεως τοΰ 1962 

'Άρθρον :ι 

(II) Διά τους οΐκο>πούς της (παρούσης Συμβάσεως αί ακόλουθοι φράσεις, 
έ>κτός ιέάν άλλως ιπρακύπτη Ιέκ του κειμένου, κέ'κτηνται τήν 6ιά του παρόντος 
αντιστοίχως άίποΐδιίδαμένην αύταΐς ιέννοιαν, ήτοι: . 

ι«Τό Γραφεΐον» κέκτηται τήν άποδιδομένην αύτώ ύατό του "Αρθρου XXI 
HVvoiov" 

«Άπόίρριψις» έν σχόσει ιτρός τρετρέλαιον f\ πετρελαιώδη: ιμΕίγίματα ση
μαίνει οΊανδήποτε ιάποδέσμεϋσιν ή διαφυγήν καθ' οιονδήποτε τρόΐτον ιτρο» 
'καλουίμένην' 

,«ιΒοορύ Άκάθαρτον .(DIESEL) Πετρέλαιον» ση'μαίνει άκάθαρτον ιτετρέλαιον 
•■πλοίων, έκτος των διϋλυσμάτων εκείνων των οποίων ττλέον του 50 τοΐς 
έίκατόν του δγκου διυλίζεται είς θερμοίκρασίαν ιμή ύπερβαί νουΐσαν τους 
340° Κελσίου, δοκιμαζόμενα διά της ιμεθόδου A.S.T.M. STANDARD D.86/59* 

«Μίλιον» οηΐμαίνει ναυτϋκόν 'μίλιον. εξ 6,000 «οδών ή 1,852 μέτρων' 
«Πετρέλαιον» σηιμαίνει ιάργόν ττετρέλαιον, βαρύ ΐΓετρέλαιον (ιμαζούτ)* 

βαρύ άκάθαρτον (DIESEL) πετρέλαιον και λιπαντικά έλαια, ό δέ ορός «ιτε
τρβλαιώδες» ερμηνεύεται αναλόγως' 

)«ΠετρελαιώΙδες μείγμα» ισηιμαίνει .μείγμα ττΐεριι&κτϋκότητος ιείς ητετρέ
ίΥαιον 100 f) περισσοτέρων μερών ιείς 1,000,000 μέρων 'μείγματος.: 

(«Όργανισιμός» σημαίνει τόν ΔιακυΊδερνητί'κόν Ναυτιλιακόν Συΐμβουλευ'
ιπκόν 'Οργανισμόν* 

«ιπίλοΐον» σηιμαίνει παν θαλασίσοίπλοουν πλοΐον παντός τύίπου, πίεριλοϊμβα
νομένων των πλωτών ναυπηγημάτων, αύτοπροωβουμένων f\ ρυιμουλίκου
■μένων ύπό έτερου πιλοίου, έκτελουνιτος θαλάσσιον πλουν" «Ιδιεξαμενόίπιλοιον» 
δέ ση μαίνει πλοΐίον είς τό όποιον τό μεγαλύτερον τμήιμά τών χώρων φορτίου 
αύιτου 'κατασκευάζεται f) διαρρυθμίζεται διά τήν μεταφοράν υγρών φορτίων 
χύδην ικαί τό όποιον τω δντι δέν 'μεταφέρει έτερον φορτίον πλην πετρελαίου 
εΐς τό έν λόγω τμήίμα τών χώρων φορτίου αύτου., 
(2) Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάοΐεως, αί έπϋκράτειαι Συμβαλ

λόμενης τίνος Κυίβερνήοιεως οη'μαίνει τάς ιέπιίκρατείας της χώρας της οποίας 
αϋτη αποτελεί τήν Κυΐβέρνηίσιν, ώς καΙ .πάν έτερον έπυκράτειαν Ιδια τάς διεθνείς 
σχέσεις της ιόποίας ή Κυιβέρνηοης αΰτη είναι υπεύθυνος ικαί είς τήν /οποίαν θά 
έχη επεκταθή ή Ισχύς της Συμβάσεως κατά τάς διατάξεις του "Αρθρου XVIII. 

"Άρθρον II 
(II) Ή "παρούσα Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής έπί πλοίων νηολογηιμέ

νων είς οΙανδήποτε τών ιέπι'κρατειών Συμβαλλόμενης τίνος ΚυίδερνήΙοεως, ώς 
και έπί πλοίων μή νηολογημένων ιάλλ' 'εχόντων τήν εθνικότητα Σ υμβαλλομένου 
τΐΛίος Μέρους, εξαιρουμένων τών— 

(α) δεξαμενόπλοιων ολικής χωρητιΐκάτηιτος κάτω τών 150 τόννων, ώς 
ικα! έτερων πλοίων 'άλικης χωρητιΐκότητος κατωτέρας τών 500 τόν
νων, νοουμένου δτι έΐκάστη Σ υ'μβάλλομένη 'ΚυβέρνηΌις θά πτροιβαίνη 
ϊίς τά Ιάναγκαΐα διαδήματα, εΊς ή ν έΊκτασιν εΐναι τούτο ε5λογον καϊ 
Πτραίκτυκόν, ττρός Ιέφαριμογήν τών απαιτήσεων της Συμβάσεως 'και 
έπι τών "πλοίων τούτων, (λαμβανοιμένων ύ'π' 6ψιν του ιμίεγέθους αυτών, 
της άπασχολήισ'εως 'και του τύπου τών χρη'σιμοττοιουιμένων καυισίιμων 
ώς κινητηρίου αυτών δυνάμεως' 
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(β) πλοίων πρασκαίρως επιδιδομένων εις την βιομηχανίαν της φαλαινο
θηρίας και έν δσω πράγματι αίσχιολουνται εις φαλαινοθηριικάς 
εργασίας* 

^γ) πλοίων πρσοίκαίρως ναϋσιπλοούντων ιεΊς τάς Μεγάλας Λίμνας της 
Βορείου 'Αμερικής ώς και .εις τά συνεχόμενα προς έίκβάλ'λΌντα εις 
αύτάς Οδατα, εις ιάπάστασιν εΊκτεινομένην προς ίάνατρλάς μέχρι της 
ικάτω εξόδου .της λεκάνης St. Lambert εις Μόντρεαλ έν τη Επαρχία 
Quebec rroG ΙΚαναδά'' 

(Ιδ) πολεμιΐκών πλοίων \ώς ίκαί πλοίων χρησιμοποιουμένων κατά το παρόν 
ώς Φοηθητυκών του (στόλου., 

1(2) 'Εκάστη συμβαίλλομένη 'Κυβέρνηίσις αναλαμβάνει νά υιοθέτηση κατάλ
ληλα μέτρα 'έξασφαλίζοντα την ιέίφαρμογήν ισοδυνάμων προς τάς της παρούσης 
συμβάσεως απαιτήσεων, εις ην &κτασιν του'το είναι εϋλογον .και πρακτικόν, 
Ιιπί των πλοίων των αναφερομένων εις ιτην όποπαράγραφον '(Ιδ) της παρα
γράφου (II) του παρόντος "Αρθρου

"Αρθρον IIII 
Τηρουμένων των διατάξεων /των "Αρθρων ΙV χα! V : 

(α) απαγορεύεται !ή Ιέντός οίασδήίποτε των έν Παραρτήματι Α. της ,Συμ
ιβάσεως αναφερομένων άπηγορευμένων ζωνών άπόρριψις πετρελαίου ή 
πετρελαιώδους μείγματος ιεκ τίνος δεξαμενόπλοιου· ιέφ' οδ τυγχάνει 
εφαρμογής ή (παρούσα Σύμβασις' 

(β) ή άπόρριψις πετρελαίου ή πετρελαιώΐδΌυς μείγματος εικ τίνος 
πλοίου έφ' σδ τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα ΣύμβαΙσις, πλην δε
ξαμενόπλοιου, δέον νά πραγματοποιήται δσον είναι έφιικτόν μαικράν 
της ξηράς. Μετά τριετίαν από της ημερομηνίας καθ' ην ή Σύμβασις 
τίθεται έν Ίσχύϊ έναντι της έπιίκραίΐείας μεθ' ής συνδέεται τό πλοΐον 
συμφώνως προς την παράγραφον (α) του άρθρου Π, ή υποπαρά
γραφος (α) του παρόντος "Αρθρου θά τυγχάνη εφαρμογής και έπί 
πλοίου έτερου., ή δεξαμενόπλοιου εξαιρέσει του δτι ή άπόρριψις 
πείτρελαίου ή πετρελαιώΐδους μείγματος έικ τών τοιούτων πλοίων δεν 
θά απαγορεύεται οσάκις τό πλοΐον κατευθύνεται προς λυμένα μη 
έφωίδιασμένον δι' εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως πλοίων έτερων ή 
δεξαμενόπλοιων, ώς αδται προβλέπονται έν "Αρθρω VIII" 

(γ) απαγορεύεται ή άπόρριψις πετρελαίου ή πΐΞίτρίελαιώδους μείγματος 
'έκ τίνος πλοίου όλιΐκής χωρητυκοτητος 20,030 τόννων και άνω, έφ' οδ 
τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις και περί οΰ τό συμβό
λαιον ναυπηγήσεως συνάπτεται κατά ή *μΐΙτά την ήμερομηνίαν καθ* 
ην ή παρούσα διάταξις τίθεται έν ίσχύϊ. Έ ν τούτοις, έάν κατά τήν 
'κρίσιν του πλοιάρχου ε'ίΐδϋκαΐ συνθήκαι καθϋστουν ούτε εϋλογον ούτε 
πρακτιΙκήν τήν συγίκράτησιν του πετρελαίου ή πίετρελαιώδους μεί
γματος έπί του πλοίου, τούτο δύναται νά απορρίπτεται έίκτός τών 
ιάπηγορευμένων ζωνών τών αναφερομένων έν Παράρτημα*ι Α τής 
^Συμβάσεως. ΟΊ λόγοι τής τοιαύτης απορρίψεως δέον νά εκτίθενται 
προς τήν Σ υμβαλλομένην Κύβέρνησιν τής έπιΙκρατείας μεθ' ής συν
'δέεται τό πλοΐον συμφώνως προς τήν παράγραφον (1) του "Αρθρου 
11. Πλήρεις λεπτομέρειαι περί τών τοιούτων απορρίψεων δέον νά 
εκτίθενται επίσης προς τόν Όργανοσμόν ύπό τών Συμβαλλομένων 
ιΚύβΙερνήοεων τουλάχιστον ανά δώδεκα μήνας. 

"Αρθρον IV 
Τό "Αρθρον Ι \ Ι δεν τυγχάνει εφαρμογής έπί— 

(α) τής απορρίψεως πετρελαίου ή πετρελαιώίδους μείγματος 'έκ τίνος 
πλοίου προς τόν σκοπόν εξασφαλίσεως τής ασφαλείας του πλοίου, 
παρεμπόοίσεως βλάβης εις τό πλοΐον ή τό φορτίον, ή διασώσεως 
ζωής έν θαλασσή' 
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(β) της διαφυγής /πετρελαίου ή πίετρείλαιώδους μείγματος συνεπεία 
βλάβης είς τό πλοΐον ή αναπόφευκτου διαρροής, έφ* δσον έχουν 
ληφθή άίπασαι αί εΟλογοι προφυλάξεις μΐε;τά τήν έπισυμ'βάσάν βλά
βην ή άνακάλυψιν της διαρροής προς τον σίκοίπόν παρεμποδίσεως 
ή περιορισμού ε|ς τό έλάχιίστον της διαφυγής" 

(γ) τής απορρίψεως καταλοίπων προερχομένων έΐκ του καθαρισμού ή 
τής διυλίσεως 8><χρέως πετρελαίου ('μαζούτ) ή λυπαντϋκοΰ ελαίου, 
νοουμένου δτι ή τοιαύτη άπόρριψις ενεργείται εις σσον πρακτικώς 
δυνατόν ,μεγαλυτέραν άπάστααιν έΊκ τής ξη'ρας. 

"Αρθρον V 
Τό "Αρθρον ΠΙ δέν τυγχάνει εφαρμογής ώς προς τήν άπόρριψιν έκ των 

υδροσυλλεικτών του πλοίου— 
(α) πετρελαιώδους μείγματος διαρκούσης τής περιόδου δώδείκα μηνών, 

ήτις έπεται τής ημερομηνίας καθ' ήν ή παροΰσα Σύμβασις τίθεται 
έν Ίσχύϊ έναντι τής επικρατείας μεθ' ής συνδέεται τό πλοΐον συμφώ
νως προς τήν παράγραφον (Ί) του "Αρθρου 11 * 

(β)1 μετά τήν έΐκπνοήν τής ώς άνω περιόδου, πετρελαιώδους μείγματος 
ιμή περιέχοντος πετρέλαιον έτερον ή λυπαντιΙκόν έλαίον, oSttp διέρ
ρευσε ή διέφυγε έικ τών χώρων του μηχοβνοσταισίου. 

"Αρθρον VI 
(1) ιΠασα παράβασις τών "Αρθρων III καΐ IX συνιστά άδίικημα τιμωρού

μενον κατά τήν νομοθεοίαν τής επικρατείας μεθ' ής συνδέεται τό πλοίον συμ
φώνως προς τήν παράγραφον (1) του "Αρθρου II. 

(2): Αί κυρώΰεις αΐτινες δυνατόν νά έΊπιβάλλωνται κατά τήν νομοΰεσίαν 
οίασδήποτε τών επικρατειών Συμβαλλόμενης τίνος Κύβερνήοΐεως έν σχέσει 
προς την παράνομον άπόρριψιν δκ τίνος πλοίου πετρίελαίου ή πετρελαιώδους 
■μείγματος έξωθι τής αιγιαλίτιδος ζώνης του έν λόγω εδάφους, δέον νά εΐναι 
επαρκώς αύστηραί προς άποθάρρυνσιν οιασδήποτε τοιαύτης παρανόμου απορ
ρίψεως και δέον νά μη είναι μιίκρότεραι τών κυρώσεων αΐτινες δύνανται νά 
επιβάλλονται κατά τήν νοΐ|αοΘ3σίαν της επικρατείας ταύτης έν σχέσει προς 
όμοιας /παραβάσεις \έντός τής αιγιαλίτιδος ζώνης. 

(3) 'Έκαστη Συμβαλλόμενη Κύβέρνησις οφείλει.νά άναφέρη προς τόν 
Όργανισμόν τάς όντως έίπι'βαλλσμένας κυρώνεις δι' έκάστην παράβασιν. 

"Αρθρον VIΙ 
(1) Μετά παρέλευσιν δώδείκα μηνών άφ' ής ή παρούσα Σύμβασις τεθή 

έν Ιισχύϊ έναντι τής επικρατείας μεθ' ής συνδέεται τό πλοΐον συμφώνως προς 
τήν παράγραφον (1) του "Αρθρου II, τό πλοΐον τούτο· θά άπαιτήται νά είναι 
έξωίπλισμένον είς τρόπον ώστε νά παρεμποδίζεται, ε'Ις ήν έΐκίταίσιν τούτο εΐναι 
εϋλογον και πραίκτικόν, ή διαφυγή βαρέως πετρελαίου (μαζούτ) ή βαρέως 
ακαθάρτου (diesel) πετρελαίου προς τους ύδροσυλλέκτας του πλοίου, έκίτός έάν 
διατίθενται αποτελεσματικά μέσα έξασφαλίζσντα δτι τό εντός τών υδροσυλλε
•κτών πετρέλαιον δέν άπορρίιπτεται κατά παράβασιν τής παρούσης Συμβάσεως. 

ι(2) Ή εντός δεξαμενών πετρελαιοειδών καυσίμων μεταφορά ύδατέρματος 
δέον νά αποφεύγεται κατά τό δυνατόν. 

"Αρθρον VIII 
(Ί) Έκαστη Συμβαλλομένη Κυβέρνησις οφείλει νά λαμβάνη άπαντα τά 

κατάλληλα μέτρα προωθήίσεως τής παροχής εγκαταστάσεων ώς ακολούθως :— 
(α)> αναλόγως τών αναγκών τών πλοίων άίτινα χρησιμοποιούν τους λι

μένας, σδτοι δέον νά είναι έφώδιααμένοι δΓ εγκαταστάσεων Ικανών 
)πρός παραλαβήν, άνευ πρσ'κλήΐσεως αδικαιολογήτου καθυΐστερήισεως 
είς τά πλοία, τών καταλοίπων και πετρελαιωδών μειγμάτων ατινα 
ήθελον παραμείνη προς διάθεση/ υπό πλοίων έτερων ήδεξαμενό
πλοιων, έφ' δσον ό όγκος του ύδατος έχη διαχωρϋσθή από του μεί
γμαίτρς ' '■ 
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(β) άφετηρίαι φορτώσεως πετρελαίου δέον νά είναι έφωίδυαοΐμέναι δι' 
εγκαταστάσεων Ικανών προς παράλάβήν τών καταλοίπων και πε
πετρελαιώδών μειγμάτων άτινα ήθελαν παραμοίως παραμείνη τορός 
διάθε'σίν ύιπό δεξαμενόπλοιων' 

(γ) οί λυμένες επισκευής πλοίων δέον νά εΐναι έφώδιαοΐμένοι δι' εγκα
ταστάσεων Ικανών προς παράλάβήν των καταλοίπων καΐ πετρε
λαιώδών μειγμάτων, άτινα ήθελον παρομοίως παραμείνη προς διά
θεσιν 6πό παντός πλοίου εισερχομένου δι' έπϋσίκευάς. 

(2) Έΐκάστη Σ υ/μ!βαλλσμένη Κυβέρνησις όψείΐλει νά καίθορΟση ποιοι είναι 
οί λιμένες και αί άφετηρίαι φορτώσεως πετρελαίου ε'Ίς τά εδάφη αυτής, κα
τάλληλοι διά τους σκοπούς τών υποπαραγράφων (α) , (β) και (γ) της παρα
γράφου (1) του παρόντος "Αρθρου. 

(3)ι "Ο'σον άφορα εις την παράγραφαν (1) του παρόντος "Αρθρου, έικάστη 
Σ υμβαλλο;μένη Κυβέρντγσις οφείλει νά άναφέρη προς τόν Όργανιίσιμόν, προς 
διαβίβασιν εις την ένδιαφεροιμένην Σ υμβαλλαμένην Κυ'βέρνηισιν, άπάσας τάς 
περιπτώσεις καθ' άς αί εγκαταστάσεις προβάλλονται ώς ανεπαρκείς. 

"Αρθρον IX 
(1) Έ'κ τών πλοίων έφ' ών τυγχάνίει εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις, 

πάν πλοΐον χρηισι'μσποιοΰν πετρελαιοειδή καύσιιμα και πάν δεξαμενόπλοιον 
δέον νά είναι έφωίδιαισμένα δι' ενός βύβλίου καταγραφής πετρελαίου, είτε 
τοΰτο συνιστά τμήίμα του έπι'σήμου ημερολογίου του πλοίου είτε άλλως πως, 
•κατά τον έν ιΠαραρτήματι Β της Συμβάσεως καθοριζό'μενον τύπον. 

(2) Το βυβλίον καταγραφής πετρελαίου δέον νά συμπληρουται εις έκά
στην περίπτωσιν οποτεδήποτε οίάδήιπΟτε τών κάτωθι εργασιών εκτελείται έπι 
του πλοίου, ήτοϋ—■ 

(α) λήψις καΐ άπόρριψις έρματος έκ τών δε'ξαιμίενών φορτίου τών δεξα
μενόπλοιων* 

(β) .καθαρισμός δεξαμενών φορτίου δεξαμενόπλοιων*1 

(γ) άπόθεισις ε'ίς δεξαμενάς καταλοίπων καΐ άπόρριψις ϋδάτος έικ δεξα
μενόπλοιων* 

('•δ) 'διάθείσις έκ δεξαμενόπλοιων πδτρελαιω'δών καταλοίπων έχ τών 
(δεξαμενών καταλοίπων ή έξ έτερων *πηγών* 

(ε) έρμάτισις, ή καθαριομός διαρκουντος του πλου, τών δεξαμενών 
υγρών καυσίμων πλοίων έτερων ή δεξαμενόπλοιων" 

(ιστ) '.διάθεσις έκ πλοίων έτερων ή δεξαμενόπλοιων πετρελαιωδών κατα
λοίπων έκ τών δεξαμενών υγρών καυσίμων ή έξ έτερων πηγών* 

(ζ) τυχαία ι ή ετεροα είκτακτοι απορρίψεις ή διαφυγαΐ πετρελαίου έκ 
(δεξαμενόπλοιων ή έτερων πλοίων. 

Έ ν περιπτώσει τής έν ύπστταραγράφω (γ) του "Αρθρου III ή της έν 
"Αρθρω IV αναφερομένης απορρίψεως ή διαφυγής πετρελαίου ή πειτρελαιώ
δους μείγματος, δέον νά ένεργήται έγγραφη έ'ις το βιίβλίον καταγραφής πε
τρελαίου άναφέρουίσα τάς συνθήκας και την αΐτιολογίαν τής απορρίψεως ή 
τής διαφυγής. 

(3) Έΐκάστη τών 'μνημονευομένων έν παραγράφω (2) του παρόντος 
"Αρθρου εργασιών δέον νά καταχωρήται πλήρως και άνευ καθυστερήσεως έν 
τω διβλίω καταγραφής πετρελαίου ούτως ώστε άπαΐσαι αί έγγραφαι ε'Ίς τό 
βιβλίον αί αναφερόμενα ι εις την έργασίαν ταύτην νά εΤναι συιμπείπληρωμέναι. 
Έκαστη σελις του βυβλίου δέον νά υπογράφεται ύπό τοΰ άξιωματι'κου ή τών 
αξιωματικών τών υπευθύνων διά την όκτέλείσιν τών οτχετι'κών εργασιών καί, 
οσάκις τό πλοΐον είναι έπην'δρωίμένον, ύπό του πλοιάρχου του πλοίου. ΑΊ 
έγγραφοι καταχωρήσεις είς τό βιβλίον καταγραφής πετρελαίου δέον νά ένερ
γώνται εις τίνα έπίσημον γλώίσσαν τής επικράτειας μεθ' ής τό πλοΐον συνδέε
ται συμφώνως προς την παράγραφον (1) του "Αρθρου 11, ή ε'Ίς την Άγγλϋκήν 
f) Γαλλυκήν. 
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(4) Τά βιβλία καταγραφής πετρελαίου δέον νά φυλάσσονται ιείς τοιούτο 
μέρος ώιοτε νά ιεΐναι ^ευκόλως προσιτά ιείς ίέΙπιΒεώ>ρηθιν 'καθ' οιονδήποτε εϋλογον 
χρόνον, ίκαί, εξαιρέσει της περιπτώσεως μή έπηνδρωμένων πλοίων τελούντων 
ύπό ρυμούλκηση/, ταΰτα δέον νά εύρίΐσκωνται έπί του πλοίου. Ταύτα δέον νά 
φυλάσίσωνται διά περίοδον δύο ετών ώπό της ήΐμερομηνίας της τελευταίας 
έγγραφης, 

1(5)·: Αί αρμόδια ι άρχαί οιασδήποτε των επικρατειών Συμβαλλόμενης τίνος 
Κυβερνήσεως δύνανται νά ιέπιθεωρουν έττΐ ΐπαντός πλοίου έφ' οΰ τυγχάνει εφαρ
μογής ή παρούσα Σύμβασις, !καθ' δν <χρόνον τούτο ευρίσκεται Ιέντός λιμένος 
της έν λόγω επικρατείας, τό ιβιβλίον καταγραφής πετρελαίου £|πΐερ ΙάΙτταιτεΐται 
νά φέρεται ίέπί του πλοίου ^κατ' έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
"Αρθρου, και δύνανται νά λαμβάνουν έκρυβες άντίγραφον οιασδήποτε έν τω 
βιβλίω τούτω έγγραφης καθώς και νά απαιτούν δπως 'ό πλοίαρχος του πλοίου 
πιστοποιήίση ιδτι τό άντίγραφον τούτο ιεΐναι ακριβές τοιούτο της τοιαύτης (έγγρα
φης. Πάν οϋΊτω λαμβανόμενον άντίγραφον, βΐπ'ερ ΐφέρεται δτι ιέχει πιστοιποιηθή 
ύπό του πλοιάρχου του πλοίου ώς ιάκριβές άντίγραφον έγγραφης τίνος έν τω 
βιβλίω καταγραφής πετρελαίου του πλοίου, θά 'καθίσταται δεικτόν Ιέν οιαδήποτε 
διικαστική διάδι>κασία ώς αποδείξεις των έν τη έγγραφη αναφερομένων γεγοτ 
νότων. :Πα)σα πράξις των αρμοδίων άρχων δυνάμει της πταρούσης παραγράφου 
δέον νά ένεργήται όσον τό δυνατόν ταχύτιερον, τό 6έ πλοΐον νά μή υποβάλλεται 
είς ΐκάθυστέρησιν., 

"Α;ρθρόν Χ 
(ιΐ) ίΠάσα Σ υμβαλλομένη ΚυβέρνηΙσις δύναται νά ιπαράσχη προς την ιΚυ

βέρνηίσιν της επικρατείας μ'ε'θ' ής συνδέεται τό πλοΐον συμφώνως προς τήν 
παράγραφον (1) του "Αρθρου ΙΊ, έγγραφους λεπτομέρειας μαρτυρούσας τήν 
ύπό του πλοίου τούτου παραβίασιν οιασδήποτε διατάξεως τής παρούσης Συμ
βάσεως, οπουδήποτε και έάν ιέλαβε χώραν ή περί ής ό ισχυρισμός παραβίασις, 
Έάν τούτο είναι πραίκτι'κώς δυνατόν, αί άρμόδιαι άρχαί τής πρώτης έκ των 
ώς άνω Κυβερνήσεων δέον νά γνωστοποιούν προς τόν πλοίαρχον του πλοίου 
τήν περί ής ό ισχυρισμός /παραβίασιν., 

ί(2)ι Ευθύς ώς ληίφθοΰν αί ιέν λόγω λεπτομέρεια ι, ή οΰτω λαβουσα γνώίσιν 
Κυβέρνησις οφείλει νά διερευνά τήν ύπόθείσιν καΙ δύναται νά άπαιτή παρά 
τής ίτίρας, Κυβερνήσεως δπως αΰτη παράσχη περαιτέρω ή καλυτέρας λεπτο
μέρειας περί τής περί ής ό Ισχυρισμός παραβιάσεως. Έάν ή οϋτω λαβουσα 
γνώσιν Κυβέρνησις ίκαναποιήται περί τής υπάρξεως επαρκούς αποδείξεως κατά 
τόν υπό τής ίδιας αυτής νομοθεσίας απαιτούμενο ν τύπον, ίνα καταστή δυνατή ή 
έναρξις δικαστικής διαδικασίας κατά του πλοιοικτήτου ή του πλοιάρχου τοΟ 
πλοίου έν αναφορά προς τήν περί ής 'ό Ισχυρισμός παραβίαίσιν, αυτή οφείλει 
νά προΐκαλέση τήν εναρξιν τής τοιαύτης διαδικασίας τό συντομώτερον δυνατόν 
και νά πληροφσρήιση τήν έτερον Κϋβέρνησιν >καί τόν Όργανισμόν περί τοΟ 
αποτελέσματος αυτής. 

"Αρθρον XI 
Ουδέν των έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων θέλει ερμηνεύεται 

ώς περιορίζον τάς εξουσίας οιασδήποτε . Συμβαλλόμενης Κυβερνήσεως προς 
λήψιν μέτρων εντός τής ιδίας αυτής δικαιοδοσίας έν σχέσει προς οιονδήποτε 
θέμα σχετιζόμενον προς τήν Σ άμΙβασιν, τ) ώς έπε'κτεΐνον τήν διίκαιοδοσίαν οιασ
δήποτε Συμβαλλόμενης Κυβερνήσεως., · 

"Αρθρον XIΙ 
Έκαστη Συμβαλλόμενη (Κυβέρνησις δέον νά άποστέλλη είς τό Γραφεΐον 

ώς και εΐίς τό άρμόδιον όργανον των Ηνωμένων Εθνών—1 

(α) τό (κείμενο ν των ισχυόντων εντός τής επικρατείας αυτής νόμων, δια
ταγμάτων, διοπαγών και κανονισμών διά των όποιων υλοποιείται ή 
παρουίσα Σύμβασις" 
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ι(β) πάσας τάς επισήμους εκθέσεις ή περιλήψεις επισήμων εκθέσεων ε!ς 
ιήν έχταίσιν αδται δεικνύουν τά αποτελέσματα της εφαρμογής τών 
διατάξεων της Συμβάσεως, νοουμένου πάντοτε δτι αί τοιαυται έκθέ
ίσεις ή περιλήψεις δέν εΐναι, κατά τήν γνώμην της έν λόγω Κυβερ
νήσεως, (έμπι'στευτιΐκής φύσεως. 

"Αρθρον XIII 
ιΠάσα διαφορά μεταξύ Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων άφορώίσα εΐς τήν 

έρμηνείαν ή τήν εφαρμογή ν της παρούσης Συμβάσεως, ήτις δέν δύναται νά 
διευθετηθή δια διαπραγματεύσεων, θά παραπέμπεται, τη αιτήσει έκατέρου 
μέρους, εις το Διεθνές Δικαστήριον ιπρός λήψιν αποφάσεως, έκτος έάν τά έρί
ζοντα περιι τήν διαφοράν 'μέρη συμφωνούν νά παραπέμψουν ταύτη ν εις διαι
τησίαν. 

"Αρθρον XIV 
(1) Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει άνοιίκτή προς υπογραφή ν επί 

τρίμηνον από της 12ης Μαΐου, 1954, ίέν συνεχεία δέ θέλει παραμείνει ανοικτή 
προς άποδοχήν. 

(2) Τηρουμένου του "Αρθρου XV, αί ιΚυβερνήσεις τών 'Κρατών Μεϊλών 
Τών Ηνωμένων 'Εθνών ή οιασδήποτε τών Ειδικευμένων 'Οργανώσεων ή τών 
μερών του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου Διίκαιοούνης, δύνανται νά 
καταστούν μέρη της παρούσης ,1 Συμβάσεως δι'1— 

(α) απογραφής άνευ (επιφυλάξεως αποδοχής· 
(β) υπογραφής ύπό τήν Ιέπυφύλαξιν αποδοχής ακολουθούμενης ύπό απο

δοχής· ^ 
(γ) αποδοχήςJ 

1(3) Ή αποδοχή πραγματοποιείται διά της καταθέσεως του έγγραφοι) 
αποδοχής rcccpa τω Γραφείω,. όπερ οφείλει νά πληροφορή πάσας τάς ήδη ύπο
γραψάσας ή άποδεχθείσας τήν παρουσαν Σύμβασιν 'Κυβερνήσεις περί έκαστης 
υπογραφής και καταθέσεως ιάποδοχής ώς καΐ πιερί τής ημερομηνίας τής τοι
αύτης υπογραφής ή καταθέσεως., 

"Αρθρον XV 
(1) Ή παρούσα Σύμβασις τίθεται έν Ίσχύΐ δώδ&κα μήνας μετά τήν ήμε

ρομηνίαν καθ' f ν ούχι όλιγώτεραι τών δέκα Κυβερνήσεων ήθελαν ικατασιτη 
μέρη τής Συμβάσεως, περιλαμβανομένων πέντε Κυβερνήσεων χωρών έκαστη 
τών 'όίποίων διαθέτει ουχί όλιγωτέρους τών 500,000 τόννων όλυκής χωρητίικό
τητος δεξαμενόπλοιων. 

(2)—(α) Δι' έκάστην Κυβέρνηίσιν ήτις υπογράφει τήν Σύμβασιν άνευ έπι» 
φυλάξεως 'αποδοχής ή αποδέχεται ταύτην πρό τής ημερομηνίας καθ' ην αϋτη 
τίθεται ιέν ίισχύϊ συμφώνως προς τήν παράγραφον (1) του παρόντος "Αρθρου, 
ή Σύμβασις θέλει τεθή έν ίισχύϊ ίκατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην. Δι' έκάστην 
Κυβέρνησιν ήτις αποδέχεται τήν Σύμβασιν κατά ή μετά τήν ήμερομηνίαν 
ταύτην, ή Σύμβασις θέλει τεθή έν Ίσχύϊ τρεΐς 'μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν 
καταθέσεως τής αποδοχής ύπό τής Κυβερνήσεως ταύτης. 

(β) Το Γραφίεΐον οφείλει, τό ταχύτερον δυνατόν, νά πληροφορή άπάσοές 
τάς ύίπογραψάσας ή ιάποδεχθείσας τήν Σύμβασιν Κυβερνήσεις περιί τής ημε
ρομηνίας ικαθ'' ην αϋτη θέλει τεθή έν Ίσχύϊ. 

"Αρθρον XVI 
(1)—(α) Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά τροποποιήται δι' 'ομοφώνου 

συμφωνίας μεταξύ τών Συμβαλλομένων Κυιβερνήσεων. 
Ι(β) Τή οοίτήΐσει οιασδήποτε Συμβαλλόμενης Κυβερνήσεως, προτεινομένη 

τις τροποποίησις θέλει κοινοποιείται ύπό του 'Οργανισμού προς άπάσας τάς 
Συμβοάλλοιμένας Κυβερνήσεις προς έξέτασιν και άποδοχήν δυνάμει τής πα
ρούσης παραγράφου., 
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,
i(2)l

J
(a) Τροπαποίησις της παρούσης Συμβάσεως δύναται νά προτείνεται 

ύφ' οιασδήποτε Συμβαλλόμενης Κυβερνήσεως προς τόν Όργανισμόν οποτε
δήποτε, ιέάν !δέ ή τοιαύτη πρότασις ήθελεν υίοθετηθή όπό της πλειοψηφίας των 
δύο τρίτων της Συνελεύσεως του 'Οργανισμού κατόπιν συστάσεως υιοθετη
θείσης υπό της πλειοψηφίας των δύο τρίτων της .Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφα
λείας του 'Οργανισμού, αϋτη θά ικοινοποιήται ύπό του 'Οργανισμού προς άπά
σας τάς Σ υμβαλλομένας ίΚυ&ερνήσεις προς άποδοχήν. 

|(β) Πάσα τοιαύτη σύστασις της Επιτροπής Ναυτυκής 'Ασφαλείας δέον 
νά 'κοινοποιήται ύπό του 'Οργανισμού /προς άπάσας τάς Σ υμβαλλομένας Κυ
βερνήσεις προς έξέτασιν τουλάχιστον £ξ μήνας πριν ή αϋτη έξετασθή Οπό τής 
Σ υνελεύσεως

■ (3)
1
—(α) Διάσκεψις Κυβερνήσεων προς ιέξέτασιν τροποποιήσεων της πα

ρούσης Συμβάσεως, 'προτεινομένων ύφ' οιασδήποτε Συμβαλλόμενης Κυβερr 
νήσεως, θέλει συγκαλείται ύπό του Όργανυσμου οποτεδήποτε τη αιτήσει του 
ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων* 

*(β) Πάσα τροποποίησις υιοθετηθείσα ύπό τοιαύτης διασκέψεως διά .πλειο
ψηφίας των δύο τρίτων των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων, θέλει κοινοποιείται 
ύπό τοδ 'Οργανισμού προς άπάσας τάς Σ υμβαλλομένας Κυβερνήσεις προς 
άποδοχήν, 

(4) Πάσα τροποπτοίησις 'κοινοποιηθείσα προς τάς Σ υμβαλλομένας Κυβερ
νήσεις προς άποδοχήν δυνάμει τής παραγράφου (2) ή (3) του παρόντος "Αρ
θρ'ου θέλει τε'θή ιέν ίΐσχύϊ έναντι (πάντων των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων, 
εξαιρουμένων ιέκείνων αΐτινες πρό της .ενάρξεως Ισχύος προβαίνουν εις δήλω
σιν οτι δέν αποδέχονται τήν τροποποίησα/ δώδεικα ιμήνας μετά τήν ήμερομηνίαν 
καθ' ήν ή τροπσποίησις 'καθίσταται άποδείκτή ύπό των δύο τρίτων τών Συμβαλ
λομένων (Κυβερνήσεων., 

ί(5) Ή Συνέλευσις Ιδια πλειοψηφίας τών δύο τρίτων αυτής, περιλαμβανού
σης τά δύο τρίτα τών άντιπροΐσωπευθεισών εις τήν Έπιτροπήν Ναυτϋκής 'Ασφα
λείας Κυβερνήσεων <καί ύπό τήν επιφύλαξα/ της συγκατάθέσεως τών δύο τρίτων 
τών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων τής παρούσης Συμβάσεως, ή διάσκεψίς τις 
συγκληθεΐίσα δυνάμει της παραγράφου (3) του παρόντος "Αρθρου διά 'πλειο
ψηφίας τών δύο τρίτων αυτής, δύνανται νά άποφαίνωνται κατά τόν χρόνον της 
υίοθετήσεως της τροποποιήσεως δτι αϋτη είναι τοιαύτης σπουδαιότητος, ώστε 
οιαδήποτε Συμβαλλόμενη Κϋβέρνησις, προΐβαίνοϋσα εΐίς τήν δυνάμει της παρα
γράφου (4) του παρόντος "Αρθρου δήλωσιν καΐ μή αποδεχόμενη τήν τροπο
ποίησα/ ιέντός ./περιόδου Ιδώδβκα μηνών άπό της ενάρξεως ισχύος της τροπο
ποιήσεως, παύει άμα τη λήξει της (περιόδου ταύτης νά άποτελη μέρος της πα
ρούσης Συμβάσεως. 

(6) Ό 'Οργανισμός οφείλει νά πληροφορή άπάσας τάς Σ υμ'βαλλομένας 
Κυβερνήσεις περί οιωνδήποτε τροποποιήσεων τιθεμένων έν Ισχύΐ δυνάμει του 
παρόντος "Αρθρου, όμου μετά τής ημερομηνίας κα)θ' ή ν orl έν λόγω τροπο
ποιήσεις Θέλουν τεθή ιέν ίσχύϊ. 

(7) Πάσα δυνάμει του παρόντος "Αρθρου αποδοχή ή δήλωσις δέον νά 
λαμβάνη χώραν δι ' έγγραφου' γνωστοποιήσεως προς τόν ΌργανιΙσμάν, δστις 
οφείλει νά γνωστοποιή εΐ'ις άπάσας τάς Σ υμΐβαλλομένας Κυβερνήσεις περί της 
λήψεως της αποδοχής ή δηλώσεως. 

"Αρθρον X V I I 
1(1) Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά καταγγελθή ύφ' οιασδήποτε Συμ

βαλλόμενης Κυβερνήσεως οποτεδήποτε μετά τήν παρέλευσιν πενταετίας άπό 
τής ημερομηνίας ι καθ' ήν ή Σύμβασις τίθεται έν ι'ισχύϊ έναντι τής Κυβερνήσεως 
ταύτης. 

(2) Ή καταγγελ ία πραγματοποιείται δι' έγγραφου γνωστοποιήσεως απευ
θυνόμενης προς τό Γραφεΐον, δπερ οφείλει νά γνωστοποιή προς άπάσας τάς 
Σ υμβαλλομένας Κυβερνήσεις περί οιασδήποτε ληφθείσης καταγγελίας ώς και 
περί της ημερομηνίας λήψεως αύΤής. 
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(3) ■ Ή καταγγελία παράγει οαποτέλείοίμα με!τά παρέλιευσιν δώδ&κα μηνών, 
ή της τυχόν μεγαλυτέρας τοιαύτης περιόδου οία δυνατόν να καθορίζεται έν 
τη γνωστοποιήσει, από της λήψεως αυτής 6πό του Γραφείου. 

"Αρθρον XVI11 

(1) — (α) Τα Ηνωμένα "Εθνη, εις ας περιπτώσεις είναι ή διοιίκοΟσα αρχή 
επικρατείας τινός, ή οιαδήποτε Συμβαλλόμενη Κύβέρνησις υπεύθυνος δια τάς 
διεθνείς σχέσεις έπυκρατείας τινός δέον το ταχύτερον δυνατόν να συνεννοούνται 
μετά τής έν λόγω έπϋκράιείας έν τή προσπάθεια αυτών όπως έπείκτείνουν τήν 
παρουσαν Σύμβασιν εις τήν έν λόγω έπικράτειαν και δύνανται οποτεδήποτε 
δι ' έγγραφου γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς το Γραφεΐον νά δηλώσουν 
οτι ή Σύμβασις θέλει έπεκταθή και εις τήν έν λόγω έπικράτειαν. 

(β) "Από τής ήιμεροιμηνίας λήψεως τής γνω*στοιποιήΰεως ή οιασδήποτε 
ετέρας ημερομηνίας, ο'ία δυνατόν νά καθορίζεται έν τή γνωστοποιήσει, ή 
παροΰσα Σύμβασις θέλει έπεκταθή 'και 'εις τήν έν αύτη κατονομαζομένην έπι
κράτειαν. 

(2) —(α) Τά 'Ηνωμένα "Είθνη, ε'Ίς ας περιπτώσεις εΐναι ή διουκοΰσα αρχή 
επικρατείας τινός, ή 'οιαδήποτεΣυμβαλλόμενη Κυβέρνηισις ήτις προβαίνει εις 
δήλωσιν δυνάμει της παραγράφου (1) ταυ παρόντος "Αρθρου οποτεδήποτε 
μετά τήν παρέλιευσιν πενταετίας άπό τής ημερομηνίας καθ' ην ή παρούσα Σύμ
βασις έ'πεξετάθη ως ανωτέρω έφ' οιασδήποτε επικρατείας, δύνανται δι ' έγγρα
φου γνωστοποιήσεως άπευθυνεΐμένης προς το Γραφεΐον και κατόπιν συνεννοή
σεως ιμετά τής έν λόγω έπυκρατείας νά δηλώσουν δτι ή Σύμβασις θέλει παύσει 
έπε'κτεινοΐμένη έφ' οιασδήποτε τοιαύτης επικράτειας κατονοιμαζοίμένης έν τή 
γνωστοποιήσει. 

(β)· Ή παροΰσα Σύμβασις θέλει παύσει έπε)κτεινοΐμένη έφ' οιασδήποτε 
μνη'μονευοιμένης έν τή γνωστοποιήσει ταύτη έπιικρατείας μετά παρέλευσιν ενός 
έτους, ή τοιαύτης μεγαλυτέρας περιόδου οία ήθελε καθορΟσθή έν αύ'τή, άπό 
τής ημερομηνίας λήψεως τής γνωστοποιήσεως υπό του Γραφείου. 

(3) Το Γραφεΐον οφείλει νά πληρσφορή άπάσας τάς Σ υμβαλλο·μένας 
Κυβερνήσεις περί τής επεκτάσεως τής παρούσης Συμβάσεως έφ' οιασδήποτε 
επικρατείας δυνάμει τής παραγράφου (1) του παρόντος "Αρθρου, ως και περί 
του τερματισμού οίασδήποε τοιαύτης επεκτάσεως δυνάμει τών διατάξεων τής 
παραγράφου (2), αναφερόν έν έκαστη περιπτώσει τήν ή'μερο'μηνίαν άφ' ής ή 
Σύμβασις έπεξετάθη ή άφ' ή ς αϋτη θέλει παύσει οϋίτως επεκτεινόμενη. 

"Αρθρον XIX 

(1) 'Εν περιπτώσει πολέμου ή έτερων εχθροπραξιών, Συμβαλλόμενη 
Κυβέρνησις ήτις κρίνει έαυ'τήν έπηρεαζομένην, εΐτε αυτή είναι εμπόλεμος είτε 
όΰδετέρα, δύναται νά άναστ'είλη τήν Ίσχύν ολοκλήρου ή μέρους τής παρούσης 
Συμβάσεως ώς προς άπαντα ή τινά τών εδαφών αυτής. Ή άναστέλλουσα 
Κυβέρνησις οφείλει πάραυ'τα νά είίδαποιή το Γραφεΐον περί οιασδήποτε 
τοιαύτης αναστολής.' 

(2) Ή άναστέλλουσα Κυβέρνησις δύναται οποτεδήποτε νά τερ'ματίση τήν 
τοιαύτην άναοτολήν και έν πάση περιπτώσει νά τερματίζη ταύτην ευθύς ώς 
αϋτη παύσει νά είναι δεδυκαιολογηιμένη δυνάμει τής παραγράφου (1) του πα
ρόντος "Αρθρου. Έίδοποίησις περί του τοιούτου τερματισμού θέλει δίδεται πά
ραυ'τα προς τό Γραφεΐον ύπό τής ενδιαφερόμενης Κυβερνήσεως. 

(3)
1 Τό Γραφεΐον οφείλει νά γνωσταποιή προς άπάσας τάς Συμβαλλο

μένας Κυβερνήσεις περί οιασδήποτε αναστολής ή τερματισμού άνασίτολής δυ
νάμει του παρόντος "Αρθρου. 

"Αρθρον XX 
Ευθύς ώς ή παρούσα Σύμβσσις τεθή έν Ίσχύϊ, αυτή δέον νά καταχωρηθή 

ύπό του Γραφείου παρά τω Γενιικώ Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 
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"Αρθρον, XXI 
Τά καθήκοντα του Γραφείου θά εκτελώνται ΰίπό της Κυβερνήσεως χοΟ 

Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καΙ Βορείου Ιρλανδίας *, 
έκτος έάν και μέχρις δτου ό Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός Συμβουλευτικός 
'Οργανισμός συγκρστηθή καΐ άναλάβτ] τά άνατιΐθέμενα ε'Ις αυτόν καθήκοντα 
δυνάμει της υπογραφείσης έν Γενεύη την 6ην Μαρτίου 1948 Σ υιμβάοεως, έν 
συνεχεία δέ τά κςΰθηικοντα του Γροκρείόυ θα £κτελώνται ύπό του έν λόγω 
ΌργανϋσιμΌ.Ο.ν 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α " 

ΑΠΗΓΟΡΈΥΜΕΝΑΙ ΖΩΝΑΙ 

(1)| "Αιτασαι αϊ θαλάασιαι ππεριοχαΐ έντ<Ος 50 μιλίων &κ της πλησιεστέρας 
ξηράς εΐναι άπηγορευμέναι ιζώναι. 

Δια τους σκοπούς τοΟ ιταρόντος ιΠαραρτήιματος, ό δρος «ιέκ της πλησιε
στέρας ξηράς»» σημαίνει ιόκ της γραμμής βάσεως άπό της όποιας καθορίζεται 
ή αίγιαλΐτις ζώνη της συγκεκριμένης ^έπιικρατείας συμφώνως προς τήν Σύμ
βασιν της Γενεύης επί της ΑΙγιαλίτύδος Ζώνης καΙ της Συνεχόμενης Ζώνης 
toG 1958, 

1(2) At κάτωθι θαλάασιαι σίερισχαί, £φ' όσον εκτείνονται είς άττόστασιν 
6περβαίνουσαν τά 50 ιμίλια Φκ τής πλησιεστέρας ξηρούς, είναι ωσαύτως άπηγο
ρευμέναι ζω ναι :; 

ί(α) ΕΙρηνϋκόςί Ωκεανός 
ΓΗ ΙΚαναδι/κή! ιΔυτι'κή1 Ζώνη| 

'Ή (Καναδική Δυτική Ζώνη «εκτείνεται εΊς άπόστασιν 100 .μιλίων έκ 
της πλησιεστέρας ξηράς κατά μήκος τής δυτικής ακτής του ,Καναδα. 

|(β) βόρειος Άτλαντιικός 'Ωκεανός, Βόρειος θάλασσα καΙ ίΒαλτική 
θάλασσα! 

)(i) Ή Ζώνη Βορειοδυτικού* ΆτλαντικοΟί 
Ή Ζώνη Βορειοδυτικού ' Ατλαντικού περιλαμβάνει τάς θα

ιλαοΐσίας .περιοχάς τάς εντός γραμμής συρομένης άιπό βόρειον 
ΐγεωγραφικόν πλάτος 38°47', δυτικόν γεωγροβφικόν μήκος 
73°43' είς βόρειον γεωγραφικόν πλάτος 39°5β', δυτικόν γεω
γιραφικόν ιμήίκος 68°34' καΙ εκείθεν είς 'βόρειον γεωγραφικόν 
(πλάτος 42°05', δυτικόν γεωγραφϋκόν ιμήΐκος 64°37' καΙ εκείθεν 
Κατά μήκος τής ανατολικής ακτής του Καναδά είς άπόστασιν 
1100 μιλίων ιέκ τής (πλησιεστέρας ξηράς, 

(ii) Ή Ισλανδική1 Ζώνη 
Ή Ίσλανδιΐκή Ζώνη εκτείνεται είς ιότπόστασιν 100 μιλίων έικ 

ιτής πλησιεστέρας ξηράς κατά μήκος τής ακτής τής ΊΙσλανδίας, 
(iii) Ζώνη Νορβηγική, Βορείου καΙ Βαλτικής θαλάσσης 

*Η Ζώνη Νορβηγίας, Βορείου και Βαλτικής θαλάσσης 
(εκτείνεται είς απόσταση/ 100 μιλίων έκ τής πλησιεστέρας ξη
ράς κατά μήκος τής ακτής τής ιΝορ·βηγίας καΙ περιλαμβάνει 
ιόλόκληρον τήν Βόρειον ικαΐ τήν Βαλτι'κήν θάλασσαν μετά των 
ΐΚάλπ.ων αυτής-

* Μετείβι'βάσθη'σαν είς τόν ΔιακυβερνητιΙκόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν 
Όργανισμόν τήν 15ην Ιουνίου, 1959 δυνάμει αποφάσεως τής Συνελεύσεως 
Α.θί ΐ) . 
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(ίν) Ή Ζώνη: ΒορειοΆναταλιΙκοΟ ΆτλαντικοΟ 
"Η Ζώνη του ΒορειοΆνατολιίκου 'Ατλαντικού περιλαμ' 

Ιβάνει τάς θαλάσσιας περιοχάς τάς ;έντός γραμμής συρομένης 
μεταξύ των κάτωθι στιγμάτων : 

Πλάτος1 Μήκος 

152° βόιρεισνΐ 2° άνατολικόν, 
64° δόρειον, 00°^ 
64° βόρειοι 10° δυτιΐκόν,ι 
60° δόρειον 14° δυτικόν" 
54°30' ιβόρειον 30° δυτικόν* 
53° βόρειονι 40° δυτικόν* 
44°20' βόρειον 40° δυτικόν,ι 
44°20' βόρειον 30° δυτυκόν* 
46° βόρειον 20° δυτυκόν, ικαΐ 

έ'Κ'εΐθιεν προς τό Άκρωτήριον Φινίστερον (Finisterre) οΊπου δια
σταυρουται μέ την ιόροθετίκήν γραμμήν των 50 μιλίων. 

(ν) "Η Ίστκχνί'κή Ζώνη 
ΓΗ Τσπανιΐκή Ζώνη περιλαμβάνει τάς περιοχάς του Άτλαντι
ικου Ωκεανού εντός αποστάσεως 100 .μιλίων ιέκ τής (πλησιε
ίστέρας ξηράς κατά .μήίκος τής Ίσπανυκής ά(κτής και θέλει 
Γισχύσει κατά τήν ήΐμερσμηνίαν καθ' ήν ή παρούσα Σύμβασις 
θέλίει τεθή ιέν 'ίισχύϊ έναντι τής Ισπανίας' 

(vi) Ή Πορτογοβλλική Ζώνη 
ΓΗ Πορτογαλλική Ζώνη περιλαμβάνει τήν περιοχήν του 'Ατλαν
τικού Ωκεανού εντός αποστάσεως 100 μιλίων ιέΙκ τής πλησιε
στέρας ξηράς <κατά μήκος τής Πορτογαλλίας και θέλει.,Ισχύ
ισει κατά τήν ήμεραμηνίαν ίκαθ' ήν ή παρουισα Σύμβασις θέλει 
τεθή έν Ισχυϊ 'έναντι τής ΊΊορτογοάλλίας. 

(γ) Μεσόγειος και "Αδριατική1 θάλασσα 
ιΖώνη! Μεσογείου και 'Αδριατικής 
Ή Ζώνη Μεσογείου ικαι 'Αδριατικής περιλαμβάνει τάς θαλάσσιας 
ιπεριοχάς εντός άποστάσίεως 100 μιλίων εκ τής πλησιεστέρας ξηράς 
ικατά 'μήκος των ιάκτών μιας έκαστης των επικρατειών των συνο
ρευόντων <μετά τής Μεσογείου ίκαΙ "Αδριατικής θαλάσσης καΐ θέλει 
ιίσχύσει έναντι έκαστης 'επικρατείας κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν 
ιή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή εν Ισχύϊ έναντι τής Ιέν λόγω επι
κρατείας1 

(δ) Μαύρη 'και ΆζσφιΙκή θάλασσα 
Ζώνη Μαύρης και ΆζοιφιΙκής θαλάσσης 

Ή Ζώνη τής Μαύρης καΐ 'Αζοφικής θαλάσσης περιλαμβάνει τάς 
θαλάσσιας περιοχάς εντός αποστάσεως 100 ιμιλίων &κ τής πλησιε
στέρας ξη;ρας 'κατά μήκος των ακτών μιας έκαστης των έπιίκρα
ΐτειών των συνορευόντων μετά τής Μαύρης .χαί 'Αζοφικής θαλάσσης 
ικαι θέλει Ιίσχύσει έναντι έ'κάστης επικρατείας ικατά τήν ήμερομη
νίαν καθ' ήν ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν Ισχύϊ έναντι τής 
Ιέν λόγω επικρατείας, νοουμένου δτι ολόκληρος ή Μαύρη καΐ 'Αζο
φική θάλασσα θά καταστή άπηγοιρευμένη ζώνη κατά τήν ή'μερο
ιμηνίαν καθ' ήν ιή παρούσα Σύμδασις θέλει τεθή έν Ιΐσχύΐ έναντι τής 
Ρουμανίας και τής Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών* 

(ε) Ερυθρά θάλασσα 
Ζώνη: 'Ερυθράς θαλάσσης 

Ή Ζώνη τής Ερυθράς θαλάσσης περιλαμβάνει τάς θαλάσσιας 
περιοχάς εντός αποστάσεως 100 μιλίων έκ τής πλησιεστέρας ξηράς 
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ικατά μήκος των ακτών 'μιας έκαστης των έίπικρατειών τών συνορευ

όντων μετά της Ερυθράς θαλάσσης και θέλει Ισχύσει έναντι έκα

στου ιέίδάφους κατά την ήμερομηνίαν καθ' ην ή τταρουισα Σύμδασις 
θέλει τεθή έν Ίσχύϊ έναντι της εν λόγω έιπικρατείας. 

(στ) Περσικός Κόλπος 
!
(i) Ή Ζώνη του ιΚουδέϊτ 

Ή Ζώνη του 'Κουβέιτ περιλαμβάνει την θαλασοίαν πιεριοχήν 
εντός αποστάσεως 100 ^μιλίων έκ της πλησιεστέρας ξηράς 
ικατά μήκος της ακτής του ιΚου'δέϊτ. 

(ii) Ή Σαουδαραβιΐκή Ζώνη 
Ή ΣαουΙδαραβιΚη Ζώνη περιλαμβάνει την θαιλασσίαν περιο

ιχήν εντός αποστάσεως 100 μιλίων έκ τής .πλησιεστέρας ξηράς 
κατά μήικος τής ακτής τής Σαουδαραβίας και θέλει ισχύσει 
ικατά την ήμερομηνίαν καθ' ην ή παρούσα Σύμ'βασις θέλει 
τεθή εν ίσχύϊ έναντι τής Σαουδαραβίας. 

'(ζ) 'Αραβική θάλασσα, 'Κόλπος τής Βεγγάλης ικαΐ ΊνδιΙκός 'Ωκεανός 
(i) Ή Ζώνη τής Άραβυκής θαλάσσης < 

Ή Ζώνη τής Άραδυκής θαλάσσης "περιλαμβάνει τάς θοάλαισ·: 
σίας περιοχάς τάς εντός γραμμής συρομένης 'μιεταξύ των ,κάτ 
τωθι στιγμάτων :ι 

Πλάτος Μήκος 
23°33' βόρειον 68°20' άναταλικόν, 
23°33' δόρειον 67°30' άνατολιικόν 
22° βόρειον 68° ανατολιΐκόν, 
20° .δόρειον 70° άνατολικόν* 
18°55' δόρειον 72° ίάναταλιΚόν^ 
15°40' δόρειον; 72°42' άνατολικόν 

8°30' δόρειον 75°48' (άνατολικόν, 
7°10' .δόρειον 76°50' Ιάνατσλικόν 
7°10' 'δόρειον 78°14' ιάνατολικόν, 
9°0δ' βόρειον 79°32' Ιάνατολικόν 

και θέλει Ισχύσει κατά την ήμερομηνίαν καθ' ην ή .παρούσα 
Σύμδασις θέλει τεθή έν ιΐσχύϊ έναντι τής ' Ινδίας, 

(ii) Ή Ζώνη τής Ακτής του ιΚόλίπου τής Βεγγάλης 
Ή Ζώνη τής Ακτής του Κόιλπου τής Βεγγάλης περιλαμβάνει 
τάς θαλαίσσίας τρεριοχάς μεταξύ τής πλησιεστέρας ξηράς καΐ 
τίνος γραμμής συρομένης μεταξύ τών Κάτωθι .στιγμάτων :i 

Πλάτος Μήκος 
10°15' βόρειο ν 80°50' άνατολικόν, 
14°30' ιβόρειον 81°38' ιάνατολικόν 
20°20' βόρειον 88°10' ίάναταλιΐκόν, 
20°20' βόρειον 89° άνατολικόν, 

>καΙ θέλει Ισχύσει κατά την ήμερομηνίαν καθ' ήν ή παρούσα 
Σύμβασις θέλει τεθή έν .Ισχύϊ έναντι τής ΊνΙδίας. 

(iii) Ζώνη τής (Μαλαγκάσυ 
Ή Ζώνη τής Μαλαγκάσυ "περιλαμβάνει τήν θαλασσίαν περιο
χήν εντός ιάποστάσεως 100 μιλίων έκ τής πλησιεστέρας ξηράς 
κατά μήκος τής ακτής τής Μαδαγασκάρης δυτικώς τών ιμε
σημβρινών του 'Ακρωτηρίου d' Ambre προς βορράν καΙ του 
'Ακρωτηρίου Ste. Marie ττρός νότον και εντός αποστάσεως 150 
:μιλίων ιέκ τής πλησιεστέρας ξηράς κατά >μήκος τής άικτης 
τής Μαδαγασκάρης ανατολικώς τών μεσημβρινών τούτων, θέ
λε ι δέ ισχύσει κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν ή παρούσα Σύμ
βασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ έναντι τής Μαδαγασκάρης. 
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(η) Αυστραλία 
Ζώνη της Αυστραλίας 

Ή Ζώνη της Αυστραλίας περιλαμβάνει την θαλασσίαν περιοχήν 
ιΐντός αποστάσεως 150 μιλίων έκ της πλησιεστέρας ξηράς κατά 'μή
κος των ακτών της Αυστραλίας, εξαιρέσει της περιοχής άνοιικτά 
ιτών δορείων και ανατολικών άικτών της Αυστραλιανής Ηπείρου 
ιμεταξύ του σημείου έναντι της 'Νήσου Thursday καΐ του σημείου έπί 
της δυτικής ακτής εις νότιον γεωγραφυκόν πλάτος 20°. 

(3) (α) Πάσα Σ υμίδαλλομένη Κυβέρνηισις δύναται νά προτείνη
1
— 

(i) τον περιορισμόν οίασδήποίΓε ζώνης ευρισκομένης άνουκτά της 
ακτής οίασδήίποτε των επικρατειών αυτής' 

(ii) την έπέκτασιν οιασδήποτε τοιαύτης ζώνης μέχρις αποστάσεως 
100 μιλίων κατ' «άνώτατον δριον έκ της πλησιεστέρας, ξηράς 
κατά μήκος οιασδήποτε τοιαύτης ακτής διά της προς τοΟτο 
καταθέσεως δηιλώσεως, δ δέ περιορισμός ή έπέκτασις θέλει 
Ισχύσει μετά τήν έκπνοήν περιόδου Μξ μηνών άπό τής κατα
θέσεως της δηλώσεως, έκτος έάν οιαδήποτε τών Συμβαλλο
μένων Κυβερνήσεων προβή εις δήλωσιν τουλάχιστον δύο μή
νας πρό τής εκπνοής τής περιόδου ταύτης περί του δτι αυτή 
φρονεί δτι υφίσταται πιθανότης καταστροφής τών πτηνών ώς 
και προκλήσεως βλαβερών επιδράσεων έπί τών ιχθύων κα ι 
τών υδροβίων οργανισμών δι' ών ταύτα διατρέφονται ή δτι 
τά 'ίδια αυτής συμφέροντα παραβλάπτονται είτε λόγω τής 
γειτνιάσεως τών ιάκτών αυτής είτε λόγω του «δτι τά πλοία 
αυτής κινούνται έν τή περιοχή, και δτι αυτή δέν αποδέχεται 
τών περιορισμόν ή την έπέκτασιν, αναλόγως τής περιπτώσεως. 

(β) ΠάΊσα δυνάμει τής παρούσης παραγράφου δήλωσις λαμβάνει χώραν 
! ι ι ' έγγραφου γνωστοποιήσεως προς τόν Όργανισμόν? δστις οφείλει 
νά γνωστοποιή προς άπάσας τάς Συμβάλλομε να ς Κυβερνήσεις περί 
τής λήψεως τής δηλώσεως.^ 

(4) Ό 'Οργανισμός θέλει έτοιΐμάσιι οιϋράν χαρτών έμφαινόντων τήν €κτα
σιν τών έν ίσχύϊ άπηγοριευμένων ζωνών συμφώνως προς τήν παράγραφον (2) 
του παρόντος Παραρτήματος και θέλει πραβαίνει εις τήν Μκδασιν τών τυχόν 
αναγκαίων τροποποιήσεων εις τούτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
Ι.—ΔΙΑ /ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

(α) Λήψις και άπόρριψις έρματος εκ των δεξαμε
νών φορτίου 

Ι. 'Ενδεικτικός αριθμός δεξαμενής(ών) είς ην 
(ας) άφορα 

2. Τύπος πετρελαίου δπερ περιείχε προηγου
μένως ή δεξαμενή(αί) 

3. Ημερομηνία και τόπος λήψεως έρματος . . 
4. Ημερομηνία και χρόνος απορρίψεως ύδατέρ

ματος . . . . . . . 
5. Θέσις ή στίγμα του πλοίου κατά τον χρόνον 

της. απορρίψεως 
6. Κατά προσέγγισιν ποσότης ϋδατος ρυπαν

θέντος διά πετρελαίου και  μέταγγισθέντος 
εϊς δεξαμενήν(άς) καταλοίπων 

7. 'Ενδεικτικός αριθμός δεξαμενής(ών) κατα
λοίπων 

'(β) Καθαρισμός δεξαμενών φορτίου 
8. 'Ενδεικτικός αριθμός καθορισθείσης δεξσ

μενής(ών) 
9. Τύπος πετρελαίου δπερ περιεΐχεν προηγου

μένως ή δεξαμενή(αι) 
10. 'Ενδεικτικός αριθμός δεξαμενής(ών) κατα

λοίπων ε'ις ήν(ας) μετηγγίσθησάν τά άπο
πλύματα . . . . . . 

11. Ήμερομηνίαι και ώραι καθαρισμού . . 

(γ) Άπόθεσις εϊς δεξαμενήν(άς) καταλοίπων καΐ 
άπόρριψις ϋδατος 

12. 'Ενδεικτικός αριθμός δεξαμενής(ών) κατα
λοίπων 

13. Διάρκεια κατακαθίσεως (είς ώρας) . . 
14. Ημερομηνία και ώρα απορρίψεως ϋδατος.. 
15. Θέσις ή στίγμα τοϋ πλοίου . . 
16. Κατά προσέγγισιν ποσότης τών καταλοίπων 
17. Κατά προσέγγισιν ποσότης απορριφθέντος 

ϋδατος . . . . 

(δ) Διάθεσις πετρελαιωδών καταλοίπων εκ δεξα
μενής(ών) καταλοίπων και άλλων πηγών.. 

18. Ημερομηνία και μέθοδος διαθέσεως 
19. Θέοπς η στίγμα το ϋ πλοίου κατά τον χρόνον 

της διαθέσεως 
20. Προέλευσις και κατά προσέγγισιν ποσότητες 

Υπογραφή άξιωματικοϋ(ών) 
ύπευθύνου(ων) διά τάς 
σχετικάς εργασίας. 

Υπογραφή Πλοιάρχου 
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II.—ΔΙΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΕΡΑ Ή ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

(α) Έρμάτισις, η καθαρισμός διαρκοΟντος του 
πλου, των δεξαμενών υγρών καυσίμων. 

Ι. 'Ενδεικτικός αριθμός δεξαμενής(ών) είς ην 
(ας) άφορα 

2. Τύπος πετρελαίου δπερ περιείχε προηγου
μένως ή δεξαμενή(αϊ) 

3. 'Ημερομηνία και τόπος έρματίσεως 
4. Ημερομηνία καΐ ώρα απορρίψεως έρματος 

ή υδάτων έκπλύσεως 
5. Θέσις ή στίγμα του πλοίου κατά τον χρόνον 

της διαθέσεως 
6. Κατά πόσον έχρησιμοποιήθη διαχωριστήρ· 

εάν ναί, αναγράψατε την διάρκειαν χρησιμο
ποιήσεως 

7 Διάθεσις πετρελαιωδών καταλοίπων συγ
κρατηθέντων επί του πλοίου 

κβ) Διάθεσις πετρελαιωδών καταλοίπων εκ τών 
δεξαμενών υγρών καυσίμων και εξ ετέρων 
πηγών. 

8. Ημερομηνία καΐ μέθοδος διαθέσεως 
9. Θέσις ή στίγμα τοΰ πλοίου κατά τόν χρόνον 

της διαθέσεως . . 
IQ. Πρσέλευσις και κατά προσέγγισιν ποσότητες 

Υπογραφή άξιωματικοθ(ών) 
ΰπευθύνου(ων) διά τάς 
σχετικάς εργασίας 

Υπογραφή Πλοιάρχου 

.—ΔΙ ' ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Τύχαΐαι και έκτακτοι απορρίψεις ή διαφυγαι πετρε
λαίου : 
Ι. Ημερομηνία καΐ ώρα συμβάντος 
2. Θέσις ή στίγμα του πλοίου κατά τόν χρόνον 

τοΰ συμβάντος . . 
3. Κατά προσέγγισιν ποσότης καΐ τύπος πετρε

 λαίου 
4. Συνθήκαι απορρίψεως ή διαφυγής και γενικαΐ 

παρατηρήσεις 

.'Υπογραφή άξιωματικοθ(ών) 
ύπευθύνου(ων) διά τάς 
σχετικάς εργασίας 

Υπογραφή Πλοιάρχου 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΟΥ 1954 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΙιΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑ'ΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΔΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ 

(Άπόφασις Α. 175(>VI) ληφθείσα τήν 21ην 'Οκτωβρίου 1969) 
"Αρθρον Ι 

Τό ύφιστάμενον κείμενον της παραγράφου (Ι) αντικαθίσταται δια του 
ακολούθου: 

Δια τους σκότιους της παρούσης Συμβάσεως, αϊ ακόλουθοι φράσεις, έκτος 
έάν άλλως προκύπτη, έκ του κειμένου, κέκτηνται τήν δια του παρόντος αντι
στοίχως &ίττο!διΙδ>σμένην αύ'ταΐς εννοιαν, ήτοι : 

«Άπόρριψις» έν σχέσει προς πετρέλαιον ή πετρελαιώδες μείγμα σημαί
νει οιανδήποτε άιττόρριψιν ή διαφυγήν καθ' οιονδήποτε τρόιπον προκαλου
μένην" 

«Βαρύ Πετρέλαιον ντήζελ» σημαίνει πετρέλαιον ντήζελ, έκτος των διϋλι
σμάτων εκείνων των όποιων πλέον του· 50 τοις έκοττόν τοΟ' δγκου διυλί
ζεται εις θερμοκρασίαν μη ύπερβαίνουσαν τους 3403 Κελσίου, δοκιμαζό
μενα δια της μεθόδου A.S.T.M. STANDARD METHOD D.86/59°· 

«Τό Γραφεΐον» κέκτηται τήν άποδιδομένην αύτω ύπό του "Αρθρου XXI 
εννοιαν

«Μίλιον» σημαίνει ναυτικόν μίλιον έξ 6,030 ποδών ή 1,852 μέτρων; 
«•'Οργανισμός» σημαίνει τόν Διακυβερνη.τικόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευ

τικόν 'Οιργανισμόν 
«Πετρέλαιον» σημαίνει άργόν πετρέλαιον, βαρύ πετρέλαιον (μαζούτ), 

πετρέλαιον (DIESEL) και λιπαντικά έλαια, ό δε δρος «πετρελάιωδες» ερμη
νεύεται αναλόγως' 

«Πετιρ'ελαιώίδες μ'εΐγμα» σημαίνει μείγμα οίαισδήίποτε περιίείκτυκότητος 
πετρελαίου* 

«Πλησιεστέρα ξηρά». Ή φράσις «έκ της πλησιεστέρας ξη:ρας» σημαίνει 
έκ της γραμμής βάσεως άπό τής οποίας καθορίζεται ή αίγιαλΐτις ζώνη, της 
συγκεκριμένης επικρατείας συμφώνως προς τήν Σύμβασιν της Γενεύης έπί 
τής ΑΙγιαλίτιδος Ζώνης και τής Συνεχόμενης Ζώνης του1 1956; 

(«Πλοΐον» σημαίνει παν θαλασσοπίλ,αουν πλοΐον παντός τύπου, πιεριλαμβα* 
νομένων των πλωτών ναυπηγημάτων, αύτοπροώθουμένων ή ρυμουλκούμενων 
ύπό έτερου πλοίου, των έκτελούντων θαλάσσιον πλουν' «Δεξαμενόπλοιον» δέ 
σημαίνει πλοΐον. εις τό όποιον τό μεγαλύτερρν τμήμα των χώρων αύτου 
κατασκευάζεται ή διαρρυθμίζεται διά τήν μεταφοράν υγρών φορτίων χύδην 
και τό όποιον τω δντι δέν μεταφέρει έτερον φορτίον πλή.ν πετρελαίου εις τό 
έν λόγω.τμήμα των χώρων φορτίου αύτου' 

«Τό είς δεδομένην στιγμήν ποσοστόν απορρίψεως πετρελαιώδους περιε
χομένου» σημαίνει τό ποσοστόν απορρίψεως πετρελαίου είς λίτρα άνά ώραν 
είς οιανδήποτε δεδομένην στιγμήν διαιρούμενον διά τής ταχύτητος του 
πλοίου είς κόμβους κατά τήν αυτήν στιγμήν. 

"Αρθρον II Γ 
Τό ύφιστάμενον κείμενον του "Αρθρου 111 αντικαθίσταται διά του 'ακο

λούθου: 
Τηρουμένων των διατάξεων των "Αρθρων IV και V : (α) ή §κ ,τινος 

πλοίου,, έτερου ή δεξαμενόπλοιου, έφ' οδ τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα" 
Σύμβασις άπόρριψις πετρελαίου ή πετρελαιώδους μείγματος απαγορεύ
εται, έκτος έάν πληρούνται άπαντες οι ακόλουθοι δροι: 

(i) τό πλοΐον ευρίσκεται έν πλω' 
(ii) τό είς δεδομένην στιγμήν ποσοστόν απορρίψεως πετρελαιώδους 

περιεχομένου δέν ύπερβαίνη τά 60 λίτρα άνά μίλιον' 
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(iii) ή εις πετρέλαιον περιεκτικότης της αποδεσμεύσεως είναι όλιγωτέρα 
τών 103 μερών ανά 1,0X1,000 μερών τοΰ' μείγματος' 

(iv) ή άποδέσμευσις πραγματοποιείται δσον εΐναι έφι.κτόν μακράν της 
ξηράς" 

(β) ή εκ τίνος δεξαμενόπλοιου, έφ' οδ τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα 
ιΣύμβασις, ά'πόρριψις πετρελαίου η πε'τρ'ΐλαιώΐδους μείγματος άπαγορεύ

εται, έκτος εάν πληρούνται άπαντες οι ακόλουθοι οροί: . 
(i) τό δεξαμενόπλοιον ευρίσκεται έν πλω' 
(ii) τό εις δεδομένην στιγμήν ποσοστόν απορρίψεως πετρελαιώδους πε

ριεχομένου δέν υπερβαίνει τά 60 λίτρα ανά μίλισν" 
(iii) ή ολική ποσότης τοΰ απορριπτόμενου πετρελαίου κατά τήν διάρκ,ειαν 

πλου 6πό έρμα δέν υπερβαίνει τό 1/15,000 της υλικής χωρητί'κό

τητος προς μεταψοράν φορτίου' 
(iv) τό δεξαμενόπλοιον ευρίσκεται ε'ις άπόστασιν μεγαλυτέραν τών 50 

μιλίων έκ της πλησιεστέρας ξηράς' 
)(γ) αϊ διατάξεις τής υποπαραγράφου (β) τοΰ παρόντος "Αρθρου δέν 

τυγχάνουν εφαρμογής έπί— 
(i) τής απορρίψεως άρματος έκ δεξαμενής φορτίου η!τις,, άπό τοΰ 

χρόνου τής τελευταίας μεταφοράς φορτίου εντός αυτής, έχει το, 
σούτω '.καθαρισθή ώστε οιαδήποτε, εκροή έξ αυτής, τυχόν απορρι
πτόμενη: εκ τίνος πλοίου έσταθμευμένου εντός καθαρών ήρεμων 
υδάτων έν αιθρία ήμερα, δέν θά παρήγαγεν ορατά ίχνη; πετρελαίου 
έπί τής επιφανείας τών υδάτων' ή 

(ii) τής απορρίψεως πετρελαίου ή π,ετρελαιώδους μείγματος έκ τών 
ύδροσυλλεκτών του μηχανοστασίου,, ήΐτις θέλει 5ιέπεται υπό τών 
διατάξεων τής υποπαραγράφου (α) τοΰ παρόντος "Αρθρου. 

"Αρθρον IV 
Ή παράγραφος ( γ , άπαλείφεται.ι 

"Αρθρον V 
Τό ύφιστάμενον κείμενον τοΰ "Αρθρου V αντικαθίσταται διά του ακο

λούθου : 
Τό "Αρθρον Ι 11 δέν τυγχάνει εφαρμογής έπί τής απορρίψεως πετρελαιώ

δους μείγματος έκ τών ύδροσυλλεκτών τοΰ πλοίου διαρκούσης τής περιόδου 
δώδεκα μηνών, ήίτις έπεται τής ημερομηνίας καθ

5 ην ή παρούσα Σύμβασις τί
θεμαι έν ίσχύϊ έναντι τής έίπικρατιείας (ιμεθ' ής συνίδέε'ται τό πλοΐον) συ'μφώ
νως προς τήν παράγραφον ~(1) τοΰ "Αρθρου I I . 

"Αρθρον VI Ι; 
Τό ύφιστάμενον κείμενον τοΰ "Αρθρου V I I αντικαθίσταται διά τοΰ ακο

λούθου : 
(1) Μετά παρέλευσιν δώδεκα μηνών άφ' ής ή παρούσα Σύμβασις τ ίθεται 

έν ίσχύϊ έναντι τής επικρατείας μεθ' ής συνδέεται τό πλοΐον συμφώνως προς 
τήν παράγραφαν (1) τοΰ "Αρθρου I I , τό πλοΐον τοΰτο θά άπαιτήται νά είναι 
έξωπλισμένον εις τρόπον ώστε νά παοεμποδίζεται, καθ' δσον εΐναι εϋλογον 
και πρακτικόν, ή διαφυγή πετρελαίου προς τους ύδροσυλλέκτας, έκτος έάν 
διατίθενται αποτελεσματικά μέσα έξασφαλίζοντα δτι τό εντός τών ύδροσυλ
λεκτών πετρέλαιον δέν απορρίπτεται κατά παράβασιν τής παρούσης Συμ
βάσεως. 

(2) Ή εντός δεξαμενών πετρελαιοειδών καυσίμων μεταφορά ύδατέρματος 
δέον νά αποφεύγεται κατά τό δυνατόν. 

"Αρθρον IX 
Τά υφιστάμενα κείμενα τών παραγράφων (1) καΐ (2) αντικαθίστανται διά 

τών ακολούθων: 
(1) Έικ τών πλοίων έφ' ών τυγχάνει εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις, πάν 

πλοΐον χρησιμοποιούν πετρελαιοειδή καύσιμα και πάν δεξαμενόπλοιον δέον 
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νά είναι εφοδιασμένα δι' ενός βιβλίου καταγραφής πετρελαίου, είτε τούτα 
συνιστά τμήμα του επισήμου ημερολογίου του πλοίου εϊτε άλλως πως, κατά 
τον εν τω Παραρτήματι της Συμβάσεως καθοριζόμενον τύπον. 

(2) Το βιβλίον καταγραφής πετρελαίου δέον νά συμπληροΰται είς έχάστην 
περίπτωσιν, εν σχέσει προς μίαν έκάστην των δεξαμ,ενών, οποτεδήποτε οιαδή
ποτε των κάτω!9ι εργασιών λαμίβάνει χώραν έ'πί του πλοίου, ήτοι— 

(α) διά δεξαμενόπλοια: 
(i) φόρτωσις φορτίου πετρελαίου' 

(ii) μετάγγισις φορτίου πετρελαίου διαρκοΰντος του πλου1 

(iii) έκφόρτωσις φορτίου πετρελαίου" 
(iv) έρμάτισις δεξαμενών φορτίου' 
(ν) καθαρισμός δεξαμενών φορτίου' 
(νί) άπόρριψις ακαθάρτου έρματος' 

(vii) άπόρριψις ύδατος εκ τών δεξαμενών καταλοίπων" 
(viii) διάθεσις καταλοίπων' 
(ix) άπόρριψις έκ τοΰ πλοίου υδάτων ύδροσυλλεκτών περιεχόντων πετρέ

λαιον. ατινα συνεσσωρεύθησαν είς χώρους μηχανη.μάτων καθ1' δν 
χρόνον τούτο εΐναι έλλιμενισμένον, ώς και συνήθης άπόρριψις ε'ις 
τήν θάλασσαν υδάτων ύδροσυλλεκτών περιεχόντων πετρέλαιον, 
Ιέκτός έάν ή τελευταία αϋτη έ'χη έγγραφη ε'ις τό κανονιΐκόν ήμε* 
ρολόγιον' 

(β) διά πλοΐα έτερα ή δεξαμενόπλοια: 
(i) έρμάτισις ή καθαρισμός τών δεξαμενών υγρών καυσίμων' 

(ii) άπόρριψις ακαθάρτου έρματος ή υδάτων καθαρισμοί} έκ τών δεξα
μενών τών αναφερομένων ύπό (i) της παρούσης υποπαραγράφου" 

(iii) διάδ'εσις καταλοίπων" 
(iv) άπόρριψις έκ του πλοίου υδάτων ύδροσυλλεκτών περιεχόντων πε

τρέλαιον ατινα συνεσσωρεύθησαν εις χώρους μηχανηιμάτων καθ1' δν 
χρόνον τούτο είναι έλλιμενισμένον, ώς και συνήθης άπόρριψις ε'ις 
τήν θάλασσαν υδάτων ύδροσυλλεκτών περιεχόντων πετρέλαιον, 
έκτος έάν ή τελευταία αϋτη· εχη έγγραφη ε'ις τό κανονικόν ήμε
ροιλόγιον. 

Έν τη περιπτώσει τοιαύτης απορρίψεως ή διαφυγής πετρελαίου ή πετρε
λαιώΰους μείγματος οϊα αναφέρεται έν "Αρθρω Ι, δέον νά ένεργήται έγγραφη 
είς τό βιβλίον καταγραφής πετρελαίου άναφέρουσα τάς συνθήκας και τήν 
αίτιολογίαν της απορρίψεως ή διαφυγής. 

"Αρθρον Χ 

Τό ύφιστάμενον κείμενον τής παραγράφου (2) αντικαθίσταται διά του ακο
λούθου : 

(2) Ευθύς ώς ληφθούν αί έν λόγω λεπτομέρειαι, ή ούτω λαβουσα γνώσιν 
Κυβέρνησις οφείλει νά διερευνά τήν ύπό^εσιν και δύναται νά άπαιτή παρά 
τής ετέρας Κυβερνήσεως δπως αϋτη παράσχη περαιτέρω λεπτομερεστέρας 
πληροφορίας περί τής περί ής ό Ισχυρισμός παραβιάσεως. Έάν ή ούτω λα
βουσα γνώσιν Κυβέρνησις ίκανοποιήται περί τής υπάρξεως επαρκούς αποδεί
ξεως κατά τον ύπό τής Ίδιας αυτής νομοθεσίας άπαιτούμενον τύπον, ϊνα κα
ταστή δυνατή ή εναρξις δικαστικής διαδικασίας κατά του πλοιοκτήτου ή του 
πλοιάρχου του πλοίου έν αναφορά προς τήν περί ής ό 'ισχυρισμός παραβίασιν, 
αϋτη οφείλει νά προκαλέση τήν έναρξιν τής τοιαύτης διαδικασίας ·τό συντο
μώτερον δυνατόν. Ή Κυβέρνησις οφείλει νά πληροφορή ταχέως τήν Κυβέρνη
σιν,, αξιωματούχος τής όποιας έχει αναφέρει τήν περί ής ό 'ισχυρισμός παρα
βίασιν, και τον Όργανισμόν περί τής αναληφθείσης δράσεως ώς αποτέλεσμα 
της κοινοποιηθείσης πληροφορίας.. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Το Παράρτημα Α απαλείφεται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Το Παράρτημα Β απαλείφεται και αντικαθίσταται δια τοϋ ακολούθου; 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Ι.—ΔΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 
"Ονομα πλοίου 
Όλική μεταφορική ικανότης τοϋ πλοίου εις κυβικά μέτρα 

(α) Φόρτωσις φορτίου πετρελαίου : 

Ι. Ημερομηνία και τόπος φορτώσεως 

2. Τύποι φορτωθέντος πετρελαίου 

3. Διακριτικά δεξαμενής(ών) είς ήν(ας) έγένετο ή φόρτωσις.. 

(β) Μετάγγισις φορτίου πετρελαίου διαρκοϋντος τοϋ πλου : 

4. 'Ημερομηνία μεταγγίσεως 

5. Διακριτικά δεξαμενής(ών) 

6. Έξεκενώθη(σαν) ή(αί) είς το 5(ι) άναφερθεΐσα(αι) δεξαμενή(αι); 

7) Έκφόρτωσις φορτίου πετρελαίου : 

7. Ημερομηνία και τόπος εκφορτώσεως 

8. Διακριτικά δεξαμενής(ών) εξ ής(ών) έγένετο ή έκφόρτωσις.. 

9. Έξεκενώθη(σαν) ή (αϊ) δεξαμενή(αΐ) ; . . 

(δ) Έρμάτισις δεξαμενών φορτίου : 

10. Διακριτικά έρματισθείσης(σών) δεξαμενής(ών) . . . . | | 

11. Ημερομηνία και θέσις του πλοίου κατά την εναρξιν της έρματίσεως. 

(ε) Καθαρισμός δεξαμενών φορτίου : 

12. Διακριτικά καθαρισθείσης(ών) δεξαμενής(ών) . . Ι 

(0 άπό 

εϊς 
- — 

13. 'Ημερομηνία και διάρκεια καθαρισμού . . 
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14. Μέθοδοι καθαρισμοϋ| 

(στ) Άπόρριψις ακαθάρτου έρματος : 

15. Διακριτικά δεξαμενής(ών) 

16. 'Ημερομηνία και θέσις τοϋ πλοίου κατά την εναρξιν της απορ
ρίψεως εντός της θαλάσσης 

17. Ημερομηνία και θέσις τοϋ πλοίου κατά το πέρας της απορρί
ψεως εντός της θαλάσσης 

18. Ταχύτης(ες) του πλοίου διαρκούσης της απορρίψεως 

19. Ποσότης απορριφθείσα εντός της θαλάσσης . . 

20. Ποσότης ρυπανθέντος ϋδατος δπερ μετηγγίσθη εις δεξαμενήν 
(ας) καταλοίπων (δώσατε τα διακριτικά δεξαμενής(ών) κατα
λοίπων) 

21. 'Ημερομηνία και λιμήν εκφορτώσεως είς εγκαταστάσεις παρα
λαβής ξηράς (εφ' δσον είναι έφαρμόσιμον) . . 

(ζ) Άπόρριψις ϋδατος εκ δεξαμενών καταλοίπων : 

22. Διακριτικά δεξαμενής(ών) καταλοίπων 

23. Χρόνος καθιζήσεως άπό τής τελευταίας εισαγωγής καταλοί
πων, ή 

24. Χρόνος καθιζήσεως άπό τής τελευταίας απορρίψεως 

25. 'Ημερομηνία, χρόνος καΐ θέσις τοϋ πλοίου κατά τήν εναρξιν 
τής απορρίψεως 

26. Μέτρησις συνολικού περιεχομένου κατά τήν εναρξιν τής 
απορρίψεως 

27. Μέτρησις τής διαχωριστικής κοινής επιφανείας κατά τήν 
εναρξιν τής απορρίψεως 

28. Κυρία ποσότης απορριφθείσα καΐ ποσοστόν απορρίψεως . . 

29. Τελική ποσότης απορριφθείσα καΐ ποσοστόν απορρίψεως . . 

30. 'Ημερομηνία, χρόνος καΐ θέσις τοϋ πλοίου κατά το πέρας τής 
απορρίψεως . . .. . . 

3 Ρ: Ταχύτης(ες) πλοίου διαρκούσης τής απορρίψεως 

32. Μέτρησις τής διαχωριστικής κοινής επιφανείας κατά το πέρας 
τής απορρίψεως · · 1 1 1 

·\· Καθαρισμός διά χειροκινήτου μάνικας, μηχανικής πλύσεως ή χημικού καθαρισμού. 
'Οσάκις διενεργήται χημικός καθαρισμός, ή περί ής πρόκειται χημική ουσία και 
ή χρησιμοποιούμενη ποσότης δέον νά άναφέρωνται. 



(η) Διάθεσις καταλοίπων: 
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33. Διακρατικά δεξαμενής(ών) 

34. Ποσότης διατεθεϊσα εξ εκάστης δεξαμενής 

35. Μέθοδος διαθέσεως καταλοίπου : 
(α) Είς εγκαταστάσεις παραλαβής 
(β) Άνάμειξις μετά φορτίου 
(γ) Μετάγγισις είς έτέραν(ας) δεξαμενήν(άς) (δώσατε δια

κριτικά δεξαμενής(ών)) 
(ό) 'Ετέρα μέθοδος 

36. 'Ημερομηνία καΐ λιμήν είς δν έγένετο ή διάθεσις τοϋ κατα
λοίπου 

(Θ) Άπόρριψις εκ του πλοίου υδάτων ύδροσυλλεκτών περιεχόντων πετρέλαιον 
και συσσωρευθέντων είς χώρους μηχανημάτων (περιλαμβανομένων των 
αντλιοστασίων) καθ' δν χρόνον τούτο είναι έλλιμενισμένον.| 

37. Λιμήν .. 

38. Διάρκεια παραμονής 

39. Ποσότης διατεθεϊσα 

40. 'Ημερομηνία και τόπος διαθέσεως 

41. Μέθοδος διαθέσεως (αναφέρατε κατά πόσον έχρησιμοποιήθη 
διαχωριστή ρ) 

(ι) Τυχαΐαι ή ετεραι έκτακτοι απορρίψεις πετρελαίου : 

42. Ημερομηνία καΐ χρόνος συμβάντος 

43. Στίγμα ή θέσις τοϋ πλοίου κατά τόν χρόνον τοϋ συμβάντος.. 

44. Ποσότης κατά προσέγγισιν και τύπος πετρελαίου 

45. Συνθήκαι απορρίψεως ή διαφυγής και γενικαι παρατηρήσεις 

.'Υπογραφή τοϋ ' Αξιωματικού ή 'Αξιωματικών 
υπευθύνων διά τήν σχετικήν έργασίαν. 

'Υπογραφή Πλοιάρχου. 

f Ή συνήθης άπόρριψις εντός τής θαλάσσης υδάτων ύδροσυλλεκτών περιεχόντων 
ο'ιονδήποτε πετρέλαιον από χώρους μηχανημάτων, περιλαμβανομένων τών ύδρο
συλλεκτών αντλιοστασίων, δεν απαιτείται νά σημειοΰται εϊς το βιβλίον κατα
γραφής πετρελαίου, δέον δμως, εφ' δσον αϋτη δεν έπραγματοποιήθη εις το ώς 
άνω βιβλίον, νά σημειοΰται εϊς το κανονικόν ήμερολόγιον (τοϋ πλοίου), 
άναφέρουσα κατά πόσον ή άπόρριψις έπραγματοποιήθη μέσω διαχωριστήρος 
ή μή. 'Οσάκις ή αντλία λειτουργή αυτομάτως και άπορρίπτη μέσω διαχωρι
στήρος πάντοτε, άρκεϊ νά σημειοΰται δι' έκάστην ήμέραν «Αυτόματος άπόρριψις 
έκ τών ύδροσυλλεκτών μέσω διαχωριστήρος». 
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II.—ΔΙΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΕΡΑ Η ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

"Ονομα πλοίου 

(α) Έρμάτισις και καθαρισμός δεξαμενών υγρών καυσίμων: 

Ι. Διακριτικά έρματισθείσης(σών) δεξαμενής(ών) 
2. Κατά πόσον αύται έχουν καθαρισθή από της τελευταίας φοράς 

καθ' ην περιεΐχον πετρέλαιον, εάν δχι, τύπος πετρελαίου 
προηγουμένως μεταφερομένου 

3. 'Ημερομηνία και θέσις τοϋ πλοίου κατά την εναρξιν τοϋ καθα
ρισμού .. . . . . 

4. Ημερομηνία καΐ θέσις τοϋ πλοίου κατά την εναρξιν της έρμα
τίσεως 

(β) Άπόρριψις ακαθάρτου έρματος η υδάτων καθαρισμού εκ τών αναφερομένων 
εν τω τμήματι (α) δεξαμενών. 

5. Διακριτικά δεξαμενης(ών) 

6. Ημερομηνία και θέσις τοΰ πλοίου κατά την εναρξιν της απορ
ρίψεως 

7. 'Ημερομηνία καΐ θέσις τοϋ πλοίου κατά το πέρας της απορ
ρίψεως .. 

8. Ταχύτης(ες) πλοίου διαρκούσης της απορρίψεως 

9. Μέθοδος απορρίψεως (αναφέρατε κατά πόσον έχρησιμο
ποιήθη διαχωριστήρ) 

10. Ποσότης απορριφθείσα 

(γ) Διάθεσις καταλοίπων : 

11. Ποσότης καταλοίπων συγκρατηθέντων επί τοΰ πλοίου 

12. Μέθοδοι διαθέσεως καταλοίπου : 
(α) εις εγκαταστάσεις παραλαβής 
(β) άνάμειξις μετά τοΰ επομένου φορτίου καυσίμων 
(γ) μετάγγισις εις έτέραν δεξαμενήν 

13. 'Ημερομηνία και λιμήν διαθέσεως τών καταλοίπων . . 
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(δ) Άπόρριψις εκ του πλοίου ϋδατος ύδροσυλλέκτου περιέχοντος πετρέλαιον καΐ 
συσσωρευθέντος εις χώρους μηχανημάτων καθ' δν χρόνον τούτο είναι έλλι
μενισμένον.| 

14. Λιμήν 

15. Διάρκεια παραμονής 

16. Ποσότης διατεθεϊσα 

17. 'Ημερομηνία και τόπος διαθέσεως 

18. Μέθοδος διαθέσεως (αναφέρατε κατά πόσον έχρησιμοποιήθη 
διαχωριστήρ).... 

(ε) Τυχαΐαι η ετεραι έκτακτοι απορρίψεις πετρελαίου : 

19. Ημερομηνία και χρόνος συμβάντος 

20. Στίγμα ή θέσις τοϋ πλοίου κατά τον χρόνον τοϋ συμβάντος.. 

21. Ποσότης κατά προσέγγισιν και τύπος πετρελαίου . . 

22. Συνθήκαι απορρίψεως ή διαφυγής και γενικά! παρατηρήσεις 

Υπογραφή 'Αξιωματικού ή 'Αξιωματικών 
υπευθύνων διά τήν σχετικήν έργασίαν. 

Υπογραφή Πλοιάρχου. 

f Ή συνήθης άπόρριψις εντός της θαλάσσης υδάτων ύδροσυλλεκτών περιεχόντων 
οιονδήποτε πετρέλαιον άπό χώρους μηχανημάτων περιλαμβανομένων των ύδρο
συλλεκτών αντλιοστασίων, δεν απαιτείται νά σημειοϋται είς το βιβλίον κατα
γραφής πετρελαίου, δέον όμως, εφ' δσον αϋτη δεν έπραγματοποιήθη εϊς το ώς 
ανω βιβλίον, νά σημειοϋται εϊς το κανονικόν ήμερολόγιον (τοϋ πλοίου), 
άναφέρουσα κατά πόσον ή άπόρριψις έπραγματοποιήθη μέσω διαχωριστήρος 
ή μή. Όσάκις ή αντλία λειτουργή αυτομάτως και άπορρίπτη μέσω διαχωριστή
ρος πάντοτε, άρκεΐ νά σημειοϋται δι' έκάστην ήμέραν «Αυτόματος άπόρριψις 
εκ τών ύδροσυλλεκτών μέσω διαχωριστήρος». 

Έτνττώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


