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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3694
Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Δι−
εθνή Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανι−
σμό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο των τροποποι−
ήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό
Οργανισμό (ν.δ. 573/1970, Φ.Ε.Κ. 144 Α΄/27.6.1970), που
υιοθετήθηκε με την Απόφαση της Τρίτης Έκτακτης Δι−
εθνούς Υδρογραφικής Συνδιάσκεψης στις 14 Απριλίου
2005, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγ−
γλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει
ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ΑΠΟΦΑΣΗ
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ»
Η ΤΡΙΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΔΙ−
ΑΣΚΕΨΗ,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο XXI της Σύμβασης του
1970 για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, με τα
παραρτήματά της, σχετικά με τις τροποποιήσεις στη
Σύμβαση,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΗ την έκθεση της Ομάδας
Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού (SPWG) προς την
3η Έκτακτη Διεθνή Υδρογραφική Συνδιάσκεψη και την
πρόταση τροποποίησης της Σύμβασης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο XXI
της Σύμβασης, τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, όπως
αυτές παρατίθενται στο Πρωτόκολλο Τροποποιήσεων
στη Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό,
συμπεριλαμβανομένης και της ενοποιημένης έκδοσης
της Σύμβασης, ως προσάρτημα,
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτρο−
πής της Διεθνούς Υδρογραφικής Υπηρεσίας να προβεί
σε όσες ελάσσονος σημασίας γραμματικές, συντακτικές
και ορθογραφικές διορθώσεις μπορεί να είναι αναγκαίες
και να προβεί σε διορθώσεις, προκειμένου να διασφαλί−
σει ότι το αγγλικό και γαλλικό γλωσσικό κείμενο είναι
σύμφωνο το ένα με το άλλο.
ΖΗΤΑ από την Κυβέρνηση της Αυτού Εξοχότητας του
Πρίγκιπα του Μονακό να ενημερώσει τα Κράτη−Μέλη
και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής σχετικά
με την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των τροποποιήσεων.
Υιοθετήθηκε στις 14 Απριλίου 2005.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
των ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
στη ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Άρθρο 1
1. Η Επικεφαλίδα της Εισαγωγής τροποποιείται ώστε
να διαβάζεται ως εξής: «Τα Κράτη Μέρη σε αυτή τη
Σύμβαση»
2. Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται ως νέες
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη παράγραφοι της Εισαγω−
γής:
«ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ο Διεθνής Υδρογραφικός
Οργανισμός είναι ένας αρμόδιος διεθνής οργανισμός,
όπως αναφέρεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας, ο οποίος συντο−
νίζει σε παγκόσμια βάση τον καθορισμό προτύπων για
την παραγωγή υδρογραφικών δεδομένων και τη παρο−
χή υδρογραφικών υπηρεσιών και ο οποίος διευκολύνει
την ανάπτυξη ικανότητας των εθνικών υδρογραφικών
υπηρεσιών,
«ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το όραμα του Διε−
θνούς Υδρογραφικού Οργανισμού είναι να αποτελεί
τον έγκυρο παγκόσμιο υδρογραφικό φορέα, ο οποίος
εμπλέκει ενεργά όλα τα παράκτια και ενδιαφερόμενα
Κράτη προκειμένου να προωθήσει τη ναυτική ασφά−
λεια και αποτελεσματικότητα και ο οποίος υποστηρί−
ζει την προστασία και βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος
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«ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι αποστολή του Διεθνούς
Υδρογραφικού Οργανισμού είναι να δημιουργήσει ένα
παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο τα Κράτη θα παρέ−
χουν επαρκή και έγκαιρα υδρογραφικά δεδομένα, προ−
ϊόντα και υπηρεσίες και θα διασφαλίζουν την ευρύτερη
δυνατή χρήση τους και»
Άρθρο 2
Το άρθρο ΙΙ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Ο Οργανισμός θα έχει συμβουλευτικό και τεχνικό χα−
ρακτήρα. Θα αποτελεί αντικείμενο του Οργανισμού:
(α) να προάγει τη χρήση της υδρογραφίας για την
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και όλους τους άλλους θα−
λάσσιους σκοπούς και να αυξάνει τη σφαιρική πληρο−
φόρηση για τη σημασία της υδρογραφίας
(β) να βελτιώνει τη σφαιρική κάλυψη, διαθεσιμότητα
και ποιότητα των υδρογραφικών δεδομένων, πληροφο−
ριών, προϊόντων και υπηρεσιών και να διευκολύνει την
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, πληροφορίες, προϊό−
ντα και υπηρεσίες,
(γ) να βελτιώνει την παγκόσμια υδρογραφική δυνατό−
τητα, ικανότητα, κατάρτιση, επιστήμη και τεχνικές,
(δ) να καθιερώνει και να ενισχύει την ανάπτυξη των
διεθνών προτύπων για τα υδρογραφικά δεδομένα, πλη−
ροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνικές και να επι−
τυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ομοιομορφία στη χρήση
των προτύπων αυτών,
(ε) να παρέχει έγκυρες και έγκαιρες οδηγίες προς τα
Κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με όλα
τα υδρογραφικά θέματα,
(στ) να διευκολύνει το συντονισμό των υδρογραφικών
δραστηριοτήτων μεταξύ των Κρατών Μελών και
(ζ) να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών,
σχετικά με τις υδρογραφικές δραστηριότητες, σε πε−
ριφερειακή βάση.»
Άρθρο 3
Το άρθρο III της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού είναι τα Κράτη Μέρη
στην παρούσα Σύμβαση.»
Άρθρο 4
Το άρθρο IV της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Ο Οργανισμός θα περιλαμβάνει:
(α) τη Συνέλευση
(β) το Συμβούλιο
(γ) την Οικονομική Επιτροπή
(δ) τη Γραμματεία και
(ε) οποιαδήποτε επικουρικά όργανα.»
Άρθρο 5
Το άρθρο V της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
(α) «Η Συνέλευση είναι το κύριο όργανο και θα έχει
όλες τις εξουσίες του Οργανισμού, εκτός αν ρυθμίζε−
ται διαφορετικά από τη Σύμβαση ή ανατίθεται από τη
Συνέλευση σε άλλα όργανα.
(β) Η Συνέλευση θα αποτελείται από όλα τα Κράτη
Μέλη.
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(γ) Η Συνέλευση θα συγκαλείται σε τακτική σύνοδο
κάθε τρία έτη.
Οι έκτακτες σύνοδοι της Συνέλευσης μπορούν να συ−
γκαλούνται κατόπιν αιτήματος ενός Κράτους Μέλους
ή του Συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα, υπό τον
όρο της έγκρισης από την πλειοψηφία των Κρατών
Μελών.
(δ) Η πλειοψηφία των Κρατών−Μελών θα συνιστά
απαρτία για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης.
(ε) Οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης θα είναι:
(i) Να εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
της,
(ii) Να καθορίζει τον εσωτερικό κανονισμό της, καθώς
και εκείνους του Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτρο−
πής και οποιουδήποτε επικουρικού οργάνου του Ορ−
γανισμού,
(iii) Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς, να εκλέ−
γει το Γενικό Γραμματέα και τους Διευθυντές και να
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της θητείας
τους,
(iv) Να δημιουργεί επικουρικά όργανα,
(ν) Να αποφασίζει για τη γενική πολιτική, τη στρατη−
γική και το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού,
(vi) Να λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις που της υποβάλ−
λονται από το Συμβούλιο,
(vii) Να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις
συστάσεις που της υποβάλλονται από οποιοδήποτε
Κράτος Μέλος, το Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμμα−
τέα,
(viii) Να αποφασίζει σχετικά με οποιεσδήποτε προτά−
σεις της υποβάλλονται από οποιοδήποτε Κράτος Μέλος,
το Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμματέα,
(ix) Να εξετάζει τις δαπάνες, να εγκρίνει τους λογα−
ριασμούς και να καθορίζει τις οικονομικές συμφωνίες
του Οργανισμού,
(x) Να εγκρίνει τον τριετή προϋπολογισμό του Ορ−
γανισμού,
(xi) Να αποφασίζει σχετικά με τις λειτουργικές υπη−
ρεσίες,
(xii) Να αποφασίζει σχετικά με οποιαδήποτε άλλα θέ−
ματα, εντός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του Ορ−
γανισμού και
(xiii) Να εκχωρεί, όπου απαιτείται και είναι απαραίτητο,
αντικείμενα ευθύνης στο Συμβούλιο.»

(ε) Το Συμβούλιο θα συγκαλείται τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο.
(στ) Τα Κράτη−Μέλη, τα οποία δεν είναι μέλη του
Συμβουλίου, θα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδρι−
άσεις του Συμβουλίου, αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα
να ψηφίζουν.
(ζ) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου θα είναι:
(i) Να εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του,
καθένας από τους οποίους θα κατέχει το αξίωμα μέχρι
το τέλος της επόμενης τακτικής συνόδου της Συνέ−
λευσης
(ii) Να ασκεί όσα καθήκοντα του εκχωρηθούν από τη
Συνέλευση
(iii) Να συντονίζει, κατά τη διάρκεια της περιόδου με−
ταξύ των Συνελεύσεων, τις δραστηριότητες του Οργα−
νισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής, του προγράμμα−
τος εργασίας και των οικονομικών συμφωνιών, όπως
αποφασίζονται από τη Συνέλευση
(iv) Να υποβάλλει αναφορές στη Συνέλευση, σε κάθε
τακτική σύνοδο, για το έργο του Οργανισμού
(ν) Να εκπονεί, με την υποστήριξη του Γενικού Γραμ−
ματέα, προτάσεις σχετικά με τη γενική στρατηγική και
το πρόγραμμα εργασίας που υιοθετείται από τη Συ−
νέλευση
(vi) Να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις
και τις προϋπολογιστικές εκτιμήσεις που προετοιμά−
ζονται από το Γενικό Γραμματέα και να τις υποβάλλει
προς έγκριση στη Συνέλευση, με σχόλια και προτάσεις
σχετικά με τις προγραμματικές κατανομές των προϋ−
πολογιστικών εκτιμήσεων.
(vii) Να εξετάζει τις προτάσεις που του υποβάλλονται
από επικουρικά όργανα και να τις παραπέμπει:
Στη Συνέλευση, για όλα τα θέματα που απαιτούν απο−
φάσεις από τη Συνέλευση
• Πίσω στο επικουρικό όργανο, εάν κρίνεται ανα−
γκαίο ή
• Στα Κράτη Μέλη, για αποδοχή, μέσω αλληλογρα−
φίας
(viii) Να προτείνει στη Συνέλευση την ίδρυση επικου−
ρικών οργάνων και
(ix) Να εξετάζει σχέδια συμφωνίας μεταξύ του Οργα−
νισμού και άλλων οργανισμών και να τα υποβάλλει στη
Συνέλευση προς έγκριση.»

Άρθρο 6

Το άρθρο VII της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
(α) «Η Οικονομική Επιτροπή θα είναι ανοικτή σε όλα τα
Κράτη μέλη. Κάθε Κράτος Μέλος θα έχει μια ψήφο.
(β) Η Οικονομική Επιτροπή θα συγκαλείται κανονικά
σε συνδυασμό με κάθε τακτική σύνοδο της Συνέλευ−
σης και μπορεί να συγκαλέσει πρόσθετες συνεδριάσεις,
ανάλογα με την περίπτωση.
(γ) Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής θα
είναι να εξετάζει τις οικονομικές καταστάσεις, τις προϋ−
πολογιστικές εκτιμήσεις και τις εκθέσεις σχετικά με τα
διοικητικά θέματα που προετοιμάζονται από το Γενικό
Γραμματέα και να παρουσιάζει τις παρατηρήσεις και
τις προτάσεις της γι’ αυτά στη Συνέλευση.
(δ) Η Οικονομική Επιτροπή θα εκλέγει τον Πρόεδρο
και τον αντιπρόεδρό της».

Το άρθρο VI της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
(α) «Ένα τέταρτο, αλλά όχι λιγότερα από τριάντα,
Κράτη Μέλη θα κατέχουν έδρες στο Συμβούλιο, τα
πρώτα δύο τρίτα των οποίων θα κατέχουν τις έδρες
τους σε περιφερειακή βάση και το υπόλοιπο ένα τρίτο
βάσει των υδρογραφικών ενδιαφερόντων, τα οποία θα
καθοριστούν στους Γενικούς Κανονισμούς.
(β) Οι κανόνες για τη σύνθεση του Συμβουλίου θα
καθοριστούν στους Γενικούς Κανονισμούς.
(γ) Τα μέλη του Συμβουλίου θα κατέχουν το αξίωμα
μέχρι το τέλος της επόμενης τακτικής συνόδου της
Συνέλευσης.
(δ) Δύο τρίτα των μελών του Συμβουλίου θα συνιστούν
απαρτία.

Άρθρο 7
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Άρθρο 8
Το άρθρο VIII της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
(α) «Η Γραμματεία θα αποτελείται από ένα Γενικό
Γραμματέα, τους Διευθυντές και όσο άλλο προσωπικό
μπορεί να απαιτήσει ο Οργανισμός.
(β) Ο Γενικός Γραμματέας θα τηρεί όλα τα αρχεία,
τα οποία μπορεί να απαιτούνται για την αποτελεσμα−
τική εκτέλεση των καθηκόντων του Οργανισμού και θα
προετοιμάζει, συλλέγει και κυκλοφορεί οποιαδήποτε
τεκμηρίωση μπορεί να απαιτηθεί.
(γ) Ο Γενικός Γραμματέας θα είναι ο επικεφαλής δι−
οικητικός αξιωματούχος του Οργανισμού.
(δ) Ο Γενικός Γραμματέας:
(i) Θα προετοιμάζει και θα υποβάλλει στην Οικονομική
Επιτροπή και το Συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις
για κάθε έτος και τις προϋπολογιστικές εκτιμήσεις σε
τριετή βάση, με τις εκτιμήσεις για κάθε έτος να παρου−
σιάζονται χωριστά, και
(ii) θα τηρεί τα Κράτη Μέλη ενήμερα, όσον αφορά στις
δραστηριότητες του Οργανισμού.
(ε) Ο Γενικός Γραμματέας θα εκτελεί όσα άλλα κα−
θήκοντα μπορεί να του εκχωρηθούν από τη Σύμβαση,
τη Συνέλευση ή το Συμβούλιο.
(στ) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Γενι−
κός Γραμματέας, οι Διευθυντές και το προσωπικό δεν θα
ζητούν ή λαμβάνουν οδηγίες από οποιοδήποτε Κράτος
Μέλος ή από οποιαδήποτε αρχή, εκτός του Οργανισμού.
Θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να είναι
ασυμβίβαστη με τις θέσεις τους ως διεθνών αξιωματού−
χων. Κάθε Κράτος−Μέλος, από την πλευρά του, αναλαμ−
βάνει να σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα
των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα, των Διευθυντών
και του προσωπικού και να μην επιδιώκει να τους επηρε−
άζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»
Άρθρο 9
Το άρθρο IX της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν με
ομοφωνία, θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
(α) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα
Σύμβαση, κάθε Κράτος Μέλος θα έχει μια ψήφο.
(β) Για την εκλογή του Γενικού Γραμματέα και των
Διευθυντών, κάθε Κράτος Μέλος θα έχει ένα αριθμό ψή−
φων, καθοριζόμενο από μια κλίμακα που θα θεσπίζεται
σε σχέση με τη χωρητικότητα των στόλων τους.
(γ) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα
Σύμβαση, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με απλή πλειοψη−
φία των Κρατών Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν
και, εάν υπάρχει ισοψηφία, θα αποφασίζει ο Πρόεδρος.
(δ) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τα θέ−
ματα που αφορούν την πολιτική ή την οικονομική κατά−
σταση του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των
τροποποιήσεων στους Γενικούς και Οικονομικούς Κανο−
νισμούς, θα λαμβάνονται από πλειοψηφία των δύο τρίτων
των Κρατών Μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν.
(ε) Όσον αφορά τα εδάφια (γ) και (δ) του παρόντος
άρθρου και το εδάφιο (β) του άρθρου XXI κατωτέρω, η
φράση «τα Κράτη Μέλη που είναι παρόντα και ψηφίζουν»
σημαίνει τα Κράτη Μέλη που είναι παρόντα και ψηφίζουν,
καταφατικά ή αρνητικά. Τα Κράτη Μέλη που απέχουν από
την ψηφοφορία θα θεωρηθούν ως μη ψηφίσαντα.
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(στ) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος προς τα Κρά−
τη Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο VI (ζ) (vii), η απόφαση
θα λαμβάνεται από την πλειοψηφία των Κρατών Μελών
που ψηφίζουν, με ελάχιστο αριθμό καταφατικών ψήφων
τουλάχιστον το ένα τρίτο όλων των Κρατών Μελών.»
Άρθρο 10
Το άρθρο Χ της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Σε σχέση με ζητήματα εντός του πεδίου των αρμοδιοτή−
των του, ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με διεθνείς
οργανισμούς, τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες των
οποίων συσχετίζονται με το σκοπό του Οργανισμού.»
Άρθρο 11
Το άρθρο XI της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού θα παρατίθενται
λεπτομερώς στους Γενικούς και Οικονομικούς Κανονι−
σμούς, οι οποίοι προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση,
αλλά δεν συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της. Σε περί−
πτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ της παρούσας
Σύμβασης και των Γενικών ή Οικονομικών Κανονισμών,
θα υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση. »
Άρθρο 12
Το άρθρο XIII της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Η Οργανισμός θα είναι νομικό πρόσωπο. Στην επικρά−
τεια καθενός από τα Κράτη Μέλη του θα απολαμβάνει,
υπό τον όρο της συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο Κρά−
τος Μέλος, τέτοιων προνομίων και ασυλιών, όπως μπορεί
να είναι απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
του και την εκπλήρωση του αντικειμένου του.»
Άρθρο 13
(α) Σε όλο το άρθρο XIV (α) της Σύμβασης, η φρά−
ση «Κυβερνήσεις Μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση
«Κράτη Μέλη».
(β) Σε όλο το άρθρο XIV (β) της Σύμβασης, η «Οικονο−
μική Επιτροπή» αντικαθίσταται από τη «Συνέλευση».
Άρθρο 14
Το άρθρο XV της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να δια−
βάζεται ως εξής: «Οποιοδήποτε Κράτος Μέλος καθυστερεί
τις εισφορές του πέραν των δύο ετών θα στερείται όλων
των δικαιωμάτων ψήφου και οφελών που παρέχονταν στα
Κράτη Μέλη από τη Σύμβαση και τους Κανονισμούς, έως
ότου καταβληθούν οι εκκρεμείς εισφορές.»
Άρθρο 15
Το άρθρο XVI της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
(α) «Η Κυβέρνηση της Αυτού Εξοχότητας του Πρίγκιπα
του Μονακό θα λειτουργεί ως θεματοφύλακας.
(β) Το παρόν πρωτότυπο της Σύμβασης θα τηρείται από
το Θεματοφύλακα, ο οποίος θα διαβιβάσει επικυρωμένα
αντίγραφα της Σύμβασης αυτής σε όλα τα Κράτη που
την έχουν υπογράψει ή έχουν προσχωρήσει σε αυτή.
(γ) Ο Θεματοφύλακας:
(i) θα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και όλα τα
Κράτη Μέλη για τις αιτήσεις προσχώρησης που λαμ−
βάνονται από αυτόν από τα Κράτη που αναφέρονται
στο Άρθρο XX (β) και
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(ii) θα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και όλα τα
Κράτη που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση ή
έχουν προσχωρήσει σε αυτή για:
• κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση επίσημης πράξης
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, μαζί
με την ημερομηνία τους
• την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμ−
βασης ή οποιασδήποτε τροποποίησής της και
• την κατάθεση οποιασδήποτε επίσημης πράξης κα−
ταγγελίας της Σύμβασης, μαζί με την ημερομηνία κατά
την οποία παραλήφθηκε και την ημερομηνία κατά την
οποία ισχύει η καταγγελία.
Μόλις τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε τροποποίηση της
παρούσας Σύμβασης, αυτή θα δημοσιεύεται από το Θε−
ματοφύλακα και θα καταχωρείται στη Γραμματεία των
Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο ! 02 του Κατα−
στατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.»
Άρθρο 16
Στο άρθρο XVII της Σύμβασης, η φράση «Διοικούσα
Επιτροπή» αντικαθίσταται από τη φράση «Γενικός Γραμ−
ματέας του Οργανισμού».
Άρθρο 17
Το άρθρο XX της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
(α) «Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για προσχώ−
ρηση σε οποιοδήποτε Κράτος είναι μέλος των Ηνωμέ−
νων Εθνών. Η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ για ένα τέτοιο
Κράτος κατά την ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε
την επίσημη πράξη προσχώρησής του στο Θεματοφύ−
λακα, ο οποίος θα ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα και
όλα τα Κράτη Μέλη.
(β) Ένα Κράτος το οποίο δεν είναι μέλος των Ηνωμέ−
νων Εθνών μπορεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμ−
βαση μόνο υποβάλλοντας αίτηση στο Θεματοφύλακα
και επιτυγχάνοντας την έγκριση της αίτησης του από
τα δύο τρίτα των Κρατών−Μελών. Η Σύμβαση θα τίθεται
σε ισχύ για το Κράτος αυτό κατά την ημερομηνία κατά
την οποία κατέθεσε την επίσημη πράξη προσχώρησης
του στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα ενημερώνει το
Γενικό Γραμματέα και όλα τα Κράτη Μέλη.»

Άρθρο 18
Το άρθρο XXI της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
(α) «Οποιοδήποτε Κράτος Μέλος μπορεί να προτείνει
τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση. Οι προτάσεις
τροποποιήσεων θα διαβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα
όχι λιγότερο από έξι μήνες πριν την επόμενη σύνοδο
της Συνέλευσης.
(β) Οι προτάσεις τροποποιήσεων θα εξετάζονται από
τη Συνέλευση και θα λαμβάνονται αποφάσεις με πλει−
οψηφία των δύο τρίτων των Κρατών Μελών που είναι
παρόντα και ψηφίζουν. Μόλις εγκριθεί από τη Συνέλευση
μια προτεινόμενη τροποποίηση, ο Γενικός Γραμματέας
του Οργανισμού θα ζητά από το Θεματοφύλακα να την
υποβάλει προς όλα τα Κράτη Μέλη.
(γ) Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ για όλα τα
Κράτη Μέλη τρεις μήνες μετά την παραλαβή από το
Θεματοφύλακα γνωστοποιήσεων συγκατάθεσης που θα
δεσμεύουν τα δύο τρίτα των Κρατών Μελών.»
Άρθρο 19
Το άρθρο XXII της Σύμβασης τροποποιείται ώστε να
διαβάζεται ως εξής:
«Με τη λήξη μιας περιόδου πέντε ετών από την έναρξη
ισχύος της, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί
από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, γνωστοποιώντας
το τουλάχιστον ένα έτος πριν, με μια δήλωση που θα απευ−
θύνεται προς το Θεματοφύλακα. II καταγγελία θα ισχύει
από την 1η του επόμενου Ιανουαρίου μετά τη λήξη της
γνωστοποίησης και θα συμπεριλαμβάνει την παραίτηση,
από το ενδιαφερόμενο Κράτος, από όλα τα δικαιώματα και
τα οφέλη της ιδιότητας του μέλους του Οργανισμού.»
Άρθρο 20
Οι τροποποιήσεις που έγιναν αποδεκτές κατά τη δι−
άρκεια της ΧΙΙΙης και Χνης Διάσκεψης, οι οποίες δεν
έχουν τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο XXI (γ) της
Σύμβασης, δεν θα τεθούν σε ισχύ στο μέλλον.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το Άρθρο XXI (γ) της Σύμβασης του Δι−
εθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού, οι προαναφερθείσες
τροποποιήσεις από το Άρθρο 1 έως το Άρθρο 20 θα τε−
θούν σε ισχύ για όλα τα Κράτη Μέρη τρεις μήνες αφότου
παραληφθούν από το Θεματοφύλακα γνωστοποιήσεις
έγκρισης από τα δύο τρίτα των Κρατών Μελών.
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του
Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 20 αυτού.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Λευκάδα, 20 Αυγούστου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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