ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΑΣ
ύπ Άρ. 696 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Κυρώσεως του Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής "Ενώ
σεως, της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως και των Συναφών Πρωτοκόλ
λων, Συμφωνιών κ α ι Κανονισμών της 10ης Ι ο υ λ ί ο υ 1964 Νόμος τοϋ 1968, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
'Αριθμός 122 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν Τ Η Σ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Υ ΤΑ
Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ , ΤΗΝ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Ν ΤΑΧΥΔΡΟ
Μ Ι Κ Η Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν Κ Α Ι ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΣΥΜ
ΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
'Επειδή, την ΙΟην 'Ιουλίου 1964, έγένοντο έν Βιέννη το Καταστατι Προοίμιον.
κόν της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως καΐ ή Παγκόσμιος Τα
χυδρομική Σύμβασις μετά τών συναφών Πρωτοκόλλων, Συμφωνιών
και Κανονισμών (απάντων τούτων εκτιθεμένων έν τω Πίνακι καί έν
τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ώς «ή Σύμβασις»).
Καί επειδή ό Διευθυντής τοΟ Τμήματος Ταχυδρομείων, δυνάμει
εξουσιοδοτήσεως δοθείσης είς αυτόν δια τής.ύπ' αριθμόν 3691 απο
φάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1964,
υπέγραψε τήν ΙΟην 'Ιουλίου 1964, τήν Σύμβασιν έκ μέρους της Κυ
πριακής Δημοκρατίας, υπό τήν έπιφύλαξιν εγκρίσεως ταύτης ύπό τοΰ
Υπουργικού Συμβουλίου.
Καί επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά της ύπ' αριθμόν 7876
αποφάσεως αύτοΰ της 27ης 'Ιουνίου 1968, ενέκρινε τήν Σύμβασιν.
.'.
Καί επειδή δέον δπως ή Σύμβασις κυρωθή διά Νόμου :
' . '  · '
Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται. ώς.ό περί Κυρώσεως του Κατά Συνοπτικός
στατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, της Παγκοσμίου τίτλος.
Ταχυδρομικής Συμβάσεως κ α ι τών Συναφών Πρωτοκόλλων, Συμ
φωνιών καί Κανονισμών της 10ης 'Ιουλίου 1964, Νόμος τού 1968.
2. Έ ν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμέ Ερμηνεία,
νου—
«Σύμβασις» σημαίνει τό Καταστατικόν της Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής Ενώσεως καί τήν Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν Σύμβασιν
μετά τών συναφών Πρωτοκόλλων, Συμφωνιών καί Κανονισμών,
άτινα πάντα έγένοντο έν Βιέννη τήν ΙΟην Ι ο υ λ ί ο υ 1964, καί τ ά κεί
μενα τών οποίων εκτίθενται έν τω Πίνακι.
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Κύρωσιςτής

3 . Ή Σ ύ μ δ α σ ι ς διά του παρόντος Νόμου κυροΰται.

Συμβάσεως.

"Εναρξις
ισχύος.

4 . Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου θεωρείται ώ ς άρξαμένη τήν Ιην
ήμέραν τοΰ 'Ιανουαρίου 1966.
Π Ι ΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ

ΠΙ ΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
Κ Ε Φ Α Λ Α IO N Ι

ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς
Αρθρον
1. " Ε κ τ α σ ι ς και σ κ ο π ό ς τ η ς 'Ενώσεως.
2. Μέλη τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς .
3. Δικαιοδοσία τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς .
4. Έ ξ α ι ρ ε τ ι κ α ι σχέσεις.
5. " Ε δ ρ α της ' Ε ν ώ σ ε ω ς .
6. Ε π ί σ η μ ο ς γ λ ώ σ σ α τ η ς 'Ενώσεως.
7. Πρότυπον νόμισμα.
8. Περιωρισμέναι 'Ενώσεις. ΕΙδικαΙ συμφωνίαι.
9. Σ χ έ σ ε ι ς μετά τοΟ ' Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ Η ν ω μ έ ν ω ν 'Εθνών.
10. Σ χ έ σ ε ι ς μετά τ ω ν διεθνών οργανισμών.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ I I
Π Ρ Ο Σ Χ Ω Ρ Η Σ Ι Σ ή Ε 1 Σ Δ Ο Χ Η Ε Ϊ Σ ΤΗΝ Ε Ν Ω Σ Ι Ν .
ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
11. Προσχώρησις ή εισδοχή είς τήν "Ενωσιν. Δ ι α δ ι κ α σ ί α .
12. Ά π ο χ ώ ρ η σ ι ς έκ τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς ! Διαδικασία.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Π Ι
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
"Οργανα της Ενώσεως.
Συνέδρια.
"Εκτακτα Συνέδρια.
ΔιοικητικαΙ διασκέψεις.
Έ κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό ν Συμβούλιον.
Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ' Ε π ι τ ρ ο π ή ταχυδρομικών μελετών.
ΕίδικαΙ Έ π ι τ ρ ο π α ί .
Διεθνές Γραφεΐον.
ΚΕΦΑΛΑ I ON IV
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
Δ α π ά ν α ι τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς . ΣυνεισφοραΙ τ ω ν Χωρών—μελών.
ΤΙΤΛΟΣ

II

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Κ Ε Φ Α Λ Α IO N Ι

ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς
22. Πράξεις τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς .
23. Ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν Π ρ ά ξ ε ω ν τ η ς Ε ν ώ σ ε ω ς ε ί ς τ ά * Εδάφη τ ω ν οποίων α ϊ
διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ό π ό τίνος Χώρας—μέλους.
24. Έ θ ν ι κ α Ι ΝομοθεσΙαι.
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ΚΕΦΑΛΑ 1 ON 11
ΑΠΟΔΟΧΗ Κ Α Ι Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α ΤΩΝ Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν Τ Η Σ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
25. Υπογραφή, έπικύρωσις και άλλοι τρόποι αποδοχής των Πράξεων της
'Ενώσεως.
26. Άνακοίνωσις των επικυρώσεων και των λοιπών τρόπων αποδοχής των
Πράξεων τής Ενώσεως.
27. Προσχώρησις είς τάς Συμφωνίας.
28. Κ α τ α γ γ ε λ ί α Συμφωνίας.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 111
Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
29. Ύποδολή των προτάσεων.
30. Τροποποίησις του Καταστατικού.
31. Τροποποίησις τής Συμβάσεως, τοΰ Γενικού Κανονισμού και των Συμ
φωνιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
Δ Ι Α Κ Α Ν Ο Ν 1 Σ Μ Ο Σ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
32. Διαιτησίαι.
ΤΙΤΛΟΣ I I I
ΤΕΛΙ Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

33. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Καταστατικού.
ΤΕΛ1ΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
Ι. Προσχώρησις είς τό Καταστατικόν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Συμφωνία μεταξύ του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τής Παγκο
σμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως.
Β. Συμφωνία πρόσθετος είς την Συμφωνίαν μεταξύ τοΰ Όργανισμοΰ Ηνω
μένων Εθνών καΐ τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένώσεο^ς.
Κ ΑΤΑ Σ TAT IKON
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Προς τόν σκοπόν δπως αναπτύξουν τάς επικοινωνίας μεταξύ τών λαών διά
τής αποτελεσματικής λειτουργίας τών ταχυδρομικών υπηρεσιών και δπως συμ
βάλουν είς τήν έπίτευξιν τών υψηλών σκοπών τής διεθνούς συνεργασίας είς τό
μορφωτικόν, κοινωνικόν και οίκονομικόν πεδίον,
οί Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων χωρών άπεδέχθησαν,
υπό τήν έπιφύλαξιν τής επικυρώσεως, τό παρόν Καταστατικόν.
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ. Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς
ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
"Εκτασις και σκοπός τής 'Ενώσεως
1. ΑΊ Χώραι αΐτινες αποδέχονται τό παρόν Καταστατικόν αποτελούν, υπό
τήν έπωνυμίαν «Παγκόσμιος Ταχυδρομική "Ενωσις», εν και μόνον ταχυδρομικόν
έδαφος διά τήν άμοιδαίαν άνταλλαγήν τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυ
δρομείου. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως είναι ήγγυημένη είς όλόκληρον τό
έδαφος τής Ενώσεως.
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2. Ή "Ενωσις έχει ώς σκοπόν νά διασφαλίζη τήν όργάνωσιν και τήν τελειο
ποίησιν τών ταχυδρομικών υπηρεσιών καί νά εύνοη, έν τω πεδίω τούτω, τήν
άνάπτυξιν της διεθνούς συνεργασίας.
3. Ή "Ενωσις μετέχει, έν τω μέτρω των δυνατοτήτων της, είς τήν ταχυδρο
μικήν τεχνικήν βοήθειαν τήν ζητουμένην ύπό των Χωρών—μελών αύτης.
ΑΡΘΡΟΝ 2
Μέλη της 'Ενώσεως
Μέλη της 'Ενώσεως είναι :
(α) ΑΙ Χώραι, αΤτινες κέκτηνται τήν Ιδιότητα τοΟ μέλους κατά τήν ήμερο
μηνίαν της θέσεως έν Ισχύϊ του παρόντος Καταστατικού,
(β) ΑΙ Χώραι αϊ καθιστάμεναι μέλη συμφώνως τώ άρθρω 11.
ΑΡΘΡΟΝ 3
Δικαιοδοσία της Ενώσεως
Ή "Ενωσις ίχει ύπό τήν δικαιοδοσίαν της :
(α) Τα εδάφη τών Χωρών—μελών.
(β) Τά ύπό Χωρών—μελών συνιστώμενα, εντός εδαφών μή περιλαμβανο
μένων είς τήν "Ενωσιν, ταχυδρομικά γραφεία"
(y) Τά εδάφη άτινα, χωρίς νά είναι μέλη της 'Ενώσεως, περιλαμβάνονται
είς ταύτην ώς εξαρτώμενα, άπό ταχυδρομικής απόψεως, έκ Χωρών—
μελών.
ΑΡΘΡΟΝ Α
ΈξαιρετικαΙ σχέσεις
ΑΙ ΤαχυδρομικαΙ Ύπηρεσίαι, αΤτινες εξυπηρετούν εδάφη μή περιλαμβανό
μενα είς τήν "Ενωσιν, υποχρεούνται δπως χρησιμεύουν ως μεσάζουσαι τών
λοιπών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. ΑΙ διατάξεις της Συμβάσεως και του Κα
νονισμού αύτης εφαρμόζονται είς τάς έξαιρετικάς ταύτας σχέσεις.
ΑΡΘΡΟΝ 5
"Εδρα της Ενώσεως
"Εδρα της 'Ενώσεως καΐ τών μονίμων οργάνων αύτης ορίζεται ή Βέρνη.
ΑΡΘΡΟΝ 6
Επίσημος γλώσσα της 'Ενώσεως
Ή επίσημος γλώσσα της 'Ενώσεως είναι ή γαλλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟΝ 7
Πρότυπον νόμισμα
Τό φράγκον, όπερ λαμβάνεται ώς νομισματική μονάς είς τάς Πράξεις τής
'Ενώσεως, εΐναι τό φράγκον τών 100 εκατοστών, βάρους 10/31 του γραμμαρίου
καΐ τίτλου 0,900.
ΑΡΘΡΟΝ 8
Περιωρισμέναι Ενώσεις. ΕΙδικαΙ συμφωνίαι
1. ΑΙ Χώραι—μέλη της 'Ενώσεως ή αϊ ΤαχυδρομικαΙ Ύπηρεσίαι αυτών, έφ'
όσον ή νομοθεσία τών Χωρών τούτων δέν αντιτίθεται είς τούτο, δύνανται νά
συνιστούν περιωρισμένας 'Ενώσεις καΐ νά συνάπτουν είδικάς Συμφωνίας άφο
ρώσας τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, ύπό τόν δρον, όμως, νά μή είσάγουν,
είς ταύτας διατάξεις όλιγώτερον εύνοϊκάς διά τό κοινόν άπό έκείνας, αϊτινες
προβλέπονται ύπό τών Πράξεων είς τάς οποίας αϊ ένδιαφερόμεναι Χώραι—μέλη
είναι μέρη.
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2. ΑΙ περιωρισμέναι Ενώσεις δύνανται να αποστέλλουν παρατηρητάς είς
τά Συνέδρια, είς τάς Διασκέψεις καΐ είς τάς συσκέψεις της Ενώσεως, είς τό
Έκτελεστικόν Συμβούλιον, ώς και είς τήν Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν Ταχυ
δρομικών μελετών.
3. Ή "Ενωσις δύναται να άποστέλλη παρατηρητάς είς τά Συνέδρια, ε'ς
τάς Διασκέψεις καΐ εις τάς συσκέψεις τών περιορισμένων Ενώσεων.
ΑΡΘΡΟΝ 9
Σχέσεις μετά του "Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
ΑΙ σχέσεις μεταξύ της Ενώσεως καΐ τοΟ "Οργανισμού" "Ηνωμένων Εθνών
διέπονται ύπό τών Συμφωνιών, ών τά κείμενα επισυνάπτονται είς τό παρόν
Καταστατικό ν.
ΑΡΘΡΟΝ 10
Σχέσεις μετά τών διεθνών οργανώσεων
Προς διασφάλισιν στενής συνεργασίας είς τό διεθνές Ταχυδρομικόν πεδίον,
ή "Ενωσις δύναται νά συνεργάζεται μέ τάς έχουσας παρεμφερή συμφέροντα
καΐ δραστηριότητας διεθνείς οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΣ ή ΕΙΣΔΟΧΗ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟΝ 11
Προσχώρησις ή είσδοχή είς τήν "Ενωσιν. Διαδικασία
1. Πάν μέλος του "Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δύναται νά προσχώρηση
είς τήν "Ενωσιν.
2. Πάσα κυρίαρχος Χώρα μή μέλος τοΟ 'Οργανισμού "Ηνωμένων Εθνών
δύναται νά ζητήση τήν είσδοχήν της ύπό τήν Ιδιότητα Χώρας—μέλους της
"Ενώσεως.
3. Ή προσχώρησις ή ή αίτησις εισδοχής είς τήν "Ενωσιν δέον νά περιλαμ
βάνη ρητήν δήλωσιν προσχωρήσεως είς τό Καταστατικόν καΐ είς τάς ύποχρεω
τικάς Πράξεις τής "Ενώσεως. "Απευθύνεται διά τής διπλωματικής όδοΟ προς
τήν Κυβέρνησιν τής "Ελβετικής 'Ομοσπονδίας καΐ διά τής τελευταίας ταύτης
προς τάς Χώρας—μέλη.
4. "Η Χώρα, μή μέλος του 'Οργανισμού "Ηνωμένων Εθνών, θεωρείται ώς
γενομένη δεκτή ύπό τήν Ιδιότητα Χώρας—μέλους έάν ή αίτησίς της έγκριθή ύπό
τών δύο τουλάχιστον τρίτων τών Χωρών—μελών τής 'Ενώσεως. ΑΙ Χωραι—
μέλη, αΓτινες δέν απήντησαν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών θεωροΟνται ώς
άπέσχουσαι.
5. Ή πρόσχώρησις ή ή είσδοχή ύπό τήν ίδιότητα του μέλους άνακοινοΰται
ύπό τής Κυβερνήσεως της "Ελβετικής "Ομοσπονδίας είς τάς Κυβερνήσεις τών
Χωρών—μελών. Λαμβάνει Ισχύν άπό τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως
ταύτης.
ΑΡΘΡΟΝ 12
Άποχώρησις έκ τής 'Ενώσεως. Διαδικασία
1. 'Εκάστη Χώρα—μέλος έχει τήν εύχέρειαν δπως αποχώρηση τής "Ενώσεως
κατόπιν καταγγελίας του Καταστατικού απευθυνόμενης διά τής διπλωμοττικής
όδοΟ είς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας καΐ διά ταύτης προς τάς
Κυβερνήσεις τών Χωρών—μελών.
2. Ή άποχώρησις έκ τής 'Ενώσεως πραγματοποιείται αμα τη εκπνοή βτους
άπό τής ημέρας τής λήψεως ύπό τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής "Ομοσπονδίας
τής έν παρ. 1 προβλεπομένης καταγγελίας.
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ΚΕΦΑΛΑ I ON I I I
ΟΡΓΑΜΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟΝ 13

"Οργανα της Ενώσεως
1. Τα όργανα
τό Έκτελεστικόν
λετών, αϊ Είδικαί
2. Τό: μόνιμα
ή Συμβουλευτική

της Ενώσεως είναι τό Συνέδριον, αϊ Διοικητικά! Διασκέψεις,
Συμβούλιον, ή Συμβουλευτική Επιτροπή ταχυδρομικών με
Έπιτροπαι και τό Διεθνές Γραφεΐον.
δργανα της Ενώσεως είναι τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον,
Επιτροπή ταχυδρομικών μελετών και τό Διεθνές Γραφεΐον.

ΑΡΘΡΟΝ 14
Συνέδρια
1. Τό Συνέδριον εΤναι τό άνώτατον όργανον της 'Ενώσεως.
2. Τό Συνέδριον συγκροτείται έκ τών αντιπροσώπων τών Χωρών—μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 15
" Ε κ τ α κ τ α Συνέδρια
"Εκτακτον Συνέδριον δύναται νά συγκληθή τη αΐτήσει ή τη συγκαταθέσει
τών δύο τουλάχιστον τρίτων τών Χωρών—μελών της Ενώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 16
Διοικητικά! Διασκέψεις
Διασκέψεις επιφορτισμένοι μέ τήν έξέτασιν θεμάτων διοικητικού χαρακτή
ρος δύνανται νά συγκαλώνται τη αιτήσει ή τη συγκαταθέσει τών δύο τουλά
χιστον τρίτων τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών Χωρών—μελών.
ΑΡΘΡΟΝ 17
Έκτελεστικόν Συμβούλιον
1. Μεταξύ δύο Συνεδρίων, τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον (CE) διασφαλίζει
τήν συνέχειαν τών εργασιών της Ενώσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις τών
Πράξεων της Ενώσεως.
2: Τ α μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου άσκουν τ α καθήκοντα των έν
ονόματι κ α ! προς τό συμφέρον της Ενώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 18
Συμβουλευτική Επιτροπή ταχυδρομικών μελετών
Ή Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών μελετών (CCEP) εΐναι επι
φορτισμένη μέ τήν έκπόνησιν μελετών κ α ι τήν έκδοσιν γνωματεύσεων έπί ζη
τημάτων τεχνικών, εκμεταλλεύσεως και οίκονομικών, ενδιαφερόντων τήν ταχυ
δρομικήν ύπηρεσίαν.
ΑΡΘΡΟΝ 19
ΕΙδικαί Έπιτροπαι
Είδικαί Έπιτροπαι δύνανται νά έπιφορτίζωνται ύπό τίνος Συνεδρίου ή υπό
τίνος Διοικητικής Διασκέψεως μέ τήν μελέτην ενός ή πλειόνων καθορισμένων
θεμάτων.
ΑΡΘΡΟΝ 20
Διεθνές Γραφεΐον
Κεντρική υπηρεσία, λειτουργούσα έν τη £δρα της Ενώσεως ύπό τήν έπω
νυμίαν «Διεθνές Γραφεΐον της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως», διευθυ
νομένη ύφ' ενός Γενικού Διευθυντού και τελούσα ύπό τήν ύψηλήν έποπτείαν της
Κυβερνήσεως της Ε λ β ε τ ι κ ή ς 'Ομοσπονδίας, χρησιμεύει ώς όργανον συνδέσμου,
πληροφοριόδοτήσεως και παροχής συμβουλών είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας.
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ΚΕΦΑΛΑ I ON I V
#

.. .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟΝ 21
Δαπάναι της Ενώσεως.—Σ υνεισφοραί των Χωρών—μελών
ψ
*

1. "Εκαστον Συνέδριον ορίζει το άνώτατον ποσόν είς δ δύνανται να
άνέρχωνται ετησίως at τακτικαί δαπάναι της 'Ενώσεως.
2. Δύναται νά γίνη ύπέρβασις τοΟ έν παρ. 1 προβλεπομένου ανωτάτου
ποσού τών τακτικών δαπανών, έάν αϊ περιστάσεις τό απαιτούν, ύπό τήν έπι
φύλαξιν δτι θέλουν τηρηθή αϊ σχετικαΐ διατάζεις του Γενικού Κανονισμού.
3. Α Ι έκτακτοι δαπάναι της Ενώσεως είναι έκεΐναι ας συνεπάγονται ή" σύγ
κ λ η σ η ενός Συνεδρίου, μιας Διοικητικής Διασκέψεως ή μιας ΕΙδικής 'Επιτρο
πής, ώς κ α ι αϊ είδικαί έργασίαι αϊ άνατιθέμεναι είς τό Διεθνές Γραφεΐον.
4. Αϊ τ α κ τ ι κ α ί δαπάναι, περιλαμβανομένων ενδεχομένως τών έν παρ. 2
προβλεπομένων τοιούτων, καΐ αϊ Ι κ τ α κ τ ο ι δαπάναι τής 'Ενώσεως βαρύνουν άπό
κοινού τάς Χώρας—μέλη, αΐτινες, προς τούτο, κατανέμονται ύπό του Συνεδρίου,
είς αριθμόν τίνα τάξεων συνεισφοράς.
5. Έ ν περιπτώσει προσχωρήσεως ή είσδοχής τίνος είς τήν "Ενωσιν δυνάμει
του άρθρου 11, ή Κυβέρνησις τής Ε λ β ε τ ι κ ή ς 'Ομοσπονδίας, καθορίζει, άπό συμ
φώνου μετά τής Κυβερνήσεως τής ενδιαφερόμενης Χώρας, τήν τάξιν συνεισφοράς
είς ήν αυτή δέον νά καταταγή άπό απόψεως κατανομής τών δαπανών τής
"Ενώσεως.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Κ Ε Φ Α Λ Α I O N

Ι

ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς
ΑΡΘΡΟΝ 22
"*"

Πράξεις τής 'Ενώσεως
1. Τό Καταστατικόν είναι ή θεμελιώδης πραξις τής "Ενώσεως. Περ·.έχει
τους οργανικούς κανόνας τής 'Ενώσεως.
2. Ό Γενικός Κανονισμός περιλαμβάνει τάς διατάξεις τάς διασφαλιζούσας
τήν έφαρμογήν του Καταστατικού καί τήν λειτουργίαν τής 'Ενώσεως. Οδτος
είναι υποχρεωτικός δι* άπάσας τάς Χώρας—μέλη.

φ.

'*
/r

#

3. "Η Παγκόσμιος Ταχυδρομική Σύμβασις καί ό Κανονισμός 'Εκτελέσεως
αυτής περιλαμβάνουν τους κοινούς κανόνας τους εφαρμοστέους έν τή διεθνή
ταχυδρομική υπηρεσία καί τάς διατάξεις τάς άφορώσας τάς υπηρεσίας του επι
στολικού ταχυδρομείου. ΑΙ πράξεις αδται είναι ύποχρεωτικαί οι* άπάσας τάς
Χώρας—μέλη.
4. Α Ι Συμφωνίαι τής 'Ενώσεως καί οί Κανονισμοί Εκτελέσεως αυτών, ρυθμί
ζουν τάς λοιπάς, πλην τοΟ επιστολικού ταχυδρομείου, υπηρεσίας, μεταξύ τών
Χωρών—μελών αΤτινες έχουν υπογράψει αύτάς. Αδται είναι ύποχρεωτικαί μόνον
διά τάς χώρας ταύτας.
5. ΟΙ Κανονισμοί 'Εκτελέσεως, οΤτινες'περιέχουν τ ά μέτρα εφαρμογής τ ά
άναγκαιοΰντα διά τήν έκτέλεσιν τής Συμβάσεως καί τών Συμφωνιών, συνά
πτονται μεταξύ τών Ταχυδρομικών "Υπηρεσιών τών ενδιαφερομένων Χωρών
μελών.
6. Τά Τελικά Πρωτόκολλα, τ ά ενδεχομένως προσηρτημένα είς τάς Πράξεις
τής 'Ενώσεως τάς προβλεπομένας είς τάς παραγρ. 3, 4 καί 5, περιέχουν τάς
επιφυλάξεις έπί τών Πράξεων τούτων.
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ΑΡΘΡΟΝ 23
Ε φ α ρ μ ο γ ή των Πράξεων της Ενώσεως είς τ ά Εδάφη των όποιων
at διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τίνος Χώρας—μέλους
1. Πάσα Χώρα δύναται νά δηλώση άνά πασαν στιγμήν δτι ή ύπ* αυτής απο
δοχή των Πράξεων της Ενώσεως περιλαμβάνει πάντα τ ά Εδάφη των οποίων
διασφαλίζει τάς διεθνείς σχέσεις ή τινά μόνον έζ αυτών.
2. Ή έν παρ. 1 προβλεπομένη δήλωσις δέον νά απευθύνεται προς τήν Κυ
βέρνησιν :
(α) της Χώρας—έδρας του Συνεδρίου, έάν υποβάλλεται κατά τήν στιγμήν
της υπογραφής της Πράξεως ή των Πράξεων, περί ών πρόκειται,
(β) της Ε λ β ε τ ι κ ή ς 'Ομοσπονδίας, εις πάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις.
3. Πάσα Χώρα—μέλος δύναται έν παντί χρόνω νά άπευθύνη προς τήν Κυ
βέρνησιν της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας άνακοίνωσιν επί σκοπώ κοπαγγελίας
τής εφαρμογής των Πράξεων της 'Ενώσεως, δι' ας έχει υποβάλει τήν έν παρ. 1
προβλεπομένην δήλωσιν. Τά αποτελέσματα τής ανακοινώσεως ταύτης άρχονται
εν έτος μετά τήν ήμερομηνίαν τής λήψεως της ύπό τής Κυβερνήσεως τής Ε λ β ε 
τικής 'Ομοσπονδίας.
4. Α Ι είς τάς παρ. 1 κ α ι 3 προβλεπόμενοι δηλώσεις και ανακοινώσεις κοινο
ποιούνται είς τάς Χώρας—μέλη ύπό τής Κυβερνήσεως τής Χώρας, ήτις έλαβεν
αύτάς.
5. Αϊ διατάξεις των παρ. 1 έως 4 δέν έχουν έφαρμογήν έπί των Εδαφών
άτινα κέκτηνται τήν Ιδιότητα του μέλους τής 'Ενώσεως και των όποιων τάς
διεθνείς σχέσεις διασφαλίζει Χώρα—μέλος.
ΑΡΘΡΟΝ 24
Έθνικαί Νομοθεσίαι
Αϊ διατάξεις των Πράξεων τής 'Ενώσεως δέν αντιτίθενται προς τήν νομο
θεσίαν έκαστης Χώρας—μέλους είς 8,τι δέν προβλέπεται ρητώς ύπό των Πρά
ξεων τούτων.
ΚΕΦΑΛΑ I ON I I
ΑΠΟΔΟΧΗ Κ Α Ι Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α ΤΩΝ Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν Τ Η Σ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
ΑΡΘΡΟΝ 25
Υπογραφή, έπικύρωσις κ α ι άλλοι τρόποι αποδοχής των
Πράξεων τής 'Ενώσεως
1. Ή υπογραφή των Πράξεων τής 'Ενώσεως ύπό των Πληρεξουσίων λαμ
βάνει χώραν αμα τη λήξει του Συνεδρίου.
2. Τό Καταστατικόν έπικυροΟται τό ταχύτερον δυνατόν ύπό των ύπογρα
ψασών Χωρών.
3. Ή αποδοχή των λοιπών, πλην του Καταστατικού, Πράξεων τής 'Ενώσεως
διέπεται ύπό των καταστατικών κανόνων έκαστης ύπογραψάσης Χώρας.
4. 'Οσάκις μία Χώρα δέν έπικυροΐ τό Καταστατικόν ή δέν αποδέχεται τάς
λοιπάς ύπ' αυτής υπογραφείσας Πράξεις, τό Καταστατικόν κ α ι αϊ λοιπαί Πρά
ξεις δέν καθίστανται, έκ του λόγου τούτου, όλιγώτερον έγκυροι διά τάς Χώρας,
αΐτινες τάς έχουν επικυρώσει ή άποδεχθή.
ΑΡΘΡΟΝ 26
Άνακοίνωσις των επικυρώσεων και τών λοιπών τρόπων
αποδοχής τών Πράξεων τής 'Ενώσεως
Τά όργανα επικυρώσεως του Καταστατικού, και ενδεχομένως αποδοχής
τών λοιπών Πράξεων τής Ενώσεως, απευθύνονται εντός τής συντομωτέρας δυ
νατής προθεσμίας προς τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας και διά
τής τελευταίας ταύτης προς τάς Κυβερνήσεις τών Χωρών—μελών.
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ΑΡΘΡΟΝ 27
Προσχώρησις εις τάς Συμφωνίας
1. At Χώραι—μέλη δύνανται, έν παντί χρόνω, νά προσχωρήσουν εις μίαν
ή πλείονας των έν αρθρω 22, παρ. 4 προβλεπομένων Συμφωνιών.
2. Ή προσχώρησις τών Χωρών—μελών είς τάς Συμφωνίας άνακοινοΟται
συμφώνως τω αρθρω 11 παρ. 3.
ΑΡΘΡΟΝ 28
Κ α τ α γ γ ε λ ί α Συμφωνίας
Έκαστη Χώρα—μέλος έχει τήν εύχέρειαν δπως διακόψη τήν συμμετοχήν
της είς μίαν ή πλείονας έκ τών Συμφωνιών, ύπό τάς έν αρθρω 12 καθοριζό
μενος προϋποθέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I I
Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
ΑΡΘΡΟΝ 29
Υποβολή τών προτάσεων
1. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία μιας Χώρας—μέλους Ι χ ε ι το δικαίωμα νά
ύποβάλλη, είτε εις τό Συνέδριον, είτε μεταξύ δύο Συνεδρίων, προτάσεις άφο
ρώσας τάς Πράξεις της 'Ενώσεως, ας ή Χώρα της Ι χ ε ι υπογράψει.
2. Έ ν τούτοις, αϊ προτάσεις αϊ άφορώσαι τό Καταστατικόν κ α ι τόν Γενικόν
Κανονισμόν "υποβάλλονται μόνον είς τό Συνέδριον.
ΑΡΘΡΟΝ 30
Τροποποίησις του Καταστατικού
1. Διά νά γίνουν άποδεκταί, αί προτάσεις αϊ ύποβαλλόμεναι εις τό Συνέ
δριον και σχετικαΐ μέ τό παρόν Καταστατικόν, δέον δπως έγκρίνωνται ύπό
τών δύο τουλάχιστον τρίτων τών Χωρών—μελών της Ενώσεως.
2. Α Ι ύπό τίνος Συνεδρίου γινόμεναι δεκταί τροποποιήσεις αποτελούν άντι
κεί με νον προσθέτου πρωτοκόλλου καί, πλην αντιθέτου αποφάσεως του Συνε
δρίου τούτου, τίθενται έν ίσχύϊ ταυτοχρόνως μετά τών κατά τό Τδιον τοΟτο
Συνέδριον άναθεωρρυμένων Πράξεων. Αδται έπικυρουνται τό ταχύτερον δυ
νατόν ύπό τών Χωρών—μελών, ή δέ διαχείρισις τών Οργάνων της επικυρώσεως
ταύτης υπόκειται είς τόν διά τοΰ άρθρου 26 άπαιτούμενον κανόνα.
ΑΡΘΡΟΝ 31
Τροποποίησις της Συμβάσεως, του Γενικού Κανονισμού" καί τών Συμφωνιών
1. Ή Σύμβασις, δ Γενικός Κανονισμός καί αί Συμφωνίαι ορίζουν τους
δρους εις οϋς υπόκειται ή Ιγκρισις τών προτάσεων αΐτινες αφορούν τάς Πρά
ξεις ταύτας.
2. Α Ι έν παρ. 1 προβλεπόμεναι Πράξεις τίθενται έν Ισχύΐ ταυτοχρόνως καί
έχουν τήν αυτήν διάρκειαν. Ά π ό της ημέρας της ορισθείσης ύπό τοΟ Συνε
δρίου διά τήν Ιναρξιν εκτελέσεως τών Πράξεων τούτων, at αντίστοιχοι Πράξεις
τοΰ Προηγουμένου Συνεδρίου καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
Δ Ι Α Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΤΩΝ Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ω Ν
ΑΡΘΡΟΝ 32

Διαιτησίαι
Έ ν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ δύο ή πλειόνων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
τών Χωρών—μελών έν σχέσει μέ τήν έρμηνείαν τών Πράξεων της Ενώσεως ή
της ευθύνης της προκυπτούσης, διά Γενικήν τίνα Διεύθύνσιν, έκ της εφαρμογής
τών Πράξεων τούτων, τό αμφισβητούμε νον ζήτημα ρυθμίζεται διά διαιτητικής
αποφάσεως.
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ΑΡΘΡΟΝ 33
Έ ν α ρ ξ ι ς εκτελέσεως καΐ διάρκεια του Καταστατικού
Τό π α ρ ό ν Καταστατικόν θέλει τεθη εις έ φ α ρ μ ο γ ή ν τήν Ιην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1966
και θά π α ρ α μ ε ί ν η έν ίσχύϊ έπι άπροσδιόριστον χρόνον.

*.
<*

Είς τιίστωσιν τούτου, οί Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των συμβαλλομένων
Χωρών υ π έ γ ρ α ψ α ν τό π α ρ ό ν Καταστατικόν είς εν άντίτυπον δπερ θα παραμείνω
κατατεθειμένον είς τ ά ' Α ρ χ ε ί α της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας της Ε ν ώ 
σεως. ' Έ ν άντίτυπον αυτού θά έπιδοθή είς έκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνή
σεως της Χώρας—έδρας του Συνεδρίου.
Έ γ έ ν ε τ ο έν Βιέννη τη 10η Ι ο υ λ ί ο υ 1964.
( Έ π ο ν τ α ι αί υ π ό γ ρ α φ α ! )
ΤΕΛΙΚΟΜ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΤΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Τ Η Σ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ

*

Κατά τήν στιγμήν της υ π ο γ ρ α φ ή ς του Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής Ε ν ώ σ ε ω ς , συναφθείσης ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, ol υ π ο γ ε γ ρ α μ 
μένοι Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν επί των κάτωθι :
ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΝΟΝ

*

Προσχώρησις ε'ις τό Καταστατικόν
ΑΙ Χώραι—μέλη της Ε ν ώ σ ε ω ς , αΐτινες δέν υ π έ γ ρ α ψ α ν τό Καταστατικόν
δύνανται νά προσχωρήσουν εις αυτό έν παντι χ ρ ό ν ω . Τό ό ρ γ α ν ο ν προσχωρή
σεως απευθύνεται διά της διπλωματικής όδου π ρ ο ς τήν Κυβέρνησιν της Χώρας—
έ δ ρ α ς της Ε ν ώ σ ε ω ς καί, ύπό της τ ε λ ε υ τ α ί α ς ταύτης, π ρ ο ς τ ά ς Κυβερνήσεις
των Χωρών—μελών της Ε ν ώ σ ε ω ς .

·*■

Είς πίστωσιν τούτου, οί κάτωθι Πληρεξούσιοι συνέταξαν τό παρόν Πρωτό
κολλον, δ π ε ρ θ ά έχη τήν αυτήν ίσχύν και τήν αυτήν ά ξ ί α ν ώς έάν αί διατάξεις
του π ε ρ ι ε λ α μ β ά ν ο ν τ ο είς αυτό τούτο τό κείμενον του, Καταστατικού, καί υπέ
γ ρ α ψ α ν α υ τ ό είς εν άντίτυπον τό όποιον θ ά π α ρ α μ ε ί ν η κατατεθειμένον είς τ ά
' Α ρ χ ε ί α της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας της Ε ν ώ σ ε ω ς . Ά ν τ ί τ υ π ο ν αύτου
θά έπιδοθή είς έκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας του
Συνεδρίου.
Έ γ έ ν ε τ ο έν Βιέννη τή 10η ' Ι ο υ λ ί ο υ 1964.
( Έ π ο ν τ α ι α\ ύ π ο γ ρ α φ α ί )

*
*

fc
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ΓΕΝΙΚΟΣ
^

ΤΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΞ
*

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Ι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ

Άρθρα
101. Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς κ α ι σ ύ γ κ λ η σ ι ς τ ω ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν , Έ κ τ α κ τ ω ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν , Δ ι ο ι 
κητικών Διασκέψεων κ α ι είδικών Επιτροπών.
102. Σ ύ ν δ ε σ ι ς , λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α κ α ι σύνοδοι τ ο υ Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ
103. ' Ε κ θ έ σ ε ι ς έπί τ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν

Συμβουλίου.

του Εκτελεστικοί}

Συμβουλίου.

104. Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς κ α ι συσκέψεις τ η ς Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς ' Ε π ι τ ρ ο π ή ς Τ α χ υ δ ρ ο 
μικών μελετών.
105. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν τ η ς Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς ' Ε π ι τ ρ ο π ή ς Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ώ ν
μελετών.
106. Ε κ θ έ σ ε ι ς έπί τ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ ή ς Σ υ μ 
βουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομικών μελετών.
107. ' Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς κ α ν ο ν ι σ μ ό ς τ ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν , τ ώ ν Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν Δ ι α σ κ έ ψ ε ω ν
κ α ι τών είδικών Επιτροπών.
108. Γ λ ώ σ σ α ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν α ι δ ι α τ ή ν έ κ δ ο σ ι ν τ ώ ν δ η μ ο σ ι ε υ μ ά τ ω ν δ ι α τ ά ς
συζητήσεις κ α ι δια τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραψΙαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ

II

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

109. Κ α τ ά λ ο γ ο ς τ ώ ν Χωρών—μελών.
110. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς
Γραφείου.
111. Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή τών ε ρ γ α σ ι ώ ν τ ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν , τ ώ ν Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν Δ ι α σ κ έ 
ψεων κ α ι τ ώ ν Ε ί δ ι κ ώ ν 'Επιτροπών.
112. Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ι .
Γνωματεύσεις.
ΑΙτήσεις ερμηνείας κ α ι τροποποιήσεως
τών Πράξεων.
" Ε ρ ε υ ν α ι . Π α ρ έ μ β α σ ι ς έν τ ή ε κ κ α θ α ρ ί σ ε ι τ ώ ν λ ο γ α 
ριασμών.
113. Τ ε χ ν ι κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α .
114. " Ε ν τ υ π α π α ρ ε χ ό μ ε ν α ύπό τ ο υ Δ ι ε θ ν ο ύ ς

Γραφείου.

115. Π ρ ά ξ ε ι ς τ ώ ν Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ω ν Ε ν ώ σ ε ω ν κ α ι ε ί δ ι κ α ΐ

Συμφωνίαι.

116. Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν τ ή ς ' Ε ν ώ σ ε ω ς .
117. ' Ε τ η σ ί α Ι κ θ ε σ ι ς έπί τ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ ή ς Ε ν ώ σ ε ω ς .
*
ψ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

III

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν
ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΣΩΝ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
118. Δ ι α δ ι κ α σ ί α υποβολής τ ώ ν προτάσεων ε ί ς τ ό
119. Δ ι α δ ι κ α σ ί α υποβολής τών προτάσεων
120. Έ ξ έ τ α σ ι ς τ ώ ν π ρ ο τ ά σ ε ω ν μ ε τ α ξ ύ δύο

Συνέδριον.

μ ε τ α ξ ύ δύο

Συνεδρίων.

Συνεδρίων.

121. Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς τ ώ ν μ ε τ α ξ ύ δύο Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν γ ε ν ο μ έ ν ω ν δ ε κ τ ώ ν α π ο φ ά σ ε ω ν .
122. Έ κ τ έ λ ε σ ι ς τ ώ ν μ ε τ α ξ ύ δύο

Συνεδρίων

γενομένων δεκτών

αποφάσεων.
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ΚΕΦΑΛΑ I ON IV
. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
123. Καθορισμός και διακανονισμός των δ α π α ν ώ ν της Ε ν ώ σ ε ω ς .
124. Τ ά ζ ε ι ς συνεισφοράς.
125. Πληρωμή τών προμηθειών του Διεθνούς Γραφείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΙ
126. Δ ι α δ ι κ α σ ί α διαιτησίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V I
ΤΕΛΙ Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
127. "Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τον Γενικόν Κανονισμόν.
128. Προτάσεις άφορώσαι τάς Συμφωνίας μετά του ΌργανισμοΟ Ηνωμένων
Εθνών.
129. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Γενικού Κανονισμού.
Τ Ε Λ Ι Κ Ο Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ Η Σ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Υ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
Ι. Έκτελεστικόν Συμδούλιον κ α ι Διοικητικόν Συμδούλιον τής Συμβου
λευτικής Επιτροπής Ταχυδρομικών μελετών.
I I . Γλώσσαι χρησιμοποιούμενοι διά τήν έκδοση/ τών δημοσιευμάτων.
Ι Ι Ι. Δαπάναι τής Ενώσεως.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
Οι υπογεγραμμένοι, Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρών—μελών τής
'Ενώσεως, ίδόντες τό άρθρον 22 παρ. 2, του Καταστατικού τής Παγκοσμίου
Ταχυδρομικής Ενώσεως, συνωμολόγησαν, κοινή συμφωνία, είς τόν παρόντα
Γενικόν Κανονισμόν, τάς ακολούθους διατάξεις, διασφαλιζούσας τήν έφαρμογήν
του ρηθεντος Καταστατικού κ α ι τήν λειτουργίαν τής 'Ενώσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τ Η Σ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ
ΑΡΘΡΟΝ 101
Όργάνωσις κ α ι σύγκλησις τών Συνεδρίων, έκτακτων Συνεδρίων,
Διοικητικών Διασκέψεων και είδικών Επιτροπών
1. ΟΙ αντιπρόσωποι τών Χωρών—μελών συνέρχονται έν Συνεδρίω τό βραδύ
τερον πέντε έτη μετά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων
τοΰ προηγουμένου Συνεδρίου.
2. 'Εκάστη Χώρα—μέλος αντιπροσωπεύεται είς τό Συνέδριον δ ι " ενός ή
πλειόνων πληρεξουσίων έφωδιασμένων, ύπό τής Κυβερνήσεως των, διά τών
αναγκαίων πληρεξουσίων έγγραφων. Δύναται,, έν ανάγκη, νά άντιπροσω
πευθή ύπό τής αντιπροσωπείας άλλης τινός Χώρας—μέλους. Πάντως, νοείται
δτι μία αντιπροσωπεία δεν δύναται νά άντιπροσωπεύη ειμή μόνον μίαν Χώραν—
μέλος, πλην τής ιδικής της.
3. Κατά τάς συζητήσεις, έκαστη Χώρα—μέλος διαθέτει μίαν ψήφον.
4. Κατ' αρχήν, έκαστον Συνέδριον αποφασίζει περί τής Χώρας, είς τήν
οποίαν πρόκειται νά συνέλθη τό έπόμενον Συνέδριον. Έ ά ν ή άπόφασις αυτή
καταστή ανεφάρμοστος ή μή εκτελέσιμος, απόκειται είς τό έκτελεστικόν Σ υ μ 
βούλιον νά άποφασίση περί τής Χώρας είς τήν οποίαν θά συνέλθη τό Συνέδριον,
κατόπιν συμφωνίας μετά τής τελευταίας ταύτης χώρας.

685

5. Κατόπιν συμφωνίας μετά τοΟ Διεθνούς Γραφείου, ή προσκαλούσα Κυ
βέρνησις ορίζει τήν δριστικήν ήμερομηνίαν και τόν ακριβή τόπον του Συνε
δρίου. "Εν, κατ' αρχήν, έτος πρό τής ημερομηνίας ταύτης, ή προσκαλούσα
Κυβέρνησις απευθύνει πρόσκλησιν προς τήν Κυβέρνησα/ έκαστης Χώρας—μέλους.
Ή πρόσκλησις αυτή δύναται να απευθύνεται, είτε άπ' ευθείας, είτε τη μεσολα
βήσει άλλης Κυβερνήσεως, είτε δια του Γενικού Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γρα
φείου. Ή προσκαλούσα Κυβέρνησις αναλαμβάνει επίσης δπως κοινοποίηση
είς πάσας τάς Κυβερνήσεις των Χωρών—μελών τάς ύπό του Συνεδρίου ληφθεί
σας αποφάσεις.
6. 'Οσάκις έν Συνέδριον πρόκειται νά συνέλθη κ α ι δέν υπάρχει προσκα
λούσα Χώρα, τό Διεθνές Γραφείο ν, έν συμφωνία μέ τό Έκτελεστικόν Συμβού
λιον και κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής Κυβερνήσεως τής Ε λ β ε τ ι κ ή ς 'Ομο
σπονδίας, λαμβάνει τ ά α ν α γ κ α ί α μέτρα διά τήν σύγκλησιν καΐ όργάνωσιν του
Συνεδρίου έΐς τήν Χώραν—έδραν τής Ενώσεως. Έ ν τη περιπτώσει ταύτη, τό
Διεθνές Γρσφεΐον άσκεΐ καθήκοντα προσκαλούσης Κυβερνήσεως.
7. Ό τόπος συγκλήσεως ενός έκτακτου Συνεδρίου ορίζεται, άπό συμφώνου
μετά του Διεθνούς Γραφείου, ύπό των Χωρών—μελών, αΐτινες έσχον τήν πρωτο
βουλίαν τοΟ Συνεδρίου τούτου.
8. ΑΊ παρ. 2 έως 6 εφαρμόζονται κατ* άναλογίαν κ α ι είς τ ά έ κ τ α κ τ α Σ υ
νέδρια.
9. Ό τόπος συγκλήσεως μιας Διοικητικής Διασκέψεως ορίζεται, άπό συμ
φώνου μετά του Διεθνοΰς Γραφείου, ύπό τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αΐτινες
έσχον τήν πρωτοβουλίαν της Διασκέψεως. ΑΊ προσκλήσεις απευθύνονται ύπό
τής Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων τής Χώρας—έδρας της Διασκέψεως.
10. Αϊ είδικαί Έπιτροπαί συγκαλούνται ύπό του Διεθνούς Γραφείου άπό
συμφώνου, περιπτώσεως τυχούσης, μετά τής Γενικής Διευθύνσεως της Χώρας
μέλους ένθα αϊ είδικαί αδται Έπιτροπαί πρόκειται νά συνέλθουν.
ΑΡΘΡΟΝ 102
Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι τοΰ Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ Συμβουλίου
1. Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον αποτελείται, έξ είκοσι επτά μελών άτινα
άσκουν τά καθήκοντα των κατά τήν περίοδον ήτις χωρίζει δύο διαδοχικά
συνέδρια.
2. Τά μέλη τοΰ Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ Συμβουλίου αναδεικνύονται ύπό του Συνε
δρίου βάσει δικαίας γεωγραφικής κατανομής. Τό ήμισυ τουλάχιστον τών μελών
άνανεοΰται καθ' έκαστον Συνέδριον. Ουδεμία Χώρα—μέλος δύναται νά εκλέ
γ ε τ α ι διαδοχικώς ύπό τριών Συνεδρίων.
3. Ό αντιπρόσωπος έκαστου τών μελών του Έκτελεστικοΰ Συμβουλίου
υποδεικνύεται ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χώρας του. Ό αντιπρό
σωπος ούτος δέον νά τυγχάνη ένδειδειγμένος υπάλληλος τής Ταχυδρομικής
Υπηρεσίας..
4. Α Ι ύπηρεσίαι τών μελών τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου παρέχονται
δωρεάν. ΑΙ δαπάναι λειτουργίας τοΰ Συμβουλίου τούτου βαρύνουν τήν "Ενωσιν.
+

*
*

φ

5. Α Ι αρμοδιότητες τοΰ Έκτελεστικοΰ Συμβουλίου είναι at ακόλουθοι :
(α) Νά διατηρή τάς στενωτέρας έπαφάς μετά τών Ταχυδρομικών Υπηρε
σιών τών Χωρών—μελών προς τόν σκοπόν της τελειοποιήσεως τής δ·.ε
θνοΰς ταχυδρομικής υπηρεσίας.
(β) Νά εύνοή τήν άνάπτυξιν τής τεχνικής ταχυδρομικής βοηθείας έν τω
πλαισίω τής διεθνοΰς τεχνικής συνεργασίας.
( γ ) Νά μελετά τ ά διοικητικής, νομοθετικής καΐ νομικής φύσεως προ
βλήματα τ ά ενδιαφέροντα τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν κ α ι νά
άνακοίνοϊ τό αποτέλεσμα τών μελετών τούτων είς τάς Ταχυδρομικάς
Υπηρεσίας.
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(δ) Νά όρίζη τήν Χώρανέδραν του προσεχούς Συνεδρίου έν τη έν άρθρω
101, παρ. 4 προβλεπομένη περιπτώσει.
(ε) Νά ύποβάλλη θέματα μελέτης εξεταστέα υπό του Διοικητικού Συμ
βουλίου της Συμβουλευτικής 'Επιτροπής Ταχυδρομικών Μελετών σύμ
φωνος τω άρθρω 104 παρ. 23.
(στ) Νά έξετάζη τήν ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Ταχυδρομικών Μελετών συντασσομένην έτησίαν έκθεσιν καΐ,
περιπτώσεως τυχούσης, τάς ύπό τούτου ύποβαλλομένας προτάσεις.

ψ

.

(ζ) Νά έρχεται είς τάς χρησίμους έπαφάς μετά του Όργανισμου Ηνωμέ
νων Εθνών, μετά τών συμβουλίων και επιτροπών του οργανισμού Ηνω
μένων 'Εθνών, μετά τών Συμβουλίων και επιτροπών του οργανισμού
τούτου, ως κ α ι μετά τών εξειδικευμένων οργανώσεων κ α ι άλλων διε
θνών οργανισμών διά τάς μελετάς και διά τήν προπαρασκευήν τών
είς τήν Μγκρισιν τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών Χωρών—μελών
ύποβλητέων εκθέσεων. Νά άποστέλλη, περιπτώσεως τυχούσης, αντι
προσώπους τής 'Ενώσεως ΐνά μετέχουν, έν ονόματι ταύτης, είς τάς συ
νόδους τών διεθνών τούτων οργανισμών. Νά ύποδεικνύη, έν εύθέτω
χρόνω, τους διεθνείς διακυβερνητικούς 'Οργανισμούς οΐτινες δέον νά
προσκαλώνται δπως αντιπροσωπευθούν είς £ν Συνέδριον, κ α ι νά έπι
_φορτ(ζη τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου δπως άπο
στέλλη τάς αναγκαίας προσκλήσεις.
(η) Νά διατυπώνη, έάν συντρέχη λόγος, προτάσεις αΐτινες' θά υποβάλλων
τ α ι προς έγκριση/, είτε είς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας τών Χωρών—
μελών συμφώνως προς τά άρθρα 31 παρ. 1, του καταστατικού και 120
τοΰ παρόντος Κανονισμού, είτε εις τό Συνέδριον οσάκις α'ι προτάσεις
αδται αφορούν μελετάς άνατεθειμένας ύπό του Συνεδρίου είς τό Έ κ τ ε 
λεστικόν^ Συμβούλιον ή προκύπτουν έκ τών έν τω παρόντι άρθρω όρι
ζομένων δραστηριοτήτων αύτοΰ τούτου του 'Εκτελεστικού Συμβουλίου.
(θ) Νά έξετάζη, τη αιτήσει τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Χώρας τινός,
πασαν πρότασιν τήν οποίαν ή Ταχυδρομική αυτή Υπηρεσία διαβιβάζει
εις τό Διεθνές Γραφεΐον συμφώνως τω άρθρω 119, νά προπαρασκευάζη
τ ά έπ* αυτής σχόλια και νά έπιφορτίζη τό Γραφεΐον δπως έπισυνάπτη
τ ά τελευταία ταύτα είς τήν έν λόγω πρότασιν πρίν ή όποβάλη ταύτην
προς έγκρισιν είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών.
(ι) Έ ν τω πλαισίω του ΓενικοΟ Κανονισμού :
Ιον. Νά διασφαλίζη τόν έλεγχον τής δραστηριότητος του Διεθνούς
Γραφείου, τοΰ οποίου διορίζει, περιπτώσεως τυχούσης και προ
τάσει τής Κυβερνήσεως τής Ε λ β ε τ ι κ ή ς 'Ομοσπονδίας, τόν Γενικόν
Διευθυντήν.
2ον. Νά έγκρίνη, προτάσει του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Γρα
φείου, τους διορισμούς του ανωτάτου προσωπικού και τών υπαλλή
λων τής 1ης, τής 2ας και τής 3ης μισθολογικής τάξεως, κατόπιν
εξετάσεως τών τίτλων επαγγελματικής ικανότητος τών ύπό τών
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών Χωρών—μελών προτεινομένων υπο
ψηφίων, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής δικαίας γεωγραφικής κατά
νομής κατά ηπείρους και τών γλωσσών, ώς κ α! οιωνδήποτε άλλων
σχετικών απόψεων, διατηρουμένου πάντως του εσωτερικού καθε
στώτος προαγωγών τοΰ Γραφείου.
3ον. Νά έγκρίνη τήν ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου συντασσομένην έτη
σίαν έκθεσιν έπί τών δραστηριοτήτων τής 'Ενώσεως καΐ νά προ
βαίνη, έάν συντρέχη λόγος, είς σχόλια έπ' αυτής.
"4ον. Νά συνιστά είς τήν Έποπτεύουσαν 'Αρχήν, έάν αϊ περιστάσεις
τό άπαιτοΰν, δπως έπιτρέψη τήν ύπέρβασιν τοΰ ανωτάτου ορίου
τών τακτικών δαπανών.
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6. Κατά τόν διορισμόν του Γενικού Διευθυντού και κατά τήν έγ κρίσιν των
διορισμών του ανωτάτου προσωπικού, τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον λαμβάνει
ύπ' δψιν τό γεγονός δτι κατ' αρχήν τ ά κατέχοντα τάς θέσεις ταύτας πρόσωπα
δέον νά είναι υπήκοοι διαφόρων Χωρών—μελών της Ενώσεως.
7. Κατά τήν πρώτην αύτοΟ σύσκεψιν, ήτις συγκαλείται ύπό του Προέδρου
του τελευταίου Συνεδρίου, τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον εκλέγει, μεταξύ των
μελών αύτου, £να Πρόεδρον κ α ι τεσσάρας 'Αντιπροέδρους και καταρτίζει τόν
έσωτερικόν αυτού* κανονισμόν. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου
άσκεΐ καθήκοντα Γενικού Γραμματέως του εκτελεστικού Συμβουλίου και μετέχει
τών συζητήσεων άνευ δικαιώματος ψήφου.
8. Συγκαλούμενον ύπό του Προέδρου αύτου, τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον
συνέρχεται κατ' αρχήν άπαξ'τού έτους, έν τη έδρα της Ενώσεως. Τό Διεθνές
Γραφεΐον προπαρασκευάζει τάς εργασίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου κ α ι
διαβιβάζει άπαντα τά στοιχεία έκαστης συνόδου έΐς τάς Ταχυδρομικός Υπη
ρεσίας τών μελών του Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ Συμβουλίου, είς τάς Περιωρισμένας Ε ν ώ 
σεις ώς καΐ είς τάς λοιπάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών, αΐτι
νες ήθελον ζητήσει αυτό,
9. Ό αντιπρόσωπος έκαστου μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου δι
καιούται καταβολής είς αυτόν του αντιτίμου είσιτηρίου, πρώτης θέσεως ταξιδιού
μεταβάσεως καΐ επιστροφής, αεροπορικώς, θαλασσίως ή διά ξηράς.
10. Ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία της Χώρας ένθα συνέρχεται τό Έκτελεστι
κόν Συμβούλιον προσκαλείται δπως μετάσχη είς τάς συνεδριάσεις αύτου ύπό
τύπον παρατηρητοΟ, έάν ή Χώρα αϋτη δεν. τυγχάνει μέλος του Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ
Συμβουλίου. Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον. δύναται νά προσκαλή ίνα μετάσχη
τών συνεδριάσεων αύτου, άνευ δικαιώματος ψήφου, πάντα άντιπρόσωπον διε
θνούς οργανισμού ή πάν άλλο άρμόδιον πρόσωπον τοΟ όποιου επιθυμεί τήν
συμμετοχήν εις τάς εργασίας αύτοΟ. Δύναται ωσαύτως νά προσκαλή, ύπό τους
αυτούς δρους τους αντιπροσώπους μιας ή πλειόνων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
τών Χωρών—μελών, αΐτινες ενδιαφέρονται διά θέματα προβλεπόμενα είς τήν
ήμερησίαν διάταξιν αύτου.
ΑΡΘΡΟΝ 103
Εκθέσεις έπί τών δραστηριοτήτων του Εκτελεστικού Συμβουλίου
1. Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον διαβιβάζει είς τάς Ταχυδρομικάς Υπη
ρεσίας προς ένημέρωσίν των, άναλυτικόν άπολογισμόν ά μ α τω πέρατι έκαστης
συνόδου αύτου.
'
.
2. Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον συντάσσει διά τό Συνέδριον ε"κθεσιν έπί
της καθόλου δραστηριότητος αύτου κ α ι διαβιβάζει αυτήν είς τάς Ταχυδρομικάς
■Υπηρεσίας, δύο τουλάχιστον μήνας πρό της ενάρξεως του Συνεδρίου.

f
*■

ΑΡΘΡΟΝ 104
Όργάνωσις καΐ σύνοδοι της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Ταχυδρομικών μελετών
1. Α ί Χώραι—μέλη της Ενώσεως είναι, αυτοδικαίως, μέλη τής Συμβου
λευτικής Επιτροπής ταχυδρομικών μελετών.
2. Τό Συνέδριον εκλέγει Διοικητικόν Συμβούλιον έξ είκοσι £ξ μελών,
έπιφορτισμένον, κατά τό μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν διάστημα,"δπώς κατευ
θύνη, προωθή και συντονίζη τάς εργασίας τής Επιτροπής.
3. Τό Συνέδριον εξετάζει και εγκρίνει τό πρόγραμμα τών εργασιών τής
Επιτροπής. Κατά τό μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν διάστημα, τό Έ κ τ ε λ ε 
στικόν Συμβούλιον δύναται ωσαύτως νά ύποβάλλη είς τό Διοικητικόν Σ υ μ 
βούλιον θέματα προς μελέτην. Αί Χώραι—μέλη, αΐτινες, κατά τό μεταξύ δύο
Συνεδρίων χρονικόν διάστημα, επιθυμούν νά προτείνουν τήν μελέτην είδικοϋ
τίνος ζητήματος, ζητούν τούτο παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
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4. Ή 'Επιτροπή συνέρχεται εις τόν τόπον και κατά τόν χρόνον, δστις Μχει
όρισθη διά τα Συνέδρια. Λειτουργεί ώς Επιτροπή τού Συνεδρίου διά τήν
έξέτασιν τών έν παρ. 6 καθοριζομένων ζητημάτων.
5.. Κατά το μεταξύ δύο Συνεδρίων χρόνικόν διάστημα, δύναται νά συγ
κληθή μία σύνοδος της Επιτροπής, μερίμνη του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, άπό συμφώνου μετά του Προέδρου τοΰ εκτελεστικού Συμβουλίου
και μετά του Γενικού Διευθυντού* του Διεθνούς Γραφείου, τη αΐτήσει ή τη συγ
ι:αταθέσει των δύο τουλάχιστον τρίτων των μελών της Επιτροπής.
6. ΑΙ αρμοδιότητες τής Επιτροπής, διαρκούντος του Συνεδρίου είναι αϊ
ακόλουθοι :
(α) Νά έξετάζη τάς μεταξύ δύο Συνεδρίων πραγματοποιηθείσας ύπό τού
Διοικητικού Συμβουλίου εργασίας.
(β) Νά έξετάζη και νά έγκρίνη τήν Οπό τοΰ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου διά
τό Συνέδριον συνταχθεΐσαν γενικήν έκθεσιν, προσθέτουσα είς ταύτην
τάς ένδεχομένας παρατηρήσεις της.
(γ) Νά έξετάζη τάς προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έπί των μελ
λουσών νά αναληφθούν εργασιών και νά καταρτίζη τό ύποβλητέον είς
τό Συνέδριον σχέδιον προγράμματος.
(δ) Νά ύποβάλλη είς τό Συνέδριον τόν κατάλογον τών Χωρών—μελών
αΐτινες έζήτησαν νά μετάσχουν του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπερ
πρόκειται νά έκλεγη.
(ε) Νά επιλαμβάνεται τής μελέτης οιωνδήποτε άλλων ζητημάτων ατινα
ανατίθενται είς αυτήν ύπό του Συνεδρίου.
7. Αί δαπάναι λειτουργίας τής Επιτροπής βαρύνουν τήν "Ενωσιν.
8. Τά μέλη της Επιτροπής, και τών οργάνων αυτής ούδεμίαν λαμβάνουν
άμοιβήν διά τάς πραγματοποιούμενος εργασίας. Τά £ξοδα ταξειδίου καΐ δια
μονής τών αντιπροσώπων τών μετεχουσών τής Επιτροπής και τών οργάνων
ταύτης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών βαρύνουν ταύτας.
ΑΡΘΡΟΝ 105 '"'""
. ' V . >.··ν1
Διοικητικόν Συμβούλιον τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής
Ταχυδρομικών μελετών
1. Ή διάρκεια τής εντολής τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτει μέ τό
μεσολαβούν μεταξύ δύο Συνεδρίων χρόνικόν διάστημα.
2. Ό αντιπρόσωπος έκαστου τών μελών του ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου υπο
δεικνύεται ύπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χώρας του. Ό αντιπρόσωπος
ούτος δέον νά τυγχάνη ενδεδειγμένος υπάλληλος τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.
3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται κατ' αρχήν καθ* Μκαστον Ιτος.
Ό τόπος καΐ ή ημερομηνία της συνόδου ορίζονται ύπό τοΟ Προέδρου αύτοΟ,
άπό συμφώνου μετά του Προέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου καΐ τοΟ
Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου.
4. Κατά τήν πρώτην αύτοΟ σύσκεψιν, ήτις συγκαλείται και τής οποίας ή
έναρξις κηρύσσεται ύπό του Προέδρου τοΟ Συνεδρίου, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον εκλέγει μεταξύ τών μελών του, ένα Πρόεδρον καΐ τρεις "Αντιπροέδρους.
5. Ό Πρόεδρος και ol τρεις 'Αντιπρόεδροι τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
συγκροτούν τήν Διευθύνουσαν Έπιτροπήν του Συμβουλίου τούτου. Ή Διευ
θύνουσα Επιτροπή προπαρασκευάζει και κατευθύνει τάς εργασίας έκαστης
συνόδου του Διοικητικού Συμβουλίου καΐ έκτελεΐ πάντα τά έργα τά όποια τό
Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει νά άναθέση είς αυτήν.
6. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τόν: Έσωτερίκόν αύτοΟ Κανο
νισμόν.
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7. Α Ι έργασίαι τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ τριών
εξειδικευμένων τμημάτων :
(α) τοΟ τεχνικού τμήματος'
(Ρ) του τμήματος εκμεταλλεύσεως'
( γ ) του οΙκονομικοΟ τμήματος,
είς τ α όιτοΐα ανήκει συγκεκριμένως :
Ιον. ή όργάνωσις της μελέτης των σπουδαιότερων προβλημάτων, τεχνι
κών, εκμεταλλεύσεως καΐ οικονομικών, ατινα παρουσιάζουν ενδια
φέρον δια τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας Ολων τών Χωρών—μελών
της Ενώσεως και ή επεξεργασία πληροφοριών καΐ γνωματεύσεων
έπ' αυτών'
2ον. ή λήψις τών αναγκαίων μέτρων δια τήν μελέτην καΐ τήν διάδοσιν
τών ύπό τίνων Χωρών γενομένων πειραμάτων καΐ προόδων είς το
πεδίον της τεχνικής, της εκμεταλλεύσεως καΐ της οικονομίας τών
ταχυδρομικών Υπηρεσιών
3ον. ή μελέτη τής παρούσης καταστάσεως καΐ τών αναγκών τών Ταχυ
δρομικών Υπηρεσιών είς τάς νέας κ α ι ύπό άνάπτυξιν Χώρας καί
ή επεξεργασία προσφορών συστάσεων επί τών τρόπων καί τών
μέσων δια τήν βελτίωσιν τών ταχυδρομικών υπηρεσιών είς τάς
Χώρας ταύτας'
4ον. ή λήψις, άπό συμφώνου μετά του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τών
ενδεδειγμένων μέτρων είς τό πεδίον τής τεχνικής συνεργασίας
μεθ' δλων τών Χωρών—μελών τής Ενώσεως, Ιδία δέ μετά τών νέων
καί ύπό άνάπτυξιν Χωρών.
8. "Εκαστος 'Αντιπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Πρόεδρος
του ενός έκ τών τμημάτων.
9. Τά τμήματα συνιστούν ομάδας εργασίας έπιφορτισμένας μέ τήν μελέτην
καθωρισμένων θεμάτων. Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουν εμ
πράκτως τών αναλαμβανομένων μελετών. Αϊ μή άνήκουσαι είς τό Διοικητικόν
Συμβούλιον Χώραι—μέλη δύνανται, τή αιτήσει των, νά μετέχουν τών εργασιών,
τών ομάδων εργασίας.
10. Καθ' έκάστην σύνοδον, τό Διοικητικόν Συμβούλιον—
(α) προβαίνει ε'ις άνταλλαγάς απόψεων ,έπί τών πραγματοποιηθεισών ή
ύπό πραγματοποίησιν εργασιών καί διατυπώνει, περιπτώσεως τυχού
σης, συστάσεις έπ' αυτών
(Ρ) καταρτίζει τό πρόγραμμα τών εργασιών αί όποΐαι πρόκειται νά ανα
ληφθούν μέχρι τής προσεχούς συνόδου καί συντονίζει τάς εργασίας
τών τμημάτων'
( γ ) εξετάζει οιαδήποτε άλλα θέματα τ ά όποια υποβάλλονται είς αυτό
ύπό μέλους τινός τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής Ταχυδρομικών με
λετών ή ύπό τοΟ Εκτελεστικού Συμβουλίου.
11. Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον διατυπώνει, έάν ύπάρχη λόγος, προτάσεις
απορρέουσας άπ' ευθείας έκ τών έκδοθεισών γνωματεύσεων ή έκ τών συμπε
ρασμάτων τών άναληφθεισών μελετών. Αί προτάσεις αύται υποβάλλονται :
(α) είς τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον οσάκις πρόκειται περί θεμάτων τής
αρμοδιότητος τούτου'
(Ρ) είς τό Συνέδριον, είς τάς λοιπάς περιπτώσεις, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής
εγκρίσεως τής Συμβουλευτικής Επιτροπής ταχυδρομικών μελετών.
12. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τ ά όργανα του δύνανται νά προσκα
λούν δπως μετάσχουν είς τάς συσκέψεις των, άνευ δικαιώματος ψήφου—
(α) πάντα άντιπρόσωπον διεθνούς οργανισμού ή παν άλλο ένδεδειγμένον
πρόσωπον, του όποιου επιθυμούν τήν συμμετοχήν είς τάς εργασίας

αυτών
(β) αντιπροσώπους Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Χωρών—μελών μή άληκουσών
εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον.
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13. Ή Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου καΐ των οργάνων του.
διασφαλίζεται ύπό του Διεθνούς Γραφείου. Το τελευταΐον τούτο προπαρα
σκευάζει, συμφώνως προς τάς κατευθύνσεις τάς όποιας λαμβάνει παρά της
Διευθυνούσης Επιτροπής, τάς εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου καΐ δια
βιβάζει πάντα τ ά στοιχεία έκαστης συνόδου είς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας
τών μελών τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου, είς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας
των Χωρών, αΐτινες χωρίς νά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετέχουν
ομάδων εργασίας, είς τάς Περιωρισμένας 'Ενώσεις, ώς καϊ είς τάς Ταχυδρο
μικάς Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών, αί όπρΐαι απευθύνουν σχετικήν αϊτησιν.
ΑΡΘΡΟΝ 106
Εκθέσεις, επί τών δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου
τής Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομικών μελετών
Τό Διοικητικόν Συμβούλιο ν—
(α) διαβιβάζει είς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών καϊ
είς τάς Περιωρισμένας Ενώσεις, προς πληροφοριοδότησιν, άναλυτικόν
άπολογισμόν, ά μ α τή λήξει έκαστης συνόδου του'
(β) συντάσσει, διά τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον, έτησίαν Ικθεσιν επί τών
δραστηριοτήτων του'
( γ ) συντάσσει, διά τό Συνέδριον, έκθεσιν επί της καθόλου δραστηριότητος
του κ α ι διαβιβάζει αυτήν είς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας τών Χωρών—
μελών δύο τουλάχιστον μήνας πρό τής ενάρξεως του Συνεδρίου.
ΑΡΘΡΟΝ 107
Εσωτερικός Κανονισμός τών Συνεδρίων, τών Διοικητικών Διασκέψεων
κ α ι τών είδικών Επιτροπών
"Εκαστον Συνέδριον, έκαστη Διοικητική Διάσκεψις καϊ έκαστη είδική
Επιτροπή καταρτίζει τόν έσωτερικόν αυτής κανονισμόν. Μέχρι τής εγκρίσεως
του κανονισμού τούτου, αϊ διατάξεις του Εσωτερικού κανονισμού* at έγκρι
θέΐσαι ύπό τής προηγουμένης συνόδου του ίδίου οργάνου, εφαρμόζονται etq ο,τι
αφορούν τάς συζητήσεις.
ΑΡΘΡΟΝΠ08
Γλώσσαι χρησιμοποιούμενοι διά τήν ίκδοσιν τών δημοσιευμάτων διά τάς
συζητήσεις καϊ διά τήν ΰπηρεσιακήν άλληλογραφίαν
ϊ . Τά δημοσιεύματα τής 'Ενώσεως παρέχονται είς οίανδήποτε γλώσσαν,
είτε τή μεσολαβήσει του Διεθνούς Γραφείου, είτε διά τών περιφερειακών κέντρων
έν συνεργασία μετά τοΟ Διεθνούς Γραφείου, τή αΐτήσει μιας Χώρας—μέλους
ή ομάδος Χωρών—μελών.
. 2. Τ ά μέσω του Διεθνούς Γραφείου έκτυπούμενα δημοσιεύματα διανέμονται
ταυτοχρόνως είς τάς ζητηθείσας γλώσσας.
3. Τ ά Ιξοδα τ ά άφορώντα είς τήν ύπό του Διεθνούς Γραφείου ή τη μεσο
λαβήσει αΟτοΟ έκδοσιν τών δημοσιευμάτων είς οίοη/δήποτε γλώσσαν, περιλαμ
βανομένων ενδεχομένως τών εξόδων μεταφράσεως, βαρύνουν τήν Χώραν—μέλος
ή τήν ομάδα Χωρών—μελών, ήτις έζήτησε νά λαμβάνη τ ά δημοσιεύματα είς τήν
γλώσσαν ταύτην.
4. Τ ά έξοδα τ ά βαρύνοντα μίαν ομάδα Χωρών—μελών κατανέμονται μεταξύ
τούτων έν αναλογία τής συμμετοχής των είς τάς γενικάς δαπανάς τής Ενώσεως.
5. Τό Διεθνές Γραφεΐον δίδει συνέχειαν, είς πασαν μεταβολήν έν τή εκλογή
γλώσσης, ζητουμένην ύπό τίνος Χώρας—μέλους, εντός προθεσμίας ήτις δέον νά
μτ\ ύκερβαίνη τήν διετίαν.
& Κατά τάς συζητήσεις τών συνόδων τών οργάνων τής 'Ενώσεως εΤναι
δεκταΐ αϊ γλώσσαι γ α λ λ ι κ ή , α γ γ λ ι κ ή , Ισπανική καϊ ρωσσική, τή βοηθεία συστή
ματος διερμηνεύσεως—μετά ή άνευ ηλεκτρικού εξοπλισμού—τοΟ οποίου ή εκλογή
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άφίέται είς τήν έκτίμησιν των οργανωτών της συνόδου, κατόπιν γνωμοδοτήσεως
του ΓενικοΟ Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου καΐ των ενδιαφερομένων Χωρών—
μελών.
7. Και άλλαι γλώσσαι επιτρέπονται ωσαύτως κατά τάς έν παραγρ. 6 ανα
φέρομε νας συζητήσεις καΐ συνόδους.
8. ΑΙ άντιπροσωπεΐαι αϊ όποΐαι χρησιμοποιούν άλλας γλώσσας μεριμνούν
δια τήν ταυτόχρονον διερμήνευσιν εις τίνα τών έν παραγρ. 6 μνημονευομένων
γλωσσών, είτε διά τοΰ έν τη αύτη παραγράφω αναφερομένου συστήματος,
οσάκις καθίσταται δυνατόν νά έπενεχθοΟν είς τούτο αϊ άναγκαΐαι τροποποιήσεις
Τεχνικής φύσεως, είτε δι* Ιδιαιτέρων διερμηνέων.
9. Τά Εξοδα τών υπηρεσιών διερμηνεύσεως κατανέμονται μεταξύ τών
Χωρών—μελών τών χρησίμοποιουσών τήν Ιδίαν γλώσσαν έν αναλογία τής συνεισ
φοράς των είς τάς γενικάς δαπανάς της 'Ενώσεως. *Εν τούτοις, τά έξοδα εγκα
ταστάσεως καΐ συντηρήσεως του τεχνικοί) εξοπλισμού βαρύνουν τήν "Ενωσιν.
10. At ΤαχυδρομικαΙ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται επί τής χρη
σιμοποιητέας γλώσσης διά τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν είς τάς αμοιβαίας
αυτών σχέσεις. 'Ελλείψει τοιαύτης συνεννοήσεως, χρησιμοποιητέα γλώσσα είναι
ή γαλλική.
ΚΕΦΑΛΑ I ON II
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 109
Κατάλογος τών Χωρών—μελών
Τό Διεθνές Γραφεΐον καταρτίζει καΐ ενημερώνει τόν κατάλογον τών Χωρών—
μελών της Ενώσεως, άναγράφον είς αυτόν και τήν τάξιν συνεισφοράς έκαστης
τούτων. Ωσαύτως καταρτίζει και ενημερώνει τόν κατάλογον τών Συμφωνιών
και τών Χωρών—μελών αί όποΐαι μετέχουν αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ 110
Καθήκοντα καΐ αρμοδιότητες του* ΓενικοΟ Διευθυντού
του ΔιεθνοΟς Γραφείου
1. Τά καθήκοντα και at αρμοδιότητες του ΓενικοΟ ΔιευθυντοΟ τοΰ ΔιεθνοΟς
Γραφείου είναι εκείνα τά όποια ρητώς έκχωροΟνται είς αυτόν ύπό τών Πράξεων
της Ενώσεως καΐ εκείνα τά όποια προκύπτουν έκ τών Εργων τών ανατιθεμένων
είς τό Διεθνές Γραφεΐον.
2. Ό Γενικός Διευθυντής διευθύνει τό Διεθνές Γραφεΐον.
3. Ό Γενικός Διευθυντής ή ό αντιπρόσωπος του παρίσταται είς τάς συνό
δους τών Συνεδρίων τών Διοικητικών Διασκέψεων και τών είδικών Επιτροπών
καΐ μετέχει τών συζητήσβων άνευ δικαιώματος ψήφου.
ΑΡΘΡΟΝ 111
Προπαρασκευή τών εργασιών τών Συνεδρίων, τών Διοικητικών
Διασκέψεων καΐ τών είδικών Επιτροπών
Τό Διεθνές Γραφεΐον προπαρασκευάζει τάς εργασίας τών Συνεδρίων, τών
Διοικητικών Διασκέψεων καΐ τών είδικών Επιτροπών. Επιμελείται τής έκτυ
πώσεως'καΐ της διανομής τών έντυπων.
ΑΡΘΡΟΝ 112
Πληροφορίαι. Γνωματεύσεις. ΑΙτήσεις ερμηνείας καΐ τροποποιήσεως
τών Πράξεων. "Ερευναι. Παρέμβασις έν τή εκκαθαρίσει τών λογαριασμών
1. Τό Διεθνές Γραφεΐον τελεί έν παντί χρόνω είς τήν διάθεσιν τοΟ Εκτε
λεστικού Συμβουλίου, τής Συμβουλευτικής Επιτροπής ταχυδρομικών μελετών
καΐ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών διά τήν παροχήν πάσης χρησίμου πληρο
φορίας επί τών σχετικών μέ τήν ύπηρεσίαν θεμάτων.

6*2
2; * Επιφορτίζεται, Ιδία, δπως συγκεντρώνη, συντονίζη, δημοσιεύη καΐ δια
νέμτ) τάς πάσης φύσεως πληροφορίας, αΐτινες ενδιαφέρουν τήν διεθνή ταχυ
δρομικήν ύπηρεσίαν. Ό π ω ς έκδίδη, τη αιτήσει των έν ασυμφωνία Μέρων,
γνωμοδότησιν έπί των αμφισβητουμένων ζητημάτων. "Οπως δίδη συνέχειαν
είς τάς αιτήσεις περί ερμηνείας και τροποποιήσεως των Πράξεων τής "Ενώσεως
καί, έν γένει, δπως επιλαμβάνεται των μελετών καΐ των "εργασιών συντάξεως
ή πληροφοριοδοτήσεως τάς οποίας αϊ έν λόγω Πράξεις αναθέτουν είς αυτό
ή αΐτινες ήθελον ζητηθή παρ* αύτοΰ έν τω συμφέροντι τής Ενώσεως.
.3. Προβαίνει ωσαύτως είς τάς έρευνας αϊτινες ζητούνται Οπό των Ταχυ
δρομικών Υπηρεσιών προς τόν σκοπόν δπως γίνη γνωστή ή γνώμη τών λοιπών
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έπί καθωρισμένου τινός θέματος. Τό αποτέλεσμα
έρέύνης τινός δέν προσλαμβάνει χαρακτήρα ψηφοφορίας καΐδέν δεσμεύει ρητώς.
4. Υποβάλλει, προς πάντα χρήσιμον σκοπόν, είς τόν Πρόεδρον τόΟ Διοι
κητικού Συμβουλίου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομικών μελετών,
τά εμπίπτοντα εις τήν αρμοδιότητα του οργάνου τούτου ζητήματα.
5. Μεσολαβεί, ώς υπηρεσία συμψηφισμού, είς. τήν έκκσ,θάρισιν των πάσης
φύσεως λογαριασμών τών σχετικών προς τήν διεθνή ταχυδραμικήν Ύπηρεσίαν,
μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι ζητούν τήν μεσολάβησιν ταύτην.
ΑΡΘΡΟΝ.113
Τεχνική Σ υνεργασία
Τό Διεθνές Γραφεϊον επιφορτίζεται, έν τω πλαισίω της διεθνούς τεχνικής
συνεργασίας, δπως ανάπτυξη τήν ταχυδρομικήν τεχνική ν συνεργασίαν ύφ* δλας
τάς μορφάς αυτής.
ΑΡΘΡΟΝ 114
"Εντυπα χορηγούμενα ύπό τοΟ Διεθνούς Γραφείου
Τό Διεθνές Γραφεϊον επιφορτίζεται μέ τήν κατασκευήν τών ταχυδρομικών
δελτίων ταυτότητος, τών διεθνών ένσημων απαντήσεως, τών ταχυδρομικών τα
ξειδιωτικών εντολών καί τών εξώφυλλων τών βιβλιαρίων εντολών καί τόν έφο
διασμόν δι* αυτών,. είς ,τήν τιμήν του κόστους αυτών, τών Ταχυδρομικών Υπη
ρεσιών τη αίτήσει τούτων.
ν .■' 
ΑΡΘΡΟΝ 115
Πράξεις τών Περιωρισμένων Ενώσεων καί είδικαΐ Συμφωνίαι
1. Δύο αντίτυπα τών Πράξεων τών Περιωρισμένων 'Ενώσεων καί τών ειδι
κών Συμφωνιών τών συναπτομένων κατ* έφαρμογήν του άρθρου 8 του Κατα
στατικοΟ δέον νά διαβιβάζονται είς τό Διεθνές Γραφεϊον ύπό τών Προεδρείων
τών 'Ενώσεων τούτων, ή έν ελλείψει, ύφ' ενός τών συμβαλλομένων Μέρων.
2. Τό Διεθνές Γραφεϊον μεριμνά ΐνα. αϊ Πράξεις τών Περιωρισμένων Ε ν ώ 
σεων καί αϊ είδικαΐ Σ υμφωνίσα μή προβλέπουν βρους. όλιγώτερον ευνοϊκούς,
διά τό κοινόν από εκείνους, οίτίνες προβλέπονται είς τάς Πράξεις τής Ενώσεως
καί πληροφορεί τάς Ταχυδρομικά^ Υπηρεσίας περί της υπάρξεως τών έν λόγω
'Ενώσεων καί Συμφωνιών. 'Ενπισημαίγει ε.1ς, τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον
πάσαν άνωμαλίαν διαπιστουμένην δυνάμει τής παρούσης διατάξεως.
ΑΡΘΡΟΝ 116
Περιοδικόν της Ενώσεως
Τό Διεθνές Γραφεϊον συντάσσει, τη βοηθεία τών στοιχείων ατινα τίθενται
είς τήν διάθεσιν αύτοΟ, περιοδικόν εί.ς τάς γλώσσας γερμοη/ικήν, άγγλικήν,
άραβικήν, κινεζικήν, ίσπανικήν, γαλλικήν καί ρωσσικήν.
ΑΡΘΡΟΝ 117
Έτηαία Εκθεσις έπί τών δραστηριοτήτων τής Ενώσεως
Τό Διεθνές Γραφεϊον συντάσσει, έπί τών δραστηριοτήτων τής Ενώσεως,
έτησίαν εκθεσιν ήτις κοινοποιείται είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας καί ίΐς
τόν Όργανισμόν 'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή έκθεσις αΰτη δέον νά εγκρίνεται ύπό
τοΟ Εκτελεστικού" Συμβουλίου.
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ΚΕΦΑΛΑ I ON 111
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ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ Ha
Διαδικασία υποβολής των προτάσεων εις το Συνέδριον
1. Ή ακόλουθος διαδικασία διέπει τήν διαβίβασιν τών προτάσεων, τών υπο
βαλλομένων διά τό Συνέδριον ύπό των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών Χωρών
μελών :
(α) Αϊ προτάσεις αΐτινες περιέρχονται εις το Διεθνές Γραφεΐον 6 τουλάχι
στον μήνας προ της ορισθείσης διό τό Συνέδριον ημερομηνίας, δημο
σιεύονται είς ειδικά τεύχη καλούμενα «τεύχη προτάσεων»'
(β) ουδεμία πρότασις συντακτικής φύσεως γίνεται δεκτή κατά τό έξάμη
νον διάστημα όπερ προηγεΐτομ τής1 ορισθείσης δια τό. Συνέδριον ημε
ρομηνίας'
(γ) a t προτάσεις επί θεμάτων ουσίας άϊτινες περιέρχονται έίς τό Διεθνές
Γραφεΐον έντό'ς τόό χρονικού διαστήματος του" περιλαμβανομένου μετα
ξύ τών 6 και 4 μηνών πρό τής ορισθείσης δια τό "Συνέδριον .ημερο
μηνίας, δέν δημοσιεύονται είς τά'τεύχη προτάσεων έάν δέν υποστηρί
ζονται ύπό δύο τουλάχιστον Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
(δ) αί προτάσεις έπί θεμάτων ουσίας αΐτινες περιέρχονται εις to Διεθνές
Γραφεΐον εντός του τετραμήνου χρονικού διαστήματος οπέρ προηγείται
τής ορισθείσης δια τό Συνέδριον ημερομηνίας, δεν δημοσιεύονται έάν
δέν υποστηρίζονται υπό οκτώ τουλάχιστον Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
(ε) αί δηλώσεις υποστηρίξεως δέον νά περιέρχωνται είς τό Διεθνές Γραφεΐον
εντός τής αυτής προθεσμίας ως και αί προτάσεις τάς οποίας αφορούν.
2. Αί συντακτικής φύσεως προτάσεις φέρουν έν έπικεφαλί&ι την ένδειζιν
" PROPOSITION D' ORDRE REDAC TIONNEL " (Πρότασις συντακτικής φύσε
ως) άναγραφόμένην ύπό τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αΐτινες τάς υποβάλλουν
και δημοσιεύονται ύπό του Διεθνούς Γραφείου υπ' αριθμόν άκολουθούμενον
ύπό του στοιχείου R. Αί προτάσεις αί μη φέρουσαι την έ'νδειξιν ταύτην άλλ* αΐτι
νες, κατά τήν γνώμην του Διεθνούς Γραφείου, αφορούν μόνον τήν σύνταξιν, δη
μοσιεύονται μετ' αναλόγου σημειώσεως.. Τό Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει κατά
λογον τών προτάσεων τούτων προοριζομένων διά τό Συνέδριον.
3. Ή έν ταΐς παραγράφοις 1 και 2 οριζόμενη διαδικασία δέν εφαρμόζεται
είς τάς τροπολογίας έπί ήδη γενομένων προτάσεων.
ΑΡΘΡΟΝ 119

ψ

Διαδικασία υποβολής τών προτάσεων κατά τό μεταξύ δύο
Συνεδρίων χρονικόν διάστημα
1. Διά νά σύζητη'θή, έκαστη πρότασις άφορώσά τήν Σύμβασιν ή τάς Συμ
φωνίας και εισαγομένη ύπό τίνος Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά τό μεταξύ
δύο Συνεδρίων χρονικόν,διάστημα δέον νά υποστηρίζεται, ύπό δύρ τουλάχιστον
άλλων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Αί προτάσεις·.αύται μένουν άνευ συνεχείας
οσάκις τό Διεθνές Τραφεΐρν δέν λαμβάνει, συγχρόνως, τάς αναγκαίας δηλώσεις
υποστηρίξεως.
2. At προτάσεις αύται διαβιβάζονται είς τάς λοιπάς ,Ταχυδρομικάς Ύπη
ρεσίας μέσω του Διεθνούς Γραφείου.
ΑΡΘΡΟΝ 120

*

Έξέτασις τών προτάσεων κατά τό μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν διάστημα
1. Πάσα πρότασις υποβάλλεται είς τήν άκόλουθον διαδικασίαν : δίμηνος
προθεσμία παρέχεται εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών διά
νά εξετάσουν τήν δι* εγκυκλίου του Διεθνούς Γραφείου κοινοποιόυμένην' πρό
τασιν και διαβιβάσουν, περιπτώσεως τυχούσης, τάς παρατηρήσεις τών εις τό
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έν λόγω Γραφεΐον. Τροπολογίαι δέν γίνονται δεκταί. ΑΙ απαντήσεις συγκεν
τρώνονται μερίμνη τοΟ Διεθνούς Γραφείου καΐ κοινοποιούνται είς τάς Ταχυ
δρομικάς Υπηρεσίας καλουμένας δπως κηρυχθούν υπέρ ή κατά της προτάσεως.
At μή άποστέλλουσαι την ψηφον των εντός διμήνου προθεσμίας θεωρούνται ώς
άπέχουσαι. ΑΙ προαναφερθεϊσαι προθεσμίαι υπολογίζονται άπό της ημερο
μηνίας των εγκυκλίων του Διεθνοΰς Γραφείου.
2. 'Εάν ή πρότασις άφορα" Συμφωνίαν τινά, τόν Κανονισμόν της ή τά Τε
λικά αυτών πρωτόκολλα, μόνον αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι των Χωρών—μελών
αϊ όποϊαι μετέχουν της Συμφωνίας ταύτης δύνανται νά λαμβάνουν μέρος είς
τάς έν παραγράφω 1 άναφερομένας ενεργείας.
ΑΡΘΡΟΝ 121
Κοινοποίησις τών κατά τό μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν
διάστημα γενομένων δεκτών αποφάσεων
1. ΑΙ τροποποιήσεις αϊ έπιφερόμεναι είς τήν Σύμβασιν, είς τάς Συμφωνίας,
είς τά Τελικά Πρωτόκολλα καΐ είς τά Τελικά Πρωτόκολλα τών Πράξεων τούτων
καθιερουνται διά διπλωματικής δηλώσεως, τήν δποίαν ή Κυβέρνησις της Ελβε
τικής 'Ομοσπονδίας επιφορτίζεται νά συντάσση καΐ νά διαβιβάζη. τη αίτήσει
τοΟ Διεθνούς Γραφείου, είς τάς Κυβερνήσεις των Χωρών—μελών.
2. ΑΙ είς τους Κανονισμούς και είς τά Τελικά Πρωτόκολλα αυτών έπιφερό
μεναι τροποποιήσεις βεβαιούνται καϊ κοινοποιούνται είς τάς Ταχυδρομικάς
Υπηρεσίας ύπό του Διεθνούς Γραφείου. Τοΰτ* αυτό Ισχύει καϊ διά τάς είς τό
άρθρον 69, παράγραφον 2, στοιχεΐον γ, ψηφίον 2, της Συμβάσεως καϊ είς τάς
αντιστοίχους διατάξεις τών Συμφωνιών προβλεπομένας ερμηνείας.
ΑΡΘΡΟΝ 122
Έκτέλεσις τών κατά τό μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν διάστημα
γενομένων δεκτών αποφάσεων
Πάσα άπόφασις γενομένη δεκτή δέν είναι εκτελεστή είμή τρεις τουλάχιστον
μήνας μετά τήν κοινοποίησίν της.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ IV
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΡΘΡΟΝ 123
Καθορισμός και διακανονισμός τών δαπανών της 'Ενώσεως
1. ΑΙ τακτικαΐ δαπάναι της "Ενώσεως δέον νά μή υπερβαίνουν, κατ' έτος,
τό ποσόν τών 3.710.000 χρυσών φράγκων.
2. Τη συστάσει του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ή Εποπτική 'Αρχή δύναται,
έάν αϊ περιστάσεις τό απαιτούν, νά έπιτρέπη τήν όπέρβασιν του έν παραγράφω
1 οριζομένου ανωτάτου ποσοΟ.
3. Ουδεμία ύπέρβασις τοΟ έν παραγράφω 1 οριζομένου ανωτάτου ορίου
τών τακτικών δαπανών δύναται νά επιτροπή διά τό πρώτον μετά τό Συνέδριον
έτος. ΈπΙ τοΟ δευτέρου έτους, είναι δυνατή ή ύπέρβασις τοΟ ανωτάτου ορίου
τών δαπανών κατά 5% ετησίως κατ* άνώτατον δριον.
4. ΑΙ.. χώροι αϊτινες προσχωρούν είς τήν "Ενωσιν ή γίνονται δεκταί ύπό
τήν Ιδιότητα τοΟ μέλους τής "Ενώσεως, ώς καϊ εκείνοι αΐτινες εξέρχονται τής
'Ενώσεως δέον νά εξοφλούν τήν είσφοράν των δι* όλόκληρον τό έτος καθ* β
πραγματοποιείται ή είσδοχή των ή ή έξοδος των.
5. Ή Κυβέρνησις της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας χορηγεί τάς αναγκαίας
προκοτοβολάς καϊ εποπτεύει επί της τηρήσεως τών οΙκονομικΛς Φύσεως λογα
ριασμών ώς καϊ επί τής λογιστικής τοΟ Διεθνούς Γραφείου, εντός τών ορίων
τής Οπό τοΟ Συνεδρίου ορισθείσης πιστώσεως.

*
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6. Τά συμφώνως τη παραγράφω 5 προ καταβαλλόμενα ύπό της Κυβερνή
σεως της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ποσά, δέον νά άποδίδωνται ύπό των χρεώ
στιδων Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών εντός της συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας
καί τό βραδύτερον πρό της 31ης Δεκεμβρίου του έτους καθ' δ απεστάλη 6 λογα
ριασμός. Παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης τά οφειλόμενα ποσά καθί
στανται τοκοφόρα επ* ωφελεία της είρημένης Κυβερνήσεως προς 5% ετησίως,
άπό της ημέρας τής εκπνοής τής ρηθείσης προθεσμίας.
ΑΡΘΡΟΝ 124

Τάξεις συνεισφοράς
ΑΙ Χώραι—μέλη κατανέμονται, συμφώνως τω άρθρω 21, παρ. 4, του Κατα
στατικοΟ, είς 7 τάξεις καί συμβάλλουν είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως κατά
τάς ακολούθους αναλογίας :
1η τάξις, 25 μονάδες
5η τάξις, 5 μονάδες
2α τάξις, 20 μονάδες
6η τάξις, 3 μονάδες
3η τάξις, 15 μονάδες
7η τάξις, 1 μονάς.
4η τάξις, 10 μονάδες
ΑΡΘΡΟΝ 125
Πληρωμή τών προμηθειών του Διεθνούς Γραφείου
Αί προμήθειαι τάς οποίας παρέχει τό Διεθνές Γραφεϊον έπί πληρωμή εις
τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας, δέον νά πληρώνωνται εντός τής συντομωτέρας
δυνατής προθεσμίας και τό βραδύτερον εντός τών 6 μηνών άπό τής πρώτης
ημέρας του μηνός δστις ακολουθεί τόν μήνα καθ' δν ό λογαριασμός απεστάλη
ύπό του ρηθέντος Γραφείου. Παρερχομένης τής προθεσμίας ταύτης, τά οφειλό
μενα ποσά καθίστανται τοκοφόρα υπέρ τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής 'Ομο
σπονδίας ήτις τά προκατέβαλε, προς 5% ετησίως, άπό τής ημέρας τής εκπνοής
τής έν λόγω προθεσμίας.
ΚΕΦΑΛΑ I ON V

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΙ
ΑΡΘΡΟΝ 126
Διαδικασία διαιτησίας
1. 'Εν περιπτώσει διαφοράς ρυθμιστέας διά, διαιτητικής κρίσεως, έκαστη
τών έν ασυμφωνία Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών εκλέγει μίαν Ταχυδρομικών Ύπη
ρεσίαν Χώρας—μέλους μή Ιχουσαν άμεσον ενδιαφέρον εις την διαφοράν. 'Οσά
κις πλείονες Ύπηρεσίαι είναι συνενδιαφερόμεναι, υπολογίζονται, έν τη εφαρμογή
τής διατάξεως ταύτης, ώς μία μόνη.
2. Έ ν ή περιπτώσει ή μία τών έν ασυμφωνία 'Υπηρεσιών δεν δώση συνέχειαν
είς πρότασιν περί διαιτησίας εντός προθεσμίας ε'ξ μηνών, τό Διεθνές Γραφεϊον,
έφ* δσον τω άπευθυνθή σχετική αίτησις, προκαλεί αυτό πλέον τόν διορισμόν
διαιτητού ύπό τής άπρακτούσης Υπηρεσίας ή υποδεικνύει, αυτό τούτο, οίκοθεν
τοιούτο.
3. Τά έν ασυμφωνία μέρη δύνανται νά συνεννοούνται διά την ύπόδειξιν ενός
μόνου διαιτητού, δστις δύναται νά είναι καί τό Διεθνές Γραφεϊον.
4. Ή άπόφασις τών διαιτητών λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν.
5. Έ ν περιπτώσει Ισοψηφίας,. οι διαιτηταί εκλέγουν, προς λύσιν τής δια
φοράς, άλλην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν μή ενδιαφερόμενη ν ωσαύτως είς την
διαφοράν. Έ ν ασυμφωνία περί την εκλογήν ; ή Υπηρεσία αύτη υποδεικνύεται
ύπό του Διεθνούς Γραφείου μεταξύ τών μή προταθεισών ύπό τών διαιτητών
Υπηρεσιών.
6. 'Εάν πρόκειται περί διαφοράς άφορώσης μίαν τών Συμφωνιών, ο'ι διαι
τηταί δέν δύνανται νά υποδειχθούν έξ Υπηρεσιών μή μετεχουσών τής Συμφω
νίας ταύτης.
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ΚΕΦΑΛΑ IOM VI
ΤΕΛΙΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 127

"Οροι αποδοχής των προτάσεων των άφορωσών τόν Γενικόν Κανονισμόν
"Ινα καταστούν έκτελεσταί αί προτάσεις αϊ ύποβαλλόμεναι είς τό Συνέ
δριον και σχετικαί προς τόν παρόντα Γενικόν Κανονισμόν, δέον νά γίνονται
δεκταί ύπό της πλειοψηφίας τών είς τό Συνέδριον άντιπροσωπευομένων Χωρών—
μελών. Τά δύο τρίτα τών Χωρών—μελών της 'Ενώσεως δέον νά είναι παρόντα
κατά την στιγμήν της ψηφοφορίας.
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 128

Προτάσεις άφορώσαι τάς Συμφωνίας μετά του
'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Οί έν αρθρω 127 προβλεπόμενοι δροι αποδοχής εφαρμόζονται και επί τών
προτάσεων τών σκοπουσών τήν τροποποίησιν τών μεταξύ της Παγκοσμίου Τα
χυδρομικής Ενώσεως και του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συναφθεισών
συμφωνιών έν ώ μέτρω αί συμφωνίαι αδται δεν προβλέπουν τους δρους τροπο
ποιήσεως τών διατάξεων τάς ότ?ίας περιέχουν.
ΑΡΘΡΟΝ 129
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Γενικού Κανονισμού
"Ο παρών Κανονισμός θέλει τεθή είς έφαρμογήν τήν Ιην Ιανουαρίου 1966
και θά παραμείνη έν ίσχύϊ μέχρι της θέσεως έν εφαρμογή τών Πράξεων του
προσεχούς Συνεδρίου.
Είς πίστωσιν τούτου, οί Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρών—μελών
υπέγραψαν τόν παρόντα Γενικόν Κανονισμόν είς έν άντίτυπον δπερ θά παραμείνη
κατατεθειμένο ν είς τά Άρχεΐα της Κυβερνήσεως της Χώρας—εορας της Ε ν ώ 
σεως. Άντίγραφον αυτού θά έπιδοθή είς έκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνήσεως
της Χώρας—έδρας του Συνεδρίου.
Έγένετο έν Βιέννη τη 10η Ιουλίου 1964
("Επονται at ύπογραφαι)

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ Η Σ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Υ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ

Κατά τήν στιγμήν της υπογραφής τοΰ Γενικού Κανονισμού της Παγκοσμίου
Ταχυδρομικής Ενώσεως, συναφθέντος ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν,. οί υπογε
γραμμένοι Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν επί τών κάτωθι :
ΑΡΘΡΟΝ Ι
Έκτελεστικόν Συμβούλιον καί Διοικητικόν Συμβούλιον τής
Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομικών Μελετών
ΑΙ διατάξεις του Γενικού Κανονισμού αί σχετικαί προς τήν όργάνωσιν καί
τήν λειτουργίαν τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου καί του Διοικητικού Συμβου
λίου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομικών μελετών είναι έφαρμοστέαι
προ τής ενάρξεως εκτελέσεως του Κανονισμού τούτου.
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ΑΡΘΡΟΝ

II

Γλώσσαι χρησιμοποιούμενοι δια την έκδοσιν των δημοσιευμάτων
1 Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 33 του Καταστατικού και του άρθρου
129 του Γενικού Κανονισμού, ή θέσις έν ίσχύϊ του νέου μονίμου γλωσσικού
καθεστώτος του προβλεπομένου έν άρθρω 108 του Γενικού Κανονισμού θέλει
όρισθη υπό του ΈκτελεστικοΟ Συμβουλίου, λαμβανομένων υπ* δψιν των πρα
κτικών απαιτήσεων τών τιθεμένων έκ της οργανώσεως του νέου καθεστώτος.
2. Έ ν τω μεταξύ, τό Διεθνές Γραφεΐον θά Ιδεί νά δίδη συνέχεισν είς τάς
αίτήσεις περί εφοδιασμού* διά δημοσιευμάτων της Ενώσεως είς πασαν γλώσσαν
δια προσωρινών μέτρων, έπί παραδείγματι διά προσφυγής είς ίδιωτικας μετα
φραστικάς υπηρεσίας ή" διά συνάψεως συμβάσεως μετ* άλλου τινός εξειδικευ
μένου οργανισμού χρησιμοποιούντος πολύγλωσσον σύστημα.
3. Τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον θά δύναται, έάν τό κρίνη άναγκαΐον, νά
λαμβάνη μέτρα προς τόν σκοπόν τούτον.
ΑΡΘΡΟΝ

III

Δαπάναι της 'Ενώσεως
Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου Ί29, τό άνώτατον δριον τών τακτικών ετησίων
δαπανών της Ενώσεως τό προβλεπόμενον έν άρθρω 123, παράγραφος 1, είναι
έφαρμοστέον άπό της 1ης Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1964.
ΕΙς πίστωσιν τούτου, οι κατωτέρω Πληρεξούσιοι συνέταξαν τό παρόν Πρω
τόκολλον, δπερ θά έχη τήν αυτήν ίσχύν και τήν αυτήν άξίαν ώς έάν αϊ διατά
ξεις του περιελαμβάνοντο είς αυτό τούτο τό κείμενον τοΟ Γενικού Κανονισμού,
καΐ υπέγραψαν αυτό είς £ν άντίτυπον τό όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον
είς τ ά 'Αρχεία της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας της Ενώσεως. "Αντίτυπον
αύτου θά έπιδοθή έίς έκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας
του Συνεδρίου.
Έγένετο έν Βιέννη τη 10η Ι ο υ λ ί ο υ 1964
("Επονται αϊ ύπογραφαι)
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Κοινοί κανόνες εφαρμοστέοι είς τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύττηρεσίαν.
"Αρθρον
Ι. 'Ελευθερία διαμετακομίσεως.
2. Παράβασις της ελευθερίας διαμετακομίσεως.
3. Προσωρινή αναστολή υπηρεσιών.
4. Κυριότης των ταχυδρομικών αντικειμένων.
5. Τέλη.
6. Ισοδύναμα.
7. Ταχυδρομική ατέλεια.
8. Ταχυδρομική ατέλεια τών αντικειμένων τών άφορώντων τους αιχμαλώτους
πολέμου καΐ τους πολιτικούς κρατουμένους.
9. Ταχυδρομική ατέλεια τών ανάγλυφων εκτυπώσεων προς χρήσιν τών τυφλών

10. Γραμματόσημα.
11.
12.
13.
14.

"Εντυπα υποδείγματα.
Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος.
Διακανονισμοί τών λογαριασμών.
'Υποχρεώσεις σχετικοί προς τά ποινικά μέτρα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Διατάξεις άφορώσαι το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αντικείμενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου.
Τέλη καΐ γενικοί δροι.
Ειδικά τέλη.
Τέλος αποθηκεύσεως.
Προπληρωμή.
Τρόποι προπληρωμής.
Προπληρωμή τών αντικειμένων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου επί τών
πλοίων.
Τέλος έν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής.
Ταχυδρομική ατέλεια των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, τών γραφείων των
καΐ τοΟ Διεθνούς Γραφείου.
Διεθνή ένσημα απαντήσεως.
"Αντικείμενα κατεπειγούσης επιδόσεως.
Άνάληψις της αλληλογραφίας. Τροποποίησις ή διόρθωσις τής επιγραφής.
Περαιτέρω αποστολή. 'Αντικείμενα τών οποίων ή διανομή δεν είναι δυνατή.
"Απαγορεύσεις.
'Αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώματα.
Τελωνειακός έλεγχος.
Τέλος εκτελωνισμού.
Τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα.
'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων.
Άκύρωσις τών τελωνειακών και λοιπών δικαιωμάτων.
ΑΙτήσεις αναζητήσεως και αίτήσεις πληροφοριών.

*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
36. Τέλη.
37. Άπόδειξις παραλαβής.
38. Έπίδοσις Ιδίαις χερσίν.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
ΕΥΘΥΝΗ
Αρχή καΐ έκτασις τής ευθύνης των Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
"Ανευθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Ευθύνη τοΟ άποστολέως.
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
Πληρωμή τής αποζημιώσεως.
Άπόδοσις τής αποζημιώσεως είς τήν Ύπηρεσίαν ήτις ενήργησε τήν πλη
ρωμήν.
'Ενδεχομένη άνάληψις τής αποζημιώσεως παρά του άποστολέως ή παρά
του παραλήπτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ. ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Άπόδοσις τών τελών.
Κόμιστρα επιφανείας.
'Απαλλαγή έκ τών κομίστρων επιφανείας.
"Εκτακτοι ύπηρεσίαι.
Έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας.
'Ανταλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μετά πολεμικών πλοίων
ή αεροπλάνων.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
'Αεροπορική

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

μεταφορά τών αντικειμένων τοΟ επιστολικού
ταχυδρομείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αντικείμενα γενόμενα δεκτά προς αεροπορική ν μεταφοράν.
Άερογράμματα.
'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις μετά ή δνευ προσθέτου τέλους.
Πρόσθετα τέλη ή συνδεδυασμένα τέλη.
Τρόποι προπληρωμής.
'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους ουδόλως ή ανεπαρκώς
προπληρωμένοι.
Διαβίβασις.
Έκτέλεσις τών εργασιών εντός τών αερολιμένων.
Τελωνειακός Ελεγχος τών αεροπορικών ανταποκρίσεων.
Διανομή.
Περαιτέρω αποστολή ή επιστροφή είς τόν τόπον καταγωγής τών αεροπο
ρικών ανταποκρίσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ! ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ύ.
ρστρα καί υπολογισμός των κομίστρων των κλειστών αποστολών.
ιός καί έκκαθάρισις τών κομίστρων διό τήν άεροπορικήν μετα
τών διαβατικών άπερι καλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων.
ίμή τών κομίστρων.
67. Κόμιστρα διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν τών παρεκκλινουσών ταχυδρο
μικών αποστολών.
68. Κόμιστρα διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν απολεσθέντος ή καταστραφέντος
ταχυδρομείου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Τελικά! διατάξεις
69. "Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων τών άφορωσών τήν Σύμβασιν και τον
Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτής.
70. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμβάσεως.
ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
T H I ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Ι.—Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων.
II.—Έξαίρεσις εκ τής ταχυδρομικής άτελείας υπέρ τών ανάγλυφων εκτυ
πώσεων προς χρήσιν τών τυφλών.
III.—Ισοδύναμα. 'Ανώτατα και κατώτατα δρια.
IV.—'Εξαιρέσεις έν τή εφαρμογή τοϋ τιμολογίου τών εντύπων και τών δειγ
μάτων εμπορευμάτων.
V . — Ή ούγγία ώς μονάς βάρους.
VI.—Μικροδέματα.
VII. —Έξαίρεσις είς τάς διατάξεις τάς άφορώσας τά έντυπα.
VIII.—Έξαίρεσις είς τήν εγκλεισιν άξιων εντός συστημένων επιστολών.
IX.—Κατάθεσις εϊς το έξωτερικόν αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρο
μείου.
Χ.—Διεθνή ένσημα απαντήσεως.
XI.—Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις ή διόρθωσις τής επιγραφής.
XII.—"Αλλα τέλη πλην τών τοιούτων προπληρωμής.
XIII.—Ειδικά κόμιστρα επιφανείας διά τάς μεταφοράς διά τοϋ Υπερσιβηρικού
καί διά τοΟ Ύπερανδείου.
XIV.—Ειδικοί δροι διαμετακομίσεως διά το Αφγανιστάν.
XV.—Ειδικά τέλη παρακαταθέσεως είς τό "Αδεν.
X V I .  "Εκτακτον άεροπορικόν πρόσθετον τέλος.
XVII.—Υποχρεωτική διαβίβασις καθοριζομένη ύπό τής Χώρας καταγωγής.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Οι υπογεγραμμένοι. Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών τής
Ενώσεως, Ίδόντες τό άρθρον 22, παρ. 3, τοϋ Καταστατικού τής Παγκοσμίου
Ταχυδρομικής 'Ενώσεως, συνήψαν, κοινή συμφωνία, έν τή παρούση Συμβάσει,
τους κοινούς κανόνας οΐτινες δέον νά εφαρμοσθούν είς τήν διεθνή ταχυδρομικήν
ύπηρεσίαν Kai τάς διατάξεις τάς άφορώσας τάς υπηρεσίας τοΟ επιστολικού ταχυ
δρομείου.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
'·

Κοινοί κανόνες εφαρμοστέοι είς τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν ,
"Αρθρον Ι
'Ελευθερία διαμετακομίσεως

*

•■,'Ν

'"",■

Ι. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως, της οποίας ή αρχή διατυττοΰται έν δρθρω
πρώτω τοϋ Καταστατικού, συνεπάγεται δι* έκάστην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν
τήν ύττοχρέωσιν όπως διαβιβάζω πάντοτε διά τών ταχύτερων οδών, τάς οποίας
αΰτη χρησιμοποιεί διά τάς Ιδίας αυτής άποστολάς, τάς κλειστός άποστολάς και
τά άπερικάλυπτα αντικείμενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου, άτινα παραδίδονται
έίς αυτήν ύπό ετέρας τινός Υπηρεσίας. Ή ύποχρέωσις αΟτη εφαρμόζεται ωσαύτως
εϊς τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις, είτε αϊ ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι μετέχουν, είτε
δχι, είς τήν περαιτέρω διαβίβασιν αυτών.
2. ΑΙ Χώραιμέλη αΐτινες δέν μετέχουν είς τήν άνταλλαγήν τών επιστολών
τών περιεχουσών βιολογικάς ουσίας ΰποκειμένας είς φθοράν ή ραδιενεργούς
ουσίας έχουν τήν εύχέρειαν δπως μή άποδέχωνται τά αντικείμενα ταύτα προς
διαμετακόμισιν άπερικαλύπτως διά του εδάφους αυτών. Τούτ* αυτό ισχύει καί
διά τά έν αρθρω 28, παρ. 5, προβλεπόμενα αντικείμενα.

t
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3. Αί Χώραιμέλη αΐτινες δέν εκτελούν τήν ύπηρεσίαν τών επιστολών και
κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας ή δέν αποδέχονται τήν εύθύνην τών άξιων διά
τάς διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών αυτών υπηρεσιών ενεργούμενος μετα
οράς, δέν δύνανται έν τούτοις νά αντιταχθούν είς τήν διά κλειστών αποστολών
ιά τοΰ εδάφους αυτών διαμετακόμισιν ή είς τήν διά τών θαλασσίων τ\ αεροπορικών
οδών αυτών μεταφοράν τών περί ων πρόκειται αντικειμένων. Ή ευθύνη δμως
τών Χωρών τούτων περιορίζεται εις έκείνην, ήτις προβλέπεται διά τά συστημένα
αντικείμενα.
4. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως τών διά τών χερσαίων και θαλασσίων οδών
διαβιβαζομένων ταχυδρομικών δεμάτων περιορίζεται είς τό έδαφος τών Χωρών
τών μετεχουσών τής υπηρεσίας ταύτης.
5. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως τών αεροπορικών δεμάτων εξασφαλίζεται
είς όλόκληρον τό έδαφος τής 'Ενώσεως. *Εν τούτοις, αϊ Χώραιμέλη, αΐτινες
δέν είναι Μέρη είς τήν Συμφωνίαν τήν άφορώσαν τά ταχυδρομικά δέματα, δέν
δύνανται νά υποχρεωθούν δπως μετάσχουν είς τήν διά τής όδου επιφανείας δια
βίβασιν τών αεροπορικών δεμάτων.
6. ΑΙ Χώραιμέλη αΐτινες είναι Μέρη είς τήν Συμφωνίαν τήν άφορώσαν τά
ταχυδρομικά δέματα υποχρεούνται δπως διασφαλίζουν τήν διαμετακόμισιν τών
ταχυδρομικών δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας τών αποστελλομένων διά κλειστών
αποστολών καΐ δταν έτι αϊ Χώραι αύται δέν άποδέχωνται τήν κατηγορίαν ταύττην
αντικειμένων ή δέν αναλαμβάνουν τήν σχετικήν εύθύνην διά τάς διά τών θαλασσίων
ή αεροπορικών αυτών υπηρεσιών ενεργούμένας μεταφοράς, τής ευθύνης των
έν λόγω Χωρώνπεριοριζομένης έν τοιαύτη περιπτώσει, είς έκείνην, ήτις προβλέπεται
διά τά δέματα τοΰ αυτού βάρους άνευ δεδηλωμένης αξίας.
"Αρθρον 2

f

^
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Παράβασις τής ελευθερίας διαμετακομίσεως
'Οσάκις Χώραμέλος δέν τηρεί τάς διατάξεις τοΰ άρθρου πρώτου τοΰ Καταστα
τικού καΐ τοϋ άρθρου πρώτου τής Συμβάσεως τάς άφορώσας τήν έλευθερίαν διαμετα
κομίσεως, αϊ Ταχυδρομικά! 'Υπηρεσίαι τών λοιπών Χωρώνμελών Εχουν τό
δικαίωμα δπως καταργρϋν τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν μετά της Χώρας ταύτης.
'Οφείλουν νά προειδοποιούν περί τοϋ μέτρου τούτου τηλεγραφιχώς τάς ενδιαφε
ρόμενος "Υπηρεσίας.
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"Αρθρον 3
Προσωρινή αναστολή υπηρεσιών
'Οσάκις, λόγω εξαιρετικών περιστατικών, Ταχυδρομική τις "Υπηρεσία ευρί
σκεται είς τήν ανάγκην δπως άναστείλη προσωρινώς καΐ κατά γενικόν fj μερικό ν
τρόπον την έκτέλεσιν υπηρεσιών, υποχρεούται δπως είδοποιή πάραυτα, έν ανάγκη
τηλεγραφικώς, τήν ή τάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας.
"Αρθρον 4
Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων
Πάν ταχυδρομικό ν άντικείμενον ανήκει είς τόν αποστολέα έφ* δσον χρόνον
τρΟτο δέν παρεδόθη είς τόν δικαιοΟχον, έκτος έάν τό έν λόγω άντικείμενον κατε
σχέθη κατ* έφαρμογήν τής νομοθεσίας τής Χώρας προορισμού.
"Αρθρον 5

Τέλη
Ι. Τά σχετικά ττρός τάς διαφόρους διεθνείς ταχυδρομικάς υπηρεσίας τέλη
ορίζονται είς τήν Σύμμασιν καί τάς Συμφωνίας.
2. 'Απαγορεύεται ή εΐσπραξις οίασδήποτε φύσεως ταχυδρομικών τελών πλην
εκείνων, άτινα προβλέπονται είς τήν Σύμβασιν καί είς τάς Συμφωνίας.
"Αρθρον 6
"Ισοδύναμα
ΕΙς έκάστην Χώρανμέλος, τά τέλη ορίζονται συμφώνως προς άντιστοιχίαν
άνταποκρινομένην κατά τό δυνατόν άκριβέστερον έν τω νομίσματι τής Χώρας ταύ
της, προς τήν άξίαν του χρυσού φράγκου.
"Αρθρον 7
Ταχυδρομική ατέλεια
At περιπτώσεις ταχυδρομικής άτελείας προβλέπονται είδικώς ύπό τής Συμβά
σεως, τών Συμφωνιών καί τών τελικών Πρωτοκόλλων τών Πράξεων τούτων.
"Αρθρον 8
Ταχυδρομική ατέλεια τών αντικειμένων τών άφορώντων τους
αίχμαλώτους πολέμου καί τους πολιτικούς κρατουμένους
Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών έν δρθρω 54, παρ. 2, προβλεπομένων, τά αντικεί
μενα τοΟ επιστολικού ταχυδρομείου, αι έπιστολαί καί τά κυτία μετά δεδηλωμένης
αξίας, τά ταχυδρομικά δέματα καί αϊ ταχυδρομικοί έπιταγαΐ έφ* δσον απευθύνονται
προς αΙχμαλώτους πολέμου ή αποστέλλονται υπό τούτων, είτε άπ* ευθείας, είτε
μέσω τών Γραφείων πληροφοριών τών προβλεπομένων έν δρθρω 122 τής Συμβά
σεως τής Γενεύης τής σχετικής προς τήν μεταχείρισιν τών αιχμαλώτων πολέμου
τής 12ης Αυγούστου, 1949, καί τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου πληροφοριών διά τους
αΙχμαλώτους πολέμου τοΰ προβλεπομένου έν ίίρθρω 123 τής Ιδίας Συμβάσεως, απαλ
λάσσονται παντός τέλους. ΟΙ περισυλλεγόμενοι καί περιοριζόμενοι εντός ουδέ
τερος τινός Χώρας εμπόλεμοι έξομοιοΰνται προς τους κυρίως αΙχμαλώτους πο
λέμου είς ο,τι άφορα τήν έφαρμογήν τών προηγουμένων διατάξεων.
2. Ή παρ. Ι εφαρμόζεται καί επί τών αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυδρο
μείου, επί τών επιστολών καί τών κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας, επί τών ταχυ
δρομικών δεμάτων καί επί τών ταχυδρομικών επιταγών, τών προερχομένων έξ
Αλλων Χωρών, απευθυνόμενων προς τους πολιτικούς κρατουμένους τους προβλε
πόμενους Οπό τής Συμβάσεως τής Γενεύης ττίς σχετικής προς τήν προστασίαν
τών πολιτών έν καιρώ πολέμου, τής 12ης Αυγούστου 1949, ή αποστελλομένων
Οπ* αυτών, είτε άπ* ευθείας, είτε μέσω τών Γραφείων πληροφοριών τών προβλεπο
μένων έν δρθρω 136 καί τοΟ Κεντρικού Πρακτορείου πληροφοριών Τοΰ προβλε
πομένου έν δρθρω 140 τής Ιδίας Συμβάσεως.
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3. Τά "Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών και τά Κεντρικά Πρακτορεία πληροφοριών
περί ών ανωτέρω, απολαύουν ωσαύτως της ταχυδρομικής άτελείας δια. τά αντικεί
μενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου, τάς έπιστολάς καΐ τά κυτία μετά δεδηλωμένης
άξιας, τά ταχυδρομικά δέματα καΐ τάς τυχυδρομικάς έπιταγάς τάς άφορώσας τά
πρόσωπα τά προβλεπόμενα είς τάς παρ. Ι καΐ 2, τάς οποίας αποστέλλουν ή λαμβά
νουν, είτε άπ* ευθείας, είτε ενδιαμέσως, ΰπό τους προβλεπόμενους εις τάς έν λόγω
παραγράφους δρους.
4. Τά δέματα γίνονται δεκτά ατελώς μέχρι βάρους 5 χιλιόγραμμων. Το δριον
βάρους επεκτείνεται είς 10 χιλιόγραμμα διά τά αντικείμενα των όποιων τό περιέχό
μενον είναι άδιαίρετον καΐ δι' εκείνα δτινα απευθύνονται είς στρατόπεδον ή είς τά
έμπιστα πρόσωπα τούτου ίνα διανεμηθούν είς τους αιχμαλώτους.
"Αρθρον 9

Ταχυδρομική ατέλεια τών ανάγλυφων εκτυπώσεων προς
χρήσιν τών τυφλών
Ύπό την έπιφύλαξιν τών έν άρθρω 54, παρ. 2, προβλεπομένων, αϊ ανάγλυφοι
εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών απαλλάσσονται του τέλους προπληρωμής
ώς καΐ τών ειδικών τελών τών σχετικών προς τάς διατυπώσεις συστάσεως, ειδο
ποιήσεως παραλαβής, έκτακτου επιδόσεως, αίτήσεις αναζητήσεως και αντικατα
βολής,
"Αρθρον 10 .

m

Γραμματόσημα
Μόνον αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι εκδίδουν τά γραμματόσημα τά προοριζόμενα
διά τήν προπληρωμήν.
"Αρθρον 11

r

"Εντυπα υποδείγματα
Ι. Τά προς χρήσιν τών Υπηρεσιών έντυπα υποδείγματα διά τάς αμοιβαίας αυτών
σχέσεις δέον νά συντάσσωνται είς γαλλική ν γλώσσαν μετά ή άνευ μεσοστίχου μετα
φράσεως, εκτός έάν αϊ ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι αποφασίσουν άλλως δι* άπ* ευθείας
συνεννοήσεως.
2. Τά προς χρήσιν τοϋ κοινού έντυπα υποδείγματα δέον νά περιλαμβάνουν
μεσόστιχον μετάφρασιν είς τήν γαλλικήν γλώσσαν, οσάκις ταύτα δέν εΐναι εκτυ
πωμένα είς τήν γλώσσαν ταύτην.
3. Τά κείμενα, τά χρώματα και αί διαστάσεις τών εντύπων δειγμάτων περί ών
αϊ παρ. Ι και 2, δέον νά είναι εκείνα τά όποια καθορίζουν οί Κανονισμοί της Συμβά
σεως καΐ τών Συμφωνιών.
"Αρθρον 12

ϋ

.a

Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος
Ι. 'Εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία, δύνατα^ νά^χορ_ην_ή^είς^τά.πρ,ό_σωπ.α_8τινί!
ύποβάΛλου ν^χεττκήΊΓαΐτ^^
ταυτότητος 'ισχύοντα ώς δικαιο
λογητικά στοιχεία διά τάς ταχυδρομικάς πράξεις τάς ενεργούμενος είς τάς Χώρας
μέλη, αΐτινες δέν έχουν ανακοινώσει τήν άρνησίν των νά τά αποδεχθούν.
2. Ή 'Υπηρεσία ήτις χορηγεί δελτίον, δικαιούται νά είσπράττη, έκ τοϋ λόγου
τούτου, τέλος δπερ δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό Ι φράγκον.
3. ΑΙ "Υπηρεσίαι απαλλάσσονται πάσης ευθύνης, οσάκις αποδεικνύεται δτι ή
έπίδοσις ταχυδρομικού τίνος αντικειμένου ή ή πληρωμή επιταγής τίνος έγένετο έπι
τΑ επιδείξει κανονικού δελτίου, Δέν είναι ωσαύτως υπεύθυνοι διά τάς συνεπείας
τάς οποίας δύνανται νά συνεπάγωνται ή απώλεια, ή ύπεξαίρεσις ή ή δολία χρήσις
κανόνικοΟ τίνος δελτίου.
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4. Τό δελτίον Ισχύει έττΐ πέντε έτη άπό τής ημέρας εκδόσεως του. Έν τούτοις,
παύει νά ίσχύτ) οσάκις ή φυσιογνωμία τοΟ δικαιούχου μετεβλήθη είς σημεΐον ώστε
νά.,μή ανταποκρίνεται πλέον είς τήν φωτογραφίαν ή τήν περιγραφήν.
"Αρθρον 13
Διακανονισμός των λογαριασμών
ΟΙ μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών διακανονισμοί τών έκ τής ταχυδρο
μικής κινήσεως δημιουργούμενων διεθνών λογαριασμών δύνανται νά θεωρούνται
ώς τρέχουσαι οοσοληψίαι καΐ νά ενεργούνται συμφώνως προς τάς τρέχουσας διε^·
θνεΐς υποχρεώσεις τών ενδιαφερομένων Χωρώνμελών, οσάκις υφίστανται συμ
φωνίαι επί του θέματος τούτου. 'Ελλείψει τοιούτων συμφωνιών, ο! τοιούτοι διακα
νονισμοί λογαριασμών ενεργούνται συμφώνως προς τάς διατάξεις του Κανονισμού.
"Αρθρον 14
'Υποχρεώσεις σχετικοί προς τά ποινικά μέτρα
ΑΙ Κυβερνήσεις τών Χωρώνμελών αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως λά
βουν ή δπως προτείνουν είς τάς νόμοθετικάς εξουσίας τών Χωρών αυτών, τά
αναγκαία μέτρα :
(α) Προς τιμωρίαν τής παραποιήσεως τών γραμματοσήμων, καΐ τών αποσυρ
θέντων έτι της κυκλοφορίας, τών διεθνών ενσήμων απαντήσεως καΐ τών
ταχυδρομικών δελτίων ταυτότητος.
(β) Προς τιμωρίαν της χρήσεως ή τής θέσεως είς κυκλοφορίαν :
Ιον. Παραπεποιημένων (καΙ αποσυρθέντων έτι τής κυκλοφορίας) ή χρησι
μοποιηθέντων ήδη γραμματοσήμων ώς και παραπεποιη μένων ή χρη
σιμοποιηθέντων ήδη αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής ή τυπο
γραφικών πιεστηρίων.
2ον. Παραπεποιη μένων διεθνών ενσήμων απαντήσεως.
3ον. Παραπεποιη μένω ν ταχυδρομικών δελτίων ταυτότητος.
(γ) Προς τιμωρίαν τής δολίας χρήσεως κανονικών δελτίων ταυτότητος.
, (δ) Προς άπαγόρευσιν καΙ καταστολήν πασών τών δολίων ενεργειών περί
τήν κατασκευήν καΙ θέσιν είς κυκλοφορίαν ενσήμων καΙ γραμματοσήμων
έν χρήσει έν τη Ταχυδρομική Υπηρεσία, παραπεποιη μένων ή κατ* άπομί
μησιν κατασκευασθέντων κατά τρόπον τοιούτον ώστε νά ήδύναντο νά συγ
χέώνται προς τά ΰπό τής Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας μιας εκ τών Χωρών
μελών εκδιδόμενα ένσημα καί γραμματόσημα.
(ε) Προς παρεμπόδισιν καί, περιπτώσεως τυχούσης, τιμωρίαν τής έγκλείσεως
οπίου, μορφίνης, κοκαΐνης ή άλλων ναρκωτικών, ώς καί εκρηκτικών ή
εύφλεκτων υλών, εντός ταχυδρομικών αντικειμένων διά τά όποια ή εγκλει
σις αυτή δέν ήθελε ρητώς έπιτραπή υπό τής Συμβάσεως καί τών Συμ
φωνιών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Διατάξεις άφορώσαι τό έπιστολικόν ταχυδρομεΐον
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΓΕΝΙΚΑΙ

Ι

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 15
'Αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου
Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου περιλαμβάνουν τάς έπιστολάς,
τά άπλδ καί ιχετ* απαντήσεως πληρωμένης ταχυδρομικά δελτάρια, τά Εντυπα, τάι
ανάγλυφους εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών, τά δείγματα εμπορευμάτων, ν
μικροδέματακαΐ τά αντικείμενα «PHONOPOST» (φωνοεπιστολαί).
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ΑΡΘΡΟΝ 16
Τέλη καΐ γενικοί δροι
Ι. Τά τέλη προπληρωμής διά τήν μεταφοράν των αντικειμένων του επιστολικού
ταχυδρομείου είς δλην τήν έκτασιν της "Ενώσεως ως και τά δρια βαρών καί διαστά
σεων καθορίζονται συμψώνως προς τάς ενδείξεις του κατωτέρω πίνακος.
Πλην τών έν άρθρω 17, παρ. 3, προβλεπομένων εξαιρέσεων, τά τέλη ταΰτα περι
λαμβάνουν τήν έπίδοσιν τών αντικειμένων είς τήν κατοικίαν τών παραληπτών έφ'
δσον ή υπηρεσία διανομής είναι ωργανωμένη είς τάς Χώρας προορισμού" :
Όρια
'Αντικείμενα
Διαστάσεων
5

^'Ανώτατα: μήκος, πλάτος και
πάχος προστιθέμενα: 90 έκ.,
τής μεγαλύτερος διαστάσεως
μή δυναμένης νά ύπερβαίνη
τά 60 έκ.
Είς σχήμα κυλινδρικόν : μή
κος συν τω διπλασίω τής δια
μέτρου : 104 έκ. τής μεγαλυ
τέρας διαστάσεως μή δυνα
μένης νά ύπερβαίνη τά 90 έκ.
"Επιστολαί:
Ιη μονάς βά
ρους καί κατά
συμπληρωμα
τικήν μονάδα.

20

25

2 χλγρ.

'Ελάχιστα: νά περιλαμβά
νουν μίαν έπιφάνειαν τής όττρίας
αϊ διαστάσεις νά μήν είναι
μικρότεραι τών 10χ/ εκατο
στών. Είς σχήμα κυλινδρικόν *
μήκος συν τω διπλασίω τής
διαμέτρου 17 έκ., τής μεγαλυ
τέρας διαστάσεως μή δυναμέ
νης νά είναι μικρότερος των
10 εκατ.
Τά αντικείμενα τών οποίων
αϊ διαστάσεις είναι κατώτεροι
τών ανωτέρω όριζοαένων ελα
χίστων ορίων, γίνονται έν
τούτοις δεκτά έάν φέρουν
όρθογώνιον έτικέτταν μετά
διευθύνσεως, έξ ανθεκτικού
χαρτονίου ή χάρτου, τής
οποίας αϊ διαστάσεις δέν είναι
κατώτεροι τών 10 χ 7 εκατ.
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'Αντικείμενα

Μονάδες
βάρους

"Ορια
Τέλη

—.
Βαρών

I

Ταχυδρομικά
δελτάρια :
Άπλα
Μετ° απαν
τήσεως πλη
ρωμένης
"Εντυπα
Ιη
μονάς
βάρους
Κατά συμπλη
ρώματικήν
μονάδα

'Ανάγλυφοι εκ
τυπώσεις προς
χρήσιν τών
τυφλών
Δείγματα εμπο
ρευμάτων
Ι η μονάς
βάρους . .
Κατά συμ
πληρωμα
τικήν μο
νάδα
"Ελάχιστον
τέλος
Μικροδέματα
'Ελάχιστον
τέλος
Φωνοεπι
στολαΐ

2

4

3

—

15

—

—

30

.—

50

—

—
12
6

Βλέπε άρθρον 9
50

—

—

12

—

6

—
50

25
. 12

20

5

"Ανώτατα : 15 χ 10,7 έκ.
'Ελάχιστα:
έπιστολάς.

ώς καΐ

δια τάς

3 χλγρ. \
(έάν
πρόκει
ται περί
βιβλίων.
5 χλγρ.
Τό δριον
τοϋτο
► Ώ ς και διά τάς έπιστολάς.
δύναται
νά αΰ
ξηθή εις
10 χλγρ.
κατόπιν
συμφω
νίας με
ταξύ τών
ενδιαφε
ρομένων
Υπηρε
σιών).

7 χλγρ.
500 γρ.

Ι χλγρ.

50
50

Διαστάσεων

Ι χλγρ.
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2. Τά έν παρ. Ι Οριζόμενα δρια βαρών και διαστάσεων δέν εφαρμόζονται έττί των
σχετικών ττρός τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν αντικειμένων τοϋ επιστολικού ταχυ
δρομείου περί ων τό άρθρον 23. Τά έντυπα τά απευθυνόμενα προς τόν αυτόν
παραλήπτην είς τόν ίδιον προορισμόν, τά έγκλειόμενα είς ένα ή πλείονας είδικούς
σάκκους δέν υπόκεινται ωσαύτως είς τά έν παρ. Ι οριζόμενα δρια βαρών διά τήν
κατηγορίαν ταύτην αντικειμένων.
3. Τό τέλος τό έφαρμοζόμενον είς τά έντυπα τά απευθυνόμενα προς τόν αυτόν
παραλήπτην είς τόν αυτόν προορισμόν, τά έγκλειόμενα είς είοικόν σάκκον υπολο
γίζεται κατά μονάδας τών 50 γραμμαρίων επί του συνολικού βάρους του σάκκου.
Έκαστη Υπηρεσία έχει την εύχέρειαν νά παρέχη διά τά έντυπα τά αποστελλόμενα
δι* είδικών σάκκων εκπτωσιν τέλους δυναμένην νά φθάση μέχρι 10%.
4. ΑΙ υποκείμενοι είς φθοράν βιολογικά! ούσίαι αί συσκευαζόμεναι καί έπιγρα
φόμεναι κατά τους έν τω Κανονισμώ διατυπουμένους δρους, υπόκεινται είς τό
γενικόν τιμολόγιον τών επιστολών καί δέν δύνανται ν* άνταλλάσσωνται είμή μόνον
μεταξύ επισήμως ανεγνωρισμένων είδικών εργαστηρίων. Ή ανταλλαγή αϋτη
περιορίζεται, επιπλέον, είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Χωρώνμελών, τών οποίων
αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν δπως άποδέχωνται τά ταχυδρομικά
ταΰτα αντικείμενα είτε είς τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις είτε προς μίαν μόνον κα
τευθυνσιν.

^
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^

5. Αί ραδιενεργοί ούσίαι γίνονται δεκταί προς μεταφοράν διά τοϋ ταχυδρομείου
κατά τους έν τω Κανονισμώ διατυπουμένους δρους. Αύται υπόκεινται είς τό
γενικόν τιμολόγιον τών επιστολών καί δέν δύνανται νά κατατίθενται είμή μόνον
ύπό αποστολέων δεόντως εξουσιοδοτημένων. Τά αντικείμενα της κατηγορίας
ταύτης διαβιβάζονται διά της ταχυτέρας όδοϋ, κατά κανόνα διά της αεροπορικής
δδου. Ή ανταλλαγή αϋτη περιορίζεται έπί πλέον είς τάς σχέσεις μεταξύ τών
Χωρώνμελών τών οποίων αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν δπως άπο
δέχωνται τά αντικείμενα ταύτα, είτε είς τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις, είτε προς μίαν
μόνον κατεύθυνσιν.
6. 'Εκάστη Ταχυδρομική Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν δπως παραχωρή είς τάς
εφημερίδας καί είς τά περιοδικά τά εκδιδόμενα είς τήν Χώραν της εκπτωσιν ήτις δέν
δύναται νά ύπερβαίνη τά 50% τοϋ γενικοΰ τιμολογίου τών εντύπων, έπιφυλάσσουσα
πάντως εις εαυτή ν τό δικαίωμα νά περιορίζη τήν εκπτωσιν ταύτην εις τάς εφημερίδας
και περιοδικά, δτινα πληρούν τους κατά τους εσωτερικούς αυτής κανονισμούς απαι
τουμένους δρους, ίνα διαβιβάζωνται υπό τό τιμολόγιον τών εφημερίδων. 'Αποκλεί
ονται της εκπτώσεως, οίαδήποτε καί δν εϊναι ή κανονικότης της εκδόσεως των, τά
εμπορικά έντυπα, οία κατάλογοι, άγγελίαι, τρέχουσαι τιμαί κ.λ.π. TOUT' αυτό
Ισχύει και διά τάς διαφημίσεις τάς έκτυπουμένας έπί φύλλων συναπτομένων εϊς τάς
εφημερίδας καί περιοδικά.
7. Αί Ύπηρεσίαι. δύνανται ωσαύτως νά παραχωρούν τήν ιδίαν εκπτωσιν είς τα
βιβλία καί φυλλάδια, είς τά μουσικά έντυπα καί εις τους γεωγραφικούς χάρτας
οΐτινες ούδεμίαν δημοσίευσιν ή διαφήμισιν περιέχουν πλην εκείνης, ήτις αναγρά
φεται επί τοϋ καλύμματος ή έπί τών εξώφυλλων τών ταχυδρομικών τούτων αντικει
μένων.

*
?

^

8. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα πλην τών υπό κλειστόν περικάλυμμα συστη
μένων επιστολών, δέν δύνανται νά εγκλείουν νομίσματα, τραπεζογραμμάτια, χαρ
τονομίσματα ή οίασδήποτε αξίας είς τόν κομιστήν, πλατίνην, χρυσόν ή άργυρον,
κατειργασμένους ή μή, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα καί άλλα πολύτιμα
αντικείμενα.
9.' Αί Ύπηρεσίαι τών Χωρών καταγωγής καί προορισμού έχουν τήν εύχέρειαν
δπως διαχειρίζωνται, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν των, τάς έπιστολάς αΐτινες
περιέχουν έγγραφα, έχοντα τόν χαρακτήρα ένεστώσης καί προσωπικής άλληλογρα
φίας, άνταλλασσόμενα μεταξύ προσώπων άλλων πλην τοϋ άποστολέως καί τοϋ
παραλήπτου ή τών συνοικούντων μετ* αυτών προσώπων.
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10. ΑΙ έπιστολαί, τά έντυπα αί ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών,
τα δείγματα εμπορευμάτων και τά μικροδέματα δέν δύνανται νά περιέχουν δελτά
ριον ή άπαντητικόν φάκελλον προπληρωμένον διά γραμματοσήμων ή άποτυπω
μάτων προπληρωμής τής Χώρας καταγωγής τοϋ αντικειμένου.
11. Πλην τών έν τω Κανονισμώ προβλεπομένων εξαιρέσεων, τά έντυπα, αϊ
ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών, τά δείγματα εμπορευμάτων καΐ τά
μικροδέματα:
_.(α) δέον νά συσκευάζωνται κατά τρόπον ώστε νά δύνανται νά έλέγχωνται
ευχερώς.
(β) Ούδεμίαν σημείωσιν δύνανται νά φέρουν, ουδέ νά περιέχουν £γγραφόν τ ι
έχον τον χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας.
(γ) Ουδέν γραμματόσημον, ούδένα τύπον προπληρωμής, διαγεγραμμένον ή
μη, ουδέν στοιχεΐον παραστατικών αξίας τινός, δύνανται νά περιέχουν.

ρ
*

*
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12. Ή υπηρεσία τών φωνοεπιστολών περιορίζεται είς τάς Χώραςμέλη τών
οποίων αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν δπως άποδέχωνται τά αντικείμενα
ταύτα είς τάς αμοιβαίας σχέσεις των ή μόνον είς τήν λήψιν.
13. Ή συνένωσις εις εν μόνον άντικέίμενον διαφόρων κατηγοριών αντικειμέ
νων επιτρέπεται ΰπό τους έν τω Κανονισμώ προβλεπόμενους δρους.
14. Πλην τών υπό τής Συμβάσεως και του Κανονισμού αυτής προβλεπομένων
εξαιρέσεων, δέν αποστέλλονται περαιτέρω τά αντικείμενα άτινα δέν πληρούν τους
ύπό τοϋ παρόντος άρθρου και τοϋ Κανονισμού απαιτουμένους δρους. Τά άντικεί
μένα ατινα έγένοντο έκ παραδρομής δεκτά δέον νά έπιστρέφωνται είς τήν Ύπηρε
σίαν καταγωγής. 'Επιτρέπεται, έν τούτοις, εις τήν Ύπηρεσίαν προορισμού, δπως
έπιδίδη ταύτα είς τους παραλήπτας. Έν τή περιπτώσει ταύτη, εφαρμόζει, είς αυτά,
εάν συντρέχη λόγος, τά τέλη τά προβλεπόμενα διά τήν κατηγορίαν τών αντικει
μένων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου είς ήν κατατάσσονται έ κ τοΰ περιεχομένου
των, τοΰ βάρους των ή τών διαστάσεων των. Είς δ,τι άφορα τά αντικείμενα τά
υπερβαίνοντα τά ανώτατα δρια βάρους τά έν παρ. Ι οριζόμενα, δύνανται νά τιμολο
γούνται κατά το πραγματικόν των βάρος.

■....■

ΑΡΘΡΟΝ 17
ΕΙδικά τέλη

'.ν

V.;

*

^

;

Ί . 'Επιτρέπεται ε'ις τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας νά εισπράττουν παρά του
άποστολέως πρόσθετον τέλος, συμφώνως προς τάς διατάξεις τής νομοθεσίας των
έπι τών αντικειμένων τών παραδιδομένων εϊς τάς υπηρεσίας αποστολής αυτών
κατά το τελευταίον χρονικόν δριον.
2. ΑΙ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι τών Χωρών προορισμού δύνανται νά επιβάλ
λουν έπ! τών αντικειμένων τών έπιγραφομένων «POSTE R E S T A N T E » τό
είδικόν τέλος δπερ ενδεχομένως προβλέπεται ύπό τής νομοθεσίας των διά τ"ά αντι
κείμενα τής αυτής κατηγορίας εσωτερικού.
3. "Επιτρέπεται είς τάς Ταχυδρομικάς "Υπηρεσίας τών Χωρών προορισμού νά
εισπράττουν είδικόν τέλος έξ 60 εκατοστών κατ* άνώτατον δριον δι* Εκαστο ν μι
κρόδεμα έπιδιδόμενον είς τόν παραλήπτην. Τό τέλος τούτο δύναται νά αυξάνεται
κατά 30 εκατοστά κατ* άνώτατον δριον έν περιπτώσει επιδόσεως κατ* οίκον.
ΑΡΘΡΟΝ 18
Τέλος αποθηκεύσεως.
'Επιτρέπεται εΙς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν προορισμού δπως είσττράττη
συμφώνως προς τάς διατάξεις τής νομοθεσίας της, τέλος αποθηκεύσεως επί των
έντυπων, τών μικροδεμάτων καΐ τών φωνοεπιστολών» ώ.ν τό βάρος υπερβαίνει τά
500 γραμμάρια καΐ τά άττοϊα ό παραλήπτης δέν παρέλαβεν εντός ττίς προθεσμίας
καθ" ή ν παραμένουν άδαπάνως είς τήν διάθεσίν του.

<*
τ?

+
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ΑΡΘΡΟΝ 19
Προπληρωμή
Ι. Κατά γενικόν κανόνα, τα εν τω άρθρω 15 αναφερόμενα αντικείμενα, εξαι
ρέσει εκείνων ατινα αναφέρονται εις τα άρθρα 8, 9 και 23, δέον να έχουν έξ' ολοκλήρου
προπληρωθή ύπό τοΰ άττοστολέως.

*

2. Δεν διαβιβάζονται περαιτέρω τα ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα άντι
κείμενα πλην των επιστολών και τών απλών ταχυδρομικών δελταρίων, ουδέ καΐ
τά μετ* απαντήσεως πληρωμένης ταχυδρομικά δελτάρια ών τά δύο μέρη δεν προ
πληρώνονται εξ ολοκλήρου κατά τήν στιγμήν της καταθέσεως.
3. "Οσάκις έπιστολαι ή άπλα ταχυδρομικά δελτάρια, ουδόλως ή ανεπαρκώς
προπληρωμένα, κατατίθενται εϊς μέγαν αριθμόν, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία της
Χώρας καταγωγής έχει τήν εύχέρειαν νά τά έπιστρέφη εϊς τον αποστολέα.
ΑΡΘΡΟΝ 20
Τρόποι προπληρωμής
Ι. Ή προπληρωμή ενεργείται, είτε διά γραμματοσήμων εκτυπουμένων ή έπι
κολλουμένων έπι τών αντικειμένων καΐ εγκύρων εϊς τήν Χώραν καταγωγής, είτε
δι* αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής, επισήμως άποδέδεγμένων και λειτουρ
γουσών ύπό τον άμεσον ελεγχον τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, εΐτε και δι' αποτυ
πωμάτων τυπογραφικού πιεστηρίου ή δι' άλλου τινός μέσου, οσάκις τοιούτον σύστημα
εκτυπώσεως επιτρέπεται ύπό τών Κανονισμών τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας
καταγωγής.

*'

«Ν

*.
Ψ

2. Ή προπληρωμή τών εντύπων τών απευθυνόμενων προς τον αυτόν παρα
λήπτην εις τον αυτόν προορισμόν, τών εγκλεισμένων εις είδικόν σάκκον, ενεργείται
δι* ενός εκ τών εις τήν παρ. Ι προβλεπομένων μέσων τοΰ συνολικού ποσού αυτής
αναγραφομένου έπϊ τής εξωτερικής πινακίδας τοΰ σάκκου.
3. Θεωρούνται προσηκόντως προπληρωμένα: τά απαντητικά ταχυδρομικά
δελτάρια τά φέροντα, εκτυπωμένα, επικεκολλημένα ή έπιτεθειμένα γραμματόσημα ή
αποτυπώματα προπληρωμής τής Χώρας εκδόσεως τών δελταρίων τούτων, τά αντι
κείμενα τά κανονικώς προπληρωμένα διά τήν πρώτην αυτών διαδρομήν και τών
οποίων το συμπληρωματικόν τέλος έξωφλήθη πρό τής περαιτέρω αποστολής των,
ως και αϊ εφημερίδες ή δέσμαι εφημερίδων και περιοδικών τών οποίων ή επιγραφή
φέρει τήν ενδειξιν «ABONNEMENTPOSTE» (Συνδρομή διά τοΰ ταχυδρομείου)
ή «ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ DIREC T» ('Απ'ευθείας συνδρομή) και αϊτινες αποστέλλονται
δυνάμει τής Συμφωνίας τής άφορωσης τάς συνδρομάς ε'ις τάς εφημερίδας και πε
ριοδικά. Ή ενδειξις «ABONNEMENTPOSTE» ή «ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ DIREC T»
ακολουθείται ύπό τής ενδείξεως «ΤΑΧΕ PERC UE» (Τ.Ρ.) ή «PORT ΡΑΫΕ»
(ΡΡ) (Τέλος ε'ισεπράχθη).
ΑΡΘΡΟΝ 21
Προπληρωμή τών αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου
έπι' τών πλοίων
 · ·
Ι. Τά αντικείμενα τά κατατιθέμενα έπι πλοίου κατά τήν στάθμευσιν εϊς τά
ακραία σημεία τής διαδρομής ή εις τίνα εκ τών ενδιάμεσων προσεγγίσεων, δέον
νά έχουν προπληρωθή διά γραμματοσήμων και κατά το τιμολόγιον τής Χώρας
είς τά ϋδατα τής οποίας ευρίσκεται τόπλοΐον.
2. Έάν ή κατάθεσις έγένετο εν άνοικτώ πελάγει, τά αντικείμενα τοΰ επιστο
λικού ταχυδρομείου δύνανται νά προπληρώνωνται πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ
τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών, διά γραμματοσήμων και κατά
τό τιμολόγιον τής Χώρας εϊς ην ανήκει ή έκ τής οποίας εξαρτάται το εν λόγω
πλοΐον.
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ΑΡΘΡΟΝ 22
Τέλος εν περιπτώσει ελλείψεως η ανεπαρκείας προπληρωμής
Ι. Έν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής καΐ πλην των έν
άρθρω 36, παρ. 7, προβλεπομένων εξαιρέσεων διά τα συστημένα αντικείμενα και
έν άρθρω 144, παρ. 3, 4 καί 5, του Κανονισμού διά κατηγορίας τινάς περαιτέρω
αποστελλομένων αντικειμένων, αί έπιστολαι και τά άπλα επιστολικά δελτάρια
υπόκεινται εις βάρος είτε τοϋ παραλήπτου, είτε τοΰ άποστολέως οσάκις πρόκειται
περί ανεπίδοτων αντικειμένων είς τέλος καθοριζόμενον συναρτήσει τοΰ διπλασίου
ποσού τοϋ ελλείποντος τέλους προπληρωμής επί τόν λόγον τοΰ τέλους επιστολής
πρώτης μονάδος βάρους τής Χώρας διανομής διά τοϋ αύτοΰ τέλους τής Χώρας
καταγωγής, τοϋ εισπρακτέου τέλους μη δυναμένου νά είναι κατωτέρου των
10 εκατοστών.
2. Ή αυτή διαχείρισις δύναται νά εφαρμόζεται είς τάς προαναφερθείσας περι
πτώσεις, και έπ! των λοιπών αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου ατινα
διεβιβάσθησαν εκ παραδρομής είς τήν Χώραν προορισμού.
ΑΡΘΡΟΝ 23
Ταχυδρομική ατέλεια των Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών των γρα
φείων των καί τοϋ Διεθνοΰς Γραφείου
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών έν άρθρω 54, παρ. 4, προβλεπομένων, απαλλάσσονται
παντός ταχυδρομικού τέλους τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου τά
σχετικά προς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν και άνταλλασσόμενα μεταξύ :
(α) τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών,
(β) τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών και τοϋ Διεθνοΰς Γραφείου,
(γ) τών ταχυδρομικών γραφείων τών Χωρώνμελών,
(δ) τών ταχυδρομικών γραφείων τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟΝ 24
Διεθνή|ένσημαη απαντήσεως
Ι. Διεθνή ένσημα απαντήσεως διατίθενται προς πώλησιν είς τάς Χώραςμέλη.
2. Ή τιμή πωλήσεως αυτών καθορίζεται ύπό τών ενδιαφερομένων Ταχυδρο
μικών 'Υπηρεσιών, δεν δύναται δμως νά είναι κατωτέρα τών 40 εκατοστών ή τοϋ
Ισοδυνάμου είς τό νόμισμα τής Χώρας τής πωλήσεως.
3. "Εκαστον ένσημον απαντήσεως είναι άνταλλάξιμον είς πάσα ν Χώρανμέλος
έναντι γραμματοσήμου ή γραμματοσήμων αντιπρόσωπε υ όντων τήν προπληρωμή ν
συνήθους απλής επιστολής καταγωγής τής Χώρας ταύτης καί προορισμού εξω
τερικού. Έπι τή προσκομίσει επαρκούς άριθμοϋ ένσημων απαντήσεως, αϊ Ταχυ
δρομικά! Ύπηρεσίαι οφείλουν νά χορηγούν τά άναγκαιοϋντα γραμματόσημα διά
τήν προπληρωμήν συνήθους επιστολής μή ύπερβαινούσης τά 20 γραμμάρια προς
διαβίβασιν διά τής αεροπορικής οδού.
4. "Η Ταχυδρομική 'Υπηρεσία Χώραςμέλους δύναται, έπι πλέον νά επιφύλαξη
εις εαυτή ν τήν εύχέρειαν δπως άπαιτή τήν ταυτόχρονον κατάθεσιν τών ένσημων
απαντήσεως καί τών διά τής ανταλλαγής τών ένσημων τούτων προπληρωτέων
αντικειμένων.
ΑΡΘΡΟΝ 25
Κατεπείγοντα αντικείμενα
Ι. Τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου, τή αίτήσει τών αποστολέων,
επιδίδονται κατ* οίκον, δι* είδικοΰ κομιστοΰ ευθύς μετά τήν δφιξιν είς τάς Χώρας
τών οποίων αϊ Ταχυδρομικοί ΎττηρεσΙαι συγκατατίθενται νά αναλάβουν τήν
ύπηρεσίαν ταύτην.
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2. Τά αντικείμενα ταύτα, χαρακτηριζόμενα «EXPRESS», υπόκεινται, έπι
πλέον του συνήθους τέλους, εις είδικόν τέλος άνερχόμενον, κατ' ελάχιστον δριον,
είς το ποσόν του τέλους προπληρωμής συνήθους απλής επιστολής και κατ' άνώ
τατον δριον είς 80 εκατοστά ή εις τό ποσόν του τέλους τοϋ εφαρμοζομένου είς
τήν εσωτερική ν ΰπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής έάν τοϋτο είναι άνώτερον.
Τό τέλος τούτο δέον νά προκαταβάλλεται έξ ολοκλήρου.
3. Τό έν παρ. 2 προβλεπόμενον είδικόν τέλος τό άφορων τήν κατεπείγουσαν
έπίδοσιν τοϋ μέρους « REPONSE » (άπάντησις) ταχυδρομικού τίνος δελταρίου
μετ* απαντήσεως πληρωμένης, δέν δύναται νά καταβάλλεται εγκύρως είμή υπό
τοΟ άποστολέως τοΟ μέρους τούτου.

4. Όσάκις ή κατοικία του παραλήπτου ευρίσκεται έκτος τής άκτΐνος τοπικής
διανομής τοΟ γραφείου προορισμού, ή κατεπείγουσα έπίδοσις δύναται νά έπι
τρέψη τήν εΐσπραξιν, ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προορισμού, συμπλη
ρωματικού τέλους έξικνουμένου μέχρις εκείνου δπερ ορίζεται διά τά αντικείμενα
τής αυτής κατηγορίας εσωτερικού. Ή κατεπείγουσα έπίδοσις δέν είναι, έν τούτοις,
υποχρεωτική έν τή περιπτώσει ταύτη.
5. Τά κατεπείγοντα αντικείμενα των οποίων δέν έχει προκαταβληθή τό σύνολον
των προπληρωτέων τελών, διανέμονται διά τών συνήθων μέσων, έκτος έάν τό
γραφεΐον καταγωγής διεχειρίσθη αυτά ως κατεπείγοντα. Είς τήν τελευταίαν
ταύτην περίπτωσιν, τά αντικείμενα τιμολογούνται συμφώνως προς τό άρθρον 22.
_
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6. Δύνανται αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι νά αρκούνται είς μίαν μόνον άπό
πειραν έκτακτου επιδόσεως. Έάν ή απόπειρα αϋτη παραμείνη άκαρπος, ή Υπη
ρεσία δύναται νά τό διαχειρισθή ως σύνηθες ταχυδρομικόν άντικείμενον.
7. Έάν οί κανονισμοί τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προορισμού τό επιτρέπουν,
οί παραλήπται, δύνανται νά ζητήσουν παρά τοΰ γραφείου διανομής δπως τά προς
αυτούς απευθυνόμενα συστημένα ή μή αντικείμενα έπιδίδωνται κατεπειγόντως
άμα τή άφίζει των. Είς την περίπτωσιν ταύτην επιτρέπεται είς την Ταχυδρομικήν
Υπηρεσίαν προορισμού, δπως είσπράττη, κατά τήν διανομήν, τό έν τω έσωτερικώ
αυτής έφαρμοζόμενον τέλος.
ΑΡΘΡΟΝ 26
Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις επιγραφής
Ι. Ό άποστολεύς αντικειμένου τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου δύναται νά
τό άποσύρη έκ τής υπηρεσίας ή νά τροποποίηση τήν έπιγραφήν αυτού εφ' όσον
τό άντικείμενον τούτο :
(α) δέν παρεδόθη εις τον παραλήπτη ν,.
(β) δέν έδημεύθη ή δέν κατεστράφη ύπό τής αρμοδίας αρχής επί παραβάσει
τοΰ άρθρου 28.
(γ) δέν κατεσχέθη δυνάμει τής νομοθεσίας τής Χώρας προορισμού.
2. Έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία υποχρεούται νά δέχεται τάς αιτήσεις
αναλήψεως ή τροποποιήσεως επιγραφής τάς άφορώσας πάν άντικείμενον τοϋ
επιστολικού ταχυδρομείου κατατεθέν εις τάς υπηρεσίας άλλων ταχυδρομικών
Υπηρεσιών, έάν έπιτρέπη τούτο ή νομοθεσία αυτής.
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3. Ή προς τούτο διατυπουμένη αίτησις, διαβιβάζεται, ταχυδρομικώς ή τηλε
γραφικώς, δαπάναις τοϋ άποστολέως δστις οφείλει νά καταβάλη, δι* έκάστην
αΐτησιν, τέλος έξ 60 εκατοστών, κατ' άνώτατον δριον. Έπί πλέον ό άποστολεύς
οφείλει νά έξοφλή :
(α) τό τέλος συστάσεως καί, περιπτώσεως τυχούσης, τό άντίστοιχον πρό
σθετον άεροπορικόν τέλος, έάν ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή διά
τής ταχυδρομικής όδοΰ.
(β) Τό άντίστοιχον τηλεγραφικόν τέλος, έάν ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή
διά τής τηλεγραφικής όδοΰ.
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4. Έάν δ άποστολεΰς έπιθυμή νά πληροφορηθή, διά της αεροπορικής ή δια τής
τηλεγραφικής όδοΰ, περί τών γενομένων ύπό του Γραφείου προορισμού ενεργειών
κατόπιν της αιτήσεως του, περί αναλήψεως ή περί τροποποιήσεως τής επιγρα
φής, οφείλει νά καταβολή, προς τούτο, το σχετικόν πρόσθετον άεροπορικόν ή
τηλεγραφικόν τέλος
5. Δι* έκάστην αΐτησιν αναλήψεως ή τροποποιήσεως επιγραφής άφορώσαν
πλείονα αντικείμενα κατατεθέντα ταυτοχρόνως είς τό αυτό γραφεΐον ύπό τοΰ αύτου
άποστολέως καί απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτην, τά εν τή παρ. 3 προ
βλεπόμενα τέλη ή πρόσθετα τέλη εισπράττονται άπαξ μόνον.
6. 'Απλή διόρθωσις διευθύνσεως (άνευ τροποποιήσεως τοΰ ονοματεπωνύμου ή
τής Ιδιότητος τοΰ παραλήπτου) δύναται νά ζητηθή άπ* ευθείας υπό τοΰ άποστολέως
παρά τοΰ γραφείου προορισμού, ήτοι άνευ πληρώσεως τών διατυπώσεων καί ίχνευ
καταβολής τών εν παρ. 3 προβλεπομένων τελών.
7. "Η επιστροφή είς τήν καταγωγήν ή ή περαιτέρω αποστολή εις τον νέον προ
ορισμόν αντικειμένου τινός κατόπιν αίτήσεως αναλήψεως ή τροποποιήσεως επι
γραφής, ενεργείται διά τής αεροπορικής όδοΰ, οσάκις ό άποστολεύς άναλαμβάνη
τήν πληρωμή ν τοΰ αντιστοίχου προσθέτου αεροπορικού τέλους.
ΑΡΘΡΟΝ 27
Περαιτέρω αποστολή. Ανεπίδοτα αντικείμενα
Ι. Έν περιπτώσει αλλαγής διαμονής τοΰ παραλήπτου, τά αντικείμενα τοΰ επι
στολικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται περαιτέρω είς αυτόν αμέσως, έκτος έάν ό
άποστολεύς έχει απαγορεύσει τήν περαιτέρω αποστολή ν αυτών διά σημειώσεως
άναγραφείσης παρά τήν έπιγραφήν είς γλώσσαν γνωστήν έν τή χώρα προορισμού.
'Εντούτοις, ή περαιτέρω αποστολή, εκ τίνος Χώρας είς αλλην, ενεργείται μόνον
έάν τά αντικείμενα πληρούν τους διά τήν νέαν μεταφοράν απαιτουμένους δρους.
Είς δ,τι άφορα τά προς περαιτέρω αποστολή ν αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυ
δρομείου ή τά προς έπιστροφήν διά τής αεροπορικής όδοΰ τοιαύτα, τή αιτήσει τοΰ
άποστολέως ή τοΰ παραλήπτου, τά άρθρα 62, παρ. 2, 4, τής Συμβάσεως καί 183
τοΰ Κανονισμού, εφαρμόζονται κατ' άναλογίαν.
.·,·,

2. 'Εκάστη Ταχυδρομική "Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά καθορίζη προθεσμίαν
περαιτέρω αποστολής συμφώνως προς έκείνην ήτις ισχύει είς τήν έσωτερικήν της
ύπηρεσίαν.
3. Αί Ύπηρεσίαι αΐτινες εισπράττουν τέλος διά τάς αιτήσεις περαιτέρω αποστο
λής είς τήν έσωτερικήν των ύπηρεσίαν δικαιούνται νά εισπράττουν τό ίδιον τούτο
τέλος καί είς τήν διεθνή ύπηρεσίαν.
4. Τά ανεπίδοτα αντικείμενα δέον νά έπιοτρέφωνται αμέσως είς τήν Χώραν
καταγωγής.
5. Ή προθεσμία διατηρήσεως τών έν έκκρεμότητι είς τήν διάθεσιν τών παρα
ληπτών ή απευθυνόμενων «POSTE RESTANTE» αντικειμένων ορίζεται ύπό
τών κανονισμών τής Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας προορισμού. Έν τούτοις, ή προθε
σμία αΟτη δέν δύναται νά ύπερβαίνη, κατά γενικόν κανόνα, τόν 2να μήνα, πλην τών
είδικών περιπτώσεων καθ' ας ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία προορισμού κρίνει έπά
ναγκες δπως παρατείνη αυτήν μέχρι δύο μήνας κατ* άνώτατον δριον. "Η επισ
τροφή εις τήν Χώραν καταγωγής δέον νά ένεργήται εντός βραχυτέρας προθεσμίας
έάν ό άποστολεύς έζήτησε τοΰτο διά σημειώσεως άναγεγραμμένης παρά τήν έπι
γραφήν είς γλώσσαν γνωστήν είς τήν Χώραν προορισμού.
6. Τά ταχυδρομικά δελτάρια ατινα δέν φέρουν τήν διεύθυνσιν τοΰ άποστολέως
δέν επιστρέφονται. *Εξ άλλου, ή επιστροφή είς τήν καταγωγήν τών ανεπίδοτων
έντυπων δέν είναι υποχρεωτική εκτός έάν 6 άποστολεύς έζήτησε τήν έπιστροφήν
των διά σημειώσεως άναγεγραμμένης παρά τήν έπιγραφήν είς γλώσσαν γνωστήν
είς τήν Χώραν προορισμού. Τά συστημένα έντυπα καί τά βιβλία δέον πάντοτε νά
έπιοτρέφωνται.
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7. Ή περαιτέρω αποστολή αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου έκ
Χώρας εις Χώραν ή ή επιστροφή αυτών είς τήν. Χώραν καταγωγής δεν συνεπάγεται
τήν εϊσπραξιν συμπληρωματικού τίνος τέλους, πλην τών έν τω Κανονισμώ προβλε
πομένων εξαιρέσεων.
8. Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου άτινα αποστέλλονται περαι
τέρω ή επιστρέφονται είς τήν καταγωγή ν ώς ανεπίδοτα αντικείμενα επιδίδονται
είς τους παραλήπτας ή είς τους αποστολείς Ιναντι καταβολής τών τελών, δι* ών έπεβα
ρύνθησαν κατά τήν άποστολήν, κατά τήν αφιξιν ή κατά τήν διαδρομήν, λόγω περαι
τέρω αποστολής, πέραν της πρώτης διαδρομής, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής καταβολής
τών τελωνειακών δικαιωμάτων ή άλλων εϊδικών εξόδων τήν άκύρωσιν τών οποίων
δέν δέχεται ή Χώρα προορισμού.
9. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής είς άλλην τινά Χώραν ή μή επιδόσεως,
το τέλος διά «POSTE RESTANTE», τό τέλος εκτελωνισμού, τό τέλος αποθηκεύ
σεως, τό τέλος προμηθείας, τό συμπληρώματικόν τέλος κατεπείγοντος και τό είδι
κόν τέλος επιδόσεως είς τους παραλήπτας τών μικροδεμάτων, άκυροϋνται.
ΑΡΘΡΟΝ 28
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'Απαγορεύσεις
Ι. 'Απαγορεύεται ή αποστολή τών κατωτέρω αναφερομένων αντικειμένων :
(α) τών αντικειμένων ατινα, ώς έκ τής φύσεως των ή τής συσκευασίας των
ενδέχεται νά εκθέσουν εις κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά ρυπάνουν ή νά
βλάψουν τά αντικείμενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου (βλέπε και εις στοι
χεΐον στ').
(β) τών υποκειμένων είς τελωνειακά δικαιώματα αντικειμένων (πλην τών έν
αρθρω 29 προβλεπομένων εξαιρέσεων) ώς καί τών δειγμάτων έμπορε υ.
μάτων τών αποστελλομένων κατά ποσότητας έπι σκοπώ αποφυγής τής
εισπράξεως τών δικαιωμάτων τούτων
(γ) τοϋ οπίου, τής μορφίνης, τής κοκαΐνης και λοιπών ναρκωτικών
(δ) τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγορεύεται
είς τήν Χώραν προορισμού 
(ε) τών ζώντων ζώων, πλην :
Ιον: τών μελισσών, τών βδελλών και τών μεταξοσκωλήκων
2ον : τών παρασίτων και τών καταστροφέων βλαβερών εντόμων, τών
προοριζομένων διά τον έλεγχον τών εντόμων τούτων και άνταλλασ
σομένων μεταξύ τών επισήμως ανεγνωρισμένων ιδρυμάτων
(στ) τών εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων ουσιών. Έν τούτοις
δέν εμπίπτουν είς τήν άπαγόρευσιν ταύτην αϊ ύποκείμεναι εϊς φθοράν
βιολογικά! ούσίαι ώς και αί ραδιενεργοί ούσίαι αί προβλεπόμενοι έν
αρθρω 16, παρ. 4 και 5.
(ζ) τών ασέμνων ή ανήθικων αντικειμένων.
2. Ή διαχείρισις τών αντικειμένων άτινα περιέχουν τά έν παρ. Ι αναφερόμενα
αντικείμενα και άτινα έκ παραδρομής έγένοντο δεκτά προς άποστολήν, ενεργείται
συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τής Χώρας τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ήτις
διαπιστώνει τήν ϋπαρξίν των.
3. Έν τούτοις, τά ταχυδρομικά αντικείμενα άτινα περιέχουν τά έν τη παρ. Ι,
στοιχ. γ', στ' καί ζ', προβλεπόμενα αντικείμενα, έν ούδεμιά περιπτώσει διαβιβάζονται
είς τον προορισμόν των, ουδέ επιδίδονται είς τους παραλήπτας, ουδέ επιστρέφονται
είς τήν καταγωγήν
4. Είς ας περιπτώσεις αντικείμενα γενόμενα έκ παραδρομής δεκτά προς άπο
στολήν, δέν ήθελον έπιστραφή είς τον τόπον καταγωγής, ουδέ έπιδοθή εις τους
παραλήπτας, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία καταγωγής δέον νά ένημεροϋται επακριβώς
περί τής γενομένης εις τά αντικείμενα ταύτα διαχειρίσεως.
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5. Διατηρείται έξ άλλου τό δικαίωμα πάσης Χώραςμέλους, δπως μή ενεργή,
έπί του εδάφους της, την άπερικαλύπτως διαμετακόμισιν των αντικειμένων εκείνων
αλληλογραφίας—εξαιρέσει των επιστολών καί των ταχυδρομικών δελταρίων—
δι* ατινα δέν έτηρήθησαν αϊ νόμιμοι διατάξεις αί διέττουσαι τάς προϋποθέσεις
δημοσιεύσεως ή κυκλοφορίας των έν τη Χώρα ταύτη. Τά αντικείμενα ταΰτα δέον
νά έπιστρέφωνται εις τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν καταγωγής.
ΑΡΘΡΟΝ 29
'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα
Ι. Τά υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώματα, έντυπα, μικροδέματα καΐ φωνοε
πιστολαΐ γίνονται δεκτά.
2. Τό αυτό Ισχύει καΐ διά τάς έπιστολάς τάς περιέχουσας αντικείμενα υποκεί
μενα είς τελωνειακά δικαιώματα οσάκις ή Χώρα προορισμοΟ παρέσχε τήν συγκατά
θεσίν της. Έν τούτοις, έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία έχει τό δικαίωμα δπως
περιορίζη είς τάς συστημένος έπκ?τολάς τήν ύπηρεσίαν των επιστολών των περιε
χουσών αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώματα.
3. Τά αντικείμενα τά περιέχοντα ορρούς, εμβόλια ώς καί τά φάρμακα επειγούσης
ανάγκης, ατινα δυσκόλως εξευρίσκονται, γίνονται δεκτά εις πάσας τάς περιπτώσεις.
ΑΡΘΡΟΝ 30
Τελωνειακός έλεγχος
'Επιτρέπεται είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας προορισμού δπως
ύποβάλλη εϊς τελωνειακόν έλεγχον, συμφώνως ττρός τήν νομοθεσίαν της, τά έν
άρθρω 29 αναφερόμενα αντικείμενα καί, περιπτώσεως τυχούσης, δπως άποσφρα
γίζη αυτά οίκοθεν.
ΑΡΘΡΟΝ 31
Τέλος εκτελωνισμού
Τά αντικείμενα τά υποκείμενα είς τελωνειακόν έλεγχον εϊς τήν Χώραν προο
ρισμού δύνανται νά έπίβαρύνωνται εκ τοΰ λόγου τούτου, υπέρ τής Ταχυδρομικής
'Υπηρεσίας, διά τέλους εκτελωνισμού έξ 60 εκατοστών κατ' άνώτατον δριον κατά
άντικείμενον, οσάκις άναγνωρίζωνται ώς υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώματα.
Τό ποσόν τού τέλους τούτου δύναται νά φθάση εις 1,50 φράγκο ν διά τά αντικείμενα
τά προβλεπόμενα έν άρθρω 16, παρ. 2, 2α φράσει, και υπερβαίνοντα τά έν παρ. Ι
τοΰ αότού άρθρου προβλεπόμενα δρια βαρών.
ΑΡΘΡΟΝ 32
Τελωνειακά καί λοιπά δικαιώματα
"Επιτρέπεται είς τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας δπως είσπράττουν, παρά των
παραληπτών των αντικειμένων τά τελωνειακά δικαιώματα καί οίαδήποτε άλλα
ενδεχόμενα δικαιώματα.
ΑΡΘΡΟΝ 33
"Αντικείμενα ελεύθερα τελών καί δικαιωμάτων
Ι. Είς τάς σχέσεις μεταξύ των Χωρώνμελών, των οποίων αί Ταχυδρομικοί
Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν έπί τού προκειμένου, οί αποστολείς δύνανται νά αναλαμ
βάνουν είς βάρος των, κατόπιν προηγουμένης δηλώσεως είς τό γραφεΐον καταγω
γής, τό σύνολον των τελών καί τών δικαιωμάτων δι* ών τά αντικείμενα επιβαρύ
νονται κατά τήν έπίδοσιν. 'Εφ* δσον άντικείμενον τι δέν έπεδόθη είς τόν παρα
λήπτη ν, ό άποστολεύς δύναται, μεταγενεστέρως τής καταθέσεως καί έναντι κατα
βολής τέλους έξ 60 εκατοστών κατ* άνώτατον δριον, νά ζητήσΐ] δπως τό άντικείμενον
έπιδοθή ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων. *Εάν ή αίτησις πρόκειται νά οιαβι
βασθή αεροπορικώς ή τηλεγραφικώς, ό άποστολευς οφείλει νά καταβολή έπί πλέον
τό άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν τέλος ή τό τηλεγραφικόν τέλος.
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2. ΕΙς τάς έν τη παρ. Ι προβλεπόμενος περιπτώσεις, ol αποστολείς οφείλουν νά
αναλαμβάνουν τήν πληρωμήν των ποσών τά όποια θα ήδύναντο νά ζητηθοΟν υπό
του γραφείου προορισμοϋ\ καί περιπτώσεως τυχούσης, νά καταβάλλουν επαρκή
έγγύησιν.
3. Επιτρέπεται εις τήν Ύπηρεσίαν προορισμού δπως είσπράττη τέλος προμη
θείας δπερ δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά 60 εκατοστά κατά άντικείμενον. Τό τέλος
τούτο είναι ασχετον προς τό ύπό τοΰ άρθρου 31 προβλεπόμενον.
4. Πάσα Υπηρεσία έχει τό δικαίωμα δπως περιορίζη τήν ύπηρεσίαν των αντι
κειμένων ελευθέρων τελών καί δικαιωμάτων είς τά συστημένα αντικείμενα.
ΑΡΘΡΟΝ 34
Άκύρωσις τών τελωνειακών καί λοιπών δικαιωμάτων
Αί Ταχυδρομικά! "Υπηρεσίαι αναλαμβάνουν δπως μεσολαβούν παρά ταϊς ένδια^
φερομέναις ύπηρεσίαις της Χώρας των Ινα τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα
άκυροϋνται διά τά αντικείμενα τά επιστρεφόμενα εϊς τήν καταγωγήν, τά καταστρε
φόμενα λόγω πλήρους βλάβης τοΰ περιεχομένου ή τά αποστελλόμενα περαιτέρω
είς τρίτην Χώραν.
ΑΡΘΡΟΝ 35
Αιτήσεις αναζητήσεως καί αιτήσεις πληροφοριών
Ι. ΑΙ αιτήσεις αναζητήσεως γίνονται δεκταί εντός προθεσμίας ενός έτους από
της επομένης της ημέρας της καταθέσεως αντικειμένου τινός.
2. Αί αιτήσεις πληροφοριών αί διαβιβαζόμεναι ύπό τίνος Υπηρεσίας είναι
άποδεκται και εξετάζονται υποχρεωτικώς ύπό τον μόνον δρον δπως περιέρχωνται
εϊς τήν ένδιαφερομένην Ύπηρεσίαν εντός προθεσμίας δέκα πέντε μηνών άπό της
ημερομηνίας καταθέσεως τών αντικειμένων. 'Εκάστη Υπηρεσία υποχρεούται
δπως διεκπεραιώνη τάς αιτήσεις πληροφοριών εντός της δυνατής συντομωτέρας
προθεσμίας.
3. Έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία υποχρεούται δπως δέχεται τάς αιτήσεις
αναζητήσεως καί τάς αίτήσεις πληροφοριών τάς άφορώσας παν άντικείμενον
κατατεθέν εϊς τάς υπηρεσίας τών άλλων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
4. Έκαστη αίτησις αναζητήσεως η εκάστη αίτησις πληροφοριών δύναται νά
συνεπάγεται τήν εΐσπραξιν τέλους 60 εκατοστών κατ* άνώτατον δριον πλην έάν ό
άποστολεύς έχει ήδη καταβάλει τό είδικόν τέλος αποδείξεως παραλαβής. Αί αιτή
σεις αναζητήσεως καί αί αιτήσεις πληροφοριών διαβιβάζονται οίκοθεν και πάντοτε
διά τής ταχυτέρας οδού (αεροπορικής ή επιφανείας). Έάν ζητείται ή χρησιμο
ποίησις τής τηλεγραφικής οδού, τό κόστος του τηλεγραφήματος καί, περιπτώσεως
τυχούσης, τής απαντήσεως εισπράττονται επί πλέον τοΰ τέλους τής αιτήσεως
αναζητήσεως.
5. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως ή ή αίτησις πληροφοριών άφορα πλείονα αντι
κείμενα κατατεθέντα ταυτοχρόνως είς τό αυτό γραφεΐον ύπό τοΰ αύτοΰ άποστο
λέως καί απευθυνόμενα προς τόν αυτόν παραλήπτην, εισπράττεται έν μόνον τέλος.
Έν τούτοις, έάν πρόκειται περί συστημένων αντικειμένων ατινα, τη αίτήσει τού
άποστολέως, διεβιβάσθησαν διά διαφόρων οδών, είσπράττεται τέλος δι* έκάστην
τών χρησιμοποιηθεισών οδών.
6. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως ή ή αίτησις πληροφοριών προεκλήθη έξ υπηρε
σιακού σφάλματος, τό έκ τού λόγου τούτου ε'ισπραχθέν τέλος επιστρέφεται.

*
*

*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟΝ 36
Τέλη
Ι. Τά έν άρθρω 15 αναφερόμενα αντικείμενα τού επιστολικού ταχυδρομείου
δύνανται νά άποστέλλωνται επί συστάσει.
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2. Το τέλος παντός συστημένου αντικειμένου δέον νά προκαταβάλλεται. Συν
τίθεται δέ .
{α) έκ τοΰ συνήθους τέλους τοϋ αντικειμένου, αναλόγως της φύσεως τούτου.
(β) έκ παγίου τέλους συστάσεως έξ 60 εκατοστών κατ* άνώτατον δριον.
3. 'Οσάκις πρόκειται περί εντύπων απευθυνόμενων ττρός τόν αυτόν παραλήπτην
και δια τόν αυτόν προορισμόν, εγκλεισμένων εντός ενός ή πλειόνων είδικών σάκ
κων, αί Ύπηρεσ'ιαι δύνανται νά εισπράττουν συνολικόν τέλος έκ 3 φράγκων κατ*
άνώτατον δριον κατά σάκκον, άντι τοϋ κατά μονάδα έξ 60 κατ* άνώτατον δριον
εκατοστών τέλους, τοϋ προβλεπομένου έν παρ. 2, στοιχείω β'.
4. Το πάγιον τέλος συστάσεως τό άφορων τό μέρος «Άπάντησις» ταχυδρο
μικού τίνος δελταρίου μετ* απαντήσεως πληρωμένης, δέν δύναται νά καταβάλλεται
εγκύρως ειμή ύπό τοϋ άποστολέως τοϋ μέρους τούτου.
5. Κατά τήν στιγμήν της καταθέσεως δέον νά χορηγήται ατελώς άπόδειξις
εις τόν αποστολέα συστημένου αντικειμένου.
6. 'Επιτρέπεται εις τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας τών Χωρών τών διατεθει
μένων δπως αναλάβουν τους έκ λόγων ανωτέρας βίας δυναμένους νά προκύψουν
κινδύνους, δπως εισπράττουν εΐδικόν τέλος έκ 40 εκατοστών κατ* άνώτατον δριον
δι* εκαστον συστημένον άντικείμενον.
7. Τά ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα συστημένα αντικείμενα, άτινα
διεβιβάσθησαν έκ παραδρομής είς τήν Χώραν προορισμού, υπόκεινται, είς βάρος
είτε τοϋ παραλήπτου είτε τοϋ άποστολέως οσάκις πρόκειται περί ανεπίδοτων
αντικειμένων, ε'ις τό ύπό τοϋ άρθρου 22, παρ. Ι, προβλεπόμενον τέλος, καθοριζό
μενο ν, έν τούτοις, συναρτήσει τοΰ ελλείποντος άπλοϋ τέλους προπληρωμής.
ΑΡΘΡΟΝ 37
 ;!Απόδειξις παραλαβής"/
Ι. Ό άποστολεύς συστημένου αντικειμένου δύναται νά ζητήση άπόδειξιν παρα
λαβής καταβάλλων, κατά τήν στιγμήν τής καταθέσεως, πάγιον τέλος έκ 40 εκατο
στών κατ' άνώτατον δριον. Ή άπόδειξις αϋτη διαβιβάζεται είς αυτόν αεροπο
ρικώς εάν πλήρωση, πλην τοϋ ώς άνω παγίου τέλους, πρόσθετον τέλος μή υπερ
βαίνον τό πρόσθετον άεροπορικόν τέλος δπερ αντιστοιχεί είς τό βάρος του έντυπου
τής αποδείξεως.
2. Ή άπόδειξις παραλαβής δύναται νά ζητηθή μεταγενεστέρως τής καταθέ
σεως τοϋ αντικειμένου εντός προθεσμίας ενός Ιτους καΐ ύπό τους διά του άρθρου
35 καθοριζόμενους όρους. Έν τούτοις, τό άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν
τέλος δύναται νά εισπράττεται οσάκις 6 άποστολεύς εκφράζει τήν έπιθυμίαν δπως
ή διαβίβασις τής αΐτήσεως ώς καΐ ή επιστροφή τής αποδείξεως παραλαβής ενερ
γηθούν διά της αεροπορικής όδοΰ.
3. 'Οσάκις ό άποστολεύς ζητεί άπόδειξιν παραλαβής, ήτις δέν περιήλθεν είς
αυτόν εντός κανονικών προθεσμιών, δέν είσπράττεται δεύτερον τέλος, ουδέ το
έν αρθρω 35 προβλεπόμενον διά τάς αίτήσεις αναζητήσεως καΐ τάς αϊτήσεις πλη
ροφοριών τέλος.
ΑΡΘΡΟΝ 38
Έπίδοσις Ιδίαις χερσίν
Ι. ΕΙς τάς σχέσεις μεταξύ τών "Υπηρεσιών αΐτινες παρέσχον τήν συγκατά
θεσίν των, τά συστημένα καΐ συνοδευόμενα ύπό αποδείξεως παραλαβής αντικεί
μενα αλληλογραφίας επιδίδονται, τη αΙτήσει τοΰ άποστολέως, Ιοίαις τοϋ παραλήτττου
χερσίν. 'Εν τή περιπτώαει ταύτη, 6 άποστολεύς πληρώνει εΐδικόν τέλος έξ 20
εκατοστών ή τό έν τη Χώρα τής καταγωγής εϊσπραττόμενον τέλος διά τήν έπίδοσιν
Ιδίαις χερσίν.
2. ΑΙ "Υπηρεσίαι υποχρεούνται δ π ω ; καταβάλλουν δίς προσπάθειαν επιδόσεως
τών αντικειμένων τούτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΘΡΟΝ 39
"Αρχή και έκτασις της ευθύνης τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
Ι. Αι Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ευθύνονται μόνον δια τήν άπώλειαν τών συστη
μένων αντικειμένων. "Η ευθύνη των καλύπτει τόσον τα άπερικαλύπτως μεταφερό
μενα αντικείμενα δσον και εκείνα άτινα διαβιβάζονται εντός κλειστών αποστολών.
2. Ό άποστολεύς δικαιούται, εκ τοϋ λόγου τούτου, αποζημιώσεως της οποίας
τό ποσόν ορίζεται εις 25 φράγκα κατά άντικείμενον. Το ποσόν τοΰτο δύναται
ν' αύξηθή είς 125 φράγκα δι* έκαστον τών ειδικών σάκκων τών περιεχόντων τα
εν άρθρω 16, παρ. 2 καΐ 3, προβλεπόμενα έντυπα.
3. "Ο άποστολεύς έχει τήν εύχέρειαν νά παραιτηθή τοϋ δικαιώματος τούτου
υπέρ τοϋ παραλήπτου.
ΑΡΘΡΟΝ 40
"Ανεύθυνον τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
Ι. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι παύουν νά είναι υπεύθυνοι διά τά συστημένα
αντικείμενα τών οποίων ενήργησαν τήν έπίδοσιν, είτε συμφώνως προς τάς διατάξεις
τάς καθοριζόμενος ύπό τοϋ εσωτερικού κανονισμού των διά τά αντικείμενα της
αυτής φύσεως, είτε συμφώνως προς τους υπό τοϋ άρθρου 12, παρ. 3 προβλεπό
μενους ορούς.
2. Αύται δέν είναι υπεύθυνοι :
Ιον : Διά τήν άπώλειαν συστημένων αντικειμένων :
(α) εν περιπτώσει ανωτέρας βίας. Ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία εν τη
οποία έλαβε χώραν ή απώλεια δέον δπως άποφασίζη κατά τήν εσωτε
ρική ν νομοθεσίαν της Χώρας της, εάν ή απώλεια αϋτη οφείλεται είς
περιστατικά συνιστώντα περίπτωσιν ανωτέρας βίας. Ταΰτα γνω
στοποιούνται είς τήν "Υπηρεσίαν της Χώρας προορισμοϋ, έάν ή
τελευταία αϋτη ζητήση τοϋτο. 'Εν τούτοις, ή ευθύνη διατηρείται
ώς προς τήν 'Υπηρεσίαν της Χώρας αποστολής ήτις απεδέχθη νά
καλύπτη τους κινδύνους ανωτέρας βίας (άρθρον 36, παρ. 6).
(β) οσάκις, της ευθύνης αυτών μή άποδειχθείσης άλλως, δέν δύνανται
νά καθορίσουν τήν τύχην τών αντικειμένων λόγω καταστροφής τών
υπηρεσιακών στοιχείων προκυψάσης έκ περιπτώσεως ανωτέρας
βίας·
(γ) οσάκις πρόκειται περί αντικειμένων τών οποίων τό περιεχόμενον
εμπίπτει είς τάς ύπό τών άρθρων 16, παρ. 8 και I I . στοιχ. γ' και 27,
παρ. Ι, προβλεπόμενος απαγορεύσεις και έφ" δσον τά αντικείμενα
ταϋτα έδημεύθησαν ή κατεστράφησαν ύπό τής αρμοδίας αρχής ένεκα
τοϋ περιεχομένου των.
(ό) οσάκις δ άποστολεύς ούδεμίαν διετύπωσεν αΐτησιν αναζητήσεως
εντός τής ετησίας προθεσμίας τής προβλεπομένης έν άρθρω 35.
2ον

Διά τά συστημένα αντικείμενα τά κατεχόμενα δυνάμει τής νομοθεσίας
τής Χώρας προορισμού

3. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην προερχο
μένην έκ τών τελωνειακών δηλώσεων, ύφ" οιονδήποτε τύπον και αν συνετάγησαν
αύται και έκ τών λαμβανομένων ύπό τών τελωνειακών υπηρεσιών αποφάσεων
κατά τήν έξέλεγξιν τών αντικειμένων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου τών υπο
κειμένων είς τελωνειακόν έλεγχον.

718
ΑΡΘΡΟΝ 41
Ευθύνη του άποστολέως
Ι. "Ο άποστολεύς αντικειμένου τινός του επιστολικού ταχυδρομείου είναι
υπεύθυνος, εντός τών αυτών ορίων ώς καΐ αϋταΐ αύται αϊ Ύπηρεσίαι, διά πάσας τάς
ζημίας τάς προξενουμένας είς τά λοιπά ταχυδρομικά αντικείμενα, συνεπεία απο
στολές αντικειμένων μή αποδεκτών προς μεταφοράν fj μή τηρήσεως τών δρων
παραδοχής, έφ* δσον δέν υπήρξε σφάλμα ή αμέλεια τών Ταχυδρομικών Υπηρε
σιών ή τών μεταφορέων.
2. Ή παραδοχή Οπό του γραφείου καταθέσεως τοιούτου αντικειμένου δέν
απαλλάσσει τόν αποστολέα τής ευθύνης του.
3. Περιπτώσεως τυχούσης, απόκειται είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής δπως
στραφή κατά του άποστολέως.
ΑΡΘΡΟΝ 42
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
Ι. Μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου, ή ευθύνη διά τήν άπώλειαν συστημένου
αντικειμένου βαρύνει τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν ήτις, παραλαβοϋσα ανεπι
φυλάκτως τό άντικείμενον καί κατέχουσα άπαντα τά κεκανονισμένα μέσα έρεύνης,
οΰτε τήν είς τόν παραλήπτην έπίδοσιν οΟτε, αν ή περίπτωσις, τήν εις αλλην Ύπηρε
σίαν κανονικήν διαβίβασιν δύναται ν' άποδείξη.
2. Υπηρεσία τις ενδιάμεσος ή προορισμού, μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου
καί Οπό τήν έπιφύλαξιν τής παρ. 3, απαλλάσσεται πάσης ευθύνης :
(α) οσάκις έτήρησε τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 3 τής συμβάσεως καί τών
άρθρων 157, παρ. 5 καί 158, παρ. 4, του Κανονισμού.
(β) οσάκις δύναται ν* άποδείξη δτι έλαβε τήν αΐτησιν αναζητήσεως μετά τήν
καταστροφή ν τών υπηρεσιακών στοιχείων τών σχετικών προς τό άναζη
τούμενον άντικείμενον, έκπνευσάσης τής εν άρθρω 108 του Κανονισμού
προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. Ή έπιφύλαξις αϋτη δέν
θίγει τά δικαιώματα τοΟ αιτούντος.
3. *Εν τούτοις, έάν ή απώλεια έλαβε χώραν κατά τήν μεταφοράν χωρίς νά κα
θίσταται δυνατόν νά έξακριβωθή επί τοΟ εδάφους ή εντός τής υπηρεσίας τίνος
Χώρας συνετελέσθη τό γεγονός, αϊ ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι υφίστανται τήν
ζημίαν Ισομερώς.
4. 'Οσάκις συστημένον άντικείμενον άπωλέσθη ύπό συνθήκας ανωτέρας βίας, ή
Υπηρεσία έπί τοΰ εδάφους ή εντός τών υπηρεσιών τής οποίας ή απώλεια έλαβε
χώραν, ευθύνεται έναντι τής Υπηρεσίας αποστολής μόνον έάν αμφότεροι αί Χώ
ραι αναλαμβάνουν τους έκ τής περιπτώσεως ανωτέρας βίας απορρέοντας κιν
δύνους.
5. Τά τελωνειακά και έτερα δικαιώματα ων δέν επετεύχθη ή άκύρωσις βαρύ
νουν τάς υπευθύνους διά τήν άπώλειαν Υπηρεσίας.
6. "Η Υπηρεσία ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως υποκαθί
σταται, μέχρι του ποσοΟ τής αποζημιώσεως ταύτης, είς τά δικαιώματα τοΰ προ
σώπου δπερ έλαβε αυτήν, διά πάσαν ένδεχομένην προσφυγήν, είτε κατά τοΰ παρα
λήπτου, είτε κατά του άποστολέως ή κατά τρίτων.
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ΑΡΘΡΟΝ 43
*

*

Πληρωμή της αποζημιώσεως
Ι. 'Υπό την έπιφύλαξιν του δικαιώματος προσφυγής κατά της υπευθύνου Υ π η 
ρεσίας, ή ύποχρέωσις πληρωμής της αποζημιώσεως βαρύνει είτε τήν Ύπηρεσίαν
καταγωγής, είτε τήν 'Υπηρεσίαν προορισμού είς τήν εν αρθρω 39, παρ. 3, προβλε
πομένην περίπτωσιν.
2. Ή πληρωμή αϋτη δέον νά λαμβάνη χώραν το δυνατόν ταχύτερον καί, το
βραδύτερον, εντός εξαμήνου προθεσμίας άπό της επομένης της ημέρας της αιτή
σεως αναζητήσεως.
3. 'Οσάκις ή Υπηρεσία είς τήν οποίαν ανήκει ή ύποχρέωσις της πληρωμής
δέν δέχεται νά άναλάβη τους εξ ανωτέρας βίας κινδύνους καί οσάκις, μετά τήν
λήξιν της παρ. 2 προβλεπομένης προθεσμίας, δέν διεγνώσθη ακόμη εάν ή απώλεια
οφείλεται είς άνωτέραν βίαν, δύναται αϋτη, εξαιρετικώς, ν' άναλάβη τον διακανο
νισμόν της αποζημιώσεως πέραν της προθεσμίας ταύτης.

*

4. 'Επιτρέπεται είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής ή. προορισμού, αναλόγως της
περιπτώσεως, δπως άποζημιώνη τον δικαιοϋχον διά λογαριασμόν εκείνης εκ των
λοιπών μετασχουσών τής μεταφοράς 'Υπηρεσιών, ήτις κανονικώς όχληθεΐσα,
άφήκε νά παρέλθουν πέντε μήνες χωρίς νά δώση λύσιν είς τήν ύπόθεσιν ή χωρίς
νά εχη γνωστοποιήσει εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως
τής περιπτώσεως, δτι ή απώλεια έφαίνετο ώς οφειλομένη είς περίπτωσιν ανωτέρας
βίας.
ΑΡΘΡΟΝ

44

Άπόδοσις τής αποζημιώσεως είς τήν Ύπηρεσίαν ήτις
ενήργησε τήν πληρωμήν 
Ι. Ή υπεύθυνος Υπηρεσία ή εκείνη διά λογαριασμόν τής οποίας ενεργείται ή
πληρωμή συμφώνως ττρός τον άρθρον 43, υποχρεούται νά έπιστρέψη είς τήν Ύπη
ρεσίαν, ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν και ήτις αποκαλείται καταβαλοϋσα Υπηρεσία,
τό πραγματικώς πληρωθέν είς τον δικαιοϋχον ποσόν τής αποζημιώσεως. Ή πλη
ρωμή αϋτη δέον νά λαμβάνη χώραν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών άπό τής
αποστολής τής γνωστοποιήσεως περί πληρωμής.
2. *Εάν ή άποζημίωσις δέον νά βαρύνη, συμφώνως προς τό άρθρον 42, πλείονας
Υπηρεσίας, ολόκληρος ή οφειλομένη άποζημίωσις δέον νά καταβληθή είς τήν κα
ταβαλοΰσαν Υπηρεσίαν, εντός τής μνημονευομένης έν παρ. Ι προθεσμίας, ύπό
τής πρώτης Υπηρεσίας, ήτις, παραλαβοϋσα κανονικώς τό άναζητούμενον άντικεί
μενον, δέν δύναται νά άποδείξη τήν κανονικήν διαβίβασιν αύτοϋ είς τήν οίκείαν
Υπηρεσίαν. Είς τήν Υπηρεσίαν ταύτην απόκειται δπως αναζήτηση παρά των
λοιπών υπευθύνων Υπηρεσιών τό ενδεχομένως αναλογούν εις έκάστην έξ αυτών
μερίδιον έν τη αποζημιώσει τοϋ δικαιούχου.
*
*
.±.

3. Ή άπόδοσις είς τήν πιστώτριαν Υπηρεσίαν ενεργείται κατά τους έν δρθρω 13
προβλεπόμενους κανόνας πληρωμής.
4. "Οσάκις ή ευθύνη άνεγνωρίσθη, ώς καί έν τη έν αρθρω 43, παρ. 4, προβλε
πομένη περιπτώσει, τό ποσόν τής αποζημιώσεως δύναται ωσαύτως νά είσπραχθή
οίκοθεν παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας μέσω οιουδήποτε εκκαθαριστικού λογα
ριασμοϋ, είτε άπ* ευθείας, είτε μέσω Υπηρεσίας τινός ήτις καταρτίζει κανονικώς
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μετά τής υπευθύνου Υπηρεσίας.
5. Ή καταβαλοϋσα Υπηρεσία δέν δύναται νά ζητήση τήν άπόδοσιν τής άποζη
μιώσεως παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας ειμή εντός προθεσμίας ενός έτους άπό
τής αποστολής τής γνωστοποιήσεως περί πληρωμής είς τόν δικαιοϋχον.
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6. Ή Υπηρεσία τής οποίας ή ευθύνη αποδεικνύεται δεόντως και ή οποία αρχικώς
απέκρουσε τήν πληρωμήν της αποζημιώσεως οφείλει νά άναλάβη δλας τάς προ
σθέτους δαπανάς τάς προκύπτουσας έκ τής προκληθείσης αδικαιολογήτου βραδύ
τητος εις τήν πληρωμήν.
7. At Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοώνται διά τήν έκκαθάρισιν περιοδικώς τών
αποζημιώσεων τάς οποίας έχουν καταβάλει είς τους δικαιούχους καί τών οποίων
έχουν αναγνωρίσει τήν βασιμότητα.
ΑΡΘΡΟΝ 45

*
*

*
*

'Ενδεχομένη άνάληψις τής αποζημιώσεως παρά τοΰ άποστολέως ή τοΰ
παραλήπτου
Ι. 'Εάν, μετά τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως, συστημένον τι άντικείμενον ή
μέρος τοιούτου αντικειμένου, θεωρουμένου πρότερον ώς απολεσθέντος, έπανευ
ρεθή, ό παραλήπτης καί ό άποστολεύς ειδοποιούνται σχετικώς. Ό τελευταίος
ούτος, ή κατ" έψαρμογήν του άρθρου 39, παρ. 3, ό παραλήπτης, είδοποιεΐται επι
προσθέτως δτι δύναται νά παραλαβή αυτό επί χρονικόν διάστημα τριών μηνών,
έναντι επιστροφής του ποσού τής ληφθείσης αποζημιώσεως. "Εάν εντός τής προ
θεσμίας ταύτης, ό άποστολεύς ή, περιπτώσεως τυχούσης, ό παραλήπτης δεν ανα
ζήτηση τό άντικείμενον, ενεργείται το αυτό διάβημα ε'ις τον παραλήπτη ν ή είς τόν
αποστολέα κατά τήν περίπτωσιν.
2. 'Εάν ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης παραλαβή τό άντικείμενον έναντι έπι
στροφής τοΰ ποσού τής αποζημιώσεως, τό ποσόν τούτο επιστρέφεται είς τήν
Ύπηρεσίαν, ή, αν ή περίπτωσις, ε'ις τάς Υπηρεσίας αΐτινες κατέβαλον τήν
άποζημίωσιν.

*

3. Έάν ό άποστολεύς και ό παραλήπτης αρνούνται νά παραλάβουν τό άντικεί
μενον, τούτο περιέρχεται είς τήν κυριότητα τής Υπηρεσίας ή, αν ή περίπτωσις, τών
'Υπηρεσιών αΐτινες κατέβαλον τήν άποζημίωσιν.

»

4. "Οσάκις ή παράδοσις τοΰ αντικειμένου αποδεικνύεται μετά τήν έκπνοήν τής
εν άρθρω 43, παρ. 4, προβλεπομένης πενταμήνου προθεσμίας, ή καταβληθείσα άπο
ζημίωσις παραμένει είς βάρος τής ενδιαμέσου "Υπηρεσίας προορισμού έάν τό
πληρωθέν ποσόν δέν δύναται, δι* οιονδήποτε λόγον, ν* άναληφθή παρά τοΰ άποστο
λέως.

Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ. ΚΟΜΙΣΤΡΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 46
Άπόδοσις τών τελών
Πλην τών προβλεπομένων ύπό τής Συμβάσεως και τών Συμφωνιών περιπτώ
σεων, εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία κρατεί τά τέλη ατινα έχει εισπράξει.
ΑΡΘΡΟΝ 47
Κόμιστρα επιφανείας
Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 48, αί άνταλλασσόμεναι κλειστά! άποστολαι
μεταξύ δύο 'Υπηρεσιών ή μεταξύ δύο γραφείων τής αυτής Χώρας μέσω τών υπη
ρεσιών μιας ή πλειόνων άλλων 'Υπηρεσιών (τρίτων υπηρεσιών), βαρύνονται, έπ'
ωφελεία εκάστης τών διασχιζομένων Χωρών ή τών Χωρών ών αί ύπηρεσίαι μετέ
χουν τής μεταφοράς, μέ τά εν τω κατωτέρω πίνακι έμφαινόμενα κόμιστρα επιφα
νείας. Τά κόμιστρα ταύτα βαρύνουν τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής τής
αποστολής. Έν τούτοις, τά έξοδα μεταφοράς μεταξύ δύο γραφείων τής Χώρας
προορισμού βαρύνουν τήν Χώραν ταύτην.

^
^

*
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Κόμιστρα
ανά μικτόν
χιλιόγραμ
μον
2

ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ

Ιον:

Χερσαΐαι διαδρομαΐ
εκφραζόμενοι
εϊς χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α :
Μέχρι 300 χιλιομέτρων
Πέραν τών 300 600 χλμ
6001000 »
1000-1500 »
1500-2000 » .
2000-2500 »
2500-3000 » .
3000-3800 »
3800-4600 »
4600-5500 » .
5500-6500 »
6500-7500 »
7500-1000 » έπ πλέον
2ον: θαλάσσιοι
(α) Εκφραζόμενοι εις
ναυτικά μίλια ·.. ■ ,"■;·■
Μέχρι 300 ναυτικών μιλίων
Πέραν τών 300 600 ναυτ. μιλ.
6001000
»
1000-1500
»
1500-2000
»
2000-2500
»
2500-3000
»
3000-3500
»
" 3500-4000
»
4000-5000
»
5000-6000
»
6000-7000
»
7000-8000
»
8000
»

φρ. εκ.
0,10
0,17
0,24
0,33
0,42
0,51
0,60
0,71
0,83
0,97
Ι.II
, 1,26
0,15

διαδρομαί:
(β) Εκφραζόμενοι εις χλμ. διά
μετατροπής επί ττ\ βάσει
*■ A " hι.

Μέχρι 556 χλμ.. .
Πέραν τών> 556- Mil
»
IIII- 1852
• »
1852- 2778
»
2778- 3704
»
3704- 4630
»
4630- 5556
»
5556- 6482
»
6482- 7408
»
7408- 9260
»
9260-11112
»
II112-12924
»
12964-14816
»
14816

0,19
0,27
»
0,33
»
0,38
»
0,43
»
0,47
»
0,50
»
0,53
»
0,56
»
0,60
»
0,64
»
0,69
»
0,72
0.76
2. Πλην είδικής συμφωνίας, θεωρούνται ώς τρίται ύπηρεσίαι αϊ θαλάσσιοι
μεταφοραΐ αϊ διενεργούμενοι άπ* ευθείας μεταξύ δύο Χωρών διά πλοίων της μιας
έκ τούτων.
3. ΑΙ αποστάσεις αϊ χρησιμεύουσαι διά τόν καθορισμόν τών κομίστρων επι
φανείας, συμφώνως τω πίνακι τής παρ. Ι, λαμβάνονται έκ τοΟ «Καταλόγου τών
χιλιομετρικών αποστάσεων τών άφορωσών τάς χερσαίας διάδρομος τών διαβατικών
χλμ.
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αποστολών» τοΰ προβλεπομένου έν άρθρω 112, παρ. 2, στοιχείω γ, του Κανο
νισμού είς δ,τι άφορα τάς χερσαίας μεταφοράς, και έκ τοΰ «Καταλόγου των
ατμοπλοϊκών γραμμών» τοϋ προβλεπομένου έν αρθρω Ι 12. παρ. 2, στοιχείω δ,
τοΰ Κανονισμού, εις δ,τι άφορα τάς θαλαοοιας μεταφοράς
4. Ή θαλάσσια διαμετακόμισις άρχεται την στιγμήν καθ" ην αϊ ταχυδρομικά!
άποστολαΐ άποτίθενται επί της θαλάσσιας προκυμαίας της εξυπηρετούσης το
πλοΐον είς τον λιμένα αναχωρήσεως και λήγει όταν παραδίδωνται είς τήν θαλασσίαν
προκυμαίαν τοϋ λιμένος προορισμού.
5. ΑΊ λαβοΰσαι έσφαλμένην κατεύθυνσιν ταχυδρομικοί άποστολαΐ θεωρούνται,
καθ* δ,τι άφορα τήν πληρωμήν τών κομίστρων επιφανείας, ως άκολουθήσασαι
τήν κανονικήν αυτών όδόν. Αί μετέχουσαι της μεταφοράς τών έν λόγω αποστολών
Ύπηρεσίαι ουδέν έχουν κατά συνέπειαν δικαίωμα εισπράξεως, έκ τοΰ λόγου τούτου,
κομίστρων παρά τών 'Υπηρεσιών αποστολής, αί τελευταΐαι δμως αύται χρεοΟνται
μέ τά σχετικά κόμιστρα επιφανείας έναντι τών Χωρών τάς οποίας χρησιμοποιούν
κανονικώς ώς ενδιαμέσους.
ΑΡΘΡΟΝ 48
'Απαλλαγή έκ τών κομίστρων επιφανείας ,
'Απαλλάσσονται οιωνδήποτε κομίστρων, χερσαίων ή θαλασσίων, τά έν άρθροις
8, 9 κ αϊ 23 μνημονευόμενα επί ταχυδρομική ατέλεια αντικείμενα.
ΑΡΘΡΟΝ 49
"Εκτακτοι Ύπηρεσίαι
Τά έν άρθρω 47 οριζόμενα κόμιστρα επιφανείας δεν εφαρμόζονται έν τη μετα
φορά δι' εκτάκτων υπηρεσιών, ειδικώς δημιουργούμενων ή συντηρουμένων υπό
Ταχυδρομικής τίνος Υπηρεσίας τη αιτήσει μιας ή πλειόνων άλλων Υπηρεσιών.
Οί δροι της τοιαύτης κατηγορίας μεταφορών ρυθμίζονται άπό συμφώνου μεταξύ
τών ενδιαφερομένων 'Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟΝ 50
Έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας
Ι. Ή γενική έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας ενεργείται ετησίως κατά
τά δεδομένα στατιστικών καταστάσεων συντασσομένων άπαξ ανά τριετίαν, και
περίοδον δέκα τεσσάρων ήμερων. Ή περίοδος αυτή αυξάνεται είς είκοσι οκτώ
ημέρας διά ταχυδρομικάς άποστολάς τάς άνταλλασσομένας όλιγώτερον άπό εξ
φοράς καθ' εβδομάδα διά τών υπηρεσιών οιασδήποτε Χώρας. Ό Κανονισμός
καθορίζει τήν περίοδον και τήν διάρκειαν εφαρμογής τών στατιστικών.
2. 'Οσάκις το μεταξύ δύο Υπηρεσιών έτήσιον ύπόλοιπον δεν υπερβαίνει τά
25 φράγκα, ή όφειλέτις 'Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής.
3. 'Επιτρέπεται ε'ις πάσαν 'Υπηρεσίαν δπως ύποβάλλη είς τήν έκτίμησιν διαιτη
τικής επιτροπής τά αποτελέσματα στατιστικής τίνος ατινα, κατ' αυτήν, ήθελον
διαφέρει ύπερβαλλόντως τής πραγματικότητος. Ή διαιτησία αϋτη καταρτίζεται
ώς προβλέπεται έν τώ άρθρω 126 τοϋ Γενικού Κανονισμού.
4. Οί διαιτηταί δικαιούνται νά ορίσουν κατά δικαίαν κρίσιν το ποσόν τών
πληρωτέων κομιστών επιφανείας.
ΑΡΘΡΟΝ 51
'Ανταλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μετά πολεμικών
πλοίων ή αεροπλάνων
Ι. Κλεισταί ταχυδρομικοί άποστολαί δύνανται νά διαμείβωνται μεταξύ τών
ταχυδρομικών γραφείων μιας τών Χωρώνμελών και τών διοικητών ναυτικών
ή αεροπορικών μοιρών ή πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων τής ιδίας ταύτης Χώρας
σταθμευόντων εϊς το έξωτερικόν ή μεταξύ τοϋ διοικητού μιας τών ναυτικών ή
αεροπορικών τούτων μοιρών ή ενός τών πολεμικών τούτων πλοίων ή αεροπλάνων
και τοϋ διοικητού ετέρας μοίρας ή ετέρου πολεμικού πλοίου ή αεροπλάνου τής
αυτής Χώρας, μέσω τών χερσαίων ή θαλασσίων υπηρεσιών άλλων Χωρών.
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2. Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου τά περιλαμβανόμενα εντός
των αποστολών τούτων δέον ν* άπευθύνωνται αποκλειστικώς προς τά επιτελεία
καΐ πληρώματα τών πλοίων ή αεροπλάνων προορισμού τών ταχυδρομικών απο
στολών ή να προέρχωνται αποκλειστικώς έκ τών επιτελείων καΐ τών πληρωμάτων
τών πλοίων ή αεροπλάνων καταγωγής τών ταχυδρομικών αποστολών. Τά έπ*
αυτών εφαρμοστέα τιμολόγια καΐ ol δροι αποστολής καθορίζονται υπό τής Ταχυ
δρομικής "Υπηρεσίας ττίς Χώρας είς ήν ανήκουν τά πλοία ή τά αεροπλάνα, συμψώνως
προς τους κανονισμούς αυτής.
3. Πλην είδικής συμφωνίας, ή Υπηρεσία της Χώρας έκ τής οποίας εξαρτώνται
τά πολεμικά πλοία ή αεροπλάνα χρεοΰνται, έναντι τών ενδιαμέσων "Υπηρεσιών,
μέ τά κόμιστρα επιφανείας τών αποστολών, υπολογιζόμενα συμφώνως προς τό
άρθρον 47.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
"Αεροπορική μεταφορά τών αντικειμένων τοΟ επιστολικού" ταχυδρομείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 52
"Αντικείμενα γενόμενα δεκτά προς άεροπορικήν μεταφοράν
Ι. "Απαντα τά αντικείμενα τοΟ επιστολικού ταχυδρομείου γίνονται δεκτά
προς άεροπορικήν μεταφοράν καΐ ονομάζονται έν τοιαύτη περιπτώσει «αεροπορικοί
ανταποκρίσεις».
2. "Επί πλέον, έκαστη "Υπηρεσία Εχει τήν εύχέρειαν όπως δέχεται προς άερο
πορικήν μεταφοράν τά έν άρθρω 53 οριζόμενα άερογράμματα.
"·

ΑΡΘΡΟΝ 53
"Αερογράμματα

Ι. Τό άερόγραμμα αποτελείται έκ φύλλου χάρτου καταλλήλως πτυσσόμενου
καΐ κλεισμένου διά κομμιώσεως, τοΟ οποίου αϊ διαστάσεις, υπό τό σχήμα τοϋτο,
δέον νά είναι αϊ αύταΙ μέ τάς τών ταχυδρομικών δελταρίων. "Η προσθία δψις
τοΟ οΟτω πτυσσόμενου φύλλου διατίθεται διά τήν έπιγραφήν καΐ φέρει υποχρεω
τικώς τήν δντυπον ίνδειξιν «AEROGRAMME» καί, προαιρετικώς, Ισοδύναμον
Ενδειξιν είς τήν γλώσσαν τής χώρας καταγωγής. Τό άερόγραμμα ουδέν άντικεί
μενον δέον νά περιέχη. Δύναται ν' αποστέλλεται επί συστάσει εάν οΐ κανονισμοί
τής Χώρας καταγωγής επιτρέπουν τοΟτο.
2. 'Εκάστη Υπηρεσία καθορίζει, εντός τών έν παρ. Ι οριζομένων ορίων τους
δρους εκδόσεως, κατασκευής και πωλήσεως τών άερογραμμάτων.
3. Ή διαχείρισις τών αεροπορικών ανταποκρίσεων τών κατατιθεμένων ώς
άερογραμμάτων άλλα μή πληρουσών τους ανωτέρω καθοριζόμενους δρους,
ενεργείται συμφώνως τφ Ζφβρω 57. "Έν τούτοις, αϊ "Υπηρεσίαι ίχουν τήν εύχέρειαν
νά διαβιβάζουν αύτάς ε\ς πάσας τάς περιπτώσεις διά τής όδοΟ επιφανείας.
ΑΡΘΡΟΝ 54
"Αεροπορικοί ανταποκρίσεις μετά ή άνευ προσθέτου τέλους
Ι. ΑΙ αεροπορικοί ανταποκρίσεις ύποδιαιροΟνται, άπό τής Απόψεως τών τελών,
είς αεροπορικός ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους κ<ύ εις αεροπορικός
ανταποκρίσεις άνευ προσθέτου τέλους.
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2. Κατ* αρχήν, δια τάς άεροττορικάς ανταποκρίσεις καταβάλλονται έπΓ πλέον
τών ύπό τής Συμβάσεως καΐ τών διαφόρων Συμφωνιών επιτρεπομένων τελών,
πρόσθετα τέλτν αεροπορικής μεταφοράς. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα τά προβλε
πόμενα έν άρθροις 8 καΐ 9 υπόκεινται εις τά αυτά πρόσθετα τέλη. "Απασαί αϊ
ανταποκρίσεις αΰται χαρακτηρίζονται ώς αεροπορικά! ανταποκρίσεις μετά προσθέτου
τέλους.
3. ΑΙ Ύπηρεσίαι έχουν τήν εύχέρειαν δπως ουδέν εισπράττουν πρόσθετον
τέλος αεροπορικής μεταφοράς Οπό τήν έπιφύλαξιν νά πληροφορούν σχετικώς
τάς 'Υπηρεσίας τών Χωρών προορισμού. Αί ύπό τους όρους τούτους γινόμενοι
δεκταΐ ανταποκρίσεις χαρακτηρίζονται ώς αεροπορικά! ανταποκρίσεις δνευ
προσθέτου τέλους.
4. Τά σχετικά προς τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν αντικείμενα τά προβλεπόμενα
έν άρθρω 23, εξαιρέσει τών προερχομένων έκ τοΰ Διεθνούς Γραφείου τοιούτων,
δέν επιβαρύνονται μέ πρόσθετα αεροπορικά τέλη.
5. Διά τά άερογράμματα, ώς ταϋτα περιγράφονται έν άρθρω 53, καταβάλλεται
τέλος τουλάχιστον ίσον προς το έφαρμοζόμενον, είς τήν Χώραν καταγωγής, επί
επιστολής άνευ προσθέτου τέλους τής πρώτης μονάδος βάρους.
ΑΡΘΡΟΝ 55
Πρόσθετα τέλη ή συνδεδυασμένα τέλη
Ι. Αί Ύπηρεσίαι καθορίζουν τά προς εΐσπραξιν διά τήν διαβίβασιν πρόσθετα
αεροπορικά τέλη. Αύται έχουν τήν εύχέρειαν νά ορίζουν διά τον καθορισμόν
τών προσθέτων τελών, μονάδες βάρους κατωτέρας εκείνων αΐτινες προβλέπονται
έν άρθρω 16. Έν τούτοις, τά πρόσθετα τέλη, δέον νά είναι έν στενή αναλογία
προς τά έξοδα μεταφοράς, κατά γενικόν δέ κανόνα, το προϊόν αυτών δέον νά μήν
ύπερβαίνη, έν τω συνόλω, τάς πληρωτέας διά τήν μεταφοράν ταύτην δαπανάς.
2. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά είναι ομοιόμορφα δι* όλόκληρον το έδαφος μιας
και τής αυτής Χώρας προορισμού, οιαδήποτε και αν είναι ή χρησιμοποιούμενη
διαδρομή.
3. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά καθορίζουν συνδεδυασμένα τέλη διά τήν· προ
πληρωμήν τών αεροπορικών ανταποκρίσεων.
4. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά προκαταβάλλωνται.
5. Το πρόσθετον τέλος, διά τήν επιστροφή ν τοΰ μέρους «άπάντησις» ταχυ
δρομικού δελταρίου μετ* απαντήσεως πληρωμένης δέον νά καταβάλλεται κατά
τήν ταχυδρόμησιν τοΰ μέρους τούτου.
5. 'Επιτρέπεται είς έκάστην Υπηρεσίαν δπως διά τον ύπολογισμόν τοΰ εφαρ
μοστέου είς άεροπορικήν τίνα άνταπόκρισιν προσθέτου τέλους, λαμβάνη ύπ' δψιν
το βάρος τών ενδεχομένως συνημμένων εντύπων προς χρήσιν τοΰ κοινοΰ.
ΑΡΘΡΟΝ 56
Τρόποι προπληρωμής
Πέραν τών έν άρθρω 20, προβλεπομένων τρόπων, ή προπληρωμή τών αερο
πορικών ανταποκρίσεων δύναται νά παρίσταται διά χειρογράφων ενδείξεων,
αριθμητικώς, τοΰ εισπραχθέντος ποσοΰ, εκφραζόμενου είς τό νόμισμα τής Χώρας
καταγωγής ύπό τον έξης τύπον, επί παραδείγματι: «TAX PERCUE:
DOLLARS
CENTS» (Τέλος είσεπράχθη
δολλάρια
σέντς).
Ή ένδειξις αϋτη δύναται νά εμφαίνεται είτε εϊς είδικόν μονόγραμμα, είτε επί ειδικού
ένσημου ή έτικέττας, είτε ακόμη απλώς ν' αναγράφεται, καθ' οιονδήποτε τρόπον,
προς τήν πλευράν τής επιγραφής τοΰ αντικειμένου. Είς πάσας τάς περιπτώσεις,
ή £νδειξις δέον νά έπικυροΰται διά τοΰ χρονολογικού σήμαντρου τοΰ γραφείου
καταγωγής.
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ΑΡΘΡΟΝ 57
'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους,
ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένοι
Ι. Αι ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις τών
οποίων δέν καθίσταται δυνατή ή τακτοποίησις υπό τών αποστολέων, υπόκεινται
εϊς τήν έξης διαχείρισιν.
(α) Έν περιπτώσει ολικής ελλείψεως προπληρωμής, ή διαχείρισις τών αερο
πορικών ανταποκρίσεων μετά προσθέτου τέλους ενεργείται σ υ μ φ ώ ν ω ς
προς τά άρθρα 19 καί 22. Τά αντικείμενα τών οποίων ή προπληρωμή
δέν είναι υποχρεωτική κατά τήν ταχυδρόμησιν, διαβιβάζονται διά τ ώ ν
κανονικώς χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων.
(β) Έν περιπτώσει ανεπαρκείας της προπληρωμής, αί μετά προσθέτου τέλους
αεροπορικοί ανταποκρίσεις διαβιβάζονται διά της αεροπορικής όδοϋ,
εάν τά καταβληθέντα τέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το π ο σ ό ν τοϋ
προσθέτου αεροπορικού τέλους. Έν τούτοις, ή Υ π η ρ ε σ ί α κ α τ α γ ω γ ή ς
έχει τήν εύχέρειαν νά διαβιβάζη τά αντικείμενα ταΰτα διά τής αεροπο
ρικής όδοΰ καί δταν έτι τά καταβληθέντα τέλη αντιπροσωπεύουν μόνον
τά 7 5 % τοϋ προσθέτου τέλους ή τοϋ συνδεδυασμένου τέλους. Κάτω
τοϋ ορίου τούτου εφαρμόζονται τά άρθρα 19 καί 22.
2. Έάν το π ρ ο ς εϊσπραξιν τέλος δέν άνεγράφη υπό τής Υ π η ρ ε σ ί α ς κ α τ α γ ω γ ή ς ,
ή Υπηρεσία προορισμού έχει τήν εύχέρειαν νά διανέμη χ ω ρ ί ς νά είσπράττη τέλος,
τάς ανεπαρκώς προπληρωμένος άεροπορικάς ανταποκρίσεις, τ ώ ν ο π ο ί ω ν δ μ ω ς
ή προπληρωμή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τό τέλος συνήθους μεταφοράς.
ΑΡΘΡΟΝ 58
Διαβίβασις
Ι. Αί Ύπηρεσίαι αΐτινες χρησιμοποιούν εναέριους συγκοινωνίας διά τήν μετα
φοράν τών ιδίων ,. αυτών αεροπορικών ανταποκρίσεων, υποχρεούνται ό π ω ς
διαβιβάζουν, διά τών Ιδίων τούτων συγκοινωνιών, τάς μετά προσθέτου τέλους
άεροπορικάς ανταποκρίσεις, αΐτινες περιέρχονται είς αύτάς εκ τ ώ ν άλλων "Υπη
ρεσιών. Τό αυτό ισχύει καί διά τάς άνευ προσθέτου τέλους άεροπορικάς αντα
ποκρίσεις, ύπό τον δρον δ π ω ς ή διαθέσιμος χωρητικότης τ ώ ν αεροσκαφών
επιτρέπει τοϋτο καί δ π ω ς ή 'Υπηρεσία καταγωγής ζητήση τούτο.
2. ΑΙ "Υπηρεσίαι τών Χ ω ρ ώ ν αΐτινες δέν διαθέτουν άεροπορικήν ύπηρεσίαν,
διαβιβάζουν τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις διά τ ώ ν ταχύτερων ο δ ώ ν τών χ ρ η 
σιμοποιουμένων ύπό τοϋ ταχυδρομείου. Τό αυτό Ισχύει εάν, δι* οιονδήποτε
λόγον, ή διά τής όδοΰ επιφανείας διαβίβασις προσφέρη πλεονεκτήματα έναντι
τής χρησιμοποιήσεως τών αεροπορικών γραμμών.
3. Αί κλειστοί άεραποστολαί δέον νά διάβιβάζωνται διά τής ύπό τής Υ π η ρ ε σ ί α ς
τής Χώρας καταγωγής ζητηθείσης όδοϋ, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι ή ο δ ό ς αϋτη
χρησιμοποιείται ύπό τής Υ π η ρ ε σ ί α ς τής διαβατικής Χώρας διά τήν διαβίβασιν
τ ώ ν ιδίων αυτής αποστολών. Έάν τοϋτο δέν είναι δυνατόν ή έάν ό διά τήν μετα
φόρτωσιν χρόνος δέν είναι επαρκής, ή Υ π η ρ ε σ ί α τής Χώρας κ α τ α γ ω γ ή ς δέον
νά είδοποιήται σχετικώς.
ΑΡΘΡΟΝ 59
Έκτέλεσις τών εργασιών είς τους αερολιμένας
ΑΊ Υπηρεσίαι λαμβάνουν τά άναγκαιοϋντα μέτρα, ίνα διασφαλίζεται ύπό τους
καλλίτερους δρους ή παραλαβή καί ή περαιτέρω διαβίβασις τών είς τους αερο
λιμένας αυτών άφικνουμένων άεραποστολών.
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ΑΡΘΡΟΝ 60

Τελωνειακός έλεγχος τών αεροπορικών ανταποκρίσεων
Αί Ύπηρεσίαι λαμβάνουν πάντα τα χρήσιμα μέτρα ίνα έπιταχύνωνται α'ι έργα
σίαι αί σχετικαι προς τόν τελωνειακόν ελεγχον τών διά την Χώραν των προορι
ζομένων αεροπορικών ανταποκρίσεων.
ΑΡΘΡΟΝ 61

Διανομή
Αί αεροπορικοί ανταποκρίσεις δέον να περιλαμβάνωνται είς τήν πρώτην δια
νομήν, ήτις εττεται της άφίξεώς των είς το γραφεϊον διανομής.
ΑΡΘΡΟΝ 62

Περαιτέρω αποστολή ή επιστροφή εϊς τήν καταγωγήν
τών αεροπορικών ανταποκρίσεων
Ι. Κατ' αρχήν, πάσα αεροπορική άνταπόκρισις απευθυνόμενη προς παραλή
πτην μεταβαλόντα διαμονήν αποστέλλεται περαιτέρω εϊς τόν νέον προορισμόν της
διά τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων διά τήν άνευ προσ
θέτου τέλους άλληλογραφίαν. Τά ίδια ταϋτα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται
διά.τήν έπιστροφήν είς τήν καταγωγήν τών αεροπορικών ανταποκρίσεων αΐτινες
δεν κατέστη δυνατόν δπως διανεμηθούν ως και εκείνων αΐτινες, δι' οιονδήποτε
λόγον, δεν έπεδόθησαν εις τους παραλήπτας.
2. Έπι τη ρητή αιτήσει τοΰ παραλήπτου (εν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής)
ή τοΰ άποστολέως (εν περιπτώσει επιστροφής ε'ις τήν καταγωγήν) και εάν
ό ενδιαφερόμενος άναλαμβάνη νά πλήρωση τά πρόσθετα τέλη ή τά συνδεδυασμένα
τέλη τά αντιστοιχούντα είς τήν νέαν έναέριον διαδρομήν, ή ακόμη εάν τά πρόσθετα
ταύτα τέλη ή τά συνδεδυασμένα τέλη πληρώνωνται είς το άποστέλλον περαιτέρω
γραφεϊον ύπό τρίτου προσώπου, αί εν λόγω ανταποκρίσεις δύνανται νά δια
βιβάζωνται διά τής αεροπορικής όδοΰ. Εϊς τάς δύο πρώτας περιπτώσεις, το
πρόσθετον τέλος ή το συνδεδυασμένον τέλος εισπράττεται, κατ' αρχήν, κατά τήν
στιγμήν τής επιδόσεως και ανήκει εις τήν Ύπηρεσίαν διανομής.
3. Αί ανταποκρίσεις αί διαβιβαζόμεναι κατά τήν πρώτην αυτών διαδρομήν
διά τών συνήθων οδών δύνανται, υπό τους έν παρ. 2 προβλεπόμενους δρους, νά
άποστέλλωνται περαιτέρω διά τής αεροπορικής όδοΰ.
4. Οι φάκελλοι περαιτέρω αποστολής και οί συλλεκτικοί φάκελλοι διαβιβά
ζονται προς τόν νέον προορισμόν διά τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων μετα
φορικών μέσων διά τάς άνευ προσθέτου τέλους ανταποκρίσεις, εκτός εάν το
πρόσθετον τέλος ή το συνδεδυασμένον τέλος καταβληθή εκ τών προτέρων εϊς
το άποστέλλον περαιτέρω γραφεϊον ή εάν ό παραλήπτης, περιπτώσεως δε τυχού
σης, ό άποστολεύς άναλάβη τά πρόσθετα τέλη ή τά συνδεδυασμένα τέλη τά αντι
στοιχούντα είς τήν νέαν έναέριον διαδρομήν κατά τήν παρ. 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΚΟΜΙΣΤΡΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ!

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 63
Γενικοί άρχαί

Ι. Τά αεροπορικά κόμιστρα τών κλειστών άεραποστολών βαρύνουν τήν Ύπη
ρεσίαν τής Χώρας καταγωγής τών αποστολών τούτων.
2. Πάσα Υπηρεσία, ήτις διασφαλίζει ώς ενδιάμεσος τήν άεροπορικήν μετα
φοράν τών άεραποστολών ή τών άπερικαλύπτως διαβιβαζομένων αεροπορικών
ανταποκρίσεων, δικαιούται κομίστρου διά τήν μεταφοράν ταύτην. Ό αυτός
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κανών εφαρμόζεται και έπ'ι των διαβατικών άπερικαλυπτων άεραποστολών καΐ
αεροπορικών ανταποκρίσεων τών εσφαλμένως διαβιβασθεισών ή άπηλλαγμένων
κομίστρων επιφανείας.
3. Τα έν παρ. 2 προβλεπόμενα κόμιστρα δέον, δια μίαν κα! την αυτήν διαδρομήν,
να είναι ομοιόμορφα δι* άπάσας τάς 'Υπηρεσίας, αΐτινες χρησιμοποιούν την δια
δρομήν ταύτην, χωρίς να μετέχουν εις τάς δαπανάς εκμεταλλεύσεως της ή τών
αεροπορικών υπηρεσιών αΐτινες τήν εξυπηρετούν.
4. Πλην συμφωνίας προβλεπούσης τήν δωρεάν μεταφοράν, πάσα Υπηρεσία
προορισμού, ήτις διασφαλίζει τήν άεροπορικήν μεταφοράν του ταχυδρομείου έν
τώ έσωτερικώ της ιδίας αυτής Χώρας, δικαιούται κομίστρου διά τήν μεταφοράν
ταύτην. Το κόμιστρον τούτο δέον νά είναι όμοιόμορφον δι* άπάσας τάς άερα
ποστολάς τάς προερχόμενος εκ τοΰ εξωτερικού, ανεξαρτήτως αν το ταχυδρομεΐον
τοΰτο διαβιβάζεται περαιτέρω δι* αεροπορικής ή διά τής συνήθους όδοΰ.
5. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, το άρθρον
47 εφαρμόζεται είς τάς αεροπορικός ανταποκρίσεις διά τάς ένδεχομένας χερσαίας
ή θαλάσσιας διαδρομάς αυτών. Έν τούτοις, ούδεμίαν πληρωμήν κομίστρων
επιφανείας συνεπάγονται:
(α) ή μεταφόρτωσις τών άεραποστολών μεταξύ δύο αερολιμένων εξυπηρε
τούντων μίαν καΐ τήν.. αυτήν πόλιν.
(β) ή μεταφορά τών αποστολών τούτων μεταξύ αερολιμένος εξυπηρετούντος
πόλιν και αποθήκη ν τινά κειμένη ν εντός τής ιδίας ταύτης πόλεως καΐ
ή επαναφορά τών ίδιων τούτων αποστολών έπι σκοπώ περαιτέρω δια
βιβάσεως των.
ΑΡΘΡΟΝ 64
Βασικά

κόμιστρα και υπολογισμός τών κομίστρων
σχετικών προς τάς κλειστός άποστολάς

τών

Ι. Τά βασικά κόμιστρα τά εφαρμοστέα κατά τον διακανονισμόν τών λογαρια
σμών μεταξύ Υπηρεσιών διά τάς εναέριους μεταφοράς ορίζονται κατά χιλιόγραμ
μον μικτού βάρους καΐ κατά χιλιόμετρον. Τά κατωτέρω οριζόμενα βασικά κόμιστρα
εφαρμόζονται αναλογικώς και έπι τών κλασμάτων χιλιόγραμμου :
(α) διά L.C. (έπιστολάς, άερογράμματα, ταχυδρομικά δελτάρια, ταχυδρο
μικός έπιταγάς, έπιταγάς αντικαταβολής, αξίας προς εΐσπραξιν, έπιστολάς
καΐ κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας, ειδοποιήσεις πληρωμής, ειδοποιήσεις
έγγραφης καΐ αποδείξεις παραλαβής) : 3 χιλιοστά τοΰ φράγκου κατ'
άνώτατον δριον. Έν τούτοις, το ένιαΐον τοΰτο τέλος αυξάνεται εϊς 4
χιλιοστά τοΰ φράγκου κατ' άνώτατον δριον διά τά αντικείμενα L.C. τά
μεταφερόμενα διά τών γραμμών τών όποιων το βασικόν κόμιστρον, δπερ
ίσχυε τήν Ιην Ιουλίου 1952 υπερέβαινε τά 3 χιλιοστά τοΰ φράγκου.
(β) διά τά Α.Ο. (λοιπά πλην τών L.C. αντικείμενα) περιλαμβανομένων και
τών φωνοεπιστολών: Ι χιλιοστόν τοΰ φράγκου κατ* άνώτατον δριον.
2. Τά κόμιστρα εναερίου μεταφοράς τά άφορώντα τάς άεραποστολάς υπολο
γίζονται συμφώνως προς τά πραγματικά βασικά κόμιστρα (τά περιλαμβανόμενα
εντός τών ορίων τών έν τή παρ. Ι οριζομένων βασ^ών κομίστρων) καΐ προς τάς
χιλιομετρικός αποστάσεις τάς αναφερόμενος εϊς τον «Κατάλογον τών άεροταχυ
δρομικών αποστάσεων» (LISTR I)ES DISTANCES \KROPOSTALES) τον προ
βλεπόμενον έν άρθρω 203. παρ. Ι, στοιχείω β, τοΰ Κανονισμού, άφ' ενός καΐ άφ'
ετέρου αναλόγως τοΰ μικτού βάρους τών αποστολών τούτων. Δεν λαμβάνεται
ύπ' όψιν, περιπτώσεως τυχούσης, το βάρος τών συλλεκτικών σάκκων.
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3 Τά δια τήν : εις τό έσωτερικόν της Χώρας προορισμού έναέριον μεταφρράν
οφειλόμενα κόμιστρα καθορίζονται, αν ή περίπτωσις, ύπό τύπον ενιαίων τιμών
δι" έκάστην τών δύο κατηγοριών L C καΐ ΑΟ. ΑΙ τιμαι αύται υπολογίζονται
βάσει τών εν τη παρ Ι προβλεπομένων βασικών κομίστρων καΐ αναλόγως τοΰ
μέσου δρου αποστάσεως τών υπό τοΰ διεθνούς ταχυδρομείου πραγματοποιού
μενων διαδρομών, επί τοΰ εσωτερικού δικτύου. Ό μέσος δρος αποστάσεως
καθορίζεται συναρτήσει τοΰ μικτού βάρους π α σ ώ ν τ ώ ν άεραποστολών τών άφι
κνουμένων εις τήν Χώραν προορισμού περιλαμβανομένου και τοΰ ταχυδρομείου
δπερ δεν διαβιβάζεται περαιτέρω διά της αεροπορικής δδοΰ εϊς τό έσωτερικόν
της Χώρας ταύτης.
4. Τό ποσόν τ ώ ν εν παρ. 3 προβλεπομένων κομίστρων δέν δύναται νά ΰπερ
βαίνη εν τω συνόλω του εκείνα, ατινα δέον πραγματικώς νά πληρωθούν διά τήν
μεταφοράν.
5. Τά βασικά κόμιστρα εσωτερικής και διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς, τά
προκύπτοντα διά πολλαπλασιασμού τοΰ πραγματικοΰ βασικού κομίστρου έττΐ
την άπόστασιν και χρησιμεύοντα εις τον ύπολογισμόν τ ώ ν έν παρ. 2 καΐ 3 προ
βλεπομένων κομίστρων, στρογγυλοποιούνται ε'ις τό άνώτερον ή κατώτερον δέ
κατον εφ* δσον ό σχηματιζόμενος αριθμός έκ τών ψηφίων τών εκατοστών και
εκείνου τών χιλιοστών, υπερβαίνει ή δχι τό 50.
ΑΡΘΡΟΝ 65
'Υπολογισμός και έκκαθάρισις τ ώ ν κομίστρων διά τήν αεροπορική ν μεταφοράν
τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων
Ι. Τά κόμιστρα εναερίου μεταφοράς τά σχετικά ττρός τάς διαβατικός άπερι
καλύπτους αεροπορικός ανταποκρίσεις υπολογίζονται, κατ* αρχήν, ω ς αναφέρεται
έν άρθρω 64, παρ. 2, α ν α λ ό γ ω ς δ μ ω ς τοΰ καθαρού βάρους τών ανταποκρίσεων.
Τό συνολικόν ποσόν τ ώ ν κομίστρων προσαυξάνεται, έν τη περιπτώσει ταύτη, κατά
5%. Έ ν τούτοις, οσάκις τό έδαφος τής Χώρας προορισμού τ ώ ν ανταποκρίσεων
τούτων εξυπηρετείται ύπό μιας ή πλειόνων γραμμών περιλαμβανουσών πλείονας
προσεγγίσεις έπί τοΰ εδάφους τούτου, τά κόμιστρα υπολογίζονται έπί τή βάσει
ενός μέσου βασικού κομίστρου, καθοριζομένου συναρτήσει τοΰ .βάρους τοΰ εις
έκάστην προσέγγισιν αποβιβαζομένου ταχυδρρμείρυ.r:,.
·:\"Χ'■"'
2. Ή ενδιάμεσος 'Υπηρεσία έχει, έν τούτοις, τό δικαίωμα νά ύπολογίζή τά
κόμιστρα διά τάς άπερικαλύπτούς ανταποκρίσεις βάσει αριθμού τίνος μέσων τιμο
λογίων μή δυναμένων νά υπερβαίνουν τά 20 και έκαστον τών όποιων, άφορων
μίαν ομάδα Χ ω ρ ώ ν προορισμού, ήθελε καθορισθή συναρτήσει τοΰ βάρους τοΰ
είς τους διαφόρους προορισμούς τής ομάδος ταύτης αποβιβαζομένου ταχυδρο
μείου. Τό ποσόν τών κομίστρων τούτων δέν δύναται νά ύπερβαίνη έν τω συνόλω
του εκείνα, άτινα δέον νά πληρωθούν διά τήν μεταφοράν.
3. Ή έκκαθάρισις τών κομίστρων διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν τών άπερι
καλύπτων διαβατικών αεροπορικών ανταποκρίσεων ενεργείται, κατ* αρχήν, συμ
φ ώ ν ω ς προς τά στοιχεία τών στατιστικών καταστάσεων τών συντασσομένων
άπαξ καθ' έξάμηνον, έπί περίοδον δέκα τεσσάρων ήμερων.
4 Έν τούτοι;, ή ένδιάμετος 'Υπηρεσία δικαιοΰται πληρωμής έπί τή, βάσει τοΰ
πραγματικού βάρους, οσάκις πρόκειται περί ανταποκρίσεων εσφαλμένως δ ι ι β ι 
βασθεισών, κατατεθεισών επί τ ώ ν πλοίων ή διαβιβασθεισών είς τήν Ύπηρεσίαν
ταύτην κατ* ακανόνιστους συχνότητας ή είς ποσότητας ύπερμέτρως μεταβλητάς.
ΑΡΘΡΟΝ 66
Πληρωμή τών κομίστρων
Ι Τά διά τήν έναέριον μεταφοράν τών άεραποστολών οφειλόμενα κόμιστρα
πληρώνονται, πλην τ ώ ν έν παρ. 2 και 3 προβλεπομένων εξαιρέσεων, είς τήν Υ π η 
ρεσίαν τής Χώρας έκ τής οποίας εξαρτάται ή χρησιμοποιηθείσα αεροπορική υπη
ρεσία.
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2. Κατά παρέκκλισιν της παρ. Ι τά κόμιστρα δύνανται να πληρώνωνται ε'ις
τήν Ύπηρεσίαν της Χώρας ένθα ευρίσκεται ό άερολιμήν έκ τοϋ οποίου παρελή
φθησαν ύπό της αεροπορικής επιχειρήσεως ύπό τήν έπιφύλαξιν σχετικής σ υ μ φ ώ 
νίας μεταξύ τής 'Υπηρεσίας ταύτης και εκείνης τής χ ώ ρ α ς έκ της οποίας εξαρτάται
ή ενδιαφερόμενη αεροπορική υπηρεσία.
3. Κατά παρέκκλισιν τής παρ. Ι ή Υπηρεσία, ήτις παραδίδει ύεραποστολάς
εις τίνα άεροπορικήν έπιχείρησιν δύναται νά διακανονίζη α π ' ευθείας με τήν έπι
χείρησιν ταύτην τά κόμιστρα δια μέρος τι ή διά το σύνολον τής διαδρομής τη συγ
καταθέσει τής "Υπηρεσίας έκ τής οποίας εξαρτώνται αϊ χρησιμρποιηθεΐσαι
αεροπορικά! ύπηρεσίαι καΐ π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ς τυχούσης, τη συγκαταθέσει τ ω ν ενδια
μέσων 'Υπηρεσιών.
4. Πάσα Υπηρεσία, ήτις παραδίδει διαβατικάς άπερικαλύπτους άεροπορικάς
ανταποκρίσεις είς άλλην Ύπηρεσίαν, δέον νά πλήρωση εις αυτήν ακέραια τά κό
μιστρα δι' όλόκληρον τήν μεταγενεστέραν έναέριον διαδρομήν.
ΑΡΘΡΟΝ 67
'Αεροπορικά κόμιστρα παρεκκλινουσών αποστολών
Ι. Ή 'Υπηρεσία καταγωγής αποστολής τίνος παρεκκλινάσης καθ' όδόν, δέον
νά πλήρωση κόμιστρα διά τήν μεταφοράν τής αποστολής ταύτης μέχρι τοϋ αερο
λιμένος εκφορτώσεως τοΰ αρχικώς προβλεφθέντος επί τοϋ καταλόγου AV 7.
2. Αϋτη διακανονίζει ω σ α ύ τ ω ς τάς δαπανάς περαιτέρω διαβιβάσεως τάς σχε
τικάς προς τάς μεταγενέστερος διαδρομάς τάς πράγματι διανυθείσας ύπό
τής αποστολής Ινα περιέλθη μέχρι τοϋ τόπου προορισμού αυτής.
3. ΑΙ συμπληρωματικά! δαπάναι αί προκύπτουσαι έκ μεταγενεστέρων δια
δρομών τάς οποίας ήκολούθησεν ή παρεκκλίνασα αποστολή καταβάλλονται ύπό
τους ακολούθους δρους :
(α) ύπό τής 'Υπηρεσίας τής οποίας τά όργανα διέπραξαν το σφάλμα διαβι
βάσεως 
(β) ύπό τής 'Υπηρεσίας ήτις εισέπραξε τά κόμιστρα τά καταβληθέντα εϊς τήν
άεροπορικήν έταιρείαν τήν διενεργήσασαν τήν έκφόρτωσιν εις τόπον
διάφορον εκείνου δ σ π ς αναγράφεται έπ! τοϋ καταλόγου ΑΛ'7.
ΑΡΘΡΟΝ 68
'Αεροπορικά κόμιστρα απολεσθέντος ή καταστραφέντος

ταχυδρομείου

Έν περιπτώσει απώλειας ή καταστροφής τοΰ ταχυδρομείου, λόγω ατυχήματος
έπισυμβάντος εϊς το αεροσκάφος ή έκ πάσης άλλης αιτίας συνεπαγόμενης εύθύνην
τής αεροπορικής επιχειρήσεως, ουδέν κόμιστρον οφείλεται, δι' οιονδήποτε μέρος
τής διαδρομής τής χρησιμοποιηθείσης γραμμής, διά το άπολεσθέν ή καταστραφέν
ταχυδρομεΐον.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 69
"Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων τών άφορωσών τής Σύμβασιν
και τον Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής
Ι. ΑΊ προτάσεις α'ι ύποβαλλόμεναι εις τά Συνέδρια καΐ σχετικά! π ρ ο ς τήν πα
ρρϋσαν Σύμβασιν και τον Κανονισμόν αυτής, διά νά καταστούν εκτελεστοί, δέον
δ π ω ς έγκρίνωνται ύπό τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών Χ ω ρ ώ ν 
μελών Το ήμισυ τών άντιπροσωπευομένων είς το Συνέδριον Χωρώνμελών
δέον νά παρίσταται κατά τήν στιγμήν τής ψηφοφορίας.
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2. Διά νά καταστούν εκτελεστοί, αϊ προτάσεις αϊ είσαγόμεναι μεταξύ δύο Συνε
δρίων καΐ σχετικαΐ προς τήν παροϋσαν Σύμβασιν καί προς τον Κανονισμόν άύτής
δέον νά συγκεντρώνουν
(α) τήν παμψηφίαν έάν πρόκειται περί τροποποιήσεων τών άρθρων Ι εως 14
(Μέρος πρώτον), 15, 16, 19, 22, 23. 36. 37, 39 έως 51 (Μέρος δεύτερον).
69 καί 70 (Μέρος τέταρτον) της Συμβάσεως, απάντων τών άρθρων τοϋ
τελικού αυτής Πρωτοκόλλου καί τών άρθρων 102 έως 104, 105, παρ. Ι
127, 161, 165, 175, 176 και 204 του Κανονισμού αυτής.
(β) τά δύο τρίτα τών ψήφων έάν πρόκειται περί τροποποιήσεων ουσίας έτερων
διατάξεων πλην εκείνων αΐτινες μνημονεύονται ύπό στοιχεΐον α'.
(γ) τήν πλειοψηφίαν έάν πρόκειται:
Ιον. Περί τροποποιήσεως συντακτικής φύσεως τών διατάξεων τής
Συμβάσεως καί του Κανονισμού αυτής, πλην εκείνων αϊτινες μνη
μονεύονται ύπό στοιχεΐον α'.
2ον. Περί τής ερμηνείας τών διατάξεων τής Συμβάσεως, τοϋ τελικού
Πρωτοκόλλου καί τοΟ Κανονισμού αυτής, πλην περιπτώσεως δια
φοράς ύποβλητέας είς τήν έν αρθρω 32 τοΟ Καταστατικού προβλε
πομένην διαιτησίαν.

"Εναρξις

εκτελέσεως

ΑΡΘΡΟΝ 70
καί διάρκεια

τής

Συμβάσεως

Ή παρούσα Συμβασις θά τεθη είς έφαρμογήν τήν Ι ην Ιανουαρίου 1966 καί
θά παραμείνη έν ίσχύϊ μέχρι τής ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων τοΟ προσε
χούς Συνεδρίου.
ΕΙς πίστωσιν τούτου, οι πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών
υπέγραψαν τήν παροϋσαν Σύμβασιν είς εν άντίτυπον δπερ θά παραμείντ) κατα
τεθειμένον είς τά "Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώραςέδρας τής "Ενώσεως.
"Εν άντίτυπον τούτου θά έπιδοθή είς έκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως τής
Χώραςϋδρας τοΰ Συνεδρίου.
Έγένετο έν Βιέννη τήν Ι Οην Ιουλίου 1964
["Επονται αϊ Ύπογραφαί.]
ΤΕΛ1ΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ
Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβά
σεως συναφθείσης υπό σημερινήν ήμερομηνίαν, ol υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι
συνεψώνησαν έπϊ τών κάτωθι :
ΑΡΘΡΟΝ Ι
Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων.
1. Τό άρθρον 4 δέν εφαρμόζεται είς τήν Κοινοπολιτείαν τής Αυστραλίας, είς
τόν Καναδάν, είς τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου, είς τήν Γκάναν, εις τό Ήνωμέ
νθν Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Βορείου Ι ρ λ α ν δ ί α ς , είς τ ά υπερπόν
τ ι α εδάφη τών οποίων αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως
τοΟ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Βορείου 'Ιρλανδίας, είς
τήν Ίρλανδίαν, είς τ ή ν Ί α μ α ΐ κ ή ν , είς τό Κουβέιτ, είς τήν Μαλαισίαν, είς τήν
"Ομόσπονδον Δημοκρατίαν τής Νιγηρίας, είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν, είς τήν Ουγ
κάντα, είς τήν Ήνωμένην Ά ρ α β ι κ ή ν Δημοκρατίαν, είς τήν Σιέρρα Λεόνε, είς τήν
Ήνωμένην Δημοκρατίαν της Ταγκανίκας καί Ζανζιβάρ, είς τάς Νήσους Τρινιτέ
καΊ Τομπάγκο, είς τήν Άραβικήν Δημοκρατίαν της Υεμένης καί είς τήν 'Ομό
σπονδον Σοσιαλιστικην Δημοκρατίαν της Γιουγκοσλαβίας.
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2. Τό ά ρ θ ρ ο ν τούτο δ έ ν εφαρμόζεται ω σ α ύ τ ω ς εις την Δανίαν της ο π ο ί α ς ή
νομοθεσία δέν επιτρέπει την άνάληψιν της α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς η την τροποποίησιν
της ε π ι γ ρ α φ ή ς τ ω ν αντικειμένων τοΰ επιστολικού Ταχυδρομείου τη αιτήσει του
ά π ο σ τ ο λ έ ω ς α φ ' ής σ τ ι γ μ ή ς ό π α ρ α λ ή π τ η ς έπληροφορήθη περί της άφίξεως αντι
κειμένου τινός απευθυνόμενου είς αυτόν.
ΑΡΘΡΟΝ Ι Ι
Έ ξ α ί ρ ε σ ι ς είς την Ταχυδρομικήν άτέλειαν των δια τής ειδικής γ ρ α φ ή ς των
τυφλών γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν επιστολών (C EC OGRAMMES)
Κατά παρέκκλισιν τών άρθρων 9 και 16 αϊ Χώραιμέλη αϊτινες δέν π α ρ α χ ω 
ρούν, έν τ ω έσωτερικώ αυτών, ταχυδρομικήν άτέλειαν είς τ ά ς διά τής ειδικής
γ ρ α φ ή ς τ ώ ν τυφλών γ ε γ ρ α μ μ έ ν α ς έπιστολάς (C EC OGRAMMES), έχουν τήν εύ
χέρειαν δ π ω ς είσπράττουν τ ά έν ά ρ θ ρ ω 9, αναφερόμενα τέλη, άτινα δέν δύνανται,
έν τούτοις, νά υπερβαίνουν τ ά τοιαύτα τής εσωτερικής α υ τ ώ ν υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟΝ III
' Ι σ ο δ ύ ν α μ α . Α ν ώ τ α τ α και κ α τ ώ τ α τ α δρια.
1. Έ κ α σ τ η Χώραμέλος έχει τ ή ν εύχέρειαν δ π ω ς αύξάνη κατά 60% ή μειώνη
κ α τ ά 20%, κ α τ ' ά ν ώ τ α τ ο ν δριον, τά έν ά ρ θ ρ ω 16 π α ρ . 1, προβλεπόμενα τέλη, συμ
φώνως π ρ ο ς τ ά ς ενδείξεις του κ α τ ω τ έ ρ ω πίνακος :

'Αντικείμενα
1

Έπιστολαί |

ο ν ά ς

βά

υς

VI ^
.
Ρ°
..
1^ ά ν α συμπληρωμ. μονάδα

Ταχυδρομικά δελτάρια <
, >
.
Λ
r r
L Κ ε τ απαντήσεως πληρωμένης
"Εντυπα / ^ ° ν ά ς ® ά Ρ ο υ ς
,.
\_ ά ν α συμπληρωμ. μονάδα
Έ π ι σ τ ο λ α ί γ ε γ ρ α μ μ έ ν α ι διά τής ειδικής γ ρ α φ ή ς τών τυφλών
Δ ε ί γ μ α τ α εμπορευμάτων < » ,*1
ζ
Ρ ζ
' ^
r r r
^ α ν α συμπληρωμ. μονάδα
'Ελάχιστον τέλος
Μικροδέματα, ά ν ά 50 γ ρ α μ μ ά ρ ι α
'Ελάχιστον τέλος
Φωνοεπιστολαί, άνά 50 γ ρ α μ μ ά ρ ι α

Τέλη
'Ανώτατα Κ α τ ώ τ α τ α
δρια
δρια
2
3
εκατ.
40
24
24 ■
48
19,2
9,6

εκατ.

19,2
9,6
40
19,2
80
32

9,6
4,8
20
9,6
40
1 6

20
12
12
24
9,6
4,8

2. Τά ε π ι λ ε γ ό μ ε ν α τέλη δέον, κατά τό δυνατόν, νά έχουν μεταξύ των τ ά ς αύ
τ ά ς α ν α λ ο γ ί α ς ω ς και τ ά βασικά τέλη, έκαστης Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας έχού
σης τήν εύχέρειαν νά σ τ ρ ο γ γ υ λ ο π ο ι ή τ ά τέλη αυτής έπί πλέον ή έπί έ'λαττον,
κ α τ ά τήν περίπτωσιν και α ν α λ ό γ ω ς τών απαιτήσεων τοΰ νομισματικού της συστή.
ματος.
ΑΡΘΡΟΝ IV
Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς έν τή ε φ α ρ μ ο γ ή τοΰ τιμολογίου τών έντύπω\ και. τών
δ ε ι γ μ ά τ ω ν εμπορευμάτων.
1. Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 16, α'ι Χώραιμέλη έχουν τό δ ι κ α ί ω μ α νά
μη εφαρμόζουν έπί τών έ ν τ ύ π ω ν και έπί τών δ ε ι γ μ ά τ ω ν εμπορευμάτων, τό διά
τήν πρώτην μονάδα βάρους όριζόμενον τέλος και νά εφαρμόζουν διά τήν μονάδα
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ταύτην τό τέλος των 6 εκατοστών. Δύνανται δμώς νά εφαρμόζουν έπϊ των δειγ
μάτων εμπορευμάτων ελάχιστον τέλος 12 εκατοστών. "Οσάκις έντυπα και δείγ
ματα εμπορευμάτων συνένοΰνται εις £ν μόνον άντικείμενον, τό καταβαλλόμε
νο ν τέλος δέον νά είναι τό ελάχιστον τέλος των δειγμάτων εμπορευμάτων.
2. Κατ' έξαίρεσιν, επιτρέπεται εις τάς Χώραςμέλη δπως αυξάνουν τό διεθνές
τέλος διά τά έντυπα και δια τά δείγματα εμπορευμάτων μέχρι τών ύπό της νομο
θεσίας τω ν προβλεπομένων τιμών διά τά αντικείμενα της αυτής φύσεως της υπη
ρεσίας εσωτερικού.
ΑΡΘΡΟΝ V
Ή Ούγγία ώς μονάς βάρους.
Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 16 παρ. 1, πίνακος, αί Χώραιμέλη αϊ όποΐαι,
λόγω της εσωτερικής αυτών νομοθεσίας, δεν δύνοτνται νά υίοθετήσου ν τόν μετρι
κόν δεκαδικόν τύπον βάρους, έχου ν τήν εύχέρειαν νά αντικαταστήσουν τούτον
διά της ούγγίας (28,465 γραμμάρια) έξομοιοΰσαι 1 ούγγίαν προς 20 γραμμάρια
διά τάς έπιστολάς και 2 ούγγίας, προς 50 γραμμάρια διά τά έντυπα, τά δείγμα
τα εμπορευμάτων, τά μικροδέματα και .τάς φωνοεπιστολάς.
ΑΡΘΡΟΝ VI
Μικροδέματα/
Δέν είναι υποχρεωτική ή έκτέλεσις τής υπηρεσίας τώ ν μικροδεμάτων διά
τάς Χώραςμέλη αΐτινες ευρίσκονται είς άδυναμίαν νά εισαγάγουν τήν ύπη
ρεσίαν ταύτην.
ΑΡΘΡΟΝ VII
Έξαίρεσις έπί τών διατάξεων τών άφορωσών τά έντυπα.
Κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τών άρθρων 16, παραγράφων 2 και 3, 20
παρ. 2 και 39, παρ. 2, και δοθέντος δτι αί άποστολαί έντύπω ν αί ύπερβαίνουσαι
αντιστοίχως τά δρια βάρους 3 χιλιόγραμμων ή 5 χιλιόγραμμων, δέν γίνονται.δε
κταί έν τη εσωτερική υπηρεσία τής Αιθιοπίας, τά αντικείμενα, τοιαύτης φύσεως
δέν γίνονται ωσαύτως δεκτά έν τή διεθνή υπηρεσία του επιστολικού ταχυδρο
μείου τής χώρας ταύτης, αδιακρίτως τοΰ τρόπου αποστολής είτε είς κανονικούς
σάκκους, είτε είς σάκκους φέροντας είδικάς πινακίδας.
ΑΡΘΡΟΝ V I I !
Έξαίρεσις έπί τής έγκλείσεως αξιών εντός τών συστημένων επιστολών.
Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 16 παρ. 8, επιτρέπεται είς τάς Ταχυδρρμικάς
Υπηρεσίας τών κάτωθι χωρώ ν δπως μή άποδέχωνται εντός τών συστημένων επι
στολών, τάς έν τή ρηθείση παρ. 8 μνημονευόμενος αξίας : 'Αργεντινής Δημοκρα
τίας, Ηνωμένων Πολιτειών, τής Βραζιλίας, Χιλής, Έ λ Σαλβαδόρ, Ινδίας, Μεξι
κού, Πακιστάν, ΠεροΟ, "Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας τής Βε
νεζουέλας.
ΑΡΘΡΟΝ IX
Κατάθεσις εις τό έξωτερικόν αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου.
Ουδεμία Χώραμέλος υποχρεούται νά διαβιβάζη, ή νά διανέμη είς τους πα
ραλήπτας, τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου τά όποια οίοιδήποτε
αποστολείς διαμένοντες έπί του εδάφους της καταθέτουν ή αποστέλλουν προς
κατάθεσιν εϊς τίνα χώραν του εξωτερικού, έπί σκοπώ δπως έπωφεληθοϋ ν τών εις
ταύτην Ισχυόντων χαμηλότερων τελών. Τουτ* αυτό ισχύει και διά τά αντικείμενα
τοΰ είδους τούτου τά κατατιθέμενα είς μεγάλην ποσότητα, ανεξαρτήτως έάν αί
τοιαυται καταθέσεις ένεργοΟντάι έπί.σκοπώ επιτεύξεως ή οΟ κέρδους έκ χαμη
λότερων τελών. Ό κανών εφαρμόζεται αδιακρίτως εΤτε έπί τώ ν έν tfj ύπό τοΟ
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άποστολέως κατοικουμένη χώρα συσκευαζομένων καΐ έν συνεχεία διά τ ώ ν συνό
ρων μεταφερομένων αντικειμένων, είτε έπί των έν τινι ξένη χώρα συντιθεμέ
νων αντικειμένων. Ή ενδιαφερόμενη Ταχυδρομική Υπηρεσία δικαιούται είτε νά
έπιστρέφη τά έν λόγω αντικείμενα εις την κοταγωγήν των εϊτε νά έττιβάλη είς
αυτά τά εσωτερικά της τέλη. Είς αυτήν απόκειται νά έκλέξη τόν τρόπον εισ
πράξεως τών τελών.
ΑΡΘΡΟΝ Χ
Διεθνή ένσημα απαντήσεως.
Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 24 παρ. 1, αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι έχουν
τήν εύχέρειαν δπως μή αναλαμβάνουν τήν πώλησιν τών διεθνών ένσημων απαν
τήσεως ή δπως περιορίζουν τήν πώλησιν αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ XI
Άνάληψις της αλληλογραφίας. Τροποποίησις ή
διόρθωσις της επιγραφής.
Τό άρθρον 26 δέν εφαρμόζεται είς τήν Νοτιοαφρικανική ν Δημοκρατίαν, είς
τήν Κοινοπολιτείαν της Αυστραλίας, είς τήν Βιρμανίαν, εις τ ό ν Καναδαν, είς τό
Ήνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου ' 1 ρλανδίας, εις εκεί
να έκ τών 'Υπερπόντιων εδαφών, ών αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό της
Κυβερνήσεως του 'Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καΐ Βορείου
'Ιρλανδίας, εις τήν Ίρλανδίαν, είς τήν Ίαμαϊκήν, είς τό Κουβέιτ, είΐς τήν Μαλαι
σίαν, είς τή ν Όμόσπονδον Δημοκρατίαν της Νιγηρίας, είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν,
είς τήν Ουγκάντα, είς τήν Σιέρρα Λεόνε, είς τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν της
Ταγκανίκας και Ζανζιβάρ καί είς τή ν Τρινιτέ και Τομπάγκο, τών οποίων ή νομο
θεσία δέν επιτρέπει τήν άνάληψιν της αλληλογραφίας ή την τροποποίησιν επιγρα
φής αντικειμένων τοΰ επιστολικού Ταχυδρομείου τη αιτήσει του άποστολέως. Τό
άρθρον τούτο δέ ν εφαρμόζεται ωσαύτως είς'τήν Ίνδίαν έφ' δσον άφορα τήν τρο
ποποίησιν επιγραφής αντικειμένων του έπιστολικοΟ ταχυδρομείου. Επιπροσθέ
τως ή 'Αργεντινή Δημοκρατία δέν δίδει συνέχειαν είς τάς αιτήσεις αναλήψεως
αλληλογραφίας ή τροποποιήσεως επιγραφής προερχομένας άπό τάς χώρας αΐτι
νες έχουν διατυπώσει τάς έν άρθρω 26 επιφυλάξεις.
ΑΡΘΡΟΝ XII
"Αλλα τέλη πλην εκείνων της προπληρωμής της αλληλογραφίας.
1. 'Επιτρέπεται εις τάς Χώραςμέλη τών οποίων τά τέλη εσωτερικού, πλην
τών έν άρθρω 16 προβλεπομένων τοιούτων διά τή ν προπληρωμήν της αλληλογρα
φίας, είναι ανώτερα τών έν τη Συμβάσει οριζομένων τοιούτων, δπως εφαρμό
ζουν αυτά καί έν τη διεθνή υπηρεσία.
2. Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 36 παρ. 3, επιτρέπεται είς τάς Ταχυδρο
μικάς 'Υπηρεσίας, τής 'Αργεντινής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Κούβας,
του Περού καί τών Φιλιππίνων, δπως μή αποδέχονται τά δι' ειδικών συστημένων
σάκκων αποστελλόμενα έντυπα. Κατά συνέπειαν, ή έν άρθρω 39, παρ. 2, προ
βλεπομένη διά τά αντικείμενα ταΟτα ειδική άποζημίωσις, δέν είναι απαιτητή
παρά τών έν λόγω Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟΝ XIII
Ειδικά κόμιστρα επιφανείας διά τάς μεταφοράς διά
. του Υπερσιβηρικού και διά του Ύπερανδείου.
1. 'Επιτρέπεται είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν της 'Ενώσεως τών Σο
βιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δπως είσπράττη πρόσθετον κόμιστρον έξ
1 φράγκου καί 30 εκατοστών έπί πλέον τών έν τω άρθρω 47, παρ. 1, Ιον χερ
σαΐαι διαδρομαί, μνημονευομένων κομίστρων επιφανείας, δι' ε'καστον χιλιόγραμ
μον αντικειμένων του επιστολικού Ταχυδρομείου μεταφερομένων διαβατικώς διά
του 'Υπερσιβηρικού.
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2. 'Επιτρέπεται εις την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν της 'Αργεντινής Δημο
κρατίας δπως είσπράττη συμπληρωματικών κόμιστρον έκ 30 εκατοστών έπί των
έν άρθρω 47, παρ. 1. Ίον χερσαΐαι διαδρομάί, μνημονευομένων κομίστρων επι
φανείας, δι έκαστοι χιΛιόγραμμον αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου
μεταφερομένων διαβατικών δια του αργεντινού τμήματος του «FERROC ARRIL
TRANSANDTNIO'.
ΑΡΘΡΟΝ X I V

Ειδικοί δροι διαμετακομίσεως δια τό 'Αφγανιστάν.
Κατά.παρέκκλισιν του· άρθρου 47 παρ. 1, επιτρέπεται προσωρινώς εις την
Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν του 'Αφγανιστάν δπως, λόγω τών ίδιαζουσών δυσχε
ρειών άς αντιμετωπίζει είς δ,τι άφορα τά μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας,
ένεργί) τήν διά της Χώρας αυτής διαμετακόμισιν των κλειστών ταχυδρομικών
αποστολών και τών άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων, ύπό δρους ειδικώς συμφω
νούμενους μεταξύ αυτής και τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟΝ XV
Ειδικά τέλη παρακαταθέσεως είς το "Αδεν
Επιτρέπεται, εξαιρετικώς, είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν του "Αδεν δ
πως είσπράττη τέλος έκ 40 εκατοστών κατά σάκκον διά πάσας τάς είς "Αδεν
παράκατατιθεμένας ταχυδρομικός άποστολάς, έφ' δσον ή Ταχυδρομική αβτη
Υπηρεσία ουδέν εισπράττει δικαίωμα χερσαίας ή θαλασσίας διαμετακομίσεως
διά τάς ταχυδρομικάς ταύτας άποστολάς.
ΑΡΘΡΟΝ XVI
Έξαιρετικόν πρόσθετον αεροπορικόν τέλος.
Λόγω της ειδικής γεωγραφικής θέσεως της Ε.Σ.Σ.Δ., ή Ταχυδρομική Υπη
ρεσία της χώρας ταύτης επιφυλάσσει. ε]ς. εαυτή ν το δικαίωμα δπως έφαρμόζη
όμόιόμορφον πρόσθετον τέλος έφ* ολοκλήρου του εδάφους της Ε.Σ.Σ.Δ., διά
πάσας τάς χώρας του κόσμου. Τό πρόσθετον τοΰτο τέλος δέν θά ύπερβαίνη τάς
πραγματικάς δαπανάς τάς προκαλουμένας έκ της μεταφοράς, διά της αερο
πορικής όδοΰ, τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου.
ΑΡΘΡΟΝ XVII.
Υποχρεωτική δ.ιαδίβασις υποδεικνυόμενη ύπό της Χώρας καταγωγής.
Ή 'Ομόσπονδος Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας δέν θά
άναγνωρίζη ειμή μόνον δαπανάς διά τήν μεταφοράν τήν ένεργρυμένην συμφώ
νως προς τήν διάταξιν τήν άφορώσαν τήν γραμμήν τήν άναγράφομένην έπί τών
πινακίδων τών σάκκων (AV8) της άεραποστολής.
Είς πίστωσιν τούτου, ο'ι κάτωθι Πληρεξούσιοι συνέταξαν τό παρόν Πρωτό
κολλον, δπέρ θά £χη τήν αυτήν ίσχύν καΐ τό αυτό κΟρος ώς έάν αϊ διατάξεις
αύτου περιλαμβάνονται έν αύτώ τούτω τω κειμένω της Συμβάσεως, υπέγρα
ψαν δέ αυτό είς £ν άντίτυπον δπερ θά παραμείνη κατατεθειμένον είς τά 'Αρ
χεία της Κυβερνήσεως της Χώρας—£δρας της "Ενώσεως. ΆντΙγραφον τούτου
θά έπιδοθή είς εκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνήσεως της Χώρας—Μδρας του
Συνεδρίου.
Έγένετο έν Βιέννη τή 10η 'Ιουλίου 1964.
("Επονται αϊ ύπογραφαί).

735
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓενικαΙ διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΚΟΙΝΟΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

ΔΙΕΘΝΗ

"Αρθρον
ΙΟΙ. Κατάρτισις καΐ έκκαθάρισις των λογαριασμών.
102. Πληρωμή τών είς χρυσόν πιστώσεων. ΓενικαΙ διατάξεις.
103. Κανόνες πληρωμής.
104. Καθορισμός τών Ισοδυνάμων.
105. Γραμματόσημα. Άνακοίνωσις τών εκδόσεων καΐ ανταλλαγή μεταξύ τών
Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
106. Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος.
107. 'Απομεμακρυσμένοι Χώραι ή θεωρούμενοι ώς τοιαΟται.
108. Προθεσμία διατηρήσεως τών στοιχείων.
109. Τηλεγραφικά! διευθύνσεις.
110. Τηλεγραφικός κώδιξ της Ταχυδρομικής υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΗΣ ΑΥΤΟ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
111. Ανακοινώσεις και πληροφορίαι διαβιβαστέαι είς τό Διεθνές Γραφεΐον.
112. Δημοσιεύματα.
113. Διανομή τών δημοσιευμάτων.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Διατάξεις άφορώσαι τό έπιστολικόν ταχυδρομεΐον
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
114. Διεύθυνσις. Συσκευασία.
115. 'Αντικείμενα «πόστρεστάντ».
116. 'Αντικείμενα αποστελλόμενα ατελώς.
117. 'Αντικείμενα υποκείμενα εϊς τελωνειακόν Ελεγχον.
118. Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων.
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■; Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν II
ΚΑΝΟΝΕΣ
119
120
121
122.
123

ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ Τ Η Ν Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Α Ν

ΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Συσκευασία
ΠρικαΛυμμα
Συσκευασία. Β ι ο λ ο γ ι κ α ι ούσιαι υποκείμενοι εις ψθοράν.
Συσκευασία
Ραδιενεργοί ο ύ σ ί α ι .
Συσκευασία
Έλ> γχος τοΰ περιεχομένου.
Αντικείμενα εντός φ α κ ί λ λ ο υ μετά διάφανους πλαισίου.

%

*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν III
ΕΙΔΙΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ο Μ Ε Ν Α Ι ΕΙΣ Ε Κ Α Σ Τ Η Ν
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ

124. Έπιστολαί.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

"Απλά τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά δελτάρια.
Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά δ ε λ τ ά ρ ι α μ ε τ ' απαντήσεως πληρωμένης.
"Εντυπα.
"Εντυπα. 'Επιτρεπόμενοι σημειώσεις και επισυναπτόμενα.
"Εντυπα υπό τύπον δελταρίων.
' Α ν ά γ λ υ φ ο ι ε κ τ υ π ώ σ ε ι ς προς χρήσιν τών τυφλών.
Δ ε ί γ μ α τ α εμπορευμάτων.
Δ ε ί γ μ α τ α εμπορευμάτων. Ε π ι τ ρ ε π ό μ ε ν ο ι σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς .
Μικροδέματα.
Φωνοεπιστολαί.
Συνένωσις α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν διαφόρων κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν εις εν μόνον

.

.

.

^

άντικείμενον.

Τ Ι Τ Λ Ο Σ II
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ
136.
137.
138.
139.

*"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ Ο Ν Ο Ν
Συστημένα α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α .
' Α π ο δ ε ί ξ ε ι ς παραλαβής.
' Α π ο δ ε ί ξ ε ι ς παραλαβής ζ η τ ο ύ μ ε ν ο ι μεταγενεστέρως
Έπίδοσις ίδίαις χερσίν.

τής

καταθέσεως.

a

Τ Ι Τ Λ Ο Σ III
ΕΡΓΑΣΙΑΙ
140.
141.
142.
143.

ΚΑΤΑ

Τ Η Ν Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Ν ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ Ο Ν Ο Ν

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΑΦΙΞΙΝ

Σφράγισις διό τοΰ χρονολογικού σήμαντρου.
Κατεπείγοντα αντικείμενα.
' Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α ο υ δ ό λ ω ς ή ανεπαρκώς προπληρωμένα.
'Επιστροφή τ ώ ν δ ε λ τ ί ω ν προπληρωμής (Μέρος Α ' ) . Ά ν ά λ η ψ ι ς τ ώ ν τελών

και τών. δικαιωμάτων.
144. ' Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α αποστελλόμενα περαιτέρω.
145. Π ε ρ α ι τ έ ρ ω αποστολή δια σ υ λ λ ε κ τ ι κ ο ύ σ ά κ κ ο υ τ ώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν τοϋ επι
στολικού ταχυδρομείου.
146. Ανεπίδοτα α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α .
147. Ά ν ά λ η ψ ι ς τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις τής επιγραφής.
148. Ά ν ά λ η ψ ι ς
Τροιτοποίησις επιγραφής. Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α κ α τ α τ ε θ έ ν τ α εις Χ ώ ρ α ν
διάφορον ε κ ε ί ν η ς ήτις λαμβάνει τ ή ν αΐτησιν
149. Α ι τ ή σ ε ι ς α ν α ζ η τ ή σ ε ω ς
Συνήθη αντικείμενα
150. Α ι τ ή σ ε ι ς α ν α ζ η τ ή σ ε ω ς . Συστημένα αντικείμενα.
151. Α ι τ ή σ ε ι ς πληροφοριών.
152. Α ι τ ή σ ε ι ς α ν α ζ η τ ή σ ε ω ς και αιτήσεις πληροφοριών ά φ ο ρ ώ σ ά ι αντικείμενα
κατατεθέντα εις δλλην Χ ώ ρ α ν .

*
*
Ψ

*
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ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ
153 Φύλλα ειδοποιήσεως.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

154.
155.
156.
157
158.
159.
160.
161.

Διαβίβασις των συστημένων αντικειμένων.
Διαβίβασις των κατεπειγόντων αντικειμένων.
Σύνθεσις των ταχυδρομικών αποστολών.
Παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών.
"Ελεγχος τών ταχυδρομικών αποστολών.
Διαβίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών. Δελτίον διαδρομής.
'Ανταλλαγή διά κλειστών ταχυδρομικών αποστολών.
Διαμετακόμισις διά κλειστών ταχυδρομικών αποστολών και διαμετακόμισις
άπερικαλύπτως.
162. Διαβίβασις τών αντικειμένων.
163. Ταχυδρομικοί άποστολαΐ άνταλλασσόμεναι μετά πολεμικών πλοίων ή
αεροπλάνων.
164. 'Επιστροφή τών κενών σάκκων.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

165. Περίοδος και διάρκεια της στατιστικής.
166. Σύνθεσις καΐ έπισήμανσις τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών κατά
τήν περίοδον της στατιστικής.
167. Διάπίστωσις τοϋ αριθμού τών σάκκων και τοϋ βάρους τών κλειστών ταχυ
δρομικών αποστολών.
168. Σύνταξις τών καταστάσεων τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών.
169. Κλειστοί ταχυδρομικοί άποστολαί άνταλλασσόμεναι μετά πολεμικών πλοίων
ή αεροπλάνων.
170. Δελτίον διαμετακομίσεως.
171. Διαβίβασις τών έντυπων C I6, C I7, καί C I9. Παρεκκλίσεις.
172. "Εκτακτοι ύπηρεσίαι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΝΤΑΞΙΣ. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ Τ Ω Ν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

173.
174.
175.
176.

Σύνταξις, διαβίβασις καί αποδοχή τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας.
"Ετήσιος γενικός Ισολογισμός. Μεσολάβησις τοϋ Διεθνούς Γραφείου.
Πληρωμή τών κομίστρων επιφανείας.
Άναθεώρησις τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ Ο Ν Ο Ν

177. Τρέχουσα αλληλογραφία μεταξύ ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
178. Χαρακτηριστικά στοιχεία τών γραμματοσήμων και τών αποτυπωμάτων
προπληρωμής.
179 Χρήσις γραμματοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής εικαζόμενη ως
δολία.
180. Διεθνή ένσημα απαντήσεως.
181. "Εκκαθάρισις τών τελωνειακών κ.λ.π εξόδων, μετά τής Ταχυδρομικής
'Υπηρεσίας καταθέσεως τών αντικειμένων τών ταχυδρομικών ελευθέρων
τελών καί δικαιωμάτων.
182. "Εντυπα ττρός χρήσιν τοϋ κοινού.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Διατάξεις άφορώσαι τήν άεροπορικήν

μεταφοράν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ
183. Έπισήμανσις των μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταποκρίσεων.

184. Κατάργησις των ενδείξεων «PAR AVION» (αεροπορικώς καΐ «AEROG
RAMME» (άερόγραμμα).
185. 'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις έγκλειόμεναι εντός ταχυδρομικών αποστολών

επιφανείας.
186. Άπερικάλυπτοι διαβατικά! αεροπορικά! ανταποκρίσεις. Σύνθεσις είδικών
δεσμών.
187. "Επισήμανσις τών άεραποστολών.
188. Διαπίστωσις τοΟ βάρους τών άεραποστολών.
189. Διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις. Έργασίαι στατι
στικής.
190. 'Αποστολή τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων.
Σύνταξις καΐ έλεγχος τών καταλόγων AV2
191. ΔιαβατικαΙ άπερικάλυπτοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις εξαιρούμενοι τών

εργασιών στατιστικής.
192.
193.
194.
195.
196.

Κατάλογος παραδόσεως.
Συλλεκτικοί σάκκοι.
Μεταφόρτωσις τών άεραποστολών.
'Επιστροφή τών κενών αεροπορικών σάκκων.
Μέτρα ληπτέα έν περιπτώσει διακοπής πτήσεως ή παρεκκλίσεως ταχυδρο
μικών αποστολών.
197. Μέτρα ληπτέα έν περιπτώσει ατυχήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Τ Ω Ν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

198. Τρόποι εκκαθαρίσεως τών αεροπορικών κομίστρων.
199. Τρόποι εκκαθαρίσεως τών κομίστρων επιφανείας τών σχετικών προς τάς

άεραποστολάς.
200. Σύνταξις τών καταστάσεων βαρών.
201. Διαβίβασις καΐ αποδοχή τών καταστάσεων βαρών AV3 καΐ AV4 καΐ τών
Ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ Υ Π Ο Τ Ω Ν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Υ Π Ο ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
202. Πληροφορίαι παρεχόμενοι Οπό τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
203. Πληροφοριακά στοιχεία παρεχόμενα υπό τοϋ Διεθνούς Γραφείου.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
. Τελικοί διατάξεις
204. "Εναρξις εκτελέσεως καί διάρκεια τοϋ Κανονισμού.

Εντυπα.

Παραρτήματα
Βλ. «Κατάλογον έντυπων».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ €ΚΤ ΕΛΕΣΕΩΣ Τ ΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Τ ΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΆΣΕΩς
ΟΙ υπογεγραμμένοι, ίδόντες τό άρθρον 22. τταρ. 5, τοϋ Καταστατικού της Παγκο
σμίου Ταχυδρομικής "Ενώσεως, απεφάσισαν, έν ονόματι των αντιστοίχων αυτών
Ταχυδρομικών υπηρεσιών, κοινή συμφωνία, την λήψιν τών ακολουθών μέτρων
προς οιασφάλισιν της εκτελέσεως τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικαί διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝ ΟΝ ΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝ ΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝ Η
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
ΑΡΘΡΟΝ ΙΟΙ
Κατάρτισις καΐ έκκαθάρισις τών λογαριασμών
Ι. "Εκάστη Ταχυδρομική "Υπηρεσία καταρτίζει τους λογαριασμούς της καΐ
τους υποβάλλει είς διπλούν, είς τάς μεθ* ων συναλλάσσεται Ταχυδρομικός Υπη
ρεσίας, ιό έ"ν έκ τών γενομένων δεκτών αντιτύπων, ενδεχομένως τροποποιημένον
ή συνοδευόμενον ύπό καταστάσεως διαφορών, επιστρέφεται είς τήν πιστώτριαν
Ταχυδρομικήν Ύ πηρεσίαν. Ό λογαριασμός ούτος χρησιμεύει ως βάσις διά τήν
κατάρτισιν, περιπτώσεως τυχούσης, τοΰ τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού
μεταξύ τών δύο Ταχυδρομικών "Υπηρεσιών.
2. ΕΙς τό ποσόν έκαστου καταρτισθέντος είς χρυσά φράγκα λογαριασμού,
παραλείπονται τά εκατοστά.
3. Συμφώνως προς τό δρθρον 112, παρ. 5, τοϋ Γενικού Κανονισμού, τό Διεθνές
Γραφεΐον διασφαλίζει τήν έκκαθάρισιν τών πάσης φύσεως λογαριασμών τών
σχετικών προς τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν. ΑΙ ενδιαφερόμενοι Ταχυ
δρομικοί Ύ πηρεσίαι συνεννοούνται προς τούτο, μεταξύ των καΐ μετά τοΰ Γραφείου
τούτου καΐ καθορίζουν τόν τρόπον εκκαθαρίσεως. ΟΙ λογαριασμοί τών Τηλεπι
κοινωνιακών υπηρεσιών δύνανται ωσαύτως νά περιλαμβάνωνται είς τους είδικούς
τούτους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς.
ΑΡΘΡΟΝ 102
Πληρωμή τών είς χρυσόν πιστώσεων. Γενικαί διατάξεις
Ι. "Υπό τήν έπιφύλαξιν τοϋ άρθρου 13 τής Συμβάσεως, ol κατωτέρω προβλε
πόμενοι κανόνες πληρωμής εφαρμόζονται είς πάσας τάς είς χρυσά φράγκα εκφραζό
μενος καΐ έκ τής ταχυδρομικής κινήσεως προερχόμενος πιστώσεις, εΐτε προκύπτουν
εκ γενικών λογαριασμών ή καταλόγων καταρτιζομένων ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου
εΐτε έξ εκκαθαριστικών λογαριασμών ή καταστάσεων συντασσομένων δνευ τής
μεσολαβήσεως τούτου. 'Αφορούν ωσαύτως τόν διακανονισμόν τών διαφορών,
τών τόκων, ή περιπτώσεως τυχούσης, τών προκαταβολών.
2. Πάσα Ταχυδρομική "Υπηρεσία είναι ελευθέρα νά έξοφλή τάς υποχρεώσεις
της διά προκαταβολών τό ποσόν τών οποίων συμψηφίζεται μέ τάς όφειλάς αυτής
άπαξ αύται καθορισθούν.
3. Πάσα Ταχυδρομική "Υπηρεσία δύναται νά διακανονίζη διά συμψηφισμού
ταχυδρομικός πιστώσεις Ιδίας ή διαφόρου φύσεως εκφραζόμενος είς χρυσόν, είς
πίστωσίν της ή είς χρέωσίν της, είς τάς σχέσεις της μετ" άλλης Ταχυδρομικής
"Υπηρεσίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι αϊ προθεσμίαι πληρωμής θέλουν τηρηθή, Ό
συμψηφισμός δύναται διά κοινής συμφωνίας, νά επεκτείνεται είς τάς πιστώσεις
τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οσάκις αμφότεροι αϊ * Υπηρεσίαι διασφαλίζουν
τάς ταχυδρομικός καΐ τηλεπικοινωνιακάς υπηρεσίας. "Ο συμψηφισμός μετά
πιστώσεων προερχομένων έκ συναλλαγών ανατεθειμένων είς όργανισμάν ή είς
έταιρείαν έλεγχομένην υπό τής Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας δέν δύναται να πραγμα
τοποιήται έάν ή 'Υπηρεσία αύτη Ανατίθεται είς τούτο.
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ΑΡΘΡΟΝ 103
Κανόνες πληρωμής
Ι. ΑΊ πιστώσεις πληρώνονται ύπό της όφειλέτιδος Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας
είς τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν διά ποσοΟ Ισοδυναμοϋντος προς τήν άξίαν αυτών,
συμφώνώς προς τους κάτωθι κανόνας.
2. ΑΊ ενδιαφερόμενοι Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται να εξοφλούν τάς
υποχρεώσεις των διά μεταλλικού χρυσοϋ ή νά συμφωνούν επί ίδίου τινός τρόπου.
Δύνανται ωσαύτως νά ενεργούν μέσω Τραπέζης τινός χρησιμοποιούσης τήν ύπη
ρεσίαν συμψηφισμού (κλήριγκ) τής Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών τής Βασιλείας
ή τέλος νά συμμορφοϋνται εις είδικάς νομισματικός συμφωνίας υφιστάμενος
μεταξύ τών Χωρών έκ τών οποίων εξαρτώνται.
3. "Ελλείψει τοιούτων μεθόδων πληρωμής, ή όφειλέτις Ταχυδρομική Υπηρεσία
ενεργεί μεταφοράν κεφαλαίων διά τσεκ, διά συναλλαγματικής, διά μεταφοράς
πιστώσεων ή διά πληρωμής τεταγμένης έπ! εμπορικού τίνος κέντρου τής πιστώτριας
Χώρας ή εις συνάλλαγμα. Δύναται επίσης νά χρησιμοποιήται ή ατελής ταχυδρο
μική μεταφορά πιστώσεων. Είναι ωσαύτως δυνατή ή χρησιμοποίησις ταχυδρομικής
επιταγής, οσάκις πρόκειται περί μικροποσών (κατωτέρων ή ίσων προς 100 φράγκα).
4. Ή εν παρ. 3 προβλεπομένη μεταφορά κεφαλαίων ενεργείται:
(α) Κατ* αρχήν είς χρυσοΰν νόμισμα, ήτοι εις το νόμισμα Χώρας τινός ένθα
ή Κεντρική 'Εκδοτική Τράπεζα ή έτερον έπίσημον έκδοτικόν ίδρυμα
αγοράζει και πωλεί χρυσόν έναντι τοΰ εθνικού νομίσματος είς σταθεράς
τιμάς καθοριζόμενος ύπό τοΰ νόμου ή δυνάμει συμφωνίας μετά τής
Κυβερνήσεως. 'Εάν τά νομίσματα πλειόνων Χωρών άνταποκρίνωνται
προς τους δρους τούτου, απόκειται είς τήν πιστώτριαν Χώραν νά υπό
δειξη τό νόμισμα δπερ συμφέρει είς αυτήν.
(β) 'Εάν ό πιστωτής συναινεί, είς τό ίδιον αυτού νόμισμα ή είς οιονδήποτε
άλλο.
5. "Οταν τό νόμισμα πληρωμής δεν ανταποκρίνεται προς τον όρισμόν τοΰ
χρυσού νομίσματος, δέον νά εξετάζεται εάν είναι δυνατή ή αναγωγή
αύτοϋ εις χρυσόν είτε άπ* ευθείας (ιδιαιτέρα σύμβασις μεταξύ τών ενδιαφερομένων
Χωρών—ίσοδύναμον όριζόμενον ύπό τοΰ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου—
εσωτερικός νόμος—συμφωνία, μεταξύ τής Κυβερνήσεως και επισήμου τινός
εκδοτικού Ιδρύματος), είτε μέσω χρυσού τίνος νομίσματος μετά τοΰ όποιου
συνδέεται διά σταθεράς τίνος σχέσεως. Ή μετατροπή ενεργείται κατά τό ύπό
τους δρους τούτου καθοριζόμενον καί ύπό τών δύο Μερών άναγνωριζόμενον
Ισοδύναμον είς χρυσόν.
6. "Οσάκις δέν είναι δυνατή ή είς χρυσόν αναγωγή τοΰ νομίσματος πληρωμής
ή μετατροπή εις τό νόμισμα τοΰτο τής είς χρυσόν πιστώσεως ενεργείται έπι τή
βάσει τών επισήμων ή τραπεζικών τιμών τών ισχυουσών είς τήν όφειλέτιδα
Χώραν τήν ήμέραν ή τήν προτεραίαν τής πράξεως. Προς τοΰτο, ή πίστωσις
υπολογίζεται είς χρυσοΰν νόμισμα κατά τήν σταθεράν ίσοτιμίαν τοΰ νομίσματος
τούτου, κατόπιν υπολογίζεται είς τό νόμισμα τής όφειλέτιδος Χώρας και τέλος
μετατρέπεται εις τό έπιλεγέν νόμισμα.
7. Πάντως εάν συνεπεία μικροδιαφορών τών τιμών, υφισταμένων μεταξύ τών
εμπορικών κέντρων, τό ποσόν τοΰ δυνάμει τών παραγράφων 5 ή 6 ενεργούμενου
διακανονισμού διαφέρει πλέον τοΰ 0,5% έπί πλέον ή έπ! ελαττον εκείνου δπερ θά
έπετυγχάνετο διά τής εφαρμογής τών τιμών τών ισχυουσών τήν ιδίαν ήμέραν
είς τήν πιστώτριαν Χώραν, ό διακανονισμός δέον νά διορθοΰται διά συμπληρω
ματικής πράξεως διά τό πλέον τοΰ 0,5% μέρος.
8. Ώ ς προς τάς ζημίας ή τά κέρδη τά υπερβαίνοντα τά 5% και προερχόμενα
έξ υποτιμήσεως ή ύπερτιμήσεως τής ισοτιμίας χρυσού τίνος νομίσματος ή τοΰ
ισοδυνάμου ενός νομίσματος δπερ δύναται νά μετατροπή είς χρυσοΰν καί δημιουρ
γούμενα μέχρι και τής ημέρας τής λήψεως τοΰ τίτλου πληρωμής (τής ειδοποιήσεως
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περί πιστώσεως ή τών κεφαλαίων εις περίπτωσιν πληρωμής άνευ τίτλου) κατα
νέμονται εξ ημισείας μεταξύ τών δύο Υπηρεσιών. Πάντως, έν περιπτώσει
αδικαιολογήτου καθυστερήσεως έπϊ χρονικόν διάστημα υπερβαίνον τάς τεσσάρας
εργασίμους ημέρας μή περιλαμβανομένης της ημέρας εκδόσεως, έν τη" αποστολή"
τοϋ παραδοθέντος τίτλου πληρωμής ή υπερβαίνον τάς τεσσάρας εργασίμους
ημέρας μή περιλαμβανομένης της ημέρας της εντολής ή τής μεταφοράς πιστώσεως,
έν τή διαβιβάσει τής εντολής τούτου είς τήν Τράπεζαν, ή όφειλέτις Ταχυδρομική
Υπηρεσία είναι μόνη υπεύθυνος τών ζημιών. 'Εάν εκ τής καθυστερήσεως
προκύπτη κέρδος το ήμισυ τούτου δέον νά περιέρχεται εϊς τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν.
Ή προθεσμία διακανονισμού τών διαφορών άρχεται άπό τής ημέρας τής λήψεως
τοϋ τίτλου, τής ειδοποιήσεως πιστώσεως ή τών κεφαλαίων.
9. Οί κανόνες τής παραγράφου 8 εφαρμόζονται οσάκις πληρωμή τις γίνεται
είς χρυσοΰν νόμισμα ή εϊς νόμισμα δπερ δύναται νά μετατραπή εις χρυσον έάν ή
χρησιμοποιούμενη Ισοτιμία ή τό χρησιμοποιούμενον ίσοδύναμον υπό τής όφειλέ
τιδος Υπηρεσίας διά τους λογαριασμούς της, δέν Ισχύουν πλέον κατά τήν υπό
τής πιστώτριας Υπηρεσίας εΐσπραξιν, έκτος έάν πρόκειται περί νομίσματος τής
τελευταίας ταύτης υπηρεσίας. Oi έν λόγω κανόνες τηρούνται ωσαύτως εάν ή
πληρωμή πραγματοποιείται εις έτερον νόμισμα οσάκις κατά τό αυτό χρονικόν
διάστημα δημιουργείται σημαντική αΰξομείωσις (πλέον τών 5%) τών διά τήν
μετατροπήν χρησιμοποιουμένων διαφόρων ισοδυνάμων ή τιμών, έκτος έάν πρόκειται
περί Οπερτιμήσεως ή υποτιμήσεως προκυπτούσης εκ τής ανατιμήσεως ή τής
υποτιμήσεως του νομίσματος τής πιστώτριας Χώρας.
10. "Οσάκις τό ποσόν τής πιστώσεως υπερβαίνει τά 5000 φράγκα, ή ημερο
μηνία τής αγοράς, ή τοιαύτη τής αποστολής και τό ποσόν του τίτλου πληρωμής
ή ή ημερομηνία τής εντολής καΐ τό ποσόν τής μεταφοράς πιστώσεως ή τής καταβολής,
δέον ν* άνακοινοϋνται τηλεγραφικώς και δαπάναις αυτής, είς τήν πιστώτριαν
Ύπηρεσίαν, έάν αϋτη έζήτησε τούτο.
11. Τά έξοδα πληρωμής (δικαιώματα, έξοδα κλήριγκ, προμήθειαι κ.λ.π.)
εισπραττόμενα έν τή όφειλέτιδι Χώρα βαρύνουν τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν. Τά
εισπραττόμενα έν τή πιστώτρια Χώρα έξοδα, περιλαμβανομένων τών εξόδων
πληρωμής τών προαφαιρουμένων ύπό τών ενδιαμέσων Τραπεζών είς τρίτας Χώρας,
βαρύνουν τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν, έκτος έάν καθίσταται δυνατή ή κατάργησις
ή ή μείωσις αυτών συμφώνως προς υποδείξεις άνακοινουμένας ύπό τής Υπηρεσίας
ταύτης.
12. Ή πληρωμή δέον νά ένεργήται τό δυνατόν ταχύτερον καί, τό βραδύτερον,
προ τής εκπνοής προθεσμίας τεσσάρων.μηνών άπό τής ημερομηνίας λήψεως τών
γενικών ή μερικών εκκαθαριστικών λογαριασμών, λογαριασμών ή καταστάσεων
καταρτιζομένων κοινή συμφωνία, ανακοινώσεων, αιτήσεων προκαταβολών, κ.λ.π.,
τών έμφαινόντων τά προς διακανονισμόν ποσά ή υπόλοιπα Παρερχομένης τής
προθεσμίας ταύτης, τά οφειλόμενα ποσά καθίστανται τοκοφόρα προς 5% ετησίως.
Διά τοΰ δρου «πληρωμή» νοείται ή αποστολή τών κεφαλαίων ή του τίτλου (τσεκ,
συναλλαγματική, κ.λ.π.) ή ή διαβίβασις τής εντολής μεταφοράς πιστώσεως ή
καταβολής είς τόν έν τή όφειλέτιδι Χώρα όργανισμόν τον έπιφορτισμένον μέ τήν
μεταφοράν.
13. 'Οσάκις ή πιστώτρια Υπηρεσία δέν έγνώρισεν αρκετά εγκαίρως ώστε νά
καταστή δυνατόν νά τηρηθή ή προθεσμία πληρωμής καί τό βραδύτερον τρεις
εβδομάδας πρό τής εκπνοής τής προθεσμίας ταύτης, δτι επιθυμεί νά τροποποίηση
τους δρους διακανονισμού τους γενομένους δεκτούς διά κοινής συμφωνίας (παρ. 4,
στοιχεΐον β), ή Όφειλέτις "Υπηρεσία δικαιούται δπως εξόφληση τάς υποχρεώσεις
της διά τοΰ νομίσματος τοϋ χρησιμοποιηθέντος διά τήν τελευταίαν πληρωμήν
πιστώσεως ίδίας φύσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 104
Καθορισμός τών ισοδυνάμων
I Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι ορίζουν τά ισοδύναμα τών ύπό τής Συμβάσεως
και τών Συμφωνιών προβλεπομένων ταχυδρομικών τελών ώς καί τήν τιμήν πω
λήσεως τών διεθνών ένσημων απαντήσεως κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΰ
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Διεθνούς Γραφείου δπερ είναι υπεύθυνον διά τήν άνακοίνωσίν αυτών. Προς τοΟτο,
έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία δέον νά γνωστοποιή εις τό Διεθνές Γραφεΐον
τον συντελεστήν μετατροπής τοΰ ΧρυσοΟ φράγκου είς τό νόμισμα της Χώρας της.
Ή αυτή διαδικασία ακολουθείται έν περιπτώσει μεταβολής Ισοδυνάμων.
2. Τά Ισοδύναμα ή αϊ μεταβολαΐ Ισοδυνάμων δέν δύνανται νά τίθενται έν Ισχόϊ
ειμή τήν πρώτην μηνός τίνος καί τό ένωρίτερον δεκαπέντε ημέρας μετά τήν κοινο
ποίησίν των υπό του Διεθνούς Γραφείου.
3. Τό Διεθνές Γραφεΐον δημοσιεύει συλλογήν περιέχουσαν, δι* έκάστην Χώραν,
τά Ισοδύναμα των τελών, τόν συντελεστήν μετατροπής καί τήν τιμήν πωλήσεως
τών έν τή παρ. Ι μνημονευομένων διεθνών ένσημων απαντήσεως καί έμφαίνουσαν,
άν, ή περίπτωσις, τό ποσοστόν της αυξήσεως ή της μειώσεως τών τελών τής
εφαρμοζόμενης δυνάμει τοΰ άρθρου III του τελικού Πρωτοκόλλου τής Συμβάσεως.
4. Τά νομισματικά κλάσματα τά προκύπτοντα έκ τοΰ συμπληρωματικού τέλους
του εφαρμοζομένου επί τών ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων του επι
στολικού ταχυδρομείου δύνανται νά στρογγυλοποιούνται ΰπό τών Ταχυδρομικών
'Υπηρεσιών αΐτινες πραγματοποιούν τήν εΐσπραξιν αυτών. Τό έκ τοΰ λόγου
τούτου προσθετέον ποσόν δέν δύναται νά ύπερραίνη τήν άξίαν τών 5 εκατοστών.
5. "Εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία κοινοποιεί άπ* ευθείας είς τό Διεθνές Γρα
φεΐον τό υπ* αυτής ορισθέν ίσοδύναμον διά τάς έν άρθρω 39 τής Συμβάσεως προβλε
πόμενος αποζημιώσεις.
ΑΡΘΡΟΝ 105
Γραμματόσημα. Άνακοίνωσις τών εκδόσεων καί ανταλλαγή
μεταξύ τών Ταχυδρομικών "Υπηρεσιών
Ι. "Εκάστη νέα εκδοσις γραμματοσήμων άνακοινοΰται ύπό της ενδιαφερόμενης
Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας είς πάσας τάς λοιπάς Ταχυδρομικός "Υπηρεσίας μέσω
τοΰ Διεθνούς Γραφείου μετά τών αναγκαιουσών ενδείξεων.
2. Αι Ταχυδρομικά! "Υπηρεσίαι ανταλλάσσουν μεταξύ των, μέσω τοΰ Διεθνούς
Γραφείου, τήν συλλογήν τών γραμματοσήμων των είς τρία αντίτυπα.
ΑΡΘΡΟΝ 106
Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος
Ι. "Εκάστη ταχυδρομική "Υπηρεσία ορίζει τά γραφεία ή τάς υπηρεσίας αΐτινες
χορηγούν τά ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος.
2. Τά δελτία ταύτα συντάσσονται επί έντυπων ομοίων προς τό συνημμένον
υπόδειγμα C 25 καί χορηγουμένων ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου.
3. Κατά τήν στιγμήν τής αΐτήσεως, δ αίτών παραδίδει τήν φωτογραφίαν του
καί αποδεικνύει τήν ταυτότητα του. ΑΙ Ταχυδρομικοί "Υπηρεσίαι θεσπίζουν τάς
αναγκαίας διατάξεις ίνα τά δελτία παραδίδωνται μόνον κατόπιν επισταμένης
εξετάσεως τής ταυτότητος τοΰ αίτοΰντος.
4. Ό υπάλληλος εγγράφει τήν αΐτησιν ταύτην είς βιβλίον. Συμπληροΐ διά
μελάνης και διά λατινικών χαρακτήρων χειρογράφως, ή διά γραφομηχανής, άνευ
διαγραφών ή ΰπεργραφών, πάσας τάς είς τό Εντυπον περιλαμβανόμενος ενδείξεις
καί επικολλά τήν φωτογραφίαν είς τό διά ταύτην προοριζόμενρν μέρος. Κατόπιν
επικολλά, κατά τό ήμισυ μέν επί τής φωτογραφίας ταύτης κατά δέ τό Ετερον ήμισυ
επί τοΰ δελτίου, γραμματόσημον άντιπροσωπεΰον τήν άξίαν τοΰ είσπραχθέντος
τέλους καί δπερ διαγράφει διά λίαν ευκρινούς αποτυπώματος τοΰ χρονολογικού
σήμαντρου. 'Επιθέτει κατόπιν τό αποτύπωμα τοΰ ιδίου τούτου χρονολογικού
σήμαντρου, ή επισήμου τινός σφραγΐδος, κατά τρόπον ώστε νά σφραγισθούν ταυτο
χρόνως τό άνω μέρος τής φωτογραφίας καί τό δελτίον. Τέλος επιθέτει τό αποτύ
πωμα τούτο είς τήν τρίτην σελίδα τοΰ δελτίου, υπογράφει τοϋτο καί τό παραδίδει
είς τόν ένδιαφερόμενον αφού λάβη τήν υπογραφή ν τούτου.
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5. 'Εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να έκδίδη τά δελτία
της διεθνούς υπηρεσίας κατά τους κανόνας τους εφαρμοζόμενους διά τά έν τη
εσωτερική υπηρεσία της χρησιμοποιούμενα δελτία.
6. ΑΙ Ταχυδρομικά! Υπηρεσίαι δύνανται νά προσθέτουν, είς το έντυπον C25
φυλλάδιον προοριζόμενον οιά τήν έπ* αυτού άναγραφήν είδικών σημειώσεων
διά τάς άνάγκας της εσωτερικής των υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟΝ 107
'Απομεμακρυσμένοι Χώραι ή θεωρούμεναι ως τοιαΰται
Ι. Θεωρούνται ως απομεμακρυσμένοι Χώραι αϊ Χώραι μεταξύ τών οποίων
ή διάρκεια τών διά τής ταχυτέρας όδοΰ επιφανείας μεταφορών υπερβαίνει τάς 10
ημέρας, ώς καΐ έκεΐναι μεταξύ τών οποίων ή μέση συχνότης τών μεταφορικών
μέσων εΐναι κατωτέρα τών δύο ταξειδίων κατά μήνα.
2. Έξομοιοΰνται προς τάς απομεμακρυσμένος Χώρας, είς δ,τι άφορα τάς υπό
τής Συμβάσεως καΐ τών Συμφωνιών προβλεπόμενος προθεσμίας, αϊ μεγίστης
εκτάσεως Χώραι ή έκεΐναι τών οποίων αί εσωτερικοί συγκοινωνίαι δεν είναι
επαρκώς ανεπτυγμένοι, είς α θέματα ol παράγοντες ούτοι παίζουν πρωταρχικόν
ρόλον.
ΑΡΘΡΟΝ 108
Προθεσμία διατηρήσεως τών στοιχείων
Ι. Τά άφορώντα τήν διεθνή ύπηρεσίαν στοιχεία δέον νά διατηρώνται επί
περίοδον δεκαοκτώ κατ* ελάχιστον δριον μηνών, άπό τής επομένης τής ημερο
μηνίας είς ήν τά στοιχεία ταύτα αναφέρονται.
2. Τά άφορώντα άμφισβήτησιν ή άναζήτησιν στοιχεία δέον νά διατηρώνται
μέχρι τής εκκαθαρίσεως τής υποθέσεως. "Εάν ή επισπεύδουσα Ταχυδρομική
'Υπηρεσία κανονικώς είδοποιηθεΐσα περί τών συμπερασμάτων τής έρεύνης, άφίση
νά παρέλθη έξάμηνον άπό τής ημερομηνίας τής είδοποιήσεως χωρίς νά διατύπωση
αντιρρήσεις, ή ύπόόεσις θεωρείται ώς έκκαθαρισθεΐσα.
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ΑΡΘΡΟΝ 109
\
Τηλεγραφικοί Διευθύνσεις
Ι. Διά τάς τηλεγραφικάς ανακοινώσεις ας ανταλλάσσουν μεταξύ των
αϊ Ταχυδρομικοί 'Υπηρεσίαι χρησιμοποιούν τάς ακολούθους τηλεγραφικός διευ
θύνσεις :
(a) «POSTGEN» διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τάς Κεντρικός
Υπηρεσίας.
(β) «POSTBUR» διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τά ταχυ
δρομικά γραφεία.
(γ) «POSTEX» διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τά άνταλλακτήρια
γραφεία.
2. ΑΙ τηλεγραφικοί αύται διευθύνσεις συνοδεύονται ύπό τής ενδείξεως τοΰ
τόπου προορισμού καί, αν ή περίπτωσις, ύπό πάσης δλλης διευκρινίσεως κρινο
μένης ώς αναγκαίας.
3. Ή τηλεγραφική διεύθυνσις τοΰ Διεθνούς Γραφείου είναι «UPU BERNE».
4. ΑΙ έν ταΐς παραγράφοις Ι καί 3 αναφερόμενοι τηλεγραφικοί διευθύνσεις,
συμπληρούμεναι κατά τήν περίπτωσιν ύπό τής ενδείξεως τοΰ γραφείου αποστολής,
χρησιμεύουν ωσαύτως ώς ύπογραφαΐ τών τηλεγραφικών ανακοινώσεων.
ΑΡΘΡΟΝ 110
Τηλεγραφικός κώδιξ τής ταχυδρομικής υπηρεσίας
ΑΙ Ταχυδρομικοί Υπηρεσίαι αΐτινες επιθυμούν νά χρησιμοποιούν τόν τηλε
νραφικόν κώδικα τής ταχυδρομικής υπηρεσίας, είτε προς άμφοτέρας τάς κατευ
θύνσεις, εΤτε απλώς κατά τήν λήψιν, δέον δπως τό γνωστοποιούν είς τό Διεθνές
Γραφεΐον δπερ άνακοινοϊ τούτο είς πάσας τάς Ταχυδρομικός "Υπηρεσίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΔΙΕΘΝΕΣ

ΓΡΑΦΕΪΟΝ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΑΥΤΟ

ΑΡΘΡΟΝ I I I
"Ανακοινώσεις καΐ πληροφορίαι διαβιβαστέαι είς το Διεθνές Γραφεΐον
Ι. ΑΙ Ταχυδρομικοί Ύττηρεσίαι δέον ν* άνακοινοϋν ή να διαβιβάζουν είς το
Διεθνές Γραφεΐον :
(α) τήν άπόφασίν των σχετικώς μέ τήν εύχέρειαν ό π ω ς εφαρμόζουν η μή
γενικάς τινας διατάξεις της συμβάσεως καΐ τοϋ Κανονισμού αυτής.
(β) τ ή ν υ τ τ αυτών υίοθετηθεϊσαν ένδειξιν, κατ' έφαρμογήν τοϋ άρθρου 178.
παρ. 3, ώ ς Ισοδύναμον της εκφράσεως «TAX PERC UE» ή «PORT ΡΑΥΕ»
(τέλος είσεπράχθη).
(γ) τά ύπ* αυτών υιοθετηθέντα ήλαττωμένα τέλη δυνάμει τοϋ άρθρου 8 της
Συμβάσεως μετ* ενδείξεως τών σχέσεων εις ας τά τέλη ταϋτα έΐναι εφαρ
μοστέα.
(δ) τά δυνάμει τοϋ άρθρου 49 της Συμβάσεως εισπραττόμενα έκτακτα κόμιστρα
επιφανείας, ώ ς και το όνοματολόγιον τ ώ ν Χ ω ρ ώ ν είς ας εφαρμόζονται
τά κόμιστρα ταϋτα καί, αν ή περίπτωσις, τον προσδιορισμόν τών υπη
ρεσιών αΐτινες δικαιολογούν τήν εΐσπραξιν αυτών.
(ε) τάς χρησίμους πληροφορίας τάς άφορώσας τάς τελωνειακάς ή άλλας
διατάξεις ώ ς καί τάς απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς τους διέποντας
τήν εισαγωγήν ή τήν διαμετακόμισιν τ ώ ν ταχυδρομικών αντικειμένων
είς τάς υπηρεσίας των.
(στ) τον αριθμόν τ ώ ν τελωνειακών δηλώσεων τόν ενδεχομένως άπαιτούμένον
διά τά υποκείμενα είς τελωνειακόν έλεγχον αντικείμενα τά προοριζόμενα
διά τήν Χώραν τ ω ν καί τάς γ λ ώ σ σ α ς είς ας αί δηλώσεις αύται ή αί έτικέτται
«DOUA» (Τελωνεΐον) δύνανται νά συντάσσωνται.
(ζ) τήν ένδειξιν ότι αποδέχονται ή ου αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακά
δικαιώματα εντός τ ώ ν αντικειμένων τών π ρ ο π λ η ρ ω μ έ ν ω ν κατά το τιμο
λόγιο ν τ ώ ν επιστολών.
(η) τόν κατάλογον τών χιλιομετρικών αποστάσεων διά τάς χερσαίας διαδρομάς
ας ακολουθούν έν τη Χώρα τ ω ν αί διαβατικά! ταχυδρομικοί άποστολαί.
(Θ) τόν κατάλογον τ ώ ν ατμοπλοϊκών γραμμών τών έ χ ο υ σ ώ ν ώ ς άφετηρίαν
τους λιμένας τ ω ν καί χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν τ ώ ν ταχυ
δρομικών μεταφορών μετ* ενδείξεως τ ώ ν διαδρομών, τ ώ ν αποστάσεων
καί της διαρκείας τών διαδρομών μεταξύ τοϋ λιμένος φορτώσεως καί
έκαστου τ ώ ν διαδοχικών λιμένων προσεγγίσεως, της περιοδικότητος
της υπηρεσίας καί τ ώ ν Χ ω ρ ώ ν είς ας, έν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως
ατμόπλοιων, δέον νά καταβάλλωνται τά θαλάσσια κόμιστρα.
(ι) τόν κατάλογον αυτών τόν άφορώντα τάς απομεμακρυσμένος χ ώ ρ α ς και
τάς εξομοιούμενος π ρ ο ς ταύτας.
(ία) τάς χρησίμους πληροφορίας επί της εσωτερικής ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς και τών
εσωτερικών υπηρεσιών των.
(φ) τά εσωτερικά ταχυδρομικά τέλη αυτών.
2. Πάσα τροποποίησις επί τών έν τη παραγράφω Ι αναφερομένων πληροφοριών
δέον δ π ω ς άνακόινοϋται άνευ καθυστερήσεως.
3. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δέον νά παρέχουν είς το Διεθνές Γραφεΐον
δύο αντίτυπα τ ώ ν εκδόσεων τάς οποίας δημοσιεύουν τόσον έπι της εσωτερικής
υπηρεσίας όσον και έπι τής διεθνοϋς τοιαύτης. Παρέχουν ω σ α ύ τ ω ς , έν τ ω
μέτρω τοϋ δυνατού, τά λοιπά έργα τά δημοσιευόμενα έν τη Χ ώ ρ α τ ω ν καί άφορώντα
τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν.
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ΑΡΘΡΟΝ 112

Δημοσιεύματα
Ι Το Διεθνές Γραφεΐον δημοσιεύει συμφώνως προς τάς δυνάμει τοΰ άρθρου
111 παρεχόμενος πληροφορίας, έπίσημον συλλογή ν των γενικού ενδιαφέροντος
πληροφοριών των σχετικών προς την έκτέλεσιν, εις έκάστην Χώρανμέλος, της
Συμβάσεως και τοΰ Κανονισμού της. Δημοσιεύει ωσαύτως ανάλογους συλλογάς
αναφερόμενος εις την έκτέλεσιν τών Συμφωνιών και τών Κανονισμών των,
συμφώνως προς τάς ύπό τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών παρεχό
μενος πληροφορίας δυνάμει τών σχετικών διατάξεων τοΰ Κανονισμού εκτελέσεως
έκαστης τών Συμφωνιών.
2. Δημοσιεύει, έπι πλέον βάσει τών στοιχείων ατινα παρέχονται ύπό τών
Ταχυδρομικών υπηρεσιών καΐ ενδεχομένως ύπό τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων
"Εθνών είς δ,τι άφορα το στοιχεΤον (ζ) :
(α) Κατάλογον τών διευθύνσεων, τών Προϊσταμένων και τών ανωτέρων
υπαλλήλων τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
(β) Λεξικόν τών ταχυδρομικών γραφείων.
(γ) Κατάλογον τών χιλιομετρικών αποστάσεων τών άφορωσών τάς χερσαίας
διαδρομάς τών διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών.
(δ) Κατάλογον τών ατμοπλοϊκών γραμμών.
(Ε) Κατάλογον τών απομεμακρυσμένων Χωρών καί τών εξομοιουμένων προς
ταύτας.
(στ) Συλλογήν τών ισοδυνάμων.
(ζ) Κατάλογον τών άπηγορευμένων αντικειμένων. Είς τόν κατάλογον τούτον
περιλαμβάνονται επίσης τά ναρκωτικά τά εμπίπτοντα είς τάς διατάξεις
τών πολυμερών συμβάσεων έπί τών ναρκωτικών.
(η) Συλλογήν πληροφοριών επί της οργανώσεως και τών εσωτερικών ύπη
 ρεσιών τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
(θ) Συλλογήν τών εσωτερικών τελών τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
(ι) Τά στατιστικά δεδομένα τών ταχυδρομικών υπηρεσιών (εσωτερικής καί
διεθνούς). / ' . . .  . . ,
(ια) Μελετάς, γνωμοδοτήσεις, πεπραγμένα και. λοιπάς εκθέσεις σχετικός
προς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν.
(ιβ) Γενικόν κατάλογον τών πάσης φύσεως πληροφοριών τών άφορωσών
τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν καί τών δημοσιευμάτων της υπηρεσίας
δανεισμού (κατάλογος τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Έ ν ώ σ φ ς ) .
3. Τέλος δημοσιεύει:
Ιον, Τηλεγραφικόν κώδικα της διεθνούς ταχυδρομικής υπηρεσίας (Τηλεγραφικός
Κώδιξ τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένώσεως)ν
2ον. Πολύγλωσσον λεξιλόγιον τής διεθνούς Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας.
4. ΑΙ τροποποιήσεις αϊ έπιφερόμεναι είς τά εν ταΐς παραγράφοις Ι έως 3 αναφε
ρόμενα διάφορα δημοσιεύματα κοινοποιούνται διά εγκυκλίου, διά δελτίου, διά
συμπληρώματος ή διά παντός άλλου καταλλήλου μέσου.
ΑΡΘΡΟΝ 113
Διανομή τών δημοσιευμάτων
Ι. Τά ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου δημοσιευόμενα στοιχεία διανέμονται είς
τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας συμφώνως προς τους επόμενους κανόνας :
(α) Πάντα τά δημοσιεύματα, εξαιρέσει τής επιθεωρήσεως «UNION
POSTALE» καί τοΰ λεξικοΰ τών ταχυδρομικών γραφείων, κατά τήν
άκόλουθον κατανομήν :
τάξις κατανομής
Ι 2 3 4 5 6 7
αριθμός αντιτύπων

8 7 6 5 3 2 1
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(β) Ή έπιθεώρησις «UNION POSTALE» καΐ τό λεξικόν των ταχυδρομικών
γραφείων κατά τήν άναλογίαν τοϋ άριθμοϋ των μονάδων συνεισφοράς
τών όρισθεισών δι* έκάστην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν κατ* έφαρμογήν
του άρθρου 124 του Γενικού Κανονισμού. Έν τούτοις, τό λεξικόν τών
ταχυδρομικών γραφείων δύναται νά διανέμεται είς τάς Ταχυδρομικάς
'Υπηρεσίας αΐτινες υποβάλλουν σχετικήν αϊτησιν, κατ' άναλογίαν 10
κατ" άνώτατον δριον αντιτύπων δι* έκάστην μονάδα συνεισφοράς.
2. Διά ρητής αίτήσεως, αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται νά προμηθεύωνται
δωρεάν παρά τοϋ διεθνούς Γραφείου, διά τό σύνολον τών δημοσιευμάτων τής
Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως ή διά μερικά μόνον έξ αυτών, συμπληρω
ματικά αντίτυπα μέχρι τοΰ άριθμοϋ τών μονάδων συνεισφοράς αϊ όποΐαι Εχουν
ορισθή δι' αΰτάς. Κατ* έξαίρεσιν αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι αί καταταγεΐσαι
είς τήν 7ην τάξιν δύνανται νά ζητούν δωρεάν Εν άντίτυπον επί πλέον αυτών.
3. Πέραν τοΰ άριθμοϋ τών αντιτύπων τών διανεμομένων συμφώνως προς
τάς διατάξεις τών παρ. Ι στοιχεΐον β', καΐ 2, αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται
νά προμηθεύωνται τά δημοσιεύματα τοΰ Διεθνούς Γραφείου είς τήν τιμήν κόστους.
4. Τά δημοσιεύματα τοΰ Διεθνούς Γραφείου διαβιβάζονται ωσαύτως είς τάς
περιωρισμένας "Ενώσεις.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Διατάξεις άφορώσαι τό έπιστολικόν ταχυδρομεϊον
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 114
Διεύθυνσις. Συσκευασία
Ι. ΑΙ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δέον δπως συνιστούν είς τό κοινόν :
(α) νά διαφυλάτττ) τελείως τό δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τής πλευράς τής
επιγραφής διά τήν διεύθυνσιν τοΰ παραλήπτου, διά τά γραμματόσημα
fj τά αποτυπώματα προπληρωμής καΐ διά τάς υπηρεσιακός ενδείξεις ή
ετικέττας.
(β) νά συντάσση λίαν εύαναγνώστως τήν διεύθυνσιν διά λατινικών χαρα
κτήρων καΐ δι' αραβικών ψηφίων καΐ ν* αναγραφή ταύτην είς τό δεξιόν
μίρος κατά τήν κατεύθυνσιν τοΰ μήκους.
(γ) νά αναγραφή διά κεφαλαίων τά ονόματα τοΰ τόπου καΐ τής Χώρας προ
ορισμού.
(δ) νά αναγραφή τήν διεύθυνσιν κατά τρόπον σαφή καΐ πλήρη, Ινα καθίσταται
δυνατή ή άνευ αναζητήσεων ή αμφιβολιών διαβίβασις τοΰ αντικειμένου
καΐ ή έπίδοσις τούτου είς τόν παραλήπτην.
(ε) νά αναγραφή τό ονοματεπώνυμο ν καΐ τήν κατοικίαν τοϋ άποστολέως, είτε
είς τήν προσθίαν όψιν καί προς τήν άριστεράν πλευράν κατά τρόπον μή
παραβλάπτοντα οϋτε τήν σαφήνειαν τής διευθύνσεως ούτε τήν έπίθεσιν
τών υπηρεσιακών ενδείξεων ή έτικεττών, είτε είς τήν όπισθίαν δψιν.
(στ) νά προσθετή τήν λέξιν « LETTRE » (επιστολή) επί τής πλευράς τής
διευθύνσεως τών επιστολών αΐτινες, λόγω τοΰ δγκου ή τής συσκευασίας
των, θά ήδύναντο νά συγχέωνται μετά τών προπληρωμένων διά μειω
μένου τέλους αντικειμένων.
(ζ) είς δ,τι άφορα τά έπ! ήλαττωμένω τέλει αποστελλόμενα αντικείμενα, νά
δεικνύη, διά τών ενδείξεων «IMPRIMES» (έντυπα), « IMPRIMES Α
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TAXE REDUITE» (έντυπα επί ήλαττωμένω τέλει). « EC HANTILLONS
DE MARC HANDISES» (δείγματα εμπορευμάτων) ή «C EROGRAMMES»
(έπιστολαΐ προς χρήσιν των τυφλών), τήν κατηγορίαν είς ή ν ανήκουν.
(η) νά αναγραφή τάς διευθύνσεις τοϋ άποστολέως καΐ τοΰ παραλήπτου είς τό
έσωτερικόν του αντικειμένου καΐ κατά τό δυνατόν έπι τοΰ περιεχομένου
τοΟ ταχυδρομικού αντικειμένου ή, περιπτώσεως τυχούσης, επί κινητής
έτικέττας, κατά προτίμησιν έκ περγαμηνής, προσδεδεμένης στερεώς
επί τοϋ αντικειμένου, Ιδίως έάν πρόκειται περί αντικειμένων αποστελλο
μένων ανοικτών.
2. Τά πάσης φύσεως αντικείμενα τών οποίων ή διά τήν διεύθυνσιν προοριζο
μένη πλευρά διηρέθη, έν δλω, ή έν μέρει, είς πλείονα χωρίσματα προοριζόμενα
διά τήν άναγραφήν διαδοχικών διευθύνσεων, δέν γίνονται δεκτά.
3. *Εάν τό περικάλυμμα ή τό άντικείμενον δέν προσφέρεται διά τήν έγγραφήν
τής διευθύνσεως καί τών υπηρεσιακών ενδείξεων, ώς καί διά τήν έπίθεσιν τών
γραμματοσήμων ή τών αποτυπωμάτων προπληρωμής, ό άποστολεύς οφείλει νά
προσδένη στερεώς έπ! τοΟ αντικειμένου έτικέττανδιεύθυνσιν έχουσαν τάς έν
αρθρω 16, παρ. Ι, τής Συμβάσεως προβλεπόμενος διαστάσεις. ΤοΟτ* αυτό Ισχύει
οσάκις ή έπικόλλησις γραμματοσήμων είναι επιδεκτική νά προκαλέση φθοράν είς
τό άντικείμενον.
4. Τά γραμματόσημα ή τά αποτυπώματα προπληρωμής δέον δπως επιτίθενται
κατ* αρχήν προς τήν πλευράν τής επιγραφής καί, κατά τό δυνατόν, είς τήν άνω
δεξιάν γωνίαν. Πάντως είς τήν Ταχυορομικήν Ύπηρεσίαν καταγωγής απόκειται
ή συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν της διαχείρισις τών αντικειμένων τών οποίων
ή προπληρωμή δέν είναι σύμφωνος προς τον δρον τούτον.
5. Τά μή ταχυδρομικά ένσημα καί τά ένσημα προνοίας ή άλλα, τά δυνάμενα
νά συγχέωνται προς τά γραμματόσημα, δέν επιτρέπεται νά επικολλώνται προς
τήν πλευράν τής επιγραφής. TOUT* αυτό ισχύει καί διά τά αποτυπώματα σήμαν
τρων, τά όποια θά ήδύναντο νά συγχέωνται προς τά αποτυπώματα προπληρωμής.
ΑΡΘΡΟΝ 115
"Αντικείμενα «ΠόστΡεστάντ»
Ή διεύθυνσις τών αντικειμένων τών αποστελλομένων «ΠόστΡεστάντ» δέον
νά περιλαμβάνη τό ονοματεπώνυμο ν τοΰ παραλήπτου. Ή χρήσις αρχικών, αριθ
μών, απλών ονομάτων, υποθετικών επωνύμων ή συνθηματικών σημείων οιων
δήποτε, δέν είναι δεκτή διά τά αντικείμενα ταΟτα.
ΑΡΘΡΟΝ 116
Αντικείμενα αποστελλόμενα ατελώς
Ι. Τά αποστελλόμενα ατελώς αντικείμενα τής ταχυδρομικής υπηρεσίας δέον
νά φέρουν, εϊς τήν άνω άριστεράν γωνίαν τής πρόσθιας δψεως, τήν ένδειξιν
«SERVICE DES POSTES » (Ταχυδρομική Υπηρεσία) ή άνάλογον ένδειξιν.
2. Τά αντικείμενα τά απολαύοντα τής έν δρθρω 8, παρ. Ι έως 3, τής Συμβάσεως,
προβλεπομένης ταχυδρομικής ατέλειας, ώς καί τά σχετικά προς αυτά έντυπα,
δέον νά φέρουν μίαν τών ενδείξεων «SERVIC E DE PRISONNIERS DE
GUERRE» (υπηρεσία αιχμαλώτων πολέμου) ή «SERVICE DES INTERNES» (υπη
ρεσία κρατουμένων).
3. ΑΙ έν ταΐς παραγράφοις Ι και 2 προβλεπόμενοι ενδείξεις δύνανται νά συνο
δεύωνται ΰπό μεταφράσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 117
'Αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακόν έλεγχον
Ι. Τά υποκείμενα είς τελωνειακόν έλεγχον αντικείμενα δέον νά φέρουν, επί
τής πρόσθιας δψεως, πρασίνην κομμιωμένην έτικέτταν, όμοίαν προς τό συνημμένον
υπόδειγμα C Ι, ή κινητήν έτικέτταν ομοίου υποδείγματος. Είς δ,τι άφορα τά
μικροδέματα, ή χρήσις μιας τών έτικεττών τούτων είναι υποχρεωτική είς πάσας
τάς περιπτώσεις.
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2. 'Εάν ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής Χώρας προορισμού το άπαιτή ή εάν ό
άποστολεύς τό προτίμα, τά εν τη παραγράφω Ι αναφερόμενα αντικείμενα συνο
δεύονται επιπροσθέτως, ύπό ιδιαιτέρων τελωνειακών δηλώσεων, ομοίων προς
τό συνημμένον υπόδειγμα ( 2 καί είς τον καθωρισμένον αριθμόν. Αί δηλώσεις
αύται προσδένονται εις τό άντικείμενον έξωτερικώς και κατά τρόπον στερεόν,
σταυροειδώς δια θώμιγγος ή εγκλείονται είς αυτό τοΰτο τό άντικείμενον. *Εν τη περι
πτώσει ταύτη, τό άνω μόνον μέρος τής έτικέττας C I επιτίθεται είς τό άντικείμενον.
3. "Η ελλειψις τής έτικέττας ( Ι δεν δύναται, έν ουδεμία περιπτώσει, νά έπι
φέρη τήν έπιστροφήν είς τό γραφεΐον καταγωγής των αντικειμένων των περιεχόν
των έντυπα, ορρούς, εμβόλια, βιολογικός ουσίας ύποκειμένας εις φθοράν,
ραδιενεργούς ουσίας, ώς καί φάρμακα επειγούσης ανάγκης, των οποίων ή έξεύ
ρεσις είναι δυσχερής.
4. Τό περιεχόμενον τοϋ αντικειμένου δέον νά καθορίζεται λεπτομερώς έν τη
τελωνειακή δηλώσει. 'Ενδείξεις γενικού χαρακτήρος δεν γίνονται δεκταί.
5. "Αν και ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην εκ των τελωνειακών δηλώσεων,
αϊ Ταχυδρομικοί "Υπηρεσίαι πράττουν πάν τό δυνατόν διά νά πληροφορούν τους
αποστολείς έπί τοϋ όρθόΰ τρόπου συμπληρώσεως των έτικεττών C Ι ή των τελω
νειακών δηλώσεων.
ΑΡΘΡΟΝ 118

"Αντικείμενα ελεύθερα τελών καί δικαιωμάτων
Ι. Τά αντικείμενα τά όποϊα δέον νά έπιδίδωνται εϊς τους παραλήπτας ελεύθερα
τελών καί δικαιωμάτων δέον νά φέρουν, επί τής πρόσθιας όψεως, διά λίαν εμφανών
χαρακτήρων, την επικεφαλίδα «FRANC · DE TAXES ΕΤ DE DROITS» (ελεύ
θερον τελών και δικαιωμάτων) ή άνάλογον ενδειξιν είς τήν γλώσσαν τής Χώρας
καταγωγής. Έπι τών αντικειμένων τούτων τίθεται, επί τής πλευράς τής επιγραφής
έτικέττα χρώματος κίτρινου φέρουσα ωσαύτως, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων,
τήν ενδειξιν «FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS» (ελεύθερον τελών καί
δικαιωμάτων).
2. Πάν άντικείμενον άποστελλόμενον ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων συ
νοδεύεται ύπό δελτίου προπληρωμής ομοίου ττρός τό. συνημμένον υπόδειγμα C 3,
κατεσκευασμένου εκ κίτρινου χάρτου. Ό άποστολεύς τοϋ αντικειμένου καί—
εφ' δσον πρόκειται περί ενδείξεων σχετικών προς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν—
τό γραφεΐον αποστολής συμπληροΰν τό κείμενον τοΰ δελτίου προπληρωμής έπί
τής προσθίας δψεως, είς τήν δεξιάν πλευράν τών μερών Α καί Β. Αί έγγραφαί
τοΰ άποστολέως δύνανται νά γίνωνται διά χημικού χάρτου. Τό κείμενον δέον
νά περιλαμβάνη τήν έν άρθρω 33, παρ. 2, τής Συμβάσεως, προβλεπομένην άνάληψιν
υποχρεώσεως. Τό δελτίον προπληρωμής προσηκόντως συμπεπληρωμένον προσ
δένεται στερεώς εϊς τό άντικείμενον.
3. "Οσάκις ό άποστολεύς ζητεί, μεταγενεστέρως τής καταθέσεως, δπως τό
άντικείμενον παραδοθή ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων, εφαρμόζεται ή ακό
λουθος διαδικασία :
(α) *Εάν ή αίτησις προορίζεται νά διαβιβασθή διά τής Ταχυδρομικής δδοϋ,
τό γραφεΐον καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς τό γραφεΐον προορισμού
δι* επεξηγηματικού σημειώματος. "Αφού τεθή έπί τούτου τό γράμμα*
τόσημον προπληρωμής τό αντιπρόσωπεϋον τό όφειλόμενον τέλος, τό
σημείωμα διαβιβάζεται έπί συστάσει είς τό γραφεΐον προορισμού συνο
δευόμενον ύπό δελτίου προπληρωμής δεόντως συμπεπληρωμένου. 'Εάν
ή διαβίβασις γίνη διά τής αεροπορικής όδοΰ, το γραμματόσημον τό
αντιπρόσωπεΰον τό πρόσθετον άεροπορικόν τέλος τίθεται ωσαύτως έπί
τοΰ επεξηγηματικού σημειώματος. Τό γραφεΐον προορισμού επιθέτει
είς τό άντικείμενον τήν έν παρ. Ι προβλεπομένην έτικέτταν.
(β) "Εάν ή αίτησις προορίζεται νά διαβιβασθή τηλεγραφικώς, τό γραφεΐον
καταγωγής είδοποιεΐ σχετικώς διά της τηλεγραφικής όδοΰ τό γραφεΐον
προορισμού καί γνωστοποιεί ταυτοχρόνως εις τοΰτο τάς σχετικός προς
τήν κατάθεσιν τοΰ αντικειμένου ενδείξεις. Τό γραφεΐον προορισμού
συντάσσει οίκοθεν δελτίον προπληρωμής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ Τ Η Ν ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ Τ Ω Ν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 119
Συσκευασία. Περικάλυμμα
Ι. ΑΙ ταχυδρομικά! "Υττηρεσίαι οφείλουν δπως συνιστούν ε'ις το κοινόν νά
συσκευάζω στερεώς τά αντικείμενα, ιδίως αν ταΰτα προορίζωνται δι' απομεμα
κρυσμένος Χώρας. Εις πάσας τάς περιπτώσεις, τά αντικείμενα δέον νά συσκευά
ζωνται κατά τρόπον άποκλείοντα τον κίνδυνον της εντός αυτών διεισδύσεως
ετέρων αντικειμένων.
2. Τά αντικείμενα τά περιέχοντα υάλινα αντικείμενα ή αλλάς εύθραυστους ϋλας,
ρευστά, έλαια, λιπαράς ουσίας, ξηράς κόνεις, χρωστικάς ή μη, ζώσας μέλισσας,
βδέλλας, σπόρους μεταξοσκωλήκων ή παράσιτα εκ των έν ίίρθρω 28 παρ. Ι, της
Συμβάσεως αναφερομένων, δέον νά συσκευάζωνται κατά τόν άκόλουθον τρόπον :
(α) Τά υάλινα αντικείμενα ή έτερα εύθραυστα αντικείμενα δέον νά συσκευά
ζωνται εντός κυτίου έκ μετάλλου, ξύλου η στέρεου χαρτονιού, πεπληρω
μένου διά χάρτου, διά ρινίσματος ξύλου ή δι* άλλης όμοιας προστατευτικής
ουσίας φύσεως τοιαύτης ώστε νά παρεμποδίζη πάσαν τριβήν ή πρόσκρουσιν
κατά τήν μεταφοράν είτε μεταξύ αυτών τούτων τών αντικειμένων, είτε
μεταξύ τών αντικειμένων και τών τοιχωμάτων τοΰ κυτίου.
(β) Τά ρευστά, τά έλαια και α! ευκόλως ρευστοποιούμεναι ούσίαι δέον νά
έγκλείωνται εντός δοχείων έρμητικώς κεκλεισμένων. Έκαστον δοχεϊον
δέον νά τίθεται εντός ειδικού κυτίου έκ μετάλλου, εξ ανθεκτικού ξύλου
ή έκ κυματιστού χαρτονιού στερεάς ποιότητος, πεπληρωμένου διά ρινί
σματος ξύλου, διά βάμβακος ή διά σπογγώδους ουσίας εις ποσότητα
επαρκή ίνα απορρόφηση το ρευστόν έν περιπτώσει θραύσεως τοΰ δοχείου.
Τό κάλυμμα τοΰ κυτίου δέον νά στερεοΟται κατά τρόπον ώστε νά μη
δύναται νά άποσπασθή ευκόλως.
(γ) ΑΙ δυσκόλως ρευστοποιούμεναι λιπαροί ούσίαι, ώς αί άλοιφαί, ό μαλακός
σάπων, αί ρητΐναι, κ.λ.π., ώς και οΐ σπόροι μεταξοσκωλήκων, τών οποίων
ή μεταφορά συνεπάγεται όλιγωτέρας δυσχέρειας, δέον νά έγκλείωνται
κατά πρώτον εντός περικαλύμματος (κυτίου, σάκκου εξ υφάσματος,
περγαμηνής, κ,λ.π.) τιθεμένου καί τούτου εντός δευτέρου κυτίου έκ ξύλου,
έκ μετάλλου ή έξ άλλης ανθεκτικής και παχείας ουσίας.
(δ) ΑΙ χρωστικά! ξηρά! κόνεις, ώς τό κυανοϋν τής άνιλίνης, κ.λ,π,, δέν γίνονται
δεκτά! ειμή μόνον εντός κυτίων έξ ανθεκτικού λευκοσιδήρου τοποθε
τουμένων και τούτων εντός ξυλίνων κυτίων, παρεντιθεμένου και ρινί
σματος μεταξύ τών δύο συσκευασιών. ΑΊ μή χρωστικοί ξηρά! κόνεις
δέον νά τοποθετούνται εντός κυτίων έκ μετάλλου, έκ ξύλου ή έκ χαρτονίου.
Τά κυτία ταύτα δέον νά έγκλείωνται κα! αυτά εντός σάκκου έξ υφάσματος
ή έκ περγαμηνής.
(ε) Αί ζώσαι μέλισσαι, αϊ βδέλλαι κα! τά παράσιτα δέον νά έγκλείωνται εντός
κυτίων κατεσκευασμένων κατά τρόπον ώστε νά αποτρέπεται πας κίνδυνος.
3. Δέν απαιτείται συσκευασία διά τά έξ ενός μόνον τεμαχίου αποτελούμενα
αντικείμενα, ώς τεμάχια ξύλου, μεταλλικά τεμάχια κ.λ.π., τών οποίων δέν συνη
θίζεται ή συσκευασία έν τω έμπορίω. 'Εν τή περιπτώσει ταύτη ή διεύθυνσις τοΰ
παραλήπτου δέον νά αναγράφεται, κατά τό δυνατόν, έπ' αϋτοΰ τούτου τοΰ αντικει
μένου ή έάν τούτο καθίσταται αδύνατον, επί έτικέτταςδιευθύνσεως έχούσης τάς
διαστάσεις τάς προβλεπόμενος έν άρθρω 16, παρ. Ι τής Συμβάσεως, καί ή οποία
δέον νά προσδένεται στερεώς επί τοΰ αντικειμένου.
ΑΡΘΡΟΝ 120
Συσκευασία. Βιολογικοί ούσίαι υποκείμενοι είς φθοράν
ΑΙ έπιστολαί αϊ περιέχουσαι βιολογικάς ουσίας υποκείμενος εϊς φθοράν,
υπόκεινται είς τους κατωτέρω ειδικούς κανόνας συσκευασίας :
■(a) Αί υποκείμενοι εϊς φθοράν βιολογικοί ούσίαι καί συνιστάμενοι έκ ζώντων
παθογόνων μικροοργανισμών ή έκ ζώντων παθογόνων ιών δέον νά έγκλεί

"

ωνται ^έν^ός^φιαλιδίου ή σωλήνος μετά παχέων τοιχωμάτων έξ ύαλου ή
έκ πλαστι^ηβ; ουσίας, καλώς πωματισμένου, ή εντός φύσιγγος έσφρα
γισμένη£. αΤ]ό δοχεΐον δέον νά είναι άδιάβροχον καΐ έρμητικώς κεκλει
σμένον/ 3ao/G/ro δέον να περιβάλλεται δι" υφάσματος παχέος και
.άττορ^φφ^κοϋ (υδρόφιλος πεπιεσμένος βάμβαξ, χνουδωτόν ϋφασμα ή
*>ανέλλα^/έκ βάμβακος) περιτυλισσομένου κατ' επανάληψιν περί τό
Ταλί&ω^ καΐ προσδενομένου άνωθεν καΐ κάτωθεν τούτου, είς τρόπον
νά σχηματίζη είδος ατράκτου. Τό οϋτω περικαλυπτόμενον δοχεΐον
δέον νά τοποθετήται εντός μεταλλίνης θήκης στερεάς καΐ καλώς κεκλει
σμένης. Ή απορροφητική ουσία ή παρεντιθεμένη μεταξύ τοϋ εσωτερικού
δοχείου καΐ της μεταλλίνης θήκης δέον νά είναι είς ποσότητα επαρκή
διά νά απορρόφηση, έν περιπτώσει θραύσεως δλον τό εντός τοϋ εσωτερικού
δοχείου περιεχόμενον ή δυνάμενον νά σχηματισθή ύγρόν. Ή μεταλλίνη
θήκη, δέον νά είναι κατεσκευασμένη και νά κλείεται κατά τρόπον ώστε
νά καθίσταται αδύνατος πάσα μίανσις είς τό έξωτερικόν τής θήκης.
ΑΟτη δέον νά περικαλύπτεται διά βάμβακος ή διά σπογγώδους ουσίας
καΐ νά εγκλείεται καΐ αϋτη εντός προστατευτικού κυτίου κατά
τρόπον ώστε νά αποφεύγεται πάσα μετακίνησις. Τό έξωτερικόν τούτο
προστατευτικόν δοχεΐον δέον νά συνίσταται έκ κοίλου συμπαγούς τεμα
χίου έκ στερεού ξύλου ή έκ μετάλλου ή νά είναι έξ υλικού καΐ κατασκευής
Ισοδυνάμου στερεότητος καΐ νά είναι έφωδιασμένον διά καλύμματος
καλώς έφαρμόζοντος καΐ στέρεου μένου ούτως ώστε νά μή δύναται
ν* άνοίξη κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς. Δέον νά λαμβάνωνται
Ιδιαίτερα μέτρα, ώς στέγνωσις διά ψύξεως καΐ περίβλημα πάγου, Ινα
διασφαλίζεται ή διατήρησις τών ευαίσθητων εις ύψηλάς θερμοκρασίας
ουσιών. Ή διά τής αεροπορικής όδοΰ μεταφορά, ήτις συνεπάγεται
μεταβολάς τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, επιβάλλει δπως τά περιβλήματα
είναι αρκούντως στερεά ίνα αντέχουν είς τάς μεταβολάς ταύτας της
πιέσεως. Έξ άλλου, έπί τοΰ εξωτερικού κυτίου ώς καΐ έπί τοϋ εξωτερικού
περικαλύμματος, άν ή περίπτωσις, δέον νά έπικολλαται προς τήν πλευράν
ήτις φέρει τάς διευθύνσεις των επισήμως ανεγνωρισμένων εργαστηρίων
καταγωγής καΐ προορισμού Ιόχρους έτικέττα φέρουσα" τό άκόλουθον
σύμβολον μετά τών ενδείξεων του :
(β) ΑΙ υποκείμενοι είς φθοράν βιολογικοί ούσίαι αΐτινες δέν περιέχουν ζώντας
παθογόνους μικροοργανισμούς, ουδέ ζώντας παθογόνους Ιούς, δέον νά
συσκευάζωνται εντός αδιάβροχου εσωτερικού δοχείου, εντός εξωτερικού
προστατευτικού δοχείου, εντός απορροφητικής ουσίας τοποθετούμενης
είτε εντός τοΰ εσωτερικού δοχείου εϊτε μεταξύ τοΰ εσωτερικού καΐ
εξωτερικού δοχείου. Ή ουσία αυτή δέον νά είναι είς ποσότητα επαρκή
διά νά απορρόφηση έν περιπτώσει θραύσεως δλον τό εντός τοΰ εσωτερικού
δοχείου περιεχόμενον ή δυνάμενον νά σχηματισθη ύγρόν. Άφ* έτερου,
τό περιεχόμενον τόσον τοΰ εσωτερικού δοχείου δσον καΐ τοϋ εξωτερικού
τοιούτου δέον νά συσκευάζεται κατά τρόπον ώστε νά αποφεύγεται
πάσα μετατόπισις. Δέον νά λαμβάνωνται Ιδιαίτερα μέτρα, ώς στέγνωσις
διά ψύξεως καΐ περίβλημα πάγου. Ινα διασφαλίζεται ή διατήρησις τών
ευαίσθητων είς ύψηλάς θερμοκρασίας ουσιών. Ή διά τής αεροπορικής
όδοΰ μεταφορά, ήτις συνεπάγεται μεταβολάς τής ατμοσφαιρικής πιέσεως,
επιβάλλει δπως, έφ* δσον ή ουσία είναι συσκευασμένη είς φύσιγγας
έσφραγισμένας ή φιάλας καλώς πωματισμένας, τά δοχεία ταύτα είναι
αρκούντως στερεά ίνα αντέχουν είς τάς μεταβολάς πιέσεως Έπί
τοΰ εξωτερικού δοχείου, ως καΐ έπί τοΰ εξωτερικού περικαλύμματος
τοΰ αντικειμένου, δέον νά έπικολλαται, προς τήν πλευράν ήτις φέρει τάς
διευθύνσεις τών εργαστηρίων καταγωγής καΐ προορισμού, ϊόχρους
έτικέττα φέρουσα τό άκόλουθον σύμβολον μετά τών ενδείξεων του.
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ΑΡΘΡΟΝ 121
.'''/
^Λ*
Συσκευασία. Ραδιενεργοί ούσίαι ,
/
?ή \%
Ι. Τά έγκλείοντα ραδιενεργούς ουσίας αντικείμενα των οποίων τό περιεχό:|
μενον καΐ ή συσκευασία είναι σύμφωνα ττρός τάς συστάσεις τής. Διεθνούς "Υτϊτήτ
ρεσίας ατομικής ενεργείας τάς προβλεπούσας είδικάς εξαιρέσεις διά τΐνάς
κατηγορίας αντικειμένων, γίνονται δεκτά ττρός μεταψοράν δίά τού ταχυδρομείου
κατόπιν προηγουμένης αδείας τών αρμοδίων οργανισμών τής Χώρας .καταγωγής.
2. Τά περιέχοντα ραδιενεργούς ουσίας αντικείμενα δέον νά έψοδιάζωνται ύπό
τοΟ Αποστολέως δι" είδικής έτικέττας χρώματος λευκοΟ φερουσης τήν Ινδειξιν
«MATIERES RADIOACTIVES» (ραδιενεργοί ούσίαι), έτικέττας διαγραφόμε
νης οίκοθεν έν περιπτώσει επιστροφής του περικαλύμματος είς τήν καταγωγήν.
'Επιπροσθέτως, δέον νά φέρουν, πλην του ονοματεπωνύμου καί τής διευθύνσεως
τού άποοτολέως, λίαν εμφανή ίνδειξιν, δ ι ' ής νά ζητήται ή επιστροφή τών αντι
κειμένων έν περιπτώσει μή επιδόσεως.
3. Ό άποστολεύς δέον νά αναγραφή επί τοΟ εσωτερικού περί καλύμματος τό
όνοματεπώνυμον καί τήν διεύθυνσίν του, ώς καί τό περιεχόμενον τοΟ αντικειμένου.
4. ΑΙ Ταχυδρομικά! Ύττηρεσίαι δύνανται νά καθορίζουν ταχυδρομικά γραφεία
ειδικώς εξουσιοδοτημένα νά δέχωνται προς κατάθεσιν αντικείμενα περιέχοντα
ραδιενεργούς ουσίας.
ΑΡΘΡΟΝ 122
Συσκευασία.
"Ελεγχος τού περιεχομένου
Ι. Τά αντικείμενα, πλην τών επιστολών καί τών Ταχυδρομικών δελταρίων, δέον
νά συσκευάζωνται κατά τρόπον ώστε νά προστατεύεται αρκούντως τό περιεχό
μενον των χωρίς δμως τούτο νά έμποδίζη τόν ταχύν καί ευχερή Ιλεγχον του περι
εχομένου των.
2. Ταύτα δέον νά τίθενται είτε ύπό ταινίαν είς σχήμα κυλίνδρου, μεταξύ χαρτο
νίων, είτε εντός ανοικτών σάκκων, κυτίων, φακέλλων ή θηκών ή εντός σάκκων.
κυτίων, φακέλλων ή θηκών μή έσφραγισμένων μέν άλλα κεκλεισμένων κατά τρόπον
ώστε νά δύνανται νά άνοίγωνται καί νά έπανακλείωνται ευχερώς, καί μή δημιουρ
γόύντων κίνδυνόν τίνα, είτε νά περιτυλίσσωνται διά θώμιγγος ευκόλως λυομένου.
3. Τά αντικείμενα ατινα θά έβλάπτοντο έάν συνεσκευάζοντο κατά τους γενικούς
κανόνας, ώς καί τά δείγματα εμπορευμάτων τά τιθέμενα εντός διαφανούς περι
καλύμματος επιτρέποντος τόν Ζλεγχον τοΟ περιεχομένου των, δύνανται, κατ*
έξαίρεσιν, νά γίνωνται δεκτά εντός περικαλύμματος έρμητικώς κλειστού. ΤοΟτ'
αυτό Ισχύει καί διά τά δείγματα βιομηχανικών καί φυτικών προϊόντων τά ταχυ
δρομούμενα εντός περικαλύμματος κεκλεισμένου ύπό τού εργοστασίου ή έσφρα
γισμένα ύπό έλεγχούσης τινός αρχής τής Χώρας καταγωγής. Είς τάς περιπτώσεις
ταύτας, αϊ ενδιαφερόμενοι Ταχυδρομικοί Ύττηρεσίαι δύνανται ν' απαιτούν δπως
ό άποστολεύς ή δ παραλήπτης οιευκολύνη τόν ελεγχον τοΟ περιεχομένου, είτε
άνοίγων τινά τών ύπ* εκείνων υποδεικνυομένων αντικειμένων, είτε κατ* άλλον
Γχανοποιητικόν τρόπον.
ΑΡΘΡΟΝ 123
'Αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διαφανούς πλαισίου
Ι. Τά αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διαφανούς πλαισίου προοριζομένου
διά τήν έπιγραφήν, γίνονται δεκτά. *Εν τούτοις, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία κατα
γωγής δικαιούται νά μή δέχεται πάν άντικείμενον τού οποίου ή διεύθυνσις είναι
δυσανάγνωστος διά μέσου τού πλαισίου ή έάν δλλαι ενδείξεις όραταΐ διά μέσου
του πλαισίου παραβλάπτουν τήν σαφήνειαν τής διευθύνσεως.
2. Τά αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διαφανούς πλαισίου προοριζομένου
διά τήν έπιγραφήν δέν γίνονται δεκτά έάν τό πλαίσιον τούτο δέν είναι οιατεταγμένον
παραλλήλως προς τήν μεγαλυτέραν διάστασιν είς τρόπον ώστε ή διεύθυνσις τού
παραλήπτου νά φαίνεται κατά τήν αυτήν κατεύθυνσιν, ή δέ έπίθεσις τού χρονολο
γικού σήμαντρου νά μή παρακωλύεται.
3. Τά αντικείμενα εντός φακέλλου τελείως διαφανούς ή μετ" ανοικτού πλαισίου
δέν γίνονται δεκτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

III

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ! ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΓΗΓΟΡΙΑΝ

ΑΡΘΡΟΝ 124
Έπιστολαί
Υπό την έπιφύλαξιν της τηρήσεως των κανόνων των σχετικών π ρ ο ς τήν συσ
κευασίαν των αντικειμένων, ουδείς δρος σχήματος ή σφραγίσεως απαιτείται διά
τάς έπιστολάς. Ή επί της πρόσθιας όψεως αναγκαία θέσις διά τήν έπιγραφήν,
τήν προπληρωμή ν και τάς ύπηρεσιακάς ενδείξεις ή έτικέττας δέον νά άφίεται έξ
ολοκλήρου ελευθέρα.
ΑΡΘΡΟΝ 125
Ά π λ α ταχυδρομικά δελτάρια
Ι. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον νά κατασκευάζωνται εκ χαρτονιού ή έκ χάρτου
αρκούντως ανθεκτικού ώστε νά μή δυσχεραίνεται ή διαχείρισις αυτών.
2. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον νά φέρουν, έπι κεφαλής της πρόσθιας όψεως,
τόν τίτλον «C ARTE POSTALE» (Ταχυδρομικόν δελτάριον) γαλλιστί ή το ίσο
δυναμον τοΰ τίτλου είς άλλην τινά γλώσσαν. Ό τίτλος ούτος δεν είναι υ π ο χ ρ ε ω 
τικός διά τά εικονογραφημένα δελτάρια τά προερχόμενα έκ της Ιδιωτικής βιομη
χανίας
3. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον ν' άποστέλλωνται άπερικαλΰπτως, ήτοι άνευ
ταινίας ή φακέλλου.
4. Το δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τής πρόσθιας όψεως προορίζεται διά τήν διευ
Ουνσιν ιοϋ παραλήπτου, διά τήν προπληρωμήν και διά τάς ύττηρεσιακάς ενδείξεις
ή έτικέττας. Ό άποστολευς διαθέτει τήν όπισθίαν όψιν και το άριστερόν μέρος
τής πρόσθιας όψεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 5.
5; 'Απαγορεύεται ή έπισύναψις ή ή πρόσδεσις είς τά ταχυδρομικά δελτάρια
δειγμάτων εμπορευμάτων ή αναλόγων αντικειμένων. Έ ν τούτοις, μικραι rrapar
στάσεις, φωτογραφίαι, ένσημα παντός είδους, έτικέτται κάΙ αποκόμματα παντός 3
είδους, έκ χάρτου ή έξ άλλης τινός λεπτότατης ουσίας, ώ ς και ταινίαι διά τήν διεύ
θυνσιν ή φύλλα αναδιπλούμενα, δύνανται νά επικολλώνται είς αυτά, υπό τόν δρον
ό π ω ς τά αντικείμενα ταΰτα μή είναι φύσεως τοιαύτης, ώστε νά άλλοιοϋται ό χαρα
κτήρ τών ταχυδρομικών δελταρίων και ό π ω ς συνάπτωνται τελείως τοΰ δελταρίου.
Τά αντικείμενα ταΰτα δεν δύνανται νά επικολλώνται ε'ιμή μόνον εϊς τήν όπισθίαν
όψιν ή είς το άριστερόν μέρος τής πρόσθιας όψεως τών ταχυδρομικών δελταρίων,
εξαιρέσει τών ταινιών, κινητών έτικεττών ή έτικεττών διευθύνσεως αΐτινες δύνανται
νά καταλαμβάνουν όλόκληρον τήν προσθίαν όψιν. Ώ ς π ρ ο ς τά παντός είδους
ένσημα, τά δυνάμενα νά συγχέωνται μέ τά γραμματόσημα προπληρωμής, δέν
γίνονται δεκτά ειμή επί τής οπίσθιας όψεως.
6. 'Επί τ ώ ν ταχυδρομικών δελταρίων τών μή πληρούντων τους αναγραφόμε
νους διά τήν κατηγορίαν ταύτην ταχυδρομικών αντικειμένων όρους, εφαρμόζεται
ή διά τάς έπιστολάς προβλεπομένη διαχείρισις, εξαιρέσει, έν τούτοις, εκείνων
ω ν ή ανωμαλία προκύπτει μόνον έκ τής επιθέσεως τ ώ ν γραμματοσήμων είς τήν
όπισθίαν όψιν. Τά τελευταία ταΰτα θεωρούνται ώ ς άπροπλήρωτα και ή διαχεί
ρισις αυτών είναι ανάλογος.
ΑΡΘΡΟΝ 126
Ταχυδρομικά δελτάρια μετ' απαντήσεως πληρωμένης
Ι Τά μετ* απαντήσεως πληρωμένης ταχυδρομικά δελτάρια δέον νά φέρουν
έπι τής πρόσθιας όψεως, είς γαλλικήν γλώσσαν, τόν εντυπον τίτλον επί μέν του
πρώτου μέρους
« CARTE POSTALE AVEC REPONSE PAYEE » (Ταχυδρο
μικόν δελτάριον μετ" απαντήσεως πληρωμένης), επί δέ τοΰ δευτέρου μέρους :
« C ARTE POSTALEREPONSE » (Ταχυδρομικόν δελτάριονάπάντησις), 'Αμφό
τερα τά μέρη δέον έξ άλλου νά πληρούν, Ικαστον, τους λοιπούς επιβαλλόμενους είς
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τό άπλοΰν ταχυδρομικών δελτάριον δρους. ΤαΟτα άναδιττλοΟνται τό έ"ν έπ! τοΟ άλλου
είς τρόπον ώστε ή πτυχή νά σχηματίζω τό άνω άκρον, δεν επιτρέπεται δέ νά κλεί
ωνται καθ* οιονδήποτε τρόπον.
2. Ή διεύθυνσις του απαντητικού ταχυδρομικού δελταρίου δέον νά ευρίσκεται
είς τό έσωτερικόν τοΟ αντικειμένου.
3. "Επιτρέπεται είς τόν αποστολέα ν* αναγραφή τό όνοματεπώνυμόν του και
τήν διευθυνσίν του επί της πρόσθιας δψεως τοΰ μέρους «REPONSE».
4. 'Επιτρέπεται ωσαύτως είς τόν αποστολέα δπως έκτυπώνη επί της όπισθίας
δψεως τοΰ απαντητικού ταχυδρομικού δελταρίου έρωτηματολόγιον προοριζό
μενον νά συμπληρωθή υπό τοΰ παραλήπτου. Ούτος δύναται, έπι πλέον, νά έπι
στρέφη τό μέρος «DEMANDE» (Αίτησις) τό συνημμένον είς τό μέρος «REPONSE»
(Άπάντησις). Έν τη περιπτώσει ταύτη, ή διεύθυνσις τοΟ δελταρίου «DEMANDE»
δέον νά διαγράφεται καΐ νά ευρίσκεται είς τό έσωτερικόν τοΰ αντικειμένου.
5. Ή προπληρωμή τοΰ μέρους «REPONSE» διά γραμματοσήμων ή δι* απο
τυπωμάτων προπληρωμής της Χώρας ήτις έξέδωκε τό δελτάριον, Ισχύει μόνον
έάν τό μέρος «REPONSE» έχει ώς προορισμόν τήν χώραν ταύτην. 'Εάν ό δρος
ούτος δέν πληροϋται, εφαρμόζεται έπ* αύτοΰ ή διαχείρισις άπροπληρώτου ταχυ
δρομικού δελταρίου.
ΑΡΘΡΟΝ 127
"Εντυπα
Ι. Δύνανται ν* άποστέλλωνται ώς έντυπα αϊ αναπαραστάσεις, έπι χάρτου, έπι
χαρτονιού ή επί έτερων ουσιών συνήθους χρησιμοποιήσεως είς τήν τυπογραφίαν,
είς πλείονα όμοια αντίτυπα, διά μηχανικής ή φωτογραφικής μεθόδου είς τήν οποίαν
γίνεται χρήσις τυπογραφικής πλακός, ύ ποτ υ πώματος ή αρνητικού. Ή Ταχυ
δρομική Υπηρεσία καταγωγής αποφασίζει έάν ή αναπαραγωγή τοΰ έν λόγω άντι
κειμένου έγένετο διά παραδεκτής ουσίας ή μεθόδου.
2. Γίνονται δεκτά ύπό τό τιμολόγιον τών έντυπων :
(α) Τά μεταξύ τών μαθητών Σχολείων άνταλλασσόμενα αντικείμενα τοΰ επι
στολικού ταχυδρομείου, ύπό τόν δρον δπως τά αντικείμενα ταϋτα άπο
στέλλωνται μέσω τών Διευθυντών τών οικείων Σχολείων.
(β) τά πρωτότυπα και διορθωμένα γραπτά μαθητών, αποκλειόμενης πάσης
ενδείξεως μή αναφερομένης ευθέως εϊς τήν έκτέλεσιν τής εργασίας.
(γ) Τά χειρόγραφα έργων ή εφημερίδων.
(δ) Αί χειρόγραφοι «παρτιτοΟραι» ή τά χειρόγραφα φύλλα μουσικής.
3. Τά είς τάς παραγράφους Ι καΐ 2 αναφερόμενα αντικείμενα υπόκεινται, είς δ,τι
άφορα τό σχήμα καΐ τήν συσκευασίαν, είς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 122.
4. Δέν δύνανται ν* άποστέλλωνται ώς Ιντυπα:
(α) Τά διά παντός τύπου γραφομηχανής παραγόμενα έγγραφα.
(β.) Τά διά διάφανους χάρτου παραγόμενα αντίγραφα, τά διά τής χειρός ή
δι* οίουδήποτε τύπου γραφομηχανής γινόμενα τοιαύτα, ώς και αί ήλιο
τυπίαι.
(γ) Αί αναπαραστάσεις αί παραγόμενοι διά σήμαντρων μετά κινητών ή μή
χαρακτήρων.
(δ) Τά κυρίως είπεϊν είδη χαρτοπωλείου τά περιέχοντα αναπαραστάσεις,
οσάκις είναι φανερόν δτι τό εντυπον μέρος τούτων δέν αποτελεί τήν ού
σίαν τοΰ αντικειμένου.
(ε) ΑΙ ταινίαι καΐ αί ήχητικαΐ έγγραφαί.
5. Πλείονες αναπαραστάσεις, έπιτυγχανόμεναι διά τών παραδεδεγμένων
μεθόδων, δύνανται νά συνενώνται εϊς εν άντικείμενον εντύπων. Αύται δέν δύ
νανται νά φέρουν διάφορα ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αποστολέων ή παρα
ληπτών.
6. Τά δελτάρια τά φέροντα τόν τίτλον « CARTE POSTALE » (ταχυδρομικόν
δελτάριον) ή τό ίσοδύναμον τοΰ τίτλου τούτου είς οίανδήποτε γλώσσαν, γίνονται
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δεκτά ύττό το τιμολόγιον τών εντύπων, άρκεΐ νά πληροϋν τους γενικούς δρους
τους εφαρμοζόμενους εις τά έντυττα. Έπί εκείνων τα όποια δεν πληροϋν τους
δρους τούτους εφαρμόζεται ή διαχείρισις τών ταχυδρομικών δελταρίων η ενδε
χομένως τών επιστολών δΓ εφαρμογής τοΰ άρθρου 125. παρ. 6.
ΑΡΘΡΟΝ 128
"Εντυπα. 'Επιτρεπόμενοι σημειώσεις και επισυναπτόμενα
Ι. Δύνανται ν* άναγράφωνται έπι τών έντυπων δι' οίουδήποτε μέσου :
(α) Τά ονοματεπώνυμα και αί διευθύνσεις τοΰ άποστολέως καΐ τοΰ παρα
λήπτου μετά ή άνευ μνείας της ιδιότητος, τοΰ επαγγέλματος καΐ τής
εταιρικής επωνυμίας.
(β) Ό τόπος καΐ ή ημερομηνία αποστολής τοΰ αντικειμένου.
(γ) Ό αΰξων αριθμός ή ό αριθμός μητρώου ό αναφερόμενος αποκλειστικώς
είς τό άντικείμενον.
2. ΈπΙ πλέον τών ενδείξεων τούτων, επιτρέπεται:
(α) Ή διαγραφή, ή σημείωσις ή ή υπογράμμισις λέξεων τίνων ή μερών τοΰ
έντυπου κειμένου.
(β) Ή διόρθωσις τών τυπογραφικών λαθών.
3. Αί είς τάς παραγράφους Ι καΐ 2 προβλεπόμενοι προσθήκαι καΐ διορθώσεις
δέον ν* άναφέρωνται ευθέως εις τό περιεχόμενον της αναπαραστάσεως. Αύται
δέον νά μή είναι φύσεως συνιστώσης συμβατικήν γλώσσαν.
4. 'Επιτρέπεται, εξ άλλου, ή αναγραφή ή ή προσθήκη :
(α) Έπι τών δελτίων παραγγελίας, εγγραφής ή προσφοράς, τών σχετικών
προς έργα βιβλιοπωλείου, βιβλία, εφημερίδος, χαλκογραφίας, μουσικά
τεμάχια: τών έργων καΐ τοΰ αριθμού τών ζητουμένων ή προσφερομένων
αντιτύπων, τής τιμής τών έργων τούτων ως καΐ σημειώσεων παριστω
σών συστατικά στοιχεία τής τιμής, τοΰ τρόπου πληρωμής, τής εκδόσεως,
τών ονοματεπωνύμων τών συγγραφέων καΐ τών εκδοχών, ,.τοϋ άριθμοΰ
τοΰ καταλόγου καΐ τών λέξεων tfB RGC'HE», «CARTONNE» ή «RELIE»·
(β) "Επί τών έντυπων τών χρησιμοποιουμένων υπό τών δανειστικών υπη
ρεσιών τών Βιβλιοθηκών : τών τίτλων τών έργων, του άριθμοΰ τών ζητου
μένων ή αποστελλομένων αντιτύπων, τών ονοματεπωνύμων τών
συγγραφέων καΐ τών έκδοτων, τών αριθμών τοΰ καταλόγου, τοΰ άριθμοΰ
τών παραχωρουμένων διά την άνάγνωσιν ημερών, τοΰ ονοματεπωνύμου
του προσώπου τοΰ επιθυμούντος νά συμβουλευθή τό έν λόγω Ιργον.
(γ) *ΕπΙ τών είκονογραφή μένων δελταρίων, επί τών έντυπων επισκεπτηρίων
ως καΐ έπί τών συγχαρητηρίων ή συλλυπητηρίων έντυπων δελταρίων :
συμβατικών φιλοφρονητικών εκφράσεων διατυπουμένων διά πέντε λέξεων
ή διά πέντε αρχικών, κατ* άνωτατον δριον.
(δ) έπί τών έντυπων λογοτεχνικών καΐ καλλιτεχνικών προϊόντων : άφιερώ
σεώς τίνος συνισταμένης είς απλή ν συμβατικήν φιλοφρόνησιν.
(ε) *ΕπΙ τών αποκομμάτων εφημερίδων καΐ περιοδικών : τοΰ τίτλου, τής χρο
νολογίας, τοΰ άριθμοΰ καΐ τής διευθύνσεως του δημοσιεύματος έξ οΰ
άπεσπάσθη τό άρθρον.
(στ) "Επί τών ειδοποιήσεων τών άφορωσών τάς αναχωρήσεις καΐ τάς αφίξεις
τών πλοίων καΐ τών αεροπλάνων : τών ημερομηνιών καΐ τών ωρών τών
αναχωρήσεων καΐ αφίξεων ως καΐ τών ονομάτων τών πλοίων, τών αερο
πλάνων, τών λιμένων αναχωρήσεως, προσεγγίσεως καΐ άφίξεως.
(ζ) "Επί τών ειδοποιήσεων ταξειδίων : του ονοματεπωνύμου τοΰ ταξειδιώτου,
τής ημερομηνίας, τής ώρας καΐ τοΟ ονόματος του τόπου έξ ου ούτος
σκοπεύει νά διέλθη ως καΐ τό μέρος είς δ αποβιβάζεται.
(η) "ΕττΙ τών τυπογραφικών δοκιμίων: τών μεταβολών καΐ προσθηκών τών
αναφερομένων είς τήν διόρθωσιν, είς τό σχήμα καΐ είς τήν έκτύττωσιν,
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ώς καΐ ενδείξεων οίων «BON A TIRER» (τυπωθήτω) «VUBON Α
TIRER» (έθεωρήθητυπωθήτω) οιωνδήποτε άλλων αναλόγων, ανα
φερομένων είς τήν έκτέλεσιν του έργου. Έν περιπτώσει ελλείψεως
χώρου, αί προσθήκαι δύνανται νά γίνωνται έπι είδικών φύλλων.
(θ) "Επί τών καταλόγων τρεχουσών τιμών, προσφορών αγγελιών, τιμών
χρηματιστηρίου καΐ εμπορευμάτων, επί τών εμπορικών εγκυκλίων καΐ
προγραμμάτων : ψηφίων και οίωνδήποτε άλλων σημειώσεων παριστωσών
συστατικά στοιχεία τών τιμών.
(ι) ΈπΙ τών είδοποιήσεων μεταβολής διευθύνσεως : της παλαιάς και της νέας
διευθύνσεως ώς καί της ημερομηνίας της μεταβολής.
5. "Επιτρέπεται τέλος ή έπισύναψις:
(α) Είς πάντα τά έντυπα: δελταρίου, φακέλλου ή ταινίας με έντυπον τήν
διεύθυνσιν τοΟ άποστολέως του αντικειμένου. ΤαΟτα δύνανται νά προ
πληρώνωνται, διά τήν έπιστροφήν διά γραμματοσήμων της Χώρας προ
ορισμοΰ τοΟ αντικειμένου.
(β) ΕΙς τά έντυπα λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά προϊόντα: τοΟ ανοικτού τιμο
λογίου τοΟ αναφερομένου είς τό αποστελλόμενο ν άντικείμενον, περιο
ριζόμενου είς τάς άπαρτιζούσας αυτό έγγραφάς ώς και εντύπου διά τήν
καταβολήν, φέροντος τυπωμένην ένδειξιν τρέχοντος τινός ταχυδρομικού
λογαριασμού ή έντυπον διά ταχυδρομικήν έπιταγήν τής διεθνούς υπη
ρεσίας της Χώρας προορισμού του αντικειμένου, έπι τοϋ οποίου επι
τρέπεται ωσαύτως, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων
'Υπηρεσιών, ή αναγραφή τοΰ καταβλητέου ποσοΰ και τής διευθύνσεως
τοΰ παραλήπτου τής επιταγής.
(γ) Εϊς τάς εφημερίδας μόδας: τών άποκοπτομένων σχεδίων τών αποτε
λούντων, συμφώνως προς τάς έπ' αυτών άναγραφομένας ενδείξεις, εν
σύνολον μετά τοΰ αντιτύπου εντός τοΰ οποίου αποστέλλονται.
ΑΡΘΡΟΝ 129
"Εντυπα υπό τύπον δελταρίων
Ι. Τά έντυπα τά έχοντα τό σχήμα, τήν σύστασιν και τάς διαστάσεις ταχυδρο
μικού δελταρίου δύνανται ν* άποστέλλωνται άπερνκαλύπτως άνευ ταινίας ή
φακέλλου. Ό αυτός τρόπος αποστολής είναι δεκτός διά τά έντυπα τά διπλουμενα
κατά τρόπον ώστε νά μή δύνανται ν' άναδιπλώνωνται κατά τήν μεταφοράν.
2. Τό δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τής πρόσθιας δψεως τών ύπό τύπον δελταρίου
αποστελλομένων έντυπων, περιλαμβανομένων τών απολαυόντων ήλαττωμένου
τέλους εικονογραφημένων δελταρίων, προορίζεται διά τήν διεύθυνσιν τοϋ παρα
λήπτου και διά τάς υπηρεσιακός ενδείξεις ή έτικέττας.
ΑΡΘΡΟΝ 130
'Ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών
Δύνανται ν* άποστέλλωνται ώς ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών
αί διά τής ειδικής γραφής γεγραμμέναι έπιστολαί, αί κατατιθέμενοι άνοικταΐ καί
αί τυπογραφικά! πλάκες αί φέρουσαι τά σημεία τής γραφής ταύτης. ΤοΟτ* αυτό
ισχύει καί διά τάς ηχητικός έγγραφάς καί διά τόν εΐδικόν χάρτην έψ' δσον προορί
ζονται αποκλειστικώς διά χρήσιν τών τυφλών, ύπό τόν δρον όπως άποστέλλωνται
εκ μέρους επισήμως ανεγνωρισμένου ιδρύματος διά τυφλούς ή άπευθύνωνται
εϊς τοιούτον ίδρυμα.
ΑΡΘΡΟΝ 131
Δείγματα εμπορευμάτων
Ι. Τό «δείγμα» (EC HANTITXON) είναι δείγμα ή τεμάχιον εμπορεύματος
δπερ, προσφερόμενον δωρεάν, σκοπόν έχει νά καταστήση γνωστόν τό εμπόρευμα
τούτο καί τήν ποιότητα του έπί σκοπώ πωλήσεως και δπερ δεν προορίζεται δΥ
άνταλλαγήν μετά τίνος τρίτου έναντι οιασδήποτε πληρωμής. Τό τελευταϊον τούτο
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χαρακτηριστικόν δέον νά έττιβεβαιοΰται διά της ενδείξεως «SPEC IMEN» ή
«ΕΟΗΑΝΤΙΙ.ί,ΟΝ GRATITT» (Δείγμα δωρεάν) ή τήν άντίστοιχόν της εν
δειξιν είς γλώσσαν γνωστήν εν τη Χώρα προορισμού, αναγραφομένης κατά τρόπον
άνεξίτηλον έττ' αύτοΟ τούτου τοΰ αντικειμένου ή επί τοϋ περί καλύμματος, οσάκις
το τελευταΐον τοϋτο αποτελεί άναπόσπαστον μέρος τοϋ αντικειμένου. Ή ένδειξις
αϋτη δέον ωσαύτως ν' αναγράφεται και έπι της επιγραφής τοΰ αντικειμένου.
Έν περιπτώσει αμφιβολίας, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία καταγωγής δύναται νά
ζήτηση δπως το άντικείμενον άλλοιωθή κατά.τοιούτον τρόπον ώστε νά μή προ
σφέρεται πλέον προς κανονική ν πώλησιν.
2. Γίνονται δεκτά ύπό τό τιμολόγιον των δειγμάτων εμπορευμάτων τά σωλη
νάρια όρροϋ ή εμβολίου καΐ τά δυσκόλως έξευρισκόμενα φάρμακα επειγούσης
ανάγκης. Πάντως, τά αντικείμενα ταϋτα δεν δύνανται νά άποστέλλωνται δι*
εμπορικούς σκοπούς είμή μόνον έάν άποστέλλωνται προς γενικόν συμφέρον υπό
των επισήμως ανεγνωρισμένων εργαστηρίων ή ιδρυμάτων. Ή συσκευασία των
δέον νά είναι σύμφωνος προς τάς διατάξεις των άρθρων 119 καΐ 122.
ΑΡΘΡΟΝ 132
Δείγματα εμπορευμάτων.
"Επιτρεπόμενοι σημειώσεις
Επιτρέπεται νά σημειοΰνται έπί τοΰ εξωτερικού ή επί του εσωτερικού των
αντικειμένων των δειγμάτων εμπορευμάτων καΐ, έν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει,
έπ' αυτοΰ τούτου του δείγματος ή έπι είδικοΰ φύλλου, ή διεύθυνσις του παραλήπτου
καΐ τοΰ άποστολέως μετά των έν χρήσει είς τό έμπόριον ενδείξεων, σήμα τι εργο
στασίου ή έμπορου, αναφορά έπι ανταλλαγείσης μεταξύ του άποστολέως καΐ του
παραλήπτου αλληλογραφίας, συνοπτική ενδειξις σχετική προς τόν εργοστασι
άρχη ν ή τόν προμηθευτή ν τοϋ εμπορεύματος ή άφορώσα τό πρόσωπον δι* δ προ
ορίζεται τό δείγμα, ώς και αύξοντες αριθμοί ή αριθμοί μητρώου, τιμαΐ καΐ
οίαιδήποτε αλλαι σημειώσεις παριστώσαι συστατικά στοιχεία των τιμών, ενδείξεις
σχετικαΐ προς τό βάρος, τήν μέτρησιν και τάς διαστάσεις ώς και τήν διαθέσιμον
ποσότητα και έκεΐναι άΐτινες^ είναι άναγκαΐαι προς καθορισμόν της προελεύσεως
καΐ τής φύσεως τοΰ εμπορεύματος.
ΑΡΘΡΟΝ 133
Μικροδέματα
Ι. Τά μικροδέματα δέον νά φέρουν έπι της πρόσθιας όψεως, διά λίαν εμφανών
χαρακτήρων, τήν ενδειξιν ;<ΡΕΤΙΤ PAQUET» (Μικρόδεμα) ή τήν άντίστοιχόν
της εις γλώσσαν γνωστήν έν τη Χώρα προορισμού.
2. 'Επιτρέπεται ή είς αυτά έγκλεισις ανοικτού τιμολογίου, περιωρισμένου είς
τάς συστατικός αύτοΰ έγγραφος, ώς καΐ άπλοΰ αντιγράφου της επιγραφής του
αντικειμένου μετ* ενδείξεως της διευθύνσεως του άποστολέως.
3. Τό όνοματεπώνυμον καΐ ή διεύθυνσις τοϋ άποστολέως δέον νά άναγρά
φωνται έπί του εξωτερικού των αντικειμένων.
ΑΡΘΡΟΝ 134
ΦωνοεπιστολαΙ
Ι. Δύνανται ν' άποστέλλωνται ώς φωνοεπιστολαί, oi φωνογραφικοί δίσκοι,
αίταινίαι,τά σύρματα ή £τερα δμοια υλικά περιλαμβάνοντα, ή μή, ηχητική ν έγγραφη ν.
"Ο άποστολεύς δέον νά αναγραφή, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, έπί τής πρόσ
θιας δψεως τοΰ αντικειμένου, πλην τών συνήθων ενδείξεων, τήν λέξιν «PHONO
POST» (Φωνοεπιστολή).
2. 'Επιτρέπεται ή εντός τοΰ αντικειμένου έγκλεισις, εις μίαν ή πλείονας γλώσ
σας, έντυπου σημειώσεως σχετικής προς τόν τρόπον ηχητικής μεταδόσεως τοΰ
ηχογραφημένου κειμένου, ώς καί, καταλλήλως προφυλαγμένων, τών διά τήν ήχη
τικήν μεταδοσιν τοΟ ηχογραφημένου κειμένου χρησιμοποιηθησομένων βελονών.
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ΑΡΘΡΟΝ 135
Συνένωσις αντικειμένων διαφόρων κατηγοριών είς £ν μόνον άντικείμενον
Ι. Δύνανται νά συνενώνται είς εν μόνον άντικείμενον τά έντυπα καΐ τα δείγματα
εμπορευμάτων, ύπό τόν δρον δπως :
(α) Τό συνολικόν βάρος μή ύπερβαίνη τά 3 χιλιόγραμμα κατά άντικείμενον
καΐ τό βάρος των δειγμάτων εμπορευμάτων μή ύπερβαίνη τά 500 γραμ
μάρια.
(β) Αί διαστάσεις τοϋ αντικειμένου μή υπερβαίνουν έκείνας των επιστολών.
(γ) Τό καταβαλλόμενον τέλος ισούται τουλάχιστον προς τό ελάχιστον τέλος
τών δειγμάτων εμπορευμάτων.
(S) 'Εάν τό άντικείμενον περιέχη έντυπα επί ήλαττωμένω τέλει, τά έντυπα
ταύτα υπόκεινται έν τούτοις είς τό έφαρμοζόμενον διό τό ύπόλοιπον
περιεχόμενον τέλος.
2. 'Οσάκις συνενοΰνται εντός ενός καΐ τοΟ αύτοΰ ταχυδρομικού αντικειμένου
αντικείμενα υπαγόμενα είς διάφορα τέλη, τό έφαρμοστέον είς τό ταχυδρομικόν
άντικείμενον τέλος διά τό συνολικόν βάρος του, ΙσοΟται προς τό τέλος τής κατη
γορίας ταχυδρομικών αντικειμένων της οποίας τό τιμολόγιον εϊναι τό ΰψηλότερον.
3. Ή συσκευασία καΐ τό περικάλυμμα τών έν τη παραγράφω Ι αναφερομένων
αντικειμένων, διέπονται ύπό τών άρθρων 119 καΐ 122.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
:,,'>r, :,*,;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 136
Συστημένα αντικείμενα
Ι. Τά συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν είς τήν προσθίαν όψιν, διά λίαν
εμφανών χαρακτήρων, τήν επικεφαλίδα «REC OMMANDE» (Συστημένον), συνο
δεύομένην, περιπτώσεως τυχούσης, δι* αναλόγου ενδείξεως είς τήν γλώσσαν
της Χώρας καταγωγής.
2. Πλην τών κατωτέρω εξαιρέσεων, ουδείς ειδικός δρος σχήματος, σφραγί
σεως ή συντάξεως της διευθύνσεως απαιτείται διά τά αντικείμενα ταύτα.
3. Τά αντικείμενα ατινα φέρουν διεύθυνσιν γεγραμμένην διά μολυβδίδος ή
συνισταμένην έξ αρχικών δέν γίνονται δεκτά έπί συστάσει. *Εν τούτοις, ή διεύ
θυνσις τών αντικειμένων, πλην εκείνων ατινα αποστέλλονται εντός φακέλλου μετά
διαφανούς πλαισίου, δύναται νά είναι γεγραμμένη διά μολυβδίδος μελάνης.
4. Τά συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν είς τήν άριστεράν γωνίαν της
επιγραφής, έτικέτταν όμοίαν προς τό συνημμένον υπόδειγμα C . 'Επιτρέπεται,
έν τούτοις, είς τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών οποίων οί εσωτερικοί κανονισμοί
αντίκεινται έπί τοϋ παρόντος είς τήν χρησιμοποίησιν τών έτικεττών, δπως ανα
στείλουν τήν έναρξιν εκτελέσεως τοΰ μέτρου τούτου καΐ δπως χρησιμοποιούν
διά τόν χαρακτηρισμόν τών συστημένων αντικειμένων σήμαντρον άποτυπώνον
ευκρινώς τάς ενδείξεις τής έτικέττας C .4.
5. ΑΙ Ταχυδρομικοί "Υπηρεσίαι αΐτινες έχουν υίοθετήσει έν τη εσωτερική των
υπηρεσία τό σύστημα τής χρησιμοποιήσεως μηχανικών μέσων κατά τήν παρα
■ λαβ^ν τών συστημένων αντικειμένων, δύνανται, αντί τής χρησιμοποιήσεως τής
■:έν;παραγράφω 4 προβλεπομένης έτικέττας C .4, Λ/ά: εκτυπώνουν^.'^*: ευθεία^ έπί
;τών.έν λόγω αντικειμένων» προς τήν πλεμράν τής έττιγράφή^, τάς ΰπηρεάιά^άς
'ενδείξεις ή νά επικολλούν, £πΙ τοϋ Ιδίου σημείου, ταίνίαν φέρουσάν τάς Ιδίας εν
δείξεις.
6. Ουδείς αΟξων αριθμός δέον ν ' αναγράφεται έπί τής προσθίας δψεως τών
συστημένων αντικειμένων υπό τών ενδιαμέσων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
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ΑΡΘΡΟΝ 137
Αποδείξεις παραλαβής
Ι. Τά αντικείμενα των οποίων ό άποστολεύς ζητεί άττόδειξιν παραλαβής δέον
να φέρουν, έπι τής πρόσθιας όψεως, δια χαρακτήρων λίαν εμφανών, τήν ένδειξιν
«AVIS DE REC EPTION» (Άπόδειξις παραλαβής) ή το αποτύπωμα τοϋ σ ή 
μαντρου «A.R.» συμπληρούμενα ύπό τής ενδείξεως «PAR AVION» ( Α ε ρ ο π ο 
ρικώς) οσάκις ό άποστολεύς ζητεί τήν χρησιμοποίησιν τής αεροπορικής όδοΰ.
Ό άποστολεύς δέον δ π ω ς αναγραφή είς το έξωτερικόν τόΰ αντικειμένου διά λατι
νικών χαρακτήρων το όνοματεπώνυμόν του και τήν διεύθυνσίν του.
2. Τά εν τή παραγράφω Ι αναφερόμενα αντικείμενα συνοδεύονται ύπό εντύπου
στερεότητος όμοιας προς έκείνην ενός ταχυδρομικού δελταρίου, χρώματος ανοι
κτού ερυθρού, ομοίου π ρ ο ς το συνημμένον υπόδειγμα C .5. Μετά τήν ύπό τοΰ
άποστολέως άναγραφήν τοΰ ονοματεπωνύμου του καΐ τής διευθύνσεως του διά
λατινικών χαρακτήρων είς τήν προσθίαν όψιν τοϋ εντύπου και ουχί διά συνήθους
μολυβδίδος, το εντυπον συμπληροΰται ύπό τοΰ γραφείου καταγωγής ή ύπό παντός
άλλου γραφείου υποδεικνυομένου ύπό τής Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας αποστολής
και προσαρτάται είς το άντικείμενον έξωτερικώς και κατά τρόπον στερεόν. Έάν
το εντυπον δεν περιέλθη είς τό γραφεΐον προορισμού, τοΰτο συντάσσει οίκοθεν
νέαν άπόδειξιν παραλαβής.
3. Ό σ ά κ ι ς ό άποστολεύς ζητεί τήν έπιστροφήν τής αποδείξεως παραλαβής
αεροπορικώς, ή πρόσθια όψις τοϋ εντύπου C .5 δέον νά φέρη, διά χαρακτήρων λίαν
εμφανών, τήν ένδειξιν «RENVOI PAR AVION» (επιστροφή αεροπορικώς). Έ π ι
πλέον επιτίθεται έπι τοΰ εντύπου αποτύπωμα ή έτικέττα «PAR AVION» ( Α ε ρ ο 
πορικώς) χρώματος κυανοΰ. Τό ύπό τοΰ άποστολέως καταβαλλόμενον πρόσθετον
τέλος διά τήν διά τής αεροπορικής όδοΰ έπιστροφήν τής αποδείξεως παραλαβής
και ούτινος τό ποσόν υπολογίζεται βάσει τοϋ βάρους τοϋ έντυπου, παρίσταται
έπι τοϋ αντικειμένου μετά τών λοιπών τελών.
τό

4. Κατά τον ύπολογισμόν τοϋ τέλους προπληρωμής, δεν λαμβάνεται ύπ* όψιν
βάρος τοϋ εντύπου τής αποδείξεως παραλαβής.

5. Τό γραφεΐον προορισμού επιστρέφει τό εντυπον C .5, δ ε ό ν τ ω ς συμπεπλη
ρωμένον, άπερικαλύπτως και ατελώς, εϊς τήν ύπό τοϋ άποστολέως άναγραφομένην
διεύθυνσίν. Ή επιστροφή αϋτη ενεργείται διά τοϋ επομένου αεροπορικού ταχυ
δρομείου έάν ό άποστολεύς έπλήρωσε τά σχετικά ττρός τοΰτο τέλη.
6. Ό σ ά κ ι ς ό άποστολεύς αναζητεί άπόδειξιν παραλαβής μή περιελθοΰσαν
εις αυτόν εντός ευλόγου προθεσμίας ένεργοΰνται τά ύπό τοϋ άρθρου 138 προβλε
πόμενα. Τό γραφεΐον καταγωγής αναγράφει έπι κεφαλής τοϋ εντύπου C .5 τήν
ένδειξιν «DUPL1C ATA DE L' AVIS D E R E C E P T I O N , ETC .» (Άντίγραφον
τής αποδείξεως παραλαβής κ.λ.π.). ·

'Αποδείξεις

παραλαβής

ΑΡΘΡΟΝ 138
ζητούμενοι μεταγενεστέρως

τής

καταθέσεως

Ι. Ό σ ά κ ι ς ό άποστολεύς ζητεί άπόδειξιν παραλαβής μεταγενεστέρως τής
καταθέσεως ιού άντικειμ'νου, τό γραφεΐον καταγωγής συμπληροΐ εντυπον ( \ 5 ,
επί τής πρόσθιας όψεως τοΰ οποίου ό ενδιαφερόμενος αναγράφει προηγουμένως
τό όνοματεπώνυμόν του και τήν διεύθυνσίν του διά λατινικών χαρακτήρων.
2. Αί δυνάμει τοϋ άρθρου 150 υίοθετηθεΐσαι ύπό τ ώ ν Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
ίδιαίτεραι διατάξεις διά τήν διαβίβασιν τών αιτήσεων αναζητήσεως συστημένων
αντικειμένων, εφαρμόζονται και έπι τών διατυπουμένων μεταγενεστέρως τής
καταθέσεως αιτήσεων αποδείξεως παραλαβής.
3. Τό εντυπον ( . 5 προσαρτάται εις αΐτησιν αναζητήσεως C .9 άναφερομένην
εν άρθρω 150. Ή αίτησις αϋτη ή οποία δέον νά φέρη γραμματόσημον ή τήν Εν
δειξιν τοΰ εισπραχθέντος τέλους υποβάλλεται είς τήν ύπό τοϋ εν λ ό γ ω άρθρου 150
οριζομένην διαχείρισιν. Τό εντυπον C .5 παραμένει προσηρτημένον είς τήν αΐτησιν
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εκτός έάν το άντικείμενον διενεμήθη κανονικώς, όποτε το γραφεΐον προορισμού
αποσπά το εντυπον τοϋτο διά νά τό έπιστρέψη κατά τόν έναρθρω 137, παρ. 5 δριζό
μενον τρόπον. Έν περιπτώσει αιτήσεως περί επιστροφής τής αποδείξεως παρα
λαβής διά τής αεροπορικής όδοϋ, τό εντυπον C .5 υποβάλλεται είς τήν ύπό τοΰ
άρθρου 137, παραγράφων 3 καΐ 5, προβλεπομένην διαχείρισιν. Τό ύπό του άπο
στολέως καταβαλλόμενον τέλος διά τήν διά τής αεροπορικής όδοϋ έπιστροφήν
τής αποδείξεως παραλαβής δέον νά παρίσταται έπί τοΰ εντύπου C .9.
4. Τό γραφεΐον προορισμού δπερ ελαβεν αΐτησιν τηλεγραφικώς, συντάσσει
., οίκοθεν άπόδειξιν παραλαβής..
·

ΑΡΘΡΟΝ 139

' 
Έπίδοσις ίδίαις χερσίν
Τά προς έπίδοσιν ίδίαις χερσί συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν, επί της
πρόσθιας όψεως, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών, την Ενδειξιν «A REMETTRE
ΕΝ MAIN PROPRE» (έπιδοτέον ίδίαις χερσίν) ή τήν άντίστοιχον ένδειξιν
είς γλώσσαν γνωστή ν έν τη Χώρα προορισμού.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ν ΚΑΙ ΚΑΤΑ Τ Η Ν ΑΦΙΞΙΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ Ο Ν Ο Ν
^

f

w

*

,

ΑΡΘΡΟΝ 140.

Σφράγισις διά τοΰ χρονολογικού σήμαντρου
Ι. Τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου σφραγίζονται είς τήν προσ
θίαν όψιν υπό τοΰ γραφείου καταγωγής διά σήμαντρου τοΰ οποίου τό αποτύπωμα
δεικνύει διά λατινικών χαρακτήρων, τόν τόπον καταγωγής και τήν ήμερομηνίαν
καταθέσεως είς τό ταχυδρομεΐον. Δύναται νά προστίθεται αντίστοιχος ενδειξις
διά χαρακτήρων τής γλώσσης τής Χώρας καταγωγής. Εϊς ας πόλεις.είναι έγκα
. τεστημένα πλείοναταχυδρομικά γραφεία, τό σήμαντρον δέον νά δεικνύη. ποίον
είναι τό γραφεΐον καταθέσεως.
2. Ή έπίθεσις τοΰ έν τη παραγράφω Ι προβλεπομένου σήμαντρου δέν είναι 
υποχρεωτική :
(α) διά τά προπληρωμένα δι* αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής αντι
κείμενα, έάν ή ένδειξις του τόπου καταγωγής καΐ τής ημερομηνίας κατα
θέσεως είς τό ταχυδρομεΐον εμφαίνεται επί τών αποτυπωμάτων τούτων.
(β) διά τά αντικείμενα τά προπληρωμένα δι* εκτυπώσεων τυπογραφικού
πιεστηρίου ή δι* άλλου τινός τρόπου εκτυπώσεως.
(γ) διά τά έπί ήλαττωμένω τέλει μή συστημένα αντικείμενα, υπό τόν δρον
δπως αναγράφεται έπί τών αντικειμένων τούτων ό τόπος καταγωγής.
3. Πάντα τά άγκυρα διά τήν προπληρωμήν γραμματόσημα δέον νά σφραγί
ζω νται.
4. 'Εξαιρουμένης τής περιπτώσεως καθ* ην αϊ Ταχυδρομικοί "Υπηρεσίαι Εχουν
καθιερώσει τήν δι* ειδικού τίνος μονογράμματος άκύρωσιν, τά έκ παραδρομής
ή παραλείψεως έν τη" υπηρεσία καταγωγής μή διαγραφέντα γραμματόσημα δέον
νά διαγράφωνται δι' έντονου γραμμής χαρασσομένης διά μελάνης ή δι* ανεξίτηλου
μολυβδίδος υπό τοΰ γραφείου δπερ διαπιστοΐ τήν άνωμαλίαν. Τά γραμματόσημα
ταΟτα έν ουδεμία περιπτώσει σφραγίζονται διά τοΰ χρονολογικού σήμαντρου.
5. Τά εσφαλμένως κατευθυνόμενα αντικείμενα πλην τών έπί ήλαττωμένω τέλει
μή συστημένων τοιούτων δέον νά σφραγίζωνται διά τοΰ αποτυπώματος τοΟ χρο
νολογικοΰ σήμαντρου τοΰ γραφείου είς δ εσφαλμένως περιήλθον. Ή ΰποχρέωσις
αΟτη βαρύνει ού μόνον τά εδραία γραφεία, άλλα καΐ τά κινητά τοιαύτα, έν τω
μέτρω τοΰ δυνατού. Τό αποτύπωμα δέον νά τίθεται έπί τής οπίσθιας δψεως τών
αντικειμένων οσάκις πρόκειται περί επιστολών, καΐ έπί τής προσθίας δψεως οσάκις
πρόκειται περί ταχυδρομικών δελταρίων.
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6. Ή σφράγισις τών έττΐ των πλοίων κατατιθεμένων αντικειμένων δέον νά
ένεργήται ύπό τοΰ ταχυδρομικού υπαλλήλου ή υπό του αξιωματικού τοϋ πλοίου
τοϋ επιφορτισμένου μέ τήν ύπηρεσίαν ταύτην, ή, ελλείψει τούτων, ΰπό τοΰ ταχυ
δρομικού γραφείου τοϋ λιμένος προσεγγίσεως εις δ τά αντικείμενα ταϋτα παρα
δίδονται άπερικαλύπτως. Έν τη περιπτώσει ταύτη, το γραφεΐον τά σφραγίζει
διά τοΟ χρονολογικού του σήμαντρου καΐ επιθέτει είς αυτά τήν ένδειξιν «NAVIRE»
(πλοΐον) «PAQUEBOT» (Έπιβατηγόν) ή οιανδήποτε δλλην άνάλογον.
7. Το γραφεΐον προορισμού ταχυδρομικού δελταρίου μετ' απαντήσεως πληρω
μένης δύναται νά έπιθέτη το χρονολογικόν του σήμαντρον προς τήν άριστεράν^
πλευράν της πρόσθιας δψεως τοϋ μέρους «REPONSE» (Άπάντησις).
ΑΡΘΡΟΝ 141
'::
Κατεπείγοντα αντικείμενα
'Επί τών κατεπειγόντως έπιδοτέων αντικειμένων τίθεται, παραπλεύρως της
ενδείξεως τοΰ τόπου προορισμού, έντυπος έτικέττα χρώματος ανοικτού ερυθρού
φέρουσα, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών, τήν ένδειξιν «EXPRES» (Κατεπείγον).
'Ελλείψει έτικέττας, δέον νά αναγράφεται κατά τρόπον λίαν εμφανή διά .κεφαλαίων,
διά ερυθράς μελάνης ή διά μολυβδίδος ερυθρού χρώματος, ή λέξις «EXPRES»
(Κατεπείγον).
ΑΡΘΡΟΝ 142
'Αντικείμενα ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα
Ι. Τά αντικείμενα διά τά όποια δέον νά είσπραχθή τέλος μεταγενεστέρως της
καταθέσεως, είτε παρά τοΰ παραλήπτου, είτε παρά τοΰ άποστολέως οσάκις
πρόκειται περί ανεπίδοτων αντικειμένων, σφραγίζονται διά τοΰ σήμαντρου Τ
(ΤΑΧΕ A PAYER) (είσπρακτέον τέλος) είς τό μέσον τοϋ άνω μέρους της πρόσθιας
δψεως. Παραπλεύρως τοϋ αποτυπώματος τοϋ σήμαντρου τούτου, ή Ταχυδρο
μική Υπηρεσία καταγωγής αναγράφει λίαν εύαναγνώστως, είς τό νόμισμα τής
Χώρας της, τό διπλάσιον ή τό άπλοϋν, αναλόγως τής περιπτώσεως ποσόν τής
έλλειπούσης προπληρωμής καί, ύπό κλασματικήν γραμμήν, τό τέλος αυτής τό
Ισχύον διά τήν πρώτην μονάδα βάρους τών επιστολών.
2. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής ή επιστροφής, ή έπίθεσις τοΰ
σήμαντρου Τ ώς και ή ένδειξις, συμφώνως προς τήν παράγραφον Ι, τών ποσών
ύπό μορφήν κλάσματος, ενεργούνται ύπό τής περαιτέρω άποστελλούσης Ταχυ
δρομικής Υπηρεσίας. Έν τούτοις, εάν πρόκειται περί αντικειμένων προερχομένων
εκ Χωρών αΐτινες εφαρμόζουν ήλαττωμένα τέλη είς τάς σχέσεις των μετά τής
άποστελλούσης περαιτέρω Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ανήκει εις τήν Ταχυδρο
μικήν Ύπηρεσίαν ήτις, ενεργεί τήν διανομήν, ό καθορισμός τοΰ ποσοϋ τής
έλλειπούσης προπληρωμής.
3. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής διανομής επιβαρύνει τά αντικείμενα διά
τοΰ εισπρακτέου τέλους. Αϋτη καθορίζει τό τέλος τοΰτο πολλαπλασιάζουσα
τό κλάσμα τό προκύπτον εκ τών έν παραγράφω Ι αναφερομένων δεδομένων, επί
τό ποσόν, έν τω Ίδίω αυτής νομίσματι, τοΰ τέλους τοϋ εφαρμοζομένου επί τής
πρώτης μονάδος βάρους τών επιστολών εξωτερικού.
4. Παν άντικείμενον μή φέρον τό αποτύπωμα του σήμαντρου Τ θεωρείται ώς
προσηκόντως προπληρωμένον, ή δε διαχείρισις αΰτοΰ εΤναι ανάλογος, πλην
προφανούς σφάλματος.
5. 'Εάν τό έν παραγράφω Ι προβλεπόμενον κλάσμα δεν άνεγράφη παραπλεύρως
τοΰ σήμαντρου Τ ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας καταγωγής ή ύπό τής άπο
στελλούσης περαιτέρω Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έν περιπτώσει μή επιδόσεως,
ή Ταχυδρομική Υπηρεσία προορισμού δικαιούται δπως διανείμη τό ανεπαρκώς
προπληρωμένον άντικείμενον άνευ εισπράξεως τέλους.
6. Δέν λαμβάνονται ύπ' δψιν τά μή έγκυρα διά τήν προπληρωμήν γραμματό
σημα καί αποτυπώματα προπληρωμής. Έν τη περιπτώσει ταύτη τίθεται ό αριθμός
μηδέν (0) παραπλεύρως τών γραμματοσήμων ή τών αποτυπωμάτων τούτων άτινα
δέον νά πλαισίου νται διά μολυβδίδος.
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ΑΡΘΡΟΝ 143
'Επιστροφή τών δελτίων προπληρωμής (Μέρος Α).
Άνάληψις τών τελών και τών δικαιωμάτων
Ι. Μετά τήν εϊς τόν παραλήπτην έπίδοσιν τινός ελευθέρου τελών καΐ δικαιω
μάτων, το γραφεΐον δπερ προκατέβαλε τά τελωνειακά ή άλλα έξοδα διά λογαριασμόν
τοϋ άποστολέως συμπληροΐ είς δ,τι τό άφορα, τή παρεμβολή χημικού χάρτου,
τάς ενδείξεις αΐτινες αναγράφονται επί τής οπίσθιας όψεως τών μερών Α καΐ Β
τοϋ δελτίου προπληρωμής. Διαβιβάζει είς τό γραφεΐον καταγωγής τοϋ άντικει
μένου τό μέρος Α συνοδευόμενον υπό τών δικαιολογητικών στοιχείων. Ή
διαβίβασις αϋτη γίνεται εντός κλειστού φακέλλου, άνευ ενδείξεως τοϋ περιεχομένου.
Τό μέρος Β φυλάσσεται υπό τής Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας προορισμού τοϋ
αντικειμένου εν όψει του εκκαθαριστικού λογαριασμού μετά τής όφειλέτιδος
Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας.
2. Έν τούτοις, έκαστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία δικαιούται όπως ενεργή διά
γραφείων ειδικώς καθοριζομένων, τήν έπιστροφήν τοΰ μέρους Α τών βεβαρημένων
δι* εξόδων δελτίων προπληρωμής καΐ δπως ζητή ίνα τό μέρος τούτο διαβιβάζεται
εϊς εν καθωρισμένον γραφεΐον.
3. Τό όνομα τοΰ γραφείου είς δ δέον νά επιστρέφεται τό μέρος Α τών δελτίων
προπληρωμής αναγράφεται είς πάσας τάς περιπτώσεις, υπό τοΰ γραφείου αποστολής
τοΰ αντικειμένου επί τής πρόσθιας όψεως του μέρους τούτου.
4. 'Οσάκις άντικείμενον φέρον τήν ένδειξιν « FRANC DE TAXES ΕΤ DE
DROITS » (Ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων) περιέρχεται είς τήν ύπηρεσίαν
προορισμού άνευ δελτίου προπληρωμής, τό έπιφορτισμένον διά τόν έκτελωνισμόν
γραφεΐον συντάσσει άντίγραφον τοΰ δελτίου. "Επί τών μερών Α καί Β τοΰ δελτίου
τούτου σημειοΐ τό όνομα τής Χώρας καταγωγής καί, κατά τό δυνατόν, τήν ήμερο
μηνίαν τής καταθέσεως τοΰ αντικειμένου.
5. Όσάκις τό δελτίον προπληρωμής άπόλλυται, μετά τήν έπίδοσιν τοΰ αντικει
μένου, συντάσσεται άντίγραφον ύπό τους αυτούς όρους.
6. *Τά μέρη Α καί Β τών δελτίων προπληρωμής τών άφορώντων τά αντικείμενα
άτινα δι*, οίονδήποτε λόγον επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν δέον νά άκυρώνται
μερίμνη τής Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας προορισμού.
7. "Αμα τή λήψει τοΰ μέρους Α τοΰ δελτίου προπληρωμής έμφαίνοντος τά υπό
τής υπηρεσίας προορισμού καταβληθέντα έξοδα, ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία
καταγωγής μετατρέπει τό ποσόν τών εξόδων τούτων είς τό ίδιον αυτής νόμισμα
βάσει τιμής ήτις δέν δύναται νά είναι ανωτέρα τής τιμής τής καθωρισμένης διά
τήν εκδοσιν τών ταχυδρομικών επιταγών προορισμού τής ανταποκρινόμενης
Χώρας. Τό αποτέλεσμα τής μετατροπής αναγράφεται επί τοΰ σώματος τοΰ έντυπου
καί έπί τοΰ παραπλεύρου αποκόμματος. Μετά τήν εΐσπραξιν του ποσού τών
εξόδων, τό επί τούτω ΰποδειχθέν γραφεΐον επιδίδει είς τόν αποστολέα τό απόκομμα
τοΰ δελτίου καί, περιπτώσεως τυχούσης, τά δικαιολογητικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟΝ 144
'Αντικείμενα αποστελλόμενα περαιτέρω
Ι. Τά αντικείμενα τά απευθυνόμενα προς παραλήπτας Εχοντας μεταβάλει
διαμονήν θεωρούνται ως απευθυνόμενα άπ' ευθείας έκ τοΰ τόπου καταγωγής είς
τόν τόπον τοΰ νέου προορισμού.
2. Τά ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα διά τήν πρώτην αυτών διαδρομή ν
αντικείμενα επιβαρύνονται διά τοΰ τέλους δπερ θά έφηρμόζετο είς αυτά έάν
άπηυθύνοντο άπ" ευθείας έκ τοΰ σημείου καταγωγής εις τόν τόπον τοΰ νέου
προορισμού.
3. Τά κανονικώς προπληρωμένα αντικείμενα διά τήν πρώτην διαδρομήν των,
τών οποίων τό συμπληρωματικό ν τέλος διά τήν μεταγενεστέραν διαδρομήν δέν
κατεβλήθη προ τής περαιτέρω αποστολής των, επιβαρύνονται διά τοΟ έν αρθρω 22,

762
παραγράφω Ι. της Συμβάσεως προβλεπομένου τέλους, τούτου καθοριζομένου,
πάντως, συναρτήσει του άπλοϋ ποσοϋ της διαφοράς μεταξύ τοϋ ήδη καταβληθέντος
τέλους προπληρωμής και εκείνου δπερ ήθελεν είσπραχθή έάν τά αντικείμενα εΐχον
άποσταλή αρχικώς είς τον νέον τόπον προορισμού των. Ή Ιδία διαδικασία
εφαρμόζεται και είς τά περαιτέρω αποστελλόμενα διά τής αεροπορικής όδοΟ
αντικείμενα είς δ,τι άφορα τό πρόσθετον άεροπορικόν τέλος διά τήν μεταγενεστέραν
διαδρομήν.
4. Τά αντικείμενα τά απευθυνόμενα αρχικώς είς τό έσωτερικόν Χώρας τινός
καί δεόντως προπληρωμένα κατά τους εσωτερικούς κανονισμούς, θεωρούνται
ώς αντικείμενα κανονικώς προπληρωμένα διά τήν πρώτην διαδρομήν των.
5. Τά αντικείμενα τά κυκλοφορήσαντα αρχικώς ύπό ταχυδρομικήν άτέλειαν
είς τό έσωτερικόν Χώρας τινός, επιβαρύνονται διά του εν ίίρθρω 22, παραγράφω Ι,
τής Συμβάσεως, προβλεπομένου τέλους, τούτου καθοριζομένου, πάντως, συναρ
τήσει τοΟ άπλοϋ ποσοϋ τοϋ τέλους προπληρωμής δπερ θά έδει καταβληθή έάν
τά αντικείμενα ταϋτα εΐχον άπ* ευθείας διαβιβασθή έκ τοϋ σημείου καταγωγής
είς τόν τόπον τοϋ νέου προορισμού.
6. Κατά τήν περαιτέρω άποστολήν, τό περαιτέρω άποστέλλον γραφεΐον επιθέτει
τό χρονολογικόν του σήμαντρον έπί τής πρόσθιας δψεως τών εχόντων σχήμα
δελταρίου αντικειμένων και επί τής όπισθίας δψεως τών αντικειμένων πασών τών
λοιπών κατηγοριών.
7. Τά συνήθη ή συστημένα αντικείμενα άτινα επιστρέφονται είς τους αποστολείς
προς συμπλήρωσιν ή διόρθωσιν τής διευθύνσεως δέν θεωρούνται, κατά τήν
παράδοσίν των είς τήν ύπηρεσίαν, ώς περαιτέρω αποστελλόμενα αντικείμενα.
Ταϋτα θεωρούνται έν τή διαχειρίσει των ώς νέα αντικείμενα και υπόκεινται κατ*
άκολουθίαν είς νέον τέλος.
8. Τά τελωνειακά καί λοιπά δικαιώματα ων δέν κατέστη δυνατή ή άκύρωσις
κατά τήν περαιτέρω άποστολήν ή κατά τήν έπιστροφήν είς τήν καταγωγήν
("Αρθρον 146) εισπράττονται, διά τής όδοΰ τής αντικαταβολής, παρά τής Ταχυδρο
μικής υπηρεσίας τοϋ νέου προορισμού. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή Ταχυδρομική
'Υπηρεσία τοϋ άρχικοΰ προορισμού επισυνάπτει είς τό άντικείμενον έπεξηγηματικόν
σημείωμα καί έπιταγήν αντικαταβολής ('Υπόδειγμα R 3 τής Συμφωνίας τής άφορώσης
τά αντικείμενα επί αντικαταβολή). Έάν δέν υφίσταται υπηρεσία αντικαταβολής
είς τάς μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σχέσεις, τά έν
λόγω δικαιώματα εισπράττονται διά τής όδοϋ τής αλληλογραφίας.
9. Έάν ή απόπειρα επιδόσεως κατ* οίκον κατεπείγοντος αντικειμένου δι*
είδικοϋ κομιστοϋ άποβή άκαρπος, τό περαιτέρω άποστέλλον γραφεΐον οφείλει νά
διαγραφή τήν έτικέτταν ή τήν Ενδειξιν «EXPRES» (κατεπείγον) διά δύο έντονων
εγκαρσίων γραμμών.
ΑΡΘΡΟΝ 145
Περαιτέρω αποστολή διά συλλεκτικού σάκκου τών αντικειμένων
τοϋ έπιστολικοϋ ταχυδρομείου
Ι. Τά συνήθη αντικείμενα ατινα πρόκειται ν' αποσταλούν περαιτέρω εις £ν
καί τό αυτό, πρόσωπον μεταβαλόν διαμονήν δύνανται νά έγκλείωνται εντός ειδικών
φακέλλων .ομοίων προς τό συνημμένον υπόδειγμα C 6, χορηγουμένων ύπό τών
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καί έπί τών οποίων καί μόνον δέον ν* άναγράφωνται
τό όνοματεπώνυμον καί ή νέα διεύθυνσις τοϋ παραλήπτου. Επιπροσθέτως,
οσάκις ή ποσότης τών συλλεκτικώς προς περαιτέρω άποστολήν αντικειμένων
δικαιολογεί τοΰτο, δύναται νά χρησιμοποιήται σάκκος. Έν τή περιπτώσει ταύτη,
αί απαιτούμενοι λεπτομέρειαι δέον νά άναγράφωνται έπί ειδικής έτικέττας, παρεχο
μένης ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας καί εκτυπωμένης έν γένει, κατά τό αυτό
ώς καί ό φάκελλος C 6 υπόδειγμα.
2. Εντός τών φακέλλων ή τών σάκκων τούτων δέν δύνανται νά έγκλείωνται
αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακόν ελεγχον. οϋτε αντικείμενα τών οποίων
τό σχήμα, ό όγκος καί τό βάρος θά ήδύναντο νά προκαλέσουν σχισμός.
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3. Ό φάκελλος ή ό σάκκος δέον νά προσκομίζεται ανοικτός εις το περαιτέρω
άποστέλλον γραφεΐον ίνα καθίσταται δυνατή ή ύπό τούτου εΐσπραξις, αν ή
περίπτωσις, τών συμπληρωματικών τελών εις α ενδεχομένως υπόκεινται τά εν
• αύτώ εγκλεισμένα αντικείμενα ή ή έπί τούτων αναγραφή τοϋ εισπρακτέου κατά
την άφιξιν τέλους, οσάκις το συμπλήρωμα της προπληρωμής δέν έχει καταβληθή.
Αφού προβή είς τον έλεγχον, το γραφεΐον περαιτέρω αποστολής κλείει τον φάκελλον
ή τόν." σάκκον και επιθέτει έπί τοϋ φακέλλου ή επί τής έτικέττας, π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ς
τυχούσης, το σήμαντρον Τ διά νά ύποδείξη δτι δέον νά εισπραχθούν τέλη έπί
τοϋ όλου ή^.έπί μέρους τών εν τ ω φακέλλω ή εν τ ω σ ά κ κ ω εγκλεισμένων αντικει
:
μένων.
· u
4. Κατά τήν είς τόν προορισμόν άφιξιν, ό φάκελλος ή ό σάκκος δύναται νά
ανοίγεται και νά ελέγχεται τό περιεχόμενόν του ύπό του γραφείου διανομής, δ π ε ρ
εισπράττει, αν ή περίπτωσις, τά μή καταβληθέντα συμπληρωματικά τέλη.
5. Τά συνήθη αντικείμενα τά απευθυνόμενα, είτε π ρ ο ς ναυτικούς ή έπιβάτας
έπιβιβαοθέντας έπί ενός και τοϋ αύτοϋ πλοίου, είτε π ρ ο ς άτομα μετέχοντα ομαδικού
ταξειδίου. δύνανται ω σ α ύ τ ω ς νά υπαχθούν είς τήν έν παραγράφοις Ι ε ω ς 4 προβλε
πομένην διαχείρισιν. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη, οι φάκελλοι ή αϊ έτικέτται τ ώ ν
σ ά κ κ ω ν δύνανται νά φέρουν τήν διεύθυνσιν τοϋ πλοίου (τοϋ πρακτορείου ατμο
πλοίας ή ταξειδίων, κ.λ.π.) είς τό όποιον δέον νά παραδοθοϋν οι φάκελλοι ή οι σάκκοι.
ΑΡΘΡΟΝ 146
"Ανεπίδοτα αν ι ικείμενα
Ι. Πριν ή έπιστρέψη είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τά δι*
οιονδήποτε λόγον μή διανεμηθέντα αντικείμενα, τό γραφεΐον προορισμού οφείλει
ν' άναγράψη κατά τρόπον σαφή και συνοπτικόν, είς γαλλικήν γλώσσαν, και κατά
τό δυνατόν, έπί τής πρόσθιας όψεως τών αντικειμένων τούτων, τόν λόγον τής
μή επιδόσεως ύπό τόν άκόλουθον τύπον : « I N C O N N U » (άγνωστος) « R E F U S E »
(άπαράδεκτον), «ΕΝ VOYAGE» (είς ταξίδιον) «PARTI» (άνεχώρησεν), «ΝΟΝ
RECLAME» (άζήτητον), «DEC EDE» (άπεβίωσεν), κ.λ.π.
Είς ό,τι άφορα τά
ταχυδρομικά δελτάρια και τά ύπό μορφήν δελταρίου έντυπα, ό λόγος τής μή
επιδόσεως αναγράφεται είς τό δεξιόν ήμισυ τής πρόσθιας όψεως.
2. Ή ενδειξις αύτη δηλοϋται δι* ά π ο τ υ π ώ σ ε ω ς σήμαντρου ή δι* έπικολλήσεως
έτικέττας. "Εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά προσθετή
μετάφρασιν, είς τήν ιδίαν αυτής γλώσσαν, τοϋ λόγου τής μή ε π ι δ ό σ ε ω ς και τάς
&λλας αναγκαίουσας είς αυτήν ενδείξεις. Είς τάς σχέσεις μετά τ ώ ν Ταχυδρομικών
"Υπηρεσιών αΐτινες συνεφώνησαν εν προκειμένω, αϊ ενδείξεις αύται δύνανται
νά άναγράφωνται είς μίαν μόνον συμπεφωνημένη ν γλώσσαν. ' Ω σ α ύ τ ω ς , αϊ διά
χειρός έγγραφαΐ αί σχετικά! π ρ ο ς τήν μή έπίδοσιν, at γινόμενοι ύπό τών
υπαλλήλων ή ύπό τών ταχυδρομικών γραφείων δύνανται, έν τή περιπτώσει ταύτη
νά θεωρούνται επαρκείς.
3. Τό γραφεΐον προορισμού οφείλει νά διαγραφή τάς ενδείξεις τοϋ τόπου
αΐτινες τό άφορου ν και νά αναγραφή εις τήν προσθίαν όψιν τοϋ αντικειμένου τήν
ενδειξιν «RETOUR» ('Επιστροφή) παραπλεύρως τής ενδείξεως τοϋ γραφείου
καταγωγής. Όφείλει, επί πλέον, νά έπιθέτη τό χρονολογικόν του σήμαντρον
έπί τής όπισθίας δψεως τών επιστολών και έπί τής πρόσθιας όψεως τ ώ ν τ α χ υ δ ρ ο 
μικών δελταρίων.
4. Ή επιστροφή τών ανεπίδοτων αντικειμένων γίνεται, είτε μεμονωμένως,
είτε δι* ειδικής δέσμης έφ* ής έπικολλάται έτικέττα «ENVOIS ΝΟΝ D I S T R 
IIJIABI.KS» (ανεπίδοτα αντικείμενα).
Πάσα Ταχυδρομική "Υπηρεσία δύναται
νά ζητήση, μέσω τοϋ Διεθνούς Γραφείου, ό π ω ς τά ανεπίδοτα αντικείμενα
διαβιβάζωνται είς γραφεΐον ειδικώς καθοριζόμενον ύπ' αυτής.
5. Τά ανεπίδοτα συστημένα αντικείμενα επιστρέφονται είς τό άνταλλα κτήριο ν
ταχυδρομεΐον τής Χώρας καταγωγής ώ ς έάν επρόκειτο περί συστημένων αντικει
μένων προοριζομένων διά τήν Χώραν ταύτην.
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6. Τά ανεπίδοτα αντικείμενα του εσωτερικού τά όποια διά νά αποδοθούν είς
τους αποστολείς, δέον νά αποσταλούν είς τό έξωτερικόν, υπόκεινται είς τήν ύπό
τοϋ άρθρου 144 προβλεπομένην διαχείρισιν. Τοϋτ* αυτό ενεργείται καΐ διά τά
αντικείμενα τοϋ εξωτερικού των οποίων ό άποστολεύς μετέφερε τήν διαμονήν του
είς άλλην τινά Χώραν.
7. Τά αντικείμενα προς τρίτους, έπιδοτέα μερίμνη προξένου τινός καΐ επιστρε
φόμενα ύπό τούτου είς τό ταχυδρομικόν γραφεΐον ως αζήτητα, δέον νά ύποβάλλωνται
είς τήν αυτήν ως καΐ τά ανεπίδοτα διαχείρισιν. *Έν ούδεμιφ περιπτώσει, δέον νά
θεωρώνται ως νέα αντικείμενα χρήζοντα προπληρωμής.
ν.
8. Τά αντικείμενα προς πρόσωπα, τά απευθυνόμενα είς ξενοδοχεία ή εϊς κατοι
κίας καΐ επιστρεφόμενα είς τό ταχυδρομικόν γραφεΐον λόγω αδυναμίας επιδόσεως
των είς τους παραλήπτας, υποβάλλονται είς τήν έν παραγράφω 7 προβλεπομένην
διαχείρισιν.
ΑΡΘΡΟΝ 147
"Ανάληψις της αλληλογραφίας. Τροποποίησις της επιγραφής
Ι. Πάσα αίτησις αναλήψεως αντικειμένων ή τροποποιήσεως επιγραφής
συντάσσεται ύπό του άποστολέως επί έντυπου ομοίου προς τό συνημμένον
υπόδειγμα C 7. "Εν μόνον έντυπον δύναται νά χρησιμοποιήται διά πλείονα αντικεί
μενα κατατεθέντα συγχρόνως είς τό αυτό γραφεΐον ύπό του αύτοΰ άποστολέως
καΐ απευθυνόμενα προς τόν αυτόν παραλήπτην. Καταθέτων τήν αΐτησιν ταύτην
είς τό ταχυδρομικόν γραφεΐον, ό άποστολευς οφείλει ν* άποδείξη τήν ταυτότητα του
καΐ προσαγάγη, &ν η περίπτωσις, τήν άπόδειξιν καταθέσεως. Μετά τήν πιστο
ποίησιν της οποίας τήν εύθυνην αναλαμβάνει ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής Χώρας
καταγωγής, ενεργούνται τά ακόλουθα:
(α) *Εάν ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή ταχυδρομικώς, τό έντυπον,
συνοδευόμενον ύπό ακριβούς πανομοιότυπου του φακέλλου ή της
επιγραφής τοΟ αντικειμένου, αποστέλλεται άπ* ευθείας, έπι συστάσει,
είς τό γραφεΐον προορισμού.
(β) *Εάν ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή τηλεγραφικώς, τό έντυπον
κατατίθεται είς τήν Τηλεγραφικήν ύπηρεσίαν έπιφορτιζομένην δπως
διαβίβαση τό κείμενον αυτής είς τό ταχυδρομικόν γραφεΐον προορισμοί).
2. "Αμα τη λήψει του έντυπου C 7 ή τοΟ άντικαθιστώντος τοϋτο τηλεγραφήματος
τό γραφεΐον προορισμοί) αναζητεί τό περιγραφόμενον άντικείμενον καΐ δίδει είς
τήν αΐτησιν τήν δέουσαν συνέχειαν.
3. Ή συνέχεια τήν οποίαν τό γραφεΐον προορισμού έδωσεν είς έκάστην αΐτησιν
αναλήψεως τής αλληλογραφίας ή τροποποιήσεως τής επιγραφής, άνακοινοΟται
πάραυτα, διά τοΟ μέρους «REPONSE» (άπάντησις) του έντυπου C 7, εϊς τό γραφεΐον
καταγωγής τό όποιον είδοποιεΐ τόν αΙτουντα. Τούτ' αυτό ενεργείται είς τάς
ακολούθους περιπτώσεις :
—άκαρπων αναζητήσεων
—αντικειμένου έπιδοθέντος ήδη εϊς τόν παραλήπτην
—τηλεγραφικής αΙτήσεως ουχί αρκετά σαφούς ώστε νά έπιτρέψη τήν μετά
βεβαιότητος άναγνώρισιν του αντικειμένου*
—αντικειμένου δημευθέντος, καταστραφέντος ή κατασχεθέντος.
4. Πάσα Ταχυδρομική 'Υπηρεσία δύναται νά ζήτηση, δι* ανακοινώσεως απευθυ
νόμενης προς τό Διεθνές Γραφεΐον, δπως ή ανταλλαγή τών αιτήσεων, εϊς δ,τι
άφορα αυτήν, ένεργήται μέσω τής Κεντρικής της Υπηρεσίας ή μέσω γραφείου
είδικώς καθωρισμένου. Είς τήν έν λόγω άνακοίνωσιν δέον ν* αναφέρεται το δνομα
του γραφείου τούτου.
5. *Εάν ή ανταλλαγή τών αιτήσεων ενεργείται μέσω τών Κεντρικών 'Υπηρεσιών
δέον νά λαμβάνωνται υπ' όψιν αί ύπό τών γραφείων καταγωγής προς τά γραφεία
προορισμού άπ* ευθείας αποστελλόμενοι αιτήσεις, ύπό τήν εννοιαν δτι τά σχετικά
προς ταύτας αντικείμενα αποκλείονται τής διανομής μέχρι τής άφίξεως τής αίτήσεως
τής Κεντρικής Υπηρεσίας.
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6. ΑΙ ποιουμεναι χρήσιν τής έν παραγράφω 4 προβλεπομένης ευχέρειας Ταχυ
δρομικοί Ύπηρεσίαι, αναλαμβάνουν τά Ιξοδα τά όποια δύναται νά συνεπάγεται
ή διαβίβασις, έν τω έσωτερικώ αυτών, διά της ταχυδρομικής ή τηλεγραφικής όδοΟ,
των μετά του γραφείου προορισμού άνταλλασσομένων ανακοινώσεων. "Η
t προσφυγή είς τήν τηλεγραφικήν δδόν είναι υποχρεωτική οσάκις αυτός ούτος δ
άποστολεύς έχρησιμοποίησε τήν δδόν ταύτην, δεν καθίσταται δέ δυνατόν νά
είδοποιηθή εγκαίρως τό γραφεϊον προορισμού διά τής ταχυδρομικής όδοΟ.
ΑΡΘΡΟΝ 148
Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις τής επιγραφής.
Αντικείμενα κατατεθέντα είς Χώραν διάφορον εκείνης
ήτις λαμβάνει τήν αΐτησιν
Ι. Παν γραφεϊον τό όποιον λαμβάνει αΐτησιν αναλήψεως αλληλογραφίας ή
τροποποιήσεως τής διευθύνσεως, ύποβληθεΐσαν συμφώνως τω ΰρθρω 26, παρ. 2,
τής Συμβάσεως, ελέγχει τήν ταυτότητα τοΟ άποστολέως τοΟ αντικειμένου. Διαβι
βάζει τό εντυπον C7, συνοδευόμενον, ενδεχομένως, υπό τής αποδείξεως καταθέσεως,
εΙς τό γραφεϊον καταγωγής ή προορισμού τοΟ αντικειμένου, έάν, κατά τήν περί
πτωσιν, τό τελευταΐον τούτο είναι συστημένον ή σύνηθες. 'Εξακριβώνει Ιδία
έάν ή διεύθυνσις τοΰ άποστολέως αναγράφεται πράγματι έττΐ του προς τόν σκοπόν
τούτον προοριζομένου τμήματος τοΰ έντυπου C 7 ίνα δύναται, έν καιρώ τω δέοντι,
νά ανακοίνωση είς τόν αποστολέα τούτον τήν δοθεΐσαν είς τήν αΐτησίν του συνέχειαν
ή αναλόγως τής περιπτώσεως, νά τοΰ έπιστρέψη τό άντικείμενον τοΰ οποίου
έζητήθη ή άνάληψις.
2. Πάσα τηλεγραφική αίτησις υποβληθείσα συμφώνως προς τους
έν
παραγράφω Ι προβλεπόμενους δρους διαβιβάζεται άπ* ευθείας είς τό γραφεϊον
προορισμού τοΰ αντικειμένου. Έάν αυτή αναφέρεται είς συστημένον άντικείμενον,
δέον νά έπιβεβαιοΰται εγγράφως, υπό τοΰ γραφείου καταγωγής του αντικειμένου
διά τοΰ έντυπου C 7 φέροντος έν έπικεφαλίδι τήν υπογραμμισμένη ν δι* έγχρωμου
μολυβδίδος
ίίνδειξιν C
« ONFIRMATION DE LA DEMANDE TELE
GRAPHIQUE DU» (έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφικής αίτήσεως τής
).
Τό γραφεϊον προορισμού κρατεϊ τό συστημένον άντικείμενον μέχρι τής λήψεως
τής επιβεβαιώσεως ταύτης.
3. Διά νά καταστή δυνατόν νά είδοποιηθή ό άποστολεύς, τό γραφεϊον προο
ρισμού τοΰ αντικειμένου πληροφορεί τό λαβόν τήν αΐτησιν γραφεϊον περί τής
δοθείσης είς ταύτην συνεχείας. *Εν τούτοις, οσάκις πρόκειται περί συστημένου
αντικειμένου, ή πληροφορία αΰτη δέον νά διέλθη καΐ διά τοΰ γραφείου καταγωγής
τοΰ αντικειμένου. *Εν περιπτώσει αναλήψεως αντικειμένου, τούτο προσαρτάται
είς τήν είδοποίησιν τήν παρέχουσαν τήν πληροφορίαν ταύτην.
4. Τό άρθρον 147 εφαρμόζεται κατ* άναλογίαν καΐ ύπό τοΟ γραφείου τό όποιον
λαμβάνει τήν αΐτησιν ώς καΐ ύπό τής προϊσταμένης αυτού Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟΝ 149
ΑΙτήσεις αναζητήσεως. Συνήθη αντικείμενα
Ι. Πάσα αίτησις αναζητήσεως σχετική προς σύνηθες άντικείμενον συντάσσεται
επί έντυπου ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα C 8 τό όποιον δέον νά συνο
δεύεται, κατά τό δυνατόν, ύπό πανομοιότυπου τής επιγραφής τοΰ αντικειμένου
συντεταγμένου επί μικρού καΐ λεπτοΰ φύλλου χάρτου.
2. Τό γραφεϊον τό όποϊον λαμβάνει τήν αΐτησιν αναζητήσεως διαβιβάζει άπ*
ευθείας το Εντυπον τούτο, οίκοθεν καΐ διά τής ταχυτέρας όδοΟ (αεροπορικής ή
επιφανείας) άνευ συνοδευτικού έγγραφου καΐ εντός κλειστοΟ ώακέλλου, εις τό
οίκεΐον γραφεϊον. Τούτο, άΑοϋ συλλέξει τάς αναγκαίας πληροφορίας παρά του
παραλήπτου ή τοΰ άποστολέως, κατά τήν περίπτωσιν, επιστρέφει οίκοθεν τό
Εντυπον εντός κλειστοΟ φακέλλου καΐ διά τής ταχυτέρας όδοΟ (αεροπορικής ή
επιφανείας) είς τό σύνταξαν αυτό γραφεϊον.
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3. 'Εάν αναγνωρισθώ το βάσιμον τής αιτήσεως, τό τελευταϊον τοΟτο γραφεϊον
διαβιβάζει τό ?ντυπον εις τήν Κεντρικήν αύτοϋ Ύπηρεσίαν έττΐ σκοπώ περαιτέρω
ερευνών.
4. "Εν μόνον 2ντυπον δύναται νά χρησιμοποιήται διά πλείονα αντικείμενα
κατατεθέντα ταυτοχρόνως είς τό αυτό γραφεϊον, ύπό τοϋ αύτοΟ άποστολέως καϊ
απευθυνόμενα είς τόν αυτόν παραλήπτην.
5. Πδσα Ταχυδρομική Υπηρεσία δύναται νά ζητήση, δι* ανακοινώσεως απευθυ
νόμενης προς τό Διεθνές Γραφεϊον, δπως αϊ άφορώσαι τήν Ύπηρεσίαν αϊτήσεις
αναζητήσεως διαβιβάζωνται είς τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή εϊς είδικώς καθο
ριζόμενον γραφεϊον.
6. Τό 2ντυπον C 8 δέον νά επιστρέφεται είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν
καταγωγής του αναζητουμένου αντικειμένου κατά τους έν αρθρω 150, παρ. 9,
προβλεπόμενους δρους.
ΑΡΘΡΟΝ 150
ΑΙτήσεις αναζητήσεως. Συστημένα αντικείμενα
Ι. Πδσα αίτησις αναζητήσεως σχετική προς συστημένον άντικείμενον συντάσ
σεται επί έντυπου ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα C 9 τό όποιον δέον νά
συνοδεύεται, κατά τό δυνατόν, υπό πανομοιότυπου της επιγραφής του αντικειμένου,
συντεταγμένου έπί μικροΟ καϊ λεπτοΰ φύλλου χάρτου.
2. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως άφορα άντικείμενον έπί αντικαταβολή, δέον
νά συνοδεύεται, έπί πλέον, ύπό αντιγράφου επιταγής R3 τής Συμφωνίας τής άφο
ρώσης τά αντικείμενα έπί αντικαταβολή ή ύπό δελτίου καταβολής, κατά τήν
περίπτωσιν.
3. "Εν μόνον Εντυπον δύναται νά χρησιμοποιήται διά πλείονα αντικείμενα
κατατεθέντα ταυτοχρόνως είς τό αυτό γραφεϊον, ύπό του αυτού άποστολέως και
άποσταλέντα διά τής αυτής όδοΰ προς τήν διεύθυνσιν τοΰ αύτοΟ παραλήπτου.
4. "Η αίτησις αναζητήσεως, περιλαμβάνουσα καϊ τάς συνθήκας διαβιβάσεως,
διαβιβάζεται από γραφείου είς γραφεϊον, ακολουθούσα τήν όδόν τήν οποίαν ήκολού
θησε τό άντικείμενον. Ή διαβίβασις αϋτη ενεργείται οίκοθεν άνευ συνοδευτικού
έγγραφου καϊ εντός κλειστού φακέλλου, πάντοτε δέ διά τής ταχυτέρας όδοΰ
(αεροπορικής ή επιφανείας). °Εάν ή Ταχυδρομική Υπηρεσία προορισμού είναι
είς θέσιν νά παράσ^ ΐ} τάς περί της τελικής τύχης τοΰ αντικειμένου πληροφορίας,
συμπληροΤ τόν πίνακα 3 τοΰ έντυπου καϊ τό επιστρέφει οίκοθεν καϊ διά τής ταχυ
τέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας) είς τό γραφεϊον καταγωγής. Έν περιπτώσει
καθυστερημένης επιδόσεως, ό λόγος τής καθυστερήσεως αναγράφεται περιληπτικώς
έπί τού έντυπου C 9.
5. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία ή οποία ουδέ τήν έπίδοσιν εϊς τόν παραλήπτην,
ουδέ τήν κανονικήν οιαβίβασιν είς άλλην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν δύναται νά
αποδείξει, διατάσσει αμέσως άπαραίτητον ίίρευναν. Καταχωρεί έπί τοΰ πίνακος 4
τοΰ έντυπου C 9 τήν άποφασίν της τήν σχετικήν μέ τήν εύθύνην. Τό εντυπον τούτο,
δεόντως συμπεπληρωμένον, επιστρέφεται διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής
ή επιφανείας) είς τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας καταγωγής.
6. Πάσα Ταχυδρομική Υπηρεσία δύναται νά ζητήση, δι* ανακοινώσεως απευθυ
νόμενης προς τό Διεθνές Γραφεϊον, δπως αϊ άφορώσαι τήν ύπηρεσίαν της αίτήσεις
αναζητήσεως, διαβιβάζωνται είς τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή είς είδικώς
καθωρισμένον γραφεϊον, μετά τών συνθηκών διαβιβάσεως.
7. Έάν αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι καταγωγής ή προορισμού τό ζητήσουν,
ή αίτησις αναζητήσεως διαβιβάζεται άπ* ευθείας έκ τοΰ γραφείου καταγωγής είς
τό γραφεϊον προορισμού.
8. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως δέν έπιστραφή εντός ευλόγου προθεσμίας,
δύναται ν* αποστέλλεται είς τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας προορισμού,
άντίγραφον τοΰ έντυπου C 9 μετά τών συνθηκών διαβιβάσεως, τά ένωρίτερον δμως
■ ενα μήνα μετά τήν άποστολήν τής αρχικής αίτήσεως αναζητήσεως. Έπί τοΰ
αντιγράφου δέον ν' άναγράφωνται λίαν ευκρινώς ή ένδειςις «DUPLIC ATA »
(Άντίγραφον) και ή ημερομηνία αποστολής τής αρχικής αίτήσεως αναζητήσεως.
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9. Τό Εντυπον C 9 καΐ τά συνημμένα είς αυτό στοιχεία δέον, είς πάσας τάς
περιπτώσεις, νά έπιστρέφωνται είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τοό
Αναζητουμένου αντικειμένου, εντός της βραχυτέρας προθεσμίας καΐ τό βραούτερον
εντός προθεσμίας πέντε μηνών άπό τής ημερομηνίας τής αιτήσεως αναζητήσεως.
10. ΑΙ προηγούμενοι διατάξεις δέν εφαρμόζονται είς τάς περιπτώσεις παραβιά
σεως ταχυδρομικής αποστολής, ελλείψεως ταχυδρομικής αποστολής ή είς δλλας
παρομοίας περιπτώσεις αΐτινες συνεπάγονται έκτενεστέραν άνταλλαγήν αλληλο
γραφίας μεταξύ των Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟΝ 151
Αιτήσεις πληροφοριών
At αΙτήσεις πληροφοριών αϊ σχετικαΐ προς συνήθη ή συστημένα αντικείμενα
υπόκεινται είς τήν διαχείρισιν τήν προβλεπομένην υπό τών κανόνων τών οριζο
μένων αντιστοίχως είς τά άρθρα 149 καΐ 150.
ΑΡΘΡΟΝ 152
ΑΙτήσεις αναζητήσεως καΐ αίτήσεις πληροφοριών άφορώσαι
αντικείμενα κατατεθέντα είς δλλην Χώραν
Ι. Είς τάς έν άρθρω 35, παρ. 3, τής Συμβάσεως, προβλεπόμενος περιπτώσεις
τά Εντυπα C 8 και C 9, άφορώντα τάς αΐτήσεις αναζητήσεως ή τάς αιτήσεις πληρο
φοριών, διαβιβάζονται είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν καταγωγής. Τό εντυπον
C9 δέον νά συνοδεύεται Οπό τής αποδείξεως καταθέσεως.
2. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία καταγωγής δέον νά 2χη λάβει τό εντυπον εντός
τών έν άρθρω 35 τής Συμβάσεως προβλεπομένων προθεσμιών.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 153
Φύλλα ειδοποιήσεως
Ι. Φύλλον είδοποιήσεως, δμοιον προς τό συνημμένον υπόδειγμα C I2, συνο
δεύει έκάστην ταχυδρομικήν άποστολήν. Τοποθετείται εντός φακέλλου χρώματος
κυανοΟ φέροντος, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών, τήν ενδειξιν «FEUILLES
D' AVIS» (Φύλλον ειδοποιήσεως).
2. Τό γραφεϊον αποστολής συμπληροΐ τό φύλλον είδοποιήσεως δι* δλων τών
λεπτομερειών τάς οποίας περιλαμβάνει τό κείμενον καΐ λαμβάνον ύπ' δψιν τάς
ακολούθους διατάξεις :
(α) Πίναξ Ι : Ή ίίπαρξις συνήθων αντικειμένων κατεπειγόντων ή αεροπο
ρικών σημειοΟται δι* ύπογραμμίσεως τής αντιστοίχου ενδείξεως.
(β) Πίναξ II : Πλην είδικής συμφωνίας, τά γραφεία αποστολής δέν αριθμούν
τά φύλλα είδοποιήσεως οσάκις αί ταχυδρομικοί άποστολαι σχηματίζονται
δπαξ μόνον καθ* δλας τάς ημέρας. Τάς αριθμούν είς πάσας τάς λοιπάς
περιπτώσεις κατ' έτησίαν σειράν δι* Εκαστον γραφεϊον προορισμού.
*Εν τοιαύτη περιπτώσει έκαστη ταχυδρομική αποστολή δέον νά φέρη
διακεκριμένον αριθμόν, καΐ δν ετι πρόκειται περί συμπληρωματικής
ταχυδρομικής αποστολής διαβιβαζομένης διά τής αυτής όδοϋ ή διά τοΰ
αυτού πλοίου ώς και ή συνήθης ταχυδρομική αποστολή. Κατά τήν
διαβίβασιν τής πρώτης ταχυδρομικής αποστολής εκάστου έτους, τό
φύλλον δέον νά φέρη, πλην τοΰ αύξοντος αριθμού τής ταχυδρομικής
αποστολής, καί τον τοιούτον τής τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής
του προηγουμένου Ετους. °Εάν ταχυδρομική τις αποστολή καταργηθή,
τό γραφεϊον αποστολής αναγράφει έπι τοΰ πίνακος II τοΰ φύλλου

768
είδοποιήσεως, παραπλεύρως τοΰ άριθμοϋ τής ταχυδρομικής αποστολής,

τήν ενδειξιν «DERNIERE DEPEC HE» (τελευταία αποστολή). Τό δνομα
τοΰ πλοίου δπερ μεταφέρει τήν ταχυδρομικήν άποστολήν ή ή επίσημος
σύντμησις ή αντιστοιχούσα είς τήν χρησιμοποιούμενη ν άεροπορικήν
γραμμή ν σημειοϋται οσάκις τό γραφεΐον αποστολής είναι είς θέσιν νά
γνωρίζη ταϋτα. Πλην τούτου, at Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται
νά συνεννοούνται ϊνα μόνον οι φέροντες ερυθράς πινακίδας σάκκοι, ol
διαβιβαζόμενοι διά τής όδοϋ επιφανείας, έγγράφωνται επί των φύλλων
ειδοποιήσεως.
(γ) Πίναξ III : Δύνανται νά χρησιμοποιούνται £ν ή πλείονα ειδικά φύλλα
δμοια προς τό συνημμένον υπόδειγμα C I3, είτε προς άντικατάστασιν
τοΰ πίνακος V, είτε ώς συμπλήρωμα τοδ φύλλου είδοποιήσεως. Ή
χρησιμοποίησις είδικών φύλλων εΤναι υποχρεωτική έάν τό ζητήση ή
Ταχυδρομική Υπηρεσία προορισμού. ΕΙς τά περί ών πρόκειται φύλλα
δέον ν' αναγράφεται ό αυτός αύξων αριθμός, 6 αναγραφόμενος καΐ εϊς
τό φύλλον ειδοποιήσεως τής αντιστοίχου ταχυδρομικής αποστολής. 'Οσά
κις χρησιμοποιούνται πλείονα ειδικά φύλλα, ταύτα δέον επί πλέον, ν*
αριθμούνται κατ* Ιδίαν δι" έκάστην ταχυδρομικήν άποστολήν σειράν.
Ό αριθμός των συστημένων αντικειμένων τά όποια δύνανται νά έγγρά
φωνται είς εν καί τό αυτό είδικόν φύλλον, περιορίζεται είς τόν αριθμόν
τόν όποιον περιλαμβάνει τό κείμενον τοΟ έντυπου.
(δ) Πίναξ IV: Περιπτώσεως τυχούσης, ό αριθμός των κενών σάκκων τών
ανηκόντων είς Ταχυδρομικήν τίνα Ύπηρεσίαν διάφορο ν εκείνης προς
τήν οποίαν ή ταχυδρομική αποστολή απευθύνεται δέον νά σημειοϋται
κεχωρισμένως, μετ* ενδείξεως τής Ταχυδρομικής ταύτης 'Υπηρεσίας.
Μνημονεύονται, επιπροσθέτως, είς τόν πίνακα IV τά ανοικτά υπηρεσιακά
έγγραφα καί αϊ διάφοροι ανακοινώσεις ή συστάσεις τοΰ γραφείου απο
στολής άφορώσαι τήν ύπηρεσίαν ανταλλαγής. 'Οσάκις δύο Ταχυδρομικοί
Ύπηρεσίαι εφαρμόζουν μεταξύ των τάς διατάξεις τής παραγράφου 2,
στοιχεΐον (β), τέλος τάς σχετικός μέ τήν έγγραφήν είς τόν πίνακα II του
φύλλου είδοποιήσεως, μόνον τών φερόντων έρυθράν πινακίδα σάκκων,
ό αριθμός τών χρησιμοποιουμένων διά τήν σύνθεσιν τής αποστολής
σάκκων καί ό αριθμός τών κενών τοιούτων τών ανηκόντων· είς τήν
Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν προορισμού δέον νά μή άναγράφωνται εϊς
τόν πίνακα IV.
(ε) Πίναξ V : "Ο πίναξ ούτος προορίζεται διά τήν έγγραφήν τών συστημένων
αντικειμένων οσάκις δέν γίνεται αποκλειστικώς χρήσις είδικών φύλλων.
Έάν αϊ ανταποκρινόμενοι Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι έχουν συνεννοηθή
διά τήν έν συνόλω έγγραφήν τών συστημένων αντικειμένων είς τά φύλλα
είδοποιήσεως, ό συνολικός αριθμός τών αντικειμένων τούτων δέον νά
αναγράφεται αριθμητικώς καί ολογράφως. 'Οσάκις ή ταχυδρομική
αποστολή δέν περιέχει συστημένα αντικείμενα, ή Ινδειξις « ΝΕΑΝΤ »
(Μηδέν) αναγράφεται είς τόν πίνακα V.
(στ) Πίναξ VI: Ό πίναξ ούτος προορίζεται διά τήν έγγραφήν τών μικρών
διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών αϊ όποΐαι τίθενται εντός τοΟ σάκκου
τοΰ άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου περαιτέρω αποστολής τοΟ Ταχυδρο
μείου.
3. ΑΙ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά τήν καθιέρωσιν
καί έτερων πινάκων ή τίτλων επί του φύλλου είδοποιήσεως οσάκις κρίνουν τοΟτο
άναγκαϊον. Δύνονται, Ιδίως, νά διαθέτουν τους πίνακας V καί VI αναλόγως τών
αναγκών των.
4. 'Οσάκις £ν άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον δέν Εχει αντικείμενο ν τι προς
άποστολήν είς τό μεθ* ου ανταποκρίνεται γραφεΐον, είς δέ τάς σχέσεις μεταξύ τών
ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, δέν αριθμούνται τά φύλλα ειδοποιή
σεως κατ' έώαρμογήν τής παρ. 2, στοιχεΐον (β), τό γραφεΐον τοΟτο αρκείται είς
τήν άποστολήν αρνητικού φύλλου ειδοποιήσεως εντός τής επομένης ταχυδρομικής
αποστολής.
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5. 'Οσάκις αϊ κλειστοί ταχυδρομικά! άττοστολαΐ πρόκειται νά διαβιβασθοΟν,
διά πλοίων εξαρτωμένων έκ τής ενδιαμέσου Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας άλλα τά
όποια αΟτη δέν χρησιμοποιεί κανονικώς διά τάς ιδίας αυτής μεταφοράς, τό βάρος
των επιστολών καΐ των λοιπών αντικειμένων δέον ν* αναγράφεται επί τής πινακίδος
των ταχυδρομικών τούτων αποστολών οσάκις ή επιφορτισμένη μέ τήν διασφάλισιν
τής φορτώσεως Ταχυδρομική "Υπηρεσία ζήτηση τοΟτο.
ΑΡΘΡΟΝ 154
ΔιάβΙβασις τών συστημένων αντικειμένων
Ι. Τά συστημένα αντικείμενα καί, αν Λ περίπτωσις, τά έν άρθρω 153, παρ. 2,
προβλεπόμενα ειδικά φύλλα, συνενοΟνται εις Ενα ή πλείονας διακεκριμένους φακελ
λισκους ή σάκκους ol όποιοι δέον νά περικαλύπτωνται ή να κλείωνται καταλλήλως
καί νά σφραγίζωνται δι' Ισπανικού1 κηροΟ ή διά μολυβοοσφραγΐδος κατά τρόπον
προφυλάσσοντα τό περιεχόμενόν αυτών. ΑΙ σφραγίδες δύνανται νά συνίστανται καί
έξ έλαφροΟ μετάλλου ή εκ πλαστικής Ολης. Τά αποτυπώματα τών έξ Ισπανικού
κηροΟ σφραγίδων, τών μολυβδοσφραγίδων ή τών έξ ελαφρού μετάλλου ή έκ πλα
στικής Ολης σφραγίδων, δέον νά φέρουν, διά λατινικών χαρακτήρων λίαν ευαν
άγνωστων, τό όνομα τοΟ γραφείου καταγωγής ή Ενδειξίν τίνα επαρκή διά τήν
έξακρίβωσιν τοΟ γραφείου τούτου. Τά συστημένα αντικείμενα ταξινομούνται
έντδς έκαστου φακελλίσκου κατά τήν σειράν εγγραφής των. 'Οσάκις γίνεται
χρήσις ενός ή πλειόνων είδικών φύλλων, Ικαστον τούτων προσδένεται μετά τών
συστημένων αντικειμένων, είς τά όποια αναφέρεται καί τοποθετείται μετά τό πρώτον
άντικείμενον τής δέσμης. Έν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως πλειόνων σάκκων,
Εκαστος τούτων δέον νά περιέχη είδικόν φύλλον επί τοΟ οποίου εγγράφονται τά
αντικείμενα τά όποια περιέχει.
2. "Υπό τήν έπιφύλαξιν συνεννοήσεως μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρο
μικών "Υπηρεσιών καί οσάκις τό έπιτρέπη ό δγκος τών συστημένων αντικειμένων,
τά αντικείμενα ταύτα δύνανται νά έγκλείωνται εντός του ειδικού φακέλλου τοΟ
περιέχοντος τό φύλλον ειδοποιήσεως. "Ο φάκελλος ούτος δέον νά σφραγίζεται
διά σφραγΐδος ισπανικοΟ κηροΟ.
3. Έν ουδεμία περιπτώσει, τά συστημένα αντικείμενα δύνανται νά έγκλείωνται
είς τήν αυτήν μέ τά συνήθη αντικείμενα δέσμην.
4. Ύπό τήν έπιφύλαξιν συνεννοήσεως μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
τά συστημένα αντικείμενα, πλην τών επιστολών καί τών ταχυδρομικών δελταρίων,
τά αποστελλόμενα εντός διακεκριμένων σάκκων, δύνανται νά συνοδεύωνται υπό
είδικών φύλλων ε\ς τά όποια εγγράφονται όμαδικώς.
5. Εις καί ό αυτός σάκκος δέον, κατά τό δυνατόν, νά μή περιλαμβάνη πλείονα
τών 600 συστημένων αντικειμένων.
6. ΕΙς τόν φακελλίσκον συστημένων αντικειμένων προσδένεται έξωτερικώς
σταυροειδώς διά θώμιγγος, ό είδικός φάκελλος ό περιέχων τό φύλλον ειδοποιή
σεως. 'Οσάκις τά συστημένα αντικείμενα εγκλείονται εϊς σάκκον, ό έν λόγω
φάκελλος στερεοΟται είς τόν λαιμόν τοΟ σάκκου τούτου.
7. Έάν υπάρχουν πλείονες τοΟ ενός φακελλίσκοι ή σάκκοι συστημένων αντι
κειμένων, προσαρτάται έφ* έκαστου τών συμπληρωματικών φακελλίσκων ή σάκκων
πινακίς δεικνύουσα τό είδος του περιεχομένου.
ΑΡΘΡΟΝ 155
Διαβίβασις τών κατεπειγόντων αντικειμένων
Ι. Τά συνήθη κατεπείγοντα αντικείμενα συνενοΟνται είς είδικήν δέσμην φέ
ρουσαν έτικέτταν επί τής οποίας αναγράφεται, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών,
ή Ενδειξις «EXPRES» (κατεπείγοντα) καί εγκλείονται, ύπό τών άνταλλακτηρίων
ταχυδρομείων είς τόν φάκελλον τόν περιέχοντα τό φύλλον εϊδοποιήσεως όπερ
συνοδεύει τήν ταχυδρομικήν έπιστολήν.
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2. Έν τούτοις, εάν ό φάκελλος ούτος πρόκειται νά στερεωθή εις τον λαιμόν
τών σάκκων τών συστημένων αντικειμένων (άρθρον 154, παρ. 6), ή δέσμη των
κατεπειγόντων αντικειμένων τοποθετείται εντός τοΟ εξωτερικού σάκκου. Ή
ϋπαρξις, εντός της ταχυδρομικής αποστολής τοιούτου είδους αντικειμένων, επι
σημαίνεται διά σημειώματος τοποθετουμένου εντός τοΰ περιέχοντος τό φύλλον
ειδοποιήσεως φακέλλου. Ή αύτη διαδικασία ακολουθείται οσάκις δεν καθίσταται
δυνατή ή έπισύναψις τών κατεπειγόντων αντικειμένων εις τό φύλλον ειδοποιήσεως
λόγω τοΰ αριθμού των, τού σχήματος των ή τών διαστάσεων των.
3. Τά κατεπείγοντα συστημένα αντικείμενα ταξινομούνται, κατά τήν σειράν
των μεταξύτών λοιπών συστημένων αντικειμένων, αναγράφεται δέ ή ενδειξις
«EXPRES» εις τήν στήλη ν «OB SERVATIONS» (Παρατηρήσεις) τοΰ πίνακος V
τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως ή τών ειδικών φύλλων, έναντι της έγγραφης ενός εκάστου
έξ αυτών. "Εν περιπτώσει συνολικής έγγραφης, ή ϋπαρξις συστημένων αντι
κειμένων, έπιδοτέων κατεπειγόντως επισημαίνεται απλώς διά τής ενδείξεως
«EXPRES» εϊς τον πίνακα V τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 156
Σύνθεσις

τών ταχυδρομικών

αποστολών

Ι. Κατά γενικόν κανόνα, τά αντικείμενα ταξινομούνται και καθίστανται εϊς
δέσμας κατά κατηγορίας. ΑΙ έπιστολαί και τά ταχυδρομικά δελτάρια περιλαμβά
νονται είς τήν αυτήν δέσμην αϊ δέ εφημερίδες και τά περιοδικά δέον νά αποτελούν
άντικείμενον δεσμών διακεκριμένων τών τοιούτων τών συνήθων έντυπων. ΑΙ
δέσμαι επισημαίνονται δι* έτικεττών ομοίων προς τό συνημμένον υπόδειγμα C3,
φερουσών τήν ενδειξιν τοΰ γραφείου προορισμού ή του γραφείου περαιτέρω απο
στολής τών εντός τών δεσμών εγκλεισμένων αντικειμένων. Τά δυνάμενα νά
συντίθενται εϊς δέσμας αντικείμενα δέον νά τοποθετώνται κατά τήν κατεύθυνσιν
τής επιγραφής. Τά προπληρωμένα αντικείμενα διαχωρίζονται τών άπροπληρώτων
ή ανεπαρκώς προπληρωμένων, αϊ δέ έτικέτται τών δεσμών τών άπροπληρώτων
ή ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων σφραγίζονται διά τού σήμαντρου Τ.
2. Έτη τών φερουσών ίχνη άποσφραγίσεως, φθοράς ή βλάβης επιστολών δέον
νά γίνεται μνεία τοΰ γεγονότος και τίθεται τό χρονολογικός σήμαντρον τοΰ δια
πιστώσαντος αυτά γραφείου.
' * ;= '
3. Αϊ άπερικαλύπτως αποστελλόμενοι ταχυδρομικοί έττιταγαι συνενοΰνται
είς διακεκριμένην δέσμην, ήτις δέον νά εγκλείεται είς φακελλίσκον ή σάκκον,
περιέχοντα συστημένα αντικείμενα και ενδεχομένως είς τον φακελλίσκον ή τόν
σάκκον τών δεδηλωμένων αξιών. Έάν ή ταχυδρομική αποστολή δέν περιλαμ
βάνει συστημένα αντικείμενα, ουδέ δεδηλωμένος αξίας, αί έπιταγαΐ τοποθετούνται
εντός τοΰ φακέλλου τοΰ περιέχοντος τό φύλλον ειδοποιήσεως ή προσδένονται
μετά τούτου.
4. ΑΙ ταχυδρομικοί άποστολαΐ εγκλείονται είς σάκκους τών οποίων ό αριθμός
δέον νά περιορίζεται εις τό απολύτως ελάχιστον.
Οί σάκκοι ούτοι κλείονται
καταλλήλως, σφραγίζονται δι* Ισπανικού κηροϋ ή διά μολυβδοσφραγϊδος καΐ
εφοδιάζονται διά πινακίδων. ΑΙ σφραγίδες δύνανται νά είναι καΐ έξ ελαφρού
μετάλλου ή έκ πλαστικής ύλης. Έν τούτοις, είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Ταχυ
δρομικών 'Υπηρεσιών αΐτινες συνεφώνησαν έπι τοΰ θέματος τούτου οί σάκκοι
οί έγκλείοντες αποκλειστικώς αντικείμενα ΑΟ (έτερα αντικείμενα) μή συστημένα
δύνανται νά μή σφραγίζωνται δι" ισπανικού κηροΰ ή διά μολυβδοσφραγΐδος. 'Οσά
κις γίνεται χρήσις θώμιγγος, ούτος, πρίν ή δεθή είς κόμβον, δέον νά περιελίσσεται
δίς είς τόν λαιμόν, οϋτως ώστε τό εν έκ τών δύο άκρων νά τανύεται κάτωθεν
τών περιελίξεων (βλέπε σχεδίασμα έν τέλει τών εις τόν Κανονισμόν συνημμένων
έντυπων). Τά αποτυπώματα τών έξ Ισπανικοΰ κηροΰ μολυβδοσφραγίδων ή τών
έξ ελαφρού μετάλλου ή πλαστικής ύλης σφραγίδων δέον νά φέρουν, διά λατινικών
χαρακτήρων λίαν ευανάγνωστων, τό όνομα τοΟ γραφείου καταγωγής ή ίνδειξίν
τίνα επαρκή προς καθορισμόν τοΟ γραφείου τούτου.

771
^
+

y

/

*
f

5. At πινακίδες των ταχυδρομικών αποστολών δέον νά είναι έξ υφάσματος,
έκ στερεού χαρτονίου έφωοιασμένου μέ όπήν, έκ περγαμηνής ή έκ χάρτου κεκολ
λημένου έπί ξυλίνης πινακίδος. Ή κατασκευή καΐ το κείμενον αυτών δέον νά
άνταποκρίνωνται προς το συνημμένον υπόδειγμα C 28. ΕΙς τάς σχέσεις μεταξύ
ομόρων γραφείων, δύναται νά γίνεται χρήσις πινακίδων έκ στέρεου χάρτου. Έν
τούτοις, ή σύστασις τών έτικεττών τούτων δέον νά είναι επαρκής διά νά άντέχη
εϊς τους διαφόρους χειρισμούς είς τους οποίους υποβάλλονται αί ταχυδρομικοί
απόστολοι κατά τήν διαβίβασιν. ΑΙ πινακίδες κατασκευάζονται είς τά ακόλουθα
χρώματα :
(α) έρυθρόν ροδόχρουν διά τους σάκκους τους περιέχοντας συστημένα αντι
κείμενα καΐ τό φύλλον ειδοποιήσεως Εστω κι* δν τούτο είναι άρνητικόν.
(β) λευκόν, διά τους σάκκους τους περιέχοντας μόνον συνήθη αντικείμενα
τών κάτωθι κατηγοριών :
—επιστολών καϊ ταχυδρομικών δελταρίων αποστελλομένων διά τής
όδοΰ επιφανείας καϊ διά τής αεροπορικής όδοΰ.
—εφημερίδων καί περιοδικών, αποστελλομένων μόνον διά τής όδοϋ
επιφανείας, εξαιρέσει εκείνων ατινα επιστρέφονται είς τόν αποστολέα,
(γ) κυανού ν άνοικτόν, διά τους σάκκους τους περιέχοντας αποκλειστικώς
συνήθη αντικείμενα δτινα δέν εγκλείονται εϊς τους φέροντας λευκή ν
πινακίδα σάκκους.
(δ) πράσινον, διά τους σάκκους τους περιέχοντας μόνον σάκκους κενούς
επιστρεφόμενους είς τήν καταγωγήν.
6. Οί σάκκοι ο'ι περιέχοντες συνήθη αντικείμενα μικτά (έπιστολάς, ταχυδρο
μικά δελτάρια καϊ έτερα αντικείμενα) δέον νά φέρουν λευκήν πινακίδα.
7. Ή έΛ/δειξις «JOURNAUX ΕΤ EC RITS PERIODIQUES» (εφημερίδες καϊ
περιοδικά) ή ή σύντμησις «JX» δέον νά αναγράφεται έπί τής λευκής πινακίδος
τών διά τής όδοΰ επιφανείας διαβιβαζομένων σάκκων, οσάκις οί σάκκοι ούτοι
περιέχουν μόνον αντικείμενα τής κατηγορίας ταύτης.
8. Ή χρησιμοποίησις πινακίδων χρώματος ερυθρού ροδόχρου, λευκού, κυανού
ανοικτού καϊ πρασίνου είναι υποχρεωτική.
9. Λευκή πινακίς δύναται ωσαύτως νά χρησιμοποιήται όμοΰ μετά τεμαχίου
χάρτου διαστάσεων 5 x 3 έκατοστομέτρων χρώματος έκ τών έν τη παραγράφω 5
προβλεπομένων.
10. ΑΙ πινακίδες φέρουν έντυπον ϋνδειξιν, διά μικρών λατινικών χαρακτήρων,
του ονόματος τοΰ γραφείου αποστολής καϊ διά παχέων λατινικών χαρακτήρων,
τοΰ ονόματος τοΰ γραφείου προορισμού, τών οποίων προηγούνται αντιστοίχως αί
λέξεις «DE» (έκ) καί «POUR» (διά), καθώς καϊ τήν Ενδειξιν τής όδοΰ διαβιβάσεως
και, έάν αϊ ταχυδρομικά! άποστολαΙ διαβιβάζωνται διά τής θαλασσίας όδοΰ, τό
δνομα τοΰ πλοίου. Τό δνομα τοΰ γραφείου προορισμού έκτυποΰται ωσαύτως
διά μικρών χαρακτήρων, καθέτως, εκατέρωθεν τής οπής τής πινακίδος. Είς τάς
άνταλλαγάς μεταξύ τών απομεμακρυσμένων χωρών τάς μή πραγματοποιούμενος
δι* άπ* ευθείας θαλασσίων υπηρεσιών και είς τάς σχέσεις μετ* άλλων χωρών αΐτινες
ζητούν τούτο ρητώς, αί ενδείξεις αύται συμπληροΰνται διά τής μνείας τής ημερο
μηνίας αποστολής, τοΰ αριθμού τής αποστολής καί τοΰ λιμένος εκφορτώσεως.
II. "Εκαστος σάκκος εντός τοΰ οποίου εγκλείονται μία ή πλείονες έπιστολαΐ
περιέχουσαι επικίνδυνους βιολογικάς ουσίας ύποκειμένας είς φθοράν έν τη έννοία
τοΰ άρθρου 120 στοιχεΐον (α), δέον νά εφοδιάζεται διά δελτίου επισημάνσεως
Εχοντος τό χρώμα καί τήν έμφάνισιν τών έν άρθρω 120 προβλεπομένων έτικεττών
άλλα διαστάσεων ηΰξημένων κατά τόν χώρον τόν άναγκαιοΰντα διά τήν στερέωσιν
τής οπής. Πλην τοΰ συμβόλου τοΰ ειδικού διά τά αντικείμενα τά περιέχοντα
βιολογικός ουσίας υποκείμενος είς φθοράν, τό δελτίον τοΰτο φέρει τάς ενδείξεις :
«MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES» (βιολογικά! ούσίαι υποκείμενοι
είς φθοράν) καί «DANGEREUX ΕΝ GAS D' ENDOMMAGEMENT» (επι
κίνδυνοι έν περιπτώσει φθοράς).
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12. ΟΙ σάκκοι δέον νά φέρουν εύαναγνώστως, διά λατινικών χαρακτήρων,
το δνομα του γραφείου ή τής Χώρας καταγωγής καΐ τήν ενδειξιν «POSTES» (Ταχύ
δρομεΐα) ή πασαν αλλην άνάλογον χαρακτηρίζουσαν αυτούς ώς ταχυδρομικός
άποστολάς.
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13. Τά ενδιάμεσα γραφεία ουδένα αΟξοντα αριθμόν δέον νά αναγράφουν επί
τών πινακίδων τών σάκκων ή τών φακελλίσκων των κλειστών διαβατικών ταχύ
δρομικών αποστολών.

.

14. Πλην είδικής συμφωνίας αϊ ουχί ογκώδεις fj αρνητικά! ταχυδρομικοί άπο
στολα! περί καλύπτονται απλώς διά στερεού χάρτου είς τρόπον ώστε ν* αποφεύγεται
πάσα φθορά τοΟ περιεχομένου, κατόπιν δέ περιδένονται διά θώμιγγος καΐ
σφραγίζονται δι' Ισπανικού κηροΟ. διά μολυβδοσφραγΐδρς ή διά σφραγίδων έ,ξ
ελαφρού μετάλλου ή έκ πλαστικής Ολης. *Εν περιπτώσει σφραγίσεως διά
μολυβδοσφραγίδων ή διά σφραγίδων έξ ελαφρού μετάλλου ή έκ πλαστικής Ολης,
αϊ ταχυδρομικά! αύται άποστολα! δέον νά συσκευάζωνται είς τρόπον ώστε ό θώμιγξ
νά μή δύναται ν" άποσπασθή. 'Οσάκις αύται περιέχουν μόνον συνήθη αντικείμενα,
δύνανται νά κλείωνται διά κομμιωμένων χαρτίνων σφραγίδων φερουσών έντυπον
τήν Ενδειξιν τοΟ γραφείου ή τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας αποστολής. ΑΙ Ταχυ
δρομικά! "Υπηρεσίαι δύνανται νά συνενοΰνται Ινα χρησιμοποιούν τόν αυτόν
τρόπον σφραγίσεως διά τάς ταχυδρομικός άποστολάς τάς περιέχουσας συστημένα
αντικείμενα τά όποια, λόγω τοϋ μικρού αριθμού των, μεταφέρονται διά φακελλίσκων
ή εντός φακέλλων. ΑΙ έπιγραφα! τών φακελλίσκων και τών φακέλλων δέον ν*
άνταποκρίνωνται, είς δ,τι άφορα τάς έντυπους ενδείξεις κα! τά χρώματα, προς
τάς έν παραγράφοις 4 Εως 13 προβλεπόμενος διατάξεις διά τάς πινακίδας τών
σάκκων τών ταχυδρομικών αποστολών.
15. "Οσάκις ό αριθμός ή ό δγκος τών αντικειμένων επιβάλλει τήν χρησιμο
ποίησιν πλειόνων τοΟ ενός σάκκων, δέον νά χρησιμοποιούνται, κατά τό δυνατόν,
κεχωρισμένοι σάκκοι:
(α) διά τάς έπιστολάς κα! τά ταχυδρομικά δελτάρια.
(β) διά τά λοιπά αντικείμενα. Περιπτώσεως τυχούσης* δέον έτι νά χρησι
μοποιούνται κεχωρισμένοι σάκκοι διά τά μικροδέματά: αϊ πινακίδες τών
τελευταίων τούτων σάκκων φέρουν τήν ενδειξιν «PETITS PAQUETS»
(Μικροδέματά).
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16. Ό φακελλίσκος ή ό σάκκος τών συστημένων αντικειμένων, συνενούμενος
μετά τοΟ φύλλου ειδοποιήσεως κατά τόν έν δρθρω 154 παρ. 6 προβλεπόμενον
τρόπον, τοποθετείται εντός ενός έκ τών σάκκων τών επιστολών ή εντός εΙδικοΟ
σάκκου. "Ο εξωτερικός ρ*άκκος δέον νά φέρη, έν πάση περιπτώσει, τήν έρυθράν
πινακίδα. Όσάκις υπάρχουν πλείονες τσδ ενός σάκκοι συστημένων αντικειμένων,
<Α συμπληρωματικοί σάκκοι δύνανται ν" άποστέλλωνται άττερικαλύπτως φέροντες
τήν έρυθράν πινακίδα.
17. Ή πινακίς τοΟ σάκκου ή τοϋ φακελλίσκου τοδ περιέχοντος τό φύλλον
εΙδοποιήσεως, και άν έτι τούτο είναι άρνητικόν, φέρει πάντοτε τό γράμμα γεγραμ
μένον κατά τρόπον εμφανή, δύναται δέ νά περιλαμβάνε τήν Ενδειξιν τοθ αριθμού
τών αποτελούντων τήν ταχυδρομικήν άποστολήν σάκκων.
18. Συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 5, ερυθρά πινακίς δέον
νά χρησιμοποιήται μόνον έάν 6 σάκκος περιέχη συστημένα αντικείμενα ή τό φύλλον
είδοποιήσεως κα! fiv έτι τούτο είναι άρνητικόν.
19. Τό βάρος έκαστου σάκκου έν ούδεμιφ περιπτώσει δέον νά ύπερβαίνη τά
30 χιλιόγραμμα.
20. Τά άντάλλακτήρια ταχυδρομεία εγκλείουν κατά τό δυνατόν εντός τών Ιδίων
αυτών ταχυδρομικών αποστολών of έν καθωρισμένον γραφεΐον, πάσας τάς μικρών
διαστάσεων ταχυδρομικός άποστολάς (φακελλίσκους η σάκκους) αϊ όποΤαι περί·
έρχονται είς αυτά διά τό γραφεΐον τούτο.

^
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*
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21. Πάντα τά έντυπα τά απευθυνόμενα προς τόν αυτόν παραλήπτη ν καΐ δια
τον αυτόν προορισμόν, δύνανται νά έγκλείωνται εντός ενός ή πλειόνων είδικών
σάκκων. ΈπΙ πλέον των κεκανονισμένων πινακίδων αϊ όποΐαι, έν τή περιπτώσει
ταύτη, φέρουν τό γράμμα Μ, οΐ σάκκοι ούτοι δέον νά φέρουν είδικάς πινακίδας,
παρεχόμενος ύπό του άποστολέως των αντικειμένων καΐ φέρουσας πάσας τάς
πληροφορίας τάς άφορώσας τόν παραλήπτην των αντικειμένων. Πλην αντιθέτου
ειδοποιήσεως ol περί ων πρόκειται ειδικοί σάκκοι δύνανται νά περιέχουν συστημένα
αντικείμενα, τά τελευταία ταΰτα εγγράφονται έπί είδικοΟ φύλλου C I3 καΐ διαχωρί
ζονται των λοιπών αντικειμένων τά όποια περιλαμβάνονται εντός τής ταχυδρο
μικής αποστολής. Έπί τής πινακίδος των είδικών σάκκων των έγκλειόντων
αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακόν έλεγχον δέον νά έπικολλάται υποχρεω
τικώς ή έν άρθρω 117, παραγράφω Ι, προβλεπομένη πράσινη έτικέττα C I.
ΑΡΘΡΟΝ 157
Παράδοσις τών ταχυδρομικών

αποστολών

Ι. Πλην είδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών "Υπη
ρεσιών, ή παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο ανταποκρινομένων
γραφείων ενεργείται διά καταλόγου παραδόσεως Ομοίου προς τό συνημμένον
υπόδειγμα C I8. Ό κατάλογος ούτος συντάσσεται είς 2 αντίτυπα. Τό πρώτον
προορίζεται διά τό γραφεΐον παραλαβής, τό δεύτερον διά τό γραφεΐον παραδό
σεως. Τό γραφεΐον παραλαβής παραλαμβάνει τάς άποστολάς έπί υπογραφή έπί
τοΟ δευτέρου έντυπου τοΰ καταλόγου παραδόσεως.
2. "Οσάκις ή παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο ανταπο
κρινομένων γραφείων ενεργείται μέσω μεταφορικής τίνος υπηρεσίας, δύναται
νά συντάσσεται τρίτον άντίτυπον του καταλόγου παραδόσεως διά τήν υπηρεσίαν
ταύτη ν. Έν τή περιπτώσει ταύτη, προβλέπεται δπως ή παραλαβή ένεργήται ύπό
τής μεταφορικής υπηρεσίας έναντι υπογραφής έπί του δευτέρου αντιτύπου καΐ
υπό του γραφείου παραλαβής έπί του τρίτου τοιούτου.
3. Ταχυδρομικοί τίνες Ύπηρεσίαι, λόγω τής εσωτερικής των οργανώσεως,
δύνανται νά ζητούν δπως συντάσσωνται κεχωρισμένοι κατάλογοι C I8 διά τάς
ταχυδρομικός αποστολάς τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου άφ' ενός, καί διά τά
ταχυδρομικά δέματα άφ* έτερου.
4. "Οσάκις ή παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο ανταπο
κρινομένων γραφείων ενεργείται μέσω θαλασσίας τινός υπηρεσίας, τό άνταλλα
κτήριον ταχυδρομεΐον καταγωγής δύναται νά συντάσση καί τέταρτον άντίτυπον
τό όποιον τοΰ επιστρέφεται υπό τοΰ άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου προορισμού
άφοΰ γίνη άποδεκτόν ύπό τούτου. Έν τή περιπτώσει ταύτη, τό τρίτον καί τό
τέταρτον άντίτυπον συνοδεύουν τάς ταχυδρομικάς άποστολάς.
5. Μόνον ot δι* ερυθρών πινακίδων έπιση μαινόμενοι σάκκοι καί φακελλίσκοι,
τών οποίων ή σφράγισις καί ή συσκευασία δέον νά έλέγχωνται πλήρως κατά τήν
παράδοσίν των, εγγράφονται λεπτομερώς έπί του καταλόγου παραδόσεως C I8.
"Ως προς τους λοιπούς σάκκους ή φακελλίσκους τών οποίων ό έλεγχος είναι
προαιρετικός, εγγράφονται έν τω συνόλω των κατά κατηγορίας επί τοΰ ρηθέντος
καταλόγου, έκαστη δέ κατηγορία παραδίδεται συλλήβδην. Αϊ ενδιαφερόμενοι
Ταχυδρομικοί "Υπηρεσίαι δύνανται έν τούτοις νά συνεννοούνται μεταξύ των ίνα
μόνον οί δι* ερυθρών πινακίδων έπιση μαινόμενοι σάκκοι καί φακελλίσκοι έγγρά
φωνται έπι τοΰ καταλόγου παραδόσεως.
6. Αί ταχυδρομικοί άποστολαί δέον νά παραδίδωνται έν καλή καταστάσει.
Έν τούτοις, ταχυδρομική τις αποστολή δέν δύναται νά μή γίνη δεκτή λόγω βλάβης
ή παραβιάσεως. "Οσάκις ταχυδρομική τις αποστολή λαμβάνεται έν κακή κατα
στάσει ύπό ενδιαμέσου τινός γραφείου, δέον νά τίθεται, ώς έχει, ύπό νέον περι
κάλυμμα. ΑΙ άνωμαλίαι γνωστοποιούνται διά δελτίου έλεγχου εις τά γραφεία
καταγωγής καί προορισμού τής ταχυδρομικής αποστολής ώς καί, περιπτώσεως
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τυχούσης, είς το τέλευταΐον ένδιάμεσον γραφεΐον τό όποιον διεβίβασε την έν κακή
καταστάσει ταχυδρομικήν άποστολήν. Τό ττροβαΐνον εις την άνασυσκευασίαν
γραφεΐον οφείλει να μεταφέρη τάς ενδείξεις της αρχικής ττινακίδος επί της νέας
πινακίδος και να έπιθέτη είς ταύτην αποτύπωμα τοϋ χρονολογικού του σήμαντρου,
άφοΰ αναγράφει προ τούτου τήν ενδειξιν «REMB ALLE» (Άνασυσκευάσθη είς
).
ΑΡΘΡΟΝ 158
"Ελεγχος τών ταχυδρομικών

αποστολών

Ι. Ό σ ά κ ι ς ένδιάμεσον τι γραφεΐον πρόκειται νά προβή είς τήν άνασυσκευα
σίαν ταχυδρομικής τίνος αποστολής, ελέγχει τό περιεχόμενόν της έάν εικάζει
ότι τοϋτο δέν έχει παραμείνει άθικτον. Συντάσσει δελτίον έλεγχου όμοιον προς
τό συνημμένον υπόδειγμα CI4 συμμορφούμενον προς τάς παραγράφους 4 £ως 6.
Τό δελτίον τοϋτο αποστέλλεται εις τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον έξ ου ελήφθη
ή ταχυδρομική αποστολή. Άντίγραφον τούτου απευθύνεται είς τό γραφεΐον
καταγωγής και έτερον εγκλείεται εντός τής άνασυσκευασθείσης ταχυδρομικής
αποστολής.
2. Τό .γραφεΐον προορισμού ελέγχει έάν ή ταχυδρομική αποστολή είναι πλήρης
και έάν at έγγραφαΐ τοϋ φύλλου ειδοποιήσεως καί, περιπτώσεως τυχούσης, τών
ειδικών φύλλων συστημένων αντικειμένων, είναι ακριβείς. Έν περιπτώσει ελ
λείψεως ταχυδρομικής τίνος αποστολής ή ενός ή πλειόνων έκ τών αποτελούντων
ταύτην σάκκων, συστημένων αντικειμένων, φύλλου ειδοποιήσεως, ειδικού φύλλου
συστημένων αντικειμένων ή όσάκις πρόκειται περί οίασδήποτε Αλλης ανωμαλίας,
τό γεγονός βεβαιοΰται αμέσως υπό δύο υπαλλήλων. Ούτοι επιφέρουν τάς αναγ
καίας διορθώσεις έπΐ τών γενικών ή ειδικών φύλλων φροντίζοντες, περιπτώσεως
τυχούσης, νά διαγράφουν τάς εσφαλμένος ενδείξεις κατά τρόπον δμως ώστε νά
άφίνουν ευανάγνωστους τάς άρχικάς έγγραφος. Πλην προφανούς σφάλματος,
αϊ διορθώσεις είναι επικρατέστεροι τής αρχικής δηλώσεως.
3. Ό σ ά κ ι ς γραφεΐον τι λαμβάνη φύλλα ειδοποιήσεως ή ειδικά φύλλα άτινα
δέν προορίζονται δι* αυτό, αποστέλλει τά στοιχεία ταύτα εϊς τό. γραφεΐον προορι
σμού ή, έάν οί εσωτερικοί του κανονισμοί τό καθορίζουν, κεκυρωμένα αντίγραφα.
4. Τά διαπιστούμενα γεγονότα γνωστοποιούνται, διά δελτίου ελέγχου συντασ
σομένου εις δύο αντίτυπα, είς τό γραφεΐον καταγωγής τής ταχυδρομικής αποστο
λής καί, έν περιπτώσει πραγματικής ελλείψεως, είς τό τέλευταΐον ένδιάμεσον
γραφεΐον, διά τοΰ πρώτου χρησιμοποιήσιμου ταχυδρομείου κατόπιν πλήρους
έλεγχου τής ταχυδρομικής αποστολής. ΑΙ ενδείξεις τοΟ δελτίου τούτου δέον
νά καθορίζουν, κατά τό δυνατόν άκριβέστερον, περί ποίου σάκκου, φακελλίσκου
ή αντικειμένου πρόκειται.
5. Ό σ ά κ ι ς πρόκειται περί σοβαρών ανωμαλιών έξ ων δύναται νά εικάζεται
απώλεια ή παραβίασις, ό φάκελλος ή ό σάκκος καθώς καί ό θώμιγξ καί ή σφραγίς
Ισπανικού κηροΰ ή ή μολυβδοσφραγίς τοΰ φακελλίσκου ή τοΰ σάκκου τών συ
στημένων αντικειμένων, πλην δεδικαιολογημένης αδυναμίας, επισυνάπτονται
είς τό προοριζόμενόν διά τό γραφεΐον καταγωγής δελτίον έλεγχου. TOUT* αυτό
Ισχύει καί διά τόν φάκελλον ή τόν έξωτερικόν σάκκον, μετά τοΰ θώμιγγος, τής
έτικέττας, τής σφραγΐδος Ισπανικού κηροΰ ή τής μολυβδοσφραγΐδος αυτών.
6. Εις τάς έν παραγράφοις Ι Εως 3 προβλεπόμενος περιπτώσεις, τό γραφεΐον
καταγωγής καί, περιπτώσεως τυχούσης, τό τέλευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον
ταχυδρομεΐον δύνανται, έπΐ πλέον νά είδοποιώνται τηλεγραφικώς δαπάναις τής
Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας ή οποία αποστέλλει τό τηλεγράφημα. Τηλεγραφική
είδοποίησις δέον ν* αποστέλλεται κατά πάσας τάς περιπτώσεις καθ* Ας η ταχυ
δρομική αποστολή παρουσιάζει προφανή Ιχνη παραβιάσεως, Τνα τό γραφεΐον
αποστολής ή τό ένδιάμεσον τοιούτο προβαίνη άνευ ουδεμιάς καθυστερήσεως
είς τήν ίίρευναν τής υποθέσεως καί, περιπτώσεως τυχούσης, είοοποιεΐ ωσαύτως
τηλεγραφικώς τήν προηγουμένην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν διά τήν συνέχισιν
της ερεύνης.
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7. "Οσάκις ή Ελλειψις ταχυδρομικής τίνος αποστολής είναι αποτέλεσμα ελλεί
ψεως συνδυασμού τών δασμολογίων ή οσάκις αϋτη εξηγείται προσηκόντως επί
του καταλόγου παραδόσεως, ή σύνταξις δελτίου έλεγχου δέν είναι αναγκαία ειμή
μόνον έάν ή ταχυδρομική αποστολή δέν περιέλθη είς τό γραφεΐον προορισμού
διά τοΰ επομένου δασμολογίου.
8. "Αμα τη άφίξει ταχυδρομικής τίνος αποστολής τής οποίας ή Ελλειψις είχε
γνωστοποιηθή είς τό γραφεΐον καταγωγής καί, περιπτώσεως τυχούσης, είς τό
τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον, δέον νά αποστέλλεται είς
τά γραφεία ταΰτα διά του πρώτου ταχυδρομείου δεύτερον δελτίον έλεγχου άγγέλ
λον τήν λήψιν τής ταχυδρομικής ταύτης αποστολής.
9. Τά γραφεία προς τά όποια απευθύνονται τά δελτία έλεγχου επιστρέφουν
ταϋτα τό ταχύτερον δυνατόν άφοϋ τά εξετάσουν και άφοΰ αναγράψουν έπ* αυτών
τάς παρατηρήσεις των, αν ή περίπτωσις. Έάν τά δελτία ταΰτα δέν επιστραφούν
είς τήν Ταχυδρομικήν "Υπηρεσίαν καταγωγής εντός προθεσμίας δυο μηνών άπό
τής ημερομηνίας αποστολής των, θεωρούνται, μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου,
ώς δεόντως άποδεδεγμένα, ύπό τών γραφείων προς τά όποια άπηυθύνθησαν. Ή
προθεσμία αϋτη παρατείνεται είς τεσσάρας μήνας είς τάς σχέσεις μετά τών απο
μεμακρυσμένων Χωρών.
10. "Οσάκις γραφεΐον τι παραλαβής δπερ υποχρεούται νά έλέγξη τήν ταχυδρο
μικήν άποστολήν δέν αποστέλλει είς τό γραφεΐον καταγωγής καί, αν ή περίπτωσις,
είς τό τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον, διά του πρώτου δια
θεσίμου, μετά τό Ιλεγχον, ταχυδρομείου, δελτίον βεβαιούν οιασδήποτε ανωμαλίας,
θεωρείται, μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου, ώς παραλαβόν τήν ταχυδρομικήν
άποστολήν καί τό περιεχόμενόν της. TOUT* αυτό τεκμαίρεται και διά τάς ανωμα
λίας αί όποΐαι δέν έμνημονεύθησαν ή έμνημονέύθησαν ατελώς εϊς τό δελτίον
έλεγχου. ΤοΟτ' αυτό Ισχύει οσάκις δέν τηρούνται αί διατάξεις τοΟ παρόντος
άρθρου αί άψορώσαι τάς τηρητέας διατυπώσεις.
11. Τά δελτία έλεγχου και τά επισυναπτόμενα είς αυτά στοιχεία διαβιβάζονται
επί συστάσει διά τής ταχυτέρας όδου (αεροπορικής ή επιφανείας). Τά έν τη
παραγράφω 5 αναφερόμενα αντικείμενα, συνοδευόμενα υπό αντιγράφου τοΰ δελτίου
έλεγχου, δύνανται ν* άποστέλλωνται κεχωρισμένως έπι συστάσει διά τής όδοΰ
επιφανείας.
ΑΡΘΡΟΝ 159
Διαβίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών. Δελτίον διαδρομής
Προς καθορισμόν τής εύνοϊκωτέρας διαδρομής καί τής διαρκείας διαβιβάσεως
τής ταχυδρομικής αποστολής, τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον καταγωγής δύναται
ν* άπευθύνη είς τό γραφεΐον προορισμού τής ταχυδρομικής ταύτης αποστολής,
δελτίον διαδρομής δμοιον προς τό συνημμένον υπόδειγμα C 27. Τό δελτίον τούτο
δέον νά εγκλείεται εντός τής Ταχυδρομικής αποστολής και νά επισυνάπτεται είς
τό φυλλον ειδοποιήσεως. Δεόντως συμπεπληρωμένον ύπό τοΰ γραφείου προο
ρισμού, τό δελτίον διαδρομής επιστρέφεται διά τής ταχυτέρας χρησιμοποιούμενης
όδοΰ, έάν άφορα ταχυδρομικήν άποστολήν επιφανείας, ή αεροπορικώς, έάν άφορδ
άεραποστολήν.
ΑΡΘΡΟΝ 160
'Ανταλλαγή διά κλειστών ταχυδρομικών αποστολών
Ι. Ή διαμοιβή τών αντικειμένων διά κλειστών αποστολών ρυθμίζεται διά
κοινής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
2. Ό σχηματισμός κλειστών ταχυδρομικών αποστολών είναι υποχρεωτικός,
οσάκις μία τών ενδιαμέσων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ζητεί τούτο, στηριζομένη
έπί τοΰ γεγονότος δτι ό αριθμός τών άπερικαλύπτων αντικειμένων είναι τοιούτος
ώστε νά παρακωλύη τάς εργασίας της.
3. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι μέσω τών οποίων πρόκειται ν' άποστέλλωνται
κλειστοί ταχυδρομικοί άποστολαί δέον νά προειδοποιούνται έν εύθέτω χρόνω.
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4. Έν περιπτώσει αλλαγής είς ύπηρεσίαν διαμοιβής κλειστών ταχυδρομικών
αποστολών ώργανωμένων μεταξύ δύο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών μέσω μιας ή
πλειόνων τρίτων χωρών, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία καταγωγής τής Ταχυδρομικής
αποστολής ειδοποιεί σχετικώς τάς Ταχυδρομικός "Υπηρεσίας τών χωρών τούτων.

£
*

5. 'Εάν πρόκειται περί τροποποιήσεως τής όδου διαβιβάσεως τών ταχυδρο
μικών αποστολών, ή νέα ακολουθητέα οδός δέον νά γνωστοπσιήται είς τάς
Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας αί όποΐαι ένήργουν πρότερον τήν διαμετακόμισιν, ή δέ
παλαιά οδός άνακοινοϋται, προς ένημέρωσιν, είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας
αί όποΐαι θά διασφαλίζουν εφεξής τήν διαμετακόμισιν ταύτην.

%

ΑΡΘΡΟΝ 161
Διαμετακόμισις διά κλειστών ταχυδρομικών αποστολών καΐ
. > ;
διαμετακόμισις άπερικαλύπτως
Ι. ΑΙ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δύνανται ν* ανταλλάσσουν αμοιβαίως, μέσω
μιας ή πλειόνων έξ αυτών, τόσον κλειστάς ταχυδρομικάς άποστολάς δσον καΐ
άπερικάλυπτα αντικείμενα, αναλόγως τών αναγκών τής κινήσεως καί τών υπηρε
σιακών συνθηκών.
. 2. Ή διαβίβασις άπερικαλύπτως τών αντικειμένων είς ένδιάμεσόν τίνα Ταχυ
δρομικήν Ύπηρεσίαν δέον νά περιορίζεται αυστηρώς είς τάς περιπτώσεις καθ* ας
δέν δικαιολογείται ή σύνθεσις κλειστών ταχυδρομικών αποστολών, είτε δι αυτήν
ταύτην τήν Χώραν προορισμού, είτε διά χώραν τινά πλησιεστέραν τής τελευταίας
ταύτης.

<*"

3. "Οσάκις ό αριθμός των το έπιτρέπη, τά διαβιβαζόμενα άπερικαλύπτως εϊς τίνα
Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν αντικείμενα, δέον νά διαχωρίζωνται κατά χώρας πρσο
ρισμοΟ καί νά συνενοϋνται έίς>6έσίμας έπιγραφομένας έπ* ονόματι έκαστης τών
Χωρών τούτων.

^

ΑΡΘΡΟΝ 162
Διαβίβασις τών αντικειμένων
Ι. "Οσάκις ταχυδρομική τις αποστολή αποτελείται έκ πλειόνων σάκκων,
ούτοι δέον, κατά το δυνατόν, νά μή διασπώνται καί νά διαβιβάζώνται διά του
Ιδίου Ταχυδρομείου.
2. Τά εσφαλμένως διαβιβαζόμενα πάσης φύσεως αντικείμενα διαβιβάζονται
άνευ ουδεμιάς καθυστερήσεως, περαιτέρω είς τόν προορισμόν των διά τής ταχυ
τέρας όδοΟ.
3. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής Χώρας καταγωγής Ιχει τήν ευχέρεια ν δπως
ύποδεικνύή τήν άκολουθητέαν όδόν ύπό τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών
τάς οποίας αποστέλλει, άρκεΐ ή χρησιμοποίησις τής δδοΰ ταύτης νά μή συνεπάγεται,
δι* ένδιάμεσόν τίνα Ταχυδρομικήν "Υπηρεσίαν είδικά Εξοδα.
ΑΡΘΡΟΝ 163
Ταχυδρομικοί άποστολαΐ άνταλλασσόμεναι μετά πολεμικών πλοίων
ή αεροπλάνων
Κ Ή :οργάνωσϊς ανταλλαγής· κλειστών ταχυδρομικών : αποστολών μεταξύ
Ταχυδρομικής τίνος Υπηρεσίας καί ναυτικών μοιρών ή πολεμικών πλοίων τής
αυτής εθνικότητος, ή μεταξύ ναυτικής τίνος μοίρας ή πολεμικού πλοίου καί άλλης
τινός ναυτικής μοίρας ή πολεμικού πλοίου τής αυτής εθνικότητος, δέον νά γνωστο
πόιήται, κατά τό δυνατόν έκ τών προτέρων, είς τάς ενδιαμέσους Ταχυδρομικάς
Υπηρεσίας.

*

Γ
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2. Ή επιγραφή των ταχυδρομικών τούτων αποστολών συντάσσεται ως ακο
λούθως :
DU BUREAU DE (έκ του Γραφείου
)
POUR LA DIVISION ΝΑ VALE (NATIONALITE) DE (DESIGNATION DE LA
DIVISION) A
(PAYS).
(Διά τήν (εθνικότητος) ναυτικήν μοίραν
(προσδιορισμός της μοίρας)
είς
(Χώρα).).
POUR LE ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ) Α
(PAYS).
(Διά τό (εθνικότητος) πλοίον
(δνομα τοΟ πλοίου) είς
(χώρα).).
DE LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE (DESIGNATION DE LA DI
VISION) A ( P A Y S ) .
(έκ της (εθνικότητος) ναυτικής μοίρας
(προσδιορισμός τής μοίρας)
είς
(χώρα).).
DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ) A
(PAYS.)
(*Εκ του (εθνικότητος) πλοίου
(δνομα το0 πλοίου είς
(χώρα).).
POUR LE BUREAU DE
(PAYS).
(Διά τό γραφεΐον
(δνομα του γραφείου καΐ χώρα).).
ή
DE LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE (DESIGNATION DE LA DI
VISION) A. ...
(PAYS).
(Έκ της (εθνικότητος) ναυτικής μοίρας
(προσδιορισμός τής μοίρας)
είς
·
(Χώρα).).
DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ) Α
(έκτου (εθνικότητος) πλοίου
(δνοματοΟ πλοίου) είς

:.... (PAYS),
(Χώρα).).

POUR LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE (DESIGNATION DE LA
DIVISION) A
(PAYS).
(Διά τήν (εθνικότητος) ναυτικήν μοίραν
(προσδιορισμός τής μοίρας)
είς
(χώρα).).
POUR LE ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ A
(PAYS).
(Διά τό (εθνικότητος) πλοϊον
(δνομα του πλοίου είς
(χώρα).).
3. ΑΙ προοριζόμενοι διά ναυτικός μοίρας ή πολεμικά πλοία ή προερχόμενοι
έξ αυτών ταχυδρομικοί άποστολαΐ διαβιβάζονται διά τών ταχύτερων οδών καΐ
Οπό τους αυτούς δρους ώς κοί at μεταξύ ταχυδρομικών γραφείων άνταλλασσόμεναι
ταχυδρομικοί άποστολαί, έκτος έάν αναγράφεται ειδική οδός έττΐ τής επιγραφής.
4. Ό πλοίαρχος επιβατηγού ταχυδρομικού τίνος πλοίου τό όποιον μεταφέρει
ταχυδρομικός άποστολάς προοριζόμενος διά ναυτικήν μοίραν ή διά πολεμικόν
πλοίον τηρεί αύτάς είς τήν διάθεσιν τοΟ διοικητού τής μοίρας ή τοΟ πλοίου
προορισμού επί τη προοπτική τής περιπτώσεως καθ* ήν ούτος ήθελε ζητήσει τήν
παραλαβή ν αυτών έν πλω.
5. Έάν τά πλοία δέν εόρίσκωνται είς τόν τόπον προορισμού δταν αϊ προς αυτά
απευθυνόμενοι ταχυδρομικοί άποστολαί άφικνοΰνται έκεϊ, αϊ ταχυδρομικοί αύται
άποστολαί φυλάσσονται είς τό ταχυδρομικόν γραφεΐον μέχρι τής παραλαβής αυτών
Οπό τοΟ παραλήπτου ή τής περαιτέρω αποστολής των είς άλλο ση μείον. Ή
περαιτέρω αποστολή δύναται νά ζητηθή είτε υπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας
καταγωγής, είτε Οπό τοΟ διοικητοΟ τής ναυτικής μοίρας ή τοΟ πλοίου προορισμού,
εϊτε τέλος Οπό προξένου τής αυτής εθνικότητος.
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6. Έκεΐναι έκ τών περί ών πρόκειται Αποστολών, αΐτινες φέρουν τήν Ενδειξιν
«AUX SOINS DIJ CONSUL D
» (μερίμνη τοΟ Προξένου τ
), παρα
δίδονται είς το ΰποδεικνυόμενον προξενεΐον. Δύνανται, μεταγενεστέρως, τη
αιτήσει του Προξένου, νά επιστραφούν είς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν και νά
αποσταλούν περαιτέρω είς τον τόπον καταγωγής ή εϊς Ετερον προορισμόν.
7. ΑΙ προοριζόμενοι διά πολεμικόν πλοΐον ταχυδρομικοί άποστολαΐ θεωρούνται
ως διαβατικοί μέχρι της παραδόσεως των είς τόν κυβερνήτη ν τοΟ πλοίου τούτου,
καΐ αν Ετι αρχικώς άπηυθύνοντο μερίμνη ταχυδρομικού τίνος γραφείου ή εϊς
Πρόξενόν τίνα έπιφορτισμένον δπως χρησιμεύη ώς ενδιάμεσος ύτττ\ρεσΙα μετα
φοράς. "Επομένως αί άποστολαΐ αύται δέν θεωρούνται ώς περιελθοΰσαι είς τήν
άναγραφομένην έπ αυτών διεύθυνσιν, έφ° δσον δέν παρεδόθησαν είς τό πολεμικόν
πλοΐον προορισμού.
8. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών,
ή ώς άνω διαδικασία εφαρμόζεται ωσαύτως, περιπτώσεως τυχούσης, καΐ επί τών
μετά πολεμικών αεροπλάνων άνταλλασσομένων αποστολών.
ΑΡΘΡΟΝ 164
'Επιστροφή τών κενών σάκκων
Ι. Πλην είδικής συμφωνίας μεταξύ τών ανταποκρινομένων Ταχυδρομικών
'Υπηρεσιών, ot σάκκοι δέον νά έπιστρέφωνται κενοί, διά τοΰ επομένου ταχυδρο
μείου, εντός άπ' ευθείας ταχυδρομικής αποστολής, διά τήν χώραν είς τήν οποίαν
ο'ι σάκκοι ούτοι ανήκουν. Ό αριθμός τών δι* έκαστης ταχυδρομικής αποστολής
επιστρεφομένων σάκκων δέον νά εγγράφεται ύπό τόν τίτλον « I N D I C A T I O N S
DE SERVICE» ("Υπηρεσιακά! ενδείξεις) τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως, πλην της
περιπτώσεως καθ* ήν εφαρμόζεται τό άρθρον 153, παραγρ. 2, στοιχεϊον β), τέλος
σχετικόν μέ τήν έγγραφήν είς τόν πίνακα II τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως, μόνον τών
σάκκων τών φερόντων έρυθράν πινακίδα.
2. "Η επιστροφή ενεργείται μεταξύ τών επί τούτω οριζομένων άνταλλακτηρίων
ταχυδρομείων. ΑΙ ενδιαφερόμενοι Ταχυδρομικά! "Υπηρεσίαι δύνανται νά συνεν
νοούνται έπ! τών διατυπώσεων τής επιστροφής. Είς τάς σχέσεις μεγάλων αποστά
σεων, κατά γενικόν κανόνα, δέον νά ορίζουν ε'ν μόνον γραφεΐον έπιφορτισμένον
δπως διασφαλίζη τήν λήψιν τών κενών σάκκων οϊτινες επιστρέφονται είς αύτάς,
3. ΟΙ κενοί σάκκοι δέον νά τυλίσσωνται είς καταλλήλους δέσμας. Περιπτώ
σεως τυχούσης, αϊ ξύλιναι πινακίδες ώς κα! αί έξ υφάσματος, έκ περγαμηνής ή έξ
άλλης στερεάς ύλης δέον νά τοποθετούνται εντός τών σάκκων. Αί δέσμαι δέον
νά φέρουν πινακίδα δεικνύουσαν τό δνομα τοΰ άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου
έξ ου ελήφθησαν ol σάκκοι, οσάκις επιστρέφονται μέσω έτερου άνταλλακτηρίου
ταχυδρομείου.
4. "Εάν ol προς έπιστροφήν κενοί σάκκοι δέν είναι πολυάριθμοι, δύνανται νά
τοποθετούνται εντός τών περιεχόντων αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου
σάκκων. "Εν εναντία περιπτώσει, δέον νά τοποθετούνται κεχωρισμένως εντός
σάκκων σφραγιζομένων δι* Ισπανικού κηρού ή μή (είς τάς σχέσεις μετά τών Ταχυ
δρομικών "Υπηρεσιών αΐτινες συνεφώνησαν έν προκειμένω), φερόντων πινακίδα
έπ* ονόματι τών άνταλλακτηρίων ταχυδρομείων. ΑΙ πινακίδες δέον νά φέρουν
τήν Ενδειξιν «SACS VIDES» (Σάκκοι κενοί).
5. "Εάν έκ τοΰ ύπό τίνος Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας ασκουμένου έλεγχου
διαπιστωθή δτι σάκκοι ανήκοντες είς αυτήν δέν επεστράφησαν είς τάς υπηρεσίας
της εντός προθεσμίας μεγαλύτερος εκείνης ήτις απαιτείται έκ τής διαρκείας τών
διαβιβάσεων (αποστολής κα! επιστροφής), αϋτη δικαιούται δπως αναζήτηση τήν
καταβολήν τής προβλεπομένης έν τη παραγράφω 6 αξίας τών σάκκων. Ή καθυ
στερούσα Ταχυδρομική "Υπηρεσία δέν δύναται ν* άρνηθή τήν καταβολήν ταύτην
ειμή μόνον έάν είναι είς θέσιν νά άποδείξη τήν έπιστροφήν τών ελλειπόντων
σάκκων.
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6. "Εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία καθορίζει, περιοδικώς καΐ ομοιομόρφους
δι" δλα τα ύπό των άνταλλακτηρίων αυτής ταχυδρομείων χρησιμοποιούμενα εϊδη
σάκκων, μέσην τινά άξίαν εις φράγκα και άνακοινοΐ αυτήν εις τάς ενδιαφερόμενος
Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας μέσω τοΰ Διεθνούς Γραφείου.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟΝ 165

Περίοδος και διάρκεια της στατιστικής
Ι. Τά είς τα άρθρα 47 καΐ επόμενα τής Συμβάσεως προβλεπόμενα κόμιστρα
επιφανείας εξάγονται βάσει στατιστικών ενεργούμενων άπαξ άνά τριετίαν και
εναλλάξ κατά τάς δεκατέσσαρας ή είκοσι οκτώ πρώτας ημέρας αϊ όποΐαι έπονται
τής Ι ης Μαΐου ή κατά τάς δεκατέσσαρας ή είκοσι οκτώ πρώτας ημέρας αϊ όποΐαι
έπονται τής 14ης 'Οκτωβρίου.
2. Ή στατιστική ενεργείται τό δεύτερον έτος εκάστης τριετίας.
3. ΑΊ επί τών πλοίων συντιθέμενοι ταχυδρομικοί άποστολαΐ περιλαμβάνονται
είς τάς στατιστικάς οσάκις εκφορτώνονται κατά τήν περίοδον τής στατιστικής.
4. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών "Υπη
ρεσιών, περιλαμβάνονται ωσαύτως εϊς τάς στατιστικάς καΐ αί άεραποστολαΐ αί
μεταφερόμενοι διά τής όδοϋ επιφανείας επί μέρους τής διαδρομής των.
5. Ή στατιστική ΌκτωβρίουΝοεμβρίου 1964 εφαρμόζεται, συμφώνως προς
τάς διατάξεις τής Συμβάσεως τής Όττάβας 1957, είς τά £τη 1963, 1964 και 1965.
"Η τοιαύτη τοΰ Μαΐου 1967 εφαρμόζεται είς τά 2τη 1966, 1967 καΐ 1968.
6. Αί βάσει στατιστικής τίνος ένεργητέάι έτήσιαι πληρωμαΐ κομίστρων επιφα
νείας δέον νά συνεχίζωνται προσωρινώς μέχρις ότου οί βάσει τής επομένης στατι
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δεκτοί (άρθρον 173), οπότε καΐ γίνεται ό διακανονισμός τών ύπό τύπον προσωρινόν
ένεργηθεισών πληρωμών.
ΑΡΘΡΟΝ 166

Σύνθεσις καΐ έπισήμανσις τών κλειστών ταχυδρομικών
αποστολών κατά τήν περίοδον τής στατιστικής
Ι. Κατά τήν περίοδον τής στατιστικής, πάσαι α'ι διαβατικώς άνταλλασσόμεναι
ταχυδρομικοί άποστολαί δέον νά φέρουν, πλην τών συνήθων πινακίδων καΐ είδικήν
πινακίδα φέρουσαν, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων :
—τόν αριθμόν και τήν ήμερομηνίαν συνθέσεως τής ταχυδρομικής αποστολής,
—τήν Ενδειξιν «STATISTIQUE» (Στατιστική) άκολουθουμένην ύπό τής
ενδείξεως «5 KILOGRAMMES». «15 KILOGRAMMES» ή «30 KILO
GRAMMES» αναλόγως τής κατηγορίας βάρους (άρθρον 167, παρ. Ι).
Πλην τών Ιδιοτυπιών τούτων τών αναφερομένων είς τήν έξωτερικήν έμφανισίν των
αϊ οιαβατικώς άνταλλασσόμεναι ταχυορομικαΐ άποστολαί δέον νά συντίθενται
συμφώνως προς τους ύπό του άρθρου 156. παραγράφου 4, προβλεπόμενους
συνήθεις Ορους.
2. ΕΙς δ,τι άφορα τους σάκκους οί όποιοι περιέχουν μόνον κενούς σάκκους
ή αντικείμενα άπηλλαγμένα οίωνδήποτε κομίστρων επιφανείας (Αρθρον 48 τής
Συμβάσεως) ή Ινδειξις «STATISTIQUE» ακολουθείται ύπό τής λέξεως
«EXEMPT» (άπηλλαγμένος).
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3. Τό φύλλον ενοποιήσεως τής τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής Λ οποία
αποστέλλεται κατά τήν περίοδον τής στατιστικής δέον νά περιλαμβάνη τήν ενδειξιν
«DERNIER ENVOI DE LA PERIODE DE STATISTIQUE» (Τελευταία αποστολή
τής περιόδου στατιστικής). "Οσάκις τό γραφεΐον αποστολής δέν είναι εις θέσιν
νά αναγραφή τήν Ενδειξιν ταύτην, λόγω Ιδίως τής αστάθειας των συγκοινωνιών,
ειδοποιεί, ευθύς ώς τοϋτο καταστή δυνατόν, διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής
ή επιφανείας), τό γραφεΐον προορισμού περί τής ημερομηνίας καΐ του άριθμοΟ
τής τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής τής περιληφθείσης είς τήν στατιστικήν.
ΑΡΘΡΟΝ 167
Διαπίστωσις τοΟ άριθμοΟ τών σάκκων καΐ τοΟ βάρους των κλειστών
ταχυδρομικών αποστολών
Ι. ΕΙς δ,τι άφορα τάς ταχυδρομικός άποστολάς αίτινες συνεπάγονται πληρωμήν
κομίστρων επιφανείας, τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής χρησιμοποιεί
είδικόν φύλλον ειδοποιήσεως δμοιον προς τό συνημμένον υπόδειγμα C I5.
Εγγράφει επί τοΰ φύλλου τούτου είδοποιήσεως τόν αριθμόν τών σάκκων διαχω
ρίζον τούτους, περιπτώσεως τυχούσης, είς τάς ακολούθους κατηγορίας :
'Αριθμός σάκκων τών οποίων τό μικτόν βάρος—
|
Δέν υπερβαίνει
τά 5 χλγρ.
(σάκκοι ελαφροί)
Ι

"Υπερβαίνει τά 5 χλγρ. άλλα
δέν είναι άνώτερον τών
15 χλγρ. (σάκκοι μέτριοι)
2

'Υπερβαίνει τά 15 χλγρ.
άλλα δέν είναι άνώτερον
τών 30 χλχρ. (σάκκοι
βαρείς)
3

'Αριθμός σάκκων απαλλασσομένων κομίστρων επιφανείας
2. Ό αριθμός τών σάκκων τών απαλλασσομένων κομίστρων επιφανείας δέον
νά παριστφ τό σύνολον τών σάκκων οΐτινες φέρουν τήν Ενδειξιν «STATISTIQUE
ΕΧΕΜΡΤ» κατά τό άρθρον 166, παράγραφος 2.
3. At ενδείξεις τών φύλλων είδοποιήσεως ελέγχονται ΰπό τοΟ άνταλλακτηρίου
ταχυδρομείου προορισμού. "Εάν τό γραφεΐον τοΰτο διαπίστωση σφάλμα είς τους
εγγεγραμμένους αριθμούς, διορθώνει τό φύλλον καΐ γνωστοποιεί αμέσως τό σφάλμα
είς τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής διά δελτίου έλεγχου ομοίου προς
τό συνημμένον υπόδειγμα C I6. Πάντως, είς δ,τι άφορα τό βάρος σάκκου τινός,
ή Ενδειξις του άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου αποστολής θεωρείται Ισχυρά, έφ*
δσον τό πραγματικόν βάρος δέν υπερβαίνει κατά 250 τό πολύ γραμμάρια τό άνώ
τατον βάρος τής κατηγορίας είς τήν οποίαν ό σάκκος ούτος ενεγράφη :
ΑΡΘΡΟΝ 168
Σύνταξις τών καταστάσεων τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών
Ι. Τό ταχύτερον δυνατόν μετά τήν λήψιν τής κατά τήν περίοδον τής στατιστικής
τελευταίας σχηματισθείσης ταχυδρομικής αποστολής, τά γραφεία προορισμού
συντάσσουν είς τόσα αντίτυπα δσα καί αϊ διαβατικοί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαισύν
Εν (διά τήν χώραν καταγωγής), καταστάσεις όμοιας προς τό συνημμένον υπόδειγμα
CI7 καί διαβιβάζουν τάς καταστάσεις ταύτας, επί τών οποίων δέον νά σημειοϋνται
έν τή ευρύτερα δυνατή έκτάσει αί λεπτομέρειαι τής άκολουθηθείσης όδοΰ καί αί
χρησιμοποιηθεΐσαι ύπηρεσίαι, είς τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία τής Ταχυδρο
μικής "Υπηρεσίας αποστολής ίνα γίνουν άποδεκταΐ ύπό ταύτης. Ή αεροπορική
οδός χρησιμοποιείται έφ" δσον παρουσιάζει πλεονεκτικότητα. Τά άνταλλακτήρια
ταχυδρομεία, αφού αποδεχθούν τάς καταστάσεις, τάς διαβιβάζουν είς τήν Κεντρικήν
αυτών Ύπηρεσίαν ήτις τάς κατανέμει μεταξύ τών ενδιαμέσων Ταχυδρομικών
"Υπηρεσιών.
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2. 'Εάν, εντός προθεσμίας τριών μηνών (τεσσάρων μηνών είς τάς άνταλλαγάς
μετά τών απομεμακρυσμένων Χωρών), άπό τής ημέρας αποστολής της τελευταίας
ταχυδρομικής αποστολής τής περιληπτέας είς τήν στατιστικήν, τά άνταλλακτήρια
ταχυδρομεία τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας αποστολής δέν λάβουν τον έν τη παρα
γράφω Ι όριζόμενον αριθμόν καταστάσεων, τά ταχυδρομεία ταύτα συντάσσουν
οίκοθεν τάς έν λόγω καταστάσεις συμφώνως προς τάς Ιδίας αυτών ενδείξεις και
αναγράφουν έφ* έκαστης τούτων τήν ένδειξιν «LES RELEVES C 17 DU BUREAU
DE DESTINATION ΝΕ SONT PAS PARVENUS DANS LE DELAI REGLE
MENTAIR», (Ai καταστάσεις C I7 του γραφείου προορισμού δέν περιήλθον
εντός τής κεκανονισμένης προθεσμίας). Διαβιβάζουν κατόπιν αΰτάς είς τήν Κεν
τρική ν αυτών Ύπηρεσίαν ήτις τάς κατανέμει μεταξύ τών οίκείων Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών.
3. *Εάν, εντός προθεσμίας £ξ μηνών άπό τής εκπνοής τής περιόδου στατιστικής,
ή Ταχυδρομική "Υπηρεσία αποστολής δέν κατένειμε τάς καταστάσεις C I7 μεταξύ
τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών ενδιαμέσων Χωρών, αύται τάς συντάσσουν
οίκοθεν, συμφώνως προς τάς Ιδίας αυτών ενδείξεις. Τά στοιχεία ταύτα, φέροντα
τήν ένδειξιν «ETABLI D' OFFIC E» (Συνετάγη οίκοθεν) δέον υποχρεωτικώς νά
επισυνάπτωνται είς τόν προς τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας αποστολής άπευθυ
νόμενον λογαριασμόν C 20, συμφώνως προς τό άρθρον 173, παράγραφος 7.
ΑΡΘΡΟΝ 169

Μ

Κλειστοί ταχυδρομικοί

άποστολαΐ

άνταλλασσόμεναϊ

μετά

πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων

.£

Ι. Είς τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρών άπό τάς οποίας εξαρτώνται
πολεμικά πλοία ή αεροπλάνα εμπίπτει ή ύποχρέωσις δπως συντάσσουν τάς κατα
στάσεις C I7 τάς σχετικάς προς τάς ταχυδρομικός απόστολος τάς αποστελλόμενος
ή λαμβανομένας υπό τών πλοίων τούτων ή ύπό τών αεροπλάνων τούτων. ΑΙ προς
πολεμικά πλοία ή αεροπλάνα αποστελλόμενοι κατά τήν περίοδον τής στατιστικής
ταχυδρομικοί άποστολαί, δέον νά φέρουν, επί τών πινακίδων τήν ήμερομηνίαν
αποστολή ςί * .
2. Έάν αϊ ταχυδρομικοί αύται άποστολαί αποσταλούν περαιτέρω, ή άποστέλλουσα
περαιτέρω Ταχυδρομική Υπηρεσία πληροφορεί σχετικώς τήν Ταχυδρομικήν Υ π η 
ρεσίαν της Χώρας έκ τής οποίας εξαρτάται το ττλόΐον τ) τό άεροττλάνόν.
ΑΡΘΡΟΝ 170

Δελτίον διαμετακομίσεως
Ι. Προς τόν σκοπόν δπως συγκέντρωση πάσας τάς αναγκαίουσας διά τήν
σύνταξιν τών καταστάσεων C I7 πληροφορίας, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία προ
ορισμού δύναται νά ζήτηση παρά τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας καταγωγής δπως
έπισυνάπτη είς έκάστην ταχυδρομικήν άποστολήν δελτίον διαμετακομίσεως χρώματος
πρασίνου δμοιον προς τό συνημμένον υπόδειγμα C 19. Ή αίτησις αύτη δέον νά
περιέλθη είς τήν Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν καταγωγής τρεις μήνας πρό τής
ενάρξεως τών εργασιών στατιστικής.
.*
ψ.
*

2. Τό δελτίον διαμετακομίσεως δέον νά χρησιμοποιήται μόνον έάν, κατά τήν
περίοδον τής στατιστικής ή ακολουθούμενη οδός υπό τών ταχυδρομικών αποστο
λών είναι άβεβαία ή έάν αί χρησιμοποιούμενοι ύπηρεσίαι μεταφορών είναι άγνωστοι
είς τήν Ταχυδροαικήν Υπηρεσίαν προορισμού. ΠρΙν ή ζήτηση τήν σύνταξιν αύτοΰ,
ή Ταχυδρομική Υπηρεσία προορισμού οφείλει νά βεβαιοϋται οτι ουδέν δλλο μέσον
κατέχει Ινα πληροφορηθή τήν όδόν διαβιβάσεως τών Ταχυδρομικών αποστολών
τάς οποίας λαμβάνει.
3. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία καταγωγής δύναται, άνευ ρητής αίτήσεως τής
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας προορισμού, νά έπισυνάπτη κατ έξαίρεσιν είς τάς
ταχυδρομικός απόστολος της δελτίον διαμετακομίσεως, οσάκις δεν δύναται νά
γνωρίζη έκ τών προτέρων την όδόν διαβιβάσεως τούτων.

782
4. Ή έπισήμανσις τοΰ συνοδεύοντος ταχυδρομικήν τίνα άποστολήν δελτίου
διαμετακομίσεως, δέον να γίνεται διά της ενδείξεως «C I9», αναγραφομένης διά
χαρακτήρων λίαν εμφανών
(α) "Εν έττικεφαλίδι τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως της ταχυδρομικής ταύτης αποστο
λής·
(β) "Επί τής είδικής πινακίδος « S T A T I S T I Q U E » τοΟ σάκκου τοΰ περιέχοντος
τό φύλλον ειδοποιήσεως.
(γ) Είς τήν στήλην « O B S E R V A T I O N S » (Παρατηρήσεις) τοΰ καταλόγου
παραδόσεως C I8.
5. Τό δελτίον διαμετακομίσεως, συναπτόμενον είς τον κατάλογον π α ρ α δ ό σ ε ω ς
C18, δέον νά διαβιβάζεται άπερικαλύπτως, μετά τών ταχυδρομικών αποστολών
τάς οποίας άφορα, είς τάς διαφόρους υπηρεσίας αί όποΐαι μετέχουν τής διαμετακο
μίσεως τ ώ ν ταχυδρομικών τούτων αποστολών. ΕΙς έκάστην διαβατικήν χώραν,
τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία εΙσόδου καΐ εξόδου, αποκλειομένου παντός δλλου
ενδιαμέσου γραφείου, αναγράφουν επί τοΟ δελτίου τάς πληροφορίας τάς άφορώσας
τήν ύπ* αυτών ένεργηθεΐσαν διαμετακόμισιν. Τό τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλα
κτήριον ταχυδρομεΐον διαβιβάζει τό δελτίον C I9 είς τό γραφεΐον προορισμού,
δ π ε ρ σημειοΐ έπ* αϋτοΰ τήν ακριβή ήμερομηνίαν άφίξεως τής ταχυδρομικής αποστο
λής. Τό δελτίον C 19, επιστρέφεται είς τό γραφεΐον καταγωγής ώ ς δικαιολογητικόν
τής καταστάσεως C 17.
6. "Οσάκις ελλείπει δελτίον διαμετακομίσεως, τοΰ οποίου ή αποστολή σημειοϋται
επί τοΰ καταλόγου π α ρ α δ ό σ ε ω ς ή έπί τ ώ ν είδικών πινακίδων « S T A T I S T I Q U E »
τό ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον ή τό άνταλλα κτήριο ν ταχυδρομεΐον
προορισμού, τό όποιον διαπιστώνει τήν έλλειψίν του, υποχρεούται νά τό ζητήση
άνευ καθυστερήσεως παρά τοΰ προηγουμένου άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου.
Πάντως, άνευ ετέρας αναμονής, τό ένδιάμεσον άνταλλακτήριον συντάσσει νέον
τοιούτον φέρον τήν ενδειξιν «ETABLI D* O F F I C E PAR LE BUREAU DE
»
(Συνετάγη οίκοθεν ύπό τοΰ γραφείου
) και τό διαβιβάζει μετά τής ταχυδρο
μικής αποστολής. "Οταν τό συνταχθέν υπό τοΰ γραφείου καταγωγής δελτίον C I 9
περιέλθη εις τό γραφεΐον τό όποιον τό έζήτησε, τούτο τό διαβιβάζει άπ* ευθείας,
εντός κλειστού φακέλλου, εϊς τό γραφεΐον προορισμού, άφοΰ τό έπισημειώστ)
καταλλήλως.
ΑΡΘΡΟΝ 171
Διαβίβασις τ ώ ν έντυπων C I6, C I7 καί C I9. Παρεκκλίσεις
Ι. 'Εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν δ π ω ς γνωστοποιή είς
τάς λοιττάς Ταχυδρομικός "Υπηρεσίας, μέσω τοΰ Διεθνούς Γραφείου, ότι τά δελτία
έλεγχου C 16, αϊ καταστάσεις C I 7 καί τά δελτία διαμετακομίσεως C I 9 . δέον ν"
άπευθύνωνται είς τήν Κεντρικήν "Υπηρεσίαν.
2. Ή τελευταία αΟτη υποκαθίσταται, έν τοιαύτη περιπτώσει, είς τά άνταλλα
κτήρια ταχυδρομεία διά τήν σύνταξιν τ ώ ν καταστάσεων C I 7 σ υ μ φ ώ ν ω ς π ρ ο ς
τό άρθρον 168, παρ. 2.
ΑΡΘΡΟΝ 172
"Εκτακτοι ύπηρεσίαι
θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ώ ς έκτακτοι ύπηρεσίαι συνεπαγόμενοι εΐσπραξιν είδικών κομίσ
τ ρ ω ν επιφανείας, μόνον αϊ δι* αυτοκινήτων ύπηρεσίαι ΣυρίαςΊράκ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΝΤΑΞΙΣ. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ
Τ Ω Ν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 173
Συνταξις, διαβίβασις καί α π ο δ ο χ ή τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας
Ι. Διά τήν σύνταξιν τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας, οΐ ελαφροί, μέσοι
ή βαρείς σάκκοι, ώ ς ορίζονται έν άρθρω 167, υπολογίζονται αντιστοίχως ώ ς έχον
τες μέσα βάρη 3, 12 ή 26 χιλιόγραμμων.
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2. Τά συνολικά ποσά της πιστώσεως διά τάς κλειστάς ταχυδρομικώς άποστολάς
πολλαπλασιάζονται επί 26 ή έπι 13 κατά τήν περίπτωσιν, τό δέ γινόμενον χρησι
μεύει ώς βάσις είς Ιδιαιτέρους λογαριασμούς εμφανίζοντας εις φράγκα τά είς έκά
στην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν ανήκοντα ποσά.
3. "Εάν ή χρησιμοποίησις τοϋ πολλαπλασιαστοΰ 26 η 13 δίδη αποτέλεσμα μή
άνταποκρινόμενον προς τήν φυσιολογική ν κίνησιν, εκάστη ενδιαφερόμενη Ταχυ
δρομική Υπηρεσία δύναται νά ζητήση δπως υίοθετηθή έτερος πολλαπλασιαστής.
Ό νέος ούτος πολλαπλασιαστής ισχύει διά τά ετη είς τά όποϊα εφαρμόζεται ή
στατιστική.
4. 'Ελλείψει συμφωνίας έπι τοϋ νέου τούτου πολλαπλασιαστοΰ, ή Ταχυδρομική
Υπηρεσία ήτις θεωρεί έαυτήν άδικουμένην δύναται εφ* δσον παράσχη πάντα τά
αναγκαία δικαιολογητικά στοιχεία νά ύποβάλη τό ζήτημα είς τό Διεθνές ΓραφεΊον
ή είς Έπιτροπήν διαιτητών, διά τον έν αρθρω 50, παρ. 3, της Συμβάσεως
προβλεπόμενον σκοπόν.
5. Πάντως, πλην ειδικής μεταξύ των ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών Υ π η 
ρεσιών συμφωνίας, νέος πολλαπλασιαστής δεν δύναται νά υίοθετηθή ειμή μόνον
έάν ή διαφορά ή διαπιστουμένη μεταξύ της έκ της στατιστικής προκυπτούσης
κατ' αποκοπήν κινήσεως και τής πραγματικής κινήσεως Εχει ώς συνέπειαν τροπο
ποίησιν τοϋ λογαριασμού κομίστρων επιφανείας κατά ποσόν άνώτερον τών 5000
φράγκων ετησίως, αποκλεισμένης πάσης άλλης προϋποθέσεως.

^

6. "Η φροντίς τής συντάξεως τών λογαριασμών εμπίπτει είς τήν πιστώτριαν
Ταχυδρομικήν 'Υπηρεσίαν ή οποία τους διαβιβάζει είς τήν όφειλέτιδα Ταχυδρο
μικήν Ύπηρεσίαν.
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7. Οί Ιδιαίτεροι λογαριασμοί συντάσσονται είς διπλούν, επί έντυπου ομοίου
ρδζ τ ο συνημμένον υπόδειγμα C20, καί βάσει τών καταστάσεων, CI7. Διαβι
βάζονται είς τήν Ταχυδρομικήν "Υπηρεσίαν αποστολής τό δυνατόν ταχύτερον
καί τό βραδύτερον, εντός προθεσμίας 10 μηνών άπό τής εκπνοής της περιόδου
τής στατιστικής. Α Ι καταστάσεις C17 δέν παρέχονται ώς δικαιολογητικά τού
λογαριασμού C20 ειμή μόνον έάν συνετάγησαν οίκοθεν ύπό τής ενδιαμέσου Τα
χυδρομικής 'Υπηρεσίας (άρθρον 168, παρ. 3), ή τη αιτήσει της Ταχυδρομικής
'Υπηρεσίας αποστολής.

5. Έάν ή άϊτοΰτείλασά τον ίδιαίτερον λογαριασμόν Ταχυδρομική "Υπηρεσία
ούδεμίαν λάβη διορθωτικήν παρατήρησιν εντός διαστήματος τριών μηνών άπό
της αποστολής, ό λογαριασμός ούτος θεωρείται ώς αυτοδικαίως αποδεκτός.
ΑΡΘΡΟΝ 174
Ετήσιος γενικός ισολογισμός. Μεσολάβησις τοϋ Διεθνοΰς Γραφείου
Ι. Τό θεμελιώδες στοιχεΐον τό χρησιμεϋον ώς βάσις διά τόν μεταξύ τών Ταχυ
δρομικών "Υπηρεσιών διακανονισμόν τών κομίστρων επιφανείας, είναι ό συντασ
σόμενος ετησίως υπό τοϋ Διεθνούς Γραφείου γενικός Ισολογισμός.

*
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2. Ευθύς ώς οί μεταξύ δύο Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών Ιδιαίτεροι λογαριασμοί
γίνουν αποδεκτοί ή θεωρηθούν ώς αυτοδικαίως αποδεκτοί (άρθρον 173, παρ.8),
έκατέρα τών Ταχυδρομικών τούτων 'Υπηρεσιών διαβιβάζει ίίνευ καθυστερήσεως,
είς τό Διεθνές Γραφεΐον κατάστασιν όμοίαν προς τό συνημμένον υπόδειγμα C2I
καί έμφαίνουσαν τά συνολικά ποσά τών λογαριασμών τούτων. Άντίγραφον τής
καταστάσεως απευθύνεται ταυτοχρόνως είς τήν ένδιαφερομένην Ταχυδρομικήν
Ύπηρεσίαν.
3. Κατάστασις C2I συντάσσεται δΓ £καστον τών τριών ετών είς τά όποια εφαρ
μόζεται ή στατιστική.
4. Έν περιπτώσει διαφορών μεταξύ τών ύπό δύο Ταχυδρομικών "Υπηρεσιών παρε
χομένων, αντιστοίχων ενδείξεων, τό Διεθνές Γραφεΐον καλεί αΰτάς δπως συμφω
νήσουν καί γνωρίσουν είς αυτό τά τελικώς γενόμενα δεκτά ποσά.
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5. 'Οσάκις μία μόνον Ταχυδρομική 'Υπηρεσία παρέσχε τάς καταστάσεις C 2I.
το Διεθνές Γραφεΐον πληροφορεί σχετικώς την έτέραν ένδιαφερομένην Ταχυδρο
μικήν "Υπηρεσίαν καΐ γνωρίζει είς αυτήν τά ποσά τών ληφθεισών καταστάσεων
C2I. 'Εάν εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός άπό της ημέρας τής αποστολής
τών καταστάσεων, ουδεμία γίνη παρατήρησις προς τό Διεθνές Γραφεΐον, τά ποσά
τών καταστάσεων τούτων θεωρούνται ως αυτοδικαίως αποδεκτά.
6. ΕΙς τήν έν αρθρω 173, παραγράφω 8, προβλεπομένην περίπτωσιν, αί κατα
στάσεις δέον νά φέρουν τήν ένδειξιν «AUC UNE OBSERVATION DE L'
ADMINISTRATION DEBITRIC E Ν' EST PARVENUE DANS LE DELAI
REGLEMENTAIRE» (ουδεμία παρατήρησις ελήφθη έκ μέρους τής όφειλέτιδος
Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας εντός τής κεκανονισμένης προθεσμίας).
7. Τό Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει, είς τό τέλος έκαστου έτους, βάσει τών
καταστάσεων αί όποΐαι περιέρχονται είς αυτό έως τότε καΐ αϊ όττόΐαι θεωρούνται
ώς αυτοδικαίως αποδεκτοί, έτήσιον γενικόν ίσολογισμόν τών κομίστρων επιφα
νείας. Περιπτώσεως τυχούσης, συμμορφοΰται προς τό άρθρον 165, τταρ. 6, διά
τάς ετησίας πληρωμάς.
8. Ό Ισολογισμός περιλαμβάνει:
■(a). τό δούναι, καΐ τό λαβείν έκαστης Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας,
(β) τ ο χρεωστικόν ύττόλοιπον ή τό πιστωτικόν ΰπόλοιπον έκαστης Ταχυδρο
μικής "Υπηρεσίας,
(γ) τά. ύπό .τών όφειλέτιδων Ταχυδρομικών "Υπηρεσιών πληρωτέα ποσά,
(δ) τά υπό τών πιστωτριών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εισπρακτέα ποσά.
9. Τό Διεθνές Γραφεΐον ενεργεί διά συμψηφισμού είς τρόπον, ώστε νά περιορίζη
εις τό ελάχιστον τόν αριθμόν τών ένεργητέων πληρωμών.
10. ΟΙ ετήσιοι γενικοί Ισολογισμοί δέον νά διαβιβάζωνται είς τάς Ταχυδρομικός
"Υπηρεσίας υπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου, τό ταχύτερον δυνατόν καί, τό βραδύτερον,
πρό τής εκπνοής τοΰ πρώτου τριμήνου τοΰ έτους τό όποιον έπεται τοΰ έτους τοΰ
καταρτισμού των.
Π. Δύο Ταχυδρομικοί Ύττηρεσίαι δύνανται, εξαιρετικώς, έάν κρίνουν τούτο
άπαράίτητον, νά συμφωνήσουν δπως ρυθμίζουν τους λογαριασμούς των άπ"
ευθείας μεταξύ των. 'Εν τη περιπτώσει ταύτη, αί απευθυνόμενοι προς τό Διεθνές
Γραφεΐον καταστάσεις των C 2I, φέρουν τήν ενδειξιν «C OMPTE REGLE Α
PART—A TITRE D* INFORMATION» (Λογαριασμός διακανονισθείς ίδιαιτέ
>ως—υπό τύπον πληροφοριακόν), καί δέν περιλαμβάνονται είς τόν έτήσιον γενικόν
σολογισμόν.

{

ΑΡΘΡΟΝ 175
Πληρωμή τών κομίστρων επιφανείας
Ι. 'Εάν ή πληρωμή τοΰ έκ τοΰ ετησίου γενικού Ισολογισμού τοΰ Διεθνούς
Γραφείου προκύπτοντος υπολοίπου δέν ένεργηθή Εν έτος μετά τήν έκπνοήν τής
κεκανονισμένης προθεσμίας (άρθρον 103, παρ. 12 καί 13), η πιστώτρια Ταχυδρο
μική "Υπηρεσία δύναται νά πληροφόρηση σχετικώς τό Διεθνές Γραφεΐον, τό όποιον
καλεί τήν όφειλέτιδα Ταχυδρομικήν 'Υπηρεσίαν δπως πλήρωση εντός προθεσμίας
μή δυναμένης νά ύπερβή τους τεσσάρας μήνας.
2. 'Εάν ή πληρωμή τών οφειλομένων ποσών δέν έχει ένεργηθή κατά τήν έκ
πνοήν τής νέας ταύτης προθεσμίας, τό Διεθνές Γραφεΐον εγγράφει τά ποσά ταύτα
είς τόν έπόμενον έτήσιον γενικόν ίσολογισμόν, είς πίστωσιν τής πιστώτριας Ταχυ
δρομικής 'Υπηρεσίας. *Εν τη περιπτώσει ταύτη, οφείλονται σύνθετοι τόκοι ήτοι
ό τόκος προστίθεται είς τό κεφάλαιον είς τό τέλος έκαστου έτους μέχρι τής ολο
κληρωτικής πληρωμής.
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3. Έν περιπτώσει εφαρμογής της παραγράφου 2 ό περί ου πρόκειται γενικός
ισολογισμός και οί τοιούτοι τών τεσσάρων επομένων ετών δέον, κατά το δυνατόν,
νά μη περιέχουν εις τά έκ τοΰ πίνακος συμψηφισμού προκύπτοντα υπόλοιπα, ποσά
πληρωτέα υπό της άπρακτούσης Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εις την ένδιαφερομένην
πιστώτριαν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν.
ΑΡΘΡΟΝ 176
Άναθεώρησις τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας
Ι. "Οταν Ταχυδρομική τις 'Υπηρεσία διαπιστώνη δτι ή κίνησις διαφέρει λίαν
αισθητώς τής έκ τής στατιστικής προκυπτούσης τοιαύτης, δύναται νά ζητή τήν
άναθεώρησιν τών αποτελεσμάτων τής στατιστικής τών κομίστρων επιφανείας.
2. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά τήν πραγματο
ποίησα τής αναθεωρήσεως ταύτης.
3. "Ελλείψει συνεννοήσεως, έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία δύναται νά ζητή
είς τάς ακολούθους περιπτώσεις τήν διενέργειαν είδικής στατιστικής επί σκοπώ
αναθεωρήσεως τών λογαριασμών :
(α) Χρησιμοποιήσεως τής αεροπορικής όδοΟ αντί τής όδοΟ επιφανείας διά τήν
μεταφοράν τών ταχυδρομικών αποστολών.
(β) Σοβαρός τροποποιήσεως έν τή διά τής δδοΰ επιφανείας διαβιβάσει τών τα
χυδρομικών αποστολών Χώρας τινός διά μίαν ή πλείονας δλλας Χώρας.
(γ) Διαπιστώσεις, ύπό ενδιαμέσου τινός Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, εντός προ
θεσμίας ενός έτους άπό τής περιόδου τής στατιστικής, δτι μεταξύ τών ύπό
τίνος Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά τήν περίοδον τής στατιστικής γενο
μένων αποστολών και τής φυσιολογικής κινήσεως υφίσταται διαφορά
20% τουλάχιστον επί τών συνολικών βαρών τών διαβατικώς άποσταλει
σών ταχυδρομικών αποστολών τών βαρών τούτων υπολογιζόμενων
βάσει του γινομένου του αριθμού τών σάκκων έκαστης κατηγορίας και τών
αντιστοίχων μέσων βαρών.
(δ) Διαπιστώσεως, ύπό τίνος ενδιαμέσου Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, άνά πασαν
στιγμήν κατά τήν περίοδον εφαρμογής τής στατιστικής, δτι τό συνολικόν
βάρος τών διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών, η ύξήθη κατά 50% του
λάχιστον ή ήλαττώθη κατά 50% τουλάχιστον έν σχέσει μέ τά δεδομένα τής
τελευταίας στατιστικής, του συνολικού τούτου βάρους υπολογιζόμενου
βάσει τοΰ γινομένου τοΰ Δριθμοΰ τών σάκκων εκάστης κατηγορίας καΐ τών
αντιστοίχων μέσων βαρών.
4. Ή είδική στατιστική θά άφορα\ αναλόγως τών περιστάσεων, εϊτε τό σύνολον
τής κινήσεως εϊτε μέρος μόνον αυτής.
5. "Ελλείψει ωσαύτως συνεννοήσεως, τά αποτελέσματα είδικής τίνος στατι
στικής διαμετακομίσεως ένεργηθείσης βάσει τής παραγράφου 3 δέν λαμβάνονται
ύπ* δψιν εΙμή μόνον έάν αλλοιώνουν κατά ποσόν μεγαλύτερον τών 5000 φράγκων
ετησίως τους μεταξύ τΛς Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας καταγωγής και τής ενδιαφερό
μενης Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας λογαριασμούς.
6. At προκύπτουσαι έκ τής εφαρμογής τών παραγράφων 3 καΐ 5 τροποποιήσεις
δέον νά εφαρμοσθούν είς τους Ισολογισμούς τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατα
γωγής μετά τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι ενήργησαν τήν διαμετακό
μισιν προγενεστέρως καΐ μετά τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αί όποΐαι διασφα
λίζουν ταύτην μεταγενεστέρως τών έπελθουσών μεταβολών, καΐ civ έτι ή τροπο
ποίησις τών λογαριασμών δέν εγγίζει διά τινας Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τό ορισθέν
ελάχιστον δριον.
7. Κατά παρέκκλισιν τών παραγράφων 3, 5 καΐ 6, καΐ έν περιπτώσει πλήρους
κάΙ μονίμου παρεκκλίσεως ταχυδρομικών αποστολών έξ ενδιαμέσου τινός Χώρας
δι* άλλης Χώρας, τά ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας καταγωγής οφειλόμενα
κόμιστρα επιφανείας προς τήν Χώραν ή οποία ενήργησε τήν διαμετακόμισιν προγε
νεστέρως βάσει τής τελευταίας στατιστικής, δέον, πλην εΙδικΛς συμφωνίας, νά
πληρωθούν ύπό τής ενδιαφερόμενης Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εις τήν νέαν διαβα
τική ν Χώραν άπό τής ημερομηνίας καθ fjv διεπιστώθη η έν λόγω παρέκκλισις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ
ΑΡΘΡΟΝ 177
Τρέχουσα αλληλογραφία μεταξύ Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
At Ταχυδρομικά! "Υπηρεσίαι Εχουν τήν εύχέρειαν νά χρησιμοποιούν, δια τήν
διαμοιβήν της τρεχούσης αλληλογραφίας των, έντυπον δμοιον προς το συνημμένον
. υπόδειγμα C 9.
ΑΡΘΡΟΝ 178
Χαρακτηριστικά στοιχεία των γραμματοσήμων κα! τών αποτυ
πωμάτων προπληρωμής
Ι. Τά υπό τών μηχανών προπληρωμής παραγόμενα αποτυπώματα δέον νά είναι
χρώματος ζωηρού ερυθρού, οιαδήποτε καΐ αν είναι ή αξία τήν οποίαν αντιπροσω
πεύουν.
2. Τά γραμματόσημα και τά αποτυπώματα τών μηχανών προπληρωμής τών χρη
σιμοποιουμένων υπό Ιδιωτών έφωδιασμένων δι* αδείας τής Ταχυδρομικής Υπηρε
σίας τής Χώρας καταγωγής, δέον νά φέρουν, διά λατινικών χαρακτήρων, τήν Ενδει
ξιν τής Χώρας καταγωγής καΐ τής διά τήν προπληρωμήν αξίας των συμφώνως προς
τήν συλλογήν τών Ισοδυνάμων. Ή ενδειξις τοΰ αριθμού τών μονάδων ή τών κλα
σμάτων τής νομισματικής μονάδος, ό όποιος χρησιμεύει προς έκφρασιν τής αξίας
ταύτης, παρίσταται δι" αραβικών αριθμών. Τά ύπ* αυτών τούτων τών Ταχυδρο
μικών 'Υπηρεσιών χρησιμοποιούμενα αποτυπώματα προπληρωμής δέον νά φέροιιν
τάς Ιδίας ενδείξεις ως καΐ τά τοιαύτα τών έφωδιασμένων δι' αδείας τής Ταχυδρομικής
'Υπηρεσίας ιδιωτών, ή, άντ" αυτών τήν ενδειξιν τής Χώρας καταγωγής και τήν
ενδειξιν «ΤΑΧΕ PERC UE PORT ΡΑΥΕ» (Τέλος είσεπράχθη) ή άνάλογόν τίνα
εκφρασιν. Ή ενδειξις αϋτη δύναται νά είναι συντεταγμένη είς τήν γαλλική ν ή εϊς τήν
γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής. Δύναται ωσαύτως νά παρίσταται διά τίνος συν
τετμημένου τύπου, ώς επί παραδείγματι «Τ.Ρ.» ή «P.P.».

^

^

3. ΕΙς δ,τι άφορφ τά αντικείμενα τά όποια προπληρώνονται δι" αποτυπωμάτων
τυπογραφικού πιεστηρίου ή δι* άλλου τίνος συστήματος εκτυπώσεως (άρθρον 20
τής Συμβάσεως), αϊ ενδείξεις τής Χώρας καταγωγής καΐ τής αξίας προπληρωμής
δύνανται νά αντικαθίστανται διά τοΰ ονόματος τοΰ γραφείου καταγωγής καΐτής εν
δείξεως «ΤΑΧΕ PERC UE PORT ΡΑΥΕ», (Τέλος είσεπράχθη) ή δι* αναλόγου
τινός εκφράσεως. Ή ϋνδειξις αϋτη δύναται νά είναι συντεταγμένη εις τήν γαλλικήν
ή είς τήν γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής. Αυτή δύναται ωσαύτως νά παρίσταται
διά τίνος συντετμημένου τύπου, ώς επί παραδείγματι «Τ.Ρ.» ή «P.P.». Είς πάσας τάς
περιπτώσεις, ή υιοθετούμενη ενδειξις δέον νά πλαισιοΰται ή νά υπογραμμίζεται
εντόνως.
4. Τά αναμνηστικά ή τά διά φιλανθρωπικούς σ κ ο π ο ύ ς εκδιδόμενα γραμματό
σημα, διά τά όποια καταβάλλεται συμπληρωματικό ν τέλος ανεξαρτήτως τής άξιας
προπληρωμής, δέον νά είναι κατεσκευασμένα κατά τρόπον άποκλείοντα πάσαν
άμφιβολίαν επί τής αξίας ταύτης.

5. Τά γραμματόσημα δύνανται νά έπισημαίνωνται ευκρινώς διά διατρήσεως διά
διατρητικής λαβίδος ή δι* ανάγλυφων εκτυπώσεων έπιτυγχανομένων δι* έξωστήρος,
συμφώνως προς τους δρους τους καθοριζόμενους ύπό τής έκδούσης αυτά Ταχυ
δρομικής 'Υπηρεσίας, έφ' δσον αϊ έργασίαι αύται δέν παραβλάπτουν τήν σαφήνειαν
τών έν παραγράφω 2 προβλεπομένων ενδείξεων.

ι»
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Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 179

Χρήσις γραμματοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής είκαζομένη
ως δολία
Ι. 'Υπό τήν ρητήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τής νομοθεσίας εκάστης Χώρας,
ή επομένη διαδικασία ακολουθείται διά τήν διαπίστωσιν τής δολίας χρήσεως προς
προπληρωμήν, γραμματοσήμων ώς καΐ αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής ή
τυπογραφικών αποτυπωμάτων :
. (α) Όσάκις κατά τήν άποστολήν, είτε γραμματόσημον, είτε αποτύπωμα μη
χανής προπληρωμής ή τυπογραφικόν αποτύπωμα έφ° οίουδήποτε αντικει
μένου, δίδει τήν ύπόνοιαν δολίας χρήσεως (υπόνοια παραποιήσεως ή δευ
τέρας χρησιμοποιήσεως) το ένσημον κατ* οΰδένα τρόπον άλλοιοϋται τό δέ
άντικείμενον, συνοδευόμενον ύπό είδοποιήσεως όμοιας προς τό συνημμέ
νον υπόδειγμα C10, απευθύνεται εντός οίκοθεν συστημένου φακέλλου
είς τό γραφεΐον προορισμού. Άντίγραφον τής είδοποιήσεως ταύτης δια
βιβάζεται, προς ένημέρωσιν, είςτάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρών
καταγωγής και προορισμού.
(β) Τό άντικείμενον δέν επιδίδεται είς τόν παραλήπτη ν, προσκαλούμενον ίνα
διαπίστωση τό γεγονός, είμή μόνον εάν πλήρωση τό όφειλόμενον τέλος,
γνωρίση τό όνοματεπώνυμον καΐ τήν διεύθυνσιν του άποστολέως και
θέση είς τήν διάθεσιν τοΰ ταχυδρομείου, άφοΰ λάβη γνώσιν τοϋ περιε
χομένου, είτε όλόκληρον τό άντικείμενον, έάν τοΰτο δέν δύναται νά χω
ρισθή άπό τό σώμα τής εικαζόμενης παραβάσεως, είτε τό μέρος τοϋ
αντικειμένου (φάκελλον, ταινίαν, τμήμα τής επιστολής κ.λ.π.) τό όποιον
περιέχει τήν έπιγραφήν καΐ τό χαράκτηριζόμενον ώς ϋποπτον αποτύπωμα
ή γραμματόσημον. Τό αποτέλεσμα τής προσκλήσεως βεβαιοϋται διά
πρωτοκόλλου ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα C M , υπογραφό
μενου ύπό τοϋ Ταχυδρομικού υπαλλήλου και ύπο τοϋ παραλήπτου. Ή
ενδεχομένη δρνησις τοΰ τελευταίου τούτου βεβαιοϋται έπί τοϋ εγγράφου
τούτου.
2. Τό πρωτόκολλον διαβιβάζεται, μετά τών πειστηρίων επί οίκοθεν συστάσει,
είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής ή οποία δίδει είς αυτό
τήν ύπό νομοθεσίας της έπιβαλλομένην συνέχέιαν.
3. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι τών οποίων ή νομοθεσία δεν επιτρέπει τήν
έν παρ. Ι, στοιχ. α και β, προβλεπομένην διαδικασίαν οφείλουν νά πληροφορούν
σχετικώς τό Διεθνές Γραφεΐον έπι σκοπώ περαιτέρω κοινοποιήσεως εϊς τάς λοιπάς
Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟΝ 180
Διεθνή ένσημα απαντήσεως
Ι. Τά διεθνή ένσημα απαντήσεως είναι δμοια προς τό συνημμένον υπόδειγμα
C22. "Εκτυποΰνται έπί χάρτου φέροντος δι* υδατογραφίας τά γράμματα U P U
διά παχέων χαρακτήρων, μερίμνη τοΰ Διεθνοϋς Γραφείου τό όποιον τά χορηγεί
είς τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας.
2. 'Εκάστη Ταχυδρομική 'Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν :
(α) νά ενεργή έπί τών ενσήμων απαντήσεως διακριτικήν διάτρησιν ή όποια
νά μή παρεμποδίζη τήν άνάγνωσιν τοϋ κειμένου και νά μή είναι φύσεως
τοιαύτης ώστε νά παρακωλύη τόν έλεγχον τών αξιών τούτων.
(β) νά τροποποιή διά χειρός ή διά τίνος τρόπου εκτυπώσεως, τήν επί τών
ενσήμων απαντήσεως έμφαινομένην τιμήν πωλήσεως.
3. Εϊς τους μεταξύ Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών ισολογισμούς, ή 'αξία τών
ενσήμων απαντήσεως υπολογίζεται προς 40 εκατοστά τοϋ φράγκου κατά μονάδα.
4. Ή προθεσμία ανταλλαγής τών ενσήμων απαντήσεως είναι απεριόριστος.
Τά ταχυδρομικά γραφεία βεβαιούνται περί τής αΰθεντικότητος τών τίτλων κατά
τήν άνταλλαγήν των και ελέγχουν ϊδίως τήν ϋπαρξιν τής υδατογραφίας. Τά
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ένσημα απαντήσεως δύνανται να φέρουν το αποτύπωμα τοϋ γραφείου το όποιον
εξαρτάται εκ της έκδούσης Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας. Τά ένσημα απαντήσεως
των οποίων το εντυπον κείμενόν δεν ανταποκρίνεται προς το έπίσημον κείμενον
δέν γίνονται δεκτά ως μή έγκυρα. Τά άνταλλασσόμενα ένσημα απαντήσεως
φέρουν αποτύπωμα τοϋ χρονολογικού σήμαντρου τοϋ γραφείου το όποιον ενεργεί
τήν άνταλλαγήν ταύτην.
5. Πλην ειδικής συμφωνίας, τά άνταλλασσόμενα ένσημα απαντήσεως απο
στέλλονται άνά διετίαν, τό βραδύτερον εντός προθεσμίας εξ μηνών άπό της εκπνοής
τής περιόδου ταύτης, εϊς τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας αί όποΐαι τά εξέδωσαν,
μετά τής συνολικής ενδείξεως τοϋ άριθμοϋ και τής αξίας των έπι καταστάσεως
όμοιας προς τό συνημμένον υπόδειγμα C23. Έν τούτοις, έάν ό αριθμός τών
άνταλλασσομένων ένσημων απαντήσεως είναι κατώτερος τοϋ εκατόν, ή διαβίβασις
εις τήν έκδοϋσαν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν δύναται νά έπιβραδυνθή μέχρις
εκπνοής περιόδου τεσσάρων ετών.
6. Τά ένσημα απαντήσεως τά έκ παραδρομής καταλογιζόμενα είς Ταχυδρομικήν
"Υπηρεσίαν διάφορον τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εκδόσεως, δύνανται νά περι
λαμβάνωνται είς τόν διά τήν τελευταίαν ταύτην προοριζόμενον λογαριασμόν, ύπό
τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή οποία τά έλαβε έκ παραδρομής. Έν τοιαύτη
περιπτώσει, τίθεται έπ* αυτών σχετική παρατήρησις. "Ινα αποφεύγεται συμπλη
ρωματικός λογαριασμός, ό προϋπολογισμός ούτος δύναται νά ένεργήται κατά
τήν έπομένην λογιστικήν περίοδον.
7. Ευθύς ώς δύο Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι συμφωνήσουν έπί τοϋ αριθμού
τών εις τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις άνταλλαγέντων ένσημων απαντήσεως
έκατέρα αυτών συντάσσει καΐ διαβιβάζει είς τό Διεθνές ΓραφεΤον κατάστασιν όμοίαν
προς τό συνημμένον υπόδειγμα C24 έμφαίνουσαν τό πιστωτικόν ή χρεωστικόν
ύπόλοιπον, έάν τό ΰπόλοιπον τοϋτο ύπερβαίνη τα 50 φράγκα και έάν δέν έχη
προβλεφθή ειδικός διακανονισμός μεταξύ τών δύο Χωρών. Συγχρόνως, απευθύ
νεται είς τήν ένδιαφερομένην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν άντίγραφον της κατα
στάσεως C24. Μή έπιτυγχανομένης συμφωνίας εντός προθεσμίας έ'ξ μηνών, ή
πιστώτρια Ταχυδρομική Υπηρεσία συντάσσει τόν ίσολογισμόν της καΐ τόν αποστέλλει
εϊς τό Διεθνές Γραφεΐον.
. s. J. ■■■
8. "Εάν ή μία μόνον έκ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών διαβίβαση τήν κατά
στασιν της, αϊ ενδείξεις ταύτης θεωρούνται Ισχυροί.
9. Τό ύπόλοιπον περιλαμβάνεται ύπό τοϋ Διεθνούς Γραφείου είς διετή ίσολο
γισμόν. Αί έν αρθρω 175 προβλεπόμενοι ειδικοί διατάξεις εφαρμόζονται.
10. 'Οσάκις τό μεταξύ δύο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ύπόλοιπον της διετίας
δέν υπερβαίνει τά 50 φράγκα, ή όφειλέτις Ταχυδρομική Υπηρεσία απαλλάσσεται
πάσης πληρωμής.
ΑΡΘΡΟΝ 181
Έκκαθάρισις τών τελωνειακών κ.λ.π. εξόδων μετά τής Ταχυδρομικής
Υπηρεσίας καταθέσεως τών αντικειμένων τών ελευθέρων τελών ·
καΐ δικαιωμάτων
Ι. Ό Ισολογισμός 6 σχετικός ττρός τά τελωνειακά κ.λ.π. έξοδα τά καταβαλλό
μενα ΰφ* έκαστης Ταχυδρομικής Υπηρεσίας διά λογαριασμόν δλλης, ενεργείται
οι* Ιδιαιτέρων μηνιαίων λογαριασμών όμοιων προς τό συνημμένον υπόδειγμα C26,
οι όποιοι συντάσσονται ύπό τής πιστώτριας Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εις τό
νόμισμα τής Χώρας της. Τά μέρη Β τών δελτίων προπληρωμής τά όποια αϋτη
διετήρησε, εγγράφονται κατ* άλφαβητικήν σειράν τών γραφείων τά όποια προκα
τέβαλον τά έξοδα καΐ κατά τήν άριθμητικήν σειράν ή όποια έχει δοθή εις αυτά.
2. "Εάν αί δύο ενδιαφερόμενοι Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι εκτελούν καΐ Τ ή ν
Υπηρεσίαν τών ταχυδρομικών δεμάτων εις τάς αμοιβαίας σχέσεις των, δύνανται
νά περιλαμβάνουν, πλην αντιθέτου ειδοποιήσεως, είς τους Ισολογισμούς τών τελω
νειακών και λοιπών εξόδων τής τελευταίας ταύτης υπηρεσίας καί τά τοιαΟτα έξοδα
τοΟ επιστολικοί) ταχυδρομείου.
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3. Ό Ιδιαίτερος λογαριασμός, συνοδευόμενος ΰττό τών μερών Β τών δελτίων
προπληρωμής, διαβιβάζεται είς τήν όφειλέτιδα Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τό βραδυ
τερον είς τό τέλος τοΰ μηνός ό όποιος έπεται εκείνου εις τον όποιον αναφέρεται.
Δέν συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός.
4. Ό έλεγχος τών λογαριασμών ενεργείται υπό τους δρους τους καθοριζό
μενους διά τόΟ Κανονισμού εκτελέσεως της Συμφωνίας της άφορώσης τάς ταχυ
δρομικάς έπιταγάς καί τάς ταξειδιωτικάς. ταχυδρομικός έντολάς.
5; Οί Ισολογισμοί συνεπάγονται είδικήν έκκαθάρισιν. 'Εκάστη Ταχυδρομική
'Υπηρεσία δύναται, πάντως, νά ζήτηση δπως οϊ λογαριασμοί ούτοι διακανονί
ζωνται μετά τών λογαριασμών τών Ταχυδρομικών επιταγών, τών ταχυδρομικών
δεμάτων CP 16 ή τέλος μετά τών λογαριασμών R5 τών αντικαταβολών, χωρίς
νά ένσωματοϋνται είς αυτούς.
ΑΡΘΡΟΝ 182
"Εντυπα προς χρήσιν τοΰ Κοινοΰ
Έν τη εφαρμογή τοΰ άρθρου I I , παραγράφου 2, της Συμβάσεως, θεωρούνται
ως έντυπα προς χρήσιν τοΰ κοινοΰ τά έντυπα :
C Ι (Τελωνειακή έτικέττα).
C 2 (Τελωνειακή δήλωσις).
C 3 (Αελτίον προπληρωμής).
C 5, (Άπόδειξις παραλαβής).
C 6 (Φάκελλος περαιτέρω αποστολής).
C 7 (Αίτησις αναλήψεως αντικειμένου, τροποποιήσεως επιγραφής, ακυρώ
σεως ή τροποποιήσεως τοΰ ποσοϋ τής αντικαταβολής).
C 8 (Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα σύνηθες άντικείμενον).
C 9 (Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα συστημένον άντικείμενον, κ.λ.π.).
C22 (Διεθνές ένσημον απαντήσεως).
C25 (Ταχυδρομικόν δελτίον ταυτότητος).
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Διατάξεις άφορώσαι τήν άεροπορικήν μεταφοράν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΟΝ 183
Έπισήμανσις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταποκρίσεων
Αϊ μετά προσθέτου τέλους αεροπορικοί ανταποκρίσεις δέον νά φέρουν, κατά
τήν ταχυδρόμησιν, κατά προτίμησιν είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν τής πρόσθιας
δψεως είδικήν έτικέτταν χρώματος κυανοϋ ή αποτύπωμα τοΰ αυτοϋ χρώματος
φέρον τάς λέξεις «PAR AVION» (αεροπορικώς) μετά προαιρετικής μεταφράσεως
είς τήν γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής.
ΑΡΘΡΟΝ 184

Κατάργησις τών ενδείξεων «PAR AVION» (αεροπορικώς)
και «AEROGRAMMK» (άερόγραμμα).
Ι. Ή ένδειξις «PAR AVION» (Αεροπορικώς) καί πάσα σημείωσις σχετική με
τήν άεροπορικήν μεταφοράν δέον νά διαγράφωνται διά δύο εντόνων εγκαρσίων
γραμμών, οσάκις ή διαβίβασις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταπο
κρίσεων ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένων ή οσάκις ή περαιτέρω αποστολή
ή ή επιστροφή είς τήν καταγωγήν τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών
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ανταποκρίσεων, λαμβάνει χώραν δια τών μεταφορικών μέσων τών συνήθως χρησι
μοποιουμένων δια ιάς άνευ προσθέτου τέλους ανταποκρίσεις. Έν τη πρώτη
περιπτώσει, δέον να γίνεται έν συντομία μνεία τών αιτίων της διαβιβάσεως ταύτης.
2. Ή ένδειξις «ΑΚΚ()(ίΚΑΜΛ'ΙΚ» (Άερόγραμμα) δέον νά διαγράφεται δια
δυο εντόνων εγκαρσίων γραμμών έν περιπτώσει διαβιβάσεως διά της όδοΰ επιφα
νείας, κατ' έφαρμογήν του άρθρου 53 της Συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 185
'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις έγκλειόμεναι εντός
αποστολών επιφανείας

ταχυδρομικών

Ι. Το άρθρον 155 εφαρμόζεται καί επί τών αεροπορικών ανταποκρίσεων τών
έγκλειομένο.>ν εντός ταχυδρομικών αποστολών επιφανείας. Αί πινακίδες τών
δεσμών δέον νά φέρουν την ενδειξιν «PAR AVION» (αεροπορικώς).
2. Έν περιπτώσει έγκλείσεως συστημένων αεροπορικών ανταποκρίσεων εντός
ταχυδρομικών αποστολών επιφανείας, ή ενδειξις «PAR AVION» δέον ν ' αναγρά
φεται επί τοϋ φύλλου ειδοποιήσεως είς την έν τ ω άρθρω 155, παρ. 3, πρόοριζομένην
θέσιν διά την ενδειξιν «KXPRES» (Επείγοντα).
3. 'Εάν πρόκειται περί αεροπορικών ανταποκρίσεων μετά δεδηλωμένης αξίας
εγκλεισμένων εντός ταχυδρομικών αποστολών επιφανείας, ή ένδειξις «PAR
AVION» αναγράφεται είς την στήλην «OBSERVATIONS» (παρατηρήσεις) τ ώ ν
φύλλων αποστολής έναντι της έγγραφης εκάστης εξ αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ 186
Άπερικάλυπτοι

διαβατικοί αεροπορικοί, ανταποκρίσεις.
Σύνθεσις ειδικών δεσμών

Ι. Αί διαβατικοί αεροπορικοί ανταποκρίσεις αί αποστελλόμενοι άπερικαλύπτως
εντός άεραποστολής ή εντός ταχυδρομικής αποστολής επιφανείας καί αί όποιοι
δέον νά διαβιβασθούν περαιτέρω αεροπορικώς ύπό τής Χώρας προορισμού τής
αποστολής συνενοΰνται είς είδικήν δέσμην φέρουσαν πινακίδα όμοίαν π ρ ο ς τό
συνημμένον ύπόδ. AV 10.
2. Ή διαβατική Χώρα δύναται νά ζητήση τον σχηματισμόν ειδικών δεσμών
κατά Χώρας προορισμού. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, εκάστη δέσμη φέρει πινακίδα
με τήν ενδειξιν «PAR AVION POUR ' .·,
» ('Αεροπορικώς διά
).
ΑΡΘΡΟΝ 187
Έπισήμανσις τ ώ ν άεραποστολών
Ι. Αί άεραποστολαί δέον νά συντίθενται εντός σάκκων είτε εξ ολοκλήρου
κυανών, είτε φερόντων ευρείας κυανάς λωρίδας. Διά τάς συνήθεις ή συστημένος
αεροπορικός ανταποκρίσεις τάς αποστελλόμενος είς μικρόν αριθμόν, δύνανται νά
χρησιμοποιούνται φάκελλοι δμοιοι π ρ ο ς τό συνημμένον υπόδειγμα AV9, κατε
σκευασμένοι είτε εκ χάρτου στερεού χρώματος κυανού, είτε εκ πλαστικής ή άλλης
καταλλήλου ϋλης και φέροντες έτικέτταν χρώματος κυανού
2. Τά φύλλα ειδοποιήσεως καί τά φύλλα αποστολής τά συνοδεύοντα τάς άερα
ποστολάς δέον νά φέρουν, έν τη έπικεφαλίδι αυτών, τήν έτικέτταν «PAR AVION»
ή τό έν άρθρω 183 άναφερόμενον αποτύπωμα. Ή αυτή έτικέττα ή τό αυτό α π ο 
τύπωμα τίθεται επί τών πινακίδων ή τών επιγραφών τών ταχυδρομικών τούτων
αποστολών.
3. Ό τ ύ π ο ς και τό κείμενον τών πινακίδων τών αεροπορικών σάκκων δέον
νά συμφωνούν προς τό συνημμένον υπόδειγμα AV8.
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ΑΡΘΡΟΝ 188
Διαπίστωσις τοϋ βάρους τών άεραποστολών
Ι. Ό αριθμός της ταχυδρομικής αποστολής καΐ το μικτόν βάρος έκαστου
σάκκου^ φακέλλου ή φακελλίσκου αποτελούντος μέρος τής ταχυδρομικής ταύτης
αποστολής, ώς καΐ ή κατηγορία τών αντικειμένων (LC ή ΑΟ) τών εγκλεισμένων
είς αυτήν, εμφαίνονται επί τής πινακίδος ή τής εξωτερικής επιγραφής.
2. "Εάν αί δυο κατηγορίαι αντικειμένων, LC καΐ ΑΟ, συνενοϋνται εντός ενός
καΐ τοΟ αύτοϋ περικαλυμματος, τό βάρος έκαστης έξ αυτών δέον νά αναγράφεται
πλην τοϋ συνολικού βάρους, έπι τής πινακίδος ή τής εξωτερικής επιγραφής. Τό
βάρος του εξωτερικού περικαλύμματος προστίθεται είς τό βάρος τών αντικειμένων
τών υπαγομένων είς τό χαμηλότερον βασικόν κόμιστρον καΐ εγκλεισμένων εντός
τοΟ περί καλύμματος. *Εν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως συλλεκτικού σάκκου, δέν
λαμβάνεται ύπ' δψιν τό βάρος του σάκκου τούτου.
3. Ό αριθμός rr\c ταχυδρομικής αποστολής, τό βάρος κατά κατηγορίαν αντικει
μένων, δι" £καστον σάκκον, φάκελλον ή φακελλίσκον, καΐ πάσα ι άλλαι χρήσιμοι
ενδείξεις αναγραφόμενοι επί τής πινακίδος ή επί τής εξωτερικής επιγραφής δέον
νά μεταφέρωνται επί τοΟ έντυπου AV7, οσάκις ή ταχυδρομική αποστολή μεταφέ
ρεται διά διεθνούς αεροπορικής υπηρεσίας. *Εν τούτοις, είς τάς σχέσεις μεταξύ
τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι έχουν συμφωνήσει εν προκειμένω Λ
ενδειξις του συνολικού βάρους έκαστης κατηγορίας αντικειμένων δύναται ν
αντικαθιστά τό βάρος κατά κατηγορίαν αντικειμένων, δι έκαστον σάκκον, φάκελλον
ή φακελλίσκον.
4. Πάν γραφεΐον ένδιάμεσον ή προορισμού τό όποιον διαπιστώνει σφάλματα
εϊς τάς έπί τοΟ έντυπου AV7 αναγραφόμενος ενδείξεις οφείλει αμέσως νά έπισημάνη
αυτά διά δελτίου έλεγχου C I 4 είς τό τελευταΤον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον
αποστολής ώς καΐ είς τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον τό όποιον συνέθεσε τήν
ταχυδρομικήν άποστολήν.
5. Τό βάρος τής άεραποστολής ή, περιπτώσεως τυχούσης έκατέρας τών δύο
κατηγοριών L C καΐ ΑΟ στρογγυλοποιείται είς τό έπι πλέον ή έπί ελαττον δέκατον
τοϋ χιλιόγραμμου έάν αντιστοίχως τό κλάσμα τοϋ δεκάτου τοϋ χιλιόγραμμου
υπερβαίνει ή όχι τά 50 γραμμάρια. Ή Ενδειξις τοϋ βάρους αντικαθίσταται υπό
τοϋ ψηφίου Ο διά τάς έχουσας βάρος 50 γραμμαρίων ή 2λαττον άεραποστολάς.
"Εάν τό βάρος έκαστης κατηγορίας είναι κατώτερον τών 50 γραμμαρίων, άλλα τό
συνολικόν βάρος υπερβαίνει τά 50 γραμμάρια, τό βάρος τής κατηγορίας τής έχούσης
τό μεγαλύτερον τοιούτον δέον νά στρογγυλοποιήται είς τό δέκατον τοΟ χιλιόγραμμου.
6. "Εάν τό ένδιάμεσον γραφεΐον διαπίστωση δτι τό πραγματικόν βάρος ενός
έκ τών αποτελούντων ταχυδρομικήν τίνα άποστολήν σάκκων διαφέρει περισσότερον
τών 100 γραμμαρίων τοϋ άναγγελλομένου βάρους, διορθώνει τήν πινακίδα καΐ
έπισημαίνη αμέσως τό σφάλμα είς τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής
διά δελτίου έλεγχου CI4. "Οσάκις πρόκειται περί σάκκου περιέχοντος πλείονας
κατηγορίας αντικειμένων, ή διόρθωσις επιφέρεται εις έκείνην έκ τών κατηγοριών
τούτων τής οποίας τό βάρος είναι μεγαλύτερον. "Εάν αί διαπιστούμενοι διαφοραΐ
παραμένουν εντός τών προαναφερομένων ορίων, αί ενδείξεις τοϋ γραφείου απο
στολής θεωρούνται Ισχυραί.
7. Πλην αντιθέτου ειδοποιήσεως τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών "Υπη
ρεσιών, ταχυδρομικά! άποστολαΐ δύνανται νά έγκλείωνται είς έτέραν ταχυδρομικήν
άποστολήν τής αυτής φύσεως, ήτοι περιέχουσαν αντικείμενα τής αυτής κατη
γορίας (LC ή ΑΟ).
8. ΑΙ συνήθεις αεροπορικοί ανταποκρίσεις αί κατατιθέμενοι κατά τό τελευταΐον
χρονικόν δριον είς τά ταχυδρομικά γραφεία τά εγκατεστημένα είς τους αερο
λιμένας, αποστέλλονται διά τών ύπό άναχώρησιν αεροπλάνων, εντός φακέλλων
AV9 έπιγραφομένων διά τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία προορισμού καΐ εγγράφονται
έπί καταλόγων AV7.
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ΑΡΘΡΟΝ 189
Διαβατικοί άπερικάλυπτοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις.

Έργασίαι στατιστικής

Ι. Τά εν άρθρω 65 προβλεπόμενα κόμιστρα δια την άεροπορικήν μεταφοράν
τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων υπολογίζονται
βάσει στατιστικών διενεργουμένων κατά τάς ακολούθους περιόδους :
—δια τους μήνας Ίανουάριον εως Ίούνιον, άπό 2ας μέχρι 15ης Μαΐου,
—δια τους μήνας Ίούλιον εως Δεκέμβριον, άπό 15ης μέχρις 28ης 'Οκτωβρίου.
2. Κατά την περίοδον τής στατιστικής, αί διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπο
ρικοί ανταποκρίσεις συνοδεύονται υπό καταλόγων ομοίων προς τό συνημμένον
υπόδειγμα AV2 οί όποιοι λαμβάνουν είδικήν άρίθμησιν, είς δύο συνεχείς καθ*
έκάστην περίοδον σειράς εκ τών οποίων ή μία διά τά μη συστημένα αντικείμενα
ή δέ άλλη διά τά συστημένα. Οί κατάλογοι AV2 συντάσσονται καΐ ελέγχονται
ως ορίζεται έν άρθρω 190, ή πινακΐς δμως τής δέσμης καΐ ό κατάλογος AV2 φέ
ρουν έν έπιτυπώσει τό γράμμα «S».
3. 'Εκάστη Ταχυδρομική Υπηρεσία ή οποία αποστέλλει διαβατικάς άπερικα
λύπτους άεροπορικάς ανταποκρίσεις υποχρεούται νά πληροφορή τάς ενδιαμέσους
Ταχυδρομικός Υπηρεσίας περί πάσης μεταβολής επερχόμενης κατά περίοδον τίνα
απαριθμήσεως είς τάς έν ίσχύϊ διατάξεις διά την άνταλλαγήν του ταχυδρομείου
τούτου; Κατά γενικόν κανόνα, μία τοιαύτη μεταβολή δέν επηρεάζει τάς πληρωμάς
τάς όφειλομένας διά την έν λόγω περίοδον. *Εν τούτοις, έάν έκ τής μεταβολής
πρόκυψη τροποποίησις κατά 20% τουλάχιστον καί πλέον τών 500 φράγκων έπί τοΰ
συνόλου τών πληρωτέων καθ' έξαμηνίαν ποσών υπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας
αποστολής εις την ένδιάμεσον Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν, αί Ταχυδρομικοί αΰται
Ύπηρεσίαι, τη αΐτήσει τής μιας ή τής άλλης εξ αυτών συνεννοούνται διά τήν υϊο
θέτησιν ειδικού πολλαπλασιαστοΰ, δστις ισχύει μόνον διά τήν έξαμηνίαν κατά
τήν οποίαν έλαβε χώραν ή μεταβολή.
ΑΡΘΡΟΝ 190
"Αποστολή τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων*.'
Σύνταξις και έλεγχος τών καταλόγων AV2
Ι. Αί διαβατικοί άπερικάλυπτοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις, αί προοριζόμενοι
νά διαβιβασθούν περαιτέρω αεροπορικώς καΐ έγκλειόμεναι εντός ταχυδρομικής
αποστολής επιφανείας ή εντός άεραποστολής, συνενοΰνται εϊς είδικάς δέσμας
έπιγραφομένας «PAR AVION». "Οσάκις αί ανταποκρίσεις αύται συνοδεύονται
ύπό καταλόγων AV2 έκ τών οποίων είς διά τά μή συστημένα αντικείμενα και εϊς
διά τά συστημένα, τό βάρος των αναγράφεται κεχωρισμένως δι* έκάστην χώραν
προορισμού ή ομάδα χωρών διά τάς οποίας τά κόμιστρα διά τήν μεταφοράν είναι
ομοιόμορφα. Τό φύλλον είδοποιήσεως φέρει τήν Ινδειξιν «B ORDEREAU AV 2».
ΑΙ διαβατικαι Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται νά ζητήσουν τήν χρησιμοποίησιν
είδικών καταλόγων AV2 έπί τών οποίων σημειούνται καθ" ώρισμένην σειράν αϊ
σπουδαιότεροι χώροι ή ομάδες χωρών.
2. Τό βάρος έκαστης κατηγορίας άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων δι* έκάστην
Χώραν καί, περιπτώσεως τυχούσης, δι* έκάστην ομάδα χωρών, στρογγυλοποι
είται αναλόγως είς τό έπί πλέον ή έπί £λαττον έκατοστόν τοΰ χιλιόγραμμου έάν
αντιστοίχως τό κλάσμα τοΰ εκατοστού τοΰ χιλιόγραμμου ύπερβαίνη ή δχι τά 5
γραμμάρια.
3. Έάν τό ένδιάμεσον γραφεΐον διαπίστωση δτι τό πραγματικόν βάρος τών
άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων διαφέρει πλέον τών 20 γραμμαρίων του άναγγελ
λομένου βάρους, διορθώνει τον κατάλογον AV2 καί επισημαίνει αμέσως τό σφάλμα
είς τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής διά δελτίου ελέγχου. 'Εάν ή
διαπιστουμένη διαφορά παραμένη εντός τοΟ προαναφερθέντος ορίου, αί ενδείξεις
τοΟ γραφείου αποστολής θεωροΟνται Ισχυραί.
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4. *Εν περιπτώσει ελλείψεως του καταλόγου AV2, at αεροπορικά! ανταποκρί
σεις μετά προσθέτου τέλους δέον νά άποστέλλωνται περαιτέρω δια της αεροπορικής
όδοΰ, έκτος έάν ή οδός επιφανείας είναι ταχύτερα. Περιπτώσεως τυχούσης,
ό κατάλογος AV2 συντάσσεται οίκοθεν ή δέ ανωμαλία αποτελεί άντικείμενον δελ
τίου C I4 συντασσομένου κατά τοϋ γραφείου καταγωγής.
ΑΡΘΡΟΝ 191
Διαβατικοί άπερικάλυτττοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις εξαιρούμενοι
των εργασιών στατιστικής
Ι. Α! διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις αϊ έξαιρούμεναι
τών εργασιών τής στατιστικής συμφώνως προς το άρθρον 65, παρ. 4, τής Συμ
βάσεως κα! δ ι ά τ α ς οποίας οί λογαριασμό! συντάσσονται βάσει τοΟ πραγματικού
βάρους, δέον νά συνοδευωνται υπό καταλόγων, AV2 άριθμουμένων κατά έτησίαν
κα! συνεχή σειράν, συμφώνως είς δ,τι άφορα τήν σύνταξίν των κα! τον ελεγχόν
των, προς τό άρθρον 190.
2. Αί αεροπορικά! ανταποκρίσεις α! κατατιθέμενοι έπ! πλοίου είς άνοικτήν
θάλασσαν, προπληρωμένοι διά γραμματοσήμων τής Χώρας εις τήν οποίαν ανήκει
ή άπό τήν οποίαν εξαρτάται τό πλοΐον, δέον νά συνοδευωνται, κατά τήν στιγμήν
τής παραδόσεως των άπερικαλύπτως εις τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν, εις έν
διάμεσον λιμένα προσεγγίσεως, ύπό καταλόγου AV2 ή, έάν έπ! τού πλοίου δεν
υφίσταται ταχυδρομικόν γραφεΐον, ύπό καταστάσεως βαρών ή οποία θέλει χρησι
μεύσει ώς βάσις εις τήν ένδιάμεσον Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν διά νά αναζήτηση
τά κόμιστρα διά τήν άεροπορικήν ρεταφοράν. Ό κατάλογος AV2 ή ή κατάστασις
βαρών δέον νά περιλαμβάνη τό βάρος τών ανταποκρίσεων δι° έκάστην Χώραν
προορισμού, τήν χρονολογίαν, τό δνομα και τήν σημαίαν τοΟ πλοίου κα! νά εχη
άρίθμησιν κατ' έτησίαν συνεχή σειράν δι* έκαστον πλοΐον. Αί ενδείξεις αύται
ελέγχονται ύπό τοΰ γραφείου εϊς τό όποιον παραδίδονται ύπό τοϋ πλοίου αί αντα
ποκρίσεις.
ΑΡΘΡΟΝ 192
Κατάλογος παραδόσεως
Ι. Αί παραδοτέοι είς τον 'Αερολιμένα ταχυδρομικά! άποστολα! συνοδεύονται
ύπό πέντε κατ' άνώτατον δριον, κατ' άεροπορικήν προσέγγισιν, αντιτύπων κατα
λόγου παραδόσεως χρώματος λευκοΟ, ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα AV7.
2. "Εν άντίτυπον τοΰ καταλόγου παραδόσεως AV7 ύπογεγραμμενον ύπό τοϋ
αντιπροσώπου τής αεροπορικής εταιρείας τής επιφορτισμένης με τήν ύπηρεσίαν
ξηράς, φυλάσσεται είς τό γραφεΐον αποστολής. Τά έτερα τέσσαρα (4) αντίτυπα
παραδίδονται είς τήν μεταφορική ν έταιρείαν ώς ακολούθως :
—τό πρώτον, δεόντως ύπογεγραμμενον εϊς τον αερολιμένα εκφορτώσεως
έναντι παραδόσεως τών ταχυδρομικών αποστολών, τηρείται ύπό τοϋ
προσωπικού τοϋ αεροπλάνου διά τήν έταιρείαν του.
—τό δεύτερον συνοδεύει τάς ταχυδρομικάς άποστολάς είς τό ταχυδρομικόν
γραφεΐον ε'ις τό όποιον ό κατάλογος παραδόσεως απευθύνεται.
—τό τρίτον φυλάσσεται εϊς τον αερολιμένα φορτώσεως, ύπό τής αεροπορικής
εταιρείας τής επιφορτισμένης με τήν ύπηρεσίαν ξηράς.
—τό τέταρτον παραδίδεται είς τόν αερολιμένα εκφορτώσεως είς τήν άερο
πορικήν έταιρείαν τήν έπιφορτισμένην είς τόν αερολιμένα τοϋτον μέ τήν
ύπηρεσίαν ξηράς.
3. Όσάκις αί άεραποστολαϊ διαβιβάζονται διά τής όδοΰ επιφανείας είς τήν
ένδιάμεσον ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν διά νά διαβιβασθούν περαιτέρω, διά τής
αεροπορικής όδοΰ, συνοδεύονται ύπό καταλόγου παραδόσεως AV7, προοριζο
μένου διά τό ένδιάμεσον γραφεΐον.
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ΑΡΘΡΟΝ 193
Συλλεκτικοί σάκκοι
Ι. Όσάκις ό αριθμός τών προς μεταφοράν έπί μιας καΐ της αυτής αεροπορικής
διαδρομής σάκκων μικροϋ βάρους, φάκέλλων ή φακελλίσκων δικαιολογεί τούτο,
τά ταχυδρομικά γραφεία, τά επιφορτισμένα μέ τήν παράδοσιν τών άεραποστολών
εις τήν άεροπορικήν έταιρείαν τήν διασφαλίζουσαν τήν μεταφοράν, συνθέτουν,
εν τώ μέτριο τοΰ δυνατού, συλλεκτικούς σάκκους.
2. Αί πινακίδες τών συλλεκτικών σάκκων δέον νά φέρουν, δια λίαν εμφανών
χαρακτήρων, τήν ένδειξιν «SAC COLLECTEUR» (Συλλεκτικός σάκκος). ΑΙ
ενδιαφερόμενοι Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι συνεννοούνται ώς προς τήν έπιγραφήν
ή οποία δέον ν' αναγράφεται έπί τών πινακίδων τούτων.
3. Αϊ ταχυδρομικά! άποστολαΐ αί έγκλειόμεναι εντός συλλεκτικού σάκκου δέον
νά έγγράφωνται μία προς μίαν έπί τοΰ καταλόγου AV7, μετ* ενδείξεως δτι περιέ
χονται εντός συλλεκτικού σάκκου.
ΑΡΘΡΟΝ 194
Μεταφόρτωσις τών άεραποστολών
Πλην ειδικής συμφωνίας, μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών Υ π η 
ρεσιών ή μεταφόρτωσις τών ταχυδρομικών αποστολών καθ* όδόν, είς ένα καΐ τόν
αυτόν αερολιμένα, διασφαλίζεται ύπό τής Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας τής Χώρας
ένθα λαμβάνει χώραν ή μεταφόρτωσις αυτή. Ό κανών οΰτος δέν εφαρμόζεται
όσάκις ή μεταφόρτωσις ενεργείται μεταξύ τών αεροσκαφών δύο διαδοχικών
γραμμών τής ιδίας μεταφορικής επιχειρήσεως.
2. Ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία τής διαβατικής χώρας δύναται νά έπιτρέψη τήν
άπ* ευθείας μεταφόρτωσιν άπό αεροπλάνου είς άεροπλάνον. Περιπτώσεως τ υ 
χούσης, ή μεταφορική έπιχείρησις υποχρεούται ν' αποστέλλη είς τό άνταλλακτή
ριον ταχυδρομεΐον τής χώρας ένθα έλαβε χώραν ή μεταφόρτωσις, έγγραφον περιέχον
πάσας τάς λεπτομέρειας τής ενεργείας.
» ?,
ΑΡΘΡΟΝ 195
'Επιστροφή τών κενών αεροπορικών σάκκων
Ι. Οί κενοί αεροπορικοί σάκκοι δέον νά έπιστρέφωνται είς τήν Ταχυδρομικήν
Ύπηρεσίαν καταγωγής κατά τους κανόνας τοΰ άρθρου 164. *Εν τούτοις, ό σχη
ματισμός ειδικών ταχυδρομικών αποστολών είναι υποχρεωτικός ευθύς ώς ό
αριθμός τών τοιούτων σάκκων φθάση τους δέκα.
2. Οί κενοί αεροπορικοί σάκκοι ο'ι επιστρεφόμενοι διά τής αεροπορικής όδοϋ
αποτελούν άντικείμενον είδικών ταχυδρομικών αποστολών εγγραφόμενων έπί
τών καταλόγων τοΰ συνημμένου υποδείγματος AV7S.
3. Κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας, Ταχυδρομική τις 'Υπηρεσία δύναται
νά χρησιμοποίηση διά τήν σύνθεσιν τών ταχυδρομικών της αποστολών τους Ανή
κοντας είς τήν Ταχυδρομικήν "Υπηρεσίαν προορισμού σάκκους.
ΑΡΘΡΟΝ 196
Μέτρα ληπτέα εν περιπτώσει διακοπής πτήσεως ή παρεκκλίσεως
ταχυδρομικών αποστολών
Ι. 'Οσάκις άεροπλάνον διακόπτει τό ταξείδιόν του έπί διάστημα ίκανόν νά
προκαλέση καθυστέρησιν είς τό ταχυδρομεΐον ή όσάκις, δι* οίανδήποτε αΐτίαν,
παραδίδει τό ταχυδρομεΐον είς αερολιμένα διάφορον εκείνου ό όποιος αναγράφεται
έπί τοΰ καταλόγου AV7, αί ταχυδρομικοί άποστολαΐ παραλαμβάνονται υπό τών
υπαλλήλων τής Ταχυδρομικής "Υπηρεσίας τής χώρας ένθα έγένετο ή προσέγγισις.
ΟΟτοι τάς διαβιβάζουν περαιτέρω διά τών ταχύτερων οδών αεροπορικών f\ επι
φανείας.
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2. Τό ενεργήσαν τήν περαιτέρω διαβίβασιν γραφεΐον υποχρεούται, έν τή περι
πτώσει ταύτη νά πληροφόρηση τό γραφεΐον καταγωγής έκαστης ταχυδρομικής
αποστολής δια δελτίου έλεγχου, αναφερόν κυρίως έπ* αύτοϋ τήν άεροπορικήν
ΰπηρεσίαν ή οποία παρέδωσεν τήν άποστολήν καΐ έκείνην τήν οποίαν έχρησιμο
ποίησε διά τήν περαιτέρω διαβίβασιν μέχρι τοΟ προορισμού.
ΑΡΘΡΟΝ 197
Μέτρα ληπτέα έν περιπτώσει ατυχήματος
Ι. Όσάκις, κατόπιν ατυχήματος έπελθόντος κατά τήν μεταφοράν, άεροπλάνον
αδυνατεί νά συνέχιση τό ταξείδιόν του καΐ νά παραδώση τό ταχυδρομεΐον είς τάς
προβλεπόμενος προσεγγίσεις, τό προσωπικόν τοΟ αεροπλάνου οφείλει νά παρα
δώση τάς ταχυδρομικάς άποστολάς είς τό ταχυδρομικόν γραφεΐον τό πλησιέστερον
τοΰ τόπου τοϋ ατυχήματος ή τό καταλληλότερον διά τήν περαιτέρω διαβίβασιν
τοΰ ταχυδρομείου. Έν περιπτώσει αδυναμίας τοϋ προσωπικού του αεροπλάνου,
τό γραφεΐον τούτο, πληροφορούμενον περί τοΰ ατυχήματος, επεμβαίνει άνευ καθυ
στερήσεως, διά νά παραλαβή τό ταχυδρομεΐον και νά τό διαβίβαση περαιτέρω
είς τόν προορισμόν του διά των ταχύτερων Οδών, άφοΰ διαπίστωση τήν κατάστασιν
των ύποστασών βλάβην ανταποκρίσεων καΐ ενδεχομένως, άνασυσκευάση ταύτας.
2. "Η Ταχυδρομική Υπηρεσία τής χώρας 2νθα συνέβη τό ατύχημα οφείλει νά
πληροφόρηση τηλεγραφικώς πάσας τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας των προηγου
μένων προσεγγίσεων περί της τύχης τοΰ ταχυδρομείου, αϊ όποΐαι με τήν σειράν
των ειδοποιούν τηλεγραφικώς πάσας τάς λοιπάς ενδιαφερόμενος Ταχυδρομικάς
'Υπηρεσίας.
3. Αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρέσίαι αϊ όποΐαι έφόρτωσαν ταχυδρομεΐον είς τό
ύποστάν ατύχημα άεροπλάνον οφείλουν ν* αποστείλουν άντίγράφον τών καταλόγων
παραδόσεως AV7 είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας ένθα συνέβη τό

ατύχημα.
4. Τό ένδεδειγμένον γραφεΐον γνωρίζει έν συνεχεία διά δελτίου έλεγχου, είς
τά γραφεία προορισμού τών ύποστασών βλάβην ταχυδρομικών αποστολών, τά
λεπτομερή περιστατικά τοΰ ατυχήματος και τάς γενομένας διαπιστώσεις. Ά ν τ ί 
γράφον εκάστου δελτίου απευθύνεται είς τά γραφεία καταγωγής τών οικείων ταχυ
δρομικών αποστολών και έτερον είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας
έκ τής οποίας εξαρτάται ή αεροπορική εταιρεία. Τά δελτία ταΰτα αποστέλλονται
διά τής ταχυτέρας όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
Δ Ι Α Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Τ Ω Ν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 198
Τρόποι εκκαθαρίσεως τών αεροπορικών κομίστρων
Ι. Ή έκκαθάρισις τών κομίστρων διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν ενεργείται
συμφώνως προς τά άρθρα 64 καΐ 65 τής Συμβάσεως. Ή περίοδος τής εκκαθαρί
σεως δύναται νά είναι μηνιαία ή τριμηνιαία κατ' έκλογήν τής πιστώτριας Ταχυδρο
μικής 'Υπηρεσίας.
2. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου Ι, αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρέσίαι δύνανται,
διά κοινής συμφωνίας, ν' αποφασίσουν δπως οί διακανονισμοί λογαριασμών διά
τάς άεραποστολάς διενεργώνται συμφώνως προς στατιστικά δεδομένα. Έν τη
Ίιεριπτώσει ταύτη, καθορίζουν αύται αύται τόν τρόπον καταρτίσεως τών στατι
στικών και συντάξεως τών λογαριασμών.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

ΑΡΘΡΟΝ 199
Τρόποι εκκαθαρίσεως τών κομίστρων επιφανείας τών σχετικών
προς τάς άεραποστολάς
Έάν αί μεταφερόμενοι διά τής όδοϋ επιφανείας άεραποστολαί δέν περιλαμβά
νωνται εϊς τάς έν αρθρω 165 προβλεπόμενος στατιστικάς, τά χερσαία ή θαλάσσια
κόμιστρα τά σχετικά προς τάς άεραποστολάς ταύτας υπολογίζονται βάσει τοϋ
μικτού πραγματικού βάρους των τοϋ αναγραφομένου έπί τών καταλόγων AV7.
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ΑΡΘΡΟΝ 200
Σύνταξις τών καταστάσεων βαρών
Ι. Έκαστη πιστώτρια Ταχυδρομική Υπηρεσία σημειώνει, επί καταστάσεως
όμοιας προς το συνημμένον υπόδειγμα AV3, τάς έττΐ τών εντύπων AV7 αναγραφό
μενος ενδείξεις τάς σχετικός προς τάς άεραποστολάς. Αί Ταχυδρομικά! άποστολαί
αί μεταφερόμενοι επί μιας και της αυτής αεροπορικής διαδρομής εγγράφονται
επί τής καταστάσεως ταύτης κατά γραφεία καταγωγής, κατόπιν κατά χώρας καΐ
γραφεία προορισμού καί δι' εκαστον γραφεϊον προορισμού, κατά την χρονολογικήν
σειράν τών ταχυδρομικών αποστολών.
2. Εις δ,τι άφορα τάς άπερικαλύπτως περιεχόμενος ανταποκρίσεις, είτε διά
τής όδοϋ επιφανείας, είτε διά τής αεροπορικής όδοϋ, και διαβιβαζομένας περαι
τέρω αεροπορικώς, ή πιστώτρια Ταχυδρομική 'Υπηρεσία συντάσσει κατά τάς
ενδείξεις τάς αναγραφόμενος επί τών καταλόγων AV2, κατάστασιν δμοίαν προς
το συνημμένον υπόδειγμα AV4.
3. Αί καταστάσεις AV3 συντάσσονται μηνιαίως ή τριμηνιαίως, κατ" έκλογήν
τής πίστωτρίας Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας.
4. Αί καταστάσεις AV4 συντάσσονται αμα τή λήξει εκάστης τών έν άρθρω 189
παραγράφω Ι, προβλεπομένων περιόδων στατιστικής. Έάν ol λογαριασμοί δέον
νά καταρτισθούν βάσει τοϋ πραγματικού βάρους τών άπερικαλύπτων αεροπορικών
ανταποκρίσεων, αί καταστάσεις AV4 συντάσσονται κατά τήν έν παραγράφω 3
προβλεπομένην διά τάς καταστάσεις AV3 περιοδικότητα.
5. Έάν ή όφειλέτις Ταχυδρομική 'Υπηρεσία τό ζήτηση, συντάσσονται καταστά
σεις AV3 καί AV4 κεχωρισμένως δι εκαστον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον απο
στολής άεραποστολών ή διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων.
ΑΡΘΡΟΝ 201
Διαβίβασις καί αποδοχή τών καταστάσεων βαρών AV3 καί AV4
καί τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5
Ι. Τό ταχύτερον δυνατόν, καί εντός προθεσμίας έ'ξ τό πολύ μηνών άπό της
λήξεως τής περιόδου εις τήν οποίαν αναφέρονται, ή πιστώτρια Ταχυδρομική "Υπη
ρεσία συντάσσει ταυτοχρόνως τάς καταστάσεις AV3, τάς καταστάσεις AV4 διά
τάς περιπτώσεις τών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων τών οποίων
ή πληρωμή τών κομίστρων ενεργείται βάσει του πραγματικού βάρους, καί τους
αντιστοίχους ιδιαιτέρους λογαριασμούς. Αϋτη τους διαβιβάζει όμοΰ εις διπλούν
είς τήν όφειλέτιδα Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν. ΟΙ Ιδιαίτεροι λογαριασμοί συντάσ
σονται επί έντυπου ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα AV5, είς τό οποίον
αναγράφονται τά είς τήν πιστώτριαν Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν ανήκοντα κόμιστρα
διά τήν θεωρουμένην περίοδον. Ή δφειλέτις Ταχυδρομική 'Υπηρεσία, δύναται
νά άρνηθή τήν άποδοχήν λογαριασμών οί όποιοι δέν οιεβιβάσθησαν είς αυτήν
εντός τής ανωτέρω προβλεπομένης εξαμήνου προθεσμίας.
2. Οί Ιδιαίτεροι λογαριασμοί AV5—προσαυξανόμενοι κατά 5% διά τάς διαβατικάς
άπερικαλύπτους αεροπορικός ανταποκρίσεις—συντάσσονται μηνιαίως ή τριμη
νιαίως βάσει τών μικτών βαρών τών ταχυδρομικών αποστολών καί τών καθαρών
βαρών τών άπερικαλύπτων αντικειμένων τών αναγραφομένων έπί τών καταστά
σεων AV3, καί AV4. Είς τό ύπόλοιπον, παραλείπονται τά εκατοστά.
3. *Αφού έλέγξη τάς καταστάσεις AV3 καί AV4 καί άποδεχθή τους αντιστοίχους
ιδιαιτέρους λογαριασμούς AV5, ή όφειλέτις Ταχυδρομική "Υπηρεσία διαβιβάζει
είς τήν πιστώτριαν Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν άντίγραφον τών λογαριασμών AV5.
Έάν οί έλεγχοι εμφανίσουν διαφοράς, α'ι καταστάσεις AV3 καί AV4 διορθωμένοι
δέον ν* άπευθύνωνται είς τήν πιστώτριαν Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν ως δικαιολο
γητικά τών λογαριασμών AV5 δεόντως τροποποιημένων καί αποδεκτών. Ή
πιστώτρια Ταχυδρομική Υπηρεσία ή οποία ούδεμίαν διορθωτική ν παρατήρησιν
ίλαβεν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών άπό τής ημέρας τής αποστολής, θεωρεί
τους λογαριασμούς ώς γενομένους αυτοδικαίως αποδεκτούς.
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4. ΟΙ μηνιαίως συντασσόμενοι λογαριασμοί AV5 συνοψίζονται ΰττό τής πιστώ
τριας Ταχυδρομικής Υπηρεσίας είς άνακεφαλαιωτικόν τριμηνιαΐον ή έξαμηνιαΐον
λογαριασμόν τοΰ αεροπορικού ταχυδρομείου, αναλόγως της γενομένης μεταξύ
των ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών συμφωνίας.
5. ΕΙς δ,τι άφορα τάς άπερικαλύπτους άεροπορικάς ανταποκρίσεις δια τάς
οποίας ή πληρωμή τών κομίστρων ενεργείται βάσει στατιστικών, τα σχετικά ποσά
υπολογίζονται συμφώνως προς τάς αντιστοίχους καταστάσεις AV4, πολλαπλα
σιαζόμενα έπι 13, με προσαύξησιν 5%. Το συνολικόν ποσόν περιλαμβάνεται
εϊς είδικόν λογαριασμόν AV5 ή είς τον πρώτον συντασσόμενον κατά τήν ανωτέρω
παράγραφον Ι λογαριασμόν, ή δέ προθεσμία αποδοχής ύπό της όφειλέτιδος Ταχυ
δρομικής Υπηρεσίας ορίζεται δίμηνος.
6. Αί διαφοραί είς τους λογαριασμούς δέν λαμβάνονται ύπ' 6ψιν έάν δέν υπερ
βαίνουν έν τω συνόλω τά 10 φράγκα κατά λογαριασμόν.
7. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών Υ π η 
ρεσιών αί καταστάσεις AV3 και AV4 καΐ ol αντίστοιχοι Ιδιαίτεροι λογαριασμοί AV5
διαβιβάζονται πάντοτε διά τής ταχυτέρας ταχυδρομικής όοοΰ (αεροπορικής ή
επιφανείας).
8. Έάν τό σύνολον τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5 δέν ΰπερβαίνη τά 25
χρυσά φράγκα ετησίως, ή όφειλέτις Ταχυδρομική Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης
πληρωμής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ Υ Π Ο Τ Ω Ν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Υ Π Η 
ΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Υ Π Ο ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 V
ΑΡΘΡΟΝ 202
Πληροφορίαι παρεχόμενοι ύπό τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Ι. 'Εκάστη Ταχυδρομική Υπηρεσία διαβιβάζει είς τό Διεθνές Γραφεϊον, έπι
έντυπων τά οποία αποστέλλονται είς αυτήν ύπό τούτου, τάς χρησίμους πληρο
φορίας τάς άφορώσας τήν έκτέλεσιν τής αεροπορικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Αί πληροφορίαι αύται περιλαμβάνουν, κυρίως, τάς κάτωθι ενδείξεις :
(α) ώς προς τήν έσωτερικήν ύπηρεσίαν :
Ιον. Τάς κυριωτέρας περιοχάς καΐ πόλεις είς τάς οποίας αϊ άεραποστολαΐ
ή αί αεροπορικά! ανταποκρίσεις έκ τοΰ εξωτερικού διαβιβάζονται
περαιτέρω δι* εσωτερικών αεροπορικών υπηρεσιών.
2ον. Τά κατά χιλιόγραμμον βασικά κόμιστρα, τά υπολογιζόμενα συμφώνως
προς τό δρθρον 64, παράγραφον 3, τής Συμβάσεως καί τήν ημερο
μηνίαν εφαρμογής των.
(β) ώς προς τήν διεθνή ύπηρεσίαν:
Ιον. Τάς ληφθείσας αποφάσεις σχετικώς μέ τήν εφαρμογή ν προαιρετικών
τίνων διατάξεων άφορωσών τό άεροπορικόν ταχυδρομεΐον.
2ον : Τά κατά χιλιόγραμμον βασικά κόμιστρα τά όποια εισπράττει άπ*
ευθείας, συμφώνως προς τό δρθρον 66, παραγράφους Ι εως 3, τής
Συμβάσεως, καί τήν ήμερομηνίαν εφαρμογής των.
3ον : Τάς χώρας διά τάς οποίας σχηματίζει άεραποστολάς.
4 ο ν : Τά γραφεία τά ενεργούντα τήν μεταφόρτωσιν τών διαβατικών
άεραποστολών Ικ τίνος αεροπορικής γραμμής είς έτέραν καί τόν
ελάχιστον άναγκαιοΰντα χρόνον διά τάς εργασίας τής μεταφορτώ
σεως τών άεραποστολών.
5ον : Τά βασικά αεροπορικά κόμιστρα τά καθορισθέντα διά τήν περαιτέρω
διαβίβασιν τών άπερικαλύπτως λαμβανομένων αεροπορικών αντα
ποκρίσεων έάν εφαρμόζεται τό έν άρθρω 65, παρ. Ι, τής Συμβάσεως,
προβλεπόμενον σύστημα μέσων κομίστρων ή τό σύστημα μέσων
τιμολογίων κατά τήν παράγραφον 2 τοΟ Ιδίου άρθρου.
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6ov : Τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη ή τά συνδεδυασμένα τέλη διά
τάς διαφόρους κατηγορίας, αεροπορικών ανταποκρίσεων και διά
τάς διαφόρους χώρας, μετ' ενδείξεως τών ονομάτων τών χωρών
διά τάς οποίας είναι δεκτή ή υπηρεσία τοϋ άνευ προσθέτου τέλους
ταχυδρομείου.
2. Οίαιδήποτε μεταβολαί είς τάς έν παραγράφω Ι προβλεπόμενος πληροφορίας
δέον νά διαβιβάζωνται άνευ καθυστερήσεως είς τό Διεθνές Γραφεΐον διά της ταχυ
τέρας όδοΰ.
3. Αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοώνται διά νά ανακοινώνουν
αμοιβαίως άπ* ευθείας τάς ενδιαφέρουσας αύτάς πληροφορίας τάς σχετικάς προς
τάς άεροπορικάς υπηρεσίας, εϊδικώτερον δε τά ωράρια και τά ακραία χρονικά
δρια κατά τά όποια αί εκ τοϋ εξωτερικού προερχόμενοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις
δέον νά άφικνοΰνται διά νά περιλαμβάνωνται εις τάς διαφόρους διανομάς.
ΑΡΘΡΟΝ 203
Πληροφοριακά στοιχεία παρεχόμενα ύπό τού Διεθνούς Γραφείου
Ι. Τό Διεθνές Γραφεΐον επιφορτίζεται μέ τήν έπεξεργασίαν και την διανομήν
είς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας τών ακολούθων στοιχείων :
(α) «Γενικού καταλόγου τών άεροταχυδρομικών υπηρεσιών» (καλουμένου
«LISTE AV Ι») δημοσιευομένου βάσει τών κατ'έφαρμογήντοΰ άρθρου 202,
παραγράφου Ι, παρεχομένων πληροφοριών.
(β) «Καταλόγου τών άεροταχυδρομικών αποστάσεων» συντασσομένου έν
συνεργασία μέ τους αεροπορικούς μεταφορείς και δημοσιευομένου ύπό
τήν έπιφύλαξιν της συμφωνίας τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών, ως προς
τό περιεχόμενόν του.
(γ) «Καταλόγου τών προσθέτων αεροπορικών τελών» (άρθρον 202, παραγρ. Ι,
στοιχεΐον β' 6ον).
2. Τό Διεθνές γραφεΐον επιφορτίζεται ωσαύτως δπως παρέχη είς τάς Ταχυ
δρομικάς "Υπηρεσίας, τη αιτήσει των και επί πληρωμή, αεροπορικούς χάρτας καΐ
ωράρια κανονικώς εκδιδόμενα ύπό Ιδιωτικού τίνος ειδικευμένου οργανισμού και
αναγνωριζόμενα ως πληροϋντα κατά τον καλλίτερον τρόπον τάς άνάγκας τών
αεροπορικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.
3. Οίαιδήποτε τροποποιήσεις είς τά έν παραγράφω Ι προβλεπόμενα στοιχεία
ως καΐ ή ημερομηνία της ενάρξεως της "ισχύος τών τροποποιήσεων τούτων γνωστο
ποιούνται εΐς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας διά της ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής
ή επιφανείας) εντός τών συντομωτέρων προθεσμιών και ύπό τον καταλληλότερον
τύπον.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Τέλι και διατάξεις
ΑΡΘΡΟΝ 204
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τού Κανονισμού
Ι. Ό παρών Κανονισμός είναι εκτελεστός από της ημέρας τής ενάρξεως τής
"ισχύος τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως.
2. Ούτος θά εχη τήν αυτήν ως και ή Σύμβασις αύτη διάρκειαν, εκτός εάν άνανεωθή
διά κοινής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Μερών.
Έγένετο έν Βιέννη, τήν ΙΟην 'Ιουλίου 1964.
("Επονται αί υπόγραφα!)
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

'Αριθμ.

Κατονομασία καΐ φύσις τοΰ έντυπου

Π αραπομπαΐ

Έτικέττα «Τελωνεΐον»

"Αρθρ

117, παρ. Ι

Τελωνειακή δήλωσις

»

117, παρ. 2

Δελτίο ν προπληρωμής

»

118, παρ. 2

Έτικέττα «R», περιέχουσα τό δνομα του γραφείου
καταγωγής και τόν αριθμόν του αντικειμένου ..

»

136, παρ. 4

Άπόδειξις

»

137, παρ. 2

»

145, παρ. Ι

»

147, παρ. Ι

»

149, παρ. Ι

»

150, παρ. Ι

»

179, παρ.

»

179, παρ. Ι (β)

»
»

153, παρ. Ι
153, παρ. 2(C)

»

158, παρ. Ι

»
»

167, παρ. 3
167, παρ. 3

»

168, παρ. Ι

»

157, παρ. Ι

\ Παραλαβής
/Πληρωμής
Συλλεκτικός φάκελλος διά τήν περαιτέρω άπο
στολήν αντικειμένων του επιστολικού Ταχυδρο
μείου
αναλήψεως αλληλογραφίας
τροποποιήσεως διευθύνσεως
ακυρώσεως ή τροποποιήσεως τοΟ
ποσού τής αντικαταβολής
Αίτησις παραπόνων όφορώσα σύνηθες άντικείμενον

}

}

Αίτησις παραπόνων άφορώσα συστημένον αντικεί
μενον, έπιστολήν ή κυτίον μετά δεδηλωμένης
αξίας ή ταχυδρομικόν δέμα
Είδοποίησις όφορώσα τήν εϊκαζομένην ώς δολίαν
χρήσιν γραμματοσήμων, αποτυπωμάτων μη
χανών προπληρωμής ή τυπογραφικών αποτυπω
μάτων
..
. . . .
Πρωτόκολλον άφορων τήν εϊκαζομένην δολίαν
χρήσιν γραμματοσήμων, αποτυπωμάτων μηχα
νών προπληρωμής ή τυπογραφικών άποτυπω
μάτων
Φύλλο ν ειδοποιήσεως διά τήν ανταλλαγή ν τών
ταχυδρομικών αποστολών
Είδικόν φύλλον
Δελτίον 'Ελέγχου άφορώντος τήν άνταλλαγήν τών
ταχυδρομικών αποστολών
Είδικόν φύλλον ειδοποιήσεως μετά στατιστικών
δεδομένων
Δελτίον έλεγχου άφορων τά στατιστικά δεδομένα. .
Στατιστική κατάστασις τών ύπό διαμετακόμισιν
ταχυδρομικών αποστολών
Κατάλογος παραδόσεως τών ταχυδρομικών απο
στολών
Δελτίον διαμετακομίσεως άφορων τήν στατιστικήν
τών ταχυδρομικών αποστολών
Ιδιαίτερος λογαριασμός τών κομίστρων
Κατάστασις των κομίστρων

170, παρ. Ι
173, παρ. 7

174, παρ. 2

\(α)
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ατονομασία καΐ φύσις τοΰ εντύπου

Παραπομπαΐ

C22

Διεθνές ενσημον απαντήσεως

C73

Ιδιαιτέρα κατάστασις τών διεθνών ένσημων απαν
τήσεως
"Ανακεφαλαιωτική κατάστασις τών διεθνών ένση
μων απαντήσεως

»

180, παρ. 5

»

180, παρ. 7

C25

Ταχυδρομικόν δελτίον ταυτότητος . .

»

106. παρ. 2

C26

'Ιδιαίτερος μηνιαίος λογαριασμός τών τελωνειακών
εξόδων

»

181, παρ. Ι

Δελτίον δοκιμαστικόν π ρ ο ς καθορισμών τής εΰνοϊ
κωτέρας διαδρομής ταχυδρομικής αποστολής
επιστολών ή δεμάτων

»

159

C28

Έτικέττα ταχυδρομικής αποστολής

»

156, παρ. 5

C29

Τρέχουσα αλληλογραφία

»

177

C30

Έτικέτται δεσμών

»

156, παρ. Ι

AVI

Γενικός κατάλογος τ ώ ν αεροπορικών υπηρεσιών,
Κατάλογος AVΙ

»

203, παρ. Ι (α)

»

189, παρ. 2

»

200, παρ. Ι

»

200, παρ. 2

C24

C27

AV2
AV3
AV4

"Αρθρ. 180, παρ. Ι

.. "

Κατάλογος τ ώ ν βαρών τών άεροττορικών ανταπο
κρίσεων μή συστημένων
\
συστημένων J
Κατάστασις βαρών τ ώ ν άεραποστολών
Κατάστασις βαρών τών άπερικαλύπτων αεροπο
ρικών ανταποκρίσεων

AV5

Ιδιαίτερος λογαριασμός αφορών το άέροπορικόν
ταχυδρομεΐον

»

201, παρ. Ι

AV7

Κατάλογος π α ρ α δ ό σ ε ω ς τ ώ ν άεραποστολών

»

192, παρ. Ι

AV7S

Κατάλογος π α ρ α δ ό σ ε ω ς τών άεραποστολών κενών
σάκκων

»

195, παρ. 2

AV8

Έτικέττα αεροπορικού σάκκου

»

187, παρ. 3

AV9

Φάκελλος δια τήν σύνθεσιν τών

»

187. παρ. Ι

AVI0

Έτικέτται δεσμών

»

186, παρ. Ι

άεραποστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Υ π ο δ ε ί γ μ α τ α C I έ ω ς C 30, AVI έως AV5, ΑΛ'7 έ ω ς AVI0.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ Α Φ Ο Ρ Ω Σ Α Τ Α Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Σ ^
Κ Α Ι ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ Σ Α Ξ Ι Α Σ

ΠΙΜΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑION Ι

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρον
1. "Αντικείμενον της Συμφωνίας
2. Δήλωσις άζίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

3.
4.
5.
6.

II

ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς
"Οροι βάρους καΐ διαστάσεων
Ποια αντικείμενα επιτρέπεται νά έγκλείωνται
'Απαγορεύσεις.
Διαχείρισις των έκ παραδρομής γενομένων δεκτών αντικειμένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ΤΕΛΗ Κ Α Ι

III

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

7. Τέλη.
8. Ταχυδρομική ατέλεια.
9. "Οροι εξαγωγής καΐ εΙσαγωγής καΐ δικαιώματα.

10.
Π.
12.
13.
14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΕΥΘΥΝΗ
"Αρχή καΐ ί-κτασις τής ευθύνης των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών "Υπηρεσιών.
Ευθύνη του άποστολέως.
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών "Υπηρεσιών.
"Ενδεχομένη επιστροφή τής αποζημιώσεως παρά του άποστολέως ή παρά
του παραλήπτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ1 Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

15. 'Εφαρμογή τής Συμβάσεως.

16. Γραφεία έκτελουντα τήν ύπηρεσίαν.
17. "Οροι εγκρίσεως τών άφορωσών τήν παρουσαν Συμφωνίαν καΐ τον Κα
νονισμόν εκτελέσεως αυτής προτάσεων.
18. "Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τής Συμφωνίας.
Τ Ε Λ Ι Κ Ο Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Τ Η Σ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α Σ Τ Η Σ Α Φ Ο Ρ Ω Σ Η Σ
Τ Α Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Σ Κ Α Ι ΚΥΤΙΑ ΜΕΤΑ Δ Ε Δ Η Λ Ω Μ Ε Ν Η Σ Α Ξ Ι Α Σ
Ι. Ά ν ώ τ α τ ο ν βριον δηλούμενης αξίας.
I I . 'Ισοδύναμα. 'Ανώτατα καΐ κατώτατα όρια.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩ Σ Α ΤΑ Σ ΕΠΙ ΣΤΟΛΑΣ Κ Α ! ΤΑ ΚΥΤΙΑ
ΜΕΤΑ Δ Ε Δ Η Λ Ω Μ Ε Ν Η Σ Α Ξ Ι Α Σ

ΟΙ υπογράφοντες Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των Χωρών μελών της
Ενώσεως, Ιδόντες, τό άρθρον 22 παρ. 4, του έν Βιέννη συνταχθέντος την ΙΟην
Ιουλίου 1964 Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, συνήψαν
ομοφώνως και υπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 3 του
Καταστατικού, τήν άκόλουθον Συμφωνίαν :
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΕΝΙ Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Άντικείμενον τής Συμφωνίας
1. Μέ άσφάλισιν του περιεχομένου δια τήν υπό του άποστολέως δηλουμένην
άξίαν, δύνανται νά άνταλλάσσωνται μεταξύ των συμβαλλομένων Χωρών, έπι
στολαΐ περιέχουσαι χαρτίνας αξίας ή έγγραφα αξίας, ως καί κυτία περιέχοντα
κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
2. Τα αντικείμενα ταύτα χαρακτηρίζονται δια τής ονομασίας "ENVOI
AVEC VALEUR DEC LAREE " ('Αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας) f) " LET
TRES AVEC VALEUR DEC LAREE" (Έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας), ή
ακόμη "BOITES AVEC VALEUR DEC LAREE" (Κυτία μετά δεδηλωμένης
αξίας).
3. Ή συμμετοχή είς τήν άνταλλαγήν των κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας
περιορίζεται είς αυτούς έκ τών συμβαλλομένων Χωρών αϊ όποΐαι έδήλωσαν δτι
διασφαλίζουν τήν ύπηρεσίαν ταύτη ν.
ΑΡΘΡΟΝ 2
Δήλωσις τής αξίας
1. Τό ποσόν τής δηλούμενης αξίας είναι, κατ' αρχήν άπεριόριστον.
2. Έκαστη Υπηρεσία έχει, πάντως τήν εύχέρειαν νά περιορίση τήν δηλου
μένην άξίαν, δσον άφορα αυτήν, είς ποσόν τό όποιον δέν δύναται νά είναι κατώ
τερον τών 10.000 φράγκων.
3. Είς τάς σχέσεις μεταξύ Χωρών αϊ όποΐαι έχουν άποδεχθή διάφορα ανώ
τατα δρια, τό πλέον χαμηλόν δριον πρέπει νά τηρήται άμφοτέρωθεν.
4. Ή δηλούμενη αξία δέν δύναται νά ύπερβαίν^ τήν πραγματικών άξίαν
τοΟ περιεχομένου του αντικειμένου, επιτρέπεται δμως νά μή δηλωθή είμή μέρος
μόνον Της αξίας ταύτης. Τό ποσόν τής δηλώσεως εγγράφων άντιπροσωπευόντων
άξίαν λόγω τής δαπάνης εκδόσεως των, δέν δύναται νά ύπερβή τό ποσόν τής
δοπτάνης ενδεχομένης αντικαταστάσεως αυτών έν περιπτώσει απώλειας.
5. Πάσα δολία δήλωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής του περιεχο
μένου ταχυδρομικού τίνος αντικειμένου, συνεπάγεται την ύπό τής νομοθεσίας
τής Χώρας καταγωγής προβλεπομένην δικαστικήν άξίαν.
ΚΕΦΑΛΑ I ON I I

ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς
ΑΡΘΡΟΝ 3
"Οροι βάρους καί διαστάσεων
1. Αί έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας υπόκεινται είς τους δρους βάροί>ο
καί διαστάσεων οί όποιοι εφαρμόζονται είς τάς συνήθεις έπιστολάς.
2. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας δέν δύνανται νά υπερβαίνουν είς βάρος
τό 1 χιλιόγραμμον, οϋτε είς διαστάσεις κατά μήκος τά 30 έκατοστόμετρα,
κατά πλάτος τά 20 έκατοστόμετρα καί καθ' ΰψος τά 10 έκατοστόμετρα.
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3. Δέν γίνονται άποδεκταί αϊ έπιστολαί και τ ά κυτία μετά δεδηλωμένης
αξίας των οποίων αί διαστάσεις είναι κατώτεραι των ελαχίστων τοιούτων των
καθοριζομένων δια τάς έπιστολάς ύπό του άρθρου 16 παρ. 1 της Συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 4
Ποία αντικείμενα επιτρέπεται νά έγκλείωνται
1. At έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας δύνανται νά περιέχουν αντικεί
μενα υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώματα, είς τάς σχέσεις μεταξύ χωρών
των όποιων αϊ ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι ουνεφώνησαν έπί του θέματος τούτου.
2. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας δύνανται νά περιέχουν άνοικτόν τιμο
λόγιον περιοριζόμενον είς τάς συστατικάς αύτου έγγραφος, ώς καΐ άπλουν
άντίγραφον της επιγραφής του κυτίου μετ' ενδείξεως της διευθύνσεως τοΟ άπο
στολέως.
3. "Οσον άφορφ τ ά κυτία δεδηλωμένης αξίας τ ά περιέχοντα δπιον, μορφί
νην, κοκαΐνην ή ά λ λ α ναρκωτικά, τ ά όποΐα αποστέλλονται διά Ιατρικούς ή έπι
στημονικόύς σκοπούς, βλέπε άρθρον 5, παρ. 1, στοιχεΐον.(β).
ΑΡΘΡΟΝ 5
'Απαγορεύσεις
1. 'Απαγορεύεται ή αποστολή των κατωτέρω αναφερομένων ειδών δ ι ' άπαν
των των ταχυδρομικών αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας :
(α) Των αντικειμένων τ ά δποΐα ώς έκ της φύσεως των ή της συσκευασίας
των, δύνανται νά εκθέσουν είς κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά ρυπάνουν
ή νά βλάψουν τ ά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου (βλέπε
ωσαύτως τό στοιχεΐον (ε) ).
(β) 'Οπίου, μορφίνης, κοκαΐνης και λοιπά ναρκωτικά. Έ ν τούτοις ή άπα
γόρευσις αϋτη δέν εφαρμόζεται έπί τών ύπό τύπον κυτίου μετά δεδη
λωμένης αξίας αποστολών, τών διά ιατρικούς ή επιστημονικούς σκο
πούς", πραγματοποιούμενων προς Χώρας αϊ δποίαι τάς αποδέχονται ύπ'
αυτόν ιόν δρον.
( γ ) Τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγο
ρεύεται είς τήν Χώραν προορισμού.
(δ) Τών ζώντων ζώων.
(ε) Εκρηκτικών, εύφλεκτων ή έτερων επικινδύνων υλών.
(στ) 'Ασέμνων ή άνηθίκων αντικειμένων.
2. ΑΙ έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει νά μή περιέχουν νομίσματα,
πλατίνην, χρυσόν ή αργυρον, κατειργασμένους ή μή πολυτίμους λίθους, κοσμή
ματα καΐ ά λ λ α πολύτιμα αντικείμενα. Ύπό τήν έπιφύλαξιν του άρθρου 4, παρ.
1, πρέπει ωσαύτως νά μή περιέχουν αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακά
δικαιώματα.
3. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει νά μή περιέχουν :
(α) έγγραφα έχοντα τόν χαρακτήρα ένεστώσης καΐ προσωπικής αλληλο
γραφίας'
(β) τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα ή οιασδήποτε αξίας είς τόν κο
μιστήν.
ΑΡΘΡΟΝ 6
Διαχείρισις τών έκ παραδρομής γενομένων δεκτών αντικειμένων
1. Πάν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας, τό όποιον δέν πληροί τους
δρους τού άρθρου 3, και τό όποιον έγένετο έκ παραδρομής δεκτόν, πρέπει νά
έπισ'ιρέφηται είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής. Έ ν τούτοις επιτρέπεται είς τήν
Ύπηρεσίαν προορισμού νά έπιδίδη αυτό είς τόν παραλήπτη ν έταβάλλουσα τ ά
έν αρθρφ 16 παρ. 14, της Συμβάσεως προβλεπόμενα τέλη.
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2. Παν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας, το όποιον περιέχει τά έν
άρθρω 5, παρ. 1, αναφερόμενα αντικείμενα και τό όποιον έγένετο έκ παραδρο
μής δεκτόν προς άποστολήν πρέπει νά υπόκειται είς την διαχείρισιν τήν σύμ
φωνον προς τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν της Χώρας της οποίας ή 'Υπηρεσία δια
πιστώνει τήν Οπαρξιν τοΟ αντικειμένου τούτου. Τουτ' αυτό Ισχύει καΐ διά τάς
έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας αϊ όποΐαι περιέχουν, ύπό τήν έπιφύλαξιν
του άρθρου 4 παρ. 1, αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώματα, εξαι
ρέσει των χαρτίνων άξιων. Έ ν τούτοις, τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης
αξίας τά όποια περιέχουν τά έν άρθρω 5, παρ. .1, στοιχείοις (β), (ε) καΐ (στ)
προβλεπόμενα είδη, έν ούδεμιςϊ περιπτώσει διαβιβάζονται είς τόν προορισμόν
των, ή επιδίδονται είς τους παραλήπτας, ή επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν
αυτών.
3. Παν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης άξιας, τό όποιον περιέχει τό έν
άρθρω 5, παρ. 2 καΐ 3, στοιχείω (β) αναφερόμενα είδη πρέπει νά επιστρέφεται
είς τήν καταγωγήν. Πάντως έάν ή υπαρξις των αντικειμένων τούτων διαπι
στοΟται μόνον ύπό της Υπηρεσίας προορισμού, επιτρέπεται εις αυτήν, όπως
έπιδίδη αυτά εΙς τους παραλήπτας, ύπό τους δρους τους προβλεπόμενους ύπό
του" εσωτερικού αύτης κανονισμού.
4. Όσάκις άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας γενόμενον έκ παραδρομής
δεκτόν, δέν επιστρέφεται είς τόν τόπον καταγωγής αύτου ούδ* επιδίδεται είς
τόν παραλήπτην ή "Υπηρεσία καταγωγής πρέπει νά τηρήται πλήρως ενήμερος
περί τοΟ τρόπου διαχειρίσεως του ταχυδρομικού τούτου αντικειμένου.
5. Τό γεγονός δτι κυτίον μετά δεδηλωμένης άξιας περιέχει ϋγγραφον έχον
τόν, χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας, έν ούοεμιφ περι
πτώσει δύναται νά προκαλέστ) τήν έπιστροφήν είς τόν αποστολέα.
ΚΕΦΑΛΑ I ON I I I 
ΤΕΛΗ Κ Α Ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α
ΑΡΘΡΟΝ 7
Τέλη

ΈπιστολαΙ

Κυτία

Τέλος προπληρωμής

Πάγιον
τέλος
συστάσεως

2

3

Τέλος
ύπολογιζόμενον
συμφώνως προς τό άρθρον
16 τής Συμβάσεως, καΐ
αντιστοίχως
συμφώνως
προς τό άρθρον 111 του
Τελικού Πρωτοκόλλου αυ
τής.

Τέλος όρι
ζόμενον
έν
άρθρω
36,
παρ. 2, στοι
χείω (β) της
Συμβάσεως
ή έν άρθρω
20 εκατοστά άνά 50 XI Ι του Τελι
γραμμάρια μέ ελάχιστον κοΟ Πρωτο
κόλλου αυ
δριον 1 φράγκον.
τής.

*

%

1. Διά τάς έπιστολάς και τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας είσπράττονται
παρά τοΟ άποστολέως καΐ προκαταβολικώς, τά κάτωθι τέλη καΐ δικαιώματα :
(α) Τέλος προπληρωμής
(β) Πάγιον τέλος συστάσεως
(γ) Δικαίωμα ασφαλίσεως.
2. Τό τιμολόγιον των τελών τούτων είναι τό άκόλουθον :
Προσδιο
ρισμός τών
αντικει
μένων
1

*

ι

Δικαίωμα ασφαλίσεως
4
Κατ* άνώτατον δριον 50
έκοαοστά του φράγκου
άνά 200 φράγκα ή κλά
σμα τών 200 φράγκων, δη
λούμενης αξίας, ή 1/4%
έπΙ τής κλίμακος τής δη
λούμενης άξιας, οΙαδήποτε
καΐ άν είναι ή Χώρα, προ
ορισμού £τι καΐ είς τάς
Χώρας at όποΐαι αναλαμ
βάνουν τους έξ ανωτέρας
βίας δυναμένους νά προ
κύψουν κινδύνους.
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3. Πλην των εις τήν παρ. 1 αναφερομένων τελών, δύναται νά εισπράττονται
δια τάς έπιστολάς και τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας και τα τέλη τά προ
κύπτοντα έκ της εφαρμογής της Συμβάσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 15 της πα
ρούσης Συμφωνίας.
ΑΡΘΡΟΝ 8
Ταχυδρομική ατέλεια
ΑΙ σχετικαι προς την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν έπιστολαΐ μετά δεδηλωμένης
αξίας, αί άνταλλασσόμεναι είτε μεταξύ των Υπηρεσιών, είτε μεταξύ τών Υπη
ρεσιών και του Διεθνούς Γραφείου, απαλλάσσονται οιωνδήποτε ταχυδρομικών
τελών.
ΑΡΘΡΟΝ 9
"Οροι εξαγωγής καΐ είσαγωγής και δικαιώματα
1. Τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης άξιας υπόκεινται εις τήν νομοθεσίαν
της Χώρας καταγωγής είς δ,τι άφορα τους δρους καΐ τά δικαιώματα εξαγω
γής. Υπόκεινται είς τήν νομοθεσίαν της Χώρας προορισμού εις δ,τι άφορφ
τους δρους και τά δικαιώματα είσαγωγής και τελωνείου.
2. Τά υπέρ τού Δημοσίου δικαιώματα καΐ τά έξοδα πραγματογνωμοσύνης,
τά όποια είναι απαιτητά κατά τήν είσαγωγήν είσπράττονται παρά τοΟ παρα
λήπτου κατά τήν έπίδοσιν. Έάν, δι* οιονδήποτε λόγον, κυτίον μετά δεδηλω
μένης αξίας άποσταλή περαιτέρω εις άλλη ν Χώραν μετέχουσαν της υπηρεσίας
ή έπιστραφή είς τό γραφεΐον καταγωγής, τά μή δυνάμενα νά εισπραχθούν κατά
τήν έκ νέου έξαγωγήν, δικαιώματα ή δαπάναι είσπράττονται παρά του παρα
λήπτου ή παρά του άποστολέως.
ΚΕΦλΛΑΙΟΝ IV
ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΘΡΟΝ 10
'Αρχή και Ικτασις της ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
1. ΑΙ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά τήν άπώλειαν, τήν παρα
βίασιν ή τήν βλάβην τών μετά δεδηλωμένης αξίας αντικειμένων εξαιρέσει τών
περιπτώσεων τών προβλεπομένων έν άρθρω 11. Ή ευθύνη των υφίσταται τόσον
διά τά άπερικαλύπτως μεταφερόμενα αντικείμενα δσον καΐ δι* έκεΐνα τά όποια
διαδιδάζονται εντός κλειστών αποστολών.
2. Ό άποστολεύς δικαιούται αποζημιώσεως ανταποκρινόμενης, κατ* αρχήν,
προς τό πραγματικόν ποσόν της απώλειας, της παραβιάσεως ή της βλάβης. Αί
έμμεσοι ζημίαι ή τά διαφυγόντα κέρδη δέν λαμβάνονται ύπ* δψιν. Πάντως, ή
άποζημίωσις αυτή δέν δύναται έν ουδεμία περιπτώσει νά όπερβη τό ποσόν, εις
χρυσά φράγκα, της δηλωθείσης αξίας. Έ ν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής ή
επιστροφής εις τήν καταγωγήν διά της όδου επιφανείας αεροπορικού τίνος.αντι
κειμένου μετά δεδηλωμένης αξίας, ή ευθύνη διά τήν δευτέραν διαδρομήν περιο
ρίζεται εις τήν καθοριζομένην διά τά διά της όδοΟ ταύτης διαβιβαζόμένα αντι
κείμενα.
3. Ή άποζημίωσις υπολογίζεται βάσει της τρεχούσης τιμής, μετατρεπο
μένης εις χρυσά φράγκα, ιδίας φύσεως αντικειμένων, εις τόν τόπον καί τόν
χρόνον κατά τόν όποιον έγένοντο δεκτά προς μεταφοράν. Μή δπαρχούσης
τρεχούσης τιμής, ή άποζημίωσις υπολογίζεται συμφώνως προς τήν συνήθη, τιμήν
τών αντικειμένων εκτιμώμενων επί τών αυτών βάσεων.
4. Όσάκις οφείλεται άποζημίωσις διά τήν άπώλειαν, τήν όλικήν παραβία
σα/ ή τήν όλικήν βλάβην αντικειμένου τινός μετά δεδηλωμένης αξίας, Ο απο
στολεύς δικαιούται επί πλέον είς τήν έπιστροφήν τών εισπραχθέντων τελών κάΙ
δικαιωμάτων πλην του τέλους ασφαλίσεως τό όποιον παρακρατείται, είς πάσας
τάς περιπτώσεις, ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής.
5. Ό άποστολεύς έχει τήν εύχέρειαν νά παραιτηθη τών δικαιωμάτων του
υπέρ τοΟ παραλήπτου.
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ΑΡΘΡΟΝ 11
Άνεύθυνον των Ταχυδρομικών Ύπηρεσιών
1. ΑΙ Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι παύουν νά είναι υπεύθυνοι δια τά αντικείμενα
μετά δεδηλωμένης αξίας τών οποίων έπραγματοποίησαν την έπίδοσιν συμφώνως
είτε προς τους ύπό του εσωτερικού των κανονισμού τασσόμενους δρους δια
τά αντικείμενα της αυτής φύσεως, είτε προς τους ύπό του άρθρου 12 παρ. 3
της Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους. Ή ευθύνη παραμένει έν τούτοις :
(α) "Οταν επιτρέποντος τοΰ εσωτερικού κανονισμού; ό παραλήπτης ή έν
περιπτώσει επιστροφής είς τήν καταγωγήν, ό άποστολεύς, διατύπωση
επιφυλάξεις κατά τήν παραλαβήν αντικειμένου τινός παραβιασθέντος
ή βλαβέντος.
(β) "Οταν ό παραλήπτης, ή έν περιπτώσει επιστροφής εις τήν καταγωγήν,
ό άποστολεύς, παρά τήν κανονικώς γενομένην παράδοσιν, δηλώση άνευ
καθυστερήσεως είς τήν Ύπηρεσίαν ή οποία έπέδωκεν είς αυτόν τό
άντικείμενον, δτι διεπίστωσε ζημίαν και παράσχη τήν άπόδειξιν δτι
ή παραβίασις ή ή βλάβη δέν έλαβε χώραν μετά τήν παράδοσιν.
2. Αί Ύπηρεσίαι δέν ευθύνονται :
Ιον. Διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην τών μετά δεδηλω
μένης αξίας αντικειμένων :
(α) Έ ν περιπτώσει ανωτέρας βίας. Ή 'Υπηρεσία είς τήν οποίαν έλαβε
χώραν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη, πρέπει νά άποφασίση, συμ
φώνως προς τήν νομοθεσίαν της Χώρας της, έάν ή απώλεια αύτη, ή
παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται είς περιστατικά συνιστώντα άνω
τέραν βίαν. Ταύτα γνωστοποιούνται εις τήν Ύπηρεσίαν της Χώρας
καταγωγής έάν ή τελευταία αύτη ζητήση τούτο. Έ ν τούτοις, υφί
σταται ή ευθύνη της Υπηρεσίας της άποστελλούσης Χώρας, ή οποία
έχει άποδεχθή νά καλύπτη τους κινδύνους ανωτέρας βίας.
(β) Όσάκις, της ευθύνης αυτών μή άποδεικνυομένης άλλως, δέν δύνανται
νά καθορίσουν τήν τύχην τών αντικειμένων συνεπεία καταστροφής τών
υπηρεσιακών στοιχείων οφειλομένης είς άνωτέραν βίαν.
(γ) Όσάκις ή ζημία προεκλήθη εκ σφάλματος ή έξ αμελείας του άποστο
λέως ή προήλθεν έ'κ της φύσεως του περιεχομένου τοΰ αντικειμένου.
(δ) Όσάκις πρόκειται περί αντικειμένων τών οποίων τό περιεχόμενον εμ
πίπτει είς τάς έν άρθρω 5 παρ. 1, 2 καί 3, στοιχείω (β) προβλεπο
μένας απαγορεύσεις, καί έφ' δσον τά αντικείμενα ταύτα κατεσχέθησαν
ή κατεστράφησαν ύπό της αρμοδίας αρχής λόγω του περιεχομένου των.
(ε) Όσάκις πρόκειται τ(ερί αντικειμένων διά τά όποια έγένετο δολία δή
λωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής άξίάς του περιεχομένου.
(στ) Όσάκις ό άποστολεύς Όυδεμίαν άναφοράν παραπόνων ύπέβαλεν εντός
προθεσμίας ενός έτους άπό της επομένης της καταθέσεως του αντι
κειμένου.
2ον. Δι* αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας κατασχεθέντα δυνάμει της
νομοθεσίας της Χώρας προορισμού.
3ον. Καθ' δσον άφορα τήν θαλασσίαν ή έναέριον μεταφοράν : Όσάκις αί
Ύπηρεσίαι τών συμβαλλομένων Χωρών έχουν γνωρίσει δτι δέν εΐναι είς θέσίν
νά αναλάβουν τήν εύθύνην τών άξιων έπί τών πλοίων ή έπί τών αεροπλάνων
τά όποια χρησιμοποιούν. Αί ύπηρεσίαι υπέχουν, έν τούτοις, διά τήν εντός
κλειστών ταχυδρομικών αποστολών διαμετακόμισιν αντικειμένων μετά δεδη
λωμένης αξίας, τήν εύθύνην τήν προβλεπομένην διά τά συστημένα αντικείμενα.
3. Αί Ύπηρεσίαι ούδεμίαν εύθύνην υπέχουν διά τάς τελωνειακάς δηλώσεις
ύπό οιονδήποτε τύπον καί άν εΐναι αύται συντεταγμέναι καί διά τάς ληφθείσας
ύπό τών τελωνειακών υπηρεσιών αποφάσεις κατά τήν έπαλήθεύσιν τών αντι
κειμένων τών υποκειμένων είς τελωνειακόν έλεγχον.
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ΑΡΘΡΟΝ 12
Ευθύνη του άποστολέως
1. Ό άποστολεύς αντικειμένου τινός μετά δεδηλωμένης αξίας ευθύνεται,
εντός τών αυτών ώς και αϊ Ύπηρεσίαι ορίων, δια πάσας τάς ζημίας τφς προ
κ.ληθείσας είς τ ά λοιπά αντικείμενα, συνεπεία της αποστολής αντικειμένων μή
γενομένων δεκτών προς μεταφοράν, ή της μή τηρήσεως τών κανόνων παραδοχής,
αρκεί νά μήν υφίσταται σφάλμα ή αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών μεταφορέων.
2. Ή παραδοχή ύπό του γραφείου καταθέσεως ενός τοιούτου αντικειμένου
μετά δεδηλωμένης αξίας, δέν απαλλάσσει τόν αποστολέα τής ευθύνης του.
3. Περιπτώσεως τυχούσης, ανήκει είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τό δικαί
ωμα τής έγέρσεως αγωγής κατά του άποστολέως.
ΑΡΘΡΟΝ 13
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
1. Μέχρις αποδείξεως του έναντίου,ή ευθύνη βαρύνει τήν Ταχυδρομικής
Ύπηρεσίαν ή όηοία παραλαβουσα ανεπιφυλάκτως τό άντικείμενον και κατ|
χουσα άπαντα τ ά κεκανονισμένα μέσα έρεύνης δέν δύναται νά άποδείξη τήν είς
τόν παραλήπτην έπίδοσιν ή\ αν ύπάρχη περίπτωσις, τήν είς άλλην Ύπηρεσίαν
κανονικήν διαβίβασιν.
2. Μία ενδιάμεσος ή παραλήπτρια Υπηρεσία μέχρις αποδείξεως του εναντίου
κ α ι ύπό τήν έπιφύλαξιν τών παραγράφων 4, 7 καΐ 8, απαλλάσσεται πάσης
ευθύνης :
. ''
■
(α) Ό σ ά κ ι ς έτήρησε τάς διατάξεις του άρθρου 108 του Κανονισμού, τάς
άφορώσας τον κατά τεμάχιον έλεγχον τών αντικειμένων μετά δεδη
λωμένης αξίας.
(β) Όσάκις δύναται νά απόδειξη ότι δέν υπεβλήθη είς αυτήν αναφορά
παραπόνων είμή μετά τήν καταστροφήν τών σχετικών προς τό άναζη
τούμενον ταχυδρομικόν άντικείμενον υπηρεσιακών στοιχείων, έκπνευ
σάσης τής έν άρθρω 108 του Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως
προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. Ή έπιφύλαξις αϋτη δέν θίγει
τ ά δικαιώματα του αίτουντος.
3. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ή Ύ·ατ]ρεσία ή δτχοίο: διεβίβάσε άντι
κείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας είς έτέραν Ύπηρεσίαν απαλλάσσεται πάσης
ευθύνης, έάν τό άνταλλακτήριον Γραφεΐον είς τό όποιον τό άντικείμενον παρε
δόθη δέν απέστειλε διά του πρώτου, μετά τόν έλεγχον, διαθεσίμου ταχυδρομείου,
είς τήν Ύπηρεσίαν αποστολής, πρωτοκόλλου βεβαιούν τήν έλλειψιν ή τήν άλλοί
ωσιν, είτε ολοκλήρου του σάκκου τών δεδηλωμένων άξιων, είτε αύτοΟ τούτου
του αντικειμένου.
4. Έ ά ν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη, έπήλθον κατά τήν μεταφοράν
χωρίς νά καθίσταται δυνατόν νά έξακριβωθή έπί του εδάφους ή εντός τής υπη
ρεσίας ποίας Χώρας συνετελέσθη τό γεγονός, αί εύθυνόμεναι Ύπηρεσίαι υφί
στανται τήν ζημίαν Ισομερώς. Έ ν τούτοις, έάν ή παραβίασις ή ή βλάβη διε
πιστώθη είς τήν Χώραν προορισμού ή, έν περιπτώσει επιστροφής είς τόν απο
στολέα είς τήν Χώραν καταγωγής απόκειται είς τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας
ταύτης νά άποδείξη :
(α) "Οτι οϋτε ή δέσμη, ό φ ά κ ε λ λ ο ς ή ό σάκκος και ή σφραγίς αύτου, ούτε
τό περικάλυμμα και ή σφραγίς του αντικειμένου φέρουν εμφανή ίχνη
παραβιάσεως ή βλάβης.
(β) "Οτι τό βάρος δέν διέφερεν του βεβαιωθέντος κατά τήν κατάθεσιν.
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'Οσάκις αποδεικνύονται ταύτα ύπό της 'Υπηρεσίας προορισμού ή, περι
πτώσεως τυχούσης, ύπό της Υπηρεσίας καταγωγής, ουδεμία των λοιπών ευθυ
νόμενων 'Υπηρεσιών δύναται να αρνηθη τήν συμμετοχήν της εις την εύθύνην έπι
καλούμενη τό γεγονός δτι παρέδωσε τό άντικείμενον χωρίς ή επομένη Υπη
ρεσία να διατύπωση άντίρρησίν τίνα.
, ..
·
5. Έ ν ουδεμία περιπτώσει ή ευθύνη Υπηρεσίας τινός έναντι τών λοιπών
Υπηρεσιών εξικνείται πέραν τοΰ ανωτάτου ορίου δεδηλωμένης αξίας τό όποιον
ί!χει άποδεχθή.

*

<*

6. 'Οσάκις άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας άπωλέσθη, παρεβιάσθη
ή έβλάβη ύπό περιστάσεως ανωτέρας βίας, ή Υπηρεσία είς τό έσωτερικόν δί
κτυον ή εντός τών υπηρεσιών της οποίας έλαβε χώραν ή απώλεια, ή παρα
βίασις ή ή βλάβη, δέν ευθύνεται έναντι της Υπηρεσίας καταγωγής εΙμή μόνον
έάν άμφότεραι αϊ Υπηρεσίαι αποδέχονται τους έξ ανωτέρας βίας προκύπτοντας
κινδύνους.
7 Έ ά ν ή απώλεια, ή παραβίασις ή' ή βλάβη έπήλθον είς τό έδαφος ή είς
τήν ύπηρεσίαν ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας Χώρας τινός ή. οποία δέν μετέχει τής
παρούσης Συμφωνίας ή έχει άποδεχθή έν άνώτατον δριον κατώτερον του ποσού
τής ζημίας, αϊ Υπηρεσίαι καταγωγής και προορισμού, υφίστανται Ισομερώς
τήν ζημίαν τήν μή καλυπτομένην υπ* αυτής τής Υπηρεσίας δυνάμει των διατά
ξεων τών προβλεπομένων έν τη παραγράφω 5, του παρόντος, άρθρου κ α ι έν
τω πρώτω αρθρω, παράγραφος 3, τής Συμβάσεως.
8: Ή έν παραγράφω 7 προβλεπομένη διαδικασία δια τήν μεταξύ τών ενδια
φερομένων Υπηρεσιών κατανομήν τής καταβλητέας αποζημιώσεως εφαρμόζεται
ομοίως.και έν περιπτώσει θαλάσσιας ή εναερίου μεταφοράς, έάν ή απώλεια,
ή παραβίασις ή ή βλάβη έπήλθον είς τίνα Υπηρεσίαν έξαρτωμένην έκ συμβε
βλημένης Χώρας, ή οποία δέν αναλαμβάνει τήν εύθύνην (άρθρον 11, παρά
γραφος 2, ψηφίον 3ον).

?

il·

9. Τ ά τελωνειακά καΐ λοιπά δικαιώματα, τών όποίών δέν κατέστη δυνατόν
νά έπιτευχθή ή άκύρωσις, βαρύνουν τάς υπευθύνους διά τήν άπώλειαν, παρα
βίασιν ή βλάβην Υπηρεσίας.
10. Ή Υπηρεσία ή οποία ενήργησε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως, υπο
καθίσταται μέχρι του ποσού τής αποζημιώσεως ταύτης, είς τ ά δικαιώματα του
προσώπου τό όποιον έλαβε αυτήν, διά πασαν ένδεχομένην άναγωγήν, είτε κατά
του παραλήπτου, είτε κατά του άποστολέως, είτε κατά τρίτων.
ΑΡΘΡΟΝ 14
'Ενδεχομένη επιστροφή τής αποζημιώσεως παρά του άποστολέως
ή του παραλήπτου
1. Τό άρθρον 45 τής Συμβάσεως εφαρμόζεται επί τών αντικειμένων μετά
δεδηλωμένης άξιας.
2. Έ ν περιπτώσει μεταγενεστέρας ανευρέσεως ταχυδρομικοΟ τίνος αντικει
μένου τοΟ οποίου τό περιεχόμενον διεπιστώθη δτι ήτο αξίας κατωτέρας του
ποσού τής καταβληθείσης αποζημιώσεως, ό άποστολεύς πρέπει νά έπιστρέψη
τό ποσόν τής αποζημιώσεως ταύτης, Εναντι παραλαβής του ταχυδρομικού αντι
κειμένου, χωρίς νά άπαλλάσσηται τών έν αρθρω 2, παράγραφος 5 αναφερο
μένων συνεπειών, τών <3πτορρεουσών έκ της δολίας δηλώσεως τής αξίας.

*
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ΚΕΦΑΛΑION V
ΔΙΑΦΟΡΟΙ Κ Α Ι TEA Ι ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
ΑΡΘΡΟΝ 15
Ε φ α ρ μ ο γ ή της Συμβάσεως

Ή Παγκόσμιος Ταχυδρομική Σύμβασις εφαρμόζεται, περιπτώσεως τυχού
σης, κατ' άναλογίαν, έπί παντός δ,τι δέν ρυθμίζεται ρητώς ύπό της παρούσης
Συμφωνίας. Κατά παρέκκλ&^ν, έν τούτοις, του άρθρου 25 της ρηθείσης Συμ
βάσεως, ή Υπηρεσία προορισμού £χει την εύχέρειαν, οσάκις ol εσωτερικοί κανο
νισμοί αυτής προβλέπουν τούτο, δπως προβαίνη είς £κτακτον έπίδοσιν της είδο
ποιήσεως περί άφίξεως τοΟ αντικειμένου καΐ ουχί αυτού τούτου του αντικει
μένου. "Επιπροσθέτως κατά παρέκκλιση/ του άρθρου 26 παράγραφος 3 στοι
χείου (β), της Συμβάσεως καΐ ύπό την έπιφύλαξιν του άρθρου XI τοΟ ΤελικοΟ
Πρωτοκόλλου της Συμβάσεως, τό τέλος συστάσεως οφείλεται επί πλέον του
τηλεγραφικού τέλους, διά τάς τηλεγραφικάς αΐτήσεις τροποποιήσεως διευ
θύνσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 16
Γραφεία έκτελουντα τήν ύπηρεσίαν
ΑΙ Ύπηρεσίαι λαμβάνουν τά αναγκαία μέτρα διά νά έκτελήται ή υπηρεσία
τών επιστολών καΐ κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας, εΐ δυνατόν, είς άπαντα τά
νραφεϊα της Χώρας αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ 17
"Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παροΰσαν
Συμφωνίαν καΐ τόν Κανονισμόν Εκτελέσεως αύτης
1. Διά νά καταστούν έκτελεσταί, αϊ σχετικαΐ προς τήν παροΰσαν Συμφω
νίαν καΐ τόν Κανονισμόν Εκτελέσεως αύτης ύποβαλλόμεναι είς τά Συνέδρια
προτάσεις, πρέπει νά έγκρίνωνται ύπό της πλειοψηφίας τών παρισταμένων καΐ
ψηφιζουσών Χωρών—μελών, ajt δποΐαι συμμετέχουν είς τΛν Συμφωνίαν. Τό
ήμισυ τών άντιπροσωπευομένων είς τό Συνέδριον Χωρών—μελών πρέπει νά παρί
σταται κατά τήν στιγμήν της ψηφοφορίας.
2, Διά νά καταστούν έκτελεσταί, αί μεταξύ δύο Συνεδρίων υποβαλλόμενοι
προτάσεις, αί άφορώσαι τήν παροΰσαν Συμφωνίαν καΐ τόν Κανονισμόν Εκτε
λέσεως αυτής, πρέπει νά συγκεντρώνουν :
(α) Τήν παμψηφίαν μέν έάν πρόκεται περί νέων διατάξεων ή περί τροπο
ποιήσεως τών διατάξεων τών άρθρων 1 £ως 8, 10 έως 15, 17 καΐ 18
της παρούσης Συμφωνίας, τών διατάξεων του Τελικού αύτης Πρωτο
κόλλου καΐ τοΟ τελευταίου άρθρου του Κανονισμού αυτής.
(β) Τά δύο τρίτα τών ψή\φων, έάν πρόκειται περί ουσιαστικής τροποποιή
σεως, είτε τών διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, έκ τών μή περι
λαμβανομένων είς τά ύπό στοιχεΐον (α) αναφερόμενα άρθρα, είτε τών
διατάξεων τών άρθρων 101, παραγράφους 2, 102 έως 105, 106, παρα
γράφους 2 έως 5, 107, 108, 111, στοιχεία (στ) καΐ (ζ), του Κανονισμού
αυτής.
(Υ) Τήν πλειοψηφίαν, έάν πρόκειται περί τροποποιήσεως τών λοιπών άρ
θρων του Κανονισμού ή περί ερμηνείας τών διατάξεων της παρούσης
Συμφωνίας, τοδ Τελικού αυτής Πρωτοκόλλου και του Κανονισμού της,
πλην της περιπτώσεως διαφοράς ύποβλητέας είς τήν έν άρθρω 32 του
Καταστατικού προβλεπομένην διαιτησίαν.
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ΑΡΘΡΟΝ 18
"Ευαρξις έκτεΛ.έσεο>ς και διάρκεια της Συμφωνίας
Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθη εις έφαρμογήν τήν 1 ην 'Ιανουαρίου 1966
και θά παραμείνι] έν ίσχύϊ μέχρι της ενάρξεως εκτελέσεως των Πράξεων του
προσεχούς Συνεδρίου.
ΕΙς πίστωσιν τούτου, οι Πληρεξούσιοι TC OV Κυβερνήσεων των συμβαλλομένων
Χωρών υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν είς £ν άντίτυπον, τό ύποΐον θά
παραμείνη κατατεθειμένον είς τά 'Αρχεία της Κυβερνήσεως Χώρας—έδρας της
'Ενώσεως. Άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή είς έκαστον Μέρος υπό της Κυβερ
νήσεως της Χώρας—έδρας του Συνεδρίου.
Έγένετο έν Βιέννη τη 10η "Ιουλίου 1964.
("Επονται αί ύπογραφα().

Τ Ε Λ Ι Κ Ο Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣ Τ Η Σ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α Σ Τ Η Σ Α Φ Ο Ρ Ω Σ Η Σ
Τ Α Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Σ Κ Α Ι ΚΥΤΙΑ ΜΕΤΑ Δ Ε Δ Η Λ Ω Μ Ε Η Σ Α Ξ Ι Α Σ

Κατά τήν στιγμήν της υπογραφής της Συμφωνίας της άφορώσης τάς έπι
στολάς και τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας, συναφθείσης ύπό σημερινήν ήμε
ρομηνίαν, οί υπογράφοντες Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν τά ακόλουθα :
ΑΡΘΡΟΝ Ι
Άνώτατον δριον δηλούμενης αξίας

ψ

.

Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 2, πάσα Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά
περιορίζη τό άνώτατον δριον δηλούμενης άξιας, καθ* δσον άφορα αυτήν, είς
5.000 φράγκα ή είς τό είς τήν έσωτερικήν αυτής ύπηρεσίαν παραδεδεγμένον
ποσόν, έάν τό ποσόν.τούτο είναι κατώτερον των 5.000 φράγκων.

Ισοδύναμα.

ΑΡΘΡΟΝ H
'Ανώτατα και κατώτατα δρια

Έκαστη Χώρα έχει τήν εύχέρειαν νά αύξάνη κατά 60% ή νά μειώνη κατά
20% κατ* άνώτατον δριον, τό βασικόν ταχυδρομικόν τέλος καϊ τό ελάχιστον
τέλος τά όποια προβλέπονται διά τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας, έν αρθρω
7, παράγραφος 2 συμφώνως προς τήν γενικήν κλίμακα των τελών τήν έμφαι
νομένην έν άρθρω I I I , παράγραφος 1, του Τελικού Πρωτοκόλλου της Συμ
βάσεως.
Είς πίστωσιν τούτου, οί κάτωθι Πληρεξούσιοι συνέταξοα/ τό παρόν Πρωτό
κολλον, τό όποιον θά έχη τήν αυτήν ίσχύν καϊ τό αυτό κΟρος ώς έάν αί δια
τάξεις άύτου ήσαν καταχωρισμένοι είς αυτό τοΟτο τό κείμενον τής συμφωνίας
είς τήν οποίαν αναφέρεται, υπέγραψαν δέ αυτό εις έν άντίτυπον τό όποιον θά
παραμείνη κατατεθειμένον είς τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως της Χώρας έδρας
της Ενώσεως και το0 οποίου άντίγραφον θά έπιδοθή είς έκαστον Μέρος ύπό
της Κυβερνήσεως της Χώρας έδρας τοΟ Συνεδρίου.
.
Έγένετο έν Βιέννη τη 10η "Ιουλίου 1964.
("Επονται at ύπογραφαί).

#

^
.-*
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ
Τ Α Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Σ Κ Α Ι ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΜΕΤΑ Δ Ε Δ Η Λ Ω Μ Ε Ν Η Σ Α Ξ Ι Α Σ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΕΝΙ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρον

101. Πληροφορίαι παρεχόμενοι ύπό τών Υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Η Σ .  Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ι Σ

102.
103.
104.
105.

Συσκευασία των αντικειμένων
Δήλωσις της άξιας.
Τελωνειακά! δηλώσεις.
Καθήκοντα τοϋ γραφείου καταγραφής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III

^

£

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ω Ν . Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν
ΜΕΤΑ Δ Ε Δ Η Λ Ω Μ Ε Ν Η Σ Α Ξ Ι Α Σ

106. Όδοί και τρόποι διαβιβάσεως.
107. Έργασίαι είς το άνταλλακτήριον Γραφεϊον αποστολής.
108. Έργασίαι είς τό παραλαμβάνον άνταλλακτήριον Γραφεϊον ή εις τό γρα
φεΐον προορισμού.
109. Περαιτέρω αποστολή. 'Αντικείμενα μή διανεμητέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
110. Τροποποίησις διευθύνσεως.
111. Εφαρμογή του ΚανονισμοΟ Εκτελέσεως τής Συμβάσεως.
112. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεκχ του Κανονισμού.
Έντυπα :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Βλέπε τόν «πίνακα τών έντυπων».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ
Τ Α Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Σ Κ Α Ι ΚΥΤΙΑ Δ Ε Δ Η Λ Ω Μ Ε Ν Η Σ Α Ξ Ι Α Σ

ΟΙ υπογράφοντες, ίδόντες τό άρθρον 19, παράγραφος 4, του έν Βιέννη συν
ταχθέντος τήν 10ην Ιουλίου 1964, Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής
Ενώσεως, απεφάσισαν ομοφώνως, έν ονόματι τών αντιστοίχων αύτων Υπηρε
σιών, τήν λήψιν τών ακολούθων μέτρων προς διασφάλισα/ τής εκτελέσεως τής
Συμφωνίας τής άφορώσης τάς έπιστολάς και τα κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας:
β

*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΓΕΝ Ι ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
ΑΡΘΡΟΝ 101

Πληροφορίαι παρεχόμεναι ύπό τών Υπηρεσιών
1. Αί Ύπηρεσίαι τών συμβαλλομένων Χωρών, αϊ δποΐαι ανταλλάσσουν κατ
ευθείαν άποστολάς, γνωστοποιούν αμοιβαίως, διά πινάκων ομοίων προς τό
συνημμένον σχέδιον VD 1 τάς πληροφορίας τάς άφορώσας τήν άνταλλαγήν
τών αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας.
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2. Τρεΐς τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως εκτελέσεως της Συμφωνίας,
αϊ Ύπηρεσίαι πρέπει νά ανακοινώνουν εις τάς λοιπάς Υπηρεσίας, μέσω του
Διεθνούς Γραφείου :
(α) Το τιμολόγιον των τελών ασφαλίσεως το έφαρμοζόμενον είς τήν ύπη
ρεσίαν αυτών, έπί των αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας, συμφώ
νως προς τό άρθρον 7 της Συμφωνίας.
(β) Τό άνώτατον δριον μέχρι του οποίου δέχονται τήν δήλωσιν τής αξίας
διά των οδών επιφανείας καΐ αεροπορικών.
(γ) Τόν αριθμόν τών τελωνειακών δηλώσεων τόν άπαιτούμενον διά τά
κυτία μετά δεδηλωμένης άξιας τά προοριζόμενα διά τήν Χώραν των
καΐ διά τά διαβατικά κυτία, ώς καΐ τάς γλώσσας είς τάς οποίας αϊ
δηλώσεις αδται πρέπει νά συντάσσονται.
(δ) Περιπτώσεως τυχούσης, τόν πίνακα τών γραφείων των, τών έκτελούν
των τήν ΰπηρεσίαν αυτήν.
(ε) Περιπτώσεως τυχούσης, έκείνας έκ τών τακτικών θαλασσίων ή* αερο
πορικών υπηρεσιών των, τών χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν
τών συνήθων αντικειμένων του έπιστολικοΰ ταχυδρομείου, αϊ όποΐαι
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν άπ' ευθείας, διά τήν μεταφοράν τών αντι
κειμένων μετά δεδηλωμένης άξιας.
3. Πάσα μεταγενέστερα μεταβολή πρέπει νά γνωστοποιήται άνευ καθυ
στερήσεως.
ΚΕΦΑΛΑ I ON 11
ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΧΉς.

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 102
Συσκευασία αντικειμένων.
1. ΑΙ έπιστολαΐ μετά δεδηλωμένης άξίάς πρέπει νά πληρούν τους ακολού
θους δρους διά νά γίνονται δεκταΐ προς άποστολήν :
(α) ΟΙ φάκελλοι πρέπει νά σφραγίζονται δι" ομοίων σφραγίδων έκ λεπτού
ΙσπανικοΟ κηροΟ, τιθεμένης έκαστης είς άΐΐάστασιν από της άλλης. Αδ
ται φέρουν τό Ιδιαίτερον σήμα του άποστολέως καΐ επιτίθενται είς
αριθμόν επαρκή διά τήν συγκράτησιν δλον τον πτυχών του φακέλλου.
(β) ΟΙ φάκελλοι πρέπει νά είναι στερεοί, κατασκευασμένοι έξ ενός μόνον
τεμαχίου καΐ να επιτρέπουν τήν τελείαν προσκόλλησιν τών σφραγίδων.
'Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις φακέλλων έζ ολοκλήρου διαφανών
ή μετά διάφανους πλαισίου, ώς καΐ φακέλλων μετ* έγχρωμων περι
θωρίων.
(γ) Ή συσκευασία πρέπει νά εΐναι τοιαύτη ώστε νά μή δύναται νά 6ιγ|) τό
περιεχόμενον άνευ εμφανούς βλάβης τοΟ φακέλλου ή τών σφραγίδων.
(δ) Τά άντιπροσωπεύοντα τήν πληρωμή ν γραμματόσημα καΐ αϊ σχετικαΐ
προς τήν ΰπηρεσίαν έτικέτται πρέπει νά ευρίσκονται είς άπόστασιν άπ*
αλλήλων διά νά μή δύνανται νά χρησιμεύσουν προς συγκάλυψιν φθο
ρών τοΟ φακέλλου. Πρέπει νά μή διπλουνται έπ* αμφοτέρων τών όψεων
τούτου. 'Απαγορεύεται ή επί τών επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας
έπίθεσις έτικεττών έτερων f) αύταΙ αϊ όποΐαι αναφέρονται είς την ταχυ
δρομικήν ύπηρεσίαν.
2. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει νά πληρούν τους ακολούθους
δρους :
(α) Νά είναι έκ ξύλου ή έκ μετάλλου καΐ επαρκώς ανθεκτικά.
(β) Τά τοιχώματα τών εκ ξύλου κυτίων πρέπει να έχουν πάχος τουλάχι
στον 8 χιλιοστρμέτρων.

ΘΙ3
(γ) Ή άνω καΐ ή κάτω έπιφάνειαι των κυτίων πρέπει νά επικαλύπτονται
διά λευκοΟ χάρτου διό: νά τίθενται έπ* αυτών ή διεύθυνσις του παρα
λήπτου, ή δηλούμενη αξία καΐ το αποτύπωμα των υπηρεσιακών σφρα
γίδων. Τα κυτία ταύτα πρέπει νά περιδένωνται σταυροειδώς διά στέ
ρεου θώμιγγος άνευ κόμβων, του οποίου τά δύο άκρα ένουνται διά
σφραγΐδος έκ λεπτού Ισπανικού κηρου, φερούσης έ'ν σήμα ίδιον του
άποστόλέως. Τά κυτία πρέπει νά σφραγίζωνται επί τών τεσσάρων πα
ραπλεύρων επιφανειών, διά σφραγίδων ομοίων προς τήν προηγουμένην.
3. Αί κατωτέρω διατάζεις εφαρμόζονται είς τάς έπιστολάς και τά κυτία
μετά δεδηλωμένης αξίας :
(α) Ή προπληρωμή δυνατόν νά παρίσταται διά της αριθμητικής ενδείξεως,
του εισπραχθέντος ποσοΟ, εκπεφρασμένου είς νόμισμα της Χώρας κα
ταγωγής, υπό τόν τύπον, παραδείγματος χάριν «ΤΑΧΕ PERC UE :
FR . . . . C . . . . » (είσπραχθέν τέλος : φρ . . . . έκ . . . . ' ) . Ή ένδει
ξις αυτή πρέπει νά αναγράφεται επί τής άνω δεξιάς γωνίας τής επι
γραφής καΐ νά έπικυροΟται διά τοΟ αποτυπώματος τοό χρονολογικοΟ
σήμαντρου του γραφείου καταγωγής.
(β) Τά αντικείμενα τά φέροντα ώς διεύθυνσιν αρχικά γράμματα ή τών
οποίων ή διεύθυνσις αναγράφεται διά μολυβδίδος, φς καΐ ,έκεΐνα τά
όποια φέρουν διαγραφάς ή προσθήκας επί τής επιγραφής δέν γίνονται
δεκτά. Τά τοιαύτα αντικείμενα, έφ* δσον ήθελον γίνη έκ παραδρομής
δεκτά επιστρέφονται υποχρεωτικώς είς τό γραφείο ν καταγωγής.
ΑΡΘΡΟΝ 103
Δήλωσις τής αξίας
1. Ή δηλούμενη αξία πρέπει νά εκφράζεται είς τό νόμισμα τής Χώρας κα
ταγωγής καΐ νά εγγράφεται υπό του άποστόλέως ή του εντολοδόχου του, έπί
τής διευθύνσεως του αντικειμένου, διά λατινικών χαρακτήρων, ολογράφως και
δι* αραβικών αριθμών, άνευ. διαγραφής, ή προσθήκης λέξεως, £στω και τεθεω
ρημένης. Ή σχετική προς τό ποσόν τής δεδηλωμένης αξίας ένδειξις δέν δύναται
νά άναγράφηται διά μολυβδίδος.
2. Τό ποσόν τής δηλούμενης αξίας πρέπει νά μετατρέπεται είς χρυσά
φράγκα υπό του άποστολέως ή υπό του γραφείου καταγωγής. Τό έκ τής μετα
τροπής προκΟπτον ποσόν πρέπει νά αναγράφεται διά νέων αριθμών παραπλεύ
ρως ή κάτωθεν εκείνων οί όποιοι παριστούν τό ποσόν τής δηλούμενης αξίας είς
νόμισμα τής Χώρας καταγωγής. Ή διάταξις αυτή δέν εφαρμόζεται είς τάς άπ*
ευθείας σχέσεις μεταξύ χωρών έχουσών τό αυτό νόμισμα. Τό είς χρυσά φράγκα
ποσόν πρέπει νά υπογραμμίζεται δι* έγχρωμου μολυβδίδος.
3. 'Οσάκις έξ οιωνδήποτε περιστατικών ή οσάκις έκ τών δηλώσεων τών
ενδιαφερομένων άποκάλυφθή ή Οπαρξις δολίας δηλώσεως αξίας ανωτέρας τής
εντός μιας επιστολής ή εντός κυτίου εγκλεισμένης πραγματικής αξίας, ειδο
ποιείται ή Υπηρεσία καταγωγής, εντός τής βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας,
διαβιβαζομένων, έάν ύπάρχη περίπτωσιο και τών προκυψάντων έκ τής έρεύνης
αποδεικτικών στοιχείων.
ΑΡΘΡΟΝ 104
Τελωνειακά! δηλώσεις
Όσάκις απαιτούνται τελωνειακά! δηλώσεις, τά κυτία μετά δεδηλωμένης
αξίας πρέπει νά συνοδεύωνται ύπό του απαιτουμένου αριθμού υποδειγμάτων,
δεόντως συμπεπληρωμένων, ώς τό σχέδιον C 2 (πρσσηρτημένον είς τόν Κανο
νισμόν Εκτελέσεως.τής Συμβάσεως).
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ΑΡΘΡΟΝ 105
Καθήκοντα τοΰ γραφείου καταγωγής
1. Ευθύς ώς το γραφεΐον καταγωγής άποδεχθή £ν άντικείμενον μετά δεδη
λωμένης αξίας, προβαίνει εις τάς κάτωθι ενεργείας :
(α) 'Αναγράφει τό ακριβές βάρος είς γραμμάρια έπί του ταχυδρομικού
αντικειμένου και έπί τής άνω αριστεράς γωνίας της επιγραφής'
(β) θέτει έπί τής πλευράς έπί τής οποίας ευρίσκεται ή επιγραφή αποτύ
πωμα σφραγΐδος έμφαινούσης τό γραφεΐον και τήν ήμερομηνίαν κατα
θέσεως.
(γ) Επικολλά έπί του αντικειμένου έτικέττο:ν C 4 έμφαίνουσαν, διά λατι
νικών χαρακτήρων, τό όνομα του γραφείου καταθέσεως και τόν αύ
ξοντα αριθμόν του αντικειμένου.
(δ) Επικολλά ωσαύτως έπ* αύτου έρυθράν έτικέτταν φέρουσαν, διά λίαν
εμφανών χαρακτήρων, τήν ένδειξιν «VALEUR DEC LAREE» (δεδηλω
μένη άξια).
2. ΑΙ Ύπηρεσίαι δύνανται νά αντικαθιστούν τάς έν παρ. 1 προβλεπομένας
δύο έτικέττας διά μιας μόνης, χρώματος ερυθρού και όμοιας προς τό συνημ
μένο ν σχέδιον VD 2.
3. Ουδείς αΟξων αριθμός πρέπει νά αναγράφεται έπί τής προσθίας όψεως
τών αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας, ύπό τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑ I ON 111
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν
ΜΕΤΑ Δ Ε Δ Η Λ Ω Μ Ε Ν Η Σ Α Ξ Ι Α Σ
ΑΡΘΡΟΝ 106

Όδοί και τρόποι διαβιβάσεως

'*■ ■
1. Τή βοήθεια τών πινάκων VD 1 τους οποίους λαμβάνει παρά τών αντα
ποκρινομένων μετ' αυτής Υπηρεσιών, έκαστη Υπηρεσία καθορίζει τάς χρηον
μοποιητέας οδούς διά τήν διαβίβασιν τών μετά δεδηλωμένης άξιας αντικει
μένων αυτής.
2. "Η διαβίβασις τών αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας μεταξύ χωρών
ομόρων ή συνδεομένων μεταξύ των δι' άπ' ευθείας θαλάσσιας ή αεροπορικής
ύπηρέόΐας, ενεργείται διά τών άνταλλακτηρίων γραφείων τά όπόΐα at δύο
ένδίαφερόμεναι Ύπηρεσίαι ορίζουν κοινή συμφωνία^
3. Είς τάς σχέσεις μεταξύ χωρών κεχωρισμένων αλλήλων διά μιας ή πλει
όνων ενδιαμέσων υπηρεσιών, τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης άξιας πρέπει
νά ακολουθούν τήν πλέον εύθεΐαν όδόν. *Εν τούτοις, αϊ ένδίαφερόμεναι "Υπη>
ρεσίαι δύνανται ωσαύτως νά συνεννοούνται διά νά διασφαλίζουν τήν διαβίβασιν
άπερικαλύπτως διά παρεκκλινουσών οδών, εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή
διαβίβασις διά της πλέον ευθείας όδοΟ δέν θά παρείχε έγγύησιν διά τήν πρα
γμΌαοποίησιν ολοκλήρου τής διαδρομής.
4. 'Αναλόγως τών ευχερειών τής υπηρεσίας, τά αντικείμενα δύνανται νά
άποστέλλωνται εντός κλειστών αποστολών ή νά παραδίδωνται άπερικαλύπτως
είς τήν πρώτην ένδιάμεσον ύπηρεσίαν έάν αϋτη είναι εις θέσιν νά διασφάλιση
τήν διαβίβασιν ύπό τους όρους τους προβλεπόμενους είς τους πίνακας VD 1.
Πάντως, έκαστη ενδιάμεσος υπηρεσία έχει τό δικαίωμα, οσάκις διαπιστώνει ότι
ό αριθμός τών άπερικαλύπτων αντικειμένων είναι φύσεως τοιαύτης, ώστε νά πα
ρακωλύε τάς εργασίας της, νά άπαιτή όπως τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης
άξίάς παραδίδονται είς αυτήν εντός κλειστών αποστολών σχηματιζόμενων ύπό
της 'Υπηρεσίας καταγωγής διά τά άνταλλακτήρια. Γραφεία τής Χώρας προ
ορισμοί).
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5. Επιφυλάσσεται είς τάς "Υπηρεσίας καταγωγής και προορισμού ή ευ
χέρεια δπως συνεννοοΟνται μεταξύ των. διά νά ανταλλάσσουν τά αντικείμενα
μετά δεδηλωμένης αξίας διά κλειστών αποστολών, μέσω τών υπηρεσιών μιας
ή πλειόνων ενδιαμέσων Χωρών μετεχουσών της Συμφωνίας ή δχι. Αϊ ένοιά»
μέσοι Ύπηρεσίαι πρέπει νά ειδοποιούνται έν εύθέτω χρόνω.
ΑΡΘΡΟΝ 107
Έργασίαι είς τό άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής
1. Τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής καταγράφει τά μετά δεδηλω
μένης αξίας αντικείμενα έπί είδικών φύλλων αποστολής ομοίων προς τό συνημ
μένον σχέδιον VD 3 μεθ' δλων τών λεπτομερειών τάς οποίας περιλαμβάνουν
τά υποδείγματα ταύτα. "Εναντι τής έγγραφης τών έκτακτου επιδόσεως αντι
κειμένων, πρέπει νά αναγράφεται ή ένδειξις «EXPRES» (έκτακτου επιδόσεως)
είς τήν στήλην «OBSERVATIONS» («παρατηρήσεις»).
2. Τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας αποτελούν μετά του φύλλου ή
τών φύλλων αποστολής, μίαν ή πλείονας είδικάς δέσμας αϊ όποϊαι περιδένονται
μεταξύ των, διά θώμιγγος περιτυλίσσονται διά στέρεου χάρτου, περιδένονται
έξωτερικώςκαι σφραγίζονται διά λεπτοΟ Ισπανικού κηρου, έφ' δλων τών πτυ
χών, διά τής σφραγΐδος του άνταλλακτηρίου γραφείου αποστολής. Αί δέομαι
αύται φέρουν, αναλόγως τής περιπτώσεως, μία τών ενδείξεων «VALEURS
DECLAREES» (Δεδηλωμένοι άξίαι), «LETTRES AVEG VALEUR DEC LAREE»
(ΈπιστολαΙ μετά δεδηλωμένης αξίας) ή «BOITES AVEC VALEUR DEC LA
REE» (Κυτία1 μετά δεδηλωμένης αξίας).
3. 'Αντί νά συνενοΰνται είς μίαν δέσμη ν. αϊ έπιστολαί μετά δεδηλωμένης
αξίας δύνανται νά έγκλέίωνται εντός φακέλλου έκ στέρεου χάρτου, σφραγι
ζομένου διά σφραγίδων έξ Ισπανικού κηροΰ.
4. At δέσμαι ή οί φάκελλοι μετά δεδηλωμένων άξιων δύνανται ωσαύτως νά
σφραγίζωνται διά σφραγίδων μετά γόμας φερουσών έ'ντυπον τήν έ'νδειξιν, τής
'Υπηρεσίας καταγωγής τής αποστολής, έκτος έάν ή Υπηρεσία προορισμού τής
αποστολής άπαιτή δπως σφραγίζωνται δι' ισπανικού κηρου ή διά μολυδοοσφρα
γΐδος. Έ π ί τής μετά γόμας σφραγΐδος πρέπει νά τίθεται αποτύπωμα του χρο
νολογικοί) σήμαντρου του γραφείου αποστολής είς τρόπον ώστε νά άποτυπου
ται τούτο ταυτοχρόνως έπ' αυτής καΐ έπί τού περικαλύμματος.
5. Έ ά ν ό αριθμός ή δ δγκος τών μετά δεδηλωμένης αξίας αντικειμένων
τό άπαιτή, ταύτα δύνανται νά έγκλέίωνται εντός σάκκου καταλλήλως κλεισ
μένου και σφραγιζομένου δι' ισπανικού κηρου ή διά μολυβδοσφραγΐδος.
6. Ή ϋπαρξις τών φακέλλων, δεσμών ή σάκκων τών περιεχόντων τά αντι
κείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας, σημειουται είς τόν πίνακα 111 του φύλλου
ειδοποιήσεως του1 σχεδίου C 12 (συνημμένον είς τόν Κανονισμόν εκτελέσεως τής
Συμβάσεως). Όσάκις ή αποστολή δέν περιέχει φακέλλους, δέσμας ή σάκκους
μετά δεδηλωμένης αξίας, αναγράφεται είς τόν πίνακα τούτον ή ένδειξις «ΝΕ
ΑΝΤ» (ουδέν).
7. Ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος ό περιέχων τά μετά δεδηλωμένης α
ξίας αντικείμενα εγκλείεται είς τήν δέσμην ή τόν σάκκον τόν περιέχοντα τά
συστημένα αντικείμενα ή ελλείψει τοιούτων, εις τήν δέσμην ή τόν σάκκον ό
όποιος θά περιείχε κανονικώς τά έν λόγω αντικείμενα. Όσάκις τά συστημένα
αντικείμενα εγκλείονται είς πλείονας σάκκους, ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκ
κος ό περιέχων τά μετά δεδηλωμένης άξ'ας αντικείμενα, πρέπει νά τοποθετή
ται εντός του σάκκου είς τόν λαιμόν του οποίου προσαρτάται ό ειδικός φάκελ
λος ό περιέχων τό φύλλον ειδοποιήσεως.
8. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει νά περιγράφωνται έπί ιδιαι
τέρων έντυπων VL 3 και νά άποστέλλωνται εντός κεχωρισμένης δέσμης ή, σάκ
κου, δταν ζητήση ρητώς τούτο μία έκ τών δύο ανταποκρινομένων Υπηρεσιών.
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ΑΡΘΡΟΝ 108
Έργασ(αι είς το παραλαμβάνον άνταλλακτήριον γραφεΐον
ή είς το γραφεϊον προορισμού
.,
1. "Αμα τη λήψει δέσμης, φακέλλου ή σάκκου περιέχοντος αντικείμενα με
τά δεδηλωμένης αξίας, τό άνταλλακτήριον γραφεϊον προβαίνει είς τάς ακολού
θους ενεργείας :
(α) Βεβαιοϋται δτι ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος ούδεμίαν παρουσιάζει
άνωμαλίαν ώς προς τήν έξωτερικήν αύτοΰ κατάστασιν καΐ δτι ή σύν
θεσις αυτού* έγένετο συμφώνως προς τό άρθρον 107.
(β) Προβαίνει είς έπαλήθευσιν του αριθμούν των αντικειμένων μετά δεδη
λωμένης αξίας καΐ είς τόν κατά τεμάχιον έλεγχον έκαστου αντικει
μένου.
(γ) Προβαίνει είς τήν διόρθωσιν ή είς τήν προώθησιν των φύλλων αποστο
λής συμμορφούμενον προς τό άρθρον 158 παρ. 2 Εως 10, του Κανονι
σμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, τό σχετικόν προς τά συστημένα
αντικείμενα.
2. ΑΙ άνωμαλίαι γίνονται πάραυτα αΙτία διατυπώσεως επιφυλάξεων έναντι
τής παραδιδούσης υπηρεσίας.
3. Ή βεβαίωσις ελλείψεως τίνος, αλλοιώσεως ή οίωνδήποτε άλλων ανωμα
λιών φύσεως τοιαύτης ώστε να συνεπάγονται τήν εύθύνην των 'Υπηρεσιών, ενερ
γείται διά πρωτοκόλλου ομοίου προς τό συνημμένον σχέδιον VD 4. Τό πρω
τόκολλον τούτο διαβιβάζεται, έπί συστάσει, συνοδευόμενον, πλην ήτιολογημέ
νης αδυναμίας, ύφ* ολοκλήρου της συσκευασίας (σάκκου, φακέλλου, θώμιγγος
καΐ σφραγίδων ή μολυβδοσφραγίδων), δλων των εσωτερικών ή εξωτερικών φα
κέλλων ή σάκκων εντός τών οποίων ένεκλείοντό τά αντικείμενα μετά δεδηλω
μένης αξίας, είς τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν της Χώρας είς τήν οποίαν ανήκει
τό άνταλλακτήριον γραφεϊον αποστολής, ανεξαρτήτως του δελτίου έλεγχου του
διαβιβασθησομένου αμέσως είς τό γραφεΐον τούτο. Άντίγραφον τοΟ πρωτο
κόλλου απευθύνεται ταυτοχρόνως είτε έΐς τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν άπό τήν
οποίαν εξαρτάται τό παραλαμβάνον άνταλλακτήριον ταχυδρομειον. είτε είς παν
έτερον διευθυνον όργανον άποδεικνυόμενον ύπ* αυτής.
4. Ύπό τήν έπιφύλαξιν της εφαρμογής τών διατάξεων της παρ. 3, τό άνταλ
λακτήριον γραφεϊον τό όποιον λαμβάνει παρά τίνος ανταποκρινόμενου μετ' αύ
τοΟ γραφείου άντικείμενον βεβλαμένον ή ανεπαρκώς συσκευασμένον, οφείλει
νά διαβίβαση αυτό περαιτέρω τηρούν τους ακολούθους κανόνας :
(α) Έ ά ν πρόκειται περί έλαφρας ζημίας ή περί μερικής καταστροφής τών
σφραγίδων, άρκεΐ νά σφραγίση έκ νέου τό άντικείμενον διά νά διασφά
λιση τό περιεχόμενον ύπό τόν ορον πάντως, οτι προδήλως τό περιεχό
μενον δέν εΤναι βεβλαμένον, ουδέ, κατόπιν εξακριβώσεως, μειωμένου
βάρους. ΑΙ ύφιστάμεναι σφραγίδες πρέπει νά παραμείνουν. Έ ά ν παρί
σταται ανάγκη, τά αντικείμενα πρέπει νά άνασυσκευάζωνται, παρα
μενούσης, κατά τό δυνατόν, τής αρχικής συσκευασίας.
(β) Έ ά ν ή κατάστασις του αντικειμένου εΐναι τοιαύτη ώστε νά είκάζεται
πιθανή άφάίρεσις του περιεχομένου αύτοΟ, τό γραφεΐον πρέπει νά προ
βαίνη είς τήν οίκοθεν άποσφράγισιν τοΟ αντικειμένου καΐ είς τόν 6λεγ
χον τοΟ περιεχομένου. Τό αποτέλεσμα τοΟ έλεγχου τούτου πρέπει νά
άποτελή άντικείμενον πρωτοκόλλου VD 4 του Οποίου άντίγραφον επι
συνάπτεται είς τό άντικείμενον. Τούτο άνασυσκευάζεται.
(γ) ΕΙς πάσας τάς περιπτώσεις ταύτας, τό βάρος του αντικειμένου κατά
τήν άφιξιν και τό βάρος μετά τήν άναούσκευασίάν πρέπει να διακρι
βόΟται κάΙ νά αναγράφεται έπί τοΟ φακέλλου. Ή ίνδείξις αΟτη συνο
δεύεται ύπό της μνείας «C AC HTETE D' OFFIC E Α . .. .* (Έσφράγίσβη
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οίκοθεν εις. . ) ή «REMB ALE Α . . . .» (Άνεσυσκευάσθη εις . . . ) , ύπό
του αποτυπώματος του χρονολογικού σήμαντρου κ α ι ύπό της υπογρα
φής των υπαλλήλων οι όποιοι έπέθεσαν τάς σφραγίδας ή ενήργησαν
την άνασυσκευασίαν.
5. Παν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας ουδόλως ή ανεπαρκώς προ
πληρωμένον επιδίδεται άνευ τέλους εις τόν παραλήπτην, πλην της έν άρθρω
27 παρ. 8 της Συμβάσεως αναφερομένης περιπτώσεως. Πάντως ή ανωμαλία
άνακοινοΰται διά δελτίου ελέγχου εις τό γραφεΐον καταγωγής του αντικει
μένου.
6. Τό γραφεΐον προορισμού θέτει, είς τήν όπισθίαν δψιν έκαστου ταχυδρο
μικού αντικειμένου μετά δεδηλωμένης αξίας αποτύπωμα τής σφραγΐδος του
έμφαΐνον τήν ήμερομηνίαν λήψεως.
ΑΡΘΡΟΝ 109
Περαιτέρω αποστολή. "Αντικείμενα μή διανεμητέα
1. Πάν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας, του οποίου ό παραλήπτης
άνεχώρησε διά Χώραν μή μετέχουσαν τής παρούσης Συμφωνίας, επιστρέφεται
αμέσως είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής διά νά άποδοθή είς τόν αποστολέα,
έκτος έάν ή Υπηρεσία του πρώτου προορισμού είναι είς θέσιν νά τό άποστείλη
είς τόν παραλήπτην.
2. Τ ά μή διανεμηθέντα αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας, πρέπει νά
έπιστρέφωνται τό δυνατόν ταχύτερον καΐ τό βραδύτερον εντός των ύπό του άρ
θρου 27 τής Συμβάσεως καθοριζομένων προθεσμιών. Τά αντικείμενα ταύτα εγ
γράφονται έ'πΐ του φύλλου V D 3 καΐ περιλαμβάνονται εντός τής δέσμης, του
φακέλλου ή του σάκκου του φέροντος τήν έτικέτταν «VALEURS DECLAREES»,
(Δεδηλωμένοι ά ξ ί α ι ) .
3. Τ ά τελωνειακά κ α ι λοιπά δικαιώματα, των οποίων δέν κατέστη δυνατόν
νά έπιτευχθή ή άκύρωσις κατά τήν περαιτέρω άποστολήν ή κατά τήν έπιστρο
φήν είς τήν καταγωγήν, καταβάλλονται ύπό τής Υπηρεσίας του νέου προορι
σμού, ύπό τους έν άρθρω 144 παρ. 8 του Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβά
σεως προβλεπόμενους ορούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ Τ Ε Λ Ι Κ Α Ι

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 110
Τροποποίησις διευθύνσεως
1. Πάσα αίτησις περί τροποποιήσεως τής διευθύνσεως διατυπουμένη τηλε
γραφικούς πρέπει νά έπιβεβαιοΰται ταχυδρομικώς, διά του πρώτου ταχυδρο
μείου, κατά τόν έν άρθρω 147, παρ. 1, στοιχείω α ' , του Κανονισμού Ε κ τ ε λ έ 
σεως τής Συμβάσεως προβλεπόμενον τύπον. Τό έν τω ρηθέντι άρθρω προβλε
πόμενον υπόδειγμα έντυπον C7 πρέπει έν τοιαύτη περιπτώσει νά φέρη έν έπι
κεφαλίδι, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν σημείωσιν « C O N F I R M A T I O N DE
LA D E M A N D E TELEGRAPHIQUE D U . .» (Έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφι
κής αίτήσεως τής.
. ) . Έ ν αναμονή τής επιβεβαιώσεως ταύτης, τό γραφεΐον
προορισμού περιορίζεται νά διαφυλάττη τό ταχυδρομικόν άντικείμενον.
2. Έ ν τούτοις, ή 'Υπηρεσία προορισμού δύναται, ύπό Ιδίαν αυτής ευθύνη ν,
νά δώση συνέχεια ν είς τήν τηλεγραφικήν αΐτησιν χωρίς νά άναμείνη τήν ταχυ
δρομικών έπιβεβαίωσιν.
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ΑΡΘΡΟΝ 111
Εφαρμογή του Κανονισμού 'Εκτελέσεως της Συμβάσεως
Εφαρμόζονται, έπί των αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας, έπϊ παντός
δτι 6έν προβλέπεται ρητώς ύπό του παρόντος Κανονισμού, αϊ διατάξεις του Κα
νονισμού εκτελέσεως της Συμβάσεως κα(, είδικώτερον, τ ά ακόλουθα άρθρα :
(α) άρθρα 118 κ α ι 143 : 'Αντικείμενα ελεύθερα τελών καΐ δικαιωμάτων'
(β) άρθρα 137 καΐ 138 : 'Αποδείξεις παραλαβής,
( γ ) άρθρον 139 : Έπίδοσις Ιδίαις χερσίν
(δ) άρθρα 141 καΐ 155 : "Αντικείμενα έκτακτου επιδόσεως,
(ε) άρθρα 147 καΐ 148 : Άνάληψις. Τροποποίησις διευθύνσεως ώς συνε
πληρώθησαν διά τοΟ άρθρου 110 του παρόντος Κανονισμού'
(στ) άρθρα 150 Μως 152 : Άναφοραί παραπόνων καΐ αίτήσεις πληροφοριών
(ζ) άρθρα 165 έως 176 . Κόμιστρα'
(η) άρθρον 181 : Έκκαθάρισις των λογαριασμών τών σχετικών προς τ ά
ελεύθερα τελών κ α ι δικαιωμάτων αντικείμενα. Πάντως, αϊ Ύπηρεσ'αι
αϊ όποΐαι δηλοϋν δτι αδυνατούν νά συμφωνήσουν είς τόν τρόπον δια
κανονισμού" τόν προβλεπόμενον ύπό του ρηθέντος άρθρου, οφείλουν νά
υποδείξουν τάς διατάξεις τάς όποιας επιθυμούν νά αποδεχθούν.
ΑΡΘΡΟΜ 112
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια του Κανονισμού
1. "Ο παρών Κανονισμός θά είναι εκτελεστός άπό της ημέρας τής ενάρξεως
της Ισχύος της Συμφωνίας της άφορώσης τάς έπιστολάς κ α ι κυτία μετά δεδη
λωμένης αξίας.
2. θ ά ίχη τήν αυτήν ώς κ α ι ή Συμφωνία αϋτη διάρκειαν, έκτος έάν άνα
νεωθη διά κοινής συμφωνίας, τών ενδιαφερομένων μερών.
Έγένετο έν Βιέννη τη 10η Ι ο υ λ ί ο υ 1964.
("Επονται αϊ ύπογραφαΐ)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Τ Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

"Ονομασία ή φύσις τοϋ υποδείγματος
2

'Αριθμός Ι

' ι

ΠαραπομπαΙ
3
"Αρθρον ΙΟΙ, παρ. Ι

VD

Ι

ΠΙναξ VD Ι

VD

2

"Ετικέττα «V» συνδεδυασμένη μετά τοϋ ονόματος τοϋ γραφείου
καταγωγής καΐ τοϋ άριθμοϋ τοϋ αντικειμένου

»

105,

»

2

VD

3

Φύλλον αποστολής τών επιστολών καΐ τών κυτίων μετά. δεδη
λωμένης άξιας

»

107.

»

Ι

VD

4 έπιστολής/κυτίου μετά δεδηλωμένης αξίας

»

108,

»

3

Πρωτόκολλον άφορων τήν άπώλειαν, παραβίασιν ή άνωμαλίαν

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ V D

Ι εως V D 4.

819
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
ψ-

·

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

*

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞ ΕΙΣ
"Αρθρον
Ι. Άντικείμενον της Συμφωνίας.
2. Κατηγορίαι δεμάτων.
3. Κλίμακες βαρών.
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
4. Σύνθεσ ις τών τελών καί τών δικαιωμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

f

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΚΥΡΙΟΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΜΕΡΙΔΙΟΝ ΤΕΛΟΥΣ
Κύριον τέλος.
Χερσ αΐον μερίδιον τέλους.
Μείωσ ις fj αϋξησ ις του χερσ αίου μεριδίου.
θαλάσ σ ιον μερίδιον τέλους.
Μείωσ ις ή' αϋξησ ις του θαλασ σ ίου μεριδίου.
Πρόσ θετα αεροπορικά τέλη.
Βασ ικόν κόμισ τρον καί υπολογισ μός τών κομίσ τρων αεροπορικής μεταφοράς.
"Εκτακτον μερίδιον αποσ τολής και άφίζεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

13.
14.
15.
16.
17.

Λ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΤΕΛΗ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
Δέματα επείγοντα.
Δέματα έκτακτου επιδόσ εως.
Δέματα ελεύθερα τελών καί δικαιωμάτων.
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας.
Δέματα εϋθραυσ τα. Δέματα δυσ μετακόμισ τα.

ΜΕΡΟΣ II
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
18. Συμπληρωματικά τέλη.
19. Τιμολόγιον.
20. Δικαιώματα.
ΜΕΡΟΣ III
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ
21. 'Υπηρεσ ιακά δέματα.
22. Δέματα αΙχμαλώτων πολέμου καί κρατουμένων.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς

"Αρθρον
23. "Οροι παραδοχής

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ

24. 'Απαγορεύσεις.

25. "Ορια διαστάσεων και δγκου.
26. Διαχείρισις των έκ παραδρομής γενομένων δεκτών δεμάτων.
27. Όδηγίαι τοΰ άποστολέως κατά τήν κατάθεσιν.
ΜΕΡΟΣ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ
28. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας.
29. Δέματα ελεύθερα τελών καΐ δικαιωμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
Γενικοί κανόνες παραδόσεως. Προθεσμίαι διαφυλάξεως.
Παράδοσις τών δεμάτων έκτακτου επιδόσεως.
Μή παράδοσις είς τόν παραλήπτην.
'Επιστροφή είς τήν καταγωγήν τών μή παραδοθέντων δεμάτων.
Έγκατάλειψις ύπό τοΟ άποστολέως δέματος μή παραδοθέντος.
Άπόδοσις εϊς τόν αποστολέα τών εξόδων δέματος μή παραδοθέντος.
ΜΕΡΟΣ II
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Περαιτέρω αποστολή ένεκα αλλαγής διαμονής τοΰ παραλήπτου ή ένεκα
τροποποιήσεως τής διευθύνσεως.
Δέματα περιελθόντα μέ έσφαλμένην διεύθυνσιν καΐ προς περαιτέρω άποστολήν.
"Επιστροφή είς τήν καταγωγήν τών έκ παραδρομής γενομένων δεκτών
δεμάτων.
'Επιστροφή είς τήν καταγωγήν ένεκα αναστολής λειτουργίας τής υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
40. Παράβασις παρά τίνος 'Υπηρεσίας τών δοθεισών οδηγιών.
41. Δέματα περιέχοντα αντικείμενα τών οποίων θεωρείται επικείμενη ή φθορά
ή ή άλλοίωσις.
42. "Ανάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις διευθύνσεως.
43. Άναφοραΐ παραπόνων (Reclamations) καί αιτήσεις πληροφοριών
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ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΥΘΥΝΗ
Αρθρον

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Αρχή και έκτασις της ευθύνης τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών.
Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Ευθύνη τοϋ άποστολέως.
Καθορισμός της ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Πληρωμή της αποζημιώσεως.
Άπόδοσις της αποζημιώσεως εϊς τήν Ύπηρεσίαν ήτις έπραγματοποίησε
τήν πληρωμήν.
50. 'Ενδεχομένη επιστροφή παρά τοϋ άποστολέως ή τοΰ παραλήπτου, της αποζη
μιώσεως.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΕΛΩΝ

51. Γενική αρχή.
ΤΙΤΛΟΣ V.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
52. "Εφαρμογή της Συμβάσεως.
53. "Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παροϋσαν Συμφωνίαν
καΐ τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτής.
54. Δέματα προορισμού ή προελεύσεως έκ χωρών μή μετεχουσών της Συμφω
νίας.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

55. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια της Συμφωνίας.
ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ.
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι. Έκμετάλλευσις τής υπηρεσίας ΰπό τών επιχειρήσεων μεταφοράς.
II. Παράδοσις άπηλλαγμένη τελών καΐ δικαιωμάτων ζητούμενη μετά τήν
κατάθεσιν τοϋ δέματος.
Hi Ή λίβρα ώς μονάς βάρους.
IV. Διαμετακόμισις.
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΤΕΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

V.
VI.
VII.
VIII.

"Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια.
'Αναλογούντα θαλάσσια μερίδια.
Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια
Ειδικά τιμολόγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
IX. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς

Χ.
XI.
XII.
XIII.

Διαστάσεις και δγκος.
Δυσμετακόμιστα δέματα.
/
Όδηγίαι του άποστολέως κατά τήν κατάθεσιν.
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. Άνώτατον δριον δεδηλωμένης αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
XIV. "Ανάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις διευθύνσεως.
XV. Άπόδειξις παραλαβής. . · . _
ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΥΘΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
XVI. "Εξαιρέσεις της αρχής περί ευθύνης.
XVII;. Άποζημίωσις.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
ΟΙ υπογράφοντες Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των Χωρώνμελών τής
'Ενώσεως, Ιδόντες το άρθρον 22 παρ. 4 τοϋ Καταστατικού τής Παγκοσμίου
Ταχυδρομικής "Ενώσεως, συνταχθέντος έν Βιέννη την ΙΟην Ιουλίου 1964, συνήψαν,
ομοφώνως καΐ ύπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τοϋ άρθρου 25 παρ. 3 τού Κατα
στατικού, τήν έπομένην Συμφωνίαν :
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ Ι
Άντικείμενον τής Συμφωνίας
Ι. "Αντικείμενα αποκαλούμενα «Ταχυδρομικά δέματα», των οποίων το κατά
μονάδα βάρος δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 20 χιλιόγραμμα, δύνανται ν* άνταλλάσ
σωνται μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών, είτε άπ* ευθείας είτε τη μεσολαβήσει
μιας ή περισσοτέρων έξ αυτών.
2. "Η ανταλλαγή τών ταχυδρομικών δεμάτων άνω τών 10 χιλιόγραμμων είναι
προαιρετική.
3. Είς τήν παροϋσαν Συμφωνίαν, είς το τελικόν Πρωτόκολλον και τόν Κανο
νισμόν εκτελέσεως αυτής, ώς καΐ είς το τελικόν Πρωτόκολλον αΰτοΰ τοϋ τελευταίου,
ή συντομία «δέμα» (C OLIS) εφαρμόζεται διά πάντα τά ταχυδρομικά δέματα.
ΑΡΘΡΟΝ 2
Κατηγορίαι δεμάτων
Ι. Τό «σύνηθες δέμα» είναι τό μή ΰπόκείμενον εις τίνα τών ειδικών διατυπώσεων
τών προβλεπομένων διά τάς κατηγορίας τάς καθοριζόμενος είς τάς παρ. 2 και 3.
2. "Ονομάζεται:
(α) «δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας» (C OLIS AVEC VALEUR DEC LAREE)
πάν δέμα τό όποιον φέρει δήλωσιν αξίας.
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(β) «δέμα ελεύθερον τελών καΐ δικαιωμάτων» (GOLIS FRANC DE TAXES ET
DE DROITS) παν δέμα διά το όποιον ό άποστρλεύς ζητεϊ ν* άγα
λάβη εις βάρος του το σύνολον των ταχυδρομικών τελών καΐ δικαιωμάτων
διά τών οποίων το δέμα δύναται νά έπιβαρυνθή κατά τήν παράδοσιν. Ή
αίτησις αϋτη δύναται νά γίνη κατά τήν κατάθεσιν ή μεταγενεστέρως μέχρι
της στιγμής της εις τον παραλήπτην παραδόσεως.
(γ) «δέμα επί αντικαταβολή» (C OLIS REMBOURSEMENT), παν δέμα
έπιβαρυνόμενον δι* αντικαταβολής καΐ προβλεπόμενον άπό τής Συμφωνίας
. τής άφορώσης τά επί αντικαταβολή ταχυδρομικά αντικείμενα.
(δ) «Εϋθραυστον δέμα» (C OLIS FRAGILE), πάν δέιια περιέχον εΤδη δυνά
μενα ευκόλως νά θραυσθοϋν καΐ τών οποίων η διαχείρισις πρέπει νά
ένεργήται μέ ίδιαιτέραν φροντίδα.
(ε) «δέμα δυσμετακόμιστον» (C OLIS ENC OMBRANT) :
Ι. Παν δέμα τοΰ οποίου αί διαστάσεις υπερβαίνουν τά ύπό του άρθρου 25
παρ. Ι οριζόμενα δρια ή εκείνα ατινα αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά ορίσουν
μεταξύ των.
2. Πάν δέμα το όποιον, ως έκ του σχήματος του, τής φύσεως του fi τής
κατασκευής του, δέν δύναται νά φορτωθή ευκόλως μετά τών άλλων
δεμάτων ή απαιτεί είδικάς προφυλάξεις.
3. Προαιρετικώς, πάν.ΐδέμα διά τό οποίον χρησιμοποιείται θαλάσσια
υπηρεσία καΐ τοΰ οποίου ό δγκσς υπερβαίνει τά ύπό τοΟ άρθρου 25
παρ. 2 οριζόμενα δριά;; ·.
ΐ ^';_:
(σι) «δέμα ύπηρεσιακόν» (C OLIS DE SERVIC E), πάν δέμα σχετικόν προς
τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν καΐ άνταλλασσόμενον αποκλειστικώς διά
τής όδοΟ επιφανείας συμφώνως προς τους όρους τους προβλεπόμενους
Οπό τοΰ άρθρου 23 τής Συμβάσεως.
(ζ) «δέμα αιχμαλώτων πολέμου καΐ κρατουμένων» (C OLIS DE PRISON
NIERS DE GUERRE ET INTERNES), πάν δέμα προοριζόμενον δι'
αίχμαλώτους ή οργανισμούς προβλεπόμενους ύπό τοΰ άρθρου 8 τής
Συμβάσεως ή άποστελλόμενον παρ αυτών.
3. 'Ονομάζεται, συμφώνως προς τόν τρόπον διαβιβάσεως ή παραδόσεως :
(α) «δέμα άεροπορικόν» (C OLIS AVION), πάν δέμα γενόμενον δεκτόν δι'
άεροπορικήν μεταφοράν μεταξύ δύο Χωρών.
(β) «δέμα επείγον» (C OLIS URGENT), πάν δέμα τό οποίον, έν τω μέτρω
τοΰ δυνατού, πρέπει νά μεταφέρεται διά τών ταχέων μέσων τών χρησιμο
ποιουμένων διά τό έπιστολικόν ταχυδρομεΐον.
(γ) «δέμα έκτακτου επιδόσεως» (C OLIS EXPRES) πάν δέμα τό οποίον,
άμα τή άφίξει είς τό γραφεΐον προορισμού, πρέπει νά παραδίδεται κατ*
οίκον διά εΙδικού μεταφορέως fi τό όποιον —εις τάς Χώρας τών οποίων
αϊ Ύπηρεσίαι δέν εκτελούν την κατ' οίκον παράδοσιν—απαιτεί την,
δι* είδικοϋ μεταφορέως έπίδοσιν τής είδοποιήσεως άφίξεως. Πάντως,
έάν ή κατοικία τού παραλήπτου ευρίσκεται έκτος τής άκτΐνος τοπικής
διανομής τού γραφείου άφίξεως, ή παράδοσις δι* είδικοϋ μεταφορέως
δέν είναι υποχρεωτική.
4. Ή ανταλλαγή τών δεμάτων «μετά δεδηλωμένης αξίας», «ελευθέρων τελών
καΐ δικαιωμάτων» «επί αντικαταβολή», «εύθραυστων» «δυσμετακομίστων»,
«αεροπορικών», «επειγόντων» καΐ «έκτακτου επιδόσεως», απαιτεί τήν προηγου
μένην συμφωνίαν τών "Υπηρεσιών καταγωγής καΐ προορισμού.
5. Διά τήν άνταλλαγήν τών δεμάτων «μετά δεδηλωμένης αξίας» (μεταφερομένων
άπερικαλυπτως), τών δεμάτων «επειγόντων», «εύθραυστων» καΐ «δυσμετακο
μίστων», αϊ ενδιάμεσοι 'Υπηρεσίαι οφείλουν, έξ άλλου, νά δηλώσουν τήν συγκα
τάθεσίν των διά τήν μέσω αυτών διαβίβασιν.
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ΑΡΘΡΟΝ .3
Κλίμακες βαρών
Τά δέματα τά οριζόμενα υπό του άρθρου 2 διακρίνονται κατά τήν επομένη ν
κλίμακα βάρους.
Μέχρις
"Ανω
"Ανω
"Ανω
"Ανω
"Ανω

Ι χιλιόγραμμου :
τοΰ Ι μέχρι 3 χιλιογρ.
των 3 μέχρι 5
»
των 5 μέχρι 10
»
των 10 μέχρι 15
»
των 15 μέχρι 20
»
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟΝ 4
Συνθεσις των τελών και τών δικαιωμάτων

Τά τέλη καί τά δικαιώματα τά όποια αϊ Ύπηρεσίαι δικαιούνται νά είσπράττουν,
συνταχθέντος έκ του ύπό του δρθρου 5 οριζομένου τέλους καί, περιπτώσεως
τυχούσης :
(α) έκ τών εν αρθρω 12 ή έν τω τελικώ Πρωτοκολλώ προβλεπομένων αναλο
γούντων μεριδίων τελών.
(β) έ κ τ ω ν έν δρθροις 13 εως 19 προβλεπομένων συμπληρωματικών τελών.
(γ) έκ τών έν αρθροις 36 παρ. 6 καί 42 προβλεπομένων τελών και δικαιωμάτων.
(δ) έκ τών έν αρθρω 20 προβλεπομένων δικαιωμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΚΥΡΙΟΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΜΕΡΙΔΙΟΝ ΤΕΛΟΥΣ
ΑΡΘΡΟΝ 5
Κύριο ν τέλος
Τό κύριον τέλος αποτελείται έκ τών αναλογούντων μεριδίων τών ανηκόντων
είς έκαστη ν Ύπηρεσίαν μετέχουσαν είς την χερσαίαν ή θαλασσίαν μεταφοράν,
καί προβλεπομένων έν αρθροις 6 £ως 9. ΤοΟτο περιλαμβάνει ομοίως, έάν ύπάρχη
περίπτωσις, τά ύπό τοϋ άρθρου 10 προβλεπόμενα πρόσθετα αεροπορικά τέλη.
ΑΡΘΡΟΝ 6
ΧερσαΤον μερίδιον τέλους
Ι. Τά δέματα τά άνταλλασσόμενα μεταξύ δύο 'Υπηρεσιών υπόκεινται είς
χερσαία τέλη αναχωρήσεως καί άφίξεως, ώς ταΰτα εμφαίνονται είς τόν πίνακα
της παρ. 4.
2. 'Εκάστη τών χωρών διά τοϋ εδάφους της οποίας μεταφέρονται ή τής οποίας
αϊ ύπηρεσίαι μετέχουν είς τήν χερσαίαν μεταφοράν δεμάτων, δικαιούται ν* απαί
τηση τά διά τήν διαμετακόμισιν αναλογούντα χερσαία μερίδια τέλους τά όποια
εμφαίνονται είς τόν πίνακα τής παραγράφου 4.
3. Τά αναλογούντα μερίδια τέλους τά προβλεπόμενα ύπό τών παραγράφων Ι
καί 2 επιβαρύνουν τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής, έκτος έάν αϊ διατάξεις τής παρούσης
Συμφωνίας προβλέπουν παρέκκλισιν τής αρχής αυτής.
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4. "Εκαστον χερσαΐον μερίδιον αποστολής, άφίξεως ή διαμετακομίσεως καθο
ρίζεται ως ακολούθως δι* έκάστην χώραν και δι* Εκαστον δέμα:
'
Κλΐμαξ βαρών

Μέχρις
"Ανω τοϋ
"Ανω τών
"Ανω τών,
"Ανω τών
"Ανω τών

Χ ιρσαΐον μερίδιον
αποστολής
και άφίξεως

Διαβατικόν
χερσαΐον
μερίδιον

FR.C
0,60
0,80
1,00
2,00
3,00
4,00

FR.C
0,40
0,50
0,60
1,30
1,90
2,50

Ι χιλγρ
Ι 3 »
3 5 »
510 »
1015 »
1520 »

5. Έν τούτοις δσον άφορα τάς δύο τελευταίας κατηγορίας βάρους, αί Ύπήρεσίαι
καταγωγής και προορισμού έχουν την εΰχέρειαν νά καθορίζουν κατά βούλησιν
τα αναλογούντα χερσαία μερίδια τά όποια ανήκουν εις αύτάς.
6. Προκειμένου περί αεροπορικού δέματος, χερσαΐον μερίδιον τών ενδιαμέσων
Υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται παρά μόνον εις τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας'
το δέμα χρήζει ενδιαμέσου διά ξηράς μεταφοράς.
ΑΡΘΡΟΝ 7
Μείωσις ή αϋξησις του χερσαίου μεριδίου
Ι. Αί Ύπήρεσίαι έχουν τήν εΰχέρειαν νά μειώνουν ή ν' αυξάνουν ταυτοχρόνως
το χερσαΐον μερίδιον των αποστολής και το χερσαΐον μερίδιον των άφίξεως,
εξαιρέσει, κατά συνέπειαν, του χερσαίου διαβατικού μεριδίου των.
.2. Διά νά εφαρμοσθούν μιά τοιαύτη τροποποίησις ή αί μεταγενέστεροι τροπο
ποιήσεις, πρέπει:
(α) νά τίθενται έν ϊσχύϊ μόνον τήν Ιην Ιανουαρίου ή τήν Ιην Ιουλίου, αναλόγως
τής ευχέρειας τήν οποίαν έχει εκάστη Υπηρεσία.
(β) νά γνωστοποιούνται προ τριών τουλάχιστον μηνών εϊς τήν Έλβετικήν
Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν. Αί τυχόν τροποποιήσεις διά τάς οποίας δέν
θά τηρηθούν αί προθεσμίαι αύται δέν θά ληφθούν ύπ* δψιν παρά άπό της
επομένης Ιης 'Ιανουαρίου ή Ιης "Ιουλίου.
(γ) νά γνωστοποιούνται προς τάς ενδιαφερόμενος "Υπηρεσίας Ενα μήνα
τουλάχιστον πρό τών ημερομηνιών τών οριζομένων είς τό στοιχείον (α).
(δ) νά παραμένουν έν Ισχύϊ επί £ν έτος τουλάχιστον.
3. Ή τυχόν αύξησις, δέν δύναται νά ύπερβαίνη διά τήν μέχρι 10 χιλιογρ.
κατηγορίαν βάρους, τό ήμισυ του χερσαίου μεριδίου αποστολής καΐ άφίξεως του
οριζομένου έν άρθρω 6 παρ. 4. Ή μείωσις δύναται νά καθορισθή κατά βούλησιν
τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟΝ 8
θαλάσσιον μερίδιον τέλους
Ι. "Εκάστη τών Χωρών τών οποίων αϊ ύπήρεσίαι μετέχουν τής θαλασσίας
μεταφοράς δέματος δικαιούται νά ζητήση τά θαλάσσια μερίδια τέλους τά προβλε
πόμενα είς τόν πίνακα τής παρ. 2. Αυτά τά μερίδια επιβαρύνουν τήν "Υπηρεσίαν
τής Χώρας καταγωγής, έκτος έάν αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας προβλέπουν
παρέκκλισιν τής αρχής αυτής.
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2. Δι* έκάστην θαλασσίαν Ύττηρεσίαν της οποίας έγένετο χρήσις, το θαλάσσιον
μερίδιον υπολογίζεται συμφώνως προς τάς ενδείξεις τοϋ επομένου πίνακος :
_
_—____
Κλΐμαξ αποστάσεων

^

(β) 'Εκφραζόμενη είς
χιλιόμετρα : κατόπιν
μετατροπής μέ βάσιν :
Ι ναυτ. μιλ= 1.852 χιλ.

(α) 'Εκφραζόμενη
είς ναυτικά μ(λια

Ι

|

«

Κλϊμαξ βαρών

Μέ
χρις
«χλγ.

2

3

Άνω Άνω Άνω
του Ι τών 3 τών 5
καΐ
καΐ
καΐ
Κως 3 εως 5 Κως 10
χλγ.
χλγ.
χλγ.
4

5

6

Άνω
τών 10
καΐ
Κως 15
χλγ
7

Άνω
τών 15
καΐ
Κως 20
χλγ.
8

FR.C. FR.C. FR.C. FR.C. FR.C. FR.C.
Μέχρι 500 ναυτ. μιλ.

Μέχρι 926 χλμ.

Ά ν ω τών :

Ά ν ω τών:

0,15

0,20

0,25

0,50

0,75

1,00

5001000 ναυτ. μιλ.

926!852 χλμ.

0,25

0,30

0,40

0,75

1,10

1,60

10002000 ναυτ. μιλ.

18523704 χλμ.

0,40

0,50

0,60

■ JO

1,60

2,25

3704:
άνά 1852 ή
κλάσμα τών
1852 χλμ.
επί πλέον

0,10

0,15

0,20

0,35

0,50

0.65

2000 ναυτ. μιλ. :
άνά 1000 μίλια
ή κλάσμα τών
1000 μιλίων
επί πλέον

3. ΑΙ κλίμακες αποστάσεως at χρησιμοποιούμενοι προς καθορισμόν του προς
έφαρμογήν ποσού του αναλογούντος θαλασσίου μεριδίου μεταξύ δύο χωρών
υπολογίζονται ενδεχομένως έπί τη βάσει μέσης αποστάσεως, καθοριζομένης
συναρτήσει τοΟ βάρους τών μεταφερθεισών αποστολών μεταξύ τών αντιστοίχων
λιμένων τών δύο χωρών.

V

4. "Η θαλάσσια μεταφορά μεταξύ δύο λιμένων μιας καΐ τής αυτής Χώρας δέν
δύναται νά δικαιολόγηση τήν £ΐσπραξιν τοΟ iv τη παρ. 2 προβλεπομένου μεριδίου,
τέλους, οσάκις ή Υπηρεσία τής Χώρας ταύτης λαμβάνει ήδη, διά τά αυτά δέματα,
το διά χερσαίαν μεταφοράν αναλογούν κόμιστρον.
5. Προκειμένου περί εμπορικών δεμάτων, το θαλάσσιον μερίδιον τών Υπηρε
σιακών ή τών ενδιαμέσων υπηρεσιών δέν εφαρμόζεται παρά μόνον είς τήν περίπτωσιν
κατά τήν οποίαν χρησιμοποιείται τό δέμα ενδιάμεσος θαλασσία μεταφορά. Πάσα
θαλασσία υπηρεσία διασφαλιζομένη ύπό τής Χώρας καταγωγής ή προορισμού
θεωρείται έν προκειμένω ώς ενδιάμεσος υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟΝ 9
Μείωσις ή αϋξησις του θαλασσίου μεριδίου
'. ΑΙ Ύπηρεσίαι έχουν τήν εύχέρειαν ν* αυξάνουν κατά 50% κατ" άνώτατον
δριον τό έν δρθρω 8 παρ. 2 όριζόμενον θαλάσσιον μερίδιον. 'Αντιθέτως δύνανται
νά τό μειώνουν κατά τήν βούλησίν των.
2. Αυτή ή ευχέρεια υπόκειται είς τάς διατάξεις τάς καθοριζόμενος έν τω άρθρω 7,
παρ. 2.
3. ΕΙς περίπτωσιν αυξήσεως, αΰτη πρέπει επίσης νά εφαρμόζεται είς τά δέματα
τά καταγόμενα έκ τής Χώρας έκ της οποίας εξαρτώνται αϊ ύπηρεσίαι αϊτινες
ενεργούν τήν θαλασσίαν μεταφοράν. *Εν τούτοις, ή ύποχρέωσις αύτη δέν εφαρ
μόζεται οϋτε είς τάς σχέσεις μεταξύ Χώρας τινός καΐ τών αποικιών, ύπερποντίων
εδαφών, κ.λ.π. αυτής, οϋτε είς τάς αμοιβαίας σχέσεις τών αποικιών αυτών, ύπερ
ποντίων εδαφών κ.λ.π.

*
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ΑΡΘΡΟΝ 10
Πρόσθετα αεροπορικά τέλη
1. Ai Ύπηρεσίαι καθορίζουν τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά όποια δέον νά
εισπράττουν διά τήν διαβίβασιν των δεμάτων διά τής αεροπορικής όδοϋ. Αύται
έχουν την εύχέρειαν νά υΐοθετοϋν, διά τόν καθορισμόν των προσθέτων τελών,
κλίμακας βαρών κατωτέρας της πρώτης κατηγορίας βάρους.
2. Τά πρόσθετα τέλη πρέπει νά είναι ενιαία δι" όλόκληρον τό έδαφος μιας καΐ
τής αυτής Χώρας προορισμού, οΙαδήποτε καΐ έάν είναι ή χρησιμοποιηθείσα οδός.
Κατά συνέπειαν, έάν δύο Χώραι συνδέωνται διά πλειόνων αεροπορικών γραμμών,
τό πρόσθετον άεροπορικόν τέλος καθορίζεται βάσει τής μέσης αποστάσεως μεταξύ
τών αντιστοίχων αερολιμένων καΐ βάσει τής σπουδαιότητος τών γραμμών εν
συγκρίσει προς τήν διεθνή κίνησιν.
3. Τά πρόσθετα τέλη, πρέπει νά είναι έν στενή σχέσει μέ τά κόμιστρα καΐ κατά
γενικόν κανόνα, δέν πρέπει νά υπερβαίνουν, έν τω συνόλω, τά κόμιστρα τά πληρω
τέα διά τήν μεταψοράν αυτήν.
ΑΡΘΡΟΝ I I
Βασικά κόμιστρα καΐ υπολογισμός κομίστρων τής αεροπορικής μεταφοράς
Ι. Τό προς έφαρμογήν βασικόν κόμιστρον, προς τακτοποίησιν τών λογαριασμών
μεταξύ "Υπηρεσιών διά τάς άεροπορικάς μεταφοράς καθορίζεται είς Ι χιλιοστόν
τοϋ φράγκου, κατ' άνώτατον δριον, κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους καΐ κατά
χιλιόμετρον. Τό κόμιστρον τοΰτο εφαρμόζεται αναλόγως καί είς τά κλάσματα
χιλιόγραμμου.
2. Τά κόμιστρα αεροπορικής μεταφοράς τά άφορώντα τάς άποστολάς τών
αεροπορικών δεμάτων υπολογίζονται άφ" ενός βάσει τοϋ πραγματικού βασικού
κομίστρου του προβλεπομένου έν τή παραγράφω Ι και τών χιλιομετρικών αποστά
σεων τών μνημονευομένων είς τόν «κατάλογον τών άεροταχυδρομικών αποστά
σεων» ( L I S T E DES DISTANCES AEROPOSTALES) τόν προβλεπόμενον έν
αρθρω 203 παρ. Ι στοιχεΐον β' του Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως καί
άφ* έτερου βάσει τοΰ μικτού βάρους τών αποστολών.
3. Τό κόμιστρον τής αεροπορικής μεταφοράς τό όποιον πρέπει νά άποδοθή
είς τήν ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν, διά τά άπερικαλύπτως διαβιβαζόμενα δέματα,
ορίζεται κατ* αρχήν, u>c εμφαίνεται έν παρ. Ι, άλλα κατά χιλιόγραμμον ή κατά
ήμισυ χιλιόγραμμου δι' εκάστην Χώραν προορισμού. Έάν δύο χώραι συνδέωνται
διά πλειόνων αεροπορικών γραμμών, τό κόμιστρον υπολογίζεται ύπό τής ενδιαμέσου
Υπηρεσίας βάσει τής μέσης αποστάσεως μεταξύ τών αντιστοίχων αερολιμένων
καί βάσει τής σπουδαιότητος τών γραμμών έν συγκρίσει προς τήν διεθνή κίνησιν.
"Οσον άφορα τόν ύπολογισμόν τών προς πληρωμήν κομίστρων, τά κλάσματα τής
μονάδος βάρους, ήτις έγένετο προς τοΰτο αποδεκτή ύπό τής ενδιαμέσου 'Υπηρεσίας,
στρογγυλοποιούνται αναλόγως τής περιπτώσεως, είς τό αμέσως άνώτερον χιλιό
γραμμον ή είς τό ήμισυ χιλιόγραμμου.
4. Πάσα Χώρα ή οποία είς τό έσωτερικόν τοΰ εδάφους της προωθεί ή έπανα
προωθεΐ τά αεροπορικά δέματα διά τής αεροπορικής όδοΰ δικαιούται, διά τήν
διαβίβασιν αυτήν, ειδικού κομίστρου.
5. Τό προβλεπόμενον έν παρ. 4 είδικόν κόμιστρον καθορίζεται ύπό μορφήν ενιαίας
τιμής, υπολογιζόμενης, δι* άπαντα τά αεροπορικά δέματα καταγωγής ή προορισμού
τής Χώρας έπι τή βάσει τής τιμής τής προβλεφθείσης έν παρ. Ι καί βάσει τής μέσης
αποστάσεως τών πραγματοποιηθεισών διαδρομών ύπό τών αεροπορικών δεμάτων
τής διεθνούς υπηρεσίας έπι τοΰ εσωτερικού αεροπορικού δικτύου.
6. Ή μεταμόρφωσις κατά τήν διαδρομήν, είς τόν αυτόν αερολιμένα τών αερο
πορικών δεμάτων τά όποια χρησιμοποιούν διαδοχικώς πλείονας διακεκριμένος
άεροπορικάς υπηρεσίας, ενεργείται άνευ αποζημιώσεως.
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7. Ούδένα μερίδιον χερσαίας διαμετακομίσεως οφείλεται διά :
(α) τήν μεταφόρτωσιν των άεραττοστολών μεταξύ δύο αερολιμένων'εξυπη
ρετούντων την αυτήν πόλιν.
(β) τ ή ν μεταφοράν αυτών τών αποστολών μεταξύ αερολιμένος εξυπηρετούντος
πόλιν τινά και αποθήκης ευρισκομένης είς τήν αυτήν πόλιν καΐ ή επιστροφή
τών αυτών αποστολών διά τήν έπαναπροώθησίν των.
8. Όσάκις, κατόπιν, έπισυμβάντος δυστυχήματος είς το μεταφέρον άεροπλάνον
ή διά πάσαν άλλην αίτίαν διά τήν οποίαν ευθύνεται ή έπιχείρησις αεροπορικής
μεταφοράς, αεροπορικά δέματα άπωλέσθησαν ή κατεστράφησαν έπί τίνος γραμμής,
ουδέν κόμιστρον οφείλεται διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν τών άπωλεσθέντων
ή καταστραφέντων αεροπορικών δεμάτων, δι' οιονδήποτε τμήμα τής γραμμής.
ΑΡΘΡΟΝ 12
"Εκτακτον μερίδιον αποστολής και άφίξεως
"Υπό τήν έπιφύλαξιν τής τηρήσεως τών εν άρθρω 7 παρ. 2 καθοριζομένων
δρων, εκάστη 'Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά έφαρμόζη ταυτοχρόνως έπι παντός
θέματος καταγωγής και επί παντός θέματος προορισμού γραφείων της εκτακτον;
μερίδιον αποστολής και άφίξεως εξ 25 εκατοστών κατ* άνώτατον δριον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΤΕΛΗ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 13
Επείγοντα δέματα

:

' ■ ■

Ι. Τά επείγοντα δέματα υπόκεινται εϊς κύριον τέλος διπλάσιον τοϋ έπι τών
συνήθων δεμάτων εφαρμοζομένου. Διπλασιάζεται επίσης ενδεχομένως τό
εκτακτον μερίδιον αποστολής καΐ άφίξεως τό προβλεπόμενον εν άρθρω 12.
2. Τά επείγοντα αεροπορικά δέματα υπόκεινται εϊς απλούν πρόσθετον άερο
πορικόν τέλος, ήτοι άνευ διπλασιασμού.
ΑΡΘΡΟΝ 14
Δέματα έκτακτου επιδόσεως
Ι. Τά εκτάκτου επιδόσεως δέματα υπόκεινται είς πρόσθετον τέλος καλούμενον
«τέλος έκτακτου επιδόσεως» (ΤΑΧΕ D' EXPRES) είσπραττόμενον υπέρ τής
Υπηρεσίας προορισμού. Τό ποσόν τοϋ τέλους αυτού καθωρισμένου εις
8(Χ εκατοστά είσπράττεται είς το άκέραιον καΐ έκ τών προτέρων κατά τήν κατάθεσιν
ακόμη καί έάν δέν δύναται νά έπιδοθή εκτάκτως αυτό τούτο τό δέμα άλλα μόνον
ή είδοποίησις περί άφίξεώς του.
2. ΕΙς τήν είδικήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή κατοικία τοϋ παραλήπτου
ευρίσκεται έκτος της άκτϊνος τοπικής διανομής τοΰ γραφείου άφίξεως, τό τέλος
έκτακτου επιδόσεως δύναται ν* αύξηθή διά τέλους αποκαλουμένου «συμπληρω
ματικόν τέλος έκτακτου επιδόσεως» (ΤΑΧΕ C OMPLEMENT AIRE D' EXPRES),
τό όποιον είσπράττεται κατά τήν παράδοσιν καΐ παραμένει άπαιτητόν ακόμη καΐ
έάν τό δέμα έπιστραφή ,είς τήν καταγωγήν ή αποστολή περαιτέρω. Τό συμπληρω
ματικών τοΟτο τέλος δέν δύναται νά είναι άνώτερον εκείνου τό όποιον είναι καθω
ρισμένον διά τήν εσωτερική ν ΰπηρεσίαν τής Χώρας προορισμού.
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ΑΡΘΡΟΝ 15
Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων
. Ι. Τά ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων δέματα υπόκεινται εϊς τέλος καλούμενον
τέλος άτελοΰς παραδόσεως τοϋ οποίου το ποσόν καθορίζεται είς 60 εκατοστά κατά
δέμα κατ* άνώτατον δριον. Τό τέλος τοϋτο προστίθεται είς τό τέλος, εκτελωνισμού
το προβλεπόμενον έν τω αρθρω 19 στοιχεϊον β'. Τοΰτο είσπράττεται ύπό τύπον
προμηθείας παρά του άποστολέως υπέρ της "Υπηρεσίας προορισμού.
2. Όσάκις ή ατελής παράδοσις ζητείται μετά τήν κατάθεσιν τοΰ δέματος, £ν
τέλος δι* αΐτησιν ατελούς παραδόσεως είσπράττεται παρά τού άποστολέως κατά
τήν ΰποβολήν τής αίτήσεως. Τό τέλος τούτο τοΰ οποίου τό ποσόν καθορίζεται
είς 60 εκατοστά κατ* άνώτατον δριον προστίθεται εις τό πρόσθετον άεροπορικόν
τέλος ή είς τό τέλος τοΰ τηλεγραφήματος έάν 6 άποστολεύς εξέφρασε τήν έπιθυμίαν
δπως ή αΐτησίς του διαβιβασθή διά της αεροπορικής ή τηλεγραφικής όδοΰ.
ΑΡΘΡΟΝ 16
Δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας
Ι. Τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας υπόκεινται είς σύνηθες τέλος ασφαλίσεως
τό όποιον εισπράττεται ύπό τοϋ γραφείου καταθέσεως. Τό τέλος τοΰτο προστί
θεται είς τά τέλη καί δικαιώματα τά επιτρεπόμενα έν τω παρόντι τίτλω καΐ υπολο
γίζεται κατά τόν ένα ή τόν άλλον τών κάτωθι τύπων:
(α) Πρώτος τύπος .. *Ανά 200 φράγκα ή κλάσμα
5 εκατοστά καθ* Ύπηρεσίαν
τών 200 φράγκων έπι τής
μετέχουσαν είς τήν χερ
δηλωθείσης άξιας.
σαίαν μεταφοράν.
10 εκατοστά κατά πάσαν
χρησιμοποιουμένην θα
λασσίαν ύπηρεσίαν.
10 εκατοστά κατά πάσαν
χρησιμοποιουμένην άε
ροπορικήν ύπηρεσίαν.
(β) Δεύτερος τύπος
'Ανά 200 φράγκα ή κλάσμα 50 εκατοστά κατ* άνώτατον
τών 200 φράγκων έπι τής
δριον.
δηλωθείσης αξίας.
2. *Εξ άλλου, επιτρέπεται ή εΐσπραξις τών κατωτέρω τελών ή δικαιωμάτων :
(α) ύπό τών 'Υπηρεσιών αΐτινες δέχονται νά καλύπτουν τους κινδύνους οί
όποιοι δύνανται νά προέλθουν έξ ανωτέρας βίας, «τέλος διά κινδύνους
έξ ανωτέρας βίας» καθοριζόμενον κατά τοιούτον τρόπον ώστε τό συνο
λικόν ποσόν τό προερχόμενον έκ τοϋ τέλους τούτου καί του κανονικού
τέλους ασφαλίσεως νά μή ύπερβαίνη τό άνώτατον δριον τό προβλεπόμενον
έν παρ. Ι στοιχεϊον β'.
(β) ύπό τής "Υπηρεσίας καταγωγής, προαιρετικώς. τέλος αποστολής ίσον προς
50 εκατοστά κατ' άνώτατον δριον, άνά δέμα μετά δεδηλωμένης άξιας.
3. 'Εξαιρετικώς, τό άεροπορικόν δικαίωμα ασφαλίσεως τό εισπραττόμενο ν
λόγω μεταφοράς ύπό τών αεροπορικών υπηρεσιών αΐτινες αναλαμβάνουν εκτάκτους
κινδύνους, καθορίζεται, είς έκάστην ίδιαιτέραν περίπτωσιν, ύπό τής ενδιαφερόμενης
"Υπηρεσίας. Τό όλικόν τέλος τό προβλεπόμενον έν παρ. Ι στοιχεϊον β', δύναται
τότε κατά συνέπειαν, νά αύξηθή.
ΑΡΘΡΟΝ 17
Εύθραυστα δέματα. Δυσμετακόμιστα δέματα
Τά εύθραυστα δέματα καί τά δυσμετακόμιστα δέματα υπόκεινται είς συμπλη
ρωματικόν τέλος ίσον προς 50% τοϋ κυρίου τέλους ενδεχομένως έπηυξημένου έκ
τών αναλογούντων μεριδίων τών προβλεπομένων έν τω άρθρω 12 ή έν τω τελικώ
πρωτοκολλώ. 'Εάν τό δέμα είναι εϋθραυστον καί δυσμετακόμιστον, τό ανωτέρω
προβλεπόμενον συμπληρωματικόν τέλος εισπράττεται άπαξ. 'Εν τούτοις τά πρό
σθετα αεροπορικά τέλη τά άφορώντα αυτά τά δέματα δεν υφίστανται οιανδήποτε
αΰξησιν. Τό συνολικόν τέλος στρογγυλοποιείται είς τό άνώτερον ήμισυδέκατον
έάν ύπάρχη περίπτωσις.
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ΜΕΡΟΣ II
ΤΕΛΗ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ
ΔΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟΝ 18
Συμπληρωματικά τέλη
ΑΙ Ύττηρεσίαι δικαιούνται να εισπράττουν τά κάτωθι συμπληρωματικά τέλη :
(α) Τέλος τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, είσπραττόμενον υπό της
Υπηρεσίας καταγωγής διά την τταρουσίασιν τοΰ δέματος είς τό τελωνεΐον.
Κατά γενικόν κανόνα ή εΐσπραξις ενεργείται κατά την στιγμήν καταθέ
σεως τοΰ δέματος.
(β) Τέλος εκτελωνισμού, είσπραττόμενον ύπό τής 'Υπηρεσίας προορισμού,
είτε διά τήν παράδοσιν είς τό τελωνεΐον καΐ τόν έκτελωνισμόν, είτε διά
την παράδοσιν είς τό τελωνεΐον μόνον. "Εκτός είδικής συμφωνίας, ή
εΐσπραξις ενεργείται κατά την παράδοσιν τοΰ δέματος είς τόν παραλήπτην.
Έν τούτοις οσάκις πρόκειται περί δέματος ελευθέρου τελών καΐ δικαιω
μάτων τό τέλος εκτελωνισμού εισπράττεται ύπό τής 'Υπηρεσίας καταγω
γής υπέρ τής Υπηρεσίας προορισμού.
(γ) Τέλος παραδόσεως. Τό τέλος τοΟτο δύναται νά είσπράττηται ύπό τής
'Υπηρεσίας προορισμού καθ* έκάστην φοράν καθ* ην τό δέμα προσκομί
ζεται κατ' οικον. Παρά ταϋτα, διά τά εκτάκτου επιδόσεως δέματα, τούτο
δέν δύναται νά είσπραχθή παρά μόνον διά τάς μεταγενέστερος της πρώτης
μεταφοράς κατ* οικον.
(δ) Τέλος ειδοποιήσεως περί μη παραδόσεως: είσπραττόμενον ύπό τους
δρους τους προβλεπόμενους έν άρθρω 32 παρ. 3.
(ε) Τέλος ειδοποιήσεως περί άφίξεως : είσπραττόμενον ύπό τής 'Υπηρεσίας
προορισμού, δταν ή νομοθεσία τής τό επιβάλλει καΐ δταν ή Υπηρεσία
αυτή δέν διασφαλίζει τήν κατ" οίκον παράδοσιν, διά πάσαν εϊδοποίησιν
(πρώτην ή μεταγενεστέραν εϊδοποίησιν ενδεχομένως έπιδιδομένην είς
τήν κατοικίαν του παράλήπτου, εκτός τής πρώτης ειδοποιήσεως των έκ
τακτου επιδόσεως δεμάτων).
(στ) Τέλος άνασυσκευασίας, όφειλόμενον είς τήν Ύπηρεσίαν τής πρώτης τών
Χωρών επί του εδάφους τής οποίας Επρεπε ν* άνασυσκευασθή τό δέμα
προς προστασίαν του περιεχομένου αυτού. Τούτο καταβάλλεται παρά
τού παράλήπτου ή περιπτώσεως τυχούσης παρά τοΰ άποστολέως.
(ζ) Τέλος POSTE RESTANTE, είσπραττόμενον ύπό τής Υπηρεσίας προ
ορισμού κατά τήν παράδοσιν, διά πάν δέμα φέρον τήν οιεύθυνσιν POSTE
RESTANTE.
(η) Τέλος αποθηκεύσεως, είσπραττόμενον ύπό τής Υπηρεσίας προορισμού
διά παν δέμα τό όποιον δέν παρελήφθη εντός τών τεταγμένων προθεσμιών
άδιαφόρως έάν τό δέμα φέρη τήν διεύθυνσιν POSTE RESTANTE ή τής
κατοικίας τοΰ παράλήπτου.
(θ) Τέλος αποδείξεως παραλαβής, οσάκις ό άποστολεύς ζητεί άπόδειξιν παρα
λαβής ύπό τους δρους τους καθοριζόμενους έν άρθρω 37 τής Συμβάσεως.
(ι) Τέλος ειδοποιήσεως φορτώσεως, είσπραττόμενον έφ" δσον αί ενδιαφερό
μενοι Ύπηρεσίαι αποδέχονται νά διασφαλίζουν τήν ύπηρεσίαν αυτήν καΐ
οσάκις ό άποστολεύς ζητεί όπως άποσταλή είς αυτόν είδοποίησις φορτώ
σεως. Τό τέλος τούτο κατανέμεται άνά Αμισυ μεταξύ τής Υπηρεσίας
καταγωγής καΐ τής τοιαύτης τής Χώρας εις τήν οποίαν ανήκει ό λιμήν
φορτώσεως.
(ια) Τέλος αναφοράς παραπόνων προβλεπομένων έν άρθρω 43, παρ. 4.
(ιβ) Τέλος αίτήσεως περί αναλήψεως ή περί τροποποιήσεως τής διευθύνσεως.
(ιγ) Τέλος διά κινδύνους έξ ανωτέρας βίας, είσπραττόμενον υπό τών Υπηρε
σιών τών άναλαμβανουσών νά καλύπτουν τους κινδύνους τους δυναμέ
νους νά προέλθουν έκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας.
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ΑΡΘΡΟΝ 19
Τιμολόγιον
Το τιμολόγιον τών συμπληρωματικών τελών τών οριζομένων έν αρθρω 18 κα
θορίζεται συμφώνως προς τάς ενδείξεις τοϋ κατωτέρω πίνακος :
Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους
Ι

Παρατηρήσεις
3

(α) Τέλος τελωνειακών δια
50 έκ. κατά δέμα κατ
τυπώσεων εξαγωγής :
άνώτατον δριον. .
είσπραττόμενον ύπό της
"Υπηρεσίας καταγωγής.
(β) Τέλος
εκτελωνισμού
Ι φράγκο κατά δέμα
είσπραττόμενον ύπό της κατ' άνώτατον δριον.
'Υπηρεσίας προορισμού.
(γ) Τέλος παραδόσεως

Τό αυτό τέλος ώς καΐ
έν τω έσωτερικώ.

Μέ άνώτατον δριον 60 έκ. κατά δέμα

(δ) Τέλος
ειδοποιήσεως
40 έκ. κατ" άνώτατον
Όσάκις ή είδοποίησις περί μή
δριον.
παραδόσεως πρέπει νά διαβιβασθή
περί μή παραδόσεως.
είς αυτόν αεροπορικώς ό άποστο
λεύς ή ό τρίτος καταβάλλει τό άνά
λογον πρόσθετον άεροπορικόν τέλος.
'Εάν έν συνεχεία νέαι όδηγίαι πρέπει
νά διαβιβασθούν αεροπορικώς ή
τηλεγραφικώς ό άποστολεύς ή ό τρί
τος πρέπει νά πλήρωση επί πλέον,
τό τέλος τό άφορων τήν άεροπορικήν
μεταφοράν ή τό τηλεγραφικόν τέλος,
αναλόγως τής περιπτώσεως.
(ε) Τέλος ειδοποιήσεως περί

Κατ' άνώτατον δριον,
τέλος ίσον προς αυτό
μιας επιστολής εσωτερι
κού πρώτης μονάδος
βάρους.

(στ) Τέλος άνασυσκευασίας

50 έκ. κατά δέμα κατ' Τό τέλος, τούτο δεν καταβάλλεται
παρά δπαξ μόνον κατά τήν μεταφο
άνώτατον δριον.
ράν άπό τοΰ ενός άκρου είς τό Ετερον.

άφίξεως.

(ζ) Τέλος POSTE RESTAN
Τό αυτό τέλος ώς καΐ
ΤΕ
έν τω έσωτερικώ.
(η) Τέλος αποθηκεύσεως

(θ) Τέλος αποδείξεως
ραλαβής.

Τέλος τοϋ οποίου ή
τιμή ορίζεται υπό της
εσωτερικής νομοθεσίας.
πα

Μέ άνώτατον δριον 10 φρ.

Είς τό τέλος τούτο προστίθεται
(α) 40 έκ. κατ' άνώ
τατον δριον κατά τήν τό πρόσθετον άεροπορικόν τέλος έάν
ό άποστολεΰς εξέφρασε τήν έπιθυ
κατάθεσιν καί
μίαν δπως ή άπόδειξις παραλαβής
τω διαβιβασθή αεροπορικώς.
Όσάκις ή αΐτησίς του πρέπει νά
(β) 60 έκ. κατ' άνώ
τατον δριον μεταγενε διαβιβασθή αεροπορικώς ή τηλεγρα
φικώς ό απόστολεϋς οφείλει νά πλή
στέρως τής καταθέ
ρωση έπί πλέον, τό τέλος τό άφορων,
σεως.
τήν άεροπορικήν μεταφοράν ή τό τη
λεγραφικόν τέλος αναλόγως τής περι
πτώσεως. Έπ'ι πλέον, τό αναλογούν
πρόσθετον άεροπορικόν τέλος πρέπει
να πληρωθή έάν Ο άποστολεύς εξέ
φρασε τήν έπιθυμίαν δπως ή άπόδειξις
παραλαβής διαβιβασθή είς αυτόν
αεροπορικώς.
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Ποσόν
2

Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους
Ι
111 Τέλος
ειδοποιήσεως
περί φορτώσεως.

Παρατηρήσεις
3

40 έκ. κατά δέμα.

(κι) Τέλος αναφοράς παρα
πόνων.

60 έκ κατ" άνώτατον
δριον.

,' φ) Τέλος αιτήσεως περί
αναλήψεως (δέματος) ή
τροποποιήσεως
επιγρα
φής·

60 έκ. κατ' άνώτατον
Εις το τέλος τοϋτο προστίθεται τό
δριον.
πρόσθετον άεροπορικόν τέλος ή1 τό
τηλεγραφικόν τέλος έάν ό άποστο
λεύς εξέφρασε την έπιθυμίαν όπως
ή αίτησις του, διαβιβαστή αεροπορι
κώς ή τηλεγραφικώς. 'Οσάκις ή
αίτησις διαβιβάζεται ταχυδρομικώς
(διά της αεροπορικής ή χερσαίας
όδοϋ) και ε!ς δλας τάς περιπτώσεις
έάν πρόκειται περί δέματος, μετά δε
δηλωμένης αξίας, εισπράττεται, έπ!
πλέον, τό τέλος συστάσεως.

(ιγ) Τέλος διά κινδύνους
έξ ανωτέρας βίας.

(α) Ποσόν
προβλε
πόμενον έν αρθρω 16
παρ. 2 στοιχεΐον α' δσον
άφορα τά δέματα μετά
δεδηλωμένης αξίας.
(β) 40 έκ. κατά δέμα
κατ" άνώτατον δριον εις
δσον άφορα τά άνευ δε
δηλωμένης αξίας δέ
ματα.

ΑΡΘΡΟΝ 20
Δικαιώματα
Ι. ΑΙ Ύπηρεσίαι προορισμού δικαιούνται να εισπράττουν, παρά τών παρα
ληπτών, πάντα τά δικαιώματα, κυρίως τά τελωνειακά δικαιώματα, διά τών οποίων
τά αντικείμενα επιβαρύνονται εις την Χώραν προορισμού.
2. Αί Ύπηρεσίαι υποχρεούνται νά παρεμβαίνουν παρά ταϊς άρμοδίαις άρχαΐς
τών Χωρών των ίνα τά δικαιώματα (μεταξύ τών οποίων τά τελωνειακά δικαιώματα)
καταργούνται οσάκις άφοροΰν δέμα :
(α) Έπιστραφέν εϊς τήν καταγωγήν.
(β) Έγκαταλειφθέν ύπό τοΰ άποστολέως.
(γ) Καταστραφέν λόγω ολοκληρωτικής βλάβης τοϋ περιεχομένου.
(δ) Άποσταλέν περαιτέρω εις τρίτην Χώραν.
(ε) Άπωλεσθέν, παραβιασθέν ή ύποστάν βλάβην έν τη υπηρεσία των.
ΜΕΡΟΣ III
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ
ΑΡΘΡΟΝ 21
Υπηρεσιακά δέματα

'Απαλλάσσονται παντός ταχυδρομικού τέλους τά δέματα τά σχετικά προς τήν
ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν τά άνταλλασσόμενα αποκλειστικώς διά τής οδού επιφα
νείας συμφώνως προς τους έν αρθρω 23 τής Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους.
ΑΡΘΡΟΝ 22
Δέματα αιχμαλώτων πολέμου καί κρατουμένων
Τά δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων απολαύουν ύπό τους αυτούς
δρους, τών ύπό τού άρθρου 8 τής Συμβάσεως παραχωρουμένων ατελειών καί ουδέν
δικαιολογούν δικαίωμα υπέρ μιας οίασδήποτε Υπηρεσίας, έκτος τών προσθέτων
αεροπορικών τελών τών εφαρμοζομένων επί τών αεροπορικών δεμάτων.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς

ΜΕΡΟΣ Ί
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟΝ 23
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ
Ύττό τήν έπιφύλαξιν δτι τό περιεχόμενον δέν έμττίτττει είς τάς έν άρθρω 24 ανα
φερόμενος απαγορεύσεις ή είς τάς απαγορεύσεις ή περιορισμούς τους οποίους
εφαρμόζει είς τό έδαφος της μία η πλείονες Ύπηρεσίαι, μετέχουσαι της διαβιβά
σεως, πάν δέμα διά νά γίνη δεκτόν προς άποστολήν, πρέπει:
(α) νά άνήκη είς κατηγορίαν δεμάτων αποδεκτή ν κατ* εφαρμογή ν του άρθρου 2·
(β) νά ανταποκρίνεται είς τους δρους βάρους και διαστάσεων τους καθοριζό
μενους ύπό των άρθρων. Ι καΐ 25.
(γ) νά έχουν προπληρωθή άπαντα τά τέλη τά απαιτούμενα υπό του γραφείου
καταγωγής.
ΑΡΘΡΟΝ 24
'Απαγορεύσεις
Ή αποστολή τών κατωτέρω αντικειμένων απαγορεύεται—
(α) είς άπάσας τάς κατηγορίας δεμάτων :
Ιον : Τών αντικειμένων τά όποια έκ τής φύσεως ή συσκευασίας των, δύ
νανται νά εκθέσουν είς κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά ρυπάνουν ή
νά βλάψουν τά άλλα δέματα (βλέπε επίσης τον αριθμόν 6).
2ον : Του οπίου, τής μορφίνης, τής κοκαΐνης καί λοιπών ναρκωτικών.
"Εν τούτοις, ή άπαγόρευσις αϋτη δέν εφαρμόζεται έπι αποστολών δι*
ίατρικόν ή έπιστημονικόν σκοπόν, προς Χώρας αΐτινες δέχονται
ταύτας υπό τόν δρον τούτον.
3ον : Τών αντικειμένων τών οποίων ή είσαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγο
ρεύεται είς τάς Χώρας προορισμού.
4ον : Τών έγγραφων τών εχόντων χαρακτήρα ένεστώσης καί προσωπικής
αλληλογραφίας ώς καί τών αντικειμένων τοΰ επιστολικού Ταχυ
δρομείου πάσης φύσεως τών φερόντων διεύθυνσιν διάφορον τής του
παραλήπτου του θέματος ή τών συνοικούντων μετ* αύτοΰ προσώπων.
'Εν τούτοις επιτρέπεται νά εγκλείεται έ'ν τών κατωτέρω έγγραφων
άνοικτόν, φέρον μόνον τάς σχετικός προς τό δέμα έγγραφάς καί άνα
φερόμενον αποκλειστικώς είς τά μεταφερόμενα εμπορεύματα : τιμο
λόγιον, κατάστασις ή είδοποίησις αποστολής, άδεια παραλαβής.
5ον : Τών ζώντων ζώων έκτος έάν ή μεταφορά των διά τοΰ Ταχυδρομείου
επιτρέπεται ύπό τών ταχυδρομικών κανονισμών τών ενδιαφερομένων
Χωρών.
6ον : Τών εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων υλών. Έν
τούτοις αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά τήν μεταφοράν
τών καψυλίων καί πεπληρωμένων μεταλλικών φυσιγγίων χρησιμο
ποιουμένων είς τά φορητά πυροβόλα όπλα, τών είδών πυροσωλήνων
πυροβολικού μή εκρηκτικών καί τών πυρείων, τών εύφλεκτων κινημα
τογραφικών ταινιών, ακατέργαστου σελουλόϊδ ή αντικειμένων κατα
σκευαζόμενων έκ σελουλόϊδ.
7ον : Τών ασέμνων ή άνηθίκων αντικειμένων.
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(β)

'Εντός τ ώ ν δεμάτων άνευ δεδηλωμένης αξίας, άνταλλασσομένων μεταξύ
Χ ω ρ ώ ν αΐτινες δ έ χ ο ν τ α ι την δ ή λ ω σ ι ν αξίας (δέματος) : τ ώ ν ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν ,
τών τραπεζογραμματίων, τ ώ ν χ α ρ τ ο ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν ή οιωνδήποτε ά ξ ι ω ν είς
τον κομιστήν, τ η ς πλατίνης, τ ο ϋ χ ρ υ σ ο ΰ ή τ ο υ α ρ γ ύ ρ ο υ , κ α τ ε ι ρ γ α σ μ έ ν ω ν
ή μή, τ ώ ν πολυτίμων λίθων, κ ο σ μ η μ ά τ ω ν και λοιπών πολυτίμων α ν τ ι κ ε ι 
μένων. Ή διάταξις αϋτη δέν εφαρμόζεται ο σ ά κ ι ς ή ανταλλαγή δ ε μ ά τ ω ν
μεταξύ δύο Υ π η ρ ε σ ι ώ ν δεχόμενων δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας δέν
πραγματοποιείται παρά μόνον άπερικαλύπτως μέσω Υ π η ρ ε σ ί α ς τ ι ν ό ς
ήτις δέν τ ά αποδέχεται. Πάσα Υ π η ρ ε σ ί α έχει τ ή ν εύχέρειαν ν* άπαγορεύη
νά ε γ κ λ ε ί ε τ α ι χρυσός είς ράβδους είς τ ά μετά ή άνευ δεδηλωμένης αξίας
δέματα, προερχόμενα εκ τοϋ εδάφους τ η ς ή προοριζόμενα δι* αυτό ή δ ι α 
βιβαζόμενα άπερικαλύπτως διά του εδάφους τ η ς ή νά περιορίση τ ή ν πραγ
ματικήν άξίαν τ ώ ν αποστολών τ ο ύ τ ω ν .

*

*

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 25
" Ο ρ ι α δ ι α σ τ ά σ ε ω ν κ αϊ δ γ κ ο υ
Ι. 'Εξαιρέσει τ ώ ν θεωρουμένων ω ς δ υ σ μ ε τ α κ ο μ ί σ τ ω ν δεμάτων κ α τ ' έφαρμογήν
τ ο ϋ άρθρου 2 παρ. 2 σ τ ο ι χ ε ί ο υ ε'. Πάν δέμα μεταφερόμενον διά της χερσαίας δδοΰ
δέν πρέπει νά ύπερβαίνη : τ ό 1,50 μέτρον δι* οίονδήποτε τ ώ ν διαστάσεων, τ ά 3
μέτρα διά τ ό άθροισμα τοϋ μήκους και τ η ς μεγαλυτέρας περιμέτρου, λαμβανο
μένης προς διευθυνσιν διάφορον τ η ς τ ο ϋ μήκους.
2. Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ώ ς καΐ κατά παρέκκλισιν τ η ς παρ. Ι τ ά δ ρ ι α διαστάσεων και δ γ κ ο υ
τ ώ ν διά τής θαλάσσιας όδοϋ μεταφερομένων δεμάτων δ ύ ν α ν τ α ι νά καθορισθούν
είς 1,25 μέτρον δ ι ' οιανδήποτε τ ώ ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ν καΐ εις δ γ κ ο ν ώς κ α τ ω τ έ ρ ω :
60 κ υ β ι κ ά δ ε κ α τ ό μ ε τ ρ α διά δέματα
80
»
»
άνω τών
100
»
»
άνω τ ώ ν
120
»
»
άνω τ ώ ν

μέχρι 5 χ λ γ ρ .
510
»
1015
»
1520
»

*

''

3. ' Υ π ό τήν αυτήν έπιφύλαξιν τ ή ς  π α ρ . ' Ι , πάν άεροπορικόν δέμα πρέπει νά μή
ύπερβαίνη τ ά ς ακολούθους διαστάσεις : Ι μέτρον διά τ ό μήκος καΐ 50 έκ. διά πάσαν
άλλην διάστασιν. 3 μέτρα διά τ ό άθροισμα τ ο ϋ μήκους καΐ τής μεγαλυτέρας π ε ρ ι 
μέτρου λαμβανομένης προς διευθυνσιν διάφορον τ η ς τ ο ϋ μήκους.
4. Ο ι ο σ δ ή π ο τ ε και αν ε ί ν α ι ό τρόπος μεταφοράς τ ο υ , πάν δέμα πρέπει νά μή
εχη διαστάσεις κατωτέρας τ ώ ν ε λ α χ ί σ τ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν τ ώ ν προβλεπομένων δ ι ά τ ά ς
έπιστολάς έν άρθρω 16 παρ. Ι τ ή ς Συμβάσεως.
5. Δ ι ά νά γίνουν δ ε κ τ ά , είς τάς σχέσεις μεταξύ "Υπηρεσιών αί όποΐαι αποδέ
χ ο ν τ α ι τ ά δ ρ ι α τ ά προβλεπόμενα είς τήν παρ. 2 καΐ δέν επιτρέπουν τ ή ν μεταφοράν
τ ώ ν δ υ σ μ ε τ α κ ο μ ί σ τ ω ν δεμάτων, τ ά δέματα άτινα, λαμβανομένων ύπ' δψιν τ ο ϋ βά
ρους τ ω ν , έχουν δ γ κ ο ν μεγαλύτερον τ ώ ν καθοριζομένων ορίων, τ ι μ ο λ ο γ ο ύ ν τ α ι δ ι ά
τέλους εφαρμοζομένου είς τήν κ λ ί μ α κ α βάρους τ ή ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ σ α ν είς τ ό ν δ γ κ ο ν
τ ω ν . Έ ν τ ο ι α ύ τ η περιπτώσει, τ ά δέματα πρέπει νά μή υπερβαίνουν τ ά α ν ώ τ α τ α
δρια δ γ κ ο υ τ ά επιτρεπόμενα είς τ ά ς μεταξύ τ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο ύ τ ω ν , σχέσεις.
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 26
Διαχείρισις

*

δεμάτων γ ε ν ο μ έ ν ω ν έκ παραδρομής δ ε κ τ ώ ν

Ι. "Εάν γ ί ν ο υ ν έκ παραδρομής δ ε κ τ ά ττρός άποστολήν δέματα περιέχοντα τ ά
έν άρθρω 24 σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν α' αναφερόμενα, πρέπει νά τ ύ χ ο υ ν διαχειρίσεως σ υ μ φ ώ ν ο υ
προς τ ή ν νομοθεσίαν τ ή ς Χ ώ ρ α ς τ ή ς οποίας ή Υ π η ρ ε σ ί α δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι τ ή ν ϋπαρξίν
των. Έ ν τ ο ύ τ ο ι ς τ ά δέματα τ ά περιέχοντα τ ά αντικείμενα τ ά προβλεπόμενα έν τ ω
α ύ τ ώ άρθρω σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν α', αριθμούς 2ον, 6ον καΐ 7ον, έν ουδεμία  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι δ ι α 
β ι β ά ζ ο ν τ α ι είς τ ό ν προορισμόν, οΟτε π α ρ α δ ί δ ο ν τ α ι είς τ ο υ ς παραλήπτας, οΟτε
ε π ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ι είς τήν κ α τ α γ ω γ ή ν.

β
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2. Έάν έγκλεισθή Εν και μόνον άντικείμενον του επιστολικού ταχυδρομείου μή
επιτρεπόμενο ν κατά τήν εννοιαν τοϋ άρθρου 24 στοιχεΐον α' αριθμός 4ος, τό άντι
κείμενον τοΰτο τυγχάνει διαχειρίσεως συμφώνου προς τόν εν άρθρω 22 της Συμ
βάσεως προδιαγραφόμενον τρόπον και δια τήν αϊτίαν ταύτην, τό δέμα δεν δύναται
νά έπιστραφή είς τήν καταγωγήν.
3. Όσάκις τά άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα τά άνταλλασσόμενα μεταξύ δύο
Χωρών, αΐτινες αποδέχονται την δήλωσιν αξίας, περιέχουν τά αντικείμενα τά ανα
φερόμενα έν αρθρω 24 στοιχεΐον β', ταΰτα πρέπει νά επιστραφούν είς τήν
καταγωγήν ύπό της Υπηρεσίας, ήτις διαπιστώνει τό λάθος. Έάν τό λάθος δέν
διαπιστωθή παρά μετά τήν λήψιν ύπό της Υπηρεσίας προορισμού, αύτη δικαιούται
νά παραδώση τό δέμα είς τόν παραλήπτην ύπό τους όρους τους καθοριζόμενους
ύπό τοϋ εσωτερικού κανονισμού της. Έάν οί δροι ούτοι δέν επιτρέπουν τήν παρά
δοσιν, τό δέμα πρέπει νά έπιστραφη είς τήν καταγωγήν καί έφαρμογήν τοΰ άρθρου 38.
4. Ή παρ. 3 εφαρμόζεται είς τά δέματα των οποίων τό βάρος ή αϊ διαστάσεις
υπερβαίνουν αίσθητώς τά παραδεδεγμένα δρια. Έν τούτοις τά δέματα ταύτα δύ
νανται νά παραδίδωνται, περιπτώσεως τυχούσης, είς τόν παραλήπτην, έάν ούτος
προηγουμένως καταβάλη τά ενδεχόμενα τέλη.
5. Όσάκις δέμα γενόμενον έκ παραδρομής δεκτόν οϋτε παρεδόθη είς τόν παρα
λήπτην οϋτε επεστράφη είς τήν καταγωγήν, ή 'Υπηρεσία καταγωγής πρέπει νά
ένημερωθή ακριβώς, περί τοΰ τρόπου διαχειρίσεως τοΰ δέματος τούτου.
ΑΡΘΡΟΝ 27
Ό δ η γ ί α ι τοΰ άποστολέως κατά τήν κατάθεσιν
Ι. Κατά τήν κατάθεσιν δέματος, ό άποστολεύς οφείλει νά ύποδείξη τόν τρόπον
διαχειρίσεως αυτού έν περιπτώσει μή παραδόσεως του.
2. Ούτος δέν δύναται νά δώση παρά μόνον μίαν έκ τών κατωτέρω οδηγιών :
(α) Άποστολήν εις τόν ίδιον διά της όδοΰ επιφανείας ή αεροπορικής τοιαύτης,
ειδοποιήσεως περί μή παραδόσεως.
(β) Άποστολήν, διά τής όδοΰ επιφανείας ή της αεροπορικής τοιαύτης ειδοποιή
σεως περί μή παραδόσεως, εϊς τρίτον κάτοικον τής Χώρας προορισμού.
(γ) Έπιστροφήν αμέσως είς τόν αποστολέα, δια τής όδοΰ επιφανείας ή τής
αεροπορικής τοιαύτης.
(δ) Έπιστροφήν ε'ις τόν αποστολέα, διά τής όδοΰ επιφανείας ή τής αεροπορικής
τοιαύτης μετά παρέλευσιν προθεσμίας τινός.
(ε) Παράδοσιν εις έτερον παραλήπτην, έν ανάγκη κατόπιν έκ νέου αποστολής,
διά τής όδοΰ επιφανείας ή τής αεροπορικής τοιαύτης (και ύπό τήν έπιφύ
λαξιν τών λεπτομερειών τών προβλεπομένων έν αρθρω 32 παρ. Ι στοι
χείω γ' αριθμώ δευτέρω).
(ατ) Έκ νέου άποστολήν τοΰ δέματος διά τής όδοΰ επιφανείας ή της αεροπο
ρικής τοιαύτης, προς παράδοσιν είς τόν άρχικόν παραλήπτην.
(ζ) Πώλησιν του δέματος ύπ' εΰθύνην τοΰ άποστολέως.
(η) Έγκατάλειψιν τοΰ δέματος ύπό τοϋ άποστολέως.
ΜΕΡΟΣ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟΝ 28
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας
Ι. Οί έξης κανόνες διέπουν τήν δήλωσιν αξίας τών δεμάτων μετά δεδηλωμένης

αξίας:
(α) δσον άφορα τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας :
Ιον. Ευχέρεια έκαστης 'Υπηρεσίας νά περιορίζη, δσον άφορα έαυτήν
τήν δήλωσιν τής αξίας εϊς ποσόν μή δυνάμενον νά είναι κατώτερον
τών 1000 φράγκων.
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2ον. Ύποχρέωσις, είς τάς σχέσεις μεταξύ Χωρών τών όποιων αϊ Ύπη
ρεσίαι παρεδέχθησαν διάφορα δρια, να τηρήσουν αμοιβαίως το κατώ
τατον δριον.
(β) δσον άφορα τους αποστολείς :
Ιον. Άπαγόρευσις να δηλώσουν άξίαν ύπερβαίνουσαν τήν πραγματικήν
άξίαν τοϋ περιεχομένου τοΰ δέματος.
2ον. Ευχέρεια νά μή δηλώσουν παρά μόνον μέρος της πραγματικής αξίας
τοΰ περιεχομένου τοϋ δέματος.

*

2. Πάσα δολία δήλωσις άξιας ανωτέρας τής πραγματικής αξίας τοΰ δέματος
συνεπάγεται τήν προβλεπομένην υπό της νομοθεσίας τής Χώρας καταγωγής
δικαστικήν δίωξιν.
3. Κατά τήν κατάθεσιν, πρέπει νά παραδίδεται δωρεάν άπόδειξις, εις πάντας
τους αποστολείς δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας.
ΑΡΘΡΟΝ 29
Δέματα ελεύθερα τελών καΐ δικαιωμάτων
Ι. Δέμα ελεύθερον τελών καΐ δικαιωμάτων δέν δύναται νά γίνη δεκτόν, έκτος
εάν ό άποστολεύς άναλάβη νά πλήρωση οιονδήποτε ποσόν, τό οποίον τό γραφεΐον
άφίξεως, θά είχε τό δικαίωμα νά ζητήση άπό τόν παραλήπτην, ως καΐ τό τέλος
τής ατελούς παραδόσεως τό προβλεπόμενον έν άρθρω 15.
2. Τό γραφεΐον καταγωγής δύναται νά ζητήση τήν καταβολήν επαρκούς
εγγυήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

ΚΑΙΪΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

t

\
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 30
Γενικοί κανόνες παραδόσεως. Προθεσμίαι διαφυλάξεως.
1. Κατά γενικόν κανόνα, τά δέματα παραδίδονται εϊς τους παραλήπτας τό
ταχύτερον καΐ συμφώνως προς τάς έν τη Χώρα τοΟ προορισμού Ισχύουσας δια
τάξεις.
2. Παν δέμα τοϋ οποίου ή δφιξις έγνωστοποιήθη είς τόν παραλήπτην, παρα
μένει είς τήν οιάθεσιν τούτου επί 15 ημέρας ή τό πολύ επί Ι μήνα υπολογιζόμενου
άπό τής επομένης τής αποστολής τής ειδοποιήσεως. Ή προθεσμία αΟτη δύναται
εξαιρετικώς νά παραταθή έάν ot εσωτερικοί κανονισμοί τής "Υπηρεσίας τό επι
τρέπουν.
3. "Οσάκις τό είδοποιητήριον άφίξεως δέν κατέστη δυνατόν ν" αποστολή,
ή προθεσμία διαφυλάξεως είναι ή προβλεπομένη ύπό τών εσωτερικών κανονισμών
τής Χώρας προορισμού. Ή προθεσμία αϋτη, εφαρμοζόμενη καΐ είς τά δέματα
τά φέροντα διεύθυνσιν POSTE RESTANTE, δέν δύναται κατά γενικόν κανόνα,
νά ΰπερβαίνη τους πέντε μήνας διά τάς απομεμακρυσμένος Χώρας (έν τή έννοία
τοΰ άρθρου 107 τοΰ Κανονισμού τής Συμβάσεως) καΐ τρεις μήνας διά τάς λοιπός'.
Ή επιστροφή δέματος είς τό γραφεΐον καταγωγής, πρέπει νά λάβη χώραν εντός
προθεσμίας βραχυτέρας έάν ό άποστολεύς έζήτησε τοΟτο είς γλώσσαν γνωστήν
είς τήν Χώραν προορισμού.
4. ΑΙ προθεσμίαι διαφυλάξεως αϊ προβλεπόμενοι έν παραγράφοις 2 καΐ 3
εφαρμόζονται, είς περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής είς τά προς διανομήν δέματα
Οπό του νέου γραφείου προορισμού.

$
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ΑΡΘΡΟΝ 31
Παράδοσις εκτάκτου επιδόσεως

δεμάτων

Ι. Ή παράδοσις, δι' εϊδικοϋ μεταφορέως δέματος έκτακτου
(EXPRES) ή τοϋ ειδοποιητηρίου άφίξεως, έπιχειρήται άπαξ.

επιδόσεως

2. 'Εάν ή προσπάθεια (επιδόσεως) άποβή άκαρπος, το δέμα παύει να θεωρήται
ω ς εκτάκτου επιδόσεως (EXPRES).
ΑΡΘΡΟΝ 32
Μη παράδοσις εϊς τον παραλήπτην
•Ι. Μετά την λήψιν της ειδοποιήσεως περί μή π α ρ α δ ό σ ε ω ς της προβλεπομένης
εν άρθρω 27 παρ. 2 στοιχεία α' καΐ β' απόκειται είς τον αποστολέα ή εϊς τόν εν αύτη
άναφερόμενον τρίτον νά δώση τάς οδηγίας του αί όποΐαι δύνανται να είναι μόνον
αϊ ύπό τοϋ ρηθέντος άρθρου παρ. 2 στοιχείων γ ' έ ω ς θ' επιτρεπόμενοι και επιπρο
σθέτως μία εκ των ακολούθων :
(α) δ π ω ς εϊδοποιηθή άπαξ έτι ό παραλήπτης.
(β) δ π ω ς διορθωθή ή συμπληρωθη ή διεύθυνσις.
(γ) εάν πρόκειται περί δέματος έπι αντικαταβολή :
Ιον : " Ο π ω ς παραδοθη εις π ρ ό σ ω π ο ν έτερον ή ό παραλήπτης έναντι
πληρωμής τοϋ σημειουμένου ποσού αντικαταβολής.
2ον : "Οπως παραδοθη εϊς τόν άρχικόν ή έτερον παραλήπτην δνευ είσπρά
ξεως τοϋ ποσοΰ τής αντικαταβολής ή έναντι καταβολής π ο σ ο ΰ κ α τ ω 
τέρου τοϋ άρχικοϋ τοιούτου.
(δ) ό π ω ς παραδοθη το δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων είτε είς τόν
άρχικόν παραλήπτην, είτε είς έτερον παραλήπτην.
2. Έφ* δσον δεν έλαβεν οδηγίας παρά τοϋ άποστολέως ή τοϋ τρίτου, ή Υ π η ρ ε σ ί α
προορισμού δικαιούται νά π α ρ α δ ώ σ η τό δέμα είς τόν αρχικώς σημειούμενον
παραλήπτην, είτε, περιπτώσεως τυχούσης, εις έτερον παραλήπτην μεταγενεστέρως
σημειούμενον, είτε νά άποστείλη περαιτέρω τό δέμα εϊς νέαν διεύθυνσιν. Μετά
τήν λήψιν τών νέων οδηγιών, μόνον αύται είναι έγκυροι καΐ εκτελεστέοι. Αύται
δύνανται νά διαβιβάζωνται αεροπορικώς ή τηλεγραφικώς έάν ό άποστολεύς ή
ό τρίτος κάτάβάλη τό άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν τέλος ή τηλεγραφικόν
τοιούτον.
3. Ό σ ά κ ι ς είδοποίησις μή π α ρ α δ ό σ ε ω ς διαβιβασθή είς τόν αποστολέα αερο
π ο ρ ι κ ώ ς συμφώνως π ρ ο ς τάς οδηγίας του, ή Υ π η ρ ε σ ί α καταγωγής είσπράττει
κατά τήν έπίδοσιν τής ειδοποιήσεως, τό τέλος τό άφορων τήν άεροπρρικήν διαβί
βασιν. Ή αποστολή τών οδηγιών τών προβλεπομένων εϊς τήν παρ. Ι συνεπάγεται
τήν καταβολήν, είτε παρά τοϋ άποστολέως είτε παρά τοϋ τρίτου, τοϋ έν άρθρω 18
στοιχεΐον γ ' προβλεπομένου τέλους. "Οταν ή εϊδοποίησις άφορα πλείονα δέματα
κατατεθέντα σ υ γ χ ρ ό ν ω ς είς τό ίδιον γραφεΐον ύπό τοϋ ιδίου άποστολέως και
απευθυνόμενα εϊς τόν ίδιον παραλήπτην τό τέλος τοϋτο είσπράττεται άπαξ μόνον.
ΑΡΘΡΟΝ 33
'Επιστροφή είς τήν καταγωγήν τ ώ ν μή παραδοθέντων δεμάτων
Ι. Πάν δέμα τό όποιον δέν κατέστη δυνατόν νά παραδοθη επιστρέφεται είς
τό γραφεΐον καταγωγής :
(α) αμέσως έάν :
Ιον : Ό άποστολεύς έζήτησε τούτο κατ* έφαρμογήν τοϋ άρθρου 27 παρ. 2
στοιχεΐον γ'.
2ον : Ό άποστολεύς (ή ό τρίτος ω ς έν άρθρω 27 παρ. 2 στοιχεΐον β'
προβλέπεται) διετύπωσεν αΐτησιν μή έπιτρεπομένην.

838
3ov : Ό άιτοστολεύς η ό τρίτος αρνείται νά εξόφληση το ύπό του άρθρου 32
παρ. 3 έπιτρεπόμενον τέλος.
4ον : Αϊ όδηγίαι τοΰ άποστολέως ή τόΰ τρίτου δέν έττέτυχον τό έπιθυμητόν
αποτέλεσμα, εϊτε αϊ όδηγίαι αύται εδόθησαν κατά την κατάθεσιν η
μετά τήν λήψιν της ειδοποιήσεως περί μή παραδόσεως.
(β) αμέσως μετά τήν παρέλευσιν :
Ιον : Της προθεσμίας της ενδεχομένης καθορισθείσης ύπό τοΰ ά π ο σ τ ο 
λέως κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 27 παρ. 2 στοιχεΐον δ'.
2ον. Των προθεσμιών διαφυλάξεως τ ω ν προβλεπομένων εν άρθρω 30 εάν
ό άποστολεύς δέν συνεμορφώθη ττρός τό άρθρον 27.
3ον. : Προθεσμίας 2 μηνών υπολογιζόμενης άπό της αποστολής τής
ειδοποιήσεως περί μή π α ρ α δ ό σ ε ω ς , εάν τό γραφεΐον τό όποιον
συνέταξε ταύτην δέν έ'λαβεν επαρκείς οδηγίας του άποστολέως ή
του τρίτου ή . ε ά ν αί όδηγίαι αύται, δέν περιήλθον ε'ις τό γραφεΐον
τοϋτο. Ή προθεσμία αϋτη παρατείνεται εις τεσσάρας μήνας εις τάς
μεταξύ απομεμακρυσμένων Χ ω ρ ώ ν σχέσεις.
2. 'Εν τ ω μέτρω τοΰ δυνατού, τό δέμα επιστρέφεται διά τής Ιδίας ό δ ρ ΰ , τ ή ν
οποίαν ήκολούθησε κατά τήν άποστολήν. Έ ν τούτοις άεροπορικόν δέμα δέν
επιστρέφεται αεροπορικώς εκτός εάν ό άποστολεύς εχη έγγυηθή τήν πληρωμήν
τ ώ ν κομίστρων τής αεροπορικής μεταφοράς.
3. Πάν δέμα έπιστρεφόμενον εϊς τήν κατάγωγήν κατ' έφαρμογήν τοΰ παρόντος
άρθρου υπόκειται:
(α) Εϊς τά τέλη τά όποια συνεπάγεται ή νέα διαβίβασις μέχρι τοΰ γραφείου
καταγωγής.
(β) Εις τά τέλη και δικαιώματα τά μή ακυρωθέντα διά τά όποια ή Υ π η ρ ε σ ί α
προορισμού παραμένει ακάλυπτος κατά τήν έπιστροφήν εις τήν κατάγωγήν.
4. Τά τέλη και δικαιώματα ταϋτα εισπράττονται παρά τοΰ άποστολέως.

■'"'

ΑΡΘΡΟΝ 34
"Εγκατάλειψις ύπό τόΰ άποστολέως δέματος μή παραδοθέντος

'Εάν ό άποστολεύς εγκατάλειψη δέμα, τό όποιον δέν κατέστη δυνατόν νά παρα
δοθή ε'ις τ ο ν παραλήπτην, διαχειρίζεται τοϋτο ή Υπηρεσία προορισμού σ υ μ φ ώ ν ω ς
π ρ ο ς τήν Ιδίαν αυτής νομοθεσίαν.
ΑΡΘΡΟΝ 35
Άνάληψις εξόδων παρά τόΰ άποστολέως δέματος μή παραδοθέντος
Ι. Ό άποστολεύς δέματος μή παραδοθέντος
π λ ή ρ ω σ η τά έξοδα μεταφοράς ή άλλα διά τά όποια
λ ό γ ω τής μή παραδόσεως, έστω και αν τό δέμα
στράφη.
2. Τό γραφεΐον καταθέσεως δύναται; πάντοτε
είσπράττη έγγύησιν π ρ ο ς κάλυψιν τ ώ ν εξόδων

ε'ις τον παραλήπτην οφείλει νά
αί Ύπηρεσίαι μένουν ακάλυπτοι,
έγκατελείφθη, έπωλήθη ή κατε
οσάκις παρίσταται ανάγκη, νά
τούτων.

ΜΕΡΟΣ II
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΑΡΘΡΟΝ 36
Περαιτέρω αποστολή λόγω αλλαγής διαμονής τού παραλήπτου
ή λόγω τροποποιήσεως διευθύνσεως
Ι. Ή περαιτέρω αποστολή συνεπεία αλλαγής διαμονής τού παραλήπτου ή
συνεπεία τροποποιήσεως διευθύνσεως ενεργούμενης κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 42
δύναται νά λαβή χώραν είτε εις τό έσωτερικόν τής Χώρας προορισμού είτε εκτός
της Χ ώ ρ α ς ταύτης. , ■
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2. Ή περαιτέρω αποστολή είς το έσωτερικόν της Χώρας προορισμού δύναται
νά ένεργηθή είτε τη αιτήσει τοϋ άποστολέως, είτε τη αιτήσει τοϋ παραλήπτου
ή οίκοθεν εάν ό εσωτερικός κανονισμός της Χώρας ταύτης το επιτρέπει.
3. "Η περαιτέρω αποστολή εκτός της Χώρας προορισμού δεν δύναται νά
πραγματοποιηθή παρά μόνον τη αιτήσει τοϋ άποστολέως ή τοϋ παραλήπτου. Έν
τη περιπτώσει ταύτη το δέμα πρέπει ν' ανταποκρίνεται είς τους απαιτουμένους
δια τήν νέαν διαβίβασιν όρους.
4. Ή περαιτέρω αποστολή ύπό τους ώς άνω αναφερομένους όρους δύναται
ομοίως νά λάβη χώραν αεροπορικώς εάν τοϋτο ζητηθή ύπό τοϋ άποστολέως ή
υπό τοϋ παραλήπτου, ύπό τον όρον όπως παρασχεθή έγγύησις διά τήν καταβολή ν
των σχετικών προς τήν νέαν διαβίβασιν, αναλογούντων προσθέτων αεροπορικών
τελών.
5. Ό άποστολεύς δύναται ν' απαγόρευση πάσαν περαιτέρω άποστολήν.
6. Διά τήν πρώτην περαιτέρω άποστολήν ή διά πάσαν ένδεχομένην μεταγενε
στέραν περαιτέρω άποστολήν εκάστου δέματος, δύνανται νά εισπραχθούν :
(α) Τά διά τήν περαιτέρω άποστολήν επιτρεπόμενα ύπό τοϋ εσωτερικού
κανονισμού τής ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας τέλη, είς τήν περίπτωσιν
περαιτέρω αποστολής είς το έσωτερικόν τής Χώρας προορισμού.
(β) Τά τέλη τά όποια συνεπάγεται ή νέαδιαβίβασις είς τήν περίπτωσιν/περαιτέρω
αποστολής έκτος τής Χώρας προορισμού,
(γ) Τά τέλη και δικαιώματα τών οποίων τήν άκύρωσιν δεν δέχονται αί προη
γούμενοι Ύπηρεσίαι προορισμού.
7. Τά τέλη και δικαιώματα τά αναφερόμενα έν παρ. 6 εισπράττονται παρά τοϋ
παραλήπτου.
ΑΡΘΡΟΝ 37
Δέματα περιελθόντα με έσφαλμένην διεύθυνσιν και προς
περαιτέρω άποστολήν
Ι. Πάν δέμα περιελθόν με έσφαλμένην διεύθυνσιν λόγω σφάλματος καταλο
γιστέον είς τόν αποστολέα ή είς τήν άποστέλλουσαν Ύπηρεσίαν, προωθείται
περαιτέρω εϊς τόν αληθή αύτοϋ προορισμόν διά τής συντομωτέρας όδοΰ τής
χρησιμοποιούμενης ύπό της 'Υπηρεσίας είς τήν οποίαν έχει περιέλθει το δέμα.
2. Πάν άεροπορικόν δέμα περιελθόν με έσφαλμένην διεύθυνσιν πρέπει υποχρεω
τικώς ν* αποστέλλεται περαιτέρω αεροπορικώς.
3. Πάν δέμα περαιτέρω άποστελλόμενον κατ' έφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου
υπόκειται είς τά τέλη άτινα συνεπάγεται ή μεταφορά είς τόν αληθή προορισμόν του
και είς τά τέλη και δικαιώματα τά αναφερόμενα έν άρθρω 36 παρ. 6 στοιχεΐον γ'.
4. Πάντα τά τέλη και δικαιώματα αναλαμβάνονται έκ τής 'Υπηρεσίας εϊς τήν
οποίαν ανήκει το άνταλλακτήριον γραφεΐον το όποιον διεβίβασε το δέμα με τήν
έσφαλμένην διεύθυνσιν. Ή 'Υπηρεσία αϋτη τά εισπράττει, περιπτώσεως τυχούσης,
παρά τοϋ άποστολέως.
ΑΡΘΡΟΝ 38
"Επιστροφή είς τόν τόπον καταγωγής τών έκ παραδρομής γενομένων
δεκτών δεμάτων
Ι. Πάν δέμα γενόμενον δεκτόν έκ παραδρομής καί έπιστρεφόμενον είς τόν
τόπον καταγωγής υπόκειται είς τά τέλη καί δικαιώματα τά προβλεπόμενα έν άρθρω
33 παρ. 3.
2. 'Εάν τά αναλογούντα μερίδια καί μερίδια τελών τά όποια παρεχωρήθησαν
είς τήν Ύπηρεσίαν ήτις επιστρέφει το δέμα είναι ανεπαρκή διά τήν κάλυψιν αυτών
τών τελών καί δικαιωμάτων, τά υπόλοιπα οφειλόμενα έξοδα εισπράττονται παρά
τής υπευθύνου διά τό σφάλμα "Υπηρεσίας, εάν τό δέμα έγένετο δεκτόν έκ παραδρο
μής λόγω σφάλματος καταλογιστέου είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν καί παρά
του άποστολέως, έάν έγένετο δεκτόν λόγω σφάλματος τοΰ τελευταίου τούτου ή
έάν έμπίπτη είς μίαν τών απαγορεύσεων τών προβλεπομένων έν άρθρω 14.
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3. *Εν εναντία περιπτώσει,'ή "Υπηρεσία ήτις επιστρέφει το δέμα αποδίδει είς
την πρώτην Ύπηρεσίαν τήν έπιφορτισμένην διά τήν έπαναπροώθησιν είς το γρα
φεΐον καταγωγής τά έπί πλέον πιστωθέντα αύτη αναλογούντα μερίδια και μερίδια
τελών.

*

ΑΡΘΡΟΝ 39
'Επιστροφή είς τον τόπον καταγωγής λόγω αναστολής λειτουργίας
'Υπηρεσίας
Ή επιστροφή δέματος είς τόν τόπον καταγωγής λόγω αναστολής λειτουργίας
υπηρεσίας είναι ατελής. Τά διά τήν άποστολήν εισπραχθέντα μερίδια μεταφοράς
καί μή άποδοθέντα επιστρέφονται είς τόν αποστολέα.

*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .
ΑΡΘΡΟΝ 40
Παράβασις παρά τίνος 'Υπηρεσίας τών δοθεισών οδηγιών
"Οταν ή Υπηρεσία προορισμού, ή ή ενδιάμεσος 'Υπηρεσία δέν έτήρησε τάς οδη
γίας τάς δοθείσας είτε κατά τήν κατάθεσιν είτε μεταγενεστέρως υποχρεούται νά
έπιβαρυνθή μέ τά μερίδια μεταφοράς (άφίξεως καί επιστροφής) και τά τυχόν λοιπά
τέλη ή δικαιώματα ατινα δεν ήκυρώθησαν. 'Εν τούτοις τά καταβληθέντα τέλη διά
τήν άποστολήν παραμένουν είς βάρος τοϋ άποστολέως αν ούτος, κατά τήν. κατά
θεσιν τοϋ δέματος ή μεταγενεστέρως έδήλωσεν δτι, είς περίπτωσιν μή παραδόσεως,
εγκαταλείπει ούτος τό δέμα ή έπιθυμή νά πωλήσουν αυτό.

#
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ΑΡΘΡΟΝ 41
Δέματα περιέχοντα αντικείμενα τών οποίων θεωρείται επικείμενη
ή φθορά ή ή άλλοίωσις
Τά εντός τοϋ δέματος περιεχόμενα αντικείμενα τών οποίων θεωρείται ώς επι
κείμενη ή άλλοίωσις ή ή φθορά, δύνανται αυτά μόνον νά πωληθούν αμέσως, και
καθ όδόν έτι, κατά τήν άποστολήν ή κατά τήν έπιστροφήν άνευ προειδοποιήσεως
καί άνευ δικαστικής διατυπώσεως, προς όφελος τοϋ δικαιούχου. 'Εάν, δι* οιον
δήποτε λόγον, ή πώλησις είναι αδύνατος, τά άλλοιωθέντα ή φθαρέντα αντικείμενα
καταστρέφονται.
ΑΡΘΡΟΝ 42
Άνάληψις, τροποποίησις ή διόρθωσις διευθύνσεως
. Ό άποστολεύς δέματος δύναται, ύπό τους έν άρθρω 26 τής Συμβάσεως καθο
ριζόμενους δρους, νά ζητήση τήν έπιστροφήν εϊς τόν τόπον καταγωγής ή τήν τρο
ποποίησιν τής διευθύνσεως αΰτοϋ, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι εγγυάται διά τήν πλη
ρωμήν τών άπαιτηθησομένων ποσών διά πάσαν νέαν διαβίβασιν δυνάμει τών
άρθρων 33 παρ. 3 και 36 παρ. 6. Διά τάς τηλεγραφικός αιτήσεις τροποποιήσεως
διευθύνσεως τών δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας, οφείλεται τέλος συστάσεως
έπι πλέον τοΰ τηλεγραφικού τοιούτου.
ΑΡΘΡΟΝ 43
Άναφοραί παραπόνων (REC LAMATIONS) καί αιτήσεις πληροφοριών
Ι. 'Εκάστη 'Υπηρεσία υποχρεούται νά δέχεται τάς αναφοράς παραπόνων και
τάς αιτήσεις πληροφοριών τάς άφορώσας πάν. δέμα κατατεθέν είς τάς υπηρεσίας
τών άλλων 'Υπηρεσιών.
2. Αί άναφοραί παραπόνων δέν γίνονται δεκταί παρά μόνον εντός, ετησίας προ
θεσμίας υπολογιζόμενης άπό τής επομένης τής καταθέσεως τοϋ δέματος.

^
Τ

841
3. Ai αιτήσεις πληροφοριών διαβιβαζόμεναι ύπό τίνος 'Υπηρεσίας γίνονται
αποδεκτοί και υποχρεωτικώς διεκπεραιοϋνται ύπό μόνον τον δρον νά περιέρχωνται
εις την ένδιαφερομένην Ύπηρεσίαν εντός προθεσμίας δέκα πέντε μηνών υπολογι
ζόμενων άπό της ημερομηνίας καταθέσεως τών δεμάτων. 'Εκάστη 'Υπηρεσία
υποχρεούται νά διεκπεραιώνη τάς αιτήσεις πληροφοριών εντός της συντομωτέρας
δυνατής προθεσμίας.
4. 'Εξαιρέσει της περιπτώσεως κατά τήν οποίαν ό άποστολεύς κατέβαλεν εξ
ολοκλήρου το εν άρθρω 18 στοιχεϊον Θ' προβλεπόμενον τέλος αποδείξεως παραλα
βής, πάσα αναφορά παραπόνων ή πάσα αίτησις πληροφοριών συνεπάγεται τήν
εΐσπραξιν «τέλους αναφοράς παραπόνων» είς τήν έν άρθρω 19 στοιχεϊον ια' όριζο
μένην τιμήν. Ai άναφοραΐ παραπόνων ή αιτήσεις πληροφοριών διαβιβάζονται υπό
τους έν άρθρω 35, παρ. 4 τής Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους.
5. 'Εάν ή αναφορά παραπόνων ή ή αίτησις πληροφοριών άφορα πλείονα δέματα
κατατεθέντα συγχρόνως εϊς το αυτό γραφεΐον ύπό τοϋ αύτοΰ άποστολέως διευ
θυνόμενα είς τον αυτόν παραλήπτην και διαβιβασθέντα διά τής αυτής όδοΰ, το τέλος
τούτο εισπράττεται άπαξ μόνον. Το τέλος τοϋτο επιστρέφεται εάν ή αναφορά
παραπόνων ή ή αίτησις πληροφοριών προεκλήθη εκ σφάλματος τής υπηρεσίας.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΘΡΟΝ 44
'Αρχή και έκτασις τής ευθύνης τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
Ι. Αι Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή
τήν βλάβην τών δεμάτων εξαιρέσει τών έν άρθρω 45 προβλεπομένων περιπτώ
σεων. Αύται φέρουν εύθύνην τόσον διά τά δέματα τά διαβιβαζόμενα άπερικαλύ
πτως δσον και δι° εκείνα τα όποια διαβιβάζονται είς κλειστάς άποστολάς.
2. Ό άποστολεύς δικαιούται κατ' αρχήν αναλόγου αποζημιώσεως προς τό
πραγματικόν ποσόν άπωλείας, παραβιάσεως ή βλάβης. Αι έμμεσοι βλάβαι ή τά μή
πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν λαμβάνονται ύπ* όψιν. Έν τούτοις, ή άποζημίωσις
αϋτη δεν δύναται έν ούδεμιά περιπτώσει νά ύπερβαίνη :
(α) διά τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, τό εϊς χρυσά φράγκα ποσόν τής
δηλωθείσης αξίας. Είς περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής ή επιστροφής
είς τον τόπον καταγωγής διά τής όδοΰ επιφανείας αεροπορικού μετά
δεδηλωμένης αξίας δέματος, ή ευθύνη περιορίζεται κατά τήν δευτέραν
αυτήν διαδρομήν, είς έκείνην ήτις εφαρμόζεται είς τά δέματα τά προωθού
μενα διά τής όδοΰ ταύτης.
(β) διά τά λοιπά δέματα τά κάτωθι ποσά :
10 φράγκα διά δέμα βάρους μέχρι Ι
χλγρ.
άνω τοϋ Ι 3 »
15
»
»
άνω τών 3 5 »
»
»
25
»
άνω τών 510 »
40
»
άνω τών 1015 »
55
»
»
»
»
άνω τών 1520 »
70
3. Ή άποζημίωσις υπολογίζεται έπι τη βάσει τής τρεχούσης τιμής, μετατρεπο
μένης εις χρυσά φράγκα, τών εμπορευμάτων τής αυτής φύσεως, είς τόν τόπον και
κατά τήν έποχήν καθ' ην τό δέμα έγένετο δεκτόν προς μεταφοράν. 'Ελλείψει τρε
χούσης τιμής, ή άποζημίωσις υπολογίζεται συμφώνως προς τήν συνήθη άξίαν τοϋ
εμπορεύματος άποτιμωμένου έπι τών αυτών βάσεων.
4. Οσάκις άποζημίωσις οφείλεται διά τήν άπώλειαν, τήν όλικήν παραβίασιν ή
τήν ολοσχερή βλάβην δέματος, ό άττοστολεύς δικαιούται, έπι πλέον, είς τήν άνά
ληψιν τών πληρωθέντων τελών εξαιρέσει τοϋ τέλους ασφαλίσεως. Τοΰτ* αυτό
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γίνεται και επί τ ώ ν τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν , τ ώ ν οποίων oi παραλήπται ή ρ ν ή 
θησαν την παραλαβήν, λ ό γ ω της κακής τ ω ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς , έάν αϋτη οφείλεται είς
την Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή ν Ύ π η ρ ε σ ί α ν και την κ α θ ί σ τ α ύπεύθυνον.
5. ' Ο σ ά κ ι ς ή απώλεια, ή ολοσχερής παραβίασις ή ή ολοσχερής βλάβη προέρ
χεται εκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας μή συνεπαγόμενης τήν πληρωμήν α π ο ζ η 
μ ι ώ σ ε ω ς , ό άποστολεύς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι νά άναλάβη δ χ ι μόνον τ"' α ν α λ ο γ ο ύ ν τ α χ ε ρ σ α ί α
και θαλάσσια μερίδια τ ε λ ώ ν ώς και τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά α ν α λ ο γ ο ύ ν τ α
εις τ ή ν μή πραγματοποιηθεΐσαν ύπό τοΰ δ έ μ α τ ο ς διαδρομήν, άλλ' επίσης και τ ά πάσης
φ ύ σ ε ω ς τέλη τ ά ά φ ο ρ ώ ν τ α προπληρωθεΐσαν καΐ μή παρασχεθεΐσαν ύπηρεσίαν.
6. Ή ά π ο ζ η μ ί ω σ ι ς καταβάλλεται είς τ ο ν παραλήπτη ν όταν ούτος απαιτεί τ α ύ τ η ν,
ε ϊ τ ε άφοΰ διετύπωσεν επιφυλάξεις κ α τ ά τήν παραλαβήν παραβιασθέντος ή βλα
βέντος δ έ μ α τ ο ς ε ί τ ε έάν ό άπόστολεύς παρητήθη υπέρ αύτοϋ τ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ο υ .
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 45
Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών

'Υπηρεσιών

Ι. Αϊ Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ο ί Ύ π η ρ ε σ ί α ι παύουν νά ε ί ν α ι υπεύθυνοι διά δέματα άτινα
παρέδωσαν είτε σ υ μ φ ώ ν ω ς προς τ ο υ ς δ ρ ο υ ς τ ο υ ς προβλεπόμενους ύπό τ ο υ ε σ ω 
τ ε ρ ι κ ο ύ τ ω ν κανονισμού διά τ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α της αυτής κατηγορίας, είτε σ υ μ φ ώ ν ω ς
προς τ ο υ ς εν άρθρω 12 παρ. 3 τ η ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς προβλεπόμενους δρους.
Πάντως
ή ευθύνη δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι :
(η)

(β)

" Ο τ α ν . επιτρέποντος τοΰ ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ , ό παραλήπτης ή, εν
περιπτώσει επιστροφής ε'ις τ ή ν κ α τ α γ ω γ ή ν , ό άποστολεύς δ ι α τ υ π ώ ν ε ι
επιφυλάξεις κατά τήν παραλαβήν παραβιασθέντος ή βλαβέντος δέματος.
" Ο τ α ν όπαραλήπτης ή εν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι επιστροφής είς τήν κ α τ α γ ω γ ή ν ό ά π ο 
σ τ ο λ ε ύ ς , παρά τήν κ α ν ο ν ι κ ώ ς δοθεΐσαν άπαλλαγήν ευθύνης, δηλοΐ αμέσως
εις τήν Ύ π η ρ ε σ ί α ν ήτις παρέδωσε έϊς αυτόν τ ο δέμα δ τ ι δ ι ε π ί σ τ ω σ ε ζ η 
μίαν καιπαρέχει τήν άπόδειξιν ό τ ι ή παράβίασις ή ή βλάβη δεν προεκλήθη
μετά τήν παράδοσιν.

2. Α ί Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά ! Ύ π η ρ ε σ ί α ι δεν ε ί ν α ι υ π ε ύ θ υ ν ο ι :
Ιον": Δ ι ά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην τ ώ ν δεμάτων :
(α) Έ ν περιπτώσει ανωτέρας βίας. Ή Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ή Υ π η ρ ε σ ί α είς τ ή ν
ύπηρεσίαν τ η ς οποίας ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε
χώραν πρέπει νά αποφαίνεται α ν α λ ό γ ω ς τής νομοθεσίας τής Χ ώ ρ α ς
τ η ς έάν ή απώλεια α ϋ τ η , ή παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται είς π ε ρ ι σ τ α 
τ ι κ ά σ υ ν ι σ τ ώ ν τ α περίπτωσιν ανωτέρας βίας. Τ ο ύ τ ο γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί τ α ι
είς τήν Ύ π η ρ ε σ ί α ν τ ή ς Χ ώ ρ α ς κ α τ α γ ω γ ή ς έάν ή τ ε λ ε υ τ α ί α αϋτη τ ο
ζ η τ ή σ η . Έ ν τ ο ύ τ ο ι ς , ή ευθύνη βαρύνει τήν Ύ π η ρ ε σ ί α ν της Χ ώ ρ α ς
αποστολής ήτις εδέχθη νά καλύπτη τ ο υ ς εξ ανωτέρας βίας κ ι ν δ ύ ν ο υ ς
(άρθρον 16 παρ. 2 σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν α).
(β) " Ο τ α ν , τής ευθύνης τ ω ν μή άποδειχθείσης άλλως, δεν δ ύ ν α ν τ α ι νά
καθορίσουν τήν τ ύ χ η ν τ ώ ν δεμάτων συνεπεία καταστροφής τ ώ ν
υπηρεσιακών σ τ ο ι χ ε ί ω ν οφειλομένης είς άνωτέραν βίαν.
(γ) " Ο τ α ν ή βλάβη προεκλήθη εκ λάθους ή εξ αμελείας τ ο ϋ άποστολέως ή
προέρχεται εκ τής φ ύ σ ε ω ς τ ο ΰ περιεχομένου τοΰ δέματος.
(Α) " Ο τ α ν πρόκειται περί δ ε μ ά τ ω ν τ ώ ν οποίων τ ο περιεχόμενον εμπίπτει
είς τάς έν άρθρω 24 σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν α', αριθμούς 2ον, 3ον, 5ον, 6ον και
7ον και σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν β' προβλεπόμενος απαγορεύσεις και εφ' δ σ ο ν τά
δέματα τ α ύ τ α κατεσχέθησαν ή κατεστράφησαν ύπό τής αρμοδίας
αρχής λ ό γ ω τ ο ΰ περιεχομένου τ ω ν .
ί::) " Ο τ α ν πρόκειται περί δ ε μ ά τ ω ν διά τ ά όποια έ γ έ ν ε τ ο δολία δ ή λ ω σ ι ς
αξίας ανωτέρας τ ή ς π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς αξίας τοΰ περιεχομένου .
(σιι
Ό τ α ν ό άποστολεύς ούδεμίαν διετύπωσεν διαμαρτυρίαν εντός τής
ύπό τοΰ άρθρου 43 παρ. 2 προβλεπομένης προθεσμίας.
(^ί Ό τ α ν πρόκειται περί δ ε μ ά τ ω ν προς α ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς πολέμου ή κ ρ α τ ο υ 
μένους.
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2ov: Διά τά δέματα τά κατασχεθέντα συμφώνως προς τήν έσωτερικήν νομο
θεσίαν της Χώρας προορισμού.
3. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην διά τον τύπον
τών τελωνειακών δηλώσεων : κατά ποίον τρόπον αύται θά συμπληρωθούν—και
διά τάς αποφάσεις τάς οποίας θά λάβουν αί τελωνειακά! ύπηρεσίαι κατά τον ελεγχον
τών δεμάτων τών υποκειμένων είς τελωνειακόν ελεγχον.
ΑΡΘΡΟΝ 46
Ευθύνη τοϋ άποστολέως
Ι. "Ο άποστολεύς δέματος είναι υπεύθυνος εντός τών αυτών ορίων, μέ αύτάς
ταύτας τάς Υπηρεσίας διά πάσας τάς ζημίας τάς προξενηθείσας είς τά άλλα ταχυ
δρομικά αντικείμενα λόγω αποστολής αντικειμένων μή γενομένων δεκτών προς
μεταφοράν ή' μή τηρήσεως τών δρων παραδοχής, υπό τον δρον δτι δέν έσημειώθη
οϋτε λάθος οΰτε αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών μεταφορέων.
2. Ή αποδοχή υπό τοϋ γραφείου καταθέσεως ενός τοιούτου δέματος δέν απαλ
λάσσει τής ευθύνης του τόν αποστολέα.
3. Περιπτώσεως τυχούσης, εναπόκειται είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής νά
στραφή κατά τοϋ άποστολέως.
ΑΡΘΡΟΝ 47
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών
Ι. Μέχρις αποδείξεως τοϋ εναντίου ή ευθύνη βαρύνει τήν Ταχυδρομικήν Ύπη
ρεσίαν ήτις παραλαβοϋσα τό δέμα ανεπιφυλάκτως καί κατέχουσα άπαντα τά κεκα
νονισμένα μέσα έρεύνης, ούτε τήν εϊς τόν παραλήπτην παράδοσιν, οϋτε αν ύπάρχη
περίπτωσις, τήν είς άλλην Ύπηρεσίαν κανονικήν διαβίβασιν δύναται νά άποδείξη.
2. Ενδιάμεσος τις ή παραλήπτρια Υπηρεσία είναι μέχρις αποδείξεως τοϋ
εναντίου καί ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παρ. 4, άπηλλαγμένη πάσης ευθύνης :
(α) δταν αϋτη έτήρησε τάς κανονιστικάς διατάξεις τάς σχετικός προς τόν
ελεγχον τών αποστολών καί τών δεμάτων καί προς τήν διαπίστωσιν
τών ανωμαλιών.
(β) δταν''.αϋτη δύναται ν' άποδείξη δτι δέν έλαβε τήν άναφοράν παραπόνων
ειμή μετά τήν καταστροφήν τών υπηρεσιακών στοιχείων τών σχετικών
προς τό άναζητούμενον δέμα, παρελθούσης τής ύπό τοϋ κανονισμού
προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. Ή έπιφύλαξις αϋτη δέν θίγει
τά συμφέροντα τοϋ αιτούντος.
3. "Οταν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν είς τήν ύπηρεσίαν
επιχειρήσεως αεροπορικών μεταφορών, ή Υπηρεσία τής Χώρας ήτις εισπράττει
τά κόμιστρα υποχρεούται δπως καταβάλη εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τήν
πληρωθεΐσαν είς τόν αποστολέα άποζημίωσιν.
4. 'Εάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν κατά τήν μεταφοράν,
χωρίς νά καθίσταται δυνατόν ν* άποοειχθή έπι τοϋ εδάφους ή είς τήν ύπηρεσίαν
ποίας Χώρας συνετελέσθη τό γεγονός αί έν λόγω Ύπηρεσίαι επωμίζονται τήν
ζημίαν κατά ίσα μέρη. Πάντως δταν πρόκειται περί συνήθους δέματος βλαβέντος
καί δταν τό ποσόν τής αποζημιώσεως δέν ύπερβαίνη τ ά 25 φράγκα, τό ποσόν
τούτο αναλαμβάνεται, είς ίσα μέρη, ύπό τών Υπηρεσιών καταγωγής καί προο
ρισμού, αποκλειομένων τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. *Εάν ή παραβίασις ή ή
βλάβη διεπιστώθη έν τη Χώρα προορισμοϋ ή έν περιπτώσει επιστροφής εις τόν
αποστολέα, είς τήν Χώραν καταγωγής, ή Υπηρεσία τής Χώρας ταύτης αναλαμβάνει
ν' άποδείξη :
(α) δτι, οϋτε ή συσκευασία, οϋτε ή σφράγισις τοϋ δέματος έφερον εμφανή
ίχνη παραβιάσεως ή βλάβης.
(β) δτι, είς τήν περίπτωσιν δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας, τό βάρος τό
διαπιστωθέν κατά τήν κατάθεσιν δέν μετεβλήθη.
(γ) δτι, διά τά δέματα τά μεταφερόμενα διά κλειστών κιβωτίων, ταΰτα ήσαν
άθικτα ως καί ή σφράγισις αυτών.
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'Οσάκις παρομοία άπόδειξις έγένετο ύττό της Υπηρεσίας προορισμού ή περι
πτώσεως τυχούσης ύπό της 'Υπηρεσίας καταγωγής, ουδεμία τών λοιπών ενδιαφε
ρομένων "Υπηρεσιών δύναται ν* άποσύρη τήν εύθύνην της, επικαλούμενη το γεγονός
ότι αϋτη παρέδωσε το δέμα χωρίς ή επομένη Υπηρεσία νά διατύπωση αντιρρήσεις.
5. ΕΙς τήν περίπτωσιν αντικειμένων (δεμάτων) διαβιβαζομένων συνολικώς
κατ* έφαρμογήν του άρθρου 51 παραγρ. 2 και 3 ουδεμία τών ενδιαφερομένων
Υπηρεσιών δύναται έπι σκοπώ δπως άποσείση τήν εύθύνην της, νά έπικαλεσθή
το γεγονός δτι ό αριθμός τών ευρεθέντων εντός της αποστολής δεμάτων διαφέρει
εκείνου δστις αναγράφεται επί του φύλλου πορείας.
6. Πάντοτε είς τήν περίπτωσιν τής συνολικής διαβιβάσεως, αί ενδιαφερόμενοι
"Υπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοηθούν δπως ή ευθύνη καταμερίζεται έν περιπτώσει
άπωλείας, παραβιάσεως ή βλάβης μερικών κατηγοριών δεμάτων καθοριζομένων
διά κοινής συμφωνίας.
7. Ώ ς προς τά μετά δεδηλωμένης άξιας δέματα, ή ευθύνη 'Υπηρεσίας τινός
έναντι τών λοιπών 'Υπηρεσιών, έν ούδεμιά περιπτώσει υπερβαίνει το άνώτατον
δριον δηλώσεως αξίας τήν οποίαν αϋτη έχει άποδεχθή.
8. "Οταν δέμα τι άπωλέσθη, παρεβιάσθη ή υπέστη βλάβην ύπό συνθήκας
ανωτέρας βίας, ή Ταχυδρομική "Υπηρεσία έπί τοϋ εδάφους ή είς τήν Ύπηρεσίαν
τής οποίας ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν δεν ευθύνεται εκ τούτου
έναντι τής Υπηρεσίας καταγωγής, είμή μόνον έάν αί δύο Υπηρεσίαι αναλαμβάνουν
τους κινδύνους τους προερχομένους εκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας.
9. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα, τών οποίων ή άκύρωσις δεν κατέστη
δυνατή, βαρύνουν τάς υπευθύνους διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην
Υπηρεσίας.
10. "Η Υπηρεσία ή οποία ενήργησε τήν πληρωμή ν τής αποζημιώσεως υποκα
θίσταται, μέχρι συμπληρώσεως τοϋ ποσού τής αποζημιώσεως ταύτης, εϊς τά
δικαιώματα τοΰ λαβόντος ταύτην προσώπου, διά πάσαν τυχόν άξίωσιν είτε κατά
τοΰ παραλήπτου, είτε κατά τοΰ άποστολέως είτε κατά τρίτων.
ΑΡΘΡΟΝ 48
Πληρωμή τής αποζημιώσεως
Ι. Υ π ό τήν έπιφύλαξιν τού δικαιώματος αναγωγής κατά τής υπευθύνου Υπη
ρεσίας, ή ύποχρέωσις πληρωμής τής αποζημιώσεως καΐ επιστροφής τών τελών
καί δικαιωμάτων βαρύνει είτε τήν Υπηρεσίαν καταγωγής είτε τήν Υπηρεσίαν
προορισμού είς τήν περίπτωσιν τήν προβλεπομένην έν αρθρω 44 παρ. 6.
2. Ή πληρωμή αϋτη πρέπει νά ένεργήται κατά το δυνατόν ταχύτερον και το
άργότερον εντός προθεσμίας εξ μηνών υπολογιζόμενης άπό τής επομένης τής
ημέρας καταθέσεως τής αναφοράς παραπόνων.
3. "Οταν ή Υπηρεσία τήν οποίαν βαρύνει ή πληρωμή δεν δέχεται ν' άναλάβη
τους εξ ανωτέρας βίας προερχομένους κινδύνους και δταν έκπνευσάσης τής ύπό
τής παραγρ. 2 προβλεπομένης προθεσμίας, δέν έχει εισέτι διευκρινισθή έάν ή
απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται είς άνωτέραν βίαν, δύναται αϋτη εξαιρε
τικώς, ν* άναβάλη τον διακανονισμόν τής αποζημιώσεως πέραν τής προθεσμίας
ταύτης.
4. Ή Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως τής περιπτώσεως,
εξουσιοδοτείται ν' άποζημιώνη τον δικαιουχον διά λογαριασμόν εκείνης, έκ τών
λοιπών μετασχουσών τής μεταφοράς Υπηρεσιών, ήτις κανονικώς όχληθεΐσα,
άφήκε νά παρέλθουν πέντε μήνες χωρίς νά δώση λύσιν είς τήν ύπόθεσιν ή χωρίς
νά φέρη είς γνώσιν τής Υπηρεσίας καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως τής περι
πτώσεως, δτι ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη ώφείλετο είς άνωτέραν βίαν.
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ΑΡΘΡΟΝ 49
"Απόδοσις της αποζημιώσεως είς την Ύττηρεσίαν ήτις
ενήργησε την πληρωμήν
Ι. Ή υπεύθυνος 'Υπηρεσία ή εκείνη δια λογαριασμόν της οποίας ή πληρωμή
έγένετο συμφώνως τω αρθρω 47 υποχρεούται νά καταβάλη είς τήν Ύπηρεσίαν
ήτις ενήργησε την πληρωμήν, δυνάμει τοϋ άρθρου 48 και ή οποία αποκαλείται
«πληρώσασα Υπηρεσία», το ποσόν της αποζημιώσεως το πραγματικώς πληρωθέν
είς τον δικαιοϋχον. Ή πληρωμή αϋτη πρέπει νά λάβη χώραν εντός προθεσμίας
τεσσάρων μηνών υπολογιζόμενων άπό της αποστολής τής γνωστοποιήσεως της
πληρωμής.
2. "Εάν ή άποζημίωσις πρέπει νά βαρύνη πλείονας "Υπηρεσίας συμφώνως
τω άρθρω 47 το σύνολον τής οφειλομένης αποζημιώσεως πρέπει νά καταβληθή
είς τήν πληρώσασαν Ύπηρεσίαν, εντός τής εν παρ. Ι μνημονευομένης προθεσμίας,
υπό τής πρώτης 'Υπηρεσίας, ήτις παραλαβοΟσα δεόντως τό άναζητούμενον δέμα,
δεν δύναται ν' άποδείξη τήν κανονικήν του διαβίβασιν, είς τήν άνταποκρινομένην
Ύπηρεσίαν. 'Απόκειται είς τήν Ύπηρεσίαν αυτήν νά άναλάβη παρά των άλλων
υπευθύνων Υπηρεσιών, τό, εν τή αποζημιώσει τοϋ δικαιούχου, πιθανόν μερίδιον
έκαστης τούτων.
3. Ή πληρωμή εις τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν ενεργείται συμφώνως προς τους
κανόνας πληρωμής τους προβλεπόμενους εν αρθρω 13 τής Συμβάσεως.
4. "Οταν ή ευθύνη άναγνωρισθή, ώς και κατά τήν εν αρθρω 48 παρ. 4 προβλε
πομένη ν περίπτωσιν, τό ποσόν τής αποζημιώσεως δύναται ομοίως ν* αναλαμβάνεται
οίκοθεν, παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας, διά λογαριασμού είτε άπ* ευθείας, είτε
μέσω τής πρώτης ενδιαμέσου Υπηρεσίας, ήτις πιστοϋται καΐ αυτή παρά τή επομένη
Υπηρεσία, τής διαδικασίας επαναλαμβανόμενης μέχρις δτου τό πληρωθέν ποσόν
άχθη εις χρέωσιν τής υπευθύνου Υπηρεσίας. Περιπτώσεως τυχούσης, τηρούνται
αί διατάξεις τοϋ Κανονισμοί) αί σχετικαί προς τήν σύνταξιν των λογαριασμών.
5. Ή πληρώσασα Υπηρεσία δέν δύναται νά ζητήση τήν καταβολήν τής αποζη
μιώσεως παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας ειμή μόνον εντός προθεσμίας ενός έτους
υπολογιζόμενου είτε άπό της ημέρας αποστολής τής γνωστοποιήσεως τής πληρωμής,
είτε εάν ύπάρχη περίπτωσις άπό τής ημέρας τής εκπνοής τής προθεσμίας τής έν
αρθρω 48 παρ. 4 προβλεπομένης.
6. "Η Υπηρεσία τής οποίας ή ευθύνη απεδείχθη προσηκόντως καΐ ήτις αρχικώς
απέκρουσε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως πρέπει ν' άναλάβη είς βάρος της
δλας τάς προσθέτους δαπανάς τάς προκύπτουσας έκ τής αδικαιολογήτου καθυστε
ρήσεως τής πληρωμής.
ΑΡΘΡΟΝ 50
'Ενδεχομένη άνάληψις τοϋ ποσοϋ τής αποζημιώσεως παρά τοϋ
άποστολέως ή παραλήπτου
Ι. "Εάν μετά τήν καταβολήν τής αποζημιώσεως, δέμα ή μέρος τοϋ δέματος
θεωρηθέντος πρότερον ώς απολεσθέντος άνευρεθή, ό παραλήπτης καΐ ό άποστολεύς,
είδοποιοϋνται περί τούτου. Ό τελευταίος ούτος ή κατ* έφαρμογήν τοϋ ΰρθρου 44
παρ. 6 ό παραλήπτης πληροφορείται προσέτι δτι δύναται νά παραλαβή τό δέμα
εντός περιόδου τριών μηνών, επιστρέφων τό ποσόν τής ληφθείσης αποζημιώσεως.
"Εάν, εντός τής προθεσμίας ταύτης, ό άποστολεύς ή, περιπτώσεως τυχούσης δ
παραλήπτης, δέν αναζήτηση τό δέμα, τό αυτό διάβημα γίνεται προς τόν παραλήπτην
ή τόν αποστολέα, αναλόγως τής περιπτώσεως.
2. "Εάν ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης παραλαβή τό δέμα ή τό άνευρεθέν μέρος
τοϋ δέματος τούτου Εναντι καταβολής τοϋ ποσοϋ τής αποζημιώσεως, τό ποσόν
τοΰτο επιστρέφεται είς τήν Υπηρεσίαν ή, έάν συντρέχη περίπτωσις, είς τάς υπηρε
σίας αϊ όποΐαι έπωμίσθησαν την ζημίαν.
3. Έάν 6 άποστολεύς καΐ ό παραλήπτης άρνοϋνται νά παραλάβουν τό δέμα,
τό τελευταϊον τοϋτο περιέρχεται είς τήν κυριότητα τής Υπηρεσίας ή έάν συντρέχη
περίπτωσις των Υπηρεσιών α! όποΐαι έπωμίσθησαν την ζημίαν.
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4. "Οταν ή άττόδειξις της παραδόσεως προσκομίζεται μετά τήν προθεσμίαν
τών πέντε μηνών την προβλεπομένην έν δρθρω 48 παρ. 4 ή καταβληθείσα άποζη
μίωσις παραμένει είς βάρος της ενδιαμέσου Υπηρεσίας ή της τοιαύτης προορισμού
έάν τό πληρωθέν ποσόν δέν δύναται, δι" οίονδήποτε λόγον, νά είσπραχθή παρά
τοϋ άποστολέως.
5. Έάν μεταγενεστέρως άνευρεθή δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας του οποίου
τό περιεχόμενον αναγνωρίζεται ώς 2χον άξίαν κατωτέραν τοΟ ποσού τής πληρω
θείσης αποζημιώσεως, δ άποστολεύς πρέπει νά άποδώση τό ποσόν αυτής τής
αποζημιώσεως έναντι παραδόσεως τοΰ μετά δεδηλωμένης αξίας δέματος, χωρίς
δμως καΐ νά απαλλάσσεται τών συνεπειών τών άπορρεουσών έκ τής ψευδούς
δηλώσεως τής αξίας τών προβλεπομένων υπό τοΟ άρθρου 28 παρ. 2.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 51
Γενική αρχή
Ι. Ή άπόδοσις τών τελών είς τάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας ενεργείται,
κατ* αρχήν, κατά δέμα.
2. Έν τούτοις, έν περιπτώσει διαβιβάσεως δι* άπ* ευθείας αποστολών, ή
"Υπηρεσία καταγωγής δύναται νά συμφωνήση μέ τήν Ύπηρεσίαν προορισμού
κα\ ενδεχομένως μέ τάς ενδιαμέσους 'Υπηρεσίας, διά τήν άπόδοσιν τών αναλο
γούντων χερσαίων καί θαλασσίων μεριδίων τελών συνολικώς κατά κατηγορίαν
βάρους, ενεργούμενης τής αποδόσεως τών άλλων τελών κατά δέμα.
3. Πάντοτε έν περιπτώσει διαβιβάσεως δι* απευθείας αποστολών, ή 'Υπηρεσία
καταγωγής δύναται νά συμφωνήση μέ τήν Ύπηρεσίαν προορισμού και ενδεχομένως
μέ τάς ενδιαμέσους 'Υπηρεσίας, δπως τάς πιστώνη διά ποσών υπολογιζόμενων
κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους τών αποστολών καί αντιστοιχούντων
εΐτε εις αυτά καί μόνον τά αναλογούντα χερσαία καί θαλάσσια μερίδια μέ κατά δέμα
άπόδοσιν τών άλλων τελών είτε είς τό σύνολον τών είς αύτάς ανηκόντων δικαιω
μάτων.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 52
Εφαρμογή τής Συμβάσεως
Ή Σύμβασις εφαρμόζεται, περιπτώσεως τυχούσης, κατ* άναλογίαν, έπί παντός
δ,τι δέν ρυθμίζεται είδικώς διά τής παρούσης Συμφωνίας.
ΑΡΘΡΟΝ 53
"Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παροΰσαν
Συμφωνίαν καί τόν Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής
Ι. "Ινα καταστούν εκτελεστέοι, αϊ υποβαλλόμενοι είς τά Συνέδρια προτάσεις
αί σχετικοί μέ τήν παροΰσαν Συμφωνίαν καί τόν Κανονισμόν της πρέπει νά έγκρί
νωνται ύπό τής πλειοψηφίας τών παρόντων καί ψηφιζόντων Χωρώνμελών at
όποΤαι είναι μέλη τής Συμφωνίας. Τό ήμισυ αυτών τών Χωρώνμελών τών
άντιπροσωπευομένων εϊς τό Συνέδριον πρέπει νά παρίσταται κατά τήν ψηφοφορίαν.
2. Διά νά καταστούν εκτελεστέοι, α'ι προτάσεις αί υποβαλλόμενοι μεταξύ δύο
Συνεδρίων καί σχετικοί προς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν καί είς τόν Κανονισμόν της
πρέπει νά συγκεντρώνουν :
(α) Τήν παμψηφίαν μεν, έάν αύται έχουν ώς άντικείμενον εΐτε τήν προσθήκην
νέων διατάξεων, εΐτε τήν ούσιαστικήν τροποποίησιν άρθρων τής παρούσης
Συμφωνίας, τοϋ τελικού πρωτοκόλλου αυτής ή τοΰ τελικού άρθρου του
Κανονισμού αυτής.
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(β) Τά δύο τρίτα τών ψήφων, έάν αύται έχουν ώς άντικείμενον τήν ούσιαστικήν
τροττοποίησιν τοϋ Κανονισμού, εξαιρέσει τοΰ τελικοΰ άρθρου και τοΰ
τελικοΰ του πρωτοκόλλου.
(γ) Τήν απόλυτον πλειοψηφίαν, έάν έχουν ώς άντικείμενον :
Ιον : Τήν έρμηνείαν τών διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας, τοΰ τελικοΰ
της Πρωτοκόλλου καί τοΰ Κανονισμού της συμπεριλαμβανομένου
του τελικοΰ πρωτοκόλλου αύτοϋ τοΰ τελευταίου πλην της περιπτώσεως
διενέξεως ύποβλητέας εις τήν διαιτησίαν τήν προβλεπομένην έν
άρθρω 32 τοΰ Καταστατικού.
2ον : Συντακτικής φύσεως τροποποιήσεις έπενεκτέας ε'ις τάς έν αριθμώ Ι
αναφερόμενος Πράξεις.
3. "Οταν μία Χώραμέλος της 'Ενώσεως έκφράζη, έκτος τών Συνεδρίων τήν
έπιθυμίαν νά προσχώρηση είς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν ζητούσα τό προνόμιον νά
είσπράττη έκτακτα αναλογούντα μερίδια αποστολής καί άφίξεως εϊς τιμήν άνωτέραν
τής ύπό τοΰ άρθρου 12 επιτρεπομένης, τό Διεθνές Γραφεΐον υποβάλλει τήν αΐτησιν
είς πάσας τάς ύπογραψάσας τήν Συμφωνίαν Χώραςμέλη. Έάν εντός προθεσμίας
εξ μηνών, πλέον τοΰ ενός τρίτου τών Χωρώνμελών τούτων δέν κηρυχθούν
εναντίον αυτής τής αιτήσεως, ή αίτησις αϋτη θεωρείται ώς αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟΝ 54
Δέματα προορισμού ή προελεύσεως έκ Χωρών μή μετεχουσών
τής Συμφωνίας
Ι. Αϊ Ύπηρεσίαι τών μετεχουσών είς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν Χωρών, αΐτινες
ανταλλάσσουν δέματα με τάς "Υπηρεσίας Χωρών μή μετεχουσών, επιτρέπουν
εφ' δσον δέν υπάρχει άντίρρησις αυτών τών τελευταίων, εϊς τάς Υπηρεσίας δλων
τών Χωρών τών μετεχουσών της Συμφωνίας δπως επωφελούνται τών σχέσεων
τούτων.
2. Διά τήν διαμετακόμισιν, μέσω τών χερσαίων, θαλασσίων καί αεροπορικών
υπηρεσιών τών Χωρών, τών μετεχουσών εις τήν Συμφωνίαν, τά δέματα προορι
σμού ή προελεύσεως έκ Χώρας μή μετεχούσης, έξομοιοΰνται, δσον άφορα τό
ποσόν τών χερσαίων, θαλασσίων καί προσθέτων αεροπορικών, αναλογούντων
μεριδίων, προς τά άνταλλασσόμενα μεταξύ τών μετεχουσών Χωρών δέματα. Τοΰτ*
αυτό συμβαίνει είς δ,τι άφορα τήν εΰθύνην, οσάκις αποδεικνύεται δτι ή ζημία έλαβε
χώραν εϊς τήν ύπηρεσίαν μιας τών μετεχουσών Χωρών και οσάκις ή άποζημίωσις
πρέπει νά καταβληθή είς μετέχουσαν Χώραν είτε είς τον αποστολέα, εΐτε ενδεχο
μένως εΐς τον παραλήπτην, έν περιπτώσει παραβιάσεως ή βλάβης.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 55
Έναρξις εκτελέσεως καί διάρκεια τής Συμφωνίας
Ή παροΰσα Συμφωνία θά τεθή είς έφαρμογήν τήν Ι ην Ιανουαρίου 1966 καί θά
παραμείνη έν ϊσχύϊ μέχρις ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων τοϋ προσεχούς
Συνεδρίου.
Εϊς πίστωσιν τούτου, οί πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων
Χωρών υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν είς εν άνπτυπον τό όποιον θά παρα
μείνη κατατεθείμένον είς τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώρας—έδρας τής
'Ενώσεως. "Εν άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή είς εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερ
νήσεως τής Χώρας έδρας τοΰ Συνεδρίου.
'Εγένετο έν Βιέννη τή 10η Ιουλίου 1964.
(Υπόγραφα! έπονται).
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ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ
ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
Κατά την στιγμήν της υπογραφής τής άφορώσης τα ταχυδρομικά δέματα Συμ
φωνίας τής συναφθείσης υπό σημερινή ν ήμερομηνίαν, οί υπογράφοντες Πληρε
ξούσιοι συνεφώνησαν τά ακόλουθα :
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ Ι
Έκμετάλλευσις τής υπηρεσίας υπό των επιχειρήσεων μεταφοράς
Ι. Πάσα Χώρα τής οποίας ή Ταχυδρομική Υπηρεσία δέν αναλαμβάνει έπίτοΰ
παρόντος τήν μεταφοράν τών δεμάτων καΐ ή οποία προσχωρεί είς τήν Συμφωνίαν,
έχει το δικαίωμα νά έκτελή τάς διατάξεις ταύτης δια τών σιδηροδρομικών και θα
λασσίων επιχειρήσεων. Δύναται, ταυτοχρόνως νά περιορίζη τήν ύπηρεσίαν ταύτην
εις τά δέματα τά προερχόμενα ή τά προοριζόμενα δια περιοχάς εξυπηρετούμενος
υπό τών επιχειρήσεων τούτων.
2. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής Χώρας ταύτης οφείλει νά συνεννοήται μετά
τών σιδηροδρομικών και θαλασσίων επιχειρήσεων δια τήν ύπό τών τελευταίων
τούτων, έξασφάλισιν τής πλήρους εκτελέσεως, πασών τών διατάξεων τής Συμφω
νίας, ειδικώς δια τήν όργάνωσιν τής υπηρεσίας ανταλλαγής.
3. Αίίτη χρησιμεύει εις αΰτάς ώς ενδιάμεσος είς άπάσας τάς σχέσεις αυτών μέ
τάς Υπηρεσίας τών λοιπών συμβαλλομένων Χωρών καΐ μετά τοΰ Διεθνούς Γρα
φείου.
ΑΡΘΡΟΝ II
Παράδοσις άπηλλαγμένη τελών και δικαιωμάτων ζητούμενη μετά
τήν κατάθεσιν τοΰ δέματος
Αί κάτωθι Χώραι, αί όποΐαι εκτελούν ύπηρεσίαν δεμάτων ελευθέρων τελών και
δικαιωμάτων, δέν δέχονται τάς αιτήσεις περί παραδόσεως άνευ τελών καΐ δικαιω
μάτων τάς ύποβαλλομένας μετά τήν κατάθεσιν τοΰ δέμχιτος : Αυστραλία, Κύπρος,
Ήνωμένον Βασίλειον Μ. Βρεττανίας καΐ Βορείου Ιρλανδίας, Υπερπόντια 'Εδάφη
τών οποίων αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως τοΰ "Ηνω
μένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας καί τής Βορείου "Ιρλανδίας, Ιρλανδίας, Κουβάϊτ,
Μαλαισίας, 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Νιγηρίας, Νέας Ζηλανδίας, Ουγ
κάντα, Σιέρα Λεόνε, 'Ηνωμένης Δημοκρατίας τής Ταγκανίκας καί τής Ζανζιβάρης,
Τρινιτέ καί Τομπάγκο.
ΑΡΘΡΟΝ III
Ή λίβρα ώς μονάς βάρους
ΑΊ Χώραι αί όποΐαι, λόγω τής εσωτερικής αυτών νομοθεσίας, δέν δύνανται νά
υιοθετήσουν το δεκαδικόν μετρικόν σύστημα βάρους, Εχουν τό δικαίωμα νά αντι
καταστήσουν τάς κατηγορίας βάρους τάς προβλεπόμενος έν άρθρω 3 διά τών ακο
λούθων Ισοδυνάμων :
Μέχρις
Ι
χλγρ
..
Μέχρι
2 λιβρ.
"Ανω τοΰ Ι  3 »
»
2  7 λιβρ.
"Ανω τών 3 5 »
..
»
711 λιβρ.
"Ανω τών 510 »
,
»
1122 λιβρ.
ΑΡΘΡΟΝ IV
Διάμετακόμισις
Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου πρώτου τής Συμβάσεως τό δικαίωμα τής μή δια
σφαλίσεως τής μεταφοράς διά τοΰ εδάφους των, τών προς διαμετακόμισιν δεμάτων,
παραχωρείται προσωρινώς είς τό 'Αφγανιστάν, 'Ιράν καί τάς Πορτογαλλικάς έν
Άφρικί} αποικίας.
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ΤΙΤΛΟΣ I
ΤΕΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ V
"Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια

Προσωρινώς, είς τάς "Υπηρεσίας αϊ όττοΐαι εμφαίνονται είς τους κατωτέρω Ι καΐ 2
πίνακας παρέχεται τό δικαίωμα—
(α) Τά είς τον πίνακα Ι αναγραφόμενα αναλογούντα μερίδια αποστολής καΐ
άφίξεως, τά όποια αντικαθιστούν τό είς δρθρον 12 έπιτρεπόμενον 2κτακτον
αναλογούν μερίδιον αποστολής καΐ άφίξεως.
(β) Τά είς τόν πίνακα 2 αναφερόμενα χερσαία διαβατικά αναλογούντα μερίδια
τά όποια προστίθενται είς τά εϊς δρθρον 6 προβλεπόμενα αναλογούντα
διαβατικά μερίδια.
Ι. 'Αναλογούντα μερίδια αποστολής καΐ άφίξεως.
Αϋξ.
άρ.

'Εξουσιοδοτούμενοι Ύττηρεσίαι

Παρατηρήσεις

2

4
Fr.C.
(Ι)
1.50

Άφχανιστάν
"Αλβανία (Λαϊκή Δημοκρατία)

1,00

'Αργεντινή (Δημοκρατία)

(2)
0,75

Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά 3.50 φράγκα δια τά δέματα άνω των 5 μέχρι
10 χλγρ.
(2)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά 1,25 φράγκα διά τά δέματα προελεύσεως ή
προορισμού 'Αργεντινών γραφείων
DE LA COSTA DEL SUR, TI ERRA D E L
FUEGO. ANTARCTI QUE καΐ νήσων τού
Νοτίου 'Ατλαντικού.

(3) (3)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
..
0,45
Δέματα άνω τού Ι 3χλγρ.
0,90
Δέματα ανω των 3  5 »
1,50
Δέματ ανω των 510 »
2,10

Αυστραλία

Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημο
κρατία Λευκορωσίας.

Βιρμανία

(·)

|

(4) (4)
'Αναλογούντα μερίδια αποστολής και άφίξε
ως διά τά ταχυδρομικά δέματα προορισμού :
Εύρω Άσια
παϊκόν τικόν
τμ.
τμ.
ΕΣΣΔ ΕΣΣΔ
Fr.C. Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
. 0,40 1.40
Δέματα ανω τού Ι 3 χλγρ.
0,70 2,20
Δέματα άνω των 3  5 »
1,00 3,00
Δέματα ανω των 510 » .
2,00 6.00
Δέματα άνω των 1015 »
. 3,00 9,00
Δέματα ανω των 1520 »
4,00 12,00
"Εφ* ολοκλήρου τού εδάφους της ΕΣΣΔ τά
αυτά αναλογούντα μερίδια αποστολής καΐ άφί
ξεως Ισχύουν διά τά ταχυδρομικά δέματα.
0,75

Διά τά δέματα προελεύσεως ή προορισμού
άλλων περιοχών πλην C OC HABAOBA, LA
PAZ, O R U R O , P O T O S I , SUC RE καΐ
T A R I J A το άναλογοΰν μερίδιον φθάνει τά
κάτωθι π ο σ ά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
..
3,00
Δέματα δνω τοΰ
Ι  5 χλγρ.
7,00
Δέματα δνω των 5—10 »
14,00
8

Βραζιλία (Ήνωμέναι Πολιτεΐαι)

9

Βουλγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία)

10

Καμερούν

Κεντρική "Αφρική (Δημοκρατία)

12

Κεϋλάνη

(6) (6)
2,25
Το άναλογοΟν μερίδιον δύναται ν" αύξηθή
είς 3,25 φράγκα δια τά δέματα προορισμού
ένίων απομεμακρυσμένων γραφείων.
0,50
(7)

(7)
Διά τήν διαδρομήν των δεμάτων πέραν των
άνταλλακτηρίων γραφείων, εισπράττεται τέλος
εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον ανα
λόγως του προορισμού, καΐ μή δυνάμενον νά
ύπερβή το διά τά δέματα τής υπηρεσίας τοΰ
εσωτερικού έφαρμοζόμενον τιμολόγιον.

(8)

(8)

Διά τήν διαδρομήν των δεμάτων πέραν των
άνταλλακτηρίων γραφείων είσπράττεται τέλος
εσωτερικής μεταφοράς μεταβαλλόμενον ανα
λόγως τοΰ προορισμού, καΐ μή δυνάμενον νά
ύπερβή τό διά τά δέματα τής Ύπηρεσίας_τοΰ
εσωτερικού έφαρμοζόμενον τιμολόγιον.
(9)

(9)
·
.
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :

13

Χιλή

0,75

14

Κίνα

(10)
0,75

15

Κύπρος

16

Κολομβία (Δημοκρατία)

(Ν)

Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
..
Δέματα δνω τοΰ
Ι  3 χλγρ.
Δέματα δνω τών 310 »

Fr.C.
0,35
0,55
1,00

(10)
'Αναλογούν μερίδιον άντίστοιχον είς τό
τιμολόγιον ταχυδρομικών δεμάτων τής εσω
τερικής 'Υπηρεσίας τής Κίνας είσπράττεται
προσωρινώς παρά τών αποστολέων ή τών
παραληπτών διά τά δέματα προελεύσεως καΐ
προορισμού Κίνας πλην Σαγκάης καΐ Καν
τώνος.

("Ο
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι π ο σ ά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
1,25
Δέματα δνω τοΰ
Ι  3 ΧλΥΡ·
1,50
1,75
Δέματα δνω τών 3  5
1.10
Δέματα δνω τών 510

(12)

(12)'
Τό άναλογοΰν μερίδιον δύναται νά φθάση
είς Ι φράγκο κατά δέμα προοριζόμενον διά
τους θαλασσίους λιμένας καΐ είς Ι φράγκο κατά
χλγρ. ή κλάσμα χιλιόγραμμου διά τά δέματα
προορισμού λοιπών περιοχών.
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Αϋξ.
άρ.

'Εξουσιοδοτούμενοι Ύπηρεσίαι
2

Ποσόν
κατά
δέμα
3

Παρατηρήσεις
4

 %

(13) (13)
Διά τήν διαδρομήν τών δεμάτων πέραν τών
άνταλλακτηρΐων γραφείων, εισπράττεται τέλος
εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον ανα
λόγως τοϋ προορισμού, καΐ μή δυνάμενον νά
ύπερβή τό τιμολόγιον τό έφαρμοζόμενον διά
τά δέματα τοΟ εσωτερικού.

17

Κογκό (BRAZZAVULLE)

18

Κογκό (LEOPOLDVI LLE)

19

'Ακτή Έλεφαντόδοντος (Δημο
κρατία).

20

Λαχομέϋ

21

Δομινικανή (Δημοκρατία)

1,25

22

Έλ Σαλβαδώρ

•1,25

23

Ισημερινός

1,25

24

'Ισπανία

0,75

25

ΑΙΘιοπία

(14) (14)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
0,30
Δέματα άνω τών Ι 3
0,90
Δέματα δνω τών 35
1,50
3,00
Δέματα ανω τών 510
4,00
Δέματα ανω τών 1015
6,00
Δέματα δνω τών 1520
(15) (15)
Διά τήν διαδρομήν τών δεμάτων πέραν τών
άνταλλακτηρΐων γραφείων, εισπράττεται τέλος
εσωτερικής μεταφοράς μεταβαλλόμενον ανα
λόγως τοΟ προορισμού και μή δυνάμενον νά
ύπερβή τό τιμολόγιον τό έφαρμοζόμενον διά
τά δέματα εσωτερικού
(16) (16)
Τό αναλογούν μερίδιον
τά κάτωθι ποσά :
Δέματα μέχρις Ι .χλγρ. .
Δέματα δνω τοϋ Ι  5
Δέματα ανω τών 510
Δέματα άνω τών 1015
Δέματα δνω τών 1520

δύναται νά φθάση
Fr.C.
. .
1,50
χλγρ
2,00
»
3,00
»
4,00
»
5.00

(17) (17)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά
τά κάτωθι ποσά :

ίαση

Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
ο;9ο
Δέματα ανω τοΰ Ι 3 χλγρ
1.25
Δέματα άνω τών 3 5 »
1,65
Δέματα ανω τών 510 »
2,50
Δέματα ανω τών 1015 »
3,70
Δέματα ανω τών 1520 »
4,90
Διά τά δέματα τα μεταφερόμενα ύπό τής
Γαλλοαιθιοπικής 'Εταιρείας μεταξύ OlRK
DAWA και ADDJS ΑΒΕΒΑ. τά οφειλόμενα
κόμιστρα διά τήν εϊδικήν αυτήν μεταφοράν
προστίθενται είς τό ανωτέρω αναλογούν μερί
διον.

26

Φινλανδία

0.75
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Εξουσιοδοτούμενοι Ύπηρεσίαι

Παρατηρήσεις
4

2

(18)

(18)
Διά την διαδρομήν των δεμάτων πέραν των
άνταλλακτηρίων γραφείων είσπράττεται τέλος
εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον ανα
λόγως του προορισμού, και μή δυνάμενον νά
ΰπερβή τό διά τά εσωτερικά δέματα έφαρμο
ζόμενον τιμολόγιο ν.

(19)

(19)

'Εδάφη άντιπροσωπευόμενα ύττό
της Γαλλικής "Υπηρεσίας των
υπερπόντιων ταχυδρομείων
καΐ τηλεπικοινωνιών.

Γκαμπονική (Δημοκρατία)

Διά την διαδρομήν των δεμάτων πέραν
των άνταλλακτηρίων γραφείων είσπράττεται
τέλος εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον
αναλόγως τοϋ προορισμού, και μή δυνάμενον
νά ΰπερβή τό τιμολόγιον τό έφαρμοζόμενον
διά τά δέματα εσωτερικού.
(20)

Μ. Βρεττανία καΐ 'Υπερπόντια
Βρεττανικά εδάφη.

(20)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :

Δέματα
Δέματα
Δέματα
Δέματα
Ελλάς

0,75

Γουατεμάλα

0,75

"Αϊτή (Δημοκρατία)

0,50

"ΩτΒολτά (Δημοκρατία)

Fr.C.
1,80
2,00
2,70
3,10

Διά τήν διαδρομήν των δεμάτων πέραν
των άνταλλακτηρίων γραφείων, είσπράττεται
τέλος εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον
αναλόγως τοϋ προορισμού, καΐ μή δυνάμενον
νά ύπερβή τό διά τά δέματα εσωτερικού
έφαρμοζόμενον τιμολόγιον.

(22)

'Ιράν

χιλγρ.
Ι  3 χιλγρ.
3 5 »
510 »

. (21) (21)

Ινδία

'Ινδονησία (Δημοκρατία)

μέχρις Ι
ανω τοΰ
άνω των
ανω των

(22)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χιλγρ.
..
0,50
Δέματα άνω τοϋ Ι 3 χιλγρ. . .
0,75
Δέματα άνω των 3  5
» ..
1,25
Δέματα άνω των 510
»
1,50

0,50
(23) (23)
Διά τήν διαδρομήν των δεμάτων πέραν των
άνταλλακτηρίων γραφείων επιτρέπεται ανα
λογούν μερίδιον μή δυνάμενον νά ύπερβή τό
διά τά εσωτερικά δέματα έφαρμοζόμενον τι
μολόγιον
(24)

Ιράκ

Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
0,75
Δέματα άνω τοϋ
Ι  5 χλγρ.
1,25
Δέματα άνω τών 5—10 »
1,60
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Αϋξ.
Δρ.

Εξουσιοδοτούμενοι "ΥττηρεσΙαι

Ι

2

38

Ισλανδία (Δημοκρατία)

39

'Ισραήλ

40

Ζαμάϊκα

41

'Ιαπωνία

42

Κουβάϊτ

43

Λιβύη

44

Μαλαισία

Ποσόν
κατά
δέμα
3

Παρατηρήσεις
4

(25) (25)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά:
Fr.C.
Δέματα μέχρι 3 χλγρ...
0,50
Δέματα δνω των 3  5
0,75
1,00
Δέματα δνω τών 510
(26) (26)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
0,60
Δέματα δνω τών Ι 3 χλγρ.
0,80
1,50
Δέματα ανω τών 310 »
(27) (27)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά ίαση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
1,25
Δέματα δνω το ϋ
1  3 ΧλΥΡ·
1,50
Δέματα δνω τών 3  5
1,75
Δέματα δνω τών 510
1,10
0,75
(28) (28)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά_ φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
0,85
Δέματα δνω τοϋ Ι 3 χλγρ.
0.95
Δέματα δνω τών 3  5
1,20
0,30
Δέματα δνω τών 510
(29) (29)
Μόνον διά τά δέματα τά προοριζόμενα διά
0,75
τήν έπαρχίαν FEZZAN καΐ τάς Όάσεις της
KOUFRA, JALO, MARADA and DJI AG
HBOUB.
(30) (30)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Δέματα
Δέματα
Δέματα
Δέματα

45

Μαλγκάση (Δημοκρατία)

Νικαράγουα

Fr.C
1,80
2,30
2,80
3,80

(31) (31)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Δέματα
Δέματα
Δέματα
Δέματα
Δέματα
Δέματα

46

μέχρις Ι χλγρ.
ανω τοΰ Ι  3 ΧλΥΡ·
δνω τών 3  5 » ..
ανω τών 510 »

0,75

μέχρις Ι χλγρ.
ανω τοΰ Ι 3 χλγρ
δνω τών 3  5 »
δνω τών 510 »
δνω τών 1015 » ..
δνω τών 1520 »

Fr.C.
0,80
1,20
2,00
3,00
4,00
5,00
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'Εξουσιοδοτούμενοι

Υπηρεσίαι

2

Νίγερ (Δημοκρατία)

Νιγηρία (Όμοσττ. Δημοκρατία)

Νορβηγία

Νέα Ζηλανδία

51

Ουγκάντα

Ποσόν
κατά
δέμα
3

Παρατηρήσεις
4

(32) (32)
Διά τήν διαδρομήν των δεμάτων πέραν των
άνταλλακτηρίων γραφείων είσττράττεται τέλος
εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον ανα
λόγως τοΰ προορισμού, και μή δυνάμενον νά
ύπερβή το διά τά δέματα εσωτερικού έφαρμο
ζόμενον τιμολόγιον.
(33) (33)
Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
1,25
Δέματα άνω τοΰ
Ι  3 χλγρ.
1,50
Δέματα άνω των 3  5 »
1,75
1,10
Δέματα άνω τών 5—10 ». .
0,75
(34) (34)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
0,70
Δέματα άνω τοΰ
Ι 3 χλγρ·
0,80
Δέματα άνω τών 3  5
0,90
Δέματα άνω τών 510
1,00
(35) (35)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
1,25
Δέματα άνω τοΰ
Ι 3 χλγρ.
1,50
Δέματα άνω τών 3  5 »
1,75
Δέματα άνω τών 510 »
1,10

Παναμάς (Δημοκρατία)

(36) (36)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
0,25
Δέματα άνω τοϋ
Ι 3 χλγρ·
0,75
Δέματα άνω τών 3  5 »
1,00
Δέματα άνω τών 510 »
1,50
0,75

ΠεροΟ

1,25

Πακιστάν

Πορτογαλλικαΐ έπαρχίαι τής
"Ακόλας καΐ τής Μοζαμ
βίκης.

Σενεγάλη (Δημοκρατία)

(37) (37)
Διά τήν διαδρομήν τών δεμάτων πέραν τών
άνταλλακτηρίων γραφείων επιτρέπεται ανα
λογούν μερίδιον μή δυνάμενον νά ύπερβή τό
διά τά εσωτερικά δέματα έφαρμοζόμενον τιμο
λόγιον.
(38) (38)
Διά τήν διαδρομήν τών δεμάτων πέραν τών
άνταλλακτηρίων γραφείων εισπράττεται τέλος,
εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον ανα
λόγως τοΰ προορισμού καΐ μή δυνάμενον νά
ύπερβή τό διά τά δέματα εσωτερικού έφαρμο
ζόμενον τιμολόγιον.
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Αϋξ.
op

Εξουσιοδοτούμενοι Ύπηρεσίαι

Παρατηρήσεις

2

4

(39)
57

Σιέρρα Λεόνε

58

Σουδάν (Δημοκρατία)

59

Σουηδία

60

Ταγκανίκα και Ζανζιβάρη
(Ηνωμένη Δημοκρατία).

Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τα κάτωθι ποσά :
Fr.C
Δέματα μέχρις Ι χλ Υ ρ.
1,25
Δέματα ανω τοϋ
Ι  3 χλγρ·
1,50
Δέματα ανω των 3  5 »
1,75
Δέματα άνω των 510 »
1,10
(40)

Τσαντ (Δημοκρατία)

62

Ταϋλάνδη

63

Τόγκο (Δημοκρατία)

64

Τρινιτέ καϊ Τομττάγκο:

(40)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
.
0,50
Δέματα άνω τοϋ Ι  3 χλγρ.
0,85
Δέματα άνω των 3  5 » .
1,20
Δέματα άνω των 510 » ..
2,40

0,75
(41)

61

(39)

(4Ι>.
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τ ά κάτωθι ποσά :

Fr.C.
Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
1,25
Δέματα ανω τοϋ
Ι  3 χλγρ.
Ι,50_
Δέματα άνω των 3  5 » . .
1,75
Δέματα άνω των 510 »
1,10
(42) (42)
Δια τήν διαδρομήν των δεμάτων πέραν των
άνταλλακτηρίων γραφείων είσπράττεται τέλος
εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμενον ανα
λόγως τοΰ προορισμού, και μή δυνάμενον νά
ύπερβή τό διά τά δέματα εσωτερικού έφαρμο
ζόμενον τιμολόγιον.
0,75
(43)

(43)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά·φθάση
τά κάτωθι ποσά :
Fr.C.
Δέματα μέχρις 3 χλγρ.
1,50
Δέματα άνω των 3  5 χλγρ.
1,85
Δέματα άνω των 510 »
2,85
Δέματα ανω των 1015»
3,85
Δέματα ανω των 1520 »
4,85

(44)

(44)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά
τά κάτωθι ποσά
Δέματα
Δέματα
Δέματα
Δέματα

65

Ασιατική Τουρκία

(45)
0.75

μέχρις Ι χλγρ.
άνω τοΰ
Ι 3 ΧλΥΡ
άνω των 3 5
άνω των 510

ίαση
Fr.C.
1,25
1.50
1.75
1.10

(45)
Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά φθάση
τά 2 φράγκα διά δέματα προοριζόμενα δι απο
μεμακρυσμένα τής σιδηροδρομικής γραμμής
κα'ι των ακτών γραφεία των οποίων ή μεταφορά
ενεργείται διά των χερσαίων ταχυδρομείων.
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Αϋξ.
άρ.

'Εξουσιοδοτούμενοι

Ποσόν
κατά
δέμα
3

Υηηρεσίαι

2

66

Παρατηρήσεις
4

(46) (46)
'Αναλογούντα μερίδια αποστολής καΐ άφί
ξεως δια τά δέματα τά προοριζόμενα διά τό :
Εύρωπαϊ Άσια
κόν τικόν

Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημο
κρατία της Ουκρανίας.

τμήμα
ΕΣΣΔ
Fr.C.
0,40
0,70
1,00
2,00
3,00
4,00

τμήμα
ΕΣΣΔ
Fr.C.
1,40
2,20
3,00
6,00
9,00
12,00

Δέματα μέχρις Ι χλγρ.
Δέματα άνω τοϋ
Ι  3 χλγρ
Αέματαάνωτών
35 »
Δέματα ανω τών 510 »
Δέματα ανω τών 1015 »
Δέματα ανω τών 1520 »
Έφ' ολοκλήρου τοϋ εδάφους της ΕΣΣΔ τά
ίδια αναλογούντα μερίδια αποστολής καϊ άφί
ξεως Ισχύουν διά τά ταχυδρομικά δέματα.
67

(47) (47)
'Αναλογούντα μερίδια αποστολής και άφί
ξεως διά τά δέματα τά προοριζόμενα διά τό :
Εύρω Άσια
παΐκόν τικόν

Ένωσις Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δημοκρατιών.

τμήμα
ΕΣΣΔ
Fr.C.
χλγρ.
.
0,40
Ι  3 χλγρ·
0,70
3 5 »
1,00
510 »
2,00
3,00
1015 »
4,00
1520 »

τμήμα
ΕΣΣΔ
Fr.C.
1,40
2,20
3,00
6,00
9,00
12,00

Δέματα μέχρις Ι
Δέματα ανω τοϋ
Δέματα ανω τών
Δέματα άνω τών
Δέματα άνω τών
Δέματα άνω τών
"Εφ* ολοκλήρου τοϋ εδάφους της ΕΣΣΔ τά
Ιδια αναλογούντα μερίδια αποστολής καϊ άφί
ξεως Ισχύουν διά τά ταχυδρομικά δέματα.
68
69

Οϋραγουάη ('Ανατολική Δημο
κρατία)
J Βενεζουέλα (Δημοκρατία)
..[

0,75
1,25

2. Διαβατικά αναλογούντα μερίδια τελών
Ποσόν τών χερσαίων αναλογούντων μεριδίων> τελών
διά τά δέματα τών κάτωθι κατηγοριών, βάρους

Αϋξ.
άρ.

'Εξουσιοδοτούμενοι
Ύπηρεσίαι

Μέχρις

ι χλγρ
3

Fr.C.
Αργεντινή (Δημοκρατία) (Ι)
Αυστραλία (2)
Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημο
κρατία της Λευκορωσίας. (3)
Βιρμανία
Βραζιλία (Ήνωμέναι Πολιτεΐαι)
Κεντρική 'Αφρική (Δημοκρατία)
Κεϋλάνη
Χιλή (Ι) ·.
Κίνα

"Ανω
του
13
χλγρ.
4

"Ανω
των
35
χλγρ.
5

"Ανω
των
510
χλγρ
6

"Ανω
των
1015
χλγρ·
7

"Ανω
των
1520
χλγρ.
8

Fr.C.

Fr.C.

Fr.C.

Fr.C.

Fr.C.

3,60
1,00

3,60
1.75

3,60
2,50

3,60
3,00

0,70
1,00
0,60
0,85
1,25
0,95

0,60
0,80
1,50
1,25
1.25
0,95

0,60
0,60
2,00
1,90
1.25
0,75

0,90
4,00
2,70
1.25
0,25

6,00

8.00
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Ποσόν των χερσαίων αναλογούντων μεριδίων
τελών διά τά δέματα τών κάτωθι κατηγοριών, βάρους
ΑΟξ.
άρ.

Μέχρις
1
χλγρ.

'Εξουσιοδοτούμενοι
Ύπηρεσίαι

3

"Ανω
τοΟ
13
Χλγρ.
4

Fr.C.
10

Κύπρος

····

11
Κογκό (BRAZZAVILLE)
12 Κογκό ( L E O P O L D V I L L E )
13
Ισημερινός
14 Γκαμπονική (Δημοκρατία)
15α Μ. ΒρεττανΙα καΐ 'Υπερπόντια
Βρεττανικά εδάφη (2) έκτος
της επομένης εξαιρέσεως
Ι5β Βόρειος καΐ Νότιος Ροδεσία (2)
16
Ινδία
17
Ιράκ
ίθ
Ζαμάϊκα
19
Κουβάϊτ
20
Λιβύη
21
Μαλαισία
22
Νιγηρία (Όμοσπ. Δημοκρατία)
23 Ουγκάντα (2)
24
Πακιστάν
25
ΠεροΟ
26
Σιέρρα Λεόνε
27 Σουδάν (Δημοκρατία)
28 Ταγκανίκα καΐ Ζανίιβάρη ( Η ν ω 
μένη Δημοκρατία) (2) ..
29
Τσαντ (Δημοκρατία)
30 Τρινιτέ και Τομπάγκο
31
'Ασιατική Τουρκία (4)
32
Σοβιετική Σοσιαλιστική
Δημο
κρατία τής Ουκρανίας (2\
33
"Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστι
κών Δημοκρατιών :
(α) Διά τά δέματα τά μεταφερό
μενα μέσω τοΟ Ευρωπαϊκού
τμήματος τής ΕΣΣΔ..
(β) Διάτα θέματα τά μεταφερό
μενα μέσω τοΟ 'Ασιατικού
τμήματος τής ΕΣΣΔ
(γ) Διά τά δέματα τά μεταφε
ρόμενα μέσω του Ευρωπαϊ
κοί) καΐ Ασιατικού Τμήματος
τής ΕΣΣΔ
34

Βενεζουέλα (Δημοκρατία)

Fr.C.

"Ανω
τών
35
χλγρ.

Fr.C.

"Ανω
των
510
χλγρ.
6

"Ανω
των
1015
χλγρ.
7

Fr.C.

Fr.C.

1,00

1.10

1.20

1,40

0,60
0,30
0,70
0,60

1.50
0,90
0,50
1.50

2,00
1,50
0,50

4.00
3,00

6,00
4,50

4,00

6,00

1.00
1,00
0.45
0,70
1,00
0.70
0.20
1,00
1.00
1,75
1.00
0,70
1,00
0,80

1.10
1.10
0,60
0.60
1.10
0,80
0,30
I,to
1,10
2,20
1.00
0.60
1.10
1,40

1,20
1.50
1,00
0.50
1,20
0,90
0,40
1,20
1,20
2.65
1.00
0,50
1,20
1,90

1,40
3,80

·,75
0,60
1,00
2,20

2,20
1,50
1.10
2,00

2,65
2.00
1.20
2,00

2,80
4,00
1,40
1,50

6,00

0,40

0,70

1,00

2,00

3,00

1,40

2,20

3,00

6,00

9,00

1,80

2.90

4,00

8.00

12,00

0,70

0,60

0,50

1.00

1.50

1.40
2.00
I.SO
1,40
1,40
0.85
0,50
2,00
1,40
2.80
1,00

"Ανω
τών
1520
χλγρ
8

3,00

1,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Μόνον διά τά δέματα τά μεταφερόμενα διά τοϋ πέραν τών "Ανδεων σιδηροδρόμου.
Τά ποσά τά οποία εμφαίνονται είς τόν πίνακα πρέπει νά θεωρούνται ω ς τ' Ανώτατα.
Βλέπε Ένωσις τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έφ' ολοκλήρου τοΟ εδάφους
τής Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, Ισχύουν τά αυτά τέλη διά τά
ταχυδρομικά δέματα.
Διά τά έκ καΐ δι 'Ιράν δέματα τά χρησιμοποιούντα τήν όδόν T R E B I O N D E  E R  Z E R O U M
BAYEZID. Τό χερσαΐον αναλογούν μερίδιον έκαστης κατηγορίας βάρους δύναται
Ιτι νά προσαυξηθώ κατά 1,50 φράγκα.
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ΑΡΘΡΟΝ VI
'Αναλογούντα θαλάσσια μερίδια
ΕΙς τήν Κοινοπολιτείαν τής Αυστραλίας, τήν Κύπρον. τό Ήνωμένον Βασίλέιον
της Μ. Βρεττανίας καΐ τής Βορείου Ιρλανδίας, τά υπερπόντια "Εδάφη των οποίων
αϊ διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως τοΟ Ηνωμένου Βασι
λείου της Μ. Βρεττανίας καΐ τής Βορείου Ιρλανδίας, τήν Ζαμάϊκα, τήν Μαλαισία,
τήν Όμόσπονδον Δημοκρατίαν της Νιγηρίας, τήν Ουγκάντα, τήν Σιέρρα Λεόνε,
τήν Ήνώμένην Δημοκρατίαν της Ταγκανίκας καί Ζανζιβάρης καΐ τό Τρινιτέ καί
Τομπάγκο παρέχεται τό δικαίωμα νά προσαυξήσουν κατά 50% κατ' άνώτατον
δριον τά άναλογοΟντα θαλάσσια μερίδια τά είς τά άρθρα 8 καί 9 προβλεπόμενα, καί
τό Κουβάϊτ κατά 100% κατ" άνώτατον δριον.
ΑΡΘΡΟΝ VII
Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια τελών
Ι. Πάν δέμα προελεύσεως ή προορισμού Κορσικής υπόκειται:
(α) είς συμπληρωματικόν χερσαΐον αναλογούν μερίδιον ίσον, κατ" άνώτατον
δριον, προς τό ήμισυ τοϋ χερσαίου μεριδίου τοϋ εφαρμοζομένου έπι παντός
δέματος προελεύσεως ή προορισμού ηπειρωτικής Γαλλίας.
(β) εϊς συμπληρωματικόν θαλάσσιον αναλογούν μερίδιον Ισον προς τό έφαρ
μοζόμενον έν Γαλλία, διά τήν πρώτη ν κλίμακα αποστάσεως.
2. "Επιτρέπονται, έφ* έκαστου δέματος τά κάτωθι συμπληρωματικά άναλο
γοϋντα μερίδια μεταφοράς :
Μεταξυ
άφ* ενός και άφ" έτερου
Ι
2

Της ηπειρωτικής
'Ισπανίας.

"Επιτρεπόμενα συμπληρωματικά
αναλογούντα μερίδια
3

(α) Των Βαλεαρίδων
"Ισον προς τό
νήσων των Ισπα σιον μερίδιον τό
νικών "Εδαφών τής τήν Ι ην κλίμακα
Βορ. "Αφρικής.
(β) Τών Καναρίων
"Ισον προς τό
Νήσων.
σιον μερίδιον τό
τήν 2αν κλίμακα

αναλογούν θαλάσ
καθοριζόμενον διά
αποστάσεως.
αναλογούν θαλάσ
καθοριζόμενον διά
αποστάσεως.

3. "Η Πορτογαλλική Υπηρεσία έχει τό δικαίωμα νά είσπράττη συμπληρωμα
τικόν άνάλογον μερίδιον έξ 1,50 φρ. κατ" άνώτατον δριον κατά δέμα διά τήν μετα
φοράν μεταξύ τής ηπειρωτικής Πορτογαλλίας καί τών νήσων Μαδέρας καί "Αζορών.
4. Πάν δέμα διά τό όποιον γίνεται χρήσις τών υπηρεσιών τών διερημικών αυτο
κινήτων ΊράκΣυρίας δίδει τό δικαίωμα είς τήν εΐσπραξιν είδικοϋ συμπληρωμα
τικού τέλους καθοριζομένου ούτω :
Κατηγορίαι
βαρών
Ι
Μέχρι Ι χλγρ.
Ανω τοΰ 13 χλγρ.
"Ανω τών 35 »

Συμπληρωματικά
αναλογούντα
μερίδια
2
Fr.C.
0,50
1,50
2.50

Κατηγορίαι
βαρών

Συμπληρωματικά
αναλογούντα
μερίδια

Ι
"Ανω τών 51 Οχλγ ρ.
"Ανω τών 1015 »
"Ανω τών 1520 »

Fr.C
5,00
7,50
10,00
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5. Διά τήν μεταφοράν δεμάτων μεταξύ Καράτσι (Πακιστάν) άφ* ενός καί των
Πακιστανών γραφείων τής Όσμάρα (OSMARA), του SNI και τοΟ G W A D U R άφ*
έτερου επιτρέπεται ή εΐσπραξις συμπληρωματικών αναλογούντων μεριδίων Ισων
προς τά αναλογούντα θαλάσσια μερίδια τά έν άρθρω 8 παρ. 2 καθοριζόμενα διά τήν
πρώτην κλίμακα αποστάσεως.
6. Είς τά υπερπόντια "Εδάφη τών όποιων αϊ διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται
ύπό της Κυβερνήσεως τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας καΐ της Βορείου
'Ιρλανδίας, τήν "Ινδία, τήν Μαλαισία, τό Πακιστάν καΐ τό Τρινιτέ καί Τομπάγκο
παρέχεται τό δικαίωμα νά εισπράττουν έφ" δλων τών δεμάτων τών διαμετακομιζο
μένων διά τών αντιστοίχων λιμένων των, επί πλέον τών αναλογούντων θαλασσίων
μεριδίων τά όποια οφείλονται είς αύτάς, τά αναλογούντα χερσαία μερίδια τά προ
βλεπόμενα έν αρθρω 6 παρ. 4 τής Συμφωνίας.
7. Ή μεταφορά τών δεμάτων μεταξύ τοϋ δυτικοΟ καί τοϋ άνατολικοΟ Πακιστάν
επιτρέπει τήν εΐσπραξιν ειδικού συμπληρωματικού αναλογούντος μεριδίου καθο
ριζομένου ούτω :

Κατηγορίαι
βαρών
Ι

Συμπληρωματικά
αναλογούντα
μερίδια
2

Κατηγορίαι
βαρών
Ι

Fr.C.

Fr.C
Μέχρις Ι χλγρ.
"Άνω τοϋ 13 »

0,50
0,65

Συ μπληρωματικά
άναλογοΟντα
μερίδια

"Ανω τών 3  5 χλγρ.
"Ανω τών 510 »

0.80
1,45

Τό είδικόν συμπληρωματικόν τοϋτο μερίδιον δέν είσπράττεται παρά μόνον διά
τά δέματα τά καταγόμενα έκ τοϋ εξωτερικού καί διερχόμενα έξ άνταλλακτηρίου
γραφείου τοϋ δυτικού Πακιστάν μέ προορισμόν τό άνατολικόν Πακιστάν ή αντιστρό
φως.
ΑΡΘΡΟΝ VIII

"Ιδιαίτερα τιμολόγια
Ι. Ή Ταχυδρομική "Υπηρεσία τοΰ Ιράκ Ιχει τό δικαίωμα νά έφαρμόση έπ! τών
έκ τής Χώρας της καταγόμενων δεμάτων τιμολόγιον διαβαθμιζόμενον αναλόγως
τών διαφόρων κατηγοριών βάρους, υπό τόν δρον δτι ό μέσος δρος τών τελών δέν
θά ύπερβή τό κανονικόν τέλος, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ έκτακτου. αναλο
γούντος μεριδίου καί τοϋ συμπληρωματικού αναλογούντος μεριδίου, τά όποια θά
έδικαιοϋτο.
2. Τό τελευταΤον τούτο δικαίωμα παρέχεται ωσαύτως είς τάς Χώρας αϊ όποΐαι
θά προσχωρήσουν είς τήν Συμφωνίαν μέχρι τοϋ προσεχούς Συνεδρίου.
3. ΕΙς τάς Υπηρεσίας τοϋ Πακιστάν καί τής Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας πα
ρέχεται τό δικαίωμα νά είσπράττουν διά τά δέματα ανω τοΰ Ι καί μέχρι 3 χλγρ. τό
έφαρμοζόμενον τέλος είς τά δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ.

■*■

4. Ή Γαλλική "Υπηρεσία Ιχει τήν εύχέρειαν νά διαχειρίζεται είς άπάσας τάς
περιπτώσεις τά αεροπορικά δέματα ώς επείγοντα δέματα καί νά είσπράττη διά τά
δέματα ταύτα τό διπλάσιον τών αναλογούντων χερσαίων μεριδίων καί τών
προσαυξήσεων τών προβλεπομένων είς τά άρθρα 6, 7 καί 12.
5. Ή Κοινοπολιτεία τής Αυστραλίας Ιχει τήν εύχέρειαν νά είσπράττη παρά τοϋ
κοινοϋ τά ύπό τοΰ άρθρου 4 προβλεπόμενα τέλη καί δικαιώματα έν συσχετισμό)
ττρός τάς γεωγραφικός ζώνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟΝ I X
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας
Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 16, ΎττηρεσΙαι τινές δικαιούνται, συμφώνως προς
τάς ενδείξεις τοΟ ακολούθου ττίνακος, νά είσττράττουν δι* ϋκαστον δέμα μετά δεδη
λωμένης αξίας, τά κάτωθι συμπληρωματικά δικαιώματα ασφαλείας :

' Εξουσιοδοτου με ναι
Ύπηρεσίαι

'Επιτρεπόμενα
δικαιώματα άνά
200 φρ. ή κλάσμα
των δηλωθέντων
φράγκων

Δέματα μετά δεδηλωμένης
αξίας είς fi εφαρμόζονται
αυτά τά τέλη

C
(α) 'Αργεντινή (Δημο
κρατία.)

(β) Κογκό (LEOPOLD
VILLE).

10

Δέματα προελεύσεως fj προορι
σμοΟ των κάτωθι γραφείων. :
LA COSTA DEL SUR, TI ERRA
DEL FUEGO, "Ανταρκτική καί
νήσοι τοΰ Ν. 'Ατλαντικού.

10

Δέματα προελεύσεως ή προορι
σμού Κογκό (LEOPOLDVI LLE)
ή διαμετακομιζόμενα διά τοό
Κογκό (LEOPOLDVI LLE)
Δέματα μεταφερόμενα μεταξύ τής
ηπειρωτικής Γαλλίας καί τής Κορ
σικής.

(γ) Γαλλία

(δ) Ιράκ

10

Δέματα χρησιμοποιοΟντα τήν
διερημικήν υπηρεσίαν αυτοκινή
των ΙράκΣυρίας.

(Ε) Ουγκάντα

10

Δέματα προελεύσεως ή προορι
σμού Ουγκάντα ή διαμετακομι
ζόμενα διά τής Ουγκάντα.
Δέματα προελεύσεως ή προορι
σμού (LEOPOLDVI LLE) καί δια
μετακομιζόμενα διά τοΟ Σουδάν.

(στ) Σουδάν (Δημοκρατία)

(ζ) Ταγκανίκα καΐ Ζανζι
βάρη
(Ηνωμένη
Δημοκρατία).

10

Δέματα προελεύσεως ή προορι
σμού Ηνωμένης Δημοκρατίας τής
Ταγκανίκας καί Ζανζιβάρης ή δια
μετακομιζόμενα διά τής Χώρας
αυτής.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς

ΑΡΘΡΟΝ Χ
Διαστάσεις και όγκος
Ι. "Η 'Ελλάς, ή Τυνησία και ή 'Ασιατική Τουρκία έχουν προσωρινώς τήν εύχέ
ρειαν νά μη δέχωνται δια τάς θαλάσσιας υπηρεσίας δέματα τών οποίων αί διαστά
σεις ή ό δγκος υπερβαίνουν το ύπό του άρθρου 25 παρ. 2 μέγιστον έπιτρεπόμενον
δριον.
2. Ή Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας και ή Ινδία έχουν τήν εύχέρειαν νά μή δέ
χωνται τά δέματα τών οποίων αί διαστάσεις υπερβαίνουν τά είς τήν έσωτερικήν
ύπηρεσίαν οριζόμενα δρια.
ΑΡΘΡΟΝ XI
Δέματα δυσμετακόμιστα
Κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 2 παρ. 2 στοιχεΐον ε' αριθμός Ιος καί παρά τά καθο
ριζόμενα υπό τοΰ άρθρου 25 παρ. Ι δρια :
(α) Ή Δημοκρατία του Σουδάν έχει τό δικαίωμα, είς τάς μετά τών λοιπών
Χωρών σχέσεις της, νά θεωρή ώς δυσμετακόμιστα τά δέματα τών οποίων
ή μία τών διαστάσεων υπερβαίνει τό 1,10 τοΰ μέτρου ή τών όποιων τό
άθροισμα τοΰ μήκους και της μεγαλυτέρας περιμέτρου, λαμβανομένης εις
διεύθυνσιν διάφορον της τοΰ μήκους, υπερβαίνει τό 1,35 του μέτρου.
(β) Ή Κύπρος, τό "Ηνωμένον Βασίλειον της Μ. Βρεττανίας καί της Βορείου
'Ιρλανδίας, τά υπερπόντια 'Εδάφη τών οποίων αϊ διεθνείς σχέσεις διασφα
λίζονται ύπό της Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της Μ. Βρεττα
νίας καί της Βορείου "Ιρλανδίας, ή Ιρλανδία, ή Ζαμάϊκα, τό Κουβάϊτ, ή
Μαλαισία, ή "Ομόσπονδος Δημοκρατία της Νιγηρίας, ή Νέα Ζηλανδία,
ή Ουγκάντα, ή Σιέρρα Λεόνε, ή Ηνωμένη Δημοκρατία της Ταγκανίκας καί
Ζανζιβάρης καί τό Τρινιτέ κά! Τομπάγκο έχουν τήν εύχέρειαν, είς τάς μετά
τών άλλων Χωρών σχέσεις των, νά θεωρούν ώς δυσμετακόμιστα τά δέματα
τών οποίων ή μία τών διαστάσεων υπερβαίνει τό 1,05 του μέτρου ή τών
οποίων τό άθροισμα τοΰ μήκους καί τής μεγαλυτέρας περιμέτρου, λαμβα
νομένης είς διεύθυνσιν διάφορον τής τοΰ μήκους, υπερβαίνει τό 1,80 του
μέτρου.
ΑΡΘΡΟΝ XII
Όδηγίαι τοΰ άποστολέως κατά τήν κατάθεσιν
Ι. Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 27 παρ. 2 στοιχεΐον η', ή Κολομβία, τό 'Ισραήλ,
ή Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Λευκορωσίας, ή Σοβιετική Σοσιαλιστική
Δημοκρατία της Ουκρανίας, καί ή "Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
έχουν προσωρινώς τό δικαίωμα νά μή άποδέχωνται τά δέματα τά φέροντα τήν
ένδειξιν «πώλησις του δέματος ύπ* εΰθύνην καί κίνδυνον τοΰ άποστολέως».
2. Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 27 παρ. 2 στοιχεία α', β' καί η', ή Κοινοπο
λιτεία τής Αυστραλίας, ή Κεϋλάνη, ή Κύπρος, τό "Ηνωμένον Βασίλειον τής Μ.
Βρεττανίας και τής Βορείου Ιρλανδίας, ή 'Ιρλανδία, ή Ζαμάϊκα, τό Κουβάϊτ,ή Μαλαι
σία, ή 'Ομόσπονδος Δημοκρατία της Νιγηρίας, ή Νέα Ζηλανδία, ή Ουγκάντα,
ή Σιέρρα Λεόνε, ή Ηνωμένη Δημοκρατία Ταγκανίκας καί Ζανζιβάρης καί τό Τρινιτέ
καί Τομπάγκο έχουν τήν εύχέρειαν δπως, μή προβαίνουν εις ενεργείας σχετικός
ττρός τήν άποστολήν ειδοποιήσεως περί μή επιδόσεως, ή ττρός τήν πώλησιν δέματος
ύπ* εύθύνην καί κίνδυνον τοϋ άποστολέως.

662
ΑΡΘΡΟΝ XIII
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. Άνώτατον δριον δεδηλωμένης αξίας
Κατά τταράβασιν τοΰ άρθρου 28, ή Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, ή Κύπρος, τά
υπερπόντια έκεΐνα 'Εδάφη των οποίων αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό της
Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της Μ. Βρεττανίας καΐ της Βορείου Ιρλαν
δίας, ή Ζαμάϊκα, ή Μαλαισία, ή 'Ομόσπονδος Δημοκρατία της Νιγηρίας, ή Ουγκά
ντα, ή Σιέρρα Λεόνε, ή Ηνωμένη Δημοκρατία της Ταγκανίκας και Ζανζιβάρης
και το Τρινιτέ και Τομπάγκο των οποίων το άνώτατον δριον της δηλούμενης άξιας
είς την έσωτερικήν των ύπηρεσίαν είναι κατώτερον των 1000 φράγκων έχουν την
εύχέρειαν νά περιορίζουν εις τό κατώτατον τοϋτο ποσόν τό άνώτατον δριον της
δηλούμενης άξίάς είς τήν διεθνή ύπηρεσίαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ XIV
Άνάληψις, Τροποποίησις ή διόρθωσις της Διευθύνσεως
Τό άρθρον 42 δεν εφαρμόζεται ύπό της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, τής
Βιρμανίας, τής Κύπρου, τοΰ Έλ Σαλβαδόρ, τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττα
νίας και τής Βορείου Ιρλανδίας, τής Ιρλανδίας, του Κουβάϊτ, τής Μαλαισίας, τής
Όμοσπόνδου Δημοκρατίας τής Νιγηρίας, τής Νέας Ζηλανδίας, τής Ουγκάντα,
τής Σιέρρα Λεόνέ, τής Ηνωμένης Δημοκρατίας τής Ταγκανίκας και Ζανζιβάρης
και τόϋ Τρινιτέ και Τομπάγκο. Δέν εφαρμόζεται ομοίως υπό των υπερπόντιων
'Εδαφών τών οποίων αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται υπό τής Κυβερνήσεως
Τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας και τής Βορείου Ιρλανδίας τών οποίων
ή νομοθεσία δεν επιτρέπει τήν άνάληψιν ή τήν τροπόποίησιν διευθύνσεως δεμάτων
τη αιτήσει τοΰ άποστολέως, ουδέ υπό τής Ινδίας καθ' δσον άφορα είς τήν τροπό
ποίησιν διευθύνσεως τών δεμάτων.
ΑΡΘΡΟΝ XV
Εϊδοποίησις παραλαβής
Ή Κεϋλάνη, ή Κύπρος, τό Ήνωμένον Βασίλειον τής Μ. Βρεττανίας και τής
Βορείου 'Ιρλανδίας, τα υπερπόντια 'Εδάφη ων αϊ διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται
υπό τής Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας καΐ τής Βορείου
'Ιρλανδίας, ή Ιρλανδία, ή Ζαμάϊκα, τό Κουβάϊτ, ή Μαλαισία, ή 'Ομόσπονδος Δημο
κρατία τής Νιγηρίας, ή Νέα Ζηλανδία, ή Ουγκάντα, ή Σιέρρα Λεόνε, ή Ηνωμένη
Δημοκρατία τής Ταγκανίκας και τής Ζανζιβάρης και τό Τρινιτέ και Τομπάγκο
έχουν τήν εύχέρειαν νά περιορίζουν τάς ειδοποιήσεις παραλαβής ε'ις τά δέματα
μετά δεδηλωμένης αξίας.
ΤΙΤΛΟΣ III
ΕΥΘΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ XVI
'Εξαιρέσεις τής αρχής περί ευθύνης
Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 44 τό Κογκό (LEOPOLDVILLE), τό 'Ιράκ, τό
Κουβάϊτ και ή Δημοκρατία τοΰ Σουδάν εξουσιοδοτούνται νά μή πληρώνουν
ούδεμίαν άποζημίωσιν διά τήν βλάβην δεμάτων καταγόμενων έξ δλων τών Χωρών
και προοριζομένων διά τό Κογκό (LEOPOLDVILLE), διά τό 'Ιράκ, διά τό Κουβάϊτ
ή διά τό Σουδάν καΐ περιεχόντων ρευστά και ευκόλως ρευστοποιούμενα σώματα,
υάλινα αντικείμενα και αντικείμενα όμοιας ευθραύστου φύσεως.
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ΑΡΘΡΟΝ XVII
Άποζημίωσις
Κατά παράβασιν τοϋ άρθρου 44, ή Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, ή Κύπρος,
τα υπερπόντια εκείνα 'Εδάφη, τών οποίων αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ΰπό
της Κυβερνήσεως τοΰ Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου της Μ. Βρεττανίας και της Βορείου
Ιρλανδίας, τών οποίων ό εσωτερικός Κανονισμός αντίκειται εις τάς διατάξεις
τοϋ ανωτέρω άρθρου, ή Ζαμάϊκα, ή ομόσπονδος Δημοκρατία της Νιγηρίας, ή
Ουγκάντα, ή Σιέρρα Λεόνε. ή Η ν ω μ έ ν η Δημοκρατία της Ταγκανίκας καΐ της
Ζανζιβάρης και το Τρινιτέ καί Τομπάγκο έχουν την εύχέρειαν να μή πληρώνουν
άποζημίωσιν διά τα είς την ύπηρεσίαν τ ω ν απολεσθέντα, παραβιασθέντα ή βλαβέντα
άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα.
Εϊς πίστωσιν τούτου, οι κατωτέρω Πληρεξούσιοι συνέταξαν τό παρόν Πρωτόκολλον, τό όποιον θά έχη την αυτήν ίσχύν και τό αυτό κΰρος ώ ς εάν αί διατάξεις
αύτοΰ περιελαμβάνοντο εις αυτό τούτο τό κείμενον της Συμφωνίας είς τήν οποίαν
αναφέρεται καί υπέγραψαν αυτό εις εν άντίτυπον τό όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον είς τά αρχεία της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας της 'Ενώσεως. Ά ν τ ί γραφον τούτου θά έπιδοθή είς εκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνήσεως της Χ ώ ρ α ς
έδρας τοΰ Συνεδρίου.
Έγένετο εν Βιέννη τη 10η Ιουλίου 1964.
("Επονται αί Ύπογραφαί).
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Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α Σ
Τ Η Σ Α Φ Ο Ρ Ω Σ Η Σ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
Π Ι Ν Α Ξ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρον
101. Πληροφορίαι π α ρ ε χ ό μ ε ν α ι Οπό των 'Υπηρεσιών.
102. Ό δ ο ί διαβιβάσεως και τέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

II

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ 1 Σ ΤΩΝ Δ Ε Μ Α Τ Ω Ν ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Η Σ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ

103. Διευθύνσεις του ά π ο σ τ ο λ έ ω ς και του παραλήπτου.
104. Γενικοί δροι συσκευασίας.
105. Είδικαί συσκευασίαι. Έ π ι σ ή μ α ν σ ι ς των δεμάτων των περιεχόντων κι
ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ά ς ταινίας, σελλουλό:δ, ζώντα ζώα.
106. Διατυπώσεις έκπληρο.ύμεναι υπό το0 άποστολέως.
107. Διατυπώσεις έκπληρούμεναι ύπό του γραφείου κ α τ α γ ω γ ή ς .
ΜΕΡΟΣ

II

Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ο Ι ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Η Σ ΚΑΙ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ
ΕΝ Ι ΩΝ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ω Ν ΔΕΜΑΤΩΝ
108. Δ έ μ α τ α μετά δεδηλωμένης αξίας.
109. Δολία δήλωσις της ά ξ ι α ς .
110. Λοιπαί κ α τ η γ ο ρ ί α ι δεμάτων.
Μ Ε Ρ Ο Σ 111
Δ Ι Α Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Ι ΜΕΤΑ ΤΗΝ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ι Ν
111.

Παράδοσις ά π η λ λ α γ μ έ ν η τελών καί δικαιωμάτων ζητούμενη μετά τήν
κατάθεσιν.
112. Αίτησις α π ο δ ε ί ξ ε ω ς π α ρ α λ α β ή ς διατυπουμένη μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ ρ ω ς της κα
ταθέσεως.
113. Άνάληψις. Τροποποίησις διευθύνσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

III

Διαχείρισις Δ ε μ ά τ ω ν π α ρ ά τών Ά ν τ α λ λ α κ τ η ρ ί ω ν Γραφείων

114.
115.
116.
117.
118.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ
Γενική αρχή α ν τ α λ λ α γ ή ς τών δεμάτων.
Διαβίβασις καί εκτελωνισμός τών αεροπορικών δεμάτων
Μεταφόρτωσις τών αεροπορικών δεμάτων.
Διαβίβασις καί εκτελωνισμός τών επειγόντων δεμάτων.
'Εκτελωνισμός τών έ κ τ α κ τ ο υ επιδόσεως δεμάτων.
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ΜΕΡΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΙΣ

II

Κ Α Ι Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η ΤΩΝ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ω Ν

Αρθρον
119. Διάφοροι τρόποι διαβιβάσεως.
120. Φύλλα πορείας.
121. Φύλλα πορείας απλοποιημένα.
122. Διαβίβασις δια κλειστών αποστολών.
123. Παράδοσις των αποστολών.
124. Διαχείρισις των μετά ειδοποιήσεως φορτώσεως δεμάτων.
ΜΕΡΟΣ

III

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ω Ν Κ Α Ι ΤΩΝ Δ Ε Μ Α Τ Ω Ν .
Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ Κ Ι Β Ω Τ Ι Ω Ν
"Ελεγχος των αποστολών ύπό τών άνταλλακτηρίων γραφείων.
Άσυμφωνίαι ώς προς τό βάρος, τόν δγκον ή τάς διαστάσεις τών
δεμάτων.
127. Διαπίστωσις ανωμαλιών αί δποϊαι καθιστούν υπευθύνους τάς 'Υπη
ρεσίας.
128. Παραλαβή ύπό άνταλλακτηρίου γραφείου δέματος ύποστάντος βλάβην
ή ανεπαρκώς συσκευασμένον.
129. "Ελεγχος τών αποστολών δεμάτων διαβιδαζομένων συνολικώς.
130. Περαιτέρω αποστολή δέματος περιελθόντος μέ λανθασμένην διεύθυνσιν.
131. Επιστροφή τών κενών κιβωτίων.
125.
126.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I V
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ Δ Ε Μ Α Τ Ω Ν ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ
ΜΕΡΟΣ Ι
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ
132. Επιφυλάξεις κ α τ ά τήν παράδοσιν.
133. Διαχείρισις τών δελτίων προπληρωμής μετά τήν παράδοσιν δέματος ε
λευθέρου τελών καΐ δικαιωμάτων.
134. Διαχείρισις τών αποδείξεων παραλαβής, μετά τήν παράδοσιν του μετ'
αποδείξεως παραλαβής δέματος.
ΜΕΡΟΣ

II

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ Δ Ε Μ Α Τ Ω Ν

*
*
*

135. ΕΙδοποίησις μή επιδόσεως.
136. Μή έπίδοσις. Νέαι όδηγίαι του ενδιαφερομένου.
137. 'Επιστροφή τών δεμάτων είς τόν τόπον καταγωγής.
138. Περαιτέρω αποστολή δέματος κατόπιν αλλαγής της διευθύνσεως τοΟ
παραλήπτου.

139. Δέματα έκτακτου επιδόσεως προς περαιτέρω άποστολήν.
140. Διαχείρισις αΐτήσεων αναλήψεως ή τροποποιήσεως διευθύνσεως.
141. Πώλησις. Καταστροφή.
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ΚΕΦΑΛΑ I ON V
ΑΝΑΦΟΡΑ1 ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (REC LAMATIONS).
Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
"Αρθρον
142. Διαχείρισις αναφορών παραπόνων καΐ αΐτήσεων πληροφοριών.
143. ΆναφοραΙ παραπόνων άφορώσαι μή ληφθεΐσαν άπόδειξιν παραλαβής
ή είδοποίησιν φορτώσεως.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

ΚΕΦΑΛΑ I ON VI
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΕΛΩΝ
Τέλη φερόμενα εις πίστωσιν άλλων 'Υπηρεσιών υπό της 'Υπηρεσίας κα
ταγωγής.
"Απόδοσις του τέλους ασφαλείας.
Τέλη παραμένοντα εις τήν είσπράξασαν ΎπηρεσΙαν.
ΕΙδικαΙ περιπτώσεις αποδόσεως τελών.
Άπόδοσις καΐ άνάληψις τελών και δικαιωμάτων είς περίπτωσιν επι
στροφής είς τόν τόπον καταγωγής ή περαιτέρω αποστολής.
ΕΙδικαΙ περιπτώσεις αναλήψεως τελών.
Καθορισμός τών μέσων δικαιωμάτων κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον.

ΜΕΡΟΣ II
Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Ι Σ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
151. Κατάρτισις τών λογαριασμών.
152. Λογαριασμός άφορων τάς άποστολάς αεροπορικών δεμάτων.
153. Διακανονισμός τών λογαριασμών.
ΚΕΦΑΛΑ I ON VII
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
154. Υποδείγματα προς χρήσιν του κοινοΟ.
155. Προθεσμία διαφυλάξεως τών στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑ I ON V I I I
ΤΕΛΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
156. "Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια του Κανονισμού.
ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
1. Άνώτατον δριον βάρους τών σάκκων δεμάτων.
Συνημμένα
"Υποδείγματα : "Ιδέ τόν «Πίνακα "Υποδειγμάτων».
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
ΟΙ υπογράφοντες, ίδόντες τό άρθρον 22 παρ. 5, του Καταστατικού τής Παγ
κοσμίου Ταχυδρομικής "Ενώσεως του" συναχθέντος έν Βιέννη τήν ΙΟην "Ιουλίου
1964, απεφάσισαν ομοφώνως έν ονόματι τών οίκείων 'Υπηρεσιών αυτών, τήν
λήψιν τών επομένων μέτρων διά νά διασφαλίσουν τήν έκτέλεσιν τής Συμφωνίας
τής άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρον 101
Πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό των "Υπηρεσιών
1. Τρεις μήνας τουλάχιστον πρό της ενάρξεως εκτελέσεως της Συμφωνίας,
έκαστη 'Υπηρεσία οφείλει ν* ανακοίνωση είς τάς λοιπάς 'Υπηρεσίας μέσω τοΟ
Διεθνούς Γραφείου :
(α) Τάς αποφάσεις τάς οποίας Μλαβεν δσον άφορα :
Ι ο ν : Το άνώτατον δριον βάρους.
2ον: Τήν δήλωσιν της αξίας.
3ον: Τά έξης, είδικής διαχειρίσεως δέματα : 'Επείγοντα, έκτακτου επι
δόσεως, ελεύθερα τελών καΐ δικαιωμάτων, επί αντικαταβολή, εΟ
θραστα, δυσμετακόμιστα.
4ον: Τήν άποδοχήν ή τήν μή άποδοχήν τών περιληπτικών δελτίων απο
στολής κατ' εφαρμογή ν του άρθρου 106 παρ. 2.
5ον: Τάς διαστάσεις κ α ι τον δγκον τών δεμάτων τών μεταφερομένων
θαλασσίως.
6ον: Τον άπαιτούμενον αριθμόν τελωνειακών δηλώσεων διά τ ά δια
βατικά δέματα καΐ δι' εκείνα προορισμού αυτής ταύτης τής Χώ
ρας των, ώς και τάς γλώσσας είς τάς οποίας δύνανται νά συν
τάσσω νται αϊ δηλώσεις αΰται.
(β) Τάς πληροφορίας τάς άφορώσας τήν υπηρεσίαν τών αεροπορικών δε
μάτων, κυρίως τών υπό ταύτης αποδεκτών διαστάσεων κατόπιν συμ
φωνίας μέ τάς επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών, ώς καί, έάν ύπάρ
χη περίπτωσις, τό ποσόν του είσπραττομένου κομίστρου συμφώνως τω
αρθρω 11 παρ. 4 καί 5 τής Συμφωνίας, διά τήν είς τό έσωτερικόν τής
Χώρας μεταφοράν'
( γ ) Τόν κατάλογον τών ζώντων ζώων τών οποίων ή μεταφορά διά του τα
χυδρομείου επιτρέπεται υπό τοΟ Ιδίου αυτής ταχυδρομικού κανονισμού'
(δ) Τήν γνωστοποίηση/ δτι αϋτη δέχεται δέματα δι* δλας τάς περιοχάς ή
έν εναντία περιπτώσει, τόν κατάλογον τών περιοχών τάς οποίας εξυ
πηρετεί.
(ε) Τ ά τέλη καί τ ά δικαιώματα τ ά εφαρμοζόμενα είς τήν υπηρεσίαν της'
(στ) Τάς χρησίμους πληροφορίας τάς άφορώσας τους τελωνειακούς ή άλ
λους κανονισμούς ώς καί τάς απαγορεύσεις ή περιορισμούς τους εφαρ
μοζόμενους είς τήν είσαγωγήν καί τήν διαμετακόμισα/ τών δεμάτων
έπί τοΟ εδάφους τής χώρας της·
(ζ) "Εν απόσπασμα, είς τάς γλώσσας άγγλικήν, άραβικήν, κινεζικήν, Ισπα
νικήν, γαλλικήν ή ρωσικήν, τών διατάξεων τών νόμων ή κανονισμών
της τών εφαρμοζομένων έπί τής μεταφοράς τών δεμάτων'
2. Πάσα τροποποίησις τών έν παρ. 1 προβλεπομένων πληροφοριών πρέπει
νά γνωστοποιήται άνευ καθυστερήσεως διά τής Ιδίας όδοΟ"
ΑΡΘΡΟΜ 102
'Οδοί διαβιβάσεως καί τέλη
1. Δ ι ά πινάκων ομοίων προς τ ά συνημμένα σχέδια CP 1 καί CP 21, έκαστη
'Υπηρεσία ορίζει τους δρους, ύπό τους οποίους δέχεται τ ά διαβατικά δέματα
τ ά προοριζόμενα διά τάς χώρας διά τάς οποίας αϋτη δύναται νά χρησιμεύη ώς
ενδιάμεσος.
2, Έ π ί τή βάσει τών είς τους πίνακας CP 1 καί CP 21 περιεχομένων πληρο
φοριών τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών, 'Εκάστη Υπηρεσία καθορίζει τάς οδούς τάς
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οποίας δύναται να χρησιμοποίηση δια τήν διαβίβασιν των δεμάτων της καΐ τά
•παρά των αποστολέων είσπρακτέα τέλη.
3. ΑΙ Ύπηρεσίαι γνωστοποιούν αμοιβαίως, δι* dm* ευθείας ανακοινώσεως.
Μνα μήνα τουλάχιστον πρό της εφαρμογής των, τους πίνακας C P 1 καΐ C P 21,
ώς καϊ πάσας τάς μεταγενεστέρας τροποποιήσεις των πινάκων τούτων. Αύται
αποστέλλουν είς τό Διεθνές Γραφεΐον αντίγραφα των πινάκων των C P 1 και
CP 21.
4. Προς καθορισμών τής εύνοϊκωτέρας διαδρομής των αποστολών δεμάτων,
τό άνταλλα κτήριο ν γραφεΐον αποστολής δύναται ν' άπευθύνη εις τό άνταλλα
κτήριον γραφεΐον προορισμοΟ δοκιμαστικόν δελτίον ομοιον προς τό έ'ν άρθρω
159 του Κανονισμοί) Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, σχέδιον C 27. Τό δελτίον τοΟ
το πρέπει να συνάπτεται είς τό φύλλον πορείας. Τούτο πρέπει νά επιστρέφεται,
δεόντως συμπεπληρωμένον ύπό τύπον επιστολής, είς τό άνταλλα κτήριο ν Ypar
φεΐον αποστολής διά τοΟ πρώτου ταχυδρομείου.

*

*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ Π
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΡΟΣ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΑΘΕ Σ Ε Ω Σ
ΑΡΘΡΟΝ 103
Διευθύνσεις του άποστολέως καϊ του παραλήπτου
1. Διά νά γίνη δεκτόν προς κατάθεσιν, παν δέμα πρέπει νά φέρη, διά λατι
νικών χαρακτήρων, έπ* αύτου τούτου τοΟ δέματος ή έπί έτικέττας σταθερώς έπι
κεκολλημένης έπί τοΟ τελευταίου τούτου, τάς ακριβείς διευθύνσεις τοΟ πάρα
λήπτου καϊ του άποστολέως. Αϊ διά μολυβδίδος διευθύνσεις είναι απαράδεκτοι.
Πάντως γίνονται δεκτά τά δέματα τών οποίων ή διεύθυνσις γράφεται διά μολυ
βδίδος μελάνης, έπί δαπέδου πρότερον βεβρεγμένου.
2. "Εν μόνον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δύναται νά υποδεικνύεται ώς πα
ραλήπτης. Πάντως, αϊ διευθύνσεις ώς «Κον Α είς. . . . διά Κον Ζ είς. . . .» ή «Τρά
πεζαν Α είς. .. . διά Κον Ζ είς. . . . » δύνανται νά γίνωγται δεκταί έπί τώ δρω
δτι μόνον τό όριζόμενον πρόσωπον Α θεωρείται ώς παραλήπτης ύπό τών Υπη
ρεσιών. Έ π ί πλέον, αί διευθύνσεις Α καϊ Ζ πρέπει νά εΰρίσκωνται είς τήν αυτήν
Χώραν.
3. Τό γραφεΐον καταγωγής πρέπει, έξ άλλου, νά συνιστά είς τόν αποστο
λέα νά έγκλείη είς τό δέμα, άντίγραφον της διευθύνσεως του καϊ τής τοΟ παρα
λήπτου.
ΑΡΘΡΟΝ 104
Γενικοί δροι συσκευασίας
1. Παν δέμα πρέπει νά είναι συσκευασμένον καϊ κεκλεισμένον κατά τρόπον
άνταποκρινόμενον είς τό βάρος καϊ τήν φύσιν του περιεχομένου ώς καϊ είς τόν
τρόπον μεταφοράς καϊ τήν διάρκειαν αυτής. Ή συσκευασία καϊ ή σφράγισις
πρέπει νά προφυλάττουν τό περιεχόμενο ν κατά τρόπον ώστε νά μη δύναται νά
καταστραφή τοΟτο, οΟτε έκ της πιέσεως, οΰτε έκ τών διαδοχικών διαχειρίσεων.
Πρέπει επίσης νά είναι τοιαυται ώστε νά καθίσταται αδύνατον νά θιγή τό πε
ριεχόμενον χωρίς νά αφεθούν καταφανή ίχνη παραβιάσεως.
2. Παν δέμα πρέπει νά είναι συσκευασμένον κατά τρόπον ίδιαιτέρως στε
ρεόν, έάν πρόκειται νά μεταφερθή είς μακράς αποστάσεις ή νά ΰποστη πολυ
άριθμους μεταφορτώσεις ή πολλάπλάς διαχειρίσεις.
3. Πρέπει νά είναι συσκευασμένον είς τρόπον ώστε νά μή απειλή τήν ύγείαν
τών υπαλλήλων ώς καϊ νά άποκλείη πάντα κίνδυνον έάν περιέχη αντικείμενα
δυνάμενα νά τραυματίσουν τους υπαλλήλους τους επιφορτισμένους μέ τήν δια
χείρισίν του, νά ρυπάνουν f\ νά βλάψουν τά λοιπά δέματα.
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4. Πρέπει νά παρουσιάζη, έπι του περικαλύμματος ή του φακέλλου, επαρ
κείς χώρους διά τήν έγγραφήν των υπηρεσιακών ενδείξεων και δια τήν έπι
κόλλησιν τών γραμματοσήμων και τών έτικεττών.
5. Γίνονται δεκτά άνευ περικαλύμματος .
(α) Τά αντικείμενα τα όποια δύνανται νά συναρμοσθούν ή νά συνενωθούν
και συγκρατηθούν διά στέρεου—συνδέσμου έσφραγισμένου διά μολυ
βδοσφραγίδων ή σφραγίδων έξ Ισπανικού κηροΟ, είς τρόπον ώστε νά
σχηματίζεται εν καΐ μόνον δέμα μη δυνάμενον νά διαλυθη.
(β) Τά δέματα έξ ενός μόνον τεμαχίου, ως τεμάχια ξύλου, τεμάχια με
τάλλου, κ.λ.π;, τά όποια είς τό έμπόριον δέν συνηθίζεται νά συσκευά
ζωνται.
ΑΡΘΡΟΝ 105
ΕΙδικαι συσκευασίαι. Έπισήμανσις τών δεμάτων
τών περιεχόντων κινηματογραφικάς ταινίας, σελλουλόϊδ, ζώντα ζώα
1. Πάν δέμα τό όποιον περιέχει £ν έκ τών κατωτέρω ειδών πρέπει νά είναι
συσκευασμένον ώς κατωτέρω ενδείκνυται :
(α) πολύτιμα μέταλλα : τό περικάλυμμα πρέπει νά συνίσταται είτε είς
μετάλλινον κυτίον αντοχής, είτε είς ξύλινον κιβώτιον πάχους τουλά
χιστον 1 εκατοστό μέτρου διά τά μέχρι 10 χιλιόγραμμων δέματα και
lVa έκατοστομέτρου διά τά πλέον τών 10 χιλιόγραμμων δέματα, είτε
τέλος έκ διπλού σάκκου άνευ ραφής. Πάντως οσάκις γίνεται χρήσις
κιβωτίων ξυλίνων «κόντρα πλακέ» τό πάχος των δύναται νά περιορί
ζεται εις 5 χιλιοστόμετρα, υπό τόν δρον, δπως αί άκμαί τών'κιβωτίων
τούτων ένισχύωνται διά σιδηρών γωνιών.
(β) υάλινα ή άλλα εύθραυστα αντικείμενα : τό περικάλυμμα πρέπει νά
συνίσταται έκ κυτίου μεταλλικού, ξυλίνου ή έκ στέρεου χαρτονιού, πε
πληρωμένου διά χάρτου, ρινισμάτων ξύλου ή έξ άλλης ομοειδούς προ
στατευτικής ύλης δυναμένης νά έμποδίση πάσαν τριβήν ή προσκρού
σεις κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς είτε μεταξύ αυτών τούτων τών
αντικειμένων είτε μεταξύ τών αντικειμένων και τών τοιχωμάτων του
κυτίού.
"
(γ) ρευστά και ευκόλως ρευστοποιούμενα σώματα : πρέπει νά χρησιμο
ποιούνται δύο δόχεΐα (φιάλη, φιαλίδιον, δοχεΐον, κυτίον, κ.λ.π.) άφ'
ενός καΐ κυτίον έκ μετάλλου, έκ ξύλου αντοχής, έκ πεπιεσμένου ξύλου
ή έκ κυματοειδούς χαρτονιού στερεάς ποιότητος, άφ' έτερου, μεταξύ
τών οποίων νά άφίεται διάστημα τό όποιον πρέπει νά πληρούται διά
 πριονιδίων, πιτύρων, ή διά πάσης άλλης απορροφητικής και προστα
τευτικής ϋλης.
(δ) ξηραί χρωστικαί κόνεις, ώς τό κυανοΟν τής άνιλίνης : τά προϊόντα
ταύτα πρέπει υποχρεωτικώς νά έγκλείωνται είς μετάλλινα κυτία αν
τοχής, τά όποια τοποθετούνται μέ τήν σειράν των είς κυτία έκ ξύλου
ή κυματοειδούς χαρτονιού καλής ποιότητος παρεντιθεμένων πριονιδίων
ή άλλης απορροφητικής και προστατευτικής ϋλης μεταξύ τών δύο συ
σκευασιών.
(ε) ξηραί ουχί χρωστικά! κάνεις : τά προϊόντα ταύτα πρέπει νά τίθενται
εντός κυτίων έκ μετάλλου, έκ ξύλου ή έκ χαρτονίου, εγκλεισμένων
καΐ αυτών είς σάκκον έξ υφάσματος ή έκ χονδρού αδιάβροχου χάρτου.
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(στ) υλαι προβλεπόμενα) έν ά ρ θ ρ ω 24 στοιχεϊον α αριθμός 6ος, 2α φρά
σις, τής Σ υ μ φ ω ν ί α ς : ή συσκευασία πρέπει νά συνίσταται εκ κιβωτίου
ή βαρελιού στερεούς συσκευασμένου έσοηερικως και εσωτερικώς καϊ
να φέρη ενδειξιν σχετικήι προς τήν φύσιν τοΰ περιεχομένου,
(ζ) ταινίαι εύφλεκτοι, σελλουλόϊδ κατειργασμένον ή μη
ή συσκευασία
πρέπει νά φέρη προς τήν πλευράν της ε π ι γ ρ α φ ή ς λευκην έτικέτταν,
λίαν εμφανή φέρουσαν δια π α χ έ ω ν μελανών χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν τήν ένδειξιν :
' C E L L U L O I D . A TKN1R LOIN l)U FEU Ε Τ J)E LA L U M I E R E 1 '
( Σ ε λ λ ο υ λ ό ϊ δ . ΓΗά τηρήται μακράν του πυρός και του φ ω τ ό ς ) . .
(η) ζώντα ζ ώ α : ή συσκευασία τοΰ' δ έ μ α τ ο ς ώ ς και τό δελτίον αποστολής
του πρέπει νά φέρουν έτικέττας μέ τήν δι' εμφανέστατων χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν
ένδειξιν " ANTMAUX VIVANTS " «Ζώα ζώντα».
2. Τά δ έ μ α τ α τ ά περιέχοντα τ ά ς π ρ ο β λ ε π ο μ έ ν α ς έν π α ρ . 1 στοιχεϊον σ τ '
και ζ ' ϋ λ α ς δέν γίνονται δεκτά προς κατάθεσιν έκτος έάν αί υλαι αύται γίνον
ται δεκταΐ ύφ' δλων τ ώ ν μετεχουσών είς τήν μεταφοράν τοΰ δέματος Υπηρεσιών.
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 106

^

Διατυπώσεις έκπληρούμεναι υπό τοΰ άποστολέως
1. " Ε κ α σ τ ο ν δ έ μ α πρέπει νά συνοδεύεται :
( α ) δ ι α δελτίου αποστολής έκ χαρτονίου αντοχής λευκοΰ χρώματος, ομοί
ου π ρ ο ς τ ά συνημμένα σχέδια C P 2 ή C P 2 Μ.
(β) διά τελωνειακής δηλώσεως ό μ ο ι α ς π ρ ο ς τ ά συνημμένα υ π ο δ ε ί γ μ α τ α
CP 3 ή C P 3 Μ. Ή τελωνειακή δήλωσις πρέπει νά συντάσσεται είς τόν
άπαιτούμενον αριθμόν αντιτύπων, τ ά ό π ο ΐ α και προσαρτώνται στερεώς
έπί τοΰ δελτίου αποστολής.
2. Πάντως, εξαιρουμένων τών δ ε μ ά τ ω ν μετά δεδηλωμένης αξίας, τών δε
μάτων ελευθέρων τ«λών καϊ δικαιωμάτων και τ ώ ν δεμάτων έπί αντικαταβολή,
'έν και τό α υ τ ό δελτίον αποστολής, συνοδευόμενον ύπό τοΰ απαιτουμένου δι*
δκαστον μεμονωμένον δ έ μ α άριθμοΰ τ ε λ ω ν ε ι α κ ώ ν δηλώσεων, δύναται νά χρη
σιμοποιηθή διά τ ρ ί α τό πολύ δέματα, ύπό τόν δρον δτι ταΰτα κατατίθενται
σ υ γ χ ρ ό ν ω ς είς τό ίδιον γραφεΐον ύπό τοΰ Ιδίου άποστολέως, διαβιβάζωνται
διά της Ιδίας όδοΰΐ, υπόκεινται είς τό αυτό τ έ λ ο ς και π ρ ο ο ρ ί ζ ο ν τ α ι διά τό ίδιον
πρόσωπον. Πάντως έκαστη Υ π η ρ ε σ ί α δύναται ν' απαίτηση £ν δελτίον αποστο
λής και τόν κεκανονισμένον αριθμόν τών τ ε λ ω ν ε ι α κ ώ ν δηλώσεων δι* £καστον
δέμα.
3. Ό άποστολεύς δύναται νά έ γ γ ρ α φ η , σχετική ν π ρ ο ς τό δ έ μ α άνακο(
νωσιν, έπί τοΰ α π ο κ ό μ μ α τ ο ς τοΰ δελτίου α π ο σ τ ο λ ή ς C P 2, και νά συναπτή εις
τό δελτίον, οιουδήποτε υποδείγματος καϊ α ν είναι τοΰτο, πλην τής τελωνειακής
δηλώσεως συντασσόμενης είς τόν άπαιτούμενον αριθμόν αντιτύπων συμφώνως
π ρ ο ς τήν π α ρ . 1, στοιχεϊον β ' , παν στοιχεϊον (τιμολόγιον, άδειαν ε ξ α γ ω γ ή ς , ά
δειαν ε ί σ α γ ω γ ή ς , πιστοποιητικόν κ α τ α γ ω γ ή ς , κ.λ.π.) ά ν α γ κ α ϊ ο ν διά τήν τελω
νειακήν διαχείρισιν είς τήν Χώραν κ α τ α γ ω γ ή ς καϊ είς τήν Χώραν προορισμοΰ.
4. Τό περιεχόμενον τοΰ δέματος πρέπει νά α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι λεπτομερώς είς
τήν τελωνειακήν δήλωσιν. ΑΙ γ ε ν ι κ ή ς φύσεως ενδείξεις δέν γίνονται δεκταί.
5. Μολονότι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην τοΰ περιεχομένου τών τελω
νειακών δηλώσεων, αϊ Ύπηρεσίαι ένεργοΰν π α ν τό δυνατόν διά νά πληροφορή
σουν τους αποστολείς περί τοΰ άκριβοΰς τρόπου συμπληρώσεως τών δηλώσεων
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αυτών, Τό δπισθεν μέρος του υποδείγματος C P 3 δύναται νά χρησιμοποιηθή δια
τήν ιταροχήν οδηγιών είς τους αποστολείς.
6. Ό άποστολεύς πρέπει να ύποδεικνύη τον τρόπον κατά τον όποιον πρέ
πει νά ενεργείται ή διαχείρισις του δέματος, έν περιπτώσει μη επιδόσεως. Προς
τόν σκοπόν τούτον, σημειοΐ εις τό δπισθεν μέρος του δελτίου αποστολής ένθα
ευρίσκονται αί άπαριθμούμεναι έν άρθρω 27 παρ. 2 της Συμφωνίας όδηγίαι
σταυρόν είς τό τετραγωνίδιον τό σχετικόν προς μίαν άπό τάς οδηγίας αύτάς.
Ό σταυρός οΰτος δύναται νά γραφή διά χειρός ή διά γραφομηχανής ή νά εΐναι
έντυπος. Επίσης επιτρέπεται είς τόν αποστολέα νά μη αναγραφή ή νά μή έκτυ
πώνη δπισθεν του δελτίου αποστολής παρά μίαν μόνον έκ τών επιτρεπομένων
οδηγιών. Ή διά τοί> σταυροΟ υποδεικνυόμενη οδηγία έπί του δελτίου αποστο
λής πρέπει νά αναγράφεται και έπ' αύτοΟ τούτου του δέματος. Αϋτη δύναται
νά είναι συντεταγμένη είς τήν γαλλική ν ή είς έτέραν γλώσσαν γνωστή ν εις τήν
Χώραν προορισμού.
ΑΡΘΡΟΝ 107
Διατυπώσεις έκπληρούμεναι υπό του γραφείου καταγωγής
1. Τό γραφεϊον καταγωγής υποχρεούται, κατά τήν στιγμήν τής καταθέσεως
νά επικολλά ή νά αναγραφή :
(α) έπί του δέματος, παραπλεύρως τής επιγραφής,, και έπί του δελτίου
αποστολής είς τάς καταλλήλους θέσεις, μίαν έτικέτταν όμοίαν προς
τό συνημμένον σχέδιον C P 8 δεικνύουσαν, κατά εμφανή τρόπον, τόν αϋ
ξοντα αριθμόν του δέματος και τό δνομα του γραφείου καταγωγής*
(β) έπί του δελτίου αποστολής μόνον :
Ιον: Τό αποτύπωμα του χρονολογικού σήμαντρου.
2ον: Τό βάρος εις χιλιόγραμμα και εκατοντάδας γραμμαρίων, παντός
κλάσματος έκατοντάδος γραμμαρίων στρογγυλοποιουμένου είς
τήν άνωτέραν εκατοντάδα.
2. ' Έ ν και τό αυτό γραφεϊον καταγωγής δέν δύναται νά χρησιμοποιή
ταυτοχρόνως δύο ή πλείονας σειράς έτικεττών, έκτος έάν αί σειραί διάφορο'
ποιούνται διά διακριτικού σημείου.
ΜΕΡΟΣ II
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ
ΕΝ Ι ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ
"Αρθρον 108
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας
Παν δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας υπόκειται είς τους κατωτέρω είδικούς
κανόνας συσκευασίας :
(α) Πρέπει νά σφραγίζεται δι' ομοιομόρφων έκ σφραγιδοκηρου σφραγί
δων, διά μολυβδοσφραγίδων ή δι* άλλου άποτελεσματικοΟ τρόπου,
μετ' αποτυπώματος ή είδικου ομοιομόρφου σήματος του άποστολέως.
(β) Αί σφραγίδες, ώς καί πάσης φύσεως έτικέτται, και περιπτώσεις τυ
χούσης, τά έπί τών δεμάτων τούτων επικολλώ μένα γραμματόσημα πρέ
πει νά απέχουν άπ' αλλήλων κατά τρόπον ώστε νά μή είναι δυνατή ή
άπόκρυψις τών ενδεχομένων βλαβών το & ττερικαλύμματος. Αί έτικέτται.
καί τά γραμματόσημα πρέπει νά μή^φ/αδιπλοΟνται έπί δύο όψεων του
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περί καλύμματος κατά τρόπον καλύπτοντα την συρραφήν. Αϊ έτικέτται
έπί τών όποιων, περιπτώσεως τυχούσης, ευρίσκεται ή διεύθυνσις δέν
δύνανται νά επικολλώνται έπ' αύτρυ τούτου τοϋ περικαλύμματος"
(γ) πρέπει νά φέρτ^ ώς καί τό δελτίον αποστολής, έρυθράν έτικέτταν δμοίαν
προς συνημμένον σχέδιον C P7 και φέρουσαν, δια λατινικών χαρακτή
ρων τό γραμμσ. «V», τό δνομα του γραφείου καταγωγής και τόν αύ
ξοντα αριθμόν του δέματος. Ή έτικέττα πρέπει νά έπικολλάται έπί του
δέματος, έπί της πλευράς τής φερούσης την έπιγραφήν και εγγύτατα
ταύτης. Πάντως, αϊ Ύπηρεσίαι έχουν τήν εύχέρειαν νά χρησιμοποιούν
ταυτοχρόνως τήν έν άρθρω 107 παρ. 1 στοιχεΐον α' προδλεπομένην
έτικέτταν C P 8 και μίαν έρυθράν έτικέτταν μικρών διαστάσεων, φέρου
σαν διά λίαν εμφανών χαρακτήρων τήν ένδειξιν «VALEUR DEC LAREE»
(Δεδηλωμένης αξίας)'
(δ) ή άξια δύναται νά δηλοΰται εις τό νόμισμα τής Χώρας καταγωγής και
νά εγγράφεται ύπό τοΰ άποστολέως, έπί τοΟ δέματος και του δελτίου
αποστολής, διά λατινικών χαρακτήρων, ολογράφως και δι' αραβικών
αριθμών, άνευ διαγραφών εϊτε προσθηκών λέξεων έπί άλλων τοιούτων,
έστω και κεκυρωμένων. Τό ποσόν τής δηλωθείσης άξιας δέν δύναται
νά εγγράφεται διά μολυβδίδος'
(ε) τό ποσόν τής δηλωθείσης αξίας πρέπει νά μετοπρέπεται εις χρυσά
φράγκα ύπό του άποστολέως ή ύπό του γραφείου καταγωγής. Τό έξα
γόμενον τής μετατροπής στρογγυλοποιούμενον, περιπτώσεως τυχούσης,
εις τό άνώτερον φράγκον πρέπει νά σημειοΰται δι' αριθμών τιθεμένων
παραπλεύρως ή κάτωθι εκείνων οΐτινες παριστούν τήν άξίαν εις τό
νόμισμα τής Χώρας καταγωγής. Τό εις χρυσά φράγκα ποσόν πρέπει
νά υπογραμμίζεται διά ζωηράς γραμμής έγχρωμου μολυβδίδος. Μετα
τροπή δέν ενεργείται εις τάς άπ' ευθείας σχέσεις μεταξύ Χωρών έχρυ
σών κοινόν νόμισμα'
,··'
(στ) τό γραφεΐον καταγωγής υποχρεούται νά άναγράψη τό άκριδές βάρος
εις γραμμάρια έπί του δέματος (παραπλεύρως τής διευθύνσεως) και
έπί του δελτίου αποστολής (εις τήν οίκείαν θέσιν)'
(ζ) ουδείς αύξων αριθμός πρέπει νά αναγράφεται ύπό τών ενδιαμέσων
'Υπηρεσιών έπί τής προσθίας δψεως του μετά δεδηλωμένης αξίας δέ
ματος.
ΑΡΘΡΟΝ 109
Δολία δήλωσις αξίας
"Οσάκις έξ οιωνδήποτε περιστατικών και Ιδία έξ αναφοράς παραπόνων, άπο
καλυφθή δολία δήλωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής αξίας του περιεχο
μένου τοΟ δέματος, είδοποιεΐται περί τούτου ή Υπηρεσία καταγωγή9 δσον τό
δυνατόν ταχύτερον και, περιπτώσεως τυχούσης, τά στοιχεία τής έρεύνης άνα
κοινοΰνται εις αυτήν.
ΑΡΘΡΟΝ 110
Λοιπαί κατηγορίαι δεμάτων
1. Αεροπορικά δέματα. Πάν άεροπορικόν δέμα ώς και τό σχετικόν δελτίον
αποστολής πρέπει νά φέρουν κατά τήν άποστολήν είδικήν έτικέτταν κυανού
χρώματος άναγράφουσαν τάς λέξεις «PAR AVION» μέ προαιρετικήν μετάφρα
σιν είς την γλωσσαν της Χώρας καταγωγής.
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2. Επείγοντα δέματα. Παν επείγον δέμα και το δελτίον αποστολής αύτου
πρέπει νά ξέρουν μίαν έτικέτταν άναγράφουσοτν, λίαν εμφανώς, τήν ίνδειξιν
«URGENT».
3. Δέματα έκτακτου επιδόσεως. Παν δέμα έκτακτου επιδόσεως και τό δελ
τίον αποστολής αύτου πρέπει νά φέρουν έτικέτταν ζωηρού ερυθρού χρώματος,
άναγράφουσαν τήν Εντυπον λίαν εμφανή £νδειξιν «EXPRES». Ή έτικέττα αϋτη
έπικολλαται κατά τό δυνατόν, παραπλεύρως της ενδείξεως του τόπου προ
ορισμού.
4. Δέματα ελεύθερα τελών καΐ δικαιωμάτων.
(α) Παν δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων καΐ τό δελτίον αποστο
λής αύτου πρέπει νά φέρουν :
Ιον: Τήν λίαν εμφανή ένδειξιν «FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS»
(ελεύθερον τελών καΐ δικαιωμάτων) ή έτέραν ταύτόσημον είς
τήν γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής.
2ον: Κιτρίνην έτικέτταν φέρουσαν ομοίως λίαν εμφανή τήν ένδειξιν
«FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS».
(β) Τό δέμα συνοδεύεται ύπό τών κεκανονισμένων τελωνειακών δηλώσεων
καΐ ύφ* ενός δελτίου προπληρωμής ομοίου προς τό συνήμμένον σχέδιον
CP4, κατεσκευασμένου έκ χάρτου κίτρινου χρώματος. Ό άποστολεύς
του δέμοττος καΐ έφ* δσον πρόκειται περί ενδείξεων σχετικών προς τήν
ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, τό γραφεϊον αποστολής, συμπληρώνουν τό
κείμενον, ε(ς τήν προσθίαν 6ψιν, δεξιάν πλευράν, τών τμημάτων
(PARTIES) Α καΐ Β. ΑΙ έγγραφαί τοΰ άποστολέως δύνοαααι νά γί
νουν τή βοηθεία χημικού χάρτου. Τό κείμενον πρέπει νά φέρη τόν έν
άρθρω 29 παρ. 1 τής Συμφωνίας προδλεπόμενον περιορισμόν.
(γ) Τό δελτίον αποστολής, αϊ τελωνειακά! δηλώσεις και τό δελτίον προ
πληρωμής πρέπει νά είναι στερεώς προσδεδεμένα μεταξύ των.
5. Εύθραυστα δέματα.
(α) Μεταξύ τών Χωρών, at όποΐαι δέχονται τά εύθραυστα δέματα και ύπό
τήν έπιφύλαξίν οτι άνταποκρίνοται είς τους γενικούς κανόνας συσκευ
ασίας : επί παντός ευθραύστου δέματος πρέπει νά έπικολληθή, είτε
ύπό του άποστολέως, είτε ύπό τοϋ γραφείου καταγωγής, έτικέττα μέ
εΐκόναν, άναπαριστώσαν ποτήριον έκτυπωμένον είς έρυθρόν χρώμα έπί
λευκού δαπέδου. Πάν δέμα τοΟ οποίου τό εϋθραυστον τοΟ περιεχομένου
επισημαίνεται, δι* οίουδήποτε εξωτερικού σήματος τεθέντος ύπό του
άποστολέως, φέρει υποχρεωτικώς, έκ τοΟ γραφείου καταγωγής τήν
αυτήν έτικέτταν καΐ εισπράττεται τό πρόσθετον άνάλογον τέλος. Έ ά ν
δ άποστολεύς δέν έπιθυμή τήν διαχείρισιν του δέματος του ώς ευθραύ
στου, τό γραφεΐον καταγωγής διαγράφει τό σήμα τό τεθέν ύπό του
άποστολέως.
(β) Τό άντίστοιχον δελτίον αποστολής πρέπει νά φέρη έπί μιας έτικέττας
έπί τής προσθίας πλευράς τήν λίαν εμφανή Ινδειξιν .^C OLIS FRAGILE»
(δέμα εϋθραυστον), χειρόγραφον ή Ιντυπον.
6. Δέματα δυσμετακόμιστα. Παν δυσμετακόμιστον δέμα ώς καΐ ή προσθία
δψις τοΟ σχετικού δελτίου αποστολής, πρέπει νά φέρουν έτικέτταν άναγράφου
σαν, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν iνδειξιν «ENC OMERANT» (δυσμετα
κόμιστον) .
7. Δέματα κατατασσόμενα είς τήν άνωτέραν κατηγορίαν βάρους. Τό δελ
τίον αποστολής δέματος γενομένου δεκτού δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 5 τής
Συμφωνίας πρέπει νά φέρη, έπί μιας έτικέττας έπί τής προσθίας δψεως, καΐ
διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν ένδειξιν .<C OLIS C LASSE DANS LA C OU
PURE DE POIDS DE
KGS» (Δέμα καταταγέν είς τήν κατηγορίαν (δάρους
τών . . χλγρ.) χειρόγραφον ή έντυπον.
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8. 'Υπηρεσιακά δέματα. Πάν δέμα σχετικόν προς την ταχυδρομικήν ύπηρε
σίαν καΐ τό δελτίον αποστολής αύτου πρέπει νά φέρουν, τό πρώτον παραπλεύ
ρως της επιγραφής, τό δεύτερον εις τήν πρόσθια ν όψιν τοΰ υποδείγματος, τήν
ίίνδειξιν «SERVIC E DES POSTES* ή άνάλογον ένδειξιν. Ή ένδειξ.ς αυτή δύνα
ται νά συνοδεύεται υπό μεταφράσεως είς έτέραν γλώσσαν.
9. Δέματα αΙχμαλώτων πολέμου καΐ κρατουμένων. Πάν δέμα αΙχμαλώτου
πολέμου ή κρατουμένου και τό δελτίον αποστολής αύτου πρέπει νά φέρουν τό
πρώτον παραπλεύρως τής επιγραφής, τό δεύτερον είς τήν προσθίαν όψιν τοΟ
υποδείγματος μίαν τών ενδείξεων «SERVIC E DES PRISONNIERS DE
GUERRE» ή «SERVIC E DES INTERNES». ΑΙ ενδείξεις αύται δύνανται νά συνο
δεύονται ύπό μεταφράσεως είς έτέραν τινά γλώσσαν.
10. Δέματα περιέχοντα ώρισμένα αντικείμενα ή ζώντα ζώα. Τά δέματα
ώς καΐ τά δελτία αποστολής πρέπει νά φέρουν τάς ενδείξεις τάς προβλεπομέ
νας έν άρθρω 105, παρ. 1, στοιχεία ε', στ' καΐ ζ ' .
11. Δέματα μετ* αποδείξεως παραλαβής :
(α) Παν δέμα διά τό όποιον, κατά τήν κατάθεσιν, ό άποστολεύς ζητεΐ άπό
δειξιν παραλαβής πρέπει νά φέρη κατά τρόπον λίαν εμφανή είτε τήν
ένδειξιν «AVIS DE REC EPTION» (άπόδειξις παραλαβής) εϊτε τό απο
τύπωμα σφραγΐδος «Α. R» ή Ιδία £νδειξις πρέπει νά αναγράφεται καΐ
έπί του δελτίου αποστολής. "Οσάκις ή άπόδειξις παραλαβής πρέπει νά
επιστρέφεται αεροπορικώς, ή ένδειξις συμπληρουται διά τών λέξεων
«RENVOI PAR AVION».
(β) Τό δέμα πρέπει νά συνοδεύεται ύπό του προβλεπομένου ύπό τοΟ άρ
θρου 137, παρ. 2 του Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως έντυ
που C 5 δεόντως συμπεπληρωμένου. Τό υπόδειγμα τούτο συντάσσεται
ύπό τοΰ γραφείου καταγωγής (ή ύπό παντός άλλου γραφείου υποδει
κνυομένου ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής) καΐ πρέπει νά επισυνάπτε
ται είς τό δελτίον αποστολής.
(γ) Ή έ"νδειξις «RENVOI PAR AVION» πρέπει νά αναγράφεται φροντίδι
τοΟ ενδιαφερομένου γραφείου, έπί τής προς έπιστροφήν διά τής αερο
πορικής όδου αποδείξεως παραλαβής. Μία έτικέττα ή £ν αποτύπωμα
σφραγΐδος χρώματος κυανού «PAR AVION» επιτίθεται προσέτι έπί του
υποδείγματος τούτου.
12. Δέματα μετ* ειδοποιήσεως φορτώσεως :
(α) Παν δέμα διά τό όποιον ό άποστολεύς ζητεί είδοποίησιν φορτώσεως
πρέπει νά επισημαίνεται διά μιας έτικέττας «AVIS D' EMBARQUE
ΜΕΝΤ» έπικολλωμένης έπί τοΟ δέματος καί έπί τοΟ δελτίου αποστο
λής.
(β) Τό δέμα τοΟτο συνοδεύεται ύπό έντυπου ομοίου προς τό συνημμένον
σχέδιον C P6 τό όποιον πρέπει νά δεικνύη λίαν ευκρινώς τόν λιμένα
(ή τήν Χώραν) έκ του οποίου ή είδοποίησις φορτώσεως πρέπει νά έπι
στραφή. "Εκαστον έντυπον δέν δύναται νά αναφέρεται εΙμή είς 6ν καί
μόνον δέμα, 6στω καί &ν πρόκειται περί δεμάτων μνημονευομένων ε!.ς
Ιν μόνον δελτίον αποστολής.
ΜΕΡΟΣ III
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ Σ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΙΝ
ΑΡΘΡΟΝ 111
Παράδοσις άπηλλαγμένη τελών καί δικαιωμάτων
ζητούμενη μετά τήν κατάθεσιν
1. Έάν, μετά τήν κατάθεσιν, δ άποστολεύς δέματος ζητεί τήν άπηλλαγμέ
νην τελών καί δικαιωμάτων παράδοσιν, τό γραφεΐον καταγωγής εΙδοποιεΐ σχε
τικώς τό γραφεΐον προορισμού* δι* επεξηγηματικοί) σημειώματος. ΤοΟτο, μετά
τήν έπικόλλησιν αναλόγου γραμματοσήμου άντιπροσωπεύοντος τό όφειλόμενον
τέλος, διαβιβάζεται έπί συστάσει, είς τό γραφεΐον προορισμού, συνοδευόμενον
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ύπό δελτίου προπληρωμής δεόντως συμπεπληρωμένου. Έ ν περιπτώσει αεροπο
ρικής διαβιβάσεως, το πρόσθετον άεροπορικόν τέλος αντιπροσωπεύεται ομοίως
δια γραμματοσήμων έπικολλωμένων είς τό έπεξηγηματικόν σημείωμα. Τό γρα
φεΐον προορισμοΟ επικολλά έπί τοΟ δέματος, πλησίον της επιγραφής, ώς καΐ
είς τό δελτίον αποστολής, τήν ύπό τοΰ άρθρου 110 παρ. 4, στοιχειον α ' , αριθμού"
2ου προβλεπομένην έτικέττακ
2. "Οταν ή αίτησις αϋτη πρόκειται να διαβιβασθή τηλεγραφικούς, τό γρα
φεΐον καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς, δια τηλεγραφήματος τό γραφεΐον προορι
σμού καΐ του άνακοινοΐ ταυτοχρόνως τάς σχετικάς μέ τήν κατάθεσιν τοΟ ταχυ
δρομικού αντικειμένου ενδείξεις. Τό τελευταΐον τοΟτο γραφεΐον συντάσσει εΐκο
θεν δελτίον προπληρωμής.
ΑΡΘΡΟΝ 112
Αίτησις αποδείξεως παραλαβής διατυπουμένη μετά τήν κατάθεσιν
Όσάκις ή αίτησις διατυποΟται μετά τήν κατάθεσιν του δέματος, ακολουθεί
ται ή διαδικασία ή καθοριζομένη είς τό άρθρον 138 του ΚανονισμοΟ Εκτελέ
σεως τής Συμβάσεως. Πάντως, είς τάς Χώρας fνθα ή υπηρεσία τών δεμάτων*
δέν εκτελείται ύπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ή εΐσπραξις του τέλους της
αποδείξεως παραλαβής βεβαιουται επί τοΟ έντυπου C 9, είτε διά τής έπικολ*>
λήσεως εΙδικοΟ ένσημου, είτε διά τής ενδείξεως του ποσοΟ τής τοιαύτης είσπρά
ξεως.
ΑΡΘΡΟΝ 113
"Ανάληψις. Τροποποίησις διευθύνσεως
1. Κατά γενικόν κανόνα, αϊ αιτήσεις τροποποιήσεως διευθύνσεως ή αναλή
ψεως δέματος υπόκειται είς διαχείρισιν σύμφωνον προς τά άρθρα 147 καΐ 148
του Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμβάσεως.
2. Πάσα τηλεγραφική αίτησις τροποποιήσεως διευθύνσεως άφορώσα δέμα
μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει νά έπιβεβαιουται ταχυδρομικώς διά του πρώ
του ταχυδρομείου. Ή επιβεβαιωτική αίτησις διατυπουμένη έπί του έντυπου C 7
του έν χρήσει είς τό έπιστολικόν ταχυδρομεΐον πρέπει νά φέρη δι* έγχρωμου μο
λυβδίδος υπογραμμισμένων τήν ένδειξιν «C ONFIRMATION DE LA DEMANDE
TELEGRAPHIQUE DU
» (Έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφικής αίτήσεως
άπό
). Αϋτη πρέπει νά συνοδεύεται διά του έν άρθρω 147 παρ. 1, στοιχειον
α ' τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλεπομένου πανομοιό
τυπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ i l l
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 114
Γενική αρχή ανταλλαγής τών δεμάτων
Έκαστη Υπηρεσία υποχρεούται νά διαβιβάζη, διά τών οδών καΐ μέσων τά
όποια χρησιμοποιεί διά τά Ιδικά της δέματα, καΐ έκεΐνα τά όποια παραδίδονται
είς αυτήν ύπό άλλης τινός Υπηρεσίας διά νά διαβιβασθούν μέσω του εδάφους
της.
2. Είς περίπτωσιν διακοπής όδοΟ τίνος, τά διαβατικά δέματα τά όποια θά
ήκολούθουν αυτήν τήν όδόν διαβιβάζονται διά τής καταλληλοτέρας διαθεσίμου
όδοΟ.
3. "Εάν ή τελευταία αϋτη είναι δαπανηρότερα τής συνήθους όδοΟ, Μκαστον
δέμα επιβαρύνεται, είς χρέωσιν του παραλήπτου του, ύπό τής Υπηρεσίας προ
ορισμού, διά ποσοΟ ίσου προς τά έκ τής παρεκκλίσεως τής δδου προκύπτοντα
συμπληρωματικά χερσαία ή θαλάσσια αναλογούντα μερίδια. ΑΙ αποδόσεις καΐ
αναλήψεις τελών ενεργούνται συμφώνως τοϊς άρθροις 1.5 Λ παρ. 6 καΐ 148 παρ.
2 καΐ 3.
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4. Ή διαμετακόμισις πρέπει νά ένεργήται ύπό τους καθορισμένους ορούς
της Συμφωνίας της άφορώσης τ α ταχυδρομικά δέματα καΐ τοΟ Κανονισμού
εκτελέσεως αυτής και δταν έτι ή Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού των δε
μάτων δέν έχει προσχωρήσει είς τήν Συμφωνίαν.
5. Είς τάς σχέσεις μεταξύ Χωρών κεχωρισμένων αλλήλων ύφ* ενός ή πλειό
νων ενδιαμέσων εδαφών, τ α δέματα πρέπει νά ακολουθούν τάς οδούς τάς οποίας
αϊ ένδιαφερόμεναι Υπηρεσίαι έχουν συμφωνήσει.

W
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ΑΡΘΡΟΝ Π 5
Διαβίβασις καΐ εκτελωνισμός των αεροπορικών δεμάτων
1. Πάσα Υπηρεσία ή οποία εκτελεί τήν ύπηρεσίαν των αεροπορικών δεμά
των υποχρεούται νά διαβιβάζη, διά τών αεροπορικών οδών τάς οποίας αύτη
χρησιμοποιεί διά τάς Ιδίας της άποστολάς της αυτής φύσεως, τ ά αεροπορικά
δέματα τ ά όποια παραδίδονται είς αυτήν ύπό ετέρας Υπηρεσίας. Έ ά ν δι* οιον
δήποτε λόγον, ή διαβίβασις τών αεροπορικών δεμάτων δι* άλλης όδοΟ προσφέ
ρει, είς είδικήν τίνα περίπτωσιν, πλεονεκτήματα Ιναντι τής υφισταμένης αερο
πορικής τοιαύτης, τ ά αεροπορικά δέματα πρέπει νά διαβιβάζωνται διά τής όοου
ταύτης καΐ ενδεχομένως νά υπόκεινται είς τήν διαχείρισιν τών επειγόντων
δεμάτων.
2. Αί άποστολαΐ αεροπορικών δεμάτων πρέπει νά διαβιβάζωνται διά τής
ύπό της "Υπηρεσίας τής Χώρας καταγωγής ζητούμενης όδοΟ, ύπό τήν έπιφύt
λαξιν οτι ή οδός αΰτη χρησιμοποιείται ύπό τής ενδιαμέσου 'Υπηρεσίας διά τήν
διαβίβασα/ τών Ιδίων αυτής αποστολών. Έ ά ν τούτο δέν είναι δυνατόν ή έάν ό
χρόνος διά τήν μεταφόρτωσιν δέν εΐναι επαρκής, ή Υπηρεσία τής Χώρας κατα
γωγής πρέπει νά είδοποιήται.
3. "Οταν, δι* οιονδήποτε λόγον, δέν. είναι δυνατόν νά? ,χρη<?ιμοποιηθή άπ'
άκρου είς άκρον ή διεθνής αεροπορική υπηρεσία, ή Υπηρεσία ή οποία δικαιού
τ α ι νά είσπραξη τ ά αεροπορικά κόμιστρα τ ά προβλεπόμενα έν άρθρω 11 τής
Συμφωνίας, υποχρεούται νά διαβιβάζη τ ά αεροπορικά δέματα επί της διαδρο
μής εκείνης επί τής οποίας δέν δύναται νά χρησιμοποιηθή ή προαναφερθείσα
αεροπορική υπηρεσία, διά τών ταχύτερων μέσων, τ ά όποια χρησιμοποιεί αΰτη
διά τήν μεταφοράν τών δεμάτων της καΐ νά τ ά διαχειρίζεται ενδεχομένως' ως
επείγοντα δέματα. Ή αυτή ύποχρέωσις επιβάλλεται είς περίπτωσιν μερικής ή
ολικής διακοπής εσωτερικής τίνος αεροπορικής υπηρεσίας.
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4. A t Υπηρεσίαι at όποϊαι δέν μετέχουν είς τήν ύπηρεσίαν τών αεροπορι
κών δεμάτων διαβιβάζουν τ ά τελευταία ταύτα διά τών οδών επιφανείας των
συνήθως χρησιμοποιουμένων διά τ ά λοιπά δέματα. Πάντως, υποχρεούνται νά
διαβιβάζουν διά τών ταχύτερων οδών επιφανείας παν άεροπορικόν δέμα τό
όποιον φέρει τήν ένδειξιν «URGENT» (έπεΐγον) ύπό τόν δρον δτι αδται εκτε
λούν ύπηρεσίαν επειγόντων δεμάτων καΐ δτι έπιστώθησαν διά τών αντιστοίχων
προς τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας ταύτης αναλογούντων μεριδίων τελών.
5. Α Ι Υπηρεσίαι λαμβάνουν παν μέτρον διά νά επιταχύνουν κατά χό δυνα
τόν τόν έκτελωνισμόν τών αεροπορικών δεμάτων.
ΑΡΘΡΟΝ 116
Μεταφόρτωσις τών αεροπορικών δεμάτων
1. Έ κ τ ο ς είδικής συμφωνίας μεταξύ τών Υπηρεσιών, ή μεταφόρτωσις τών
αεροπορικών δεμάτων βάσει τών ύπό τοΟ άρθρου 11 παρ. 6 τής Συμφωνίας προ
βλεπομένων διατάξεων, ενεργείται μέσω τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χω
ρας ένθα έγένετο ή μεταφόρτωσις.
2. Ό κανών οδτος δέν εφαρμόζεται οσάκις ή μεταφόρτωσις εκτελείται με
ταξύ τών αεροσκαφών δύο διαδοχικών γραμμών της αυτής επιχειρήσεως μετα
φοράς.
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ΑΡΘΡΟΝ 117
Διαβίβασις και εκτελωνισμός τών επειγόντων δεμάτων
1. ΑΙ ύπηρεσίαι αί όποΐαι. μετέχουν tic τη ν άνταλλαγήν τών επειγόντων
δεμάτων συμφωνούν να διασφαλίσουν τήν ταχεΐαν διαβίβασιν, καΐ κατά τό δυ
νατόν, τήν άπ* ευθείας τοιαύτην τών δεμάτων τούτων.
2. Αδται λαμβάνουν παν μέτρον διά νά επιταχύνουν κατά τό δυνατόν τόν
. έκτελωνισμόν τών επειγόντων δεμάτων. .
ΑΡΘΡΟΝ 118
Εκτελωνισμός τών έκτακτου επιδόσεως δεμάτων
ΑΙ Ύπηρεσίαι αί όποΐαι μετέχουν της ανταλλαγής τών έκτακτου επιδόσεως
δεμάτων λαμβάνουν πάντα τά μέτρα διά νά επιταχύνουν κατά τό δυνατόν τόν
έκτελωνισμόν.
ΜΕΡΟΣ II
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 119
Διάφοροι τρόποι διαβιβάσεως
1. "Η ανταλλαγή τών αποστολών ταχυδρομικών δεμάτων ενεργείται ύπό
τών γραφείων τών αποκαλουμένων «BUREAUX Π' EC HANGE» (άνταλλακτη
ρίων γραφείων).
2. Ή ανταλλαγή αυτή ενεργείται, κατά γενικόν κανόνα, διά κιβωτίων
(σάκκων,.καλάθων,, πλαισίων κ.λ.π.). Αί όμοροι Ύπηρεσίαι δύνανται, πάντως,
νά συννενοοΟνται διά τήν παράδοσιν έ\ ίων κατηγοριών δεμάτων έκτος κιβωτίων
(έξωθεν).
3. Μεταξύ μή ομόρων Χωρών, ή ανταλλαγή ενεργείται, κατά γενικόν κα
νόνα, δι* άπ* ευθείας αποστολών.
4. ΑΙ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν διά τήν καθιέρωσιν διαβατικών
ανταλλαγών άπερικαλύπτως. Πάντως είναι υποχρεωτική ή σύνθεσις άπ' ευθείας
αποστολών έάν, κατά δήλωσιν ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας, τά άπερικαλύπτως
διαβατικά δέματα, ώς έκ της φύσεως των, δυσχεραίνουν τάς εργασίας ταύτης.
ΑΡΘΡΟΝ 120
Φύλλα πορείας
1. Πρό της αποστολής, πάντα τά διά της όδου επιφανείας προς διαβίβασιν
δέματα εγγράφονται, ύπό του άνταλλακτηρίου γραφείου αποστολής, έπί φύλ
λου πορείας ομοίου προς τό συνημμένον σχέδιον C P11. Διά τά αεροπορικά δέ
ματα, εις τάς άπ* ευθείας σχέσεις ή εις τάς διαβατικάς άπερικαλύπτως, τά άν
ταλλακτήρια γραφεία χρησιμοποιούν είδικόν φύλλον πορείας, καλούμενον
■FEUILLE DE ROUTE AVION» (άεροπορικόν φύλλον πορείας) δμοιον προς
τό συνημμένον σχέδιον C P 20.
2. "Οσον άφορα τά δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων, μόνον
έπί τών αεροπορικών δεμάτων επιβάλλεται ή έγγραφη τών αναλογούντων τε
λών τά όποια θά άχθουν εις πίστωσιν τών διαφόρων ενδιαφερομένων Υπηρεσιών.
3. Εις τό φύλλον πορείας επισυνάπτονται τά κατωτέρω στοιχεία : δελτία
αποστολής, υποδείγματα επιταγών αντικαταβολής, τελωιειακαί δηλώσεις, δελ
τία προπληρωμής, αποδείξεις παραλαβής, καί, περιπτώσεως τυχούσης, οιαδή
ποτε άλλα απαιτούμενα έγγραφα (τιμολόγια, πιστοποιητικά προελεύσεως, υ
γείας κ.λ.π.). ΕΙς τάς σχέσεις μεταξύ τών Υπηρεσιών at όποΐαι συνεφώνησαν
έπ* αΰτοΟ τό φύλλον πορείας ώς καί τά συνοδευτικά αύτοΟ έγγραφα διαβιβά
ζονται αεροπορικώς εις τήν Χώραν προορισμού.
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4. "Εάν πρόκειται περί δεμάτων άνταλλασσομένων δι* άπ' ευθείας αποστο
λών, αϊ "Υπηρεσίαι καταγωγής και προορισμού δύνανται νά συμφωνήσουν έκ
των προτέρων, Ινα τ ά ύπό της παρ. 3 προβλεπόμενα έγγραφα επισυνάπτονται
είς τ ά αντίστοιχα δέματα.
5. Πλην είδικής συμφωνίας, τ ά φύλλα πορείας πρέπει ν.' αριθμούνται κατ'
αϋζοντα έτήσιον αριθμόν δι" έκαστον άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής καΐ
δι* έκαστον άνταλλακτήριον γραφεΐον άφίξεως ώς καΐ δι* έκάστην όδόν, έάν
χρησιμοποιούνται πλείονες τής μιας δδοί. Ό τελευταίος αριθμός του έτους πρέ
πει νά μνημονεύεται επί του πρώτου φύλλου πορείας του επομένου έτους. Έ ά ν
αποστολή τις διαγραφή τό γραφεΐον αποστολής αναγράφει επί του φύλλου πο
ρείας, παραπλεύρως τοΰ άριθμοΟ τής αποστολής τήν ένδειξιν «DERNIERE
DEPECHB» (τελευταία αποστολή). Είς τάς θαλασσίας καΐ άεροπορικάς σχέ
σεις, τό βνομα τοΟ μεταφέροντος ατμόπλοιου ή κ α τ ά τήν περίπτωσιν, ή χρησι
μοποιούμενη αεροπορική υπηρεσία αναγράφεται, κατά τό δυνατόν, κάτωθι του
αριθμοΟ.
6. Έ ά ν τ ά αεροπορικά δέματα διαβιβάζωνται έκ τίνος Χώρας είς άλλην
διά τών δδών επιφανείας ταυτοχρόνως μετά των άλλων δεμάτων,, ή ϋπαρξις
αεροπορικών δεμάτων μετά αεροπορικού φύλλου πορείας πρέπει να εμφαίνεται,
διά καταλλήλου, ενδείξεως έπι του φύλλου πορείας C P U .
7. Έ ν περιπτώσει ανταλλαγής άπ' ευθείας αποστολών μεταξύ μή ομόρων
Χωρών, τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής συντάσσει, δι* έκάστην τών
ενδιαμέσων 'Υπηρεσιών, είδικόν φύλλον πορείας δμοιον προς τό συνημμένον σχέ
διον CP12. Τό γραφεΐον τοΟτο εγγράφει είς αυτό συνολικώς δι' έκάστην κατη
γορίαν δεμάτων τ ά αναλογούντα μερίδια καΐ τ ά μερίδια τελών τ ά ανήκοντα είς
τήν ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν. Τό φύλλον πορείας CP12 αριθμείται κατ* αϋξοντα
έτήσιον αριθμόν δι* έκαστον άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής κ α ι δι' έκά
στην έκ τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. "Ο τελευταίος αριθμός τοΰ έτους πρέπει
νά μνημονεύεται επί του πρώτου φύλλου πορείας του επομένου έτους. Είς τάς
θαλασσίας σχέσεις, τό φύλλον πορείας CP12 πρέπει, κατά τό δυνατόν, νά συμ
πληροΟται διά τοΟ ονόματος τοΟ μεταφέροντος πλοίου.
ΑΡΘΡΟΝ 121
Φύλλα πορείας απλοποιημένα
1. "Απλοποιημένα φύλλα πορείας συντάσσονται είς τάς ύπό του άρθρου
51 παρ. 2 καΐ 3 τής Συμφωνίας προβλεπόμενος περιπτώσεις.
2. Ό σ ά κ ι ς ή άπόδοσις τών αναλογούντων χερσαίων καΐ θαλασσίων μερι
δίων ενεργείται συνολικώς κοπά κατηγορίαν βάρους, δ αριθμός δεμάτων δι'
έκάστην κατηγορίαν βάρους αναγράφεται επί τών φύλλων πορείας μέ τήν ένδει
ξιν τοΟ γινομένου, τοΟ αντιστοίχου αναλογούντος μεριδίου επί τόν αριθμόν τών
δεμάτων. Τά περαιτέρω αποστελλόμενα δέματα εγγράφονται μεμονωμένως μέ
τήν ένδειξιν, έναντι έκαστου δέματος, τοΟ ποσοΟ τών τελών τών επιβαρυνόντων
τό δέμα κ α τ ά τήν παράδοσιν είς τήν παραλήπτριαν "Υπηρεσίαν. Τά δέματα τ ά
δικαιολογοΟντα συμπληρωματικά τέλη ως κ α ι τ ά άπερικαλύπτως διαβιβαζό
μενα τοιαΟτα, εγγράφονται επίσης δέμα προς δέμα μέ τήν μνείαν τοΟ αντι
στοίχου τέλους.
3. Ό σ ά κ ι ς ή 'Υπηρεσία καταγωγής και ενδεχομένως αϊ ενδιάμεσοι 'Υπη
ρεσΙαι πρέπει νά πιστοΟνται διά ποσών υπολογιζόμενων κατά δέμα, ό αριθμός
τών τελευταίων τούτων αναγράφεται έπί τών φύλλων πορείας μέ ένδειζιν του
γινομένου τοΟ κατά δέμα τέλους έπί τόν συνολικόν αριθμόν τών τεμαχίων τών
άπαρτιζόντων τήν άποστολήν. Έάν τό συμφωνηθέν κατά δέμα ποσόν απαλλάσ
σεται παντός έτερου τέλους πλην τοΟ διά τ ά περαιτέρω αποστελλόμενα ή διά
τ ά άπερικαλύπτως διαβιβαζόμενα δέματα αντιστοιχούντος τοιούτου, μόνον τ ά
δέματα τών δύο τούτων κατηγοριών ώς καΐ τ ά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας
εγγράφονται μεμονωμένως, άλλα άνευ ενδείξεως διά τ ά τελευταία ταϋτα του
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εισπραχθέντος τέλους ασφαλίσεως. Έ ά ν το ποσόν τούτο δέν περιλαμβάνη πα
ρά μόνον τ ά αναλογούντα χερσαία και θαλάσσια μερίδια, εφαρμόζεται ή παρ.
2 δια τήν άπόδοσιν των συμπληρωματικών τελών.
4. Έ ά ν ή 'Υπηρεσία προορισμοί) και ενδεχομένως αϊ ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι
πρέπει νά πιστωθούν δια ποσών κατά χιλιόγραμμον, δ αριθμός τών σάκκων
τών αποτελούντων την άποστολήν ώς καΐ τό μικτόν βάρος αυτής της τελευ
ταίας, πρέπει νά άναγράφωνται. Διά τάς λοιπάς περιπτώσεις εφαρμόζεται ή
παρ. 3.
ΑΡΘΡΟΝ 122
Διαβίβασις διά κλειστών αποστολών
1. Γενικώς κατά τήν διαβίβασιν διά κλειστών αποστολών, τ ά κιβώτια (σάκ
κοι, κάλαθοι, πλαίσια, κ.λ.π.) πρέπει νά επισημαίνονται, νά κλείωνται καΐ νά
φέρουν έτικέτταν κατά τόν διά τους σάκκους της αλληλογραφίας προβλεπό
μενον έν άρθρω 156 παρ. 4, 5, 10, 12 καΐ 13 του Κανονισμού εκτελέσεως της
Συμβάσεως τρόπον, λαμβανομένων όμως ύπ* ΰψΐν τών ακολούθων λεπτομε
ρειών :
(α) αϊ έτικέτται πρέπει νά είναι χρώματος ανοικτού* κίτρινου. Ή κατασκευή
των καΐ τό κείμενόν των πρέπει νά είναι δμοια προς τ ά συνημμένα σχέ
δια CP 23 καΐ CP 24'
(β) διά τ ά κιβώτια, πλην τών σάκκων, δύναται νά υίοθετήται άλλος τρό
πος ειδικοί) σφραγίσματος, ΰπό τόν δρον δτι τό περιεχόμενον θά προ
στατεύεται επαρκώς'
( γ ) αϊ έτικέτται ή αϊ έπιγραφαί τών κλειστών κιβωτίων τών περιεχόντων
αεροπορικά δέματα πρέπει νά φέρουν τήν ενδειξίν ή τήν έτικέτταν
«PAR AVION»'
(δ) αϊ έτικέτται ή at έπιγραφαί τών κλειστών κιβωτίων τών περιεχόντων
επείγοντα δέματα πρέπει νά φέρουν τήν έτικέτταν ή τήν ?νδειξιν
«URGENT».
2. Πλην είδικής συμφωνίας, τ ά κιβώτια πρέπει νά φέρουν αϋξοντα αριθμόν.
Τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής εγγράφει επί του φύλλου πορείας τό
πλήθος καΐ έάν ή Υπηρεσία προορισμού τό άπαιτή, καΐ τόν αίίξοντα αριθμόν τών
κιβωτίων έκ τών οποίων απαρτίζεται ή αποστολή.
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3. 'Αποστέλλονται εντός Ιδιαιτέρων κιβωτίων'
(α) Τ ά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, άν ό αριθμός των δικαιολογεί
τοΰτο : Τά κιβώτια τ ά όποια έν δλω ή έν μέρει, περιέχουν τοιαύτα δέ
ματα, πρέπει νά φέρουν τό γράμμα «V».
(β) Τ ά εΟθραυστα δέματα : Τά σχετικά κιβώτια πρέπει νά φέρουν τήν έν
άρθρω 110 παρ. 5 προβλεπομένην έτικέτταν.
( γ ) Τά δέματα τ ά περιέχοντα τάς έν άρθρω 105, παρ. 1, στοιχεΐον (ε) καΐ
(στ) μνημονευομένας ϋλας : είς τ ά σχετικά κιβώτια έπικολλαται είδι
κή έτικέττα φέρουσα διά λίαν εμφανών χαρακτήρων κατάλληλον Ενδει
ξίν π.χ. «CELLULOID».
(δ) Τά έκτακτου επιδόσεως δέματα, έάν ό αριθμός των δικαιολογεί τούτο :
Τά κιβώτια τ ά όποια, έν δλω ή έν μέρει, περιέχουν τοιαύτα δέμ)ατα,
πρέπει νά φέρουν τήν έτικέτταν ή τήν ένδειξιν «EXPRES».
4. Τά δυσμετακόμιστα δέματα, τ ά εϋθραυστα καΐ εκείνα τών οποίων ή
φύσις τό απαιτεί, μεταφέρονται έκτος κιβωτίων (έξωθεν) : Δ ι ά νά καθορίζεται
ή αποστολή της οποίας αποτελούν μέρος, τ ά τοιαύτα δέματα πρέπει νά φέρουν
έτικέτταν CP23. Α Ι έτικέτται τών μετά δεδηλωμένης αξίας δεμάτων τών απο
στελλομένων έκτος κιβωτίων (έξωθεν) πρέπει νά φέρουν τό γράμμα «V». Πάν
τως τ ά δέματα τ ά μεταφερόμενα διά της θαλάσσιας όδοΟ πρέπει νά αποστέλ
λ ο ν τ α ι εντός σάκκων.
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5. Κατά γενικών κανόνα, ol σάκκοι και τα άλλα κιβώτια τ ά περιέχοντα
τ α δέματα πρέπει νά μή ζυγίζουν πέραν των 40 χιλιόγραμμων.
6. Το φύλλον πορείας, συνοδευόμενοι ύπό τών έν αρθρω 120, παρ. 3 ανα
φερομένων έγγραφων, πρέπει νά εγκλείεται ύπό τοΰ άνταλλακτηρίου γραφείου
αποστολής εντός τοΟ ενός έκ τών κιβωτίων τών άπαρτιζόντων τήν άποστολήν,
περιπτώσεως τυχούσης, εντός ενός έξ εκείνων τ ά όποια περιέχουν δέματα μετά
δεδηλωμένης άξιας ή δέματα έκτακτου επιδόσεως. Έ ά ν ό αριθμός τών συνο
δευτικών στοιχείων τό άπαιτή, τό φύλλον πορείας δύναται νά ε γ κ λ ε ί ε τ α ι είς
είδικόν σάκκον. ΕΙς άπάσας τάς περιπτώσεις ή έτικέττα τοΟ κιβωτίου τοΟ πε
ριέχοντος τό φύλλον πορείας πρέπει νά φέρη την ένδειξιν <<F». Κατόπιν είδικής
συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων 'Υπηρεσιών, ή έτικέττα δύναται επίσης
νά φέρη τήν έ*νδειξιν τοΟ αριθμού τών σάκκων τών άπαρτιζόντων τήν άποστο
λήν, καί περιπτώσεως τυχούσης, του αριθμού τών άπερικαλύπτως διαβιβαζομέ
νων δεμάτων. Α Ι Ύπηρεσίαι καταγωγής καί προορισμού δύνανται νά συμφω
νήσουν δπως τ ά συνοδευτικά έγγραφα έγκλείωνται εις τ ά κιβώτια τ ά περιέ
χοντα τ ά αντίστοιχα δέματα. Τά συνοδευτικά έγγραφα τ ά άφορώντα τ ά έκτα
κτου επιδόσεως δέματα πρέπει νά τοποθετούνται είς τήν δέσμην πρό τών άλλων
στοιχείων.
7. Τό είδικόν φύλλον πορείας CP12 τό προβλεπόμενον έν άρθρω 120, παρ.
7, διαβιβάζεται άπερικαλύπτως ή διά παντός άλλου τρόπου συμφωνηθέντος με
ταξύ τών ενδιαφερομένων "Υπηρεσιών συνοδευόμενον, περιπτώσεως τυχούσης,
ύπό τών στοιχείων τ ά όποια απαιτούν αϊ ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι.
ΑΡΘΡΟΝ 123
Παράδοσις τών αποστολών
1. Πλην είδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων 'Υπηρεσιών, ή πα
ράδοσις των αποστολών δεμάτων επιφανείας διενεργείται διά καταστάσεως πα
ραδόσεως C18 προβλεπομένης έν άρθρω 157 τοΟ Κανονισμού εκτελέσεως τής
Συμβάσεως.
2. Α Ι άποστολαΐ πρέπει νά παραδίδωνται έν καλή καταστάσει. Έ ν τούτοις
αποστολή τις δέν δύναται νά γίνη απαράδεκτος έξ αίτίας βλάβης ή παραβιά
σεως. 'Οσάκις αποστολή τις παρελήφθη έν κακή καταστάσει ύπό ενδιαμέσου
τινός γραφείου, αυτή πρέπει νά άνασυσκευασθή ώς έχει. Τό γραφεΐον τό όποιον
έκτελεΐ τήν άνασυσκευασίαν πρέπει νά αναγραφή τάς ενδείξεις τής αρχικής
έτικέττας επί τής νέας έτικέττας κ α ι νά σφραγίζη αυτήν διά του χρονολογικού
σήμαντρου αύτου, πρό τής ενδείξεως «REMB ALLE Α. . . . » (Άνασυσκευασθέν

εις....).
. 3. Α Ι προς παράδοσιν είς τόν αερολιμένα άποστολαΐ αεροπορικών δεμάτων
συνοδεύονται ύπό καταστάσεως A V 7 ύπό τους έν άρθρω 192 τοΟ Κανονισμού
εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους.
ΑΡΘΡΟΝ 124
Διαχείρισις τών μετά ειδοποιήσεως φορτώσεως δεμάτων
1. Έ ά ν δέμα συνοδευόμενον ύπό ειδοποιήσεως φορτώσεως περιλαμβάνεται
είς κλειστήν άποστολήν διαμετακομιζομένην διά του οικείου λιμένος φορτώσεως
τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής άποσπα τήν είδοποίησιν φορτώσεως,
τήν συνημμένη ν εις τ ά συνοδευτικά του δέματος στοιχεία καί τήν προσαρτά είς
τό άντίστοιχον φύλλον πορείας CP12, περί οδ τό άρθρον 120, παρ. 7. άφοΰ ά
ναγράψη έπ* αύτου τάς αναγκαίας σημειώσεις. Ή άπόδοσις τοΟ αναλογούντος
είς τήν Χώραν φορτώσεως τέλους διενεργείται διά του αύτου φύλλου πορείας,
τό όποιον συμπληροΰται είς τήν θέσι\ τής ενδείξεως «NOMB RE D' AVIS D'
E M B A R Q I ' E M E N T * ('Αριθμός ειδοποιήσεων φορτώσεως).
2. Παν άνταλλακτήριον γραφεΐον τό όποιον διασφαλίζει τήν φόρτωσιν, είτε
δέματος μετ* ειδοποιήσεως φορτώσεως, ληφθέντος άπερικαλύπτως, είτε τής δια
βατικής κλειστής αποστολής τής περιεχούσης τούτο, συμπληροΐ καταλλήλως τό
ύποδ. CP16 καί τό διαβιβάζει άπ* ευθείας εις τόν αποστολέα.
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Μ Ε Ρ Ο Σ 111
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ω Ν ΚΑΙ ΤΩΝ Δ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ Κ Ι Β Ω Τ Ι Ω Ν
"Αρθρον 125
"Ελεγχος των αποστολών ύπό των άνταλλακτηρίων γραφείων
1. Παν γραφειον τό όποιον λαμβάνει μίαν άποστολήν προβαίνει άμα τη
λήψει εις τόν έλεγχον τών κιβωτίων καΐ της σφραγΐδος των, κατόπιν εις τον
έλεγχον τών δεμάτων καΐ τών διαφόρων στοιχείων τ ά όποια συνοδεύουν αυτό.
Οί έλεγχοι οΰτοι ενεργούνται έν αντιπαραβολή, οσάκις τούτο είναι δυνατόν.
Ό σ ά κ ι ς ένδιάμεσον γραφειον πρέπει νά προβή εις άνασυσκευασίαν μιας απο
στολής, ελέγχει τό περιεχόμενον αυτής έάν ύποθέση δτι τούτο δέν έμεινε άθι
κτον. Και συντάσσει δελτίον έλεγχου δμοιον προς τό συνημμένον σχέδιον CP
13. Τό δελτίον τούτο αποστέλλεται είς τό άνταλλα κτήριο ν γραφειον έκ του
όποιου ελήφθη ή αποστολή. Άντίγραφον τούτου αποστέλλεται είς τό γραφειον
καταγωγής καΐ έτερον εγκλείεται είς τήν άνασυσκευασθεΐσαν άποστολήν. Πάν
τως τ ά ενδιάμεσα γραφεία δέν υποχρεούνται νά ελέγχουν τ ά συνοδεύοντα τό
φύλλον πορείας έγγραφα.
2. Κατά τό άνοιγμα τών κιβωτίων, τ ά έξασφαλιστικά στοιχεία (θώμιγξ,
μολυβδοσφραγίς, έτικέττα) πρέπει νά τηρούνται ηνωμένα. Δ ι ά νά έπιτευχθή
τοΟτο δ θώμιγξ κόπτεται είς £ν μόνον ση μείον.
3. Έ ά ν τό άνταλλακτήριον γραφειον προορισμού διαπίστωση σφάλματα ή
παραλείψεις επί του φύλλου πορείας, ενεργεί αμέσως τάς αναγκαίας διορθώ
σεις, διαγράφον τάς έσφαλμένας ενδείξεις, είς τρόπον ώστε νά παραμένουν ευα
νάγνωστοι at άρχικαί ενδείξεις. Α Ι διορθώσεις αδται ενεργούνται παρουσία δύο
υπαλλήλων. Πλην προφανούς σφάλματος, αδται είναι έπικρατέστεραι τής αρχι
κής δηλώσεως. Τό άνταλλακτήριον γραφειον προβαίνει επίσης, είς τάς κεκανο
νισμένας διαπιστώσεις δταν τό κιβώτιον ή ή σφράγισίς του δίδουν ύπονοίας δτι
τό περιεχόμενον δέν έμεινε: άθικτον ή δτι άλλη τις ανωμαλία συνέβη. Α Ι διαπι
στούμενοι άνωμαλίαι, ώς καΐ Λ έλλειψις αποστολής τίνος ή ενός ή πλειόνων
σάκκων έκ τών άπαρτιζόντων αυτήν, ή τοΰ φύλλου πορείας, ανακοινουνται άνευ
καθυστερήσεως είς τό άνταλλακτήριον γραφειον αποστολής διά δελτίου έλεγ
χου ομοίου προς τό συνημμένον CP13, συντασσομένου εις διπλούν. *Εν περιπτώ
σει ελλείψεως του φύλλου πορείας, τό γραφειον άφίξεως πρέπει νά σύνταξη, έπί
πλέον, έν συμπληρωματικόν φύλλον πορείας, ή νά κράτηση ακριβή σημείωσιν
τών ληφθέντων δεμάτων (αριθμός δεμάτων, γραφεία καταγωγής καΐ προορι
σμού, βάρος, δεδηλωμένοι ά ξ ί α ι , κ.λ.π.). Ό σ ά κ ι ς τό άνταλλακτήριον γραφειον
δέν διεβίβασε δελτίον έλεγχου CP13, διά τοΟ πρώτου ταχυδρομείου τό όποιον
ήδύνατο νά χρησιμοποίηση, θεωρείται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, δτι έλα
βεν έν καλή καταστάσει τους σάκκους ή τ ά δέματα.
4. Τά γραφεία είς τ ά όποια απευθύνονται τ ά δελτία έλεγχου CP 13 επιστρέ
φουν ταύτα τό συντομώτερον, άφου τ ά εξετάσουν καΐ σημειώσουν έπ* αυτών
τάς παρατηρήσεις των, αν συντρέχη περίπτωσις. Διαφυλάττουν τ ά αντίγραφα.
Τά επιστρεφόμενα δελτία επισυνάπτονται είς τ ά φύλλα πορείας τ ά όποΐα αφο
ρούν. At γενόμεναι είς τό φύλλον πορείας διορθώσεις, at όποΐαι δέν στηρίζονται
έπί δικαιολογητικών στοιχείων θεωρούνται άκυροι. Πάντως έάν τ ά δελτία ταΟτα
δέν επιστραφούν είς τό άνταλλακτήριον γραφειον έκ του οποίου προέρχονται
εντός προθεσμίας δύο μηνών, υπολογιζόμενης άπό τής ημερομηνίας αποστολής
των, θεωρούνται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ώς δεόντως αποδεκτά ύπό
τών γραφείων προς τ ά όποΐα άπηυθύνθησαν. Ή προθεσμία αΰτη παρατείνεται
εις τεσσάρας μήνας είς τάς σχέσεις μετά τών απομεμακρυσμένων Χωρών.
5. Ή διαπίστωσις, κατά τόν έλεγχον, οίωνδήποτε ανωμαλιών δέν δύναται
έν ουδεμία περιπτώσει νά δικαιολόγηση τήν έπιστροφήν του δέματος etc τ^ιν
καταγωγή ν, έκτος έάν έχη έφαρμογήν τό άρθρον 26, παρ. 3 κατ 4 τής Σ υ μ 
φωνίας.
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6. Τά δελτία έλεγχου καΐ τά αντίγραφα διαβιβάζονται έττΐ συστάσει διά
της ταχυτέρας 6δο0 (αεροπορικής ή επιφανείας).
ΑΡΘΡΟΝ 126
Άσυμφωνίαι ώς προς τό βάρος,
τόν 6γκον ή τάς διαστάσεις των δεμάτων
1. Ή άποψις τοΟ γραφείου καταγωγής, είς ο,τι άφορα τόν καθορισμόν τοΟ
βάρους, τοΟ 6γκου ή των διαστάσεων τών δεμάτων πρέπει νά βεωρήται υπε
ρισχύουσα, πλην προφανούς λάθους. Πάντως, έάν at οιαπιστωθεΐσαι διαφοραΐ
βάρους επιφέρουν τροποποίησιν τών αναλογούντων μεριδίων, υπερισχύει τό βε
βαιούμενον νέον βάρος.
2. "Οσον άφορο: τά συνήθη δέματα, αϊ διαφοραΐ βάρους, διά μίαν καΐ τήν
αυτήν κατηγορίαν, δέν δύνανται νά αποτελέσουν άφορμήν συντάξεως δελτίου
έλεγχου ή νά επιτρέψουν τήν έπιστροφήν τών δεμάτων. Δελτία έλεγχου δύναν
ται να άπευθύνωνται μόνον είς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή διαφορά θά
είχε ώς συνέπειαν τήν τροποποίησιν τών αναλογούντων τελών.
3. Ώ ς προς τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, ή διαφορά βάρους μέχρι
10 γραμμαρίων επί πλέον ή έπί Ιλαττον του σημειουμένου, βάρους,
δέν δύναται νά άποτελέση άντικείμενον αντιρρήσεων υπό της ενδιαμέσου 'Υπη
ρεσίας ή αυτής τοΟ προορισμού, έκτος έάν ή εξωτερική κατάστασις τοΟ δέματος
απαιτή τούτο.
ΑΡΘΡΟΜ 127
Διαπίστωσις ανωμαλιών αϊ όποΐαι καθιστούν υπευθύνους τάς 'Υπηρεσίας
1. Παν άνταλλακτήριον γραφεΐον τό όποιον, κατά τήν άφιξιν αποστολής
τίνος, διαπιστώνει τήν έλλειψιν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβη ν ενός ή πλειόνων
δεμάτων ενεργεί ώς έξης :
(α) Πλην δεδικαιολογημένης αδυναμίας ή της περιπτώσεως κατά τήν
οποίαν τό περικάλυμμα, ό θώμιγξ, ή σφραγίς ή ή μολυβδοσφραγις καΐ
ή έτικέττα £χουν έπισυναφθή είς τό άρχικόν πρωτόκολλον C P14, τό
προβλεπόμενον έν άρθρω 128, παρ. 2, επισυνάπτει τά αντικείμενα ταύ
τα είς τό δελτίον έλεγχου C P13 τό προοριζόμενον διά τό άνταλλακτή
ριον γραφεΐον αποστολής. Πάντως, είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν τό
οελτίον έλεγχου διαβιβάζεται αεροπορικώς, δύναται νά άποστείλη τά
αντικείμενα ταύτα, συνοδευόμενα ύπό αντιγράφου του δελτίου έλεγχου
έπί συστάσει καΐ διά της όδου επιφανείας.
(β) 'Απευθύνει είς τό τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον γραφεΐον,
έάν συντρέχη περίπτωσις, διά τοΟ αύτου ταχυδρομείου τό όποιον έχρη
σιμοποιήθη καΐ οιά τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής, άντίγρα
φον τοΟ δελτίου έλεγχου.
2. Έ ά ν τό κρίνη σκόπιμον, τό άνταλλακτήριον γραφεΐον άφίξεως δύναται
δαπάναις της 'Υπηρεσίας του νά είδοποιήση τηλεγραφικούς τό άνταλλακτήριον
γραφεΐον αποστολής περί τών διαπιστώσεων του.
3. Έ ά ν πρόκειται περί άνταλλακτηρίων γραφείων ευρισκομένων είς άμεσον
έπαφήν, αϊ οίκεΐαι Ύπηρεσίαι τών γραφείων τούτων δύνανται νά συνεννοούνται
περί του* τρόπου ενεργείας είς περίπτωσιν ανωμαλιών συνεπαγομένων εύθύνην
των.
ΑΡΘΡΟΝ 128
Παραλαβή ύπό άνταλλακτηρίου γραφείου δέματος
ύποστάντος βλάβην ή ανεπαρκώς συσκευασμένου
1. Παν άνταλλακτήριον γραφεΐον τό όποιον λαμβάνει, έξ ενός ανταποκρι
νόμενου γραφείου, δέμα τι τό όποιον υπέστη βλάβην ή είναι ανεπαρκώς συσκευ
ασμένον, οφείλει νά τό διαβίβαση άφοΟ άνασυσκευάση αυτό, έάν ύπάρχη περί
πτωσις, διατηρουμένου κατά τό δυνατόν τοΟ άρχικοΟ περικαλύμματος της επι
γραφής καΐ τών έτικεττών. Τό βάρος του δέματος, πρό καΐ μετά τήν άνασυ
σκευασίαν πρέπει ν* αναγράφεται έπ' αύτου τούτου του περικαλύμματος του
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δέματος. Ή δνδειξις αυτή ακολουθείται ύπό τής φράσεως r<REMB ALLE Α. . . .»
(Άνασυσκευασθέν έν
) έπικυρουμένης δΓ αποτυπώματος του χρονολογικού
σήμαντρου καΐ δια της υπογραφής τών υπαλλήλων οι όποιοι ενήργησαν τήν
άνασυσκευασίαν.
2. Έ ά ν ή κατάστασις του'δέματος είναι τοιαύτη ώστε τό περιεχόμενον εΐναι
δυνατόν νά έχη άφαιρεθή ή να έχη βλαβή ή έάν τό δέμα παρουσίασε διαφοράν
βάρους τοιαύτην ώστε δύναταί τις να συμπεράνη τήν άφαίρεσιν ολοκλήρου ή
μέρους του περιεχομένου, τό άνταλλακτήριον γραφεΐον, μέ τήν έπιφύλαξιν τής
εφαρμογής του άρθρου 127, παρ. 1 και τής ανωτέρω παρ. 1, πρέπει νά προβή
οίκοθεν είς τήν άποσφράγισιν του δέματος και είς τόν έλεγχον του περιεχομέ
νου του. Τό αποτέλεσμα του έλεγχου τούτου πρέπει ν' άποτελέση άντικείμενον
πρωτοκόλλου ομοίου προς τό συνημμένον σχέδιον CP 14. Άντίγραφον του πρω
τοκόλλου επισυνάπτεται είς τό δέμα.
3. Έ ά ν τό έν παρ. 2 προβλεπόμενο ν δέμα είναι μετά δεδηλωμένης άξιας,
ενεργούνται έπί πλέον, τ ά ακόλουθα :
( α ) Τό άρχικόν πρωτόκολλον διαβιβάζεται, επί συστάσει, είς τήν Κεντρι
κήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας έκ τής οποίας εξαρτάται τό άνταλλακτή
ριον γραφεΐον αποστολής ή είς ύπηρεσίαν ύποδεικνυομένην υπό τής έν
λόγω Κεντρικής τοιαύτης.
(β) Άντίγραφον του πρωτοκόλλου διαβιβάζεται, ταυτοχρόνως, είτε είς
τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν έκ τής οποίας εξαρτάται τό άνταλλακτήριον
γραφεΐον άφίξεως, είτε είς πασαν άλλην ύπηρεσίαν ύποδεικνυομένην
υπό τής τελευταίας ταύτης.
( γ ) Είς τό άρχικόν πρωτόκολλον, συνάπτονται, έκτος δεδικαιολογημένης
αδυναμίας, τό περικάλυμμα εντός του οποίου περιείχοντο τ ά δέματα,
ό θώμιγξ, ή σφραγίς ή ή μολυβδοσφραγίς και ή έτικέττα.
ΑΡΘΡΟΝ 129
Έ λ ε γ χ ο ς τών αποστολών δεμάτων διαβιβαζομένων συνολικώς
1. A t διατάξεις τών άρθρων 125 ^ως 128 δέν εφαρμόζονται παρά μόνον είς
τ ά παραβιασθέντα καί βλαβέντα δέματα ως κ α ι είς τ ά δέματα τ ά εγγεγραμ
μένα μεμονωμένως επί τών φύλλων πορείας. Τά λοιπά δέματα απλώς ελέγχον
τ α ι κατ* αριθμόν.
2. Ή "Υπηρεσία καταγωγής δύναται νά συμφωνήση μέ τήν Ύπηρεσίαν προ
ορισμού καί ενδεχομένως μέ τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας ώστε νά περιορισθή
είς ώρισμένας κατηγορίας δεμάτων, ό λεπτομερής έλεγχος καί ή σύνταξις τών
δελτίων έλεγχου CP13 καί τών πρωτοκόλλων CP14 τών προβλεπομένων έν άρ
θροις 125 εως 128.
3. 'Οσάκις άνταλλακτήριον γραφεΐον διαπιστώνει διαφοράν μεταξύ του
αριθμού τών δεμάτων τών εγγεγραμμένων έπί του φύλλου πορείας καί του
άριθμοΟ τών δεμάτων τών ευρεθέντων εντός τής αποστολής, τό δελτίον έλεγχου
1 CP13 συντάσσεται μόνον προς διόρθωσιν του συνολικού αριθμού τών δεμά
των καί τοΟ ποσού τών αναλογούντων τελών.
ΑΡΘΡΟΝ 130
Περαιτέρω αποστολή δέματος περιελθόντος μέ έσφαλμένην διεύθυνσιν
1. "Η Διαχείρισις παντός δέματος, περιελθόντος μέ έσφαλμένην διεύθυνσιν
λόγω σφάλματος καταλογιστέου εις τόν αποστολέα ή είς τήν άποστέλλουσαν
Ύπηρεσίαν πρέπει νά ένεργηθή συμφώνως προς τό άρθρον 37 τής Συμφωνίας.
2. "Η Υπηρεσία τής περαιτέρω αποστολής γνωστοποιεί τό γεγονός είς έκεί
νην παρά της οποίας £λαβε τό δέμα. διά δελτίου έλεγχου CP13.
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3. ΑΦτη διαχειρίζεται τό δέμα τό περιελθόν μέ έσφαλμένην διεύθυνσιν ως
έάν αυτό είχε φθάσει άπερικαλύπτως. Έ ά ν τά αναλογούντα μερίδια τά δττοϊα
απεδόθησαν είς αυτήν είναι ανεπαρκή δια να καλύψουν τάς δαπανάς της περαι
τέρω αποστολής αϊ όποΐαι βαρύνουν αυτήν, αϋτη αποδίδει είς τήν Ύπηρεσίαν
τοΟ αληθούς προορισμού καΐ περιπτώσεως τυχούσης, είς τάς ενδιαμέσους 'Υπη
ρεσίας αϊ δποΐαι λαμβάνουν μέρος είς τήν περαιτέρω άποστολήν_του δέματος
τά αντίστοιχα αναλογούντα μερίδια μεταφοράς.. Πιστώνει έαυτην έν συνεχείς,
διά του ελλείποντος ποσού παρά τή 'Υπηρεσία, έκ της οποίας εξαρτάται τό
άνταλλακτήριον γραφεΐον τό όποιον εσφαλμένως διεβίβασε τό δέμα. Ή πίστω
σις καΐ ή αΙτιολογία της γνωστοποιούνται είς τό γραφεΐον τούτο διά δελτίου
έλεγχου.
ΑΡΘΡΟΝ 131
'Επιστροφή των κενών κιβωτίων
1. Τά κιβώτια κατά κανόνα πρέπει νά έπιστρέφωνται κενά διά του επο
μένου ταχυδρομείου, είς τήν Ύπηρεσίαν είς τήν οποίαν ανήκουν καΐ κατά τόί
δυνατόν, διά της δδοΟ διά τής οποίας αφίχθησαν. Πάντως, δσον άφορα τά κι
βώτια των αεροπορικών δεμάτων, ή επιστροφή δύναται νά ένεργήταί διά τής
όδοΟ επιφανείας*.
2. ΑΙ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν δπως ή Υπηρεσία προορισμού
έπιστρέφη τους σάκκους είς τήν καταγωγήν χρησιμοποιούσα τούτους διά τήν
αποστολή ν των δεμάτων.
3. Ή επιστροφή των κενών σάκκων ενεργείται πάντοτε άδαπάνως.
4. Ή Υπηρεσία ή οποία προβαίνει είς τήν έπιστροφήν πρέπει νά μνημονεύη
επί των φύλλων πορείας, τό πλήθος καΐ έάν ύπάρχη περίπτωσις τους αΰξοντας
αριθμούς των επιστρεφομένων κιβωτίων.
5. Κατά τά λοιπά, εφαρμόζεται τό άρθρον 104, παρ. 2 έ*ως 5, του Κανονι
σμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως.
ΚΕΦΑΛΑION I V
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ 1Σ Τ Ω Ν ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ
ΜΕΡΟΣ

Ι

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Σ Τ Ω Ν ΔΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 132
Επιφυλάξεις κατά τήν παράδοσιν
"Οταν ό παραλήπτης ή έν περιπτώσει επιστροφής, ό άποστολεύς διατύπω
ση επιφυλάξεις κατά τήν παραλαβήν του δέματος, συντάσσεται αμέσως πρωτό
κολλον C P 14, ύπό τοΟ γραφείου τό όποιον ένεργεΐ τήν παράδοσιν. Τό πρωτό
κολλον τοΟτο, συντασσόμενον είς διπλούν καΐ συνυπογραφόμενον, έφ* δσον είναι
δυνατόν, ύπό τοΟ παραλήπτου, πρέπει νά παρουσιάζη τήν εξωτερική ν κατάστα
σιν του δέματος, τό μικτόν βάρος καΐ τήν ακριβή καταγραφήν τοΟ περιεχομέ
νου. Τό έν των αντιγράφων επιδίδεται είς τόν παραλήπτην, τοΟ έτερου ή δια
χείρισις ενεργείται συμφώνως προς τόν έσωτερικόν κανονισμόν τής 'Υπηρεσίας
ή οποία συνέταξε τό πρωτόκολλον.
ΑΡΘΡΟΝ 133
Διαχείρισις των δελτίων προπληρωμής μετά τήν παράδοσιν
δέματος ελευθέρου τελών και δικαιωμάτων
■1. Μετά τήν είς τόν παραλήπτην παράδοσιν δέματος ελευθέρου τελών καΐ
δικαιωμάτων, τό γραφεΐον τό όποιον ενήργησε τήν προκαταβολήν τών πάσης
φύσεως εξόδων, διά λογαριασμόν τοΟ άποστολέως, συμπληρώνει, τη , βοηθείο:
χημικού χάρτου, είς δ,τι τό άφορα, τάς επί τής όπισθίας πλευράς τών τμημά
των Α' καΐ Β ' ενδείξεις τοΟ δελτίου προπληρωμής τό όποιον συνετάγη οίκοθεν
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ύπό του γραφείου προορισμού οσάκις ή αίτησις παραδόσεως άνευ τελών καΐ
δικαιωμάτων διετυπώθη μετά τήν κατάθεσιν : του δέματος. Τό γραφεΐον τοΟτο
διαβιβάζει τό μέρος Α, συνοδευόμενον ύπό τών δικαιολογητικών στοιχείων είς
τό γραφεΐον καταγωγής. Ή διαβίβασις αϋτη λαμβάνει χώραν εντός κλειστού
φακέλλου, άνευ ενδείξεως του περιεχομένου. Τό μέρος Β φυλάσσεται ύπό της
'Υπηρεσίας προορισμοΟ έν δψει του λογαριασμού μέ τήν δφειλέτιδα Ύπηρεσίαν.
2. Έκαστη Υπηρεσία δύναται νά καθορίζη γραφεία τίνα είδικώς επιφορ
τισμένα δπως επιστρέφουν τό τμήμα Α' τών βεβαρημένων δι* εξόδων, δελτίων
προπληρωμής ή δπως λαμβάνουν τό τμήμα Α' τό έπιστρεφόμενον μετά τήν πα
ράδοσιν του δέματος. Τό δνομα του γραφείου είς τό όποιον πρέπει νά επιστρέ
φεται τό τμήμα Α ' εγγράφεται είς δλας τάς περιπτώσεις, επί τής προσθίας &
ψεως τοΟ τμήματος τούτου, ύπό του γραφείου καταγωγής τοΟ δέματος.
3. Όσάκις δέμα φέρον τήν £νδειξιν «FRANC DE TAXES Ε Τ DE DROITS»
(Ελεύθερον τελών καΐ δικαιωμάτων) περιέρχεται όενευ δελτίου προπληρωμής,
τό γραφεΐον τό έπιφορτισμένον μέ τόν έκτέλωνισμόν συντάσσει άντίγραφον του
δελτίου αύτοΟ. ΈπΙ τών μερών Α καΐ Β του δελτίου τούτου, μνημονεύει τό δνο
μα τής Χώρας καταγωγής καΐ έφ* δσον είναι δυνατόν, τήν ήμερομηνίαν κατα
θέσεως του δέματος. "Οσάκις τό δελτίον προπληρωμής άπωλίσθη μετά τήν πα
ράδοσιν τοΟ δέματος, συντάσσεται άντίγραφον ύπό τους αυτούς δρους.
4. Τά τμήματα Α' καΐ Β ' τών δελτίων προπληρωμής τά άφορώντα τά δέ
ματα τά όποια δι' οίονδΛποτε λόγον, επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν πρέπει
ν' άκυρουνται μερίμνη της Υπηρεσίας προορισμοΟ καί νά έπισυνάπτωνται είς
τό δελτίον αποστολής.
5. Κατά τήν λήψιν τοΟ τμήματος Α' ενός δελτίου προπληρωμής έμφαίνον
τος τά ύπό τής 'Υπηρεσίας προορισμού καταβληθέντα ?ξοδα, ή 'Υπηρεσία κα
ταγωγής μετατρέπει τό ποσόν τών εξόδων τούτων είς τό ίδιον αυτής νόμισμα
είς τιμήν ή οποία πρέπει νά μή είναι ανωτέρα τής ορισθείσης διά τήν {[κδοσνν,
τών ταχυδρομικών επιταγών προορισμού τής ανταποκρινόμενης Χώρας. Τό έξα
γόμενον τής μετατροπής σημειουται επί του σώματος του έντυπου καί τοΟ πα
ραπλεύρου αποκόμματος. Τό ύποδεικνυόμενον επί τούτω γραφεΐον, άφοΟ είσπρα
ξη τό ποσόν τών εξόδων, παραδίδει είς τόν αποστολέα τό απόκομμα τοΟ δελ
τίου καί αν ύπάρχη περίπτωσις τά δικαιολογητικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟΝ 134
Διαχείρισις τών αποδείξεων παραλαβής μετά τήν παράδοσιν
τοΟ μετ' αποδείξεως παραλαβής δέματος
1. "Αμα τη παραδόσει τοΟ δέματος, τό γραφεΐον προορισμού επιστρέφει
είς τόν αποστολέα διά του συνήθους ταχυδρομείου ή έάν δ άποστολεύς &πλή
ρωσε τά σχετικά τέλη, διά τοΟ πρώτου αεροπορικού ταχυδρομείου, άπερικαλύ
πτως καί ατελώς, τό εντυπον C 5 δεόντως συμπεπληρωμένον.
2. Έ ά ν τό §ντυπον C 5 δέν περιέλθη είς τό γραφεΐον προορισμοί τ.οδ*ο σον?
τάσσει οίκοθεν νέον άντίγραφον αύτοΟ.
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ΜΕΡΟΣ Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 135
Είδοποίησις μή επιδόσεως
1. ΕΙδοποίησις μή επιδόσεως, δμοία προς τό συνημμένσν σχέδιον C P 9 α
πευθύνεται επί συστάσει, καί διά τής αεροπορικής όδοΟ έάν ό αποστολεύς έξέ
φρασε τοιαύτην έπιθυμίαν, είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής άφου συμπληρωθή
δεόντως :
(α) ύπό τής 'Υπηρεσίας προορισμοΟ :
lov. Elc περίπτωσιν μή παραδόσεως : διά παν δέμα του οποίου ό άπο
στολεύς έζήτησεν δπως είδοποιηθή περί τής μή επιδόσεως.
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2ον. Δια πάν δέμα παρακρατηθέν οίκοθεν ή τελούν έν έκκρεμότητι λό
γω παραβιάσεως ή βλάβης ή διά πάσαν άλλην, αίτίαν όμοιας φύ
σεως. Πάντως τό μέτρον τούτο δέν είναι ύποχρεωτικόν εις τάς
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οσάκις ό αριθμός των οίκοθεν πα
ρακρατηθέντων δεμάτων είναι τοιούτος ώστε ή αποστολή ειδο
ποιήσεως νά καθίσταται ουσιαστικώς αδύνατος.
(β) υπό της ενδιαφερόμενης ενδιαμέσου Υπηρεσίας : διά πάν δέμα παρα
κρατηθέν οίκοθεν κατά τήν μεταφοράν, εϊτε υπό της ταχυδρομικής υπη
ρεσίας (τυχαία διακοπή της συγκοινωνίας), είτε ύπό του τελωνείου
(τελωνειάκόν μέτρον) μέ τήν έν στοιχείω (α) αριθμώ 2ω προβλεπο
μένην έπιφύλαξιν.
2. Ή είδοποίησις μή επιδόσεως συνοδεύεται ύπό τοί) δελτίου αποστολής,
έκτος έάν ή έίδοποίησις αϋτη απευθύνεται εις τρίτον, συμφώνως προς τό άρθρον
27, παρ. 2, στοιχεΐον (β) της συμφωνίας. Είς τάς περιπτώσεις τάς προβλεπό
μενος έν παρ. 1, στοιχεία ( α ) , αριθ. 2, κ α ι (β) τοΟ παρόντος άρθρου,/ ή.είδο
ποίησις, πρέπει νά φέρη μέ εμφανείς χαρακτήρας τήν ^νδειξιν «COLIS R E T E N U
D' OFFICE» (δέμα παρακρατηθέν οίκοθεν).
3. 'Οσάκις πρόκειται περί πλειόνων δεμάτων κατατεθέντων συγχρόνως ύπό
του αύτοΰ άποστολέως, είς τήν διεύθυνσιν του αύτου παραλήπτου, επιτρέπεται
νά άποσταλή μία μόνον είδοποίησις, μή επιδόσεως έστω καΐ έάν τ ά δέματα ταύ
τ α συνωδεύοντο ύπό πολλών δελτίων αποστολής. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν, πάν
τ α τ ά δελτία ταύτα επισυνάπτονται είς τήν είδοποίησιν μή επιδόσεως.
4· Κατά γενικόν Kocvova, a i ειδοποιήσεις μή επιδόσεως ανταλλάσσονται με
ταξύ του γραφείου προορισμού κ α ι του γραφείου καταγωγής. Πάντως έκαστη
Υπηρεσία δύναται νά ζητήση δπως at ειδοποιήσεις a i όποΐαι αφορούν τήν ύπη
ρεσίαν της διαβιβάζονται είς τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή εις γραφεΐον τ ι
είδικώς όριζόμενον. Τό δνομα του γραφείου τούτου πρέπει νά άνακοινουται είς
τάς Υπηρεσίας μέσω του Διεθνούς Γραφείου. Επαφίεται ε'ις τήν Ύπηρεσίαν
καταγωγής νά είδοποιήση τόν αποστολέα. Ή ανταλλαγή τών ειδοποιήσεων μή
επιδόσεως πρέπει νά επιταχύνεται κατά τό δυνατόν ύφ' δλων τών ενδιαφερομέ
νων γραφείων.
ΑΡΘΡΟΝ 136
Μή έπίδοσις. Νέαι όδηγίαι του ενδιαφερομένου
1. Ή είδοποίησις μή επιδόσεως πρέπει νά επιστρέφεται είς τό γραφεΐον
τό όποιον τήν συνέταξε, συμπεπληρωμένη διά τών νέων οδηγιών του άποστο
λέως ή του τρίτου κ α ι συνοδευομένη, άν ύπάρχη περίπτωσις, ύπό του δελτίου
αποστολής. Αυτή επιστρέφεται αεροπορικώς έάν ό ενδιαφερόμενος πλήρωση τό
άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν τέλος. At νέαι όδηγίαι διαβιβάζονται τη
λεγραφικούς οσάκις είσπράττεται τό τηλεγραφικόν τέλος.
2. Δεδομένου δτι ^χουν άπαριθμηθή έν άρθρω 32, παρ. 1 της Συμβάσεως,
at μόναι νέαι όδηγίαι τάς οποίας δικαιούται νά δώση ό άποστολεύς ή ό έν άρ
θρω 27, παρ. 2, στοιχεΐον (β) του κανονισμού, προβλεπόμενος τρίτος, πρέπει
δπως είς τάς κάτωθι είδικάς περιπτώσεις εφαρμόζωνται ot ακόλουθοι κανόνες :
(α) Έ ά ν ό άποστολεύς ή ό τρίτος ζητήση δπως δέμα έπι αντικαταβολή
έπιδοθή επί αντικαταβολή ποσού κατωτέρου του αρχικού τοιούτου, £να
νέον υπόδειγμα R 4 πρέπει νά συνταχθή συμφώνως προς τό άρθρον 106
του Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμφωνίας τής άφορώσης τ ά έπι αν
τικαταβολή ταχυδρομικά αντικείμενα.
(β) 'Εάν ό άποστολεύς ή ό τρίτος δώση οδηγίας διά νά έπιδοθή δέμα ελεύ
θερον τελών καΐ δικαιωμάτων, είτε είς τόν άρχικόν, είτε είς έτερον
παραλήπτην, τό ένδιαφερόμενον γραφεΐον εφαρμόζει τό άρθρον 111.
3. "Οταν τό δέμα περί του οποίου απεστάλη ε'ιδοποίησις μή επιδόσεως πα
ρεδόθη ή απεστάλη περαιτέρω πρίν ή ληφθούν νέαι όδηγίαι, ό άποστολεύς πρέ
πει νά είδοποιηθή σχετικώς μέσω του γραφείου καταγωγές. Έ ά ν ή είδοποίησις
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απεστάλη είς τρίτον υποδειχθέντα ύπό του άποστολέως, ή είδοποίησις αϋτη πρέ
πει νά απευθύνεται είς τον τρίτον τούτον. Έ ά ν πρόκειται περί δέματος έπί αντι
καταβολή κ α ι έάν ή επιταγή R 4 ή μνημονευομένη έν άρθρω 105, παρ. 1 του
Κανονισμού εκτελέσεως της Συμφωνίας της άφορώσης τ α ταχυδρομικά αντι
κείμενα Ιπί αντικαταβολή έχει ήδη διαδιδασθή είς τόν αποστολέα, δέν εΐναι
άναγκαΐον νά είδοποιηθή ό τελευταίος οδτος.
ΑΡΘΡΟΝ 137
Επιστροφή των δεμάτων είς τόν τόπον καταγωγής
1. Τό γραφεΐον τό όποιον ένεργεΐ τήν έπιστροφήν δέματος δι* οιονδήποτε λό
γον, σημειώνει, είτε χειρογράφως, είτε διά σφραγΐδος ή δι' έ τ ι κ έ τ τ α ς έπί του
δέματος καΐ του δελτίου αποστολής τό όποιον πρέπει νά τό συνοδεύη, τήν αίτίαν
της μή επιδόσεως. Ή σημείωσις πρέπει νά συντάσσεται είς τήν γαλλικήν γλώσ
σαν, έκαστης Υπηρεσίας δυναμένης νά προσθετή τήν μετάφρασιν είς τήν Ιδίαν
αύτης γλώσσαν κ α ι πασαν άλλην άναγκαιουσαν είς αυτήν ένδειξη/. Ή ένδειξις
αυτή πρέπει νά διατυπουται ευκρινώς κ α ι σαφώς ώς : I N C O N N U (άγνωστος),
REFUSE (άπάράδεκτον), Ε Ν VOYAGE (είς ταξείδιον) P A R T I (άνεχώρησεν),
Ν Ο Ν RECLAME (μή ζητηθέν) DECEDE (άπεβ(ωσεν), κ.λ.π.
2. Πλην της περιπτώσεως κατά τήν οποίαν ό άποστολεύς ζητεί τήν έπιστρο
φήν του δέματος είς τήν καταγωγήν διά της αεροπορικής όδου τό δέμα επι
στρέφεται, πλην αδυναμίας, διά της ίδίας όδου διά της οποίας άφίχθη, προκει
μένου περί δεμάτων επιφανείας, κ α ι διά της ταχυτέρας όδοΟ έπιφοα/είας, προ
κειμένου περί αεροπορικών δεμάτων.
3. Τά δέματα επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν εντός του αρχικού περικα
λύμματός των. Ταύτα συνοδεύονται ύπό δελτίου αποστολής συντασσομένου ύπό
του άποστολέως. Έ ά ν δι' οιονδήποτε λόγον, δέμα τ ι πρέπει νά άνασυσκευασθή
ή τό άρχικόν δελτίον αποστολής νά άντικατασταθή διά άλλου δελτίου είναι ά
παραίτητον δπως τό δνομα του γραφείου καταγωγής του δέματος^, δ αρχικός
αύξων αριθμός κ α ι κατά τό δυνατόν, ή ημερομηνία καταθέσεως έμφαίνωνται
έπί του νέου περικαλύμματος καΐ έπί του δελτίου αποστολής.
4. Έ ά ν ή επιστροφή αεροπορικού δέματος είς τόν τόπον καταγωγής ένερ
γ ή τ α ι διά τής όδου επιφανείας, ή έτικέττα «PAR AVION» κ α ι πασαι αί ανακοι
νώσεις αί άναφερόμεναι είς τήν διά τής αεροπορικής όδου διαβίδασιν πρέπει νά
διαγράφονται οίκοθεν διά δύο εγκαρσίων ευκρινών γραμμών.
5. Παν δέμα έπιστρεφόμενον είς τόν τόπον καταγωγής εγγράφεται έπί του
φύλλου πορείας μέ τήν ένδειξιν «RETOUR Α V ORIGINE» (Επιστροφή είς τήν
καταγωγήν) είς τήν στήλην «OB SERVATIONS» (παρατηρήσεις).
6. Ή άπόδοσις κ α ι ή άνάληψις τών τελών κ α ι δικαιωμάτων διά τών οποίων
επιβαρύνεται τό δέμα κατ' έφαρμογήν τών άρθρων 33, παρ. 3, 38 παρ. 1 κ α ι 42
της Συμφωνίας ενεργούνται ώς ορίζεται έν άρθρω 148. Αύται πρέπει νά έμφαί
νωνται λεπτομερώς είς μίαν κατάστασιν τελών, ομοίαν προς τό συνημμένον σχέ
διον CP 25, ή οποία έπικολλάται διά ταινίας έπί του δελτίου αποστολής.
ΑΡΘΡΟΝ 138
Περαιτέρω αποστολή δέματος ένεκα
αλλαγής τής διευθύνσεως του παραλήπτου
1. Ό σ ά κ ι ς τ ά έν άρθρω 36, παρ. 6 τής Συμφωνίας μνημονευόμενα τέλη εισ
πράττονται κατά τήν περαιτέρω άποστολήν, τό δέμα διαχειρίζεται ώς έάν κα
τήγετο έκ τής Χώρας τής άποστελλούσης περαιτέρω και προωρίζετο διά τήν Χω
ράν του νέου προορισμού. Ουδέν τέλος μεταφοράς είσπράττεται ύπό τής Υπη
ρεσίας τής Χώρας αυτής κατά τήν παράδοσιν.
2. Τό άρθρον 137, παρ. 3 £ως 6, εφαρμόζεται είς τ ά περαιτέρω αποστελλό
μενα δέματα. Εξαιρετικώς, ή £νδειξις «REE^PEDIE» πρέπει νά εμφαίνεται έπί
του φύλλου πορείας είς τήν στήλην «OB SERVATIONS» έναντι τής έγγραφης του
δέματος.
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ΑΡΘΡΟΝ 139
Δέματα έκτακτου επιδόσεως προς περαιτέρω άποστολήν
Έ ά ν ή προσπάθεια παραδόσεως κατ' οίκον ύπό είδικοΰ μεταφορέων δέματος
έκτακτου επιδόσεως προς έπαναποστολήν άπέτυχεν, πρέπει τό Γράφεΐον της πε
ραιτέρω αποστολής νά διαγράψη τήν έτικέτταν ή τήν ^νδειξιν «EXPRES» διά
δύο ευκρινών εγκαρσίων γραμμών.
ΑΡΘΡΟΝ 140
Διαχείρισις τών αιτήσεων αναλήψεως
ή τροποποιήσεως της διευθύνσεως
1. "Αμα τη λήψει της συμφώνως τω άρθρω 113 διαβιβασθείσης αίτήσεως α
ναλήψεως ή τροποποιήσεως διευθύνσεως, τό γράφεΐον προορισμού αναζητεί τό
άναγραφόμενον δέμα καΐ δίδει συνέχειαν είς τήν αΐτησιν.
2. "Οταν τό γράφεΐον προορισμού λαμβάνη τήν έν άρθρω 113, παρ. 2 προ
βλεπομένην τηλεγραφικήν αΐτησιν, κρατεί τό δέμα καΐ άμα τη λήψει της ταχυ
δρομικής επιβεβαιώσεως ενεργεί συμφώνως τη αίτήσει. Πάντως, ύπό την Ι&ίαν
αυτής εύθύνην, ή Υπηρεσία προορισμού δύναται, χωρίς νά άναμείνη τήν έπιβε
βαίωσιν ταύτην, νά δώση συνέχειαν είς τήν τηλεγραφικήν αΐτησιν.
ΑΡΘΡΟΝ 141
Πώλησις. Καταστροφή
1. 'Οσάκις δέμα τι έπωλήθη ή κατεστράφη συμφώνως τω άρθρω 41 της
Συμφωνίας, συντάσσεται πρακτικόν της πωλήσεως ή της καταστροφής. *Αντ(
γραφον του Πρακτικού*, συνοδευόμενον ύπό του δελτίου αποστολής διαβιβάζε
ται είς τό γράφεΐον καταγωγής. Τούτο αυτό συμβαίνει και έάν ή πώλησις του
δέματος λαμβάνη χώραν τή αιτήσει του άποστολέως.
2. Τό έκ της πωλήσεως προϊόν χρησιμεύει, κατά πρώτον λόγο ν, διά την
κάλυψιν τών βαρυνόντων τό δέμα εξόδων. "Αν ύπάρχη περίπτωσις, τό πλεο
νάζον διαβιβάζεται είς τό γράφεΐον καταγωγής διά νά άποδοθή είς τόν απο
στολέα. Ούτος επιβαρύνεται μέ τά έξοδα της αποστολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V
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ΑΝΑΦΟΡΑ Ι ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (REC LAMATIONS).
Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟΝ 142
Διαχείρισις τών αναφορών παραπόνων καΐ τών αίτήσεων πληροφοριών
1. Πάσα αναφορά παραπόνων ώς καΐ πάσα αίτησις πληροφοριών σχετικώς
προς τό δέμα υπόκειται είς διαχείρισι,ν σύμφωνον προς τό άρθρον 150, παρ. 1
Μως 9 το0 Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως» ύπό τάς κάτωθι επιφυλά
ξεις :
(α) τό υπόδειγμα R 3 , τό χρησιμοποιούμενον διά τό έπιστολικόν ταχυδρο
μεΐον αντικαθίσταται ύπό τοΌ υποδείγματος R 4 τοΟ προβλεπομένου έν
άρθρω 105, παρ. 1 τοΟ Κανονισμού" εκτελέσεως της Συμφωνίας της ά
φορώσης τά ταχυδρομικά επί αντικαταβολή* αντικείμενα.
(β) Πάσα ενδιάμεσος Υπηρεσία ή οποία διαβιβάζει υπόδειγμα C 9 σχετι
κόν μέ ε*ν δέμα, είς τήν δπομένην Υπηρεσίαν, υποχρεούμαι νά πληρο
φόρηση" περί τούτου τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής δι' υποδείγματος ομοίου
προς τό συνημμένον σχέδιο ν C P 10.
2. Παν υπόδειγμα C 9 άφορων σχετικήν μέ δέμα άναφσράν παραπόνων ή
αΐτησιν πληροφοριών ληφθεΐσαν ύπό Υπηρεσίας άλλης ή ή Υπηρεσία καταγω
γής διαβιβάζεται είς ταύτην συνοδευόμενον, ενδεχομένως, ύπό τής αποδείξεως
καταθέσεως. Τούτο πρέπει νά περιέλθη εΕς αυτήν εντός τών ύπό τοΟ άρθρου 43
της Συμφωνίας προβλεπομένων προθεσμιών.
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ΑΡΘΡΟΝ 143
Άναφοραί παραπόνων ά<|>ορώσαι μή ληφθεΐσαν
άπόδειξιν παραλαβής ή είδοποίησιν φορτώσεως
1. 'Οσάκις δ άποστολεύς παραπονείται δτι δέν περιήλθεν είς αυτήν εντός
ευλόγου προθεσμίας ή άπόδειξις παραλαβής ενεργεί συμφώνως προς τό άρθρον
112. Πάντως, τό τέλος αποδείξεως παραλαβής δέν εισπράττεται δια δεύτερον
φοράν. Τό γραφεΐον καταγωγής αναγράφει έπϊ τής έπικεφαλίδος τοΟ υποδείγμα
τος C P τήν ένδ£ιξιν «DUPLIC ATA DE L' AVIS DE REC EPTION».
2. Πάσα αναφορά παραπόνων τοΟ άποστολέως άφορώσα είδοποίησιν φορ
τώσεως μή περιελθοΟσόη' εντός ευλόγου προθεσμίας συνεπάγεται τήν σύνταξιν
τής αναφοράς παραπόνων ύπόδ. C 9, τής μνημονευομένης έν αρθρω 142, παρ. 1,
στοιχείον (β), άπηλλαγμένης τέλους. ΤΟ υπόδειγμα τοΰτο, συνοδευόμενον ύπό
αντιγράφου ειδοποιήσεως φορτώσεως C P6 έπϊ τοΰ οποίου τό γραφεΐον κατα
γωγής αναγράφει τήν ένδειξιν «DUPLIC ATA», υπόκειται εις διαχείρισιν σύμ
φωνον προς τό άρθρον 139. Τό τέλος ειδοποιήσεως φορτώσεως δέν είσπράττεται
διά δευτέραν φοράν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ 1
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ

^

j»
;
^

ΑΡΘΡΟΝ 144
Τέλη φερόμενα είς πίστωσιν των λοιπών
Υπηρεσιών ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής
1. Έ ν περιπτώσει ανταλλαγής διά κλειστών αποστολών, ή Υπηρεσία κα
ταγωγής πιστώνει :
(α) τήν "Υπηρεσίαν προορισμού :
Ιον: Μέ τά άναλογοΟντα χερσαία καΐ θαλάσσια μερίδια αυτής (είς δ,τι
άφορα τά δέματα τά όποια έγένοντο δεκτά δυνάμει τοΟ άρθρου
25, παρ. 5 τής Συμφωνίας : μέ τά αναλογούντα χερσαία καΐ θα
λάσσια μερίδια διά τήν κατηγορίαν βάρους τήν άντιστόιχοΟσαν
είς τόν δγκον αυτών) συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων ανα
λογούντων μεριδίων τών επιτρεπομένων ύπό τής Συμφωνίας ή ύπό
τοΟ συνημμένου ταύτη τελικού πρωτοκόλλου.
2αν: Μέ τά ποσά τά ανήκοντα είς τήν Υπηρεσίαν προορισμού έκ τών
συμπληρωματικών τελών περί τών οποίων τό άρθρον 17 τής
Συμφωνίας.
3ον: Μέ τά άναλογοΟντα μερίδια τελών (κύριον τέλος καΐ τυχόν ίκτα
κτον άναλογοΟν μερίδιον αποστολής και άφίξεως καΐ συμπληρω
ματικά τέλη) τά περιλαμβανόμενα εις τά εισπρακτέα ποσά διά
τά επείγοντα δέματα καΐ ανήκοντα είς τήν Υπηρεσίαν προορισμού.
4ον: Μέ τό τέλος έκτακτου επιδόσεως.
5ον: Μέ τά άναλογοΟντα μερίδια αυτής έκ τοΟ τέλους ασφαλίσεως.
(β) Έκάστην ένδιάμεσον Υπηρεσίαν :
Ιον: Μέ τά αναλογούντα χερσαία καΐ θαλάσσια μερίδια (δσον άφορα
τά δέματα τά γενόμενα δεκτά δυνάμει του άρθρου 25, παρ. 5 τής
Συμφωνίας: μέ τά άναλογοΟντα χερσαία καΐ θαλάσσια μερίδια
διά τήν κατηγορίαν βάρους τήν αντιστοιχούσαν εις τόν δγκον αύ
τών) συμπεριλαμβανομένων τών έκτακτων διαβατικών αναλο
γούντων μεριδίων τών επιτρεπομένων ύπό του τελικού πρωτο
κόλλου.
2ον: Μέ τά μερίδια αυτής έπϊ τών συμπληρωματικών τελών τών επι
τρεπομένων έν αρβρω 17, τής ; Συμφωνίας.
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3ον: Μέ τ ά αναλογούντα μερίδια αυτής των τελών (κύριον τέλος και
συμπληρωματικόν τέλος) τών συμπεριλαμβανομένων εις τά
είσπρακτέα δια τά επείγοντα δέματα ποσά.
4ον: Μέ τά αναλογούντα μερίδια αυτής έκ τοΰ τέλους ασφαλίσεως.
2. Έ ν περιπτώσει ανταλλαγής δεμάτων διαβιβαζομένων άπερικαλύπτως, ή
Υπηρεσία καταγωγής πιστώνει :
(α) τήν Ύπηρεσίοτν προορισμού τής αποστολής μέ τά αναλογούντα μερίδια
αυτής καΐ τέλη τ ά άπαριθμοόμενα έν παρ. 1, στοιχεΐον (β) ως και μέ
τά αναλογούντα μερίδια και.τέλη τά ανήκοντα είς τάς έπομένας ενδια
μέσους Υπηρεσίας καΐ είς τήν Ύπηρεσίαν προορισμού'
(β) τήν Ύπηρεσίαν προορισμού τής αποστολής, μέ το άεροπορικόν τέλος
επί τοΟ οποίου αϋτη έχει δικαίωμα έκ τής περαιτέρω προωθήσεως των
αεροπορικών δεμάτων'
( γ ) τάς ενδιαμέσους 'Υπηρεσίας αϊ όποΐαι προηγούνται τής Υπηρεσίας
προορισμού τής αποστολής, μέ τ ά αναλογούντα μερίδια καΐ τέλη τ ά
άπαριθμοόμενα έν παρ. 1, στοιχεΐον (β).
3. 'Οσάκις εφαρμόζεται τό άρθρον 51, παρ. 2 τής Συμφωνίας, ή 'Υπηρεσία
καταγωγής πιστώνει τήν Ύπηρεσίαν προορισμού καί, ενδεχομένως, τάς ενδια
μέσους Υπηρεσίας δχι πλέον με τά αναλογούντα μερίδια ή τ ά τέλη τ ά προβλε
πόμενα έν παρ. 1, στοιχεία (α) καί (β) άλλα μέ ποσά υπολογιζόμενα κοττά
δέμα ή κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους τών αποστολών.
ΑΡΘΡΟΝ 145
Άπόδοσις του τέλους ασφαλίσεως
1. Ή Υπηρεσία προορισμού καί ενδεχομένως αϊ ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι λαμ
βάνουν έκ τής Υπηρεσίας καταγωγής αναλογούν μερίδιον έκ του τέλους ασφα
λίσεως καθοριζομένου άνά 200 φράγκα ή κλάσμα τών 200 φράγκων δεδηλω
μένης αξίας :
—είς 5 έκ. διά τήν διά ξηράς μεταφοράν
—είς 10 έκ. διά τήν διά θαλάσσης μεταφοράν.
Τό άναλογοΟν τοΟτο μερίδιον καταβάλλεται εις πάσαν Υπηρεσίαν τής οποί
ας αί ύπηρεσίαι μετέχουν είς τήν μεταφοράν καί, αν ύπάρχη περίπτωσις, δσον
άφορα τήν θαλασσίαν μεταφοράν, δι* έκάστην ύπηρεσίαν.
2. Ή Υπηρεσία καταγωγής πιστώνει τήν Υπηρεσίαν προορισμού ή οποία
διασφαλίζει τήν άεροπορικήν μεταφοράν εις τό έσωτερικόν τής Χώρας της καί
ενδεχομένως έκάστην ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν ή οποία μετέχει είς τήν άεροπορι
κήν μεταφοράν πέραν τών δρίων τής Χώρας της, διά τ ά αεροπορικά μετά δεδη
λωμένης άξιας δέματα, εξαιρουμένων τών υπηρεσιών τών συνεπαγομένων
έκτακτους κινδύνους, μέ άναλογοΟν μερίδιον αεροπορικού τέλους ασφαλίσεως
Τσου προς 10 έκ. άνά 200 φράγκα ή κλάσμα 200 φράγκων δεδηλωμένης αξίας.
ΑΡΘΡΟΝ 146
Τέλη παραμένοντα είς τήν είσπράξασαν Ύπηρεσίαν
Παραμένουν έξ ολοκλήρου είς τήν Ύπηρεσίαν ή οποία τό εισέπραξε καί ή
όποια καλείται «Είσπράξασα Υπηρεσία» ■:
(α) Τά κάτωθι τέλη, τά προβλεπόμενα :
Ιον. Έ ν ότρθρω 15 τής Συμφωνίας .
—τέλος άτελοΟς επιδόσεως'
—τέλος αιτήσεως ατελούς επιδόσεως.
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2ον: Έ ν άρθρω 18 της Συμφωνίας :
—τέλος τελωνειακών διατυπώσεων κατά τήν έ ξ α γ ω γ ή ν
—τέλος εκτελωνισμού"
—τέλος επιδόσεως'
τέλος ειδοποιήσεως μη επιδόσεως'
—τέλος ειδοποιήσεως άφίξεως

τέλος POSTE RESTANTE"
—τέλος αποθηκεύσεως"
—τέλος αποδείξεως παραλαβής"
—τέλος αναφοράς παραπόνων"
—τέλος δια τους έξ ανωτέρας βίας κινδύνους,
(β) Τά τέλη ή τ α πρόσθετα τέλη τ ά εισπραττόμενα δυνάμει των συνδεδυα
σμένων διατάξεων τοΟ άρθρου 42 της Συμφωνίας καΐ τό άρθρον 26 της
Συμβάσεως διά πασαν αΤτησιν αναλήψεως δέματος ή τροποποιήσεως
της διευθύνσεως,
( γ ) Τό τέλος αποστολής τό είσπραττόμενον δυνάμει τοΟ άρθρου 16, παρ.
2, στοιχεΐον (β) της Συμφωνίας.
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 147
ΕίδικαΙ περιπτώσεις αποδόσεως τελών
1. Τό τέλος της είς τό έσωτερικόν περαιτέρω προωθήσεως (άρθρον 36, παρ.
6, στοιχεΐον ( α ) , της Συμφωνίας) ανήκει είς τήν Ύπηρεσίαν επί του εδάφους
της οποίας ή περαιτέρω αϋτη αποστολή £λαβε χώραν, έτι κ α ι είς περίπτωσιν
μεταγ ε νεοτέρας περαιτέρω αποστολής έκτος της Χώρας ταύτης ή είς περίπτω
σιν επιστροφής είς τόν τόπον καταγωγής.
2. Τό τέλος έκτακτου επιδόσεως αποδίδεται :
(α) είς τήν Ύπηρεσίαν της Χώρας του πρώτου προορισμοί), οσάκις τό δέμα
έκτακτου επιδόσεως απεστάλη περαιτέρω έκτος τής Χώρας ταύτης και
έάν ή έπίδοσις δι' είδικου μεταφορέως έπεχειρήθη ή έάν, μή έπιχειρη
θείσης τής επιδόσεως ταύτης, ή Υπηρεσία του νέου προορισμού δέϊν
εξασφαλίζει τήν έπίδοσιν δι' είδικου μεταφορέως'
(β) είς τήν Ύπηρεσίαν του πρώτου προορισμοΟ έάν τ ά έκτακτου επιδό
σεως δέματα επεστράφησαν είς τόν τόπον καταγωγής χωρίς νά έχη
λάβει χώραν περαιτέρω αποστολή"
( γ ) είς τήν Ύπηρεσίαν του νέου προορισμού, έάν αϋτη έξασφαλίζη τήν δι*
είδικου μεταφορέως έπίδοσιν καΐ έάν ή Υπηρεσία του πρώτου προορι
σμοί) δέν επεχείρησε τήν δι* είδικου μεταφορέως έπίδοσιν.
3. Έ ν περιπτώσει μεταγενεστέρας περαιτέρω αποστολής, τό τέλος έκτα
κτου επιδόσεως αποδίδεται συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παρ. 2. 'Αποδί
δεται δθεν τούτο είς τήν Ύπηρεσίαν του πρώτου προορισμού τήν τοιαύτην τοΟ
επομένου προορισμοΟ ή έκείνην του τελικού προορισμοΟ, αναλόγως τής περι
πτώσεως.
4. Τό τέλος άνασυσκευασίας ανήκει είς τήν Ύπηρεσίαν έκ τής οποίας εξαρ
τ ά τ α ι τό γραφεΐον τό όποιον προέβη είς τήν άνασυσκευασίαν.
5. Τό τέλος ειδοποιήσεως φορτώσεως κατανέμεται κατά τό ήμισυ τής Υπη
ρεσίας καταγωγής και εκείνης είς τήν οποίαν ανήκει ό λιμήν φορτώσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 148
Άπόδοσις καΐ άνάληψις τελών καΐ δικαιωμάτων έν περιπτώσει
επιστροφής είς τόν τόπον καταγωγής ή περαιτέρω αποστολής
1. ΕΙς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν τά τέλη καΐ δικαιώματα δέν εΐχον
έξοφληθή κ α τ ά τήν έπιστροφήιν είς τήν καταγωγήν ή κατά τήν περαιτέρω άπο
στολήν ή Υπηρεσία επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής προβαίνει, ώς δεικνύε
τ α ι κατωτέρω είς τήν άπόδοσιν καΐ τήν άνάληψιν τών τελών καΐ δικαιωμάτων
τουτοον.
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2. Έ ν περιπτώσει ανταλλαγής δι* άπ' ευθείας αποστολών μεταξύ της Χώ
ρας επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής και τής Χώρας καταγωγής ή του νέου
προορισμού, ή 'Υπηρεσία ή οποία επιστρέφει ή αποστέλλει περαιτέρω τό δέμα :
(α) αναλαμβάνει παρά τής Υπηρεσίας προορισμού τής αποστολής :
Ιον: Τά ανήκοντα εις αυτήν αναλογούντα μερίδια τελών ώς καί εκεί
να των ενδιαμέσων 'Υπηρεσιών.
2ον: Τά κατωτέρω τέλη τά προβλεπόμενα έν άρθρω 18 τής Συμφω
νίας :
—τέλος εκτελωνισμού'
—τέλος επιδόσεως'
—τέλος ειδοποιήσεως άφίξεως'
—τέλος άνασυσκευασίας"
τέλος POSTE REST/ANTE'
—τέλος αποθηκεύσεως
—συμπληρωματικόν τέλος έκτακτου επιδόσεως (άρθρον 14, παρ.
2 τής Συμφωνίας), δφειλόμενον εις τήν Ύπηρεσίαν, ή οποία επε
χείρησε τήν έπίδοσιν έάν τό τέλος τούτο δέν είσεπράχθη κατά
τήν προς έπίδοσιν μεταφοράν εις τήν κατοικίαν του παραλήπτου.
3ον: Τό τέλος περαιτέρω αποστολής, τό προβλεπόμενον έν άρθρω 36,
παρ. 6, στοιχεΐον (α) τής Συμφωνίας.
4ον: Τά δικαιώματα διά τών οποίων αυτή μένει ακάλυπτος (άρθρον
20 τής Συμφωνίας).
(β) Πιστώνει τάς ενδιαμέσους 'Υπηρεσίας μέ τά αναλογούντα μερίδια τε
λών τά δποΐα ανήκουν εις αύτάς.
3. Έ ν περιπτώσει διαμετακομίσεως άπερικαλύπτως, ή ενδιάμεσος 'Υπηρε
σία, άφου έχρεώθη ύπό τής Υπηρεσίας ή οποία επιστρέφει ή αποστέλλει περαι
τέρω τό δέμα, διά τών ποσών τών ανηκόντων είς τήν τελευταίαν ταύτη ν Ύπη
ρεσίαν, καί προερχομένων έκ τών αναλογούντων μεριδίων καί τών τελών τών
άπαριθμουμένων έν παρ. 2, στοιχεΐον α, πιστοΰται χρεώσει τής Υπηρεσίας είς
τήν οποίαν αυτή παραδίδει τό δέμα, διά του ποσού τό όποιον όψείλεται είς αυ
τήν καί δι* εκείνου τό όποιον ανήκει είς τήν Ύπηρεσίαν επιστροφής ή περαιτέρω
αποστολής. Ή ενέργεια αυτή επαναλαμβάνεται, αν ύπάρχη πέρίπτωσις, ύφ' έκα
στης ενδιαμέσου Υπηρεσίας.
4. Προκειμένου περί δεμάτων επιστρεφομένων είς τήν καταγωγήν ή περαι
τέρω αποστελλομένων αεροπορικώς, τά αναλογούντα πρόσθετα αεροπορικά τέ
λη αναλαμβάνονται ενδεχομένως παρά τής Υπηρεσίας τών Χωρών έκ τών όποιων
προέρχεται ή αίτησις επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής.
5. Ή άπόδοσις καί ή άνάληψις τελών καί δικαιωμάτων έν περιπτώσει πε
ραιτέρω αποστολής δεμάτων περιελθόντων μέ έσφαλμένην διεύθυνσιν ενεργούν
ται συμφώνως τω άρθρω 130, παρ. 3.
ΑΡΘΡΟΝ 149
ΕίδικαΙ περιπτώσεις αναλήψεως τελών
1. ΑΙ δαπάναι αϊ προβλεπόμεναι έν άρθρώ 35 τής Συμφωνίας αναλαμβά
νονται παρά τής Υπηρεσίας καταγωγής.
2. ΕΙς τήν Υπηρεσίαν τών αεροπορικών δεμάτων, έν περιπτώσει αναγκα
στικής προσγειώσεως ή έν ελλείψει ανταποκρίσεως (συγκοινωνίας) αϊ Ύπηρε
σίαι at δποΐαι διασφαλίζουν τήν περαιτέρω διαβίβασα/ τών αεροπορικών δεμά
των παρακρατούν τά αεροπορικά τέλη παρά τής Υπηρεσίας καταγωγής.
ΑΡΘΡΟΝ 150
Καθορισμός τών μέσων δικαιωμάτων κατά δέμα
ή κατά χιλιόγραμμον.
1. Τό μέσον κατά δέμα τέλος, τό προβλεπόμενον είς τό άρθρον 51, παρ.
3 της Συμφωνίας, επιτυγχάνεται διά της διαιρέσεως εϊτε του ποσοΟ των Ανα
λογούντων χερσαίων καί θαλασσίων μεριδίων, είτε του ποσοΟ τών πάσης φύ
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σεως τελών των οφειλομένων ύπό της Υπηρεσίας καταγωγής είς τήν Ύπηρε
σίαν προορισμού καί, ενδεχομένως, είς τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας, δια τ ά δέ
ματα τά αποστελλόμενα εντός περιόδου τριών μηνών τουλάχιστον, διό: τοΟ α
ριθμού των δεμάτων τούτων.
2. Τό μέσον κατά χιλιόγραμμον τέλος τό προβλεπόμενον είς τό αυτό άρ
θρον της Συμφωνίας επιτυγχάνεται διά της διαιρέσεως είτε του ποσού τών ανα
λογούντων χερσαίων καί θαλασσίων μεριδίων, είτε τοΟ ποσού τών πάσης φύ
σεως τελών, του καθοριζομένου ως έν παρ. 1, διά του μικτού βάρους τών απο
στολών τών αποστελλομένων είς τήν Ύπηρεσίαν προορισμού εντός της αυτής
περιόδου.
3. Τά μέσα αυτά τέλη αναθεωρούνται :
.
(α) Οίκοθεν, έν περιπτώσει τροποποιήσεως τών τελών, εφαρμοζομένων τών
νέων τελών είς τ ά βασικά στατιστικά στοιχεία,
(β) Κατόπιν αίτήσεως μιας τών ενδιαφερομένων 'Υπηρεσιών διατυπουμέ
νης τουλάχιστον £να έτος μετά τήν τελευταίαν άναθεώρησιν, διά της
χρησιμοποιήσεως νέων στατιστικών στοιχείων.
ΜΕΡΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ

II

Κ Α Ι Δ Ι Α Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΤΩΝ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν

ΑΡΘΡΟΝ 151
Κατάρτισις τών λογαριασμών
1. Έκαστη 'Υπηρεσία συντάσσει κατά μήνα, ή κ α τ ά τρίμηνον οσάκις πρό
κειται περί σχέσεων μετά απομεμακρυσμένων Χωρών, διά τών άνταλλακτηρίων
γραφείων της καί δ ι ' άπάσας τάς ληφθείσας άποστολάς παρά μιας καί της αυ
τής Υπηρεσίας, κατάστασιν ομοίαν προς τό συνημμένον σχέδιον CP15 διαλαμ
βάνουσαν, κ α τ ά γραφεία αποστολής, τ ά ολικά ποσά τ ά εγγεγραμμένα είς χρέ
ωσίν της καί είς πίστωσίν της έπί τών φύλλων πορείας C P U , CP12 καί CP 20.
Έ ν περιπτώσει διορθώσεως τών τελευταίων τούτων, ό αριθμός καί ή ημερομη
νία του δελτίου έλεγχου CP13 συνταχθέντος υπό του άνταλλακτηρίου γραφείου
υπέρ του οποίου ή κ α τ ά του οποίου ή διόρθωσις, εγγράφονται είς τήν στήλην
«OBSERVATIONS» τής καταστάσεως CP15.
2. Αϊ καταστάσεις CP15 άνακεφαλαιουνται είς λογαριασμόν δμοιον προς
τό συνημμένον σχέδιον CP16 συντασσόμενον είς διπλούν.
3. Ό λογαριασμός CP16, συνοδεία τών καταστάσεων CP15, άλλ* άνευ τών
φύλλων πορείας αποστέλλεται διά τής ταχυτέρας όδου, (αεροπορικής ή επιφα
νείας), είς τήν ενδιαφερόμενη ν Ύπηρεσίαν προς έξέτασιν, εντός τών δύο μηνών
τών επομένων αύτοΟ είς τόν όποιον αναφέρεται. "Οσον άφορα τάς απομεμακρυ
σμένος Χώρας, ή αποστολή λαμβάνει χώραν ευθύς ώς περιέλθη τό τελευταΐον
φύλλον πορείας του οίκείου μηνός. Δέν συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός.
Είς τό ποσόν του υπολοίπου τοΟ λογαριασμού CP16 διαγράφονται τ ά εκατο
στά. Τά ολικά ποσά ουδέποτε διορθουνται. Αϊ διαφοραί αϊ όποΐαι θά ήδύναντο
νά προκύψουν, πρέπει νά διατυπουνται είς καταστάσεις όμοιας προς το συνημ
μένον σχέδιον CP17. Αϊ καταστάσεις αύται απευθύνονται εϊς διπλούν, είς τήν
ένδιαφερομένην ύπηρεσίαν ή οποία πρέπει νά συμπεριλάβη τό ποσόν αυτό είς
τόν επόμενο ν λογαριασμόν CP16. Ουδεμία κατάστασις CP17 συντάσσεται οσά
κις τό τελικόν ποσόν τών διαφορών δέν υπερβαίνει τ ά 10 φράγκα κατά λογα
ριασμόν.
4. Μετά έλεγχον καί άποδοχήν, οι λογαριασμοί CP16 καί αί καταστάσεις
CP15 επιστρέφονται είς τήν Ύπηρεσίαν ή οποία τάς συνέταξε, τό βραδύτερον
άμα τη εκπνοή τού* δευτέρου μηνός άπό τής ημέρας τής αποστολής. Ή προθε
σμία αυτή παρατείνεται είς τεσσάρας μήνας είς τάς σχέσεις μετά τών απομε
μακρυσμένων Χωρών. Έ ά ν ή Υπηρεσία ή οποία απέστειλε τόν λογαριασμόν
δέν έλαβε άνακοίνωσιν διορθώσεως εντός τών προθεσμιών τούτων, ό λογαρια
σμός θεωρείται αυτοδικαίως αποδεκτός.
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5. Ot λογαριασμοί CP16 συγκεφαλαιοΰνται είς γενικόν τριμηηαΐον λογα
ριασμόν δμοιον προς τό συνημμένον σχέδιον CP 18 συντασσόμενον υπό της πι
στώτριας Υπηρεσίας. Ό λογαριασμός ούτος δύναται εν τούτοις να συντάσσεται
κάθε έξαμηνίαν, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ένδιαφερομένω\ 'Υπηρεσιών.
6. 'Οσάκις τό ύπόλοιπον γενικού τίνος λογαριασμοΟ CP 18 συντασσομένου
κατά τρίμηνον ή κάθε έξάμηνον δέν υπερβαίνει τα 25 φράγκα, επαναλαμβάνε
ται είς τόν έπόμενον γενικόν λογαριασμόν CP18. Έ ά ν αυτής της διαδικασίας
τηρούμενης καθ* όλόκληρον τό έτος, ό γενικός λογαριασμός CP 18 ό συντασ
σόμενος είς τό τέλος του έτους παρουσιάζει ύπόλοιπον μη υπερβαίνον τ ά 25
φράγκα, ή όφειλέτις 'Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής.
7. Ή έκκαθάρισις των ύφ1 έκαστης 'Υπηρεσίας καταβληθέντων ποσών διά
λογαριασμόν ετέρας τινός είς δ,τι άφορα τ ά δέματα τ ά παραδοθέντα ελεύθερα
τελών καί δικαιωμάτων ενεργείται επί τών έξης βάσεων :
(α) ή πιστώτρια 'Υπηρεσία συντάσσει κατά μήνα, είς τό νόμισμα της Χώ
ρας της, Ιδιαίτερον μηνιαΐον λογαριασμόν έπί έντυπου ομοίου προς τό
συνημμένον σχέδιον CP19. Τά τμήματα Β τών δελτίων προπληρωμής
τ ά όποια διεφύλαξε αυτή εγγράφονται κατ' άλφαβητικήν σειράν τών
γραφείων τ ά όποια διεφύλαξε αυτή εγγράφονται κατ' άλφαβητικήν σει
ράν τών γραφείων τ ά όποια προκατέβαλον τ ά έξοδα καί κατά τήν
άριθμητικήν σειράν ή οποία εδόθη είς αυτά"
(β) ό Ιδιαίτερος λογαριασμός, συνοδεία τών τμημάτων Β τών δελτίων προ
πληρωμής διαβιβάζεται είς τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν τό βραδύτερον
μέχρι τέλους του μηνός δ όποιος ακολουθεί εκείνον είς τόν όποιον ανα
φέρεται. Δέν συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός'
( γ ) δ έλεγχος τών λογαριασμών ενεργείται κατά τους κανόνας τους ορι
ζόμενους ύπό του Κανονισμού τής Συμφωνίας τής άφορώσης τάς τα
χυδρομικός έπιταγάς καί τάς ταχυδρομικός ταξειδιωτικάς έντολάς"
(δ) οί λογαριασμοί υπόκεινται είς είδικήν έκκαθάρισιν. 'Εκάστη 'Υπηρεσία
δύναται έν τούτοις, νά ζητήση δπως οί λογαριασμοί οΰτοι έκκαθαρί
ζωνται μετά τών λογαριασμών τών ταχυδρομικών επιταγών, μετά τών
λογαριασμών CP16 τών δεμάτων ή μετά τών λογαριασμών R 5 τών
άφορώντων τ ά ταχυδρομικά αντικείμενα έπί αντικαταβολή, χωρίς νά
ένσωματουνται είς τούτους.
8. 'Οσάκις πληρωμαί πρέπει νά καταλογισθούν είς υπευθύνους "Υπηρεσίας,
συμφώνως προς τό άρθρον 49 τής Συμφωνίας καί έφ' δσον πρόκειται περί πλει
όνων ποσών, ταΟτα άνακεφαλαιουνται είς υπόδειγμα δμοιον προς τό συνημμέ
νον σχέδιον CP 22 καί τό συνολικόν ποσόν μεταφέρεται εις τόν λογαριασμόν
CP16.
ΑΡΘΡΟΝ 152
Λογαριασμός άφορων τάς άποστολάς τών αεροπορικών δεμάτων
Ό λογαριασμός τών ποσών τών οφειλομένων διά τήν άεροπορικήν μεταφο
ράν τών αποστολών αεροπορικών δεμάτων συντάσσεται συμφώνως προς τ ά άρ
θρα 198 έως 201 τοΟ Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟΝ 153
Διακανονισμός τών λογαριασμών
1. Τό ύπόλοιπον τοΟ Ισολογισμού τών γενικών λογαριασμών καταβάλλεται
ύπό τής δφειλέτιδος 'Υπηρεσίας εις τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν κατά τό άρθρον
13 τής Συμβάσεως.
2. "Η σύνταξις καί ή είς διπλούν αποστολή γενικοΟ λογαριασμοΟ πρέπει νά
εκτελούνται ευθύς ώς οί λογαριασμοί CP 16 επιστραφούν καί γίνουν αποδεκτοί.
Ό έλεγχος τοΟ λογαριασμού CP 18 ύπό τής δφειλέτιδος 'Υπηρεσίας καί ή επι
στροφή ενός έκ τών δύο αντιγράφων εις τήν πιστώτριαν "Υπηρεσίαν πρέπει νά
πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας ενός μηνός άπό τής λήψεως τοΟ λογα
ριασμοΟ. Παρερχομένης τής προθεσμίας ταύτης, δ λογαριασμός CP18 δύναται
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νά θεωρηθή ώς αυτοδικαίως αποδεκτός. Ή πληρωμή του υπολοίπου πρέπει επί
σης να πραγματοποιηθή κατά τό δυνατόν ταχύτερον, καΐ το δραδύτερον πρό
της εκπνοής της προθεσμίας ενός μηνός άπό της αποδοχής του γενικού λογα
ριασμού.
3. Πάσα Υπηρεσία, ή όποια κατά μήνα καΐ συνεχώς, ευρίσκεται ακάλυπτος
δναντι ετέρας Υπηρεσίας, διά ποσόν άνωτερον των 30.000 φράγκων, δικαιούται
νά άξιώση μηνιαίαν προκαταδολήν έναντι του λογαριασμού μέχρι των τριών
τετάρτων του ποσού* τής πιστώσεως της. Ή αΐτησίς της πρέπει νά Ικανοποιηθή
εντός προθεσμίας δύο μηνών.
ΚΕΦΑΛΑ I ON VII
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 154
Υποδείγματα προς χρήσιν του κοινοΟ
Έ ν 6ψει τής εφαρμογής τοΟ άρθρου Π, παρ. 2 τής Συμβάσεως, θεωροΟνται
ώς υποδείγματα προς χρησιν του κοινού τά κάτωθι :
CP2 (δελτίον αποστολής)·
CP 2Μ (δελτίον αποστολής κατάλληλον διά μηχανογραφικήν σύνταξιν)"
C P 3 (τελωνειακή δήλωσις)'
CP3M (τελωνειακή δήλωσις κατάλληλος διά μηχανογραφικήν σύνταξιν)
C P 4 (δελτίον προπληρωμής)'
C P 6 (είδοποίησις φορτώσεως).
ΑΡΘΡΟΝ 155
Προθεσμία διαφυλάξεως τών στοιχείων
1. Τά στοιχεία διαχειρίσεως τών δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και τών
δελτίων αποστολής, πρέπει νά διαφυλάσσονται τουλάχιστον επί δέκα οκτώ μή
νας άπό τής επομένης τής ημερομηνίας είς τήν οποίαν τά στοιχεία ταύτα ανα
φέρονται.
2. Τά στοιχεία τά άφορώντα διαφοράν ή άναφοράν παραπόνων πρέπει νά
διαφυλάσσωνται μέχρι περατώσεως τής υποθέσεως. Έ ά ν ή παραπονουμένη Υ
πηρεσία είδοποιηθεΐσα κανονικώς περί τών συμπερασμάτων τής έρεύνης, άφήκε
νά παρέλθη έξάμηνον άπό τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως χωρίς νά διατύ
πωση αντιρρήσεις, ή ύπόθεσις θεωρείται ώς έκκαθαρισθεΐσα.
ΚΕΦΑΛΑ I ON VIII
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ 156
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τοΰ Κανονισμού
1. Ό παρόν Κανονισμός θά είναι εκτελεστός άπό τής ημέρας ενάρξεως τής
Ισχύος τής Συμφωνίας τής άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα.
2. Θά £χη τήν αυτήν ώς καί ή Συμφωνία αύτη χρονικήν διάρκειαν, έκτος
έάν άνανεωθη δια κοινής συμφωνίας τών ενδιαφερομένων Μερών.
Έγένετο έν Βιέννη τή 10η Ιουλίου 1964
("Επονται αϊ ύπογραφαΐ)
ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ
ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ
Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τοΰ Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμφω
νίας τής άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα, τής συναφθείσης ύπό σημερινήν
ήμερομηνίαν, οί υπογράφοντες έν ονόματι τών οίκείων Υπηρεσιών αυτών, συνέ
φώνησαν επί τών επομένων.
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ΑΡΘΡΟΝ ΜΟΝΟΝ
Ανώτατο ν β ά ρ ο ς των σ ά κ κ ω ν

δεμάτων

Κατά π α ρ έ κ κ λ ι σ ι ν του ά ρ θ ρ ο υ 122. π α ρ . 5, ή Κοινοπολιτεία της Α υ σ τ ρ α λ ί α ς ,
ή Κεϋλάνη, ή Κύπρος, το Ήνωμένον Βασίλειο\ της Μ. Βρεττανίας καΐ της Βο
ρείου ' Ι ρ λ α ν δ ί α ς , τ α υπερπόντια εκείνα έδάψη των οποίων αϊ διεθνείς σχέσεις
δ ι α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ι υ π ό τ η ς Κυβερνήσεως τ ο υ Η ν ω μ έ ν ο υ Βασιλείου της Μ. Βρετ
τ α ν ί α ς καΐ της Βορείου ' Ι ρ λ α ν δ ί α ς τών οποίων ό εσωτερικός κανονισμός αντί
κειται π ρ ο ς τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς του α ν ω τ έ ρ ω ά ρ θ ρ ο υ και ή Ι ρ λ α ν δ ί α , ή Ζ α μ ά ϊ κ α , ή
Μαλαισία, ή 'Ομόσπονδος Δ η μ ο κ ρ α τ ί α της Νιγηρίας, ή Νέα Ζηλανδία, ή
Ο υ γ κ ά ν τ α , ή Σ ι έ ρ ρ α Λεόνε και ή Η ν ω μ έ ν η Δ η μ ο κ ρ α τ ί α της Τ α γ κ α ν ί κ α ς και
της Ζανζιβάρης, ή Τρινιτέ και Τ ο μ π ά γ κ ο έ"χουν τό δ ι κ α ί ω μ α νά μη δ έ χ ω ν τ α ι
σ ά κ κ ο υ ς δ ε μ ά τ ω ν οί όποιοι ζ υ γ ί ζ ο υ ν π λ έ ο ν τών 36 χ ι λ ι ό γ ρ α μ μ ω ν .
ΕΙς πίστωσιν τούτου, οί υ π ο γ ρ ά φ ο ν τ ε ς Πληρεξούσιοι συνέταξαν τό π α ρ ό ν
Πρωτόκολλον, τό όποιον θ ά £χη τήν αυτήν ίσχύν ώ ς έάν αϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς α ύ τ ο υ πε
ρ ι ε λ α μ β ά ν ο ν τ ο εις αυτό τούτο τό κείμενον του Κανονισμού είς τό όποιον ανα
φέρεται.
Έ γ έ ν ε τ ο έν Βιέννη τη 10η Ι ο υ λ ί ο υ 1964
("Επονται αϊ

υπόγραφα!)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
"Αριθμός Ι

ι
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP

Ι
2
2Μ
3
3Μ
4
6
7

CP 8
CP9
CP 10
CP II
CP 12
GP 13
CP 14
CP 15
CP 16
CP 17
CP 18
C P 19
CP20
CP2I
CP22
CP23
CP24
CP25

ι

Κατονομασία ή φύσις έντυπου
2

ΠαραπομπαΙ
3

ΑρθρονΊ 0 2 , παρ. Ι
Πίναξ C PI
Δελτίον αποστολής
» 106,
» ι (α)
Δελτίον αποστολής δια μηχανογράφικόν σύστημα
» 106, » ι (α)
Τελωνειακή δήλωσις
» 106, » ι (β)
Τελωνειακή δήλωσις διά τό μηχανογράφικόν σύστημα
106, » ι (β)
»
Δελτίον προπληρωμής
Μ0, » 4, (β)
»
Είδοποίησις φορτώσεως
» no, » «2, (β)
Έτικέττα «V» δια δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας, περιλαμβάνουσα
τον αριθμόν τοΰ δέματος καΐ τό δνομα του γραφείου κατα
» 108, (C)
γωγής
Έτικέττα διά δέμα, με τόν αριθμόν τοΰ δέματος καί τοΰ ονόματος
» 107. » Ι, ία)
τοΰ γραφείου καταγωγής
ΕΙδοποίησις μή παραδόσεως
» 135. » ι
Είδοποίησις περαιτέρω αποστολής υποδείγματος C 9
» 142, » ι (β)
Φύλλον διαδρομής τών ταχυδρομικών δεμάτων . .
» 120. » ι
Είδικόν φύλλον διαδρομής
» 120. » 7
Δελτίον έλεγχου
» 125, » 1
Πρωτόκολλον άφορων τήν παραβίασιν. τήν βλάβην ή τήν μείωσιν
» 128. » 2
βάρους ταχυδρομικού δέματος
μηνιαία
151.
Κατάστασις
τών οφειλομένων ποσών
:
τριμηνιαία
151.
"Ανακεφαλαιωτικός λογαριασμός
Κατάστασις τών διαπιστουμένων είς τόν άνακεφαλαιωτικόν
151. » 3
λογαριασμόν διαφορών .
151. » 5
Γενικός λογαριασμός
151. » 7. (α)
"Ιδιαίτερος μηνιαίος λογαριασμός τών τελωνειακών εξόδων κ.λ.ττ.
120. » Ι
Άεροπορικόν φύλλον διαδρομής τών αεροπορικών δεμάτων
102.
Πίναξ C P 21
» Ι
Κατάστασις τών οφειλομένων λόγω αποζημιώσεως ποσών διά
151. » 8
τά ταχυδρομικά δέματα
122. » Ι . (U)
Έτικέττα αποστολής Ταχυδρομικών Δεμάτων
122. » \.(α)
Έτικέττα αποστολής αεροπορικών ταχυδρομικών δεμάτων
137. » 6
Κατάλογος τελών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ C PI εως C P4. C P6 εως C P25.
Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λ·υκωσ(φ.

