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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1818 της 19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμβάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγ

κρούσεων έν Θαλασσή τοϋ 1972 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 66 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ 
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥ
ΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοπτικός 

Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή του τιτλο^ 
1972 (Κυρωτικός), και περί Συναφών θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1982 και θα άναγινώσκηται δμοϋ μετά τών περί της Συμ
βάσεως, περί Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν 
θαλασσή του 1972 (Κυρωτικών) και περί Συναφών θεμάτων Νόμων 
του 1980 και 1981 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός ΐ8τοΰΐ980 
νόμος»), και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 8τοθΐ98ΐ_. 
όμου ώς οί περί της Συμβάσεως περί Διεθνών Κανονισμών προς 
'Αποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλασσή του 1972 (Κυρωτικοί) και 
περί Συναφών θεμάτων Νόμοι του 1980 εως 1982. 

2. Αϊ υπό της Συνελεύσεως του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμ- κύρωσις 
βουλευτικού 'Οργανισμού υίοθετηθεΐσαι κατά τήν 19ην Νοεμβρίου, Τροπο-
1981 τροποποιήσεις τών Διεθνών Κανονισμών προς 'Αποφυγήν Συγ- ^ ^ " g a . 
κρούσεων έν θαλασσή του 1972, ώς αύται εκτίθενται έν τω άγγλικώ σεως-

πρωτοτυπώ εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει εις π [ ν α ξ 
τήν έλληνικήν εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος, διά του παρόντος πρώτον 
κυρουνται : Μέρος. 

Δεύτερον 
Μέρος. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το ε'ις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 

(787) 
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Π Ι Ν Α Ξ 
ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 

("Αρθρον 2) 
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL REGULATIONS 

FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 

1. Rule 1(c) 
Amend to read : 
" (c) Nothing in tJhese 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, shapes or whistle 
signals for ships of war and vessels proceeding under convoy, 
or with respect to additional station or signal lights or shapes 
for fishing vessels engaged in fishing as a fleet. These addi
tional station or signal lights, shapes or whistle signals shall, 
•so far as possible, be such that they cannot be mistaken for 
any light, shape or signal authorized elsewhere under these 
Rules. ". 

2. Rule 3(g) 
Replace the sentence immediately before subparagraphs (i) to (vi) 
by the following : ' 
" The term ' vessels restricted in their ability to manoeuvre' shall 
include but not be limited to : ". 

3. Rule 3(g)(v) 
Replace the word "minesweeping" by the word "mineclearance". 

4. Rule 10(fo)(iii) 
Replace, the words " when joining or leaving from the s i d e " by 
the words " when joining or leaving from either side". 

5. Rule 10(d) 
Add the following sentence to the present text: 
" However, vessels of less than 20 metres in length and sailing 
vessels may under all circumstances use inshore traffic zones" . 

6. Rule 10(e) 
Amend to read : 
" (e) A vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or 

leaving a lane shall not normally enter ". 
7. Rule 10(k) 

Add the following new paragraph : 
" (k) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged 

in an operation for the maintenance of safety of navigation in 
a traffic separation scheme is exempted from complying with 
this Rule to the extent necessary to carry out the operation:". 

8. Rule 10(1) 
Add the following new paragraph : 
" (1) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged 

in an operation for the laying, servicing or picking up of a 
submarine cable, within a traffic as a separation scheme, 
is exempted from complying with this Rule to the extent 
necessary to carry out the operation.".  ■ 

9. Rule 13(a) 
Amend to read : 

" (a) Notwithstanding anything contained in the Rules of P a r t B, 
Sections I and II ". 
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10. Rule 22(d) 
Add a new paragraph : 

" (d) In inconspicuous, partly submerged vessels or objects being 
towed : 
— a white allround light, 3 miles". 

11. Rule 23(c) 
Amend to read: 

" (c) (i) A powerdriven vessel of less man 12 metres in length 
may in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) of this 
Rule exhibit an allround white light and sidelights ; 

(ii) a powerdriven of less than 7 metres in length whose maxi
mum speed does not exceed 7 knots may in lieu of the 
lights prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an 
allround white light and shall, if practicable, also exhibit 
sidelights ; 

(Hi) the masthead light or allaround white light on a power
driven vessel of less than 12 metres in length may be dis
placed from the fore and aft centreline of the vessel if 
centreline fitting is not practicable, provided that the side
lights are combined in one lantern Which shall be carried 
on the fore and aft centreline of the vessel or located as 
nearly as practicable in the same fore and aft line as the 
masthead light or .the allround white light". 

12. Rule 24(a)(i) and (e)(i) 
Insert "or (a)(ii)" after "in Rule 23(a)(i)" and delete "forward". 

13. Rule 24(d) 
Replace the words " paragraphs (a) and (c)" in the first line by 
the words " paragraph. (a) or (c) ". 

14. Rule 24(e) 
Amend the leadin sentence to read : 
" A vessel or object being towed, other than those mentioned in 
paragraph (g) of this Rule, shall exhibit " : 

15. Rule 24(g) 
Insert the following new paragraph^) : 

" (g) An inconspicuous, partly submerged vessel or object, or 
combination of such vessels or objects being towed, shall 
exhibit: 

(i) if it is less than 25 metres in breadth, one allround 
white light at or near the forward end and one at or 
near the after end except that dracones need not exhibit 
a light at or near the forward end ; 

(ii) if it is 25 metres or more in breadth, two additional 
allround white lights at or near the extremities of its 
breadth ; 

(iii) if it exceeds 100 metres in length, additional allround 
white lights between the lights prescribed in subpara
graphs (i) and (ii) so that the distance between the 
lights shall not exceed 100 metres ; 

(iv) a diamond shape at or near the aftermost extremity 
of the last vessel or object being towed and if the 
length of the tow exceeds 200 metres an additional 
diamond shape where it can best be seen and located 
as far forward as is practicable". 
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Rule 24(h) 
16. Reletter existing paragraph (g), which becomes paragraph (h), 

and amend it to read: 
" (h) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel 

or object being towed to exhibit the lights or shapes prescribed 
in paragraph (e) or i(g) of this Rule, all possible measures 
shall be taken to light the vessel or object towed or at least 
to indicate the presence of such vessel or object". 

17. Rule 24(1) 
Add the following new paragraph : 

" (i) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel 
mot normally engaged in towing operations to display the 
lights prescribed in paragraph (a) or (e) of this Rule, such 
vessel shall not be required to exhibit those lights when en
gaged in towing another vessel in distress or otherwise in need 
of assistance. All possible measures shall be taken to indicate 
the nature of the relationship between the towing vessel and 
the vessel being towed as authorized by Rule 36, in particular 
by illuminating the towline". 

18. Rule 25(b) 
Amend "12 metres " to read " 20 metres ". 

19. Rule 27(b) (preamble) 
Replace the word " minesweeping " by the word " mineclearance " 
in the first sentence. 

20. Rule 27!(b)(iii) 
Replace the words "masthead lights" by the words "a masthead 
light or lights ". 

21. Rule 27(c) 
Amend to read: 
" A power^driven vessel engaged in a towing operation such as 
severely restricts the towing vessel and her tow in 4heir ability 
to deviate from their course shall, in addition to the lights or 
shapes prescribed in Rule 24(a), exhibit the lights or shapes 
prescribed in subparagraphs (b)(1) and (ii) of this Rule ". 

22. Rule 27(d) 
— Replace the words " paragraph (b)" by the words " subpara

graphs (b)(i), (ii) and (in)" ; 
— delete existing subparagraph (iii); 
— renumber existing subparagraph (iv) which becomes (iii) and 

amend it to read : 
"(iii) when at anchor, the lights or shapes prescribed in this 

paragraph instead of the lights or shape prescribed in 
Rule 30". 

23. Rule 27(e) 
Amend to read : 

" (e) Whenever the size of a vessel engaged in driving operations 
makes it impracticable to exhibit all lights and shapes pres
cribed in paragraph (d) of this Rule, the following shall be 
exhibited :* 

(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; 



791 Ν. 66/82 

(Μ) a rigid replica of the International Code flag "A" not 
less than 1 metre in height. Measures shall be taken 
to ensure its all-round visibility". 

24. Rule 27(f) 
Amend to read: 
" A vessel engaged in mineclearanee operations shall in addition 
to the lights prescribed for a power-driven vessel in Rule 23 or to 
the lights or shape prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 
as appropriate, exhibit three all-round green lights or three balls. 
One of these lights or shapes shall be exhibited 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 

. . within 1000 metres of the mineclearanee vessel". 
25. Rule 27(g)' 

Amend to read : 
"(g) Vessels of less than 12 metres in length, except those engaged 

in diving operations, shall not be required to exhibit the 
lights and shapes prescribed in this Rule". 

26. Rule 29(a)(iii) 
Amend to read: 

"(a)(hi) When at anchor, in addition to the lights prescribed in 
sub-paragraph (i), the light, lights or shape prescribed in Rule 
30 for vessels at anchor". 

27. Rule 30(e) ' 
Delete " or aground " and amend " shapes prescribed in paragraphs 
(a), (b) or (d) of this Rule" to read : 
"shape prescribed in paragraphs (a) and (b) of this Rule". 

28. Rule 30(f) 
Add the following new paragraph : 

"(f) A vessel of less than 12 metres in length, when aground, shall 
not be required to exhibit the lights or shapes prescribed in 
sub-paragraphs (d) (i) and (ii) of this Rule". 

29. Rule 33(a) 
In the last line replace " required " by " prescribed ". 

30. Rule 34(b)(iii) 
Add " to these Regulations " after the words " Annex I " . 

31. Rule 35(d) 
Insert a new paragraph (d) and re-letter existing paragraphs (d) 
to (i) which become (e) to (j), as appropriate: 

" (d) A vessel engaged in fishing, when at anchor, and a> vessel 
restricted in her ability to manoeuvre when carrying out her 
work at anchor, shall instead of the signals prescribed in 
paragraph (g) of this Rule sound the signal prescribed in 
paragraph (c) of this Rule". 

32. Rule 36 
Add the following at the end of, the present text: , 
" Any light to attract the attention of another vessel shall be such 
that it cannot be mistaken for any aid to navigation. For the 
purpose of this Rule the use of high intensity intermittent or 
revolving lights, such as strobe lights, shall be* avoided". 

33. Rule 37 
Replace the word " prescribed " by " described ". 
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34. Rule 38 
Insert " to these Regulations " after the words " Annex I " in para
graphs (d) I (i), (e), (f) and after the words " Annex I I I " in 
paragraph (g). 

35. Rule 38(h) 
Add the following new paragraph : 

" (h) The rspositioniing of allround lights resulting from the pres
cription of Section 9('b) of Annex I to these Regulations, 
permanent exemption ". 

36. Annex I, Section 1 
Add the following sentence to the present text of the definition : 
" This height shall be measured from the position vertically beneath 
the location of the light". 

37. Annex I, Section 2(e) 
Amend to read as follows: 
" One of the two or three masthead lights prescribed for a power
driven vessel when engaged in towing or pushing another vessel 
shall be placed in the same position as either the forward masthead 
light or the after masthead light; provided that, if carried on 
the aftermast, the lowest after masthead light shall be at least 
4.5 metres vertically higher than the forward masthead light". 

38. Annex I, Section 2(f) 
Amend to read : 
"(f) (i) The masthead light or lights prescribed in Rule 23(a) shall 

be so placed as to be above and clear of all other lights 
and obstructions except as described in subparagraph (ii). 

(ii) When it is impracticable to carry the allround lights 
prescribed by Rule 27(b)(i) or Rule 28 below the masthead 
lights, they may be carried above the after masthead light(s) 
or vertically in between the forward masthead light(s) and 
after masthead light(s), provided that in the latter case the 
requirement of Section 3(c) of this Annex shall be complied 
with". 

39. Annex I, Section 2(i)(i) 
Replace all words of this subparagraph after the word "required" 
in the penultimate line by the following : 
"be placed at a height of not less than 4 metres above the hull". 

40. Annex I, Seotion 2(i)(ii) 
Replace all words of this subparagraph after the word "required" 
in the penultimate line by the following: 
"be placed at a height of not less than 2 metres above the hull". 

41. Annex I, Section 2(j) 
Delete "fishing" before "vessel". 

42. Annex I, Section 2(k) 
Insert "prescribed in Rule 30(a)(i)" between "light" and "when two 
are carried". 
Replace all words after "shall" in the second sentence by "be placed 
at a height of not less than 6 metres above the hull". 

43. Annex I, Section 3(b) 
In the first line replace "On a vessel" by "On a powerdriven 
vessel". 
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44. Annex I, Section 3(e) 
Add the following new paragraph : . . . 

"(c) When the lights prescribed in Rule 27(b)(i) or Rule 28 are 
placed vertically between the forward masthead light(s) and the 
after masthead light(s) these allround lights shall be placed at 
a horizontal distance of not less than 2 metres from the fore 
and aft centreline of the vessel in the athwartship direction". 

45. Annex I, Section 5 .  . ·  ' 
;. Insert in the first line after "The sidelights" the words "of vessels 

of 20 metres or more in length" and add the following sentence 
. after" the first sentence:·'·.·; 

"Oh. vessels of less than 20 metres in length the.: sidelights, if 
necessary to meet the requirements of Section 9 of this Annex, shall 

"'": be fitted "with: inboard matt black screens". 
46. Annex I, Section 8 

Add the following sentence to the Note at the end of this section : 
"This shall not be achieved by a variable, control of the luminous 

...."intensity". 
47. Annex I, Section 9(a)(i) 

Replace "must" by "shall". 
48. Annex I, Section 9(a)(ii), last line 

Replace "limits" by "sectors". 
49. Annex I, Section 9(b) 

Insert "prescribed in Rule 30" between "lights" and, "which need 
not be....". 

50. Annex I, Section 10(a) and (b) 
Insert "as fitted" after "electric lights" in the introductory sentences 
of Section 10(a) and (b). 

51. Annex I, Section 13 
Amend to read as follows : 
"The construction of lights and shapes and the installation of lights 
on board the vessel shall be to the satisfaction of the appropriate 
authority of the State whose flag the vessel is entitled to fly". 

52. Annex III, Section 1(d) 
Replace "4dB below the sound, pressure" by 4dB below the pre
scribed sound pressure" and replace "lOdB below the sound 
pressure" by "lOdB below the prescribed sound pressure". 

53. Annex III, Section 2(a) 
Replace the words "1 metre" by the words "a distance of 1 metre 
from it". 

54. Annex III, Section 2(b) . . 
Amend the second sentence to read : 
"the diameter of the mouth of the bell shall be not less than 300 mm 
for vessels of 20 metres or more in length, and shall be not less than 
200 mm for vessels of 12m or more but of less than 20 metres in 
length". 

55. Annex III, Section 3 
Replace "the State where the vessel is registered" by "the State 
whose flag the vessel is entitled to fly". 

56. Rule 35(b) (French text) 
Insert "a propulsion mecanique" between "navire" and "faisant 
route". 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣι 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙ ΣίΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ, 1972 

1. Κανών 1 (y)\ 
Τροποποιείται ώστε να έ'χη ώς ακολούθως: 

«(γ) Ουδεμία διάταξις τών παρόντων Κανόνων θα έμποδίζη την 
ίέφαριμογήν ειδικών κανόνων θεισπιζομένων ύπό της Κυβερ
νήσεως οιουδήποτε Κράτους άναφορικώς προς επιπρόσθε
τους φανούς θέσεως ή ση'ματο'δοτήσεως, επιπρόσθετα σχή
ιματα ή ηχητικά δια σειρήνας σήματα τών πολεμικών πλοίων 
και τών έν νηοπομπή πλεόντων πλοίων, ή άναφορικώς προς 
(επιπρόσθετους φανούς θέσεως ή ση;ματσδοτήσεως ή επιπρό
σθετα σχήίματα τών αλιευτικών σκαφών ασχολουμένων εις 
κατά στολίσκους άλιείαν. Οι έν λόγω επιπρόσθετοι φανοί 
θέσεως ή σηίματοδοτή'σεως, τά σχήματα ή τά ηχητικά διά 
σειρήνος σήματα θά είναι·, καθ' όσον είναι δυνατόν, τοιαύτα 
ώστε νά μη δύνανται νά εκληφθούν εκ λάθους ώς φανός, 
ίσχή'μα ή σήιμα καθ ιερού μενον άλλαχοΰ ύπό τών παρόντων 
■Κανόνων.». 

2. Κανών 3(5)1 
Ή αμέσως προ τών υποπαραγράφων (ι) εως (νι) πρότασις αντι
καθίσταται διά τής ακολούθου: 
«Ό δρος 'πλοΐον περιωρισμένης ικανότητος χειρισμών' περιλαμ
βάνει μεν άλλα δεν περιορίζεται εις:» 

3. Κανών 3(ζ) (ν) 
Ή λέξις «ναρκαλιείας» αντικαθίσταται διά τών λέξεων «εκκαθα
ρίσεως ναρκοπεδίου». 

4. Κανών 10(β)(ιιι)| 
Αί λέξεις «οσάκις εισέρχεται ή εξέρχεται από τήν. πλευράν» αντι
καθίστανται διά τών λέξεων «οσάκις εισέρχεται ή εξέρχεται έξ 
έικατέρας πλευράς». 

5. Κανών 10(!δ)ι 
Ή ακόλουθος πρότοοσις προστίθεται ε'ις το παρόν κείμενον: «'Εν
τούτοις, πλοία μήκους μικρότερου τών 20 μέτρων και ιστιοφόρα 
πλοία δύνανται υπό οιασδήποτε περιστάσεως νά χρησιμοποιούν 
παράκτιους ζώνας κυκλοφορίας». 

6. Κανών 10(ε)| 
Τροποποιείται ώστε νά εχη ώς ακολούθως: 
«(ε) Παν πλοΐον, εξαιρέσει πλοίου διασταυρουντος, ή πλοίου 
ε'ισερχομένου ή εξερχόμενου διαδρόμου τινός κυκλοφορίας, δέον 
νά μή είσέρχηται, ύπό κανονικάς συνθήκας » 

7. Κανών 10(!κ) 
Προστίθεται ή ακόλουθος νέα παράγραφος: 
«(Ικ) Πλοΐον περιορισμένης ίκανότηΐτος χειριστών, οσάκις χρη

σιμοποιείται είς έπιχείρηισιν τηρήσεως τής ασφαλείας κυκλο
φορίας, εξαιρείται της συμμορφώσεως προς τόν παρόντα 
Κανόνα ε'ις ήν έκτασιν εΐναι άναγκαΐον προς έκπλήρωσιν 
της αποστολής του.» 

8. Κανών 10 (λ) Ι 
Προστίθεται ή ακόλουθος νέα παράγραφος: 
«(λ) Πλοΐον περιορισμένης Ικανότητος χειρισμών οσάκις ασχο

λείται ε'ις έπιχείρηισιν τοποθετήσεως, συντηρήσεως ή άνελκύ
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ισεως υποβρυχίου καλωδίου, εντός συστήματος διαχωρισμού 
της θαλάσσιας κυκλοφορίας, εξαιρείται της συμμορφώσεως 
προς τόν παρόντα Κανόνα εις ην εκτασιν είναι άναγκαΐον 
προς έκπλήρωσιν της αποστολής του.» 

9. Κανών 13(a) 
Τροποποιείται ώστε να έχη ώς ακολούθως: 
«(a) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περιεχομένων εις τους 

Κανόνας του Μέρους Β, τμήματα Ι και II » 
10. Κανών 22(5) 

Προστίθεται νέα παράγραφος: 
«(ΐδ) Είς μη ευδιάκριτα, εν μέρει έμβυθισμένα, πλοΐα ή αντι

κείμενα άτινα ρυμουλκούνται: 
— ό λευκός φανός ό,ρατός καθ' δλον τον ορίζοντα είς 3 

μίλια.» 
11. Κανών 23(γ) 

Τροποποιείται ώστε να εχη ώς έξης: 
«(γ)'(ι) Μηχανοκίνητο ν πλοΐον μήκους μικρότερου των 12 μέ

τρων δύναται, αντί των φανών των καθοριζομένων 
Ιέν παραγράφω (α) του παρόντος Κανόνος,, νά έπιδει
ικνύη ένα λ'ευκόν φανόν όρατόν καθ' δλον τον ορίζοντα 
και πλευρικούς φανούς' 

(ιι) μηχανοκίνητον πλοΐον μήκους μικρότερου τών 7 μέ
τρων του οποίου ή μεγίστη ταχύτης δεν υπερβαίνει 
τους 7 κόμβους δύναται, αντί τών φανών τών καθο
ριζομένων εν τη παραγράφω (α) του παρόντος Κανό
νος, νά έπιδευκνύη και πλευρικούς φανούς" 

(ιιι) ό έφίστιος φανός ή ό ορατός καθ' δλον τον ορίζοντα 
£ Ιλευκός φανός επί μηχανοκινήτου τινός πλοίου μήκους 

μικρότερου τών 12 μέτρων δύναται νά εκτίθεται από 
της πρωραίας και πρυμναίας κεντρικής γραμμής του 
πλοίου εφ' δσον είναι αδύνατος ή έγκατάστασις επί 
της κεντρικής γραμμής, υπό την προϋπόθεσα/ δτι οι 
πλευρικοί φανοί συγχωνεύονται εις ενα φανόν δστις 
θα φέρεται επί τής πρωραίας και πρυμναίας κεντρι
κής γραμμής του πλοίου ή θά τοποθετήται κατά το 
Ιδυνατόν είς τήν αυτήν πρωραίαν και πρυ'μναίαν γραμ
ιμήν ώς ό έφΟστιος φανός ή ό ορατός καθ' δλον τον 
Ιδρίζοντα λευκός φανός.» 

12. ιΚανών 24(α)ι(ι) και (γ)ι(ι)ι 
Προστίθενται αϊ λέξεις «ή (α)'(ιι)» μετά την φράσιν «εις τον 
Κανόνα 23(a) (ι)» και απαλείφονται αϊ λέξεις «προς πρώραν». 

13. Κανών 24 (Ιδ) 
'Αντικαθίστανται αϊ λέξεις «εφαρμόζονται αϊ παράγραφοι (α) 
καΐ (γ)» εις τήν πρώτην γραμμήν διά τών λέξεων «εφαρμόζεται 
ή παράγραφος (α) ή (γ)»· 

14. Κανών 24 (ε) 
Τροποποιείται ή πρώτη πρότασις ώστε νά Ιχη ώς έξης: 
«Πλοΐον ή άντικείμενον ,ρυμουλκούμενον, πλην τών μνημονευο
μένων εις τήν παράγραφον (ζ) του παρόντος Κανόνος, θά έπι
ϊδεικνύη:» 

15. Κανών 24 (ζ) 
"Εκτίθεται ή ακόλουθος νέα παράγραφος (ζ) :ΐ 
«(ζ) Μή εύδιάκριτον, έν μέρει έμβυθισμένον πλοΐον ή 'άντικείμε

νον ή συνδυασμός τοιούτων πλοίων ή αντικειμένων ρυμουλ
κούμενων, θά έπιΐδεικνύη: 



Ν. 66/82 796 

(ι) εάν είναι πλάτους μικρότερου των 25 μέτρων, ένα 
ιλευικόν φανόν ορατόν καθ' δλον τον ορίζοντα έπί 
η πλησίον τόϋ πρωραίου άκρου και ένα επί ή πλη
ίσίσν του πρυμναίου άκρου, εξαιρέσει των DRA
CONES άτινα δεν απαιτείται να επιδεικνύουν φανόν 
Ιέπι ή πλησίον του πρωραίου άκρου" 

(ιι) εάν είναι πλάτους 25 μέτρων και άνω, δύο επιπρόσ
θετους λευκούς φανούς έπί ή πλησίον των ακραίων 
'σημείων του πλάτους αύτοΟ' 

(ιιι) εάν τό μήκος αύ'τού* ύπερβαίνη τά 100 μέτρα, επι
πρόσθετους λευκούς φανούς ορατούς καθ' δλον τόν 
'ορίζοντα, μεταξύ τών φανών τών καθοριζομένων εις 
τάς υποπαραγράφους (ι) και (ιι) εις τρόπον ώστε 
ή άπόστασις μεταξύ τών φανών νά μη ύπερβαίνη 
τά 100 μέτρα" 

(ιν) ρομβοειδές σχήμα έπί ή πλησίον του πρυμναίου 
άκρου του τελευταίου ρυμουλκούμενου πλοίου η 
αντικειμένου κ α! οσάκις τό μήκος του ρυμουλκίου 
υπερβαίνει τά 200 μέτρα ένα ρομβοειδές σχήμα εις 
μάλλον καταφανές μέρος καΐ εύρι'σκόμενον όσον 
είναι πρακτικώς δυνατόν είς έμπροσθίαν θέσιν.»ι 

16. Κανών 24(η) 
'Επαναριθμείται ή υφισταμένη παράγραφος (ζ), ήτις καθί
σταται παράγραφος (η) και τροποποιείται ώστε νά έχη ώς 
ακολούθως: 

«(η) "Οπου ένεκα οιασδήποτε επαρκούς αιτίας είναι πρακτικώς 
αδύνατον δι* εν ρυμουλκούμενον πλοΐον ή άντικείμενον νά 
ΙέπΙδεικνύη τους εν τη παραγράφω (α) ή (ζ) του παρόν
τος Κανόνος καθοριζόμενους φανούς ή σχήματα, δέον νά 
λαμβάνωνται πάντα τά δυνατά μέτρα προς φωτισμόν του 
ρυμουλκούμενου πλοίου ή αντικειμένου ή τουλάχιστον προς 
'έπισήμανσιν της παρουσίας του τοιούτου πλοίου ή άντι
ικειμένοο.» 

17. Κανών 24(θ) 
Προστίθεται ή ακόλουθος νέα παράγραφος: 
«(θ) "Οπου ένεκα οιασδήποτε επαρκούς αιτίας είναι πρακτι

κώς αδύνατον διά πλοΐον, δπερ ιδέν ασχολείται συνήθως 
είς επιχειρήσεις ρυμουλκήσεως, νά έπιίδεϋκνύη τους είς την 
παράγραφον (α) ή (γ) του παρόντος Κανόνος καθοριζό
μενους φανούς, τό έ'ν λόγω πλοΐον δέν 'απαιτείται νά έπι
δεικνύη τους εν λόγω φανούς οσάκις ασχολείται είς τήν 
ρυμούλκησα/ έτερου πλοίου ευρισκομένου εν κινδύνω ή 
άλλως πως χρήζοντος βοηθείας. Δέον νά λαμβάνωνται 
άπαντα τά δυνατά μέτρα προς έπισήμανσιν της φύσεως της 
σχέσεως μεταξύ του ρυίμουλκσυ και του ρυμουλκούμενου 
πλοίου ώς προβλέπεται ύπό του Κανόνος 36, Ιδίως διά τοΰ 
φωτισμού* του ρυμουλκού.» 

18. Κανών 25(β) 
"Αντικαθίστανται αϊ λέξεις «τών 12 μέτρων» διά τών λέξεων 
«τών 20 μέτρων». 

19. Κανών 27(β) (είσαγωγή)ι 
'^Αντικαθίστανται αί λέξεις «ναρκαλιευτικών εν ναρκαλίεία» διά 
τών λέξεων «πλοίων Τών ασχολουμένων εϊς την έκΚαθάρισιν 
ναρκοπεδίων» είς τήν πρώτην πρότασιν. 
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20. Κανών 27 (β) (ιιι). 
"Αντικαθίστανται αί λέξεις «τους έφιστίους φανούς» διά των 
λέξεων «τον έφίστιον φανό ν ή φανούς». 

21. Κανών 27(γ)ι 
Τροποποιείται ώστε να έχη ώς έξης:· 
«(γ) Μηχανοκίνητον πλοΐον άσχολούμενον εις ρυμούλκησιν, 

ήτις περιορίζει σοδαρώς τήν ίικανό'τητα ρυμουλκού και ρυ
μουλκούμενου πλοίου δπως παρεκκλίνουν της πορείας των, 
οφείλει νά έπιδείκνύη, επιπροσθέτως των φανών ή σχημά
των των καθοριζομένων εις τον Kocvova 24(a), τους φανούς 
ή τά σχήματα άτινα καθορίζονται εις τάς υποπαραγρά
φους (β)'(ι) και (ιι) ,του παρόντος Κανόνος.» 

22. Κανών 27(δ)ι 
—'Αντικαθίστανται αί λέξεις «της παραγράφου (β)» δια των 

λέξεων «των υποπαραγράφων β(ι), (ιι) και (ιιι)»* 
—απαλείφεται ή υφισταμένη: υποπαράγραφος (ιιι)' 
—επαναριθμείται ή υφισταμένη! υποπαράγραφος (ιν) είς (ιιι) 

και τροποποιείται ώστε νά έχη ώς έξης:1 

(«(ιιι) δταν είναι ήγκυροδολημένον, τους φανούς η τά σχή
ματα άτινα καθορίζονται είς τήν παρουσοα/ παράγραφον 
αντί των φανών ή τών σχημάτων άτινα καθορίζονται υπό 
του Κανόνος 30.» 

23. Κανών 27 (ε)ί 
•Τροποποιείται ώστε νά εχη ώς έξης: 
«(ε) 'Οσάκις τό μέγεθος πλοίου ασχολουμένου εις κατάδυ

τικάς εργασίας καθίστα πρακτικώς αδύνατον τήν έπίδειξιν 
πάντων τών φανών και τών σχημάτων τών καθοριζομένων 
£ίς παράγραφον (6) του παρόντος Κανόνος, δέον νά επι
δεικνύονται τά άκόλουθα:ί 

(ι) τρεις ορατοί καθ' δλον τον ορίζοντα φανοί έπί κατα
κόρυφου γραμμής είς μάλλον καταφανές μέρος. Ό 
ανώτατος και ό κατώτατος τών φανών τούτων θά 
είναι ερυθρού χρώματος, ό δε μέσος λευκού χρώ
ματος* 

(ιι) μία άκαμπτος σημαία παριστάνουοα τό γράμμα «Α» 
του Διεθνούς Κωδικός Σημάτων, έχουσα υψος του
λάχιστον εν μέτρο ν. Μέτρα δέον δπως λαμβάνω νται 
ώστε ή σημαία αυτή νά εΐναι ορατή καθ' δλον τον 
ορίζοντα.» 

24. Κανών 27(στ)Ι 
Τροποποποιεΐται ώστε νά Ιχη ώς έξης:! 
«(στ) Πλοΐον άσχολούμενον είς εκκαθαρίσεις ναρκοπεδίων, επι

προσθέτως τών φανών οΐτινες καθορίζονται διά μηχανοκί
νητα πλοΐα είς τόν ίΚανόνα 23 η τών φανών ή του σχήμα
τος άτινα καθορίζονται είς τόν Κανόνα 30 διά ήγκυροδο
λημένα πλοΐα αναλόγως της περιπτώσεως, οφείλει νά έπι
δείκνύη τρεΐς ορατούς καθ' δλον τόν ορίζοντα πράσινους 
φανούς ή τρεΐς σφαίρας. Ό εΤς έ'κ τών ανωτέρω φανών ή 
'σχημάτων δέον δπως επιδεικνύεται πλη'σίον της κορυφής 
του πρωραίου ίστου και έκαστος έκ τών έτερων δύο εις τά 
άκρα της κεραίας του πρωραίου ίστου. Οι ανωτέρω φανοί 
ή σχήματα δεικνύουν δτι εΐναι έ'πικίνδυνον δι* έτερα πλοΐα 
νά πλησιάσουν είς άπόστασιν μικροτέραν τών 1000 μέτρων 
τό πλοΐον εκκαθαρίσεως ναρκοπεδίων.» 
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25. Κανών 27 (ζ) 
Τροποποιείται ώστε να έχη ώς έξης: 

.«(ζ) Πλοία μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, εξαιρέσει των 
άσχολουιμένων εις καταδυτικάς εργασίας, δεν υποχρεούνται 
νά επιδεικνύουν τους φανούς και τά σχήματα ατινα καθο
ρίζονται εις τον παρόντα 'Κανόνα.» 

26. Κανών 29(α)(ιιι). 
•Τροποποιείται ώστε νά εχη ώς έξης:' 
«(α)'(ια) έφ' δσον ή πλοηγις είναι ήγκυροβοληιμένη, επιπλέον 

των φανών οΐτινες καθορίζονται, υπό της υποπαραγράφου 
(ι), τόν φανόν,. φοα/ούς ή το σχήμα το όποιον καθορίζεται 
εις τόν Κανόνα 30 διά ήγίκυροβολή'μένα. πλοία.» 

27. Κανών 30(ε)ι 
'Απαλείφονται αϊ λέξεις «ή προσηραγμένον» και τροποποιείται 
ή φράσις «τά σχήματα άτινα καθορίζονται υπό των παραγρά
φων (α), (β) ή (!δ) του παρόντος Κοονόνος» ώστε νά έχη 
ώς έξης: «του σχήίματος δπέρ καθορίζεται υπό των παραγρά
φων (α) και (β) του παρόντος Κανόνος». 

28. Κανών 30 (οτ) 
Προστίθεται ή ακόλουθος νέα παράγραφος: 
«(στ). Πλοΐον μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, οσάκις είναι 

ιπροσηραγμένον, δεν υποχρεούται νά έπιδείκνύη τους φα
νούς ή τά σχήματα τά καθοριζόμενα ε'ις τάς υποπαρα
γράφους (6)'(ι) και (ιι) του παρόντος Κανόνος». 

29. Κανών 33(a) 
Εις την τελευταίαν γραμμήν αντικαθίσταται ή λέξις «άπαι'του
ιμένων» διά της λέξεως' «καθοριζομένων». 

30. Κανών 34(β)ι(ιιι) 
Προστίθενται αϊ λέξεις «των παρόντων Κανονισμών» μετά τάς 
λέξεις «του Παραρτήματος Ι». 

31. Κανών 35 (δ)ι 
Έντίθεται νέα παράγραφος (δ) και επαναριθμούνται αϊ υφι
στάμενοι παράγραφοι (δ) εως (θ) αναλόγως εις (ε) εώς (ι) : 
'«(δ) Πλοΐον άσχολούμενον ε'ις άλιείαν, οσάκις είναι ήγκυροβο

λη'μένον, και πλοΐον περιορισμένης ικανότητος χειρισμών 
ιόσάκ.ις εκτελεί τήν έργασίαν αύτου εν αγκυροβολιά, θα 

. έ'κπέμπη. αντί των ηχητικών ση|μάτων των καθοριζομένων 
ε'ίς τήν * παράγραφον (ζ) του παρόντος Κανόνος, το ήχη
ΐτικόν σηιμα τό καθοριζόμενον εις τήν ποτράγραφον (γ) τοΟ 
παρόντος Κανόνος.» 

32. Κανών 36 
Προστίθενται τά ακόλουθα ε'ις τό τέλος του παρόντος κειμένου: 

«Οιοσδήποτε φανός διά τήν προσέλκυσιν της προσοχής έτερου 
πλοίου δέον νά εΐναι τοιούτος ώστε νά μή δύναται έσφάλ
[μένως νά έκληφθή ώς οιονδήποτε βοήθημα .ναυσιπλοΐας. Διά 
'τους σκοπούς του παρόντος Κανόνος ή χρήσις υψηλής έντά
ισεως αναβσσβενόντων ή περιστρεφόμενων φανών δέον νά 
άποφεύγηται.» 

33. Κανών 37 
'Αντικαθίσταται ή λέξις «καθορίζονται» διά της λέξεως «προ
διαγράφονται».. 

34. Κανών 38 
Έντίθενται αϊ λέξεις «τών παρόντων Κανονισμών» μετά τάς λέ
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(ξεις «του Παραρτήματος Ι» είς τάς παραγράφους (ίδ), (ι), (ε), 
('στ) καΐ μετά τάς λέξεις «του Παραρτήματος III» εις τήν πα
ράγραφον (ζ) . 

35. Κανών 38(η)ι 
Προστίθεται ή ακόλουθος νέα παράγραφος: 
«(η) Ώ ς προς τήν μετατόπισιν των ορατών καθ' δλον τον όρί

'ζοντα φανών συνεπεία της προδιαγραφής της παραγράφου 
9(β) του Παραρτήματος Ι τών παρόντων Κανονισμών, 
χορηγείται μόνι'μος απαλλαγή.» 

36. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 1 
Προστίθεται ή ακόλουθος πρότασις εις το ύφιστάμενον κείμε
νον του ορισμού:, 

«Το ϋψος τούτο θα μετρήται κατακορύφως κάτωθεν της θέ
ισεως του φανού.» 

37. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(ε) 
Τροποποιείται ώστε να εχη ώς έξης: 
(«Ό εΐς έΐκ τών δύο ή τριών έφι'στίων φανών οΐτινες καθορί
ζονται δια τά μηχανοκίνητα πλοία ό'σάκις ασχολούνται είς ρυ
μούλκησιν ή ώθησιν ετέρου πλοίου, δέον να είναι τοποθετη
μένος είς τήν Ιδίαν θέσιν μεθ' έκατέρου τοΟ πρωραίου ή του 
ιπρυμναίου έφι!στίου φανού' νοείται δτι, έφ' δσον ούτος φέρεται 
επί του πρυμναίου ίστου, ό κατώτατος πρυμναΐος έφίστιος φανός 
Ιδέον νά. ευρίσκεται τουλάχιστον 4:5 μέτρα κατακορύφως ύψη
λότερον του πρωραίου έφιστίου φανοίυ.» 

38. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 2(στ) 
Τροποποιείται ώστε νά έχή ώς ακολούθως:ι 
«(στ) (ι) Ό έφίστιος φανός ή φανοί οι καθοριζόμενοι είς τόν 

Κανόνα 23(a) δέον νά είναι κατά τοιούτον τρόπον 
τοποθετημένοι, ώστε νά κείνται υπεράνω και νά ξεχω
ρίζουν σαφώς έπι οιαδήποτε έτερα φώτα ή εμπόδια 
πλην ώς προβλέπεται είς τήν ύποπαράγραφον (ιι). 

(ιι) Όσάκις είναι πρακτικώς αδύνατον νά φέρωνται οι 
ορατοί καθ' δλον τόν ορίζοντα φανοί οι καθοριζόμενοι 
υπό του Κανόνος 27 (β) (ι) ή του Κανόνος 28 κάτωθι 
τών έφιστίων φανών, οδτοι δύνανται νά φέρωνται 
υπεράνω του πρυμναίου φανού (ών) ή κατακορύφως 
μεταξύ του πρωραίου έφιστίου φανού (ών) και του 
πρυμναίου έφιστίου φανού (ών), υπό τόν δρον δτι είς 
τήν τελευταίαν περίπτωσιν θά τηρηθη ή άπαίτησις της 
παραγράφου 3(γ) του παρόντος Παραρτήματος.» 

39. Παράρτημα Ι, παράγραφος 2(θ) (ι) 
'Αντικαθίστανται απασαι αϊ λέξεις της υποπαραγράφου ταύτης 
μετά τήν λέξιν «ρυμουλκήσεως» είς τήν προτελευταίαν γραμμήν 
διά τών έξης: «θά τοποθετηται εις υψος τουλάχιστον 4 μέτρων 
υπεράνω του σκάφους». 

40. Παράρτημα Ι, παράγραφος 2(θ) (ιι) 
'Αντικαθίστανται άπασαι αϊ λέξεις της υποπαραγράφου ταύτης 
μετά τήν λέξιν «ρυμουλκήσεως» είς τήν προτελευταίαν γραμμήν 
διά τών έξης: 
«θά τοποθετηται είς υψος τουλάχιστον 2 μέτρων υπεράνω του 

σκάφους». 
41. Παράρτημα Ι, παράγραφος 2(ι) 

'Απαλείφεται ή λέξις «άλιευτικόν» πρό της λέξεως «πλοΐον». 



Ν. 66/82 800 

42. Παράρτημα Ι, παράγραφος 2(ια) 
 Έντίθενται αί λέξεις «ό καθοριζόμενος είς τόν Κανόνα 30(a) (ι)» 

μεταξύ της λέξεως «άγκυρας» καΐ των λέξεων «εφ' όσον φέρον
ται δύο». 

43. Παράρτημα Ι, παράγραφος 3(β) 
Είς την πρώτην γραμμήν αντικαθίστανται αί λέξεις «επί πλοίου» 
δια τών λέξεων «έπί μηχανοκινήτου πλοίου». 

44. Παράρτημα Ι, παράγραφος 3(γ) 
Προστίθεται ή ακόλουθος νέα παράγραφος: 
«(γ) 'Οσάκις οι είς τον Κανόνα 27(β) (ι) ή τον Κανόνα 28 καθο

ριζόμενοι φανοί εΐναι τοποθετημένοι κατακορύφως μεταξύ 
πρωραίου έφιστίου φανοϋ(ών) και του πρυμναίου έφιστίου 
φανοΰ(ών), οι εν λόγω ορατοί καθ' δλον τόν ορίζοντα φανοί 
θά τοποθετωνται είς όριζοντίαν άπόστασιν ουχί μικροτέραν 
τών 2 μέτρων από της πρωραίας και πρύμνάίας κεντρικής 
γραμμής του πλοίου και είς έγκαρσίαν κατεύθυνσιν.» 

45. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 5 
Εκτίθενται είς την πρώτην γραμμήν μετά τάς λέξεις «Οι πλευ
ρικοί φανοί» αί λέξεις «πλοίων μήκους 20 μέτρων και άνω» και 
προστίθεται ή ακόλουθος πρότασις μετά τήν πρώτην πρότασιν: 
«Έπί πλοίων, μήκους μικρότερου τών 20 μέτρων οι πλευρικοί 
φανοί, εάν άπαιτήται νά πληρούν τάς απαιτήσεις της παραγρά
φου 9 του παρόντος Παραρτήματος, θά τοποθετωνται εντός πλαι
σίων χρώματος θαμπού μέλοα/ος (matt). 

46. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 8 
Προστίθεται ή ακόλουθος πρότασις είς τήν Σημείώσιν της πα
παρούσης παραγράφου: 
«Τούτο δέον νά μη επιτυγχάνεται διά μεταβλητού ελέγχου της 

' φωτιστικής εντάσεως.» 
47. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(α) (ι) 

'Αντικαθίστανται αί λέξεις «δέον δπως» διά της λέξεως «θά». 
48. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(α) (ιι), τελευταία γραμμή 

'Αντικαθίσταται ή λέξις «ορίων» διά της λέξεως «τομέων». 
49. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 9(β) 

Έντίθενται αί λέξεις «καθοριζομένων είς τόν Κανόνα 30» μεταξύ 
τών λέξεων «φανών αγκυροβολιάς» και τών λέξεων, «οι όποιοι 
δεν εΐναι απαραίτητο ν . . . . » . 

50. Παράρτημα 1, Παράγραφος 10(a) και (β) 
Έντίθενται αί λέξεις «ως έχουν τοποθετηθή» μετά τάς λέξεις 
«ηλεκτρικών φανών» είς τάς είσαγωγικάς προτάσεις της παρα
γράφου 10(a) και (β). 

51. Παράρτημα Ι, Παράγραφος 13 
Τροποποιείται ώστε νά εχη ως ακολούθως: » 
«Ή κατασκευή τών φανών και σχημάτων και ή έγκατάστασις 
τών φανών έπί πλοίου δέον νά ίκανοποιή τήν άρμοδίαν αρχήν του 
Κράτους οδτινος τήν σήμαίαν δικαιούται νά φέρη το πλοΐον.» 

52. Παράρτημα I I I , Παράγραφος 1 (δ) 
'Αντικαθίστανται αί λέξεις «τών 4dB κάτω του επιπέδου της 
ηχητικής πιέσεως» διά τών λέξεων «τών 4dB κάτω του καθορι
ζομένου επιπέδου ηχητικής πιέσεως», καθώς και αί λέξεις «τών 
10dB κάτω του επιπέδου ηχητικής πιέσεως» διά τών λέξεων «τών 
10dB κάτω του καθοριζομένου επιπέδου ηχητικής πιέσεως». 
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53. Παράρτημα I I I , Παράγραφος 2(α) 
Εις το τέλος αύτης μετά την λέξιν «μέτρου» προστίθενται αϊ 
λέξεις «εξ αύτης». 

54. Παράρτημα I I I , Παράγραφος 2(β) 
Τροποποιείται ή δευτέρα πρότασις ώστε να εχη ώς έξης: 
«Ή διάμετρος του στομίου του κώδωνος δεν θά είναι μικρό
τερα των 300 χλστμ. δια πλοία μήκους 20 μέτρων και άνω, και 
των 200 χλστμ. δια πλοΐα μήκους 12 μέτρων και άνω αλλά κάτω 
των 20 μέτρων». 

55. Παράρτημα I I I , Παράγραφος 3 
'Αντικαθίστανται αϊ λέξεις «της χώρας εις την νηολογίαν της 
οποίας είναι έγγεγραμ^ένον το πλοΐον» δια των λέξεων «το0 
Κράτους οδτινος την σημαίαν δικαιούται νά φέρη το πλοΐον». 

56. Κανών 35(β) (Άφορα εις το Γαλλικόν κείμενον). 

ν 


