
Ν. 110/89 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2423 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Συμφωνίας περί των Επιβατηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1971, 
και του Πρωτοκόλλου περί των Απαιτήσεων διά τους Χώρους Ενδιαιτήσεως των 
Επιβατηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1973, (Κυρωτικός) και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 110 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 1971 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛ
ΛΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΔΙΑΙ
ΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟ
ΡΩΝ, 1973 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Συμφωνίας περί των 
Επιβατηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1971, και του Πρωτοκόλλου 
περίτων Απαιτήσεων διά τους Χώρους Ενδιαιτήσεως των Επιβατηγών 
Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1973, (Κυρωτικός) και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 1989. 

2.—(1) Εν τώ παρόντι Νόμω — 
«Αρμοδία Αρχή» σημαίνει τον Υπουργόν και περιλαμβάνει οιονδή

ποτε διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, της Συμφωνίας και του 
Πρωτοκόλλου, εξουσιοδοτημένον υπ* αυτού πρόσωπον 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν 
«Πρωτόκολλον» σημαίνει το Πρωτόκολλον περί των Απαιτήσεων 

διά τους χώρους Ενδιαιτήσεως των Επιβατηγών Πλοίων Ειδικών 
Μεταφορών, 1973, γενόμενον εν Λονδίνω την 13ην Ιουλίου 1973, και 
περιλαμβάνει τα συνημμένα εις αυτό Παράρτημα και Συμπληρώματα· 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί των Επιβατηγών Πλοίων 
Ειδικών Μεταφορών, 1971, γενομένη ν εν Λονδίνω την 6η ν Οκτωβρίου 
1971, και περιλαμβάνει τα συνημμένα εις αυτήν Παράρτημα και 
Συμπληρώματα* 

«Υπουργός» σημαίνει τον εκάστοτε Υπουργόν Συγκοινωνιών και 
Έργων. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία! 
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Κύρωσις 
Συμφωνίας και 
Πρωτοκόλλου. 

Πίναξ 
Μέρος Ι 
Μέρος Π. 

Εξουσίαι και 
αρμοδιότητες 
Αρμοδίας 
Αρχής. 

Χορήγησις 
πιστο
ποιητικών. 

Παραβάσεις 
κυρώσεις. 

Ιεραρχική 
προσφυγή. 

(2) Οι λοιποί όροι οι απαντώμενοι εν τω παρόντι Νόμω και μη άλλως 
οριζόμενοι εν αυτώ κέκτηνται την αυτήν έννοιαν ήτις αποδίδεται 
αντιστοίχως εις τούτους υπό της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου. 

3.—(1) Διά του παρόντος Νόμου κυρούνται η Συμφωνία και το 
Πρωτόκολλον. 

(2) Τα κείμενα της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου εκτίθενται εν 
τω αγγλικώ πρωτοτυπώ εις το Μέρος Ι του Πίνακος και εν ελληνική 
μεταφράσει εις το Μέρος II του Πίνακος: 

Νοείται ότι εν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των εν τω αγγλικώ 
πρωτοτυπώ κειμένων και των εν τη ελληνική μεταφράσει κειμένων, 
υπερισχύουν τα εν τω αγγλικώ πρωτοτυπώ κείμενα. 

4. Πλην των ρητώς εν τοις επομένοις άρθροις χορηγουμένων αυτή 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων, η Αρμοδία Αρχή κέκτηται πάσας τας 
εξουσίας και τας αρμοδιότητας αίτινες δυνάμει της Συμφωνίας και του 
Πρωτοκόλλου δύνανται ή επιβάλλεται να ασκώνται υπό της Δημο
κρατίας ως Συμβεβλημένου Μέρους. 

5.—(1) Τα προβλεπόμενα υπό της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου 
πιστοποιητικά χορηγούνται ή προσεπικυρούνται υπό της Αρμοδίας 
Αρχής, συμφώνως προς τα πρότυπα και τας απαιτήσεις τας προδιαγρα
φόμενος υπό της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου. 

(2) Διά την χορήγησιν ή προσεπικύρωσιν των ανωτέρω αναφερομέ
νων πιστοποιητικών καταβάλλεται τέλος καθοριζόμενον διά Διατάγματος 
του Υπουργού. 

6.—(1) Κυπριακά επιβατηγά πλοία εις τα οποία και εχορηγήθησαν ή 
προσεπικυρώθησαν τα κατά το ανωτέρω άρθρον 5 πιστοποιητικά, οφεί
λουν κατά την εκτέλεσιν ειδικής τίνος μεταφοράς να συμμορφούνται 
πλήρως προς τας απαιτήσεις της Συμφωνίας, του Πρωτοκόλλου και των 
δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών. 

(2) Παράβασις της εν τω εδαφίω (1) υποχρεώσεως τιμωρείται, 
ανεξαρτήτως εάν συντρέχη περίπτωσις ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης 
δυνάμει ετέρας νομικής διατάξεως, διά χρηματικής ποινής από εκατόν 
μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών, αναλόγως της βαρύτητος της βεβαιούμενης 
παραβάσεως. 

(3) Η χρηματική ποινή επιβάλλεται εις τον κύριον ή τον έχοντα την 
εκμετάλλευσιν του πλοίου ή εις τον πλοίαρχον, δι' ητιολογημένης 
αποφάσεως της Αρμοδίας Αρχής ήτις βέβαιοι την παράβασιν. 

(4) Το ύψος της κατά περίπτωσιν επιβαλλομένης δυνάμει του εδαφίου 
(2) χρηματικής ποινής θα καθορίζηται ενδεικτικώς εις οδηγίας του 
Υπουργού εις τας οποίας περιέχονται αι βασικαί παραβάσεις μετά των 
αντιστοίχων χρηματικών ποινών, χωρίς αυτό να περιορίζη, εντός των 
πλαισίων των οδηγιών, την διακριτικήν ευχέρειαν της Αρμοδίας Αρχής 
να αποφασίζη ελευθέρως επί τη βάσει των κατά περίπτωσιν πραγματικών 
περιστατικών. 

(5) Η περί επιβολής χρηματικής ποινής απόφασις της Αρμοδίας 
Αρχής κοινοποιείται εις τον πλοίαρχον ή εις τον πλοιοκτήτην ή εις τον 
έχοντα την εκμετάλλευσιν του πλοίου. 

7.—(1) Κατά της αποφάσεως περί επιβολής χρηματικής ποινής 
επιτρέπεται η άσκησις προσφυγής ενώπιον του Υπουργού. 
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(2) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εντός προθεσμίας 
εξήκοντά ημερών από της κατά το εδάφιον (5) του άρθρου 6 κοινοποιή

σεως της αποφάσεως και δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως. 
(3) Το ποσόν της κατά το άρθρον 6 επιβληθείσης χρηματικής ποινής 

περιέρχεται οριστικώς εις την Δημοκρατίαν εάν παρέλθη άπρακτος η 
προς άσκησιν προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθε

σμία των εβδομήκοντα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της 
αποφάσεως περί επιβολής της χρηματικής ποινής ή, εν περιπτώσει 
ασκήσεως κατά το εδάφιον (1) ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του 
Υπουργού, από της κοινοποιήσεως της επί της προσφυγής ταύτης 
αποφάσεως του Υπουργού. 

8. Εν περιπτώσει παραλείψεως πληρωμής της κατά το άρθρον 6 
επιβληθείσης χρηματικής ποινής, η Αρμοδία Αρχή λαμβάνει δικαστικά 
μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενον ποσόν ως αστικόν χρέος οφειλό

μενον προς την Δημοκρατίαν. 

9.—(1) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μέχρι δύο 
ετών ή διά χρηματικής ποινής μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και δι ' 
αμφοτέρων των ποινών αυτών, ο πλοίαρχος κυπριακού πλοίου το οποίον 
εκτελεί διεθνή πλουν ειδικής μεταφοράς κατά παράβασιν των διατάξεων 
της Συμφωνίας, του Πρωτοκόλλου ή των δυνάμει του παρόντος Νόμου 
εκδιδομένων Κανονισμών. 

(2) Το αυτό ως άνω αδίκημα διαπράττει ο κύριος ή ο έχων την 
εκμετάλλευσιν ή ο πράκτωρ του πλοίου ή οιοσδήποτε έτερος όστις εν 
γνώσει συμπράττει ή συντρέχει εις την τέλεσιν του κατά το παρόν 
άρθρον αδικήματος. 

10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου, η κατά το 
άρθρον 6 ή το άρθρον 9 επιβαλλομένη χρηματική ποινή συνιστά 
επιβάρυνσιν επί του πλοίου εν σχέσει προς το οποίον διεπιστώθη η 
παράβασις ή, αναλόγως της περιπτώσεως, διεπράχθη το αδίκημα, η 
οποία ικανοποιείται κατά προτίμησιν έναντι των άλλων δανειστών, 
έπεται όμως κατά τάξιν της τελευταίας επ ' αυτού υποθήκης. 

11.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς 
διά την εν γένει καλυτέραν υλοποίησιν των σκοπών του παρόντος 
Νόμου, της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου και διά την ρύθμισιν 
παντός θέματος το οποίον κατά τον παρόντα Νόμον ή την Συμφωνίαν ή 
το Πρωτόκολλον χρήζει ή είναι δεκτικόν ρυθμίσεως. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα

τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριά

κοντα ημερών —από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπρο

σώπων δ ι ' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά 
την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω 
εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης 
δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει 
υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω 
εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ ' αυτής και 
τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

Δικαστικά 
μέτρα προς 
είσπραξιν της 
κατά το 
άρθρον 6 
χρηματικής 
ποινής. 
Ποινικόν 
αδίκημα. 

Χρηματική 
ποινή 
επιβάρυνσις 
επί του πλοίου. 

' Εκδοσις 
Κανονισμών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

Μέρος Ι 

SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS AGREEMENT, 1971 

The Governments parties to the present Agreement; 
BEING Contracting Governments to the International Convention for the 

Safety of Life at Sea, 1960, and thereby having undertaken to give effect to the 
provisions of the Convention; 

CONSIDERING that the requirements of Chapters 11 and III of the said 
Convention could be modified in the case of passenger ships registered in their 
countries and engaged in the carriage of large numbers of unberthed passengers 
in special trades; 

RECOGNIZING that Regulation 1(e) of Chapter II and Regulation 3(b) of 
Chapter III of the said Convention provide as a condition for exemption from 
the requirements of those Chapters that steps shall be taken to formulate 
general rules which shall be applicable to the particular circumstances of these 
trades; 

DESIRING, in pursuance of the said Regulations, to formulate such general 
rules prescribing the minimum safety standards which shall be made applicable 
to the particular circumstances of these trades; 

HAVE AGREED as follows: 

Article I 
General Obligations under the Agreement 

The Governments parties to the present Agreement undertake to give 
effect to the provisions of the present Agreement and of the Rules annexed 
hereto which shall constitute an integral part of the present Agreement. Every 
reference to the present Agreement constitutes at the same time a reference to 
the Annex. 

Article II 
Application 

(a) The ships to which the present Agreement applies are passenger ships 
engaged in the special trades and registered in countries the Governments of 
which are Contracting Governments to the International Convention for the 
Safety of Life at Sea, 1960 (hereinafter referred to as "the Convention") and 
parties to the present Agreement and ships registered in territories to which 
application of the Convention has been extended under Article XIII thereof 
and application of the present Agreement has been extended under Article IX 
hereof. 
(b) Such ships shall comply with the requirements of the Convention as 
applicable to passenger ships, subject to such modifications and additions 
thereto as are set out in the Rules annexed to the present Agreement. 
(c) The application to such ships of any revision or amendment of the Con
vention shall be considered by the Governments parties to the present Agree
ment and directly interested in the special trades and those Governments shall 
proceed, if necessary, with the amendment of the present Agreement in accord
ance with its Article VII. 
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Article III 
Communication of Information 

The Governments parties to the present Agreement undertake to communi
cate and deposit with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organiza
tion (hereinafter referred to as "the Organization"): 

(a) the text of laws, decrees, orders, regulations and other instruments 
which shall have been promulgated on the various matters within the 
scope of the present Agreement; 

(b) a sufficient number of specimens of their certificate issued under the 
provisions of the present Agreement for circulation to the Govern
ments parties to the present Agreement and also to Contracting Govern
ments to the Convention; and 

(c) a list of non-governmental agencies which are authorized to act in 
their behalf in the administration of measures under the present 
Agreement for circulation to Governments parties to the present 
Agreement and also to Contracting Governments to the Convention. 

Article IV 
Prior Conventions, Agreements and Arrangements 

(a) The present Agreement constitutes the general rules applicable to the 
particular circumstances of the special trades envisaged in sub-paragraph (e)(ii) 
of Regulation 1 of Chapter II and in sub-paragraph (b)(iv) of Regulation 3 of 
Chapter III of the Convention. 
(b) As between the Governments parties to it, the present Agreement replaces 
and abrogates the Simla Rules. 1931. 

Article V 
Signature, Acceptance and Accession 

(a) The present Agreement shall remain open for signature for three months 
from this day's date and shall thereafter remain open for accession. Contracting 
Governments to the Convention may become parties to the Agreement by: 

(i) signature without reservation as to acceptance; 
(ii) signature subject to acceptance followed by acceptance; or 

(iii) accession. 
(b) ~ Acceptance or accession shall be effected by the deposit of an instrument 
of acceptance or accession with the Organization which shall inform all other 
Governments that have signed the present Agreement or acceded to it and 
Contracting Governments to the Convention of each acceptance or accession 
deposited and the date of its deposit. 

Article VI 
Entry into Force 

(a) The present Agreement shall enter into force six months after the date on 
which three Contracting Governments to the Convention have signed the present 
Agreement without reservation as to acceptance or deposited instruments of 
acceptance or accession with the Organization in accordance with Article V 
hereof; provided that at least two of such Governments shall be Governments 
of States in whose territory are registered ships engaged in the special trades 
or whose nationals are carried in ships engaged in these trades. 
(b) The Organization shall inform the Governments which have signed 
without reservation or accepted or acceded to the present Agreement and also 
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Contracting Governments to the Convention of the date on which it enters into 
force. 
(c) For Governments which have deposited an instrument of acceptance or 
accession during the six months mentioned in paragraph (a) of this Article or 
after the date on which the present Agreement enters into force the acceptance 
or accession shall take effect on the entry into force of the Agreement or three 
months after the date of deposit whichever is the later date. 

Article VII 
Amendments 

(a) Amendment by Unanimous Agreement: 
(i) The present Agreement may be amended by unanimous agreement 

between the Governments parties to it. 
(ii) Upon the request of any Government party to the present Agreement, 

a proposed amendment shall be communicated by the Organization 
to all the Governments parties to the present Agreement for their 
consideration and acceptance. 

(iii) Any such amendment shall enter into force six months after the date 
of its acceptance by all Governments parties to the present Agreement. 
A Government party to the present Agreement which does not 
communicate its acceptance or rejection of the amendment to the 
Organization within twelve months from the date of its communica
tion by the latter under sub-paragraph (ii) of this paragraph shall be 
deemed to have accepted the amendment. 

(b) Amendment by Conference: 
(i) Upon the request of a Government party to the present Agreement, 

concurred in by at least one-third of the Governments parties to the 
present Agreement, a conference of such Governments shall be 
convened by the Organization to consider amendments to the present 
Agreement. 

(ii) Every amendment adopted by such a conference by a two-thirds 
majority of the Governments parties to the present Agreement present 
and voting shall be communicated by the Organization to all Govern
ments parties to the present Agreement for their acceptance. 

(iii) Any amendment communicated to Governments parties to the present 
Agreement under sub-paragraph (ii) of this paragraph shall come 
into force for all Governments parties to the present Agreement, 
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 two-thirds of the Governments 
parties to the present Agreement. 

Article VIII 
Denunciation 

(a) The present Agreement may be denounced by any Government party to 
it at any time after the expiry of five years from the date on which the Agree
ment enters into force for that Government. 
(b) Denunciation shall be effected by deposit of an instrument with the 
Organization which shall inform all other Governments parties to the present 
Agreement of any denunciation received and of the date of its receipt. 
(c) A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be 
specified in the instrument, after its receipt by the Organization. 
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Article IX 
Territories 

(a) (i) The United Nations in cases where they are the administering authority 
for a territory, or any Contracting Government to the Convention respon
sible for the international relations of a territory, shall as soon as possible 
consult with such territory in an endeavour to extend the present Agree
ment to that territory and may at any time, by notification in writing 
given to the Organization, declare that the present Agreement shall extend 
to such territory. 
(ii) The present Agreement shall, from the date of receipt of the notifica
tion or from such other date as may be specified in the notification, extend 
to the territory named in the notification. 

(b) (i) The United Nations, or any Contracting Government to the Conven
tion which has made a declaration under paragraph (a) of this Article 
at any time after the expiry of a period of five years from the date on which 
the present Agreement has been extended to any territory, may, by 
notification in writing given to the Organization, declare that the present 
Agreement shall cease to extend to any such territory named in the notifi
cation. 
(ii) The present Agreement shall cease to extend to any territory named 
in such notification one year, or such longer period as may be specified 
in the notification, after the date of receipt of the notification by the 
Organization. 

(c) The Organization shall inform all Governments parties to the present 
Agreement and Contracting Governments to the Convention of the extension 
of the present Agreement to any territories under paragraph (a) of this Article 
and of the termination of such extension under the provisions of paragraph (b), 
stating in each case the date from which the present Agreement has been or will 
cease to be so extended. 

Article X 
Deposit and Registration 

(a) The present Agreement shall be deposited in the archives of the Organiza
tion and the Secretary-General of the Organization shall transmit certified true 
copies thereof to all Signatory Governments and to all other Governments 
which accede to the present Agreement. 
(b) As soon as the present Agreement enters into force it shall be registered 
by the Organization in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations. 

Article XI 
Languages 

The present Agreement is established in a single copy in the English and 
French languages, both texts being equally authentic. Official translations in 
the Russian and Spanish languages shall be prepared and deposited with the 
signed original. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their 
respective Governments for that purpose have signed the present Agreement.* 

DONE AT LONDON this sixth day of October, 1971. 
'Signatures omitted. 
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ANNEX 

SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS RULES, 1971 

PART I. GENERAL 

Rule 1—Name 
These Rules shall be called "Special Trade Passenger Ships Rules, 1971". 

Rifle 2—Definitions 
For the purpose of these Rules: 
(1) "Administration" means the Government of the country in which the 

ship is registered. 
(2) "Approved" means approved by the Administration. 
(3) "Convention" means the International Convention for the Safety ot 

Life at Sea, 1960. 
(4) "Regulations" means the Regulations annexed to the Convention; 

reference to such Regulations shall be taken to mean references to 
those Regulations as modified by these Rules. 

(5) "Mile" is 1,852 metres or 6,080 feet. 
(6) "Special trade" means the conveyance of large numbers of special 

trade passengers by sea on international voyages within the area 
specified below (as illustrated in the chart in Appendix I to these 
Rules): 
—on the south bounded by the parallel of latitude 20°S from the east 

coast of Africa to the west coast of Madagascar, thence the west and 
north coasts of Madagascar to longitude 50Έ, thence the meridian 
of longitude 50Έ to latitude 10°S, thence the rhumb line to the 
point latitude 3°S, longitude 75Έ, thence the rhumb line to the 
point latitude 11°S, longitude 120°E, thence the parallel of latitude 
11°S to longitude 141 °03Έ; 

—on the east bounded by the meridian of longitude 141 "03 Έ from 
latitude 11 °S to the south coast of New Guinea, thence the south, 
west and north coasts of New Guinea to the point longitude 
14Γ03Έ, thence the rhumb line from the north coast of New Guinea 
at the point 14Γ03Έ to the point latitude 10°N, at the north-east 
coast of Mindanao, thence the west coasts of the islands of Leyte, 
Samar and Luzon to the Port of Sual (Luzon Island), thence the 
rhumb line from the Port of Sual to Hong Kong; 

—on the north bounded by the south coast of Asia from Hong Kong 
to Suez; 

—on the west bounded by the east coast of Africa from Suez to the 
point latitude 20°S. 

(7) "International voyage" means a voyage within the area prescribed in 
paragraph (6) of this Rule from a port in a country to which the present 
Agreement applies to a port outside such country or conversely. For 
this purpose every territory for the international relations of which a 
Contracting Government to the Convention is responsible or for which 
the United Nations are administering authority is regarded as a 
separate country. 



(8) "Short international voyage" means an international voyage within 
the area prescribed in paragraph (6) of this Rule in the course of which 
a ship is not more than 200 miles from a port or place in which the 
passengers and crew could be placed in safety, and which does not 
exceed 600 miles in length between the last port of call in the country 
in which the voyage begins and the final port of destination. 

(9) "Passenger" means every person other than: 
(a) the master and members of the crew or other persons employed or 

engaged in any capacity on board a ship on the business of that 
ship; and 

(b) a child under one year of age. 
(10) "Weather deck" means the uppermost continuous deck fully or partially 

exposed to weather which may be wholly or partially used by pas
sengers. 

(11) "Upper deck" in ships with side openings means the deck below the 
weather deck. 

(12) "Special trade passenger" means a passenger carried in special trades 
in spaces on the weather deck, upper deck and/or between decks 
which accommodate more than eight passengers. 

(13) "Special trade passenger ship" means a mechanically propelled pas
senger ship which carries large numbers of special trade passengers. 

(14) "New special trade passenger ship" means a special trade passenger 
ship the keel of which is laid, or which is at a similar stage of con
struction, on or after the date of entry into force of the present Agree
ment, or a ship which carries special trade passengers for the first time 
on or after that date. 

(15) "Existing special trade passenger ship" means a special trade passenger 
ship which is not a new special trade passenger ship. 

(16) "Liferaft" means a liferaft complying with either Regulation 15 or 
Regulation 16 of Chapter III of the Convention. 

(17) "Buoyant apparatus" means flotation equipment (other than lifeboats, 
liferafts, lifebuoys and lifejackets) designed to support a specified 
number of persons who are in the water, and of such construction that 
it retains its shape and properties. 

Rule 3—Application 
These Rules, except where otherwise expressly provided, apply to new and 

existing special trade passenger ships. 

Rule 4—Exemption 
A ship which is not normally engaged on international voyages but which, 

in exceptional circumstances, is required to undertake a single international 
voyage may be.exempted by the Administration from any of the requirements 
of these Rules, except Part V, provided it complies with the safety requirements 
which are adequate in the opinion of the Administration for the voyage which 
is to be undertaken by the ship. 

Rule 5—Issue of Certificates 
(1) A certificate called a Special Trade Passenger Ship Safety Certificate shall, 
in addition to the Passenger Ship Safety Certificate and the Exemption Certificate 
prescribed in the Convention, be issued after inspection and survey to a special 
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trade passenger ship which complies with the applicable requirements of these 
Rules. This Certificate shall be issued for a period of not more than twelve 
months. The form of the Certificate shall be that of the model given in Appendix 
II to these Rules. 
(2) A Special Trade Passenger Ship Safety Certificate shall be issued by the 
Administration or by any person or organization duly authorized by it. In every 
case the Administration shall assume full responsibility for the Certificate. 
(3) A Government party to the Convention and to the present Agreement may, 
at the request of the Administration which is a Government party to the Con
vention and to the present Agreement, cause a ship to be surveyed and, if satis
fied that the requirements of these Rules are complied with, shall issue certificates 
to the ship in accordance with the present Agreement. Any certificate so issued 
must contain a statement to the effect that it has been issued at the request of 
the Government of the country in which the ship is or will be registered, and 
it shall have the same force and receive the same recognition as a certificate 
issued under paragraph (2) of this Rule. 

Rule 6—Posting up of Certificates 
Certificates or certified copies thereof issued under the present Agreement 

shall be posted up in a prominent and accessible place in the ship. 

Rule 7—Acceptance of Certificates 
Special Trade Passenger Ship Safety Certificates issued under the authority 

of a Government party to the present Agreement shall be accepted by other 
Governments parties to the present Agreement. They shall be regarded by the 
other Governments parties to the present Agreement as having the same force 
as certificates issued by them. 

Rule 8—Qualification of Certificates 
(1) If in the course of a particular voyage a ship has on board a number of 
persons less than the total number stated in the Special Trade Passenger Ship 
Certificate and is, in consequence, in accordance with the provisions of these 
Rules, free to carry a smaller number of lifeboats and other life-saving appli
ances than that stated in the Certificate, an annex may be issued by the Ad
ministration or any other person or organization referred to in Rule 5 of the 
present Agreement. 
(2) This annex shall state that in the circumstances there is no infringement of 
the provisions of these Rules. It shall be annexed to the Certificate and shall be 
substituted for it insofar as the life-saving appliances are concerned. It shall be 
valid only for the particular voyage for which it is issued. 

Rule 9— Privileges 
The privileges of the present Agreement may not be claimed in favour of 

any ship unless it holds a valid Special Trade Passenger Ship Safety Certificate. 

PART II. CONSTRUCTION 

Rule 10—Application 
For the purpose of these Rules, Regulation 1(a) of Chapter II of the 

Convention shall be replaced by the following: 
(1) Unless expressly provided otherwise, this Part applies to new special 

trade passenger ships. 
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(2) In the case of existing special trade passenger ships which do not already 
comply with the provisions of these Rules relating to new special trade 
passenger ships, the arrangements on each ship shall, subject to the 
provisions of Rule 14, be considered by the Administration and such 
improvements as are practicable shall be made not later than the expiry 
of twelve months from the date on which the present Agreement enters 
into force with a view ίο providing increased safety of construction to 
the fullest extent which the circumstances of the special trade will 
permit. 

Rule 11—Exemption 
For the purpose of these Rules, Regulation 1(c) of Chapter II of the 

Convention shall be replaced by the following: 
Ships when engaged on voyages between the near neighbouring ports of 
two or more countries may be exempted by the Administration from any 
specific requirements of this Part if: 
(i) the Governments of the States in which such ports are situated are 

satisfied that the sheltered nature and conditions of such voyages 
between such ports make it unreasonable or unnecessary to apply 
those requirements: and 

(ii) during the course of their voyage, ships do not proceed more than 
20 miles from the nearest land except when crossing gulfs when this 
distance shali not exceed 30 miles. 

Rule 12—Permissible Length of Compartments 
(1) For the purpose of these Rules Regulation 5(c) of Chapter II of the Con
vention shall be replaced by the following: 

The Criterion of Service: For a ship of given length the appropriate factor 
of subdivision shall be determined by the Criterion of Service Numeral as 
given by the following modified formula: 

M+1.75P, 
Us ~ V+Pi P 

where Q = Criterion Numeral; 
Μ = the volume of the machinery space as defined in Regulation 2 

of Chapter II with the addition thereto of the volume of any 
permanent oil fuel bunkers which may be situated above the 
inner bottom and before or abaft machinery space; 

V = the whole volume of the ship below the margin line; 
Ρ = the whole volume of passenger spaces below the margin line 

as defined in Regulation 2 of Chapter II; 
Pj = P+0.0373 LN+2.13A (in cubic metres), or 
p, = Pf 0.4 LNf 7A (in cubic feet) 

where A = the total area in square metres or feet of the spaces measured 
in determining the number of special trade passengers to be 
carried above the margin line including the area of any 
compartment fitted with more than eight berths. The area of 
the spaces occupied by galleys, mess rooms, latrines, wash 
places, luggage and storerooms, lavatories, hospitals and the 
airing spaces for between deck passengers shall not be in
cluded; 
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L = the length of the ship as defined in Regulation 2 of Chapter II; 
Ν = the total number of berths for berthed passengers carried 

above the margin line, a berthed passenger being defined as a 
passenger in cabins which accommodate not more than eight 
passengers. 

(2) For the purpose of these Rules, Regulation 5(d)(iv) of Chapter II of the 
Convention shall be replaced by the following: 

The provisions of subparagraph (iii) of this paragraph shall apply also to 
ships of whatever length, which are certified to carry a total number of 
passengers not exceeding L3/117 (L in metres) or L2/1260 (L in feet) or 280, 
whichever is less, of which the number of berthed passengers shall not 
exceed L2/650 (L in metres) or L2/7000 (L in feet)., or 50, whichever is less. 
In ships of 131 metres (430 feet) in length and upwards to which this 
paragraph applies, the subdivision abaft the forepeak shall be governed 
by the factor unity. 

(3) For the purpose of these Rules, the provisions of Regulations 4(d) and 5(e) 
of Chapter II of the Convention shall not apply to any ship which is permitted, 
in terms of Regulation 27(c)(iii) of Chapter III, to carry passengers in excess of 
lifeboat accommodation provided on board. 

Rule 13—Subdivision Loadlines 
(1) For the purpose of these Rules, Regulation 11(b) of Chapter II of the 
Convention shall be replaced by the following: 

The subdivision loadlines assigned and marked shall be recorded in the 
Special Trade Passenger Ship Safety Certificate, and shall be distinguished 
by the notation D.l for the principal passenger condition, and D.2, D.3, 
etc. for the alternative conditions. 

(2) For the purpose of these Rules, Regulation 41(d) of Chapter II of the Con
vention shall be replaced by the following: 

The freeboard corresponding to each approved subdivision loadline and 
the conditions of service for which it is approved, shall be clearly inscribed 
on the Special Trade Passenger Ship Safety Certificate. 

Rule 14— Machinery and Electrical Installations, and Fire Protection, 
Detection and Extinction 

Special trade passenger ships shall fully comply with the requirements of 
Parts C, D, Ε and F of Chapter II of the Convention, applicable to passenger 
ships, except that in respect of the following Regulations: 
(!) For new special trade passenger ships: 

(a) the provisions of Regulations 42 and 68 shall be fully complied with, 
except for fitting of stairway enclosures in spaces accommodating 
special trade passengers; 

(b) the provisions of Regulations 34, 51 and 52 shall be fully complied 
with, except for spaces accommodating special trade passengers; and 

(c) the provisions of Regulations 59 and 61 shall be fully complied with 
where such systems are provided. 

(2) For existing special trade passenger ships: 
(a) the provisions of Regulations 24(b), 25(d)(h), 27(b), 29, 35, 3744, 

49, 53 and 68 shall be complied with as far as reasonable and practic
able. Particular regard shall be given to the provision of adequate 
number of escapes: 
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(b) ihe provisions of Regulations 27{a)(ii)(viii), 45, 46(a)(b)5 58(b)(f) 
and 64(b)(j) shall be substantially complied with; and 

(c) the provisions of Regulations 51 and 52 shall be fully complied with 
except for spaces accommodating special trade passengers; 

(d) the provisions of Regulation 3ό shall be fully complied with except 
that isolated deckhouses containing no accommodation and decks 
exposed to the weather may be of wood if structural fire protection 
measures are taken to the satisfaction of the Administration: 

(e) the provisions of Regulations 5962 shall be complied with where such 
systems are provided; 

(f) the provisions of Regulation 34 shall be complied with insofar as they 
are reflected in Regulations mentioned in subparagraphs (a)(e) of 
this paragraph except for spaces accommodating special trade pas
sengers. 

PART III. LIFESAVING APPLIANCES, ETC. 

Rule 15—Application 
For the purpose of these Rules, Regulation 1 of Chapter III of the Con

vention shall be replaced by the following: 
(1) Unless expressly provided otherwise, this Part applies to new special 

trade passenger ships. 
(2) In the case of existing special trade passenger ships which do not already 

comply with the provisions of these Rules relating to new special trade 
passenger ships, the arrangements on each ship shall be considered 
by the Administration and such improvements as are practicable shall 
be made not later than the expiry, of twelve months from the date on 
which the present Agreement enters into force, with a view to providing 
substantial compliance with the principles of this Part. 

Rule 16—Exemption 
For the purpose of these Rules, Regulation 3(a) of Chapter III of the Con

vention shall be replaced by the following: 
Ships when engaged on voyages between the near neighbouring ports of 
two or more countries may be exempted by the Administration from any 
specific requirements of this Part if: 
(i) the Governments of the States in which such ports are situated are 

satisfied that the sheltered nature and conditions of such voyages 
between such ports make it unreasonable or unnecessary to apply those 
requirements; and 

(ii) during the course of their voyage, ships do not proceed more than 
20 miles from the nearest land except when crossing gulfs when this 
distance shall not exceed 30 miles. 

Rule 17—Lifeboats, Liferafts and Buoyant Apparatus 
(1) For the purpose of these Rules, Regulation 27(b) of Chapter III of the Con
vention shall be replaced by the following: 

Special trade passenger ships engaged on international voyages which are 
not short international voyages shall carry: 
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(i) Lifeboats on each side of such aggregate capacity as will accommodate 

half the total number of persons on board. 
Provided that the Administration may permit the substitution of 
lifeboats by liferafts of the same total capacity so however that there 
shall never be less than sufficient lifeboats on each side of the ship to 
accommodate 35 per cent of all on board; 

(ii) liferafts of sufficient aggregate capacity to accommodate 10 per cent 
of the total number of persons on board, together with buoyant 
apparatus for 15 per cent of that number. 

(2) For the purpose of these Rules, Regulation 27(c)(iii) of Chapter III of the 
Convention shall be replaced by the following: 

Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (c)(ii) in any ship en
gaged on short international voyages, the number of persons carried shall 
not exceed the total capacity of lifeboats provided in accordance with 
sub-paragraphs (c)(i) and (c)(ii) of this Regulation unless the Administra
tion considers that this is necessitated by the volume of traffic. 

(3) For the purpose of these Rules, Regulation 27(c)(iv) of Chapter III of the 
Convention shall be replaced by the following: 

Where under the provisions of sub-paragraph (c)(iii) the Administration 
has permitted the carriage of persons in excess of the lifeboat capacity and 
is satisfied that it is impracticable in that ship to stow the liferafts carried 
in accordance with sub-paragraph (c)(ii) it may permit a reduction in the 
number of lifeboats. 
Provided that: 

(1) the number of lifeboats shall, in the case of ships of 58 metres (190 feet) 
in length and over, never be less than four, two of which shall be carried 
on each side of the ship and in the case of ships of less than 58 metres 
(190 feet) in length, shall never be less than two, one of which shall be 
carried on each side of the ship; and 

(2) the number of lifeboats and liferafts shall always be sufficient to accom
modate the total number of persons on board; 

(3) where the lifeboats provided do not give the capacity required by Column 
C of the Table in Regulation 28 of Chapter III, the Administration shall 
endeavour to ensure that liferafts capable of being launched from approv
ed launching devices are provided of such aggregate capacity as will equal 
the difference between the capacity of the lifeboats carried on board 
and the capacity required by Column C of the Table, and launching 
devices provided shall be positioned as provided for in Rule 18. 

(4) For the purpose of these Rules, Regulation 27(c)(v) and (vi) of Chapter III 
of the Convention shall be replaced by the following: 

Every special trade passenger ship engaged on short international voyages 
shall carry, in addition to the lifeboats and liferafts required by the pro
visions of this paragraph, liferafts and buoyant apparatus sufficient to 
accommodate 10 per cent of the total number of persons on board. In 
every case however there shall be included, among this 10 per cent, liferafts 
sufficient for at least 5 per cent of the total number of persons for whom 
there is accommodation in the lifeboats carried in that ship. 

(5) For the purpose of these Rules, Regulation 27(c)(vii) of Chapter HI of the 
Convention shall be replaced by the following: 
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The Administration may permit individual ships or classes of ships with 
short international voyage certificates to proceed on voyages in excess of 
600 miles but not exceeding 1.200 miles, if they carry lifeboats which 
provide for 70 per cent of the persons on board and otherwise comply with 
the provisions of this paragraph. 

Ruie 18—Stowage and Handling of Lifeboats, Liferafis and Buoyant 
Apparatus 

For the purpose of these Rules, Regulation 29(n)(i) of Chapter III of the 
Convention shall be replaced by the following: 

In special trade passenger ships engaged on international voyages which 
are not short international voyages, in which there are carried lifeboats 
and liferafts in accordance with sub-paragraph (l)(i) of Rule 17, there shall 
be provided approved launching devices sufficient in number in the opinion 
of the Administration to enable that number of liferafts which, together 
with the lifeboats, is required in accordance with that sub-paragraph to 
provide accommodation for all on board, to be put into the water loaded 
with the number of persons they are permitted to accommodate, in not 
more than thirty minutes in calm conditions. Approved launching devices 
so provided shall, so far as practicable, be distributed equally on each side 
of the ship and there shall never be less than one such device on each side. 
Provided that the Administration may permit launching devices of liferafts 
carried in accordance with sub-paragraph (l)(i) of Rule 17 to be dispensed 
with if it is satisfied that passengers will not need to descend more than 
9 metres (30 feet) from the embarkation deck to the water. Such liferafts 
shall not be stowed in the ship at a greater height than 18 metres (60 feet) 
above the water. 
No launching devices need be provided for the additional liferafts required 
by sub-paragraph (l)(ii) of Rule 17 for 10 per cent of all on board, but every 
liferaft carried in accordance with that sub-paragraph shall, where an 
approved launching device is provided in the ship, be of a type which is 
capable of being launched from such a device. 

PART IV. CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS 

Rule 19—General Provisions 
Notwithstanding the provisions of Chapter VII of the Convention, special 

trade passenger ships shall not carry dangerous goods classified in Regulation 2 
of that Chapter except as provided in Regulation 8 of that Chapter. 

PART V. INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 

Rule 20—Application 
The ships to which the present Agreement applies shall comply with the 

International Health Regulations (1969) having regard to the circumstances and 
the nature of the voyage within the meaning of the said Health Regulations. 
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APPENDIX l—SPECIAL TRADE AREA 
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APPENDIX !8 

FORM OF SAFETY CERTIFICATE FOR SPECIAL 
TRADE PASSENGER SHIPS 

SPECIAL TRADE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE 

(Official Seal) 

for—r——· international voyage in special trades 
Issued under the provisions of the 

SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS AGREEMENT, 1971 

(Country) 

Name of 
Ship 

Distinctive 
Number or 

Letters 

Port of 
Registry 

Cross 
Tonnage 

Particulars of voyages, 
if any, sanctioned under 

Regulation 27(c)(vii) 
of Chapter HI of the 

Convention 

Date on 
which keel 

was laid (see 
NOTE below) 

The (Name) Government certifies 
I, the undersigned (Name) certify 
I. That the above-mentioned ship has been duly surveyed in accordance with 
the provisions of the Rules annexed to the Special Trade Passenger Ships 
Agreement, 1971 applicable to a voyage within the Special Trade areas. 
II. That the survey showed that the ship, when carrying special trade passengers 
and having on board a total number (crew and passengers) not exceeding 
persons,.complied with the requirements of the said Rules as regards: 

(1) the watertight subdivision arrangements and details: 
(2) the following subdivision loadlines: 

Subdivision loadlines assigned and marked 
on the ship's side at amidships (Rule 13 

of the Special Trade Passenger Ships 
Agreement, 1971) 

D.l 
D.2 
D.3 

Freeboard 
To apply when the spaces in which 
passengers are carried included the 

following alternative spaces 

(3) the life-saving appliances provided for a total number of 
persons and no more, viz: 

lifeboats (including motor lifeboats or mechanically 
propelled lifeboats) capable of accommodating 
persons, and motor lifeboats fitted with radiotele
graph installation and searchlight (included in the total 
lifeboats shown above) requiring certificated life-
boatmen ; 
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liferafts for which approved launching devices are required, 
capable of accommodating persons; and 
liferafts for which approved launching devices are not re
quired, capable of accommodating persons; 
buoyant apparatus capable of supporting persons; 
lifebuoys; 
lifejackets; 

(4) the lifeboats and liferafts were equipped in accordance with the pro
visions of the Rules; 

(5) the ship was provided with a line-throwing appliance and portable 
radio apparatus for survival craft in accordance with the provisions of 
the Rules. 

III. That in all other respects the ship complies with the requirements of the 
Rules annexed to the said Agreement so far as those requirements apply 
thereto. 

This Certificate is issued under the authority of the Government. 
It will remain in force until Issued at the day 
of... 19 

Here follows the seal or signature of the authority entitled to issue the 
certificate. 

(seal) 
If signed the following paragraph is to be added: 
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government 

to issue this Certificate. 
(signature) 

NOTE: It will be sufficient to indicate the year in which the keel was laid, or 
in which the ship was at a similar stage of construction, except for the 
year of the coming into force of the Special Trade Passenger Ships 
Agreement, 1971, in which case the actual date should be given. 
In the case of a ship which is converted as provided in Rule 2(14) of the 
Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 the date on which the 
work of conversion was begun should be given. 
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PROTOCOL ON SPACE REQUIREMENTS FOR 
SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS, 1973 

The Governments parties to the present Protocol; 

BEING Contracting Governments to the International Convention for the 
Safetv of Life at Sea, 1960, and to the Special Trade Passenger Ships Agreement, 
1971; 

CONSIDERING that the requirements of Chapters II and III of the said Con
vention could be modified in the case of passenger ships registered in their countries 
and engaged in the carriage of large numbers of unberthed passengers in special 
trades, such, for example, as the pilgrim trade; 

RECOGNIZING the need to formulate general rules in relation to die space 
requirements of passengers on special trade passenger ships which should be 
complementary to the Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971; 

HAVE AGREED as follows: 

ARTICLE I 

General Obligations under the Protocol 

The Governments parties to the present Protocol undertake to give effect to 
the provisions of the present Protocol and of the Rules annexed hereto which shall 
constitute an integral part of the present Protocol. Every reference to the present 
Protocol constitutes at the same time a reference to the Annex. 

ARTICLE II 

Application 

The ships to which the present Protocol applies are passenger ships engaged in 
the special trades and registered in countries the Governments of which are 
Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at 
Sea, 1960 (hereinafter referred to as "the 1960 Convention") and parties to the 
Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 (hereinafter referred to as the 
"1971 Agreement") and to the present Protocol and ships registered in territories to 
which application of the 1960 Convention, the 1971 Agreement and the present 
Protocol has been extended under the relevant Articles thereof. 

ARTICLE III 

Communication of Information 

The Governments parties to the present Protocol undertake to communicate 
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and deposit with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 
(hereinafter referred to as "the Organization"): 

(a) the text of laws, decrees, orders, regulations and other instruments 
which shall have been promulgated on the various mattfers within the 
scope of the present Protocol; 

(b) a sufficient number of specimens of their certificate issued under the 
provisions of the present Protocol for circulation to the Governments 
parties to the present Protocol and also to Contracting Governments to 
the 1960 Convention; and 

(c) a list of non-governmental agencies which are authorized to act in their 
behalf in the administration of measures under the present Protocol 
for circulation to Governments parties to the present Protocol and also 
to Contracting Governments to the 1960 Convention. 

ARTICLE IV 

Signature, Acceptance and Accession 

(a) The present Protocol shall remain open for signature for three months from 
this day's date and shall thereafter remain open for accession. Governments parties 
to the 1971 Agreement may become parties to the present Protocol by: 

(i) signature without reservation as to acceptance; 
(ii) signature subject to acceptance followed by acceptance; or 

(iii) accession. 

(b) Acceptance or accession shall be effected by the deposit of an instrument 
of acceptance or accession with the Organization which shall inform all other 
Governments that have signed the present Protocol or acceded to it and Contract
ing Governments to the 1960 Convention of each acceptance or accession deposited 
and the date of its deposit. 

ARTICLE V 

Entry into force 

(a) The present Protocol shall enter into force six months after the date on which 
three Governments parties to the 1971 Agreement have signed the present Protocol 
without reservation as to acceptance or deposited instruments of acceptance or 
accession with the Organization in accordance with Article IV hereof; provided 
that at least two of such Governments shall be Governments of States in whose 
territory are registered ships engaged in the special trades or whose nationals are 
carried in ships engaged in these trades. 

(b) The Organization shall inform the Governments which have signed without 
reservation or accepted or acceded to the present Protocol and also Contracting 
Governments to the I960 Convention of the date on which it enters into force. 

(c) For Governments which have deposited an instrument of acceptance or 
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accession during the six months mentioned in paragraph (a) of this Article or after 
the date on which the present Protocol enters into force the acceptance or accession 
shall take effect on the entry into force of the present Protocol or three months 
after the date of deposit whichever is the later date. 

ARTICLE V4 

Amendments 

(a) Amendment by Unanimous Agreement: 

(i) The present Protocol may be amended by unanimous agreement between 
the Governments parties to it. 

(ii) Upon the request of any Government party to the present Protocol, a 
proposed amendment shall be communicated by the Organization to all 
the Governments parties to the present Protocol for their consideration 
and acceptance. 

(iii) Any such amendment shall enter into force six months after the date of 
its acceptance by all Governments parties to the present Protocol. A 
Government party to the present Protocol which does not communicate 
its acceptance or rejection of the amendment to the Organization within 
twelve months from the date of its communication by the latter under 
sub-paragraph (ii) of this paragraph shall be deemed to have accepted 
the amendment. 

(b) Amendment by Conference: 

(i) Upon the request of a Government party to the present Protocol, 
concurred in by at least one-third of the Governments parties to the 
present Protocol, a Conference of such Governments shall be convened 
by the Organization to consider amendments to the present Protocol. 

(ii) Every amendment adopted by. such a conference by a two-thirds 
majority of the Governments parties to the present Protocol present and' 
voting shall be communicated by the Organization to all Governments 
parties to the present Protocol for their acceptance. 

(iii) Any amendment communicated to Governments parties to the present 
Protocol under sub-paragraph (ii) of this paragraph shall come into 
force for all Governments parties to the present Protocol, 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 two-thirds of the Governments parties to the 
present Protocol. 

ARTICLE VII 

Denunciation 

(a) The present Protocol may be denounced by any Government party to it at 
any time after the expiry of five years from the date on which the Protocol enters 
into force for that Government. 
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(b) Denunciation shall be effected by deposit of an instrument with the 
Organization which shall inform all other Governments parties to the present 
Protocol of any denunciation received and of the date of its receipt. 

(c) A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be 
specified in the instrument, after its receipt by the Organization. 

ARTICLE VIII 

Territories 

(a) (i) The United Nations in cases where they are the administering authority 
for a territory, or any Contracting Government to the 1960 Convention 
responsible for the international relations of a territory, shall as soon as 
possible consult with such territory in an endeavour to extend the 
present Protocol to that territory and may at any time, by notification 
in writing given to the Organization, declare that the present Protocol 
shall extend to such territory. 

(ii) The present Protocol shall, from the date of receipt of the notification 
or from such other date as may be specified in the notification, extend 
to the territory named in the notification. 

(b) (i) The United Nations, or any Contracting Government to the 1960 Con
vention which has made a declaration under paragraph (a) of this 
Article at any time after the expiry of a period of five years from the 
date on which the present Protocol has been extended to any territory, 
may, by notification in writing given to the Organization, declare that 
the present Protocol shall cease to extend to any such territory named 
in the notification. 

(ii) The present Protocol shall cease to extend to any territory named in 
such notification one year, or such longer period as may be specified in 
the notification, after the date of receipt of the notification by the 
Organization. 

(c) The Organization shall inform all Governments parties to the present 
Protocol and Contracting Governments to the 1960 Convention of the extension of 
the present Protocol to any territories under paragraph (a) of this Article and of the 
termination of such extension under the provisions of paragraph (b), stating in 
each case the date from which the present Protocol has been or will cease to be so 
extended. 

ARTICLE IX 

Deposit and Registration 

(a) The present Protocol shall be deposited in the archives of the Organization 
and the Secretary-General of the Organization shall transmit certified true copies 
thereof to all Signatory Governments and to all other Governments which accede 
to the present Protocol. 

(b) As soon as the present Protocol enters into force it shall be registered by the 
Organization in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 
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ARTICLE Χ 

languages 

The present Protocol is established in a single copy in the English and French 
languages, both texts being equally authentic. Official translations in the Russian 
and Spanish languages shall be prepared and deposited with the signed original. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their re
spective Governments for that purpose have signed the present Protocol* 

DONE AT LONDON this thirteenth day of July, 1973. 

Signatures omitted. 
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ANNEX 

SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS 
(SPACE REQUIREMENTS) RULES, 1973 

PART I - GENERAL 

Rule 1 - Name 

These Rules shall be called "Special Trade Passenger Ships (Space Require
ments) Rules, 1973". 

Rule 2 - Definitions 

(1) Except where expressly provided otherwise, the definitions set out in Rule 2 
of the Special Trade Passenger Ships Rules, 1971, shall apply also with 
respect to these Rules. 

(2) In addition, for the purpose of these Rules: 

(a) "I960 Convention" means the Internationa] Convention for the Safety 
of Life at Sea, 1960. 

(b) "1966 Convention" means the International Convention on Load Lines, 
1966. 

(c) "Duration of voyage" means the interval between the time when the 
ship leaves the port at which the voyage commences and the time when 
she arrives at the port where the voyage terminates. 

(d) "Season of fair weather" means in relation to those parts of the 
Special Trade Area within the Tropical Zone, as defined in Regula
tion 48 of the 1966 Convention, a period extending for the whole year, 
and in relation to any part of that Area within a Seasonal Tropical 
Area as defined in Regulation 49 of that Convention means the period 
prescribed in Regulation 49 as the Tropical Seasonal Period relating to 
that area. 

(e) "Season of foul weather" means in relation to any part of the Special 
Trade Area within a Seasonal Tropical Area as defined in the above-
mentioned Regulation 49 the period prescribed therein as the Summer 
Seasonal Period relating to that area. 

(f) "Deepest subdivision loadline" is the waterline which corresponds to 
the greatest draught permitted by the subdivision requirements which 
are applicable under the Special Trade Passenger Ships Rules, 1971. 

(g) "Length of the ship" is the length measured between perpendiculars 
taken at the extremities of the deepest subdivision load line. 

(h) "Upper between deck" means the deck below the weather deck or, in 
ships with side openings, the deck below the upper deck. 
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(i) "Lower between deck" means the deck below the upper between deck. 

(j) "Gross volume of a space" is the volume measured between the decks 
and between the face of the frames, sparrings or linings at the ship's 
side. 

Rule 3 - Application 

These Rules shall apply to new and existing special trade passenger ships 
except that in relation to existing ships their application may be relaxed as provided 
in Part III of these Rules. 

Rule 4 - Exemption 

In exceptional circumstances, for the purpose of making a single voyage, a 
ship may be exempted by the Administration from any of the requirements of 
these Rules, except Part IV, provided it complies with such of those requirements 
as are in the opinion of the Administration adequate for the voyage to be under
taken. 

Rule 5 - Issue of Certificate 

(1) A certificate called a Special Trade Passenger Ship Space Certificate shall be 
issued after inspection and survey of a special trade passenger ship which 
complies with the applicable requirements of these Rules. The Certificate 
shall be issued for a period of not more than twelve months. The form of the 
Certificate shall be that of the model given in Appendix II to these Rules. 

(2) A Special Trade Passenger Ship Space Certificate shall be issued by the 
Administration or by any person or organization duly authorized by it. In 
every case, the Administration shall assume full responsibility for the 
Certificate. 

(3) A Government party to the present Protocol may, at the request of the 
Administration which is a Government party to the present Protocol, cause a 
ship to be surveyed and, if satisfied that the requirements of these Rules are 

_ complied with, shall issue a certificate to the ship in accordance with these 
Rules. Any certificate so issued must contain a statement to the effect that 
it has been issued at the request of the Government of the country in which 
the ship is or will be registered, and it shall have the same force and receive 
the same recognition as a certificate issued under paragraph (2) of this Rule. 

Rule 6 - Posting up of Certificate 

The Certificate issued under these Rules or a certified copy thereof shall be 
posted up in a prominent and accessible place in the ship. 

Rule 7 - Acceptance of Certificate 

A Special Trade Passenger Ship Space Certificate issued under the authority 
of a Government party to the present Protocol shall be accepted by other Govern
ments parties to the present Protocol. They shall be regarded by those Governments 
as having the same force as Certificates issued by them. 
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Rule 8 - Privileges 

The privileges of the present Rules may not be claimed in favour of any ship 
unless it holds a valid Special Trade Passenger Ship Space Certificate. 

PART 11 - SPACE REQUIREMENTS 

Rule 9 - Spaces not suitable for carriage of passengers 

(1) No special trade passenger shall be carried: 

(a) on any deck lower than the one immediately below the deepest sub
division load line; 

(b) at any point in a between deck space where the clear headroom is less 
than 1.90 metres (6 feet 3 inches); 

(c) forward of the collision bulkhead or the upward extension thereof, as 
provided for in Regulation 9 of Chapter 11 of the 1960 Convention; 

(d) on lower between decks within 10 per cent of the length of the ship 
from the forward perpendicular; or 

(e) on any weather deck which is not sheathed to the satisfaction of the 
Administration. 

(2) During seasons of foul weather, spaces on the weather deck shall not be 
measured as being available for the accommodation of special trade 
passengers, except that such spaces may be measured as being available for 
use as airing space required to be provided under Rule 11 or Rule 13. 

Rule 10 - Number of passengers permitted 

The number of special trade passengers carried on any voyage shall not 
exceed any of the following: 

(1) for any voyage the number permitted under the Special Trade Passenger Ships 
Agreement, 1971; 

(2) for any voyage of 72 hours or over, the number of bunks provided in accord
ance with Rule 13; 

(3) for any voyage of less than 72 hours, the aggregate of: 

(a) the number of bunks (if any) fitted in compliance with the require
ments of Rule 13(2), and 

(b) the number of passengers permitted in areas of accommodation spaces 
not fitted with bunks calculated in accordance with Rule 11; 

(4) for any voyage of 24 hours or over, the number calculated in accordance with 
Rule 11 (4)or 13(3), as appropriate; 
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(5) for any voyage the number for which airing space is provided in accordance 
with Rule 11 or Rule 13, as appropriate. 

Rule 11 - Spaces not fitted with bunks 

(1) Subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Rule and Rules 9 
and 12, spaces in which bunks are not fitted for special trade passengers shall 
be measured for the accommodation of such passengers on the scale laid 
down in Appendix I to these Rules, having regard to the location of these 
spaces, the duration of the voyage and the incidence of seasons of fair and 
foul weather. 

(2) In addition airing space of not less than 0.37 square metre (4 square feet) for 
each passenger on the upper and lower between decks shall be provided on 
the weather decks. Such airing spaces shall be marked conspicuously 
"AIRING SPACE FOR SPECIAL TRADE PASSENGERS ONLY". 

(3) Where the means of egress from a between deck or other enclosed space is 
through another passenger space, the former space shall be measured on the 
scale laid down in Appendix 1 to these Rules for lower between deck spaces. 

(4) In no case shall the number of special trade passengers permitted to be 
carried under this Rule be such that when the duration of voyage is 24 hours 
or over, the number of passengers in any space exceeds the gross volume of 
that space in cubic metres (cubic feet) divided by 3.06 cubic metres 
(108 cubic feet). 

Rule 12 - Areas to be deducted ar.d marked 

(1) In calculating, in accordance with Rule 11, the number of passengers which 
may be accommodated in any one space not fitted with bunks, the 
following deductions shall be made: 

(a) an overall deduction of 5 per cent of the gross area of the space to 
allow for the accommodation of accompanied baggage; 

(b) an area extending for a distance of 0.75 metre (2 feet 6 inches) from 
_ the entrance to any stairway or ladderway, wash-place, lavatory or 

battery of latrines or from any water tap or fire hydrant; 

(c) areas required for working the lifeboats, liferafts and buoyant 
apparatus. These areas may, however, be included in the calculation of 
airing space; 

(d) the area of any hatchway; and 

(e) any area which in the opinion of the Administration is unsuitable for 
the accommodation of special trade passengers. 

(2) The areas described in (b), (c), (d) and (e) of paragraph (1) of this Rule shall 
be delineated by a white line 0.08 metre (3 inches) wide. 

Rule 13 - Spaces fitted with bunks 

(!) In every ship making a voyage the duration of which, in ordinary 
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circumstances, will extend for 72 hours or more^ a bunk shall be provided for 
every special trade passenger. 

(2) In every ship where bunks are provided for the use of special trade passengers, 
the following provisions shall apply: 

(a) the size of a bunk shall be not less than 1.90 metres (6 feet 3 inches) 
long and 0.70 metre (2 feet 3 inches) wide; 

(b) every bunk shall give direct access to a passageway and the passageways 
shall be so arranged as to give ready access to an escape route; 

(c) the width of such passageways shall be not less than 0.70 metre 
(2 feet 3 inches); 

(d) bunks may be fitted in single or double tiers provided that, in the 
latter case, the following requirements are complied with: 

(i) the distance between the deck and the base of the lower bunk 
shall not be less than 0.45 metre (1 foot 6 inches); 

(ii) the distance between the base of the lower bunk and the base of 
the upper bunk shall not be less than 0.90 metre (3 feet); 

(Hi) the distance between the base of the upper bunk and the under
side of any overhead obstruction (e.g. deck beams or girders) 
shall not be less than 0.90 metre (3 feet); and 

(iv) suitable means shall be provided for access to upper bunks; 

(e) bunks shall be fitted with leeboards or leerails and, where bunks are 
fitted side by side, with suitable means of separation; 

(f) bunks and their fittings shall be constructed of metal and shall be of a 
type approved by the Administration; 

(g) except where hatch openings are trunked or otherwise similarly pro
tected to the satisfaction of the Administration, no bunk shall be fitted 
within 0.90 metre (3 feet) of such openings; 

(h) no bunk shall be fitted within 0.60 metre (2 feet) of the face of the 
frames, sparrings or linings at the ship's side; 

(i) no bunk shall be fitted within 0.75 metre (2 feet 6 inches) of the 
entrance to any stairway or ladderway, wash-place, lavatory or battery 
of latrines or of any water tap or fire hydrant; and 

(j) no bunk shall be fitted in any space or part thereof which in the 
opinion of the Administration is unsuitable for the accommodation of 
special trade passengers. 

(3) In no case shall the number of special trade passengers permitted to be carried 
under this Rule be such that the number of passengers in any space exceeds 
the gross volume of that space in cubic metres (cubic feet) divided by 
3.06 cubic metres (108 cubic feet). 

(4) Airing space of not less than 0.37 square metre (4 square feet) for each 
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passenger on the upper and lower between decks shall be provided on the 
weather decks. Such airing spaces shall be marked conspicuously "AIRING 
SPACE FOR SPECIAL TRADE PASSENGERS ONLY". 

Rule 14 - Marking of spaces 

Any space intended for the accommodation of special trade passengers shall 
be conspicuously marked at or near the entrance to that space with the number of 
passengers for which that space is certified. 

Rule 15 - Width of stairways 

(1) Subject to the other provisions of this Rule, stairways and ladderways which 
provide egress from any space located below the weather deck and intended 
for the accommodation or use of special trade passengers, and which form 
part of a ready means of escape from that space, as described in Regulation 68 
of Chapter II of the 1960 Convention, shall have an aggregate width of not 
less than 0.05 metre (2 inches) for every five passengers appropriate to that 
space. 

(2) Where such spaces are located one above the other, the stairways and ladder-
ways leading upwards from the upper space shall have an aggregate width of 
not less than 0.05 metre (2 inches) for every five passengers included within 
the total number appropriate to the two spaces. 

(3) Where such spaces are located on the same deck and have access between 
them, for the purpose of calculating the minimum aggregate width of stair
ways leading upwards from that deck, such spaces on the same deck shall be 
considered as one space. 

(4) In no case shall the width of any stairway or ladderway referred to in this 
Rule be less than 0.75 metre (2 feet 6 inches); where the width is greater than 
1.50 metres (5 feet) the stairway or ladderway shall be fitted with an inter
mediate rail or rails to the satisfaction of the Administration. 

(5) Ladderways and stairways shall be effectively distributed so as to avoid 
congestion. 

(6) For the purpose of this Rule the number of passengers appropriate to an 
accommodation space shall be that permitted by Rule 11 or Rule 13, as the 
case may be, and the number appropriate to any other space shall be the 
number for which that space has capacity. 

Rule 16-Lighting 

All spaces including alleyways, stairways and ladderways provided for the 
accommodation or use of special trade passengers shall be provided with arrange
ments whereby they can be adequately lighted both by day and by night. Where 
practicable, arrangements for natural lighting shall be provided. 

Rule 17 - Ventilation 

(1) Every ship shall be provided with a system of trunked mechanical ventilation 
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sufficient to distribute fresh air into all parts of the enclosed spaces allocated 
for the accommodation or use of special trade passengers and capable of 
providing at least ten fresh air changes per hour. Alternatively a trunked air 
conditioning system may be provided to the satisfaction of the Administra
tion. 

(2) The ventilation or air conditioning system required by paragraph (1) of this 
Rule shall be capable of effective separation from any hospital ventilation. 

Rule 18 - Awnings 

Every ship shall be provided with approved awnings which will protect from 
the weather: 

(a) those portions of exposed decks which are provided for the use of 
special trade passengers; and 

(b) where the Administration considers necessary, those portions of 
exposed decks and housetops which are situated immediately above 
spaces provided for the accommodation or use of special trade 
passengers. 

Rule 19 - Cooking of food 

Special trade passengers shall not be permitted to cook food on board. 

Rule 20 - Prevention of accidents 

Hatchways when open shall be effectively guarded to a height of not less 
than 0.90 metre (3 feet) but when open for ventilation purposes only they shall 
also be suitably protected by netting. 

Rule 21 - Obstruction of passenger spaces 

Spaces including airing spaces allotted for the accommodation or use of 
special trade passengers shall be kept free of cargo. 

PART III - EXISTING SHIPS 

Rule 22 - Relaxations from Part II 

In the case of existing ships the Administration may permit any of the 
following relaxations from the requirements of Part II of these Rules: 

(1) Rules 9(l)(b) and 15 shall apply only so far as is reasonable and practicable 
in the opinion of the Administration. 

(2) Rule 11 shall apply except that in seasons of fair weather for voyages of 
24 hours or over but not exceeding 48 hours, the per capita area required 
for the accommodation of special trade passengers other than on the lower 
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between deck may be reduced to 0.90 square metre (10 square feet) and on the 
lower between deck may be reduced to 1.12 square metres (12 square feet). 

Rule 13 shall apply subject to the following provisions: 

(a) In relation to a voyage of a ship, the route of which is declared 
beforehand to the Administration, and in the course of which there is 
considerable embarkation and disembarkation at intermediate ports, 
the Administration may relax the requirements of paragraph (1) thereof 
to the extent which it considers reasonable, having regard to the nature 
of the service. 

(b) In the case of a ship already fitted with bunks, if in the opinion of the 
Administration: 

(i) the characteristics of the special trade passengers carried are such 
that the reduction in the size of bunks would not lead to dis
comfort for them; and 

(ii) such additional available space resulting from the reduction could 
be used in improving safety and amenities of special trade 
passengers and will not be utilized to increase the number of 
passengers which would otherwise be permitted under Rule 13 to 
be carried; 

bunks of a size not less than 1.80 metres (6 feet) long and 0.70 metre 
(2 feet 3 inches) wide may be fitted. 

(c) The distances given in Rule 13(2Xd)(i), (ii) and (iii) may each be 
reduced by not more than 0.15 metre (6 inches) provided the 
aggregate of these distances is not less than 1.90 metres (6 feet 
3 inches). 

Rule 17 need not apply where a natural ventilation system is fitted in the 
spaces, referred to in that Rule, provided that such system shall be adequate 
to maintain the air in a satisfactory condition and to ensure a sufficient 
degree of air movement under all conditions of weather and climate to which 
the ship is likely to be subjected, and shall in particular at least meet the 
following requirements: 

(a) The aggregate area of the inlet ventilators serving any such space 
exclusive of side scuttles, doors, stairways, skylights or any other 
apertures not provided solely for ventilation purposes shall be not less 
than: 

(i) for an upper between deck space 0.032 square metre (5 square 
inches) for every passenger appropriate to that space; 

(ii) for a lower between deck space 0.048 square metre (7.5 square 
inches) for every passenger appropriate to that space; 

and the aggregate area of outlets serving such a space shall equally be 
not less than the above scales; 

(b) In every between deck space other than open self-airing spaces fans 
shall be fitted having a diameter of not less than 0.60 metre (2 feet) 
for every 25 passengers appropriate to that space, provided that fans of 
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lesser diameter may be used and the number of fans varied where, in 
the opinion of the Administration, they will together provide an 
equivalent degree of air movement; 

(c) for the purpose of this paragraph the number of passengers appropriate 
to an accommodation space shall be that permitted by Rule 11 or 
Rule 13 as the case may be and the number appropriate to any other 
space shall be the number for which the space has capacity. 

PART IV - INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 

Rule 23 - Application 

The ships to which the present Rules apply shall comply with the Inter
national Health Regulations (1969) having regard to the circumstances and the 
nature of the voyage within the meaning of the said Health Regulations. 
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APPENDIX ί 

TABLE OF SPACE 

Location 

Weather Deck 
(during the season of 
fair weather only) 

Upper Deck 

Upper Between 
Deck 

Lower Between 
Deck 

Duration of voyage 

Less than 24 hours 

24 hours and over but 
less than 72 hours 

Less than 24 hours 

24 hours and over but 
less than 72 hours 

Less than 24 hours 

24 hours and over but 
less than 72 hours 

Less than 24 hours 

24 hours and over but 
less than 72 hours 

Minimum Space 
Allocation per 

Passenger 

0.74 m2 (8 sq ft) 

1.12 m2 (12 sq ft) 

0.74 m2 (8 sq ft) 

1.12 m2 (12sqft) 

0.88 m2 (9ιΔ sq ft) 

1.12 m2 (12 sq ft) 

0.88 m2 (9V£sqft) 

1.40 m2 (15 sqft) 
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APPENDIX II 

FORM OF CERTIFICATE 

SPECIAL TRADE PASSENGER SHIP SPACE CERTIFICATE 

(Official seal) (Country) 

Issued under the provisions of the Protocol on Space Requirements for 
Special Trade Passenger Ships, 1973, under the authority of the Government of 

(full official designation of the country) 

by 

(full official designation of the competent person or organization recognized 
under the provisions of the Protocol on Space Requirements for Special Trade 
Passenger Ships, 1973) 

! 

i Name of Ship 
Distinctive 
Number or 

Letters 

Port of 
Registry 

Gross 
Tonnage 

Date on which 
keel was laid 

{See Noie below) 

NOTE: It will be sufficient to indicate the year in which the keel was laid, or in 
which the ship was at a similar stage of construction, except for the year 
of the coming into force of the Special Trade Passenger Ships Agreement. 
1971 in which case the actual date should be given. In the case of a ship 
which is convened as provided in Rule 2(14) of the Special Trade Passenger 
Ships Agreement, 1971 the date on which the work of conversion was 
begun should be given. 
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SPACF AVAILABLE FOR ACCOMMODATION OF SPECIAL TRADK PASSENGERS 

Location of 
space 

Number of special trade passengers permitted on voyage 

Less than 
24 hours 

24 hours 
and over but 
less than 
72 hours 

72 hours 
and over 

EXISTING SHIPS ONLY 
24 hours and over but 
less than 48 hours in 
seasons of fair weather 

This is to certify that the ship has been surveyed and that the spaces shown 
above have been found to comply with the relevant requirements of the Special 
Trade Passenger Ships (Space Requirements) Rules, 1973, and to be adequate for 
the accommodation of the numbers of special trade passengers indicated. 

This certificate is valid until 19. 

Issued at 
(Place of issue of certificate) 

19. 
(date of issue) (Signature of official issuing the certificate) 

and/or 

(Seal of issuing authority) 

If signed, the following paragraph is to be added: 

The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government 
to issue this certificate. 

(Signature) 
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Μέρος I I 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ 1971. 

Αι Κυβερνήσεις - Μέρη της παρούσης Συμφωνίας: 

ΟΥΣΑΙ Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις της Διεθνούς Συμβάσεως περί της 

Ασφαλείας της Ανθρωπίνης Ζωής εν θαλασσή, 1960 και έκτοτε αναλαβοΰσαι 

να τηρούν τας διατάζεις της Συμβάσεως" 

ΘΕΩΡΟΥΣΑΙ ότ ι α ι απαιτήσεις των Κεφαλαίων I I και I I I της ανωτέρω 

Συμβάσεως θα ηδύναντονα διαφοροποιηθούν διά την περίπτωσιν των επιβατηγών 

πλοίων των νηολογημένων ε ι ς την Χώραν των και απασχολουμένων ε ι ς την μεταφοράν 

μεγάλου αριθμού επιβατών άνευ κλίνης ε ι ς ειδικός μεταφοράς* 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΣΑΙ ότ ι ο Κανονισμός 1(ε) του Κεφ. I I και ο Κανονισμός 3(β) 
του Κεφ. I I I της εν λόγω Συμβάσεως διαλαμβάνουν ως όρον διά την εξαίρεσιν 
εκ των απαιτήσεων των Κεφαλαίων τούτων την ανάληφιν ευθύνης διαμορφώσεως 
γενικών Κανόνων εφαρμοζομένων ε ι ς τας ιδιάζουσας περιπτώσεις των μεταφορών 
αυτών* 

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΙ, κατ'εφαρμογήν των εν λόγω Κανονισμών, όπως διατυπωθούν 
γεν ικο ί Κανόνες προδιαγράφοντες τας ελαχίστας απαιτήσεις ασφαλείας αι οποίαι 
6α εφαρμόζωνται ε ι ς τας ιδαζοΰοας περιπτώσεις των εν λόγω μεταφορών* 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ως ακολούθως: 

Άρθρον Ι 

Γενικοί Υποχρεώσεις δυνάμει της Συμφωνίας 
Αι Κυβερνήσεις - Μέρη της παρούσης Συμφωνίας αναλαμβάνουν να τηρούν 

τας διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας και των προσηρτημένων Κανόνων οι οποίοι 
θα αποτελούν αναπόσπαστοντμήμα της παρούσης Συμφωνίας. Παοα αναφορά εις την 
πορούσον Συμφυνίαν αποτελεί συγχρόνως και αναφοράν εις το Παράρτημα. 

Άρθρον II 
Εφαρμογή 

(ο) Τα πλοία εις τα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Συμφωνία είνο; επιβατηγά 
πλοία απασχολούμενα εις ειδικός μεταφοράς και νηολογημένα εις Χώρας οι Κυβερνήσεις 
των οποίων είναι Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις της Διεθνούς Συμβάσεως περί της 
Ασφαλείας της Ανθρωπινής Ζωής εν θαλόσση του 1960 (εντεύθεν αναφερομένης ως 

<ηΣύμβασις>) και μέρη της παρούσης Συμφωνίας και πλοία νηολογημένα 
ε κ εδόΦη εις τα οττοίο η εφαρμογή της Συμβάσεως έχει επεκταθή κατά το Άρθρον 
XIII αυτής KG ι η εφαρμογή της -παρούσης Συμφωνίας έχει επεκταθή κατά το 
Άρθρον IX αυτής. 
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(3) Τοιούτα τιλοία δέον όπως αυμμορψούνται ττρος τος απα ιτήοε ι ς της 
Συμβάσεως ως αύτη εφαρμόζεται εις επι3ατηγώ τιλοίο, υπό την επιφύλαζιν τοιούτων 
τροποποιήσεων και προσθηκών εις αυτήν οίαι εκτίθενται εις τους Κανόνος 
τους προσηρτημένους εις την παρούοαν Συμφωνίαν. 
(γ) Η επί των πλοίων τούτων εφαρμογή οιοσδήποτε αναθεωρήσεως 
ή τροποποιήσεως της Συμβάσεως θέλει εξετάζεται υπό των Κυ3εονήσεων 
Μερών της παρούσης Συμφωνίας και αμέσως ενδιαφερομένων εις τας ειδικός 
μεταφοράς, αι οποίοι και θα προβαίνουν εί αναγκαίον, εις τροποποίηοιν 
της παρούσης Συμφωνίας συμφώνως προς το 'Αρθρον VII αυτής. 

Άρθρον III 
Κοινοποίησις Πληροφοριών 

Αι Κυ3ερνήσεις  Μέρη της παρούσης Συμφωνίας αναλαμβάνουν να κοινοποιούν 
και καταθέτουν εις τον Ι.Μ.CO. (αναφερδμενον εντεύθεν ως <ο Οργανισμός:»).* 

(α) τα κείμενα νόμων,διαταγμάτων, διαταγών, κανονισμών και παν έτερον 
υλικόν το οποίον θα έχη δημοοιευθή επί των διαφόρων θεμάτων άτινα 
εμπίπτουν εις τα πλαίσια της παρούσης Συμφωνίας* 

(3) ικανοποιητικόν αριθμόν αντιτύπων των υπ'αυτών εκδιδομένων πιστο
ποιητικών κατά τας διατάζεις της παρούσης Συμφωνίας«προς τον 
οκοπόν κυκλοφορίας των μεταξύ των Κυβερνήσεων  Μερών της παρούσης 
Συμφωνίας και επίσης μεταξύ των συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της 
Συμβάσεως' και 

(γ) κατάλογον των μη κυβερν ητικών οργανισμών οι οποίοι εξουσιοδοτούνται 
υπ'αυτών (των Κυβερνήσεων) όπως προβαίνουν επ'ονόματι των εις την 
λήφιν μέτρων συμφώνως προς την παρούσαν Συμφωνίαν προς τον οκοπόν 

κυκλοφορίας του μεταξύ των Κυβερνήσεων  Μερών της παρούσης 
Συμφωνίας και επίσης μεταξύ των συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Συμβάσεως. 

Άρθρον Ι V 
Προηγούμενοι Συμβάσεις, Συμφωνίαι και Διατάξεις, 

(α) Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τους γενικούς κανόνας τους εφαρμο
ζόμενους εις τας ιδιάζουσας περιπτώσεις των ειδικών μεταφορών των 
προβλεπομένων εις το εδάφιον (ε)(ιι) του Κανονισμού 1 του Κεφαλαίου II 
και εις το εδάφιον (β) (ιν) του Κανονισμού 3 του Κεφαλαίου III της 
Συμβάσεως. 
(β) Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά και ακυροί τους Κανόνας SIMLA 
του 1931 εν σχέσει προς τας Κυβερνήσεις  Μέρη αυτής. 

Άρθρον V 
Υπογραφή, Αποδοχή και Προσχώρηοις 

(α) Η παρούσα Σΰμβασις θα παραμείνη ανοικτή προς υπογραφήν επί τρεις 
μήνας από της σήμερον, έκτοτε όε θα παραμείνη ανοικτή διά προσχώρησιν. 
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Συμβαλλόμενα ι Κυβερνήσεις της Συμβάσεως δύνανται να καταστούν Μέρη της 
Συμφωνίας διά: 

(ι) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως ως προς την αποδοχήν* 
(ι ι) υπογραφής υποκείμενης εις αποδοχή,ν, ακολουθούμενης υπό 

αποδοχής* ή 
(ιιι) προσχωρήσεως. 

(3) Αποδοχή ή προσχώρησις θα πραγματοποιήται διά της καταθέσεως 
εγγράφου τινός περί αποδοχής ή προσχωρήσεως παρά τω Οργανιομώ όστις θα 
πληροφορή απάσας τας λοιπός Κυβερνήσεις τας υπογράψασας την παρούσαν Συμφωνίαν 
ή προσχωρήσασας εις αυτήν ως και τας συμβαλλόμενος Κυβερνήσεις της Συμβάσεως 
περί εκάστης κατατιθέμενης αποδοχής ή προσχωρήσεως ως και της ημερομηνίας 
καταθέσεως της. 

'Αρθρον VI 
Έναρξις ισχύος 

(α) Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίση ισχύουσα έξ μήνας μετά την ημερομηνίαν 
κατά την οποίαν τρεις Συμβαλλόμενοι Κυβερνήσεις της Συμβάσεως θα έχουν 
υπογράψει άνευ επιφυλάξεως ως προς την αποδοχήν την.παρούσαν Συμφωνίαν ή θα 
έχουν καταθέοει τα έγγραφα αποδοχής ή προσχωρήσεως παρά των Οργανισμώ 
συμφώνως προς το Άρθρον V ανωτέρω, δοθέντος ότι τουλάχιστον δύο εξ αυτών των 
Κυβερνήσεων θα είναι Κυβερνήσεις Κρατών εις την επικράτειαν τυν οποίων είναι 
νηολογημένα πλοία εκτελούντα ειδικός μεταφοράς ή των οποίων οι υπήκοοι μετα
φέρονται διά πλοίων εκτελούντων τοιαύτας μεταφοράς. 

(β) 0 Οργανισμός θα πληροφορή τας Κυβερνήσεις, αι οποίοι υπέγραφαν 
άνευ επιφυλάξεως ή απεδέχθησαν ή προοεχώρασαν εις την παρούσαν Συμφωνίαν, 
και επίσης τος Συμβαλλόμενος Κυβερνήσεις της Συμβάσεως περί της ημερομηνίας 
κατά την οποίαν η Σ.υμφωνία θα αρχίση ισχύουσα. 

(γ) Διά τας Κυβερνήσεις, αι οποίαι κατέθεσαν το έγγραφον αποδοχής ή 
προσχωρήσεως κατά την διάρκειαν των αναφερομένων εν παραγράφω (α) του παρόντος 
Άρθρου έξ μηνών ή μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμφωνίας, 
η αποδοχή ή η προοχώρησις λαμβάνει ισχύν είτε απο της ενάρξεως της ισχύος 
της Συμφωνίας είτε μετά παροδον τριών μηνών από της ημερομηνίας καταθέσεως 
του εγγράφου οιαδήποτε ήθελε είναι η μεταγενέστερα ημερομηνία. 

'Αρθρον VII 
Τροποποιήσεις 

(α) Τροποποίρσις δΓΟμοθύμου Συμφωνίας: 
(ι) Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθή δι'ομόθυμου συμφωνίας 

μεταξύ των Κυβερνήσεων  Μερών αυτής. 
(it) Κατόπιν αιτήσεως οιασδήποτε Κυβερνήσεως  Μέρους της παρούσης 

Συμφωνίας, εκάστη προτεινομένη τροποποίησις δέον όπως κοινο
ποίήτα! υπό του Οργανισμού προς οπάοος τας Κυβερνήσεις  Μέρη 
της παροΰοπ·: Συμφωνίας τιοος εζέτασιν και αποδοχής υπ'αυτών. 
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( Μ Ι ) Οιαδήποτε τοιούτη τροποποίηση άρχεται ισχύουσα εξ μήνας μετά 
την ημερομηνίαν της αιιοδοχήζ της υφ'όλων των Κυβερνήσεων  Μερών 
της παρούσης Συμφωνίας. Κυβέρνησης  Μέρος της παρούσης 
Συμφωνίας η οποία δεν κοινοποιεί την αποδοχήν ή την απόρριφιν 
της τροποποιήσεως εις τον Οργανίσμδν εντδς δώδεκα μηνών από 
της ημερομηνίας της κοινοποιήσεως της υπό του Οργανισμού συμφώνως 
προς το. εδάφιον ( ι ι) της παρούσης παραγράφου λογίζεται ως απο

δεχθείοα την τροποποίησιν. 

(β) Τροποποίησις διό Διασκέφεως: 

( ι ) Κατόπιν αιτήσεως μιας ΚυβερνήοεωςΜέρους της παρούσης 
Συμφωνίας ουνυπογραφομένητ υπό του ενός τρίτου 
τουλόχιστον των Κυβερνήσεων  Μερών της παρούσης Συμφωνίας, 
δύναται να συγκληθή Διάσκεψις των Κυβερνήσεων τούτων υπό 
του Οργανισμού διό να εζετόση τροποποιήσεις εις την παροΰοαν 
Συμφωνίαν. 

( ι ι) Πάσα τροποποίησις υιοθετημένη υπό τοιαύτης διασκέψεως 
διό πλειοψηφίας των δύο τρίτων των παρουοών και ψηφιζουσών 
Κυβερνήσεων  Μερών της παρούσης Συμφωνίας θα κοινοποιήται 
υπό του Οργανισμού προς απάοας τας Κυβερνήσεις  Μέρη της παρούσης 
Συμφωνίας δ ι'αποδοχή ν. 

( Μ Ι ) Πάσα τροποποίησις κοινοποιουμένη εις τας Κυβέρνησε ιςΜέρη 
της παρούσης Συμφωνίας συμφώνως προς το εδάφιον ( ι ι ) της 
παρούσης παραγράφου άρχεται ισχύουσα έναντι πασών των Κυβερνή

σεων  Μερών της παρούσης Συμφωνίας δώδεκα μήνας μετά την 
ημερομηνίαν κατά την οποίαν η τροποποίηοις εγένετο αποδεκτή υπό 
των δύο τρίτων των Κυβερνήσεων  Μερών της παρούσης Συμφωνίας, 
εκτός 6Γεκείνας~τας Κυβερνήσεις α ι οποία ι προ της ενάρξεως 
ισχύος αυτής προβαίνουν εις δήλωσιν ότι δεν αποδέχονται 
την τροποποίησιν. 

Άρθρον VIII 

Καταγγελία 

(α) Η παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθή υφ'οιασδήποτε 
ΚυβερνήσεωςΜέρους αυτής οποτεδήποτε μετά την παρέλευσιν πενταετίας 
από της ημερομηνίας καθ'ήν η Συμφωνία άρχισε ισχύουσα ως προς την 
Κυβέρνησιν ταύτην. 

(β) Η καταγγελία πραγματοποιείται όιά καταθέσεως εγγράφου τινός παρά 
τω Οργανισμώ > ο οποίος θα πληροφορή τας λοιπός Κυβέρνησε ιςΜέρη της παρούσης 
Συμφωνίας περί εκάστης λαμβανομένης καταγγελίας και της ημερομηνίας λήψεως αυτής. 

(γ) Η καταγγελία λαμβάνει ισχύν μετά έν έτος, ή μετά από μεγαλύτερον 
διάστημα καθοριζόμενον εν τω εγγράφω από της λήψεως της υπό του Οργανισμού. 
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Άρθρον IX 

Εδαφικοί Επικράτεια ι 

(α) ( ι ) Τα Ηνωμένα Έθνη ε ι ς τας περιπτώσεις κατά τας οποίας 
ε ίνα ι η διοικούσα αρχή μιας εδαφικής επικρατείας, ή η συμβαλλόμενη 
Κυβέρνησις της Συμβάσεως η φέρουσα την ευθυνην των διεθνών σχέσεων 
μιας εδαφικής επικρατείας, Οφείλουν να διεξαγάγουν διαβουλεύσεις 
μετ'αυτής ε ι ς μίαν προσπάθειαν ώστε να επεκταθή η παρούσα Συμφωνία 
ε ι ς αυτήν την επικράτειαν και δύνανται διά γραπτής προς τον 
Οργανισμδν γνωστοποιήσεως να δηλώσουν οποτεδήποτε δτ ι η παρούσα 
Συμφωνία θα επεκταθή ε ι ς την τοιαύτην επικράτειαν. 

( ι ι ) Η παρούσα Συμφωνία θα επεκταθή ε ι ς την κατονομαζομένην 

εν τη γνωστοποιήσει επικράτειαν από της ημερομηνίας λήψεως της 

γνωστοποιήσεως ή απδ οιασδήποτε ετέρας ημερομηνίας καθοριζομένης 

εν τη γνωστοποιήσει. 

(β) ( ι ) Τα Ηνωμένα Έθνη, ή η Συμβαλλόμενη Κυβέρνησις της Συμβάσεως 
η οποία έχει προβή ε ις δήλωσιν συμφώνως προς την παράγραψον (α) 
του παρόντος Άρθρου, δύνανται οποτεδήποτε μετά την παρέλευσιν 
περιόδου πέντε ετών από της ημερομηνίας καθ'ήν η παρούσα Συμφωνία 
επεζετάθη ε ι ς οιανδήποτε εδαφικήν επικράτειαν διά γραπτής γνωστο

ποιήσεως επιδιδόμενης ε ι ς τον Οργανισμδν να δηλώσουν ότ ι η παρούσα 
Συμφωνία θέλει παύσει επεκτεινόμενη ε ι ς οιανδήποτε τοιαύτην ε π ι 

κράτειαν αναφερομένην εν τη γνωστοποιήσει . 

( ι ι ) Η παρούσα Συμφωνία θέλει παύσει επεκτεινόμενη ε ι ς οιανδήποτε 
κατονομαζομένην εν τη γνωστοποιήσει εδαφικήν επικράτειαν μετά έν 
έτος, ή μετά από μεγαλΰτερον χρονικόν διάσημα ως ήθελε καθοριοθή εν 
τη γνωστοποιήσει, από της ημερομηνίας λήφεως της γνωστοποιήσεως 
υπό του Οργανισμού. 

(γ) 0 Οργανισμός θα πληροφόρηση απάοας τας Κυβερνήσεις  Μέρη της παρούσης 
Συμφωνίας και τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμβάσεως περί της επεκτάσεως της παρούσης 
Συμφωνίας ε ι ς οιασδήποτε επικρατείας ουμφώνως προς τας διατάζε ις της παραγράφου 
( β ) , αναφερών ε ι ς εκάστην περίπτωσιν την ημερομηνίαν από της"οποίας η παρούσα 
Συμφωνία ήρξατο ή θα παύση ούτω επεκτεινόμενη. 

Άρθρον Χ 

Κατάθεσις και Καταχώρησις 

(ο) Η παρούσα Συμφωνία θα κατατεθή ε ι ς τα αρχεία του Οργανισμού και ο 
Γενικός Γραμματεύς αυτού θα διαβίβαση κεκυρωμένα αληθή αντίγραφα ταύτης προς 
απάοας τας υΰογράφαοος Κυβερνήσεις και προς πάοας τας λοιπός Κυβερνήσεις 
οι οποίοι προσχωθούν ε ι ς την παρούοαν Συυφωνίαν, 

(β) Ευθύς ως η παρούσα Συμφωνία ορχίοη ισχύουσα,αύτη θα 
καταχωρηθή υπό του Οργανισμού συμφύνως τ.ρος το Άρθρον 102 του Καταστατικού 
Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, 
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Άρθρον XI 
Γλώοοαι 

Η παρούσα Συυφωνία συνετόγη ε ις απλούν ε ι ς την 
Αγγλικήνκαι Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίοου 
αυθεντικών. Επίσημοι μεταφράσεις ε ι ς την Ρωσικήν και Ιοπανικήν 
θα παρασκευαστούν και θα κατατεθούν μετά του υπογεγραμμένου 
πρωτοτύπου. 

ΕΙΕ ΠΙΣΤΗΝ των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι όντες αρμοδίως 
προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπό των αντιστοίχων Κυβερνήσεων των 
υπέγραφαν την παρούσαν Συμιρωνίαν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ τη 6η Οκτωβρίου 1971. 

# 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κανόνες Επι3ατηγων Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1971 
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Κανών 1  Τίτλος 
Οι παρόντες Κανόνες θα τιτλοφορούνται ως οι <Κανόνες Επιβατηγών 

Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1971>. 
Κανών 2  Ορισμοί 

Διό τους σκοπούς των ταρδντων Κανόνων: 
(1) <Αρχή> σημαίνει την Κυβέρνησιν της Χώρας εις την οποίαν το 

πλοίον είναι νηολογημένον. 
(2) <Εγκεκριμένος> σημαίνει τον εγκεκριμένον υπό της Αρχής. 
(3) <Σύμβασις> σημαίνει την Διεθνή Σύμβασιν περί της Ασφαλείας 

της Ανθρωπινής Ζωής εν θαλόσση, 1960. 
(4) <Κανονισμοί> σημαίνει τους Κανονισμούς τους προοηρτημένους 

εις την Σύμβασιν* αναφορά εις τους Κανονισμούς τούτους θα 
σημαίνη αναφοράν εις τους εν λόγω Κανονισμούς ως ούτοι τροπο
ποιούνται υπό των παρόντων Κανόνων. 

(5) <Μίλιον> είναι 1,852μ. ή 6,080π. 
(6) <Ειδική μεταφορά> σημαίνει την μεταφορών μεγάλου αριθμού επιβατών 

ειδικής μεταφοράς διά θαλάσσης επί διεθνών πλόων εντός της 
περιοχής της καθοριζομένης κατωτέρω (ως εμφαίνεται εις τον χάρτην 
του Συμπληρώματος Ι των παρόντων Κανόνων): 
 προς νότον ορίζεται υπό του παραλλήλου νοτίου γεωγραφικού πλάτους 
20°Ν. από της ανατολικής ακτής της Αφρικής μέχρι της δυτικής ακτής 
της Μαδαγασκάρης, εκείθεν δε αι Δυτικοί και Βόρειοι ακταί της 
Μαδαγασκάρης μέχρι του Ανατολικού γεωργαφικού μήκους 50°Α, εκείθεν 
δε ο μεσημβρινός γεωγραφικού μήκους 50° Α. μέχρι το γεωγραφικόν 
πλάτος 10° Ν., εκείθεν δε η λοξοδρομική καμπύλη εις σημείον πλάτους 
3° Ν. και μήκους 75° ΑΜ εκείθεν δε η λοξοδρομική καμπύλη εις 
οημαίον γεωγραφικού πλάτους 11° Ν. και μήκους 120 Α.., εκείθεν δε ο 
παράλληλος γεωγραφικού πλάτους 11° Ν.μέχρι του μήκους 141° 03' Α. 

 προς ανατολάς ορίζεται υπό του μεσημβρινού ανατολικού 
γεωγραφικού μήκους 141 03 Α.από του γεωγραφικού πλάτους 
11 Ν.μέχρι της νοτίας ακτής της Νέας Γουϊνέας, εκείθεν δε α ι 
νότιοι δυτικοί και βόρειοι ακταί της Νέας Γουϊνέας μέχρι του 
σημείου μήκους 141° 03' Α., εκείθεν δε η λοξοδρομική καμπύλη 
από της βορείας ακτής της νέας Γουϊνέας εις το σημείον^πλάτους 

10 Β εις την Βορειο-ανατολικήν ακτήν της νήσου Μιντανάο, εκείθεν 
δε α ι δυτικοί ακταί των νήσων LEYTE, SAMAR και LUZON μέχρι του 
λ ι μένος του SUAL (νήσος LUZON), εκείθεν δε η λοξοδρομική καμπύλη 
από του λ ι μένος του 5UAL μέχρι του HONG KONG. 
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 προς βορράν ορίζεται από της νοτίου ακτής της Ασίας από του HONG KONG 

μέχρι του Εουέζ. 

 προς δυσμάς ορίζεται υπό της ανατολικής ακτής της Αφρικής από του 
Σουέζ μέχρι του σημείου πλάτους 20 Ν. 

(7) <Διεθνής πλούς> σημαίνει τον πλουν εντός της περιοχής της 
καθοριζομένης εις την παράγραφον (6) του παρόντος Κανόνος εκ 
λ ι μένος Χώρος εις την οποίαν η παρούσα Ιΰμβαοις εφαρμόζεται προς 
λ ς. μένα εκτός της Χώρας ταύτης ή αντιστρόφως. Διό τον σκοπόν 
τούτον εκτάστη επικράτεια, διό τας διεθνείς σχέσεις της οποίας 
μιά συμβαλλόμενη εις την Ιύμβασιν Κυβέρνησις είναι υπεύθυνος 
ή διό την οποίαν τα Ηνωμένα Έθνη είναι η διοικούςα αρχή, θεω

ρείται διακεκριμένη Χώρα. 

(8) <Βραχΰς διεθνής πλούς> σημαίνει διεθνή πλουν εντός της περιοχής 
της καθοριζομένης εις την παρδγραφον (6) του παρόντος Κανόνος, 
κατά την δ ι όρκε ι αν του οποίου το πλοίον δεν απομακρύνεται πλέον 
των 200 μιλίων εκ τίνος λιμένος ή τόπου εις τον οποίον οι επιβάται 
και το πλήρωμα θα ηδύναντο να αφεθούν ασφαλείς και του οποίου 
το μήκος δενυπεβαίνει τα 600 μίλια μεταξύ του τελευταίου λιμένος 
προσεγγίσεως εις την Χώραν εκ της οποίας ο πλους αρχίζει και του 
τελικού λιμένος προορισμού. 

(9) <Επιβότης> σημαίνει παν πρόσωπον εκτός: 

(α) του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος ή ετέρων προσώπων 
χρησιμοποιουμένων ή απασχολουμένων υφ'οιανδήποτε ιδιότητα 
επί του πλοίου και διά εργασίας αυτού* και 

(β) των κάτω του ενός έτους νηπίων. 

_(10) <Ανοικτόν κατάστρυμα> σημαίνει το ανώτατον συνεχές κατάστρωμα 
το ολικώς ή μερικώς εκτεθειμένον ειςτας καιρικός συνθήκας 
και το οποίον μερικώς ή ολικώς δύναται να χρησιμοποιήται 
υπό των επιβατών. 

(11) <Ανώτερον κατόστρωμα> εις πλοία μετά πλευρικών ανοιγμάτων 
σημαίνει το κατάστρωμα κάτωθι του ανοικτού καταστρώματος. 

(12) <Επιβάτης ειδικών μεταφθρών> είναι ο επιβάτης ο μεταφερόμενος 
εις ειδικός μεταφοράς εντός χώρων επί του ανοικτού καταστρώμα
τος , επί του ανωτέρου καταστρώματος Π/και 
επί των διαμέσων καταστρωμάτων, τα οποία αρκούν δι 'ενδιαίτηοιν περισσοτέρων 
από οκτώ επιβατών. 

(13) <Επιβατηγόν πλοίον ειδικών μεταφορών> σημαίνει μηχσνικώς 
προωθούμενο* επιβατηγδν πλοίον το οποίον μεταφέρει μεγάλον 
αριθμόν επιβατών ειδικής μεταφοράς. 



2728 
(14) <Νέον επιβατηγδν πλοίον ειδικών μεταφορών> σημαίνει επιβατη

γόν πλοίον ειδικών μεταφορών, του οποίου π τρδπις ετέθη ή 
το οποίον ευρίσκεται ε κ ανάλογον οτάδιον κατασκευής κατά ή 
μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμφωνίας, 
ή πλοίον το οποίον μεταφέρει επιβάτας ειδικής μεταφοράς διά 
πρώτην φοράν κατά ή μετά την ως άνω ημερομηνίαν. 

(15) <Υπάρχον επιβατηγδν πλοίον ειδικών μεταφορών> σημαίνει επιβα
τηγδν πλοίον ειδικών μετοφορών το οποίον δεν είναι νέον επι
βατηγδν πλοίον ειδικών μεταφορών. 

(16) <Σωσίβιος οχεδία> σημαίνει σωσίβιον σχεδίδν συμφωνούσαν είτε 
προς τον Κανονισμόν 15 είτε προς τον Κανονισμών 16 
του Κεφαλαίου III της Συμβάσεως. 

(17) <Πλευστική συσκευή> σημαίνει εξοπλισμόν επιπλεύσεως (εκτός 
των σωσιβίων λέμβων, των σωσιβίων σχεδίων, των κυκλικών 
σωσιβίων και ζωνών) προωριομένον να υποοτηρίζη ένα προδια
γεγραμμένον αριθμόν ατόμων, ευρισκομένων εις το ύδωρ και 
τοιαύτης κατασκευής ώστε να διατηρή το σχήμα του και τας 
ιδιότητας του. 

Κανών 3Εφαρμογή 
Οι παθόντες Κανόνες, εκτόο εάν άλλως ρητώς προβλέπεται, εφαρμόζονται 

επί νέων και υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων ειδικών μεταφορών. 

Κανών 4  Εξαίρεοις. 
δεν 

Πλοίον το οποίον/εκτελεί συνήθως διεθνε ίς πλόας, αλλά το οποίον ε ις 
εξαιρετικός περιπτώσεις οαα ι τε ί τα ι να πραγματοποίηση μεμονωμένον διεθνή πλουν, 
δύναται να εξαιρεθή υπό της Αρχής της υποχρεώσεως τηρήσεως οιασδήποτε απαιτήσεως 
των παρόντων Κανόνων εκτός του μέρους V, νοουμένου ότι συμφωνεί προς τας απαιτήσεις 
ασφαλείας αι οποίαι θεωρούνται επαρκείς κατά την γνώμην της Αρχής διά τον πλουν 
τον οποίον πρόκειται να εκτέλεση το πλοίον. 

Κανών 5  'Εκδοσις Πιστοποιητικών 

(1) Επιπροσθέτως του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου και του 
Πιστοποιητικού Εξαιρέσεως του προβλεπομένου υπό της Συμβάσεως, Πιστοποιητικόν 

καλοΰμενον Πιστοποιητικόν Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου Ειδικών Μεταφορών θα εκδ ί 

δεται ε ι ς το επιβατηγδν πλοίον ειδικών μεταφορών κατόπιν εξετάσεως και επιθεω

ρήσεως και εφ'δοον τούτο συμφωνεί προς τας απαιτήσεις των παρόντων Κανόνων. Το 
Πιστοποιητικόν τούτο θα εκδίδεται διά περίοδον ουχί μεγαλυτέραν των δώδεκα 
μηνών.. 0 τύπος του Πιστοποιητικού δέον να ε ί να ι ο του υποδείγματος δπερ παρατί

θεται ε ι ς το Συμπλήρωμα I I των παρόντων Κανόνων. 

(2) Το Πιστοποιητικόν Αοφολείας Επιβατηγού Πλοίου Ειδικών Νεταφορών θα 
εκδίδεται υπό της Αρχής ή υπό οιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού αρμοδίως εξουσιο

δοτημένου υπ'αυτής. Εις εκόοτην περίπτωσιν η Αρχή θα φέρη πλήρη ευθύνην διά το 
Πιστοποιητικόν. 
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(3) Κυ3έρνησις;Μίρο.ς της Συμβάσεως και της παρούσης Ιυ^Φωνίσς δύναται, 
τη αίτησε; Αρχής τινός ούσης ΚυΒερνήσεως ίδρους της Συμβάσεως και της παρούσης 
Συμφωνίας, να προ3ή εις επιθεώρησιν πλοίου τινός, και εάν ικανοποιηθή ότι α ι 
απαιτήσεις των παρόντων Κανόνων πληρούνται, θα εκδώση εις το πλοίον πιστοποιητικό 
ουμφώνως προς την παρούσαν Συμφωνίαν. Παν πιοτοποιητικόν ούτως εκδιδόμενον 
δέον να περιέχη μίαν δήλωσιν αναφέρουσαν ότι τούτο έχει εκδοθή κατόπιν αιτήσεως 
της ΚυΒερνήσεως της Χώρας εις την οποίαν το .πλοίον είναι ή θα είναι νηολογημένον 
και ότι. θα έχη την ίδιαν ισχΰν και θα τυγχάνη της ιδίας αναγνωρίσεως ως πιοτοποιη
τικόν εκδοθέν συμφώνως προς την παρόγραφον (2) του παρόντος Κανόνος. 

Κανών 6  Ανόρτιοις των Πιστοποιητικών 
Πιστοποιητικά ή κεκυρωμένα αντίγραφα τούτων εκδιδόμενα κατά την 

παρούσαν Συμφωνίαν θα αναρτώνται εις εμφανή και ευπρόσιτον θέοιν επί του πλοίου. 

Κανών 7  Αναγνώριοις Πιστοποιητικών 
Πιστοποιητικά Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφορών 

εκδιδόμενα κατ'εξουσιοδότησιν ΚυΒερνήοεωςΜέρους της παρούοης Συμφωνίας δέον 
να οναγνωρίζωνται υπό των λοιπών Κυ3ερνήοεωνΜερών της παρούσης Συμφωνίας 
ως έχοντα την αυτήν ιοχύν ως και τα πιστοποιητικά τα εκδιδόμενα υπ'αυτών. 

Κανών 8  Μερική Διοφοροποίησις Όρων των Πιστοποιητικών 
(1) Εάν κατά την διόρκειαν συγκεκριμένου τινός πλου πλοίον τι μεταφέρει 
αριθμόν προσώπων κατώτερον του ολικού αριθμού του αναγραφομένου εις το Πιοτο
ποιητικόν Επιβατηγού Πλοίου Ειδικών Μεταφορών και είναι επομένως, συμφώνως προς 
τας διατάξεις των παρόντων Κανόνων, ελεύθερον να μεταφέρη μικρότερον αριθμόν 
οωσι.βίων λέμβων και λοιπών σωστικών μέοων από τον αναγραφόμενον εις το Πιοτοποιη
τικόν, υπό της Αρχής ή υφ'οιουδήποτε ετέρου προσώπου ή οργανισμού αναφερομένου 
εις τον Κανόνα 5 της παρούσης Συμφωνίας δύναται να εκδίδεται έν Παράρτημα. 

(2)  Το Παράρτημα τούτο θα καθορίζη ότι υπ'αυτάς τάς ουνθήκας δεν υπάοχει 
παρα3ίαοις των διατάξεων των παρόντων Κανόνων, θα επισυνάπτεται εις το Πιοτο
ποιητικόν και θα υποκαθιστά τούτο εις ό,τι αφορά εις τα σωστικά μέσα. θα είναι 
ιοχυρόν μόνον διά τον πλουν διά τον οποίον εξεδόθη. 

Κανών 9  Προνόμια 
Επίκλησις των εκ της παρούσης Συμφωνίας απορρεόντων προνομίων υπέρ 

οιουδήποτε πλοίου δεν είναι δυνατή, εκτός εάν τούτο κατέχη έγκυρον Πιοτοποιητικόν 
Ασφαλείας ΕπιΒατηγου Πλοίου Ειδικών Μεταφορών. 

ΜΕΡΟΣ II. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Κανών 10  Εφαρμογή 

Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 1(α) του Κεφαλαίου 
II της Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως ακολούθως: 

(1) Εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται, το παρόν Μέρος εφαρμόζεται εις 
νέα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών. 
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(2) Εις περίπτωσιν υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων ειδικών 

μεταφορών τα οποία δεν πληρούν ήδη τας διατάζεις των παρόντων 
Κανόνων αναφορικώζ προς νέα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών, 
η διαρρύθμισις εκάστου πλοίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 
Κανόνος 14, θα εξετάζεται υπό της Αρχής και όοαι εκ των βελτιώ
σεων είναι πρακτικώς δυνατοί θα πραγματοποιούνται 
ουχί αργότερον από της παρελεύσεως δώδεκα μηνών από της 
ημερομηνίας κατά την οποίαν η παρούσα Συμφωνία άρχεται 
ισχύουσα προς τον σκοπδν εξασφαλίσεως ηυξημένης ασφαλείας 
εις την κατασκευήν κατά τον μέγιστον δυνατόν 3αθμδν τον 
οποίον οι περιστάσεις των ειδικών μεταφορών επιτρέπουν. 

Κανών 11  Εξαιρέσεις 
Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 1(γ) του Κεφ. II 

της Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως εξής: 
Πλοία εκτελούντα πλδας μεταξύ εγγύς ευρισκομένων γειτονικών 
λιμένων δύο ή περισσοτέρων Χωρών δύνανται να εξαιρεθούν υπό της 
Διοικήσεως εξ οιασδήποτε ειδικής απαιτήσεως του παρόντος Μέρους, εφ'όσον: 
(ι) α ι Κυβερνήσεις των Κρατών εις τα οποία κείνται τοιούτοι λιμένες 

ικανοποιούνται ότι η προστατευόμενη φύσις και α ι συνθήκαι των 
πλόων μεταξύ τοιούτων λιμένων καθιστούν αδικαιολδγητον ή μη 
αναγκαίαν την εφαρμογήν τοιούτων απαιτήσεων* και 

(ιι) κατά την διάρκειαν του πλου των, τα πλοία δεν απομακρύνονται 
περισσότερον των 20 μιλίων από την πλησιεστέραν ξηράν εκτός εάν 
διασχίζουν κόλπους οπότε η απόστασις αύτη δέον να μη υπερβαίνη 
τα 30 μίλια. 

Κανών 12  Επιτρεπόμενον Μήκος Διαμερισμάτων 
(1) Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 5(γ) του 
Κεφαλαίου II της Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως εξής: 

Το κριτήριον υπηρεσίας: Διά παν πλοίον δεδομένου μήκους ο 
κατάλληλος συντελεστής υποδιαιρέσεως θα προσδιορίζεται τη 
βοηθεία του αριθμητικού κριτηρίου υπηρεσίας, ως τούτο δίδεται 
διά του κάτωθι τροποποιημένου τύπου: 

Μ + 1.75Ρι 
Cs = 72 1 

V + Ρ,  Ρ 
ένθα 0 ς = αριθμητικδν κριτήριον* 

Μ = ο όγκος του χώρου μηχανών, ως ούτος ορίζεται 
εν τω Κανονισμώ 2 του Κεφ. II, συν τη προσθήκη εις 
αυτόν του όγκου οιασδήποτε μονίμου δεξαμενής 
καυσίμου πετρελαίου τυχόν ευρισκομένης άνωθεν του 
εσωτερικού πυθμένος και έμπροσθεν ή όπισθεν του 
χώρου μηχανών" 
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= ο συνολικός όγκος του πλοίου κάτωθεν της γραμμής 
ορίου βυθίσεως" 

= ο συνολικός όγκος των χώρων επιβατών κάτωθεν της 
γραμμής ορίου βυθίσεως ως ούτοι _ρρ_ίζονται εν τω 
Κανονιομώ 2 του Κεφαλαίου ΙΓ 

= Ρ+0.0373 LN+2.13A (εις κυβικά μέτρα), ή 
Ρ1 = Ρ+0.4 LN+7A (εις κυβικούς πόδας) 

2 ' 2 
ένθα Α = η ολική επιφάνεια εις m η ft των χώρων των υπολο

γιζόμενων διά τον προσδιορισμόν του αριθμού των μετα
φερομένων επιβατών ειδικών μεταφορών και κειμένων 
άνωθεν της γραμμής ορίου βυθίσεως περιλαμβανομένης 
της επιφανείας οιουδήποτε χώρου διαθέτοντος περισσό
τερος των οκτώ κλινών. Δεν περιλαμβάνεται η επιφάνεια 
των χώρων των καταλαμβανόμενων υπό μαγειρείων 
τραπεζαριών, αποχωρητηρίων, τουαλεττών, αποθηκών απο
σκευών, νιπτήρων, αναρρωτηρίων και χώρων αναψυχής 
των επιβατών διαμέσων καταστρωμάτων" 

L = το μήκος του πλοίου ως ορίζεται εν τω Κανονισμώ 
2 του Κεφ. II* 

Ν r ο ολικός αριθμός κλινών των μετά κλίνης επιβατών των 
μεταφερομένων άνωθεν του ορίου βυθίσεως, του μετά κλίνης 
επιβάτου οριζομένου ως επιβάτου εις καμπίναν εις την 
οποίαν ενδιαιτώνται ουχί πλείονες των οκτώ επιβατών. 

(2) Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 5(6) (ιν) 
του Κεφ. II της Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως εξής: 

 Αι διατάζεις του εδαφίου (·ιι) της παρούσης παραγράφου θα εφαρμό
ζωνται επίσης εις πλοία οιουδήποτε μήκους, τα οποία επιτρέπεται να 
μεταφέρουν ολικόν αριθμόν επιβατών μη υπερβαίνοντα τον 

2 
μικρότερον εκ των αριθμών L /117 (L εις μέτρα) ή τον 
? 
L /1260 (L εις πόδας) ή 280, και εκ των οποίων (επιβατών) ο 
αριθμός των μετά κλίνης επιβατών δεν υπερβαίνει τον μικρότερον 

2 ρ 
εκ των αριθμών L /650 (L εις μέτρα) ή τον t /7000 (L εις πόδας) 
ή 50. Εις πλοία μήκους 131 μέτρα (430 πόδας) και άνω εις τα 
οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αύτη, η υποδιαίρεσις όπισθεν 
του πρωραίου στεγανού ζυγοοταθμίσεως θα διέπεται υπό του 
συντελεστού ίσου προς μονάδαν. 

(3) Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, αι διατάζεις των Κανονισμών 4(6) 
και 5(ε) του Κεφ. II της Συμβάσεως δεν θα εφαρμόζωνται εις οιονδήποτε πλοίον εις το 
οποίον επιτρέπεται, συμφώνως προς τον Κανονισμό 27(γ)(ιιι) του Κεφ. III, να μεταφέοη 
επιβάτας καθ'υπέρβασιν των διατιθεμένων σωσιβίων λέμβων επί του πλοίου. 
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Κανών 13 - Έμφορτοι Ίσαλοι Γρομμαί Υποδίαιρέοεως 
(1) Διό τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 11(3) του Κεφ. II της 
Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως εζής: 

Αι καθοριζόμενοι και σημαινόμενα ι έμφορτοι ίσαλοι γράμμαί υποδιαιρέσεως θα 
αναφέρωνται εττί του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου Ειδικών 
Μεταφορών και θα διακρίνωνται όιά της ενδείξεως D.1 εμφαινοΰοης τον κύριον 
προορισμδν του πλοίου ως επιβατηγού και D.2, D.3, κλπ. εμφαινουσών τας 
εναλλακτικός συνθήκας λειτουργίας του πλοίου. 

(2) Διό τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 11(δ) του Κεφ. II της 
Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως ακολούθως: 

Το ύφος εξάλων το αντιστοιχούν εις εκάστην εγκεκριμένην' έμφορτον ίσαλον 
γραμμήν υποδιαιρέοεως, ως και αϊ συνθήκαι λειτουργίας διά τας οποίας 

εγκρίνεται δέον να αναφέρωνται σαφώς εις το Πιστοποιητικόν Ασφαλείας Επιβα
τηγού Πλοίου Ειδικών Μεταφορών. 

Κανών 14Μηχονολογικοί και Ηλεκτρολογικοί Εγκαταστάσεις, και Μέσα 
Προστασίας Εντοπισμού κοι Κοτασβέοεως Πυρκαϊός. 

Τα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών οφείλουν να ανταποκρίνωνται πλήρως προς 
τας απαιτήσεις των Μερών Γ,Δ,Ε, και ΣΤ'του Κεφαλαίου II της Συμβάσεως, εφαρμοζομένων 
εις τα επιβατηγά πλοία, εκτός εις 6,τι αφορά εις τους κάτωθι Κανονισμούς: 
(1) Τα νέα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών δέον να ικανοποιούν πλήρως: 

(α) τας διατάζεις των Κανονισμών 42 και 68, πλην των 
αναφερομένων εις την εγκατάστασιν των περί φραγμάτων 
των κλιμακοστασίων εις τους χώρους ενδιαιτήσεως των 
επιβατών ειδικών μεταφορών' 

(β) τας διατάζεις των Κανονισμών 34,51 κοι 52, πλην των αναφερομέ
νων εις χώρους ενδιαιτήσεως επιβατών ειδικών μεταφορών και 

(γ) τας διατάζεις των Κανονισμών 59 και 61, εφ'όσον διατίθενται 
τοιούτο συστήματα. 

(2) Τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών δέον να ικανοποιούν: 
(α) κατά το μέτρον του λογικού και δυνατού τας διατάζεις των Κανο

νισμών 24(3), 25(6)  (η), 27(3), 29,/ 3744, 49, 53 κοι 68. 
Ιδιαιτέρα προσοχή δέον να δοθή εις την ύπαρζιν επαρκούς αριθμού 
μέσων διαφυγής" 

(β) κατά μέγα ποσοστόν τας διατάζεις των Κανονισμών 27(a) (ι ι) έως 
(νιιι), 45, 46(α)(Β), 58(0)  (στ) και 64(3)  (Ό* 

(γ) εζ ολοκλήρου τας διατάζεις των Κανονισμών 51 και 52, πλην εις 
δ,τι αφορά εις χώρους ενδιαιτήοεως επι3ατών ειδικών μεταφορών' 

(δ) εζ ολοκλήρου τας διατάζεις του Κανονισμού 36, εκτός εις 6,τι 
αφορά τα μεμονωμένα υπεροτεγάσματα (ISOLATED DECKHOUSES)τα μη 
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περιλαμβάνοντα χώρους ενδιαιτήσεως και το εκτεθειμένα καταστρώματα 
άτι να δύνανται να είναι εκ ξύλου εφ'όσον λαμβάνονται κατασκευα

στικά μέτρα προστασίας κατά της πυρκαϊάς κρινόμενα ικανοποιητικά 
υττό της Αρχής* 

(ε) τας διατάζεις των Κανονισμών 59 έως 62, εφ'όσον υφίστανται 
τοιαύτα συστήματα" 

(ζ) τας διατάζεις του Κανονισμού 34 καθ'ό μέτρον αύται αντανακλώνται 
εις τους αναφερομένους εν τοις εδαφίοις (α) έως (ε) της παρούσης 
παραγράφου Κανονισμούς εκτός εις 6,τ ι αφορά εις τον χώρον 
ενδιαιτήοεως επιβατών ειδικών μεταφορών. 

ΜΕΡΟΣ I I I ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, Κ.Λ.Π. 

Κανών 15  Εφαρμογή 

Δ ιά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων,ο Κανονισμός 1 του 
Κεφαλαίου I I I της Συμβάσεως αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

(1) Εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται, το παρόν Μέρος εφαρμό

ζεται εις νέα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών. 

(2) Εις περίπτωσιν υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων ειδικών μεταφορών 
τα οποία ήδη δεν πληρούν τας διατάζεις των παρόντων Κανόνων 
των σχετικών προς τα νέα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών, 
οι διαρρυθμίσεις εκάστου πλοίου θα μελετώνται υπό της Αρχής και 
όσοι εκ των βελτιώσεων είναι πρακτικώς δυνατοί θα πραγματοποιώνται 
ουχί αργότερον από της παρελεύσεως δώδεκα μηνών από της ημερο

μηνίας ενάρζεως ιοχΰος της παρούσης Συμφωνίας προς τον σκοπόν 
εζασφαλίσεως ουσιαστικής συμμορφώσεως προς τας αρχάς του παρόντος 
Μέρους. 

Καν6ν 16  Εζαΐρεσις 

Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 3(α) του 
Κεφαλαίου I I I της Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως ακολούθως: 

Πλοία εκτελοΰντα πλδας μεταζύ εγγύς ευρισκομένων γειτονικών 
λιμένων δύο ή περισσοτέρων Χωρών δύνανται να εζαιρεθούν 
υπό της Αρχής εζ οιασδήποτε ειδικής απαιτήσεως του παρόντος 
Μέρους εφ'όσον: 

( ι ) α ι Κυβερνήσεις των Κρατών εις τα οποία κείνται τοιούτοι 
λιμένες ικανοποιούνται λότι η προστατευόμενη φύσις και αι 
συνθήκαι των πλόων μεταζύ τοιούτων λιμένων καθιστούν 
αδικαιολόγητον ή μη αναγκαίαν την εφαρμογήν τοιούτων 
απαιτήσεων* και 

( ι ι ) κατά την διάρκειαν του πλου των, τα πλοία δεν απομακρύνονται 
πλησιεστέρας 

περιοσότερον των 20 μιλίων εκ της /ξηρός εκτός εάν διασχίζουν 
κόλπους οπότε, η απόστασις αύτη δέον να μη υπερβαινη τα 30 
μ ί λ ι α . 
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Κονών 17 Σωσίβιοι Λέμβοι, Σωσίβιοι Σχεόίοι και Πλευστικοί Συοκευοί 
(1) Δ ι ά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 27(B) του 
Κεφαλαίου III της Συμβάσεως θα αντικοταστοθή ως εξής: 

Τα επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών τα εκτελούντα διεθνείς 
πλόας οι οποίοι δεν είναι βραχείς διεθνείς πλόες δέον να φέρουν: 

(ι) σωσιβίους λέμβους εις εκόστην πλευρών τοιαύτης συνολικής 
χωρητικότητος ώοτε να δύναται να εξυπηρετήται το ήμισυ 
του συνολικού αριθμού των επί του πλοίου επιβατών. 
Νοείται ότι η Αρχή δύναται να επιτρέψη την αντικατάστασιν 
σωσιβίων λέμβων διά σωσιβίων σχεδίων της ιδίας ολικής χωρη
τικδτητος προς τας αντικαθισταμένας λέμβους, μέχρις εκείνου του 
ορίου ώστε πάντοτε α ι παραμένουσα ι σωσίβιοι λέμβοι εκάστης 
πλευράς να δύνανται να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον το 35 τοις 
εκατόν των επιβατών" 

(ι ι) σωσιβίους σχεδίας συνολικής χωρητικότητος ικανής διά την 
εξυπηρέτησιν 10 τοις εκατόν του συνολικού επί του πλοίου 
αριθμού επιβατών, ως και πλευστικάς συσκευάς διά 15 τοις 
εκατόν του αριθμού τούτου. 

(2) Διά. τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων ο Κανονισμός 27 (γ)(ιιι) 
του Κεφαλαίου III της Συμβάσεως θα αντικατασταθή ως ακολούθως: 

Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου γ(11> εις οιονδήποτε 
πλοίον εκτελούν βραχείς διεθνείς πλδας, ο αριθμός των μεταφερο
μένων προσώπων δεν θα υπερβαίνη την ολικήν χωρητικότητα των υπαρ
χουσών σωσιβίων λέμβων συμφώνως προς τα εδάφια (γ)(ι) και (γ)(ιι) 
του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν η Αρχή κρί\ίη ότι τούτο 
καθίσταται ανάγκαίον λαμβανομένου υπ'όφιν του όγκου της κυκλο
φορίας. 

(3) Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 27 (γ)(ιν) 
του Κεφ. III της Συμβάσεως αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Όπου συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (γ)(ιιι) η Αρχή 
έχει επιτρέψει την μεταφοράν προσώπων καθ'υπέρβασιν της χωρη
τικότητος των σωσιβίων λέμβων και ικανοποιείται ότι είναι πρακτικώς 
αδύνατον εις το πλοίον τούτο να στοιβαχθοΰν αι σωσίβιοι σχεδίοι 
αι φερόμενοι συμφώνως προς το εδάφιον (γ)(ιι), δύναται να 
επιτρέφη μείωσιν του αριθμού των σωσιβίων λέμβων υπό τας εξής 
προϋποθέσεις: 
(1) ο αριθμό5 των σωσιβίων λέμβων, εις την περίπτωσιν πλοίων 

μήκους 58 μέτρων (190 ποδών) καί άνω, ουδέποτε 
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θα είναι ελόοοων των τεσσάρων, φερομένων, ανά δύο εις εκόοτην 
πλευρόν του πλοίου, ε κ δε την περίπτωσιν πλοίων μήκους κάτω ' 
των 58 μέτρων (190 τιοδών) ουδέποτε θα είναι ελόοοων των δύο, 
φερομένων ανά μία εις εκόοτην πλευρόν του πλοίου* και 

(2) ο αριθμός των οωσιΒίων λέμβων και των σωσιβίων σχεδίων δέον 
να είναι πάντοτε επαρκής διό να εξυπηρετή το σύνολον του 
αριθμού των ατόμων επί του πλοίου" 

(3) όπου αι διατιθέμενοι σωσίβιοι λέμβοι δεν παρέχουν την υπό 
της Στήλης Γ του Πίνακος του Κανονισμού 28 του Κεφ. III 
απαιτουμένην χωρητικότητα, η Αρχή θα προσπαθήση να εζασιρα-
λίση ότι διατίθενται σωσίβιοι σχεδία ι ικανοί να καθελκυσθούν 
υπό εγκεκριμένων μέσων καθελκύσεως και τοιαύτης συνολικής 
χωρητικότητος ώστε να καλύπτεται η διαφορά μεταξύ της 
χωρητικδτητος των φερομένων επί του πλοίου σωσιβίων λέμβων 
και της χωρητικότητος της απαιτουμένης υπό της Στήλης Γ του 
Πίνακος, α ι δε διατιθέμενοι συσκευαί καθελκύοεως δέον να τοπο-
θετωνται ως προβλέπεται εν τω Κανόνι 18. 

Διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 27 (γ)(ν) και (νι 
III της Συμβάσεως θα αντικαταοταθή ως ακολούθως: 

Έκαστον επιβατηγόν πλοίον ειδικών μεταφορών εκτελούν βραχείς 
διεθνείς πλόας δέον να φέρη, επιπροσθέτως των απαιτουμένων υπό 
των διατάξεων της παρούσης παραγράφου σωσιβίων λέμβων και 
σωσιβίων σχεδίων, σωσιβίους σχεδίας και πλευστικάς συσκευάς 
επαρκείς διά την εξυπηρέτησιν του 10 τοις εκατόν του ολικού 
αριθμού των επί του πλοίου προσώπων. Εις εκάστην περίπτωσιν όμως 
θα περιλαμβάνωνται εις το ανωτέρω 10 τοις εκατόν και σωσίβιοι σχεδίαι 
επαρκείς διά το 5 τοις εκατόν τουλάχιστον του ολικού αριθμού των 
προσώπων διά τα οποία προβλέπεται εζυπηρέτηοις υπό των σωσιβίων 
λέμβων των φερομένων επί του πλοίου τούτου. 
Διό τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 27 (γ) (νιι) του 

της Συμβάσεως θα αντικαταοταθή ως ακολούθως: 
Η Αρχή δύναται να επιτρέφη εις συγκεκριμένα πλοία ή εις 
κατηγορίας πλοίων το οποία διαθέτουν πιστοποιητικά 
βραχέων διεθνών πλόων να πραγματοποιούν πλόας 
υπερβαίνοντας τα 600 μίλια αλλ'ουχί τα 1200 μίλια, 
εφ'δοον τούτα φέρουν σωσίβιους λέμβους α ι οποίοι 
αρκούν διό το 70 τοις εκατόν των επί του πλοίου προσώπων 
και κατά τα λοιπά σημεία πληρούν τας διατάξεις 
της παρούσης παραγράφου. 
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Κανών 18 - Στοιβοοίο και Χειρισμός Σωσιβίων Λέμβων, Σωο13ίων 
Σχεδίων και Πλευοτικών Συσκευών. 

Διό τους σκοπού: των παρόντων Κανόνων, ο Κανονισμός 29 
(ιδ) (ι) του Κεφ. III της Συμβάσεως θα αντικαταοταθή ως ακολούθως: 

Εις επιβατηγά πλοία ειδικών μεταφορών εκτελούντα διεθνείς πλόας, 
οι οποίοι δεν είναι βραχείς διεθνείς πλδες, επί των οποίων 
φέρονται σωσίβιοι λέμβοι και συωσίβιοι οχεδίαι συμφώνως προς το 
εδάφιον (1)(ι) του Κανόνος 17 δέον να προβλέπωνται εγκεκριμένα μέσα 
καθελκόσεως επαρκή εις αριθμόν κατά την γνώμην της Αρχής ώστε να 
δύναται ο ως άνω αριθμός των σωσιβίων σχεδίων ο οποίος, ομού μετά 
των σωσιβίων λέμβων, απαιτείται συμφώνως προς το εν λόγω εδάφιον να 
παρέχηεξυπηρέτησιν εις πάντας τους ευρισκομένους επί του πλοίου 
και να καθελκύεται εντός του ύδατος έμφορτος μετά του επιτρεπομένου 
αριθμού προσώπων τον οποίον δύναται να εξυπηρέτηση εντός τριάκοντα 
λεπτών υπό συνθήκας ηρεμίας. Τα ούτω διατιθέμενα εγκεκριμένα 
μέσα καθελκύσεως θα κατανέμωνται, όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, εζ 
ίσου εις εκάστην πλευρόν του πλοίου και ουδέποτε θα είναι ελάσσονα 
του ενός δι'εκάστην πλευρόν. 
Νοείται ότι η Αρχή δύναται να επιτρέψη την ανυπαρξίαν των μέσων 
καθελκύσεως των σωσιβίων σχεδίων των φερομένων συμφώνως προς το 
εδάφιον (1)(ι) του Κανόνος 17 εφ'όσον αύτη ικανοποιείται ότι οι 
επιβάται δεν χρειάζεται να κατέλθουν πλέον των 7 μέτρων (30 ποδών) 
από του καταστρώματος επιβιβάσεως εις το ύδωρ. Αι τοιαύτα ι σωσίβιοι 
οχεδίαι δέον να μη οτοιβάζωνται επί του πλοίου εις ύφος μεγαλύτερον 
των 18 μέτρων (60 ποδών) υπεράνω του ύδατος. 
Δεν απαιτούνται μέσα καθελκύσεως διά τας προσθέτους 
σωσίβιους σχεδίας τας προβλεπόμενος υπό του εδαφίου 
(1)(ιι) του Κανόνος 17 διά το 10 τοις εκατόν πόντων των επί 
του πλοίου επιβαινόντων, αλλ'εκάστη σωσίβιος σχεδία φερομένη 
συμφώνως προς το ως άνω εδάφιον δέον να είναι τύπου δυναμένου 
να καθελκυσθή από τίνος μέσου καθελκύσεως, εφ'όσον προβλέπεται 
επί του πλοίου τοιούτον εγκεκριμένον μέσον καθελκύσεως. 

ΜΕΡΟΣ VI - ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
Κανών 19 - Γενικοί Διατάζεις 

Παρά τας διατάζεις του Κεφαλαίου VII της Συμβάσεως, τα επιβατηγά 
πλοία ειδικών μεταφορών δέον να μη μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, άτι να 
υποδιαιρούνται κατά κλάσεις εν τω Κανονισμώ 2 του Κεφαλαίου τούτου, εκτός 
ως προβλέπεται εν τω Κανονισμώ 8 του ιδίου Κεφαλαίου. 

ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Κανών 20 - Εφαρμογή 

Τα πλοία επί των οποίων η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται δέον όπως 
συμμορφούνται προς τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγιεινής (1969), λαμβανομένων 
υπ'όψιν των συνθηκών και της φύσεως του πλου κατά την έννοιαν των αναφερθέντων 
Κανονισμών Υγιεινής. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ I - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

'S 

^Λ 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ II 

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

(Επίσημη Οφραγίς) ( Χώρα ) 

δι'
 tvu διεθνή πλουν ειδικών μετανοούν 

ένα βραχΰ 
Εκδοθέν κατά τας διατάζεις της 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 1971 

Όνομα 
Πλοίου 

Διακριτικός 
Αριθμός ή 
Γράμματα 

Λιμήν 
Νηολογήσεως 

Ολική 
Χωρητι 
κότης 

Λεπτομέρεια ι πλόων 
άν υπάρχουν, επιτρε
πομένων υπό του Κανο
νισμού 27(γ) (νιι) 
του Κεφ. III της 
Συμβάσεως. 

Ημερομηνία 
θέσεως τρόπιδας 
{ιδέ οημείωσιν 
κατωτέρω) 

Η ΚυΒέρνηοις (Όνομα) πιστοποιεί 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (Όνομα) πιστοποιεί 

Ι. Ότι το ανωτέρω αναφερδμενον πλοίον έχει προσηκόντως επιθεωρηθή συμφώνως 
προς τας διατάξεις των Κανόνων των προσηρτημένων εις την Συμφωνίανδιά τα Επιβατηγά 
Πλοία Ειδικών Μεταφορών, 1971 εφαρμοζομένων εις πλόας εντός των περιοχών Ειδικών 
Μεταφορών. 
II. Ότι n επιθεώρησις έδειζεν ότι το πλοίον, οσάκις μεταφέοη επι βάτας 
ειδικών μεταφορών και έχη επ'αυτού ολικόν αριθμόν (πλήρωμα και επι βάτας) μη 
υπερβαίνοντα τα πρόσωπα, πληροί τας απαιτήσεις των προαναφερθέντων 
Κανόνων εις 6,τ ι άφορα εις: 

(1) τας διαρρυθμίσεις και λεπτομερείας στεγανής υποδιαιρέοεως. 
(2) τας κάτωθι εμφδρτους ίσαλους γοαμμάς υποδιαιρέσεως: 
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SJCOOTOI ίσαλοι γράμμαί 
υποδιαιρέσεως καθοριζόμενα ι 
και σημαινόμενα ι επί της 
πλευράς του πλοίου εις τον 
μέσον νομέα. (Κανύν 13 της 
Συμφωνίας τυν Επιβατηγών 
Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 
1971) 

D.1 
- D.2 

D.3 

Ύ'ΐ/Ος εξάλων Εφαρμόζεται οσάκις οι 
χώροι εις τους οποίους 
μεταφέτονται επι3αται 
περιλαμβάνουν τους 
εζής εναλλακτικούς 
χώρους 

(3) τα σωστικά μέσα τα ιτροβλεπόμενα 6t'ολικών αριθμόν 

προσώπων και ουχί πλειόνων, ήτοι: 

σωσίβιοι λέμβοι (περί λαμβάνουσα ι 
συσιβίους λέμβους μετά κινητήρος ή μηχανικώς 
προωθούμενος λέμβους) ι κάναί διά την εζυπηρέτησιν 

προσώπων και σωσίβιοι λέμβοι 
μετά κινητήρος δ ιαθετούσα ι ραδιοτηλενοαφιKIV 
εγκατάστασιν και φωτισμδν αναζητήσεως (περιλαμβα

νόμενοι ε ις τον ολικόν αριθμόν σωσιβίων λε'μβων ο 

οποίος δεικνυεται ανωτέρω) απαιτούσα ι 

ειδικευμένους ναυαγοσώοτας* 

σωσίβιοι σχεδία ι , διά τας οποίας απαιτούνται 
εγκεκριμένα μέσα καθελκύοεως. επαρκείς 

διά τον εξυπηρέτησιν 

προσώπων' και 

σωσίβιοι σχεδία ι , διά τας οποίας δεν απαιτούνται 
εγκεκριμένα μέσα καθελκύοεως, ι κάναί διά την 
εζυπηρέτησιν προσώπων" 

πλευοτικαί ουοκευαί ικαναί διά την συγκράτηοιν 
προσώπων * 

. . . κυκλικό σωσίβια" 

. . . σωσίβιοι ζ ύ ν α ι . 

(4) τον εζοτιλιομδν τυν ουσιβίων λέμβων και οχεδιύν 

ουμψώνως προς τας δ ι α τ ά ζ ε ι ς τυν Κανόνων" 

(5) τον εφοδιασμών του πλοίου διό τ ίνος σχοινοβόλου 

συσκευής και φοοητήζ ροδιοσυοκευής των σωσιβίων 

υέουν συμφύνως προς τας δ ι α τ ά ζ ε ι ς των Κανόνων. 
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III. Ότι από πάσης ετέρας απόψεως το πλοίον πληροί τας 
απαίτησε ι ζ των προσηρτημένων εις την παροΟοαν Συμφωνίαν Κανόνων καθ'ήν 
έκτασιν οι εν λόγω απαιτήσεις τυγχάνουν εφαρμογής επ'αυτου. 

Το παρόν Πιστοποιητικδν εκδίδεται κατ'εζουσιοδότηοιν της 
Κυβερνήσεως και θα παραμείνη εν ιοχΟϊ μέχρι την 
Εξεδόθη εις την ημέραν του 19... 

ΕνταΟθα τίθεται η Οφραγίς ή η υπογραφή της αρμοδίας αρχής 
διά την έκδοοιν του πιστοποιητικού. 

( σφραγίς) 

Εν περιπτώσει υπογραφής, η ακόλουθος παράγραφος δέον να 
προστίθεται: 

Ο υπογεγραμμένος δηλοί ότι είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένος 
υπό της προειρημένης Κυβερνήσεως να εκδδση το παρόν πιοτοποιη,τικόν. 

(υπογραφή) 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Αρκεί να αναφέρεται το έτος κατά το οποίον η τρδπις ετέθη 
ή κατά" το οποίον το πλοίον ευρίσκετο εις ανάλογον στάδιον 
κατασκευής, εξαιρέσει του έτους ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας 
διά τα Επιβατηγά Πλοία Ειδικών Μεταφορών, 1971, οπότε δέον να 
δίδεται η πραγματική ημερομηνία. 

Εις περίπτωσιν καθ'ήν έν πλοίον μετασκευάζεται 
ουμφώνως προς τον Κανόνα 2(14) της Συμφωνίας διά τα 
Επιβατηγά Πλοία Ειδικών Μεταφορών, 1971, δέον να 
δίδεται η ημερομηνία κατά την οποίαν ήρχιοαν αι εργαοίαι 
της μετασκευής. 
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ΙΙΡ2ΊΌΚ0ΛΛ0Ν "ΠΕΡΙ Τ2Ν ΑΙΙΑΙΤΗΣΕ2Ν ΔΙΑ ΤΟΥΣ Χ2ΡΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕ2Σ Τ2Ν ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙ2Ν ΕΙΔΙΚ2Ν ΜΕΤΑΦ0Ρ2Ν, 1973 

Αί Κυβερνήσεις -μέρη του* παρόντος Πρωτοκόλλου, 
.ΟΥΣΑΙ Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις τ ή ς ύ ι ε θ ν ο Ο ς Συ|λβάαεως 

π ε ρ ί τής Ασφαλε ίας τής Άνθρωπίνης Ζωής εν Θαλασσή, 1960 καί 
τή*ς Συμφωνίας old τά Ε π ι β α τ η γ ά Ηλο Γα Ειδικών Μεταφορών, 

1971* 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ οτι a t α π α ι τ ή σ ε ι ς των Κεφαλαίων I I κ α ί I I I 
τής αναφερθε ίσης Συμβάσεως θά ήδύ*ναντο.νά δΐαφοροποιηθοΟν ει'ς τήν 
π ε ρ ί π τ ω σ ι ν επιβατηγών πλοίων νηολογημένων ε ι ς τήν χώραν των κα ί 
έκτελούντων μεταφοράς μεγάλου άριθμοΟ επιβατών δν ε υ κ λ ί ν η ς ε ί ς 
ε ι ό ι κ ά ς μεταφοράς δπως π . χ . αί μεταφοραί προσκυνητών* 

ΑΝΑΓΝ2ΡΙΖ0ΥΣΑΙ τήν ανάγκην τής διαμορφώσεως γεν ικών κανόνων 
σχετ ικών προς τάς α π α ι τ ή σ ε ι ς δ ι ά τους χώρους έ ν υ ί α ι τ ή σ ε ω ς ει 'ς τά 
επ ιβατηγά πλοΓα ε ίδ ικών μεταφορών, οι όποΓοι νά συμπληροΟν τήν 
Συμφωνίαν δ ι ά τά επιβατηγά ΠλοΓα Ειδικών Μεταφορών, 1971* 

ΣΥΝΕΦ2ΝΗΣΑΣ ώς ακολούθως; 

ΑΡΘΡΟΝ Ι 

Γ ε ν ι κ α ί Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς δυνάμει τοΟ Πρωτοκόλλου 

Αι Κυβερνήσει ς-μέρη τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου αναλαμβάνουν 
νά εφαρμόζουν τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς του* παρόντος Πρωτοκόλλου κα ί των 
συνημμένων αύτω Κανόνων, οι όποΓοι θά συνιστούν άναπόσπαστον 
μέρος το0 παρόντος Πρωτοκόλλου· Πάσα αναφορά ει 'ς τ ό παρόν 
Πρωτόκολλον άποτελεΓ συγχρόνως κα ί άναφοράν ε ί ς τ ό Παράρτημα. 

ΑΡΘΡΟΝ I I 

'Εφαρμογή 

Τά πλοΓα ε ί ς τά δποΓα εφαρμόζεται τ ό παρόν Πρωτόκολλον 
ε ί ν α ι επιβατηγά πλοΓα έκτελοΟντα ε ί δ ι κ ά ς μεταφοράς καί νηολογημένα 
ε ί ς χώρας αί Κυβερνήσεις τών οποίων ε ί ν α ι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις 
τής ΔιεθνοΟς Συμβάσεως π ε ρ ί τής Ασφαλείας τή*ζ Ανθρωπινής Χωής 
έν Θαλασσή τοΟ 1960 ( έντεΟθεν άναφερομέβηζώς "ήΣύμβασις τοϋ* 
1960") καί μέρη τής Συμφωνίας δ ι ά τά *επιβατηγά ΠλοΓα Ει'όικών 
Μεταφορών, 1971 ( έντεΟθεν αναφερομένης ώς "ή^υμφωνία του* 1 9 7 1 " ) , 
ώς κ α ί μέρη τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου κα ί πλο ία νηολογημένα ε£ς 
εδάφη ε ί ς τά όποΓα Εχει έπεκταθή ή εφαρμογή τής Συμβάσεως τοΟ 1960, 
ή Συμφωνία του" 197*1 καί τό παρόν Πρωτόκολλον δυνάμει των 
σχετ ικών Άρθρων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟΝ I I I 

Κοινοποίησις Πληροφοριών 

Ai Κυβερνήσειςμέρη τοΟ Λαρ6ντοC Πρωτοκόλλου αναλαμβάνουν 
νά κοινοποιοΟν καί καταθέτουν ε ι ς τόν I.M.C.O, ( εν τοΓς έφεξες 
άναφερόμενον ώς "6 'Οργανισμός'

1
): 

(α) τά κείμενα νόμων, διαταγμάτων, διαταγών κανονισμών 
καί πδν έτερον ύλικόν τό όπόΓον δημοσιεύεται Ιπί 
διαφόρων θεμάτων εντός των πλαισίων το0 παρόντος 
Πρωτοκόλλου* 

(β) ίκανοποιητικόν αριθμόν αντιτύπων των ύπ'αυτών 
εκδιδομένων πιστοποιητικών συμφώνως προς τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 
τοΟ παρόντοζ Πρωτοκόλλου προς τόν σκοπόν κυκλοφορίας 
των μεταξύ τών Κυβερνήσεω«μερών τοΟ παρόντος 
Πρωτοκόλλου και επίσης μεταξύ των Συμβαλλομένων 
Κυβερνήσεων τ^ς Συμβάσεως του" 1°6θ" και 

( γ ) κατάλογον μή κυβερνητικών οργανισμών εξουσιοδοτημένων 
ύπ'αυτών ( τών κυβερνήσεων) δπως προβαίνουν so 'ονόματι 
των είς τήν λήψιν μέτρων δυνάμει του* παρόντος Πρωτοκόλλου 
προς τόν σκοπόν κυκλοφορίας του μεταξύ τών Κυβερνήσεων

μερών τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου καί επίσης μεταξύ τών 
Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων τής Συμβάσεως το0 1960. 

ΑΡΘΡΟΝ IV 

Υπογραφή, Αποδοχή καί Ιίροσχώρησις 

(α) Τό παρόν Πρωτόκολλον θά παραμείνη άνοικτόν προς ύπογραφήν 
έπί τρεΓς μήνας από τής σήμερον, έκτοτε δέ θά παραμείνη άνοικτόν 
διά προοχ£ρησιν· Αί Κυβερνήσειςμέρη τής Συμφωνίας τοΟ 1971 
δύνανται νά καταστο0ν μέρη «00 παρόντος πρωτοκόλλου δ ι ά : 

(C ) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν άποδοχήν* 

( I t ) υπογραφής υποκείμενης ε ί ς άποδοΛήν καί ακολουθούμενης 
ύπό αποδοχής * ή 

( t t t ) προσχωρήσεως· 

(β) Ηαχοδοχή ή ή προσ«ώρησις ©ά πραγματοπτιτήταΐ διά τής καταθέσεως 
έγγραφου τ ι ν ό ς περί αποδοχής ή προσχωρήσεως παρά τω Όργανισμφ 
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δστις θά πληροφορώ απάσας τάς λοιπάς Κυβερνήσεις τάς ύπογράψα'σας 
ή προσχωρησάσας ε ί ς τό παρόν Πρωτόπολλον ώς καί τάς Συμβαλ/λόμενας 
Κυβερνήσεις τής Συμβάσεως τού I960 περί έκαστης κατατιθέμενης 
αποδοχής ή προσχωρήσεως ώς καί τής ημερομηνίας καταθέσεως της . 

ΑΡ0ΡΟΝ V 

*Ί£ναρξις Ι σ χ ύ ο ς 

(α) Τ<5 παρόν Πρωτόπολλον θά άρχισα ισχύον ϊξ, μήνας μετά τήν 
ημερομηνίαν κατά τ ή ν οποίαν τρεΓΟ Κυβερνήσειςμέρη τής Συμφωνίας 
τοΟ 1971 θ(£ έχουν υπογράψει τούτο άνευ επιφυλάξεως ώς πρόζ τήν 
αποδοχήν fj Οά έχουν καταθέσει τά δγγραφα αποδοχής ή προσχωρήσεως 
ε ί ς τούτο παρά τφ Όργανισμφ συμφώνως πρ6ς τό δρθρον IV ανωτέρω, 
νοουμένου δτι τουλάχιστον δύο έκ τΟν Κυβερνήσεων τούτων θά ε ίνα ι 
Κυβερνήσεις Κρατών ε ί ς τήν έπικράτειαν τ<3ν οποίων νηολογούνται 
πλοΓα έκτελοΰντα ε ίδ ικάς μεταφοράς ή των οποίων οί υπήκοοι 
μεταφέρονται διά πλοίων εκτελούνταν τοιαύτας μεταφοράς. 

(β) Ό 'Οργανισμός θά πληροφορώ τάς Κυβερνήσεις. αί όποΓαι 
υπέγραψαν άνευ επιφυλάξεως ή άπεδέχθησαν ή προσεχώρησαν ε ί ς τ<5 
παρόν Πρωτόκολλο ν , καί επίσης τάς Συμβα&λά&#να< Κυβερνήσεις τής 
Συμβάσεως του* 1960 περί τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος 
του" παρόντος Πρωτοκόλλου· 

( γ ) &ιά τάς Κυβερνήσει C a t όποΓαι κατέθεσα^ τό 8γγραφον 
αποδοχής ή προσχωρήσεως/τήν διάρκειαν τδν έν παραγράφω (α) τοΟ 
παρόντος Άρθρου αναφερομένων (Q μηνών ή μετά τήν ημερομηνία ν καθ' 
τό παρόν Πρωτόπολλον *έτέθη έν ίσχΰΐ , ή αποδοχή ή ή προσχώρησις λαμβά

νε ι ίσχύν από τής ενάρξεως ισχύος τού παρόντος Πρωτοκόλλου ή 
τρεΓς μήνας μετά τήν ημερομηνίαν καταθέσεως τοΟ εγγράφου, οιαδήποτε 
έκ τδν δύο ημερομηνιών ήθελε ε ί να ι ή μεταγενέστερα. 

ΑΡΘΡΟΝ VI 

Τροποποιήσεις 

(α) Τροποποίησις οι "Ομόθυμου Συμφωνίας 

( t ) Τό παρόν Πρωτόκολλον δύναται νά τροποποιηθή δ ι ' 
ομόθυμου συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων—μερών 
αυτού". 

( t t ) Κατόπιν αιτήσεως οιασδήποτε Κυβερνήσεωςμέρους τοΟ 
παρόντος Πρωτοκόλλου, έκαστη προτεινομένη τροποποίησις 
θά κοινοπο.ιήται ύπό τοΟ 'Οργανισμού προς άπάσας τάς 
ΚυβερνήσειCμέρη τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου προς 
έξέτασιν καί άποδοχήν ύπ'αυτών. 
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( t t t ) Οιαδήποτε τ ο ι α ύ τ η τροποπο ίησ ι ς άρχετα ι ισχύουσα 

&ξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν τή*ς αποδοχής της 
ύφ'δλων των Κυβερνήσεωμμβρων του* παρόντος "Πρωτοκόλλου, 
Κυβέρνησις—μέρος τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου,ή όποια 
δέν κ ο ι ν ο π ο ι ε ί τήν άπούοχήν ή τήν άπόρριψιν τής 
τροποποιήσεως προς τ ό ν Όργαν ισμόν εντός δώδεκα 
μηνών από τής ημερομηνίας τής κοινοποιήσεων τ η ς 
ύπό τού" τ ε λ ε υ τ α ί ο υ συμφώνως προς τ ό εδάφιον ( t t ) 
τήςπ ιρούσης παραγράφου»θά θεωρήται οτι Ι χ ε ι 
άποδεχθή τήν τ ρ ο π ο π ο ί η σ ι ν . 

(β) Τροποποίησις δ ι ά Διασκέψεως 

( t ) Κατόπιν αιτήσεως μ ι δ ς Κυβερνήσεως—μέρους τοΟ 
παρόντος Πρωτοκόλλου, συνυπογραφεομένης ύπό τοΟ 
£νός τ ρ ί τ ο υ τουλάχ ιστον τό3ν Κυβερνήσεων—μερών 
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, θά συγκαλήταΐ ύπό τοΟ 
'οργανισμού" δ ιάσκεψ ι ς των Κυβερνήσεων τούτων Οιά νά 
έπιληφθ^| τροποποιήσεων ε ί ς τόν παρδν Πρωτόκολ.\ον. 

( t £ ) Π&Όα τ ρ ο π ο π ο ί η σ ι ς υ ιοθετούμενη ύπό μ ι α ς τ ο ι α ύ τ η ς 
διασκέψεως δ ι ά πλε ιοψηφίας των δύο τρι'των των 
παρευρισκομένων καί ψηφιζουσών Κυβερνήσεων—μερών 
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου θά κο ινοπο ιήτα ι ύπό τοΟ 
ΌργανισμοΟ προς άπάσας τ ά ς Κυβερνήσεις—μέρη τού" 

παρόντος Πρωτοκόλλου δ ι ' α π ο δ ο χ ή ν . 

( ί Π ) Πδσα τ ρ ο π ο π ο ι η σ ι ς κο ινοπο ιουμένη ε ί ς Κυβερνήσεις 
μέρη τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου κατά τό εδάφιον 
( t t ) *βής παρούσης παραγράφου δρχετα ι ισχύουσα δ ι ' 
απάσας τάς Κυβερνήσεις—μέρη τού" παρόντος Πρωτοκόλλου, 
εκτός δ ι ' έ κ ε ί ν α ς a t όποΓαι προ τής ενάρξεως ισχύος 
τή"ς τροποποιήσεως $θ*λον προβή ει'ς δήλωσιν δ τ ι δέν 
αποδέχοντα ι τήν τ ρ ο π ο π ο ί η σ ι ν , δώδεκα μήναζ μετά τήν 
ήμερομηνίαν καθ 'ήν ή τροποπο ίησ ι ς έ γ έ ν ε τ ο άπουεκτή 
ύπό των δύο τρ ί των των Κυβερνήσεων—μερών τοΟ 
■παρόντος πρωτοκόλλου» 

ΑΡΘΡΟΝ ν Τ γ 

Καταγγελία 

(α) Τό παρόν Πρωτόκολλον δύναται νά καταγγελθτ} ύς>'οιανδήποτε 
Κυβερνήσεως—μέρους αύτο0 οποτεδήποτε μετά τήν πάροόον π έ ν τ ε 
ετών από τ ή ς ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος τοΟ "Πρωτοκόλλου ώς 
προς τήν Κυβέρνησιν τ α ύ τ η ν . 
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(β) Ή καταγγελία πραγματοπσιεΓται δια καταθέσεως εγγράφου 
τ ι ν ό ί παρά τφ Όργανισμψ, ό όποιος θά πληροφορώ άχάσας τάς λοιπάς 
Κυβερνήσεις—μέρη του" παρόντος ΓΙρωτοκόλλου περί έκαστης 
λαμβανομένης καταγγελίας ώς και περί τής ημερομηνίας λήψεως αυτής, 

(γ) Ή καταγγελία λεμβάνει ίσχύν μετά ϊν έτος , ή" μετά άπό 
μεγαλύτερον διάστημα οίον καθορίζεται εν τψ εγγράφω ,άπό τής 
λήψεως της ύπό τού" ΌργανισμοΑ. 

ΑΡΘΡΟΝ VIII 

Έδαφικαί ' ϊίπικράτειαι 

(α) (Ι ) Τά Ηνωμένα "Εθνη ε ί ς τάς περιπτώσεις καθ'ας 
είναι ή διοικοΟσα αρχή μιας εδαφικής επικρατείας , 
ή οιαδήποτε Συμβαλλόμενη Κυβέρνησες τής Συμβάσεως 
τοΟ 1960,φέρουσα τήν εύθήνην Φιά τάς διεθνεΓς 
σχέσεις μιας εδαφικής επικρατείας οφείλουν τό 
συντομώτερον δυνατόν νά διαβουλεύωνται μετ'αυτής 
ε ί ς μίαν προσπάθειαν επεκτάσεως του" παρόντος 
Πρωτοκόλλου ε ί ς τήν εν λόγω έοαφικήν έπικράτειαν 
καί δύνανται οποτεδήποτε, δι'έγγραφου γνωστοποιήσεως 
προς τόν Όργανισμόν , νά δηλώσουν δτι τό παρόν 
Πρωτόκολλον θά,έπεκταθ^ καί ε ίς τήν το ι αύτην 
επικρατείαν. 

( I I ) Τό παρόν Ιίρωτόκολλον θέλει έπεκταθή ε ι , τήν έν τ^ 
γνωστοποιήσεικατανομαζομένην ίδαφικήν έπικράτειαν 

από τής ημερομηνίας λήψεως τήςγνωστοποιήσεως ή άπό 
τοιαύτης ετέρας ημερομηνίας οία ήθελε καθορισθή εν 
τ$ γνωστοπβιήσει. 

ι ■ 

(β) (Ι ) Τά 'Ηνωμένα "Εθνη, ή οιαδήποτε συμβαλλόμενη Κυβέρνησι 
τής Συμβάσεως το0 1960 ή οποία έχε ι προβή ε£ς 
δήλωσιν συμφώνως προς τήν παράγραφον (α) τοϋ παρόντος 
"Αρθρου, δύνανται, οποτεδήποτε μετά τήν πάροδον 
πενταετίας άπό τής ημερομηνίας επεκτάσεως τού" παρόντο· 
Πρωτοκόλλου ε ί ς οίανδήποτε έδαφικήν έπικράτειαν ,νά 
δηλώσουν δι 'έγγράφουγνωστοποιήσεωις επιδιδόμενης ε ί ς 
τόν Όργανισμόν δτι τ ό παρόν ΤΙρωτόκοΛλον θέλει παύσει 
έπεκτεινόμενον ε ί ς οιανδήποτε τοιαύτην έπικράτειαν 
οία καθορίζεται έν τί} γνωστοποιήσει^ 

( ί ί ) Τό παρόν Ιίρωτόκολλον θέλει παύσει επεκτεινόμενη ε ί ς 
οίανδήποτε τοιαύτην έπικράτειαν κατονομαζομένην έν 
tU γ «χπνποιήσει αετ<£ 2ν ΪΤΛΓ *·*Α ™«/ Λ.. * 
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τήςτνωστοποιήσεως ύπό τοϋ ΌργανισμοΟ, ΐ] μετά 
άπό παρέλευσιν τοιαύτης μακροτέρας περιόδου ©Γα 
ήθελε καθορισθώ έν τφ γνω'στοποιήσει. 

( γ ) Ό 'Οργανισμός θά πληροφορώ πάσας τάς Κυβερνήσειςμ;ίρη 
τοΟ παρόντος Πρωτόκολλον καί τάς Συμβαλλομένας Κυβερνήσεις τής 
Συμβάσεως τού* 1960 π ε ρ ί τη*ς επεκτάσεως τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου 
ει'ς otασδήπoτε επικρατείας κατά τήν παρά γράφο ν (α) τοΟ παρόντος 
Άρβρου και περί τοΟ τερματισμοΟ τής τοιαύτης επεκτάσεως κατά τάς 
δ ι α τ ά ξ ε ι ς τί[ς παραγράφου ( β ) , αναφερών ε ί ς έκαστη ν περίπτωσιν τήν 
ήμερομηνίαν από τής οποίας τό παρόν Πρωτόκολλον ήρξατο ή θά παύση 
οδτω έπεκτεινόμενον· 

ΑΡΘΡΟΚ IX 

Κατάθεσις και Καταχώρησις 

(α) Τό παρόν Πρωτόκολλον θά κατατεθ^ ε ί ς τά άρχεΓα τοΟ 
ΌργανισμοΟ καί & Γεν. Γραμματεύς τοΟ ΌργανισμοΟ 6ά διαβίβαση 
κεκυρωμένα άληθΑ ,αντίγραφα τούτου ε ί ς δλας τάς ύπογραψάααζ 
Κυβερνήσεις και*2ολας τάς λοιπάς Κυβερνήσεις αϊ όποΓαι προσχωροΟν 
ει'ς τό παρόν Πρωτόκολλον· 

(β) ϋύθύς ώς τό παρόν Πρωτόκολλον αρχ ίσε ι ίσχΟον τοΟτο θά 
καταχωρηθίΐ ύπό τοΟ ΌργανισμοΟ συμφώνως προς τό "Αρθρον 102 τοΟ 
καταστατικό© Χάρτου των Ηνωμένων Έθνδν· 

ΑΡΘΡΟΝ Χ 

Γλωσσάι 

Τό παρόν Πρωτόκολλον συνετάγη ε ί ς άπλοΟν ε ί ς τήν Άγγλικήν 
καί Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων δντων εξ Γσου αυθεντικών. 
'Επίσημοι μεταφράσεις ι_ίς τήν Ρωσική ν καί Ίσπαν ικήν θά 

παρασκευασθοΟν καί θά κατατεθοΟν μειά τοΟ υπογεγραμμένου πρωτοτύπου. 

Έ1Σ ΤΙΙ2ΤΗΝ των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι αρμοδίως προς 
τοΟτο εξουσιοδοτημένοι ύπό των αντιστοίχων Κυβερνήσεων των 
υπέγραψαν τό παρόν Πρφτόκολλον. 

ΕΓΕΝΕΤΟ Μ ΛΟΝΔΙΝΟ τ$ 13η Ι ο υ λ ί ο υ , 1973 . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΙΓΙΒΑΤΗΓ2Ν ΠΛ0Ι2Ν ΕΙΔΙΚ2Ν ΜΕΤΑΦ0Ρ2Ν 
( ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ Χ2Ρ0ΥΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕ2Σ) 

ΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΙ, 1 9 7 3 

ΜΕΡΟΣ Χ - ΓΕΝΙΚΑ 

Κανών 1 — TtHXoC 

Οι κανόνες σίτο ι τιτλοφορούνται ώς " οι περί Επιβατηγών 
Πλοίων Ειδικών Μεταφορών ( Απαιτήσε ι ς o l d τους Λώρους Ένδιαιτήσεως) 
Κανονισμοί , 1973"· 

Κανών 2 — 'Ορισμοί 

(1) Έκτος δπου ρητώς προβλέπεται δλλως, ot έν τφ Κανόνι 2 
τών Κανόνων *

Λ
πιβατηγών Πλοίων Ειδικών Κεταφορών, 1971 

εκτιθέμενοι ορισμοί τυγχάνουν εφαρμογής ωσαύτως και εν 
σχέσει προς τους παρόντας Κανόνας. 

(2 ) Επιπροσθέτως, διά τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων: 

(α) "Σύμβασις τοΟ 1960" σημαίνει τήν διεθνή Σύμβασιν 
περί τής Ασφαλείας τής Άνθρωπίνης Ζωής έν Θαλασσή 
τοΟ 1960. 

(β) "Σΰμβασις τοϋ 1966"σημαίνει τήν δ ι ε θ ν ή Σύμβασιν περί 
των Γραμμών Φορτώσεως τοΟ 1966. 

( γ ) "Διάρκεια πλοΟ" σημαίνει τό χρονιχόν » διάστημα μεταξύ 
τοΟ χρόνου καθ *5ν τ ό πλοΓον εγκαταλείπει τδν λιμένα 

άπ'δπου α ρ χ ί ζ ε ι 6 πλους xaC τ ο 0 χρόνου καθ'δν τό 
πλοΓον άφικνεΓται ει'ς τόν λιμένα δπου ό πλοΟζ περατοΟται. 

(δ ) "Εποχή .Καλοκαιρίας" σ η μ α ί ν ε ι , έν σ χ έ σ ε ι ^ ρ ^ ς εκείνα 
τά τμήματα τής Περιοχής Είδικων Μεταφορών τά κείμενα 
εντός τής Τροπικής Ζώνης, ώς αδτη ορίζετα ι έν τω 
Κανονισμώ 1+8 τής Συμβάσεως του" 1966, τήν χρονικήν 
περίοδον τήν έκτεινομένην καθ'όλον τό έ τ ο ς , έν σχέσει 
δέ προς οιονδήποτε τμήμα τής Περιοχής ταύτης εντός 
τής Εποχιακής Τροπικής Περιοχής, ώς αδτη ορίζεται 
έν τφ Κανονισμφ 49 τής Συμβάσεως, τήν χρονικήν 
περίοδον τήν καθοριζομένην έν τφ Κανονισμώ U9 ώς 
τήν Τροπικήν Εποχιακήν Περίοδον τήν άντιστοιχοΟσαν 
ε ί ς αυτήν τήν περιοχήν . 
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( ε ) " Έ/κοχή κακοκα ιρ ίας" σημαίνε ι , έν σχέσει πμός 
ο ίονόήποτε τμήμα τής Ι ίεριοχής Ειδ ικών Κεταφορδν 
εντός Τροπικής ' ε ποχ ιακής Περιοχής ώς ο ρ ί ζ ε τ α ι έν 
τψ προειρημένω Κανονισμφ US^tfjv χρονικών περ ίοδον 
τήν καβοριζομένην έν αύτφ ώς τήν Θερινών ' ϋποχ ίακήν 
Περίοον τήν α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ϋ σ α ν είς τήν έν λόγω π ε ρ ι ο χ ή ν . 

(στ ) " Ανωτάτη δμφορτος Γσαλος γραμμή ύποδ ια ιρέσεως" 
ε ί ν α ι ή ϋσαλος γραμμή ή ά ν τ ι σ τ ο ι χ ο ϋ σ α ε ί ς τδ μ έ γ ι σ τ ο ν 
βύΟσμα, τ ό έπ ι τρεπδμενον ύπό τών απαιτήσεων 
ύποδ ια ιρέσεως τΰν εφαρμοστέων δυνάμει των' Κανόνων 
o l d τά ε π ι β α τ η γ ά ΠλοΓα £ίδικ<3ν Μεταφορών, 1 9 7 1 . 

(ζ) " Μήκος τοΟ π λ ο ί ο υ " νοεΤται τ ό μήκος μεταξύ καθέτων, 
τ ό μετρούμενον ε ί ς τά δκρα τής ανωτάτης έμφόρτου 
ισάλου γραμμής ύ π ο δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς . 

(η ) " Άνώτερον δ ι άμεσο ν κατάτρωμα" νοεΓται τό κατάστρωμα 
κάτωθι τοϋ άνοικτοΟ καταστρώματος ή , ε ί ς πλοΟα 
μετά πλευρικών ανο ιγμάτων , τ ό κατάστρωμα κάτωθι 
τοϋ άνω-ΐερου καταστρώματος. 

- (θ ) " Κατώτερον δ ι ά μ ε σ ο ν κατάστρωμα" ν ο ε ί τ α ι τό κατάστρωμα 
κάτωθι του* ανωτέρου δ ιαμέσου καταστρώματος. 

( ι ) " 'Ολικός δγκος χοίρου" ν ο ε ί τ α ι 6 δγκος ό μετρούμενος 
μεταξύ των καταστρωμάτων και μεταξύ τής δψεως τ δ ν 
νομέων και τοϋ έσωτερίκοϋ κελύφους κατά τήν πλευράν 
τοϋ π λ ο ί ο υ . 

Κανών 3 ~ '&φαρμο:τή 

Οι παρόντες Κανόνες θά έφαρμόζωνται ε ί ς νέα και υπάρχοντα 
επ ιβατηγά πλοΓα ε ί δ ι κ ω ν μεταφορδν , πλην όμως έ ν σ χέσε ι προς τά 
υπάρχοντα πλοΓα ή έφαμρογή τούτων δύναται νά ε ϊ ν α ι έλαστι,κή 
όπως προβλέπετα ι ε ί ς τ ό Μέρος I I I των παρόντων Κανόνων. 

Κανών k — 'Κξα ίρεσ ι ς 

ώι'ς έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς , προς τδν σκοπόν εκτελέσεως 
μεμονωμένου τ ι ν ό ς π λ ο υ , πλοΓον τ ί δύναται νά έξαιρεθΐ} ύπό της 
Αρχής τής υποχρεώσεως τηρήσεως οιασδήποτε απαιτήσεως των παρόντων 

Κανόνων, έκτος τοϋ μέρος I V , νοουμένου δτ ι συμφωνεί προς έ κ ε ί ν α ς 
εκ των απαιτήσεων α.1 όποΕαι κατά τήν γνώμην τής Αρχής ε ίνα ι 
επαρκε ί ς ό ιά τόν έκτελεσθησόμενον πλουν . 
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Κανών 3 ~ "ifixoocHC Πιστοποιητικών 

(1) Πιοτοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικό ν λώρων 'ϋνδιαιτήσεως 
'βπι0ατηγών Πλοίων ϋίδικών Μεταφορών θά εκδίδεται κατόπιν 
εξετάσεως και έπιθκυρήσεως επιβατηγού πλοίου είυΐκών 
μεταφορών καί έφ'δσον τοΟτο πληροΓ τάς εφαρμοστέας απαιτήσεις 
τών παρόντων Κανόνων, Τό Πιστοποιητικό ν ϋά εκδίδεται δι ά 
περίοδον ουχί μεγαλυτέραν των δώδεκα μηνών. Ό τύπος τοΟ 
πιστοποιητικού δέον νά ε ί να ι 6 τοΟ υποδείγματος τοΟ 
παρατιθεμένου ε ί ς το Συμπλήρωμα I I των παρόντων Κανόνων. 

(2) Τό Πιοτοποιητικόν λώρων 'ϋνδιαιτήσεως '^ ιβατηγών Πλοίων 
Ειδικών Μεταφορών θά εκδίδεται ύπό τής Αρχής ή ύπό 
οιουδήποτε προσώπου ή 'Οργανισμού* αρμοδίως εξουσιοδοτημένου 
ύπ'αύτής. &ίς έκάστην περίπτωσιν ή Αρχή θά φέρη πλήρη 
εύθύνην διά τ ό πιοτοπο ιητ ικόν . 

(3) Κυβέρνησις — μέρος τού παρόντος Πρωτοκόλλου δύναται , κατόπιν 
αιτήσεως Αρχής τ ι ν ό ς ούσης Κυβερνήσεως—μέρους τοΟ παρόντος 
Πρωτοκόλλου, νά προβφ ε ί ς έπιθεώρησιν ενός πλοίου κ α ι , 
έφ'δσον Ικανοποιηθή 6τι αί απαιτήσει^ τών παρόντων Κανόνων 
πληρούνται, θά έκδώση πιοτοποιητικόν ε ί ς τό πλοΐον συμφώνως 
προς τους παρόντας Κανόνας. Π£ν οδτω έκδιδόμενον 
πιστοποιη /τ ικόν δέον νά περιλαμβάνη μίαν ύήλωσιν άναφέρουσαν 
δτι τοΟτο δχει έκδοθή κατόπιν αιτήσεως τής Κυβερνήσεως 
τής Χώρας ε ί ς τήν οποίαν τό πλοΓον ε ίναι νηολογημένον ή 
θά νηολογηθώ καί δτι τοΟτο θά έχη τήν αυτήν ίσχύν και θά 
τυγχάνη τής αυτής αναγνωρίσεως ώς πιοτοποιητικόν εκυοθέν 
συμφώνως προς τήν παράγραφον (2) τού παρόντος Κανόνος. 

Κανών 6 — Άνάρτησις τοΟ ΠιστοπΟϋητικοΟ 

Τό δυνάμει των παρόντων Κανόνων έκδιδόμενον Πιοτοποιητικόν 
ή £ν κεκυρωμ"ένον άντίγραφον τούτου θά αναρτάται ε ίς εμφανή καί 
εύπρόσιτον θέσιν έπί τοΟ π λ ο ί ο υ . 

ΚΑνών 7 — Άναγνώρισις του* Πιστοποιητικού" 
Ειδικών Μεταφορών 

Πιοτοποιητικόν Λώρων 'ϋνδιαιτήσεως Επιβατηγού Πλοίου,/εκδοθέν 
κατ'έξουσιουότησιν Κυβερνήσεως—μέρους του* παρόντος Πρωτοκόλλου δέον 
νά αναγνωρίζεται ύπό τών λοιπών Κυβερνήσεων—μερών τοΟ παρόντος 
Πρωτοκόλλου. Ταύτα δέον νά θεωρώνται ύπό τών Κυβερνήσεων τούτων 
ώς εχβντα τήν αυτήν ίσχύν ώς έάν ε ίχον έκδοθή ύπ'αύτών. 

Κανών 3 — Προνόμια 

'Ετζίκλησις τών εκ τών παρόντων Κανόνων απορρεόντων προνομίων 
υπέρ οιουδήποτε πλοίου δέν ε ίνα ι δυνατή, εκτός έάν τούτο κατέχη 
εγκυρον Πιοτοποιητικόν Χώρων '*·νδια4τήσεως 'Επιβατηγών Πλοίων ' 
Ειδικών Μεταφορών. 
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ΜΕΡΟΣ I I  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕδΣ 

Κανών. 9 — Χώροι ακατάλληλοι δ ι ά μεταφοράν επιβατών 

(1) Ουδε ί ς επ ιβάτης ε ι δ ικών μεταφορών θα" μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι : 

(α) ε ι ί ο ιονδήποτε κατάστρωμα εύριοκόμενον αμέσως κάτωθι 
τη" ς ανωτάτης έμφόρτου 1,'σάλου γραμμής ύποδια ιρέοεως* 

(β ) ε ί ζ ο ιονδήποτε σημεΓον χώρου όιαμέσου καταστρώματος 
£νθα τ ό καθαρόν 6ψοζ ε ί ν α ι μικρότερον τοΟ 1.90 μέτρων 
(6 ποδών και 3 δακτύλων)* 

( γ ) έμπροσθεν τοΟ διαφράγμα,τρς συγκρούοεων ή τίμ; %ρό'> τά 
ανω επεκτάσεως τ ο ύ τ ο υ , / π ρ ο β λ έ π ε τ α ι έν τφ Κανονισμφ 
9 του* Κεφ. I I τής ^υμβάσεως τοΟ 1960* 

( ό ) ε ί ς κατώτερα δ ιάμεσα καταστρώματα απέχοντα άπό τής 
προσθιαζ καθέτου 10 το£ς εκατόν τοΟ μήκους τοΟ πλοίου* η* 

( ε ) ε ί ς ο ιονδήποτε άνο ικτόν κατάστρωμα τ ό όποΓον υέν 
π ε ρ ί καλύπτεται κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα τήν Ά ρ ^ ή ν . 

(2) Κατά τήν δ ι ά ρ κ ε ι α ν εποχών κ α κ ο κ α ι ρ ί α ς , οί χώροι των ανο ιχτών 
καταστρωμάτων όέν θά καταμετρώνται ώζ δ ν τ ε ς δ ι α θ έ σ ι μ ο ι ύ ι ά 
τήν έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν επιβατών ε ιδ ικών μεταφορών, πλην δμως οί 
το ιοΟτο ι χώροι δύνανται νά καταμετρώνται ώς δ ν τ ε ς υ ι α θ έ σ ι μ ο ί 
προς χρήσιν ώς χώροι αναψυχής απα ι τούμενο ι νά δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι 
συμφώνως προς τόν Κανόνα 11 ή 13» 

Κανών 10 — 'Επ ι τρεπόμενος Α ρ ι θ μ ό ς Επιβατών 

Ό αρ ιθμός τών μεταφερομένων επιβατών ε ι δ ικών μεταφορών 
δ ι ' έ κ α σ τ ο ν πλοΟν δέν θά ύπερβαίνη ο ιονδήποτε τών κάτωθι αριθμών: 

(1) δ ι ' ο ι ο ν δ ή π ο τ ε πλοΟν,τόν έπ ιτρεπόμενον αριθμόν ουνάμει τής 
Συμφωνίας δ ι ά τά ' Γ ' π ιβατηγά ΙΙλοΓα ϋ ίδ ικΟν Μεταφορών τοΟ 
1971* 

(2) δι ' ο ι ο ν δ ή π ο τ ε πλοΟν 72 ωρών η* πλε ιόνων , τ ό ν  α ρ ι θ μ ό ν τών 
δ ι α τ ι θ ε μ έ ν ω ν κλινών τοΟ πλο ίου συμφώνως προς τόν Κανόνα 13* 

(3) δ ι ' ο ι ο ν δ ή π ο τ ε πλοΟν ελάσσονα τών 72 ωρών, τό αρύροιαμα: 

(α) τοΟ άριθμοΟ τών κλινών (αν υπάρχουν) τών εγκατεστημένων 
συμφώνως προς τάς α π α ι τ ή σ ε ι ς τοΟ Κανόνος 13 ( 2 ) , και 



(β ) τοΟ επ ιτρεπομένου άριθμοϋ επιβατών ε ί ς θ έ σ ε ι ς χώρων 
ένδία ΐτήσεως ουχ ί έφωΟιασμίνων δ ι α κλινών , 
υπολογιζόμενου συμψώνως προς τόν Κανόνα 11* 

(4) δ ι ' ο ι ο ν δ ή π ο τ ε πλουν 2U ωρών ή π λ ε ι ό ν ω ν , τ ό ν ύπολογ ιζόμενον 
αριθμόν συμφώνως προς τόν Κανόνα I I ( U ) η* 13 (3)» αναλόγως 
τής περιπτώσειος' 

(5) δ ι ' ο ι ο ν δ ή π ο τ ε πλουν , τόν α ρ ι θ μ ό ν δ ι ά τόν όπο*Γον δ ι α τ ί θ ε τ α ι 
χώρος αναψυχής συμφώνως προς τ ό ν Κανόνα 11 ή τόν Κανόνα 
13» αναλόγως τ ή ς περιπτώσεως» 

Κανών 11 — Χώροι μ·^ έφωδιασμένοι Old κλινών 

(1) Τηρουμένων των δ ιατάξεων των παραγράφων (3 ) καί (i+) 
τοΟ παρόντος Κανόνος και τδν Κανόνων 9 και 12 , οί χώροι 
ο£ ο π ο ί ο ι όέν δ ιαθέτουν κ λ ί ν α ς δ ι ά τους έπ ιβάτας ε ιδ ικών 
μεταφορών θά καταμετρώντας 6 ι ά τ ή ν έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν των επιβατών 
τούτων συμφώνως προς τήν κλίμακα τήν χαθοριζομένην t i e to 
Συμπλήρωμα Ι τών παρόντων Κανόνων, λαμβανομένης ύ π ' δ ψ ι ν 
τής θέσεως των χώρων τούτων , τή"ς δ ι α ρ κ ε ί α ς του" ιτλοΟ 
καί τής μεταβολής τών εποχών καλοκα ιρ ίας κα ί κ α κ ο κ α ι ρ ί α ς . 

(2) 'Επιπροσθέτως,χώρος αναψυχής ο υ χ ί μικρότερος τών 0 ,37 
τετραγωνικών μέτρων ( k τ ε τ · ποδών) δ ι ' έ κ α σ τ ο ν έπ ιβάτην 
ένδ ια ΐ τώμενον ε ί ς τ ό άνώτερον καί τό κατώτέρον διάμεσον 
κατάστρωμα δέον νά δ ι α τ ί θ ε τ α ι ε π ί των ανοικτών καταστρωμάτων, 
ΤοιοΟτοι χώροι αναψυχής θά σημειοΟνται εύδιακρι 'τως ώς 
" Χ2Ρ0Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ V.0N0N ΔΙ ΕΠΙΒΑΤΑΣ ΕΙΔΙΚ2Ν ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ". 

(3) 'Οσάκις τά μέσα εξόδου εξ ενός δ ιαμέοου καταστρώματος ή 
ετέρου π ε ρ ί κ λ ε ι σ τ ο υ χώρου δ ι έ ρ χ ο ν τ α ι μέσω έτερου χώρου 
επ ιβατών , 6 πρώτος χώρος θά καταμετραται συμψώνως προς 
τήν κλίμακα τοΟ Συμπληρώματος Ι τών παρόντων Κανόνων 
ώς χώρος κατωτέρου διαμέσου καταστρώματος. 

(U) Ει ς ούδεμίαν περ ίπτωσ ιν ό δυνάμει του* παρόντος Κανόνος 
επ ι τρεπόμενος αρ ιθμός τών μεταφερομένων επιβατών ε ιδ ικών 
μεταφορών δύναται νά ε ί ν α ι τοιοΟτος ώστε, δταν ή δ ιάρκε ια 
τοΟ πλου ε ί ν α ι 2k <5ραι ή μεγαλύτερα , ό αρ ιθμός τών 
επιβατών ε ί ς ο ιονδήποτε χώρον νά ύπερβαίνη τό πηλΓκον 
τής δ ια ιρέσεως τοΟ όλικοΟ δγκου τοΟ χώρου τούτου ε ί ς 
κυβικά μέτρα ( κυβικούς πόδας) δ ι ά 3·06 κυβικών μέτρων 
( 108 κυβικών ποδών) . 
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Κανών 12 — 'επιφάνεια άφαιρετέαι καί σημειωτέοι 

(1) Κατά τόν υπολογισμόν, συμφώνου προς τόν κανόνα 11, τοΟ 
άριθμοΟ των έκιβατών των δυναμένων νά ένδιαιτηθοΟν etc 
τίνα χώρον μή διαθέτοντα κλίνας,δέον νά γίνωνται αι 
κάτωθι αφαιρέσεις: 

(α) γενική άφαίρεσις 5 τοθ€ εκατόν τής όλς>κής επιφανείας 
τοΟ χώρου ώστε νά εξασφαλίζεται χώρος 6ιά τήν 
τακτοποίησιν τών αποσκευών* 

(i3) επιφάνεια εκτεινομένη ει ς άπόστασιν 0,75 μέτρων 
( 2 ποδών 6 δακτύλων) από τής εισόδου ε ις οίονυήποτε 
κλιμακοστάσιον ή φρέαρ κλιμάκων, νιπτήρα, άποχωρητήριον 
ή συστοιχίαν ουρητηρίων ή άφ'οιουδήποτε υδατοκρουνοΟ 
ή ύδατοκρουνοΟ πυρκαϊάς* 

(γ) έπιφάνειαι άπαιτούμεναι διά τόν χειρισμόν των σωσιβίων 
λέμβων, των σωσιβίων σχεδίων και των πλευστικών 
συσκευών. Αϊ έπιφάνειαι αδται πάντως δύνανται νά 
περιλαμβάνωνται κατά τόν ύπολογισμόν των χώρων αερισμού* 

(δ) ή επιφάνεια οιουδήποτε στομίου κύτους* και 

(ε) οιαδήποτε επιφάνεια ή οποία κατά τήν γνώμην τής Αρχής 
εΐναί ακατάλληλος οιά τήν ένδιαίτησιν επιβατών 
ειδικών μεταφορών· 

(2) Ad έπιφάνεΐαΐ αϊ άναφερόμεναι ε£ς τά εδάφια ( β ) , ( γ ) , ( δ ) και 
(ε) τής παραγράφου (1) τού" παρόντος Κανόνος θά σημειού"νται 
διά λευκής γραμμής πλάτους 0.08 τοΟ μέτρου ( 3 δακτύλων). 

Κανών 13 — Χώροι διαθέτοντες κλίνας 

(1) Έφ'έκάστου πλοίου έκτελοΑντος πλουν τοΟ οποίου ή 
διάρκεια ύπό κανονικάς συνθήκας είναι 72 ώραι και ανω 
δέον νά διατί)©ται μία κλίνη δι 'εκαστον έπιβάτην ειδικών 
μεταφορών. 

(2) 'ώφ'έκαστου πλοίου ένθα διατίθενται κλιναι πμός χρήσιν 
ύπό τών επιβατών ειδικών μεταφορών,αί ακόλουθοι διατάξεις 
θά εφαρμόζωνται: 

(α) τό μέγεθος τής κλίνης δέον νά μή είναι μικρότερον των 
1.90 μέτρων μήκος ( 6 ποδών 3 δακτύλων) καί 0.70 
μέτρων ( 2 ποδών 3 δάκτυλων) πλάτος* 
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(β) έκαστη κλίνη ύέον νά ύιαθέττ^ άπ ' ευθείας πρόσρασιν 
ε£ζ τίνα διάφρομον και οι διάδρομοι δέον vci fcivut 
οΰτω πως διατεταγμένοι, ώστε vci παρέχουν αμεσον. 
πρόσβασιν ε ίς διάδρομον διαφυγές* 

(γ) τό Αλάτο€ τών εν λόγω διαδρόμων δέον νά μή είναι 
μίκρότερον των 0.7 μέτρων (2ποόων 3 δακτύλων)* 

(δ) at κλΓνα δύνανται νά εγκαθίστανται ε ί ς Λπλάς ή διπλάς 
σειράς δεδομένου δτ ι , ε ι ' ς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, 
πληροΟνται αϊ ακόλουθοι απαιτήσεις; 

( ί ) ή άπόστασις μβ^αξύ τοΟ καταστρώματος και το0 
επιπέδου κατακλίσεως τής κατωτέρας κλίνης οέον νά 
μή είναι μικρότερα τών 0.U5 μέτρων (1 ποδός 6 
δακτύλων)* 

( t t ) ή άπόστασις μεταξύ του* επιπέδου κατακλίσεως τής 
κατωτέρας κλίνης και τοΟ επιπέδου κατακλίσεως τής 
ανωτέρας κλίνης δέον νά μη* είναι μικρότερα των 
0.90 μέτρων ( 3 ποδών)* 

( t t t ) ή άπόστασις μεταξύ τού" επιπέδου κατακλίσεως τής 
ανωτέρας κλίνης καί τής κάτω πλευράς οίουδήποτε 
υπεράνω εμποδίου ( π .χ . δοκοί ύποστηρίζουσαι 
καταστρώματα) δέον νά μη* είναι μικρότερα των 0,90 
μέτρων (3 ποδών)* καί 

(ΐν ) κατάλληλα μέσα δέον νά διατ ίθεται διά τή*ν 
πρόσβασιν ε ί ς τή*ν άνωτέραν κλίνην* 

(ε) αί κλΓναι δέον νά έφοδιάζωνται διά προστατευτικών σανίδων 
ή κιτκλιδωμάτων και, οσάκις αί κλΓναι τοποθετούνται ή 
μία παραπλεύρως τής ετέρας, διά καταλλήλων διαχωριστικών 
μέσων* 

(στ) αί κλΓναι καί τά εξαρτήματα των δέον νά κατασκευάζωνται 
εκ μετάλλου καί νά είναι τοΟ εγκεκριμένου ύπό της 
Αρχής τύπου* 

(£) πλην δπου τά ανοίγματα κυτών εκτείνονται δι 'αγωγών 
προς τά ανω ή κατ"άλλον παρόμοιον τρόπον προστατεύονται 
προς ίκανοποίησιν τής Αρχής, ουδεμία κλίνη δύναται 
νά εγκαθίσταται ε ί ς άπόστασιν 0.90 μέτρων ( 3 ποδών) 
από τοιαύτα ανοίγματα* 

(η) ουδεμία_κλίνη δύναται νό εγκαθίσταται ε κ αττόοταοιν 0.60 μέτρων (2 ττοδων) όπδ της 
όψεως τών νομέων, επενδύσεων 'ή έντερονίας ε κ την πλευραν τοϋ πλοίου. 
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( 6 ) ουδεμία κ λ ί ν η δύναται νά εγκαθ ίστατα ι e t c άπόστασιν 
0 ,75 μέτρα ( 2 ποδών 6 δάκτυλων) από τής ε ισόδου 
ε ι ς ο ιονδήποτε κλ ιμακοστάσ ιον , φρέαρ κλιμάκων, 
ν ιπτήρα , άποχωρητήριον ή σ υ σ τ ο ι χ ί α ν ουρητηρίων ή 
ά φ ' ο ι ο υ δ ή π ο τ ε ύδατοκρουνοΟ" ή ύδατοκρουνοΟ πυρκααΐας ' 

, δύναται «*£ , 
( ι ) ουδεμία κλίνηΛεγκαθίστατα ι ε ι ς ο ιονδήποτε χώρον 

ή μέροζ αΰτοΟ δ ο τ ι ς κατά τήν γ «4η ν της Αρχής 
ε ί ν α ι ακατάλληλος δ ι ά τήν έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν επιβατών 
ε ι δ ι κ ώ ν μεταφορών· 

(3) Έ ν ουδεμία περ ιπτώσε ι 6 προς μεταφοράν επ ι τρεπόμενος 
αριθμός επιβατών ε ι δ ι κ ώ ν μεταφορών κατά τάς δ ι α τ ά ξ ε ι ς 
του* παρόντος Κανόνος δύνατα ι νά ε ί ν α ι τ ό ι ο ϋ τ ο ς ώστε ό 
αριθμός τών επιβατών ε£ς ο ιονδήποτε χώρον νά ύπερβαίνΐ} 
τ ό πηλΓκον τ ή ς δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς τ ο 0 ολ ικού δγκου τ ο 0 εν λόγω 
χώρου ε ί ς κυβικά μέτρα (κυβ ικούς πόδας) δ ι ά 0 .36 κυβικά 
μέτρα ( 108 κυβ ικούς π ό δ α ς ) . 

{U) Χώρος αναψυχής ο υ χ ί όλιγώτερος τών 0,37 τ ε τ ρ . μέτρων 
( k τ ε τ . ποδών) άνά εκαστον έπ ιβάτην ένδ ια ι τώμενον ε ί ς 
τά ανωτέρα κα ί κατώτερα διάμεσα καταστρώματα ϋέον νά 
δ ι α τ ί θ ε τ α ι ει'ς τ ό άνο ικτόν κατάστρωμα. Tot ούτοι χώροι 
αναψυχής θά σημειοΑνται ε ύ δ ι ά κ ρ ί τ ω ς ώς; " Χ2Ρ0Σ ΛΕΡΠΜ3Υ 
ΜΟΝΟΝ Δ Ι ' ΕΙΓΙΒΑΤΑΣ ΕΙΔΙΚ2Ν ΜΕΤΑΦ0Ρ2ΝΤ 

Κανών 1U — Έ π ι σ ή μ α ν σ ι ς χώρων 

Πας χώρος προορ ι ζόμενος δ ι ά τήν έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν επ&ρατών 
ε ι δ ι κ ώ ν μεταφορών θά σημειοΟται ε ύ δ ι α κ ρ ί τ ω ς ε ί ς τήν ε ίσοοον 
αύτοϋ % πλησίον αυτής όμοΟ μετά τοΟ αριθμού" τών επιβατών υπέρ 
τών όποιων ό χώρος ο ί τ ο ς π ι σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι δτι δ ι α τ ί θ ε τ α ι . 

Κανών 15 — Πλάτος κλιμακοστασίων 

(1) Τηρουμένων τών λοιπών διατάξεων τοΟ παρόντος Κανόνος, 
τά κλιμακοστάσιο, καί τά φρέατα κλιμάκων α τ ι ν α παρέχουν εξ,οόον 

έξ οιουδήποτε χώρου κ ε ι μ έ ν ο υ κάτωθι το0 ανο ικτού 
καταστρώματος κα ί προοριζόμενου δ ι ά τήν έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν ή 
χρήσιν τών επιβατών ε ιδ ικών μεταφορών, καί uxiva 
άποτελοΟν μέρος εχ'κόλων μέσων διαφυγής από τόν χώρον 
τοΟτον, ώς ούτος περ ιγράφετα ι ev τώ Κανονισμώ 68 το0 
Κεφ. I I τής συμβάσεως το0 1960, δέον νά έχουν συνολικόν 
πλάτος τουλάχ ιστον 0,05 μέτρων ( 2 δακτύλων) δι ' έχάστην 
πεντάδα επιβατών χρησιμοποιούντων τόν χώρον τοΟτον, 
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(2) "Οπου τοιοδτοι χοίροι κεΓνται 6 ε ί ς άνωθι τοΟ έιέροχ^ 

τα κλιμακοστάσια ίκάί τά φρέατα κλιμάκων τά όδηγοΟντα 7ΐρ6ς 
τά ανω έκ του" ανωτέρου χώρου δέον νά διαθέτουν συνολικόν 
πλάτος τουλάχιστον 0 ,05 μέτρων ( 2 δάκτυλων) δι 'έκάστην 
πεντάδα επιβατών συγκαταλεγραένων ε ί ζ τον δλικόν αριθμόν 
τό* ένδιαιτώμενον βι'ζ τούς/χώρουζ. 

(3 ) 'Οσάκις τοιού*τοι χώροι κείνται έπί τοΟ αύτοϋ" καταστρώματος 
καί διαθέτουν προσπέλασιν μεταξύ των, πρδς τδν σκοπόν 
ύπολογισμοϋ τοΟ ελάχιστου συνολικού* πλάτους των κλιμακοστασ&ν 
τά όποΓα δδηγοΟν πρδς τά ανω έκ τού* καταστρώματος τούτου, 
οί τ6ι.ο0τοΐ έπί το0 ι δ ίου καταστρώματος χώροι θά έκλαμβάνωνται 
ω ζ c fc χώρος.' 

(i |) 'iiV ούδεμιφ περιπτώσει τδ πλάτος παντός κλιμακοστάσιου 
αναφερομένου κν τω παρδντι Κανόνι δύναται νά ε ί να ι 
όλιγώτερον των 0 ,75 μέτρων ( 2 ποδών 6 δακτύλων)* οσάκις 
τδ πλάτος ε ίναι μεγαλύτερον των 1,5 μέτρων ( 5 ποδών) 
τά κλιμακοστάσιον δέον νά εφοδιάζεται δ ι ' ε ν ό ς ενδιαμέσου 
κιγκλιδώματος ή κιγκλιδωμάτων ικανοποΐούντων τήν Αρχήν . 

(5) Τά φρέατα κλιμάκων καί τά κλιμακοστάσια δέον νά κατανέμωνται 
κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά αποφεύγεται συνωστισμός. 

(6)
 Δ

ι ά τους σκοπούς το{Γ παρόντος Κανόνος, 6 άρισθμός των 
επιβατών ό αντιστοιχών ε ί ς ένα χώρον ένδιαιτήσεως θά 
νοεΓται 6 επιτρεπόμενος υπό τοΟ Κανόνος 11 ή τοΟ Κανόνος 
13» αναλόγως τής περιπτώσεως, 6 δέ αριθμός 6 αντιστοιχών 
ε ί ς οιονδήποτε Ετερον χώρον θά ε ίνα ι 6 αριθμός διά τόν 
όποΓον 6 χώρος διαθέτε ι τήν απαιτουμένην χωρητικότητα. 

Κανών 16 — Φωτισμός 

Πάντες ot χώροι περιλαμβανομένων των διαδρόμων, ιών 
κλιμακοστασίων καί τών φρεάτων κλιμάκων τών διατιθεμένων δι ' 
έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν ή χρήσιν τών επιβατών ειδικών μεταφορών δέον νά 
διαθέτουν μέσα διά τών οποίων ούτοι δύνανται επαρκώς νά φωτίζωνται 
ήμέραν καί νύκτα. "Οπου ε ίναι πρακτικώς δυνατόν, δέον νά 
προβλέπωνται διαρρθθμίσεις διευκολύνουσαι τόν φυσικόν φωτισμόν. 

Κανών 17  Αερισμός 

(1) "Εκαστον πλοΓον δέον νά διαθέτη μηχανικόν σύστημα αεραγωγών 
ίκανόν νά δι ανέμη καθαρόν αέρα ε ί ς δλας τάς θέσεις τών 

κλειστών χώρων οί όποΓοι προβλέπονται διά τήν ένδιαίτησιν 
καί χρήσιν ύπό τών επιβατών είδικών μεταφορών καί ικανόν 
νά παρέχη τουλάχιστον δέκα ανανεώσεις καθαρό© αέρος άνά 
ώραν. Έναλλακτικώς δύναται νά υφίσταται μηχανικόν σύστημα 
κλιματισμοΟ δι'αεραγωγών ίκανοποιοΟν τήν Αρχήν . 
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(2) ^6 σύστημα αερισμοί* ή κλιμαστισμοΟ τ ό άπαιτούμενον κατά τήν 
παράγραφον (1 ) τοΟ παρόντος Κανόνος 6έον νά e l vac ικανδν 
αποτελεσματικού* διαχωρισμού* εξ ο ιουδήποτε νοσοκομειακοΟ 

αερισμού. 

Κανών 18 - Ι ΐροστατευτ ικα ί τ έ ν τ α ς 

"ίίκαστον πλοΙΌν οέβν νά ε φ ο δ ι ά ζ ε τ α ι οι ' ε γκεκριμένων τεντών 
αί όποΓαι θά παρέχουν προστασίαν κατά των καιρ ικών συνθηκών; 

(α) ε£ς εκ ε Γ να τά τμήματα των εκτεθε ιμένων καταστρωμάτων 
τά οποία δ ιατ ι ίβντα ι προς χρήσιν ύπό τών επιβατών 
ε ι δ ι κ ώ ν μεταφορών* και* 

(β) όσάκιζ ή *Αρχή θεωρεί τούτο άναγκαΓον, ε ί ς εκε ίνα 
τ ά τμήματα τών έ κ τ ε τ ε ι μ έ ν ω ν καταστρωμάτων και τών 
οροφών, τά όποΓα κεΓνται αμέσως ανωθι χώρων 
δ ι α τ ι θ ε μ έ ν ω ν δ ι ά τήν έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν ή χρ^σ ιν ύπό τών 
επιβατών ε ι δ ι κ ώ ν μεταφορών· 

Κανών 19 — Μάγειρευμα φαγητών 

Οι έ π ι β ά τ α ι ε ίδ ικών μεταφορών δέν ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι νά μαγειρεύουν 
φαγητά έπ ί τοΟ π λ ο ί ο υ · 

Κανών 20 ~ .ΠρδΑηψ,ις ατυχημάτων 

Στόμια κυτών δταν ε ί ν α ι α ν ο ι κ τ ά δέον νά προστατεύωνται 
αποτελεσματικών ει*ς ΰψοζ τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 0 , 9 0 μέτρων ( 3 π ο δ ώ ν ) , ά λ λ ' 
δταν άνο ίγωντα ι δ ι ' ά ε ρ ι σ μ ό ν μόνον , δέον νά προστατεύωνται επ ίσης 
καταλλήλως δ ι ά δ ι κ τ ύ ο υ . 

Κανών 21 — Άπόφραξ ι ς χώρων επιβατών 

Χώροι περ ιλαμβάνοντες χώρους αναψυχής προορι^ομε'νους ΰ ιά 
τήν έ ν δ ι α ί τ η σ ι ν ή χρήσιν επιβατών ε ί δ ικών μεταφορών δέον νά 
δ ιατηρούντα ι ελεύθεροι φορτ ίου · 

ΜΕΡΟΣ I I I - Ή1ΑΡΧ0ΝΤΑ ΠΛΟΙΑ 

Κανών 22 — Παρεκκλίσε ι ς εκ τών απαιτήσεων τοΟ Μέρος I I 

Έ ν vfj περιπτώσει , υπαρχόντων πλοίων ή Αρχή ύΰναται ya 
επιτρέψω οιανδήποτε τών κατωτέρω παρεχκλύϊεων έκ τών απαιτήσεων 
του* μέρους I I των παρόντων Κανόνωνi 



Οι κανόνεζ 9 ( 1 ) ( β ) χαί 15 θα έφαρμόζωνται μόνον ε ί ς ήν 
£κτασιν είναι. εΒλογον καί πρακτικόν κατά τήν γνώμην τί]ς 
' Αρχής. 

Ό κανών 11 Θά εφαρμόζεται, πλην δμως δι 'έποχάς καλοκαιρίιΚ 
και otd πλόα ς 2J+ ωρών ή πλειόνων άλ?νά μή υπερβαίνοντας 
τάς U8 ώρας, 5 κατά κεφαλήν απαιτουμένη επιφάνεια όιά τήν 
ένδ ια ίτησιν τών επιβατών ειδικών μεταφορών έτερων ή τών 
τοΟ κατωτέρου διαμέσου καταστρώματος δύναται νά μειωθ^ 
ε ι ς 0 . 9 0 τετραγ. μέτρα ( 10 τ ε τ . πόδας) καί τών τοΟ 

, τοζ 
κατωτέρου διάμεσου καταστρώμα^δύναται νά μειωθϊ} ει ς 1.12 
τετμ. μέτρα ( 12 τ ε τ . πόδας) . 

Ό κανών 13 θά εφαρμόζεται υποκείμενος tίς τάς ακολούθους 
διατάξει ς : 

(α) Έν σχέσει προς πλουν πλοίου τ ι ν ό ς , ή πορεία τοϋ 
όποιου δηλοΟται έκ τών προτέρων ε ι ς τήν Αρχήν κα£ 
κατά τήν διάρκειαν τοΟ οποίου πραγματοποιείται 
σημαντικός αριθμός επιβιβάσεων και αποβιβάσεων ε ί ς 
ενδιαμέσους λ ι μ έ ν α ς , ή Αρχή δύναται νά έπιτρέπη 
παρέπλισιν εκ τών απαιτήσεων τής παραγράφου (1) τοΟ 
παρόντος ε ί ς εκτασιν τήν οποίαν θεωρεΓ εδλογον, έχουσα 
ύπ'δψιν τήν φύσιν τού* πλου*. 

(β) Έν tfj περιπτώσει πλοίου τ ι ν ό ς ήδη διαθέτοντος κλίνας , 
έάν κατά τήν γνώμην τής 'Αρχής; 

( t ) τά χαρακτηριστικά των μεταφκρομέηβν επιβατών 
ειδικών μεταφορών ε ί ν α ι τοιαΟτα ώστε ή μειωσις το0 
μεγέθους τών κλινών νά μή προβεν^ στενοχώριαν 
ε ί ς τούτους* καί 

( i t ) & τοιούτος πρόσθετος διαθέσιμος χώρος δατις 
προκύπτει από τήν μείωσιν θά ήδύνατο νά 
χρησιμοποιηθή διά τήν βελτίωσιν των συνθηκών 
ασφαλείας καί ανέσεων τών επιβατών ειυικών 
μεταφορών καί δτι δέν θά χρησιμοποιηθώ δ ι ' 
αδξησιν τού* αριθμού* τών επιβατών ό όποΓος άλΛως 
θά έπετρέπετο νά μεταφερθ^ κατά τόν κανόνα 13* 

δύνανται νά εγκαθίστανται κλίναι μεγέθους τουλάχιστον 
1 ,80 μέτρων( 6 πόόων] μήκους καί 0 , 7 0 μέτρων ( 2 κοόών 
3 δακτύλων) πλάτους ' 

( γ ) Αί αποστάσεις α£ διδόμεναί ε ί ς τόν Κανόνα 13(2) (δ) 
( ί ) » ( t t ) i ( H t ) υύνανται νά μειωθοΟν έκαστη κατά 
0 ,15 μέτρα ( 6 δακτύλους) δοθέντος δτι τό σύνολον τών 
αποστάσεων τούτων δέν ε ίναι μιχρότερον τών 1,90 
μέτρων( 6 ποδών 3 δακτύλων). 
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(Η) Ό Κανών 17 όέν απαιτε ίται νά εφαρμόζεται £νθα δ ι α τ ί θ ε τ α ι 
σύστημα φυσικοϋ" αερισμοί* διά τους χώρους τους αναφερομένους 
ε ί ς τόν ανωτέρω Κανόνα, δοθέντος δτι τό τοιοΑτον σύστημα 
θά είναι ίκανόν δ ιά τήν διατήρησιν το0 αέρος ε ίς 
ικανοποιητικήν κατάστασιν καC o l d τήν έξασφάλισιν 
ίκανοποιητικοϋ βαθμοΟ κινήσεως τού* αέρος ύπό οίασόήποτε 
συνθήκαί καιροΟ και κλίματος τάς όποιας τό πλοΐον πιθανόν 
νά αντιμετωπίσω καί όέον ίυιαιτέρως τουλάχιστον ν ' 
ανταποκρίνεται ε ι ς τάς ακόλουθους απαιτήσε ις : 

(α) Ή συνολική επιφάνεια των στο μίων τών ανεμιστήρων 
άναρροφήσεως τά οποία έξυπηρετοϋν τοιούτους χώρους, 
εξαιρουμένων των πραφωτίδω^'θυρών, κλιμακοστάσιων, 
άναφωτίόων ή παντός έτερου ανοίγματος μή προβλεπομένου 
αποκλειστικώς όιά σκοπούς άερισμοΟ>δέον νά μή ε ί να ι 
μικρότερα των: 

(Ι ) 0 .032 τ ε τ . μέτρων ( 5 τ ε τ . οακτύλων) άνά έκαστον 
έπιβάτην άντιστοιχοΟντα ε ίς χώρον ανωτέρου 
διαμέσου καταστρώματος" 

( ϊ ί ) 0.0U8 τ ε τ . μέτρων ( 7·5 τ ε τ . δακτύλων) άνά 
εκαστον επιβάτην άντιστοιχοΟντα ε ί ς χώρον 
κατωτέρου διαμέσου καταστρώματος* 

ή δέ συνολική επιφάνεια τών στοιμίων εξαγωγής 'ΐά δποία 
έξυπηρετοΟν £να τοιοΟτον χώρον δέον επίσης νά μή 
ε ίναι μικρότερα των ανωτέρω μεγεθών* 

(β) £ ι ς Ικαστον χώρον διαμέσου καταστρώματος εκτός από 
τους ανοικτούς αΰτοαεριζομένους χώρους όέον νά 
τοποθετώνται ανεμιστήρες έχοντες διάμετρον τουλάχιστον 
0 ,60 μέτρων ( 2 ποδών) άνά 25 έπιβάτας άντιστοιχού"ντας 
ε ί ς τόν χώρον τοϋτον , νοουμένου δτι δύνανται νά 
χρησιμοποιώνται ανεμιστήρες μικροτέρας διαμέτρου, 
6 δέ αριθμός τών ανεμιστήρων νά μεταβάλλεται ένθα, 
κατά τήν γνώμην τής Ά ρ ^ ς , ούτοι θά προκαλοΟν &μο0 
ίσοδύναμον βαθμόν κινήσεως το0 αέρος* 

( γ ) διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, ό αριθμόν 
τών επιβατών οι οποίοι άντιστοιχοΟν ε ί ς τίνα χώρον 
ένόιαιτήσεως θά ε ί ν α ι δ επιτρεπόμενος ύπό τοΟ Κανόνος 
11 ή τοϋ Κανόνος 13 αναλόγως τής περιπτώσεως, ό δέ 
αριθμός 6 αντιστοιχών ε ί ς οιονδήποτε έτερον χώρον θά 
ε ίναι ό αριθμός όστις α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί ε ίς τήν χωρητικότητα 
τοΟ χώρου. 
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ΜΕΡΟΣ TV ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Κανών 2} — %ραρμογή 

Τά πλοία ε ί ς τά όποια εφαρμόζονται οι χάροντες 
Κανόνες οφείλουν νά τηροΟν τους Δ ι ε θ ν ε ί ς Κανονισμούς 
' Υ γ ι ε ι ν ή ς ( 1969) λαμβανομένων ύχ'δψιν τών συνθηκών κα( 
της φύσεως τοΟ χλοΟ εν τ$ έ ν ν ο ι α των βιρημένων Κανονισμών 
' Υ γ ι ε ι ν ή ς . 



2760 

ΣΥΜΙΓΛΗΡΒΜΑ I 

πίΝΑΞ XCPOV 

Θέοις 

Άνοικτόν Κατάστρωμα 
(χατά τήν διάρχειαν xfjc 
εποχές xoAoxatpiaC μόνον) 

Ανώτερο ν Κατάστρωμα 

Άνώτερον Διάμεσον 
Κατάστρωμα 

Κατώτερον Διάμεοον 
Κατάστρωμα 

Διάρκεια κλου 

Ηιχροτεοα των 2ίιώοών 
2k ωρών χα ι* άνω άλλα 
μικρότερα τών 72ώρών 

Μιχοοτερα τών 2ί*ώρών 

2k ΰρων x&C άνω αλλά 
μικρότερα τών 72ώρών 

Μιχοοτερα τών 2ίιωρών 

21μϊ'Ρων χα ι άνω αλλά 
μιχροτέρα 72 ωρών 

Μιχροτέοα των 2U ωρών 

2k ωρών χα ι' άνω αλλά 
μιχροτέρα των 72ώρών 

'Ελάχιστη Κατανομή 
Χώρου ανά Έχιβάτην 

2 
0,7Uu (8 τετ.Λ<3δα<) 
1,ΐ2μ* ( 12 τ ε τ . *<$δα<) 

0.7Ua
2 (8 τ ε τ . χάδΌΟ 

1,'.2μ
2 ( 12 τ ε τ . xofiaC) 

0 .3θα
2 (9*τετ . x<56aC) 

1,12μ
2 ( 12 τ ε τ . *<5SaC) 

0 . 8 8 μ
2 C94· τ ε τ . xofiac) 

1,4-Ομ
2 ( 15 τ ε τ . *65ac) 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ II 
ΤΥΠΟΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΉΙίΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ X2PS2N ΠΛΟΙΟΥ Ε Ι Δ Ι Κ 2 Ν ΜΣΤΑΦ0Ρ2Ν 

( Επίσημη σφραγίς) 
( Χήρα.) 

Εκδοθέν κατά τάς διατάξε ις του" Ιϊρωτοχόλλου περί των 
Απαιτήσεων διά του*ς χώρους '*·νδιαιτήσεως τών *6πι3ατηγων ΙΙλοίων 

Ειδικών Μεταφορών, 1973, κατ'έξουσιοδδτησιν τήζ "Κυβερνήσεως 

(αναγράφεται πλήρως ή επίσημος ονομασία τής Χωράς) 

υπό 

(αναγράφεται πλήρως ή επίσημη ε ν δ ε ι ξ ι ς τοΟ αρμοδίου 
προσώπου ή όργανισμοΟ του" ανεγνωρισμένου κατά τ ά ς 
διατάζε ι ς τοΟ Πρωτοκόλλου περί των 'Απαιτήσεων διά τους 
Χώρους '£νδιαιτήσεως των '

Λ
χιβατηγών Πλοίων Ειδικών 

ΙίεταςορΟν, 1973) 

"Όνομα Πλοίου Διακριτικός 
αριθμός ή 
γράμματα· 

Αι μη* ν νηο

λογήσεως 
Όλική χωρη— 
τιχότης 

'Ημερομηνία 
θέσεως 
τροπίδος 

(Γοε σημείωσιν 
κατωτέρω) 

ΣΗΜΕΙ2ΣΙΣ: 
Αρκεί ν'αναφέρεται τδ έτος κατά τ δ οποίον ή τρόπις 
ετέθη ή" κοτά τδ οποίον τδ πλοίον εδρίσκετο ε ί ς άνάλογον 
οτάδιον κατασκευής εξαιρέσει του" Ετους ενάρξεως ισχύος 
τής Συμφωνίας 6 ι ί τά '€πιβατηγά Πλοία Ειδικών Μεταφορών 
1971, οπότε δέον νά αναγράφεται ή πραγματική ημερομηνία. 
Διά τήν περίπτωσιν πλοίου τδ δποΓον μετασκευάζεται κατά τά 
έν Κανόνι 2(1U) τής Συμφωνίας διά τά 'επιβατηγά Πλοία 
Ειδικών .Μεταφορών 1©71 διαλαμβάν©α«να, δέον νά δίδεται ή 
ημερομηνία κατά τήν δποία ήρχισεν ή εργασία τής μετασκευής. 
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XSPOI ΑΐΑθ£Σΐ*ΟΙ ΔΙ* ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΙΚ ΕΠίΒΑΤΗΓδΝ ΕΙΔΙΚ8Ν 
ΜΣΤΑΦΟΡδΜ 

9£otc Χώρων 

Έχιτρεφόμενος αριθμός επιβατών ε ίδιχΰν μεταφορών 
διό* χλοΟν 

Μικρόπεον τΰν 24bcuv 
2ί*ωρων ΧΑ ι 
άνω αλλά 
μιχρστερον* 
τΰν?2ωρών 

72ώρΰ»ν 
χα ι άνω 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 
ΙΓΑΟΙΑ 
«ΟΝΟΠ 2U 
ωρών χα ι' 
άνω αλλά 
μιχρδτεροί 
τών^δΰρών 
ε ι ς έκοχάς 
χαλοχαιρίοι 

Δι<£ τοΟ χαρδντος χιστοχοιεΓται δτι τ ό χλοϊον Εχει 
έχιθεωρηθφ χαί δτι ο( χΰροι ol δχοΓοι εμφαίνονται ανωτέρω ευρέθησαν 
συμψα·νο0ντες χρδς τ ί ς σχετικός άχαιτήσει ς των χερί 'βχιρατηγεν 
IJXoiurv Είδιχΰν «εταοορών ( 'Απαιτήσεις διέ τους Χύρονς Ένδ ι αιτήσεως) 
Κανονισμών, 1973 xo.< δτι εΤναι έχαρχεΓς δια τήν ένδιαίτησιν τοϋ 
χαθοριζομένον άριθμοΰ έχιβατων είδΊχΰν μεταφορών. 

Τό χαρδν χ ιστοχοιητ ιχδν ε ί ν α ι ίοχνρδν έωζ 1 9 · · · 

'Εξεδόθη έν 

( τδχος εχδόσεως τοΟ πιστοχοιητιχοΟ) 

.·'·. 1 9 . . . 
(Ημερομηνία εκδόσεως) ('Υχογραςιή τοΟ εκδίδοντος τό 

χ ιστοχο ιητ ιχδν ) 

* α ί / ή 

( οφρζγζζ τής έχδιδούοης αρχής) 

Έφ'δοον τίθεται ύχογραςή, ή ακόλουθος χαράγραςος δέον 
νά χροστ ιθετάι ; 

Ό υπογεγραμμένος όηλοΓ δτι ε ίναι αρμοδίως έζουσιοόοτημένος ύπό 
τής είρημένης Κυβερνήσεως δια" τήν εχδοοιν τον" χαρδντος χιοτοχοιητιχοΟ. 

(ύνογραγλ) 


