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Ερμηνεία. 2. Έν τώ παρόντι Νόμω έκτος εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπττ), διά
φορος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την έν τω Πινάκι τοΟ περίτης Διεθνούς 
Συμβάσεως έπι των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικού) 

3£τοθΐ969. Νόμου του 1969 έκτιθεμένην Σύμβασιν' ~ 
«τροποποιήσεις» σημαίνει τάς ύπό της Συνελεύσεως τοΰ Δια

κυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού υιοθετη
θείσας τροποποιήσεις της Συμβάσεως, τών όποιων το κείμενον, 
όμοΰ μετά της προτασσομένης αυτών 'Αποφάσεως της είρημένης 
Συνελεύσεως, εκτίθεται έν μεν τω άγγλικω πρωτοτυπώ εις το 

Πίναξ. Πρώτον Μέρος του Πίνακος έν δε μεταφράσει εις την έλληνικήν 
εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

Κύροσις 3.. Αϊ Τροποποιήσεις, τών οποίων ή υπό της Κυπριακής Δημοκρα
τρ«π}πσιη χίας, αποδοχή απεφασίσθη διά της υπ' αριθμόν 13.096 και ήμερομηνίαν 
Συμβάσεως. Την Μαρτίου 1974 'Αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διά τοΰ 

παρόντος Νόμου KupoOvrat. 

ΠΙ ΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION 

ON LOAD LINES, 1966 
RESOLUTION A.231 (VII) 

adopted on 12 October, 1971 
THE ASSEMBLY, 

NOTING Article 16(i) of the Convention on the interGovernmental Maritime 
Consultative Organization concerning the functions of the Assembly, 

RECOGNIZING the need for improvement in the texts of certain Articles 
and Regulations of the International Convention on Load Lines, 1966, and the 
attached Chart of Zones and Seasonal Areas in order to ensure the uniform appli
cation and interpretation of the Convention, 

NOTING FURTHER that Article 29 of the Convention provides for pro
cedures for amendments involving participation by the Organization, 

HAVING CONSIDERED the particular amendments to the International 
Convention on Load Lines, 1966, forming the subject of a Recommendation by 
the Maritime Safety Committee at its twentyfirst session in accordance with 
Article 29 of that Convention. 

ADOPTS the amendments to the Convention, the texts of which are set out 
at Annex to this Resolution, 

REQUESTS the SecretaryGeneral of the Organization, in accordance with 
Article 290)(b), to communicate for consideration and acceptance certified copies 
of this Resolution and its Annex, to all Contracting Governments tothe Inter
national Convention on Load Lines, 1966. together with copies to all Members 
of the Organization, 

INVITES all governments concerned to accept the amendments at the earliest 
possible date. 
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 A N N E X 
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL· CONVENTION 

ON LOAD LINES, 1966 
Article 5(2) (c) 

Replace the words " Punta Norte " by " Punta Rasa (Cabo San Antonio) ". 
Regulation 1 

Replace the heading by " Strength of Ship " and the word " hul l" in the first 
sentence by " s h i p " . 
Regulation 3<5)(b) 

Replace the words *" the moulded lines of the deck and side shell plating"" 
by " the moulded lines of deck and sides ".. 
Regulation 5 

In the last sentence delete the words " (as illustrated in Figure 2) ' \ 
Regulation 15(5) 

In the last sentence insert; the word "" l inear" before " interpolation.". 
Regulation 22(5) 

In the first senlesce replace the words " AM vafoes and shell fittings"" by *" AS 
shell fittings, and the valves *\ 
Regulation 23(2) 

Replace the words '"load water/fine ~" % "Summer_Load Line (or Siaraaer 
Timber Load Un4 if Ass^ned)*". 
Regulation 24(2) 

in the first seaieace fflsplace the words " calculated .area " by "'area ^afcaalated 
according ίο paragraph (1) οϊ i&is Regulation". In the second sentence in^r t 
3Ehe word ~ linear"" TseSmt ^ interpolation Λ 
^egulataon 24(3) 

Refiace the words ""a ship is fitted with & trunk which" by " a ship fitted 
w u h a frank"". 
Regulation 27(11) 

In ithe test sentence replace the word " weaihettight " by "^«at«rtaght'". 
Regulation 37(2) 

In the footnote to tables for both Type " A " and Type " Β " ships, insert 
after " superstructures"" the words "and trunks ". 
Regulation 38(12) 

In the definition of '" y"" replace the words ";end of sheer " foy "jafter sor 
forward perpendicular ". 
Regulation 40(4) 

In the .first sentence replaceihe words "paragraph (1) " b y "paragraph (3) "". 
Regulation 44(2) 

In the last sentence replace the words ""the superstructure" by "" a isaxpet-
structure other than a raised quarter deck ' \ 
Regulation 45(5) 

Add after "waterl ine" lite words " o r with Regulation 40(8) based on iae 
summer timber draught measured from the top of the keel to the summer tsafoer 
load l ine". 
Regulation 46(1 Kb) 

Replace the last sentence by the following : "Excluded from this zone are 
the North Atlantic Winter Seasonal Zone L the North Atlantic Winter Seasonal 
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Area and the Baltic Sea bounded by the parallel of latitude of the Skaw in the 
Skagerrak. The Shetland Islands are to be considered as being on the boundary 
of the North Atlantic Winter Seasonal Zones I and II. 

Seasonal periods : 
WINTER : I November to 31 March 
SUMMER : 1 April to 31 October". 

Regulation 47 
Insert after the first sentence (i.e. the sentence which ends with the words 

" the west coast of the American continent") the following : 
" Valparaiso is to be considered as being on the boundary line of the 

Summer and Winter Seasonal Zones ". 
Chart of Zones and Seasonal Areas 

Replace the words "SEASONAL WINTER Z O N E " where they indicate 
the area along the eastern coast of USA by " WINTER SEASONAL AREA ". 

Replace the words " SEASONAL WINTER ZONE " wherever they appear 
in the chart (except those mentioned above) by " WINTER SEASONAL ZONE " 
and also " SEASONAL TROPICAL " by " SEASONAL TROPICAL AREA ". 

In the note replace the word " western " by " eastern " and insert the words 
" (328 feet) " after " 100 metres ". 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Ε Ι Σ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ 

ΕΠΊ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Ε ϋ Σ ΤΟΥ 1966 
ΑΠΌΦΑΣ1Σ Α231 (VII) 

υιοθετηθείσα την 12ην 'Οκτωβρίου 1971 
Η Σ-ΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, 

ΛΑ BOY Σ Α υπ1 όψιν το "Αρθρον 16 (ϊ) της Συμβάσεως περί του Διακυβερ
νητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού το άφορων εις τάς αρμο
διότητας της Συνελεύσεως, 

ΑΝΑΤΝΩΡΙΖΟΥΣΑ την ανάγκην βελτιώσεως του κειμένου ώρισμένων 
"Αρθρων και Κανονισμών της Διεθνούς Συμβάσεως επί των Γραμμών Φορτώ
σεως 1966, ώς και του έπισυνημμένοο Χάρτου των Ζωνών και τών 'Εποχιακών 
Περιοχών, προς έξασφάλισιν της ομοιομόρφου εφαρμογής και ερμηνείας της 
Συμβάσεως, 

ΛΑΒΟΥΣΑ περαιτέρω υπ' όψιν ότι το "Αρθρον 29 της Συμβάσεως προ
βλέπει περί τροποποιητικών διαδικασιών συνεπαγομένων την σύμπραξιν τοΰ 
'Οργανισμού, 

ΑΦΟΥ ΕΞΗΤΑΣΕ τάς συγκεκριμένος τροποποιήσεις ε'ις την Διεθνή Σύμ
βασιν επί τών Γραμμών Φορτώσεως 1966, τάς αποτελούσας τό άντικείμενον 
Εισηγήσεως υπό της 'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας κατά την εικοστή ν 
πρώτην σύνοδον αυτής συμφώνως τω "Αρθρω 29 τής Συμβάσεως ταύτης, 

ΥΙΟΘΕΤΕΙ τάς τροποποιήσεις εις την Σύμβασιν, τά κείμενα τών οποίων 
εκτίθενται εν τω Παραρτήματι τής 'Αποφάσεως ταύτης, 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τόν Γενικόν Γραμματέα του 'Οργανισμού, συμφώνως τώ 
"Αρθρω 29(3) (β), όπως κοινοποίηση δι' έξέτασιν και άποδοχήν κεκυρωμένα 
αντίγραφα τής 'Αποφάσεως ταύτης μετά τοΰ Παραρτήματος αυτής, προς πάσας 
τάς Συμβαλλόμενος Κυβερνήσεις εν τή Διεθνεΐ Σομβάσει επί τών Γραμμών 
Φορτώσεως 1966, όμοΰ μετ' αντιγράφων προς άπαντα τά· Μέλη του 'Οργα
νισμού, 

ΚΑΛΕΙ πάσας τάς ενδιαφερόμενος Κυβερνήσεις όπως αποδεχθούν τάς 
τροποποιήσεις κατά την συντομωτέραν δυνατή ν ήμερομηνίαν. 



507 Η. 17/74 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΛΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣ IN 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΏΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 1966 
"Αρθρον 5(2) (γ) 

. Αί λέξεις «Βορείου 'Ακρωτηρίου (PUNTA NORTE)» αντικαθίστανται δια 
των λέξεων «'Ακρωτηρίου Ράσα (Cabo San Antonio)». 
Κανονισμός 1· 

Ή έπικεφαλίς αντικαθίσταται δια τών λέξεων «'Αντοχή Πλοίου», ή δε λέξις 
«σκάφους» είς την πρώτην πρότασιν διά της λέξεως «πλοίου». 
Κανονισμός 3(5) (β) 

ΑΙ λέξεις «τών εξωτερικών γραμμών του καταστρώματος και του πλευ
ρικού ελασματίνρυ περιβλήματος» αντικαθίστανται δια τών λέξεων «των εξω
τερικών γραμμών του καταστρώματος και τών πλευρών». 
Κανονισμός 5 

Εις την τελευταίαν πρότασιν διαγράφονται αϊ λέξεις «{**>ς απεικονίζεται 
είς Σ)(ημα 2)». 
Κανονισμός 15(5) 

Εις την χ^λευταίαν πρότασιν έντϊίθεται ή λέξις «γραμμιχης» προ της Μ^εως 
«παρεμ.βολης». 
Κανονισμός 22(5) 

Εις την πρώτη ν πρότασιν α£· λέξεις «"Ολαι αί άπαιτοώμε^αι &KD 3©D sa
βρόντος Μανρνισμσυ #αλ®5δες και ,έναί^ώκεις του κελύφους» ummet&bBEBsrma. 
διά τών Μξεων «*Όλοα αϊ απαιτούμενα ι £mo του παρόντος Μα»σι«αμΘυ £m-
σχυσεις. του κελύφους, καθώς και αί ·3δαλ18^ες». 
Κανονισμός 23(2) 

ΑΙ λέξεις *^0αλου γραμμές ψνφχώαεως,» αντίκα© ίσχαϊ'τα ι 3χα τών MSJEHSV 
.&Πραμμης Φορτώ:σΕως θέρους (Ι» Γραμμή Φορτώσεως ΞΞυλείας θέρους, S&v 

Κανονισμός 24(2) 
Είς τήν πρώτην ιπ^άτασιν aaa λέγεις «ή σπολογιζαμέϊτη ^κτασις» g&raaseiit

στανται ίδια τπωδν λέξεων «η .^ίμφώνως προς την παράγραφο ν (3) ^υ^ποΒρΘΦίος 
Κανονισμού ι6πσλογιζαμε.νη :&κτασις>>. 

5Είς την δεοτεραν πρόταση/ ή λέξις «γραμμικής» ;έντίθεται πρό της λέξεως 
«παρεμβολής» r 

Κανονισμός 24(3) 
Αί λέξεις «πλοΐον ΐρέρη :πυργωτόν υπερκατασκεύασμα το όποιον» .αντι

καθίστανται διά τών λέξεων «πλοΐον .̂ φέρον τιυργωτόν όπερκατασκεύασμα». 
Κανονισμός 37(2) 

Είς τήν ΰποσημείωσιν τών πινάκων δι' αμφότερους τους Τόπους πλοίων 
«Α» και «Β», αί λέξεις «και πυργωτών» ύπερκατασκεοασματων» ±vtMkEV3&i 
.μετά τήν λέξιν «ώπε^κατασκευών». 
Κανονισμός 3Β(12) 

Είς τον ©ριαμσν του «y» αί λέξεις «το άκρον της σιμότητος» jkxmx&&i-
στανται διά τών λέξεων «τήν τηρύμναίαν Ψ\ πρωραίαν κάθετον». 
Κανονισμός 40(4) 

Εις τήν πρώτην πρότασιν αί λέξεις «παράγραφαν (1)» άντικοΜστα^Εαι 
δια τών λέξεων «παράγραφσν (3) ».. 
Κανονισμός 44(2) 

Είς τήν τελευταίαν πρότασιν αϊ λέξεις «της υπερκατασχευής» άνηκαβί
στσνται δια τών λέξεων «ύπερκατασκευης άλλης rj του ανυψωμένου πρυμναίου 
καταστρώματος». 
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Κανονισμός 45(5) 
Προστίθενται μετά την λέξιν «ξυλείαν» αϊ λέξεις «ή συμφώνως προς τον 

Κανονισμόν 40(8) έπί τη δάσει τοΰ θερινού βυθίσματος δια την ξυλείαν, μετρου
μένου από του άνω μέρους της τροπίδος μέχρι της γραμμής φορτώσεως ξυλείας 
θέρους». 
Κανονισμός 46(1) (β) 

Ή τελευταία πρότασις (αντικαθίσταται δια της ακολούθου : «Εις την ζώνην 
αυτήν δέν συμπεριλαμβάνονται ή Χειμερινή Εποχιακή Ζώνη Ι Βορείου 'Ατλαν
τικού, ή Χειμερινή Έττοχιακή Περιοχή Βορείου Ατλαντικού και ή Βαλτική 
θάλασσα ή όρισθετουμένη εκ του παραλλήλου πλάτους του Skaw εις το 
Skagerrak. Αι νήσοι Shetland θα θεωρώνται δτι ευρίσκονται εις τσ δριον μεταξύ 
των Χειμερινών Εποχιακών Ζωνών Ι και Ι Ι Βορείου 'Ατλαντικού. 

Έποχιακαι περίοδοι : 
ΧΕΙΜΩΝ : 1η Νοεμβρίου εως 31η Μαρτίου 
ΘΕΡΟΧ : 1η Απριλίου εως 31η 'Οκτωβρίου». 

Κανονισμός 47 
Μετά τήν πρώτην πρότασιν (ήτοι τήν πρότασιν, ή όποια λήγει δια τών 

λέξεων «της δυτικής ακτής της 'Αμερικανικής ηπείρου») έντίθεται ή ακόλουθος: 
«To Valparaiso θά θεωρήται δτι ευρίσκεται επί της οριακής γραμμής 

μεταξύ τών θερινών και Χειμερινών 'Εποχιακών Ζωνών». 
Χάρτης τών Ζωνών και τών 'Εποχιακών Περιοχών 

Αϊ λέξεις " SEASONAL WINTER ZONE " δπου αύται σημειοΰν τήν πε
ριοχήν κατά μήκος της ανατολικής ακτής τών ΗΠΑ, αντικαθίστανται δια τών 
λέξεων "WINTER SEASONAL AREA". 

Αϊ λέξεις " SEASONAL WINTER Z O N E " οπουδήποτε απαντώνται εις 
τον Χάρτην (έκτος τών ανωτέρω αναφερομένων), αντικαθίστανται διά τών 
λέξεων "WINTER SEASONAL Z O N E " και επίσης αϊ λέξεις "SEASONAL 
TROPICAL" αντικαθίστανται δια τών λέξεων "SEASONAL TROPICAL 
AREA " 

Εις τήν σημείωσιν ή λέξις " Western " αντικαθίσταται διά της λέξεως 
"eastern " και αϊ λέξεις " (328 feet) " έντίθενται μετά τάς λέξεις"" 100 metres". 

Έτυπώθη εν τώ "Ι υπογραφείοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


