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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ

9 β
Αρ. 1233 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό "περί. της.. Συμβάσεως περί τού Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμ
βουλευτικού 'Οργανισμού (Τροποποιήσεις) ('Κυρωτικός) Νόμος του 1975 εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 59 του· 1975 

ΝΟΜΟΣ. ΚΥΡΩΝ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

'Επειδή ή Συνέλευσις του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβου- Προοίμιον. 
λευτικοΰ 'Οργανισμού δι' αποφάσεως αυτής υπ' αριθμόν Α.315 (ES.V) 
της. 17ης 'Οκτωβρίου, 1974 έψήφισε, συμφώνως. τω αρθρω 52 της. 
Συμβάσεως περί του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 
'Οργανισμού, ώρισμένας τροποποιήσεις της Συμβάσεως ως αδται 
εκτίθενται εν τω Πινάκι, πίναξ. 

Και επειδή αί τροποποιήσεις αδ.ται, έγκριθεΐσαι ύπό του Υπουρ
γικού, Συμβουλίου δκχ της ύπ' άρ. 14.225 και ήμερομηνίαν 28ην και 
29ή ν· Αύγουστου, 1975 'Αποφάσεως αυτού, δέον δπως κυρωθώσι διά 
νόμου ψηφιζομένου ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων. 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός 
περίϊ; τοΰ.: Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού ■ Όργανι τίτλ°ς· 
σμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1975 και θα άνα
γινώσκηται, όμοΰ· μετά . του περί της Συμβάσεως περί τού Διακυ
βερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού (Κυρωτικού) 
Νόμου τού. 1973 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «Ό βασικός 73τοΰΐ973. 
νόμος») ό; δε βασικός· νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 
ομού ώς ol περί της Συμβάσεως περί τού Διακυβερνητικού' Ναυτι
λιακού. Συμβουλευτικού 'Οργανισμού (Κυρωτικοί) Νόμοι τού 1973. 
και:; 1975ν. 
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Κύρωσις 2. Αϊ υπό της Συνελεύσεως τοΟ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού 
τροποποιή Συμβουλευτικού 'Οργαν ισμού δι ' αποφάσεως αυτής ύπ ' αριθμόν 
Στάσεως. Α.315 (ES.V) και ήμερομηνίαν 17ην 'Οκτωβρίου, 1974, γενάμεναι 

τροποποιήσεις τής Σ υ μ β ά σ ε ω ς δια τής αντ ικαταστάσεως τ ω ν άρ
θρων 10, 17, 18, 20, 28, 31 και τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) του άρθρου 
16 ως και διά τής άπαλε ίψεως του άρθρου 32 αυτής, ως α δ τ α ι έκτί

ΓΚναξ. θενται έν τω ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτυπώ εις το Πρώτον Μέρος του Πίνα
Πρώτον Κ Ος τ0(3 παρόντος Νόμου και έν μεταφράσει ε'ις το Δεύτερον Μέρος 
Δεύτερον τ ο ^ Πίνακος, διά του παρόντος κυρουνται : 
Μέρος. Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 

υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 

A M E N D M E N T S T O T H E C O N V E N T I O N ON T H E I N T E R 
G O V E R N M E N T A L M A R I T I M E CONSULTATIVE O R G A N I Z A T I O N 

Article 10 
The existing text is replaced by the following : 

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 or be 
eligible for membership on the Council and subject to this the 
word " M e m b e r " in the Convention shall be deemed to include Associate 
Member unless the context otherwise requires. 

Article 16 
The existing text of paragraph (d) is replaced by the following: 

(d) To elect the Members to be represented on the Council as provided in 
Article 17. 

Article 17 
The existing text is replaced by the following : 

The Council shall be composed of twentyfour Members elected by the 
Assembly. 

Article 18 
The existing text is replaced by the following : 

In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the 
following criteria : 

(a) Six shall be States with the largest interest in providing international 
shipping services; 

(b) Six shall be other States with the largest interest in international 
seaborne trade; 

(c) Twelve shall be States not elected under (a) or (b) above, which 
have special interests in maritime transport or navigation, and whose 
election to the Council will ensure the representation of all major 
geographic areas of the world. 
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Article 20 
The existing text is replaced by the following : 

(a) The Council shall elect its Chairman and adopt its own Rules of Pro
cedure except as otherwise provided in 'the Convention. 

(b) Sixteen 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 28 
The existing text is replaced by the following : 

The Maritime Safety Committee shall consist of all the Members. 

Article 31 
The existing text is replaced by the following : 

The Maritime Safety Committee shall meet at least once a year. It shall 
elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure. 

Article 32 
This Article is deleted. 

Articles 33 through 63 are renumbered accordingly. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣ IN ΠΕΡΙ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
"Αρθρον 10 

Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται δια του ακολούθου : 
Έταιρικόν Μέλος έχει τα δικαιώματα και τάς ύΐτοχρεώσεις Μέλους 

δυνάμει της Συμβάσεως πλην του δτι δεν έχει δικαίωμα να ψηφίζη f\ να 
είναι έκλέξιμον ώς μέλος του Συμβουλίου, ύπό την έπιφύλαξιν δε ταύτην 
ή λέξις «Μέλος» εν τη Συμβάσει θεωρείται ώς περιλαμβάνουσα και Έται
ρικόν Μέλος έκτος έάν διάφορος έννοια προ'κύπτη έκ του κειμένου. 

"Αρθρον 16 
Το ύφιστάμενον κείμενον της παραγράφου ('δ) αντικαθίσταται δια του ακο

λούθου : 
('δ) νά έκλέ^η τά Μέλη ατινα θά άντιπροσωπεύωνται εις το Συμβούλιον 

ώς προβλέπεται εις το "Αρθρον 17. 

"Αρθρον 17 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου : 

Το Συμβούλιον θά άποτελήται εξ είκοσιτεσσάρων Μελών εκλεγομένων 
ύπό της Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 18 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου : 

Κατά την έκλογήν τών Μελών τοΰ Συμβουλίου, ή Συνέλευσις θά λαμ
βάνη ύπ' δψιν τά ακόλουθα κριτήρια : 

(α) τά εξ δέον νά εΐναι Κράτη έχοντα το μεγαλύτερον συμφέρον είς 
την παροχήν διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών* 

(β) έτερα εξ δέον νά είναι Κράτη έχοντα τό μεγαλύτερον συμφέρον 
είς τό διεθνές θαλάσσιον έμπόριον" 
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(γ) τα λοιπά δώδεκα δέον να εΐναι Κράτη μη εκλεγόμενα δυνάμει 
των (α) ή (β) ανωτέρω,,, άτινα εχουσιν ΐε'Ιδϊκά.: συμφέροντα, εις 
τάς. θαλασσίας μεταφοράς· ή ..την. ναυτιλίαν, των. οποίων ή εκλογή 
είς το Συμβούλ\ον··θά'διασφαλίστ] την άντιπροσώπευσιν πάντων, 
των,'μεγάλων, γεωγραφικών, περιοχών^της υδρογείου.. 

" Αρθρον 20 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται δια του ακολούθου·: 

(α) Το Συμβούλιον θά έκλέγη τον Πρόεδρον αύτου καΐ θά·υίοθετή τους 
Διαδικαστικούς αύτου Κανονισμούς πλην ώς άλλως προβλέπεται έν 
τη Συμβάσει. 

(β) Δεκαέξ Μέλη του Συμβουλίου θα συνιστώσιν άπαρτίαν. 
(γ) Το'Συμβούλιον θα συνέρχηται, κατόπιν προέιδοπόιήόεως ενός μηνός, 

οσάκις είναι άναγκαΐον δια. την άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων του, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή,κατόπιν 
αιτήσεως ύπό ουχί όλιγωτέρων τών τεσσάρων Μελών αύτου.' Τοΰτο 
>θά συνέρχηται εις τοιούτους:;τόπους οΐόι ήθελον ειναΐ πρόσφοροι. 

"Αρθρον 28 
Το ύφιστάμενον κείμενον αντικαθίσταται δια του ακολούθου :. 

Ή Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας θα άποτελήται. εκ πάντων τών Μελών. 

"Αρθρον 31 
Τό ύφιστάμενον κείμενον άντικαθίσταταιν δια. τοΟ ακολούθου : 

Ή Επιτροπή Ναυτικής; Άσφαλείας : . θά; συνέρχηται. άπαξ" τουλάχιστον 
τουι έτους.. Αωτη θά έκλέγη τους λειτουργούςι της άπαξ. του ,ΜτουςκαΙθά 
υίοθετή τους Διαδικαστικούς αυτής Κανονισμούς. 

"Αρθρον -32 
Τό>. "Αρθρον τούτο απαλείφεται. 

Toe:"Αρθρο: 33·εώς 63 επαναριθμούνται αναλόγως.. 

Έτυπώθη έν τ φ Τυπογραψείφ< της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


