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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

όπ Άρ. 1363 της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Διεθνούς Συμβάσεως επί των Γραμμών Φορτώσεως τοϋ 
1966 (Τροποποίησις) (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1977 εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 43 τοΰ 1977 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 1966 
'Επειδή ή Συνέλευσις του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβου- Προοίμιον. 

λευτικου 'Οργανισμού δι' αποφάσεως αυτής ύπ' αριθμόν Α. 319 (Ι Χ) 
της 12ης Νοεμβρίου, 1975, έψήφισε, συμφώνως τω άρθρω 29(3) (α) 
της Διεθνούς Συμβάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966, 
τροποποίησιν της Συμβάσεως ώς αυτή εκτίθεται έν τω Πίνακι. 

Και επειδή ή τροποποίήσις αυτή, εγκριθείσα ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου διά της ύπ' άρ. 15.833 και ήμερομηνίαν 12ην 'Μαΐου, 
1977, 'Αποφάσεως αύτου, δέον δπως κυρωθή διά νόμου ψηφιζομένου 
υπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων. 

Διά ταΰτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Διεθνούς Συμ Συνοπτικός 

βάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως τοΟ 1966 (Τροπσποίησις) τίτλος. 
(Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1977 και θά άναγινώσκηται όμου 1^τ& 24τοθΐ973 
των περί τής Διεθνούς Συμβάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως ΐ7τοθΐ974. 
του 1966 (Κυρωτικού) Νόμου του 1974 (έν τοις εφεξής αναφερομέ
νων ώς «ό βασικός νόμος») ό δέ βασικός νόμος και ό παρών Νόμος 
θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί τής Διεθνούς Συμβάσεως έπί των 
Γραμμών Φορτώσεως (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1969 εως 1977. 

2. Ή ύπό τής Συνελεύσεως του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού 
Συμβουλευτικού 'Οργανισμού δι' αποφάσεως αυτής ύπ' αριθμόν 
Α. 319 (IX) και ήμερομηνίαν 12ην Νοεμβρίου, 1975, γενομένη τρο
ποποίησις τής Συμβάσεως, ώς αϋτη εκτίθεται έν τω άγγλικω πρωτο
τυπώ εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος του παρόντος Νόμου και 
έν μεταφράσει εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος, διά του παρόντος 
κυροΟται: 

Νοείται οτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το είς το Πρώτον Μέρος τοΟ Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

ΐΚύρωσις 
τροποποιή

σεως της 
Συμβάσεως. 

ΠΙναξ. 
Πρώτον 
Μέρος.. 
Δεύτερον 
Μέρος. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΏΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ARTICLE 29 
Amendments 

(1) The present Convention may be amended by either of the proce
dures specified in the following paragraphs. 

(2) Amendments after consideration within the Organization: 
(a) Any amendment proposed by a Contracting Government shall 

be submitted to the SecretaryGeneral.of the Organization, who 
shall then circulate it to all Members of the Organization and 
all Contracting Governments at least six months prior to its 
consideration. 

(b) Any amendment proposed and circulated as above shall be 
referred to the Maritime Safety Committee of the Organization 
for consideration. 

(c) Contracting Governments of States, whether or not Members of 
the Organization, shall be entitled to participate in the proceed
ings of the Maritime Safety Committee for the consideration 
and adoption of amendments. 

id) Amendments shall be adopted by a twothirds majority of the 
Contracting Governments present and voting in the Maritime 
Safety Committee expanded as provided for in sub  paragraph 
(c) of this paragraph (hereinafter referred to as " the expan
ded Maritime Safety Committee") on condition that at least 
one  third of the Contracting Governments shall be present at 
the time of voting. 

(e) Amendments adopted in accordance with sub  paragraph (d) of 
this paragraph shall be communicated by the Secretary  General 
of the Organization to all Contracting Governments for 
acceptance. 

(f) (i) An amendment to an Article of the Convention shall be 
deemed to have been accepted on the date on which it is 
accepted by twothirds of the Contracting Governments. 

(ii)L An amendment to an Annex shall be deemed to have been 
accepted : 

at the end of two years from the date on which it is 
communicated to Contracting Governments for acceptance; 
or 
at the end of a diiferent period, which shall not be less 
than one year, if so determined at the time of its 
adoption by a two  thirds majority of the Contracting 
Governments present and voting in the expanded Mari
time Safety Committee. 

However, if within the specified period either more than 
one  third of Contracting Governments, or Contracting 
Governments the combined merchant fleets of which con
stitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of 
all the merchant fleets of all Contracting Governments, 
notify the Secretary  General of the Organization that they 
object to the amendment, it shall be deemed not to have 
been accepted. 
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(g) (i) An amendment to an Article of the Convention shall enter 
into force with respect to those Contracting Governments 
which have accepted it, six months after the date on which 
it; is deemed to have been accepted, and with respect to 
each Contracting Government which accepts it after that 
date, six months after the date of that Contracting Govern
ment 's acceptance, 

(ii) An amendment to an Annex shall enter into force with 
respect to all Contracting Governments, exept those which 
have objected to the amendment under sub  paragraph 
(f) (ii) of this paragraph and which have not withdrawn 
such objections, six months after the date on which it is 
deemed to have been accepted. However, before the date 
set for entry into force, any Contracting Government may 
give notice to the Secretary  General of the Organization 
that exempts itself from giving effect to that amendment 
for a period not longer than one year from the date of its 
entry into force, or for such longer period as may be deter
mined by a two  thirds majority of the Contracting Govern
ments present and voting in the expanded Maritime Safety 
Committee at the time of the adoption of the amendment. 

(3) Amendment by a Conference : 
(a) Upon the request of a Contracting Government concurred in by 

at least one  third of the Contracting Governments, the Orga
nization shall convene a Conference of Contracting Governments 
to consider amendments to the present Convention. 

(b) Every amendment adopted by such a Conference by a two  thirds 
majority of the Contracting Governments present and voting 
shall be communicated by the Secretary  General of the Orga
nization to all Contracting Governments for acceptance. 

(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall 
be deemed to have been accepted and shall enter into force 
in accordance with the procedures specified in sub  paragraphs 
(2) (f) and (2) (g) respectively of this Article, provided that 
references in these paragraphs to the expanded Maritime Safety 
Committee shall be taken to mean references to the Conference. 

(4)—(a) A Contracting Government which has accepted an amendment 
to an Annex which has entered into force shall not be obliged to extend 
the benefit of the present Convention in respect of the certificates issued 
to a ship entitled to fly the flag of a State the Government of which, 
pursuant to the provisions of sub  paragraph (2) (f) (ii) of this Article, 
has objected to the amendment and has not withdrawn such an objection, 
but only to the extent that such certificates relate to matters covered 
by the amendment in question. 

(b) A Contracting Government which has accepted an amendment to 
an Annex which has entered into force shall extent the benefit of the 
present Convention in respect of the certificates issued to a ship entitled 
to fly the flag of a State the Government of which, pursuant to the 
provisions of sub  paragraph (2) (g) (ii) of this Article, has notified the 
Secretary  General of the Organization that it exempts itself from giving 
effect to the amendment. 

(5) Unless expressly provided otherwise, any amendment to the present 
Convention made under this Article, which relates to the structure of a 
ship, shall apply only to ships the keels of which are at a similar stage 
of construction, on or after the date on which the amendment enters 
into force. 
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(6) Any declaration of acceptance of, or objection to, an amendment 
or any notice given under sub  paragraph (2) (g) (ii) of this Article 
shall be submitted in writing to the SecretaryGeneral of the Organization, 
who shall inform all Contracting Governments of any such submission 
and the date of its receipt. 

(7) The Secretary  General of the Organization shall inform all Con
tracting Governments of any amendments which enter into force under 
this Article, together with the date on which each such amendment 
enters into force. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
"Αρθρον 29 

Τροποποιήσεις 
(1) Ή παρούσα Σύμβασις δύναται να τροποποιηθή καθ' έκατέραν των έν 

ταΐς άκολούθοις παράγραφοις καθοριζομένων διαδικασιών. 
(2) Τροποποιήσεις κατόπιν εξετάσεως εντός του 'Οργανισμού: 

(α) Πάσα τροποποίησις προταθείσα ύπό τίνος Συμβαλλόμενης Κυβερνή
σεως θα ύποβάλληται είς τόν Γενικόν Γραμματέα του 'Οργανισμού, 
δστις έν συνεχεία θα διανέμη ταύτην προς άπαντα τ ά Μέλη του 'Οργα
νισμού και άπάσας τάς Συμβαλλομένας Κυβερνήσεις τουλάχιστον £ξ 
μήνας προ της εξετάσεως της. 

(β) Πάσα τροποποίησις προταθείσα και διανεμηθεΐσα ώς ανωτέρω θα 
παραπέμπηται είς τήν Έπιτροπήν Ναυτικής 'Ασφαλείας του 'Οργα
νισμού προς έξέτασιν. 

(γ) Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις Κρατών, άποτελοΰσαι Μέλη ή μή τοΟ 
'Οργανισμού, θά δικαιούνται νά, μετέχωσιν είς τήν διαδικασίαν της 
'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας διά τήν έξέτασιν και υιοθέτησα/ τών 
τροποποιήσεων. 

(δ) Α ϊ τροποποιήσεις θά υίοθετώνται διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών 
παρουσών καΐ ψηφιζουσών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων έν τη 'Επι
τροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας, τη διηυρημένη ώς προβλέπεται ·έν ύπο
παραγράφω (γ ) της παρούσης παραγράφου (εν τοις εφεξής καλού
μενης ώς «ή διηυρυμένη Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας»), ύπό τόν 
δρον δτι κατά τήν ψηψοφορίαν θά είναι παρόν τό £ν τρίτον τουλά
χιστον τών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων. 

(ε) Τροποποιήσεις υ'ιοθετηθεΐσαι συμφώνως προς τήν ύποπαράγραφον (δ) 
της παρούσης παραγράφου θά κοινοποιώνται ύπό του Γενικού Γραμ
ματέως τοΟ 'Οργανισμού* είς άπάσας τάς Συμβαλλομένας Κυβερνή
σεις προς άποδοχήν. 

(στ) (i) Τροποποίησις "Αρθρου τινός τής Συμβάσεως θά θεωρήται ώς 
γενομένη αποδεκτή τήν ήμέραν καθ' ή ν αΰτη γίνεται αποδεκτή 
ύπό τών δύο τρίτων τών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων. 

(Η) Τροποποίησις Παραρτήματος τίνος θά θεωρήται ώς γενομένη 
αποδεκτή : 

μετά παρέλευσιν δύο ετών από τής ημερομηνίας καθ' ήν αυτή 
έκοινοποιήθη ε'ις τάς Συμβαλλομένας Κυβερνήσεις προς 
άποδοχήν' ή 
μετά παρέλευσιν διαφόρου τινός περιόδου, ήτις δέν θά είναι 
μικρότερα του ενός έτους, έάν ούτω απεφασίσθη κατά τόν 
χρόνον τής υ'ιοθετήσεώς της διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων 
τών παρουσών και ψηφιζουσών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων 
έν τη διηυρημένη 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας. 
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Εντούτοις, εάν εντός της καθορισθείσης περιόδου έκάτερον, είτε 
το πλέον του ενός τρίτου των Σ υμβαλλομένων Κυβερνήσεων, 
είτε αί Σ υμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις ό ενωμένος εμπορικός 
στόλος των οποίων συνιστά ουχί όλιγώτερον των πεντήκοντα 
τοις εκατόν της εις κόρους ολικής χωρητικότητος πάντων των 
εμπορικών στόλων πασών τών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων, 
γνωστοποιήσουν εις τόν Γενικόν Γραμματέα του 'Οργανισμού 
δτι αντιτίθενται εις τήν τροποποίησιν, αϋτη θα θεωρήται ως μη 
γενομένη αποδεκτή, 

(ζ) (i) Τροποποίησις "Αρθρου τινός της Συμβάσεως θέλει άρχεται 
Ισχύουσα έναντι εκείνων τών Συμβαλλομένων 'Κυβερνήσεων αΐτ ι
νες άπεδέχθησαν αυτήν εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην 
αϋτη θεωρείται ως γενομένη αποδεκτή, έναντι δε εκάστης Συμ
βαλλόμενης Κυβερνήσεως ήτις αποδέχεται ταύτην μετά τήν ώς 
άνω ήμερομηνίαν, £ξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν αποδοχής 
της έκ μέρους της Συμβαλλόμενης ταύτης 'Κυβερνήσεως, 

(i i) Τροποποίησις Παραρτήματος τίνος θέλει άρχεται ισχύουσα 
έναντι πασών τών Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων, πλην τών άντι
ταχθεισών είς ταύτην δυνάμει της υποπαραγράφου (στ) (ii) 
της παρούσης παραγράφου και μή άνακαλεσασών τάς ενστά
σεις των, εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν καθ" ήν αϋτη θεωρείται 
ώς γενομένη αποδεκτή. Εντούτοις πρό της ορισθείσης ημερο
μηνίας ενάρξεως ισχύος, πάσα Συμβαλλόμενη Κυβέρνησις δύνα
ται να ειδοποίηση τόν Γενικόν Γραμματέα του 'Οργανισμού δτι 
έξαιρεΐ έαυτήν τής υποχρεώσεως νά προσδώση ίσχύν εις τήν 
τροποποίησιν ταύτην διά περίοδον ούχι μακροτέραν του ενός 
έτους άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος αυτής, ή διά τοιαύ
την μακροτέραν περίοδον οία θέλει καθορισθή διά πλειοψηφίας 
τών δύο τρίτων τών παρουσών και ψηφιζουσών Συμβαλλομένων 
Κυβερνήσεων έν τη διηυρημένη 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας 
κατά τόν χρόνον τής υίοθετήσεως τής τροποποιήσεως. 

(3) Τροποποίησις κατόπιν Διασκέψεως : 
(α) Τη αιτήσει Συμβαλλόμενης τινός Κυβερνήσεως, έχούσης τήν συγκα

τάθεσιν τουλάχιστον του ενός τρίτου τών Συμβαλλομένων Κυβερ
νήσεων, ό 'Οργανισμός θά συγκαλή Διάσκεψιν τών Συμβαλλομένων 
Κυβερνήσεων προς έξέτασιν τροποποιήσεων τής παρούσης Συμ
βάσεως. 

(β) Πάσα τροποποίησις υιοθετούμενη ύπό τοιαύτης Διασκέψεως διά 
πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών παρουσών και ψηφιζουσών Συμβαλ
λομένων Κυβερνήσεων θά κοινοποιήται ύπό του Γενικού Γραμματέως 
του 'Οργανισμού είς άπάσας τάς Συμβαλλομένας Κυβερνήσεις προς 
άποδοχήν. 

(γ) Έκτος έάν άλλως άποφασίζη ή Διάσκεψις, ή τροποποίησις θά θεω
ρήται ώς γενομένη αποδεκτή και θά άρχεται 'ισχύουσα συμφώνως 
προς τάς καθοριζομένας έν υποπαράγραφοις 2 (στ) καΐ (2) (ζ) του 
παρόντος "Αρθρου αντιστοίχους διαδικασίας νοουμένου δτι ή είς τάς 
παραγράφους ταύτας μνεία τής διηυρημένης Επιτροπής Ναυτικής 
'Ασφαλείας θά έκλαμβάνηται ώς σημαίνουσα μνείαν τής Διασκέψεως. 

(4)—,(α) Συμβαλλόμενη τις Κυβέρνησις άποδεχθεΐσα τροποποίησιν Παραρ
τήματος τίνος, ή οποία ήρξατο Ισχύουσα, δέν υποχρεούται νά έπεκτείνη το 
ευεργέτημα τής παρούσης Συμβάσεως έν σχέσει προς τ ά πιστοποιητικά τά 
εκδιδόμενα είς πλοΐον δικαιούμενον νά φέρη τήν σημαίαν Κράτους ούτινος ή 
Κυβέρνησις, σύμφωνους προς τάς διατάξεις τής υποπαραγράφου (2) (στ) (ii) 
του παρόντος "Αρθρου, έχει άντιταχθή είς τήν τροποποίησιν και δέν άνεκάλεσε 
τήν τοιαύτην έ'νστασιν, άλλα μόνον καθ' ην έκτασιν τ ά τοιαύτα πιστοποιητικά 
αφορούν είς θέματα καλυπτόμενα ύπό τής συγκεκριμένης τροποποιήσεως. 
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(β ) Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν η τ ι ς Κυβέρνησις άποδεχθε ΐσα τροποποίησα· Παραρτή 

ματος τ ίνος, ή οποία ήρξατο ίσχύοικκχ, οφε ί λ ε ι νά έπεκτε ίνη τ ό ευεργέ τημα 
της παρούσης Συμβάσεως εν οχέσε ι προς τ α πιστοπο ιητ ι κά τ ά εκδ ιδόμενα 
ε ις πλοΐον δικα ιούμενον νά φέρη την σημα ίαν Κράτους ούτινος ή Κυβέρνησις, 
συμφώνως προς τ ά ς δ ια τάξε ι ς της υποπαραγράφου (2) ( ζ ) ( i i ) του παρόντος 
"Αρθρου , έγνωστοποίησε ε ις τον Γεν ικόν Γ ρ α μ μ α τ έ α τοΟ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ δτ ι 
έξα ιρε ΐ έαυτήν της υποχρεώσεως νά προσδώση ίσχύν ε ις την τροποποίησιν. 

(5) Έ κ τ ο ς εάν άλλως ρητώς προβλέπητα ι , π ά σ α τροποποίησις της παρού

σης Συμβάσεως έπιφερομένη δυνάμε ι του παρόντος "Αρθρου, ήτ ι ς άφορα ε ις 
την κατασκευήν του πλοίου, θέλε ι τ υ γ χ ά ν ε ι εφαρμογής μόνον επί πλοίων ών 
ή τρόπις ευρ ίσκε τα ι εις άνάλογον κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ό ν στάδιον κ α τ ά ή μετά την 
ήμερομην ίαν καθ ' ην ή τροποποίησις ά ρ χ ε τ α ι ισχύουσα. 

(6) Π ά σ α δήλωσις αποδοχής ή ενστάσεως κ α τ ά τροποποιήσεως τ ίνος ή 
πάσα ε ίδοποίησις δοθείσα δυνάμε ι της υποπαραγράφου (2) ( ζ ) ( i i ) τ ο υ παρόν

τος "Αρθρου θά ύποβάλλητα ι ε γ γ ρ ά φ ω ς ε ις τόν Γεν ικόν Γ ρ α μ μ α τ έ α τ ο υ 
Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ , δστις θά πληροφορή πάσας τ ά ς Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν α ς Κυβερνήσεις 
περί πάσης το ιαύτης υποβολής ώς κ α ι περί της ημερομην ίας λήψεως της. 

(7) Ό Γεν ικός Γραμματεύς τοΟ ' Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ θά πληροφορή πάσας τ ά ς 
Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν α ς Κυβερνήσεις περί πάσης τροποποιήσεως τ ιθεμένης έν ίσχύϊ 
κ α τ ά τ ό παρόν "Αρθρον, όμου μ ε τ ά της ημερομην ίας καθ* ην έκαστη το ιαύτη 
τροποποίησις τ ί θ ε τ α ι έν ίσχύΐ. 


