
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 107 Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος 
του Πρωτοκόλλου του 1978 της Διεθνούς Σύμβα-
σης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θα-
λάσση 1974» (SOLAS), όπως αυτές υιοθετήθηκαν 
την 11η Ιουνίου 2015 με την απόφαση MSC 394 
(95) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

2 108 Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμ-
βασης περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 σύμφωνα 
με την απόφαση Α. 1083 (28)/4-12-2013 της Συ-
νέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ).

3 109 Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 
1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί 
Γραμμών Φορτώσεως, 1966, σύμφωνα με την 
απόφαση MSC 375 (93)/22-5-2014 της Επιτροπής 
Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ).

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107 (1)

Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του 

Πρωτοκόλλου του 1978 της Διεθνούς Σύμβασης 

«περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσ-

ση 1974» (SOLAS), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 

11η Ιουνίου 2015 με την απόφαση MSC 394 (95) 

της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 1045/1980 

«Περί Κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διε-
θνούς Συμβάσεως Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης 
Ζωής εν Θαλάσση 1974 και Περί Άλλων Τινών Διατάξε-
ων» (Α΄ 95), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πέμπτο του N. 2208/1994 (Α΄ 71),

β) του άρθρου 2 του Ν. 1159/1981 «Περί κυρώσεως 
του υπογραφέντος εις Λονδίνον Πρωτοκόλλου 1978 του 
αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν «περί ασφαλείας 
της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» και περί άλλων 
συναφών διατάξεων (Α΄ 143),

γ) της παραγράφου 3α του άρθρου 20 του Π.δ. 103/
2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» 
(Α΄ 170),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

3. Την αριθμ. 180/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 1
1. Κυρώνονται οι υιοθετηθείσες την 11-6-2015 από την 

Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ) [απόφαση MSC 394 (95) της 95ης Συ-
νελεύσεως αυτής], τροποποιήσεις του Προσαρτήματος 
του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 στη Διεθνή 
Σύμβαση ’περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θα-
λάσση 1974, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS’ 74)’ η οποία κυρώθηκε με 
το Ν. 1045/1980 (Α΄ 95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το κείμενο της απόφασης MSC. 394(95)/11-6-2015, 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και 
σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα συνημμένα ως 
«ΜΕΡΟΣ Α» και «ΜΕΡΟΣ Β», αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώ-
νονται με το νόμο αυτό, κατισχύει το αγγλικό.

ΜΕΡΟΣ Α
(Αγγλικό Κείμενο)
Resolution MSC.394 (95)
(Adopted on 11 June 2015)

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1978 RELATING 
TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY 
OF LIFE AT SEA, 1974

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the 

International Maritime Organization concerning the 
functions of the Committee,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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RECALLING ALSO article VIII(b) of the International 
Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 («the 
Convention») and article II of the Protocol of 1978 relating 
to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 
1974 (1978 SOLAS Protocol) concerning the amendments 
procedure applicable to the 1978 SOLAS Protocol,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-fifth session, 
amendments to the 1978 SOLAS Protocol proposed 
and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the 
Convention and article II of the 1978 SOLAS Protocol,

1 ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the 
Convention and article II of the 1978 SOLAS Protocol, 
amendments to the appendix to the annex to the 1978 
SOLAS Protocol, the text of which is set out in the annex 
to the present resolution;

2 DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)
(bb) of the Convention and article II of the 1978 SOLAS 
Protocol, that the said amendments shall be deemed 
to have been accepted on 1 July 2016, unless, prior 
to that date, more than one third of the Parties to the 
1978 SOLAS Protocol or Parties the combined merchant 
fleets of which constitute not less than 50% of the gross 
tonnage of the world’s merchant fleet, have notified to the 
Secretary-General their objections to the amendments;

3 INVITES Parties concerned to note that, in accordance 
with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention and article II 
of the 1978 SOLAS Protocol, the amendments shall enter 
into force on 1 January 2017, upon their acceptance in 
accordance with paragraph 2 above;

4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of 
article VIII(b)(v) of the Convention and article II of the 1978 
SOLAS Protocol, to transmit certified copies of the present 
resolution and the text of the amendments contained in 
the annex to all Parties to the 1978 SOLAS Protocol; and

5 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit 
copies of this resolution and its annex to Members of the 
Organization, which are not Parties to the 1978 SOLAS 
Protocol.

ANNEX
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1978 
RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS 
AMENDED

ANNEX
MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO THE ANNEX 
TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

APPENDIX
FORM OF SAFETY CONSTRUCTION 
CERTIFICATE FOR CARGO SHIPS

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION 
CERTIFICATE

The existing paragraph 2 is replaced with the following:
«2 That the survey showed that:
.1 the condition of the structure, machinery and 

equipment as defined in the above regulation was 
satisfactory and the ship complied with the relevant 

requirements of chapters II-1 and II-2 of the Convention 
(other than those relating to fire safety systems and 
appliances and fire control plans); and

.2 the ship complied with part G of chapter II-1 of the 
Convention using ……… as fuel/N.A.4»

 

ΜΕΡΟΣ Β
(Ελληνικό Κείμενο)
Απόφαση MSC.394(95)
η οποία υιοθετήθηκε την 11 Ιουνίου 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥ 1978 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (SOLAS), 1974

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28 (β) της Σύμβα-

σης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά 
στις λειτουργίες της Επιτροπής,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο VIII (β) (vi)
(2) της Διεθνούς Σύμβασης Περί Ασφάλειας της Ανθρώ-
πινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974 («η Σύμβαση»), 
και το άρθρο ΙΙ του Πρωτοκόλλου του 1978 της Διεθνούς 
Σύμβασης Περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη 
Θάλασσα (SOLAS), 1974 (Πρωτόκολλο SOLAS 1978) που 
αφορά στην διαδικασία τροποποίησης που είναι εφαρ-
μοστέα στο Πρωτόκολλο SOLAS 1978,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ, στην ενενηκοστή τέταρτη Σύ-
νοδό της, τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, όπως προτά-
θηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) 
(ι) αυτής και το άρθρο ΙΙ του Πρωτοκόλλου SOLAS 1978,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (iv) της Σύμ-
βασης και το άρθρο ΙΙ του Πρωτοκόλλου SOLAS 1978, τις 
τροποποιήσεις του Προσαρτήματος του Παραρτήματος 
του Πρωτοκόλλου SOLAS 1978, το κείμενο των οποίων 
βρίσκεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (Β)(vi)(2) (ββ) 
της Σύμβασης, ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα θεωρού-
νται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 01 Ιουλίου 2016, εκτός 
κι αν πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερα από το 
ένα τρίτο των συμβαλλόμενων στη Σύμβαση Κυβερνή-
σεων ή των συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων των οποίων 
ο συνολικός εμπορικός στόλος αποτελεί όχι λιγότερο 
από το 50 τοις εκατό της συνολικής χωρητικότητας του 
παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει 
στον Οργανισμό την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις.

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες στη Σύμβαση Κυβερνή-
σεις να λάβουν υπόψη τους ότι σύμφωνα με το άρθρο 
VIII (β)(vii)(2) της Σύμβασης, και το άρθρο ΙΙ του Πρωτο-
κόλλου SOLAS 1978,οι τροποποιήσει θα τεθούν σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2017, με την αποδοχή τους, σύμφωνα 
με ανωτέρω παράγραφο 2.

4. ΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα για τις ανάγκες του 
άρθρου VIII (β)(v) της Σύμβασης και του άρθρου ΙΙ του 
Πρωτοκόλλου SOLAS 1978, να διαβιβάσει επικυρωμέ-
να αντίγραφα της παρούσας απόφασης, καθώς και το 
κείμενο των τροποποιήσεων που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα σε όλες τις συμβαλλόμενες στο Πρωτόκολλο 
SOLAS 1978 Κυβερνήσεις.
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5. ΚΑΛΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τον Γενικό Γραμματέα να διαβι-
βάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του παραρ-
τήματος της στα μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι 
συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου SOLAS 1978.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥ 1978 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (SOLAS), 1974, 
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (SOLAS), 1974

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Η υφιστάμενη παράγραφος 2 αντικαθίσταται με την 
ακόλουθη:

«2. Ότι η επιθεώρηση έδειξε ότι:
.1 Η κατάσταση της κατασκευής, των μηχανημάτων 

και του εξοπλισμού όπως καθορίζεται στον ανωτέρω 
κανονισμό ήταν ικανοποιητική και το πλοίο συμμορφώ-
θηκε με τις σχετικές απαιτήσεις των κεφαλαίων ΙΙ-1 και 
ΙΙ-2 της Σύμβασης (εκτός από αυτές που σχετίζονται με 
τα συστήματα και τις συσκευές πυρασφάλειας και τα 
σχέδια ελέγχου πυρκαγιάς), και

.2 Το πλοίο συμμορφώθηκε με το μέρος G του Κεφα-
λαίου ΙΙ-1 της Σύμβασης χρησιμοποιώντας …. ως καύ-
σιμο/Ν.Α4».

Άρθρο 2
Κυρώσεις

Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος επιβάλλο-
νται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας 
Εξωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 (2)

Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης 
περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 σύμφωνα με την 
απόφαση Α. 1083 (28)/4-12-2013 της Συνέλευσης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 και 8 του Α.Ν. 391/1968 «Περί Κυρώ-

σεως της Διεθνούς Συμβάσεως Περί Γραμμών Φορτώσε-
ως, 1966» (Α΄ 125) και του άρθρου 29 της κυρωθείσας με 
το νόμο αυτό Συμβάσεως,

β) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας, και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114),

γ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. 177/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρο 1
1. Κυρώνονται οι τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβα-

σης περί Γραμμών Φορτώσεως,1966, σύμφωνα με την 
απόφαση Α. 1083 (28)/4-12-2013. της Συνέλευσης του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)».

2. Το κείμενο της απόφασης Α. 1083 (28)/4-12-2013 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και 
μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα συνημμένα ως 
«ΜΕΡΟΣ Α» και «ΜΕΡΟΣ Β» αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώ-
νονται με το νόμο αυτό, κατισχύει το αγγλικό.

ΜΕΡΟΣ Α
(Αγγλικό Κείμενο)
RESOLUTION A. 1083(28)
(Adopted on 4 December 2013)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL 
CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

THE ASSEMPLY,
RECALLING Article 15(j) of the Convention on the 
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International Maritime Organization concerning the 
functions of the Assembly in relation to regulations and 
guidelines concerning maritime safety,

RECALLING ALSO that, by resolution A.1070 (28), it 
adopted the IMO Instruments Implementation Code (III 
Code),

NOTING proposed amendments to the International 
Convention on Load Lines, 1966 (1966 LL Convention) 
to make the use of the III Code mandatory,

NOTING ALSO that the Maritime Safety Committee, 
at its ninety-first session, adopted the proposed 
amendments in accordance with article 29(3)(a) of the 
1966 LL Convention,

HAVING CONSIDERED the proposed amendments to 
the 1966 LL Convention,

1 ADOPTS, in accordance with article 29(3)(b) of the 
1966 LL Convention, the amendments, set out in the 
annex to the present resolution;

2 DETERMINES that, pursuant to new regulation 53 of 
annex IV, whenever the word «should» is used in the III 
Code (annex to resolution A.1070(28)), it is to be read as 
being «shall», except for paragraphs 29, 30,31 and 32;

3 REQUESTS the Secretary-General, in accordance with 
article 29(3)(b) of the 1966 LL Convention, to transmit 
certified copies of the present resolution and its annex 
to all Contracting Governments to the said Convention, 
for consideration and acceptance, and also to transmit 
copies to all Members of the Organization;

4 URGES all Governments concerned to accept the 
amendments at the earliest possible date;

5 RESOLVES that, should entry into force of the 
aforementioned amendments take place following their 
unanimous acceptance in accordance with article 29(2) 
of the 1966 LL Convention, prior to entry into force based 
on their acceptance as requested by this resolution, this 
resolution shall become invalid.

Annex
AMENDMENTS TO ANNEXES I AND IV TO
THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD 
LINES, 1966, AS AMENDED

ANNEX I
Regulations for determining load lines

Chapter I
General

Regulation 3 – Definitions of terms used in the annexes
1 The following new definitions are added after 

definition (12):
«(13) Audit means a systematic, independent and 

documented process for obtaining audit evidence and 
evaluating it objectively to determine the extent to 
which audit criteria are fulfilled.

(14) Audit Scheme means the IMO Member State Audit 
Scheme established by the Organization and taking into 
account the guidelines developed by the Organization*.

* Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member 
State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution 
A.1067(28)

(15) Code for Implementation means the IMO 
Instruments Implementation Code (III Code) adopted 
by the Organization by resolution A.1070(28).

(16) Audit Standard means the Code for Implementation.

2 A new Annex IV is added after Annex III, to read as 
follows:

«ANNEX IV
Verification of compliance with the provisions of 
this Convention

Regulation 53
Application
Contracting Governments shall use the provisions of 

the Code for Implementation in the execution of their 
obligations and responsibilities contained in the present 
Convention.

Regulation 54
Verification of compliance
(1) Every Contracting Government shall be subject 

to periodic audits by the Organization in accordance 
with the audit standard to verify compliance with and 
implementation of the present Convention.

(2) The Secretary-General of the Organization shall 
have responsibility for administering the Audit Scheme, 
based on the guidelines developed by the Organization*.

(3) Every Contracting Government shall have 
responsibility for facilitating the conduct of the audit and 
implementation of a programme of actions to address 
the findings, based on the guidelines developed by the 
Organization**.

(4) Audit of all Contracting Governments shall be:
(a) based on an overall schedule developed by the 

Secretary-General of the Organization, taking into 
account the guidelines developed by the Organization*; 
and

(b) conducted at periodic intervals, taking into account 
the guidelines developed by the Organization**.

 

ΜΕΡΟΣ Β
(Ελληνικό Κείμενο)
Απόφαση Α. 1083(28)
(Υιοθετήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2013)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1966

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 50 (ι) της Σύμβασης του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά στις λει-
τουργίες της Γενικής Συνέλευσης σε σχέση με τους κανονι-
σμούς και τις οδηγίες που αφορούν στη ναυτική ασφάλεια,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΣΗΣ ότι, με την απόφαση Α.1070 
(28), υιοθέτησε τον Κώδικα Εφαρμογής Οργάνων του 
ΔΝΟ (Κώδικας ΙΙΙ),

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 
στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φόρτωσης, 1966 

** Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member 
State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution 
A.1067(28)
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(Σύμβαση ΓΦ του 1966) προκειμένου να καταστεί ο Κώ-
δικας ΙΙΙ υποχρεωτικός,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι η Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας, κατά την ενενηκοστή πρώτη Σύνοδό της, 
υιοθέτησε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 29(3)(α) της Σύμβασης ΓΦ του 1966,

ΈΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 
στη Σύμβαση ΓΦ του 1966,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 29(3)(β) της Σύμ-
βασης ΓΦ του 1966, τις τροποποιήσεις, οι οποίες παρα-
τίθενται στο παράρτημα της παρούσης απόφασης.

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ότι, συμφώνως με το νέο Κανονισμό 53 
του Παραρτήματος IV, όπου χρησιμοποιείται η λέξη ”να” 
στον Κώδικα ΙΙΙ (παράρτημα της απόφασης Α. 1070(28)), θα 
διαβάζεται ως “θα”, πλην των παραγράφων 29, 30, 31 και 32,

3. ΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 
29(3)(β) της Σύμβασης ΓΦ του 1966, να διαβιβάσει επι-
κυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης, καθώς 
και του Παραρτήματος αυτής σε όλα τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη της εν λόγω Σύμβασης, για εξέταση και αποδοχή, 
καθώς και να διαβιβάσει αντίγραφα σε όλα τα μέλη του 
Οργανισμού,

4. ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποδε-
χθούν τις τροποποιήσεις το συντομότερο δυνατό,

5. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι, σε περίπτωση που οι προαναφερ-
θείσες τροποποιήσεις τεθούν σε ισχύ μετά από ομόφωνη 
αποδοχή τους σύμφωνα με το άρθρο 29(2) της Σύμβα-
σης ΓΦ του 1966, πριν τεθούν σε ισχύ με βάση την απο-
δοχή τους όπως ορίζει η παρούσα απόφαση, η απόφαση 
αυτή θα καταστεί άκυρη.

Παράρτημα
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I KAI IV 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ “ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ, 1966”, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμοί για τον καθορισμό 
των γραμμών φόρτωσης

Κεφάλαιο 1
Γενικά

Κανονισμός 3 – Ορισμοί και όροι που χρησιμοποιού-
νται στα παραρτήματα

1 Οι ακόλουθοι νέοι ορισμοί προστίθενται μετά τον 
ορισμό (12):

(13) Έλεγχος σημαίνει μια συστηματική, ανεξάρτητη 
και τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδει-
κτικών στοιχείων ελέγχου και την αντικειμενική αξιολό-
γηση αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης 
των κριτηρίων ελέγχου.

(14) Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα-
τών Μελών του ΔΝΟ, που θεσπίστηκε από το Οργανισμό 
και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύ-
χθηκαν από τον Οργανισμό*.

(15) Κώδικας προς Εφαρμογή σημαίνει τον Κώδικα 
Εφαρμογής των Οργάνων του ΔΝΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που 

* Αναφερθείτε στο πλαίσιο και τις διαδικασίες για το σύστημα 
ελέγχου Κρατών Μελών του ΔΝΟ, που υιοθετήθηκε από τον Ορ-
γανισμό με την απόφαση Α.1067(28).

υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α.1070(28).

(16) Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα προς 
Εφαρμογή.

2 Προστίθεται νέο παράρτημα IV μετά το παράρτημα 
ΙΙΙ, ως ακολούθως:

Παράρτημα IV
Επαλήθευση της συμμόρφωσης 
με τις διατάξεις της Σύμβασης

Κανονισμός 53
Εφαρμογή
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να χρησιμοποιούν τις 

διατάξεις του Κώδικα Εφαρμογής κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και των ευθυνών που περιέχονται στην 
παρούσα Σύμβαση.

Κανονισμός 54
Επαλήθευση της συμμόρφωσης
(1) Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα υπόκειται σε περι-

οδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το 
πρότυπο ελέγχου, για την επαλήθευση της συμμόρφω-
σης και την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

(2) Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει ευ-
θύνη για τη διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχου, βάσει των 
Οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό**.

(3) Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα είναι υπεύθυνο για τη 
διευκόλυνση της διεξαγωγής και την εφαρμογή προγράμ-
ματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευρημάτων, βά-
σει των Οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό**.

(4) Ο Έλεγχος όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών θα:
(α) βασίζεται σε ένα συνολικό σχέδιο που αναπτύσ-

σεται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις Οδηγίες που αναπτύχθηκαν από 
τον Οργανισμό**, και

(β) διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβά-
νοντας υπόψη τις Οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον 
Οργανισμό**.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 28η Φεβρου-
αρίου 2018.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας 
Εξωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

** Αναφερθείτε στο πλαίσιο και τις διαδικασίες για το σύστημα 
ελέγχου Κρατών Μελών του ΔΝΟ, που υιοθετήθηκε από τον Ορ-
γανισμό με την απόφαση Α.1067(28).
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 109 (3)

Κύρωση τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, 

1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση 

περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966, σύμφωνα με 

την απόφαση MSC 375 (93)/22-5-2014 της Επι-

τροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυ-

τιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου πρώτου και δεύτερου του N. 2209/1994 

«Κύρωση του Πρωτοκόλλου, 1988, που αναφέρεται στη 
Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 72),

β) των άρθρων 5 και 8 του Α.Ν. 391/1968 «Περί Κυρώ-
σεως της Διεθνούς Συμβάσεως Περί Γραμμών Φορτώσε-
ως, 1966» (Α΄ 125), και του άρθρου 29 της κυρωθείσας 
με το νόμο αυτό Συμβάσεως,

β) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας, και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

γ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. 176/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού 
Εξωτερικών.

Άρθρο 1
1. Κυρώνονται οι τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου, 

1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμ-
μών Φορτώσεως, 1966, σύμφωνα με την απόφαση MSC 
375 (93)/22-5-2014 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

2. Το κείμενο της απόφασης MSC. 375(93)/22-5-2014 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και 
μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα συνημμένα ως 
«ΜΕΡΟΣ Α» και «ΜΕΡΟΣ Β» αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώ-
νονται με το νόμο αυτό, κατισχύει το αγγλικό.

ΜΕΡΟΣ Α
(Αγγλικό Κείμενο)
RESOLUTION MSC.375(93)
(adopted on 22 May 2014)

AMENDMENTS TO THE PROTOCOL 
OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL 
CONVENTION ON LOAD LINES, 1966, 
AS AMENDED

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the 

International Maritime Organization concerning the 
functions of the Committee,

RECALLING ALSO article VI of the Protocol of 1988 
relating to the International Convention on Load Lines, 
1966 (hereinafter referred to as the «1988 Load Lines 
Protocol») concerning amendment procedures,

RECALLING FUTHER that the Assembly, by 
resolution A.1070(28), adopted the IMO Instruments 
implementation Code (III Code),

NOTING proposed amendments to the 1988 Load 
Lines Protocol to make the III Code mandatory,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-third session, 
amendments to the 1988 Load Lines Protocol proposed 
and circulated in accordance with paragraph 2(a) of 
article VI thereof,

1. ADOPTS, in accordance with paragraph 2(d) of 
article VI of the 1988 Load Lines Protocol, amendments 
to the 1988 Load Lines Protocol, the text of which is set 
out in the annex to the present resolution;

2 DETERMINES that, pursuant to new regulation 53 of 
Annex IV, whenever the word «should» is used in the III 
Code (annex to resolution A.1070(28)), it is to be read as 
being «shall», except for paragraphs 29, 30, 31 and 32;

3. DETERMINES ALSO, in accordance with paragraph 
2(f )(ii)(bb) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, 
that the said amendments shall be deemed to have 
been accepted on 1 July 2015, unless, prior to that date, 
more than one third of the Parties to the 1988 Load Lines 
Protocol or Parties the combined merchant fleets of 
which constitute not less than 50% of the gross tonnage 
of all the merchant fleets of all Parties, have notified their 
objections to the amendments;

4. INVITES the Parties concerned to note that, in 
accordance with paragraph 2(g)(ii) of article VI of the 
1988 Load Lines Protocol, the amendments shall enter 
into force on 1 January 2016 upon their acceptance in 
accordance with paragraph 2 above;

5. REQUESTS the Secretary-General, in conformity 
with paragraph 2(e) of article VI of the 1988 Load Lines 
Protocol, to transmit certified copies of the present 
resolution and the text of the amendments contained in 
the annex to all Parties to the 1988 Load Lines Protocol;

6. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit 
copies of this resolution and its annex to Members of 
the Organization, which are not Parties to the 1988 Load 
Lines Protocol.
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ANNEX
AMENDMENTS TO ANNEX B TO THE 
PROTOCOL OF 1988 RELATING TO
THE INTERNATIONAL CONVENTION 
ON LOAD LINES, 1966, AS AMENDED

ANNEX B
ANNEXES TO THE CONVENTION AS MODIFIED 
BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

Annex I
Regulations for determining load lines

Chapter I
General

Regulation 3
Definitions of terms used in the annexes
1 The following new definitions are added after 

definition (16):
«(17) Audit means a systematic, independent and 

documented process for obtaining audit evidence and 
evaluating it objectively to determine the extent to 
which audit criteria are fulfilled.

(18) Audit Scheme means the IMO Member State Audit 
Scheme established by the Organization and taking into 
account the guidelines developed by the Organization*.

(19) Code for Implementation means the IMO 
Instruments Implementation Code (III Code) adopted 
by the Organization by resolution A.1070(28).

(20) Audit Standard means the Code for Implementation

ANNEX B
ANNEXES TO THE CONVENTION AS MODIFIED 
BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

2 A new annex IV is added after annex III, to read as 
follows:

«Annex IV
Verification of compliance

Regulation 53
Application
Contracting Governments shall use the provisions of 

the Code for Implementation in the execution of their 
obligations and responsibilities contained in the present 
Convention.

Regulation 54
Verification of compliance
(1) Every Contracting Government shall be subject 

to periodic audits by the Organization in accordance 
with the audit standard to verify compliance with and 
implementation of the present Convention.

(2) The Secretary-General of the Organization shall 
have responsibility for administering the Audit Scheme, 
based on the guidelines developed by the Organization*.

(3) Every Contracting Government shall have 
responsibility for facilitating the conduct of the audit and 

* Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member 
State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution 
A. 1067 (28).’’

implementation of a programme of actions to address 
the findings, based on the guidelines developed by the 
Organization**.

(4) Audit of all Contracting Governments shall be:
(a) based on an overall schedule developed by the 

Secretary-General of the Organization, taking into account 
the guidelines developed by the Organization**; and

(b) conducted at periodic intervals, taking into account 
the guidelines developed by the Organization**.

 

ΜΕΡΟΣ Β
(Ελληνικό Κείμενο)
ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.375(93)
(Yιοθετήθηκε την 22α Μαΐου 2014)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥ 1988 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, 
1966, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28 (β) της Σύμβασης του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά στις λει-
τουργίες της Επιτροπής.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο VI του Πρωτο-
κόλλου του 1988 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 
για τη Γραμμή Φόρτωσης, 1966 (στο εξής αναφερόμενο 
ως «Πρωτόκολλο των Γραμμών Φόρτωσης 1988») που 
αφορά στις διαδικασίες τροποποίησης.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η Συνέλευση, με την 
απόφαση Α.1070 (28), υιοθέτησε τον Κώδικα Εφαρμογής 
Οργάνων του ΔΝΟ (Κώδικας ΙΙΙ),

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 
στο Πρωτόκολλο των Γραμμών Φόρτωσης 1988 προκει-
μένου να καταστεί ο Κώδικας ΙΙΙ υποχρεωτικός,

ΈΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, κατά την ενενηκοστή τρίτη Σύ-
νοδό της, τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο Γραμμών 
Φόρτωσης 1988 που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν 
σύμφωνα με τη παράγραφο 2(α) του άρθρου VI,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με τη παράγραφο 2(δ) του 
άρθρου VI του Πρωτοκόλλου των Γραμμών Φόρτωσης 
1988, τροποποιήσεις στο Πρωτόκολλο των Γραμμών 
Φόρτωσης 1988, το κείμενο των οποίων παρατίθεται 
στο Παράρτημα της παρούσης απόφασης.

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ότι, συμφώνως με το νέο Κανονισμό 53 του 
Παραρτήματος IV, όπου χρησιμοποιείται η λέξη ”να” στον 
Κώδικα ΙΙΙ (παράρτημα της απόφασης Α. 1070(28)), θα δια-
βάζεται ως “θα”, πλην των παραγράφων 29, 30, 31 και 32,

3. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
(στ) (ιι) (ββ) του άρθρου VI του Πρωτοκόλλου των Γραμ-
μών Φόρτωσης 1988 ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα θε-
ωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2015 
εκτός εάν, πριν από την ημερομηνία αυτή, περισσότερα 
από το ένα τρίτο των μερών του Πρωτοκόλλου των Γραμ-
μών Φόρτωσης 1988 ή μέρη των οποίων ο συνολικός 
εμπορικός στόλος αποτελεί όχι λιγότερο από το 50% 
της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορι-

** Refer to the Framework and Procedures for the IMO Member 
State Audit Scheme, adopted by the Organization by resolution 
A. 1067 (28).’’
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κού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει στον Οργανισμό τις 
αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις,

4. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα ενδιαφερόμενα Μέρη να λάβουν 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τη παράγραφο 2(z) (ii) του άρ-
θρου VI του Πρωτοκόλλου των Γραμμών Φόρτωσης 
1988, οι τροποποιήσεις πρέπει να τεθούν σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2016, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα 
με την ανωτέρω παράγραφο 2,

5. Καλεί τον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με τη πα-
ράγραφο 2 (ε) του άρθρου VI του Πρωτοκόλλου των 
γραμμών Φόρτωσης 1988, να διαβιβάσει επικυρωμέ-
να αντίγραφα της παρούσας απόφασης, καθώς και το 
κείμενο των τροποποιήσεων που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα σε όλα τα μέρη του πρωτοκόλλου των Γραμ-
μών Φόρτωσης 1988.

6. ΚΑΛΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τον Γενικό Γραμματέα να διαβι-
βάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του παραρ-
τήματος της στα μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι 
Μέρη του Πρωτοκόλλου των Γραμμών Φόρτωσης 1988.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1988 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ, 1966, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΟΥ 1988

Παράρτημα Ι
Κανονισμοί για τον καθορισμό 
των γραμμών φόρτωσης

Κεφάλαιο Ι
Γενικά

Κανονισμός 3
Ορισμοί και όροι που χρησιμοποιούνται στα προσαρ-

τήματα
1 Οι ακόλουθοι νέοι ορισμοί προστίθενται μετά τον 

ορισμό (16):
(17) Έλεγχος σημαίνει μια συστηματική, ανεξάρτητη 

και τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση αποδει-
κτικών στοιχείων ελέγχου και την αντικειμενική αξιολό-
γηση αυτών για να προσδιοριστεί ο βαθμός πλήρωσης 
των κριτηρίων ελέγχου.

(18) Σχέδιο Ελέγχων σημαίνει το Σχέδιο Ελέγχων Κρα-
τών Μελών του ΔΝΟ, που θεσπίστηκε από το Οργανισμό 
και το οποίο λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που αναπτύ-
χθηκαν από τον Οργανισμό*.

(19) Κώδικας προς Εφαρμογή σημαίνει τον Κώδικα 
Εφαρμογής των Οργάνων του ΔΝΟ (Κώδικας ΙΙΙ) που υιο-
θετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.1070(28).

(20) Πρότυπο Ελέγχου σημαίνει τον Κώδικα προς 
Εφαρμογή.

*  Αναφερθείτε στο πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο 
Ελέγχων Κρατών Μελών του ΔΝΟ, που υιοθετήθηκε από τον Ορ-
γανισμό με την απόφαση Α.1067(28).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1988

2 Προστίθεται νέο παράρτημα IV μετά το παράρτημα 
ΙΙΙ, ως ακολούθως:

Παράρτημα IV
Επαλήθευση συμμόρφωσης

Κανονισμός 53
Εφαρμογή
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη πρέπει να χρησιμοποιούν τις 

διατάξεις του Κώδικα Εφαρμογής κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων και των ευθυνών που περιέχονται στην 
παρούσα Σύμβαση.

Κανονισμός 54
Επαλήθευση της συμμόρφωσης
(1) Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα υπόκειται σε περι-

οδικούς ελέγχους από τον Οργανισμό σύμφωνα με το 
πρότυπο ελέγχου, για την επαλήθευση της συμμόρφω-
σης και την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

(2) Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού θα έχει την 
ευθύνη για τη διαχείριση του Σχεδίου Ελέγχου, βάσει 
των Οδηγιών που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό*.

(3) Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος θα είναι υπεύθυνο 
για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής και την εφαρμογή 
προγράμματος δράσεων για την αντιμετώπιση των ευ-
ρημάτων, βάσει των Οδηγιών που αναπτύχθηκαν από 
τον Οργανισμό*.

(4) Ο Έλεγχος όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών θα:
(α) βασίζεται σε ένα συνολικό σχέδιο που αναπτύσ-

σεται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις Οδηγίες που αναπτύχθηκαν από 
τον Οργανισμό*,** και

(β) διεξάγεται κατά περιοδικά διαστήματα, λαμβά-
νοντας υπόψη τις Οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον 
Οργανισμό*.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας 
Εξωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

* Αναφερθείτε στο πλαίσιο και τις Διαδικασίες για το Σχέδιο Ελέγ-
χων Κρατών Μελών του ΔΝΟ, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό 
με την απόφαση Α.1067(28).
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