
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' *Αρ. 419 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1965 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι. -. 
Ό περί της Συμβάσεως περί 'Ασφαλείας της 'Ανθρωπινής Ζώης έν θα

λασσή (Κυρωτικός) Νόμος του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 30 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ Θ Α Λ Α Σ Σ Η 
ΤΟΥ 1960 

Επειδή την 17ην Ιουνίου 1960, έγένετο έν Λονδίνω Διεθνής Σύμ Προοίμιον. 
βασις περί της 'Ασφαλείας της 'Ανθρωπινής Ζωής έν θαλασσή. 

Καί επειδή δια του άρθρου Χ τής Συμβάσεως προνοείται δτι θά 
έπιτρέπηται ε'ις Κράτος μή ύπογράφον αρχικώς τήν Σύμβασιν δπως 
προσχώρηση είς ταύτην καθ' οιονδήποτε χρόνον άφ' δτου ετέθη έν 
ίσχύϊ ή Σύμβασις τής προσχωρήσεως πραγματοποιούμενης δια κα
ταθέσεως έγγραφου δηλώσεως παρά τω Διακυβερνητικό!» Ναυτιλια
κά) Συμβουλευτικά) 'Οργανισμω. 

Και επειδή ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας διά τής ύπ' άρ. 4127 
αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22ας Σε
πτεμβρίου 1964, άπεφασισεν δπως προσχώρηση είς τήν Σύμβασιν 
καί εξουσιοδότησε τόν Ύπουργόν 'Εξωτερικών δπως κατάθεση τήν. 
σχετικήν εγγραφον δήλωσιν παρά τω Διακυβερνητικά) Ναυτιλιακά) 
Συμβουλευτικά) Όργανισμω. 

Καί επειδή ό Υπουργός 'Εξωτερικών διά τής τοιαύτης έγγραφου 
δηλώσεως του παρά τω Διακυβερνητικά) Ναυτιλιακά) Όργανισμω 
ημερομηνίας 17ης Μαρτίου 1965, έκοινρποίησε τήν προσχώρησιν τής 
Δημοκρατίας εις τήν Σύμβασιν. 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί τής Συμβά- Συνοπτικός 

σεως περί 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν θαλασσή (Κυρωτι- τίτλος. 
κός) Νόμος του 1965. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ 'Ερμηνεία, 
νου— 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Διεθνή Σύμβασιν περί 'Ασφαλείας τής 
'Ανθρωπινής Ζωής έν θαλασσή, ήτις έγένετο έν Λονδίνω τήν 17ην 
'Ιουνίου 1960, καί ήτις είναι προσηρτημένη ώς Παράρτημα «Α» εις 
τήν Τελικήν Πράξιν τής έπί τούτω Διεθνούς Συσκέψεως τήν ύπο
γραφεΐσαν τήν 17ην Ιουνίου 1960, μετά τών συνημμένων τή Συμ-
βάσει Κανονισμών. 
3. Ή Σύμβασις, τό κείμενον της οποίας εκτίθεται είς τόν Πίνακα Κύρωσιςτής 

ώς ,καί ή εις αυτήν προσχώρησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας διά του Συμβάσεως, 
παρόντος Νόμου κυρουται. Πίναξ. 
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Κανονισμό. ,j·. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δημοσιευόμε

νους είς την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας κανονίζοντας πά
σαν αναγκα ία ν λεπτομέρειαν διά την έκτέλεσιν της Συμβάσεως και 
προτροπής διά την έπιδολήν ποινής φυλακίσεως μη ύπερδαινούσης 
τους τρεις μήνας ή προστίμου μη υπερβαίνοντος τάς διακοσίας λίρας 
ή και άμφοτέρας τάς ποινάς δι' οιανδήποτε παράβασιν ή μη συμμόρ
φωσιν προς τους Κανονισμούς. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3). 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, I960 

Τή προσκλήσει τοΰ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού, 
συνεκλήθη διάσκεψις εν Λονδίνω άττό της 17ης Μαΐου μέχρι της 17ης Ιουνίου I960 
μέ σκοττόν την κατάρτισιν Συμβάσεως, ήτις θά άντικαταστήση τήν ύπογραφεΐσαν 
εν Λονδίνω τήν ΙΟην Ιουνίου 1948 Διεθνή Σύμβασιν περί 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής 
Ζωής έν Θαλασσή. 

Αί Κυβερνήσεις τών κατωτέρω χωρών, έπιθυμοϋσαι να προαγάγωσι τήν άσφά
λειαν τής ανθρωπινής ζωής έν θαλασσή, διά τοΰ καθορισμού κοινή συμφωνία ομοιο
μόρφων άρχων και κανονισμών, άντεπροσωπεύθησαν έν τή Διασκέψει ύπό Πληρε
ξουσίων : 

'Αργεντινή 'Ολλανδία 
Αυστραλία Νέα Ζηλανδία 
Βέλγιον Νορβηγία 
Βραζιλία Πακιστάν 
Βουλγαρία Παναμάς 
Καμερούν Περού 
Καναδάς Φιλιππίναι 
Κίνα Πολωνία 
Κούβα Πορτογαλλία 
Τσεχοσλοβακία 'Ισπανία 
Δανία Σουηδία 
Δομινικανή Δημοκρατία 'Ελβετία 
Φινλανδία "Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δη
Γαλλία μοκρατιών 
'Ομοσπονδιακή Γερμανική Δήμο Ηνωμένη 'Αραβική Δημοκρατία 

κρατία Ήνωμένον Βασίλειον Μεγάλης Βρεττανίας 
'Ελλάς και Βορείου 'Ιρλανδίας 
Ουγγαρία Ήνωμέναι Πολιτεΐαι Β. 'Αμερικής 
Ισλανδία Βενεζουέλα 
Ίνδίαι Γιουγκοσλαβία 
'Ιρλανδία 'Ιταλία 
Ισραήλ Δημοκρατία Κορέας 
Ιαπωνία Λιβερία 
Κου βέϊτ 
Μεξικόν 

ΑΙ Κυβερνήσεις τών κατωτέρω χωρών άντεπροσωπεύθησαν έν τή Διασκέψει 
ύπό Παρατηρητών : 

Κεϋλάνη Ρουμανία 
Χιλή Ταϋλάνδη 
Γουϊνέα Τουρκία 
Ινδονησία Νοτιοαφρικανική "Ενωσις 
'Ιράν . Βιετνάμ 

'Επίσης οί κατωτέρω Διακυβερνητικοί 'Οργανισμοί άντεπροσωπεύθησαν έν τή 
Διασκέψει ύπό Παρατηρητών : 

Ηνωμένα "Εθνη Διεθνής "Ενωσις Τηλεπικοινωνιών 
'Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας Διεθνής'Οργανισμός Υγείας 
Διεθνής Επιτροπή 'Ατομικής 'Ενεργείας Διεθνής Μετεωρολογικός 'Οργανισμός 
Διεθνής Όργαν. Πολιτικής Αεροπορίας Διεθνές Γραφεΐον Ύδρογραφίας 
Διεθνής 'Οργανισμός 'Εργασίας. 
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Προς πραγματοποίησιν τοϋ σκοπού της ή Διάσκεψις κατήρτισε τάς κατωτέρω 
Έπιτροπάς, των οποίων Πρόεδροι ήσαν ol κάτωθι : 

Επιτροπή 'Αρχηγών "Αντιπροσωπειών: Sir Gilmour Jenkins (Ήνωμένον Βασίλειον). 
Επιτροπή Έλεγχου Διαπιστευτηρίων: κ. Eleuterio Capapas (Φιλιππίναι). 
Επιτροπή Σχεδίου: κ. Dennis G. Haselgrove (Ήνωμένον Βασίλειον). 
Επιτροπή Γενικών Διατάξεων: κ. Jean-Georges Roullier (Γαλλία). 
Επιτροπή Κατασκευών: Dr. Ing. Gino Solda (Ιταλία). 
Επιτροπή Σωστικών Μέσων: κ. Wladjslaw Miliewski (Πολωνία). 
Επιτροπή 'Ασυρμάτου: κ. Per Mortensen (Νορβηγία). 
Επιτροπή 'Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας : κ. Anders Bache (Δανία). 
Επιτροπή Μεταφοράς Σιτηρών, Μεταλλευμάτων και Εμπορευμάτων ΧΟμα: Πλοίαρχος 

κ. Π. Παγώνης (Ελλάς). 
Επιτροπή Μεταφοράς Επικινδύνων Φορτίων: κ. Α. W. Clarke (Ήνωμένον Βασίλειον). 
Επιτροπή 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτων Πλοίων: κ. Arthur Gatewood (Ήνωμέναι Πολιτεΐαι). 
Ή Διάσκεψις εΐχεν ύπ* δψιν της καΐ έχρησιμοποίησεν ώ ς βάσιν δια τάς συζητήσεις 

τήν Διεθνή Σύμβασιν περί 'Ασφαλείας της 'Ανθρωπινής Ζωής εν Θαλασσή, 1948, 
και τους Διεθνείς Κανονισμούς προς "Αποφυγήν Συγκρούσεων έν Θαλασσή, 1948. 

'Επί πλέον, ή Διάσκεψις έξετάσασα μετά προσοχής τά νέα προβλήματα άτινα 
ανέκυψαν εκ τής χρησιμοποιήσεως τής πυρηνικής ενεργείας δια τήν πρόωσιν των 
εμπορικών πλοίων και έχουσα ύπ ' δψιν τους ενυπάρχοντας κινδύνους είς τά πυρη-
νοκίνητα πλοία, ανεγνώρισε τήν σημασίαν δια τήν σύναψιν διεθνούς συμφωνίας 
έπ' αύτοϋ. Λαμβάνουσα ύπ* δψιν τάς τεχνικάς προόδους είς το πεδίον τοΰτο, αΐτι-
νες ενδεχομένως θά λάβωσι χώραν εϊς το προσεχές μέλλον, ή Διάσκεψις απεφάσισε 
νά περιλάβη είς το κείμενον, μιας άναθεωρηθείσης Συμβάσεως διά τήν Άσφάλειαν 
τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν Θαλασσή, μικρόν μόνον αριθμόν Κανονισμών αναφερο
μένων ε'ις τά ζητήματα αρχών και μεθόδων άφορώντων τά πυρηνοκίνητα πλοία. 

Κατόπιν συζητήσεων, ώ ς αποδεικνύεται έκ τών απολογισμών και εκθέσεων 
τών διαφόρων 'Επιτροπών καΐ τών Συνεδριάσεων τής 'Ολομελείας, ή Διάσκεψις 
έπεξειργάσθη και υπέβαλε προς ύπογραφήν καΐ άποδοχήν τήν Διεθνή Σύμβασιν τής 
'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν Θαλασσή, I960, ήτις προώρισται νά άντικα
ταστήση τήν Διεθνή Σύμβασιν 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπίνης Ζωής έν Θαλασσή, 1948. 
Ή Διεθνής Σύμβασις τής 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν Θαλασσή, I960, 
είναι προσηρτημένη ώ ς Παράρτημα Α της παρούσης Τελικής Πράξεως. 

Ή Διάσκεψις εϊχεν επίσης ύπ ' δψιν της καΐ έχρησιμοποίησεν ώς βάσιν διά τάς 
συζητήσεις τους 'ισχύοντας Διεθνείς Κανονισμούς προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν 
Θαλασσή. Ή Διάσκεψις έκρινε καλόν νά αναθεώρηση τους Κανονισμούς τούτους 
και ενέκρινε τους άναθεωρηθέντας Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγήν Συγκρού
σεων έν Θαλασσή, άλλ' απεφάσισε νά μή προσάρτηση τους άναθεωρηθέντας τούτους 
Κανονισμούς είς τήν Διεθνή Σύμβασιν περί 'Ασφαλείας τής "Ανθρωπινής Ζωής έν 
Θαλασσή, I960. 

Ή Διάσκεψις καλεί τον Διακυβερνητικόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν Ό ρ γ α 
νισμόν νά διαβίβαση τους άναθεωρηθέντας Διεθνείς Κανονισμούς προς 'Αποφυγήν 
Συγκρούσεων έν Θαλασσή είς τάς Κυβερνήσεις αΐτινες έχουσιν άποδεχθή τους 
Ισχύοντας Διεθνείς Κανονισμούς προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν Θαλασσή, και 
καλεί ομοίως τόν Διακυβερνητικόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν Όργανισμόν 
δ π ω ς , δταν έπέλθη ουσιωδώς ομόθυμος αποδοχή τών άναθεωρηθέντων Διεθνών 
Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν Θαλασσή, νά όρίση τήν ήμερομηνίαν, 
άφ* ής ούτοι θέλουσιν έφαρμοσθή παρά τών κρατών ατινα άπεδέχθησαν τούτους. 

Ή Διάσκεψις παρακαλεί τόν Διακυβερνητικόν Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν 
"Οργανισμόν δ π ω ς προειδοποίηση τάς Κυβερνήσεις πάντων τών Κρατών τουλά
χιστον εν έτος πρό τής ημερομηνίας ταύτης. 

Οί Διεθνείς Κανονισμοί προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν Θαλασσή, καθώς ούτοι 
άνεθεωρήθησαν ύπό τής Διασκέψεως, είναι προσηρτημένοι ώ ς Παράρτημα Β είς τήν 
παροϋσαν Τελικήν Πράξιν. 
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Ή Διάσκεψις εδέχθη αριθμόν τίνα συστάσεων ενδιαφερουσών τά Πυρηνοκίνητα 
Πλοία (αΐτινες είναι ττροσηρτημέναι εις το Παράρτημα Γ της παρούσης Τελικής Πρά
ξεως), δ π ω ς διευκολύνη τάς Κυβερνήσεις εις τήν έφαρμογήν των Κανονισμών τών 
περιεχομένων εις τήν Διεθνή Σύμβασιν 'Ασφαλείας 'Ανθρωπινής Ζωής εν Θαλασσή, 
I960, και έπισύρη τήν προσοχή ν αυτών επί τών κυρίων προβλημάτων ατινα άπαιτοϋ
σιν έξέτασιν κατά το παρόν στάδιον τής τεχνικής αναπτύξεως. 

Ή Διάσκεψις εδέχθη επίσης άλλας συστάσεις επί άριθμοΰ ζητημάτων ατινα προέ
κυψαν κατά τάς συζητήσεις αυτής. ΑΙ συστάσεις αΰται είναι προσηρτημέναι ω ς 
Παράρτημα Δ είς τήν παροϋσαν Τελικήν Πραξιν. 

*Εφ* ω οί 'Αντιπρόσωποι τών διαφόρων χ ω ρ ώ ν έθεσαν τάς ύπογραφάς των εν τη 
παρούση Τελική Πράξει. 

Έγένετο εν Λονδίνω τήν δεκάτην εβδόμη ν 'Ιουνίου I960, είς άπλοϋν, Άγγλιστ ί 
καί Γαλλιστί, αμφοτέρων τών κειμένων εχόντων ΐσην ϊσχίιν. 

Τά πρωτότυπα κείμενα θά κατατεθώσι παρά τω Διακυβερνητικώ Ναυτιλιακώ 
Συμβουλευτικώ Όργαν ισμώ, όμοΰ μετά κειμένων είς τήν Ρωσσικήν καί Ίσπανικήν 
γλώσσαν ατινα θά είναι μεταφράσεις. 

Ό Διακυβερνητικός Ναυτιλιακός Συμβουλευτικός 'Οργανισμός θά διαβίβαση 
επικυρωμένα αντίγραφα τής Τελικής ταύτης Πράξεως και αντίγραφα τών μεταφρά
σεων είς έκάστην Κυβέρνησιν κληθεΐσαν νά άποστείλη 'Αντιπροσώπους ή Παρατη
ρητάς είς τήν Διάσκεψιν. 

Ό Πρόεδρος 
GILMOUR JENKINS. 

Ό Γενικός Γραμματεύς : 
W. GRAHAM. 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Αργεντινής Δημο
κρατίας : 

C. Α. SANCHEZ SANUDO. 
Μ. Η. CALZOLARI. 
Ν. G. PALAGIOS. 
W. J. P. MAIDANA. 

Διά την Κυβέρνησιν τής Κοινοπολιτείας τής 
Αύστραλίαο : 

Τ. NORR1S 
Α. Ν. BOULTON 
Α. J. EDWARDS 
C. Μ. CARROLL 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τοϋ 
Βελγίου : 

R. Ε. VANCRAEYNEST 
Α. J. DE MULDER 
PH. DE GERLACHE DE GOMERY 

Διά τήν Κυβέρνησιν τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής Βραζιλίας : . 

LUIS CLOVIS DE OL1VEIRA 
SYLVIO DA ROCHA POLLIS 
LUIZ GONZAGA DORING 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Λαϊκής Δημοκρατίας 
τής Βουλγαρίας : 

PETKO DOKOV DOYNOV 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοΟ Καμερούν : 

CH. SAGUEZ 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Καναδά: 

GEORGE Α. DREW 
ALAN CUMYN 
Μ. Γ. MUNRO 
J. Η. KAY 
Η. Ο. BUCHANAN 
J. G. MALLOCH 
W. S. MORRISON 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 
Κίνας : 

WU NANJU 
C. Μ. WEI 
YUSHANG LI 
MICHAEL ΚΑΗΝ 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 
Κούβας : 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 
Τσεχοσλοβακίας : 

MIROSLAV GALUSKA 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής 

Δανίας : 
J. WORM 
ANDERS BACHE 
S. KIRKMANMOLLER 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τοϋ 
Δομίνικου : 

HECTOR GARCIAGODOY 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 

Φινλανδίας : 
VOLMARI SARKKA 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημο
κρατίας : . * 

G. GRANDVAL, 
J. ROULLIER 
C. MAUREL 
LOUIS AUDTGOU 
YVES ROCQUEMONT. 
Μ.BUREAU 
P. ESTIENNE 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής "Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας: 

Η. HERWARTH 
Κ. SCHUBERT 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου της 
'Ελλάδος: 

Π. ΠΑΓΩΝ ΗΣ 
Β. ΧΑΝΙΔΗΣ 



405 

Αια τήν Κυβέρνησιν τ ικ Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Ουγγαρίας: 

Β. SZILAGYI 

Λιά τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας της 
Ισλανδ ίας : 

HJALMAR R. BARDARSON 
PALL RAGNARSSON 

Διό τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας τ ft ν 
Ι νδ ιών : 

R. L. GUPTA 
C. P. SRIVASTAVA 
Τ. Β. BOSE 
G. S. SINGH 

Δια τήν Κυβέρνησιν της Ιρλανδ ίας : 
VALENTIN I R E M O N G E R 

Δια τήν Κυβέρνησιν τοΰ Κράτους τοϋ ' Ισραήλ 
1. J. ΜΙΝΙΤΖ 
Μ. OFER 
Μ. ECKDISH 

Δια τήν Κυβέρνησιν της Ι τ α λ ι κ ή ς Δημοκρα
τίας : 

F. GHIGLIA 
DOMENICO TESTA 
GIORGIO CAVALLINI 
GIORGIO MERIGGI 

Δια τήν Κυβέρνησιν της ' Ιαπωνίας : 
TORU NAKAGAWA 
MASAO MIZUSHINA 
TOKUJI WAKASA 
MITSUO SATO 
SANKICHI SUZUKI 
S. YAHAGI 
Μ. MATSUZAKI 
KOJ1 SEK1YA 
SHIZUO NODA 
H. NAKANISHI 
N. MATSUZAWA 
Ν. N A K A N O 
M. K U R A M O T O 
S. OKADA 
J. KITAGAWA 
T. SUGIYAMA 
M. KUTSUKI . 
M. MAEDA 
I. KOIDE 
K. OKADA 
M. YAMAGATA 
A. YAMAGATA 
S. TAMIYA 
T. NISHIJIMA 

Δια τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας τής 
Κορέας : 

TONG JIN PARK 

Λιά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Κουβέιτ : 
Μ . Q A B A Z A R D 
Η. GEO. WAUGH 

Δια τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας της 
Λιβερίας : 

GEO. Τ. BREWER. Jr. 
EDW. R. MOORE 
Ε. Β. MCCROHAN. Jr. 
G. BUCHANAN 
L. J. BRINTON 
EDGAR T. KONSBFRG 

Λιά τήν Κυβέρνησιν τών Ηνωμένων Πολι
τειών τοϋ Μεξικού : 

Δια τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής 
Ολλανδίας : 

C. MOOLENBURGI! 
Ε. SMIT FZN 
Α. F. VAS DIAS 
P. Α. VERGROESEN 
J. ΜΕΤΖ 

Δια τήν Κυβέρνησιν τής Νέας Ζηλανδίας : 
VICTOR G. BOIVIN 
Η. R U E G G 
J. P. MCVEAGH 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Νορ
βηγίας : 

NEUBERTH WIE 
MODOLV HAREIDE 
Η. Β. ANDRESEN 
KJELL H A U G E R U D ANDERSEN 
KJELL RASMUSSEN 
Ε. J. SALVESEN 
WALTER BILDOE 
O D D L O E N N E C H E N 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Πακιστάν : 
M O H A M M E D Y O U S U F 
Μ. Z A K A U L L A H 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τοϋ 
Παναμά: 

J. MEDINA 
JOAQUIN F. FRA N CO , Jr. 
R. PHILLIPPS P. 
A L F R E D L. NICHOLSON 
MANUEL A. ACAZA 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τοΰ 
Περοϋ : 

RICARDO RIVERA SCHREIBER 
Η. W1ELAND 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τών 
Φιλιππίνων : 

Ε. CAPAPAS 
AGUSTIN L. ΜΑΤΗΑΥ 
C CALUAG 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Πολωνίας : 

L. SZYMANSKI 
W. MILEWSKI 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής 
Πορτογαλλίας : 

A D O L F O DO AMARAL ABRANCHES 
PINTO 

JOAQUIN CARLOS ESTEVES CAR
DOSO. 

ANTONIO DE JESUS BRAZ BELO DE 
CARVALHO MANUEL ANTUNES 
DA MOTA. 
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Διά την Κυβέρνησιν τοϋ Κράτους τής Ισπα
νίας : 

SANTA C R U Z 
MANUEL ALDEREGU1A 
JUAN JOSE DE J A U R E G U l 
PATRICIO R. RODA 
SANTIAGO MARTINEZCARO 

Δια τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Σουη
δίας : 

C. G. WIDELL 
LENNART BORG 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομο
σπονδίας : 

ARMIN DAENIKER 
WILLIAM ROCH 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ενώσεως τών Σο
βιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών : 

Α. SAVELIEV 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ηνωμένης 'Αρα
βικής Δημοκρατίας : 

Α. LOUSTAN 
Υ. Α. OMAR 
ALI HASSAN ABDEL R A H M A N 
ABBAS SHAWKI 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ 'Ηνωμένου Βασι
λείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής 
Βορείου ' Ιρλανδίας : 

GILMOUR JENKINS 
PERCY FAULKNER 
DENNIS C. HASELGROVE 
F. B. BOLTON 

G. R. W. BRIGSTOCKE 
JOHN BROWN 
G E R A L D B U R D O N 
F. A. EVERARD 
F. I. G E D D E S 
E. C. V. G O A D 
H. W. G R E A N Y 
F. C. H A M P D E N 
JOHN M. H O U L D E R 
W. ERRINGTON KEVILLE 
I. T. LAWMAN 
A. LOGAN 
J. L E N A G H A N 
W. J. MADIGAN 
ALLAN J. M A R R 
P. W. MARTIN 
J. M. M U R R A Y 
H. O'NEILL 
T. L. OWEN 
H. N. PEMBERTON 
JAS H. QUICK 
W. J S H A R P 
R. J. S H E P H E R D 
D. S. T E N A N T 
TOM YATFS 

 Διά τήν Κυβέρνησιν τών Ηνωμένο) ν Πολι

τειών τής "Αμερικής : 
A L F R E D C. R I C H M O N D 
R. Τ. MERRILL 
ROBERT Τ. BARTLEY 
JOHN Ρ COMSTOCK 
IRVING T. D U K E 
A R T H U R RANDOLPH GATEWOOD 
HENRY T. JEWELL 
VITO L. RUSSO 
LYNDON SPENGER 
CHARLES P. MURPHY 
ALBERT J. CARPENTER 
JOHN W. HECK 
ROBERT I. PRICE 
ARCHIBALD H. MCCOMB, J r . 
OSCAR C. B. WEV 
WILLIAM G. ALLEN 
HARRY J. PARKER 
CHARLES B. SMITH 
BEN H. DAVIS 
G E O R G E C. STEINMAN 
PAUL A. LUTZ 
STEWART SPRINGER 
JOSEPH A. CERINA 
WILLIAM G. WATT 
E D W A R D G. MAGENN1S 
CHARLES M. ROBERTSON/ 
WAYNE MASON 
CURTIS B. P L U M M E R 
DANCAN D. PETTERS 

W. E. S M I T H 
Ε. M. WEBSTER 
JOHN C. NIEDERMA1R 
R. R. WAESCHE 
GEORGE R. JACOBS 
HAROLD R. WOODYARD 
JONATHAN A. SISSON 
E. E. BUNZENBERG 
M. G. FORREST 
OWEN H. OAKLEY 
JAMES B. ROBERTSON, JR. 
MAURICE J. SCANLON 

Δ ι ά τ ή ν Κ υ δ έ ρ ν η σ ι ν τ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
τ ή ς Β ε ν ε ζ ο υ έ λ α ς : 

IGNACIO IRIBARREN BORGES 
Α. PICARDI 
Α. DE PEDRAZA 

Δ ι ά τήν Κ υ δ έ ρ ν η σ ι ν τ ή ς ' Ο μ ο σ π ο ν δ ι α 

κ ή ς Λ α ϊ κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς τ ή ς Γ ι ο υ γ 

κ ο σ λ α υ ΐ α ς : 
LJUB1SA YESEL1NOYIC 
PRKI)RA(; N l k O l . l C 
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ΙΙΛΡΛΡΤΙΙΜΛ λ 

All ONH1 Μ ΜΒΛΙΙ1 ΠΙ PI ΑΣΦΑΛΜΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ! ΖΩΗΣ 
I N ΘΑΑΑΣΣΗ. I960. 

Αί Κυβερνήσεις τής Αργεντινής Δημοκρατίας, τής Αυστραλίας, του Βελγίου, των Ήνωμένίον 
Πολιτειών, τής Βραζιλίας, τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγαρίας, τοΰ Καμερούν, του Καναδά, 
τής Δημοκρατίας τής Κίνας, τής Δημοκρατίας τής Κούβας, τής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβα
κίας, τού Βασιλείου τής Δανίας, τής Δημοκρατίας τοΰ Δομίνικου, τής Δημοκρατίας τής Φινλανδίας, 
τής Δημοκρατίας τής Γαλλίας, τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, τοϋ Βασιλείου 
τής Ελλάδος, τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας, τής Δημοκρατίας τής 'Ισλανδίας, τής Δη
μοκρατίας των 'Ινδιών, τής Ιρλανδίας, τοϋ Κράτους τοΰ Ισραήλ, τής Ιταλικής Δημοκρατίας, τής 
'Ιαπωνίας, τ ή ; Δημοκρατίας τής Κορέας, του Κουβάϊτ, τής Δημοκρατίας τής Αιβερίας, τών Η ν ω 
μένων Πολιτειών τοϋ Μεξικοϋ, τοΰ Βασιλείου τών Κάτω Χωρών, τής Νέας Ζηλανδίας, τοϋ Βασι
λείου τής Νορβηγίας, τοΰ Πακιστάν, τής Δημοκρατίας τοϋ Παναμά, τής Δημοκρατίας τοϋ Περοϋ, 
τής Δημοκρατίας τών Φιλιππίνων, τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας, τής Δημοκρατίας τής 
Πορτογαλλίας, τοϋ 'Ισπανικού Κράτους, τοΰ Βασιλείου τής Σουηδίας, τής Ελβετικής 'Ομοσ
πονδίας, τής 'Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τής Ηνωμένης 'Αραβικής 
Δημοκρατίας, τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και .τής Βορείου 'Ιρλανδίας, 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ΆμερΊ'ίής, της Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας, τής 'Ομοσπονδιακής 
Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαυΐας, έπιθυμοΰσαι να προαγάγωσι τήν Άσφάλειαν τής 'Αν
θρωπινής Ζωής έν Θαλασσή, διά τοϋ καθορισμού, κοινή συμφωνία, ομοιομόρφων άρχων και κα
νονισμών : 

Φρονοΰσαι δέ, δτι ό σκοπός ούτος θέλει καλύτερον έπιτευχθή διά τής συνάψεως μιας Συμ
βάσεως άντικαθιστώσης τήν Διεθνή Σύμβασιν περί 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν Θα
λασσή, 1948. 

"Ωρισαν τους "Αντιπροσώπους αυτών, ήτοι : ' 
Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Τον Πλοίαρχον CARLOS Α. SANCHEZ SANUDO, Ναυτικόν Άκόλουθον παρά τή έν Λον" 
δίνω Πρεσβεία τής 'Αργεντινής. 

Τον Νομαρχιακόν Γενικόν Έπιθεωρητήν Η. C. MARCOS KA1.ZOLARI, "Επαρχον τής 
Εθνικής Ναυτιλίας τής 'Αργεντινής Δημοκρατίας. 

Τόν κ. NICOLAS G. PALAGIOS, Ύποδιευθυντήν τής 'Εμπορικής Ναυτιλίας τής 'Αργεντινής 
Η ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ : 

Τόν κ. THOMAS NORRIS, Βοηθόν Γραμματέα Διευθύνσεως Ναυτιλίας και Μεταφορών. 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ : 

Τήν Α.Ε. κ. Μ. R. L. VAN MEERBEKE, Πρέσβυν τοΰ Βελγίου έν Λονδίνω. 
Τόν κ. R. Ε. VANCRAEYNEST, Διευθυντήν Ναυτικής Διοικήσεως 'Υπουργείου Συγκοινω

νιών. 
ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ : 

Τόν Άντιναύαρχον LUIS CLOVIS DE OL1VEIRA, Ύπαρχηγόν τοϋ Ναυτικοΰ 'Επιτελείου, 
τοΰ Βραζιλιάνου Ναυτικοΰ και Άντιπρόσωπον τής Βραζιλιανής 'Επιτροπής Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Η Λ Α Ϊ Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: 

Τήν Α.Ε. τόν κ. GEORGI PETROV ZENGU1LEKOV, Βούλγαρον Πρέσβυν έν Λονδίνω. 
Τόν μηχανικόν κ. PETKE DOKOV DOUNOV, Άρχιμηχανικόν τής Διευθύνσεως Θαλασσίων 

και 'Υδατίνων Μεταφορών 'Υπουργείου Μεταφορών. 
ΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ : 

Τόν κ. CHARLOT SAGUEZ, Προϊστάμενον Διοικήσεως Διευθύνσεως Ναυτιλίας. 
Ο ΚΑΝΑΔΑΣ : 

Τήν Α.Ε. τόν κ. GEORGE Α. DREW, "Υπατον Άρμοστήν τοΰ Καναδά έν Μ. Βρεττανία; 
Τόν κ. ALAN CYMYN, Διευθυντήν Κανονισμών Ναυτιλίας, Διευθύνσεως Μεταφορών, 

Όττάβα. 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ : 

Τήν Α.Ε. τόν κ. NANJUWU, Πρέσβυν τής Δημοκρατίας τής Κίνας έν 'Ιράν.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ: 
Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Τήν Α.Ε. τόν κ. MIROSLAV GALUSKA, Τσεχοσλοβάκον Πρέσβυν έν Λονδίνω. 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ: 

Τόν κ. JORGEN WORM, Προϊστάμενον τής Διευθύνσεως Ναυτιλίας, Β' 'Υπουργείου Εμπο
ρίου. 

Τόν κ. ANDERS BACHE, Άναπληρωτήν Διευθυντήν Β' 'Υπουργείου 'Εμπορίου. 
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Η ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 
Τήν Α.Ε. τον DR. HECTOR GARCIAGODOY, Δομινικανών Πρέσβυν έν Λονδίνω. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ : 
Τόν κ. VOLMARI SARKKA, Προϊστάμενον Έπιθεωρητήν Πλοίων Συμβουλίου Ναυσι

πλοΐας. ' . 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 

Τόν κ. GILBERT GRANDVAL, Γενικόν Γραμματέα τής Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΓΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ : 

Τήν Α.Ε. τόν κ. HERR HANS HERWARTH VON B1TTENFELD G.C.V.O., Πρέσβυν τής 
"Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας έν Λονδίνω. : 

Τόν HERR DR. KARL SCHUBERT, Προϊστάμενον Διευθύνσεως Ναυτιλίας 'Ομοσπονδιακού 
'Υπουργείου Μεταφορών. 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : 

Τόν Πλοίαρχον Λ. Σ. ΠΑΝΑΠΩΤΗΝ Σ. ΠΑΓΩΝΗΝ, Διευθυντήν 'Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 
Η Λ Α Ϊ Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ : 

Τήν Α.Ε. τόν. κ. BELA SZILAGYI, Πρεσβευτήν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας έν 
ΛονδΜρ. 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ : 

Τόν κ. HJALMAR R. BARDARSON, Διευθυντήν Ναυτιλίας. 
Τόν κ. PALL RAGNARSSON, Ύποδιευθυντήν Ναυτιλίας. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ : 
Τόν κ. R. L. GUPTA, Ύφυπουργόν, Ύπουργεΐον Μεταφορών και Συγκοινωνιών. 

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ : 
Τόν κ. VALENTIN IREMONGER, Σύμβουλον τής έν Λονδίνο) Πρεσβείας τής 'Ιρλανδίας. 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ : . 
Τόν κ. IZAAC JOSEF ΜΙΝΤΖ, Νομικόν Σύμβουλον Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινω

νιών, Ύφηγητήν τοΰ Εβραϊκού Πανεπιστημίου 'Ιερουσαλήμ. 
Τόν κ. MOSHE OFER, Πρώτον Γραμματέα τής έν Λονδίνω Πρεσβείας του 'Ισραήλ. 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 
Τόν DR. FERNANDO GH1GLIA, Γενικόν Διευθυντήν του 'Υπουργείου 'Εμπορικής Ναυτι

λίας, Ρώμη. 
Η ΙΑΠΩΝΙΑ: \ V 1 ' " 

Τόν κ. TORU NAKAGAWA, Πληρεξούσιον Ύπουργόν, Πρεσβεία τής Ιαπωνίας, Λονδΐνον. 
Τόν κ. MASAO MIZUSHINA, Διευθυντήν, Γραφεϊον Ναυτιλίας, Υπουργείου Μεταφορών. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ : 
Τόν κ. TONG JIN PARK, Σύμβουλον, Πρεσβεία τής Κορέας, Λονδΐνον. 

TO KUWAIT ( Κ Ο Υ Β Ε Ι Τ ) : 
Τόν κ. MOHAMMAD QABAZARD, Γενικόν Διευθνυτήν, Λιμήν τοΰ Κουβέιτ. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΗς ΛΙΒΕΡΙΑς : 
Τήν Α.Ε. τόν κ. GEO. Τ. BREWER JR., Λιβεριανόν Πρέσβυν έν Λονδίνω. 
Τόν HON. EDWARD R. MOORE, Βοηθόν. Γενικόν Εισαγγελέα τής Λιβερίας. 
Τόν κ. GEORGE BUCHANON, Βοηθόν Έπιθεωρητήν Πλοίων τοΰ Νηογνώμονος «LLOYD'S 

REGISTER OF SHIPPING». 
Τόν κ. Ε. Β. MCCROHAN, Jr., ΝαυπηγόνΜηχανολόγον και Έπιθεωρητήν. 

ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑ1 ΠΟΛΙΤΕΙΑ! ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ : 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ : 

Τόν Πλοίαρχον C. MOOLENBURGH τοΰ Β. 'Ολλανδικού Ναυτικοϋ(έν αποστρατεία), Γενικόν 
Έπιθεωρητήν Ναυτιλίας. 

* Τόν κ. Ε. SMIT FZN, Ναυπηγόν, Γενικόν Σύμβουλον παρά τώ Γεν. Επιθεωρητή Ναυτιλίας· 
Η ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ: 

Τόν κ. WILLIAM ARTHUR FOX. Υπουργόν Ναυτιλίας. Τόν κ. VICTOR GEORGE 
BOIVIN, Προϊστάμενον Έπιθεωρητήν Πλοίων, Λιευθυντήν Ναυτιλίας. 
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ : 

Τόν Πλοίαρ/ον Κ J. NEUBERTH WIF. Γενικόν Έπιθεωρητήν Ναυτ'λίιις να; Ν(ΐυσιπλοϊυ.ς 
τοΰ Β' Υπουργείου Εμπορίου και Ναυτιλίας. 

Τόν κ. MODOI V HARFIDI. Προϊστάμενον Διευθύνσεως IV Υπουργείου Εμπορίου KUI 
Ναυτιλία::. 
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ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ : 
Τήν Α.Ε. τον Υποστράτηγων ΜΟΜΑΜΜΛΟ YOUSl' l . "Ύπατον Άρμοστήν τοΰ Πακιστάν 

έν τω Ηνωμένω Βασιλείω. 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ: 

Τον κ. JOEL MEDINA. Προϊστάμενον Διευθύνσεως Ναυτιλίας της Δημοκρατίας τοΰ Παναμδ. 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ : 

Τήν Α'.Ε. τον Δρ. DON RICARDO RIVERA SCHRE1BER, Κ.Β.Ε., Περουβιανόν Πρέσβυν 
έν Αονδίνω. 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ: 

Τον Διοικητή ν κ. ELEUTERIO CAPAPAS, Διοικητήν Τελωνείων. 
Τον Μηχανικόν AGUSTIN ΜΑΤΗΑΥ. Προϊστάμενον Διευθύνσεοις Επιθεωρήσεως Σκαφών 

και 'Ατμολεβητών, ΓραφεΤον Τελωνείων. 
Τον Δικηγόρον CASIM1RO CALUAG, Προϊστάμενον, Νομικόν Σύμβουλον, Γραφεΐον ΤΓ.

λιονείων. 
Η ΛΑΙΚΗ ΠΟΑΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Τον κ. LUDWIK SZYMANSKI, Μέλος Συμβουλίου τοΰ 'Υπουργείου Ναυτιλίας. 
Τον κ. WLADYSLAV MILEWSKI, Διευθνυτήν τοΰ Πολο>νικοΰ Νηογνώμονος. 

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 
Τήν Α.Ε. τον Στρατηγόν ADOLFO ABRANCHES ΡΙΝΤΟ, Πορτογάλον Πρέσβυν έν Αονδίνω. 
Τον Πλωτάρχην JOAQUIN CARLOS ESTEVES CARDOSO, Γενικόν Έπιθεωρητήν της 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Ναυπηγόν παρά τω Άνωτάτω Συμβουλίω 'Αλιείας. 
Τόν Ύποπλοίαρχον ANTONIO J. BELO DE CARVALHO, Μηχανολόγον, Ήλεκτρολόγον 

Προϊστάμενον "Επιθεωρητήν δι" Ηλεκτρικής καϊ Ραδιοτηλεγραφικάς Εγκαταστάσεις. 
Τόν Ύποπλοίαρχον MANUEL ANTUNES DA ΜΟΤΑ, Μηχανικόν Ύδρογράφον, Προϊστά

μενον Έπιθεωρητήν 'Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας. 
ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ : 
ΤΟ ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: . 

Τόν Δρ3 CARL GOSTA WIDELL, Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Έθνικοΰ Συμβουλίου Ναυτιλίας 
και Ναυσιπλοΐας. 
Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: 

Τήν Α.Ε. τόν κ. ARMIN DAENIKER, Έλβετόν Πρέσβυν έν Αονδίνω. 
Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ : 

Τήν Α.Ε. τόν κ. ALEXANDER Α. SOLDATOV, Πρέσβυν τής Σοβιετικής 'Ενώσεως έν Αονδίνω. 
Τόν Πλοίαρχον ALEXANDER Α. SAVELIEV, Μέλος τοΰ Συμβουλίου τοΰ 'Υπουργείου τής 

Εμπορικής Ναυτιλίας τής Σοβιετικής 'Ενώσεως. 
Η ΗΝΩΜΕΝΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Τόν Πλωτάρχην (έν αποστρατεία) ADNAN LOUSTAN, Άναπλ. Γενικόν Διευθυντήν, Διοική
σεως Λιμένων καϊ Φάρων. 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ : 

Τόν SIR GILMOUR JENKINS, K.C.B., Κ.Β.Ε., M.C. 
Τόν κ. PERCY FAULKNER, C.B., Ύφυπουργόν, 'Υπουργείου Μεταφορών. 

> Τόν κ. DENNIS C. HASELGROVE, Ύφυπουργόν Υπουργείου Μεταφορών. 
ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ : 

Τόν Ναύαρχον ALFRED C. RICHMOND, Διοικητήν τής 'Ακτοφυλακής τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. 

Τόν κ. ROBERT Τ. MERRILL, Προϊστάμενον Διευθύνσεως Ναυτιλίας, Ύπουργεΐον Εξωτε
ρικών. 
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ : 

Τήν Α.Ε. τόν Δρα IGNACIO IRIBARREN BORGES, Πρέσβυν τής Βενεζουέλας έν Αονδίνω. 
Τόν Πλοίαρχον ANTONIO PICARDI, Προϊστάμενον Τεχνικών Υπηρεσιών και Διευθύνσεως 

'Επιθεωρήσεως 'Εμπορικής Ναυτιλίας, Ύπουργεΐον Συγκοινωνιών. 
Τόν Πλοίαρχον ARMANDO DE PEDRAZA PEREIRA, Ναυτικόν Άκόλουθον τής έν Αονδίνω 

Πρεσβείας τής Βενεζουέλας. 
Η'ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ'ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑΣ : 

Τόν κ. LJUBISA VESELINOVIC, ΓραμματέαΒοηθόν του 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Με
ταφορών και Συγκοινοονιών. 
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Οΐτινες, άφοϋ επέδειξαν τα πληρεξούσια των, ευρεθέντα εν άπολύτω τάξει, 
συνεφώνησαν τα ακόλουθα : 

"Αρθρον Ι. 
(α) Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν να εφαρμόσουν 

τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως και των προσηρτημένων αύτη Κανονισμών, 
οίτινες θέλουν θεωρηθή δτι αποτελούν άναπόσπαστον μέρος της παρούσης Συμβά
σεως. "Οπου γίνεται μνεία της παρούσης Συμβάσεως, νοούνται καΐ οί προσηρτη
μένοι ταύτη Κανονισμοί. 

(β) Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να εκδώσουν πάντάς τους νόμους, 
διατάγματα, διαταγάς και κανονισμούς και να λάβουν πάντα τά αναγκαία μέτρα δια 
τήν πλήρη και τελείαν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, προς τον σκοπόν δπως 
εξασφαλίσουν, άπό απόψεως ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής, δτι το πλοΐον είναι 
κατάλληλον διά τήν ύπηρεσίάν δια τήν οποίαν προορίζεται. 

"Αρθρον II. 
Ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται έπι τών πλοίων τών εγγεγραμμένων εις τά 

νηολόγια των Συμβαλλομένων Κρατών καθώς και έπι τών πλοίων τών νηολογημένων 
είς τά εδάφη, είς τά οποία επεκτείνεται ή παρούσα Σύμβασις, συμφώνως προς τό 
άρθρον XIII. 

"Αρθρον III. 

Νόμοι, Κανονισμοί. 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη άναλαμβάνουσι νά άνακοινώσι και να καταθέτωσι μέσω 

τόΟ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού, δστις εφεξής θά 
καλήται «'Οργανισμός»: 

(α) Πίνακα τών μή κυβερνητικών 'Οργανισμών οΐτινες εχουσιν έξουσιοδοτηθή 
νά ένεργώσι διά λογαριασμόν του, είς τήν έφαρμογήν τών μέτρων τών άφορώντων 
τήν άσφάλειαν τής ανθρωπινής ζωής εν θαλασσή, προς τον σκοπόν δπως κοινοποι
ηθή ούτος είς τά Συμβαλλόμενα Κράτη διά τήν ένημέρωσιν τών αρμοδίων οργάνων 
των. 

(β) Τά κείμενα τών έκδοθησομένων νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών 
οΐτινες θά εκδοθούν επί τών διαφόρων θεμάτων εμπιπτόντων είς τήν παροΰσάν 
Σύμβασιν. 

(γ) Επαρκή αριθμόν υποδειγμάτων τών Πιστοποιητικών τών υπ' αυτών έκδο
θησομένων συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, προς διανομήν 
εις τά Συμβαλλόμενα Κράτη, άτινα θά τά γνωστοποιώσιν εις τάς αρμοδίας υπηρεσίας 
των. 

"Αρθρον IV. 

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
(α) Πλοΐον, δπερ κατά τήν στιγμήν τοΰ απόπλου δεν υπόκειται είς τάς διατάξεις 

τής παρούσης Συμβάσεως, δεν δύναται νά λογισθή ως ύποκείμενον είς ταύτας, έάν 
ήθελε παρεκκλίνει εκ τής προδιαγεγραμμένης πορείας του, συνεπεία κακοκαιρίας 
ή άλλης περιπτώσεως ανωτέρας βίας. 

(β) Πρόσωπα επιβαίνοντα πλοίου τινός, λόγω ανωτέρας βίας ή συνεπεία τής 
υποχρεώσεως τών πλοιάρχων νά παραλαμβάνουν ναυαγούς ή άλλα πρόσωπα, δεν 
λαμβάνονται ύπ' δψιν προκειμένου νά έξακριβωθή κατά πόσον τό πλοΐον τούτο έχει 
συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον V. 

Μεταφορά Κινδυνευόντων Προσώπων. 
(α) Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά έπιτρέψη τήν μεταφοράν επί πλοίων 

αριθμού προσώπων μεγαλυτέρου τοΰ ύπό άλλας περιστάσεις επιτρεπομένου ύπό τής 
παρούσης Συμβάσεως, έφ' δσον πρόκειται περί μεταφοράς προσώπων έκ περιοχής 
τίνος, ένθα απειλείται ή προσωπική των ασφάλεια. 
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ι />' Ή τοιαύτη άδεια δεν στερεί άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη τοΰ δικαιώματος νά 
ασκήσουν έλεγχον, δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως έττ'ι τών πλοίων τούτων, δταν 
ταύτα εΰρίσκωνται είς τους λιμένας των. 

(γ) Γνωστοποίησις της το ιαύτης άδειας, μετά εκθέσεως των πραγματικών συν

θηκών, δέον ν' άποστέλληται προς τον Όργαν ισμόν ύπό τοΰ χορηγήσαντος τήν 
άδειαν ταύτην Συμβαλλομένου Κράτους. 

"Αρθρον VI. 

'Αναστολή εν περιπτώσει πολέμου. 

(α) Έν περιπτώσει πολέμου η άλλων εχθροπραξιών, εν Συμβαλλόμενον Κράτος 
δπερ ήθελε θεωρήσει εαυτό θιγόμενον, ε ίτε ώς έμπόλεμον ε ίτε ώς ούδέτερον, 
δύναται νά άναστείλη τήν έφαρμογήν τοΰ δλου ή μέρους τών προσηρτημένων 
Κανονισμών. Το ανάστειλαν Κράτος οφείλει αμέσως νά είδοποιήστ) τον Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν 
περί της το ιαύτης αναστολής. 

(β) Ή το ιαύτη αναστολή δεν στερε ί τά άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη παντός 
δικαιώματος ελέγχου, συμφώνως προς τήν παροϋσαν Σύμβασιν, επί τών πλοίων 
τοΰ άναστείλαντος Κράτους, δταν ταϋτα εΰρ ίσκωντα ι εϊς τους λιμένας των. 

(γ) Το ανάστειλαν τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως Κράτος δύναται νά έπανα

φέρη ταύτην άνά πάσαν στιγμήν ειδοποιούν αμέσως περί τούτου τον Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν . 

(δ) Ό 'Οργαν ισμός οφείλει νά γνωστοποιή είς πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη 
τήν άποφασισθεΐσαν, δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, αναστολήν ή έπαναφοράν τής 
εφαρμογής τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον VII . 

Προϋφιστάμεναι Συνθήκαι καί Συμβάσεις. 

(α) Ή παρούσα Σύμβασις αντ ικαθιστά καί καταργεί μεταξύ τών Συμβαλλομένων 
Κρατών τήν Διεθνή Σύμβασιν περί 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής έν θ α λ α σ σ ή , 
ύπογραφεΐσαν έν Λονδίνω τήν ΙΟην ' Ιουνίου 1948. 

(β) Πάσα άλλη συνθήκη, σύμβασις, ή συμφωνία άφορώσα τήν άσφάλειαν τής 
ανθρωπινής ζωής έν θαλασσή ή ζητήματα σχετ ιζόμενα προς ταύτην και ήτ ις ευρίσκε

τα ι έν Ίσχύϊ σήμερον μεταξύ τών Συμβαλλομένων έν τή παρούση Συμβάσει Κρατών 
θέλει εξακολουθήσει νά έχη πλήρη Ίσχύν, καθ' δλην αυτής τήν διάρκειαν, δσον 
άφορα: 

(\) Τά πλοία ε φ ' ω ν δεν εφαρμόζεται ή παρούσα Σύμβασις. 

(\\) Τά πλοία, εφ' ών εφαρμόζεται μεν ή παρούσα Σύμβασις, άλλ' επί τών ζη τη 

μάτων μόνον εκε ίνων διά τά όποια δεν προβλέπει αϋτη ρητώς. 

(γ) Εις περίπτωσιν κ α θ ' η ν αί το ιαϋτα ι συνθήκαι , συμβάσεις ή συμφωνίαι 
συγκρούοντα ι προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, αί διατάξεις τής τελευ

ταίας υπερισχύουν. 

(δ) Πάν θέμα, δ ι ' δ δεν προβλέπει ή παρούσα Σύμβασις, ρυθμίζεται ύπό τής 
νομοθεσίας τών Συμβαλλομένων Κρατών. 

"Αρθρον VIII. 

Ειδικοί Κανόνες θεσπιζόμενοι κατόπιν συμφωνίας. 

'Οσάκ ις κατά τήν παροϋσαν Σύμβασιν θεσπίζονται ε ιδ ικό! Κανόνες διά συμφω

νίας μεταξύ δλων τών Συμβαλλομένων Κρατών ή τ ινών εξ αυτών, οί κανόνες ούτο ι 
δέον νά γνωστοποιούνται εις τον Όργαν ισμόν , Ίνα άνακοινοϋνται εϊς τά Συμβαλλό

μενα Κράτη. 
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"Αρθρον IX. 

Τροποποιήσεις. 

(α) (\) Ή παροΰσα Σύμβασις δύναται να τροποποιηθή δια κοινής συμφωνίας 
μεταξύ τών Συμβαλλομένων Κρατών. 

(ϊι) Έπί τη αιτήσει οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών, ή πρότασις 
τροποποιήσεως δέον να άνακοινωθή ύπό τοϋ 'Οργαν ισμού εις πάντα τα Συμβαλλό

μενα Κράτη, προς έξέτασιν και άποδοχήν, συμφώνως τη παρούση παραγράφω. 

(β) (Ί) Τροποποίησις της παρούσης Συμβάσεως δύναται άνά πάσαν στιγμήν 
να προταθή είς τον Όργαν ισμόν παρ' οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Κρατών. 
Έάν ή πρότασις αϋτη γίνη αποδεκτή διά πλειοψηφίας τών δύο τρ ίτων της Συνελεύ

σεως τοϋ 'Οργανισμού (εφεξής καλούμενης «Συνελεύσεως») κατόπιν συστάσεως 
γενομένης αποδεκτής διά πλειοψηφίας τών δύο τρ ί των της 'Επιτροπής Ναυτ ικής 
Ασφαλε ίας του 'Οργανισμού (εφεξής καλούμενης «'Επιτροπής Ναυτ ικής Α σ φ α λ ε ί 

ας»), ή πρότασις δέον να γνωστοποιηθή ύπό τοϋ 'Οργαν ισμού είς πάντα τα Συμβαλλό

μενα Κράτη προς άποδοχήν. 
(\\) Πάσα σύστασις το ιαύτης φύσεως τής 'Επιτροπής Ναυτ ικής 'Ασφαλείας 

δέον να γνωστοποιήται παρά τοϋ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ ε'ις πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη, 
προς έξέτασιν, τουλάχιστον εξ μήνας πριν έξετασθή παρά τής Συνελεύσεως. 

(ϊ) (0 Ή Διάσκεψις τών Κρατών προς έξέτασιν τών προτεινομένων τροπο

ποιήσεων τής παρούσης Συμβάσεως παρ' οίουδήποτε Συμβαλλομένου Κράτους, δέον 
νά συγκαλήτα ι είς οιονδήποτε χρόνον παρά τοϋ 'Οργαν ισμού, τη αιτήσει τοϋ ενός 
τρίτου τών Συμβαλλομένων Κρατών. 

(ΐι) Πάσα τροποποίησις γενομένη αποδεκτή εϊς μίαν τοιαύτην Διάσκεψιν διά 
πλειοψηφίας τών δύο τρ ίτων τών Συμβαλλομένων Κρατών, δέον νά γνωστοποιήται 
παρά τοϋ 'Οργανισμού προς πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη προς άποδοχήν. 

(δ) Οιαδήποτε τροποποίησις γνωστοποιηθεΐσα ε'ις τά Συμβαλλόμενα Κράτη 
προς άποδοχήν κατά τήν παράγραφον (β) ή (γ) τοϋ παρόντος άρθρου θά τ ίθεται εν 
ίσχύ ϊ δι* δλα τά Συμβαλλόμενα Κράτη, έκτος εκε ίνων ατινα προ τής θέσεως εν ίσχύϊ 
τής τροποποιήσεως, έδήλωσαν δτι δεν αποδέχονται ταύτην, δώδεκα μήνας άπο τής 
ημερομηνίας αποδοχής τής τροποποιήσεως παρά τών δύο τρ ί των τών Συμβαλλο

μένων Κρατών, συμπεριλαμβανομένων τών δύο τρ ί των τών Κρατών, άτινα αντιπρο

σωπεύονται ε'ις τήν Έπιτροπήν Ναυτ ικής 'Ασφαλείας. 

(ν.) Ή Συνέλευσις, διά πλειοψηφίας τών δύο τρ ί των, συμπεριλαμβανομένων τών 
δύο τρ ίτων τών εν τή 'Επιτροπή Ναυτ ικής 'Ασφαλείας άντιπροσωπευομένων Κρατών, 
τη συγκαταθέσει και τών δύο τρ ίτων τών διά τής παρούσης Συμβάσεως Συμβλη

θέντων Κρατών, ή μία Συνέλευσις συγκαλουμένη συμφώνως προς τήν παράγραφον 
(γ) τοϋ παρόντος άρθρου, διά πλειοψηφίας τών δύο τρ ί των, δύνανται νά καθορί

σουν κατά τον χρόνον τής αποδοχής τής τροποποιήσεως, δτ ι αϋτη ε ίναι το ιαύτης 
σπουδαιότητος, ώστε οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Κράτος, δπερ ήθελεν υποβάλει 
δήλωσιν συμφωνίας προς τήν παράγραφον (δ) τοϋ παρόντος άρθρου και δεν ήθελεν 
άποδεχθή τήν τροποποίησιν εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας 
τής θέσεως εν ίσχύϊ , θέλει παύσει , κατά τήν λ ή ξ ι ν τ ή ς ρηθείσης προθεσμίας, νάσυμμε 

τέχη εϊς τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

(στ) Πάσα τροποποίησις τής παρούσης Συμβάσεως γενομένη βάσει τοϋ παρόν

τος άρθρου και άφορώσα τό κατασκεύασμα τοϋ πλοίου εφαρμόζεται μόνον έπι τών 
πλοίων εκείνων τών οποίων ή τρόπις ετέθη μετά τήν ήμερομηνίαν τής εν ίσχύϊ θέσεως 
τής τροποποιήσεως ταύτης. 

(ζ) Ό 'Οργανισμός οφείλει νά είδοποιή πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη περί 
δλων τών τροποιήσεων αϊτ ινες τίθενται έν ίσχύϊ κατά τό παρόν άρθρον ως καί περί 
τής ημερομηνίας τής ενάρξεως τής ισχύος των. 

(ηι Πάσα αποδοχή ή δήλωσις κατά τό παρόν άρθρον δέον νά γνωστοποιήται 
γραπτώς είς τον Όργαν ισμόν , δστις θά γνωστοποιή τήν λήψιν τής αποδοχής ή δη 

λώσεως προς δλα τά Συμβαλλόμενα Κράτη. 
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Αρθρον Χ. 
'Υπογραφή και αποδοχή. 

(α) Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή ν επί ένα μή
να άπό σήμερον και εν συνεχεία ανοικτή προς άποδοχήν. 

Τα Κράτη δύνανται νά προσχωρήσουν εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν δια : 
(\) της υπογραφής άνευ επιφυλάξεως δσον άφορα τήν άποδοχήν, 

(ϊ\) της υπογραφής μετ' επιφυλάξεως τής αποδοχής, ακολουθούσης της απο
δοχής. 

(ϊ\\) τής αποδοχής. 
(β) Ή αποδοχή γίνεται δια καταθέσεως εγγράφου δηλώσεως παρά τω Όργα

νισμω, δστις οφείλει νά ειδοποίηση πάντα τά Κράτη, άτινα άπεδέχθησαν ήδη τήν 
Σύμβασιν, περί τής λήψεως πάσης νέας αποδοχής και τής ημερομηνίας τής λήψε
ως της. 

Αρθρον XI. _ 

"Εναρξις ισχύος. 
(α) Ή παρούσα Σύμβασις θέλει Ισχύσει δώδεκα μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν 

κατά τήν οποίαν θά έχουν κατατεθή συμφώνως ττρός το άρθρον Χ τουλάχιστον δέκα 
πέντε άποδοχαί, εις τάς οποίας θά περιλαμβάνωνται επτά Κράτη, κατέχοντα έκαστον 
όλικήν χωρητικότητα ουχί μικροτέραν τοΰ ενός εκατομμυρίου κόρων. Ό 'Οργα
νισμός θέλει ειδοποιήσει πάντα τά ύπογράψαντα ή άποδεχθέντα τήν Σύμβασιν Κράτη 
περί τής ημερομηνίας καθ' ην αϋτη θέλει τεθή εν ίσχύϊ. 

(β) Άποδοχαί κατατιθέμενοι μετά τήν ήμερομηνίαν τής θέσεως εν Ίσχύϊ τής 
παρούσης Συμβάσεως θά έχουσιν Ίσχύν τρεις μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν τής κατα
θέσεως των. 

Άρθρον XII. 
Καταγγελία. 

(α) Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά καταγγελθή παρ'οιουδήποτε Συμβαλλο
μένου Κράτους ε'ις πάντα χρόνον μετά πάροδον πέντε ετών άπό τής ημερομηνίας 
καθ'ην ή Σύμβασις ήρχισεν Ισχύουσα διά το Κράτος τούτο. 

(β) Ή καταγγελία γίνεται δι' εγγράφου δηλώσεως απευθυνόμενης ε'ις τον Όργα
νισμόν δστις οφείλει νά γνωστοποιή ε'ις τά Συμβαλλόμενα Κράτη τάς λαμβανομένας 
καταγγελίας και τήν ήμερομηνίαν τής λήψεως αυτών. 

(γ) Ή καταγγελία θά λαμβάνη Ίσχύν έν έτος μετά τήν ήμερομηνίαν τής λήψεως 
τής σχετικής δηλώσεως ή μετά τήν λήξιν πάσης άλλης μακροτέρας χρονικής περιό
δου καθοριζομένης έν τή δηλώσει. 

Άρθρον XIII. 

'Εδάφη. 
(α)—(\) Τά Ηνωμένα "Εθνη, ε'ις ας περιπτώσεις έχουσι τήν Διοίκησιν εδάφους 

τινός, ή δταν Συμβαλλόμενον Κράτος είναι ύπεύθυνον διά τάς διεθνείς σχέσεις εδά
φους τινός, δέον δπως δσον το δυνατόν ένωρίτερον συσκεφθώσι μετά τοΰ εδάφους 
τούτου με σκοπόν τήν έπέκτασιν τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως εις το 
έδαφος τούτο και δύνανται άνά πάσαν στιγμήν, διά γραπτής δηλώσεως απευθυνό
μενης είς τον Όργανισμόν, νά δηλώσωσιν δτι ή παρούσα Σύμβασις θέλει έπεκταθή 
ε'ις τοιούτον έδαφος. 

(ϊ\) Ή παρούσα Σύμβασις θά επεκτείνεται ε'ις το έν τή γραπτή δηλώσει κατονο
μαζόμενον έδαφος, ε'ίτε άπό τής ημερομηνίας τής λήψεως της είτε άπό τής ημερομη
νίας τής καθοριζομένης έν τή δηλώσει. 
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(β) - -(\) Τά Ηνωμένα "Εθνη ή οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Κράτος, ατινα ύπέβα
λον δήλωσιν κατά την παράγραφον (α) τοϋ παρόντος άρθρου, δύνανται άνά πασαν 
στιγμήν, μετά πάροδον πέντε ετών από της ημερομηνίας καθ' ην έπεξετάθη είς έδα
φος τι ή εφαρμογή της Συμβάσεως, νά δηλώσουν γραπτώς προς τον Όργανισμόν 
δτι ή παροϋσα Σύμβασις θέλει παύσει νά έφαρμόζηται είς τό εν τή δηλώσει άναφε
ρόμενον έδαφος. , 

(ιι) Ή παροϋσα Σύμβασις θάπαύση νά επεκτείνεται είς τό έν τη δηλώσει άναφε
ρόμενον έδαφος έν έτος άπό τής ημερομηνίας της λήψεως της δηλώσεως ύπό τοϋ 
Όργανισμοϋ ή μετά τήν λήξιν πάσης άλλης μακροτέρας χρονικής περιόδου καθο
ριζομένης έν τή δηλώσει. 

(γ) Ό 'Οργανισμός οφείλει ,νά εϊδοποιή πάντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη περί τής 
επεκτάσεως τής παρούσης Συμβάσεως είς οιαδήποτε εδάφη κατά τήν παράγραφον (α) 
τοϋ παρόντος άρθρου, ώς και περί τής λήξεως τής τοιαύτης επεκτάσεως κατά τάς 
διατάξεις τής παραγράφου (β), καθορίζων εϊς έκάστην περίπτωσιν, τήν ήμερομηνίαν 
άφ'ής ή παροϋσα Σύμβασις έπαυσεν ή θέλει παύσει ισχύουσα. 

"Αρθρον XIV. 

Κατάθέσις. 
Ή παροϋσα Σύμβασις θά κατατεθή είς τά 'Αρχεία τοϋ Όργανισμοϋ και ό Γενικός 

Γραμματεύς τοϋ Όργανισμοϋ θά διαβίβαση επικυρωμένα πιστά αντίγραφα ταύτης 
εϊς όλα τά Συμβαλλόμενα Κράτη και είς πάντα τά άλλα Κράτη άτινα αποδέχονται τήν 
παροϋσαν Σύμβασιν. 

(β) Ευθύς ώς τεθή έν ίσχύϊ ή παροϋσα Σύμβασις θά κατατεθή ύπό τοϋ Όργα
νισμοϋ παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ των 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Εϊς πίστωσιν τών ανωτέρω, οί κάτωθι υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι υπέγραψαν 
τήν παροϋσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Λονδίνω τήν δεκάτην έβδόμην 'Ιουνίου I960, είς άπλοϋν κείμενον 
είς Άγγλικήν και Γαλλικήν γλώσσαν, εκάστου κειμένου έχοντος ΐσην ίσχύν. 

Τά αρχικά κείμενα θά κατατεθώσι παρά τω Διακυβερνητικώ Ναυτιλιακώ Συμβου
λευτικού Όργανισμώ, όμοϋ με τά κείμενα εις τήν Ρωσσικήν και Ίσπανικήν γλώσσαν 
άτινα θά είναι μεταφράσεις : 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Αργεντινής Δημοκρατίας : 

C. A SANCHEZ SANUDO 
Μ· Η. CALZOLARI 
Ν. G. PALACIOS 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Κοινοπολιτείας τής Αυστραλίας : 

Τ. NORRIS 
(ύπό τον c ρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τοϋ Βελγίου : 

R. L. VAN MEERBEKE 
R. Ε. VANCRAEYNEST 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Βραζιλίας . 

I l l s ( I.OVIS DE OI.IVEIRA 
(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
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Δια την Κυβέρνησιν της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας : 
G. ZENGUILEKOV 

(ύπό την έτπφύλαξιν της επικυρώσεως 
και της ακολουθούσης δηλώσεως) 

«Ή Κυβέρνησις της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σημειοϋσα δτι ή ενταξις 
εις την Σύμβασιν των διατάξεων τής πάρα. (β) τοϋ Κανονισμού 7 ώς και τοϋ Κανο
νισμού II, τοϋ Κεφαλαίου VIII ώς προς το ση μείον το αφορών την διαδικασίαν ύφ' 
ην θά επιτρέπεται ή είς ξένους λιμένας είσοδος πυρηνικών πλοίων, δέν είναι 
αναγκαία δυναμένη να παρεμπόδιση την έκμετάλλευσιν και ζημιώση την κατασκευήν 
τών τοιούτων πλοίων, δέν θεωρεί εαυτή ν δεσμευμένην ώς προς τάς ανωτέρω δια
τάξεις τής Συμβάσεως». 

Δια τήν Κυβέρνησιν τοϋ Καμερούν : 
CH. SAGUEZ 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
Δια την Κυβέρνησιν τοϋ Καναδά : 

GEORGE Α. DREW 
ALAN CUMYN 

(ύπό τον δρον τής επικυρώσεως) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Κίνας : 

WUNAN—JU 
(ύττό τον δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Κούβας : 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας : 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Δανίας : 

J. WORM 
ANDERS BACHE 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τοϋ Δομίνικου : 

HECTOR GARCIA—GODOY 
(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Φινλανδίας : 
VOLMARI SARKKA 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας : 

G. GRANDVAL 
(ύπό τήν έπιφύλαξιν τής μεταγενέ
στερος αποδοχής) 

Διά την Κυβέρνησιν τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας : 
Η. HERWARTH 
Κ· SCHUBERT 

(ύπό τον δρον τής επικυρώσεως) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής 'Ελλάδος : 
Π. ΠΑΓΩΝΗΣ 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
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Διά την Κυβέρνησιν της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας: 
Η. SZ11.AGYI 

(ύττό τήν έπιφύλαξιν της επικυρώσεως και της ακολουθούσης δηλώσεως) 

«Ή Κυβέρνησις της Λαϊκής Δημοκρατίας τής Ουγγαρίας σημειοΰσα δτι ή ένταξις 
είς τήν Σύμβασιν των διατάξεων της παρ. (β) του Κανονισμοί) 7 ώς καΐ τοϋ Κανο
νισμού 11, του Κεφαλαίου VIII ώς προς τό σημεΐον το άφορων τήν διαδικασίαν 
ύφ' ήν θά επιτρέπεται ή είς ξένους λιμένας είσοδος πυρηνικών πλοίων, δεν είναι 
αναγκαία δυναμένη να έμποοίση τήν έκμετάλλευσιν καΐ ζημιώση τήν κατασκευήν 
των τοιούτων πλοίων, δέν θεωρεί έαυτήν δεσμευμένην ώς προς τάς ανωτέρω δια
τάξεις της Συμβάσεως». 

Διά τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας τής Ισλανδίας: 
HJALMAR R. BARDARSON 
ΡΑΙΧ RAGNARSSON 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας των Ινδιών : 
R. L. GUPTA 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Ιρλανδίας : 

VALENTIN IREMONGER 
(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Κράτους τοϋ 'Ισραήλ: 
I. J. ΜΙΝΤΖ 

Μ. OFER 
(Οπό τον δρον τής επικυρώσεως) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας : 
F. GHIGLIA 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Ιαπωνίας: 

TORU NAKAGAWA 
MASAO MIZUSHINA 

(ύπό τόν δρον τής επικυρώσεως) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Κορέας : 

TONG JIN PARK 
(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά. τήν Κυβέρνησιν τοϋ Κουβέιτ : 
Μ. QABAZARD 

(ύπό. τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Λιβερίας: 
GEO Τ. BREWER, JR. 
EDW. R. MOORE 
G. BUCHANAN 
E. B. MCCROHAN, JR 

(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
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Δια την Κυβέρνησιν των Ηνωμένων Πολιτειών τοϋ Μεξικού : 
Δια την Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου της 'Ολλανδίας : 

C. MOOLENBURGH ' 
Ε SMIT FZN 

(υπό τον δρον της αποδοχής) 
Δια την Κυβέρνησιν της Νέας Ζηλανδίας: 

■ V. G. BOIVIN 
(ύπό τον δρον της αποδοχής) 

Δια την Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου της Νορβηγίας : 
NEUBERTH WIE 
MODOLV HAREIDE 

(υπό τον δρον τής αποδοχής) 
Δια την Κυβέρνησιν τοϋ Πακιστάν : 

MOHAMMED YOUSUF 
(υπό τον ορον τής αποδοχής) 

Δια την Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τοϋ Παναμά: 
J. MEDINA 

(ύπό τον δρον τής αποδοχής) 
Διά την Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τοϋ Περοΰ : 

RICARDO RIVERA SCHREIBER 
(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά την Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας των Φιλιππίνων: 
Ε· CAPAPAS 
AGUSTIN L. ΜΑΤΗΑΥ 
C. C ALU AG 

(ύπό τόν cpov τής αποδοχής) 
Διά την Κυβέρνησιν τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Πολωνίας : 
Διά την Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Πορτογαλίας: 

ADOLFO DO AMARAL ABRANCHES PINTO 
JOAQUIN CARLOS ESTEVES CARDOSO 
ANTONIO DE JESUS FRAZ BELO DE CARVALHO 
MANUEL ANTUNES DA MOTA 

(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά την Κυβέρνησιν τοϋ Κράτους τής Ισπανίας: 
Διά την Κυβέρνησιν τοϋ Βασιλείου τής Σουηδίας : 

C. G. WIDELL 
(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά την Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας: 
ARMIN DAENIKER 

(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
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Διά την Κυβέρνησιν της "Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών : 
Α. SOLDATOV 

(υπό τόν όρον της επικυρώσεως με έπιφύλαξιν) 

«Ή Κυβέρνησις της 'Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 
σημειοΟσα δτι ή ϋνταξις εις την Σύμβασιν τών διατάξεων της παραγρ. (β) τοϋ Κα
νονισμού 7 ώς καΐ τοϋ Κανονισμού 11, τοϋ Κεφαλαίου VIII ως προς το σημεΐον το 
άφορων τήν διαδικασίαν ύφ' ην θά επιτρέπεται ή ε'ις ξένους λιμένας είσοδος πυρη
νικών πλοίων, δέν είναι αναγκαία δυναμένη να παρεμπόδιση τήν έκμετάλλευσιν 
και ζημιώση τήν κατασκευήν τών τοιούτων πλοίων, δέν θεωρεί έαυτήν δεσμευμένην 
ώς προς τάς ανωτέρω διατάξεις της Συμβάσεως». 
Διά τήν Κυβέρνησιν της Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας : 

Α. LOUSTAN 
(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής 
Βορείου 'Ιρλανδίας: 

GILMOUR ZENKINS 
PERCY FAULKNER 
DENNIS C. HASELGROVE 

(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής : 

ALFRED C. RICHMOND 
R. Τ. MERRILL 

(υπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας : 

IGNACIO IRIBARREN BORGES 
Α. PICARDI 
Α. DE PEDRAZA 

(υπό τόν δρον τής αποδοχής) 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής "Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαυΐας : 

LJ.UBISA VESELINOVIC 
(ύπό τόν δρον τής αποδοχής) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α'.—ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ, κ.λ.π. 

Κανονισμός Ι. 

'Εφαρμογή. 

(α) Ό πιρϊύν Κανονισμός εφαρμόζεται μόνον επί πλοίων έκτελούντων διεθνείς 
πλόας, εκτός έάν άλλως ρητώς προβλέπεται. 

(β) Εις εκαστον κεφάλαιον καθορίζονται λεπτομερέστερον άί κατηγορίαι πλοίων 
εφ' ων εφαρμόζονται αί διατάξεις του, ώς και ή εκτασις τής εφαρμογής των. 
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Κανονισμός 2. 
'Ορισμοί. 

Κατά την έφαρμογήν των παρόντων Κανονισμών, έκτος εάν άλλως ρητώς προ
βλέπεται : 

(α) «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς τους αναφερομένους είς το 
άρθρον Ι (α) της παρούσης Συμβάσεως. 

(β) «Αρχή» σημαίνει την Κυβέρνησιν τοΰ Κράτους δπου τόπλοΐον είναι νηολο
Υημένον. 

(γ) «Εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος παρ' 'Αρχής τίνος. 
(δ) «Διεθνής πλους» είναι ό πλους άπό χώραν εϊς fjv εφαρμόζεται ή παρούσα 

Σύμβασις, εις τίνα λιμένα εκτός της χώρας ταύτης ή καί αντιστρόφως. 'Υπό την 
εννοιαν ταύτη ν ώς ιδιαιτέρα Χώρα θεωρείται και πάν έδαφος, δια τάς διεθνείς σχέσεις 
τοΰ οποίου είναι έπιφορτισμένονΣυμβαλλόμενόν τι Κράτος ή το έδαφος τό εύρισκό
μενον υπό την Διοίκησιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών. 

(ε) 'Επιβάτης θεωρείται πάν πρόσωπον εκτός : 
(\) τοΰ Πλοιάρχου καί τών μελών τοΰ πληρώματος ή άλλων προσώπων χρησι

μοποιουμένων ή ασχολουμένων ύπό οιανδήποτε ιδιότητα έν τω πλοίω δια 
τάς άνάγκας τοΰ πλοίου τούτου, καί 

(\\) τών κάτω τοΰ ενός έτους παιδίων. 
(στ) Έπφατηγόν πλοϊον είναι τό πλοϊον δπερ μεταφέρει πλείονας τών δώδεκα 

επιβατών. 
(ζ) Φορτηγόν πλοϊον είναι πάν πλοϊον μή επιβάτηγόν. 
(η) Δεξαμενόπλοιον είναι φορτηγόν πλοϊον, κατεσκευασμένον ή διασκευασμένον 

διά τήν μεταφοράν είς χύμα υγρών φορτίων εύφλεκτου φύσεως. 
(Θ) Άλιευτικόν πλοϊον είναι τό πλοϊον δπερ χρησιμοποιείται διά τήν άλιείαν 

'ιχθύων, φαλαινών, φωκών, θαλασσίων ίππων ή άλλων υπάρξεων τού ζωϊκοϋ βασι
λείου έν θαλασσή. 

(ι) Πυρηνόπλοιον είναι τό πλοϊον δπερ είναι έφωδιασμένον με έγκατάστασιν 
πυρηνικής ενεργείας. 

(ια) «Νέον πλοϊον» σημαίνει πλοϊον τοΰ όποιου ή τρόπις ετέθη τήν ήμέραν τής 
ενάρξεως τής Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως ή μεταγενεστέρως. 

(ιβ) «'Υπάρχον πλοϊον» σημαίνει πάν πλοϊον τό όποιον δεν είναι νέον. 
(ιγ) Τό μίλλιον λαμβάνεται ίσον προς 6080 πόδας ή 1852 μέτρα. 

Κανονισμός 3. 
(α) 'Εάν άλλως ρητώς δεν προβλέπεται, οί παρόντες Κανονισμοί δέν εφαρμό

ζονται επί: 
(ι) τών πολεμικών πλοίων και οπλιταγωγών, 

(ϊι) τών φορτηγών κάτω τών 500 κ.ο.χ., 
(\ύ) τών άνευ μηχανικής προώσεως πλοίων, 
(ivj τών ξύλινων πλοίων πρωτογόνου κατασκευής, ώς τά drovvs, junks, κλπ., 
(χ) τών πλοίων ψυχαγωγίας, μή χρησιμοποιουμένων δι'εμπορικός μεταφοράς, 

(χ\) τών 'Αλιευτικών πλοίων. 
(β) Εξαιρουμένων τών διατάξεων τών προβλεπομένων είς τό Κεφάλαιον V, 

ουδέν τών αναφερομένων είς τους παρόντος Κανονισμούς θά εφαρμόζεται είς τά 
πλοία τά αποκλειστικώς ναυσιπλοοΰντα εντός τών Μεγάλων Λιμνών τής Βορείου 
'Αμερικής καί τοΰ ποταμού τοΰ 'Αγίου Λαυρεντίου, εντός ορίων, οριζομένων ανατο
λικώς υπό ευθείας γραμμής χαρασσομένης εκ τοΰ 'Ακρωτηρίου Des Rosiers 
μέχρι τοΰ δυτικού άκρου (West Point) τής νήσου Anticosti Island καί είς τήν 
βορείαν πλευράν τής νήσου Anticosti Island διά τοΰ 63ου μεσημβρινού. 
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Κανονισμός 4. 
'Εξαιρέσεις. 

*Εάν λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, πλοΐον μη εκτελούν κανονικώς διεθνείς 
ττλόας διατεθή δπως εκτέλεση μεμονωμένον διεθνές ταξίδιον δύναται νά απαλλαγή 
υπό της 'Αρχής διατάξεων τίνων των παρόντων Κανονισμών, ύπό τον δρον δτι 
συμμορφοΰται προς τάς διατάξεις 'Ασφαλείας, αΐτινες, κατά τήν γνώμην της 'Αρχής, 
ενδείκνυνται δια τήν έκτέλεσιν τοΰ ταξιδιού τούτου. 

Κανονισμός 5. 

(α) "Οπου οι παρόντες Κανονισμοί απαιτούν δπως ε'ιδικόν τι εξάρτημα, ύλικόν, 
όργανον ή συσκευή ή ανάλογος τύπος τούτων εφαρμόζηται ή φέρηται επί ενός 
πλοίου, ή δτι ειδική τις διάταξις πρέπει νά άκολουθήται, δύναται ή 'Αρχή νά έπιτρέψη 
άντ' αυτών παν έτερον εξάρτημα, ύλικόν, όργανον ή συσκευήν ή άνάλογον τύπον 
τούτων, δπως εφαρμόζηται ή φέρηται ώς και άλλον τρόπον διατάξεως έπι του πλοίου 
ύπό τον δρον δτι ή 'Αρχή 0ά πεισθή δια καταλλήλου δοκιμής ή άλλως πως δτι, το 
άντικαθιστών εξάρτημα, ύλικόν, όργανον ή συσκευή ή ανάλογος τύπος ή ό νέος 
τρόπος διατάξεως είναι τουλάχιστον τής αυτής αποδόσεως με τήν ύπό τής Συμβά
σεως απαιτουμένη ν. 

(β) Ή 'Αρχή ήτις κατά τά ανωτέρω αποδέχεται εξάρτημα, ύλικόν, όργανον ή 
συσκευήν ή άνάλογον τύπον τούτων ή εϊδικόν τρόπον διατάξεως, οφείλει νά γνωστο
ποιή είς τον Όργανισμον τά χαρακτηριστικά τούτων όμοΰ μετ' εκθέσεως επί τών 
γενομένων δοκιμών και ό 'Οργανισμός θά κοινοποίηση ταύτα εις τά άλλα Συμβαλλό
μενα Κράτη δια τήν ένημέρω^ιν τών Υπηρεσιών των. 

ΜΕΡΟΣ Β'.—ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. 

Κανονισμός 6. 

Έπιθεώρησις και Έξέτασις. 

Ή έπιθεώρησις και ή έξέτασις τών πλοίων, εϊς δ,τ'ι άφορα τήν έφαρμογήν τών 
παρόντων Κανονισμών και ή χορήγησις απαλλαγών θά ένεργώνται παρά τών 'Οργά
νων του Κράτους, εν ω το πλοΐον είναι νηολογημένον, προβλεπομένου Οτι ή Κυβέρνη
σις έκαστης Χώρας δύναται νά έμπιστευθή τήν έπιθεώρησιν καΐ τήν έξέτασιν είτε 
είς εντεταλμένους προς τούτο Έπιθεωρητάς είτε είς 'Οργανισμούς ανεγνωρι
σμένους παρ' αυτής. Εις πάσας τάς περιπτώσεις ή ενδιαφερόμενη Κυβέρνησις 
εγγυάται τήν πληρ5τητα καί αρτιότητα τής επιθεωρήσεως και εξετάσεως. 

Κανονισμός 7. 
'Αρχικά! και Μεταγενέστεροι 'Επιθεωρήσεις 'Επιβατηγών Πλοίων. 

(α) Πάν έπιβατηγόν πλοΐον δέον νά ΰποβάλληται είς τάς κατωτέρω αναφερό
μενος επιθεωρήσεις: ..:■■/.. 

(ϊ) Έπιθεώρησις προτού το πλοΐον τεθή εν υπηρεσία. ; 

(\\) Περιοδική Έπιθεώρησις  άνά δώδεκα μήνας. ' < ; i!

(Υύ) Συμπληρωματικοί'Επιθεωρήσεις, οσάκις παρίσταται ανάγκη,. 
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(β) Αί ανωτέρω Επιθεωρήσεις.δέον να έκτελώνται ώς ακολούθως: 
(\) Ή Έπιθεώρησις, προτοϋ το πλοΐον τεθή εν υπηρεσία, δέον να περιλαμβάνη 

πλήρη έπιθεώρησιν του σκάφους, των μηχανών καί τοϋ έξαρτισμοϋ, περι
λαμβανομένων τοϋ εξωτερικού της γάστρας, καθώς καί τοϋ εσωτερικού 
καί εξωτερικού τών λεβήτων. Ή έπιθεώρησις δέον να είναι τοιαύτη ώστε 
να έξασφαλίζη δτι αί διατάξεις, το ποιόν τοϋ ύλικοϋ καί αί διαστάσεις τοϋ ύ
λικοϋ τοϋ σκάφους, οί λέβητες και τά λοιπά σκεύη πιέσεως και τά εξαρτήμα
τα αυτών, αί κύριαι μηχαναί και τά βοηθητικά μηχανήματα, αί ηλεκτρικά! 
εγκαταστάσεις, αί ραδιοτηλεγραφικαι εγκαταστάσεις, αϊ ραδιοτηλεγραφικαι 
εγκαταστάσεις τών μετά κινητήρος σωσιβίων λέμβων, αί φορηταί ραδιοτη
λεγραφικαι συσκευαί τών σωσιβίων μέσων, τά σωστικά μέσα, τά μέσα εντο
πισμού καί σβέσεως πυρκαϊάς, αί κλίμακες πλοηγών καί τά λοιπά εφόδια, 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τάς απαιτήσεις της παρούσης Συμβάσεως, 
ώς καί τών νόμων, διαταγμάτων, διαταγών καί κανονισμών τών εκδιδομέ
νων ύπό της 'Αρχής εις έφαρμογήν της Συμβάσεως αναλόγως της κατηγο
ρίας είς τήν οποίαν το πλοΐον τοΰτο υπάγεται. Ή έπιθεώρησις θά είναι επί
σης τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζηται δτι ή κατάστασις πάντων τών μερών του 
πλοίου καί τοϋ έξαρτισμοϋ αύτοϋ είναι καθ' δλα ικανοποιητική καί δτι τό 
πλοΐον είναι έφωδιασμένον διά πλοϊκών φώτων, μέσων εκπομπής ηχητι
κών σημάτων καί σημάτων κινδύνου καθώς προβλέπεται ύπό της παρούσης 
Συμβάσεως καί ύπότώνΔιεθνώνΚανονισμών προς'Αποφυγήν Συγκρούσεων. 

(η) Ή περιοδική έπιθεώρησις δέον νά περιλαμβάνη έπιθεώρησιν τοϋ σκάφους, 
τών λεβήτων καί λοιπών σκευών πιέσεως, τών μηχανημάτων καί τοϋ έξαρτι
σμοϋ, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ εξωτερικού της γάστρας τοϋ πλοίου. 
°Η έπιθεώρησις θά είναι τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζη ότι τό πλοΐον από πά
σης απόψεως σκάφους, λεβήτων καί λοιπών σκευών πιέσεως καί τών εξαρ
τημάτων αυτών, κυρίων μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων, ηλεκτρι
κών εγκαταστάσεων, ραδιοτηλεγραφικών εγκαταστάσεων καί ραδιοτη
λεγραφιών εγκαταστάσεων τών μετά κινητήρος σωσιβίων λέμβων, τών 
φορητών ραδιοτηλεγραφικών συσκευών σωστικών μέσων, τών σωστικών 
μέσων, τών μέσων εντοπισμού καί σβέσεως πυρκαϊάς, τών κλιμάκων πλο
ηγών καί λοιπών εφοδίων, ευρίσκεται είς ίκανοποιητικήν κατάστασιν καί 
είναι κατάλληλον διά τήν ύπηρεσίαν δι' ην προορίζεται, καί δτι συμμορφοϋ
ται προς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως ώς καί τών Νόμων, Δια
ταγμάτων, Διαταγών καί Κανονισμών τών εκδιδομένων ύπό της 'Αρχής διά 
τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως. Τά πλοϊκά φώτα καί τά μέσα 
εκπομπής ηχητικών σημάτων καί σημάτων κινδύνου τών φερομένων επί 
τοϋ πλοίου, θά υπόκεινται επίσης εϊς τήν ανωτέρω άναφερομένην έπιθεώρη
σιν ίνα έξασφαλισθή δτι ανταποκρίνονται προς τάς απαιτήσεις της παρούσης 
Συμβάσεως καί τών Διεθνών Κανονισμών προς αποφυγήν Συγκρούσεων. 

(ϊύ) Έπιθεώρησις γενική ή μερική, αναλόγως τών περιστάσεων, δέον νά ενεργή
ται είς πασαν περίπτωσιν ατυχήματος ή άνακαλύψεως ελαττώματος 
έπηρεάζοντος τήν άσφάλειαν τοϋ πλοίου ή τήν αποδοτικότητα ή πληρότητα 
τών σωστικών αύτοϋ μέσων ή άλλων εφοδίων ή οσάκις έκτελοϋνται σοβα
ροί έπισκευαί ή αντικαταστάσεις. Ή έπιθεώρησις δέον νά είναι τοιαύτη 
ώστε νά εξασφαλίζεται δτι αί απαραίτητοι έπισκευαί ή αντικαταστάσεις 
έξετελέσθησαν ικανοποιητικώς, δτι τό ύλικόν καί ή έκτέλεσις της εργασίας 
τών τοιούτων επισκευών ή αντικαταστάσεων είναι άπό πάσης απόψεως 
ικανοποιητική καί δτι τό πλοΐον συμμορφοϋται άπό πάσης απόψεως προς 
τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως καί τών Διεθνών Κανονισμών προς 
'Αποφυγήν Συγκρούσεων καί τών είς έφαρμογήν ταύτης νόμων, διαταγμά
των, διαταγών καί κανονισμών τών εκδιδομένων ύπό της Αρχής. 

(γ) (\) Οί νόμοι, τά διατάγματα, αί διαταγαί καί οί κανονισμοί, περί ών ή πα
ράγραφος (β) τοϋ παρόντος Κανονισμού δέον νά έξασφαλίζωσιν δτι άπό 
πάσης απόψεως ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής έν θαλασσή, τό πλοΐον 
θά είναι κατάλληλον διά τήν ύπηρεσίαν δι' ην προορίζεται. 
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(\\) Οί νόμοι, τα διατάγματα, αί διαταγαί και οί κανονισμοί ούτοι δέον να καθο
ρίζουν, μεταξύ 'άλλων, τους τηρητέους κανόνας κατά τάς αρχικός καί 
μεταγενέστερος υδραυλικός δοκιμάς ή αλλάς έναλλακτικώς αποδεκτός δό
κιμος είς ας θά ύποβάλλωνται οί κύριοι καί οί βοηθητικοί λέβητες, αί συνδέ
σεις, οί άτμαγωγοί σωλήνες, οί συλλέκται υψηλής πιέσεως καί αί δεξαμεναί 
καυσίμου των μηχανών εσωτερικής καύσεως καί θά περιλαμβάνουν τόν ά
κολουθητέον τρόπον εκτελέσεως των δοκιμών καί το χρονικόν διάστημα 
μεταξύ δύο διαδοχικών δοκιμών. 

Κανονισμός 8. 
'Επιθεωρήσεις Σωστικών Μέσων καί άλλων εφοδίων εξοπλισμού των Φορτηγών 

Πλοίων 
Τά σωστικά μέσα, εξαιρέσει τής ραδιοτηλεγραφικής εγκαταστάσεως επί τών 

μετά κινητήρος σωσιβίων λέμβων ή τής φορητής ραδιοτηλεγραφικής συσκευής τών 
μετά κινητήρος σωστικών μέσων καί τών μέσων σβέσεως πυρκαϊάς τών φορτηγών 
πλοίων δι' α εφαρμόζονται τά Κεφάλαια II καί III τών παρόντων Κανονισμών, δέον 
νά ύποβάλλωνται είς άρχικάς καί μεταγενέστερος επιθεωρήσεις, καθώς προβλέπεται 
διά τά επιβατηγά πλοία εις τόν Κανονισμόν 7 του παρόντος Κεφαλαίου, μέ άντικα
τάστασιν τών δώδεκα μηνών διά 24 είς το εδάφιον (a) (iij τοΟ Κανονισμού τούτου. 
Τά μέσα έλεγχου πυρκαϊάς εις τά νέα πλοία καί αί κλίμακες τών πλοηγών, τά πλοϊκά 
φώτα καί τά μέσα εκπομπής ηχητικών σημάτων τά φερόμενα έπί τών νέων καί τών 
υπαρχόντων πλοίων, θά περιλαμβάνωνται είς τάς επιθεωρήσεις, προς τόν σκοπόν 
νά έξασφαλισθή δτι ταϋτα ανταποκρίνονται πλήρως προς τάς απαιτήσεις τής παρού
σης Συμβάσεως καί δπου ούτοι εφαρμόζονται, προς τους Διεθνείς Κανονισμούς 
προς αποφυγήν Συγκρούσεων. 

Κανονισμός 9. 
'Επιθεωρήσεις τών Ραδιοτηλεγραφικών 'Εγκαταστάσεων τών Φορτηγών 

Πλοίων. 
Αί ραδιοτηλεγραφικαί εγκαταστάσεις τών φορτηγών πλοίων δι' ας εφαρμόζεται 

τό Κεφάλαιον IV τών παρόντων Κανονισμών, καθώς καί πάσα ραδιοτηλεγραφική 
έγκατάστασις τών μετά κινητήρος σωσιβίων λέμβων ή αί φορηταί ραδιοτηλεγραφι
καί συσκευαί τών σωστικών μέσων ατινα φέρονται συμφώνως προς τάς απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου III τών παρόντων Κανονισμών, δέον νά ύποβάλλωνται εις άρχικάς 
καί μεταγενέστερος επιθεωρήσεις, ώς προβλέπεται διά τά επιβατηγά πλοία εν τω 
Κανονισμώ 7 του παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 10. 
Έπιθεώρησις Σκάφους, Μηχανής καί Έξαρτισμοϋ Φορτηγών Πλοίων 

Τό σκάφος, αί μηχαναί καί ό έξαρτισμός (έκτος τών μερών εκείνων διά τά όποια 
έχουσιν έκδοθή Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Έξαρτισμοϋ Φορτηγών Πλοίων, Πιστο
ποιητικά 'Ασφαλείας Ραδιοτηλεγραφίας ή Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Ραδιοτηλεφω
νίας) ενός φορτηγού πλοίου, θά επιθεωρούνται μετά την συμπλήρωσιν τής κατασκευ
ής αυτών, καί κατόπιν κατά τοιούτον τρόπον καί κατά χρονικά διαστήματα ώς ή 
'Αρχή ήθελε κρίνει άναγκαΐον, ίνα έξασφαλισθή δτι ή κατάστασις αυτών είναι άπό 
πάσης απόψεως Ικανοποιητική. Ή έπιθεώρησις θά είναι τοιαύτη ώστε νά εξασφα
λίζεται δτι ή διάταξις, τό ύλικόν καί αί διαστάσεις τοΰ υλικού τής κατασκευής, οί 
λέβητες καί λοιπά σκεύη πιέσεως καί τά εξαρτήματα αυτών, αί κύριαι μηχαναί καί 
τά βοηθητικά μηχανήματα, αί ηλεκτρικοί εγκαταστάσεις καί λοιπά εφόδια είναι άπό 
πάσης απόψεως ικανοποιητικά διά τήν ύπηρεσίαν δι' ην τό πλοΐον προορίζεται. 

Κανονισμός II. 
Τήρησις τών "Ορων κατόπιν.τής 'Επιθεωρήσεως. 

Μετά τήν συμπλήρωσιν μιας επιθεωρήσεως κατά τόν Κανονισμόν 7 ή τους Κανο
νισμούς 8, 9 καί 10, ουδεμία μεταβολή επιτρέπεται εις τάς διατάξεις κατασκευής τοΰ 
σκάφους, τών μηχανών, τοΰ εξοπλισμού κ.λ.π. τών όποιων έγένετο έπ.ιθεώρησις, 
άνευ εγκρίσεως τής 'Αρχής. 
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Κανονισμός 12. 
Έκδοσις Πιστοποιητικών. 

(α) (\) Πιστοποιητικό ν καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Επιβατηγού 
Πλοίου, θα εκδίδεται κατόπιν εξετάσεως και επιθεωρήσεως, δια παν έπιβα
τηγόν πλοΐον δπερ πληροί τάς απαιτήσεις των Κεφαλαίων II, III και IV και 
τάς λοιπάς σχετικός απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών. 

(\\) Πιστοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Κατασκευής Φορ
τηγού Πλοίου, θά εκδίδεται κατόπιν επιθεωρήσεως, διά πάν φορτηγόν 
πλοΐον δπερ πληροί τάς απαιτήσεις επιθεωρήσεως τάς καθοριζόμενος διά 
τοϋ Κανονισμού 10 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου και το όποιον πληροί τάς 
εφαρμοστέας απαιτήσεις τοϋ Κεφαλαίου II, εξαιρέσει τών σχετικών προς τά 
μέσα ελέγχου και σβέσεως πυρκαϊάς. 

(\\\) Πιστοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Έξαρτισμοϋ Φορ
τηγού πλοίου, θά εκδίδεται κατόπιν επιθεωρήσεως, διά πάν φορτηγόν πλοΐον 
τό όποιον πληροί τάς σχετικός απαιτήσεις τών Κεφαλαίων II καί III και 
πάσαν άλλην σχετικήν άπαίτησιν τών παρόντων Κανονισμών. 

(iv) Πιστοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Ραδιοτηλεγραφίας 
Φορτηγού πλοίου, θά εκδίδεται κατόπιν επιθεωρήσεως διά πάν φορτηγόν 
πλοΐον, δπερ φέρει ραδιοτηλεγραφικήν έγκατάστασιν ήτις πληροί τάς απαι
τήσεις τοϋ Κεφαλαίου IV και πάσαν άλλην σχετικήν άπαίτησιν τών παρόν
των Κανονισμών. 

(ν) Πιστοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Ραδιοτηλεφωνίας 
Φορτηγού πλοίου, θά εκδίδεται κατόπιν επιθεωρήσεως, διά πάν φορτηγόν 
πλοΐον δπερ φέρει ραδιοτηλεφωνική ν έγκατάστασιν ήτις πληροί τάς απαι
τήσεις τοϋ Κεφαλαίου IV και πάσαν άλλην σχετικήν άπαίτησιν τών παρόντων 
Κανονισμών. 

(vi) "Οταν χορηγήται έξαίρεσις είς πλοΐον δυνάμει καί συμφώνως προς τάς απαι
τήσεις τών παρόντων Κανονισμών, θά εκδίδεται πιστοποιητικόν καλούμενον 
Πιστοποιητικόν 'Απαλλαγής, επί πλέον τών πιστοποιητικών τών καθοριζο
μένων ε'ις τήν παροΰσαν παράγραφον. 

(νϊι) Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας 'Επιβατηγού Πλοίου, Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας 
.Κατασκευής Φορτηγού πλοίου, Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Έξαρτισμοϋ 
Φορτηγού πλοίου, Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Ραδιοτηλεγραφίας Φορτηγού 
πλοίου, Πιστοποιητικά ασφαλείας Ραδιοτηλεφωνίας Φορτηγού πλοίου και 
Πιστοποιητικά 'Απαλλαγής θά έκδίδωνται είτε ύπό της 'Αρχής είτε υπό 
προσώπου ή 'Οργανισμού δεόντως υπ' αυτής εξουσιοδοτημένων. Εις 
πάσαν περίπτωσιν ή 'Αρχή αύτη αναλαμβάνει πάσαν εύθύνην διά τό 
Πιστοποιητικόν. 

(β) 'Ανεξαρτήτως πάσης άλλης διατάξεως της παρούσης Συμβάσεως, πάν πιστο
ποιητικόν εκδοθέν δυνάμει και συμφώνως προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβά
σεως 'Ασφαλείας 'Ανθρωπινής Ζωής έν Θαλασσή τοϋ 1948, δπερ ευρίσκεται έν Ισχύϊ 
καθ' δν χρόνον άρχεται ή ισχύς τής παρούσης Συμβάσεως, διά την 'Αρχήν ήτις τό 
εξέδωσε, θά παραμείνη έν ίσχύϊ μέχρι λήξεως του κατά τους δρους τοΰ Κανονισμού 
13 τοΰ Κεφαλαίου Ι τής Συμβάσεως ταύτης. 

(γ) Συμβαλλόμενον Κράτος δεν θά έκδίδη Πιστοποιητικά δυνάμει καί συμφώνως 
προς τάς απαιτήσεις τής Διεθνούς Συμβάσεως 'Ασφαλείας τής 'Ανθρωπινής Ζωής 
έν Θαλασσή τοΰ 1948 ή τοϋ 1929, μετά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή αποδοχή 
τής παρούσης Συμβάσεως υπό τοΰ έν λόγω Κράτους ετέθη έν ίσχύϊ. 

Κανονισμός 13. 
Έκδοσις Πιστοποιητικού παρ* άλλης Κυβερνήσεως. 

Συμβαλλόμενον Κράτος, δύναται, αιτήσει τής 'Αρχής, νά διάταξη τήν έπιθεώρησιν 
πλοίου τινός καί έάν πεισθή ότι πληρούνται αϊ απαιτήσεις τών παρόντων Κανονισμών, 
νά προβή εις τήν εκδοσιν πιστοποιητικών διά τό πλοΐον τούτο, συμφώνως προς τους 
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τταρόντας Κανονισμούς. Πάν ττιστοττοιητικόν έκδιδόμενον κατά τα ανωτέρω δέον 
ν" άναφέρη δτι εξεδόθη τη αιτήσει τής Κυβερνήσεως τοϋ Κράτους, εις δ το πλοΐον εί
ναι νηολογημένον ή θά νηολογηθή. Το πιστοποιητικό ν τοϋτο θά έχη την αυτήν Ίσχύν 
και άναγνώρισιν η"ν και πιστοποιητικόν έκδιδόμενον κατά τον Κανονισμόν 12 τοϋ 
παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 14. 
Διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικών. 

(α) Τά πιστοποιητικά, έκτος των Πιστοποιητικών 'Ασφαλείας Κατασκευής Φορ
τηγού πλοίου, των Πιστοποιητικών 'Ασφαλείας Έξαρτισμοϋ Φορτηγού πλοίου και 
των Πιστοποιητικών 'Απαλλαγής, θά έκδίδωνται διά χρονικήν περίοδον ουχί μείζονα 
τών 12 μηνών. Τά Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Έξαρτισμοϋ Φορτηγού Πλοίου θά 
έκδίδωνται διά χρονικήν περίοδον ουχί μείζονα τών 24 μηνών. Τά Πιστοποιητικά 
'Απαλλαγής δεν θά Ισχύουσι διά χρονικήν περίοδον μείζονα τής χρονικής περιόδου 
τών Πιστοποιητικών είς τά όποια αναφέρονται. 

(β) Έάν μία έπιθεώρησις λάβη χώραν εντός δύο μηνών προ τής λήξεως τής χρο
νικής περιόδου διά τήν οποίαν εξεδόθη αρχικώς Πιστοποιητικόν "Ασφαλείας Ραδιο
τηλεγραφίας Φορτηγού πλοίου ή Πιστοποιητικόν Ασφαλείας Ραδιοτηλεφωνίας Φορ
τηγού πλοίου, εκδοθέν διά φορτηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος 300 κόρων και 
άνω άλλα μικροτέρας τών 500 κόρων, το Πιστοποιητικόν τούτο δύναται νά άκυρωθή 
και νά έκδοθή νέον Πιστοποιητικόν τοΰ οποίου ή ισχύς θά λήγη 12 μήνας μετά το 
τέλος τής περιόδου ταύτης. 

(γ) "Εάν πλοΐον τ ι κατά τήν λήξιν τής ισχύος τοΰ Πιστοποιητικού του δεν ευρίσκε
ται είς λιμένα τοΰ Κράτους ε'ις δ είναι νηολογημένον, δύναται ή ισχύς τοΰ Πιστοποιη
τικού νά παραταθή ύπό τής 'Αρχής, άλλα τοιαύτη παράτασις θά χορηγήται μόνον 
προς τόν σκοπόν δπως έπιτρέψη εις τό πλοΐον νά συμπλήρωση τον πλουν επιστροφής 
εϊς τό Κράτος, εις δ είναι νηολογημένον, ή πρόκειται νά έπιθεωρηθή καΐ τοΰτο μόνον 
εις ας περιπτώσεις κρίνεται πρέπον και λογικόν νά χορηγηθή ή παράτασις αϋτη. 

(δ) Ούδενός Πιστοποιητικού ή ισχύς δύναται νά παραταθή πέραν τών πέντε 
μηνών, τό δέ πλοΐον έίς τό όποιον έχορηγήθη τοιαύτη παράτασις, έπιστρέφον ε'ις τό 
Κράτος είς δ είναι νηολογημένον ή είς τόν λιμένα εϊς τόν όποιον πρόκειται νά έπιθεω
ρηθή, δέν δύναται δυνάμει τής παρατάσεως ταύτης νά άποπλεύση έκ νέου εκ τοΰ 
λιμένος τούτου ή έκ τής χώρας του πρίν ή έφοδιασθή διά νέου Πιστοποιητικού. 

(ε) Πιστοποιητικόν μη παραταθέν κατά τάς ανωτέρω διατάξεις τοΰ παρόντος 
Κανονισμού δύναται νά παραταθή ύπό τής 'Αρχής χαριστικώς μέχρις ενός μηνός 
από τής ημερομηνίας τής λήξεως τής αναγραφομένης έν τω Πιστοποιητικώ. 

Κανονισμός 15. 
Τύπος Πιστοποιητικών. 

(α) Πάντα τά Πιστοποιητικά δέον νά είναι συντεταγμένα εις τήν έπίσημον 
γλώσσαν ή γλώσσας τοΰ Κράτους ύπό τοϋ οποίου εκδίδονται. 

(β) Ό τύπος τών Πιστοποιητικών δέον νά είναι σύμφωνος προς τά έν τω Παραρ
τήματι τών παρόντων Κανονισμών παρατιθέμενα υποδείγματα. Ή διάταξις τοϋ 
εντύπου μέρους τών εκδιδομένων Πιστοποιητικών η τών κεκυρωμένων αντιγράφων 
τούτων δέον νά είναι ακριβώς όμοία προς τήν τών προτύπων Πιστοποιητικών, αΐδέ 
καταχωρούμεναι ενδείξεις τόσον είς τά εκδιδόμενα Πιστοποιητικά, δσον και είς τά 
κεκυρωμένα αντίγραφα τούτων, δέον νά άναγράφωνται διά λατινικών χαρακτήρων 
καΐ αραβικών αριθμών. 

Κανονισμός 16. 
Άνάρτησις Πιστοποιητικών. 

Πάντα τά Πιστοποιητικά ή τά κεκυρωμένα αντίγραφα τούτων τά εκδιδόμενα 
κατά τους παρόντας Κανονισμούς δέον νά αναρτώνται έν τω πλοίω εϊς εμφανή 
και προσιτήν θέσιν. 
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Κανονισμός 17. 
Παραδοχή Πιστοποιητικών. 

Πιστοποιητικά εκδιδόμενα ύττό τίνος τών Συμβαλλομένων Κρατώνθά άναγνωρί
ζωνται ύπό τών λοιπών Συμβαλλομένων Κρατών διά πάνδ,τι άφορα την παροΰσαν 
Σύμβασιν. Ταϋτα δέον να θεωρούνται ύπό τών λοιπών Συμβαλλομένων Κρατών 
δτι έχουσι την αυτήν ϊσχύν, ήν καΐ τα ΠιστοΓτο;ητΓ<ά τα εκδιδόμενα παρ'αυτών. 

Κανονισμός 18. 
Παράρτημα Πιστοποιητικού. 

(α) 'Εάν κατά την έκτέλεσιν ταξιδιού τινός, πλοΐον τι φέρη αριθμόν προσώπων 
μικρότερον του μεγίστου επιτρεπομένου άριθμοΰ ύπό τοΰ Πστοποιητικοΰ 'Ασφα
λείας 'Επιβατηγού πλοίου, και ως έκ τούτου, κατά τάς δατάξεις τών παρόντων Κα
νονισμών, το πλοΐον δύναται νά φέρη μικρότερον αριθμόν σωσιβίων λέμβων και 
λοιπών σωστικών μέσων, άπό τον άναγραφόμενον εϊς τό Πιστοποιητικόν, ή Κυβέρ
νησις, τό πρόσωπον η ό 'Οργανισμός περί ών οΐ Κανονισμοί 12 και 13, δύνανται 
νά έκδίδωσι περί τούτου τροποποιητικόν παράρτημα τοΰ Πιστοποιητικού. 

(β) Τό παράρτημα τοϋτο δέον νά άναφέρη δτι ύπό τάς υφιστάμενος συνθήκας 
δέν υφίσταται παράβασις τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών. Τοϋτο επισυ
νάπτεται είς τό Πιστοποιητικόν και υποκαθιστά τοϋτο εις δ,τι άφορα τά σωστικά 
μέσα, Ισχύει δε μόνον διά τό συγκεκριμένον ταξίδιον διά τό όποιον έξνδόθη. 

Κανονισμός 19. 
"Ελεγχος. 

Πάν πλοΐον έφωδιασμένον διά πιστοποιητικού εκδοθέντος συμφώνως πρόςτόν 
Κανονισμόν 12 ή τον Κανονισμόν 13, υπόκειται εις ελεγχον είς τους λιμένας τών 
λοιπών Συμβαλλομένων Κρατών ύπό εξουσιοδοτημένων προς τοϋτο υπαλλήλων τών 
Κρατών τούτων, περιοριζόμενον ε'ις την έξακρίβωσιν υπάρξεως έπι τοϋ πλοίου 
πιστοποιητικού εν ϊσχύϊ. Τό πιστοποιητικόν τοϋτο δέον νά αναγνωρίζεται, εκτός 
εάν ύπάρχουσι φανεραι ενδείξεις πείθουσαι δτι ή κατάστασις τοϋ πλοίου η τοΰ 
έξαρτισμοϋ αύτοϋ δέν ανταποκρίνονται ουσιωδώς προς τας ενδείξεις τοΰ πιστοποιη
τικού τούτου. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ό ενεργών τον ελεγχον υπάλληλος οφείλει 
νά λάβη τα αναγκαία μέτρα, ώστε νά παρεμποδισθη ό απόπλους τοϋ πλοίου μέχρις 
δτου τοϋτο καταστή ίκανόν νά εκτέλεση πλουν άνευ κινδύνου διάτούςέπιβάταςή τό 
πλήρωμα. 'Εάν κατά την ένέργειαν τοϋ ελέγχου τούτου γεννηθη ζήτημα οιασδήποτε 
παρεμβάσεως; ό ενεργών τόν ελεγχον υπάλληλος υποχρεούται νά ε'ιδοποιη τόταχύ
τερον εγγράφως τόν Πρόξενον τοΰ Κράτους, είς δ τό πλοΐον είναι νηολογημένον 
περί δλων τών συνθηκών, ύφ' ας ή τοιαύτη παρέμβασις κατέστη αναγκαία και έπι 
πλέον ν° άναφέρη τά περιστατικά είς τόν Όργανισμόν. 

Κανονισμός 20. 
Προνόμια. 

Τά έκ της Συμβάσεως προνόμια δέν δύνανται νά είναι απαιτητά υπέρ πλοίου 
τινός, έκτος έάν τοΰτο κέκτηται κανονικά και έγκυρα πιστοποιητικά. 

ΜΕΡΟΣ Γ.—ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ. 

Κανονισμός 21. 
'Ατυχήματα. 

(α) 'Εκάστη 'Αρχή αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά επιλαμβάνεται ανακρίσεων 
έπι παντός σοβαρού ναυτικού ατυχήματος, έπισυμβαίνοντος ε'ις πλοΐον αυτής, δπερ 
υπόκειται εϊς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, δταν αϋτη κρίνη δτι αϊ ανακρί
σεις αύται δύνανται νά συμβάλλωσιν είς τόν καθορισμόν τών μεταβολών εκείνων 
αΐτινες θά ήτο έπιθυμητόν νά έπενεχθοΰν εις τους παρόντος Κανονισμούς. 
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(Jtj "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει την ύποχρέωσιν να μεταβι
βάζη εις τον Όργανισμόν πάσαν κατάλληλον πληροφορίαν σχετικήν προς τα συμπε
ράσματα τών ανακρίσεων τούτων. Ουδεμία εκθεσις ή σύστασις τοΰ 'Οργανισμού 
βασιζόμενη εις τάς πληροφορίας ταύτας, θά άποκαλύπτη τήν ταυτότητα ή την εθνι
κότητα τών περί ών πρόκειται πλοίων, ουδέ θά καταλογίζη ή θά έπιρρίπτη καθ' οιον
δήποτε τρόπον τήν εύθύνην τοΰ ατυχήματος εις πλοΐον ή πρόσωπον τι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 

ΜΕΡΟΣ Α'. ΓΕΝΙΚΑ. 
Κανονισμός Ι. 

'Εφαρμογή. 
(α)—(\) Το παρόν Κεφάλαιον εφαρμόζεται έπι καινουργών πλοίων έκτος εάν 

άλλως ρητώς ορίζεται. 
(\\) Είς τήν περίπτωσιν υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων και φορτηγών πλοίων 

τών οποίων ή τρόπις ετέθη τήν ήμέραν της ενάρξεως της Ισχύος της Διεθ
νούς Συμβάσεως περί 'Ασφαλείας της 'Ανθρωπινής Ζωής έν Θαλασσή τοΰ 
1948 ή μεταγενεστέρως, ή 'Αρχή θά έξασφαλίζη δτι αϊ απαιτήσεις αί εφαρμο
ζόμενοι συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Κεφαλαίου II της Συμβάσεως 
εκείνης διά τά νέα πλοία πληρούνται καθώς αύται καθορίζονται εις εκείνο 
το Κεφάλαιον. Είς τήν περίπτωσιν υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων καΐ 
φορτηγών πλοίων, τών οποίων ή τρόπις ετέθη προ τής ημέρας της ενάρξεως 
της Ισχύος της Συμβάσεως εκείνης, ή 'Αρχή θά έξασφαλίζη δτι αϊ απαιτήσεις 
αϊ εφαρμοζόμενοι συμφώνως προς τάς διατάξεις τού Κεφαλαίου II της 
Συμβάσεως εκείνης διά τά υπάρχοντα πλοία πληρούνται καθώς αύται 
καθορίζονται εις εκείνο το Κεφάλαιον. "Οσον άφορα έκείνας τάς απαι
τήσεις τοΰ Κεφαλαίου II τής παρούσης Συμβάσεως, αΐτινες δεν περιλαμβά
νονται εις το Κεφάλαιον Ι τής Συμβάσεως τοΰ 1948, ή 'Αρχή θά άποφασίση 
τίνες τών απαιτήσεων τούτων θά έφαρμόζωνται ε'ις τά υπάρχοντα πλοία 
ως αύται καθορίζονται εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν. 

(β) Διά τήν εφαρμογή ν τοΰ Κεφαλαίου τούτου : " 
(ι) Έπιβατηγόν πλοΐον θεωρείται ώς καινουργές, εφ' δσον ή τρόπις αύτοϋ 

ετέθη κατά ή μετά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης 
Συμβάσεως, ή Φορτηγόν πλοΐον, εφ 'δσον ή μετασκευή τούτου εις έπιβα
τηγόν πλοΐον ήρξατο κατά ή μετά τήν ήμερομηνίαν ταύτη ν. Πάντα τά 
λοιπά επιβατηγά πλοία θεωρούνται ώς υπάρχοντα επιβατηγά πλοία. 

(ι\) Φορτηγόν πλοΐον θεωρείται ώς καινουργές, εφ' δσον ή τρόπις αύτοϋ ετέθη 
κατά ή μετά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως τής 'ισχύος τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

(γ) Ή 'Αρχή, έφ° δσον ήθελε κρίνει δτι αϊ συνθήκαι ασφαλείας και αί γενικώτε
ραι συνθήκαι τοΰ ταξιδιού είναι τοιαϋται, ώστε νά καθιστούν τήν έφαρμογήν ειδικών 
τίνων διατάξεων τοΰ Κεφαλαίου τούτου άσκοπον ή μή άναγκαίαν, δύναται νά εξαί
ρεση τής εφαρμογής τούτων συγκεκριμένα πλοία ή κατηγορίας πλοίων ανηκόντων 
εις τήν χώραν της, εφ' δσον ταϋτα δέν άπομακρύνωνται κατά τον πλουν πλέον τών 
20 μιλλίων άπό της πλησιεστέρας ξηράς. 

(δ) Είς τήν περίπτωσιν επιβατηγού πλοίου το όποιον δύναται δυνάμει τής 
παραγράφου (γ) τοΰ Κανονισμού 27 τοΰ Κεφαλαίου III νά φέρη αριθμόν προσώπων 
μείζονα τής προβλεπομένης χωρητικότητος τών σωσιβίων λέμβων αύτοΰ, τοΰτο 
υποχρεούται νά συμμορφοϋται προς τους ειδικούς κανόνας ύποδιαιρέσεως, περί ών 
ή παράγραφος (Η) τοΰ Κανονισμού 5 τοΰ Κεφαλαίου τούτου, και προς τάς είδικάς 
διατάξεις σχετικός προς τήν διαχωρητότητα περί ών ή παράγραφος (<)/ τοΰ Κανο
νισμού 4 τοΰ Κεφαλαίου τούτου, έκτος εάν ή "Αρχή, λαμβάνουσα ύπ' όψιν τήν φύσιν 
και τάς συνθήκας τοΰ ταξιδιού, θεώρηση επαρκή τήν έφαρμογήν τών άλλων διατά
ξεων τών Κανονισμών τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 
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(ν.) Εις την περίπτωσιν επιβατηγών πλοίων χρησιμοποιουμένων δι' εϊδικάς 
μεταφοράς μεγάλου άριθμοϋ επιβατών άνευ κλίνης, ως π.χ. δια την μεταφοράν 
προσκυνητών, ή 'Αρχή, εάν κρίνη δτι είναι πρακτικώς αδύνατον νά εφαρμοσθούν 
αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, δύναται νά εξαίρεση τά πλοία ταϋτα, εφ' δσον 
άνήκουσιν είς την χώραν της, της εφαρμογής τών διατάξεων τούτων ύπό τους 
κάτωθι δρους : 

(\) "Οτι θα έφαρμοσθώσιν είς μέγιστον βαθμόν, λαμβανομένων ύπ' δψιν τών 
ειδικών συνθηκών της μεταφοράς, αί διατάξεις αί σχετικαι μέ τήν κατα
σκευήν τών πλοίων. 

(\\) "Οτι θά ληφθή μέριμνα διά τήν εκδοσιν γενικών Κανονισμών οί όποιοι 
θά έφαρμόζωνται εϊς τάς είδικάς περιπτώσεις τοιούτων μεταφορών. Οί κα
νονισμοί ούτοι δέον νά διατυπωθούν άπό συμφώνου μετ' άλλων Συμβαλλο
μένων Κρατών, τυχόν ενδιαφερομένων αμέσως διά τάς τοιαύτης φύσεως 
μεταφοράς επιβατών. 

Ανεξαρτήτως οιασδήποτε αντιθέτου διατάξεως της παρούσης Συμβάσεως ό 
Κανονισμός SIMLA του 1931 θά παραμένη εν ίσχύϊ μεταξύ τών υπογραφόντων τον 
Κανονισμόν τούτον Κρατών μέχρι της ενάρξεως της ισχύος τών έκδοθησομένων 
διατάξεων κατά τήν παράγραφον (ε) (\\) τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

Κανονισμός 2. 
Όρισμοί. 

Έκτος εάν άλλως ρητώς προβλέπεται διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος Κεφα
λαίου : 

(α)—(\) Έμφορτος ίσαλος γραμμή ύποδιαιρέσεως είναι ή ίσαλος γραμμή ή 
λαμβανομένη ύπ' δψιν κατά τον προσδιορισμόν της ύποδιαιρέσεως τοΰ 
πλοίου. 

(\\) Ή ανωτάτη έμφορτος ίσαλος γραμμή ύποδιαιρέσεως είναι ή ίσαλος ή αντι
στοιχούσα ε'ις το μέγιστον βύθισμα το έπιτρεπόμενον ύπό τών εφαρμοζο
μένων κανόνων ύποδιαιρέσεως. 

(β) Το μήκος τοϋ πλοίου είναι το μήκος το μετρούμενον μεταξύ τών όρθιων τών 
λαμβανομένων εις τά άκρα της ανωτάτης έμφόρτου ισάλου γραμμής ύποδιαιρέσεως. 

(γ) Το πλάτος τοϋ πλοίου είναι το μέγιστον πλάτος εξωΡι τών νομέων, μετρού
μενον έπι ή κάτωθεν της ανωτάτης έμφόρτου Ίσαλου γραμμής ύποδιαιρέσεως. 

(δ) Το βύθισμα είναι ή κατακόρυφος άπόστασις είς το μέσον τοΰ πλοίου, μετρού
μενη άπό τής ανω όψεως τής τρόπιδος μέχρι τής έμφόρτου Ίσαλου γραμμής ύποδι
αιρέσεως. 

(ε) Τό κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων είναι το άνώτατον κατάστρωμα 
μέχρι τοϋ οποίου εξικνούνται τά εγκάρσια στεγανά διαφράγματα. 

(στ) Ή γραμμή ορίου βυθίσεως είναι μία γραμμή χαρασσομένη τουλάχιστον 3 
δακτύλους (ή 76 χιλιοστόμετρα) κάτωθι τής άνω επιφανείας τοϋ καταστρώματος 
στεγανών ε'ις τήν πλευράν τόϋ πλοίου. 

(ζ) Ή διαχωρητότης ενός χώρου είναι τό ποσοστόν επί τοις εκατόν τοϋ χώρου 
τούτου, δπερ δύναται νά πληρωθή δι' ύδατος. Ό . δγκος ενός χώρου, δστις εκτείνε
ται άνωθεν τής γραμμής ορίου βυθίσεως, θά μετράται μόνον μέχρι τοΰ ϋψούς τής 
γραμμής ταύτης. 

(η) Ώ ς χώρος μηχανών λαμβάνεται ό έκτεινόμενος άπό τής ανω δψεως τής 
τρόπιδος μέχρι τής γραμμής ορίου βυθίσεως καί μεταξύ τών κυρίων εγκαρσίων στε
γανών διαφραγμάτων ατινα όρίζουσι τους χώρους τους καταλαμβανόμενους ύπό 
τών κυρίων και βοηθητικών μηχανών προώσεως, τών λεβήτων τών χρησιμοποιου
μένων διά τήν πρόωσιν και τών μονίμων γαιανθρακαποθηκών. 
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Είς περίπτωσιν ασυνήθους διατάξίοις τών χώρων, ή 'Αρχή δύναται νά καθορίζη 
τα όρια τών χώρων μηχανών. 

(0) Χώροι επιβατών είναι οί χώροι ο'ίτινες προορίζονται διά τήν ένδιαίτησιν και 
χρήσιν τών επιβατών, εξαιρουμένων τών χώρων αποσκευών, αποθηκών, τροφαπο
θηκών και χώρων ταχυδρομείου. Δια τήν έφαρμογήν τών Κανονισμών 4 και 5, χώ
ροι ευρισκόμενοι κάτωθεν της γραμμής ορίου βυθίσεως και προοριζόμενοι διά τήν 
ένδια'ιτησιν και χρήσιν τοϋ πληρώματος λογίζονται ως χώροι επιβατών. 

(ι) Είς πάσας τάς περιπτώσεις οί όγκοι και αϊ έπιφάνειαι θα ύπολογίζωνται 
μέχρι τών έξωτερικώς τών νομέων και ζυγών γραμμών τοϋ σκάφους. 

ΜΕΡΟΣ Β'—ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ. 
(Το Μέρος Β' εφαρμόζεται μόνον έπι επιβατηγών πλοίων, εξαιρέσει τοϋ Κανονισμού 

19, δστις εφαρμόζεται και επί φορτηγών πλοίων). 

Κανονισμός 3. 
Κατακλύσιμον Μήκος. 

(α) Το κατακλύσιμον μήκος εις πάν σημεΐον τοϋ μήκους τοϋ πλοίου θέλει υπολο
γίζεται διά μεθόδου υπολογισμού, ήτις λαμβάνει ύπ' δψιν το σχήμα, το βύθισμα και 
άλλα χαρακτηριστικά τοϋ πλοίου. 

(β) Είς πλοΐον μετά συνεχούς καταστρώματος στεγανών διαφραγμάτων, το 
κατακλύσιμον μήκος είς δεδομένον σημεΐον είναι το μέγιστον τμήμα τοϋ μήκους τοϋ 
πλοίου, δπερ, έχον ώς κέντρον το εν λόγω σημεΐον, δύναται νά κατακλυσθή ύπό τάς 
ύπό τοϋ Κανονισμού 4 τοϋ Κεφαλαίου τούτου καθοριζόμενος προϋποθέσεις, χωρίς 
το πλοΐον νά βυθισθή πέραν τής γραμμής ορίου βυθίσεως. 

(γ)—(\) 'Επί πλοίου μή έχοντος συνεχές κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων 
το κατακλύσιμον μήκος είς οιονδήποτε σημεΐον δύναται νά προσδιοριοθή 
δι* υποθετικής γραμμής ορίου βυθίσεως, ήτις είς ουδέν σημεΐον είναι χα
μηλότερον τών 3 δακτύλων (ή 76 χιλιοστομέτρων) κάτωθεν τής άνω επιφα
νείας τοϋ καταστρώματος είς τήν πλευράν μέχρι τοϋ οποίου τά εν λόγω στε
γανά διαφράγματα και το έξωτερικόν περίβλημα διατηρούνται στεγανά. 

(\\) "Οταν τμήμα τής υποθετικής γραμμής ορίου βυθίσεως είναι αισθητώς κάτω
θεν τοϋ καταστρώματος μέχρι τοϋ οποίου εκτείνονται τά στεγανά διαφράγ
ματα, ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη περιωρισμένην μείωσιν τής στεγανό
τητος τών τμημάτων εκείνων τών διαφραγμάτων, ατινα κείνται άνωθεν τής 
γραμμής ορίου βυθίσεως καί αμέσως κάτωθεν τοϋ ανωτέρου καταστρώ
ματος. 

Κανονισμός 4. 
Διαχωρητότης. 

(α) Αί έν τω Κανονισμώ 3 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου αναφερόμενοι ώρισμέναι 
προϋποθέσεις άφορώσι τάς διαχωρητότητας τών χώρων τών κάτωθι τής γραμμής 
ορίου βυθίσεως. 

Κατά τον προσδιορισμόν τοϋ κατακλυσίμου μήκους, δέον νά λαμβάνηται μία 
μέση ομοιόμορφος διαχωρητότης καθ' δλον το μήκος έκαστου τών ακολούθων 
τριών τμημάτων τοϋ πλοίου κάτωθεν τής γραμμής ορίου βυθίσεως. 

(\) Τοϋ χώρου μηχανών ώς ούτος ώρίσθη είς τον Κανονισμόν 2 τοϋ Κεφαλαίου 
τούτου. 

(\\) Τοϋ τμήματος πρώραθεν τοϋ χώρου μηχανών. 
(\\\) Τοϋ τμήματος πρύμνηθεν τοϋ χώρου μηχανών. 
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(β)—(\) Ή μέση ομοιόμορφος διαχωρητότης καθ'δλην την εκτασιν του χώρου 
(aC) 

μηχανών δέον να υπολογίζεται δια τοϋ τύπου : 85 + IC 
ένθα: ν 

α= "Ογκος τών χώρων επιβατών, ώς ορίζονται εις τον Κανονισμόν 2 του 
Κεφαλαίου τούτου, τών ευρισκομένων κάτωθεν της γραμμής ορίου 
βυθίσεως και εντός τών ορίων τοϋ χώρου μηχανών. 

C= "Ογκος τών χώρων τών ύποφραγμάτων κάτωθεν της γραμμής ορίου 
βυθίσεως και εντός τών ορίων τοΰ χώρου μηχανών, οϊτινες διατί
θενται δια φορτίον, γαιάνθρακας ή υλικά. 

V= 'Ολόκληρος ό δγκος του χώρου μηχανών κάτωθεν της γραμμής ορίου 
βυθίσεως. 

(\'\) "Οταν ή *Αρχή πεισθή δτι ή μέση διαχώρητότης ώς αϋτη προσδιωρίσθη 
διά λεπτομερούς υπολογισμού, είναι μικρότερα της διά τοΰ τύπου διδομέ
νης, τότε δύναται νά γίνη χρήσις της ύπολογισθείσης διά λεπτομερούς 
υπολογισμού. Διά τον ύπολογισμόν τοϋτοναί διαχωρητότητες τών χώρων 
επιβατών, ώς καθορίζονται εν τώ Κανονισμώ 2 τοϋ Κεφαλαίου τούτου, 
θά λαμβάνωνται ώς 95, αί τών χώρων φορτίου, γαιανθράκων και αποθηκών 
θά λαμβάνωνται ώς 60, αί δε τών διπυθμένων δεξαμενών πετρελαίου, 
καυσίμου και λοιπών δεξαμενών θά ορίζονται δι* έκάστην περίπτωσιν 
ώς ήθελεν εγκρίνει ή 'Αρχή. 

(γ) Έκτος τών περιπτώσεων τών προβλεπομένων ύπό της παραγράφου (δ) τοΰ 
παρόντος Κανονισμού, ή ομοιόμορφος μέση διαχωρητότης εφ' όλου τοΰ τμήματος 
τοΰ πλοίου, τοΰ ευρισκομένου πρώραθεν (ή πρύμνηθεν) τοΰ χώρου μηχανών, θά 
προσδιορίζηται διά τοΰ τύπου : 

α 
63 + 35 — 

ένθα: V 
α = "Ογκος χώρων επιβατών, ώς ορίζεται εις τον Κανονισμόν 2 τοΰ πα

ρόντος Κεφαλαίου, τών ευρισκομένων κάτωθεν τής γραμμής ορίου 
βυθίσεως πρώραθεν (ή πρύμνηθεν) του χώρου μηχανών, καΐ 

ν=Όλόκληρος ό δγκος τοϋ τμήματος τοΰ πλοίου κάτιυθεν τής γραμμής 
ορίου βυθίσεως πρώραθεν (ή πρύμνηθεν) του χώρου μηχανών. 

(δ) Προκειμένου περί πλοίου, είς δ επιτρέπεται, κατά τήν παράγραφον (γ) τοΰ 
Κανονισμού 27 τοΰ Κεφαλαίου III, νά μεταφέρη αριθμόν επιβατών άνώτερον τής 
χωρητικότητος τών σωσιβίων λέμβων του και δπερ οφείλει, δυνάμει τής παραγράφου 
(8) τοΰ Κανονισμοΰ Ι τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, νά συμμορφοΰται προς είδικάς δια
τάξεις, ή ομοιόμορφος μέση διαχωρητότης εφ' δλων τών τμημάτων τοΰ πλοίου 
πρώραθεν (ή πρύμνηθεν) τοΰ χώρου μηχανών θά προσδιορίζηται διά τοΰ τύπου: 

β · 
95—35 — 

ένθα: V 
β = Ό δγκος τών χώρων κάτωθι τής γραμμής ορίου βυθίσεως και 

άνωθεν τής δνω όψεως τών εδρών, τοΰ έσωτερικοΰ πυθμένος ή 
τών ακραίων δεξαμενών ζυγοσταθμίσεως (Peak Tanks), αναλόγως 
τής περιπτώσεως, οΐτινες διατίθενται και χρησιμοποιούνται ώς 
χώροι φορτίου, γαιανθρακαποθήκαι ή δεξαμεναι καυσίμου πετρε
λαίου, άποθήκαι, άποθήκαι αποσκευών, ταχυδρομικών σάκκων, 
φρεάτια άλύσεων καί δεξαμεναι γλυκέος ύδατος πρώραθεν (ή πρύ
μνηθεν) τοΰ χώρου μηχανών, και 

V = "Ολόκληρος ό όγκος τοϋ τμήματος τοΰ πλοίου κάτωθι τής γραμμής 
ορίου βυθίσεως πρώραθεν (ή πρύμνηθεν) τοϋ χώρου μηχανών. 
Εις περιπτώσεις πλοίων χρησιμοποιουμένων είς μεταφοράς, καθ' ας 
τά κύτη φορτίου δεν καταλαμβάνονται γενικώς ύπό σημαντικών 
ποσοτήτων φορτίου, δέν θά συμπεριλαμβάνεται κατά τον ύπολο
γισμόν β ουδέν τμήμα τοΰ χώρου φορτίου. 
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(/;) Εις περίπτωσιν καθ' ην ή διαρρύθμισις τοΟ πλοίου είναι ασυνήθης, ή 'Αρχή 
δύναται να έπιτρέψη ή ζητήση λεπτομερή ύπολογισμόν της μέσης διαχωρητότητος 
διά τα τμήματα πρώραθεν ή πρύμνηθεν τών χώρων μηχανών. Δια τον ύπολο
γισμόν τοϋτον ή διαχωρητότης τών χώρων επιβατών, ως ορίζονται εν τω Κανο
νισμώ 2 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, θα λαμβάνηται ώς 95, ή τών χώρων τών περιε
χόντων τάς μηχανάς ώς 85, ή τών χώρων τοϋ δλου φορτίου, γαιανθράκων και απο
θηκών ώς 60 ή δε τών διπυθμένων, τών δεξαμενών πετρελαίου, καυσίμου και 
λοιπών δεξαμενών θα ορίζεται εις αριθμόν δστις θά τυγχάνη της εγκρίσεως εις 
έκάστην περίπτωσιν. 

(στ) 'Εάν ύπόφραγμά τι εύρισκόμενον μεταξύ δύο εγκαρσίων διαφραγμάτων 
περιλαμβάνη χώρον τινά επιβατών ή πληρώματος, ολόκληρο ν το ύπόφραγμά τοϋτο 
θά λογίζεται ώς χώρος επιβατών, πλην παντός χώρου τελείως περιφραγμένου διά 
μονίμων χαλύβδινων διαφραγμάτων και προοριζομένου δι* άλλους σκοπούς. 'Εάν, 
εν τούτοις, ό χώρος επιβατών ή πληρώματος είναι τελείως περιφραγμένος διά 
μονίμων χαλύβδινων διαφραγμάτων, μόνον ό οϋτω περιφραγμένος χώρος δέον 
νά λογίζεται ώς χώρος επιβατών. 

Κανονισμός 5 
Έπιτρεπόμενον μήκος διαμερισμάτων. 

(α) Τά πλοία δέον νά είναι δσον το δυνατόν Ικανοποιητικώς ΰποδιηρημένα, 
λαμβανομένης ύπ' όψιν τής φύσεως τής υπηρεσίας δι' ην προορίζονται. Ό βαθμός 
ύποδιαιρέσεως θά ποικίλη αναλόγως τοϋ μήκους τοϋ πλοίου και τής υπηρεσίας 
δι' ην προορίζεται και ε'ις τοιούτον τρόπον ώστε ό ανώτατος βαθμός ύποδιαιρέσεως 
νά ανταποκρίνεται προς τά πλοία μεγίστου μήκους, χρησιμοποιούμενα κυρίως διά 
μεταφοράς επιβατών. 

(β) Συντελεστής ύποδιαιρέσεως. Το μέγιστον έπιτρεπόμενον μήκος διαμε
ρίσματος τίνος, έχοντος το κέντρον αυτοϋ εϊς οιονδήποτε σημεϊον του μήκους 
τοϋ πλοίου, ευρίσκεται εκ τοϋ κατακλυσίμόυ μήκους πολλαπλασιαζόμενου επί 
συντελεστήν τίνα καλούμενον «συντελεστήν ύποδιαιρέσεως». Ό συντελεστής 
ύποδιαιρέσεως εξαρτάται εκ τοϋ μήκους τοϋ πλοίου και δι* εν δεδομένον μήκος 
μεταβάλλεται αναλόγως τής φύσεως τής υπηρεσίας δι* ην τόπλοΐον προορίζεται. 
Ό συντελεστής ούτος βαίνει μειούμενος προοδευτικώς και κατά τρόπον συνεχή : 

(i) Σύν τή αυξήσει τοϋ μήκους τοϋ πλοίου, και 
(ϋ) 'Από ενός συντελεστοϋ Α, εφαρμοζομένου επί πλοίων πρωτίστως προορι

ζομένων διά μεταφοράς φορτίων, είς συντελεστήν Β έφαρμοζόμενον επί 
πλοίων πρωτίστως προοριζομένων διά μεταφοράς επιβατών. 

Αί μεταβολαι τών συντελεστών Α καΐ Β εκφράζονται διά τών κατωτέρω τύπων 
(Ι) καΐ (II), ένθα L είναι το μήκος τοϋ πλοίου, ώς τοϋτο ορίζεται εν τώ Κανονισμώ 2 
τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

L είς πόδας 
190 

Α = h0,18 (L=430 πόδες και ανω) 
L—198 

L είς μέτρα 
58,2 

Α = — |0,Ι8 (L=I3I μέτρα και άνω) (Ι). 
L—60 

L ε'ις πόδας 
100 

Β = . . +0,18 (Ι,=260 πόδες και άνω) 
Ι. 138 

L ε'ις μέτρα 
30,3 

Β = +0,18 (L=79 μέτρα και άνω) (II) 
Ι. 42 
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(γ) Κριτήριον υπηρεσίας : ΔΓ εν πλοΐον δεδομένου μήκους, ό αρμόζων συντε
λεστής ύποδιαιρέσεως προσδιορίζεται τή βοηθείσ Δείκτου Κριτηρίου 'Υπηρεσίας 
(εφεξής καλουμένου «Δείκτου Κριτηρίου») συμφώνο;ς προς τους κάτωθι τύπους 
(ii i) και (iv), ένθα : 

Cs =Δείκτης Κριτηρίου. 
L = Τ ό μήκος τοΰ πλοίου, ώς ορίζεται εν τω Κανονισμω 2 τοϋ πα

ρόντος Κεφαλαίου. 
Μ = Ό δγκος τοϋ χώρου μηχανών, ώς ορίζεται εν τω Κανονισμω 2 τοΰ 

παρόντος Κεφαλαίου, σύν τή προσθήκη, τοϋ δγκου δλων των μονίμων 
δεξαμενών καυσίμου πετρελαίου τών ύπαρχουσών άνωθεν τοϋ εσωτε
ρικού πυθμένος και πρώραθεν ή πρύμνηθεν τοΰ χώρου μηχανών. 

Ρ ='Ολόκληρος ό δγκος τών χώρων επιβατών κάτωθι της γραμμής ορίου 
βυθίσεως, ώς ορίζεται εν τω Κανονσιμώ 2 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

V = Ό δλος δγκος τοΰ πλοίου κάτωθι τής γραμμής ορίου βυθίσεως. 
Ρ'=Τό γινόμενον ΚίΜ ένθα: 

Ν = Ό αριθμός επιβατών, δΓ δν πρόκειται το πλοΐον να λάβη πιστοποιη
τικόν, κ αϊ 

Κ έχει τάς εξής τιμάς : 
Τιμή Κ 

Μήκος εις πόδας και δγκοι εις κυβικούς πόδας . .0,61, 
Μήκος εις μέτρα καΐ δγκοι είς κυβικά μέτρα.. . .0.056L 

Έάν το γινόμενον τοϋ Κ Ν είναι μεγαλύτερον τοΰ αθροίσματος Ρ καΐ τοΰ δλου 
δγκου τών πραγματικών χώρων επιβατών, τών άνωθεν τής γραμμής ορίου βυθί
σεως, ώς τιμή δια το Ρ

1 να ληφθή το ανωτέρω άθροισμα ή τα 2/3 ΚΝ, οιονδήποτε εκ 
τών δύο είναι το μεγαλύτερον. 

"Οταν το Ρ
1 είναι μεγαλύτερον τοΰ Ρ. 

Μ+2Ρ
1 

Ος = 7 2 . . . . (III) 
V+P'P 

και εϊς τάς λοιπάς περιπτώσεις 
Μ+2Ρ 

Cq = 7 2 (IV) 
V 

Διά πλοία μή έχοντα συνεχές κατάστρωμα στεγανών διαφραγμάτων, ο! δγκοι 
λαμβάνονται μέχρι τών γραμμών ορίου βυθίσεως, αϊτινες ελήφθησαν ύπ' δψιν κατά 
τον προσδιορισμόν τών κατακλυσίμων μηκών. 

(δ) Κανόνες ύποδιαιρέσεως πλοίων μή υπαγομένων εϊς τήν παράγραφον (ε) 
τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

(i) Ή ύποδιαίρεσις πρύμνηθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως τών πλοίων 
μήκους 430 ποδών (ή 131 μέτρων) και άνω, τών εχόντων δείκτην κριτηρίου 
23 ή μικρότερον, δέον νά προσδιορίζεται επί τή βάσει τοϋ συντελεστού Α 
τοϋ διδομένου διά τοϋ τύπου (Ι), τών εχόντων δείκτην κριτηρίου 123 και 
άνω επί τή βάσει τοϋ συντελεστού Β τοϋ δεδομένου διά τοϋ τύπου ( I I) και 
τών εχόντων δείκτην κριτηρίου μεταξύ 23 και 123 επί τή βάσει τοϋ συντε
λεστού F ευρισκομένου διά γραμμικής παρεμβολής μεταξύ τών συντε
λεστών Α και Β, τή βοηθεία τοΰ τύπου : 

(ΑΒ) (Cg:23) 
F = A (V) 

100 
Ούχ ήττον, δταν ό δείκτης κριτηρίου είναι 'ίσος ή μεγαλύτερος τοΰ 45, συγ

χρόνως δε ό συντελεστής ΰποδιαιρέσεως δστις δίδεται υπό τοϋ τύπου (V) είναι 
μικρότερος ή ίσος τοΰ 0,65, αλλά μεγαλύτερος τοΰ 0,5 ή ύποδιαίρεσις τοΰ πλοίου 
πρύμνηθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως θά προσδιορίζεται με συντελεστήν 
ύποδιαιρέσεως 0,5. Έάν ό συντελεστής F είναι κατώτερος τοϋ 0,40 και ή 'Αρχή 
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πεισθή δτι είναι πρακτικώς αδύνατον να έφαρμοσθή ό συντελεστής F δια διαμέρισμα 
τοϋ χώρου μηχανών τοΰ πλοίου, ή ύποδιαίρεσις τοϋ διαμερίσματος τούτου δύναται 
να προσδιορισ&ή έτη τη βάσει έπηυξημένου συντελεστού, δστις όμως δέον να μη 
είναι μεγαλύτερος τοϋ 0,40. 

(π) Ή ύποδιαίρεσις πρύμνηθεν του διαφράγματος συγκρούσεως πλοίων μήκους 
μικρότερου τών 430 ποδών (ή 131 μέτρων), άλλ' ουχί μικρότερου τών 260 
ποδών (ή 79 μέτρων) εχόντων δείκτην κριτηρίου ίσον προς S, ένθα : 

9,382—20L 3,574—25L . 
S= (L εις πόδας) = (L εις μέτρα) 

34 13 
δέον να προσδιορίζηται έπι τη βάσει συντελεστού ίσου προς τήν μονάδα, 
τών εχόντων δείκτην κριτηρίου 123 καΐ ανω επί τη βάσειτοϋ συντελεστού 
Β διδομένου διά του τύπου (II), τών δε εχόντων δείκτην κριτηρίου μεταξύ 
S και 123 επί τή βάσει τοϋ συντελεστού F ευρισκομένου διά γραμμικής 
παρεμβολής μεταξύ τής μονάδος και τοϋ συντελεστού Β, χρησιμοποιου
μένου τοϋ τύπου : 

(ΙΒ) (CsS) 
F = Ι — — — (VI) 

123—S 
(in) "Η ύποδιαίρεσις πρύμνηθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως πλοίων μήκους 

μικρότερου τών 430 ποδών (ή 131 μέτρων) αλλ' ουχί μικρότερου τών 260 πο
δών (ή 79 μέτρων), έχόντο.>ν δείκτην κριτηρίου κατώτερον τοϋ S, ως καΐ δλων 
τών πλοίων μήκους μικρότερου τών 260 ποδών (ή 79 μέτρων), δέον να 
προσδιορίζηται επί τη βάσει συντελεστού ίσου προς τήν μανάδα, εκτός 
εάν ή 'Αρχή, εις τήν μίαν ή τήν άλλην περίπτωσιν, πεισθή δτι είναι πρακτι
κώς αδύνατον νά τηρηθή ό συντελεστής ούτος εις εν οιονδήποτε μέρος 
τοϋ πλοίου, οπότε ή 'Αρχή δύναται να έπιτρέψη παρέκκλισίν τίνα, εφ' δσον 
ή παρέκκλισις αϋτη δικαιολογείται υπό τών περιστάσεων. 

(ϊν) Αί διατάξεις τοϋ εδαφίου (in) τής παρούσης παραγράφου θά έφαρμόζωνται 
επίσης έπι πλοίων οιουδήποτε μήκους, άτινα πρόκειται νά λάβουν πιστοποι
ητικών διά τήν μεταφοράν άριθμοϋ επιβατών υπερβαίνοντος τους 12 άλλα 
μή υπερβαίνοντος τον μικρότερον εκ τών δύο έξης αριθμών : 

L2 L·2 

(L εις πόδας) = (L εις μέτρα) ή 50 οιοσδήποτε είναι ό 
μικρότερος. 7000 650 

(ε) Ειδικοί κανόνες ύποδιαιρέσεως πλοίων εις ά επιτρέπεται, δυνάμει τοϋ Κανο
νισμού 27 τοϋ Κεφαλαίου III νά μεταφέρωσιν αριθμόν προσώπων άνώτερον τής δια
θετομένης χωρητικότητος τών σωσιβίων λέμβων, και υπόχρεων, δυνάμει τής παρα
γράφου (ό) τοϋ Κανονισμού Ι τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, νά συμμορφοϋνται προς 
εϊδικάς διατάξεις : 

(i)—(Ι) Διά πλοία χρησιμοποιούμενα, κυρίως εις μεταφοράς επιβατών, ή ύπο
διαίρεσις πρύμνηθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως, δέον νά προσδιο
ρίζεται διά τοϋ συντελεστού 0,50 ή διά τοϋ συντελεστού τοϋ προσδιορι
ζόμενου συμφώνως προς τάς παραγράφους (γ) και (ό) τοϋ παρόντος Κανο
νισμού, εφ' δσον είναι κατώτερος τοϋ 0,50. 

(2) Διά πλοία, ώς τά ανωτέρω, μήκους μικρότερου τών 300 ποδών 
(ή 91,5 μέτρων), εάν ή 'Αρχή πεισθή δτι είναι πρακτικώς αδύνατον νά 
τηρηθή ό τοιούτος συντελεστής εις εν διαμέρισμα, δύναται νά έπιτρέψη 
δπως το μήκος τοϋ διαμερίσματος τούτου ύπολογισθή επί τη βάσει μεγαλυ
τέρου συντελεστού, ΰπό τον δρον δπως ό χρησιμοποιούμενος συντελεστής 
είναι ό μικρότερος από δ,τι πρακτικώς και λογικώς επιτρέπουν αί περι
στάσεις, 

(ϋ) 'Εάν εϊς περίπτωσιν οιουδήποτε πλοίου μήκους μικρότερου ή ούχι τών 
300 ποδών (ή 91,5 μέτρων), ή ανάγκη μεταφοράς σημαντικών ποσοτήτων 
φορτίου καθιστά πρακτικώς αδύνατον τον ύπολογισμόν τής ύποδιαιρέ
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σεως πρύμνηθεν του διαφράγματος συγκρούσεως επί τη βάσει συντελεστού 
μη υπερβαίνοντος το 0,50, ό εφαρμοστέος βαθμός ΰττοδιαιρέσεως θα ύπο
λογισθη συμφώνως προς τάς έπομένας υποπαραγράφους (Ι) εως (5), 
ύπό τον δρον ότι, δπου ή 'Αρχή ήθελε πεισθή δτι ή εμμονή επί της αύστηράς 
εφαρμογής άπό οιασδήποτε απόψεως είναι αδικαιολόγητος, δύναται να 
έπιτρέψη πάσαν άλλη ν διάταξιν των στεγανών διαφραγμάτων δικαιολο
γουμένην εκ των Ιδιοτήτων της, άλλα μή μειοΰσαν τήν γενικήν αποτελε
σματικότητα τής ύποδιαιρέσεως. 

(Ι) Αί διατάξεις τής παραγράφου (γ) τοϋ παρόντος Κανονισμού αί σχε
τικά! προς τον δείκτην κριτηρίου, δέον να έφαρμόζωνται με τήν έξαίρεσιν 
δτι κατά τον ύπολογισμόν τής τιμής τοϋ Ρ1, το Κ δέον νά εχη, διά τους έπι
βάτας μετά κλίνης, τήν μεγαλυτέραν εκ των δύο επομένων τιμών, δηλαδή 
είτε τήν καθοριζομένην τιμήν εν τη παραγράφω (γ) τοϋ παρόντος Κανο
νισμού ή 125 κυβικούς πόδας (ή 3,55 κυβικά μέτρα), διά δε τους άνευ 
κλίνης έπιβάτας τό Κ δέον νά εχη τήν τιμήν τών 125 κυβικών ποδών (ή 
3,55 κυβικών μέτρων). 

(2) Ό συντελεστής Β εν παραγράφω (β) τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ, 
δέον νά αντικαθίσταται διά τοϋ συντελεστού ΒΒ προκύπτοντος διά τοϋ 
επομένου τύπου : 

L εις πόδας 
57,6 

ΒΒ = [0,20 (L= 180 και άνω). 
L—108 

L είς μέτρα 
17,6 

ΒΒ = (0,20 (L=55 και ανω). 
L—33 

(3) Ή ύποδιαίρεσις πρύμνηθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως πλοίων 
μήκους 430 ποδών (ή 131 μέτρων) και αν τών εχόντων δείκτην κριτηρίου 
23 ή λιγώτερον, θά προσδιορίζεται επί τη βάσει τοϋ συντελεστού Α τοϋ 
διδομένου διά τοϋ τύπου (i) εν παραγράφω (β) τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ, 
τών εχόντων δείκτην κριτηρίου 123 και ανω επί τη βάσει τοϋ συντελεστού 
ΒΒ τοϋ διδομένου διά τοϋ τύπου τοϋ εδαφίου (ϋ) (2) τής παρούσης παρα
γράφου και τών εχόντων δείκτην κριτηρίου μεταξύ 23 και 123, επί τη βάσει 
τοϋ συντελεστού F τοϋ εύρισμοκένου διά γραμμικής παρεμβολής μεταξύ 
τών συντελεστών Α καΐ ΒΒ τη βοηθεία τοϋ κάτωθι τύπου : 

(Α—ΒΒ) (Cs—23)' 
F = A 

100 
υπό τήν έπιφύλαξιν δτι έάν ό οϋτω ευρισκόμενος συντελεστής F είναι 
κατώτερος τόϋ 0,50, ό χρησιμοποιηθησόμενος συντελεστής θά είναι ό 
μικρότερος τών δύο αριθμών, δηλαδή είτε ό 0,50 ή ό συντελεστής ό υπο
λογισθείς συμφώνως προς τάς διατάξεις τής υποπαραγράφου (δ) (i) 
τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ. 

(4) Ή ύποδιαίρεσις πρύμνηθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως πλοίων 
μήκους μικρότερου τών 430 ποδών (ή 131 μέτρων) αλλ' ουχί μικρότερου 
τών 180 ποδών (ή 55 μέτρων) τών εχόντων δείκτην κριτηρίου ίσον προς 
τό δ1 ένθα: 

1950—4L 
δ1 =. —(L είς πόδας). 

10 
3,712251, 

δ1 = (L είς μέτρα). 
19 

θά προσδιορίζεται επί τη. βάσει συντελεστού ίσου προς τήν μονάδα, τών 
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εχόντων δείκτην κριτηρίου 123 και άνω έπΐ τη βάσει τοϋ συντελεστού ΒΒ 
διδομένου δια τοϋ τύπου τοϋ εδαφίου (ϋ) (2) της παρούσης παραγράφου 
των δε εχόντων δείκτην κριτηρίου μεταξύ S

1 και 123 επί τη βάσει τοϋ συν
τελεστού F ευρισκομένου διά γραμμικής παρεμβολής μεταξύ της μονάδος 
και τοϋ συντελεστοϋ ΒΒ τη βοήθεια τοϋ τύπου : 

(I BB)(Cs S
1
) 

F=l — —-
123—S

1 

υπό την έπιφύλαξιν δτι εις έκάστην των δύο τελευταίων περιπτώσεων, 
εάν ό οϋτω εύρεθησόμενος συντελεστής είναι κατώτερος τοϋ 0,50, ή ύπο
διαίρεσις δύναται νά προσδιορισθή διά συντελεστοϋ μη υπερβαίνοντος 
το 0,50. 

(5) Ή ύποδιαίρεσις πρύμνηθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως πλοίων 
μήκους μικρότερου των 430 ποδών (ή 131 μέτρων) άλλ* ουχί μικρότερου 
τών 180 ποδών (ή 55 μέτρων) εχόντων δείκτην κριτηρίου κατώτερον τοϋ 
S

1 και δλων τών πλοίων μήκους μικρότερου τών 180 ποδών (ή 55 μέτρων) 
θά προσδιορίζεται επί τη βάσει συντελεστοϋ ίσου προς τήν μονάδα, εκτός 
εάν ή 'Αρχή ήθελε πεισθή δτι είναι πρακτικώς αδύνατον νά έφαρμοσθή 
ό συντελεστής ούτος είς ώρισμένα διαμερίσματα, οπότε αϋτη δύναται νά 
έπιτρέψη παρέκκλισίν τίνα, εν σχέσει με τά διαμερίσματα ταϋτα, εφ' δσον 
ή παρέκκλισις αϋτη δικαιολογείται ύπό τών περιστάσεων, άλλ' Οπό τον 
δρον δπως το άκρότατον προς πρύμνη ν διαμέρισμα και δσον το δυνατόν 
περισσότερα πρωραία διαμερίσματα (μεταξύ τοϋ διαφράγματος συγκρού
σεως και τοϋ πρυμναίου άκρου τών χώρων μηχανών) δεν θά εχωσι μήκος 
υπερβαίνον το κατακλύσιμον μήκος. 

Κανονισμός 6. 

Ειδικοί Κανόνες άφορώντες τήν ύποδιαίρεσιν. 

(α) "Οταν είς εν ή πλείονα τμήματα τοϋ πλοίου, τα στεγανά διαφράγματα .εξικνούν
ται μέχρις ενός υψηλότερου καταστρώματος ή είς τό ύπόλοιπον τμήμα τοϋ πλοίου 
και είναι έπιθυμητόν δπως πρόκυψη ωφέλεια εκ τής εϊς ϋψος επεκτάσεως ταύτης τών 
διαφραγμάτων, δύναται κατά τον ύπολογισμόν τοϋ κατακλυσίμου μήκους, νά γίνη 
χρήσις κεχωρισμένων γραμμών ορίου βυθίσεως δι* εκαστον τών τμημάτων τούτων 
τοϋ πλοίου, ύπό τον δρον δπως.: 

(i) ΑΙ πλευραί του πλοίου επεκτείνονται καθ' δλον τό μήκος τοϋ πλοίου μέχρι 
τοϋ καταστρώματος τοϋ αντιστοιχούντος είς τήν άνωτέραν γραμμήν ορίου 
βυθίσεως και δλα τά ανοίγματα επί τοϋ εξωτερικού περιβλήματος τά ευρι
σκόμενα κάτωθι τοϋ καταστρώματος τούτου καθ' δλον τό μήκος τοϋ πλοίου, 
θεωρηθώσιν δτι ευρίσκονται έν τη έννοία τοϋ Κανονισμού 14 τοϋ Κεφαλαίου 
τούτου, κάτωθι τής γραμμής ορίου βυθίσεως, καί 

(ύ) Τά δύο διαμερίσματα τά παρακείμενα εις τήν βαθμίδα τοϋ καταστρώματος 
στεγανών διαφραγμάτων είναι εκαστον εντός τών ορίων τοϋ επιτρεπομένου 
μήκους τοϋ ανταποκρινόμενου είς τάς αντιστοίχους των γραμμάς ορίου 
βυθίσεως καί επιπροσθέτως τό συνδεδυασμένον μήκος των μή ΰπερβαίνη 
τό διπλάσιον τοϋ επιτρεπομένου μήκους, υπολογιζόμενου επί τής κατω
τέρας γραμμής ορίου βυθίσεως. 

(β)~~(
ι
) Διαμέρισμα τι δύναται νά ύπερβαίνη τό έπιτρεπόμενον μήκος τό όριζό
μενον ύπό τών διατάξεων τοϋ Κανονισμοΰ 5 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, ύπό 
τον δρον δτι τό συνδεδυασμένον μήκος εκάστου ζεύγους παρακειμένων 
διαμερισμάτων προς τά όποια τό έν λόγω διαμέρισμα είναι κοινόν, δεν 
υπερβαίνει τό κατακλύσιμον μήκος ή τό διπλάσιον τοϋ επιτρεπομένου 
μήκους, οιονδήποτε εκ τών δύο είναι τό μικρότερον. 
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(\\) Έάν το εν εκ τών δύο παρακειμένων διαμερισμάτων ευρίσκεται εντός τοΰ 
χώρου μηχανών, και το έτερον ευρίσκεται έκτος τοΰ χώρου μηχανών, ή 
δέ μέση διαχωρητότης τοΰ τμήματος τοΰ πλοίου εν ω ευρίσκεται τό δεύτε
ρον διαφέρει της τοΰ χώρου μηχανών, τό συνδεδυασμένον μήκος τών δύο 
διαμερισμάτων δέον να διορθοϋται, λαμβανομένης ώς βάσεως της μέσης 
τιμής τών διαχωρητοτήτων τών δύο τμημάτων του πλοίου εντός τών 
οποίων κείνται τά δύο διαμερίσματα. 

(ϊύ) "Οταν τά δύο παρακείμενα διαμερίσματα έχωσι διαφόρους συντελεστάς 
ύποδιαιρέσεως, τό συνδεδυασμένον μήκος τών δύο διαμερισμάτων προσδι
ορίζεται κατ' άναλογίαν. 

(γ) Είς πλοία μήκους 330 ποδών (ή 100 μέτρων) καί άνω, Μν τών κυρίων εγκαρσί
ων διαφραγμάτων πρύμνηθεν τοΰ διαφράγματος συγκρούσεως, δέον να τοποθετήται 
είς άπόστασιν άπό τής πρωραίας όρθίας μη ύπερβαίνουσαν τό έπιτρεπόμενον μήκος. 

(δ) Κύριον έγκάρσιον διάφραγμα δύναται νά εχη έσοχήν, υπό τον δρον δπως, 
πάντα τά τμήματα τής εσοχής ευρίσκωνται εσωτερικώς κατακόρυφων επιφανειών 
είς άμφοτέρας τάς πλευράς τοΰ πλοίου, ευρισκομένων είς άπόστασιν άπό τών ελασμά
των τοΰ περιβλήματος ϊσην προς τό εν πέμπτον τοΰ πλάτους τοΰ πλοίου, ώςτοϋτο 
ορίζεται έν τω Κανονισμώ 2 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου καί μετρουμένην καθέτως προς 
τόν άξονα τοΰ πλοίου εϊς τό ϋψος τής ανωτάτης έμφόρτου ίσαλου γραμμής τής 
ύποδιαιρέσεως. 

Πάν τμήμα τής εσοχής εύρισκόμενον έξωτερικώς τών ορίων τούτων θά λογίζηται 
ώς βαθμίς, συμφώνως προς την παράγραφον (ε) τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

(ε) Κύριον έγκάρσιον διάφραγμα δύναται νά σχηματίζη βαθμίδα, έάν πληροί 
ενα τών ακολούθων δρων: 

(\) Τό συνδεδυασμένον μήκος τών δύο διαμερισμάτων τών χωριζόμενων ύπό 
τοΰ έν προκειμένω διαφράγματος, μη ύπερβαίνη τά 90 τοϊς εκατόν του κα
τακλυσίμου μήκους ή τό διπλάσιον τοΰ επιτρεπομένου μήκους, έκτος έάν, 
προκειμένου περί πλοίων εχόντων συντελεστήν ύποδιαιρέσεως άνώτερον 
τοΰ 0,9 τό συνδεδυασμένον μήκος τών δύο έν προκειμένω διαμερισμάτων, 
δεν υπέρβαίνη τό έπιτρεπόμενον μήκος. 

(ΊΊ) Ύττάρχη πρόσθετος ύποδιαίρεσις παρά την βαθμίδα, είς τρόπον ώστε νά 
τηρήται ό αυτός βαθμός ασφαλείας, οίος θά υπήρχε μετά επιπέδου διαφράγ
ματος. 

(ϊύ) Τό διαμέρισμα, άνωθεν τοΰ οποίου εκτείνεται ή βαθμίς, μή ύπερβαίνη τό 
έπιτρεπόμενον μήκος τό αντιστοιχούν προς μίαν γραμμήν ορίου βυθίσεως 
λαμβανομένην 3 δακτύλους (ή 76 χιλιοστόμετρα) κάτωθι τής βαθμίδος. 

(στ) "Οταν κύριον έγκάρσιον διάφραγμα παρουσιάζη έσοχήν ή σχηματίζη βαθμί
δα, δέον διά τόν ύπολογισμόν τής ύποδιαιρέσεως, νά λαμβάνηται Οπ" όψιν εν ίσοδύ
ναμον έπίπεδον διάφραγμα. 

(ζ) Έάν ή άπόστασις μεταξύ δύο παρακειμένων κυρίων εγκαρσίων διαφραγμά
των ή τών Ισοδυνάμων προς αυτά επιπέδων διαφραγμάτων, η ή άπόστασις μεταξύ 
τών εγκαρσίων επιπέδων τών διερχομένων διά τών πλησιέστερων σημείων τών 
βαθμίδων τών διαφραγμάτων είναι μικρότερα τών 10 ποδών (ή 3,05 μέτρων) σύν 3 
τοις εκατόν τοΰ μήκους του πλοίου, ή τών 35 ποδών (ή 10,67 μέτρων), οίονδήποτε 
είναι τό μικρότερον, τότε μόνον εν έκ τών διαφραγμάτων τούτων θά λογίζεται ώς 
αποτελούν μέρος τής ύποδιαιρέσεως τοΰ πλοίου, συμφώνως προς τους ορισμούς τοΰ 
Κανονισμού 5 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(η) "Οταν κύριον έγκάρσιον στεγανόν διάφραγμα περιέχη τοπικήν ύποδιαίρεσιν 
καί ή 'Αρχή πεισθή δτι, μετά βλάβην τής πλευράς του πλοίου, λαμβανομένην καθ* ύπό
θεσιν καί έκτεινομένην έπ! μήκους 10 ποδών (ή 3,05 μέτρων) σύν 3 τοίς εκατόν τοΰ 
μήκους τοΰ πλοίου ή 35 ποδών (ή 10,67 μέτρων) οίονδήποτε είναι τό μικρότερον, ολό
κληρος ό όγκος τοΰ κυρίου διαμερίσματος δεν θέλει κατακλυσθή, δύναται νά έπιτρέ
ψη άνάλογον έπαύξησιν τοΰ επιτρεπομένου μήκους, δπερ θά άπητεΐτο άλλως διά τό 
έν λόγω διαμέρισμα. Έν τοιαύτη περιπτώσει ό δγκος τής εφεδρικής άντώσεως, ό 
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λαμβανόμενος επί της μή βεβλαμμένης πλευράς, δέν δύναται νά είναι μεγαλύτερος 
τοΰ όγκου τοϋ λαμβανομένου επί της βεβλαμμένης τοιαύτης 

(θ) "Οταν ό απαιτούμενος συντελεστής ύποδιαιρέσεως είναι 0,50 ή μικρότερος, 
το συνδεδυασμένον μήκος δύο παρακειμένων διαμερισμάτων δέον νά μή ύπερβαίνη 
τό κατακλύσιμον μήκος. 

Κανονισμός 7. 
Ευστάθεια πλοίων εν περιπτώσει βλάβης 

(α) Δέον νά προβλεφθή επαρκής ευστάθεια διά τό πλοΐον είς τήν αθικτον κατάστα
σιν, ώστε δΓ δλας τάς συνθήκας υπηρεσίας του νά δύναται νά άντιμετωπίζη τό τελι
κόν στάδιον κατακλύσεως οιουδήποτε κυρίου διαμερίσματος τοϋ οποίου τό μήκος 
απαιτείται νά είναι εντός τοϋ κατακλυσίμου μήκους. 

"Οταν δύο παρακείμενα κύρια διαμερίσματα χωρίζονται διά διαφράγματος μετά 
βαθμίδος, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (ε) (\) τοϋ Κανονισμού 6 τοϋ 
παρόντος Κεφαλαίου, ή ευστάθεια είς τήν δθικτον κατάστασιν δέον νά εϊναι τοιαύτη, 
ώστε νά δύναται νά άνθέξη τήν κατάκλυσιν τών δύο τούτων παρακειμένων κυρίων 
διαμερισμάτων. 

"Οταν ό απαιτούμενος συντελεστής στεγανής ύποδιαιρέσεως είναι 0,50 ή μικρό
τερος, αλλά μεγαλύτερος τοϋ 0,33, ή ευστάθεια είς τήν αθικτον κατάστασιν δέον νά 
είναι τοιαύτη ώστε νά δύναται νά άνθέξη τήν κατάκλυσιν δύο οιονδήποτε παρακειμέ
νων κυρίων διαμερισμάτων. 

"Οταν ό απαιτούμενος συντελεστής ύποδιαιρέσεως είναι 0,33 ή μικρότερος, ή 
ευστάθεια εις τήν αθικτον κατάστασιν δέον νά είναι τοιαύτη ώστε νά δύναται νά άνθέ
ξη τήν κατάκλυσιν τριών οιωνδήποτε παρακειμένων κυρίων διαμερισμάτων. 

(β)—(\) Αί απαιτήσεις της παραγράφου (α) τοΰ παρόντος Κανονισμού θα προσδι
ορίζωνται δι' υπολογισμών συμφώνως προς τάς έπομένας παραγράφους 
(γ), (δ) και (στ), τοϋ παρόντος Κανονισμού, οΐτινες υπολογισμοί λαμβάνου
σιν υπ' όψιν τάς αναλογίας και τά χαρακτηριστικά τοϋ σχεδίου τοϋ πλοίου, 
ως και τήν διάταξιν καΐ διαμόρφωσιν τών ύποστάντων βλάβην διαμερισμά
των. Κατά τήν έκτέλεσιν τών υπολογισμών τούτων, τό πλοίον δέον νά 
θεωρήται ότι ευρίσκεται υπό τάς χειρίστας προσδοκώμενος συνθήκας υπη
ρεσίας άπό απόψεως ευσταθείας. 

(ϊι) "Οταν προτίθεται νά εγκατασταθούν καταστρώματα, εσωτερικά περιβλήμα
τα, ή διαμήκη διαφράγματα επαρκούς στεγανότητος προς τον σκοπόν νά 
περιορίζωσι σημαντικώς τήν είσροήν τοϋ ϋδατος, ή 'Αρχή δέον νά πείθηται 
ότι κατά τους υπολογισμούς ελήφθησαν επαρκώς ύπ' όψιν οι τοιοΰτοι περι
ορισμοί. 

fiii,l Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή 'Αρχή έχει αμφιβολίας ως προς τήν έκτα
σιν, ήτοι τό όριον της ευσταθείας κατόπιν βλάβης, δύναται νά ζητήση τήν 
έρευναν ώς προς τό ση μείον τούτο. 

(γ) Διά τόν ύπολογισμόν της ευσταθείας εν περιπτώσει βλάβης, αί διαχωρητό
τητες όγκου καΐ επιφανείας δέον νά είναι γενικώς αί εξής : 

Χώροι Διαχωρητότης 
Προοριζόμενοι διά φορτίον, γαιάνθρακας ή άποθήκας εφοδίων .. 60 
Καταλαμβανόμενοι υπό ενδιαιτημάτων 95 

» » μηχανών 85 
Προοριζόμενοι δΓ υγρά 0 ή 95 * 

Μεγαλύτεροι διαχωρητότητες επιφανείας δέον νά λαμβάνωνται διά τους χώρους 
εκείνους οΐτινες είναι είς τήν περιοχήν τής επιφανείας τοΰ ϋδατος μετά τήν ζημίαν, και 
δέν περιέχουσι σημαντικόν αριθμόν ενδιαιτημάτων ή μηχανών, καθώς και χώροι 
οΐτινες δέν καταλαμβάνονται γενικώς ύπό σημαντικής ποσότητος φορτίου ή εφο
δίων. 

*Οίοσδήποτε εκ τών δύο αριθμών ανταποκρίνεται προς τάς πλέον αυστηρός 
απαιτήσεις. · ' 
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(ό) Ή υποτιθεμένη εκτασις ζημίας δέον νά είναι ώς έξης : 
(i) Διαμήκης εκτάσις : 10 πόδες (η 3,05 μέτρα) σύν 3 τοϊς εκατόν τοϋ μήκους του 

πλοίου ή 35 πόδες (ή 10,67 μίτρα), οΙαδήποτε εκ τών δύο είναι ή μικρότε
ρα. "Οταν ό απαιτούμενος συντελεστής ύποδιαιρέσεως είναι 0,33 ή 
μικρότερος, ή υποτιθεμένη διαμήκης έκτασις της ζημίας θά αυξάνεται δσον 
απαιτείται, είς τρόπον ώστε νά περιλάβη δύο συνεχόμενα κύρια εγκάρσια 
στεγανά διαφράγματα. 

(ϋ) "Εγκάρσια εκτασις (μετρούμενη έκ του εσωτερικού της πλευράς τοϋ πλοίου 
κατ" όρθάς γωνίας προς τήν μέση ν γραμμή ν είς το ϋψος της ανωτάτης 
έμφόρτου ίσαλου γραμμής της ύποδιαιρέσεως): Ή άπόστασις τοϋ ενός 
πέμπτου τοϋ πλάτους τοϋ πλοίου, ώς τοϋτο καθορίζεται εν τω Κανονισμώ 2 
τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, και 

(i i i) Κάθετος εκτασις: "Από της άνω ακμής της τρόπιδος προς τα άνω απεριο
ρίστως. 

(iv) "Εάν βλάβη μικρότερος εκτάσεως της αναφερομένης είς τά προηγούμενα 
εδάφια (ι), (ϋ) και (\\\) τής παρούσης παραγράφου (δ) ήθελε συντελέσει είς 
τήν δημιουργίαν σοβαρωτέρων συνθηκών άπό απόψεως πλευρικής κλίσεως 
ή μειώσεως τοϋ μετακεντρικοΰ ΰψους, ή τοιαύτη βλάβη δέον νά ληφθη* ΰπ° 
δψιν κατά τους υπολογισμούς. 

(ε) Ή ασύμμετρος κατάκλυσις δέον νάμειοϋται είς τό ελάχιστον δι" ικανοποιητι
κών διατάξεων. "Οταν άπαιτήται ή διόρθωσις μεγάλων γωνιών εγκάρσιας κλίσεως, 
τά χρησιμοποιούμενα μέσα διά τήν έπαναφοράν δέον νά είναι αυτόματα, έφ* δσον 
τοϋτο είναι πρακτικώς δυνατόν. Είς πάσας δμως τάς περιπτώσεις δπου προβλέ
πονται χειριστήρια τών εξαρτημάτων διά τήν άντίρροπον κατάκλυσιν, ταύτα θά χειρί
ζωνται άνωθεν τοϋ καταστρώματος τών στεγανών διαφραγμάτων. Τά εξαρτήματα 
ταϋτα όμοϋ μέ τά χειριστήρια αυτών δέον νά είναι παραδεκτά υπό τής "Αρχής, ομοίως 
και ή μεγίστη κλίσις τοϋ πλοίου προ τής χρησιμοποιήσεως τών μέσων επαναφοράς. 
"Οταν απαιτούνται εξαρτήματα διά τήν άντίρροπον κατάκλυσιν, ό χρόνος επαναφο
ράς δέον νά μή ύπερβαίνη τά 15 πρώτα λεπτά. Κατάλληλοι όδηγίαι σχετικώς μέ τήν 
χρήσιν τών εξαρτημάτων αντίρροπου κατακλύσεως δέον νά χορηγούνται είς τόν 
πλοίαρχον τοϋ πλοίου. 

(στ) Ή τελική κατάστασις τοϋ πλοίου μετά τήν βλάβην καί είς τήν περίπτωσιν 
ασύμμετρου κατακλύσεως μετά τήν λήψιν τών μέτρων επαναφοράς, δέον νά πληροί 
τους ακολούθους δρους: 

(i) Είς τήν περίπτωσιν συμμετρικής κατακλύσεως, τό άπομένον μετακεντρικόν 
ϋψος νά είναι θετικόν καί τουλάχιστον ϊσον προς 2 δακτύλους (ή 0,05 μέτρα). 
Τοϋτο θά υπολογίζεται διά τής μεθόδου σταθερού εκτοπίσματος. 

(ϋ) Είς τήν περίπτωσιν ασύμμετρου κατακλύσεως, ή ολική κλίσις δέον νά μή 
ύπερβαίνη τάς επτά μοίρας, πλην ειδικών περιπτώσεων, δΓ ας ή 'Αρχή 
δύναται νά έπιτρέψη έπιπρόσθετον κλίσιν προκύπτουσαν έκ τής ασύμμετρου 
κατακλύσεως, έν ουδεμία δμως περιπτώσει ή τελική κλίσις δύναται νά υ
περβαίνη τάς δεκαπέντε μοίρας. 

(i i i) Είς ούδεμίαν περίπτωσιν ή γραμμή ορίου βυθίσεως δύναται νά βυθισθτ} κατά 
τό τελικόν στάδιον κατακλύσεως. "Εάν θεωρηθή δτι ή γραμμή ορίου βυ
θίσεως είναι δυνατόν νά βυθισθή κατ' ένδιάμεσον στάδιον κατακλύσεως, ή. 
"Αρχή δύναται νά απαίτηση δπως γίνουν δλαι αϊ σχετικοί ερευναι καί αί 
διατάξεις, ας αϋτη κρίνει αναγκαίας διά τήν άσφάλειαν τοϋ πλοίου. 

(ζ) Ό πλοίαρχος τοϋ πλοίου δέον νά έφοδιάζηται μέ τά αναγκαία δεδομένα, Ινα 
έξασφαλίζη κατά τάς συνθήκας υπηρεσίας επαρκή εύστάθειαν είς τήν αθικτον κα
τάστασιν, οϋτως ώστε τό πλοϊον νά δύναται νά άνθέξη είς περίπτωσιν σοβαρός ζημί
ας. Προκειμένου περί πλοίων έφωδιασμένων διά διατάξεως προς άντίρροπον κα
τάκλυσιν, ό πλοίαρχος δέον νά είναι ενήμερος τών συνθηκών ευσταθείας επί τών 
οποίων βασίζονται οι υπολογισμοί κλίσεως και νά εφιστάται ή προσοχή του έπι τοϋ 
δτι τό πλοϊον δύναται, ύφιστάμενον βλάβην, νά λάβη ΰπερβολικήν. κλίσιν δταν αί 
συνθήκαι ευσταθείας είς τήν αθικτον κατάστασιν είναι δυσμενείς. 
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(η)—(\) Ή Αρχή δέν δύναται να φανή ελαστική ώς προς τάς απαιτήσεις σχετι
κώς μέ τήν εΰστάθειαν εις περίπτωσιν βλάβης, εκτός έάν άποδειχθή δτι το 
μετακεντριχόν ϋψος τοΰ πλοίου είς άθικτον κατάστασιν εις οιανδήποτε 
συνθήκην υπηρεσίας, τό άπαιτούμενον δια νά αντιμετώπιση τάς ανωτέρω 
απαιτήσεις, είναι ύπεραρκετόν δια τήν προβλεπομένην συνθήκην υπη
ρεσίας. 

(\\) Παρεκκλίσεις ώς προς τάς απαιτήσεις σχετικώς μέ τήν εΰστάθειαν εν πε
ριπτώσει βλάβης, επιτρέπονται μόνον ε'ις εξαιρετικός περιπτώσεις και υπό 
τήν προϋπόθεσιν δτι ή Αρχή θέλει πεισθή δτι αϊ άναλογίαι, αί διατάξεις και 
τά λοιπά χαρακτηριστικά τοΰ πλοίου είναι τά πλέον ευνοϊκά διά τήν εΰστά
θειαν έν περιπτώσει βλάβης και δύνανται πρακτικώς και λογικώς νά γίνωσι 
παραδεκτά είς τάς είδικάς περιπτώσεις. 

Κανονισμός 8. 
"Ερματισμός. 

Όταν άπαιτήται έρματισμός δι* ϋδατος, τό ύδάτινον έρμα δέν θά τοποθετήται 
γενικώς εντός τών δεξαμενών τών προοριζομένων διά πετρέλαιον καυσιμον. Είς τά 
πλοία εκείνα είς τά όποια δέν είναι πρακτικώς δυνατόν νάάποφευχθή ή τοποθέτησις 
ϋδατος εντός τών πετρελαιαποθηκών, θά εγκαθίσταται άποχωριστήρ τοΰ ύδατος 
και πετρελαίου κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα τήν 'Αρχήν, ή θά προβλέπωνται έτερα 
μέσα δεκτά ύπό της 'Αρχής διά τήν έκκένωσιν τοΰ ανάμικτου υδατίνου έρματος. 

Κανονισμός 9. 
'Ακραία διαφράγματα, Διαφράγματα Χώρου Μηχανών, Σήραγγες ελικοφόρων 

ατράκτων κ.λ.π. 
(α)—(ϊ) Πάν πλοΐον δέον νά έχη διάφραγμα πρωραίας δεξαμενής ζυγοσταθμί

σεως ή συγκρούσεως, τό όποιον δέον νά είναι στεγανόν μέχρι τοΰ κα
ταστρώματος στεγανών διαφραγμάτων. Τό διάφραγμα τούτο δέον νά 
είναι τοποθετημένον είς άπόστασιν ούχι μικροτίραν τών 5 τοις εκατόν τοΰ 
μήκους τοΰ πλοίου και ούχι μεγαλύτερα τών 10 ποδών (ή 3,05 μέτρων) συν 
5 τοις εκατόν τοΰ μήκους τοΰ πλοίου άπό της πρωραίας όρθιας. 

(ϋ) Έάν τό πλοΐον έχη μακρόν πρωραΐον ύπερκατασκεύασμα, τό διάφραγμα 
συγκρούσεως δέον νά έπεκτείνηται στεγανώς μέχρι τοΰ καταστρώματος 
αμέσως δνωθεν τοΰ καταστρώματος τών στεγανών διαφραγμάτων. Ή 
έπέκτασις δέν είναι άπαραίτητον νά ευρίσκεται αμέσως άνωθεν τοΰ υποκει
μένου διαφράγματος, ύπό τόν δρον δμως δπως ή έπέκτασις αϋτη άπέχη 
τουλάχιστον άπόστασιν ίσην προς τά 5 τοις εκατόν τοΰ μήκους τοΰ πλοίου 
άπό της πρωραίας όρθιας και τό τμήμα του καταστρώματος τών στεγανών 
δπερ σχηματίζει τήν βαθμίδα, είναι άποτελεσματικώς άδιαπέραστον ύπό 
υδάτων κακοκαιρίας. 

(β) 'Επίσης πάν πλοΐον δέον νά έχη διάφραγμα πρυμναίας δεξαμενής ζυγοσταθμί
σεως, ώς και διαφράγματα χωρίζοντα τόν χώρον μηχανών, ώς καθορίζεται είς τόν 
Κανονισμόν 2 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, άπό τους χώρους φορτίου καί επιβατών 
πρώραθεν καί πρύμνηθεν. ΐ ά διαφράγματα ταϋτα θά είναι στεγανά μέχρι τοΰ κα
ταστρώματος στεγανών. Ούχ' ήττον δμως, τό διάφραγμα της πρυμναίας δεξαμε
νής ζυγοσταθμίσεως δύναται νά μή έξικνήται μέχρι τοΰ καταστρώματος στεγανών, 
έφ* δσον ό βαθμός ασφαλείας τοΰ πλοίου, δσον άφορα τήν ύποδιαίρεσιν, δεν μειοϋται 
εκ τούτου. 

(γ) Είς δλας τάς περιπτώσεις αί χοάναι τών ελικοφόρων ατράκτων δέον νά είναι 
έγκεκλεισμένοι εντός στεγανών χώρων, περιωρισμένου όγκου. Ό στυπιοθλίπτης 
της ελικοφόρου ατράκτου δέον νά τοποθετήται εντός στεγανής σήραγγος ή &λλου 
στεγανού χώρου κεχωρισμένου άπό τοΰ χώρου της χοάνης της ελικοφόρου ατρά
κτου. "Ο χώρος δμως ούτος δέον νά είναι τοιούτου δγκου ώστε, έάν κατακλυσθή 
ούτος λόγω διαρροής τοΰ στυπιοθλίπτου, ή γραμμή ορίου βυθίσεως νά μή κατέλθη 
ύπό τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης. 
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Κανονισμός 10. 
Διπύθμενα. 

(α) "Εν διπύθμενον δέον να ύπάρχη καΐ νά έκτείνηται άπό του διαφράγματος της 
πρωραίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως μέχρι τοΟ διαφράγματος της πρυμναίας δεξα
μενής ζυγοσταθμίσεως, καθ' δ μέτρον είναι τοϋτο πρακτικόν και συμβιβάζεται προς 
τα χαρακτηριστικά και τήν κανονικήν χρησιμοποίησιν τοΰ πλοίου. 

(i) Εις πλοία μήκους 165 ποδών (ή 50 μέτρων) και κάτω των 200 ποδών (ή 61 
μέτρων), οέον νά ύπάρχη διπύθμενον τουλάχιστον άπό τοΰ χώρου μηχανών 
μέχρι τοΰ διαφράγματος τής πρωραίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως, ή δσον 
τό πρακτικώς δυνατόν εγγύς προς αυτό. 

(η) Εις πλοΐα μήκους 200 ποδών (ή 61 μέτρων), και κάτω τών 249 ποδών 
(ή 76 μέτρων) δέον νά ύπάρχη διπύθμενον τουλάχιστον εκτός τοΟ χώρου 
μηχανών καΐ νά έκτείνηται μέχρι τών διαφραγμάτων της πρωραίας καΐ 
πρυμναίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως, ή όσον τό πρακτικώς δυνατόν 
εγγύς προς αυτά. 

(Hi) Εις πλοία μήκους 249 ποδών (ή 76 μέτρων) και άνω, δέον νά ύπάρχη διπύθμε
νον είς τό μέσον τοΰ πλοίου και νά έκτείνηται μέχρι του διαφράγματος τής 
πρωραίας καΐ πρυμναίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως ή δσον τό πρακτικώς 
δυνατόν εγγύς προς αυτά. 

(β) "Οπου απαιτείται ή ϋπαρξις διπυθμένου, τό ϋψος τούτου θά όρίζηται κατά 
τρόπον ίκανοποιοΰντα τήν 'Αρχήν καΐ ό εσωτερικός πυθμήν θά συνεχίζεται μέχρι 
τών πλευρών τοΰ πλοίου, είς τρόπον ώστε ό πυθμήν νά προστατεύεται μέχρι τοΰ 
κυρτού τής γάστρας. Ή τοιαύτη προστασία θεωρείται επαρκής έάν ή γραμμή τομής 
τής εξωτερικής ακμής τοΰ ελάσματος τής πλευράς τοΟ διπυθμένου μετά τών ελασμά
των τής γάστρας δεν ευρίσκεται είς οιονδήποτε σημεΐον χαμηλότερον ενός οριζοντί
ου επιπέδου διερχομένου διά τοΰ σημείου τομής είς τόν μέσον νομέα μετά έγκαρσίας 
διαγωνίου γραμμής κεκλιμένης κατά 25 μοίρας ως προς τό όριζόντιον έπίπεδον τό 
διερχόμενον διά τής ανω δψεως τής τρόπιδος και τεμνούσης τό έπίπεδον είς σημεΐον 
εύρισκόμενον ε'ις άπόστάσιν, άπό τοΰ άξονος τοΰ πλοίου, ΐσην προς τό ήμισυ τοΰ 
πλάτους τοΰ πλοίου. 

(γ) Φρεάτια μικρά κατασκευαζόμενα εντός του διπυθμένου σχετικά προς τάς 
διατάξεις άπαντλήσεως τών κυτών κ.λ.π. δέον νά μή είναι βαθύτερα ή δσον άπαραί
τητον. Τό βάθος τοΰ φρεατίου είς ούδεμίαν περίπτωσιν θά είναι μεγαλύτερον τοΰ 
βάθους του διπυθμένου κατά τόν άξονα τοϋ πλοίου μειωμένον κατά 18 δακτύλους 
(ή 457 χιλιοστόμετρα), τό δε φρεάτιον δεν θά επεκτείνεται κάτωθεν τοΟ οριζοντίου 
επιπέδου τοΟ αναφερομένου είς τήν παράγραφον (β) τοϋ παρόντος Κανονισμού. Είς 
τό πρυμναΐον έν τούτοις άκρον τής σήραγγος τών έλικοκινήτων πλοίων, επιτρέπεται 
ή ΰπαρξις φρεατίου έκτεινομένου μέχρι τοΰ εξωτερικού πυθμένος. Ή 'Αρχή δύναται 
νά έπιτρέψη έτερα φρεάτια (π.χ. διά λιπαντικόν έλαιον κάτωθεν τών κυρίων μηχανών) 
έάν ήθελε πεισθή δ τι αϊ διατάξεις του συνόλου παρέχουσι προστασίαν ίσοδύναμον 
προς τήν παρεχομένην ύπό διπυθμένου συμφώνου προς τόν παρόντα Κανονισμόν. 

(δ) Δέν είναι αναγκαία ή έγκατάστασις διπυθμένου κατά μήκος τών στεγανών 
διαμερισμάτων μετρίου μεγέθους, χρησιμοποιουμένων αποκλειστικώς διά τήν μετα
φοράν υγρών, υπό τόν δρον δπως, κατά τήν γνώμην τής 'Αρχής, ή ασφάλεια τόΟ πλοί
ου έν περιπτώσει βλάβης τοϋ πυθμένος ή τών πλευρών δέν θέλει μειωθή έκ το0 λόγου 
τούτου. 

(ε) Προκειμένου περί πλοίων δι ' ά εχουσιν έφαρμογήν αί διατάξεις τής παραγρά
φου (δ) τοϋ Κανονισμού Ι του παρόντος Κεφαλαίου καΐ άτινα έκτελοΰν τακτικά δρο
μολόγια εντός τών ορίων βραχέος διεθνούς πλου, ώς καθορίζεται έν τω Κανονισμώ 2 
τοΰ Κεφαλαίου III, ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη άπαλλαγήν έκ τής υποχρεώσεως 
υπάρξεως διπυθμένου εις πάν τμήμα τοΰ πλοίου δπερ υποδιαιρείται επί τη βάσει 
συντελεστού μή υπερβαίνοντος τό 0,50, έάν πεισθή δτι ή έγκατάστασις διπυθμένου 
είς τό τμήμα τοΰτο δέν θά ήτο σύμφωνος προς τά βασικά χαρακτηριστικά καΐ τήν κα
τάλληλον έκμετάλλευσιν τοϋ πλοίου. 
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Κανονισμός 11 
Προσδιορισμός, Χάραξις και Έγγραφη τών Γραμμών Ύποδιαιρέσεως. 

(α) Προς τον σκοττόν τηρήσεως τοϋ απαιτουμένου βαθμού ύττοδιαιρέσεως, δέον 
νά προσδιορισθή και χαραχθή επί τών πλευρών του πλοίου γραμμή φορτώσεως αντι
στοιχούσα προς το υπό τοΟ βαθμού ύποδιαιρέσεως προβλεπόμενον βύθισμα. ΠλοΤ
ον διαθέτον χώρους ειδικώς διεσκευασμένους διά τήν εναλλάξ μεταφοράν επιβατών 
καΐ φορτίου δύναται, κατόπιν επιθυμίας τοΟπλοιοκτήτου,νά σημανθή διά μιας ή πλειό
νων επιπρόσθετων γραμμών φορτώσεως άντιστοιχουσών προς τά βυθίσματα ΰποδι
αιρέσεως ίίτινα ή Αρχή δύναται νά έγκρίνη, διά τάς περιπτώσεις τών εναλλακτικών 
συνθηκών υπηρεσίας τοΟ πλοίου. 

(β) ΑΙ προσδιοριζόμενοι καΐ σημαινόμεναι γράμμα! φορτώσεως της ύποδιαιρέ
σεως εγγράφονται εν τω Πιστοποιητικά) Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου καΐ διακρί
νονται διά της ενδείξεως CI έμφαινούσης δτι τό πλοΐον είναι πρωτίστως έπιβατηγόν 
καΐ C2, C3 κ.λ.π. έμφαινουσών τάς εναλλακτικός συνθήκας υπηρεσίας. 

(γ) Τό ΰψος τών εξάλων τό αντιστοιχούν εϊς έκάστην τών ώς ανω γραμμών φορ
τώσεως θά μετρήται είς τήν αυτήν θέσιν και άπό της ιδίας γραμμής καταστρώματος, 
καθ* δν τρόπον προσδιορίζεται τό ϋψος τών εξάλων συμφώνως προς τήν έν Ισχυϊ 
Διεθνή Συμβασιν περί Γραμμών Φορτώσεως. 

(δ) Τό ϋψος εξάλων τό αντιστοιχούν είς έκάστην έγκεκριμένην γραμμήν φορτώ
σεως της ύποδιαιρέσεως, ώς καί αί συνθήκαι υπηρεσίας δι* ας ενεκρίθη τοϋτο, δέον 
νά άναγράφωνται σαφώς έν τω Πιστοποιητικώ 'Ασφαλείας 'Επιβατηγού Πλοίου. 

(ε) Έν ουδεμία περιπτώσει, ή χάραξις οιασδήποτε γραμμής φορτώσεως τής ΰπο
διαιρέσεως θά γίνεται άνωθεν τής ανωτάτης γραμμής φορτώσεως διά θαλάσσιον 
ϋδωρ, ώς αϋτη προσδιωρίσθη είτε έν συναρτήσει προς τήν άντοχήν τοϋ πλοίου 
ή προς τήν έν ίσχύϊ Διεθνή Συμβασιν περί Γραμμών Φορτώσεως. 

(στ) Οιαδήποτε καί αν είναι ή θέσις χαράξεως τών γραμμών φορτώσεως τής ύπο 
διαιρέσεως, τό πλοΐον έν ουδεμία περιπτώσει θέλει φορτωθή κατά τρόπον ώστε νά 
βυθισθή ή προς τήν έποχήν του Ετους και τήν περιοχήν αντιστοιχούσα γραμμή φορ
τώσεως, ώς αΰτη προσδιορίζεται έν τη έν Ισχύϊ Διεθνή Συμβάσει περί Γραμμών Φορ
τώσεως. 

(ζ) Πλοΐον τι, έν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά φορτωθή κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε δταν ευρίσκεται έν θαλασσίω ίίδατι, νά βυθίζεται ή γραμμή φορτώσεως τής ύπο
διαιρέσεως ή αντιστοιχούσα προς τόν είδικόν πλουν ή προς τάς συνθήκας τής 
υπηρεσίας τοϋ πλοίου. 

Κανονισμός 12. 
Κατασκευή καί 'Αρχική Δοκιμή Στεγανών Διαφραγμάτων. 

(α) Παν στεγανόν διάφραγμα τής υποδιαιρέσεως είτε έγκάρσιον εϊτε διάμηκες, 
θά κατασκευάζεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά είναι Ίκανόν νά υφίσταται, μετά 
αναλόγου περιθωρίου αντοχής, τήν πίεσιν τήν όφειλομένην είς τήν μεγίστην στήλην 
ϋδατος, τήν οποίαν δυνατόν νά ύποστή είς περίπτωσιν βλάβης τοΟ πλοίου, τουλά
χιστον δέ, τήν πίεσιν τήν όφειλομένην είς στήλην ϋδατος έξικνουμένην είς τό ϋψος 
τής γραμμής ορίου βυθίσεως. 

Ή κατασκευή τών διαφραγμάτων τούτων δέον νά είναι κατά τρόπον ίκανοποι
οΰντα τήν 'Αρχήν. 

(β)—(0 Αί βαθμίδες καί αί έσοχαι τών διαφραγμάτων δέον νά είναι στεγαναι 
και ίσης αντοχής προς τά διαφράγματα εϊς τά σημεία εις α εκάστη ευρί
σκεται. 

(η) Έάν νομείς ή ζυγά διέρχωνται διά μέσου στεγανού καταστρώματος ή δι
αφράγματος, τό κατάστρωμα ή τό διάφραγμα δέον νά κατασκευάζωνται 
crreyavk άνευ της xp^trews ξύΛου n τσιμέντου. 
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(γ) Ή δοκιμή στεγανότητος των κυρίων διαμερισμάτων δια πληρώσεως τούτων 
δι' Οδατος δεν είναι υποχρεωτική. "Οταν δεν έκτελήται ή δοκιμή δια πληρώσεως 
δι' ύδατος, ή δοκιμή δι' έκσφενδονίσεως ύδατος δΓ ευκάμπτου σωλήνος είναι υπο
χρεωτική. Ή δοκιμή άϋτη θα έκτελήται κατά το πλέον προχωρημένον στάδιον της 
συμπληρώσεως του πλοίου. Έν πάση περιπτώσει, θα έκτελήται λεπτομερής 
έπιθεώρησις των στεγανών διαφραγμάτων. 

(β) ,Ή πρωραία δεξαμενή ζυγοσταθμίσεως, τα διπύθμενα (περιλαμβάνονται αί 
κοϊλαι τρόπιδες) και οι εσωτερικοί πυθμένες, θα δοκιμάζωνται διά στήλης Οδατος 
αντιστοιχούσης εις τάς απαιτήσεις της παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

/ε^Δεξαμεναί προοριζόμενοι δι* υγρά και άποτελοϋσαι μέρος της ύποδιαιρέσεως 
τοϋ πλοίου, δέον να δοκιμάζωνται ώς προς τήν στεγανότητα, δι'ϋδατος και στήλης 
μέχρι της ανωτάτης γραμμής φορτώσεως της ύποδιαιρέσεως ή μέχρι των δύο τρίτων 
τοϋ ϋψους άπό της άνω δψεως της τρόπιδος μέχρι της γραμμής ορίου βυθίσεως 
εις τήν περιοχήν των δεξαμενών, λαμβανομένης τής μεγαλύτερος εκ των δύο. *Εν 
πάση δμως περιπτώσει το ϋψος της στήλης δέον να μή είναι κατώτερον των 3 ποδών 
(ή 0,92 μέτρων) άνωθεν τής οροφής τής δεξαμενής. 

(στ) Αί δόκιμα! αί αναφερόμενοι εις τάς παραγράφους fj) καΐ (ε) του παρόντος 
Κανονισμού εχουσιν ώς σκοπόν τήν έξακρίβωσιν τής στεγανότητος τής κατασκευα
στικής διατάξεως τής ύποδιαιρέσεως και δέον νά μή θεωρούνται ώς δοκιμαι τής κα
ταλληλότητος διαμερίσματος τίνος δι* έναποθήκευσιν υγρών καυσίμων ή δΓ άλλους 
ειδικούς σκοπούς, διά τους οποίους δύναται νά άπαιτήται δοκιμή αυστηρότερου 
χαρακτήρος, εξαρτώμενη έκ τοϋ ϋψους είς τό όποιον δυνατόν νά άνέλθη το ύγρόν 
εν τη δεξαμενή ή είς τάς συνδέσεις της. 

Κανονισμός 13. 
Ανοίγματα είς στεγανά διαφράγματα. 

(α) Ό αριθμός τών ανοιγμάτων είς τά στεγανά διαφράγματα δέον νά περιορίζητα1 

εϊς τό ελάχιστον δπερ συμβιβάζεται με τήν γενικήν διάταξιν και τήν κατάλληλον χρη
σιμοποίησιν τοϋ πλοίου. Θά προβλέπωνται Ικανοποιητικά μέσα διά τό κλείσιμον 
τών ανοιγμάτων τούτων. 

(β)—(\) Είς τά σημεία διελεύσεως σωλήνων εύδιαίων, ηλεκτρικών καλωδίων 
κ.λ.π! διά τών διαφραγμάτων τής στεγανής ΰποδιαιρέσεως, δέον νά λαμβά
νωνται κατάλληλα μέτρα διά τήν απόλυτον έξασφάλισιν τής στεγανότητας 
τών διαφραγμάτων. 

(ϊϊ) 'Επιστόμια και κρουνοί μή αποτελούντες μέρος τοϋ συστήματος σωληνώ
σεως δεν επιτρέπεται νά υπάρχουν είς τά διαφράγματα τής στεγανής ΰπο
διαιρέσεως. 

(\η) Μόλυβδος ή άλλα υλικά επηρεαζόμενα υπό τής θερμότητος δεν θά χρησι
μοποιούνται είς συστήματα ατινα διέρχονται διά τών στεγανών διαφραγμά
των τής ΰποδιαιρέσεως, οπότε ή βλάβη τούτων έν περιπτώσει πυρκαϊάς, 
θά εξέθετε τήν στεγανότητα τών διαφραγμάτων. 

(γ)—(Ί) Θύραι, άνθρωποθυρίδες ή ανοίγματα επικοινωνίας δέν επιτρέπονται: 
(Ι) Είς τό διάφραγμα συγκρούσεως κάτωθεν τής γραμμής ορίου βυθίσε

ως. 
(2) Είς εγκάρσια στεγανά διαφράγματα χωρίζοντα 2να χώρον φορτίου 

άπό παρακείμενον χώρον φορτίου ή άπό μόνιμον ή έφεδρικήν άποθήκην 
καυσίμου, εκτός τών προβλεπομένων έν τη παραγράφω (φ) τοϋ παρόντος 
Κανονισμού. 

(\χ) 'Εκτός τών προβλεπομένων κατωτέρω ύπό τοϋ εδαφίου (iii) τής παρούσης 
παραγράφου, επιτρέπεται δπως τό διάφραγμα συγκρούσεως διαπεράται 
κάτωθι τής γραμμής ορίου βυθίσεως υπό ενός τό πολύ σωλήνος διά τήν 
έξυπηρέτησιν τής πρωραίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως, υπό τόν δρον 
δπως δ σωλήν ούτος είναι έφωδιασμένος διά κοχλιωτοϋ επιστομίου δυνα
μένου νά χειρίζεται έκ σημείου άνωθεν τοϋ καταστρώματος στεγανών, Τό 
σώμα τοϋ επιστομίου δέον νά είναι στερεωμένον εντός τής πρωραίας οεξα
υχνής £υγοσταθμίσεως επί τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως. 
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(\\i) Τ:αν ή πρωραία δεξαμενή ζυγοσταθμίσεις είναι' διηρημένη κατά τρόπον 
ώστε να περιλαμβάνη δύο διάφορα εΐδη)ύγρών, ή Αρχή δύναται να έπιτρέ
ψη δπως τό διάφραγμα συγκρούσεως διαπερασθή κάτωθι της γραμμής ορίου 
βυθίσεως ύπό δύο σωλήνων έκαστου πληροϋντος τους δρους του εδαφίου 
(ϋ) της παρούσης παραγράφου ύπό τον δρον δπως ή 'Αρχή πεισθή δτι δέν 
υπάρχει άλλος τρόπος εγκαταστάσεως τού τοιούτου δευτέρου σωλήνος και 
δτι, λαμβανομένης υπ* δψιν τής προβλεπομένης προσθέτου ύποδιαιρέσεως 
εν τη πρωραία δεξαμενή ζυγοσταθμίσεως ή ασφάλεια του πλοίου διατηρεί
ται. 

(δ)—(Ί) Στεγαναι θύραι διαφραγμάτων χώριζόντων μονίμους και έφεδρικάς άπο
θήκας καυσίμου, δέον νά είναι πάντοτε προσιταί, έκτος των προβλεπομένων 
έν τω έδαφίω (ii) της παραγράφου (ια) του παρόντος Κανονισμού διά θύρας 
αποθηκών καυσίμου εντός ύποφραγμάτων. 

(ϊ\) Κατάλληλα μέτρα δέον νά λαμβάνωνται διά προφυλακτήρων ή άλλων μέσων, 
ίνα αποφεύγεται ή ύπό των γαιανθράκων παρεμπόδισις του κλεισίματος 
τών στεγανών θυρών τών άνθρακαποθηκών. 

(ε) 'Εντός τών χώρων τών περιλαμβανόντων τάς κυρίας και βοηθητικός μηχανάς 
προώσεως, περιλαμβανομένων τών λεβήτων τών χρησιμοποιουμένων διά τήν πρόω
σιν και πασών τών μονίμων αποθηκών καυσίμων, δέν επιτρέπεται ή ϋπαρξις πλέον 
τής μιας θύρας επικοινωνίας επί έκαστου στεγανού διαφράγματος, εξαιρουμένων 
τών θυρών τών άνθρακαποθηκών και τών θυρών τών σηράγγων τών ελικοφόρων 
ατράκτων: 'Εάν ύπάρχουσι δύο ή περισσότεροι έλικοφόροι άτρακτοι, αϊ σήραγγες 
θά έπικοινωνοΰσι διά διαδρόμου εσωτερικής επικοινωνίας. 'Εάν ύπάρχουσι δύο 
έλικοφόροι άτρακτοι θά τοποθετήται μία μόνον θύρα μεταξύ τοϋ χώρου μηχανών 
και τών χώρων τών σηράγγων, δταν δέ ύπάρχουσι περισσότεροι τών δύο ατράκτων 
θά τοποθετούνται μόνον δύο θύραι. ΑΙ θύραι αύται δέον νά είναι όλισθαίνουσαι και 
νά τοποθετούνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά έχωσι τά κατώφλια αυτών δσον 
το δυνατόν υψηλά. Ό χειροκίνητος μηχανισμός διά τον χειρισμόν τών θυρών τού
των άνωθεν τοϋ καταστρώματος στεγανών θά τοποθετήται εξωθι τών χώρων τών 
περιλαμβανόντων τάς μηχανάς, έάν τούτο συμβιβάζηται μέ τήν ίκανοποιητικήν διά
ταξιν τοΰ απαιτουμένου μηχανισμού. 

(σ r)—(i) Αί στεγαναι θύραι θά είναι όλισθαίνουσαι (συρταρωτοί) ή γιγγλυμωται ή 
άλλου Ισοδυνάμου τύπου. Έλασμάτιναι θύραι στερεούμεναι απλώς διά 
κοχλιών, ώς και θύραι αΐτινες κλείουσι διά τής βαρύτητος ή διά τής ενερ
γείας πίπτοντος βάρους δέν επιτρέπονται. 

(η) Αί όλισθαίνουσαι θύραι δύνανται νά είναι : 
Χειροκίνητοι μόνον. 
Μηχανοκίνητοι και έπι πλέον χειροκίνητοι. 

(ιύ) Αί επιτρεπόμενοι στεγαναι θύραι δύνανται συνεπώς νά καταταχθώσιν είς 
τρεις κλάσεις : 

Κλάσις Ι : Γιγγλυμωται θύραι. 
Κλάσις 2: Όλισθαίνουσαι θύραι χειροκίνητοι. 
Κλάσις 3: Όλισθαίνουσαι θύραι μηχανοκίνητοι καΐ έπι πλέον χειρο

κίνητοι. 
(\\) Τά μέσα χειρισμού οιασδήποτε στεγανής θύρας μηχανοκινήτου ή μή θά είναι 

ικανά νά κλείωσι τήν θύραν και δταν τό πλοΐον λαμβάνη κλίσιν 15 μοιρών 
προς έκατέραν πλευράν. 

(ν) Δι* δλας τάς κλάσεις στεγανών θυρών θά τοποθετούνται δεΐκται οΐτινες θά 
δεικνύουσιν ε'ις δλους τους σταθμούς χειρισμού εκ τών οποίων αί θύραι 
δέν είναι θεαταί, έάν αϊ θύραι είναι ανοικτοί ή κλειστοί. Έάν στεγανή θύρα 
οίασδήποτε κλάσεως δέν εχη διάταξιν τοιαύτην ώστε νά δύναται αϋτη νά 
κλεισθή έξ ενός κεντρικού σταθμού χειρισμών, δέον νά προβλέπεται μηχα
νικόν, ήλεκτρικόν, τηλεφωνικόν ή οιονδήποτε άλλο κατάλληλον μέσον άπ 
ευθείας επικοινωνίας, διά τοΰ οποίου ό αξιωματικός φυλακής θά δύναται 
νά έπικοινωνήση ταχέως μετά τοΰ υπευθύνου διά τό κλείσιμον τής έν λόγω 
θύρας κατόπιν προηγουμένων διαταγών. 
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(ζ) Αί γιγγλυμωταΐ θύραι (Κλάσεως Ι) θά έφοδιάζωνται διά μέσων ταχέος κλει
σίματος, ώς σφιγκτήρων χειριζόμενων εξ αμφοτέρων των πλευρών τοϋ διαφράγμα
τος. 

(π) Αί χειροκίνητοι όλισθαίνουσαι θύραι (Κλάσεως 2) δύνανται νά δχωσιν όριζον
τίαν ή κατακόρυφον κίνησιν. Ό μηχανισμός της θύρας θά δύναται νά χειρισθή έττι
τοττίως έξ αμφοτέρων των πλευρών τής θύρας καΐ επιπροσθέτως άπό προσιτής θέ
σεως άνωθεν τοϋ καταστρώματος στεγανών διά κινήσεως περιστρεφόμενου στρο
φάλου ή δΓ ετέρας κινήσεως, ήτις παρουσιάζει τήν αυτήν έγγύησιν ασφαλείας καί 
τυγχάνει τύπου εγκεκριμένου. Δύνανται νά επιτραπούν παρεκκλίσεις σχετικώς 
προς τήν άπαίτησιν χειρισμού έξ αμφοτέρων τών πλευρών, έάν ούτος τυγχάνη πρα
κτικώς αδύνατος λόγω τής διαρρυθμίσεως τών χώρων. Είς τήν περίπτωσιν του 
διά τής χειρός χειρισμού, ό απαιτούμενος χρόνος διά τό πλήρες κλείσιμον τής θύρας, 
δταν τό πλοΐον είναι είς κατακόρυφον θέσιν, δέν θά ΰπερβαίνη τά 90 δευτερόλεπτα. 

(Θ)—(1) ΑΙ μηχανοκίνητοι όλισθαίνουσαι θύραι (Κλάσεως 3) δύνανται νά έχωσι 
κατακόρυφον ή όριζοντίαν κίνησιν. Έάν προβλέπεται θύρα τις νά λειτουρ
γή διά μηχανικής ενεργείας εκ κεντρικού σταθμού, ό μηχανισμός δέον νά 
είναι οϋτω πως οιατεταγμένος, ώστε ή θύρα νά δύναται νά χειρίζεται διά 
μηχανικής ενεργείας επί πλέον έπιτοπίως καί έξ αμφοτέρων τών πλευρών. 
Η οιάταξις δέον νά είναι τοιαύτη ώστε ή θύρα νά κλείη αυτομάτως έάν ή

νοίχθη διά τοπικού χειρισμού μετά τό κλείσιμον της άπό τόΟ κεντρικού 
σταθμού, καί τοιαύτη ώστε νά δύναται νά παραμείνη κλειστή διά τοπικής 
διατάξεως του μηχανισμού είς τρόπον ώστε νά μή δύναται νά άνοίγη άπό 
του κεντρικού σταθμού. Λαβαί τοπικού χειρισμού συνδεόμενοι μέ τον 
μηχανισμόν τον κινούμενον διά μηχανικής ενεργείας δέον νά προβλέπωνται 
έφ* έκαστης πλευράς τοΰ διαφράγματος καί νά είναι ούτω πως διατεταγμέ
νοι ώστε, πρόσωπα διερχόμενα διά τοΰ ανοίγματος τής θύρας νά δύνανται 
νά κρατήσωσι τάς δύο λαβάς είς τήν θέσιν ανοίγματος και νά μή δύνανται 
νά θέσωσιν ακουσίως εϊς λειτουργίαν τόν μηχανισμόν κλεισίματος. 
Όλισθαίνουσαι θύραι λειτουργοΰσαι διά μηχανικής ενεργείας δέον επί πλέον 
νά είναι έφωδιασμέναι διά χειροκινήτου μηχανισμού λειτουργούντος τόσον 
παρ* αύταϊς ταΐς θύραις, δσον και άπό προσιτού σημείου κειμένου άνωθεν 
τοΰ καταστρώματος στεγανών, διά κινήσεως περιστρεφόμενου στροφάλου 
ή δι* ετέρας κινήσεως ήτις παρουσιάζει τήν αυτήν έγγύησιν ασφαλείας καί 
τυγχάνει τύπου εγκεκριμένου. Δέον νά λαμβάνωνται μέτρα ώστε νά δίδε
ται προειδοποίησις δΓ ηχητικού σήματος, δτι ή θύραήρχισε κλεισμένη καί 
νά συνεχίζεται μέχρι τοΰ πλήρους κλεισίματος. Ή διάρκεια του κλεισί
ματος τής θύρας δέον νά είναι αρκετή προς έξασφάλισιν χρονικού διαστή
ματος ασφαλείας. 

(η) Δέον νά ΰπάρχουσι δύο τουλάχιστον ανεξάρτητοι πηγαΐ ενεργείας, ίκαναι 
διά τό σύγχρονον άνοιγμα καί κλείσιμον άπασών τών εξυπηρετουμένων 
θυρών. Αί δύο αύται πηγαΐ ενεργείας θά έλέγχωνται έκ τοΰ έπ! τής 
γέφυρας κεντρικού σταθμού, δστις θά περίλαμβάντ) πάντας τους 
απαιτουμένους δείκτας τους επιτρέποντας τήν έπαλήθευσιν δτι, έκαστη 
τών δύο πηγών ενεργείας είναι ικανή νά έξασφαλίζη Ικανοποιητικώς 
τήν άπαιτουμένην έξυπηρέτησιν. 

(Ίη) Είς τήν περίπτωσιν ύδραυλικοΰ χειρισμού, έκαστη πηγή ενεργείας θά άπο
τελήται έκ μιας αντλίας Ικανής νά κλείη άπάσας τάς θύρας είς χρόνον ουχί 
μεγαλύτερον τών 60 δευτερολέπτων. 'Επιπροσθέτως, δέον νά υπάρχουν 
υδραυλικοί συσσωρευταΐ διά τό σύνολον τής εγκαταστάσεως, Ικανότητος 
αρκετής προς έξασφάλισιν τριών τουλάχιστον, διαδοχικών κινήσεων τοΰ 
συνόλου τών θυρών, ήτο ι : κλείσιμον—δνοιγμα—κλείσιμον. Τό χρησιμο
ποιούμενον ρευστόν δέον νά μή πήγνυται είς τάς θερμοκρασίας αϊτινες 
ενδεχομένως θά παρουσιασθώσι κατά τήν ύπηρεσίαν του πλοίου. 

f
i) -(\) Γιγγλυμωταΐ στεγαναι θύραι (Κλάσεως Ι) εντός χώρων επιβατών, πλη

ρώματος καί χώρων εργασίας, επιτρέπονται μόνον έφ* δσον ευρίσκονται 
άνωθεν καταστρώματος τοΰ οποίου ή κάτω δψις και είς τό χαμηλότερον 



444 

σημεΐον είς την πλευράν τοΰ πλοίου είναι τουλάχιστον 7 πόδες (ή 2.13 
μέτρα) άνωθεν της ανωτάτης γραμμής φορτώσεως της ύποδιαιρέσεως. 

(\\) Στεγανά! θύραι των όποιων τα κατώφλια κείνται άνωθεν της ανωτάτης 
γραμμής φορτώσεως της ύποδιαιρέσεως και κάτωθεν της είς το προηγού
μενον εδάφιον καθοριζομένης γραμμής θά είναι όλισθαίνουσαι και δύνανται 
νά είναι χειροκίνητοι (Κλάσεως 2), εξαιρέσεως γενομένης δια πλοία έκτε
λοΟντα βραχείς διεθνείς πλόας και έχοντα συντελεστήν ύποδιαιρέσεως 0,50 
ή μικρότερον, οπότε απασαι αί θύραι αύται θά χειρίζωνται δια μηχανικής 
ενεργείας. "Οταν οχετοί επικοινωνίας έψυγμένου φορτίου και αγωγοί 
αερισμού ή τεχνητού ελκυσμού διέρχωνται διά περισσοτέρων του ενός 
κυρίων στεγανών διαφραγμάτων τής ύποδιαιρέσεως, αί θύραι των ανοιγ
μάτων τούτων έπι των διαφραγμάτων θά χειρίζωνται διά μηχανικής 
ενεργείας. 

(ια)—(Ί) Στεγανοί θύραι αιτινες δυνατόν νά άνοίγωνται ενίοτε εν πλω και των 
οποίων τά κατώφλια κείνται κάτωθεν τής κατωτάτης γραμμής φορτώσεως 
της ύποδιαιρέσεως θά είναι όλισθαίνουσαι. θ ά έφαρμόζωνται εν προκει
μένω οϊ ακόλουθοι κανόνες: 

(Ι) "Οταν ό αριθμός των θυρών τούτων (εξαιρουμένων τών θυρών εισό
δου είς σήραγγας ελικοφόρων ατράκτων) ύπερβαίνη τάς πέντε, απασαι αί 
θύραι αύται, καθώς και έκεΐναι είς την είσοδον τών σηράγγων ή αγωγών 
αερισμού ή τεχνητού ελκυσμού, θά χειρίζωνται διά μηχανικής ενεργείας 
(Κλάσεως 3) και θά δύνανται νά κλείωνται συγχρόνως άπό κεντρικού σταθ
μού επί τής γέφυρας τοΰ πλοίου. 

(2) "Οταν ό αριθμός τών θυρών τούτων (εξαιρουμένων τών θυρών εισό
δου είς σήραγγας ελικοφόρων ατράκτων) είναι μεγαλύτερος τοΰ ενός αλλά 
δεν υπερβαίνει τάς πέντε, τότε— 

(α) "Οταν το πλοΐον δεν διαθέτη χώρους επιβατών κάτωθεν τοΰ καταστρώ
ματος στεγανών, απασαι αί ανωτέρω αναφερόμενοι θύραι δύνανται νά 
είναι χειροκίνητοι (Κλάσεως 2). 

(β) "Οταν το πλοΐον διαθέτη χώρους επιβατών κάτωθεν τοΰ καταστρώμα
τος στεγανών, απασαι αί ανωτέρω αναφερόμενοι θύραι θά χειρίζωνται 
διά μηχανικής ενεργείας (Κλάσεως 3) καΐ θά δύνανται νά κλείωνται 
συγχρόνως άπό κεντρικού σταθμού έπι τής γέφυρας τοΰ πλοίου. 

(3) 'Επί παντός πλοίου, εάν υπάρχουν μόνον δύο τοιαΰται στεγαναι θύραι 
ευρίσκονται δε, εντός τοΰ χώρου μηχανών και έπι τών διαφραγμάτων τών 
περικλειόντων τούτον, ή Αρχή δύναται νά έπιτρέψη δπως αϊ δύο αύται θύ
ραι χειρίζωνται μόνον διά τής χειρός (Κλάσεως 2). 

(η) Στεγανά! θύραι, αϊτινες είναι ένδεχόμενον νά άνοίγωσιν έν πλω προς διευ
θέτησιν γαιανθράκων, ευρισκόμενοι μεταξύ άνθρακαποθηκών εϊς ύποφράγ
ματα κάτωθι τοΰ καταστρώματος στεγανών, δέον νά λειτρυργώσι διά μηχα
νικής δυνάμεως. Τό άνοιγμα καΐ κλείσιμον τών θυρών τούτων δέον νά κα
ταχωρούνται εις ήμερολόγιον τοΰ πλοίου, ώς τοϋτο ήθελε καθορισθή υπό 
της 'Αρχής. 

(ιβ)—(\) Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή 'Αρχή πεισθή δτι ή έγκατάστασις τοι
ούτων θυρών κρίνεται αναγκαία, δύνανται νά γίνωσι παραδεκτοί στεγαναι 
θύραι ικανοποιητικής κατασκευής έπι τών στεγανών διαφραγμάτων τών 
ύποφραγμάτων ατινα χωρίζουσι τό φορτίον. ΑΙ θύραι αύται δύνανται νά 
είναι γιγγλυμώταί, κυλιόμενοι ή όλισθαίνουσαι, άλλα δεν θά χειρίζωνται 
έξ αποστάσεως, θ ά τοποθετούνται είς τό άνώτατον ϋψος και εις δσον τό 
δυνατόν μεγαλυτέραν άπόστασιν άπό τάς πλευράς τοΰ πλοίου, άλλα είς 
ούδεμίαν περίπτωσιν αί εξωτερικοί κατακόρυφοι άκμαΐ τών θυρών τούτων 
(παραστάται) θά ευρίσκωνται είς άπόστασιν άπό τών ελασμάτων τών πλευ
ρών μικροτέραν τοΰ ενός πέμπτου τοΰ πλάτους τοΰ πλοίου, ώς καθορίζεται 
είς τον Κανονισμόν 2 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. Ή άπόστασις αϋτη μετρεί
ται καθέτως προς τον άξονα τοΰ πλοίου είς τό ϋψος τής ανωτάτης γραμμής 
φορτώσεως τής ύποδιαιρέσεως. 
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(ii) Αί θύραι αύται δέον νά κλείωνται προ του απόπλου και να παραμένωσι 
κλειστοί κατά την διάρκειαν τοΰ πλου, αί δε ώραι τοϋ ανοίγματος των θυρών 
τούτων κατά τήν άφιξιν εις τον λιμένα, ώς και τοϋ κλεισίματος αυτών προ 
τοϋ απόπλου, δέον νά καταχωρούνται είς το ήμερολόγιον. 'Εάν μία οιαδή
ποτε τών θυρών τούτων παραμένη προσιτή κατά τον πλουν, δέον αϋτη νά 
είναι έφωδιασμένη δια μέσου τοιούτου διά τοϋ οποίου θα εμποδίζεται το 
άνοιγμα άνευ αδείας. Όσάκις προτείνεται ή ίγκατάστασις τοιούτων θυρών 
ό αριθμός και ή διάταξις αυτών θά έξετάζωνται ειδικώς υπό της 'Αρχής. 

(ιγ) 'Αφαιρετά ελάσματα επί τών διαφραγμάτων δέν επιτρέπονται ειμή εντός τών 
χώρων μηχανών. Τά τοιαύτα ελάσματα δέον νά εύρίσκωνται εϊς τήν θέσιν των προ 
τοΰ απόπλου τοΰ πλοίου καΐ δέν θά αφαιρούνται κατά τήν διάρκειαν τοϋ πλου ειμή 
μόνον εν εσχάτη ανάγκη. Κατά τήν έπανατοποθέτηοίν των δέον νά λαμβάνωνται 
πάσαι αί δέουσαι προφυλάξεις διά τήν στεγανότητα τών αρμών. 

(ιδ) Ό λ α ι αί στεγανοί θύραι δέον νά τηρώνται κλειστά! κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
πλου και νά άνοίγωνται μόνον δΓ ύπηρεσιακάς άνάγκας τοϋ πλοίου, νά είναι δέ 
πάντοτε ετοιμαι διά το άμεσον κλείσιμον αυτών. 

(ιε)—(\) "Οταν κύρια εγκάρσια στεγανά διαφράγματα διαπερώνται υπό οχετών 
ή σηράγγων διά τήν έπικοινωνίαν τών ενδιαιτημάτων πληρώματος προς 
τά λεβητοστάσια ή διά τήν δίοδον σωλήνων ή δι' άλλους σκοπούς, ol τοιού
τοι οχετοί ή σήραγγες δέον νά είναι στεγανοί, συμφώνως προς τον Κανο
νισμόν 16 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. Ή είσοδος είς το εν τουλάχιστον 
άκρον εκάστου τών εν λόγω οχετών ή σηράγγων, εφ' δσον χρησιμοποι
ούνται κατά τον πλουν ώς δίοδος, δέον νά ευρίσκεται έπι στεγανοϋ φρέατος 
έπαρκοϋς ϋψους, ώστε νά έπιτρέπη τήν εΐσοδον ε'ις ση μείον άνωθεν της 
γραμμής ορίου βυθίσεως. Ή είσοδος εις το έτερον άκρον τοϋ όχετοΰ ή 
της σήραγγος δύναται νά είναι έφωδιασμένη διά στεγανής θύρας τοΰ απαι
τουμένου τύπου, αναλόγως τής θέσεως αυτής εν τώ πλοίω. Τοιοϋτοι οχε
τοί ή σήραγγες δέν επιτρέπεται νά διαπερώσι το πρώτον διάφραγμα υποοι
άιρέσεως, το εύρισκόμενον αμέσως μετά το διάφραγμα συγκρούσεως. 

(ii,) Όσάκις πρόκειται νά τοποθετηθώσι σήραγγες ή οχετοί τεχνητού έλκυσμοϋ 
διερχόμενοι διά τών κυρίων στεγανών διαφραγμάτων, ή περίπτωσις τούτων 
δέον νά έξετάζηται 'ιδιαιτέρως ύπό τής 'Αρχής. 

Κανονισμός 14. 
'Ανοίγματα εις το έξωτερικόν περίβλημα τοΰ πλοίου κάτωθι τής γραμμής ορίου 

βυθίσεως. 
(α) Ό αριθμός τών ανοιγμάτων είς το έξωτερικόν περίβλημα δέον νά περιορίζη

ται είς το ελάχιστον δπερ συμβιβάζεται προς τήν διαρρύθμισιν καΐ τήν κατάλληλον 
χρησιμοποίησιν τοΰ πλοίου. 

(β) Ή διάταξις και ή άποδοτικότης τών μέσων κλεισίματος πάντων τών έπ! τοΰ 
εξωτερικού περιβλήματος ανοιγμάτων, δέον νά άνταποκρίνωνται προς τον προο
ρισμόν και τήν θέσιν εϊς ην ευρίσκονται και γενικώς νά τυγχάνωσι τής εγκρίσεως 
της 'Αρχής

(γ)—(\) Έάν εις εν ύπόφραγμα, το κάτω μέρος οιασδήποτε παραφωτίδος, ευ
ρίσκεται χαμηλότερον μιας γραμμής χαρασσομένης παραλλήλως προς το 
έξωτερικόν ίχνος τοΰ καταστρώματος στεγανών και έχούσης το κατώτατον 
αυτής σημεΐον είς ΰψος 2\ τοις εκατόν τοϋ πλάτους τοΰ πλοίου υπεράνω 
τής ανωτάτης γραμμής φορτώσεως τής ύποδιαιρέσεως, δλαι αί παραφωτί
δες τοΰ ύποφράγματος τούτου δέον νά είναι τοΰ μονίμως κλειστού τύπου. 

(\\) "Ολαι αί παραφωτίδες τών οποίων το κάτω μέρος ευρίσκεται χαμηλότερον 
τής γραμμής ορίου βυθίσεως, έκτος εκείνων αϊτινες συρφώνως προς τό 
εδάφιον ("\) τής παρούσης παραγράφου εΐναι κλειστού τύπου, δέον νά είναι 
κατεσκευασμέναι κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ουδείς νά δύναται νά τάς 
άνοιξη άνευ τής συναινέσεως τοϋ πλοιάρχου. 
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(niy—(Ι) 'Εάν είς εν ύπόφραγμα, το κάτω μέρος οιωνδήποτε παραφωτίδων, 
περί ων το εδάφιον (η) της παρούσης παραγράφου, ευρίσκεται χαμηλότερον 
μιας γραμμής χαρασσομένης παραλλήλως προς το έξωτερικόν ίχνος τοϋ 
καταστρώματος στεγανών και έχούσης το κατώτατον αυτής ση μείον είς 
ϋψος 4f ποδών (ή 1,37 μ.) συν 2̂ · τοις εκατόν του πλάτους τοϋ πλοίου υπερά
νω της ισάλου γραμμής κατά τον άπόπλουν του πλοίου εξ οιουδήποτε 
λιμένος, δλαι αί παραφωτίδες τοΟ ύποφράγματος δέον να κλείωνται στε
γανώς δια κλειδός πρό του απόπλου καΐ νά μη άνοίγωνται πρό του 
κατάπλου του πλοίου είς τον έπόμενον λιμένα. "Οταν το πλοΐον ευρίσκε
ται εις γλυκέα ϋδατα, δύναται, κατά την έφαρμογήν τοϋ εδαφίου τούτου, 
νά γίνη ανάλογος εκπτωσις, εφ* όσον αϋτη είναι εφικτή. 

(2) Αί ώραι ανοίγματος τών παραφωτίδων τούτων εν λιμένι καί κλεισί
ματος αυτών διά κλειδός, πρό τοϋ απόπλου, δέον νά καταχωρούνται είς το 
ήμερολόγιον τοϋ πλοίου, ώς θά προβλέπεται Οπό τής 'Αρχής. 

(3) "Επί πλοίου είς τό όποιον μία ή πλείονες παραφωτίδες είναι τοποθε
τημένοι κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά εχωσιν έφαρμογήν αί διατάξεις τοϋ 
εδαφίου (ϊύ) (Ι) τής παρούσης παραγράφου (γ) δταν τό πλοΐον ευρίσκεται 
είς τήν άνωτάτην γραμμήν φορτώσεως τής Οποδιαιρέσεως, ή 'Αρχή δύναται 
νά προσδιορίση τό δριον μέσου βυθίσματος είς τό όποιον αί παραφωτίδες 
αύται θά εχωσι τό κάτω μέρος αυτών άνωθεν γραμμής χαρασσομένης πα
ραλλήλως προς τό έξωτερικόν ίχνος τοϋ καταστρώματος στεγανών καί 
έχούσης τό κατώτατον αυτής σημεϊον είς ϋψος 4 | ποδών (ή 1,37 μέτρων) 
συν 2£ τοις εκατόν τοϋ πλάτους τοϋ πλοίου υπεράνω τής ισάλου γραμμής 
τής αντιστοιχούσης είς τό δριον τοϋ μέσου βυθίσματος καί μέχρι τοϋ οποίου 
συνεπώς θά επιτρέπεται ό απόπλους άνευ προηγουμένου κλεισίματος τών 
παραφωτίδων τούτων διά κλειδός καί νά άνοίγωνται έν πλω ύπ* εύθύνην 
τοϋ πλοιάρχου κατά τόν πλουν προς τον έπόμενον λιμένα. Είς τροπικάς 
ζώνας, ώς καθορίζονται έν τη έν ίσχύϊ Διεθνεΐ Συμβάσει Γραμμών Φορτώ
σεως, τό δριον τοϋτο τοϋ βυθίσματος δύναται νά αύξηθή κατά Ενα πόδα 
(ή 0,305μ.). 

(δ) 'Εφ* όλων τών παραφωτίδων, δέον νά τοποθετοϋνται Ισχυρά εσωτερικά 
γιγγλυμωτά καλύμματα, τά όποια νά δύνανται ευκόλως και άποτελεσματικώς νά κλεί
ωνται υδατοστεγανώς. Κατ* έξαίρεσιν, πρύμνηθεν τοϋ ενός ογδόου τοϋ μήκους τοϋ 
πλοίου άπό τής πρωραίας όρθιας καί άνωθεν γραμμής χαρασσομένης παραλλήλως 
προς τό έξωτερικόν ίχνος τοϋ καταστρώματος στεγανών και έχούσης τό κατώτατον 
αυτής σημεϊον είς ϋψος 12 ποδών (ή 3,66 μέτρων) συν 2·̂  τοις εκατόν του πλάτους 
τοϋ πλοίου άνωθεν τής ανωτάτης γραμμής φορτώσεως τής υποδιαιρέσεως, τά κα
λύμματα δύνανται νά είναι αφαιρετά είς τά ενδιαιτήματα επιβατών, ουχί δέ καί είς τά 
ενδιαιτήματα τά προοριζόμενα δι* έπιβάτας καταστρώματος, έκτος έάν τά καλύμματα, 
συμφώνως προς τήν έν ίσχύϊ Διεθνή Σύμβασιν περί Γραμμών Φορτώσεως, δέον νά 
είναι μονίμως τοποθετημένα εις τάς οίκείας θέσεις των. Τοιαΰτα αφαιρετά καλύμμα
τα δέον νά εύρίσκωνται εγγύς τών παραφωτίδων, &ς είναι προωρισμένα νά έξυπη
ρετώσι. 

(ε) Παραφωτίδες καί καλύμματα αυτών, αΐτινες δέν είναι προσιτοί κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ πλου, δέον νά κλείωνται καί νά έξασφαλίζωνται πρό τοϋ απόπλου. 

(στ)—(ϊ) Παραφωτίδες δέον νά μή τοποθετοϋνται εντός χώρων αποκλειστικώς 
προοριζομένων διά φορτίον ή γαιάνθρακας. 

(ύ) *Εν πάση περιπτώσει δύνανται νά τοποθετηθώσι παραφωτίδες είς χώρους 
προοριζόμενους διά τήν εναλλάξ μεταφοράν φορτίων ή επιβατών, άλλα δέον 
νά είναι ούτω πως κατασκευασμένοι, ώστε ουδείς νά δύναται νά άνοίγη 
τάς παραφωτίδας ταύτας άνευ τής συγκαταθέσεως του πλοιάρχου. 

(\'ή) Έάν εντός τών χώρων τούτων μεταφέρεται φορτίον, αί παραφωτίδες και 

τά καλύμματα αυτών δέον νά κλείωνται ύδατοστεγανώς διά κλειδός πρό τής 
φορτώσεως τοϋ φορτίου καί νά γίνεται σχετική περί τούτου μνεία είς 
τό ήμερολόγιον τοϋ πλοίου τό προβλεπόμενον υπό τής 'Αρχής. 
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(ζ) Παραφωτίδες αυτομάτου άερισμοΰ δεν δύνανται νά τοποθετούνται εις το έξω
τερικόν περίβλημα κάτωθι της γραμμής ορίου βυθίσεως άνευ ειδικής εγκρίσεως 
τ ί
ίς '

Α
ρχής 

(η) Ό αριθμός των εύδιαίων εξαγωγών υγιεινής και άλλων όμοιας φύσεως α
νοιγμάτων εϊς το έξωτερικόν περίβλημα δέον νά περιορίζηται εις το ελάχιστον, είτε 
διά της εξυπηρετήσεως ύπό εκάστης εξαγωγής δσον το δυνατόν πλειόνων έκβολικών 
σωλήνων υγιεινής ή άλλων, είτε και δι' οιουδήποτε άλλου ικανοποιητικού τρόπου. 

(Θ)—(\) "Ολαι αϊ λήψεις ϋδατος και αί έξαγωγαί επί τοϋ εξωτερικού περιβλήμα
τος, δέον νά είναι έφωδιασμέναι δι ' αποτελεσματικών και προσιτών ρυθμί
σεων, ώστε νά αποκλείεται ή αιφνίδια εισροή ϋδατος εντός τοϋ πλοίου. Ή 
χρήσις μολύβδου ή άλλου ύλικοϋ προσβαλλόμενου ύπό τής θερμότητος 
απαγορεύεται διά τους σωλήνας λήψεων θαλάσσης ή τών εξαγωγών εις 
τήν θάλασσαν, ή δΓ οιανδήποτε άλλην χρήσιν διά τήν οποίαν ή βλάβη τών 
σωλήνων τούτων εν περιπτώσει πυρκαϊάς ήθελε προκαλέσει κίνδυνον κα
τακλύσεως. 

(\ι)—(Ι) 'Εξαιρέσει τών προβλεπομένων εν έδαφίω (\nj τής παρούσης παραγρά
φου, εκάστη κεχωρισμένη εξαγωγή εκ χώρων ευρισκομένων κάτωθι τής 
γραμμής ορίου βυθίσεως και διερχόμενη διά τοϋ έξωτερικοϋ περιβλήματος, 
δέον νά είναι έφωδιασμένη είτε δΓ ενός αυτομάτου άντεπιστρεπτικοϋ ε
πιστομίου έφωδιασμένου διά αποτελεσματικού μέσου κλεισίματος αύτοϋ, 
χειριζόμενου εκ σημείου άνωθεν τοϋ καταστρώματος στεγανών, είτε έναλ
λακτικώς, διά δύο αυτομάτων άντεπιστρεπτικών επιστομίων, μή έφωδι
ασμένων διά τοιούτου μέσου κλεισίματος, το άνώτερον τών οποίων θά είναι 
οϋτω τοποθετημένον άνωθεν τής ανωτάτης γραμμής φορτώσεως τής ύπο
διαιρέσεως, ώστε ν a είναι πάντοτε προσιτόν προς έπιθεώρησιν ύπό τάς 
συνθήκας υπηρεσίας, καί θά είναι τύπου κανονικώς κλεισμένου. 

(2) Όσάκις τοποθετείται έπιστόμιον μετ' άποτελεσματικοΰ μέσου κλει
σίματος, ή θέσις χειρισμού αύτοϋ άνωθεν τοϋ καταστρώματος στεγανών, 
δέον νά είναι πάντοτε ευκόλως προσιτή, έπι πλέον δε δέον νά ύπάρχωσι 
μέσα ενδείξεως εάν το έπιστόμιον είναι άνοικτόν ή κλειστόν. 

(\\'\) Αί κύριαι και βοηθητικοί λήψεις θαλάσσης καί έξαγωγαί αί σχετικαί με τάς 
μηχανάς δέον νά είναι έφωδιασμέναι διά κρουνών ή επιστομίων είς θέσεις 
ευκόλως προσιτά] μεταξύ τών σωλήνων και τοϋ εξωτερικού περιβλήματος, 
ή μεταξύ τών σωλήνων και τών κιβωτιδίων τών προσηρμοσμένων επί τοϋ 
εξωτερικού περιβλήματος. 

(')—(
χ
) θυρίδες επιβιβάσεως, φορτοθυρίδες καί θυρίδες άνθρακεύσεως ευρισκό
μενοι κάτωθεν τής γραμμής ορίου βυθίσεως δέον νά είναι έπαρκοϋς αντο
χής. Αύται δέον νά κλείωνται στεγανώς προ τοϋ απόπλου τοϋ πλοίου καί 
νά διατηρούνται κλειστά! κατά τήν διάρκειαν τοϋ πλου. 

(\\) Αί ανωτέρω θυρίδες εν ουδεμία περιπτώσει θά είναι τοποθετημένοι κατά 
τρόπον ώστε το κατώτατον αυτών σημεΐον νά εύρίσκηται κάτωθεν τής ανω
τάτης έμφόρτου ισάλου τής ύποδιαιρέσεως. 

(ια)—(\) Τά εσωτερικά στόμια τών έκβολεων τέφρας, άπορριμάτων κ.λ.π. δέον 
νά είναι έφωδιασμένα διά καταλλήλου πώματος. 

(\\) 'Εάν το έσωτερικόν στόμιον ευρίσκεται κάτωθι τής γραμμής ορίου βυθίσε
ως, το πώμα δέον νά είναι ύδατοστεγανόν καί προσθέτως ό οχετός τοΰ 
έκβολέως δέον νά είναι έφωδιασμένος δΓ αυτομάτου άντεπιστρεπτικοϋ 
επιστομίου, εις προσιτόν σημεΐον άνωθεν τής ανωτάτης γραμμής φορτώ
σεως τής ύποδιαιρέσεως. "Οταν ό έκβολεύς δεν είναι εν χρήσει, τόσον 
το πώμα δσον καί το έπιστόμιον δέον νά τηρώνται κλειστά καί έξησφα
λισμένα. 
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Κανονισμός 15. 
Κατασκευή και Άρχικαί Δοκιμαι Στεγανών Θυρών, Παραφωτίδων κ.λ.π. 

(α)—(\j Το σχέδιον, τά υλικά και ό τρόπος κατασκευής όλων τών στεγανών θυ
ρών, παραφωτίδων, θυρίδων επιβιβάσεως, φορτοθυρίδων και θυρίδων 
άνθρακεύσεως, επιστομίων, σωλήνων, έκβολέων τεφρών και άπορριμάτων, 
περί ων οί παρόντες Κανονισμοί, δέον να τυγχάνωσι τής εγκρίσεως της 
'Αρχής. 

(ύ) Τά πλαίσια τών κατακόρυφων στεγανών θυρών δέον να μή παρουσιάζωσι 
είς το κατώτατον αυτών μέρος ουδεμίαν αύλάκωσιν εντός τής οποίας θά 
ήτο δυνατόν νά συσσωρευθώσιν άκαθαρσίαι έμπόδίζουσαι την θυραν νά 
κλείη καλώς. 

(ϊύ) Ό λ ο ι οί κρουνοί και τά επιστόμια τών λήψεων θαλάσσης καί τών εξαγωγών 
κάτωθεν τοϋ καταστρώματος στεγανών και δλα τά εξαρτήματα τών τοιού
των κρουνών και επιστομίων, καθώς και αί συνδέσεις αυτών έπι τοϋ πλοίου 
θά είναι κατεσκευασμένα εκ χάλυβος, ορειχάλκου ή έτερου εγκεκριμένου 
έλατου υλικού. Δέν θά χρησιμοποιήται ό κοινός χυτοσίδηρος ή τά δμοια 
Ολικά. 

(β) Πάσα στεγανή θύρα δέον νά δοκιμάζηται δι' υδραυλικής πιέσεως υδατοστή
λης ύψους μέχρι τοϋ καταστρώματος στεγανών. Ή δοκιμή αυτή δέον νά έκτελήται 
προτοϋ τό πλοΐον τεθή εν υπηρεσία είτε προ τής τοποθετήσεως της θύρας, είτε μετά 
τήν τοποθέτησιν αυτής. 

Κανονισμός 16. 
Κατασκευή καί Άρχικαί Δοκιμαι Στεγανών Καταστρωμάτων, Ό χ ε τ ώ ν κ.λ.π. 
(α) Στεγανά.καταστρώματα, οχετοί, σήραγγες, κοΐλαι τρόπιδες και αεραγωγοί, 

δταν είναι στεγανής κατασκευής, δέον νά είναι αντοχής ίσης προς τήν τών στεγανών 
διαφραγμάτων εις τά αντίστοιχα ϋψη. Τά χρησιμοποιούμενα μέσα δια τήν έπίτευξιν 
στεγανότητος και αί υΐοθετούμεναι διατάξεις διά τό κλείσιμον τών ανοιγμάτων αυ
τών δέον νά τυγχάνωσι τής εγκρίσεως τής 'Αρχής. Οί στεγανοί αεραγωγοί καί 
οί οχετοί δέον νά εξικνούνται τουλάχιστον μέχρι τοΰ καταστρώματος στεγανών. 

(β) Μετά τό πέρας τής κατασκευής, δέον νά έκτελήται επί τών στεγανών κατα
στρωμάτων δοκιμή δΓ έκσφενδονίσεως ύδατος δι' ευκάμπτου σωλήνος ή διά κα
τακλύσεως αυτών δι' ϋδατος, καθώς επίσης καί δοκιμή δι' έκσφενδονίσεως ϋδατος 
δι° ευκάμπτου σωλήνος έπι τών στεγανών όχετών, ο ι ρ ά γ γ ω ν καί αεραγωγών. 

Κανονισμός 1.7. · * 
Στεγανότης άνωθεν τής Γραμμής Ό ρ ί ο υ Βυθίσεως. 

(α) Δύναται νά άπαιτηθή ύπό τής 'Αρχής δπως λαμβάνωνται πάντα τά λογικά 
καί πρακτικά μέτρα διά τον περιορισμόν τής εισροής καθώς καί τής ροής τοϋ ΰδατος 
άνωθεν του καταστρώματος στεγανών. Τοιαύτα μέτρα δύνανται νά περιλαμβάνωσι 
τμηματικά διαφράγματα ή πλαίσια. "Οταν τοποθετούνται οϋτω στεγανά τμηματικά 
διαφράγματα ή πλαίσια επί τοΰ καταστρώματος σ ι γ α ν ώ ν υπεράνω ή ε'ις άμεσον 
γειτνίασιν τών κυρίων στεγανών διαφραγμάτων, ταϋτα δέον νά συνδέωνται ύδα
τοστεγώς μετά τού περιβλήματος καί τοΰ καταστρώματος στεγανών, είς τρόπον 
ώστε νά μειοΰται ή ροή τοΰ ϋδατος κατά μήκος τοΰ καταστρώματος δταν τό ύποστάν 
βλάβην πλοΐόν εχη έγκαρσίαν κλίσιν. "Οταν τό τμηματικόν στεγανόν διάφραγμα 
δέν τοποθετήται εν εύθυγραμμία προς τό ύποκάτω στεγανόν διάφραγμα, τότε τό τμή
μα τοΰ καταστρώματος στεγανών τό περιλαμβανόμενον μεταξύ αυτών θά κατασκευ
άζεται υδατοστεγές. 

(β) Τό κατάστρωμα στεγανών ή τό άνωθεν αυτού κατάστρωμα δέον νά είναι άδι
απέραστον υπό εϊσρεόντων υδάτων, ύπό τήν εννοιαν δτι ύπό συνήθεις συνθήκας 
πλεύσεως δέν θά είσδυση ύδωρ προς τά κάτω. Ό λ α τά έπι τού εκτεθειμένου κα
ταστρώματος ανοίγματα δέον νά περιβάλλωνται υπό τοιχωμάτων επαρκούς ϋψους 
καί αντοχής καί νά είναι έφωδιασμένα μέ επαρκή μέσα επιτρέποντα τό ταχύ κλείσιμον 
αυτών ύδατοστεγώς ύπό υδάτων θαλάσσης, θυρ ίδε ς εκροής ϋδατος εις νό δρύ
φακτον, ανοικτά κιγκλιδώματα καί οί εύδίαιοι δέον νά τοποθετούνται ώς άηαιτεϊται 
διά ταχεΐαν έκροήν τοΰ ϋδατος εξ εκτιθεμένου καταστρώματος ύφ' οιασδήποτε και
ρικάς συνθή<ας. 
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()■) Παραφωτίδες, θυρίδες επιβιβάσεως, φορτοθυρίδες και θυρίδες άνθρακεύσε
ως, ώς και άλλα μέσα κλεισίματος ανοιγμάτων επί τοϋ εξωτερικού περιβλήματος 
άνωθεν της γραμμής ορίου βυθίσεως, δέον να είναι καταλλήλως έσχεδιασμέναι και 
κατεσκευασμίναι και επαρκούς αντοχής, λαμβανομένων ύπ" όψιν τών χώρων έπι 
τών οποίων είναι τοποθετημένοι και τών θέσεων των εν σχέσει προς τήν άνωτάτην 
γραμμήν φορτώσεως τής ύποδιαιρέσεως. 

(δ) Θά προβλέπωνται κατάλληλα έσο^τερικά καλύμματα παραφωτίδων διατεθει
μένα είς τρόπον ώστε να δύνανται νά κλείωσιν ευκόλως καί τελεσφόρως και να στε
ρεοϋνται ύδατοστεγώς, δΓ άπάσας τάς παραφωτίδας τάς τοποθετημένος κάτωθεν 
τοΟ πρώτου καταστρώματος του κειμένου αμέσως άνωθεν του καταστρώματος στε
γανών. 

Κανονισμός 18. 
Διατάξεις Άπαντλήσεως Κυτών είς 'Επιβατηγά Πλοία. 

(α) Τά πλοία δέον νά είναι έφωδιασμένα με ίκανοποιητικήν έγκατάστασιν ά
παντλήσεως κύτους, ίκανήν δι* τήν άπάντλησιν και τήν άποστράγγισιν οιουδήποτε 
στεγανού διαμερίσματος, ύφ* δλας τάς εν τη πράξει συνθήκας κατόπιν βλάβης, είτε κα
τακόρυφον είναι το πλοΐον είτε κεκλιμένον, εξαιρουμένων τών διαμερισμάτων εκεί
νων ατινα προορίζονται μονίμως διά πετρέλαιον ή ϋοωρ. Προς τον σκοπόν τούτον 
είναι γενικώς αναγκαία ή ϋπαρξις πλευρικών αναρροφήσεων, εξαιρέσει τών στενών 
διαμερισμάτων τών ευρισκομένων είς τά άκρα τοΰ πλοίου, ένθα μία μόνον άναρρό
φησις δύναται νά θεωρηθή επαρκής. Είς διαμερίσματα ασυνήθους σχήματος, δύ
νανται νά άπαιτηθώσιν επιπρόσθετοι αναρροφήσεις. Δέον νά υπάρχη κατάλληλος 
διάταξις επιτρέπουσα είς τό ϋδωρ νά ρέη ελευθέρως προς τους αναρροφητικούς 
σωλήνας τοΰ διαμερίσματος. 'Εάν ή 'Αρχή παραδεχθή δτι διά ώρισμένα διαμερίσμα
τα δέν απαιτούνται διατάξεις άπαντλήσεως, δύναται νά έπιτρέψη τήν μή έφαρμογήν 
ταύτης, έάν οί γενόμενοι υπολογισμοί συμφώνως προς τους δρους τής παραγράφου 
(β) τοΰ Κανονισμού 7 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου άποδεικνύουσιν δτι δέν θά μειωθή 
ή ασφάλεια τοΰ πλοίου. Θά προβλέπωνται αποτελεσματικά μέσα άποστραγγίσεως 
τών υδάτων είς κύτη φέροντα μόνωσιν. 

(β)—(Ί) Τά πλοία θά είναι έφωδιασμένα διά τριών τουλάχιστον μηχανοκινήτων 
αντλιών συνδεδεμένων μετά τοΰ κυρίου άγωγοΰ άπαντλήσεως κύτους, εκ 
τών οποίων ή μία δύναται νά λαμβάνη κίνησιν άπό τήν προωστήριον μη
χανήν. Έάν ο δείκτης κριτηρίου είναι 30 καί άνω, δέον νά υπάρχη μία ε
πιπρόσθετος ανεξάρτητος μηχανοκίνητος αντλία. 

(η) Ό κατωτέρω πίναξ δίδει τον αριθμόν τών απαιτουμένων αντλιών : 

Μικρότερος 
Δείκτης κριτηρίου τοΰ 30 30 καί ανω 

'Αντλία κινούμενη έκ τής κυρίας μηχανής (δύναται νά 
άντικατασταθή υπό μιας ανεξαρτήτου μηχανοκινήτου 
αντλίας) . . Ι Ι 

'Ανεξάρτητοι μηχανοκίνητοι άντλίαι . . 2 3 

(in) Άντλίαι υγιεινής, έρματος καί γενικής χρήσεως δύνανται νά θεωρώνται ώς 
ανεξάρτητοι μηχανοκίνητοι άντλίαι, όταν είναι συνδεδεμένοι προς τό δίκτυ
ον άπαντλήσεως κυτών. 

(γ) "Οπου είναι πρακτικώς δυνατόν, αί μηχανοκίνητοι άντλίαι κύτους δέον νά 
τοποθετούνται είς κεχωρισμένα στεγανά διαμερίσματα οϋτω πως διατεταγμένα ή 
τοποθετημένα, ώστε ταύτα νά μή κατακλύζωνται αμέσως συνεπεία τής αυτής βλάβης. 
Έάν α'ι μηχαναί καί οί λέβητες εύρίσκωνται είς δύο ή πλείονα στεγανά διαμερί
σματα, αί διά τήν άπάντλησιν τών κυτών διαθέσιμοι άντλίαι δέον νά είναι κατά τό 
δυνατόν διανεμημένοι είς τά διαμερίσματα ταύτα. 



450 

(δ) ΈττΙ πλοίων μήκους 300 ποδών (ή 91,5 μέτρων) ή εχόντων δείκτην κριτηρίου 
30 καΐ άνω, ήδιάταξις δέον νά είναι τοιαύτη ώστε μία τουλάχιστον μηχανοκίνητος 
αντλία νά είναι διαθέσιμος προς χρήσιν ύφ* δλας τάς συνήθεις συνθήκας, ύφ" ας τό 
πλοΐογθά ήτο δυνατόν νά κατακλυσθή έν πλω. "Η άπαίτησις αϋτη θά θεωρηθή έκπλη
ρωθεΐσα έάν : 

(Ί) μία τών απαιτουμένων αντλιών είναι αντλία ασφαλείας ήγγυημένόυ υποβρυ
χίου τύπου, λαμβάνουσα ένέργειαν κινήσεως έκ πηγής κειμένης άνωθεν 
τοΰ καταστρώματος στεγανών, ή 

(η) αί άντλίαι και αί πηγαι ενεργείας διά τήν κίνησίν των είναι οΟτω πώς διατε
ταγμένοι καθ* όλον τό μήκος του πλοίου ώστε, ύπό οίασδήποτε συνθήκας 
κατακλύσεως, ας τό πλοΐον απαιτείται νά αντιμετώπιση, μία τουλάχιστον 
αντλία, ευρισκομένη εις μή βλαβέν διαμέρισμα, νά δύναται νά χρησιμοποι
ηθή. 

(ε) "Εξαιρέσει τών προσθέτων αντλιών τών προοριζομένων μόνον διά τήν απο
κλειστική ν έξυπηρέτησιν τών ακραίων δεξαμενών ζυγοσταθμίσεως, έκαστη απαιτου
μένη αντλία κύτους δέον νά είναι διατεταγμένη κατά τρόπον επιτρέποντα τήν ΰπ* 
αυτής άναρρόφησιν εξ οίουδήποτε διαμερίσματος του οποίου ή άπάντλησις απαιτεί
ται έκ της εφαρμογής τών διατάξεων τής παραγράφου (α) του παρόντος Κανονισμοϋ. 

(στ)—(ι) Έκαστη ανεξάρτητος μηχανοκίνητος αντλία κύτους δέον νά εϊναι Ικα
νή νά προσδίδη ταχύτητα είς τό ϋδωρ, εντός του απαιτουμένου κυρίου αγω
γού άπαντλήσεως κύτους, ουχί μικροτέραν τών 400 ποδών (ή 122 μέτρων) 
άνά λεπτόν. Ανεξάρτητοι μηχανοκίνητοι άντλίαι κύτους εγκατεστημένοι 
είς χώρους μηχανών δέον νά εχωσιν άπ* ευθείας αναρροφήσεις έκ τών χω
ρών τούτων, υπό τήν έπιφΰλαξιν δτι δεν θά άπαιτηθώσι περισσότεροι τών 
δύο αναρροφήσεων δι* έκαστον τών χώρων τούτων. "Οταν ύπάρχωσι 
δύο ή περισσότεροι τοιαϋται αναρροφήσεις θά προβλέπεται μία τουλάχι
στον είς τήν άριστεράν πλευράν και μία εις τήν δεξιάν. Ή 'Αρχή δύναται 
νά απαίτηση δπως ανεξάρτητοι μηχανοκίνητοι άντλίαι κύτους εγκατεστη
μένοι είς άλλους χώρους εχωσι κεχωρισμένως άπ* ευθείας αναρροφήσεις. 
Αί άπ* ευθείας αναρροφήσεις δέον νά είναι καταλλήλως διατεταγμένοι καί 
αί έκ τούτων ευρισκόμενοι είς χώρον μηχανών δέον νά εχωσι διάμετρόν 
ούχι μικροτέραν τής τοΰ κυρίου αγωγού άπαντλήσεως κύτους. 

(η) Είς πλοία καίοντα γαιάνθρακας, δέον νά ΰπάρχη είς τό λεβητοστάσιον, επί 
πλέον τών άλλων αναρροφήσεων τών προβλεπομένων υπό του παρόντος 
Κανονισμού, εΤς εύκαμπτος αναρροφητικός σωλήν καταλλήλου διαμέτρου 
και άρκετοΟ μήκους ό όποιος νά δύναται νά συνδεθή εις τήν άναρρόφησιν 
μιας ανεξαρτήτου μηχανοκινήτου αντλίας. 

(ζ)—(ι) 'Επί πλέον τής άπ* ευθείας άναρροφήσεως ή αναρροφήσεων τών καθο
ριζομένων υπό τής παραγράφου (στ) του πορόντος Κανονισμού, θά ΰπάρχη 
εντός τοΰ χώρου μηχανών μία άπ* ευθείας άναρρόφησις άττό της κυρίας 
αντλίας κυκλοφορίας μέχρι τοΰ σημείου άποστραγγίσεως τών χώρων μη
χανών έφωδιασμένη δι* ενός άντεπιστρεπτικου επιστομίου. 'Η διάμετρος 
του σωλήνος τής άπ* ευθείας ταύτης άναρροφήσεως θά είναι τουλάχιστον 
τά 2/3 τής διαμέτρου άναρροφήσεως τής αντλίας είς τήν περίπτωσιν τών 
ατμόπλοιων, τής αυτής δέ διαμέτρου προς τήν άναρρόφησιν τής αντλίας 
είς τήν περίπτωσιν τών δηζελοπλοίων. 

(η) 'Εάν κατά τήν γνώμην τής 'Αρχής, ή κυρία αντλία κυκλοφορίας δεν είναι 
κατάλληλος προς τόν σκοπόν τούτον, τότε θά άγεται μία άπ* ευθείας άναρ
ρόφησις ασφαλείας κύτους άπό τής μεγίστης επί τού πλοίου μηχανοκινή
του αντλίας μέχρι τοΰ σημείου άποστραγγίσεως του χώρου μηχανών. Ή 
διάμετρος τής αναρροφήσεως ταύτης θά είναι ίση προς τήν διάμετρόν άναρ
ροφήσεως τής χρησιμοποιούμενης αντλίας. Ή παροχή τής αντλίας ταύ
της, οϋτω συνδεδεμένης, θά ύπερβαίνη κατά ποσότητα, ικανοποιούσαν τήν 
'Αρχήν, τήν παροχήν τήν άπαιτουμένην διά μίαν άντλίαν κύτους τής εγκα
ταστάσεως. 
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(Ί\\) Τα βάκτρα των επιστομίων λήψεως θαλάσσης και των άπ' ευθείας αναρ
ροφήσεων δέον να έπεκτείνωνται αρκετά υπεράνω τοΰ δαπέδου του 
μηχανοστασίου. 

(\ν) Έάν το χρησιμοποιούμενον καύσιμον είναι ή δύναται να είναι γαιάνθραξ 
και έάν δέν ύπάρχη στεγανόν διάφραγμα μεταξύ των μηχανών καΐ τών λε
βήτων, δέον νά τοποθετήται εις πάσαν άντλίαν κυκλοφορίας χρησιμοποι
ουμένην κατ* έφαρμογήν τοΰ έδαφίου^ί^ της παρούσης παραγράφου, είτε 
μία άπ' ευθείας κατάθλιψις εκτός πλοίου, είτε διαζευκτικώς μία συνδεδεμένη 
μέ τήν κατάθλιψιν της αντλίας κυκλοφορίας. 

(η)—(ι) "Ολαι αϊ σωληνώσεις αί έξυπηρετοΰσαι τήν άπάντλησιν χώρων φορτίου 
ή μηχανών, δέον νά είναι εντελώς κεχωρισμέναι τών σωληνώσεων αϊ όποι
οι χρησιμεύουν διά τήν πλήρωσιν ή έκκένωσιν τών δεξαμενών ύδατος ή 
πετρελαίου. 

(η) "Ολοι οί σωλήνες τοΰ δικτύου κύτους ot χρησιμοποιούμενοι εντός ή κάτω
θεν τών άνθρακαποθηκών ή τών πετρελαιοαποθηκών καυσίμου ή εντός χώ
ρων λεβήτων ή μηχανών, περιλαμβανομένων τών χώρων εντός τών οποίων 
ύπάρχουσι δεξαμεναι κατακαθίσεως πετρελαίου ή συγκροτήματα αντλιών 
πετρελαίου καυσίμου, θά είναι κατεσκευασμένοι έκ χάλυβος ή έξ άλλου 
εγκεκριμένου ύλικοΰ. 

(θ) Ή διάμετρος τοΰ κυρίου άγωγοϋ άπαντλήσεως κύτους θά υπολογίζεται 
συμφώνως προς τον κατωτέρω τύπον, υπονοουμένου δτι, ή εσωτερική διάμετρος 
τοΰ κυρίου άγωγοϋ άπαντλήσεως δύναται νά εχη μίαν έκ τών πλησιέστερων τυπο
ποιημένων τιμών, ήτις θά θεωρήται ΰπό της Αρχής ώς παραδεκτή : 

L (B + D) 
d  / + 1 

2500 
ένθα, 

d = εσωτερική διάμετρος τοΰ κυρίου άγωγοϋ άπαντλήσεως είς δακτύλους. 
L = μήκος πλοίου εις πόδας. 
Β = πλάτος πλοίου είς πόδας. 
D = κοίλον τοΰ πλοίου μέχρι τοϋ καταστρώματος στεγανών, είς πόδας. 

ή. 

Α 4 Aft /
 L (

B +
 D

> + 25 
α = 1,68 

ένθα, 
d = εσωτερική διάμετρος τοϋ κυρίου άγωγοϋ άπαντλήσεως εις χιλιοστόμετρα. 
L = μήκος πλοίου είς μέτρα. 
Β = πλάτος πλοίου εϊς μέτρα. 
D = κοίλον τοΰ πλοίου μέχρι τοϋ καταστρώματος στεγανών, εϊς μέτρα. 

Ή διάμετρος τών διακλαδώσεων τοΰ κυρίου άγωγοϋ άπαντλήσεως θά υπολο
γίζεται διά κανόνων καθοριζομένων ΰπό της 'Αρχής. 

(ι) Ή διάταξις τοϋ δικτύου άπαντλήσεως κύτους και τοϋ δικτύου έρματος δέον 
νά εϊναι τοιαύτη, ώστε νά αποκλείεται ή δυνατότης εισροής ύδατος έκ της θαλάσσης 
ή έκ χώρων έρματος εντός τών'χώρων φορτίου καΐ μηχανών, ή έξ ενός διαμερίσματος 
εϊς άλλο. Ειδική μέριμνα δέον νά λαμβάνηται προκειμένου περί δεξαμενής κύτους 
συνδεδεμένης προς το δίκτυον άπαντλήσεως κύτους και έρματος, ώστε νάμή δύνα
ται αϋτη νά πληρωθή έξ αβλεψίας διά θαλασσίου ϋδατος, δταν περιέχη φορτίον, ή νά 
έκκενωθή διά τίνος σωλήνος άπαντλήσεως κύτους, δταν περιέχη ύδάτινον έρμα. 
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(ια) Δέον να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε διαμέρισμα τι έξυπηρετούμενον ίιττό α
ναρροφητικού σωλήνος άπαντλήσεως κύτους, νάμή δύναται να κατακλυσθή έάν 
ό σωλήν ούτος αποκοπή ή ύποστή βλάβη ν είς έτερον διαμέρισμα, συνεπεία συγκρού
σεως ή ττροσαράξεως. Προς τόν σκοπόν τούτον, δπου ό σωλήν ούτος ευρίσκεται 
είς άττόστασιν άπό της πλευράς του πλοίου έγγυτέραν του ενός πέμπτου του πλάτους 
τοΰ πλοίου (μέτρουμένην κατ* ορθή ν γωνίαν προς τόν διαμήκη άξονα τού πλοίου 
είς τό ίίψος της ανωτάτης γραμμής φορτώσεως της ύποδιαιρέσεως) ή έάν διέρχηται 
διά κοίλης τρόπιδος, δέον νά ύπάρχη έπί τοΰ σωλήνος άντεπιστρεπτικόν έπιστόμιον 
τοποθετημένον είς τό διαμέρισμα τό περιέχον τό άνοικτόν άκρον τοΰ σωλήνος. 

(ιβ) "Ολα τά κιβώτια διανομής, οί κρουνοί και τά επιστόμια τού συστήματος 
άπαντλήσεως κυτών δέον νά εύρίσκωνται είς θέσεις προσιτός έν παντί χρόνω καί 
υπό πάσας τάς συνήθεις συνθήκας. Ή διάταξις αυτών δέον νά είναι τοιαύτη ώστε 
εϊς περίπτωσιν κατακλύσεως, ή μία τών αντλιών κύτους νά δύναται νά αναρρόφηση 
εξ οιουδήποτε διαμερίσματος. Έπί πλέον, έάν ήθελε λάβει χώραν ζημία είς μίαν 
άντλίαν ή είς τόν σωλήνα αυτής τόν συνδεόμενον προς τόν κύριον άγωγόν άπαντλή
σεως, δταν ταύτα εύρίσκωνται είς άπόστασιν μικροτέραν τοΰ ενός πέμπτου τού 
πλάτους τοΰ πλοίου άπό τής πλευράς τοΰ πλοίου, νά μη δύναται αϋτη νά έμποδίση 
τήν λειτουργίαν τοΰ συστήματος τής άπαντλήσεως τών κυτών. Έάν ύπάρχη £ν 
μόνον δίκτυον σωληνώσεων κοινόν είς δλας τάς αντλίας, ό χειρισμός τών αναγκαί
ων κρουνών ή επιστομίων δέον νά δύναται νά έκτελήται άπό σημείου ευρισκομένου 
άνωθεν τοΰ καταστρώματος στεγανών. Έάν, πλην τοΰ κυρίου δικτύου άπαντλή
σεως κυτών, ύπάρχη δίκτυον κινδύνου τοϋτο δέον νά είναι άνεξάρτητον του κυρίου 
δικτύου και νά είναι οϋτω πως διατεταγμένον ώστε μία αντλία νά δύναται νά έξυπη
ρετή οιονδήποτε διαμέρισμα διατελούν έν κατακλύσει. Είς τήν τελευταίαν ταύτην 
περίπτωσιν, απαιτείται μόνον δπως οί κρουνοί καί τά επιστόμια τά αναγκαία διά τόν 
χειρισμόν τοΰ δικτύου κινδύνου δύνανται νά χειρίζωνται άνωθεν του καταστρώμα
τος στεγανών. 

(ιγ) "Ολοι οί κρουνοί καί τά επιστόμια τά αναφερόμενα είς τήν παράγραφον (ιβ) 
τοΰ παρόντος Κανονισμού, άτινα δύνανται νά χειρίζωνται άνωθεν τοΰ καταστρώμα
τος στεγανών, θά £χωσι τά χειριστήρια αυτών είς τόν σταθμόν χειρισμού ευκρινώς 
σημειούμενα καί θά έφοδιάζωνται διά μέσων ενδείξεως έάν είναι ανοικτά ή κλειστά. 

Κανονισμός 19. 

Κατατοπιστικά Στοιχεία Ευσταθείας Επιβατηγών καί Φορτηγών Πλοίων. 

(α) Τά επιβατηγά και φορτηγά πλοία δέον νά υφίστανται μετά τήν συμπλήρωσιν 
αυτών, δοκιμήν ευσταθείας διά τόν καθορισμόν τών στοιχείων ευσταθείας αυτών. 
Ό πλοίαρχος δέον νά εφοδιάζεται δΓ δλων τών σχετικών θετικών στοιχείων τών 
άναγκαιούντων δπως δύναται ούτος νά καθοδηγηθή διά τρόπου άπλοΰ καί ταχέος, 
έπί τής ευσταθείας του πλοίου ύπό διαφόρους συνθήκας υπηρεσίας. Άντίγραφον 
τών ανωτέρω θά υποβάλλεται είς τήν 'Αρχήν. 

(β) Έάν είς εν πλοΐον λάβωσι χώραν μετατροπαΐ τοιαΟται ώστε νά μεταβάλλωσιν 
ουσιωδώς τά χαρακτηριστικά στοιχεία ευσταθείας τά χορηγηθέντα είς τόν πλοίαρχον, 
δέον νά χορηγηθώσιν αύτώ νέα διωρθωμένα στοιχεία ευσταθείας. Έάν κρίνεται 
άναγκαϊον, θά έκτελεσθή νέα δοκιμή ευσταθείας τοΟ πλοίου. 

(γ) Ή Αρχή δύναται νά άπαλλάξη ώρισμένον πλοΐον τής τοιαύτης δοκιμής ευ
σταθείας, ύπό τόν δρον δτι ύπάρχουσι διαθέσιμα βασικά στοιχεία προκύπτοντα 
έκ δοκιμής ευσταθείας έτερου άδελφοΰ πλοίου, ή δέ 'Αρχή ήθελε πεισθή δτι πάντα 
τά στοιχεία, τά σχετικά διά τήν εύστάθειαν τοΰ απαλλασσομένου πλοίου, δύνανται νά 
ληφθώσιν έκ τών τοιούτων βασικών στοιχείων. 
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(6) Ή Αρχή δύναται επίσης να άπαλλάξη της δοκιμής ευσταθείας ώρισμένον 
πλοΐον η κλάσιν πλοίων, ειδικώς κατεσκευασμένα δια την μεταφοράν υγρών η με
ταλλεύματος χΰμα, δταν τα υπάρχοντα δεδομένα ομοίων πλοίων άποδεικνύωσι σα
φώς δτι δεδομένων τών διαστάσεων και τών διατάξεων τοΰ πλοίου, θά ύπάρχη άρκε
τόν μετακεντρικόν Οψος υφ' δλας τάς πιθανάς συνθήκας φορτώσεως. 

Κανονισμός 20. 
Σχεδιαγράμματα Έλεγχου Βλαβών. 

θ ά ύπάρχωσι μονίμως εκτεθειμένα προς καθοδήγησιν του αξιωματικού τοΰ υ
πευθύνου δια το πλοΐον, σχεδιαγράμματα δεικνύοντα ευκρινώς τα δρια τών στεγανών 
διαμερισμάτων δι* εκαστον κατάστρωμα και κύτος, τά υπάρχοντα ανοίγματα έπ* αυ
τών μετά τών μέσων κλεισίματος αυτών καΐ της θέσεως του χειρισμού αυτών, καΐ 
αί διατάξεις διορθώσεως πάσης κλίσεως οφειλομένης εϊς κατάκλυσιν. ΈπΙ πλέον, 
θά χορηγούνται είς τους αξιωματικούς βιβλιάρια περιέχοντα τά ανωτέρω στοιχεία. 

Κανονισμός 21. 
Σήμανσις, Περιοδικός Χειρισμός και Έπιθεώρησις τών Στεγανών Θυρών κ.λ.π. 

(α) Ό Κανονισμός ούτος εφαρμόζεται έπι τών νέων και τών υπαρχόντων πλοίων. 
(β) Δέον νά έκτελώνται άπαξ της εβδομάδος γυμνάσια χειρισμού τών στεγανών 

θυρών, παραφωτίδων, επιστομίων και μηχανισμών κλεισίματος είιδιαίων, έκβολέων 
τεφρών και απορριμμάτων. Εις πλοία έκτελοϋντα πλόας, διαρκείας μείζονος της 
μιας εβδομάδος, πλήρες γυμνάσιον δέον νά λαμβάνη χώραν προ τοΰ απόπλου, έτε
ρα δέ γυμνάσια νά επακολουθούν διαρκοϋντος τού πλου τουλάχιστον άπαξ τής εβδο
μάδος. ΕΊς δλα τά πλοία α! μηχανοκίνητοι στεγανά! θύραι καΐ αϊ γιγγλυμωται θύραι 
έπι τών κυρίων εγκαρσίων διαφραγμάτων, δσαι χρησιμοποιούνται εν πλω, θά δοκι
μάζωνται καθημερινώς. 

(γ)—(i) Αί στεγαναι θύραι καΐ πάντες οι μηχανισμοί καΐ οΐ αντίστοιχοι δεϊκται, 
ώς και πάντα τά επιστόμια, το κλείσιμον τών οποίων είναι άναγκαΐον δια 
νά καταστή διαμέρισμα τι στεγανόν, και πάντα τά επιστόμια, ό χειρισμός 
τών οποίων είναι αναγκαίος διά τον έλεγχον τής εγκάρσιας διατάξεως τοΰ 
έλεγχου βλαβών, δέον νά υφίστανται εν πλω περιοδική ν έπιθεώρησιν 
τουλάχιστον άπαξ τής εβδομάδος. 

(ii) Τά επιστόμια ταύτα, αί θύραι και οί μηχανισμοί αυτών, θά σημαίνωνται κα
ταλλήλως είς τρόπον ώστε νά χειρίζωνται ορθώς και νά επιτυγχάνεται ή 
μεγίστη ασφάλεια. 

Κανονισμός 22. 
Έγγραφοι είς Ήμερολόγιον. 

(α)Ό Κανονισμός ούτος εφαρμόζεται είς τά νέα καΐ τά υπάρχοντα πλοία. 
(β) Α'1 γιγγλυμωται θύραι, τά αφαιρετά ελάσματα, αί παραφωτίδες, αί θυρίδες 

επιβιβάσεως, αί φορτοθυρίδες, αί θυρίδες άνθρακεύσεως και τά λοιπά ανοίγματα, τά 
όποια συμφώνως προς τους παρόντος Κανονισμούς δέον νά είναι κλειστά κατά τόν 
πλουν, δέον νά κλείωνται προ τοΰ απόπλου. Αί ώραι του κλεισίματος καΐ αί ώραι 
τοΰ ανοίγματος (εφ' δσον επιτρέπεται ύπό τών παρόντων Κανονισμών) δέον νά κα
ταχωρούνται εις το Ήμερολόγιον, ώς θά προβλέπεται, ύπό τής 'Αρχής. 

(γ) Μνεία περί δλων τών γυμνασίων και επιθεωρήσεων τών απαιτουμένων υπό 
τοΰ Κανονισμού 21 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, δέον νά γίνεται εις το ήμερολόγιον και 
νά αναφέρεται λεπτομερώς πάν διαπιστούμενον ελάττωμα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ.—ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

(Το μέρος Γ' εφαρμόζεται εις τα επιβατηγά και είς τά φορτηγά ττλοΐα) 

Κανονισμός 23. 
Γενικά. 

(α) ΑΙ ηλεκτρικά! εγκαταστάσεις είς τά επιβατηγά πλοία δέον νά είναι τοιαϋται 
ώστε : 

(\) Αί ουσιώδεις ύπηρεσίαι ασφαλείας νά τηρώνταιύπό πάσας τάς συνθήκας 
εκτάκτου ανάγκης, και 

('ή) Ή ασφάλεια των επιβατών, τοΰ πληρώματος και τοϋ πλοίου νά εξασφαλί
ζεται εξ ατυχημάτων προερχομένων εξ ηλεκτρικής ενεργείας. 

(β) Τά φορτηγά πλοία δέον νά συμμορφοϋνται προς τους Κανονισμούς 26, 27, 
28, 29, 30 καΐ 33 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 24. 
Κυρία πηγή ηλεκτρικής ενεργείας είς επιβατηγά πλοία. 

(α) Πάν έπιβατηγόν πλοΐον έπ! του οποίου ή ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί το μό
νον μέσον εξασφαλίσεως τών βοηθητικών υπηρεσιών τών απαραιτήτων διά τήν πρό
ωσιν καί τήν άσφάλειαν του πλοίου, δέον νά είναι έφωδιασμένον διά δύο τουλάχιστον 
κυρίων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Ή ίσχύς τών ζευγών τούτων δέον νά είναι 
τοιαύτη, ώστε νά είναι είσέτι δυνατόν νά έξασφαλισθή ή λειτουργία τών υπηρεσιών 
τών αναφερομένων είς τό εδάφιον (α) (Ί) τοΰ Κανονισμού 23 τοϋ παρόντος Κεφα
λαίου, εϊς περίπτωσιν καθ* ην εν τών ηλεκτροπαραγωγών τούτων ζευγών παύση νά 
λειτουργή. 

(β) Είς έπιβατηγόν πλοΐον δπου υπάρχει είς μόνον κύριος σταθμός ηλεκτρικής 
ενεργείας, ό κύριος πίναξ διανομής θά τοποθετήται εντός τής αυτής κατακόρυφου 
ζώνης πυρκαϊάς. 'Εάν υπάρχουν πλείονες τοϋ ενός σταθμοί ηλεκτρικής ενεργείας, 
επιτρέπεται δπως ύπάρχη εις μόνον κύριος πίναξ διανομής. 

Κανονισμός 25. 
Πηγή 'Ηλεκτρικής 'Ενεργείας Κινδύνου είς 'Επιβατηγά Πλοία. 

(α) Μία αυτόνομος πηγή ηλεκτρικής ενεργείας κινδύνου θά ύπάρχη άνωθεν τοϋ 
καταστρώματος στεγανών και εκτός τών φωταγωγών τών μηχανών προώσεως. Ή 
θέσις αυτής εν σχέσει προς τήν κυρίαν πηγήν ή πηγάς ηλεκτρικής ενεργείας θά είναι 
τοιαύτη ώστε νά εξασφαλίζεται, κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τήν 'Αρχήν, δτι πυρκαϊά 
ή άλλη ζημία εντός τοΰ χώρου μηχανών, ώς ούτος καθορίζεται είς τήν παράγραφον 
(η) του Κανονισμού 2 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, δέν θά επιδρά έπί τής τροφοδοτή
σεως ή τής διανομής τής ηλεκτρικής ενεργείας κίνδυνου. Δέν θά τοποθετήται αυ
τή πρώραθεν τοϋ διαφράγματος συγκρούσεως. 

(β) Ή διαθέσιμος ενέργεια δέον νά είναι αρκετή διά νά τροφοδότηση πάσας τάς 
υπηρεσίας &ς ή 'Αρχή ήθελε κρίνει ώς αναγκαίας διά τήν άσφάλειαν τών επιβατών 
καί τοΰ πληρώματος εν περιπτώσει κινδύνου, λαμβανομένων δεόντως ύπ' όψιν τών 
υπηρεσιών εκείνων, αΐτινες θά £δει νά λειτουργήσωσι ταυτοχρόνως. 'Ιδιαιτέρα 
προσοχή δέον νά καταβληθή δσον άφορα τόν φωτισμόν κινδύνου είς τους σταθμούς 
τών σωσιβίων λέμβων επί του καταστρώματος και έξωτερικώς τών πλευρών τοΰ 
πλοίου, είς δλους τους διαδρόμους, κλίμακας καί εξόδους, είς τους χώρους μηχα
νών καί εις τάς θέσεις ασφαλείας τάς καθοριζόμενος είς τήν παράγραφον (στ) τοΰ 
Κανονισμού 35 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, είς τήν άντλίαν τήν τροφοδοτούσαν τό 
σύστημα ραντισμού πυρκαϊάς (Sprinkler), είς τους πλοϊκούς φανούς καί είς τους 
φανούς σημάνσεως ημέρας έάν τροφοδοτούνται ύπό τής κυρίας πηγής ενεργείας. 
Ή ενέργεια δέον νά είναι επαρκής διά περίοδον 36 ωρών, εκτός έάν πρόκειται περί 
πλοίων έκτελούντων κανονικώς βραχείς πλόας, οπότε ή "Αρχή δύναται νά δεχθή 
βραχυτέραν περίοδον, έάν κρίνη δτι καί εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην επιτυγχάνεται ό 
αυτός βαθμός ασφαλείας. 
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(γ) Ή πηγή ενεργείας κινδύνου δύναται νά εΐναι, είτε— 
(\) Μία ηλεκτρογεννήτρια κινούμενη ύπό καταλλήλου τύπου κινητήρος, με άνε

ξάρτητον τροφοδότησιν και με έγκεκριμένον σύστημα εκκινήσεως. Το 
χρησιμοποιούμενον καύσιμον δέον νά μη εχη σημεΐον άναφλέξεως κατώ

. τερον των 110 °F (ή 43 °C), ή 
(η) Μία συστοιχία συσσωρευτών, ικανή νά υπηρέτηση το φορτίον κινδύνου χω

ρίς νά χρήζη νέας φορτίσεως και άνευ υπερβολικής πτώσεως της τάσεως. 

(δ)—(ι) "Οταν ή ηλεκτρική ενέργεια κινδύνου λαμβάνεται εκ μιας ηλεκτρογεν
νήτριας, δέον νά γίνη πρόβλεψις και δια τήν ϋπαρξιν προσωρινής πηγής 
ενεργείας κινδύνου διά συστοιχίας συσσωρευτών επαρκούς χωρητικότη
τος:, 

(Ι) Διά τήν τροφοδότησιν του δικτύου φωτισμού κινδύνου συνεχώς επί 
ήμίσειαν ώραν. 

(2) Διά το κλείσιμον τών στεγανών θυρών (έάν αύται λειτουργούν δι* 
ηλεκτρικής ενεργείας), άλλα χωρίς νά είναι άναγκαΐον νά κλεισθώσιν δλαι 
ταυτοχρόνως. 

(3) Διά τήν λειτουργίαν τών ένδεικτών (έάν λειτουργοΰσι δι* ηλεκτρικής 
ενεργείας) οΐτινες δεικνύουσιν έάν αί μηχανοκίνητοι στεγαναι θύραι είναι 
άνοικταί ή κλεισταί, και 

(4) Διά τήν λειτουργίαν τών ηχητικών σημάτων (έάν λειτουργοΰσι δι* 
ηλεκτρικής ενεργείας) ατινα εϊδοποιοΰσιν δτι αί μηχανοκινήτως λειτουργού 
σαι στεγαναι θύραι πρόκειται νά κλείσωσι. 

Ή διάταξις δέον νά είναι τοιαύτη ώστε ή προσωρινή πηγή ενεργείας κιν
δύνου νά δύναται νά τεθή έν λειτουργία αυτομάτως έν περιπτώσει βλάβης 
τής κυρίας πηγής ενεργείας. 

(ϋ) "Οταν ή ηλεκτρική ενέργεια κινδύνου λαμβάνεται εκ συστοιχίας συσσω
ρευτών^ δέον νά ληφθώσι μέτρα διά τήν έξασφάλισιν τής αυτομάτου θέσεως 
έν λειτουργία τοϋ φωτισμού κινδύνου, έν περιπτώσει βλάβης τής κυρίας 
πηγής φωτισμού. 

(ε) Θά τοποθετήται ένδείκτης εντός τοΰ χώρου μηχανών, κατά προτίμησιν έπί 
τοϋ κυρίου πίνακος διανομής, Ινα δεικνύη τήν έκφόρτισιν τής συστοιχίας συσσω
ρευτών, τής προβλεπομένης ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

(στ)—(\) Ό πίναξ διανομής κινδύνου θά τοποθετήται, δσον είναι πρακτικώς δυ
νατόν, πλησίον τής πηγής ενεργείας κινδύνου. 

(η) "Οταν ή πηγή ενεργείας κινδύνου είναι ηλεκτρογεννήτρια, ό πίναξ διανομής 
ασφαλείας θά τοποθετήται εντός του αύτοΰ χώρου τής πηγής ενεργείας 
κινδύνου, έκτος έάν διά τής διατάξεως ταύτης επηρεάζεται έπιβλαβώς ή 
λειτουργία τοϋ πίνακος. 

(Υύ) Συστοιχία συσσωρευτών εγκατεστημένη συμφώνως προς τόν παρόντα 
Κανονισμόν δεν θά τοποθετήται εντός τοϋ αύτοΟ χώρου δπου υπάρχει ό 
κύριος πίναξ κινδύνου. 

(\ν) Ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέπη δπως ό πίναξ διανομής κινδύνου τροφοδο
τήται έκ τοΰ κυρίου πίνακος ύπό κανονικός συνθήκας υπηρεσίας. 

(ζ) Θά λαμβάνωνται μέτρα δπως τό σύνολον τής εγκαταστάσεως κινδύνου δύ
ναται νά λειτουργή δταν τό πλοΐον λάβη έγκαρσίαν κλίσιν 22^ μοιρών και 

ο (ή) διαμήκη κλίσιν 10 μοιρών. 

(η) Θά ύπάρχη πρόβλεψις διά τήν δοκιμήν περιοδικώς τής πηγής ενεργείας κιν
δύνου, καθώς και τής προσωρινής πηγής ενεργείας, έάν ύπάρχη τοιαύτη. Ή τοι 
αύτη δοκιμή θά περιλαμβάνη και τήν δοκιμήν τών αυτομάτων διατάξεων. 
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Κανονισμός 26. 

Πηγή Ηλεκτρικής 'Ενεργείας Κινδύνου εις τα Φορτηγά Πλοία. 

(α) Φορτηγά ττλοΐα 5000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω . 

(\) Εις φορτηγά πλοία 5000 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω, θά ύττάρχη 
μία αυτόνομος ττηγή ενεργείας κινδύνου. Θά είναι τοποθετημένη, τή Ικα
νοποιήσει τής Αρχής , άνωθεν τοΰ ανωτάτου συνεχούς καταστρώματος 
και έκτος τοϋ φωταγωγού των μηχανών, εις τρόπον ώστε ή λειτουργία αυ
τής νά είναι έξησφαλισμένη, εις περίπτωσιν πυρκαϊάς, ή ετέρου συμβεβη
κότος, δπερ ήθελε προκαλέσει βλάβην τής κυρίας ηλεκτρικής εγκαταστά
σεως. . . 

(\'\) Ή διαθέσιμος ενέργεια θά είναι επαρκής διά τήν τροφοδότησιν πασών τών 
υπηρεσιών τάς οποίας ή *Αρχή κρίνει αναγκαίας διά τήν άσφάλειαν απάντων 
τών προσώπων έπ! τοΰ πλοίου είς περίπτωσιν κινδύνου, λαμβανομένων 
ύπ* όψιν τών υπηρεσιών εκείνων αΐτινες δέον νά λειτουργήσωσι συγχρόνως. 
Ιδιαιτέρα προσοχή δέον νά δοθή είς τά εξής : 

(Ι) Είς τον φωτισμον κινδύνου είς τάς θέσεις τών λέμβων έπι τοϋ κα
ταστρώματος και έξωτερικώς τών πλευρών τοϋ πλοίου, πάντας τους δι
αδρόμους, κλίμακας και εξόδους, είς τους χώρους τών κυρίων μηχανών 
και τοϋ χώρου τοϋ κυρίου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, είς τήν γέφυραν 
και το δωμάτιον χαρτών. 

(2) Είς τους κώδωνας κινδύνου. 
(3) Είς τους πλοϊκούς φανούς εάν είναι αποκλειστικώς ηλεκτρικοί και 

είς τον φανόν σημάνσεως ημέρας, εάν ούτος τροφοδοτήται εκ τής κυρίας 
πηγής ηλεκτρικής ενεργείας. 

Ή ενέργεια αΰτη θά είναι επαρκής διά περίοδον 6 ωρών. 
(\ύ) Ή πηγή ενεργείας κινδύνου δύναται νά είναι, είτε— 

(Ι) Μία συστοιχία συσσωρευτών ίκανή νά υπηρέτηση το φορτίον κινδύ
νου, χωρίς νά χρήζη νέας φορτίσεως και άνευ υπερβολικής πτώσεως τής 
τάσεως, ή 

(2) Μία ηλεκτρογεννήτρια κινούμενη ύπό καταλλήλου τύπου κινητήρος 
με άνεξάρτητον τροφοδότησιν καυσίμου και με σύστημα εκκινήσεως έγκε
κριμίνον ύπό τής 'Αρχής. Το χρησιμοποιούμενον καύσιμον δέον νά μή 
εχη σημεΐον άναφλέξεως κατώτερον τών Ι 10 °F (ή 43 °C). 

(Ί\) Θά λαμβάνωνται μέτρα δ π ω ς το σύνολον τής εγκαταστάσεως κινδύνου 
δύναται νά λειτουργή δταν το πλοΐον λάβη έγκαρσίαν κλίσιν 22^ μοιρών 
και (ή) διαμήκη κλίσιν 10 μοιρών. 

(ν) Θα ύπάρχη πρόβλεψις διά τήν δοκιμήν περιοδικώς τής πλήρους εγκαταστά
σεως.κινδύνου. 

(β) Φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος κατωτέρας τών 5000 κόρων : 

(\) Είς φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος κατωτέρας τών 5000 κόρων θά 
ύπάρχη μία αυτόνομος πηγή ενεργείας κινδύνου τοποθετημένη είς θέσιν 
έγκεκριμένην ύπό τής 'Αρχής και ικανής νά τροφοδότη τον φωτισμον ε'ις 
τάς θέσεις χειρισμών καθελκύσεως και ένθέσεως τών σωσιβίων λέμβων, 
τών καθοριζομένων ε ϊ ς τ ά εδάφια (α) (\\), (β) (\\) καί (β) (\\\) τοϋ Κανο
νισμού 19 τοϋ Κεφαλαίου Ρ , επί πλέον δε ε'ις ετέρας υπηρεσίας ώς ή 'Αρχή 
ήθελε κρίνει άναγκαΐον, λαμβανομένου ύπ' δψιν τοΰ Κανονισμού 38 τοΰ 
Κεφαλαίου III. 

(\\) Ή διαθέσιμος ενέργεια δέον νά είναι επαρκής διά περίοδον τουλάχιστον 3 
ωρών. , 

(\η) Τά πλοία ταϋτα υπόκεινται επίσης είς τάς διατάξεις τών εδαφίων (\\\), (\\) 
και (ν) τής παραγράφου (α) τοΰ παρόντος Κανονισμού. 
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Κανονισμός 27. . ; 
Προφυλάξεις δια την Ήλεκτρόπληξίαν, Πυρκαϊάν και Λοιπούς Κινδύνους 

Ηλεκτρικής Προελεύσεως. 

(α) "Επιβατηγά και Φορτηγά Πλοία: ' 
(\)—(Ι) "Ολατά εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτρι

κού έξαρτισμοϋ ατινα δεν προορίζονται νά εύρίσκωνται ύπό τάσιν, άλλ' 
ενδέχεται λόγω σφάλματος νά εΰρεθώσιν ύπό τάσιν, δέον νά είναι προσγει
ωμένα. Πάσ,α συσκευή δέον νά είναι ούτω πως κατεσκευασμένη και εγκα
τεστημένη, ώστε νά αποκλείεται πάς κίνδυνος ατυχήματος υπό όμαλάς 
συνθήκας χρησιμοποιήσεως. 

(2) "Γά μεταλλικά πλαίσια δλων των φορητών ηλεκτρικών λυχνιών, εργα
λείων και ομοίων συσκευών, ατινα άποτελοϋσι μέρος τοΰ ηλεκτρικού έ
ξαρτισμοϋ και ατινα λειτουργοΰσιν ύπό τάσιν άνωτέραν μιας τάξεως ασφα
λείας καθοριζομένης ύπό της "Αρχής, δέον νά είναι προσγειωμένα δια κα
ταλλήλου αγωγού, εκτός εάν ληφθούν ισοδύναμοι προφυλάξεις, καθώς ή 
διά διπλής μονώσεως ή ή διά μετασχηματισμού μόνώσεως. Ή 'Αρχή δύ
ναται νά απαίτηση προσθέτους είδικάς προφυλάξεις διά τάς φορητάς ή
λεκτρικάς λυχνίας, έργαλςϊα ή όμοιας συσκευάς δταν χρησιμοποιούνται 
εντός υγρών χώρων. 

(ή) Οί κύριοι πίνακες διανομής και οί πίνακες διανομής κινδύνου δέον νά είναι 
οϋτω πως εγκατεστημένοι ώστε νά είναι ευκόλως προσιτοί έμπροσθεν και 
όπισθεν, άνευ κινδύνου διά τό υπηρετούν προσωπικόν. Αι πλευραί, τό 
όπισθεν μέρος και οπού απαιτείται τό έμπρόσθιον μέρος αυτών, θά είναι ε
παρκώς προστατευμένα, θ ά ύπάρχωσι μονωτικοί τάπητες ή δικτυωτά 
έμπροσθεν και όπισθεν δπου απαιτείται. 'Εκτεθειμένα μέρη τών ηλεκτρο
φόρων αγωγών προσγειώσεως, τών όποιων ή τάσις υπερβαίνει τήν καθο
ρισθησομένην τάσιν ύπό τής/Αρχής, δέον νά μή εγκαθίστανται έπι τοΰ εμ
πρόσθιου μέρους οιουδήποτε πίνακος διανομής ή πίνακος χειρισμού. 

(\\\)—(Ι) "Οτανχρησιμοποιήται σύστημα διανομής μετ' επιστροφής διά τοΰ σκά
φους, θα λαμβάνωνται είδικαί προφυλάξεις ίκανοποιοΰσαι τήν Αρχήν. 

(2) Ή επιστροφή διά τοΰ σκάφους δεν θά χρησιμοποιήται εις τά δεξαμε
νόπλοια. 

(\ ν)—(Ι) Πάσαι αϊ μεταλλικοί επενδύσεις και ό οπλισμός τών καλωδίων θά εΐνα1 

ήλεκτρικώς συνεχείς και προσγειωμένοι. 
(2) 'Εάν τά καλώδια είναι άνευ επενδύσεως ή οπλισμού και δύναται νά 

ύπαρξη κίνδυνος πυρκαϊάς λόγω σφάλματος έξ ηλεκτρικής αιτίας, ή 'Αρχή 
δύναται νά απαίτηση είδικάς προφυλάξεις. 

(\) Τά εξαρτήματα φωτισμού θά είναι διατεταγμένα οϋτω πως, ώστε νά αποφεύ
γεται ή ϋψωσις θερμοκρασίας ήτις θά ήούνατο νά προξενήση ζη μίαν εις τά 
καλώδια, καθώς και νά εμποδίζεται ή υπερβολική θέρμανσις τών γςιτο
νικών υλικών. 

(ν'ι) Τά καλώδια θά ύποστηρίζωνται κατά τρόπον ώστε νά αποφεύγεται ή φθορά 
εκ τριβής ή άλλης ζημίας. 

( \\\) "Εκαστον χωριστόν κύκλωμα θά προφυλάσσεται εκ βραχυκυκλώματος. "Εκα
στον χωριστόν κύκλωμα θά προφυλάσσεται επίσης έναντι ύπερφορτίσε
ως, εκτός έάν πρόκειται νά έφαρμοσθή ό Κανονισμός 30 τοΰ παρόντος Κε
φαλαίου ή δταν ή "Αρχή έπιτρέπη έξαίρεσιν. Ή επιτρεπομένη έντασις έκα
στου κυκλώματος θά ενδείκνυται μονίμως όμοΰ μέ τά χαρακτηριστικά ή τήν 
τοποθέτησιν τοΰ καταλλήλου μέσου προστασίας έναντι ύπερφορτίσεως. 

(\Υύ) ΑΊ συστοιχίαι συσσωρευτών θά είναι καταλλήλως προφυλαγμένοι, και τά 
διαμερίσματα τά χρησιμοποιούμενα πρωτίστως διά τήν έγκατάστασιν αυ
τών θά κατασκευάζωνται επιμελώς καί θά άερίζωνται επαρκώς. 
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(β) Διά 'Επιβατηγά μόνον Πλοΐα : 
(\) Τά συστήματα διανομής θά είναι οϋτω πως διατεταγμένα ώστε πυρκαϊά εντός 

μιας κατακόρυφου ζώνης διαιρέσεως πυρκαϊάς δεν θά έπηρεάση τάς ουσι
ώδεις υπηρεσίας εντός άλλης κατακόρυφου ζώνης διαιρέσεως πυρκαϊάς. 
Ή άπαίτησις αϋτη θά θεωρήται ώς πληρουμένη εάν τά κύρια κυκλώματα και 
τά κυκλώματα κίνδυνου ατινα διέρχονται διά μιας οιασδήποτε ζώνης, δια
χωρίζωνται συγχρόνως κατακορυφως και οριζοντίως δι* δσον τό δυνατόν 
μεγαλυτέρου χώρου. 

(\\) Τά ηλεκτρικά καλώδια θά είναι μή εύφλεκτου τύπου εγκεκριμένου υπό της 
Αρχής. "Η 'Αρχή δύναται νά απαίτηση υψηλότερον βαθμόν προστασίας 
διά τά ηλεκτρικά καλώδια εντός ώρισμένων χώρων του πλοίου προς πρό
ληψιν πυρκαϊδς ή εκρήξεως. 

(\\\) Είς χώρους εντός των οποίων δυνατόν νά συγκεντροϋνται εύφλεκτα μίγμα
τα αερίων, δέν θά τοποθετήται οιαδήποτε συσκευή ηλεκτρισμού, έκτος έάν 
είναι τύπου μή δυναμένου νά προκαλέση τήν άνάφλεξιν τοϋ εν λόγω μίγμα
τος, ώς έπί παραδείγματι μία συσκευή άλεξίφλογος (αντιεκρηκτική). 

(Ίν) Κύκλωμα φωτισμού εντός άνθρακαποθήκης ή κύτους φορτίου θά έφωδιάζεται 
διά μονωμένου διακόπτου τοποθετουμένου έξωτερικώς του χώρου τούτου. 

(ν) Αί ενώσεις δλων των αγωγών, εξαιρέσει των κυκλωμάτων μεταδόσεως ύπό 
χαμηλήν τάσιν, θά γίνωνται μόνον εντός κιβωτίων ενώσεων ή εντός κιβω
τίων διακλαδώσεων. Πάντα τά κιβώτια ταϋτα ή έτερα εξαρτήματα καλω
δίων θά είναι οϋτω πως κατεσκευασμένα ώστε νά έμποδίζωσι τήν έξάπλω
σιν φλογός εκ τοϋ κιβωτίου ή τοϋ εξαρτήματος. "Οταν χρησιμοποιήται 
ένωσις καλωδίου διά συγκολλήσεως, θά έκτελήται αϋτη δι* εγκεκριμένου 
τρόπου, οϋτως ώστε τό καλώδιον νά διατηρή τάς άρχικάς μηχανικός και 
ηλεκτρικός Ιδιότητας. 

(γ) Διά Φορτηγά Πλοΐα μόνον : 
Συσκευαί υποκείμενοι είς τήν παραγωγήν ηλεκτρικών τόξων, δέον νά μή εγκα

θίστανται εντός διαμερίσματος προοριζομένου πρωτίστως διά τάς συστοιχίας συσ
σωρευτών, έκτος έάν αί συσκευαί αύται είναι τύπου άλεξιφλόγου (αντιεκρηκτικοί). 

Κανονισμός 28. 
Μέσα "Αναποδίσεως Πλοίου. 

(α) 'Επιβατηγά και Φορτηγά Πλοΐα: 
Είς παν πλοΐον ή ισχύς διά τήν άναπόδισιν δέον νά είναι επαρκής, ώστε νά εξα

σφαλίζεται ό έλεγχος τοϋ πλοίου ύφ* δλας τάς κανονικός συνθήκας. 
(β) 'Επιβατηγά πλοΐα μόνον : 
Ή Ικανότης των μηχανών τοϋ πλοίου διά τήν άναστροφήν της διευθύνσεως ώσε

ως της έλικος εντός επαρκούς χρόνου ύπό κανονικός συνθήκας χειρισμών, εϊς τρό
πον ώστε νά φέρη τό πλοΐον είς άκινησίαν εκ της μεγίστης ταχύτητος τοϋ πρόσω, 
θά έξακριβοϋται κατά τήν άρχικήν δοκιμήν. 

Κανονισμός 29. 
Μηχανισμός Κινήσεως Πηδαλίου. 

(α) "Επιβατηγά και Φορτηγά Πλοΐα: 
(\) Πάν πλοΐον δέον νά είναι έφωδιασμένον διά κυρίου και βοηθητικού μηχα

νισμοΰ κινήσεως του πηδαλίου εγκεκριμένου ύπό της 'Αρχής. 
(η) Ό κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου δέον νά είναι έπαρκοϋς αντοχής 

καί Ικανός δπως τό πλοΐον κυβερνάται ε'ις τήν μεγίστην ύπηρεσιακήν ταχύ
τητα. Ό κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου και ό κορμός τοϋ πηδα
λίου θά εχωσι μελετηθή κατά τρόπον ώστε νά μή υφίστανται ζημίαν ε'ις τήν 
μεγίστην ταχύτητα άναποδίσεως τοϋ πλοίου. 
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(\ύ) Ό βοηθητικός μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου δέον νά είναι επαρκούς αντο
χής και δυνάμεως Ικανής, ώστε το πλοΐον νά κυβερνάται με ταχύτητα πλεύ
σιμον και νά είναι εις θέσιν νά τεθή ταχέως εις λειτουργίαν εν περιπτώσει 
ανάγκης. 

(\ν) Ή ακριβής θέσις τοϋ πηδαλίου, έάν τοΟτο κινήται διά μηχανικής ενεργείας, 
θά ενδείκνυται εντός τοϋ κυρίου σταθμού πηδαλιουχίας. 

(7?J 'Επιβατηγά Πλοία μόνον. 
(\) Ό κύριος μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου θά είναι ικανός δπως θέτη τό πη

δάλιον άπό 35 μοίρας τής μιας πλευράς είς τάς 35 μοίρας τής ετέρας πλευράς, 
δταν τό πλοΐον κινήται μέ τήν μεγίστην ύπηρεσιακήν ταχύτητα προς τά πρό
σω. Τό πηδάλιον θά δύναται νά τίθεται άπό 35 μοίρας τής μιας 
πλευράς εις τάς 30 μοίρας τής άλλης πλευράς εντός 28 δευτερολέπτων μέ 
τήν μεγίστην ταχύτητα υπηρεσίας τοΰ πλοίου. 

(η) Ό βοηθητικός μηχανισμός κινήσεως πηδαλίου θά λειτουργή διά μηχανικής 
ενεργείας έπι παντός πλοίου διά τό όποιον ή "Αρχή απαιτεί κορμόν πηδα
λίου τοϋ όποιου ή διάμετρος είς τό ϋψος τοΰ οΐακος εΐναι ανωτέρα των 9 
δακτύλων (ή 22,86 έκατοστομέτρων). 

(ϊή) "Οταν αϊ κινητήριοι μονάδες καΐ αϊ απαιτούμενοι συνδέσεις τοΟ κυρίου μη
χανισμού κινήσεως πηδαλίου έχουσιν έγκατασταθή είς διπλούν κατά τρό
πον Ικανοποιούντα τήν 'Αρχήν, και έκαστη μονάς επιτρέπει είς τον μηχα
νισμόν κινήσεως πηδαλίου νά ίκανοποιή τάς απαιτήσεις του εδαφίου (ι) τής 
παρούσης παραγράφου, δέν θά άπαιτήται βοηθητικός μηχανισμός κινήσεως 
πηδαλίου. 

(Ίν) Όταν ή "Αρχή άπαιτή κορμόν πηδαλίου του οποίου ή διάμεσος είς τό ϋψος 
του οΐακος υπερβαίνει τους 9 δακτύλους (ή 22,86 έκατοσΎόμετρα), δέον δ
πως εγκαθίσταται δεύτερος σταθμός πηδαλιομχίας ε^Ις,θέσιν Ικανοποιού
σαν τήν 'Αρχήν. Τά συστήματα τοΰ χειριστηρίό^,μηχανισμοϋ έξ αποστά
σεως έκ τοϋ κυρίου καθώς και έκ του δευτέρου ςταθμρΟ θά είναι οίίτω πως 
διατεταγμένα και κατά τρόπον ικανοποιούντα τήν 'Αρχήν, ώστε έάν τό έ"ν 
σύστημα άχρηστευθή, τοΟτο δέν θά συνεπάγεται τήν άουναμίαν κυβερνή
σεως τοϋ πλοίου διά του ετέρου συστήματος. 

(ν) Θά προβλέπωνται μέσα ικανοποιούντα τήν 'Αρχήν διά τήν μεταβίβασιν δια
ταγών έκ τής γέφυρας είς τον δεύτερον σταθμόν πηδαλιουχίας. 

(γ) Φορτηγά Πλοία μόνον : 
(\) Ό βοηθητικός μηχανισμός πηδαλίου θά λειτουργή διά μηχανικής ενεργείας 

είς πάν πλοΐον διά τό όποιον ή 'Αρχή απαιτεί κορμόν πηδαλίου τού οποίου 
ή διάμετρος εις τό ϋψος τοϋ οΐακος υπερβαίνει τους 14 δακτύλους (ή 35,56 
έκατοστόμετρα). 

(η) Ό τ α ν αί κινητήριοι μονάδες καΐ αϊ συνδέσεις τών μηχανισμών κινήσεως 
υπάρχουν εγκατεστημένοι είς διπλοϋν κατά τρόπον Ικανοποιούντα τήν 'Αρ
χήν, καΐ έκαστος τούτων πληροί τό εδάφιον (ϊή) τής παραγράφου (α) τοϋ 
παρόντος Κανονισμού, δέν θά άπαιτήται βοηθητικός μηχανισμός κινήσεως 
πηδαλίου, ύπό τόν δρον δτι ο'ι είς διπλοϋν μηχανισμοί καΐ συνδέσεις αυτών 
λειτουργούντες συγχρόνως, πληροϋσι τους δρους τοϋ εδαφίου ( i i j τής πα
ραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

Κανονισμός 30. 

Ηλεκτρικοί καΐ Ήλεκτροϋδραυλικοι Μηχανισμοί Κινήσεως Πηδαλίου. 
(α) 'Επιβατηγά και Φορτηγά Πλοία : 
Ένδεΐκται λειτουργίας τών κινητήρων τών ηλεκτρικών και ήλεκτροϋδραυλικών 

μηχανισμών κινήσεως πηδαλίου θά τοποθετούνται είς κατάλληλον χώρον έγκρινό
μενον ύπό τής 'Αρχής. 
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(β) Πάντα τα 'Επιβατηγά Πλοία (οιασδήποτε ολικής χωρητικότητος) και τά Φορ
τηγά Πλοία 'Ολικής Χωρητικότητος 5000 κόρων και άνω. 

(\) Ηλεκτρικοί και ήλεκτροϋδραυλικο'ι μηχανισμοί κινήσεως πηδαλίου θα τρο
φοδοτούνται ύπό δύο κυκλωμάτων αγομένων εκ τοΰ κυρίου πίνακος δια
νομής. Έν εκ των κυκλωμάτων δύναται νά διέρχηται διά τοΰ πίνακος δια
νομής κινδύνου, εάν ύπάρχη τοιούτος. "Εκαστον κύκλωμα θά είναι ίκα
νόν νά τροφοδότη πάντας τους κινητήρας οΐτινες κανονικώς εϋρηνται συν
δεδεμένοι μετ' αύτοϋ και οΐτινες λειτουργούν συγχρόνως. "Οταν προβλέ
πωνται διατάξεις εναλλαγής εντός τοΰ οίακιαστηρίου,αΐτινεςέπιτρέπουσιν 
είς έκάτερον των κυκλωμάτων νά τροφοδότη ενα κινητήρα ή συνδυασμόν 
κινητήρων, ή ικανότης εκάστου κυκλώματος θά επαρκή διά τάς αυστηρό
τερος συνθήκας φορτίου. Τά κυκλώματα θά χωρίζωνται καθ' δλον το μή
κος αυτών δι' αποστάσεως δσον το δυνατόν μεγαλύτερος. 

(Υι) Τά προαναφερόμενα κυκλώματα καί οί κινητήρες δεν θά προστατεύωνται 
παρά μόνον εναντίον βραχυκυκλώματος. 

(γ) Φορτηγά Πλοία 'Ολικής χωρητικότητος μικρότερος τών 5000 κόρων. 
(Ί) "Οταν ή ηλεκτρική ενέργεια είναι ή μόνη πηγή ενεργείας διά τον κυριον μη

χανισμόν και τον βοηθητικόν μηχανισμόν κινήσεως πηδαλίου, θά τηρούνται 
αί διατάξεις α'ι προβλεπόμενοι ύπό τών εδαφίων (Ί) και (Υι) τής παραγράφου 
()ί)τού παρόντος Κανονισμού. Έν τούτοις, δταν ό βοηθητικός μηχανισμός 
κινήσεως πηδαλίου κινήται ύπό κινητήρος δστις κυρίως χρησιμοποιείται 
δι' άλλος υπηρεσίας, α'ι διατάξεις τής παραγράφου (β) (Υι) δύναται νά μή 
έφαρμόζωνται απ' ευθείας, ύπό τον δρον δτι ή 'Αρχή μένει 'ικανοποιημένη 
εκ τών διατάξεων προστασίας. 

(Υι) ΟΊ κινητήρες κυρίου μηχανισμού κινήσεως πηδαλίου ηλεκτρικού ή ή
λεκτροϋδραυλικοϋ, καθώς και τά κυκλώματα τά τροφοδοτοΰντα αυτούς δεν 
θά προστατεύωνται παρά μόνον εναντίον βραχυκυκλώματος. 

Κανονισμός 31. 
Πετρέλαιον Καύσεως χρησιμοποιούμενον εϊς 'Επιβατηγά Πλοϊα. 

Δεν θά χρησιμοποιήται κινητή ρ εσωτερικής καύσεως διά μόνιμον έγκατάστασιν 
επί επιβατηγού πλοίου διά την λειτουργίαν τοΰ οποίου απαιτείται καύσιμον έχον ση
μεϊον άναφλέξεως ίσον ή μικρότερον τών 110 °F (ή 43 °C). 

Κανονισμός 32 
θέσις τών Εγκαταστάσεων Κινδύνου έπι τών Επιβατηγών.Πλοίων 

Ή ηλεκτρική πηγή ενεργείας κινδύνου, αί άντλίαι πυρκαϊας κινδύνου, αί 
άντλίαι κύτους κινδύνου, α'ι συστοιχίαι φυαλών διοξειδίου του; άνθρακος διά 
την σδέσιν πυρκαϊάς, καθώς καί αί λοιπαί εγκαταστάσεις κινδύνου, ουσιώδεις 
διά τήν άσφάλείαν τοΰ πλοίου, δεν θά εγκαθίστανται εις έπιδατηγόν πλοΐον 
πρώραθεν του διαφράγματος συγκρούσεως.'* 

Κανονισμός 33 
Επικοινωνία μεταξύ Γέφυρας καί Μηχανοστασίου. 

Πάντα τά πλοία δέον νά έφοδιάζωνται διά δύο μέσων άτινα θά επιτρέπουν 
τήν διαδίέασιν διαταγών από τής γέφυρας προς το μηχανοστάσιον. Τό εν τών 
μέσων τούτων θά είναι ό τηλέγραφος μηχανής. 
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ΜΕΡΟΣ Δ' . ΠΡΟΣΤΑΣ,ΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 
Οι Κανονισμοί 34 μέχρι 52 τοΰ Μέρους Δ' εφαρμόζονται εις επιβατηγά πλοία 

μεταφέροντα περισσοτέρους των 36 επιβατών. Οι Κανονισμοί 35 και 53 εφαρ
μόζονται εις επιβατηγά πλοία μεταφέροντα ουχί περισσοτέρους των 36 επιβα
τών. ΟΙ Κανονισμοί 35 και 54 εφαρμόζονται εις φορτηγά πλοία ολικής χωρητι
κότητος 4000 κόρων και άνω. 

Κανονισμός 34 
Γενικά 

(α) Ό σκοπός του Μέρους τούτου είναι ή έπίτευξις τοΰ μεγίστου πρακτι
κώς δυνατού βαθμού προστασίας των πλοίων κατά της πυρκαϊας διά κανονι
σμού τών λεπτομερειών της διατάξεως καΐ της κατασκευής αυτών. ΑΙ τρεις 
βασικαί άρχαί εις τάς όποιας υπόκεινται οί κανονισμοί οδτοι εΐναι : 

(Ι) ό διαχωρισμός τών χώρων ένδιαιτήσεως έκ του λοιπού πλοίου δι' ορια
κών διαφραγμάτων εχόντων θερμικήν και κατασκευαστικήν άντοχήν, 

.(ΙΙ)'"'.·'ό εντοπισμός, ή σβέσις ή ό έλεγχος οιασδήποτε πυρκαϊας εντός του 
χώρου δπου αυτή έξεδηλώθη, 

. ( I I I ) ή προστασία τών μέσων διαφυγής. , 
(β) Τό σκάφος, τά ύπερκατασκευάσματα και τά ΰπερστεγάσματα θά διαι

ρούνται είς κυρίας κατακόρυφους ζώνας διά διαφραγμάτων Κλάσεως «Α> (ως 
ταύτα περιγράφονται είς την παράγραφον (γ) του Κανονισμοΰ 35 του παρόν
τος Κεφαλαίου) και αΐτινες υποδιαιρούνται περαιτέρω δι' ομοίων διαφραγμά
των, τά όποια σχηματίζουν τά οριακά προστατευτικά χωρίσματα τών χώρων 
και ατινα συνιστούν τάς κατακόρυφους προσβάσεις και τά οριακά χωρίσματα 
τών χώρων ένδιαιτήσεως άπό τους χώρους τών μηχανών, φορτίου, υπηρετικών 
χώρων και άλλων. Επιπροσθέτως, και είς συμπλήρωσιν τών συστημάτων περι
πολίας, τών συστημάτων αναγγελίας πυρκαϊας και τών συσκευών σδέσεως 
πυρκαϊας τών καθοριζομένων υπό του Μέρους Ε' τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, 
είτε μία τών ακολούθων μεθόδων προστασίας, είτε εις συνδυασμός τών μεθό
δων τούτων κατά την εγκρίσιν τής 'Αρχής, θά εφαρμόζεται εντός τών χώρων 
ένδιαιτήσεως και τών υπηρετικών χώρων^ προς τον σκοπόν αποφυγής τής δια
δόσεως άρξαμένης πυρκαϊας έκτος του χώρου είς δν αΰτη έξεδηλώθη;. 

Μέθοδος Ι. Κατασκευή εσωτερικών διαχωριστικών διαφραγμάτων Κλά
σεως «Β» (καθώς ταύτα καθορίζονται είς τήν παράγραφον (δ) του Κανονισμού 
35 του παρόντος Κεφαλαίου) γενικώς άνευ εγκαταστάσεως συστήματος έλεγ
χου ή αυτομάτου συστήματος ραντιστήρος (σπρίνκλερ) εντός τών χώρων ένδι
αιτήσεως καΐ τών υπηρετικών χώρων. 

Μέθοδος II. Έγκατάστασις αυτομάτου συστήματος ραντιστήρος και αυτο
μάτου συστήματος αναγγελίας, πυρκαϊας διά τόν Ιλεγχον καΐ σβέσιν τής πυρ
καϊας είς πάντα τά διαμερίσματα δπου υπάρχει πιθανότης νά έκδηλωθή πυρ
καϊά, άνευ ούδενός γενικώς περιορισμού δσον άφορα τόν τύπον τών εσωτερικών 
διαχωριστικών διαφραγμάτων εντός τών ούτω προστατευομένων χώρων. 

Μέθοδος III . Σύστημα ύποδιαιρέσεως είς τό έσωτερικόν έκαστης κυρίας 
κατακόρυφου ζώνης διά χρησιμοποιήσεως διαφραγμάτων Κλάσεως «Α» ή 
<rB», κατανεμημένων αναλόγως τής σπουδαιότητος, τών διαστάσεων και τής 
φύσεως τών διαφόρων διαμερισμάτων, μετ' αυτομάτου συστήματος έλεγχου 
τής πυρκαϊας είς δλα τά διαμερίσματα δπου υπάρχει πιθανότης εκδηλώσεως 
πυρκαϊάς και μετά περιορισμένης χρησιμοποιήσεως εύκαύστων και λίαν εύφλε
κτων υλικών και επιπλώσεων, άλλα, γενικώς, άνευ εγκαταστάσεως αυτομάτου 
ουστήματος ραντιστήρος. 

"Οταν συντρέχη λόγος, εις τους τίτλους ή τους υποτίτλους τών Κανονισμών 
τοΰ Μέρους τούτου τοΰ παρόντος Κεφαλαίου εμφαίνεται είς τίνα ή τίνάς Μεθό
δους εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τοΰ Κανόνος. 
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Κανονισμός 35 
'Ορισμοί 

"Οπου έν τω παρόντι Κεφαλαίω αναφέρονται αί κατωτέρω εκφράσεις, δέον 
νά έρμηνεύωνται ώς ακολούθως : 

(α) «"Ακαυστον ύλικόν» σημαίνει ύλικόν δπερ δέν καίεται οϋτε αποδίδει 
εύφλεκτους ατμούς είς άρκετήν ποσότητα, δια νά άναφλεγώσιν υπό δοκιμα
στικής φλογός δταν θερμανθούν είς θερμοκρασίαν περίπου 1382° F (ή 750° C). 
Παν άλλο ύλικόν θεωρείται ώς «καύσιμον ύλικόν». 

(6) Δοκιμή πυρός τυποποιημένη (στάνταρτ), είναι ή δοκιμή κατά τήν 
οποίαν δείγματα διαφραγμάτων ή καταστρωμάτων, έχοντα έπιφάνειαν 50 τε
τραγωνικών ποδών (ή 4,65 τετραγωνικών μέτρων) περίπου και ϋψος 8 ποδών 
(ή 2,44 μέτρων) ομοιάζοντα δσον τό δυνατόν περισσότερον προς τήν προβλε
πομένην κατασκευήν καΐ περιλαμβανόντων, έάν είναι πρόσφορον, ένα τουλάχι
στον άρμόν, εκτίθενται εντός δοκιμαστικού κλιβάνου εις σειράν μεταβολών της 
θερμοκρασίας, αΐτινες, συναρτήσει του χρόνου, είναι περίπου αί έξης : 

Είς τό τέλος τών πρώτων 5 α' λεπτών 1000°F (ή 538°C) 
» » » » » 10 » 1300°F (ή 704°C) 
» » » » » 30 » 1550°F (ή 843°C) 
» » » » » 60 » 1700°F (ή 927°C) 

(γ) Τμήματα κλάσεως «Α» ή Πυρίμαχα, είναι τά τμήματα τά αποτελούμενα 
έκ διαφραγμάτων και καταστρωμάτων, άτινα πληρούν τους κάτωθι δρους : 

(Ι) Νά είναι κατεσκευασμένα έκ χάλυβος ή\έξ άλλου Ισοδυνάμου ύλικου. 
( I I ) Νά είναι επαρκώς ενισχυμένος. 
( I I I ) Νά είναι ούτω πως κατεσκευασμένα ώστε νά δύνανται νά παρεμπο

δίζουν τήν δίοδον καπνού και φλογών μέχρι τέλους της τυποποιημένης 
δοκιμής (στάνταρντ) διαρκείας μιας ώρας. 

(IV) Νά έχωσι τόν ύπό της 'Αρχής καθοριζόμενον βαθμόν μονώσεως, λαμ
βανομένης ύπ* δψιν της φύσεως τών γειτνιαζόντων χώρων. Έ ν γένει, 
οσάκις τοιαύτα διαφράγματα και καταστρώματα απαιτείται νά σχημα
τίζωσι πυρίμαχα τμήματα μεταξύ χώρων, έκάτερος τών οποίων περιέ
χει γειτνιάζουσας ξυλίνας κατασκευάς, ξυλίνας επενδύσεις ή άλλο 
εΰκαυστον ύλικόν, δέον νά είναι ούτω πως μονωμένα, ώστε οίαδήποτε 
δψις και άν έκτεθή είς τήν τυποποιημένην δοκιμήν πυρός έπί μίαν ώραν, 
ή μέση θερμοκρασία της μή εκτεθειμένης δψεως νά μή ύψωθή είς οίαν
δήποτε στιγμήν κατά τήν διάρκειαν της δοκιμής περισσότερον τών 250° 
F (ή 139° C) υπέρ τήν άρχικήν θερμοκρασίαν, καΐ ούτε ή θερμοκρασία 
είς οιονδήποτε σημεΐον τής δψεως, περιλαμβανομένου οίουδήποτε 
άρμοϋ, νά ύψωθή περισσότερον τών 325° F (ή 180° C) υπέρ τήν άρχι
κήν θερμοκρασίαν. Ή μόνωσις δύναται νά μειωθή ή νά καταργηθή 
εντελώς είς μέρη δπου ή 'Αρχή θεωρεί δτι υπάρχει μειωμένος κίνδυνος 
πυρκαϊας. 

Ή 'Αρχή δύναται νά απαίτηση τήν δοκιμήν ενός προτύπου διαφράγματος ή 
καταστρώματος ίνα βεβαιωθή δτι τούτο ανταποκρίνεται είς τους αναφερομέ
νους ανωτέρω δρους δσον άφορα τήν άντοχήν και τήν ϋψωσιν1 τής θερμοκρα
σίας αυτού. 

(δ) Τμήματα κλάσεως «Β» ή επιβραδυντικά τής μεταδόσεως του πυρός είναι 
τά τμήματα τά αποτελούμενα έκ διαφραγμάτων άτινα είναι ούτω πως κατε
σκευασμένα, ώστε νά δύνανται νά παρεμποδίζουν τήν δίοδον φλογός μέχρι του 
τέλους τής πρώτης ημισείας ώρας τής δοκιμής πυρός στάνταρντ. Έπί πλέον, 
δέον νά έχουν ένα βαθμόν μονώσεως, κατά τήν έγκρισιν τής 'Αρχής, λαμβανο
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μένης ύπ' δψιν της φύσεως των γειτνιαζόντων χώρων. Έ ν γένει, οσάκις απαι
τείται δττως τοιαύτα διαφράγματα σχηματίζουν τμήματα επιβραδυντικά του 
πυρός μεταξύ των διαμερισμάτων, δέον να εΐναι κατεσκευασμένα έκ τοιούτου 
ύλικοΟ ώστε "οιαδήποτε δψις καΐ άν έκτεθή κατά τήν πρώτη ν ήμίσειαν ώραν της 
δοκιμής πυρός στάνταρντ, ή μέση θερμοκρασία έπί της μή εκτεθειμένης δψεως 
νά μή ύψωθή εις οιανδήποτε στιγμήν κατά τήν διάρκειαν της δοκιμής περισσό^ 
τερον των 250° F (ή 139° C) υπέρ τήν άρχικήν θερμοκρασίαν καΐ οΰτε ή θερ
μοκρασία είς οιονδήποτε σημεΐον της δψεως, περιλαμβανομένου οιουδήποτε 
άρμου θά ύψωθή περισσότερον τών 405° F (ή 223° C) υπέρ τήν άρχικήν θερμο
κρασίαν. Διά τά φατνώματα τά όποια είναι κατεσκευασμένα έξ άκαύστου 
ύλικοΟ θά άπαιτηται δπως ό ανωτέρω περιορισμός της υψώσεως της θερμο
κρασίας έφαρμόζηται κατά τά πρώτα δεκαπέντε λεπτά της δοκιμής πυρός 
στάνταρντ, άλλ* ή δοκιμή θά εξακολούθηση μέχρι συμπληρώσεως της ημισείας 
ώρας κατά τόν συνήθη τρόπον, ίνα δοκιμασθή ή αντοχή του φατνώματος! Πάντα 
τά υλικά τά χρησιμοποιούμενα διά τήν κατασκευήν και τήν άνέγερσιν τών 
άκαύστων τμημάτων κλάσεως «Β» θά είναι έξ άκαύστου ύλικοΟ. "Η μόνωσις 
δύναται νά μειωθή ή νά καταργηθή εντελώς εις μέρη δπου ή 'Αρχή θεωρεί δτι 
υπάρχει μειωμένος κίνδυνος πυρκαϊας. Ή Αρχή δύναται νά απαίτηση τήν δο
κιμή ν ενός προτύπου διαφράγματος Ινα βεβαιωθή δτι ανταποκρίνεται είς τους 
ανωτέρω αναφερομένους δρους, δσον άφορα τήν άντοχήν και τήν υψωσιν της 
θερμοκρασίας τούτοι}. 

(ε) Κατακόρυφοι κύριαι Ζώναι είναι αί ζώναι αΐτινες σχηματίζονται έκ της 
διαιρέσεως του σκάφους, τών ύπερκατασκευασμάτων καΐ τών ύπερστεγασμά
των διά πυριμάχων τμημάτων κλάσεως «Α», τών οποίων τό μέσον μήκος άνω
θεν οίουδήποτε καταστρώματος δεν υπερβαίνει γενικώς τους 131 πόδας (ή 40 
μέτρα). 

(στ) Σταθμοί Έλεγχου είναι οί χώροι εντός τών οποίων είναι τοποθετημένοι 
αί ραδιοτηλεγραφικαΐ συσκευαΐ ή τά κύρια δργανα ναυσιπλοΐας ή αί κεντρικαί 
συσκευαι έλεγχου πυρκαϊας ή ή ηλεκτρογεννήτρια κινδύνου. 

(ζ) Χώροι Ένδιαιτήσεως εΐναι οί κοινόχρηστοι χώροι, οί διάδρομοι, οί χώροι 
υγιεινής, οί θαλαμίσκοι, τά γραφεία, τά διαμερίσματα πληρώματος, τά κομ
μωτήρια, τά απομονωμένα κυλικεία και ερμάρια υπηρεσίας και παρόμοιοι 
χώροι. 

(η) Κοινόχρηστοι Χώροι εΐναι οί χώροι ένδιαιτήσεως, οΐτινες χρησιμοποιούν
ται ως προθάλαμοι, τραπεζαρίαι, αίθουσαι και παρόμοιοι μονίμως περίκλει
στοι χώροι. 

(θ) Χώροι Υπηρετικοί είναι οί χρησιμοποιούμενοι διά μαγειρεία, τά κυλι
κεία, αί άποθήκαι (εξαιρέσει τών απομονωμένων κυλικείων και ερμαρίων), 
οί χώροι ταχυδρομείου και άξιων και παρόμοιοι χώροι καΐ οί προσβάσεις είς 
τοιούτους χώρους. 

(ι) Χώροι φορτίου είναι πάντες οί χώροι οί χρησιμοποιούμενοι διά φορτία 
(περιλαμβανομένων τών πετρελαιοδεξαμενών φορτίου) και οί οχετοί οί άγοντες 
εις τους χώρους τούτους. 

(ια) Χώροι Μηχανών, περιλαμβάνουν δλους τους χώρους τους χρησιμοποι
ούμενους διά τάς μηχανάς προώσεως, βοηθητικά μηχανήματα ή ψυκτικά μηχα
νήματα, λέβητας, αντλίας, συνεργεία, ήλεκτρομηχανάς, μηχανήματα αερισμού 
καΐ κλιματισμού, τους σταθμούς παραλαβής πετρελαίου και παρομοίους χώ
ρους και οχετούς άγοντας είς τους χώρους τούτους.. 

(ιβ) Χάλυψ ή άλλα ισοδύναμα 'Υλικά. "Οπου απαντάται ή φράσις «Χάλυψ 
ή άλλα ισοδύναμα υλικά», αί λέξεις «Ισοδύναμα υλικά» σημαίνουν παν ύλικόν, 
τό όποιον άφ* έαυτου ή κατόπιν γενομένης μονώσεως, παρουσιάζει ιδιότητας 
κατασκευαστικάς και αντοχής Ισοδυνάμους προς τάς του χάλυβος κατά τό τέ
λος της εφαρμοζόμενης δοκιμής πυρός (π.χ. τό αλουμίνιον μετά καταλλήλου 
μονώσεως). 
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( ι γ ) Χαμηλή έξάπλωσις φλογός σημαίνει δτι ή οϋτω περιγραφόμενη επιφά

νεια θα άνθίσταται επαρκώς εις τήν έξάπλωσιν της φλογός λαμβανομένου υπ' 
όψιν τοΰ κινδύνου πυρκαϊάς εντός των άφορώντων διαμερισμάτων.· τούτου καθο

ριζομένου δια καταλλήλου τρόπου δοκιμής της εγκρίσεως της 'Αρχής. 

Κανονισμός 36 
Κατασκευή (Μέθοδοι Ι, II και I I I ) 

(α) Μέθοδος Ι 
Τό σκάφος, τα ύπερκατασκευάσματα, τά δ ιαφράγματα τοΰ σκάφους, τα κα

ταστρώματα και τά ύπερστεγάσματα θά κατασκευάζωνται έκ χάλυβος ή έξ 
άλλου Ισοδυνάμου υλικού. 

(β) Μέθοδος II 
( Ι ) Τό σκάφος, τά ύπερκατασκευάσματα, τά δ ιαφράγματα του σκάφους, 

τ ά καταστρώματα και τά ύπερστεγάσματα θά κατασκευάζωνται έκ 
χάλυβος ή έξ άλλου Ισοδυνάμου υλικοί}. 

( I I ) "Οταν εφαρμόζεται προστασία κατά πυρκαϊας, συμφώνως προς 
τήν Μέθοδον II , τά ύπερκατασκευάσματα δύνανται, παραδε ί γματος 
χάριν, νά κατασκευάζωνται έκ κράμματος αλουμινίου, ύπό τον δρον 
δτι : 

(1) Κατά τήν ϋψωσιν της θερμοκρασίας τοΰ μεταλλικού σώματος των δια
φραγμάτων κλάσεως «Α», δταν ταΰτα υπόκεινται ε'ις τήν δοκιμήν πυρός στάν
ταρντ, θά λαμβάνωνται υπ' δψιν a t μηχανικά·, ιδιότητες τοΰ ύλικοΰ. 

(2) θ ά εγκαθίσταται σύστημα αυτομάτου ραντιστήρος πληροΰν τους δρους 
της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (ζ) τοΰ Κανονισμού 59 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(3) θ ά λαμβάνωνται μέτρα, ώστε έν περιπτώσει πυρκαϊάς, αί διατάξεις διά 
τήν στοιβασίαν, τήν καθέλκυσιν και τήν έπιβίβασιν εντός των σωσιβίων λέμβων 
παραμένουν τόσον αποτελεσματικοί δσον εις τήν περίπτωσιν κατασκευής των 
ύπερκατασκευασμάτων έκ χάλυβος. 

(4) At άναφωτίδες και ο'ι φωταγωγο ί των λεβητοστασίων και μηχανοστα

σίων θά είναι κατεσκευασμένοι έκ χάλυβος με επαρκή μόνωσιν, τά δε έπ' αυ

τών ανοίγματα, έάν υπάρχουν τοιαύτα, θά είναι καταλλήλως διατεθειμένα και 
προφυλαγμένα ίνα εμποδίζουν τήν έξάπλωσιν τοΰ πυρός. 

( γ ) Μέθοδος I I I 
( Ι ) Τό σκάφος, τά ύπερκατασκευάσματα, τά διαφράγματα τοΰ σκάφους, 

τ ά καταστρώματα και τά ύπερστεγάσματα θά κατασκευάζωνται έκ 
χάλυβος ή έξ άλλου ισοδυνάμου ύλικοΰ. 

(Ι Γ) "Οταν εφαρμόζεται προστασία κατά πυρκαϊας συμφώνως προς τήν 
Μέθοφον I I I , τά ύπερκατασκευάσματα δύνανται, παραδε ίγματος χά

ριν, νά κατασκευάζωνται έκ κράμματος αλουμινίου, ύπό τόν δρον δτι : 
(1) Κατά τήν ϋψωσιν της θερμοκρασίας τοΰ μεταλλικού σώματος των δια

φραγμάτων κλάσεως «Α», δταν ταΰτα υπόκεινται εις τήν δοκιμήν πυρός στάν
ταρντ, θά λαμβάνωνται ύπ' δψιν αί μηχανικαί1 ιδιότητες τοΰ ύλικοΰ. 

(2) Ή ποσότης τοΰ χρησιμοποιουμένου εύκαύστου ύλικοΰ είς τά αντίστοιχα 
μέρη τοΰ πλοίου θά μειοΰται καταλλήλως κατά τρόπον Ίκανοποιοΰντα τήν 'Αρ
χήν. At όροφαί (δηλ. a t επενδύσεις των καταστρωμάτων) θά είναι έξ άκαύ
στου ύλικοΰ. 

(3) θ ά λαμβάνωνται μέτρα ώστε, έν περιπτώσει πυρκαϊας, αί διατάξεις διά 
τήν στοιβασίαν, τήν καθέλκυσιν καί τήν έπιβίβασιν εντός των σωσιβίων λέμβων, 
παραμένουν τόσον αποτελεσματικά! δσον εις τήν περίπτωσιν κατασκευής των 
ύπερκατασκευασμάτων έκ χάλυβος. 

(4) ΑΊ άναφωτίδες καί οί φωταγωγο ί των λεβητοστασίων καί μηχανοστα
σίων θά είναι κατεσκευασμένοι έκ χάλυβος με επαρκή μόνωσιν, τά δέ έπ' αυ
τών ανοίγματα, έάν υπάρχουν τοιαύτα, θά εΐναι καταλλήλως διατεθειμένα καί 
προφυλαγμένα ίνα εμποδίζουν τήν έξάπλωσιν τοΰ πυρός. 
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Κανονισμός 37 
Κατακόρυφοι ΚΟριαι Ζώναι (Μέθοδοι Ι. II και I I I ) 

(α) Τό σκάφος, τα ύπερκατασκευάσματα και τά ύπερστεγάσματα θα διαι
ρούνται εις κατακόρυφους κυρίας ζώνας. Αϊ βαθμίδες καΐ αί έσοχαί θά έλατ
ιουνται είς τό ελάχιστον, άλλ* δταν αύται απαιτούνται ή κατασκευή των θά 
είναι ή των δ ιαφραγμάτων Κλάσεως «Α». 

(6) Έ φ ' δσον είναι πρακτ ικώς δυνατόν, τά δ ιαφράγματα τ ά περικλείοντα 
τάς κατακόρυφους κυρίας ζώνας άνωθεν του καταστρώματος στεγανών, θά 
είναι έν συνεχεία προς τά στεγανά δ ιαφράγματα ύποδιαιρέσεως, τά κείμενα 
ευθύς κάτωθεν του καταστρώματος στεγανών. 

( γ ) Τά δ ιαφράγματα ταύτα θά έκτείνωνται από καταστρώματος είς κατά
στρωμα και μέχρι τών πλευρών του πλοίου ή μέχρις άλλων ορίων. 

(δ) ΈιτΙ πλοίων προοριζομένων δι' είδικούς σκοπούς, καθώς τά μεταφέροντα 
αυτοκίνητα ή σιδηροδρομικά οχήματα, έπί τών οποίων ή κατασκευή τοιούτων 
δ ιαφραγμάτων αντίκειται προς τόν σκοπόν διά τον όποιον τά πλοΐα ταύτα προο
ρίζονται, θά αντικαθίστανται άπό ισοδύναμα μέσα διά τόν έ'λεγχον και τόν 
έ\αοπισμόν της πυρκαϊας υπό την είδικήν εγκρισιν της 'Αρχής. 

Κανονισμός 38 
'Ανοίγματα είς δ ιαφράγματα Κλάσεως /<Α» 

(Μέθοδος Ι, II και I I I ) 
(α) "Οταν τά τμήματα Κλάσεως «Α» διαπερώνται διά την δίοδον ηλεκτρι

κών καλωδίων, σωλήνων, οχετών, α γ ω γ ώ ν κ.λ.π., διαδοκίδων, ζυγών ή άλλων 
μερών της κατασκευής, θά λαμβάνωνται μέτρα δπως μή έξασθενίζεται ή αν
τοχή τούτων κατά της πυρκαϊας . 

(β) Είς α ε ρ α γ ω γ ο ύ ς και οχετούς διερχόμενους διά δ ιαφραγμάτων της κα
τακόρυφου κυρίας ζώνης, θά τοποθετούνται φράκται έφωδιασμένοι διά καταλ
λήλων μέσων έλεγχου, δυναμένων νά χειρίζονται έπιτοπίως έξ αμφοτέρων τών 
όψεων τών διαφραγμάτων». Αί θέσεις χειρισμού θά είναι ευπρόσιτοι και σεση
μασμένοι δι ' ερυθρού χρώματος , θ ά υπάρχουν δεΐκται δεικνύοντες τό άνοικτόν 
ή κλειστόν τών φρακτών. 

( γ ) 'Εξαιρέσει τών ανοιγμάτων καταμετρήσεως τών πλοίων καί τών στο
μίων μεταξύ τών χώρων φορτίου, αποθηκών και αποσκευών, ώς καί μεταξύ 
τών χώρων τούτων καί τών εκτεθειμένων καταστρωμάτων, πάντα τά ανοίγμα
τα θά έφοδιάζωνται διά μονίμως προσηρτημένων μέσων κλεισίματος, τών όποι
ων ή αντοχή εις τό πυρ θά ει ναι τόσον τουλάχιστον αποτελεσματική, δση ή τών 
τμημάτων έπί τών όποιων ευρίσκονται. "Οταν τά δ ιαφράγματα Κλάσεως «Α» 
διαπερώνται ύπό ανοιγμάτων καταμετρήσεως, τά μέσα κλεισίματος αυτών θά 
είναι χαλύβδινα ελάσματα. 

(δ) Ή κατασκευή πασών τών θυρών καί τών πλαισίων αυτών είς τά τμήματα 
Κλάσεως «Α», ώς καί τά μέσα συγκρατήσεως αυτών δταν είναι κλεισταί, θά 
προσφέρουν άντίστασιν εναντίον πυρκαϊας, καθώς και είς τήν δίοδον καπνού 
καί φλογών, κατά τρόπον δσον τό δυνατόν πρακτικώς ίσοδύναμον προς τήν 
προσφερομένην ύπό τών δ ιαφραγμάτων έπί τών οποίων αί θύραι ευρίσκονται. 
Δεν απαιτείται δπως αί στεγαναί θύραι φέρουν μόνωσιν. 

(ε) 'Εκάστη θύρα δέον νά δύναται νά άνοίγηται έξ έκατέρας πλευράς ύπό 
ενός μόνον -κροσώτιου. Αί θύραι πυρκαϊας έπί τών δ ιαφραγμάτων εντός της 
κατακόρυφου κυρίας ζώνης, έκτος τών στεγανών θυρών, θά είναι αύτοκλειο
μένου τύπου μετά απλού καί εύκολου μέσου απελευθερώσεως αυτών άπό της 
ανοικτής θέσεως. Αί θύραι αύται δέον νά είναι εγκεκριμένου τύπου καί σχε
δίου, ό δέ μηχανισμός αυτομάτου κλεισίματος θά εΐναι ικανός νά κλείη τήν θύ
ρα\> εναντίον κλίσεως 3ιΛ μοιρών άνθισταμένης είς τό κλείσιμον. 
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Κανονισμός 39 

Διαφράγματα κείμενα εντός των Κατακόρυφων Κυρίων Ζωνών 

(Μέθοδοι Ι και I I I ) ' 

(α) Μέθοδος Ι 

( Ι ) "Ολα τα περικλείοντα δ ιαφράγματα , εντός των χώρων ένδιαιτήσεως, 
. έκτος εκείνων τα όττοΐα απαιτούνται νά εΐναι δκχφράγματα Κλάσεως 

«Α», θά κατασκευάζωνται ώς τμήματα Κλάσεως «Β» έξ άκαύστων 
υλικών, τα όποια δμως δύνανται νά έπικαλύπτωνται ύπό εύκαύστων 
υλικών, συμφώνως προς τόν Κανονισμόν 48 του παρόντος Κεφαλαίου. 
Τά ανοίγματα τών θυρών και τα παρεμφερή ανο ίγματα θά έχουν τρό
πον κλεισίματος αρμόζοντα προς τόν τύπον του δ ιαφράγματος έπί του 
οποίου ευρίσκονται». 

( I I ) "Ολα τά δ ιαφράγματα τών διαδρόμων θά έκτείνωνται άπό καταστρώ
ματος εις κατάστρωμα. Α ν ο ί γ μ α τ α αερισμού δύνανται νά επιτρέπον
ται εις τάς θύρας έπί τών δ ιαφραγμάτων κλάσεως «Β» και κατά προ· 
τίμησιν εις το κάτω μέρος. "Ολα τά λοιπά περικλείοντα δ ιαφράγμα
τα θά έκτείνωνται κατακόρυφος άπό καταστρώματος είς κατάστρωμα 
και έγκαρσίως μέχρι της πλευράς του πλοίου ή μέχρι άλλων εγκαρ
σίων ορίων, έκτος έάν υπάρχουν επιστρώσεις ή επενδύσεις έξ άκαύ
στου υλικού, αΐτινες εξασφαλίζουν την συνέχισιν προστασίας άπό πυρ
καϊας, οπότε είς την περίπτωσιν ταύτην δύνανται νά καταλήγουν είς 
τάς επιστρώσεις ή τάς επενδύσεις. 

(β) Μέθοδος I I I 

( Ι ) Ε ν τ ό ς τών χώρων ένδιαιτήσεως, τά περικλείοντα δ ιαφράγματα , έκτος 
εκείνων τά όποια απαιτούνται νά είναι τμημάτων κλάσεως «A»( θά κα
τασκευάζονται ώς τμήματα κλάσεως «Β» καΐ θά είναι έξ άκαύστου 
ύλικου, άλλα δύνανται νά έπικαλύπτωνται δι' εύκαύστου υλικού, συμφώ
νως προς τόν Κανονισμόν 48 του παρόντος Κεφαλαίου. Τά διαφράγ
ματα ταύτα θά σχηματίζουν £ν συνεχές δίκτυον δ ιαφραγμάτων επι
βραδυντικών της μεταδόσεως πυρκαϊάς , εις τό έσωτερικόν του οποίου 
ή επιφάνεια οίουδήποτε διαμερίσματος δέν θά ύπερβαίνη γεν ικώς τους 
1300 τετραγωνικούς πόδας (ή 120 τετραγωνικά μέτρα) μέ άνώτατον 
δριον τους 1600 τετραγωνικούς πόδας (ή 150 τετραγωνικά μέτρα) . 
ΤαΟτα θά έκτείνωνται άπό καταστρώματος είς κατάστρωμα. Πάντα 
τά ανο ίγματα τών θυρών και τά παρεμφερή ανοίγματα θά έ'χουν τρό
πον κλεισίματος αρμόζοντα προς τόν τύπον του δ ιαφράγματος έπί του 
οποίου ευρίσκονται. 

( I I ) "Εκαστος κοινόχρηστος χώρος επιφανείας μεγαλυτέρας τών 1600 τε
τραγωνικών ποδών (ή 150 τετραγωνικών μέτρων) θά περικλείεται 
ύπό τμημάτων κλάσεως «Β'» έξ άκαύστου υλικού. 

( I I I ) Ή μόνωσις τών τμημάτων κλάσεως *Α» και κλάσεως Β. , έκτος εκεί 
νων ατινα συνιστούν τόν διαχωρισμόν τών κατακόρυφων κυρίων ζωνών, 
τών σταθμών έλεγχου, τών περιφραγμάτων τών κλιμάκων, και τών δια
δρόμων, δύναται νά παραλειφθή έκεΐ δπου τά τμήματα αποτελούν τό 
έξωτερικόν μέρος του πλοίου ή δταν τό παρακείμενον διαμέρισμα δέν 
παρουσιάζη κίνδυνον πυρκαϊας. 
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( IV) "Ολα τά δ ιαφράγματα των διαδρόμω\ θά είναι των τμημάτων κλά
σεως Β^ και θά έκτείνωνται άπό καταστρώματος εις κατάστρωμα. 
ΑΙ επιστρώσεις αυτών, έάν υπάρχουν, θά είναι έξ άκαύστου υλικού. 
Δύνανται νά έπιτρέπωνται ανοίγματα αερισμού έπί των θυρών, κατά 
προτίμησιν εις το κάτω μέρος. Πάντα τά λοιπά διαχωριστικά δια
φράγματα θά έκτείνωνται επίσης κατακορύφως άπό καταστρώματος είς 
κατάστρωμα και έγκαρσίως μέχρι της πλευράς τοΰ πλοίου ή μέχρι 
άλλων έγκαρσ 'ων ορίων, έκτος έάν υπάρχουν έ π σ ' ρ ώ σ ε ι ς ή επενδύ
σεις έξ άκαύστου υλικού" οπότε εις την παρ^ντωσιν τσύτην τά δια
φράγματα δύνανται νά καταλήγουν εις τάς επιστρώσεις ή τας επεν
δύσεις. 

(V) Τά τμήματα κλάσεως «Β», έκτος εκείνων διά τά όποια απαιτείσαι νά 
εΐναι έξ άκαύστου υλικού, θά έχουν πυρήνα έξ άκαύστου υλικού ή θά 
εΐναι συνθέτου τύπου περιέχοντος εσωτερικά στρώματα έκ φύλλων 
αμιάντου ή' έκ παρομοίου άκαύστου υλικού. Ή 'Αρχή δύναται δμως 
νά έγκρίνη άλλα υλικά άνευ άκσύστων π'υρτΊνων υπό την πρόβλεψιν 
δτι εξασφαλίζονται ισοδύναμοι 'ιδιότητες επιβραδυντικοί της μεταδό
σεως του πυρός. 

Κανονισμός 40 
Διαχωρισμός των Χώρων Ένδιαιτήσεως ύπό τους Χώρους Μηχανών, 

Φορτίου και Υπηρετικούς 
(Μέθοδοι Ι, II και I I I ) 

Τά περικλείοντα δ ιαφράγματα και τά καταστρώματα άτινα χωρίζουν τους 
χώρους ένδιαιτήσεως άπό τους χώρους μηχανών, φορτίου και υπηρετικούς, θά 
κατασκευάζωνται ώς τμήματα κλάσεως «Α». Τά δ ιαφράγματα και τά κατα
στρώματα ταύτα θά έχουν βαθμόν μονώσεως έγκεκριμένον π α ρ ά της 'Αρχής, 
λαμβανομένης ύπ' δψιν της φύσεως των γειτνιαζόντων χώρων. 

Κανονισμός 41 
Επιστρώσε ις Καταστρωμάτων (Μέθοδοι Ι, II καΐ I I I ) 

Αι πρώται στρώσεις της έπιστρώσεως των καταστρωμάτων εντός των χώ
ρων ένδιαιτήσεως, των σταθμών έλεγχου, των κλιμάκων και των διαδρόμου 
θά εΐναι έξ εγκεκριμένου υλικού μή ευκόλως άναφλεγομένου.. 

Κανονισμός 42 
Προστασία Κλιμάκων εντός Χώρων Ένδιαιτήσεως και 'Υπηρετικών 

(Μέθοδοι Ι, II και I I I ) 
(α) Μέθοδοι Ι καΐ I I I 

( Ι ) "Ολαι αί κλίμακες θά έχουν χαλύβδινον σκελετόν, έκτος έάν ή 'Αρχή 
έγκρίνη τήν χρήσιν άλλου ισοδυνάμου υλικού καΐ θά ευρίσκονται 
εντός περιφράκτων χώρων αποτελουμένων έκ τμημάτων κλάσεως «Α;» 
μετ' αποτελεσματικών μέσων κλεισίματος ε'ις δλα τά ανο ίγματα άπό 
του κατωτάτου καταστρώματος ένδιαιτήσεως μέχρι τουλάχιστον ενός 
ϋψους άπό τού όποιου είναι απ ' ευθείας εύπρόσιτον το άνοικτόν κατά
στρωμα, έκτος των ακολούθων εξαιρέσεων : 

(1) Κλΐμαξ μεταξύ δύο μόνον καταστρωμάτων δεν απαιτείται νά 
είναι περίφρακτος ύπό τήν πρόβλεψιν δτι ή άκεραιότης του καταστρώ
ματος εξασφαλίζεται διά καταλλήλων διαφραγμάτων ή θυρών εις το 
εν κατάστρωμα. 

(2) Κλίμακες δύνανται νά εγκαθίστανται άνευ περιφράγματος εντός 
κοινοχρήστου χώρου, ύπό τήν πρόβλεψιν δτι θά ευρίσκωνται έξ ολο

κλήρου εντός του χώρου τούτου. 
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(11) Τά περιφράγματα των κλιμάκων θα έχουν απ' ευθείας έπικοινωνίαν 
μετά των διαδρόμων και θα είναι επαρκούς επιφανείας δια την απο
φυγήν συνωστισμοΟ, λαμβανομένου ύπ' Οψιν του άριθμοΰ των προσώ
πων άτινα ενδεχομένως θά χρησιμοποιήσουν ταΟτα εις περίπτωσιν κιν
δύνου, καΐ θά περιλαμβάνουν, δσον εΐναι πρακτικώς δυνατόν, όλιγω
τέρους χώρους ένδιαιτήσεως ή άλλον χώρον περίκλειστον, εντός του 
οποίου δύναται νά έκδηλωθή πυρκα'ΐά. 

( I I I ) Τά περικλείοντα τό κλιμακοστάσιον διαφράγματα θά έχουν βαθμόν 
μονώσεως έγκεκριμένον υπό της 'Αρχής, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής 
φύσεως των παρακειμένων χώρων. Τά μέσα κλεισίματος των ανοιγ
μάτων έπί των περιφραγμάτων των κλιμάκων θά έχουν τόσην τουλά
χιστον άντοχήν εις τό πυρ, δσην τά διαφράγματα έπί των οποίων ευρί
σκονται τά ανοίγματα» Αί θύραι, έκτος των στεγανών θυρών, θά είναι 
αύτοκλείστου τύπου, ώς απαιτείται διά τά διαφράγματα της κατακό
ρυφου κυρίας ζώνης, συμφώνως προς τόν Κανονισμόν 38 του παρόντος 
Κεφαλαίου. 

(6) Μέθοδος I I 

Αι κύριαι κλίμακες θά έχουν χαλύβδινον σκελετόν, έκτος έάν ή Αρχή έγκρί
νη τήν χρήσιν άλλων καταλλήλων υλικών, τά όποια όμου μετά συμπληρωμα
τικών μέσων προστασίας άπό πυρκαΐάς και (ή) μέσων σβέσεως πυρκαϊάς, 
είναι κατά τήν γνώμην της Αρχής Ισοδύναμα προς τοιαύτην κατασκευήν, θά 
περιλαμβάνονται δέ εντός περιφραγμάτων αποτελουμένων έκ διαφραγμάτων 
Κλάσεως «Α» και μετά αποτελεσματικών μέσων κλεισίματος πάντων τών 
ανοιγμάτων άπό του κατωτάτου καταστρώματος ένδιαιτήσεως μέχρι τουλάχι
στον ενός ύψους άπό του οποίου είναι άπ' ευθείας εύπρόσιτον τό άνοικτόν κα
τάστρωμα, έκτος τών ακολούθων εξαιρέσεων : 

(1) Κλΐμαξ μεταξύ δύο μόνον καταστρωμάτων δεν απαιτείται νά 
είναι περίφρακτος, ύπό τήν πρόβλεψιν δτι ή άκεραιότης του καταστρώ
ματος εξασφαλίζεται διά καταλλήλων διαφραγμάτων ή θυρών εις τό 
£ν κατάστρωμα. 

(2) Κλίμακες δύνανται νά εγκαθίστανται άνευ περιφράγματος εντός 
κοινοχρήστου χώρου, ύπό τήν πρόβλεψιν δτι θά εύρίσκωνται έξ ολο
κλήρου εντός του χώρου τούτου. 

( I I ) Τά περιφράγματα τών κλιμάκων θά έχουν άπ' ευθείας έπικοινωνίαν 
μετά τών διαδρόμων καΐ θά εΐναι επαρκούς επιφανείας προς αποφυ
γήν συνωστισμού, λαμβανομένου ύπ* δψιν του αριθμού τών προσώπων 
άτινα ενδεχομένως θά χρησιμοποιήσουν ταύτα εις περίπτωσιν κινδύνου, 
και θά περιλαμβάνουν, δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, όλιγωτέρους 
χώρους ένδιαιτήσεως ή άλλον χώρον περίκλειστον εντός του οποίου δύ
ναται νά έκδηλωθη πυρκαϊά. 

( I I I ) Τά περικλείοντα τό κλιμακοστάσιον διαφράγματα θά έ'χουν βαθμόν 
μονώσεως έγκεκριμένον ύπό τής 'Αρχής, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής 
φύσεως τών παρακειμένων χώρων. Τά μέσα κλεισίματος τών ανοιγμά
των έπί τών περιφραγμάτων τών κλιμάκων θά έχουν τόσην τουλάχι
στον άντοχήν εις τό πυρ, δσην τά διαφράγματα έπί τών οποίων ευρί
σκονται τά ανοίγματα. Αί θύραι, έκτος τών στεγανών θυρών, θά εΐναι 
αύτοκλείστου τύπου, ώς απαιτείται διά τά διαφράγματα τής κατακό
ρυφου κυρίας ζώνης, συμφώνως προς τόν Κανονισμόν 38 του παρόντος 
Κεφαλαίου. 
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( IV) Βοηθητικά! κλίμακες, συγκεκριμένως έκεΐναι αΐτινες δεν αποτελούν 
μέρος των μέσων διαφυγής των απαιτουμένων ύπό τοΰ Κανονισμού 68 
του παρόντος Κεφαλαίου και αϊτινες συνδέουν δύο μόνον καταστρώ
ματα, θα έχουν χαλύβδινον σκελετόν, έκτος έάν ή Α ρ χ ή έγκρίνη, εις 
είδικάς περιστάσεις, τήν χρήσιν άλλου ύλικοΰ, δεν απαιτείται όμως 
νά ευρίσκονται εντός περιφραγμάτων ύπό τήν πρόβλεψιν δτι ή άκε
ραιότης τοϋ καταστρώματος διατηρείται δια της εγκαταστάσεως αυ
τομάτου συστήματος ραντιστήρος είς τάς βοηθητικός κλίμακας. 

Κανονισμός 43 
Προστασία 'Ανελκυστήρων ( Ε π ι β α τ ώ ν και Υπηρεσίας) Κατακόρυφων Ό χ ε τ ώ ν 
Φωτισμού και 'Αερισμού κ.λ.π., εντός Χώρων Ένδιαιτήσεως καΐ Υπηρετικών 

(Μέθοδοι 1, II και I I I ) 
(α) Οι οχετοί ανελκυστήρων επιβατών και υπηρεσίας, οι κατακόρυφοι οχε

τοί δια τόν φωτισμόν και άερισμόν τών χώρων επιβατών κ.λ.π., θά αποτελούν
ται έκ τμημάτων Κλάσεως «Α». Αί θύραι θά είναι έκ χάλυβος ή έξ άλλου 'ισο
δυνάμου υλικού και δταν κλείωνται θά εξασφαλίζεται αντοχή είς το πύρ τόση 
τουλάχιστον δση ή τών σχετικών έπί τών όποιων ευρίσκονται. 

(β) Οι οχετοί ανελκυστήρων θά είναι διατεταγμένοι κατά τρόπον ώστε νά 
εμποδίζεται ή διέλευσις καπνού και φλογών έξ ενός ύποφράγματος είς έτερον 
και θά είναι έφωδιασμένοι διά μέσων κλεισίματος άτινα θά επιτρέπουν τόν 
Ιίλεγχον διελεύσεως ρεύματος αέρος και καπνού. Ή μόνωσις τών όχετών ανελ
κυστήρων οΐτινες ευρίσκονται εντός τών περιφραγμάτων κλιμάκων δέν είναι 
υποχρεωτική. 

(γ ) "Οταν ό οχετός φωτισμού ή αερισμού συγκοινωνή μεθ' ενός ή περισσο
τέρων ύποφραγμάτων και κατά τήν γνώμην της 'Αρχής είναι ένδεχόμενον κα
πνός και φλόγες νά διέλθουν έξ ενός ύποφράγματος είς έτερον, δέον νά εγκα
τασταθούν καπνοφράκται καταλλήλως τοποθετημένοι, είς τρόπον ώστε ε'καστος 
χώρος νά δύναται νά άπομονωθή είς περίπτωσιν πυρκαϊάς . 

(δ) Πάντες οι άλλοι οχετοί (π.χ. δι' ηλεκτρικά καλώδια) θά είναι κατα
σκευασμένοι είς τρόπον ώστε νά μή επιτρέπουν τήν δίοδον είς το πύρ άπό ενός 
ύποφράγματος ή διαμερίσματος εις ε'τερον. 

Κανονισμός 44 
Προστασία Σ τ α θ μ ώ ν 'Ελέγχου (Μέθοδοι Ι, Ι Ι και I I I ) 

Οι σταθμοί έλεγχου θά εΐναι κεχωρισμένοι άπό τοΰ υπολοίπου πλοίου διά 
διαφραγμάτων Κλάσεως «Α» και καταστρωμάτων. 

Κανονισμός 45 
Προστασία 'Αποθηκών κ.λ.π. (Μέθοδοι Ι, II και I I I ) 

Τά περικλείοντα δ ι α φ ρ ά γ μ α τ α τών αποθηκών αποσκευών, τών χώρων ταχυ
δρομείου, τών αποθηκών εφοδίων, χρωμάτων και φανών, τών μαγειρείων και 
παρεμφερών χώρων, θά είναι τμήματα Κλάσεως «Α». Χώροι περιέχοντες εφό
δια εξαιρετικώς εύφλεκτα θά είναι διατεταγμένοι κατά τρόπον ώστε νά περιο
ρίζουν είς τό ελάχιστον τόν κίνδυνον διά τους έπιβάτας ή τό πλήρωμα είς περί
πτωσιν πυρκαϊάς. 

Κανονισμός 46 
Παράθυρα και Παραφωτίδες (Μέθοδοι Ι, II και I I I ) 

(α) "Ολα τά παράθυρα και αί παραφωτίδες έπί τών δ ιαφραγμάτων τών δια
χωριζόντων χώρους ένδιαιτήσεως άπό τό ϋπαιθρον, θά κατασκευάζονται μετά 
χαλύβδινων πλαισίων ή έξ άλλου ισοδυνάμου υλικού. Ή υελος θά συγκρατή
ται διά μεταλλικής άρμοκαλύπτρας . 



470 

(β) "Ολα τά παράθυρα και αϊ παραφωτίδες έπι των διαφραγμάτων εντός 
χώρων ένδιαιτήσεως θα κατασκευάζωνται κατά τρόπον ώστε να διατηρούνται 
αί απαιτήσεις άκεραιότητος του τύπου των δ ιαφραγμάτων έπι των οποίων εΐνα' 
τοποθετημένα. 

( γ ) Ε ν τ ό ς χώρων περιλαμβανόντων (1) κυρίας μηχανάς προώσεως, ή (2) 
πετρελαιολέβητας, ή' (3) βοηθητικάς μηχανάς εσωτερικής καύσεως ολικής ιπ

ποδυνάμεως 1000 ίππων ή περισσοτέρων, θά λαμβάνωνται τά ακόλουθα μέτρα : 
( Ι ) Αί άναφωτίδες θά δύνανται νά κλείωνται έκ του εξωτερικού του χώρου. 

( I I ) Αί άναφωτίδες αί έχουσαι ύέλινα φατνώματα θά εφοδιάζονται δι* εξω
τερικών χαλύβδινων καλυμμάτων, ή έξ άλλου υλικού, μονίμως προσηρ
τη μένων. 

( I I I ) Παν παράθυρον έπιτρεπόμενον υπό της 'Αρχής έπι των φωταγωγών 
τοιούτων χώρων, θά είναι μονίμως κλειστού τύπου και θά εφοδιάζεται 
διά εξωτερικού χαλύβδινου καλύμματος, ή έξ άλλου ισοδυνάμου υλι
κού μονίμως προσηρτημένου. 

( IV) Είς τ ά παράθυρα και τάς άναφωτίδας τ ά ς άναφερομένας εις τά εδά
φια ( Ι ) , ( I I ) καΐ ( Μ Ι ) της παρούσης παραγράφου , θά χρησιμοποιή
ται ϋελος ενισχυμένου διά σύρματος τύπου. 

Λ Κανονισμός 47 

Συστήματα 'Αερισμού (Μέθοδοι Ι, II και I I I ) 

(α) ΑΙ κύριαι ε ίσαγωγα ί και έξαγωγα ΐ πάντων των συστημάτων αερισμού 
θά πρέπει, είς περίπτωσιν πυρκαϊάς, νά κλείωνται έκ του εξωτερικού του εξυ
πηρετουμένου χώρου, Γενικώς, ol ανεμιστήρες θά εΐναι διατεταγμένοι εις τρό
πον ώστε οί οχετοί αερισμού, οι καταλήγοντες είς διαφόρους χώρους, νά εύρί
σκωνται εντός τής κατακόρυφου κυρίας ζώνης. 

(β) "Ολος ό τεχνητός αερισμός, εξαιρουμένου του αερισμού των χώρων φορ
τίου και των μηχανών και οιονδήποτε έναλλακτικόν σύστημα αερισμού το 
όποιον δύναται νά άπαιτηθή υπό τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) του παρόντος Κανονι
σμού, θά εφοδιάζεται διά κυρίων διακοπτών αίς τρόπον ώστε πάντες οί ανεμι
στήρες νά δύνανται νά κρατηθούν έκ μιας έκ τών δύο χωριστών θέσεων, αϊτινες 
θά κείνται είς δσον είναι πρακτικώς δυνατόν μεγαλυτέραν μεταξύ αυτών άπό
στασιν. Δύο κύριοι διακόπται θά προβλέπονται διά τον τεχνηιόν άερισμόν τόν 
εξυπηρετούντα τους χώρους μηχανών, έκ τών οποίων ό εις θά δύναται νά χει
ρισθή έκ θέσεως κειμένης έξωτερικώς του χώρου μηχανών. 

( γ ) θ ά προβλέπεται ικανοποιητική μόνωσις τών εξαγωγ ικών οχετών τών 
μαγειρείων, όταν οδτοι διέρχωνται διά μέσου χωρούν ένδιαιτήσεως, 

(δ) θ ά λαμβάνοντα ι πάντα τά μέτρα άτινα είναι πρακτικώς δυνατά, σχε
τ ικώς προς τους σταθμούς έλεγχου τους κείμενους υπό τό κατάστρωμα και 
έξωτερικώς τών χώρων μηχανών, ίνα εξασφαλίζεται ή διατήρησις τού αερι
σμού, τής όρατότητος και τής απουσίας καπνού, είς τρόπον ώστε, είς περίπτω
σιν πυρκαϊας , αϊ μηχανα'ι και αί υπάρχουσα", εντός τών χώρων αυτών συσκευαϊ 
νά δύνανται νά παρακολουθούνται και νά εξακολουθούν νά λειτουργούν ικανο
ποιητικώς, θ ά προβλέπωνται εναλλακτικά και εντελώς χωριστά μέσα χορη
γήσεως αέρος διά τους έν λ ό γ ω σταθμούς έλεγχου . Αί ε ίσαγωγαί αέρος είς 
τάς δύο π η γ ά ς τροφοδοτήσεως θά είναι διατεταγμένα· εκ: τρόπον ώστε νά έλατ
τούται είς τό ελάχιστον ό κίνδυνος άναρροφήσεως καπνού συγχρόνωο ύπό αμ
φοτέρων. Κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής, δεν θά άπαιτήται νά έφαρ 'όζωντσι αί 
απαιτήσεις αύται είς γώρους κείμενους έπι ά^ο·κτο0 καταστρώ^σ^ ' τ και εξά
γονται είς τούτο, ή έάν προβλέπωνται διατάξεις επιτόπιοι; κλεισίματος 'ίσης 
αποδόσεως. 
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Κανονισμός 48 

Λεπτομέρειαι κατασκευής (Μέθοδοι Ι και I I I ) 

(α) Μέθοδος Ι 
'Εξαιρέσει των χώρων φορτίου, ταχυδρομείου, αποσκευών, ή έψυγμένων δια

μερισμάτων υπηρετικών χώρων, πάσαι αί επενδύσεις αί ύποκείμεναι πήχεις, αί 
επιστρώσεις και αί μονώσεις θά είναι έξ άκαύστου υλικού. Ό ολικός δγκος 
των εύκαύστων επιφανειακών επενδύσεων, σκαλισμάτων, διακοσμήσεως και δια
κοσμητικών επιστρώσεων εντός χώρου ένδιαιτήσεως ή' εντός κοινοχρήστου χώ
ρου δέν θά ύπερβαίνη δγκον Ίσοδύναμον προς τον μιας διακοσμητικής έπιστρώ
σεως πάχους ενός δεκάτου του δακτύλου (ή 2.54 χιλιοστόμετρα) , καλυπτού
σης την ολικήν έπιφάνειαν τών τοιχωμάτων καΐ τής οροφής. Πασαι αί εκτε
θειμένοι έπιφάνειαι εντός διαδρόμων ή εντός περιφραγμάτων κλιμάκων καΐ 
εντός κρυπτών και δυσπρόσιτων χώρων, θά είναι έξ ύλικου έχοντος χαρακτηρι
στικά χαμηλής εξαπλώσεως φλογός. 

(β) Μέθοδος I I I 

Ή χρήσις παντός είδους εύκαύστων υλικών, ώς ξύλων, μη ύποστάντων άντι
ψλεκτικήν κατεργασίαν, διακοσμητικών επιστρώσεων, επενδύσεων, παραπετα
σμάτων, ταπήτων κ.λ.π., θά περιορίζεται δσον είναι ευλογον και πρακτικόν. 
Εις μεγάλους κοινοχρήστους χώρους, αί ύποκείμεναι πήχεις και τά υποστη
ρ ί γματα εις τάς επενδύσεις και επιστρώσεις θά είναι έκ χάλυβος ή έξ ισοδυνά
μου ύλικου. "Ολαι αί εκτεθειμένοι έπιφάνειαι εντός διαδρόμων ή εντός περι
φραγμάτων κλιμάκων και εις κρυπτούς ή δυσπρόσιτους χώρους θά είναι έξ 
ύλικου έχοντος χαρακτηριστικά χαμηλής εξαπλώσεως φλογός. 

Κανονισμός 49 

Διάφοροι Λεπτομέρειαι (Μέθοδοι Ι, II καί I I I ) 

'Απαιτήσεις εφαρμοζόμενοι εις δλα τά μέρη του πλοίου 

(α) Χρώματα, βερνίκια καί παρεμφερή παρασκευάσματα έχοντα βάσιν την 
νιτροκυτταρίνην ή άλλην λίαν ευφλεκτον βάσιν δέν θά χρησιμοποιούνται. 

(β) Σωλήνες διερχόμενοι διά τμημάτων κλάσαων «Α» ή «Β» θά εΐναι έξ ύλι
κου εγκεκριμένου ύπό τής 'Αρχής, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής θερμοκρασίας 
εις τήν οποίαν τά τμήματα ταύτα απαιτείται νά ανθίστανται. Σωλήνες διοχε
τεύοντες πετρέλαιον ή εύφλεκτα υ γ ρ ά θά είναι έξ ύλικου εγκεκριμένου ύπό 
τής 'Αρχής, λαμβανομένου ύπ' δψιν του κινδύνου πυρκαϊάς. Δέν θά χρησιμο
ποιούνται υλικά ευκόλως προσβαλλόμενα ύπό τής θερμότητος διά τήν κατα
σκευήν τών εύδιαίων έξαγόντων εις τήν θάλασσαν, ε ξ α γ ω γ ώ ν υγιεινής και 
άλλων σωλήνων οΐτινες εξάγουν πλησίον τής Ίσαλου γραμμής καί δπου ή 
φθορά του ύλικου εις περίπτωσιν πυρκαϊάς δύναται νά προκαλέση κίνδυνον 
κατακλύσεως. 

'Απαιτήσεις εφαρμοζόμενοι ε'ις τους χώρους ένδιαιτήσεως καί τους υπηρετικούς. 

(Υ) 0) Τ α διάκενα τά περικλεισμένα όπισθεν τών επιστρώσεων, φατνωμά
των καί επενδύσεων θά υποδιαιρούνται καταλλήλως ύπό καλώς 
έφαρμοζόντων διαχωρισμάτων αέρος, κειμένων εις μεταξύ αυτών 
άπόστασιν ουχί μεγαλυτέρον τών 45 ποδών (ή 13,73 μέτρων) . 

(Μ) . Κατά \ήν κατακόρυφον διεύθυνσιν οι χώροι ο δ τ η , περιλαμβάνον
τες καί τους χώρους όπισθεν τών επενδύσεων τών κλιμάκων, οχε
τών κ.λ.π., θά κλείωνται εις δλα τά καταστρώματα. 
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(δ) Ή κατασκευή των οροφών και των διαφραγμάτων θα είναι τοιαύτη, 
ώστε νά έπιτρέπη εις τάς ομάδας ελέγχου πυρκαϊάς να ανακαλύπτουν καπνόν 
προερχόμενον έκ κρυπτών και απρόσιτων χώρων, χωρίς νά μειοΰιαι ή άποτε
λεσματικότης της προστασίας κατά του πυρός( έκτος έάν κατά την γνώμη ν της 
Αρχής δέν ύπάρχη κίνδυνος εκδηλώσεως πυρκαϊάς εις τους χώρους τούτους. 

(ε) Αί κρυπτά! έπιφάνειαι πάντων τών διαφραγμάτων, επενδύσεων, φατνω
μάτων, κλιμάκων, υποκειμένων ξύλινων πήχεων κ.λ.π. εντός τών χώρων ένδιαι
τήσεως θά έχουν χαρακτηριστικά βραδείας εξαπλώσεως φλογός. 

(στ) Ηλεκτρικά σώματα θερμάνσεως, έάν χρησιμοποιούνται, δέον νά είναι 
προσηρμοσμένα εις μόνιμον θέσιν καΐ κατεσκευασμένα κατά τρόπον ώστε νά 
περιορίζουν είς τό ελάχιστον τους κινδύνους πυρκαϊάς. Τά σώματα ταύτα θερ
μάνσεως δέν θά έχουν τό θερμαΐνον στοιχεΐον έκτεθειμένον εις τρόπον ώστε 
Ιματισμός, παραπετάσματα ή παρεμφερή υλικά νά δύνανται νά περικαίωνται 
ή νά άναφλεγώσιν έκ τής θέρμότητος του στοιχείου. 

Κανονισμός 50 
Κινηματογραφικά! Ταινίαι (Μέθοδοι Ι( II κα! I l l ) 

Ταινίαι έ'χουσαι ώς βάσιν τήν κυτταρίνην δέν θά χρησιμοποιούνται είς τάς.έπί 
πλοίων κινηματογραφικός εγκαταστάσεις. 

Κανονισμός 51 
Αύτόματον Σύστημα Ραντιστήρος κα! Συστήματα 'Αναγγελίας 

κα! Έλεγχου Πυρκαϊάς 
Έπί πλοίων έπ! τών οποίων εφαρμόζεται ή Μέθοδος Ι Ι, θά εγκαθίσταται αύ

τόματον σύστημα ραντιστήρος (σπρίνκλερ) κα! σύστημα αναγγελίας πυρκαϊας, 
τύπου εγκεκριμένου κα! πληρουντος τάς απαιτήσεις του Κανονισ'Όϋ 59 του Κε
φαλαίου τούτου κα! τά συστήματα ταύτα θά έχουν τοιαύτην διάταξιν είς τρόπον 
ώστε νά προστατεύουν απαντάς τους κλειστούς χώρους τους προοριζόμενους, 
διά τήν χρήσιν κα! έξυπηρέτησιν τών επιβατών ή του πληρώματος εξαιρέσει 
τών χώρων εκείνων, οΐτινες δέν παρουσιάζουν ουσιώδη κίνδυνον πυρκαϊας. 

Κανονισμός 52 
Αυτόματα Συστήματα 'Αναγγελίας κα! Έλεγχου Πυρκσϊάς (Μέθοδος I I I ) 

Έ π ! πλοίων έπ! τών όποιων εφαρμόζεται ή Μέθοδος 11 Ι θά εγκαθίσταται σύ* 
στημα έλεγχου πυρκαϊας εγκεκριμένου τύπου κα! έχον τοιαύτην διάταξιν ώστε 
νά είναι δυνατόν νά έλεχθή ή ϋπαρξις πυρκαϊας είς πάντας τους κλειστούς χώ
ρους, τους προοριζόμενους διά τήν χρήσιν κα! έξυπηρέτησιν τών επιβατών f\ 
πληρώματος (εξαιρέσει τών χώρων οΐτινες δέν παρουσιάζουν ουσιώδη κίνδυνον 
πυρκαϊας) και νά δύναται αυτομάτως νά έπισημαίνη είς ϊν ή περισσότερα ση
μεία f\ σταθμούς δπου οί αξιωματικό! κα! τά μέλη του πληρώματος δύνανται 
νά αντιληφθούν δσον τό δυνατόν ταχύτερον τήν πυρκαϊάν ή τήν έπισήμάνσιχ 
πυρκαϊας, καθώς κα! τήν θέσιν αυτής. 

Κανονισμός 53 
Επιβατηγά πλοία μεταφέροντα ουχί περισσοτέρους τών 36 Επιβατών 

(α) Πλοία μεταφέροντα ουχί περισσοτέρους τών 36 επιβατών θά πληρούν, 
έπ! πλέον προς τά καθοριζόμενα διά του Κανονισμού 35 του παρόντος Κεφα
λαίου κα! τους Κανονισμούς 36, 37, 38, 40, 41, 43 (α), 44, 45, 46, 49 (α), (β) και 
(στ) και 50 του παρόντος Κεφαλαίου. "Οπου υπό τών ανωτέρω αναφερομένων 
Κανονισμών απαιτούνται μεμονωμένα τμήματα Κλάσεως Α», ή 'Αρχή δύναται 
νά έγκρίνη μείωσιν τοΰ βαθμού μονώσεως. κάτωθεν του καθοριζομένου ύπό του 
εδαφίου (γ) (IV) του Κανονισμού 35 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 
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(β) Επιπροσθέτως -npoc τή\ συμμόμφωσιι προς τού(. Κανονισμούς τους ανα
φερομένους εις την ταράγραφοι ( α ) , θα εφαρμόζονται και αί κατωτέρω δια
τάξεις 

(1) "Ολαι αί κλίμακες και τα μέσα διαφυγής εντός των χώρων ένδιαιτή
σεως και των υπηρετικών, θά είναι έκ χάλυβος ή έξ άλλου καταλλή
λου υλικού. 

( I I ) Ό τεχνητός αερισμός τών χώρων μηχανών θά δύναται νά κρατήται 
έκ μιας ευκόλως προσιτής θέσεως έξωθεν τών χώρων μηχανών. 

( I I I ) Εξα ιρέσε ι δπου δλα τά περιφράσσοντα δ ιαφράγματα εντός τών χώ
ρων ένδιαιτήσεως είναι συμφώνως προς τάς απαιτήσεις τών Κανονι
σμών 39 (α) και 48 (α) του παρόντος Κεφαλαίου, τά έν λ ό γ ω πλοία 
θά έφοδιάζωνται δι' ενός αυτομάτου συστήματος έλεγχου πυρκαϊάς 
συμφώνως προς τον Κανονισμόν 52 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, εντός δε 
τών χώρων ένδιαιτήσεως τά δ ιαφράγματα τών διαδρόμων θά είναι 
χαλύβδινα ή θά κατασκευάζωνται έκ φατνωμάτων Κλάσεως «Β». 

Κανονισμός 54 
Φορτηγά Πλοία Ό λ ι κ ή ς Χωρητικότητος 40CO κόρων και άνω 

(α) Το σκάφος, τά ύπερκατασκευάσματα, τά δ ιαφράγματα του σκάφους, τά 
καταστρώματα και τά ύπερστεγάσματα θά κατασκευάζωνται έκ χάλυβος, 
εξαιρέσει δπου ή Α ρ χ ή δύναται εις είδικάς περιπτώσεις νά έγκρίνη τήν χρήσιν 
άλλου ύλικοΰ, λαμβανομένου ύπ' όψιν τοΰ κινδύνου πυρκαϊας. 

(β) Ε ν τ ό ς τών χώρων ένδιαιτήσεως, τά δ ιαφράγματα τών διαδρόμων θά 
είναι έκ χάλυβος ή δύνανται νά κατασκευάζωνται φατνώματα Κλάσεως «Β». 

( γ ) ΑΊ επιστρώσεις, εντός τών χώρων ένδιαιτήσεως, έπί τών καταστρωμάτων 
τά όποια σχηματίζουν τήν οροφή ν τών χώρων μηχανών ή φορτίου θά είναι τύ

που μή ευκόλως άναφλεγομένου. 
(δ) Αί εσωτερικοί κλίμακες κάτωθεν του εκτεθειμένου εις τό ϋπαιθρον κα

ταστρώματος θά εΐναι έκ χάλυβος ή έξ άλλου καταλλήλου ύλικοΰ. Οί οχε
τοί τών ανελκυστήρων πληρώματος εντός τών χώρων ένδιαιτήσεως θά είναι 
έκ χάλυβος ή έξ άλλου Ισοδυνάμου ύλικοΰ. 

(ε) Τά δ ιαφράγματα τών μαγειρείων, τών αποθηκών χρωμάτων, φανών, υλι
κών ναυκλήρου> θά κατασκευάζωνται έκ χάλυβος ή έξ ισοδυνάμου ύλικοΰ, δταν 
γειτνιάζουν προς τους χώρους ένδιαιτήσεως και προς τους χώρους της ηλεκτρο
γεννήτριας κινδύνου, έάν ύπάρχη τοιαύτη. 

(στ) Ε ν τ ό ς τών χωρών ένδιαιτήσεως και τών χώρων μηχανών, δέν θά χρη

σιμοποιούνται χρώματα, βερνίκια και παρεμφερή παρασκευάσματα έχοντα βά

σιν τήν νιτροκυτταρίνην ή άλλην λίαν εϋφλεκτον βάσιν. 
(ζ) Σωλήνες διοχετεύοντες πετρέλαιον ή εύφλεκτα υ γ ρ ά θά είναι έξ ύλικοΰ 

εγκεκριμένου υπό τής 'Αρχής, λαμβανομένου υπ5 όψιν τοΰ κινδύνου πυρκαϊάς . 
Διά τήν κατασκευήν εύδιαίων έξαγόντων είς τήν θάλασσαν, ε ξ α γ ω γ ώ ν υγιεινής 
και άλλων σωλήνων οΐτινες εξάγουν πλησίον τής ισάλου γραμμής δέν θά χρη

σιμοποιούνται υλικά προσβαλλόμενα ύπό τής θερμότητος, δπου ή φθορά τοΰ 
ύλικοΰ είς περίπτωσιν πυρκαϊάς δύναται νά προκαλέση κίνδυνον κατακλύσεως. 

(η) 'Ηλεκτρικά σώματα θερμάνσεως, έάν χρησιμοποιούνται, δέον νά εΐναι 
προσηρμοσμένα είς μόνιμον βέσιν και κατεσκευασμένα κατά τρόπον ώστε νά 
περιορίζουν είς τό ελάχιστον τους κινδύνους πυρκαϊάς. Τά σώματα ταΰτα θερ
μάνσεως δέν θά έχουν τό θερμαΐνον στοιχεΐον έκτεθειμένον είς τρόπον ώστε 
ιματισμός, παραπετάσματα ή άλλα παρεμφερή υλικά νά δύνανται νά περικαί
ωνται ή νά άναφλεγώσιν έκ τής θερμότητος τοΰ στοιχείου. 

(θ) Ταινίαι κινηματογραφικά! έχουσαι ώς βάσιν τήν κυτταρίνην, δέν θά χρη
σιμοποιούνται είς τάς έπί τών πλοίων εγκαταστάσεις κινηματογράφου. 

(ι) Ό τεχνητός αερισμός τών χώρων μηχανών θά δύναται νά κρατήται έκ 
μιας ευκόλως προσιτής θέσεως έξωθεν τών χώρων μηχανών. 
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ΜΕΡΟΣ Ε . ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Σ Β Ε Σ Ι Σ Π Υ Ρ Κ Α Ϊ Ά Σ Ε Ι Σ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 

(Το Μέρος Ε ' εφαρμόζεται είς επ ιβατηγά και εις φορτηγά πλοία, εξαιρέσει 
του. δτι οι Κανονισμοί 59 και 64 εφαρμόζονται μόνον είς τά επ ιβατηγά πλοΤα 
και ό Κανονισμός 65 εφαρμόζεται μόνον είς τά φορτηγά π λ ο ί α ) . 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ . Οι Κανονισμοί 56 μέχρι 63 περιλαμβανομένου, καθορίζουν 
τους δρους τους οποίους δέον νά πληρούν αϊ συσκευαί αϊ 
άναφερόμεναι είς τους Κανονισμούς 64 καΐ 65. 

Κανονισμός 55 
'Ορισμοί 

Είς τό μέρος τούτο του παρόντος Κεφαλαίου, έκτος έάν ά λ λ ω ς ειδικώς προ

βλέπεται : 
(α) Τό μήκος του πλοίου εΐναι τό μετρούμενον μήκος μεταξύ των όρθιων, 
(β) Ό δρος «απαιτούμενος» σημαίνει δτι απαιτείται υπό του μέρους τούτου 

του παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 56 
Άντλίαι , Σωληνώσεις θαλασσίου "Υδατος, Λήψεις Πυρκαϊας 

και Εύκαμπτοι Σωλήνες 
(ά) Ό λ ι κ ή Παροχή 'Αντλιών Πυρκαϊάς. 

(1) Έ π ί επιβατηγού πλοίου, αϊ άπαιτούμεναι άντλίαι πυρκαϊάς θά 
είναι ϊκαναί δπως παρέχουν διά τόν σκοπόν σβέσεως πυρκαϊάς, και 
ύπό κατάλληλον πίεσιν) ώς αϋτη καθορίζεται κατωτέρω, ποσότητα 
ύδατος ουχί μικροτέραν τών δύο τρίτων τής ποσότητος την οποίαν δέον 
νά παρέχουν αϊ άντλίαι κύτους δταν αύται χρησιμοποιούνται διά την 
άπάντλησιν τών κυτών. , .. 

( I I ) Έ π ί φορτηγού πλοίου, αί άπαιτούμεναι άντλίαι πυρκαϊάς , εκτός τής 
αντλίας κινδύνου (έάν ύπάρχη τοιαύτη) , θά είναι ϊκαναί νά παρέχουν 
διά τόν σκοπόν σβέσεως πυρκαϊας, ύπό την κατάλληλον καθοριζο
μένην πίεσιν, ποσότητα ύδατος ουχί μικροτέραν τών τεσσάρων τρίτων 
τής συμφώνως προς τόν Κανονισμών 18 του παρόντος Κεφαλαίου απαι
τουμένης ποσότητος δι* έκάστην τών ανεξαρτήτων αντλιών κύτους ενός 
επιβατηγού πλοίου τών αυτών διαστάσεων, δταν αϋτη χρησιμοποιήται 
διά τήν άπάντλησιν τών κυτών. Αντ ί τών ορισμών L, Β και D τών 
αναφερομένων εις τήν παράγραφον (θ) του Κανονισμού 18 του παρόν
τος Κεφαλαίου, θά έφαρμόζωνται οι ακόλουθοι : 

L = μήκος μεταξύ όρθιων. 
Β = μέγιστον πλάτος έξωτερικώς τών νομέων. 
D ^ πλευρικόν ϋψος τού καταστρώματος στεγανών μετρούμενον ε'ις 

τό μέσον του μήκους του πλοίου. 
Έ ν πάση περιπτώσει έπί τών φορτηγών πλοίων δέν απαιτείται δπως ή όλική 

παροχή τών αντλιών πυρκαϊάς ύπερβαίνη τους 180 τόννους ώριαίως. 
(β) Άντλία ι Πυρκαϊάς. 

( Ι ) Αί Άντλία ι πυρκαϊάς θά έχουν άνεξάρτητον κίνησιν. Αί άντλίαι υγιει
νής, άρματος, άπαντλήσεως κυτών ή άντλίαι γενικής χρήσεως, δύναν
ται νά θεωρηθώσιν ώς άντλ'αι πυρκαϊάς, ύπό τόν δρον δτι δέν θά χρη
σιμοποιούνται κανονικώσ διά τή\ άντλησιν πετρελαίου και έάν χρησι
μοποιούνται ενίοτε διά τήν μετάγγισιν ή τήν άντλησιν πετρελαίου καυ
σίμου, θά τοποθετούνται κατάλληλα μέσα διά τήν έναλλαγήν. 
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: ( I I ) Ή παροχή· έκαστης αντλίας ;πυρκαϊάς (έκτος της . αντλίας κινδύνου 
. της απαιτουμένης ύπό .τοΰΚανονισμού 65 του παρόντος Κεφαλαίου) 

δέον νά εΐναι τουλάχιστον ϊση προς π ά. 80. τοις εκατόν του πηλίκου τοΰ 
προκύπτοντος εκ της διαιρέσεως της ολικής απαιτουμένης παροχής 
δια του αριθμού των απαιτουμένων αντλιών πυρκαϊάς. Έ ν πάση πε
ριπτώσει εκάστη αντλία θα είναι ικανή να τροφοδότη τάς .δύο τουλάχι
στον άπαιτουμένας προβολάς ύδατος. Αϊ άντλίαι α:δται πυρκαϊάς θά 
είναι ίκαναΓ νά τροφοδοτούν το κύριον δίκτυον πυρκαϊας υπό τάς απαι
τούμενος συνθήκας, ' Ό τ α ν ό αριθμός των εγκατεστημένων αντλιών 
εΐνάι μεγαλύτερος τοΰ απαιτουμένου, ή παροχή αυτών θά τυγχάνη 

. της εγκρίσεως της 'Αρχής. 
. ( I l l ) "Ολαι άί άντλίαι πυρκαϊας θά εφοδιάζονται δι' ασφαλιστικών βαλ

βίδων, δταν αύται δύνανται νά αναπτύξουν πίεσιν ύπερβαίνουσαν τήν 
ύπολογισθεΐσαν πίεσιν τών σωληνώσεων ϋδατος ι τών λήψεων πυρκαϊας 
και τών ευκάμπτων σωλήνων. Αί βαλβίδες αύται θά εΐνού τοποθετη
μένοι και ρυθμισμέναι κατά τρόπον ώστε νά προλαμβάνουν τήν ύπερ
βολικήν πίεσιν εις οιονδήποτε μέρος της κυρίας σωληνώσεως πυρκαϊας . 

( γ ) Πίεσις εντός της Κυρίας Σίοληνώσεως Πυρκαϊάς. 
( Ι ) Ή διάμετρος της κυρίας σωληνώσεως και τών σωλήνων, του δικτύου 

πυρκαϊας θά είναι αρκετή ώστε νά εξασφαλίζεται ή ικανοποιητική διο
χέτευσις της μεγίστης απαιτουμένης παροχής δύο αντλιών πυρκαϊάς 
συγχρόνως λειτουργουσών, έκτος της περιπτώσεως φορτηγών πλοίων 
διά τά όποια ή διάμετρος απαιτείται νά εΐναι αρκετή μόνον διά τήν 

' παροχήν 140 τόννων ώριαίως. 

( I I ) "Οταν δύο άντλίαι καταθλίβουν συγχρόνως δ'.ά τών ακροσωληνίων, τών 
καθοριζομένων εις τήν παράγραφον (ζ) τοΰ παρόντος Κανονισμού, τήν 
ποσότητα τοΰ ύδατος τήν καθοριζομένην είς το εδάφιον ( Ι ) της πα
ρούσης παραγράφου , μέσω οιωνδήποτε παρακειμένων λήψεων πυρ
καϊας, δέον νά τηρώνται αί κατωτέρω έλάχισται πιέσεις είς δλας τάς 
λήψεις : 

'Επιβατηγά πλοία. 
40,00 κόρων ολικής χωρητικότητος και άνω. 

. 45 λίτραι άνά τετραγ. δάκτυλον (ή 3,2 χιλιόγραμμα ανά τετραγ. έκατοστόμετρον). 
1000 κόρων ολικής χωρητικότητος κ αϊ άνω, άλλα κάτω τών 4000 κόρων ολικής 

χωρητικότητος. 
40 λίτραι άνά τετραγ. δάκτυλον (ή 2,8 χιλιόγραμμα άνά τετραγ. έκατοστόμετρον). 
Κάτω τών 1000 κόρων ολικής χωρητικότητος. 
Κατά τήν εγκρισιν της "Αρχής. 

Φορτηγά πλοία. 
6000 κόρων ολικής χωρητικότητος καΐ άνω. 
40 λίτραι άνά τετραγ. δάκτυλον (ή 2,8 χιλιόγραμμα άνά τετραγ. έκατοστόμετρον). 
1000 κόρων ολικής χωρητικότητος καί άνω, άλλα κάτω τών 6000 κόρων ολικής 

χωρητικότητος. 
37 λίτραι άνά τετραγ. δάκτυλον (ή 2,6 χιλιόγραμμα άνά τετραγ. έκατοστόμετρον). 
Κάτω τών 1000 κόρων ολικής χωρητικότητος. 
Κατά τήν εγκρισιν της 'Αρχής. 
(<)i 'Αριθμός και Θέσις Λήψεων Πυρκαϊάς. 

Ό αριθμός και ή θέσις Τών λήψεων πυρκαϊάς θά είναι τοιαΰται, ώστε δύο τουλάχι
στον προβολαϊ ίίδατος. μή παρεχόμενοι εκ της αυτής λήψεως πυρκαϊάς, εκ τών οποί
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ων ή μία θά εκτοξεύεται δι' ενός άττλοΰ τεμαχίου ευκάμπτου σωλήνος. νά δύνανται νά 
φθάσουν εις οιονδήποτε μέρος τοΰ πλοίου κανονικώς προσιτόν είς τους έπιβάτας 
ή το πλήρωμα, δταν το πλοΐον ευρίσκεται εν πλω. 

(ν.) Σωληνώσεις και Λήψεις Πυρκαϊάς. 
(\) Δια τάς κυρίας σωληνώσεις πυρκαϊάς δεν θά χρησιμοποιούνται υλικά άτινα 

προσβάλλονται υπό της θερμότητος, έκτος έάν αύται προστατεύωνται ικα
νοποιητικώς. ΑΊ σωληνώσεις και αί λήψεις πυρκαϊάς θά τοποθετούνται 
κατά τρόπον ώστε οι εύκαμπτοι σωλήνες νά δύνανται ευκόλως νά συνδέ
ωνται έπ' αυτών. 'Επί πλοίων, έπι τών οποίων ενδέχεται νά φορτωθή φορ
τίον έπι τοΰ καταστρώματος, αί θέσεις τών λήψεων πυρκαϊάς θά είναι τοι
αϋται ώστε, νά είναι πάντοτε ευκόλως προσιτοί, αί δέ σωληνώσεις θά είναι 
διατεταγμένοι, είς τρόπον ώστε νά αποφεύγεται, δσον είναι πρακτικώς δυ
νατόν, ό κίνδυνος βλάβης των εκ τοΰ φορτίου τούτου. Έκτος και έάν προ
βλέπεται εύκαμπτος σωλήν και άκροσωλήνιον δι* έκάστην λήψιν πυρκαϊάς 
έπι τοΰ πλοίου, δέον νά ύπάρχη πλήρης άνταλλακτικότης μεταξύ τών συν
δέσμων τών ευκάμπτων σωλήνων και ακροσωληνίων. 

(η) Κρουνοί ή επιστόμια θά τοποθετούνται έπι τών σωληνώσεων εις τοιαύτας 
θέσεις, ώστε νά δύναται νά άποσυνδεθή οιοσδήποτε εύκαμπτος σωλήν καθ' 
δν χρόνον άντλίαι πυρκαϊάς είναι εν λειτουργία. 

(στ) Εύκαμπτοι Σωλήνες Πυρκαϊας. 

Οί εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς θά κατασκευάζωνται εξ ύλικοϋ εγκεκριμένου ύπό 
της 'Αρχής και θά είναι αρκετού μήκους, ώστε νά εκσφενδονίζουν προβολήν ύδατος 
εις οιονδήποτε χώρον εις τον όποιον απαιτείται νά χρησιμοποιηθούν. Το μέγιστον 
μήκος αυτών θά είναι της εγκρίσεως της 'Αρχής. "Εκαστος εύκαμπτος σωλήν θά 
εφοδιάζεται δι ' ακροσωληνίου και τών απαιτουμένων συνδέσμων. Οί εύκαμπτοι 
σωλήνες οΐτινες αναφέρονται εϊς τους παρόντος Κανονισμούς ως «εύκαμπτοι σωλή
νες πυρκαϊάς», δέον όμοΰ μετά τών αναγκαίων εξαρτημάτων και εργαλείων νά είναι 
έτοιμοι προς χρήσιν και τοποθετημένοι είς εμφανείς θέσεις πλησίον τών λήψεων 
πυρκαϊαςή τών συνδέσμων πυρκαϊας. 

(ζ) 'Ακροσωλήνια. 
(\) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους, αί τυποποιημένοι διάμετροι τών 

ακροσωληνίων θά είναι 1/2 δακτύλου (ή 12 χιλιοστό μέτρα), 5/8 δακτύλου 
(ή 16 χιλιοστόμετρα) καί 3/4 δακτύλου (ή 20 χιλιοστόμετρα) ή διαμέτρου δ
σον τό δυνατόν πλησιεστέρας προς ταύτας. Δύναται νά επιτροπή ή χρη
σιμοποίησις μεγαλειτέρων διαμέτρων, ύπό τήν έπιφύλαξιν ότι θά πληρούνται 
οΐδροι τού εδαφίου (β) (η) τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

(\\) Διά τους χώρους ένδιαιτήσεως και τους υπηρετικούς, δεν απαιτείται νά χρη
σιμοποιούνται ακροσωλήνια διαμέτρου μεγαλειτέρας τοΰ 1/2 δακτύλου 
(ή 12 χιλιοστομέτρων). 

(ϊή) Διά τους χώρους μηχανών και τάς εκτεθειμένος εϊς τό ϋπαιθρον θέσεις, ή 
διάμετρος τοΰ ακροσωληνίου θά είναι τοιαύτη, ώστε νά επιτυγχάνεται ή 
μεγίστη δυνατή παροχή έκ δύο προβολών έκτοξευομένων υπό της μικρό
τερος αντλίας καί ύπό τήν άναφερομένην είς τήν παράγραφον (γ) τοΰ πα
ρόντος Κανονισμού πίεσιν. 

(η) Σύνδεσμος διεθνούς τύπου Συνδέσεως μετά της Ξηράς 

Ό σύνδεσμος διεθνούς τύπου συνδέσεως μετά της ξηράς, όστις καθορίζεται διά 
τής παραγράφου (δ) τοΰ Κανονισμού 64 και τής παραγράφου (δ) τοΰ Κανονισμού 65 
τού παρόντος Κεφαλαίου, δΓ έγκατάστασιν έπι του πλοίου θά είναι σύμφωνος 
προς τήν κατωτέρω προδιαγραφήν καί τό συνημμένον σκαρίφημα. 
'Εξωτερική διάμετρος : 7 δάκτυλοι (ή 178 χιλιοστόμετρα). 
'Εσωτερική διάμετρος: 2 1/2 δάκτυλοι (ή 64 χιλιοστόμετρα). 
Διάμετρος κύκλου κοχλιών : 5.1/4 δάκτυλοι (ή 132'χιλιοστόμετρα). 
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Ό π α ί : 4 όπαί διαμέτρου 3/4 δακτύλοι ι (ή 19 χιλ ιοστομέτρων), ίσαπέχουσαι, συνε

χιζόμενοι δ ι ' έγκοπής 19 χιλ ιοστ. πλάτους μέχρι της περιφερείας τοϋ περιαυχε

νίου. '.■ -■.':.:..':■■.. ■ . . - ■ ■ ' 
Πάχος περιαυχενίου : 9/16 δακτύλου (η 14,5 χιλ ιοστόμετρα) κατ ' ελάχιστον. 
Κοχλί,αι :, 4, έκαστος,δ ιαμέτρου 5/8 δακτύλου (ή 16 χιλ ιοστομέτρων) και μήκους 2 

δάκτυλων (ή 50 χιλ ιοστομέτρων). 
'Επιφάνεια περιαυχενίου : 'Επίπεδος 
Ύλικόν : Οιονδήποτε κατάλληλον δια πίεσιν λε ιτουργίας 150 λιτρών άνά τετρ. δάκτυ 

λον (ή 10,5 χιλ ιόγραμμων άνά τετρ. έκατοστόμετρον). 
Παρέμβυσμα : Οιονδήποτε κατάλληλον δια πίεσιν λε ιτουργίας 150 λιτρών άνά τετρ. 

δάκτυλον (ή 10,5 χιλ ιόγραμμων άνά τετρ. έκατοστόμετρον). 
Ό σύνδεσμος θά κατασκευάζεται εξ ύλικοΰ καταλλήλου διά πίεσιν λειτουργίας 

150 λιτρών άνά τετρ. δάκτυλον (ή 10,5 χιλ ιόγραμμων άνά τετρ. έκατοστόμετρον). Το 
περιαυχένιον θά εχη έπιφάνειαν έπίπεδον επί της μιας πλευράς και έπί της άλλης 
πλευράς θά εχη μονίμως στερεωμένον έπ* αυτής σύνδεσμον δστ ις θά έφαρμόζη έπί 
τών λήψεων πυρκαϊάς ή έπί τών ευκάμπτων σωλήνων τοϋ πλοίου. Ό σύνδεσμος 
θά φυλάσσεται έπί τ ο ϋ . πλοίου όμοϋ μεθ' ενός παρεμβύσματος καταλλήλου διά 
πίεσιν λειτουργίας 150 λίτρων άνά τετρ. δάκτυλον (ή 10,5 χιλ ιόγραμμων άνά τετρ. 
έκατοστόμετρον), καθώς και τεσσάρων κοχλιών διαμέτρου 5/8 δακτύλου ή 16 
χιλ ιοστομέτρων μήκους 2 δακτύλων (ή 50 χιλ ιοστομέτρων) και οκτώ παρακύκλων. 

Κανονισμός 57. 
Πυροσβεστήρες (Φορητοί και Σταθεροί). 

(α) Πάντες οι πυροσβεστήρες θά ε ίναι εγκεκριμένων τύπων και σχεδίων. 
(\) Ή περιεκτ ικότης τών απαιτουμένων φορητών πυροσβεστήρων ύγροΰ δεν 

θά ε ίναι μεγαλύτερα τών 3 γαλλονίων (ή 13.1/2 λίτρων) και ουχί μικρότε

ρα τών 2 γαλλονίων (ή 9 λίτρων). Οί πυροσβεστήρες έτερου τύπου δεν 
θά υπερβαίνουν τήν ίσοδύναμον δυνατότητα μεταφοράς τοϋ πυροσβέστη

ρος ύγροΰ τών 3 γαλλονίων (ή 13.1/2 λίτρων) και θά ε ίναι τουλάχιστον 
Ισοδύναμοι ώς προς τήν άπόδοσιν σβέσεως πυρκαϊάς προς τον πυρο

σβεστήρα τύπου ύγροΰ τών 2 γαλλονίων (ή 9 λίτρων). 

(ϊι) Ή 'Αρχή θά καθορίζη τά ισοδύναμα τών πυροσβεστήρων. 
(β) Ό αριθμός τών ανταλλακτ ικών γομώσεων θά προβλέπεται συμφώνως προς 

τάς ύπό της 'Αρχής καθοριζόμενος απαιτήσεις. 
(γ) Δεν θά έπιτρέπωνται πυροσβεστήρες περιέχοντες μέσον σβέσεως πυρκαϊας, 

το όποιον ε ίτε άφ* έαυτοΟ ή κατά τήν χρήσιν αναδίδει αέρια επιβλαβή εις τά πρό

σωπα. 'Εντός τών θαλάμων ασυρμάτων και τών χώρων τών πινάκων διανομής 
δύνανται νά έπιτρέπωνται πυροσβεστήρες περιέχοντες ουχί περισσότερον τοϋ 
1/4 γαλλονίου (1,136 λίτρα) τετραχλωριούχου άνθρακος ή παρεμφερούς μέσου 
σβέσεως πυρκαϊάς κατά τήν έγκρισ ιν τής 'Αρχής ύπό τον δρον δτ ι οί πυροσβεστή

ρες ούτο ι θά ε ίνα ι έπί πλέον τών έτερων, τών απαιτουμένων ύπό τοΰ Μέρους τού 

του τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(δ) Οί πυροσβεστήρες θά έξετάζωνται περιοδικώς και θά ύποβάλλωνται εις 
τάς δοκιμάς τάς απαιτούμενος ύπό τής 'Αρχής. 

(ε) "Εκαστος φορητός πυροσβεστήρ, προοριζόμενος νά χρησιμοποιηθή εις 
ώρισμένον χώρον, θά τοποθετήται πλησίον τής ε ισόδου τοϋ χώρου τούτου. 

Κανονισμός 58. 

Σβέσις Πυρκαϊάς δ Γ ' Α ε ρ ί ο υ ή Ά τ μ ο ϋ εντός τών Χώρων Μηχανών και Φορτ ίου. 

(n) "Οταν προβλέπεται έγχυσις αερίου ή άτμοϋ εντός τών. χώρων μηχανών 
ή φορτίου προς σβέσιν πυρκαϊάς, αϊ απαιτούμενοι σωληνώσεις διά τήν διοχέτευσιν 
αερίου ή άτμοϋ θά έφοδιάζωνται δΓ επιστομίων ή κρουνών ελέγχου, άτινα θά το 
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ττοθετοΰνται εις τρόπον ώστε να είναι ευκόλως προσιτά και να μη άχρηστεύωνται 
ευκόλως εις περίπτωσιν πυρκαϊάς. Τά επιστόμια ταΰτα έλεγχου ή οι κρουνοί 
θά φέρουν ενδείξεις αΐτινες θα δεικνύουν ευκρινώς τά διαμερίσματα προς τά ό
ποια οδηγούνται αί σωληνώσεις, θ ά λαμβάνεται κατάλληλος πρόβλεψις προς 

Σύνδεσμος διεθνούς τύπου Συνδέσεως μετά της ξηράς (Τμήμα πλοίων). 

παρεμπόδισιν διοχετεύσεως εξ απροσεξίας αερίου ή ατμού εϊς οιονδήποτε άλλο 
διαμέρισμα. "Οταν χώροι φορτίου, έφωδιασμένοι διά μέσου σβέσεως πυρκαϊάς, 
χρησιμοποιούνται ώς χώροι επιβατών, ή σύνδεσις τούτων μετά τοϋ αερίου ή ατμού 
θά άπομονοΰται κατά τον χρόνον χρησιμοποιήσεως των ώς χώρου επιβατών. 

(β) Ή σωλήνωσις θά εχη τοίαύτην διάταξιν ώστε νά έξασφαλίζη άποτελεσμα
τικήν διανομήν τοϋ πυροσβεστικού αερίου ή ατμού. "Οταν χρησιμοποιήται ατμός 
εντός μεγάλων κυτών φορτίου θά εγκαθίστανται δύο τουλάχιστον σωλήνες, εκ 
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τών οποίων ό εις εις το πρωραΐον και δ έτερος είς το πρυμναΐον μέρος τοϋ κύτους. 
Οι σωλήνες θα φθάνουν πολύ χαμηλά εντός τοϋ κύτους και δσον το δυνατόν είς 
άττόοτασιν άττό της πλευράς τοϋ πλοίου. 

(γ) (Ί) "Οταν χρησιμοποιήται διοξείδιον τοϋ άνθρακος ώς μέσον σβέσεως 
πυρκαϊας εντός χώρων φορτίου, ή διαθέσιμος ποσότης αερίου θά είναι 
επαρκής ώστε να δίδη ελάχιστον δγκον ελευθέρου αερίου ίσον προς τα 
30 τοις εκατόν τοϋ όλικοϋ όγκου τοϋ μεγαλυτέρου έν τω πλοίω διαμε
ρίσματος φορτίου τοϋ δυναμένου νά άπομονωθή διά κλεισίματος. 

(ή) "Οταν χρησιμοποιήται διοξείδιον τοϋ άνθρακος ώς μέσον σβέσεως πυρ
καϊας εντός χώρων περιεχόντων λέβητας ή μηχανάς τύπου εσωτερικής 
καύσεως, ή ποσότης τοϋ διοχετευόμενου αερίου θά εΤναι επαρκής ώστε 
νά δίδη έλαχίστην ποσότητα ελευθέρου αερίου ΐσην προς τήν μεγαλει
τέραν τών ακολούθων ποσοτήτων, είτε : 

(Ι) 40 τοις εκατόν τοϋ όλικοϋ όγκου τοϋ μεγίστου διαμερίσματος, 
όστις όγκος θά περιλαμβάνη τόν φωταγωγόν μέχρι τοϋ ϋψους 
είς το οποίον ή οριζόντια επιφάνεια τοϋ φωταγωγού είναι ίση 
προς τά 40 τοις εκατόν ή όλιγώτερον τής επιφανείας, τοϋ έν λόγω 
διαμερίσματος, είτε· 

(2) 35 τοις εκατόν τοϋ όλικοϋ χώρου τοϋ μεγίστου διαμερίσματος πε
ριλαμβανομένου τοϋ φωταγωγοϋ. Τά ανωτέρω αναφερόμενα 
ποσοστά δύνανται νά μειωθοϋν αντιστοίχως είς 35 τοΐς εκατόν 
και 30 τοΐς εκατόν διά φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος μι
κρότερος τών 2.000 κόρων. 'Επίσης, έάν δύο ή περισσότεροι 
χώροι περιέχοντες λέβητας ή μηχανάς τύπου εσωτερικής καύσε
ως δεν είναι εντελώς χωριστοί, θά θεωρούνται ώς αποτελούντες 
εν διαμέρισμα. 

(ϊύ) "Οταν χρησιμοποιήται διοξείδιον τοϋ άνθρακος ώς μέσον σβέσεως πυρ
καϊάς δι* αμφότερους τους χώρους φορτίου καί χώρους περιέχοντας 
λέβητας ή μηχανάς τύπου εσωτερικής καύσεως, ή ποσότης τοϋ αερίου 
δεν είναι άναγκαΐον νά είναι μεγαλειτέρα τής απαιτουμένης μεγίστης, 

",. '. ' .είτε διά,το μέγιστον διαμέρισμα φορτίου, είτε διά τόν χώρον μηχανών. 
(\ν) Διά τήν εφαρμογή ν τής παρούσης παραγράφου (γ), ό όγκος τοϋ αερίου 

θά υπολογίζεται προς 9 κυβικούς πόδας άνά λίβραν (ή 0,56 κυβικά μέτρα 
άνά χιλιόγραμμον). 

(ν) "Οταν χρησιμοποιήται διοξείδιον τοϋ άνθρακος ώς μέσον σβέσεως πυρ
καϊάς διά τους χώρους τους περιέχοντας λέβητας ή μηχανάς τύπου εσω
τερικής καύσεως, το σταθερόν σύστημα σωληνώσεων θά είναι τοιοϋτον 
ώστε τά 85 τοΐς εκατόν τοϋ αερίου νά δύνανται νά διοχετεύωνται είς τόν 
χώρον εντός δύο πρώτων λεπτών τής ώρας. 

(δ) "Οταν χρησιμοποιήται γεννήτρια παραγωγής άδρανοϋς αερίου είς μίαν 
σταθεράν έγκατάστασιν παροχής αερίου είς τους χώρους φορτίου, αϋτη θά είναι 
ικανή νά παράγη ώριαίως δγκον ελευθέρου αερίου ίσον τουλάχιστον προς τά 25 
τοΐς εκατόν τοϋ όλικοϋ δγκου τοϋ οϋτω προστατευομένου μεγίστου διαμερίσμα
τος καί διά περίοδον 72 ωρών. 

(ε) "Οταν χρησιμοποιήται ατμός ώς μέσον σβέσεως πυρκαΐάς εντός χώρων 
φορτίου, ό διατιθέμενος λέβης ή λέβητες προς παροχήν άτμοϋ θά έχουν Ικανότη
τα άτμοπαραγωγής τουλάχιστον Ι λίβρας άτμοϋ καθ'ώραν άνά 12 κυβικούς πό
δας (ή Ι χιλιόγραμμον άνά 0,75 κυβικά μέτρα) τοϋ όλικοϋ δγκου τοϋ μεγίστου δι
αμερίσματος φορτίου τοϋ πλοίου. *Επι πλέον, ή "Αρχή δέον νά βεβαιωθή δτι ό 
ατμός θά δύναται νά διατεθή αμέσως καί δέν θά εξαρτάται τοϋτο έκ τής αφής τών 
λεβήτων καί δτι θά δύναται νά χορηγήται συνεχώς μέχρι τέλους τοϋ πλου είς τήν 
άπαιτουμένην ποσότητα, επιπροσθέτως τοϋ απαιτουμένου άτμοϋ διά τάς κανο
νικός άνάγκας τοϋ πλοίου, περιλαμβανομένης τής προώσεως, καί, τέλος, δτι 
έχει γίνει πρόβλεψις διά τό άναγκαΐον έπί πλέον τροφοδοτικόν ϋδωρ προς άντι
μετώπισιν τής απαιτήσεως ταύτης. 

(στ) θά προβλέπεται ήχητικόν μέσον προειδοποιήσεως περί τής διοχετεύσε
ως τοϋ αερίου εις οιονδήποτε χώρον εργασίας. 
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Κανονισμός 59 

Αύτόματον Σύστημα Ραντιστήρος επί 'Επιβατηγών Πλοίων 

(α) Πάν αύτόματον σύστημα ραντιστήρος δια την ττροστασίαν εναντίον ττυρ
καϊάς, άτταιτούμενον συμφώνως ττρός τον Κανονισμόν 51 τοΰ παρόντος Κεφα
λαίου, θά είναι εις οίανδήποτε στιγμήν ετοιμον δΓ αμεσον χρήσιν και δεν θα α
παιτητοί οίαδήποτε ενέργεια εκ μέρους τοΰ πληρώματος δια την θέσιν είς λειτουρ
γίαν. "Οταν είναι έγκατεστημένον τοιούτον σύστημα, θά τηρήται φορτισμένον 
είς την άναγκαίαν πίεσιν και θά ύπάρχη πρόβλεψις διά την συνεχή παροχήν ϋδατος. 

(β) Τό σύστημα θά ύποδιαιρήται είς αριθμόν τμημάτων εγκεκριμένων ύπό 
τής 'Αρχής και θά προβλέπωνται αυτόματοι άναγγελτήρες, ίνα αναγγέλλουν είς 
ενα ή περισσότερα κατάλληλα σημεία ή σταθμούς τήν ϋπαρξιν ή ενδειξιν πυρκαϊάς, 
καθώς και τήν θέσιν αυτής. 

(γ) Ή αντλία ή αί άντλίαι αϊ τροφοδοτοΰσαι τους ραντιστήρας θά είναι συνδε
δεμένοι κατά τρόπον ώστε νά τίθενται αυτομάτως είς λειτουργίαν δταν λάβη χω
ράν τττώσις πιέσεως εντός τοΰ συστήματος, θ ά ύπάρχη σύνδεσις μετά τής κυ
ρίας σωληνώσεως πυρκαϊάς τοΰ πλοίου δΓ ενός κοχλιωτού επιστομίου δυναμέ
νου νά κλειδωθή και ενός άντεπιστρεπτικοΰ επιστομίου. 

(δ) 'Εκάστη αντλία θά είναι ικανή νά τροφοδότη δΓ ϋδατος τον καθοριζόμενον 
ύπό τής 'Αρχής αριθμόν ραντιστήρων εϊς άρκετήν ποσότητα και είς τήν κατάλλη
λον πίεσιν εϊς τά στόμια τών ραντιστήρων, δταν ό αριθμός ούτος τών ραντιστή
ρων ευρίσκεται εν λειτουργία. 

(Ε) Θά υπάρχουν ουχί όλιγώτεραι τών δύο πηγών ενεργείας διά τάς αντλίας 
θαλασσίου ϋδατος, τους άεροσυμπιεστάς και τους αυτομάτους άναγγελτήρας. 
"Οταν αί πηγαί ενεργείας είναι ηλεκτρικοί, θά ύπάρχη μία κυρία ηλεκτρογεννή
τρια και μία πηγή ενεργείας κινδύνου. Ή μία τροφοδότησις ρεύματος θά λαμβά
νεται άπό τον κύριον πίνακα διανομής, διά χωριστού άγωγοϋ διατιθεμένου απο
κλειστικώς προς τον σκοπόν τούτον. Οι δύο αγωγοί θά καταλήγουν είς ενα δι
ακόπτην κείμενον πλησίον τοΰ σώματος τοΰ ραντιστήρος και ό διακόπτης θά τη
ρήται ύπό κανονικός συνθήκας κλειστός είς τον άγωγόν τοΰ πίνακος διανομής 
κινδύνου. Ό διακόπτης ούτος θά εχη ευκρινή ένδεικτικήν πλάκα και δεν θά ε
πιτρέπεται άλλος διακόπτης επί τών δύο τούτων αγωγών. 

(στ) Οί ραντιστήρες θά τίθενται είς ένέργειαν είς θερμοκρασίας καθορισθη
σομένας ύπό τής 'Αρχής. Θά προβλέπωνται κατάλληλα μέσα διά τήν περιοδι
κήν δοκιμήν πάντων τών αυτομάτων συστημάτων. 

(ζ) "Οταν χρησιμοποιήται ή Μέθοδος I I προστασίας εναντίον πυρκαϊάς είς 
έπιβατηγόν πλοΐον τοΰ οποίου τά ύπερκατασκευάσματα είναι κατασκευασμένα 
εκ κράματος αλουμινίου, τό σύνολον τής μονάδος, περιλαμβανούσης τήν άντλί
αν τροφοδοτήσεως τών ραντιστήρων, τήν δεξαμενήν και τον αεροσυμπιεστή ν 
θά τοποθετήται είς θέσιν έγκεκριμένην ύπό τής 'Αρχής, κειμένην είς άπόστασιν 
άπό τών χώρων τών λεβήτων και τών μηχανών. Έάν οί αγωγοί, οί συνδέοντες 
τήν ήλεκτρογεννήτριαν κινδύνου μετά τής μονάδος τοΰ συστήματος ραντιστή
ρων, διέρχωνται διά χώρου δπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαϊάς, τά καλώδια θά εί
ναι τύπου ανθεκτικού εις τό πϋρ. 

Κανονισμός 60. 

Σταθερόν Σύστημα Σβέσεως Πυρκαϊάς δΓ Άφροϋ. 

(α) Πάν σταθερόν σύστημα σβέσεως πυρκαϊάς δΓ άφροϋ θά πρέπει νά παρέ
χη ποσότητα άφροϋ άρκετήν ώστε νά καλύπτη είς πάχος 6 δακτύλων (ή 15 έκα
τοστομέτρων) τήν μεγίστην έπιφάνειαν επί τής οποίας δύναται νά διαχυθή πετρέ
λαιον καύσεως. 

(β) Τοιούτο σύστημα θά ελέγχεται εκ μιας ή περισσοτέρων ευχερώς προσι
τών θέσεων κειμένων είς τό έξωτερικόν τοΰ προς προστασίαν χώρου και αί θέ
σεις αύται δεν θά άπομονοϋνται ταχέως με, τήν εναρξιν πυρκαϊάς. 
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Κανονισμός 61. 

Συστήματα "Ελέγχου Πυρκαϊας. 
(α) Πάντα τά απαιτούμενα συστήματα έλεγχου ττυρκαϊάς θά πρέπει νά δεικνύ

ουν αυτομάτως τήν ϋπαρξιν ή ένδειξιν πυρκαϊας, καθώς καί τήν θέσιν αυτής. ΟΙ 
ένδεΐκται θά είναι συγκεντρωμένοι, είτε επί της γέφυρας κυβερνήσεως, είτε έίς 
άλλους σταθμούς έλεγχου έχοντας άμεσον έπικοινωνίαν μετά της γέφυρας. Ή 
'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν κατανομήν των ένδεικτών είς διάφορους σταθμούς. 

(β) Είς τά επιβατηγά πλοία at ηλεκτρικοί συσκευαι αί χρησιμοποιούμενοι διά 
τήν λειτουργίαν των απαιτουμένων συστημάτων έλεγχου πυρκαϊας, θα έχουν 
δύο χωριστάς ιτηγάς ενεργείας, ή μία των οποίων θά είναι μία πηγή ενεργείας 
κινδύνου. 

(γ) Τό σύστημα αναγγελίας πυρκαϊας θά μεταδίδη τόσον φωτεινά δσον καί 
ηχητικά σήματα είς τους κυρίους σταθμούς τους αναφερομένους είς τήν παράγρα
φον (α) του παρόντος Κανονισμού. Τά συστήματα έλεγχου διά τους χώρους 
φορτίου δέν απαιτείται νά έχουν ηχητικά σήματα αναγγελίας πυρκα'ίάς. 

Σταθερά Συστήματα Ραντίσεως "Υδατος ύπό Πίεσιν είς τά Μηχανοστάσια καί τά 
Λεβητοστάσια. 

(α) Τά σταθερά συστήματα ραντίσεως ϋδατος ύπό πίεσιν είς τά λεβητοστά
σια των πετρελαιολεβήτων καί τά μηχανοστάσια των μηχανών εσωτερικής 
καύσεως θά έφοδιάζωνται δι* άκροφυσίων εγκεκριμένου τύπου. 

(β) Ό αριθμός και ή διάταξις τών άκροφυσίων θά είναι της εγκρίσεως τής 
Αρχής καί θά είναι τοιαύτα ώστε νά εξασφαλίζεται ή αποτελεσματική παροχή 
ϋδατος είς τά ύπό προστασίαν διαμερίσματα. Τά άκροφύσια θά τοποθετούνται 
άνωθεν τών παραπυθμενίδων, τής έντερονείας καί τών άλλων επιφανειών έπί τών 
οποίων καύσιμον πετρέλαιον δύναται νά διαχυθή, καθώς και άνωθεν θέσεων δπου 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαϊάς εντός τών λεβητοστασίων και μηχανοστασίων. 

(γ) Τό σύστημα δύναται νά ύποδιαιρήται είς τμήματα τών οποίων τά κιβώτια 
διανομής θά χειρίζωνται έξ ευκόλως προσιτών θέσεων κειμένων έξωτερικώς τών 
υπό προστασίαν χώρων καί αϊτινες δέν θά άπομονοΰνται ταχέως εξ εκδηλώσε
ως πυρκαϊας. 

(δ) Τό σύστημα θά τηρήται φορτισμένον είς τήν άπαιτουμένην πίεσιν καί ή 
τροφοδοτούσα αντλία δι" ύδατος τό σύστημα θά τίθεται αυτομάτως είς λειτουρ
γίαν συνεπεία πτώσεως της πιέσεως εντός τοϋ συστήματος. 

(ε) Ή αντλία θά είναι ικανή νά τροφοδότη συγχρόνως, είς τήν άπαιτουμένην 
πίεσιν, πάντα τά τμήματα τού συστήματος εντός οίουδήποτε τών ύπό προστασί
αν διαμερισμάτων. "Η αντλία καί τά μέσα χειρισμού αύτης θά εγκαθίστανται'έ
ξωτερικώς τού ύπό προστασίαν χώρου ή χώρων. "Η Οπαρξις πυρκαϊας εντός 
τού χώρου ή χώρων τών προστατευομένων διά τοΟ συστήματος ραντίσεώς δι 
ϋδατος, δέον νά μή δύναται νά θέση τό σύστημα έκτος λειτουργίας. 

(στ) Θά λαμβάνωνται είδικαΐ προφυλάξεις αΐτινες θά εμποδίζουν τό κλείσι
μον τών άκροφυσίων έξ ακαθαρσιών τού ϋδατος ή έξ όξειδώσεως τών σωληνώ
σεων, τών άκροφυσίων, τών επιστομίων καί τής αντλίας. 

Κανονισμός 63. 

Έξάρτυσις Πυροσβέστου. 
(α) Ή έξάρτυσις πυροσβέστου θά άποτελήται έκ μιας αναπνευστικής συσκευής, 

ενός σωσιβίου ρυματίου, μιας λυχνίας ασφαλείας καί ενός πελέκεως, ώς ταύτα 
περιγράφονται είς τον παρόντα Κανονισμόν. 
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(β) Ή αναπνευστική συσκευή θά είναι εγκεκριμένου τύπου και δύναται να εί
ναι είτε : 

(\) Κράνος καπνού ή προσωπίς καπνού, τα όποια θά είναι έφωδιασμένα διά 
καταλλήλου αεραντλίας και σωλήνος αέρος επαρκούς μήκους ώστε να 
φθάντ) άπό τοΰ ανοικτού καταστρώματος καί εϊς άρκετήν άπόστασιν άπό 
τοΰ στομίου κύτους ή θύρας μέχρι οιουδήποτε σημείου τών κυτών φορτί
ου ή τών χώρων μηχανών. 'Εάν προς έπίτευξιν τούτου άπαιτήται σω
λήν αέρος μήκους υπερβαίνοντος τους 120 πόδας (ή 36 μέτρα), θά αντι
καθίσταται διά μιας αυτονόμου αναπνευστικής συσκευής ή θά εφοδιάζεται 
διά ταύτης συμπληρωματικώς κατά τήν κρίσιν της 'Αρχής, είτε 

(ύ) Μία αυτόνομος αναπνευστική συσκευή δυναμένη νά λειτουργή διά χρο
νικόν διάστημα καθορισθησόμενον ύπό της 'Αρχής. 

(γ) 'Εκάστη αναπνευστική συσκευή θά έχη προσηρτημένον είς τήν ζώνην 
ή είς τόν ίμάντα δι* είδικοϋ κόρακος εν σωσίβιον ρυμάτιον επαρκούς μήκους καί 
αντοχής. 

(δ) Ή λυχνία ασφαλείας (φορητή) θά είναι εγκεκριμένου τύπου. Αί λυχνίαι 
ασφαλείας θά είναι ηλεκτρικοί καί θά έχουν έλαχίστην περίοδον καύσεως τριών 
ωρών. 

(ε) Ό πέλεκυς θά είναι τής εγκρίσεως της 'Αρχής. 

Κανονισμός 64. 
Διατάξεις 'Απαιτούμενοι διά τά 'Επιβατηγά Πλοία. 

(α) Περιπολίαι καί έλεγχος. 
(\) Εϊς πάντα τά επιβατηγά πλοία θά διατηρήται μία αποδοτική υπηρεσία πε

ριπολίας, εϊς τρόπον ώστε νά δύναται νά ελέγχεται πάσα έκδήλωσις πυρ
καϊάς. Χειροκίνητοι άναγγελτήρες θά εγκαθίστανται είς πάντας τους 
χώρους ένδιαιτήσεως επιβατών καί πληρώματος, ίνα δύνανται οί περι
πολοΰντες νά δίδουν αμέσως άναγγελίαν εϊς τήν γέφυραν ή εϊς τόν σταθμόν 
ελέγχου πυρκαϊάς. 

(η) θ ά προβλέπεται έγκεκριμένον σύστημα αναγγελίας ή σύστημα ελέγχου 
πυρκαϊάς, το όποιον θά άναγγέλλη αυτομάτως είς ενα ή περισσότερα 
σημεία ή σταθμούς ελέγχου, δπου οί αξιωματικοί καί το πλήρωμα θά 
δύνανται νά άντιληφθώσιν δσον το δυνατόν ταχύτερον τήν ϋπαρξιν ή 
έκδήλωσιν πυρκαϊάς καί τήν θέσιν αυτής είς οιονδήποτε μέρος τοΰ πλοί
ου, το όποιον κατά τήν γνώμην τής 'Αρχής δεν είναι προσιτόν είς τήν 
ύπηρεσίαν περιπολίας, εκτός εάν ήθελον άποδειχθή, κατά τήν κρίσιν 
τής 'Αρχής, δτι τό πλοΐον εκτελεί πλόας τοιαύτης μικράς διαρκείας, ώστε 
νά μή δικαιολογήται ή εφαρμογή τής παρούσης διατάξεως. 

(β) Άντλίαι Πυρκαϊάς καί Σωληνώσεις "Υδατος. 
Παν έπιβατηγόν πλοΐον θά εφοδιάζεται δι* αντλιών πυρκαϊάς, σωληνώσεων 

ϋδατος, λήψεων πυρκαΐάς και ευκάμπτων σωλήνων, άτινα θά πληρούν τόν Κα
νονισμόν 56 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, καθώς καί τάς ακολούθους απαιτήσεις : 

(ι) Παν έπιβατηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος 4.000 κόρων καί άνω, θά 
εφοδιάζεται διά τριών τουλάχιστον αντλιών πυρκαϊάς έχουσών ά
νεξάρτητον κίνησιν, εκαστον δε έπιβατηγόν πλοΐον ολικής χωρητικό
τητος μικρότερος τών 4.000 κόρων διά δύο τουλάχιστον τοιούτων αντλι
ών πυρκαϊάς. 

f i i j Εϊς έπιβατηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων καί άνω, ή 
διάταξις τών λήψεων θαλάσσης, τών αντλιών καί τών πηγών ενεργεί
ας διά τήν κίνησιν αυτών, θά είναι τοιαύτη ώστε νά εξασφαλίζεται δτι 
ή έκδήλωσις πυρκαϊας εϊς εν οιονδήποτε διαμέρισμα δεν θά θέση εκτός 
λειτουργίας πάσας τάς αντλίας πυρκαϊάς. 

(Ίϋ) Εϊς έπιβατηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος μικρότερος τών 1.000 κό
ρων, αί διατάξεις θά είναι κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής. 
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(γ) Λήψεις Πυρκάϊδς, Εύκαμπτοι Σωλήνες και 'Ακροσωλήνια. 
(\) Παν έπιβατηγόν πλοΐον θά εφοδιάζεται δι* άριθμοϋ ευκάμπτων σωλήνων, 

δσους ή 'Αρχή ήθελε κρίνει επαρκείς, θ ά ύπάρχη εις τουλάχιστον 
εϋκαμπτος σωλήν δι ' έκάστηντων λήψεων πυρκαϊάς των απαιτουμένων 
ύπό τής παραγράφου (δ) τοΰ Κανονισμού 56 τοΟ παρόντος Κεφαλαίου 
καΐ οί εϋκαμπτοι ούτοι σωλήνες θά χρησιμοποιούνται μόνον διά τόν σκο
πόν σβέσεως πυρκαϊδς ή διά τήν δοκιμήν των συσκευών σβέσεως πυρ
καϊδς κατά τά γυμνάσια πυρκαϊδς καΐ τάς επιθεωρήσεις. 

(ϋ) Είς τους χώρους ένδιαιτήσεως, υπηρετικούς καί μηχανών, ό αριθμός και 
ή θέσις των λήψεων πυρκαϊδς θά είναι τοιαύτα ώστε νά πληρούνται αϊ 
απαιτήσεις της παραγράφου (δ) τοΰ Κανονισμού 56 τοΟ παρόντος Κε
φαλαίου, δταν πασαι αί στεγανοί θύραι καΐ πδσαι αί θύραι επί τών δια
φραγμάτων τών κατακόρυφων κυρίων ζωνών πυρκαϊδς είναι κλειστοί. 

(i i i) ΕΙς πάν έπιβατηγόν πλοΐον ή διάταξις θά είναι τοιαμτη ώστε δύο τουλά
χιστον προβολαΐ ύδατος νά δύναται νά φθάνουν είς οιονδήποτε σημεΐ
ον χώρου φορτίου δταν ούτος είναι κενός. 

(iv) Πάσαι αϊ λήψεις πυρκαϊδς εντός τών μηχανοστασίων τών επιβατηγών 
πλοίων, εχόντων πετρελαιολέβητας ή μηχανάς προώσεως τύπου ίόω-
τερικής καύσεως, θά είναι έφωδιασμέναι δι* ευκάμπτων σωλήνων οΐ
τινες θά Εχουν, επί πλέον τών ακροσωληνίων τών απαιτουμένων διά 
της παραγράφου (στ) τοΰ Κανονισμού 56 τοΰ Κεφαλαίου τούτου, ακρο
σωλήνια κατάλληλα διά τήν έκτόξευσιν ύδατος έπ! πετρελαίου, ή έναλ
λακτικώς ακροσωλήνια δΓ αμφότερους τους σκοπούς. 

(δ) Σύνδεσμος διεθνούς τύπου Συνδέσεως |ΐετά τής Ξηράς. 
(i) Πδν έπιβατηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων καΐ δνω, θά 

εφοδιάζεται δι* ενός τουλάχιστον διεθνούς συνδέσμου συνδέσεως με
τά ξηρδς, πληροΰντος τόν Κανονισμόν 56 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(ii) θ ά ύπάρχη δυνατότης ώστε ή σύνδεσις αυτή νά χρησιμοποιήται είς έκα
τέραν τών πλευρών τοΰ πλοίου. 

(e) Φορητοί Πυροσβεστήρες εντός Χώρων Ένδιαιτήσεως καί 'Υπηρετικών. 
Πδν έπιβατηγόν πλοΐον θά εφοδιάζεται εντός τών χώρων ένδιαιτήσεως καί 

τών υπηρετικών χώρων, διά ώορητών πυροσβεστήρων εγκεκριμένου τύπουi τόν 
όποιον ή 'Αρχή κρίνει κατάλληλον, καί είς επαρκή αριθμόν. 

(στ) Σταθερόν Σύστημα Σβέσεως Πυρκαϊάς δΓ 'Αερίου εντός Χώρων Φορτίου. 
(i) Οί χώροι φορτίου τών επιβατηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 1.000 

κόρων καί δνω θά προστατεύωνται διά σταθερού συστήματος σβέσέως 
πυρκαϊάς δΓ αερίου, πληροΰντος τους δρους τοΰ Κανονισμού 58 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου. 

(ii) "Οταν αποδεικνύεται, κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής, δτι έπιβατηγόν πλοΐον 
εκτελεί πλόας μικράς διαρκείας, ώστε νά μή κρίνεται εύλογος ή εφαρμο
γή τών απαιτουμένων ύπό του εδαφίου (i) τής παρούσης παραγράφου, 
καθώς καί είς επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότήτος μικρότερος τών 
1.000 κόρων, αί αντίστοιχοι διατάξεις εντός τών χώρων φορτίου θά τυγχά
νουν τής εγκρίσεως τής "Αρχής. 

(ζ) ΣυσκευαΙ Σβέσεως Πυρκαϊδς εντός Λεβητοστασίων κ.λ,π. 
ΈπΙ τών επιβατηγών πλοίων, ο! χώροι εντός τών οποίων ευρίσκονται οί κύπ

ριοι ή οί βοηθητικοί πετρελαιολέβητες ή οί χώροι οί περιέχοντες τά μηχανήματα 
διά τήν καϋσιν τοΰ πετρελαίου ή τάς δεξαμενάς κατακαθίσεως τοΟ πετρελαίου, 
θά διέπωνται ύπό τών κατωτέρω διατάξεων: 

(ΐ) θ ά ύπάρχη μία οιαδήποτε τών κατωτέρω σταθερών εγκαταστάσεων σβέ
σεως πυρκαϊδς : 

(Ι) "Εν σύστημα ραντίσεως ύδατος ύπό πίεσιν πληροΟν τους δρους 
τοΰ Κανονισμού 62 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(2) Μία έγκατάστασις σβέσεως πυρκαΐάς δι* αερίου πληρούσα τους 
δρους τοΰ Κανονισμού 58 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 
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(3) Μία σταθερά έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊάς δι* άφροΰ πληρού
σα τους όρους τοϋ Κανονισμού 60 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. ( Ή 
'Αρχή δύναται να απαίτηση σταθεράν ή φορητήν διάταξιν διά ρά
ντισιν ύπό πίεσιν ή δι* άφροΰ προς άντιμετώπισιν πυρκαϊας άνω
θεν τών ελασμάτων τοΰ δαπέδου τοΰ κύτους). 

Εις έκάστην περίπτωσιν, έάν τά μηχανοστάσια και τα λεβητο
στάσια δεν είναι εντελώς κεχωρισμένα, ή έάν πετρέλαιον καύσι
μον δύναται νά διαρρεύση έκ τοΰ λεβητοστασίου εντός τών κυ
τών τού μηχανοστασίου, το σύνολον τών μηχανοστασίων καΐ 
λεβητοστασίων θά θεωρήται ώς εν διαμέρισμα. 

(ϋ) Θά υπάρχουν δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες, εγκεκριμένου 
τύπου, παρέχοντες άφρόν ή έτερον έγκεκριμένον κατάλληλον μέσον διά 
την σβέσιν πυρκαϊάς πετρελαίου, είς εκαστον χώρον ύπηρετήσεως λε
βήτων εκάστου λεβητοστασίου και εις εκαστον χώρον είς τον όποιον 
υπάρχει μέρος τής εγκαταστάσεως καύσεως πετρελαίου. Θά ύπάρχη 
είς τουλάχιστον πυροσβεστήρ άφροΰ, εγκεκριμένου τύπου, περιεκτικό
τητος τουλάχιστον 30 γαλλονίων (ή 136 λίτρων) ή Ισοδυνάμου, εντός 
εκάστου λεβητοστασίου. Οί πυροσβεστήρες ούτοι θά έφοδιάζωνται 
δΓ ευκάμπτων σωλήνων επί έξελίκτρων διά νά δύνανται νά φθάνουν 
εϊς οιονδήποτε μέρος τοϋ λεβητοστασίου και είς τους χώρους τους πε
ριλαμβάνοντας οιονδήποτε μέρος τών εγκαταστάσεων, σχετικών προς 
το πετρέλαιον καύσεως. 

(ii i) 'Εντός εκάστου χώρου ύπηρετήσεως λεβήτων θά ύπάρχη δοχεΐον περι
έχον άμμον, πριονίδια έμβεβαπτισμένα είς νάτριον ή άλλο έγκεκριμένον 
ξηρόν ύλικόν και είς ποσότητα τήν οποίαν ήθελε καθορίσει ή 'Αρχή. *Εν
αλλακτικώς, δύναται τοΰτο νά άντικατασταθή δι' ενός φορητού πορο
σβεστήρος εγκεκριμένου τύπου. 

(η) Συσκευαί Σβέσεως Πυρκαϊας εντός Χώρων περιεχόντων Μηχανάς Τύ
που εσωτερικής Καύσεως. 

Ό τ α ν χρησιμοποιούνται μηχαναί τύπου εσωτερικής καύσεως, είτε (Ι) διά 
κυρίαν πρόωσιν ή (2) διά βοηθητικούς σκοπούς, ολικής Ιπποδυνάμεως ουχί μι
κρότερος τών 1.000 b.h.p. επί επιβατηγών πλοίων, θά προβλέπωνται άΐ κατωτέ
ρω διατάξεις : 

(ί) Θά ύπάρχη μία τών σταθερών εγκαταστάσεων τών απαιτουμένων υπό 
τοΰ εδαφίου (ζ) (Ι) του παρόντος Κανονισμού. 

(ϋ) Θά ύπάρχη εντός εκάστου χώρου μηχανών εις πυροσβεστήρ άφροΰ, εγκε
κριμένου τύπου, περιεκτικότητος ούχι μικροτέρας τών 10 γαλλονίων 
(ή 45 λίτρων) ή ισοδυνάμου, καθώς επίσης άνά είς φορητός πυροσβε
στήρ άφροΰ εγκεκριμένου τύπου άνά 1.000 b.h.p. τών μηχανών ή μέρος 
τής ισχύος ταύτης. Ό ολικός δμως αριθμός τών φορητών πυροσβε
στήρων τούτων δεν θά είναι κατώτερος τών δύο και δέν απαιτείται 
νά ύπερβαίνη τους εξ. 

(θ) Διατάξεις σβέσεως Πυρκαϊάς εντός Χώρων περιεχόντων 'Ατμοστρόβι
λους και μή απαιτούντων Σταθεράς 'Εγκαταστάσεις. 

Ή 'Αρχή θά έξατάση ειδικώς τάς άπαιτουμένας διατάξεις σβέσεως πυρκαϊάς 
εντός χώρων περιλαμβανόντων ατμοστρόβιλους οΐτινες χωρίζονται άπό τά λε
βητοστάσια διά στεγανών διαφραγμάτων. 

(ι) 'Εξαρτήσεις Πυροσβέστου. 
Πάν έπιβατηγόν πλοΐον θά φέρη δύο τουλάχιστον εξαρτήσεις πυροσβέστου, 

εκάστης πληρούσης τάς απαιτήσεις τοϋ Κανονισμού 63 τοΰ παρόντος Κεφαλαί
ου. Ό τ α ν το πλοΐον εχη όλικήν χωρητικότητα ύπερβαίνουσαν τους 10.000 κό
ρους, θά φέρωνται τρεις τουλάχιστον εξαρτήσεις και δταν ύπερβαίνη τους 20.000 
κόρους θά φέρωνται τέσσαρες τουλάχιστον εξαρτήσεις. Αί εξαρτήσεις αύται 
θά εύρίσκωνται είς θέσεις επαρκώς απομεμακρυσμένος μεταξύ των καί θά είναι 
ετοιμαι προς χρήσιν. 
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Κανονισμός 65. 

'Απαιτήσεις διά Φορτηγά Πλοία. 
(α) 'Εφαρμογή. 
"Οταν λόγω τοϋ ορίου της ελαχίστης ολικής χωρητικότητος τα μικρότερα πλοΐα 

εις τά όποια εφαρμόζονται οϊ παρόντες Κανονισμοί, δέν καλυπτωνταί ύπό ειδι
κών απαιτήσεων, αί διατάξεις διά τον ελεγχον και τήν σβέσιν πυρκαϊάς θά είναι 
κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής. 

(Ιί) Άντλίαι Πυρκαϊας και Σωληνώσεις Πυρκαϊάς. 
Πάν φορτηγόν πλοϊον θά εφοδιάζεται δΓ αντλιών, σωληνώσεων ϋδατος, λή

ψεων πυρκαϊάς και ευκάμπτων σωλήνων πληρούντων τον Κανονισμόν 56 τοϋ 
παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και τάς κατωτέρω απαιτήσεις : 

(ί) Πάν φορτηγόν πλοϊον ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων καΐ άνω θά 
εφοδιάζεται διά δύο αντλιών έχουσών άνεξάρτητον κίνησιν. 

(ii) 'Επί φορτηγού" πλοίου ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων και άνω, εάν 
πυρκαϊά είς οιονδήποτε διαμέρισμα δύναται νά θέση πάσας τάς αντλί
ας έκτος λειτουργίας, δέον νά υπάρχη έτερον έναλλακτικόν μέσον έπί 
τοϋ πλοίου διά τήν σβέσιν τής πυρκαΐάς. Είς φορτηγόν πλοϊον ολικής χω
ρητικότητος 2.000 κόρων και άνω το έναλλακτικόν τοΰτο μέσον θά εί
ναι μία μόνιμος αντλία κινδύνου, έχουσα άνεξάρτητον κίνησιν. Ή αντλία 
αϋτη κινδύνου θά είναι ίκανή νά έκτοξεύη δύο προβολάς ϋδατος κατά 
τήν εγκρισιν τής 'Αρχής. 

(γ) Λήψεις Πυρκαϊάς, Εύκαμπτοι Σωλήνες και 'Ακροσωλήνια. 
(ί) ΕΊς φορτηγά πλοΐα ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων και άνω, ό αριθμός 

τών ευκάμπτων σωλήνων διά τών οποίων θά έφοδιάζωνται, εκάστου πλή
ρους μετά τών συνδέσμων και τών ακροσωληνίων, θά είναι εις άνά 100 
πόδας μήκους πλοίου και εις ανταλλακτικός, αλλά εις ούδεμίαν περίπτω
σιν μικρότερος τών πέντε έν συνόλω. Ό αριθμός ούτος δέν περιλαμβά
νει τους εύκαμπτους σωλήνας τους απαιτουμένους ε'ις οιονδήποτε μη
χανοστάσιον ή λεβητοστάσιον. Ή 'Αρχή δύναται νά αύξηση τον αριθ
μόν τών απαιτουμένων ευκάμπτων σωλήνων ώστε νά εξασφαλίζεται οτι 
υπάρχει, έν παντί χρόνω, αρκετός αριθμός τοιούτων και είς προσιτήν 
θέσιν, λαμβανομένου ύπ' δψιν τοϋ τύπου τοϋ πλοίου και τής φύσεως 
τής εκμεταλλεύσεως τοϋ πλοίου. 

(ϋ) "Εντός τών χώρων ένδιαιτήσεως και τών μηχανών, ό αριθμός καΐ ή θέ
σις τών λήψεων πυρκαϊάς θά είναι τοιαϋτα ώστε νά πληρούν τάς απαι
τήσεις τής παραγράφου (δ) τοϋ Κανονισμοϋ 56 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(i i i) ΕΊς τά φορτηγά πλοΐα αϊ διατάξεις θά είναι τοιαϋται ώστε δύο τουλάχι
στον προβολαΐ ϋδατος νά δύνανται νά φθάσουν είς οιονδήποτε μέρος 
παντός χώρου φορτίου δταν ούτος είναι κενός. 

(iv) "Ολαι αϊ λήψεις πυρκαϊάς εντός τών χώρων μηχανών τών φορτηγών πλοί
ων εχόντων πετρελαιολέβητας ή προωστηρίους μηχανάς τύπου εσω
τερικής καύσεως, θά έφοδιάζωνται δι' ευκάμπτων σωλήνων εχόντων, 
έπί πλέον τών ακροσωληνίων τών απαιτουμένων υπό τής παραγράφου 
(ζ) τοϋ Κανονισμοϋ 56 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, ακροσωλήνια κατάλλη
λα διά τήν έκτόξευσιν ϋδατος έπί πετρελαίου, ή έναλλακτικώς ακρο
σωλήνια δι' αμφότερους τους σκοπούς. 

(δ) Σύνδεσμος διεθνοϋς τύπου Συνδέσεως μετά τής Ξηράς. 
(ί) Πάν φορτηγόν πλοϊον ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων και άνω θά 

εφοδιάζεται δΓ ενός τουλάχιστον συνδέσμου διεθνοΰς τύπου συνδέσεως 
μετά τής ξηράς, όστις θά πληροί τους όρους τοϋ Κανονισμοϋ 56 τοϋ πα
ρόντος Κεφαλαίου. 

(ϋ) θ ά ύπάρχη δυνατότης ώστε ή σύνδεσις αϋτη νά χρησιμοποιήται εϊς έκα
τέραν τών πλευρών τοϋ πλοίου. 
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(ε) Φορητοί Πυροσβεστήρες εντός Χώρων Ένδιαιτήσεως και Υπηρετικών. 
Πάν φορτηγόν πλοΐον θά εφοδιάζεται εντός τών χώρων ένδιαιτήσεως και τών 

υπηρετικών διά πυροσβεστήρων εγκεκριμένου τύπου, τόν όποιον ή 'Αρχή κρί
νει κατάλληλον, καΐ είς επαρκή αριθμόν. "Εν πάση περιπτώσει, ό αριθμός αυτών 
δέν θά είναι μικρότερος τών πέντε δια πλοία ολικής χώρητικότητος 1.000 κόρων 
καΐ &νω. 

(στ) Σύστημα Μονίμου 'Εγκαταστάσεως Σβέσεως Πυρκαϊας δΓ 'Αερίου εντός 
Χώρου Φορτίου. 

(i) Οί χώροι φορτίου πλοίων ολικής χωρητικότητος 2.000 κόρων καί άνω, 
θά προστατεύωνται διά μονίμου συστήματος σβέσεως πυρκαϊδς δι* α
ερίου πληροΰντος τους δρους του Κανονισμού 58 τοΟ παρόντος Κεφα
λαίου. Ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν χρήσιν άτμοϋ αντί αερίου, 
έάν αί διατάξεις πληρούν τους δρους τής παραγράφου (Β) του Κανονισμού 
58 του παρόντος Κεφαλαίου. 

(ϋ) Είς τα δεξαμενόπλοια, εγκαταστάσεις διοχετεύουσαι άφρόν εσωτερικώς 
και έξωτερικώς τών πετρελαιοδεξαμενών, δύνανται νά γίνουν παραδε
κτοί ώς κατάλληλον έναλλακτικόν τοϋ αερίου ή του άτμοΰ. Αί λεπτο
μέρειαι τοιαύτης εγκαταστάσεως θά τυγχάνουν τής εγκρίσεως τής 'Αρχής. 

(iii) Ή Αρχή δύναται νά άπαλλάξη τής εφαρμογής τών απαιτήσεων τών εδα
φίων (i) καί (ϋ) τής παραγράφου ταύτης εις τά κύτη φορτίου παντός πλοί
ου (έκτος τών δεξαμενών δεξαμενοπλοίου). 

(Ι) 'Εάν προβλέπονται χαλύβδινα καλύμματα κυτών καί αποτελεσμα
τικά μέσα κλεισίματος πάντων τών ανεμιστήρων καί τών λοιπών 
ανοιγμάτων ατινα άγουσιν είς τά κύτη φορτίου. 

(2) 'Εάν το πλοΐον εχη κατασκευασθή καί προορίζεται αποκλειστικώς 
διά μεταφοράν τοιούτων φορτίων, ώς μεταλλεύματα, γαιάνθρα
κας ή σιτηρά. 

(3) "Οταν αποδεικνύεται κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής δτι το πλοΐον 
εκτελεί πλόας τοιαύτης μικρας διαρκείας ώστε νά μή θεωρήται 
εϋλογος ή εφαρμογή τής απαιτήσεως ταύτης. 

(iv) 'Επί πλέον τής υποχρεώσεως νά πληροί τάς απαιτήσεις του Κανονισμού 
τούτου, παν φορτηγόν πλοΐον δταν μεταφέρη εκρηκτικός ϋλας τοιαύτης 
φύσεως ή τοιαύτης ποσότητος, μή επιτρεπομένων ύπό τοϋ Κανονισμού 
8 τοϋ Κεφαλαίου (νΐί)τής παρούσης Συμβάσεως, θά πληροί τάς ακολού
θους απαιτήσεις : 

(Ι) Δέν θά χρησιμοποιήται ατμός προς τόν σκοπόν σβέσεως πυρκαϊας 
εντός οιουδήποτε διαμερίσματος περιέχοντος εκρηκτικός ϋλας. 
Προς τόν σκοπόν εφαρμογής τοϋ εδαφίου τούτου, ή λέξις «δια
μέρισμα» σημαίνει πάντας τους χώρους τους περιλαμβανόμενους 
μεταξύ δύο μονίμων παρακειμένων διαφραγμάτων καί περιλαμβά
νει τό κατώτερον κύτος φορτίου καί παντας τους χώρους φορτί
ου άνωθεν αύτοΟ. "Ολος ό χώρος ύποφράγματος σέλτερντεκ, 
6στις δέν υποδιαιρείται δι* εγκαρσίων χαλύβδινων διαφραγμά
των, τών οποίων τά ανοίγματα δύνανται νά κλείωνται διά χαλυβδί
νων ελασμάτων, θεωρείται ώς εν διαμέρισμα διά τόν σκοπόν ε
φαρμογής τοϋ εδαφίου τούτου. "Οταν υπάρχουν εγκάρσια χα
λύβδινα διαφράγματα μετά ανοιγμάτων κλεισμένων διά χαλύβδι
νων ελασμάτων, οί περιλαμβανόμενοι χώροι εϊς τό κατάστρωμα 
σέλτερντεκ δύνανται νά θεωρούνται ώς μέρος τοΟ διαμερίσμα
τος ή τών διαμερισμάτων τών κειμένων κάτωθεν αύτοΟ. 

(2) 'Επί πλέον είς 2καστον διαμέρισμα τό όποιον περιέχει εκρηκτι
κός ϋλας καί είς τά παρακείμενα διαμερίσματα φορτίου, θά εγκα
θίσταται σύστημα ελέγχου καπνοϋ ή πυρκαϊας είς ίίκαστον χώ
ρον φορτίου. 
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(
s
) Συσκευαί Σβέσεως Πυρκαιάς εντός Λεβητοστασίων κ.λ.τι. 

Εις τά φορτηγά πλοΐα ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων και άνω και εις τους 
χώρους εις τους οποίους είναι εγκατεστημένοι κύριοι ή βοηθητικοί πετρελαιο
λέβητες η είς τους χώρους τους περιέχοντας τά μηχανήματα καύσεως πετρελαί
ου θά προβλέπωνται αί ακόλουθοι διατάξεις : 

(i) θ ά ύττάρχη μία οιαδήποτε των κατωτέρω μονίμων εγκαταστάσεων σβέ
σεως πυρκαϊάς : 

(Ι) "Εν σύστημα ραντίσεως ϋδατος ύπό πίεσιν, το όποιον θά πληροί 
τους ορούς τοϋ Κανονισμού 62 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(2) Μία έγκατάστασις σβέσεως πυρκαϊδς δΓ αερίου, ή όποια θά πλη
ροί τους δρους τού Κανονισμού 58 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(3) Μία μόνιμος έγκατάστασις αφρού, ήτις θά πληροί τους δρους τοΰ 
Κανονισμού 60 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. ( Ή 'Αρχή δύναται 
νά απαίτηση ν^ταθεράν ή φορητήν διάταξιν ύπό πίεσιν ραντίσεως 
ή δι' αφρού προς άντιμετώπισιν πυρκαϊάς άνωθεν των ελασμά
των τοΰ δαπέδου τοΰ κύτους). 

ΕΊς .έκάστην περίπτωσιν, έάν τά μηχανοστάσια κα! τά λεβητο
στάσια δέν είναι εντελώς κεχωρισμένα, ή έάν πετρέλαιον καύσι
μον δύναται νά διαρρεύση εκ τοΰ λεβητοστασίου εντός των πα
ραπυθμενίδων τοΰ μηχανοστασίου, το σύνολον των χώρων μη
χανοστασίου και λεβητοστασίου θά θεωρήται ώς εν διαμέρισμα. 

(ϋ) θ ά υπάρχουν δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες εγκεκριμένου 
τύπου, αφρού ή άλλου εγκεκριμένου καταλλήλου μέσου διά τήν σβέσιν 
πυρκαϊάς.πετρελαίου, εϊς εκαστον χώρον ύπηρετήσεως λεβήτων εκά
στου λεβητοσταιίου και εϊς εκαστον χώρον είς τον όποιον υπάρχει μέ
ρος της εγκαταστάσεως καύσεως πετρελαίου. 'Επιπροσθέτως, θά 
ύπάρχη εις τουλάχιστον πυροσβεστήρ τών αυτών χαρακτηριστικών, πε
ριεκτικότητος 2 γαλλονίων (ή 9 λίτρων) δΓ εκαστον καυστήρα, ή δε όλι
κ.

ν
| περιεκτικότης τοϋ επιπροσθέτου ή επιπρόσθετων πυροσβεστήρων 

δέν απαιτείται νά ύττερβαίνη τά 10 γαλλόνια (ή 45 λίτρα) δΓ εκαστον λε
βητοστάσιον. 

(iii) 'Εντός εκάστου χώρου ύπηρετήσεως λεβήτων θά ύπάρχη δοχεΐον περι
έχον άμμον, πριονίδια έμβεβαπτισμένα είς νάτριον ή άλλον έγκεκριμένον 
ξηρόν ύλικόν καΐ ε'ις ποσότητα τήν οποίαν ήθελε καθορίσει ή 'Αρχή. 
Έναλλα'ΠΊκώς, δύναται τοΰτο νά άντικατασταθή δΓ ενός φορητού πυροσβε
στήρος εγκεκριμένου τύπου. 

(η) Συσκευαί Σβέσεως Πυρκαϊάς εντός Χώρων περιεχόντων Μηχανάς Τύ
που 'Εσωτερικής Καύσεως. 

"Οταν χρησιμοποιούνται μηχαναί εσωτερικής καύσεως, εϊτε (Ι) διά κυρίαν 
πρόωσιν ή (2) διά βοηθητικούς σκοπούς ολικής Ιπποδυνάμεως ούχΐ μικρότερος 
τών 1.000 b.h.p. εϊς φορτηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος 1.000 κόρων και 
άνω, θά προβλέπωνται αί κατωτέρω διατάξεις : 

(i) θ ά ύπάρχη μία τών Μονίμων εγκαταστάσεων τών απαιτουμένων ύπό 
τοΰ εδαφίου (ζ) (i) τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

(ϋ) Θά ύπάρχη εντός έκαστου χώρου μηχανών είς πυροσβεστήρ αφρού εγκε
κριμένου τύπου, περιεκτικότητος ουχί μικροτέρας τών 10 γαλλονίων (ή 
45 λίτρων) ή 'ισοδυνάμου, καθώς επίσης εις φορητός πυροσβεστήρ άφροϋ 
εγκεκριμένου τύπου, άνά 1.000 b.h.p. τών μηχανών ή μέρους της Ισχύ
ος ταύτης. Ό ολικός δμως αριθμός τών φορητών πυροσβεστήρων 
τούτων δέν θά είναι κατώτερος τών δύο και δέν απαιτείται νά ύπερβαί
νη τους εξ. 

(β) Διατάξεις Σβέσεως Πυρκαϊάς εντός Χώρων περιεχόντων 'Ατμοστρόβι
λους και μή απαιτούντων Μονίμους εγκαταστάσεις. 
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Ή 'Αρχή θά έξετάση ειδικώς τάς απαιτούμενος διατάξεις σβέσεως πυρκαϊας 
εντός χώρων περιλαμβανόντων ατμοστρόβιλους, οΐτινες χωρίζονται άπό τά λε
βητοστάσια διά στεγανών διαφραγμάτων. 

(/) Έξάρτυσις Πυροσβέστου. 
Πάν φορτηγόν πλοΐον θά φέρη μίαν τουλάχιστον έξάρτυσιν πυροσβέστου πλη

ρούσαν τάς απαιτήσεις τοϋ Κανονισμού 63 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 66. 

Δυνατότης Άμεσου Χρησιμοποιήσεως τών Συσκευών Σβέσεως Πυρκαϊδς. 

Α! συσκευαΐ σβέσεως πυρκαϊάς έπι τών νέων καΐ τών υπαρχόντων επιβατηγών 
πλοίων και επί φορτηγών πλοίων θά τηροΟνται είς καλήν κατάστασιν καΐ θά είναι 
έτοιμαι προς δμεσον χρήσιν άνά πάντα χρόνον κατά τήν διάρκειαν τοΟ πλου. 

Κανονισμός 67. 
'Αποδοχή Ισοδυνάμων. 

"Οπου εϊς τό παρόν Μέρος τοϋ παρόντος Κεφαλαίου καθορίζεται ειδικός τύπος 
συσκευής, εφοδίου, μέσου σβέσεως πυρκαϊάς ή διατάξεως, δύναται νά έπιτραπή 
έτερος τύπος συσκευής κ.λ.π., υπό τήν πρόβλεψιν δτι ή "Αρχή ήθελε πεισθή δτι 
ταϋτα δέν εϊναι μικροτέρας αποδόσεως. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΥΡΚΑΪΆΣ 

(Τό Μέρος ΣΤ' εφαρμόζεται είς τά επιβατηγά πλοία και τά φορτηγά πλοία). 

Κανονισμός 68. 

Μέσα διαφυγής. 
(α) 'Επιβατηγά Πλοία. 

(i) 'Εντός και έξ δλων τών χώρων ένδιαιτήσεως τών επιβατών καΐ τοΟ πλη
ρώματος και τών χώρων οΐτινες χρησιμοποιούνται ύπό τοΰ πληρώματος, 
εξαιρέσει τών χώρων μηχανών," θά προβλέπωντάι κλίμακες και κατα
κόρυφοι κλίμακες, εϊς τρόπον ώστε νά υπάρχουν μέσα άμεσου διαφυ
γής προς τό κατάστρωμα επιβιβάσεως έπι τών σωσιβίων λέμβων. ' Ιδι
αιτέρως θά λαμβάνωνται αί κάτωθι προφυλάξεις: 

(Ι) Δύο μέσα διαφυγής, τό εν τουλάχιστον τών οποίων θά είναι ελεύθε
ρον στεγανών θυρών, θά προβλέπωντάι δι ' εκαστον στεγανόν 
διαμέρισμα ή ομοίως περιωρισμένου χώρου ή συγκροτήματος 
χώρων κάτωθεν τοΰ καταστρώματος στεγανών. Ή Αρχή δύ
ναται νά άπαλλάξη τοΰ ενός έκ τών μέσων τούτων, λαμβανομένης 
υπ" δψιν της φύσεως καΐ τής θέσεως τών άφορώντων χώρων καϊ 
τοΟ αριθμού τών προσώπων τά όποια κανονικώς δύνανται νά 
ένδιαιτώνται ή νά απασχολούνται έκεΐ. 

(2) Άνωθεν τοΟ καταστρώματος στεγανών θά υπάρχουν δύο του
λάχιστον μέσα διαφυγής έξ εκάστης κυρίας κατακόρυφου ζώνης 
ή άλλου ομοίως περιωρισμένου χώρου ή συγκροτήματος χώρων, 
έκ τών οποίων τό εν τουλάχιστον θά δίδη πρόσβασιν είς κλίμακα 
ήτις συνιστά κατακόρυφον οιέξοδον. 

(3) Τό £v τουλάχιστον μέσον διαφυγής θά είναι διά μέσου μιας ευκό
λως προσιτής κλίμακος μετά περιφράγματος, τό όποιον θά προβλέ
πη, δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, συνεχή προκάλυψιν άπό τό 
πύρ έκ τοΰ σημείου εκδηλώσεως αΰτοΰ μέχρι τοΰ καταστρώματος 
επιβιβάσεως έπι τών λέμβων. Τό πλάτος, ό αριθμός καϊ ή συ
νέχισις τών κλιμάκων θά τυγχάνουν τής εγκρίσεως τής Αρχής. 
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(ii) Εντός τών χώρων μηχανών θά προβλέπωνται δύο μέσα διαφυγής, εξ 
έκαστου μηχανοστασίου, σήραγγος αξόνων και λεβητοστασίου, το εν 
εκ τών οποίων δύναται να είναι μία στεγανή θύρα. 'Εντός τών χώρων 
μηχανών, δταν δεν ύπάρχη στεγανή θύρα, τα δύο μέσα διαφυγής θα συνίσ
τανται εκ δύο συγκροτημάτων κλιμάκων χαλύβδινων, εϊς δσον τό δυ
νατόν μεγαλειτέραν μεταξύ αυτών άπόστασιν, αΐτινες θά άγουν εϊς τάς 
θύρας επί τοϋ φωταγωγού τοϋ μηχανοστασίου, ομοίως κεχωρισμένων 
μεταξύ των και δια τών οποίων θά προβλέπεται διαφυγή προς τό κατάστρω
μα επιβιβάσεως επί τών λέμβων. Εις τήν περίπτωσιν πλοίων ολικής 
χωρητικότητος μικροτέρας τών 2.000 κόρων, ή 'Αρχή δύναται να άπαλλά
ξη τής παρούσης απαιτήσεως, λαμβανομένου ύπ' όψιν τοϋ πλάτους και 
της διατάξεως του φωταγωγού. 

(/{) Φορτηγά πλοία. 
(i) 'Εντός και εκ πάντων τών χώρων ένδιαιτήσεως πληρώματος και επιβατών 

και τών χώρων εντός τών οποίων τό πλήρωμα κανονικώς απασχολείται, 
εξαιρέσει τών χώρων μηχανών, θά υπάρχουν κλίμακες και κατακόρυφοι κλί
μακες, εις τρόπον ώστε, να προβλέπωνται μέσα άμεσου διαφυγής προς 
τό κατάστρωμα επιβιβάσεως επί τών σωσιβίων λέμβων. 

(ϋ) 'Εντός τών χώρων μηχανών θά έφαρμόζωνται αί απαιτήσεις του εδαφίου 
(α) (ϋ) τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

Κανονισμός 69. 
Μέσα Κρατήσεως Μηχανών και Κλεισίματος τών Σωληνώσεων Άναρροφήσεως 

Πετρελαίου Καυσίμου. 
(α) Θά προβλέπωνται μέσα δια τήν κράτησιν τών ανεμιστήρων τών εξυπηρετούν

των τους χώρους μηχανών και φορτίου και διά τό κλείσιμον πασών τών θυρών, τών 
ανεμιστήρων, τών δακτυλιοειδών χώρων πέριξ τών καπνοδόχων και τών άλλων 
ανοιγμάτων τών χώρων τούτων. Τά μέσα ταϋτα θά δύνανται νά χειρίζωνται έξω
τερικώς τών χώρων τούτων είς τήν περίπτωσιν πυρκαϊάς. 

(β) Τά μηχανήματα τά κινοΰντα τους ανεμιστήρας βεβιασμένης παροχής καϊ 
βεβιασμένης άπορροφήοεως, αί άντλίαι μεταγγίσεως πετρελαίου καυσίμου, αί 
πετρελαιαντλίαι τοϋ συγκροτήματος καύσεως πετρελαίου και αί λοιπαι δμοιαι 
πετρελαιαντλίαι καυσίμου, θά έφοδιάζωνται διά μέσων χειρισμοϋ εξ αποστάσεως, 
κειμένων έξωτερικώς τών αντιστοίχων χώρων, ε'ις τρόπον ώστε νά δύνανται νά 
κρατούνται είς τήν περίπτωσιν εκδηλώσεως πυρκαϊάς εντός τοϋ χώρου εντός τοϋ 
οποίου είναι εγκατεστημένοι. 

(γ) 'Εκάστη σωλήνωσις άναρροφήσεως πετρελαίου καυσίμου αγομένη εκ πετρε
λαιοδεξαμενής, πετρελαιοδεξαμενής κατακαθίσεως ή υπηρετικής πετρελαιοδε
ξαμενής, κειμένων άνωθεν τών διπυθμένων, θά εφοδιάζεται διά κρουνοϋ ή επιστο
μίου δυναμένου νά κλείεται έξωθεν τοΰ αντιστοίχου χώρου είς τήν περίπτωσιν 
εκδηλώσεως πυρκαϊας εντός τοΰ χώρου εντός τοϋ οποίου ευρίσκονται αύται. 
Είς τήν εΐδικήν περίπτωσιν πετρελαιοδεξαμενών κύτους (ντηπτάνκ) κειμένων 
εντός οιασδήποτε σήραγγος αξόνων ή σήραγγος σωληνώσεων, θά τοποθετούνται 
επιστόμια επί τών πετρελαιοδεξαμενών τούτων, αλλά, είς τήν περίπτωσιν πυρ
καϊάς, θά δύνανται νά κλείωνται διά μέσου επιπροσθέτου επιστομίου κειμένου 
επί τής σωληνώσεως ή τών σωληνώσεων, έξωθεν τής σήραγγος ή τών σηράγγων 

Κανονισμός 70. 
Σχεδιαγράμματα 'Ελέγχου Πυρκαϊάς. 

Είς πάν έπιβατηγόν πλοΐον και εφ' δσον δύναται νά έφαρμοσθή είς πάν φορτη
γόν πλοΐον, θά υπάρχουν μονίμως εκτεθειμένα, διά τήν καθοδήγησιν τών 'Αξιωμα
τικών τοΰ πλοίου, σχεδιαγράμματα γενικής διατάξεως, δεικνύοντα, ευκρινώς 
δι ' εκαστον κατάστρωμα, τους σταθμούς ελέγχου πυρκαϊάς, τάς ζώνας πυρκαϊάς 
τάς περιλαμβανόμενος μεταξύ πυριμάχων διαφραγμάτων, τάς ζώνας τάς περικλει
σμένος ύπό διαφραγμάτων επιβραδυντικών τής μεταδόσεως πυρός (εάν υπάρχουν) 
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καθώς και τάς λεπτομέρειας των άναγγελτήρων ττυρκαϊάς, τα συστήματα έλεγχου 
ττυρκαϊάς, την έγκατάστασιν αυτομάτου ραντίσεως (εάν υπάρχω), τάς συσκευάς 
σβέσεως ττυρκαϊάς, τά μέσα προσβάσεως είς τά διάφορα διαμερίσματα, καταστρώ
ματα κ.λ.π., και το σύστημα άερισμοϋ, περιλαμβανομένων των στοιχείων των κυ
ρίων χειριστηρίων τών ανεμιστήρων, την θέσιν των άεροφρακτών καΐ τους χα
ρακτηριστικούς αριθμούς τών ανεμιστήρων τών εξυπηρετούντων έκάστην ζώνην. 
Έναλλακτικώς, τά ανωτέρω αναφερόμεθα στοιχεία δύνανται, κατά τήν κρίσιν της 
'Αρχής,* νά περιλαμβάνωνται εις τεύχος, εν άντίτυπον τοϋ οποίου θα διατίθεται 
είς έ'καστον Άξιωματικόν, και εν άντίτυπον θά ευρίσκεται άνά πάσαν στιγμήν δια
θέσιμον είς εύπρόσιτον θέσιν επί τοϋ πλοίου. 

Τά σχεδιαγράμματα και τά τεύχη θά κρατούνται ενημερωμένα καΐ πάσα με
τατροπή θά καταχωρήται έπ' αυτών δσον το ταχύτερον είναι πρακτικώς δυνατόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.—ΣΩΣΙΒΙΑ ΜΕΣΑ κ.λ.π. 

Κανονισμός Ι. 
'Εφαρμογή. 

(α) Το Κεφάλαιον τούτο, έκτος δπου άλλως ρητώς ορίζεται, εφαρμόζεται ως 
ακολούθως έπί νέων πλοίων έκτελούντων διεθνείς πλόας : 

Μέρος Α—'Επιβατηγά πλοία και φορτηγά πλοία 
Μέρος Β—'Επιβατηγά πλοία 
Μέρος Γ—Φορτηγά πλοία 

(β) Διά τήν περίπτωσιν τών υπαρχόντων πλοίων, τών έκτελούντων διεθνείς 
πλόας και άτινα δεν συμμορφοϋνται ήδη προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφα
λαίου, άφορώσας τά νέα πλοία, αί διατάξεις δΓ έκαστον πλοΐον θά έξετάζωνται 
ύπό της Αρχής, προς τον σκοπόν νά έξασφαλισθή, εφ' δσον είναι πρακτικώς 
έφαρμόσιμον και εϋλογον καΐ δσον το δυνατόν ένωρίτερονή ουσιώδης συμμόρφωσις 
προς τάς απαιτήσεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. Ή ρήτρα τοϋ εδαφίου (β) (ι) τοϋ 
Κανονισμού 27 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου δύναται εν τούτοις νά εφαρμόζεται εϊς 
τά υπάρχοντα πλοία μόνον εάν : 

(ί) ΟΙ δροι τών Κανονισμών 4, 8, 14, 18, καί 19 και αί παράγραφοι (α) και (β) 
τοϋ Κανονισμού 27 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου πληρούνται. 

(ϋ) Αί σωσίβιοι σχεδίαι αί φερόμενοι συμφώνως προς τάς διατάξεις της πα
ραγράφου (β) τοϋ Κανονισμού 27 πληρούν τάς απαιτήσεις εϊτε τοϋ Κα
νονισμού 15 είτε τοϋ Κανονισμού 16. καθώς και τοϋ Κανονισμού 17 τοϋ 
παρόντος Κεφαλαίου, καί 

(i i i) Ό μέγιστος αριθμός τών προσώπων έπί τοϋ πλοίου δέν θά αύξηθή ένεκα 
τοϋ εφοδιασμού διά τών σωσιβίων σχεδίων. 

ΜΕΡΟΣ Α' 

ΓΕΝΙΚΑ 

(Το μέρος Α' εφαρμόζεται είς αμφότερα, ήτοι τά επιβατηγά πλοία καί τά φορτηγά 
πλοία). 

Κανονισμός 2. 
'Ορισμοί. 

(α) ΕΊς τό Κεφάλαιον τοϋτο ό δρος «βραχύς διεθνής πλους» σημαίνει διεθνή 
πλουν κατά τήν διάρκειαν τοϋ οποίου τό πλοΐον δέν απομακρύνεται πλέον τών 
200 μιλλίων άπό λιμένας ή τόπου δπου ol έπιβάται καί τό πλήρωμα δύνανται νά 
τεθώσιν εν άσφαλεία καί έφ* δσον ή άπόστασις μεταξύ τοϋ τελευταίου λιμένος 
προσεγγίσεως τής Χώρας έκ της οποίας άρχεται τό ταξίδιον καί τοϋ τελικοϋ 
λιμένος προορισμού δέν υπερβαίνει τά 600 μίλλια. 
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(βι Ό δρος «σωσίβιος σχεδία» εις τό παρόν Κεφάλαιον σημαίνει σχεδίαν ήτις 
πληροί είτε τον Κανονισμόν 15 είτε τον Κανονισμόν 16 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(γ) Ό δρος «έγκεκριμένον μέσον καθελκύσεως» εις τό παρόν Κεφάλαιον ση
μαίνει μέσον έγκ;κριμένον ύπό της Αρχής, δυνάμενον νά καθέλκυση εις την θά
λασσαν εκ της θέσεως επιβιβάσεως σχεδίαν εντελώς έμφορτον με τον έγκεκριμένον 
νά φέρη αριθμόν ατόμων και με τον έξαρτισμόν αυτής. 

(δ) Ό δρος «πτυχιούχος σωσιβίου λέμβου» είς τό παρόν Κεφάλαιον σημαίνει 
οιονδήποτε μέλος τοϋ πληρώματος τό όποιον έχει πτυχίον Ικανότητος έκδιδόμενον 
κατά τους δρους τοϋ Κανονισμού 32 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(ε) Ό δρος «πλευστική συσκευή» εις τό παρόν Κεφάλαιον σημαίνει έφόδιον 
έπιπλεύσεως (έ^τός των σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδίων, κυκλικών σωσιβίων 
και σωσιβίων ζωνών), προωρισμένον νά βαστάζη ώρισμένον αριθμόν ατόμων 
ατινα ευρίσκονται εντός τοϋ ϋδατος καΐ τοιαύτης κατασκευής, ώστε νά διατηρή 
τό σχήμα του καΐ τάς ιδιότητας του. 

Κανονισμός 3. 
'Εξαιρέσεις. 

(α) 'Εάν ή 'Αρχή θεωρή δτι τό προστατευμένον τής περιοχής καΐ αί συνθήκαι 
τοΰ ταξιδιού είναι τοιαϋται, ώστε νά καθιστοΰν τήν έφαρμογήν τοϋ συνόλου τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος Κεφαλαίου μή εϋλογον ή μη άναγκαίαν, δύναται αναλόγως 
νά εξαίρεση τής εφαρμογής τών απαιτήσεων τοϋ παρόντος Κεφαλαίου συγκεκρι
μένα πλοία ή κατηγορίας π,.οίων ατινα κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξιδιού TCJV δεν 
απομακρύνονται πλέον τών 20 μιλλίων άπό τής πλησιεστέρας ξηράς. 

(β) Είς τήν περίπτωσιν επιβατηγών πλοίων έκτελούντων διεθνείς πλόας και 
χρησιμοποιουμένων δια ειδικά ταξίδια μεταφοράς μεγάλου άριθμοϋ επιβατών 
άνευ κλίνης, ως επί παραδείγματι διά μεταφοράν προσκυνητών, ή 'Αρχή, έάν 
πεισθή δτι δεν είναι πρακτικώς δυνατόν νά έπιβάλη τήν έφαρμογήν τών απαιτή
σεων τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, δύναται νά εξαίρεση τά πλοία ταϋτα τών απαιτή
σεων τούτων ύπό τους κάτωθι δρους : 

(i) "On θά έφαρμοσθώσιν είς τον μέγιστον βαθμόν, δσον αί περιστάσεις τοϋ 
ταξιδιού επιτρέπουν, αί διατάξεις αί σχετικαι προς τάς σωσίβιους λέμ
βους και λοιπά σωσίβια μέσα και τά μέσα προστασίας εκ τής πυρκαϊάς. 

(ϋ) "ΟΤΙ άπασαι αί λέμβοι αύται καΐ συσχευαΐ θά είναι αμέσως διαθέσιμοι κατά 
τήν έννοιαν τοϋ Κανονισμού 4 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(ίϋ) "Οτι θά προβλέπεται μία σωσίβιος ζώνη δι' εκαστον έπιβαΐνον άτομον. 
(ϊν) "Οτι θά ληφθοϋν μέτρα διά τήν εκδοσιν γενικών κανόνων εφαρμοστέων 

εϊς τάς είδικάς συνθήκας τών ταξιδιών τούτων. Ή εκδοσις τών κανόνων 
τούτων θά γίνεται άπό συμφώνου μετά τών αλλών Συμβαλλομένων Κρατών, 
έάν υπάρχουν τοιαϋτα, αμέσως ενδιαφερομένων διά τήν μεταφοράν 
τοιούτων επιβατών εϊς τοιαύτης φύσεως ταξίδια. 

Παρά πάσαν διάταξιν τής παρούσης Συμβάσεως, οί Κανονισμοί SIMLA τοΰ 
1931, θά παραμείνουν εν ισχύϊ μεταξύ τών προσχωρησάντων ε'ις αυτούς Κρατών 
μέχρι τής ενάρξεως τής Ισχύος τών κανόνων τών καθοριζομένων υπό τοΰ εδα
φίου (β) (χ ν) τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

Κανονισμός 4. 
Έτοιμότης Σωσιβίων Λέμβων, Σωσιβίων Σχεδίων και Πλευστικών Συσκευών. 

(α) Ή γενική αρχή ή ρυθμίζουσα τά τοϋ έφοδιασμοΰ τών σωσιβίων λέμβων, 
σωσιβίων σχεδίων και πλευστικών συσκευών ενός πλοίου, επί τοΰ όποιου εφαρμό
ζεται τό Κεφάλαιον τοϋτο, είναι δτι ταϋτα θά είναι αμέσως διαθέσιμα εϊς περίπτωσιν 
ανάγκης. 
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i/lj Διά να είναι αμέσως διαθέσιμοι αί σωσίβιοι λέμβοι, αί σωσίβιοι σχεδίαι 
και αί πλευστικαϊ συσκευαί, δέον αύται νά πληρούν τους κάτωθι όρους . 

(i) Θα δύνανται νά καθαιρεθώσιν εις την θάλασσαν ασφαλώς και ταχέως και 
: Οπό δυσμενείς έτι συνθήκας διαγωγής τοΰ πλοίου και υπό πλευρικήν 

κλίσιν 15 μοιρών. : 
(ii) θ ά είναι δυνατή ή έπιβίβασις επί τών σωσιβίων λέμβων καί των σωσι

βίων σχεδίων ταχέως κάί εν πλήρέι τάξει. 
(iii) Ή διάταξις εκάστης σωσιβίου λέμβου, σωσιβίου σχεδίας καί παντός είδους 

πλευστικής συσκευής θά εΐνάι τοιαύτη ώστε νά μη παρακωλύεται ό χει
ρισμός τών άλλων λέμβων, σχεδίων καί πλευστικών συσκευών. 

(γ) "Ολα τά σωσίβια μέσα θά τηρούνται είς κατάστασιν λειτουργίας καί θά 
είναι έτοιμα προς άμεσον χρήσιν προ τοΰ απόπλου τοΰ πλοίου εκ τοΰ λιμένός και 
είς πάντα χρόνον κατά την διάρκειαν τοΰ πλου. 

Κανονισμός 5. 
Κατασκευή τών Σωσιβίων Λέμβων. 

(α) "Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά είναι καλώς κατεσκευασμέναι καί θά είναι 
τοιούτου σχήματος καί αναλογιών, ώστε νά έχουν επαρκή εύστάθειαν κατά τήν 
πλεΰσιν καί επαρκές ϋψος εξάλων υπό πλήρη φόρτον ατόμων καί εφοδίων. 
"Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά είναι ίκαναί νά διατηρούν θετικήν εύστάθειαν δταν είναι 
εκτεθειμένοι είς τήν θάλασσαν ύπό πλήρη φόρτον ατόμων καί εφοδίων. 

(β) "Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά έχουν ίσχυρόν περίβλημα καί έσωτερικήν 
μόνον πλευστότητα. Ή 'Αρχή δύναται νά έγκρίνη σωσίβιους λέμβους μετά στε
ρεού στεγάσματος, ύπό τήν πρόβλεψιν δτι J3a δύναται τούτο ευκόλως νά άνοίγη 
καί εκ των έσω καί εκ τών έξω, καί δεν θά έμποδ ί ζητήν ταχεΐαν έπιβίβασιν καί 
άποβίβασιν τών επιβατών ή τήν καθαίρεσιν καί τον χειρισμόν τών σωσιβίων λέμβων. 

(i) Αί μετά κινητήρος σωσίβιοι λέμβοι δύνανται νά έφοδιάζωνται, ύπό τήν 
έγκρισιν τής 'Αρχής, διά μέσων άτινα θά εμποδίζουν τήν είσροήν τοΰ 
θαλασσίου ύδατος είς το πρωραΐόν άκρον. 

(ii) "Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά είναι μήκους ουχί μικρότερου τών 24 ποδών 
(ή 7,3 μέτρων), έκτος εάν λόγω τοΰ μεγέθους" του πλοίου ή δι 'άλλους 
λόγους ή 'Αρχή ήθελε θεωρήσει τήν χρήσιν τοιούτων σωσιβίων λέμβων 
ώς μή εϋλογον ή μή πρακτικήν. Είς ουδέν πλοΐον αί σωσίβιοι λέμβοι 
θά είναι μήκους μικρότερου τών 1.6 ποδών (ή 4,9 μέτρων). 

(γ) Δεν δύναται νά έγκριθή σωσίβιος λέμβος τό βάρος τής οποίας, δταν είναι 
πλήρως έμφορτος με τά άτομα καί τον έξαρτισμόν, υπερβαίνει τους 20 τόνους 
(ή 20.300 χιλιόγραμμα) ή ή έχουσα μεταφορικήν ικανότητα, ύπολογιζομένην συμ
φώνως προς τον Κανονισμόν 7 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, μεγαλειτέραν τών 150 
ατόμων. 

(ό) "Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι διά τάς οποίας έχει έγκριθή νά μεταφέρουν πλέον 
τών 60 ατόμων, άλλ'ουχί περισσότερα τών 100, θά είναι είτε σωσίβιοι μηχανο
κίνητοι λέμβοι πληροΰσαι τάς απαιτήσεις τοΰ Κανονισμού 9 τοΰ παρόντος Κεφα
λαίου, είτε σωσίβιοι λέμβοι έφωδιασμέναι δι' εγκεκριμένου μέσου μηχανικής προ
ώσεως πληροΰσαι τον Κανονισμόν 10 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. "Ολαι αί σω
σίβιοι λέμβοι διά τάς οποίας εγκρίνεται ή μεταφορά περισσοτέρων τών 100 ατόμων, 
θά είναι μετά κινητήρος, πληροΰσαι τόν Κανονισμόν 9 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(ι:) "Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά είναι επαρκούς αντοχής, ώστε νά δύνανται 
νά καθαιρεθώσιν εις τήν θάλασσαν ύπό πλήρη φόρτον ατόμων καί έξαρτισμού. 
"Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά είναι τοιαύτης αντοχής, ώστε νά μή υποστώσι μόνιμον 
κάμψιν δταν ύποβληθώσιν είς 25 τοις εκατόν ύπερφόρτωσιν. 

(ο-1 "Ολαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά έχουν μέσην σιμότητα τουλάχιστον ΐσην προς 
4 % τόΰ μήκους αυτών. 

Ή σιμότης θά είναι προσεγγιζόντως παραβολικού σχήματος. 
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U) Είς τάς σωσίβιους λέμβους δια τάς όποιας θά εγκρίνεται να μεταφέρουν 
100 η περισσότερα άτομα, ό όγκος της εφεδρικής πλευστότητος θα επαυξάνεται 
κατά την κρίσιν της 'Αρχής. 

(η) Ό λ α ι αϊ σωσίβιοι λέμβοι θά έχουν ιδίαν πλευστότητα ή θά έφοδιάζωνται 
δι' υδατοστεγών άεροκιβωτίων ή δι' ετέρου αδιάβροχου ύλικοϋ πλευστότητος 
ισοδυνάμου, το όποιον δεν θά προσβάλλεται έπιζημίως ΰπό τοϋ πετρελαίου ή ύπό 
των παραγώγων τοϋ πετρελαίου, επαρκή δε ώστε ή λέμβος μετά τών εφοδίων 
αυτής, νά έπιπλέη όταν αϋτη κατακλυσθή καΐ είναι εκτεθειμένη εϊς τήν θάλασσαν. 
Θά προβλέπεται επιπρόσθετος όγκος άεροκιβωτίων ή ετέρου ισοδυνάμου αδιάβρο
χου ύλικοϋ πλευστότητος, μη προσβαλλόμενου έπιζημίως ύπό τοϋ πετρελαίου ή 
ύπό τών παραγώγων τοϋ πετρελαίου, ίσος τουλάχιστον προς το εν δέκατον τής 
κυβικής χωρητικότητος τής λέμβου. Ή Α ρ χ ή δύναται νά έπιτρέπη όπως τά υδα
τοστεγή άεροκιβώτια πληρούνται διά αδιάβροχου ύλικοϋ πλευστότητος τό όποιον 
δεν θά προσβάλλεται έπιζημίως ύπό τοϋ πετρελαίου ή τών παραγώγων τοϋ πετρε
λαίου. 

(θ) Ό λ α τά σέλματα και τά πλευρικά καθίσματα θά τοποθετούνται, όσον είναι 
πρακτικώς δυνατόν, χαμηλότερον εντός τής σωσιβίου λέμβου. 

(ι) Ό συντελεστής κυβικής χωρητικότητος πασών τών σωσιβίων λέμβων, 
ώς ούτος καθορίζεται συμφώνως προς τον Κανονισμόν 6 τοϋ παρόντος Κεφα
λαίου, εξαιρέσει τών ξύλινων σωσιβίων λέμβων κατεσκευασμένων εξ έπηγκε
νίδων, δεν θά είναι μικρότερος τοϋ 0,64. 

Κανονισμός 6. 

Κυβική Χωρητικότης Σωσιβίων Λέμβων. 

(α) Ή κυβική χωρητικότης σωσιβίου λέμβου θά καθορίζεται διά τοϋ Κανόνος 
Στέρλιγκ (Σύμψωνς) ή δι' άλλης μεθόδου διδούσης τον αυτόν βαθμόν ακριβείας. 
Ή χωρητικότης σωσιβίου λέμβου μετά πρύμνης σχήματος αβακος θά υπολογί
ζεται ώς εάν ή σωσίβιος λέμβος είχε πρύμνην σφηνοειδοϋς σχήματος. 

(β) Έπι παραδείγματι, ή χωρητικότης εις κυβικούς πόδας (ή κυβικά μέτρα) 
μιας σωσιβίου λέμβου, υπολογιζόμενη τή βοήθεια τοϋ Κανόνος Στέρλιγκ, δύναται 
νά θεωρηθή ότι δίδεται ύπό τοϋ κατωτέρω τύπου : 

Λ 
Χωρητικότης = ■■· (4Α + 2Β 4 4C) 

12 
"Ενθα, Λ είναι τό μήκος της σωσιβίου λέμβου είς πόδας (ή μέτρα μετρούμενον 

άπό τό έσωτερικόν τών έπηγκενίδων ή τών ελασμάτων εις τήν στεΐραν μέχρι τόϋ 
αντιστοίχου σημείου εις τό ποδόστημα. Είς τήν περίπτωσιν σωσιβίου λέμβου 
μετά αβακος, τό μήκος μετράται έσωθεν τοϋ αβακος. 

Α, Β, C είναι αί έπιφάνειαι τών εγκαρσίων τομών είς τό τέταρτον τοϋ μήκους, άπό 
πρώρας, είς τό μέσον και είς τό τέταρτον τοϋ μήκους άπό πρύμνης, α'ίτινες αντι
στοιχούν εϊς τά τρία σημεία τά έπιτυγχανόμενα διά τής διαιρέσεως τοϋ μήκους Λ 
είς τέσσαρα ίσα μέρη. (Αί έπιφάνειαι αί άντιστοιχοϋσαι εις τά δύο άκρα τής σωσι
βίου λέμβου θεωρούνται αμελητέοι). 

ΑΊ έπιφάνειαι Α, Β, C θά θεωρούνται ώ ς διδόμεναι είς τετραγωνικούς πόδας 
(ή τετραγωνικά μέτρα) διά τής διαδοχικής εφαρμογής τοϋ κατωτέρω τύπου δΓ 
έκάστην τών τριών εγκαρσίων τομών. 

Ι) 
'Επιφάνεια =. (α + 4β 4 2c + 4cl. 4 c) , 

12 
"Ενθα, Ιι είναι τό βάθος μετρούμενον είς πόδας (ή είς μέτρα) έσωθεν τών έπηγκε

νίδων ή τών ελασμάτων άπό τής τρόπιδος μέχρι τοϋ ϋψους τής κουπαστής ή, εις τινας 
περιπτώσεις, μέχρι κατωτέρου ϋψους, ώς ορίζεται κατωτέρω. 
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α, l>. c, ιΐ, ι είναι τά οριζόντια πλάτη της σωσιβίου λέμβου, μετρούμενα εις πόδας 
(ή εϊς μέτρα) εις τά ανώτερα και τά κατώτερα σημεία τοΰ βάθους καΐ εις τά τρία 
σημεία τά έττιτυγχανόμενα διά της διαιρέσεως τοΰ h εις τέσσαρα Ίσα μέρ·| (τά α και <■ 
εΐναι τά ττλάτη ε'ις τά ακρότατα σημεία και Γ εις το μέσον σημεΐον τοΰ Ιι). 

{■;) 'Εάν ή σιμότης της κουπαστής, μετρούμενη εις δύο σημεΐά κείμενα εις το 
τέταρτον τοΰ μήκους τής σωσιβίου λέμβου άπό τά άκρα, ύπερβαίνη το εν τοις 
εκατόν τοΰ μήκους τής σωσιβίου λέμβου, τό βάθος το χρησιμοποιηθέν διά τον 
υπολογισμόν τής επιφανείας τών εγκαρσίων τομών Α και C θά θεωρηθή ότι είναι 
τό βάθος εις τό μέσον τής σωσιβίου λέμβου πλέον εν τοις εκατόν τοΰ μήκους τής 
σωσιβίου λέμβου. ' " . _ . . . 

(δ) Έάν τό βάθος τής σωσιβίου λέμβου εις τό μέσον ύπερβαίνη τά 45 τοις εκατόν 
τοΰ πλάτους, τό βάθος τό χρησιμοπόιούμενον διά τον υπολογισμόν τής επιφανείας 
τής μεσαίας εγκάρσιας τομής Β θά θεωρηθή ίσον προς τά 45 τοις εκατόν τοΰ πλάτους 
και τά βάθη τά χρησιμοποιούμενα διά τον υπολογισμόν τών επιφανειών τών εγκαρσί
ων τομών Α και C εις τά τέταρτα τοΰ μήκους, λαμβάνονται διάτής έπαυξήσεως τοΰ 
τελευταίου τούτου άριθμοΰ κατά τό εν τοις εκατόν τοΰ μήκους τής σωσιβίου λέμβου, 
ύπό τήν πρόβλεψιν δτι εις ούδεμίαν περίπτωσιν τά χρησιμοποιηθέντα διά τον υπολο
γισμόν βάθη υπερβαίνουν τά πραγματικά βάθη είς τά σημεία ταύτα. 

(κ) Έάν τό βάθος τής σωσιβίου λέμβου είναι μεγαλύτερον τών 4 ποδών (ή 122 
έκατοστομέτρων), ό αριθμός τών ατόμων ό διδόμενος διά τής εφαρμογής τοΰ Κανό
νος τούτου θά μειοΰται κατά τήν άναλογίαν τών 4 ποδών (ή 122 έκατοστομέτρων) 
προς τό πραγματικόν βάθος, μέχρις δτου ή σωσίβιος λέμβος δοκιμασθή ικανοποι
ητικώς εν το; ϋδατι μετά τοΰ άριθμοΰ τούτου τών επιβαινόντων ατόμων, φερόντων 
απάντων σωσίβιους ζώνας. 

(στ) Ή ΆρχΓ θά έπιβάλλη διά καταλλήλων τύπων δριον άριθμοΰ ατόμων επιτρε
πομένων εϊς τάς σωσίβιους λέμβους τάς έχουσας λίαν λεπτά άκρα, καθώς και 
είς τάς σωσίβιους λέμβους τάς έχουσας σχήμα διωγκωμένον. 

(ζ) Ή 'Αρχή δύναται νά προσδιορίση διά σωσίβιον λέμβον, κατεσκευασμένην 
εκ ξύλινων έπηγκενίδων, χωρητικότητα ΐσην προς τό γινόμενον τοΰ μήκους, τοΰ 
πλάτους και τοΰ βάθους, πολλαπλασιαζόμενρν έπί 0,6 έάν είναι προφανές δτι ό 
τύπος ούτος δεν δίδει χωρητικότητα μ'εγάλειτέραν τής έπιτυγχανομένης διά τής 
ανωτέρω μεθόδου. Αί διαστάσεις τότε θά λαμβάνωνται κατά ιόν άκόλουθον τρό
πον : 

Μήκος— Ά π ό τής τομής τής έξω επιφανείας τών έπηγκενίδων μετά τής στείρας 
μέχρι τοΰ αντιστοίχου σημείου είς τό ποδόστημα, ή, προκειμένου περί λέμβου 
μετά άβακος, μέχρι τής πρυμναίας όψεως τοΰ αβακος. 

Π λ ά τ ο ς  Ά π ό τής έξω επιφάνειας τών έπηγκενίδων τοΰ περιβλήματος είς 
τό σημεΐον ένθα τό πλάτος της λέμβου είναι μέγιστον. 

Βάθος— Είς τό μέσον τής λέμβου, εσωτερικώς τών έπηγκενίδων άπό τής τρόπι
δος μέχρι τοΰ ϋψους τής κουπαστής, τό βάθος όμως τό χρησιμοπόιούμενον διά 
τον υπολογισμόν τής κυβικής χωρητικότητος δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει 
νά ύπερβή τά 45 τοις εκατόν τοΰ πλάτους. 

Είς πάσας τάς περιπτώσεις, ό πλοιοκτήτης έχει τό δικαίωμα νά ζητήση τον 
καθορισμόν τής κυβικής χωρητικότητος τής σωσιβίου λέμβου δι 'ακριβούς μετρή
σεως. 

(η) Ή κυβική χωρητικότης σωσιβίου λέμβου μετά κινητήρος ή σωσιβίου λέμβου 
φερούσης έτέραν συσκευή ν προώσεως, θά καθορίζεται έκ τής ολικής χωρητικότητος 
διά τής εκπτώσεως όγκου ίσου προς τόν καταλαμβανόμενον ύπό τοΰ κινητήρος 
και τών εξαρτημάτων του ή ύπό τοΰ κιβωτίου τοΰ μηχανισμού τής ετέρας συσκευής 
προώσεως καθώς και τοΰ όγκου τής ραδιοτηλεγραφικής εγκαταστάσεως καϊ τοΰ. 
προβολέως, μετά τών εξαρτημάτων των, εφ 'όσον υπάρχουν 
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Κανονισμός 7. 
Μεταφορική Ικανότης Σωσιβίων Λέμβων. 

Ό αριθμός των ατόμων τα όποια μία σωσίβιος λέμβος επιτρέπεται να πάρα' 
λάβτ), θα είναι ίσος προς τον μέγιστον άκέραιον αριθμόν τον προκύπτοντα εκ 
της διαιρέσεως τής χωρητικότητος εϊς κυβικούς πόδας διά : 

Εις την περίπτωσιν σωσιβίου λέμβου μήκους 24 ποδών (ή 7,3 μέτρων) καί 
άνω— 

10 (ή 0,283 δταν ή χωρητικότης μετρήται είς κυβικά μέτρα)· 
Εϊς τήν περίπτωσιν σωσιβίων λέμβων μήκους 16 ποδών (ή 4,9 μέτρων)— 

14 (ή 0,396 δταν ή χωρητικότης μετρήται εις κυβικά μέτρα) και 
Εις τήν περίπτωσιν σωσιβίων λέμβων μήκους 16 ποδών (ή 4,9 μέτρων) και 

ανω, άλλα κάτω τών 24 ποδών (ή 7.3 μέτρων). 
Εις αριθμός μεταξύ 14 καί 10 (ή μεταξύ 0,396 και 0,283 δταν ή χωρητικότης 

μετρήται εις κυβικά μέτρα), δστις θά λαμβάνεται διά παρεμβολής, 
ύπό τήν πρόβλεψιν δτι ό αριθμός είς ούδεμίαν περίπτωσιν θά ύπερβαίνη τον αριθμόν 
τών ενηλίκων ατόμων, φερόντων σωσίβιους ζώνας, ατινά δύνανται νά κάθηνται 
χωρίς νά εμποδίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπον τήν χρήσιν τών κωπών ή τήν λειτουρ
γίαν τών άλλων μέσων προώσεως. 

Κανονισμός 8. 
Κανονικός 'Αριθμός Σωσιβίων Λέμβων μετά Κινητήρος. 

(α) Πάν έπιβατηγόν πλοΐον θά φέρη μίαν τουλάχιστον σωσίβιον λέμβον μετά 
κινητήρος εϊς έκάστην πλευράν, ήτις θά πληροί τάς απαιτήσεις τοϋ Κανονισμού 9 
του παρόντος Κεφαλαίου. 

Είς τά επιβατηγά, εν τούτοις, πλοία, εϊς τά όποια ό ολικός αριθμός τών ατόμων 
άτινα επιτρέπεται νά μεταφέρουν, όμοΰ μετά τοϋ πληρώματος, δεν υπερβαίνει 
τους 30, θά άπαιτήται μία μόνον σωσίβιος λέμβος μετά κινητήρος. 

(β) Πάν φορτηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος 1.600 κόρων καί άνω, εξαιρέσει 
τών δεξαμενόπλοιων, τών πλοίων τών χρησιμοποιουμένων ως εργοστάσια εις 
τήν θήραν φαλαινών, τών πλοίων τών χρησιμοποιουμένων ως εργοστάσια επε
ξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών Ιχθύων, καί τών πλοίων τών μεταφερόντων 
το απασχολούμενο ν προσωπικόν είς τά φαλαινοθηρικά και είς τά τών βιομηχανιών 
επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών Ιχθύων, θά φέρη μίαν τουλάχιστον σωσίβιον 
λέμβον μετά κινητήρος, ήτις θά πληροί τάς απαιτήσεις τοϋ Κανονισμού 9 τοϋ πα
ρόντος Κεφαλαίου. 

(γ) Πάν δεξαμενόπλοιον ολικής χωρητικότητος 1.600 κόρων καί άνω, πάν 
πλοΐον χρησιμοποιούμενον ως έργοστάσιον είς τήν θήραν φαλαινών, πάν πλοΐον 
χρησιμοποιούμενον ως πλοΐον επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών ιχθύων καί πάν 
πλοΐον μεταφέρον τό άπασχολούμενον προσωπικόν είς τά φαλαινοθηρικά πλοία, 
είς τά τών βιομηχανιών επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών ιχθύων, θά φέρη μίαν 
τουλάχιστον σωσίβιον λέμβον μετά κινητήρος ε'ις έκάστην πλευράν τοϋ πλοίου, 
ήτις θά πληροί τάς απαιτήσεις τοϋ Κανονισμοϋ 9 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 9. 
Προδιαγραφή Σωσιβίων Λέμβων μετά Κινητήρος. 

(α) Ή σωσίβιος λέμβος μετά κινητήρος θά πληροί τους κατωτέρω δρους : 
(i) Θά είναι έφωδιασμένη διά κινητήρος εσωτερικής καύσεως (Ντήζελ) 

συντηρουμένου εϊς τρόπον ώστε νά είναι άνά πάντα χρόνον έτοιμος προς 
λειτουργίαν. Θά δύναται νά έκκινήται ευκόλως υπό οίασδήποτε συνθήκας. 
Θά προβλέπεται επαρκές καύσιμον διά συνεχή λειτουργίαν 24 ωρών 
είς τήν ταχύτητα τήν καθοριζομένην είς τό εδάφιον (a) (i i i) τοϋ παρόντος 
Κανονισμού. 
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(ϋ) Ό κινητήρ και τά εξαρτήματα αύτοΰ θά είναι καταλλήλως προφυλαγμένα 
ίνα εξασφαλίζεται ή λειτουργία ύπό δυσμενείς καιρικάς συνθήκας και 
το κάλυμμα τοΰ κινητήρος θά άνθίσταται εις το πΰρ. Θά ύπάρχη πρόβλεψις 
δια τήν άναπόδισιν της λέμβου. 

(iii) Ή ταχύτης πρόσω εν γαληνιαίά θαλασσή μετά πλήρους φόρτου ατόμων 
και έξαρτισμοϋ θά είναι : 

(Ι) "Εξ κόμβοι τουλάχιστον εις τήν περίπτωσιν των σωσιβίων λέμβων 
μετά κινητήρος, των απαιτουμένων ύπό τοΰ Κανονισμού 8 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου, διά τά επιβατηγά πλοία, τά δεξαμενόπλοια, 
τά πλοία τά χρησιμοποιούμενα ως εργοστάσια εις τήν θήραν φαλαι
νών, τά πλοία τά χρησιμοποιούμενα ω ς πλοία επεξεργασίας ή 
κονσερβοποιίας των ιχθύων καΐ τά πλοία τά μεταφέροντα το 
άπασχολούμενον προσωπικόν εις τά φαλαινοθηρικά πλοία, και 
εϊς τά των βιομηχανιών επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών ιχθύων. 

(2) Τέσσαρες κόμβοι τουλάχιστον εις τήν περίπτωσιν πάσης άλλης 
σωσιβίου λέμβου μετά κινητήρος. 

(β) Ό δγκος τών μέσων εσωτερικής πλευατότητος μιας σωσιβίου λέμβου 
μετά κινητήρος θά αύξηθή, εάν συντρέχη λόγος, πέραν τοΰ απαιτουμένου ύπό 
τοΰ Κανονισμού 5 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου διά της ποσότητος, κατά τήν οποίαν 
ό δγκος τών μέσων εσωτερικής πλευστότητος ό απαιτούμενος νά ύποβαστάξη 
τον κινητήρα και τά εξαρτήματα αυτού, καθώς και τον προβολέα καί τήν ραδιοτη
λεγραφικήν έγκατάστασιν, εάν υπάρχουν, υπερβαίνει τον δγκον τών απαιτουμένων 
μέσων εσωτερικής πλευστότητος. Ή αϋξησις αϋτη θά γίνεται κατά τήν άναλογίαν 
ενός κυβικού ποδός ανά ατομον διά νά ύποβαστάζη τά επιπρόσθετα άτομα τά 
όποια ή σωοίβιος λέμβος μετά κινητήρας θά ήδύνατο νά παραλάβτ, εάν ήθελον 
άφαιρεθή ό κινητήρ και τά εξαρτήματα αύτοΰ καθώς και ό προβολεύς και ή ραδιο
τηλεγραφική έ;κατάστασις, εάν υπάρχουν. 

Κανονισμός 10. 
Προδιαγραφή τών Μηχανικώς Προωθούμενων Σωσιβίων Λέμβων, 

έκτος τών Σωσιβίων Λέμβων μετά Κινητήρος. 
Ή μηχανικώς προωθούμενη σωσίβιος λέμβος, πλην τής σωσιβίου λέμβου μετά 

κινητήρος, θά πληροί τους κατωτέρω δρους : 
(α) Ό πρωστήριος μηχανισμός θά είναι εγκεκριμένου τύπου και θά εχη άρκετήν 

Ίσχύν έπιτρέπουσαν είς τήν σωσίβιον λέμβον νά απομακρύνεται ταχέως από της 
πλευράς τοΰ πλοίου αμα τη καθελκύσει αυτής καί νά δύναται νά κράτη πορείαν 
ύπό δυσμενείς καιρικός συνθήκας. 'Εάν ό μηχανισμός είναι χειροκίνητος, θά είναι 
δυνατόν νά χειρίζεται ύπό ανειδικεύτου προσωπικού και θά είναι Ικανός νά λειτουργή 
δταν ή σωσίβιος λέμβος εχη κατακλυσθή ύπό ϋδατος. 

(β) Θά ύπάρχη μέσον διά τοΰ οποίου ό πηδαλιούχος θά δύναται νά άναποδίση 
τήν σωσίβιον λέμβον άνά πάντα χρόνον δ τ α ν ό π ρ ο ω σ τ ή ρ ι ό ς μηχανισμός ευρίσκεται 
εις λειτουργίαν. 

(γ) Ό δγκος τής εσωτερικής πλευστότητος μιας σωσιβίου λέμβου μηχανικώς 
προωθούμενης, πλην τής σωσιβίου λέμβου μετά κινητήρος, θά επαυξάνεται διά νά 
αντιστάθμιση τό βάρος τοΰ προωστηρίου μηχανισμού. 

Κανονσιμός 11. 
'Εφόδια Σωσιβίων Λέμβων. 

(α) Ό κανονικός έξαρτισμός εκάστης σωσιβίου λέμβου θά περιλαμβάνη τά 

(i) Μίαν σειράν κωπών διά μονόκωπον κωπηλασίαν, δύο άμοιβάς κώπας και 
μίαν κώπην πηδαλιουχίας, μίαν και ήμίσειαν σειράν μεταλλικών ή ξύλινων 
σκαλμών προσδεδεμένων εϊς τήν σωσίβιον λέμβον διά δετηρίας ή 
άλύσεως καί ενα κόρακα. 
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(ϋ) Δύο πείρους δι' έκάστην όπήν εκκενώσεως (οί πείροι δέν απαιτούνται 
όταν υπάρχουν είδικαΐ αυτόματοι βαλβίδες) προσδεδεμένοι εϊς την σωσί
βιον λέμβον, μέσω δετηρίας ή άλύσου, εν άντλιον και δύο κάδους εξ εγκε
κριμένου ύλικοϋ. 

(iii) "Εν πηδάλιον προσηρτημένον εις την σωσίβιον λέμβον και ενα οΐακα. 
(ίν) Δύο πελέκεις, ανά ενα είς εκαστον άκρον της σωσιβίου λέμβου. 
(ν) "Ενα φανόν, μετά επαρκούς ελαίου δια 12 ώρας και δύο κυτία καταλλήλων 

πυρείων εντός υδατοστεγούς κιβωτίου. 
(νι) "Ενα ίστόν ή ιστούς μετά γαλβανισμένων συρμάτινων παράτονων καΐ ιστίων 

(πορτοκαλλοχρόων). 
(νϋ) Μίαν κατάλληλον πυξίδα εντός πυξιδοθήκης, ήτις θα είναι φωτεινή ή έφω

διασμένη διά καταλλήλου μέσου φωτισμού. 
(νiii) "Εν σωσίβιον ρυμάτιον χαλαρώς περιβεβλημένον και προσδεδεμένον πέριξ 

και έξωθεν της λέμβου. 
(ix) Μίαν πλωτήν άγκυραν εγκεκριμένου μεγέθους. 
(χ) Δύο πεισμάτια (μπαροϋμες) επαρκούς μήκους. Τό εν θά στερεοΰται είς 

το πρωραΐαν άκρον της σωσιβίου λέμβου μετά στροφού (στρόπου) και 
σκαλμίσκου, ώστε νά δύναται να έλευθεροΰται καΐ τό έτερον θά είναι 
σταθερώς στερεωμένον είς τήν στεΤραν της σωσιβίου λέμβου καΐ ετοιμον 
προς χρήσιν. 

(χι) "Εν δοχεΐον περιέχον εν γαλλόνιον (ή τέσσαρα και ήμισυ λίτρα) φυτικού, 
Ιχθυελαίου ή ζωικού ελαίου. Τό δοχεΐον θά είναι οϋτω πως κατεσκευα
σμένον ώστε τό ελαιον νά είναι δυνατόν νά διαχυθή ευκόλως είς τήν θά
λασσαν και νά εχη τοιαύτην διάταξιν ώστε νά δύναται νά προσδεθή εϊς τήν 
πλωτήν άγκυραν. 

(χϋ) Μερίδα τροφίμων καθορισθησομένην υπό τής 'Αρχής, δι' εκαστον άτομον 
διά τό όποιο,» έχει έγκριθή ή έπιβίβασις επί τής σωσιβίου λέμβου. Τά 
τρόφιμα ταύτα θά διατηρούνται εντός αεροστεγών δοχείων καΐ θά στοι
βάζωνται εντός υδατοστεγούς κιβωτίου. 

φχϋΐ) Υδατοστεγή δοχεία περιέχοντα εξ πίντας (ή τρία λίτρα) ποσίμου ύδατος 
δι' εκαστον άτομον διά τό όποιον έχει έγκριθή ή έπιβίβασις έπι τής σωσι
βίου λέμβου, ή υδατοστεγή περιέχοντα τεσσάρας πίντας (ή δύο λίτρα) 
ποσίμου ύδατος δι* εκαστον άτομον, όμοΰ μετά μιας συσκευής άφαλατώ
σεως ικανής νά παράγη δύο πίντας (ή εν λίτρον) ποσίμου ύδατος κατ' 
άτομον. "Εν άνοξείδωτον άντλιον μετά δετηρίας και εν άνοξείδωτον βαθ
μολογημένον κύπελλο . 

(xiv) Τεσσάρας άλεξιπτωτιστικάς φωτοβολίδας εγκεκριμένου τύπου δυναμένας 
νά παράγουν λαμπρόν έρυθρόν φώς είς μέγα ϋψος καΐ εξ πυρσούς χειρός 
εγκεκριμένου τύπου, οΐτινες θά δίδουν λαμπρόν έρυθρόν φώς. 

(χν) Δύο έπιπλέοντα καπνογόνα σήματα εγκεκριμένου τύπου (προς χρήσιν 
κατά τήν ήμέραν), ικανά νά αναδίδουν ποσότητα πορτοκαλλοχρόου κα
πνού. 

(χνΐ) Μέσα εγκεκριμένου τύπου επιτρέποντα είς τά επιβαίνοντα άτομα νά άνα
κρεμώνται άπό τής λέμβου, εάν αύτη άνατραπή, ύπό μορφήν παρατροπι
δίων ή έρκάνης παρά τήν τρόπιδα, όμοΰ μετά σχοινιών χειρολαβών στε
ρεωμένων άπό τής κουπαστής τής μιας πλευράς είς τήν τής ετέρας και διερ
χομένων κάτωθεν τής τρόπιδος ή άλλης εγκεκριμένης διατάξεως. 

(w U) "Εν υδατοστεγές κιβώτιον φαρμάκων πρώτων βοηθειών εγκεκριμένου 
τύπου. 

w iii) Ένα άδιάβροχον ήλεκτρικόν φανόν κατάλληλον διά σήμανσιν διά σημά
των Μορς μετά μιας σειράς ανταλλακτικών στηλών και μιας ανταλλακτι
κής λυχνίας εντός υδατοστεγούς κιβωτίου. 
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(xix) 'Ένα καθρέπτην σημάνσεως κατά τήν ήμέραν, εγκεκριμένου τύπου. 
(χχ) "Εν κλειόμενον μαχαιρίδιον μετά εργαλείου δια τό άνοιγμα λευκοσιδηρών 

κυτίων, ττροσδεδεμένον εις την λέμβον διά δετηρίας. 
(χχί) Δύο ελαφρά έπιπλέοντα όρμίδια. 

(χχϋ) Μίαν χειροκίνητον άντλίαν εγκεκριμένου τύπου, 
(xxiii) 'Έν κατάλληλον κιβώτιον διά τήν φύλαξιν τών μικρών εφοδίων, 
(χχίν) Μ αν συρίκτραν ή Ισυδύναμον ήχητικόν σήμα. 
(χχν) Μίαν σειράν συνέργων αλιείας, 

(xxvi) "Εν έγκεκριμένον κάλυμμα χρώματος λίαν θεατού, ίκανόν νά προφυλάττη 
τους επιβαίνοντας της λέμβου, έκ τών καιρικών συνθηκών, 

(xxvii) "Εν άντίγραφον του εικονογραφημένου πίνακος σωσιβίων σημάτων τών 
αναφερομένων είς τόν Κανονισμόν 16 τοϋ V Κεφαλαίου. 

(β) Είς τήν περίπτωσιν πλοίων έκτελουντων πλόας τοιαύτης διαρκείας, ώστε 
κατά τήν κρίσιν της 'Αρχής τά είδη τά καθοριζόμενα είς τά εδάφια (VI), (XII), (XIX), 
(XX) και (XXV) τής παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού ήθελον κριθή μή 
αναγκαία, ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν παράλειψιν τούτων. 

(γ) Παρά τάς διατάξεις τής παραγράφου (α) του παρόντος Κανονισμού, αί 
μετά κινητήρος σωσίβιοι λέμβοι ή άλλαι μηχανικώς προωθούμενοι εγκεκριμένου 
τύπου, δεν απαιτείται νά φέρουν ίστόν ή Ιστία ή κώπας πλείονας τοϋ ημίσεως 
τοϋ κεκανονισμένου άριθμοϋ, άλλα θά φέρουν δύο κόρακας λέμβων. 

(δ) Πάσαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά έφοδιάζωνται διά καταλλήλων μέσων ατινα 
θά επιτρέπουν είς τά εντός τής θαλάσσης άτομα νά άναρριχώνται επί τής λέμβου. 

(ε) Πάσα σωσίβιος λέμβος θά φέρη φορητόν πυροσβεστήρα, εγκεκριμένου 
τύπου, δϋνάμενον νά έκχέη άφρόν ή έτερον κατάλληλον μέσον σβέσεως πυρκαϊας 
πετρελαίου. 

Κανονισμός 12. 
Στερέωσις 'Εφοδίων Σωσιβίων Λέμβων. 

"Όλα τά εφόδια τής σωσιβίου λέμβου, εξαιρέσει τοϋ κόρακος τής λέμβου δστις 
θά μένη ελεύθερος διά τήν άπομάκρυνσιν ταύτης, θά είναι καταλλήλως στερεωμένα 
εντός τής σωσιβίου λέμβου. Ή πρόσδεσις θά γίνεται είς τρόπον ώστε νά εξασφα
λίζεται ή στερέωσις τών εφοδίων και κατά τρόπον ώστε νά μή κωλύουν τους κόρακας 
αναρτήσεως τής λέμβου ή νά εμποδίζουν τήν ταχεΐαν έπιβίβασιν. Πάντα τά εφόδια 
τής σωσιβίου λέμβου θά είναι δσον τό δυνατόν μικρών διαστάσεων και βάρους 
και θά είναι συσκευασμένα καταλλήλως και συμπαγώς. 

Κανονισμός 13. 
Φορηται Ραδιοτηλεγραφικαι Συσκευαι διά τά πλωτά σωστικά μέσα. 

(α) Πάντα τά πλοία, εξαιρέσει εκείνων τά όποια φέρουν εις έκάστην πλευράν 
αυτών σωσίβιον λέμβον μετά κινητήρος έφωδιασμένης διά ραδιοτηλεγραφικής 
εγκαταστάσεως πληρούσης τους όρους τοϋ Κανονισμού 14 τοϋ παρόντος Κεφα
λαίου καΐ τοϋ Κανονισμού 12 τοϋ Κεφαλαίου IV, θά φέρουν φορητήν ραδιοτηλεγρα
φικήν συσκευήν πληροϋσαν τάς απαιτήσεις τοϋ Κανονισμοϋ 13 τοϋ Κεφαλαίου IV. 
Ή συσκευή αϋτη θά φυλάσσεται είς τό δωμάτιον χαρτών ή είς άλλην κατάλληλον 
θέσιν και θά είναι έτοιμος προς μεταφοράν εϊς οιανδήποτε σωσίβιον λέμβον εϊς 
περίπτωσιν κινδύνου. Έν τούτοις, εΐς τά δεξαμενόπλοια ολικής χωρητικότητος 
3.000 κόρων καΐ άνω, εΐς τά όποια αί σωσίβιοι λέμβοι φέρονται είς τό μέσον και εΐς 
τήν πρύμνην τοϋ πλοίου, ή συσκευή αϋτη θά φυλάσσεται εΐς κατάλληλον θέσιν 
πλησίον τών σωσιβίων λέμβων τών άπεχουσών περισσότερον από τοϋ κυρίου 
πομποϋ τοϋ πλοίου. 

(β) Εϊς τήν περίπτωσιν πλοίων έκτελουντων πλόας τοιαύτης διαρκείας ώστε 
κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής ή φορητή ραδιοτηλεγραφική συσκευή διά τά πλωτά 
σωσίβια μέσα νά μή είναι αναγκαία, ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν παράλειψιν 
ταύτης. 
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Κανονισμός 14. 
Ραδιοτηλεγραφικαί Συσκευαι καί Προβολείς Σωσιβίων Λέμβων, 

μετά Κινητήρος. 
(α).-(Ί) "Οταν ό ολικός αριθμός των επιβαινόντων έπι επιβατηγού πλοίου έκτελοΰν

τος διεθνείς πλόας, οΐτινες δεν είναι βραχείς διεθνείς πλόες, έπι πλοίου 
χρησιμοποιουμένου ώς εργοστασίου εις την θήραν φαλαινών, έπι πλοίου 
χρησιμοποιουμένου δι*, έπεξεργασίαν ή κονσερβοποιΐαν τών ιχθύων η 
έπι πλοίου μεταφέροντος τό άπασχολούμενον προσωπικόν εις τα φαλαι
νοθηρικά πλοία, τών βιομηχανιών επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών 
ιχθύων, είναι μεγαλύτερος τών 199 άλλα μικρότερος τών 1500, θά εγκαθί
σταται ραδιοτηλεγραφική συσκευή πληρούσα τάς απαιτήσεις του παρόντος 
Κανονισμού καΐ τοϋ Κανονισμού 12 του Κεφαλαίου IV, εις μίαν τουλά
χιστον τών μετά κινητήρος σωσιβίων λέμβων τοΰ πλοίου, τών απαιτου
μένων υπό τοΰ Κανονισμού 8 του παρόντος Κεφαλαίου. 

(ϋ) "Οταν ό ολικός αριθμός τών επιβαινόντων ατόμων επί τοιούτου πλοίου 
είναι 1500 ή περισσότερα, τοιαύτη ραδιοτηλεγραφική συσκευή θά εγκαθί
σταται είς πάσαν σωσίβιον λέμβον μετά κινητήρος, απαιτουμένη ύπό τοΰ 
Κανονισμού 8 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(β) Ή ραδιοτηλεγραφική συσκευή θά εγκαθίσταται εντός επαρκώς μεγάλου 
θαλαμίσκου, ώστε νά περιλαμβάνη τήν συσκευήν και τον χειριστήν ταύτης. 

(γ) Αϊ διατάξεις θά είναι τοιαΰται ώστε ή Ικανοποιητική λειτουργία τοΰ πομπού 
και τοΰ δέκτου δέν θά επηρεάζεται ύπό τοΰ κινητήρος εν λειτουργία, είτε δταν 
φορτίζωνται ή δχι ο! συσσωρευταί. 

(δ) ΟΙ συσσωρευταί της ραδιοτηλεγραφικής συσκευής δέν θά χρησιμοποι
ούνται όπως παρέχουν ρεύμα διά τήν έκκίνησιν τοΰ κινητήρος ή δια τό σύστημα 
άναφλέξεως αύτοΰ. 

(ε) Ό κινητήρ της σωσιβίου λέμβου θά εφοδιάζεται διά μιας ηλεκτρογεννήτριας 
διά τήν φόρτισιν τών συσσωρευτών καθώς και δΓ άλλας χρήσεις. 

(στ) Εις προβολεύς θά ύπάρχη εις έκάστην σωσίβιον λέμβον μετά κινητή ρος, 
ήτις απαιτείται κατά τους ορούς της παραγράφου (α) τοΰ Κανονισμού 8 τοΰ παρόντος 
Κεφαλαίου νά φέρεται είς τά επιβατηγά πλοία καί κατά τους δρους της παραγρά
φου (γ) τοΰ αύτοΰ Κανονισμού νά φέρεται είς τά πλοία τά χρησιμοποιούμενα ώς 
εργοστάσια είς τήν θήραν φαλαινών, είς τά πλοία επεξεργασίας και κονσερβοποιίας 
τών ιχθύων και εϊς τά πλοία τά μεταφέροντα τό άπασχολούμενον προσωπικόν είς 
τά φαλαινοθηρικά πλοία καί τά τών βιομηχανιών επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας 
τών "ιχθύων. 

(ζ) Ό προβολεύς θά περιλαμβάνη λυχνίαν 80 τουλάχιστον βάττ, ίκανόν ανταυ
γαστήρα καί πηγήν ενεργείας ήτις θά φωτίζη άποτελεσματικώς άντικείμενον 
ανοικτού χρώματος είς τομέα πλάτους 60 περίπου ποδών (ή 18 μέτρων) είς άπόστα
σιν 200 ύαρδών (ή 180 μέτρων) επί χρονικήν περίοδον εξ ωρών καί θά δύναται νά 
λειτουργή επί τρεις τουλάχιστον ώρας συνεχώς. 

Κανονισμός 15. 
'Απαιτήσεις διά πνευστός Σχεδίας. 

(α) Πάσα πνευστή σχεδία θά είναι κατεσκευασμένη κατά τρόπον, ώστε δταν 
είναι εντελώς πεπληρωμένη καί έν επιπλεύσει, μετά τοΰ στεγάσματος άναπεπταμένου 
νά εχη εύστάθειαν έν ανοικτή θαλασσή. 

(β) Ή σχεδία θά είναι κατεσκευασμένη κατά τρόπον ώστε έάν ριφθή είς τήν 
θάλασσαν άπό ύψους 60 ποδών (18 μέτρων), ούτε ή σχεδία οϋτε ό έξαρτισμός αυτής 
θά υποστούν ζημίαν. 

(γ) Ή σχεδία θά είναι έφωδιασμένη διά στεγάσματος τό όποιον θά τίθεται αυτο
μάτως είς τήν θέσιν του δταν αϋτη πληρούται. Τό στέγασμα τούτο θά είναι ίκανόν 
νά προφυλάττη τους επιβαίνοντας εκ τών καιρικών συνθηκών και θά προβλέπωνται 
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μέσα διά την συλλογήν τών υδάτων της βροχής Το άνω μέρος τοΰ στεγάσματος 
θα εφοδιάζεται διά λυχνίας ήτις θά τροφοδοτήται εκ τής στήλης ενεργούσης δια 
θαλασσίου ύδατος. Μία όμοία λυχνία θά ύττάρχη εντός τής σχεδίας. 

Το στέγασμα θά είναι χρώματος λίαν όρατοϋ. 
(δ) Ή σχεδία θά εφοδιάζεται δι'ενός πεισματίου (μπαροϋμα) καΐ θά εχη σωσίβιον 

ρυμάτιον χαλαρώς διαβεβλημένον πέριξ καί καλώς στερεωμένον έξωτερικώς. Σωσί
βιον ρυμάτιον θά τοποθετήται επίσης πέριξ τοΰ εσωτερικού τής σχεδίας. 

(ε) Ή σχεδία θά δύναται νά έπανορθωθή ευχερώς υπό ενός προσώπου, έάν 
αϋτη πληρούται αντεστραμμένη. 

(στ) Ή σχεδία θά είναι έφωδιασμένη εις έκαστον άνοιγμα δι' αποτελεσματικών 
μέσων επιτρεπόντων δπως πρόσωπα εντός τής θαλάσσης νά δύνανται νά αναρρι
χηθούν έπι τής σχεδίας. 

(ζ) Ή σχεδία θά περιέχεται εντός βαλίζης ή ετέρου περιβλήματος κατεσκευα
σμένου είς τρόπον ώστε νά δύναται νά άντέχη είς σκληράς συνθήκας χρήσεως 
αΐτινες συναντώνται είς την θάλασσαν. 

Ή σχεδία εντός τής βαλίζης ή ετέρου περιβλήματος θά εχη ϊδίαν πλευστότητα. 
(η) Ή πλευστότης τής σχεδίας θά είναι κατά τρόπον κατανεμημένη ώστε δι' 

ύποδιαιρέσεως ταύτης εις ϋρτιον αριθμόν χωριστών διαμερισμάτων, τό ήμισυ τών 
οποίων θά δύναται νά ύποβαστάζη έκτος τοΰ ϋδατος τον αριθμόν τών ατόμων διά 
τά όποια έχει έπιτραπή ή έπιβίβασις, είτε δι' άλλου τινός εξ ίσου αποτελεσματικού 
μέσου νά εξασφαλίζεται δτι υπάρχει ευλογον περιθώριον πλευστότητος έάν ή σχεδία 
υποστή ζημίαν ή δεν επιτυγχάνεται παρά μερική έμφύσησις. 

(θ) Τό όλικόν βάρος τής σχεδίας, τής βαλίζης αυτής ή ετέρου περιβλήματος 
καί τοΰ έξαρτισμοΰ αυτής, δεν θά ύπερβαίνη τάς 400 λίτρας (ή 180 χιλιόγραμμα). 

(/) Ό αριθμός τών ατόμων τά όποια θά επιτρέπεται νά παραλαμβάνη μία πνευστή 
σχεδία θά είναι ίσος προς : 

(i) Τόν μέγιστον άκέραιον αριθμόν τον προκύπτοντα εκ τής διαιρέσεως διά 
3,4 τοΰ όγκου, μετρουμένου είς κυβικούς πόδας (ή διά 96 τού δγκου με
τρουμένου είς κυβικά δέκατα) τών κυρίων σωληνωτών άεροφυλακίων 
(δστις διά τόν σκοπόν τούτον δεν θά περιλαμβάνη οϋτε τά τόξα τού στε
γάσματος, οϋτε τό σέλμα ή τά σέλματα, έάν υπάρχουν τοιαύτα) δταν ούτοι 
είναι πεπληρωμένοι, ή 

(ϋ) Τόν μέγιστον άκέραιον αριθμόν τόν προκύπτοντα έκ τής διαιρέσεως διά 
4 τής επιφανείας είς τετραγωνικούς πόδας (ή διά 3,720 τής επιφανείας, 
μετρούμενης είς τετραγωνικά έκατοστόμετρα) τού δαπέδου (ήτις διά τόν 
σκοπόν τούτον δύναται νά περιλάβη τό σέλμα ή τά σέλματα, έάν υπάρχουν 
τοιαύτα) τής σωσιβίου σχεδίας δταν είναι πεπληρωμένη, λαμβανομένου 
τοΰ μικρότερου αριθμού. 

(ια) Τό δάπεδον τής σωσιβίου σχεδίας θά είναι άδιάβροχον και θά είναι Ικανόν 
νά μονοΰται επαρκώς εναντίον τού ψύχους. 

(ιβ) Ή σωσίβιος σχεδία θά πληρούται δι* αερίου τό όποιον δεν θά είναι βλα
βερόν είς τους επιβαίνοντας και ή πλήρωσις θά λαμβάνη χώραν αυτομάτως, είτε 
δι* έλξεως ρυματίου εϊτε δι' άλλου τινός τρόπου εξ ίσου άπλοϋ και αποτελεσματικού, 
θ ά προβλέπωνται μέσα διά τών οποίων ή αεραντλία ή οι φυσητήρες οί απαιτού
μενοι ύπό τοΰ Κανονισμού 17 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου θά δύνανται νά διατηρούν 
την πίεσιν. 

(ΐγ) Ή σωσίβιος σχεδία θά είναι εξ υλικού και κατασκευής εγκεκριμένων και θά 
είναι κατεσκευασμένη ε'ις τρόπον ώστε νά δύναται νά άντέχη επί 30 ημέρας, δταν 
είναι εκτεθειμένη εν επιπλεύσει, εϊς πάσας τάς συνθήκας τής θαλάσσης. 

(ιδ) Δεν θά τυγχάνη εγκρίσεως σωσίβιος σχεδία ήτις θά εχη μεταφορικήν Ικανό
τητα, ύπολογιζομένην συμφώνως προς τό εδάφιον (i) τοΰ παρόντος Κανονισμού, 
μικροτέραν τών εξ ατόμων. Ό μέγιστος αριθμός ατόμων υπολογιζόμενος συμ
φώνως προς τήν παράγραφον ταύτην, διά τόν όποιον μία σωσίβιος σχεδία δύναται 
νά τύχη εγκρίσεως, απόκειται είς τήν κρίσιν τής 'Αρχής, άλλα εϊς ούδεμίαν περί
πτωσιν θά ύπερβαίνη τά 25. 
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(ι:) Ή σωσίβιος σχεδία θα είναι ικανή να λειτουργή καθ' δλην την κλίμακα 
θερμοκρασιών άττό l50oF μέχρι μείον 22oF (ή 66oC μέχρι μείον 30oC). 

(ιστ) Ή σωσίβιος σχεδία θα εΐναι έστοιβαγμένη είς τρόπον ώστε νά δύναται 
νά χρησιμοποιηθώ ευκόλως εν ώρα κινδύνου. 

(Ίζ) Ή σωσίβιος σχεδία θα είναι έφωδιασμένη δια μέσων επιτρεπόντων την 
εύκολίαν ρυμουλκήσεως. . 

;., Κανονισμός. 16. , ν 
'Απαιτήσεις δια τάς Μονίμους Σωσίβιους Σχεδίας. 

(α) Πάσα σωσίβιος σχεδία μονίμου κατασκευής θά είναι κατεσκευασμένη 
ώστε ριπτομένη είς την θάλασσαν εκ της θέσεως στοιβασίας αυτής οΰτε αϋτη ούτε 
και ό έξαρτισμός της νά υφίσταται ζημίαν. 

(β) Ή επιφάνεια τοϋ καταστρώματος τής σωσιβίου σχεδίας θά κείται εντός 
τοϋ μέρους τής σωσιβίου σχεδίας το όποιον επιτρέπει προστασίαν είς τους επιβαί
νοντας. Ή επιφάνεια τού καταστρώματος τούτου θά είναι τουλάχιστον 4 τετραγω
νικοί πόδες (ή 3,720 τετραγωνικά εκατοστό μέτρα) άνά εκαστον ατομον το όποιον 
επιτρέπεται νά μεταφέρη. Ή φύσις τοϋ δαπέδου θά εΐνάι τοιαύτη ώστε νά έμποδίζη, 
δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, τήν δίοδον τοϋ ύδατος και νά ύποβαστάζη τους 
επιβαίνοντας άποτελεσματικώς έκτος τού ύδατος. 

(γ) Ή σωσίβιος σχεδία θά είναι έφωδιασμένη διά στεγάσματος ή έτερου ισοδυ
νάμου διατάξεως, χρώματος λίαν ορατού, το όποιον θά είναι ίκανόν νά προστα
τεύη τους επιβαίνοντας, έναντι τών καιρικών συνθηκών δταν ή Σωσίβιος σχεδία 
έπιπλέη καθ' οιανδήποτε έπιφάνειαν. 

(δ) Τά εφόδια τής σωσιβίου σχεδίας θά εΐνάι έστοιβαγμένα κατά τρόπον ώστε 
νά είναι ευκόλως προσιτά δταν ή Σωσίβιος σχεδία έπιπλέη καθ' οιανδήποτε έπι
φάνειαν. 

(ε) Το ολικό ν βάρος μιας σωσιβίου σχεδίας μετά του εξοπλισμού αυτής δεν 
θά ύπερβαίνη τάς 400 λίτρας (ή 180 χιλιόγραμμα). Σωσίβιοι σχεδίαι φερόμενοι 
έπι φορτηγών πλοίων δύνανται νά είναι βάρους μεγαλειτέρου τών 400 λιτρών 
(ή 180 χιλιόγραμμων) εάν αύται δύνανται νά καθαιρεθούν εξ αμφοτέρων τών πλευρών 
τού πλοίου ή έάν προβλέπωνται μηχανικά μέσα διά τήν καθαίρεσιν αυτών είς τήν 
θάλασσαν. 

(στ) Ή σωσίβιος σχεδία δέον άνά πάντα χρόνον νά είναι εύχρηστος καΐ ευσταθής 
δταν έπιπλέη καθ' οιανδήποτε έπιφάνειαν. 

(ζ) Ή σωσίβιος σχεδία θά έχη τουλάχιστον 3,4 κυβικούς πόδας (ή 96 κυβικά 
δέκατα) άεροκιβωτίων ή ίσοδύναμον πλευστότητα άνά εκαστον ατομον τό όποιον 
επιτρέπεται νά φέρη, τά δε μέσα ταύτα θά τοποθετούνται δσον δυνατόν πλησιέ
στερον προς τάς πλευράς τής σωσιβίου σχεδίας. 

(η) Ή σωσίβιος σχεδία θά εχη εν πεισμάτιον (μπαρούμα) προσδεδεμένον και 
εν σωσίβιον ρυμάτιον χαλαρώς διαβεβλημένον πέριξ και έξωτερικώς αυτής και 
καλώς στερεωμένον εϊς τά σημεία προσδέσεως. 'Επίσης θά τοποθετήται σωσίβιον 
ρυμάτιον πέριξ τοϋ εσωτερικού τής σωσιβίου σχεδίας. 

(θ) Ή σχεδία θά είναι έφωδιασμένη εις εκαστον άνοιγμα δι* αποτελεσματικών 
μέσων επιτρεπόντων δπως πρόσωπα εντός τής θαλάσσης δύνανται νά αναρρι
χηθούν έπ' αυτής. 

(ι) Ή σωσίβιος σχεδία θά είναι κατεσκευασμένη κατά τρόπον ώστε νά μη 
προσβάλλεται υπό τοϋ πετρελαίου ή τών παραγώγων πετρελαίου. 

(ια) Μία έπιπλέουσα λυχνία τύπου ηλεκτρικής στήλης θά είναι προσδεδεμένη 
διά δετηρίας είς τήν σωσίβιον σχεδίαν. 

(ιβ) Ή σωσίβιος σχεδία θά εφοδιάζεται διά μέσων επιτρεπόντων τήν ευχερή 
ρυμούλκησιν αυτής. 

(ιγ) Αϊ σωσίβιοι σχεδίαι θά είναι έστοιβαγμέναι κατά τρόπον επιτρέποντα τήν 
έλευθέραν έπίπλευσιν αυτών είς τήν περίπτωσιν βυθίσεως τοϋ πλοίου. 
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Κανονισμός 17. 
'Εφόδια των πνευστών και τών Μονίμων Σωσιβίων Σχεδίων. 

(α) Ό κανονικός έξαρτισμός εκάστης σωσιβίου σχεδίας θα περιλαμβάνη : 
(ϊ) "Ενα έπιπλέοντα σωσίβιον σημαντήρα προσδεδεμένον δι' έπιπλέοντος 

ρυματίου μήκους τουλάχιστον 100 ποδών (ή 30 μέτρων). 
(U) Δια τάς σωσίβιους σχεδίας δι' ας επιτρέπεται ή έπιβίβασις ουχί περισσο

τέρων τών 12 ατόμων, εν μαχαιρίδιον και εν αντλιον. Δια τάς σωσίβιους 
σχεδίας δι 'ας επιτρέπεται ή έπιβίβασις 13 ατόμων ή περισσοτέρων, δύο 
μαχαιρίδια και δύο αντλία. 

(Hi) Δύο σπόγγους, 
(iv) Δύο πλωτάς άγκυρας, την μίαν μονίμως προσδεδεμένην εϊς την σωσίβιον 

σχεδίαν και μίαν άμοιβήν. 
(ν) Δύο βραχείας κώπας σχήματος πτύου, 

(vi) Μίαν σειράν συνέργων επισκευής, διά την έπιδιόρθωσιν τρυπημάτων 
εις τά διαμερίσματα πλευστότητος. 

(νϋ) Μίαν άεραντλίαν ή φυσητήρας, έκτος εάν ή σωσίβιος σχεδία πληροί τους 
δρους του Κανονισμού 16 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, 

(viii) Τρία εργαλεία ανοίγματος λευκοσιδηρών κυτίων. 
(ix) "Εν υδατοστεγές κιβώτιον φαρμακείου πρώτων βοηθειών εγκεκριμένου 

τύπου, 
(χ) "Εν άνοξείδωτον βαθμολογημένον κύπελλον ποσίμου ϋδατος. 

(xi) "Ενα άδιάβροχον ήλεκτρικόν φανόν κατάλληλον διά σήμανσιν σημάτων 
Μορς, όμοϋ μετά ανταλλακτικής στήλης συσσωρευτών και μιας ανταλ
λακτικής λυχνίας εντός υδατοστεγούς κιβωτίου, 

(χϋ) "Ενα καθρέπτην σημάνσεως κατά την ήμέραν και μίαν συρίκτραν σημάν
σεως, 

(xiii) Δύο άλεξιπτωτιστικάς φωτοβολίδας κινδύνου, εγκεκριμένου τύπου, 
δυναμένας νά έκπέμπωσι φωτεινόν έρυθρόν φώς εις μέγα ϋψος. 

(xiv) "Εξ βεγγαλικά χειρός εγκεκριμένου τύπου, δυνάμενα νά έκπέμπωσι φωτεινόν 
έρυθρόν φώς. 

(χν) Μίαν σειράν συνέργων αλιείας, 
(xvi) Μερίδα τροφίμων καθορισθησομένην ύπό τής 'Αρχής, δΓ εκαστον ατομον 

διά τό όποιον έχει έγκριθή ή έπιβίβασις έπι τής σωσιβίου σχεδίας. 
(χνϋ) Υδατοστεγή δοχεία περιέχοντα τρεις πίντας (ή εν και ήμισυ λίτρον) 

ποσίμου ϋδατος δΓ εκαστον ατομον διά τό όποιον έχει έγκριθή ή έπιβί
βασις τού οποίου ή μία πίντα (ή ήμισυ λίτρον) κατ' ατομον δύναται νά 
αντικαθίσταται διά μιας καταλλήλου συσκευής άφαλατώσεως Ικανής 
νά παράγη ΐσην ποσότητα ποσίμου ϋδατος. 

(xviii) "Εξ δισκία εναντίον τής ναυτίας δΓ εκαστον ατομον διά τό όποιον έχει 
έγκριθή ή έπιβίβασις. 

(xix) 'Οδηγίας σχετικός προς τον τρόπον επιβιώσεως έπι τής σωσιβίου σχεδίας. 
(χχ) "Εν άντίγραφον τοϋ εικονογραφημένου πίνακος σωσιβίων σημάτων τοΰ 

αναφερομένου εις τον κανονισμόν 16 τοϋ Κεφαλαίου V. 
(β) Εϊς τήν περίπτωσιν επιβατηγών πλοίων έκτελούντων βραχείς διεθνείς 

πλόας τοιαύτης διαρκείας ώστε κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής νά μή είναι αναγκαία 
όλα τά είδη τά καθοριζόμενα εϊς τήν παράγραφον (α), ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη 
εις μίαν ή περισσότερος σωσίβιους σχεδίας αϊτινες άντιπροσωπεύουσι τουλά
χιστον τό εν έκτον τοϋ άριθμοϋ τών σωσιβίων σχεδίων τών φερομένων επί τοϋ 
πλοίου τούτου, δπως έφοδιάζωνται διά τοΰ έξαρτισμοϋ τοϋ καθοριζομένου ε'ις τά 
εδάφια (ΐ) μέχρι (νϋ) συμπεριλαμβανομένου, (xi) και (xix) τής παραγράφου (α) 
τοϋ παρόντος Κανονισμού, καΐ διά τοΰ ημίσεως τοΰ έξαρτισμοϋ τοΰ καθοριζομένου 
είς τά εδάφια (xiii) και (xiv) τής εν λόγω παραγράφου, αί δέ υπόλοιποι σωσίβιοι 
σχεδίαι νά έφοδιάζωνται διά τοΰ έξαρτισμοϋ τοϋ καθοριζομένου εϊς τά εδάφια (i) 
μέχρι (νϋ) περιλαμβανομένου καΐ (xix) τής εν λόγω παραγράφου. 
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Κανονισμός 18. 
Έκπαίδευσις εις την Χρήσιν των Σωσιβίων Σχεδίων. 

Ή 'Αρχή θα λαμβάνή μέτρα, δσα είναι πρακτικώς καΐ ευλόγως δυνατά προς 
έξασφάλισιν δτι τα πληρώματα τών πλοίων επί τών οποίων φέρονται αί σωσίβιοι 
σχεδίαι έχουν έκπαιδευθή εις την καθαίρεσιν και χρήσιν αυτών. 

Κανονισμός 19. 
Έπιβίβασις έπι τών Σωσιβίων Λέμβων καΐ τών Σωσιβίων Σχεδίων. 

(α) Θα λαμβάνωνται ειδικά μέτρα διά την έπιβίβασιν έπι τών σωσιβίων λέμβων 
εις τά όποια θά περιλαμβάνωνται : 

(ϊ) 'Ανά μία κλϊμαξ είς εκαστον ζεϋγος έπωτίδων επιτρέπουσα την έπιβίβασιν 
έπι τών σωσιβίων λέμβων δταν αΰται εύρίσκωνται εις τήν θάλασσαν, 
εξαιρέσει δτι είς επιβατηγά πλοία, εϊς πλοία τά χρησιμοποιούμενα ώς 
εργοστάσια είς τήν θήραν φαλαινών, εϊς πλοία επεξεργασίας καί κονσερβο
ποιίας τών αλιευτικών προϊόντων, είς πλοία μεταφέροντα τό άπασχολού
μενον προσωπικόν είς τά φαλαινοθηρικά πλοία, τά τών βιομηχανιών 
επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας, ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη δπως 
αί κλίμακες αΰται αντικαθίστανται δι' εγκεκριμένων μέσων, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι θά ύπάρχη μία τουλάχιστον κλϊμαξ ε'ις έκάστην πλευράν 
του πλοίου. 

(ϋ) Μέσα φωτισμού τών σωσιβίων λέμβων καί τών συσκευών καθαιρέσεως 
αυτών κατά τήν προετοιμασίαν και τήν έκτέλεσιν της καθαιρέσεως και 
επίσης διά τον φωτισμόν της θαλάσσιας περιοχής εντός τής οποίας 
γίνεται ή καθαίρεσις τών σωσιβίων λέμβων μέχρις δτου συμπληρωθή 
ή εργασία τής καθαιρέσεως. 

(iii) Διατάξεις διά τήν είδοποίησιν τών επιβατών καί τοΰ πληρώματος δτι τό 
πλοΐον πρόκειται νά έγκαταλειφθή, καί 

(iv) Μέσα διά τήν πρόληψιν πάσης διοχετεύσεως ύδατος εντός τών σωσιβίων 
λέμβων. 

(β) Θά λαμβάνωνται επίσης κατάλληλα μέτρα διά τήν έπιβίβασιν επί τών σχεδίων, 
είς τά όποια θά περιλαμβάνωνται: 

(i) 'Επαρκείς κλίμακες διά τήν διευκόλυνσιν τής επιβιβάσεως επί τών σωσιβίων 
σχεδίων δταν αΰται εύρίσκωνται είς τό ϋδωρ, εξαιρέσει δτι είς επιβατηγά 
πλοία, ε'ις πλοία τά χρησιμοποιούμενα ώς εργοστάσια είς τήν άλιείαν 
φαλαινών, είς πλοία επεξεργασίας καί κονσερβοποιίας τών αλιευτικών 
προϊόντων, και ε'ις πλοία μεταφέροντα τό άπασχολούμενον προσωπικόν 
είς τά φαλαινοθηρικά πλοία, και είς τά τών βιομηχανιών επεξεργασίας 
ή κονσερβοποιίας, ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν άντικατάστασιν μέρους 
ή τοΰ συνόλου τών τοιούτων κλιμάκων δι* εγκεκριμένων μέσων. 

(ϋ) Μέσα διά τον φωτισμόν τών σωσιβίων σχεδίων τούτων, καί τών συσκευών 
καθαιρέσεως κατά τήν προετοιμασίαν και τήν έκτέλεσιν τής καθαιρέσεως 
καί επίσης διά τον φωτισμόν τής θαλάσσιας περιοχής εντός τής οποίας 
γίνεται ή καθαίρεσις τών σωσιβίων τούτων σχεδίων μέχρις δτου συμπλη
ρωθή ή εργασία τής καθαιρέσεως, εκεί ένθα φέρονται σωσίβιοι σχεδίαι 
διά τάς όποιας έχουν προβλεφθή εγκεκριμένα μέσα καθαιρέσεως. 

(iii) Μέσα διά τον φωτισμόν τής θέσεως στοιβασίας τών σωσιβίων σχεδίων 
διά τάς οποίας δεν προβλέπονται εγκεκριμένα μέσα καθαιρέσεως. 

(i\) Διατάξεις διά τήν είδοποίησιν τών επιβατών καί τοΰ πληρώματος δτι τό 
πλοΐον πρόκειται νά έγκαταλειφθή καί 

(\) Μέσα διά τήν πρόληψιν πάσης διοχετεύσεως ϋδατος εντός τών σωσιβίων 
σχεδίων εϊς καθωρισμένας θέσεις καθαιρέσεως, περιλαμβάνοντα έκείνας 
διά τάς οποίας υπάρχουν εγκεκριμένα μέσα καθαιρέσεως. 
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Κανονισμός 20. 
Σήμανσις Σωσιβίων Λέμβων, Σωσιβίων Σχεδίων και Πλευστικών Συσκευών. 
(α) ΑΊ διαστάσεις της σωσιβίου λέμβου και ό αριθμός των ατόμων ατινα επι

τρέπεται να φέρη σημαίνονται έπ' αυτής δι* ευανάγνωστων και μονίμων χαρα
κτηριστικών. Τό δνομα και ό λιμήν νηολογήσεως τοΰ πλοίου είς το όποιον ή 
σωσίβιος λέμβος ανήκει θα χρωματίζεται είς έκάστην πλευράν της πρώρας. 

(β) Αί πλευστικαί συσκευαί θα σημαίνονται διά τοΰ άριθμοΰ τών ατόμων κατά 
τον αυτόν τρόπον. 

(γ) Ό αριθμός τών ατόμων θά σημαίνεται κατά τον αυτόν τρόπον έπι τών 
σωσιβίων πνευστών σχεδίων καθώς και έπί τής βαλίζης ή τοΰ περιβλήματος εντός 
τοΰ οποίου περιέχεται ή σωσίβιος πνευστή σχεδία. Έκαστη σωσίβιος πνευστή 
σχεδία θά φέρη επίσης αριθμόν τής σειράς καί τό δνομα τοΰ κατασκευαστοϋ, είς 
τρόπον ώστε νά δύναται νά έξακριβοΰται ό ιδιοκτήτης τής σωσιβίου σχεδίας. 

(δ) 'Εκάστη μόνιμος σωσίβιος σχεδία θά σημαίνεται διά τοΰ ονόματος καί τοΰ 
λιμένος νηολογήσεως τοΰ πλοίου εις δ ανήκει καί διά τοΰ άριθμοΰ τών ατόμων 
τά όποια επιτρέπεται νά φέρη. 

(ε) Ουδεμία σωσίβιος λέμβος, σωσίβιος σχεδία ή πλευστική συσκευή θά σημαί
νεται δι* αριθμόν ατόμων μεγαλείτερον τοΰ έπιτυγχανομένου κατά τον είς τό παρόν 
Κεφάλαιον καθοριζόμενον τρόπον. 

Κανονισμός 21. 
Προδιαγραφή Κυκλικοΰ Σωσιβίου. 

(α) Τό κυκλικόν σωσίβιον θά πληροί τάς κατωτέρω απαιτήσεις : 
(ί) θ ά είναι εκ συμπαγούς φελλοΰ ή άλλου ισοδυνάμου ύλικοΰ. 

(ϋ) Θά είναι ίκανόν νά ύποβαστάζη είς γλυκύ ϋδωρ 32 τουλάχιστον λίτρας 
(ή 14,5 χιλιόγραμμα) σιδήρου επί 24 ώρας. 

(ίϋ) Δεν θά προσβάλλεται έπιζημίως ύπό πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, 
(ίν) Θά είναι λίαν ορατού χρωματισμού. 
(ν) Θά σημειοΰται διά κεφαλαίων γραμμάτων τό δνομα και ό λιμήν νηολο

γήσεως τοΰ πλοίου είς τό όποιον ανήκει. 
(β) Δεν θά έπιτρέπωνται κυκλικά σωσίβια πεπληρωμένα διά χόρτων, τριμμάτων 

φελλοΰ ή κοκκώδους φελλοΰ, ή οιουδήποτε άλλου άραιοΰ κοκκοειδοΰς ύλικοΰ, 
ή εκείνα τών οποίων ή πλευστότης εξαρτάται εκ θαλάμων αέρος ο'ίτινες απαιτούν 
έμφύσησιν αέρος. 

(γ) Τά κυκλικά σωσίβια τά κατεσκευασμένα εκ πλαστικού ύλικοΰ ή έτερων 
συνθετικών κραμάτων θά είναι Ικανά νά διατηρούν τάς πλευστικάς και τάς Ιδιό
τητας αντοχής αυτών κατά τήν έπαφήν με τό ϋδωρ ή με προϊόντα πετρελαίου, ή εις 
μεταβολάς θερμοκρασιών ή κλιματολογικός, επικρατούσας είς τά ταξίδια ανοικτής 
θαλάσσης. 

(δ) Τά κυκλικά σωσίβια θά φέρουν ρυμάτιον χαλαρώς διαβεβλημένον πέριξ 
και καλώς στερεωμένον. Έν τουλάχιστον κυκλικόν σωσίβιον είς έκάστην πλευράν 
τοΰ πλοίου θά είναι έφωδιασμένον δι ' έπιπλέοντος σωσιβίου σχοινιού μήκους 
15 όργυιών (27,5 μέτρων) τό όλιγώτερον. 

(ε) Είς τά επιβατηγά πλοία, τό ήμισυ τουλάχιστον τοΰ ολικού άριθμοΰ τών κυκλι
κών σωσιβίων είς ούδεμίαν περίπτωσιν όλιγώτερα τών εξ καί είς τά φορτηγά 
πλοία τό ήμισυ τουλάχιστον τοΰ όλικοΰ άριθμοΰ τών κυκλικών σωσιβίων θά 
έφοδιάζωνται δι* αυτομάτων φώτων καλής αποδόσεως. 

(στ) Τά αυτόματα φώτα τά απαιτούμενα ύπό τής παραγράφου (ν.) τοΰ παρόντος 
Κανονισμού θά είναι τοιαΰτα ώστε νά μή δύνανται νά σβεσΟοΰν ύπό τοΰ ύδατος. 
Θά δύνανται νά λειτουργούν επί 45 λεπτά τουλάχιστον καί θά έχουν φωτιστικήν 
ικανότητα ουχί μικροτέραν τών 3,5 φωτομονάδων (lumens). Θά φυλάττωνται 
πλησίον τών κυκλικών σωσιβίων είς τά όποια ανήκουν μετά τών αναγκαίων μέσων 
προσδέσεως. Τά αυτόματα φώτα τά χρησιμοποιούμενα έτι ι τών δεξαμενόπλοιων 
θά είναι μετά ηλεκτρικής στήλης εγκεκριμένου τύπου. 
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(^ Ό λ α τα κυκλικά σωσίβια θα εΐναι τοποθετημένα εις θέσεις ευκόλως προσιτός 
ύπό τών .επιβαινόντων και δύο τουλάχιστον των κυκλικών σωσιβίων των έφω
διασμένων δι' αυτομάτων φώτων, συμφώνως προς την παράγραφον (κ) τοΰ 
παρόντος Κανονισμού, θα έφοδιάζωνται επίσης δι* ίκανοΰ αυτομάτως ενεργούντος 
σήματος καπνού, δυναμένου νά ιταράγη καττνόν λίαν όρατοϋ χρώματος επί 15 
τουλάχιστον λεπτά και θά είναι δυνατή ή ταχεία ρίψις αυτών εκ της γέφυρας 
κυβερνήσεως. 

(η) Τα κυκλικά σωσίβια θά πρέπει πάντοτε νά ρίπτωνται ταχέως κ αϊ δεν θά 
είναι μονίμως στερεωμένα καθ' οιονδήποτε τρόπον. 

Κανονισμός 22. 
Σωσίβιοι Ζώναι. 

(α) Τα πλοία θά φέρουν μίαν σωσίβιον ζώνην εγκεκριμένου τύπου δι' έκαστον 
έπιβαΐνον ατομον καί, έπι πλέον, επαρκή αριθμόν σωσιβίων ζωνών καταλλήλων 
δια παιδία, έκτος εάν αί σωσίβιοι αύται ζώναι δύνανται νά προσαρμόζωνται προς 
χρήσιν τών παιδιών. 

(β) Έπι πλέον τών σωσιβίων ζωνών τών απαιτουμένων ύπό τής παραγράφου (α) 
θά φέρωνται επί τών επιβατηγών πλοίων σωσίβιοι ζώναι διά 5 τοις εκατόν τοΰ 
ολικού άριθμοϋ τών επιβαινόντων επί τοΰ πλοίου. ΑΙ σωσίβιοι αύται ζώναι θά 
στοιβάζωνται είς εμφανείς θέσεις επί τοΰ καταστρώματος. 

(γ) Ή σωσίβιος ζώνη δεν θά εγκρίνεται εκτός εάν πληροί τάς κατωτέρω 
απαιτήσεις : 

(ι) Θά κατασκευάζεται δι' επιμελημένης εργασίας και εκ καταλλήλων υλικών. 
■■(Π) Θά δύναται νά ύποβαστάζη είς γλυκύ ϋδωρ βάρος 16,5 λιτρών (ή 7,5 

χιλιόγραμμων) επί 24 ώρας. 
(iii) Θά κατασκευάζεται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά αποκλείεται, δσον 

είναι δυνατόν, ό κίνδυνος νά φέρεται κατά τρόπον έσφαλμένον, εκτός 
εάν είναι δυνατόν νά φέρεται κατ' άμφοτέρας τάς όψεις. 

(ϊν) Θά δύναται νά ύποβαστάζη την κεφαλήν είς τρόπον ώστε το πρόσωπον 
άνθρωπου εν αναισθησία νά κρατήται υπεράνω τοΰ ύδατος με το σώμα 
κεκλιμένον προς τά οπίσω άπό τής κατακόρυφου θέσεως αύτοϋ. 

(ν) Θά δύναται νά περιστρέψη το σώμα κατά τήν εϊσοδον είς τό ϋδωρ, εϊς 
μίαν ασφαλή θέσιν έπιπλεύσεως με τό σώμα κεκλιμένον προς τά οπίσω 
άπό της κατακόρυφου θέσεως αύτοϋ. 

(vi) Δεν θά προσβάλλεται έπιζημίως ύπό τοΰ πετρελαίου ή τών προϊόντων 
αύτοϋ. 

(νϋ) Θά είναι λίαν όρατοϋ χρωματισμού. 
(viii) Θά εΐναι έφωδιασμένη διά συρίκτρας εγκεκριμένου τύπου, καλώς προσδε

δεμένης διά σχοινιού. 
(ό) Σωσίβιος ζώνη τής οποίας ή πλευστότης εξαρτάται εξ έμφυσήσεως αέρος, 

δύναται νά έπιτραπή διά τήν χρήσιν τών πληρωμάτων πάντων τών πλοίων, εξαι
ρέσει τών επιβατηγών πλοίων και τών δεξαμενόπλοιων, ύπό τήν πρόβλεψιν ότι : 

(ί) "Εχει δύο χωριστούς αεροθαλάμους, ικανούς νά υποβαστάζουν όμου εν 
γλϋκεΐ ϋδατι 33 λίτρας (ή 15 χιλιόγραμμα) σιδήρου έπι 24 ώρας και έκαστος 
ικανός νά ύποβαστάζη οϋτω 16,5 λίτρας (ή 7,5 χιλιόγραμμα) σιδήρου. 

(ϋ) Δύναται νά πληρούται κατ' αμφότερους τους τρόπους μηχανικώς καί διά 
στόματος. 

(ιϋ) Πληροί τάς απαιτήσεις τών εδαφίων (i), (iii), (iv), (ν), (vi), (νϋ) και (\i i i) 
τής παραγράφου (yj και εάν ακόμη ό είς αεροθάλαμος δεν είναι πεπλη
ρωμένος. 

(κ) Αί σωσίβιοι ζώναι θά είναι οϋτω τοποθετημένοι, ώστε νά είναι ευκόλως 
προσιταΐ και ή θέσις αυτών θά ενδείκνυται ευκρινώς. 
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Κανονισμός 23. 
Όρμιδοβόλος Συσκευή. 

(α) Τά πλοία θα φέρουσι μίαν όρμιδοβόλον συσκευή ν εγκεκριμένου τύπου. 
(β) Ή συσκευή θα είναι ικανή νά έκσφενδονίζη μετ'επαρκούς ακριβείας όρμίδον 

μήκους ούχΐ μικρότερου των 250 ύαρδών (ή 230 μέτρων) και θα περιλαμβάνη 
τουλάχιστον τέσσαρα βλήματα και τέσσαρα όρμίδια. 

Κανονισμός 24. 
Σήματα Κινδύνου τοΰ Πλοίου. 

Τα πλοία θα έφοδιάζωνται προς ίκανοποίησιν της Αρχής , διά μέσων έκπεμπόντων 
αποτελεσματικά σήματα κινδύνου κατά τήν ήμέραν καίτήν νύκτα, περιλαμβανόντων 
δώδεκα τουλάχιστον άλεξιπτωτιστικά σήματα ικανά νά αποδίδουν λαμπρόν έρυθρόν 
φως είς μέγα ϋψος. 

Κανονισμός 25. 
Πίναξ Συναγερμού και Καθήκοντα εϊς Περίπτωσιν Κινδύνου. 

(α) Ειδικά καθήκοντα εις περίπτωσιν κινδύνου θά ανατίθενται είς εκαστον 
μέλος τοΰ πληρώματος. 

(β) Ό πίναξ συναγερμού θά καθορίζη πάντα τά ειδικά καθήκοντα και θά δεικνύη 
ιδιαιτέρως τήν θέσιν εϊς τήν οποίαν εκαστον μέλος τοΰ πληρώματος δέον νά μεταβή 
και τά καθήκοντα τά όποια έχει νά εκτέλεση. 

(γ) Ό πίναξ συναγερμού θά καταρτίζεται προ τοΰ απόπλου τοΰ πλοίου. 'Αντίγρα
φα τούτου θά αναρτώνται είς διάφορα μέρη τοΰ πλοίου και ειδικώς είς τά διαμε
ρίσματα τοΰ πληρώματος. 

(δ) Ό πίναξ συναγερμού θά δεικνύη τά ανατιθέμενα καθήκοντα εις τά διάφορα 
μέλη τοΰ πληρώματος εν σχέσει προς : 

(i) Το κλείσιμον τών στεγανών θυρών, τών επιστομίων και τών μηχανισμών 
κλεισίματος τών εύδιαίων, χοανών εξαγωγής τεφρών και θυρών πυρκαϊάς. 

(ϋ) Τά εφόδια τών σωσιβίων λέμβων (περιλαμβανομένης της φορητής ραδιο
τηλεγραφικής συσκευής σωσιβίου λέμβου) και τών λοιπών σωσιβίων 
συσκευών, 

(iii) Τήν καθαίρεσιν τών σωσιβίων λέμβων, 
(iv) Τήν γενικήν έτοιμασίαν τών άλλων σωστικών μέσων, 
(ν) Τήν συγκέντρωσιν τών επιβατών, 

(vi) Τήν κατάσβεσιν πυρκαϊάς. 
(ε) Ό πίναξ συναγερμού θά δεικνύη τά διάφορα ανατιθέμενα καθήκοντα, ε'ις 

περίπτωσιν κινδύνου, είς τά μέλη της υπηρεσίας θαλαμηπόλων εν σχέσει προς 
τους έπιβάτας. 

Τά καθήκοντα ταϋτα θά περιλαμβάνουν : 
(i) Είδοποίησιν τών επιβατών, 

(ϋ) Έπίβλεψιν δτι είναι καταλλήλως ένδεδυμένοι και έχουν περιβληθή τάς 
σωσίβιους ζώνας αυτών κατά κανονικόν τρόπον, 

(iii) Συγκέντρωσιν τών επιβατών εϊς τάς θέσεις συναγερμού, 
(iv) Τήρησιν της τάξεως είς τους διαδρόμους και τάς κλίμακας καί, γενικώς, 

έποπτείαν τής κινήσεως τών επιβατών, καί 
(ν) Τον έφοδιασμόν τών σωσιβίων λέμβων διά κλινοσκεπασμάτων. 

(στ) Ό πίναξ συναγερμού θά καθορίζη ώρισμένα σήματα διά τήν κλίσιν ολοκλή
ρου τοΰ πληρώματος είς τάς λέμβους των, τάς σχεδίας και τους σταθμούς πυρκαϊάς, 
και θά περιγραφή λεπτομερώς τά σήματα ταϋτα. Τά σήματα ταΰτα θά δίδωνται 
διά συρίκτρας ή σειρήνος καί εξαιρέσει τών επιβατηγών πλοίων έκτελούντων 
βραχείς διεθνείς πλόας καί τών φορτηγών πλοίων μήκους μικρότερου τών 150 
ποδών, (45,7 μέτρων) θά συμπληροϋνται δι' άλλων σημάτων λειτουργούντων 
ήλεκτρικώς. Πάντα τά σήματα ταΰτα θά χειρίζωνται έκ τής γέφυρας. 
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Κανονισμός 26. 
Συναγερμοί καί Γυμνάσια. 

(a) (ί) Ε'ις τα επιβατηγά πλοία θα ένεργήται άπαξ της εβδομάδος, εφ' δσον 
είναι πρακτικώς δυνατόν, συναγερμός τοΰ πληρώματος διά γυμνάσιον 
λέμβων και γυμνάσιον πυρκαϊάς. Ό συναγερμός ούτος θα λαμβάνη 
χώραν όταν έπιβατηγόν πλοΐον άποπλέη εκ τοΰ τελευταίου λιμένος διά 
διεθνή πλουν δστις δμως δεν θά είναι βραχύς διεθνής πλους. 

(ϋ) Είς τά φορτηγά πλοία, συναγερμός τοΰ πληρώματος διά γυμνάσιον 
λέμβων και γυμνάσιον πυρκαϊας λαμβάνη χώραν κατά διαστήματα 
ούχι μεγαλείτερα τοΰ ενός μηνός, ύπό τήν πρόβλεψιν δτι συναγερμός 
του πληρώματος διά γυμνάσιον λέμβων και γυμνάσιον πυρκαϊάς θά λάβη 
χώραν εντός 24 ωρών άπό τοΰ απόπλου έκ λιμένος, έάν πλέον των 25 
τοις εκατόν τοΰ πληρώματος άντεκατεστάθησαν είς τον λιμένα τούτον. 

(iii) Έπ* ευκαιρία τοΰ κατά μήνα συναγερμού επί των φορτηγών πλοίων, 
θά επιθεωρούνται τά εφόδια τών λέμβων προς έξακρίβωσιν δτι είναι πλήρης. 

(iv) Αϊ ήμερομηνίαι κατά τάς οποίας οΐ συναγερμοί λαμβάνουν χώραν 
θά καταχωρούνται εις το ήμερολόγιον ώς θά προβλέπεται ύπό τής 'Αρχής 
και έάν εβδομάδα τινά (διά τά επιβατηγά πλοία) ή μήνα (διά τά φορτηγά 
πλοία) δεν έλαβε χώραν τό γυμνάσιον ή μέρος μόνον τούτου, θά γίνεται 
εγγραφή έκθέτουσα τάς συνθήκας και τήν έκτασιν τοΰ γενομένου γυμνασίου. 
Θά καταχωρήται εις τό ήμερολόγιον έκθεσις επιθεωρήσεως τών εφοδίων 
τών λέμβων τών φορτηγών πλοίων, καθώς επίσης αί περιπτώσεις κατά 
τάς οποίας έλαβε χώραν ή έξαίρεσις και ή καθαίρεσις τών λέμβων ε'ις 
τό ϋδωρ συμφώνως προς τήν παράγραφον (γ) τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

(β) Είς επιβατηγά πλοία, εξαιρέσει εκείνων άτινα εκτελούν βραχείς διεθνείς 
πλόας, θά έκτελήται γυμνάσιον συναγερμού επιβατών εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών άπό τοΰ απόπλου έκ τοΰ λιμένος. 

(γ) Διάφοροι ομάδες σωσιβίων λέμβων θά χρησιμοποιούνται έκ περιτροπής 
κατά τά διαδοχικά γυμνάσια λέμβων και εκάστη σωσίβιος λέμβος θά εξαίρεται τοΰ 
πλοίου καί, έάν είναι πρακτικώς δυνατόν καΐ εΰλογον θά καθαιρήται είς τό ϋδωρ 
άπαξ τουλάχιστον άνά τεσσάρας μήνας. Τά γυμνάσια και αί επιθεωρήσεις θά 
εκτελούνται κατά τρόπον ώστε τό πλήρωμα νά κατανόηση πλήρως και νά έξασκηθή 
εις τά καθήκοντα άτινα έχει νά εκτέλεση, περιλαμβανομένων τών οδηγιών διά τον 
χειρισμόν και τήν λειτουργίαν τών σωσιβίων σχεδίων δπου υπάρχουν τοιαΰται. 

(h) Τό σήμα κινδύνου διά τήν συγκέντρωσιν τών επιβατών είς τάς θέσεις συνα
γερμού θά είναι εξ ή πλείονες βραχείς διαδοχικοί συριγμοί ακολουθούμενοι ύπό 
ενός μακρού συρίγματος διά τής συρίκτρας ή τής σειρήνος. Είς επιβατηγά πλοία, 
εξαιρέσει τών έκτελούντων βραχείς διεθνείς πλόας, θά συμπληροΰται δΥ άλλων 
σημάτων τά όποια θά λειτουργούν ήλεκτρικώς καθ' δλον τό πλοΐον και θά χειρί
ζωνται έκ τής γέφυρας. Ή έννοια τών διαφόρων σημάτων τών άφορώντων τους 
έπιβάτας μετά ακριβών οδηγιών περί τοΰ τι οφείλουν νά πράξουν εις περίπτωσιν 
κινδύνου, θά έξηγήται σαφώς είς τήν κατάλληλον γλώσσαν έπι πινακίδων ανηρτη
μένων εντός τών θαλαμίσκων αυτών και εις εμφανή μέρη εντός τών διαμερισμάτων 
επιβατών. 

ΜΕΡΟΣ Β. 

'Επιβατηγά Πλοία Μόνον. 
Κανονισμός 27. 

Σωσίβιοι Λέμβοι, Σωσίβιοι Σχεδίαι και Πλευστικαΐ Συσκευαί. 
(α) Τά επιβατηγά πλοία θά φέρουν δύο λέμβους ανηρτημένος είς έπωτίδας, 

άνά μίαν είς έκατέραν πλευράν τοΰ πλοίου, προς χρήσιν είς περίπτωσιν κινδύνου. 
Αί λέμβοι αύται θά είναι εγκεκριμένου τύπου καί θά είναι μήκους ουχί μεγαλειτέρου 
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των 28 ποδών (η 8γ μέτρων). Αύται δύνανται να ύπολογίζωνται διά τους σκοπούς 
τών παραγράφων /(!/ καί (;■< τοΰ παρόντος Κανονισμού, υπό την πρόβλεψιν δτι 
πληρούν εντελώς τάς διά τάς σωσίβιους λέμβους απαιτήσεις τοΰ παρόντος Κεφα
λαίου, και δια τους άκοπους τοΰ Κανονισμού 8, ύπό τήν πρόβλεψιν δτι επιπροσθέτως 
πληρούν εντελώς τάς απαιτήσεις τοΰ Κανονισμού 9 και τοΰ .Κανονισμού 14 δπου 
εφαρμόζονται.αύται. Θά τηρούνται αύται ετοιμαι προς ,άμεσον χρήσινκατά τον 
πλουν. Εις πλοία είς τά όποια αϊ απαιτήσεις της παραγράφου (η) τοΰ Κανονισμού 
29 εκπληρούνται διά συσκευών άί όποΐαι εφαρμόζονται είς τάς πλευράς των σωσι
βίων λέμβων, αί τοιαΰται συσκευαι δεν θά άπαιτήται νά έφαρμόζωνταιείς τάς 
δύο λέμβους τάς προβλεπόμενος διά την πλήρωσιν τών απαιτήσεων τοΰ παρόντος 
Κανονισμού. . 

(β) Τά επιβατηγά πλοία τά έκτελοΰντα διεθνείς πλόας οϊτινες δεν εΐναι διεθνείς 
πλόες μικράς διαρκείας, θά φέρουν: 

(i) Σωσίβιους λέμβους είς έκατέραν πλευράν τοΰ πλοίου συνολικής χωρητι
κότητος τοιαύτης ώστε νά παραλαμβάνουν το ήμισυ τοΰ. όλικοΰ άριθμοϋ 
ατόμων τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου. Προβλέπεται δτι, ή 'Αρχή δύναται 
νά έπιτρέψη τήν άντικατάστασιν σωσιβίων λέμβων διά σωσιβίων σχεδίων 
της αυτής ολικής χωρητικότητος, κατά τρόπον δμως τοιούτον ώστε 
ό αριθμός τών σωσιβίων λέμβων ε'ις έκατέραν πλευράν τοΰ πλοίου νά 
είναι πάντοτε επαρκής δπως παραλαμβάνωνται τά 37^ τοις εκατόν απάντων 
τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου. 

(ϋ) Σωσίβιους σχεδίας ολικής χωρητικότητος επαρκούς νά παραλαμβάνουν 
τά 25 τοις εκατόν τοΰ όλικοΰ άριθμοϋ τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου, όμοΰ 
με πλευστικάς συσκευάς διά τά τρία τοις εκατόν τοΰ άριθμοϋ τούτου. 
Προβλέπεται δτι εις πλοία έχοντα συντελεστήν ύποδιαιρέσεως ίσον 
ή μικρότερον τοΰ 0,33, θά επιτρέπεται αντί σωσιβίων σχεδίων διά τά 
25 τοις εκατόν δλων τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου καί πλευστικών 
συσκευών διά τα 3 τοις εκατόν δλων τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου, νά 
φέρουν πλευστικάς συσκευάς διά τά 25 τοις εκατόν τοΰ άριθμοϋ τούτου. 

(γ)—{ΐ) Έπιβατηγόν πλοΐον εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόας, θά εφοδιάζεται 
διά ζευγών έπωτίδων συμφώνως προς τό μήκος αύτοΰ, ως καθορίζονται 
εις τήν στήλην Α τοΰ Πίνακος εν τω* Κανονισμώ 28 του παρόντος Κεφα
λαίου. Έφ' εκάστου ζεύγους έπωτίδων θά άνακρεμάται μία σωσίβιος 
λέμβος και αί σωσίβιοι αύται λέμβοι θά έχουν τουλάχιστον τήν έλαχίστην 
χωρητικότητα τήν άπαιτουμένην ύπό της στήλης Γ τοΰ Πίνακος ή τήν 
χωρητικότητα τήν άπαιτουμένην διά τήν έπιβίβασιν πάντων τών επιβαι
νόντων τοΰ πλοίου, εάν αϋτη είναι μικρότερα. 

Προβλέπεται δτι, εάν κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής δεν είναι πρακτικώς 
δυνατόν και εϋλογον νά τοποθετηθή επί πλοίου έκτελοΰντος βραχείς 
διεθνείς πλόας, ό αριθμός τών ζευγών έπωτίδων τών απαιτουμένων 
ύπό τής στήλης Α τοΰ Πίνακος έν τω Κανονισμώ 28, ή 'Αρχή δύναται 
νά έπιτρέψη, υπό έξαιρετικάς συνθήκας μικρότερον αριθμόν έπωτίδων 
ύπό τον δρον δτι ό αριθμός ούτος ουδέποτε θά είναι κατώτερος τοΰ 
ελαχίστου άριθμοϋ τοΰ οριζομένου ύπό τής στήλης Β τοΰ Πίνακος, καί 
δτι ή ολική χωρητικότης τών έπί τοΰ πλοίου σωσιβίων λέμβων θά είναι 
τουλάχιστον ίση προς τήν έλαχίστην χωρητικότητα τήν άπαιτουμένην υπό 
τής στήλης Γ, ή προς τήν χωρητικότητα τήν άπαιτουμένην διά τήν έπιβί
βασιν πάντων τών επί τοΰ πλοίου επιβαινόντων, εάν αϋτη είναι μικρότερα. 

(ϋ) 'Εάν αϊ οϋτω προβλεπόμενοι σωσίβιοι λέμβοι δεν επαρκούν δπως παρα
λαμβάνουν πάντας τους επιβαίνοντας τοΰ πλοίου, θά προβλέπωνται 
επιπρόσθετοι σωσίβιοι λέμβοι ύπό έπωτίδας ή σωσίβιοι σχεδίαι, είς 
τρόπον ώστε αί σωσίβιοι λέμβοι καί αί σωσίβιοι σχεδίαι νά επαρκούν 
διά πάντας τους επιβαίνοντας τοΰ πλοίου. 
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(iii) Παρά τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου ( , , (π), εις πλοία έκτελοΰντα βραχείς 
διεθνείς ττλόας, ό αριθμός τών επιβαινόντων ατόμων δεν θα ύπερβαίνη 
την όλικήν χωρητικότητα των σωσιβίων λέμβων τών προβλεπομένων 
συμφώνως προς τά εδάφια (yj (i) καΐ (γ) (ϋ) τοΰ παρόντος Κανονισμού, 
έκτος εάν ή 'Αρχή θεωρη δτι τοϋτο καθίσταται άναγκαΐον εκ τοΰ όγκου 
της επιβατικής κινήσεως και τότε μόνον, εάν το πλοΐον πληροί τάς δια
τάξεις της παραγράφου (δ) τοΰ Κανονισμού Ι τοΰ Κεφαλαίου II. 

(iv) "Οταν κατά τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (γ) (iii), ή 'Αρχή έχη επιτρέψει τήν 
μεταφοράν άριθμοΰ ατόμων μεγαλειτέρου της χωρητικότητος τών σωσιβίων 
λέμβων και έχει πεισθή δτι είναι πρακτικώς αδύνατον εις το πλοΐον τοϋτο 
νά στοιβαχθοΰν αϊ σωσίβιοι σχεδίαι αί φερόμεναι συμφώνως προς το 
εδάφιον (γ) (ϋ), δύναται νά έπιτρέψη μείωσιν τοΰ άριθμοΰ τών σωσιβίων 
λέμβων, ύπό τους κάτωθι δρους : 

(Ι) ό αριθμός τών οωσιβίων λέμβων, εις τήν περίπτωσιν πλοίων μήκους 
190 ποδών (ή 58 μέτρων) και άνω, ουδέποτε θά είναι μικρότερος 
τών τεσσάρων, και εις τήν περίπτωσιν πλοίων μήκους μικρότερου 
τών 190 ποδών (ή 58 μέτρων), ουδέποτε θά είναι μικρότερος τών 
δύο, έκαστη τών οποίων θά φέρεται εις έκατέραν πλευράν τοΰ 
πλοίου, και 

(2) ό αριθμός τών σωσιβίων λέμβων καΐ τών σωσιβίων σχεδίων θά 
είναι πάντοτε επαρκής ώστε νά επιβιβάζεται ό ολικός αριθμός τών 
επιβαινόντων τοΰ πλοίου ατόμων. 

(ν) Πάν έπιβατηγόν πλοΐον εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόας θά φέρη επι
προσθέτως προς τάς σωσίβιους λέμβους και σωσίβιους σχεδίας τάς 
άπαιτουμένας υπό τών διατάξεων της παρούσης παραγράφου, σωσίβιους 
σχεδίας επαρκείς νά περιλαμβάνουν το 10 τοις εκατόν του όλικοϋ άριθμοΰ 
τών ατόμων διά τά όποια υπάρχει θέσις εντός τών σωσιβίων λέμβων 
τών φερομένων επί τοΰ πλοίου τούτου. 

(vi) Πάν έπιβατηγόν πλοΐον εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόας θά φέρη 
επίσης πλευστάς συσκευάς διά τά 5 τοις εκατόν τουλάχιστον τοΰ όλικοϋ 
άριθμοΰ τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου ατόμων. 

(vii) Ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέπη εις ώρισμένα πλοϊα ή κατηγορίας πλοίων 
έχοντα πιστοποιητικά βραχέος διεθνούς πλου, νά εκτελούν πλόας άνω 
τών 600 μιλλίων άλλα μη υπερβαίνοντας τά 1200 μίλλια, εάν τά πλοία 
ταύτα πληρούν τάς διατάξεις της παραγράφου (δ) τοΰ Κανονισμού Ι 
τοΰ Κεφαλαίου II, εάν φέρουν σωσίβιους λέμβους αϊτινες δύνανται νά 
παραλάβουν τά 75 τοις εκατόν τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου ατόμων 
και συμμορφοΰνται κατά τά άλλα προς τάς διατάξεις τής παρούσης πα
ραγράφου. 

Κανονισμός 28. 

ίναξ Έπωτ ίδων καΐ Χωρητικότητος Σωσιβίων Λέμβων διά Πλοία Έκτελοΰντα 
Βραχείς Διεθνείς Πλόας. 

Ό κατωτέρω πίναξ καθορίζει συναρτήσει τοΰ μήκους τοΰ πλοίου :— 
(α) Τον ελάχιστον αριθμόν ζευγών έπωτίδων, τών προβλεπομένων έπι τοΰ 

πλοίου έκτελοΰντος βραχείς διεθνείς πλόας, εις εκαστον τών οποίων 
δέον νά άνακρεμάται μία σωσίβιος λέμβος συμφώνως προς τον Κανο
νισμόν 27 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(({) Τον μικρότερον αριθμόν ζευγών έπωτίδων όστις δύναται εξαιρετικώς 
νά έπιτραπή εις πλοΐον εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόας ύπό τους δρους 
τοΰ Κανονισμού 27, και 

(;) Τήν έλαχίστην χωρητικότητα οωσιβίων λέμβων τήν άπαιτουμένην διά 
πλοΐον εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόας. 
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140 
160 
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190 
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255 
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285 
300 
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330 
350 
370 
390 
410 
435 
460 
490 
520 
550 

τοϋ 

Ν 

πλοίου 

Ιέτρα 

31 και κάτω τών 
37 
43 
49 
53 
58 
63 
67 
70 
75 
78 
82 
87 
91 
96 

ΙΟΙ 
107 
113 
119 
125 
133 
140 
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159 
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(Α) 
Ελάχ ιστος 

αριθμός 
ζευγών 

έπωτίδων 

37 
43 
49 
53 
58 
63 
67 
70 
75 
78 
82 
87 
91 
96 

101 
107 
113 
119 
125 
133 
140 
149 
159 
168 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
12 
12 
14 
14 
16 

(Β) 
Μικρότερος 

αριθμός ζευ
γών έπωτίδων 

εξαιρετικώς 
επιτρεπόμενος 

2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
9 

10 
10 
12 

(Π 
Ελάχιστη χωρητ ικό

της σωσιβίων 

Κυβικοί 
πόδες 

400 
650 
900 

1.150 
1.350 
1.550 
1.750 
1.850 
2.150 
2.400 
2.700 
3.000 
3.300 
3.600 
3.900 
4.300 
4.750 
5.150 
5.550 
6.050 
6.550 
7.150 
7.800 
8.400 

: λέμβων 

Κυβικά 
μέτρα 

I I 
18 
26 
33 
38 
44 
50 
52 
61 
68 
76 
85 
94 

102 
110 
122 
135 
146 
157 
171 
185 
202 
221 
238 

Σημείωσις έττι (Γ) : "Οταν τό μήκος τοϋ πλοίου είναι μικρότερον τών 100 ποδών (ή 31 μέτρων) 
ή μεγαλύτερον τών 550 ποδών (ή 168 μέτρων), ό ελάχιστος αριθμός ζευγών έπωτίδων και ή κυβική 
χωρητικότης τών σωσιβίων λέμβων θά καθορίζεται ύπό της 'Αρχής. 

Κανονισμός 29. 
Στοιβασία και Χειρισμός Σωσιβίων Λέμβων, Σωσιβίων Σχεδίων 

και Πλευστικών Συσκευών. 
(α) Αί σωσίβιοι λέμβοι και αί σωσίβιοι σχεδίαι θά στοιβάζωνται ικανοποιήσει 

της 'Αρχής κατά τοιούτον τρόπον, ώστε : 
(ϊ) Νά δύνανται απασαι νά καθαιρούνται εντός τοΟ βραχυτάτου δυνατού χρόνου 

και ούχι μεγαλυτέρου τών 30 λεπτών. 
(ϋ) Νά μή παρεμποδίζουν κατ' ούδένα τρόπον τον ταχύν χειρισμόν τών άλλων 

σωσιβίων λέμβων, σωσιβίων σχεδίων ή πλευστικών συσκευών ή τήν 
συγκέντρωσιν τών επιβαινόντων τοϋ πλοίου ατόμων εις τάς θέσεις καθαι
ρέσεως ή τήν έπιβίβασιν αυτών. 

(iii) Αϊ σωσίβιοι λέμβοι και αί σωσίβιοι σχεδίαι διά τάς οποίας απαιτούνται νά 
υπάρχουν εγκεκριμένα μέσα καθαιρέσεως, θά δύνανται νά καθαιρούνται 
εις τήν θάλασσαν εμφορτοι μετά τοϋ πλήρους αυτών φόρτου ατόμων και 
τών εφοδίων, ακόμη και ύπό δυσμενείς συνθήκας διαγωγής τοϋ πλοίου 
καί ύπό κλίσιν 15 μοιρών προς οιανδήποτε πλευράν, και 

(iv) ΑΙ σωσίβιοι σχεδίαι διά τάς οποίας δεν απαιτούνται νά υπάρχουν εγκεκρι
μένα μέσα καθαιρέσεως καί αί πλευστικαΐ συσκευαί, θά δύνανται νά κα
θαιρούνται εις τήν θάλασσαν ακόμη καί ύπό δυσμενείς συνθήκας διαγω
γής τοϋ πλοίου και ύπό κλίσιν 15 μοιρών προς οιανδήποτε πλευράν. 

(/ίι Πάσα σωσίβιος λέμβος θά άνακρεμάται εις χωριστόν ζεύγος έπωτίδων. 
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(γ) Ai σωσίβιοι λέμβοι δύνανται να στοιβάζωνται εις πλείονα τοϋ ενός κατα
στρώματα εάν λαμβάνωνται κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται δπως αί σω
σίβιοι λέμβοι κατωτέρου καταστρώματος έμποδίζωνται ύπό τών στοιβαζομένων 
επί τοϋ υπερκειμένου καταστρώματος. 

(δ) Αί σωσίβιοι λέμβοι και αϊ σωσίβιοι σχεδίαι, δια τάς οποίας απαιτούνται 
εγκεκριμένα μέσα καθαιρέσεως, δεν θα τοποθετούνται εις την πρώραν του πλοίου. 
Θα τοποθετούνται εις τοιαύτας θέσεις ώστε να επιτυγχάνεται ή ασφαλής καθαί
ρεσις, διδομένης ειδικής προσοχής είς τήν άπομάκρυνσιν άπό τάς έλικας και άπό 
τά με άπότομον κλίσιν ύπερεξέχοντα τμήματα τοϋ πρυμναίου μέρους τοϋ σκάφους. 

(ε) Αί έπωτίδες θά είναι εγκεκριμένου τύπου καΐ καταλλήλως τοποθετημένοι 
προς ίκανοποίησιν τής 'Αρχής, θ ά είναι διατεταγμένοι επί ενός ή περισσοτέρων 
καταστρωμάτων κατά τοιούτον τρόπον ώστε αί ύπ' αύτάς σωσίβιοι λέμβοι να δύ
νανται νά καθαιρούνται μετ' ασφαλείας χωρίς νά παρεμποδίζεται δ χειρισμός τών 
άλλων έπωτίδων. 

(στ) Αϊ έπωτίδες θά είναι ώς ακολούθως : 
(i) Τύπου προσαγωγής ή τύπου βαρύτητος διά τον χειρισμόν σωσιβίων λέμ

βων βάρους ουχί μεγαλειτέρου τών 2 1/4 τόννων (ή 2.300 χιλιόγραμμων) 
εϊς τήν κατάστασιν εξαιρέσεως αυτών άνευ επιβατών. 

(ii) Τύπου βαρύτητος διά τον χειρισμόν σωσιβίων λέμβων βάρους μεγαλειτέρου 
τών 2 1/4 τόννων (ή 2.300 χιλιόγραμμων) ε'ις τήν κατάστασιν εξαιρέσεως 
αυτών άνευ επιβατών. 

(ζ) Αί έπωτίδες, τά αγόμενα, τά σύσπαστα και ό λοιπός έξαρτισμός θά είναι 
τοιαύτης αντοχής ώστε αί σωσίβιοι λέμβοι νά δύνανται νά έξαίρωνται έπηνδρω
μέναι διά του πληρώματος καθαιρέσεως και κατόπιν νά καθαιρούνται ασφαλώς 
μετά πλήρους φόρτου επιβατών και πληρώματος, ύπό κλίσιν πλοίου 15 μοιρών 
προς οιανδήποτε πλευράν καΐ ύπό γωνίαν διαγωγής 10 μοιρών. 

(η) Θά προβλέπωνται πέδιλα ή άλλα κατάλληλα μέσα προς διευκόλυνσιν τής 
καθαιρέσεως ύπό κλίσιν 15 μοιρών. 

(θ) Θά προβλέπωνται μέσα διά τήν παραβολήν τών σωσιβίων λέμβων εις τήν 
πλευράν τοϋ πλοίου και τήν συγκράτησιν αυτών ίνα οίέπιβάται δύνανται νά έπιβι
βάζωνται μετ' ασφαλείας. 

(ι) Αί σωσίβιοι λέμβοι καθώς και αί λέμβοι κινδύνου αί απαιτούμενοι ύπό τοϋ 
Κανονισμού 27 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, θά εξυπηρετούνται δι' αγομένων συρμα
τόσχοινων ώς και διά βαρούλκων εγκεκριμένου τύπου, ατινα εϊς τήν περίπτωσιν 
τών λέμβων κινδύνου θά είναι ίκανά διά τήν ταχεϊαν άνολκήν τών λέμβων τούτων. 
'Εξαιρετικώς ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη αγόμενα σχοινιά μανίλλας ή αγόμενα εξ 
άλλου εγκεκριμένου ύλικοϋ μετά ή άνευ βαρούλκων (εξαιρέσει τών λέμβων κυνδύνου 
διά τάς οποίας απαιτείται νά εξυπηρετούνται διά βαρούλκων τά όποια θά είναι 
ίκανά διά τήν ταχεϊαν άνολκήν τών λέμβων τούτων) δταν κρίνη δτι τά αγόμενα 
σχοινία μανίλλας ή αγόμενα εξ άλλου εγκεκριμένου ύλικοϋ είναι κατάλληλα. 

(ια) Δύο τουλάχιστον σωσίβια σχοινία θά είναι προσδεδεμένα είς τά άκρα τών 
έπωτίδων και τά αγόμενα ώς καΐ τά σωσίβια σχοινία θά είναι μήκους επαρκούς 
ώστε νά φθάνουν μέχρι τής θαλάσσης δταν το πλοΐον εχη το ελάχιστον αύτοΰ εν 
θαλασσή βύθισμα και ύπό κλίσιν 15 μοιρών προς οιανδήποτε πλευράν. Οί κατώ
τεροι τρόχιλοι τών αγομένων θά είναι έφωδιασμένοι διά καταλλήλου δακτυλίου ή 
δι' επιμήκους κρίκου διά τήν άγκίστρωσιν είς τους κόρακας τής άρτάνης έκτος 
εάν ύπάρχη εγκεκριμένος τύπος απελευθερωτικής άρτάνης. 

(ιβ) "Οταν υπάρχουν μηχανικά μέσα διά τήν άνολκήν τών λέμβων, θά προβλέ
πεται επίσης ικανός χειροκίνητος μηχανισμός. "Οταν αί έπωτίδες άνέλκωνται 
διά μηχανικής λειτουργίας τών αγομένων, θά προβλέπωνται μέσα ασφαλείας τά 
όποια θά διακόπτουν αυτομάτως τον κινητήρα πριν αί έπωτίδες φθάσουν είς τους 
αναστολείς προς τον σκοπόν αποφυγής υπερεντάσεων επί τών συρματόσχοινων 
ή τών έπωτίδων. 
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(ιγ) Ai έξηρτημέναι εκ τών έπωτίδων σωσίβιοι λέμβοι θα έχουν τά αγόμενα 
αυτών έτοιμα προς χρήσιν καΐ θα έχουν ληφθή μέτρα δια την ταχεΐαν, αλλ* ούχι 
απαραιτήτως σύγχρονον άπαγκίστρωσιν των σωσιβίων λέμβων εκ τών αγομένων. 
Το σημεΐον εξαρτήσεως τών σωσιβίων λέμβων εκ τών αγομένων θά είναι είς τοι
ούτον ϋψος άνωθεν της κουπαστής, ώστε νά εξασφαλίζεται ή ευστάθεια τών σωσι
βίων λέμβων κατά την καθαίρεσιν αυτών. . 

(ιδ) Είς επιβατηγά πλοία εκτελούνται διεθνείς πλόας, οΐτινες δεν είναι βραχείς 
διεθνείς πλόες, είς τά όποια φέρονται σωσίβιοι λέμβοι καί σωσίβιοι σχεδίαι συμφώνως 
προς το ε δ ά φ ι ο ν ^ (ϊ) τοϋ Κανονισμού 27 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, θάπροβλέπωνται 
εγκεκριμένα μέσα καθελκύσεως, επαρκή εϊς αριθμόν, κατά την κρίσιν τής 'Αρχής, 
επιτρέποντα ώστε, ό αριθμός τών σωσιβίων σχεδίων εκείνων α'ίτινες όμόϋ μετά 
τών σωσιβίων λέμβων απαιτούνται συμφώνως προς το εδάφιον τοϋτο νά παρα
λαμβάνουν απαντάς τους επιβαίνοντας τοϋ πλοίου, νά καθαιρούνται εις την θά
λασσαν έμφορτοι με τον αριθμόν τών ατόμων τον όποιον επιτρέπεται νά παρα
λαμβάνουν, εντός 30 λεπτών το βραδύτερον ύπό συνθήκας ήρεμου θαλάσσης. 
Τά οϋτω προβλεπόμενα μέσα καθαιρέσεως θά κατανέμωνται δσον είναι πρακτικώς 
δυνατόν εξ.ίσου εϊς έκατέραν πλευράν τοϋ πλοίου καί δεν θά ύπάρχη όλιγώτερον 
τοϋ ενός τοιούτου μέσου καθαιρέσεως είς έκάστην πλευράν. Δεν απαιτείται εν 
τούτοις, νά προβλέπωνται τοιαΰτα μέσα καθαιρέσεως διά τάς επιπρόσθετους σ ω 
σίβιους σχεδίας τάς απαιτούμενος ύπό τοϋ εδαφίου (β) (ϋ) τοϋ Κανονσιμοΰ 27 τοϋ 
παρόντος Κεφαλαίου διά τά 25 τοις εκατόν τοϋ άριθμςΰ απάντων τών επιβαινόντων 
ατόμων, αλλά πάσα σωσίβιος σχεδία ήτις φέρεται συμφώνως προς το εδάφιον 
τοϋτο, θά πρέπει δταν προβλέπεται διά το πλοΐον έγκεκριμένον μέσον καθαιρέσεως, 
νά είναι τύπου τοιούτου, ώστε νά δύναται, νά καθαιρήται διά τοϋ εν λόγω μέσου, 

(ϋ) Εις επιβατηγά πλοία έκτελοϋντα βραχείς διεθνείς πλόας, ό προβλεπόμενος 
αριθμός τών έκγεριμένων μέσων καθαιρεσεως θά άφίεται εϊς τήν κρίσιν 
τής 'Αρχής. Ό αριθμός τών σωσιβίων σχεδίων ό προβλεπόμενος δι* 
έκαστον τοιοϋτον μέσον καθαιρέσεως δεν θά είναι μεγαλείτερος τοϋ 
αριθμού τών σωσιβίων σχεδίων, α'ίτινες, κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής, 
δύνανται νά καθαιρούνται διά τοϋ μέσου τούτου εντός 30 λεπτών, έμφορτοι 
με τον αριθμόν τών ατόμων άτινα επιτρέπεται νά φέρουν και ύπό συνθήκας 
ήρεμου θαλάσσης. 

Κανονισμός 30. 
Φωτισμός Καταστρωμάτων, Σωσιβίων Λέμβων, Σωσιβίων Σχεδίων κ.λ.π. 

(α) θ ά προβλέπεται ήλεκτρικόν ή ίσοδύναμον σύστημα φωτισμού επαρκούς 
διά πάσας τάς απαιτήσεις ασφαλείας εϊς τά διάφορα μέρη ενός επιβατηγού πλοίου 
καί Ιδιαιτέρως εϊς τά καταστρώματα επί τών οποίων στοιβάζονται αί σωσίβιοι 
λέμβοι και αϊ σωσίβιοι σχεδίαι. Ή αυτόνομος πηγή ηλεκτρικής ενεργείας κινδύνου 
ή απαιτουμένη ύπό τοϋ Κανονισμού 25 τοϋ Κεφαλαίου II θά είναι Ικανή νά τροφο
δότη, δταν ύπάρχη ανάγκη, το φωτιστικόν τοϋτο σύστημα καθώς επίσης τον 
φωτισμόν τον άπαιτούμενον ύπό τών εδαφίων (α) (ϋ), (β) (ϋ) και (β) (iii) τοϋ Κανο
νισμού 19 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(β) Ή έξοδος εκ παντός κυρίου διαμερίσματος καταλαμβανόμενου ύπό επι
βατών ή πληρώματος θά φωτίζεται συνεχώς ύπό λυχνίας κινδύνου. Ή τροφοδό
τησις τών λυχνιών τούτων κινδύνου θά έχη τοιαύτην διάταξιν ώστε νά τροφοδο
τούνται αύται εκ τής πηγής ηλεκτρικής ενεργείας κινδύνου, τής αναφερομένης 
είς τήν παράγραφον (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού, είς περίπτωσιν διακοπής τής 
κυρίας πηγής ηλεκτρικής ενεργείας τοϋ πλοίου. 

Κανονισμός 31. 
Έπάνδρωσις Σωσιβίων Λέμβων καί Σωσιβίων Σχεδίων. 

(α) Είς αξιωματικός καταστρώματος ή ό ειδικευμένος άνήρ σωσιβίου λέμβου 
είναι υπεύθυνος εκάστης σωσιβίου λέμβου, καθώς επίσης θά ορίζεται καί είς 
δεύτερος ω ς αναπληρωτής. Ό επιφορτισμένος θά έχη πίνακα τοΰ πληρώματος 
τής σωσιβίου λέμβου καί θα έξακριβώνη ότι οι ύπό τάς διαταγάς του άνδρες έχουσι 
γνώσιν τών διαφ5ρ.ον καθηκόντων των 
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(/ij Είς Ικανός χειριστής τοΰ κινητήρος θά ορίζεται είς έκάστην μηχανοκίνητον 
σωσίβιον λέμβον. 

(γ) Είς Ικανός χειριστής των εγκαταστάσεων της ραδιοτηλεγραφικής συσκευής 
και του προβολέως θα ορίζεται εϊς έκάστην σωσίβιον λέμβον ψέρουσαν τα εφόδια 
ταϋτα. 

(δ) Εις άνήρ πεπειραμένος είς τον χειρισμόν καΐ την λειτουργίαν των σωσιβίων 
σχεδίων θα ορίζεται δι* έκάστην φερομένην σωσίβιον σχεδίαν, εξαιρέσει δταν 
έττι των πλοίων τών έκτελοΰντων βραχείς διεθνείς πλόας ή 'Αρχή πεισθή δτι τοΟτο 
δεν είναι πρακτικώς δυνατόν. 

Κανονισμός 32. 

Ειδικευμένοι "Ανδρες Σωσιβίων Λέμβων. 

(α) Εϊς τά επιβατηγά πλοία θα ύπάρχη δΓ έκάστην φερομένην σωσίβιον λέμβον 
κατ' έφαρμογήν τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, αριθμός ανδρών σωσιβίων λέμβων 
τουλάχιστον ίσος προς τόν καθοριζόμενον ύπό τοΰ κατωτέρω πίνακος : 

Ό ελάχιστος αριθμός τών 
Καθορισθείς αριθμός ειδικευμένων ανδρών σω

άτόμων σωσιβίου λέμβου σιβίων λέμβων θά είναι 

Όλιγώτερα τών 41 ατόμων . 2 
Άπό 41 μέχρι 61 ατόμων 3 
'Από 62 μέχρι 85 ατόμων 4 
"Ανω τών 85 ατόμων . . . . . . 5 

(β) Ή κατανομή τών ειδικευμένων ανδρών σωσιβίων λέμβων επαφίεται είς 
τήν κρίσιν τοΰ πλοιάρχου. 

(γ) Το πτυχίον ικανότητος θά εκδίδεται κατ' έξουσιοδότησιν της 'Αρχής. Προς 
άπόκτησιν τοΰ πτυχίου τούτου, ό υποψήφιος δέον νά άποδείξη, δτι έξεπαιδευθη 
είς πάντας τους χειρισμούς τους σχετιζομένους με τήν καθαίρεσιν τών σωσιβίων 
λέμβων, και τών άλλων σωσιβίων συσκευών, και εϊς τόν χειρισμόν τών κωπών 
και τών μηχανισμών προώσεως, δτι είναι ενήμερος του πρακτικού χειρισμού τών 
σωσιβίων λέμβων και τών άλλων σωσιβίων εφοδίων και επί πλέον δτι είναι ικανός 
νά έννοή και νά έκτελή τάς διαταγάς τάς σχετικός προς πάσας τάς κατηγορίας 
σωσιβίων συσκευών. 

Κανονισμός 33. 

Πλευστικαί Συσκευαί. 

(α) Ουδείς τύπος πλευστικής συσκευής θά εγκρίνεται εάν δεν πληροί τους 
κάτωθι δρους : 

(i) Νά είναι τοιούτου μεγέθους καί τοιαύτης αντοχής ώστε νά δύναται νά ριφθή 
εις τό ϋδωρ άπό της θέσεως στοιβασίας αύτ^ς χωρίς νά ύποστη βλάβην. 

(ϋ) Νά μή ύπερβαίνη τάς 400 λίτρας (ή 180 χιλιόγραμμα) είς βάρος, έκτος 
εάν διατίθενται κατάλληλα μέσα ίκανοποιούντα τήν 'Αρχήν, διά τήν καθαί
ρεσιν ταύτης χωρίς τήν ανάγκην άρσεως διά τών χειρών. 

(i i i) Νά είναι εξ ολικών καί κατασκευής εγκεκριμένων. 
(iv) Νά είναι εύχρηστος καί ευσταθής με οιανδήποτε όψιν καί αν έπιπλέη. 
(ν) Τά άεροκιβώτια ή οί ισοδύναμοι πλωτήρες νά τοποθετούνται δσον τό 

δυνατόν έγγύτερον προς τάς πλευράς της συσκευής καί ή πλευστότης 
νά μή εξαρτάται εκ τής έμφυσήσεως. 

(νι) Νά' εφοδιάζεται διά πεισματίου καί νά έχη γύρωθεν έξωτερικώς χαλαρόν 
ρυμάτιον καλώς προσδεδεμένον. 
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(β) Ό αριθμός των ατόμων διά τά όποια μία ττλευστική συσκευή έχει έγκριθή 
θα είναι μικρότερος των δύο κατωτέρω αριθμών : 

(ί) Του λαμβανομένου εκ της διαιρέσεως τοϋ άριθμοϋ των λιβρών σιδήρου 
τάς όποιας δύναται να βαστάξη εντός γλυκέος ύδατος δια τοϋ 32 (ή τοϋ 
αριθμού τών χιλιόγραμμων διαιρουμένου δια 14,5). 

(ϋ) Τού άριθμοϋ τών ποδών (ισοδυνάμου προς 30,5 έκατοστόμετρα) της 
περιμέτρου. 

Κανονισμός 34. 

'Αριθμός φερομένων Κυκλικών Σωσιβίων. 

Ό ελάχιστος αριθμός τών κυκλικών σωσιβίων διά τών οποίων θα έφοδιάζωνται 
τά επιβατηγά πλοία θά καθορίζεται διά τοϋ επομένου πίνακος : 

Μ ή κ ο ς Π λ ο ί ο υ 
'Ελάχιστος αριθμός 

Εις μέτρα κυκλικών σωσιβίων 

Κάτω τών 61 
61 καί κάτω τών 122 
122 και κάτω τών 183 
183 και κάτω τών 244 
244 και άνω 

8 
12 
18 
24 
30 

ΜΕΡΟΣ Γ. 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ; ΜΟΝΟΝ. 

Κανονισμός 35. 

Αριθμός και Χωρητικότης Σωσιβίων Λέμβων και Σωσιβίων Σχεδίων. 

(α)—(ί) Πάντα τά φορτηγά πλοία, εξαιρέσει τών δεξαμενόπλοιων ολικής 
χωρητικότητος 1.600 κόρων καΐ άνω, τών πλοίων τών χρησιμοποιουμένων 
ώς εργοστάσια φαλαινοθηρίας, τών πλοίων-έργοστασίων επεξεργασίας 
η κονσερβοποιίας τών Ιχθύων καί τών πλοίων τών χρησιμοποιουμένων 
διά τήν μεταφοράν τοϋ απασχολουμένου προσωπικοΰ εις την φαλαινο-
θηρίαν, τάς βιομηχανίας επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών Ιχθύων, 
θά φέρουν σωσιβίους λέμβους εις έκατέραν πλευράν τοϋ πλοίου τοιαύτης 
ολικής χωρητικότητος ώστε νά παραλαμβάνουν πάντας τους επιβαίνοντας 
τοϋ πλοίου και επιπροσθέτως θά φέρουν σωσιβίους σχεδίας επαρκείς 
νά παραλαμβάνουν το ήμισυ τοϋ άριθμοϋ τούτου. 

Προβλέπεται δτι, εϊς τήν περίπτωσιν τοιούτων πλοίων έκτελούντων 
διεθνείς πλόας μεταξύ εγγύς γειτονικών χωρών, ή 'Αρχή δύναται, εάν 
πεισθή δτι αϊ συνθήκαι τοϋ ταξιδιού είναι τοιαΰται ώστε νά καθιστούν 
μή εϋλογον ή μή άναγκαίαν τήν ύποχρεωτικήν ϋπαρξιν σωσιβίων σχεδίων, 
νά άπαλλάξη αντιστοίχως ώρισμένα πλοία ή κατηγορίας πλοίων τής 
απαιτήσεως ταύτης. 

(ϋ) "Εκαστον δεξαμενόπλοιον ολικής χωρητικότητος 1.600 κόρων και άνω 
θά φέρη σωσιβίους λέμβους είς έκατέραν πλευράν τοϋ πλοίου, τοσαύτης 
ολικής χωρητικότητος ώστε νά παραλαμβάνουν πάντας τους επιβαίνοντας 
τοϋ πλοίου. 

Είς πόδας 

Κάτω τών 200 
200 και κάτω τών 400 
400 καί κάτω τών 600 
600 καί κάτω τών 800 
800 καί άνω 
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: (β)
 L

( i )
:
Εκαστον πλοΐον χρησιμοποιούμενον ώς πλοΐονέργοστάσιον φαλαι

νοθηρίας, ομοίως το χρησιμοποιούμενον ώς ττλοΐονέργοστάσιον 
κατεργασίας ή κονσερβοποιίας των Ιχθύων και εκαστον πλοΐον χρησι
μοποιούμενον δια την μεταφοράν τοϋ απασχολουμένου προσωπικού 
εις την φαλαινοθηρίαν, τάς βιομηχανίας κατεργασίας fj κονσερβοποιίας 
των ιχθύων θα πρέπει'να φέρη : ' 

(Ι) Σωσίβιους λέμβους εις" έκατέραν πλευράν, τοσαύτης δέ ολικής 
χωρητικότητος ώστε να παραλαμβάνουν το ήμισυ του όλικοΰ αριθμού 
τών επιβαινόντων τοΰ πλοίου. 

Προβλέπεται δτι, ή Αρχή δύναται νά έπιτρέψη την άντικατάστασιν 
τών σωσιβίων λέμβων διά σωσιβίων σχεδίων της αυτής ολικής 
χωρητικότητος, εις τρόπον δμως ώστε νά ύπάρχη πάντοτε είς 
έκατέραν πλευράν τοΰ πλοίου αριθμός σωσιβίων λέμβων επαρκής 
νά παραλαμβάνη τα 37 1/2 τοις εκατόν τοΰ ολικού αριθμού τών 
επιβαινόντων τοΰ πλοίου. 

(2) Σωσίβιους σχεδίας επαρκούς ολικής χωρητικότητος ώστε νά 
παραλαμβάνουν το ήμισυ τοΰ όλικοΰ άριθμοΰ τών επιβαινόντων 
τοΰ πλοίου. 

Προβλέπεται δτι, εάν εις πλοία χρησιμοποιούμενα ώς πλοϊα
έργοστάσια διά τήν έπεξεργασίαν ή. κονσερβοποιΐαν τών Ιχθύων 
δέν είναι πρακτικώς δυνατόν νά φέρουν σωσίβιους λέμβους αΐτινες 
νά πληρούν εντελώς τάς απαιτήσεις τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, 
ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη άντ' αυτών νά φέρουν άλλας λέμβους, 
α'ίτινες δμως θά παραλαμβάνουν ούχι όλιγώτερα άτομα τών απαι
τουμένων ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού καΐ θά έχουν τουλάχιστον 
τήν πλευστότητα καί τά εφόδια τά απαιτούμενα υπό τοΰ παρόντος 
Κεφαλαίου διά τάς σωσίβιους λέμβους. 

(ϋ) "Εκαστον πλοΐον χρησιμοποιούμενον ώς πλοΐονέργοστάσιον φαλαινο
θηρίας, εκαστον πλοΐον χρησιμοποιούμενον ώς έργοστάσιον επεξεργασίας 
ή κονσερβοποιίας τών ιχθύων και εκαστον πλοΐον χρησιμοποιούμενον 
είς τήν μεταφοράν τοΰ προσωπικού τοΰ απασχολουμένου εις τήν φαλαι
νοθηρίαν, είς τάς βιομηχανίας επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών ιχθύων, 
πρέπει νά φέρη δύο λέμβους, άνά μίαν είς έκατέραν πλευράν, προς χρήσιν 
είς περίπτωσιν κινδύνου. ΑΙ λέμβοι αύται θά είναι εγκεκριμένου τύπου 
και δεν θά είναι μήκους μεγαλειτέρου τών 28 ποδών (ή 8£ μέτρων). Δύ
νανται αύται νά ύπολογίζωνται διά τους σκοπούς της παρούσης παρα
γράφου υπό τον δρον δτι θά πληρούν εντελώς τάς απαιτήσεις διά σωσί
βιους λέμβους του παρόντος Κεφαλαίου καΐ διά τους σκοπούς τού Κανο
νισμού 8, ύπό τόν δρον δτι, πληρούν επιπροσθέτως τάς απαιτήσεις του Κα
νονισμού 9 καί, δταν συντρέχη, τοΰ Κανονισμού 14. Θά τηρούνται έτοιμοι 
προς αμεσον χρήσιν δταν το πλοΐον ευρίσκεται εν πλω. Εις πλοία είς τά 
όποια αί απαιτήσεις της παραγράφου (ζ) τοΰ Κανονισμού 36 πληρούνται 
μέσω συσκευών αί όποΐαι εφαρμόζονται είς τάς πλευράς τών σωσιβίων 
λέμβων, αί συσκευαΐ αύται δέν θά άπαιτήται νά τοποθετούνται είς τάς δύο 
λέμβους τάς προβλεπόμενος είς έφαρμογήν τών απαιτήσεων τοΰ παρόντος 
Κανονισμού. 

(γ) "Εκαστον δεξαμενόπλοιον ολικής χωρητικότητος 3000 κόρων καί ανω θά 
φέρη ούχι όλιγωτέρας τών τεσσάρων σωσιβίων λέμβων. Αί δύο σωσίβιοι λέμβοι 
θά φέρωνται είς τήν πρύμνην καί αί δύο περί τό μέσον του πλοίου, εξαιρέσει τών 
δεξαμενόπλοιων τά όποια δέν έχουν ύπερκατασκεύασμα περί τό μέσον τοΰ πλοίου, 
είς τά όποια δλαι αί σωσίβιοι λέμβοι θά φέρωνται είς τήν πρύμνην. 

Προβλέπεται δτι, εάν είς τήν περίπτωσιν δεξαμενόπλοιου μή έχοντος ύπερκα
τασκεύασμα περί τό μέσον τοΰ πλοίου δέν είναι πρακτικώς δυνατόν νά φέρη 
τεσσάρας σωσίβιους λέμβους είς τήν πρύμνην. ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη νά 
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φέρη αντί αυτών μίαν σωσίβιον λέμβον εις έκατέραν πλευράν τοΰ πλοίου Εις την 
περίπτωσιν ταυτήν.: 

(i) 'Εκάστη τοιαύτη σωσίβιος λέμβος δεν θά είναι μήκους μεγαλειτέρου των 
26 ποδών (ή 8 μέτρων). 

(ii) 'Εκάστη τοιαύτη σωσίβιος λέμβος θά στοιβάζεται δσονείναι πρακτικώς 
δυνατόν προς πρώραν, άλλα τόσον τουλάχιστον προς πρώραν ώστε το 
πρυμναΐον άκρον της σωσιβίου λέμβου νά άπέχη μίαν και ήμίσειαν φοράν 
το μήκος της σωσιβίου λέμβου πρώραθεν της ελικος. 

(iii) 'Εκάστη σωσίβιος λέμβος θά στοιβάζεται τόσον πλησιέστερον της επιφα
νείας της θαλάσσης, δσον είναι ασφαλές και πρακτικώς δυνατόν, και 

(iv) θά φέρωνται επιπροσθέτως σωσίβιοι σχεδίαι επαρκείς νά παραλαμβάνουν 
το ήμισυ τουλάχιστον του όλικοΰ άριθμοϋ τών επιβαινόντων τοϋ πλοίου. 

Κανονισμός 36. 
Έπωτίδες και Διατάξεις Καθαιρέσεως. 

(α) Εις τά φορτηγά πλοία αί σωσίβιοι λέμβοι και αί σωσίβιοι σχεδίαι θά στοιβά
ζωνται κατά τρόπον Ίκανοποιοϋντα την 'Αρχήν. 

(β) 'Εκάστη σωσίβιος λέμβος θά άνακρεμάται ε'ις χωριστόν ζεύγος έπωτίδών. 
(γ) Αί σωσίβιοι λέμβοι και αί σωσίβιοι σχεδίαι διά τάς οποίας απαιτούνται 

νά φέρωνται εγκεκριμένα μέσα καθαιρέσεως, δέον νά μή τοποθετούνται εϊς την 
πρώραν τοϋ πλοίου. Θά στοιβάζωνται εϊς τοιαύτας θέσεις ώστε νά επιτυγχάνεται 
ή ασφαλής καθαίρεσις, διδομένης ειδικής προσοχής είς την άπομάκρυνσιν άπό τάς 
έλικας καΐ άπό τά με άπότομον κλίσιν ΰπερεξέχοντα τμήματα του πρυμναίου μέρους 
του σκάφους προς τον σκοπόν δπως εξασφαλίζεται, δσον είναι πρακτικώς δυνα
τόν, ή καθαίρεσις αυτών άπό τής ευθείας πλευράς τοϋ πλοίου. 

(δ) ΑΊ έπωτίδες θά είναι εγκεκριμένου τύπου καϊ θά είναι καταλλήλως τοποθετη
μένοι κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα την 'Αρχήν. 

(ε) Είς τά δεξαμενόπλοια ολικής χωρητικότητος 1.600 κόρων και ανω, εις πλοία 
χρησιμοποιούμενα ως πλοΐαέργοστάσια φαλαινοθηρίας, ε'ις πλοία χρησιμοποι
ούμενα ώς πλοΐαέργοστάσια επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας 'ιχθύων και εϊς 
πλοία χρησιμοποιούμενα διά τήν μεταφοράν τοΟ απασχολουμένου προσωπικού 
εϊς τήν φαλαινοθηρίαν, τάς βιομηχανίας επεξεργασίας ή κονσερβοποιίας τών 
Ιχθύων, απασαι αί έπωτίδες θά είναι τύπου βαρύτητος. Είς τά άλλα πλοία αί έπω
τίδες θά είναι ώς ακολούθως : 

(ϊ) Τύπου προσαγωγής ή τύπου βαρύτητος διά τον χειρισμόν σωσιβίων λέμ
βων βάρους ουχί μεγαλυτέρου τών 2J τόννων ( ή 2.300 χιλιόγραμμων) 
εϊς τήν κατάστασιν εξαιρέσεως αυτών άνευ επιβατών. 

(ii) Τύπου βαρύτητος διά τον χειρισμόν σωσιβίων λέμβων βάρους μεγαλυτέρου 
τών 2\ τόννων (ή 2.300 χιλιόγραμμων) ε'ις τήν κατάστασιν εξαιρέσεως 
άνευ επιβατών. 

(στ) Αί έπωτίδες, τά αγόμενα, τά σύσπαστα και ό λοιπός έξαρτισμός θά είναι 
τοιαύτης αντοχής ώστε αί σωσίβιοι λέμβοι νά δύνανται νά έξαίρωνται έπηνδρωμέναι 
διά τοϋ πληρώματος καθαιρέσεως και κατόπιν νά καθαιρώνται ασφαλώς μετά 
πλήρους φόρτου επιβατών καϊ πληρώματος, ύπό κλίσιν πλοίου 15 μοιρών προς 
οιανδήποτε πλευράν και ύπό γωνίαν διαγωγής 10 μοιρών. 

(ζ) Θά προβλέπωνται πέδιλα ή άλλα κατάλληλα μέσα προς διευκόλυνσιν τής 
καθαιρέσεως ύπό κλίσιν 15 μοιρών. 

(η) Θά προβλέπωνται μέσα διά τήν παραβολήν τών σωσιβίων λέμβων εϊς τήν 
πλευράν τοϋ πλοίου και τήν συγκράτησιν αυτών 'ίνα ο'ι έπιβάται δύνανται νά έπιβι
βάζωνται μετ* ασφαλείας. 
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(0) Ai σωσίβιοι λέμβοι καθώς και αί λέμβοι κινδύνου, αί απαιτούμενοι ύττό τοΰ 

εδαφίου (β) (ϋ) τοΰ Κανονισμού 35,τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, θα εξυπηρετούνται 
δι* αγομένων συρματόσχοινων, ώς και δια βαρούλκων εγκεκριμένου τύπου, ατινα 
εις την περίπτωσιν των λέμβων κινδύνου θα είναι ίκανά δια την ταχεΐαν άνολκήν 
των λέμβων τούτων. 'Εξαιρετικώς, ή 'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη αγόμενα σχοινία 
μανίλλας ή αγόμενα έξ άλλου εγκεκριμένου υλικού μετά ή άνευ βαρούλκων (εξαι
ρέσει τώνλέμβων κινδύνου δια τάς οποίας απαιτείται νά εξυπηρετούνται διά βαρούλ
κων Ικανών διά την ταχεΐαν άνολκήν τών λέμβων τούτων), δταν κρίνη δτι τά αγό
μενα σχοινία μανίλλης η αγόμενα έξ άλλου εγκεκριμένου υλικού είναι κατάλληλα. 

(ι) Δύο τουλάχιστον σωσίβια σχοινία θά είναι προσδεδεμένα εϊς τά άκρα τών 
έπωτίδων καΐ τά αγόμενα και τά σωσίβια σχοινία θά είναι επαρκούς μήκους ώστε 
νά φθάνουν μέχρι της θαλάσσης δταν τό πλοΐον εχη το ελάχιστον αύτοΰ έν θαλασσή 
βύθισμα και ύπό κλίσιν 15 μοιρών προς οίανδήποτε πλευράν. ΟΙ κατώτεροι 
τρόχιλοι τών αγομένων θά είναι έφωδιασμένοι διά καταλλήλου δακτυλίου ή 
δι' επιμήκους κρίκου διά την άγκίστρωσιν είς τους κόρακας της άρτάνης, έκτος 
εάν ΰπάρχη εγκεκριμένος τύπος απελευθερωτικής άρτάνης. 

(ια) "Οταν υπάρχουν μηχανικά μέσα διά τήν άνολκήν τών λέμβων, θά προβλέ
πεται επίσης ικανός χειροκίνητος μηχανισμός. "Οταν αί έπωτίδες άνέλκωνται 
διά μηχανικής λειτουργίας τών αγομένων, θά προβλέπωνται μέσα ασφαλείας τά 
όποια θά διακόπτουν αυτομάτως τον κινητήρα, πριν αί έπωτίδες φθάσουν είς τους 
αναστολείς, προς τον σκοπόν αποφυγής υπερεντάσεων έπι τών αγομένων συρμα
τόσχοινων ή τών έπωτίδων. 

(ιβ) Αί σωσίβιοι λέμβοι θά έχουν τά αγόμενα αυτών έτοιμα προς χρήσιν και θά 
έχουν ληφθή μέτρα διά τήν ταχεΐαν, αλλ' ουχί απαραιτήτως σύγχρονον άπάγκί
στρωσιν τών σωσιβίων λέμβων έκ τών αγομένων. Τό σημεΐον εξαρτήσεως τών 
σωσιβίων λέμβων έκ τών αγομένων θά είναι είς τοιούτον ϋψος άνωθεν τής κουπαστής 
ώστε νά εξασφαλίζεται ή ευστάθεια τών σωσιβίων λέμβων κατά τήν καθάίρεσιν 
αυτών. 

(ιγ) Είς τά πλοία τά χρησιμοποιούμενα ώς πλοΐαέργοστάσια φαλαινοθηρίας, 
τά πλοία τά χρησιμοποιούμενα ώς πλοΐαέργοστάσια επεξεργασίας ή κονσερβο
ποιίας τών ιχθύων και τά πλοία τα χρησιμοποιούμενα διά τήν μεταφοράν τοΰ απα
σχολουμένου προσωπικού είς τήν φαλαινοθηρίαν, τάς βιομηχανίας επεξεργασίας 
ή κονσερβοποιίας τών ιχθύων, εϊς τά όποια φέρονται σωσίβιοι λέμβοι καί σωσίβιοι 
σχεδίαι συμφώνως προς τό εδάφιον (i) (2) τής παραγράφου (β) τοΰ Κανονισμού 35, 
δεν απαιτούνται εγκεκριμένα μέσα διά τήν καθάίρεσιν τών σωσιβίων σχεδίων, άλλα 
θά προβλέπωνται τοιαύτα μέσα επαρκή είς αριθμόν, κατά τήν γνώμην τής Αρχής, 
ίνα αί σωσίβιοι σχεδίαι, αί φερόμενοι συμφώνως προς τό εδάφιον (i) (Ι) τής έν λόγω 
παραγράφου, δύνανται νά καθαιρούνται είς τήν θάλασσαν έμφορτοι διά τοΰ αριθμού 
τών ατόμων τά όποια επιτρέπεται νά παραλαμβάνουν εντός 30 λεπτών τό βραδύ
τερο ν υπό συνθήκας ήρεμου θαλάσσης. 

.· Τά οϋτω προβλεπόμενα μέσα καθαιρέσεως θά κατανέμωνται δσον είναι πρακτικώς 
δυνατόν έξ ίσου εϊς έκατέραν πλευράν τοΰ πλοίου. Πάσα σωσίβιος σχεδία ήτις 
φέρεται έπι τών πλοίων διά τά όποια απαιτούνται δπως προβλέπεται έγκεκριμένον 
μέσον καθαιρέσεως, θά είναι τοιούτου τύπου ώστε νά είναι δυνατή ή καθαίρεσις 
αυτής είς τήν θάλασσαν διά του έν λόγω μέσου. 

Κανονισμός 37. 
'Αριθμός Φερομένων Κυκλικών Σωσιβίων. 

Θά φέρωνται οκτώ τουλάχιστον κυκλικά σωσίβια, τύπου πληροΰντος τάς απαι
τήσεις τοΰ Κανονισμού 21 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 
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Κανονισμός 38. 
Φωτισμός Κινδύνου. 

Ό ύττό των εδαφίων (a) (ii), (β) (ii) και (β) (iii) τοϋ Κανονισμού 19 τοϋ παρόντος 
Κεφαλαίου απαιτούμενος φωτισμός θα είναι Ικανός να τροφοδοτήται επί τρεις του
λάχιστον ώρας υπό της πηγής ενεργείας κινδύνου της απαιτουμένης ύπό τοϋ Κανο
νισμού 26 του Κεφαλαίου II. Είς τα φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος 1.600 
κόρων καί ανω, ή "Αρχή θά έξασφαλίζη δπως ό φωτισμός των διαδρόμων, των κλι
μάκων και των εξόδων είναι τοιούτος ώστε νά μή εμποδίζεται ή προσπέλασις πάντων 
των επιβαινόντων ατόμων προς τους σταθμούς καθαιρέσεως και προς τάς θέσεις 
στοιβασίας των σωσιβίων λέμβων καί των σωσιβίων σχεδίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ. 

Μέρος Α.—ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ. 

Κανονισμός Ι. 

'Εφαρμογή. 

(α) Το παρόν Κεφάλαιον εφαρμόζεται είς δλα τα πλοία είς τά όποια οί παρ6ν?ΐίς 
Κανονισμοί εφαρμόζονται, εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται. 

(β) Το παρόν Κεφάλαιον δέν εφαρμόζεται είς τά πλοία είς τά όποια οί παρόντες. 
Κανονισμοί άλλως θά έφηρμόζοντο καθ* δ διάστημα τά πλοία ταύτα ναυσιπλοοΰν 
εντός τών Μεγάλων Λιμνών τής Βορείου 'Αμερικής και τών συγκοινωνούντων 
και τών είσρεόντων είς ταύτας υδάτων και προς ανατολάς τόσον δσον ή κατωτέρα 
έξοδος τοϋ φράγματος τοϋ 'Αγίου Λαμβέρτου εϊς Μόντρεαλ τής 'Επαρχίας τοΰ 
Κεβέκ (Καναδάς) * 

(γ) Ουδεμία διάταξις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου θά έμποδ'ιζη τήν ύπό πλοίου 
ή σωστικού πλωτοΰ μέσου εν κινδύνω χρήσιν οιουδήποτε μέσου ευρισκομένου 
είς τήν διάθεσίν του διά νά προσέλκυση τήν προσοχήν νά έπισημάνη τήν θέσιν του 
καί νά έπιτύχη βοήθειαν. 

Κανονισμός 2. 
"Οροι καί Όρισμοί. 

Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Κεφαλαίου οί ακόλουθοι δροι θά έχουν τήν κα
τωτέρω όριζομένην σημασίαν. "Ολοι οί άλλοι δροι οΐτινες χρησιμοποιούνται εϊς 
τό παρόν Κεφάλαιον καί οΐτινες καθορίζονται επίσης εϊς τους Κανονισμούς Ραδιοε
πικοινωνίας θά έχουν τήν σημασίαν ώς αϋτη καθορίζεται είς τους Κανονισμούς 
εκείνους. 

(α) «Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνίας» σημαίνει τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοι
νωνίας τους προσηρτημένους ή θεωρούμενους ώς προσηρτημένους είς τήν πλέον 
πρόσφατον Διεθνή Σύμβασιν Ραδιοεπικοινωνίας ήτις είναι εκάστοτε εν ίσχύϊ. 

Τά πλοία ταϋτα υπόκεινται εϊς ε'ιδικάς απαιτήσεις σχετικάς προς τήν 
ραδιοεπικοινωνίαν διά σκοπούς ασφαλείας. Αί εν ίσχύϊ απαιτήσεις 
αύται περιλαμβάνονται εϊς τήν συμφωνίαν τοΰ 1952 μεταξύ 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί Καναδά ύπό τόν τίτλον «'Ασφάλεια επί τών Μεγάλων 
Λιμνών διά τής Ραδιοεπικοινωνίας». 
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(β) «Ραδιοτηλεγραφική συσκευή αυτομάτου σήματος κινδύνου» (Autoalarm) 
σημαίνει συσκευή ν αυτομάτου δεκτού σήματος κινδύνου ήτις τίθεται είς λειτουργίαν 
δια τοΰ ραδιοτηλεγραφικοΰ σήματος κινδύνου και έχει τύχει σχετικής εγκρίσεως. 

(γ) «'Αξιωματικός Ασυρματιστής» σημαίνει πρόσωπον κατέχον τουλάχιστον 
πτυχίον πρώτης ή δευτέρας τάξεως χειριστού άσυρματιστοΰ, πληρούν τάς δια
τάξεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας, ό όποιος χρησιμοποιείται είς τον σταθμόν 
ασυρμάτου ενός πλοίου το οποίον είναι έφωδιασμένον δια σταθμού πληροΰντος 
τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού 3 ή τοΰ Κανονισμού 4 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(δ) «Χειριστής Ραδιοτηλεφώνου» σημαίνει πρόσωπον κατέχον οίκεΐον πτυχίον 
πληρούν τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών. 

(ε) «Υπάρχουσα έγκατάστασις» σημαίνει: 
(i) Έγκατάστασιν πλήρως εγκατεστημένη ν έπι τοΰ πλοίου προ της ημερομηνίας 

κατά τήν οποίαν ή παρούσα Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ, ανεξαρτήτως της 
ημερομηνίας καθ' ην πραγματοποιείται ή αποδοχή ύπό της ενδιαφερόμενης 
Αρχής, καΐ 

(ϋ) Έγκατάστασιν μέρος τής οποίας ύπήρχεν εγκατεστημένο ν έπι τοΰ πλοίου 
πρό τής ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως και τής οποίας 
το λοιπόν μέρος συνίσταται, είτε εκ μερών εγκατασταθέντων είς άντικα
τάστασιν ομοίων μερών, είτε εκ μερών πληρούντων τάς απαιτήσεις τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου. 

(στ) «Νέα έγκατάστασις» σημαίνει πάσαν έγκατάστασιν ήτις δεν είναι υπάρ
χουσα έγκατάστασις. 

Κανονισμός 3. 
Σταθμός 'Ασυρμάτου. 

Τά επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους και τά φορτηγά πλοία ολικής χωρη
τικότητος 1.600 κόρων καΐ ανω, έκτος εάν εξαιρούνται ύπό τοΰ Κανονισμού 5 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου, θα είναι έφωδιασμένα διά σταθμού ασυρμάτου δστις πληροί 
τάς διατάξεις τών Κανονισμών 8 και 9 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 4. 
Σταθμός Ραδιοτηλεφώνου. 

Φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος 300 κόρων και άνω άλλα κάτω τών 1.600 
κόρων, εκτός έάν έχουν έφοδιασθή διά σταθμού ασυρμάτου δστις πληροί τάς δια
τάξεις τών Κανονισμών 8 και 9 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, οφείλουν, έάν δέν άπαλ
λάσσωνται ύπό τοΰ Κανονισμού 5 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, νά είναι έφωδιασμένα 
διά σταθμού ραδιοτηλεφώνου πληροΰντος τάς διατάξεις τών Κανονισμών 14 και 
15 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 5. 
'Εξαιρέσεις έκ τών Κανονισμών 3 και 4. 

fa) Τά Συμβαλλόμενα Κράτη θεωρούν λίαν έπιθυμητόν νά μή γίνεται παρέκκλισις 
εις τήν έφαρμογήν τών Κανονισμών 3 και 4 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. "Η 'Αρχή 
δύναται έν τούτοις νά εξαίρεση μεμονωμένα επιβατηγά ή φορτηγά πλοία μερικώς 
και (ή) ύπό δρους ή πλήρως τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού 3 ή τοΰ Κανονισμού 4 
τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(β) ΑΙ δυνάμει τής παραγράφου (α) τοΰ παρόντος Κανονισμού εξαιρέσεις θά 
χορηγούνται μόνον είς πλοίον εκτελούν ταξίδιον κατά τό όποιον η μεγίστη άπόστα
σις τοΰ πλοίου άπό τής ακτής, τό μήκος τοΰ ταξιδίου, ή απουσία γενικών κινδύνων 
ναυσιπλοΐας καΐ αί λοιπαί συνθήκαι αί έπηρεάζουσαι τήν άσφάλειαν είναι τοιαΟται 
ώστε νά καθιστούν τήν πλήρη έφαρμογήν τοΰ Κανονισμού 3 ή τοΰ Κανονισμού 4 
τοΰ παρόντος Κεφαλαίου μή έύλογον ή μή άναγκαίαν. "Οταν λαμβάνεται άπό
φασις έάν θά χορηγηθούν ή δχι εξαιρέσεις εις ώρισμένα πλοία, αί Άρχαι θά λαμ
βάνουν ύπ* όψιν τά αποτελέσματα τά όποΐα αί εξαιρέσεις δύνανται νά έχουν έπι 
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της γενικής αποδόσεως της υπηρεσίας κινδύνου, διά την άσφάλειαν όλων των 
πλοίων. Αϊ Αρχαί δέον να έχουν ύπ' δψιν δτι είναι εύκταΐον όπως απαιτούν ώς 
όρον της απαλλαγής άπό τα πλοία ϋτινα εξαιρούνται της απαιτήσεως τοϋ Κανο
νισμού 3 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου νά έφοδιάζωνται διά σταθμού ραδιοτηλεφώνου, 
όστις νά πληροί τάς διατάξεις των Κανονισμών 14 και 15 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(γ) Έκαστη "Αρχή θά ύποβάλη είς τον Όργανισμόν μετά την πρώτην Ιανουα
ρίου έκαστου έτους και όσον το δυνατόν ένωρίτερον έκθεσιν περιλαμβάνουσαν 
πάσας τάς κατά τήν διάρκειαν τοϋ προηγουμένου ημερολογιακού έτους χορηγη
θείσας εξαιρέσεις κατά τάς παραγράφους (α) και (β) τοϋ παρόντος Κανονισμού 
και θά δικαιολογή τήν χορηγίαν τοιούτων εξαιρέσεων. 

ΜΕΡΟΣ Β',—ΦΥΛΑΚΑΙ. 

Κανονισμός 6. 

Φυλακαι 'Ασυρμάτου. 

(α) Πάν πλοΐον το όποιον συμφώνως προς τόν Κανονισμόν 3 ή τόν Κανονισμόν 4 
τοϋ παρόντος Κεφαλαίου εφοδιάζεται διά σταθμού ασυρμάτου, θά έχη, δταν ευρί
σκεται έν πλω, ένα τουλάχιστον άξιωματικόν άσυρματιστήν και εάν δεν είναι έφω
διασμένον διά συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου (Autoalarm), οφείλει, ύττοκεί
μενον εις τάς διατάξεις τής παραγράφου (δ) τοϋ παρόντος Κανονισμού, νά τη'ρτ]* 
συνεχή άκρόασιν επί τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου δι ' αξιωματικού 
άσυρματιστοϋ χρησιμοποιούντος ακουστικά ή μεγάφωνον. 

(β) Πάν επιβατηγό ν πλοΐον τό όποιον συμφώνως προς τόν Κανονισμόν 3 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου είναι έφωδιασμένον διά σταθμού ασυρμάτου, εάν είναι έφω
διασμένον διά συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου, οφείλει, ύποκείμενον εις τάς 
διατάξεις τής παραγράφου (δ) τοΰ παρόντος Κανονισμού καΐ όταν ευρίσκεται έν πλω, 
νά τηρή άκρόασιν έπι τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου διά αξιωματι
κού άσυρματιστοϋ χρησιμοποιούντος ακουστικά ή μεγάφωνον, ώς ακολούθως : 

(ΐ) Έάν μεταφέρη ή είναι έγκεκριμένον νά μεταφέρη 250 έπιβάτας ή όλιγωτέ
ρους, άκρόασιν οκτώ ωρών τουλάχιστον έν συνόλω καθ' ήμέραν. 

(ϋ) Έάν μεταφέρη ή είναι έγκεκριμένον νά μεταφέρη περισσοτέρους τών 250 
επιβατών και έκτελή ταξίδιον διαρκείας μεγαλειτέρας τών 16 ωρών μεταξύ 
δύο διαδοχικών λιμένων, άκρόασιν 16 ωρών τουλάχιστον έν συνόλω καθ' 
ήμέραν. ΕΙς τήν περίπτωσιν ταύτην τό πλοΐον θά έχη δύο τουλάχιστον 
αξιωματικούς άσυρματιστάς. 

(i i i) Έάν μεταφέρη ή είναι έγκεκριμένον νά μεταφέρη περισσοτέρους τών 250 
επιβατών και έκτελή ταξίδιον διαρκείας μικροτέρας τών 16 ωρών μεταξύ 
δύο διαδοχικών λιμένων, άκρόασιν οκτώ ωρών τουλάχιστον έν συνόλω 
καθ' ήμέραν. 

(γ) Πάν φορτηγόν πλοΐον τό όποιον συμφώνως προς τόν Κανονισμόν 3 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου είναι έφωδιασμένον διά σταθμού ασυρμάτου, έάν είναι 
έφωδιασμένον διά συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου, οφείλει, ύποκεί
μενον είς τάς διατάξεις τής παραγράφου (δ) τοΰ παρόντος Κανονισμού και δταν 
ευρίσκεται έν πλω, νά τηρή άκρόασιν έπι τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος 
κινδύνου δι ' αξιωματικού άσυρματιστοϋ χρησιμοποιούντος ακουστικά ή μεγάφωνον, 
8 ωρών τουλάχιστον έν συνόλω καθ' ήμέραν. ΑΙ Άρχαί έν τούτοις δύνανται 
είς φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος 1.600 κόρων και άνω άλλα μικροτέρας 
τών 3.500 κόρων, νά επιτρέψουν τόν περιορισμόν τών ωρών ακροάσεως είς όχι 
όλιγωτέρας τών 2 ωρών καθ' ήμέραν έν τω συνόλω, διά περίοδον τριών ετών άπό 
τής ημερομηνίας τής ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως. 
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Πάν φορτηγόν πλοΐον ολικής χωρητικότητος 300 κόρων και άνω αλλά μικρό
τερος τών 1.600 κόρων το όποιον είναι έφωδιασμένον δια σταθμού ασυρμάτου 

■ψ. κατ' εφαρμογή ν τοϋ Κανονισμού 4 του παρόντος Κεφαλαίου, εάν είναι έφωδιασμένον 
διά συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου, οφείλει, ύποκείμενον εις τάς διατάξεις 
τής παραγράφου (δ) τοϋ παρόντος Κανονισμού, και δταν ευρίσκεται εν πλω, νά 
τηρή άκρόασιν επί τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου δι' αξιωματικού 
άσυρματιστοϋ χρησιμοποιούντος ακουστικά ή μεγάφωνον, κατά τάς περιόδους 

* ατινας δύναται νά καθορίζη ή 'Αρχή. Αί ΆρχαΙ εν τούτοις, δέον νά έχουν υπ' 
όψιν δτι είναι εΰκταΐον δπως απαιτούν οσάκις είναι πρακτικώς δυνατόν φυλακήν 
ακροάσεως 8 ωρών τουλάχιστον εν συνόλω καθ'ήμέραν. 

(δ) Κατά τάς περιόδους κατά τάς οποίας ό αξιωματικός ασυρματιστής απαι
τείται ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού νά τηρή άκρόασιν επί τής ραδιοτηλεγραφικής 
συχνότητος κινδύνου, ό αξιωματικός ασυρματιστής δύναται νά διακόπτη τοιαύτη ν 

,. άκρόασιν κατά τόν χρόνον κατά τον όποιον ενεργεί άνταπόκρισιν έπι άλλων συχνο
τήτων, ή εκτελεί άλλα ουσιώδη καθήκοντα τοϋ ασυρμάτου, άλλα μόνον δταν είναι 
πρακτικώς αδύνατον νά άκροάται δι* ακουστικών ή μεγαφώνου. 

Ή φυλακή ακροάσεως θά τηρήται πάντοτε υπό αξιωματικού άσυρματιστοϋ 
"* χρησιμοποιούντος ακουστικά ή μεγάφωνον κατά τάς περιόδους σιωπής τάς 

προβλεπόμενος ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας. 

(ε) Είς όλα τά πλοία τά έφωδιασμένα διά συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου, 
δέον δπως ή συσκευή αϋτη αυτομάτου σήματος κινδύνου είναι έν λειτουργία 
δτάν το πλοΐον ευρίσκεται έν πλω οποτεδήποτε δεν εκτελείται φυλακή ακροάσεως 
κατά τάς παραγράφους (β), (γ) ή (δ) τοϋ παρόντος Κανονισμού και εάν είναι πρακτι
κώς δυνατόν κατά τήν λειτουργίαν τοϋ ραδιογωνιομέτρου. 

(στ) Αί περίοδοι ακροάσεως αί προβλεπόμενοι ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού, 
ρ περιλαμβανομένων και τών καθοριζομένων ύπό τής 'Αρχής, δέον νά τηροϋνται 

κατά προτίμησιν κατά τάς περιόδους τάς καθοριζόμενος διά τήν ύπηρεσίαν ασυρμά
του υπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας. 

Ψ Κανονισμός 7. 

Φύλακα! Ραδιοτηλεφώνου. 

(α) Πάν πλοΐον έφωδιασμένον διά ραδιοτηλεφωνικού σταθμοϋ συμφώνως 
προς τόν Κανονισμόν 4 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, θά εχη, διά λόγους ασφαλείας, 
ενα τουλάχιστον χειριστήν ραδιοτηλεφώνου (δστις δύναται νά είναι ό πλοίαρχος, 
εϊς αξιωματικός, ή έν μέλος τοΰ πληρώματος κάτοχος μόνον πτυχίου ραδιοτηλε
φωνητοΰ) καΐ θά τηρή, υπό τους δρους τής παραγράφου (β) τοϋ παρόντος Κανο

1 νισμοϋ, δταν το πλοΐον ευρίσκεται έν πλω, συνεχή φυλακήν ακροάσεως επί τής 
ραδιοτηλεφωνικής συχνότητος κινδύνου έκ τής θέσεως έπι τοΰ πλοίου έκ τής 
οποίας το πλοΐον συνήθως κυβερνάται, χρησιμοποιών μεγάφωνον ή έτερον κατάλ
ληλον μέσον. 

r 
(β) Ή άκρόασις δύναται νά διακόπτεται: 

(i) "Οταν ή συσκευή δέκτου χρησιμοποιήται διά ύπηρεσίαν έπι άλλης συχνό
τητος καί δεν ύπάρχη έτερος δέκτης διαθέσιμος ή 

(ϋ) "Οταν, κατά τήν γνώμην τοϋ πλοιάρχου, αί συνθήκαι είναι τοιούτοι ώστε 
ή τήρησις τής φυλακής ακροάσεως ήθελεν επηρεάσει τήν ασφαλή ναυσι
πλοΐαν τοϋ πλοίου. 

Ή φυλακή ακροάσεως δέον έν τούτοις νά τηρήται δσον περισσότερον είναι 
δυνατόν κατά τάς περιόδους σιωπής τάς προβλεπόμενος ύπό τών Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνίας. 
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. ^ 

Κανονισμός 8. 

Σταθμοί 'Ασυρμάτου. 

(α) Ό σταθμός ασυρμάτου θά είναι κατά τοιούτον τρόπον τοποθετημένος, * 
ώστε ουδεμία επιζήμιος παρεμβολή έξ εξωτερικού μηχανικού ή δλλου θορύβου 
να προξενήται εις τήν καλήν λήψιν τών ραδιοτηλεγραφικών σημάτων. Ό σταθμός 
θά είναι τοποθετημένος δσον το δυνατόν ύψηλότερον έπί τοΰ πλοίου, ε'ις τρόπον 
ώστε νά εξασφαλίζεται ό μέγιστος δυνατός βαθμός ασφαλείας. 

(β) Ό θάλαμος λειτουργίας τοΰ ασυρμάτου θά είναι επαρκών διαστάσεων 
και θά Μχη επαρκή άερισμόν ίνα επιτρέπεται ή αποδοτική λειτουργία της κυρίας 
και της εφεδρικής ραδιοτηλεγραφικής εγκαταστάσεως καί δεν θά χρησιμοποιήται "* 
δι* έτερον σκοπόν δστις θά έμποδίζη τήν λειτουργίαν του σταθμού ασυρμάτου. 

(γ) Ό κοιτωνίσκος ενός τουλάχιστον αξιωματικού άσυρματιστοΰ θά είναι, 
δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, πλησιέστερον είς τον θάλαμον τοΰ ασυρμάτου. 
Εις τά νέα πλοία ό κοιτωνίσκος ούτος δέν πρέπει νά είναι εντός τοΰ θαλάμου του *" 
ασυρμάτου. 

(3) θ ά προβλέπεται μεταξύ τοΰ θαλάμου τοΰ ασυρμάτου και τής γέφυρας και 
ετέρας θέσεως, εάν υπάρχη τοιαύτη, έκ τής οποίας το πλοΐον κυβερνάται, εν άπο
δοτικόν δίπλευρον σύστημα επικοινωνίας, κλήσεως και ομιλίας τό όποιον θά 
είναι άνεξάρτητον τοΰ κυρίου συστήματος συνεννοήσεως εν τω πλοίω. 

(ε) Ή ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις θά είναι εγκατεστημένη είς τοιαύτην 
θέσιν ώστε νά είναι προστατευμένη άπό πάσης ανωμαλίας προξένουμένης έκ του 
ύδατος ή υπερβάσεων τών θερμοκρασιών. Θά είναι ευκόλως προσιτή και διά 
άμεσον χρήσιν είς περίπτωσιν κινδύνου και διά τάς έπισκευάς. * 

(στ) Θά υπάρχη εν ώρολόγιον άσφαλοϋς λειτουργίας έχον δίσκον διαμέτρου 
ουχί μικρότερος τών πέντε δακτύλων (ή 12,5 εκατοστό μέτρων) και όμόκεντρον 
δείκτην δευτερολέπτων, ή επιφάνεια του οποίου θά εχη σημανθή είς τρόπον ώστε 
νά δεικνύη τάς περιόδους σιωπής τάς καθοριζόμενος διά τήν ραδιοτηλεγραφική ν ♦ 
ύπηρεσίαν ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας. Θά είναι στερεώς τοπο
θετημένον εντός τοΰ θαλάμου του ασυρμάτου εις τοιαύτην θέσιν ώστε ολόκληρος 
ό δίσκος νά είναι ευκόλως και μετ* ακριβείας ορατός παρά τοΰ αξιωματικού 
άσυρματιστοΰ άπό τής θέσεως χειρισμού τής συσκευής ασυρμάτου, καθώς και 
έκ τής θέσεως δοκιμής τής συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου. 

(ζ) Θά υπάρχη εντός του θαλάμου τοΰ ασυρμάτου φωτισμός κινδύνου άσφαλοΰς 
λειτουργίας, αποτελούμενος έξ ηλεκτρικής λυχνίας μονίμως τοποθετημένης κατά 
τοιούτον τρόπον ώστε νά παρέχη ίκανοποιητικόν φώτισμόν εϊς τά χειριστήρια ? 

ελέγχου τής κυρίας και εφεδρικής εγκαταστάσεως, καθώς καΐ είς τό ώρολόγιον 
τό προβλεπόμενον ύπό τής παραγράφου (στ) τοΰ παρόντος Κανονισμού. ΕΙς τάς 
νέας εγκαταστάσεις, εάν ή λυχνία αϋτη τροφοδοτήται έκ τής εφεδρικής πηγής . 
ενεργείας τής απαιτουμένης υπό τοϋ εδαφίου (iii) τής παραγράφου (α) τοΰ Κανό » 
νισμοΰ 9 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου,θά ελέγχεται ύπό διπολικών διακοπτών τοπο
θετημένων είς τήν κυρίαν εΐσοδόν του θαλάμου τοΰ ασυρμάτου και είς τήν θέσιν 
χειρισμού τής ραδιοτηλεγραφικής συσκευής, έκτος εάν τοΰτο δέν δικαιολογήται 
έκ τής διατάξεως τοΰ θαλάμου ασυρμάτου. Οί διακόπται ούτοι θά έχουν ευκρινή 
πινακίδα δεικνύουσαν τήν χρήσιν αυτών. 

(η) Μία φορητή ηλεκτρική λυχνία επιθεωρήσεως τροφοδοτούμενη έκ τής 
εφεδρικής πηγής ενεργείας τής απαιτουμένης ύπό τοΰ εδαφίου (iii) τής παραγράφου 
(α) τοϋ Κανονισμού 9 του παρόντος Κεφαλαίου και έφωδιασμένη δι' ευκάμ
πτου καλωδίου επαρκούς μήκους, είτε μία αυτόνομος φορητή λυχνία θά προβλέπεται 
και θά φυλάσσεται εντός τοϋ θαλάμου ασυρμάτου. 
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(0) Ό σταθμός ασυρμάτου θα εφοδιάζεται δια τοιούτων ανταλλακτικών, 
εργαλείων και συσκευών έλεγχου ώστε ή ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις να 
δύναται νά τηρήται εις καλήν κατάστασιν λειτουργίας κατά τον πλουν. ΑΙ συσ
κευαι έλεγχου 0ά περιλαμβάνουν όργανον ή δργανα μετρήσεως τάσεως (Βολτ) 
έναλλασομένου και συνεχούς ρεύματος καθώς και αντιστάσεως (ώμ). 

(/) Έάν ύπάρχη χωριστός εφεδρικός σταθμός ασυρμάτου, θά πληροί ούτος 
τάς διατάξεις τών παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του παρόντος Κανονισμού. 

Κανονισμός 9. 

Ραδιοτηλεγραφικαι 'Εγκαταστάσεις. 
(α) 'Εκτός έάν άλλως ρητώς προβλέπεται έν τω παρόντι Κανονισμώ:— 

(i) Ό σταθμός ασυρμάτου θά περιλαμβάνη μίαν κυρίαν έγκατάστασιν και 
μίαν έφεδρικήν έγκατάστασιν, ήλεκτρικώς κεχωρισμένας καΐ ήλεκτρικώς 
ανεξαρτήτους άπ' αλλήλων. 

(ϋ) Ή κυρία έγκατάστασις θά περιλαμβάνη ενα κύριον πομπόν, κύριον δέκτην 
και κυρίαν πηγήν ενεργείας. 

(iii) Ή εφεδρική έγκατάστασις θά περιλαμβάνη £να έφεδρικόν πομπόν, έφε
δρικόν δέκτην καΐ έφεδρικήν πηγήν ενεργείας. 

(iv) Θά προβλέπωνται καΐ θά εγκαθίστανται μία κυρία και μία εφεδρική κεραία, 
προβλέπεται δμως δτι ή 'Αρχή δύναται νά εξαίρεση οίονδήποτε πλοΐον 
της εφεδρικής κεραίας έάν πεισθή δτι ή έγκατάστασις τοιαύτης κεραίας 
δέν είναι πρακτικώς δυνατή ή εύλογος, άλλα εις τήν περίπτωσιν ταύτην 
θά ύπάρχη κατάλληλος ανταλλακτική κεραία πλήρως έξηρτωμένη δΓ άμεσον 
έγκατάστασιν. 'Επιπροσθέτως, θά προβλέπεται είς πάσας τάς περιπτώσεις 
επαρκής ποσότης σύρματος κεραίας καΐ μονωτήρων, ίνα είναι δυνατή 
ή έγκατάστασις μιας καταλλήλου κεραίας. 

'Εάν ή κυρία κεραία κρεμαται μεταξύ υποστηριγμάτων υποκειμένων είς κραδα
σμούς, θά προστατεύεται καταλλήλως έναντι θραύσεως. 

(β) Είς τάς εγκαταστάσεις φορτηγών πλοίων (εξαιρέσει εκείνων έπι φορτηγών 
πλοίων ολικής χωρητικότητος 1.600 κόρων και ανω αϊτινες έγκατεστάθησαν τήν 
19 Νοεμβρίου 1952 ή μεταγενεστέρως), έάν ό κύριος πομπός πληροί δλας τάς διά 
τον έφεδρικόν πομπόν απαιτήσεις, ό τελευταίος ούτος δεν είναι υποχρεωτικός. 

(γ) (ί) Ό κύριος καΐ ό εφεδρικός πομπός θά δύνανται νά συνδεθώσι ταχέως 
και νά συντονισθώσι μετά τής κυρίας κεραίας καΐ μετά της εφεδρικής 
κεραίας έάν ύπάρχη τοιαύτη. 

(ϋ) Ό κύριος καΐ ό εφεδρικός δέκτης θά δύνανται νά συνδεθώσι ταχέως 
μετά πάσης κεραίας μετά τής οποίας απαιτείται νά χρησιμοποιηθούν. 

(δ) "Ολα τά μέρη τής εφεδρικής εγκαταστάσεως θά τοποθετούνται, δσον είναι 
πρακτικώς δυνατόν, ύψ,ηλότερον επί του πλοίου, είς τρόπον ώστε νά επιτυγχάνεται 
ό μέγιστος βαθμός ασφαλείας. 

(ρ.) Ό κύριος και ό βοηθητικός πομπός θά δύνανται νά εκπέμπουν έπι τής ραδιο
τηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου χρησιμοποιούντες μίαν κατηγορίαν εκπομπής 
καθοριζομένην ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τήν συχνότητα ταύτην. 
'Επιπροσθέτως, ό κύριος πομπός θά δύναται νά έκπέμπη επί δύο τουλάχιστον 
συχνοτήτων και νά χρησιμοποιή μίαν τών κατηγοριών εκπομπής, αΐτινες, συμφώνως 
προς τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνίας, δύνανται νά χρησιμοποιούνται διά 
τήν εκπομπή ν σημάτων ασφαλείας εντός τών ζωνών 405 Kc]s καΐ 535 Kc]s. Ό 
εφεδρικός πομπός δύναται νά είναι εις πομπός κινδύνου, ώς τούτον καθορίζουν 
οί Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνίας καΐ περιορίζουν τά δρια χρήσεως αύτοϋ. 
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(στ, Ό κύριος και ό βοηθητικός πομπός δέον δπως . έάν ή διαμορφούμενη 
εκπομπή καθορίζεται ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας, έχουν ποσοστόν 
διαμορφώσεως ούχι μικρότερον τοΰ 70 τοις εκατόν και συχνότητα διαμορφώσεως 
μεταξύ 450 καϊ 1.350 κύκλων άνά δευτερόλεπτον. 

(ζ) "Οταν ό κύριος και ό εφεδρικός πομπός συνδέωνται ττρός τήν κυρίαν κεραίαν, 
θά έχουν έλαχίστην κανονικήν έμβέλειαν, ώ ς αϋτη καθορίζεται κατωτέρω, ήτοι 
δέον δ π ω ς δύνανται να μεταδίδουν εν καιρώ ημέρας ευκρινώς αντιληπτά σήματα 
άπό πλοίου εϊς πλοϊον και ύπό κανονικός συνθήκας και περιπτώσεις είς τάς καθο
ριζόμενος αποστάσεις* (Σήματα ευκρινώς αντιληπτά δύνανται κανονικώς να 
λαμβάνωνται έάν ή τιμή R.M.S. της εντάσεως τοΰ πεδίου είς τον δέκτην είναι τουλά
χιστον 50 μικροβόλτ άνά μέτρον). 

'Ελαχίστη κανονική εμβέλεια εις μίλλια 
Κύριος Εφεδρικός 
πομπός πομπός 

Ό λ α τά επιβατηγά πλοϊα καϊ τά φορτηγά ολικής 
χωρητικότητος 1.600 κόρων και άνω 150 100 

Φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητος κατω
τέρας τών 1.600 κόρων 100 75 

(η)—(i) Ό κύριος και ό βοηθητικός δέκτης θά δύνανται νά λαμβάνουν επί 
της Ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου και είς τήν κατηγορίαν 
εκπομπής τήν καθοριζομένην ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας 
διά τήν συχνότητα ταύτην. 

* Έν αδυναμία άμεσου μετρήσεως τής εντάσεως τοΰ πεδίου, τά ακόλουθα δεδο
μένα δύνανται νά χρησιμοποιούνται ώ ς οδηγός διά τον κατά προσέγγισιν 
καθορισμόν τής κανονικής εμβελείας. 

Κανονική εμβέλεια 
είς μίλλια 

200 
175 
150 
125 
100 
75 

ΜέτραΆμπέρ f 
128 
102 
76 
58 
45 
34 

Συνολική ίσχύς 
κεραίας (βάττ) φ 

200 
125 
71 
41 
25 
14 

f Ό αριθμός ούτος παριστά το γινόμενον τοΰ μεγίστου ϋψους τής κεραίας άνωθεν 
τής μεγίστης έμφόρτου ίσαλου γραμμής εις μέτρα επί το ρεϋμα τής κεραίας 
εϊς αμπέρ (Τιμή R.M.S.). 

Αί τιμαι αί διδόμεναι είς τήν δευτέραν στήλην τοΰ πίνακος αντιστοιχούν είς 
μίαν μέσην τιμήν τής αναλογίας. 

πραγματικόν ϋψος κεραίας 
= 0,47 

μέγιστον ϋψος κεραίας 

Ή αναλογία αυτή ποικίλλει αναλόγως τών τοπικών συνθηκών τής κεραίας 
και δύναται νά ποικίλλη μεταξύ 0,3 και 0,7 περίπου. 

Χ ΑΙ τιμαι αί διδόμεναι είς τήν τρίτην στήλην τοΰ πίνακος αντιστοιχούν προς μίαν 
μέσην τιμήν τής αναλογίας : 

Ίσχύς άκτινοβολουμένη ύπό τής κεραίας 
= 0,08 

συνολική ϊσχύς κεραίας 

Ή αναλογία αϋτη ποικίλλει σημαντικώς αναλόγως τών τιμών τοΰ πραγματικού 
ϋψους τής κεραίας και τής αντιστάσεως τής κεραίας. 
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(ii) 'Em πλέον, ό κύριος δέκτης θά δύναται νά λαμβάνη έττί τών συχνοτήτων 
και εις τάς κατηγορίας εκπομπών τών χρησιμοποιουμένων δια την μετα
βίβασιν τών σημάτων ώρας, τών μετεωρολογικών δελτίων και δλων 
τών άλλων ανακοινώσεων τών σχετικών με την άσφάλειαν ναυσιπλοΐας 
τάς οποίας ή 'Αρχή ήθελε κρίνει αναγκαίας. 

(iii) Διά περίοδον μη ύπερβαίνουσαν τήν πενταετίαν από της ημερομηνίας 
ενάρξεως της ισχύος της Συμβάσεως, ό ραδιοτηλεγραφικός αυτόματος 
δέκτης σήματος κινδύνου δύναται νά χρησιμοποιήται ώς εφεδρικός 
δέκτης, εάν δύναται ούτος νά μεταδίδη Ικανοποιητικώς σήματα εϊς ακου
στικά ή εις μεγάφωνον μετά τών όποιων έχει συνδεθή προς τον σκοπόν 
αυτόν. 'Εάν χρησιμοποιήται οϋτω πως, τότε θά συνδέεται μετά τής 
εφεδρικής πηγής ενεργείας. 

(β) Ό κύριος δέκτης θά εχη επαρκή εύαισθησίαν διά νά παράγη σήματα ε'ις 
ακουστικά ή μέσω μεγαφώνου δταν ακόμη ή τάσις εις τήν εϊσοδον τοϋ δεκτού 
δεν είναι παρά 50 μικροβόλτ.Ό βοηθητικός δέκτης δέον, εξαιρέσει τών περιπτώσεων 
κατά τάς οποίας χρησιμοποιείται ό ραδιοτηλεγραφικός αυτόματος δέκτης κινδύνου 
προς τον σκοπόν αυτόν, νά εχη επαρκή εύαισθησίαν ίνα παράγη τοιαϋτα σήματα 
δταν ή τάσις εις τήν εϊσοδον τοϋ δέκτου δεν είναι παρά 100 μικροβόλτ. 

(ι) θ ά ύπάρχη ανά πάσαν στιγμήν, δταν το πλοΐον είναι εν πλω, διαθέσιμος 
ηλεκτρική ενέργεια επαρκής νά θέτη ε'ις λειτουργίαν τήν κυρίαν έγκατάστασιν 
υπό τήν κανονικήν έμβέλειαν τήν άπαιτουμένην υπό τής παραγράφου (ζ) τοϋ 
παρόντος Κανονισμού, καθώς επίσης διά τον σκοπόν φορτίσεως τών συστοιχιών 
συσσωρευτών τών άποτελουσών μέρος τοϋ σταθμοϋ ασυρμάτου. Ή τάσις τροφο
δοτήσεως τής κυρίας εγκαταστάσεως θά τηρήται, εις τήν περίπτωσιν τών νέων 
πλοίων, εντός τών [ 10 τοις εκατόν τής κανονικής τάσεως. Είς τήν περίπτωσιν 
τών υπαρχόντων πλοίων, θά τηρήται δσον το δυνατόν πλησιέστερον τής κανονικής 
τάσεως και εάν είναι πρακτικώς δυνατόν εντός τών + 10 τοις εκατόν ταύτης. 

(iaj Ή εφεδρική έγκατάστασις θά εφοδιάζεται διά πηγής ενεργείας ανεξαρτήτου 
άπό τήν προωστήριον δύναμιν τοϋ πλοίου και άπό τήν ήλεκτρικήν έγκατάστασιν 
τοϋ πλοίου. Ή 'Αρχή δύναται νά καθυστέρηση τήν έφαρμογήν τής απαιτήσεως 
διά έφεδρικήν πηγήν ενεργείας διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τήν τριετίαν άπό 
τής ημερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, είς τήν περίπτωσιν 
ύπαρχουσών εγκαταστάσεων επί φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 500 
κόρων και άνω αλλά μικρότερος τών 1.600 κόρων, τά όποια προ τής ημερομηνίας 
ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως εΐχον απαλλαγή τής απαιτήσεως 
δπως έχουν έφεδρικήν πηγήν ενεργείας. 

(ιβ) ΊΗ εφεδρική πηγή ενεργείας θά συνίσταται κατά προτίμησιν έκ συστοιχιών 
συσσωρευτών αΐτινες θά δύνανται νά φορτίζωνται έκ τοϋ ηλεκτρικού συστήματος 
τοϋ πλοίου και θά είναι ίκαναί, ύπό πάσας τάς περιστάσεις, νά τίθενται αμέσως 
είς λειτουργίαν και νά τροφοδοτούν τον έφεδρικόν πομπόν κάί δέκτην επί εξ τουλά
χιστον συνεχείς ώρας ύπό κανονικάς συνθήκας λειτουργίας, προσέτι δε, νά 
άνταποκρίνωνται εϊς οιονδήποτε τών προσθέτων φορτίων τών αναφερομένων 
είς τάς παραγράφους (ιγ) και (ιό) τοϋ παρόντος Κανονισμού. * 

* Προς τον σκοπόν καθορισμού τοϋ ηλεκτρικού φορτίου το όποιον δέον νά παρέχη 
ή εφεδρική πηγή ενεργείας, συνιστάται ενδεικτικώς ό ακόλουθος τύπος : j τής 
καταναλώσεως ρεύματος τοϋ πομποϋ μέ χειριστήριον κάτω (σήμα) f ·£ τής 
καταναλώσεως ρεύματος τοϋ πομποϋ μέ χειριστήριον άνω (διάλειμμα) + κατα
νάλωσις ρεύματος τοϋ δέκτου και τών προσθέτων κυκλωμάτων τών συνδεδε
μένων μετά τής εφεδρικής πηγής ενεργείας. 
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(ιγ) Ή εφεδρική πηγή ενεργείας θά χρησιμοποιήται δπως τροφοδότη τήν 
έφεδρικήν έγκατάστασιν και το μέσον χειρισμού εκπομπής τοϋ αυτομάτου σήματος 
κινδύνου τοϋ καθοριζομένου εις τήν παράγραφον (ιη) τοϋ παρόντος Κανονισμού 
εάν λειτουργή ήλεκτρικώς. 

Ή εφεδρική πηγή ενεργείας δύναται επίσης να χρησιμοποιήται δπως τροφοδότη : 

(i) Τήν συσκευήν αυτομάτου σήματος κινδύνου. 
(Η) Τον φωτισμόν κινδύνου τον καθοριζόμενον είς τήν παράγραφον (ζ) τοϋ 

Κανονισμού 8 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 
(ϋί) Τό ραδιογωνιόμετρον. 
(iv) Πάν μέσον καθοριζόμενον ύπό τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνίας επιτρέπον 

τήν έναλλαγήν άπό της εκπομπής είς τήν λήψιν καί αντιστρόφως. 

Ύπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τής παραγράφου (ιδ) τοϋ παρόντος Κανο
νισμού, ή εφεδρική πηγή ενεργείας δεν θά χρησιμοποιήται άλλως παρά διά τους 
σκοπούς τους καθοριζόμενους είς τήν παροϋσαν παράγραφον. 

(ιδ) Παρά τάς διατάξεις της παραγράφου (ιγ) τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ, ή 
'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν χρησιμοποίησιν, επί φορτηγών πλοίων, της εφεδρικής 
πηγής ενεργείας διά μικρόν αριθμόν κυκλωμάτων κινδύνου χαμηλής ισχύος έξ' 
ολοκλήρου εντοπισμένων εϊς τό άνώτερον μέρος τοϋ πλοίου, ώς φωτισμός κινδύνου 
επί τοϋ καταστρώματος λέμβων, υπό τον δρον δπως ταϋτα δύνανται νά άποσυντε
θώσι ευχερώς εάν παρίσταται ανάγκη και ή πηγή ενεργείας είναι ικανότητος 
επαρκούς νά βαστάζη τό πρόσθετον φορτίον ή φορτία. 

(is) Ή εφεδρική πηγή ενεργείας καί ό πίναξ διανομής αυτής θά είναι τοπο
θετημένα δσον είναι πρακτικώς δυνατόν ύψηλότερον εν τω πλοίω και ευκόλως 
προσιτά είς τόν άξιωματικόν άσυρματιστήν. Ό πίναξ διανομής θά τοποθετηται, 
εάν είναι δυνατόν, έκτος σταθμοϋ ασυρμάτου. Έάν δχι, θά είναι έφωδιασμένος 
με μέσον φωτισμοϋ. 

(ιστ) "Οταν τό πλοιον ευρίσκεται εν πλω, αϊ συστοιχίαι συσσωρευτών, είτε 
αποτελούν μέρος τής κυρίας εγκαταστάσεως, είτε τής εφεδρικής εγκαταστάσεως, 
θά φορτίζωνται καθ' έκάστην ήμέραν εϊς τήν κανονικήν πλήρη φόρτισιν. 

(ιζ) θ ά λαμβάνωνται δλα τά μέτρα διά τήν κατά τό δυνατόν έξάλειψιν τών αιτιών 
καί τήν κάταστολήν τών παρεμβολών ασυρμάτου εκ τών επί τοϋ πλοίου ηλεκτρικών 
καί άλλων συσκευών. Έάν είναι άναγκαΐον, θά λαμβάνωνται μέτρα προς έξασφά
λισιν δτι αί κεραΐαι αί συνδεόμενοι είς τους δέκτας ραδιοφωνίας δεν θά εμποδίζουν 
τήν ίκανοποιητικήν ή ακριβή λειτουργίαν τής ραδιοτηλεγραφικής εγκαταστάσεως. 
Ειδική προσοχή θά δίδεται είς τήν άπαίτησιν ταύτη ν κατά τήν σχεδίασιν νέων 
πλοίων. 

(ιη) 'Επιπροσθέτως προς τό μέσον διά τήν διά τής χειρός έκπομπήν τοϋ ραδιο
τηλεγραφικοϋ σήματος κινδύνου, θά ΰπάρχη εν μέσον αυτομάτου χειρισμού τής 
συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου, δυνάμενον νά θέτη είς λειτουργίαν τόν 
κύριον καί τόν έφεδρικόν πομπόν διά τήν έκπομπήν τοϋ ραδιοτηλεγραφικοϋ σήματος 
κινδύνου. Τό μέσον τοϋτο θά δύναται νά τίθεται άνά πάντα χρόνον εκτός λειτουργίας 
ίνα έπιτρέπη τόν δμεσον χειρισμόν τοϋ πομποΰ διά τής χειρός. Έάν τό μέσον 
τοϋτο λειτουργή ήλεκτρικώς, δέον νά δύναται νά λειτουργή έκ τής εφεδρικής 
πηγής ενεργείας. 

(ιθ) "Οταν τό πλοιον ευρίσκεται έν πλω, ό εφεδρικός πομπός, έάν δέν χρησι
μοποιήται δι* έπικοινωνίαν, θά δοκιμάζεται καθημερινώς διά χρησιμοποιήσεως 
μιας καταλλήλου τεχνητής κεραίας καί άπαξ τουλάχιστον κατά ταξίδιον διά χρησι
μοποιήσεως τής εφεδρικής κεραίας, έάν ύπάρχη τοιαύτη. Ή εφεδρική πηγή 
ενεργείας θά δοκιμάζεται επίσης καθημερινώς. 

(κ) Ό λ α ι αί συσκευαι αί άποτελοϋσαι μέρος τής ραδιοτηλεγραφικής εγκα
ταστάσεως θά είναι ασφαλούς λειτουργίας και θά είναι κατεσκευασμέναι κατά 
τρόπον ώστε νά είναι ευκόλως προσιτοί διά σκοπούς συντηρήσεως. 
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(κα) Παρά τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού 4 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, ή Αρχή 
δύναται, εις την περίπτωσιν φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος κατωτέρας 
των 1.600 κόρων, να άπαλλάξη τής εφαρμογής πασών τών απαιτήσεων το0 Κανο
νισμού 8 τοΰ Κεφαλαίου τούτου και τοΰ παρόντος Κανονισμού, ύπό τον δρον δπως 
εν ούδεμιά περιπτώσει ή ποιότης τοΰ σταθμού ασυρμάτου είναι κατωτέρα τής 
ισοδυνάμου προς τήν καθοριζομένην ύπό τοΰ Κανονισμού 14 και τοΰ Κανονισμού 15 
του παρόντος Κεφαλαίου δια σταθμούς ραδιοτηλεφωνίας, καθ' δσον είναι εφαρμό
σιμοι. ΕΙδικώς, είς τήν περίπτωσιν φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 
300 κόρων καΐ άνω αλλά κάτω τών 500 κόρων ολικής χωρητικότητος, ή 'Αρχή 
δύναται νά μη απαίτηση : 

(i) Τόν έφεδρικόν δέκτην. 
(ϋ) Τήν έφεδρικήν πηγήν ενεργείας είς τάς υπάρχουσας εγκαταστάσεις. 

(iii) Τήν προστασίαν τής κυρίας κεραίας έναντι θραύσεως έκ κραδασμών. 
(ίν) Τά μέσα επικοινωνίας μεταξύ τοΰ σταθμού ασυρμάτου και τής γέφυρας 

νά είναι ανεξάρτητα τοΰ κυρίου συστήματος επικοινωνίας. 
(ν) Τήν έμβέλειαν τοΰ δεκτού νά είναι μεγαλειτέρα τών 75 μιλλίων. 

Κανονισμός 10. 
Ραδιοτηλεγραφικόν Αύτόματον Σήμα Κινδύνου. 

(α) Πάσα συσκευή αυτομάτου σήματος κινδύνου έγκαθισταμένη μετά τήν 
ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως θά πληροί κατ" ελά
χιστον τάς ακολούθους διατάξεις : 

(ι) Έν απουσία παρεμβολής παντός είδους, θά είναι ικανή νά τίθεται είς λειτουρ
γίαν άνευ ρυθμίσεως διά τής χειρός, υπό παντός ραδιοτηλεγραφικοΰ 
σήματος κινδύνου μεταδιδομένου επί τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος 
κινδύνου ύπό παρακτίου σταθμού, ύπό πομπού κινδύνου πλοίου ή σωστικού 
πλωτού μέσου, λειτουργούντος συμφώνως προς τους Κανονισμούς 
Ραδιοεπικοινωνίας, ύπό τόν δρον δπως ή τάσις τοΰ σήματος εϊς τήν εΐσοδον 
τοΰ δέκτου είναι ανωτέρα τών 100 μικροβόλτ και κατωτέρα τοΰ Ι βολτ. 

(ϋ) Έν απουσία παρεμβολής παντός είδους, θά τίθεται είς λειτουργίαν άπό 
τρεις ή τέσσαρες διαδοχικός παύλας δταν αί παυλαι ποικίλλουν είς μήκος 
άπό 3,5 μέχρι δσον το δυνατόν πλησιέστερον τών 6 δευτερολέπτων και 
τά διαλείμματα ποικίλλουν εϊς μήκος μεταξύ 1,5 δευτερολέπτων και τής 
κατωτάτης πρακτικώς δυνατής τιμής, κατά προτίμησιν ουχί μεγαλειτέρας 
τών 10 χιλιοστών τοΰ δευτερολέπτου. 

(iii) Δέν θά τίθεται είς λειτουργίαν ύπό ατμοσφαιρικών παρασίτων ή ύπό ετέρου 
σήματος πλην του ραδιοτηλεγραφικοΰ σήματος κινδύνου, εφ' δσον τά 
λαμβανόμενα σήματα δέν αποτελούν πραγματικώς σήμα εμπίπτον με
ταξύ τών ορίων ανοχής τών οριζομένων είς το εδάφιον (ϋ). 

(ίν) Ή έπιλεκτικότης τής συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου θά είναι 
τοιαύτη ώστε νά παρουσιάζη μίαν πρακτικώς όμοιόμορφον εύαισθησίαν 
επί ζώνης έκτεινομένης ουχί όλιγώτερον τών 4 Kc]s και ουχί περισσό
τερον τών 8 Kc]s εκατέρωθεν τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου 
καί νά παρουσιάζη έξωτερικώς τής ζώνης ταύτης εύαισθησίαν ήτις 
μειοΰται δσον το δυνατόν ταχέως συμφώνως προς τους αρίστους κανόνας 
τής τεχνικής. 

(ν) Έάν είναι πρακτικώς δυνατόν, ή συσκευή αυτομάτου σήματος κινδύνου 
θά ρυθμίζεται άφ' εαυτής αυτομάτως έν παρουσία ατμοσφαιρικών παρα
σίτων ή παρεμβαλλόμενων σημάτων, οϋτως ώστε εις διάστημα λογικώς 
βραχύ νά πλησιάζη τάς συνθήκας εις τάς οποίας το ραδιοτηλεγραφικόν 
σήμα κινδύνου δύναται το εύκολώτερον νά γίνη διακριτόν. 
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(vi.) "Οταν τίθεται εις λειτουργίαν ύπό ραδιοτηλεγραφικοΰ σήματος κινδύνου 
η εις περίπτωσιν βλάβης της συσκευής, ή συσκευή αυτομάτου σήματος 
κινδύνου θα παράγη συνεχές είδοποιητικόν σήμα άκουόμενον εις τον 
θάλαμον ασυρμάτου, εις τον κοιτωνίσκον τοϋ άξιωματικοϋ άσυρματιστοϋ 
και είς τήν γέφυραν. 'Εάν είναι πρακτικώς δυνατόν, θά δίδεται επίσης 
είδοποιητικόν.σήμα εϊς περίπτωσιν βλάβης οιουδήποτε μέρους, ολοκλήρου 
τοϋ συστήματος λήψεως σήματος κινδύνου ΕΙς μόνον διακόπτης θά 
ύπάρχη διά τήν διακοπήν του εϊδοποιητικοϋ σήματος και ούτος θά ευρί
σκεται εντός τοϋ σταθμού ασυρμάτου. 

(νϋ) Προς τον σκοπόν τακτικών δοκιμών της συσκευής αυτομάτου σήματος 
κινδύνου, ή συσκευή θά περιλαμβάνη μίαν γεννήτριαν εκ τών προτέρων 
ρυθμισμένην είς τήν ραδιοτηλεγραφικήν συχνότητα κινδύνου καί εν μέσον 
χειρισμού διά τοϋ οποίου νά παράγεται ραδιοτηλεγραφικόν σήμα κινδύνου 
της ελαχίστης τάσεως της οριζόμενης είς το εδάφιον (i). θ ά ύπάρχη 
επίσης μέσον διά τήν προσάρτησιν ακουστικών προς τον σκοπόν ακροά
σεως τών λαμβανομένων σημάτων ύπό τοϋ ραδιοτηλεγραφικοΰ αυτομάτου 
σήματος κινδύνου. 

(vi i i ) Ή συσκευή αυτομάτου σήματος κινδύνου θά είναι Ικανή νά άντέχη εϊς 
τους κραδασμούς, τήν ύγρασίαν και τάς μεταβολάς τής θερμοκρασίας, 
τάς αντιστοιχούσας είς τάς δυσμενείς συνθήκας τάς υπάρχουσας επί 
τών πλοίων εν θαλασσή και δέον νά έξακολουθή νά λειτουργή ύπό τοιαύτας 
συνθήκας. 

(β) Προ τής εγκρίσεως νέου τύπου συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου, 
ή ενδιαφερόμενη 'Αρχή δέον νά πεισθή, διά πρακτικών δοκιμών έκτελουμένων 
ύπό συνθήκας λειτουργίας ισοδυνάμους προς τάς εν τη πράξει, δτι ή συσκευή 
πληροί τους δρους της παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

(γ) Εϊς πλοία έφωδιασμένα διά συσκευής αυτομάτου σήματος κινδύνου, ή 
άποδοτικότης αυτής θά δοκιμάζεται ύπό αξιωματικού άσυρματιστοϋ τουλάχιστον 
άπαξ κατά 24ωρον εν πλω. Έάν αϋτη δεν είναι είς κατάστασιν λειτουργίας, ό 
αξιωματικός ασυρματιστής θά άναφέρη τοΰτο είς τον πλοίαρχον ή εϊς τον έν τη 
γεφύρα άξιωματικόν φυλακής. 

(δ) Εις αξιωματικός ασυρματιστής θά έλέγχη περιοδικώς τήν καλήν λειτουργίαν 
της συσκευής αυτομάτου δέκτου σήματος κινδύνου συνδεδεμένης μετά της κανο
νικής κεραίας, δι ' ακροάσεως σημάτων καί συγκρίσεως τούτων προς δμοια σήματα 
ληφθέντα διά τής κυρίας εγκαταστάσεως έπί τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος 
κινδύνου. 

(ε) "Οσον είναι πρακτικώς δυνατόν, ή συσκευή αυτομάτου σήματος κινδύνου 
δταν είναι συνδεδεμένη είς κεραίαν, δένθάέπηρεάζη τήν άκρίβειαν τοϋ ραδιογωνιο
μέτρου. 

(στ) Αί συσκευαι αυτομάτου σήματος κινδύνου αϊ όποϊαι δεν πληροϋν τάς 
απαιτήσεις τής παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού θά άντικαθιστώνται 
διά συσκευών αυτομάτου σήματος κινδύνου, at όποϊαι πληροϋν ταύτας εντός 
τεσσάρων ετών άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος τής παρούσης Συμβά
σεως. 

Κανονισμός I I . 
Ραδιογωνιόμετρον. 

(α) Ή συσκευή ραδιογωνιομέτρου ή απαιτουμένη ύπό τοϋ Κανονισμού 12 
τοϋ Κεφαλαίου ν θά πρέπει νά είναι καλής αποδόσεως και ίκανή νά δέχεται σήματα 
με ελάχιστον θόρυβον τοϋ δέκτου και νά λαμβάνη διοπτεύσεις εκ τών οποίων νά 
δύνανται νά καθορίζωνται ή αληθής διόπτευσις καί ή διεύθυνσις. 

(β) θ ά είναι ίκανή νά δέχεται σήματα έπι τών ραδιοτηλεγραφικών συχνοτήτων 
τών προσδιοριζόμενων ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τάς περιπτώ
σεις κινδύνου και ραδιογωνιομετρήσεως καθώς καί τών ναυτιλιακών ραδιοφάρων. 
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(γ) Έν απουσία παρεμβολών, ή συσκευή ραδιογωνιομέτρου θά εχη άρκετήν 
εύαισθησίαν ίνα έπιτρέπη την λήψιν ακριβών διοπτεύσεων έπι σήματος έχοντος 
τάσιν πεδίου τόσον χαμηλήν όσον 50 μικροβόλτ άνά μέτρον. 

(δ) "Οσον είναι πρακτικώς δυνατόν, ή συσκευή ραδιογωνιομέτρου θά είναι 
οϋτω τοποθετημένη ώστε, δσον το δυνατόν όλιγώτεραι παρεμβολαΐ εκ μηχανικών η 
έτερων θορύβων νά προξένουνται εϊς τον ακριβή καθορισμόν τών διοπτεύσεων. 

(ε) "Οσον είναι πρακτικώς δυνατόν, το σύστημα της κεραίας τοΰ ραδιογωνιο
μέτρου θά είναι έγκατέστημένον κατά τοιούτον τρόπον ώστε ό ακριβής καθορισμός 
τών διοπτεύσεων νά εμποδίζεται δσον το δυνατόν όλιγώτερον εκ της άμεσου γειτ
νιάσεως προς άλλας κεραίας, φορτωτήρας, συρμάτινα αγόμενα ή έτερα ογκώδη 
μεταλλικά αντικείμενα. 

(στ) θ ά προβλέπεται άποδοτικόν δίπλευρον μέσον επικοινωνίας κλήσεως και 
ομιλίας μεταξύ του ραδιογωνιομέτρου και της γέφυρας. 

(ζ) "Ολα τά ραδιογωνιόμετρα θά διαμετρώνται κατά τήν πρώτη ν έγκατάστασιν 
•κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τήν Αρχήν. Ή διαμέτρησις θά έξακριβοΰται διά λή
ψεως διοπτεύσεων ελέγχου ή δι εκτελέσεως νέας διαμετρήσεως οσάκις λαμβάνουν 
χώραν μεταβολαί της θέσεως οιασδήποτε κεραίας ή οιουδήποτε κατασκευάσματος 
έττΐ τοΰ καταστρώματος, αΐτινες θά ήδύναντο νά επηρεάσουν αισθητώς τήν άκρί
βειαν τοΰ ραδιογωνιομέτρου. Τά χαρακτηριστικά της διαμετρήσεως θά έλέγχωνται 
κατ* £τος ή κατά χρονικά διαστήματα δσον το δυνατόν έγγύτερον τοΰ ενός έτους. 

(Οάιγίνεται καταχώρησις τών διαμετρήσεων και δλων τών γενομένων ελέγχων έπι 
τ|}ς ακριβείας αυτών. 

Κανονισμός 12. 
. Ράδίοτηλεγραφικαι Συσκευαΐ έπι τών μετά Κινητήρος Σωσιβίων Λέμβων. 
(α) Ή ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις ή απαιτουμένη ύπό τοΰ Κανονισμού 14 

¥όυ Κεβαλαίου III θά περιλαμβάνη ενα πομπόν, ενα δέκτην και μίαν πηγήν ενεργείας. 
Θά είναι κατεσκευασμένη κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δύναται νά χρησιμοποιήται 
εϊς περίπτωσιν κινδύνου ύπό μή πεπειραμένου προσώπου. 

(β) Ό πομπός θά δύναται νά έκπέμπη επί της ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος 
actvouvou χρησιμοποιών μίαν κατηγορίαν εκπομπής καθοριζομένην ύπό τών Κανο
νισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τήν συχνότητα ταύτην. Ό πομπός θά είναι επίσης 
ικανός νά έκπέμπη επί της συχνότητος και νά χρησιμοποιή μίαν κατηγορίαν εκπομ
πής εκ τών καθοριζομένων ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας προς χρήσιν 
τών πλωτών σωστικών μέσων εϊς τάς ζώνας μεταξύ 4000 Kc]s και 27500 Kc]s. 

(γ) 'Εάν καθορίζεται διαμορφούμενη εκπομπή ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοι
νωνίας, ό πομπός θά εχη ποσοστόν διαμορφώσεως τουλάχιστον 70 τοΤς εκατόν καΐ 
συχνότητα διαμορφώσεως μεταξύ 450 και 1.350 κύκλωμα άνά δευτερόλεπτον. 

(δ) Έπι πλέον τοΰ χειριστηρίου διά έκπομπάς διά της χειρός, ό πομπός θά έφω
διάζεται δι ' αυτομάτου μέσου χειρισμού διά τήν έκπομπήν ραδιοτηλεγραφικών ση
μάτων ε'ιδοποιητικοϋ και κινδύνου. 

(ε) 'Επί της ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου, ό πομπός θά εχη έλαχίστην 
έμβέλειαν (ώς αϋτη καθορίζεται εις τήν παράγραφον (ζ) τοΰ Κανονισμού 9 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου) 25 μιλλίων δταν χρησιμοποιή τήν σταθεράν κεραίαν.* 

(στ) Ό δέκτης θά είναι ικανός νά λαμβάνη έπι τής ραδιοτηλεγραφικής συχνό
τητος κινδύνου και εις τάς κατηγορίας εκπομπής τάς καθοριζόμενος υπό τών 
Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τήν συχνότητα ταύτην. 

* Έν ελλείψει μετρήσεως τής εντάσεως τοΰ πεδίου, δύναται νά γίνη 
δεκτόν δτι, ή εμβέλεια αϋτη, θά έπιτευχθή εάν τό γινόμενον τοΰ 
ϋψους τής κεραίας υπεράνω τής επιφανείας τής θαλάσσης έπι τήν 
έντασιν ρεύματος τής κεραίας (Τιμή R.M.S.) είναι 10 μέτρα αμπέρ. 
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(ζ) Ή πηγή ενεργείας θά άττοτελήται εκ μιας συστοιχίας συσσωρευτών επαρ
κούς χωρητικότητος, ώστε να τροφοδότη τον πομπόν έπι τεσσάρας συνεχείς ώρας 
ύπό κανονικάς συνθήκας λειτουργίας. 'Εάν ή συστοιχία είναι τύπου απαιτούντος 
φόρτισιν, θά υπάρχουν μέσα διά την φόρτισιν ταύτης εκ της ηλεκτρικής ενεργείας 
τοΰ πλοίου. 'Επί πλέον, θά ύπάρχη μέσον φορτίσεως ταύτης μετά τήν καθαίρεσιν 
τής σωσιβίου λέμβου εις τήν θάλασσαν. 

(η) 'Εάν ή ενέργεια διά τήν ραδιοτηλεγραφικήν έγκατάστασιν και τον προβο
λέα τον άπαιτούμενον υπό τοϋ Κανονισμού 14 τοΰ Κεφαλαίου III χορηγήται ύπό τής 
αυτής συστοιχίας, θά έχη αϋτη επαρκή χωρητικότητα ώστε νά επαρκή διά το έπι
πρόσθετον φορτίον τοϋ προβολέως. 

(Θ) Θά ύπάρχη κεραία σταθερού τύπου καθώς και τά μέσα στηρίξεως ταύτης 
εϊς το μέγιστον πρακτικώς δυνατόν ϋψος. ΈπΙ πλέον, θά ύπάρχη μία κεραία 
υποβασταζόμενη ύπό χαρταετού ή αεροστάτου, εάν τοΰτο είναι πρακτικώς δυνατόν. 

(ι) Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πλου και καθ' εβδομάδα εις αξιωματικός ασυρμα
τιστής θά δοκιμάζη τον πομπόν χρησιμοποιών κατάλληλον τεχνίτη ν κεραίαν και 
θά φορτίζη τήν συστοιχίαν εις πλήρη φόρτισιν εάν αϋτη είναι τύπου απαιτούντος 
έπαναφόρτισιν. 

Κανονισμός 13. 
Φορηται Ραδιοτηλεγραφικαι Συσκευαι διά τά Πλωτά Σωστικά Μέσα. 

(α) Ή απαιτουμένη ύπό τοΰ Κανονισμού 13 τοϋ Κεφαλαίου III συσκευή θά περι
λαμβάνη ένα πομπόν, ένα δέκτην, μίαν κεραίαν και μίαν πηγήν ενεργείας. Θά είναι 
κατεσκευασμένη κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δύναται νά χρησιμοποιήται εϊς περί
πτωσιν κινδύνου ύπό μή πεπειραμένου προσώπου. 

(β) Ή συσκευή θά είναι ευχερώς φορητή, υδατοστεγής, ικανή νά έπιπλέη εν θα
λασσίω ϋδατι και δυναμένη νά ρίπτεται ε'ις τήν θάλασσαν χωρίς νά ύποστή ζημίαν. 
Αί νέαι συσκευαι θά είναι, δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, έλαφραί και συμπαγείς 
και θά δύνανται κατά προτίμησιν νά χρησιμοποιούνται τόσον εις τάς σωσίβιους λέμ
βους, δσον και ε'ις τάς σωσίβιους σχεδίας. 

(γ) Ό πομπός θά είναι ικανός νά έκπέμπη επί τής ραδιοτηλεγραφικής συχνό
τητος κινδύνου χρησιμοποιών μίαν κατηγορίαν εκπομπής καθοριζομένην ύπό των 
Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τήν συχνότητα ταύτην, καθώς και νά έκπέμπη 
επί τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος και νά χρησιμοποιή μίαν κατηγορίαν εκ
πομπής καθοριζομένην ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τά πλωτά 
σωστικά μέσα εις τάς ζώνας μεταξύ 4.000 Kc]s και 27.500 Kc]s. 

Ή αρχή δύναται εν τούτοις νά έπιτρέψη δπως ό πομπός είναι ικανός νά έκπέμπη 
έπι τής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητος κινδύνου και νά χρησιμοποιή τήν κατηγο
ρίαν εκπομπής τήν καθοριζομένην ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τήν 
συχνότητα ταύτην, έναλλακτικώς ή επιπροσθέτως τής εκπομπής έπι τής ραδιοτηλε
γραφικής συχνότητος τής καθοριζομένης ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας 
διά πλωτά σωστικά μέσα εις τάς ζώνας μεταξύ 4.000 Kc]s. και 27.500 Kc]s. 

(δ) 'Εάν καθορίζεται διαμορφούμενη εκπομπή ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπι
κοινωνίας, ό πομπός θά έχη ποσοστόν διαμορφώσεως τουλάχιστον 70 τοις εκατόν 
και εις τήν περίπτωσιν ραδιοτηλεγραφικής εκπομπής θά έχη συχνότητα διαμορφώ
σεως μεταξύ 450 και 1.350 κύκλων άνά δευτερόλεπτον. 

(ε) Έπι πλέον τοϋ χειριστηρίου διά έκπομπάς διά τής χειρός, ό πομπός θά εφο
διάζεται δι ' αυτομάτου μέσου χειρισμού διά τήν έκπομπήν σημάτων είδοποιητικοϋ 
και κινδύνου. "Εάν ό πομπός δύναται νά έκπέμπη επί τής ραδιοτηλεφωνικής συχνό
τητος κινδύνου θά εφοδιάζεται δι ' αυτομάτου μέσου, πληροϋντος τάς απαιτήσεις 
τής παραγράφου (ν.) τοΰ Κανονισμού 15 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, διά τήν έκπομπήν 
τοΰ ραδιοτηλεφωνικού σήματος κινδύνου. 

(στ) Ό δέκτης θά είναι ικανός νά λαμβάνη έπ'ι τής ραδιοτηλεγραφικής συχνό
τητος κινδύνου και εϊς τάς κατηγορίας εκπομπής τάς καθοριζόμενος ύπό τών Κανο
νισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά τήν συχνότητα ταύτην. 'Εάν ό πομπός είναι Ικανός 
νά έκπέμπη έπι τής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητος κινδύνου, ό δέκτης θά είναι 
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ομοίως Ικανός να λαμβάνη επί της συχνότητος ταύτης και εις την κατηγορίαν εκ
πομπής την καθοριζομένην Οπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας δια τήν συχνό
τητα ταύτην. 

.('*,) Ή κεραία θα είναι, είτε αύτοστηριζομένη, ε'ίτε θα δύναται να υποστηρίζεται 
ύπό τοϋ ίστοϋ μιας σωσιβίου λέμβου εις το μέγιστον δυνατόν ϋψος. Έπί πλέον, 
είναι εύκταΐον δ π ω ς προβλέπεται μία κεραία υποβασταζόμενη ύπό χαρταετού ή 
αεροστάτου, εάν τοϋτο είναι πρακτικώς δυνατόν. 

(η) Ό πομπός θά παρέχη επαρκή ίσχύν * υψηλής συχνότητος εις τήν κεραίαν 
τήν άπαιτουμένην ύπό της παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού και θά τρο
φοδοτήται κατά προτίμησιν ύπό γεννήτριας κινούμενης διά της χειρός. 'Εάν τρο
φοδοτήται ύπό συστοιχίας συσσωρευτών, ή συστοιχία θά πληροί τους δρους τους 
καθοριζόμενους ύπό της 'Αρχής 'ίνα εξασφαλίζεται δτι εϊναι ανθεκτικού τύπου καΐ 
επαρκούς χωρητικότητος. 

(Θ) Κατά τήν διάρκειαν τοϋ πλου και καθ' εβδομάδα εις αξιωματικός ασυρμα
τιστής, ή χειριστής ραδιοτηλεφωνητής, ώ ς θά εϊναι πρόσφορον, θά δοκιμάζη τον 
πομπόν χρησιμοποιών κατάλληλον τεχνητήν κεραίαν και θά φορτίζη τήν συστοι
χίαν εις πλήρη φόρτισιν εάν είναι τύπου απαιτούντος έπαναφόρτισιν. 

(ι) Διά τον σκοπόν τοΰ παρόντος Κανονισμού, ό δρος «νέα συσκευή» σημαίνει 
τήν συσκευήν τήν χορηγουμένην εις εν πλοΐον μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της 
ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως. 

Κανονισμός 14. 
Ραδιοτηλεφωνικοί Σταθμοί. 

(α) Ό ραδιοτηλεφωνικός σταθμός θά ευρίσκεται εις το άνώτερον μέρος τοϋ 
πλοίου καΐ θά εΐναι τοποθετημένος οϋτως ώστε νά προφυλάσσεται δσον το δυνατόν 
καλύτερον εκ τών θορύβων ο'ίτινες θά ήδύναντο νά εμποδίζουν τήν ακριβή λήψιν 
μηνυμάτων και σημάτων. 

(β) Θά ύπάρχη κατάλληλος επικοινωνία μεταξύ τοΰ ραδιοτηλεφωνικού σταθμού 
και τής γέφυρας. 

(γ) "Εν ώρολόγιον ασφαλούς λειτουργίας θά εΐναι καλώς στερεωμένον εις τοι
αύτην θέσιν ώστε ολόκληρος ό δίσκος νά εΐναι ευκόλως θεατός εκ τής θέσεως 
χειρισμού τοΰ ραδιοτηλεφώνου. 

(δ) Θά προβλέπεται φωτισμός κινδύνου άσφαλοΰς λειτουργίας, ανεξάρτητος 
τοΰ συστήματος το όποιον τροφοδοτεί τον κανονικόν φωτιομόν τής εγκαταστά
σεως ραδιοτηλεφώνου και μονίμως εγκατεστημένος, οϋτως ώστε νά είναι ικανός 
νά παρέχη επαρκή φωτισμόν ε'ις τά χειριστήρια λειτουργίας τής ραδιοτηλεφωνικής 
εγκαταστάσεως, ε'ις το ώρολόγιον το άπαιτούμενον ύπό τής παραγράφου (γ) τοΰ 
παρόντος Κανονισμού καΐ εις τον πίνακα οδηγιών τον άπαιτούμενον ύπό τής πα
ραγράφου (στ). 

(ν.) Έάν ή πηγή ενεργείας άποτελήται εκ μιας ή περισσοτέρων συστοιχιών 
συσσωρευτών, ό ραδιοτηλεφωνικός σταθμός θά εφοδιάζεται, διά μέσων διά τών 
οποίων θά εκτιμάται ή κατάστασις φορτίσεως. 

(στ) Εις πίναξ οδηγιών δίδων σαφή περίληψιν τής ακολουθητέας διά τοΰ ραδιο
τηλεφώνου διαδικασίας εν κινδύνω θά εΐναι ανηρτημένος εις καταφανή εκ τής θέ
σεως χειρισμού τοΰ ραδιοτηλεφώνου θέσιν. 

* Δύναται νά θεωρηθή δτι οι σκοποί τοΰ παρόντος Κανονισμού θά Ικα
νοποιούνται διά τών κατωτέρω απαιτήσεων : 

Ή ίσχύς εισόδου εις τήν άνοδον τής τελικής διαβαθμίσεως νά είναι του
λάχιστον 10 βάττ, ή ή ισχύς τής εξόδου εις υψηλή ν συχνότητα νά 
είναι τουλάχιστον 2 βάττ (εκπομπή Α2) επί συχνότητος 500 Kcjs 
εντός τεχνίτης κεραίας έχούσης πραγματικήν άντίστασιν 15 ώμ έν 
σειρά με χωρητικότητα 100 χ 1012 φαράδ. 

Το ποσοστόν διαμορφώοεως θά είναι τουλάχιστον 70 τοις εκατόν. 
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Κανονισμός 15. 

Ραδιοτηλεφωνικοί 'Εγκαταστάσεις. 

(α) Ή ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις θα περιλαμβάνη ενα πομπόν, ενα δέκτη ν 
και μίαν πηγή ν ενεργείας. 

(β) Ό πομπός θα είναι ικανός να μεταδίδη επί της ραδιοτηλεφωνικής συχνό
τητος κινδύνου και επί μιας τουλάχιστον ετέρας συχνότητος εις τάς ζώνας μεταξύ 
1.605 Kc]s καΐ 2.850 Kc]s, χρησιμοποιών τήν κατηγορίαν εκπομπής τήν καθοριζο
μένην υπό των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας δια τάς συχνότητας ταύτας. Εις 
κανονικός συνθήκας λειτουργίας ό πομπός θα εχη ποσοστόν διαμορφώσεως του
λάχιστον 70% είς τήν μεγίστη ν εντασιν. 

(γ).—(i) Είς τήν περίπτωσιν φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 500 
κόρων και άνω άλλα μικροτέρας τών 1.600 κόρων, ό πομπός θά εχη έλα
χίστην κανονικήν έμβέλειαν 150 μιλίων, δηλαδή θά είναι ικανός νά έκ^ 
πέμπη είς τήν έμβέλειαν* ταύτην σήματα σαφώς αντιληπτά άπό πλοίου 
είς πλοΐον εν καιρώ ημέρας και ύπό κανονικός συνθήκας και περιστά
σεις. (Σαφώς αντιληπτά σήματα δύνανται κανονικώς νά λαμβάνωνται 
έάν ή τιμή R.M.S. της εντάσεως τοϋ πεδίου της παραγόμενης είς τόνδέκτην 
ύπό τοϋ φέροντος μή διαμορφωμένου κύματος είναι τουλάχιστον 25 μικρο
βόλτ κατά μέτρον). 

(ϋ) Είς τήν περίπτωσιν φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 300 κόρων 
και άνω άλλα μικροτέρας τών 500 κόρων : δια τάς υπάρχουσας εγκατα
στάσεις ό πομπός θά εχη έλαχίστην κανονικήν έμβέλειαν 75 μιλίων του
λάχιστον, 

Διά τάς νέας εγκαταστάσεις ό πομπός θά παρέχη εϊς τήν κεραίαν 
ισχύ ν τουλάχιστον 15 βάττ (μή διαμορφωμένον φέρον κϋμα). 

(δ) Ό πομπός θά είναι έφωδιασμένος διά μέσου προοριζομένου νά παράγη 
αυτομάτως το ραδιοτηλεφωνικόν σήμα κινδύνου. Το μέσον τοϋτο θά δύναται νά 
τίθεται εκτός λειτουργίας άνά πάσαν στιγμήν ίνα επιτρέπεται ή άμεσος εκπομπή 
σήματος κινδύνου. Ή 'Αρχή δύναται νά παρατείνη τήν εφαρμογή ν τής απαιτή
σεως διά τό μέσον τοϋτο είς τήν περίπτωσιν τών ύπαρχουσών εγκαταστάσεων, 
διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τήν τριετίαν άπό τής ενάρξεως της ισχύος τής πα
ρούσης Συμβάσεως. 

(ε) Τό άπαιτούμενον μέσον ύπό τής παραγράφου (δ) τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ 
θά πληροί τους κατωτέρω δρους: 

(i) Ή ανοχή επί τής συχνότητος εκάστου τόνου θά ε ϊνα ι+ 1,5%. 
(ϋ) Ή ανοχή έπι της διαρκείας εκάστου τόνου θά εϊναι+50 χιλιοστά τοϋ δευ

τερολέπτου. 
(i i i) Τό μεταξύ δύο διαδοχικών τόνων διάστημα δεν θά ύπερβαίνη τό 50 χιλιοστά 

τοϋ δευτερολέπτου. 
(iv) Ό λόγος εύρους τοϋ ισχυρότερου τόνου προς τόν τοϋ ασθενέστερου 

τόνου θά περιλαμβάνεται μεταξύ Ι καΐ 1,2. 

(στ) Ό απαιτούμενος δέκτης ύπό τής παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανο
νισμού θά είναι Ικανός νά λαμβάνη έπι τής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητος κινδύνου 
και έπι μιας τουλάχιστον ετέρας συχνότητος διαθεσίμου διά τους ναυτικούς ραδιοτη
λεφωνικούς σταθμούς εϊς τάς ζώνας μεταξύ 1.605 Kc|s καΐ 2.850 Kc]s διά χρησιμο

* Έν ελλείψει μετρήσεων τής εντάσεως τοϋ πεδίου, δύναται νά γίνη 
δεκτόν δτι ή εμβέλεια αϋτη θέλει έπιτευχθή με ισχύ ν 15 βάττ έπι 
τής κεραίας (μή διαμορφωμένον φέρον κϋμα) με 27% άπόδοσιν τής 
κεραίας. 
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ποιήσεως της κατηγορίας εκπομπής της καθοριζομένης ύττό. τών Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνίας δια τάς συχνότητας ταύτας. 'Επί πλέον, ό δέκτης θά έπιτρέπη 
την λήψιν έπι ετέρων τοιούτων συχνοτήτων και εις τάς κατηγορίας εκπομπής τάς 
καθοριζόμενος ύπό των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας, ω ς αύται χρησιμοποι
ούνται διά τήν έκπομπήν Ραδιοτηλεφωνικώς μετεωρολογικών δελτίων και ετέρων 
τοιούτων ανακοινώσεων σχετικών προς τήν άσφάλειαν ναυσιπλοΐας, ως ή Α ρχή 
ήθελε κρίνει άναγκαΐον. Ό δέκτης θα εχη αρκετή ν εύαισθησίαν δια νά δίδη σή
ματα διά μεγαφώνου δταν ή εντασις εις τήν εΐσοδον τοΰ δεκτού είναι χαμηλή μέχρι 
50 μικροβόλτ. 

(ϋ Ό χρησιμοποιούμενος δέκτης διά τήν φυλακήν επί τής ραδιοτηλεφωνικής 
συχνότητος κινδύνου θα ρυθμίζεται εκ τών προτέρων είς τήν συχνότητα ταύτην, 
ή θα εχη τοιαύτην διάταξιν ώστε ή ρύθμισις επί τής συχνότητος ταύτης νά δύναται 
να έκτελήται κατά ταχύν και ακριβή τρόπον και δταν ό δέκτης εχτ| ρυθμισθή επί τής 
συχνότητος ταύτης, δεν θά δύναται ευκόλως νά άποσυντονισθή εξ αβλεψίας. Ή 
Α ρ χ ή δύναται νά παρατείνη τήν εφαρμογή ν τών απαιτήσεων τής παρούσης παρα
γράφου είς τήν περίπτωσιν τών ΰπαρχουσών εγκαταστάσεων διά περίοδον μη 
ύπερβαίνουσαν τήν τριετίαν άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

(η) "Ινα επιτρέπεται ή ταχεία εναλλαγή άπό εκπομπής εϊς λήψιν, δταν ή εναλλαγή 
έκτελήται διά τής χειρός, το χειριστήριον τοΰ μέσου εναλλαγής θά είναι τοποθε
τημένον, εφ' δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, επί τοΰ μικροφώνου ή έπι τής τηλε
φωνικής συσκευής. 

(0) "Οταν το πλοΐον ευρίσκεται εν πλω, θά ύπάρχη κυρία πηγή ενεργείας 
διαθέσιμος άνά πάσαν στιγμήν Ικανή νά θέση τήν έγκατάστασιν είς λειτουργίαν 
εϊς τήν κανονικήν έμβέλειαν τήν καθοριζομένην ύπό τής παραγράφου (y)-jo\j παρόντος 
Κανονισμού. 'Εάν προβλέπωνται συστοιχίαι συσσωρευτών, θά έχουν εϊς πάσας 
τάς περιστάσεις ίκανήν χωρητικότητα ι'να θέτουν ε'ις λειτουργίαν τον πομπόν και 
τον δίκτην έπι εξ τουλάχιστον συνεχείς ώρας ύπό κανονικάς συνθήκας λειτουργίας.* 
Εις τάς εγκαταστάσεις φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 500 κόρων και 
άνω άλλα μικροτέρας τών 1,600 κόρων γενομένας τήν Ι5ην Νοεμβρίου 1952 και 
βραδύτερον θά προβλέπεται εφεδρική πηγή ενεργείας ε'ις το άνώτερον μέρος τοΰ 
πλοίου, εκτός έάν ή κυρία πηγή ενεργείας είναι τοποθετημένη εκεί. 

(ι) Ή βοηθητική πηγή ενεργείας, έάν ύπάρχη, δύναται νά χρησιμοποιήται μόνον 
δ π ω ς τροφοδότη : 

(i) Τήν ραδιοτηλεφωνικήν έγκατάστασιν. 
(ϋ) Τον φωτισμόν κινδύνου τόν καθοριζόμενον ύπό τής παραγράφου (δ) τοΰ 

Κανονισμού 14 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου και 
(iii) το άπαιτούμενον μέσον ύπό τής παραγράφου (δ) τοΰ παρόντος Κανονισμού 

διά τήν παραγωγήν τοΰ ραδιοτηλεφωνικού σήματος κινδύνου. 
(ία) Παρά τάς διατάξεις της παραγράφου (/) τοΰ παρόντος Κανονισμού, ή 

'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν χρήσιν τής εφεδρικής πηγής ενεργείας, έάν ύπάρχη 
αϋτη, διά το ραδιογωνιόμετρον, έάν ύπάρχη τοϋτο, και δι' αριθμόν κυκλωμάτων 
κινδύνου χαμηλής ισχύος άτινα περιορίζονται εξ ολοκλήρου εις το άνώτερον μέρος 
τοΰ πλοίου, ω ς τό τοΰ φωτισμού κινδύνου έπι τοΰ καταστρώματος λέμβων, ύπό 
τόν δρον δτι τά επιπρόσθετα φορτία δύνανται ευκόλως νά αποσυνδεθούν καΐ ή 
πηγή ενεργείας είναι επαρκούς χωρητικότητος 'ίνα αντιμετωπίζω ταΰτα. 

* Προς τόν σκοπόν καθορισμού τοΰ ηλεκτρικού φορτίου τό όποιον θά χορηγήται 
ύπό τών συστοιχιών διά τάς οποίας απαιτείται νά έχουν περιθώριον χωρητι
κότητος εξ ωρών, ό κατωτέρω τύπος συνιστάται ενδεικτικώς : 

τό ^ τής απαιτουμένης καταναλώσεως ρεύματος διά μετάδοσιν ομιλίας 
+ τήν κατανάλωσιν ρεύματος τοΰ δέκτου 
+ την κατανάλωσιν ρεύματος δλων τών προσθέτων φορτίων τά όποια αί 

συστοιχίαι δυνατόν νά τροφοδοτούν εις περίπτωσιν κινδύνου ή επει
γούσης ανάγκης. 
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(/fly"Οταν τό πλοΐον ευρίσκεται εν πλω, αί συστοιχίαι, εάν υπάρχουν, θα τηρούνται 
φορτισμένοι Ίνα άνταποκρίνωνται εις τάς απαιτήσεις της παραγράφου (0) ,τοϋ 
παρόντος Κανονισμού. , 

(ιγΐ Θά προβλέπεται καΚθά εγκαθίσταται μία κεραία και εάν αύτη κρέμαται 
εκ στηριγμάτων, ατινα υπόκεινται εις κραδασμούς, τότε εις τά πλοΐα ολικής χωρη
τικότητος 503 κόρων και άνω άλλα κατωτέρας των 1,600 κόρων, θά προστατεύεται 
αϋτη έναντι θραύσεως. 'Επί πλέον, θά ύπάρχη μία αμοιβή κεραία πλήρως έξηρτη
μίνη προς άμεσον άντικατάστασιν ή, δταν τούτο δεν είναι πρακτικώς δυνατόν, 
θά ύπάρχη αρκετή ποσότης σύρματος κεραίας και μονωτήρες διά τήν τοποθέτήσιν 
μιας αμοιβής κεραίας, θ ά προβλέπωνται επίσης τά απαιτούμενα εργαλεία διά τήν 
τοποθέτήσιν της κεραίας. 

ΜΕΡΟΣ Δ'. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ. 

Κανονισμός 16. 

'Ημερολόγια 'Ασυρμάτου. 

(α) Το ήμερολόγιον ασυρμάτου (ήμερολόγιον υπηρεσίας ασυρμάτου) δπερ 
απαιτείται παρά τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας διά πλοΐον το όποιον έχει 
σταθμόν ασυρμάτου συμφώνως προς τον Κανονισμόν 3 ή τον Κανονισμόν 4 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου θά τηρήται εντός τοΰ θαλάμου ασυρμάτου κατά τον πλουν. 
"Εκα.ηος αξιωματικός ασυρματιστής θά καταχωρή εν τω ήμερολογίω το όνομα 
αύτοϋ, τάς ώρας ενάρξεως και λήξεως της φυλακής αυτού, πάντα τά γεγονότα 
σχετικά με τήν ύπηρεσίαν ασυρμάτου ατινα έλαβον χώραν διαρκούσης της φυλακής 
αύτοΰ και ατινα φαίνονται νά έχουν σημασίαν διά τήν άσφάλειαν της ζωής εν 
θαλασσή. 'Επί πλέον, θά καταχωρούνται εις τό ήμερολόγιον :— 

(ί) Αι ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας απαιτούμενοι καταχωρήσεις. 
(ϋ) Λεπτομέρειαι συντηρήσεως τών συστοιχιών, περιλαμβανομένης τής ανα

γραφής της φόρτίσεως αυτών, κατά τον τύπον τον προσδιοριζόμενον ύπό 
τής 'Αρχής. 

(in) Ημερησία έκθεσις άναφέρουσα δτι έξεπληρώθησαν αϊ απαιτήσεις τής 
παραγράφου (ιστ) τοΰ Κανονισμού 9 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(iv) Λεπτομέρειαι τών δοκιμών τοΰ εφεδρικού πομπού και τής εφεδρικής 
πηγής ενεργείας έκτελεσθεισών ουμφώνως προς τήν παράγραφον (ιθ) 
τοΰ Κανονισμού 9 τοΰ παρόντος Κεφα.νίου. 

(ν) Έπι πλοίων έφωδιασμένων διά ραδιοτηλεγραφικοϋ αυτομάτου σήματος 
κινδύνου, λεπτομέρειαι γενομένων δοκιμών συμφώνως προς τήν παρά
γραφον (γ) τοΰ Κανονισμού 10 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

(vi.) Λεπτομέρειαι συντηρήσεως τών συστοιχιών περιλαμβανομένης τής ανα
γραφής τής φορτίσεως αυτών (εάν έλαβε χώραν) τής απαιτουμένης ύπό 
τής παραγράφου (ι) του Κανονισμού 12 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου και 
λεπτομέρειαι τών δοκιμών τών απαιτουμένων ύπό τής παραγράφου ταύτης 
σχετικών προς τους πομπούς τους εγκατεστημένους εις τάς μετά κινητήρος 
σωσίβιους λέμβους. 

(νϋ) Λεπτομέρειαι συντηρήσεως τών συστοιχιών, περιλαμβανομένης τής ανα
γραφής τής φορτίσεως αυτών (έάν έλαβε χώραν) τής απαιτουμένης ύπό τής 
παραγράφου / ()/ τοΰ Κανονισμού 13 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου και λεπτο
μέρειαι τών απαιτουμένων δοκιμών ύπό τής παραγράφου ταύτης σχετικών 
προς τάς φορητάς ραδιοτηλεγραφικάς συσκευάς διά τά πλωτά σωστικά 
μέσα. 
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(β) Το ήμερολόγιον ασυρμάτου (ήμερολόγιον υπηρεσίας ασυρμάτου) το άπαι
τούμενον ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας δια πλοΐον έφωδιασμένον δια 
ραδιοτηλεφωνικού σταθμού συμφώνως προς τον Κανονισμόν 4 του παρόντος 
Κεφαλαίου, θα τηρήται είς την θέσιν εις τήν οποίαν τηρείται ή φυλακή ακροάσεως. 
Πας πτυχιούχος ραδιοτηλεφωνητής και πας πλοίαρχος, αξιωματικός ή μέλος 
πληρώματος όστις εκτελεί φυλακή ν ακροάσεως συμφώνως προς τον Κανονισμόν 7 
τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, θα καταχωρή εϊς το ήμερολόγιον μετά τοϋ ονόματος 
αύτοΰ, τάς λεπτομέρειας πάντων τών συμβάντων σχετικών προς τήν ύπηρεσίαν 
ασυρμάτου ατινα λαμβάνουν χώραν κατά τήν φυλακήν αύτοϋ και άτινα φαίνονται 
να έχουν σημασίαν διά τήν άσφάλειαν τής ανθρωπινής ζωής εν θαλασσή. 'Επί 
πλέον, θά καταχωρούνται είς το ήμερολόγιον:— 

(i) ΑΙ απαιτούμενοι λεπτομέρειαι ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας. 
(ϋ) Ή ώρα κατά τήν οποίαν άρχεται ή φυλακή ακροάσεως όταν το πλοΐον 

άποπλέη εκ τοΰ λιμένος και ή ώρα κατά τήν οποίαν λήγει ή φυλακή κατά 
τον κατάπλου ν τοϋ πλοίου εϊς τον λιμένα. 

(iii) Ή ώρα κατά τήν οποίαν ή φυλακή ακροάσεως διεκόπη δι' οιονδήποτε 
λόγον, καθώς και ή αίτία διακοπής και ή ώρα κατά τήν οποίαν ή φυλακή 
ακροάσεως, έπανελήφθη. 

(ϊν) Λεπτομέρειαι της συντηρήσεως τών συστοιχιών (εάν υπάρχουν) περι
λαμβανομένης της αναγραφής της φορτίσεως της καθοριζομένης ύπό της 
παραγράφου (ιβ) τοΰ Κανονισμού 15 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(ν) Λεπτομέρειαι της συντηρήσεως τών συστοιχιών, συμπεριλαμβανομένης 
της αναγραφής της φορτίσεως (έάν έλαβε χώραν) της καθοριζομένης 
ύπό της παραγράφου (θ) τοΰ Κανονισμού 13 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, 
καΐ λεπτομέρειαι τών απαιτουμένων δοκιμών υπό της αυτής παραγράφου 
σχετικώς προς τάς φορητάς ραδιοτηλεγραφικάς συσκευάς διά πλωτά 
σωστικά μέσα. 

(γ) Τά ημερολόγια τοΰ ασυρμάτου θά είναι διαθέσιμα προς έπιθεώρησιν ύπό 
τών εξουσιοδοτημένων ύπό της 'Αρχής αρμοδίων διά τοιαύτην έπιθεώρησιν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. 
'Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας. 

Κανονισμός Ι. 
'Εφαρμογή. 

Το παρόν Κεφάλαιον, έκτος έάν άλλως ρητώς ορίζεται εν τω Κεφαλαίω τούτω 
εφαρμόζεται εις δλα τά πλοία δι* δλα τά ταξίδια, εξαιρέσει τών πολεμικών πλοίων 
και τών πλοίων τών ναυσιπλοούντων αποκλειστικώς εντός τών Μεγάλων Λιμνών 
της Βορείου 'Αμερικής και τών συγκοινωνούντων και τών είσρεόντων είς ταύτας 
υδάτων και προς ανατολάς τόσον, δσον ή κατωτέρω έξοδος τοΰ φράγματος τοΰ 
'Αγίου Λαμβέρτου εϊς Μόντρεαλ της 'Επαρχίας τοΰ Κεμπέκ (Καναδάς). 

Κανονισμός 2. 
Σήματα Κινδύνου. 

(α) Ό πλοίαρχος παντός πλοίου δπερ συναντά επικίνδυνους πάγους, έπικίν
δυνον έγκαταλελειμένον ναυάγιον ή πάντα άλλον άμεσον κίνδυνον διά τήν ναυσι
πλοΐαν, ή τροπικήν θύελλαν, ή συναντά θερμοκρασίας αέρος κατωτέρας τοϋ βαθμοϋ 
πήξεως εν συνδυασμώ μετ* άνεμων δυνάμεως καταιγίδος, προκαλούντων τήν 
έπικάθισιν πάγου επί τών ύπερκατασκευών, ή άνεμους δυνάμεως 10 ή ανωτέρας 
τών 10 τής κλίμακος Μπωφόρ διά τους οποίους δέν έχει ληφθή σήμα θυέλλης, 
υποχρεούται νά πληροφόρηση περί τούτου διά παντός είς τήν διάθεσίν του μέσου 
τά έν τη γειτνιαζούση περιοχή πλοΐα, καθώς και τάς αρμοδίας "Αρχάς τοΰ πρώτου 
σημείου τής ακτής μετά τοϋ οποίου δύναται νά έπικοινωνήση. Ό τύπος κατά τον 
όποιον διαβιβάζεται ή πληροφορία δέν είναι υποχρεωτικός. Δύναται νά μετα
δίδεται, είτε είς άπλήν γλώσσαν (κατά προτίμησιν Άγγλικήν), είτε διά μέσου τοϋ 
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Διεθνούς Κωδικός Σήματος. Θα μεταδίδεται ραδιοτηλεγραφικώς προς πάντα 
τά γειτνιάζοντα πλοία και θά αποστέλλεται εις τό πρώτον ση μείον της ακτής μετά 
τοΰ οποίου δυνατόν νά γίνη επικοινωνία, με τήν παράκλησιν δπως μεταδοθή εις 
τάς αρμοδίας "Αρχάς. 

(β) Πάν συμβαλλόμενον Κράτος θά λάβη τά αναγκαία μέτρα ίνα εξασφαλίζεται 
δτι δταν λαμβάνεται πληροφορία περί των κινδύνων τών προσδιοριζόμενων εις τήν 
παραγράφονται, αϋτη θά φέρεται ταχέως εις γνώσιν τών ενδιαφερομένων και θά 
κοινοποιήται είς τά άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη. 

(γ) Ή μεταβίβασις σημάτων άφορώντων τους καθοριζόμενους κινδύνους εϊναι 
ελευθέρα πληρωμής διά τά ενδιαφερόμενα πλοία. 

(δ) Είς δλα τά ραδιοτηλεγραφικά σήματα τά διαβιβαζόμενα συμφώνως προς 
τήν παράγραφον (α) του παρόντος Κανονισμού θά προηγήται τό Σήμα 'Ασφαλείας 
χρησιμοποιούμενης τής διαδικασίας της καθοριζομένης ύπό τών Κανονισμών 
Ραδιοεπικοινωνίας, ως καθορίζεται υπό τοΰ Κανονισμού 2 τοΰ Κεφαλαίου IV. 

Κανονισμός 3. 
Πληροφορίαι 'Απαιτούμενοι ε'ις τά Σήματα Κινδύνου. 

Αί ακόλουθοι πληροφορίαι απαιτούνται ε'ις τά σήματα κινδύνου :— 
(α) Πάγοι, Έγκαταλελειμένα Ναυάγια και άλλοι άμεσοι κίνδυνοι είς τήν Ναυσι

πλοΐαν— 
(i) Τό είδος τοΰ πάγου, τοΰ έγκαταλελειμένου ναυαγίου ή τοΰ κινδύνου 

ατινα παρετηρήθησαν 
(ϋ) Ή θέσις τοΰ πάγου, τοΰ έγκαταλελειμένου ναυαγίου ή τοΰ κινδύνου 

κατά τήν τελευταίαν γενομένην παρατήρησιν 
(iii) Ή ώρα και ή ημερομηνία (μέση ώρα Γκρήνουϊτς) κατά τάς οποίας 

παρετηρήθη τελευταίως ό κίνδυνος. 
(β) Τροπικαι θύελλαι, (Λαίλαπες εις τάς Δυτικάς Ινδίας, Τυφώνες εις τήν 

Σινικήν θάλασσαν, Κυκλώνες είς τά Ινδικά ύδατα και Θύελλαι όμοιας 
φύσεως είς αλλάς περιοχάς): 

(i) Άνακοίνωσις δτι συνηντήθη τροπική θύελλα. Ή ύποχρέωσις αϋτη 
δέον νά ερμηνεύεται έν εύρεϊ πνεύματι και ή πληροφορία νά διαβι
βάζεται οσάκις ό πλοίαρχος έχει πάντα λόγον νά πιστεύη δτι 
τροπική θύελλα αναπτύσσεται ή υπάρχει εϊς τήν γειτνιάζουσαν 
περιοχή ν. 

(ii) "Ωρα, ημερομηνία (μέση ώρα Γκρήνουϊτς) και θέσις τοΰ πλοίου 
δταν έγένετο ή παρατήρησις. 

(iii) Τό μήνυμα θά περιλαμβάνη περισσότερος, δσον εϊναι πρακτικώς 
δυνατόν, εκ τών ακολούθων πληροφοριών: 

Τήν βαρομετρικήν πίεσιν, κατά προτίμησιν διωρθωμένην (καθο
ριζομένην είς χιλιοβαρίδας, δακτύλους ή χιλιοστόμετρα και εάν 
είναι διωρθωμένη ή μή). 

Τήν βαρομετρικήν τάσιν (τήν έπελθοΰσαν άλλαγήν βαρομετρικής 
πιέσεως κατά τάς τρεις τελευταίας ώρας). 

Τήν πραγματικήν διεύθυνσιν ανέμου. 
Τήν δύναμιν άνεμου (κλΐμαξ Μπωφόρ). 
Τήν κατάστασιν τής θαλάσσης (εύθαλασσία, μετρία, τεταραγμένη, 

τρικυμιώδης). 
Τήν άποθαλασσίαν (ελαφρά, μετρία, Ισχυρά) και τήν πραγματικήν 

διεύθυνσιν εκ τής οποίας προέρχεται. Ή περίοδος ή τό μήκος 
τής άποθαλασσίας (βραχεία, μέση, μακρά) θά ήτο επίσης χρήσιμος. 

Τήν αληθή πορείαν και τήν ταχύτητα τοΰ πλο,2 υ. 
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(γ; Μεταγενέστεροι Παρατηρήσεις. Όσάκις ό πλοίαρχος αναφέρει τρο
πικήν ή άλλην έπικίνδυνον θύελλαν εύκταΐον θά είναι, οΰχι δμως και 
ύποχρεωτικόν, να εκτελούνται περαιτέρω παρατηρήσεις και να διαβι
βάζωνται άνά ώραν, εάν είναι πρακτικώς δυνατόν, άλλ' εν πάση περιπτώσει 
κατά διαστήματα ουχί μεγαλείτερα τών τριών ωρών, καθ'δλην τήν διάρ
κειαν παραμονής τοΰ πλοίου υπό τήν έπίδρασιν της θυέλλης. 

(ό) "Ανεμοι δυνάμεως 10 ή ανωτέρας τής κλίμακος Μπωφόρ διά τους οποίους 
δεν έχει ληφθή μήνυμα θυέλλης. 

Ή περίπτωσις αϋτη άφορα άλλας θύελλας πλην τών τροπικών τών 
αναφερομένων εις τήν παράγραφον (β). "Οταν συναντάται τοιαύτη 
θύελλα, το σήμα θά περιλαμβάνη όμοιας πληροφορίας προς τάς αναφε
ρόμενος εϊς τήν παράγραφον (β) εξαιρουμένων τών λεπτομερειών τών 
άφορωσών τήν κατάστασιν τής θαλάσσης και τής άποθαλασσίας. 

(κ) θερμοκρασίαι αέρος κατώτεροι τοΰ βαθμοΰ πήξεως εν συνδυασμώ μετά 
άνεμων δυνάμεως καταιγίδος αϊ όποΐαι προξενούν σοβαράν συμπύκνωσιν 
πάγου έπι τών ύπερκατασκευών: 

(ί) "Ωρα και ημερομηνία (μέση ώρα Γκρήνουϊτς). 
(ϋ) Θερμοκρασία αέρος. 

(iii) Θερμοκρασία θαλάσσης (έάν δυνατόν). 
(ίν) 'Ισχύς άνεμου και διεύθυνσις. 

Παραδείγματα. 
Πάγος: 

ΤΤΤ Πάγος. Μέγα παγόβουνον εθεάθη εις 4605 Β., 4410 Δ., ώραν 0800 GMT, 
Μαΐου 15. 

Ναυάγια έγκαταλελειμένα: 
ΤΤΤ Ναυάγιον έγκαταλελειμένον. Παρατηρηθέν ναυάγιον έγκαταλελειμένον 

σχεδόν εν ύποπλεύσει εις 4006 Β., 1243 Δ., ώραν 1630 GMT, 'Απριλίου 21. 
Κίνδυνος ε'ις ναυσιπλοΐαν: 

ΤΤΤ Ναυσιπλοΐα. Πυρσωρίς. "Αλφα έκτος θέσεως της, 1800 GMT, 'Ιανουα
ρίου 3. 

Τροπική θύελλα: 
ΤΤΤ Θύελλα, 0030 GMT, Αυγούστου 18,2204 Β., 11354 Α., Βαρόμετρον διωρθω

μένον 994 χιλιοβαρίδες, τάσις εις πτώσιν 6 χιλιοβαρίδες. "Ανεμος ΒΔ, 
δύναμις 9, ίσχυραι ριπαί, 'Ισχυρά άποθαλασσία ανατολικώς. Πορεία 067,5 
κόμβοι. 

ΤΤΤ Θύελλα: 'Ενδείξεις προσεγγίσεως λαίλαπος. 1300 GMT, Σεπτεμβρίου 
14, 2200 3.,7236 Δ., Βαρόμετρον διωρθωμένον 29,64 δάκτυλοι, τάσις πτώσεως 
0,015 δάκτυλοι. "Ανεμος ΒΑ, δύναμις 8, συχνοί καταιγισμοί βροχής. 
Πορεία 035,9 Κόμβοι. 

ΤΤΤ Θύελλα: Συνθήκαι δεικνύουσιν σχηματισμόν ϊσχυροΰ κυκλώνος. 0200 
GMT Μαΐου 4, 1620 Β., 9203 Α., Βαρόμετρον μή διωρθωμένον 753 χιλιοστό
μετρα, τάσις πτώσεως 5 χιλιοστόμετρα. "Ανεμος Ν προς Δ δύναμις 5, 
Πορεία 300, 8 Κόμβοι. 

ΤΤΤ Θύελλα: Τυφών προς ΝΑ. 0300 GMT, 12 Ιουνίου. 1812 Β., 12605 Α., 
Βαρόμετρον πίπτον ταχέως. "Ανεμος αυξάνων άπό Β. 

ΤΤΤ Θύελλα: Δύναμις άνεμου 11, δεν ελήφθη ε'ιδοποίησις θυέλλης, 0300 GMT, 
Μαίου 4, 4830 Β, 30 Α.. Βαρόμετρον διωρθωμένον 983 χιλιοβαρίδες, τάσις 
πτώσεως 4 χιλιοβαρίδες. "Ανεμος ΝΔ, δύναμις II μεταβαλλόμενη. Πορεία 
260. 6 Κόμβοι. 

Έπικάθισις πάγου : 
ΤΤΤ Σοβαρά έπικάθισις πάγου 1.400 GMT, Μαρτίου 2, 69 Β.. 10 Δ., Θερμοκρα

σία αέρος 18. θερμοκρασία θαλάσσης 29, "Ανεμος ΒΑ, δύναμις 8. 
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Κανονισμός 4. 

Μετεωρολογικά! Ύττηρεσίαι. 

(α) Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την ,ύποχρέωσιν να ενθαρρύνουν 
τήν συλλογήν ύπό τών εν πλω πλοίων, μετεωρολογικών στοιχείων και νά μεριμνούν 
διά τήν έξέτασιν αυτών, διάδοσιν και άνταλλαγήν αυτών κατά τον λυσιτελέστερον 
τρόττον προς τον σκοπόν εξυπηρετήσεως της ναυτιλίας ΑΊ Άρχαι θα ενθαρρύνουν 
τήν χρήσιν οργάνων μεγάλου βαθμού ακριβείας, και θά διευκολύνουν τον ελεγχον 
τών τοιούτων οργάνων, δταν ζητήται τοϋτο. 

(β) 'Ιδιαιτέρως τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν νά συνεργάζωνται 
δια τήν έφαρμογήν, δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, τών ακολούθων μετεωρολο
γικών διατάξεων: 

(i) Νά ειδοποιούν τά πλοία διά καταιγίδας, θύελλας καΐ τροπικάς θύελλας 
δι* αμφοτέρων τών μέσων, ήτοι τόσον δι' εκπομπής ραδιοτηλεγραφικών 
σημάτων, δσον και δι ' επιδείξεως καταλλήλων σημείων εις σημεία τής 
ακτής. 

(ϋ) Νά εκδίδουν ημερησίως διά του ασυρμάτου μετεωρολογικά δελτία κατάλ
ληλα διά τήν ναυτιλίαν, περιέχοντα πληροφορίας περί τών υφισταμένων 
συνθηκών, καιρού, κυματισμού και πάγου, προγνωστικά καί, εάν είναι 
δυνατόν, επαρκείς προσθέτους πληροφορίας διά τον καταρτισμόν εν πλω 
απλών μετερεωλογικών χαρτών καί νά ενθαρρύνουν επίσης τήν μετάδοσιν 
καταλλήλων πανομοιότυπων μετεωρολογικών χαρτών. 

(i i i) Νά καταρτίζουν καί νά εκδίδουν τά άναγκαιούντα δημοσιεύματα διά τήν 
άποτελεσματικήν διεξαγωγήν μετεωρολογικών εργασιών εν πλω καί 
νά μεριμνούν, δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, διά τήν δημοσίευσιν καί 
τήν διάθεσιν ημερησίων μετεωρολογικών χαρτών προς πληροφορίαν 
τών αποπλεόντων πλοίων. 

(iv) Νά μεριμνούν όπως επιλεγόμενα πλοία έφοδιάζωνται διά δεδοκιμασμένων 
οργάνων (καθώς βαρόμετρον, βαρογράφον, ψυχρόμετρον καί κατάλληλον 
συσκευήν διά τήν μέτρησιν τής θερμοκρασίας τής θαλάσσης) προορι
ζομένων διά τον σκοπόν αυτόν, ίνα λαμβάνουν μετεωρολογικός παρα
τηρήσεις καθ'ώρισμένας συμβατικός ώρας διά συνοπτικάς παρατηρήσεις 
επιφανείας (τετράκις τής ημέρας τουλάχιστον, οσάκις αί περιστάσεις 
το επιτρέπουν) καί νά ενθαρρύνουν άλλα πλοία νά λαμβάνουν παρατη
ρήσεις ύπό άλλην μορφήν, 'ιδιαιτέρως δταν εύρίσκωνται εϊς περιοχάς 
ένθα ή ναυσιπλοΐα είναι αραιά. Τά πλοία ταύτα νά μεταδίδουν τάς 
παρατηρήσεις των διά τοΰ ασυρμάτου προς έξυπηρέτησιν τών διαφόρων 
επισήμων μετεωρολογικών υπηρεσιών, έπαναλαμβάνοντα τάς πληρο
φορίας των προς έξυπηρέτησιν τών είς γειτνιάζουσαν περιοχήν πλοίων. 
"Οταν γειτνιάζουν προς τροπικήν θύελλαν ή προς ϋποπτον τροπικήν 
θύελλαν, τά πλοία δέον νά ένθαρρύνωνται δπως λαμβάνουν , καί μετα
δίδουν τάς παρατηρήσεις των είς συχνότερα διαστήματα οσάκις είναι 
πρακτικώς δυνατόν, λαμβανομένων υπ' όψιν τών ε'ις καθήκοντα ναυσι
πλοΐας απασχολήσεων τών αξιωματικών τοΰ πλοίου κατά τήν διάρκειαν 
τής θυέλλης. 

(ν) Να μεριμνούν διά τήν λήψιν καί μετάδοσιν ύπό τών παρακτίων σταθμών 
ασυρμάτου μετεωρολογικών δελτίων εκ τών πλοίων καί προς τά πλοία. 
ΕΊς τά πλοία ατινα δεν δύνανται νά επικοινωνήσουν απ' ευθείας με τήν 
άκτήν, θά συνιστάται δπως μεταδίδουν τά μετεωρολογικά των δελτία 
μέσω τών ωκεανοπόρων πλοίων μετεωρολογικής υπηρεσίας, ή μέσω 
άλλων πλοίων ατινα ευρίσκονται είς επαφή ν με τήν άκτήν. 

(vi) Νά συνιστούν εϊς όλους τους πλοιάρχους δπως ειδοποιούν τά γειτνιά
ζοντα πλοία καθώς καί τους παράκτιους σταθμούς οσάκις συναντούν 
άνεμον ταχύτητος 50 κόμβων και ανω (δύναμις 10 κλίμακος Μπωφόρ). 
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(yii) Νά προσπαθούν δι* έπίτευξιν ομοιομόρφου διαδικασίας εν σχέσει προς 
, τάς καθωρισμένας. ήδη διεθνείς μετεωρολογικός υπηρεσίας, καί, όσον 

εϊναι πρακτικώς δυνατόν, νά συμμορφοϋνταί προς.τους Τεχνικούς Κανο
νισμούς και προς .τάς γενόμενος συστάσεις υπό τοϋ Διεθνούς Μετεω
ρολογικού 'Οργανισμού, εις τον όποιον τά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται 
νά άναφέρωνται. προς μελέτην και συμβουλήν επί παντός ζητήματος 
μετεωρολογικής φύσεως, δπερ δυνατόν νά άνακύψη κατά την έφαρμογήν 
της παρούσης Συμβάσεως. 

(γ) Αί πληροφορίαι περί ου ό παρών Κανονισμός θά δίδωνται ύπό τον τύπον 
τον προβλεπόμενον διά μετάδοσιν και θά μεταδίδωνται κατά την σειράν προτε
ραιότητος, την καθοριζομένην ύπό των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας, κατά δε 
την μετάδοσιν «προς δλους τους σταθμούς» μετεωρολογικών πληροφοριών, προ
γνωστικών και προειδοποιήσεων, δλοι οί σταθμοί τών πλοίων δέον νά συμμορ
φοϋνταί προς τάς διατάξεις τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνίας. 

(δ) Προγνωστικά, προειδοποιήσεις, συνοπτικά! και άλλαι μετεωρολογικοί 
εκθέσεις προοριζόμενοι διά πλοία, θά έκπέμπωνται καί θά μεταδίδωνται υπό της 
εθνικής υπηρεσίας εκ της καταλληλότερος θέσεως προς έξυπηρέτησιν τών διαφόρων 
ζωνών καί περιοχών, συμφώνως προς τάς αμοιβαίας συμφωνίας τάς γενομένας 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Κρατών. 

Κανονισμός 5. 
Υπηρεσία Περιπολίας Πάγων. 

(α) Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά διατηρούν 
ύπηρεσίαν περιπολίας πάγων και ύπηρεσίαν μελέτης καί παρατηρήσεων της κατα
στάσεως τών πάγων εν τω Βορείω Άτλαντικώ. Καθ' δλην τήν διάρκειαν της 
εποχής τών πάγων, τά νοτιανατολικά, τά νότια καί τά νοτιοδυτικά δρια τών περι
οχών τών παγόβουνων πλησίον τών Μεγάλων Ύφαλων της Νέας Γής, θά επιτη
ρούνται προς τον σκοπόν δπως πληροφορούν τά διερχόμενα πλοία περί της εκτά
σεως της επικινδύνου ταύτης περιοχής, προς μελέτην τής καταστάσεως τών πάγων 
γενικώς καί προς τον σκοπόν δπως παρέχεται βοήθεια εϊς τά πλοϊα καί τά πληρώ
ματα τά έχοντα ανάγκην τοιαύτης εντός τής άκτΐνος δράσεως τών περιπολικών 
πλοίων. 

Κατά τό υπόλοιπο ν έτος ή μελέτη καί ή παροτήρησις τής καταστάσεως τών 
πάγων θά τηρηται εφ' δσον κρίνεται σκόπιμον. 

(β) Εις πλοία καί άιροσκάφη χρησιμοποιούμενα είς τήν ύπηρεσίαν περιπολίας 
πάγων, καί τήν μελέτην καί παρατήρησιν τής καταστάσεως τών πάγων, δύνανται 
νά άνατεθώσιν, ύπό τοΰ έκτελοΰντος τήν ύπηρεσίαν Κράτους, καί άλλα καθήκοντα, 
ύπό τον δρον δπως τά καθήκοντα ταύτα μή παρεμποδίζουν τήν κυρίαν άποστολήν 
των ή μή αυξάνουν τά έξοδα τής υπηρεσίας ταύτης. 

Κανονισμός 6. 
Περιπολία Πάγων. Διαχείρισις καί Δαπάναι. 

(α) Ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής δέχεται νά συνέ
χιση τήν διαχείρισιν τής υπηρεσίας περιπολίας πάγων καί τήν μελέτην καί παρα
τήρησιν τής καταστάσεως τών πάγων, περιλαμβανομένης τής μεταδόσεως τών 
οϋτω έπιτευχθεισών πληροφοριών. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη τά ιδιαιτέρως 
ενδιαφερόμενα διά τάς υπηρεσίας ταύτας, αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά 
συνεισφέρουν είς τάς δαπανάς συντηρήσεως καί λειτουργίας τών υπηρεσιών 
τούτων. 'Εκάστη εισφορά θά βασίζεται επί τής ολικής χωρητικότητος τών πλοίων 
εκάστου συνεισφέροντος Κράτους, τών διερχομένων διά τών περιοχών τών παγό
βουνων τών επιτηρουμένων ύπό τής 'Υπηρεσίας Περιπολίας Πάγων. 'Ιδιαιτέρως, 
έκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος ειδικώς ένδιαφερόμενον αναλαμβάνει τήν ύποχρέ
ωσιν νά συνεισφέρη ετησίως είς τάς δαπανάς συντηρήσεως καί λειτουργίας τών 
υπηρεσιών τούτων ποσόν καθοριζόμενον ύπό τής αναλογίας τοϋ συνόλου τής 
ολικής χωρητικότητος τών πλοίων τοΰ Συμβαλλομένου Κράτους τών διερχομένων 
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κατά την εποχήν τών πάγων διά τώνπεριοχών των παγόβουνων των επιτηρου
μένων υπό της 'Υπηρεσίας Περιπολίας Πάγων, προς τό ούνολον της ολικής χωρη
κότητος των πλοίων δλων των Συμβαλλομένων Κρατών των διερχομένων κατά 
την έποχήν των πάγων διά των περιοχών τών παγόβουνων τών επιτηρουμένων 
ύπό της 'Υπηρεσίας Περιπολίας Πάγων. Τα μη Συμβαλλόμενα Κράτη άτινα 
ενδιαφέρονται ειδικώς, δύνανται νά συνεισφέρουν, επί της αυτής βάσεως, εις την 
δαπάνην συντηρήσεως και λειτουργίας τών υπηρεσιών τούτων. Τό άναλαβόν 
τήν διαχείρισιν Κράτος θά παρέχη ετησίως εις έκαστον συνεισφέρον Κράτος 
εκθεσιν τής ολικής δαπάνης συντηρήσεως και λειτουργίας της Περιπολίας Πάγων 
και τής κατ'άναλογίαν συμμετοχής εκάστου Συμβαλλομένου Κράτους. 

(β) "Εκαστον τών συνεισφερόντων Κρατών έχει τό δικαίωμα νά τροποποιή 
ή να διακόπτη τήν είσφοράν αύτοϋ και άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά 
αναλάβουν νά συνεισφέρουν εις τήν δαπάνην. Τό συνεισφέρον Κράτος δπερ 
θά κάμη χρήσιν τοϋ δικαιώματος τούτου θά έξακολουθή νά είναι ύπόχρεον διά 
τήν τρέχουσαν.είσφοράν του μέχρι τής !ης Σεπτεμβρίου, ήτις έπεται τής ημερο
μηνίας κατά τήν οποίαν ειδοποίησε περί τής προθέσεως αύτοϋ δπως τροποποίηση 
ή διακόψη τήν είσφοράν του. "Ινα κάμη χρήσιν τοϋ ρηθέντος δικαιώματος δέον 
δπως ειδοποίηση τό διαχειριζόμενον Κράτος εξ τουλάχιστον μήνας προ τής ρηθείσης 
Ι ης Σεπτεμβρίου. 

(γ) Έάν, καθ'οιονδήποτε χρόνον, ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών 
έπιθυμήση νά διακόψη τάς υπηρεσίας ταύτας, ή, έάν εν τών συνεισφερόντων 
Κρατών έκφραση τήν έπιθυμίαν νά απαλλαγή τής ευθύνης διά τήν χρηματικήν 
είσφοράν του, ή νά τροποποίηση τήν είσφοράν του, ή έτερον συμβαλλόμενον 
Κράτος ήθελεν επιθυμήσει δπως άναλάβη νά είσφέρη εις τήν δαπάνην, τά συνει
σφέροντα Κράτη θέλουν διακανονίσει τό ζήτημα συμφώνως προς τά αμοιβαία 
αυτών συμφέροντα. 

(ό) Τά συνεισφέροντα Κράτη θά έχουν τό δικαίωμα κατόπιν κοινής συμφωνίας 
νά προβαίνουν άπό καιρού εις καιρόν εις τροποποιήσεις τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Κανονισμού και τοϋ Κανονισμοϋ 5, τοϋ παρόντος Κεφαλαίου δσας ήθελον κρίνει 
επιθυμητός. 

(ε) "Οπου ό παρών Κανονισμός προβλέπει δτι μέτρον τι δύναται νά ληφθή 
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών Συμβαλλομένων Κρατών, αϊ υποβαλλόμενοι 
προτάσεις ύπό οιουδήποτε Συμβαλλομένου Κράτους προς λήψιν τοϋ μέτρου τούτου 
θά κοινοποιούνται προς τό έχον τήν διαχείρισιν Κράτος, τό όποιον θά έπικοι
νωνήση μετά τών άλλων συνεισφερόντων Κρατών προς τον σκοπόν νά εξακρί
βωση έάν δέχωνται τάς τοιαύτας προτάσεις. Τά αποτελέσματα τής τοιαύτης 
έρεύνης θά άποστέλλωνται προς τά λοιπά συνεισφέροντα Κράτη και τό ύποβάλλον 
τήν πρότασιν συμβαλλόμενον Κράτος. Ιδιαιτέρως, αι γενόμενοι ρυθμίσεις σχετι
κώς με τάς εισφοράς εις τήν δαπάνην τών υπηρεσιών θά αναθεωρούνται ύπό τών 
συνεισφερόντων Κρατών κατά διαστήματα μή υπερβαίνοντα τήν τριετίαν. Τό 
διαχειριζόμενον Κράτος θά άναλαμβάνη τήν πρωτοβουλίαν διά τήν έκτέλεσιν τών 
δεόντων προς τον σκοπόν τοϋτον. 

Κανονισμός 7. 
Ταχύτης εϊς τήν Περιοχήν τών Πάγων. 

Όσάκις αναφέρεται παρουσία πάγων έπΐ τής πορείας του ή πλησίον ταύτης, 
ό πλοίαρχος παντός πλοίου υποχρεούται δπως κατά τήν νύκτα πλέη με μετρίαν 
ταχύτητα, ή νά μεταβάλη πορείαν οϋτως ώστε νά διέλθη επαρκώς μακράν τής 
επικινδύνου ζώνης. 

Κανονισμός 8. 
Πορεΐαι Βορείου 'Ατλαντικού 

(α) Ή κρατήσασα πρακτική νά άκολουθώνται ανεγνωρισμένοι πορεΐαι διά 
τον διάπλουν τοϋ Βορείου 'Ατλαντικού κατ'άμφοτέρας τάς διευθύνσεις καί, ιδιαι
τέρως, πορεΐαι ε'ις τάς συγκλίνουσας περιοχάς αμφοτέρων τών μερών τοϋ Βορείου 
'Ατλαντικού, έχει συντελέσει εϊς τήν αποφυγήν συγκρούσεων μεταξύ πλοίων καί 
μετά παγόβουνων καί δέον νά συνίσταται ε'ις πάντα τά ενδιαφερόμενα πλοία. 
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(β) Ή εκλογή τών πορειών και ή πρωτοβουλία ενεργείας σχετικώς προς 
αίιτάς και ό καθορισμός τών συγκλινουσών περιοχών επαφίεται εις την εύθύνην 

^ τών ενδιαφερομένων ναυτιλιακών εταιρειών. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη θα συνδρά
μουν τάς εταιρείας, οσάκις τοΰτο ήθελεν αϊτηθή, θέτοντα εις την διάθεσίν των πασαν 
πληροφορίαν σχετικήν προς τάς πορείας τήν οποίαν δύνανται νά κατέχουν τά 
Κράτη. 

(γ) Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν νά επιβάλλουν εις τάς εταιρείας 
* τήν ύποχρέωσιν νά δημοσιεύουν τάς κανονικάς πορείας τάς οποίας προτίθενται 

νά ακολουθήσουν τά πλοία των ώς και τάς εκάστοτε μεταβολάς τών πορειών τούτων. 
'Επίσης, θα εξασκούν δλην τήν έπιρροήν των, παροτρύνοντα τους πλοιοκτήτας 
όλων τών επιβατηγών πλοίων τών διαπλεόντων τον Άτλαντικόν, νά ακολουθούν 
τάς ανεγνωρισμένος πορείας, και θά κάμουν παν δ,τι εξαρτάται εκ της εξουσίας 
των, δσον αϊ περιστάσεις το επιτρέπουν, δπως δλα τά πλοία ακολουθούν τός 
πορείας ταύτας εντός τών συγκλινουσών περιοχών, θ ά προτρέπουν επίσης 

* τους πλοιοκτήτας δλων τών πλοίων τών διαπλεόντων τον Άτλαντικόν, άπό ή προς 
λιμένας τών Ηνωμένων Πολιτειών ή τοϋ Καναδά και διερχομένων πλησίον τών 
Μεγάλων Ύφαλων της Νέας Γης, δπως αποφεύγουν όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, 
κατά την έποχήν της αλιείας, τάς περιοχάς αλιείας τής Νέας Γης βορείως τοϋ 
πλάτους 43 Β. και δπως διέρχωνται έξωθεν τών περιοχών εκείνων δια τάς οποίας 
είναι γνωστή η κρίνεται πιθανή ή ϋπαρξις επικινδύνων πάγων. 

(δ) Το κράτος δπερ διαχειρίζεται τήν ύπηρεσίαν περιπολίας πάγων παρακα
λείται νά άναφέρη εις τήν ένδιαφερομένην 'Αρχήν πάν έπιβατηγόν πλοΐον το όποιον 
πάρετηρήθη δτι δεν ευρίσκεται εντός κανονικής, ανεγνωρισμένης ή αναγγελθείσης 
πορείας και πάν πλοΐον το όποιον διασχίζει τά ανωτέρω αναφερόμενα αλιευτικά 
πεδία κατά τήν έποχήν αλιείας ή εκείνο τό όποιον δταν κατευθύνεται προς λιμένας 
τών Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά ή προέρχεται εξ αυτών διασχίζει περιοχάς 
γνώστάς ή θεωρούμενος ώς επικίνδυνους εκ της παρουσίας πάγων. 

m Κανονισμός 9. 
Κακή Χρήσις Σημάτων Κινδύνου. 

Ή χρήσις διεθνούς σήματος κινδύνου, εκτός δια τον σκοπόν δπως δείξη δτι 
πλοΐον τ ι ή αεροσκάφος ευρίσκεται εν κινδύνω, καΐ ή χρήσις σήματος τό όποιον 
δύναται νά συγχυσθή προς διεθνές σήμα κινδύνου, απαγορεύεται εις δλα τά πλοία 
ή τά αεροσκάφη. 

Κανονισμός 10. 
Σήματα Κινδύνου. Υποχρεώσεις και Διαδικασίαι. 

(α) Ό πλοίαρχος παντός πλοίου ευρισκομένου εν πλω δστις λαμβάνει σήμα 
εξ οιασδήποτε πηγής δτι πλοΐον ή αεροσκάφος ή σωστικόν μέσον αυτών ευρίσκεται 
εν κινδύνω, υποχρεούται νά πλεύση ολοταχώς προς βοήθειαν τών εν κινδύνω 
προσώπων, ειδοποιών ταύτα, εάν είναι δυνατόν, περί τούτου. Έάν δεν δύναται 

* νά πράξη τούτο ή έάν, λόγω τών ειδικών συνθηκών ε'ις τήν περίπτωσιν ταύτην, 
δεν θεωρή εϋλογον ή άναγκαΐον νά προστρέξη εις βοήθειαν των, οφείλει νά κατα
χώρηση είς τό ήμερολόγιον τον λόγον διά τον όποιον δεν προστρέχει εις βοήθειαν 
τών κινδυνευόντων προσώπων. 

ν (β) Ό πλοίαρχος πλοίου ευρισκομένου έν κινδύνω, άφοϋ συνεννοηθή, δσον 
τοΰτο είναι δυνατόν, μετά τών πλοιάρχων τών πλοίων άτινα απήντησαν ε'ις τήν 
ύπ' αύτοϋ γενομένην έπίκλησιν βοηθείας, έχει τό δικαίωμα νά έπιτάξη εν ή πλείονα 
εκ τών πλοίων τούτων τά όποια θεωρεί τά πλέον ίκανά νά παράσχουν βοήθειαν, 
και ό πλοίαρχος ή οί πλοίαρχοι τοϋ πλοίου ή τών πλοίων τών έπιταχθέντων έχουν 
καθήκον νά συμμορφωθούν προς τήν έπίταξιν, έξακολουθοϋντες νά πλέουν ολο
ταχώς προς βοήθειαν τών κινδυνευόντων προσώπων. 

(γ) Ό πλοίαρχος πλοίου τινός απαλλάσσεται τής υποχρεώσεως τής έπιβαλλο
* μένης ύπό τής παραγράφου (α) τοΰ παρόντος Κανονισμού, έάν πληροφορηθή δτι 

έν ή περισσότερα πλοία εκτός τοΰ ιδικού του έχουν έπιταχθή και έχουν συμμορφωθή 
προς τήν έπίταξιν. 
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(ό) Ό πλοίαρχος πλοίου τινός απαλλάσσεται της υποχρεώσεως της επιβαλλο
μένης ύπό της παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού, και, εάν το πλοΐον του 
εχη έπιταχθή, άπό της υποχρεώσεως της επιβαλλομένης ύπό της παραγράφου (β) 
τοϋ παρόντος Κανονισμού, εάν είδοποιηθή ύπό των κινδυνευόντων προσώπων, 
η άπό τον πλοίαρχον έτερου πλοίου το όποιον κατέφθασε τά πρόσωπα ταϋτα, δτι 
ή βοήθεια δεν είναι πλέον αναγκαία. 

(ε) ΑΊ διατάξεις τοϋ παρόντος Κανονισμού δεν αντιτίθενται προς την Διεθνή 
Σύμβασιν περί ενοποιήσεως κανόνων τινών άφορώντων τήν Βοήθειαν και τήν 
Διάσωσιν εν Θαλασσή, τήν ύπογραφεϊσαν εν Βρυξέλλαις τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1910, 
Ιδιαιτέρως προς τήν ύποχρέωσιν διά παροχή ν βοηθείας τήν έπιβαλλομένην ύπό 
τοΰ άρθρου 11 της Συμβάσεως ταύτης. 

Κανονισμός 11. 
Φανοί Σημάτων. 

"Ολα τά πλοία ολικής χωρητικότητος ανωτέρας τών 150 κόρων, δταν εκτελούν 
διεθνείς πλόας, θά φέρουν έπι τοΰ πλοίου ενα φανόν σημάτων ημέρας καλής απο
δόσεως, δστ ι ςδέν θά τροφοδοτήται αποκλειστικώς μόνον εκ τής κυρίας ηλεκτρικής 
ενεργείας τοϋ πλοίου. 

Κανονισμός 12. 
Συσκευή Ραδιογωνιομέτρου. 

(α) "Ολα τά πλοία ολικής χωρητικότητος 1,600 κόρων καΐ ανω, δταν εκτελούν 
διεθνείς πλόας, θά είναι έφωδιασμένα διά συσκευής ραδιογωνιομέτρου, ήτις θά 
πληροί τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού 11 τοΰ Κεφαλαίου IV. 

(β) Ή 'Αρχή δύναται, εντός περιοχών δπου θεωρεί δτι ό εφοδιασμός διά τοιαύτης 
συσκευής δεν είναι εύλογος ή αναγκαίος, νά εξαίρεση τής απαιτήσεως ταύτης 
παν πλοΐον ολικής χωρητικότητος κατωτέρας τών 5,000 κόρων, λαμβανομένου 
σοβαρώς υπ' όψιν τοϋ γεγονότος δτι ή συσκευή Ραδιογωνιομέτρου είναι διπλής 
αξίας, ήτοι ώ ς ναυτιλιακόν όργανον και ώς βοήθεια εντοπισμού των πλοίων, αερο
σκαφών ή πλωτών σωστικών μέσων. 

Κανονισμός 13. 
Έπάνδρωσις. 

Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν, εκαστον διά τά πλοία τής εθνικό
τητος του, νά τηρούν εν ΐσχύϊ, ή, εάν είναι άναγκαΐον, νά υιοθετούν μέτρα προς τον 
σκοπόν νά εξασφαλίζεται δτι, άπό απόψεως ασφαλείας τής ανθρωπινής ζωής εν 
θαλασσή, δλα τά πλοία θά είναι επαρκώς και ποιοτικώς έπηνδρωμένα. 

Κανονισμός 14. 
Βοηθήματα Ναυσιπλοΐας. 

Τά Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν όπως μεριμνούν διά 
τήν έγκατάστασιν και συντήρησιν τοιούτων βοηθημάτων ναυσιπλοΐας, περιλαμ

βανομένων τών ραδιοφάρων και ηλεκτρονικών βοηθημάτων, δσα κατά τήν γνώμην 
των δικαιολογεί ό δγκος τής ναυτιλιακής κινήσεως και απαιτεί ό βαθμός τοΰ 
κινδύνου και νά μεριμνοΰν δ π ω ς αί πληροφορίαι αί σχετικαί προς τά βοηθήματα 
ταΰτα, τίθενται εις τήν διάθεσιν πάντων τών ενδιαφερομένων. 

Κανονισμός 15. 
Άναζήτησις και Διάσωσις. 

(α) "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δ π ω ς 
έξασφαλίζη τήν λήψιν τών άναγκαιούντων μέτρων διά τήν έπιτήρησιν τών ακτών 
καί τήν διάσωσιν κινδυνευόντων προσώπων εϊς τήν πέριξ τών ακτών του θάλασσαν. 
Τά μέτρα ταΰτα θά περιλαμβάνουν τήν ϊδρυσιν. τήν λειτουργίαν καί τήν συντήρησιν 
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τοιούτων μέσων ναυτιλιακής ασφαλείας, όσα κρίνονται πρακτικώς εφαρμόσιμα 
και αναγκαία, λαμβανομένης ύττ' όψιν της ττυκνότητος της ναυτιλιακής κινήσεως 
και των κινδύνων ναυσιπλοΐας και θα παρέχουν, δσον είναι δυνατόν, κατάλληλα 
μέσα διά τον έντοπισμόν και τήν διάσωσιν των προσώπων τούτων. 

(β) "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος αναλαμβάνει δπως παρέχη πληροφορίας 
σχετικάς προς τά υπάρχοντα μέσα διασώσεως ατινα διαθέτει και τάς προβλέψεις 
τροποποιήσεως τούτων, εάν υπάρχουν τοιαϋται. 

Κανονισμός 16. 
Σήματα Διασώσεως. 

Τά ακόλουθα σήματα θά χρησιμοποιούνται ύπό τών σταθμών διασώσεως και 
τών ναυτικών μονάδων διασώσεως δταν επικοινωνούν μετά πλοίων ή προσώπων 
εν κινδύνω και υπό τών πλοίων ή προσώπων εν κινδύνω δταν επικοινωνούν μετά 
τών σταθμών διασώσεως και τών ναυτικών μονάδων διασώσεως. Τά χρησιμο
ποιούμενα σήματα ύπό αεροσκαφών έκτελούντων εργασίας αναζητήσεως και δια
σώσεως διά τήν καθοδήγησιν τών πλοίων καθορίζονται είς τήν κατωτέρω παρά
γραφον (δ). Εις εικονογραφημένος πίναξ περιγράφων τά κατωτέρω αναφερόμενα 
σήματα θά είναι πάντοτε διαθέσιμος είς τον άξιωματικόν φυλακής εκάστου πλοίου 
είς το όποιον το παρόν Κεφάλαιον εφαρμόζεται. 

(α) Απαντήσεις σταθμών διασώσεως ή ναυτικών μονάδων διασώσεως είς τά 
σήματα κινδύνου τά εκπεμπόμενα ύπό πλοίου ή προσώπου : 

Σήμα. 
Τήν ήμέραν.—Σήμα καπνού πορτοκαλόχρουν ή συνδυασμένον φωτεινόν και 

ήχητικόν σήμα (αστραπή, βροντή) συνιστάμενον εκ τριών απλών σημάτων πυρο
δοτουμένων κατά διαστήματα ενός λεπτού περίπου. 

Τήν νύκτα.—Σκυταλις λευκών αστέρων, συνισταμένη εκ τριών απλών σημάτων 
πυροδοτουμένων κατά διαστήματα ενός λεπτού περίπου. 

Σημασία. 
«Σας βλέπομεν = βοήθεια θά σας παρασχεθή δσον το δυνατόν ταχύτερον». 

(Ή έπανάληψις τών σημάτων τούτων θά έχη τήν αυτήν σημασίαν). 
'Εάν παραστή ανάγκη, τά σήματα της ή μέρας δύνανται νά έκπέμπωνται τήν 

νύκτα ή τά σήματα τής νυκτός τήν ήμέραν. 
(β) Σήματα δι* άποβίβασιν προς όδηγίαν λέμβων μεταφερουσών πληρώματα 

ή πρόσωπα εν κινδύνω : 
Σήμα. 

Τήν ήμέραν. Κατακόρυφος κίνησις λευκής σημαίας ή τών βραχιόνων ή πυρο
δότησις σώματος πρασίνων αστέρων ή σηματοδότησις τοΰ γράμματος «Κ» (—.—) 
τοΰ κωδικός διδομένου ύπό συσκευής παραγούσης σήματα φωτεινά ή ηχητικά. 

Τήν νύκτα.—Κατακόρυφος κίνησις λευκού φωτός ή πυρσού ή πυροδότησις 
σήματος πρασίνων αστέρων ή σηματόδότησις τοΰ γράμματος «Κ» (—.—) τοΰ 
κωδικός διδομένου ύπό συσκευής παραγούσης σήματα φωτεινά ή ηχητικά. 
Γραμμή καταφυγής (ένδειξις κατευθύνσεως) δύναται νά δοθή διά τής τοποθετήσεως 
λευκού σταθερού φωτός ή λευκού πυρσού εις χαμηλότερον έπίπεδον και εις ευθείαν 
γραμμήν με τον παρατηρητήν. 

Σημασία, 
«λυτή είναι ή καλλίτερα θέσις δι! άποβίβασιν» 
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Σήμα. 
Τήν ήμέραν 'Οριζόντιος κίνησις λευκής σημαίας ή τών βραχιόνων, έκτεινο

μένων οριζοντίως ή πυροδότησις σήματος ερυθρών αστέρων ή σηματοδότησις 
τοϋ γράμματος «S» (. . )τοΰ κωδικός διδομένου ύπό συσκευής παραγούσης σήματα 
φωτεινά ή. ηχητικά. 

Τήν νύκτα.—Όριζοντία κίνησις λευκοϋ φωτός ή λευκοϋ ττυρσοϋ ή πυροδότησις 
σήματος ερυθρών αστέρων ή σηματοδότησις τοϋ γράμματος «S» τοϋ κωδικός 
διδομένου ύπό συσκευής τταραγούσης σήματα φωτεινά ή ηχητικά. 

Σημασία. 
«Ή άποβίβασις ενταύθα είναι εξαιρετικώς επικίνδυνος». 

Σήμα. 
Τήν ήμέραν.—'Οριζόντιος κίνησις λευκής σημαίας ακολουθούμενη ύπό της 

έμπήξεως τής λευκής σημαίας εις το έδαφος καΙ ετέρας λευκής σημαίας φερομένης 
προς τήν ύποδεικτέαν διεύθυνσιν, ή πυροδότησις κατακορύφως ενός σήματος 
ερυθρών αστέρων και ενός σήματος λευκών αστέρων κατά τήν διεύθυνσιν τής 
καλλιτέρας θέσεως άποβιβάσεως, ή σηματοδότησις τοϋ γράμματος «S» (. .'.) τοϋ 
κωδικός ακολουθουμένου ύπό τοϋ γράμματος «R» (.—.) τοϋ κωδικός εάν καλλίτερα 
θέσις άποβιβάσεως τής εν κινδύνω λέμβου ύπάρχη περισσότερον ττρός τά δεξιά 
τής διευθύνσεως προσεγγίσεως, ή σημιτοδότησις τοϋ γράμματος «L» (.—..) τοϋ 
κωδικός εάν ύπάρχη καλλίτερα θέσις άποβιβάσεως τής εν κινδύνω λέμβου περισσό
τερον ττρός τά αριστερά τής διευθύνσεως προσεγγίσεως. 

Τήν νύκτα.—'Οριζόντιος κίνησις λευκοϋ φωτός ή πυρσοϋ ακολουθούμενη 
ύπό τής τοποθετήσεως τοϋ λευκοϋ φωτός εις το έδαφος και ετέρου λευκοϋ φωτός 
ή πυρσοϋ διευθυνομένου ττρός τήν ύποδεικτέαν διεύθυνσιν, ή πυροδότησις κατα
κορύφως ενός σήματος ερυθρών αστέρων και ενός σήματος λευκών αστέρων κατά 
τήν διεύθυνσιν τής καλλιτέρας θέσεως άποβιβάσεως, ή σηματοδότησις τοϋ 
γράμματος «S» τοϋ κωδικός (. . .) ακολουθουμένου ύπό τοϋ γράμματος «R» (.—.) 
τοϋ κωδικός εάν καλλίτερα θέσις άποβιβάσεω; τής εν κινδύνω λέμβου ύπάρχη 
περισσότερον προς τά δεξιά τής διευθύνσεως προσεγγίσεως, ή σηματοδότησις 
τοϋ γράμματος «L» (.—..) τοϋ κωδικός εάν ύπάρχη καλλίτερα θέσις άποβιβάσεως 
τής εν κινδύνω λέμβου περισσότερον προς τά αριστερά τής διευθύνσεως προ
σεγγίσεως. 

Σημασία. 
«Ή άποβίβασις ενταύθα είναι εξαιρετικώς επικίνδυνος. Εύνοϊκωτέρα θέσις 

προς άποβίβασιν ευρίσκεται εις τήν ύποδεικνυομένην θέσιν». 
(γ) Σήματα χρησιμοποιητέα εν συσχετισμώ προς τήν χρησιμοποίησιν παρακτίων 

μέσων διασώσεως :— 
Σήμα. 

Τήν ήμέραν.—Κατακόρυφος κίνησις λευκής σημαίας ή τών βραχιόνων, ή πυρο
δότησις σήματος πρασίνων αστέρων. 

Τήν νύκτα.Κατακόρυφος κίνησις λευκοϋ φωτός ή λευκοϋ πυρσοϋ, ή πυρο
δότησις σήματος πρασίνων αστέρων. 

Σημασία. 
Γενικώς: «Καταφατικόν». 
Ειδικώς: . · . · . ' . 

«Σχοινίον σκυταλίδος κρατείται». · : 

«"Ενουρος τρόχιλος προσεδέθη». 
«Ρϋμα προσεδέθη». 
«"Ανθρωπος ευρίσκεται εντός σωσιβίου συσκευής». 
«"Ελξατε». 
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Σήμα. 
Την ήμέραν.—'Οριζόντια κίνησις λευκής σημαίας ή τών βραχιόνων έκτεινο

μένων οριζοντίως, ή ττυροδότησις σήματος ερυθρών αστέρων. 
Την νύκτα.—Όριζοντία κίνησις λευκοϋ φωτός ή πυρσού ή πυροδότησις σήματος 

ερυθρών αστέρων. 
Σημασία. 

Γενικώς : «Άρνητικόν». 
Ειδικώς : 

«Χαλαρώσατε». 
«Κρότει ελξιν». 

(δ) Σήματα χρησιμοποιούμενα υπό αεροσκαφών εκτελούντων εργασίας ανα
ζητήσεως και διασώσεως δια να κατευθύνουν τα πλοία προς εν αεροσκάφος, εν 
πλοΐον, ή πρόσωπον εν κινδύνω. (Βλέπε επεξηγηματική ν Σημείωσιν κατωτέρω). 

(i) Oi κατωτέρω χειρισμοί γενόμενοι κατά σειράν ύπό αεροσκάφους σημαίνουν 
δτι το αεροσκάφος κατευθύνει πλοΐον επιφανείας προς εν αεροσκάφος ή προς 
εν πλοΐον έν κινδύνω : 
(Ι) Περιγράφει ενα τουλάχιστον κύκλον πέριξ τοϋ πλοίου. 
(2) Διασταυρώνει εις χαμηλόν ΰψος τήν μέλλουσαν πορείαν τού πλοίου επι

φανείας πλησίον της πρώρας αύτοΰ, αύξάνον και μειώνον τον θόρυβον 
τών κινητήρων ή μεταβάλλον το βήμα τών ελίκων. 

(3) Κατευθύνεται προς τήν διεύθυνσιν εϊς τήν οποίαν τό πλοΐον επιφανείας 
δέον νά κατευθυνθή. 

Ή έπανάληψις τών χειρισμών τούτων έχει τήν αυτήν σημασίαν. 
(ϋ) Ό ακόλουθος χειρισμός έκτελόύμενος ύπό αεροσκάφους σημαίνει δτι δεν 

απαιτείται πλέον ή περαιτέρω βοήθεια εϊς τό πλοΐον επιφανείας προς τό όποιον 
άπηυθύνετο τό σήμα : 

διασταυρώνει τό ίχνος τοϋ πλοίου πλησίον τής πρύμνης, αύξάνον ή μειώνον 
τον θόρυβον τών κινητήρων ή μεταβάλλον τό βήμα τών ελίκων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Ό οργανισμός θά δίδη προειδοποίησιν τών μεταβολών τών σημάτων 
τούτων ώς θά είναι άναγκαΐον. 

Κανονισμός 17. 

Κλίμακες Πλοηγών. 
Πλοία έκτελοΰντα ταξίδια κατά τήν διάρκειαν τών όποιων είναι ένδεχόμενον 

νά έπιβιβασθώσι πλοηγοί, θά συμμορφοϋνται προς τάς ακολούθους απαιτήσεις 
άφορώσας τάς κλίμακας πλοηγών :— 

(α) Ή κλΐμαξ θά τηρήται εϊς καλήν κατάστασιν και θά χρησιμοποιήται μόνον 
υπό υπηρεσιακών και ετέρων, προσώπων δταν τό πλοΐον καταπλέη ή 
άποπλέη εκ λιμένος και δια τήν έπιβίβασιν και άποβίβασιν τών πλοηγών. 

(β) "Η κλΐμαξ θά στερεοΰται εϊς τοιαύτην θέσιν, οϋτως ώστε εκάστη βαθμίς 
νά άκουμβα σταθερώς επί τής πλευράς τοϋ πλοίου και ό πλοηγός νά 
δύναται νά άνέλθη ασφαλώς και ευκόλως επί του πλοίου χωρίς νά άναρρι
χηθή όλιγώτερον τών 5 ποδών (ή 1,5 μέτρων) και ουχί περισσότερον τών 
30 ποδών (ή 9 μέτρων).. Ή χρησιμοποιούμενη κλΐμαξ θά άποτελήται 
εξ ενός τεμαχίου και θά δύναται νά φθάνη τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 
ύπό δλας τάς κανονικός συνθήκας διαγωγής του πλοίου. Όσάκις ή 
άπόστασις μεταξύ τής επιφανείας τής θαλάσσης καί του σημείου επιβι
βάσεως επί τοϋ πλοίου είναι μεγαλύτερα τών 30 ποδών (ή 9 μέτρων), 
ή ανρδος εκ τής κλίμακος τοϋ πλοηγού μέχρι τοϋ πλοίου θά έκτελήται 
δι* εξωτερικής κλίμακος επιβιβάσεως τοϋ πλοίου ή δΓ άλλων εξ ίσου 
ασφαλών καί εύκολων μέσων. 
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(γ) Αί βαθμίδες της κλίμακος θα είναι κατ'ελάχιστον μήκους 19 δακτύλων 
(ή 48 έκατοστομέτρων), πλάτους 4j δακτύλων (ή 11,4 έκατοστομέτρων) 
καΙ πάχους Ι δακτύλου (ή 2,5 έκατοστομέτρων). Αί βαθμίδες θα συνδέ
ωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή κλΐμαξ νά παρουσιάζη επαρκή 
άντοχήν, των βαθμίδων συγκρατουμένων εις όριζοντίαν θέσιν καΙ άπε
χουσών μεταξύ των ούχι όλιγώτερον των 12 δακτύλων (ή 30,5 έκατοστο
μέτρων) ή περισσότερον τών 15 δακτύλων (ή 38 έκατοστομέτρων). 

(δ) Είς σχοίνινος χειραγωγός καλώς στερεωμένος και εν σχοινίον ασφαλείας 
θά είναι διαθέσιμα και έτοιμα προς χρησιμοποίησιν δταν τοϋτο άπαιτήται. 

(ε) Θά λαμβάνωνται μέτρα οϋτως ώστε : 
(ϊ) Ή έξάρτησις τής κλίμακος και ή έπιβίβασις και άποβίβασις τοϋ 

πιλότου νά έποπτεύωνται υπό υπευθύνου αξιωματικού του πλοίου. 
(ii) Νά υπάρχουν χειρολαβαι προς βοήθειαν του πιλότου ώστε νά διέλθη 

ασφαλώς και ευκόλως εκ τής κορυφής τής κλίμακος είς τό πλοΤον 
ή είς τό κατάστρωμα του πλοίου. 

(στ) Θά τοποθετούνται, εάν άπαιτήται, τραβέρσαι είς τοιαύτα διαστήματα, 
ώστε νά εμποδίζουν την περιέλιξιν τής κλίμακος. 

(ζ) Κατά την νύκτα θά ύπάρχη και θά χρησιμοποιήται διαθέσιμος φανός 
φωτίζων τήν πλευράν, τό δε κατάστρωμα θά φωτίζεται επαρκώς εϊς τό 
ση μείον εϊς τό όποιον ό πλοηγός ανέρχεται έπί του πλοίου. 

(η) Πλοία έχοντα περιζώματα εξέχοντα ή έτερα πλοία τών οποίων ή κατα
σκευή δεν επιτρέπει εξ ολοκλήρου τήν συμμόρφωσιν προς τον δρον κατά 
τόν όποιον ή κλΐμαξ θά στερεοΰται είς θέσιν τοιαύτην ώστε έκαστη βαθμις 
νά άκουμβα σταθερώς έπί τής πλευράς τοϋ πλοίου, θά πληρούν τόν δρον 
τούτον έν τω μέτρω τοϋ δυνατού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ. 

Κανονισμός Ι. 
'Εφαρμογή. 

"Εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται, τό παρόν Κεφάλαιον έχει έφαρμογήν εϊς τήν 
μεταφοράν σιτηρών υπό δλων τών πλοίων έπί τών οποίων οί παρόντες Κανονισμοί 
εφαρμόζονται. 

Κανονισμός 2. 
'Ορισμός. 

Ό δρος «σιτηρά» περιλαμβάνει τόν σΐτον, τόν άραβόσιτον, τήν βρώμην, τήν 
σήκαλην, τήν κριθήν, τήν δρυζαν, τους έρεβίνθους καΙ τους σπόρους. 

Κανονισμός 3. 
Διευθέτησις. 

"Οταν φορτώνωνται σιτηρά είς εν πλοϊον, θά λαμβάνωνται δλαι αί άναγκαΐαι 
και εύλογοι προφυλάξεις ίνα εμποδίζεται ή μετατόπισις τών σιτηρών. Έάν κύτος 
φορτίου ή διαμέρισμα είναι εξ ολοκλήρου πλήρες διά φορτίου σιτηρών χύμα, τα 
σιτηρά θά διευθετώνται κατά τρόπον τοιούτον, ώστε νά πληρούνται δλα τά κενά 
μεταξύ τών ζυγών και είς τάς πλευράς καί τά άκρα αύτοΰ. 
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Κανονισμός 4. 

Στοιβασία πεπληρωμένων κυτών φορτίου και διαμερισμάτων. 

'Υπό την έττιφύλαξιν των δρων τοΰ Κανονισμού 6 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου 
εάν εν κύτος ή εν διαμέρισμα είναι εξ ολοκλήρου πλήρες φορτίου σιτηρών χϋμα 
θά ύποδιαιρήται είτε δια διαμήκους διαφράγματος ή δια ξύλινων χωρισμάτων (shifting 
boards) κατά τον άξονα τοϋ πλοίου, ή εις άπόστασιν άπό τοϋ άξονος ούχι μεγα

λειτέραν τοϋ 5 τοις εκατόν τοϋ έξωτερικώς τών νομέων πλάτους τοϋ πλοίου, είτε 
διά διαμηκών διαφραγμάτων ή ξυλίνων χωρισμάτων εκτός τοϋ άξονος τοϋ πλοίου, 
ύπό τον δρον δτι ή άπόστασις μεταξύ αυτών δεν θά ύπερβαίνη τά 60 τοις εκατόν 
τοϋ έξωτερικώς τών νομέων πλάτους τοϋ πλοίου και δτι ε'ις την τελευταίαν ταύτην 
περίπτωσιν θά προβλέπωνται τροφοδοτικά στόμια επαρκών διαστάσεων εις τάς 
πλευράς και εις διαστήματα μετρούμενα κατά το διάμηκες ούχι μεγαλύτερα τών 
25 ποδών (ή 7,62 μέτρων), τά δε τελευταία εις τά άκρα στόμια διευθετήσεως θά 
κείνται εις άπόστασιν ουχί μεγαλυτέραν τών 12 ποδών (ή 3,66 μέτρων) άπό τά 
εγκάρσια διαφράγματα. Έν πάση περιπτώσει τά διαμήκη διαφράγματα ή τά ξύλινα 
χωρίσματα θά είναι καταλλήλως κατεσκευασμένα και σιτοστεγή και μετά καταλλήλων 
συμπληρωμάτων είς τά μεταξύ τών ζυγών κενά. 'Εντός τών κυτών, τά διαμήκη 
διαφράγματα ή τά ξύλινα χωρίσματα θά έκτείνωνται προς τά κάτω, άπό της κάτω 
όψεως τοϋ καταστρώματος κατά μίαν άπόστασιν τουλάχιστον ϊσην προς το £ν 
τρίτον τοϋ βάθους τοϋ κύτους, ή 8 ποδών (ή 2,44 μέτρων), οιαδήποτε είναι ή μεγα

λύτερα. Είς τά διαμερίσματα εντός τών ύποφραγμάτων και τών ύπερκατασκευών 
θά έκτείνωνται άπό καταστρώματος εϊς κατάστρωμα. Είς πάσας τάς περιπτώσεις 
τά διαμήκη διαφράγματα ή τά ξύλινα χωρίσματα θά έκτείνωνται μέχρι τοϋ ανωτέρου 
μέρους τών τροφοδοτικών στομίων τοϋ κύτους ή τοϋ διαμερίσματος εντός τοϋ 
οποίου κείνται. 

Έν περιπτώσει πλοίων φορτωμένων διά φορτίου σιτηρών χϋμα, πλην τοϋ 
φορτίου λιναρόσπορου, είς τά όποια το μετακεντρικόν ϋψος (μετά την διόρθωσιν 
της επιδράσεως της ελευθέρας επιφανείας τών υγρών εντός τών δεξαμενών) διατη

ρείται καθ'δλην την διάρκειαν τοϋ ταξιδιού ούχι μικρότερον τών 12 δακτύλων 
(ή 0,3 Ι μέτρων), διά την περίπτωσιν πλοίων μετά ενός ή δύο καταστρωμάτων και 
ούχ'ι μικρότερον τών 14 δακτύλων (ή 0.36 μέτρων) εϊς την περίπτωσιν τών άλλων 
πλοίων, δεν απαιτείται νά τοποθετοϋνται διαμήκη διαφράγματα ή ξύλινα χωρίσματα : 

(α) Κάτωθεν ενός τροφοδοτικού στομίου και εντός αποστάσεως 7 ποδών 
(ή 2,13 μέτρων) πέριξ τούτου, αλλά μόνον εις την περιοχήν ενός στομίου 
κύτους, έά,ν το τροφοδοτικόν τοΰτο στόμιον περιέχη, ή εάν δλα τά τροφοδο
τικά στόμια τά τροφοδοτοϋντα συλλογικώς εν διαμέρισμα περιέχουν 
ουχί όλιγώτερον τών 5 τοις εκατόν της ποσότητος τών σιτηρών τών 
φορτωθέντων εϊς το ύπ' αυτών τροφοδοτούμενον διαμέρισμα. 

(β) 'Εντός τροφοδοτικών στομίων άτινα πληρούν τάς απαιτήσεις της παρα
γράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού καΐ άτινα έχουν διαστάσεις τοιαύτας, 
ώστε ή ελευθέρα επιφάνεια τών σιτηρών θά παραμένη εντός τών τροφο
δοτικών στομίων καθ' δλον το διάστημα τοϋ ταξιδιού, λαμβανομένης 
ύπ' δψιν της κατακαθίσεως τών σιτηρών, ανερχομένης εϊς το 2 τοις εκατόν 
τοΰ δγκου τοΰ τροφοδοτούμενου διαμερίσματος καΐ της μετατοπίσεως 
της ελευθέρας επιφανείας τών σιτηρών κατά 12 μοίρας ως προς το όρι
ζόντιον. Εϊς την περίπτωσιν ταύτην, τά δυνατά αποτελέσματα της ανω
τέρω μετατοπίσεως τών ελευθέρων επιφανειών τών σιτηρών εντός τών 
τροφοδοτικών στομίων θά λαμβάνωνται ύπ' δψιν κατά τόν ύπολογισμόν 
τοΰ προαναφερθέντος μετακεντρικοϋ ϋψους. 
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(γ) Είς τήν περιοχήν στομίου κύτους δττου τα χΟμα σιτηρά, κάτωθεν τοΰ 
στομίου κύτους έχουν διευθετηθή είς σχήμα λεκάνης, καλώς έστοιβαγμένα 
μέχρι τοΰ καταστρώματος, πέραν τοΰ στομίου κύτους, και καλύπτονται 
δια σιτηρών εϊς σάκκους ή δι ' άλλου καταλλήλου φορτίου είς σάκκους 
μέχρι ϋψους, είς το κέντρον τής λεκάνης ουχί μικρότερον τών 6 ποδών 
(ή 1,83 μέτρων) ύττερ τήν έττιφάνειαν τών χϋμα σιτηρών (μετρούμενον 
κάτωθεν τής γραμμής καταστρώματος). Τα σιτηρά είς σάκκους ή το 
έτερον κατάλληλόν φορτίον είς σάκκους θά πληρούν το στόμιον κύτους 
και τήν κάτωθι αύτου λεκάνη ν κάί θά στοιβάζωνται καλώς καΐ εν επαφή 
προς το κατάστρωμα, τά διαμήκη διαφράγματα, τά μεσόζυγα τοΰ στομίου 
κύτους, και τά διάτοιχα καί τά παράτοιχα του στομίου. 

Κανονισμός 5. * 

Στοιβασία τών μερικώς πεπληρωμένων κυτών και διαμερισμάτων. 

Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού 6 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, 
εάν κύτος ή διαμέρισμα είναι μερικώς πεπληρωμένον διά σιτηρών χΰμα :— * 

(α) Θά ύποδιαιρήται διά διαμήκους διαφράγματος ή διά ξυλίνων χωρισμάτων 
(shifting boards) κατά τον άξονα τοΰ πλοίου ή είς άπόστασιν άπό τοΰ 
άξονος ούχι μεγαλυτέραν τών 5 τοις εκατόν τοΰ έξωτερικώς τών νομέων 
πλάτους τοΰ πλοίου, είτε διά διαμηκών διαφραγμάτων ή ξυλίνων χωρι
σμάτων έκτος τοΰ άξονος τοΰ πλοίου, υπό τον δρον δτι ή μεταξύ των 
άπόστασις δεν θά ύπερβαίνη τά 60 τοις εκατόν τοΰ έξωτερικώς τών 
νομέων πλάτους τοΰ πλοίου. Έν πάση περιπτώσει τά διαμήκη διαφράγ
ματα ή τά ξύλινα χωρίσματα θά εΐναι καταλλήλως κατεσκευασμένα και 
θά έκτείνωνται άπό τοΰ πυθμένος τοΰ κύτους ή άπό τοΰ καταστρώματος, * 
αναλόγως τής περιπτώσεως, είς ϋψος ούχι μικρότερον τών 2 ποδών 
(ή 0,61 μέτρων) υπέρ τήν έπιφάνειαν τών χΰμα σιτηρών. 

Προβλέπεται δτι, εξαιρέσει τής; περιπτώσεως κυτών μερικώς πεπλη
ρωμένων διά λιναρόσπορου χΰμα, διαμήκη διαφράγματα ή ξύλινα χωρί * 
σματα δεν απαιτείται νά τοποθετούνται εις τήν περιοχήν τοΰ στομίου 
κύτους εις τήν περίπτωσιν πλοίων εις τά όποια το μετακεντρικόν ϋψος 
(μετά τήν διόρθωσιν τής επιδράσεως τής ελευθέρας επιφανείας τών υγρών 
εντός τών δεξαμενών) διατηρείται καθ δλην τήν διάρκειαν τοΰ ταξιδιού 
ούχι μικρότερον τών 12 δακτύλων (ή 0.31 μέτρων) διά πλοία μετά ενός 
ή δύο καταστρωμάτων και ούχι μικρότίιρον τών 14 δακτύλων (ή 0,36 
μέτρων) διά τήν περίπτωσιν άλλων πλοίων. 

» 
(β) Τά σιτηρά χΰμα θά ίσοπεδοϋνται και θά καλύπτωνται ύπό σιτηρών είς 

σάκκους ή άλλου καταλλήλου φορτίου, καλώς έστοιβαγμένων, εις 
ϋψος ούχι μικρότερον τών 4 ποδών (ή 1,22 μέτρων) άνωθεν τών σιτηρών 
χΰμα εντός τών χώρων τών ΰποδιαιρουμένων ύπό του διαμήκους δια * 
φράγματος ή τών ξυλίνων χωρισμάτων και ούχι μικρότερον τών 5 ποδών 
(ή 1,52 μέτρων) εντός τών μή ύποδιαιρουμένων χωρών. Τά σιτηρά είς 
σάκκους ή έτερον κατάλληλόν φορτίον θά ύποβαστάζωνται έπι καταλλήλων 
δαπέδων τοποθετουμένων εφ' δλης τής επιφανείας τών σιτηρών χΰμα. 
Τά δάπεδα ταύτα θά συνίστανται είτε εκ δοκίδων άπεχουσών μεταξύ των 
ούχι περισσότερον τών 4 ποδών (ή 1,22 μέτρων) και έξ έπηγκενίδων 
πάχους Ι δακτύλου (ή 25 χιλιοστομέτρων) τοποθετουμένων έπ* αυτών 
και αϊτινες θά απέχουν μεταξύ των ουχί περισσότερον τών 4 δακτύλων ^ 
(ή 0,1 μέτρων), είτε έκ στερεάς διαχωριστικής οθόνης με καταλλήλους 
επικαλύψεις. 
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Κανονισμός 6. 
'Εξαιρέσεις εις τάς απαιτήσεις διαμηκών διαφραγμάτων. 

Ή τοποθέτησις διαμηκών διαφραγμάτων ή ξύλινων χωρισμάτων συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τών Κανονισμών 4 και 5 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, δεν θά 
άπαιτήται :— 

(α) ΕΊς εν κατώτερον κύτος (ό δρος ούτος περιλαμβάνει επίσης το κατώτερον 
μέρος τοΰ κύτους πλοίου μετά ενός καταστρώματος), εάν τό φορτίον 
χΟμα εντός αυτοΰ δεν ύπερβαίνη τό εν τρίτον της χωρητικότητος του 
κύτους, ή τό ήμισυ τής χωρητικότητος του κατωτέρου τούτου κύτους 
δταν τό κατώτερον κύτος υποδιαιρείται υπό σήραγγος ατράκτου. 

(β) Είς οιονδήποτε χώρον εντός ύποφράγματος ή ύπερκατασκευάσματος, 
υπό τον δρον δτι είς τάς πλευράς τοΰ πλοίου θά υπάρχη καλώς έστοι
βαγμένον φορτίον ciηρών είς σάκκους ή ετέρου καταλλήλου φορτίου 
είς πλάτος έπι έκαστης πλευράς ουχί μικρότερου τών 20 τοις εκατόν τοΰ 
πλάτους του πλοίου και κατά τό μήκος τών χώρων τούτων. 

(γ) Είς τά μέρη εκείνα τών χώρων όπου τό μέγιστον πλάτος του ΰπερθεν αυτών 
καταστρώματος δεν υπερβαίνει τό ήμισυ του έξωτερικώς τών νομέων 
πλάτους τοΰ πλοίου. 

Κανονισμός 7. 
Τροφοδοτικά Στόμια. 

(α)—(i) Πάν κύτος ή διαμέρισμα τό όποιον είναι εξ ολοκλήρου πλήρες δια 
φορτίου χύμα, θά τροφοδοτήται διά καταλλήλως τοποθετημένων και καλώς 
κατεσκευασμένων τροφοδοτικών στομίων, εξαιρέσει τών άλλως διά τής 
παραγράφου (γ) τοΰ Κανονισμού 4 και τών Κανονισμών 8 και 12 τοΰ 
παρόντος Κεφαλαίου προβλεπομένων, εϊς τοιούτον τρόπον ώστε νά εξα
σφαλίζεται ελευθέρα ροή τών σιτηρών εκ τοΰ τροφοδοτικού στομίου είς 
δλα τά μέρη τοΰ κύτους ή τοΰ διαμερίσματος. 

(ϋ) "Εκαστον τροφοδοτικόν στόμιον θά περιέχη ουχί όλιγώτερον τοΰ 2 τοις 
εκατόν τής ποσότητος τών σιτηρών χύμα τών φορτωθέντων είς τό μέρος 
τούτο τοΰ κύτους ή Τοΰ διαμερίσματος τό όποιον τροφοδοτεί, εξαιρέσει 
τών άλλως διά τής παραγράφου (α) του Κανονισμού 4 τοΰ παρόντος Κεφα
λαίου προβλεπομένων. 

(β) "Οταν σιτηρά χΰμα μεταφέρωνται εντός δεξαμενών κύτους κατεσκευασμένων 
πρωτίστως διά τήν μεταφοράν υγρών, είς τάς οποίας εφαρμόζεται ή παράγραφος (γ) 
τοΰ Κανονισμού 6 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, ή είναι ύποδιηρημέναι δι' ενός ή 
περισσοτέρων μονίμων χαλύβδινων διαφραγμάτων σιτοστεγώς κατεσκευασμένων, 
τά τροφοδοτικά στόμια δύνανται νά παραλείπωνται έάν αί δεξαμενάί και τά στόμια 
τών δεξαμενών είναι έξ ολοκλήρου πλήρη και τά καλύμματα τών στομίων καλώς 
ήσφαλισμένα. 

Κανονισμός 8. 
Ενιαία Φόρτωσις. 

Προς τον σκοπόν εφαρμογής τών Κανονισμών 4 καΐ 7 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου 
τά κατώτερα κύτη καΐ οί υπερκείμενοι τούτοις χώροι ύποφραγμάτων δύνανται νά 
φορτώνωνται ένιαίως ώς εν διαμέρισμα ύπό τους ακολούθους δρους :— 

(α) Διαμήκη διαφράγματα ή ξύλινα χωρίσματα θά τοποθετούνται άπό κατα
στρώματος είς κατάστρωμα εντός τοΰ ύποφράγματος πλοίου έχοντος δύο 
καταστρώματα. Είς πάσας τάς άλλας περιπτώσεις τά διαμήκη δια
φράγματα ή τά ξύλινα χωρίσματα θά τοποθετούνται είς τό άνώτερον εν 
τρίτον τοΰ ολικού βάθους τών κοινών χώρων. 
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(β) "Ινα εξασφαλίζεται ή επαρκής ροή τών σιτηρών, δλοι οι χώροι δέον να 
πληρούν τάς απαιτήσεις τοϋ Κανονισμού 9 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, 
νά προβλέπωνται δε ανοίγματα είς τάς πλευράς τοϋ καταστρώματος τοϋ 
κειμένου αμέσως κάτωθεν τοϋ ανωτάτου καταστρώματος πρώραθεν 
καί πρύμνηθεν τών άκρων τών στομίων κυτών, ώς θά είναι αναγκαΐο.ν 
ϊνα επιτυγχάνεται εν συνδυασμώ μετά τών στομίων κυτών μία μεγίστη 
άπόστασις τροφοδοτήσεως ουχί μεγαλύτερα τών 8 ποδών (ή 2,44 μέτρων) 
μετρούμενη κατά το διάμη'κες τοϋ πλοίου. 

Κανονισμός 9. 
Διευθέτησις και φόρτωσις είς σάκκους εντός τών ακραίων χώρων. 

"Οταν ή κατά το διάμηκες τοϋ πλοίου μετρούμενη άπόστασις άπό οιουδήποτε 
μέρους κύτους ή διαμερίσματος μέχρι τοϋ πλησιέστερου τροφοδοτικού στομίου 
ύπερβαίνη τους 25 πόδας (ή 7,62 μέτρα), θά ίσοπεδοϋνται τά χϋμα σιτηρά εις τους 
ακραίους χώρους τους πέραν τών 25 ποδών (ή 7,62 μέτρων) άπό τοϋ πλησιέστερου 
τροφοδοτικού στομίου είς βάθος τουλάχιστον 6 ποδών (ή 1,83 μέτρων) κάτωθεν 
τοϋ καταστρώματος και οί ακραίοι χώροι θά πληρούνται διά σιτηρών εις σάκκους 
τοποθετημένους επί καταλλήλου δαπέδου, ώς απαιτείται ύπό της παραγράφου (β) 
τοϋ Κανονισμού 5 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου. 

Κανονισμός 10. 
Φορτίον χϋμα εντός ύποφραγμάτων καί ύπερκατασκευασμάτων. 

Σιτηρά χϋμα δεν θά μεταφέρωνται άνωθεν καταστρώματος, εντός τοΰ ύποφράγμα
τος πλοίου μετά δύο καταστρωμάτων ή είς το άνώτατον ύπόφραγμα πλοίου έχοντος 
περισσότερα τών δύο καταστρωμάτων, ειμή μόνον ύπό τους κάτωθι όρους : 

(α) Τά σιτηρά χϋμα ή άλλο φορτίον θά στοιβάζωνται εϊς τοιούτον τρόπον ώστε 
νά εξασφαλίζεται ή μεγίστη ευστάθεια. Είς πάσας τάς περιπτώσεις, είτε θά διατη
ρήται μετακεντρικόν ϋψος (μετά τήν διόρθωσιν εκ της επιδράσεως της ελευθέρας 
επιφανείας τών εντός τών δεξαμενών υγρών) καθ' δλον τό ταξίδιον, ουχί μικρότερον 
τών 12 δακτύλων (ή 0,31 μέτρων) είς τήν περίπτωσιν πλοίων μετά ενός ή δύο κατασ
τρωμάτων και 14 δακτύλων (0,36 μέτρων) είς τήν περίπτωσιν άλλων πλοίων, είτε 
έναλλακτικώς, ή ολική ποσότης τών σιτηρών χϋμα ή ετέρου φορτίου, μεταφερο
μένου άνωθεν καταστρώματος, είς τους χώρους τοϋ ύποφράγματος πλοίου μετά 
δύο καταστρωμάτων ή εϊς τους χώρους τοϋ ανωτάτου ύποφράγματος πλοίου 
έχοντος περισσότερα τών δύο καταστρωμάτων, δεν θά ύπερβαίνη τά 28 τοις εκατόν 
κατά βάρος τοΰ ολικού φορτίου κάτωθεν τοϋ ύποφράγματος, εφ' δσον ό πλοίαρχος 
πεισθή δτι τό πλοΐον θά έχη επαρκή εύστάθειαν καθ* δλον τό ταξίδιον. Τό δριον 
τών 28 τοις εκατόν, τό ανωτέρω καθοριζόμενον, δεν θά εφαρμόζεται δταν τό μετα
φερόμενον φορτίον χϋμα άνωθεν καταστρώματος ή εντός τοϋ ανωτάτου ύποφράγμα
τος είναι βρώμη, κριθή ή βαμβακόσπορος. 

(β) Ή επιφάνεια καταστρώματος οιουδήποτε μέρους τών εϊς τον παρόντα 
Κανονισμόν αναφερομένων χώρων, τό οποίον περιέχει σιτηρά χϋμα και τό όποιον 
είναι μερικώς μόνον πεπληρωμένον, δεν θά ύπερβαίνη τους 1.000 τετραγωνικούς 
πόδας (ή 93 τετραγωνικά μέτρα), καί 

(γ) "Ολοι οί είς τον παρόντα Κανονισμόν αναφερόμενοι χώροι είς τους όποιους 
στοιβάζονται σιτηρά χύμα θά υποδιαιρούνται δι' εγκαρσίων διαφραγμάτων κατά 
διαστήματα ούχι μεγαλύτερα τών 100 ποδών (ή 30,5 μέτρων). "Οταν ή άπόστασις 
αΟτη εΐναι μεγαλύτερα ό επί πλέον χώρος θά πληρούται εξ ολοκλήρου διά σιτηρών 
είς σάκκους ή άλλου καταλλήλου φορτίου. 

Κανονισμός 11. 
Περιορισμός αριθμού μερικώς πεπληρωμένων κυτών καί διαμερισμάτων. 

'Εκτός της περιπτώσεως πλοίων είς τά όποια τό μετακεντρικόν ϋψος (κατόπιν 
διορθώσεως εκ της επιδράσεως της ελευθέρας επιφανείας τών υγρών είς τάς 
δεξαμενάς) διατηρείται καθ'δλον τό ταξίδιον ούχι μικρότερον τών 12 δακτύλων 
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(ή 0,31 μέτρων) εις την περίπτωσιν πλοίων μετά ενός η δύο καταστρωμάτων και 
ούχι μικρότερον τών 14 δακτύλων (ή 0,36 μέτρων) είς την περίπτωσιν άλλων πλοίων, 
δέν θα πληρούνται μερικώς διά σιτηρών χύμα περισσότερα τών δύο κυτών ή' 
διαμερισμάτων, έτερα δμως κύτη ή διαμερίσματα δύνανται νά πληρούνται μερικώς 
διά σιτηρών χϋμα εάν πληρούνται μέχρι του καταστρώματος διά σιτηρών είς σάκκους 
ή ετέρου καταλλήλου υλικού. Προς τον σκοπόν εφαρμογής του παρόντος Κανο
νισμού : 

(α) 'Υπερκείμενα ύποφράγματα θά θεωρούνται ώς χωριστά διαμερίσματα 
και χωριστά από παντός κατωτέρου κύτους υποκειμένου αύτοΐς. 

(β) Τά τροφοδοτικά στόμια και οί μερικώς πεπληρωμένοι χώροι οί αναφερό
μενοι είς τήν παράγραφον (β) τοϋ Κανονισμού 10 του παρόντος Κεφαλαίου δέν 
θά θεωρούνται ώς διαμερίσματα, και 

(γ) Κύτη ή διαμερίσματα έφωδιασμένα δι* ενός ή περισσοτέρων διαμηκών 
σιτοστεγών διαιρέσεων θά θεωρούνται ώς εν κύτος ή διαμέρισμα. 

Κανονισμός 12. 
Στοιβασία ειδικώς καταλλήλων πλοίων. 

(α) Παρά τάς είς τους Κανονισμούς 4 μέχρι 11 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου περι
λαμβανόμενος διατάξεις, σιτηρά χύμα δύνανται νά μεταφέρωνται χωρίς νά πληρούν
ται αϊ δι' αυτών καθοριζόμενοι απαιτήσεις, είς πλοία ϋτινα έχουν κατασκευασθή 
μετά δύο ή περισσοτέρων κατακόρυφων ή κεκλιμένων διαμηκών σιτοστεγών 
διαιρέσεων, καταλλήλως διατεταγμένων Ινα περιορίσουν τήν έπίδρασιν πάσης 
εγκάρσιας μετατοπίσεως τών σιτηρών, ύπό τους ακολούθους δρους : 

(i) "Οσον το δυνατόν περισσότερα κύτη και διαμερίσματα θά είναι πλήρη 
και καλώς διευθετημένα. 

(ϋ) Διά πάντα προβλεπόμενον τρόπον στοιβασίας, το πλοϊον δέον νά μή λάβη 
κλίσιν μεγαλυτέραν τών 5 μοιρών είς οιονδήποτε στάδιον τοΰ ταξιδιού 
εάν : 

(Ι) εις τά κύτη ή διαμερίσματα ατινα έχουν καλώς διευθετηθή μέχρι 
πληρώσεως ή επιφάνεια τών σιτηρών κατακαθίζει κατά 2 τοις 
εκατόν κατ* δγκον εκ της αρχικής επιφανείας και μετατοπίζεται 
κατά γωνίαν 12 μοιρών ως προς τήν άρχικήν έπιφάνειαν κάτωθεν 
δλων τών περικλειόντων ορίων τά κύτη ταύτα και τά διαμερίσματα, 
ατινα έχουν κλίσιν μικροτέραν τών 30 μοιρών ώς προς τήν όριζόν
τιον, καΐ 

(2) είς τά μερικώς πεπληρωμένα κύτη ή διαμερίσματα, αί ελεύθεροι 
έπιφάνειαι κατακαθίζουν και μετατοπίζονται ώς είς το εδάφιον (ϋ) 
(Ι) τής παρούσης παραγράφου ή κατά μεγαλυτέραν γωνίαν ήτις 
κρίνεται αναγκαία ύπό τής 'Αρχής, ή ύπό Συμβαλλομένου Κράτους 
εξουσιοδοτουμένου ύπό τής 'Αρχής, και αί έπιφάνειαι τών σιτηρών 
εάν αύται έχουν ύπερστοιβαχθή συμφώνως προς τον Κανονισμόν 5 
τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, μετατοπίζονται κατά γωνίαν 8 μοιρών 
ώς προς τάς αρχικώς ϊσοπεδοθείσας επιφανείας. Έν τή εφαρμογή 
τοΰ εδαφίου (ίι) τής παρούσης παραγράφου τά ξύλινα χωρίσματα, 
εάν τοποθετηθούν, θά θεωρούνται ώς μειοϋντα τήν έγκαρσίαν 
μετατόπισιν τής επιφανείας τών σιτηρών. 

(iii) Ό πλοίαρχος εφοδιάζεται διά σχεδιαγράμματος φορτώσεως σιτηρών 
περιλαμβάνοντος τάς ακολουθητέας διατάξεις στοιβασίας και ενός τεύχους 
στοιχείων ευσταθείας αμφοτέρων εγκεκριμένων ύπό τής 'Αρχής ή ύπό 
τοΰ Συμβαλλομένου Κράτους κατ' έξουσιοδότησιν τής 'Αρχής, δεικνύοντος 
τάς συνθήκας ευσταθείας επί τών οποίων βασίζονται οί εϊς το εδάφιον (ϋ) 
τής παρούσης παραγράφου διδόμενοι υπολογισμοί. 
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(β) Ή Αρχή, ή εν Συμβαλλόμενον Κράτος κατ' έξουσιοδότησιν της 'Αρχής, 
θα καθορίζη τα μέτρα ατινα δέον να λαμβάνωνται προς παρεμπόδισιν τής μετατο
πίσεως εις δλας τάς αλλάς συνθήκας φορτώσεως των πλοίων των κατασκευασθέντων 
συμφώνως προς τήν παράγραφον (α) του παρόντος Κανονισμού, και ατινα πληρούν 
τάς απαιτήσεις τών εδαφίων (ϋ) και (iii) τής παραγράφου ταύτης. 

(γ) Ή 'Αρχή ή εν συμβαλλόμενον Κράτος έξουσιοδοτημένον ύπό τής 'Αρχής, 
θα καθορίζη τα μέτρα ατινα θα λαμβάνωνται προς παρεμπόδισιν τής μετατοπίσεως 
εις πλοΐον οιασδήποτε άλλης κατασκευής τό όποιον πληροί τάς απαιτήσεις τών 
εδαφίων (ϋ) και (iii) τής παραγράφου (α) τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

Κανονισμός 13. 
Δεξαμεναι θαλασσέρματος. 

Αί δεξαμεναι διπυθμένων αί χρησιμοποιούμενοι προς έξασφάλισιν τής ευστα
θείας, τής απαιτουμένης ε'ις πλοία φορτώνοντα σιτηρά χύμα, θά έχουν κατάλληλον 
διαμήκη στεγανήν ΰποδιαίρεσιν, εκτός εάν τό πλάτος τής δεξαμενής, μετρούμενον 
εϊς τό ήμισυ τοϋ μήκους αυτής, δέν ύπερβαίνη τά 60 τοις εκατόν τοϋ έξωτερικώς 
τών νομέων πλάτους τοϋ πλοίου. 

Κανονισμός 14. 
Σιτηρά ε'ις σάκκους. 

Τά σιτηρά εις σάκκους θά μεταφέρωνται εντός εϊς καλήν κατάστασιν σάκκων, 
οϊτινες θά είναι καλώς πεπληρωμένοι και μετ' ασφαλείας κλειστοί. 

Κανονισμός 15. 
Διαγράμματα φορτώσεως σιτηρών. 

(α) Διάγραμμα φορτώσεως σιτηρών ενός πλοίου, έγκεκριμένον είτε ύπό τής 
'Αρχής είτε υπό τοΰ Συμβαλλομένου Κράτους κατ' έξουσιοδότησιν τής 'Αρχής, 
θά γίνεται παραδεκτόν ύπό άλλων συμβαλλομένων Κρατών ώς άπόδειξις δτι, δταν 
τό πλοΐον φορτώνεται συμφώνως προς τά διαγράμματα ταϋτα, ανταποκρίνεται 
προς τάς απαιτήσεις τοΰ παρόντος Κεφαλαίου ή προς τάς ισοδυνάμους διατάξεις 
αΐτινες έγένοντο παραδεκτά! συμφώνως προς τον Κανονισμόν 5 τοϋ Κεφαλαίου Ι. 

(β) Τό διάγραμμα τοϋτο θά εγκρίνεται άφοΰ ληφθοϋν ύπ' όψιν αί απαιτήσεις 
τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, αϊ διάφοροι συνθήκαι φορτώσεως κατά τον άπόπλουν 
και τον κατάπλουν και ή ευστάθεια τοΰ πλοίου. Τοϋτο θά καθορίζη τά κύρια 
χαρακτηριστικά τών χρησιμοποιουμένων μέσων προς παρεμπόδισιν τής μετατοπί
σεως τοϋ φορτίου. 

(γ) Τό λεκτικόν τοΰ διαγράμματος τούτου θά είναι εις μίαν ή περισσότερος 
γλώσσας, έκ τών οποίων ή μία θά είναι μία εκ τών γλωσσών τής Συμβάσεως. 

(δ) 'Αντίγραφαν τοϋ διαφράγματος τούτου θά χορηγήται είς τον πλοίαρχον 
τοΰ πλοίου, δστις θά παρουσιάζη τοϋτο προς ελεγχον είς τάς αρμοδίας αρχάς 
τοϋ λιμένος είς τον όποιον λαμβάνει χώραν ή φόρτωοις, εάν τοΰ ήθελε ζητηθή. 

(ε) Έν αναμονή τής αποδοχής διεθνών κανονισμών σχετικών προς τήν άντοχήν 
τών μέσων συγκρατήσεως τών σιτηρών και τήν πρόβλεψιν τροφοδοτικών οπών 
έπι τών τοιχωμάτων τών στομίων τών κυτών, πάν πλοΐον φορτώνον σιτηρά, τό 
όποιον δεν παρουσιάζει διάγραμμα φορτώσεως σιτηρών έγκεκριμένον ύπό τής 
'Αρχής, θά φορτώνη συμφώνως προς λεπτομερείς κανόνας, εκδοθέντος προς 
συμπλήρωσιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Κεφαλαίου, ύπό τοΰ Συμβαλλομένου 
Κράτους τής χώρας εϊς τήν οποίαν κείται ό λιμήν φορτώσεως. 

Κανονισμός 16. 
'Εξαιρέσεις δι* ώρισμένα ταξίδια. 

Ή 'Αρχή, ή ε'ν Συμβαλλόμενον Κράτος έξουσιοδοτημένον ύπό τής 'Αρχής, 
έάν κρίνη δτι τό φύσει προστατευμένο ν τών περιοχών και αί συνθήκαι τοϋ ταξι
διού είναι τοιαΰται ώστε νά καθιστούν τήν έφαρμογήν μιας οιασδήποτε απαιτήσεως 
τών Κανονισμών 3 μέχρι 15 τοΰ παρόντος Κεφαλαίου μή ευλογον ή μή άναγκαίαν. 
δύναται νά άπαλλάξη τών ιδιαιτέρων τούτων απαιτήσεων μεμονωμένα πλοία ή 
κατηγορίας πλοίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Κανονισμός Ι. 

'Εφαρμογή. 

(α) 'Εκτός εάν άλλως ρητώς προβλέπεται, το Κεφάλαιον τοΰτο εφαρμόζεται 
εϊς την μεταφοράν επικινδύνων εμπορευμάτων εφ' δλων των πλοίων εις τα όποια 
οί παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται. 

(β) Αί διατάξεις τοΟ παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται εις τά εφόδια 
και εις τά υλικά έξαρτισμοϋ τοϋ πλοίου ή εϊς τά ιδιαίτερα φορτία τά μεταφερόμενα 
επί πλοίων ειδικώς κατεσκευασμ*νων ή εξ ολοκλήρου μετεσκευασμένων διά τον 
σκοπόν τοϋτον, καθώς τά δεξαμενόπλοια. 

(γ) Ή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων απαγορεύεται, έκτος εάν έκτε
λήται συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου. 

(δ) Διά την συμπλήρωσιν τών διατάξεων τοΟ παρόντος Κεφαλαίου, εκαστον 
Συμβαλλόμενον Κράτος θά έκδώση ή θά προκαλέση την εκδοσιν λεπτομερών 
οδηγιών διά την ασφαλή συσκευασίαν και την στοιβασίαν ώρισμένων επικινδύνων 
εμπορευμάτων ή κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων, αί όποΐαι όδηγίαί θά 
περιλαμβάνουν τάς αναγκαίας προφυλάξεις έν σχέσει προς τά άλλα φορτία. 

Κανονισμός 2. 

Κατάταξις. 

Τά επικίνδυνα εμπορεύματα θά υποδιαιρούνται εις τάς ακολούθους κλάσεις : 
Κλάσις Ι 
Κλάσις 2 
Κλάσις 3 
Κλάσις 4 (α) 
Κλάσις Λ (β) 
Κλάσις 4 (γ) 

Κλάσις 5 (α) 
Κλάσις 5 (β) 
Κλάσις 6 (α) 
Κλάσις 6 (β) 
Κλάσις 7 
Κλάσις 8 
Κλάσις 9 

— Εκρηκτικά! ΰλαι. 
— 'Αέρια : πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλελυμένα ύπό πίεσιν. 
— Εύφλεκτα υγρά. 
— Εύφλεκτα στερεά. 
— Εύφλεκτα στερεά ή ΰλαι υποκείμενοι είς άπότομον άνάφλεξιν. 
— Εύφλεκτα στερεά, ή ύλαι αΐτινες ερχόμενοι έν επαφή μετά τοϋ ύδα

τος αναπέμπουν εύφλεκτα αέρια. 
— 'Οξειδωτικά! ΰλαι. 
— 'Οργανικά υπεροξείδια. 
— Δηλητηριώδεις (τοξικά!) ύλαι. 
— Μολυσματικά! ΰλαι. 
— Ραδιοενεργο! ύλαι. 
— Διαβρωτικά! ΰλαι. 
— Διάφοροι επικίνδυνοι ύλαι, ήτοι πάσα άλλη ϋλη διά την οποίαν ή 

πείρα έχει αποδείξει, ή δύναται νά άποδείξη, δτι είναι τοιαύτης 
επικινδύνου φύσεως ώστε θά έδει νά έφαρμόζωνται δι' αυτήν αί 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
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Κανονισμός 3. 
Συσκευασία. 

(α) Ή συσκευασία τών επικινδύνων εμπορευμάτων δέον δπως : 
(i) έχη καλώς έκτελεσθή και είναι εις καλήν κατάστασιν, 

(ϋ) είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε οιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια, μετά της 
οποίας το περιεχόμενον δύναται να ελθη είς έπαφήν, μη προσβάλλεται 
επικινδύνως υπό της μεταφερομένης Ολης, και 

(iii) δύναται να άντέχη εις τους συνήθεις κινδύνους φορτώσεως και μεταφοράς 
διά θαλάσσης. 

(β) "Οταν ή χρησιμοποίησις ύλικοϋ απορροφητικού ή προστατευτικού είναι 
συνήθης διά τήν συσκευασίαν τών υγρών εντός δοχείων, το ύλικόν τούτο πρέπει 
νά είναι: 

(i) ϊκανόν νά μειώνη τους κινδύνους τους οποίους το ύγρόν δύναται νά πρόκα
λέση, 

(ϋ) οϋτω τοποθετημένον ώστε νά προλαμβάνη τήν μετακίνησιν και νά εξασφα
λίζεται ή περικάλυψις τοϋ δοχείου, και 

(iii) επαρκούς ποσότητος ώστε, κατά το ευλόγως δυνατόν, νά απορροφά το 
ύγρόν εις περίπτωσιν θραύσεως τού δοχείου. 

(γ) Τά δοχεία τά περιέχοντα επικίνδυνα υγρά θά έχουν κενόν περιθώριον προς 
συμπλήρωσιν εϊς τήν θερμοκρασίαν πληρώσεως, επαρκές διά νά άντιμετωπίζη 
τήν ύψίστην θερμοκρασίαν κατά τήν διάρκειαν μεταφοράς ύπό κανονικός συνθήκας. 

(δ) Οί κύλινδροι ή τά σκεύη διά αέρια ύπό πίεσιν, θά είναι καταλλήλως κατε
σκευασμένα, δεδοκιμασμένα, συντηρημένα και κανονικώς πεπληρωμένα. 

(ε) Τά κενά δοχεία άτινα εϊχον προηγουμένως χρησιμοποιηθή διά τήν μετα
φοράν επικινδύνων εμπορευμάτων θά θεωρούνται και ταύτα ως επικίνδυνα εμπορεύ
ματα, εκτός εάν έχουν καθαρισθη και στεγνωθή, ή έχουν ασφαλώς κλεισθή, δταν 
ή φύσις της ουσίας τήν οποίαν περιεΐχον έπιτρέπη το κλείσιμον μετ' ασφαλείας. 

Κανονισμός 4. 
Σήμανσις και 'Επιγραφή. 

"Εκαστον δοχεϊον περιέχον έπικίνδυνον εμπόρευμα θά σημαίνεται διά της 
ακριβούς τεχνικής ονομασίας (δεν θά χρησιμοποιούνται όνομασίαι έμπορικαι) 
καϊ θά φέρη διακριτικήν έτικέτταν ή έπιγραφήν χρωματισμένην μέσω διάτρητου 
ελάσματος, είς τρόπον ώστε νά είναι καταφανής ή επικίνδυνος φύσις τοϋ εμπορεύ
ματος. "Εκαστον δοχεϊον θά φέρη τοιαύτην έπιγραφήν, έκτος τών δοχείων τών 
περιεχόντων χημικάς ουσίας συσκευασμένος είς περιωρισμένας ποσότητας άλλα 
αποτελούσας όμοΰ σημαντικήν ποσότητα φορτίου, και άτινα δύνανται νά στοιβά
ζωνται, φορτώνωνται και χαρακτηρίζωνται ώς μία μερίς. 

Κανονισμός 5. 
"Εγγραφα. 

(α) Είς δλα τά έγγραφα τά σχετικά με τήν μεταφοράν επικινδύνων εμπορευμάτων 
διά θαλάσσης είς ά αναγράφεται ή ονομασία των θά χρησιμοποιήται ή ακριβής 
τεχνική ονομασία τών εμπορευμάτων (δέν θά χρησιμοποιούνται έμπορικαι όνομα
σίαι) και θά δίδεται ακριβής περιγραφή συμφώνως προς τήν κατάταξιν τήν αναφε
ρομένη ν είς τόν Κανονισμόν 2 τού παρόντος Κεφαλαίου. 

(β) Τά ύπό τοϋ φορτωτοϋ καταρτιζόμενα φορτωτικά έγγραφα θά περιλαμβάνουν 
ή θά συνοδεύωνται ύπό πιστοποιητικού ή δηλώσεως δτι, το εμπόρευμα το προσφε
ρόμενον διά μεταφοράν είναι καταλλήλως συσκευασμένον, έχει σημανθή και φέρει 
έπιγραφήν και είναι είς καλήν κατάστασιν διά μεταφοράν. 
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{;) "Εκαστον πλοϊον μεταφέρόν επικίνδυνα εμπορεύματα θά έχη, είδικόν πίνακα 
ή δηλωτικόν αναφερόν, συμφώνως προς τόν Κανονισμον 2 τοΟ παρόντος Κεφαλαίου, 
τα επί τοϋ πλοίου επικίνδυνα εμπορεύματα και την θέσιν έπ'αύτοΰ. Δύναται 
να χρησιμοποιήται λεπτομερές διάγραμμα στοιβασίας δεικνύον κατά κλάσεις και 
καθορίζον την θέσιν όλων των επικινδύνων εμπορευμάτων επί τοϋ πλοίου, αντί 
τοϋ ανωτέρω ειδικού πίνακος η δηλωτικοΰ. . 

'■··,/. · ,*■' ' · Κανονισμός 6. > 
Προσωριναϊ εξαιρέσεις εκ τών Κανονισμών 4 καΐ 5. 

Συμβαλλόμενα Κράτη έχοντα ένοΐτοιημένον σύστημα κανόνων, σχετικών προς 
την δια ξηράς η δια θαλάσσης μεταφοράν επικινδύνων εμπορευμάτων και μη 
δυνάμενα ως εκ τούτου να εφαρμόσουν αμέσως τάς διατάξεις τών Κανονισμών 4 
και 5 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, δύνανται να επιτρέψουν παρεκκλίσεις εκ τών 
διατάξεων τών Κανονισμών τούτων διά χρονικήν περίοδον μη ύπερβαίνόυσαν 
τους 12 μήνας άπό της ημερομηνίας της ενάρξεως της Ισχύος της Συμβάσεως, 
ύπό τόν δρον δτι, τα επικίνδυνα εμπορεύματα, ως ταύτα κατατάσσονται εϊς τόν 
Κανονισμον 2 τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, θά έχουν την αυτήν κατάταξιν εις τά 
φορτωτικά έγγραφα και θά έχουν σημανθη αντιστοίχως. 

Κανονισμός 7. 
'Απαιτήσεις στοιβασίας. 

(α) 'Επικίνδυνα εμπορεύματα θά στοιβάζωνται ασφαλώς και καταλλήλως και 
συμφώνως προς τήν φύσιν τών εμπορευμάτων. Τά μή επιδεχόμενα άνάμιξιν 
εμπορεύματα, θά χωρίζωνται άπ' αλλήλων. 

(β) 'Εκρηκτικοί ύλαι (έκτος πυρομαχικών) αιτινες παρουσιάζουν σοβαρόν 
κίνδυνον, θά στοιβάζωνται εντός ειδικής αποθήκης ήτις θά παραμένη ασφαλώς 
κλειστή κατά τόν πλουν. Αί εκρηκτικοί αύται ύλαι θά χωρίζωνται άπό τους πυρο
κρουστήρας. Αί ήλεκτρικαί συσκευαί και τά ηλεκτρικά καλώδια τά κείμενα εντός 
οιουδήποτε διαμερίσματος εντός τοϋ οποίου μεταφέρονται εκρηκτικοί ύλαι, θά 
είναι τοιαύτης κατασκευής και θά χρησιμοποιούνται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε 
νά μειοΰται δ κίνδυνος πυρκαϊάς ή εκρήξεως. 

(γ) Τά αποδίδοντα επικίνδυνους ατμούς εμπορεύματα θά στοιβάζωνται εις 
χώρους καλώς αεριζόμενους ή επί τοϋ καταστρώματος. 

(δ) ΕΊς πλοία μεταφέροντα εύφλεκτα υγρά ή αέρια, θά λαμβάνωνται, εάν απαι
τητοί, ε'ιδικαί προφυλάξεις εναντίον πυρκαϊάς ή εκρήξεως. 

(?.) Ύλαι αΐτινες είναι υποκείμενοι εις άπότομον θέρμανσιν ή καϋσιν δεν θά 
μεταφέρωνται, έκτος εάν έχουν ληφθή κατάλληλοι προφυλάξεις προς πρόληψιν 
ενάρξεως πυρκαϊάς. 

Κανονισμός 8. 
'Εκρηκτικοί ύλαι έπί 'Επιβατηγών Πλοίων. 

(α) Αί ακόλουθοι εκρηκτικοί ύλαι μόνον δύνανται νά μεταφέρωνται έπί τών 
επιβατηγών πλοίων : 

(ΐ) Φυσίγγια και καψύλλια ασφαλείας, 
(ϋ) Μικραι ποσότητες εκρηκτικών υλών βάρους ουχί μεγαλειτέρου τών 20 

λιβρών (ή 9 χιλιόγραμμων) συνολικού καθαρού βάρους, 
(iii) Σήματα κινδύνου προς χρησιμοποίησιν ύπό τών πλοίων ή τών αεροσκαφών, 

εάν το όλικόν βάρος τών σημάτων τούτων δέν ύπερβαίνη τάς 2240 λίβρας 
(ή ίΟΙ6 χιλιόγραμμα), 

(iv) Πυροτεχνήματα μή επιδεκτικά απίθανου αποτόμου εκρήξεως, εξαιρέσει 
έπί τών πλοίων τών μεταφερόντων έπιβάτας καταστρώματος. 

(β) Παρά τάς διατάξεις της παραγράφου (aj τοϋ παρόντος Κανονισμού, δύνανται 
νά μεταφέρωνται επιπρόσθετοι ποσότητες ή τύποι εκρηκτικών υλών, έπί επιβατηγών 
πλοίων έπί τών οποίων εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ασφαλείας εγκεκριμένα ύπό 
Tf

K Αρχής· 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. 

' ... ΠΥΡΗΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΟΙΑ.. 

Κανονισμός L 
Εφαρμογή. 

Το παρόν Κεφάλαιον εφαρμόζεται εις δλα τα πυρηνοκίνητα πλοία, εξαιρέσει 
τών πολεμικών πλοίων. 

Κανονισμός 2. 
'Εφαρμογή τών άλλων Κεφαλαίων. 

Οι περιεχόμενοι εις τα άλλα Κεφάλαια Κανονισμοί της παρούσης Συμβάσεως 
εφαρμόζονται εις τά πυρηνοκίνητα πλοία, εκτός τών ύπό το0 παρόντος Κεφαλαίου 
έπιφερομένων μετατροπών. 

Κανονισμός 3. 
'Εξαιρέσεις. 

Πυρηνοκίνητον πλοΐον δεν θα δύναται να τύχη απαλλαγής εϊς ούδεμίαν περί
στασιν τών διατάξεων οιουδήποτε Κανονισμού της παρούσης Συμβάσεως. 

Κανονισμός 4. 
"Εγκρισις Εγκαταστάσεως Άντιδραστήρος. 

Ή μελέτη, ή κατασκευή, οί κανόνες τής εποπτείας και της συναρμολογήσεως της 
εγκαταστάσεως άντιδραστήρός, θα υπόκεινται είς την εγκρισιν και θα ίκανοποιοϋν 
την 'Αρχήν και θα λαμβάνωνται υπ' όψιν οί περιορισμοί οΐτινες θα επιβληθούν 
είς τάς επιθεωρήσεις λόγω τής παρουσίας ραδιενέργειας. . 

Κανονισμός 5. 
Καταλληλότης 'Εγκαταστάσεως Άντιδραστήρος δι* Ύπηρεσίαν επί πλοίου. 

Ή έγκατάστασις άντιδραστήρος θα μελετάται λαμβανομένων υπ'όψιν τών 
ειδικών συνθηκών υπηρεσίας επί πλοίου, τόσον ύπό συνήθεις, δσον καί ύπό εκτά
κτους περιστάσεις ναυσιπλοΐας. 

Κανονισμός 6. 
'Ασφάλεια εκ ραδιενέργειας. 

Ή 'Αρχή θα λαμβάνη μέτρα ίνα εξασφαλίζεται δτι δεν θά ύπάρχη αδικαιολόγητος 
ραδιενέργεια ή έτεροι κίνδυνοι εκ της πυρηνικής ενεργείας, εν πλω ή εντός λιμένος, 
διά το πλήρωμα, τους έπιβάτας, ή το κοινόν, ή τάς αρτηρίας ναυσιπλοΐας ή τάς 
προμηθείας τροφίμων ή ύδατος. 

Κανονισμός 7. 
"Εκθεσις'Ασφαλείας. 

(α) θ ά συντάσσεται "Εκθεσις 'Ασφαλείας επιτρέπουσα τήν έκτίμησιν τής εγκατα
στάσεως πυρηνικής ενεργείας καί τής ασφαλείας τοϋ πλοίου, ϊνα εξασφαλίζεται 
δτι δεν υπάρχει αδικαιολόγητος ραδιενέργεια ή έτεροι κίνδυνοι έ ν πλώ ή εντός 
λιμένος διά το πλήρωμα, τους έπιβάτας ή το κοινόν, ή τάς αρτηρίας ναυσιπλοΐας 
ή τάς προμηθείας τροφίμων ή ύδατος. 'Εάν ή 'Αρχή μένη ικανοποιημένη θά 
έγκρίνη τήν έκθεσιν ταύτην ασφαλείας ήτις θά τη ρήται. πάντοτε, ενημερωμένη. 

(β) Ή Έκθεσις 'Ασφαλείας θά τίθεται εγκαίρως εκ τών προτέρων είς τήν 
διάθεσιν τών Συμβαλλομένων Κρατών τών χωρών τάς οποίας πρόκειται νά έπι
σκεφθή πυρηνοκίνητον πλοΐον, εϊς τρόπον ώστε νά δύνανται ταϋτα νά έκτιμώσι 
τήν άσφάλειαν τοΰ πλοίου. 
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Κανονισμός 8. 
Έγχειρίδιον Λειτουργίας. 

Θα καταρτίζεται λεπτομερές Έγχειρίδιον Λειτουργίας δια τον κατατοττισμόν 
καί καθοδήγησιν του ασχολουμένου προσωπικού είς τα καθήκοντα αυτού επί 
δλων τών ζητημάτων των σχετικών προς την λείτουργίαν της εγκαταστάσεως 
πυρηνικής ενεργείας και εχόντων σοβαράν έπίδρασιν έπι τής ασφαλείας. Έάν 

* ή 'Αρχή μείνη Ικανοποιημένη, θά έγκρίνη το Έγχειρίδιον 'Ασφαλείας τοϋτο, τοΰ 
οποίου άντίτυπον θά τηρήται έπι του πλοίου. Το Έγχειρίδιον 'Ασφαλείας θά τηρήται 
πάντοτε ένημερωμένον. 

Κανονισμός 9. 
Επιθεωρήσεις. 

Ή έπιθεώρησις των πυρηνοκινήτων πλοίων θά περιλαμβάνη τάς εφαρμοστέας 
απαιτήσεις του Κανονισμού 7 τοΰ Κεφαλαίου !, ή των Κανονισμών 8, 9 καί 10 τοΰ 
Κεφαλαίου Ι, εξαιρέσει των επιθεωρήσεων των περιοριζόμενων έκ της παρουσίας 

% ραδιενέργειας. 'Επιπροσθέτως, αί επιθεωρήσεις θά περιλαμβάνουν πάσαν ε'ιδικήν 
άπαίτησιν τής Εκθέσεως 'Ασφαλείας καί εϊς πάσας τάς περιπτώσεις, παρά τάς 
διατάξεις τών Κανονισμών 8 καί 10 τοϋ Κεφαλαίου Ι, θά λαμβάνουν χώραν τουλά
χιστον άπαξ τοΰ έτους. 

Κανονισμός 10. 
Πιστοποιητικά. 

(a) Ai διατάξεις τής παραγράφου (α) τοϋ Κανονισμού 12 του Κεφαλαίου Ι καί 
# τοϋ Κανονισμού 14 τοΰ Κεφαλαίου Ι δεν θά έφαρμόζωνται εις τά πυρηνοκίνητα 

πλοία. 
(β) Πιστοποιητικόν καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτου 

Επιβατηγού πλοίου, θά χορηγήται κατόπιν εξετάσεως και επιθεωρήσεως, εις 
πυρηνοκίνητον έπιβατηγόν πλοΐον το όποιον πληροί τάς απαιτήσεις τών Κεφα
λαίων II, III, IV και VIII και τάς ετέρας σχετικός απαιτήσεις τών παρόντων Κανο
νισμών. 

(γ) Πιστοποιητικόν, καλούμενον Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτου 
Φορτηγοϋ Πλοίου, θά χορηγήται κατόπιν εξετάσεως και επιθεωρήσεως, εις πυρηνο
κίνητον φορτηγόν πλοΐον το όποιον ικανοποιεί τάς απαιτήσεις επιθεωρήσεως 
διά φορτηγά πλοία τάς καθοριζόμενος διά τοΰ Κανονισμού 10 τοΰ Κεφαλαίου Ι και 
πληροί τάς απαιτήσεις τών Κεφαλαίων II, III, IV καί VIII και τάς ετέρας σχετικάς 

* απαιτήσεις τών παρόντων Κανονισμών. 
(δ) Τά Πιστοποιητικά Ασφαλείας Πυρηνοκινήτων Επιβατηγών πλοίων καί 

τά Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτων Φορτηγών Πλοίων θά αναγράφουν 
δτι: «Το πλοΐον, το όποιον είναι πυρηνοκίνητον πληροί δλας τάς απαιτήσεις τοϋ 

* Κεφαλαίου VIII τής Συμβάσεως καί ανταποκρίνεται είς τήν Έκθεσιν 'Ασφαλείας 
τήν έγκριθεΐσαν διά το πλοΐον». 

(ε) Τά Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτων Επιβατηγών πλοίων καί 
τά Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτων Φορτηγών πλοίων θά ισχύουν 
διά χρονική ν περίοδον ουχί μεγαλυτέραν τών 12 μηνών. 

(στ) Τά Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτων Επιβατηγών πλοίων καί 
τά Πιστοποιητικά 'Ασφαλείας Πυρηνοκινήτων Φορτηγών Πλοίων θά έκδίδωνται 
υπό τής 'Αρχής ή ύπό παντός προσώπου ή οργανισμού δεόντως υπ' αυτής εξουσι
οδοτημένου. Έν πάση περιπτώσει, ή 'Αρχή αϋτη αναλαμβάνει πάσαν εύθύνην 
διά το πιστοποιητικόν. 
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Κανονισμός 11. 
Ειδικός Γ Ελεγχος. 

'Επιπροσθέτως προς τον ύπό του Κανονισμού 19 τοϋ Κεφαλαίου Ι καθοριζόμενον 
έλεγχον, τά πυρηνοκίνητα πλοία θά υπόκεινται εϊς είδικόν ελεγχον προ της εισόδου 
είς λιμένας καΐ εντός των λιμένων των Συμβαλλομένων Κρατών ,πρός τον σκοπόν 
εξακριβώσεως δτι υπάρχει έπι τοϋ πλοίου Πιστοποιητικόν 'Ασφαλείας Πυρηνο-
κινήτου Πλοίου εν ίσχύϊ και δτι δεν υπάρχει αδικαιολόγητος ραδιενέργεια η , έτεροι 
κίνδυνοι εν πλω η εντός τοϋ λιμένος, δια το πλήρωμα, τους έπιβάτας ή το κοινόν, 
ή τάς αρτηρίας ναυσιπλοΐας ή τάς προμηθείας τροφίμων η ϋδατος. , 

Κανονισμός 12. 
'Ατυχήματα. 

Είς την περίπτωσιν συμβάντος το όποιον δυνατόν να προκαλέση κίνδυνον 
είς τή ν περιοχή ν, ό πλοίαρχος τοϋ πυρηνοκινήτου πλοίου θά ειδοποίηση αμέσως 
την άρμοδίαν Κυβερνητική ν 'Αρχήν της χώρας εϊς τά ϋδατα της οποίας το πλοΐον 
ευρίσκεται ή είς τά ϋδατα της όποιας το πλοΐον πλησιάζει είς κατάστασιν αβαρίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού 'Ασφαλείας δι' 'Επιβατηγά Πλοία. 
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