Ν. 18/80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 1598 της 25ης ΑΠΡΙΛΙΟ Υ 1980
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί της Συμβάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγ
κρούσεων εν θαλασσή του 1972 ('Κυρωτικός) και περί Συναφών θεμάτων
Νόιμος του 1980 έκδΟδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίίσηιμον έφηίμερίΐδα της
Κυπριακής Δηιμσκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
ι—,—ι—

'Αριθμός 18 του 1980
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥ'ΠΚΡΟΥΣΈΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗι
ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί της Συιμβάσεως περί Συνοπτικός
Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή τίτλος,
του 1972 (!Κυρωτικός) και περί Συναφών θεμάτων Νόμος του 1980.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν έκ του κειμένου πρσκύπτη
διάφορος έννοια—
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί Διεθνών Κανονισμών
προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή ήτις έγένετο έν Λον
δίνω τήν 20ήν Όκτω'βρίου, 1972, το κείμενον της οποίας όμου μετά
τών συνη'μμένων αύτη Κανονισμών έν τω άγγλυκώ πρωτοτυπώ
εκτίθεται εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει εις
τήν έλληνικήν εις τό Δεύτερον Μέρος του Πίνακος :
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων
υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έ'κτιθέιμενον 'κεί
μενον.

'Ερμηνεία,

πίναξ.
Μέρος
Μίώτ°ν'
Δεύτερον,

3. Ή Σ ύμβασις μετά τών συνημμένων αυτή Κανονισμών, της όποιας Κύρωσις
ή ύπό της Κυπριακής Δημοκρατίας αποδοχή απεφασίσθη διά της Συμβάσεως,
ύπ' αριθμόν 18.786 και ήιμεροιμηνίαν 11 ην Φεβρουαρίου, I960, 'Απο
φάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά του παρόντος Νόμου κυ
ροΰται.
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Εφαρμογή.

4. Ό παρών Νόμος Kocl σι δυνάμει αύτου" Κανονισμοί &ς και σι
συνημμένοι τή Συιμ'βάσει ίΚανονισμοί wort οιαδήποτε εκάστοτε υιο
θετούμενα ύπό του Διακυβερνητικού 'Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού
'Οργανισμού συστήματα διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ως «ισυστήΐματα διαχωρισμού τής
θαλάσσιας κυκλοφορίας») δέον όπως τηρώνται υποχρεωτικώς1—
(α) ΰπό μέν των Κυπριακών πλοίων οπουδήποτε, τής υδρογείου
πλέουσι,
(β) >ύπό ΐδέ τών πλοίων ύπό σημαίας έτερων 'Κρατών—ιμελών
τής Συμβάσεως, οσάκις ταύτα πλέουσι 'εντός τών ιΚυπριακών
χωρικών υδάτων.
Άπαγόρευσις
5. 'Απαγορεύεται ό έκ Κυπριακών λιμένων απόπλους οιουδήποτε
απόπλου.
πλοίου 'έπι του οποίου Ιέφαρμόζεται ό παρών 'Νόμος έάν τούτο δέν
πληροί τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου και τών δυνάμει αύτου
'Κανονισμών ώς και τών συνηιμμένων τή Συμβάσει 'Κανονισμών.
'Αρμοδία
<*ΡΧή·

Κανονισμοί.

6^—>(ι1) Αρμοδία αρχή δια την τήρησιν τής εφαρμογής του πα
ρόντος 'Νόμου και τών δυνάμει αύτου Κανονισμών ως καΐ τών συνηιμ
μένων τή Συμβάσει Κανονισμών και συστημάτων διαχωρισμού θα
λάσσιας κυκλοφορίας είναι ό Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων
συνήθως ενεργών δια του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου του
και περιλαμβάνει οιονδήποτε δια τους σκοίπούς τών ώς άνω νοίμο^
θετημάτων καΐ ΐσυστηίμάτων έξουσιοδοτηΐμένον Ιύπ' αύτου πρόσωπον.
(2) Ή αρμοδία 'αρχή δύναται να εξουσιοδότηση οιονδήποτε ήιμε
δαπόν ή άλλοδαπόν φυσικόν ή νοιμικόν πρόσωπον δια τήν διενέργειαν
επιθεωρήσεων πλοίων Προς τον σκοπόν εξακριβώσεως τής τηρήσεως
ύπ' αυτών τών διατάξεων του παρόντος 'Νόμου κα! τών δυνάμει αύτοΟ
Κανονισμών ώς Και τών συνημμένων τή Συμβάσει Κανονισμών.
7.—ι(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν όπως έ)κδίδη Κανονισμούς δημοσιευόμενους έν τή έ'πισήιμω έφημερίδι τής
'Δημοκρατίας δια τήν ικαλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του
παρόντος 'Νόμου ικαί τών συνηιμμένων τή Συμβάσει Κανονισμών.
(2) ΕΊδικώτερον ικαί άνευ (επηρεασμοί) τής γενικότητος του εδα
φίου (1) του παρόντος άρθρου, όι Κανονισμοί δύνανται νά προνοώσι
περί απάντων ή περί τίνων τών ακολούθων ζητηΐμάτων :
(α) Περί του καθορισμοί) παντός ζητήματος, απερ δυνάμει τών
διατάξεων του παρόντος Νόμου και τών συνηιμμένων τή
Συμβάσει 'Κανονισμών χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού*
(β) Περί τών υποχρεώσεων τών πλοιάρχων ;Κυπριακών πλοίων,
'αναλόγως τής 'κατηγορίας τών πλοίων των και τών ύπ'
αυτών έκτελουμένων Ηλων* καίΐ
(γ) περί του ύπό τών πλοιάρχων Κυπριακών πλοίων τρόπου
συντάξεως και αποστολής τών 'απαιτουμένων αναφορών.
(3) Κανονισμοί γινόμενοι έπί τή βάσει τοΟ παρόντος άρθρου κατα
τίθενται ε'ίς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πάροδον
τριάκοντα ήμερων από τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντι
προσώπων δι' .αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους
οΰτω κατατεθέντας Κανονισμούς, έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέ
σως 'μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τή
έπισήμω εφημέριοι τής 'Δημοκρατίας και τίθενται έν Ίσχύϊ από τής
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν
δλω ή έν μέρει ιύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύ
ονται έν τή ΙέΗισήμω εφημέριοι τής Δηιμοκρατίας ώς ήθελον οΰτω
τροποποιηθεί 6π' αυτής ικαί τίθενται έν Ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως.
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3. The Governments of the following States were represented at the
Conference by Observers :
Iraq
Lebanon
Libyan Arab Republic
Pakistan
Switzerland
The Government of Hong Kong also sent an Observer.
4. The following intergovernmental organizations sent Representa
tives to the Conference :
United Nations
Economic Commission for Europe (ECE)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
5. The following nongovernmental organizations were represented at
the Conference by Observers :
International Association of Lighthouse Authorities (IALA)
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)
International Chamber of Shipping (ICS)
International Maritime Pilots' Association (IMPA)
Oil Companies' International Marine Forum (OCIMF)
Permanent International Association of Navigation Congresses
(PIANO.
6. The Conference elected Captain K. J. N. Wie, Head of the delega
tion of Norway, as President of the Conference.
7. Captain F. P. Sohnke (Federal Republic of Germany), Captain A. J.
Nikolov (B ulgaria), RearAdmiral J. A. Alvarez (Argentina), Captain H.
S. Atmadja (Indonesia) and Captain W. Valkenier (Liberia) were
elected as VicePresidents of the Conference.
8. The SecretaryGeneral of the Conference was Mr. Colin Goad (Se
cretaryGeneral of the InterGovernmental Maritime Consultative Orga
nization) and the Deputy SecretaryGeneral of the Conference was
Mr. J. Queguiner (Deputy SecretaryGeneral of the Organization). The
Executive Secretary of the Conference was Captain A. Saveliev (Secre
tary of the Maritime Safety Committee of the Organization) and the
Deputy Executive Secretary of the Conference was Captain Ζ. N. Sdougos
(Head of the Marine Safety Division of the Organization).
9. The Conference established five Committees for the accomplish
ment of its w o r k :
Committee I
Chairman
: Captain G. W. R. Graves (Canada)
Vice Chairmen
: Captain F. Pelerin (France)
Mr. H. Sagara (Japan)
Committee II
Chairman
: Captain Β. N. Repkin (Union of
Soviet Socialist Republics)
ViceChairmen
: LieutenantCommander E. Mitropoulos
(Greece)
Captain M. W. Patel (India)
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Steering Committee
Chairman
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: Captain K. J. N. Wie (Norway), President
of the Conference

Credentials Committee
Chairman :
: B aron de Gerlache de Gomery (B elgium)
Drafting Committee
Chairman
: Captain E. O. Jones (United Kingdom)
10. The Conference had as the basis for its discussions, the following
documentation :
— The International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
1960;
— A draft Agreement together with draft Regulations and Annexes
which had been prepared in the InterGovernmental Maritime
Consultative Organization and communicated to governments
prior to the opening of the Conference;
— Proposals and comments, including amendments to the docu
ments mentioned above, submitted to the Conference by interest
ed governments and organizations.
11. As a result of its deliberations, as contained in the records of
the plenary sessions and in the records and reports of the respective
Committees, the Conference adopted and opened for signature and
accession :
THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS
FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972
to which are attached the Rules and other Annexes which constitute the
International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.
The Convention and the Regulations constitute Attachment 1 to this
Final Act.
12. The Conference also adopted Resolutions on the following
subjects :
— participation at the Assembly of the Organization with the right
to vote by all Contracting Parties whenever amendments to the
Regulations are under consideration (Resolution I)
— early deposit of instruments of ratification, approval, acceptance
or accession (Resolution II)
the texts of which are appended to this Final Act as Attachments
2 and 3.
13. The text of this Final Act, being a single original in the English,
French, Russian and Spanish languages, together with the texts of the
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at
Sea, 1972, the Regulations attached thereto and the Resolutions of the
Conference, which are in English and French, shall be deposited with
the InterGovernmental Maritime Consultative Organization. Official
translations of the attached Convention, Regulations and Resolutions
shall be prepared in the Russian and Spanish languages and shall be
deposited together with this Final Act.
14. The SecretaryGeneral of the InterGovernmental Maritime Con
sultative Organization shall send a certified copy of this Final Act and,
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8.—(1) Πας όστις, παραβαίνει ή ανέχεται πρόσωπον ύπό τον &λεγ
χον αύτου να παροίβή τάς διατάξεις του παρόντος 'Νόμου και των
δυνάμει αύτου Κανονισμών ώς και τών συνημμένων τή· συμβάσει
'Κανονισμών ικαί συστηΐμάτων διαχωρισμού της θαλάσσιας 'κυκλο
φορίας ή πάς δστις παραλείπει να πράξη ή ανέχεται πρόσωπον υπό
τον ελεγχον αύτου να παράλειψη να 'πράξη τ ι , ούτινος ή διενέργεια
επιβάλλεται 'ύπό τών διατάξεων του παρόντος Νόΐμου ικαί τών δυνάμει
αυτού* Κανονισμών ώς και τών συνημμένων τη Συμβάσει Κανονισμών
και συστημάτων διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας, είναι ένο
χος αδικήματος και υπόκειται δ ι ' εκαστον τοιούτον αδίκημα είς
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τ α δύο έτη ή ε'Ις χρηματικήν ποινήν
μή ύπερβαίνουσαν τάς πέντε χιλιάδας λίρας ή ε'ίς άμφοτέρας τάς
ποινάς ταύτας.
(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 24
τών περί Δικαστηρίων Νόμων του I 960 εως 1980, Πρόεδρος Έπαρ
χιακου Δικαστηρίου, 'Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής ή. Επαρχία
κός Δικαστής, τη συγκαταθέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δήμο»
κρατίας, θά εχη αρμοδιότητα να έκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα ήθελε
διαπραχθή κατά παράβασιν τών διατάξεων του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου.
(3) 'Ανεξαρτήτως παντός εν οίωδήποτε Νόμω διαλαμβανομένου,
ή αρμοδία αρχή δύναται νά απαγόρευση τόν άπόπλουν πλοίου έν
σχέσει προς τόν όποιον υφίστανται εύλογοι ιύπόνοιαι δτι διεπράχθη
αδίκημα περί του οποίου προνοεί το 'εδάφιον (1), ιμέχρις δτου έκδοθή
δ ι ά τ α γ μ α ώς τούτο προνοείται ύπό του εδαφίου (4) του παρόντος
άρθρου.
ι (4) 'Ανεξαρτήτως παντός έν οίωδήποτε Νόμω διαλαμβανομένου,
παν μέλος επαρχιακού δικαστηρίου ικέκτηται έξουσίαν, 'κατά την
διάρκειαν της αστυνομικής ιέρεύνης και μέχρις ιέκδικάσεως και εκ
δόσεως τελικής δικαστικής αποφάσεως έπί 'αδικήματος περί του
οποίου προνοεί το εδάφιον ( Ί ) , ώς και μέχρις αποπληρωμής τυχόν
έπιβληθησαμένης χρηιματικής ποινής ή καταθέσεως σχετικής 'εγγυη
τικής επιστολής ανεγνωρισμένης τραπέζης δι' ίσον ποσόν, νά έικδώση
διάταγμα απαγόρευαν τόν άπόπλουν πλοίου Ιέν σχέσει προς τό όποιον
υφίστανται εύλογοι ύπόνοιαι δτι διεπράχθη αδίκημα ιπερί του ιόποίου
προνοεί τό εδάφιον (1).
(5) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου Νάμου, ή πληρωιμή
οιασδήποτε χρηματικής ποινής επιβαλλομένης δυνάμει του παρόντος
Νόμου αποτελεί έπιβάρυνσιν έπί του πλοίου έν σχέσει προς τό όποιον
διεπράχθη τό αδίκημα.

"Αδικήματα,

ΐ4τοθΐ96θ
5θτοθΐ962
^^{qgg
4θτοθ 1970
58τοθΐ972
ΐτοθΐ98θ.

9.^(1) Ή αρμοδία άρχη οσάκις εχη εϋλογον λόγον νά πιστεύη «Εξώδικος
δτι πρόσωπον τ ι διέπραξε αδίκημα προνοούμενσν ύπό του εδαφίου ρύθμισις
(Ί) του άρθρου 8 τοΟ παρόντος ίΝόιμου, κέκτηται έξουσίαν δπως αδικημάτων,
ρύθμιση εξωδίκως τό αδίκημα τούτον αποδεχόμενη τήν κατοίβολήν
τοιούτου ποσού, μή υπερβαίνοντος τό ποσόν τής χρηματικής ποινής
τό 'όποιον προνοείται διά τό αδίκημα τούτο, ώς αϋτη ήθελε καθορίσει.
(2) Τό ούτω καταβαλλόμενον ποσόν δυνάμει του εδαφίου (1)
θεωρείται ώς χρηματική ποινή ιέπιβληθεΐσα έπί τή καταδίκη διά τό
σχετικό ν αδίκημα.
ι(3). Έπί τη καταβολή του εις τό εδάφιον (1) προνοουμένου ποσού
ή αρμοδία ιάρχή εκδίδει προς τόνικαταβαλόντααπόδειξιν τής τοιαύτης
καταβολής κατά τόν καθωρισμένον τύπον.
(4) Έπί τη έξωδίκω ρυθμίσει του αδικήματος, τή ικαταβολή του
εις τό εδάφιον (1) προνοουμένου ποσού χαί τή έκδόσει τής σχετικής
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αποδείξεως δυνάμει του εδαφίου (3) ουδεμία περαιτέρω διαδικασία
χωρεί δια το άδίκη'μα τούτο και ή έπί Δικαστηρίου προσαγωγή της
έν τω έδαφίω (3) άναφεροιμένης αποδείξεως αποτελεί πλήρη οοπο
δειξιν των έν τη αποδείξει ταύτης αναφερομένων γεγονότων και έχει
ως αποτέλεσμα την άπαλλαγήν του κατηγορουμένου.
Κατάρνησις.
28 του 1966.

J_Q# Αιά TOQ παρόντος Νόίμου καταργείται ό περί του Διεθνούς
Κανονισμού προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή (Κυρωτικός)
Νόμος του 1966.

ΠΓΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
FINAL ACT
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON REVISION OF
THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING
COLLISIONS AT SEA, 1972
1. Upon the invitation of the InterGovernmental Maritime Consulta
tive Organization a Conference was held in London from 4 October to
20 October 1972 for the purpose of revising the International Regulations
for Preventing Collisions at Sea, 1960.
2. The Governments of the following
legations at the Conference :
Argentina
Australia
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Central African Republic
Chile
Cuba
Denmark
Federal Republic of Germany
Finland
France
Ghana
Greece
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Japan
Khmer Republic
Korea, Republic of
Kuwait

States were represented by De
Liberia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Panama
Philippines
Poland
Portugal
Romania
South Africa
Spain
Sweden
Thailand
Union of Soviet Socialist
Republics
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
United States of America
Venezuela
Vietnam
Zaire, Republic of
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when they have been prepared, certified copies of the official transla
tions of the Convention, the Regulations and Resolutions to each of the
Governments invited to send Representatives to this Conference.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned have affixed their signatures
to this Final Act.
DONE AT LONDON this twentieth day of October, one thousand, nine
hundred and seventytwo.
(Here follow the signatures on behalf of the President and Executive
Secretary of the Conference, Argentina, Australia, B elgium, B razil, B ul
garia, Canada, Chile, Cuba, Denmark, Federal Republic of Germany,
Finland, France, Ghana, Greece, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ita
ly, Japan, Khmer Republic, Korea, Kuwait, Liberia, Mexico, Netherlands,
New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Philippines, Poland, Portugal,
Romania, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, Soviet Union, United
Kingdom, United States of America, Venezuela, VietNam).
CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS
FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972
The Parties to the present Convention,
DESIRING to maintain a high level of safety at sea,
MINDFUL of the need to revise and bring up to date the International
Regulations for Preventing Collisions at Sea annexed to the Final Act
of the International Conference on Safety of Life at Sea, 1960,
Having CONSIDERED those Regulations in the light of develop
ments since they were approved,
HAVE AGREED as follows :
ARTICLE I
General obligations
The Parties to the present Convention undertake to give effect to the
Rules and other Annexes constituting the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, 1972 (hereinafter referred to as 'the Regu
lations') attached hereto.
ARTICLE II
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1. The present Convention shall remain open for signature until 1 June
1973 and shall thereafter remain open for accession.
2. States Members of the United Nations, or of any of the Specialized
Agencies, or the International Atomic Energy Agency, or Parties to the
Statute of the International Court of Justice may become Parties to this
Convention by :
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or
approval;
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval follow
ed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.
3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by
the deposit of an instrument to that effect with the InterGovernmental
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Maritime Consultative Organization (hereinafter referred to as 'the
Organization") which shall inform the Governments of States that have
signed or acceded to the present ^Convention of the deposit of each
instrument and of the date of its deposit.
ARTICLE III
Territorial application
1. The United Nations in cases where they are the administering
authority for a territory or any Conrtacting Party responsible for the
international relations of a territory may at any time by notification in
writing to the SecretaryGeneral of the Organization (hereinafter re
ferred to as "the SecretaryGeneral"), extend the application of this
Convention to such a territory.
2. The present Convention shall, upon the date of receipt of the noti
fication or from such other date as may be specified in the notification,
extend to the territory named therein.
3. Any notification made in accordance with paragraph I of this
Article may be withdrawn in respect of any territory mentioned in that
notification and the extension of this Convention to that territory shall
cease to apply after one year or such longer period as may be specified
at the time of the withdrawal.
4. The SecretaryGeneral shall inform all Conrtacting Parties of the
notification of any extension or withdrawal of any extension communi
cated under this Article.
ARTICLE IV
Entry into force
1.—(a) The present Convention shall enter into force 12 months after
the date on which at least 15 States, the aggregate of whose merchant
fleets constitutes not less than 65 per cent by number or by tonnage of
the world fleet of vessels of 100 gross tons and over have become Parties
to it, whichever is achieved first.
(b) Notwithstanding the provisions in subparagraph (a) of this
paragraph, the present Convention shall not enter into force before
1 January, 1976.
2. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede
to this Convention in accordance with Article II after the conditions
prescribed in subparagraph 1(a) have been met and before the Conven
tion enters into force, shall be on the date of entry into force of the
Convention.
3. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede
after the date on which this Convention enters into force, shall be on
the date of deposit of an instrument in accordance with Article II.
4. After the date of entry into force of an amendment to this Conven
tion in accordance with paragraph 4 of Article VI, any ratification^
acceptance, approval or accession shall apply to the Convention as
amended.
5. On the date of entry into force of this Convention, the Regulations
replace and abrogate the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea, 1960.
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6. The SecretaryGeneral shall inform the Governments of States that
have signed or acceded to this Convention of the date of its entry into
force.
ARTICLE V
Revision Conference
1. A Conference for the purpose of revising this Convention or the
Regulations or both may be convened by the Organization.
2. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties
for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both
at the request of not less than onethird of the Contracting Parties.
ARTICLE VI
Amendments to the Regulations
1. Any amendment to the Regulations proposed by a Contracting
Party shall be considered in the Organization at the request of that
Party.
2. If adopted by a twothirds majority of those present and voting in
the Maritime Safety Committee of the Organization, such amendment
shall be communicated to all Contracting Parties and Members of the
Organization at least six months prior to its consideration by the
Assembly of the Organization. Any Contracting Party which is not a
Member of the Organization shall be entitled to participate when the
amendment is considered by the Assembly.
3. If adopted by a twothirds majority of those present and voting in
the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary
General to all Contracting Parties for their acceptance.
4. Such an amendment shall enter into force on a date to be deter
mined by the Assembly at the time of its adoption unless, by a prior date
determined by the Assembly at the same time, more than onethird of
the Contracting Parties notify the Organization of their objection to the
amendment. Determination by the Assembly of the dates referred to in
this paragraph shall be by a twothirds majority of those present and
voting.
5. On entry intro force any amendment shall, for all Contracting
Parties which have not objected to the amendment, replace and super
sede any previous provision to which the amendment refers.
6. The SecretaryGeneral shall inform all Contracting Parties and
Members of the Organization of any request and communication under
this Article and the date on which any amendment enters into force.
ARTICLE VII
Denunciation
1. The present Convention may be denounced by a Contracting Party
at any time after the expiry of five years from the date on which the
Convention entered into force for that Party.
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with
the Organization. The SecretaryGeneral shall inform all other Contract
ing Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the
date of its deposit.
3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as
may be specified in the instrument, after its deposit.
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ARTICLE VIII
Deposit and registration
1. The present Convention and the Regulations shall be deposited with
the Organization, and the SecretaryGeneral shall transmit certified true
copies thereof to all Governments of States that have signed this
Convention or acceded to it.
2. When the present Convention enters into force, the text shall be
transmitted by the SecretaryGeneral to the Secretariat of the United
Nations for registration and publication in accordance with Article 102
of the Charter of the United Nations.
'·.
ARTICLE IX
Languages
The present Convention is established, together with the Regulations,
in a single copy in the English and French languages, both texts being
equally authentic. Official translations in the Russian and Spanish
languages shall be prepared and deposited with the signed original.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by
their respective Governments for that purpose have signed the present
Convention.
DONE AT LONDON this twentieth day of October, one thousand, nine
hundred and seventy two.
INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING
• COLLISIONS ΑΤ,βΕΑ, 1972
"" *
PART A. GENERAL
RULE 1
Application
(a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in
all waters connected therewith navigable by seagoing vessels.
(b) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of
special rules made by an appropriate authority for roadsteads har
bours, rivers, lakes or inland waterways connected with the high seas
and navigable by seagoing vessels. Such special rules shall conform as
closely as possible to these Rules.
(c) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of any
special rules made by the Government of any State with respect to
additional station or signal lights or whistle signals for ships of war and
vessels proceeding under convoy, or with respect to additional station
or signal lights for fishing vessels engaged in fishing as a fleet. These
additional stations or signal lights or whistle signals shall, so far as
possible, be such that they cannot be mistaken for any light or signal
authorized elsewhere under these Rules.
(d) Traffic separation schemes may be adopted by the Organization
for the purpose of these Rules.
(e) Whenever the Government concerned shall have determined that
a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the
provisions of any of these Rules with respect to the number, position,
range or are of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition
and characteristics of soundsignalling appliances, without interfering
with the special function of the vessel, such vessel, shall comply with
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such other provisions in regard to the number, position, range or are
of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and chara
cteristics of soundsignalling appliances as her Government shall have
determined to be the closest possible compliance with these Rules in
respect to that vessel.
RULE 2
Responsibility
(a) Nothing in these Rules shall exonerate any vessel, or the owner,
master or crew thereof, from the consequences of any neglect to comply
with these Rules or of the neglect of any precaution which may be
required by the ordinary practice of seamen, or by the special circum
stances of the case.
(b) In construing and complying with these Rules due regard shall
be had to all dangers of navigation and collision and to any special
circumstances, including the limitations of the vessels involved, which
may make a departure from these Rules necessary to avoid immediate
danger.
RULE 3
General definitions
For the purpose of these Rules, except where the context otherwise
requires :
(a) The word "vessel" includes every description of water craft,
including nondisplacement craft and seaplanes, used or capable
of being used as a means of transportation on water.
(b) The term " powerdriven vessel " means any vessel propelled by
machinery.
(c) The term "sailing vessel" means any vessel under sail provided
that propelling machinery, if fitted, is not being used.
(d) The term "vessel engaged in fishing" means any vessel fishing
with nets, lines, trawls or other fishing apparatus which res
trict manoeuvrability, but does not include a vessel fishing with
trolling lines or other fishing apparatus which do not restrict
manoeuvrability.
(e) The word "seaplane" includes any aircraft designed to mano
euvre on the water.
(f) The term "vessel not under command" means a vessel which
through some exceptional circumstance is unable to manoeuvre
as required by these Rules and is therefore unable to keep out
of the way of another vessel.
(g) The term " vessel restricted in her ability to manoeuvre " means
a vessel which from the nature of her work is restricted in her
ability to manoeuvre as required by these Rules and is therefore
unable to keep out of the way of another vessel.
The following vessels shall be regarded as vessels restricted
in their ability to manoeuvre :
(i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navi
gation mark, submarine cable or pipeline;
(ii) a vessel engaged in dredging, surveying or underwater
operations;
(iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons,
provisions or cargo while underway;
(iv) a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft;
(v) a vessel engaged in minesweeping operations;
(vi) a vessel engaged in a towing operation such as severely
restricts the towing vessel and her tow in their ability
to deviate from their course.

Ν. 18/80

616

(h) The term "vessel constrained by her draught" means a power
driven vessel which because of her draught in relation to the
available depth of water is severely restricted in her ability to
deviate from the course she is following.
(i) The word "underway" means that a vessel is not at anchor, or
made fast to the shore, or aground.
(j) The words "length" and "breadth" of a vessel mean her length
overall and greatest breadth.
(k) Vessels shall be deemed to be in sight of one another only
when one can be observed visually from the other.
(1) The term " restricted visibility " means any condition in which
visibility is restricted by fog, mist, falling snow, heavy rain
storms, sandstorms or any other similar causes.
PART B .—STEERING AND SAILING RULES
Section I.—Conduct of vessels in any condition of visibility
RULE 4
Application
Rules in this Section apply in any condition of visibility.
RULE 5
Lookout
Every vessel shall at all times maintain a proper lookout by sight
and hearing as well as by all available means appropriate in the pre
vailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of
the situation and of the risk of collision.
RULE 6
Safe speed
Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she
can take proper and effective action to avoid collision and be stopped
within a distance appropriate to the prevailing circumstances and
conditions.
In determining a safe speed the following factors shall be among
those taken into account:
(a) B y all vessels :
(i) the state of visibility ;
(ii) that traffic density including concentrations of fishing
vessels or any other vessels;
(iii) the manoeuvrability of the vessel with special reference
to stopping distance and turning ability in the prevailing
conditions;
(iv) at night the presence of background light such as from
shore lights or from back scatter of her own lights;
(v) the state of wind, sea and current, and the proximity of
navigational hazards ;
(vi) the draught in relation to the available depth of water.
(b) Additionally, by vessels with operational radar :
(i) the characteristics, efficiency and limitations of the radar
equipment;
(ii) any constraints imposed by the radar range scale in use ;

617

Ν. 18/80

(iii) the effect on radar detection of the sea state, weather
and other sources of interference ;
(iv) the possibility that small vessels, ice and other floating
objects may not be detected by radar at an adequate
range;
(v) the number, location and movement of vessels detected
by r a d a r ;
(vi) the more exact assessment of the visibility that may be
possible when radar is used to determine the range
of vessels or other objects in the vicinity.
RULE 7
Risk of collision
(a) Every vessel shall use all available means appropriate to the
prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision
exists. If there is any doubt such risk shall be deemed to exist.
(b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and ope
rational, including longrange scanning to obtain early warning of risk
of collision and radar plotting or equivalent systematic observation
of detected objects.
(c) Assumptions shall not be made on the basis of scanty inform
ation, especially scanty radar information.
(d) In determining if risk of collision exists the following consider
ations shall be among those taken into account:
(i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of
an approaching vessel does not appreciably change;
(ii) such risk may sometimes exist even when an appreciable bear
ing change is evident, particularly when approaching a very
large vessel or a tow or when approaching a vessel at close
range.
RULE 8
Action to avoid collision
(a) Any action taken to avoid collision shall, if the circumstances
of the case admit, be positive, made in ample time and with due regard
to the observance of good seamanship.
(b) Any alteration of course and/or speed to avoid collision shall,
if the circumstances of the case admit, be large enough to be readily
apparent to another vessel observing visually or by radar ; a succession
of small alterations of course and/or speed should be avoided.
(c) .If there is sufficient sea room, alteration of course alone may be
the most effective action to avoid a closequarters situation provided
that it is made in ( good time, is substantial and does not result in
another closequarters situation.
(d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such
as to result in passing at a safe distance. The effectiveness of the
action shall be carefully checked until the other vessel is finally past
and clear.
(e) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the
situation, a vessel shall slacken her speed or take all way off by stopping
or reversing her means of propulsion.
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RULE 9
Narrow channels
(a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel or
fairway shall keep as near to the outer limit of the channel or fairway
which lies on her starboard side as is safe and practicable.
(b) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall
not impede the passage of a vessel which can safely navigate only
within a narrow channel or fairway.
(c) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any
other vessel navigating within a narrow channel or fairway.
(d) A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such
crossing impedes the passage of a vessel which can safely navigate
only within such channel or fairway. The latter vessel may use the
sound signal prescribed in Rule 34(d) if in doubt as to the intention
of the crossing vessel.
(e)—(i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take
place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit
safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention
by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 34(c) (i). The
vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate
signal prescribed in Rule 34(c) (ii) and take steps to permit safe passing.
If in doubt she may sound the signals prescribed in Rule 34(d).
(ii) This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation
under Rule 13.
(f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway
where other vessels may be obscured by an intervening obstruction
shall navigate with particular alertness and caution and shall sound
the appropriate signal prescribed in Rule 34(e).
(g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid
anchoring in a narrow channel.
RULE 10
Traffic separation schemes
(a) This Rule applies to traffic separation schemes adopted by the
Organization. *
(b) A vessel using a traffic separation scheme shall:
(1) proceed in the appropriate traffic lane in the general direction
of traffic flow for that lane;
(ii) so far as practicable keep clear of a traffic separation line or
separation zone;
(iii) normally join or leave a traffic lane at the termination of the
lane, but when joining or leaving from the side shall do so at
as small an angle to the general direction of traffic flow as
practicable.
(c) A vessel shall so far as practicable avoid crossing traffic lanes
but if obliged to do so shall cross as nearly as practicable at right
angles to the general direction of traffic flow.
(d) In shore, traffic zones shall not normally be used by through
traffic which can safely use the appropriate traffic lane within the
adjacent traffic separation scheme.
(e) A vessel, other than a crossing vessel, shall not normally enter
a separation zone or cross a separation line except:
(i) in cases of emergency to avoid immediate danger;
(ii) to engage in fishing within a separation zone.
(f) A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separ
ation schemes shall do so with particular caution.
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(g) A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic
separation scheme or in areas near its terminations.
(h) A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by
as wide a margin as is practicable.
(i) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any
vessel following a traffic lane.
(j) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall
not impede the safe passage of a powerdriven vessel following a traffic
lane.
SECTION II.—CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT
OF ONE ANOTHER
RULE 11
Application
Rules in this Section apply to vessels in sight of one another.
RULE 12
Sailing vessels
(a) When two sailing vessels are approaching one another, so as to
involve risk of collision, one of them shall keep out of the way of the
other as follows :
(i) when each has the wind on a different side, the vessel which
has the wind on the port side shall keep out of the way of the
other;
(ii) when both have the wind on the same side, the vessel which is
to windward shall keep out of the way of the vessel which is
to leeward;
(iii) if a vessel with the wind on the port side sees a vessel to wind
ward and cannot determine with certainty whether the other
vessel has the wind on the port or on the starboard side, she
shall keep out of the way of the other.
(b) For the purposes of this Rule the windward side shall be deemed
to be the side opposite to that on which the mainsail is carried or, in
the case of a squarerigged vessel, the side opposite to that on which
the largest foreandaft sail is carried.
RULE 13
Overtaking
(a) Notwithstanding anything contained in the Rules of this Section
any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel
being overtaken.
(b) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with
another vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam,
that is, in such a position with reference to the vessel she is overtaking,
that at night she· would be able to see only the sternlight of that vessel
but neither of her sidelights.
(c) When a vessel is in any doubt as to whether she is overtaking
another, she shall assume that this is the case and act accordingly.
(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels
shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the mean
ing of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the
overtaken vessel until she is finally past and clear.
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RULE 14
Head-on situation
(a) When two power-driven vessels are meeting on reciprocal or
nearly reciprocal courses so as to involve risk of collision each shall
alter her course to starboard so that each shall pass on the port side
of the other.
(b) Such a situation shall be deemed to exist when a vessel sees the
other ahead or nearly ahead and by night she could see the masthead
lights of the other in a line or nearly in a line and/or both sidelights
and by day she observes the corresponding aspect.of the other vessel.
(c) When a vessel is in any doubt as to whether such a situation
exists she shall assume that it does exist and act accordingly.
RULE 15
Crossing situation
When two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of
collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall
keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit
avoid crossing ahead of the other vessel.
RULE 16
Action by give-way vessel
Every vessel which is directed to keep out of the way of another
vessel shall, so far as possible, take early and substantial action to keep
well clear.
RULE 17
Action by stand-on vessel
(a)—(i) Where one of two vessels is to keep out of the way the other
shall keep her course and speed.
(ii) The latter vessel may however take action to avoid collision by
her manoeuvre alone, as soon as it becomes apparent to her that the
vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action
in compliance with these Rules.
(b) When, from any cause, the vessel required to keep her course
and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by
the action of the give-way vessel alone, she shall take such action as
will best aid to avoid collision.
(c) A power-driven vessel which takes action in a crossing situation
in accordance with sub-paragraph (a)(ii) of this Rule to avoid collision
with another power-driven vessel shall, if the circumstances of the case
admit, not alter course to port for a vessel on her own port side.
(d) This Rule does not relieve the give-way vessel of her obligation
to keep out of the way.
RULE 18
Responsibilities between vessels
Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise require :
(a) A power-driven vessel underway shall keep out of the way of:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre ;
(iii) a vessel engaged in fishing;
(iv) a sailing vessel.
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(b) A sailing vessel underway shall keep out of the way of:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre;
(iii) a vessel engaged in fishing.
(c) A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as
possible, keep out of the way of:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre.
(d)—(i) Any vessel other than a vessel not under command or a
vessel restricted in her ability to manoeuvre shall, if the cir
cumstances of the case admit, avoid impeding the safe passage
of a vessel constrained by her draught, exhibiting the signals
in Rule 28.
(ii) A vessel constrained by her draught shall navigate with
particular caution having full regard to her special condition.
(e) A seaplane on the water shall, in general, keep well clear of
all vessels and avoid impeding their navigation. In circum
stances, however, where risk of collision exists, she shall comply
with the Rules of this Part.
SECTION III.—CONDUCT OF VESSELS
IN RESTRICTED VISIB ILITY
RULE 19
Conduct of vessels in restricted visibility
(a) This Rule applies to vessels not in sight of one another when
navigating in or near an area of restricted visibility.
(b) Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the pre
vailing circumstances and conditions of restricted visibility. A power
driven vessel shall have her engines ready for immediate manoeuvre.
(c) Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances
and conditions of restricted visibility when complying with the Rules
of Section I of this Part.
(d) A vessel which detects by radar alone the presence of another
vessel shall determine if a closequarters situation is developing and/or
risk of collision exists. If so, she shall take avoiding action in ample
time, provided that when such action consists of an alteration of course,
so far as possible the following shall be avoided :
(i) an alteration of course to port for a vessel forward of the beam,
other than for a vessel being overtaken;
(ii) an alteration of course towards a vessel abeam or abaft the
beam.
(e) Except where it has been determined that a risk of collision
does not exist, every vessel which hears apparently forward of her
beam the fog signal of another vessel, or which cannot avoid a close
quarters situation with another vessel forward of her beam, shall re
duce her speed to the minimum at which she can be kept on her course.
She shall, if necessary, take all her way off and in any event navigate
with extreme caution until danger of collision is over.
PART C—LIGHTS AND SHAPES
RULE 20
Application
(a) Rules in this Part shall be complied with in all weathers.

Ν. 18/80

622

(b) The Rules concerning lights shall be complied with from sunset
to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited,
except such lights as cannot be mistaken for the lights specified in these
Rules or do not impair their visibility or distinctive character, or inter
fere with the keeping of a proper lookout.
(c) The lights prescribed by these Rules shall, if carried, also be
exhibited from sunrise to sunset in restricted visibility and may be
exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary.
(d) The Rules concerning shapes shall be complied with by day.
(e) The lights and shapes specified in these Rules shall comply with
the provisions of Annex I to these Regulations.
RULE 21
Definitions
(a) " Masthead light" means a white light placed over the fore and
aft centreline of the vessel showing, an unbroken light over an arc of
the horizon of 225 degrees and so fixed as to show the light from right
ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel.
(b) "Sidelights" means a green light on the starboard side and a red
light on the port side each showing! an unbroken light over an arc of
the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from light
ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its respective side. In a vessel
of less than 20 metres in length the sidelights may be combined in one
lantern carried on the fore and aft centreline of the vessel.
(c) "Sternlight" means a white light placed as nearly as practicable
at the stern showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135
degrees and so fixed as to show the light 67.5 degrees from right aft on
each side of the vessel.
(d) " Towing light" means a yellow light having the same characte
ristics as the "sternlight" defined in paragraph (c) of this Rule.
(e) "All round light" means a light showing an unbroken light over
an arc of the horizon of 360 degrees.
(f) "Flashing light" means a light flashing at regular intervals at a
frequency of 120 flashes or more per minute.
RULE 22
Visibility of lights
The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as speci
fied in Section 8 of Annex I to these Regulations so as to be visible at
the following minimum ranges :
(a) In vessels of 50 metres or more in length :
— a masthead light, 6 miles;
— a sidelight, 3 miles;
— a sternlight, 3 miles;
— a towing light, 3 miles ;
— a White, red, green or yellow all  round light, 3 miles;
(b) In vessels of 12 metres or more in length but less than 50
metres in length:
— a masthead light, 5 miles ; except that where the length of
the vessel is less than 20 metres, 3 miles ;
— a sidelight, 2 miles ;
— a sternlight, 2 miles;
yj
iL ,
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— a towing light, 2 miles;
— a white, red, green or yellow all  round light, 2 miles.
(c) In vessels of less than 12 metres in length :
— a masthead light, 2 miles ;
— a sidelight, 1 mile;
— a sternlight, 2 miles ;
— a towing light, 2 miles ;
— a white, red, green or yellow all  round light, 2 miles.
RULE 23
Power  driven vessels underway
(a) A powerdriven vessel underway shall exhibit:
(i) a masthead light forward;
(ii) a second masthead light abaft of and higher than the for
ward o n e ;
except that a vessel of less than 50 metres in length shall
not be obliged to exhibit such light but may do s o ;
(iii) sidelights;
(iv) a sternlight.
(b) An aircushion vessel when operating in the nondisplacement
mode shall, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of
this Rule, exhibit an allround flashing yellow light.
(c) A powerdriven vessel of less than 7 metres in length and
whose maximum speed does not exceed 7 knots may, in lieu of the
lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit an allround
white light. Such vessel shall, if practicable, also exhibit sidelights.
RULE 24
Towing and pushing
(a) A powerdriven vessel when towing shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a) (i), two mast
head lights forward in a vertical line. When the length of
the tow, measuring from the stern of the towing vessel to the
after end of the tow exceeds 200 metres, three such lights
in a vertical line ;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight;
(iv) a towing light in a vertical line above the sternlight;
(v) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond
shape where it can best be seen.
(b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are
rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a
powerdriven vessel and exhibit the lights prescribed in Rule 23.
(c) A powerdriven vessel when pushing ahead or towing alongside,
except in the case of a composite unit, shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a) (i), two masthead
lights forward in a vertical line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight.
(d) A powerdriven vessel to which paragraphs (a) and (c) of this
Rule apply shall also comply with Rule 23(a)(ii).
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vessel or object being towed shall exhibit:
sidelights;
a sternlight;
when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond
shape where it can best be seen.
(f) Provided that any number of vessels being towed alongside or
pushed in a group shall be lighted as one vessel.
(i) a vessel being pushed ahead, not being part of a composite
unit, shall exhibit at the forward end, sidelights ;
(ii) a vessel being towed alongside shall exhibit a sternlight and
at the forward end sidelights.
(g) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel
or object being towed to exhibit the lights prescribed in paragraph (e)
of this Rule, all possible measures shall be taken to light the vessel
or object towed or at least to indipate the presence of the unlighted
vessel or object.
RULE 25
Sailing vessels underway and vessels under oars
(a) A sailing vessel underway shall exhibit:
(i) sidelights;
(ii) a sternlight.
(b) In a sailing vessel of less than 12 metres in length the lights
prescribed in paragraph (a) of this Rule may be combined in one
lantern carried at or near the top of the mast where it can best be
seen.
(c) A sailing vessel underway may, in addition to the lights pres
cribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit at or near the top of the
mast, where they can best be seen, two allround lights in a vertical
line, the upper being red and the lower green, but these lights shall
not be exhibited in conjunction with the combined lantern permitted
by paragraph (b) of this Rule.
(d) (i) A sailing vessel of less than 7 metres in length shall, if
practicable, exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of
this Rule, but if she does not, she shall have ready at hand an
electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be
exhibited in sufficient time to prevent collision.
(ii) A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this
Rule for sailing vessels, but if she does not, she shall have ready at
hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which
shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
(e) A vessel proceeding under sail when also being propelled by
machinery shall exhibit forward where it can best be seen a conical
shape, apex downwards.
RULE 26
Fishing vessels
(a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor,
shall exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule.
(b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the
dragging through the water of a dredge net or other apparatus used
as a fishing appliance, shall exhibit:
(i) two allround lights in a vertical line, the upper being green
and, the lower white, or a shape consisting of two cones with
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their apexes together in a vertical line one above the other;
a vessel of less than 20 metres in length may instead of this
shape exhibit a basket;
(ii) a masthead light abaft of and higher than the allround green
light; a vessel of less than 50 metres in length shall not be
obliged to exhibit such a light but may do so;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights
prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit:
(i) two allround lights in a vertical line, the upper being red
and the lower white, or a shape consisting of two cones with
apexes together in a vertical line one above the other;
a vessel of less than 20 metres in length may instead of this
shape exhibit a basket;
(ii) when there is outlying gear extending more than 150 metres
horizontally from the vessel, an allround white light or a
cone apex upwards in the direction of the gear;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights
prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(d) A vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels
engaged in fishing may exhibit the additional signals described in
Annex II to these Regulations.
(e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights
or shapes prescribed in this Rule, but only those prescribed for a
vessel of her length.
RULE 27
Vessels not under command or restricted
in their ability to manoeuvre
(a) A vessel not under command shall exhibit :
(i) two allround red lights in a vertical line where they can
best be seen;
(ii) two balls or similar shapes in a vertical line where they can
best be seen;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights
prescribed in subparagraph, sidelights and a sternlight.
(b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre, except a vessel
engaged in mines weeping operations, shall exhibit:
(i) three allround lights in a vertical line where they can best
be seen. The highest and lowest of these lights shall be red
and the middle light shall be white;
(ii) three shapes in a vertical line where they can best be seen.
The highest and lowest of these shapes shall be balls and the
middle one a diamond ;
(iii) when making way through the water, masthead lights, side
lights and a sternlight, in addition to the lights prescribed in
subparagraph (i) ;
(iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes pres
cribed in subparagraphs (i) and (ii), the light, lights or
shape prescribed in subparagraph (b) (i) and (ii) of this
Rule, exhibit the lights or shape prescribed in Rule 24(a).
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(c) A vessel engaged in a towing operation such as renders her
unable to deviate from her course shall, in addition to the lights or
shapes prescribed in Rule 24(a).
(d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when
restricted in her ability to manoeuvre, shall exhibit the lights and
shapes prescribed in paragraph (b) of this Rule and shall in addition,
when an obstruction exists, exhibit:
(i) two allround red lights or two balls in a vertical line to
indicate the side on which the obstruction exists;
(ii) two allround green lights or two diamonds in a vertical line
to indicate the side on which another vessel may pass;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights
prescribed in this paragraph, masthead lights, sidelights and
a sternlight;
(iv) a vessel to which this paragraph applies when at anchor
shall exhibit the lights or shapes prescribed in subparagraphs
(i) and (ii) instead of the lights or shape prescribed in
Rule 30.
(e) Whenever the size of a vessel engaged in diving operations
makes it impracticable to exhibit the shapes prescribed in paragraph
(d) of this Rule, a rigid replica of the International Code flag "A"
not less than 1 metre in height shall be exhibited. Measures shall be
taken to ensure allround visibility.
(f) A vessel engaged in minesweeping operations shall, in addition
to the lights prescribed for a powerdriven vessel in Rule 23, exhibit
three allround green lights or three balls. One of these lights or shapes
shall be exhibited at or near the foremast head and one at each end
of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is dangerous
for another vessel to approach closer than 1,000 metres astern or 500
metres on either side of the minesweeper.
(g) Vessels of less than 7 metres in length shall not be required
to exhibit the lights prescribed in this Rule.
(h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in
distress and requiring assistance. Such signals are contained in Annex
IV to these Regulations.
RULE 28
Vessels, constrained1 by their draught
A vessel constrained by her draught may, in addition to the lights
prescribed for powerdriven vessels in Rule 23, exhibit where they can
best be seen three allround red lights in a vertical line, or a cylinder.
RULE 29
Pilot vessels
(a) A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit:
(i) at or near the masthead,; two allround lights in a vertical
line, the upper being white and the lower red;
(ii) when underway, in addition, sidelights and a sternlight;
(iii) when at anchor, in addition to the lights prescribed in sub
paragraph (i), the anchor light, lights or shape.
(b) A pilot vessel when not engaged on pilotage duty shall exhibit
the lights or shapes prescribed for a similar vessel of her length.
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RULE 30
Anchored vessels and vessels aground
(a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen:
(i) in the fore part, an allround white light or one ball;
(ii) at or near the stern and at a lower level than the light pres
cribed in subparagraph (i), an allround white light.
(b) A vessel of less than 50 metres in length may exhibit an all
round white light where it can best be seen instead of the lights pres
cribed in paragraph (a) of this Rule.
(c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 metres and more
in length shall, also use the available working or equivalent lights to
illuminate her decks.
(d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in para
graph (a) or (b) of this Rule and in addition, where they can best
be seen:
(i) two allround red lights in a vertical line;
(ii) three balls in a vertical line.
(e) A vessel of less than 7 metres in length, when at anchor or
aground, not in or near a narrow channel, fairway or anchorage, or
where other vessels normally navigate, shall not be required to exhibit
the lights or shapes prescribed in paragraphs (a), (b) or (d) of this
Rule.
RULE 31
Seaplanes
Where it is impracticable for a seaplane to exhibit lights and shapes
of the characteristics or in the positions prescribed in the Rules of
this Part she shall exhibit lights and shapes as closely similar in
characteristics and position as is possible.
PART D.—SOUND AND LIGHT SIGNALS
RULE 32
Definitions
(a) The word " whistle" means any sound signalling appliance
capable of producing the prescribed blasts and which complies with
the specifications in Annex III to these Regulations.
(b) The term " short b l a s t " means a blast of about one second's
duration.
(c) The term " prolonged b l a s t " means a blast of from four to six
seconds' duration.
RULE 33
Equipment for sound signals
(a) A vessel of 12 metres or more in length shall be provided with
a whistle and a bell and a vessel of 100 metres or more in length
shall, in addition, be provided with a gong, the tone and sound of
which cannot be confused with that of the bell. The whistle, bell and
gong shall comply with the specifications in Annex III to these Regu
lations. The bell or gong or both may be replaced by other equip
ment having the same respective sound characteristics, provided that
manual sounding of the required signals shall always be possible.
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(b) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged
to carry the sound signalling appliances prescribed in paragraph (a)
of this Rule but if she does not, she shall be provided with some other
means of making an efficient sound signal.
RULE 34
Manoeuvring and warning signals
(a) When vessels are in sight of one another, a power  driven vessel
underway, when manoeuvring as authorized or required by these
Rules, shall indicate that manoeuvre by the following signals on her
whistle:
—one short blast to mean " I am altering my course to star
board " ;
—two short blasts to mean " I am altering my course to p o r t " ;
—three short blasts to mean " I am operating astern propulsion ".
(b) Any vessel may supplement the whistle signals prescribed in
paragraph (a) of this Rule by light signals, repeated as appropriate,
whilst the manoeuvre is being carried out:
(i) these light signals shall have the following significance :
—one flash to mean " I am altering my course to star
board " ;
—two flashes to mean " I am altering my course to port" ;
—three flashes to mean " I am operating astern propulsion";
(ii) the duration of each flash shall be about one second, the in
terval between flashes shall be about one second, and the in
terval between successive signals shall be not less than ten
seconds;
(iii) the light used for this signal shall, if fitted, be an allround
white light, visible at a minimum range of 5 miles, and shall
comply with the provisions of Annex I.
(c) When in sight of one another in a narrow channel or fairway:
(i) a vessel intending to overtake another shall in compliance
with Rule 9 (e) (i) indicate her intention by the following
signals on her whistle:
—two prolonged blasts followed by one short blast to mean
" I intend to overtake you on your starboard side ";
—two prolonged blasts followed by two short blasts to
mean " I intend to overtake you on your port side ".
(ii) the vessel about to be overtaken when acting in accordance
with Rule 9(e) (i) shall indicate her agreement by the fol
lowing signal on her whistle:
—one prolonged, one short, one prolonged and one short
blast, in that order.
(d) When vessels in sight of one another are approaching each other
and from any cause either vessel fails to understand the intentions or
actions of the other, or is in doubt whether sufficient action is being
taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall imme
diately indicate such doubt by giving at least five short and rapid
blasts on the whistle. Such signal may be supplemented by a light
signal of at least five short and rapid flashes.
(e) A vessel nearing a bend or an area of a channel or fairway
where other vessels may be obscured by an intervening obstruction
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shall sound one prolonged blast. Such signal shall be answered with
a prolonged blast by any approaching vessel that may be within
hearing around the bend or behind the intervening obstruction.
(f) If whistles are fitted on a vessel at a distance apart of more
than 100 metres, one whistle only shall be used for giving manoeuvring
and warning signals.
RULE 35
Sound signals in restricted visibility
In or near an area of restricted visibility, whether by day or night,
the signals prescribed in this Rule shall be used as follows :
(a) A powerdriven vessel making way through the water shall
sound at intervals of not more than 2 minutes one prolonged
blast.
(b) A power  driven vessel underway but stopped and making
no way through the water shall sound at intervals of not more
than 2 minutes two prolonged blasts in succession with an
interval of about 2 seconds between them.
(c) A vessel not under command, a vessel restricted in her abi
lity to manoeuvre, a vessel constrained by her draught, a
sailing vessel, a vessel engaged in fishing and a vessel engaged
in towing or pushing another vessel shall, instead of the signals
prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule, sound at
intervals of not more than 2 minutes three blasts in succes
sion, namely one prolonged followed by two short blasts.
(d) A vessel towed or if more than one vessel is towed the last
vessel of the two, if manned, shall at intervals of not more
than 2 minutes sound four blasts in succession, namely one
prolonged followed by three short blasts. When practicable,
this signal shall be made immediately after the signal made
by the towing vessel.
(e) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are
rigidly connected in a composite unit they shall be regarded
as a power  driven vessel and shall give the signals pres
cribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule.
(f) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one
minute ring the bell rapidly for about 5 seconds. In a vessel
of 100 metres or more in length the bell shall be sounded in
the forepart of the vessel and immediately after the ringing
of the bell the gong shall be sounded rapidly for about 5
seconds in the after part of the vessel. A vessel at anchor
may in addition sound three blasts in succession, namely one
short, one prologned and one short blast to give warning of
her position and of the possibility of collision to an
approaching vessel.
(g) A vessel aground shall give the bell signal and if required
the gong signal prescribed in paragraph (f) of this Rule and
shall, in addition, give three separate and distinct strokes on
the bell immediately before and after the rapid ringing of the
bell. A vessel aground may in addition sound an appropriate
whistle signal.
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(h) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged
to give the above  mentioned signals but, if she does not,
shall make some other efficient sound signal at intervals of
not more than 2 minutes.
(i) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in addition
to the signals prescribed in paragraphs (a), (b) or (f) of this
Rule sound an identity signal consisting of four short blasts.
RULE 36
Signals to attract attention
If necessary, to attract the attention of another vessel, any vessel
may make light or sound signals that cannot be mistaken for any
signal authorized elsewhere in these ί Rules, or may direct the beam
of her searchlight in the direction of the danger, in such a way as
not to embarrass any vessel.
RULE 37
Distress signals
When a vessel is in distress and requires assistance she shall use
or exhibit the signals prescribed in Annex IV to these Regulations.
PART E. EXEMPTIONS
RULE 38
Exemptions
Any vessel (or class of vessels) provided that she complies with the
requirements of the International Regulations for Preventing Collisions
at Sea, 1960, the keel of which is laid or which is at a corresponding
stage of construction before the entry into force of these Regulations
may be exempted from compliance therewith as follows :
(a) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 22,
until four years after the date of entry into force of these
Regulations.
(b) The installation of lights with colour specifications as pres
cribed in Section 7 of Annex jl to these Regulations, until four
years after the date of entry ι into force of these Regulations.
(c) The repositioning of lights |as a result of conversion from
Imperial to metric units and rounding off measurement figures,
permanent exemption.
(d) (i) The repositioning of masthead lights on vessels of less than
150 metres in length, resulting from the prescriptions of
Section 3 ( a ) of Annex Impermanent exemption,
(ii) The repositioning of masthead lights on vessels of 150
metres or more in length,; resulting from the prescriptions
of Section 3 (a) of Annex I to these Regulations, until nine
years after the date of entry into force of these Regulations.
(e) The repositioning of masthead lights resulting from the pres
criptions of Section 2 (b) of Annex I, until nine years after
the date of entry into force:of these Regulations.
(f) The repositioning of sidelights resulting from the prescriptions
of Section 2 (g) and 3 (b) of Annex I, until nine years after
the date of entry into force of these Regulations.
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(g) The requirements for sound signal appliances prescribed in
Annex III, until nine years after the date of entry into force
of these Regulations.
ANNEX I
Positioning and technical details of lights and shapes
1. Definition :
The term "height above the hull" means height above the uppermost
continuous deck.
2. Vertical positioning and spacing of lights :
(a) O n a power-driven vessel of 20 metres or more in length the
masthead lights shall be placed as follows :
(i) the forward masthead light, or if only one masthead light
is carried, then that light, at a height above the hull of not
less than 6 metres, and, if the breadth of the vessel
exceeds 6 metres, then at a height above the hull not less
than such breadth, so however that the light need not be
placed at a greater height above the hull than 12 metres;
(ii) when two masthead lights are carried the after one shall be
at least 4, 5 metres vertically higher than the forward one.
(b) The vertical separation of masthead lights of power-driven
vessels shall be such that in all normal conditions of trim the after
light will be seen over and separate from the forward light at a
distance of 1,000 metres from the stern when viewed from sea level.
(c) The masthead light of a power-driven vessel of 12 metres but
less than 20 metres in length shall be placed at a height above the
gunwale of not less than 2,5 metres.
(d) A power-driven vessel of less than 12 metres in length may
carry the uppermost light at a height of less than 2,5 metres above
the gunwale. When however a masthead light is carried in addition,
to sidelights and a sternlight, then such masthead light shall be carried
at least 1 metre higher than the sidelights.
(e) O ne of the two or three masthead lights prescribed for a powerdriven vessel when engaged in towing or pushing another vessel shall
be placed in the same position as the forward masthead light of a
power-driven vessel.
(f) In all circumstances the masthead light or lights shall be so
placed as to be above and clear of all other lights and obstructions.
(g) The sidelights of a power-driven vessel shall be placed at a
height above the hull not greater than three-quarters of that of the
forward masthead light. They shall not be so low as to be interfered
with by deck lights.
(h) The sidelights, if in a combined lantern and carried on a powerdriven vessel of less than 20 metres in length, shall be placed not less
than 1 metre below the masthead light.
(i) When the Rules prescribe two or three lights to be carried in
a vertical line, they shall be spaced as follows :
(i) on a vessel of 20 metres in length or more such lights shall
be spaced not less than 2 metres apart, and the lowest of
these lights shall, except where a towing light is required,
not be less than 4 metres above the hull;
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(ii) on a vessel of less than 20 metres in length such lights shall be
spaced not less than 1 metre apart and the lowest of these
lights shall, except where a towing light is required, not be
less than 2 metres above the gunwale;
(iii) when three lights are carried they shall be equally spaced.
(j) The lower of the two allround1 lights prescribed for a fishing
vessel when engaged in fishing shall be at a height above the side
lights not less than twice the distance between the two vertical lights.
(k) The forward anchor light, when two are carried, shall not be
less than 4,5 metres above the after one. On a vessel of 50 metres
or more in length this forward anchor light shall not be less than 6
metres above the hull.
3. Horizontal positioning and spacing of lights :
(a) When two masthead lights are prescribed for a powerdriven
vessel, the horizontal distance between them shall not be less than
onehalf of the length of the vessel but need not be more than 100
metres. The forward light shall be placed not more than onequarter
of the length of the vessel from the stem.
(b) On a vessel of 20 metres or more in length the sidelights shall
not be placed in front of the forward masthead lights. They shall be
placed at or near the side of the vessel.
4. Details of location of directionindicating lights
for fishing vessels, dredgers and vessels
engaged in underwater operations :
(a) The light indicating the direction of the outlying gear from a
vessel engaged in fishing as prescribed in Rule 26 (c) (ii) shall be
placed at a horizontal distance of noti less than 2 metres and not more
than 6 metres away from the two allround red and white lights.
This light shall be placed not higher than the allround white light
prescribed in Rule 26 (c) (i) and not; lower than the sidelights.
(b) The lights and shapes on a vessel engaged in dredging or under
water operations to indicate the obstructed side and/or the side on
which it is safe to pass, as prescribed in Rule 27 (d) (i) and (ii), shall
be placed at the maximum practical horizontal distance, but in no case
less than 2 metres, from the lights or shapes prescribed in Rule 27(b)(i)
and (ii). In no case shall the upper of these lights or shapes be at a
greater height than the lower of the three lights or shapes prescribed
in Rule 27(b) (i) and (ii).
5. Screens for sidelights :
The sidelights shall be fitted with inboard screens painted matt black,
and meeting the requirements of Section 9 of this Annex. With a
combined lantern, using a single vertical filament and a very narrow
division between the green and red sections, external screens need not
be fitted.
6. Shapes :
(a) Shapes shall be black and of the following sizes :
(i) a ball shall have a diameter |of not less than 0,6 metre ;
(ii) a cone shall have a base diameter of not less than 0,6 metre
and a height equal to its diameter;
(iii) a cylinder shall have a diameter of at least 0,6 metre and a
height of twice its diameter ;
(iv) a diamond shape shall consist of two cones as defined in (ii)
above having a common base.
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(b) The vertical distance between shapes shall be at least 1,5 metre.
(c) In a vessel of less than 20 metres in length shapes of lesser
dimensions but commensurate with the size of the vessel may be used
and the distance apart may be correspondingly reduced.
7. Colour specification of lights :
The chromaticity of all navigation lights shall conform to the follow
ing standards, which lie within the boundaries of the area of the
diagram specified for each colour by the International Commision on
Illumination (CIE).
The boundaries of the area for each colour are given by indicating
the corner coordinates, which are as follows :
(i) White
χ
0.525
y
0.382
(ii) Green
χ
0.028
y
0.385
(iii) Red
χ
0.680
y
0.320
(iv) Yellow
χ
0.612
y
0.382

0.525
0.440

0.452
0.440

0.310
0.348

0.009
0.723

0.300
0.511

0.203
0.356

0.660
0.320

0.735
0.265

0.721
0.259

0.618
0.382

0.575
0.425

0.575
0.406

0.310
0.283

0.443
0.382

8. Intensity of lights :
(a) The minimum luminous intensity of lights shall be calculated
by using the formula:
6

2

-D

1 = 3.43 x l O x T x D x K
where I is luminous intensity in candelas under service conditions.
.7

Τ is threshold factor 2x 10 lux
D is range of visibility (luminous range) of the light in nautical
miles
Κ is atmospheric transmissivity
For prescribed lights the value of Κ shall be 0.8, corresponding
to a meteorological visibility of approximately 13 nautical miles.
(b) A selection of figures derived from the formula is given in the
following table :
Range of visibility
(luminous range) of
light in nautical miles
D

Note:

Luminous intensity of
light in candelas for
Κ = 0.8
I

1
2
3
4
5

0.9
4.3
12
27
52

6

94

The maximum luminous intensity of navigation lights should be
limited to avoid undue glar e.
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9. Horizontal sectors :
(a) (i) In the forward direction, sidelights as fitted on the vessel
must show the minimum required intensities. The intensities must
decrease to reach practical cutoff between 1 degree and 3 degrees
outside the prescribed sectors.
(ii) For sternlights and masthead lights and at 22.5 degrees abaft
the beam for sidelights, the minimum required intensities shall be
maintained over the arc of the horizon up to 5 degrees within the
limits of the sectors prescribed in Rule 21. From 5 degrees within
the prescribed sectors the intensity may decrease by 50 per cent up
to the prescribed limits : it shall decrease steadily to reach practical
cutoff at not more than 5 degrees outside the prescribed limits.
(b) Allround lights shall be so loqated as not to be obscured by
masts, topmasts or structures within: angular sectors of more than
6 degrees, except anchor lights, which need not be placed at an im
practicable height above the hull.
10. Vertical sectors :
(a) The vertical sectors of electric lights, with the exception of lights
on sailing vessels, shall ensure that:
(i) at least the required minimum intensity is maintained at all
angles from 5 degrees above to 5 degrees below the horizontal;
(ii) at least 60 per cent of the required minimum intensity is
maintained from 7,5 degrees above to 7,5 degrees below the
horizontal.
(b) In the case of sailing vessels the vertical sectors of electric lights
shall ensure that:
(i) at least the required minimum intensity is maintained at all
angles from 5 degrees above to 5 degrees below the horizontal;
(ii) at least 50 per cent of the required minimum intensity is
maintained from 25 degrees above to 25 degrees below the
horizontal.
(c) In the case of lights, other than electric, these specifications
shall be met as closely as possible.
11. Intensity of nonelectric lights :
Non electric lights shall so far as practicable comply with the mi
nimum intensities, as specified in the Table given in Section 8 of this
Annex.
12. Manoeuvring light:
Notwithstanding the provisions of paragraph 2(f) of this Annex the
manoeuvring light described in Rule 34(b) shall be placed in the
same fore and aft vertical plane as the masthead light or lights and,
where practicable, at a minimum height of 2 metres vertically above
the forward masthead light, provided that it shall be carried not less
than 2 metres vertically above or below the after masthead light. On
a vessel where only one masthead light is carried the manoeuvring
light, if fitted, shall be carried where it can best be seen, not less than
2 metres vertically apart from the masthead light.
13. Approval:
The construction of lanterns and shapes and the installation of
lanterns on board the vessel shall be tp the satisfaction of the appro
priate authority of the State where the vessel is registered.
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1. General:
The lights mentioned
26(d), be placed where
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A whistle fitted in a v
intensity of the whistle
pressure level in at lea
frequencies 180—700 H
priate figure given in th
Length of vessel
in metres

200 or more
75 but less than 20
20 but less than 7
Less than 20
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is likely to have a zone of greatly reduced signal level, it is recom
mended that a combined whistle system be fitted so as to overcome
this reduction. For the purposes of the Rules a combined whistle
system is to be regarded as a single whistle. The whistles of a com
bined system shall be located at a distance apart of not more than
100 metres and arranged to be sounded simultaneously. The frequency
of any one whistle shall differ from those of the others by at least
10 Hz.
2. B ell or gong:
(a) Intensity of signal:
A bell or gong, or other device having similar sound characteristics
shall produce a sound pressure level of not less than 110 dB at
1 metre.
(b) Construction:
Bells and gongs shall be made of corrosion  resistant material and
designed to give a clear tone. The diameter of the mouth of the bell
shall be not less than 300 mm. for vessels of more than 20 metres
in length and shall be not less than 200 mm. for vessels of 12 to 20
metres in length. Where practicable, a powerdriven bell striker is
recommended to ensure constant force but manual operation shall be
possible. The mass of the striker shall be not less than 3 per cent of
the mass of the bell.
200 mm. for vessels of 12 to 20 metres in length. Where practicable,
a power  driven bell striker is recommended to ensure constant force
but manual operation shall be possible. The mass of the striker shall
be not less than 3 par cent of the mass of the bell.
3. Approval:
The construction of sound signal appliances, their performance and
their installation on board the vessel shall be to the satisfaction of the
appropriate authority of the State where the vessel is registered.
ANNEX IV
Distress signals
1. The following signals used or exhibited either together or sepa
rately, indicate distress and need of assistance :
(a) a gun or other explosive signal fired at intervals of about a
minute;
(b) a continuous sounding with any fog  signalling apparatus;
(c) rockets or shells, throwing red stars fired one at a time at
short intervals;
(d) a signal made by radiotelegraphy or by any other signalling
method consisting of the group . . .    . . . (SOS) in the Morse
Code;
(e) a signal sent by radiotelephony consisting of the spoken word
" Mayday ";
(f) the International Code Signal of distress indicated by N.C.;
(g) a signal consisting of a square flag having above or below it
a ball or anything resembling a ball;
(h) flames on the vessel (as from a burning tar barrel, oil barrel,
etc.);
(i) a rocket parachute flare or a hand flare showing a red light;
(j) a smoke signal giving off orange  coloured smoke;
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(k) slowly and repeatedly raising and lowering arms outstretched
to each side;
(1) the radiotelegraph alarm signal;
(m) the radiotelephone alarm signal;
(n) signals transmitted by emergency position  indicating radio
beacons.
2. The use of exhibition of any of the foregoing signals except for
the purpose of indicating distress and need of assistance and the use
of other signals which may be confused with any of the above signals
is prohibited.
3. Attention is drawn to the relevant sections of the International
Code of Signals, the Merchant Ship Search and Rescue Mamal and
the following signals:
(a) a piece of orange  coloured canvas with either a black square
and circle or other appropriate symbol (for identification from
the air) ;
(b) a dye marker.
Attachment 2
RESOLUTION I
The Conference,
RECOGNIZING the need for participation by all Contracting Parties
to the Convention on the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea, 1972, in the process of amending that Convention.
PARTICULARLY RECOGNIZING the need for participation in that
process by Contracting Parties which are not Members of the Inter 
Governmental Maritime Consultative Organization when consideration
of amendments is undertaken by the Assembly of the Organization.
CONSIDERING that provision can be made by the Organization for
such participation by States which are not Members of the Organiza
tion.
RESOLVES to recommend that the Assembly provide for partici
pation with the right to vote by all Contracting Parties to the Con
vention including those which are not Members of the Organization
whenever matters concerning amendment of the International Regu
lations for Preventing Collisions at Sea, 1972, are under consideration
in the Assembly of the Organization.
Attachment 3
RESOLUTION II
The Conference,
MINDFUL of the need for early entry into force of the Convention
on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.
RESOLVES to recommend that those States which contemplate
becoming Parties to the Convention:
(1) deposit their instruments of ratification, approval, acceptance
or accession at as early a date as possible;
(2) if they have not deposited such instruments before 31 Decem
ber 1973, give the Secretary  General of the Inter  Govern
mental Maritime Consultative Organization by not later than
that date an indication of the period within which they expect
to be able to do so.
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ
ΤΕΛΙίΚΗ Ο Ρ Α Ξ Ι Σ ΤΗΣ ιΔΙΕΘΝΟΥιΣ ΔΙΑΣιΚΕΨΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΒΣΙΙΝ ΤΩΝ (ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
'ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ DN ΘΑΛΑΣιΣΗι,, 1972
1. Τη προσκλήσει του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργα
νισμού συνεικλήθη Διάσκεψις ιέν Λονδίνω από της 4ης 'Οκτωβρίου μέχρι της
20ης Όκτωβρίου, 1972, <πρός τόν σκοπόν αναθεωρήσεως των Διεθνών Κανονι
σμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή, I960.
2. Αϊ Κυβερνήσεις τών κάτωθι Κρατών άντεπροσωπεύθησαν εν τη Διασκέψει
δι' Αντιπροσωπειών:!
'Αργεντινή
Κουβέιτ
Αυστραλία
Λιβερία
Βέλγιον
Μεξικόν
Βραζιλία
Κάτω Χώραι
Βουλγαρία
Νέα Ζηλανδία:
Καναδάς.
Ν iγη ρία
Κεντρική 'Αφρικανική
Νορβηγία
Δημοκρατία
Παναμάς
Χιλή
Φιλιππίνες
Κούβα
Πολωνία
Δανία
Πορτογαλία
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
Ρουμανία
της Γερμανίας
Νότιος 'Αφρική
Φινλανδία
Ίσπανίαΐ
Γαλλία;
Σ;ουηδία
Γκάνα
Ταϋλάνδη
Ελλάς
"Ενωσις Σοβιετικών
'Ισλανδία;
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
'Ινίδια
Ήνωμένον Βασίλειον της
'Ινδονησία
Μεγάλης Βρεττανίας ικαΐ
'Ιράν
Βορείου 'Ιρλανδίας
Ιρλανδία
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι
'Ιταλία
της Αμερικής
Ιαπωνία
Βενεζουέλα
Δηιμοκρατία του 'Κειμέρ
Βιετνάμ'.
Δημοκρατία ιΚορέας
Δημοκρατία;· του Ζαΐρ
3. Αί Κυβερνήσεις τών κάτωθι Κρατών άντεπροσωπεύθησαν ·έν τη Διασκέψει
διά Παρατηρητών :
'Ιράκ
Λίβανος
'Αραβική Δημοκρατία της Λιβύης
Πακιστάν
Ελβετία
Ή Κυβέρνησις του ΧόγκίΚόγκ άπέστειλεν επίσης Παρατηρητή ν.
4. ΟΙ κάτωθι διακυβερνητικοί οργανισμοί απέστειλαν εκπροσώπους εις τήν
Διάσκεψιν :
'Ηνωμένα "Εθνη
Οικονομική 'Επιτροπή δια τήν ^Εύρώτντ\ν (E.C.E.)
Διεθνής 'Οργανισμός Πολιτικής 'Αεροπορίας (ICAO)
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5. 01 κάτωθι μη διακυβ
σκέψει ύπό Παρατηρητών
Δι&θνης "Ενωοις Φ
Διείθνης Συνομοσπ
■Διεθνές Ναυ'τοκόν Ε
Δϋεθνής 'Ένωσις Π
/■„ Διεθνές Ναυτικόν
.. /Διαρκής )Δυεθνης "

6. Ή Διάσκεψις εξέλεξε
προσωΐτΐείας της Νορβηγία


7."Ό Πλοίαρχος F. P.
νίας), ό Πλοίαρχος Α. J
ALVAREZ (Αργεντινή);,,
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—Προτάσεις και σχόλια, περιλαμβάνουσας και τροποποιήσεις εις τα
ϋπερθεν μνημονευόμενα κείμενα, υποβληθείσας ε'ις την Διάσκεψιν ύπό
ενδιαφερομένων κυβερνήσεων ικαι οργανισμών.
11. Ώ ς αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της, ως αδται περιέχονται εις τα
πρακτικά των συνόδων της ολομελείας και εις τά πρακτικά και τάς εκθέ
σεις των αντιστοίχων Επιτροπών, ή Διάσκεψις υιοθέτησε και ήνοιξε προς
ύπογ,ραφήν και προσχώρησιν:
ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗι, 1972.
(εις ην προσαρτώνται οι Κανόνες καΐ λοιπά Παραρτήματα, τά όποια συν
θέτουν τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασ
σή, 1972.
Ή Σύμβασις και οι Κανονισμοί συνιστούν το Προσάρτημα 1 της παρούσης
Τελικής Πράξεως.,
12. Ή Διάσκεψις υίοθέτησεν επίσης Ψηφίσματα επί τών ακολούθων
θεμάτων:
—συμμετοχής εις τήν Συνέλευσιν τοΰ 'Οργανισμού1, μετά δικαιώματος
ψήφου,, απάντων τών Συμβαλλομένων Μερών, οποτεδήποτε πρόκειται
νά εξετασθούν τροποποιήσεις εις τους Κανονισμούς (Ψήφισμα Ι),,
—ταχείας καταθέσεως τών έγγραφων επικυρώσεως, εγκρίσεως, αποδο
χής ή προσχωρήσεως (Ψήφισμα I I ) ,
τά κείμενα τών οποίων επισυνάπτονται τη παρούση Τελική Πράξει ώς Προ
σαρτήματα 2 και 3.
13. Το κείμενον της παρούσης Τελικής Πράξεως, έν ένί πρωτοτυπώ άντι
τύπω εις τήν Άγγλικήν, Γαλιλιικήν, Ρωσυκήν και Ίσπανυκήν γλώσσας, ομού
μετά κειμένων της Συμβάσεως περί τών Διεθνών Κανονισμών προς 'Απο
φυγήν Συγκρούσεως έν θαλασσή, 1972, και τών ταύτη προσηρτηιμένων
Κανονισμών καΐ Ψηφισμάτων τής Διασκέψεως,, τά όποια είναι ε'ις τήν Ά γ 
γλικήν και Γαλλικήν, θά κατατεθούν εις τον Διακυβερνητικόν Ναυτιλιακόν
Συμβουλευτικόν Όργανισμόν. 'Επίσημοι μεταφράσεις τών προσηρτηιμένων
Συμβάσεων, Κανονισμών και Ψηφισμάτων θά έτοιμασθώσιν ε'ις τήν Ρωσικήν
και Ίσπανικήν γλώσσας και θά κατατεθώσιν όμοΰ μετά τής παρούσης Τελι
κής Πράξεως.
14. Ό Γενικός Γραμματεύς του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευ
τικού 'Οργανισμού θ' άποστείλη,! έπικεκυρωμένον αντίγραφαν τής παρούσης
Τελικής Πράξεως καί, δταν έτοιμασθώσιν, και έπικεκυρωμένα αντίγραφα τών
επισήμων μεταφράσεων Συμβάσεως, Κανονισμών καί Ψηιφισμάτων είς έκά
στην τών προσκληθ'εισών δπως αποστείλουν 'Αντιπροσώπους ε'ις τήν παρου
σαν Διάσκεψιν Κυβερνήσεων.
Ε Ι Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ IN ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οί υπογεγραμμένοι έθεσαν τάς ύπο
γραφάς των ε'ις τήν παρουσαν Τελικήν Πράξιν.
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΏι τήν είκοστήν ήμέραν του 'Οκτωβρίου τοΰ χι
λιοστού έννεακοσιοστου εβδομηκοστού δευτέρου έ'τους.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1972
Τά Συμβαλλόμενα ε'ις τήν παρουσαν Σύμβασιν Μέρη,.
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑ νά διατηρήσουν ύψη.λόν έπίπεδον ασφαλείας έν θαλασσή,
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ΕΝ ΕΠΙιΓΝΩΣΕΙ της ανάγκης αναθεωρήσεως καΐ έκσυγχρονισμοΰ των
Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή των προ
ση στημένων εις την Τελική ν Πράξιν της Διεθνούς Διασκέψεως ττερί 'Ασφαλείας
της 'Ανθρωπινής Ζωής έν θαλασσή I960,
ΜΕΤΑ ΘΕΩΡΗΣΙΝ τών Κανονισμών τούτων ύπό το φώς των εξελίξεων,
άφ' ής ενεκρίθησαν οδτοι,,
ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ώς έπεται :
ΑΡΘΡΟΝ Ι
Γενικαί υποχρεώσεις
Τα Μέρηι τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν να θέσουν εις έφαρμο
γήν τους Κανόνας και λοιπά Παραρτήματα,, τους συνιστώντας τους Διεθνείς
Κανονισμούς προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή, 1972, (αναφερομέ
νους εφεξής ώς «Κανονισμούς»), τους ώδε προσηρτημένους.
ΑΡΘΡΟΝ II
Υπογραφή, Έπικύρωσις, 'Αποδοχή,, "Εγκρισις
και Προσχώρησις
1. Ή παρούσα Σύμβασις θα παραμείνη ανοικτή προς ύπογραφήν μέχρι τής
1ης 'Ιουνίου 1973, έκτοτε δε θα παραμείνη ανοικτή προς π,ροσχώίρησιν.
2. Κράτηί Μέληι τών Ηνωμένων 'Εθνών ή τίνος τών 'Εξειδικευμένων 'Οργα
νισμών ή τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Ατομικής 'Ενεργείας ή μέρηι του Κατα
στατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου δύνανται να καταστούν Μέρη τής παρού
σης Συμβάσεως διά :
(α), τής υπογραφής άνευ επιφυλάξεως ώς προς τήν έπικύρωσιν, αποδο
χή ν ή έγ κρίσιν'
(β): τής υπογραφής ύπό τον ό.ρον τής επικυρώσεως, αποδοχής,, ή εγκρί
σεως ακολουθούμενης ύπό επικυρώσεως,· αποδοχής ή εγκρίσεως' ή
(γ) τής προσχωρήσεως.,
3. Ή έπικύρωσις,. αποδοχή, έγκρισις ή προσχώρησις θα πραγματοποιήται
διά τής προς τούτο καταθέσεως σχετικού έγγραφου ε'ις τόν Διακυβερνητικόν
Ναυτιλιακόν Συμβουλευτικόν Ό'ργανισμόν (εφεξής καλούμενον
«Όργανι
σμόν»),. δστις θά πληιροφορή τάς Κυβερνήσεις τών Κρατών, τά όποΐα Εχουν
υπογράψει ή προσχω,ρήσει ε'ις τήν παρουσαν Σύμβασιν,, περί τής καταθέσεως
ενός έκαστου τοιούτου εγγράφου, ώς και περί τής ημερομηνίας καταθέσεως
του.
ΑΡΘΡΟΝ III
"Εδαφική 'Εφαρμογή,
1. Τά Ηνωμένα "Εθνη, ε'ις ας περιπτώσεις έχουν τήν διοίκησιν εδάφους
τινός, ή οιονδήποτε Σ υμβαλλόμενον Μέρος ύπεύθυνον διά τάς διεθνείς σχέ
σεις εδάφους τινός, δύνανται άνά πασαν στιγμήν,, διά γραπτής δηλώσεως
άπευθ'υνομένης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΟ 'Οργανισμού (εφεξής άνα
φερόμενον ώς «Γενικόν Γραμματέα»), να επεκτείνουν τήν έφαρμογήν τής πα
ρούσης Συμβάσεως ε'ις το τοιούτον έδαφος.,
2. Ή παρούσα Σύμβασις θά επεκτείνεται εις το έν τή γραπτή δηλώσει κα
τονομαζόμενον έδαφος, εϊτε άπό τής ημερομηνίας τής λήψεως της, είτε άπό
τής ημερομηνίας τής καθοριζομένης έν τή δηλώσει.
3. Οιαδήποτε δή,λωσις, γενομένηι συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 του
παρόντος "Αρθρου, δύναται ν' άνακληθή καθ>' δσον άφορα ε'ις το έν τή δηλώ
σει μνημονευόμενο ν έδαφος και ή έπέκτασις τής παρούσης Συμβάσεως εις το
έδαφος τούτο θά παύση μετά έν έτος ή μετά πασαν άλλην μακροτέραν χρο
νικήν περίοδον, ώς δύναται νά καθορίζεται κατά τόν χρόνον τής ανακλήσεως.
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4. Ό Γενικός Γραμματεύς θα πληροφορή πάντα τα Συμβαλλόμενα Μέρη'
περί της δηλώσεως οιασδήποτε επεκτάσεως ή περί της ανακλήσεως οιασδή
ποτε επεκτάσεως γνωστοποιουμένης συμφώνως προς το παρόν "Αρθρον.
ΑΡΘΡΟΝ I V
θέσις έν ίσχύϊ
1.— (α) Ή παρούσα Σΰμβασις θα τεθή έν ίσχύϊ δώδεκα μήνας μετά την
ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν τουλάχιστον 15 Κράτη, το σύνολον των εμπο
ρικών στόλων των οποίων θά συνιστά ποσοστόν ουχί μικρότερον του 65% κατ'
αριθμόν ή χωρητικότητα του παγκοσμίου στόλου πλοίων 100 κοχ. και άνω,
σίονοήιποτε στοιχεΐον ήθελεν έπιτευχθή πρώτον, ήθελον καταστή Μέρη αυτής.
(β); 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τής υποπαραγράφου (α) της παρούση,ς
παραγράφου, ή παρούσα Σύμβασις δεν θά τεθή έν ίσχύϊ προ της 1ης 'Ιανου
αρίου 1976.
2. Ή εναρξις ισχύος διά Κράτη, τά όποια έπικυρουν, αποδέχονται, εγκρί
νουν ή προσχωρούν εις τήν παρούσαν Σύμβασιν συμφώνως τω "Αρθίρω I I
ιμετά τήν πλήρωσιν τών έν ύποπαραγράφω 1 (α) καθοριζομένων προϋποθέ
σεων και προ τής ενάρξεως "ισχύος τής Συμβάσεως, θά πραγματοποιηθή κατά
τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής Συμβάσεως.
3. Ή εναρξις ισχύος διά Κράτη, τ ά όποια έπικυρουν, αποδέχονται,, εγκρί
νουν ή προσχωρούν μετά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή παρούσα Σ ύ μ 
βασις θέλει τεθή έν Ίσχύϊ, θά πραγματοποιήται κατά τήν ήμερομηνίαν κατα
θέσεως τουί έγγραφου συμφώνως τω "Αρθρω I I .
4. Μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τροποποιήσεως τίνος εις τήν
παροΟσαν Σύμβασιν συμφώνως προς τήν παράγραφον 4 του "Αρθρου VI
οιαδήποτε κύρωσις, αποδοχή, £γκρισις ή προσχώρησις θά εφαρμόζεται εις
τήν Σύμβασιν ώς ετροποποιήθηι.
5. Κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως,, οί
Κανονισμοί θι' αντικαταστήσουν και καταργήσουν τους Διεθνείς Κανονισμούς
προς Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή, I 960.
6. Ό Γενικός Γραμματεύς θά πληροφορή τάς Κυβερνήσεις τών Κρατών,
τ ά όποια υπέγραψαν ή προσεχώρη,σαν εις τήν παρούσαν Σύμβασιν,, περί τής
ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ V
Διάσκεψις 'Αναθεωρήσεως
1. Ύπό του 'Οργανισμού δύναται νά συγκαλήται Διάσκεψις προς τόν σκο
πόν αναθεωρήσεως τής παρούσης Συμβάσεως ή τών Κανονισμών ή αμφοτέ
ρων.
2. Ό 'Οργανισμός θά συγκαλή Διάσκεψιν τών Συμβαλλομένων
Μερών
προς τόν σκοπόν αναθεωρήσεως τής παρούσης Συμβάσεως ή τών Κανονισμών
ή αμφοτέρων, τη αιτήσει ουχί ελάσσονος του ενός τρίτου τών Συμβαλλομέ
νων Μερών.

ΑΡΘΡΟΝ VI
Τροποποιήσεις τών Κανονισμών
Λ. Οιαδήποτε τροποποίησις τών Κανονισμών, προτεινομένη! ύπό τίνος Σ υ μ 
βαλλομένου Μέρους, θά εξετάζεται εις τόν Όργανισμόν τή αιτήσει του Μέ
ρους τούτου.
2. 'Εάν υίοθετηιθή ύπό τής πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών παρόντων κ α ι
ψηφιζόντων έν τή 'Επιτροπή Ναυτικής 'Ασφαλείας του 'Οργανισμού, ή τοιαύτη:
τροποποίησις θά γνωστοποιήται εις άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη; και Μέλη,
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του 'Οργανισμού τουλάχιστον εξ μήνας^πρό της εξετάσεως της υπό της Σ υ 
νελεύσεως του 'Οργανισμού. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος, το όποιον δεν τυγ
χάνει Μέλος του 'Οργανισμού,, θά έχη το δικαίωμα νά συμμετάσχη κατά την
έξέτασιν της τροποποιήσεως ύπό της Συνελεύσεως.
3. 'Εάν υίοθετηιθίη ύπό της πλειοψηφίας των δύο τρίτων τών παρόντων και
ψηφιζόντων έν τη Συνελεύσει, ή τροποποίησις θά γνωστοποιήται ύπό του Γε
νικού Γραμματέως προς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη, προς άποδοχήν.
4. Ή τοιαύτη: τροποποίησις τίθεται έν ίσχύϊ εις ήμερο,μηνίαν καθοριζομέ
νης ύπό της Συνελεύσεως κατά τον χρόνον της υίοθετήσεώς της έκτος εάν
μέχρι μιας προτέρας ημερομηνίας καθ'οριζομένης κατά τον αυτόν χρόνον ύπό
της Συνελεύσεως πλείονα τού ενός τρίτου τών Συμβαλλομένων Μερών δη
λώσουν προς τον Όργανισμόν την άντίρρησίν των κατά της τροποποιήσεως.
Ή άπόφασις της Συνελεύσεως περί τών αναφερομένων έν τη παρούση πα
ραγράφω ημερομηνιών θά λαμβάνεται ύπό της πλειοψηφίας τών δύο τρίτων
τών παρόντωιν και ψηφιζόντων^
5. " Α μ α τή ένάρξει 'ισχύος αυτής, πάσα τροποποίησις θά αντικαθιστά κ α ι
ύπε,ρισχύη, δι' άπαντα τά μή άντιταχθέντα κατά της τροποποιήσεως Συμβαλ
λόμενα Μέρη, πάσης προηγουμένης διατάξεως ε'ις ην ή τροποποίησις αύτη;
αναφέρεται.
6. Ό Γενικός Γραμματεύς θά πληροφο'ρή άπαντα τ ά Συμβαλλόμενα Μέρη ;
κ α ι Μέληι του 'Οργανισμού περί οιασδήποτε αΐτή,σεως και γνωστοποιήσεως
δυνάμει του παρόντος "Αρθρου ώς και περί της ημερομηνίας καθ1* ήν πάσα
τροποποίησις τίθεται έν Ίσχύϊ.

ΑΡΘΡΟΝ VII.
Καταγγελία
. 1. Ή παρούσα Σύμβασις δύναται νά καταγγελθη ύπό τίνος Συμβαλλομέ
νου Μέρους κατά πάντα χρόνον μετά παρέλευσιν πέντε ετών άπό της ημερο
μηνίας κατά την οποίαν ή Σύμβασ.ις έτέθηι έν Ίσχύϊ διά το Μέρος τούτο.
2, Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α λαμβάνει χώραν διά της καταθέσεως σχετικού' έγγραφου
εΊς τον Όργανισμόν. Ό Γενικός Γραμματεύς θά πληιροφο,ρη άπαντα τ ά Συμ
βαλλόμενα Μέρη. περί της λήψεως του έγγραφου καταγγελίας, ώς και περί
της ημερομηνίας καταθέσεως του..
3. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α λαμβάνει Ίσχύν έν έτος μετά τήν κατάθ&σιν του έγγραφου
ή μετά τήν λήξιν πάσης μακροτέρας περιόδου καθοριζομένης έν αύτώ.

ΑΡΘΡΟΝ VIII
Κατάθεσις και Καταχώρησις
1. Ή παρούσα Σύμβασις και οι Κανονισμοί θέλουν κατατεθη εις τον Ό ρ 
γανισμόν και ό Γενικός Γραμματεύς θά διαβίβαση έπικεκυρώμένα πιστά αντί
γραφα ταύτης εΊς άπάσας τάς Κυβερνήσεις Κρατών, τ ά όποια υπέγραψαν
τήν παρουσαν Σύμβασιν ή προσεχώιρησαν εΊς αυτήν.
2. "Οταν ή παρούσα Σύμβασις τεθή έν Ίσχύϊ, το κείμενόν της θά δκχβΐ'βασθή
ύπό του Γενικού Γραμματέως εις τήν Γ,ραμματείαν τών Ηνωμένων Εθνών
π,ρός καταχώρησιν και δημοσίευσα/ συμφώνως τω "Αρθρω 102 του Χάρτου
τών Ηνωμένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟΝ IX
Γλώσσα ι
Ή παρούσα Σύμβασις συνετάγη, ομού μετά τών Κανονισμών εΊς εν άντί
τυπον εις τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν και Γαλλιικήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κευμένων
δντων έξ .ίσου αυθεντικών. Έπίση,μοι μεταφράσεις εΊς τήν Ρωσικήν
και
Ίσπανικήν γλώσσαν 6ά καταρτισθούν και κατατεθούν όμου μετά του υπογε
γραμμένου πρωτοτύπου.
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Ε Ι Σ Π1ΣΤΩΣ IN ΤΩΝ ΑΝΩΤΈΡΩ οί υπογεγραμμένοι, δντες
πλήρως
εξουσιοδοτημένοι παρά των αντιστοίχων Κυβερνήσεων των προς τον σκοπόν
αυτόν, υπέγραψαν την παροασαν Σύμβασιν.
ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ τήν είκοστήν ήμέραν τοΰ 'Οκτωβρίου του χιλιο
στού έννεοοκοσιοστοΰ εβδομηκοστού 'δευτέρου έτους.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1972
ΜΕΡΟΣ Α —ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΝΩΝ 1
Έ φι α ρ μ ο γ ή
(α) Οί Κανόνες οΰτοι θά έφαρμόζωνται έφ' δλων των πλοίων τόσον είς την
άνοικτήν θάλασσαν, δσον και είς άπαντα τα μετ' αυτής συγκοινωνοΰντα ύδα
τα, τά διαπλεύσιίμα ύπό ποντοπόρων πλοίων.
(β) Ουδεμία διάταξις των παρόντων Κανόνων θα έμποδίζη τήν έφαρμογήν
ειδικών κανόνων θεσπιζόμενων υπό τίνος αρμοδίας αρχής και άφορώντων είς
αγκυροβόλια, λιμένας, ποταμούς, λίμνας ή έσωτερικάς ύδατίνας οδούς συν
δεομένας μετά τής ανοικτής θαλάσσης και διαπλευσίμους ύπό ποντοπόρων
πλοίων. Τοιούτοι ειδικοί κανόνες θά προσαρμόζωνται, κατά το δυνατόν πε
ρισσότερον, προς τους παρόντας Κανόνας.
(γ) Ουδεμία διάταξις των παρόντων Κανόνων θά έμποδίζη τήν έφαρμο
γήν ειδικών κανόνων θεσπιζόμενων ύπό τής Κυβερνήσεως οιουδήποτε Κρά
τους άναφορικώς προς π.ρόσθετον φανόν θέσεως ή φωτεινών ή ήχηιτικών διά
σειρήνος σημάτων τών πολεμικών πλοίων και πλοίων πλεόντων έν νηοπομπή
ή άναφορικώς προς πρόσθετον φανόν θέσεως ή φωτεινών σημάτων αλιευτι
κών πλοίων ασχολουμένων είς κατά στολίσκους άλιείαν. Ό έν λόγω πρόσθε
τος φανός θέσεως ή τά φωτεινά σήματα ή τά ηχητικά διά σειρήνος σήματα
θά είναι, καθ' δσον είναι δυνατόν, τοιαύτα ώστε νά μή δύναται νά έκλη,φθ'ουν
εκ λάθους ώς φανός ή σήμα καθιερούμενον άλλαχοΰ ύπό τών παρόντων Κα
νόνων.
(δ) Ύπό τοΰ 'Οργανισμού δύνανται νά υ'ιοθ'ετώνται συστήματα διαχωρι
σμού θαλάσσιας κυκλοφορίας σύμφωνα προς τους σκοπούς τών παρόντων
Κανόνων.
(ε) 'Οποτεδήποτε μία ενδιαφερόμενη Κυβέρνησις κρίνει δτι εν πλοΐον ειδι
κής κατασκευής ή προορισμοΰ: δεν δύναται νά συμμορφωθή πλήρως προς τάς
διατάξεις οιουδήποτε τών παρόντων Κανόνων άναφορικώς προς τον αριθμόν,
θέσιν, άπόστασιν ή τόξον όρατότητος τών φανών ή σχημάτων,ώς επίσης και
προς τήν τοποθέτησιν και τά χαρακτηριστικά τών συσκευών ηχητικών σημά
των χωρίς νά παρεμποδίζεται ή ειδική λειτουργία του πλοίου τούτου, τό έν
λόγω πλοΐον δέον νά συμμορφοΰται προς τοιαύτας ετέρας διατάξεις σχετι
κάς προς τον αριθμόν, θέσιν, άπόστασιν ή τόξον όρατότητος τών φανών ή σχη
μάτων, ώς επίσης καί προς τήν τοποθέτησιν καΐ τά χαρακτηριστικά τών συ
σκευών ηχητικών σημάτων, οίας ή Κυβέρνησίς του κρίνει ώς πληρούσας κατά
τό δυνατόν περισσότερον τάς απαιτήσεις τών παρόντων Κανόνων διά τό περί
οδ ό λόγος "πλοΐον.
ΚΑΝΩΝ 2
Ε 6 θ1 ύ ν η.
(α) Ουδεμία διάταξις τών παρόντων Κανόνων απαλλάσσει οιονδήποτε
πλοΐον ή τον πλοιακτήτην, τον πλοίαρχον ή τό πλήρωμα αύτοΰ έκ τών συνε
πειών οιασδήποτε αμελείας ώς προς τήν συμμόρφωσα/ προς τους παρόντας
Κανόνας ή αμελείας άφορώσης είς τήν λήψιν οιωνδήποτε προληπτικών μέ
τρων υπαγορευόμενων ύπό τής κοινής ναυτικής εμπειρίας ή τών ειδικών συν
θηκών τής περιπτώσεως.
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iKoci των περιορισμών των εμπλεκομένων πλοίων, ώς έκ των όποιων ήθελε
δέον νά λαμβάνωνται προσηκόντως ύπ' δψιν άπαντες οι κίνδυνοι ναυσιπλοΐας
και συγκρούσεως, ώς και οίαιδήποτε ε'ιδικαΐ περιστάσεις, περιλαμβανομένων
■καΐ τών περιορισμών των εμπλεκομένων πλοίων, ώς έ'κ τών Οποίων ήθελε
'κριθή αναγκαία ή παρέκίκλισις έκ τών παρόντων Κανόνων, προκειμένου ν' άπο
φευχθή άμεσος κίνδυνος.!
ΚΑΝΩΝ 3
Γενικοί 'Ορισμοί
Δια τους σκότιους τών παρόντων Κανόνων, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ
του κειμένου :
(α) Ή λέξ,ις «πλοΐον» περιλαμβάνει πάν είδος πλωτού μέσου,, περιλαμ
βανομένων τών άνευ εκτοπίσματος σκαφών και υδροπλάνων,, χρησι
μοποιουμένου ή δυναμένου νά χρησιμοποιηθή ώς μέσον μεταφοράς
διά του> ύδατος.
(β) Ό δρος «μηχανοκίνητον πλοΐον» σημαίνει πάν πλοΐον προωθοόμε
νον διά μηχανών.
(γ) Ό δρυς «ίστιοφό,ρον πλοΐον» σηιμαίνει πάν πλοΐον κινοόμενον δι'
Ιστίων, ύπό την προϋπόθεσιν δτι τυχόν εγκατεστημένης έπ' αύιτου μη:
χανη προώσεως δεν χρησιμοποιείται.,
(δ) Ό δρος «πλοΐον άσχολούμενον εις την άλιείαν» σηιμαίνει πάν πλοΐον
άλιευον διά δικτύων, όρμιών,, γρίπων ή άλλης αλιευτικής συσκευής
ή όποια περιορίζει την ικανότητα ελιγμών, άλλα δέν περιλαμβάνει
πλοΐον άλιευον διά συρομένων ό,ρμιών (συρτής), ή ετέρας αλιευτικής
συσκευής, ήίτις δεν περιορίζει την ικανότητα ελιγμών.
(ε) Ή λέξις «ύδροπλάνον» περιλαμβάνει πάν αεροσκάφος σχεδιασμέ,νον
νά κινήται έπί του1 ύδατος.
(στ) Ό δρος «άκυβέρνητον πλοΐον» σηιμαίνει πλοΐον το όποιον, συνεπεία
εξαιρετικής τίνος περιστάσεως, αδυνατεί νά χειρίση ώς άπσατεΐται
ύπό των παρόντων Κανόνων και, ώς έκ τούτου,, αδυνατεί ν' άπο.μα
,κρυνθή τής ποιρείας έτερου πλοίου.
(ζ) Ό δρος «πλοΐον περιω,ρισμένης ικανότητος χειρισμών» σηιμαίνει
πλοΐον τό όποιον, ώς έκ τής φύσεως τής εργασίας του, περιορίζεται
εις την Ικανότητα του νά χ,ειρίση ώς απαιτείται ύπό τών παρόντων
Κανόνων και, ώς έκ τούτου αδυνατεί ν5 άπομακρυνθή τής πορείας
ετέρου πλοίου.,
Τά κάτωθι πλοία θά θεωρούνται ώς πλοΐα περιωρισμένη,ς ικανό
τητος χειρισμών :
(ϊ) πλοΐον άσχολούμενον εις την τοποθέτηοιν, συντήρηισιν ή άφάί
ιρεσιν ναυτιλιακού βοηθήματος, υποβρυχίου καλωδίου ή ά γ ω :
γου,,
(ii) πλοΐον άσχολούμενον εις βυθο',κόρηοιν,. ελεγχον βυθού ή υπο
βρυχίους εργασίας,,
(iii) πλοΐον άσχολούμενον εις τον έν πλω άνεφοδιασμσν ή την έν
πλω διαπεραίωσιν (εις έτερον πλοΐον) προσώπων, εφοδίων ή
φορτίου,,
. ..,.
(iv) πλοΐον άσχολούμενον εις την άπόνήωσιν ή προσνήωσιν αερο
σκαφών,,
(ν) πλοΐον άσχολούμενον εις επιχειρήσεις ναρκαλιείας,
(vi) πλοΐον άσχολούμενον εις έπιχείρησιν ρυμουλκήσεως, ή^τις πε
ριορίζει σοβαρώς την Ικανότητα ρυμουλκού και ρυμουλκούμε
νου δπως παρεκκλίνουν τής πορείας των.
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(η) Ό όρος «πλοΐον περιοριζόμενον έκ του βυθίσματος του» σηιμαίνει
μη χάνο κινητό ν πλοΐον,, τό όποιον,, εξ αιτίας τοϋ βυθίσματος του έν
σχέσει προς τό διαθέσιμον βάθος του ύδατος, περιορίζεται σοβαρώς
εις την/ Ικανότητα του νά παρεκκλίνη της πορείας την οποίαν ακο
λουθεί.
(θ) Ό όρος «εν πλω» σημαίνει δτι εν πλοΐον δεν ευρίσκεται έπ' άγκυρα
ή\ προάδεδεμένον επί της ακτής η προση ραγμένον,
(ι) Αϊ λέξεις «μήκος» και «πλάτος» ενός πλοίου σημαίνουν τό όλικόν του
μήκος και μέγιστο ν πλάτος.
(κ) Τα πλοία θά θεωρούνται έν όψει αλλήλων μόνον δταν τό εν δύναται
νά γίνη οπτικώς άντιλη,πτόν παρά του έτερου.
(κα) Ό δρος «περιω.ρισμένη ό,ρατότης» σηιμαίνει οιανδήποτε κατάστασιν
είς τήν οποίαν ή όρατότης περιορίζεται ύπό ομίχλης, άχλύος, πιπτού
σης χιόνος, θυελλών,, πυκνής βροχής, αμμοθυελλών ή έτερων λοιπών
συναφών αιτιών.
ΜΕΡΟΣ ΒΚΑΝΟ>ΝΕΣ

ΠΗΙΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ

ΚΑΙ

ΠΛΕΎΣΕΩς

ΤΜΗΜΑ Ι—ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΝΩΝ 4
Εφαρμογή
ΟΙ Κανόνες του παρόντος Τμήματος τών Κανονισμών εφαρμόζονται ύπό
οιασδήποτε συνθήκας όρατότητος.
ΚΑΝΩΝ 5
Έπιτήρησις
Παν πλοΐον δέον δπως τη,ρή,, έν παντί χρόνω, τήν πρέπουσαν όπτικήν και
άκουστικήν έπιτήρησιν ώς και έπιτήρησιν διά παντός διαθεσίμου πρόσφορου
μέσου κσπά τάς επικρατούσας περιστάσεις και συνίθήΐκας, ώστε νά δύναται νά
προβή είς πλήρη: έκτίμησιν της καταστάσεως και του κινδύνου συγκρούσεως.
ΚΑΝΩΝ 6
Ασφαλή ς ταχύτης
Πάν πλοΐον δέον δπως πάντοτε πλέη μετ' ασφαλούς ταχύτητος, οϋτως ώστε
νά δύναται νά λάβη πρέποντα .και αποτελεσματικά μέτρα προς αποφυγήν
συγκρούσεως και νά σταματήση εντός της ενδεδειγμένης διά τάς επικρατού
σας περιστάσεις και συνθή,κας αποστάσεως.
Προς καθο,ρισμόν της ασφαλούς ταχύτητος, οι κάτωθι παράγοντες θά είναι
μεταξύ εκείνων οί όποιοι θά λαμβάνωνται ύπ' όψιν :
(α) Ύφ' απάντων τών πλοίων :
(i) ή κατάστασις όρατότητος,
(Η) ή πυκνότης θαλάσσιας κυκλοφορίας περιλαμβάνουσα συγκεν
τρώσεις αλιευτικών πλοίων ή οίωνδήιποτε έτερων πλοίων,,
(iii) ή προς χειρισμόν 'ικανότης του πλοίου, ε'ιδικώτερον δε ή άπό
στασις άκινητοποιήσεως και ή Ικανότης στροφής ύπό τάς κρα
τούσας συνθήκας,
(iv) κατά τήν νύκτα ή υπαρξις προβαλλομένου φωτός, (ανταύ
γειας), ώς τό τοιούτον έκ φώτων ξηιρας ή έκ της ανακλάσεως
τών Ιδίων αύτου φώτων,
(ν) ή κατάστασις ανέμου, θαλάσσης και ρευμάτων και ή έγγύτης
προς ναυτιλιακούς κινδύνους,.
1
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(vi) το βύθισμα του πλοίου, εν σχέσει" π·ρός το διαθέσιμον βάθος
του δδατος.
(β) Επιπροσθέτως,, υπό πλοίων μετά συσκευής RADAR έν λειτουργία :
(i) τα χαρακτηριστικά, ή άποτελεσματικότης και οί περιορισμοί
της συσκευής RADAR,
(ii) οιονδήποτε περιορισμοί οφειλόμενοι είς την έν χρήσει κλίμακα
αποστάσεως του RADAR,
(iii) ή έπίδρασις επί του δια RADAR εντοπισμού έκ της καταστά
σεως της θαλάσσης, του1 καιρού και τών λοιπών αίτιων πα
ρεμβολής,
'
(ίν) ή πιθανότης, καθ' ην μικρά πλοΐα, πάγος και ϊτερα έπιπλέοντα
αντί/κείΐμενα δυνατόν νά μή άνιχνεύωνται ύπό του RADAR εις
επαρκή άπόστασιν.
(ν) Ό αριθμός,, θέσις και κινήσεις τών ύπό του RADAR άνιχνευο
ιμίνων πλοίων,,
(vi) ή πλέον ακριβής έκτίμησις τής ορατότητας,, ή οποία είναι δυ
νατή διά χρησιμοποιήσεως του· RADAR προς καθορισμόν τής
αποστάσεως πλοίων ή λοιπών αντικειμένων είς τήν εγγύς πε
ριοχή ν.
ΙΚΑΝΩΝ 7
Κίνδυνοι Συγκρούσεως
(α) Παν πλοΐον θά χρησιμοποιή παν διαθέσιμον και κατάλληλον, ύπό τάς
επικρατούσας περιστάσεις καΐ συνθήκας, μέσον ίνα έκτιμήσή έάν υφίσταται
κίνδυνος συγκρούσεως., Ύ,παρχούσης οίασδήιποτε αμφιβολίας δ τοιούτος κίν
δυνος θά θεωρήται δτι υπάρχει.
(SJ Δέον δπως γίνεται ή πρέπουσα χρήσις τής συσκευής RADAR έφ>' δσον
είναι έγκατεστηιμένηί και έν λειτουργία, περιλαμβανομένης τής δι' αυτής
ανιχνεύσεως είς μακιράς αποστάσεις προς λήψιν έγκαιρου προειδοποιήσεως
κινδύνου συγκρούσεως και τής διά του· RADAR ύποτυπώσεως ή ισοδυνάμου
συστηματικής παρατηρήσεως τών άνιχνευμένων αντικειμένων.·
(γ) Συμπεράσματα βασιζόμενα είς ανεπαρκείς πληροφορίας, ιδία πληρο
φορίας ληφθείσας μέσω του RADAR δέον ν' άποφεύγωνται.
(δ) Προς έκτίμησιν του κατά πόσον υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως,; τά
κάτωθι θά περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων άτινα δέον νά λαμβάνωνται ύπ'
δψιν :
(ϊ) τοιούτος κίνδυνος θά θεω,ρήται δτι υφίσταται έάν ή διόπτευσις πυξί
6ος προσεγγίζοντος τίνος πλοίου δεν μεταβάλλεται αισθητώς,
(ii) τοιούτος κίνδυνος, δύναται νά υφίσταται ενίοτε ακόμη, και δταν
αισθητή αλλαγή τής διοπτεύσεως είναι προφανής,, ιδιαιτέρως κατά
τήν προσέγγισιν πολύ μεγάλου πλοίου ή ρυμουλκούμενου αντικειμέ
νου ή κατά τήν προσέγγισιν πλοίου είς μικράν άπόστασιν.
ΚΑΝΩΝ 8
Χειρισμοί προς αποφυγήν συγκρούσεως
(α) Πάς χειρισμός έκτελούμενρς προς αποφυγήν συγκρούσεως, δέον, έφ'
δσον αϊ συνθήκαι τής περιπτώσεως επιτρέπουν, νά εΐναι σαφής και έκδηλος
και νά γίνεται εγκαίρως και συμφώνως προς τάς υπαγορεύσεις τής καλής
ναυτικής τέχνης.
. (β) Πάσα μεταβολή πορείας καί/ή ταχύτητος προς αποφυγήν συγκρού
σεως δέον, έφ' δσον αϊ συνθήκαι τής περιστάσεως επιτρέπουν, νά είναι άρ
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κούντως μεγάλη, ώστε νά γίνεται αμέσως αντιληπτή παρά του· ετέρου πλοίου
παρατη,ρουντος οπτικώς ή μέσω R A D A R . Διαδοχικοί μικροί μεταβολαί πο
ρείας ή και ταχύτητος δέον ν' άποφεύγωνται.
(γ) Έ φ ' δσον υφίσταται επαρκής θαλάσσιος χώρος, ή μεταβολή της πο
ρείας απλώς δυνατόν ν' άποβή ή πλέον αποτελεσματική ενέργεια προς απο
φυγήν προσεγγίσεως εις έπικίνδυνον άπόστασιν, νοουμένου δτι εκτελείται
εγκαίρως,, είναι ουσιαστική και δεν απολήγει εις έπικίνδυνον προσέγγισιν
μεθ1' έτερου πλοίου.
(δ) Χειρισμός έκτελούμενος προς αποφυγήν συγκρούσεως μεθ1' έτερου
πλοίου δέον δπως εΐναι τοιούτος, ώστε νά άπολήγη εις διέλευσιν άπ' αύτου
ε'ις ασφαλή άπόστασιν. Ή άποτελεσματικότης του χειρισμού δέον νά
ελέγχεται προσεκτικούς μέχρις δτου το έτερον πλοΐον άντιπαρέλθη οριστικώς.
(ε) Έ ά ν είναι απαραίτητοι, προς αποφυγήν συγκρούσεως ή προς παρο
χήν ευχέρειας χρόνου προς έκτίμησιν της καταστάσεως, εν πλοΐον δέον δπως
έλαττώνη τήν ταχύτητα του ή ακίνητη τελείως διά διακοπής της λειτουργίας
ή άναποδίσεως των μέσων προώσεως του.

ΚΑΝΩΝ 9
Στενοί δίαυλοι
(α) Πλοΐον, πλέον κατά μήκος στενού τίνος διαύλου ή θαλασσίου δια
δρόμου, δέον δπως τηρήται, καθ'' δσον τούτο είναι ασφαλές κ α ι έφικτόν,,
προς το έξωτερικόν δριον του διαύλου ή διαδρόμου, δπ&ρ κείται προς τήν
δε.ξιάν του πλευράν.
(β) Πλοΐον μήκους μικρότερου τών 20 μ. ή ίστιοφό,ρον πλοΐον δέον δπως
μή έμποδίζη τον διάπλουν πλοίου, το όποιον δύναται νά πλέη ασφαλώς μόνον
εντός στενού τίνος διαύλου ή θαλασσίου διαδρόμου.
( γ ) Πλοΐον άσχολούμενον εις τήν άλιείαν δέον δπως μή έμποδίζη τόν
διάπλουν παντός έτερου πλοίου ναυσιπλοουντος εντός στενού τίνος διαύλου
ή θαλασσίου διαδρόμου.
(δ) Πλοΐον δέον δπως μή διαστουρώνη στενόν τίνα δίαυλον ή θαλάσσιον
διάδρομο ν, έφ' δσον ή τοιαύτη! διασταύρωσις εμποδίζει τόν κατά τόν άξονα
διάπλουν έτερου πλοίου, τό όποιον δύναται νά πλέη ασφαλώς μόνον εντός
τοιούτου διαύλου ή διαδρόμου. Τό τελευταΐον πλοΐον έάν άμφιβάλλη περί
τών προθέσεων του διασταυρώνοντος πλοίου, δύναται νά κάμη χρήσιν τοΟ
έν τω Κανόνι 34(ιδ) καθοριζομένου ηχητικού σήματος.
(ε); (ι) 'Εντός στενού διαύλου ή θαλασσίου διαδρόμου, οσάκις τό προσπέ
ρασμα δύναται νά λάβη χώραν μόνον έφ' δσον τό καταφβανόμενον πλοΐον
χειρίση ούτως ώστε νά έπιτρέψη τήν ασφαλή διέλευσιν του έτερου, τό προτι
θέμενον νά προσπέραση πλοΐον δέον δπως καταστήση γνωστήν τήν πρόθεσίν
του διά της ήχήσεως του έν τω Κανόνι 34(γ)|(ι) περιγραφομένου καταλλή
λου σήματος. Τό καταφθ'ανόμενον πλοΐον, έάν σύμφωνη, θά ήχήση τό έν τω
Κανόνι 34(γ)!(ιι) περιγραφόμενον άντίστοιχον σήμα και θά λάβη μέτρο ίνα
έπιτρέψη τήν ασφαλή διέλευσιν.
Έ ά ν εύρεθή έν αμφιβολία, δύναται νά
ήχήση τ ά έν τω Κανόνι 34(δ) καθοριζόμενα σήματα.
(ιι) Ό παρών Κανών δεν απαλλάσσει τό κατοφ'θάνον πλοΐον της υποχρεώ
σεως του κατά τόν Κανόνα 13.
(στ) Πλοΐον προσεγγίζον προς μίαν καμπήν ή περιοχήν στενού τίνος διαύ
λου ή θαλασσίου διαδρόμου, εκείθεν τής οποίας £τερα πλοΐα δυνατόν ν' άπο
κρύπτωνται ύπό τίνος παρεμβαλλόμενου εμποδίου,, δέον δπως πλέη μετ' ιδιαι
τέρας έτοιμότητος κ α ι προσοχής και ήχή τό έν τω Κανόνι 34(ε) καθαριζό
μενον άντίστοιχον σήμα.
(ζ) Παν πλοΐον, έφ' δσον αϊ συνθήκαι τής περιπτώσεως επιτρέπουν, δέον
δπως άποφεύγη ν' άγκυροβολή εντός, στενού διαύλου.
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ΚΑΝΩΝ 10
Συστήματα διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας
(α) Ό παρών Κανών εφαρμόζεται εις συστήματα διαχωρισμού θαλάσσιας
κυκλοφορίας υιοθετηθέντα ύπό του 'Οργανισμού.
(β) Παν πλοΐον χρησιμοποιούν εν σύστημα διαχωρισμού της θαλάσσιας
κυκλοφορίας οφείλει:
(i) να πλέη εντός του καταλλήλου διαδρόμου θαλάσσιας κυκλοφορίας
έττΐ της γενικής κατευθύνσεως της κυκλοφοριακής ροής δια τον διά
δρομον αυτόν,
(Π) να τηιρήται κατά το δυνατόν μακράν τής διαχωριστικής γραμμής
θαλάσσιας κυκλοφορίας ή τής διαχωριστικής ζώνης,
(iii) νά είσέρχηται ή έξέρχηται κανονικώς τοΟ διαδρόμου θαλασσίας κυ
κλοφορίας κατά το πέρας αυτού1 αλλ' οσάκις εισέρχεται ή εξέρ
χεται άπό την πλευράν, νά πράττη τούτο κατά την πρακτικώς μικρο
τέραν γωνίαν ώς προς την γενικήν κατεύθυνσιν τής κυκλοφοριακής
ροής,
(γ) Πάν πλοΐον δέον
νατόν, νά διασταυρώνη
χρεωθή νά πράξη ούτω,
θέτως προς την γενικήν

νά άποφεύγη,, καθ' δσον τούτο είναι πρακτικώς δυ
διαδρόμους θαλασσίας κυκλοφορίας άλλ' έάν ύπο
δέον νά διασταυρώνη τούτους κο:τά τό δυνατόν κα
κατεύθυνσιν τής κυκλοφοριακής ροής.

(Ιδ) Παράκτιοι ζώναι κυκλοφορίας κανονικώς δέον νά μη χρησιμοποιώνται
ύπτό τής διερχόμενης κυκλοφορίας ή οποία δύναται νά χρησιμοποιή ασφαλώς
τον κατάλληλον διάδρομον κυκλοφορίας εντός του παρακειμένου συστήματος
διαχωρισμού τής κυκλοφορίας.·
(·ε) Πάν πλοΐον, έκτος έάν πρόικειται περί διασταυροΰντος τοιούτου, δέον νά
μη εισέρχεται, ύπό κανονιικάς συνθήκας, εντός διαχωριστικής ζώνης ή νά δια
σχίζη διαχωριστική ν γραμμήν έκΐός :Ι
;(i) ιείς περιπτώσεις ανάγκης προς αποφυγήν άμεσου κινδύνου,
(ii) έάν πρόκειται ν' άσχοληθή ε'ις την άλιείαν εντός τής διαχωριστικής
ζώνης.
(στ) Πάν πλοΐον, ναυσιπίλοουν ε'ις περιοχάς πλησίον των άκρων τών συστημά
των διαχωρισμού θαλασσίας κυκλοφορίας θά πράττη τούτο μετ' 'ιδιαιτέρας προ
σοχής.
(ζ) ιΠάν πλοΐον δέον δπως κατά τό δυνατόν άποφεύγη νά άγίκυροβολή εντός
συστήματος διαχωρισμού τής θαλασσίας κυκλοφορίας ή εντός περιοχών εγγύς
τών άκρων του.
ι (η) Πλοΐον μη χρησιμοποιούν σύστημα διαχωρισμού θαλασσίας κυκλοφορίας
δέον νά άποφεύγη τούτο διά τής τηρήσεως κοπά τό δυνατόν εύρυτέρας περιθω
ριακής αποστάσεως έκ τούτου.
(θ) Πλοΐον άσχαλούμενον εις την άλιείαν δέον νά μη έμποδίζη τόν διάπλου ν
παντός πλοίου άκολουθουντος διάδρομον θαλασσίας κυκλοφορίας.
(ι) Πλοΐον μήκους μικρότερου τών 20 μ. ή ίστιοφόρον πλοΐον δέον νά μη
έμποδίζη τόν ασφαλή διάπλουιν μηχανοκινήτου πλοίου άκολουίθουντος διάδρο
μον θαλασσίας κυκλοφορίας.
ΤΜΗΜΑ ΙΙιΔΙΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΝΩΝ 11
Εφαρμογή
Οι Κανόνες του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται εις πλοΐα έν όψει αλλήλων.
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■ΚΑΝΩΝ 12
Ιστιοφόρα πλοΐα
(α) "Οσάκις δύο ιστιοφόρα πλοΐα πλησιάζουν άλληλα, ώστε νά υφίσταται
κίνδυνος συγκρούσεως, το έν έξ αυτών οφείλει ν' απομακρύνεται της πορείας
του έτερου ώς ακολούθως :
(i) "Οταν έικάτερον έχη τον άνεμον έικ διαφόρου πλευράς, το πλοΐον, το
ίόποΐον έχει τον άνεμον έκ της αριστεράς πλευράς, δέον νά απομακρύ
νεται της πορείας του έτερου.
(ϋ) "Οταν αμφότερα έχουν τον άνεμον εκ της αυτής πλευράς, το προσή
νεμο ν οφείλει ν' απομακρύνεται του υπήνεμου.
(iii) Έάν πλοΐον έχον τον άνεμον έικ της αριστεράς πλευράς άντιλη;φθη
πλοΐον τι προσήνεμον και αδύνατη νά διαπίστωση, μετά βείβαιότητος,
ιέάν το έτερον πλοΐον έχη τον άνεμον έκ της αριστεράς ή της δεξιάς
ΐπλευράς, οφείλει ν' άπομακρυνθή της πορείας του έτερου.
<(β) Διά τους σκοπούς του παρόντος Κανόνος, προσήνεμος πλευρά θά θεωρή
ται δτι είναι ή αντίθετος πλευρά προς έκείνην προς τήν οποίαν φέρεται το
κύριον ίστίον, ή είς τήν περίπτωσιν πλοίου με τετραγωνικά ιστία, ή αντίθετος
πίλευρά προς έκείνην προς τήν όποιον φέρεται τό μεγαλύτερον άνάδρομιΐκόν
Ίστίον.
ΚΑΝΩΝ 13
Προσπέρασμα
'(α) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τών περιεχομένων είς τους Κανόνας του
παρόντος Τμήματος, πάν πλοΐον, τό όποιον καταφθάνει έτερον οφείλει ν' απο
μακρύνεται της πορείας τοΰ καταφθανομένου.
(β) "Εν πλοΐον θά θεωρήται καταφθάνον, έάν πλησιάζη έτερον πλοΐον έκ
διευθύνσεως άνω τών 22.5 μοιρών πρύμνηθεν τοΰ εγκαρσίου του, δηλαδή ευρί
σκεται είς τοιαύτην σχετικήν θέσιν ώς προς τό πλοΐον, τό όποιον καταφθάνει,
ώστε κατά τήν νύκτα νά δύναται νά διακρίνη μόνον τον φανόν της πρύμνης,
άλλ' ούδένα έκ τών πλευρικών του φανών.
(γ) "Οταν εν πλοΐον ευρίσκεται έν αμφιβολία ώς προς τό έάν καταφθάνη
έτερον, δέον νά θεωρή εαυτό δτι είναι καταφθάνον και νά ενεργή αναλόγως.
'(δ) Οιαδήποτε μεταγενέστερα μεταβολή της διοπτεύσεως μεταξύ των δύο
πλοίων ουδόλως καθιστά διασταυρώνον τό καταφθάνον πλοΐον, συμφώνως προς
τήν έννοιαν τών παρόντων Κανόνων, ή άπαλλάσση τούτο του καθήΐκοντος δπως
τηρήται μακράν του καταφθανομένου πλοίου, μέχρις δτου άντιπαρέλθη τελείως
τούτου.
(ΚΑΝΩΝ 14
Περίπτωίσις αντιθέτων πορειών
(α) "Οταν δύο μηχανοκίνητα πλοΐα συναντώνται μέ πορείας αντιθέτους ή
σχεδόν αντιθέτους, εις τρόπον ώστε νά υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως, έΐκά
τερον οφείλει νά μεταβάλη τήν πορείαν του προς τα δεξιά, ώστε έκαστον νά
διέλθη έκ της αριστεράς πλευράς του έτερου.
ι (β) Τοιαύτη περίπτωοις θεωρείται δτι υφίσταται δταν τό έν πλοΐον διακρίνη
τό έτερον κατά πρώραν ή σχεδόν κοπά πρώραν και κατά μέν τήν νύκτα βλέπη
τους έφιστίους φοτνούς του έτερου πλοίου συμπίπτοντας έπί της αυτής ή σχεδόν
της αυτής γραμμής ή και αμφότερους τους πλευρικούς φανούς, κατά δέ τήν
ήμέραν παρατηρή τήν άντίστοιχον δψιν του έτερου πλοίου,
(γ) "Οταν εν πλοΐον ευρίσκεται έν αμφιβολία, ώς προς τό έάν υφίσταται
τοιαύτη περίπτωσις, δέον νά θεωρή δτι όντως αυτή υφίσταται και νά ένεργη
αναλόγως.
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ΚΑΝΩΝ 15
Π ερύπτωσ ις 6 ιασταυρώσεως
'Οσάκις δύο μηχανοκίνητα πλοΐα διασταυρώνουν τάς πορείας των, κατά τρό
πον ώστε να υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως, το πλοΐον, το όίποΐον βλέιπει το
έτερον προς την δεξιάν του πλευράν, οφείλει ν' απομακρύνεται της πορείας του
και έφ' σσον αϊ συνθηίκαι της περιπτώσεως επιτρέπουν, ν' άποφεύγη νά διέρχε
τ α ι πρώρα'θεν του έτερου πλοίου.
/ΚΑΝΩΝ 16
,Χειρισμός ΐέ'κ μέρους του φυλάσσοντος πιλοίουι
Παν πιλοΐον παρά τοΰ όποιου απαιτείται δπως απομακρύνεται της πορείας
ετέρου τινός πλοίου, δέον όπως ενεργή κατά το δυνατόν εγκαίρως καΐ ούσια
στυκώς, ώστε νά τηρήται αρκούντως μακράν τούτου.

ΚΑΝΩΝ 17
Χειρισμός έκ μέρους του φυλασσοιμένου πλοίου
(α) (i)j 'Οσάκις τό εν έκ δύο ,πίλοίων οφείλει ν' άπομακρυνθί) της πορείας
έτερου, τό έτερον τούτο πλοΐον δέον νά διατηρη την πορείαν και ταχύτητα του.
(Π) Έ ν τούτοις, τό τελευταΐαν τούτο πλοΐον δύναται νά ένεργήση ώστε ν'
άποίφευχθη σύγκρουίσις ίδια μόνου του έίλιγμου του, εύΐθύς ώς KOftacrrrj προφανές
εις αυτό ότι τό ύπόχρεον ν' άποιμακρυνθη της πορείας του πλοΐον δεν ενεργεί
καταλλήλως, συμφώνως προς τους παρόντας Κανόνας.
ι(β)> "Όταν, δι' οιανδήποτε αίτίαν, τό ύπόχρεον δπως διατήρηση την πορείαν
και ταχύτητα του πλοΐον εύρεθη τόσον εγγύς του έτερου, ώστε ή σύγκρουίσις
νά μή δύναται ν' άποίφευχθη έκ μόνων τών ενεργειών του φυλάσσοντος πλοίου,
τότε οφείλει και τούτο νά ένεργήση κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον διά
ν' άποφευχθη ή σύγκρουοις.
ι(γ) ιΜηχανοΐκίνητον πλοΐον, τό όποιον ενεργεί εις τίνα περίπτωσιν διασταυ
ρώσεως πορειών συμφώνως τη ύποπαραγράφω (α) (ii) του παρόντος Κανόνος
προς αποφυγήν συγκρούσεως μεθ' έτερου μηχανοκινήτου πλοίου, δέον νά μή
μεταβάλλη, έφ' δσον αϊ συνθήκαι της περιπτώσεως επιτρέπουν, πορείαν προς
τ ά αριστερά ίνα άποφύγη πλοΐον, τό όποιον ευρίσκεται έίς την άριστεράν του
πλευράν.
(δ) Ό παρών Κανών δεν απαλλάσσει τό φυλάσσον πλοΐον της υποχρεώσεως
του ν' άπομακρυνθη της πορείας έτερου.
ΙΚΑΝΩΝ 18
Εύθυναι μεταξύ πλοίων
Έκτος έάν άλλως απαιτητοί ύπό τών Κανόνων 9, 10 κ α ι 13—
(α): Μηχανσκίνητον πλοΐον έν πλω δέον νά άποιμακρύνεται της πορείας :
{ ι ) Ακυβέρνητου' πλοίου,
(ii) πλοίου περιορισμένης ικανότητος χειρισμών,
(iii) πτλοίου ασχολουμένου εις την άλιείαν,
(ϊν) ΐίστιοφόρου πτλοίου.
(β) Ίστιοφόρον πλοΐον έν πλω δέον νά άποιμακρύνεται της πορείας :■
(ϊ) 1 ακυβέρνητου πλοίου,
(ii) πλοίου περιω'ριομένης ικανότητος χειρισμών,
(iii) πλοίου άσχολου'μένου ε'ις την άλιείαν.
ι (γ) Πλοΐον έν πλω άσχολούμεναν εις την άλιείαν δέον νά άπομαικρύνεται,
(κατά τό δυνατόν, της πορείας :
(i) ακυβέρνητου πλοίου,
(ii) πλοίου περιωρισμένης ικανότητος χειρισμών.
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(Ίδ)ν— (i) Παν πλοΐον, έκτος των ακυβέρνητων πλοίων ή των πλοίων περιω
ρισμένης Ικανότητος χειρισμών, δέον να άποφεύγη, εφ' όσον αϊ συν
θήκαι της περιστάσεως επιτρέπουν, νά παρακωλύη τον ασφαλή δια
θλούν πλοίου περιοριζόμενου έκ του βυθίσματος του και επιδεικνύοντος
τα σήματα του Κανόνος 28.
ι(ίί) Πλοΐον περιοριζό'μενον έκ τοΰ βυθίσματος του δέον δίπως ναυισι
πλοοΐ μετ' ιδιαιτέρας -προσοχής εν πλήρει έπιγνώσει τής ιδιαζούσης
περιπτώσεως του.
(ε) Ύδροπλάνον έπί του ύδατος δέον δπως τηρήται γενικώς μακράν πάν
των τών πλοίων και άποφεύγη νά παρακωλύη τήν ναυσΰπλοΐαν των.
Εις περυπτώσεις, εν τούτοις, κατά τάς οποίας υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεως,
δέον νά συμμορφοΰται προς τους Κανόνας του παρόντος Μέρους.
ΤΜΗΜΑ II Ι.ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡ ΙΩΡ1 ΣΜΕίΝΗ'Ν
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΝΩΝ 19
/Διαγωγή πλοίων ιύπό περιωρισμένην ορατότητα
'(α) Ό παρών Κανών εφαρμόζεται εις πλοία μή ευρισκόμενα εν όψει αλλή
λων, οσάκις ναυισιπλοοΰν εντός ή πλησίον περιοχής περιωρισμένης ό'ρατότητος.
(β)1 (Παν πλοΐον δέον όπως πλέη μετ' ασφαλούς ταχύτητος προσηρμοσμένης
ε'ις τάς επικρατούσας συνθήκας και καταστάσεις τής περιορισμένης όρατότη
τος. Μηχανοκίνητον πλοΐον δέον δπως εχη τάς μηχανάς του εν έ'τοι'μότητι δι'
άμεσον χειρισμόν.
(γ) ιΠάν πλοΐον δέον δπως λαμβάνη δεόντως ΰπ' όψιν τάς επικρατούσας
συνθήκας και καΓαστάσεις περιωρισμένης όρατότητος, οσάκις συμμορφοΰται
προς τους Κανόνας τοΰ Τμή,ματος Ι του παρόντος Μέρους.
ι (δ) Πλοΐον, το όποιον ανιχνεύει μόνον διά του RADAR τήν παρουσίαν έτερου
πλοίου, οφείλει νά εκτίμηση κατά πόσον υφίσταται περίπτωσις επικινδύνου
προσεγγίσεως ή/και κατά πόσον υφίσταται κίνδυνος συγίκρούσεως. 'Εάν όντως
συντρέχη τοιαύτη περίπτωσις, δέον δπως λάβη μέτρα προς αποφυγήν άρίκετά
έγ'καίρως, προϋποτιθεμένου ότι, οσάκις, τά τοιαύτα μέτρα συνίστανται είς με
ταβολή ν πορείας, τά ακόλουθα δέον δπως αποφεύγονται κατά το δυνατόν :■
(i) ιμετάβολή πορείας προς τά αριστερά διά πλοΐον εύριοΐκόμενον πρώράθεν
του εγκαρσίου του, εκτός εάν πρόκειται περί καταφθανοιμένου πλοίου,
(ii) ιμεταΐβολή πορείας προς τήν κατεύθυνσιν του ετέρου πλοίου, έφ' δσον
τούτο ευρίσκεται εις το έγκάρσιον ή πρύμνηθεν τοΰ έγ'καρσίου.
(ε) Έκτος των περιπτώσεων κατά τάς όποιας έχει εκτιμηθή δτι δεν υφίστα
ται κίνδυνος συγκρούσεως, παν πλοΐον, το όποιον άκροάται έκ φαινόμενης
αύτω διευθύνσεως πρώραθεν τοΰ εγκαρσίου του σίγμα ομίχλης ετέρου πλοίου
ή το όίποΐον δεν δύναται ν' άποφύγη έπΐκίνδυνον προσέγγισιν μεθ' έτερου πλοίου
ευρισκομένου πρώράθεν τοΰ εγκαρσίου του, δέον δπως μειώνη τήν ταχύτητα
του ε'ις τήν ελαχίστη ν πηίδαλιουχήσιμον. 'Εάν είναι άπαραίτητον, δέον δπως
άκινητή και έν πάση περιπτώσει πλέη μετ' εξαιρετικής προσοχής μέχρις δτου
παρέλθη ό κίνδυνος συγκρούσεως.
ΜΕΡΟΣ Γ  Φ Α Ν Ο Ι ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΝΩΝ 20
Εφαρμογή
(α) ΟΙ Κανόνες τοΰ παρόντος Μέρους θά έφαρμόζωνται ύπό πάσαν κατά
στασιν καιροΰ,
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(β) Οι Κανόνες, οί άφορώντες εις τους φανούς, θα έφαριμόζωνται άπό της
δύσεως μέχρι της ανατολής τοΟ ηλίου καί, διαρκοΟντος του χρονϋκου τούτου
διαστήιμοοτος, ουδείς έτερος φανός θα επιδεικνύεται, εξαιρέσει τών φανών εκεί
νων οΐ'τινες δεν δύνανται να εκληφθούν ώς οί φανοί οί καθοριζόμενοι είς τους
παρόντας Κανόνας ή οϊτινες δεν επηρεάζουν τήν ορατότητα ή τα διακριτικά
χαρακτηριστικά τούτων ή δέν παρακωλύουν τήν διεξαγωγήν κανονικής φυλα
κής δπτήρος.
(γ) Οί καθοριζόμενοι ύπό τών παρόντων Κανόνων φανοί θά έπιδεικνύωνται,
έφ' όσον φέρονται, και από τής ανατολής μέχρι τής δύσεως του ηλίου ύπό πε
ριωρισμένην ορατότητα, δύνανται δέ να έπιΐδεικνύωνται καί καθ' δλας τάς
αλλάς περιστάσεις, κατά τάς όποιας τοΟτο κρίνεται άναγκαΐον.
(6) Οί Κανόνες, οί άφορώντες είς τά σχήματα, θά τηρώνται κατά τήν
ήμέραν.
(ε) Οί καθοριζόμενοι εις τους παρόντας Κανόνας φανοί καί σχήματα δέον
δπως πληρούν τάς διατάξεις του Παραρτήματος Ι τών παρόντων Κανονισμών.
ΚΑΝΩΝ 21
Όριοίμοί
ι (α) «Έφίστιος φανός» σημαίνει λευικόν φανόν έγκατεστηιμένον υπεράνω τής
διαμήκους κεντρικής γραμμής του πλοίου, φωτίζοντα άνευ διακοπής τόξον του
ορίζοντος 225 μοιρών καί τοποθετημένον κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά φω
τίζη ακριβώς άπό τής πρώρας μέχρις 22,5 μοιρών πρυμνηθέν του εγκαρσίου
έφ' έΐκάστης πλευράς του πλοίου.
/(β) «Πλευρικοί φανοί» σημαίνουν ένα πράσινον φανόν επί τής δεξιάς πλευ
ράς καί ένα έρυθρόν φανόν έπί τής αριστεράς πλευράς, έκαστου φωτίζοντος
άνευ διακοπής τόξον του ορίζοντος 112,5 μοιρών καί τοποθετημένου, κατά
τοιούτον τρόπον, ώστε νά φωτίζη ακριβώς άπό ής πρώρας μέχρις 22,5 μοιρών
πρυμνηθέν του εγκαρσίου έπί τής αντιστοίχου πλευράς του. Εις πλοΐον μήκους
μικρότερου τών 20 μέτρων, οί πλευρικοί φανοί δύνανται νά συνδυάζονται είς
ένα, φερόμενον έπί τής διαμήκους κεντρικής γραμμής του πλοίου.
(γ) «Φανός τής κορώνης» σημαίνει λευκόν φανόν έγκατεστημένον κατά το
πραίκτιΐκώς δυνατόν έγγύτερον τής πρύμνης, φωτίζοντα άνευ διακοπής τόξον
του ορίζοντος 135 μοιρών καί τοποθετημένον κατά τοιούτον τρόπον, ώΐστε νά
φωτίζη 67,5 μοίρας ακριβώς άπό τής πρύμνης προς έκάστην πλευράν του
πλοίου.
(ιδ) «Φοα/ός ρυμουλκήσεως» σημαίνει κίτρινον φανόν έχοντα τά αυτά χαρα
κτηριστικά προς τον όριζόμενον έν παραγράφω (γ) «φανόν τής κορώνης».
1(e) «Φανός ορατός καθ' όλον τόν ορίζοντα (περίβλεπτος)» σημαίνει φανόν
φωτίζοντα άνευ διακοπής τόξον του ορίζοντος 360 μοιρών.
(ίστ) «'Αναλαμπών φανός» σηιμαίνει φανόν άναλάμποντα κατά κανονικά δια
στήματα εις μίαν συχνότητα 120 ή περισσοτέρων αναλαμπών άνά λεπτόν.
ιΚΑΝΩΝ 22
Όρατότης φανών
Οί καθοριζόμενοι είς τους παρόντας Κανόνας φανοί δέον δπως έχουν έντασιν
ώς καθορίζεται είς τήν παράγραφον 8 του Παραρτήματος Ι, ούτως ώστε νά
είναι ορατοί εις τάς ακολούθους έλαχίιστας αποστάσεις :■
(α) Ε'ίς
:— ό
—ό
—ό

πλοία μήκους 50 μέτρων ή περισσοτέρων :
έφίστιος φανός είς 6 μίλια,
πλευρυκός φανός εις 3 μίλια,
φανός τής κορώνης είς 3 μίλια,
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·— ό φανός ρυμουλκήισεως εις 3 μίλια,
— ό λευκός, ερυθρός, πράσινος ή κίτρινος, ορατός καθ5 όλον τον ορί
ζοντα φανός εις 3 μίλια.
(β) Εις πλοΐα μή'κους 12 ή περισσοτέρων μέτρων αλλά μικρότερου των
50 μέτρων :
— ό έφίστιος φανός ε'ις 5 μίλια, πλην έάν το μή'κος του πλοίου είναι
ίμικρότερον τών 20 μέτρων, εις 3 μίλια,
— ό πλευρικός φανός εις 2 μίλια,
— ό φανός της ικορώνης εις 2 μίλια,
— ό φανός ρυμουλκήσεως εις 2 μίλια,
— ό λευκός, ερυθρός, πράσινος ή κίτρινος, ορατός καθ' όλον τόν ορί
ζοντα, φανός Φις 2 ιμίλια,
)(γ) Εις πλοία μήκους μικρότερου τών 12 μέτρων :
—< ό έφίστιος φανός εις 2 μίλια,
— ό πλευρικός φανός εις 1 μίλιον,
— ό φανός της .κορώνης εις 2 μίλια,
— ό φανός ρυμουλκήσεως εις 2 μίλια,
— ό λευκός, ερυθρός, πράσινος ή κίτρινος, ορατός καθ' δλον τον ορί
ζοντα, φανός εις 2 ιμίλια.
ΚΑΝΩΝ 23
(Μηχανοκίνητα πλοία έν πλω
(α) Μη χάνο κ ίνη τον πλοΐον έν πλω θά ιέπιδευκνυη :
ι(ϊ) "Ενα έφίστιον φανόν προς πρώραν,
(ii) "Ενα δεύτερον έφίστιον φανόν πρύμνηθεν και ύψηλότερον του πρω
ραίου τοιούτου' εξαιρούνται τα πλοία μήκους μικρότερου τών 50 μέ
τρων, ατινα δεν υποχρεούνται άλλα δύνανται νά επιδεικνύουν τοιούτον
φανόν,
(iii) Πλευρικούς φανούς,
(iv) "Ενα φανόν της κορώνης.
(β) Άερόίστρωμνον πλοΐον, οσάκις κινείται ύπό την άνευ εκτοπίσματος κα
τάστασιν, θά έπιδείΐκνύη, επιπροσθέτως προς τους καθοριζόμενους έν παραγρά
φω (·α) του παρόντος Κανόνος φανούς, ενα κίτρινον άναλάμποντα φανόν, όρα
τόν καθ' δλον τον ορίζοντα.
(γ) Μηχανοκίνητον πλοΐον, μήκους μικρότερου τών 7 μέτρων και του όποιου
ή μεγίστη ταχύτης δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους, δύναται, αντί τών φανών
τών καθοριζομένων έν παραγράφω (α) του παρόντος Κανόνος, νά έ'πιδ'εικνύη
ενα λευκόν φανόν όρατόν καθ' δλον τόν ορίζοντα. "Εν τοιούτον πλοΐον θά έπι
δεικνύη επίσης, έάν τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, πλευρικούς φανούς.
ΚΑΝΩΝ 24
Ρυμούλκησις κατ'έφελκυσμόν και ώθησιν
(α) Μηχανοκίνητον πλοΐον, οσάκις ρυμουλκεί, θά έπϋδεικνύη :
(i) 'αντί τοΟ καθοριζομένου ε'ις τόν Κανόνα 23 (α) (i) φανού, δύο έφιστίους
ιφανούς προς πρώραν έπτί κατακόρυφου γραμμής. "Οταν το μήκος του
ρυμουλίκίου μετρούμενον από της πρύμνης του ρυμουλικουντος π»λοίου,
μέχρι του πρυμναίου άκρου του ρυμουλκούμενου, ύπερβαίνη τά 200
\μέ>τρ{χ, τρεΐς τοιούτους φανούς επί κατακόρυφου γραμμής,
(ii) πλευρικούς φανούς,
(iii) ενα φανόν τής κορώνης,
(iv) ενα φανόν ρυμουλκήσεως επί κατακόρυφου γραμμής υπεράνω τοΟ
φανού τής κορώνης,

Ν. 18/80

656

(ν) ρομβοεϋδές σχίσμα, εις μάλλον καταφανές μέρος, οσάκις το μήκος του
ρυμουλκίου υπερβαίνει τα 200 μέτρα.
(β) Ό σ ά κ ι ς ωθούν: πλοΐον και πλοΐον ώθούμενσν προς πρώρκχν είναι στερρώς
συνδεδεμένα εις ένιούαν μονάδα, ταύτα θα θεωρώνται ώς :£ν μηχανοκίνητο ν
πλοΐον και θα επιδεικνύουν τους καθοριζόμενους ε'ις τον Κανόνα 23 φανούς.
(γ) Μηχανοκίνητον πλοΐον, όισάκις ώθεΐ προς πρωραν ή ρυμουλκεί παρα
πλεύρως, έικτός της περιπτώσεως της ενιαίας μονάδος, θα έπιΐδειίκνύη :
(i) αντί του καθοριζομένου εις τον Κανόνα 23(α) (i) φανού, δύο έφυστίους
φανούς προς πρωραν έπι κατακόρυφου γραμμής,
(ϋ) πλευρικούς ^φανούς,
(iii) ενα φανόν της κορώνης..
(!δ) Μηχανοκίνητον πλοΐον, εις το όποιον εφαρμόζονται αί παράγραφοι (α)
κ α ι (γ) τοΟ παρόντος Κανόνος, δέον να συμμορφουται επίσης καΐ προς τόν
Κανόνα 23 (α) ( ϋ ) .
(ε) ιΠλοΐον ή άντικείμενον ρυμουλκούμενον θα έπϋδεικνύη :
(i) πλευρικούς φανούς,
(ϋ) ενα φανόν κορώνης,
(iii) ρομβοεϋδές σχήμα εις μάλλον καταφανές μέρος, οσάκις το μήκος του
ρυμουλκίου υπερβαίνει τα 200 μέτρα.
(στ) Νοείται ότι" οιοσδήποτε αριθμός πλοίων ρυμουλκούμενων ή ωθουμένων
καθ' ομάδα ιδέον να φωτίζονται ώς εν πλοΐον—
(i) τό ώθούμενον προς πρωραν πλοΐον, μη αποτελούν μέρος ενιαίας τινός
μονάδος, θα έπιοεικνύη εις τό πρωραΐον άκρον του πλευρικούς φανούς,
(ii)! τό ρυμουλκούμενον παραπλεύρως πλοΐον θα έιτυδειικνύη ενα φανόν τής
κορώνης και ε'ις τό πρωραΐον άκρον του πλευρικούς φανούς.
)(ζ) "Οπου ένεκα οιασδήποτε επαρκούς αίτιας, είναι πραίκτιΐκώς αδύνατον
δι' εν ρυμουλκούμενον πλοΐον ή άντϋκείμενον να έπϋδευκνυή τους έν τη παρα
γράφω (ε) του παρόντος κανόνος καθοριζόμενους φανούς,] δέον νά λαμβάνων
τ α ι πάντα τ α δυνατά μέτρα προς φωτισμόν του ρυμουλκούμενου πίλο ίου ή
αντικειμένου ή τουλάχιστον προς έπισήμανσιν τής παρουσίας του μη φωτιζό
μενου πλοίου ή αντικειμένου.
ΙΚΑΝΩΝ 25
'Ιστιοφόρα πλοΐα έν πλω και κωπήλατα πλοία
(α) Ίστιοφόρον πλοΐον έν πλω θά έπϋδεικνύη u
(i) πλευρικούς φανούς,
(ii) ενα φανόν κορώνης.
4
'(β) Εις ίστιοφόρον πλοΐον μήκους μικρότερου των 12&μέτρων, οι έν παρα
γράφω (α) του παρόντος Κανόνος καθοριζόμενοι φανοί δύνανται νά συνδυά
ζ ο ν τ α ι είς ενα, φερόμενον έπι ή πλησίον τής κορυφής του ίστου, ένθα ούτος
δύναται νά όράται καλύτερον,
Ι (γ) Ίστιοφόρον πλοΐον έν πλω δύναται νά έπϋδεικνύη, επιπροσθέτως προς
τους καθοριζόμενους έν παραγράφω (α) του παρόντος Κανόνος φανούς, έπι
ή πλησίον τής κορυφής του Ιστού, ένθα ούτοι δύνανται να όρώνται καλύτερον,
δύο ορατούς καθ' δλον τόν ορίζοντα φανούς έπι κατακόρυφου γραμμής, του
ανωτέρου διντος'ερυθρού καΐ του κατωτέρου πρασίνου, αλλ' οι φανοί ούτοι δεν
θά έπιδειΚνύωνται όμου μετά του συνϊδείδυαίσμένου φανού του επιτρεπομένου
ύπό τής παραγράφου (β) τοΰ παρόντος Κανόνος.
(Β) (i) Ίίστιοφόρον πλοΐον μήκους κατωτέρου των 7 μέτρων δέον νά έπϋδει
κνύη, έφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, τους έν παραγράφω (α) ή (β)
του παρόντος Κανόνος καθοριζόμενους φανούς, άλλ' έάν δέν πράττη οϋτω
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δέον να εχη πρόχειρον ήλεικτρικήν λυχνίαν η άνη'μμένον φανόν έικπέμποντα
λευκόν φως. ό όποιος δέον να επιδεικνύεται αρκετά εγκαίρως προς αποφυγήν
συγκρούσεως.
ι(ϋ) Καίπήλατον πλοΐον δύναται νά έπιΐδεικνύη τους καθοριζο'μένους έν τω
παρόντι 'Κανόνι φανούς δι' ίοτιοφόίρα πλοία, αλλά έάν δεν πράττη ούτω, δέον
νά £χη πρόχειρον ηλεκτρική ν λυχνίαν ή άνημμένον φοα/όν έκπέ/μποντα λευκόν
φως, ό >όποΐος θά επιδεικνύεται ιάρκετά εγκαίρως (προς αποφυγήν συγκρούσεως.
(ε) ιΠλοΐον προωθοΰμενον τη βοήθεια ιστίων, οσάκις χρησιμοποιεί συγχρό
νως και ιμηχανίκόν μέσον προώσεως, Ιδέον νά ιέπϋδεικνύη προς πρωραν και δις
τό πλέον 'καταφανές σηΐμεΐον κατασκευήν κωνιΐκου ίσχήιματος, με τήν κορυΐφήν
προς τά κάτω.
ΚΑΝΩΝ 26
'Αλιευτικά πιλοΐα
(α) ΙΠλοΐον άσχολούιμενον είς τήν άλιείαν, είτε ευρίσκεται έν πλω είτε έπ'
άγκυρα, Ιδέον νά έιπιδεικνύη μόνον τους καθσρυζοίμένους έν τω παρόντι Κανόνι
φανούς και σχήματα.
Ι (β)! ιΠλοΐον άσχολούμενον εις άλιείαν διά γρίπου, ιδιά της οποίας νοείται ή
διά τού Οδατος Μλξις γρίπου ή ετέρας συσκευής χρησιμοποιούμενης ως μέσου
αλιείας, Ιδέον νά ιέίπιΐδευκνύη :
(i) ιδύο φανούς ορατούς καθ' δλον τον ορίζοντα επί κατακόρυφου γραιμ
μής, ιέ'ξ ών ό ανώτερος θά ιεΐναι πράσινος ικαί ιό κατώτερος λευΐκός, ή
ΐσχή·μα συνιστάμενον ιέικ δύο κώνων μέ ήνωμένας τάς κορυφάς των έπί
κατακόρυφου γραμμής του ενός ϋπερίθεν του άλλου' πλοίο ν μήκους
μιίκροΤέρου των 20 'μέτρων δύναται, αντί του σχήιματος τούτου, νά έπι
ΙδεΙκνύη μίαν κάλάθον,
(ii) ενα έφίστιον φανόν πρύμνηιθεν και ύψηλότερον του όρατου κάθ' δλον
τόν ορίζοντα πρασίνου φανού' πλοΐον μήκους μικρότερου των 50
μέτρων δέν εΐναι ύποχρεωμένον νά έπιδεικνύη τοιούτον φανόν, άλλα
δύναται νά πράττη οϋτω„
(iii) σταν κινηται, επιπροσθέτως προς τους έν τή παρούση παραγράφω
καθοριζόμενους φανούς, πλευρικούς φανούς και φανόν κορώνης.;
(γ) Πλοΐον άσχολούμενον εις τήν άλιείαν, έκτος της διά γρίπου τοιαύτηίς,
δέον νά έπιδεικνύη:
(i) δύο ορατούς καθι' δλον τόν ορίζοντα φανούς έπί κατακόρυφου γραμ
μής, έξ ών ό ανώτερος θά εΐναι ερυθρός και ό κατώτερος λευκός,,
ή σχήμα συνιστάμενον έκ δύο κώνων μέ ήνωμένας τάς κορυφάς των
έπί κατακόρυφου γραμμής του ενός ϋπερθεν του άλλου* πλοΐον μή
κους μικρότερου των 20 μέτρων δύναται, αντί του σχήματος τούτου,
νά έπιδεικνύη μίαν κάλαθοV
(ii) οσάκις τό όριζόντιον £κταμα του αλιευτικού' μηχανισμού εκτείνεται
πλέον των 150 μέτρων άπό του πλοίου, λευκόν φανόν ό,ρατόν καθ1'
δλον τόν ορίζοντα ή £να κώνον μέ τήν κορυφήν προς τά άνω και
προς τήν κατεύθ'υνσιν του έκτάματος'
(iii) σταν κινηται, επιπροσθέτως προς τους έν τη παρούση παραγράφω
καθοριζόμενους φανούς, πλευρικούς φανούς και φανόν κορώνης.
(δ) Πλοΐον άσχολούμενον εις τήν άλιείαν είς έγγυτάτην άπόστασιν προς
έτερα πλοία, ασχολούμενα είς τήν άλιείαν δύναται νά έπιδεικνύη τά πρόσ
θετα σήματα τά περιγραφόμενα έν τω Παραρτήματι 11 των παρόντων Κανο
νισμών.
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(ε) Πλοΐον τι οσάκις δεν ασχολείται,, εις την άλιείαν, δέον να μη έτπδει
κνύη τους έν τω παρόντι Κανόνι καθοριζόμενους φανούς ή σχήιματα, άλλα
μόνον εκείνους οι όποιοι καθορίζονται δια πλοΐον του μήκους του.
ΚΑΝΏΝ 27
Πλοΐα ακυβέρνητα ή πλοΐα περιωρισμένη,ς
Ικανότητος χειρισμών
(α) Παν άκυβέρνητον πλοΐον οφείλει να φέρη:
(i) δύο ερυθρούς φανούς έπί κατακόρυφου γραμμής,, είς μάλλον κατα
φανές μέρος και ορατούς καθ' όλον τον ορίζοντα'
(ii) δύο σφαίρας ή ανάλογα σχήματα έπί κατακόρυφου γραμμής, είς
μάλλον καταφανές μέρος'
(iii) στοά/ κινήται, επιπροσθέτως προς τους έν τη παρούση παραγράφω
καθοριζόμενους φανούς, πλευρικούς φανούς και φανόν κορώνη,ς.
(β) Παν πλοΐον περιωρισμένης ικανότητος χειρισμών,, εξαιρουμένων τών
ναρκαλιευτικών έν ναρκαλιεία, οφείλει να έπιδεικνύη :·■
(i) τρεις φανούς έπί κατακόρυφου γραμμής είς μάλλον καταφανές μέρος
και ό,ρατούς καθ1' δλον τον ορίζοντα. Ό ανώτατος και κατώτατος
έκ τών φανών αυτών δέον όπως εΐναι ερυθροί και ό μεσαίος δέον
όπως είναι λευκός'
(ii) τρία σχήματα έπί κατακόρυφου γραμμής, είς μάλλον καταφανές
μέρος. Το άνώτατον και το κατώτατον έκ τών σχηιμάτων αυτών
δέον δπως είναι σφαιρικά και τό μεσαΐον ρομβοειδές"
(iii) δτοον κινήται, έπί πλέον τών φανών τών καθοριζομένων ύπό τής υπο
παραγράφου (i)„ τους έφιστίους φανούς,, τους πλευρικούς φανούς
ικαί τόν φανόν τής κορώνης'
(iv) όταν είναι ήγκυροβοληιμένον,; επιπλέον τών φανών ή σχηιμάτων τών
καθοριζομένων ύπό τών υποπαραγράφων (i) και (ίί),τούς φανούς
ή τό σχήιμα άτινα καθορίζονται ύπό του Κανόνος 30.
(γ) Πλοΐον άσχολούμενον μέ ρυμούλ.κησιν, ήτις καθιστά τούτο άν.ίκανον
δπως παρείκκλίνη τής πορείας του, οφείλει νά φέρη επιπλέον τών φανών, οΐτι
νες καθορίζονται ύπό τής υποπαραγράφου (;β)ί(ΐ), και τών σχηιμάτων, ατινα
καθορίζονται ύπό τής υποπαραγράφου (β)' (ii); του παρόντος Κανόνος, τους
φανούς ή τό σχήμα άτινα καθορίζονται ύπό του1 Κανόνος 24(a).
(δ) Πλοΐον άσχολούμενον είς επιχειρηθείς έκβαιθύνσεως ή υποβρυχίους
τοιαύτας, οσάκις περιορίζεται είς την ικανότητα χειρισμών του, οφείλει νά
έπιδεικνύη τους φανούς και σχήματα,· άτινα καθορίζονται ύπό τής παραγρά
φου (β) του παρόντος Κανόνος και έπί πλέον, έφ° δσον υφίσταται έμπόδιον,
οφείλει νά έπιδεικνύη:
(i) δύο ερυθρούς φανούς ορατούς καθ1' δλον τον ορίζοντα έπί κατακό
ρυφου γραμμής ή δύο σφαίρας έπί κατακόρυφου γραμμής, ίνα δει
κνύουν την πλευράν έκ τής όποιας υφίσταται τό έμπόδιον'
(ii) δύο πράσινους φανούς ορατούς καθ1' δλον τόν ορίζοντα έπί κατακό
ρυφου γραμμής ή δύο ρομβοειδή. σχήματα έπί κατακόρυφου γραμ
μής,, ίνα δεικνύουν την πλευράν έκ τής όποιας δύναται νά διέλθη
'έτερον πλοΐον'
(iii) δταν κινήται, επιπλέον τών φανών τών καίθοριζοίμένων ύπό τής πα
ρούσης παραγράφου, τους ιέφιστίους φανούς, τού,ς πλευρικούς φανούς
και τόν φανόν τής κορώνης'
(iv) παν πλοΐον, Ιέΐπί του 'όποιου τυγχάνει εφαρμογής ή παροΟσα παράγρα
φος, έφ' δσον είναι ήγ'κυροβαληΐμένον, Οφείλει νά έτηΙ&ειίκνύη τους
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φανούς, οΐτινες καθορίζονται υπό των υποπαραγράφων (ϊ) και (ii),
αντί τών φανών η του σχήματος, άτινα καθορίζονται ύπό του Κανόνος
30.
(ε) Όσάκις μέγεθος έ'νός πλοίου .ασχολουμένου με καταδυτικάς εργασίας
καθίστα πρακτικώς αδύνατον την έπίδειξιν των σχημάτων, άτινα καθορίζονται
υπό της παραγράφου (δ), του παρόντος (Κανόνος Ιδέον δπως επιδεικνύεται μία
άκαμπτος ση'μαία παριστάνουσα το γράμμα «Α» του ιΔιεθνοΰς ΐΚώιδιΚος Σημά
των, έχουσα ϋψος ουχί κατώτερον του ενός μέτρου. Μέτρα δέον δπως λαμβά
νωνται, ώστε ή σημαία αύτη να είναι ορατή κάθ' δλον τον ορίζοντα.
(στ) Πάν πλοΐον άσχαλούμ&νον ε'Ις ναρίκαλιείαν, επιπλέον τών φανών οΐτινες
καθορίζονται δια τά μηχανοκίνητα πλοΐα ύπό τοΰ ιΚοονόνος 23, οφείλει να έπι
δεικνύη τρεις 'ορατούς καθ' δλον τον ιάρίζοντα πράσινους φανούς η τρεις σφαί
ρας. Ό είς ιέ'κ τών ανωτέρω φανών η σχηιμάτων δέον δπως επιδεικνύεται έπί ή
πλησίον της κορυφής του πρωραίου ίστου και 'έκαστος εκ τών ετέρων δύο είς
τά άκρα της κεραίας του πρωραίου Ισιου. ΟΊ ανωτέρω φανοί ή σχήματα δει
κνύουν ιδτι ιεΐναι Ιέπιΐκίνίδυνον δι' άλλα πλοΐα νά /πλησιάσουν εγγύτερο ν τών 1.000
μέτρων προς την πρύμνη ν ή τών 500 μέτρων προς έΚατέραν τών πλευρών τοΟ
ναρκαλιευτικού..
(ζ) ιΠλοΐα μήκους 'μικρότερου1 τώ,ν 7 μέτρων (δεν ιύποχρεοΰνται νά επιδει
κνύουν τους φανούς, οΐτινες καθορίζονται ύπό του παρόντος Κανόνος.
ι (η). Τά σήιματα άτινα καθορίζονται ύπό του παρόντος Κανόνος δεν εΐναι
σήματα πλοίων ευρισκομένων εν κινδύνω και αιτούντων βοήθειαν. Τοιαύτα σή
ματα περιέχονται είς το Παράρτημα IV τών παρόντων'Κανονισμών.
ιΚΑΝΩΝ 28
Πλοΐα περιοριζόμενα εκ του βυθίσματος των
Πάν περιοριζόμενον ιέκ τοΰ βυθίσματος του πλοΐον, επιπλέον τών φανών οϊτι"
νες καθορίζονται διά τά 'μηχανοκίνητα πλοΐα ύπό τοΰ 'Κανόνος 23, δύναται νά
έπιδεικνύη εάς μάλλον καταφανές μέρος τρεις ερυθρούς φανούς 'επί κατακόρυ
φου γραμμής και ορατούς καθ' δλον τον ορίζοντα ή ενα κύλινδρο ν.
ΚΑΝΩΝ 29
Πλοη γίδες
(α) Πάν πλοΐον ιέικτελουν ύπηρεσίαν πλοηγήσεως οφείλει νά έιπιδεικνύη :|
|(ί) έπί ή πλησίον τής κορυφής του ίστοΰ δύο φανούς 'επί κατακόρυφου
γραμμής ορατούς καθ' δλον τον ορίζοντα, ιέ'ξ ων ό ανώτερος δέον νά
είναι λευκός, ό δε κατώτερος ερυθρός"
(ii)· >έφ' δσον ή πλοηγίς ευρίσκεται εν κινήσει, επιπροσθέτως, πλευρικούς
φανούς και φανόν τής κορώνης'
/(iii) έφ' δσον ή πλοηγίς είναι ήγικυροβοληιμένη', 'επιπλέον τών φανών οΐτινες
Καθορίζονται υπό τής υποπαραγράφου (i), τον φανόν αγκυροβολιάς,
φώτα ή σχήιμα.,
(β) ιΠλοηγίς, δταν δεν ευρίσκεται εν ύπηρΘσία, οφείλει νά έπιδεικνύη τους
φανούς ή τά σχήματα, άτινα καθορίζονται Ιδι' δμοιον πλοΐον τοΰ αύτοΰ μήκους.
(ΚΑΝΩΝ 30
Πλοία ήγκυροβολημένα και πλοΐα προσηραγμένα
ι (α) 'Πάν πλοΐον ήγκυρσβολημένον οφείλει νά έπϋδεικνύη είς μάλλον κατα
φανές μέρος :
(i) £ΐ'ις τό πρωραΐον τμήμα, ενα λευκόν φανόν όρατόν καθ' δλον τον ορί
ζοντα ή μίαν σφαΐραν*
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(ϋ) εις την πρύμνη ν ή παρ' αυτήν και εις ϋψος χαμηλότερον του φανού του
καθοριζομένου ύπό της υποπαραγράφου (i), ενα λευκόν φανόν όρατόν
ικαθ' δλον τον ορίζοντα,
'((5) 'Παν πλοΐον, ιμήκους μικρότερου των 50 μέτρων, δύναται να έίπιΐ&ειικνύη
ει'ις μάλλον καταφανές ίμερος ενα λευκόν φανόν όρατόν καθ' δλον τον ορίζοντα
αντί των 'φανών οΐτινες καθορίζονται ύπό της παραγράφου (α) του! παρόντος
Κανόνος.
(γ) ΐΠαν πλοΐον ήγκυροβολημένον δύναται, και παν 'πλοΐον μήκους ;μεγαλυ
τέρου τών 100 μέτρων οφείλει, επίσης να χρησιμοποιή τα εις την διάθεσιν αύτου
εύριισίκόιμενα 'φώτα εργασίας ή ανάλογα φώτα προς φωτυσμόν τών καταστρω
μάτων του.
(δ) Παν πλοΐον προοηραγιμένον οφείλει να έπιδεικνύη τους φανούς, οΐτινες
καθορίζονται ύπό της παραγράφου (α) ή (β) του 'παρόντος Κανόνος και επι
πλέον εις ιμαλλον καταφανές μέρος :
(i) δύο ερυθρούς φανούς έπί κατακόρυφου γραμμής ορατούς 'καθ' δλον
τον ορίζοντα'
(Π) τρεις σφαίρας έπί 'κατακόρυφου γραμμής.
ι ('ε).· !Πάν πλοΐον, ιμή'κους μϋκροτέρου τών 7 ^μέτρων, έφ' δσον είναι ήγίκυροίβο
λημένον ή προσηραγμένον ουχί εντός ή πλησίον στενού διαύλου, θαλασσίου Ιδια
δρόιμου ή 'αγκυροβολίου ή οπού ναυσιπλοουν συνήθως έτερα πλοΐα, δέν υπο
χρεούται να έπϋδευκνύη τους φανούς ή τά σχήματα, άτινα 'κοίθορίζονται ύπό τών
παραγράφων (α), (β) ή (δ) του παρόντος Κανόνος.
ΚΑΝΩΝ 31
Υδροπλάνα
Έ φ ' δσον είναι πρακτικώς αδύνατον δι' εν ύδραπλάνον να έπιδειικνύη φανούς
και σχήματα 'μετά τών χαρακτηριστικών ή εις τάς θέσεις, αϊτινες καθορίζονται
ύπό τών Κανόνων του παρόντος Μέρους, οφείλει νά έπιδεικνύη φανούς και σχή
ματα έχοντα, κατά το δυνατόν, παρό'μοια χαρακτηριστικά και εις τάς, κατά
το δυνατόν, ανάλογους θέσεις.
ΜΕΡΟΣ Δ ' — ΗΧΗΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΚΑΝΩΝ 32
'Ορισμοί
(α) Ή λέξις «σειρήν» σημαίνει οιανδήποτε ήχητικήν συσκευήν ίκανήν δπως
παράγη τους καθοριζόμενους συριγμούς και ή οποία πληροί τάς προδιαγρα
φάς του Παραρτήματος III τών παρόντων Κανονισμών.
(β) Ό δρος «βραχύς συριγμός» σημαίνει συριγμόν διαρκείας περίπου ενός
δευτερολέπτου.
(γ) Ό δρος «μακρός συριγμός» ση,μαίνει συριγμόν διαρκείας
εως εξ, δευτερολέπτων.

τεσσάρων

ΚΑΝΩΝ 33
"Οργανα παραγωγής ηχητικών σηιμάτων
(α) Παν πλοΐον μήκους 12 μέτρων και άνω οφείλει νά είναι έφωδιασμέ
νον διά μιας σειρήνος και ενός κώδωνος και παν πλοΐον μήκους 100 μέτρων
και άνω οφείλει, επιπλέον, νά είναι έφωδιασμένον δι' ενός κυμδάλου, ό τόνος
και ό ήχος του όποιου νά μή δύναται νά έκληφθη ώς ό τοιούτος του κώδω
νος. Ή σειρήν, ό κώδων και το κύμ&αλον δέον νά πληρούν τάς προδιαγρα
φάς του Παραρτήματος III τών παρόντων Κανονισμών. Ό κώδων ή τό κύμ
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βαλον ή και αμφότερα δύνανται να αντικατασταθούν δι' έτερων ό,ργάνων
εχόντων τα αυτά αντίστοιχα χαρακτηριστικά,, προϋποτιΌεμένου δτι θά είναι
πάντοτε δυνατή ή χειροκίνητος παραγωγή των απαιτουμένων ηχητικών ση
μάτων.
(β) Πάν πλοΐον μήκους κατωτέρου των 12 μέτρων δεν υποχρεούται νά
φέρη τάς ήχητικάς συσκευάς, αΐτινες καθορίζονται ύπό της παραγράφου (α)
του παρόντος Κανόνος, αλλά είς περίπτωσιν καθ1' ην δεν φέρει ταύτας, δέον
νά είναι έφωδιασμένον δι' έτερων μέσων παραγωγής ηχητικού σήματος επαρ
κούς εντάσεως.
ΚΑΝΩΝ 34
Σήματα χειρισμών και προειδοποιήσεως
(α) 'Οσάκις πλοΐα εύρίοΐκωνται έν δψει άλλή'λων, πάν κινούΙμενον μηχανο
κίνητον πλοΐον, εκτελούν χειρισμούς επιτρεπομένους ή απαιτουμένους υπό
τών παρόντων Κανόνων, οφείλει νά γνωστοποιή τους χειρισμούς του διά τών
ακολούθων ση.μάτων της σειρήνος:
—£Ϊς βραχύς συριγμός προς ενδειξιν «μεταβάλλω τήν πορείαν μου προς
τά δεξιά»'
—δύο βραχείς συριγμοί προς ενδειξιν «μεταβάλλω τήν πορείαν μου προς
τά αριστερά»'
—τρεις βραχείς συριγμοί προς ενδειξιν «εκτελώ χειρισμόν άναποδίσεως».
(β) Πάν πλοΐον δύναται νά συμπλήρωση τά σή,ματα της σειρήνος, τά καθο
ριζόμενα ύπό τής παραγράφου (α) του παρόντος Κανόνος, διά φωτεινών ση
μάτων, επαναλαμβανόμενων καταλλήλως, κατά τήν διάρκειαν τής εκτελέσεως
του χειρισμού:'
(i) τά φωτεινά ταύτα σήματα θά έχουν τάς ακολούθους σημασίας:
—μία αναλαμπή π,ρός ενδειξιν «μεταβάλλω τήν πορείαν μο'υ προς τά
δεξιά»'
—δύο αναλαμπαί προς ενδειξιν «μεταβάλλω τήν πορείαν μου προς

τά αριστερά»"
—τρεις αναλαμπαί προς ενδειξιν «εκτελώ χειρισμόν άναποδίσεως»'
(ii) ή διάρκεια έκαστης αναλαμπής θά είναι περίπου ενός δευτερολέ
πτου, τά διαλείμματα μεταξύ τών αναλαμπών Οά είναι ενός δευτε
ρολέπτου και τά διαλείμματα μεταξύ διαδοχικών σηΐμάτων δέν θά
είναι βραχύτερα τών δέκα δευτερολέπτων'
(iii) ό φανός, δστις χρησιμοποιείται διά το σήμα τούτο, έφ' δσον εΐναι
μονίμως τοποθετημένος, θά είναι λευκός, ορατός καθ' δλον τον ορί
ζοντα έξ αποστάσεως τουλάχιστον 5 μιλίων καί θά πληιροΐ τάς δια
τάξεις του Παραρτήματος Ι.
(γ) 'Οσάκις πλοΐα εύρίσκωνται έν δψει αλλήλων εντός στενού διαύλου ή
θαλασσίου διαδρόμου:!
(i) πλοΐον τι προτιθέμενον νά προσπέραση ϊτερον, συμφώνως π,ρός τόν
'Κανόνα 9(ε) (ι) οφείλει νά γνωστοποιή τήν πρόθεσίν του διά τών
ακολούθων σημάτων τής σειρήνος του:
—δύο μακρών συριγμών, ακολουθουμένων ύφ' ενός βραχέος συρι
γμού προς έ'νδειξιν «προτίθεμαι νά σας προσπεράσω έκ δεξιών
σας».:
—δύο μακρών συριγμών, ακολουθουμένων ύπό δύο βραχέων συρι
γμών προς ένδειξη/ «προτίθεμαι νά σας προσπεράσω έξ αριστερών
σας».
(ii) το πλοΐον, το όποιον πρόκειται νά προσπερασθή ύπό έτερου, έφ' δσον
ενεργεί συμφώνως προς τόν Κανόνα 9 ( ε ) ( ι ) , οφείλει νά γνωστοποιή
τήν συγκατάθεσίν του διά του ακολούθου σήματος τής σειρήνος του":
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—'εις μακρός συριγμός, εις βραχύς συριγμός, εΐς μακρός συριγμός
και εΐς βραχύς συριγμός, κατά την σειράν ταύτην.
(δ) Όσάκις πλοΐα εν όψει αλλήλων προσεγγίζουν άλληλα και έξ οιασδή
ποτε αιτίας έκάτερον πλοΐον αδυνατεί νά άντιληφθή τάς προθέσεις ή ενερ
γείας τού έτερου,, ή ευρίσκεται έν αμφιβολία ώς προς την έπάρκειαν τών
ενεργειών του έτερου προς αποφυγήν συγκρούσεως, τό εύρισκόμενον έν αμφι
βολία πλοΐον οφείλει νά γνωστοποιή αμέσως την άμφιβολίοα/ ταύτην διά πέντε
τουλάχιστον βραχέων και ταχέων συριγμών της σειρήνος τους. Τό τοιούτο
σήμα δύναται νά συμπληροΟται δι' ενός φωτεινού σήματος πέντε τουλάχιστον
βραχειών και ταχειών αναλαμπών.
(ε): Παν πλοΐον προσεγγίζον καμπήν ή περιοχήν διαύλου ή θαλασσίου δια
δρόμου ένθα έτερα πλοΐα πιθανώς νά αποκρύπτονται ύπό παρεμβαλλόμενου
εμποδίου, οφείλει νά έκπέμπη ενα μακρόν συριγιμόν. Του τοιούτου σή'ματος
δέον νά δίδεται άπόκρισις δι' ενός μακρού συριγμού1 ύπό οιουδήποτε προσεγ
γίζοντος πλοίου, τό όποιον ακούει τούτο και ευρίσκεται πλησίον της ετέρας
πλευράς της καμπής ή όπισθεν του παρεμβαλλόμενου εμποδίου.
(στ) Έάν υφίστανται επί πλοίου περισσότεροι της μιας σειρήνος εις άπό
στασιν μεταξύ των μείζονα τών 100 μέτρων, θά χρησιμοποιήται μόνον ή μία
έξ αυτών,, ίνα έκπέμπη σήματα χειρισμών καΐ προειδοποιήσεως.
ΚΑιΝΩΝ 35
'Ηχητικά σήματα εΐς περιορισμένης ορατότητα
Εντός ή πλησίον περιοχής περιωρισμένη;ς όρατότητος, κατά τήν ήμέραν ή
την νύκτα, τά καθοριζόμενα ύπό του παρόντος· Κανόνος σήματα δέον νά χρη
σιμοποιώνται ώς ακολούθως:
(α) ΙΠαν κινούμενον μηχανοκίνητον πλοΐον δέον νά έκπέμπη, κατά διαλείμ
ματα ουχί μεγαλύτερα τών 2 λεπτών, ενα 'μακρόν συριγιμόν,
(Ιβ) ΙΠάν μή ήγκυροΐβολημένον αλλ' άκινητουν μηχανακίνητον πλοΐον δέον νά
'έκπέμπη, κατά διαλείμματα ουχί 'μεγαλύτερα τών 2 λεπτών, δύο μακρούς συ
ριγμούς διαχωριζαμένους ύπό διαλειμμάτων 2 δευτερολέπτων.
(γ) Πάν ακυβέρνητο ν πλοΐον, πλοΐον περιωρισμένης ικανότητος χειρισμών,
πλοΐον περιοριζάμενον έκ τού βυθίσματος του, ίστιοφόρον πλοΐον, πλοΐον άσχο
λούμενον εΐ'ις άλιείαν και πλοΐον άσχολούμενον εις ρυμούλκηση/ ή ώθησιν έτε
ρου πλοίου, αντί τών σημάτων τών καθοριζομένων ύπό τών παραγράφων (α)
ή (β) του παρόντος Κανόνος, θά έκπέμπη, κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα
τών 2 λεπτών, τρεις συριγμούς διαδοχικώς, ήτοι ενα μακρόν άκολούθούμενον
ύπό δύο (βραχέων συριγμών.
(δ) Πάν ρυμουλκούμενον πλοΐον ή όσάκις ρυμουλκούνται πλείονα του ενός
πλοΐα, τό τελ'ευταΐον έκ τών ρυμουλκούμενων, έάν είναι έπηνδρωμένον, θά
έκπέμπη, κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα τών 2 λεπτών, τέσσαρες συριγ
μούς διαδοχϋκώς, ήτοι ενα μακρόν άκολουθούμενον ύπό τριών βραχέων συριγ
μών,ι Όσάκις είναι πρακτικώς δυνατόν, τό σήμα τούτο δέον δπως δίδεται αμέ
σως μετά τό σήμα του ρυμοαλκούντος.
(ιε) Έψ όσον τό ώ!θουν πλοΐον και τό ώθούμενον προς πρώραν τοιούτο συν
δέονται στερρώς ώς μία ενιαία μονάς, θά θεωρούνται ώς εν μηχανοκίνητον
πλοΐον και θά εκπέμπουν τά καθοριζόμενα ύπό τών παραγράφων (α) ή ('β)
του παρόντος Κανόνος σήματα.
(στ) Παν πλοΐον ήγκυροβολημένον οφείλει νά κρούη τον κώδωνα αύτου τα
χέως έπί πέντε περίπου δευτερόλεπτα, κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα του
ενός λείπτοΰ. Έΐς πλοΐον μήκους μεγαλυτέρου τών 100 μέτρων, δ κώΐδων δέον
νά κρούεται εΐς τό πρωραΐον μέρος τού πλοίου και, αμέσως μετά τήν 'κροΰσιν
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τοΰ κώδωνος, δέον νά κρούεται ταχέως το κύμβαλον επί πέντε περιττού δευτε
ρόλεπτα εις το πρυμναΐον μέρος αύτοϋ.· Παν πλοΐον ήγκυρο'βολημένον δύναται
επιπροσθέτως, νά έκπέμπη τρεις συριγμούς διαδοχικώς, ήτοι ενα βραχύν, ενα
μακρόν και ενα βραχύν, 'ίνα ε'ίδοποιή προσεγγίζον πλοΐον περί τής θέσεως του
και περί του ενδεχομένου συγκρούσεως.
(ζ) ΙΠαν πλοΐον προοη ραγμένον θα έκπέμπη το σήμα του κώδωνος ικαί, έάν
άπαιτήται, το σήμα του κυμ'βάλου, τα όποια καθορίζονται ύπό της παραγρά
φου (στ) του παρόντος Κανόνος, επιπροσθέτως δε θα κρούη τον κώδωνα κε
χωρισμένως και εύδιακρίτως τρεις φοράς αμέσως προ και μετά τήν ταχεΐαν
ταύτην κρούσιν. Επιπροσθέτως, πάν προση ραγμένον πλοΐον δύναται νά 'έκ
πέμπη εν Ιάνάλογον σήμα διά της σειρήνος.
(η) Πάν πλοΐον 'μήκους μικρότερου των 12 μέτρων δεν υποχρεούται νά εκ
πομπή τά ανωτέρω αναφερόμενα σήματα. Έ φ ' δσον δμως δεν εκπέμπει ταύτα,
οφείλει νά έκπέμπη έτερον ήχητικόν σήμα επαρκούς εντάσεως, κατά διαλείμ
ματα ουχί μεγαλύτερα των 2 λεπτών.
(θ) Ολοηγίς ευρισκομένη εν υπηρεσία δύναται, επί πλέον των σημάτων τών
καθοριζομένων ύπό τών παραγράφων (α), (β) ή (στ) του παρόντος Κανόνος
νά έκπέμπη σήμα ταυτότητος συνιστάμενον εκ τεσσάρων βραχέων συριγμών.
ΚΑΝΩΝ 36
Σήιματα διά τήν προσέλκυσιν της προσοχής
Έ ά ν εΐναι αναγκαία ή προσέλκυσις τής προσοχής ετέρου πλοίου, τά όποΐα
δύναται νά 'έκπέμπη φωτεινά ή ηχητικά σήματα, τά όποΐα δέον νά μή δύνανται
εσφαλμένως νά εκληφθούν ώς σήματα προβλεπόμενα άλλαχου ύπό τών πα
ρόντων Κανόνων, ή δύναται νά κατευθύνη τήν φωτεινήν δέσμην του ίπροβολέως
αύτου προς τήν διεύθυνση/ τοΰ κινδύνου κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά μή φέρη
ε'ίς δύσκολον θέσιν οιονδήποτε έτερον πλοΐον.
ΚΑΝΩΝ 37
Σήματα κινδύνου
'Οσάκις πλοΐον ευρίσκεται εν κινδύνω και α'ιτή βοήθειαν, δέον νά χρησιμο
ποιή ή έπιδειίκνύη τά σήιματα, άτινα καθορίζονται ύπό του Παραρτήματος IV
τών παρόντων 'Κανονισμών.
ΜΈ Ρ Ο Σ Ε '  Α Π ΑΛΛιΑ'ΓΑ Ι
ΚΑΝΩΝ 36
Άιπαλλαγαί
'Παν πλοΐον (ή κατηίγορία πλοίων), έφ' δσον συμμορφοΰται προς τάς απαι
τήσεις τών Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων >έν θαλασσή,
1960, του όποιου ή τρόπις ετέθη ή ευρίσκεται εις άνάλογον κατασκευαστικόν
στάδιον προ της ενάρξεως ισχύος τών παρόντων Κανονισμών, δύναται νά απαλ
λαγή τής συμμορφώσεως προς αυτούς ώς ακολούθως .ι
(α) Ώ ς προς τήν έγκατάστασιν φανών φωτιστικής εντάσεως καθοριζομέ
νης ύπό του Κανόνος 22, χορηγείται προθεσμία τεσσάρων ετών μετά
τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τών παρόντων Κανονισμών.
(β) Ώ ς προς τήν έγκατάστασιν φανών μετά προδιαγραφών χρωμάτων
καθοριζομένων ύπό της παραγράφου 7 του Παραρτήίματος Ι τών πα
ρόντων Κανονισμών χορηγείται προθεσμία τεσσάρων ετών μετά τήν
ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τών παρόντων Κανονισμών.
(γ) Ώ ς προς τήν μετατάπισιν φανών ευρισκομένων εις θέσεις •καθορισθεί
σας βάσει του Βρεττανικοΰ Συστήματος Μονάδων εις ετέρας, καθο
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ριζομένας βάσει του Μετρικού" Συστήματος Μονάδων και ως προς τήν
μετατροπήν τών αριθμητικών στοιχείων μετρήσεως των πλαισίων τών
ιφανών, παρέχεται ιμόνυμος άπο&λαγή.
(i) Ώ ς προς τήν μετατόπισιν τών έφιστίων φανών έ·πί πλοίων μή:κους
κάτω τών 150 ιμέτρων είίς νέας θέσεις, βάσει τών προδιαγραφών της
παραγράφου 3 (α) του Παραρτήματος Ι, χορηγείται μόνιμος απαλ
λαγή;
(Π) 'Ώς προς την μετατόπισιν τών έφιστίων φανών έπι πλοίων μή
κους 150 ιμέτρων >καΙ άνω εις νέας θέσεις, βάσει τών προΐδιαγροίφών
της παραγράφου 3 (α) τοϋ Παραρτήματος Ι, χορηγείται προθεσμία
εννέα ετών μετά τήν ήίμερσμηνίαν ενάρξεως ίοιχύος τών παρόντων Κα
νονισμών.
Ώ ς προς τήν μετατόπισιν τών έφιστίων φανών ε'ίς νέας θέσεις, βάσει
τών προδιοτνραφών της παραγράφου 2 (·β) του Παραρτήΐματος Ι, χο
ρηγείται προθεσμία εννέα ετών μετά τήν ήιμερσμηνίαν ενάρξεως Ισχύος
τών παρόντων 'Κανονισμών.
Ώ ς προς τήν ιμετατόπισιν τών πλευρικών φανών ε'ίς νέας θέσεις, βάσει
τών προδιαγραφών τών παραγράφων 2 (ζ) και 3 (Ιβ) του Παραρτή
ματος Ι, χορηγείται προθεσμία εννέα ετών μετά τήν ή!μ&ρσμηνίαν
ενάρξεως 'ισχύος τών παρόντων Κανονισμών.
Ώ ς προς τήν συμμόρφωσιν προς τάς απαιτήσεις διά τάς ήχητυκάς
συσκευάς τάς καθοριζοιμένας 6πό του Παραρτήματος III, χορηγείται
προθεσμία εννέα ετών μετά τήν ήμερσμηνίαν ενάρξεως Ισχύος τών
παρόντων Κανονισμών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ Ι Σ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ! ΦΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
1. 'Ορισμός :
Ό δρος «ί3ψος υπεράνω του σκάφους» σηιμαίνει το ϋψος υπεράνω του ανω
τάτου συνεχούς 'καταστρώματος.
2. Κατακόρυφος τοποθέτησις 'και διαστήματα
μεταξύ τών φανών :
(α) Έ π ί παντός μηχανοκινήτου πλοίου, μήκους 20 μέτρων και άνω, οί
ιέφίστιοι φοονοι δέον νά είναι τοποθετημένοι ώς ακολούθως :>
(ΐ)ι δ πρωραίος έφίστιος φανός, ή. έφ' δσον φέρεται μόνον εις έφί
στιος φανός, ό φανός οδτος, ε'ίς ΰψος υπεράνω του σκάφους ουχί
ιμικρότερον τών 6 μέτρων καί, έφ' δσον τό πλάτος του πλοίου
ΙύπερΙβαίνει τά 6 μέτρα, εας ϋψος υπεράνω του σκάφους ουχί μι
κρότεροι/ του πλάτους τούτου. Πάντως ό φανός οΰτος δέν απαι
τείται δπως τσποθετηται υπεράνω του σκάφους ε'ίς ϋψος μεγα
λύτερσν τών 12 ιμέτρων"
(ii) ιέφ' δσον φέρονται δύο έφίστιοι φανοί, δ πρυμναΐος θά είναι του
λάχιστον 4,5 μέτρα, έπί της αύτης κατακόρυφου, ύψηλότερον
του πρωραίου.
(ιβ) Ό κατακόρυφος διαχωρισμός τών έφιστίων φανών μηχανοκινήτων
ίπλοίων δέον νά είναι τοιούτος ώστε, ύπό πάσας τάς κανονικάς συνθή
κας ζυγοσταθίμίσεως, ό πρυμναΐος φανός νά είναι ορατός υπεράνω και
νά ξεχωρίζη έκ του πρωραίου φανού έξ αποστάσεως 1000 μέτρων έκ
της πρώρας, έφ' δσον όραται έκ του επιπέδου της επιφανείας θαλάσ
σης.
(γ) Ό έφίστιος φανός μηχανοκινήτου πλοίου μήκους 12 μέτρων και άνω,
άλλα κάτω τών 20 μέτρων, δέον νά είναι τοποθετημένος ειΐς ϋψος υπε
ράνω του περιτοναίου ουχί μικρότερον τών 2,5 ιμέτρων.
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(δ) Παν μηχανοκίνητον πλοΐον, μήκους κάτω των 12 μέτρων, δύναται να
' φέρη τον άνώτατον φανόν είς ϋψος μικρότερον τών 2,5 μέτρων υπε
ράνω τοΟ περιτοναίου. Έ φ ' δσον όμως έφίστιος φανός φέρεται επι
πλέον τών πλευρικών φανών και του φανού* της κορώνης, ό τοιούτος
έφίστιος φανός δέον να φέρεται τουλάχιστον 1 μέτρον ύψηλότερον τών
πλευρικών φανών.
(ε) Ό εΐς έκ τών δύο ή τριών έφιστίων φανών, οϊτινες καθορίζονται διά
τα μηχανοκίνητα πλοία οσάκις ασχολούνται είς ρυμούλκησα/ ή ώθη
σα/ έτερου πλοίου, δέον να εΐναι τοποθετημένος εις τήν ιδίαν θέσιν
μετά του πρωραίου έφιστίου φανού μηχανοκινήτου πλοίου,
(στ) Ύφ' άπάσας τάς συνθήκας, ό έφίστιος φανός ή φανοί δέον να είναι
κατά τοιούτον τρόπον τοποθετημένοι, ώστε νά κείνται υπεράνω και
νά ξεχωρίζουν σαφώς άπό οιαδήποτε έτερα φώτα ή εμπόδια.
(ζ) ΟΙ πλευρικοί φανοί μηχανοκινήτου πλοίου δέον νά είναι τοποθετη
μένοι είς ϋψος υπεράνω του σκάφους ουχί μεγαλύτερον τών τριών
τετάρτων του τοιούτου του πρωραίου έφιστίου φανού. Δέον νά μή
είναι, δμως, τόσον χαμηλά ώστε νά συγχέωνται μετά τών φώτων τοό
καταστρώ ματος.
(η) Οι πλευρικοί φανοί, οι φερόμενοι ύπό μηχανοκινήτου πλοίου μήκους
κάτω τών 20 μέτρων, έφ' δσον εΐναι συνδεδυασμένοι εις ενα φανόν,
δέον νά εΐναι τοποθετημένοι είς ϋψος ουχί μικρότερον του: 1 μέτρου
κάτωθεν του έφιστίου φανού.
(θ) 'Οσάκις οι Κανόνες καθορίζουν όπως δύο ή τρεις φανοί φέρωνται
έπί της αυτής κατακόρυφου, οδτοι δέον νά είναι τοποθετημένοι ώς
άκολούθ'ως:
(i) έπί πλοίου μήκους 20 μέτρων και άνω οι τοιούτοι φανοί θά
εΐναι τοποθετημένοι εις απόστασα/ μεταξύ των ουχί μυκροτέ
ραν τών 2 μέτρων, ό δε χαμηλότερος τών φανών αυτών, πλην
της περιπτώσεως καθ' ην απαιτείται φανός ρυμουλκήσεως,
δέον νά μή τοποθετήται εις ϋψος μικρότερον τών 4 μέτρων
υπεράνω του σκάφους'
(ii) έπί πλοίου μήκους κάτω τών 20 μέτρων, οι τοιούτοι φανοί δέον
νά είναι τοποθετημένοι εις άπόστασιν μεταξύ των ουχί μικρο
τέραν του 1 μέτρου, ό δε χαμηλότερος τών φανών αυτών, πλην
της περιπτώσεως καθ1' ην απαιτείται φανός ρυμουλκήσεως,
δέον νά μή τοποθετήται εις ϋψος μικρότερον τών 2 μέτρων
υπεράνω του περιτοναίου"
(iii) οσάκις φέρονται τρεις φανοί, οδτοι δέον νά είναι τοποθετη,
μένοι είς ΐσην άπόστασιν.
(ι) Ό κατώτερος έικ τών δύο ορατών καθ' όλον τόν ορίζοντα φανών τών
καθοριζομένων δι' άλιευτικόν πλοΐον άσχολούμενον είς τήν άλιείαν,
δέον νά εΐναι είς ϋψος υπεράνω τών πλευρικών φανών ουχί μικρό
τερον του διπλασίου της αποστάσεως μεταξύ τών δύο κατακόρυφων
φανών.
(ια) Ό πρωραίος φανός αγκύρας, έφ* δσον φέρονται δύο,, δέον νά μή είναι
είς ϋψος χαμηλότερον τών 4,5 μέτρων υπεράνω του πρυμναίου τοιού
του. Έ π ί πλοίου μήκους 50 μέτρων και άνω,, ό πρωραίος οδτος
φανός αγκυροβολιάς δέον νά μή εΐναι είς ϋψος μικρότερον τών 6
μέτρων υπεράνω το0; σκάφους.
3. 'Οριζόντια τοποθέτησις και διαστήματα
μεταξύ τών φανών:
(α) 'Οσάκις καθορίζονται δύο έφίστιοι φανοί διά μηχανοκίνητον πλοΐον,
ή οριζόντια άπόστασις μεταξύ των δέον νά μή είναι μικρότερα του
ήμίσεος του μή.κους του πλοίου, δεν είναι άπαραίτητον δμως νά είναι
και μεγαλύτερα τών 100 μέτρων. Ό πρωραίος φανός δέον νά είναι
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τοποθετηίμένος εις άπόστασιν έκ της πρώρας ουχί μεγαλυτέραν του
ενός τετάρτου του μήκους του πλοίου.
(β) Έ π ί πλοίου μήκους 20 μέτρων και άνω, οι πλευρικοί φανοί δέον νά
μη τοποθετώνται έμπροσθεν τών πρωραίων έφιστίων φανών. Οδτοι
δέον νά τοποθετώνται έπί ή πλησίον της πλευράς του πλοίου.
4. Λεπταμέρειαι προσδιορισμού' θέσεως τών ένδευκτιΐκών
'διευθύνσεως 'φανών, χρησιμοποιουμένων ιύπό αλιευτικών πλοίων,
βυθακόρων κ«1 πλοίων ασχολουμένων εις υποβρυχίους εργασίας :
(α) Ό ένίδεικτός φοα/ός της διευθύνσεως του οριζοντίου έικτάμοοτος
εργαλείων αλιευτικού πλοίου αλιεύοντος, ώς καθαρίζεται ύπό του
Κανόνος 26(γ)ι(ιι), δέον νά είναι τοποθετημένος έίς όριζοντίάν άπό
στασιν ουχί μικροτέραν τών 2 μέτρων και ουχί μεγαλυτέραν τών 6
μέτρων μακράν τών ορατών καθ1' δλον τον ορίζοντα δύο έρυθ'ρών
και λευκού1 φανών. Ό φανός οδτος,, δέον νά εΤναι τοποθετημένος
ουχί ύψηλότερον του όιρατου καθ1' δλον τόν ορίζοντα λευκού φανοΟ,
του καθοριζομένου ύπό του Κανόνος 26(γ) (ι) και ουχί χαμηλότερσν
τών πλευρικών φανών..
(β) Οι φανοί και σχήματα πλοίου ασχολουμένου εις εργασίας έκβαθύν
σεως ή υποβρυχίους τοιαύτας,, προς Ινδειξιν της πλευράς έπί της
όποιας υφίσταται έμπόδιον και της πλευράς έκ της όποιας εΐναι
ασφαλής ή διέλευσις,, ως καθορίζονται ύπό του Κανόνος 27(δ)|(ι)
και (ιι), δέον νά έχουν τήν μεγίστην πρακτικώς δυνατήν όριζοντίάν
άπόστασιν, ήτις έν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά είναι μικρότερα
τών 2 μέτρων, έκ τών φανών ή σχημάτων τών καθοριζομένων ύπό
του Κανόνος 27(β) (ι) και (ιι).
Έ ν ουδεμία περιπτώσει ό ανώτερος έκ τών φανών αυτών ή σχηιμάτων θά
ευρίσκεται εις μεγαλύτερον ϋψος του κατωτέρου τών τριών φανών ή σχηι
μάτων τών καθοριζομένων ύπό του Κανόνος 27(β);(ι) και (ιι).
5·. Πλαίσια πλευρικών φανών:
Οι πλευρικοί φανοί θά τοποθετώνται εντός πλαισίων χρώματος θαμπού
μέλανος (MATT), πληιρούντων τάς απαιτήσεις της παραγράφου 9 του πα
ρόντος Παραρτήματος. Προκειμένου περί φανού συν,δυάζοντος αμφότερους
τους πλευρικούς φανούς και φέροντος ά πλουν κοπακό,ρυφΌν νηιμάτιον και λίαν
μικροΟ εύρους διαχωριστικόν διάφραγμα,, μεταξύ πρασίνου και ερυθρού το
μέως, δέν εΐναι απαραίτητα τά εξωτερικά πλαίσια.
6. Σχήματα:
(α) Τά σχήματα δέον νά είναι μέλανα και μεγεθών ώς ακολούθως:,
(i) ή σφαίρα δέον νά Μχη διάμετρον ουχί μυκροτέροα/ τών 0,60 του
μέτρου"
(ii) ό κώνος δέον νά έχη διάμετρον βάσεως ουχί μικροτέραν τών
0,601 του μέτρου και ϋψους ίσον προς τήν διάμετρον αύτου'
(iii) ό κύλινδρος δέον νά έχη διάμετρον ουχί μικροτέραν τών 0,60
του μέτρου και ϋψος τό διπλάσιον της διαμέτρου αύτου'
(iv) τό ρομβοειδές σχήμα δέον νά άπατελήται έκ δύο κώνων, ώς
ορίζεται εις (ii) ανωτέρω, εχόντων κοινήν βάσιν.
(β)ι Ή κατακόρυφος άπόστασις μεταξύ τών σχηιμάτων δέον νά είναι
τουλάχιστον 1,5 μέτρον.
(γ); Έ π ί πλοίου μήκους κάτω τών 20 μέτρων δύνανται νά χρηισιμοποιη!
ίθουν σχήματα μιίκροτέρων διαστάσεων, άλλα αναλόγων του μεγέ
θους αύτου, άντυστοίχως δέ δύναται νά μειουται και ή μεταξύ των
άπόστασις.
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7. Προδιαγραφαί χρωμάτων δια τους φανούς:
Ό χρωματισμός απάντων των φανών ναυσιπλοΐας δέον νά πληιροΐ τά ακο
λουθία πρότυπα, άτινα ευρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής του δια
γράμματος του καθορισθέντος δι' £καστον χρώμα ύπό της ΔιεθνοΟς Επιτρο
πής Φωταγωγίας.
Τά δρια της περιοχής, δι' ^καστον χρώμα, δίδονται δια συντεταγμένων αϊ
όποΐαι είναι αϊ έξής:ι
(ϊ) Λευκόν
(Χ 0,525, 0,525, 0,452, 0,310, 0,310, 0,443
Ψ 0,382, 0,440, 0,440, 0,348, 0,283, 0,382
>(ii) Πράσινον
Χ 0,028, 0,009, 0,300, 0,203
Ψ 0,385, 0,723, 0,511, 0,356
(iii) Έιρυθρόν
Χ 0,680, 0,660, 0,735, 0,721
Ψ 0,320, 0,320, 0,265, 0,259
(ίν) Κίτρινον
Χ 0,612, 0,618, 0,575, 0,575
Ψ 0,382, 0,382, 0,425, 0,406
8. "Ενταισις τών φανών :
ι (α) Ή ελαχίστη φωτιστική έντασις τών φανών δέον νά υπολογίζεται διά
τής χρησιμοίποιήισεως τοΟ τύπου :
6

2

-D

1=3,43 Χ 10 Χ Τ Χ D Χ Κ
ένθα :Ι ιΐ = φωτιστική έντασις ε'ις κηρία ύπό συνθήικας λειτουργίας
7
Τ = αρχικός συντελειστής 2 Χ 10 διεθνών μονάδων φωτυσμοΟ
LUX,
0=Όακτίς όρατότητος (φωτιστική άπόστοοσις) του φανού εις
ναυτϋκά μίλια.
'Κ = ατμοσφαιρική ,μεταδοτικότης.
Διά τους καΘορισθέντας φανούς, ή τιμή του «)Κ» θά είναι 0,8 αντα
ποκρινόμενη εις μίαν μετεωρολογική ν ορατότητα περίπου 13 ναυτικών
μιλίων.
ι(β) Είίς τόν άκόίλουίθον πίνακα δίδεται επιλογή άριΒμητιΙκών στοιχείων
προερχομένη! από τόν τύπον :;
Άκτίς όιρατότητος (φωτιστική
άπόισταισις) του φανού
είς ναυτικά μίλια.
D

Φωτυστιΐκή' έντασις του φανοΟ
είς ικηρία διά ιΚ=0,8.
ιΐ

ϊ

0$

2
3
4
5
θ

4,3
12
27
52
94

Σημείωσις :

Ή μεγίστη φωτιστική Ιντασις τών φανών ναυσιπλοΐας δέον νά περιορίζεται προς
αποφυγήν υπερβολικής ακτινοβολίας.
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9. 'Οριζόντιοι Τομείς:
(α) (ι) Οι πλευρικοί φανοί, εις τάς κανονικάς θέσεις των έπι του πλοίου,
δέον δπως έχουν την έλαχίστη,ν άπαιτουμένην φωτιστικήν εντασιν προς τήν
κατεύθυνσιν της πρώρας. Ή φωτιστική εντασις δέον δπως έλαττοΟται, ίνα
κατάληξη είς πραγματικήν διακοπήν εκπομπής φωτός, μεταξύ 1° κ α ι 3°
πέραν των καθορισθέντων τομέων.
(ιι) Δ ι α τους φανούς τής κορώνης, τους έφιστίους φανούς καΐ δια τους
πλευριικούς φανούς μέχρι 22°,5 πρύμνηθεν του εγκαρσίου, ή ελαχίστη απαι
τουμένη εντασις δέον να διατηρήται υπεράνω του τόξου του ορίζοντος μέχρι
5° εντός των ορίων των τομέων, οΐτινες καθορίζονται ύπό του Κανόνος 21;
'Από 5°, εντός των καθοριζομένων τομέων, ή ίντασις δύναται νά έλαττοΟται
κατά 50% και μέχρι των καθοριζομένων ορίων. Ή έντασις δέον νά έλατ
τοΟται σταθερώς, ίνα κατάληξη είς πραγματικήν διακοπήν εκπομπής φωτός
πέραν τών καθορισθέντων ορίων ουχί περισσότερον των 5°.
(β) Φανοί ορατοί καθ1' δλον τόν ορίζοντα δέον νά είναι τοποθετηίμένοι
κατά τοιούτον τρόπον,, ώστε νά μή αποκρύπτονται ύπό των. Ιστών ή κατα
σκευών κατά γωνιακούς τομείς μεγαλύτερους τών 6°, εξαιρέσει τών φανών
αγκυροβολιάς, οί όποιοι δεν εΐναι άπαραίτητον δπως τοποθετούνται εις
πρακτικώς δυσχερές ηψος υπεράνω τοΟ σκάφους.
10. Κατακόρυφοι Τομείς:
(α) Οί κατακόρυφοι τομείς τών ηλεκτρικών φανών, εξαιρουμένων τών
φανών τών ιστιοφόρων πλοίων,, δέον νά διασφαλίζουν δτι:ΐ
(ί) τουλάχιστον ή ελαχίστη: απαιτουμένη; εντασις διατηρείται είς άπάσας
τάς γωνίας από 5° άνωθεν εως 5° κάτωθεν τοΟ οριζοντίου επιπέδου'
(Π) τουλάχιστον τό 60% τής ελαχίστης απαιτουμένης εντάσεως διατη
,ρεΐται από 7°,5 άνωθεν εως 7°,5 κάτωθεν του οριζοντίου επιπέδου.
(β) Εις τήν περίπτωσιν τών ιστιοφόρων πλοίων, οί κατακόρυφοι τομείς
τών ηλεκτρικών φανών δέον νά διασφαλίζουν δ τ ι :
(ΐ) τουλάχιστον ή ελαχίστη απαιτουμένη! έντασις διατηρείται εις άπάσας
τάς γωνίας από 5° άνωθι εως 5° κάτωθι του οριζοντίου επιπέδου,,
(ii) τουλάχιστον τό 50ί% τής ελαχίστης απαιτουμένης εντάσεως διατη
ρείται άπό 25° άνωθι εως 25° κάτωθι του οριζοντίου επιπέδου.,
(γ) Είς τήν περίπτωσιν' τών μή ηλεκτρικών φανών, αϊ παρουίσαι προδια
γραφαί δέον νά πληρούνται κατά τό δυνατόν πλησιέστερον.
11. "Εντασις μή ηλεκτρικών φανών:
Μή ηλεκτρικοί φανοί δέον νά πληρούν,, όσον είναι πρακτικώς δυνατόν, τάς
έλαχίστας απαιτήσεις περί φωτιστικής εντάσεως τάς καθοριζομένας ύπό του
πίνα.κος τής παραγράφου 8 του παρόντος Παραρτήματος.
12. Φανός εκτελέσεως χειρισμών:
'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τής παραγράφου 2(στ) τοΟ παρόντος Παραρ
τήματος, ό φανός εκτελέσεως χειρισμών, ό καθοριζόμενος ύπό τοΟ Κανόνος
34(β), δέον νά τοποθετήται επί του αύτου κατακόρυφου επιπέδου προς
πρώραν και προς πρύμνην μετά του έφιστίου ή τών έφιστίων .φανών, δπού
είναι πρακτικώς δυνατόν, τουλάχιστον είς ϋψος 2 μέτρων κατακορύφως υπε
ράνω του πρωραίου έφιστίου φανού,, νοουμένου δτι οδτος θά ευρίσκεται είς
ϋψος ουχί μικρότερον τών δύο μέτρων κατακορύφως άνωθεν ή κάτωθεν του
πρυμναίου έφιστίου φανού. 'Επί πλοίου φέροντος μόνον ενα έφίστιον φανόν,
ό φανός εκτελέσεως χειρισμών, έφ' δσον εΐναι έγκατεστηιμένος,, θά φέρεται
είς τό πλέον καταφανές μέρος και εις κατακόρυφον άπόστασιν ούχ,Ι μικρο
τέραν τών 2 μέτρων έικ τοΟ έφιστίου φανοΟ.
13. "Εγκρισις:
Ή κατασκευή τών φανών και σγη,μάτων και ή έγκατάστασις τών φανών
επί πλοίου θά πρέπει νά ίκανοποιή τήν άρμοδίαν αρχήν τής Χώρας, είς τ ά
νηολόγια τής όποιας είναι έγγεγραμμένον τό πλοΐον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, II
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΑΛΙΕΥΟΝΤΑ ΠΟΛΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
1. Γενικά:
Οί αναφερόμενοι εις το Παρόν Παράρτημα φανοί, εφ' δσον επιδεικνύονται
συμφωνως προς τάς απαιτήσεις του Κανόνος 26(δ), δέον νά τοποθετώνται
εις το πλέον καταφανές ση.μεΐον του πλοίου, θ α εύρίσκωνται ε'ις άπόστασιν
μεταξύ των τουλάχιστον 0,9 του μέτρου, αλλ' εις χαμηλότερον έπίπεδον των
φανών, οΐτινες καθορίζονται ύπό του Κανόνος 26(β) (ι) και (γ) (ι).. ΟΙ φανοί
δέον να είναι όρατοι κάθ' δλον τον ορίζοντα καΐ έξ αποστάσεως τουλάχιστον
ενός μιλίου, άλλα οπωσδήποτε μικροτέρας εκείνης, ήτις καθορίζεται ύπό των
παρόντων Κανόνων δια τα αλιευτικά πλοΐα.
2. Σήιματα πλοίων αλιευόντων 6ιά γρίπου :
(α) Πλοία αλιεύοντα διά γρίπου, έφ' σσον χρησιμοποιούν σύστημα συρό
μενον εις τον βυθόν ή τοιούτον ανοικτού πελάγους, δύνανται νά επι
δεικνύουν :
ι(ί) (οσάκις ρίπτουν τά δίκτυα των :
(δύο λευκούς φανούς επί 'κατακόρυφου γραμμής"
(ii) σσάκις σύρουν τά δίίκτυά των :
Μνα λευΐκόν φανόν ΰπερθεν ενός ερυθρού1 φανού επί κατακόρυ
φου γραμμής"
(iii) οσάκις το δίκτυον εχη ιέμπιλακή εις εμπόδιον :
'δύο ερυθρούς φανούς έπί κατακόρυφου γραμμής.
(β) "Εκαστον έκ των αλιευόντων εις ζεύγος διά γρίπου πλοΐον δύναται
νά έπίδεικνύη :
(i) κατά τήν νύκτα, προβολέα κατευθυνό'μενον προς τά εμπρός και
ΐπρός τήν κατεύθυνσιν του ετέρου πλοίου έκ του ζεύγους"1
(ϋ) οσάκις ρίπτουν ή σύρουν τά δίίκτυά των, ή οσάκις τά δίίκτυά
των έχουν έμπλακή ε'ις εμπόδιον, τους έν παραγράφω (2) (α)
ανωτέρω καθοριζόμενους φανούς.
3. Σήματα πλοίων αλιευόντων διά δικτύων επιφανείας :
Πλοΐα αλιεύοντα διά συστήματος δικτύων επιφανείας δύνανται νά επιδει
κνύουν δύο κίτρινους φανούς επί κατακόρυφου γραμμής. ΟΙ φανοί ούτοι δέον
νά άνοίλάμίπουν έναλλακτικώς ανά δευ'τερόιλιεπτον καΐ μετά τής αυτής διαρ
κείας αναλαμπής και διακοπής. Οι φανοί ούτοι δύνανται νά έίπίδεικνύωνται
μόνον οσάκις το πλοΐον δυσχεραίνεται λόγω του αλιευτικού έξαρτισμου του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
1. Σειρήνες :
(α) Συχνότητες και άκτίς άκουστικότητος :>
Ή βασική συχνότης τοΰ σήματος δέον νά κείται εντός των ορίων
70700ΗΖ.
Ή άκτίς άκουστικότητος τοΰ σήματος τής σειρήνος θά ύπολογίζηται
ίβάσει των συχνοτήτων εκείνων, αϊ όποΐαι δύνανται νά περιλάβουν τήν
/βασικήν καΐ/ή μίαν ή περισσοτέρας ύψηιλοτέρας συχνότητας αί όποΐαι
• ικεΐνται εντός τής άκτΐνος 180—700ΗΖ (± 1%) και ort όποΐαι εξασφαλίζουν
τά επίπεδα ηχητικής πιέσεως τά καθοριζόμενα ύπό τής κατωτέρω παρα
γράφου 1 ( γ ) .
(β) "Ορια βασικών συχνοτήτων :
Προς έξασφάλισιν ευρείας ποικιλίας χαρακτηριστικών σειρήνος, ή βα
σική συχνότης μιας σειρήνος δέον νά κείται μεταξύ τών ακολούθων ορίων :
i(i) 70 — 200 HZ, διά τΐλοϊον μήκους 200 μέτρων καΐ άνω'
(ii) 130 — 350 HZ, διά πλοΐον μήκους 75 εως 200 μέτρων"
(iii) 250 — 700 HZ, »διά πλοΐον μήκους μικρότερου τών 75 μέτρων.
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'(γ) "Εντοκης ηχητικού! σήματος και
ΙάκτΙς άκουοτικότητος :
(Σειρήν έγίκατειστηιμένη έπί πλοίου θα παράγη, προς τόν σκοπόν άίτσδό
ίσεως της μεγίστης εντάσεως αυτής και ειίς άπόστασιν 1 ιμέτρου άπό αυτήν,
ίήχητυκήν πίεισιν επιπέδου τουλάχιστον ίσου προς 1/3 ζώνης όίκτάβας εντός
της άκτΐνος συχνοτήτων 180Μ700 ΗΖ ( ± 1%), ουχί μικροτέραν των ανα
λόγων αριθμών οΐτινες δίδονται ε'ις τόν κατωτέρω πίνακα.
Μηικος πλοίου
εΐΐς /μέτρα

*Βιτ&ιτ€βον 1 β ζώνης οκτάβας ειΐς τό
r ; μ έ τ .ρ 0 ν ,εΐς DECIBEL (DB)
5
2
έκπεψραισμένον εΐΐς 2X110 ιΝ/ιμ .

' Α Ι κ τ 1 ζ *κουοτι
κοτητος εις
ναυτιΐκά ιμίλια.

200 ή ανω
75 εως 200
20 έως 75
κάτω των 20

149
ί138
130
120

2.0
15
1.0
0.5

Ή άκτϊς άκουοτυκότητος του ανωτέρω πίναΐκος δίδεται πληιραφοριαΐκώς και
αντιστοιχεί κατά προσέγγισιν προς τήν άπόστασιν, είς τήν οποίαν ή σιειρήν
δύναται νά άκουΐσθή έ'ττί της προς πρωραν νοητής γρα>μμής αύτης καΐ μετά
πιθανότητος 90% ύπό συνθήίκας άπνοιας έπί πλοίου έχοντος μέσον έπίίπεδον
θορύβων περιβάλλοντος είς τά σηιμεΐα ακροάσεως (λαμβανόιμενον δτι είναι
68 DB είς τήν ζώνη ν οκτάβας συγκεντρουμένην ε'Ις 250 ΗΖ καΐ 63DB είς τήν
ζώνην οκτάβας συγκεντρουμένην εις 500 ΗΖ).
Έ ν τη πράξει, ή άπάστασις μέχρι της οποίας μία σειρήν δύναται ν' άκουσθή
ποϋκί/λλει εις τό Ιπαίκρον καΐ εξαρτάται αύιστηιρώς έκ των καιρυκών συνθηΐκών.
ΑΊ τίμαί, α'ι δποΐαι δίδονται, δύνανται νά θεωρηθούν ώς άντιπροοωίπευτιΐκαί,
πλην 8>μως, υπό συνίθήίκας Ισχυρού άνεμου ή Ιέπιπέδου υπερβολικά υψηλού
θορύβου έίς τά σηιμεΐα ακροάσεως, ή άπόστασις δύναται νά έλαττωθή μεγάλως.
(δ) (Κατά ικατεύθυνσιν 'ικανότητες :
Τό έπίπεδον της ηχητικής πιέσεως κατευθυντηρίου σειρήνος δέον νά μή
είναι μεγαλύτερον των 4 DB κάτω του επιπέδου της ηχητικής πιέσεως
ΙέίπΙ του άξονος προς οίοηΛδήΙποτε κατεύθυνσιν είς τό όρίζόντιον έπίπεδον
εντός ± 45 μοιρών άπό του άξονος. Τό έπίπεδον ηχητικής πιέσεως προς
οιανδήποτε έτέραν κατεύθυνσιν εις τό όρίζόντιον έπίπεδον δέον νά ιμή είναι
Ιμεγαλύτ&ρον του 10 DB κάτω του επιπέδου ηχητικής πιέσεως επί του
άξονος, ούτως ώιστε ή ιάκτίς είς οιανδήποτε κατεύθυνσιν νά εΐναι τουλά
χιστον τό ή'μισυ της άκτΐνος έπί του προς πρωραν άξονος. Τό έπίπεδον
ηχητικής πιέσεως θά μετράται εΐ'ις τό έν λόγω 1 /3 ζώνης οκτάβας ήτις
καθορίζει τήν άκτΐνα άκουιστίκότητος.
(ε) Τοποθέτησις των σειρήνων :■
"Οσάκις πρόκειται νά χρησιμοίποιηθή μία κατευθυνόμενη σειρήν, ήτις
θά είναι και ή μόνη σειρήν έν τω πλοίω, δέον νά έγικάθίιστοτται είς τρόπον
ώ^στε ή μεγίστη έΎτασις αυτής νά κατευθύνεται κατ* ευθείαν έ'μιπρός.
Ή σειρήν δέον νά τοίποθετήται εις, δσον είναι πραίκτικώς δυνατόν, ύψη
λότερον σηιμεΐον έν τω πλοίω, ποός τόν σκοπόν δπως περιορισθή ή παρείμ
βολή ήχους έξ εμποδίων καΐ επίσης έλαττωθή ό κίνδυνος προκλήσεως
ιάτυχηιμάτων ακοής είς πρόισωίπα. Τό έπίπεδον της ηχητικής πιέσεως σή
ματος έκπεμπο'μένου ύπό πλοίου είς τά σημεία ακροάσεως αύτου δέον
νά ,μή ύπερβαίνη τά 110 DB (Α) και έφ' δσον τοΟτο είναι πράκτιΐκώς
δυνατόν δέν θά πρέπει νά ύπερβαίνη τά 100 (DB)1 (Α),
(στ). Τοποθέτησις περισσοτέρων τής μιας σειρήνων:
Έ ά ν έ^χουν τοποθετηθή επί πλοίου σειρήνες είς άπόστασιν μεταξύ των
μεγαλυτέραν των 100 μέτρων, θά πρέπει νά έχη ληιφθή πρόνοια ώστε
αδται νά μή ήχουν ταυτοχρόνως.
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'(ζ) Συστήμοπα συνδεδυασμένων σειρήνων :'
Έάν, έκ της υπάρξεως εμποδίων, τό ήχητικόν πεδίον μιας μόνης σει
ρήνος ή μιας Ιέικ των αναφερομένων έν τη παραγράφω 1 (στ) ανωτέρω
σειρήνων, είναι πιθανόν να εχη μίαν ζώνην εξαιρετικώς ήλαττωμένου επι
πέδου εκπομπής σήματος, συνίσταται ή έγΙκατάστασις συστήματος συνδε
δυασμένων σειρήνων ε'ις τρόπον ώστε να άποψεύγηται ή έίλαττωισις αυτή.
Δ ι α τους σκοπούς τών παρόντων Κανονισμών, τό σύστημα συνδεδυασμένων
σειρήνων θεωρείται ώς μ ί α σειρήν.
Αϊ σειρήνες συνδεδυασμένου συστήματος θά τοποθετώνται εΐ'ις άπόστασιν με
ταξύ των ουχί μεγαλυτέραν τών 100 μέτρων και θά λαμβάνηται πρόνοια ώστε
να ήχοΰν ταυτοχρόνως. Ή συ^νότης μιας οιασδήποτε τών σειρήνων θά διαφέ
ρη τών συχνοτήτων τών λοιπών τουλάχιστον κατά 10 ΗΖ.
2. Κώδων ή ικύμβαλον :
(α) "Εντασις του σήματος :
ΐΚώδων ή κύμβαλον ή έτερα συσκευή, έχουσα παρόμοια ήχητιΐκά χαρα
κτηριστικά, δέον νά παράγη έπίπεδον ηχητικής πιέσεως ουχί μϋκρότερον
τών 110 DB εις άπόστασιν ενός μέτρου.
(β) Καταοΐκευή :
ίΚώ'δωνες ,και κύμβαλα δέον νά κατασκευάζωνται υπό ανθεκτικού ε'Ις
την όξείδωσιν ύλικου και νά σχεδιάζονται ε(ίς τρόπον ώιστε νά δίδουν κα
θαρόν τόνσν. Ή διάμετρος του στομίου του κώδωνος δεν θά εΐναι μικρό
τερα τών 300 χλστμ. διά πλοία μή'κους μεγαλυτέρου τών 20 μέτρων, και
τών 200 χλστμ. διά πλοία μήκους άπό 12 εως 20 μέτρων. "Ενθα εΐναι πρα
κτικώς δυνατόν, συνιστάται μηχανοκίνητος κρουσις του κώδωνος, ΐνα
έξασφαλίζηται σταθερά ισχύς, χειροκίνητος δμως χειρισμός θά γίνεται
άποσ&κτός. Ή μάζα του κρουστήρος δέον νά μη εΐναι μικρότερα του 3%
της μάζης του κώδωνος.
3. "Εγκρισις :
Ή κατασκευή τών μέσων παραγωγής ηχητικών σημάτων, ή άπόιδοσις αυτών
και ή έγκατάστασίς των έπί του πλοίου δέον νά ίκανοποιή τήν άρμοδίαν 'Αρχήν
της Χώρας ε'ίς τ ά νηολόγια τής οποίας εΐναι έγγεγραμμένον τό πλοΐον.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I V
Σ Η Μ Α Τ Α ΚΙιΝΔΥΝΟΥ
1. Τά ακόλουθα σήματα, χρησιμοποιούμενα ή έπιδεικνυόμενα ομού* ή κεχω
ρισμένως, σημαίνουν κίνδυνον και ανάγκην βοηθείας :
(α) πυροβολισμός ή έτερον έκρηκτικόν σήμα ρίπτόμενον κατά διαλείμ
μ α τ α περίπου ενός πρώτου λεπτού"
(β) συνεχής ή'χος παραγόμενος 6φ' οιασδήποτε συσκευής σημάτων όμί
( γ ) σκυταλίδες ή βολίδες έκτοξεύουσαι ερυθρούς αστέρας και πυροδο
τούμεναι διαδοχικώς κατά βραχέα χρονικά διαλείμματα"
('δ) σήμα έΚπεμπόμενον ράδιοτηλεγραφικώς ή δι' οιουδήποτε έτερου συ
στήματος σηματοδοσίας, συνιστάμενον έκ τής ομάδος . . . — . . . (SOS)
του κωδικός MORSE.
(ε) σήμα έκπεμπόμενον ράδιοτηλεφωνικώς, συνιστάμενον έκ της λέξεως
"MAYDAY".
(στ) τό σήμα κινδύνου Ν. Q. του Διεθνούς Κωδικός Σ η μ ά τ ω ν
(ζ) σήμα άποτελούμενον άπό τετράγωνον σημαίαν, εχουσαν άνωθεν ή. κά
τωθεν μίαν σφαΐραν ή οιονδήποτε έτερον άντικείμενον όμοιάζον προς
σφαΐραν'
(η) φλόγες έπί του πλοίου (ώς αϊ παραγόμεναι έκ καιομένου βυτίου πίσ
σης, πετρελαίου κλπ.)'
(θ) σκυταλίς μετ' αλεξιπτώτου παράγουσα ερυθρό ν φώς ή πυρσός χειρός
ερυθρού φωτός*
(ι) σήμα καπνού άναπέμποντος ποσότητα καπνού πορτοκαλοχρόου"
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(ια) 'βραδεία, κατ' επανάληψιν, ϋψωσις καΐ χαμήλωσις των βραχιόνων εκ
τεταμένων εις έκατέρας πλευράς'
(ιβ) τό σήμα συνεγέρσεως διά του ασυρμάτου"
(ιγ) τό σήμα συνεγέρσεως διά του ραδιοτηλεφώνου'
. (ιο) σήματα 'εκπεμπόμενα ύπό ραδιοσημαντήρων εντοπισμού θέσεως κιν
ιδύνου.
2. 'Απαγορεύεται ή χρήσις ή ή έιπίδειξις οιουδήποτε εκ τών ανωτέρω σημά
των δι' έτερον άκοπόν, πλην της σημάνσεως κινδύνου και ανάγκης βοηθείας, ώς
έπ&σης 'καΐ ή χρήσις ετέρων σημάτων, άτινα δύνανται να συγχέωνται προς οιον
δήποτε έκ τών ανωτέρω σημάτων.
3. Εφιστάται ή προσοχή επί τών συναφών μερών του Διεθνούς Κώδυκος Ση
μάτων, του Εγχειριδίου Έρεύνης καΐ Διασώσεως Εμπορικών Πλοίων και τών
ακολούθων σημάτων ν
(α) πορτοίκαλοχρόου τεμαχίου οθόνης μετά μέλανος τετραγώνου και κύ
κλου ή έτερου καταλλήλου συμβόλου (δι' άναγνώρισιν άπό αέρος),
(β) σημειωτοΟ διά βαφής.
Προσάρτημα 2.
ΨΗΦΙΣΜΑ V
Η ΔΙΑΣίΚΕΨΙΣ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΣΑ τήν ανάγκην συμμετοχής απάντων τών Συμβαλλομένων
Μερών ε'ις τήν Σύμβασιν επί τών Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγ
κρούσεων έν θαλασσή, 1972, είς τήν διαδικασίαν τροποποιήσεως της Συμβά
σεως ταύτης,
'"
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΣΑ τήν ανάγκην συμμετοχής εις τήν διαδι
κασίαν ταύτην τών Συμβαλλομένων Μερών, τά όποια δέν εΐναι Μέλη τόΟ Δια
κυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού, δτε επιχειρείται ή
μελέτη τροποποιήσεων ύπό της Συνελεύσεως του 'Οργανισμού,
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΥιΓ? ΟΨΓΝ δτι δύναται νά ληφθή μέριμνα ύπό του 'Οργα
νισμού, διά τοιαύτη ν συμμετοχήν Χωρών, αί όποΐαι 'δεν είναι Μέλη του 'Οργα
νισμού,
..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως συστήση εις τήν Συνέλευσιν τήν πρόβλεψιν συμμετοχής
μετά διικαιώιματος ψήφου, απάντων τών Συμβαλλομένων Μερών ε'Ις τήν Σύμ
βασιν, περιλαμβανομένων καί εκείνων, τά όποια δεν είναι Μέλη του 'Οργα
νισμού, δτε θέματα άφορώντα είς τροποποίησιν τών Διεθνών Κανονισμών προς
' Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή, 1972, μελετώνται ύπό τής Συνελεύσεως
του 'Οργανισμού.
Προσάρτημα 3.
ΨΗΦΙΣΜΑ II
Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ,
ΕΝ ΕΠΙ ΓΝΩΣΕ Ι τής ανάγκης και εγκαίρου θέσεως έν ίσχύϊ της Συμβά
σεως επί τών Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασ
σή 1972,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, δίπως συστήση είς τάς Χώρας, αί όποΐαι προτίθενται νά με
τάσχουν ώς Μέρη της Συμβάσεως, νά :
(1) !Καταθέσουν τά 'έγγραφα επικυρώσεως, εγκρίσεως, αποδοχής, ή
προσχωρήσεως των εις δσον τό δυνατόν εγκαιρον ήμερομηνίαν.
(2) 'Εάν δέν έχουν κοττάθέσει τοιαύτα Μγγραφα πρό της 31ης Δεκεμβρίου
1973, παράσχουν εΐις τον Γενικόν Γραμματέα του ΔιακυβερνητϋκοΟ
'Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού, ουχί άργότερον τής ημε
ρομηνίας ταύτης, ενδειξίν τίνα περί τής περιόδου, εντός της οποίας
προτίθενται δτι θά δυνηθούν νά πράξουν ούτω.
Έτυπώθη Ιέν τφ Τυπογραφε(ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, £ν Λευκωσία.

