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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ *Αρ. 1501 της 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί τοϋ Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 12 τοΟ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Επειδή ή Συνέλευσις του ΔιακυβερνητικοΟ Ναυτιλιακού Συμβου προοίμιον. 
λευτικου ΌργανισμοΟ δι* αποφάσεων αυτής όπ' αριθμόν Α. 371 (Χ) 
της 9ης Νοεμβρίου, 1977 και ύπ* αριθμόν Α. 400(Χ) της 17ης Νοεμ
βρίου, 1977 έψήφισε, συμφώνως τω άρθρω 52 της Συμβάσεως περί 
του ΔιακυβερνηΐτιικοΟ Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού, 
ώρισμένας διορθώσεις καΐ τροποποιήσεις της Συμβάσεως ώς αΰται 
εκτίθενται έν τω Πίνακι. 

ΚαΙ επειδή α'ι διορθώσεις καΐ τροποποιήσεις αΰται, έγκριθεΐσαι 
ύπατου Υπουργικού Συμβουλίου διά της υπ* αριθμόν 17.474 και 
ήμερόμηνίάν 30ήν Νοεμβρίου, 1978 'Αποφάσεως αύτου, δέον δπως 
κυρωθώσι διά νόμου ψηφιζομένου ύπό της Βουλής των 'Αντιπρο
σώπων. 

Διά ταύτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Σκαπτικός 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού ΌρνανισμοΟ (Τροποποιήσεις) (Κυρω ^λος. 
τικός) Νόμος του 1979 καΐ θά άναγινώσκηται όμου μετά των περί 
της Συμβάσεως περί τοΟ ΔιεθνοΟς ΝαυτιλιακοΟ ΌργανισμοΟ (Κυρω
τικών) Νόμων του 1973 εως 1977 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς 
«ό βασικός νόμος»), ό δέ βασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θά 
άναφέρωνται όμου ώς ol πεοί τής Συμβάσεως περί του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού ΌργανισμοΟ (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1973 ^ώς 1979. 

(63) 
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κύρωυιςτών 2. Αϊ ύπό της Συνελεύσεως τοΰ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού 
τμσπαποιή- Συμβουλευτικού 'Οργανισμού δι ' αποφάσεων αυτής ύπ' αριθμόν 
ζέσεως . Α. 371 (Χ) της 9ης Νοεμβρίου, 1977 και ύπ αριθμόν Α.400(Χ) της 

17ης Νοεμβρίου, 1977 γενόμεναι διορθώσεις και τροποποιήσεις της 
Συμβάσεως ώς αύται εκτίθενται έν τω Ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτυπώ είς το 

Πίνα*;. Πρώτον και Δεύτερον Μέρος τοΟ Πίνακος του παρόντος Νόμου, άντι
Πρώτον στοίχως, καΐ έν μεταφράσει είς τό Τρίτον και Τέταρτον Μέρος του 
Δεϊ^ρον Πίνακος, αντιστοίχως, διά τοΟ παρόντος κυρουνται : 
Μέρος. Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 

υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

Π Ι Ν ΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CORRECTION OF ASSEMBLY RESOLUTION A.358(IX) 

The amendment to "Title o/ the Convention" as appearing in the Annex 
to Resolution A.358(IX) should read : 

"Title of the Convention and Preamble 
The existing title of the Convention is replaced by the following : 
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL 

MARITIME ORGANIZATION, 
and the name of the Organization in the existing Preamble to the 
Convention is replaced by the following : 

International Maritime Organization" 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 

ANNEX 
AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERGOVERNMENTAL 

MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION 
Article 1 

(i) The text of paragraph (a) is replaced by the following : 
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 
to encourage and facilitate the general adoption of the highest 
practicable standards in matters concerning maritime safety, efficiency 
of navigation and prevention and control of marine pollution from 
ships; and to deal with administrative and legal matters related to 
the purposes set out in this Article; 

(ii) The text of paragraph (d) is replaced by the following : 
To provide for the consideration by the Organization of any matters 

concerning shipping and the effect of shipping on the marine environ
ment that may be referred to it by any organ or specialized agency 
of the United Nations. 

Article 2 
The text is deleted. 

Articles 3to 31 are renumbered Articles 2 to 30. 
Article 3 (renumbered as Article 2). 

The text is replaced by the following : 
In order to achieve the purposes set out in Part 1, the Organization 

shall: 
(a) Subject to the provisions of Article 3, consider and make 

recommendations upon matters arising under Article 1(a), (b) 
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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); 

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

(c) Provide machinery for consultation among Members and the 
exchange of information among Governments; 

(d) Perform functions arising in connexion with paragraphs (a), 
(b) and (c) of this Article, in particular those assigned to it 
by or under international instruments relating to maritime 
matters and the effect of shipping on the marine environment; 

(c) Facilitate as necessary, and in accordance with Part X, technical 
cooperation within the scope of the Organization. 

Article 12 (renumbered as Article 11). 
The text is replaced by the following : 

The Organization shall consist of an Assembly, a Council, a Maritime 
Safety Committee, a Legal Committee, a Marine Environment 
Protection Committee, a Technical Cooperation Committee and such 
subsidiary organs as the Organization may at any time consider 
necessary, and a Secretariat. 

Article 16 frenumbered as Article 15). 
The text is replaced by the following : 

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 VicePresidents 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; 
(e) To receive and consider the reports of the Council, and to decide 
upon any question referred to it by the Council; 
(f) To approve the work programme of the Organization; 
(g) To vote the budget and determine the financial arrangements of 
the Organization, in accordance with Part XII; 
(h) To review the expenditures and approve the accounts of the 
Organization; 
(i) To perform the functions of the Organization, provided that in 
matters relating to Article 2(a) and (b), the Assembly shall refer 
such matters to the Council for formulation by it of any recom
mendations or instruments thereon; provided further that any recom
mendations or instruments submitted to the Assembly by the Council 
and not 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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(j) To recommend to Members for adoption regulations and guidelines 
concerning maritime safety, the prevention and control of marine 
pollution from ships and other matters concerning the effect of 
shipping on the marine environment assigned to the Organization by 
or under international instruments, or amendments to such regula
tions and guidelines which have been referred to it; 
(k) To take such action as it may deem appropriate to promote 
technical cooperation in accordance with Article 2(e), taking into 
account the special needs of developing countries; 
(1) To take decisions in regard to convening any international 
conference or following any other appropriate procedure for the 
adoption of international conventions or of amendments to any inter
national conventions which have been developed by the Maritime 
Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment 
Protection Committee, the Technical Cooperation Committee, or other 
organs of the Organization. 
(m) 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 (j) of this Article shall 
not be delegated. 

Article 22 (renumbered as Article 21) 
The text is replaced by the following : 

(a) The Council shall consider the draft work programme and budget 
estimates prepared by the SecretaryGeneral in the light of the 
proposals of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, 
the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co
operation Committee and other organs of the Organization and, taking 
these into account, shall establish and submit to the Assembly the 
work programme and budget of the Organization, having regard to 
the general interest and priorities of the Organization. 
(b) The Council shall receive the reports, proposals and recom
mendations of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, 
the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co
operation Committee and other organs of the Organization 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. 
(c) Matters within the scope of Articles 28, 33, 38 and 43 shall be 
considered by the Council only after obtaining the views of the 
Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environ
ment Protection Committee, or the Technical Cooperation Committee, 
as may be appropriate. 

Article 26 (renumbered as Article 25). 
The text is replaced by the following : 

(a) The Council may enter into agreements or arrangements covering 
the relationship of the Organization with other organizations, as 
provided for in Part XV. Such agreements or arrangements shall be 
subject to approval by the Assembly. 
(b) Having regard to the provisions of Part XV and to the relations 
maintained with other bodies by the respective Committees under 
Artlcres 28, 33, 38 and 43, the Council shall, between sessions of the 
Assembly, be responsible for relations with other organizations. 
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New Articles 32 to 42 (added pursuant to lies. A. 315 (ES. V) and Res. 
A. :?r>x (IX)). 
These Articles are renumbered as Articles 31 I ο 41. 
Ariic'c 29(c) adopted by Resolution A. 358 (IX) (to be renumbered as 

Article 28(c)) is amended by the inclusion of a reference to the Assembly. 
ArUcli' 34(c) adopted by Resolution A. 358 (IX) (to be renumbered as 

Article 33(c)) is amended by the inclusion of a reference to the Assembly. 
New Part X 
A new Part X, consisting of mew Articles 42—4G, is added after Parts VIII 
and IX (added by Res. A. 358 (IX)) as follows : 

PART X 
Technical Cooperation Committee 

Article 42 
The Technical Cooperation Committee shall consist of all the Members. 

Article 43 
(a) The Technical Cooperation Committee shall consider, as appropriate, 
any matter within the scope of the Organization concerned with the 
implementation of technical cooperation projects funded by the relevant 
United Nations programme for which the Organization acts as the executing 
or co operating agency or by fundsintrust voluntarily provided to the 
Organization, and any other matters related to the Organization's activities 
in the technical cooperation field. 
(b) The Technical Cooperation Committee shall keep under review the 
work of the Secretariat concerning technical cooperation. 
(c) The Technical Cooperation Committee shall perform those functions 
assigned to it by this Convention or by the Assembly or the Council, or 
any duty within the scope of this Article which may be assigned to it by 
or under any other international instrument and accepted by the 
Organization. 
(d) Having regard to the provisions of Article 25, the Technical Co
operation Committee, upon request by the Assembly and Council or, if it 
deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain 
such close relationships with other bodies as may further the purposes 
of the Organization. 

Article 44 
The Technical Co operation Committee shall submit to the Council: 

(a) Recommendations which the Committee has developed; 
(b) A report on the work of the Committee since the previous session 
of the Council. 

Article 45 
The Technical Cooperation 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 46 
Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject 

to the provisions of Article 42, the Technical Cooperation Committee, 
when exercising the functions conferred upon it by or under any inter
national convention or other, instrument, shall conform to the relevant 
provisions of the convention or instrument in question, particularly as 
regards the rules governing the procedures to be followed. 
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Parts V/// ίο XVII (renumberel Χ to XIX pursuant to Res. A. 358 (IX) 
are renumbered Parts XI to XX. 
Articles 33 to 63 (renumbered 43 to 73 pursuant to Res. A. 315 (ES. V) 
and Res. A. 358 (IX)) are renumbered Articles 47 to 77. 
Article 42 (renumbered as Article 41 by Res. A. 315 (ES. V) and Article 
52 by Res. A 358 (IX)) is renumbered as Article 56 and replaced by the 
following text: 

Any Member which fails to discharge^ its financial obligation to the 
Organization within one year from the date on which it is due, shall 
have no vote in the Assembly, the Council, the Maritime Safety 
Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection 
Committee or the Technical Cooperation Committee unless the 
Assembly, at its discretion, waives this provision. 

Article 43 (renumbered as Article 42 by Res. A. 315 (ES. V) and Article 53 
by Res. A. 358 (IX)) is renumbered as Article 57 and replaced by the 
following text: 

Except as otherwise provided in the Convention or in any inter
national agreement which confers functions on the Assembly, the 
Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the 
Marine Environment Protection Committee, or the Technical Co
operation Committee, the following provisions shall apply to voting 
in these organs: 
(a) Each Member shall have one vote. 
(b) Decisions 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 
negative vote". Members which abstain from voting shall be considered 
as not voting. 

Article 45 (renumbered as Article 44 by Res. A. 315 (ES. V) and Article 55 
by Res. A. 358 (IX)) is renumbered as Article 59 and replaced by the 
following text: 

The Organization shall be brought into relationship with the United 
Nations in accordance with Article 57 of the Charter of the United 
Nations as the specialized agency in the field of shipping and the 
effect of shipping on the marine environment. 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 25. 

Article 52 (renumbered as Article 51 by Res. A. 315 (ES. V) and Article 62 
by Res. A. 358 (IX) is renumbered as Article 66 and replaced by the 
following text: 

Texts of proposed amendments to the Convention shall be 
communicated by the SecretaryGeneral to Members at least six 
months in advance of their consideration by the Assembly. Amend
ments shall be adopted by a twothirds majority vote of the Assembly. 
Twelve months after its acceptance by twothirds of the Members of 
the Organization, other than "Associate Members, each amendment 
ehall come into force for all Members. 
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The Articles referred to in the following Articles are changed as follows : 
Article (> (now renumbered Article 5) : the reference to Article 57 
is changed to Article 71. 
Article 7 (now renumbered Article 6) : the reference to Article 57 
is changed to Article 71. 
Article 8 (now renumbered Article 7) : the references to Articles 6, 
7 and 57 are changed to Articles 5, 6, and 71. 
Article 9 (now renumbered Article 8) : the reference to Article 58 
is changed to Article 72. 
Article 19 (now renumbered Article 18) : the reference to Article 17 

is changed to Article 16. 
Article 27 (now renumbered Article 26) : the reference to Article 
16(ij is changed to Article 15 (j). 
Article 29 (amended by Res. A. 358 (IX), now renumbered Article 
28) : the reference to Part XII is changed to Article 25. 
Article 32 (added by Res. A. 358 (IX), now renumbered Article 31) : 
the reference to Article 28 is changed to Article 27. 
Article 34 (added by Res. A. 358 (IX), now renumbered Article 33) : 
the reference in paragraph (c) to Article 26 is changed to Article 25. 
Article 37 (added by Res. A. 358 (IX), now renumbered Article 36) : 
the reference to Article 33 is changed to Article 32. 
Article 39 (added by Res. A. 358 (IX), now renumbered Article 38) : 
the references in paragraphs (d) and (e) to Article 26 are changed 
to Article 25. 
Article 42 (added by Res. A. 358 (IX), now renumbered Article 41) : 
the reference to Article 38 is changed to Article 37. 
Article 33 (now renumbered Article 47) . t h e reference to Article 23 
is changed to Article 22. 
Article 53 (now renumbered Article 67) : the reference to Article 52 
is changed to Article 66. 
Article 54 (now renumbered Article 68) : the reference to Article 52 
is changed to Article 66. 
Article 56 (now renumbered Article 70) . t h e reference to Article 55 
is changed to Article 69. 
Article 58 (now renumbered Article 72) : the reference in paragraph 
(d) to Article 57 is changed to Article 7L 
Article 59 (now renumbered Article73):;thereference in paragraph 
(t>) to Article 58 is changed ^^rt ic le 72. 

Ar*»»te 60 (now renumbered Artide 74);.." the reference to Article 

1&e r^rencjeί to Article 51 <e" cteitt^ect :t<̂ : /kî Sfe^fî ?
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ΤΡΙΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ Τ Η Σ ΥΠ* ΑΡ. Α358 ( IX ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
Ή τροποποίησις είς τόν « Τ ί τ λ ο ν τ η ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς » ώς οδτος 

εμφανίζεται έν τω Πινάκι της 'Αποφάσεως Α.358 ( IX ) δέον νά άναγινώσκηται 
ώ ς ■:■■■ 

« Τ ί τ λ ο ς τ η ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς κ α ι Π ρ ο ο ί μ ι ο ν 
Ό υφιστάμενος τίτλος της Σ υμβάσεως αντικαθίσταται ύπό τοΟ ακολούθου: 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

και το όνομα του "Οργανισμού έν τω ύφισταμένω Προοιμίω της Συμβάσεως 
αντικαθίσταται υττό του ακολούθου: 

Διεθνής Ναυτιλιακός 'Οργανισμός.» 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Τ Η Σ Σ Υ Μ Β Λ Σ Ε Ω Σ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
"Αρθρον 1 

(ι) Το κείμενον της παραγράφου (α) αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 
«(α) δπως προνοήση διά τήν καθιέρωσιν μηχανισμού διά συνεργασίαν 

μεταξύ Κυβερνήσεων είς τόν τομέα των κυβερνητικών κανονισμών καί μεθό
δων έν σχέσει προς παντός είδους τεχνικά ζητήματα άφορώντα είς τήν άσχο
λουμένην είς τό διεθνές έμπόριον ναυτιλίαν δπως ένθαρρύνη τήν καθολικήν 
υΐοθέτήσιν δσον τό δυνατόν ανωτέρων έπιπέδω,ν εΐς θέματα άφορώντα είς τήν 
ναυτική ν άσφάλειαν, τήν Ικανότητα ναυσιπλοΐας ώς και τήν πρόληψιν καί τόν 
Ιλεγχον της ρυπάνσεως της θαλάσσης ύπό πλοίων και όπως άσχολήται είς 
διοικητικά καί νομικά θέματα σχετικά προς τους έν τω παρόντι "Αρθρω εκτι
θεμένους σκοπούς*» 

(ιι) Τό κείμενον της παραγράφου (δ) αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 
«(δ) όπως προνοήση διά τήν ύπό του 'Οργανισμού έξέτασιν παντός ζητή

ματος σχετικού προς τήν ναυτιλίαν καί τήν έπίδρασιν αύτης επί του θαλασ
σίου περιβάλλοντος, όπερ ήθελε παραπεμφθή είς αυτόν ύφ' οίουδήποτε οργά
νου ή ειδικευμένης οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών.» 

"Αρθρον 2 
Τό κείμενον απαλείφεται. 
Τά "Αρθρα 3 εως 31 επαναριθμούνται ώς "Αρθρα 2 ε*ως 30. 

"Αρθρον 3 
(Έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 2) 

Τό 'κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 
«Προς έπίτευξιν τών εκτιθεμένων είς τό Μέρος Ι σκοπών, ό 'Οργανισμός— 

(α) ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του "Αρθρου 3, θέλει εξετάζει καί 
ποιείται συστάσεις επί θεμάτων ανακυπτόντων κατά τό "Αρθρον 1 ( α ) , (β) καί 
(γ) ατιν[α ήθελον παραπεμφθή είς αυτόν ύπό Μελών, υφ* οίουδήποτε οργά
νου ή ειδικευμένης οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών ή ύφ* οίουδήποτε έτε
ρου "διακυβερνητικού οργανισμού ή επί θεμάτων παραπεμπομένων είς αυτόν 
κατά τό "ΑρθρονΊ(δ)· . = 

(β) θέλει μεριμνφ διά τήν κατάρτισιν σχεδίων συμβάσεων, συμφωνιών ή 
έτερων καταλλήλων έγγραφων καί συνιστά ταύτα είς τάς Κυβερνήσεις καί 
εΙ< τους διακυβερνητικούς οργανισμούς κσΛ θέλει συγκαλεί τάς αναγκαίας 
προς τούτο διασκέψεις* 
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(y) Οέλϊΐ προνοεί διά τήν καθιέρωυιν μηχανιαμοΟ διαβουλεύσεων μεταξύ 
των Μελών και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Κυβερνήσεων" 

(δ) θέλει άσκεΐ αρμοδιότητας προκύπτουσας έν σχέσει προς τάς παραγρά
φους ( a ) , (β) και (γ) του παρόντος "Αρθρου, Ιδίως έκείνας αΐτινες ανατί
θενται εις αυτόν δυνάμει διεθνών έγγραφων άφορώντων είς ναυτιλιακά θέματα 
και τήν έπίδρασιν της ναυτιλίας έπί τοΟ θαλασσίου περιβάλλοντος' 

(ε) θέλει διευκολύνει ώς παρίσταται ανάγκη, καΐ συμφώνως προς τό 
Μέρος Χ, τήν τεχνικήν συνεργασίαν εντός του πεδίου δράσεως τοΟ 'Οργανι
σμού.» 

"Αρθρον 12 
(έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 11) 

Τό κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 
«Ό 'Οργανισμός θα συνίσταται έκ Συνελεύσεως, Συμβουλίου, Επιτροπής 

Ναυτικής 'Ασφαλείας, Νομικής Επιτροπής, Επιτροπής Προστασίας θαλασ
οίου Περιβάλλοντος, Επιτροπής Τεχνικής Συνεργασίας και έκ τοιούτων βοη
θητικών οργάνων οία ό 'Οργανισμός ήθελε καθ' οίονδήποτε χρόνον θεωρήσει 
αναγκαία, ώς καΐ έκ Γραμματείας.» 

"Αρθρον 16 
(έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 15) 

Τό κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 
«ΛΊ αρμοδιότητες τής Συνελεύσεως θά εΐναι— 

(α) νά έκλέγη είς έκαστη ν τακτικήν σύνοδον έκ των Μελών της, εξαιρέσει 
τώ\ εταιρικών Μελών, τόν Πρόιδρον αυτής καΐ δύο Αντιπροέδρους, όίτινες 
θα κατέχουν τό αξίωμα μέχρι τής επομένης τακτικής συνόδου' 
(fi) νά καθορίζ[| τοΓις Ιδίους αυτής κανόνας διαδικασίας πλην ώς τά άλλως 
προβλεπόμενα έν τή Συμβάσει* 
(γ) νά Ιδρύη οιαδήποτε προσωρινά ή, τη συστάσει του Συμβουλίου, μόνιμα 
βοηθητικά σώματα ατινα ήθελε κρίνει αναγκαία' 
(δ) νά έκλέγη τά Μέλη άτινα θά αντιπροσωπεύωνται είς τό Συμβούλιον ώς 

προβλέπεται είς τό "Αρθρον 17' 
(i) νά λαμδάνη και μκλετφ τάς εκθέσεις του Συμβουλίου και νά άποφασίζη 
επί παντός ζητήματος παραπεμπομένου είς αυτήν ύπό τοΟ Συμβουλίου' 
(οι) \ά έγκρίνη τό πρόγραμμα εργασιών του 'Οργανισμού' 
(ζ) νά ψηφίζη τον προόπολογισμόν καΐ νά καθορίζη τάς οίκονομικάς διευθε
τήσεις του 'Οργανισμοί) συμφώνως προς τό Μέρος XII* 
(η) νά έλέγχη τά ε*ξοδα και νά έγκρίνη τους λογαριασμούς του 'Οργανι
σμού* 
(0) νά άσκή τάς αρμοδιότητας του 'Οργανισμού, νοουμένου δτι έπί θεμάτων 
σχετιζομένων προς τό "Αρθρον 3(a) και (β) ή Συνέλευσις θά παραπέμπη τά 
τοιαύτα θέματα είς τό Συμβούλιον διά τήν 6π* αύτου διατύπωσϊν συστάσεων 
ή έγγραφων έπ* αυτών' νοουμένου περαιτέρω δτι πάσαι αϊ ύποβαλλόμεναι είς 
τήν Συνέλευσιν ύπό τοΟ Συμβουλίου καΐ μή γενόμεναι ι άποδεκταΐ ύπό της 
Συνελεύσεως συστάσεις ή έγγραφα θά έπαναπέμπτωνταϊ έΐς τό Συμβούλιον 
προς περαιτέρω έξέταξιν όμοΟ μετά τοιούτων παρατηρήσεων σϊας ή Συνέ
λ^ικης ήθελε διατυπώσει' 
(ι) νά συνιστά εις τά Μέλη προς υΐοθέτησιν κανονισμούς καΐ καθοδηγητικά 
πλαίσια έν σχέσει προς τήν ναυτικήν άσφάλειαν, τήν προληψιν καΐ τόν Ιλεγχον 
τής ρυπάνσεως τής θαλάσσης ύπό πλοίων ώς καΐ έτερα θέματα άναφορικώς 
προς τήν έπίδρασιν τής ναυτιλίας έπί τοΟ θαλασσίου περιβάλλοντος άνχχτιβέ
μενα είς τόν Όργανισμόν ύπό ή δυνάμει διεθνών έγγραφων, fj τρσποποέ^έις 
τών τοιούτων κανονισμών καΐ καθοδηγητικών πλαισίων όπίνα παρ^ττίμ^θησοίν 
ε Ις αυτήν' 
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(toe) νά λαμβάνη τοιαΟτα μέτρα οία ήθελε κρίνει κατάλληλα δια την 
προώθησιν τεχνικής συνεργασίας συμφώνως προς το "Αρθρον 2(ε) λαμβά
νουσα ύπ* δψιν τάς είδικάς άνάγκας των αναπτυσσομένων χωρών 
(φ ) νά λαμβάνη αποφάσεις άναφορικώς προς τήν σύγκλησ'ιν οιασδήποτε διε
θνούς διασκέψεως ή τήν τήρησιν οιασδήποτε καταλλήλου διαδικασίας διά τήν 
υίοθέτησιν διεθνών συμβάσεων ή τροποποιήσεων διεθνών συμβάσεων αΐτινες 
άνεπτύχθησαν ύπό της 'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας, της Νομικής Επι 
τροπής, της Επιτροπής Προστασίας τοΟ θαλασσίου Περιβάλλοντος, της Επι 
τροπής Τεχνικής Συνεργασίας, ή έτερων οργάνων του 'Οργανισμού* 
(ιγ) νά παραπέμπη είς τό Συμβούλιον προς μελέτη ν ή λήψιν αποφάσεως παν 
θέμα ανήκον είς τό πεδίον δράσεως του 'Οργανισμού, εξαιρουμένης της αρ
μοδιότητος διατυπώσεως συστάσεων δυνάμει τής παραγράφου {ι) του παρόν
τος "Αρθρου, ταύτης μή δυναμένης νά έκχωρηθή.» 

"Αρθρον 22 
(έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 21) f 

Τό κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 
«(α) Τό Συμβούλιον θέλει εξετάζει τό σχέδιον προγράμματος εργασιών καΐ 
τά κονδύλια του προϋπολογισμού τά έτοιμασθέντα ύπό του Γενικού Γραμμα
τέως ύπό τό φώς τών προτάσεων τής Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας, τής 
Νομικής Επιτροπής, τής 'Επιτροπής Προστασίας τοΰ θαλασσίου Περιβάλ
λοντος, της 'Επιτροπής Τεχνικής Συνεργασίας καΐ έτερων οργάνων του 'Οργα
νισμού καί, άφου λάβη πάντα ταύτα ύπ' όψιν, θέλει καταρτίζει καΐ υποβάλλει 
είς τήν Συνέλευσιν τό πρόγραμμα εργασιών καί τόν πρόϋπολογισμόν του 
'Οργανισμού, έχον ύπ* δψιν τό γενικόν συμφέρον καί τάς προτεραιότητας του 
"Οργανισμού. 
(0) Τό Συμβούλιον θέλει λαμβάνει τάς εκθέσεις, προτάσεις καί συστάσεις της 
'Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας, τής Νομικής 'Επιτροπής, της Επιτροπής 
Προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος, τής Επιτροπής Τεχνικής Συνερ
γασίας καί έτερων οργάνων του Όργανισμου καί θέλει διαβιβάζει ταύτας είς 
τήν Συνέλευσιν καί, οσάκις ή Συνελευσις δέν ευρίσκεται έν συνοδω, εις τά 
Μέλη προς ένημέρωσιν, δμου μετά τών παρατηρήσεων καί συστάσεων του 
Συμβουλίου. 
(γ) θέματα εμπίπτοντα εντός του πλαισίου τών "Αρθρων 28, 33, 38 καί 43 
θά εξετάζονται ύπό του Συμβουλίου μόνον κατόπιν λήψεως τών απόψεων της 
Επιτροπής Ναυτικής 'Ασφαλείας, τής Νομικής 'Επιτροπής, τής Επιτροπής 
Προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος, ή της Επιτροπής Τεχνικής Σ υνερ
γασίας, αναλόγως τής περιπτώσεως.» 

"Αρθρον 26 
(έπαναριθμηθεν ώς "Αρθρον 25) 

Τό κείμενον αντικαθίσταται διά του ακολούθου: 
«(α) Τό ^Συμβούλιον δύναται νά συνομολογη συμφωνίας Λ νά προβαίνη είς 
διευθετήσεις καλύπτουσας τάς σχέσεις του 'Οργανισμού μεθΓ έτερων οργανώ
σεων, ώς προνοείται είς τό Μέρος XV. ΑΙ τοιαδται συμφωνίαι καί διευθετή
σεις θά υπόκεινται είς τήν Εγκρισιν της Συνελεύσεως. 
(β) Λαμβανομένων ύπ* 6φιν τών διατάξεων του Μέρους XV, ώς καί τών δπό 
τών ό^ιστόίχων 'Επιτροπών διατηρουμένων σχέσεων μεθ* έτερων σωμάτων 
$άτα τά ?Α|&ρα 28, 33; 38 κ α ! | ^ ^ 6 Συμβούλιον, μεταξύ συνόδων τής Συνε
λεύσεως, φ τ είναι ύπεύθυνον διά τάς σχέσεις μεθΓ έτερων οργανώσεων.» 

Νέα r A p $ p i j " ^ ϊ ώ ς 42 l'fa0*$0$fea δυνάμει ^Αιώφ; Α.3Ϊ5 (ES^V) xcd 
. l ^ ^ . ' ; A 3 8 < I X l | : " f ' i , ' ' " '.;""' •■^"•-••': 

? ^ ά "Αρθρα τάΒτα επαναριθμούνται &ς- "Αρθρα 31 έως 41. 
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Τ ό " Α ρ θ ρ ο ν 29(γ) υΐοθετηθέν bid της Άποφ. Α.358(ΙΧ) (επαναρι
θμούμε νον ώς "Αρθρον 28(γ)) τροποποιείται διά της συμπεριλήψεως μνείας 
τής' Συνελεύσεως. 

ΊΛ Ά ρ θ ρ ο ν 34(γ) υίοθετηθέν ύπό της Άποφ. Α.358(1Χ) (έπαναρι
θμούμενον ώς "Αρθρον 33(γ)) τροποποιείται διά της συμπεριλήψεως μνείας 
της Συνελεύσεως. 

Νέον Μέρος Χ 
Νέον Μέρος Χ, άποτελούμενον έκ νέων "Αρθρων 42—46, προστίθεται μετά 

τά Μέρη VIII καΐ IX (προστεθέντα διά της Άποφ. Α.358(ΙΧ)) ώς έξης: 
«ΜΕΡΟΣ Χ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
"Αρθρον 42 

Ή Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας θά άποτελήται έκ πάντων των Μελών. 
"Αρθρον 43 

(α) ΤΙ Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας θέλει εξετάζει καταλλήλως παν 
θέμα ανήκον είς τό πεδίον δράσεως του 'Οργανισμού καΐ άναφερόμενον είς 
τήν υλοποίησιν σχεδίων τεχνικής συνεργασίας χρηματοδοτούμενων ύπό του 
σχετικού προγράμματος των 'Ηνωμένων Εθνών ώς προς τό όποιον ό 'Οργα
νισμός ενεργεί ώς ή εκτελεστική ή συνεργαζόμενη υπηρεσία ή υπό κεφαλαίων 
παρεχομένων έθελοντικώς προς τόν Όργανισμόν ύπό μορφήν έμπιστεύματος, 
ώς καΐ παν Ετερον θέμα σχέτικόν προς τάς δραστηριότητας του ΌργανισμοΟ 
είς τόν τομέα της τεχνικής συνεργασίας. 
(Ρ) Ή Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας θά παρακολουθώ έκ του πλησίον τό 
gpyov τής Γραμματείας έν σχέσει προς τήν τεχνικήν συνεργασίαν. 
(γ) Ή Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας θέλει άσκεΐ τοιαύτας αρμοδιότητας 
οΐαι ανατίθενται είς αυτήν ύπό τής παρούσης Συμβάσεως ή ύπό τής Συνελεύ
σεως ή του Συμβουλίου, ή οΙονδήποτε καθήκον εντός του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου δπερ δυνατόν νά ανατεθώ είς αυτήν ύπό ή δυνάμει οιου
δήποτε έτερου διεθνούς έγγραφου καΐ γενόμενον άποδεκτόν ύπό του Όργα
νισμόΰ. 
(δ) Λαμβανομένων ύπ* 6ψιν των διατάξεων τοΟ Άρθρου 25, ή "Επιτροπή Τε
χνικής Συνεργασίας, τη αΙτήσει τής Συνελεύσεως .καΐ τοΟ Συμβουλίου ή έάν 
αϋτη κ ρίνη τοΟτο χρήσιμον προς τό συμφέρον του οίκείου αυτής £ργου, θά 
διατηρή τοιαύτας στενάς σχέσεις μεθ* έτερων σωμάτων οϊάι θέλουν προωθεί 
τους σκοπούς του ΌργανισμοΟ. 

Άρθρον 44 
*Η Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας θέλει υποβάλλει είς τό Συμβούλων: 

(α) συστάσεις άτινας άνέπτυξεν ή Επιτροπή* 
(β) έίκθεσίν επί των πεπραγμένων τής επιτροπής άπό τής προηγουμένης συνό
δου του Συμβουλίου. 

Άρθρον 45 
Ή Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας θά συνέρχηται άπαξ τουλάχιστον του 

έτους. θ ά έ κ λ έ γ τ | τους λειτουργούς αυτής άπαξ τοΟ Ετους καΐ θά υΐοθετη 
τους οίκείους αύτης κανόνας διαδικασίας. 

Άρθρον 46 
Ανεξαρτήτως οιασδήποτε περί του εναντίον διατάξεως έν τη παρούση Συμ

βάσε^ ^Χ> ύπό τ ή ν ; | π ι φ υ λ £ ^ ; | ^ διατάξεων; τοΟ "Αρθρου 42, ή 'Επιτροπή 
f ι ^ ^ χ ^ ^ μ ^ ρ ί ρ ο ι έ τ ^ ϊ ^  ^ ^ J l i p S j e f t i ■. τ ω ν ^ ά ^ ο ^ τ ή τ ω ν " των ανατιθεμένων ■ 

. ̂ ^ Ιλε ι : "να > ' τ ηρΑ :  τ^σ^^ « ^ ε κ ρ ΐ μ ^ ν η ^ ^ 
εγγράφου, Ιδίως άναφορικώς προς τους κανόνας τοός διέποντας τήν σΛΐόλόυ* 
θητέαν διαδικασίαν.». .ε,···. ·.. ■ ■ f 
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Τ ά Μ έ ρ η VIIJ έ ω ς Χ'11 (έπαναριθμηθέντα ως Χ έως XIX συμφώ
νως προς Άποφ. Α.358(1Χ)) έι αναριθμούνται ώς Μέρη XI έως XX. 

Τ ά " Α ρ θ ρ α 3 3 έ ω ς 6 3 (έπαναριθμηθέντα ώς 43 Εως 73 συμφώνως 
προς *Αποφ. A.315(ES.V) και Άποφ. Α.358(ΙΧ)) επαναριθμούνται ώς "Αρ
θρα 47 έως 77. 

Τ ό " Α ρ θ ρ ο ν 42 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 41 δι' Άποφ. A.315(ES.V) 
καί ώς "Αρθρον 52 δι' Άποφ. Α.358(ΙΧ)) επαναριθμείται ώς "Αρθρον 56 και 
αντικαθίσταται δια του ακολούθου κειμένου: 

«Οιονδήποτε Μέλος τό όποιον παραλείπει να εκπλήρωση τάς ο'ικονομικάς 
υποχρεώσεις του προς τόν Όργανισμόν εντός ενός έτους από της ημερομη
νίας καθ' ην αΰται κατέστησαν άπαιτηταί δεν θα έχη δικαίωμα ψήφου ε'ις την 
Συνέλευσιν, τό Συμβούλιον, τήν Έπιτροπήν Ναυτικής Ασφαλείας, την Νομι
κήν Έπιτροπήν, τήν Έπιτροπήν Προστασίας τοΰ θαλασσίου Περιβάλλοντος ή 
τήν Έπιτροπήν Τεχνικής Συνεργασίας έκτος έάν ή Συνέλευσις, κατά τήν 
κρίσιν αυτής, παραιτηθή τής εφαρμογής τής διατάξεως ταύτης.» 

Τ ό " Α ρ θ ρ ο ν 4 3 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 42 δι* Άποφ. Α.315 
(ES.V) και ώς "Αρθρον 53 δι* Άποφ. Α.358(ΙΧ)) επαναριθμείται ώς Ά ρ 
θρον 57 και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου κειμένου: 

«Έκτος ώς άλλως προβλέπεται έν τη Συμβάσει ή έν οιαδήποτε διεθνεΐ συμ
φωνία παρεχούση αρμοδιότητας είς τήν Συνέλευσιν, τό Συμβούλιον, τήν Έπι
τροπήν Ναυτικής 'Ασφαλείας, τήν Νομικήν Έπιτροπήν, τήν Έπιτροπήν Προ
στασίας του θοίλασσίοϋ Περιβάλλοντος ή τήν Έπιτροπήν Τεχνικής Συνεργα
σίας, αί ακόλουθοι διατάξεις θά τυγχάνουν εφαρμογής κατά τάς ψηφοφορίας 
είς τά ώς άνω όργανα: 

(α) Έκαστον Μέλος θά διαθέτη μίαν ψήφον. 
(β) ΑΙ αποφάσεις θά λαμβάνωνται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και 

ψηφιζόντων Μελών, προκειμένου δέ περί αποφάσεων άπαιτουσών πλειοψηφίαν 
δύο τρίτων, κατά πλειοψηφίαν των δύο τρίτων των παρόντων Μελών. 

(γ) Διά τους σκοπούς τής Συμβάσεως, ή φράσις «Μέλη παρόντα καί ψηφί
ζοντα» σημαίνει «Μέλη παρόντα καΐ ύπερψηφίζοντα ή καταψηφίζοντα». Μέλη 
ατινα απέχουν τής ψηφοφορίας θά θεωρώνται ώς μή ψηφίζοντα.» 

Τ ό " Ά ρ θ ρ ο ν 4 5 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 44 δι* Άποφ. A.315(ES.V) 
καί ώς "Αρθρον 55 δι* Άποφ. Α.358(ΙΧ) επαναριθμείται ώς "Αρθρον 59 καΐ 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου κειμένου: 

«Ό 'Οργανισμός θά έλθη είς σχέσιν μετά των Ηνωμένων Εθνών συμφώνως 
προς τό "Αρθρον 57 τοΰ Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών ώς ή 
ειδικευμένη όργάνωσις είς τόν τομέα τής ναυτιλίας και τής επιδράσεως αυτής 
επί του θοίλασσίοϋ περιβάλλοντος. Ή σχέσις αΟτη θά πραγματοποιηθή διά 
συμφωνίας μετά των Ηνωμένων Εθνών δυνάμει του "Αρθρου 63 τοΟ Κατα
στατικού Χάρτου των Ηνωμένων * Εθνών, ήτις θέλει συνομολογηθή ώς προβλέ
πεται εις τό "Αρθρον 25.» 

ΤΟ " Α ' ρ θ ρ ο ν 5 2 (έπαναριθμηθέν ώς "Αρθρον 51 δι* Άποφ. Α.315 (ES.V) 
καΐ ώς "Αρθρον 62 δι* Άποφ. Α.358 (IX)) επαναριθμείται ώς "Αρθρον 66 καί 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου κειμένου : 

«Τά κείμενα των προτεινομένων τροποποιήσεων τής Συμβάσεως θά κοινο
ποιώνται ύπό τοΟ Γενικού Γραμματέως είς τά Μέλη έξ τουλάχιστον μήνας πρό 
τής εξετάσεως των όπό τής Συνελεύσεως. ΑΙ τροποποιήσεις θά υΐοθετώνται 
διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων τής Συνελεύσεως. Δώδεκα μήνας μετά τήν 
άποδόχήν αυτής όπό των δύο τρίτων των Μελών τοΟ ΌργάνισμοΟ, 'εξαιρου
μένων των εταιρικώνL Μέλων, έκαστη^̂  τροττοΐτόίησις θέλει τίθεται έν Ισχύΐ δι* 
όζοντα τά Μέλη;» 
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ί α έν το ις άκολούθοις "Αρθρο ις μνημονευόμενα " Α ρ θ ρ α μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι ώς 

"Αρθρον 6 (νυν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 5) : ή μνε ία τοΟ "Αρθρου 
"57 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ίς μνείαν του "Αρθρου 7 1 . 

"Αρθρον 7 (νυν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 6) : ή μνε ία του "Αρθρου 
57 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι είς μνείαν του "Αρθρου 7 1 . 

"Αρθρον 8 (νυν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 7) : ή μνε ία των "Αρθρων 
6, 7 κ α ι 57 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ις μνε ίαν των "Αρθρων 5, 6 κ α ι 7 1 . 

"Αρθρον 9 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 8) : ή μνε ία τοΟ "Αρθρου 
58 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι είς μνείαν του "Αρθρου 72. 

"Αρθρον 19 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 18) : ή μνε ία του "Αρθρου 
17 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ίς μνείαν του "Αρθρου 16. 

"Αρθρον 27 (νυν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 26) : ή μνε ία του "Αρθρου 
16(0) μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι είς μνε ίαν τ ο υ "Αρθρου 1 5 ( ι ) . 

"Αρθρον 29 (τροποποιηθέν δ ι ' Ά π ο φ . Α.358 ( I X ) , νυν έπαναριθμούμενον ώς 
" Α ρ θ ρ ο ν 2 8 ) : ή μνε ία τοΰ Μέρους X I ! μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ί ς μνείαν του 
"Αρθρου 25. 

"Af>0pov 32 (προστεθέν δ ι ' Ά π ο φ . Α. 358(1 Χ ) , νΟν έπαναριθμούμενον ώς 
" Α ρ θ ρ ο ν 3 1 ) : ή μνε ία του "Αρθρου 28 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ί ς μνε ίαν τοΟ 
"Αρθρου 27. 

Ά ρ θ ρ ο ν 34 (προστεθέν δΓ Ά π ο φ . Α . 3 5 8 ( Ι Χ ) , νυν έπαναριθμούμενον ώς 
Ά ρ θ f) ο ν 33) : ή έν τη παραγράφω ( γ ) μνε ία τοΟ "Αρθρου 26 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι 

ε ίς μνε ίαν τ ο υ "Αρθρου 25. 

"Αρθρον 37 (προστεθέν δ ι ' Ά π ο φ . Α.358 (1Χ) , νυν έπαναριθμούμενον ώς 
"Α ρ θ ρ ο ν 36) : ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 33 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ίς μνε ίαν του 
"Αρθρου 32. 

Ά ρ θ ρ ο ν 39 (προστεθέν δ ι ' Ά π ο φ . Α.358 ( I X ) , νΰν έπαναριθμούμενον ώς 
" Λ ρ θ ρ ο ν 38) : ή έν παραγράφο ις (δ) κ α ι ( ε ) μνε ία τοΰ "Αρθρου 26 μετα

β ά λ λ ε τ α ι είς μνείαν τοΰ "Αρθρου 25. 

Ά ρ θ ρ ο ν 42 (προστεθέν δι* Ά π ο φ . Α . 3 5 8 ( Ι Χ ) , νΰν έπαναριθμούμενον ώς 
" Α ρ θ ρ ο ν 4 1 ) : ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 38 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ίς μνείαν τ ο υ 
"Άρθρου 37. 

"Αρθρον 33 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Ά ρ θ ρ ο ν 47) : ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 
23 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι είς μνείαν τοΰ "Αρθρου 22. 

Ά ρ θ ρ ο ν 53 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Ά ρ θ ρ ο ν 67) : ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 
52 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι εις μνείαν τοΰ "Αρθρου 66. 

Ά ρ θ ρ ο ν 54 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 68) : ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 
52 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι εις μνείαν τοΰ "Αρθρου 66. 

"Αρθρον 56 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Ά ρ θ ρ ο ν 70) : ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 
55 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι είς μνείαν τοΰ "Αρθρου 69. 

Ά ρ θ ρ ο ν 58 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 7 2 ) : ή έν παραγράφω 
(δ ) μνε ία τοΰ "Αρθρου 57 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ί ς μνε ίαν τοΰ "Αρθρου 71 . 

"Αρθρον 59 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 7 3 ) : ή έν π α ρ α γ ρ ά φ ω 
(|:\) μνε ία τοΰ "Αρθρου 58 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ί ς μνε ίαν τοΰ "Αρθρου 72. 

Ά ρ θ ρ ο ν 60 (νΰν έπαναριθμούμενον ώς " Α ρ θ ρ ο ν 74) : ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 
57 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι είς μνείαν τοΰ "Αρθρου 7 1 . 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ! 

Ή μνε ία τοΰ "Αρθρου 51 μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ίς μνε ίαν τοΰ "Αρθρου 65. 


