ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜ ΟΥ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ "Αρ. 700 της 28ης ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 1968
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Καταστατικού του Κοινοπολιτειακου 'Οργανισμού - Τηλεπικοινωνιών
(Κυρωτικός) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την επίσημο ν
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος.
Αριθμός 126 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Τ Η Ν ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 39 ΤΟΥΤΟΥ.
Επειδή ή Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει αποφάσεως τοϋ Ύπουργι- Προοίμιον.
κοϋ Συμβουλίου υπ* άρ. 6340 και ήμερομηνίαν 9ην Φεβρουαρίου 1967
κατέστη μέλος του Κοινοπολιτειακου "Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών,
τό Κατάστατικόν τοϋ οποίου εκτίθεται είς τόν Πρώτον Πίνακα.
Καΐ επειδή ή παράγραφος 39 τοϋ Καταστατικού τούτου έτροποποιήθη
ως εκτίθεται εις τόν Δεύτερον Πίνακα, και ή τροποποίησις αϋτη ενε
κρίθη δι* αποφάσεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' άρ. 7847 καΐ
ήμερομηνίαν 20ήν Ιουνίου 1968.
Και επειδή τό Κατάστατικόν και ή τροποποίησις τούτου δέον νά
κυρωθώσι δια Νόμου :
Διά ταύτα ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :—
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Καταστατικού τοϋ Κοι Συνοπτικός
νοπολιτειακοΰ 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος τού τίτλος.
1968.
2. *Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη διά
φόρος έννοια—
«Κατάστατικόν» σημαίνει τό Κατάστατικόν τοϋ Κοινοπολιτειακοϋ
"Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών τό όποιον εκτίθεται είς τόν Πρώτον
Πίνακα.
«τροποποίησις» σημαίνει τήν τροποποίησιν της παραγράφου 39
τοϋ Καταστατικού ώς αυτή εκτίθεται εϊς τόν Δεύτερον Πίνακα.

Ερμηνεία.

Πρώτος
Πίναζ.
Δεύτερος
Π(ναξ.

3. Τό Κατάστατικόν καΐ ή τροποποίησις διά τοϋ παρόντος Νόμου κύρωσις
κυροϋνταΐ.
Καταστα
τικού καΐ
τροποποιή
σεως.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ι. Θέλει καθιδρυθή 'Οργανισμός, κληθησόμενος Κοινοττολιτειακός 'Οργανισμός
Τηλεπικοινωνιών.
ΣΚΟΠΟΣ

2. Σκοπός τοϋ 'Οργανισμού, λαμβανομένων πλήρως ύπ* δψιν και κατ* ίσον
λόγον των ποικίλων συμφερόντων τών έπι μέρους χωρών, θα είναι:
(α) να ,προαγάγη τήν άποτελεσματικήν έκμετάλλευσιν και άνάπτυξιν τοϋ
Κοινοπολιτειακοϋ συστήματος εξωτερικών τηλεπικοινωνιών
(β) νά ένθαρρύνη καΐ μετάσχη συνεννοήσεων μεταξύ τών χωρών της Κοινο
πολιτείας επί πάσης απόψεως τών Κοινοπολιτειακών εξωτερικών τηλε
πικοινωνιών
(γ) νά προνοήση μηχανισμόν διεξαγωγής τών τοιούτων συνεννοήσεων επί
της εξωτερικής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής και πρακτικής, Κοινοπο
λιτειακου ενδιαφέροντος, καΐ τήν εις τον τομέα τοϋτον παροχήν συμβουλής
και πληροφοριών.
(δ) νά προνοήση μηχανισμόν διά τήν διάχείρισιν οικονομικών διευθετήσεων
συνεργασίας.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

3. Τά όργανα αύτοΰ διαλαμβάνουσιν :
(α) Κοινοπολιτειακήν Διάσκεψιν έπι τών Τηλεπικοινωνιών
(β) Συμβούλιον Κοινοπολιτειακών Τηλεπικοινωνιών
(γ) Γραφεΐον Κοινοπολιτειακών Τηλεπικοινωνιών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΑΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4. Αί εκπροσωπούμενοι παρά τω Συμβουλίω Κυβερνήσεις θα προαγάγωσιτούς
σκοπούς τοϋ Όργανισμοϋ και θά άποδέχωνται άπαντα τά καθήκοντα, εύθύνας
καΐ υποχρεώσεις, τάς εκτιθεμένας εν τω παρόντι Καταστατικά). ("Ορα Έρμηνευ
τικήν Σημείωσιν Ι.) ΑΙ μή εκπροσωπούμενοι παρά τω Συμβουλίω Κυβερνήσεις
θά άποδέχωνται τά καθήκοντα, εύθύνας και υποχρεώσεις, τάς εκτιθεμένας εν
παραγράφω 2 (β) ανωτέρω ώς και τάς εν παραγράφοις 28, 34, 35 καΐ 38 κατωτέρω.
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ Τ Ω Ν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5. Κυβερνητικοί σύνοδοι, επί επισήμου επιπέδου, θέλουν λαμβάνειν χώραν,
υπό όμαλάς συνθήκας, άνά τριετίαν, διά τήν έξέτασιν τής πολιτικής τής άφορώσης
είς τάς Κοινοπολιτειακάς εξωτερικός τηλεπικοινωνίας και τήν ύποβολήν συμπε
φωνημένων επί τούτω συστάσεων ε'ις Κυβερνήσεις.
6. 'Εκάστη Κοινοπολιτειακή Κυβέρνησις δύναται νά έκπροσωπηθή έν ταΐς
Διασκέψεσι.
7 'Εκάστη Διάσκεψις θέλει επιλέγει τον Πρόεδρον αυτής.
8. 'Εκάστη Διάσκεψις θέλει αποφασίζει τήν χώραν, έν ή θά συνέλθη ή επομένη
Διάσκεψις, φέρουσα έν νώ δτι είναι ευκταία ή σύνοδος διαδοχικών Διασκέψεων
εϊς διαφορετικός χώρας.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Ι
Τά καθήκοντα, εύθϋναι και υποχρεώσεις, ας at εκπροσωπούμενοι παρά τώ Συμβουλίω Κυβερ
νήσεις θά έδει νά άποδεχθώσι, είναι, άφ' ενός μεν ai γενόμενοι αποδεκτοί ύπό τών μή οϋτω εκπρο
σωπουμένων Κυβερνήσεων άφ* έτερου δέ αί καθοριζόμενοι έν παραγράφοις 2 (α), 2 (δ), 10 καΐ 40
τοϋ Καταστατικού.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
9. Θέλει καθιδρυθή διαρκές Συμβούλιον Κοινοπολιτειακών Τηλεπικοινωνιών.
10. 'Εκάστη Κυβέρνησις, πληρούσα τους εν παραγράφω 12 δρους, θέλει υπο
δείξει έκπρόσωπον αύτης παρά τω Συμβουλίωπρός τούτοις, οίαιδήποτε τοιαϋται
Κυβερνήσεις, αίτινες ήθελον συνομολογήσει τυπικάς διευθετήσεις διά τήν έκμε
τάλλευσιν των εξωτερικών αυτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπό τίνος κοινού
οργανισμού, δύνανται νά ύπόδε'ιξωσι κοινόν έκπρόσωπον παρά τω Συμβουλίω.
("Ορα "Ερμηνευτικήν Σημείωσιν 2.)
11. Τό Σύνολον τών Βρεττανικών Υπερπόντιων Εδαφών (Ensemble of British
Overseas Territories) δύναται νά ύποδείξη Έκπρόσωπον παρά τω Συμβουλίω. ("Ορα
"Ερμηνευτικήν Σημείωσιν 3.)
12. Οί δροι εκπροσωπήσεως θά είναι Σύμπραξις είς τάς Κοινοπολιτειακάς
Τηλεγραφικάς Συμφωνίας του 1948 καΐ 1963 ή τοιαύτας ετέρας οίκονομικάς διευθε
τήσεις, ώς ήθελόν συμφωνηθή" ύπό τών Κυβερνήσεων προς άντικατάστασιν τούτων,
ή Σύμπραξις είς τό Δεύτερον Σύστημα 'Ελευθέρων Τηλεπικοινωνιακών Διοδεύσεων
(Second Wayleave Scheme), τό καθιδρυθέν συνωδά ταϊς συστάσεσι της Διασκέ
ψεως Κοινοπολιτειακών Τηλεπικοινωνιών τοϋ 1958, ή έν οιαδήποτε έτερα μελλοντική
οικονομική διευθετήσει συνεργασίας.
13. Καθ* ην ήμερομηνίαν, οιαδήποτε Κυβέρνησις—
(α) παύσει νά είναι. Μέλος της Κοινοπολιτείας, ή
. (β) παύσει νά πληροί τους έν παραγράφω 12, ανωτέρω, εκτιθεμένους δρους,
αϋτη πάραυτα άπόλλυσι και τό δικαίωμα εκπροσωπήσεως παρά τω Συμβουλίω.
14. Οί εκπρόσωποι δύνανται νά συνοδεύωνται υπό συμβούλων κατά τάς συνε
λεύσεις τοϋ Συμβουλίου.
15. Οί εκπρόσωποι δέον δπως είναι ανώτεροι έν υπηρεσία λειτουργοί τών
διοικήσεων ή οργανισμών εξωτερικών τηλεπικοινωνιών, ή' έτεροι λειτουργοί
ισοτίμου θέσεως.
16. Τό Συμβούλιον συνέρχεται άπαξ, τουλάχιστον, κατ* έτος. Ή συνέλευσις
καθ* ην θά συζητηται ό ετήσιος προϋπολογισμός θέλει κατάστή γνωστή ώς 'Ετησία
Συνέλευσις: Γ("Ορα "Ερμηνευτικήν Σημείωσιν 4).
17. Κατά τάς ετησίας αύτοϋ Συνελεύσεις τό Συμβούλιον επιλέγει μεταξύ τών
παρ* αυτών 'Εκπροσώπων Πρόεδρον, "Αντιπρόεδρον/καί κατά τό δοκούν δεύτερον
Άντιπρόεδρον. Οί αξιωματούχοι, ων ή θητεία λήγει, δύνανται νά έπανεκλεγώσι.
("Ορα "Ερμηνευτικήν Σημείωσιν 5).
18. Ό Πρόεδρος συγκαλεί άπάσας τάς συνελεύσεις τοϋ Συμβουλίου, συμφώνως
προς τήν διαδικασίαν, τήν έπί τούτω καθορισθησόμένην ύπό τοϋ Συμβουλίου.
19. Ό Πρόεδρος θέλει βεβαιοϋται δτι τά δύο τρίτα τουλάχιστον τών 'Εκπρο
σώπων αναλαμβάνουν ύποχρέωσιν δπως παραστώσιν είς οίανδήποτε συνέλευσιν
τοΰ Συμβουλίου πρίν ή τυπικώς συγκάλεση ταύτην.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 2.
Δεδομένου ότι σκοπεΐται δπως τά Συμβούλιον είναι διαρκές σώμα, ή εργασία αύτοϋ θά καθίστατο
ευχερεστέρα, έάν αϊ μεταβολαΐ είς τήν έκπροσώπησιν περιωρίζοντο είς τό ελάχιστον.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣίΣ 3.
Ή παρούσα πρόνοια προκύπτει έκ τοϋ συμφέροντος τοϋ Συνόλου τών Βρεττανικών Ύπερ
ποντίων 'Εδαφών (Ensemb le of British Overseas Territories) προς συμμετοχήν ε!ς τάς οίκονο
μικάς διευθετήσεις συνεργασίας.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 4.
. . ■ ■ - . ■
Καθ" δσον όφορφ έΐς τόν χρόνον συγκλήσεως τών συνελεύσεων τοϋ Συμβουλίου, ευκταίο ν
λογίζεται δπως ,συγκαλώνται αϊ σύνοδοι τής Διασκέψεως καΐ at συνελεύσεις τοϋ Συμβουλίου κατά
τήν αυτήν περίοδον τοϋ έτους καΐ είς τόν αυτόν τόπον, τοϋ Συμβουλίου συνερχομένου αμέσως ττρό.
τής Διασκέψεως, οϋτω έξοικονομουμένων χρόνου, χρήματος καΐ ανθρωπίνου δυναμικού.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 5.
'Εν αίς περιπτώσεσιν δ Πρόεδρος δέν προέρχεται άπό τήν φιλοξενούσαν χώραν, αΟτη θά Εδει
νά κληθή δπως ύποδείξη Ινα τών δύο Αντιπροέδρων.
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20. Τό Συμβούλιον καθορίζει τον τόπον ένθα θά συγκαλήται εν έκαστη περιπτώσει
οίαδήποτε τών συνελεύσεων του, φέρον όμως έν νώ δτι είναι ευκταία ή σύγκλησις
διαδοχικών συνελεύσεων είς διαφορετικός χώρας.
21. Τό Συμβούλιον θέλει προαγάγει τους σκοπούς τοϋ 'Οργανισμού και την
έφαρμογήν οιασδήποτε πολιτικής, συμπεφωνημένης μεταξύ τών Κυβερνήσεων
τη συστάσει τών Διασκέψεων, ενασκεί δέ τάς αρμοδιότητας αύτοΰ βάσει τών
συμφωνιών αΐτινες ήθελον έπιτευχθή κατά τάς συζητήσει^· αύτοΰ.
22. Αϊ αρμοδιότητες τοϋ Συμβουλίου είναι αϊ ακόλουθοι:—
(α) δπως συσκέπτηται, καταγραφή τάς έπιτευχθείσας συμφωνίας και προβαίνη
είς συστάσεις, έφ* δσον ενδείκνυται, επί απάντων τών ζητημάτων εξω
τερικών τηλεπικοινωνιών, Κοινοπολιτειακοΰ ενδιαφέροντος' ( Ό ρ α Έρμη
νευτικήν Σημείωσιν 6).
(β), δπως έπιλαμβάνηται της διαχειρίσεως τών οικονομικών διευθετήσεων
μεταξύ τών Συμπραττόντων είς τάς Κοινοπολιτειακάς Τηλεγραφικάς Συμ
φωνίας τρΰ 1948 καί 1963, ή τοιούτων ετέρων οικονομικών διευθετήσεων
ώς ήθελον αντικαταστήσει τάς ανω Συμφωνίας, ώς και της διαχειρίσεως
τών οικονομικών διευθετήσεων μεταξύ οιασδήποτε ομάδος Κυβερνήσεων,
εφ' δσον αί ενδιαφερόμενοι Κυβερνήσεις έξαιτοϋνται δπως ή διαχείρισίς
των άνατεθή τω Συμβουλίω
(γ) δπως έπιζητη τήν έπίτευξιν, κατά τό δυνατόν, ύπό τάς χρονικάς καί λοιπάς
περιστάσεις, ενοποιημένων οικονομικών διευθετήσεων διά τήν έκμετάλ
λευσιν τοϋ συστήματος Κοινοπολιτειακών τηλεπικοινωνιών
(δ) δπως προμηθεύση αύθεντικήν καί κατατοπιστική ν πηγήν παροχής συμ
βουλών
(ε) δπως έπισύρη τήν προσοχήν επί τών εξελίξεων είς τόν τομέα τών τηλεπι
κοινωνιών καί έξαίρη τάς πλέον σημαντικάς τάσεις·
(στ) δπως έξετάζη καί συνιστά έγκρισιν τοϋ ετησίου προϋπολογισμού καί
διαχειρίζεται τόν ελεγχον τών δαπανών
(ζ) δπως συνιστά τόν κατάλληλον ύποψήφιον διά τήν θέσιν τοϋ Γενικού Γραμ
ματέως, καθορίζη τήν άντιμισθίαν καί τους δρους υπηρεσίας τοϋ έν λόγω
αξιωματούχου καί διαγραφή τόν κύκλον τών δραστηριοτήτων του 
(η) δπως ένασκή τοιαύτας ετέρας αρμοδιότητας, ώς αί εκπροσωπούμενοι
παρά τω Συμβουλίω Κυβερνήσεις ήθελον εκάστοτε αποφασίσει. ("Ορα
Έρμηνευτικήν Σημείωσιν 7).
23. Τό Συμβούλιον θέλει καθορίσει διαδικασίαν—
(α) έξασφαλίζουσαν τό συνεχές τοϋ έργου αύτοΰ κατά τά μεσολαβοϋντα
μεταξύ τών συνελεύσεων διαστήματα·
(β) έξασφαλίζουσαν τήν ταχεϊαν διεκπεραίωσιν θεμάτων άφορώντων εις τήν
άνάπτυξιν συστήματος, έκμετάλλευσιν καί λειτουργίαν καί
(γ) καθιστώσαν έφικτήν, έφ' δσον καί ώς αί περιστάσεις ήθελον εκάστοτε
επιτρέπει, σύσκεψιν μετά τών μή εκπροσωπουμένων παρά τω Συμβουλίω
Κοινοπολιτειακών Κυβερνήσεων.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 6.
Παραδείγματα ζητημάτων χρηζόντων της μελέτης τοϋ Συμβουλίου.:
(α) εμπορική έκμετάλλευσις τοϋ συστήματος τών Κοινοπολιτειακών εξωτερικών τηλεπι
κοινωνιών, περιλαμβανομένης τής μελλοντικής χρήσεως δορυφόρων
(β) άνάπτυξις τοϋ συστήματος προς άντιμετώπισιν τών Κοινοπολιτειακών αναγκών
(γ) φύσις, τύπος και έκτασις τών παρασχεθησομένων πληροφοριών
ι δ) άπαντα τά τεχνικά καί εις τήν κίνησιν άφορώντα θέματα, περιλαμβανομένων επόψεων
•τής τηλεπικοινωνιακής έρεύνης καί αναπτύξεως (R&D), άΐτινες έπηρεάζουσι τάς
έξωτερικάς τηλεπικοινωνίας τής Κοινοπολιτείας.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 7.
Καθ' δσον είδικώτερον άφορφ είς τό θέμα τής αλληλογραφίας μεταξύ τοϋ Προέδρου, "Αντι
προέδρου, τοϋ Γενικού Γραμματέως και έτερων, συνίσταται όπως τό Συμβούλιον έξασφαλίζη, διά
προνοιών διαληφθησομένων έν τω Κάνονισμω αύτοΟ, τήν τήρηοην χεντρικοϋ αρχείου αλληλογρα
φίας.
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24. To Συμβούλιον κέκτηται την έξουσίαν όπως όρίζη έττιτροττάς, ομάδας ειδικών
ή έτερων προσώπων, ώς συμβούλους τοΟ Συμβουλίου ή προς ένάσκησιν ειδικών
καθηκόντων ώς το Συμβούλιον εκάστοτε ήθελε κρίνει άναγκαϊον.
25. Ό Πρόεδρος, έν συσκέψει μετά τοϋ 'Αντιπροέδρου, εφ' δσον είναι άναγκαϊον
και ενδείκνυται υπό τάς περιστάσεις, δύναται—
(α) νά ένασκή τάς εξουσίας, αΐτινες ήθελον έκχωρηθή αύτώ ύπό του Συμβου
λίου  καΐ
(β) νά παρέχη έντολάς τω Γενικώ Γραμματεΐ, εντός τών Οπό τοϋ Συμβουλίου
καθωρισμένων ορίων.
ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
26. θέλει καθιδρυθή μόνιμον Γραφεϊον Κοινοπολιτειακών Τηλεπικοινωνιών, προς
έξυπηρέτησιν τοϋ 'Οργανισμού. Ή λειτουργία αύτοΰ θέλει τελεί υπό τόν έλεγχον
και την διεύθυνσιν τοϋ Συμβουλίου. ("Ορα Έρμηνευτικήν Σημείωσιν 8).
27. Ή Κυβέρνησις της χώρας, έν ή εδρεύει το Γραφεϊον, δέον όπως λάβη άπλα
άλλ' επαρκή μέτρα, δυνάμει τών νόμων και τής κρατούσης έν αύτη πρακτικής, διά
τήν λειτουργίαν του Γραφείου.
28. Το προσωπικόν τοϋ Γραφείου θέλει αποτελείται έκ τοϋ Γενικού Γραμματέως
(διορισθησομένου ύφ' άπασών τών Κυβερνήσεων), ανωτέρου προσωπικού, δια
λαμβάνοντος ανωτέρους ειδικούς (διορισθησομένους ύπό τοϋ Συμβουλίου), και
ετέρου προσωπικού, διαλαμβάνοντος ετέρους ειδικούς, αναγκαίους διά τήν ένάσκη
σιν τών αρμοδιοτήτων τοΟ Γραφείου. ("Ορα Έρμηνευτικήν Σημείωσιν 9).
29. Υπέρτατος γνώμη έν τή επιλογή τοϋ προσωπικού και έν τω καθορισμώ τών
όρων υπηρεσίας, θά είναι ή ανάγκη εξασφαλίσεως ανωτάτων επιπέδων άπόδοτικό
τητος, ικανότητος και άκεραιότητος, λαμβανομένης δεόντως ύπ* δψιν της σπου
δαιότητος τοϋ γεγονότος όπως ή πρόσληψις προσωπικού διενεργήται έπϊ της ευρύ
τερος δυνατής γεωγραφικής βάσεως, εντός τής Κοινοπολιτείας.
30. Αΐ θέσεις προσωπικού παρά τω Γραφείω θά είναι άνοικταί μόνον δ ι ' υπηκόους
χωρών τής Κοινοπολιτείας, οΐτινες και γίνονται εξ' ίσου δεκτοί προς διορισμόν
δικαιούμενοι τών αυτών όρων καθ' όσον άφορα εϊς τήν άντιμισθίαν, έφ* όσον πρό
κειται περί προσώπων προερχομένων έκ χωρών ετέρων ή τής χώρας έν ή εδρεύει
το Γραφεϊον.
31. Ό διορισμός τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως θά είναι διά διάστημα πέντε ετών.
Ό
Γενικός Γραμματεύς, ούτινος εληξεν ή θητεία, δύναται νά έπαναδιορισθή δια τό
αυτό ή βραχύτερον διάστημα.
32. Ό Γενικός Γραμματεύς θά είναι υπεύθυνος έναντι τού Συμβουλίου, μέσω τοϋ
Προέδρου αύτοϋ, ούτος δε κέκτηται αρμοδιότητα όπως—
(α) κατευθύνη τάς εργασίας τοϋ Γραφείου
(β) παρασκευάζη τόν προϋπολογισμόν τοϋ Συμβουλίου προς ύποβολήν. εις
τήν κρίσιν τού Συμβουλίου*
(γ) έλέγχη τάς δαπανάς του Γραφείου.
(δ) συμβουλεύη τόν Πρόεδρον έπϊ παντός ζητήματος χρήζοντος τής μελέτης
αύτοϋ 
(ε) προβαίνη εϊς τάς αναγκαίας διευθετήσεις διά τάς Διασκέψεις, συνελεύσεις
τοϋ Συμβουλίου καΐ οιασδήποτε επιτροπής, ομάδος ειδικών ή προσώπων
διορισθέντων ύπό τοϋ Συμβουλίου 
(στ) παρίσταται, ώς Γραμματεύς, εϊς Διασκέψεις και συνελεύσεις τού Συμβουλίου
καί, τή εντολή τοϋ Προέδρου, παρίσταται είς ετέρας συνελεύσεις 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 8.
~
"~~
Τό Γραφεϊον θά έδει νά έδρεύη έν Λονδίνω.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 9.
Τό προσωπικόν τοΟ Γραφείου δύναται νά άττοσπασθί) αύτώ ή νά διορισθη έπϊ μονίμου βάσεως
διά καθορισμένην τίνα περίοδον.

926
(ζ) τηρουμένων τών εντολών του Συμβουλίου και εντός των ΰττό του προϋπο
λογισμού επιβεβλημένων ορίων, καθορίζη την συγκρότησιν, αντιμισθίας
καΐ δρους υπηρεσίας τοϋ προσωπικού τοϋ Γραφείου, προς τούτοις δέ
προβαίνη εις τον διορισμόν τοϋ τοιούτου προσωπικού, πλην τών διορι
ζομένων ύπό τών Κυβερνήσεων ή' τοΰ Συμβουλίου, δυνάμει της παρα
γράφου 28, ανωτέρω
(η) διαχειρίζεται πδσαν οΐκονομικήν διευθέτησιν συνεργασίας, ως ήθελεν
εκάστοτε αποφασίσει το Συμβούλιον
(θ) ένασκη πρωτοβουλίαν καί προλαμβάνη άνάγκας, δια της συλλογής καί
διανομής πάσης φύσεως πληροφορίας, ενδεχομένως χρηζούσης τής μελέτης
τοϋ Συμβουλίου*
(ι) διευθετη τή ν μεταξύ ιών χωρών της Κοινοπολιτείας ανταλλαγή ν πληροφο
ριών γενικού ενδιαφέροντος άπό πάσης έπόψεώς τής τηλεπικοινωνίας*
(ια) ένασκη τά'εκάστοτε υπό τοΰ Συμβουλίου καθοριζόμενα καθήκοντα.
33. "Εργον τοΰ Γραφείου είναι—
(α) νά τηρή και διανέμη τοιαύτα στοιχεία κινήσεως, τελών, όδεύσεως καί
οίκονομικά τοιαύτα, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή ύπό τοΰ Συμβουλίου*
:
(β) ν α συλλέγη καί διανέμη ετέρας πληροφορίας, ώς ήθελεν εκάστοτε καθο
■· ρΐσθή Οπό τοΰ Συμβουλίου *
(γ) νά έπεξεργάζηται στοιχεία διά τάς Διασκέψεις, συνελεύσεις τοΰ Συμβου
λίου καί τάς έπιτροπάς, τάς ομάδας ειδικών ή προσώπων διοριζομένων
υπό τοϋ Συμβουλίου*
(δ) νά ένάσκή λογιστικά καθήκοντα καί αρμοδιότητας γραφείου συμψηφισμού,
" *ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή ύπό τοΰ Συμβουλίου*
(ε) νά τηρή καί διανέμη κανονισμούς, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή ύπό
τοΰ Συμβουλίου*
(στ) νά ένασκη πάν έτερον καθήκον ήθελεν άνατεθή αύτώ ύπό τοΰ Γενικοΰ
Γραμματέως.
' :
ΣΧΕΣΕΙΣ M EG* ΕΤΕΡΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
34; ΑΙ Κυβερνήσεις δύνανται νά άνήκωσιν ή νά συμπράττωσι μετά Κοινοπο
λιτειακών ομάδων διά τοπικούς ή έτερους ειδικούς σκοπούς, νοουμένου δτι αί
σκοπούμενοι ύπ* αυτών διευθετήσεις δέν θά αντίκεινται προς τά συμφέροντα τής
Κοινοττολιτειακής Συμπράξεως, και νοουμένου προς τούτοις δτι το Συμβούλιον
θά τηρήται ένήμ'ερον έπι τών επιδιωκομένων γενικών σκοπών ώς καί έττΐ πάσης
συμφωνίας συναφθησομένης ύπό τών τοιούτων ομάδων.
35. ΑΙ Κυβερνήσεις, at άνήκουσαι ή συμπράττουσαι μεθ* ομάδων διά τοπικούς
ή έτερους ειδικούς σκοπούς μετά χωρών έκτος της Κοινοπολιτείας, δέον δπως
έχωσιν έν νώ δτι σκόπιμον είναι νά λαμβάνωσιν ύπ* όψιν τά συμφέροντα τής Κοινο
πολιτείας έν τω συνόλω της και νά τηρώσι τό Συμβούλιον ένήμερον έττΐ τών επιδιω
κομένων γενικών σκοπών ώς καί έπΐ πάσης συμφωνίας συναφθησομένης ύπό τών
τοιούτων ομάδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΤΟΣ
36. Τό οίκονομικόν έτος τοΰ 'Οργανισμού άρχεται τ ή . Ι η "Απριλίου καί λήγει
τη 31η Μαρτίου τοΰ επομένου έτους.
37. Τά έξοδα τών Διασκέψεων συνίστανται έκ τών αναγκαίων διά τήν όργάνωσιν
τών Διασκέψεων τοιούτων καί έκ τών εξόδων τών παρεχομένων εις αύτάς υπη
ρεσιών, περιλαμβανομένων τών εξόδων τών υπηρεσιών τών παρεχομένων αύταΐς
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 10.
Ή Κυβέρνησις της χώρας έν ή συγκαλείται ή Διάσκεψις δέον όπως προμηθεύή· τον Γενικόν
Γραμματέα δι' ήλεγμένου λογαριασμού εξόδων άναφορικώς προς τήν Διάσκεψιν. ΤΑμα τή λήψει
τοϋ .λογαριασμού δ Γενικός Γραμματεύς προσθέτει αύτω τά Μξοδα των παρεχομένων τή Διασκέψει
ύπό τοϋ Γραφείου υπηρεσιών, διευθετεί δέ εΐσπραξιν τών οφειλομένων εΙσφορών καί καταβάλλει
τη φιλοξενούση κυβερνήσει, τό καθοριζόμενον έν τ φ ήλεγμένω λογαριασμώ ποσόν.
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υπό τοΟ Γραφείου. 'Εξαιρούνται τά έξοδα ψυχαγωγίας ώς καΐ τά έξοδα ταξιδιού
και διατροφής των αντιπροσωπειών. (Όρα "Ερμηνευτικήν Σημείωσιν 10).
38. Πάσα μη εκπροσωπούμενη παρά τω Συμβουλίω Κυβέρνησις, ήτις αποστέλλει
εις τίνα Διάσκεψιν αντιπρόσωπε ία ν, θέλει έκαστη συνεισφέρει είς τά έξοδα της
εν λόγω Διασκέψεως ποσόν ίσον προς το 0.5% των έν λόγω εξόδων. Το Συμβού
λιον θέλει συνεισφέρει το ύπόλοιπον.
ΔΑΠΑΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
39. Αί δαπάναι τοΰ Συμβουλίου συνίστανται εκ των ακολούθων :—
(α) εκ των εξόδων ταξιδιού και διατροφής τοΰ Προέδρου και 'Αντιπροέδρου
τοΰ Συμβουλίου, τών προσηκόντως διενεργουμένων έν τη εκτελέσει των
καθηκόντων τ ω ν
(β) έκ τών εξόδων τών Συνελεύσεων τοΰ Συμβουλίου και ετέρων συνελεύσεων
εξουσιοδοτημένων υπό τοΰ Συμβουλίου, εξαιρουμένων τών εξόδων
ψυχαγωγίας και εξόδων ταξιδιού και διατροφής τών "Εκπροσώπων καΐ
συμβούλων
(γ) έκ τών εξόδων τής γραμματειακής εργασίας τής έκτελουμένης διά τό
Συμβούλιον ύπό τοΰ Προέδρου έν τη Ιδία αυτού χώρα*
(6) έκ τών εξόδων τοΰ Γραφείου, εξαιρουμένων τών εξόδων υπηρεσιών παρε
χομένων υπό τοΰ Γραφείου είς τάς Διασκέψεις ώς εκτίθεται έν παρα
γράφω 37, ανωτέρω 
(ε) έκ τών εξόδων τών Διασκέψεων, πλην τών βαρυνόντων τάς.μη εκπροσω
πούμενος παρά τω Συμβουλίω Κυβερνήσεις.
40. Αί δαπάναι τοΰ Συμβουλίου θέλουσι καταμερισθή κατ' άναλογίαν σύμφωνη
θησομένην μεταξύ τών εκπροσωπουμένων παρά τω Συμβουλίω Κυβερνήσεων.
("Ορα Ερμηνευτικήν Σημείωσιν II).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
41. Προ τής ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους, ό Γενικός Γραμματεύς θέλει
παρασκευάζει καΐ υποβάλλει τω Συμβουλίω προϋπολογισμόν, έμφαίνοντα τάς
προϋπολογιζόμενος δαπανάς τοΰ έν λόγω έτους. . Προϋπολογιζόμενοι τρέχουσαι
δαπάναι (αΐτινες δυνατόν νά περιέχωσιν εϋλογόν τι ποσόν διά την πρόνοιαν ενός
υπολοίπου γενικών εξόδων διά τό έτος) καΐ ή διάθεσις κεφαλαίου δέον δπως
έμφαίνωνται κεχωρισμένως έν τω προϋπολογισμό) και ύποδιαιρώνται είς ανάλογα
κεφάλαια.
42. Τό Συμβούλιον θέλει διαβιβάζει άντίγραφον τοΰ οίίτω παρασκευαζομένου
ή τροποποιουμένου προϋπολογισμού εις έκάστην τών παρά τω Συμβουλίω εκπρο
σωπουμένων Κυβερνήσεων, υπό μορφή ν συστάσεως.
43. ΊΗ αποδοχή τοΰ προϋπολογισμού υπόκειται είς τήν έγκρισιν τών εκπροσω
πουμένων παρά τω Συμβουλίω Κυβερνήσεων. "Αμα ώς έγκρίνουσι τόν προϋπολο
γισμόν αί έν λόγω Κυβερνήσεις δέον δπως λαμβάνωσι πρόνοιαν διά τήν καταβολή ν
τοΰ μεριδίου των είς τά αναγκαία κεφάλαια.
44. Αί τρέχουσαι δαπάναι τοΟ Συμβουλίου θά διενεργώνται ύπό τοΰ Γενικοϋ
Γραμματέως έκ κεφαλαίων διατεθέντων ύπό τών εκπροσωπουμένων παρά τω
Συμβουλίω Κυβερνήσεων, συμφώνως τω προϋπολογισμώ και ώς ήθελεν εκάστοτε
εγκρίνει τό Συμβούλιον.
45. Οί λογαριασμοί τοΰ Συμβουλίου θά έξελέγχωνται κατ* έτος ύπό έλεγκτοΰ
ή ελεγκτών διοριζομένων ύπό τοΰ Συμβουλίου. Ή έξέλεγξις τών λογαριασμών
ενός έτους θέλει συμπληροϋται προς ύποβολήν κατά τήν έπομένην έτησίαν συνέ
λευσιν.
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ I I .
"Αρχικώς προτείνεται δπως αϊ δαπάναι τοΰ Συμβουλίου καταμερισθώσιν επί τη βάσει τών προ
σόδων τοΰ Πρώτου καΐ τοΰ Δευτέρου Συστήματος 'Ελευθέρων Τηλεπικοινωνιακών Διοδεύσεων
(Firstand Second Wayleave revenues) είτα δέ καθορισθώσι μέ άνωτάτην είσφοράν έξ 64.5% καΐ
κατωτάτην τοιαύτην έκ 0.5%. Αί έν λόγω άναλογίαι ώς καΐ τά ανώτατα καΐ κατώτατα όρια, θά
υπόκεινται εκάστοτε εί*" έτίανα'έτασιν ύττό τοΟ Σΐ!"βουΑ.ίου, δττεΛ KG ! θά συνιστά τά'  αναγκαίας
αναθεωρήσεις. Ή προτεινομένη αρχική κλΐμαξ είσφορών εκτίθεται έν τω συνημμένω Π αραρτήματα
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46. Τό Συμβοΰλιον θέλει παρασκευάζει, τό ταχύτερον δυνατόν, μετά τήν λήξιν
έκαστου έτους, Γενικήν "Εκθεσιν έπ! των εργασιών του κατά τό έν λόγω έτος,
επισυνάπτει δέ ταύτη Κατάστασιν Λογαριασμών
47. Ευθύς ώς συμπληρωθώσιν ή Ετησία Γενική "Εκθεσις, καΐ ή Κατάστασις
Λογαριασμών ώς καΐ ή έπ' αυτής "Εκθεσις τών "Ελεγκτών, ό Πρόεδρος θέλει υπο
βάλλει ταύτας αμελλητί είς τάς εκπροσωπούμενος παρά τω Συμβουλίω Κυβερνήσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΞ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ Δ Α Π Α Ν Α Σ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βρεττανία
Σύνολον Βρεττανικώ.ν Ύπερποντίων *Εδα<| >ών
(Ensemble of British Overseas Territories)
Καναδάς
Αυστραλία
Νέα Ζ η λ α ν δ ί α . . . . .
.
Ινδία" ':. 
Κεϋλάνη
.
Κύπρος . :
/.
.:
.
Μαλαισία
Γκάνα "..*'
Νιγηρία..
Ζαμβία
Μαλάουϊ
Κένυα
Ουγκάντα
Τανζανία
. . .
Τζαμάϊκα
Σιέρρα Λεόνε . .
Τρίνιταδ καΐ Τομπάγκο
Σιγκαπούρη

64.5%
0.5%

..

..

. . . .
..
..
■ ..

..
..
...
..

8.25%
9.25%
2.5%
3.5%
0.75%
0.5%
0.75%
'%
125%
0.5%
0.5%
0.5%
0,5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
3.25%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
Ι. Άνώτατον 64.5%
Κατώτατον 0.5%
2. Ουδεμία ύποδιαίρεσις κ άτω τοΟ 0.25%

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΊΝΑ:

CΑρθρον

2)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 39 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ή παράγραφος 39 τοΟ Καταστατικού τροποποιείται ώς ακολούθως :—
(α) διά της διαγραφής τής υποπαραγράφου (δ) καΐ της αντικαταστάσεως
αυτής οιά τής ακολούθου :—
«(<J) έκ τών εξόδων του Γραφείου, περιλαμβανομένων τών εξόδων διά
συντάξεις ή φιλοδωρήματα είς οίονδήποτε πρόσωπον άναφορικώς προς τήν
άπασχόλησιν αύτοΟ παρά τω Γραφείω, διά συντάξεις ή φιλοδωρήματα

