
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΜΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 878 τής Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Διεθνών Συμβάσεων Τηλεπικοινωνιών και Συναφών Πρωτοκόλλων 

(Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντά
γματος. 

'Αριθμός 21 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΑ Σ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

Επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά της ύπ' αριθμόν 230 Προοΐμι<?ν. 
καΐ ήμερομηνίαν 14—15 Νοεμβρίου 1960 'Αποφάσεως αύτοΟ άπεφά-
σισεν δπως ή Κυπριακή Δημοκρατία καταστή μέλος της Διεθνούς 
Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών καΐ εξουσιοδότησε τόν Ύπουργόν Έξο> 
τερικών δπως κατάθεση παρά τω Γραμματεΐ της είρημένης Ενώσεως 
τό άπαιτουμενον έίγγραφον προσχωρήσεως. 

ΚαΙ επειδή, συμφώνως τη είρημένη Άποφάσει, ό Υπουργός Εξω
τερικών κατέθεσε παρά τω Γραμματεΐ της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλε
πικοινωνιών έγγραφον ημερομηνίας 23ης Μαρτίου 1971, δηλουν τήν 
προσχώρησιν της Κυπριακής Δημοκρατίας είς τήν διέπουσαν τά της 
είρημένης Ενώσεως Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών ήτις, μετά 
τών συνημμένων αύτη Τελικού καΐ Προσθέτων Πρωτοκόλλων Ι„ Π» 
111 καΐ εΐχεν υπογραφή έν Γενεύη τήν 21ην Δεκεμβρίου 1959. 

Και επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά της ύπ* άρ. 4965 καΐ 
ήμερομηνίοο' 26ην Αυγούστου 1965 'Αποφάσεως αύτοΟ άπεφάσισεν 
δπως Κυπριακή Αντιπροσωπεία μετάσχη του Συνεδρίου Πληρεξου
σίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών έν Μοντρέ άπό της 14ης 
Σεπτεμβρίου μέγρι της 12ης Νοεμβρίου 1965 καΐ δπως ψηφίση καί 
ύπογράψη τάς σχετικάς Πράξεις του Συνεδρίου ύπό τήν έπιφύλαξιν 
εγκρίσεως αυτών ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

ΚαΙ επειδή κατά τό είρημένον Συνέδριον έψηφίσθησαν καί υπεγρά
φησαν ύπό της Κυπριακής 'Αντιπροσωπείας, εις άντικατάστασίν τής 
προαναφερθείσης Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών της Γενεύης 
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Συ/οτττικός 
τίτλος. 

' Ερμηνεία. 

Τρίτος 
Πίναξ. 

Πρώτος 
ΓΚναξ. 

Δεύτερος 
Πίναξ. 

Δεύτερος 
Πίναζ. 

Κύρωσις 
Συμβάσεων 
καΐ Προσθέτου 
Προαιρετι
κοΟ Πρωτο
κόλλου. 

καΐ τώ^ συνημμένων αύτη Πρωτοκόλλων, νέα Διεθνής Σύμβασις Τη
λεπικοινωνιών μετά τφν συνημμένων αύτη Τελικού Πρωτοκόλλου καΐ 
Προσθέτων Πρωτοκόλλων Ι, Π, 11 ί και IV ώς καΐ Πρόσθετον Προαι
ρετικόν Πρωτόκολλον. 

ΚαΙ επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιο ν δια της ύπ' άρ. 10300 καΐ 
ήμερομηνίαν 25.2.1971 Αποφάσεως αύτου ενέκρινε τάς έν Μοντρέ 
υπογραφείσας ώς άνω Σύμβασιν και τα συνημμένα αυτί] Πρωτό
κολλα ώς και τό ωσαύτως ύπογραφέν Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρω
τόκολλον. 

Και επειδή αϊ έκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας όπογραφεΐ-
σαι είρημέναι Συμβάσεις και Πρωτόκολλα δέον νά κυρωθώσι διά 
νόμου ψηφιζομένου ύπό της. Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Διά ταΰτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Διεθνών Συμβάσζων 

Τηλεπικοινωνιών και Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) Νόμος 
του 1971. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπ'ίη έκ του κει
μένου— 

«Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον» σημαίνει τό ύπογραφέν 
έν Μοντρέ τήν 12ην Νοεμβρίου 1965 καΐ έκτιθέμενον έν τω Τρίτω 
Πίνακι Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον1 

«Σύμβασις της Γενεύης» σημαίνει τάς υπογραφείσας έν Γενεύη 
τήν 21ην Δεκεμβρίου 1959 καΐ εκτιθεμένας έν τω Πρώτω Πίνακι 
Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών και τά συνημμένα αύτη Τελικόν 
Πρωτόκολλον και Πρόσθετα Πρωτόκολλα Ι, II, III και ΙV* 

«Σύμβασις τού Μοντρέ» σημαίνει τάς υπογραφείσας έν Μοντρέ 
τήν 12ην Νοεμβρίου 1965 και εκτιθεμένας έν τω Δευτέρω Πίνακι 
Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών καΐ τά συνημμένα αυτή Τίίλικόν 
Πρωτόκολλον και Πρόσθετα Πρωτόκολλα Ι, II και III , ώς και "ό 
ένωρίτερον ύπογραφέν έν Μοντρέ τήν 21 ην 'Οκτωβρίου 1965 και 
ωσαύτως έκτιθέμενον έν τω Δευτέρω Πίνακι, συνημμένον τη είρη
μένη Συμβάσει Πρόσθετον Πρωτόκολλον IV. 

3 . ΑΙ έν τω Πρώτω και Δευτέρω Πίνακι αντιστοίχως εκτιθέμενοι 
Σύμβασις της Γενεύης και Σύμβασις του Μοντρέ και τό έν τω Τρίτω 
Πίνακι έκτιθέμενον Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον διά του 
παρόντος Νόμου κυροΟνται. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Σύμβασις της Γενεύης 
Παράρτημα Πρώτον 
Παράρτημα Δεύτερον 
Παράρτημα Τρίτον 
Παράρτημα Τέταρτον 
Παράρτημα Πέμπτον 
Παράρτημα "Εκτον 
Τελικόν Πρωτόκολλον 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον Ι 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον II 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον III 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον IV 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Σύμβασις του Μοντρέ 
Παράρτημα Ι 
Παράρτημα I I 
Παράρτημα I I I 
Παράρτημα IV 
Τελικόν Πρωτόκολλον 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον Ι 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον I I 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον I I I 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον IV 

Τ Ρ Ι Τ Ο Σ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον του Μοντρέ 
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("Αρθρον 2) 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΛέΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ι. Οί πληρεξούσιοι τών συμβαλλομένων Χωρών άναγνωρίζοντες πλήρως είς * 

έκάστην Χώραν τό κυριαρχικών δικαίωμα τής ρυθμίσεως τών τηλεπικοινωνιών της 
απεφάσισαν κοινή συμφωνία τήν σύναψιν της ακολούθου Συμβάσεως επί σκοπώ 
προαγωγής τών μεταξύ τών λαών σχέσεων καί συνεργασίας διά τής καλής λειτουρ
γίας τών τηλεπικοινωνιών. 

2. ΑΙ Χώραι καί ομάδες εδαφών, αΐτινες καθίστανται Μέρη τής παρούσης Συμβά
σεως, συνιστώσι τήν Διεθνή "Ενωσιν Τηλεπικοινωνιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. 
Σύνθεσις, άντικείμενον καί διάρθρωσις τής 'Ενώσεως. 

"Αρθρον Ι 
Σύνθεσις τής "Ενώσεως. 

3.—(Ι) Ή Διεθνής "Ενωσις Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει Μέλη και Συνερ
γαζόμενα Μέλη. 

4.—(2) Μέλος τής Ενώσεως είναι: 
(α) Πάσα χώρα ή ομάς εδαφών αναγραφομένη είς τό Παράρτημα Ι, μετά τήν 

όπογραφήν και έπικύρωσιν τής Συμβάσεως ή μετά τήν προσχώρησιν είς ταύτην 
τής έν λόγω χώρας ή τής ομάδος εδαφών ή Μέλους τινός τής Ενώσεως διά λογα
ριασμόν τούτων. 

5.—(β) Πάσα χώρα μη αναγραφομένη είς τό Παράρτημα Ι, ή οποία καθίσταται 
Μέλος τών Ηνωμένων 'Εθνών καί προσχωρεί εϊς τήν παροϋσαν Σύμβασιν, συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 18. 

6.—(γ) Πάσα κυρίαρχος χώρα μη περιλαμβανομένη είς τό Παράρτημα Ι καί * 
μή τυγχάνουσα Μέλος τών Ηνωμένων Έθνών,ή οποία προσχωρεί είς τήν Σύμβασιν, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 μετά τήν άποδοχήν τής αιτήσεως της 
δπως γίνη Μέλος τής 'Ενώσεως Οπό τών δύο τρίτων τών Μελών τής "Ενώσεως. 

7.—(3) Συνεργαζόμενον Μέλος τής "Ενώσεως είναι: 
(α) Πάσα χώρα, έδαφος ή ομάς εδαφών αναγραφόμενοι εϊς τό Παράρτημα 2, 

μετά τήν ύπογραφήν καί έπικύρωσιν τής Συμβάσεως ή μετά τήν προσχώρησιν είς 
ταύτην τής έν λόγω χώρας, τοϋ εδάφους ή τής ομάδος εδαφών ή Μέλους τινός 
διά λογαριασμόν τούτων. 

8.—(β) Πάσα χώρα μή τυγχάνουσα Μέλος τής 'Ενώσεως κατά τάς διατάξεις 
τών αριθμών 4 έως 6, τής οποίας ή αίτησις περί εισδοχής της είς τήν "Ενωσιν ως 
συνεργαζομένου Μέλους γίνεται αποδεκτή ύπό τής πλειοψηφίας τών Μελών τής 
"Ενώσεως καί ήτις προσχωρεί είς τήν Σύμβασιν συμφώνως προς τάς διατάξεις 
του άρθρου 18. 

9.—(γ) Πάν έδαφος ή ομάς εδαφών μή έχουσα έξ ολοκλήρου τήν εύθύνην τών 
διεθνών της σχέσεων, διά λογαριασμόν τής οποίας έν Μέλος τής 'Ενώσεως υπέγραψε 
καί έπεκύρωσε τήν παροΟσαν Σύμβασιν, ή προσεχώρησεν είς αυτήν συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τών άρθρων 18 ή 19, έφ* δσον ή σχετική αίτησις εισδοχής της 
ως συνεργαζομένου Μέλους υποβληθείσα ύπό του υπευθύνου Μέλους τής "Ενώσεως, 
ενεκρίθη ύπό τής πλειοψηφίας τών Μελών τής 'Ενώσεως. » 

10.—(δ) Πάν έδαφος υπό κηδεμονίαν, του οποίου ή αίτησις δπως γίνη δεκτόν 
ώς συνεργαζόμενον Μέλος, υπεβλήθη υπό τών Ηνωμένων "Εθνών καί έν ονόματι 
του οποίου τά "Ηνωμένα "Εθνη προσεχώρησαν είς τήν Σύμβασιν συμφώνως Προς 
τάς διατάξεις τοΟ άρθρου 20. » 

Η —(4) "Εάν έδαφος τι f| ομάς εδαφών, αποτελούσα μέρος ομάδος εδαφών, 
<$τίς τυγχάνει Μέλος τής Ενώσεως, καταστή ή έχη καταστή συνεργαζόμενον^ 
ftPs6iff1\g "Ενώσεως"^μφώνως προς τα£ δφάξέϊς/ΐών; ΑριθμώνΊ, καί 9 δεν £χ% 
»λέον *1μή τά̂  δικαιώμχιτΛκοΙ>τάς υποχρεώσεις τοΟ συνεργαζομένου Μέλους; 
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12.—(5) Έν τή εφαρμογή τών διατάξεων τών αριθμών 6, 8 και 9, έάν μία αίτησ ις 
προσχωρήσεως ώς Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους ύποβληθή κατά το μεσο

λαβούν μεταξύ δύο διασκέψεων πληρεξουσίων χρον ικόν διάστημα, διά της διπλω

ματικής όδοϋ καί τή μεσολαβήσει τής χώρας ένθα εδρεύει ή Έ ν ω σ ι ς , ο Γενικός 
Γραμματεύς συμβουλεύεται σχετ ικώς τά Μέλη τής 'Ενώσεως. Έάν Μέλος τ ι δέν 
απάντηση εντός τετραμήνου, υπολογιζόμενου άπό τής ημέρας καθ* ην έζητήθη 
ή γνώμη του , θεωρείται δ ι ι άπέσχεν. 

"Αρθρον 2. 
Δικα ιώματα και υποχρεώσεις τών Μελών καί τών Συνεργαζομένων Μελών. 

13.—(Ι) ( Ι ) Πάντα τά Μέλη έχουσι το δικα ίωμα να μετέχωσιν εϊς τάς διασκέψεις 
της "Ενώσεως καί νά έκλέγωντα ι εις πάντας τους οργανισμούς της. 

14.—(2) Ε κ α σ τ ο ν Μέλος έχε ι δικα ίωμα μιας ψήφου εις δλας τάς διασκέψεις 
τής 'Ενώσεως καί εις δλας τάς συνελεύσεις τών Διεθνών Συμβουλευτ ικών "Επι

τροπών εις τάς οποίας μετέχει καί, έάν άποτελή Μέλος τοϋ Διο ικητ ι κού Συμβουλίου, 
εϊς άπάσας τάς συνόδους τοϋ Συμβουλίου τούτου. 

15. (3) "Εκαστον Μέλος έχε ι επίσης δικα ίωμα μιας ψήφου, είς άπάσας τάς δι* 
αλληλογραφίας ενεργούμενος ψηφοφορίας. 

!5. (2) Τά συνεργαζόμενα Μέλη Εχουσι τά αυτά δικα ιώματα και τάς αύτάς 
υποχρεώσεις ώς καί τά Μέλη τής 'Ενώσεως. Έν τούτο ις δεν έχουσι δικα ίωμα 
ψήφου εις τάς διασκέψεις και λοιπούς 'Οργαν ισμούς τής 'Ενώσεως, οΰτε δικα ίωμα 
νά ύποβάλωσιν υποψηφιότητας είς τήν Διεθνή Έπιτροπήν καταγραφής τών συχνο

τήτων Δέν ε ίναι έκλέξ ιμα είς το Διο ικητ ικόν Συμβούλιον. 

"Αρθρον 3. 
"Εδρα τής Ενώσεως. 

17. Έδρα τής Ενώσεως ορίζετα ι ή Γενεύη. 

"Αρθρον 4. 
Ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν τής "Ενώσεως. 

18. ( Ι ) Σκοποί τής Ε ν ώ σ ε ω ς ε ίνα ι : 
(α) Νά διατηρή καί έπεκτε ίνη τήν διεθνή συνεργασίαν προς βελτίωσιν και 

ορθολογιστ ική ν χρήσιν τών τηλεπικο ινωνιών παντός ε ίδους. 
19 (β) Ν ά εΰνοή τήν άνάπτυξιν τών τεχν ικών μέσων καί τήν άποτελεσματι

κωτέραν έκμετάλλευσιν αυτών, έπί σκοπώ αυξήσεως τής αποδόσεως τών υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνίας, επεκτάσεως τής χρήσεως αυτών καί τής κατά το δυνατόν γεν ι 

κεύσεως τής χρησιμοποιήσεως αυτών ύπό του κοινοϋ. 

20.—(γ) Νά έναρμονίζη τάς προσπάθειας τών εθνών έν τή επιδ ιώξε ι τών κοινών 
τούτων σκοπών. 

21.(2) Προς τούτο ή "Ενωσις ε ϊδ ικώτερον : 
(α) Ενεργε ί τήν κατανομήν τών συχνοτήτων του φάσματος καί τήν καταγραφήν 

τών χορηγουμένων συχνοτήτων εις τρόπον ώστε ν* άποφεύγωνται επιβλαβείς 
παρενοχλήσεις μεταξύ τών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας τών διαφόρων χωρών. 

22.— (β) Συντονίζε ι τάς προσπάθειας διά τήν έξάλειψιν τών επιβλαβών παρενο

χλήσεων μεταξύ τών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας τών διαφόρων χωρών καί τήν 
βελτ ίωσιν τής χρησιμοποιήσεως του φάσματος. 

23. -(yj Ευνοεί τήν συνεργασίαν μεταξύ τών Μελών της καί τών συνεργαζο

μένων Μελών διά τήν καθιέρωσιν χαμηλών κατά τό δυνατόν τ ιμολογ ίων, εναρμο

νιζομένων με παροχήν υπηρεσίας καλής ποιότητος καί άνεξάρτητον οϊκονομικήν 
διαχείρισιν τών τηλεπικο ινωνιών έπί ύγιοΟς βάσεως. 

24. -(δ) 'Ενθαρρύνει τήν δημιουργίαν, τήν άνάπτυξιν καί τήν τελειοποίησιν 
τών εγκαταστάσεων καί τών τηλεπικο ινωνιακών δ ικτύων είς τάς νέας ή είς τάς 
είς τό στάδιον τής αναπτύξεως χώρας, δι" δλων τών είς τήν διάθεσιν αυτής μέσων, 
Ιδ ιαιτέρως διά τής συμμετοχής της είς τά οίκεΐα προγράμματα τών Ηνωμένων 
'Εθνών. 
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25.—(β) Προκαλεί τήν υΐοθέτησιν μέτρων έξασφαλιζόντων τήν άνθρωπίνην 
ζωήν διά τής συνεργασίας των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. 

26.—(στ) Προβαίνει είς μελετάς, διατυπώνει συστάσεις καί εΰχάς, συλλέγει και 
δημοσιεύει πληροφορίας, άφορώσας τάς τηλεπικοινωνίας έπ* ωφελεία πάντων 
τών Μελών καί τών συνεργαζομένων Μελών. 

"Αρθρον 5. 
Διάρθρωσις τής 'Ενώσεως. 

27. Ή δργάνωσις της 'Ενώσεως εδράζεται έπί : 
Ι. Τής Διασκέψεως τών πληρεξουσίων, ανωτάτου οργάνου τής 'Ενώσεως. 

28.—(2) Τών Διοικητικών Διασκέψεων. 
29.—(3) ΤοΟ Διοικητικού Συμβουλίου. 
30.—(4) Τών κάτωθι μονίμων οργανισμών: 
(α) Τής Γενικής Γραμματείας. 

31.—(β) Τής Διεθνούς 'Επιτροπής Καταγραφής συχνοτήτων (I.F.R.B.). 
32.—(γ) Τής Διεθνούς Συμβουλευτικής 'Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (C.C.I.R.). 
33.—(δ) Τής Διεθνούς Συμβουλευτικής Τηλεγραφικής καί Τηλεφωνικής 'Επι

τροπής (C.C.I.T.T.). 
"Αρθρον 6. 

Διάσκεψις πληρεξουσίων. 
34.—(Ι) Ή διάσκεψις τών πληρεξουσίων: 
(α) Προσδιορίζει τάς γενικάς αρχάς τάς οποίας οφείλει νά ακόλουθη ή "Ενωσις 

προς έπίτευξιν τών είς το άρθρον 4 τής παρούσης Συμβάσεως αναφερομένων 
αντικειμενικών σκοπών. 

35.—(β) "Εξετάζει τήν εκθεσιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έπι τής δράσεως του 
καί έπί τής τοιαύτης τής "Ενώσεως κατά το άπό τής τελευταίας Διασκέψεως πληρε
ξουσίων χρονικόν διάστημα. 

36.—(γ) θέτε ι τάς βάσεις τοΰ προϋπολογισμού τής Ενώσεως ώς καί το ϋψος 
τών δαπανών αυτής, διά την περίοδον τήν έξικνουμένην μέχρι τής προσεχούς; 
διασκέψεως πληρεξουσίων. 

37.—(δ) Καθορίζει τάς βασικάς άποδοχάς, τάς βασικάς μισθολογικάς βαθμίδας 
καί το καθεστώς τών αποζημιώσεων και συντάξεων, απάντων τών υπαλλήλων 
τής "Ενώσεως. 

38.—(ε) 'Εγκρίνει τελικώς τους λογαριασμούς τής 'Ενώσεως. 
39.—(στ) Εκλέγει τά Μέλη τής 'Ενώσεως, ατινα θά άποτελέσωσι το Διοικητικόν 

Συμβούλιον. 
40.—(ζ) "Εκλέγει τον Γενικόν Γραμματέα καί τον άναπληρωτήν Γενικόν Γραμματέα 

καί καθορίζει τήν χρονολογίαν αναλήψεως τών καθηκόντων των. 
41.—(η) 'Αναθεωρεί τήν Σύμβασιν, αν κρίνη τούτο άναγκαΐον. 
42.—(θ) Συνάπτει ή αναθεωρεί, περιπτώσεως τυχούσης, τάς μεταξύ τής 'Ενώσεως 

καί τών λοιπών διεθνών οργανισμών συμφωνίας, εξετάζει πδσαν προσωρινή ν 
συμφωνία ν συναπτομένην υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έν ονόματι τής 'Ενώ
σεως, μετά τών ίδίων τούτων οργανισμών καί δίδει είς αυτήν τήν ήν κρίνει 
κατάλληλον συνέχειαν. 

43.—(ι) "Ασχολείται μέ δλα τά ΰπ' αυτής κρινόμενα ώς αναγκαία ζητήματα 
Τηλεπικοινωνιών. 

44.—(2) Ή Διάσκεψις πληρεξουσίων συνέρχεται κανονικώς είς τόπον καί ήμε
ρομηνίαν καθοριζόμενα ύπό τής προηγουμένης Διασκέψεως πληρεξουσίων. 

45.—(3) (Ι) Ό τόπος καί ή ημερομηνία τής προσεχούς Διασκέψεως πληρεξουσίων 
ή καί μόνον τό Εν έκ τών δύο, δύνανται να μεταβληέώσι: 



46.—(α) Έτη τη αΙτήσει είκοσι τουλάχιστον Μελών ή Συνεργαζομένων Μελών 
τής 'Ενώσεως απευθυνόμενη κατ* Ιδίαν παρ* έκαστου τούτων ττρός τον Γενικόν 
Γραμματέα. 

47.—(β) Προτάσει του ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου. 
48.—(2) Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, ορίζονται, μετά σύμφωνον γνώμην 

της πλειοψηφίας των Μελών τής Ενώσεως, νέα ημερομηνία και νέος τόπος ή το 
Ιν μόνον έκ τών δύο. 

"Αρθρον 7. 
Διοικητικά! Διασκέψεις. 

49.—(Ι) Αί Διοικητικοί Διασκέψεις της "Ενώσεως περιλαμβάνουν: 
(α) Τάς Τακτικάς Διοικητικός διασκέψεις. 

50.—(β) Τάς 'Εκτάκτους Διοικητικάς διασκέψεις. 
51.—(y) Τάς Εϊδικάς διασκέψεις, αΐτινες περιλαμβάνουν: 

τάς ειδικάς περιοχικάς διασκέψεις, 
—τάς εΐδικάς παγκοσμίους ή περιοχικάς ύπηρεσιακάς διασκέψεις. 

52.—(2) (Ι) Αί ΤακτικαΙ διοικητικοί διασκέψεις : 
(α) 'Αναθεωρούν, εκάστη εν τη άρμοδιότητί της, τους έν αριθμώ 193 προβλε

πόμενους Κανονισμούς. 
53.—(β) Πραγματεύονται, εντός τών ορίων της Συμβάσεως και τοΰ Γενικού 

Κανονισμού και τών ΰπό της Διασκέψεως πληρεξουσίων διδομένων κατευθύνσεων, 
πάν άλλο ζήτημα κρινόμενον άναγκαΐον. 

54.(2) Έπι πλέον, ή Τακτική διοικητική διόσκεψις ραδιοεπικοινωνιών: 
(α) 'Εκλέγει τά μέλη της Διεθνούς επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων. 

55.—(β) Δίδει εις τήν έπιτροπήν ταύτην οδηγίας άφορώσας τάς δραστηριότητας 
της και εξετάζει τάς δραστηριότητας αύτάς. 

56.—(3) (Ι) Ή ημερομηνία και ό τόπος Τακτικής Διοικητικής διασκέψεως, 
καθορίζονται: 

(α) ύπό τής προηγουμένης Διοικητικής διασκέψεως έάν αϋτη κρίνη τούτο 
καλόν, ή 

57.—(β) τη αιτήσει είκοσι τουλάχιστον Μελών ή Συνεργαζομένων Μελών τής 
'Ενώσεως απευθυνόμενη κατ* 'ιδίαν παρ* έκαστου τούτων, προς τόν Γενικόν Γραμμα
τέα ή 

58.—(γ) Τη προτάσει τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
5λ—(2) Εις τάς έν άριθμοΐς 57 ή 58 αναφερόμενος περιπτώσεις ή ημερομηνία 

καΐ ό τόπος καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας τής πλειοψηφίας τών Μελών τής 
'Ενώσεως. 

60.—(4) (Ι) Αί "Εκτακτοι διοικητικοί διασκέψεις συγκαλούνται διά νά πραγμα
τευθώσιν Ιδιάζοντα ζητήματα τηλεπικοινωνίας. Κατά τάς διασκέψεις ταύτας, 
μόνον τά είς τήν ήμερησίαν διάταξιν αυτών εγγεγραμμένα ζητήματα δύνανται νά 
συζητηθώσι. 

61.—(2) Αί διασκέψεις αύται δύνανται, έκαστη έν τη οικεία αυτής άρμοδιότητί, 
νά άναθεωρώσιν ώρισμένας διατάξεις Διοικητικού κανονισμού, ΰπό τόν δρον 
δπως ή άναθεώρησις αϋτη προβλέπηται είς τήν υπό τής πλειοψηφίας τών Μελών, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ αριθμού 65, έγκεκριμένην ήμερησίαν διάταξιν 
αυτών. 

62. (5) (Ι) "Εκτακτος διοικητική διάσκεψις δύναται νά συγκληθη : 
(α) Δι* αποφάσεως τής Διασκέψεως πληρεξουσίων, ή οποία ορίζει τήν ήμερησίαν 

διάταξιν ώς καί τόν χρόνον καΐ τόπον της συγκλήσεως της ή 
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63.—(β) "Οταν είκοσι τουλάχιστον Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη τής Ενώσεως, 
γνωρίσωσι κατ* ιδίαν £καστον είς τόν Γενικόν Γραμματέα δτι έπιθυμοΰσι νά συγκληθή 
τοιαύτη διάσκεψις διά νά εξέταση προτεινομένην υπ* αυτών ήμερησίαν διάταξιν. 

64.—(γ) Προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 
65.—(2) Είς τάς περιπτώσεις τών αριθμών 63 και 64 ή ημερομηνία και ό τόπος 

της διασκέψεως ώς και ή ημερησία διάταξις αυτής, ορίζονται κατόπιν συμφωνίας 
της πλειοψηφίας τών Μελών τής 'Ενώσεως. 

66.—(6) Αί Είδικαί διασκέψεις καλούνται ίνα πραγματευθώσι τα εν τη ημερησία 
διατάξει αυτών αναγραφόμενα ζητήματα. Αί αποφάσεις των δέον, έν πάση περι
πτώσει, νά είναι σύμφωνοι προς τάς διατάξεις τής Συμβάσεως και τών Διοικητικών 
κανονισμών. 

67.—(7) (Ι) Ειδική διάσκεψις δύναται νά συγκληθή : 
(α) Κατόπιν αποφάσεως τής Διασκέψεως πληρεξουσίων ή Τακτικής ή 'Εκτά

κτου Διοικητικής διασκέψεως ήτις οφείλει νά όρίση τήν ήμερησίαν αυτής διάταξιν 
ώς και τήν ήμερομηνίαν καί τόν τόπον ένθα δέον νά συνέλθη, ή 

68. —(β) "Οταν είκοσι τουλάχιστον Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη τής 'Ενώ
σεως προκειμένου περί παγκοσμίου Ειδικής Υπηρεσιακής Διασκέψεως, ή το τέ
ταρτον τών Μελών και Συνεργαζομένων Μελών τής ενδιαφερόμενης περιοχής 
προκειμένου περί ειδικής περιοχικής διασκέψεως ή Ειδικής περιοχικής Υπηρε
σιακής Διασκέψεως, γνωρίζωσιν ατομικώς εκαστον είς τόν Γενικόν Γραμματέα 
δτι έπιθυμοϋσι νά συγκληθή τοιαύτη διάσκεψις διά νά έξετάση προτεινομένην 
παρ* αυτών ήμερησίαν διάταξιν, ή 

69.—(γ) Τη προτάσει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
70.—(2) Είς τάς έν άριθμοΐς 68 καί 69 όριζομένας περιπτώσεις, ή ημερομηνία 

καί ό τόπος συγκλήσεως τής Διασκέψεως, καθώς καί ή ημερησία διάταξις αυτής, 
καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας τής πλειοψηφίας τών Μελών τής 'Ενώσεως διά 
τάς παγκοσμίους Είδικάς Ύπηρεσιακάς διασκέψεις ή τής πλειοψηφίας τών Μελών 
τής ενδιαφερόμενης περιοχής διά τάς περιοχικάς Είδικάς ή τάς περιοχικάς Είδικάς 
"Υπηρεσιακάς διασκέψεις. 

71.—(8) (Ι) "Η ημερομηνία καί ό τόπος ή το εν μόνον έκ τών δύο, Τακτικής 
Διοικητικής, 'Εκτάκτου Διοικητικής ή παγκοσμίου Ειδικής 'Υπηρεσιακής διασκέ
ψεως, δύνανται νά τροποποιηθώσι: 

(α) τη αιτήσει είκοσι τουλάχιστον Μελών και Συνεργαζομένων Μελών τής 
'Ενώσεως απευθυνόμενων ατομικώς προς τόν Γενικόν Γραμματέα ή 

72.—(β) τη προτάσει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
73.—(2) Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ορίζονται, κατόπιν συμφωνίας τής 

πλειοψηφίας τών Μελών τής 'Ενώσεως νέα ημερομηνία καί νέος τόπος ή το εν 
μόνον έκ τών δύο. 

74.—(9) (Ι) "Η ημερομηνία καί ό τόπος ή τό εν μόνον έκ τών δύο, τών περιο
χικών Ειδικών διασκέψεων ή τών περιοχικών Ειδικών 'Υπηρεσιακών διασκέψεων, 
δύνανται νά τροποποιηθώσιν : 

(α) Κατόπιν αιτήσεως τοϋ ενός τετάρτου τουλάχιστον τών Μελών καί Συνερ
γαζομένων Μελών τής ενδιαφερόμενης περιοχής, ή 

75.—(β) Προτάσει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
76.—(2) Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ορίζονται, κατόπιν συμφωνίας τής 

πλειοψηφίας τών Μελών τής "Ενώσεως τής ενδιαφερόμενης περιοχής, νέα ημε
ρομηνία καί νέος τόπος ή τό £ν μόνον έκ τών δυο. 

"Αρθρον 8. 
'Εσωτερικός Κανονισμός τών διασκέψεων. 

77. Έν τη οργανώσει τών εργασιών των και τη διευθύνσει τών συζητήσεων 
των, αϊ διασκέψεις έφαρμόζουσι τόν έσωτερικόν κανονισμόν τόν περιλαμβανό
μενον είς τόν προσηρτημένον τη παρούση Συμβάσει Γενικόν Κανονισμόν. Έν 
τούτοις, έκαστη διάσκεψις δύναται νά υΙοθετήση συμπληρωματικός διατάξεις 
κρινομένας απαραιτήτους. 
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"Αρθρον 9, 
Διοικητικόν Συμβουλιον. 

Α' Όργάνώσις καΙ Λειτουργία. 
78.—(Ι) (Ι) Τό Διοικητικόν Συμβουλιον αποτελείται εξ είκοσι πέντε Μελών 

-* της "Ενώσεως, εκλεγομένων υπό της Διασκέψεως πληρεξουσίων λαμβανομένης 
υπ" όψει της ανάγκης δικαίας εκπροσωπήσεως δλων τών μερών τοΟ κόσμου. Τά 
είς τό Συμβουλιον εκλεγόμενα Μέλη της 'Ενώσεως έκπληροϋν την έντολήν των 
μέχρι τής ημερομηνίας καθ* ην ή Διάσκεψις τών πληρεξουσίων προβαίνει είς την 
έκλογήν νέου Συμβουλίου. Τά αυτά Μέλη δύνανται νά έπανεκλέγωνται. 

79.—(2) *Εάν κατά τό μεταξύ δύο Διασκέψεων πληρεξουσίων χρονικόν διάστημα 
χηρεύση μία έδρα είς τό Διοικητικόν Συμβουλιον, αίίτη καταλαμβάνεται αυτοδικαίως 
ύπό του Μέλους της 'Ενώσεως, δπερ κατά τήν τελευταίαν ψηψοψορίαν έλαβε τον 
μεγαλύτερον αριθμόν ψήφων μεταξύ τών είς τήν αυτήν περιοχήν ανηκόντων και 
μή εκλεγέντων Μελών. 

80.—(2) "Εκαστον Μέλος Τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει διά τήν εν τω 
Συμβουλίω έδραν αύτοΰ πρόσωπον εμπειρον περί τά ζητήματα τηλεπικοινωνίας 
και προσπαθεί κατά τό δυνατόν νά άποφύγη τήν άντικατάστασιν αύτοΰ διαρκούσης 
της θητείας του Συμβουλίου. 

81.—(3) "Εκαστον Μέλος τοΰ Συμβουλίου διαθέτει μίαν ψήφον. 
82.—(4) Τό Διοικητικόν Συμβουλιον καταρτίζει τον ίδιον αύτοΰ έσωτερικόν 

κανονισμόν. 
83.—(5) Τό Διοικητικόν Συμβουλιον κατά τήν έναρξιν εκάστης ετησίας συ

νόδου, εκλέγει τον Πρόεδρον και τον άντιπρόεδρον αύτοΰ. Ούτοι έκπληροϋν 
*" τά καθήκοντα των μέχρι της ενάρξεως της επομένης ετησίας συνόδου, είναι δε 

επανεκλέξιμοι. 'Απουσιάζοντος τοΟ Προέδρου, τοΰτον άναπληροΐ ό αντιπρό
εδρος. 

84.—(6) (Ι) Τό Συμβουλιον συνέρχεται είς έτησίαν σύνοδον, εν τη έδρα της 
"Ενώσεως. 

85.—(2) Κατά τήν σύνοδον ταύτην, τό Συμβουλιον δύναται ν* άποφασίση όπως 
συγκάλεση εκτάκτως μίαν συμπληρωματικήν σύνοδον. 

86.—(3) Κατά τό μεταξύ τών τακτικών συνόδων διάστημα, τό Συμβουλιον 
δύναται νά συγκληθή κατ' αρχήν εν τη έδρα της Ενώσεως, ύπό τοΰ Προέδρου 
αύτοΰ, τη αιτήσει της πλειοψηφίας τών Μελών αύτοΰ. 

87.—(7) Ό Γενικός Γραμματεύς και ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, ό 
Πρόεδρος και ό αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων 
και οί Διευθυνται τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών, μετέχουσιν αυτο
δικαίως εϊς τάς συζητήσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δμως νά λαμβά
νωσι μέρος εϊς τάς ψηφοφορίας. 

Έν τούτοις τό Συμβουλιον δύναται νά πραγματοποιή συνεδριάσεις μόνον εκ 
τών Μελών του. 

88.—(8)Ό Γενικός Γραμματεύς της "Ενώσεως εκτελεί καθήκοντα Γραμματέωο 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

89.—(9) (Ι) Κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ τών Διασκέψεων 
πληρεξουσίων, τ& Διοικητικόν Συμβουλιον ένεργεϊ ώς εντολοδόχος της Διάσκέ

♦ ψεως πληρεξουσίων εντός τοΰ πλαισίου τών έκχωρηθέντων αυτώ ύπ' αυτής δι
καιωμάτων. 

90.—(2) Τό Συμβουλιον ενεργεί μόνον οσάκις ευρίσκεται έν έπισήμω συνόδω. 
91.—(10) Ό αντιπρόσωπος έκαστου τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 

Γίχει τό δικαίωμα νά παρίσταται ώς παρατηρητής, είς πάσας τάς συνόδους τών 
μονίμων οργανισμών. τής Ενώσεως των καθοριζομένων είς τους αριθμούς 31, 
32 καΙ 33. 
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92.—(I Ι) Μόνον τά έξοδα μετακινήσεως και διαμονής τοΰ αντιπροσώπου , 
έκαστου τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου διά τήν ,έκπλήρωσιν τών καθη
κόντων του κατά τάς συνόδους του Συμβουλίου, βαρύνουσι τήν "Ένωσιν. 

Β' "Αρμοδιότητες. 
93.—(12) (Ι) Το Διοικητικόν Συμβούλιον επιφορτίζεται νά λαμβάνη πάντα

 1 

τά αναγκαία μέτρα προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής, υπό τών μελών καΐ τών 
συνεργαζομένων μελών, τών διατάξεων της Συμβάσεως, τών Κανονισμών, τών 
αποφάσεων της Διασκέψεως Πληρεξουσίων καΐ περιπτώσεως τυχούσης, τών 
αποφάσεων τών λοιπών Διασκέψεων καΐ Συνελεύσεων της "Ενώσεως. 

94.—:(2) 'Εξασφαλίζει άποτελεσματικόν συντονισμόν τών εργασιών της Ε 
νώσεως. 

95.—(13) Είδικώτερον, το Διοικητικόν Συμβούλιον : 
(α) 'Εκτελεί παν έργον, το όποιον ανατίθεται εις αυτό ύπό τής Διασκέψεως 

Πληρεξουσίων. 
96.—(β) Επιφορτίζεται δπως έξασψαλίζη τον συντονισμόν μεθ* δλων τών 

διεθνών οργανώσεων, αΐτινες προβλέπονται ύπό τών άρθρων 28 καΐ 29 της πα
ρούσης Συμβάσεως, κατά τό μεσολαβούν μεταξύ τών Διασκέψεων Πληρεξουσίων 
χρονικόν διάστημα. 

Προς τον σκοπόν τούτον: 
97.—(Ι) Συνάπτει έξ ονόματος της "Ενώσεως προσωρινός Συμφωνίας μετά 

τών έν αρθρω 29 της Συμβάσεως αναφερομένων διεθνών οργανώσεων καΐ μετά 
τών "Ηνωμένων 'Εθνών κατ* έφαρμογήν της έν τω Παραρτήματι 6 της Συμβάσεως 
περιλαμβανομένης Συμφωνίας. ΑΙ προσωρινοί αύται συμφωνίαι δέον νά ύποβάλ "* 
λωνται εις την προσεχή Διάσκεψιν Πληρεξουσίων συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοϋ άριθροΰ 42. 

98.—(2) 'Υποδεικνύει έξ ονόματος τής "Ενώσεως, ένα ή περισσοτέρους αντι
προσώπους, ίνα συμμετέχωσιν εϊς τάς Διασκέψεις τών οργανώσεων τούτων καί, 
οσάκις τούτο είναι άναγκαΐον, εις τάς διασκέψεις συντονισμού, αΐτινες συγκα
λούνται έν συμφωνία μετά τών οργανώσεων τούτων. 

99.—(γ) 'Ορίζει, τον αριθμόν καί τήν Ίεραρχίαν τοΰ προσωπικού τής Γενικής 
Γραμματείας καί τών ειδικών γραμματειών τών μονίμων οργανισμών τής 'Ενώσεως, 
λαμβάνον ύπ* δψιν τάς ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων δοθείσας γενικός 
κατευθυντηρίους γραμμάς. 

100.—(δ) Καταρτίζει πάντας τους κανονισμούς ους κρίνει αναγκαίους διά τάς 
διοικητικός καί οικονομικός δραστηριότητας τής "Ενώσεως, καθώς και τους διοι
κητικούς κανονισμούς λαμβάνον ύπ* δψιν τήν τρέχουσαν πρακτικήν τοΰ 'Οργα
νισμού "Ηνωμένων Εθνών καί τών Ειδικευμένων 'Οργανισμών, οΐτινες έφαρμόζουσι 
τό κοινόν καθεστώς τών αποδοχών, αποζημιώσεων καί συντάξεων. 

ΙΟΙ.—(ε) "Ελέγχει τήν διοικητικήν λειτουργίαν τής 'Ενώσεως. 
102.—(στ) Εξετάζει καί εγκρίνει τον έτησιον προϋπολογισμόν τής 'Ενώσεως 

πραγματοποιούν πάσας τάς δυνατός οικονομίας. 
103.—(ζ) Λαμβάνει δλα τά αναγκαία μέτρα διό τόν έτησιον Ιλεγχον τών ύπό 

τοΰ Γενικού Γραμματέως καταρτιζομένων λογαριασμών και εγκρίνει τους λογα
ριασμούς τούτους προς ΰποβολήν είς τήν έπομένην Διάσκεψιν πληρεξουσίων. * 

104.—(η) 'Αναπροσαρμόζει έάν είναι άναγκαΐον: 
Ι. Τάς βασικός μισθολογικός βαθμίδας αποδοχών τού προσωπικού τών κατη

γοριών διοικητικών υπαλλήλων καί διευθυντών, εξαιρέσει τών αποδοχών τών 
θέσεων αΐτινες πληρούνται δι* εκλογής, διά νά τάς προσάρμοση προς τάς βασικός 
μισθολογικός βαθμίδας αποδοχών τάς καθοριζόμενος ύπό τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
διά τάς αντιστοίχους κοινός κατηγορίας. 



105.—τ{2) Τάς βαοικάς μισβολογικάς βαθμίδας αποδοχών τοΟ προσωπικού 
της κατηγορίας των γενικών υπηρεσιών, διά νά τάς προσάρμοση προς τάς άπο·> 
δοχάς, αΐτινες εφαρμόζονται Οπό τοΟ ΟΗΕ καΐ τών παρά TTJ £δρα τής "Ενώσεως 
ειδικευμένων οργανισμών. 

106.^(3) Τάς αποζημιώσεις θέσεως της κατηγορίας τών διοικητικών υπαλλήλων 
καΐ τών ανωτέρων κατηγοριών περιλαμβανομένων καΐ τών θέσεων, αΐτινες πλη

ί
)θϋνται δι* εκλογής, συμψώνως προς τάς αποφάσεις τών Ηνωμένων 'Εθνών τάς 
σχυούσας διά τήν δδραν της 'Ενώσεως. 

107.—(4) Τάς αποζημιώσεις τάς οποίας δικαιούται άπαν το προσωπικόν τής 
Ενώσεως, έν αρμονία μέ τάς υίοθετουμένας τροποποιήσεις είς το κοινόν κα
θεστώς τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

108.;—(5) Τήν συμβολήν της "Ενώσεως καΐ τοΰ προσωπικού είς το κοινόν Τα
μεΐον συντάξεων τοΰ προσωπικού τών Ηνωμένων "Εθνών, συμφώνως προς τάς 
αποφάσεις" της Μικτής Επιτροπής του Ταμείου τούτου. 

109.—(Θ) Φροντίζει διά τήν σύγκλησιν τών Διασκέψεων Πληρεξουσίων καί 
τών διοικητικών διασκέψεων τής 'Ενώσεως κατ' έφαρμογήν τών άρθρων 6 και 7. 

110.—(ι) "Υποβάλλει είς τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων τάς γνωματεύσεις τάς 
οποίας κρίνει χρησίμους. 

III.—(ια) Συντονίζει τάς εργασίας τών μονίμων οργανισμών της 'Ενώσεως, 
λαμβάνει τά ενδεικνυόμενα μέτρα διά νά δίδη συνέχειαν είς τάς ύπό τών οργανι
σμών τούτων υποβαλλόμενος αϊτήσεις ή συστάσεις και εξετάζει τάς ετησίας εκθέσεις 
αυτών. 

112.—(ιβ) Προβαίνει, έάν κρίνη τοΰτο χρήσιμον, είς τον διορισμόν ενός προ
σωρινού αναπληρωτού είς περίπτωσιν κενώσεως τής θέσεως τοΰ αναπληρωτού 
Γενικού Γραμματέως. 

113.— (ιγ) Προβαίνει είς τον διορισμόν προσωρινού αναπληρωτού είς τάς χη
ρεύουσας θέσεις Διευθυντού τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

114.—(ιδ) Έκτελέϊ τάς λοιπάς προβλεπόμενος υπό τής παρούσης Συμβάσεως 
λειτουργίας και εντός του πλαισίου ταύτης και τών Κανονισμών, πάσας τας λει
τουργίας, αΐτινες κρίνονται άναγκαΐαι διά τήν καλήν διοίκησιν τής Ενώσεως. 

115.—(ιε) Λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα, μετά προηγουμένην συμφωνίαν τής 
πλειοψηφίας τών Μελών τής 'Ενώσεως διά τήν έπίλυσιν, προσωρινώς, τών περι
πτώσεων, αΐτινες δέν προβλέπονται ύπό τής Συμβάσεως και τών Παραρτημάτων 
της, ή λύσις τών οποίων δέν είναι δυνατόν νά άναβληθή μέχρι τής αρμοδίας προ
σεχούς Διασκέψεως. 

116.—(ιστ) "Υποβάλλει προς έξέτασιν ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων, 
εκθεσιν περί τών δραστηριοτήτων αύτοϋ καθώς και τών δραστηριοτήτων τής 
"Ενώσεως. 

117.—(ιζ) Ευνοεί τήν διεθνή συνεργασίαν επί σκοπώ τής παραχωρήσεως δι 
δλων τών είς τήν διάθεσιν αύτοϋ μέσων και είδικώτερον διά τής συμμετοχής τής 
"Ενώσεως είς τά'οικεία Προγράμματα τών Ηνωμένων "Εθνών, τεχνικής βοηθείας 
προς τάς νέας καί τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, συμφώνως προς το άντικείμενον 
τής "Ενώσεως, συνιστάμενον είς τό νά ύποθάλπη δι" δλων τών δυνατών μέσων 
τήν άνάπτυξιν τών Τηλεπικοινωνιών. 

"Αρθρον 10. 
Γενική Γοαμματεία. 

Ι Ιβ.:—(Ι) (Ι) Ή Γενική Γραμματεία διευθύνεται ύπό Γενικού Γραμματέως, επι
κουρουμένου υπό αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως. 

119.—(2) Ό Γενικός Γραμματεύς καί ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς άνα
λαυβάνουσιν ύπηρεσίαν άπό τής ημέρας, ήτις καθορίζεται κατά τήν στιγμήν τής 
εκλογής των. Παραμένουσιν κανονικώς έν υπηρεσία μέχρι τής ημέρας ήτις κα
θορίζεται ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων κατά τήν διάρκειαν τής επομένης 
συνοδού της καί δύνανται να έπανεκλεγώσι. 
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120.—(3) Ό Γενικός Γραμματεύς είναι υπεύθυνος έναντι τής Διασκέψεως Πλη ^ 
ρεξουσίων καΐ κατά τό μεταξύ των συνόδων τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων 
χρονικόν διάστημα, έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου, διά τό σύνολον των εις 
την Γενικήν Γραμματείαν ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων καΐ διά τό σύνολον τ£>ν 
διοικητικών καί οίκονομικών υπηρεσιών τής 'Ενώσεως. Ό αναπληρωτής Γε
νικός Γραμματεύς είναι υπεύθυνος έναντι τοΰ Γενικού Γραμματέως. f 

121.—(4) Έάν ή θέσις τοΰ Γενικού Γραμματέως χηρεύση, ό αναπληρωτής Γε
νικός Γραμματεύς επιφορτίζεται νά καταλάβη ταύτην προσωρινώς. 

122.—(2) Ό Γενικός Γραμματεύς: 
(α) 'Εξασφαλίζει τήν ενότητα δράσεως τών μονίμων οργανισμών τής Ενώσεως 

διά συντονιστικής επιτροπής, προεδρευομέ,νης ύπ* αυτού και αποτελούμενης έκ 
τοΰ αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως και τών προϊσταμένων τών μονίμων οργα
νισμών. 'Ο συντονισμός ούτος ανάγεται εις τά διοικητικά θέματα, τήν Τεχνικήν 
Βοήθειαν, τάς εξωτερικός σχέσεις, τήν πληροφοριοδότησιν τοΰ κοινοΰ καΐ εις 
παν άλλο σπουδαΐον θέμα, τό όποιον ρητώς καθορίζεται ύπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

123.—(β) 'Οργανώνει τήν έργασίαν τής Γενικής Γραμματείας και διορίζει τό 
προσωπικόν τής Γραμματείας ταύτης, συμμορφούμενος προς τάς ύπό τής Διασκέ
ψεως Πληρεξουσίων διδομένας κατευθύνσεις καΐ προς τους, ύπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, καταρτιζόμενους κανονισμούς. 

124.—(γ) Λαμβάνει τά διοικητικά μέτρα, τά σχετιζόμενα με τήν σύστασιν τών 
ειδικευμένων γραμματειών τών μονίμων οργανισμών και διορίζει τό προσωπικόν 
τών γραμματειών τούτων, έν συμφωνία μετά τοΰ προϊσταμένου έκαστου μονίμου 
οργανισμού και έπ! τή βάσει τής εκλογής τοΰ τελευταίου τούτου, τής τελικής άπο "* 
φάσεως περί διορισμού ή περί απολύσεως ανηκούσης εϊς τον Γενικόν Γραμματέα. 

125.—(δ) Φέρει εϊς γνώσιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου πάσαν άπόφασιν, λαμ
βανομένην ύπό τών 'Ηνωμένων 'Εθνών και τών ειδικευμένων οργανισμών, άφο * 
ρώσαν τους δρους εργασίας αποζημιώσεων καί παροχών κοινής εφαρμογής. 

126.—(ε) Εποπτεύει διά τήν έφαρμογήν είς τάς ειδικευμένος γραμματείας τών 
υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων αποδεκτών διοικητικών καί οικο
νομικών κανονισμών. 

127.—(στ) Άσκεΐ έποπτείαν, αποκλειστικώς διοικητική ν, επί τοΰ προσωπικού 
τών ειδικευμένων γραμματειών, τό όποιον εργάζεται ύπό τάς αμέσους διαταγάς 
τών προϊσταμένων τών μονίμων οργανισμών τής 'Ενώσεως. 

128.—(ζ) 'Εξασφαλίζει τήν έργασίαν γραμματείας, ήτις προηγείται και έπεται 
τών Διασκέψεων τής 'Ενώσεως. 

129.—(η) 'Εξασφαλίζει, ενδεχομένως έν συνεργασία μετά τής προσκαλούσης 
Κυβερνήσεως, τήν γραμματείαν δλων τών Διασκέψεων τής 'Ενώσεως καί κατόπιν 
αιτήσεως ή οσάκις προβλέπουσι τούτο οί προσηρτημένοι είς τήν Σύμβασιν Κανο
νισμοί, τήν γραμματείαν τών συνελεύσεων τών μονίμων οργανισμών τής 'Ενώσεως 
ή τών τιθεμένων ύπό τήν αιγίδα της συνελεύσεων. Δύναται επίσης κατόπιν αιτή
σεως ή επί τή βάσει συμβολαίου, νά έξασφαλίζη τήν γραμματείαν οιωνδήποτε 
άλλων συνελεύσεων, σχετικών μέ τάς Τηλεπικοινωνίας. 

130.—(θ) Ενημερώνει τά επίσημα ονοματολόγια, τά καταρτιζόμενα βάσει τών, * 
προς τούτο, παρεχομένων στοιχείων, ύπό τών μονίμων οργανισμών τής 'Ενώ
σεως ή ύπό τών Διευθύνσεων εξαιρέσει τών ευρετηρίων καί πάντων τών λοιπών 
απαραιτήτων φακέλλων, οΐτινες δύνανται νά έχωσι σχέσιν μέ τά καθήκοντα τής 
Διεθνούς 'Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων. * 

I3l.—f/j Δημοσιεύει τάς γνωματεύσεις καί τάς κυρίας εκθέσεις τών μονίμων 
οργανισμών τήίς'Ενώσεως. 
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132.—(ία) Δημοσιεύει τάς άφορώσας τάς Τηλεπικοινωνίας διεθνείς και περι
φερειακός συμφωνίας, αΐτινες άνάκοινοϋνται αΰτω ύπό των Μερών καΐ ενημερώνει 
τά σχετικά στοιχεία. 

133.—(ιβ) Δημοσιεύει τους τεχνικούς δρους της Διεθνούς 'Επιτροπής Κατα
γραφής Συχνοτήτων, ώς καί παν άλλο στοιχεΐον άφορων τήν έκχώρησιν και τήν 
χρησιμοποίησιν τών συχνοτήτων, ώς έπεξειργάσθη τοϋτο ή Διεθνής 'Επιτροπή 
Καταγραφής Συχνοτήτων έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων της. 

134.—(ιγ) Καταρτίζει, δημοσιεύει και ενημερώνει, βοηθούμενος, περιπτώσεως 
τυχούσης, ύπό τών μονίμων οργανισμών τής Ενώσεως. 

135.—(Ι) Σειράν στοιχείων δεικνυόντων τήν σύνθεσιν και τήν διάρθρι**: ιν τής 
'Ενώσεως. 

136.—(2) Τάς γενικάς στατιστικάς και τά επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία τής 
'Ενώσεως τά προβλεπόμενα ύπό τών πρόσηρτημένων εις τήν Συμβασιν Κανο
νισμών. 

137.—(3) Πάντα τά λοιπά στοιχεία, ή τήρησις τών οποίων καθορίζεται ύπό τών 
Διασκέψεων και τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

138.—(ιό) Διανέμει τά δημοσιευόμενα στοιχεία. 
139.—(ιε) Συγκεντρώνει και δημοσιεύει, ύπό κατάλληλον μορφήν, πληροφορίας 

έθνικοΰ καί διεθνούς χαρακτήρος, ενδιαφέρουσας τάς Τηλεπικοινωνίας, καθ' δλον 
τόν κόσμον. 

140.—(ιστ) Συλλέγει καί δημοσιεύει, έν συνεργασία μέ τους άλλους μονίμους 
οργανισμούς τής 'Ενώσεως, τάς πληροφορίας τεχνικού ή διοικητικού χαρακτήρος, 
αΐτινες δύνανται νά είναι ωφέλιμοι, ιδιαιτέρως διά τάς νέας Χώρας ή τάς ευρισκό
μενος εις τήν όδόν τής αναπτύξεως, προς βελτίωσιν τών τηλεπικοινωνιακών των 
δικτύων. 

'Εφιστάται επίσης ή προσοχή τών χωρών τούτων επί τών δυνατοτήτων, αϊτινες 
παρέχονται παρά τών διεθνών προγραμμάτων, τών τελούντων ύπό τήν αιγίδα 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

141.—(ϊζ) Συγκεντρώνει καί δημοσιεύει πάσας τάς άφορώσας τήν χρησιμο
ποίησιν τεχνικών μέσων πληροφορίας, αΐτινες δύνανται νά είναι ωφέλιμοι εϊς τά 
Μέλη καί τά συνεργαζόμενα Μέλη, προς βελτίωσιν τής αποδόσεως τών υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνίας καί ιδία προς καλυτέραν, κατά το δυνατόν χρησιμοποίησιν τών 
ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων προς μείωσιν τών παρενοχλήσεων. 

142.—(ιη) Δημοσιεύει περιοδικώς, τη βοήθεια τών συγκεντρωμένων ή τιθε
μένων εις τήν διάθεσίν του πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων καί εκείνων, 
τάς οποίας δύναται νά λάβη άπό άλλους διεθνείς οργανισμούς, εφημερίδα πλη
ροφοριοδοτήσεως καί γενικής ενημερώσεως επί τών Τηλεπικοινωνιών. 

143.—(ιθ) Προπαρασκευάζει καί υποβάλλει ε'ις το Διοικητικόν Συμβούλιον 
σχέδιον ετησίου προϋπολογισμού, όστις εγκρινόμενος ύπό τοΰ Συμβουλίου, δια
βιβάζεται, ύπό τύπον πληροφοριακόν, εις δλα τά Μέλη καί συνεργαζόμενα Μέλη. 

144.—(κ) Καταρτίζει εκθεσιν οικονομικής διαχειρίσεως, ύποβαλλομένην κατ' 
έτος εις το Διοικητικόν Συμβούλιον καί άνακεφαλαιωτικόν λογαριασμόν προ 
εκάστης Διασκέψεως Πληρεξουσίων. Αί εκθέσεις αύται άφοΰ έλεγχθώσιν ύπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου άνάκοινοϋνται είς τά Μέλη καί συνεργαζόμενα Μέλη 
καί υποβάλλονται είς τήν έπομένην Διάσκεψιν Πληρεξουσίων προς έξέτασιν καί 
τελικήν εγκρισιν. 

145.—(κα) Καταρτίζει έτησίαν εκθεσιν επί τής δράσεως τής 'Ενώσεως, ήτις 
εγκρινομένη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβιβάζεται είς δλα τά Μέλη καί 
συνεργαζόμενα Μέλη; 

146.—(κβ) Διασφαλίζει πάσας τάς λοιπάς λειτουργίας τής Γενικής Γραμματείας. 
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147.(3) Ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς συντρέχει τον Γενικόν Γραμ
ματέα εν τή εκτελέσει των καθηκόντων του και εκτελεί τάς είδικάς εργασίας;. τας 
οποίας εμπιστεύεται έίς αυτόν ό Γενικός Γραμματεύς. 'Εκτελεί τα καθήκοντα 
τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως εν περιπτώσει απουσίας τοϋ τελευταίου τούτου. 

148.—(4) Ό Γενικός Γραμματεύς ή ό αναπληρωτής. Γενικός Γραμματεύς δύναται 
να παρίσταται, ύπό τύπον συμβουλευτικόν, εις τάς γενικάς, συνελεύσεις τών διεθνών 
συμβουλευτικών επιτροπών και εϊς πάσας τάς Διασκέψεις της "Ενώσεως. Ό 
Γενικός Γραμματεύς η ό εκπρόσωπος του δύναται νά μετέχη, συμβουλευτίκώς, 
εις πάσας τάς λοιπάς συνελεύσεις της 'Ενώσεως. 

"Αρθρον I I . 
Οί ανώτεροι υπάλληλοι και τρ προσωπικόν της 'Ενώσεως. 

149.—(Ι) Ό Γενικός Γραμματεύς, ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς και οί 
Διευθυντά! τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών δέον άπαντες νά προέρχωνται 
εκ Χωρών διαφόρων, Μελών της 'Ενώσεως. 

150.—(2) (Ι) Έν TIJ εκτελέσει τών καθηκόντων τών, ό Γενικός Γραμματεύς; 
ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, τά Μέλη της Διεθνούς 'Επιτροπής Καταγραφής 
συχνοτήτων και οί Διευθυντά! τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών, καθώς 
Kqi το προσωπικόν της 'Ενώσεως δεν δύνανται νά ζητήσωσι οϋτε νά δέχωνΤαι 
οδηγίας Κυβερνήσεως τίνος ή άλλης τινός 'Αρχής ξένης προς τήν "Ενωσιν. 'Οφεί
λουν νά άπέχωσιν πάσης πράξεως ασυμβιβάστου προς τήν θέσιν των ώς διεθνών 
λειτουργών. 

151.—(2) "Εκαστον Μέλος και συνεργαζόμενον Μέλος οφείλει νά σέβεται τον 
αποκλειστικώς διεθνή χαρακτήρα τών καθηκόντων τών εις τον αριθμόν 150 ανα
φερομένων λειτουργών και τοϋ προσωπικού τής 'Ενώσεως και νά μή έπιδιώκη 
νά έπηρεάση αυτούς κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου των: 

'52.—(3) Ή κυριαρχούσα σκέψις εϊς τήν πρόσληψιν και τον καθορισμόν τών 
δρων χρησιμοποιήσεως τοΰ προσωπικού δέον νά είναι ή ανάγκη δπως έξασφα
λισθώσιν εις τήν Ενωσιν αί ύπηρεσίαι προσώπων κατεχόντων τά ανωτέρω προ
σόντα Ικανότητος, καταλληλότητος και άκεραιότητος. Δέον νά λαμβάνηται 
δεόντως ύπ* όψιν ή σπουδαιότης προσλήψεως προσωπικού γενομένης έττί εΰρυ
τέρας κατά το δυνατόν γεωγραφικής βάσεως. 

"Αρθρον 12. 
Διεθνής 'Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων. 

153.—(Ι) Τά κυριώτερα καθήκοντα τής 'Επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων 
ε ίνα ι : , 

(α) Νά ενεργή μεθοδικήν καταγραφήν τών ύπό τών διαφόρων χωρών παρα
χωρουμένων συχνοτήτων κατά τρόπον, ώστε νά καθορίζωνται, συμφώνως προς 
τήν ύπό τοΰ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών και περιπτώσεως τυχούσης, ύπό 
τών αποφάσεων τών αρμοδίων Διασκέψεων τής 'Ενώσεως, προβλεπομένην δια
δικασίαν, η*· χρονολογία, ό σκοπός καί τά τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστης παρα
χωρούμενης συχνότητος, ίνα έξασφαλίζηται ή επίσημος διεθνής άναγνώρισις 
ταύτης. 

154.—(β) Νά παρέχη συμβουλάς ε'ις τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη, διά 
τήν έκμετάλλευσιν δσον το δυνατόν περισσοτέρων ραδιοηλεκτρικών οδών είς 
τάς περιοχάς τοΰ φάσματος τών συχνοτήτων δποα, δύνανται νά παράγωνται επι
βλαβείς παρενοχλήσεις. 

155.—(γ) Νά έκτελή πάσας τάς σχετικάς με τήν παραχώρησιν και τήν χρησι
μόποίησιν fων συχνοτήτων εργασίας, τάς διαγραφόμενος ύπό αρμοδίας Διασκέ
ψεως τής 'Ενώσεως ή ύπό Λτοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τη συγκαταθέσει τής 
πλειοψηφίας τών Μελών τής Ενώσεως έν όψει προπαρασκευής μιας τοιαύτης 
Διασκέψεως ή εις έκτέλεσιν τών άττοφάσεών αυτής. 
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156.—(δ) Νά τηρή ενημερωμένους τους απαραιτήτους φακέλλους τους έχοντας 
σχέσιν μέ τήν άσκησιν των καθηκόντων αυτής. 

157.—(Ι) "Η Διεθνής επιτροπή καταγραφής συχνοτήτων είναι οργανισμός απο
τελούμενος εξ ένδεκα ανεξαρτήτων Μελών, οριζομένων συμφώνως προς τάς δια
τάξεις των αριθμών 160 Εως 169. 

158.—(2) Τα μέλη τής επιτροπής δέον νά είναι τελείως κατάλληλα, ώς προς 
τήν τεχνικήν αρμοδιότητα αυτών εν τω πεδίω τών ραδιοεπικοινωνιών καί νά κα
τέχωσι πρακτικήν πεΐραν είς τά ζητήματα της παραχωρήσεως καί χρησιμοποιή
σεως τών συχνοτήτων. 

159.—(3) Πλην τούτου, προς καλυτέραν κατανόησιν τών προβλημάτων τα όποια 
τίθενται είς τήν Έπιτροπήν δυνάμει τοό αριθμού 154 εκαστον μέλος δέον νά είναι 
ένήμερόν τών γεωγραφικών, οικονομικών και δημογραφικών συνθηκών μιας 
ιδιαιτέρας περιοχής τής υδρογείου. 

160.—(3) (Ι) "Η Τακτική Διοικητική Διάσκεψις Ραδιοεπικοινωνιών εκλέγει 
είς έκάστην τών συνόδων της τά ένδεκα Μέλη τής 'Επιτροπής. Τά Μέλη ταΟτα 
εκλέγονται μεταξύ υποψηφίων προτεινομένων ύπό τών Χωρών Μελών τής Ενώ
σεως. . 

"Εκαστον Μέλος τής Ενώσεως δύναται. νά προτείνη ενα μόνον ύποψήφιον, 
προερχόμένον έκ τής Χώρας του. Πάς υποψήφιος δέον νά κατέχη τά είς τους 
αριθμούς 158 καί 159 αναφερόμενα προσόντα. 

161.—(2) Ή διαδικασία τής εκλογής ταύτης καθορίζεται ύπ* αυτής τής Δια
σκέψεως κατά τρόπον ώστε νά διασφαλίζηται αντιπρόσωπε υ σις δικαία τών δια
φόρων περιοχών του κόσμου. 

162.—(3) Είς έκάστην έκλογήν δύναται νά προταθή έκ νέου ώς υποψήφιος υπό 
τής Χώρας εξ ής προέρχεται πάν έν ενεργεία. Μέλος τής Επιτροπής. 

163.—(4) Τά Μέλη τής 'Επιτροπής αναλαμβάνουν ύπηρεσίαν κατά τήν ήμερο 
μηνίαν τήν όριζομένην ύπό τής Τακτικής Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιοεπικοινω
νιών, ήτις εξέλεξε ταΰτα. 

Παραμένουν κανονικώς έν υπηρεσία μέχρι τής ημερομηνίας, ήτις ώρίσθη ύπό 
τής επομένης Διασκέψεως διά τήν άνάληψιν υπηρεσίας ύπό τών διαδόχων των. 

164.—(5) Έάν, κατά τό μεταξύ δύο Τακτικών Διοικητικών Διασκέψεων Ράδιο, 
επικοινωνιών μεσολαβούν χρονικόν διάστημα, εκλεγέν μέλος τής Επιτροπής 
παραιτηθή ή έγκαταλείψη τά καθήκοντα του άνευ ευλόγου αιτίας επί χρονικόν 
διάστημα μείζον του τριμήνου, προσκαλείται ύπό του Προέδρου τής 'Επιτροπής 
ή χώρα Μέλος τής 'Ενώσεως εξ ής προέρχεται τοΰτο δπως ύποδείξη τό ταχυτερον 
δυνατόν, διάδοχόν του προερχόμένον έκ τής αυτής χώρας. 

165.—(6) "Εάν ή έν λόγω Χώρα Μέλος τής "Ενώσεως δέν υπόδειξη άντικαταστά
την εντός διαστήματος τριών μηνών άπό τής προσκλήσεως ταύτης, χάνει τό δι
καίωμα της δπως ύποδείξη πρόσωπον διά νά μετάσχη τής Επιτροπής κατά τό 
ύπόλοιπον του χρόνου τής θητείας τής 'Επιτροπής. 

166.—(7) 'Εάν κατά τό μεταξύ δύο Τακτικών Διασκέψεων Ραδιοεπικοινωνιών 
μεσολαβούν χρονικόν διάστημα ορισθείς αντικαταστάτης παραιτηθή και ούτος 
fj εγκατάλειψη τά καθήκοντα του άνευ ευλόγου αίτιας έπί χρονικήν περίοδον ύπερ
βαίνουσαν τους τρεις μήνας, ή Χώρα Μέλος τής 'Ενώσεως έξ ής εξαρτάται ούτος 
δεν 2χει τό δικαίωμα νά όρίση δεύτερον άντικαταστάτην. 

167.—(8) Είς τάς προβλεπόμενος είς τους αριθμούς 165 καί 166 περιπτώσεις 
ό Πρόεδρος τής 'Επιτροπής ζητεί άπό τήν Χώραν Μέλος τής 'Ενώσεως τής οποίας 
ό υποψήφιος είχε συγκεντρώσει κατά τήν προηγουμένην έκλογήν τον μεγαλυ
τερον αριθμόν ψήφων μεταξύ τών μή εκλεγέντων υποψηφίων τής αυτής περιοχής, 
νά όρίση τόν ύποψήφιον τούτον δπως μετάσχη τής "Επιτροπής κατά τόν ύπόλοιπον 
χρόνον τής θητείας τής Έπιτροίτής. Έάν τό πρόσωπον τοότο δέν είναι διαθί
σιμον, ή έν λόγω Χώρα καλείται νά όρίση άντικαταστάτην προερχόμένον έκ τής 
αυτής Χώρας. 
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168. (9) Εάν κατά τό μεσολαβούν μεταξύ δύο τακτικών Διοικητικών Διασκέ 4 
ψεων Ραδιοεπικοινωνιών διάστημα, εκλεγέν Μέλος τής 'Επιτροπής ή ό άντικατα^· 
στάτης τούτου άποθάνη, ή Χώρα Μέλος της 'Ενώσεως έκτης οποίας ττροήρχετο 
διατηρεί τό δικαίωμα νά όρίση διάδοχον προερχόμενον έκ της Χώρας ταύτης. 

169. (10) Προς έξασφάλισιν αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής > 
πάσα Χώρα έξ ής προέρχεται εκλεγέν Μέλος τής 'Επιτροπής, οφείλει έν τω μέτρω 
τοΰ δυνατού, νά άποφύγη νά άνακαλέση τούτο κατά τό μεταξύ δύο τακτικών Διοι
κητικών Διασκέψεων μεσολαβούν χρονικόν διάστημα. 

170. (4) (Ι) Αί μέθοδοι εργασίας τής Επιτροπής καθορίζονται ύπό του Κα
νονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

171. (2) Τά Μέλη τής 'Επιτροπής εκλέγουν, μεταξύ των ενα Πρόεδρον και ενα 
Άντιπρόεδρον, οίτινες άσκοΰσι τά καθήκοντα των έπί έν έτος. Έν συνεχεία ό 
'Αντιπρόεδρος διαδέχεται κατ* έτος τόν Πρόεδρον και εκλέγεται νέος 'Αντιπρό
εδρος. 

172.—(3) Ή 'Επιτροπή διαθέτει είδικευμένην Γραμματείαν. 
173.—(5) Τά Μέλη τής 'Επιτροπής έκτελοΰσι τά καθήκοντα των, ούχι ώς αντι

πρόσωποι τών οικείων Χωρών των ή περιοχής τίνος, αλλά ώς αμερόληπτοι παρά
γοντες περιβεβλημένοι μέ διεθνή έντολήν. 

174.—(2) Ουδέν Μέλος τής 'Επιτροπής επιτρέπεται, έν σχέσει μέ τήν έκτέλεσιν 
τών καθηκόντων του, νά ζητή ή νά δέχεται οδηγίας Κυβερνήσεως τίνος είτε μέλους 
οιασδήποτε Κυβερνήσεως είτε οίασδήττοτε οργανώσεως, ώς καΐ οιουδήποτε 
προσώπου, ασχέτως αν τούτο έχη έπίσημον Ιδιότητα ή είναι Ιδιώτης. "Επί πλέον 
εκαστον Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος οφείλει νά σέβηται τόν διεθνή χαρακτήρα 
τής "Επιτροπής και τών καθηκόντων τών Μελών της και έν ουδεμία περιπτώσει , 
επιτρέπεται προσπάθεια επηρεασμού οιουδήποτε Μέλους τής 'Επιτροπής έν τη 
εκτελέσει τών καθηκόντων του. 

175.—(3) Ουδέν μέλος τής 'Επιτροπής και τοΰ Προσωπικού αυτής επιτρέπεται 
νά εχη εξω τών καθηκόντων του, ένεργόν συμμετόχήν ή οικονομικά συμφέροντα Φ 
οιασδήποτε φύσεως, είς οιανδήποτε έπιχείρησιν άσχολουμένην μέ τάς τηλεπι
κοινωνίας. Ούχ* ήττον ή εκφρασις «οικονομικά συμφέροντα» οέν πρέπει νά 
έρμηνευθή ώς αντιβαίνουσα προς τήν συνέχισιν συνταξιοδοτήσεως λόγω προ
γενεστέρας υπαλληλικής σχέσεως ή υπηρεσιών. 

"Αρθρον 13. 
Διεθνείς Συμβουλευτικά! Έπιτροπαί. 

176.—(Ι) (Ι) "Η Διεθνής Συμβουλευτική 'Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών (CCIR) 
επιφορτίζεται μέ την ένέργειαν μελετών καί τήν έκδοσιν γνωμοδοτήσεων επί θε
μάτων τεχνικών καί εκμεταλλεύσεως ειδικώς αναφερομένων είς τάς ραδιοεπικοι
νωνίας. 

177.—(2) Ή Διεθνής Συμβουλευτική τηλεγραφική καί τηλεφωνική 'Επιτροπή 
επιφορτίζεται μέ τήν ένέργειαν μελετών καί έκδοσιν γνωμοδοτήσεων έπ! θέματα. 
τεχνικών, εκμεταλλεύσεως καί τιμολογήσεως, άφορώντων τήν τηλεγραφίαν και 
τήν τηλεφωνίαν. 

178.—(3) *Εν τη εκπληρώσει τών καθηκόντων της, έκαστη Επιτροπή δέον νά 
δίδη τήν οέουσαν προσοχήν είς τήν μελέτην θεμάτων καί τήν έπεξεργασίαν γνω
μοδοτήσεων, συνδεομένων άπ* ευθείας μέ τήν δημιουργίαν, τήν άνάπτυξιν καί 
τήν τελειοποίησιν τών Τηλεπικοινωνιών είς τάς νέας ή ύπό άνάπτυξιν Χώρας, * 
επί περιοχικοϋ και έπί διεθνούς επιπέδου. 

179. (4) Τή αίτήσει τών ενδιαφερομένων Χωρών, δύναται επίσης έκαστη Συμ
βουλευτική 'Επιτροπή νά ενεργή μελετάς καί νά παρέχη συμβουλάς έπί προβλη
μάτων σχετικών μέ τάς έθνικάς τηλεπικοινωνίας τών Χωρών τούτων. * 

180. (2) (Ι) Τά ύφ' έκαστης Διεθνούς Συμβουλευτικής 'Επιτροπής μελετώμενα 
ζητήματα, έπί τών όποίών επιφορτίζεται νά έκδίδη γνωματεύσεις, υποβάλλονται 
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είς αυτήν υπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων, υπό Διοικητικής Διασκέψεως, 
υπό του Διοικητικού Συυβουλίου, ή άλλης Συμβουλευτικής "Επιτροπής ή υπό τής 
Διεθνούς 'Επιτροπής καταγραφής Συχνοτήτων. 

Τά ζητήματα ταΟτα προστίθενται εϊς εκείνα τά όποια αυτή αΟτη ή Γενική Συ
νέλευσις τής ενδιαφερόμενης "Επιτροπής απεφάσισε να διατήρηση ή εκείνα των 
οποίων ή έγγραφη έζητήθη ή έγένετο δεκτή δι* αλληλογραφίας υπό δώδεκα του
λάχιστον Μελών και Συνεργαζομένων Μελών τής 'Ενώσεως κατά τό μεσολαβούν 
μεταξύ Γενικών Συνελεύσεων διάστημα. 

181.—(2) Αί Γενικαί Συνελεύσεις τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών 
εξουσιοδοτούνται νά ύποβάλωσιν είς τάς Διοικητικός Διασκέψεις προτάσεις άπ* 
ευθείας απορρέουσας έκ τών γνωμοδοτήσεων των ή έκ συμπερασμάτων τών τρε
χουσών μελετών των. 

182.—(3) Αί Διεθνείς Συμβουλευτικοί Έπιτροπαί έχουσιν ως Μέλη: 
(α) Αυτοδικαίως, τάς Διευθύνσεις πάντων τών Μελών καί Συνεργαζομένων 

Μελών τής 'Ενώσεως. 
183.—(β) Πάσαν άνεγνωρισμένην ϊδιωτικήν έπιχείρησιν, ήτις τη συγκαταθέσει 

τοΰ Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους δπερ έχει αναγνωρίσει αυτήν, ζητεί δπως 
μετάσχη τών εργασιών τών επιτροπών τούτων. 

184.—(4) Ή λειτουργία εκάστης Διεθνούς Συμβουλευτικής 'Επιτροπής διασ
φαλίζεται διά : 

(α) Τής Γενικής Συνελεύσεως, συνερχομένης κανονικώς άνά τρία έτη. Έάν 
συνεκλήθη αντίστοιχος Τακτική Διοικητική Διάσκεψις, ή σύνοδος τής Γενικής 
Συνελεύσεως καλείται, κατά τό δυνατόν, οκτώ τουλάχιστον μήνας προ τής Δια
σκέψεως ταύτης. 

185.—(β) Τών 'Επιτροπών μελετών, συνιστώμενων ύπό τής Γενικής Συνελεύ
σεως διά τήν έρευναν τών ύπό μελέτην ζητημάτων. 

186.—(y) Ενός Διευθυντού εκλεγομένου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. Ή 
υπηρεσιακή κατάστασις τούτου είναι όμοια με τήν τοΰ μονίμου ανωτέρου υπάλ
ληλου, άλλα οί δροι τής υπηρεσίας του δύνανται νά αποτελούν άντικείμενον ειδικών 
κανονιστικών διατάξεων. 

187.—(ό) Μιας ειδικευμένης Γραμματείας, ήτις βοηθεΐ τόν Διευθυντήν. 
188.—(ε) Τεχνικών εργαστηρίων ή εγκαταστάσεων δημιουργούμενων ύπό 

τής Ενώσεως. 
189.—(5) (Ι) ΑΙ Συμβουλευτικά! 'Επίτροποι οφείλουν νά τηροϋν, έν ω μέτρω 

είναι ούτος εφαρμόσιμος δι* αύτάς, τόν έσωτερικόν κανονισμόν τών Διασκέψεων 
τόν περιλαμβανόμενον είς τόν προσηρτημένον τη παρουση Συμβάσει Γενικόν 
Κανονισμόν. 

190.—(2) Προς τόν σκοπόν δπως διευκολύνωνται αί έργασίαι τών Συμβου
λευτικών Επιτροπών, αί αντίστοιχοι Γενικαί Συνελεύσεις, δύνανται νά υίοθετώσι 
συμπληρωματικός διατάξεις, έάν αύται δεν είναι ασυμβίβαστοι προς τάς τοιαύτας 
του εσωτερικού κανονισμού τών διασκέψεων. 

191.—(6) Αί μέθοδοι εργασίας τών Συμβουλευτικών "Επιτροπών καθορίζονται 
είς τό δεύτερον μέρος του Γενικού Κανονισμού, δστις είναι προσηρτημένος είς 
τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 14. 
Κανονισμοί. 

192. —(Ι) "Υπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 8 ό Γενικός Κανονισμός^ 
όστις αποτελεί άντικείμενον τοΰ ύπ' αριθ. 5 παραρτήματος τής παρούσης Συμβά
σεως έχει τήν αυτήν ίσχύν καί τήν αυτήν διάρκειαν μέ ταύτην. 

193.—(2) (Ι) Αί διατάξεις τής Συμβάσεως συμπληροΰνται ύπό τών ακολούθων 
διοικητικών Κανονισμών, οίτινες δεσμχύουσι πάντα τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα 
ΜέΑη. 
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ΤοΟ ΤηλεγραφητοΟ ΚανονισμοΟ. 
ΤοΟ Τηλεφωνικού Κανονισμού. 
ΤοΟ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 
Τού Προσθέτου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

194.—(2) Τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη δφείλουσι να γνωστοποιώσιν είς 
τόν Γενικόν Γραμματέα τήν ύπ* αυτών άποδοχήν πάσης αναθεωρήσεως τών Κα
νονισμών τούτων, γενομένης ύπό Διοικητικών Διασκέψεων. 

Ό Γενικός Γραμματεύς άνακοινοΐ πάσαν τοιαύτην άποδοχήν, κατά τήν σειράν 
λήψεως αυτής, εϊς τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη. 

195.—(3) Εις περίπτωσιν ασυμφωνίας μεταξύ διατάξεως τίνος της Συμβάσεως 
και διατάξεως τίνος ενός Κανονισμού, ή Σύμβασις είναι επικρατέστερα. 

"Αρθρον 15. 
Οικονομικά της 'Ενώσεως. 

196.—(Ι) ΑΊ δαπάναι της 'Ενώσεως περιλαμβάνουν τά έξοδα τά άφορώντα : 
(α) Τό Διοικητικόν Συμβουλιον, τήν Γενικήν Γραμματείαν, τήν Διεθνή Έπιτροπήν 

καταγραφής συχνοτήτων, τάς Γραμματείας τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επι
τροπών, τά ύπό της 'Ενώσεως δημιουργούμενα εργαστήρια καΐ τεχνικός εγκα
ταστάσεις. ·· ' '· 

197.—(β) Τάς Διασκέψεις αΐτινες, συνερχόμεναι κατά τάς διατάξεις'τών άρθρων 
6 καΐ 7 τής Συμβάσεως, συγκαλούνται δι" αποφάσεως ή κατόπιν συμφωνίας τής 
πλειοψηφίας τών Μελών τής "Ενώσεως. 

198.—(γ) Άπάσας τάς Συνόδους τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 
199.—(2) Αί δαπάναι τών Ειδικών Διασκέψεων, αΐτινες προβλέπονται είς τόν 

αριθμόν 51 και δέν περιλαμβάνονται εντός τών πλαισίων τοΰ άριθμοϋ 197 και τών 
οποίων ό περιοχικός χαρακτήρ έχει καθορισθή ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
μετά προηγουμένην έξασφάλισιν τής πλειοψηφίας τών Μελών και Συνεργαζομένων 
Μελών τής εν λόγω περιοχής, βαρύνουσι πάντα τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη 
τής περιοχής αυτής, αναλόγως της τάξεως συμμετοχής τούτων καί επί τής αυτής 
βάσεως τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη άλλων περιοχών άτινα ενδεχομένως 
μετέσχον τών τοιούτων Διασκέψεων. 

200.—(3) ΑΊ δαπάναι τών μή προβλεπομένων είς τους αριθμούς 197 καί 199 
Ειδικών Διασκέψεων βαρύνουσιν αναλόγως τής τάξεως συμμετοχής των, τά μέλη 
καί συνεργαζόμενα μέλη άτινα έδέχθησαν νά μετάσχωσιν ή μετέσχον εϊς τοιαύτας 
Διασκέψεις. 

201.—(4) Τό Διοικητικόν Συμβουλιον εξετάζει καί εγκρίνει τόν έτήσιον προϋπο
λογισμόν τής "Ενώσεως, λαμβανομένων ύπ* δψιν τών Ορίων ατινα καθωρίσθησαν 
διά τάς δαπανάς ύπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

202.—(5) Αϊ δαπάναι τής 'Ενώσεως καλύπτονται ύπό τών συνδρομών τών μελών 
καί συνεργαζομένων μελών αυτής, καθοριζομένων συναρτήσει τοΰ αριθμού τών 
μονάδων αΐτινες άντιστοιχοΰσιν εις τήν τάξιν συμμετοχής ην έξέλεξεν εκαστον 
μέλος καί συνεργαζόμενον μέλος, κατά τόν έπόμενον πίνακα: 

Τάξις 30 μονάδων Τάξις 8 μονάδων 
» 
» 
» 
» 
» Ι μονάδος 
» 1)2 » 

203.—(6) Τά μέλη καί τά συνεργαζόμενα μέλη, έκλέγουσιν ελευθέρως τήν τάξίν 
συμμετοχής συμφώνως προς τήν Οποίαν έπιθυμούσι νά μετέχωσι τών δαπανών 
τής 'Ενώσεως. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 
20 
18 
15 
13 
10 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 
4 
3 
2 

» 
» 
» 
» 
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204.—(7) (Ι) "Εκαστον μέλος ή συνεργαζόμενον μέλος γνωρίζει είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα, ες μήνες τουλάχιστον προ της ενάρξεως Ισχύος τής Συμβάσεως, την 
τάξιν συμμετοχής τήν οποίαν εξέλεξε τούτο. 

205.—(2) "Η άπόψασις αύτη άνακοινοΟται είς τά Μέλη καΐ συνεργαζόμενα Μέλη 
ύπό τοΟ Γενικού Γραμματέως. 

206.—(3) Τά Μέλη καΐ τά συνεργαζόμενα Μέλη άτινα δέν ή'θελον ανακοινώσει 
τήν άπόψασίν των πρό της είς τόν αριθμόν 204 οριζόμενης χρονολογίας υποχρε
ούνται νά μετέχουσι των δαπανών, κατά τήν τάξιν συμμετοχής ήτις εϊχεν έκλεγή 
παρ' αυτών ύπό τό καθεστώς τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Μπουένος 
"Αίρες 1952). 

207.—(4) Τά Μέλη και συνεργαζόμενα Μέλη δύνανται άνά πάσαν στιγμήν νά 
έκλέξωσι τάξιν συμμετοχής άνωτέραν εκείνης τήν οποίαν εϊχον πρότερον άποδεχθή. 

208.—(5) Ουδεμία μείωσις τοϋ αριθμού τών μονάδων συμμετοχής τών καθο
ρισθεισών συμψώνως προς τους αριθμούς 204 εως 206, δύναται νά γίνη κατά 
τήν διάρκειαν Ισχύος τής Συμβάσεως. 

209.—(8) Τά Μέλη και τά συνεργαζόμενα Μέλη προπληρώνουσι τήν έτησίαν 
συνδρομήν αυτών υπολογιζόμενη ν κατά τόν ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
καταρτιζόμενο ν προϋπολογισμόν. 

210.—(9) Τά οφειλόμενα ποσά υπόκεινται είς τόκον άπό τής ενάρξεως έκαστου 
οίκονουικοΰ έτους τής "Ενώσεως. Ό τόκος ούτος ορίζεται είς 3% (τρία τοις 
εκατόν) ετησίως κατά τους πρώτους εξ μήνας καΐ είς 6% (εξ τοϊς εκατόν) ετησίως 
άπό τοϋ εβδόμου μηνός. 

211.—(10) (Ι) Αί ανεγνωρισμένοι ιδιωτικοί επιχειρήσεις και οι 'Επιστημονικοί 
ή Βιομηχανικοί 'Οργανισμοί μετέχουσι τών δαπανών τών Διασκέψεων ή Συνόδων, 
εϊς τάς οποίας έδέχθησαν νά λάβωσι μέρος ή είς τάς οποίας ελαβον μέρος. 

212.—(2) ΟΙ Διεθνείς 'Οργανισμοί μετέχουσιν επίσης τών δαπανών τών Δια
σκέψεων ή Συνόδων είς τάς όποιας έγένοντο δεκτοί προς συμμετοχήν, πλην δν, 
ύπό τόν δρον τής άμοιβαιότητος, απηλλάγησαν ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.ί 3.—(3) Τό ποσόν συμμετοχής ορίζεται ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί 
θεωρείται ώς Εσοδον τής 'Ενώσεως. Υπόκειται είς τόκον, συμψώνως προς τάς 
διατάξεις αΐτινες καθορίζονται ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

214.—(II) ΑΙ δαπάναι αΐτινες προκαλούνται είς τά εργαστήρια καί τεχνικός 
εγκαταστάσεις τής "Ενώσεως, διά μετρήσεις, δοκιμάς ή είδικάς έρευνας διά λο
γαριασμόν ώρισμένων Μελών ή συνεργαζομένων Μελών, ομάδος Μελών ή συν
εργαζομένων Μελών, περιοχικών οργανισμών ή άλλων, βαρυνουσι τά Μέλη ταύτα 
ή συνεργαζόμενα Μέλη, τάς ομάδας, τους οργανισμούς ή τους άλλους. 

215.—(12) Ή τιμή πωλήσεως τών εκδόσεων είς τάς Διευθύνσεις, είς τάς ανε
γνωρισμένος Ιδιωτικός επιχειρήσεις ή είς Ιδιώτας, ορίζεται ύπό τοΰ Γενικού Γραμ
ματέως, έν συνεργασία μετά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, μέ γνώμονα τήν κά
λυψιν γενικώς, διά τής πωλήσεως τών εκδόσεων τούτων, τών δαπανών εκτυπώσεως 
καί διανομής. 

"Αρθρον 16. 
Γλώσσαι. 

216.—(Ι) (Ι) Επίσημοι γλώσσαι τής 'Ενώσεως είναι ή 'Αγγλική, ή Κινεζική, 
ή "Ισπανική, ή Γαλλική καί ή Ρωσσική. 

217.—(2) Γλώσσαι εργασίας, τής Ενώσεως, είναι ή "Αγγλική, ή "Ισπανική καί 
ή Γαλλική. 

218.—(3) ΕΙς περίπτωσιν αμφισβητήσεως τό γαλλικόν κείμενον είναι έπικρα
τέστερον. 

219.—(2) (!) Τά τελικά στοιχεία τών Διασκέψεων Πληρεξουσίων καί τών Διοι
κητικών Διασκέψεων, αϊ τελικαΐ πράξεις αυτών, τά πρωτόκολλα, αϊ αποφάσεις, 
αϊ συστάσεις καί αϊ εύχαί, συντάσσονται είς τάς επισήμους γλώσσας τής "Ενώσεως, 
ε4ς κείμενα Ισοδύναμα τόσον άπό απόψεως τύπου δσον καί άπό απόψεως ουσίας. 
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220.—(2) Πάντα τά λοιπά στοιχεία των Διασκέψεων τούτων συντάσσονται είς 

τάς γλώσσας εργασίας της "Ενώσεως. 
221.—(3) (Ι) Τά επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία της Ενώσεως τά προβλεπόμενα 

είς τους Διοικητικούς Κανονισμούς δημοσιεύονται είς τάς πέντε επισήμους γλώσ
σας. 

222.—(2) Πάντα τά λοιπά στοιχεία, τά όποια οφείλει ό Γενικός Γραμματεύς, 
έν τη άρμοδιότητί του, νά διανέμη γενικώς, συντάσσονται είς τάς τρεις γλώσσας 
εργασίας. 

223.—(4) Πάντα τά είς τους αριθμούς 219 έως 222 αναφερόμενα στοιχεία, δύνανται 
νά δημοσιεύωνται και είς αλλην γλώσσαν εκτός εκείνων αϊτινες προβλέπονται 
είς τους αριθμούς αυτούς, υπό τόν δρον όπως τά Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη, 
ατινα ζητούν τήν τοιαύτην δημοσίευσιν άναλάβωσι το σύνολον των συνεπαγο
μένων δαπανών μεταφράσεως και δημοσιεύσεως. 

224.—(5) (Ι) Κατά τάς συζητήσεις των Διασκέψεων της 'Ενώσεως καί, οσάκις 
τούτο είναι άναγκαΐον, κατά τάς συνελεύσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου και των 
μονίμων οργανισμών, δέον νά έφαρμόζηται άποτελεσματικόν σύστημα αμοιβαίας 
μεταφράσεως εις τάς τρεις γλώσσας εργασίας και εϊς τήν Ρωσσικήν γλώσσαν. 

225.—(2) 'Οσάκις πάντες οι μετέχοντες εϊς τίνα συνεδρίασιν συμφωνήσωσι, 
εις τοιαύτην διαδικασίαν, αί συζητήσεις δύνανται νά λαμβάνωσι χώραν είς αριθμόν 
γλωσσών κατώτερον τών ανωτέρω τεσσάρων. 

226.—(6) (Ι) Κατά τάς Διασκέψεις της 'Ενώσεως καί κατά τάς συνελεύσεις 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τών μονίμων αυτής οργανισμών, δύνανται νά 
χρησιμοποιώνται γλώσσαι διάφοροι τών είς τους αριθμούς 217 καί 224 μνημονευο
μένων. 

227.—(α) 'Εάν ζητηθή άπό τόν Γενικόν Γραμματέα ή άπό τόν προϊστάμενον 
τού οικείου μονίμου οργανισμού όπως εξασφάλιση τήν χρησιμοποίησιν μιας ή 
πλειόνων συμπληρωματικών γλωσσών, προφορικών ή γραπτών, καί ύπό τήν 
προϋπόθεσιν ότι εκ τοΰ γεγονότος τούτου προκύπτουσαι συμπληρωματικοί δαπάναι 
θά βαρύνωσι τά Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη, ατινα ύπέβαλον ή υπεστήριζαν 
τήν αΐτησιν ταύτην. 

228.—(β) 'Εάν αντιπροσωπεία τις λάβη αυτή αϋτη πάντα τά μέτρα Ινα εξασφάλιση 
ίδίαις δαπάναις τήν προφορικήν μετάφρασιν της ιδίας αυτής γλώσσης εϊς μίαν 
τών έν αριθμώ 224 μνημονευομένων γλωσσών. 

229.—(2) Έν τη περιπτώσει τη προβλεπομένη έν τω αριθμώ 227, ό Γενικός 
Γραμματεύς ή ό προϊστάμενος τοΰ οικείου μονίμου οργανισμού συμμορφούται 
προς τήν αΐτησιν ταύτην έν τω μέτρω τοΰ δυνατού, αφού προηγουμένως τά ενδιαφε
ρόμενα Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη, άναλάβωσιν έναντι αυτού τήν ΰποχρέωσιν 
όπως καταβάλωσι δεόντως εϊς τήν Ένωσιν τάς εκ τού λόγου τούτου προκύπτουσας 
δαπανάς. 

230.—(3) Έν τη περιπτώσει τη προβλεπομένη έν τω αριθμώ 228, ή ενδιαφερόμενη 
αντιπροσωπεία δύναται, έπι πλέον, έάν έπιθυμή τούτο, νά εξασφάλιση ίδίαις δαπάναις 
τήν είς τήν ιδίαν αυτής γλώσσαν προφορικήν μετάφρασιν εκ τίνος έκ τών είς τόν 
αριθμόν 224 αναφερομένων γλωσσών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. 
Εφαρμογή της Συμβάσεως και τών Κανονισμών. 

"Αρθρον 17. 
Έπικύρωσις της Συμβάσεως. 

231.—(Ι) Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθή ύφ* έκαστης τών υπογραψασών 
Κυβερνήσεων. Τά κυρωτικά έγγραφα θά άπευθυνθώσιν, εντός της βραχυτέρας 
δυνατής προθεσμίας, ,διά της διπλωματικής όδοΰ, καί μέσω της Κυβερνήσεως 
τής Χώρας είς ήν ευρίσκεται ή 2δρα τής Ενώσεως, είς τόν Γενικόν Γραμματέα, 
6 οποίος θέλει ττροβή είς κοινοποίησιν αυτών είς τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα 
Μέλη. 
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232.—(2) (Ι) ΈττΙ διετίαν αρχομένη ν άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος 
τής παρούσης Συμβάσεως, πάσα ύπογράψασα Κυβέρνησις απολαύει των δικαιω
μάτων των εκχωρουμένων είς τά Μέλη της "Ενώσεως είς τους αριθμούς 13 έως 15 
έστω καΐ έάν δεν έχη καταθέσει κυρωτικόν έγγραφον κατά τάς διατάξεις του 
ανωτέρω άριθμοΰ 231. 

233.—(2) "Αμα τη παρελεύσει διετίας άπό της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος 
τής παρούσης Συμβάσεως, ΰπογράψασα Κυβέρνησις ήτις δεν κατέθεσε κυρωτικόν 
έγγραφον κατά τάς διατάξεις τοΰ ανωτέρω άριθμοΰ 231 είς οΰδεμίαν διάσκεψιν 
τής 'Ενώσεως ή σύνοδον τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέλευσιν των μονίμων 
οργανισμών τής 'Ενώσεως έχει πλέον δικαίωμα ψήφου, τοΟτο δέ έφ* δσον δέν έχει 
καταθέσει το κυρωτικόν έγγραφον. 

234.—(3) Μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώνως 
τω άρθρω 52 έκαστον κυρωτικόν έγγραφον άρχεται ισχύον άπό τής ημέρας τής 
καταθέσεως του είς τήν Γενικήν Γραμματείαν. 

253.—(4) Έν ή περιπτώσει μία ή πλείονες έκ τών ύπογραψασών τήν Σύμβασιν 
Κυβερνήσεων, δέν ήθελον επικυρώσει ταύτην, αϋτη δέν παύει ισχύουσα δι* έκείνας, 
αΐτινες τήν έκύρωσαν. 

"Αρθρον 18. 
Προσχώρησις εις τήν Σύμβασιν. 

236.—(Ι) Ή Κυβέρνησις χώρας τινός, ήτις δέν υπέγραψε τήν παροϋσαν Σύμβασιν, 
δύναται νά προσχώρηση είς ταύτην οποτεδήποτε συμμορφουμένη προς τάς διατάξεις 
του άρθρου Ι. 

237.—(2) Ή πράξις προσχωρήσεως απευθύνεται διά τής διπλωματικής όδοΰ καΐ 
μέσω τής Κυβερνήσεως τής χώρας εις ήν ευρίσκεται ή έδρα τής 'Ενώσεως, είς 
τον Γενικόν Γραμματέα, δστις άνακοινοΐ, τήν προσχώρησιν εϊς τά Μέλη και Συνερ
γαζόμενα Μέλη, και διαβιβάζει είς έκαστον τούτων κεκυρωμένον άντίγραφον τής 
Πράξεως. Ή προσχώρησις άρχεται ισχύουσα άπό τής ημέρας τής καταθέσεως 
πλην αν άλλως ορίζεται διά ταύτης. 

"Αρθρον 19. 
'Εφαρμογή τής Συμβάσεως είς Χώρας ή εδάφη τών οποίων αί εξωτερικοί 

σχέσεις διεξάγονται διά Μελών τής Ενώσεως. 
238.—(Ι) Μέλη τής 'Ενώσεως δύνανται έν παντί χρόνω νά δηλώσωσιν δτι ή 

παρούσα Σύμβασις έχει εφαρμογή ν διά τό σύνολον, δι ' ομάδα ή διά μίαν μόνον 
τών χωρών ή εδαφών τάς οποίας έκπροσωποϋσιν εις τάς εξωτερικός των σχέσεις. 

239.—(2) Πάσα δήλωσις γενομένη κατά τάς διατάξεις τοΰ άριθμοΰ 238 απευθύνεται 
είς τον Γενικόν Γραμματέα τής 'Ενώσεως, ό όποιος τήν κοινοποιεί είς τά Μέλη 
καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη. 

240.—(3) ΑΊ διατάξεις τών αριθμών 238 καί 239 δέν εϊναι υποχρεωτικά! διά τάς 
χώρας, τά εδάφη ή ομάδας εδαφών τάς αναγραφόμενος είς τό παράρτημα Ι τής 
παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 20. 
'Εφαρμογή τής Συμβάσεως είς εδάφη τελούντα ύπό τήν κηδεμονίαν 

τών 'Ηνωμένων Εθνών. 
241. Τά 'Ηνωμένα "Εθνη δύνανται νά προσχωρήσωσιν είς τήν παροϋσαν 

Σύμβασιν έν ονόματι εδάφους ή ομάδος εδαφών έμπεπιστε υμένων είς τήν διοίκησίν 
των δυνάμει συμφωνίας περί κηδεμονίας συναφθείσης συμφώνως τω άρθρω 75 
τοΰ Χάρτου τών "Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 21. 
Έκτέλεσις τής Συμβάσεως καί τών Κανονισμών. 

242.—(Ι) Τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη όφείλουσι νά συμμορφώνται προς 
άς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως καί των προσηρτημένων ταύτη Κανσ* 
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νισμών είς πάντα τά γραφεία και είς πάντας τους σταθμούς τηλεπικοινωνίας, τοώς 
εγκατεστημένους ύπ* αυτών ή των ότι οίων ή έκμετάλλευσις ασκείται ύπ* αυτών, 
έφ* δσον οιεξάγουσι διεθνείς υπηρεσίας ή δύνανται να προκαλέσωσιν επιβλαβείς 
παρενοχλήσεις είς τάς υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας άλλων χωρών, πλην αν 
πρόκειται περί υπηρεσιών, αΐτινες απαλλάσσονται της υποχρεώσεως ταύτης, 
δυνάμει τοΰ άρθρου 50 της παρούσης Συμβάσεως. 

243.—(2) Όφείλουσι, προς τούτοις, νά λαμβάνωσι τά αναγκαία μέτρα διά νά 
έπιβάλλωσι τήν τήρησιν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως καΐ τών προσηρ
τημένων ταύτη Κανονισμών είς τάς ανεγνωρισμένος ίοιωτικάς επιχειρήσεις καΐ 
τάς λοιπάς επιχειρήσεις τάς εξουσιοδοτημένος νά έγκαθιστώσι και έκμεταλλεύωνται 
διεθνείς τηλεπικοινωνίας ή έκμεταλλεύωνται σταθμούς δυναμένους νά προκα
λέσωσιν επιβλαβείς παρενοχλήσεις, είς υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας άλλων χωρών. 

"Αρθρον 22. 
Καταγγελία της Συμβάσεως. 

244.—(Ι) Πάν Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος, το οποίον έπεκύρωσε τήν 
παροϋσαν Σύμβασιν ή προσεχώρησεν εις ταύτη ν, έχει το δικαίωμα νά καταγγείλη 
ταύτην διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης εις τον Γενικόν Γραμματέα της Ενώ
σεως διά της διπλωματικής όδοϋ και μέσω της Κυβερνήσεως της χώρας εϊς ην 
ευρίσκεται ή έδρα της 'Ενώσεως. Ό Γενικός Γραμματεύς ειδοποιεί περί τούτου 
τά λοιπά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη. 

245.—(2) Ή καταγγελία αϋτη άρχεται Ισχύουσα μετά πάροδον ενός έτους, άπό 
της ημέρας λήψεως της γνωστοποιήσεως ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως. 

"Αρθρον 23. 
Καταγγελία της Συμβάσεως ύπό χωρών ή εδαφών τών οποίων αϊ εξωτερικοί 

σχέσεις διεξάγονται ύπό Μελών της 'Ενώσεως. 
246.—(Ι) Ή εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως εις τίνα χώραν, έδαφος ή 

ομάδα εδαφών, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 19, δύναται νά τερματισθή 
άνά πάσαν στιγμήν. 'Εάν ή χώρα αϋτη, τό έδαφος ή ή ομάς εδαφών είναι συνεργα
ζόμενον Μέλος, παύει αυτοστιγμεί νά έχη τήν ιδιότητα ταύτην. 

247.—(2) Ή διά της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένη καταγγελία 
γνωστοποιείται κατά τάς διατάξεις τοΰ άριθμοϋ 244 και άρχεται Ισχύουσα κατά 
τάς διατάξεις τάς προβλεπόμενος είς τον αριθμόν 245. 

"Αρθρον 24. 
Κατάργησις της προηγουμένης Συμβάσεως. 

248. Ή παρούσα Σύμβασις καταργεί και αντικαθιστά τήν Διεθνή Σύμβασιν 
Τηλεπικοινωνιών τοΰ Μπουένος "Αϋρες 1952, είς τάς μεταξύ τών συμβαλλομένων 
Κυβερνήσεων σχέσεις. 

"Αρθρον 25. 
Έγκυρότης τών ισχυόντων Διοικητικών Κανονισμών. 

249. ΟΙ έν τω αριθμώ 193 προβλεπόμενοι διοικητικοί Κανονισμοί θεωρούνται 
ώς προσηρτημένοι είς τήν παροϋσαν Σύμβασιν καί παραμένουν Ισχύοντες μέχρι 
της στιγμής τής ενάρξεως της Ισχύος τών νέων Κανονισμών τών συνταχθησομένων 
ύπό τών αρμοδίων, τακτικών καί ενδεχομένως έκτακτων Διοικητικών Διασκέ
ψεων. 

"Αρθρον 26. 
Σχέσεις μετά μή συμβαλλομένων χωρών. 

250.—(Ι) Πάντα τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη διατηροϋσι δι' έαυτά καί 
διά τάς υπ* αυτών ανεγνωρισμένος Ιδιωτικάς επιχειρήσεις, τό δικαίωμα νά καθο
ρίζωσι τους δρους ύφ" οΟς δέχονται τήν άνταλλαγήν τηλεπικοινωνιών μετά 
Κράτους μή μετέχοντος τής παρούσης Συμβάσεως. 
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251.—(2) 'Εάν τηλεπικοινωνία τις, καταγόμενη εκ Κράτους μή συμβληθέντος 
γίνη δεκτή ύπό Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους, αΰτη πρέπει νά μεταβιβασθή, 
εφ* δσον δέ γίνεται χρήσις οδών Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους έχουσι εφαρμο
γή ν αί υποχρεωτικοί διατάξεις τής Συμβάσεως καί των Κανονισμών, ως καΐ τα 
κανονικά τέλη. 

"Αρθρον 27. 
Διακανονισμός τών διαφορών. 

252.—(Ι) Τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη δύνανται νά διευθετώσι τάς 
διαφοράς των επί ζητημάτων σχετικών με τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως 
ή τών εν άρθρω 14 προβλεπομένων Κανονισμών διά της διπλωματικής όδοΰ ή 
συμφώνως προς τάς διά διμερών ή πολυμερών συνθηκών συνομολογηθεισών μεταξύ 
των προς διακανονισμόν διεθνών διαφορών καθορισθείσας διαδικασίας, ή καθ' 
οιανδήποτε άλλην μέθοδον ην ήθελον υιοθετήσει κοινή συμφωνία. 

253.—(2) /Εν ή περιπτώσει ουδέν εξ αυτών τών μέσων διακανονισμού ήθελεν 
υίοθετηθή, πάν Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος, δύναται, προς λύσιν ύπαρχούσης 
διαφοράς, νά καταφυγή εϊς διαιτησίαν, συμφώνως προς τήν έν τώ παραρτήματι 4 
καθοριζομένην διαδικασίαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III. 
Σχέσεις μετά τών Ηνωμένων 'Εθνών και τών Διεθνών 'Οργανώσεων. 

"Αρθρον 28. 
Σχέσεις μετά τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

254.—(Ι) Αί σχέσεις μεταξύ τών "Ηνωμένων 'Εθνών και τής Διεθνούς "Ενώσεως 
Τηλεπικοινωνιών καθορίζονται έν τή Συμφωνία τής οποίας το κείμενον περιλαμβά
νεται εϊς το παράρτημα 6 τής παρούσης Συμβάσεως. 

255.—(2) Συμφώνως προς τάς διατάξεις τού άρθρου XVI τής ανωτέρω μνημο
νευομένης Συμφωνίας, αί ύπηρεσίαι εκμεταλλεύσεως τών Τηλεπικοινωνιών τών 
"Ηνωμένων 'Εθνών άπολαύουσι τών δικαιωμάτων και υπόκεινται εις τός ύποτ 
χρεώσεις τας προβλεπόμενος ύπό τής Συμβάσεως ταύτης και τών προσηρτημένων 
Γ ΪΓ πΓιτην ΚπυηνΜπιΐίΤιυ 

■> Ι _ .   , 

Αύται έχουσι, κατά συνέπειαν, το δικαίωμα νά παρίστανται ύπό συμβουλευτικήν 
ιδιότητα, εις δλας τάς Διασκέψεις τής "Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένων και τών 
συνελεύσεων τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών. 

"Αρθρον 29. 
Σχέσεις μετά Διεθνών 'Οργανώσεων. 

256. Προς ύποβοήθησιν τής πραγματοποιήσεως πλήρους διεθνούς συντο
νισμού εϊς τήν σφαΐραν τών τηλεπικοινωνιών, ή "Ενωσις συνεργάζεται μετά τών 
διεθνών οργανώσεων, αϊτινες έχουσι συναφές ενδιαφέρον και δραστηριότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. 
Γενικαί διατάξεις σχετικαί με τάς τηλεπικοινωνίας. 

"Αρθρον 30. 
Δικαίωμα τοΰ κοινού νά χρησιμοποιή τήν ύπηρεσίαν τηλεπικοινωνιών. 

257. Τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη, άναγνωρίζουσιν ε'ις το κοινόν το 
δικαίωμα νά ανταποκρίνεται μέσω τής διεθνούς υπηρεσίας ιδιωτικής ανταποκρί
σεως. "Η υπηρεσία, τά τέλη καί αί εγγυήσεις, εφαρμόζονται όμοιομόρφως δι* 
δλους τους πελάτας εις έκάστην κατηγορίαν ανταποκρίσεων άνευ οιασδήποτε 
προτεραιότητος ή προτιμήσεως. 

"Αρθρον 31. 
Κατακράτησις τών Τηλεπικοινωνιών. 

258.—(Ι) Τά Μέλη καί συνεργαζόμενα Μέλη διατηροΰσι το δικαίωμα νά άνα
οτέλλωσι τήν μεταβίβασιν παντός 'ιδιωτικού τηλεγραφήματος, το όποιον ήθελε 
θεωρηθή έπικίνουνον διά τήν άσφάλειαν του Κράτους ή άντίθετόν προς τους νόμους 
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αύτοϋ, προς τήν δημοσίαν τάξιν, ή τά χρηστά ήθη, ύπό τον δρόν νά είδοποιφάι 
αμέσως τό γραφείον καταγωγής περί τής μή μεταβιβάσεως του τηλεγραφήματος, 
ολικής ή μερικής, πλην αν ή είδοποίησις αϋτη κρίνεται επικίνδυνος δια τήν άσφά
λειαν τοΰ Κράτους. 

259.—(2) Τά Μέλη και συνεργαζόμενα Μέλη διατηροΟσιν επίσης τό δικαίωμα 
να διακόπτωσι πάσαν ίδιωτικήν τηλεγραφικήν ή τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν, ή 
οποία ήθελε θεωρηθή επικίνδυνος δια τήν άσφάλειαν τοΰ Κράτους ή αντίθετος 
προς τους Νόμους αύτοΟ, προς τήν δημοσίαν τάξιν ή τά χρηστά ήθη. 

"Αρθρον 32. 
'Αναστολή τής 'Υπηρεσίας. 

260.—"Εκαστον Μέλος ή συνεργαζόμενον Μέλος, διατηρεί τό δικαίωμα ν' άνα
στέλλη τήν ύπηρεσίαν των διεθνών τηλεπικοινωνιών έπί άπροσδιόριστον χρόνον 
είτε γενικώς, είτε εϊς τινας μόνον σχέσεις και ή διά τινας κατηγορίας ανταποκρί
σεων εξερχόμενων, εισερχομένων ή διαβατικών, ύπό τον δρον νά εϊδοποιή περί 
τούτου αμέσως εκαστον τών λοιπών Μελών ή συνεργαζομένων Μελών μέσω τής 
Γενικής Γραμματείας. 

"Αρθρον 33. 
Ευθύνη. 

261. Τά Μέλη και συνεργαζόμενα Μέλη ουδεμίαν εύθυνην άναλάμβάνουσιν έναντι 
τών πελατών τών διεθνών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, κυρίως δσον άφορα αιτή
σεις προς άποζημίωσιν. 

"Αρθρον 34. 
'Απόρρητον τών Τηλεπικοινωνιών. 

262.—(Ι) Τά Μέλη και τά συνεργαζόμενα Μέλη υποχρεούνται νά λαμβάνωσι δλα 
τά δυνατά μέτρα, αναλόγως τοΰ χρησιμοποιουμένου συστήματος τηλεπικοινωνίας 
προς προστασίαν τρϋ απορρήτου τών διεθνών ανταποκρίσεων. 

263.—(2) Έν τούτοις διατηροΰσι τό δικαίωμα νά άνακοινώσι, τάς ανταποκρίσεις 
ταύτας είς τάς αρμοδίας αρχάς κατ' έφαρμογήν τής εσωτερικής των νομοθεσίας ή 
έκτέλεσιν διεθνών Συμβάσεων, είς ας έχουσι προσχωρήσει. 

"Αρθρον 35. 
Έγκατάστασις, έκμετάλλευσις καί προστασία τών Μηχανημάτων και 

οδών τηλεπικοινωνίας. 
264.—(Ι) Τά Μέλη και τά συνεργαζόμενα Μέλη λαμβάνουσι τά κατάλληλα μέτρα 

διά τήν όργάνωσιν ύπό τους καλυτέρους τεχνικούς δρους, τών αναγκαίων συγκοι
νωνιών και εγκαταστάσεων προς έξασφάλισιν τής ταχείας καί απρόσκοπτου διαμοι
βής τών διεθνών τηλεπικοινωνιών. 

265.—(2) Ή έκμετάλλευσις τών συγκοινωνιών τούτων και εγκαταστάσεων, 
δέον, κατά τό δυνατόν, νά άσκήται κατά τάς καλύτερος μεθόδους τάς καθιερωμένος 
βάσει τής εκ τής πράξεως κεκτημένης πείρας δέον δε αί συγκοινωνίαι αύται καί 
εγκαταστάσεις νά διατηρώνται είς καλήν κατάστασιν λειτουργίας καί νά εύρίσκωνται 
εις τό έπίπεδον τών επιστημονικών καί τεχνικών προόδων. 

266.—(3) Τά Μέλη καί τά συνεργαζόμενα Μέλη έξασφαλίζουσι τήν προστασίαν 
τών οδών καί εγκαταστάσεων τούτων εντός τών ορίων τής δικαιοδοσίας των. 

267.—(4) Πάντα τά Μέλη καί τά συνεργαζόμενα Μέλη λαμβάνουσι τά επωφελή 
μέτρα διά τήν διατήρησιν είς καλήν κατάστασιν τών τμημάτων τών διεθνών τηλεπι
κοινωνιακών κυκλωμάτων, ίίτινα περιλαμβάνονται εντός τών ορίων του έλεγχου 
των πλην δ ν ύπάρχωσιν Ιδιαίτεροι συμφωνίαι καθορίζουσα! δλλους δρους. 
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"Αρθρον 36. 
'Ανακοίνωσις των παραβάσεων. 

268. Προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής των διατάξεων τοΟ άρθρου 21 της πα
ρούσης Συμβάσεως τά Μέλη καΐ συνεργαζόμενα Μέλη υποχρεούνται εις άμοιβαίαν 
άνακοίνωσιν τών παραβάσεων τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως καϊ τών 
προσηρτημένων είς ταύτη ν Κανονισμών. 

"Αρθρον 37. 
Τέλη και άτέλειαι. 

269.—Αι διατάξεις περί τελών τών τηλεπικοινωνιών καϊ αί διάφοροι περιπτώσεις 
καθ* δς χορηγείται ατέλεια ορίζονται διά τών προσηρτημένων είς την παροΰσαν 
σύμβασιν Κανονισμών. 

"Αρθρον 38. 
Προτεραιότης τών τηλεπικοινωνιών τών άφορωσών την άσφάλειαν 

της ανθρωπινής ζωής. 
270. Αί διεθνείς ύπηρεσίαι τηλεπικοινωνιών οφείλουν νά παραχωρώσιν από

λυτον προτεραιότητα εϊς τάς τηλεπικοινωνίας τάς άφορώσας την άσφάλειαν τής 
ανθρωπινής ζωής, εν τη θαλασσή, εϊς την ξηράν και είς τον αέρα, και είς τά'ς έχουσας 
χαρακτήρα εξαιρετικώς επείγοντα επιδημιολογικός τηλεπικοινωνίας τής Παγκο
σμίου 'Οργανώσεως Υγείας. 

"Αρθρον 39. 
Προτεραιότης τών επισήμων τηλεγραφημάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. 

271. Ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών άρθρων 38 και 48 τής παρούσης 
Συμβάσεως, τά κρατικά τηλεγραφήματα άπολαύουσιν προτεραιότητος, έπί τών 
λοιπών τηλεγραφημάτων, δταν ό άποστολεύς ζήτηση τοϋτο. 

Αϊ κρατικά! τηλεφωνικά! συνδιαλέξεις δύνανται επίσης, εφ' δσον ρητώς ζητηθή 
καϊ ύπάρχη δυνατότης, νά τύχωσι προτεραιότητος επί τών λοιπών τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων. 

"Αρθρον 40. 
Μυστική γλώσσα. 

272.—(Ι) Τά κρατικά και τά υπηρεσιακά τηλεγραφήματα δύνανται νά συντάσ
σωνται είς μυστικήν γλώσσαν είς πάσας τάς σχέσεις. 

273.—(2) Τά ιδιωτικά τηλεγραφήματα είς μυστικήν γλώσσαν δύνανται νά γί
νωνται δεκτά μεταξύ πασών τών χωρών πλην εκείνων, αΐτινες άνεκοίνωσαν προ
ηγουμένως μέσω τής Γενικής Γραμματείας, δτι δεν δέχονται τήν γλώσσαν ταύτην 
δι* αΰτάς τάς κατηγορίας τών ανταποκρίσεων. 

274.—(3) Τά Μέλη και τά συνεργαζόμενα Μέλη τά όποια δεν δέχονται ιδιωτικά 
τηλεγραφήματα εις μυστικήν γλώσσαν καταγόμενα ή προοριζόμενα διά το εδαφός 
των, όφείλουσι νά δέχωνται αυτά ως διαβατικά πλην τής περιπτώσεως αναστολής 
τής υπηρεσίας, προβλεπομένης εν άρθρω 32 τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 41. 
Κατάρτησις καϊ έξόφλησις τών λογαριασμών. 

275.—{Ι) Αί διευθύνσεις τών Μελών καϊ συνεργαζομένων Μελών και αί ανε
γνωρισμένου ιδιωτικά! επιχειρήσεις αί όποΐαι εκμεταλλεύονται υπηρεσίας διεθνών 
τηλεπικοινωνιών, όφείλουσι νά έρχωνται είς συμφωνίαν έπί του ποσού τών πι
στώσεων καϊ τών χρεών των. 

276.—(2) Οι λογαριασμοί χρεώσεων και πιστώσεων οι προβλεπόμενοι είς τον 
αριθμόν 275, καταρτίζονται συμφώνως προς τάς διατάξεις τών προσηρτημένων 
είς τήν παροΰσαν σύμβασιν Κανονισμών, έκτος έάν ΰπάρχωσιν ιδιαίτεροι συμφω
νίαι μεταξύ τών ενδιαφερομένων μερών. 
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277.—(3) ΟΙ διακανονισμοί των διεθνών λογαριασμών χαρακτηρίζονται ώς 
τρεχούμενοι συναλλαγαΐ καΐ ενεργούνται συμφώνως προς τάς τρέχουσας διεθνείς 
υποχρεώσεις τών ενδιαφερομένων χωρών, έφ" δσον ύπάρχουσι σχετικοί συιιφω
νΐαι, μεταξύ τών οίκείων Κυβερνήσεων. 'Ελλείψει τοιούτων συμφωνιών ή ιδιαι
τέρων συμφωνιών συναφθεισών κατά τάς είς τό ΰρθρον 43 τής παρούσης Συμβά
σεως προβλεπόμενος διατάξεις, οι διακανονισμοί ούτοι τών λογαριασμών γίνονται 
συ μφώνως προς τους Κανονισμούς. 

"Αρθρον 42. 
Νομισματική μονάς. 

278. Νομισματική μονάς διά τήν σύνθεσιν τών τιμολογίων τών διεθνών τηλε
πικοινωνιών και τήν κατάρτισιν τών διεθνών λογαριασμών είναι τό χρυσοΟν φράγ
κον έξ εκατόν εκατοστών, βάρους 10/31 τοϋ γραμμαρίου καΐ τίτλου 0.900. 

"Αρθρον 43. 
Ιδιαίτεροι συμφωνίαι. 

279. Τά Μέλη και συνεργαζόμενα Μέλη επιφυλάσσουν είς έαυτά, είς τάς παρ' 
αυτών ανεγνωρισμένος ιδιωτικός επιχειρήσεις και είς αλλάς επιχειρήσεις δεόντως 
προς τοϋτο εξουσιοδοτημένος, τήν εύχέρειαν νά συνάπτωσιν Ιδιαιτέρας συμφω
νίας επί ζητημάτων τηλεπικοινωνιών τά όποια δεν ένδιαφέρουσι τό σύνολον τών 
Μελών καί συνεργαζομένων Μελών. Έν τούτοις αϊ συμφωνίαι αύται δεν πρέπει 
ν* αντίκεινται είς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως ή τών είς ταύτην προσηρ
τημένων Κανονισμών, δσον άφορα τάς επιβλαβείς παρενοχλήσεις, τάς οποίας 
θά ήδύνατο νά προκαλέση ή εφαρμογή αυτών επί υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών 
τών άλλων χωρών. 

"Άρθρον 44. 
Περιοχικαι Διασκέψεις, περιοχικαΐ Συμφωνίαι και περιοχικαι 'Οργανώσεις. 
280. Τά Μέλη καί τά συνεργαζόμενα Μέλη επιφυλάσσουν είς έαυτά τό δικαίωμα 

νά πραγματοποιώσι Περιοχικάς Διασκέψεις, νά συνάπτωσι Περιοχικάς Συμφω
νίας και νά δημιουργώσι περιοχικάς οργανώσεις, επί σκοτίώ διακανονισμού τηλε
πικοινωνιακών ζητημάτων επιδεκτικών ρυθμίσεως επί περιοχικοϋ επιπέδου. Έν 
τούτοις περιοχικαι Συμφωνίαι δεν πρέπει νά εύρίσκωνται είς άντίφασιν προς τήν 
παροΰσαν Σύμβασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. 
Ειδικοί διατάξεις διά τάς ραδιοεπικοινωνίας. 

"Αρθρον 45. 
"Ορθολογιστική χρησιμοποίησις τών συχνοτήτων και της περιοχής του φάσματος. 

281. Τά Μέλη καί τά συνεργαζόμενα Μέλη, κρίνουν εύκταΐον όπως ό χρησι
μοποιούμενος αριθμός συχνοτήτων καί ή χρησιμοποιούμενη περιοχή του φάσματος 
περιορίζονται είς τό ελάχιστον δυνατόν δριον τό άπαραίτητον διά τήν έξασφάλισιν 
καθ* ίκανοποιητικόν τρόπον της λειτουργίας τών αναγκαιουσών υπηρεσιών. 

"Αρθρον 46. 
Άλληλεπικοινωνία. 

282.—(Ι) ΟΙ σταθμοί οΤτινες έκτελοΰσι ραδιοεπικοινωνιών είς τήν κινητήν ύπη
ρεσίαν υποχρεούνται εντός τών ορίων της κανονικής των χρησιμοποιήσεως, ν' 
άνταλλάσσωσιν αμοιβαίως τάς ραδιοεπικοινωνίας ίίνευ διακρίσεως του υιοθετη
θέντος υπ* αυτών ραδιοηλεκτρικού συστήματος. 

283.—(2) Ούχ* ήττον, διά νά μή παρακωλύωνται αϊ επιστημονικοί πρόοδοι, 
αϊ διατάξεις τοΰ αριθμού 282 δέν έμποδίζουσι τήν χρήσιν ραδιοηλεκτρικού συστή
ματος, υή ικανού νά επικοινωνώ μετ" δλλων συστημάτων, έφ" δσον ή άνικανότης 
άότη οφείλεται είς τΛν είδικήν φυσιν τού συστήματος καί οέν είναι αποτέλεσμα 
υίοθετήσεως συστημάτων εχόντων ώς άποκλειστικόν σκοττόν τήν παρεμπόδισιν 
τής άλληλεπικοινωνίας. 
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284.—(3) Παρά τάς διατάξεις του αριθμού 281., σταθμός τις δύναται νά διατί
θεται είς έκτέλεσιν περιωρισμένης διεθνούς υπηρεσίας τηλεπικοινωνίας, καθο
ριζομένης Οπό τοΟ σκοποΟ ταύτης ή άλλων συνθηκών ανεξαρτήτως τοΟ 
χρησιμοποιουμένου συστήματος. 

"Αρθρον 47. 
"Επιβλαβείς παρενοχλήσεις. 

285.—(Ι) Πάντες ol σταθμοί, οίονδήποτε καΐ αν είναι τοάντικείμενόντων,πρέπει 
νά εγκαθίστανται καΐ νά υπόκεινται είς έκμετάλλευσιν κατά τρόπον ώστε νά μή 
προκαλώσιν επιβλαβείς παρενοχλήσεις είς τάς ραδιοηλεκτρικός επικοινωνίας 
ή υπηρεσίας τών άλλων Μελών ή συνεργαζομένων Μελών, τών ανεγνωρισμένων 
Ιδιωτικών επιχειρήσεων και τών άλλων επιχειρήσεων τών δεόντως εξουσιοδο
τημένων διά τήν διεξαγωγήν ραδιοεπικοινωνίας καί αί όποϊαι λειτουργοΰσι συμ
μορφούμενοι προς τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

286.—(2) "Εκαστον Μέλος ή συνεργαζόμενον Μέλος αναλαμβάνει την ύποχρέ
ωσιν νά άπαιτή άπό τάς ανεγνωρισμένος ύπ* αύτοΰ ιδιωτικός επιχειρήσεις και 
άπό τάς άλλας επιχειρήσεις τάς δεόντως εξουσιοδοτημένος προς τοΰτο, τήν τή
ρησιν τών διατάξεων τοΰ άριθμοΰ 285. 

287.—(3) "Ετι πλέον, τά Μέλη και τά συνεργαζόμενα Μέλη άναγνωρίζουσι ώς 
έπιθυμητήν τήν λήψιν τών πρακτικώς δυνατών μέτρων, ίνα ή λειτουργία ηλεκ
τρικών μηχανημάτων καί εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, μή προκαλή επιβλαβείς 
παρενοχλήσεις είς τάς εν αριθμώ 285 αναφερόμενος ραδιοηλεκτρικός επικοινωνίας 
ή υπηρεσίας. 

"Αρθρον 48. 
Κλήσεις καί μηνύματα κινδύνου. 

288. Οί σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας υποχρεούνται νά δέχωνται κατ' απόλυτον 
προτεραιότητα τάς κλήσεις καί τά μηνύματα κινδύνου, οιαδήποτε και αν είναι ή 
προέλευσίς των, ν' άπαντώσιν ομοίως είς τά μηνύματα ταΰτα καί νά δίδωσιν αμέσως 
εις αυτά την εττιΓα....ομ£νην συν^χειαν. 

Αρθρον 49. 
Ψευδή ή απατηλά σήματα κινδύνου ασφαλείας ή ταυτότητος. 

289. Τά Μέλη καί τά συνεργαζόμενα Μέλη υποχρεούνται νά λαμβάνωσι τά κατάλ
ληλα μέτρα προς παρεμπόδισιν της μεταβιβάσεως ή θέσεως εις κυκλοφορίαν ψευδών 
ή απατηλών σημάτων κινδύνου ασφαλείας ή αναγνωρίσεως καί νά συνεργάζωνται 
διά τόν έντοπισμόν καί άναγνώρισιν, άπό της Ιδίας αυτών Χώρας, τών σταθμών 
οΐτινες έκπέμπουσι τά σήματα ταύτα. 

"Αρθρον 50. 
Εγκαταστάσεις τών 'Υπηρεσιών 'Εθνικής "Αμύνης. 

290.—(Ι) Τά Μέλη καί τά συνεργαζόμενα Μέλη διατηρούσι πλήρη έλευθερίαν 
είς δ,τι άφορα τάς ραδιοηλεκτρικός εγκαταστάσεις τών στρατιωτικών, ναυτικών 
καί αεροπορικών δυνάμεων αυτών. 

291.—(2) Έν τούτοις, αί εγκαταστάσεις αϋται πρέπει, δσον είναι δυνατόν νά 
τηρωσι τάς κανονιστικός διατάξεις τάς σχετικός μέ τήν παροχήν βοηθείας έν 
περιπτώσει κινδύνου, τήν λήψιν μέτρων προς παρεμπόδισιν επιβλαβών παρενοχ
λήσεων ώς καί τάς διατάξεις τών Κανονισμών τάς άφορώσας τους τύπους εκ
πομπής καί τάς χρησιμοποιητέας συχνότητας, αναλόγως τής φύσεως της υπηρεσίας 
τήν οποίαν έκτελουσιν. 

292.—(3) Πλην τούτου, δταν αί εγκαταστάσεις αϋται μετέχουσι της υπηρεσίας 
τής Ιδιωτικής ανταποκρίσεως ή δλλων υπηρεσιών διεπομένων ΰττδ τών προσηρ
τημένων είς τήν παροϋσαν Ιύμβασιν Κανονισμών, δφείλουσι ,.νά συμμορφώνται 
γενικώς ποός τάς κανονιστικός διατάξεις εκτελέσεως τών υπηρεσιών τούτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. 
'Ορισμοί. 

"Αρθρον 51. 
293. Είς τήν Σύμβασιν ταύτην, πλην αντιφάσεως με τό κείμενον : 
(α) Οί δροι, οϊτινες καθορίζονται έν τω Παραρτήματι 3 £χουσι την ϋννοιαν ή 

δττοία αποδίδεται είς αυτούς. 
294.—(β) Οί λοιποί δροι, οΐτινες καθορίζονται δια των έν άρθρω 14 προβλε

πομένων Κανονισμών, έχουσι τήν έννοιαν ή οποία αποδίδεται είς αυτούς είς τους 
Κανονισμούς τούτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. 
Τελική διάταξις. 

"Αρθρον 52. 
"Εναρξις ίσχύος της Συμβάσεως. 

295. Ή παρούσα Σύμβασις θα άρχίση ισχύουσα τήν πρώτην Ιανουαρίου χίλια 
έννεακόσια έξη κοντά εν, μεταξύ τών Χωρών, εδαφών ή ομάδων εδαφών δι* ας 
αί προσχωρήσεις θά εχωσι κατατεθή προ της χρονολογίας ταύτης. 

Είς τήν πίστωσιν τούτου, οί οικείοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τήν Σύμβασιν είς 
εν άντίτυπον, συντεταγμένον είς έκάστην τών γλωσσών άγγλικήν, κινεζικήν, 
ίσπανικήν, γαλλικήν και ρωσσικήν, του γαλλικού κειμένου δντος επικρατέστερου, 
έν περιπτώσει αμφισβητήσεως. 

Τό άντίτυπον τοΰτο θά παραμείνη κατατεθειμένον είς τά αρχεία της Διεθνούς 
'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ήτις θά έπιδώση εν άντίγραφον εις έκάστην τών ύπο
γραψασών Χωρών. 

Έγένετο έν Γενεύη τήν 21 ην Δεκεμβρίου, 1959. 
("Επονται αί ύπογραφαί). Λ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
(Βλέπε αριθμόν 4). 

'Αφγανιστάν. 
Αλβανία (Λαϊκή Δημοκρατία της). 
Σαουδική "Αραβία (Βασίλειον της). 
'Αργεντινή (Δημοκρατία). 
Αυστραλία ('Ομοσπονδία τής). 
Αυστρία. 
Βέλγιον. 
Λευκορωσσία (Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής). 
Βιρμανία. 
Βολιβία. 
Βραζιλία. 
Βουλγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία τής). 
Καμβότζη (Βασίλειον τής). 
Καναδάς. ♦ 
Κεϋλάνη. 
Χιλή. 
Κίνα. 
Πόλις του Βατικανού (Κράτος τής). * 
Κολομβία (Δημοκρατία της). 
Βελγικόν Κογκό καΐ έδαφος τοΰ ΡουάνταΟύρούντι. 
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t Κορέα (Δημοκρατία ττ]ς). 
Κόστα-Ρίκα. 
Κούβα. 
Δανία. 

4- Δομινικανή Δημοκρατία. 
"Ελ Σαλβαντώρ (Δημοκρατία του). 
Ισημερινός. 
Ισπανία. 
'Υπερπόντια Κράτη της Κοινοπολιτείας και Γαλλικά υπερπόντια εδάφη. 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 'Αμερικής. 
Αιθιοπία. 
Φιλλανδία. 
Γαλλία. 
Γκάνα. 
'Ελλάς. 
Γουατεμάλα. 
Γουϊνέα (Δημοκρατία της). 
Χαϊτή (Δημοκρατία της). 
Χοντουράς (Δημοκρατία τής). 
Ουγγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία της). 
'Ινδία (Δημοκρατία της). 
'Ινδονησία (Δημοκρατία της). 

*·' Ιράν. 
Ιράκ (Δημοκρατία τοΰ). 
Ιρλανδία. 
'Ισλανδία. 
Ίσοα.η.λ. /K"aTOC TC'Ĵ . 
Ιταλία. 
'Ιαπωνία. 
Ιορδανία (Χασεμιτικόν Βασίλειον της). 
Κουβέιτ. 
Λάος (Βασίλειον τοΰ). 
Λίβανος. 
Λιβερία. 
Λιβύη (Ήνωμένον Βασίλειον τής). 
ΛουξεμβοΟργον. 
Μαλαισία ('Ομοσπονδία τής). 
Μαρόκον (Βασίλειον τοΰ). 
Μεξικόν. 
Μονακό. 
Νεπάλ. 
Νικαράγουα. 
Νορβηγία. 

ψ Νέα Ζηλανδία. 
Πακιστάν. 
Παναμάς. 
Παραγουάη. 
Κάτω Χώραι (Βασίλειον των). 
ΠεροΟ. 
Φιλιττττΐναι (Δημοκρατία των). 
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Πολωνία (Λαϊκή Δημοκρατία της). 
Πορτογαλία. 
Ισπανικοί Άττοικίαι 'Αφρικής. 
'Υπερπόντιοι Πορτογαλλικαί Άποικίαι. 
Ηνωμένη 'Αραβική Δημοκρατία. 
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας. 
'Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας. 
Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Ουκρανίας. 
Ροδεσία και Νυασαλάνδη ('Ομοσπονδία). 
Ρουμανία (Λαϊκή Δημοκρατία). 
Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης. Βρεττανίας και Β. 'Ιρλανδίας. 
Σουδάν (Δημοκρατία του). 
Σουηδία. 
Ελβετία (Συνομοσπονδία). . 
Τσεχοσλοβακία. 
'Εδάφη τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής. 
'Υπερπόντια εδάφη τών οποίων αι διεθνείς σχέσεις εξασφαλίζονται ύπό τής 

Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και 
Βορείου 'Ιρλανδίας. 

Ταϊλάνδη. 
Τυνησία. 
Τουρκία. 
Νοτιοαφρικανική "Ενωσις και έδαφος τής Νοτιοδυτικής 'Αφρικής. 
"Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. 
Ούραγουάη ('Ανατολική Δημοκρατία τής). 
Βιέτ-Νάμ (Δημοκρατία τοΰ). 
Βιέτ-Νάμ (Δημοκρατία τής). 
'Υεμένη. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
(Βλέπε αριθμόν 7). 

Δυτική Βρεττανική 'Αφρική. 
'Ανατολική Βρεττανική 'Αφρική. 
Βρεττανικαι Βερμοϋδαι-Καραϊβική (Όμάς τών). 
Σιγκαπούρη-Βρεττανική Βόρνεος (Όμάς). 
'Εδάφη ύπό κηδεμονίαν τής Σομαλίας ύπό Ίταλικήν Διοίκησιν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 
(Βλέπε άρθρον 51). 

Καθορισμός δρων χρησιμοποιουμένων εις τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών 
καΐ τά παραρτήματα αυτής. 

300. Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς : Πάσα κυβερνητική υπηρεσία, υπεύθυνος δια τήν λήψιν 
μέτρων προς έκτέλεσιν τών υποχρεώσεων τών άναληφθεισών δια τής Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών και τών προσηρτημένων αύτη Κανονισμών. 

301. ' Ι δ ι ω τ ι κ ή έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ς : Πάς ιδιώτης ή εταιρεία μή κρατική, 
ήτις εκμεταλλεύεται έγκατάστασιν τηλεπικοινωνίας, προοριζομένην νά έκτελή 
ύπηρεσίαν τηλεπικοινωνίας ή έκπαιδευτικήν, είναι ένδεχόμενον νά προκαλέση 
επιβλαβείς παρενοχλήσεις εις όμοιοειδή ύπηρεσίαν. 

302. " Α ν ε γ ν ω ρ ι σ μ έ ν η Ι δ ι ω τ ι κ ή έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ς : Πάσα Ιδιωτική 
έπιχείρησις, ως ορίζεται ανωτέρω, ή οποία εκμεταλλεύεται ύπηρεσίαν Ιδιωτικής 
ανταποκρίσεως ή ραδιοφωνίας καΐ είς τήν οποίαν αί έν άρθρω 21 προβλεπόμενοι 
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δττοχρεώσεις επιβάλλονται ύττό τοΟ Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους, έττΐ ΥοΟ 
εδάφους του οποίου είναι εγκατεστημένη ή 2δρα της επιχειρήσεως ταύτης ή Οπό 
του Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους, τό όποιον έχει εξουσιοδοτήσει τήν έπι
χείρησιν ταυτην νά εγκαθιστά καΐ νά Ικμεταλλευηται έπί τοΟ εδάφους του ΰπη
ρεσίαν τηλεπικοινωνίας. 

303. Π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο ς : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό της Κυβερνή
σεως Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους της 'Ενώσεως εϊς Διάσκεψιν Πληρεξου
σίων, ή πρόσωπον αντιπρόσωπεϋον τήν Κυβέρνησιν ή τήν Διεύθυνσιν Μέλους 
τινός ή συνεργαζομένου Μέλους της 'Ενώσεως είς Διοικητικήν Διάσκεψιν ή εϊς 
συνέλευσιν Διεθνούς Συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

304. ' Α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς : Πρόσωπον άποστελλόμενον υπό ανεγνωρισμένης 
ιδιωτικής επιχειρήσεως είς Διοικητικήν Διάσκεψιν ή είς συνέλευσιν Διεθνούς 
Συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

305. ' Ε μ π ε ι ρ ο γ ν ώ μ ω ν : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό επιστημονικού 
ή βιομηχανικού εθνικού Ιδρύματος, εξουσιοδοτημένου ύπό τής Κυβερνήσεως 
ή της Διευθύνσεως τής Χώρας του, δπως παραστή είς τάς συνελεύσεις των επι
τροπών μελετών Διεθνούς Συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

306. Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό: 

Τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, εϊς έκτέλεσιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 28 τής 
Συμβάσεως. Μιας τών Διεθνών 'Οργανώσεων τών προσκαλουμένων ή τών 
γενομένων δεκτών συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Γενικού Κανονισμού, 
δπως μετάσχωσι τών εργασιών Διασκέψεως τίνος. 

Τής Κυβερνήσεως Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους τής 'Ενώσεως μετέ
χοντος άνευ δικαιώματος ψήφου εϊς είδικήν διάσκεψιν περιφερειακού χαρα
κτήρος συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 7 τής Συμβάσεως. 

307. ' Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α : Τό σύνολον τών πληρεξουσίων και ενδεχο
μένως, τών αντιπροσώπων, ακολούθων ή διερμηνέων τών αποστελλομένων ύπό 
μιας και τής αυτής χώρας. "Εκαστον Μέλος καί συνεργαζόμενον Μέλος είναι 
ελεύθερον δπως καταρτίζη τήν αντιπρόσωπείαν του κατά βούλησιν. Ιδιαιτέρως, 
δύναται νά περιλαμβάνη εις αυτήν ύπό τήν ιδιότητα πληρεξουσίων ή ακολούθων, 
πρόσωπα ανήκοντα είς ανεγνωρισμένος ύπ' αυτού ίδιωτικάς επιχειρήσεις ή πρό
σωπα ανήκοντα είς άλλας ιδιωτικός επιχειρήσεις ενδιαφερόμενος διά τάς τηλε
πικοινωνίας. 

308. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ι : Πάσα μεταβίβασις, εκπομπή ή λήψις σημείων, 
σημάτων, κειμένων, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών πάσης φύσεως, διά σύρματος, 
διά ραδιοηλεκτρισμοΰ, οπτικώς ή δι* άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων. 

309. Τ η λ ε γ ρ α φ ί α : Σύστημα τηλεπικοινωνίας έξασφαλίζον τήν μεταβί
βασιν καί τήν αναπαραγωγή ν εϊς άπόστασιν τοΰ περιεχομένου παντός εγγράφου, 
δπως χειρογράφου, έντυπου ή εικόνος ή ακόμη άναπαραγωγήν εϊς άπόστασιν 
παντός είδους πληροφοριών ύπό τήν μορφήν ταύτην. Είς τον Κανονισμόν Ρα
διοεπικοινωνιών ό ορός «τηλεγραφία» σημαίνει, πλην αντιθέτου μνείας, σύστημα 
τηλεπικοινωνίας έξασφαλίζον τήν μεταβίβασιν γραπτών διά τής χρησιμοποιήσεως 
κωδικός σημείων. 

310. Τ η λ ε φ ω ν ί α : Σύστημα τηλεπικοινωνίας έγκαθιστάμενον διά τήν μετα
βίβασιν τοΰ λόγου, εις τινας δέ περιπτώσεις και άλλων ήχων. 

311. Ρ α δ ι ο ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α : Τηλεπικοινωνία πραγματοποιούμενη τή βοη
θεία τών ραδιοηλεκτρικών κυμάτων. 

312. Ρ ά δ ι ο ν ; Πρόθεμα χρησιμοποιούμενον είς τήν χρήσιν τών ραδιοηλεκ
τρικών κυμάτων. 
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/ς π α ρ ε ν ό χ λ η σ ι ς : Πάσα εκπομπή, πάσα άκτινοβο
«ττάσα επαγωγή, ήτις διακυβεύει τήν λειτουργίαν υπηρεσίας ραδιοπλοΐας 
··■ υπηρεσιών ασφαλείας (*) ή προξενεί σοβαράν βλάβη ν της ποιότητος 

ραδιοεπικοινωνίας λειτουργούσης συμφώνως τω Κανονισμώ Ραδιο
Ίην παρεμποδίζει ή τήν διακόπτει κατά τρόπον έπαναλαμβανόμενον. 

314. Δ ι ε θ ν ή ς ' Υ π η ρ ε σ ί α : 'Υπηρεσία τηλεπικοινωνίας μεταξύ Γραφείων 
ή σταθμών τηλεπικοινωνίας πάσης φύσεως, κειμένων εις διαφόρους Χώρας ή 
ανηκόντων εϊς διαφόρους Χώρας. 

315. Κ ι ν η τ ή ' Υ π η ρ ε σ ί α : Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ κινητών 
σταθμών και σταθμών ξηράς ή μεταξύ κινητών σταθμών. 

316. Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ή ' Υ π η ρ ε σ ί α : Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας της 
οποίας αί έκπομπαί προορίζονται δια τήν λήψιν άπ* ευθείας ύπό τοΰ κοινού εν 
γένει. Ή Υπηρεσία αΰτη δύναται να περιλαμβάνη ήχητικάς έκπομπάς, έκπομπάς 
τηλεοράσεως, ή άλλων είδών έκπομπάς. 

317. ' Ι δ ι ω τ ι κ ή ά ν τ α π ό κ ρ ι σ ι ς : Πάσα τηλεπικοινωνία ην τά γραφεία 
και οι σταθμοί, ως εκ του γεγονότος δτι εχουσι τεθή εις τήν διάθεσιν του κοινοϋ 
όφείλουσι να δέχωνται προς μεταβίβασιν. 

318. Τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α : Κείμενον προοριζόμενον δια τηλεγραφικήν μετα
βίβασιν μέ σκοπόν νά έπιδοθή εις τον παραλήπτην. Εϊς τον δρον τούτον περι
λαμβάνεται καί τό ραδιοτηλεγράφημα πλην αντιθέτου ορισμού. 

319. Κ ρ α τ ι κ ά τ η λ ε γ ρ α φ ή μ α τ α κ α ι τ η λ ε φ ω ν ι κ ά ! σ υ ν δ ι α λ έ 
ξ ε ι ς . 

Τ η λ ε γ ρ α φ ή μ α τ α κ α ι τ η λ ε φ ω ν ι κ ο ί σ υ ν δ ι α λ έ ξ ε ι ς α π ο 

σ τ ε λ λ ό μ ε ν α ύ π ό μ ι α ς τ ώ ν κ ά τ ω θ ι α ρ χ ώ ν : 
'Αρχηγού Κράτους. 
Προέδρου Κυβερνήσεως και Μελών Κυβερνήσεως. 
'Αρχηγού εδάφους ή 'Αρχηγού εδάφους περιλαμβανο]μένου εϊς ομάδα 

εδαφών Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους. * 
'Αρχηγού εδάφους .ύπό κηδεμονίαν ή υπό έντολήν είτε τών 'Ηνωμένων 

'Εθνών είτε Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους: 
'Αρχηγών στρατιωτικών δυνάμεων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος. 
Διπλωματικών ή Προξενικών 'Αρχών. 
Γενικού Γραμματέως τών Ηνωμένων 'Εθνών, 'Αρχηγού τών κυρίων 

οργάνων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 
Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. 

320. ΑΊ απαντήσεις εϊς τά Κρατικά τηλεγραφήματα, ως ταύτα ορίζονται ανωτέρω, 
θεωρούνται επίσης ώς Κρατικά τηλεγραφήματα. 

321. ' Ι δ ι ω τ ι κ ά τ η λ ε γ ρ α φ ή μ α τ α : Πάντα τά λοιπά τηλεγραφήματα, 
πλην τών υπηρεσιακών και Κρατικών. 

322. ' Υ π η ρ ε σ ι α κ ά τ η λ ε γ ρ α φ ή μ α τ α : Τηλεγραφήματα διαμειβόμενα 
μεταξύ : 

(α) Τών Διευθύνσεων. 
(β) Τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
(γ) Τών Διευθύνσεων και τών ανεγνωρισμένων Ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
(δ) Τών Διευθύνσεων καΐ ανεγνωρισμένων Ιδιωτικών επιχειρήσεων άφ' ενός 

καΐ τρΰ Γενικού Γραμματέως άφ' έτερου, και τά όποια είναι σχετικά μέ 
τάς διεθνείς τηλεπικοινωνίας. 

(*) Υπηρεσία ασφαλείας θεωρείται πάσα ραδιοηλεκτρική υπηρεσία λειτουρ
γούσα μονίμως ή προσκαίρως προς έξυπηρέτησιν τής ασφαλείας της 
άνθρωπίνης ζωής καΐ τής προστασίας τών αγαθών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 
(Βλέπε άρθρον 27). 

Διαιτησία. 

400.—(Ι) Το μέρος το όποιον εγκαλεί αρχίζει την σχετικήν διαδικασίαν δια

βιβάζον εις το έτερον μέρος άνακοίνωσιν περί αιτήσεως διαιτησίας. 

401.—(2) Τά μέρη άποφασίζουσι κοινή συμφωνία εάν θά άναθέσωσι την διαι
τησίαν είς πρόσωπα, Διευθύνσεις ή Κυβερνήσεις. Εις περίπτωσιν καθ' ην, πα
ρελθούσης προθεσμίας ενός μηνός άπό της ημέρας της ανακοινώσεως αιτήσεως 
περί διαιτησίας, τά ενδιαφερόμενα μέρη δέν συνεφώνησαν επί του σημείου τούτου, 
ή διαιτησία ανατίθεται εϊς Κυβερνήσεις. 

402.—(3) 'Εάν ή διαιτησία ανατίθεται εις πρόσωπα, οί διαιτηταϊ δέν πρέπει να 
είναι υπήκοοι τών ενδιαφερομένων χωρών , οϋτε νά κατοικώσιν εις ταύτας, οϋτε 
νά χρησιμοποιώνται εις την ύπηρεσίαν των. 

403.—(4) Έάν ή διαιτησία ανατίθεται είς Κυβερνήσεις ή είς Διευθύνσεις τών 
Κυβερνήσεων τούτων, αύται πρέπει νά έκλέγωνται μεταξύ Μελών ή συνεργα
ζομένων Μελών ξένων προς την διαφοράν, άλλα μετεχόντων της συμφωνίας ή 
εφαρμογή της οποίας προεκάλεσε την διαφοράν. 

404.—(5) 'Εντός προθεσμίας τριών μηνών υπολογιζόμενης άπό της χρονολο
γίας λήψεως της ανακοινώσεως δι* ής αιτείται διαιτησία, εκαστον τών δύο μερών 
ορίζει ε να διαιτητή ν. 

405.—(6) 'Εάν περισσότερα τών δύο μερών έχουσιν έμπλακή είς την διαφοράν, 
έκαστη ομάς έχουσα κοινά συμφέροντα εις τήν διαφοράν, ορίζει ένα διαιτητήν 
συμφώνως προς τήν εν άριθμοΐς 403404 προβλεπομένην διαδικασίαν. 

406.—(7) Οί δύο οϋτω οριζόμενοι διαιτηταϊ συνεννοούνται δια τον διορισμόν 
τρίτου διαιτητού, δστις, έάν οί δύο πρώτοι είναι πρόσωπα και όχι Κυβερνήσεις 
ή Διευθύνσεις πρέπει νά πληροί τους όρους τοϋ ανωτέρω αριθμού 402 και επί πλέον 
νά έχη εθνικότητα διάφορον τών δύο άλλων. Είς περίπτωσιν ασυμφωνίας με
ταξύ τών δύο διαιτητών εν τη εκλογή τρίτου, έκαστος τούτων προτείνει τρίτον 
διαιτητήν, ουδέν συμφέρον έχοντα είς τήν διαφοράν. Ό Γενικός Γραμματεύς 
της Ε ν ώ σ ε ω ς προβαίνει τότε είς κλήρωσιν διά τήν άνάδειξιν τοϋ ενός έκ τών δύο 
προταθέντων ώ ς τρίτου διαιτητού. 

407.—(8) Τά διαφωνούντα μέρη δύνανται νά συνεννοούνται προς λύσιν της 
διαφοράς των ύφ* ενός μόνον διαιτητού, οριζομένου κοινή συμφωνία. 'Επίσης 
δύνανται νά όρίζωσιν, έκαστον, ένα διαιτητήν και νά ζητώσι άπό τον Γενικόν 
Γραμματέα της 'Ενώσεως, δ π ω ς έκ τών δύο έκλέξη ένα διά κληρώσεως. 

408.—(9) Ό διαιτητής ή οί διαιτηταϊ άποφασίζουσιν ελευθέρως επί της ακο
λουθητέας διαδικασίας. 

409.—(10) Ή άπόφασις τοϋ μοναδικού διαιτητού είναι τελεσίδικος και δεσμεύει 
τους διαδίκους. *Εάν ή διαιτησία ανατίθεται ε!ς περισσοτέρους διαιτητάς, ή διά 
πλειοψηφίας τών διαιτητών λαμβανομένη άπόφασις είναι τελεσίδικος καΐ δεσμεύει 
τά Μέρη. 

410.—(Ι Ι) "Εκαστον μέρος βαρύνεται με τάς δαπανάς, τάς οποίας το ίδιον προ
ε κάλεσε ν έν τη προπαρασκευή της διαιτησίας. Αϊ υπόλοιποι δαπάναι της διαι
τησίας κατανέμονται έξ ίσου μεταξύ τών διαδίκων. 

411.—(12) Ή "Ενωσις παρέχει πάσας τάς σχετικάς προς τήν διαφοράν πληρο
φορίας ω ν ό διαιτητής ή οί διαιτηταϊ θά ήδύναντο νά έχωσιν ανάγκην. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
Γενικός Κανονισμός προσηρτημένος είς τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Γενικαί διατάξεις άφορώσαι τάς Διασκέψεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Πρόσκλησις και αποδοχή είς τάς Διασκέψεις Πληρεξουσίων, έν περιπτώσει 

συμμετοχής προσκαλοΰσης Κυβερνήσεως. 
500 (Ι) Ή καλούσα Κυβέρνησις. έν συμφωνία μετά του Διοικητικού Συμβου

λίου, ορίζει τήν όριστικήν ήμερομηνίαν και τόν ακριβή τόπον τής Διασκέψεως 
501.—(2) (Ι) Έν έτος πρό τής ημερομηνίας ταύτης, ή καλούσα Κυβέρνησις 

αποστέλλει πρόσκλησιν είς τήν Κυβέρνησιν έκαστης χώρας Μέλους τής 'Ενώσεως 
καί είς έκαστον συνεργαζόμενον Μέλος τής 'Ενώσεως. 

502.—(2) ΑΙ προσκλήσεις αύται δύνανται νά άπευθύνωνται είτε άπ* ευθείας, 
είτε μέσω τοΰ Γενικού Γραμματέως, είτε μέσω άλλης Κυβερνήσεως. 

503.—(3) Ό Γενικός Γραμματεύς απευθύνει πρόσκλησιν είς τά Ηνωμένα "Εθνη 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 28 τής Συμβάσεως. 

504.—(4) Ή καλούσα Κυβέρνησις, έν συμφωνία μετά τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου ή τη προτάσει τούτου, δύναται νά καλέση τάς Ειδικευμένος 'Οργανώσεις 
αΐτινες ευρίσκονται είς σχέσεις μετά τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών και 
αΤτινες αποδέχονται έπ' άμοιβαιότητι τήν αντιπρόσωπευσιν τής 'Ενώσεως είς 
τάς συνελεύσεις αυτών, δπως άποστείλωσι παρατηρητάς ίνα μετάσχωσι τών 
διασκέψεων μετά συμβουλευτικής ψήφου. 

505.—(5) ΑΙ απαντήσεις τών Μελών και συνεργαζομένων Μελών πρέπει νά 
περιέρχωνται εις τήν καλούσαν Κυβέρνησιν £να μήνα, το βραδύτερον, πρό τής 
ενάρξεως τής Διασκέψεως. Αύται δέον νά περιέχωσι κατά το δυνατόν, πάσας 
τάς πληροφορίας τάς σχετικάς μέ τήν σύνθεσιν τής αντιπροσωπείας. 

506.—(6) Πδς μόνιμος οργανισμός τής "Ενώσεως έχει τό δικαίωμα δπως άντι
προσωπευθή είς τήν Διάσκεψιν ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα οσάκις αΰτη συζητή 
υποθέσεις αναγόμενος εις τήν αρμοδιότητα του. 'Εν ανάγκη ή Διάσκεψις δύναται 
νά καλέση καί όργανισμόν δστις δέν Εκρινεν άναγκαΐον νά αντιπρόσωπε υ θή είς 
αυτήν. 

507.—(7) Γίνονται δεκτοί εις τάς Διασκέψεις Πληρεξουσίων: 
(α) At άντιπροσωπεΐαι, ώς αύται ορίζονται έν τω αριθμώ 307 τοΰ Παραρτή

ματος 3 τής Συμβάσεως. 
508.—{β) ΟΙ παρατηρηταΐ τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 
509.—(γ) ΟΙ παρατηρηταί τών ειδικευμένων οργανώσεων, συμφώνως προς 

τόν αριθμόν 504. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2. 

Πρόσκλησις καί αποδοχή εις τάς Διοικητικός Διασκέψεις έν περιπτώσει συμμετοχής 
προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

510.—(Ι) (Ι) ΑΙ διατάξεις τών αριθμών 500 εως 505 εφαρμόζονται είς τάς Διοι
κητικός Διασκέψεις. 

(2) Έν τούτοις, είς δ,τι άφορ$ τάς έκτακτους Διοικητικός Διασκέψεις και τάς 
εϊδικάς διασκέψεις ή προθεσμία διό τήν άποστολήν τών προσκλήσεων δύναται 
νά περιορισθή είς £ξ μήνας. 

512.—(3) Τό Μέλη καί συνεργαζόμενα Μέλη τής Ενώσεως δύνανται νό άνα
κοινώσι τήν πρόσκλησιν, ήτις άπηυθύνθη εϊς αυτά, είς τός ΰπ* αυτών ανεγνωρι
σμένος Ιδιωτικός επιχειρήσεις. 
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k 513.—(2) (Ι) Ή καλούσα Κυβέρνησις, έν συμφωνία μετά τοΟ Διοικητικού" Συμ
βουλίου ή τη προτάσει τούτου, δύναται νά άπευθύνη άνακοίνωσιν είς τάς διεθνείς 
οργανώσεις, αΐτινες ενδιαφέρονται δπως άποστέλλωσι παρατηρητάς Τ να μετά
σχωσι των εργασιών της Διασκέψεως ύττό συμβουλευτική ν Ιδιότητα. 

4 514.—(2) Αϊ ενδιαφερόμενοι διεθνείς οργανώσεις άπευθύνουσιν είς τήν καλούσαν 
Κυβέρνησιν αΐτησιν συμμετοχής εντός προθεσμίας δύο μηνών αρχομένης άττό 
τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως. 

515.—(3) Ή καλούσα Κυβέρνησις συγκεντρώνει τάς αίτήσεις ή δέ άττόφασις 
περί αποδοχής τής αιτήσεως λαμβάνεται ύπό αυτής ταύτης τής Διασκέψεως. 

516.—(3) (Ι) Γίνονται δεκτοί είς τάς Διοικητικός Διασκέψεις : 
(α) Αί άντιπροσωπεϊαι, ώς αύται ορίζονται έν τω αριθμώ 307 τοϋ Παραρτήματος 3 

τής Συμβάσεως. 
517—.(β) Οί παρατηρηταί των Ηνωμένων 'Εθνών. 
518.—(}·) Οί παρατηρηταί τών ειδικευμένων οργανώσεων συμφώνως προς 

τον αριθμόν 504. 
519.—(ό) Οί παρατηρηταί τών διεθνών οργανώσεων τών γινομένων δεκτών 

συμφώνως προς τάς διάταξες τών αριθμών 513 έως 515. 
520.—(ε) Οί αντιπρόσωποι τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

τών δεόντως εξουσιοδοτημένων υπό τής Χώρας Μέλους έξ ής εξαρτώνται. 
521.—(στ) Οί μόνιμοι οργανισμοί τής 'Ενώσεως ύπό τους έν αριθμώ 506 προ

βλεπόμενους δρους. 
ρ. 522.—(2) Έπί πλέον, γίνονται δεκτοί είς τάς Είδικάς Διασκέψεις περιοχικοΰ 

χαρακτήρος οί παρατηρηταί τών Μελών και συνεργαζομένων Μελών ατινα δεν 
άνήκουσιν είς τήν ένδιαφερομένην περιοχή ν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3. 
Φ-

Είδικαί διατάξεις διά τάς Διασκέψεις αϊτινες συνέρχονται άνευ συμμετοχής 
προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

523. 'Οσάκις πρόκειται νάσυνέλθη διάσκεψις άνευ τής συμμετοχής προσκαλούσης 
Κυβερνήσεως, εφαρμόζονται αί διατάξεις τών Κεφαλαίων Ι και 2. Ό Γενικός 
Γραμματεύς κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής 
'Ομοσπονδίας, λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν σύγκλησιν και όργάνωσιν 
τής Διασκέψεως εις τήν έδραν τής 'Ενώσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4. 
Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων είς τάς Διασκέψεις. 

524.—(Ι) Ευθύς μετά τήν άποστολήν τών προσκλήσεων ό Γενικός Γραμματεύς 
παρακαλεί τά Μέλη και συνεργαζόμενα Μέλη δπως τω άποστείλωσι εντός προ
θεσμίας τεσσάρων μηνών τάς προτάσεις των τάς σχετικάς με τάς εργασίας τής 
Διασκέψεως. 

525.—(2) Πάσα υποβαλλομένη πρότασις ής ή αποδοχή συνεπάγεται τήν άνα
θεώρησιν τοϋ κειμένου τής Συμβάσεως ή τών Κανονισμών, δέον νά περιέχη παρα
πομπάς επιτρέπουσας τήν ευχερή άνεύρεσιν, κατ* αριθμόν κεφαλαίου, άρθρου 

♦ ή παραγράφου, τών μερών τοΰ κειμένου ατινα χρήζουσι τής αναθεωρήσεως ταύτης. 
Ή αΐτιολογία τής προτάσεως δέον νά έμφαίνηται είς έκάστην περίπτωσιν δσον 
εΤναι δυνατόν συνοπτικώς. 

526.—(3) "Ο Γενικός Γραμματεύς συγκεντρώνει καί συντονίζει τάς ληφθείσας 
9 προτάσεις τών Διευθύνσεων καΐ τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών καί 

άνακοινοΐ αΰτάς τρεις τουλάχιστον μήνας πρό τής ενάρξεως τής Διασκέψεως 
είς πάντα τά Μέλη καί συνεργαζόμενα Μέλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5. 
Διαπιστευτήρια είς τάς Διασκέψεις. 

527.—(Ι) (Ι) Ή ύττό Μέλους τής "Ενώσεως αποστελλόμενη αντιπροσωπεία 
διά νά μετάσχη Διασκέψεως, δέον νά είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη διά νά άσκηση 
τό δικαίωμα ψήφου αυτής καΐ νά είναι έφωδιασμένη διά των απαραιτήτων πληρε
ξουσίων έγγραφων ίνα ύπογράψη τάς Τελικάς Πράξεις. 

528.—(2) Ή υπό συνεργαζομένου Μέλους αποστελλόμενη είς Διάσκεψιν αντι
προσωπεία, δέον δπως τυγχάνη εξουσιοδοτημένη δεόντως, ίνα μετάσχη τών 
εργασιών, συμφώνως τω αριθμώ 16. 

529.—(2) Διά τάς Διασκέψεις πληρεξουσίων. 
(Ι) (α) Αί άντιπροσωπεΐαι διαπιστεύονται διά πράξεων υπογεγραμμένων ύπό 

τοϋ 'Αρχηγού του Κράτους ή υπό του Πρωθυπουργού ή ύπό τοΰ 'Υπουργού τών 
"Εξωτερικών. 

530.—(β) Δύνανται εν τούτοις, νά διαπιστεύωνται προσωρινώς ύπό τοΰ αρ
χηγού τής παρά τη Κυβερνήσει της Χώρας ένθα συνέρχεται ή Διάσκεψις διπλω
ματικής αποστολής. 

531.—(γ) Πάσα αντιπροσωπεία εκπροσωπούσα "Εδαφος ύπό έντολήν, έπ' 
ονόματι τοΰ οποίου έχουσι προσχωρήσει τά "Ηνωμένα "Έθνη εϊς τήν Σύμβασιν, 
συμφώνως τω άρθρω 20, δέον νά εϊναι εξουσιοδοτημένη ύπό τοΰ Γενικού Γραμ
ματέως τών "Ηνωμένων 'Εθνών. 

532.—(2) Διά νά ύπογράψωσι τάς Τελικάς Πράξεις, ο'ι αντιπρόσωποι δέον νά 
είναι έφωδιασμένοι διά πληρεξουσίων υπογεγραμμένων ύπό τών εν αριθμώ 529 
καθοριζομένων 'Αρχών. Τά πληρεξούσια άτινα αποστέλλονται διά τηλεγραφή
ματος δέν είναι δεκτά. 

533.—(3) Διά τάς Διοικητικός Διασκέψεις : 
(Ι) 'Εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τών αριθμών 529 έως 532. 
534.—(2) 'Ανεξαρτήτως τών έν αριθμώ 529 μνημονευομένων 'Αρχών, ό αρμό

διος "Υπουργός έπί τών συζητηθησομένων ύπό τής Διασκέψεως θεμάτων, δύναται 
νά διαπιστευθή μίαν άντιπροσωπείαν καΐ νά τήν έφοδιάση διά πληρεξουσίων έξου
σιοδοτών αυτήν νά μετάσχη τών εργασιών και νά ύπογράψη τάς τελικάς Πράξεις. 

535.^(4) Είδική 'Επιτροπή επιφορτίζεται νά έλέγξη τά διαπιστευτήρια εκάστης 
αντιπροσωπείας. Αύτη διατυπώνει τά συμπεράσματα της εντός της καθοριζομένης 
ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως προθεσμίας. 

536.(5) (Ι) Ή αντιπροσωπεία Μέλους τής "Ενώσεως άσκεϊ το δικαίωμα ψήφου 
άφ" ής στιγμής άρχίση αύτη νά μετέχη τών εργασιών τής Διασκέψεως. 

537.—(2) Έν τούτοις αντιπροσωπεία τις δέν έχει πλέον δικαίωμα ψήφου, άφ' 
ής στιγμής ή Γενική Συνέλευσις κρίνη δτι τά διαπιστευτήρια αυτής δέν είναι έν 
τάξει καΐ έφ* δσον ή θέσις αυτής δέν ήθελε τακτοποιηθή. 

538.—(6) Κατά γενικόν κανόνα αί Χώραι Μέλη δέον νά προσπαθώσι νά άπο
στέλλωσιν είς τάς διασκέψεις τής "Ενώσεως Ίδικάς των αντιπροσωπείας. Έν 
τούτοις έάν δι* εξαιρετικούς λόγους, Μέλος τι δέν δύναται νά άποστείλη Ιδικήν 
του άντιπροσωπείαν, δύναται νά διαπιστευθή άντιπροσωπείαν έτερου Μέλους 
τής 'Ενώσεως καΐ νά δώση είς αυτήν τήν πληρεξουσιότητα νά ενεργή και νά υπο
γραφή έπ* όνόματί της. 

539.—(7) 'Αντιπροσωπεία δεόντως διαπεπιστευμένη δύναται νά δώση έντολήν 
είς δλλην άντιπροσωπείαν δεόντως διαπεπιστευμένην νά άσκηση τό δικαίωμα 
ψήφου δι' αυτήν, κατά μίαν ή περισσότερος συνεδριάσεις εϊς τάς οποίας δέν είναι 
είς αυτήν δυνατόν νά παραοτή. Έν τη περιπτώσει ταύτη, οφείλει νά πληροφόρηση 
περί τούτου τόν Πρόεδρο ν τής Διασκέψεως. 

540.—(8) Καθ" άπάσας τάς προβλεπόμενος είς τους αριθμούς 538 έως 539 περι
πτώσεις, μία αντιπροσωπεία δέν δύναται νά διαθέτη κατ' έξουσίοδότησιν. περισσό· 
τέρας τής μιας ψήφου. 
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t ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6, 
Διαδικασία διά τήν σύγκλησιν Έκτακτων Διοικητικών Διασκέψεων, 

τη αιτήσει Μέλους της 'Ενώσεως ή\ τη προτάσει τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

541.—(Ι) Τά Μέλη της "Ενώσεως ατινα έπιθυμοϋσι τήν σύγκλησιν έκτακτου Διοι
κητικής Διασκέψεως, πληροφοροΰσι περί τούτου τον Γενικόν Γραμματέα, καθορί
ζοντα τήν ήμερησίαν διάταξιν, τον τόπον καί τήν ήμερομηνίαν ην προτείνουσι διά 
τήν σύγκλησιν. 

542.—(2) Ό Γενικός Γραμματεύς, έπι τη λήψει είκοσι ταυτοσήμων αΐτήσεων, δια
βιβάζει τήν άνακοίνωσιν τηλεγραφικώς προς δλα τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα 
Μέλη, παρακαλών τά Μέλη νά δηλώσωσι εις αυτόν, εντός προθεσμίας εξ εβδομάδων, 
εάν άποδέχωνται ή δχι τήν διατυπωθεΐσαν πρότασιν. 

543.—(3) "Εάν ή πλειοψηφία των Μελών άποφανθή υπέρ τοϋ συνόλου της προτά
σεως, εάν δηλαδή άποδεχθη τόσον τήν ήμερησίαν διάταξιν, δσον και τήν προτεινο
μένην χρονολογίαν και τόπον συνόδου, ό Γενικός Γραμματεύς πληροφορεί περί 
τούτου πάντα τά Μέλη και συνεργαζόμενα Μέλη της 'Ενώσεως, διά τηλεγραφικής 
εγκυκλίου. 

544.—(4) (Ι) 'Εάν ή γενομένη αποδεκτή πρότασις προβλέπει τήν σύγκλησιν τής 
Διασκέψεως είς άλλο μέρος καί ουχί είς τήν εδραν τής 'Ενώσεως, ό Γενικός Γραμμα
τεύς ερωτά τήν Κυβέρνησιν τής ενδιαφερόμενης Χώρας αν δέχεται νά γίνη προσκα
λούσα Κυβέρνησις. 

545.—(2) 'Εν καταφατική περιπτώσει ό Γενικός Γραμματεύς άπό συμφώνου μετά 
* της Κυβερνήσεως, λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν σύγκλησιν τής Διασκέψεως. 

546.—(3) *Εν άποφατική περιπτώσει, ό Γενικός Γραμματεύς καλεί τά Μέλη τά 
όποια έζήτησαν τήν σύγκλησιν τής Διασκέψεως νά διατυπώσουν νέας προτάσεις 
όσον άφορα τον τόπον τής συνόδου. 

547.—(5) "Οταν ή γενομένη δεκτή πρότασις άφορα τήν σύγκλησιν τής Διασκέ
ψεως είς τήν έδραν τής 'Ενώσεως, εφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου 3. 

548.—(6) (Ι) 'Εάν δεν έγκριθή ΰπό τής πλειοψηφίας τών Μελών το σύνολον τής 
προτάσεως (ημερησία διάταξις, τόπος και χρονολογία) ό Γενικός Γραμματεύς 
κοινοποιεί τάς ληφθείσας απαντήσεις είς τά Μέλη και τά συνεργαζόμενα Μέλη τής 
"Ενώσεως, καλών τά Μέλη νά αποφανθούν κατά τρόπον όριστικόν έπι τοϋ ή τών 
άμφισβητηθέντων σημείων. 

549.—(2) Τά σημεία ταύτα θεωρούνται ως γενόμενα αποδεκτά, δταν εγκριθούν 
άπό τήν πλειοψηφίαν τών Μελών. 

550.—(7) Ή ανωτέρω αναφερομένη διαδικασία εφαρμόζεται επίσης δταν ή πρό
τασις περί συγκλήσεως έκτακτου Διοικητικής Διασκέψεως γίνεται ΰπό τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7 
Διαδικασία διά τήν σύγκλησιν Ειδικών Διοικητικών Διασκέψεων 

τη αιτήσει Μελών τής 'Ενώσεως ή τη προτάσει του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

551.—(Ι) Αί διατάξεις του Κεφαλαίου 6 εφαρμόζονται έξ. ολοκλήρου εϊς τάς 
Παγκοσμίους ΕΊδικάς Διασκέψεις. 

552.—(2) 'Εν περιπτώσει Ειδικών Περιοχικών Διασκέψεων, ή έν τω Κεφαλαίω 6 
» προβλεπομένη διαδικασία εφαρμόζεται μόνον είς τά Μέλη τής ενδιαφερόμενης 

περιοχής. "Εάν ή συγκλησις πρόκειται νά γίνη τη πρωτοβουλία Μελών τής πε
ριοχής, είναι άρκετόν νά λάβη δ Γραμματεύς ταυτόσημους αΐτήσεις προερχόμενος 
άπό τό τέταρτον τών Μελών τής περιοχής ταύτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8. 
Κοιναι διατάξεις δι* δλας τάς Διασκέψεις. Αλλαγή τής χρονολογίας 

καΐ του τόττου Διασκέψεως. 
553.—(Ι) ΑΙ διατάξεις των Κεφαλαίων 6 καΐ 7 εφαρμόζονται κατ* άναλογίαν, δταν 

πρόκειται περί αλλαγής τής χρονολογίας και τοϋ τόπου τής συνόδου Διασκέψεως, 
ή μόνον τοΰ ενός έκ των δυο, αιτουμένης υπό Μελών τής 'Ενώσεως ή προτεινομένης 
Οπό τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου. 

Έν τούτοις τοιαΰται άλλαγαι δεν δύνανται νά πραγματοποιώνται είμή μόνον έάν 
ή πλειοψηφία τών ενδιαφερομένων Μελών άποφανθή υπέρ αυτών. 

554.—(2) Παν μέλος ή συνεργαζόμενον Μέλος το όποιον προτείνει αλλαγή ν τής 
χρονολογίας ή τοΰ τόπου Διασκέψεως * υποχρεούται νά έπιτύχη τήν ύποστήριξιν 
τοΟ απαιτουμένου άριθμοϋ άλλων Μελών ή συνεργαζομένων Μελών. 

555.—(3) Περιπτώσεως τυχούσης, ό Γενικός Γραμματεύς, αναφέρει εις τάς έν 
αριθμώ 542 προβλεπόμενος γνωστοποιήσεις τάς πιθανός οικονομικός συνεπείας 
τάς προκύπτουσας έκ τής αλλαγής τοΰ τόπου ή έκ τής αλλαγής τής χρονολογίας, 
δπως έπί παραδείγματι δταν έχουσι γίνει δαπάναι διά τήν προπαρασκευήν συγκλή
σεως τής Διασκέψεως εις τόν αρχικώς προβλεφθέντα τόπον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9. 
Εσωτερικός Κανονισμός τών Διασκέψεων. 

"Αρθρον Ι. 
Σειρά τών θέσεων. 

556. Κατά τάς συνεδριάσεις τής Διασκέψεως, αί άντιπροσωπεΐαι τάσσονται 
κατά τήν εις γαλλικήν γλώσσαν άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών άντιπρο
σωπευομένων χωρών. 

"Αρθρον 2. 
Κήρυξις ενάρξεως τής Διασκέψεως. 

557.—(Ι) (Ι) Τής εναρκτήριου συνεδριάσεως τής Διασκέψεως προηγείται συνέ
λευσις τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών κατά τήν οποίαν προπαρασκευάζεται 
ή ημερησία διάταξις τής πρώτης συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως. 

558.—(2) Ό πρόεδρος τής Συνελεύσεως τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών 
ορίζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αριθμών 559 και 560. 

559.—(2) (Ι) Ή εναρξις τής Διασκέψεως κηρύσσεται υπό προσωπικότητος ορι
ζόμενης υπό τής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

560.—(2) Έάν δέν ύπάρχη προσκαλούσα Κυβέρνησις, ή έναρξις κηρύσσεται 
ύπό τοϋ πρεσβυτέρου καθ' ήλικίαν αρχηγού αντιπροσωπείας. 

561.—(3) (3) Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τής Γενικής Συνελεύσεως γίνεται ή 
εκλογή τοΰ Προέδρου ό όποιος, γενικώς, είναι προσωπικότης οριζόμενη ύπό τής 
προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

(2) Έάν δέν ύπάρχη προσκαλούσα Κυβέρνησις, ό Πρόεδρος εκλέγεται βάσει 
προτάσεως τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών, διατυπουμένης κατά τήν έν αριθμώ 
557 προβλεπομένη ν συνέλευσιν. 

563.—(4) Ή πρώτη Γενική Συνέλευσις προβαίνει ομοίως : 
(α) Είς τήν έκλογήν τών αντιπροέδρων τής Διασκέψεως. 

(β) Είς τήν σύστασιν τών Επιτροπών τής Διασκέψεως και είς τήν έκλογήν τών 
αντιστοίχων Προέδρων καί 'Αντιπροέδρων. 

565.—(γ) ΕΙς τήν συγκρότησίν της Γραμματείας τής Διασκέψεως ήτις συντίθεται 
έκ προσωτϊΐκοΟ τής Γενικής Γραμματείας τής 'Ενώσεως καί περιπτώσεως τυχούσης 
έκ Προσωπικού τής Διευθύνσεως τής προσκαλούσες Κυβερνήσεως. 
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"Αρθρον 3 
Προνομίάι του Προέδρου της Διασκέψεως. 

566.—(Ι) Πλην της ασκήσεως πασών τών λοιπών προνομιών αΐτινες εκχω
ρούνται είς τον Πρόεδρον διά τοϋ παρόντος Κανονισμού, ούτος κηρύσσει τήν εναρ
ξιν και τό πέρας εκάστης συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, διευθύνει τάς 
συζητήσεις, μεριμνά διά τήν έφαρμογήν τοΰ εσωτερικού κανονισμού, δίδει τον λόγον, 
θέτει τά ζητήματα είς ψηφοφορίαν και αναγιγνώσκει τάς γενομένας δεκτάς αποφά
σεις. 

567.—(2) "Εχει τήν γενικήν διεύθυνσιν τών εργασιών τής Διασκέψεως και μεριμνά 
διά τήν τήρησιν τής τάξεως κατά τήν διάρκειαν τών συνεδριάσεων τής γενικής 
Συνελεύσεως. 'Αποφασίζει έπι προβαλλομένων ζητημάτων κανονισμού και έχει 
ιδιαιτέρως, τό δικαίωμα νά προτείνη τήν άναβολήν ή τήν διακοπήν τής συζητήσεως, 
τήν διακοπήν ή τήν άναβολήν συνεδριάσεως τίνος. Δύναται επίσης ν* άποφασίζη 
τήν άναβολήν τής συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως ή ολομελείας, εάν κρίνη τούτο 
άναγκαΐον. 

568.—(3) Προστατεύει τό δικαίωμα δλων τών αντιπροσωπειών δπως έκφράζωσι 
ελευθέρως και πλήρως τήν γνώμην των έπι τοΰ συζητουμένου θέματος. 

569.—(4) Μεριμνά δπως αϊ συζητήσεις περιορίζωνται είς τό συζητούμενον θέμα 
καί δύναται νά διακόπτη πάντα ρήτορα δστις ήθελε παρεκκλίνει τοΰ συζητουμένου 
θέματος, ίνα υπόμνηση είς αυτόν δπως περιορισθή εις τό θέμα τούτο. 

"Αρθρον 4. 
Σύστασις τών 'Επιτροπών. 

570.—(Ι) Ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά συστήση έπιτροπάς προς μελέτην 
τών ζητημάτων ατινα άγονται προς συζήτησιν είς τήν Διάσκεψιν. Αί έπιτροπαΐ 
αύται δύνανται νά συνιστώσιν ύποεπιτροπάς. ΑΙ έπιτροπαί καί αί ΰποεπιτροπαι 
δύνανται ωσαύτως νά συνιστώσιν ομάδας εργασίας. 

571.—(2) Αϊ Έπιτροπαί και ύποεπιτροπαϊ συνιστώσιν ύποεπιτροπάς και ομάδας 
εργασίας, μόνον δταν είναι τούτο απολύτως άναγκαΐον. 

"Αρθρον 5. 
'Επιτροπή ελέγχου προϋπολογισμού. 

572. Κατά τήν εναρξιν εκάστης Διασκέψεως ή συνόδου, ή Γενική Συνέλευσις 
συνιστά μίαν Έπιτροπήν έλεγχου προϋπολογισμού, έπιφορτιζομένην νά παρακο
λουθή, τήν όργάνωσιν καί τά μέσα δράσεως άτινα τίθενται είς τήν διάθεσιν τών 
αντιπροσώπων νά έξετάζη καί νά έγκρίνη τους λογαριασμούς τών γενομένων 
καθ' δλην τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως ή συνόδου δαπανών. Ή 'Επιτροπή αϋτη 
περιλαμβάνει, ανεξαρτήτως τών Μελών τών αντιπροσωπειών, αΐτινες έπιθυμοΰσι 
νά μετάσχωσι αυτής άντιπρόσωπον τοΰ Γενικού Γραμματέως καί εν περιπτώσει 
συμμετοχής προσκαλούσης Κυβερνήσεως, άντιπρόσωπον ταύτης. 

573.—(2) Προ της εξαντλήσεως τοΰ εγκριθέντος ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Διασκέψεως ή Συνόδου, ή 'Επιτροπή 'Ελέγχου προϋπολογισμού, έν συνεργασία 
μετά του Γραμματέως τής Διασκέψεως ή Συνόδου, υποβάλλει ε'ις τήν Γενικήν Συνέ
λευσιν προσωρινήν κατάστασιν τών πραγματοποιηθεισών ήδη δαπανών. Ή Γενική 
Συνέλευσις λαμβάνει τούτο ύπ' δψιν προκειμένου νά άποφασίση έάν αί γενόμεναι 
πρόοδοι δικαιολογούν παράτασιν πέραν τής χρονολογίας καθ* ην θά έξαντληθή ό 
εγκεκριμένος Προϋπολογισμός. 

574.—(3) Κατά τό τέλος έκαστης Διασκέψεως ή Συνόδου, ή Επιτροπή ελέγχου 
προϋπολογισμού υποβάλλει είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν εκθεσιν έμφαίνουσαν, έν 
πάση δυνατή άκριβεία, τό ύπολογιζόμενον ποσόν τών δαπανών, αΐτινες θά πραγ
ματοποιηθώσι μέχρι της λήξεως τής Διασκέψεως ή Συνόδου. 

575.—(4) Ή εκθεσις αυτή μετά τήν ερευναν καί έγκρισίν της ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως, διαβιβάζεται μετά τών παρατηρήσεων της Γενικής Συνελεύσεως εϊς 
τόν Γενικόν Γραμματέα, ίνα τεθή υπ* δψιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν 
προσεχή έτησίαν σύνοδον αύτοΰ. 
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"Αρθρον 6. 
Σύνθεσις των Επιτροπών. 

576.—(Ι) Διασκέψεις Πληρεξουσίων: 
ΑΙ ΈπιτροπαΙ συγκροτούνται έκ των πληρεξουσίων των μελών καΐ συνεργαζο

μένων Μελών καΐ έκ τών εις τους αριθμούς 508 καΐ 509 αναφερομένων παρατηρη
τών οΤτινες έζήτησαν τούτο ή' ύπεδείχθησαν υπό τής Γενικής Συνελεύσεως. 

577.—(2) Διοικητικοί διασκέψεις : 
ΑΙ ΈπιτροπαΙ συγκροτούνται έκ τών πληρεξουσίων τών Μελών καΐ συνεργα

ζομένων Μελών και έκ τών εις τους αριθμούς 517 Εως 550 αναφερομένων παρατη
ρητών καΐ αντιπροσώπων, οΐτινες έζήτησαν τούτο ή ύπεδείχθησαν υπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 7. 
Είσηγηταί, Πρόεδροι καΐ 'Αντιπρόεδροι τών 'Υποεπιτροπών. 

578. Ό Πρόεδρος έκαστης 'Επιτροπής προτείνει είς τήν Έπιτροπήν του τόν διο
ρισμόν εισηγητών και τήν έκλόγήν τών Προέδρων, "Αντιπροέδρων και Εισηγητών 
υποεπιτροπών τάς οποίας αύτη συνιστά. 

"Αρθρον 8. 
Σύγκλησις τών συνεδριάσεων. 

579. ΑΊ συνεδριάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως τών "Επιτροπών, ύποεπιπτροπών 
και ομάδων εργασίας, αναγγέλλονται αρκούντως προηγουμένως είς τήν εδραν τής 
Διασκέψεως. 

"Αρθρον 9. 
Προτάσεις υποβαλλόμενοι πρό τής ενάρξεως τής Διασκέψεως. 

580. Αί υποβαλλόμενοι προ τής ενάρξεως τής Διασκέψεως προτάσεις κατανέ
μονται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως μεταξύ τών αρμοδίων 'Επιτροπών τών συνι
στώμενων συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος Κανονισμού. 
"Εν τούτοις, ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά συζήτηση άπ* ευθείας οιανδήποτε 
πρότασιν. 

"Αρθρον 10. 
Προτάσεις ή τροπολογίαι υποβαλλόμενοι κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως. 

581. ΑΙ προτάσεις ή αϊ τροπολογίαι αί υποβαλλόμενοι ματά τήν έναρξιν τής Δια
σκέψεως θά έπιδίδωνται είς τόν Πρόεδρον τής διασκέψεως ή είς τόν Πρόεδρον τής 
αρμοδίας 'Επιτροπής κατά τήν περίπτωσιν, ή είς τήν γραμματείαν τής Διασκέψεως 
προς δημοσίευσιν και διανομήν ως υπηρεσιακού στοιχείου τής Διασκέψεως. 

582.—(2) Ουδεμία πρότασις ή τροπολογία δύναται νά ύποβληθή γραπτώς, έάν 
δέν υπογράφεται υπό τοΰ αρχηγού τής ενδιαφερόμενης αντιπροσωπείας ή τοΰ 
αναπληρωτού του. 

583.—(3) "Ο Πρόεδρος Διασκέψεως ή 'Επιτροπής δύναται νά ύποβάλη οποτε
δήποτε προτάσεις προοριζόμενος νά έπιταχύνωσι τόν ρυθμόν τών συζητήσεων. 

584.—(4) Πδσα πρότασις ή τροπολογία δέον νά περιλαμβάνη κατά τρόπον 
συγκεκριμένον καΐ σαφή τό προς έξέτασιν θέμα. 

585.—(5) (Ι) Ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως ή ό Πρόεδρος τής αρμοδίας 'Επι
τροπής αποφασίζει είς έκάστην περίπτωσιν, έάν υποβαλλομένη, κατά τήν διάρκειαν 
τής συνεδριάσεως πρότασις ή τροπολογία δύναται νά άποτελέση άντικείμενον 
προφορικής ανακοινώσεως f| θν πρέπει νά κατατεθή γραπτώς προς δημοσίευσιν 
καΐ οιανομήν κατά τους έν αριθμώ 581 προβλεπόμενους δρους. 

586.—(2) Τό κείμενον πάσης σημαντικής προτάσεως, έν γένει, ήτις πρόκειται 
νά άποτελέση άντικείμενον ψηφοφορίας τής Γενικής Συνελεύσεως, δέον να διανέ
μηται είς τάς γλώσσας εργασίας τής Διασκέψεως αρκούντως εγκαίρως ώστε νά 
έϊναι δυνατή ή μελέτη αύτοϋ πρό τής συζητήσεως. 
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587.—(3) "Εξ άλλου, ό Πρόεδρος της Διασκέψεως, δστις λαμβάνει τάς έν αριθμώ 
581 αναφερόμενος προτάσεις ή τροπολογίας, οφείλει νά κατευθύνη αΰτάς κατά 
τήν περίπτωσιν προς τάς αρμοδίας Έπιτροπάς ή' προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν. 

588.—(6) Πάν πρόσωπον έξουσιοδοτημένον δύναται ν* ανάγνωση ή νά ζήτηση 
δπως άναγνωσθή έν ολομέλεια πάσα πρότασις ή τροπολογία υποβληθείσα υπ* 
αύτοΟ κατά την διάρκειαν της διασκέψεως και δύναται νά έκθεση τους λόγους 
υποβολής τούτων. 

"Αρθρον 11. 
Προϋποθέσεις απαιτούμενοι διά τήν έξέτασιν και τήν ψήφισιν προτάσεως 

ή τροπολογίας. 
589.—(Ι) Ουδεμία πρότασις ή τροπολογία υποβληθείσα προ τής ενάρξεως της 

Διασκέψεως ή υποβαλλομένη υπό τίνος αντιπροσωπείας κατά τήν διάρκειαν τής 
Διασκέψεως, δύναται νά τεθή ύπό συζήτησιν έάν, κατά τήν στιγμήν τής εξετάσεως 
της, δεν ύποστηριχθή ύπό μιας τουλάχιστον ετέρας αντιπροσωπείας. 

590.—(2) Πάσα πρότασις ή τροπολογία δεόντως ύποστηριχθεΐσα δέον νά τίθεται, 
κατόπιν συζητήσεως, εϊς ψηφοφορίαν. 

"Αρθρον 12. 
Προτάσεις των οποίων ή έξέτασις παρελείφθη ή άνεβλήθη. 

591. Όσάκις πρότασις ή τροπολογία παραλείπεται ή οσάκις αναβάλλεται ή 
έξέτασίς της, ή αντιπροσωπεία, ύπό τήν αιγίδα τής οποίας υπεβλήθη, οφείλει 
νά παρακολουθή, ίνα μή ή πρότασις ή ή τροπολογία αϋτη διαφυγή τήν έξέτασιν. 

"Αρθρον 13. 
Διεξαγωγή τών συζητήσεων έν τη Γενική Συνελεύσει. 

592.—(Ι) 'Απαρτία : 
Διά νά διεξαχθή εγκύρως ψηφοφορία κατά τήν διάρκειαν συνεδριάσεως τής 

γενικής συνελεύσεως, απαιτείται δπως πλέον τοΰ ήμίσεος τών διαπεπιστευμένων 
παρά τη Διασκέψει και έχουσών δικαίωμα ψήφου αντιπροσωπειών παρίστανται 
ή άντιπροσωπεύωνται εϊς τήν συνεδρίασιν. 

593.—(2) Σειρά συζητήσεων : 
(Ι) Τά πρόσωπα τά όποια έπιθυμοϋσι νά λάβωσι τον λόγον, δεν δύνανται νά 

όμιλήσωσιν, έάν δέν λάβωσι τήν συγκατάθεσιν τοΰ προέδρου. Κατά γενικόν 
κανόνα άρχίζουσιν αναφερόντες ύπό ποίαν ιδιότητα όμιλοΰσι. 

594.—(2) Πάν πρόσωπον λαμβάνον τον λόγον οφείλει νά εκφράζεται βραδέως 
και σαφώς, νά χωρίζη καλώς τάς λέξεις και νά σταματά αναλόγως κατά περιδόους, 
ίνα έπιτρέπη είς πάντας νά έννοώσι καλώς τήν σκέψιν του. 

595.—(3) Προτάσεις έπι ζητημάτων εσωτερικού κανονισμού και ζητήματα 
εσωτερικού κανονισμού. 

(Ι) Κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων, αντιπροσωπεία τις δύναται νά ύποβάλη 
πάσαν πρότασιν έπι ζητήματος εσωτερικού κανονισμού ή νά έγείρη πάν ζήτημα 
εσωτερικού κανονισμού καθ* οιανδήποτε στιγμήν κρίνη κατάλληλον. 

Τά ζητήματα ταύτα επιλύονται αμέσως δι* αποφάσεως τοΰ Προέδρου, συμφώνως 
προς τον παρόντα Κανονισμόν. 

Πάσα αντιπροσωπεία δύναται νά προσφυγή κατά τής αποφάσεως τοΰ Προέδρου, 
αϋτη όμως παραμένει Ισχυρά έφ' δσον δέν άκυροΰται ύπό τής πλειοψηφίας τών 
παρουσών ψηφιζουσών αντιπροσωπειών. 

596.—(2) Ή αντιπροσωπεία, ήτις υποβάλλει πρότασιν επί ζητήματος εσωτερικού 
κανονισμού δέν δύναται, έν τη παρεμβάσει της, νά θίξη έν τη ουσία του, το συζη-
τούμενον θέμα. 

597.—(4) Σειρά προτεραιότητος τών προτάσεων έπι ζητημάτων εσωτερικού 
κανονισμού : 

*Η τηρητέα σειρά προτεραιότητος έπι τών προτάσεων έπ! ζητημάτων εσωτερικού 
κανονισμού, περί ών οί αριθμοί 595 καΐ 596 είναι ή ακόλουθος: 
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(α) Πβν ζήτημα σχετικόν μέ τήν έφαρμογήν τοΟ παρόντος Κανονισμού 
598.—(β) 'Αναβολή τής συνεδριάσεως. 
599.—(γ) Διακοπή τής συνεδριάσεως. 
600.—(δ) 'Αναβολή τής συζητήσεως έπί τόΟ συζητουμένου θέματος. 
601 —(ρ) Περαίωσις τής συζητήσεως έττΐ του συζητουμένου θέματος. 
602.—(στ) ΟΙαιδήποτε δλλαι προτάσεις επί ζητημάτων έσωτερικοΟ κανονισμού, 

αΐτινες θά ήδύναντο νά ΰποβληθώσι καΐ των οποίων ή σχετική προτεραιότης 
ορίζεται ύπό τόΟ Προέδρου. 

603.—(5) Πρότασις αναβολής ή διακοπής τής συνεδριάσεως : 
Κατά τήν συζήτησιν ενός θέματος αντιπροσωπεία τις δύναται νά προτείνη τήν 

άναβολήν ή τήν διακοπήν τής συνεδριάσεως έκθέτουσα τους λόγους επί των 
οποίων στηρίζει τήν πρότασίν της. 

'Εάν ή πρότασις αϋτη ύποστηριχθή, ό λόγος δίδεται είς δύο ρήτορας, έκ τών 
αποκρουόντων τήν διακοπήν, καΐ αποκλειστικώς έπί τοΟ θέματος τούτου, μετά 
ταϋτα δέ ή πρότασις τίθεται είς ψηφοφορίαν. 

604.—(6) Πρότασις αναβολής τής συζητήσεως : 
Κατά τήν συζήτησιν παντός θέματος, αντιπροσωπεία τις δύναται νά προτείνη 

τήν άναβολήν τής συζητήσεως επί ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Έν ή περιπτώσει 
μίαν τοιαύτην πρότασίν επακολούθηση συζήτησις, τρεις μόνον ρήτορες, έπί πλέον 
του ΰποβαλόντος τήν πρότασίν, δύνανται νά μετάσχωσιν αυτής, ό εις υπέρ τής 
προτάσεως και ol ούο κατ* αυτής. 

605. ~(7) Πρόταοις περαιώσεως τής συζητήσεως: 
'Ανά πάσαν στιγμήν αντιπροσωπεία τις δύναται νά προτείνη δπως ή συζήτησις 

έπί τοϋ συζητουμένου θέματος περαιωθή. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ό λόγος δίδεται 
είς δύο μόνον ρήτορας αντιτιθεμένους προς τήν περαίωσιν καί μετά ταΟτα ή πρότασις 
τίθεται είς ψηφοφορίαν. 

606. —(8) Περιορισμός τών παρεμβάσεων : 
(Ι) Ή γενική συνέλευσις δύναται ενδεχομένως νά περιορίζη τήν διάρκειαν και 

τον αριθμόν τών παρεμβάσεων μιας καί τής αυτής αντιπροσωπείας έπί ενός καθω
ρισμένου θέματος. 

607.—(2) Ούχ ήττον, έπί ζητημάτων διαδικασίας, ό πρόεδρος περιορίζει τήν 
διάρκειαν έκαστης παρεμβάσεως είς πέντε λεπτά κατ* άνώτατον δριον. 

608.—(3) 'Οσάκις ρήτωρ ύπερβή τό χρονικόν διάστημα δι' δ εδόθη είς αυτόν 
ό λόγος, ό πρόεδρος πληροφορεί περί τούτου τήν συνέλευσιν καί παρακαλεί τόν 
ρήτορα δπως εύαρεστηθή νά περαίωση τόν λόγον του συντόμως. 

609.—(9) Κλείσιμον του καταλόγου τών ρητόρων : 
(Ι) Κατά τήν διάρκειαν συζητήσεως τίνος, ό πρόεδρος δύναται νά προβή είς 

τήν έκφώνησιν τοΟ καταλόγου τών εγγεγραμμένων ρητόρων. Προσθέτει εις 
αυτόν τά ονόματα τών αντιπροσωπειών, αΐτινες εκδηλώνουν σχετικήν έπιθυμίαν 
καί τή συγκαταθέσει τής συνελεύσεως, δύναται νά κηρύξη τόν κατάλογον κεκλει
σμένο ν. 

Έν τούτοις 6 πρόεδρος δύναται, έάν κρίνη τοΟτο σκόπιμον, νά παραχώρηση 
κατ* έξαίρεσιν, τό δικαίωμα τής απαντήσεως είς πάντα έκφωνηθέντα λόγον, έστω 
καί μετά τό κλείσιμον τοΟ καταλόγου. 

610.—(2) Όταν ό κατάλογος τών ρητόρων έξαντληθή, ό πρόεδρος κηρύσσει 
τό πέρας τής συζητήσεως. 

611.—(10) Ζητήματα αρμοδιότητος: 
t a Αναφυόμενα ζητήματα Αρμοδιότητος δέον νά ρυθμίζωνται πρίν ή όιεςαχ«η 

ψηφοφορία έπί τής ουσίας τοΟ ύπό συζήτησιν θέματος. 
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612.—(II) Άνάκλησις και έκ νέου υποβολή προτάσεως: 
Ό ύποβαλών πρότασίν τίνα δύναται νά άποσύρτ) αυτήν πριν ή αίίτη τεθή είς ψηφο

φορίαν. Πάσα πρότασις ύποστασα τροπολογίαν ή ού, ήτις ούτω αποσύρεται, 
δύναται νά ύποβληθή έκ νέου ή νά άναληφθή είτε υπό τής αντιπροσωπείας ήτις 

^ προέτεινε τήν τροπολογίαν είτε ύπό πάσης άλλης αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 14. 
Δικαίωμα ψήφου. 

613.—(Ι) Είς πάσας τάς συνεδριάσεις τής Διασκέψεως, ή αντιπροσωπεία Μέλους 
τής "Ενώσεως, δεόντως διαπεπιστευμένη ύπ* αυτού Ινα μετάσχη των εργασιών 
τής Διασκέψεως, έχει δικαίωμα μιας ψήφου, συμφώνως τω άρθρω 2 τής Συμβάσεως. 

614.—(2) Ή αντιπροσωπεία Μέλους τής "Ενώσεως άσκεΐ το δικαίωμα ψήφου 
αυτής κατά τους δρους τους καθοριζόμενους εν τω Κεφαλαίου 5 τοΰ Γενικού Κα
νονισμού. 

"Αρθρον 15. 
ψηφοφορία. 

615.—(Ι) 'Ορισμός τής πλειοψηφίας: 
(Ι) Ή πλειοψηφία σχηματίζεται έκ τοΰ ήμίσεος πλέον μιας των παρουσών και 

ψηφιζουσών αντιπροσωπειών. 
616.—(2) Αί άποχα! δέν λαμβάνονται ύπ' δψιν κατά τον ύπολογισμόν τών ψήφων 

τών αναγκαιουσών διά τήν έπίτευξιν πλειοψηφίας. 
617.—(3) *Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ή πρότασις ή ή τροπολογία θεωρείται ώς 

^ απορριφθείσα. 
618.—(4) "Εντή εφαρμογή τοΰ παρόντος Κανονισμού, θεωρείται ώς «παρούσα 

και ψηφίζουσα αντιπροσωπεία» πάσα αντιπροσωπεία ήτις κηρύσσεται υπέρ η 
κατά προτάσεως τίνος. 

619.—(2) Μή συμμετοχή είς τήν ψηφοφορίαν : 
Αί άντιπροσωπεΐαι αϊτινες είναι παροϋσαι και δέν μετέχουσι μιας ώρισμένης 

ψηφοφορίας ή δηλοΰσι ρητώς δτι δέν θέλουσι νά μετάσχωσι αυτής, δέν θεωρούνται 
ώς άποΰσαι, προκειμένου νά έξακριβωθή ή ϋπαρξις απαρτίας έν τή έννοία τοΰ 
αριθμού 592 ούτε ώς άποσχοΰόαι, προκειμένης τής εφαρμογής τών διατάξεων 
τοΰ άριθμοΰ 621 τοΰ παρόντος άρθρου. 

620.—(3) Ειδική πλειοψηφία : 
Είς δ,τι άφορα τήν είσδοχήν Μελών τής 'Ενώσεως, ή απαιτουμένη πλειοψηφία 

ορίζεται ύπό τοΰ Ιου άρθρου τής Συμβάσεως. 
621.—(4) Άποχαι υπερβαίνουσαι τό πεντήκοντα τοις εκατόν: 
'Οσάκις ό αριθμός τών αποχών ύπερβαίνη τό ήμισυ τοΰ άριθμοΰ τών δοθεισών 

ψήφων (υπέρ, κατά, άποχαί), ή έξέτασις του ύπό συζήτησιν θέματος, παραπέμπεται 
εις μεταγενεστέραν συνεδρίασιν καθ* ήν αί άποχαι δέν υπολογίζονται πλέον. 

622.—(5) Διαδικασία ψηφοφορίας : 
(Ι) Πλην τής έν αριθμώ 625 προβλεπομένης περιπτώσεως, αί διαδικασίαι ψηφο

φορίας είναι αϊ ακόλουθοι : 
613.—(α) Δι* άνατάσεως τής χειρός, κατά γενικόν κανόνα. 

♦ (β) Δι* ονομαστικής κλήσεως έάν δέν εξάγεται σαφώς ή πλειοψηφία ψηφοφορίας 
γενομένης κατά τήν προηγουμενην διαδικασίαν ή έάν ζητήσωσι τούτο δύο τουλά
χιστον άντιπροσωπεΐαι. 

624.—(2) Ή δι* ονομαστικής κλήσεως ψηφοφορία γίνεται κατά τήν είς τήν γαλ
• λικήν γλώσσαν άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών αντιπρόσωπε υ ο μένων 

Μελών. 
625.—(6) Μυστική ψηφοφορία : 
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•Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία οσάκις ζητήσωσι τοΟτο πέντε τουλάχιστον έ κ 

τών παρουσών καΐ έχουσών δικαίωμα ψήφου αντιπροσωπειών. Έν τή περιπτώσει 
ταύτη ή γραμματεία λαμβάνει αμέσως τά άναγκαΐοΟντα μέτρα διά τήν έξασφάλισιν 
της μυστικότητας της ψηφοφορίας. 

626.—(7) Άπαγόρευσις διακοπής τής ψηφοφορίας : 
"Οταν ή ψηφοφορία εχη αρχίσει, ουδεμία αντιπροσωπεία δύναται νά διακόψη 

αυτήν, έκτος έάν πρόκειται περί ζητήματος εσωτερικού κανονισμού άφορώντος 
τόν τρόπον διεξαγωγής τής ψηφοφορίας. 

627.—(8) 'Επεξηγήσεις έπ! τής ψηφοφορίας: 
Ό Πρόεδρος δίδει τόν λόγον εις τάς αντιπροσωπείας αΐτινες έπιθυμούσι νά 

δικαιολογήσωσι τήν ψήφον των κατόπιν τής ψηφοφορίας. 
628.—(9) Ψηφοφορία επί προτάσεως τίνος κατά μέρη : 
(Ι) "Οταν ό ύποβαλων πρότασίν τίνα ζητήση τούτο ή δταν ή συνέλευσις κρίνη 

τούτο σκόπιμον, ή δταν δ Πρόεδρος κατόπιν συγκαταθέσεως τοΰ ύποβαλόντος 
τήν πρότασίν ζητήση τούτο, ή πρότασις αϋτη κατατέμνεται, τά δε διάφορα μέρη 
αυτής τίθενται είς ψηφοφορίαν κεχωρισμένως. Τά έκ τής προτάσεως ψηφιζόμενα 
μέρη, τίθενται ακολούθως είς ψηφοφορίαν έν τω συνόλω των. 

629.—(2) Έάν άπαντα τά μέρη προτάσεως τίνος καταψηφισθώσι, ή πρότασις 
θεωρείται και αυτή αύτη ώς απορριφθείσα. 

630.—(10) Σειρά ψηφοφορίας προτάσεων σχετικών προς εν καΐ το αυτό θέμα: 
(Ι) Έάν το αυτό θέμα άποτελή άντικείμενον πλειόνων προτάσεων, αύται τίθενται 

εϊς ψηφοφορίαν κατά τήν σειράν καθ' ην υπεβλήθησαν, έκτος έάν ή συνέλευσις 
άποφασίση άλλως. 

631.—(2) Μεθ* έκάστην ψηφοφορίαν, ή συνέλευσις αποφασίζει έάν ΰπάρχη 
περίπτωσις ή ου νά τεθή εϊς ψηφοφορίαν ή επομένη πρότασις. 

632.—(Ι Ι) Τροπολογίαι : 
(Ι) θεωρείται τροπολογία πάσα τροποποιητική πρότασις τείνουσα αποκλειστικώς 

είς τήν άπαλειφήν, προσθήκην ε'ις μέρος τής αρχικής προτάσεως ή άναθεώρησιν 
μέρους τής προτάσεως ταύτης. 

633.—(2) Πάσα τροπολογία έπι προτάσεως τίνος γινομένη αποδεκτή ύπό τής 
αντιπροσωπείας ήτις υπέβαλε τήν πρότασίν ταύτην ένσωματοΰται αμέσως είς το 
άρχικόν κείμενον τής προτάσεως. 

624.—(3) Ουδεμία τροποποιητική πρότασις θεωρείται ώς τροπολογία έάν ή 
συνέλευσις είναι τής γνώμης δτι εμφανίζεται ασυμβίβαστος προς τήν άρχικήν 
πρότασίν. 

635.—(12) Ψηφοφορία έπι τών τροπολογιών: 
(Ι) Έάν πρότασίς τις άποτελή άντικείμενον τροπολογίας διεξάγεται ψηφοφορία 

κατά πρώτον λόγον έπί τής τροπολογίας ταύτης. 
636.—(2) Έάν πρότασίς τις άποτελή άντικείμενον πλειόνων τροπολογιών, 

διεξάγεται ψηφοφορία κατά πρώτον λόγον έπί εκείνης έκ τών τροπολογιών ήτις 
αφίσταται περισσότερον τοΰ αρχικού κειμένου, κατόπιν διεξάγεται ψηφοφορία 
έπι εκείνης έκ τών άπομενουσών τροπολογιών, ήτις αφίσταται επίσης περισσότερον 
του αρχικού κειμένου καί ούτω καθ* εξής, μέχρις οΰ έξετασθώσιν άπασαι αϊ τροπο
λογίαι. 

637.—(3) Έάν μία ή πλείονες τροπολογίαι γίνωσι δεκταί, ή ούτω τροποποιού
μενη ττρότασις τίθεται ακολούθως καί αυτή αϋτη είς ψηφοφορίαν. 

638.—(4) Έάν ουδεμία τροπολογία γίνη δεκτή, ή ψηφοφορία διεξάγεται έπί τής 
αρχικής προτάσεως. 
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"Αρθρον 16. 
"Επίτροποι καΐ ύποεπιτροπαί. Διεξαγωγή των συζητήσεων 

και διαδικασία ψηφοφορίας. 
639.—(Ι) ΟΙ πρόεδροι των επιτροπών καί τών υποεπιτροπών 2χουσι καθή

κοντα ανάλογα, προς εκείνα ατινα αναγνωρίζονται ύπό του άρθρου 3 είς τον πρό
εδρον της συνελεύσεως. 

640.—(2) ΑΙ υπό του άρθρου 13 προβλεπόμενοι διατάξεις δια τήν διεξαγωγήν 
τών συζητήσεων εν τη γενική συνελεύσει, εφαρμόζονται και είς τάς συζητήσεις 
τών επιτροπών ή τών υποεπιτροπών, ττλήν τοΰ θέματος της απαρτίας. 

641.—(3) Αί ύπό του άρθρου 15 προβλεπόμενοι διατάξεις εφαρμόζονται και είς 
τάς έν ταΐς έπιτροπαΐς καί ύποεπιτροπαΐς διεξαγόμενος ψηφοφορίας, πλην της 
περιπτώσεως τοΰ άριθμοϋ 620. 

"Αρθρον 17. 
'Επιφυλάξεις. 

642.—(Ι) Κατά γενικόν κανόνα, αϊ άντιπροσωπεϊαι α'ίτινες δεν δύνανται νά πεί
σωσι τάς λοιπάς αντιπροσωπείας δπως συμμερισθώσι τήν αποψίν των, δέον νά 
προσπαθώσι, έν τω μέτρω τοΰ δυνατού, δπως συντάσσωνται με τήν γνώμην της 
πλειοψηφίας. 

643.—(2) *Εν τούτοις, έάν αντιπροσωπεία είναι τής γνώμης δτι μία οιαδήποτε 
άπόφασις είναι φύσεως τοιαύτης ώστε νά εμπόδιση τήν Κυβέρνησίν της νά κύ
ρωση τήν Σύμβασιν ή νά άποδεχθή τήν άναθεώρησιν τών Κανονισμών, ή αντι
προσωπεία αϋτη δύναται νά διατύπωση επιφυλάξεις ύπό τύπον προσωρινόν ή 
όριστικόν, έπι της αποφάσεως ταύτης. 

"Αρθρον 18. 
Πρακτικά τών γενικών συνελεύσεων. 

644.—(Ι) Τά πρακτικά τών γενικών συνελεύσεων συντάσσονται ύπό τής γραμ
ματείας τής διασκέψεως, ήτις επιδιώκει νά διασφαλίζη τήν διανομήν αυτών εις 
τάς αντιπροσωπείας δσον το δυνατόν ένωρίτερον πρό τής ημερομηνίας καθ* ην 
τά πρακτικά πρόκειται νά έξετασθώσι. 

645.—(2) "Οταν τά πρακτικά διανεμηθώσι, αί ενδιαφερόμενοι άντιπροσωπεϊαι 
δύνανται νά καταθέσωσι είς τήν γραμματείαν τής διασκέψεως γραπτώς, καί εντός 
τής βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας, τάς διορθώσεις τάς οποίας θεωρούν επι
βαλλόμενος, τούτο δέ δεν εμποδίζει αύτάς νά ΰποβάλωσι καί προφορικώς τροπο
ποιήσεις κατά τήν συνεδρίασιν καθ' ην κυροΰνται τά πρακτικά. 

646.—(3) (Ι) Κατά γενικόν κανόνα, τά πρακτικά περιέχουσι μόνον τάς προτά
σεις και τά συμπεράσματα, μετά τών επιχειρημάτων έφ* ών στηρίζονται, συντε
ταγμένα κατά τόν συντομώτερον δυνατόν τρόπον. 

647.—(2) Οΰχ ήττον, πάσα αντιπροσωπεία έχει τό δικαίωμα νά ζητήση τήν 
κατοχώρησιν, άναλυτικήν ή καί επί λέξει, πάσης δηλώσεως διατυπωθείσης ύπ* 
αυτής κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων. *Εν τοιαύτη περιπτώσει, οφείλει 
κατά γενικόν κανόνα, νά άναγγείλη τούτο έν αρχή τής παρεμβάσεως της, προς 
τόν σκοπόν δπως διευκολύνη τό έργον τών εισηγητών. 'Οφείλει, έπί πλέον, νά 
έπιδώση αυτή αυτή τό κείμενον είς τήν γραμματείαν τής Διασκέψεως εντός δύο 
ωρών άπό του πέρατος τής συνεδριάσεως. 

648.—(4) Μετά φειδοΰς, πάντως, δέον νά γίνεται χρήσις τής έν αριθμώ 647 
παρεχομένης ευχέρειας, καθ* δ,τι άφορα τήν κατάχώρησιν τών δηλώσεων. 

"Αρθρον 19. 
Πρακτικά καί εκθέσεις τών επιτροπών και υποεπιτροπών. 

649.—(Ι) (Ι) ΑΙ συζητήσεις τών επιτροπών καί τών υποεπιτροπών συνοψί

ζονται, μεθ' έκάστην συνεδρίασιν, είς πρακτικά είς τά όποϊα εκτίθενται τά κύρια 
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σημεία των συζητήσεων, αϊ διάφοροι γνώμαι αϊ όττοΐαι επιβάλλεται νά άναγραφώσ», 
ώς καΐ αϊ προτάσεις καί τα συμπεράσματα ατινα εξάγονται τελικώς. 

650.—(2) Οΰχ ήττον, πάσα αντιπροσωπεία έχει ομοίως το δικαίωμα νά κάμη 
χρήσιν της έν τω αριθμώ 647 προβλεπομένης ευχέρειας. 

651.—(3) Προσφυγή εις τήν έν τω ώς άνω έδαφίω προβλεπομένην εύχέρειαν 
δέον νά γίνεται μετά φειδοΟς. 

652.—(2) ΑΙ έπιτροπαΐ καί ύποεπιτροπαι δύνανται νά συντάσσωσι τάς μερικάς 
εκθέσεις ας κρίνουσιν αναγκαίας, καί, ενδεχομένως, άμα τω πέρατι τών εργασιών 
των, δύνανται νά ύποβάλωσι τελικήν ε'κθεσιν έν τη οποία άνακεφαλαιοΰσι, περι
ληπτικώς, τάς προτάσεις καί τά συμπεράσματα άτινα προκύπτουσι έκ τών μελετών 
αί όποΐαι άνετέθησαν αύταΐς. 

"Αρθρον 20. 
Έγκρισις τών πρακτικών και εκθέσεων. 

653.—(Ι) (Ι) Κατά γενίκόν κανόνα, έν αρχή έκαστης συνεδριάσεως της γενικής 
συνελεύσεως, ή εκάστης συνεδριάσεως επιτροπής τίνος ή υποεπιτροπής, ό 
πρόεδρος έρωτα έάν αί άντιπροσωπεΐαι έχωσι νά οιατυπώσωσι παρατηρήσεις εις 
δ,τι άφορα το πρακτικόν τής προηγουμένης συνεδριάσεως. ΤοΟτο θεωρείται 
ώς εγκριθέν έάν ουδεμία διόρθωσις άνεκοινώθη εις τήν γραμματείαν ή έάν ουδεμία 
άντίρρησις έξεδηλώθη προφορικώς. Έν αντιθέτω περιπτώσει επιφέρονται αί 
άναγκαΐαι διορθώσεις εϊς το πρακτικόν. 

654.—(2) Πάσα έκθεσις μερική ή τελική δέον νά έγκρίνηται ύπό τής ενδιαφε
ρόμενης επιτροπής ή υποεπιτροπής. 

655.—(2) (Ι) Το πρακτικόν τής τελευταίας γενικής συνελεύσεως εξετάζεται 
καί εγκρίνεται ύπό τοϋ προέδρου τής συνελεύσεως ταύτης. 

656 —(2) Τό πρακτικόν τής τελευταίας συνεδριάσεως τών επιτροπών ή υπο
επιτροπών εξετάζεται καί εγκρίνεται υπό τοϋ προέδρου τών επιτροπών ή υποεπι
τροπών τούτων. 

"Αρθρον 21. 
'Επιτροπή συντάξεως. 

657.—(Ι) Τά κείμενα τής Συμβάσεως τών Κανονισμών καί τών λοιπών τελικών 
Πράξεων τής Διασκέψεως συντεταγμένα ύπό τήν όριστικήν, κατά τό δυνατόν, 
μορφήν των ύπό τών διαφόρων επιτροπών, λαμβανομένων ύπ' δψει τών έκφρα
σθεισών γνωμών υποβάλλονται εϊς τήν έπιτροπήν συντάξεως έπιφορτιζομένην 
δπως τελειοποίηση τήν μορφήν αυτών χωρίς νά μεταβάλη τήν έννοιάν των και 
δπως συνδυάση ταύτα μετά τών μή τροποποιηθέντων παλαιών κειμένων. 

658.—(2) Τά κείμενα ταϋτα υποβάλλονται ύπό τής επιτροπής συντάξεως εις 
τήν γενικήν συνέλευσιν τής Διασκέψεως ήτις εγκρίνει αυτά ή τά παραπέμπει προς 
έπανεξέτασιν, είς τήν άρμοδίαν έπιτροπήν. 

"Αρθρον 22. 
Άρίθμησις. 

659.—(Ι) Οί αριθμοί τών κεφαλαίων, άρθρων καί παραγράφων τών υποβλη
θέντων είς άναθεώρησιν κειμένων διατηρούνται μέχρι τής πρώτης αναγνώσεως 
έν γενική συνελεύσει. Τά προστιθέμενα κείμενα λαμβάνουσι προσωρινώς τόν 
αριθμόν τής τελευταίας παραγράφου, ήτις προηγείται τοϋ άρχικοΟ κειμένου, μέ 
τήν προσθήκη ν είς αυτήν «α» «β» κ.λ.π. 

660.—(2) Ή τελική άρίθμησις τών κεφαλαίων, άρθρων καί παραγράφων 
ανατίθεται εϊς τήν έπιτροπήν συντάξεως μετά τήν εγ κρίσιν αυτών είς πρώτη ν 
άνάγνωσιν. 

"Αρθρον 23. 
Τελική δγκρισις. 

661. Τά Κείμενα τής Συμβάσεως, τών Κανονισμών καί τών λοιπών τελικών 
πράξεων θέωροδνται ώς οριστικά άφοΟ έγκριθώσιν είς δευτέραν άνάγνωσιν ύπό 
τ^ς γενικής συνελεύσεως. 
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, "Αρθρον 24. 
Υπογραφή. 

662. Τά τελικώς εγκρινόμενα ύττό τής Διασκέψεως κείμενα υπογράφονται ύπό 
τών πληρεξουσίων οϊτινες είναι έφωδιασμένοι δια των έν τω Κεφαλαίω 5 του ΓενικοΟ 

4 Κανονισμού οριζομένων πληρεξουσίων έγγραφων κατά τήν είς τήν γαλλικήν 
γλώσσαν, άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών άντιπροσωπευομένων Χωρών. 

"Αρθρον 25. 
Δελτία Τύπου. 

663. 'Επίσημοι ανακοινώσεις επί τών εργασιών της Διασκέψεως δεν πρέπει νά 
δίδωνται εϊς τον τύπον, ειμή μόνον κατόπιν εγκρίσεως τοϋ Προέδρου ή ενός τών 
αντιπροέδρων τής Διασκέψεως. 

"Αρθρον 26. 
Άτέλειαι. 

664. Κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως, τά μέλη τών αντιπροσωπειών, τά 
μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, οί ανώτεροι λειτουργοί τών μονίμων οργανισμών 
τής "Ενώσεως και το προσωπικόν τής Γραμματείας τής 'Ενώσεως, έν αποσπάσει 
είς τήν Διάσκεψιν, εχουσι δικαίωμα ταχυδρομικής, τηλεγραφικής και τηλεφωνικής 
άτελείας, έν ω μέτρω ή Κυβέρνησις τής χώρας ένθα συνέρχεται ή Διάσκεψις ήδυνήθη 
σχετικώς νά έλθη είς συνεννόησιν μετά τών λοιπών ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων 
και ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Διεθνείς Συμβουλευτικοί Έπιτροπαί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10. 
Γενικαι Διατάξεις. 

665.—(Ι) ΑΙ διατάξεις τοϋ δευτέρου μέρους τοϋ Γενικοΰ Κανονισμού συμπλη
ροΰσιτό άρθρον 13 τής Συμβάσεως ενώ καθορίζονται ή δικαιοδοσία και ή διάρθρωσις 
τών διεθνών συμβουλευτικών 'Επιτροπών. 

666.—(2) (Ι) Αί συμβουλευτικοί Έπιτροπαί όφείλουσιν επίσης νά τηρώσι, έν ω 
μέτρω είναι εφαρμόσιμος δι* αύτάς, τον έσωτερικόν κανονισμόν τών διασκέψεων, 
τον περιλαμβανόμενον είς το πρώτον μέρος τοϋ Γενικοϋ Κανονισμού. 

667.—(2) Προς τον σκοπόν διευκολύνσεως τών εργασιών τής Συμβουλευτικής 
'Επιτροπής, εκάστη Γενική Συνέλευσις δύναται νά άποδεχθή προσθέτους διατάξεις, 
έάν αύται δεν είναι ασυμβίβαστοι προς έκείνας τοϋ 'Εσωτερικού Κανονισμού τών 
διασκέψεων. ΑΙ πρόσθετοι αύται διατάξεις δημοσιεύονται ύπό τύπον αποφάσεως, 
εις τά δημοσιεύματα τής Γενικής Συνελεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
"Οροι Συμμετοχής. 

668.—(Ι) (Ι) Μέλη έκαστης διεθνούς συμβουλευτικής 'Επιτροπής ε ίνα ι : 
(α) Αυτοδικαίως αί Διευθύνσεις δλων τών Μελών και Συνεργαζομένων Μελών 

τής 'Ενώσεως. 
669.—(β) Πάσα ανεγνωρισμένη ιδιωτική έπιχείρησις, ήτις, τη έγκρίσει τοΰ 

Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους, το όποιον έχει αναγνωρίσει ταύτην και ύπό 
τήν έπιφΰλαξιν τής εφαρμογής τής κατωτέρω διαδικασίας, ζητεί δπως μετάσχη 
τών εργασιών τής 'Επιτροπής ταύτης. 

670.—(2) Ή πρώτη αίτησις ανεγνωρισμένης Ιδιωτικής επιχειρήσεως περί συμμε
τοχής ε!ς τάς εργασίας συμβουλευτικής τίνος "Επιτροπής, απευθύνεται είς τον 
Γενικόν Γραμματέα, δστις πληροφορεί σχετικώς δλα τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα 
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Μέλη καΐ τόν Διευθυντήν της Συμβουλευτικής ταύτης Επιτροπής. Ή αίτησις 
ανεγνωρισμένης τινός ιδιωτικής επιχειρήσεως δέον νά εγκρίνεται ύπό τοΰ Μέλους 
ή Συνεργαζομένου Μέλους, τό όποιον Ιχει αναγνωρίσει άΰτήν. 

671.—(2) (Ι) Αί διεθνείς οργανώσεις, αΐτινες συντονίζουσι τάς εργασίας των 
προς έκείνας της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών καί αϊ δποΐάΐ άσκοΰσι 
συναφείς δραστηριότητας, δύνανται νά γίνωσι δεκταί, δπως συμμετάσχωσιν, 
ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα, εις τάς εργασίας των Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

672.—(2) Ή πρώτη αίτησις διεθνούς τίνος 'Οργανώσεως περί συμμετοχής εις 
τάς εργασίας συμβουλευτικής τίνος 'Επιτροπής, απευθύνεται εις τόν Γενικόν 
Γραμματέα, δστις γνωστοποιεί αυτήν, τηλεγραφικώς, εις άπαντα τά Μέλη καί 
συνεργαζόμενα Μέλη καί καλεί τά Μέλη δπως άποφανθώσιν επί τής αποδοχής 
τής αιτήσεως ταύτης. Ή αίτησις γίνεται δεκτή, εάν ή πλειοψηφία των εντός μηνός 
ληφθεισών απαντήσεων των Μελών είναι ευνοϊκή. Ό Γενικός Γραμματεύς γνωστο
ποιεί τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας ταύτης εϊς πάντα τά Μέλη καί συνεργαζόμενα 
Μέλη και έίς τόν Διευθυντήν τής ενδιαφερόμενης συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

673.—(3) (Ι) Οί επιστημονικοί ή βιομηχανικοί οργανισμοί, οΐτινες ασχολούνται 
με τήν μελέτην Τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων ή μέ τήν μελέτην ή μέ τήν κατα
σκευήν υλικών, προοριζομένων διά τάς υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών, δύνανται 
νά γίνωνται δεκτοί, δπως μετέχωσι ύπό συμβουλευτικήν Ιδιότητα, είς τάς συνε
λεύσεις τών επιτροπών μελετών τών συμβουλευτικών 'Επιτροπών, ύπό τήν έπιφύ
λαξιν τής εγκρίσεως τών Διευθύνσεων τών ενδιαφερομένων χωρών. 

674.—(2) Ή πρώτη αίτησις επιστημονικού ή βιομηχανικού οργανισμού περί 
συμμετοχής εϊς τάς συνεδριάσεις τών επιτροπών μελετών συμβουλευτικής τίνος 
'Επιτροπής, απευθύνεται είς τόν Διευθυντήν τής συμβουλευτικής ταύτης 'Επιτροπής. 
Ή αίτησις αϋτη δέον νά έγκρίνηται ύπό τής Διευθύνσεως τής ενδιαφερόμενης 
Χώρας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12. 
'Αρμοδιότητες τής Γενικής Συνελεύσεως. 

Ή Γενική Συνέλευσις : 
675.—(α) 'Εξετάζει τάς εκθέσεις τών επιτροπών μελετών και εγκρίνει, τροποποιεί 

ή απορρίπτει τά σχέδια γνωματεύσεων, τά όποια περιέχουσιν αί εκθέσεις αύται. 
676.— (β) Καταρτίζει τόν κατάλογον τών νέων, προς μελέτην, ζητημάτων, 

συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ αριθμού 180 και εάν παρίσταται ανάγκη, καταρτίζει 
πρόγραμμα μελετών. 

677.—(γ) 'Αναλόγως τών αναγκών, διατηρεί τάς ύφισταμένας έττιτροπάς μελετών 
και Ιδρύει νέας τοιαύτας. 

678.—(δ) Κατανέμει είς τάς έπιτροπάς μελετών τά προς μελέτην ζητήματα. 
679.—(ε) 'Εξετάζει καί εγκρίνει τήν έκθεσιν τοΰ Διευθυντού επί τών εργασιών 

τής 'Επιτροπής, άπό τής τελευταίας συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως. 
680.—(στ) 'Εγκρίνει έκθεσιν έπί τών οικονομικών αναγκών τής 'Επιτροπής, 

μέχρι τής προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, έκθεσις ήτις θά ύποβληθή είς τό 
Συμβούλιον Διοικήσεως. 

681.—(ζ) 'Εξετάζει τά λοιπά ζητήματα, τά κρινόμενα ως αναγκαία έν τω πλαισίω 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 13 τής Συμβάσεως καί τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ Γε
νικού Κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13. 
Σύνοδοι τής Γενικής Συνελεύσεως. 

682.—(Ι) Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται κανονικώς άνά τριετίαν είς τόπον 
καί χρόνον, οΤτινες καθορίζονται υπό τής προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως. 
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683.—(2) Ό χρόνος συγκλήσεως τής Γενικής Συνελεύσεως δύναται νά τροττο
ποιήται, τή έγκρίσει τής πλειοψηφίας ιών Μελών τής 'Ενώσεως, δτινα μετέσχον 
τής προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως, ή δτινα δέν μετέσχον μέν τής Γενικής 
Συνελεύσεως, έγνωστοποίησαν δμως εις τόν Γενικόν Γραμματέα τήν πρόθεσίν 
των δπως μετάσχωσιν των εργασιών τής 'Επιτροπής. 

684.—(3) Είς έκάστην τών συνόδων τούτων, ή Γενική Συνέλευσις συμβουλευ
τικής τίνος Επιτροπής προεδρεύεται ύπό του αρχηγού τής αντιπροσωπείας τής 
Χώρας, έν ή συνέρχεται αΰτη, ή οσάκις ή σύνοδος αϋτη συνέρχεται εϊς τήν εδραν 
τής 'Ενώσεως, υπό προσώπου, εκλεγομένου υπ* αυτής ταύτης τής Γενικής Συνε
λεύσεως. Ό Πρόεδρος συντρέχεται ύπό αντιπροέδρων εκλεγομένων υπό τής 
Γενικής Συνελεύσεως. 

685.—(4) Ή Γραμματεία τής Γενικής Συνελεύσεως συμβουλευτικής τίνος 'Επι
τροπής, εξασφαλίζεται ύπό τής ειδικής Γραμματείας τής "Επιτροπής ταύτης, τη 
συνδρομή έάν τούτο είναι άναγκαϊον, τής Διευθύνσεως τής καλούσης Κυβερνή
σεως και τοΰ προσωπικού τής Γενικής Γραμματείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14. 
Γλώσσαι και τρόπος ψηφοφορίας κατά τάς Γενικός Συνελεύσεις. 

686.—(Ι) (Ι) Αί χρησιμοποιούμενοι γλώσσαι κατά τάς γενικός συνελεύσεις, 
είναι αί προβλεπόμενοι εις το άρθρον 16 τής Συμβάσεως. 

687.—(2) Τά προπαρασκευαστικά στοιχεία τών 'Επιτροπών μελετών, τά στοι
χεία και τά πρακτικά τών γενικών συνελεύσεων και τά μετ* αύτάς δημοσιευόμενα, 
υπό τών διεθνών συμβουλευτικών 'Επιτροπών, στοιχεία, συντάσσονται είς τάς 
τρεις γλώσσας εργασίας τής 'Ενώσεως. 

688.—(2) Τά μέλη, άτινα έχουσι δικαίωμα ψήφου είς τάς συνεδριάσεις τών γε
νικών συνελεύσεων τών συμβουλευτικών Επιτροπών, είναι εκείνα, τά όποια 
προβλέπονται εϊς τους αριθμούς 14 και 232. Έν τούτοις, δταν χώρα τις Μέλος 
τής 'Ενώσεως, δέν αντιπροσωπεύεται ύπό τίνος Διευθύνσεως, οί αντιπρόσωποι 
τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων ταύτης, δλοι ομού και ανεξαρτήτως 
τοΰ άριθμοϋ των, εχουσι δικαίωμα μιας μόνον ψήφου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15. 
Σύστασις τών "Επιτροπών μελετών. 

689.—(Ι) Ή Γενική Συνέλευσις προβαίνει είς τήν σύστασιν τών 'Επιτροπών 
μελετών, αί όποίαι άναγκαιούσι διά τήν έπεξεργασίαν τών ύπό μελέτη ν ζητημάτων. 
Αί Διευθύνσεις, αί ανεγνωρισμένοι ιδιωτικοί επιχειρήσεις και αί διεθνείς οργα
νώσεις, αί γενόμενοι δεκταί, συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αριθμών 671 καΐ 
672, εάν έπιθυμοΰσι νά μετάσχωσι τών 'Επιτροπών μελετών, δηλουσι τούτο είτε 
είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν, είτε μεταγενεστέρως, είς τόν Διευθυντήν τής οικείας 
συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

690.—(2) 'Εξ άλλου καί ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών αριθμών 673 
καί 674, οί εμπειρογνώμονες τών επιστημονικών ή βιομηχανικών οργανισμών 
δύνανται νά γίνωσι δεκτοί δπως μετάσχωσιν, ύπό συμβουλευτικήν Ιδιότητα, είς 
πδσαν σύνοδον μιας οιασδήποτε εκ τών 'Επιτροπών μελετών. 

691."—(3) Ή Γενική Συνέλευσις ορίζει τόν κύριον είσηγητήν, δστις θά προε
δρεύη έκαστης τών 'Επιτροπών μελετών καί ϋνα άναπληρωτήν τοΟ κυρίου είση
γητού. Έάν, κατά τό μεταξύ δύο συνόδων της γενικής συνελεύσεως χρονικόν 
διάστημα, εις κύριος εισηγητής κωλυθή δπως ασκήση τά καθήκοντα του, ό ανα
πληρωτής αύτοϋ καταλαμβάνει τήν θέσιν του καί Λ επιτροπή μελετών εκλέγει, 
κατά τήν επομένη ν συνεορίασίν της, μεταξύ τών μελών της, νέον άναπληρωτήν 
του κυρίου είσηγητοΟ. Εκλέγει αΟτη επίσης νέον άναπληρωτήν τοΰ κυρίου 
εΙσηγητοΟ, έάν κατά τήν διάρκειαν τής Ιδίας αυτής περιόδου, ό αναπληρωτής τοΟ 
κυρίου είοτνγητοΟ δέν είναι πλέον είς θέσιν. νά άσκηση τά,καθήκοντά.του, ·..·. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16. 
Διεξαγωγή τών εργασιών τών Επιτροπών μελετών. 

692.—(Ι) Ή επεξεργασία τών είς τάς Έπιτροπάς μελετών ανατιθεμένων ζητη
μάτων, γίνεται, κατά κανόνα, δι* αλληλογραφίας. 

693.—(2) (Ι) *Εν τούτοις, ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά δίδη είς δ,τι άφορφ 
τάς συνόδους τών Επιτροπών μελετών, χρησίμους οδηγίας, αΐτινες εμφανίζονται 
απαραίτητοι διά τήν έπεξεργασίαν σπουδαίων ομάδων ζητημάτων. 

694.—(2) *Εξ άλλου, έάν είς κύριος εισηγητής, μετά τήν Γενικήν Συνέλευσιν, 
είναι της γνώμης δτι μία ή περισσότεροι σύνοδοι της Επιτροπής μελετών του, 
μή προβλεπόμενοι διά τής Γενικής Συνελεύσεως, είναι άναγκαΐαι διά τήν προφο
ρικήν συζήτησιν τών ζητημάτων, τά όποια δέν κατέστη δυνατόν νά επεξεργασθούν 
δι* αλληλογραφίας, δύναται ούτος, κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνσεως του και 
άφοΟ συμβουλευθή τόν οίκεΐον Διευθυντήν καί τά μέλη τής "Επιτροπής του, νά 
προτείνη σύνοδον είς κατάλληλον τόπον, λαμβάνων ύπ* όψει καί τήν ανάγκην 
του περιορισμού τών δαπανών είς τό ελάχιστον. 

695.—(3) *Εν τούτοις, προς αποφυγήν ανωφελών ταξειδίων καί παρατεταμένων 
απουσιών, ό Διευθυντής συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής, άπό συμφώνου μετά 
τών κυρίων εΙσηγητών, προέδρων τών διαφόρων οικείων 'Επιτροπών, καταστρώνει 
τό γενικόν σχέοιον τών συνόδων τής ομάδος τών 'Επιτροπών μελετών, αΐτινες 
πρόκειται νά συνέλθουσιν είς τόν αυτόν τόπον, κατά τήν αυτήν περίοδον. 

696.—(4) Ό Διευθυντής αποστέλλει τάς τελικάς εκθέσεις τών "Επιτροπών με
λετών είς τάς μετέχουσας Διευθύνσεις, είς τάς ανεγνωρισμένος ίδιωτικάς επι
χειρήσεις τής Συμβουλευτικής Επιτροπής καί ενδεχομένως, είς τάς διεθνείς 
οργανώσεις, αΐτινες θά έχωσι μετάσχει. Αί εκθέσεις αύται αποστέλλονται τό 
ταχύτερον δυνατόν και έν πάση περιπτώσει, αρκετά ενωρίς ώστε νά περιέλθωσιν 
είς αυτάς £να τουλάχιστον μήνα, πρό τής χρονολογίας τής προσεχούς Γενικής 
Συνελεύσεως. Δύναται νά γίνη παρέκκλισις άπό του δρου τούτου μόνον οσάκις 
αϊ σύνοδοι τών Επιτροπών μελετών λαμβάνουν χώραν αμέσως πρό τής συνόδου 
τής Γενικής Συνελεύσεως. Τά θέματα άτινα δεν απετέλεσαν άντικείμενον εκθέ
σεως, ήτις νά 2φθασεν είς τόν προορισμόν της ύπό τους ανωτέρω δρους, δέν δύ
νανται ν" άναγραφώσιν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Γενικής Συνελεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 17. 
Καθήκοντα τοΟ Διευθυντού. Ειδική Γραμματεία. 

697.—(Ι) (Ι) Ό Διευθυντής συμβουλευτικής τίνος 'Επιτροπής συντονίζει τάς 
εργασίας τής γενικής συνελεύσεως καί τών Επιτροπών μελετών. Είναι υπεύθυνος 
διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών τής συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

698.—(2) Τηρεί τά αρχεία τής 'Επιτροπής. 
699.—(3) Ό Διευθυντής βοηθείται υπό γραμματείας, συγκροτούμενης άπό 

ειδικευμένο ν προσωπικόν, τό όποιον εργάζεται υπό τάς άμεσους διαταγάς του 
διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών τής Επιτροπής. 

700.—(4) Τό προσωπικόν τών είδικών γραμματειών, τών εργαστηρίων καί τών 
τεχνικών εγκαταστάσεων μιας συμβουλευτικής 'Επιτροπής, υπάγεται, άπό από
ψεως διοικήσεως, υπό τάς διαταγάς του γενικού γραμματέως. 

701.—(2) Ό Διευθυντής εκλέγει τό τεχνικόν κ α ι τ ό διοικητικόν προσωπικόν 
τής γραμματείας ταύτης εντός τοΟ πλαισίου τοΟ ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξου
σίων ή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. 

"Ο διορισμός τοΟ τεχνικού καί διοικητικού τούτου προσωπικού, αποφασίζεται 
ύπό τοΟ Γενικού Γραμματέως έν συμφωνία μετά τοΰ Διευθυντού. Ή οριστική 
άπόφασις διορισμού ή απολύσεως ανήκει είς τόν Γενικόν Γραμματέα. 

702.—(3) "Ο Διευθυντής μετέχει αυτοδικαίως ύπό συμβουλευτική ν Ιδιότητα, 
είς τάς συζητήσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί τών επιτροπών μελετών. Λαμ
βάνει πάντα τά αναγκαία μέτρα διά τήν προπαρασκευήν τών συνεδριάσεων τής 
Γενικής Συνελεύσεως καί τών επιτροπών μελετών. 



519 

703. (4) Ό Διευθυντής εκθέτει τά τ1\ς δράσεως τΛς συμβουλευτικής Επιτροπής, 
άπδ τής προηγουμένης συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως, είς Εκθεσιν ΰποΒαλ
λομένην etc τήν Γενικήν Συνέλευσιν. Ή Εκθεσις αΟτη μετά τήν έγκρισίν της απο
στέλλεται εις τόν Γενικδν Γραμματέα, Ινα διαβιβασθή είς τό Διοικητικον Συμβούλιο ν. 

704.—(5) Ό Διευθυντής υποβάλλει είς τό Διοικητικον Συμβούλιον, κατά τήν 
έτησίαν σύνοδον αΰτοΟ, Ικθεσιν επί τής δραστηριότητος τΛς "Επιτροπής κατά 
τήν διάρκειαν τοΟ προηγουμένου Ετους, προς τόν σκοπόν πληροφοριοδοτήσεως 
τοΟ Συμβουλίου καΐ των Μελών καΐ συνεργαζομένων Μελών τής Ενώσεως. 

705.—'(6) Ό Διευθυντής υποβάλλε: ττρός έγκρισίν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
Εκθεσιν επί τών οίκονομικών αναγκών τής συμβουλευτικής 'Επιτροπής μέχρι 
τής προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως. Ή Ικθεσις αϋτη μετά τήν έγκρισίν της 
παρά τής συνελεύσεως, διαβιβάζεται είς τόν Γενικόν Γραμματέα, δστις τήν υπο
βάλλει είς τό Διοικητικον Συμβούλιον. 

706. (7) "Ο Διευθυντής καταρτίζει, προς τόν σκοπόν ενσωματώσεως αυτών 
ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως εις τάς ετησίας προβλέψεις τοΰ Προϋπολογισμού 
τής 'Ενώσεως, τάς προβλέψεις δαπανών τής 'Επιτροπής διά τό έπόμενον έτος 
έπί τη βάσει τής ΰττό τής Γενικής Συνελεύσεως εγκριθείσης εκθέσεως επί τών 
οίκονομικών αναγκών τής 'Επιτροπής. 

707.—(8) Ό Διευθυντής μετέχει, καθ' δ μέτρον είναι τούτο άναγκαΐον είς τάς 
δραστηριότητας Τεχνικής βοηθείας τής "Ενώσεως εντός τοΰ πλαισίου τών διατά
ξεων τής Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18. 
Προτάσεις διά τάς διοικητικάς διασκέψεις. 

708. (Ι) Συμφώνως προς τόν αριθμόν 181 αϊ συμβουλευτικοί ΈπιτροπαΙ δύ
νανται νά διατυπώνωσι προτάσεις τροποποιήσεως τών είς τόν αριθμόν 193 προ
βλεπομένων Κανονισμών. 

709. (2) At προτάσεις αύται αποστέλλονται έν εύθέτω χρόνω είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα, δστις συγκεντρώνει, συντονίζει καΐ άνακοινοΐ ταύτας κατά τους είς 
τόν αριθμόν 526 προβλεπόμενους δρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19. 
Σχέσεις τών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών μεταξύ των 

καΐ μετ' άλλων διεθνών οργανώσεων. 
710.—(Ι) (Ι) ΑΙ ΓενικαΙ Συνελεύσεις τών συμβουλευτικών επιτροπών δύνανται 

νά συνιστώσι μικτάς έπιτροπάς διά τήν διεξαγωγή ν μελετών καί τήν £κδοσιν γνω
ματεύσεων έπί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

711.—(2) ΟΙ διευθυντά! τών συμβουλευτικών επιτροπών δύνανται έν συνεργασία 
μετά τών κυρίων είσηγητών, νά όργανοΟσι μικτάς συνελεύσεις επιτροπών μελετών 
τών δύο συμβουλευτικών επιτροπών, έπί σκοπώ μελέτης καί προπαρασκευής σχε
δίων γνωματεύσεων έπί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Τά σχέδια ταύτα 
γνωματεύσεων υποβάλλονται είς τήν προσεχή σύνοδον τής Γενικής Συνελεύσεως 
έκαστης τών συμβουλευτικών επιτροπών. 

712.—(2) Ή Γενική Συνέλευσις ή ό Διευθυντής συμβουλευτικής τίνος επιτροπής 
δύναται νά προσκαλέση έκπρόσωπον τής επιτροπής ταύτης ΐνα παραστή, υπό 
συμβουλευτικών Ιδιότητα, είς τάς συνόδους τής άλλης συμβουλευτικής επιτροπής 
ή είς τάς συνόδους άλλων διεθνών οργανώσεων είς τάς οποίας ή συμβουλευτική 
αϋτη επιτροπή προσεκλήθη. 

713.—(3) Ό Γενικός Γραμματεύς, ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, ό Πρό
εδρος τής Διεθνούς "Επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων καί ό Διευθυντής τής 
άλλης συμβουλευτικής επιτροπής ή ol αντιπρόσωπο! των δύνανται νά παρίστανται, 
ύπό συμρουλευτικήν Ιδιότητα, είς τάς συνελεύσεις συμβουλευτικής τίνος επι
τροπής. "Εν περιπτώσει άνάνκης, ρία επιτροπή δύναται νά προσκαλέση εις τάς 
συνόδους της, υπό συμβουλευτικην Ιδιότητα, εκπροσώπους παντός μονίμου 
οργανισμού τής 'Ενώσεως, δσης δέν έθεώρησεν άναγκαΐον νά άποστείλτ) τοιούτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. 
(Βλέπε άρθρον 28) * 

Συμφωνία μεταξύ του 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καΐ της Διεθνούς 
"Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 

Βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 57 τοΰ Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών και 
τοΰ άρθρου 26 της Συμβάσεως της Διεθνούς "Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών της συ ί 
ναφθείσης εις Άτλάντικ Σίτυ το 1947, τά 'Ηνωμένα "Εθνη και ή Διεθνής "Ενωσις 
Τηλεπικοινωνιών συμφωνοΰσιν έττί τών κάτωθι: 

"Αρθρον Ι. 
Τά "Ηνωμένα "Εθνη άναγνωρίζουσι τήν Διεθνή "Ενωσιν Τηλεπικοινωνιών, 

κάλου μένη ν κατωτέρω «Ή "Ενωσις», ως ειδικευμένη ν όργάνωσιν επιφορτισμένη ν 
νά λαμβάνη πάντα τά συμφώνως προς τήν ίδρυτικήν αυτής Πράξιν κατάλληλα 
μέτρα διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών, οΐτινες καθωρίσθησαν εις τήν Πράξιν 
ταύτην. 

"Αρθρον II. 
'Αμοιβαία έκπροσώπησις. 

Ι. Ό 'Οργανισμός τών "Ηνωμένων 'Εθνών θά προσκαλήται ν' άποστέλλη αντι
προσώπους, ίνα συμμετέχωσιν, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς συζητήσεις 
άπασών τών διασκέψεων, πληρεξουσίων καΐ διοικητικών τής 'Ενώσεως. 'Ομοίως 
θά προσκαλήται οΰτος, κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως μετά τής 'Ενώσεως, 
ν* άποστέλλη αντιπροσώπους, ίνα παρίστανται εις συγκαλουμένας υπό τής 'Ενώ
σεως συνόδους διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών ή εϊς πάσας άλλας ύπό τής 
"Ενώσεως συγκαλουμένας συνόδους, μετά δικαιώματος συμμετοχής, άνευ ψήφου, 
εις τήν συζήτησιν ζητημάτων ενδιαφερόντων τά 'Ηνωμένα "Εθνη. 

2. Ή "Ενωσις θά προσκαλήται ν' άποστέλλη αντιπροσώπους, ίνα παρίστανται 
εις τάς συνεδριάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών προς τόν 
σκοπόν παροχής συμβουλών έπι ζητημάτων Τηλεπικοινωνιών. 

3. Ή "Ενωσις θά προσκαλήται ν' άποστέλλη αντιπροσώπους, ίνα παρίστανται ^ 
εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Οικονομικού καΐ Κοινωνικού Συμβουλίου τών "Ηνωμένων 
Εθνών και τοΰ Συμβουλίου Κηδεμονιών ώς και τών επιτροπών τούτων και νά 
συμμετάσχωσιν, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς συζητήσεις δι* α σημεία τής 
ημερησίας διατάξεως ενδιαφέρεται ή "Ενωσις. 

4. "Η "Ενωσις θά καλήται ν* άποστέλλη αντιπροσώπους, ίνα παρίστανται εις 
τάς συνεδριάσεις τών κυριωτέρων επιτροπών τής Γενικής Συνελεύσεως, είς ας 
πρόκειται νά συζητηθώσι ζητήματα αναγόμενα είς τήν αρμοδιότητα τής Ενώσεως 
καΐ νά συμμετέχωσιν, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς συζητήσεις ταύτας. 

5. Ή Γραμματεία τών Ηνωμένων 'Εθνών θά προβαίνη είς τήν διανομήν άπασών 
τών ύπό τής "Ενώσεως υποβαλλομένων γραπτών εκθέσεων εϊς τά Μέλη τής Γε
νικής Συνελεύσεως, τοΰ Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και τών 'Επι
τροπών αυτού, καί τοΰ Συμβουλίου Κηδεμονιών, κατά τήν περίπτωσιν όμοίως 
αϊ ύπό τών "Ηνωμένων 'Εθνών υποβαλλόμενοι γραπταΐ εκθέσεις θά διανέμωνται 
ύπό τής "Ενώσεως εις τά Μέλη της. 

"Αρθρον III. 
'Εγγραφή θεμάτων εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. 

Μετά τάς ένδεχομένας αναγκαίας προκαταρκτικός συνεννοήσεις, ή "Ενωσις 
θά έγγράψη είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τών διασκέψεων, διοικητικών καί πλη * 
ρεξουσίων, ή τών συνόδων άλλων οργανώσεων τής 'Ενώσεως, τά θέματα ατινα 
ήθελον προταθή αύτη ύπό τών "Ηνωμένων 'Εθνών. 

Τό ΟΙκονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον καί αί έπιτροπαί του, ώς επίσης 
καί τό Συμβούλιον Κηδεμονιών, θά έγγράφωσιν όμοίως εις τήν ήμερησίαν αυτών * 
διάταξιν τά ύπό τών διασκέψεων ή τών δλλων οργάνων τής "Ενώσεως προτεινό
μενα θέματα. 



521 

"Αρθρον IV. 
Συστάσεις των "Ηνωμένων Εθνών. 

Ι. Ή "Ενωσις, λαμβάνουσα υπ* δψιν δτι τά Ηνωμένα "Εθνη ύποχρεοΟνται 
νά εΰνοώσι την πραγματοποίησιν των είς τό άρθρον 55 του Χάρτου προβλεπο
μένων σκοπών καί νά βοηθώσι τό Οίκονομικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον δπως 
άσκη" τήν λειτουργίαν καί την έξουσίαν, τάς οποίας παρέχει αύτώ τό άρθρον 62 
τοΰ Χάρτου, νά ενεργή ή προκαλή μελετάς καί εκθέσεις επί διεθνών οίκονομικών, 
κοινωνικών μορφωτικών, εκπαιδευτικών ζητημάτων καί προβλημάτων υγιεινής, 
ως και έπι άλλων συναφών ζητημάτων και νά διατυπώνη συστάσεις έφ* δλων τών 
ζητημάτων τούτων είς τάς ενδιαφερόμενος ειδικευμένος οργανώσεις, ομοίως 
λαμβάνουσα υπ* δψιν δτι τά άρθρα 58 καί 63 τοΰ Χάρτου ορίζουν δτι ό 'Οργανισμός 
τών "Ηνωμένων Εθνών δέον ν' άπευθύνη συστάσεις διά νά συντονίζη τήν δρα
στηριότητα τών ειδικευμένων τούτων οργανώσεων καί τάς γένικάς,αρχάς από 
τάς οποίας αύται εμπνέονται, συμφωνεί νά λάβη τά αναγκαία μέτρα δια νά ύποβάλη 
τό ταχύτερον δυνατόν, είς τό οίκεΐον όργανον αύτοϋ, διά τά περαιτέρω πάσας 
τάς επισήμους συστάσεις τάς οποίας ήθελεν απευθύνει αύτη ό 'Οργανισμός τών 
'Ηνωμένων 'Εθνών. 

2. Ή "Ενωσις συμφωνεί, δπως προέρχηται εϊς συνεννοήσεις μετά τοΰ 'Οργα
νισμού τών Ηνωμένων "Εθνών, τη αιτήσει τούτου, σχετικώς με τάς συστάσεις 
ταύτας, γνωρίζουσα εν καιρώ τώ δέοντι είς τον 'Οργανισμόν τών Ηνωμένων 
Εθνών τά μέτρα άτινα ήθελον ληφθή ύπό της 'Ενώσεως ή τών Μελών αυτής προς 
έκτέλεσιν τών συστάσεων τούτων ή έπι παντός άλλου αποτελέσματος τών μέτρων 
τούτων. 

3. Ή "Ενωσις θα συνεργάζηται έπι παντός άλλου μέτρου, τό όποιον ήθελε 
καταστή άναγκαΐον διά τήν έξασφάλισιν αποτελεσματικού συντονισμού της δρα
στηριότητος τών ειδικευμένων 'Οργανισμών καί της τών Ηνωμένων "Εθνών. 
Συμφωνεί ιδίως δπως συνεργάζηται μετά παντός οργάνου ή οργάνων, άτινα ήθε
λον Ιδρυθή ύπό τοΰ Οίκονομϊκόϋ και Κοινωνικού Συμβουλίου προς διευκόλυνσιν 
τοΰ συντονισμού τούτου καί παρέχη πάσας τάς πληροφορίας, αΐτινες ήσαν άναγκαΐαι 
διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών Τούτων. 

"Αρθρον V. 
'Ανταλλαγή πληροφοριών καί εγγράφων. 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών μέτρων, άτινα ήθελον κριθή αναγκαία προς δια
φύλαξιν τοΰ εμπιστευτικού χαρακτήρος έγγραφων τινών, τα "Ηνωμένα "Εθνη καί 
ή "Ενωσις θά προέλθωσιν είς τήν κατά τό δυνατόν πληρεστέραν καί ταχυτέραν 
άνταλλαγήν πληροφοριών καί έγγραφων, προς ίκανοποίησιν τών αναγκών έκα
τέρας τούτων. 

2. Χωρίς νά παραβλάπτηται ό γενικός χαρακτήρ τών διατάξεων, τής προη
γουμένης παραγράφου— 

(α) Ή "Ενωσις θά ύποβάλλη είς τά "Ηνωμένα "Εθνη έτησίαν Εκθέσιν περί τής 
δραστηριότητος της. 

(β) "Η "Ενωσις θά δίδη συνέχειαν, έν δλω τω μέτρω του δυνατού, είς πασαν 
αΐτησιν άφορώσαν είδικάς εκθέσεις, μελετάς ή πληροφορίας, τήν οποίαν ήθελον 
απευθύνει αυτή τά "Ηνωμένα "Εθνη. 

(γ) Ό Γενικός Γραμματεύς τών "Ηνωμένων Εθνών θά προέρχηται είς άνταλ
λαγήν απόψεων μετά τής αρμοδίας αρχής τής "Ενώσεως, τη αιτήσει ταύτης, διά 
νά παρέχη είς τήν "Ενωσιν τάς πληροφορίας, αΤτινες θά παρουσίαζον ίδιαίτερον 
ενδιαφέρον δΓ αυτήν. 

"Αρθρον VI . 
Συνδρομή είς τά 'Ηνωμένα "Εθνη. 

Ή "Ενωσις συμφωνεί νά συνεργάζηται μετά τών 'Ηνωμένων Εθνών καί τών 
κυρίων καί επικουρικών οργανισμών αυτών, καί νά παρέχη είς αυτούς π σαν 
δυνατήν συνδρομήν, συμφώνως προς τόν Χάρτη ν τών "Ηνωμένων Εθνών καί 
τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουσα πλήρως ΰπ" δψιν τήν Ιδιαι
τέραν θέσιν εκείνων έκ τών Μελών τής 'Ενώσεως, τά οποία δέν είναι μέλη τών 
'Ηνωμένων Εθνών. 
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"Αρθρον VII. 

Σχέσεις μέ το Διεθνές Δικαστήριον. 
Ι. Ή "Ενωσις συμφωνεί νά παρέχη είς τό Διεθνές Δικαστήριον πδσαν ύπό 

τούτου ζητουμένην πληροφορίαν κατ* εφαρμογή ν τοΟ άρθρου 34 τοΟ Καταστατι
κοΟ του. 

2. Ή Γενική Συνέλευσις τών Ηνωμένων "Εθνών εξουσιοδοτεί τήν "Ενωσιν 
νά ζητή άπό τό Διεθνές Δικαστήριον γνωμοδοτήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρος, 
επί νομικών ζητημάτων, ϋτινα Αθελον προκύψει εντός τών ορίων της αρμοδιότητος 
αυτής, μή αναγομένων δμως εις τάς αμοιβαίας σχέσεις της "Ενώσεως μετά τοΰ 
ΌργανισμοΟ Ηνωμένων "Εθνών ή τών άλλων είδικευμένων "Οργανισμών. 

3. Ή τοιαύτη αίτησις δύναται νά άπευθύνηται είς τό Δικαστήριον ύπό τής 
Διασκέψεως πληρεξουσίων ή ύπό τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος δυνάμει 
εξουσιοδοτήσεως τής διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

4. 'Οσάκις ή "Ενωσις ζητή συμβουλευτικήν γνωμοδότησιν παρά τοΰ Διεθνούς 
Δικαστηρίου, πληροφορεί περί τής τοιαύτης αιτήσεως τό Οίκονομικόν και Κοινω
νικόν Συμβούλιον. 

"Αρθρον VIII. 
Ι. "Ο 'Οργανισμός Ηνωμένων "Εθνών και ή "Ενωσις συμφωνοϋσι νά καθιε

ρώσωσι διά τό προσωπικόν κοινούς, κατά τό δυνατόν, δρους, μεθόδους καΐ δια
τάξεις διά νά άποφεύγωνται σοβαρά! αντιφάσεις είς τους δρους και τάς συνθήκας 
χρησιμοποιήσεως, ώς επίσης και ό συναγωνισμός κατά τήν πρόσληψιν τοΰ Προ
σωπικού καΐ νά εύχεράνωσιν άνταλλαγάς προσωπικού, αίτινες, ήθελον θεωρηθή 
επιθυμητοί έξ αμφοτέρων τών μερών προς τον σκοπόν τής καλυτέρας χρησιμο
ποιήσεως τών υπηρεσιών του Προσωπικού τούτου. 

2. "Ο "Οργανισμός τών "Ηνωμένων "Εθνών καΐ ή "Ενωσις συμφωνοϋσι νά 
συνεργάζωνται, έν δλω τω μέτρω τοΰ δυνατού, διά τήν έπίτευξιν τών ανωτέρω 
σκοπών. 

"Αρθρον IX. 
Στατιστικοί "Υπηρεσίαι. 

Ι. "Ο "Οργανισμός τών "Ηνωμένων "Εθνών καΐ ή "Ενωσις συμφωνοΰσιν δπως 
καταβάλωσι πδσαν προσπάθειαν διά νά έπιτύχωσι συνεργασίαν δσον τό δυνατόν 
στενωτέραν, τήν έξάλειψιν πάσης διπλής χρησιμοποιήσεως έν τη δραστηριότητι 
αυτών καΐ τήν μάλλον άποτελεσματικήν χρησιμοποίησιν τοΰ τεχνικού προσω
πικού, κατά τήν συλλογήν, τήν άνάλυσιν, τήν δημοσίευσιν, τήν τυποποίησιν, τήν 
βελτίωσιν καΐ τήν διάδοσιν στατιστικών πληροφοριών. 

Συμφωνοϋσι νά ένώσωσι τάς προσπαθείας των διά νά άξιοποιήσωσι κατά τον 
καλύτερον δυνατόν τρόπον τάς στατιστικός πληροφορίας καί νά έλαφρύνωσι τό 
Εργον τών Κυβερνήσεων καί τών δλλων "Οργανισμών, οΤτινες ήθελον κληθή νά 
παράσχωσι τάς πληροφορίας ταύτας. 

2. Ή "Ενωσις αναγνωρίζει, δτι ό "Οργανισμός "Ηνωμένων "Εθνών είναι ό 
κεντρικός οργανισμός ό επιφορτισμένος νά συλλέγη, άναλύη, δημοσιεύη, τυπο
ποιή, τελειοποιή καί διαδίδη τάς χρησίμους είς τους γενικούς σκοπούς τών διεθνών 
οργανισμών στατιστικός. 

3. "Ο "Οργανισμός τών "Ηνωμένων 'Εθνών αναγνωρίζει δτι ή "Ενωσις είναι 
ό κεντρικός οργανισμός, ό επιφορτισμένος νά συλλέγη, άναλύη, δημοσιεύη, τυπο
ποιφ, τελειοποιή καί διαδίδη τάς στατιστικός της Ιδικής της αρμοδιότητος, χωρίς 
τοϋτο νά θίγη τό δικαίωμα του "ΟργανισμοΟ "Ηνωμένων Εθνών, δπως ένδιαφέ

ξηται διά τοιαύτας στατιστικός, καθ* δ μέτρον αύται δύνανται νά ώσιν άναγκαΐαι 
ια τήν πραγαατοποίησιν τών Ιδικών του σκοπών ή διά τήν τελειοποίησιν τών 

στατιστικών ολοκλήρου τού κόσαου. Etc τήν "Ενωσιν απόκειται νά λαμβάνη 
πδσαν άπόφασιν περί της μορφής υπό τήν οποίαν θά συντάσσωνται τά υπηρεσιακά 
της ξγγραφα. 
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4. Προς ΐδρυσιν κέντρου στατιστικών πληροφοριών προοριζομένου διά γε
νικήν χρήσιν, συμφωνείται δπως τά είς τήν "Ενωσιν παρεχόμενα στοιχεία, τά 
προοριζόμενα νά περιληφθώσιν είς βασικάς στατιστικός σειράς ή είς τάς είδικάς 
εκθέσεις της, είναι κατά τό δυνατόν προσιτά είς τόν "Οργανισμον τών Ηνωμένων 
'Εθνών τή αΐτήσει του. 

5. Συμφωνείται δπως τά είς τόν Όργανισμον Ηνωμένων 'Εθνών παρεχόμενα 
στοιχεία, τά προοριζόμενα νά περιληφθώσι εϊς βασικάς στατιστικός σειράς ή είς 
τάς είδικάς εκθέσεις αυτής, είναι προσιτά εις τήν "Ενωσιν τή αιτήσει της, καθ' δ 
μέτρον θά είναι τοΰτο δυνατόν καΐ σκόπιμον. 

"Αρθρον Χ. 
Διοικητικοί και Τεχνικαι "Υπηρεσίαι. 

Ι. "Ο 'Οργανισμός τών "Ηνωμένων 'Εθνών και ή "Ενωσις αναγνωρίζουν ότι 
είναι εύκταΐον, προς τόν σκοπόν τής μάλλον αποτελεσματικής χρησιμοποιήσεως 
τοΰ προσωπικού καΐ τών διαθεσίμων πόρων, νά άποφεύγωσιν, οσάκις τοΰτο είναι 
δυνατόν, τήν δημιουργίαν υπηρεσιών ων αί έργασίαι θά συναγωνίζωνται ή θά 
συμπίπτουσι και έν άνάγΚη νά συμβουλεύωνται αλλήλους προς τοΰτο. 

2. Ό 'Οργανισμός τών Ηνωμένων 'Εθνών και ή "Ενωσις θά λάβωσιν άπό 
κοινοΰ μέτρα άφορώντα τήν καταγραφή ν και κατάθεσιν τών επισήμων εγγράφων. 

"Αρθρον XI. 
Διατάξεις άφορώσαι τά οικονομικά και τόν προϋπολογισμό ν. 

Ι. Ό Προϋπολογισμός ή τό σχέδιον προϋπολογισμού τής 'Ενώσεως θά δια
βιβάζηται εις τόν Όργανισμον τών "Ηνωμένων 'Εθνών ταυτοχρόνως με τήν δια
βίβασιν αΰτοϋ εϊς τά Μέλη τής 'Ενώσεως.. Ή Γενική Συνέλευσις θά δύναται νά 
άπευθύνη συστάσεις είς τήν "Ενωσιν έπι τοΰ αντικειμένου τούτου. 

2. Ή "Ενωσις θά έχη τό δικαίωμα νά άποστέλλη αντιπροσώπους, ίνα συμμε
τέχωσιν, άνευ ψήφου, είς τάς συζητήσεις τής Γενικής Συνελεύσεως, ή οιωνδήποτε 
επιτροπών τής Συνελεύσεως ταύτης, κατά πάσαν συζήτησιν άφορώσαν τόν Προ
ϋπολογισμόν τής 'Ενώσεως. 

"Αρθρον XII. 
Χρηματοδότησις τών ειδικών υπηρεσιών. 

Ι. Έάν ή "Ενωσις εύρεθή εϊς τήν ανάγκην νά άντιμετωπίση σοβαρός συμπλη
ρωματικός δαπανάς, συνεπεία αιτήσεως συνδρομής, ειδικών εκθέσεων ή μελετών 
ζητουμένων ύπό τοΰ 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως τω αρθρω 
VI ή άλλαις διατάξεσι τής παρούσης συμφωνίας, τά μέρη θά συνεννοώνται διά τόν 
καθορισμόν τοΰ δικαιοτέρου δυνατού τρόπου, καθ' δν θά έδει ν' άντιμετωπισθώσιν 
αί δαπάναι αύται. 

2. Ό 'Οργανισμός τών 'Ηνωμένων "Εθνών και ή "Ενωσις θά συνεννοώνται 
ομοίως προς λήψιν τών αποφάσεων, αΐτινες θά έκρίνοντο ενδεδειγμένοι διά τήν 
κάλυψιν τών δαπανών τών κεντρικών διοικητικών, τεχνικών ή οικονομικών υπη
ρεσιών καί πάσης ειδικής διευκολύνσεως ή συνδρομής, παρεχομένης ύπό τοΰ 
'Οργανισμού τών "Ηνωμένων 'Εθνών, τή αιτήσει της "Ενώσεως. 

"Αρθρον XIII. 
Δελτίον ταυτότητος τών "Ηνωμένων Εθνών. 

ΟΙ υπάλληλοι της "Ενώσεως θά έχωσι τό δικαίωμα νά χρησιμόποιώσι τό δελ
τίον ταυτότητος τών "Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως προς τάς είδικάς συμφωνίας 
αΐτινες μέλλουσι νά συναφθώσιν ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΟ 'Οργανισμού 
τών "Ηνωμένων "Εθνών καί τών αρμοδίων άρχων τής "Ενώσεως. 
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"Αρθρον XIV. 

Συμφωνίαι μεταξύ οργανώσεων. 
Ι. Ή "Ενωσις συμφωνεί νά πληροφορή τό ΟΙκονομικόν και Κοινωνικόν Συμ

βουλιον περί της φύσεως και της εκτάσεως παντός επισήμου συμφώνου, μέλλοντος 
νά καταρτισθή μεταξύ της "Ενώσεως και πάσης ετέρας ειδικευμένης οργανώσεως 
ή παντός άλλου διακυβερνητικού ή μή κυβερνητικοί) διεθνούς οργανισμού καί έπι 
πλέον θά πληροφορή τό Οίκονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον περί των 
λεπτομερειών τοΰ συμφώνου τούτου, δταν συναφθή. 

2. "Ο 'Οργανισμός των Ηνωμένων "Εθνών συμφωνεί νά πληροφορή τήν "Ενω
σιν περί της φύσεως και της εκτάσεως παντός επισήμου συμφώνου προβλεπο
μένου νά καταρτισθή ύπό πάσης άλλης ειδικευμένης 'Οργανώσεως επί θεμάτων 
δυναμένων νά ενδιαφέρωσι τήν "Ενωσιν καί έπι πλέον θά γνωρίζη ε'ις τήν "Ενωσιν 
τάς λεπτομερείας αύτου δταν συναφθη. 

"Αρθρον XV. 
Σύνδεσμος. 

Ι. Ό 'Οργανισμός τών Ηνωμένων "Εθνών καί ή "Ενωσις συμφωνοΰσιν έπι 
των ανωτέρω διατάξεων έν τη πεποιθήσει δτι θά συμβάλωσιν είς τήν διατήρησιν 
αποτελεσματικού συνδέσμου μεταξύ τών δύο 'Οργανισμών. Έπιβεβαιοϋσι τήν 
πρόθεσίν των νά λάβωσι τά μέτρα άτινα θά ήσαν αναγκαία προς τον σκοπόν τούτον. 

2. ΑΊ διατάξεις αί άφορώσαι τόν ύπό τοΰ παρόντος συμφώνου προβλεπόμενον 
σύνδεσμον θά έφαρμόζωνται έν παντι καταλλήλω μέτρω, είς τάς μεταξύ της Ενώ
σεως καί τοΰ 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών σχέσεις, περιλαμβανομένων 
και τών περιφερειακών ή βοηθητικών Γραφείων αυτού. 

"Αρθρον XVI. 
Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών τών Ηνωμένων Εθνών. 

Ι. Ή "Ενωσις αναγνωρίζει δτι είναι σημαντικόν διά τόν Όργανισμόν τών 
Ηνωμένων 'Εθνών νά άπολαμβάνη τών αυτών δικαιωμάτων, ών άπολαύουσι και 
τά Μέλη της 'Ενώσεως έν τή έκμεταλλεύσει τών Τηλεπικοινωνιακών 'Υπηρεσιών. 

2. Ό 'Οργανισμός τών Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως 
έκμεταλλεύηται τάς υπηρεσίας Τηλεπικοινωνίας αΐτινες εξαρτώνται παρ* αυτού, 
συμφώνως προς τους δρους της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών καί τοΟ 
προσηρτημένου είς τήν σύμβασιν ταύτην Κανονισμού. 

3. ΑΙ άναγκαΐαι διά τήν έφαρμογήν τοΰ άρθρου τούτου διατυπώσεις θά άπο
τελέσωσιν άντικείμενον ιδιαιτέρων συμφωνιών. 

"Αρθρον XVII. 
'Εφαρμογή της Συμφωνίας. 

Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων "Εθνών καί ή αρμοδία αρχή της Ενώ
σεως δύνανται νά συνάψωσι οιασδήποτε συμπληρωματικάς συμφωνίας, αΐτινες 
θά έκρίνοντο εύκταϊαι διά τήν έφαρμογήν της παρούσης συμφωνίας. 

"Αρθρον XVIII. 
Άναθεώρησις. 

Ή συμφωνία αυτή υπόκειται ε'ις άναθεώρησιν κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ 
τών 'Ηνωμένων Εθνών καί της 'Ενώσεως, υπό τήν έπιφύλαξιν προειδοποιήσεως 
£ξ μηνών παρά τοΰ ενός ή τοΰ έτερου μέρους. 

"Αρθρον XIX. 
"Εναρξις Ισχύος. 

Ι. Ή παρούσα συμφωνία θά τεθη προσωρινώς έν ίσχύϊ μετά τήν άποδοχήν 
αυτής ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων "Εθνών καί της διασκέψεως 
πληρεξουσίων τών Τηλεπικοινωνιών, τής συγκληθείσης είς τό Άτλάντικ Σίτυ, 
τώ 1947. 
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2. "Υπό τήν έττιφύλαξιν τής έν τή παραγράψω Ι μνημονευομένης αποδοχής, 
ή παρούσα συμφωνία θά τεθή επισήμως έν Ισχύϊ ταυτοχρόνως μετά της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών της συναφθείσης έν Άτλάντικ Ζίτυ τω 1947 ή είς 
προγενεοτέραν ήμερομηνίαν κατόπιν αποφάσεως της "Ενώσεως. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Συνημμένον είς τήν Διεθνή Συμβασιν Τηλεπικοινωνιών 

(Γενεύη, 1959). 
Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 

(Γενεύη, 1959), οί υπογραφόμενοι πληρεξούσιοι λαμβάνουσι σημείωσιν τών επο
μένων δηλώσεων, α'ι όποΐαι άποτελοΰσι μέρος τών τελικών Πράξεων τής Δια
σκέψεως τών Πληρεξουσίων τής Γενεύης (1959). 

Ι. 
Διά τήν 'Αργεντινήν Δημοκρατίαν : 

"Η αντιπροσωπεία τής 'Αργεντινής δηλοΐ: 
Ή Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη 1959) περιλαμβάνει διάταξιν 

ΰπ* αριθμόν 4, καθ* ην Μέλος τής Ενώσεως είναι πάσα Χώρα ή ομάς εδαφών, 
αναγραφόμενα εϊς το Παράρτημα Ι. Το Παράρτημα Ι μνημονεύει ώς Μέλος, τά 
«υπερπόντια εδάφη, τών οποίων αί διεθνείς σχέσεις, εξασφαλίζονται παρά τής 
Κυβερνήσεως του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής Βορείου 
Ιρλανδίας». 

Ή ανωτέρω αναφερομένη Κυβέρνησις περιλαμβάνει συνήθως είς αυτό το σύ
νολον τών εδαφών, τό έδαφος, το όποιον αποκαλεί αϊ «Νήσοι FALKLAND καί 
αί έξ αυτών εξαρτώμενοι» ώς τούτο εμφαίνεται, είς τά ύπό τής Διεθνούς 'Ενώσεως 
Τηλεπικοινωνιών δημοσιευόμενα επίσημα στοιχεία. 

Διά τον λόγον αυτόν, ή 'Αργεντινή "Αντιπροσωπεία δηλοΐ κατηγορηματικώς 
δτι ή ανωτέρω πράξις ουδόλως θίγει τήν κυριαρχίαν τής 'Αργεντινής έπί τών έν 
λόγω νήσων. Τό Ήνωμένον Βασίλειον κατέχει τάς νήσους ταύτας δυνάμει πρά
ξεως βίας, τήν οποίαν ουδέποτε απεδέχθη ή Κυβέρνησις τής 'Αργεντινής, ήτις 
βέβαιοι έκ νέου τά απαράγραπτα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα τής Δημοκρατίας 
καί δηλοΐ δτι αϊ Νήσοι MALUINES, αί νότιοι νήσοι SANDWICH, ai νήσοι τής 
Νοτίου Γεωργίας και αί περιλαμβανόμενοι είς τόν Άργεντινόν άνταρκτικόν Τομέα 
νήσοι, δέν αποτελούν οϋτε άποικίαν, ούτε κτήσιν "Έθνους τινός καί δτι άποτελοΰσι 
άναπόσπαστον τμήμα τοΰ 'Αργεντινού 'Εδάφους, άνήκου^ιν εις τήν έθνικήν της 
κυριότητα καί εξαρτώνται έκ τής κυριαρχίας της. Ή ανωτέρω δήλωσις δέον 
νά θεωρηθή δτι έχει επίσης ίσχυν καί διά πάσαν άλλην όμοίαν καταχώρησιν, περι
λαμβανομένων εϊς τήν Συμβασιν και είς τά Παραρτήματα ταύτης. 

II. 
Διά τόν Καναδάν: 

"Υπογράφων τήν Διεθνή Συμβασιν Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959), ό Καναδάς 
επιφυλάσσεται νά μή άποδεχθή τόν αριθμόν 193 τής Συμβάσεως ταύτης. "Ο 
Καναδάς αναγνωρίζει τάς υποχρεώσεις τοΰ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, 
τοΰ Τηλεγραφικού Κανονισμού καί έκτος μιας επιφυλάξεως, τοΰ Προσθέτου Κα
νονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, προσηρτημένων καί τών τριών είς τήν εϊρημένην 
Συμβασιν, άλλα δέν δέχεται νά δεσμευθή διά τοΰ Τηλεφωνικού Κανονισμού. 

III. 
Διά τήν Κίναν: 

"Η αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Κίνας παρά τη Διασκέψει Πληρεξου
σίων τής Διεθνούς "Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959) ώς καί είς τό Ατ
λάντικ ΣΙτυ καί είς τό Μπουένος "Αϊρες, εϊναι ή μόνη νόμιμος εκπροσώπησης τής 
Κίνας, είς τήν Aniiitjijuv ταότην καί έχει αναγνωρισθώ ώς τοιαύτη παρά τής είρη
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μένης Διασκέψεως. Πάσαι α! δηλώσεις ή επιφυλάξεις, ύποβληθεΤσαι επί τη ευ
καιρία τής παρούσης Συμβάσεως ή έπισυναφθεϊσαι είς τήν Σύμβασιν ταύτην, 
γενόμενοι παρά Μελών τής Ενώσεως καΐ αΐτινεϋ είναι ασυμβίβαστοι προς την 
ανωτέρω έκτεθεΐσαν θέσιν της Δημοκρατίας τής Κίνας, είναι παράνομοι καί συ
νεπώς, ανύπαρκτοι καί άκυροι. 

'Υπογράφουσα τήν παροΟσαν Σύμβασιν ή Δημοκρατία τής Κίνας δέν δέχεται, 
έναντι τών Μελών τούτων τής Ενώσεως ούδεμίαν ύποχρέωσιν άπορρέουσαν 
έκ τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959) ή 'έκ τίνος αναφε
ρομένου είς ταύτην πρωτοκόλλου. 

IV. 
Δια τό Βελγικόν Κογκό και "Εδαφος, της RUANDA URUNDI : 

Ύπογράφον τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959), τό Βελ
γικόν Κογκό . και "Εδαφος της RUANDA URUNDI, δηλοί κατηγορηματικώς 
δτι επιφυλάσσει είς εαυτό τό δικαίωμα να μή σεβασθή το άρθρον 3 τοϋ Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959), παρά καθ* δ μέτρονή εφαρμογή τών διατά
ξεων του άρθρου τούτου, θά ίκανοποιή τάς απαραιτήτους άνάγκας τής εσω
τερικής του Ραδιοφωνίας. 

V. 
Διά τήν ΚόσταΡίκα: 

Ή αντιπροσωπεία τής ΚόσταΡίκα δηλοΐ, δτι επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρ
νησίν της τό δικαίωμα ν* άποδεχθή ή δχι τάς συνεπείας τών επιφυλάξεων, αΐτινες 
έγένοντο παρ* άλλων Κυβερνήσεων, μετεχουσών τής Διασκέψεως ταύτης και αϊ 
όποΐαι θά ήδύναντο νά προκαλέσωσιν αΰξησιν τής αναλογούσης μερίδος συμμε
τοχής τής ΚόσταΡίκα είς τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. 

VI. 
Διά τήν Κούβαν : 

'Υπογράφουσα τήν παροΟσαν Σύμβασιν, εν ονόματι τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας τής Κούβας, ή αντιπροσωπεία τής Κούβας, κάμνει ρητή ν έπιφύλαξιν, 
δσον άφορα τήν άποδοχήν τοΰ Τηλεγραφικού Κανονισμού, τοϋ Τηλεφωνικού 
Κανονισμού καί τοΰ προσθέτου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, τών αναφερο
μένων είς τό άρθρον 14 τής ρηθείσης Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(Γενεύη, 1959). 

"Αρθρον VII. 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοΰ Έλ Σαλβαντόρ: 

Ή Κυβέρνησις τοΰ *Ελ Σαλβαντόρ επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα νά λάβη 
πάντα τά αναγκαία ή ωφέλιμα μέτρα διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, 
έν περιπτώσει, καθ* ήν Μέλος ή συνεργαζόμενον Μέλος δέν θά συμμετεΐχεν είς τάς 
δαπανάς τής 'Ενώσεως ή ήθελε διατυπώσει επιφυλάξεις συνεπαγόμενος αυξησιν 
τής μερίδος δαπανών τήν οποίαν αναλαμβάνει είς τόν Προϋπολογισμόν τής 'Ε
νώσεως. 

Β'. 
'Υπογράφων τήν παροΟσαν Σύμβασιν έν ονόματι τής Δημοκρατίας του Έλ 

Σαλβαντόρ, ό υπογραφόμενος αντιπρόσωπος, επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν 
του τό δικαίωμα ν* άποδεχθή ί\ νά μή άποδεχθή τάς υποχρεώσεις, αΤτινες απορ
ρέουν έκ του Τηλεφωνικού Κανονισμού καί έκείνας, αϊτινες απορρέουν έκ τοΟ 
Προσθέτου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, οϊ όποιοι αναφέρονται είς τό άρθρον 
14 τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959). 

VIII. 
Διά τάς Ηνωμένος Πολιτείας Αμερικής: 

Ή υπογραφή τής παρούσης Συμβάσεως διά καί έν ονόματι τών Ηνωμένων 
Πολιτειών 'Αμερικής, Ισχύει ωσαύτως, συμφώνως προς τήν συνταγματική ν δια
&κασ1αίνν δι' άπαντα τά εδάφη τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής. 
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At Ήνωμέναι Πολιτεΐαι Αμερικής, δηλοΟσι κατηγορηματικώς, δτι διά τής 
υπογραφής της παρούσης συμβάσεως, έν ονόματι των, αϊ "Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
"Αμερικής, οΰδεμίαν άναλαμβάνουσιν ΰποχρέωσιν, άφορώσαν τόν Τηλεφωνικόν 
Κανονισμόν ή τόν Πρόσθετον Κανονισμόν Ραδιοεπικοινωνιών τους προβλεπό
μενους είς τό άρθρον 14,. της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 
1959). 

IX. 
Διά τήν "Ελλάδα: 

"Η 'Ελληνική αντιπροσωπεία δηλοϊ, έν ονόματι τής Κυβερνήσεως της, δτι οΰ
δεμίαν αποδέχεται συνέπειαν τών επιφυλάξεων, αΐτινες ήθελον προκαλέσει αϋξησιν 
τής αναλογούσης μερίδος συμμετοχής της είς τάς δαπανάς τής "Ενώσεως. 

Χ. 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Ινδίας: 

Ι.. "Υπογράφουσα τάς τελικάς Πράξεις τής Διεθνούς Διασκέψεως Τηλεπικοι
νωνιών (Γενεύη 1959), ή Δημοκρατία τής 'Ινδίας, ούδεμίαν αποδέχεται οϊκονόμικήν 
συνέπειαν τών επιφυλάξεων, αΐτινες ήθελον τυχόν γίνει, είς δ,τι άφορα τά οικο
νομικά τής "Ενώσεως, παρά τίνος αντιπροσωπείας, μετεχούσης τής παρούσης 
Διασκέψεως. 

2. Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής "Ινδίας δηλοϊ δτι ή υπογραφή τής 
Συμβάσεως παρά τής ρηθείσης αντιπροσωπείας, υπόκειται επίσης είς τήν έπιφύ
λαξιν, δτι ή Δημοκρατία τής Ινδίας θά δυνηθή ή δχι νά ευρέθη είς θέσιν ν* άπο
δεχθή ώρισμένας διατάξεις τοΰ Τηλεγραφικού Κανονισμού και τοΰ Τηλεφωνικού 
Κανονισμού (Γενεύη 1958), οΐτινες μνημονεύονται εϊς το άρθρον 14 τής Συμβάσεως. 

3. "Επί πλέον, ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής "Ινδίας, επιφυλάσσει 
είς τήν Κυβέρνησίν της το δικαίωμα, νά λάβη ενδεχομένως τά κατάλληλα μέτρα 
διά τήν έξασφάλισιν τής καλής λειτουργίας τής "Ενώσεως και τών μονίμων οργα
νισμών της, καθώς και τής εφαρμογής τών εϊς το άρθρον 14 τής Συμβάσεως ανα
φερομένων Κανονισμών, εάν οιαδήποτε χώρα διατύπωση επιφυλάξεις καί ή δεν 
άποδεχθή τάς διατάξεις τής ρηθείσης Συμβάσεως και τών Κανονισμών. 

XI. 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής "Ινδονησίας: 

Δοθέντος δτι, συμφώνως προς τους δρους τοΰ Συντάγματος της, ή IRIAN 
BARAT (Δυτική Νέα Γουϊνέα), αποτελεί άναπόσπαστον μέλος τής Δημοκρατίας 
τής "Ινδονησίας, ή αντιπροσωπεία τής "Ινδονησίας παρά τη Διασκέψει Πληρεξου
σίων και παρά τη Διασκέψει Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 1959), δηλοϊ ρητώς δτι 
ή υπογραφή της παρά πόδας τής Συμβάσεως ταύτης και τοΰ Κανονισμού Ραδιο
επικοινωνιών, ουδόλως υπονοεί δτι αϋτη αποδέχεται δπως προ τοΰ ονόματος 
IRIAN BARAT (Νέα Γουϊνέα) τίθεται ή λέξις «PAYS  BAS», εις τά έντυπα 
τής "Ενώσεως καί εϊς τόν Κανονισμόν Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς καί εϊς τά συ
νημμένα καΐ είς τά παραρτήματα τούτων. 

XII. 
Διά τό Κράτος τοΰ "Ισραήλ: * * 

Ή αντιπροσωπεία τοΰ Κράτους τοΰ "Ισραήλ δέν δύναται ν* άποδεχθή τάς έπι̂ · 
φυλάξεις, αΐτινες έγένοντο υπό τών αντιπροσωπειών τοΰ Βασιλείου τής Σαου

* δικής 'Αραβίας, τής Δημοκρατίας τοΰ 'Ιράκ, τοΰ Χασεμιτικοΰ Βασιλείου τής 
'Ιορδανίας, τοΰ Κουβέιτ, τοΰ Λιβάνου, τοΰ "Ηνωμένου Βασιλείου τής Λιβύης, τοΰ 
Βασιλείου του Μαρόκου, τής "Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας, τής Δημοκρατίας 
τοΰ Σουδάν καί τής Τυνησίας, άναφορικώς μέ τό Ισραήλ καϊ επιφυλάσσει τό δι

* καίωμα τής Κυβερνήσεως της νά λάβη τά κατάλληλα μέτρα τά όποια θά κρίνη 
αναγκαία διά τήν προστασίανίτών συμφερόντων του Κράτους του Ισραήλ έντή 
εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως καί τών προσηρτη μένων εϊς ταύτη ν Κανο
νισμών, καθ* δ μέτρον ή εφαρμογή α&τη άφορ$:,Τ$ ανωτέρω, μνημονευόμενα μέλη. 
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XIII. 
Δϊά τήν Ίαπωνίαν: * 

Ή Ιαπωνία επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα νά λάβη πδν μέτρον, τό όποιον 
ήθελε θεώρηση άναγκαϊον διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της έάν επιφυ
λάξεις διατυπωθεΐσαι Οπό δλλων χωρών ήθελον προκαλέσει αΟξησιν τής μερίδος 
συμμετοχής της είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως. * 

XIV. 
Διά τό Βασίλειον τής 'Ολλανδίας: 

Ή αντιπροσωπεία τοΟ Βασιλείου τής "Ολλανδίας δηλοΐ, ότι δέν αποδέχεται 
τήν επισήμως γενομένην δήλωσιν ύπό τής αντιπροσωπείας τής Δημοκρατίας τής 
"Ινδονησίας, είς δ,τι ή δήλωσις αΟτη αμφισβητεί τήν κυριαρχίαν τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ολλανδίας επί τοϋ μή αυτονόμου εδάφους τής 'Ολλανδικής Νέας Γουϊνέας. 

Ή ονομασία «'Ολλανδική Νέα Γουϊνέα», είναι συνταγματικώς ορθή. ΕΤνάι 
ρητώς ανεγνωρισμένη ως τοιαύτη καΐ χρησιμοποιείται ύπό τής Γραμματείας τών 
Ηνωμένων 'Εθνών. 

XV. 
Διά τήν Δημοκρατίαν τών Φιλιππίνων: 

Υπογράφουσα τήν παρουσαν Συμβασιν ή Δημοκρατία τών Φιλιππίνων δηλοΐ 
ρητώς, δτι δέν δύναται επί τοΟ παρόντος, να δεχθή δπως δεσμευθή ύπό τών είς 
τόν αριθμόν 193 τής ρηθείσης Συμβάσεως προβλεπομένων Τηλεφωνικού και Τηλε
γραφικού Κανονισμού. 

XVI. 
Διά τό Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου Ιρλανδίας : Α 

Ή αντιπροσωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καΐ τής 
Βορείου 'Ιρλανδίας δηλοΐ, δτι δέν αποδέχεται τήν ύπό τής Αργεντινής αντιπρο
σωπείας γενομένην δήλωσιν, εις δ,τι ή δήλωσις αϋτη αμφισβητεί τήν κυριαρχίαν 
της Κυβερνήσεως τής Α. Μ. έπι τών νήσων FALKLAND καί τών εξ αυτών έξαρ y 
τωμένων και επιθυμεί νά επιφύλαξη ρητώς τα δικαιώματα τής Κυβερνήσεως τής 
Α. Μ. έπι τοΟ ζητήματος τούτου. Αί νήσοι FALKLAND καί αί εξ αυτών εξαρτώ
μενοι είναι και έξακολουθοϋσι νά είναι, άναπόσπαστον τμήμα τών εδαφών, τών 
οποίων τό σύνολον αποτελεί τό μέλος τής 'Ενώσεως, τό γνωστόν μέχρι τοΟδε 
ύπό τό δνομα Άποικίαι, Προτεκτοράτα, υπερπόντια Εδάφη και "Εδάφη υπό έντολήν 
ή κηδεμονίαν του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου 
'Ιρλανδίας, έν ονόματι τοϋ οποίου τό Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττα
νίας καί τής Βορείου Ιρλανδίας, προσεχώρησεν είς τήν Διεθνή Συμβασιν Τηλεπι
κοινωνιών (Μπουένος "Αϊρες, 1952), τήν 16 Νοεμβρίου 1953 και τό όποιον, είς 
τήν Διεθνή Συμβασιν Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959) προσδιορίζεται κατά τόν 
άκόλουθον τρόπον: «"Εδάφη υπερπόντια, τών οποίων at διεθνείς σχέσεις εξα
σφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρετ
τανίας καί τής Βορείου Ιρλανδίας». 

XVII. 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Τσεχοσλοβακίας: 

Ή αντιπροσωπεία τής Τσεχοσλοβακίας δηλοΐ, έν ονόματι τής Δημοκρατίας 
τής Τσεχοσλοβακίας, δτι ούδεμίαν αποδέχεται συνέπειαν τών επιφυλάξεων, έχου
σών ώς αποτέλεσμα τήν αΟξησιν τής αναλογούσης αυτή μερίδος συμμετοχής είς * 
τάς δαπανάς τής "Ενώσεως. 

XVIII. 
Διά τήν ΤουρκΙαν: 

Ή αντιπροσωπεία τής Τουρκίας δηλοΐ δτι ή Κυβέρνησις τής Τουρκικής Δήμο * 
κρατίας, ούδεμίαν δύναται ν" άποδεχθή οίκονομικήν συνέπειαν, ήτις ενδεχομένως 
θά ήδύνατο νά πρόκυψη έζ επιφυλάξεων, γενομένων παρ* άλλων Κυβερνήσεων, 
μετεχουσών είς τήν παροΟσαν Διάσκεψιν. 
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XIX. 
Διά τήν Νοτιοαφρικανικής "Ενωσιν καΐ τό "Εδαφος τής Νοτιοδυτικής 'Αφρικής: 

Ή αντιπροσωπεία τής Νοτιοαφρικανικής "Ενώσεως καΐ τοΟ 'Εδάφους τής Νο
τιοδυτικής 'Αφρικής, δηλοϊ δτι ή υπογραφή τής παρούσης Συμβάσεως, ύπό τής 
Νοτιοαφρικανικής 'Ενώσεως καΐ τοΟ Εδάφους τής Νοτιοδυτικής Αφρικής δίδεται 
υπό τήν έπιφύλαξιν δτι ή Νοτιοαφρικανική "Ενωσις καΐ τό "Εδαφος τής Νοτιο
δυτικής 'Αφρικής, δέν δέχεται νά δεσμέ υ θή διά τοϋ έν άρθρω 14 τής Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959) αναφερομένου Τηλεφωνικού Κανο
νισμού. 

XX. 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Βενεζουέλας: 

'Υπογράφουσα τήν παροϋσαν Συμβασιν, ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας 
τής Βενεζουέλας, δηλοϊ, έν ονόματι τής Κυβερνήσεως της, δτι διατηρεί τάς δια
τυπωθείσας επιφυλάξεις, δσον άφορα τον Τηλεγραφικόν Κανονισμόν και τον Τηλε
φωνικόν Κανονισμόν (Γενεύη, 1958), καθώς καΐ δσον άφορα τον Κανονισμόν 
Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959). 

XXI . 
Διά τό 'Αφγανιστάν, τήν Δημοκρατίαν τής 'Αργεντινής, τό Βέλγιον, τήν Δημοκρα

τίαν τής Κολομβίας, τό Βελγικόν Κογκό και τό έδαφος τής ΡουάνταΟύρούντι, 
τήν Δανίαν, τήν Ίσπανίαν, τά υπερπόντια Κράτη τής Κοινότητος και υπερ
πόντια Γαλλικά 'Εδάφη, τήν Γαλλίαν, τό Μεξικόν, τό Μονακό, τήν Νορβηγίαν, 
τήν Παραγουάην, τό Περοϋ, τήν Πορτογαλλίαν, τάς ΰπερποντίους Πορτο
γαλλικάς Επαρχίας, τήν Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής Γερμανίας, τήν 
'Ομοσπονδιακήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Γιουγκοσλαβίας, τήν Σουηδίαν 
καϊ τήν "Ελβετίαν : 

ΑΙ άντιπροσωπεΐαι τών ανωτέρω Χωρών δηλοΰσιν, έν ονόματι τών οικείων 
Κυβερνήσεων των, δτι οΰδεμίαν αποδέχονται συνέπειαν τών επιφυλάξεων, αΐτινες 
ήθελον προκαλέσει αΟξησιν τής μερίδος συμμετοχής των εϊς τάς δαπανάς τής 
'Ενώσεως. 

XXII . 
Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής 'Αλβανίας, τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δη

μοκρατίαν τής Λευκορωσσίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Βουλγαρίας, 
τήν Ουγγρική ν Λαϊκήν Δημοκρατίαν, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Πολω
νίας, τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν τής Ουκρανίας, τήν Ρου
μανική ν Λαϊκήν Δημοκρατίαν, τήν Δημοκρατίαν τής Τσεχοσλοβακίας και 
τήν "Ενωσιν Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών: 

ΑΙ άντιπροσωπεΐαι τών ανωτέρω Χωρών, δηλοΰσιν, έν ονόματι τών οικείων 
Κυβερνήσεων των, δτι ή υπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων τής Διεθνούς Ενώ
σεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959) ληφθείσα άπόφασις δπως αναγνώριση τά 
πληρεξούσια τών αντιπροσώπων, τοΟ ΤσάγκΚάϊΣέκ, διά συμμετοχήν των είς 
τήν Διάσκεψιν και ύπογραφήν παρ* αυτών τών Τελικών Πράξεων τής Διασκέψεως, 
έν ονόματι τής Κίνας, είναι παράνομοι, διότι οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τής Κίνας 
δέν δύνανται νά είναι άλλοι παρά ol διωρισμένοι ύπό τής Κεντρικής Λαϊκής Κυ
βερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας. 

XXIII . 
Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της 'Αλβανίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Βουλ

γαρίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Ουγγαρίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν 
τής Πολωνίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Ρουμανίας και τήν Δημοκρατίαν 
τής Τσεχοσλοβακίας : 

Καθ* ήν στιγμήν προβαίνουν είς τήν ύπογραφήν τής Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959) αϊ άντιπροσωπεΐαι τών κάτωθι χωρών: Ή 
Λαϊκή Δημοκρατία τής Αλβανίας, Λαϊκή Δημοκρατία τής Βουλγαρίας, Λαϊκή 
Ουγγρική Δημοκρατία, Λαϊκή Δημοκρατία τής Πολωνίας, Λαϊκπ Ρουιχανικη Δη
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μοκρατία, Δημοκρατία τής Τσεχοσλοβακίας, δηλοΟσιν δτι έπιφυλάσσουσι είς ΤάΊ§ 
Κυβερνήσεις των τό δικαίωμα ν' άποδεχθώσιν ή νά μή άποδεχθώσι τόν Κανονισμον 
Ραδιοεπικοινωνιών, εϊτε είς τό σύνολον του, είτε έν μέρει. 

XXIV. 
Διά τό Βασίλειον της Σαουδικής 'Αραβίας, τήν Δημοκρατίαν του Ιράκ, τό Χασε

μιτικόν Βασίλειον τής Ιορδανίας, τό Κουβέιτ, τόν .Λίβανον, τό Ήνωμένον 
Βασίλειον τής Λιβύης, τό Βασίλειον του Μαρόκου, τήν "Ηνωμένην "Αραβικήν 
Δημοκρατίαν, τήν Δημοκρατίαν του Σουδάν καΐ τήν Τυνήσίαν: 

At άντιπροσωπεΐαι τών ανωτέρω χωρών, δηλοΟσιν δτι ή έκ μέρους των υπο
γραφή τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959), καθώς καΐ ή 
ενδεχομένη μεταγενέστερα κύρωσις τής .Πράξεως ταύτης υπό τών οίκείων Κυβερ
νήσεων των, δέν ίσχύουσιν έναντι τοΰ έν Παραρτήματι Ι τής ρηθείσης Συμβάσεως, 
εγγεγραμμένου υπό τό δνομα 'Ισραήλ Μέλους καί έπ* οΰδενι λόγω συνεπάγονται 
τήν άναγνώρισίν του. 

XXV. 
Διά τήν Αύστρίαν καί τήν Ίταλίαν: 

"Η Αυστρία καί ή Ιταλία επιφυλάσσουν είς έαυτάς τό δικαίωμα δπως λάβωσι 
πάντα τά μέτρα, τά όποϊα θά θεωρήσωσι κατάλληλα διά νά προστατεύσωσι τά 
συμφέροντα των, έάν Μέλη τινά ή συνεργαζόμενα Μέλη δέν ήθελον μετάσχει τών 
δαπανών τής 'Ενώσεως επί τη βάσει τών διατάξεων τής Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959), καί έάν αϊ επιφυλάξεις άλλων Χωρών δύνανται 
νά παραβλάψουν τάς τηλεπικοινωνιακός αυτών υπηρεσίας. 

XXVI. 
Διά τήν Σοβιετικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Λευκορωσσίας, τήν Σοβιετικήν 

Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Ουκρανίας καί τήν "Ενωσιν Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών: 

Ύπογράφουσαι τήν παροΰσαν Σύμβασιν αί άντιπροσωπεΐαι τής Σοβιετικής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Λευκορωσσίας, τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Ουκρανίας και τής "Ενώσεως Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο
κρατιών, δηλοΟσι κατηγορηματικώς, δτι διατηροΰσι τάς επιφυλάξεις τάς σχετικός 
μέ τόν Κανονισμον Ραδιοεπικοινωνιών, τάς οποίας αί Κυβερνήσεις των είχον 
διατυπώσει κατά τήν έπικύρωσιν τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(Μπουένος "Αϊρες, 1952). 

XXVII. 
Διά τήν Γκάνα, τήν Δημοκρατίαν τής Γουϊνέας, και τό Ιράν : 

Αί άντιπροσωπεΐαι τών ανωτέρω μνημονευομένων Χωρών, έπιφυλάσσουσιν 
εϊς τάς οικείας Κυβερνήσεις των, τό δικαίωμα νά λάβωσι δλα τά μέτρα, τά όποια 
θά θεωρήσωσιν απαραίτητα διά νά προστατεύσωσι τά συμφέροντα των, έάν Μέλη 
ή συνεργαζόμενα Μέλη, δέν ήθελον εφαρμόσει, καθ* οιονδήποτε τρόπον, τάς δια
τάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959), ή έάν αί επι
φυλάξεις τών χωρών τούτων ήθελον παραβλάψει τάς Τηλεπικοινωνιακός αυτών 
υπηρεσίας. 

XXVIII. 
Διά τό Χασεμιτικόν Βασίλειον τής 'Ιορδανίας καί τήν Ηνωμένην 'Αραβικήν Δη

μοκρατίαν : 
ΑΙ άντιπροσωπεΐαι τοΰ ΧασεμιτικοΟ Βασιλείου τής 'Ιορδανίας και τής Ηνωμένης 

Αραβικής Δημοκρατίας δηλοΟσιν, έν ονόματι τών Κυβερνήσεων των, δτι δέν έγ
κρίνουσι τόν αριθμόν 42, οΟτε τόν αριθμόν 97, οί όποιοι έξουσιοδοτοΟσι τό Συμ
βούλιον Διοικήσεως, δπως συναπτή, έν ονόματι τής 'Ενώσεως, συμφωνίας μετά 
διεθνών 'Οργανώσεων. 

ΑΙ Κυβερνήσεις των δέν θά δεσμεύωνται ύπό τών συμφωνιών τούτων, τάς 
οποίας θά θεωρώσι, ώς αντιθέτους προς τά συμφέροντα των. 
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XXVIX. 
Διά τήν όμοσμονδίαν τής. Αυστραλίας, τήν Νέαν Ζηλανδίαν, τό Πακιστάν, τήν 

Δημοκρατίαν των Φιλιτττηνών, τό Ήνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρετ
τανίας καϊ τής Βορείου Ιρλανδίας καϊ τήν "Ενωσιν τής Νοτίου 'Αφρικής καΐ 
έδαφος τής Νοτιοδυτικής 'Αφρικής. 

ΑΙ άντιπροσωπεΐαι τών ανωτέρω αναφερομένων Χωρών, έττιφυλάσσουσι τό 
δικαίωμα είς τάς οικείας Κυβερνήσεις των νά λάβωσιν άπαντα τά μέτρα, ατινα 
θά κρίνωσι αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων των, εϊς περίπτωσιν 
καθ* ήν Μέλη τινά ή συνεργαζόμενα Μέλη τής Ενώσεως, δέν ήθελον καταβάλει 
τήν μερίδα τής συμμετοχής των είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως ή θά παρέλιπον 
καθ* οιονδήποτε τρόπον νά συμμορφωθώσι προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959), τών Παραρτημάτων της ή τών συ
νημμένων είς αυτήν Πρωτοκόλλων ή ακόμη έάν, επιφυλάξεις, διατυπωθεΐσαι παρ* 
άλλων Χωρών, ήθελον παραβλάψει τήν καλήν λειτουργίαν τών Ιδίων των Τηλε
πικοινωνιακών Υπηρεσιών. 

Είς πίστωσιν, οί οικείοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τό τελικόν τοΰτο Πρωτό
κολλον είς εν άντίτυπον και εις έκάστην εκ τών γλωσσών άγγλικήν, κινεζικήν 
ίσπανικήν, γαλλικήν και ρωσσικήν, 

Τό Πρωτόκολλον τοΰτο θά παραμείνη κατατεθείμένον είς τά αρχεία τής Διε
θνούς "Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, ή οποία εν άντίγραφον αυτοΰ θά έπιδώση είς 
έκάστην ύπογράψασαν Κυβέρνησιν. 

Έγένετο εν Γενεύη, τή 21η Δεκεμβρίου 1959. 
("Επονται αί αύται Οπογραφαι τής Συμβάσεως). 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
Συνημμένα είς τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών 

(Γενεύη, 1959). 
Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 

(Γενεύη, 1959), οί κάτωθι υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι, υπέγραψαν τά ακόλουθα 
πρόσθετα Πρωτόκολλα, αποτελούντα μέρος τών τελικών πράξεων τής Διασκέ
ψεως Πληρεξουσίων, Γενεύη, 1959. 

Ι. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
"Ακολουθητέα διαδικασία ύπό τών Μελών καϊ συνεργαζομένων Μελών, διά 

τήν έκλογήν τής κλάσεως εισφοράς των. 
Ι. Πάν Μέλος καϊ συνεργαζόμενον Μέλος οφείλει, προ τής Ι ης Ιουλίου I960, 

νά ανακοίνωση είς τον Γενικόν Γραμματέα τήν κλάσιν εισφοράς τήν οποίαν έξέ
λεξεν διά τόν εαυτόν του έκ του πίνακος τών κλάσεων εισφοράς τοϋ άριθμοϋ 202 
τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, J959). 

2. Τά Μέλη καϊ συνεργαζόμενα Μέλη, τά όποΐα ήθελον παραλείψει νά γνωστο
ποιήσωσι τήν άπόδοσίν των πρό τής Ι ης Ιουλίου I960, κατ* έφαρμογήν τών δια
τάξεων τής ανωτέρω παραγράφου Ι όφείλουσι νά συμβάλωσιν είς τάς δαπανάς, 
συμφώνως προς τόν αριθμόν μονάδων, δι" άς ταύτα ζχουσιν έγγραφη υπό τό κα
θεστώς τής Συμβάσεως του Μπουένος "Αϊρες. 

II. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Δαπάναι τής "Ενώσεως διά τήν περίοδον 1961—1965. 

ΐ . Τό Συμβούλιον Διοικήσεως εξουσιοδοτείται νά καταρτίση τόν έτήσιον 
^fMmek&fι«ν&τ τ%ς *€*ώσεως «era rasowrov ^ov^mvsm^^M^lsfm δαπάναι— 
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ΤοΟ Συμβουλίου Διοικήσεως. 
Τής Γενικής Γραμματείας. 
Τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής συχνοτήτων. 
Τών γραμματειών των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 
Τών εργαστηρίων καΐ τεχνικών εγκαταστάσεων τής "Ενώσεως νά μή ύπερ

βώσι τά κάτωθι ποσά διά τά έτη 1961 καΐ εφεξής μέχρι τής προσεχούς 
Διασκέψεως Πληρεξουσίων τής 'Ενώσεως: 
11.000.000 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1961. 
11.500.000 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1962. 
11.500.000 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1963. 
II.S45.000 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1964. 
12.200.000 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1965. 

Διά τά μετά τό 1965 έτη, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί δέον νά μή ύπερβαίνωσιν 
δι" έκαστον έτος πλέον του 3% τό διά τό προηγούμενον έτος, καθοριζόμενον ποσόν. 
Εις τά ποσά ταύτα δέον νά περιλαμβάνωνται καΐ τά καταβληθέντα ποσά ώς ένοί
κιον του νέου κτιρίου τής 'Ενώσεως. 

2. Έν τούτοις, είς όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, τό Συμβούλιον Διοικήσεως 
εξουσιοδοτείται νά διαθέτη πιστώσεις, μή υπερβαίνουσας κατ* άνώτατον όριον 
τό 3% τά καθορισθέντα είς τήν ανωτέρω παράγραφον Ι όρια. Είς τοιαύτην περί
πτωσιν τό Συμβούλιον Διοικήσεως οφείλει νά έκδώση άπόφασιν, είς ην νά εκτί
θενται οί ακριβείς λόγοι, οΐτινες έπέβαλον τήν λήψιν του μέτρου τούτου. 

3. Τό Συμβούλιον Διοικήσεως εξουσιοδοτείται επίσης νά ύπερβή τά καθορι
σθέντα εις τήν ανωτέρω παράγραφον Ι όρια, διά νά αντιμετώπιση : 

3.—(!) Αυξήσεις τής κλίμακος αποδοχών, παροχάς ύπό μορφήν συντάξεων 
ή αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων καΐ τών αποζημιώσεων θέσεως αΐτινες γί
νονται δεκται ύπό τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τό είς Γενεύην υπηρετούν προσω
πικό ν των και 

3.—(2) Διακυμάνσεις τής τιμής συναλλάγματος μεταξύ τοΰ 'Ελβετικού φράγκου 
καΐ τοΰ δολλαρίου U.S. αΐτινες θά συνεπήγοντο συμπληρωματικός δαπανάς διά 
τήν "Ενωσιν. 

4. Διά τήν μετακόμισιν τών υπηρεσιών τής 'Ενώσεως είς τό προοριζόμενον 
δι ' αύτάς νέον κτίριον, τό Συμβούλιον Διοικήσεως δύναται νά έγγράψη εϊς τον 
Προϋπολογισμόν είδικήν συμπληρωματική ν δαπάνην ποσού 715.000 ελβετικών 
φράγκων κατ* άνώτατον όριόν. Τά Μέλη και συνεργαζόμενα Μέλη τής Ενώσεως 
όφείλουσι νά συμμετάσχωσι τής 3απάνης ταύτης βάσει τών κλάσεων συμμετοχής 
τάς οποίας εχουσιν εκλέξει, συμφώνως προς τό άρθρον 15 τής Συμβάσεως. 

5. Τό Συμβούλιον Διοικήσεως δύναται νά έγκρίνη τάς δαπανάς, τάς σχετικάς 
μέ τάς προβλεπόμενος, είς τους αριθμούς 197 καί 198 τής Συμβάσεως, διασκέψεις 
και συνελεύσεις, μέχρι ποσού 13.189.000 ελβετικών φράγκων κατ* άνώτατον δριον, 
διά τήν περίοδον πέντε ετών, περιλαμβανομένην μεταξύ 196! καί 1965. 

5.—(Ι) Κατά τήν διάρκειαν τών ετών 1961 έως 1965, τό Συμβούλιον Διοικήσεως, 
λαμβανομένων, ενδεχομένως, υπ* όψιν τών διατάξεων τοΰ κατωτέρω εδαφίου 
5. (3), θά καταβάλη προσπάθειαν διατηρήσεως τών δαπανών τούτων είς τό δριον 
τών ακολούθων ποσών : 

780.000 ελβετικά φράγκα διά τό έτος 1961. 
1.184.000 ελβετικά φράγκα διά τό έτος 1962. 
4.000.000 ελβετικά φράγκα διά τό έτος 1963. 
3.225.000 ελβετικά φράγκα διά τό έτος 1964. 
4.000.000 ελβετικά φράγκα διά τό έτος 1965. 

5.—(2) "Η διά τό έτος 1965 προβλεπομένη δαπάνη θά μειωθή κατά: 
1.000.000 ελβετικά φράγκα έάν ουδεμία Διάσκεψις Πληρεξουσίων συνέλθτ) 

κατά τό 1965 καί κατά: 
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2.120.000 ελβετικά φράγκα £&ν ουδεμία τακτική Διοικητική Διάσκεψις Ράδιο· 
Επικοινωνιών, συνέλθη κατά τό αυτό έτος 1965. 

"Εάν ή Διάσκεψις Πληρεξουσίων δέν συνέλθη κατά τό 1965, τό Συμβούλιον 
Διοικήσεως θά έγκρίνη, καθ* εκαστον έτος, διά τά μετά τό 1965 έτη, τάς πιστώσεις, 
τάς οποίας θά κρίνη άναγκαΐον νά διατεθώσι διά δαπανάς άψορώσας τάς, είς τους 
αριθμούς 197 καΐ 198 της Συμβάσεως, προβλεπόμενος Διασκέψεις και συνελεύσεις. 

5.—(3) Τό Συμβούλιον Διοικήσεως δύναται νά έγκρίνη ΰπέρβασιν των εις τά 
ανωτέρω εδάφια 5. (Ι) καί 5. (2) καθορισθέντων t ετησίων ορίων, εάν ή ύπέρ
βασις αΰτη δύναται νά συμψηφισθή μέ πιστώσεις: 

ΑΤτινες παραμένουν αδιάθετοι κατά έν προηγούμενον έτος, ή 
Αΐτινες δύνανται νά προαφαιρεθώσιν άπό εν μελλοντικόν έτος. 
6. Τό Συμβούλιον Διοικήσεως έχει άποστολήν νά πραγματοποιή δλας τάς 

δυνατάς οικονομίας. 
Προς τό σκοπόν αυτόν, υποχρεούται νά καθορίζη καθ* εκαστον έτος τάς επι

τρεπόμενος δαπανάς είς τήν χαμηλοτέραν δυνατήν στάθμην άνταποκρινομένην 
είς τάς άνάγκας της "Ενώσεως, εντός των εις τάς ανωτέρω παραγράφους Ι, 4 καί 
5, καθορισθέντων ορίων. 

7. 'Εάν αί πιστώσεις, τάς οποίας τό Συμβούλιον Διοικήσεως δύναται νά έγκρίνη, 
κατ* έφαρμογήν των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων i έως 5, αποδειχθούν 
ανεπαρκείς, διά νά έξασφαλίσωσι τήν καλήν λειτουργίαν της "Ενώσεως, τό Συμ
βούλιον δέν δύναται νά ύπερβή τάς πιστώσεις ταύτας παρά μέ τήν έγκρισιν της 
πλειοψηφίας των Μελών της 'Ενώσεως, τά όποια ερωτώνται σχετικώς. Πάσα 
αίτησις γνώμης τών Μελών της "Ενώσεως δέον νά περιλαμβάνη πλήρη έκθεσιν 
τών δικαιολογούντων τήν τοιαύτην αϊτησιν λόγων. . , ■ > 

8. Προ της εξετάσεως προτάσεων, αΐτινες δύνανται νά έχωσιν οικονομικός 
συνεπείας, αί Διοικητικοί Διασκέψεις καί αί Γενικαι Συνελεύσεις τών Συμβουλευ
τικών Επιτροπών δέον νά έχωσιν ένα κατ* έκτίμησιν λογαριασμόν τών αναφερο
μένων είς τάς προτάσεις ταύτας δαπανών. 

9. Δέν θά δίδεται συνέχεια είς ούδεμίαν άπόφασιν Διοικητικής Διασκέψεως 
ή Γενικής Συνελεύσεως Συμβουλευτικής 'Επιτροπής, έχουσαν ώς συνέπειαν αμεσον 
ή έμμεσον αΟξησιν τών δαπανών πέραν τών πιστώσεων, τάς οποίας τό Συμβούλιον 
Διοικήσεως δύναται νά διάθεση συμφώνως προς τάς ανωτέρω παραγράφους Ι 
έως 5 ή εντός τών προβλεπομένων εϊς τήν παράγραφον 7 περιορισμών. 

III. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 

"Ορια τών τακτικών δαπανών. 
Τακτικός Προϋπολογισμός τής 'Ενώσεως διά τό I960. 

Ι. Κατά τήν διάρκειαν της τακτικής του συνόδου του I960, τό Συμβούλιον 
Διοικήσεως θά καταρτίση τόν ΠροΟπολογισμόν τής 'Ενώσεως διά τό έτος I960, 
είς τήν όριστικήν του μορφήν καί εντός τών ορίων συνολικού ποσοΰ εννέα εκα
τομμυρίων ελβετικών φράγκων ανταποκρινόμενου είς τάς δαπανάς: 

Του Συμβουλίου Διοικήσεως. 
Τής Γενικής Γραμματείας. 
Τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων. 
Τών Γραμματειών τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών. 
Τών εργαστηρίων καί τεχνικών εγκαταστάσεων τής "Ενώσεως έκτος τών 

ποσών, άτινα παρακρατούνται διά τό άποθεματικόν Κεφάλαιον τής Διε
θνούς Τηλεγραφικής καί Τηλεφωνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 

fCCITT). 
2. Προς πληροφορίαν του Συμβουλίου Διοικήσεως σημειοΰται δτι τό ποσόν 

τών εννέα εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων έσχηματίσθη ώς κάτωθι: 
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'Ελβετικά φράγκα 
(Ι) Σύνολον δαπανών προταθεισών ΰττό Συμβου
λίου Διοικήσεως εϊς τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων, 
διά τοϋ Παραρτήματος 8 της 'Εκθέσεως του (μη 
περιλαμβανομένης της τεχνικής βοηθείας) 7.483.000 
Μ ε ί ο ν : 
(α) Προβλεπόμενον ποσόν διά τήν δευτέραν θέσιν 

τοΰ Βοηθοϋ Γενικού Γραμματέως 90.000 
(β) Προβλεπόμενον ποσόν διά το πρόσθετον 

προσωπικόν, το όποιον έζήτησεν ή Δ.Ε.Κ. 
Συχνοτήτων, έπι πλέον τοΰ εγκριθέντος 
αριθμού των 86 υπαλλήλων 154.000 

(γ) Παροϋσαι δαπάναι των εγκυκλίων τής Δ.Ε.Κ. 
Συχνοτήτων, δι ' ών θά έπιβαρυνθή ό Προϋπο
λογισμός δημοσιευμάτων 115.000 359.000 

ήτοι 7.124.000 
2.—(2) Ποσά προταθέντα ύπό τοϋ αναπληρωτού Γενικού Γραμ

ματέως διά διαφόρους δαπανάς, έμφαινομένας εϊς το Παράρ
τημα τοϋ ύπ° αριθμόν 339 φακέλλου τής Διασκέψεως (σελις 7) . . ΙΌ 1.000 

2.—(3) Αϋξησις τών πιστώσεων διά το Συμβούλιον Διοικήσεως 
καΐ τήν χρησιμοποίησιν τής Ρωσσικής Γλώσσης (διά σύνολον 
5 εβδομάδων) 117.000 

2.—(4) Έπέκτασις τοΰ 'Εξωτερικού ελέγχου τών λογαριασμών 5.000 
2.—(5) 'Εμπειρογνωμοσύνη έπι τής λειτουργίας τών γραμματειών 

τής 'Ενώσεως . . 15.000 
2.—(6) Αϋξησις τοΰ επιδόματος ακριβείας ζωής εϊς το συνταξιο

δοτηθέν προσωπικόν . . 17.000 
2.—(7) Ένσωμάτωσις τοϋ εκτάκτου προσωπικού τής Υπηρεσίας 

OFFSET ε'ις τά πλαίσια τοϋ μονίμου προσωπικού 48.000 
2.—(8) 'Εφαρμογή εϊς το Προσωπικόν τής 'Ενώσεως τών δρων 

τοϋ κοινού καθεστώτος τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, άπό Ι ης 
'Ιανουαρίου I960 (καθαρά δαπάνη) . . 500.000 

2.—(9) Άνάγκαι τής Δ.Ε.Κ. Συχνοτήτων (I.F.R.B.) είς δ,τι άφορα 
τά συμπληρωματικά καθήκοντα, άτινα θά άνατεθώσιν είς ταύτη ν 
κατόπιν τών, ύπό τής Διασκέψεως τών Πληρεξουσίων και τής 
Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιοεπικοινωνιών, ληφθεισών απο
φάσεων 800.000 

2.—(10) Συμπληρωματικά! δαπάναι διά τήν Γενικήν Γραμματείαν, 
προκύπτουσαι εκ τοΰ θέματος 2. (9) 44.000 

2.—(II) "Εξοδα μετακομίσεως και αλλαι δαπάναι, προκύπτουσαι 
εκ του διορισμού Γενικού Γραμματέως, αναπληρωτού Γενικού 
Γραμματέως και έκ μεταβολών είς τήν σύνθεσιν τής Δ.Ε.Κ. 
Συχνοτήτων (I.F.R.B.) 179.000 

2.—(12) Χρησιμοποίησις ηλεκτρονικών υπολογιστών 50.000 

Σύνολον 9.000.000 

3. Πρό της καταρτίσεως τοΰ τακτικού προϋπολογισμού είς τήν όριστικήν του 
μορφήν, τό Συμβούλιον Διοικήσεως θά έξετάση έκ νέου, λεπτομερώς, τους δια
φόρους τίτλους καΐ τά ποσά της ανωτέρω παραγράφου, 2, προς τόν σκοπόν καθο
ρισμού τών δαπανών εϊς τήν χαμηλοτέραν δυνατή ν στάθμη ν. *Από της Ι ης 
Ιανουαρίου 1960 καΐ μέχρι τής καταρτίσεως του προϋπολογισμού" είς τήν όριστικήν 
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του μορψήν, παρέχεται είς. τόν. Γενικόν Γραμματέα ή έξουσιοδότησις νά δεσμεύη, 
εντός λογικών ορίων, δαπανάς δυνάμενος νά άχθώσιν είς τον τακτικόν προϋπολο
γισμόν, εντός τοϋ πλαισίου τών είς τήν ρηθεΐσαν παράγραφον 2 περιλαμβανομέ
νων εκτιμήσεων. 

4. "Η Διάσκεψις Πληρεξουσίων (Γενεύη, 1959), άναγνωρίζουσα δτι τα Μέλη 
και συνεργαζόμενα Μέλη εκλήθησαν νά πραγματοποιήσωσι προ της Ι ης Ιανουα
ρίου I960, μίαν προσωρινήν καταβολήν έναντι τών μερίδων συμμετοχής των είς 
τάς δαπανάς του I960, δτι τά οφειλόμενα έκ της αιτίας ταύτης ποσά είναι τοκοφόρα 
άπό τής χρονολογίας ταύτης καί δτι ή συμπληρωματική καταβολή ή προκύπτουσα 
έκ τής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου δεν δύναται νά ζητηθή άπό τά Μέλη 
και συνεργαζόμενα Μέλη, πρό τής οριστικής καταρτίσεως τοϋ Προϋπολογισμού 
είς τήν όριστικήν του μορφήν αποφασίζει δπως, παρά τάς διατάξεις τών παρα
γράφων 8 καί 9 τοϋ άρθρου 13 Διεθνοϋς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Μπουένος 
"λίρες, 1952), το έκ τής εφαρμογής τοϋ παρόντος πρωτοκόλλου προκύπτον συμ
πληρωματικόν ποσόν τής συμμετοχής εϊς τάς δαπανάς, τών Μελών, και συνερ
γαζομένων Μελών, δύναται κατ' έξαίρεσιν νά καταβληθή καθ' οιανδήποτε 
ήμερομηνίαν εντός τοϋ έτους I960 και δπως το συμπληρωματικόν τοϋτο ποσόν 
μή είναι τοκοφόρον παρά μόνον άπό τής Ι ης Ιανουαρίου 1961. 

IV. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 

Μεταβατικά! Συμφωνίαι. 
Ή Διάσκεψις Πληρεξουσίων τής Διεθνούς "Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (Γε

νεύη, 1959), ενέκρινε τάς ακολούθους διατάξεις, αΐτινες θά έφαρμοσθώσιν Οπό 
τύπον προσωρινότητος μέχρι τής θέσεως εν ϊσχύϊ τής Διεθνοϋς Συμβάσεως Τη
λεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959). 

Ι.—(Ι) Το κατά τους προβλεπόμενους είς το άρθρον 9 τής Συμβάσεως δρους, 
εκλεγέν, υπό τής παρούσης Διασκέψεως, Συμβούλιον Διοικήσεως καί το όποιον 
έπραγματοποίησε τήν πρώτην αύτοΰ συνεδρίασιν είς τήν Γενεύην πρό τής υπο
γραφής τοϋ παρόντος πρωτοκόλλου θά συνέχιση τήν έκτέλεσιν τών έργων άτινα 
έχουσιν άνατεθή αύτώ διά τής Συμβάσεως. 

(2). Ό Πρόεδρος και ό Αντιπρόεδρος οΐτινες εξελέγησαν υπό τοϋ Συμβουλίου 
Διοικήσεως κατά τήν πρώτην ταύτην συνεδρίασιν, θά παραμείνουν εν υπηρεσία 
μέχρι τής εκλογής τών διαδόχων των, κατά τήν έναρξιν τής ετησίας συνόδου τοϋ 
1961. 

2. Τά ένδεκα Μέλη τής Διεθνοΰς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων, τά 
όποια εξελέγησαν ύπό τής Διοικητικής Διασκέψεως Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη 
1959), κατά τους προβλεπόμενους εις τους αριθμούς 160 έως 169, δρους τής Συμ
βάσεως, θά αναλάβουν ΰπηρεσίαν άπό τής καθορισθείσης υπό τής Συμβάσεως 
ταύτης, ημερομηνίας. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς καί ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, οί εκλε
γέντες υπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων, κατά τους προβλεπόμενους εις το 
άρθρον 6 τής Συμβάσεως, δρους, θά άναλάβωσιν ΰπηρεσίαν άπό Ιης Ιανουαρίου 
I960. 

Είς πίστωσιν οί οικείοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τά πρόσθετα πρωτόκολλα 
ε'ις εν άντίτυπον και είς έκάστην τών γλωσσών Άγγλικήν, Κινεζικήν, Ίσπανικήν, 
Γαλλικήν και Ρωσσικήν. 

Τά πρωτόκολλα ταϋτα θά παραμείνωσι κατατεθειμένα εις τά αρχεία τής Διε
θνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, ήτις θά έπιδώση άντίγραφον τούτων εϊς έκάστην 
ύπογράψασαν Χώραν. 

Έγένετο έν Γενεύη, τήν 21 ην Δεκεμβρίου 1959. 
Ακολουθούν αϊ αύταί, ώς και έν τή Συμβάσει, ύπογραφαί. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1. ΟΙ πληρεξούσιοι τών συμβαλλομένων Χωρών, άναγνωρίζοντες πλήρως είς 
έκάστην Χώραν τό κυριαρχικόν δικαίωμα της ρυθμίσεως τών τηλεπικοινωνιών 
της, απεφάσισαν, κοινή συμφωνία, τήν σύναψιν της ακολούθου Συμβάσεως έπι 
σκοπώ προαγωγής τών μεταξύ τών λαών σχέσεων και συνεργασίας δια τής 
καλής λειτουργίας τών τηλεπικοινωνιών. 

2. ΑΙ Χώραι καΐ αϊ ομάδες εδαφών, αΐτινες καθίστανται Μέρη τής παρούσης 
Συμβάσεως, συνιστώσι τήν Διεθνή "Ενωσίν Τηλεπικοινωνιών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 
Σύνθεσις, άντικείμενον καΐ διάρθρωσις τής Ενώσεως. 

"Αρθρον 1 
Σύνθεσις τής Ενώσεως. 

3. 1. Ή Διεθνής "Ενωσις Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει Μέλη και Συνερ
γαζόμενα Μέλη. 

4. 2. Μέλος τής Ενώσεως είναι : 
(α) Πάσα χώρα ή ομάς εδαφών αναγραφομένη εις τό Παράρτημα 1 μετά 

τήν ύπογραφήν καΐ έπικύρωσιν τής Συμβάσεως ή μετά τήν προσχώρηση/ είς 
ταύτην τής έν λόγω χώρας ή τής ομάδος εδαφών ή Μέλους τινός τής Ενώ
σεως διά λογαριασμό ν τούτων. 

5. (β) Πάσα χώρα μή αναγραφομένη είς τό Παράρτημα Ι, ή οποία καθί
σταται Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών καΐ προσχωρεί είς τήν παρουσαν Σύμ
βασιν συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 19. 

6. (γ) Πάσα κυρίαρχος χώρα μή περιλαμβανομένη είς τό Παράρτημα 1 
καΐ μή τυγχάνουσα Μέλος τών 'Ηνωμένων Εθνών, ή οποία προσχωρεί ε'ις τήν 
Σύμβασιν συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 19 μετά τήν αποδοχή ν 
τής αίτήσεώς της δπως γίνη Μέλος τής Ενώσεως, υπό τών δύο τρίτων τών 
Μελών τής Ενώσεως. 

7. 3. Συνεργαζόμενον Μέλος τής 'Ενώσεως είναι : 
(α) Πάσα χώρα μή τυγχάνουσα Μέλος τής Ενώσεως κατά τάς διατάξεις 

τών αριθμών 4 έως 6, τής Οποίας ή αίτησις περί εισδοχής της είς τήν "Ενωσιν 
ώς συνεργαζομένου Μέλους γίνεται αποδεκτή ύπό τής πλειοψηφίας τών Μελών 
τής "Ενώσεως καΐ ήτις προσχωρεί είς τήν Σύμβασιν συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τοΟ άρθρου 19. 

8. (β) Παν έδαφος ή ομάς εδαφών μή έχουσα έξ ολοκλήρου τήν εύθύνην 
τών διεθνών της σχέσεων, διά λογαριασμόν τής οποίας έν Μέλος τής Ενώ
σεως υπέγραψε και έπεκύρωσε τήν παρουσαν Σύμβασιν ή προσεχώρησεν είς 
αυτήν, συμφώνως προς τάς διατάξεις τών άρθρων 19 ή 20, έφ* όσον ή σχετική 
αίτησις εισδοχής της ώς συνεργαζομένου Μέλους, υποβληθείσα ύπό του υπευ
θύνου Μέλους τής 'Ενώσεως, ενεκρίθη ύπό τής πλειοψηφίας τών Μελών τής 
'Ενώσεως. 

9. (γ) Παν έδαφος ύπό κηδεμονίαν, του οποίου ή αίτησις δπως γίνη δεκτόν 
ώς συνεργαζόμενον Μέλος, υπεβλήθη ύπό τών 'Ηνωμένων Εθνών και έν ονό
ματι του οποίου τά 'Ηνωμένα "Εθνη προσεχώρησαν είς τήν Σύμβασιν συμφώ
νως προς τάς διατάξεις του" άρθρου 21. 

10. 4. Έάν έδαφος τι ή ομάς εδαφών, αποτελούσα μέρος ομάδος εδαφών, 
ήτις τυγχάνει Μέλος τής 'Ενώσεως, καταστή ή έχη κάταστη συνεργαζόμενον 
Μέλος τής "Ενώσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις του άριθμοΟ β δέν έχει 
πλέον εΙμή τά δικαιώματα κοΛ τάς υποχρεώσεις του συνΐργάζόμένοό Μέλους. 
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11. 5. Έ ν τ$ έφαρμογβ των διατάξεων των Αριθμών 6, 7 καί 8, έάν μία 
αΓτησίς προσχωρήσεως ώς Μέλους ή συνεργαζομένου Μέλους όποβληθή κατά 
το μεσολαβούν μεταξύ δύο διασκέψεων πληρεξουσίων χρονικόν διάστημα, διά 
της διπλωματικής όδου καΐ τη μεσολαβήσει τί^ς χώρας 6νθα εδρεύει ή "Ενωσις, 
6 Γενικός Γραμματεύς συμβουλεύεται σχετικώς τα. Μέλη τής 'Ενώσεως. Έάν 
Μέλος τι δέν απάντηση εντός τετραμήνου, υπολογιζόμενου άπό τής ημέρας 
καθ* ήν έζητήθη ή γνώμη του, θεωρείται δτι άπέσχε. 

"Αρθρον 2. 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών 

καί των συνεργαζομένων Μελών. 
12. 1·—(1) Πάντα τά Μέλη έχουσι τό δικαίωμα να μετέχωσιν είς τάς δια

σκέψεις τής Ενώσεως και νά έκλέγωνται είς πάντας τους οργανισμούς της. 
13. (2) "Εκαστον Μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου είς δλας τάς διασκέψεις 

τής Ενώσεως, είς δλας τάς συνελεύσεις των Διεθνών Συμβουλευτικών Επι
τροπών είς τάς οποίας μετέχει καί, έάν άποτελή Μέλος του Διοικητικού Συμ
βουλίου, είς άπάσας τάς συνόδους τοΟ Συμβουλίου τούτου. 

14. (3) "Εκαστον Μέλος έχει επίσης δικαίωμα μιας ψήφου είς άπάσας τάς 
δι' αλληλογραφίας διενεργουμένας ψηφοφορίας. 

15. 2. Τά συνεργαζόμενα Μέλη έχουσι τά αυτά δικαιώματα και τάς αύτάς 
υποχρεώσεις ώς καί τά Μέλη τής 'Ενώσεως. Έ ν τούτοις δέν έχουσι δικαίωμα 
ψήφου είς τάς διασκέψεις καί λοιπούς 'Οργανισμούς τής Ενώσεως, ούτε δικαίω
μα νά ύποβάλλωσιν υποψηφιότητα εις την Διεθνή Έπιτροπήν καταγραφής των 
συχνοτήτων. Δέν εΐναι έκλέξιμα είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον. 

"Αρθρον 3. 
"Εδρα τής Ενώσεως. 

16. "Εδρα τής 'Ενώσεως ορίζεται ή Γενεύη. 

"Αρθρον 4. 
Άντικείμενον τής 'Ενώσεως. 

17. 1. Σκοποί τής 'Ενώσεως είναι : 
(α) Νά διατηρή καί έπεκτείνη τήν διεθνή συνεργασίαν προς βελτίωσιν και 

όρθολογικήν χρήσιν των τηλεπικοινωνιών παντός είδους. 
18. (8) Νά εύνοή τήν άνάπτυξιν τών τεχνικών μέσων καί τήν άποτελεσμα

τικωτέραν έκμετάλλευσιν αυτών, έπί σκοπώ αυξήσεως τής αποδόσεως τών υπη
ρεσιών τηλεπικοινωνίας, επεκτάσεως τής χρήσεως αυτών καί τής κατά τό 
δυνατόν γενικεύσεως τής χρησιμοποιήσεως αυτών 6πό τοΟ κοινοΟ. 

19. (γ) Νά έναρμονίζη τάς προσπάθειας τών εθνών έν τη επιδιώξει τών 
κοινών τούτων σκοπών. 

20. 2. Προς τοΟτο ή "Ενωσις είδικώτερον : 
(α) Ενεργεί τήν κατανομήν τών συχνοτήτων τοΟ φάσματος καί τήν κατα

γραφήν τών εκχωρουμένων συχνοτήτων είς τρόπον ώστε νά άποφεύγωνται επι
βλαβείς παρενοχλήσεις μεταξύ τών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας τών διαφόρων 
χωρών. 

21. (6) Συντονίζει τάς προσπαθείας διά τήν έξάλειψιν τών επιβλαβών παρε
νοχλήσεων μεταξύ τών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας τών διαφόρων χωρών καί 
τήν βελτίωσιν της χρησιμοποιήσεως του φάσματος τών συχνοτήτων. 

22. (γ) Ευνοεί τήν συνεργασίαν μεταξύ τών Μελών της ώς καί τών συνερ
γαζομένων Μελών διά τήν καθιέρωσιν χαμηλών κατά τό δυνατόν τιμολογίων, 
εναρμονιζομένων μέ παροχήν υπηρεσίας καλής ποιότητος καί άνεξάρτητον 
οίκονομικήν διαχείρισιν τών τηλεπικοινωνιών έπί όγιοΟς βάσεως. 
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23. (δ) Ενθαρρύνει τήν δημιουργίαν, τήν άνάπτυξιν και τήν τελεΐοποίηο·ιν 
των εγκαταστάσεων καΐ των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είς τάς νέας ή είς τάς 
εις το στάδιον της αναπτύξεως εύρισκομέγας χώρας, δι" δλών τών είς την 
διάθεσιν αυτής μέσων, ιδιαιτέρως διά της συμμετοχής της. είς τα οίκεΐα προ
γράμματα τών Ηνωμένων "Εθνών. 

24. (ε) Προκαλεί τήν υίοθέτησιν μέτρων έξασφαλιζόντων τήν άνθρωπίνην 
ζωήν διά της συνεργασίας τών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. 

25. Προβαίνει είς μελετάς, εκδίδει κανονισμούς, υΐοθετεϊ αποφάσεις, διατυ
πώνει συστάσεις καΐ εύχάς, συλλέγει καΐ δημοσιεύει πληροφορίας άφορώσας 
τάς τηλεπικοινωνίας, έπ' ωφελεία πάντων τών Μελών καΐ τών συνεργαζομένων 
Μελών. 

"Αρθρον 5. 
Διάρθρωσις της 'Ενώσεως. 

26. Ή δργάνωσις της Ενώσεως εδράζεται έπί : 
1. Της Διασκέψεως τών Πληρεξουσίων, ανωτάτου οργάνου τής Ενώσεως. 

27. 2. Τών Διοικητικών Διασκέψεων. 
28. 3. Τοΰ Διοικητικού» Συμβουλίου. 
29. 4. Τών κάτωθι μονίμων οργανισμών : 

(α) Τής Γενικής Γραμματείας. 
30. (β) Τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων (I.F.R.B.). 
31. (γ) Τής Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών 

(C.C.I.R.). 
32. (δ) Τής Διεθνούς Συμβουλευτικής Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Επι

τροπής (C.C.I.T.T.). 
"Αρθρον 6. 

Διάσκεψις Πληρεξουσίων. 
33. Ή Διάσκεψις Πληρεξουσίων, άνώτατον όργανον τής 'Ενώσεως, απαρ

τίζεται από αντιπροσωπείας εκπροσωπούσας τά Μέλη καΐ τά συνεργαζόμενα 
Μέλη. 

34. 1. Ή Διάσκεψις τών Πληρεξουσίων : 
(α) Προσδιορίζει τάς γενικάς αρχάς τάς οποίας οφείλει να ακόλουθη ή "Ενω

σις προς έπίτευξιν τών είς το άρθρον 4 τής παρούσης Συμβάσεως αναφερομένων 
αντικειμενικών σκοπών. 

35. (β) Εξετάζει τήν Ικθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου έπί τής δράσεως 
του και έπί τής τοιαύτης τής 'Ενώσεως κατά τό άπό τής τελευταίας Διασκέψεως 
Πληρεξουσίων χρονικόν διάστημα. 

36. (γ) θέτει τάς βάσεις τοΟ προϋπολογισμού τής Ενώσεως ώς και τό ϋψος 
τών δαπανών αυτής διά τήν περίοδον την έξικνουμένην μέχρι τής προσεχούς 
διασκέψεως πληρεξουσίων. 

37. (δ) Καθορίζει τάς βασικάς άποδοχάς, τάς βασικάς μισθολογικάς βαθ
μίδας καί τό καθεστώς τών αποζημιώσεων καΐ συντάξεων, απάντων τών υπαλ
λήλων τής Ενώσεως. 

38. (ε) Εγκρίνει τελικώς τους λογαριασμούς τής 'Ενώσεως. 
39. (στ) Εκλέγε ι τά Μέλη τής Ενώσεως, άτινα θά άποτελέσωσι τό Διοι

κητικόν Συμβούλιον. 
40. (ζ) Εκλέγε ι τόν Γενικόν Γραμματέα και τόν άναπληρωτήν Γενικόν 

Γραμματέα και καθορίζει τήν χρονολογίαν αναλήψεως τών καθηκόντων των. 
. 41, (η) Αναθεωρεί τήν Σύμβασιν, αν κρίνη τούτο άναγκαΐον. 

•:i: 42. (θ) Συνάπτει ή αναθεωρεί, περιπτώσεως τυχούσης, τάς μεταξωτής Ενώ
σεως καί τών λοιπών διεθνών οργανισμών συμφωνίας, εξετάζει πάσαν προσω
ρινήν συμφωνίαν συναπτομένην ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου, έν ονόματι 
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τ % Ενώσεως, μετά των Ιδίων τούτων οργανισμών καΐ δίδει είς αυτήν τήν f\v 
κρίνει κατάλληλον συνέχειαν. 

43. (ι) 'Ασχολείται μέ 8λα τά ύπ* αύτης κρινόμενα ώς αναγκαία ζητήματα 
Τηλεπικοινωνιών. 

44. 2. Ή Διάσκεψις τών Πληρεξουσίων συνέρχεται κανονικώς είς τόπον καΐ 
ήμερομηνίαν καθοριζόμενα ύπό της προηγουμένης Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

45. 3.—(1) Ό τόπος και ή ημερομηνία της προσεχούς Διασκέψεως Πληρε
ξουσίων, ή και μόνον τό έν έκ τών δύο, δύνανται να μεταβληθώσι : 

46. (α) Τη αιτήσει του ενός τετάρτου τουλάχιστον τών Μελών και Συνερ
γαζομένων Μελών της ενώσεως, απευθυνόμενη κατ' Ιδίαν παρ* έκαστου τού
των προς τόν Γενικόν Γραμματέα. 

47. (β) Προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 
48. 2. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ορίζονται μετά σύμφωνον γνώμην 

της πλειοψηφίας τών Μελών της Ενώσεως, νέα ημερομηνία και νέος τόπος ή 
τό εν μόνον έκ τών δύο. 

"Αρθρον 7. 
Διοικητικαί Διασκέψεις. 

49. 1. ΑΙ Διοικητικαί διασκέψεις της Ενώσεως περιλαμβάνουν : 
(α) Τάς παγκοσμίους διοικητικάς διασκέψεις. 

50. (β) Τάς περιοχικάς διοικητικάς διασκέψεις. 
51. 2. Αϊ διοικητικαί διασκέψεις συγκαλούνται κανονικώς διά νά πραγμα

τευθώσι ιδιάζοντα θέματα τηλεπικοινωνιών. 
Μόνον τά έν τη ημερησία διατάξει αυτών αναγραφόμενα θέματα, δύνανται 

νά συζητώνται κατά τάς Διασκέψεις ταύτας. 
Αί αποφάσεις τών διασκέψεων τούτων δέον, είς πάσας τάς περιπτώσεις, νά 

εΐναι σύμφωνοι προς τάς διατάξεις της Συμβάσεως. 
52. 3.—(1) Ή ημερησία διάταξις μιας παγκοσμίου διοικητικής διασκέψεως 

δύναται νά περιλαμβάνη : 
(α) Τήν μερικήν άναθεώρησιν τών διοικητικών Κανονισμών οΐτινες απα

ριθμούνται εις τόν αριθμόν 203. 
53. (β) Εξαιρετικώς, τήν πλήρη άναθεώρησιν ενός ή περισσοτέρων έκ τών 

Κανονισμών αυτών. 
54. (γ) Οιονδήποτε έτερον θέμα παγκοσμίου χαρακτήρος έξαρτώμενον έκ 

της αρμοδιότητος της διασκέψεως. 
55. (2) Ή ημερησία διάταξις μιας περιοχικής διοικητικής διασκέψεως, δύ

ναται νά αναφέρεται μόνον έπί είδικών τηλεπικοινωνιακών θεμάτων περιοχικοΟ 
χαρακτήρος, περιλαμβανομένων κατευθύνσεων προοριζομένων διά τήν Διεθνή 
Έπιτροπήν Καταγραφής Συχνοτήτων είς δτι άφορα τάς δραστηριότητας της 
τάς ενδιαφέρουσας τήν περί ής πρόκειται περιοχήν ύπό τόν δρον δπως αί κατευ
θύνσεις αύται μή είναι αντίθετοι είς τά συμφέροντα άλλων περιοχών. Έκτος 
τούτου, αϊ αποφάσεις μιας τοιαύτης διασκέψεως δέον, έν πάση περιπτώσει, νά 
είναι σύμφωνοι προς τάς διατάξεις τών Διοικητικών Κανονισμών. 

56. 4.—(1) Ή ημερησία διάταξις μιας διοικητικής διασκέψεως καθορίζεται 
υπό τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας τής πλειοψηφίας τών Με
λίΰν της Ενώσεως έάν πρόκειται διά μίαν παγκόσμιον διοικητικήν διάσκεψιν ή 
τής πλειοψηφίας τών Μελών τής θεωρούμενης περιοχής έάν πρόκειται διά μίαν 
περιοχικήν διοικητικήν διάσκεψιν, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του αριθ
μού 76. 

57. (2) Περιπτώσεως δοθείσης ή ημερησία αυτή διάταξις περιλαμβάνει παν 
θέμα τό όποιον απεφασίσθη νά περιληφθη ύπό μιας Διασκέψεως .Πληρεξουσίων. 
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50. (3) Ή ημερησία διάταξις μιας παγκοσμίου διοικητικής διασκέψεως ήτις 
πραγματεύεται ραδιοεπικοινωνίας δύναται επίσης να περιλαμβάνη : 

(α) Τήν έκλογήν των μελών τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής 
Συχνοτήτων, κατ* εφαρμογή ν των αριθμών 172 £ως 174. 

59. (β) Τάς κατευθύνσεις αΐτινες δέον να δοθούν εις τήν έπιτροπήν ταύτην 
άναφορικώς μέ τάς δραστηριότητας της, καί τήν έξέτασιν των δρα
στηριοτήτων τούτων. 

60. 5.—(1) Μία παγκόσμιος διοικητική διάσκεψις συγκαλείται : 
(α) Τη άποφάσει μιας Διασκέψεως Πληρεξουσίων ήτις δύναται να όρίση 

τήν ήμερομηνίαν καί τόν τύπον τής συγκλήσεως της. 
61. (β) Τή συστάσει μιας προηγουμένης παγκοσμίου διοικητικής διασκέψεως. 
62. (γ) Τη αιτήσει τουλάχιστον του" ενός τετάρτου των Μελών καί Σ υνερ

γαζομένων Μελών τής Ενώσεως, απευθυνόμενη κατ* Ιδίαν παρ* 
εκάστου τούτων προς τόν γενικόν γραμματέα. 

63. (δ) Τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 
64. (2) Είς τάς έν τοις άριθμοΐς 61, 62, 63 και ενδεχομένως 60 άναφερομέ

νας περιπτώσεις ή ημερομηνία καί ό τόπος τής διασκέψεως ορίζονται ύπό τοΰ 
ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας τής πλειοψηφίας τών Μελών τής 
'Ενώσεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του αριθμού 76. 

65. 6.—(1) Μία περιοχική διοικητική διάσκεψις συγκαλείται : 
(α) Τη άποφάσει μιας Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

66· (Ρ) Τη συστάσει μιας προηγουμένης παγκοσμίου ή περιοχικής διοικη
τικής διασκέψεως. 

 67. (γ) Τή αίτήσει τουλάχιστον του ενός τετάρτου τών Μελών καί Συνερ
γαζομένων Μελών τής Ενώσεως ανήκοντος είς τήν ένδιαφερομένην 
περιοχή ν, απευθυνόμενη παρ* έκαστου τούτων κατ* ιδίαν προς τόν 
γενικόν γραμματέα. ■■>;

68. (δ) Τή προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 
69. (2) Είς τάς έν τοις άριθμοΐς 66, 67, 68 καί ενδεχομένως 65 άναφερομέ

νας περιπτώσεις ή ημερομηνία καί ό τόπος τής διασκέψεως ορίζονται ύπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας τής πλειοψηφίας τών Μελών τής 
Ενώσεως τών ανηκόντων είς τήν θεωρουμένην περιοχήν, ύπό τήν έπιφύλαξιν 
τών διατάξεων του αριθμού 76. 

70. 7.—(1) Ή ημερησία διάταξις, ή ημερομηνία καί ό τόπος μιας διοικη
τικής διασκέψεως δύνανται νά τροποποιηθούν. 

(α) Τή αιτήσει τουλάχιστον τού ενός τετάρτου τών Μελών καί Συνεργα
ζομένων Μελών τής Ενώσεως, έάν πρόκειται διά μίαν παγκόσμιον διοικητικήν 
διάσκεψιν, ενός τετάρτου τών Μελών καί Συνεργαζομένων Μελών τής "Ενώσεως 
ανήκοντος είς τήν θεωρουμένην περιοχήν, έάν πρόκειται διά μίαν περιοχικήν 
διοικητικήν διάσκεψιν. 

ΑΙ αΐτήσεις απευθύνονται ατομικώς ύφ* έκαστου προς τόν Γενικόν Γραμματέα 
ό όποιος μέριμνα διά τήν έγκρισιν τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου. 

71. (β) Τή προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 
72. (2) Είς τάς έν τοις άριθμοΐς 70 καί 71 άναφερομένας περιπτώσεις, αϊ 

προτεινόμεναι τροποποιήσεις υιοθετούνται οριστικώς μόνον κατόπιν συμφωνίας 
της πλειοψηφίας τών Μελών τής Ενώσεως, έάν πρόκειται διά παγκόσμισν Διοι
κητικήν Διάσκεψιν, ή τής πλειοψηφίας τών Μελών τής Ενώσεως τών ανηκόντων 
είς τήν θεωρουμένην περιοχήν, έάν πρόκειται διά περιοχικήν Διοικητικήν Διά
σκεψιν ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του αριθμού 76. 

73. 8.—(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά θεώρηση χρήσιμον δπως 
τής κυρίας συνόδου μιας διοικητικής διασκέψεως προηγηθή προπαρασκευαστική 
συνοδός επιφορτισμένη να καταρτίση προτάσεις άφορώσας τάς τεχνικάς βάσεις 
τών £$ίγασιων της διασκέψεως. 
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74. (2) Ή σύγκλησις της προπαρασκευαστικές ταύτης συνόδου καί ή ήμέ* 
ρησία της διάταξις δέον να εγκριθούν ύπό τής πλειοψηφίας των Μελών της 
Ενώσεως έάν πρόκειται δια παγκόσμιον Διοικητικήν Διάσκεψιν ή ύπό της πλειο
ψηφίας των Μελών της Ενώσεως των ανηκόντων είς τήν ένδιαφερομένην περιο
χήν, έάν πρόκειται δια περιοχικήν Διοικητικήν Διάσκεψιν ύπό τήν έπιφύλαξιν 
των διατάξεων τοΟ αριθμού 76. 

75. (3) Έάν ή προπαρασκευαστική σύνοδος μιας διοικητικής διασκέψεως 
δέν απεφάσισε διαφοροτρόπως τά κείμενα τά όποια τελικώς ενέκρινε αυτή 
συγκεντρώνονται ύπό μορφήν εκθέσεως ήτις εγκρίνεται ύπό τής συνόδου ταύτης 
καί υπογράφεται ύπό του Προέδρου της. 

76. Είς τάς έν τοις άριθμοΐς 56, 64, 69, 72 καί 74 άναφερομένας ψηφοφο
ρίας τά Μέλη τής Ενώσεως τά όποια δέν απήντησαν εντός τής ύπό τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου οριζόμενης προθεσμίας, θεωρούνται ώς μη μετέχοντα 
είς τάς ψηφοφορίας ταύτας και δέν λαμβάνονται κατά συνέπειαν ύπ' δψιν δια 
τόν ύπολογισμόν τής πλειοψηφίας. Έάν ό αριθμός των ληφθεισών απαντή
σεων δέν ύπερβαίνη τό ήμισυ του αριθμού των ερωτώμενων Μελών τής Ενώ
σεως, ερωτώνται έκ νέου τά Μέλη. 

"Αρθρον 8. 
Εσωτερικός Κανονισμός τών Διασκέψεων καί Συνελεύσεων. 

77. Διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών των καί τήν διεύθυνσιν τών συζητή
σεων των αί διασκέψεις καί συνελεύσεις εφαρμόζουν τόν έσωτερικόν κανονι
σμόν τόν περιλαμβανόμενο ν είς τόν προσηρτημένον έν τή Συμβάσει Γενικόν 
Κανονισμόν. 

Έ ν τούτοις έκαστη Διάσκεψις ή Συνεύλευσις δύναται νά υιοθέτηση τους 
κανόνας τους οποίους κρίνει απαραιτήτους προς συμπλήρωσιν εκείνων του 
εδαφίου 9 του Γενικού Κανονισμού, ύπό τόν δρον δτι οί συμπληρωματικοί 
ούτοι κανόνες θά συμφωνούν μέ τάς διατάξεις τής Συμβάσεως καί του Γενικού 
Κανονισμού. 

"Αρθρον 9. 
Διοικητικόν Συμβούλιον. 

78. 1·—(1) Τό Διοικητικόν Σ"υμ6ούλιον αποτελείται έξ είκοσι εννέα Μελών 
τής Ενώσεως εκλεγομένων ύπό τής διασκέψεως πληρεξουσίων λαμβανομένης 
ύπ* δψιν τής ανάγκης δικαίας εκπροσωπήσεως δλων τών μερών του κόσμου. 

Τά είς τό Συμβούλιον εκλεγόμενα Μέλη τής Ενώσεως έκπληρουν τήν έν
τολήν των μέχρι τής ημερομηνίας καθ' ήν ή Διάσκεψις τών Πληρεξουσίων 
προβαίνει είς τήν έκλογήν νέου Συμβουλίου. 

Τά αυτά Μέλη δύνανται νά έπανεκλέγωνται. 
79. (2) Έάν κατά τό μεταξύ δύο Διασκέψεων Πληρεξουσίων χρονικόν 

διάστημα χηρεύστ) μία £δρα είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον, αύτη αυτοδικαίως 
καταλαμβάνεται ύπό τοΟ Μέλους τής Ενώσεως, τό όποιον κατά τήν τελευ
ταίαν ψηφοφορίαν έλαβε τόν μεγαλύτερον αριθμόν ψήφων μεταξύ τών είς τήν 
αυτήν περιοχήν ανηκόντων καί μή εκλεγέντων Μελών. 

80. (3) Μία ξδρα είς τό Συμβούλιον λογίζεται κενή : 
(α) "Οταν Mv Μέλος του Συμβουλίου δέν άντεπροσωπεύθη εις δύο συ

νεχείς ετησίας συνεδριάσεις του Συμβουλίου. 
81. (β) "Οταν μία χώρα Μέλος τής Ενώσεως παραιτητάι τών καθηκόντων 

της ώς μέλους του Συμβουλίου. 
82. 2. "Εκαστον Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει διά τήν έν τφ 

Συμβουλίω Εδραν του, πρόσωπον τό όποιον κατά τό δυνατόν νά είναι λειτουρ
γός τής Διευθύνσεως τών τηλεπικοινωνιών του ή αμέσως ύπεύθυνον έναντι της 
Διευθύνσεως αυτής ή έν όνόματί του' τό πρόσωπον αυτό δέον νά κέκτηται 
έμπειρίαν περί τά τηλεπικοινωνιακά ζητήματα. 
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83. 3. "Εκαστον Μέλος του Συμβουλίου διαθέτει μίαν ψήφον. 
84. 4. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον ϊδιον αύτου έσωτερικόν 

κοα/ονισμόν. 
85. 5. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τήν έναρξιν έκαστης ετησίας συνό

δου εκλέγει τόν Πρόεδρον και τόν άντιπρόεδρον αύτου. Ούτοι έκπληρόυν τά 
καθήκοντα των μέχρι της ενάρξεως της επομένης ετησίας συνόδου είναι δέ 
επανεκλέξιμοι. 'Απουσιάζοντος του προέδρου, τούτον'' άναπληροΐ ό αντιπρό
εδρος. 

86. 6.— (1) Τό Συμβούλιον συνέρχεται είς έτησίαν σύνοδον, έν τη έδρα της 
Ενώσεως. 

87. (2) Κατά τήν σύνοδον ταύτην, τό Συμβούλιον δύναται νά άποφασίση 
δπως συγκάλεση εκτάκτως μίαν συμπληρωματικήν σύνοδον. 

88. (3) Κατά τό μεταξύ τών τακτικών συνόδων διάστημα, τό Συμβούλιον 
δύναται νά συγκληθή κατ' αρχήν έν τη έδρα της Ενώσεως, υπό του Προέδρου 
αύτου, τη αιτήσει της πλειοψηφίας τών Μελών αύτου. 

89. 7. Ό Γενικός Γραμματεύς και ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, ό 
Πρόεδρος και 'Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων 
και οι Διευθυνταί τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών, μετέχουσα/ αυτο
δικαίως ε'ις τάς συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δμως νά λαμ
βάνωσι μέρος εις τάς ψηφοφορίας. Έν τούτοις τό Συμβούλιον δύναται νά 
πραγματοποιή συνεδριάσεις μόνον έκ τών Μελών του. 

90. 8. Ό Γενικός Γραμματεύς της 'Ενώσεως έκτελεϊ καθήκοντα Γραμμα
τέως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

91. 9.—(1) Κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ τών Διασκέ
ψεων Πληρεξουσίων, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ένεργεΐ ώς εντολοδόχος της 
Διασκέψεως Πληρεξουσίων, εντός τοΰ πλαισίου τών έκχωρηθέντων αύτώ ύπ' 
αυτής δικαιωμάτων. 

92. (2) Τό Συμβούλιον ενεργεί μόνον οσάκις ευρίσκεται έν έπισήμω συνόδω. 
93. 10. Ό αντιπρόσωπος έκαστου τών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

έχει τό δικαίωμα νά παρίσταται ώς παρατηρητής, είς πάσας τάς συνοδούς 
τών μονίμων όργοο/ισμών τής 'Ενώσεως, τών καθοριζομένων είς τους αριθμούς 
30, 31 και 32. 

94. 11. Μόνον τά έξοδα μεταφοράς καΐ διαμονής του αντιπροσώπου έκα
στου τών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν έκπλήρωσιν τών καθη
κόντων του κατά τάς συνόδους του Συμβουλίου βαρύνουσι τήν "Ενωσιν. 

Β. Αρμοδιότητες. 
95. 12.—(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον επιφορτίζεται νά λαμβάνη πάντα 

τά αναγκαία μέτρα προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής^ ύπό τών Μελών και 
τών/ Συνεργαζομένων Μελών, τών διατάξεων τής Συμβάσεως, τών Κανονισμών, 
των αποφάσεων τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων καί, περιπτώσεως τυχούσης, 
τών αποφάσεων τών λοιπών Διασκέψεων καί Συνελεύσεων τής Ενώσεως. 

96. (2) 'Εξασφαλίζει άποτελεσματικόν συντονισμόν τών εργασιών της 
Ενώσεως. 

97. 13. ΕΙδικώτερον, τό Διοικητικόν Συμβούλιον: 
(α) Έκτελεΐ παν έργον τό όποιον ανατίθεται είς αυτό ύπό της Διασκέψεως 

Πληρεξουσίων. 
98. (Β) Επιφορτίζεται δπως έξασφαλίζη τόν συντονισμόν μεθ' δλων τών 

διεθνών οργανώσεων, αΐτινες προβλέπονται. ύπό τών άρθρων 29 και 30, κατά 
τό μεσολαβούν μεταξύ των Διασκέψεων Πληρεξουσίων χρονικόν διάστημα. 
Προς τόν σκόπόν τούτον συνάπτει έξ ονόματος τής Ενώσεως,προσωρινούς. Συμ
φωνίας μετά τών 'έν <&ρθρω 30 αναφερομένων διεθνών Οργανώσεων καί, μετά 
των 'Ηνωμένων Έθνων κατ* έφαρμόγήν του Συμφώνου^μεταξό^ τοΟ *Qpyoc& 
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σμοΟ Ηνωμένων 'Εθνών καί τής ΔιεθνοΟς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. ΑΙ 
προσωρινοί αδται συμφώνίαι δέον να υποβάλλονται είς τήν προσεχή Διάσκεψιν 
Πληρεξουσίων συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ αριθμού* 42. 

99. (ν) 'Ορίζει τον αριθμόν καΐ τήν Ιεραρχίαν του προσωπικού της Γενικές 
Γραμματείας καΐ τών είδικών γραμματειών τ ω ν μονίμων οργανισμών της Ενώ
σεως, λαμβάνον ύπ* δψιν τάς ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων δοθείσας 
γενικάς κατευθυντηρίους γραμμάς. 

100. (δ) Καταρτίζει πάντας τους κανονισμούς ους κρίνει αναγκαίους δια 
τάς διοικητικάς και οίκονομικάς δραστηριότητας τής 'Ενώσεως καθώς και 
τους διοικητικούς κανονισμούς λαμβάνον υπ' δψιν τήν τρέχουσαν πρακτικήν 
του 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών και τών ειδικευμένων 'Οργανισμών οΐτινες 
έφαρμόζουσι το κοινόν καθεστώς τών αποδοχών, αποζημιώσεων και συντάξεων. 

101. (ε) 'Ελέγχει τήν διοικητικήν λειτουργίαν τής Ενώσεως. 
102. (στ) 'Εξετάζει και εγκρίνει τόν έτήσιον προϋπολογισμόν τής Ενώ

σεως πραγματοποιούν πάσας τάς δυνατάς οικονομίας. 
103. (ζ) Λαμβάνει δλα τά αναγκαία μέτρα δια τόν έτήσιον έ'λεγχον τών 

ύπό του Γενικού Γραμματέως καταρτιζομένων λογαριασμών και εγκρίνει τους 
λογαριασμούς τούτους προς ύποβολήν είς τήν έπομένην Διάσκεψιν Πληρε
ξουσίων. 

104. (η) Αναπροσαρμόζει έάν είναι αναγκαίο ν : 
1. Τάς βασικάς μισθολογικάς βαθμίδας αποδοχών τοΟ προσωπικού τών 

κατηγοριών διοικητικών υπαλλήλων καί διευθυντών, εξαιρέσει τών αποδοχών 
τών θέσεων αΐτινες πληρούνται δι' εκλογής, διά να τάς προσάρμοση προς τάς 
βασικάς μισθολογικός βαθμίδας αποδοχών, τάς καθοριζομένας ύπό τών 'Ηνω
μένων 'Εθνών διά τάς αντιστοίχους κατηγορίας. 

105. 2. Τάς βασικάς μισθολογικάς βαθμίδας αποδοχών του προσωπικού τής 
κατηγορίας τών γενικών υπηρεσιών, διά νά τάς προσάρμοση προς τάς άποδο
χάς, αΐτινες εφαρμόζονται ύπό του Ο.Η.Ε. καί τών παρά τή έδρα τής Ενώσεως 
ειδικευμένων οργανισμών. 

106. 3. Τάς αποζημιώσεις θέσεως τής κατηγορίας τών διοικητικών υπαλ
λήλων καί τών ανωτέρων κατηγοριών περιλαμβανομένων καί τών θέσεων, αΐ
τινες πληρούνται δι' εκλογής, συμφώνως προς τάς αποφάσεις τών Ηνωμένων 
Εθνών τάς Ισχύουσας διά τήν £δραν τής Ενώσεως. 

107. 4. Τάς αποζημιώσεις τάς οποίας δικαιούται άπαν τό προσωπικόν τής 
'Ενώσεως, έν αρμονία μέ τάς υίοθετουμένας τροποποιήσεις είς τό κοινόν κα
θεστώς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

108. 5. Τήν συμδολήν τής Ενώσεως καί του προσωπικού είς to Κοινόν 
Ταμεΐον συντάξεων του προσωπικού τών Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως προς 
τάς αποφάσεις τής Μικτής 'Επιτροπής του Ταμείου τούτου. 

109. 6. Τάς αποζημιώσεις ακριβείας ζωής τάς παρεχόμενος εις τους δικαι
ούχους του Ταμείου ασφαλίσεως Προσωπικού τής Ενώσεως, συμφώνως μέ τήν 
άκολουθουμένην ύπό τών Ηνωμένων 'Εθνών Πρακτικήν. 

110. (θ) Φροντίζει διά τήν σύγκλησιν τών Διασκέψεων Πληρεξουσίων καί 
τών διοικητικών διασκέψεων τής Ενώσεως κατ' εφαρμογή ν τών άρθρων 6 και 7. 

111. (ι) Υποβάλλει είς τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων τάς γνωματεύσεις 
τάς οποίας κρίνει χρησίμους. 

112. (ια) Συντονίζει τάς εργασίας τών μονίμων οργανισμών τής 'Ενώσεως, 
λαμβάνει τά ενδεικνυόμενα μέτρα διά νά δίδη συνέχειαν είς τάς ύπό τών οργα
νισμών τούτων ύποβαλλομένας αΐτήσεις ή συστάσεις καί εξετάζει τάς ετησίας 
εκθέσεις αυτών. 

113L (ip) Προβαίνει, έάν κρίνη τούτο χρήσιμον, έίς τόν διορισμόν ενός 
προσωρινού αναπληρωτού* είς περίπτωσιν κενώσεως της θέσεως του άναπλη 
ρωτοΰ ΓενικοΟ Γραμματέως. 
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114. (i"y) Προβαίνει είς τόν διορισμόν προσωρινού αναπληρωτού είς τάς 
χηρεύουσας θέσεις Διευθυντού των Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών. 

115. (ιδ) Εκτελεί τάς λοιπάς προβλεπομένας ύπό της παρούσης Συμβά
σεως λειτουργίας καΐ εντός του πλαισίου ταύτης καί των Κανονισμών, πάσας 
τάς λειτουργίας, αΐτινες κρίνονται άναγκαΐαι διά τήν καλήν διοίκησιν της 
Ενώσεως. 

116. (ιε) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, μετά προηγουμένην συμφωνίαν της 
πλειοψηφίας των μελών της 'Ενώσεως διά τήν έπίλυσιν, προσωρινώς, τών περι
πτώσεων αϊτινες δέν προβλέπονται ύπό της Συμβάσεως καΐ τών Παραρτη
μάτων της, ή λύσις τών οποίων δέν είναι δυνατόν νά άναβληθή μέχρι της αρ
μοδίας προσεχούς Διασκέψεως. 

117. (ιστ) Υποβάλλει προς έξέτασΐν ύπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων, 
έκθεσιν περί τών δραστηριοτήτων αυτών καθώς και τών δραστηριοτήτων της 
Ενώσεως. 

118. (ιζ) Διαβιβάζει είς τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη της 'Ενώσεως 
τό ταχύτερον δυνατόν, μεθ' έκάστην τών συνόδων του, περιληπτικά πρακτικά 
τών εργασιών του, καθώς και δλα τά έγγραφα τά όποια κρίνει χρήσιμα. 

119. (ιη) Εύνοεΐ τήν διεθνή συνεργασίαν έπί σκοπώ της παραχωρήσεως δι* 
δλων τών είς τήν διάθεσιν αυτού μέσων και είδικώτερον διά της συμμετοχής 
της Ενώσεως είς τά οίκεϊα Προγράμματα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, τεχνικής 
βοηθείας προς τάς νέας και τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, συμφώνως προς τό 
άντικείμένον της 'Ενώσεως, συνιστάμενον είς τό νά ύποθάλπη δι* δλων τών 
δυνατών μέσων τήν άνάπτυξιν τών Τηλεπικοινωνιών. 

"Αρθρον 10. 
Γενική Γραμματεία. 

120. 1.— (1) Ή Γενική Γραμματεία διευθύνεται ύπό Γενικού Γραμματέως, 
επικουρουμένου ύπό αναπληρωτού του Γενικού Γραμματέως. 

121. (2 ) Ό Γενικός Γραμματεύς καί ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς 
άναλαμβάνουσιν ύπηρεσίαν από της ημέρας, ήτις καθορίζεται κατά τήν στι
γμήν της εκλογής των. Παραμένουσι κανονικώς έν υπηρεσία μέχρι της ημέ
ρας ήτις καθορίζεται ύπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων κατά τήν διάρκειαν 
της επομένης συνόδου της και δύνανται νά έπανεκλεγώσι. 

122. (3) Ό Γενικός Γραμματεύς είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού 
Συμβουλίου διά τό σύνολον τών διοικητικών καί οικονομικών απόψεων τών 
δραστηριοτήτων της 'Ενώσεως. 

Ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς είναι υπεύθυνος έναντι τού Γενικού 
Γραμματέως. 

123. (4) Έάν ή θέσις του Γενικού Γραμματέως χηρεύση, ό αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματεύς επιφορτίζεται νά καταλάβη ταύτην προσωρινώς. 

124. (5) Ό Γενικός Γραμματεύς : 
(α) Συντονίζει τάς δραστηριότητας τών μονίμων οργανισμών της 'Ενώσεως, 

μέ τήν βοήθειαν τής συντονιστικής επιτροπής, περί ής ό λόγος έν άρθρω 11. 
125. (β) 'Οργανώνει τήν έργασίαν τής Γενικής Γραμματείας καί διορίζει 

τό προσωπικόν τής Γραμματείας ταύτης, συμφώνως προς τάς ύπό της Διασκέ
ψεως Πληρεξουσίων διδομένας κατευθύνσεις καί προς τους, ύπό του Διοικη
τικού Συμβουλίου, καταρτιζόμενους κανονισμούς. 

126. (γ) Λαμβάνει τά διοικητικά μέτρα, τά σχετιζόμενα μέ τήν σύστασιν 
τών ειδικευμένων γραμματειών τών μονίμων οργανισμών καί διορίζει τό προ
σωπικόν τών γραμματειών τούτων, έν συμφωνία, μετά του προϊσταμένου έκα
στου μονίμου οργανισμού* καί έπί ττ} βάσει της εκλογής τοΟ τελευταίου τούτου, 
της τελικής αποφάσεως περί διορισμού ή περί απολύσεως ανηκούσης εΙς τόν 
ί"£ν**ίον Γραμματέα. 
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127. (6 J Φέρει είς γνώσιν toO ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου πδσαν άχοφασιν, 
λ£(μβανομένην 6π6 τών Ηνωμένων Εθνών καΐ τών ειδικευμένων όργσΜσμών, 
άφορώσαν τους δρους εργασίας αποζημιώσεων καΐ παροχών κοινής εφαρμογής, 

128. (ε) "Εποπτεύει δια τήν έφαρμογήν τών διοικητικών καΐ οίκονομικών 
κανονισμών τών εγκριθέντων Οπό τοΟ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου. 

129. (στ) Άσκεΐ έποπτείαν, αποκλειστικώς διοικητικήν, έπι του προσωπικού 
τών ειδικευμένων γραμματειών, τό όποιον εργάζεται ύπό τάς άμεσους διατα
γάς τών προϊσταμένων τών μονίμων οργανισμών της Ενώσεως. 

130. (ζ) Εξασφαλίζει τήν έργασίαν γραμματείας, ήτις προηγείται καΐ έπε
ται τών Διασκέψεων τής Ενώσεως. 

131. (η) Εξασφαλίζει, έν συνεργασία, ενδεχομένως μετά τής προσκολούσης 
Κυβερνήσεως τήν Γραμματείαν δλων τών Διασκέψεων τής Ενώσεως καΐ παρέ
χει έν συνεργασία μετά του επί κεφαλής τοΟ ενδιαφερομένου μονίμου οργα
νισμοί) τάς αναγκαίας υπηρεσίας κατά τό χρονικόν διάστημα τών συνόδων 
έκαστου μονίμου οργανισμού τής Ενώσεως. 

Δύναται επίσης κατόπιν αίτήσεως καϊ επί τη βάσει συμβολαίου, νά έξασφα
λίζη τήν Γραμματείαν οίωνδήποτε έτερων συνελεύσεων σχετικών μέ τηλεπι
κοινωνίας. 

132. (θ) Ενημερώνει τά επίσημα ονοματολόγια, τά καταρτιζόμενα βάσει 
τών προς τούτο παρεχομένων στοιχείων, ύπό τών μονίμων οργανισμών τής 
'Ενώσεως ή ύπό τών Διευθύνσεων, εξαιρέσει τών ευρετηρίων καϊ πάντων τών 
λοιπών απαραιτήτων φακέλλων, οΐτινες δύνανται νά έχωσι σχέσιν μέ τά καθή
κοντα τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής συχνοτήτων. 

* 133. (ι) Δημοσιεύει τάς γνωματεύσεις καϊ τάς κυρίας εκθέσεις τών μονί
μων οργανισμών τής Ενώσεως. 

134. (ια) Δημοσιεύει τάς άφορώσας τάς Τηλεπικοινωνίας διεθνείς και περι
φερειακός συμφωνίας, αίτινες άνακοινοΰνται αύτη ύπό τών Μερών, και ένη

% μερώνει τά σχετικά στοιχεία. 
135. (ιβ) Δημοσιεύει τους τεχνικούς δρους τής Διεθνούς Επιτροπής Κατα

γραφής Συχνοτήτων, ως καϊ παν άλλο στοιχεΐον άφορων τήν έκχώρησιν καϊ 
τήν χρησιμοποίησιν τών συχνοτήτων, ώς έπεξειργάσθη τούτο ή Διεθνής 'Επι
τροπή Καταγραφής Συχνοτήτων έν τή εκτελέσει τών καθηκόντων της. 

136. (ιγ) Καταρτίζει, δημοσιεύει και ενημερώνει, βοηθούμενος, περιπτώσεως 
τυχούσης, ύπό τών μονίμων οργανισμών τής Ενώσεως : 

137. 1. Σειράν στοιχείων δεικνυόντων τήν σύνθεσιν και τήν διάρθρωσιν τής 
"Ενώσεως. 

138. 2. Τάς γενικάς στατιστικάς καϊ τά επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία τής 
'Ενώσεως τά προβλεπόμενα ύπό τών προσηρτημένων είς 'τήν Σύμ
βασιν Κανονισμών. 

139. 3. Πάντα τά λοιπά στοιχεία, ή τήρησις τών οποίων καθορίζεται ύπό τών 
Διασκέψεων καϊ του Διοικητικού Συμβουλίου. 

140. (ιδ) Διανέμει τά δημοσιευόμενα στοιχεία. 
141. (ιε) Συγκεντρώνει και δημοσιεύει, ύπό κατάλληλον μορφήν, πληρο

φορίας εθνικού καϊ διεθνούς χαρακτήρος ενδιαφέρουσας τάς Τηλεπικοινωνίας, 
* καθ* δλον τόν κόσμον. 

142. (ιστ) Συλλέγει καϊ δημοσιεύει, έν συνεργασία μέ τους άλλους μονί
μους οργανισμούς τής 'Ενώσεως, τάς πληροφορίας τεχνικού ή διοικητικού 
χαρακτήρος, αΐτινες δύνανται νά είναι ωφέλιμοι, Ιδιαιτέρως διά τάς νέας χώρας 
ή τάς ευρισκομένας είς τήν δδόν τής αναπτύξεως, προς βελτίωσιν τών τηλε
πικοινωνιακών δικτύων. "Εφιστάται επίσης ή προσοχή τών χωρών τούτων επί 
τών δυνατοτήτων, αΤτινες παρέχονται παρά τών διεθνών προγραμμάτων* *&ν 
τελούντων δπό τήν αΙγίδα των "Ηνωμένων 'Εθνών. 



.143. (ιζ) Συγκεντρώνει καΐ δημοσιεύει πάσας τάς άφορώσας τήν χρησι
μοποίησιν τεχνικών μέσων πληροφορίας, αϊτινες δύνανται νά είναι ωφέλιμοι είς 
τα Μέλη καΐ τά συνεργαζόμενα Μέλη, προς βελτίωσιν της αποδόσεως των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας καΐ ίδ(α προς καλυτέραν, κατά χο δυνατόν, χρησι 
μόποίησιν των ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων προς μείωσιν τών παρενοχλήσεων. 

144. (ιη) Δημοσιεύει περιοδικώς, τη βοηθεία τών συγκεντρουμένων ή τιθε
μένων είς τήν διάθεσίν του πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων, 
τάς οποίας δύναται νά λάβη από άλλους διεθνείς Οργανισμούς, εφημερίδα 
πληροφοριοδοτήσεως καΐ γενικής ενημερώσεως έπί τών Τηλεπικοινωνιών. 

145. (ιθ) Προπαρασκευάζει καΐ υποβάλλει είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
σχέδιον ετησίου προϋπολογισμού, όστις εγκρινόμενος ύπό του Συμβουλίου, 
διαβιβάζεται, ύπό τύπον πληροφοριών, είς ολα τά Μέλη καΐ συνεργαζόμενα 
Μέλη. 

146. (κ) Καταρτίζει έκθεσιν οίκονομικής διαχειρίσεως, ύποβαλλομένην κατ' 
£τος είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον καΐ άνακεφαλαιωτικόν λογαριασμό ν, πρό 
έκαστης Διασκέψεως Πληρεξουσίων. ΑΙ εκθέσεις αύται άφοΰ έλεγχθώσιν ύπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, άνακοινοΟνται είς τα Μέλη καΐ'τά συνεργαζόμενα 
Μέλη καΐ υποβάλλονται είς τήν έπομένην Διάσκεψιν Πληρεξουσίων προς έξέ
τασιν καΐ τελικήν Μγκρισιν. 

147. (κα) Καταρτίζει ετησία ν έκθεσιν έπί τής δράσεως της Ενώσεως, ήτις 
εγκρινομένη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβιβάζεται είς ΰλα τά Μέλη 
καΐ συνεργαζόμενα Μέλη. 

148. (κβ) Διασφαλίζει πάσας τάς λοιπάς λειτουργίας τής Γενικής Γραμ
ματείας. 

149. (κγ) Ένεργεΐ ύπό τήν Ιδιότητα νομίμου εκπροσώπου τής 'Ενώσεως. 
150. 3. "Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς συντρέχει τόν Γενικόν Γραμ

ματέα έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων του καΐ εκτελεί τάς είδικάς εργασίας 
τάς οποίας εμπιστεύεται είς αυτόν ό Γενικός Γραμματεύς. Έκτελεΐ τά καθή
κοντα του Γενικοί) Γραμματέως έν περιπτώσει απουσίας του τελευταίου τούτου. 

151. 4. Ό Γενικός Γραμματεύς ή ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς δύ
ναται νά παρίσταται, ύπό τύπον συμβουλευτικών είς τάς γενικάς συνελεύσεις 
τών διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών καΐ είς πάσας τάς Διασκέψεις τής 
'Ενώσεως' ό Γενικός Γραμματεύς ή ό εκπρόσωπος του δύναται νά συμμετέχη 
ύπό τύπον συμβουλευτικόν είς άπάσας τάς λοιπάς συνελεύσεις τής "Ενώσεως" 
ή συμμετοχή των είς τάς συνεδριάσεις τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται 
ύπό τών διατάξεων τοΟ αριθμού 89. 

"Αρθρον 11. 
Συντονιστική "Επιτροπή. 

152. 1.—(1) Ό Γενικός Γραμματεύς έπικουρεϊται ύπό μιας συντονιστικής 
επιτροπής ή οποία τοΟ παρέχει γνωματεύσεις έπί ζητημάτων διοικητικών, οίκο
νομικών και τεχνικής συνεργασίας, ενδιαφερόντων περισσοτέρους μονίμους ορ
γανισμούς καΐ επί ζητημάτων τών τομέων εξωτερικών Σχέσεων καΐ Δημοσίας 
ενημερώσεως. 

153. (2) Ή επιτροπή εξετάζει επίσης πάντα τά σημαντικά θέματα τά όποια 
Τ§ υποβάλλονται ύπό τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου, 

Μετά μελέτην τών θεμάτων τούτων ή επιτροπή υποβάλλει είς τό Συμβού
λιον μίαν έκθεσιν έπί τοΟ αντικειμένου των μέσω τοΟ Γενικού Γραμματέως. 

154. (3) Ή επιτροπή παρέχει Ιδιαιτέρως τήν συνδρομήν της προς τόν Γενι
κόν Γραμματέα κατά τήν έκπλήρωσιν καθηκόντων τά όποΐα τώ άνετέθήσαν 
δυνάμει τών αριθμών 143, 144, 145 καΐ 146. 

155. (4) Ή .επιτροπή εξετάζει τά αποτελέσματα τών δραστηριοτΛχχον της 
Ενώσεως; είς tov^ τομέα τής Τεχνικής συνεργασίας καΐ παρέχει συστάσεις ε(ς 
τό Διοικητικόν Σίυμβούλιον μέσφ το& Γενικού Γραμματέως. 
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4 B6» (5) Ή επιτροπή εΐνοα επιφορτισμένη νά έξασφαλίζη τόν συντονισμόν 

μέ δλους τους διεθνείς οργανισμούς τους μνημονευόμενοι*; είς τά άρθρα 29 
καΐ 30 άναφορικώς με τήν έκπροσώπησιν των μονίμων οργανισμών τής Ενώ
σεως είς τάς διασκέψεις των οργανισμών τούτων. 

4 157. 2. Ή επιτροπή πρέπει νά προσπαθήσβ νά διατυπώνη τά συμπεράσματα 
της κατ* όμόψωνον γνώμην. 

Ό Γενικός Γραμματεύς έν τούτοις δύναται νά λαμβάνη αποφάσεις ακόμη 
καΐ άνευ της υποστηρίξεως δύο ή περισσοτέρων Μελών της 'Επιτροπής, έά* 
κρίνη δτι τά προκείμενα ζητήματα έχουν χαρακτήρα επείγοντα. Είς αύτάς τάβ 
περιπτώσεις καΐ έάν τΟϋ τό ζητήση ή Επιτροπή, συντάσσει έκθεσιν προς το 
Διοικητικόν Συμβούλιον έπ' αυτών τών ζητημάτων, εντός προθεσμιών εγκρι
νομένων ύφ* απάντων τών Μελών της Επιτροπής. *Εάν, ύπό αύτάς τας ιδίας 
περιστάσεις τά ζήτήμοπα δέν είναι επείγοντα άλλα παρά ταύτα σπουδαία 
παραπέμπονται είς τήν έπομένην συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου προς 
έξέτασιν. 

158. 3. Ή Επιτροπή προεδρεύεται ύπό του Γενικού Γραμματέως και συν
τίθεται ύπό του αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως, τών διευθυντών τών διε
θνών συμβουλευτικών επιτροπών και του προέδρου της διεθνούς επιτροπής 
κοτκχγραφής τών συχνοτήτων. 

159. 4. Ή 'Επιτροπή συνέρχεται τη προσκλήσει του Προέδρου της, γενικώς 
τουλάχιστον άπαξ κατά μήνα. 

"Αρθρον 12. 
ΟΙ εκλεγόμενοι ανώτεροι υπάλληλοι και τό προσωπικόν 

τής Ενώσεως. 
160. 1. Ό Γενικός Γραμματεύς, δ αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς και ol 

ΔιευθυνταΙ τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών δέον άπαντες νά προέρ
χωνται έκ διαφόρων Χωρών, Μελών της "Ενώσεως. 

Κατά τήν έκλογήν των, πρέπει δεόντως νά λαμβάνονται ύπ' δψιν αϊ είς τόν 
αριθμόν 164 έκτιθέμεναι άρχαί και μία κατάλληλος γεωγραφική έκπροσώπησις 
δλων τών περιοχών του κόσμου. 

161. 2.—(1) Έ ν τη εκτελέσει τών καθηκόντων των, ol εκλεγέντες λειτουργοί 
ώς καΐ τό προσωπικόν της Ενώσεως δέν δύνανται νά ζητήσωσι οΟτε νά δέχων
ται οδηγίας Κυβερνήσεως τίνος ή άλλης τινός αρχής ξένης προς τήν'Ένωσιν. 

'Οφείλουν νά άπέχωσι πάσης πράξεως ασυμβιβάστου προς τήν θέσιν των ώς 
διεθνών λειτουργών. 

162. (2) "Εκαστον Μέλος και Συνεργαζόμενον Μέλος οφείλει νά σέβεται 
τόν αποκλειστικώς.διεθνή χαρακτήρα των υπηρεσιών τών εκλεγέντων λειτουρ
γών καΐ του προσωπικού της Ενώσεως καί νά μή έπιδιώκη νά έπηρεάση 
αυτούς κατά τήν έκτέλεσιν τοΟ έργου των. 

163. (3) ΟΙ εκλεγόμενοι λειτουργοί, καθώς καί τό προσωπικόν της Ενώ
σεως δέν επιτρέπεται νά έχωσιν έξω τών καθηκόντων των συμμετοχήν ούτε 
οικονομικά συμφέροντα οίασδήποτε φύσεως εις οιανδήποτε έπιχείρησιν άσχο
λουμένην μέ τηλεπικοινωνίας. 

Ούχ ήττον ή £κφρασις «οικονομικά συμφέροντα» δέν πρέπει νά έρμηνευθ|} 
4 ώς αντιβαίνουσα εις τήν συνέχισιν καταβολής χρημάτων προς συνταξιόδότησιν 

λόγω προγενεστέρας υπαλληλικής σχέσεως ή υπηρεσιών. 
164. 3. Ή κυριαρχούσα σκέψις εις τήν πρόσληψιν καί τόν καθορίσμόν τών 

δρων χρησιμοποιήσεως τοΟ προσωπικού δέον νά είναι ή ανάγκη όπως έξασφα
Χισθώσιν είς τήν "Ενωσιν αϊ όπηρεσίαι προσώπων κοπεχόντων τά ανώτερα 
προσόντα Ικανότητος, κατολληλότητος καί ακεραιότητος. Δέον νά λαμβάνητάι 
δεόντως ύπ* (Stotv ή σπουδαιότης προσλήψεως προσωπικού γινομένης επί εύρυ
τέρας, κατά το δυνατόν, γεωγραφικής βάσεως. 
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"Αρθρον m 
Διεθνής 'Επιτροπή Καταγραφής Συ^ ι̂βκο^ρβΒϊ 

165. 1. Τά κυριότερα καθήκοντα της 'Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων 
είναι : 

(α) Μα ενεργή μεθοδικήν καταγραφήν τών ύπό των διαφόρων χωρών παρα
χωρουμένων συχνοτήτων κατά τρόπον, ώστε να καθορίζωνται, συμφώνως προς 
τήν ύπό του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών καί, περιπτώσεως τυχούσης, ύπό 
των αποφάσεων τών αρμοδίων Διασκέψεων τής 'Ενώσεως, προβλεπομένην δια
δικασίαν, ή χρονολογία, ό σκοπός καί τά τεχνικά χαρακτηριστικά έκαστης 
παραχωρούμενης συχνότητος, ίνα εξασφαλίζεται ή επίσημος διεθνής άναγνώ
ρισις ταύτης. 

166. (β) Νά παρέχη συμβουλάς εις τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη, 
διά τήν έκμετάλλευΟιν δσον τό δυνατόν περισσοτέρων ραδιοηλεκτρικών οδών 
εις τάς περιοχάς τοΟ φάσματος τών συχνοτήτων δπου δύνανται νά παράγωνται 
επιβλαβείς παρενοχλήσεις. 

167. (γ) Νά έκτελή πάσας τάς σχετικάς μέ τήν παραχώρησιν καί τήν χρη
σιμοποίησιν τών συχνοτήτων εργασίας, τάς διαγραφομένας ύπό αρμοδίας Δια
σκέψεως τής "Ενώσεως ή ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκαταθέσει 
τής πλειοψηφίας τών Μελών τής "Ενώσεως έν δψει προπαρασκευής μιας τοιαύ
της Διασκέψεως ή εις έκτέλεσιν τών αποφάσεων αυτής. 

168. (δ) Νά τηρή ενημερωμένους τους απαραιτήτους φακέλλους τους έχον
τας σχέσιν μέ τήν ασκησιν τών καθηκόντων αυτής. 

169. 2.—(1) Ή Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων είναι εϊς 'Ορ
γανισμός αποτελούμενος έκ πέντε ανεξαρτήτων Μελών, οριζομένων συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τών αριθμών 172 Μως 180. 

170. (2) Τά μέλη τής Επιτροπής δέον νά είναι τελείως κατάλληλα ως προς 
τήν τεχνικήν αρμοδιότητα αυτών έν τω πεδίω τών ραδιοεπικοινωνιών καί νά 
κατέχωσι πρακτικήν πεΐραν είς τά ζητήματα τής παραχωρήσεως καί χρησιμο
ποιήσεως τών συχνοτήτων. 

171. (3) Πλην τούτου, προς καλυτέραν κατανόησιν τών προβλημάτων τά 
όποια τίθενται είς τήν Έπιτροπήν δυνάμει του αριθμού 154, Μκαστον Μέλος 
δέον νά είναι ένήμερον τών γεωγραφικών, οικονομικών καί δημογραφικών συν
θηκών μιας Ιδιαιτέρας περιοχής τής υδρογείου. 

172. 3.— (1) Τά πέντε Μέλη τής Επιτροπής εκλέγονται κατά διαστήματα 
τουλάχιστον πέντε ετών ύπό μιας παγκοσμίου διοικητικής διασκέψεως επιφορ
τισμένης νά πραγματεύεται γενικά ζητήματα ενδιαφέροντα τάς ραδιοεπικοι
νωνίας. 

Τά Μέλη ταυτά επιλέγονται μεταξύ τών προτεινομένων υποψηφίων άπό τάς 
χώρας Μέλη τής 'Ενώσεως. 

"Εκαστον Μέλος της 'Ενώσεως δύναται νά προτείνη 'ένα. μόνον ύποψήφιον 
προερχόμενον έκ της χώρας του. > 

"Εκαστος υποψήφιος δέον νά κέκτηται τά είς τους αριθμούς 170 καί 171 
αναφερόμενα προσόντα. 

173. (2) Ή διαδικασία τής εκλογής ταύτης καθορίζεται ύπ' αυτής τής Δια
σκέψεως κατά τρόπον ώστε νά διασφαλίζεται άντιπροσώπευσις δικαία τών δια
φόρων περιοχών τοΟ κόσμου. 

174. (3) ΕΙς έκάστην έκλογήν δύναται νά προταθή έκ νέου ώς υποψήφιος 
ύπό τής Χώρας έξ ής προέρχεται παν έν ενεργεία Μέλος τής Επιτροπής. 

175. (4) Τά Μέλη τής Επιτροπής αναλαμβάνουν ύπηρεσίαν κατά τήν ήμε
ρομηνίαν τήν όριζομένην ύπό τής παγκοσμίου διοικητικής διασκέψεως ή οποία 
τας^ εξέλεξε. 

ϊϊαραμένουν κοτνονικώς έν υπηρεσία μέχρι τής ημερομηνίας, τής οριζόμενης 
ύπό της Διασκέψεως ήτις εκλέγει τους διαδόχους των. 



549 

176. (5) Έ ά ν κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ δύο παγκο
«μίων διοικητικών διασκέψεων επιφορτισμένων με τήν εκλογών τών Μελών τ % 
Ίρατροπης, εκλεγέν μέλος τίΐς 'Επιτροπής παραιτηθή ή εγκαταλείψω τά κάθη» 
$0ντα του άνευ ευλόγου αίτιας επί χρονικόν διάστημα, μείζον τών τριάκοντα 
ήμερων, ή άποθάνϊ), ή χώρα Μέλος της Ενώσεως έξ ης προέρχεται τούτο 
προσκαλείται υπό τοΟ Προέδρου της Επιτροπής δπως ύποδείξη τό ταχύτερον 
δυνατόν, διάδοχόν του προερχόμενον έκ της αύτης χώρας. 

177. (6) Έάν ή έν λόγω Χώρα Μέλος της Ενώσεως δέν ύποδείξη άντικα
ταστάτην εντός διαστήματος τριών μηνών από της προσκλήσεως ταύτης, χάνει 
τό δικαίωμα της, δπως ύποδείξη πρόσωπον διά νά μετάσχη της Επιτροπής κοπά 
τό ύπόλοιπον τοΟ χρόνου της θητείας της Επιτροπής. 

178. (7) Έάν κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ δύο παγκο
σμίων διοικητικών διασκέψεων επιφορτισμένων μέ τήν έκλογήν τών Μελών της 
'επιτροπής, εΤς αντικαταστάτης μέ τήν σειράν του παραιτηθή ή έγκαταλείψη 
τά καθήκοντα του άνευ ευλόγου αίτιας επί χρονικόν διάστημα μείζον τών τριά
κοντα ήμερων, ή άποθάνη, ή Χώρα Μέλος της Ενώσεως έκ της οποίας προέρ
χεται δέν έχει τό δικαίωμα νά ύποδείξη ένα δεύτερον άντικαταστάτην. 

179. (8) Είς τάς προβλεπόμενος είς τους αριθμούς 177 καΐ 178 περιπτώσεις 
ό Πρόεδρος της 'Επιτροπής ζητεί άπό τόν Γενικόν Γραμματέα νά καλέση τά§ 
Χώρας Μέλη της 'Ενώσεως αΐ όποΐαι αποτελούν μέρος της ενδιαφερόμενης 
περιοχής νά προτείνουν υποψηφίους διά τήν έκλογήν ενός αντικαταστατού ύπό 
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν έπομένην έτησίαν σύνοδόν του. 

180. (9) Προς έξασφάλισιν, αποτελεσματικής λειτουργίας της 'Επιτροπής, 
πάσα χώρα έξ ής προέρχεται εκλεγέν Μέλος της 'Επιτροπής, οφείλει έν τω 
μέτρω του δυνατού, νά άποφύγη νά άνακαλέση τούτο κατά τό μεσολαβούν 
χρονικόν διάστημα μεταξύ δύο παγκοσμίων διοικητικών διασκέψεων επιφορτι
σμένων νά εκλέξουν τά Μέλη της 'Επιτροπής. 

181. 4.—(1) ΑΙ μέθοδοι εργασίας τής 'Επιτροπής καθορίζονται ύπό τοΟ Κανο
νισμού" Ραδιοεπικοινωνιών. 

182. (2) Τά Μέλη τής 'Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ των ενα Πρόεδρον και 
'ένα 'Αντιπρόεδρον, οΐτινες άσκουσι τά καθήκοντα των έπί £ν έτος. Έ ν συνεχεία, 
ό 'Αντιπρόεδρος διαδέχεται κατ' έτος τόν Πρόεδρον καί εκλέγεται νέος 'Αντι
πρόεδρος. 

183. (3) Ή Επιτροπή διαθέτει είδικευμένην Γραμματείαν. 
184. 5.—(1) Τά Μέλη τής Επιτροπής έκτελουσι τά καθήκοντάτων, ουχί ώς 

αντιπρόσωποι τών οίκείων Χωρών των ή περιοχής τίνος, άλλ' ώς αμερόληπτοι 
παράγοντες περιβεβλημένοι μέ διεθνή έντολήν. 

185. (2) Ουδέν Μέλος τής Επιτροπής επιτρέπεται, έν σχέσει μέ τήν έκτέ
λεσιν τών καθηκόντων του, νά ζητή ή νά δέχεται οδηγίας Κυβερνήσεως τίνος 
είτε Μέλους οίασδήποτε Κυβερνήσεως, είτε οίασδήποτε οργανώσεως, ώς κβίΐ 
οίουδήποτε προσώπου, ασχέτως άν τούτο δχη έπίσημον Ιδιότητα ή εΐναι Ιδιώτης, 
Έπί πλέον έκαστον Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος, οφείλει νά σέβηται τόϊί 
διεθνή χαρακτήρα τής Επιτροπής καί τών καθηκόντων των Μελών της καί έν 
ούδεμιφ περιπτώσει επιτρέπεται προσπάθεια επηρεασμού οίουδήποτε Μέλους 
τής Επιτροπής έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων του. 

"Αρθρον 14. 
Διεθνείς Συμβουλευτικά! Έπιτροπαί. 

186. 1.—(1) Ή Διεθνής Συμβουλευτική 'Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών 
(C.C.I.R.) επιφορτίζεται μέ τήν ένέργειαν μελετών καί τήν £κδοσιν γνωμοδο
τήσεων έπί θεμάτων τεχνικών καί εκμεταλλεύσεως είδικώς άναφϋερο^αένων είς 
ΐ ά ς ραδιοεπικοινωνίας. 
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.Διεθνής Συμβουλευτική Τηλεγραφική καΐ Τηλεφωνική Έπιτρόίπή 
τήν ένέργειαν μελετούν και τήν £κδόσιν γνωμοδοτήσεώ·./ έπί 

>ν, εκμεταλλεύσεως καΐ τιμολογήσεως, άφορώντων τήν τηλε
τηλεφωνίαν. 

hf\ εκπληρώσει τών καθηκόντων της, έκαστη Επιτροπή £έον 
ίυσαν προσοχήν εις τήν μελέτην θεμάτων καΐ τήν έπεξεργασίαν 

συνδεομένων άπ' ευθείας μέ τήν δημιουργίας τήν άνάπτυξιν 
=ιοποίησιν τών Τηλεπικοινωνιών εις τάς νέας ή jno ανάπτυξιν 

ΧώραςΤέπί περιοχικου καΐ επί διεθνούς επιπέδου. 
189. (4) Τη αιτήσει τών ενδιαφερομένων χωρών, δύναται επίσης έκαστη 

Συμβουλευτική 'Επιτροπή να ενεργή μελετάς και νά παρέχη συμβουλάς έπί 
προβλημάτων σχετικών μέ τάς έθνικάς τηλεπικοινωνίας τών χωρών τούτων. 

Ή μελέτη αυτών τών ζητημάτων πρέπει νά πραγματοποιήται συμφώνως προς 
τάς διατάξεις του αριθμού 190. 

190. 2.—(1) Τά ύφ* έκαστης Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μελετώ
μένα ζητήματα και διά τά όποΐα επιφορτίζεται νά έκδίδη γνωματεύσεις, τίθεν
ται είς αυτήν ύπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων, ύπό Διοικητικής Διασκέ
ψεως, ύπό του Διοικητικοί) Συμβουλίου, ύπό της ετέρας Συμβουλευτικής Επι
τροπής ή ύπό της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων. Τά ζητή
ματα ταύτα προστίθενται είς εκείνα τά όποια αυτή αϋτη ή Γενική Συνέλευσις 
της ενδιαφερόμενης 'Επιτροπής απεφάσισε νά διατήρηση ή ε'ις έκεινα τών 
οποίων ή έγγραφη έζητήθη ή έγένετο δεκτή δι' αλληλογραφίας ύπό είκοσι 
τουλάχιστον Μελών και Συνεργαζομένων Μελών τής 'Ενώσεως κατά τό μεσο
λαβούν μεταξύ Γενικών Συνελεύσεων διάστημα. 

191. (2) ΑΙ Γενικαί Συνελεύσεις τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών 
εξουσιοδοτούνται νά ύποβάλωσιν είς τάς Διοικητικάς Διασκέψεις προτάσεις 
άπ* ευθείας απορρέουσας έκ τών γνωμοδοτήσεων των ή έκ συμπερασμάτων 
τών τρεχουσών μελετών των. 

192. (3) Αί Διεθνείς Συμβουλευτικά! Έπιτροπα,Ι έχουσιν ώς^Μέλη : 
(α) Αυτοδικαίως, τάς Διευθύνσεις πάντων τών Μελών καΐ συνεργαζο

μένων Μελών τής Ενώσεως. 
193. (β) Πασαν ανεγνωρισμένη ν Ιδιωτικήν έπιχείρησιν, ήτις τή συγκατα

θέσει του Μέλους ή του Συνεργαζομένου Μέλους δπερ έχει ανα
γνωρίσει αυτήν, ζητεΐ δπως μετάσχη τών εργασιών τών επιτροπών 
τούτων. 

194. 4. Ή λειτουργία έκαστης Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής διασφα
λίζεται διά : 

(α) Τής Γενικής Συνελεύσεως, συνερχομένης κανονικώς άνά τρία έτη. Έάν 
συνεκλήθη αντίστοιχος Τακτική Διοικητική Διάσκεψις, ή σύνοδος τής Γενικής 
Συνελεύσεως καλείται, κατά τό δυνατόν, οκτώ τουλάχιστον μήνας πρό της 
Διασκέψεως ταύτης. 

(β) Τών Επιτροπών μελετών, συνιστώμενων ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
διά τήν Ιρευναν τών ύπό μελέτην ζητημάτων. 

196. (γ) Ενός διευθυντού εκλεγομένου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως, αρ
χικώς διά μίαν περίοδον ΐσην προς δύο φοράς τήν διάρκειαν τήν χωρίζουσαν 
δύο αλλεπάλληλους Γενικάς Συνελεύσεις, κανονικώς δι* £ξ έτη. Είναι επα
νεκλέξιμος είς έκάστην τών επομένων Γενικών Συνελεύσεων καΐ έάν έπανε
κλεγη παραμένει έν ενεργεία έως τήν έπομένην Γενική ν Συνέλευσιν κανονικώς 
διά τρία έτη. Έάν ή θέσις εύρεθή απροόπτους κενή, ή επομένη γενική συνέ
λευσις εκλέγει τόν νέον διευθυντήν. 

197. (δ) Μιας ειδικευμένης Γραμματείας ήτις βοηθεΐ τόν Διευθυντήν.. 
198. (ε) Τεχνικών εργαστηρίων ή εγκαταστάσεων δημιουργούμενων ύπό 

τής Ένώσς&ς, 
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199. 5. Ι δρύε τα ι μία παγκόσμιος Επιτροπή προγραμματισμοί) ώς καί nep&h "'. 
χικαΐ ΈπιτροπαΙ προγραμματισμοΟ, συμφώνως προς συνημμένας αποφάσεις 
τών Γενικών Συνελεύσεων των διεθνών συμβουλευτικών 'Επιτροπών. 

At ΈπιτροπαΙ αύταΙ επεξεργάζονται £ν γενικόν Σχέδιον διά το διεθνές δί
κτυον τηλεπικοινωνιών, διά νά διευκολύνουν τήν σχεδίασιν τών διεθνών τηλε
πικοινωνιακών 'Υπηρεσιών. ΑΟται υποβάλλουν είς τάς Διεθνείς συμβουλευ
τικάς έπιτροπάς θέματα τών οποίων ή μελέτη παρουσιάζει ίδιαίτερον ενδια
φέρον διά τάς νέας ή τάς είς τήν όδόν αναπτύξεως εύρισκομένας Χώρας καί 
ατινα υπάγονται είς τήν αρμοδιότητα τών επιτροπών τούτων. 

200. 6. ΑΙ Γενικαί Συνελεύσεις καί αϊ έπιτροπαί μελετών τών διεθνών συμ
βουλευτικών επιτροπών τηρούν επίσης, κατά τήν διάρκειαν τών συνόδων των, 
τόν έσωτερικόν κανονισμόν τόν περιλαμβανόμενον είς τον προσηρτημένον τη 
παρούση Συμβάσει Γενικόν Κανονισμόν. 

Αδται δύνανται επίσης νά υίοθετώσι £να έσωτερικόν συμπληρωματικόν Κανο
νισμόν συμφώνως τω αριθμώ 77. 

Ό συμπληρωματικός αυτός Κανονισμός δημοσιεύεται υπό τήν μορφήν μιας 
αποφάσεως είς τά έγγραφα τών Γενικών Συνελεύσεων. 

201. 7. ΑΙ μέθοδοι εργασίας τών Συμβουλευτικών Επιτροπών καθορίζονται 
είς τό δεύτερον μέρος του Γενικού Κανονισμού, δστις είναι προσηρτημένος είς 
τήν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 15. 
Κανονισμοί. 

202. 1. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του άρθρου 8, ό Γενικός Κανο
νισμός δστις αποτελεί άντικείμενον του ύπ' αριθμ. 4 Παραρτήματος της παρού
σης Συμβάσεως έχει τήν αυτήν ίσχύν και τήν αυτήν διάρκειαν με ταύτην. 

203. 2.—(1) ΑΙ διατάξεις της Συμβάσεως συμπληροΰνται ύπό τών ακολού
θων διοικητικών Κανονισμών : 

ΤοΟ Τηλεγραφικού Κανονισμού 
Το0 Τηλεφωνικού Κανονισμού 
ΤοΟ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών 
ΤοΟ Προσθέτου ΚοτνονισμοΟ Ραδιοεπικοινωνιών. 

204. (2) Ή έπικύρωσις της παρούσης συμβάσεως συμφώνως τω άρθρω 18, 
ή ή προσχώρησις είς τήν παρουσαν Σύμβασιν συμφώνως τω άρθρω 19, περι
λαμβάνει τήν άποδοχήν του ΓενικοΟ Κανονισμού και τών διοικητικών κανονι
σμών ο'ι όποιοι Ισχύουν κατά τήν στιγμήν της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως 
ταύτης. 

205. (3) Τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη όφείλουσι νά γνωστοποιώσιν 
είς τόν Γενικόν Γραμματέα τήν ύπ' αυτών άποδοχήν πάσης αναθεωρήσεως τών 
Κανονισμών τούτων, γενομένης ύπό αρμοδίων Διοικητικών Διασκέψεων. 

Ό Γενικός Γραμματεύς άνακοινοΐ πασαν τοιαύτην άποδοχήν, κατά τήν σειράν 
λήψεως αύτης, είς τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη. 

206. 3. Είς περίπτωσιν ασυμφωνίας μεταξύ διατάξεως τίνος της Συμβάσεως 
καί διατάξεως τίνος ενός Κανονισμού, ή Σύμβασις εΐναι επικρατέστερα. 

"Αρθρον 16. 
Οικονομικά της "Ενώσεως. 

207. 1. ΑΙ δαπάναι της 'Ενώσεως περιλαμβάνουν τά έξοδα τά άφορώντα : 
(α) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, τήν Γενικήν Γραμματείαν, τήν Διεθνή Επι 

τροπή ν καταγραφής συχνοτήτων, τάς Γραμματείας τών Διεθνών Συμβουλευ
τικών Επιτροπών, τά ύπό της 'Ενώσεως δημιουργούμενα εργαστήρια καί 
τεχνικάς εγκαταστάσεις. 

208. (β) Τάς Διασκέψεις τών Πληρεξουσίων καί χάς παγκοσμίους διοικη
τ ικός διασκέψεις. 



552 

» 
ϊ> 

> 
» 
» 
» 

25 
20 
18 
15 
13 
10 

» 
> 
■» 

·» 
» 
» 

209. (γ) Άπάσας τάς Συνόδους των Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών. 

210. 2. ΑΙ δαπάναι τών περιοχικών διοικητικών διασκέψεων αΐτινες προβλέ
πονται είς τόν αριθμόν 50 βαρύνόυσι πάντα τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη 
της ενδιαφερόμενης περιοχής, αναλόγως της τάξεως συμμετοχής τούτων καί 
επί τής αυτής βάσεως τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη άλλων περιοχών, 
άτινα ενδεχομένως μετέσχον των τοιούτων Διασκέψεων. 

211. 3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εξετάζει καί εγκρίνει τόν έτήσιον προϋ
πολογισμόν τής Ενώσεως, λαμβανομένων ύπ* δψιν τών ορίων άτινα καθω
ρίσθησαν δια τάς δαπανάς ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

212. 4. ΑΙ δαπάναι τής "Ενώσεως καλύπτονται ύπό τών συνδρομών τών 
Μελών καί Συνεργαζομένων Μελών αυτής, καθοριζομένων συναρτήσει του 
άριθμοΟ τών μονάδων αΐτινες άντιστοιχουσιν είς τήν τάξιν συμμετοχής ήν έξέ
λεξεν εκαστον Μέλος καί Σ υνεργαζόμενον Μέλος, κατά τόν έπόμενον πίνακα : 

Τάξις 30 μονάδων Τάξις 8 μονάδων 
> 5 > 
» 4 > 
» 3 > 
> 2 > 
» 1 μονάδος 
» Υ» » 

213. 5. Τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη έκλέγουσιν ελευθέρως τήν τάξιν 
συμμετοχής, συμφώνως προς τήν Οποίαν έπιθυμοΰσι νά μετέχωσι τών δαπανών 
τής 'Ενώσεως. 

214. 6.—(1) "Εκαστον Μέλος ή Σ υνεργαζόμενον Μέλος γνωρίζει είς τόν 
Γενικόν Γραμματέα, £ξ μήνας τουλάχιστον πρό τής ενάρξεως ισχύος τής Συμ
βάσεως, τήν τάξιν συμμετοχής τήν οποίαν εξέλεξε τούτο. 

215. (2) Ή άπόφασις αυτή άνακοινουται είς τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα 
Μέλη ύπό του Γενικού Γραμματέως. 

216. (3) Τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη τά όποια δέν ήθελον ανα
κοινώσει τήν άπόφασίν των πρό τής εις τόν αριθμόν 214 οριζόμενης χρονολο
γίας, διατηρούν τήν τάξιν συμμετοχής τήν οποίαν Κχουσι ανακοινώσει προγετ, 
νεστέρως είς τόν Γενικόν Γραμματέα. 

217. (4) Τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη δύνανται άνά πάσαν στιγμήν 
νά έκλέξωσι τάξιν συμμετοχής άνωτέραν εκείνης τήν οποίαν είχον πρότερον 
άποδεχθή. 

218. (5) Ουδεμία μείωσις τοΟ αριθμού τών μονάδων συμμετοχής τών καθο
ρισθεισών συμφώνως προς τους αριθμούς 214 έως 216 δύναται νά γίνη κατά 
τήν διάρκειαν Ισχύος τής Συμβάσεως. 

219. 7. Τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη προπληρώνουσι τήν έτησίαν 
συνδρομήν αυτών, υπολογιζόμενη ν κατά τόν ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
καταρτιζόμενον προϋπολογισμόν. 

220. 8.—(1) "Εκαστον νέον Μέλος ή Σ υνεργαζόμενον Μέλος καταβάλλει, 
διά τό δτος τής προσχωρήσεως του, είσφοράν υπολογιζόμενη ν άπό τής πρώτης 
ημέρας τοΟ μηνός της προσχωρήσεως. 

221. (2) ΕΙς περίπτωσιν καταγγελίας τής Συμβάσεως όπό ενός Μέλους 
ή Συνεργαζομένου Μέλους, ή είσφορά δέον νά καταβλήθί} μέχρι της τελευ
ταίας tykpag, τοΟ μηνός κατά τόν όποιον γίνεται ή κοτταγγβλία. 
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222. 9. Τά οφειλόμενα ποσά υπόκεινται είς τόκο ν από της ενάρξεως εκά

♦ στου οΙκρνομικοΟ |τους της Ενώσεως. 
Ό τόκος οδτος ορίζεται είς 3% (τρία τοις εκατόν) ετησίως κατά τους πρώ

τους £ξ μήνας καΐ είς 6% (£ξ τοις εκατόν) ετησίως από του έβδομου μηνός. 
223. 10. ΑΙ έπόμεναι διατάζεις εφαρμόζονται διά τάς είσφοράς τών άνε.· 

* γνωρισμένων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, τών επιστημονικών ή βιομηχανικών ορ
γανισμών και τών διεθνών οργανισμών. 

224. (α) ΑΙ άνεγνωρισμέναι Ιδιωτικαι επιχειρήσεις καΐ ol Επιστημονικοί 
ή Βιομηχανικοί οργανισμοί μετέχουσιν τών δαπανών τών διεθνών συμβουλευ
τικών επιτροπών είς τάς εργασίας τών οποίων συνεφώνησαν νά συμμετάσχουν. 
Κατά τόν ίδιον τρόπον, αί άνεγνωρισμέναι ίδιωτικαι Επιχειρήσεις μετέχουν 
είς τάς δαπανάς τών διοικητικών διασκέψεων είς τάς οποίας συνεφώνησαν νά 
συμμετάσχουν ή συμμετέσχον κατά τους δρους τοΟ άριθμοΟ 621 του Γενικού 
Κανονισμού. 

225. (β) Οί Διεθνείς 'Οργανισμοί μετέχουσιν επίσης τών δαπανών τών 
Διασκέψεων ή Συνόδων είς τάς οποίας έγένοντο δεκτοί προς συμμετοχήν, πλην 
άν, ύπό τόν δρον της άμοιβαιότητος, απηλλάγησαν ύπό τών Διοικητικών 
Συμβουλίων. 

226. (γ) ΑΙ άνεγνωρισμέναι ΙδιωτικαΙ 'Επιχειρήσεις, οί επιστημονικοί ή 
βιομηχανικοί οργανισμοί και οί διεθνείς οργανισμοί, οί όποιοι μετέχουν είς 
τάς δαπανάς τών Διασκέψεων ή συνόδων κατά τους αριθμούς 224 και 225 
επιλέγουν ελευθέρως έκ του πίνακος, δστις εμφαίνεται είς τόν αριθμόν 212, 
τήν κλάσιν συμμετοχής βάσει της οποίας επιθυμούν νά μετέχουν τών δαπανών 
και είδοποιοΟν τόν Γενικόν Γραμματέα περί της εκλεγείσης κλάσεως. 

227. (δ) Αί άνεγνωρισμέναι ίδιωτικαι Επιχειρήσεις, οί επιστημονικοί ή 
* βιομηχανικοί οργανισμοί καί οί διεθνείς οργανισμοί οί όποιοι μετέχουν είς τάς 

δαπανάς τών Διασκέψεων ή συνόδων δύνανται άνά πασαν στιγμήν νά επιλέ
ξουν μίαν τάξιν συμμετοχής άνωτέραν εκείνης τήν οποίαν είχον υίοθετήσει 
πρότερον. 

* 228. (ε) Ουδεμία μείωσις του άριθμοΟ τών μονάδων συμμετοχής δύναται 
νά λάβη χώραν κατά τήν διάρκειαν Ισχύος της Συμβάσεως. 

229. (ζ) Είς περίπτωσιν καταγγελίας της συμμετοχής είς τάς εργασίας 
μιας διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής, ή είσφορά δέον νά καταβληθή μέχρι 
της τελευταίας ημέρας τοΟ μηνός καθ' δν ή καταγγελία λαμβάνει χώραν. 

230. (η) Τό ποσόν τής μονάδος συμμετοχής τών ανεγνωρισμένων Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων, τών επιστημονικών ή βιομηχανικών οργανισμών τών διεθνών 
οργανισμών είς τάς δαπανάς τών διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών, είς τάς 
εργασίας τών οποίων συνεφώνησαν νά συμμετέχουν, καθορίζεται κατ' έτος ύπό 
του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΙ είσφοραί θεωρούνται ώς Μν ίσοδον τής 
Ενώσεως. "Υπόκεινται είς τόκον συμφώνως προς τάς διατάξεις του αριθμού 22, 

231. (θ) Τό ποσόν τής μονάδος συμμετοχής είς τάς δαπανάς μιας Διοικη
τικής Διασκέψεως τώνανεγνωρισμένων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων αΐτινες. μετέ
χουν είς ταύτην κατά τόύς δρόυς του άριθμοΟ 621 του Γενικού Κανονισμού, 
καί τών συμμετεχόντων διεθνών οργανισμών καθορίζεται διά της διαιρέσεως 
του δλου ποσού του προϋπολογισμοΟ της έν λόγω Διασκέψεως διά του όλικου 
αριθμού τών καταβληθεισών μονάδων ύπό τών Μελών καί Συνεργαζομένων 
Μελών κατά τόν τρόπον της συμμετοχής των είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

4 Αί είσφοραί θεωροΟνται ώς εν έσοδσν τής Ενώσεως. 'Υπόκεινται είς τόκον 
από της εξηκοστής ημέρας ή οποία έπεται τής αποστολής τών τιμολογίων, 
κατά τά επιτόκια τά οριζόμενα είς τόν αριθμόν 222. 

232. 11. ΑΙ δαπάναι αΐτινες προκαλοΟνται είς τά εργαστήρια καί τεχνικάς 
εγκαταστάσεις τής Ενώσεως, διά μετρήσεις, δοκιμάς ή είδικάς έρευνας διά 

* λογαριασμόν ώρισμένων Μελών ή Συνεργαζομένων Μελών ομάδος Μελών f\ 
Συνεργαζομένων Μελών, περιοχικών οργανισμών Λ άλλων, οαρύνουσι τά Μέλη 
foOta ή Συνεργαζόμενα Μέλη, τάς ομάδας, τους οργανισμούς fy τόύς άλλους. 
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233. Ή τιμή πωλήσεως τών εκδόσεων εΙς τάς Διευθύνσεις, έίς τάς άνεγνω

ρισμένας ίδιωτικάς επιχειρήσεις ή είς ίδιώτας, ορίζεται ύιτό τοΟ Γενικού Γραμ
ματέως έν συνεργασία μετά του Διοικητικού Συμβουλίου, μέ γνώμονα τήν 
κάλυψιν γενικώς, διά της πωλήσεως τών εκδόσεων τούτων, των δαπανών εκτυ
πώσεως καΐ διανομής. 

"Αρθρον 17. 
Γ λ ώ σ σ α ι. 

234. 1.—(1) Επίσημοι γλώσσαι της 'Ενώσεως είναι ή 'Αγγλική, ή Κινεζική, 
ή Ισπανική, ή Γαλλική καΐ ή Ρωσσική^ 

235. (2} Γλώσσαι εργασίας της 'Ενώσεως είναι ή 'Αγγλική, ή "Ισπανική 
καΐ ή Γαλλική. 

236. (3) Είς περίπτωσιν αμφισβητήσεως τό γαλλικόν κείμενον είναι έπι
κρατέστερον. 

237. 2.—(1) Τα τελικά στοιχεία τών Διασκέψεων Πληρεξουσίων και τών 
Διοικητικών Διασκέψεων, αϊ τελικαΐ Πράξεις αυτών, τά Πρωτόκολλα, αί απο
φάσεις, αϊ συστάσεις και εύχαί, συντάσσονται είς τάς επισήμους γλώσσας της 
'Ενώσεως είς κείμενα ισοδύναμα τόσον άπό απόψεως τύπου δσον καΐ από από
ψεως ουσίας. 

238. (2) Πάντα τά λοιπά στοιχεία τών Διασκέψεων τούτων συντάσσονται 
είς τάς γλώσσας εργασίας της Ενώσεως. 

239. 3.—(1) Τά επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία τής Ενώσεως, τά προβλεπό
μενα είς τους Διοικητικούς Κανονισμούς δημοσιεύονται είς τάς πέντε επισήμους 
γλώσσας. 

240. (2) Πάντα τά λοιπά στοιχεία, τά όποια οφείλει ό Γενικός Γραμματεύς, 
έν τη άρμοδιότητί του, νά διοτνέμη γενικώς, συντάσσονται είς τάς τρεις γλώσ
σας εργασίας. 

241. 4. Πάντα τά είς τους αριθμούς 237 έως 240 αναφερόμενα στοιχεία, δύ
νανται νά δημοσιεύονται καΐ είς άλλη ν γλώσσαν, έκτος εκείνων αΐτινες προ
βλέπονται είς τους αριθμούς, ύπό τόν δρον δπως τά Μέλη ή Συνεργαζόμενα 
Μέλη, ατινα ζητούν τήν τοιαύτη ν δημοσίευσιν άναλάβωσι τό σύνολον τών συνε
παγομένων δαπανών μεταφράσεως και δημοσιεύσεως. 

242. 5.—(1) Κατά τάς συζητήσεις τών Διασκέψεων της 'Ενώσεως καί, οσά
κις τούτο είναι άναγκαΐον, κατά τάς συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
καί τών μονίμων 'Οργανισμών, δέον νά έφαρμόζηται άποτελεσματικόν σύστη
μα αμοιβαίας μεταφράσεως είς τάς τρεις γλώσσας εργασίας καί τήν Ρωσ
σικήν γλώσσαν. 

243. (2) 'Οσάκις πάντες οί συμμετέχοντες εις τίνα Συνεδρίασιν συμψωνή
σωσι είς τοιαύτην διαδικασίαν, αί συζητήσεις δύνανται νά λαμβάνωσι χώραν 
είς αριθμόν γλωσσών κατώτερον τών ανωτέρω τεσσάρων. 

244. 6.—(1) Κατά τάς Διασκέψεις της Ενώσεως καί κατά τάς Συνελεύσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου καί τών μονίμων αυτής οργανισμών δύνανται νά 
χρησιμοποιώνται γλώσσαι διάφοροι τών είς τους αριθμούς 235 καί 242 μνημο
νευομένων : 

245. (α) 'Εάν ζητηθή άπό τόν Γενικόν Γραμματέα ή άπό τόν Προϊστάμενον 
του οΙκειου μονίμου οργανισμού δπως εξασφάλιση τήν χρησιμοποίησαν μιας ή 
πλειόνων συμπληρωματικών γλωσσών, προφορικών ή γραπτών, καί ύπό τήν 
προϋπόθεσίν δτι αϊ έκ του γεγονότος τούτου προκύπτουσαι συμπληρωματικά! 
δαπάναι θό> βαρύνωσιν τά Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη ατινα ύπέβαλον ή 
ύπεστήριξοίν τήΫ άΐτησιν ταύτην. 

2$6*w. ( ί ^ $ Ι ^ ^ ^ ι ^ Ρ ο σ ω π ε 1 α τ ι ^ λάββ «ύτή αϋτη τιαντα τ<& μέτρα Ινα έξά
σφαλίση rloloit^ δαπάναις τήν προφορικήν μετάφραση/ τής Ιδίας αυτής γλώσσης 
είς μίαν τών* &ν αριθμώ 242 μνημονευομένων γλωσσών. 
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247. (2) Έ ν τη περιπτώσει τη προβλεπομένη έν τφ αριθμώ 245, ό Γενικός 

Γραμματεύς ή ό Προϊστάμενος τοΟ οικείου μονίμου 'Οργανισμού συμμορφου
ται προς τήν αΐτησιν ταύτην έν τφ μέτρω του δυνατού, άφοΰ προηγουμένως 
τα ενδιαφερόμενα Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη, άναλάβωσι έναντι αύτου τήν 
ύποχρέωσιν δπως καταβάλωσι δεόντως εις τήν "Ενωσιν τάς έκ τοΟ λόγου 
τούτοο προκύπτουσας δαπανάς. 

248. (3) Έν τη περιπτώσει τη προβλεπομένη έν τω αριθμώ 246, ή ενδια
φερόμενη αντιπροσωπεία δύναται, έπί πλέον, έάν έπιθυμη τούτο, να εξασφά
λιση Ιδίαις δαπάναις τήν είς τήν Ιδίαν αυτής γλώσσαν προφορικήν μετάφρασιν 
έκ τίνος έκ τών είς τόν αριθμόν 224 αναφερομένων γλωσσών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11. 
Εφαρμογή της Συμβάσεως και τών Κανονισμών. 

'Αρθρον 18. 
Έπικύρωσις της Συμβάσεως 

249. 1. Ή παρούσα Σύμβασις θα έπικυρωθή ύφ' έκαστης τών ύπογρα
ψασών Κυβερνήσεων κατά τους έν ίσχύϊ συνταγματικούς Κανόνας είς τάς αν
τιστοίχους χώρας. Τά κυρωτικά έγγραφα θά άπευθυνθώσιν εντός της βραχυ
τέρας δυνατής προθεσμίας διά της διπλωματικής όδου, και μέσω της Κυβερ
νήσεως της χώρας είς ήν ευρίσκεται ή έδρα της 'Ενώσεως, είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα, Ο όποιος θέλει προβή είς κοινοποίησιν αυτών είς τά Μέλη και 
Συνεργαζόμενα Μέλη. 

250. 2.—(1) Έπί διετίαν άρχομένην άπό της ημερομηνίας ενάρξεως της 
ισχύος της παρούσης συμβάσεως, πάσα ύπογράψασα Κυβέρνησις απολαύει τών 
δικαιωμάτων τών εκχωρουμένων είς τά Μέλη της Ενώσεως είς τους αριθμούς 
12 έως 14 έστω και έάν δέν έχη καταθέσει κυρωτικόν έγγραφον κατά τάς δια
τάξεις του αριθμού 249. 

251. "Αμα τη παρελεύσει διετίας άπό της ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος 
της παρούσης Συμβάσεως, ύπογράψασα Κυβέρνησις ήτις δέν κατέθεσε κυρω
τικόν έγγραφον κατά τάς διατάξεις του ανωτέρω αριθμού 249 είς ούδεμίαν 
Διάσκεψιν τής Ενώσεως ή Συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου ή Σύνο
δον τών μονίμων οργανισμών τής Ενώσεως έχει πλέον δικαίωμα ψήφου, ούτε 
είς ούδεμίαν συμβουλήν αλληλογραφίας πραγματοποιηθεϊσαν συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής Συμβάσεως, και τούτο έφ' δσον δέν έχει κατατεθή τό κυρω
τικόν έγγραφον. Τά άλλα δικαιώματα τής Κυβερνήσεως αυτής έκτος τών 
δικαιωμάτων ψήφου δέν επηρεάζονται. 

252. 3. Μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώνώς 
τω άρθρω 53 έκαστον κυρωτικόν έγγραφον άρχεται ισχύον άπό της ημέρας τής 
καταθέσεως του είς τήν Γενικήν Γραμματείαν. 

253. Έ ν ή περιπτώσει μία ή πλείονες έκ τών ύπογραψασών τήν Σύμβασιν 
Κυβερνήσεων δέν ήθελον επικυρώσει ταύτην, αϋτη δέν παύει Ισχύουσα δι* έκεί
νας αΐτινες τήν έκύρωσαν. 

"Αρθρον 19. 
Προσχώρησις εις τήν Σύμβασιν. 

254. 1. Ή Κυβέρνησις χώρας τινός, ήτις δέν υπέγραψε τήν παρουσαν Σύμ
βασιν δύναται νά προσχώρηση είς ταύτην οποτεδήποτε συμμορφουμένη προς 
τάς διατάξεις τοΟ άρθρου 1. 

255. 2. "Η Πραξις προσχωρήσεως απευθύνεται διά τής διπλωματικής όδοΟ 
καΐ μέσω της Κυβερνήσεως τής χώρας εις ήν ευρίσκεται ή έδρα τής Ενώσεως, 
είς τόν Γενικόν Γραμματέα, δστις άνακοινοΐ τήν προσχώρησιν εις τά Μέλη καΐ 
Συνεργαζόμενα Μέλη, καΐ διαβιβάζει είς έκαστον τούτων κεκυρωμένον άντί
γραφον της Πράξεως. Ή προσχώρησις άρχεται Ισχύουσα άπό της ημέρας τής 
καταθέσεως, πλην αν άλλως ορίζεται διά ταύτης. 
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"Αρθρον 20. 

Εφαρμογή της Συμβάσεως είς χώρας ή εδάφη τών oitottov 
α ί έξωτερικαΐ σχέσεις διεξάγονται διά Μελών της Ενώσεως. 

256. 1. Μέλη της Ενώσεως δύνανται έν παντί χρόνω νά δηλώσωσι οτι ή 
παρούσα Σύμβασις έχει έφαρμογήν διά τό σύνολον, δι' ομάδα, ft διά μίαν 
μόνον τών χωρών ή εδαφών τάς οποίας έκπροσωπουσιν είς τάς έξωτερικάς 
των σχέσεις. 

257. 2. Πάσα δήλωσις γενομένη κατά τάς διατάξεις του αριθμού 256 απευ
θύνεται είς τον Γενικόν Γραμματέα της Ενώσεως, ό όποιος τήν κοινοποιεί είς 
τά Μέλη καΐ τά Συνεργαζόμενα Μέλη. 

258. ΑΙ διατάξεις τών αριθμών 256 και 257 δέν είναι ύποχρεωτικαί διά τάς 
χώρας, τά εδάφη ή ομάδας εδαφών τάς άναγραφομένας είς τό Παράρτημα 1 
της παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 21. 
Εφαρμογή της Συμβάσεως είς εδάφη τελούντα ύπό τήν κηδεμονίαν 

τών Ηνωμένων Εθνών. 
259. Τά 'Ηνωμένα "Εθνη δύνανται νά προσχωρήσωσιν είς τήν παρουσαν 

Σύμβασιν έν ονόματι εδάφους ή ομάδος εδαφών έμπεπιστευμένων είς τήν διοί
κησίν των δυνάμει συμφωνίας περί κηδεμονίας συναφθείσης συμφώνως τω άρ
θρω 75 τοΟ Χάρτου τών "Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 22. 
Έκτέλεσις της Συμβάσεως καί τών Κανονισμών. 

260. 1. Τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη δφείλουσι νά συμμορφώνται 
προς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως και τών προσηρτημένων ταύτη 
Κανονισμών είς πάντα τά γραφεία και είς πάντας τους σταθμούς Τηλεπικοι
νωνίας τους εγκατεστημένους ύπ' αυτών ή τών όποιων ή έκμετάλλευσις ασκεί
ται ύπ' αυτών έφ' δσον διεξάγουσι διεθνείς υπηρεσίας ή δύνανται νά προκαλέ
σωσιν επιβλαβείς παρενοχλήσεις είς τάς υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας άλλων 
χωρών, πλην άν πρόκειται περί υπηρεσιών, αΤτινες απαλλάσσονται της υπο
χρεώσεως ταύτης, δυνάμει του άρθρου 51 της παρούσης Συμβάσεως. 

261. 2. Όφείλουσι, προς τούτοις, νά λαμβάνωσι τά αναγκαία μέτρα διά νά 
έπιβάλλωσι τήν τήρησιν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως καί τών 
προσηρτημένων ταύτη κανονισμών είς τάς άνεγνωρισμένας διοικητικάς καί 
τάς λοιπάς επιχειρήσεις τάς έξουσιοδοτουμένας νά έγκαθιστώσι καί έκμεταλ
λεύωνται διεθνείς τηλεπικοινωνίας ή εκμεταλλεύονται σταθμούς δυναμένους 
νά προκαλέσωσιν επιβλαβείς παρενοχλήσεις, είς υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας 
άλλων χωρών. 

"Αρθρον 23. 
Καταγγελία της Συμβάσεως. 

262. 1. Παν Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος, τό όποιον έπεκύρωσε τήν 
παρουσαν Σύμβασιν ή προσεχώρησε είς ταύτην, έχει τό δικαίωμα νά καταγ
γείλη ταύτην διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης είς τόν Γενικόν Γραμματέα 
της Ενώσεως διά της διπλωματικής όδοΟ καί μέσω τ % Κυβερνήσεως τής 
Χώρας είς ήν ευρίσκεται ή Ιδρα της Ενώσεως. Ό Γενικός Γραμματεύς είδο
ποιεΐ περί τούτου τά λοιπά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη. 

263. 2. Ή καταγγελία αυτή άρχεται Ισχύουσα μετά πάροδον ενός Ετους 
από της ημέρας λήξεως τής γνωστοποιήσεως ύπό τοΟ Γενικού* Γραμματέως. 

"Αρθρον 24. 
ϊ&τκτνγεΧία τί|ς Συμβάσιβς δπό χωρών $ έδοοφών τών Αβοίων od βοΕθνεΐς 

σχέσεις .διεξάγονται Μ6 Μελ&ν τ%'Ενώσεως 
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264. 1. "Η εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως εΤς τίνα χώραν, έδαφος ή 

ομάδα εδαφών, συμφώνως προς τάς διατάζεις του άρθρου 20, δύναται νά τερ
ματισθή ανά πάσαν στιγμήν. Έάν ή χώρα αύτη, τό έδαφος ή ομάς εδαφών 
είναι Συνεργαζόμενον Μέλος παύει αυτοστιγμεί νά έχη τήν Ιδιότητα ταύτην. 

265. 2. Ή διά της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένη καταγγελία 
γνωστοποιείται κατά τάς διατάξεις του αριθμού 262 και άρχεται Ισχύουσα 
κατά τάς διατάξεις τάς προβλεπομένας είς τόν αριθμόν 263. 

"Αρθρον 25. 
Κατάργησις της προηγουμένης Συμβάσεως. 

266. Ή παρούσα Σύμβασις καταργεί και αντικαθιστά τήν Διεθνή Σύμβα
σιν Τηλεπικοινωνιών τής Γενεύης (1959) είς τάς μεταξύ των Συμβαλλομένων 
Κυβερνήσεων Σχέσεις. 

"Αρθρον 26. 
Έγκυρότης των Ισχυόντων Διοικητικών Κανονισμών. 

267. ΟΙ έν τω αριθμώ 203 προβλεπόμενοι διοικητικοί Κανονισμοί είναι εκείνοι 
οι όποιοι τελούν έν ίσχύϊ κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής παρούσης Συμ
βάσεως. Ούτοι θεωρούνται ώς πρσσηρτημένοι είς τήν παρούσαν Σύμβασιν 
καί παραμένουν ισχύοντες, ύπό τήν έπιφύλαξιν μερικών αναθεωρήσεων αϊ 
δποϊαι δύνανται νά υιοθετηθούν κατά τους δρους του αριθμού 52, μέχρι τής 
στιγμής τής ενάρξεως τής ισχύος τών νέων Κανονισμών τών συνταχθησομένων 
ύπό τών αρμοδίων Παγκοσμίων Διοικητικών Διασκέψεων καί προωρισμένων 
νά τους αντικαταστήσουν ώς παραρτήματα τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 27. 
Σχέσεις μετά μή Συμβαλλομένων Χωρών. 

268. 1. Πάντα τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη διατηρούσι δι' έαυτά καί 
διά τάς ύπ' αυτών άνεγνωρισμένας ίδιωτικάς επιχειρήσεις, τό δικαίωμα νά 
καθορίζωσι τους δρους είς ους δέχονται τήν άνταλλαγήν τηλεπικοινωνιών μετά 
Κράτ©«ς—μή μετέχοντος της παρούσης Συμβάσεως. 

269. 2. Έάν τηλεπικοινωνία τις, καταγόμενη έκ Κράτους μή συμβληθέντος, 
γίνη δεκτή ύπό Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους, αυτή πρέπει νά μεταβι
βασθή έφ' δσον δέ γίνεται χρήσις οδών Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους 
έχουσίν έφαρμογήν αϊ ύποχρεωτικαί διατάξεις τής Συμβάσεως καί τών Κανο
νισμών, ώς καί τά κανονικά τέλη. 

"Αρθρον 28. 
Διακανονισμός τών διαφορών. 

270. Τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη δύνανται νά διευθετώσι τάς 
διαφοράς των έπί ζητημάτων σχετικών μέ τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμ
βάσεως ή τών έν άρθρω 15 προβλεπομένων Κανονισμών διά τής διπλωματικής 
δδου ή συμφώνως προς τάς διά διμερών ή πολυμερών συνθηκών συνομολογη
θεισών μεταξύ των προς διακανονισμόν διεθνών διαφορών καθορισθείσας δια
δικασίας, ή καθ' οίανδήποτε άλλην μέθοδον ήν ήθελον υΙοθετήσει κοινή συμ
φωνία. 

271. 2. Έ ν ή περιπτώσει ουδέν έξ αυτών τών μέσων διακανονισμού ήθελεν 
υΐοθετηθή παν Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος δύναται προς λύσιν ύπαρχού
σης διαφοράς νά καταφυγή είς διαιτησίαν, συμφώνως προς τήν όριζομένην είς 
τό παράρτημα 3 διαδικασίαν ή είς τό πρόσθετον προαιρετικόν Πρωτόκολλον, 
αναλόγως μέ τήν περίπτωσιν. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
Σχέσεις μετά τών 'Ηνωμένων Εθνών καί τών Διεθνών "Οργανώσεων. 

"Αρθρον 29. 
Σχέσεις μετά τών Ηνωμένων Εθνών. 

272. 1. ΑΙ σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών κοά τηςΔιεθνούς 'Ενώσεως 
Τηλεπικοινωνιών καθορίζονται έν τη συναφθείσα Συμφωνία μεταξύ τών δύο 
τούτων "Οργανισμών. 
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273. 2. Συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου XVI τής ανωτέρω μνημο
νευομένης Συμφωνίας, αϊ ύπηρεσίαι εκμεταλλεύσεως τών Τηλεπικοινωνιών των 
'Ηνωμένων Εθνών άπολαύουσι τών δικαιωμάτων κάΐ υπόκεινται εις τάς υπο
χρεώσεις τάς προβλεπομένας 6πό της Συμβάσεως ταύτης καΐ τών προοηρτη
μένων ε!ς αυτήν Κανονισμών. 

Αδται έχουσι, κατά συνέπειαν, τό δικαίωμα ya παρίστανται ύπό συμβουλευ
τικήν Ιδιότητα, είς δλας τάς Διασκέψεις της Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένων 
καΐ τών συνελεύσεων τών Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών. 

"Αρθρον 30. 
Σχέσεις μετά Διεθνών 'Οργανώσεων. 

274. Προς ύποβοήθησιν της πραγματοποιήσεως πλήρους διεθνούς συντονι
σμού είς τήν σφαΐραν τών Τηλεπικοινωνιών, ή "Ενωσις συνεργάζεται μετά τών 
διεθνών οργανώσεων, αίτινες έχουσι συναφές ενδιαφέρον και δραστηριότητα. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ IV. 
Γενικαί διατάξεις σχετικαί μέ τάς Τηλεπικοινωνίας. 

"Αρθρον 31. 
Δικαίωμα του κοινού νά χρησιμοποιή τήν ύπηρεσίαν Τηλεπικοινωνιών. 

275. Τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη, άναγνωρίζουσιν είς τό κοινόν 
τό δικαίωμα νά ανταποκρίνεται μέσω της διεθνούς υπηρεσίας Ιδιωτικής αντα
ποκρίσεως. 

Ή υπηρεσία, τά τέλη και αί εγγυήσεις, εφαρμόζονται δμοιομόρφως δι' δλους 
τους πελάτας είς έκάστην κατηγορίαν ανταποκρίσεων, άνευ οιασδήποτε προτε
ραιότητος προτιμήσεως. 

"Αρθρον 32. 
Κατακράτησις τών Τηλεπικοινωνιών. 

276. 1. Τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη διατηροΰσι τό δικαίωμα νά άνα
στέλλωσι τήν μεταβίδασιν παντός Ιδιωτικού τηλεγραφήματος τό όποιον ήθελε 
θεωρηθή έπικίνδυνον διά τήν άσφάλειαν τού Κράτους ή άντίθετον προς τους 
νόμους αυτού, προς τήν δημοσίαν τάξιν, ή τά χρηστά ήθη, ύπό τόν δρον νά είδο
ποίώσιν αμέσως τό γραφεΐον καταγωγής περί τής μή μεταβιβάσεως τού τηλε
γραφήματος ολικής ή μερικής, πλην άν ή είδοποίησις αυτή κρίνεται επικίνδυνος 
διά τήν άσφάλειαν τού Κράτους. 

277. 2. Τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη διατηροΰσιν επίσης τό δικαίωμα 
νά διακόπτωσι πασαν Ιδιωτικήν τηλεγραφικήν ή τηλεφωνικήν έπικοινωνίαν, ή 
οποία ήθελε θεωρηθή επικίνδυνος διά τήν άσφάλειαν τού Κράτους ή αντίθετος 
προς τους Νόμους αυτού, προς τήν δημοσίαν τάξιν ή τά χρηστά ήθη. 

"Αρθρον 33. 
Αναστολή της υπηρεσίας. 

278. "Εκαστον Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος, διατηρεί τό δικαίωμα ν' 
άναστέλλη τήν ύπηρεσίαν τών διεθνών τηλεπικοινωνιών έπί απροσδιορίστου χρό
νου, είτε γενικώς, είτε εις τινας μόνον σχέσεις καΐ ή διά τινας κατηγορίας 
ανταποκρίσεων εξερχόμενων, είσερχομένων ή διαβατικών, ύπό τόν δρον νά είδο
ποιή περί τούτου αμέσως έχαστον τών λοιπών Μελών ή Σ υνεργαζομένων Μελών 
μέσω της Γενικής Γραμματείας. 

"Αρθρον 34. 
Ε υ θ ύ ν η . 

279. Τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη ούδεμίαν ευθύνη ν άναλαμβάνουσιν 
έναντι τών πελατών, τών διεθνών uiu^mwfiw Τ̂ Μ»ι«ΜΜΜ>ΑθΓς» κυρίως όααν 
άφορ$ αΐτήσεις προς άΉοζημίωοίν. 
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"Αρθρον 35. 
'Απόρρητον τών Τηλεπικοινωνιών. 

280. 1. Τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη υποχρεούνται να λαμβάνωσί 
δλα τά δυνατά μέτρα, αναλόγως του χρησιμοποιουμένου συστήματος τηλεπι
κοινωνίας, προς προστασίαν του απορρήτου των διεθνών ανταποκρίσεων. 

281. 2. Έ ν τούτοις διατηρουσι τό δικαίωμα νά άνακοινώσι τάς ανταποκρί
σεις ταύτας είς τάς αρμοδίας αρχάς κατ' έφαρμογήν της εσωτερικής των νομο
θεσίας ή έκτέλεσιν διεθνών Συμβάσεων, είς ας £χουσι προσχωρήσει. 

"Αρθρον 36. 
Έγκατάστασις, έκμετάλλευσις και προστασία των Μηχανημάτων 

και οδών Τηλεπικοινωνίας. 
282. 1. Τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη λαμβάνουσι τά κατάλληλα 

μέτρα διά τήν όργάνωσκν υπό τους καλυτέρους τεχνικούς δρους των αναγκαίων 
συγκοινωνιών και εγκαταστάσεων προς έξασφάλισιν της ταχείας και απρόσκο
πτου διαμοιβής τών διεθνών τηλεπικοινωνία^. 

283. 2. Ή έκμετάλλευσις τών συγκοινωνιών τούτων και εγκαταστάσεων, 
δέον κατά τό δυνατόν, νά άσκήται κατά τάς καλλιτέρας μεθόδους τάς καθιε
ρωμένος βάσει της έκ της πράξεως κεκτημένης πείρας δέον δέ αί συγκοινωνίαι 
αύται και εγκαταστάσεις νά διατηρώνται είς καλήν κατάστασιν λειτουργίας 
και νά εύρίσκωνται είς τό έπίπεδον τών επιστημονικών και τεχνικών προόδων. 

284. 3. Τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη έξασφαλίζουσι τήν προστα
σίαν τών οδών και εγκαταστάσεων τούτων εντός τών ορίων της δικαιοδοσίας 
των. 

285. 4. Πάντα τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη λαμβάνουσι τά επωφελή 
μέτρα διά τήν διατήρησιν είς καλήν κατάστασιν τών τμημάτων "τών διεθνών 
τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, ατινα περιλαμβάνονται εντός τών όρίών του 
έλεγχου των, πλην άν ύπάρχωσιν ίδιαίτεραι συμφωνίαι καθορίζουσαι άλλους 
δρους. 

"Αρθρον 37. 
Άνακοίνωσις τών παραβάσεων. 

286. Προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής τών διατάξεων του άρθρου 22 της 
παρούσης Συμβάσεως τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη υποχρεούνται είς 
άμοιβαίαν άνακοίνωσιν τών παραβάσεων τών διατάξεων της παρούσης Συμ
βάσεως καΐ τών προσηρτη μένων είς ταύτη ν Κανονισμών. 

"Αρθρον 38. 
Τέλη και ατέλεια. 

287. Αί διατάξεις περί τελών τών τηλεπικοινωνιών και αί διάφοροι περι
στάσεις καθ* &ς χορηγείται ατέλεια ορίζονται διά τών προσηρτη μένων είς τήν 
παροΰσαν Σύμβασιν Κανονισμών. 

"Αρθρον 39. 
Προτεραιότης τών Τηλεπικοινωνιών τών άφορωσών 

τήν άσφάλειαν της άνθρωπίνης ζωής. 
288. ΑΙ διεθνείς ύπηρεσίαι τηλεπικοινωνιών οφείλουν νά παραχωρώσιν από

λυτον προτεραιότητα είς τάς τηλεπικοινωνίας τάς άφορώσας τήν άσφάλειαν 
της άνθρωπίνης ζωής, έν τη θαλασσή, είς τήν ξηράν, είς τόν αέρα και είς τόν 
έξωατμοσφαιρικόν χώρον καθώς και είς τάς έχουσας χαρακτήρα εξαιρετικώς 
επείγοντα έπιδημιολογικάς τηλεπικοινωνίας τής Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 
'Υγείας. 
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"Αρθρον 40. 

Προτεραιότης τών επισήμων Τηλεγραφημάτων 
nod Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων. 

289. Ύπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τών άρ9ρ<ύν 39 καΐ 49 τής παρΘόσην, 
Συμβάσεως τά Κρατικά τηλεγραφήματα άπολαύουσι προτεραιότητος, έπί των 
λοιπών τηλεγραφημάτων, όταν ό άποστολεύς ζητήση τοΟτο. 

ΑΙ ΚρατικαΙ τηλεφωνικαΐ συνδιαλέξεις δύνανται επίσης, έφ* δσον ρητώς ζητη
θη καΐ υπάρχει δυνατότης, νά τύχωσι προτεραιότητος έπί τών λοιπών τηλέφ*8> 
νικών συνδιαλέξεων. 

"Άρθρον 41. 
Μυστική γλώσσα. 

290/ 1. Τά Κρατικά και τά υπηρεσιακά τηλεγραφήματα δύνανται νά συν
τάσσονται είς μυστικήν γλώσσαν εις πάσας τάς σχέσεις. 

291. 2. Τά Ιδιωτικά τηλεγραφήματα είς μυστικήν γλώσσαν δύνανται νά γί
νονται δεκτά μεταξύ πασών τών χωρών πλην εκείνων,: αΐτινές άνεκοίνωσαν προ
ηγουμένως μέσω της Γενικής Γραμματείας, 8τι δέν δέχονται τήν γλώσσαν ταύ
την δι* αύτάς τάς κατηγορίας τών ανταποκρίσεων. 

292. 3. Τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη τά όπόΐα δέν δέχονται 'ιδιω
τικά τηλεγραφήματα είς μυστικήν γλώσσαν καταγόμενα ή προοριζόμενα διά 
τό £δαφός των όφείλουσι νά δέχωνται αυτά ώς διαβατικά πλην της περιπτώ
σεως αναστολής τής υπηρεσίας, προβλεπομένης έν άρθρω 33 της παρούσης 
Συμβάσεως. 

"Αρθρον 42. 
Κατάρτισις καΐ έξόφλησις τών λογαριασμών. 

293. 1. ΑΙ διευθύνσεις τών Μελών και Συνεργαζομένων Μελών και αϊ ανε
γνωρισμένοι ίδιωτικαί επιχειρήσεις αί όποΐαι εκμεταλλεύονται υπηρεσίας διε
θνών τηλεπικοινωνιών, όφείλουσι νά έρχονται ε'ις συμφωνίαν επί του ποσού 
τών πιστώσεων και τών χρεών των. 

294. 2. Οί λογαριασμοί χρεώσεων και πιστώσεων οί προβλεπόμενοι είς τόν 
αριθμόν 293, καταρτίζονται συμφώνως προς τάς διατάξεις τών προσηρτημένων 
εις τήν παροΟσαν Σύμβασιν Κανονισμών, έκτος έάν ύπάρχωσιν ιδιαίτεροι συμ
φωνίαι μεταξύ τών ενδιαφερομένων Μερών. 

295* 3. Οί διακανονισμοί τών διεθνών λογαριασμών χαρακτηρίζονται ώς 
τρεχούμεναι συναλλαγαί και ενεργούνται συμφώνως προς τάς τρέχουσας διε
θνείς υποχρεώσεις τών ενδιαφερομένων χωρών, έφ* δσον ύπάρχουσι σχετικοί 
συμφωνίαι, μεταξύ τών οικείων Κυβερνήσεων. 

Ελλείψει τοιούτων συμφωνιών ή Ιδιαιτέρων συμφωνιών συναφθεισών κατά 
τάς εις τό άρθρον"44 της παρούσης Συμβάσεως προβλεπόμενος διατάξεις, οί 
διακανονισμοί οδτοι τών λογαριασμών γίνονται συμφώνως προς τους Κανο
νισμούς. ; 

"Αρθρον 43. 
Νομισματική Μονάς. 

296. Μομισματική μονάς διά τήνσύνθεσιν τών τιμολογίων τών διεθνών τηλε
πικοινωνιών και τήν κάτάρτισιν τών διεθνών λογαριασμών εΐναι τό χρυσοΟν 
φράγκον έξ εκατόν εκατοστών, βάρους 10/31 του γραμμαρίου καΐ τίτλου 0,900. 

"Αρθρον 44i 
Ίδιαίτεραι Συμφωνίαι. 

297. Τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη έπιφυλάσσουσιν είς έαυτά είς τάς 
παρ' αυτών άνεγνωρισμένας Ιδιωτικάς επιχειρήσεις κάί εβ; άλλας επιχειρήσεις 
δεόντως προς τοΟτρ εξουσιοδοτημένος, τήν εΰ^έρειαν νά συνάπτωσιν Ιδιαι
τέρας συμφωνίας έπί ζητημάτων τηλεπικοινωνιών τά όποια δεν ένδιαφέρουσι 

«Si» ΜβλΔν καΐ Συνεργαζομένων Μελών. 
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Έ ν τούτοις αϊ συμφωνίαι αύται δεν πρέπει ν* αντίκεινται είς διατάζεις της 
παρούσης Συμβάσεως ή των είς ταύτην προσηρτημένων Κανονισμών, δσον 
άφορφ τας επιβλαβείς παρενοχλήσεις, τάς οποίας θα ήδύνατο νά προκαλέση 
ή εφαρμογή αυτών επί υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών των άλλων χωρών. 

"Αρθρον 45. 
Περιοχικαί Διασκέψεις, περιοχικαί Συμφωνίαι 

καΐ περιοχικαί 'Οργανώσεις. 
298. Τα Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη επιφυλάσσουν εις έαυτά τό 

δικαίωμα νά πραγματοποιώσι Περιοχικάς Διασκέψεις, νά συνάπτουσι ττεριο
χικάς Συμφωνίας καΐ νά δημιουργώσι περιοχικάς οργανώσεις, έπί σκοπώ 
διακανονισμοΟ τηλεπικοινωνιακών ζητημάτων επιδεκτικών ρυθμίσεως έπί πε
ριοχικου επιπέδου. 

Έν τούτοις περιοχικαί συμφωνίαι δεν πρέπει νά εύρίσκωνται είς άντίφασιν 
προς τήν παροΟσαν Σύμβασιν. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON V. 
Είδικαί διατάξεις διά τάς Ραδιοεπικοινωνίας. 

"Αρθρον 46. 
'Ορθολογιστική χρησιμοποίησις του φάσματος 

ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων. 
299. Τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη κρίνουν εύκταΐον όπως ό χρη

σιμοποιούμενος αριθμός συχνοτήτων και ή χρησιμοποιούμενη περιοχή τοΰ φά
σματος περιορίζονται είς τό ελάχιστον δυνατόν οριον τό άπαραίτητον διά τήν 
έξασφάλισιν καθ' ίκανοποιητικόν τρόπον της λειτουργίας τών αναγκαιουσών 
υπηρεσιών. 

Εΐνάι έπιθυμητόν διά τόν σκοπόν αυτόν, δπως αί τελευταΐαι τελειοποιήσεις 
της τεχνικής τεθούν είς έφαρμογήν εντός τών ελαχίστων προθεσμιών. 

"Αρθρον 47. 
Άλληλεπικοινωνίαι. 

300. 1. ΟΙ σταθμοί οΐτινες έκτελουσι ραδιοεπικοινωνίαν εις τήν κινητήν 
ύπηρεσίαν υποχρεούνται εντός τών δρίων της κανονικής των χρησιμοποιήσεως, 
νά άνταλλάσσώσιν αμοιβαίως τάς ραδιοεπικοινωνίας άνευ διακρίσεως τοΰ 
υιοθετηθέντος ύπ' αυτών ραδιοηλεκτρικού συστήματος. 

301. 2. Ούχ* ήττον, διά νά μή παρακωλύωνται αί επιστημονικοί πρόοδοι, αί 
διατάξεις τοΟ αριθμού 300 δέν έμποδίζουσι τήν χρήσιν ραδιοηλεκτρικού συστή
ματος, μή Ικανού νά έπικοινωνή μετ' άλλων συστημάτων, έφ* δσον ή άνικα
νότης αύτη οφείλεται ε'ις τήν είδικήν φύσιν του συστήματος και δέν είναι απο
τέλεσμα υίοθετήσεως συστημάτων εχόντων ως άποκλειστικόν σκοπόν τήν 
παρεμπόδισιν της άλληλεπικοινωνίας. 

302. 3. Παρά τάς διατάξεις του αριθμού 300, σταθμός τις δύναται νά δια
τίθεται είς έκτέλεσιν περιωρισμένης διεθνούς υπηρεσίας τηλεπικοινωνίας, καθο
ριζομένης ύπό τοΰ σκοπού ταύτης ή άλλων συνθηκών ανεξαρτήτως τού χρησι
μοποιουμένου συστήματος. 

"Αρθρον 48. 
Επιβλαβείς παρενοχλήσεις. 

303. 1. Πάντες οί σταθμοί, οίονδήποτε και άν είναι τό άντικείμενόν των, 
πρέπει νά εγκαθίστανται και νά υπόκεινται είς έκμετάλλευσιν κατά τρόπον 
ώστε νά μή προκαλώσιν επιβλαβείς παρενοχλήσεις είς τάς ραδιοηλεκτρικάς 
επικοινωνίας ή υπηρεσίας τών άλλων Μελών ή Συνεργαζομένων Μελών, τών 
ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και τών άλλων επιχειρήσεων τών δε
όντως εξουσιοδοτημένων διά τήν διεξαγωγήν ραδιοεπικοινωνίας και αϊ δποΐαι 
λειτουργοΟσι συμμορφούμενοι προς τάς διατάξεις τοΟ Κανονισμού Ραδιοεπι
κοινωνιών. 
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καίί άπό τάς άλλας επιχειρήσεις τας δεόντως έ^ουσιοδότημένβς προς τοΟ*ρ 
τήν τήρησιν τών διατάξεων του αριθμού 303. 
,305. 3. "Ετι πλέον, τά Μέλη καΐ τά Συνεργαζόμενα Μέλη άναγνωρίζουσιν 

ώς έπιθυμητήν τήν λήψιν τών πρακτικώς δυνατών μέτρων, Ινα ή λειτουργία ψ 
ηλεκτρικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, μή προκαλή 
επιβλαβείς παρενοχλήσεις είς τάς έν αριθμώ 303 άναφερομένας ραδιοηλεκτρι
κάς επικοινωνίας ή υπηρεσίας. 

"Αρθρον 49. 
Κλήσεις καΐ μηνύματα κινδύνου. 

306. ΟΙ σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας υποχρεούνται νά δέχονται κατ' απόλυ
τον προτεραιότητα τάς κλήσεις καΐ τά μηνύματα κινδύνου, οΙαδήποτε καΐ άν 
είναι ή προέλευσίς των, νά άπαντώσιν ομοίως είς τά μηνύματα ταύτα καΐ νά 
δίδωσιν αμέσως είς άύτά τήν έπιβαλλομένην συνέχειαν. 

"Αρθρον 50. 
Ψευδή ή απατηλά σήματα κινδύνου, επείγοντος, ασφαλείας ή ταυτότητος. 
307. Τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη υποχρεούνται νά λαμβάνωσι τά 

κατάλληλα μέτρα προς παρεμπόδισιν της μεταβιβάσεως ή θέσεως είς κυκλο
φορίαν σημάτων κινδύνου, επειγούσης ανάγκης, ασφαλείας ή ταυτότητος 
ψευδών ή απατηλών, και νά συνεργάζονται διά τόν έντοπισμόν και άναγνώ
ρισιν τών σταθμών της Ιδίας αυτών χώρας οΐτινες έκπέμπουσι τά σήματα ταύτα. 

"Αρθρον 51. 
Εγκαταστάσεις τών 'Υπηρεσιών Εθνικής Αμύνης. 

308. 1. Τά Μέλη καΐ τά Συνεργαζόμενα Μέλη διατηρουσι πλήρη έλευθε
ρίαν είς δ,τι άφορα τάς ραδιοηλεκτρικός εγκαταστάσεις τών Στρατιωτικών, 
■Ναυτικών καΐ 'Αεροπορικών Δυνάμεων αυτών. 

309. 2. Έ ν τούτοις, α'ι εγκαταστάσεις αύται πρέπει, δσον είναι δυνατόν, 
νά τηρώσι τάς κανονιστικάς διατάξεις τάς σχετικάς μέ τήν παροχήν βοηθείας * 
έν περιπτώσει κινδύνου, τήν λήψιν μέτρων προς παρεμπόδισιν επιβλαβών παρε
νοχλήσεων ώς καΐ τάς διατάξεις τών Κανονισμών τάς άφορώσας τους τύπους 
εκπομπής καΐ τάς χρησιμοποιητέας συχνότητας, αναλόγως της φύσεως της 
υπηρεσίας τήν οποίαν έκτελοΰσιν. 

310. 3. Πλην τούτου, δταν αί εγκαταστάσεις αδται μετέχωσι της υπηρεσίας 
της Ιδιωτικής ανταποκρίσεως ή άλλων υπηρεσιών διεπομένων ύπό τών προσηρ
τημένων είς τήν παρουσάν σύμβασιν Κανονισμών, όφείλουσι νά συμμορφώνται 
γενικώς προς τάς κανονιστικός διατάξεις εκτελέσεως τών υπηρεσιών τούτων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON VI. 
Ό ρ ι σ μ ο (. 
"Αρθρον 52. 
' Ο ρ ι σ μ ο ί . 

311. ΕΙς τήν Σύμβασιν ταύτη ν, πλην αντιφάσεως μέ τό κείμενον : 
(α) ΟΙ δροι, οΐτινες καθορίζονται έν τω Παραρτήματι 2 fχουσι τήν Ιννοιαν 

ή οποία αποδίδεται είς. αυτούς. 
312. (β) ΟΙ λοιποί δροι, οΐτινες καθορίζονται διά τών έν αρθρω 15 προ

βλεπομένων Κανονισμών^ έχουσι τήν Ιννοιάν ή οποία αποδίδεται είς αυτούς 4 
εϊςτόύς Κανονισμούς τούτους. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ VII. 
Τελική διάταξις. 

"Αρθρον 53. , 
^είνΗχρξις Ισχύος Tfi$ Συμβάσεως. 

3i'3i 'ft π&ροΘσά Σύμβαση Μ ΰφψ\ Ισχόουσα τήν ηρφτήν ·*αΛ>ο«**ρ(ΰυ 
χίλιοε έννεα^όσια έξήκοντα επτά μεταξύ των χωρών, εδαφών ή ομάδων έοάφών 
διά τάς οποίας αϊ επικυρώσεις ft at προσχωρήσεις θά £χωσι καταχεθ% πρό τής 
χρονολογίας δαύτης. 
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ΕΙς πίστωσιν τούτου, ol οίκεϊοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τήν Σύμβασιν είς 

£ν άντίτυπον, συντετο^μένόν είς έκάστηντών γλωσσών, αγγλική ν, κινεζική ν, 
Ισπανικήν, γαλλικήν καΐ ρώσσικήν, του γαλλικού κειμένου οντος επικρατέ
στερου, έν περιπτώσει αμφισβητήσεως' το άντίτυπον τούτο θα παραμείνη κατα
τεθειμένον εις τά αρχεία της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ήτις θά έπι
δώση εν άντίγραφον είς έκάστην των ύπογραψασών Χωρών. 

Έγένετο έν Μοντρέ, τήν 20ήν Νοεμβρίου 1965. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Άφχανιστάν 
'Αλβανία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
'Αλγερία ("Αλγερινή Δημοκρατία Δημοκρατική και Λαϊκή) 
Σαουδική "Αραβία (Βασίλειον της) 
"Αργεντινή (Δημοκρατία) 
Αυστραλία ('Ομοσπονδία της) 
Αυστρία 
Βέλγιον 
Λευκορωσσία (Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 
Βιρμανία ("Ενωσις της) 
Βολιβία 
Βραζιλία 
Βουλγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Μπουρούντι (Βασίλειον της) 
Καμβότζη (Βασίλειον της) 
Καμερούν ('Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του) 
Καναδάς 
Κεντροαφρικανική (Δημοκρατία) 
Κεϋλάνη 
Χιλή 
Κίνα 
Κύπρος (Δημοκρατία της) 
Πόλις του Βατικανού (Κράτος της) 
Κολομβία (Δημοκρατία της) 
Κογκό (Δημοκρατία του) 
Κογκό (Δημοκρατία τοΰ) (Μπραζαβιλ) 
Κορέα ('Δημοκρατία της) 
Κόστα—Ρίκα 
"Ακτή τοΟ Ελεφαντοστού (Δημοκρατία της) 
Κούβα 
Δαχομέη (Δημοκρατία της) 
Δανία 
Δομινικανή (Δημοκρατία) 
Έ λ Σαλβαντώρ (Δημοκρατία της) 
Σύνολον εδαφών εκπροσωπουμένων υπό του Γαλλικού Γραφείου Ταχυδρο

μείων καΐ Τηλεπικοινωνιών ύπερποντίων εδαφών. 
"Ισημερινός 
"Ισπανία 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι Αμερικής 
ΑΙΘιοπία 
Φιλλανδία 
Γαλλία 
Καμπονεζική (Δημοκρατία) 
Γκάνα 
Ελλάς 
Γουατεμάλα 
Γουϊνέα (Δημοκρατία της) 
Χαΐτή (Δημοκρατία τής) 
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7
—Βόλτα (Δημοκρατία ttk) 

φνδούρα (Δημοκρατία tffc) 
Ουγγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία) 
Ινδία (Δημοκρατία της) 
Ινδονησία (Δημοκρατία τί\ς) 
Ίραν 
'Ιράκ (Δημοκρατία τοΟ) 
Ιρλανδία 
Ισλανδία 
Ισραήλ (Κράτος τοΟ) 
Ι τ α λ ί α 
ΊαμαΙκή 
'Ιαπωνία 
'Ιορδανία (Χασεμιτικόν Βασίλειον τής) 
Κένυα 
Κουβέιτ (Κράτος τοΟ) 
Λάος (Βασίλειον τοΟ) 
Λίβανος 
Λιβερία (Δημοκρατία της) 
Λιβύη (Βασίλειον τής) 
ΛιχντενστάΧν (Πριγκηπατον του) 
Λουξε μβοΟργον 
Μαλαισία 
Μαλάουΐ 
Μαλγκάς (Δημοκρατία) 
Μάλη (Δημοκρατία της) 
Μάλτα 
Μαρόκον (Βασίλειον τοΟ) 
Μαυριτανία (*Ισλαμική Δημοκρατία της) 
Μεξικόν 
Μονακό 
Μογγολία (Λαϊκή Δημοκρατία) 
Νεπάλ 
Νικαράγουα 
Νίγηρ (Δημοκρατία του) 
Νιγηρία ('Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της) 
Νορβηγία 
Νέα Ζηλανδία 
Ουγκάντα 
Πακιστάν 
Παναμάς 
Παραγουάη 
Κάτω Χωραι (Βασίλειον των) 
ΠεροΟ 
Φιλιππίναι (Δημοκρατία των) 
Πολωνία (Λαϊκή Δημοκρατία τής) 
Πορτογαλλία 
ΊσπανίκαΙ άποικίαι Αφρικής 
'Υπερπόντιοι ΠορτογαλλικαΙ άποικίαι 
'Αραβική Δημοκρατία τής Συρίας 
'Ηνωμένη 'Αραβική Δημοκρατία 
'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας 
Όμοσπονδισχη Σοσιαλιστική Δημοκρατία *ής Ουκρανίας 
Δημοκρατία της Σομαλίας 
Ροδεσία 
Ρουμανία (Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής) 
Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανϊ^ «g&,#. 4j 
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Ρουάντα (Δημοκρατία} 
Χβνεγάλη (Δημοκρατία της^ 
ίΐέρα Λεόνε 

Έ. ιγκαπούρη 
Σουδάν (Δημοκρατία τοΟ) 
Νοτιοαφρικανική (Δημοκρατία) καΐ έδαφος της Νοτιοδυτικής 'Αφρικής 
Σουηδία 
Ελβετία ('Ομοσπονδία) 
Τανζανία (Ηνωμένη Δημοκρατία τής) 
Τσαντ (Δημοκρατία του) 
Τσεχοσλοβακία (Σοσιαλιστική Δημοκρατία) 
'Εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής 
'Εδάφη Υπερπόντια τών οποίων at διεθνείς σχέσεις εξασφαλίζονται ύπό 

τής Κυβερνήσεως τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας 
καί Βορείου 'Ιρλανδίας 

ΤαΟλάνδη 
Τογκολέζ (Δημοκρατία) 
Τρίνινταντ καί Τομπάγκο 
Τυνησία 
Τουρκία 
"Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 
Ούραγουάη ('Ανατολική Δημοκρατία τής) 
Βενεζουέλα (Δημοκρατία τής) 
Βιέτ—Νάμ (Δημοκρατία του) 
'Υεμένη 
Γιουγκοσλαβία ('Ομόσπονδος Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής) 
Ζαμβία (Δημοκρατία τής) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
(Βλέπε άρθρον 52) 

Καθορισμός δρων χρησιμοποιουμένων είς τήν Διεθνή Σύμβασιν 
Τηλεπικοινωνιών καί τά παραρτήματα αυτής. 

401. Διεύθυνσις : Πάσα κυβερνητική υπηρεσία, υπεύθυνος δια την λήψιν 
μέτρων προς έκτέλεσιν τών υποχρεώσεων τών άναληφθεισών διά τής Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών και τών προσηρτημένων αύτη Κανονισμών. 

402. Ιδιωτική Έπιχείρησις : Πας ίδιώτης ή 'Εταιρεία μή κρατική, ήτις εκ
μεταλλεύεται έγκατάστασιν Τηλεπικοινωνίας, προοριζομένην νά έκτελή διεθνή 
ύπηρεσίαν Τηλεπικοινωνίας είναι ένδεχόμενον νά προκαλέση επιβλαβείς παρε
νοχλήσεις είς τοιαύτην ύπηρεσίαν. 

403. 'Ανεγνωρισμένη Ιδιωτική έπιχείρησις : Πάσα Ιδιωτική έπιχείρησις, ώς 
ορίζεται ανωτέρω, ή οποία εκμεταλλεύεται ύπηρεσίαν Ιδιωτικής ανταποκρίσεως 
ή Ραδιοφωνίας καί είς τήν οποίαν at έν άρθρω 22 προβλεπόμενοι υποχρεώσεις 
επιβάλλονται ύπό τοΟ Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους, επί τοΟ εδάφους τοΟ 
οποίου είναι εγκατεστημένη ή έδρα τής επιχειρήσεως ταύτης ή ύπό τοΟ Μέλους 
ή Συνεργαζομένου Μέλους, τό όποιον έχει εξουσιοδοτήσει τήν έπιχείρησιν ταύτην 
νά εγκαθιστά καί νά έκμεταλλεύηται επί του εδάφους του ύπηρεσίαν τηλεπι
κοινωνίας. 

404. Πληρεξούσιος : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό τής Κυβερνήσεως Μέ
λους ή Συνεργαζομένου Μέλους τής Ενώσεως είς Διάσκεψιν Πληρεξουσίων ή 
Πρόσωπον άντιπροσωπευον τήν Κυβέρνησιν ή τήν Διεύθυνσιν Μέλους τινός ή 
Συνεργαζομένου Μέλους τής 'Ενώσεως είς Διοικητικήν Διάσκεψιν ή είς συνέ
λευσιν Διεθνούς Συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

405. 'Αντιπρόσωπος : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό ανεγνωρισμένης ιδιω
τικής επιχειρήσεως είς Διοικητικήν Διάσκεψιν ή είς συνέλευσιν ΔιεθνοΟς Συμ
βουλευτικής 'Επιτροπής. 
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406. Εμπειρογνώμων . Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό επιστημονικού ή 

βιομηχανικού * Εθνικού "Ιδρύματος, εξουσιοδοτούμενο ν.ύπό της Κυβερνήσεως ή 
της Διευθύνσεως της Χώρας του, δπως παραστή είς τάς συνελεύσεις των Επι
τροπών μελετών ΔιεθνοΟς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

407. Παρατηρητής : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό : 
Τών Ηνωμένων 'Εθνών, εις έκτέλεσιν τών Διατάξεων τοΟ άρθρου 29 της Συμ

βάσεως. Μιας τών Διεθνών 'Οργανώσεων τών προσκαλουμένων ή τών γενο
μένων δεκτών συμφώνως προς τάς διατάξεις του ΓενικοΟ Κανονισμού, δπως 
μετάσχωσιν τών εργασιών Διασκέψεως τίνος. 

Της Κυβερνήσεως Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους της Ενώσεως μετέχον
τος άνευ δικαιώματος ψήφου είς μίαν Διοικητικήν Διάσκεψιν περιφερειακού 
χαρακτήρος συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 7 της Συμβάσεως. 

408. 'Αντιπροσωπεία : Τό σύνολον τών Πληρεξουσίων και ενδεχομένως, τών 
αντιπροσώπων, Συμβούλων, ακολούθων ή διερμηνέων τών αποστελλομένων ύπό 
μιας καΐ της αυτής χώρας. "Εκαστον Μέλος και Συνεργαζόμενον Μέλος είναι 
ελεύθερον δπως καταρτίζη την άντιπροσωπείαν του κατά βούλησιν. 'Ιδιαιτέρως, 
δύναται νά περιλαμβάνη είς αυτήν ύπό τήν ιδιότητα πληρεξουσίων συμβούλων 
ή ακολούθων, πρόσωπα ανήκοντα είς άνεγνωρισμένας ύπ' αύτου ίδιωτικάς επι
χειρήσεις ή πρόσωπα ανήκοντα είς άλλας ίδιωτικάς επιχειρήσεις ενδιαφερόμενος 
διά τάς Τηλεπικοινωνίας. 

409. Τήλεπικοινωνίαι : Πάσα μεταβίβασις, εκπομπή ή λήψις σημείων, σημά
των, κειμένων εικόνων, ήχων ή πληροφοριών πάσης φύσεως διά σύρματος, διά 
ραδιοηλεκτρισμού, οπτικώς ή δι* άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων. 

410. Τηλεγραφία : Σύστημα Τηλεπικοινωνίας έξασφαλίζον τήν μεταβίβασιν 
καΐ τήν άναπαραγωγήν είς άπόστασιν του περιεχομένου παντός έγγραφου, δπως 
χειρογράφου, έντυπου ή εικόνος, ή ακόμη άναπαραγωγήν είς άπόστασιν παντός 
είδους πληροφοριών ύπό τήν μορφήν ταύτην. Είς τόν κανονισμόν Ραδιοεπι
κοινωνιών, ό δρος «Τηλεγραφία» σημαίνει, πλην αντιθέτου μνείας σύστημα 
Τηλεπικοινωνίας έξασφαλίζον τήν μεταβίβασιν γραπτών διά τής χρησιμοποιή
σεως κωδικός σημείων. 

411. Τηλεφωνία : Σύστημα τηλεπικοινωνίας έγκαθιστάμενον διά τήν μετα
βίβασιν του λόγου, εις τινας δέ περιπτώσεις και άλλων ήχων. 

412. Ραδιοεπικοινωνία : Τηλεπικοινωνία πραγματοποιούμενη τή βοηθεία τών 
ραδιοηλεκτρικών κυμάτων. 

413. Ράδιον : Πρόθεμα χρησιμοποιούμενον είς τήν χρήσιν τών ραδιοηλεκ
τρικών κυμάτων. 

414. 'Επιβλαβής παρενόχλησις : Πάσα εκπομπή, πάσα ακτινοβολία, ή πάσα 
επαγωγή, ήτις διακυβεύει τήν λειτουργίαν υπηρεσίας ραδιοπλοΐας ή άλλων 
υπηρεσιών ασφαλείας. Υπηρεσία ασφαλείας θεωρείται πάσα ραδιοηλεκτρική 
υπηρεσία λειτουργούσα μονίμως ή προσκαίρως προς έξυπηρέτησιν τής ασφα
λείας τής άνθρωπίνης ζωής καΐ τής προστασίας τών αγαθών, ή προξενεί 
σοβαράν βλάβην τής ποιότητος υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας λειτουργούσης 
συμφώνως τω Κανονισμώ Ραδιοεπικοινωνιών, τήν παρεμποδίζει ή τήν διακόπτει 
κατά τρόπον έπαναλαμβανόμενον. 

415. Διεθνής Υπηρεσία : 'Υπηρεσία τηλεπικοινωνίας μεταξύ Γραφείων ή 
σταθμών Τηλεπικοινωνίας πάσης φύσεως, κειμένων εις διαφόρους χώρας ή 
ανηκόντων εις διαφόρους χώρας. 

416. Κινητή Υπηρεσία : Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ κινητών 
σταθμών καΐ σταθμών ξηράς, ή μεταξύ κινητών σταθμών. 

417. Ραδιοφωνική Υπηρεσία : Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας τής οποίας αϊ 
έκπο/μπαΐ προορίζονται διά τήν λήψιν άπ* ευθείας ύπό του κοινού έν γένει. Ή 
Ύπηρβόίοτ αϋτη δύναται νά περιλαμβάνη, ήχητικάς έκ*κ>μτΛάς, €κπομπάς τηλεο
ράσεως, ή άλλων ειδών έκπομπάς. 
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* ;4f81 'Ιδιωτική άνταπόκρισις : Πάσα τηλεπικοινωνία f\y τά γραφεία καΐ όί 
>στάθμοΙ ώς έκ τοΟ γεγονότος δτι ίχουν τεθή είς τήν διάθεσιν τρΟ κοινρΟ όφεΐ
λουσι να δέχωνται προς μεταβίβασιν. 

419. Τηλεγράφημα: Κείμενον προοριζόμενον δια τηλεγραφική ν μεταβί

4 βασιν μέ σκοπόν να έπιδοθη είς τόν παραλήπτη ν. ΕΙς τον δρον τούτον περι
λαμβάνεται καΐ τό ραδιοτηλεγράφημα πλην αντιθέτου όρισμου\ 

420. Κρατικά τηλεγραφήματα και τηλεφωνικοί συνδιαλέξεις. 
Τηλεγραφήματα και τηλεφώνικαί συνδιαλέξεις αποστελλόμενα ύπό μιας των 

κάτωθι άρχων : 
—'Αρχηγού Κράτους. 
—Προέδρου Κυβερνήσεως και Μελών Κυβερνήσεως. 
—'Αρχηγού εδάφους ή 'Αρχηγού εδάφους περιλαμβανομένου είς ομάδα 

εδαφών Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους. 
—'Αρχηγού εδάφους ύπό κηδεμονίαν ή υπό εντολή ν είτε των 'Ηνωμένων 

'Εθνών είτε Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους. 
—Αρχηγών Στρατιωτικών δυνάμεων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος. 
—Διπλωματικών ή Προξενικών 'Αρχών. 
—Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 'Αρχηγού τών κυρίων ορ

γάνων τών Ηνωμένων 'Εθνών. 
—Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. 

421. ΑΙ απαντήσεις είς τά κρατικά τηλεγραφήματα, ώς ταΰτα ορίζονται 
ανωτέρω, θεωρούνται επίσης ώς Κρατικά τηλεγραφήματα 

422. Υπηρεσιακά Τηλεγραφήματα : Τηλεγραφήματα διαμειβόμενα μεταξύ: 
(α) Τών Διευθύνσεων. 
(β) Τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
(γ) Τών Διευθύνσεων και ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

b (δ) Τών Διευθύνσεων και ανεγνωρισμένων 'ιδιωτικών επιχειρήσεων άφ' 
ενός καΐ του Γενικού Γραμματέως άφ' έτερου, και τά όποια έΐναι 
σχετικά μέ τάς διεθνείς τηλεπικοινωνίας. 

423. 'Ιδιωτικά Τηλεγραφήματα : Πάντα τά λοιπά τηλεγραφήματα πλην τών 
υπηρεσιακών και Κρατικών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
(βλέπε άρθρον 28) 

Διαιτησία. 
501. 1. Τό μέρος τό όποιον έγκαλεϊ αρχίζει τήν σχετικήν διαδικασίαν διαβι

βάζον είς τό έτερον μέρος άνακοίνωσιν περί αιτήσεως διαιτησίας. 
502. 2. Τά μέρη άποφασίζουσι κοινή συμφωνία έάν θά άναθέσωσι τήν διαι

τησίαν είς πρόσωπα. Διευθύνσεις ή Κυβερνήσεις. Είς περίπτωσιν καθ' fjv 
παρελθούσης προθεσμίας ενός μηνός άπό της ημέρας της ανακοινώσεως αιτή
σεως περί διαιτησίας τά ενδιαφερόμενα μέρη δέν συνεφώνησαν έπί του σημείου 
τούτου, ή διαιτησία ανατίθεται είς Κυβερνήσεις. 

503. 3. Έ ά ν ' ή διαιτησία ανατίθεται είς πρόσωπα, οι διαιτηταί δέν πρέπει 
νά εΐναι υπήκοοι τών ενδιαφερομένων χωρών, οϋτε νά κατοικώσιν είς ταύτας, 
οΰτε νά χρησιμοποιούνται είς τήν ύπηρεσίαν των. 

504. 4. 'Εάν ή διαιτησία ανατίθεται εις Κυβερνήσεις ή ε'ις Διευθύνσεις χων 
Κυβερνήσεων τούτων, αΰται πρέπει νά εκλέγωνται μεταξύ Μελών ή Συνερ
γαζομένων Μελών ξένων προς τήν διαφοράν, άλλα μετεχόντων της συμφωνίας 
ή εφαρμογή της οποίας προεκάλεσε τήν διαφοράν. 

* 5054 5. 'Εντός προθεσμίας τριών μηνών υπολογιζόμενης άπό της χρονολο
γίας λήψεως της ανακοινώσεως δι' ?}ς αψεεϊται διαιτησία, Μκαστον τών δύο 
μερών ορίζει 6ναδιαιτητή ν. 
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506. 6. Έάν περισσότερα των δύο μερών έχουσιν έμπλακή είς τήν διαφοράν, 
έκαστη ομάς έχουσα κοινά συμφέροντα είς τήν διαφοράν, ορίζει ένα διαιτητήν 
συμφώνως προς τήν έν άριθμοΐς 504^505 προβλεπομένην διαδικασίαν. 

507. 7. ΟΙ δύο οδτοι οριζόμενοι διαιτηταί συνεννοούνται δια τόν διορισμόν 
τρίτου διαιτητού, όστις, έάν οι δυο πρώτοι είναι πρόσωπα και όχι Κυβερνήσεις 
ή Διευθύνσεις πρέπει να πληροί τους όρους τού ανωτέρω αριθμού 503 και 
έπί πλέον να έχη εθνικότητα διάφορον τών δύο άλλων^ Είς περίπτωσιν ασυμ
φωνίας μεταξύ των δύο διαιτητών έν τη εκλογή τρίτου έκαστος τούτων προ
τείνει τρίτον διαιτητήν, ουδέν συμφέρον έχοντα είς τήν διαφοράν. Ό Γενικός 
Γραμματεύς της Ενώσεως προβαίνει τότε είς κλήρωσιν διά τήν άνάδειξίν τοΟ 
ενός έκ τών δύο προταθέντων ώς τρίτου διαιτητού. 

508. 8. Τα διαφωνούντα μέρη δύνανται νά συνεννοούνται προς λύσιν της 
διαφοράς των ύφ* ενός μόνον διαιτητού, οριζομένου κοινή συμφωνία. Επίσης 
δύνανται νά όρίζωσιν, έκαστόν, ένα διαιτητήν και νά ζητώσιν από τόν Γενικόν 
Γραμματέα της Ενώσεως, δπως έκ τών δύο έκλέξη ένα διά κληρώσεως. 

509. 9. Ό διαιτητής ή οί διαιτηταί άποφασίζουσιν ελευθέρως έπί της ακο
λουθητέας διαδικασίας. 

510. 10. Ή άπόφασις τοΰ μοναδικού διαιτητού είναι τελεσίδικος καί δε
σμεύει τους διαδίκους. Έάν ή διαιτησία ανατίθεται είς περισσοτέρους διαι
τητάς, ή διά πλειοψηφίας τών διαιτητών λαμβανομένη άπόφασις είναι τελεσί
δικος καί δεσμεύει τά Μέρη. 

511. 11. "Εκαστον Μέρος βαρύνεται μέ τάς δαπανάς, τάς οποίας τό ίδιον 
προεκάλεσεν έν τη προπαρασκευή της διαιτησίας. Αί υπόλοιποι δαπάναι της 
διαιτησίας κατανέμονται έξ ίσου μεταξύ τών διαδίκων. 

512. 12. Ή "Ενωσις παρέχει πάσας τάς σχετικάς προς τήν διαφοράν πληρο
φορίας ών ό διαιτητής ή οί διαιτηται θά ήδύναντο νά έχωσιν ανάγκην. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 . 
Γενικός Κανονισμός προσηρτημένος είς τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Γενικαί διατάξεις άφορώσαι τάς Διασκέψεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 
Πρόσκλησις καί αποδοχή είς τάς Διασκέψεις Πληρεξουσίων, 

έν περιπτώσει συμμετοχής προσκαλούοης Κυβερνήσεως. 
601. 1. Ή καλούσα Κυβέρνησις, έν συμφωνία μετά του Διοικητικού Συμ

βουλίου, ορίζει τήν όριστικήν ήμερομήνίαν καί τόν ακριβή τόπον της Διασκέ
ψεως. 

602. 2.—(1) "Εν έτος πρό της ημερομηνίας ταύτης, ή καλούσα Κυβέρνησις 
αποστέλλει πρόσκλησιν είς τήν Κυβέρνηση/ έκαστης χώρας Μέλους της Ενώ
σεως καί είς έκαστον Συνεργαζόμενον Μέλος της 'Ενώσεως. 

603. (2) ΑΙ προσκλήσεις αδται δύνανται νά απευθύνονται είτε άπ' ευθείας, 
είτε μέσω τοΟ Γενικού Γραμματέως, είτε μέσω άλλης Κυβερνήσεως. 

604. 3. Ό Γενικός Γραμματεύς απευθύνει πρόσκλησιν εϊς τά 'Ηνωμένα 
"Εθνη σαμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 29 της Συμβάσεως. 

605. 4. Ή καλούσα Κυβέρνησις, έν συμφωνία μετά του Διοικητικού Συμ
βουλίου, ήτοι προτάσει τούτου, δύναται νά καλέση τάς είδικευμένας οργανώ
σεις τοΟ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώς καί της Διεθνούς Επιτροπής 
'Ατομικής 'Ενεργείας, δπως άποστείλωσι παρατηρητάς ίνα μετάσχωσι τών 
Διασκέψεων μετά Συμβουλευτικής ψήφου έπί της βάσεως της άμοιβαιότητος. 

606. 5. ΑΙ απαντήσεις τών Μελών καί Σ υνεργαζομένων Μελών πρέπει νά 
περιέρχονται είς τήν καλούσαν Κυβέρνησα/ ένα μήνα, τό βραδύτερον, πρό της 
ενάρξεως της Διασκέψεως. Αύται δέον νά περιέχωσι κατά τό δυνατόν πάσας 
τάς πληροφορίας τάς σχετικάς μέ τήν σύνθεσιν της αντιπροσωπείας. 
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€67. 6. Πας μόνιμος οργανισμός τής Ενώσεως 8χει τό δικαίωμα δπως αντι

προσωπευθώείς τήν Διάσκεψιν ύπό Συμβουλευτική ν Ιδιότητα οσάκις αΟτη 
συζητη υποθέσεις αναγομένας είς τήν αρμοδιότητα του. Έ ν ανάγκη ή Διά
σκεψις δύναται νά καλέση καΐ Όργανισμόν δστις δέν £ κρίνε άναγκαΐον νά 
αντιπροσώπευση είς αυτήν. 

60β. 7. Γίνονται δεκτοί είς τάς Διασκέψεις Πληρεξουσίων : 
(α) ΑΙ άντιπροσωπεΐαι, ώς αΰται ορίζονται έν τω άριθμω 408 τοΟ 

Παραρτήματος 2 της Συμβάσεως. 
609. (β) ΟΙ παρατηρηταί τών Ηνωμένων Εθνών. 
610. (γ) ΟΙ παρατηρηταί τών ειδικευμένων οργανώσεων καΐ της Διεθνούς 

'Επιτροπής 'Ατομικής "Ενεργείας συμφώνως τώ άρθρω 605. 
ΚΕΦΑΛΑ I ON 2 

Πρόσκλησις καΐ αποδοχή είς τάς Διόικητικάς Διασκέψεις έν περιπτώσει 
συμμετοχής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

611. 1.— (1) ΑΙ διατάξεις τών/ αριθμών 601 Μως 606 εφαρμόζονται είς τάς 
Διοικητικάς Διασκέψεις. 

612. (2) Έν τούτοις ή προθεσμία διά τήν αποστολή ν τών προσκλήσεων 
δύναται νά περιορισθή είς £ξ μήνας έν ανάγκη. 

613. (3) Τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη της 'Ενώσεως δύνανται να 
άνακοινώσι τήν πρόσκλησιν, ήτις άπηυθύνθη είς αυτά, είς τάς ύπ* αυτών ανε
γνωρισμένος ίδιωτικάς επιχειρήσεις. 

614. 2.—(1) Ή καλούσα Κυβέρνήσις έν συμφωνία μετά του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τη προτάσει τούτου, δύναται νά άπευθύνη άνακοίνωσιν είς τάς 
διεθνείς οργανώσεις, αϊτινες ενδιαφέρονται δπως άποστείλωσι παρατηρητάς Ινα 
μετάσχωσι τών εργασιών της Διασκέψεως ύπό συμβουλευτική ν Ιδιότητα. 

615. (2) ΑΙ ενδιαφερόμενοι διεθνείς οργανώσεις άπευθύνουσιν είς τήν 
καλούσαν Κυβέρνησιν αίτησιν συμμετοχής εντός προθεσμίας δύο μηνών άρχο? 
μένης άπό της ημερομηνίας της ανακοινώσεως. 

616. (3) Ή καλούσα Κυβέρνησις συγκεντρώνει τάς αίτήσεις ή δέ άπόφασις 
περί αποδοχής της αΐτήσεως λαμβάνεται ύπ' αυτής ταύτης της Διασκέψεως. 

617. 3.—(1) Γίνονται δεκτοί είς τάς διοικητικάς Διασκέψεις : 
(α) Αϊ άντιπροσωπεΐαι, ώς αύται ορίζονται έν τω άριθμω 408 του 

Παραρτήματος 2 της Συμβάσεως. 
618. (Β) ΟΙ παρατηρηταί τών Ηνωμένων Εθνών. 
619. (γ) ΟΙ παρατηρηταί τών ειδικευμένων οργανώσεων καΐ της επιτροπής 

ατομικής ενεργείας συμφώνως τω άριθμω 605. 
620. (δ) 01 παρατηρηταί τών διεθνών οργανώσεων τών γινομένων δεκτών 

συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αριθμών 614 £ως 616. 
621. (ε) 01 αντιπρόσωποι τών ανεγνωρισμένων Ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

τών δεόντως εξουσιοδοτημένων ύπό της Χώρας Μέλους έξ ής 
εξαρτώνται. 

622. (στ) 01 μόνιμοι οργανισμοί τής Ενώσεως ύπό τους έν άριθμφ 607 
προβλεπόμενους ΰρους. 

ΚΕΦΑΛΑION 3 
ΕΙδικαΙ διατάξεις διά τάς Διασκέψεις αΐτινες συνέρχονται 

άνευ συμμετοχής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 
623. 'Οσάκις πρόκειται νά συνέλθη διάσκεψις άνευ προσκαλούσης Κυβερ

νήσεως, εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τών Κεφαλαίων 1 καΐ 2. Ό Γενικός Γραμ
ματεΰς κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής \0μ0" 
ρττονδίας, λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν σύγκλησιν issajfc:" 
Διασκέψεως είς τήν Κδραν τ % 'Fvaoff.^ 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON 4 
Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων είς τάς Διασκέψεις. 

624. 1. Ευθύς μετά τήν αποστολή ν τών προσκλήσεων ό Γενικός Γραμματεύς 
παρακαλεί τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη δπως τφ άποστείλωσιν εντός 
προθεσμίας τεσσάρων μηνών τάς προτάσεις των τάς σχετικάς μέ τάς εργασίας 
της Διασκέψεως. 

625. 2. Πάσα υποβαλλομένη πρότασις ής ή αποδοχή συνεπάγεται τήν ανα
θεώρησα/ τοΟ κειμένου της Συμβάσεως ή των Κανονισμών δέον νά περιέχη 
παραπομπάς επιτρέπουσας τήν ευχερή άνεύρεσιν, κατ' αριθμόν, τών μερών τοΰ 
κειμένου άτινα χρήζουσι της αναθεωρήσεως ταύτης. Ή αιτιολογία της προ
τάσεως δέον νά έμφαίνηται είς έκάστην περίπτωσιν δσον είναι δυνατόν συνο
πτικούς. 

626. 3. Ό Γενικός Γραμματεύς άνακοινοΐ τάς προτάσεις είς άπαντα τά 
Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη κατά τήν σειράν της λήψεως των. 

627. 4. Ό Γενικός Γραμματεύς συγκεντρώνει και συντονίζει τάς ληφθείσας 
προτάσεις τών Διευθύνσεων και τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών καί 
άνακοινοΐ αύτάς τρεις τουλάχιστον μήνας πρό της ενάρξεως της Διασκέψεως 
είς πάντα τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη. Ούτε ή Γενική Γραμματεία 
ούτε αϊ είδικευμέναι Γραμματεΐαι έχουν τήν δυνατότητα νά υποβάλλουν 
προτάσεις. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 5 
Διαπιστευτήρια τών αντιπροσωπειών είς τάς Διασκέψεις. 

628. 1. Ή ύπό Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους αποστελλόμενη αντιπρο
σωπεία διά νά μετάσχη Διασκέψεως, δέον νά είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αριθμών 629 έως 636. 

629. 2.—(1) Αί άντιπροσωπεϊαι Πληρεξουσίων είς τάς Διασκέψεις διαπι
στεύονται διά πράξεων υπογεγραμμένων ύπό τοΰ Αρχηγού τοΰ Κράτους ή ύπό 
του Πρωθυπουργού ή ύπό του 'Υπουργού τών 'Εξωτερικών. 

630. (2) Αί άντιπροσωπεϊαι είς τάς Διοικητικάς Διασκέψεις διαπιστεύονται 
διά πράξεων υπογεγραμμένων ύπό τοΰ 'Αρχηγού τοΟ Κράτους, ή ύπό του 
Πρωθυπουργού ή ύπό τοΟ 'Υπουργού τών Εξωτερικών ή ύπό του 'Υπουργού 
του αρμοδίου διά τά εξεταζόμενα ύπό της Διασκέψεως θέματα. 

631. (3) Μέ τήν έπιφύλαξιν επικυρώσεως προερχομένης έκ μιας τών ανα
φερομένων έν άρθρω 629 ή 630 άρχων καί λαμβανομένης πρό της υπογραφής 
τών τελικών πράξεων, μία αντιπροσωπεία δύναται προσωρινώς νά διαπιστεύεται 
ύπό τοΰ 'Αρχηγού της διπλωματικής αποστολής τής χώρας του παρά τη Κυβερ
νήσει της Χώρας δπου γίνεται ή διάσκεψις ή αν ό τόπος της Διασκέψεως είναι 
έκεΐνος της £δρας της Ενώσεως, ύπό τοΟ αρχηγού τής Μονίμου αντιπροσωπείας 
της χώρας του παρά τω Εύρωπαϊκώ Γραφείω τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

632. (4) Πάσα αντιπροσωπεία εκπροσωπούσα έδαφος ύπό έντολήν, έπ' 
ονόματι τοΟ οποίου έχουσι προσχωρήσει τά 'Ηνωμένα "Εθνη είς τήν Σύμβασιν, 
συμφώνως τω άρθρω 21, δέον νά είναι εξουσιοδοτημένη διά πράξεως υπογε
γραμμένης ύπό του Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων Εθνών. 

633. 3. Τά διαπιστευτήρια γίνονται δεκτά έάν είναι υπογεγραμμένα ύπό 
μιας τών άπαριθμουμένων έν τοις άριθμοΐς 629 έως 632 άρχων καί έάν άντα
ποκρίνωνται είς ΐν τών επομένων κριτηρίων. 

634. Νά απονέμουν τά πλήρη διαπιστευτήρια είς τήν άντιπροσωπείαν. 
635. Νά εξουσιοδοτούν τήν άντιπροσωπείαν νά έκπροσωπη τήν Κυβέρνησίν 

της άνευ ούδενός περιορισμού. 
636. Νά δίδουν είς τήν άντιπροσωπείαν ή είς μερικά τών Μελών της *ό 

δικαίωμα της υπογραφής τών οριστικών πράξεων. 
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637. 4.—(1) Μία αντιπροσωπεία της όποιας τα διαπιστευτήρια άναγνωρί
* ζονται ώς καλώς έχοντα 6πό της Γενικής Συνελεύσεως έχει τήν δυνατότητα 

νά άσκη τό δικαίωμα ψήφου της ενδιαφερόμενης χώρας Μέλους καί νά ύπο. 
γράφη τάς Τελικάς Πράξεις. 

638. (2) Μία αντιπροσωπεία της οποίας τα διαπιστευτήρια δέν άναγνωρί* 
' ζονται ώς καλώς έχοντα υπό της Γενικής Συνελεύσεως δέν δύναται να άσκή 

τό δικαίωμα ψήφου οΟτε νά υπογραφή τάς Τελικάς Πράξεις έφ' δσον χρόνον 
δέν ήθελον τακτοποιηθη ταύτα. 

639. 5. Τά διαπιστευτήρια δέον νά κατατίθενται εις τήν Γραμματείαν τής 
Διασκέψεως μόλις είναι δυνατόν. 

ΕΙδική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη νά τά έλέγξη" παρουσιάζει είς τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν μέ τά συμπεράσματα της εντός τής καθοριζομένης 
ύπό της Γενικής Συνελεύσεως προθεσμίας. Έν αναμονή τής αποφάσεως τής 
Γενικής Συνελεύσεως έπί του έν λόγω θέματος, ή αντιπροσωπεία ενός Μέλους 
τής Ενώσεως δύναται νά μετάσχη είς τάς εργασίας καί ν' άσκή τό δικαίωμα 
ψήφου του ενδιαφερομένου Μέλους. 

640. 6. Κατά γενικόν κανόνα τά Μέλη τής Ενώσεως δέον νά προσπαθώσι 
νά άποστέλλωσι είς τάς Διασκέψεις τής Ενώσεως ίδικάς των αντιπροσωπείας. 
Έ ν τούτοις, έάν δι* εξαιρετικούς λόγους Μέλος τι δέν δύναται νά άποστείλη 
ίδικήν του άντιπροσωπείαν, δύναται νά διαπιστευθή άντιπροσωπείαν έτερου 
Μέλους τής Ενώσεως καί νά δώση είς αυτήν τήν πληρεξουσιότητα νά ενεργή 
καί νά υπογραφή έπ* ονόματι της. 

Αυτή ή μεταφορά διαπιστεύσεως δέον νά άποτελέση άντικείμενον πράξεως 
υπογραφομένης ύπό μιας των αναφερομένων άρχων έν τω αριθμώ 629 ή 630, 

» αναλόγως τής περιπτώσεως. 
641. 7. 'Αντιπροσωπεία έχουσα τό δικαίωμα ψήφου δύναται νά δώση έντο

λήν είς έτέραν άντιπροσωπείαν αχούσαν δικαίωμα ψήφου ν' άσκηση αυτό τό 
δικαίωμα κατά τήν διάρκειαν μιας ή περισσοτέρων συνόδων είς τας οποίας 
δέν τής είναι δυνατόν νά παρίσταται. 

Είς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, δέον νά είδοποιή τον Πρόεδρον τής Διασκέ1 

ψεως έν καταλλήλω χρόνω καί γραπτώς. 
642. 8. Μία αντιπροσωπεία δέν δύναται ν' άσκηση πλέον τής μιας ψήφου 

κατ' εξουσιοδότησα/ καθ* έκάστην των προβλεπομένων είς τους αριθμούς 640 
καί 641 περιπτώσεων. 

643. 9. Τά διαπιστευτήρια καί αϊ εξουσιοδοτήσεις απευθυνόμενα τηλεγρα
φικούς δέν είναι δεκτά. Τουναντίον γίνονται δεκτά τά τηλεγραφήματα δι' ών 
δίδεται άπάντησις είς αϊτησιν πληροφοριών του Προέδρου ή τής Γραμματείας 
τής Διασκέψεως, άναφορικώς μέ Ιν ζήτημα διαπιστευτηρίων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 6 
Διαδικασία διά τήν σύγκλησιν παγκοσμίων διοικητικών Διασκέψεων, 

τη αΐτήσει Μελών ή Συνεργαζομένων Μελών τής Ενώσεως 
ή τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 

644. 1. Τά Μέλη καί τά Συνεργαζόμενα Μέλη τής 'Ενώσεως άτινα έπιθύ
μουσι τήν σύγκλησιν μιας παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως, πληροφορσΟσι 
περί τούτου τόν Γενικόν Γραμματέα, καθορίζοντα τήν ήμερησίαν διάταξιν, τόν 
τόπον καί τήν ήμερομηνίαν, τά όποια προτείνουν διά τήν διάσκεψιν. ' 

645. 2. Ό Γενικός Γραμματεύς, άμα τη λήψει τών ταυτοσήμων αιτήσεων 
των προερχομένων τουλάχιστον παρά του ενός τετάρτου τών Μελών και Συνερ
γαζομένων Μελών της Ενώσεως, διαβιβάζει τήν άνακοίνωσιν τηλεγραφικώς 
προς δλα τά Μέλη καί Συνεργαζόμενα Μέλη, παρακαλεί δέ τά Μέλη νά του 
γνωρίσουν εντός προθεσμίας £ξ εβδομάδων, έάν άποδέχωνται f δχι τήν 

διατυπωθεΐσαν πρότασιν. '"'. 



646. 3. Έάν ή πλειοψηφία τών Μελών ή προσδιοριζόμενη συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΟ αριθμού 76 άποφοα/θη υπέρ τοΟ συνόλου της προτάσεως, 
έάν δηλαδή άποδεχθή τόσον την ήμερησίαν διάταξιν, δσον καΐ την προτεινο
μένην χρονολογίαν καΐ τόπον συνόδου, ό Γενικός Γραμματεύς πληροφορεί περί 
τούτου πάντα τά Μέλη καΐ Συνεργαζόμενα Μέλη της 'Ενώσεως, δια τηλεγρα
φικής εγκυκλίου. 

647. 4.—(1) Έάν ή γενομένη αποδεκτή πρότασις τείνη διά τήν σύγκλησιν 
της Διασκέψεως είς άλλο μέρος και ουχί είς τήν έ*δραν τής 'Ενώσεως, ό Γενικός 
Γραμματεύς έρωτα τήν Κυβέρνησιν της ενδιαφερόμενης χώρας άν δέχεται νά 
γίνη προσκαλούσα Κυβέρνησις. 

648. (2) Έ ν καταφατική περιπτώσει δ Γενικός Γραμματεύς άπό συμφώνου 
μετά της Κυβερνήσεως, λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν σύγκλησιν της 
Διασκέψεως. 

649. (3) Έ ν άποφατική περιπτώσει ό Γενικός Γραμματεύς καλεΐ τά Μέλη 
καΐ τά Συνεργαζόμενα Μέλη τά όποια έζήτησαν τήν σύγκλησιν της Διασκέ
ψεως νά διατυπώσουν νέας προτάσεις δσον άφορφ τόν τόπον της συνόδου. 

650. 5. "Οταν ή γενομένη δεκτή πρότασις συγκλίνη επί τήν σύγκλησιν της 
Διασκέψεως είς τήν £δραν της "Ενώσεως εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του Κεφα
λαίου 3. 

651. 6—(1) Έάν δέν έγκριθη τό σύνολον της προτάσεως (ημερησία διά
ταξις, τόπος και χρονολογία) ύπό της προσδιοριζόμενης, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοΟ αριθμού 76, πλειοψηφίας ό Γενικός Γραμματεύς κοινοποιεί τάς 
ληφθείσας απαντήσεις είς τά Μέλη και τά Συνεργαζόμενα Μέλη της Ενώσεως, 
καλών τά Μέλη νά αποφανθούν κατά τρόπον οριστικόν, εντός προθεσμίας £ξ 
εβδομάδων, επί του ή των άμφισβητηθέντων σημείων. 

652. (2) Τά σημεία ταύτα θεωρούνται ώς γενόμενα αποδεκτά δταν εγκρι
θούν άπό τήν, κατά τάς διατάξεις του αριθμού 76, προσδιοριζομένην πλειοψη
φίαν τών Μελών. 

653. 7. Ή ανωτέρω αναφερομένη διαδικασία εφαρμόζεται επίσης δταν ή 
πρότασις περί συγκλήσεως μιας παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως γίνεται 
ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑION 7 
Διαδικασία διά τήν σύγκλησιν περιοχικών Διοικητικών Διασκέψεων 

τη αιτήσει Μελών και Συνεργαζομένων Μελών της Ενώσεως 
ή τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 

654. Έ ν περιπτώσει περιοχικών Διοικητικών Διασκέψεων, ή έν τώ Κεφαλαίω 
6 προβλεπομένη διαδικασία εφαρμόζεται μόνον είς τά Μέλη και Συνεργα
ζόμενα Μέλη της ενδιαφερόμενης περιοχής. 

Έάν ή σύγκλησις δέον νά γίνη τη πρωτοβουλία Μελών και Συνεργαζομένων 
Μελών της περιοχής; είναι άρκετόν νά λάβη ό Γενικός Γραμματεύς ταυτόση
μους αιτήσεις προερχόμενος άπό τό τέταρτον τών Μελών καΐ Συνεργαζομένων 
Μελών της περιοχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8 
Κοινάί διατάξεις δι* δλας τάς Διασκέψεις. 

'Αλλαγή της χρονολογίας ή του τόπου Διασκέψεως. 
655. 1. ΑΙ διατάξεις τών Κεφαλαίων 6 και 7 εφαρμόζονται κατ* άναλογίαν, 

όταν πρόκειται, τη αιτήσει Μελών καΐ Συνεργαζομένων Μελών της Ενώσεως 
ή τη προτάσει του" Διοικητικού Συμβουλίου, περί αλλαγής τής χρονολογίας 
κάΐτου τόπου μιας Διασκέψεως, ή του ενός έκ τών δύο μόνον. 

Έ ν τούτοις τοιαυται άλλαγαΐ δέν δύνανται νά πραγματοπόιώνται ειμή μόνον 
έάν Λ πλειοψηφία τών ενδιαφερομένων Μελών προσδιοριζο'μέ^ προς 
τάς διατάξεις τοΟ αριθμού 76 αποφαίνεται υπέρ αυτών;;' 
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656. 2. Παν Μέλος ή Συνεργαζόμενο ν Μέλος τό οποίον προτείνει άλλαγήν 
τ % χρονολογίας ή τοΟ τόπου Διασκέψεως υποχρεούται νά έπιτύχη τήν ύπο
στήριξιν του απαιτουμένου άριθμοΟ άλλων Μελών ή Συνεργαζομένων Μελών. 

657. 3. Περιπτώσεως τυχούσης, ό Γενικός Γραμματεύς, αναφέρει κατά τάς 
έν άριθμφ 645 προβλεπόμενος γνωστοποιήσεις τάς πιθανάς οίκονομικάς συνε
πείας τάς προκύπτουσας έκ της αλλαγής τοΟ τόπου ή έκ της αλλαγής τής 
Χρονολογίας, δπως επί παραδείγματι δταν έχωσι γίνει δαπάναι διά τήν προπα
ρασκευήν συγκλήσεως τής Διασκέψεως είς τόν αρχικώς προβλεφθέντα τόπον 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9 
Εσωτερικός Κανονισμός τών Διασκέψεων. 

"Αρθρον 1. 
Σειρά τών θέσεων. 

658. Κατά τάς συνεδριάσεις τής Διασκέψεως, αϊ αντιπροσωπεία ι τάσσονται 
κατά τήν είς γαλλικήν γλώσσαν άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών άντι
προσωπευομένων χωρών. 

"Αρθρον 2. 
Κήρυξις ενάρξεως τής Διασκέψεως. 

659. 1·—(1) Τής έναρκτηρίου Συνεδριάσεως τής Διασκέψεως προηγείται 
συνέλευσις τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών κατά τήν οποίαν προπαρασκευά
ζεται ή ημερησία διάταξις τής πρώτης συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως. 

660. (2) Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών 
ορίζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αριθμών 661 και 662. 

661. 2.—(1) Ή έναρξις τής Διασκέψεως κηρύσσεται ύπό προσωπικότητος 
οριζόμενης ύπό τής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

662. (2) Έάν δεν ύπάρχη προσκαλούσα Κυβέρνησις, ή έναρξις κηρύσσεται 
ύπό του πρεσβυτέρου καθ' ήλικίαν αρχηγού αντιπροσωπείας. 

663. 3.—(1) Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τής Γενικής Συνελεύσεως γίνεται 
ή εκλογή του Προέδρου ό όποιος, γενικώς, είναι προσωπικότης οριζόμενη ύπό 
τής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

664. (2) Έάν δέν ύπάρχη προσκαλούσα Κυβέρνησις, ό Πρόεδρος εκλέγεται 
βάσει προτάσεως τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών, διατυπουμένης κατά τήν 
έν αριθμώ 659 προβλεπομένην συνέλευσιν. 

665. 4. Ή πρώτη Γενική Συνέλευσις προβαίνει ομοίως : 
(α) Είς τήν έκλογήν τών Αντιπροέδρων τής Διασκέψεως. 

666. (β) Είς τήν σύστασιν τών Επιτροπών τής Διασκέψεως και έίς τήν 
έκλογην τών αντιστοίχων Προέδρων και 'Αντιπροέδρων. 

667. (γ) Είς τήν συγκρότησιν τής Γραμματείας τής Διασκέψεως ήτις συν
τίθεται έκ προσωπικού τής Γενικής Γραμματείας τής Ενώσεως 
καΐ περιπτώσεως τυχούσης έκ Προσωπικού τής Διευθύνσεως τής 
προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

"Αρθρον 3. 
Προνομίαι τού Προέδρου τής Διασκέψεως. 

668. 1. Πλην τής ασκήσεως πασών τών λοιπών προνομιών αΐτινες εκχω
ρούνται είς τον Πρόεδρον διά τοΟ παρόντος Κανονισμού, ούτος κηρύσσει τήν 
Εναρξιν και τό πέρας έκαστης συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως διευ
θύνει τάς συζητήσεις, μέριμνα διά τήν έφαρμογήν του εσωτερικού Κανονισμού, 
δίδει τόν λόγον, θέτει τά ζητήματα εις ψηφοφορίαν καΐ αναγιγνώσκει τάς γενο
μένας δεκτάς αποφάσεις. 

4569. ^2. "Εχει τήν γενικΑν διεύθυνσιν τών εργασιών τής Διασκέψεως και 
μεριμν$ διά τήν τήρησιν της Έάξεως κατά τήν διάρκειαν τών συνε§ρ*^Βεω^ 
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της Γενικές Συνελεύσεως. Άπο<|>ασ(ζει επί προβαλλομένων ξη^μφτων Kayo ( 
νισμοΟ κα{ έχει Ιδιαιτέρως τό δικαίωμα νά προτείνη τήν άναβολήν ή τήν διάκοι 
πήν της συζητήσεως, τήν άναβολήν ή τήν. διακοπή ν συνεδριάσεως τ ίνος. ' Δύ
ναται επίσης ν* άποφασιζη τήν άναβολήν :τής συγκλήσεως γενικής συνελεύσεως 
ή ολομελείας, έάν κρίνη τούτο άναγκαϊον. 

670. 3. Προστατεύει τό δικαίωμα δλων των αντιπροσωπειών δπως έκφρά
ζωσι ελευθέρως καΐ πλήρως τήν γνώμη ν των επί του. συζητουμένου θέματος. 

671. 4. Μεριμνφ δπως αί συζητήσεις περιορίζωνται εις τό συζητούμενον 
θέμα καΐ δύναται νά διακόπτη πάντα ρήτορα όστις ήθελε παρεκκλίνει τοΟ 
συζητουμένου θέματος, ίνα υπόμνηση είς αυτόν δπως περιορισθή είς τό θέμα 
τούτο. 

"Αρθρον 4. 
Σύστασις τών Επιτροπών. 

672. 1. Ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά συστήσή έπιτροπάς προς μελέτην 
τών ζητημάτων άτινα άγονται προς συζήτησιν εις τήν Διάσκεψιν. ΑΙ έπιτροπαΐ 
αύται δύνανται νά συνιστώσιν ύποεπιτροπάς. ΑΙ έπιτροπαί καΐ αί ύποεπιτροπαί 
δύνανται ωσαύτως νά συνιστώσιν ομάδας εργασίας. 

673. 2. ΑΙ έπιτροπαί καΐ ύποεπιτροπαί συνιστώσιν ύποεπιτροπάς και ομάδας 
εργασίας, μόνον δταν είναι τούτο απολύτως άναγκαϊον. 

"Αρθρον 5. 
Επιτροπή έλεγχου προϋπολογισμοί). 

674. Κατά τήν έναρξιν έκαστης Διασκέψεως ή συνόδου ή Γενική Συνέλευσις 
συνιστά μίαν Έπιτροπήν Έλεγχου προϋπολογισμού, έπιφορτιζομένην νά παρα
κολουθή τήν όργάνωσιν καΐ τά μέσα δράσεως ατινα τίθενται είς τήν διάθεσιν 
τών αντιπροσώπων" νά έξετάζη καΐ νά έγκρίνη τους λογαριασμούς τών γενο
μένων καθ* δλην τήν διάρκειαν της Διασκέψεως ή συνόδου δαπανών. Ή Επι 
τροπή αυτή περιλαμβάνει, ανεξαρτήτως τών Μελών τών αντιπροσωπειών, αΐτι

νες έπιθυμοΟσι νά μετάσχωσιν αυτής άντιπρόσωπον του Γενικού Γραμματέως < 
κα ι έν περιπτώσει συμμετοχής προσκαλούσης Κυβερνήσεως, άντιπρόσωπον 
ταύτης. 

675. 2. Πρό της εξαντλήσεως του ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρι
θέντος προϋπολογισμοΟ, διά τήν Διάσκεψιν ή σύνοδον, ή Επιτροπή έλεγχου 
προϋπολογισμού, έν συνεργασία μετά της Γραμματείας της Διασκέψεως ή συνό
δου, υποβάλλει εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν προσωρινήν κατάστασιν τών δαπα
νών. Ή Γενική Συνέλευσις λαμβάνει τούτο ύπ* δψιν, προκειμένου νά άποφα
σίση έάν αί γενόμενοι πρόοδοι δικαιολογούν παράτασίν πέραν της Χρονολογίας, 
καθ' ήν θά έξαντληθή ό εγκεκριμένος προϋπολογισμός. 

676. 3. Εις τό τέλος έκαστης Διασκέψεως ή συνόδου, ή Επιτροπή Έλεγχου 
προϋπολογισμού υποβάλλει εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν, έμφαίνουσαν, 
έν πάση δυνατή άκριβεία, τό ύπολογιζόμενον ποσόν τών δαπανών της Διασκέ
ψεως ή της συνόδου. 

677. 4. Ή έκθεσις αύτη μετά τήν έρευναν και έγκρισίν της ύπό της Γενικής 
Συνελεύσεως, διαβιβάζεται μετά τών παρατηρήσεων της Γενικής Συνελεύσεως 
είς τόν Γενικόν Γραμματέα, ίνα τεθή ύπ' δψιν τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου 
κατά τήν προσεχή έτησίαν σύνοδον αυτού. 

"Αρθρον 6. * 
Σ ύνθεσις τών Επιτροπών. 

678. 1. Διασκέψεις Πληρεξουσίων. 
Α Ι Έπιτροπαί συγκροτούνται

:
·Λκ τών Πληρεξουσίων τών Μελών καΐ Συνερ

γαζομένων Μελών καΐ έκ τών εις τους αριθμούς 609 κα ι 510 αναφερομένων 
παρατηρητών οίτινες έστησαν τοΟτο ή ύπεδείχθησαν Οπό. τ % Γενικές JSuve
λεύσεως. 
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φ 679. 2. ΔιοικητικαΙ Διασκέψεις. 

ΑΙ έπιτροπαΐ συγκροτούνται έκ τών Πληρεξουσίων τών Μελών και Συνερ
γαζομένων Μελών καΐ έκ τών εις τους αριθμούς 618: εως 621 αναφερομένων 
παρατηρητών καΐ αντιπροσώπων, οίτινες έζήτησαν τούτο ή ύπεδείχθησαν Cwto 
τής Γενικής Συνελεύσεως. 

' "Αρθρον 7. 
Πρόεδροι και * Αντιπρόεδροι τών 'Υποεπιτροπών. 

680. Ό Πρόεδρος έκαστης Επιτροπής προτείνει είς τάύτην τήν έκλογήν 
τών Προέδρων καΐ 'Αντιπροέδρων υποεπιτροπών τάς οποίας αυτή συνιστφ. 

"Αρθρον 8. 
Σύγκλησις τών συνεδριάσεων. 

681. At συνεδριάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως τών Επιτροπών, υποεπι
τροπών κάΙ ομάδων εργασίας, αναγγέλλονται αρκούντως προηγουμένως είς τήν 
Μδραν τής Διασκέψεως. 

"Αρθρον 9. 
Προτάσεις υποβαλλόμενοι πρό τής ενάρξεως τής Διασκέψεως. 

682. Αί υποβαλλόμενοι πρό τής ενάρξεως τής Διασκέψεως προτάσεις κατα
νέμονται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως μεταξύ τών αρμοδίων 'Επιτροπών τών 
συνιστώμενων συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Κανο
νισμοΟ. Έ ν τούτοις, ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά συζήτηση άπ* ευθείας 
οιανδήποτε πρότασιν. ., 

"Αρθρον 10. 
¥ Προτάσεις ή τροπολογίαι υποβαλλόμενα ι κατά 

τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως. 
683. 1. ΑΙ προτάσεις ή αϊ τροπολογίαι αί ύποβαλλόμεναι μετά τήν έναρξιν 

τής Διασκέψεως θά έπιδίδωνται είς τόν Πρόεδρον τής Διασκέψεως ή είς τόν 
Πρόεδρον τής αρμοδίας 'Επιτροπής, κατά τήν περίπτωσιν, ή είς τήν Γραμμα
τείαν τής Διασκέψεως προς δημοσίευσιν και διανομήν ως Ύπηρεσιακόν στοι
χεϊον τής Διασκέψεως. 

684. 2. Ουδεμία πρότασις ή τροπολογία δύναται νά ύποβληθή γραπτώς, έάν 
δέν υπογράφεται ύπό του ΆρχηγοΟ τής ενδιαφερόμενης αντιπροσωπείας ή του 
αναπληρωτού του. 

685. 3. Ό Πρόεδρος Διασκέψεως ή 'Επιτροπής δύναται νά ύποβάλλη οπο
τεδήποτε προτάσεις προοριζομένας νά έπιταχύνωσι τόν'ρυθμόν τών συζητήσεων. 

686. 4. Πάσα πρότασις ή τροπολογία : δέον νά περιλαμβάνη κατά τρόπον 
συγκεκριμένον και σαφή τό προς έξέτασιν θέμα. 

687. 5.—(1) Ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως ή ό Πρόεδρος τής αρμοδίας 
'Επιτροπής αποφασίζει είς έκάστην περίπτωσιν, έάν υποβαλλομένη, κατά τήν 
διάρκειαν τής συνεδριάσεως, πρότασις ή τροπολογία δύναται νά άποτελέση 
άντικείμενον προφορικής ανακοινώσεως ή άν πρέπει νά κατατεθή γραπτώς 
προς δημοσίευσιν καΐ διανομήν κατά τους έν αριθμώ 683 προβλεπόμενους δρςυς. 

688. (2) Τό κείμενον πάσης σημαντικής προτάσεως έν γένει, ήτις πρόκειται 
νά άποτελέση άντικείμενον ψηφοφορίας τής Γενικής Συνελεύσεως δέον νά 
διανέμηται είς τάς γλώσσας εργασίας τής Διασκέψεως αρκούντως εγκαίρως 
ώστε νά είναι δυνατή ή μελέτη αύτου πρό τής συζητήσεως. 

689. (3) Έ ξ άλλου δ Πρόεδρος τής Διασκέψεως, όστις λαμβάνει τάς έν 
αριθμώ 683 άναφερομένας προτάσεις ή τροπολογίας, οφείλει νά κατεύθύνη 
αΰτάς κατά τήν περίπτωσιν προς τάς αρμοδίας Έπιτροπάς ή προς τήν Γενική ν 
Συνέλευσιν. 

690. 6. Παν πρόσωπον έξουσιοδοτημένον δύναται νά άναγνωρίση ή νά 
ζητήση σπως άναγνωρισθή έν δλομελεία πδσα πρότασις ή τροπολογία όποβλη
θεϊσα ΰπ* αύτοΟ κατά τήν διάρκειαν της Διασκέψεως, jiafc δύναται νά έκθεση: 
τους λόγους υποβολής τούτων. 
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"Αρθρον Ϊ1 . 
Προϋποθέσεις άπαιτούμεναι διά τήν έξέτασιν 
και τήν ψήφισιν προτάσεως ή τροπολογίας. 

691. 1. Ουδεμία πρότασις ή τροπολογία υποβληθείσα πρό της ενάρξεως της 
Διασκέψεως ή υποβαλλομένη ύπό τίνος αντιπροσωπείας κατά τήν διάρκειαν 
της Διασκέψεως, δύναται νά τεθη ύπό συζήτησιν έάν, κατά τήν στιγμήν της 
εξετάσεως της, δέν ύποστηριχθή, ύπό μιας τουλάχιστον αντιπροσωπείας. 

692. 2. Πάσα πρότασις ή τροπολογία δεόντως ύποστηριχθέΐσα δέον νά τίθε
ται, κατόπιν συζητήσεως, εις ψηφοφορίαν. 

Αρθρον 12. 
Προτάσεις ή τροπολογίαι παραληφθεΐσαι ή άνακληθεΐσαι. 

693; 'Οσάκις πρότασις ή τροπολογία παραλείπεται ή οσάκις αναβάλλεται 
ή έξέτασίς της, ή αντιπροσωπεία, ύπό τήν αιγίδα της οποίας υπεβλήθη οφείλει 
νά παρακολουθη ίνα μή ή πρότασις ή ή τροπολογία αϋτη διαφυγή τήν έξέτασιν. 

"Αρθρον 13. 
Διεξαγωγή τών συζητήσεων έν τη Γενική Σ υνελεύσει. 

694. 1. 'Απαρτία. 
Διά νά διεξαχθη εγκύρως ψηφοφορία κατά τήν διάρκειαν συνεδριάσεως της 

Γενικής Συνελεύσεως, απαιτείται δπως πλέον του ήμίσεος τών διαπεπιστευ
μένων παρά τη Διασκέψει και έχουσών δικαίωμα ψήφου αντιπροσωπειών παρί
στανται ή αντιπροσωπεύωνται είς τήν Συνεδρίασιν. 

695. 2. Σειρά συζητήσεων. 
(1) Τά πρόσωπα τά όποια έπιθυμοΰσι νά λάβωσι τόν λόγον δέν δύνανται 

νά όμιλήσωσιν, έάν δέν λάβωσι τήν συγκατάθεσιν του Προέδρου. Κατά γενι
κόν κανόνα άρχίζουσι αναφερόντες ύπό ποίαν ιδιότητα όμιλουσι. 

696. (2) Πάν πρόσωπον λαμβάνον τόν λόγον οφείλει νά εκφράζεται βρα
δέως και σαφώς, νά χωρίζη καλώς τάς λέξεις καί νά σταματά αναλόγως κατά 
περιόδους, ίνα έπιτρέπη είς πάντας νά έννοώσι καλώς τήν σκέψιν του. 

697. 3. Προτάσεις έπί ζητημάτων εσωτερικού Κανονισμού καί ζητήματα 
Κανονισμού. Κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων αντιπροσωπεία τις δύναται 
νά ύποβάλη πάσαν πρότασιν έπί ζητήματος Κανονισμού ή νά έγείρη πάν ζήτημα 
Κανονισμού, καθ' οιανδήποτε στιγμήν κρίνει κατάλληλον. 

Τά ζητήματα ταύτα επιλύονται αμέσως δι' αποφάσεως του Προέδρου, σύμ
φωνος προς τόν παρόντα Κανονισμόν. 

Πάσα αντιπροσωπεία δύναται νά προσφυγή κατά της αποφάσεως του Προέ
δρου, αύτη όμως παραμένει ισχυρά έφ' δσον δέν άκυρουται ύπό της πλειοψη
φίας τών παρουσών ψηφιζουσών αντιπροσωπειών. 

698. (2) Ή αντιπροσωπεία, ήτις υποβάλλει πρότασιν έπί ζητήματος Κανο
νισμού δέν δύναται, έν τη παρεμβάσει της, νά θίξη έν τη ουσία του τό συζητού
μενον θέμα. 

699. 4. Σειρά προτεραιότητος τών προτάσεων έπί ζητημάτων κανονισμού. 
Ή τηρητέα σειρά προτεραιότητος έπί τών προτάσεων έπί ζητημάτων κανο

νισμού, περί ών όί αριθμοί 697 καί 698, είναι ή ακόλουθος : 
(α) Παν ζήτημα σχετικόν μέ τήν έφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού. 

700. (β) Αναβολή της Συνεδριάσεως. 
701. (γ) Διακοπή της Συνεδριάσεως. 
702. (δ) Αναβολή της συζητήσεως έπί του συζητουμένου θέματος. 
703. (ε) Περαίωσις της συζητήσεως έπί τοΟ συζητουμένου θέματος. 
704. (στ) ΟΙαιδήποτε άλλαι προτάσεις έπί ζητημάτων κανονισμού αΐτινκς θά 

ήδύνατο να ύποβληθώσι καί τών οποίων ή σχετική προτεραιότης 
ορίζεται Οπό του Προέδρου. 
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705. 5, Πρότασις αναβολής ή διακοπής τής συνεδριάσεως. 

* Korea τήν συζήτησιν ενός θέματος αντιπροσωπεία τις δύναται να προτείνη 
τήν άναβολήν ή τήν διακοπήν της συνεδριάσεως έκθέτουσα τους λόγους έπϊ 
των οποίων στηρίζει τήν πρότασίν της. 

Εάν ή πρότασις αυτή ύποατηριχθη, ό λόγυς δίδεται εις δύο ρήτορας, εκ των 
« αποκρουόντων τήν διακοπήν, και αποκλειστικώς έπϊ του θέματος τούτου, μετά 

ταύτα δέ ή πρότασις τίθεται είς ψηφόφορίαν. 
706. 6. Πρότασις αναβολής της συζητήσεως. 
Κατά τήν συζήτησιν παντός θέματος αντιπροσωπεία τις δύναται νά προτείνη 

τήν άναβολήν της συζητήσεως έπϊ ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Έν ή περι
πτώσει μίαν τοιαύτη ν πρότασίν επακολούθηση συζήτησις τρεις μόνον ρήτορες,, 
έπϊ πλέον τοΟ υποβάλλοντος τήν πρότασίν, δύνανται νά μετάσχωσιν αυτής, ό 
εΤς υπέρ της προτάσεως καϊ οί δύο κατ* αυτής. 

707. 7. Πρότασις περαιώσεως της συζητήσεως. 
*Ανά πάσαν στιγμήν αντιπροσωπεία τις δύναται νά προτείνη δπως ή συζή

τησις έπϊ του συζητουμένου θέματος περαιωθή. Έ ν τη περιπτώσει ταύτη, δ 
λόγος δίδεται είς δύο μόνον ρήτορας αντιτιθεμένους προς τήν περαίωσα/ και 
μετά ταΰτα ή πρότασις τίθεται είς ψηφόφορίαν. 

708. 8. Περιορισμός των παρεμβάσεων. 
(1) Ή γενική Σ υνέλευσις δύναται ενδεχομένως νά περιορίζη τήν διάρκεια ν 

καϊ τόν αριθμόν τών παρεμβάσεων μιας και της αυτής αντιπροσωπείας επί 
ενός καθωρισμένου θέματος. 

709. (2) Ούχ ήττον, έπϊ ζητημάτων διαδικασίας, ό Πρόεδρος περιορίζει τήν 
διάρκειαν έκαστης παρεμβάσεως είς πέντε λεπτά κατ' άκύτατον δριον. 

710. (3) Όσάκις ρήτωρ ύπερβή τό χρονικόν διάστημα δι* δ εδόθη είς αυτόν 
δ λόγος, ό Πρόεδρος πληροφορεί περί τούτου τήν συνέλευσιν και παρακαλεί 
τόν ρήτορα δπως εύαρεστηθή νά περαίωση τόν λόγον του συντόμως. 

711. 9. Κλείσιμον του καταλόγου τών ρητόρων. 
(1) Κατά τήν διάρκειαν συζητήσεως τίνος, ό Πρόεδρος δύναται νά προβή 

είς τήν έκφώνησιν του καταλόγου τών εγγεγραμμένων ρητόρων. Προσθέτει 
είς αυτόν τά ονόματα τών αντιπροσωπειών, αΐτινες εκδηλώνουν σχετικήν έπι
θυμίαν και τη συγκαταθέσει της συνελεύσεως, δύναται νά κηρύξη τόν κατά
λογον κεκλεισμένον. 

Έ ν τούτοις ό Πρόεδρος δύναται, έάν κρίνη τούτο σκόπιμον, νά παραχώρηση 
κατ* έξαίρεσιν, τό δικαίωμα της απαντήσεως είς πάντα έκφωνηθέντα λόγον, 
£στω καί μετά τό κλείσιμον του καταλόγου. 

712. (2) "Οταν ό κατάλογος τών ρητόρων έξαντληθή, ό Πρόεδρος κηρύσσει 
τό πέρας της συζητήσεως. 

713. 10. Ζητήματα αρμοδιότητος. 
Τά αναφυόμενα ζητήματα αρμοδιότητος δέον νά ρυθμίζωνται πριν ή διεξαχθή 

ψηφοφορία έπι της ουσίας του ύπό συζήτησιν θέματος. 
714. 11. 'Ανάκλησις και έκ νέου υποβολή προτάσεως. 
Ό υποβάλλων πρότασίν τίνα δύναται νά άποσύρη αυτήν πριν ή αυτή τεθή 

είς ψηφόφορίαν. Πάσα πρότασις ύποστασα τροπόλογίαν ή ου, ήτις οϋτω απο
σύρεται, δύναται νά ύποβληθή έκ νέου ή νά άναληφθή είτε ύπό της αντιπρο
σωπείας ήτις προέτεινε τήν τροπόλογίαν είτε ύπό πάσης άλλης αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 14. 
Δικαίωμα ψήφου. 

715. 1. ΕΙς πάσας τάς συνεδριάσεις της Διασκέψεως, ή αντιπροσωπεία 
Μέλους της "Ενώσεως, δεόντως διαπεπιστευμένη ύπ* αύτοΟ ΐνα μετάσχη τών 
εργασιών τής Διασκέψεως, έχει δικαίωμα μιας ψήφου, συμφώνως τω άρθρω 2 
τής Συμβάσεως. 
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716. 2. *Η αντιπροσωπεία Μέλους τής 'ενώσεως άσκεΐ χό δικαίωμα ψήφου 
αυτής κατά τους όρους τους καθοριζόμενους έν τώ Κεφαλαίω 5 τ60 Γενικού 
Κανονισμού. 

"Αρθρον 15. 
ψηφοφορία; 

717. 1. 'Ορισμός τής πλειοψηφίας. 
(1) Ή πλειοψηφία σχηματίζεται έκ του ήμίσεος πλέον μιας των παρουσών 

καΐ ψηφιζουσών αντιπροσωπειών. 
718. (2) ΑΙ άποχαΐ δέν λαμβάνονται ύπ* δψιν κατά τόν ύπολογισμόν των 

ψήφων των αναγκαιουσών διά τήν έπίτευξιν πλειοψηφίας. 
719. (3) Έ ν περιπτώσει Ισοψηφίας,ή πρότασις ή ή τροπολογία θεωρείται 

ως απορριφθείσα. 
720. (4) Έ ν τή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θεωρείται ως «παρού

σα και ψηφίζουσα αντιπροσωπεία» πάσα αντιπροσωπεία ήτις κηρύσσεται υπέρ ή 
κατά προτάσεως τίνος. 

721. 2. Μή συμμετοχή εις τήν ψηφοφορίαν. 
ΑΙ άντιπροσωπεϊαι αΐτινες είναι παρουσαι και δέν μετέχουσι μιας ώρισμένης 

ψηφοφορίας ή δηλούσι ρητώς δτι δέν θέλουσι νά μετάσχωσιν αυτής, δέν θεω
ρούνται ως άπουσαι, προκειμένου νά έξακριβωθή ή υπαρξις απαρτίας έν τή 
έννοία του αριθμοί) 694 ούτε ώς άποσχούσαι, προκειμένης τής εφαρμογής τών 
διατάξεων του αριθμού 723 του παρόντος άρθρου. 

722. 3. Είδική Πλειοψηφία. 
ΕΙς δ,τι άφορα τήν είσδοχήν Μελών τής Ενώσεως, ή απαιτουμένη πλειοψηφία 

ορίζεται ύπό του* Ιου άρθρου τής συμβάσεως. 
723. 4. Άποχαΐ υπερβαίνουσα/ τά πεντήκοντα τοις εκατόν. 
Όσάκις ό αριθμός τών αποχών ύπερβαίνη τό ήμισυ του άριθμοΟ τών δοθει

σών ψήφων (υπέρ, κατά, άποχαΐ) ή έξέτασις του ύπό συζήτησιν θέματος, παρα
πέμπεται είς μεταγενεστέραν συνεδρίασιν καθ' ήν αί άποχαΐ δέν υπολογίζονται 
πλέον. 

724. 5. Διαδικασίαι ψηφοφορίας. 
(1) Πλην τής έν αριθμώ 727 προβλεπομένης περιπτώσεως αί διαδικασίαι 

ψηφοφορίας είναι αί ακόλουθοι : 
(α) Δι' άνατάσεως τής χειρός, κατά γενικόν κανόνα. 

725. (β) Δι* ονομαστικής κλήσεως' έάν δέν εξάγεται σαφώς ή πλειοψηφία 
ψηφοφορίας γενομένης κατά τήν προηγουμένην διαδικασίαν ή έάν 
ζητήσωσι τούτο δύο τουλάχιστον άντιπροσωπεϊαι. 

726. (2) Ή δι* ονομαστικής κλήσεως ψηφοφορία γίνεται κατά τήν είς τήν 
γαλλικήν γλώσσαν άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών άντιπροσωπευομένων 
Μελών. 

727. 6. Μυστική ψηφοφορία. 
Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία όσάκις ζητήσωσι τοΟτο πέντε τουλάχιστον 

έκ τών παρουσών καΐ έχουσών δικαίωμα ψήφου αντιπροσωπειών. Έν τη περι
πτώσει ταύτη ή Γραμματεία λαμβάνει αμέσως τά άναγκαιουντα μέτρα διά τήν' 
έξασφάλισιν τής μυστικότητσς τής ψηφοφορίας. 

728. 7. Άπαγόρευσις διακοπής τής ψηφοφορίας. 
"Οταν ή ψηφοφορία έχη αρχίσει, ουδεμία αντιπροσωπεία δύναται νά διακόψη 

αυτήν, έκτος έάν πρόκειται περί ζητήματος κανονισμοΟ άφορώντος τόν τρόπον 
διεξαγωγής της ψηφοφορίας. 

729. 8. 'Επεξηγήσεις έπι τής ψηφοφορίας. 
"Ο Πρόεδρος δίδει .τόν λόγον έϊς τάς αντιπροσωπείας αϊτινες έπιθυμουσι νά 

δικαιολογήσωσιν τήν ψήφον των κατόπιν τής ψηφοφορίας. 
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730. 9. Ψηφοφορία έπί προτάσεως τίνος κατά μέρη. 
(1) "Οταν 6 ύποβαλών πρότασίν τίνα ζητήση τούτο ή δταν ή συνέλευσις 

κρίνη τοΟτο σκόπιμον, ή* δταν δ Πρόεδρος κατόπιν συγκαταθέσεως του ύπο
βαλόντος τήν πρότασίν ζητήση τρΟτο ή πρότασις αΰτη κατανέμεται, τά δέ διά
φορα μέρη αυτής τίθενται είς ψηφοφορίαν κεχώρισμένως. Τά έκ της προτά

« σεως ψηφιζόμενα μέρη, τίθενται ακολούθως είς ψηφοφορίαν έν τω συνόλω των. 
731. (2) Έάν άπαντα τά μέρη προτάσεως τίνος καταψηφισθώσιν ή ττρό

τασις θεωρείται καΐ αυτή αϋτη ως απορριφθείσα. 
732. 10. Σειρά ψηφοφορίας προτάσεων σχετικών προς εν και τό αυτό θέμα. 
(1) Έάν τό αυτό θέμα άποτελή άντικείμενον πλειόνων προτάσεων αΰται τί

θενται είς ψηφοφορίαν κατά τήν σειράν καθ' ήν υπεβλήθησαν, έκτος έά\ ή συνέ
λευσις άποφασίση άλλως. 

733. (2) Μεθ* έκάστην ψηφοφορίαν, ή συνέλευσις αποφασίζει έάν ύπάρχη 
περίπτωσις ή ου νά τεθή είς ψηφοφορίαν ή επομένη πρότασις. 

734. 11. Τροπολογίαι. 
(1) θεωρείται τροπολογία πάσα τροποποιητική πρότασις τείνουσα αποκλει

στικώς είς τήν άπάλειψιν, προσθήκην είς μέρος της αρχικής προτάσεως ή 
άναθεώρησιν μέρους της προτάσεως ταύτης. 

735. (2) Πάσα τροπολογία έπι προτάσεως τίνος γινομένη αποδεκτή ύπό 
της αντιπροσωπείας ήτις υπέβαλε τήν πρότασίν ταύτην ένσωματοΰται αμέσως 
είς τό άρχικόν κείμενον της προτάσεως. 

736. (3) Ουδεμία τροποποιητική πρότασις θεωρείται ώς τροπολογία έάν ή 
► συνέλευσις είναι της γνώμης.δτι εμφανίζεται ασυμβίβαστος προς τήν άρχικήν 

πρότασίν. 
737. 12. Ψηφοφορία έπί τών τροπολογιών. 
(1) Έάν πρότασίς της άποτελή άντικείμενον τροπολογίας διεξάγεται ψηφο

φορία κατά πρώτον λόγον έπι τής τροπολογίας ταύτης. 
738. (2) Έάν πρότασίς τις άποτελή άντικείμενον πλειόνων τροπολογιών 

διεξάγεται ή ψηφοφορία κατά πρώτον λόγον έπί εκείνης έκ τών τροπολογιών 
ήτις αφίσταται περισσότερον του αρχικού κειμένου, κατόπιν διεξάγεται ψηφο
φορία έπί εκείνης έκ τών υπολειπομένων τροπολογιών, ήτις αφίσταται επίσης 
περισσότερον του αρχικού κειμένου και οΰτω καθ' έξης, μέχρις ου έξετασθώσι 
απασαι αί τροπολογίαι. ♦ 

739. (3) Έάν μία ή πλείονες τροπολογίαι γίνωσι δεκταί, ή οϋτω τροπο
ποιούμενη πρότασις τίθεται ακολούθως και αυτή αυτή είς ψηφοφορίαν. 

740. (4) Έάν ουδεμία τροπολογία γίνη δεκτή, ή ψηφοφορία διεξάγεται έπί 
τής αρχικής προτάσεως. 

"Αρθρον 16. 
Έπιτροπαί και ύποεπιτροπαί. Διεξαγωγή τών συζητήσεων 

και διαδικασία ψηφοφορίας. 
741. 1. ΟΙ Πρόεδροι τών επιτροπών και τών υποεπιτροπών έχουσι καθή

κοντα ανάλογα προς εκείνα ατινα αναγνωρίζονται ύπό του άρθρου 3 είς τόν 
* Πρόεδρο ν τής συνελεύσεως. 

742. 2. ΑΙ ύπό του άρθρου 13 προβλεπόμενοι διατάξεις διά τήν διεξαγωγή ν 
τών συζητήσεων έν τη Γενική Συνελεύσει εφαρμόζονται και εις τάς συζητήσεις 
τών επιτροπών ή τών υποεπιτροπών, πλην τοΟ θέματος τής απαρτίας. 

743. 3. ΑΙ ύπό του άρθρου 15 προβλεπόμεναι διατάξεις εφαρμόζονται και 
etq τάς έν ταΐς έπιτροπαΐς καΐ ύποεπιτροπαΐς διεξαγομένας ψηφοφορίας, πλην 
της περιπτώσεως του άριθμοΟ 722. 
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"Αρβρον 1 / . 
Επιφυλάξεις. 

744. 1. Κατά γενικόν κανόνα, at άντιπροσωπεΐαι οΛτινεςδέν δύνανΐάι ν& 
πείσωσι τάς λοιπάς αντιπροσωπείας δπως συμμερισθώσι τήν αποψίν των, δέον 
να προσπαθώσι, έν τφ μέτρω τοΟ δυνατοό, δπως συντάσσωνται με τήν γνώμην 
τής πλειοψηφίας. 

745. 2. Έ ν τούτοις, έάν αντιπροσωπεία εΐναι της γνώμης δτι μία οΙαδήποτε 
άπόφασις είναι φύσεως τοιαύτης ώστε να έμποδίση τήν Κυβέρνησίν της νά 
κύρωση τήν Σύμβασιν ή να άποδεχθί) τήν άναθεώρησιν των κανονισμών, ή 
αντιπροσωπεία αϋτη δύναται να διατύπωση επιφυλάξεις ύπό τύπον προσωρινό»/ 
η όριστικόν, επί της αποφάσεως ταύτης. 

"Αρθρον 18. 
Πρακτικά τών γενικών συνελεύσεων. 

746. 1. Τά Πρακτικά τών γενικών συνελεύσεων συντάσσονται ύπό της Γραμ
ματείας της Διασκέψεως, ήτις επιδιώκει νά διασφαλίζη τήν διανομήν αυτών 
είς τάς αντιπροσωπείας δσον τό δυνατόν ένωρίτερον πρό της ημερομηνίας καθ' 
ήν τά πρακτικά πρόκειται νά έξετασθώσι. 

747. 2. "Οταν τά πρακτικά διανεμηθώσιν, αϊ ενδιαφερόμενα ι άντιπροσω
πεΐαι δύνανται νά καταθέσωσιν είς τήν γραμματείαν της Διασκέψεως γραπτώς, 
καΐ εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας, τάς διορθώσεις τάς οποίας 
θεωρούν έπιβαλλομένας, τούτο δέ δέν εμποδίζει αύτάς νά ύποβάλλωσι καί 
προφορικώς τροποποιήσεις κατά τήν συνεδρίασιν καθ* ήν κυρουνται τά 
πρακτικά. 

748. 3.—(1) Κατά γενικόν κανόνα, τά πρακτικά περιέχομαι μόνον τάς προ
τάσεις καί τά συμπεράσματα, μετά τών επιχειρημάτων, έφ' δσον στηρίζονται, 
συντεταγμένα κατά τόν συντομώτερον δυνατόν τρόπον. 

749. (2) Ούχ ήττον, πάσα αντιπροσωπεία έχει τό δικαίωμα νά ζητήση τήν 
καταχώρησιν, αναλυτικήν ή καί επί λέξει , πάσης δηλώσεως διατυπωθείσης ύπ' 
αυτής κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων. Έν τοιαύτη περιπτώσει οφείλει 
κατά γενικόν κανόνα, νά άναγγείλη τούτο έν άρχη της παρεμβάσεως της, προς 
τόν σκοπόν δπως διευκολύνη τό έργον τών είσηγητών. 'Οφείλει επί πλέον, νά 
έπιδώση αυτή αϋτη τό κείμενον είς τήν γραμματείαν της διασκέψεως εντός δύο 
ωρών άπό τοΟ πέρατος της συνεδριάσεως. 

750. 4. Μετά φειδοΟς, πάντως, δέον νά γίνεται χρήσις της έν άριθμφ 749 
παρεχομένης εύχερείας, καθ* δτι άφορα τήν καταχώρησιν τών δηλώσεων. 

"Αρθρον 19. 
Πρακτικά καί εκθέσεις τών επιτροπών καί υποεπιτροπών. 

751. 1—(1) At συζητήσεις τών επιτροπών καί τών υποεπιτροπών συνοψί
ζονται, μεθ* έκάστην συνεδρίασιν είς πρακτικά συντασσόμενα ύπό γραμματείας 
της Διασκέψεως, είς τά όποια εκτίθενται τά κύρια σημεία τών συζητήσεων, at 
διάφοροι γνώμαι αϊ δποΐαι επιβάλλεται νά άναγραφώσι, ώς καί προτάσεις καί 
τά συμπεράσματα άτινα εξάγονται τελικώς. 

752. (2) Ούχ ήττον, πάσα αντιπροσωπεία έχει ομοίως τό δικαίωμα νά κάμη 
χρήσιν τής έν τώ άριθμφ 752 προβλεπομένης εύχερείας. 

753. (3) Προσφυγή είς τήν έν τώ ώς άνω έδαψίω προβλεπομένην εύχέρειαν 
δέον νά γίνεται μετά φειδους. 

754. 2. ΑΙ έπιτροπαΐ καί ύποεπιτροπαΐ δύνανται νά συντάσσωσι τάς μερικάς 
εκθέσεις ας κρίνουσι αναγκαίας καί ενδεχομένως άμα τ φ πέρατι τών εργασιών 
των, δύνανται νά ύποβάλλωσι τελικήν έκθεσιν | ν τη οποία άνακεφαλαιοΟσι, 
περιληπτικώς, τάς προτάσεις καί τά συμπεράσματα ατινα προκύπταυσιν έκ τών 
μελετών at όποΐαι άνετέθησαν αύταΐς. 
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4 "Αρθρον 20. 
"Εγκρισις των πρακτικών και εκθέσεων. 

755. 1.— (1) Κατά γενικόν κανόνα, έν αρχή έκαστης συνεδριάσεως της γενι
κής συνελεύσεως, ή έκαστης συνεδριάσεως επιτροπής τίνος ή υποεπιτροπής, δ 
Πρόεδρος έρωτα έάν αϊ άντιπροσωπεΐαι έ*χωσι νά διατυπώσωσι παρατηρήσεις 
εις ό,τι άφορα τό πράκτικόν της προηγουμένης συνεδριάσεως. Τοΰτο θεωρείται 
ώς εγκριθέν έάν ουδεμία διόρθωσις άνεκοινώθη εις την Γραμματείαν η έάν 
ουδεμία άντίρρησις έξεδηλώθη προφορικώς. Έν αντιθέτω περιπτώσει, επιφέ
ρονται αϊ άναγκαΐαι διορθώσεις εις τό πράκτικόν. 

756. (2) Πάσα έκθεσις μερική ή τελική δέον νά έγκρίνηται υπό της ενδια
φερόμενης επιτροπής ή υποεπιτροπής. 

757. 2.— (1) Τό πράκτικόν της τελευταίας γενικής συνελεύσεως εξετάζεται 
και εγκρίνεται ύπό του Προέδρου της συνελεύσεως ταύτης. 

758. (2) Τό πράκτικόν της τελευταίας συνεδριάσεως τών επιτροπών ή υπο
επιτροπών εξετάζεται και εγκρίνεται ύπό του Προέδρου τών επιτροπών ή υπο
επιτροπών τούτων. 

" "Αρθρον 21. 
Επιτροπή συντάξεως. 

759. 1. Τά κείμενα της Συμβάσεως τών Κανονισμών και τών λοιπών Τελικών 
Πράξεων της Διασκέψεως συντεταγμένα ύπό τήν όριστικήν, κατά τό δυνατόν, 
μορφήν των ύπό τών διαφόρων επιτροπών, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών έκφρα
σθεισών γνωμών, υποβάλλονται εις τήν έπιτροπήν συντάξεως έπιφορτιζομένην 
δπως τελειοποίηση τήν μορφήν αυτών χωρίς νά μεταβάλη τήν έννοιάν των καί 
δπως συνδυάση ταΰτα μετά τών μή τροποποιηθέντων παλαιών κειμένων. 

760. 2. Τά κείμενα ταύτα υποβάλλονται ύπό της επιτροπής συντάξεως εις 
τήν γενικήν συνέλευσιν της Διασκέψεως ήτις εγκρίνει αυτά ή τά παραπέμπει 
προς έπανεξέτασιν, είς τήν άρμοδίαν έπιτροπήν. 

"Αρθρον 22. 
'Αρίθμησις. 

761. 1. Οι αριθμοί τών κεφαλαίων, άρθρων καί παραγράφων τών υποβλη
θέντων είς άναθεώρησιν κειμένων, διατηρούνται μέχρι της πρώτης αναγνώσεως 
έν γενική συνελεύσει. Τά προστιθέμενα κείμενα λαμβάνουσι προσωρινώς τόν 
αριθμόν της τελευταίας παραγράφου, ήτις προηγείται του αρχικού κειμένου, 
μέ τήν προσθήκην είς αυτήν «α», «β», κ.λ.π. 

762. 2. Ή τελική άρίθμησις τών κεφαλαίων, άρθρων καί παραγράφων ανα
τίθεται είς τήν έπιτροπήν συντάξεως μετά τήν έγκρισιν αυτών είς πρώτην 
άνάγνωσιν. 

"Αρθρον 23. 
Τελική έΎκρισις. 

763. Τά κείμενα της Συμβάσεως τών Κοο/ονισμών καί τών λοιπών Τελικών 
Γ%>άξεων θεωρούνται ώς οριστικά άφου έγκριθώσιν είς δευτέροα/ άνάγνωσιν ύπό 

# τής γενικής συνελεύσεως. 

"Αρθρον 24. 
Υπογραφή. 

764. Τά τελικώς εγκρινόμενα ύπό της Διασκέψεως κείμενα υπογράφονται ύπό 
τών Πληρεξουσίων οίτινες είναι έφωδιασμένοι διά τών έν τω κεφαλαίω 5 τοΟ 
ΓενικοΟ Κανονισμού οριζομένων Διαπιστευτηρίων κατά τήν εΙς γαλλικήν γλώσ
σαν άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών άντιπροσωπευομένων χωρών. 
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"Αρθρον 25, # 

Δελτία Τύπου. 
765. Επίσημοι ανακοινώσεις επί των εργασιών της Διασκέψεως δέν πρέπει 

νά δίδωνται είς τόν τύπον, εΙμή μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου ή ενός 
τών Αντιπροέδρων της Διασκέψεως. 

"Αρθρον 26. 
Άτέλειαι. 

766. Κατά τήν διάρκειαν της Διασκέψεως, τά μέλη τών αντιπροσωπειών, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οί ανώτεροι λειτουργοί τών μονίμων όργά^ 
νισμών της Ενώσεως καί τό προσωπικόν της Γραμματείας της 'Ενώσεως, έν 
αποσπάσει είς τήν Διάσκεψιν, έχουσι δικαίωμα ταχυδρομικής, τηλεγραφικής και 
τηλεφωνικής άτελείας, έν ώ μέτρω ή Κυβέρνησις τής χώρας ένθα συνέρχεται ή 
Διάσκεψις ήδυνήθη σχετικώς νά έλθη είς συνεννόησιν μετά τών λοιπών ενδιαφε
ρομένων Κυβερνήσεων και ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 
Διεθνείς Συμβουλευτικαί Έπιτροπαί. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 10. 
Γενικαί Διατάξεις. 

767. .1. ΑΙ διατάξεις του δευτέρου μέρους του Γενικού Κανονισμού συμπλη
ρουσι τό άρθρον 14 τής Συμβάσεως έν ώ καθορίζονται ή δικαιοδοσία καί ή 
διάρθρωσις τών διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11. 
"Οροι Συμμετοχής. . 

768. 1.— (1) Μέλη έκαστης διεθνούς Συμβουλευτικής "Επιτροπής είναι : 
(α) Αυτοδικαίως, αϊ Διευθύνσεις δλων τών Μελών καί Συνεργαζομένων 

Μελών τής Ενώσεως. 
769. (β) Πάσα ανεγνωρισμένη ιδιωτική έπιχείρησις, ήτις, τη έγκρίσει του t 

Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους, τό όποιον έχει αναγνωρίσει ταύτην καί ύπό 
τήν έπιφύλαξιν τής εφαρμογής τής κατωτέρω διαδικασίας, ζητεί δπως μετάσχη 
τών Εργασιών τής Επιτροπής ταύτης. Αυτή δεν δύναται έν τω μεταξύ νά 
έπέμβη έν ονόματι τοΟ Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους τό όποιον τήν ανε
γνώρισε έκτος έάν τό τελευταϊον τούτο, έν έκαστη συγκεκριμένη περιπτώσει, 
καταστήση γνωστόν είς τήν ενδιαφερόμενη ν Σ υμβουλευτικήν Έπιτροπήν δτι τήν 
εξουσιοδότησε δι' αυτήν τήν ένέργειαν. 

770. (2) Ή πρώτη αίτησις ανεγνωρισμένης Ιδιωτικής επιχειρήσεως περί συμ
μετοχής είς τάς εργασίας Συμβουλευτικής τίνος 'Επιτροπής, απευθύνεται εις 
τόν Γενικόν Γραμματέα, όστις πληροφορεί σχετικώς δλα τά Μέλη και Συνερ
γαζόμενα Μέλη καί τόν Διευθυντήν τής Συμβουλευτικής ταύτης 'Επιτροπής. 
Ή αίτησις ανεγνωρισμένης τινός Ιδιωτικής Επιχειρήσεως δέον νά εγκρίνεται 
ύπό του Μέλους ή Συνεργαζομένου Μέλους, τό όποιον έχει αναγνωρίσει αυτήν. 

771. Ζ—(1) Αϊ διεθνείς οργανώσεις, αΐτινες συντονίζουσι τάς εργασίας των 
προς έκείνας τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών καί αϊ όποΐαι άσκουσι 
συναφείς δραστηριότητας, δύνανται να γίνώσι δεκταί δπως συμμετάσχωσιν ύπό 
συμβουλευτικήν ιδιότητα είς τάς εργασίας τών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

772. (2) Ή πρώτη αίτησις διεθνούς τίνος 'Οργανώσεως περί συμμετοχής είς 
τάς εργασίας Συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής απευθύνεται εις τόν Γενικόν * 
Γραμματέα δστις γνωστοποιεί αυτήν, τηλεγραφικούς, είς άπαντα τά Μέλη καί 
Συνεργαζόμενα Μέλη καί καλεί τά Μέλη δπως άποφανθώσιν έπί τής αποδοχής 
τής αιτήσεως ταύτης. Ή αίτησις γίνεται δεκτή έάν ή πλειοψηφία τών εντός 
μηνός ληφθεισών απαντήσεων τών Μελών είναι ευνοϊκή. Ό Γενικός Γραμμα
τεύς γνωστοποιεί τό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ταύτης εις πάντα τά Μέλη 
ΚάΙ συνεργαζόμενα Μέλη καί έίς:&φ&: i&£euQmrt$y της ενδιαφερόμενης Συμβου
λευτικής Έπιτροιΐης. 
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733. 3.—(l) Ot επιστημονικοί ^βιομηχανικοί οργανισμοί, όΐτίνες ο:σχολοΟνται 
με τήν μελέτη ν Τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων ή μέ τήν μελέτη ν ή μέ τήν 
κατασκευήν υλικών, προοριζομένων διά τάς υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών, δύνάν*· 
τα ι να γίνωνται δεκτοί, όπως μετέχωσι όπό συμβουλευτ ική ιδιότητα, είς τ#ς 
συνελεύσεις τών επιτροπών μελετών τών Συμβουλευτικών Επιτροπών, ύπό τήν 
έπιφύλοίξιν της εγκρίσεως τών Διευθύνσεων τών ενδιαφερομένων χωρών. 

774. (2) Ή πρώτη αίτησις επιστημονικού ή βιομηχανικού οργανισμού περί 
συμμετοχής είς τάς συνεδριάσεις τών επιτροπών μελετών Συμβουλευτικής τίνος 
Επιτροπής απευθύνεται είς τόν Διευθυντήν τής Συμβουλευτικής ταύτης Επιτρο
πής. Ή αίτησις αυτή δέον νά έγκρίνηται ύπό τής Διευθύνσεως τής ενδιαφερό
μενης Χώρας. 

775. 4. Πάσα ανεγνωρισμένη ιδιωτική έπιχείρησις, πάς διεθνής οργανισμός 
ή πας επιστημονικός ή βιομηχανικός οργανισμός δστις έγένετο δεκτός νά 
μετέχη τών εργασιών Συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής έχει δικαίωμα καταγ
γελίας, τής συμμετοχής αυτής, διά μιας Κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν 
Γενικόν Γραμματέα. 

Ή καταγγελ ία αυτή φέρει αποτέλεσμα μετά τήν λήξιν χρονικής περιόδου ενός 
έτους υπολογιζόμενου από τής ημέρας τής παραλαβής ύπό τής Γενικής Γραμ
ματείας τής κοινοποιήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 12. 
"Αρμοδιότητες τής Γενικής Συνελεύσεως. 

776. Ή Γενική Συνέλευσις : 
776. (α) Εξετάζε ι τάς εκθέσεις τών επιτροπών μελετών και εγκρίνει, τρο

ποποιεί ή απορρίπτει τά σχέδια γνωματεύσεων, τά όποια περιέ^ουσιν αί εκθέσεις 
αύται. 

777. (β) Καταρτίζει τόν κατάλογον τών νέων, προς μελέτη ν, ζητημάτων, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του αριθμοί) 190 καΐ έάν παρίσταται ανάγκη, 
καταρτίζει πρόγραμμα μελετών. 

778. (γ) 'Αναλόγως τών αναγκών, διατηρεί τάς ύφισταμένας έπιτροπάς 
μελετών καΐ Ιδρύει νέας τοιαύτας. 

779. (δ) Κατανέμει είς τάς έπιτροπάς μελετών τά προς μελέτη ν ζητήματα. 
780. (ε) Εξε τάζε ι και εγκρίνει τήν έκθεσιν του Διευθυντού επί τών εργα

σιών τής 'Επιτροπής άπό τής τελευταίας συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως. 
781. (στ) Εγκρ ίνε ι Προϋπολογισμό ν έπί τών οικονομικών αναγκών τής 

Επιτροπής μέχρι τής προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, ήτις έκτίμησις θά ύπο
βληθή είς τό Συμβούλιον Διοικήσεως. 

782. (ζ) Εξετάζε ι τά λοιπά ζητήματα τά κρινόμενα ώς αναγκαία έν τω 
πλαισίω τών διατάξεων του άρθρου 14 τής Συμβάσεως και του δευτέρου μέρους 
του Γενικού Κανονισμού. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 13. 
Σύνοδοι τής Γενικής Συνελεύσεως. 

783. 1. Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται κανονικώς άνά τριετίαν είς τόπον 
καΐ χρόνον οΐτινες καθορίζονται ύπό τής προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως. 

784. 2. Ό χρόνος καΐ ό τόπος συγκλήσεως τής Γενικής Συνελεύσεως ή ενός 
έκ τών δύο μόνον, δύναται νά τροποποιήται τη έγκρίσει τής πλειοψηφίας τών 
Μελών τής Ενώσεως ατινα απήντησαν είς μίαν αϊτησιν του, Γενικού Γραμμα
τέως δι* ής έζητήθη ή γνώμη των. 

785. 3. ΕΙς έκάστην τών συνόδων τούτων, ή Γενική Συνέλευσις Συμβουλευ
τικής τίνος Επιτροπής προεδρεύεται υπό του αρχηγού τής αντιπροσωπείας τής 
Χώρας έν η* συνέρχεται αϋτη, ή οσάκις ή σύνοδος αϋτη συνέρχεται είς τήν gopov 
της; 'Ενώσεως, δπό προσώπου εκλεγομένου δπ* αυτής ταύτης τής Γενικής Συνε
λεύσεως. Ό Πρόεδρος συντρέχεται ύπό "Αντιπροέδρων εκλεγομένων ύπό της 
Γενικής Συνελεύσεως. 
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786» 4. Ή γραμματεία της Γενικής Συνελεύσεως Συμβουλευτικής τινός Έπι
τρσπης εξασφαλίζεται ύπό της είδικής Γραμματείας της 'Επιτροπής ταύτης, τη 
συνδρομή, έάν τόΟτο είναι άναγκαΐον, τής Διευθύνσεως τής καλούσης Κυβερ
νήσεως και του Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14. 
Γλώσσαι και τρόπος ψηφοφορίας κατά τάς Γενικάς Συνελεύσεις. 

787. 1.— (1) ΑΙ χρησιμοποιούμενοι γλώσσαι κατά τάς γενικάς συνελεύσεις 
εΐναι αί προβλεπόμεναι εις τό άρθρον 17 της Συμβάσεως. 

788. (2) Τά προπαρασκευαστικά στοιχεία των Επιτροπών μελετών, τά 
στοιχεία και τά πρακτικά των γενικών συνελεύσεων και τά μετ' αύτάς δημο
σιευόμενα, ύπό τών διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών, στοιχεία, συντάσ
σονται είς τάς τρεις γλώσσας εργασίας της 'Ενώσεως. 

789. Ζ. Τά, μέλη, ,άτινα £χουσι δικαίωμα ψήφου είς τάς συνεδριάσεις τών 
γενικών συνελεύσεων τών Συμβουλευτικών Επιτροπών, είναι έκεΐνα τά όποια 
προβλέπονται εις τους αριθμούς 13 καΐ 250. Έν τούτοις δταν χώρα τις Μέλος 
της Ενώσεως δέν αντιπροσωπεύεται ύπό τίνος Διευθύνσεως οί αντιπρόσωποι 
των ανεγνωρισμένων Ιδιωτικών επιχειρήσεων ταύτης, δλοι όμου και ανεξαρ
τήτως του αριθμού των, έχουσι τό δικαίωμα μιας μόνον ψήφου ύπό τήν έπιφύ
λαξιν τών διατάξεων του αριθμού 769. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15. 
Σύστασις τών Επιτροπών μελετών. 

790. 1. Ή Γενική Συνέλευσις προβαίνει είς τήν σύστασιν τών επιτροπών 
μελετών αί όποϊαι άναγκαιουσι διά τήν έπεξεργασίαν τών ύπό μελέτην ζητη
μάτων. Αϊ Διευθύνσεις, αί άνεγνωρισμέναι ίδιωτικαί επιχειρήσεις και αί διε
θνείς οργανώσεις, αί γενόμεναι δεκταί, συμφώνως προς τάς διατάξεις τών 
αριθμών 771 και 772 έάν έπιθυμοϋσι να μετάσχωσι τών Επιτροπών μελετώι, 
δηλοΟσι τούτο είτε είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν είτε μεταγενεστέρως, είς τόν 
Διευθυντήν της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

791. 2. Έ ξ άλλου και ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών αριθμών 773 
και 774, οί εμπειρογνώμονες τών επιστημονικών ή βιομηχανικών οργανισμών 
δύνανται νά γίνωσι δεκτοί δπως μετάσχωσιν ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα, είς 
πασαν σύνοδον μιας οιασδήποτε έκ τών Επιτροπών μελετών. 

792. 3. Ή Γενική Συνέλευσις ορίζει τάν κύριον είσηγητήν, δστις θά προ
εδρεύη έκαστης τών 'Επιτροπών μελετών και £να αναπληρωτή ν του κυρίου 
εισηγητού. Έάν, κατά τό μεταξύ δύο συνόδων της γενικής συνελεύσεως χρο
νικόν διάστημα, εις κύριος εισηγητής κωλυθή δπως άσκηση τά καθήκοντα του, 
ό αναπληρωτής αύτοΟ καταλαμβάνει τήν θέσιν του και ή επιτροπή μελετών 
εκλέγει, Κατά τήν έπομένην συνεδρίασίν της, μεταξύ τών μελών της, νέον άνα
πληρωτήν του κυρίου εισηγητού. Εκλέγει αϋτη επίσης νέον άναπληρωτήν τοΰ 
κυρίου εισηγητού, έάν κατά τήν διάρκειαν της ιδίας αυτής περιόδου, ό ανα
πληρωτής τοΟ κυρίου εισηγητού δέν είναι πλέον εις θέσιν ν' άσκηση τά καθή
κοντα του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16. 
Διεξαγωγή τών Εργασιών μελετών. 

793. 1. Ή επεξεργασία τών εις τάς Έπιτροπάς μελετών τών ανατιθεμένων 
ζητημάτων, γίνεται, κατά τό δυνατόν δι' αλληλογραφίας. 

794 2.^(1.) 'Εν τούτοις, ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά δίδη είς ο,τι 
άφορφ τάς συνόδους τών Επιτροπών μελετών, χρησίμους οδηγίας, αΐτινες εμφα
νίζονται απαραίτητοι διά τήν έπεξεργασίαν σπουδαίων ομάδων ζητημάτων. 
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795. (1) Έ ξ Αλλου, έάν είς κύριος εισηγητής, Ρ6*** τήν Γενικήν Συνέλευαιν, 
είναι τής γνώμης δτι μία ή περισσότεροι συνοδοί της Επιτροπής μελετών του, 
μή προβλεπόμεναι διά της Γενικής Συνελεύσεως, είναι άναγκαίαι δια τήν 
προφορικήν συζήτησιν τών ζητημάτων, τά όποϊα δέιν κατέστη δυνατόν να επε
ξεργασθούν δι* αλληλογραφίας, δύναται οδτος, κατόπιν εγκρίσεως της Διευ
θύνσεως του καΐ άφοΰ συμβουλευθή τόν οίκεΐον Διευθυντήν και τα μέλη της 
Επιτροπής του, να προτείνη σύνοδον είς κατάλληλον τόπον, λαμβάνων ύπ* 
δψει καΐ τήν ανάγκην τοΟ περιορισμού τών δαπανών είς τό ελάχιστον. 

796. 3. Έ ν τούτοις, προς αποφυγήν ανωφελών ταξειδίων καΐ παρατεταμένων 
απουσιών, ό Διευθυντής Συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής άπό συμφώνου μετά 
τών κυρίων είσηγητών, προέδρων τών διαφόρων οικείων Επιτροπών, κατα
στρώνει τό γενικόν σχέδιον τών συνόδων της ομάδος τών Επιτροπών μελετών, 
αΐτινες πρόκειται νά συνέλθουσιν είς τόν αυτόν τόπον, κατά τήν αυτήν πε:ρίοδον. 

797. 4. Ό Διευθυντής αποστέλλει τάς τελικάς εκθέσεις τών Επιτροπών μελε
τών εις τάς μετέχουσας Διευθύνσεις, είς τάς ανεγνωρισμένος ίδιωτικάς επιχει
ρήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ενδεχομένως, εις τάς διεθνείς οργα
νώσεις, αΐτινες θά έχωσι μετάσχει. Αϊ εκθέσεις αδται αποστέλλονται τό ταχύ
τερον δυνατόν και έν πάση περιπτώσει, αρκετά ένωρίς ώστε νά περιέλθωσιν είς 
αύτάς £να τουλάχιστον μήνα, πρό τής χρονολογίας τής προσεχούς Γενικής Συνε
λεύσεως. Δύναται νά γίνη παρέκκλισις άπό του δρου τούτου μόνον οσάκις αϊ 
σύνοδοι τών Επιτροπών μελετών λαμβάνουν χώραν αμέσως πρό τής συνόδου 
τής Γενικής Συνελεύσεως. Τά θέματα άτινα δέν απετέλεσαν άντικείμενον εκ
θέσεως, ήτις νά έφθασεν είς τόν προορισμόν της Οπό τους ανωτέρω δρους, δέν 
δύνανται νά άναγραφώσιν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Γενικής Συνελεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 17. 
Καθήκοντα του Διευθυντού. ΕΙδική Γραμματεία. 

798. 1.— (1) Ό Διευθυντής Συμβουλευτικής τίνος Επιτροπής συντονίζει τάς 
εργασίας τής γενικής συνελεύσεως και τών "Επιτροπών μελετώιν. ΕΤναι υπεύ
θυνος δια τήν όργάνωσιν τών εργασιών τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

799. (2) Τηρεϊ τά αρχεία τής Επιτροπής. 
800. (3) Ό Διευθυντής βοηθείται ύπό γραμματείας, συγκροτούμενης άπό 

είδικευμένον προσωπικόν, τό όποιον εργάζεται ύπό τάς άμεσους διαταγάς του 
διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών τής επιτροπής. 

801. (4) Τό προσωπικόν τών είδικών γραμματειών, τών εργαστηρίων και 
τών τεχνικών εγκαταστάσεων μιας Συμβουλευτικής 'Επιτροπής, υπάγεται άπό 
απόψεως διοικήσεως, ύπό τάς διαταγάς του ΓενικοΟ Γραμματέως. 

802. 2. Ό Διευθυντής εκλέγει τό τεχνικόν καΐ τό Διοικητικόν Προσωπικόν 
τής γραμματείας ταύτης εντός τοί) πλαισίου του ύπό τής Διασκέψεως Πληρε
ξουσίων ή ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. 

Ό διορισμός του τεχνικού και διοικητικού τούτου προσωπικού, αποφασίζεται 
ύπό τοΟ ΓενικοΟ Γραμματέως έν συμφωνία μετά τοΟ Διευθυντού. Ή οριστική 
άπόφασις διορισμού ή απολύσεως ανήκει είς τόν Γενικόν Γραμματέα. 

803. 3. Ό Διευθυντής μετέχει αυτοδικαίως ύπό συμβουλευτικήν Ιδιότητα, εις 
# τάς συζητήσεις τής Γενικής Συνελεύσεως και τών επιτροπών μελετών. Λαμ

βάνει πάντα τά αναγκαία μέτρα διά τήν προπαρασκευήν τών συνεδριάσεων της 
Γβνικής Συνελεύσεως και τών επιτροπών μελετών. 

804. 4. Ό Διευθυντής εκθέτει τά τί}ς δράσεως της Συμβουλευτικής Επιτρο
πής άπό της προηγουμένης συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως εις £κθεσιν ύπο
βαλλομένην είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν. Ή έκθεσις αυτή μετά τήν Εγκρισίν 
της αποστέλλεται είς τόν Γενικόν Γραμματέα, Ινα διαβιβασθή είς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιο ν. 
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έτησίαν σύνοδον αύτοΟ, εκθεσιν feitl τής δραστηριότητος της Επιτροπής κατά 
^φ;.&άρκειαν τόΟ προηγουμένου βτους, προς τόν σκοπόν πληροφδριοδοτήσεως 
ΐό(£ Συμβουλίου καΐ τον Μελών καΐ συνεργαζομένων Μελών της 'Ενώσεως, 

806. 6. Ό Διευθυντής υποβάλλει προς έγκρισιν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
εκθεσιν επί τών οικονομικών αναγκών της Συμβουλευτικής 'Επιτροπής μέχρι 
της προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως. Ή Ικθεσις αυτή' μετά τήν έγκρισίν της> 
διαβιβάζεται είς τόν Γενικόν Γραμματέα δστις τήν υποβάλλει είς τό Διοικητικών 
Συμβούλιο ν, 

807. 7. Ό Διευθυντής καταρτίζει, προς τόν σκοπόν ενσωματώσεως αύτων 
ύπό του Γενικού Γραμματέως είς τάς έ,τησίας προβλέψεις του Προϋπολογισμοί) 
της Ενώσεως τάς προβλέψεις δαπανών τής Επιτροπής διά τό έπόμενόν έτος 
έπί τη βάσει τής ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως εγκριθείσης εκτιμήσεως έπί 
τών οικονομικών αναγκών τής 'Επιτροπής. 

808. 8. Ό Διευθυντής μετέχει καθ' δ μέτρον είναι τούτο άναγκαΐον είς τάς 
δραστηριότητας τεχνικής βοηθείας τής 'Ενώσεως εντός του πλαισίου τών 
διατάξεων τής Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΌΝ 18. . 
Προτάσεις διά τάς Διόικητικάς Διασκέψεις. 

809. 1. Συμφώνως προς τόν αριθμόν 191 αϊ ΓενικαΙ Συνελεύσεις τών Συμ
βουλευτικών 'Επιτροπών δύνανται νά διατυπώνώσι προτάσεις τροποποιήσεως 
τών είς τόν αριθμόν 203 προβλεπομένων Κανονισμών. 

810. 2. ΑΙ προτάσεις αδται αποστέλλονται έν εύθέτω χρόνω είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα δστις συγκεντρώνει, συντονίζει καΐ. άνακοινοΐ ταύτας κατά τους 
είς τόν αριθμόν 627 προβλεπόμενους δρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19. 
Σχέσεις τών Συμβουλευτικών Επιτροπών μεταξύ των 

καΐ μετ* άλλων διεθνών οργανώσεων. 
811. 1.—(1) ΑΙ Γενικαι Συνελεύσεις τών Συμβουλευτικών Επιτροπών δύ

νανται νά συνιστώσι μικτάς έπιτροπάς διά τήν διεξαγωγή ν μελετών καΐ τήν 
Μκδοσιν γνωματεύσεων έπί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

812. (2) ΟΙ Διευθυντά! τών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών δύνανται έν συ
νεργασία: ιιετά τών κυρίων εισηγητών, νά όργανοΟσι μικτάς συνελεύσεις επι
τροπών μελετών τών δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών έπί σκοπώ μελέτης κάί 
προπαρασκευής σχεδίων γνωματεύσεων έπί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 
Τά σχέδια ταύτα γνωματεύσεων υποβάλλονται είς τήν προσεχή σύνοδον τής 
Γενικής Συνελεύσεως έκαστης τών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

813. 2. "Οταν Συμβουλευτική τις Επιτροπή προσκαλήται νά έκπροσωπηθή 
έΐς σύνοδον ετέρας Συμβουλευτικής Επιτροπής ή ΔιεθνοΟς τίνος 'Οργανισμού 
ή Γενική Ξυνέλευσις άύτής ή ό Διευθυντής τής εξουσιοδοτείται λαμβάνων ύπ' 
Οψιν τά του άριθμοΟ 15 νά λαμβάνη μέτρα ίνα έξασφαλίση τήν έκπροσώπησιν 
οώτήν με συμβουλευτική ν ψήφον. 

814. 3. Ό Γενικός Γραμματεύς, ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, ό 
Πόόέδρρς της ΔιεθνοΟς Επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων καΐ ό Διευθυντής 
της άλλης Συμβουλευτικής Επιτροπής ή ol αντιπρόσωποι των δύνανται νά 
παρίστανται, υπό συμβουλευτικήν Ιδιότητα, είς τάς συνελεύσεις Συμβουλευ
τικής mvoq *Επιτροπηςι *E.v^rapim<6oeivoA^k^q,' (Μά^πιτροπτΥ δύνοτίαι :ν|ά 
ίπίροσκαλέσχ} είς τάς συνόδους της,. Οπό συμβόϋλευτικΛν Ιδιότητα, εκπρόσωπο^ 
ιταντός μονίμου οργάνϊσ(ί:οΟ τής Ενώσεως, δστις οέν έθέώρήσεν α ν ο ^ κ ο ^ 
y^νάπρστεΟ^η τοιούτους. 



5β7 

Τ€λικόν Πρωτόκολλρν συνημμένον είς τήν 
Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών. 

(MONTREUX 1965) 
Κατά τήν στιγμήν της υπογραφής της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 

( M O N T R E U X 1965), οί υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι λαμβάνουν σημείωσιν 
των επομένων δηλώσεων αΐτινες αποτελούν μέρος των Τελικών Πράξεων της 
Διασκέψεως Πληρεξουσίων ( M O N T R E U X 1965) : 
Ι. Δια τό 'Αφγανιστάν : 

Ή αντιπροσωπεία της βασιλικής Κυβερνήσεως τοΰ 'Αφγανιστάν είς τήν Διά
σκεψίν Πληρεξουσίων τής Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (Μοντραί, 1965) 
επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά μήν αποδέχεται ουδέν 
οίκονομικόν μέτρον δυνάμενον νά έπιφέρη αΰξησιν τής μερίδος συνεισφοράς 
της είς τήν "Ενωσιν και νά λαμβάνη δλα τά μέτρα άτινα ήθελε κρίνει αναγ
καία διά τήν προστασίαν τών τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών έν περιπτώσει 
καθ' ήν χώραι Μέλη ή συνεργαζόμενα Μέλη δέν θά έτήρουν τάς διατάξεις τής 
ΔιεθνοΟς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Μοντραί, 1965). 
ΓΙ. Διά τήν Άλγερ ίαν ('Αλγερινή Δημοκρατία Δημοκρατική &. Λαϊκή). 

Ή αντιπροσωπεία τής 'Αλγερινής Δημοκρατικής και Λαϊκής Δημοκρατίας 
δηλοϊ δτι ή Κυβέρνησίς της επιφυλάσσει εΙς εαυτή ν τό δικαίωμα νά λαμβάνη 
δλα τά μέτρα τά όποια θά ήδύνατο \ ά κρίνη αναγκαία διά νά προστατεύση 
τά συμφέροντα της, έν περιπτώσει καθ' ήν μερικά Μέλη ή συνεργαζόμενα Μέλη 
δέν θά έτήρουν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών (Μοντραί, 1965), ή έάν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις 
έκ μέρους τών Μελών και Συνεργαζομένων Μελών θά παρέβλαπτον τάς ύπη

► ρεσίας της τηλεπικοινωνιών ή θά έπέφερον αυξησιν τής μερίδος συνεισφοράς 
της είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 
I I I . Διά τήν Άλγερ ίαν ('Αλγερινή Δημοκρατία Δημοκρατική &. Λαϊκή). 

Τό Βασίλειον τής Σαουδικής 'Αραβίας, τής Δημοκρατίας του Ι ρ ά κ , τό Χασε
♦ μιτικόν Βασίλειον τής ' Ιορδανίας, τό Κράτος του (Κουβέιτ, τόν Λίβανον, τό 

Βασίλειον του Μαρόκου, τήν 'Αραβικήν Δήμοκρατίαν τής Συρίας, τήν
 4

Ηνω
μένην Άραβικήν Δήμοκρατίαν, τήν Δήμοκρατίαν τοΟ Σουδάν και την Τυνησίαν. 

ΑΊ άντιπροσωπεΐαι τών ως άνω Χωρών δηλώνουν δτι ή υπογραφή παρ' αυτών 
τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Μοντραί, 1965) ώς καΐ ή μετα
γενέστερα ενδεχομένως έπικύρωσις τής Πράξεως ταύτης ύπό τών αντιστοίχων 
Κυβερνήσεων των δέν Ισχύουν δσον άφορςέ τό άναγεγραμμένον έν τφ παραρ
τήματι 1 τής ρηθείσης Συμβάσεως Μέλος ύπό τό δνομα Ισραήλ καΐ ουδόλως 
συνεπάγονται τήν άναγνώρισίν του. 
IV. Διά τήν Άλγερ ίαν (Δημοκρατία τής Αλγερ ίας Δημοκρατική &. Λαϊκή) . 

Τήν όμόσπονδον Δήμοκρατίαν τοΟ Καμερούν, τήν Κεντροαφρικανικήν Δήμο
κρατίαν, τήν Δήμοκρατίαν τοΟ Κόγκο, τήν Δήμοκρατίαν του Κόγκο (Μπρά
ζαβίλ) , τήν Δήμοκρατίαν τής Α κ τ ή ς του 'Ελεφαντοστού, τήν Δήμοκρατίαν 
τής Δαχομέης, τήν Αίθιοπίαν, τήν Γκαβονεζικήν Δήμοκρατίαν, τήν Γκάνα, τήν 
Δήμοκρατίαν της Γουινέας, τήν Δήμοκρατίαν του "Ανω Βόλτα, την Κένυα, τήν 
Δημ. τής Λιβερίας, τό Μαλάουϊ, τήν Δημ. τής Μαδαγασκάρης^ τήν Δημ. τοΟ 
Μαλί, τό Βασίλειον του Μαρόκου, τήν Ίσλαμικήν Δημ. τής Μαυριτανίας, τήν 
Δημ. του Νιγέρ, τήν όμόσπονδον Δημ. τής Νιγηρίας, τήν Ουγκάντα, τήν Ήνω
μένην Άραβικήν Δήμοκρατίαν, τήν Δημ. τής Σομαλίας, τήν Δημ. τής Ρουάντα, 

4 τήν Δημ. τής Σενεγάλης, τήν Σιέρα Λεόνε, τήν Δημ. του Σουδάν, τήν *Ηνώ
μένην Δημ. τής Τανζανίας, τήν Δημ. τοΟ Τσάδ, τήν Τσγκολεγικήν Δήμοκρατίαν
τήν Τυνησίαν καΐ τήν Δημ. της Ζαμβίας. 

At άντιπροσωπεΐαι τών ανωτέρω Χωρών δηλώνουν δτι Λ υπογραφή παρ* αυτών 
της ΔιεθνοΟς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (Μοντραί, 1965) ώς καΐ ή μεταγε
νέστερα έπικύρωσις τής Πράξεως ταύτης ύπό τών αντιστοίχων Κυβερνήσεων τών 
οέν επάγεται είς ούδεμίαν περίπτωσιν τήν άναγνώρισιν τής παρούσης Κυβ€£»» 
νήσεως τής Νότιο Αφρικανικής Δημοκρατίας Οπό τών Κρατών ^ούτων ΝΒβ « * 
συνεπάγεται ούδεμίαν ΰποχρέωσιν έναντι αυτής τής Κυβερνήσεως. 
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V. Διά τήν 'Αργεντινήν Δημοκρατίαν. 
Ή 'Αργεντινή Δημοκρατία δηλώνει : * 
Ή Διεθνής Σύμβασις τών Τηλεπικοινωνιών (Μοντραί, 1965) καθορίζει είς τον 

αριθμόν 4 οτι είναι Μέλος της Ενώσεως πάσα χώρα ή δμάς εδαφών, έκ τών 
άπαριθμουμένων έν τφ παραρτήματι 1. 

Τό παράρτημα 1 αναφέρει, προς τον σκοπόν τουταν, «Τά υπερπόντια εδάφη * 
τών όποιων αϊ διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό της Κυβερνήσεως τοΰ 'Ηνω
μένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καί της Βορείου Ιρλανδίας». Ή 
προαναφερθείσα Κυβέρνησις συνηθίζει νά περιλαμβάνη είς τό σύνολον αυτό τό 
έδαφος τό όποιον ονομάζει at «Νήσοι F A L K L A N D καί αϊ εξαρτήσεις των» και 
τά «Βρεττανικά εδάφη ανταρκτικής». 

Ή 'Αργεντινή αντιπροσωπεία δηλώνει ρητώς οτι τό γεγονός αυτό ουδόλως 
θίγει τήν κυριαρχίαν της Αργεντινής επί τών νήσων M A L O U I N E S , τάς νήσους 
S A N D U I C H D U SUD καΐ τάς νήσους ΌΕ L A GEORGIE D U SUD. 

Τό Ήνωμένον Βασίλειον κατέχει τάς νήσους ταύτας διά της βίας, πράγμα 
τό όποιον ουδέποτε εδέχθη ή Κυβέρνησις της Αργεντινής, ή όπόία επιβεβαιώνει 
έκ νέου τά απαράγραπτα δικαιώματα της "Αργεντινής Δημοκρατίας και δηλώ
νει δτι τά εδάφη ταύτα καί αϊ περιλαμβανόμενοι γα ϊα ι εντός του 'Αργεντινού 
τομέως της ανταρκτικής δέν είναι οϋτε αποικία, ούτε κατοχή οίουδήποτε έθνους 
καΐ δτι αποτελούν ένιαΐον τμήμα του αργεντινού εδάφους. Είς δ,τι άφορα τήν 
χρησιμοποιουμένην όνομασίαν είς τό έν λόγω κείμενον διά τήν ύπόδειξίν τών 
νήσων M A L O U I N E S ή αργεντινή αντιπροσωπεία κρίνει έπίκαιρον νά υπόμνηση 
τήν άπόφασιν της είδικής Επιτροπής τών Ηνωμένων Εθνών της επιφορτισμένης 
να μελετήση τήν έφαρμογήν τής δηλώσεως της σχετικώς μέ τήν παραχώρησιν 
της ανεξαρτησίας είς τάς άποικιακάς χώρας καΐ είς τους λαούς των. 

Ή επιτροπή αύτη δεχθεΐσα διά γενικής εγκρίσεως τήν έκθεσιν της ύπό επι
τροπής I I I επί τών νήσων M A L O U I N E S μέ ήμερομηνίαν 13 Νοεμβρίου 1964, 
απεφάσισε κατά πλειοψηφίαν δτι ή λέξις M A L O U I N E S θά ένεφανίζετο συνδε
δεμένη μέ τό όνομα F A L K L A N D είς δλα τά έγγραφα τής είδικής επιτροπής 
τής προτάσεως γενομένης δτι αυτή ή λύσις συμβιβασμού θέλει υίοθετηθή δι ' όλα ♦ 
τά έγγραφα τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

Ή ανωτέρω δήλωσις δέον νά θεωρήται ώς έχουσα έφαρμογήν είς οίανδήποτε 
άλλην έγγραφήν τής Ιδίας τάξεως ήτις θά περιείχετο είς τήν Σύμβασιν και τά 
παραρτήματα αυτής. 

V I . Διά τήν Άργεντινήν Δημ., τήν Βολιβίαν, Βραζιλίαν, τήν Δημοκρατίαν 
τής Βολιβίας, Κόστα Ρίκα, τής Χιλής, τοΰ 'Ισημερινού, Γουατεμάλας, Μεξικού, 
Νικαράγουας, Παναμά, Παραγουάης, Περού και τήν Δημοκρατίαν τής Βενε
ζουέλας at άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών δηλώνουν δτι δέν δέχονται τήν 
αρχήν της συμμετοχής είς τάς διασκέψεις καΐ περιοχικάς συνόδους, μετά δικαι
ώματος ψήφου, τών Μελών τής Ενώσεως ατινα δέν ανήκουν είς τήν ένδιαφερο
μένην περιοχήν, 

V I I . Διά τήν Κοινοπολιτείαν της Αυστραλίας, τήν Μάλταν, τό Μαλάουΐ, τήν 
Νέαν Ζηλανδίαν, τό Βασίλειον τών Κάτω Χωρών, τήν Δημοκρατίαν τών Φιλιπ
πίνων, τό Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανίας καΐ της Βορείου 
' Ιρλανδίας, ώς καΐ τό Τρινιτέ καί Τομπάγκον. 

At άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών επιφυλάσσουν είς τάς αντιστοίχους 
Κυβερνήσεις των τό δικαίωμα νά λαμβάνουν δλα τά μέτρα ατινα θά έκρινον 
αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων των, κατά τήν περίπτωσιν καθ' * 
fjv Μέλη τ ίνα ή Συνεργαζόμενα Μέλη της Ενώσεως δέν θά άνελάμβανον τό 
μερίδιο ν των είς τάς δαπανάς της Ενώσεως ή θά παρέλιπον καθ* οίονδήποτε 
άλλον τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις ττις Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών ( M Q N T R E U X 1965) τών παραρτημάτων της ft τών πρωτο
κόλλων ατινα εΐναι προσηρτημένα είς ταύτήν ή ακόμη έάν επιφυλάξεις oibrn> 
πούμεναι έκ μέρους έτερων Χωρών θά παρεκώλυον τήν καλήν λειτόυργίαν των 
υπηρεσιών τών τηλεπικοινωνιών. 
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ytil.Λϊά τήν Αύοτρίάν, .ij& Βέλγιον, τήν ΔανΙαν,.·τήίνΦιλανδΐαν, τήν Ίσλάν? 
δίαν/τό ΠρίνκήπότΓόν τόΟ Λίχτενοτάΐν^ τό ΛουξέμβόΟργον, τήν Νορβηγίαν, τό 
Βασίλειον τών Κάτω Χωρών, τήν Όμόσπονδον Δημοκρατίαν της Γερμανίας, 
τήν Σουηδίαν κάΙ τήν Έλβετικην Όμοσπονδίαν : 

ΕΙς δ,τι άφορφ τό Αρθρον 15 της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MONTREUX 1965) αϊ 'Αντιπροσωπεϊαι τών ώς άνω αναφερομένων χωρών 
δηλώνουν ρητώς δτι διατηρούν τάς επιφυλάξεις τάς οποίας διετύπωσαν έν 
ονόματι τών Διευθύνσεων των κατά τήν ύπογραφήν τών αναφερομένων έν τω 
άρθρω 15 Κανονισμών. 
ΊΧ. Διά τό Βέλγιον : 

Υπογράφουσα τήν πάρουσαν Σύμβασιν, ή αντιπροσωπεία του Βασιλείου του 
Βελγίου δηλώνει, έν ονόματι της Κυβερνήσεως της δτι δεν αποδέχεται ούδε
μίαν συνέπειαν επιφυλάξεων αίτινες θα προεκάλουν αυξήσιν τοΟ αναλογούντος 
μεριδίου συνεισφοράς της εις δαπανάς της 'Ενώσεως. 

Χ. Διά τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν της Λευκορωσίας, τήν 
Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν της Ουκρανίας και τή ν 'Ενωσιν τών 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών : 

Αϊ άντιπροσωπεϊαι τών ώς άνω χωρών, δηλώνουν, έν ονόματι τών αντιστοί
χων Κυβερνήσεων των" 

1. δτι ή ληφθείσα ύπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων της Διεθνούς 'Ενώ
σεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) άπόφασις αναγνωρίσεως τών δια
πιστευτηρίων τών αντιπροσώπων τοΟ TC11ANG  ΚΑΙ  CHEK διά συμμετοχήν 
είς τήν Διάσκεψίν και δι' υπογραφή ν τών Τελικών Πράξεων της, έν ονόματι της 
Κίνας, είναι παράνομος, διότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Κίνας είς τήν Διεθνή 
"Ενωσιν Τηλεπικοινωνιών, δπως και είς έτερους διεθνείς οργανισμούς, δέν 
δύνανται νά είναι παρά εκείνοι οΐτινες υποδεικνύονται ύπό της Κυβερνήσεως 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας" 

2. δτι αί άρχαί της Σαϊγκόν δέν εκπροσωπούν πράγματι τό Νότιον Βιετνάμ 
δέν δύνανται συνεπώς νά ομιλούν έξ ονόματος του είς την Διεθνή "Ενωσιν 
Τηλεπικοινωνιών. 

Κατά συνέπειαν, ή υπογραφή τών Τελικών Πράξεων της Διασκέψεως Πληρε
ξουσίων ύπό τών εκπροσώπων τών 'Αρχών αυτών, ή ή προσχώρησις είς τάς 
Πράξεις αύτάς έν ονόματι του Νοτίου Βιετνάμ στερείται οιασδήποτε νομιμό
τητος" 

3. δτι ύπογράφουσαι τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 
1965) ή Σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία της Λευκορωσίας, ή Σοσιαλι
στική Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας και ή "Ενωσις τών σοσιαλιστι
κών Σοβιετικών Δημοκρατιών δηλουσιν δτι αφήνουν άνοικτόν τό θέμα της 
αποδοχής του Κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών (GENEVE 1959). 

XI. Διά τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν της Λευκορωσίας, τήν 
Λαϊκήν Δημ. τής Βουλγαρίας, τήν Κούβαν, τήν Λαϊκήν Δημ. της Ουγγαρίας, 
τήν Λαϊκήν Δημ. της Μογγολίας, τήν Λαϊκήν Δημ. της Πολωνίας, τήν Σοσια
λιστικήν Δημ. της Ρουμανίας, τήν Σοσιαλιστικήν Σοβιετικήν Δημοκρατίαν της 
Ουκρανίας, τήν Σοσιαλιστικήν Αημ. της Τσεχοσλοβακίας καΐ τήν "Ενωσιν 
τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. 

ΑΙ άντιπροσωπεϊαι τών ώς άνω χωρών δηλώνουν, έν ονόματι τών αντιστοίχων 
Κυβερνήσεων των, δτι θεωρούν ώς απολύτως άδικαιολόγητον κάΙ ώς στερού
μενον πάσης νομικής αξίας, τόν ίσχυρισμόν τών εκπροσώπων της Ν. Κορέας νά 
ομιλούν είς τους κόλπους της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών έξ ονόματος 
ολοκλήρου της Κορέας διότι τό καθεστώς νευρόσπαστον της Ν. Κορέας δέν 
αντιπροσωπεύει καί δέν δύναται νά αντιπροσωπεύει τόν Κόρεατικόν λαόν. 

XII. Διά τήν "Ενωσιν τής Βιρμανίας υπογράφουσα τήν παροΟσοόν σύμβασίν, 
ή άντιίτροσωπείά της Ενώσεως τής Βιρμανίας δηλώνει δτι διαφυλάττει τό δι^ 
καίωμα διά τήν Κυβερνησίν της νά. λάβη δλα τά μέτρα ατινα θά κρΟνη αναγκαία 
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διά τήν διαφύλαξιν των συμφερόντων της έάν od διατυπουμεναι 6πό άλλων 
χωρών επιφυλάξεις θά προεκάλουν αβξησιν της μερίδος της είς τάς δαπανάς 
της 'Ενώσεως. 

XIII . Διά τήν Λαϊκήν Δημοκροττίαν της Βουλγαρίας, τήν Κοϋ&αν, τήν Α. 
Δημ. τής Ουγγαρίας, τήν Λαϊκή ν Δημ. της Μογγολίας, τήν Λαϊκή ν Δημ. της 
Πολωνίας, τήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Ρουμανίας καΐ τήν Σοσιαλι
στικήν Δημοκρατίαν της Τσεχοσλοβακίας. 

At άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών δηλώνουν δτι επιφυλάσσουν τό δικαίω
μα διά τάς Κυβερνήσεις των νά αποδεχθούν ή δχι τόν Κανονισμόν ραδιοεπικοι
νωνιών, είτε έν τω συνόλω του, είτε έν μέρει. 

XIV. Διά τήν Λαϊκήν Δημ. της Βουλγαρίας, τήν Κούδαν, τήν Λαϊκήν Δημ. 
της Ουγγαρίας, τήν Λαϊκήν Δημ. της Μογγολίας, τήν Λαϊκήν Δημ. της Πολωνίας, 
τήν Σοσιαλιστικήν Δημ. της Ρουμοτνίας καΐ τήν Σοσιαλιστικήν Δημ. της Τσεχο
σλοβακίας. 

ΑΙ άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών θεωρούν ώς παράνομον καΐ άνευ 
δικαιώματος τήν ύπογραφήν έπ* ονόματι της Κίνας ύπό τών εκπροσώπων 
του TCHANG  ΚΑΙ  CHEK της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MONTREUX 1965), διότι ol μόνοι νόμιμοι εκπρόσωποι της Κίνας έχοντες 
τό δικαίωμα τοΟ ύπογράφειν είς Διεθνείς Συμφωνίας έν ονόματι της Κίνας 
είναι ot υποδεικνυόμενοι εκπρόσωποι ύπό της Κεντρικής Κυβερνήσεως της Δημ. 
της Λαϊκής Κίνας. 

Συνάμα, αϊ άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών δηλώνουν δτι, δεδομένης 
της παρούσης καταστάσεως έπι τού εδάφους του Νοτίου Βιέτ  Νάμ καΐ «τών 
Συμφωνιών της Γενεύης, αί Κυβερνήσεις των δέν δύνανται νά θεωρήσουν τήν 
Κυβέρνησιν της Σαϊγκόν ώς εκπροσωπούσαν τά συμφέροντα του λαού του 
Ν. ΒιέτΝάμ». 
XV. Διά τήν Όμόσπονδον Δημ. του Καμερούν : 

Ή 'Αντιπροσωπεία της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας του Καμερούν είς τήν 
Διάσκεψιν Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MON
TREUX 1965) δηλώνει έν ονόματι της Κυβερνήσεως της δτι αύτη διατηρεί 
τό δικαίωμα νά λάβη δλα τά κατάλληλα μέτρα διά τήν προστασίαν τών συμ
φερόντων της έάν αί τιθέμεναι επιφυλάξεις υπό έτερων αντιπροσωπειών έν 
ονόματι τών Κυβερνήσεων των ή δ μή σεβασμός της Συμβάσεως θά προεκάλει 
δυσχερείας είς τήν καλήν λειτουργίαν της υπηρεσίας της τηλεπικοινωνιών. 

Έ ξ άλλου ή Κυβέρνησις της 'Ομοσπονδιακής Δημ. τοΰ Καμερούν δέν δέχεται 
ούδεμίαν συνέπειαν τών ύπό άλλων Κυβερνήσεων γενομένων επιφυλάξεων, 
έχουσα ώς συνέπειαν τήν αΰξησιν της αναλογούσης μερίδος συνεισφοράς της 
είς τάς δαπανάς της Ενώσεως. 
XVI. Διά τόν Καναδάν : 

Ή υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 
1965) ύπό του Καναδά υπόκειται είς τήν έπιφύλαξιν δτι ή χώρα αυτή δέν δέχε
ται νά δεσμευύη με τόν τηλεφωνικόν Κανονισμόν. 

Έν τούτοις δέχεται νά δεσμεύεται ύπό τών άλλων Διοικητικών Κανονισμών, 
έκτος τών περιπτώσεων καθ* άς ρηταΐ επιφυλάξεις διατυπουνται. 
XVII. Διά τήν Χιλήν : 

Ή Χιλιανή αντιπροσωπεία επισημαίνει δτι οσάκις γίνωνται είς τήν Διεθνή 
Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών, είς τά παραρτήματα αυτής, είς τους Κανονισμούο 
της, ή καΐ είς έγγραφα οίασδήποτε φύσεως, μνεΐαι ή άναφοραΐ «είς εδάφη τής 
ανταρκτικής» ώς έξηρτημένων έξ οίουδήποτε Κράτους, αϊ μνεΐαι αύταΙ fj άνα 
φοραι δέν εφαρμόζονται οΟτε δύνανται νά εφαρμοσθούν διά τόν χιλιανόν τομέα 
της ανταρκτικής, όστις αποτελεί τμήμα ένιαΐον του εθνικού εδάφους τής Χιλια
νής Δημοκρ. καί επί τοΟ οποίου ή Δημ. αδτη κέκτηται άπαραγροηττα δικαιώ
ματα. 
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XVIII. Διά τήνΚΙναν: 

Ή αντιπροσωπεία τής Κίνας είς τήν Διάσκεψιν τών Πληρεξουσίων της Διε
θνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) παρομοίως 
ό ς είς ATLANTIC CITY, εΙς BUENOS AIRES καΐ είς Γενεύην, εΐναι ή 
μόνη νόμιμος άντιπροσώπεύσις της Κίνας είς τήν Διάσκεψιν ταύτην καΐ άνε
γνωρίσθη ώς τοιαύτη ύπό της αναφερθείσης Διασκέψεως. 

"Ολαι αϊ δηλώσεις ή επιφυλάξεις αΐτινες έγένοντο ύπό Μελών της Ενώσεως 
έπ* ευκαιρία της παρούσης Συμβάσεως ή είναι συνημμένοι είς αυτήν και αί 
όποΐαι είναι ασυμβίβαστοι μέ τήν θέσιν της Δημοκρατίας της Κίνας τήν έκτε
θεΐσαν ανωτέρω, είναι παράνομοι καΐ συνεπώς ανύπαρκτοι καί μή γενόμενοι. 

'Υπογράφουσα τήν παρουσαν Σύμβασιν, ή Δημοκρατία της Κίνας δέν δέχεται 
δναντι αυτών τών Μελών της 'Ενώσεως ούδεμίαν ύποχρέωσιν άπορρέουσαν άπό 
τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) ούτε άπό ουδέν 
πρωτόκολλον άναφερόμενον είς αυτήν. 
XIX. Διά τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου. 

Ή αντιπροσωπεία της Κύπρου δηλώνει δτι ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας 
της Κύπρου δέν δύναται νά δεχθη ούδεμίαν οίκονομικήν παρέμπτωσιν ήτις ενδε
χομένως θά ήδύνατο νά πρόκυψη άπό τάς επιφυλάξεις τάς γενομένας έκ μέρους 
έτερων Κυβερνήσεων μετεχουσών είς τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων (MON
TREUX 1965). 
XX. Διά τήν Δημοκρατίαν της Κολομβίας καί τήν Ίσπανίαν : 

Αί αντιπροσωπεία ι της Δημοκρατίας της Κολομβίας και της 'Ισπανίας δη
λώνουν έν ονόματι τών αντιστοίχων Κυβερνήσεων των, δτι. δέν αποδέχονται 
ούδεμίαν συνέπειαν έξ επιφυλάξεων αΐτινες θά ήδύναντο νά έχουν ώς αποτέ
λεσμα αϋξησιν της αναλογούσης μερίδος συνεισφοράς των είς τάς δαπανάς 
της 'Ενώσεως. 
XXI. Διά τήν Δημοκρατίαν της Κορέας : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κορέας δηλώνει δτι, ώς καί τά καθ' 
δλας τάς Διασκέψεις τάς γενομένας άφ' δτου ή Κορέα προσεχώρησε είς τήν 
"Ενωσιν εΤναι ή μόνη νόμιμος αντιπροσωπεία δι' δλην τήν Κορέαν καί δτι άνε
γνωρίσθη ώς τοιαύτη ύπό της Διασκέψεως. "Ολαι αί δηλώσεις ή επιφυλάξεις 
at γενόμεναι ύπό Μελών της Ενώσεως έπ* ευκαιρία της παρούσης Συμβά
σεως, ή είναι συνημμέναι τη παρούση Συμβάσει, και αί όποΐαι είναι ασυμβί
βαστοι μέ τήν θέσιν της Δημ. της Κορέας τήν έκτεθεΐσαν ανωτέρω εΐναι παρά
νομοι καί κατά συνέπειαν ανύπαρκτοι καί μή γενόμεναι. 

XXII. Διά τήν Κόστα Ρίκα : 
Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα δηλώνει δτι επιφυλάσσει 

διά τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά άποδεχθη ή νά άπορρίψη τάς συνε
πείας τών ύφ* .άλλων Κυβερνήσεων γενομένων επιφυλάξεων, αΐτινες θά ήδύ
γαντο νά συνεπάγονται αΟξησιν της μερίδος συνεισφοράς της είς τάς δαπανάς 
$ης Ενώσεως, ή* αΤτινες θά ήδύναντο νά ζημιώσουν τάς υπηρεσίας της τηλε
πικοινωνιών. 
XXIII. Διά τήν Δημοκρατίαν της Άκτης του Ελεφαντοστού : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Άκτης τοΟ Ελεφαντοστού δηλώνει 
δτι επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά δέχεται ή νά άρνηται 
τάς συνεπείας τών γενομένων επιφυλάξεων ύπό άλλων Κυβερνήσεων καί αί 
όποΐαι θά ήτο δυνατόν νά συνεπάγωνται αΟξησιν της μερίδος συνεισφοράς της 
εις τάς δαπανάς της Ενώσεως. 
XXIV. Διά την Κούβαν : 

Υπογράφουσα τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) 
έν ονόματι της Δημοκρατίας της Κούβας, ή αντιπροσωπεία τής Κούβας, δια
τυπώνει ρητήν έπιφύλαξιν επί τοΟ θέματος τί)ς αποδοχής του Τηλεγραφικού 
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Κανονισμού, του τηλεφωνικού Κανονισμού και του προσθέτου Κανονισμού + 
ραδιοεπικοινωνιών των παρατιθεμένων είς τους αριθμούς 203 και επόμενους 
(άρθρον 15) της έν λόγω Συμβάσεως. 

XXV. Δια την Κούβαν, την Λαΐκήν Δ. της Ουγγαρίας, τήν Λαΐκήν Δημ. της 
Μογγολίας καΐ τήν Λαΐκήν Δ. της Πολωνίας. » 

ΑΙ άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών επιφυλάσσουν είς τάς Κυβερνήσεις 
των το δικαίωμα νά λαμβάνουν δλα τά μέτρα τά όποΐα ήθελον κρίνει αναγκαία 
διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων των έάν διατυπωθεΐσαι επιφυλάξεις παρ' 
άλλων χωρών θά συνεπήγοντο αϋξησιν της μερίδος συνεισφοράς τω ν είς τάς 
δαπανάς της 'Ενώσεως, ή έάν μέλη τινά της Ενώσεως δέν καταβάλλουν τήν 
μερίδα των διά τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

XXVI. Διά τήν Δημοκρατίαν της Δαχομέης : 
Ή αντιπροσωπεία της' Δημ. της Δαχομέης επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν 

της τό δικαίωμα : 
1. Νά μή άποδεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον δυνάμενον νά έπισύρη αϋξη

σιν της μερίδος της συνεισφοράς είς τήν "Ενωσιν. 
2. Νά λάδη δλα τά μέτρα τά όποΐα θά έκρινε αναγκαία διά τήν προστασίαν 

τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών είς περίπτωσιν καθ' ήν Μέλη ή συνεργα
ζόμενα Μέλη δέν θά έτήρουν τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπι
κοινωνιών (MONTREUX 1965). . 

XXVI Ι. Διά τήν Δανίαν, τήν Φινλανδίαν, τήν Ίσλανδίαν, τήν Νορβηγίαν και 
τήν Σουηδίαν : 

Αϊ άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών δηλώνουν, έν ονόματι τών αντιστοίχων 
Κυβερνήσεων των, δτι δέν αποδέχονται ούδεμίαν συνέπειαν τών επιφυλάξεων 
αΐτινες θά προεκάλουν αϋξησιν της μερίδος συνεισφοράς των είς τάς δαπανάς 
της Ενώσεως. 

XXVIN. Διά τάς Ήνωμένας Πολιτείας της Αμερικής: 
Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι της 'Αμερικής δηλώνουν ρητώς δτι διά της υπογρα

φής της παρούσης Συμβάσεως έπ' όνόματί των αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι της 'Αμε
ρικής δέν αποδέχονται ούδεμίαν ύποχρέωσιν άναφορικώς μέ τόν τηλεφωνικόν 
Κανονισμόν ή τόν Πρόσθετον Κανονισμόν ραδιοεπικοινωνιών τών αναφερομένων 
έν άρθρω 15 της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTR EUX 1965). 

XXIX. Διά τήν Αίθιοπίαν : 
Ή αντιπροσωπεία της Αίθιοπίας επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό 

δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία διά νά 
προστατεύση τά συμφέροντα της έν περιπτώσει καθ* ήν Μέλη τινά ή συνερ
γαζόμενα Μέλη θά παρέλιπον καθ' οίονδήποτε τρόπον, νά συμμορφωθούν προς 
τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 
1965) ή έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι έκ μέρους έτερων χωρών ήθελόν δυσχε
ράνει τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών. 

XXX. Διά τήν Ελλάδα : 
Ή Ελληνική αντιπροσωπεία δηλώνει έν ονόματι της Κυβερνήσεως της δτι 

δέν αποδέχεται ούδεμίαν συνέπειαν έξ επιφυλάξεων γενομένων παρ' έτερων * 
Κυβερνήσεων, αΐτινες θά συνεπήγοντο αΰξησιν της μερίδος συνεισφοράς της 
είς τάς δαπανάς της Ενώσεως. 'Επιφυλάσσει επίσης τό δικαίωμα είς τήν 
Κυβέρνησίν της νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποΐα θά έκρινε αναγκαία προς 
προστασίαν τών συμφερόντων της καθ* ή ν περίπτωσιν Μέλη τινά ή Συνεργα
ζόμενα Μέλη δέν θά κατέβαλλον τήν μερίδα των διά τάς δαπανάς της 'Ενώ
σεως ή θά παρέλιπον κατ* άλλον τινά τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς δια
τάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965), τών 
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^ παραρτημάτων της, ή τών συνημμένων αύτη πρωτοκόλλων, ή ακόμη έάν επι
φυλάξεις διατυπόύμεναι ύπό έτερων χωρών θά έδυσχέραινον τήν καλή ν λει
τουργίαν τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών. 

XXXI. Διά τήν ΔημοκρατΙαν της Γουϊνέας και τήν Δημοκρατίαν του Μαλί : 
* Αϊ άντιπροσωπεΐαι τών ώς άνω χωρών επιφυλάσσουν τό δικαίωμα δια τάς 

αντιστοίχους κυβερνήσεις των νά λαμβάνουν δλα τά μέτρα άτινα βά έκρινον 
αναγκαία διά νά διασφαλίσουν τήν προστασίαν τών συμφερόντων των, έάν 
Μέλη τινά ή Συνεργαζόμενα Μέλη δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) 
ή έάν αί επιφυλάξεις τών χωρών αυτών δύνανται νά βλάψουν τάς ύπηρσίας 
τών τηλεπικοινωνιών των. 

XXXII. Διά τήν Δημοκρατίαν της Ινδίας : 
1. Υπογράφουσα τάς όριστικάς Πράξεις της Διασκέψεως Πληρεξουσίων της 

Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) ή Δημοκρατία της 
Ινδίας δέν αποδέχεται ούδεμίαν συνέπειαν οίκονομικήν έ.κ. τών επιφυλάξεων, 
αί όποΐαι έγιναν έπι τοΰ θέματος τών οικονομικών της Ενώσεως ύπό οιασδή
ποτε αντιπροσωπείας λαβούσης μέρος εις τήν έν λόγω Διάσκεψιν. 

2. Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ινδίας δηλώνει δτι ή υπογραφή 
της Συμβάσεως ύπό της έν λόγω αντιπροσωπείας υπόκειται επίσης είς τή\ 
έπιφύλαξιν δτι ή Δημοκρατία της 'Ινδίας θά δύναται ή δχι νά ευρέθη είς θέσιν 
νά δέχεται μερικάς διατάξεις του τηλεγραφικού κανονισμού και του τηλεφω 
νικοΰ κανονισμού (GENEVE 1958) τών αναφερομένων έν άρθρω 15 της Συμ
βάσεως. 

3. Έπι πλέον ή αντιπροσωπεία της Δημ. της. 'Ινδίας επιφυλάσσει είς τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη ενδεχομένως τά ενδεικνυόμενα μέτρα 
διά τήν διασφαλισιν της καλής λειτουργίας της Ενώσεως και τών Μονίμων 
οργανισμών της, ώς και τήν έφαρμογήν τών παρατιθεμένων έν άρθρω 15 της 

* Συμβάσεως Κανονισμών, έάν μία οιαδήποτε χώρα κάμνη επιφυλάξεις και ή 
δέν δέχεται τάς διατάξεις της Συμβάσεως και τών προαναφερθέντων Κανο
νισμών. 

XXXIII. Διά τήν Δημοκρατίαν της 'Ινδονησίας : 
1. Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της 'Ινδονησίας δηλώνει δτι ή υπο

γραφή, ύπό της έν λόγω αντιπροσωπείας, της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοι
νωνιών (MONTREUX 1965) και ή ενδεχομένη μεταγενέστερα έπικύρωσις της 
Συμβάσεως ταύτης ύπό της Κυβερνήσεως της δέν πρέπει νά έρμηνευθη ώς 
άναγνώρισις ύπό της Δημοκρατίας της 'Ινδονησίας της «'Ομόσπονδου Μαλαι
σίας», της «Κίνας» και άλλων χωρών μή ανεγνωρισμένων ύπό της Δημοκρατίας 
της 'Ινδονησίας. 

2. Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της 'Ινδονησίας επιφυλάσσει διά τήν 
Κυβέρνησίν της' τό δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα, τά όποια θά έκρινε 
αναγκαία διά νά διαφύλαξη τά συμφέροντα της έάν Μέλη ή Συνεργαζόμενα 
Μέλη δέν τηρούν καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς· διατάξεις της Διεθνούς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) ή έάν επιφυλάξεις διατυπόύμεναι 
ύπό άλλων χωρών δυσχεραίνουν τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της 
τηλεπικοινωνιών. 

XXXIV. Διά τό Ι ρ ά ν : 
Ή αντιπροσωπεία του 'Ιράν επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα 

νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποια θά έκρινε αναγκαία διά νά διαφύλαξη τά 
συμφέροντα της έάν Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη δέν τηρούν, καθ' οίονδήποτε 
τρόπον, τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MON
TREUX 1965) ή έάν αϊ επιφυλάξεις τών χωρών αυτών δύνανται νά βλάψουν 
ν&ς υπηρεσίας ttjli* τηλεπικοινωνιών. 
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XXXV. Διά τό Κράτος του Ισραήλ : 
Αϊ γενόμεναι επιφυλάξεις ύπό των Κυβερνήσεων της 'Αλγερίας ('Αλγερινής 

Δημοκρατίας, 'Αλγερίας, Λαϊκής καΐ Δημοκρατικής) τοΟ Βασιλείου τής Σαου
δικής 'Αραβίας, τής Δημοκρατίας, του Ιράκ , του Χασεμιτικου Βασιλείου τής 
Ιορδανίας, του Κράτους τοΟ Κουβέιτ, του Λιβάνου, τοΟ Βασιλείου τοΟ Mocpo
κου, τής 'Αραβικής Δημοκρατίας τής Συρίας, τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημο
κρατίας, τής Δημοκρ. του Σουδάν καΐ τής Τυνησίας ευρίσκονται είς φανεράν 
αντίθεσιν μέ τάς αρχάς και τά αντικείμενα τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοι
νωνιών καΐ συνεπώς στερούνται οίασδήποτε νομικής αξίας. Ή Κυβέρνησις τοΟ 
Ισραήλ καθίστα γνωστόν επισήμως δτι απορρίπτει τάς επιφυλάξεις 
ταύτας τελείως και απλώς καΐ θεωρεί δτι δέν. δύνανται νά έχουν ρύδεμίαν 
άξίαν δσον άφορα τά δικαιώματα και τάς υποχρεώσεις τών Κρατών Μελών 
τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 

Καθ' οιονδήποτε τρόπον ή Κυβέρνησις του Ισραήλ θά κάμη χρήσιν τών δι
καιωμάτων άτινα τής ανήκουν διά νά διαφύλαξη τά συμφέροντα της έν περι
πτώσει καθ* ήν at Κυβερνήσεις τής Αλγερίας ("Αλγερινής Δημοκρατίας Λαϊκής 
καΐ Δημοκρατικής), του Βασιλείου τής Σαουδικής 'Αραβίας, τής Δημοκρατίας 
του 'Ιράκ, του Χασεμιτικου Βασιλείου τής 'Ιορδανίας, του Κράτους του Κου
βέιτ, του Λιβάνου, του Βασιλείου του Μαρόκου, τής 'Αραβικής Δημοκρατίας 
τής Συρίας, τής 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας, τής Δημοκρατίας του 
Σουδάν και τής Τυνησίας, ήθελον καθ* οιονδήποτε τρόπον παραβιάσει εν οιον
δήποτε άρθρον τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών. 

XXXVI. Διά τήν Ίταλίαν : 
Ή αντιπροσωπεία τής Ιταλίας επιφυλάσσει διά την Κυβέρνησίν της τό δι

καίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα, τά όποια θά έκρινε αναγκαία, διά τήν προ
στασίαν τών συμφερόντων της, έν περιπτώσει καθ' ην Μέλη τινά ή Σ υνεργα
ζόμενα Μέλη τής Ενώσεως, δέν ήθελον καταβάλει τήν μερίδα των συμμετοχής 
είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως, ή θά παρέλιπον καθ* οιονδήποτε άλλον τρόπον 
νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοι
νωνιών (MONTREUX 1965), τών παραρτημάτων της ή τών προσηρτημένων 
είς ταύτην πρωτοκόλλων, ή ακόμη έάν επιφυλάξεις διατυπωθεΐσαι παρ* άλλων 
χωρών θά παρέβλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών ίδιων της υπηρεσιών Τηλε
πικοινωνιών. 

XXXVII. Διά τήν Ίαμαϊκήν : 
Ή αντιπροσωπεία τής Ίαμάΐκής επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό δι

καίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα, τά όποια θά έ'κρινε αναγκαία διά νά προ
στατεύση τά συμφέροντα της είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν Μέλη τινά 
ή Συνεργαζόμενα Μέλη δέν θά κατέβαλλον τήν μερίδα συνεισφοράς των είς 
τάς δαπανάς τής Ενώσεως, ή θά παρέλιπον κατ' άλλον τινά τρόπον νά συμ
μορφωθούν προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MONTREUX 1965), τών παραρτημάτων της ή τών συνημμένων είς ταύτην 
πρωτοκόλλων ή ακόμη έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι ύπό άλλων χωρών θά 
παρέβλοτπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών τής 
Ίαμαϊκής. 

XXXVIII. Διά τήν Κένυαν: 
Ή αντιπροσωπεία τής Κένυας επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό δι

καίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποΐα θά έκρινε αναγκαία διά νά προ
στατεύση τά συμφέροντα της, έάν Μέλη τινά ή Συνεργαζόμενα Μέλη δέν τη
ρούν, κο(θ' οίονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπι
κοινωνιών (MONTREUX 1965) ή τών παραρτημάτων καΐ κανονισμών ol όποιοι 
εΐναι προσηρτημένοι είς ταύτην ή έάν at διατυπούμεναι ύπό άλλων χωρών επι
φυλάξεις θά παρέβλοτπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της τηλεπι
κοινωνιών. 
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XXXIX. Διά τήν Δημοκρατίαν της Λιβερίας. 
"Η αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Λιβερίας, επιφυλάσσει διά τήν Κυ

βέρνησίν της το δικαίωμα να λαμβάνη δλα τά μέτρα τα όποια θά έκρινε αναγ
καία διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της έάν Μέλη f) Συνεργαζόμενα 
Μέλη δέν τηρούν, καθ* οίονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών (MONTRKUX 1965) ή έάν αί επιφυλάξεις αυτών των 
χωρών δύνανται νά παραβλάψουν τάς υπηρεσίας της τηλεπικοινωνιών. 

XL· Διά τήν Μαλαισίαν : 
Ή αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεως της Μαλαισίας επιφυλάσσει διά τήν Κυ

βέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποια θά t κρίνε 
αναγκαία διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της εις τήν περίπτωσιν κα.ά τήν, 
όποίοα/ Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη της Ενώσεως θά παρέλιπον, καθ' οιον
δήποτε τρόπον, νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις της Διεθνοΰς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών, (Μοντραί, 1965). 
XLI. Διά τήν Ίσλαμικήν Δημοκρατίαν της Μαυριτανίας : 

Ή αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτα\ίας, υπογρά
φουσα τήν παρουσαν Συμβασιν επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίω
μα νά λαμβάνη δλα τά αναγκαία μέτρα διά νά προστατεύση τά συμφέροντα 
τών τηλεπικοινωνιών της έάν Μέλη τινά ή Συνεργαζόμενα Μέλη δέν τηροΰν 
τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως και νά μή δέχεται ουδεμία ν επιφύλαξα· 
γινομένην Οπό άλλων Κυβερνήσεων, δι' ής θά ήδύνατο νά αύξηθη τό ποσόν 
της μερίδος της συμμετοχής είς τάς δαπανάς της 'Ενώσεως. 

XL11. Διά τό Νεπάλ : 
Ή αντιπροσωπεία του Βασιλείου του Μεπάλ επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν 

της τό δικαίωμα νά λάβη δλα τά μέτρα τά όποια θά έκρινε αναγκαία διά τήν 
προστασίαν τών συμφερόντων της καθ' ήν περίπτωσιν επιφυλάξεις διατυπού , 
μεναι ΰπό άλλων χωρών θά παρέβλαπτον τήν καλή ν λειτουργίαν τών ύπηρε' 
σιών της τηλεπικοινωνιών. 

XLI1I. Διά τήν Όμόσπονδον Δημοκρατίαν της Νιγηρίας : 
Υπογράφουσα τήν παρουσαν Συμβασιν, ή αντιπροσωπεία της 'Ομόσπονδου 

Δημοκρατίας της Νιγηρίας δηλώνει δτι ή Κυβέρνησίς της επιφυλάσσει είς έαυ' 
τήν τό δικαίωμα νά λαμβανη δλα τά μέτρα τά όποια θά έ'κρινεν αναγκαία διά. 
νά προφύλαξη τά συμφέροντα της έν περιπτώσει καθ' ήν Μέλη τινά ή Συνερ
γαζόμενα Μέλη της Ενώσεως δέν θά κατέβαλλον τό μερίδιόν των είς τάς 
δαπανάς της Ενώσεως ή θά παρέλιπον κατ' άλλον τινά τρόπον νά συμμορ
φωθούν προς τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΜΟΝ
TREUX 1965), τών παραρτημάτων της ή τών συνημμένων είς ταύτην πρωτο
κόλλων, ή ακόμη έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι ύπό άλλων χωρών ήθελον 
παραβλάψει τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της 'Ομό
σπονδου Δημοκρατίας της Νιγηρίας. 

XLIV. Διά τήν Ουγκάντα : 
"Η αντιπροσωπεία της Ουγκάντα επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό 

δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποια θά έ'κρινεν αναγκαία διά νά 
προφύλαξη τά συμφέροντα της έάν Μέλη ή Συνεργαζόμενα Μέλη δέν τηρούν 
καθ* οίονδήποτε τρόπον τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω
νιών (MONTREUX 1965) ή τών παραρτημάτων και Κανονισμών τών συνημ
μένων είς ταύτην ή έάν αί διατυπούμεναι επιφυλάξεις έκ μέρους έτερων χωρών 
θά παρέβλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της Τηλεπικοινωνιών. 
XLV. Διά τό Πακιστάν : 

Ή Κυβέρνησις του Πακιστάν δηλώνει δτι κατά τήν ύπογραφήν έπ* ονόματι 
της τής Συμβάσεως επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα νά προσχώρηση είς 
δλας ή τινας τών διατάξεων του τηλεφωνικού ΚανονισμοΟ* καΐ 
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*H "Κϋβέρνησις τοΟ Πακιστάν δηλώνει επί πλέον ©τι £si$j$^asnEi είς fe^gax^v , 
τό δικαίωμα νά δέχεται ή δχι τάς συνεπείας τάς άπσίας Φα ήτο δυνατόν νά 
προκαλέση ή μή προσχώρησις άλλης χώρας Μέλους της 'Ενώσεως είς τάς 
διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ή των προσηρτημένων είς ταύτη ν κανο
νισμών. 
XLVI. Διά τόν Παναμαν : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Παναμά είς τήν Διάσκεψιν Πληρε
ξουσίων της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) δηλώ
νει δτι ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας τοΟ Παναμά δέν δέχεται ούδεμίαν οίκο
νομικήν παρέμπτωσιν ή οποία θά ήτο ένδεχόμενον νά πρόκυψη έκ τών διατυ
πουμένων επιφυλάξεων ύπό άλλων μετεχουσών είς τήν παρουσαν Διάσκεψιν 
Κυβερνήσεων, έπι οίουδήποτε ζητήματος σχετικού μέ τά ρίκόνομικά της 
Ενώσεως. 

XLVII. Διά τό ΠεροΟ : 
Ή Δημοκρατία του ΠεροΟ επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα: 

(1) Νά λαμβάνη τά μέτρα άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία διά νά προστα
τεύση τά συμφέροντα της είς τήν περίπτωσιν καθ' ήν Μέλη τινά ή 
Συνεργαζόμενα Μέλη θά παρέλιπον καθ' οίονδήποτε τρόπον νά συμ
μορφωθούν προς τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοι
νωνιών (MONTREUX 1965) των συνημμένων παραρτημάτων ή πρω
τοκόλλων, ή ακόμη έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι ύπό των Μελών 
της ή Συνεργαζομένων Μελών θά προεκάλουν αΰξησιν της αναλογού
σης μερίδος συνεισφοράς της είς τάς δαπανάς της Ενώσεως ή θά 
παρέδλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν των υπηρεσιών της τηλεπικοι Α 
νωνιών. 

(2) Νά άποδεχθη ή νά μή άποδεχθή, έν δλω ή έν μέρει, τάς Διατάξεις 
τών Διοικητικών Κανονισμών των αναφερομένων έν άρθρω 15 της 
Συμβάσεως. 

XLVI11. Διά τήν Δημοκρατίαν τών Φιλιππίνων : 
Δεδομένου δτι αί γενόμεναι έκ μέρους χωρών τίνων επιφυλάξεις είναι φύσεως 

δυναμένης νά παραβλάψη τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών τηλεπικοι
νωνιών της Δημοκρατίας τών Φιλιππίνων επιφυλάσσει· ρητώς είς έαυτήν τό δι
καίωμα υπογράφουσα τήν παρουσαν Σύμβασιν έν ονόματι της Κυβερνήσεως 
της, νά δέχεται ή νά άρνηται έν δλω ή έν μέρει τάς διατάξεις τών τηλεγρα
φικών, τηλεφωνικών κανονισμών και του προσθέτου Κανονισμού ραδιοεπικοι
νωνιών οΐτινες αναφέρονται εις τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MON
TREUX 1965) καΐ οΐτινες τήν συμπληρώνουν. 

XLIX. Διά τήν Πορτογαλίαν : 
Ή Πορτογαλική αντιπροσωπεία παρά τη Διασκέψει Πληρεξουσίων της U.I.T. 

(MONTREUX 1965) θεωρουσαι : 
(α) δτι ή άπόφασις ύπ' αριθμ. 46 ήτις υίοθετήθη ύπό της Διασκέψεως έχει 

σχέσιν μέ ζητήματα αποκλειστικώς πολιτικού χαρακτηρος καΐ ευρισκόμενα 
τελείως έκτος του πλαισίου της Ενώσεως" ΚαΙ 

(β) δτι ή άπόφασις αΰτη υίοθετήθη χωρίς νά άποφανθη ή Διάσκεψις σύμ
φωνα μέ τάς διατάξεις του αριθμού 611 του προσηρτημένου είς τήν Σύμβασιν 4 
της Γενεύης (1959) Γενικού Κανονισμού έπι του ζητήματος της αρμοδιότητος 
τό όποιον γραπτώς ετέθη ύπό της Πορτογαλικής αντιπροσωπείας (Πρακτικόν 
της Έβδομης Γεν. Συνελεύσεως της 21ης Σεπτεμβρίου 1965, εγγράφον ύπ' 
αριθμ. 158) : 
Δηλώνει 
■Έν ονόματι της Κυβερνήσεως της δτι υπογράφουσα τήν Σύμβασιν θεωρεί τήν 

ύπ* αριθμ. 46 απόφασιν ως παράνομον καΐ κατά συνέπειαν άνύπαρκτον. 
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L. Διά τό Ήνώμένον Βασίλειον της Μ. Βρεττανίας και της Βορείου ' 1 ρλανδίας. 
Φ —Ή αντιπροσωπεία τοΟ Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καΐ 

της Βορείου Ιρλανδίας δηλώνει δτι δέν αποδέχεται τήν ύπό της Αργεντινής 
αντιπροσωπείας γενομένην δήλωσιν διότι ή δήλωσις αυτή αμφισβητεί τήν κυ
ριαρχίαν της Κυβερνήσεως της Αυτής Μεγαλειότητας έπι των νήσων 
F A L K L A N D καί τάς εξαρτήσεις των, ως επίσης καΐ έπι του ανταρκτικού 

* ΒρεττανικοΟ εδάφους καί επιθυμεί ρητώς να επιφύλαξη τά δικαιώματα διά τήν 
Κυδέρνησιν της Αυτής Μεγαλειότητος έπι του ζητήματος τούτου. Αϊ νήσοι 
F A L K L A N . D καί αϊ εξαρτήσεις των καθώς καί τό Βρεττανικόν έδαφος της 
ανταρκτικής είναι καί συνεχίζουν να είναι τμήμα ένιαΐον των εδαφών τών 
οποίων τό σύνολον συγκροτεί τό Μέλος της 'Ενώσεως τό γνωστόν ύπό τήν 
όνομασίαν «υπερπόντια εδάφη τών οποίων αϊ διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται 
ύπό τής Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί 
της Βορείου Ιρλανδίας», έν ονόματι του όποιου τό Ήνώμένον Βασίλειον τής 
Μ. Βρεττανίας καί τής Βορείου Ιρλανδ ίας προσεχώρησεν είς τήν Διεθνή Σύμ
βασιν Τηλεπικοινωνιών τής Γενεύης (1959) τήν 9ην Δεκεμβρίου 1961 καί τό 
όποιον ορίζεται κατά τόν αυτόν τρόπον εις τό παράρτημα 1 τής Διεθνούς Συμ
βάσεως Τηλεπικοινωνιών ( M O N T R E l ' K 1965). 

—Ή αντιπροσωπεία τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου δεν δύναται έξ άλλου νά άπο
δεχθή τήν έκφρασθεΐσαν ύπό τής 'Αργεντινής αντιπροσωπείας γνώμην συμφώ
νως προς τήν οποίαν δέον νά προστεθή ό δρος «MELOUINFS» εις τήν ένδειξιν 
τών νήσων F A L K L A N D καί τάς εξαρτήσεις των. 

Ή άπόφασις νά άκολουθήται ή τελευταία αύτη ένδειξις με τόν δρον 
«MFLOUINES» άφορα μόνον τά έγγραφα τής ειδικής επιτροπής τών Ηνω
μένων Εθνών ήτις είναι επιφορτισμένη μέ τήν μελέτην τής εφαρμογής τής δη
λώσεως τής σχετικής μέ τήν παραχώρησιν τής ανεξαρτησίας είς τάς χώρας 

*" αποικίας καί είς τους λαούς των καί δέν υίοθετήθη ύπό τών Ηνωμένων Εθνών 
δι' δλα αυτών τά έγγραφα. 

Ή άπόφασις λοιπόν αυτή συνεπώς ουδόλως άφορα τήν Διεθνή Σύμβασίν 
Τηλεπικοινωνιών ( M O N T R E U X 1965) ούτε τά παραρτήματα αυτής ή άλλα 

* έγγραφα εκδιδόμενα ύπό τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 
Είς δ,τι άφορα τήν δήλωσιν τής Αργεντινής αντιπροσωπείας διά τό θέμα 

τής κυριαρχίας έπι τοΟ ΒρεττανικοΟ εδάφους τής 'Ανταρκτικής, ή αντιπροσω
πεία του 'Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί νά έπισύρη τήν προσοχήν τής 'Αργεν
τινής Κυβερνήσεως έπι του άρθρου IV τής Συμφωνίας τής 'Ανταρκτικής, είς 
τήν οποίαν ή 'Αργεντινή Κυβέρνησις καί ή Κυβέρνησις του 'Ηνωμένου Βασι
λείου είναι μέρη καί ή μία καί ή άλλη. 

L L Διά τήν Δημοκρατίαν τής Ρουάντας : 
Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Ρουάντας επιφυλάσσει είς τήν Κυ

βέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα, τά όποια θά έκρινεν 
αναγκαία διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της έάν Μέλη τινά ή Συνερ
γαζόμενα Μέλη δέν τηροΰν, καθ' οίονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών ( M O N T R E U X 1965) ή τών συνημμένων εις 
αυτήν παραρτημάτων καί κανονισμών, ή έάν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις έκ 
μέρους έτερων χωρών θά παρέβλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών 
της τηλεπικοινωνιών. 

Ι . Ι Ι . Διά τήν Δημοκρατίαν τής Σενεγάλης : 
^ Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Σενεγάλης δηλώνα έν ονόματι τής 

Κυβερνήσεως της δτι δέν αποδέχεται ούδεμίαν συνέπειαν τών γενομένων έκ 
μέρους έτερων Κυβερνήσεων επιφυλάξεων έχουσαν ώς αποτέλεσμα αϋξησιν τής 
αναλογούσης μερίδος συνεισφοράς της εις τάς δαπανάς της 'Ενώσεως. 

Έ ξ άλλου ή δημοκρατία της Σενεγάλης επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα 
νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποια θά έκρινε χρήσιμα διά την προστασίαν 
τών συμφερόντων της, έάν at επιφυλάξεις έκ μέρους έτερων χωρών ή ό μή 
σεβασμός της Συμβάσεως θά ήδύναντο νά παραβλάψουν τήν καλήν λειτουρ
ylav τής υπηρεσίας της τηλεπικοινωνιών. 
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LM Ι. Διά τήν Σιέρρα Λεόνε : 
Ή άντιπροσοί>πέΙα τής Σιέρρα Λεόνε δηλώνει δτι επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρ

νησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα, τά όποια θα 6κρινεν αναγ
καία διά τήν προστάσίαν τών συμφερόντων της έν περιπτώσει καθ* ήν Μέλη ή 
Συνεργαζόμενα Μέλη τής Ενώσεως δέν θά έτήρουν καθ' οίονδήποτε τρόπον τάς 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1%5) ή 
έάν αί διατυπούμεναι επιφυλάξεις έκ μέρους έτερων χωρών Μελών θά παρέ
βλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών. 

L1V. Διά τήν Σιγκαπούρην : 
'Υπογράφουσα τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MONTKICUX 1965), 

ή αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεως της Σιγκαπούρης επιφυλάσσει διά τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα, τά όποια Οά.δκρινει 
αναγκαία διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της έάν χώραι δέν τηροΟν καθ' 
οίονδήποτε τρόπον τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως ή έάν αϊ επιφυ
λάξεις τών χωρών αυτών δύνανται νά παραβλάψουν τάς υπηρεσίας της τηλεπι
κοινωνιών ή νά έ*χουν ώς συνέπειαν αΰξησιν της μερίδος συνεισφοράς της ρ.Ις rac 
δαπανάς της Ενώσεως. 

LV. Διά τήν Δημοκρατίαν της Σομαλίας : 
Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Σομαλίας επιφυλάσσει διά τήν Κυ

βέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη τά μέτρα τά οποία θά Ικρινεν αναγκαία 
δια νά προστατεύση τά συμφέροντα της είς περίπτωσιν καθ' ή ν Μέλη τινά ή 
Συνεργαζόμενα Μέλη θά παρέλιπον καθ* οίονδήποτε τρόπον νά συμμορφωθούν 
προς τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών tMONTRKUX 
1965), τών παραρτημάτων ή τών Κανονισμών τά όποια είναι συνημμένα είς 
ταύτην ή ακόμη έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι έκ μέρους έτερων χωρών θά 
παρέβλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών. 

LVI. Διά τήν Δημοκρατίαν του Σουδάν : 
Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Σουδάν επιφυλάσσει διά τήν Κυ

βέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποια θά έκρινεν 
αναγκαία διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της έν περιπτώσει, καθ* ην μία 
χώρα δέν θά έτήρει καθ* οίονδήποτε τρόπον τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμ
βάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) ή έάν αί διατυπούμεναι Οπό 
οίασδήποτε χώρας επιφυλάξεις θά παρέβλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών 
υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών ή θά έπέφερον αΰξησιν της μερίδος συνεισφοράς 
της είς τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

LVII. Διά τήν Έλβετικήν Όμοσπονδίαν : 
'Επειδή ό σεβασμός του δικαίου αποτελεί σταθεράν αρχήν της ύπό της Ελβε

τικής 'Ομοσπονδίας ακολουθούμενης πολιτικής, ή αντιπροσωπεία της δηλοΐ δτι 
δέν δύναται νά άποδεχθη τάς ύπ' αριθμούς 44, 45 καΐ 46 αποφάσεις, αί όποΐαι 
της φαίνονται αντίθετοι προς τά άρθρα 2 καΐ 4 της Συμβάσεως. 

Διά της τοιαύτης θέσεως, ή αντιπροσωπεία δέν αποφαίνεται έπι της ουσίας 
τών έν λόγω αποφάσεων, άλλα νομίζει δτι αί διαφοραΐ πολιτικής φύσεως θά 
£δει, κατ* αρχήν, νά μένουν αυστηρώς μακράν τών τεχνικών Ιδρυμάτων. 

LVI11. Διά τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν της Τανζανίας : 
*Η αντιπροσωπεία της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας επιφυλάσσει 

διά τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη δλα τά μέτρα τά όποια θά 
δκρινεν αναγκαία διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της έαν Μέλη τινά ή 
Συνεργαζόμενα Μέλη δέν τηροΟν κα(Γ οίονδήποτε τρόπον τάς διατάξεις της 
Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) ή τών συνημμένων 
είς ταύτην παραρτημάτων καΐ κανονισμών ή έάν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις 
έκ μέρους έτερων χωρών θά παρέβλαπτον τήν καλήν λειτουργίαν τών (χ&φ&
σιών της τηλεπικοινωνιών. 
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M X AA<* τά έ£άφη τών "Ηνωμένων Πολιτειών της *Αμερικ% 
* Τά εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής δηλώνουν ρητφς δτι διά 

της υπογραφής της παρούσης Συμβάσεως έν ονόματί των τά εδάφη των 'Ηνω
μένων Πολιτειών της Αμερικής δέν έχουν ούδεμίαν ύποχρέωσιν άφορώσαν είς 
τόν Τηλεφωνικόν Κανονισμόν ή τόν πρόσθετογ Κανονισμόν ραδιοεπικοινωνιών 
τους αναφερομένους είς το άρθρον 15 τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 

* (MONTREUX 1965). 
LX. Ή δια τήν Ταϋλάνδην επιφυλάσσει είς έαυτήν το δικαίωμα νά λαμβάνη 

ολα τά μέτρα τά όποια θά έκρινεν αναγκαία δια νά προστατεύση τά συμφέ
ροντα της έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι ύπό άλλων χωρών θά ώδήγουν είς 
αυξησιν της μερίδος συνεισφοράς της είς τάς δάπάνας της "Ενώσεως. 

LXI. Διά τήν Τογκολεζικήν Δημοκρατίαν : 
Ή αντιπροσωπεία της Τογκολέζικής Δημοκρατίας επιφυλάσσει διά τήν Κυ

βέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη τά μέτρα τά όποια θά έκρινε κατάλληλα 
έάν μία χώρα δέν έσέβετο τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ή έάν επι
φυλάξεις γενόμεναι κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως ή κατά τήν ΰπογράφήν 
ύπό Μελών τίνων ή Συνεργαζομένων Μελών θά συνεπήγοντο καταστάσεις αντι
θέτους προς τάς υπηρεσίας τών τηλεπικοινωνιών της είς τάς δαπανάς τής 
"Ενώσεως. 

LX11. Διά τήν Τουρκίαν : 
Ή Τουρκία επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα νά λάβη δλα τά μέτρα τά 

όποΐα θά έκρινεν ώς αναγκαία διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της έάν 
επιφυλάξεις διατυπούμεναι ύπό έτερων χωρών θά ώδήγουν είς αυξησιν τής 
μερίδος συνεισφοράς της είς τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. ο 

LXI Ι 1. Διά τήν Δημοκρατίαν τής Βενεζουέλας : 
1. Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας επιφυλάσσει διά τήν 

Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά άποδεχθή ή όχι τάς διατάξεις του αριθμού 2U4 
τής παρούσης Συμβάσεως, είς δ,τι άφορα τους διοικητικούς Κανονισμούς. 

2. Ή αντιπροσωπεία τής Βενεζουέλας επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της 
τό δικαίωμα νά λαμβάνη τά μέτρα τά όποΐα θά έκρινεν αναγκαία διά νά προ
στατεύση τά συμφέροντα της είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν μία άλλη 
χώρα δέν θά έτήρει τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. 

3. Ή Δημοκρατία τής Βενεζουέλας δέν δέχεται ούδεμίαν συνέπειαν έκ δια
τυπουμένων επιφυλάξεων έπί τής παρούσης Συμβάσεως ή τών Παραρτημάτων 
της αϊ όποΐαι θά ήδύναντο νά οδηγήσουν είς αμεσον ή έμμεσον αυξησιν της 
μερίδος συμμετοχής της είς τάς δαπανάς τής Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοι
νωνιών. 

LX1V. Διά τήν Όμόσπονδον Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Γιουγκο
σλαβίας : 

Ή αντιπροσωπεία τής "Ομόσπονδου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Γιουγκο
σλαβίας δηλώνει, έν Ονόματι τής Κυβερνήσεως της, δτι θεωρεί : 

(α) δτι οι εκπρόσωποι τής TAIWAN δέν έχουν τό δικαίωμα νά υπογρά
ψουν τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) έν 
ονόματι τής Κίνας' 

(β) δτι ol εκπρόσωποι του Νοτίου Βιετνάμ δέν έχουν τό δικαίωμα νά ύποτ 
γράψουν τήν έν λόγω Σύμβασιν έν Ονόματι ολοκλήρου του Βιετνάμ" 

f (γ) δτι ot εκπρόσωποι τής Νοτίου Κορέας δέν έχουν τό δικαίωμα νά υπο
γράψουν τήν έν λόγω Σύμβασιν έν ονόματι ολοκλήρου τής Κορέας. 

LXV. Διά τήν Δημοκρατίαν τής Ζαμβίας : 
Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας της Ζαμβίας δηλώνει δτι επιφυλάσσει διά 

τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνυ παν μέτρον τό .όπ£$ρν θά έκρινεν 
άναγκαΐον διά νά προστατεύση τά συμφέροντα της, έάν Μέλη ή Συνεργαζό
μενα Μέλη δέν τηρούν, καθ' οίονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις της ΔιεθνοΟς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965), ή έάν αϊ επιφυλάξεις τών 
γωρών αυτών δύνανται νά παραβλάψουν τ&ς υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών τ||£» 
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'"""*"" <τΐϊόςνικήν, Γαλλικήν καί Ρωσσικήν. Τό Πρωτόκολλον τοΟτο θα ικχρα
* ίατέθέιμένόν είς τά αρχεία της Διεβνους Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 

"δώση gv άντίγραφον είς έκαστη ν των ύπογραψασών χωρών. 
Έγένετο έν MONTREUX τήν 12ην Νοεμβρίου 1965. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
έίς τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965). 

iyραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τά επόμενα Πρόσθετα Πρώτο
όποΐα άποτελοΟν μέρος των τελικών Πράξεων της Διασκέψεως Πλη
(MONTREUX 1965). . 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Ι 
Δαπάναι της 'Ενώσεως δια τήν περίοδον άπό 1966 έως 1971 

(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτείται νά καταρτίζη τόν έτήσιον 
Προϋπολογισμόν της Ενώσεως κατά τοιούτον τρόπον ώστε αϊ έτήσιαι δαπάναι— 

— του Διοικητικού Συμβουλίου 
— της Γενικής Γραμματείας 
— της Διεθνούς Επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων 
—. τών Γραμματειών τών διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών 
— τών εργαστηρίων καί τεχνικών εγκαταστάσεων τής 'Ενώσεως, 

να μή υπερβαίνουν τά κατωτέρω ποσά διά τά έτη 1966 και επόμενα, μέχρι τής 
επομένης Διασκέψεως τών Πληρεξουσίων : 

17.900.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1966 
18.125.000 φράγκα 'Ελβετίας διά τό έτος 1967 
18.610.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1968 
19.185.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1969 
19.955.030 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1970 
20.400.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1971. 

Διά τά μεθεπόμενα του· 1971 έτη, ο'ι ετήσιοι προϋπολογισμοί δεν θά πρέπει 
νά υπερβαίνουν πλέον το0 3% ετησίως τό καθωρισμένον ποσόν διά τό προηγηθέν 
έτος. 

. (2) Τά οριζόμενα δρια διά τά έτή 1966 και 196/ περιλαμβάνουν έκαστον έν πο
σόν 500.000 φράγκων 'Ελβετίας διά πληρωμάς αΐτινες θά ήδύναντο νά άπόδει
χθοΟν αληθώς άναγκαΐαι συμφώνως προς τάς διατάξεις τής αποφάσεως ύπ' άρ. 3 
τής παρούσης Συμβάσεως. ΟΙαδήποτε πραγματοποιούμενη οικονομία είς αυτό 
τό κονδύλιον τών πληρωμών δέν θά δύναται νά χρησιμοποιήται δι' αΑλους 
σκοπούς. 

(3) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον είναι έξόυσιοδοτημένον νά ύπερβαίνη τά 
καθοριζόμενα έν τη ώς άνω παραγράφω 1 δρια διά νά καλύψη τάς δαπανάς 
άναφορικώς μέ τήν δημιουργίαν ενός σχεδίου καταστατικού Χάρτου τής Ενώ
σεως (βλέπε άπόφασιν' ύπ' αριθμόν 35 της παρούσης Συμβάσεως). 

(4) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά έγκρίνη τάς δαπανάς τάς άνα
φερομένας είς τάς Διασκέψεις καί Συνόδους τάς προβλεπομένας είς τους αριθ
μούς 208 και.209 τής Συμβάσεως. 
,:4:1». Κατά τήν διάρκειάν τών ετών 1966, έως 1971, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

. λαμβανομένων, ενδεχομένως, ύπ' δψιν τών διατάξεων το0 κατωτέρω εδαφίου 
4.3, θά διατήρηση τάς δαπανάς ταύτας εντός το0 όρίού των επομένων πόσων : 

4.185.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1966 
21815:000 φράγκα Ελβετίας διά τό Ιτος 1967 
4.985.0Ό0 φράγκα 'Ελβετίας διά τό §τος Τ968' ■ 

J:0^.C)00'<ρράγκα 'Ελβετίας; διά^τό^τοςΐ 1969* 
t.555]0QO φ ρ ^ κ α , ΐ λ β έ · ^ ^ 
3̂tQip6Q ^^^^k^M^^i^MM^ Λ9ΤΙ* 
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42. Έάν ή Διάσκεψις των πληρεξουσίων, μία παγκόσμιος διοικητική διά
* σκεψις δια θέματα τηλεγραφίας ή τηλεφωνίας ή μία παγκόσμιος διοικητική 

διάσκεψις δια θέματα ραδιοεπικοινωνιών δέν θα έλάμβανον χώραν κατά τήν 
διάρκειαν των ετών 1960 έως 1971, τό σύνολον τών εγκεκριμένων διά τά έτη 
αυτά ποσών θά έμειώνετο κατά 2.500.000 φράγκα 'Ελβετίας διά τό κονδύλιον 
της διασκέψεως πληρεξουσίων, κατά 1.500.000 φράγκα Ελβετίας διά τό κονδύ

*' λιον της παγκοσμίου δοικητικής διασκέψεως έπί ζητημάτων τηλεγραφίας ή 
τηλεφωνίας και 2.000.000 φράγκα Ελβετίας διά μίαν παγκόσμιον διοικητικήν 
διάσκεψιν έπί θεμάτων ραδιοεπικοινωνιών. Έάν ή Διάσκεψις τών Πληρεξου
σίων δέν συνέλθη κατά τό 1971 τό Συμβούλιον Διοικήσεως έτος προς έτος διά 
τά μετά τό 1971 έτη, θέλει εγκρίνει τάς πιστώσεις τάς όποιας θά κρίνη άναγ
καΐον νά τκχρά<τ/τ\ διά τάς δαπανάς τών Διασκέψεων και συνόδων τών προβλε
πομένων έκ τους αριθμούς 208 και 209 της Συμβάσεως. 

4.3. Τό Συμβούλιον Διοικήσεως δύναται νά έγκρίνη μίαν ύπέρβασιν τών ετη
σίων ορίων τών ώρισμένων είς τήν ώς άνω παράγραφον 4.1 έάν ή ύπέρβασις 
αυτή δύναται νά συμψηφισθή διά πιστώσεων— 

— παράμενουσών διαθεσίμων κατά έν προηγούμενον έτος, 
— ή διά προαφαιρέσεως έπί ενός μελλοντικού έτους. 

5. Τό Συμβούλιον Διοικήσεως εξουσιοδοτείται επίσης νά ύπερβη τά καθορι
σθέντα δρια είς τάς ανωτέρω παραγράφους 1 και 4, διά νά αντιμετώπιση : 

5.1. Αυξήσεις της κλίμακος αποδοχών, παροχάς υπό μορφήν συντάξεων ή 
αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων και τών αποζημιώσεων θέσεως αΐτινες γί
νονται δεκταί ύπό τών Ηνωμένων Εθνών διά τό είς Γενεύην υπηρετούν προ
σωπικόν των. 

5.2. Διακυμάνσεις της τιμής συναλλάγματος μεταξύ του Ελβετικού φράγκου 
*■ και τοΰ δολλαρίου Ηνωμένων Πολιτειών αϊτινες θά συνεπήγοντο συμπληρω

ματικός δαπανάς διά τήν "Ενωσιν. 
6. Τό Συμβούλιον διοικήσεως έχει ώς άποστολήν νά πραγματοποιή δλας τάς 

δυνατάς οικονομίας. Προς τόν σκοπόν αυτόν οφείλει νά όρίζη τάς έγκρινο
«. μένας δαπανάς κατ' έτος είς τό πλέον χαμηλόν έπίπεδον συμψωνόν με τάς 

άνάγκας της 'Ενώσεως εντός τών ορίων τών οριζομένων είς τάς ώς άνω 
παραγράφους 1 κάί 4, λαμβάνον ύπ' δψιν, περιπτο'ισεως τυχούσης, τάς διατάξεις 
της παραγράφου 5. 

7. Έάν αϊ πιστώσεις τάς οποίας δύναται τό Συμβούλιον Διοικήσεως νά έγ
κρίνη κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τών ώς άνω παραγράφων 1 έως 5, άπο
οεικνύωνται ανεπαρκείς νά διασφαλίσουν τήν καλήν λειτουργίαν της Ενώσεως, 
τό Συμβούλιον δύναται νά ύπερβη τάς πιστώσεις αύτάς μόνον κατόπιν εγκρί
σεως ύπό της πλειοψηφίας τών Μελών της Ενώσεως τών οποίων δεόντως ζητείται 
ή συμβουλή. 

Οιαδήποτε αίτησις συμβουλής τών Μελών της Ενώσεως δέον νά συνοδεύεται 
με πλήρη έκθεσιν τών δεδομένων τά όποια δικαιολογούν μίαν τοιαύτη ν αΐτησιν. 

8. Προ της εξετάσεως προτάσεων δυναμένων νά έχουν οίκονομικάς επιπτώ
σεις, αϊ Παγκόσμιαι Διοικητικαί διασκέψεις και at ΓενικαΙ Συνελεύσεις τών 
διεθνών συμβουλευτικών 'Επιτροπών θά πρέπει νά διαθέτουν μίαν πλήρη έκτύ 
μησιν τών σχετικών συμπληρωματικών δαπανών. 

9. Συνέχεια δέν θά δοθη είς καμμίαν άπόφασιν διοικητικής διασκέψεως ή 
Γενικής Συνελεύσεως μιας διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής έχούσης ώς συ
νέπειαν άμεσον ή έμμεσον αϋξησιν τών δαπανών πέραν τών πιστώσεων τάς 

* οποίας δύναται τό Συμβούλιον Διοικήσεως νά δισΦέτη κατά τους δρους τών 
ώς άνω παραγράφων 1 έως 5 ή εντός τών προβλεπομένων έν παραγράφω 7 
προϋποθέσεων. 

ΠΡΟΣΘΕΤΏΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ II 
'Ακολουθητέα Διαδικασία ύπό τών Μελών καΐ Συνεργαζομένων Μελών, 

προς έκλογήν της τάξεως <τυνεισφορας των. 
1. "Εκαστον Μέλος και Συνεργαζόμενον Μέλος δέον νά γνωστοπόιήστ| πρό 

της 1ης Ιουλίου 1966 προς τόν Γενικόν Γραμματέα, τήν Cm* άύτορ έκλεγεΐσαν 
ta^iv συνεισφοράς άπό τόν πίνακα τάξεων συνεισφοράς τόν έμφαινόμενον είς τόν 
αριθμόν 212 της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965). 
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2. Τά Μέλη και Συνεργαζόμενα Μέλη ατινα θ^ παρ(ΛεΙψθϋν ΛΛ γνωο^ο
ποιήσουν πρό της ίης 'Ιουλίου 19^6 τήν άπόφασίν τφγ, KOCT* έ^φαρμργήν <̂δν 
δρων της ώς άνω παραγράφου 1, θα ύποχρεωβ>οον να συνεισφέρουν κατά τόν 
αριθμόν των ύπ* αυτών δηλωθεισών μονάδων ύπό τό καθεστώς της Συμβάσεως 
της Γενεύης. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 111 
Ημερομηνία αναλήψεως καθηκόντων ύπό του Γενικού Γραμματέως 

καΐ του αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως. 
Ό Γενικός Γραμματεύς και ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς οΐτινες εξε

λέγησαν ύπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων του (MONTREUX 1965) κατά 
τους προβλεπόμενους ύπό της Διασκέψεως ταύτης δρρυς θά αναλάβουν τά 
καθήκοντα των τήν Ιην Ιανουαρίου 1966. 

ΕΙς πίστωσιν τούτου, ol οικείοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τά πρόσθετα ταύτα 
πρωτόκολλα είς 2ν άντίτυπον καΐ είς έκάστην των γλωσσών Άγγλικήν, Κινε
ζικήν, Ίσπανικήν, Γαλλικήν και Ρωσσικήν. 

Τά Πρωτόκολλα ταύτα θά παραμείνουν κατατεθειμένα είς τά άρχεΐα της 
Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ήτις θά έπιδώση Εν άντίγραφον αίς έκαστη, 
τών ύπογραψασών χωρών. 

Έγένετο έν MONTREUX τήν 12ην Νοεμβρίου 1965. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ IV 
Μεταβατικοί Συμφωνίαι. 

Ή Διάσκεψις τών Πληρεξουσίων της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MONTREUX 1965), άπεφάσισεν δπως αϊ έπόμεναι διατάξεις εφαρμοσθούν 
προσωρινώς μέχρι της θέσεως έν Ισχύϊ της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοι
νωνιών (1965). 

1.—(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά άπαρτισθή έξ είκοσι εννέα Μελών 
ατινα θά εκλέγουν ύπό της Διασκέψεως συμφώνως τη οριζόμενη ύπό της έν 
λόγω Συμβάσεως διαδικασία. Τό Συμβούλιον θά δυνηθή να συνέλθη ευθύς 
μετά τήν έκλογήν του καΐ νά έκτελή τά καθήκοντα άτινα του εμπιστεύεται ή 
Σύμβασις. 

(2) Ό Πρόεδρος καΐ * Αντιπρόεδρος τους οποίους θά έκλέξη τό Συμβούλιον 
διοικήσεως κατά τήν διάρκειαν της πρώτης συνόδου του θέλουν παραμείνει 
έν ενεργεία μέχρι της εκλογής τών διαδόχων των ήτις θά λάβη χώραν κατά 
ιήν έναρξιν της ετησίας ουνόδου 1967 του Συμβουλίου. 

2. Ή Διεθνής Επιτροπή καταγραφής συχνοτήτων θά άπαρτισθή έκ πέντε 
Μελών άτινα θά εκλέγουν ύπό της παρούσης Διασκέψεως, κατά τρόπον β'ρι
ζόμενον ύπ' αύτη ς. 

Τά Μέλη τής Επιτροπής θά αναλάβουν καθήκοντα τήν Ιην "Ιανουαρίου 1967. 

Είς ΠΙ ΣΤΩΣ IN ΤΟΥΤΟΥ, οι οίκεΐοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τό παρόν πρό
σθεταν Πρωτόκολλον είς ίν άντίτυπον, κάΙ είς 'έκάστην τών γλωσσών, Άγγλικήν, 
Κινεζικήν, Ίσπανικήν, Γαλλικήν καΐ Ρωσσικήν. 

Τό Πρωτόκολλον τοΟτο θά παραμείνη κατατεθειμένον είς τά άρχεΐα της 
Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ήτις θά έπιδώση ?ν άντίγραφον είς έκά
στην τών ύπογραψασών χωρών. 

Έγένετο έν MONTREUX τήν 21 ην Όκτωβρίου 1965. 
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TP f^T^C t i l ΝΑΕ 
("Αρθρον 2) 

.Πρόσθετον, ..Προαιρετιχόν Πρωτόκολλον 
* είς τήν Διεθνή Συμβασιν Τηλεπικοινωνιών 

(MONTREUX 1965) 
'Αναγκαστικός διακανονισμός των διαφορών. 

Κατά τήν στιγμήν της υπογραφής της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλειτικοινωνιών 
(MONTREUX 1965) ot υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τό άκόλου
θον Πρόσθετον Πρόαιρετικόν Πρωτόκολλον άναφερόμενον είς τόν άναγκαστι
κόν διακανονισμόν των διαφορών καΐ αποτελούν μέρος τών τελών Πράξεων τής 
Διασκέψεως Πληρεξουσίων (MONTREUX 1965). Τά Μέλη και Συνεργαζό
μενα Μέλη τής Ενώσεως, Μέρη του παρόντος προσθέτου Προαιρετικού Πρωτο
κόλλου τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX 1965) : 

Εκφράζουν την έπιθυμίαν νά καταφεύγουν, εις ο,τι τά άφορα, είς τήν ύπο
χρεωτικήν διαιτησίαν διά τήν έπίλυσιν δλων τών διαφορών σχετικώς μέ τήν 
έφαρμογήν τής Συμβάσεως ή τών προβλεπομένων έν τω άρθρω 15 αυτής 
Κανονισμών, 

Συμφωνούν έπί τών επομένων διατάξεων : 
"Αρθρον 1. 

Έφ' δσον δεν έπιλεγή δι' από κοινού συμφωνίας είς τών τρόπων διακανο
* νισμου τών προβλεπομένων έν άρθρω 28 τής Συμβάσεως αί διαφοραί άναφο

ρικώς μέ τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως ή τών προβλεπομένων έν τω άρθρω 
15 αυτής Κανονισμών, υπάγονται, κατ' αΐτησιν ενός τών μερών, είς ύπρχρεω
τικήν διαιτησίαν. Ή διαδικασία είναι εκείνη του Παραρτήματος 3 τής Συμ

t βάσεως, τής όποιας ή παράγραφος 5 τροποποιείται ως ακολούθως : 
«5. Εντός προθεσμίας τριών μηνών άπό τής ημερομηνίας λήψεως τής κοινο

ποιήσεως αιτήσεως διαιτησίας, εκαστον τών έν λόγω δύο Μερών υποδεικνύει 
Μνα διαιτητήν. 

'Εάν μετά παρέλευσιν τής προθεσμίας ταύτης, τό εν μέρος δέν υπέδειξε 
τόν διαιτητήν του ή ύπόδειξις αΟτη γίνεται, τη αίτήσει του έτερου μέρους, 
ύπό του Γενικού Γραμματέως, ό όποιος ενεργεί συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
τών παραγράφων 3 και 4 του Παραρτήματος 3 τής Συμβάσεως». 

"Αρθρον 2. 
Τό παρόν Πρωτόκολλον θά είναι άνοικτόν δι* ύπογραφήν ύπό τών Μελών 

και Συνεργαζομένων Μελών τά όποια θά υπογράψουν τήν Συμβασιν. θ ά 
έπικυρωθί) κατά τήν προβλεπομένην διά τήν Συμβασιν διαδικασίαν και θά 
πάραμείνη άνοικτόν διά προσχώρησιν τών Κρατών άτινα θά γίνουν Μέλη ή 
Συνεργαζόμενα Μέλη τής Ενώσεως. 

Γ "Αρθρον 3. 
f, Τό παρόν Πρωτόκολλον θά τεθή έν ίσχύΐ τήν ιδίαν μέ τήν Συμβασιν ήμέραν, 

ή τήν τριακοστή ν ήμέραν άπό τής ημέρας καταθέσεως του δευτέρου οργάνου 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, άλλα τό ένωρίτερον άπό τής ενάρξεως Ισχύος 
τής Συμβάσεως. 

Δι' εκαστον Μέλος ή Συνεργαζόμενον Μέλος τό όποιον θά επικύρωση τό 
παρόν Πρωτόκολλον ή θέλει προσχωρήσει μετά τήν Ιναρξιν Ισχύος του,· τό 
Πρωτόκολλον τοΟτο θέλει τεθή έν Ισχύχ τήν τριο:κοστήν ήμέραν; μετά τήν κατά
θεσιν tcG δρ^όένύΐ) ϋτι^υρώσ$ώς ^προσχωρήσεως. 



"Αρβρον 4 
Ό Γενικός Γραμματεύς 0ά ανακοίνωση ^ ς άπαντα τά Μέλη κσΐ Σύνεργα* 

ζόμενα Μέλη— 
(α) τάς τεθείσας είς τό παρόν Πρωτόκολλον ύπογραφάς καΐ τήν κατά

θεσα/ των οργάνων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, 
(β) Τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν τό παρόν Πρωτόκολλον θά τεθ^ έν 

ίσχύΐ. 

ΕΙς πίστιν τοΟ οποίου ot αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τό παρόν Πρω
τόκολλον είς £ν άντίτυπον είς έκάστην των γλωσσών, Αγγλικήν, Κινεζικήν, 
Ίσπανικήν, Γαλλικήν και Ρωσσικήν, τοΟ γαλλικού κειμένου επικρατούντος έν 
περιπτώσει αμφισβητήσεων. Τό άντίτυπον τούτο θά παραμείνη κατατεθειμένον 
είς τά αρχεία της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ή όποια θά παραδώση 
£ν άντίγραφον είς έκάστήν των ύπογραψασών χωρών. 

Έγένετο έν MONTREUX τη 12η Νοεμβρίου 1965. 

'£*&*&& *ν τ© ΤυπονροφβΙφ tffc Ktntpttewk Δημοκρατίας, έν ΛευκωσΙ? 


