
E.E. Παρ. I, 1131 Ν. 73/73 
Αρ. 1045, 12.10.73 

Ό περί της Συμβάσεως περί τοΰ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβου
λευτικού 'Οργανισμού (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 73 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 

τοΰ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακοΰ Συμβουλευτικού Όργανισμοΰ
 τίτλο<

:· 
(Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Σύμδασις» σημαίνει την Σύμβασιν περί τοΰ Διακυβερνητικού 
Νατιλιακοΰ Συμβουλευτικού Όργανισμοΰ, της οποίας τό κείμενον 
έν τω άγγλ ικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται ε'ις τό Πρώτον Μέρος τοΰ 
Πίνακος και έν μεταφράσει εις την έλληνικήν εις τό Δεύτερον Μέ πίναξ. 
ρος τοΰ Πίνακος : 
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 

υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κείμε
νον. 

3. Ή Σύμβασις, της οποίας ή ύπό της Κυπριακής Δημοκρατίας Κύρωσις 
αποδοχή απεφασίσθη διά της όπ' αριθμόν 12.183 και ήμερομηνίαν Συμβάσεως. 
15ην Μαρτίου 1973, 'Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, διά 
τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CONVENTION ON THE INTERGOVERNMENTAL MARITIME 

CONSULTATIVE ORGANIZATION 
(Done in Geneva on 6 March 1948 and amended in accordance with Assembly 

Resolutions adopted on 15 September 1964 and 28 September 1965) 
The States parties to the present Convention hereby establish the Intergovern

mental Maritime Consultative Organization (hereinafter referred to as " the 
Organization "). 

PART I 
Purposes of the Organization 

Article 1 
The purposes of the Organization are: 

(a) To provide machinery for cooperation among Governments in the 
field of governmental regulation and practices relating to technical 
matters of all kinds affecting shipping engaged in international trade, 
and to encourage the general adoption of the highest practicable 
standards in matters concerning maritime safety and efficiency of 
navigation; 

(b) to encourage the removal of discriminatory action and unnecessary 
restrictions by Governments affecting shipping engaged in international 
trade so as to promote the availability of shipping services to the 
commerce of the world without discrimination ; assistance and encou
ragement given by a Government for the development of its national 
shipping and for purposes of security does not in itself constitute 
discrimination, provided that such assistance and encouragement is not 
based on measures designed to restrict the freedom of shipping of all 
flags to take part in international trade; 

(c) to provide for the consideration by the Organization of matters 
concerning unfair restrictive practices by shipping concerns in accor
dance with Part I I ; 

(d) to provide for the consideration by the Organization of any matters 
concerning shipping that may be referred to it by any organ or 
specialized agency of the United Nations; 

(e) to provide for the exchange of information among Governments on 
matters under consideration by the Organization. 

PART II 
Functions 
Article 2 

The functions of the Organization shall be consultative and advisory. 
Article 3 

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

(a) Subject to the provisions of Article 4, to consider and make recom
mendations upon matters arising under Article 1 (a), (b) and (c) that 
may be remitted to it by Members, by any organ or specialized agency 
of the United Nations or by any other intergovernmental organization 
or upon matters referred to it under Article 1 (d); 



1133 Ν. 73/73 

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

(c) to provide machinery for consultation among Members and the exchange 
of information among Governments. 

Article 4 
In those matters which appear to the Organization capable of settlement 

through the normal processes of international shipping business the Organization 
shall so recommend. When, in the opinion of the Organization, any matter 
concerning unfair restrictive practices by shipping concerns is incapable of 
settlement through the normal processes of international shipping business, or has 
in fact so proved, and provided it shall first have been the subject of direct 
negotiations between the Members concerned, the Organization shall, at the 
request of one of those Members consider the matter. 

PART III 
Membership 

Article 5 
Membership in the Organization shall be open to all States, subject to the 

provisions of Part III. 
Article 6 

Members of the United Nations may become Members of the Organization 
by becoming parties to the Convention in accordance with the provisions of 
Article 57. 

Article 7 
States not Members of the United Nations which have been invited to send 

representatives to the United Nations Maritime Conference convened in Geneva 
on 19 February 1948, may become Members by becoming parties to the Convetnion 
in accordance with the provisions of Article 57. 

Article 8 
Any Slate not entitled to become a Member under Article 6 or 7 may apply 

through the SecretaryGeneral of the Organization to become a Member and shall 
be admitted as a Member upon its becoming a party to the Gonvention in accord
ance with the provisions of Article 57 provided that, upon the recommendation of 
the Council, its application has been approved by twothirds of the Members other 
than Associate Members. 

Article 9 
Any Territory or group of Territories to which the Convention has been made 

applicable under Article 58, by the Member having responsibility for its inter
national relations or by the United Nations, may become an Associate Member of 
the Organization by notification in writing given by such Member or by the 
United Nations, as the case may be, to the SecretaryGeneral of the United 
Nations. 

Article 10 
An Associate Member shall have the rights and obligations of a Member 

under the Convention except that it shall not have the right to vote in the 
Assembly or be eligible for membership on the Council or on the Maritime Safety 
Committee and subject to this the word " Member " in the Convention shall be 
deemed to include Associate Member unless the context otherwise requires. 
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Article 11 
No State or Territory may become or remain a Member of the Organization 

contrary to a resolution of the General Assembly of the United Nations. 

PART IV 
Organs 

Article 12 
The Organization shall consist of an Assembly, a Council, a Maritime Safety 

Committee, and such subsidiary organs as the Organization may at any time 
consider necessary ; and a Secretariat. 

PART V 
The Assembly 

Article 13 
The Assembly shall consist of all the Members. 

Article 14 
Regular sessions of the Assembly shall take place once overy two years. 

Extraordinary sessions shall be convened after a notice of sixty days whenever 
one-third of the Members give notice to the Secretary-General that they desire 
a session to be arranged, or at any time if deemed necessary by the Council, 
after a notice of sixty days. 

Article 15 
A majority of the Members other than Associate Members shall constitute 

a quorum for the meetings of the Assembly. 

Article 16 
The functions of the Assembly shall be : 

(a) To elect at each regular session from among its Members, other than 
Associate members, its President and two Vice-Presidents who shall 
hold office until the next regular session ; 

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

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

(d) to elect the Members to be represented on the Council, as provided 
in Article 17, and on the Maritime Safety Committee as provided in 
Article 28 ; 

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

(f) to vote the budget and determine the financial arrangements of the 
Organization, in accordance with Part I X ; 

(g) to review the expenditures and approve the accounts of Jhe 
Organization ; 

(h) to perform the functions of the Organization, provided that in matters 
relating to Article 3 (a) and (b), the Assembly shall refer such matters 
to the Council for formulation by it of any recommendations or 
instruments thereon ; provided further that any recommendations or 
instruments submitted to the Assembly by the Council and pot accepted 
by the Assembly shall be referred back to the Council for further 
consideration with such observations as the Assembly may' make; 
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(i) to recommend to Members for adoption regulations concerning maritime 
safety, or amendments to such regulations, which have been referred 
to it by the Maritime Safety Committee through the Council; 

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

PART VI 
The Council 

Article 17 
The Council shall be composed of eighteen Members elected by the Assembly. 

Article 18 
In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the 

following principles : 
(a) Six shall be Governments of States with the largest interest in providing 

international shipping services; 
(b) six shall be Governments of other States with the largest interest in 

international seaborne trade; 
(c) six shall be Governments of States not elected under (a) or (b) above, 

which have special interests in maritime transport or manigation, and 
whose election to the Council will ensure the representation of all 
major geographic areas of the world. 

Article 19 
Members represented on the Council in accordance with Article 17 shall 

hold office until the end of the next regular session of the Assembly. Members 
shall be eligible for re-election. 

Article 20 
(a) The Council shall elect its Chairman and adopt its own Rules of Procedure 

except as otherwise provided in the Convention. 
(b) Twelve Members of the Council shall constitute a quorum. 
(c) The Council shall meet upon one month's notice as often as may be 

necessary for the efficient discharge of its duties upon the summons of its Chairman 
or upon request by not less than four of its Members. It shall meet at such 
places as may be convenient. 

Article 21 
The Council shall invite any Member to participate, without vote, in its 

deliberations on any matter of particular concern to that Member. 
Article 22 

(a) The Council shall receive the recommendations and reports of the Maritime 
Safety Committee and shall transmit them to the Assembly and, when the Assembly 
is not in session, to the Members for information, together with the comments 
and recommendations of the Council. 

(b) Matters within the scope of Article 29 shall be considered by the Council 
only after obtaining the views of the Maritime Safety Committee thereon. 

Article 23 
The Council, with the approval of the Assembly, shall appoint the Secretary-

General. The Council shall also make provision for the appointment of such 
other personnel as may be necessary, and determine the terms and conditions of 
service of the Secretary-General and other personnel, which terms and conditions 
shall conform as far as possible with those of the United Nations and its specialized 
agencies. 
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Article 24 
The Council shall make a report to the Assembly at each regular session on 

the work of the Organization since the previous regular session of the Assembly. 
Article 25 

The Council shall submit to the Assembly the budget estimates and the 
financial statements of the Organization, together with its comments and 
recommendations. 

Article 26 
The Council may enter into agreements or arrangements covering the rela

tionship of the Organization with other organizations, as provided for in Part 
XII. Such agreements or arrangements shall be subject to approval by the 
Assembly. 

Article 27 
Between sessions of the Assembly, the Council shall perform all the functions 

of the Organization except the function of making recommendations under Article 
16 (i). 

PART VII 
Maritime Safety Committee 

Article 28 
The Maritime Safety Committee shall consist of sixteen Members elected by 

the Assembly from Members, Governments of those States having an important 
interest in maritime safety of which : 

(a) Eight Members shall be elected from among the ten largest shipowning 
States; 

(b) Four Members shall elected in such manner as to ensure that, under 
this subparagraph, a State in each of the following areas is represented: 

I. Africa 
II. The Americas 

HI. Asia and Oceania 
IV. Europa. 

(c) The remaining four Members shall be elected from among States not 
otherwise represented on the Committee. 

For the purpose of this Article, States having an important interest in maritime 
safety shall include, for example, States interested in the supply of large numbers 
of crews or in the carriage of large numbers of berthed or unberthed 
passengers. 

Members of the Maritime Safety Committee shall be elected for a term of 
four years and shall be eligible for reelection. 

Article 29 
(a) The Maritime Safety Committee shall have the duty of considering any 

matter within the scope of the Organization and concerned with aids to navigation, 
construction and equipment of vessels, manning from a safety standpoint, rules 
for the prevention of collisions, handling of dangerous cargoes, maritime safety 
procedures and requirements, hydrographic information, logbooks and navigational 
records, marine casualty investigation, salvage and rescue, and any other matters 
directly affecting maritime safety. 

(b) The Maritime Safety Committee shall provide machinery for performing 
any duties assigned to it by the Convention, or by the Assembly, or any duty 
within the scope of this Article which may be assigned to it by any other inter
governmental instrument. 
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(c) Having regard to the provisions of Part XII, the Maritime Safety Com
mittee shall have the duty of maintaining such close relationship with other inter
governmental bodies concerned with transport and communications as may further 
the object of the organization in promoting maritime safety and facilitate the 
coordination of activities in the fields of shipping, aviation, telecommunications 
and meteorology with respect to safety and rescue. 

Article 30 
The Maritime Safety Committee, through the C >uncil, shall: 

(a) Submit to the Assembb' at its regular sessions proposals made by 
Members for safety regulations or for anendments to existing safety 
regulations, together with its comments or recommendations thereon ; 

(b) Report to the Assembly on the work of the Maritime Safety Committee 
since the previous regular session of the Assembly. 

Article 31 
The Maritime Safety Committee shall meet once a year and at other times 

upon request of any five of its Members. It shall elect its officers once a year 
and shall adopt its own Rules of Procedure. A majority of its Members shall 
constitute a quorum. 

Article 32 
The Maritime Safety Committee shall invite any Member to participate, 

without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member. 

PART VIII 
The Secretariat 

Article 33 
The Secretariat shall comprise the SecretaryGeneral, a Secretary of the 

Maritime Safety Committee and such staff as the Organization may require. The 
SecretaryGeneral shall be the chief administrative officer of the Organization, and 
shall, subject to the provisions of Article 23, appoint the abovementioned personnel. 

Article 34 
The Secretariat shall maintain all such records as may be necessary for the 

efficient discharge of the functions of the Organization and shall prepare, collect 
and circulate the papers, documents, agenda, minutes and information that may 
be required for the work of the Assembly, the Council, the Maritime Safety Com
mittee, and such subsidiary organs as the Organization may establish. 

Article 35 
The SecretaryGeneral shall prepare and submit to the Council the financial 

statements for each year and the budget estimates on a biennial basis, with the 
estimates for each year shown separately. 

Article 36 
The SecretaryGeneral shall keep Members informed with respect to the 

activities of the Organization. Each Member may appoint one or more repre
sentatives for the purpose of communication with the SecretaryGeneral. 

Article 37 
In the performance of their duties the SecretaryGeneral and the staff shall 

not seek or receive instructions from any Government or from any authority 
external to the Organization. They shall refrain from any action which might 
reflect on their position as international officials. Each Member on its part 
undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities 
of the SecretaryGeneral and the staff and not to seek to infuence them in the 
discharge of their responsibilities. 
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Article 38 
The SecretaryGeneral shall perform such other tasks as may be assigned to 

him by the Convention, the Assembly, the Council and the Maritime Safety 
Committe. 

PART IX 
Finances 

Article 39 
Each Member shall bear the salary, travel and other expenses of its own 

delegation to the Assembly and of its representative on the Council, the Maritime 
Safety Committee, other committees and subsidiary bodies. 

Article 40 
The Council shall consider the financial statements and budget estimates 

prepared by the SecretaryGeneral and submit them to the Assembly with its 
comments and recommendations. 

Article 41 
(a) Subject to any agreement between the Organization and the United 

Nations, the Assembly shall review and approve the budget estimates. 
(b) The Assembly shall apportion the expenses among the Members in 

accordance with a scale to be fixed by it after consideration of the proposals of 
the Council thereon. 

Article 42 
Any Member which fails to discharge its financial obligation to the Organi

zation within one year from the date on which it is due, shall have no vote in 
the Assembly, the Council, or the Maritime Safety Committee unless the Assembly, 
at its discretion, waives this provision. 

PART X 
Voting 

Article 43 
The following provisions shall apply to voting in the Assembly, the Council 

and the Maritime Safety Committee: 
(a) Each Member shall have one vote. 
(b) Except as otherwise provided in the Convention or in any international 

agreement which confers functions on the Assembly, the Council, or 
the Maritime Safety Committee, decisions of these organs shall be by 
a majority vote of the Members present and voting and, for decisions 
where a twothirds majority vote is required, by a twothirds majority 
vote of those present. 

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

PART XI 
Headquarters of the Organization 

Article 44 
(a) The headquarters of the Organization shall be established in London. 
(b) The Assembly may by a twothirds majority vote change the site of the 

headquarters if necessary. 
(c) The Assembly may hold sessions in any place other than the headquarters 

if the Council deems it necessary. 



1139 Ν. 73/73 

PART XII 
Relationship with the United Nations 

and other Organizations 
Article 45 

The Organization shall be brought into relationship with the United Nation^ 
in accordance with Article 57 of the Charter of the United Nations as the spe. 
cialized agency in the field of shipping. This relationship shall be effected through 
an agreement with the United Nations under Article 63 of the Charter of the 
United Nations, which agreement shall be concluded as provided in Article 26. 

Article 46 
The Organization shall cooperate with any specialized agency of the United 

Nations in matters which may be the common concern of the Organization and 
of such specialized agency, and shall consider such matters and act with respect 
to them in accord with such specialized agency. 

Article 47 
The Organization may, on matters within its scope, cooperate with other 

intergovernmental organizations which are not specialized agencies of the United 
Nations, but whose interests and activities are related to the purposes of the 
Organization. 

Article 48 
The Organization may, on matters within its scope, make suitable arrangements 

for consultation and cooperation with nongovernmental international organizations. 

Article 49 
Subject to approval by a twothirds majority vote of the Assembly, the 

Organization may take over from any other international organizations, govern
mental or nongovernmental, such functions, resources and obligations within the 
scope of the Organization as may be transferred to the Organization by international 
agreements or by mutually acceptable arrangements entered into between competent 
authorities of the respective organizations. Similarly, the Organization may take 
over any administrative functions which are within its scope and which have been 
entrusted to a Government under the terms of any international instrument. 

PART XIII 
Legal Capacity, Privileges and Immunities 

Article 50 
The legal capacity, privileges and immunities to be accorded to, or in con

nection with, the Organization, shall be derived from and governed by the General 
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies approved 
by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947, subject to 
such modifications as may be set forth in the final (or revised) text of the Annex 
approved by the Organization in accordance with Section 36 and 38 of the said 
General Convention. 

Article 51 
Pending its accession to the said General Convention in the respect of the 

Organization, each Member undertakes to apply the provisions of Appendix II 
to the present Convention. 
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PART XIV 
Amendments 

Article 52 
Texts of proposed amendments to the Convention shall be communicated by 

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

Article 53 
Any amendment adopted under Article 52 shall be deposited with the Secretary

General of the United Nations, who will immediately forward a copy of the amend
ment to all Members. 

Article 54 
A declaration or acceptance under Article 52 shall be made by the commu

nication of an instrument to the SecretaryGeneral for deposit with the Secretary
General of the United Nations. The SecretaryGeneral will notify Members of 
the receipt of any such instrument and of the date when the amendment enters 
into force. 

PART XV 
Interpretation 

Article 55 
Any question or dispute concerning the interpretation or application of the 

Convention shall be referred for settlement to the Assembly, or shall be settled 
in such other manner as the parties to the dispute agree. Nothing in this Article 
shall preclude the Council or the Maritime Safety Committee from settling any 
such question or dispute that may arise during the exercise of their functions. 

Article 56 
Any legal question which cannot be settled as provided in Article 55 shall be 

referred by the Organization to the International Court of Justice for an advisory 
opinion in accordance with Article 96 of the Charter of the United Nations. 

PART XVI 
Miscellaneous Provisions 

Article 57. Signature and Acceptance 
Subject to the provisions of Part III the present Convention shall remain 

open for signature or acceptance and States may become parties to the Convention 
by : 

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

Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary
General of the United Nations. 
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Article 58. Territories 
(a) Members may make a declaration at any time that their participation in 

the Convention includes all or a group or a single one of the Territories for whose 
international relations they are responsible. 

(b) The Convention does not apply to Territories for whose international 
relations Members are responsible unless a declaration to that effect has been made 
on their behalf under the provisions of paragraph (a) of this Article. 

(c) A declaration made under paragraph (a) of this Article shall be commu
nicated to the SecretaryGeneral of the United Nations and a copy of it will be 
forwarded by him to all States invited to the United Nations Maritime Conference 
and to such other States as may have become Members. 

(d) In cases where under a Trusteeship Agreement the United Nations is the 
administering authority, the United Nations may accept the Convention on behalf 
of one, several, or all of the Trust Territories in accordance with the procedure 
set forth in Article 57. 

Article 59. Withdrawal 
(a) Any Member may withdraw from the Organization by written notification 

given to the SecretaryGeneral of the United Nations, who will immediately inform 
the other Members and the SecretaryGeneral of the Organization of such notifi
cation. Notification of withdrawal may be given at any time after the expriration 
of twelve months from the date on which the Convention has come into force. 
The withdrawal shall take effect upon the expriration of twelve months from the 
date on which such written notification is received by the SecretaryGeneral of the 
United Nations. 

(b) The application of the Convention to a Territory or group of Territories 
under Article 58 may at any time be terminated by written notification given to 
the SecretaryGeneral of the United Nations by the Member responsible for its 
international relations or, in the case of a Trust Territory of which the United 
Nations is the administering authority, by the United Nations. The Secretary
General of the United Nations will immediately inform all Members and the 
SecretaryGeneral of the Organization of such notification. The notification shall 
take effect upon the expriration of twelve months from the date on which it is 
received by the SecretaryGeneral of the United Nations. 

PART XVII 
Entry into Force 

Article 60 
The Present Convention shall enter into force on the date when 21 States, 

of which seven shall each have a total tonnage of not less than 1,000,000 gross 
tons of shipping, have become parties to the Convention in accordance with 
Article 57. 

Article 61 
The SecretaryGeneral of the United Nations will inform all States invited to 

the United Nations Maritime Conference and such other States as may have become 
Members, of the date when each State becomes party to the Convention, and also 
of the date on which the Convention enters into force. 

Article 62 
The present Convention, of which the English, French and Spanish texts are 

equally authentic, shall be deposited with the SecretaryGeneral of the United 
Nations, who will transmit certified copies thereof of each of the States invited to 
the United Nations Maritime Conference and to such other States as may have 
become Members. 
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Article 63 
The United Nations is authorized to effect registration of the Convention as 

soon at it comes into force. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their 

respective Governments for that purpose have signed the present Convention. 
Done in Geneva on 6 March 1948. 
Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, 

Bulgaria, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Canada, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, 
Egypt, El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Greece, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Hungary, Iceland, India, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Lebanon, Liberia, 
Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Rumania, Saudi Arabia, 
Siam, Sweden, Switzerland, Syria, Trans-Jordan, Turkey, Ukrainian Soviet 
Socialist Republic, Union of South Africa, Union of Soviet Socialist Republics, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States, Uruguay, 
Venezuela, Yemen, Yugoslavia. 

APPENDIX I 
Composition of the First Council 

In accordance with the principles set forth in Article 17 the first Council 
shall be constituted as follows : 

(a) The six Members under Article 17 (a) being 
Greece Sweden 
Netherlands United Kingdom 
Norway United States 

(b) The six Members under Article 17 (b) being 
Argentine Canada 
Australia France 
Belgium India 

(c) Two Members to be elected by the Assembly under Article 17 (c) from 
a panel nominated by the six Members named in paragraph (a) of 
this Appendix. 

(d) Two Members elected by the Assembly under Article 17 (d) from 
among the Members having a substantial interest in international 
seaborne trade. 

(This Appendix, referred to in the text of Article 17 prior to its amendment 
on 17 October 1967, provided for the composition of this first Council of the 
Organization and has no relevance to the existing text of Article 17.) 

APPENDIX II 
(Referred to in Article 51) 

Legal Capacity, Privileges and Immunities 
The following provisions on legal capacity, privileges and immunities shall 

be applied by Members to, or in connection with, the Organization pending their 
accession to the General Convention on Privileges and Immunities of Specialized 
Agencies in respect of the Organization, 

Section 1. The Organization shall enjoy in the territory of each of its 
Members such legal capacity as is necessary for the fulfilment of its purposes and 
the exercise of its functions. 
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Section 2.—(a) The Organization shall enjoy in the territory of each of its 
Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of 
its purposes and the exercise of its functions. 

(b) Representatives of Members including alternates and advisers, and 
officials and employees of the Organization shall similarly enjoy such privileges 
and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions 
in connection with the Organization. 

Section 3. In applying the provisions of Sections 1 and 2 of this Appendix, 
the Members shall take into account as far as possible the standard clauses of 
the General Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized 
Agencies. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ TOY ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
(Γενομένη έν Γενεύη την 6ην Μαρτίου 1948 και τροποποιηθείσα 
συμφώνως προς τάς ληφθείσας την 15ην Σεπτεμβρίου 1964 και την 

28ην Σεπτεμβρίου 1965 "Αποφάσεις της Συνελεύσεως). 
Τα Κράτη—Μέλη της παρούσης Συμβάσεως αποφασίζουν ώδε νά ίδρύσωσι 

τον Διακυβερνητικών Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικών Όργανισμόν (έν τοις εφεξής 
άναφερόμενον ώς «ό 'Οργανισμός»). 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Σκοποί τοΰ 'Οργανισμού 

"Αρθρον 1 
Σκοποί τοϋ 'Οργανισμού είναι— 

(α) δπως προνοήση διά την καθιέρωσιν μηχανισμοί) διά συνεργασίαν 
μεταξύ Κυβερνήσεων εις τον τομέα τών κυβερνητικών κανονισμών 
και μεθόδων σχετικώς προς παντός είδους τεχνικά ζητήματα ενδια
φέροντα την άπασχολουμένην ε'ις τό διεθνές έμπόριον ναυτιλίαν και 
ή ένθάρρυνσις καθολικής αποδοχής δσον τό δυνατόν ανωτέρων επι
πέδων εις θέματα άφορώντα είς τήν ναυτικήν άσφάλειαν καΐ τήν 
ικανότητα της ναυσιπλοΐας" 

(β) δπως ένθαρρύνη τήν άρσιν μέτρων διακρίσεως και μή απαραιτήτων 
περιορισμών εφαρμοζομένων ύπό τών Κυβερνήσεων έπί τής ασχο
λούμενης εις τό διεθνές έμπόριον ναυτιλίας, προς τόν σκοπόν της 
θέσεως τών ναυτιλιακών υπηρεσιών εις τήν διάθεσιν τοΰ διεθνούς 
εμπορίου άνευ διακρίσεως βοήθεια και ένθάρρυνσις παρεχόμεναι 
ύπό Κυβερνήσεως τίνος προς τόν σκοπόν αναπτύξεως της εθνικής 
της εμπορικής ναυτιλίας καΐ διά σκοπούς ασφαλείας δέν άποτελοΰσιν 
αύται καθ' έαυτάς διάκρισιν, ύπό τόν δρον δπως ή βοήθεια και ένθάρ
ρυνσις αύται μή βασίζωνται έπί μέτρων σχεδιασθέντων προς τόν σκο
πόν περιορισμού της ελευθερίας τών πάσης σημαίας ναυτιλιών δπως 
συμμετέχωσιν είς τό διεθνές έμπόριον' 

(γ) δπως προνοήση διά τήν ύπό τοΰ Όργανισμοΰ έξέτασιν ζητημάτων 
σχετικών πράς'τάς αθέμιτους περιοριστυχάς ενεργείας ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων συμφώνως προς τό Μέρος 11' 

(δ) δπως προνοήση διά τήν ύπό τοΰ Όργανισμοΰ έξέτασιν παντός ζητή
ματος σχετικού προς τήν ναυτιλίαν, δπερ ήθελε παραπεμφθη είς 
αυτόν ύφ' οίουδήποτεδργάνου ή ειδικευμένης οργανώσεως τών 'Ηνω
μένων Εθνών 

(ε) δπως προνοήση διά τήν άνταλλαγήν πληροφοριών μεταξύ Κυβερνή
σεων έπί ζητημάτων εξεταζομένων ύπό τοΰ Όργανισμοΰ. 
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ΜΕΡΟΣ II 
Λειτουργίαι 
"Αρθρον 2 

Αϊ λειτουργίοα του 'Οργανισμοί) είναι συμβουλευτικοί και γνωμοδοτικοί. 

"Αρθρον 3 
Προς έπίτευξιν των εκτιθεμένων εις το Μέρος Ι σκοπών, αϊ λειτουργίαι 

του 'Οργανισμού έσονται αϊ έξης : 
(α) ύπό την έπιφύλαξιν των διατάξεων του "Αρθρου 4, να έξετάζη και να 

ποιήται συστάσεις έπί ζητημάτων ανακυπτόντων κατά το ''Αρθρον 
1(θ) , (β)_ και (γ) άτινα ήθελον παραπεμφθή εις αυτόν ύπό Μελών, 
ύφ οιουδήποτε οργάνου ή ειδικευμένης οργανώσεως τών Ηνωμένων 
Εθνών ή ύπό παντός άλλου διακυβερνητικού οργανισμού ή έπί ζητη
μάτων παραπεμπομένων εις αυτόν κατά τό "Αρθρον 1(δ) ' 

(β) νά μεριμνά διά την σύνταξιν σχεδίων συμβάσεων, συμφωνιών ή άλλων 
καταλλήλων έγγραφων και νά συνιστά ταύτα εις τάς Κυβερνήσεις 
και εις τους διακυβερνητικούς οργανισμούς και νά συγκαλή τάς 
αναγκαίας προς τόν σκοπόν τούτον διασκέψεις" 

(γ) νά προνοήση διά τήν καθιέρωσιν μηχανισμού δι' άνταλλαγήν από
ψεων μεταξύ τών Μελών και άνταλλαγήν πληροφοριών μεταξύ Κυ
βερνήσεων. 

"Αρθρον 4 
Εις τάς περιπτώσεις ζητημάτων τά όποια φαίνονται εις τόν Όργανισμόν 

επιδεκτικά διακανονισμού διά τών συνήθων μεθόδων της διεθνούς ναυτιλιακής 
επιχειρήσεως, ό 'Οργανισμός θά συνιστά τούτο. 'Οσάκις, κατά τήν γνώμην τοΰ 
'Οργανισμού, οιονδήποτε ζήτημα άφορων εις αθέμιτους περιοριστικάς μεθόδους 
τών ναυτιλιακών επιχειρήσεων δεν είναι έπιδεκτικόν ή απεδείχθη πραγματικώς 
δτι δέν είναι έπιδεκτικόν λύσεως διά τών συνήθων μεθόδων της διεθνούς ναυτι
λιακής επιχειρήσεως, και νοουμένου δτι τό ζήτημα τούτο έγένετο προηγουμένως 
οααικείμενον διαπραγματεύσεων άπ' ευθείας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Μελών, 
5 'Οργανισμός θέλει, τή αιτήσει τοΰ ενός τών Μελών αΰτοΰ, έπιληφθή τοΰ 
ζητήματος. 

ΜΕΡΟΣ III 
Μέλη 

"Αρθρον 5 
"Απαντα τά Κράτη δύνανται νά γίνωσι Μέλη τοΰ Όργανισμοΰ τηρουμένων 

τών διατάξεων τοΰ Μέρους I I I . 
"Αρθρον 6 

Τά Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών δύνανται νά γίνωσι Μέλη τοΰ 'Οργανισμού 
καθιστάμενα συμβαλλόμενα μέρη της Συμβάσεως συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοΰ "Αρθρου 57. 

"Αρθρον 7 
Κράτη μή Μέλη τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, άτινα εκλήθησαν δπως άποστεί

λωσιν αντιπροσώπους εις τήν συγκληθεΐσαν έν Γενεύη τήν 19ην Φεβρουαρίου 
1948 Ναυτιλιακήν Διάσκεψιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, δύνανται νά γίνωσι Μέλη 
καθιστάμενα συμβαλλόμενα μέρη της Συμβάσεως συμφώνως προς τάς διατά
ξεις τοΰ "Αρθρου 57. 

"Αρθρον 8 
Οιονδήποτε Κράτος μή δικαιούμενον νά γίνη Μέλος βάσει τοΰ "Αρθρου 6 ή" 

7 δύναται νά αϊτήσηται μέσω τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Όργανισμοΰ νά γίνη 
Μέλος και θέλει γίνει δεκτόν ώς Μέλος, άφοΰ άποδεχθή τήν Σύμβασιν συμ'
φώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 57, νοουμένου δτι, τη συστάσει τοΰ 
Συμβουλίου, ή αίτησις του θά έγκριθή ύπό τών δύο τρίτων τών Μελών εξαιρου
μένων τών 'Εταιρικών Μελών. 



1145 Ν. 73/73 

"Αρθρον 9 
Οιαδήποτε Εδαφική Περιοχή ή ομάς Εδαφικών Περιοχών έφ' ής ή Σύμ

βασις έχει καταστή εφαρμόσιμος δυνάμει τοΰ "Αρθρου 58, ύπό του Μέλους 
δπερ έχει εϋθύνην δια τάς διεθνείς της σχέσεις ή ύπό τών 'Ηνωμένων Εθνών, 
δύναται να γίνη Έταιρικόν Μέλος τοΰ 'Οργανισμού δια γραπτής γνωστοποιή

σεως κοινοποιουμένης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών υπό 
τοΰ Μέλους ή, αναλόγως της περιπτώσεως, υπό τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 10 
Έταιρικόν Μέλος έχει τα δικαιώματα καϊ υποχρεώσεις Μέλους δυνάμει της 

Συμβάσεως πλην τοΰ δτι δεν έχει δικαίωμα νά ψηφίζη εις τήν Συνέλευσιν, ή να 
είναι έκλέξιμον ώς μέλος τοΰ Συμβουλίου ή τής Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφα

λείας, ύπό τήν έπιφύλαξιν δέ ταύτην ή λέξις «Μέλος» έν τη Συμβάσει θεωρείται 
ώς περιλαμβάνουσα καϊ Έταιρικόν Μέλος έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια. 

"Αρθρον 11 
Ουδέν Κράτος ή Περιοχή δύναται νά γίνη ή νά παραμείνη Μέλος τοΰ 'Ορ

γανισμού αντιθέτως προς άπόφασιν τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών. 

ΜΕΡΟΣ I V 
"Οργανα 

"Αρθρον 12 
Ό 'Οργανισμός θά συνίσταται έκ Συνελεύσεως, Συμβουλίου, Επιτροπής 

Ναυτικής 'Ασφαλείας και τοιούτων βοηθητικών οργάνων ώς ό 'Οργανισμός 
ήθελε θεωρήσει αναγκαία και Γραμματείας. 

ΜΕΡΟΣ V 
Ή Συνέλευσις 

"Αρθρον 13 
Ή Συνέλευσις θά άποτελήται έξ δλων τών Μελών. 

"Αρθρον 14 
Τακτικαϊ σύνοδοι τής Συνελεύσεως θά συγκροτούνται κατά διετίαν. "Εκτα

κτοι σύνοδοι θά συγκαλώνται, κατόπιν έξηκονταημέρου ειδοποιήσεως, οσάκις 
το εν τρίτον τών Μελών δώση ε'ιδοποίησιν προς τόν Γενικόν Γραμματέα δτι έπι
θυμοΰσι τήν σύγκλησιν συνόδου, ή κατά πάντα χρόνον έάν το Συμβούλων 
θεώρηση άναγκαΐον, κατόπιν έξηκονταημέρου ειδοποιήσεως. 

"Αρθρον 15 
Ή πλειοψηφία τών Μελών, εξαιρουμένων τών Εταιρικών Μελών, θά συ

νιστά άπαρτίαν διά τάς συνεδρίας τής Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 16 
ΑΊ λειτουργίαι τής Συνελεύσεως θά είναι— 

(α) νά έκλέγη εις πάσαν τακτικήν σύνοδον έκ τών Μελών της, εξαι
ρουμένων τών Εταιρικών Μελών, τόν Πρόεδρον αυτής και δύο 'Αντι
προέδρους, ο'ίτινες θά κατέχωσι τό αξίωμα αυτών μέχρι τής επομένης 
τακτικής συνόδου' 

(Β) νά καθορίζη τους "ιδίους αυτής Κανόνας Διαδικασίας, πλην ώς προς 
τά άλλως προβλεπόμενα έν τή Συμβάσει" 

(γ) νά Ίδρύη οιαδήποτε προσωρινά ή, τή συστάσει τοΰ Συμβουλίου, μό
νιμα βοηθητικά σώματα τά όποια ήθελε κρίνει αναγκαία ' 
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(δ) νά έκλέγη τα Μέλη άτινα θά αντιπροσωπεύονται είς το Συμβούλιον, 
ώς προβλέπεται εις το "Αρθρον 17, και εις την Έπιτροπήν Ναυτικής 
'Ασφαλείας, ώς προβλέπεται εις το "Αρθρον 28' 

(ε) νά λαμβάνη και μελετά τάς εκθέσεις τοΰ Συμβουλίου και νά άπο
φασίζη έπι παντός ζητήματος παραπεμπομένου εις αυτήν υπό τοΰ 
Συμβουλίου' 

(στ) νά ψηφίζη τον προϋπολογισμόν και νά καθορίζη τάς οϊκονομικάς 
διευθετήσεις τοΰ 'Οργανισμού, συμφώνως προς το Μέρος IX" 

(ζ) νά έλέγχη τά £ξοδα και νά έγκρίνη τους λογαριασμούς τοΰ 'Οργα
νισμού' 

(η) νά έκτελή τάς λειτουργίας τοΰ Όργανισμοΰ, νοουμένου δτι προκει
μένου περί ζητημάτων σχετικών προς το "Αρθρον 3(α) και (β) ή 
Συνέλευσις θά παραπέμπη τά τοιαΰτα ζητήματα είς το Συμβούλιον 
διά τήν ύπ' αύτοΰ διατύπωσιν συστάσεων ή έγγραφων έπ' αυτών' 
νοουμένου περαιτέρω δτι πάσαι αϊ ύποβαλλόμεναι ε'ις τήν Συνέλευσιν 
υπό τοΰ Συμβουλίου και μή γενόμεναι άποδεκταί ύπό της Συνελεύ
σεως συστάσεις ή έγγραφα θά έπαναπέμπωνται εις τό Συμβούλιον 
προς περαιτέρω έξέτασιν όμοΰ μετά τοιούτων παρατηρήσεων οίας ή 
Συνέλευσις ήθελε κάμει' 

(θ) να συνιστά ε'ις τά Μέλη προς άποδοχήν κανονισμούς αφορώντας ε'ις 
τήν ναυτικήν άσφάλειαν, ή τροποποιήσεις τών τοιούτων κανονισμών, 
οΐτινες παρεπέμφθησαν ε'ις αυτήν ύπό της 'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφα
λείας μέσω τοΰ Συμβουλίου' 

(ι) νά παραπέμπη εις τό Συμβούλιον προς μελέτην fl ληψιν αποφάσεως 
πάν ζήτημα εντός τών σκοπών τοΰ Όργανισμοΰ, εκτός τοΰ δτι ή 
λειτουργία τοΰ νά ποιήται συστάσεις συμφώνως προς τήν παράγρα
φον (θ) τοΰ παρόντος "Αρθρου δέν θά έκχωρηθή. 

ΜΕΡΟΣ VI 
Τό Συμβούλιον 

"Αρθρον 17 
Τό Συμβούλιον θά άποτελήται έκ δεκαοκτώ Μελών εκλεγομένων ύπό τής 

Συνελεύσεως. 
"Αρθρον 18 

Κατά τήν έκλογήν τών Μελών τοΰ Συμβουλίου ή Συνέλευσις θά λάβη 
δψιν τάς ακολούθους αρχάς : 

(α) Ιξ θά είναι Κυβερνήσεις Κρατών εχόντων τό μέγιστον συμφέρον εις 
τήν παροχήν διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών" 

(β) £ξ θά είναι Κυβερνήσεις άλλων Κρατών εχόντων τό μέγιστον συμφέ
ρον ε'ις τό διεθνές διά θαλάσσης μεταφερόμενον έμπόριον 

(γ) εξ θά είναι Κυβερνήσεις Κρατών, μή έκλελεγμένων συμφώνως προς 
τά (α) καΐ (β) ανωτέρω, τά όποΐα εχουσιν ειδικά συμφέροντα εις 
θαλάσσιας μεταφοράς ή ναυτιλίαν, και τών οποίων ή εκλογή ε'ις τό 
Συμβούλιον θά διασφάλιση τήν άντιπροσώπευσιν δλων τών μεγάλων 
γεωγραφικών περιφερειών τής υδρογείου. 

"Αρθρον 19 
Μέλη άντιπροσωπευόμενα είς τό Συμβούλιον συμφώνως προς τό "Αρθρον 

17 θά κατέχωσι τό αξίωμα αυτών μέχρι τέλους τής επομένης τακτικής συνόδου 
της Συνελεύσεως. Τά Μέλη θά δικαιοΰνται εις έπανεκλογήν. 

"Αρθρον 20 
(α) Τό Συμβούλιον θά έκλέγη τόν Πρόεδρον αύτοΰ και θά υίοθετη τους 

Ιδίους αύτοΰ κανόνας διαδικασίας πλην ώς προς τά άλλως προβλεπόμενα έν 
τη Συμβάσει. 

(β) Δώδεκα μέλη τοΰ Συμβουλίου θά συνιστώσιν άπαρτίαν. 
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(γ) Το Συμβούλιον θα συνέρχηται, κατόπιν προειδοποιήσεως ενός μηνός, 
οσάκις είναι άναγκαΐον δια την άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν των καθηκόντων 
του, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Προέδρου του ή τη αιτήσει ουχί όλιγωτέρων τών 
τεσσάρων Μελών αϋτοΰ. Τοΰτο θα συνέρχηται εις τοιούτους τόπους οίοι ηθελον 
είναι πρόσφοροι. 

"Αρθρον 21 
Το Συμβούλιον θα καλή οιονδήποτε Μέλος νά συμμετάσχη άνευ δικαιώ

ματος ψήφου, εις τάς συζητήσεις έπϊ παντός ζητήματος ενδιαφέροντος ιδιαι

τέρως τό Μέλος τοΰτο. 
"Αρθρον 22 

(α) Τό Συμβούλιον θά λαμβάνη τάς συστάσεις και τάς εκθέσεις της 'Επι
τροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας και θά'διαβιβάζη ταύτας εις την Συνέλευσιν, δταν 
δέ ή Συνέλευσις δεν ευρίσκεται έν συνόδω θά διαβιδάζη ταύτας εις τα Μέλη 
προς ένημέρωσιν, όμοΰ μετά τών παρατηρήσεων καΐ συστάσεων τοΰ Συμ
βουλίου. 

(β) Ζητήματα αναγόμενα εις τους σκοπούς τοΰ "Αρθρου 29 θά έξετάζωνται 
ύπό τοΰ Συλβουλίου μόνον κατόπιν λήψεως τών απόψεων της 'Επιτροπής Ναυ
τικής 'Ασφαλείας έπ' αυτών. 

"Αρθρον 23 
Τό Συμβούλιον, τη έγκρίσει της Συνελεύσεως, θά διορίζη τον Γενικόν 

Γραμματέα. Τό Συμδούλιον θά προβή ωσαύτως εις τήν άναγκαίαν πρόβλεψιν 
διά τόν διορισμόν τοιούτου έτερου προσωπικού οίον δυνατόν νά αναγκαίοι και 
θά καθορίζη τους δρους υπηρεσίας του Γενικού Γραμματέως και τοΰ λοιπού 
προσωπικού οΐτινες δέον νά συνάδουν κατά τό δυνατόν προς εκείνους τών 'Ηνω
μένων 'Εθνών και τών ειδικευμένων αύτοΰ οργανώσεων. 

"Αρθρον 24 
ΕΊς έκάστην τακτικήν σύνοδον της Συνελεύσεως τό Συμβούλιον θά ύπο

βάλλη εκθεσιν έπί τών πεπραγμένων τοΰ 'Οργανισμού αρχομένων άπό τής προ

ηγουμένης τακτικής συνόδου τής συνελεύσεως. 

"Αρθρον 25 
Τό Συμβούλιον θά ύποβάλλη εις τήν Συνέλευσιν τόν προϋπολογισμόν καί 

τους λογαριασμούς τοΰ Όργανισμοΰ συνοδευόμενους ύπό τών παρατηρήσεων 
καί συστάσεων του. 

"Αρθρον 26 
Τό Συμβούλιον δύναται νά συνομολογή συμφωνίας ή νά προβαίνη είς διευ

θετήσεις καλύπτουσας τάς σχέσεις τοΰ Όργανισμοΰ μέ άλλας οργανώσεις, ως 
προνοείται ε'ις τό Μέρος X I I . Αϊ συμφωνίαι καί διευθετήσεις αύται θά υπό

κεινται είς £γκρισιν ύπό τής Συνελεύσεως. 
"Αρθρον 27 

Μεταξύ τών συνόδων τής Συνελεύσεως, τό Συμβούλιον θάάσκή δλας τάς 
λειτουργίας τοΰ Όργανισμοΰ έκτος τής λειτουργίας τοΰ νά ποιήται συστάσεις 
δυνάμει τοΰ "Αρθρου 16(θ). 

ΜΕΡΟΣ V I I 
'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας 

"άρθρον 28 
Ή 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας θά άποτελήται έκ δεκαέξ Μελώνεκλε

γομένων ύπό τής Συνελεύσεως έκ Μελών, αϊ Κυβερνήσεις τών οποίων έχουν 
ουσιώδες συμφέρον είς τήν ναυτικήν άσφάλειαν, έκ τών οποίων— 

(α) οκτώ Μέλη θά έκλέγωνται μεταξύ τών δέκα μεγαλυτέρων εις έμπο

ρικόν στόλον Κρατών 
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.(β) τέσσαρα Μέλη θα έκλέγωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δια
σφαλιζηται ότι, συμφώνως προς τήν παροΰσαν ύποπαράγραφον αντι
προσωπεύεται εν Κράτος έξ έκαστης των ακολούθων περιφερειών : 

Ι. 'Αφρικής 
11. 'Αμερικής 

I I I . 'Ασίας και 'Ωκεανίας 
IV. Ευρώπης' 

(γ) τα υπόλοιπα τέσσαρα Μέλη θά έκλέγωνται μεταξύ Κρατών μη άλλως 
αντιπροσωπευομενων εις τήν Έπιτροπήν. 

Λ έ™Λ ΐ ά· Τ ° ύ ς σ κ ο π ο , ύ ς , τ ο 0 7 α Ρ ό ν τ ο ς όΡθΡου, Κράτη έχοντα ουσιώδες ενδια
φέρον εις την ναυτικην ασφαλειαν θά περιλαμβάνωσιν, επί παραδείγματι. Κράτη 
ενδιαφερόμενα εις την προσφορών μεγάλου άριθμοΰ πληρωμάτων ή ε ' / τ ή ν 
μεταφοραν μεγάλου αριθμού επιβατών θέσεως ή καταστρώματος. ' 

Τ Ε π Τ ά Μ έ ^ 1 „ ^ ς ' E ™ P ° ^ Ναυτικής 'Ασφαλείας θά έκλέγωνται διά περίοδον 
τεσσάρων ετών και θά δικαιούνται ε'ις έπανεκλογήν. 

"Αρθρον 29 
(α) Ή 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας οφείλει νά έξετάζη παν ζήτημα 

εμπίπτον εις τους σκοπούς του 'Οργανισμού και αφορών είς τά βοηθήματα 
ναυσιπλοΐας, την ναυπήγησιν καϊ έξάρτισιν τών πλοίων, τήν έπάνδρωσιν'από 
απόψεως ασφάλειας, τους κανόνας προς αποφυγήν συγκρούσεως, τον χειρισμόν 
επικίνδυνων φορτίων, τάς μεθόδους και απαιτήσεις ασφαλείας έν θαλασσή ϊάς 
υδρογραφικας πληροφορίας, τά ημερολόγια πλοίων καϊ τά έγραφα ναυσι
πλοΐας, τας ανακρίσεις επι ναυτικών ατυχημάτων, τήν διάσωσιν περιουσίας και 

ασφαλειαν.™ ' ^ ^ ^ ^ *μβ°°* °^mV πΡό ς τ^ν VOC^IK"V 

i.-rii^ Ή , Έ π ι , τ Ρ ° π , ΐ N « " ™ f c Ασφαλείας θά διαθέτη μηχανισμόν διά τήν 
εκτελεσιν οιωνδήποτε καθηκόντων ανατιθεμένων ε'ις αυτήν ύπό τής Συμβάσεως 
r, υπο της Συνελεύσεως ή οιουδήποτε καθήκοντος έν τω πλαισίω του παρόντος 
Αρθρου το όποιον ηθελεν ανατεθή εις αυτήν δι' οιασδήποτε άλλης διακυβεο

νητικης πράξεως. ' | s " l u*u o tH 
(Υ)„ Λαμβανομένων ύπ' δψιν τών διατάξεων τού Μέρους XII ή Έπιτοοπή 

Ναυτικής Ασφαλείας οφείλει νά διατηρή τοιαύτας στενάς σχέσεις μετ' άλλων 
διακυβερνητικών σωμάτων άτινα ασχολούνται εις μεταφοράςκαί συγκοινωνίας 
οια ήθελον προωθήσει τον σκοπόν τοΰ 'Οργανισμού διά τήν προαγωγήν της 
ασφάλειας έν θαλασσή και τής διευκολύνσεως, από απόψεως ασφαλείας και 
διασώσεως, του συντονισμού τών δραστηριοτήτων εις τά πεδία τής ναυτιλίας 
της αεροπορίας, των τηλεπικοινωνιών καϊ τής μετεωρολογίας. 

"Αρθρον 30 
Ή 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας, μέσω τοΰ Συμβουλίου

(α) θά ύποβάλλη είς τήν Συνέλευσιν, κατά τάς τακτικάς της συνόδους 
προτάσεις των Μελών διά κανονισμούς ασφαλείας ή διά τροποποιή
σεις των υφιστάμενων κανονισμών ασφαλείας, όμοΰ μετά των παοα
τηρήσεων και συστάσεων της· Γ 

(β) θά ύποβάλη εκθεσιν εις τήν Συνέλευσιν έπί τών εργασιών της άπό 
της τελευταίας τακτικής συνόδου τής Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 31 
Ή 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας θά συνέρχηται άπαξ τοΰ έτους και είς 

άλλους χρόνους τη αιτήσει πέντε έκ τών Μελών τής. θ ά έκλένη τούα λειτοηο 
γούς της άπαξ τοΰ Ιτους και θά υίοθετή τούςΈίους α ύ τ ή ς ^ Χ α σ Γ ο Τ ς 
Κανόνας. Απαρτίαν θά συνιστά ή παρουσία τοΰ ήμίσεος τώ^ Μελών ^ π λ έ ο ν 
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"Αρθρον 32 
'Οσάκις ή Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας έξετάζη οιονδήποτε ζήτημα εν

διαφέρον ιδιαιτέρως Μέλος τι, θά προσκαλή τοΰτο νά λάβη μέρος εις τάς συζη
τήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. 

ΜΕΡΟΣ VIII 
Ή Γραμματεία 

"Αρθρον 33 
Ή Γραμματεία θά περιλαμβάνη τον Γενικόν Γραμματέα, Γραμματέα της 

'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας καί τοιούτο προσωπικόν οίου δυνατόν νά έχη 
ανάγκην ό 'Οργανισμός. Ό Γενικός Γραμματεύς θά είναι ό ανώτερος διοικη
τικός λειτουργός τοΰ Όργανισμοΰ καί, τηρουμένων των διατάξεων του "Αρθρου 
23, θά διορίζη τό άνω άναφερόμενον προσωπικόν. 

"Αρθρον 34 
Ή Γραμματεία θά τηρή άπαντα τά αρχεία τά όποια δυνατόν νά απαιτούνται 

διά τήν άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν των λειτουργιών τοΰ 'Οργανισμού καί θά 
παρασκευάζη, συγκεντρώνη καί διανέμη τά έ'γγραφα, ημερησίας διατάξεις, 
πρακτικά καί πληροφορίας αΐτινες δυνατόν νά άπαιτώνται διά τάς εργασίας 
τής Συνελεύσεως, τοΰ Συμβουλίου, τής 'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας καί 
τοιούτων βοηθητικών οργάνων οία ό 'Οργανισμός ήθελε καθιδρύσει. 

"Αρθρον 35 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά καταρτίζη καί ύποβάλλη εις τό Συμβούλιον 

τους ετησίους λογαριασμούς καθώς καί τον προϋπολογισμόν έπί διετούς βάσεως, 
δεικνύοντα κεχωρισμένως τάς προβλέψεις δι' εν εκαστον £τος. 

"Αρθρον 36 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά τηρή ενήμερα τά Μέλη σχετικώς προς τάς δρα

στηριότητας τοΰ 'Οργανισμού. Παν Μέλος δύναται νά διορίση Μνα ή περισσο
τέρους αντιπροσώπους προς τόν σκοπόν επικοινωνίας μετά τοΰ Γενικοΰ Γραμ
ματέως. 

"Αρθρον 37 
Έ ν τη εκτελέσει τών καθηκόντων των, ό Γενικός Γραμματεύς καί τό προ

σωπικόν δέν θά ζητώσιν ή λαμβάνωσιν οδηγίας παρ' οιασδήποτε Κυβερνήσεως 
ή άλλης αρχής έκτος τοΰ Όργανισμοΰ. θ ά άπέχωσι πάσης πράξεως ήτις 
δυνατόν νά αντανακλά δυσμενώς έπί τής θέσεως των ώς διεθνών λειτουργών. 
"Εκαστον Μέλος αναλαμβάνει νά σέβηται τόν αποκλειστικώς διεθνή χαρακτήρα 
τών υποχρεώσεων τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως καί τοΰ προσωπικού καί νά μη 
ζητή νά έπηρεάση αυτούς έν τή εκτελέσει τών υποχρεώσεων των. 

"Αρθρον 38 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά έκτελή τοιαύτα έτερα καθήκοντα οία δυνατόν 

νά άνατεθώσιν εις αυτόν ύπό τής Συμβάσεως, τής Συνελεύσεως, τοΰ Συμβου
λίου καί της 'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας. 

ΜΕΡΟΣ IX 
Οικονομικά 
"Αρθρον 39 

"Εκαστον Μέλος αναλαμβάνει τήν μισθοδοσίαν, τά οδοιπορικά καί λοιπά 
Εξοδα της 'Αντιπροσωπείας του έν τή Συνελεύσει καί τών αντιπροσώπων του 
παρά τω Συμβουλίω, τή 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας καί παρά ταΐς λοιπαΐς 
Έπιτροπαΐς καί βοηθητικοΐς όργανοις. 

"Αρθρον 40 
Τό Συμβούλιον εξετάζει τους ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως καταρτισθέντας 

λογαριασμούς καί προβλέψεις τοΰ Προϋπολογισμού καί υποβάλλει αυτούς atq 
τήν Σονέλευσιν 6μου μετά τών παρατηρήσεων καί συστάσεων του. 
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"Αρθρον 41 
(α) Ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του 'Οργανισμού 

και τών 'Ηνωμένων Εθνών, ή Συνέλευσις θά έξετάζη και έπικυρώνη τάς προ
βλέψεις Προϋπολογισμού. 

(Ρ) Ή Συνέλευσις θά κατανέμη τό ποσόν τών δαπανών μεταξύ τών Μελών 
συμφώνως προς κλίμακα καταρτιστέαν ύπ' αύτης, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών 
προτάσεων τοΰ Συμβουλίου έπ' αυτών. 

"Αρθρον 42 
Οιονδήποτε Μέλος τό όποιον παραλείπει νά εκπλήρωση τάς οίκονομικάς 

υποχρεώσεις του προς τόν Όργανισμόν εντός ενός έτους από της ημερομηνίας 
καθ' ή ν κατέστησαν άπαιτηταί δέν θά έχη δικαίωμα ψήφου είς την Συνέλευσιν, 
τό Συμβοϋλιον, ή την Έπιτροπήν Ναυτικής 'Ασφαλείας έκτος έάν ή Συνέλευσις 
κατά τήν κρίσιν αύτης παραιτηθη της εφαρμογής της διατάξεως ταύτης. 

ΜΕΡΟΣ Χ 
Ψηφοφορία 
"Αρθρον 43 

ΑΊ ακόλουθοι διατάξεις θά έφαρμόζωνται κατά τάς ψηφοφορίας είς την 
Συνέλευσιν, τό Συμβούλιον καί τήν Έπιτροπήν Ναυτικής 'Ασφαλείας : 

(α) Έκαστον Μέλος θά διαθέτη μίαν ψήφον. 
(Ρ) 'Εκτός έάν άλλως προνοήται ύπό της Συμβάσεως ή οίασδήποτε 

διεθνούς συμφωνίας χορηγούσης αρμοδιότητας είς τήν Συνέλευσιν, 
τό Συμβούλιον ή τήν Έπιτροπήν Ναυτικής 'Ασφαλείας, αϊ αποφάσεις 
τών οργάνων τούτων θά λαμβάνωνται κατά πλειοψηφίαν τών παρόν
των καί ψηφιζόντων Μελών, προκειμένου δέ περί αποφάσεων άπαί
τουσών πλειοψηφίαν τών δύο τρίτων, κατά πλειοψηφίαν τών δύο 
τρίτων, τών παρόντων Μελών. 

(γ) Διά τους σκοπούς τής Συμβάσεως, ή φράσις «Μέλη παρόντα καί 
ψηφίζοντα» σημαίνει «Μέλη παρόντα καί ύπερψηφίζοντα ή καταψηφί
ζοντα». Μέλη άτινα άπέχουσι της ψηφοφορίας θά θεωρώνται ως μή 
ψηφίζοντα. 

ΜΕΡΟΣ XI 
"Εδρα τοΰ 'Οργανισμού 

"Αρθρον 44 
(α) Ή έδρα τοΰ 'Οργανισμού θά έγκατασταθή έν Λόνδίνω. 
(β) Έάν καταστή άναγκαΐον, ή Συνέλευσις δύναται, διά πλειοψηφίας τών 

δύοτρίτων, νά άλλάξη τόν τόπον της έδρας τοΰ Όργανισμοϋ. 
(γ) Έάν τό Συμβούλιον. κρίνη τόΰτο άναγκαΐον, ή Συνέλευσις δύναται νά 

συνέλθη εις πάντα τόπον έτερον ' ϊδρας. 

ΜΕΡΟΣ XII 
Σχέσεις μετά τών 'Ηνωμένων Εθνών καί άλλων 'Οργανισμών 

"Αρθρον'45 
Ό "Οργανισμός Λά £λβη είς σχέσιν μετά τών"'Η^ω^ιένων'Εθνών σΛίμφώνως 

ί*ρΟς τόΤΑ(5βρον'57 τοΰ Καταστατικόΰ' Χάρτου.τών' Ηνωμένων"Έβνών.ως ή 
ειδικευμένη όργάνωσις έΐς τόν τομέα "της ναυτιλίας. Ή.>$χ4σις άΟνι.ΛάΛφα
γματοποιηθη διά συμφωνίας μετά τών 'Ηνωμένων 'Εθνών"δυνάμει του "Αρθρου 
63 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ην»ρήνων Εθνών, ^τις θά συνομολονηθή 
ώς.προνοείται είς τό "Αρθρον 26. 
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"Αρθρον 46 
Ό 'Οργανισμός θά συνεργαοθή μεθ' οιασδήποτε ειδικευμένης οργανώσεως 

των Ηνωμένων Εθνών έπϊ ζητημάτων κοινοΟ ενδιαφέροντος δια τον Όργανι
σμόν και την έίδικευμένην αυτήν όργάνωσιν και θά προβή εις τήν έξέτασιν τών 
ζητημάτων τούτων και θά λάβη έπ' αυτών μέτρα έκ συμφώνου μετά της ειδι
κευμένης ταύτης οργανώσεως. 

"Αρθρον 47 
Ό 'Οργανισμός δύναται, άναφορικώς προς ζητήματα εμπίπτοντα εις τους 

σκοπούς αϋτοΰ, νά συνεργασθη μετ' άλλων διακυβερνητικών οργανισμών οι 
όποιοι δέν είναι είδικευμέναι οργανώσεις τών Ηνωμένων 'Εθνών άλλα τών 
οποίων τά συμφέροντα και α'ι δραστηριότητες σχετίζονται προς τους σκοπούς 
τοΰ 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 48 
Ό 'Οργανισμός δύναται, άναφορικώς προς ζητήματα εμπίπτοντα εις τους 

σκοπούς αύτοΰ, νά προδή εις καταλλήλους διευθετήσεις προς τόν σκοπόν δια
βουλεύσεως καί συνεργασίας μετά μή κυβερνητικών διεθνών οργανισμών. 

"Αρθρον 49 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν της εγκρίσεως της Συνελεύσεως κατά πλειοψηφίαν 

τών δύο τρίτων, ό 'Οργανισμός δύναται νά άναλάδη παρ' οιωνδήποτε άλλων 
διεθνών 'Οργανισμών, κυβερνητικών ή μή, τοιαύτας λειτουργίας, πόρους καί 
υποχρεώσεις εντός τών σκοπών αύτοΰ οίαι ήθελον μεταβιδασθή ε'ις τόν 'Οργα
νισμόν διά διεθνών συμφωνιών ή αμοιβαίως αποδεκτών διευθετήσεων συμφω
νηθεισών μεταξύ τών αρμοδίων άρχων τών οικείων οργανισμών. Όμοίως ό 
'Οργανισμός δύναται νά άναλάδη οιασδήποτε διοικητικάς λειτουργίας εμπί
πτουσας εις τους σκοπούς αύτοΰ καί ανατεθείσας εις Κυδέρνησίν τίνα δυνάμει 
τών δρων οιουδήποτε διεθνοΰς έγγραφου. 

ΜΕΡΟΣ X1U 
Νομική 'Ικανότης, Προνόμια καί Άσυλίαι 

"Αρθρον 50 
Ή νομική ικανότης, τά προνόμια καί αϊ άσυλίαι αΐτινες θέλουσιν άναγνω

ρισθή εις τόν Όργανισμόν ή έν σχέσει προς αυτόν θά άπορρέωσιν έκ της 
Γενικής Συμβάσεως έπί τών Προνομίων καί 'Ασυλιών τών ειδικευμένων 'Οργα
νώσεων ήτις ενεκρίθη ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών 
τήν 21ην Νοεμβρίου 1947 καί θά διέπωνται ύπ' αυτής, ύπό τήν έπιφύλαξιν 
τοιούτων τροποποιήσεων οΐαι δυνατόν νά περιληφθώσιν εις το τελικόν (ή άνα
θεωρημένον) κείμενον τοΰ Παραρτήματος δπερ θέλει έγκριθή ύπό τοΰ 'Οργα
νισμού συμφώνως προς τά "Αρθρα 36 καί 38 της ε'ιρημένης Γενικής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 51 
Εκκρεμούσης της προσχωρήσεως του είς τήν ρηθεϊσαν Γενικήν Σύμδασιν 

έν σχέσει προς τόν Όργανισμόν, Ικαστον Μέλος αναλαμβάνει νά έφαρμόζη 
τάς διατάξεις τοΰ Παραρτήματος 11 τής παρούσης Συμβάσεως. 

ΜΕΡΟΣ XIV 
Τροποποιήσεις 

"Αρθρον 52 
Τά κείμενα τών προτεινομένων τροποποιήσεων τής Συμβάσεως θά κοινο

ποιούνται ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως εις τά Μέλη εξ τουλάχιστον μήνας πρό 
τής εξετάσεως των παρά της Συνελεύσεως. Α'ι τροποποιήσεις θά γίνωνται απο
δεκτοί διά πλειοψηφίας τών δυο τρίτων τής Συνελεύσεως, περιλαμβανομένων 
εκείνων της πλειοψηφίας τών άντιπροσωπευομένων έν τω Συμβουλίω Μελών. 
Δώδεκα μήνας μετά τήν άποδοχήν της ύπό τών δύο τρίτων τών Μελών τοΟ 
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'Οργανισμού, εξαιρουμένων των 'Εταιρικών Μελών, εκάστη τροποποίησις θέλει 
τεθή έν ίσχύϊ δι' άπαντα τα Μέλη έκτος εκείνων τά όποια, προτού αϋτη τεθή 
έν ίσχύϊ, θά δηλώσουν δτι δεν αποδέχονται την τροποποίησιν. Ή Συνέλευσις 
δύναται, διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων, νά καθορίση κατά τόν χρόνον της 
αποδοχής της δτι τροποποίησίς τις είναι τοιαύτης φύσεως ώστε πάν Μέλος τό 
όποιον προέβη εις τοιαύτην δήλωσιν και τό όποιον δεν θά άποδεχθη την τροπο
ποίησιν ταύτην εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών άφ' δτου αυτή ετέθη έν Ίσχύϊ, 
θά παύση, άμα τη λήξει της προθεσμίας ταύτης, νά άποτελή συμδαλλόμενον 
μέρος της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 53 
Οιαδήποτε τροποποίησις γενομένη αποδεκτή συμφώνως προς τό "Αρθρον 

52 θά κατατίθεται παρά τω Γενικώ Γραμματεϊ τών Ηνωμένων 'Εθνών, δστις 
θά άποστέλλη πάραυτα άντίγραφον της τροποποιήσεως ε'ις άπαντα τά Μέλη. 

"Αρθρον 54 
Δήλωσις ή αποδοχή συμφώνως προς τό άρθρον 52 θά γίνεται διά κοινο

ποιήσεως έγγραφου προς τόν Γενικόν Γραμματέα διά νά κατατεθή παρά τω 
Γενικώ Γραμματεϊ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. Ο Γενικός Γραμματεύς θά άναγ
γέλλη εις τά Μέλη την λήψιν παντός τοιούτου έγγραφου και τήν ήμερομηνίαν 
κατά τήν οποίαν ή τροποποίησις τίθεται έν ίσχύϊ. 

ΜΕΡΟΣ XV 
'Ερμηνεία 

"Αρθρον 55 
Οιονδήποτε ζήτημα ή διαφωνία άναφορικώς προς τήν έρμηνείαν ή τήν 

έφαρμογήν της Συμβάσεως θά παραπέμπηται προς λύσιν εις τήν Συνέλευσιν 
ή θά έπιλύηται καθ' δν άλλον τρόπον ήθελον συμφωνήσει τά διαφωνούντα μέρη. 
Ουδέν έν τω παρόντι "Αρθρω κωλύει τό Συμβούλιον ή τήν Έπιτροπήν Ναυτι
κής 'Ασφαλείας τοΰ νά λύσωσι οιονδήποτε τοιούτον ζήτημα ή διαφωνίαν ήτις 
δυνατόν νά έγερθή κατά τήν άσκησιν τών λειτουργιών των. 

"Αρθρον 56 
Οιονδήποτε νομικόν ζήτημα μή δυνάμενον νά λυθή ώς προνοείται έν τω 

"Αρθρω 55 θά παραπέμπηται ύπό τοΰ 'Οργανισμού εις τό Διεθνές Δικαστήριον 
προς γνωμοδότησιν συμφώνως προς τό άρθρον 96 τοΰ Καταστατικού Χάρτου 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

ΜΕΡΟΣ XVI 
Ποικίλαι Διατάξεις 

"Αρθρον 57 
'Υπογραφή και 'Αποδοχή 

Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Μέρους 111, ή παροΰσα Σύμβασις θά παρα
μείνη ανοικτή προς ύπογραφήν ή άποδοχήν και τά Κράτη δύνανται νά κατα
στώσι συμβαλλόμενα μέρη της Συμβάσεως— 

(α) δι' υπογραφής άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν άποδοχήν 
(β) δι' υπογραφής ύπό τήν έπιφύλαξιν αποδοχής, ακολουθούμενης υπό 

αποδοχής" f\ 
(γ) δι' αποδοχής. 

Ή αποδοχή θά πραγματοποιήται διά της καταθέσεως έγγραφου παρά τω 
Γενικώ Γραμματεϊ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 58 
Έδαφικαί Περιοχαί 

(α) Τά Μέλη δύνανται κατά πάντα χρόνον νά προβώσιν εις δήλωσιν δτι 
ή συμμετοχή των εις τήν Σύμβασιν περιλαμβάνει άπαντα ή ομάδα ή" μόνον 2ν 
τών εδαφικών περιοχών διά τάς διεθνείς σχέσεις τών όποιων είναι υπεύθυνα. 
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(β) Ή Σύμβασις δεν εφαρμόζεται έπί των εδαφικών περιοχών δια τάς διε
θνείς σχέσεις τών οποίων τα Μέλη είναι υπεύθυνα έκτος έάν γίνη δήλωσις προς 
τοΰτο έκ μέρους τών περιοχών τούτων, συμφώνως προς τάς διατάξεις της παρα
γράφου (α) του παρόντος "Αρθρου. 

(γ) Δήλωσις γενομένη συμφώνως προς την παράγραφον (α) του παρόντος 
Άρθρου θά κοινοποιήται προς τόν Γενικόν Γραμματέα τών "Ηνωμένων Εθνών 
και άντίγραφον ταύτης θά άποστέλληται ύπ' αΰτοΰ εις άπαντα τά προσκλη
θέντα εις την Ναυτιλιακήν Διάσκεψιν τών Ηνωμένων Εθνών Κράτη και τοιαύτα 
άλλα Κράτη οία δυνατόν νά εχωσι καταστη Μέλη. 

(δ) Εις περιπτώσεις καθ' άς βάσει Συμφώνου τινός Κηδεμονίας τά 'Ηνω
μένα "Εθνη είναι ή διοικούσα αρχή, τά Ηνωμένα "Εθνη δύνανται νά άπο
δεχθώσι την Σύμβασιν έκ μέρους ενός, πλειόνων, ή απάντων τών ΰπό Κηδε
μονίαν Εδαφών συμφώνως προς την περιγραφόμενη ν έν τω Αρθρω 57 διαδι
κασίαν. 

"Αρθρον 59 
Άποχώρησις 

(α) Οιονδήποτε Μέλος δύναται νά αποχώρηση τοΰ ΌργανισμοΟ δι' έγ
γραφου κοινοποιήσεως προς τόν Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων Εθνών, 
δστις θά πληροφόρηση αμέσως τά λοιπά Μέλη και τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ 
'Οργανισμού περί της τοιαύτης κοινοποιήσεως. Κοινοποίησις αποχωρήσεως 
δύναται νά δοθη κατά πάντα χρόνον μετά τήν πάροδον δώδεκα μηνών άπό 
της ημερομηνίας καθ' ην ή Σύμβασις ετέθη έν Ίσχύϊ. Ή άποχώρησις θά λάδη 
ίσχύν άμα τη παρόδω δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας καθ' ην ή έγγραφος 
κοινοποίησις ελήφθη ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

(β) Ή εφαρμογή της Συμβάσεως εις Έδαφικήν τίνα Περιοχήν ή ομάδα 
'Εδαφικών Περιοχών δυνάμει τοΰ "Αρθρου 58 δύναται νά τερματισθη οποτε
δήποτε δι' έγγραφου κοινοποιήσεως διδομένης ε'ις τόν Γενικόν Γραμματέα τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών ύπό τοΰ υπευθύνου διά τάς διεθνείς σχέσεις της Μέλους 
ή' ΰπό τών Ηνωμένων 'Εθνών έν περιπτώσει 'Εδάφους ύπό Κηδεμονίαν τοΰ 
οποίου ή διοικούσα αρχή είναι τά 'Ηνωμένα "Εθνη. Ό Γενικός Γραμματεύς 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά πληροφόρηση αμέσως άπαντα τά Μέλη και τόν 
Γενικόν Γραμματέα τοΰ 'Οργανισμού περί της τοιαύτης κοινοποιήσεως. Ή 
κοινοποίησις θά λάδη ίσχύν άμα τη παρόδω δώδεκα μηνών άπό της ημερομηνίας 
καθ' ην αϋτη ελήφθη ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

ΜΕΡΟΣ XVII 
θέσις έν Ισχύϊ 

"Αρθρον 60 
Ή παροΰσα Σύμβασις θά τεθη έν ισχύϊ τήν ήμερομηνίαν καθ' ην 21 Κράτη, 

έξ ών 7 κατέχοντα εκαστον όλικήν χωρητικότητα ναυτιλίας ουχί μικροτέραν 
1,000,000 κόρων ολικής χωρητικότητος, θά καταστώσι συμβαλλόμενα μέρη της 
Συμβάσεως συμφώνως προς τό "Αρθρον 57. 

"Αρθρον 61 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά πληροφορη άπαντα τά 

Κράτη τά προσκληθέντα είς τήν Ναυτιλιακήν Διάσκεψιν τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 
και τοιαΰτα άλλα Κράτη οία δυνατόν νά έχωσι καταστη Μέλη, περί της ημε
ρομηνίας καθ' ην εκαστον Κράτος καθίσταται συμδαλλόμενον μέρος της Συμ
βάσεως, ώς επίσης και περί της ημερομηνίας καθ' ήν ή Σύμβασις τίθεται έν 
ίσχύϊ. 

"Αρθρον 62 
Ή παροΰσα Σύμβασις, ής τό Άγγλικόν, Γαλλικόν και Ίσπανικόν κείμενον 

είναι έξ ίσου αυθεντικά, θά κατατεθη παρά τω Γενικω Γραμματεΐ τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών, ό όποιος θά διαβίβαση κεκυρωμένα αντίγραφα ταύτης είς ε"καστον 
Κράτος προσκληθέν είς τήν Ναυτιλιακήν Διάσκεψιν τών Ηνωμένων Εθνών και 
είς τοιαΰτα άλλα Κράτη οία δυνατόν νά ϊχωσι καταστη Μέλη. 



Ν. 73/73 1154 

"Αρθρον 63 
Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών εξουσιοδοτείται νά προβή ε'ις την κατα

χώρησα/ της Συμβάσεως μόλις αϋτη τεθή έν Ίσχύϊ. 
Ε Ι Σ ΜΑΡΤΥΡ1ΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, δντες δεόντως 

εξουσιοδοτημένοι παρά τών οικείων Κυβερνήσεων αυτών προς τόν σκοπόν 
τοΰτον, υπέγραψαν την παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Γενεύη τη 6η Μαρτίου 1948. 

'Αφγανιστάν, 'Αλβανία, 'Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιον, Βολιβία, 
Βραζιλία, Βουλγαρία, Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Λευκορωσσίας, 
Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα—Ρίκα, Κούβα, Τσεχοσλοβακία, Δανία, 
Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Αίγυπτος, "Ελ Σαλβαντόρ, Αιθιοπία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάς, Γουατεμάλα, 'Αϊτή, Όνδοΰραι, Ουγγαρία, Ισλαν
δία, Ίνδίαι, 'Ιράν, 'Ιράκ, 'Ιρλανδία, 'Ιταλία, Λίβανος, Λιβερία, Λουξεμβοΰρ
γον, Μεξικόν, Κάτω Χώραι, Νέα Ζηλανδία, Νικαράουα, Νορβηγία, Πακιστάν, 
Παναμάς, Παραγουάη, Περοΰ, Φιλιππίναι, Πολωνία, Πορτογαλλία, Ρουμανία, 
Σαουδική 'Αραβία, Σιάμ, Σουηδία, 'Ελβετία, Έ,υρία, 'Υπεριορδανία, Τουρκία, 
Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας, Νοτιοαφρικανική "Ενωσις, 
"Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, Ήνωμένον Βασίλειον της 
Μεγάλης Βρεττανίας καΐ Βορείου Ιρλανδίας, Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, Ούραγουάη, 
Βενεζουέλα, Υεμένη, Γιουγκοσλαυΐα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Σύνθεσις τοΰ πρώτου Συμβουλίου 

Συμφώνως προς τάς εκτιθεμένας έν τω "Αρθρω 17 αρχάς, τό πρώτον 
Συμβούλιον θα συγκροτηθη ώς ακολούθως : 

(α) Τά £ξ μέλη κατά τό "Αρθρον 17(a) έσονται— 
Ε λ λ ά ς Σουηδία 
'Ολλανδία Ήνωμένον Βασίλειον 
Νορβηγία Ήνωμέναι Πολιτεΐαι. 

(Β) Τά £ξ Μέλη κατά τό "Αρθρον 17(β) εσονται

Άργετινή Καναδάς 
Αυστραλία Γαλλία 
Βέλγιον Ίνδίαι. 

(γ) Δύο Μέλη θά έκλεγώσιν ύπό της Συνελεύσεως δυνάμει τοΰ "Αρθρου 
17 (γ) άπό πίνακα καταρτισθησόμενον ύπό τών £ξ αναφερομένων έν 
τη παραγράφω (α) τοΰ παρόντος Παραρτήματος Μελών. 

(δ) Δύο Μέλη θά έκλεγώσιν ύπό της Συνελεύσεως δυνάμει τοΰ "Αρθρου 
17 (δ) μεταξύ τών Μελών τών εχόντων ουσιώδες ενδιαφέρον είς τό 
διεθνές διά θαλάσσης μεταφερόμενον έμπόριον. (Τό παρόν Παράρ
τημα, άναφερόμενον εις τό κείμενον τοΰ "Αρθρου 17 πρό της τροπο
ποιήσεως του την 17ην 'Οκτωβρίου 1967, προυνόει περί της συνθέσεως 
τοΰ πρώτου Συμβουλίου τοΰ Όργανισμοΰ καΙ δέν έχει σχέσιν προς 
τό ύφιβτάμενον κείμενον τοΰ "Αρθρου 17). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 
(Άναφερόμενον είς τό "Αρθρον 51) 

Νομική 'Ικανότης, Προνόμια καΐ Άσυλίαι 
Αίτ.άκολουθΦΐ &ioawSs6eK,im' της Νομικής Ικανότητος, προνομίων καΐάουλκών 

θάτ έφαρμόζωνται ύπό τών Μελών εΐς .τόν Όργανιαμόν f\ έν σχέσει προς αώτόν 
έν· αναμονή της προοχωρήβίώς των είς τήν Γενική ν Σύμβασιν επί τών Προνο
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μίων και 'Ασυλιών των Ειδικευμένων 'Οργανώσεων άναφορικώς προς τόν Όργα
νισμόν. 

"Αρθρον 1. Ό 'Οργανισμός θά άπολαύη έν τω έδάφει έκαστου τών Μελών 
του τοιαύτης νομικής ικανότητος οία είναι αναγκαία δια την έκπλήρωσιν τών 
σκοπών του και την άσκησιν τών λειτουργιών του. 

"Αρθρον 2.—(α) Ό 'Οργανισμός θά άπολαύη έν τω έδάφει έκαστου τών 
Μελών του τοιούτων προνομίων και ασυλιών οΤαι είναι άναγκαΐαι διά τήν έκ
πλήρωσιν τών σκοπών του και τήν άσκησιν τών λειτουργιών του. 

(β) Οι αντιπρόσωποι τών Μελών, περιλαμβανομένων τών αναπληρωμα
τικών και συμβούλων, κάι οι λειτουργοί και υπάλληλοι τοΰ 'Οργανισμού θά 
άπολαύωσιν ομοίως τοιούτων προνομίων και ασυλιών οίαι είναι άναγκαΐαι διά 
τήν άνεξάρτητον άσκησιν τών λειτουργιών των έν σχέσει με τόν Όργοτνισμόν. 

"Αρθρον 3. Έν τή εφαρμογή τών διατάξεων τών "Αρθρων 1 και 2 του 
παρόντος Παραρτήματος, τά Μέλη θά λάβωσιν ύπ' δψιν, έφ' δσον είναι δυνατόν, 
τάς καθιερωμένας διατάξεις της Γενικής Συμβάσεως έπί τών Προνομίων και 
'Ασυλιών τών Ειδικευμένων 'Οργανώσεων. 


