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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ "Αρ. 952 της 2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣ5Α 

Ό περί Κυρώσεως του Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώ
σεως, της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως και των συναφών Πρωτο
κόλλων, Συμφωνιών καΐ Κανονισμών τής 15ης Νοεμβρίου 1969, Νόμος του 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος, 

'Αριθμός 64 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΑΧΥ
ΔΡΟΜΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

Επειδή τήν 15ην Νοεμβρίου 1969.. έγένοντο εν Τοκίω τό Καταστα Προοίμιον. 
τικόν τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως καΐ ή Παγκόσμιος 
Ταχυδρομική Σύμβασις μετά τών συναφών Πρωτοκόλλων, Συμφω
νιών και Κανονισμών (απάντων τούτων εκτιθεμένων έν τω Πίνακι 
καΐ'έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ώς «ή Σύμβασις»). 

Και επειδή ό Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομείων δυνάμει εξουσιο
δοτήσεως δοθείσης είς αυτόν δια τής ύπ' άρ. 8864 αποφάσεως του 
Υπουργικού Συμβουλίου τής 30ής 'Ιουνίου 1969, υπέγραψε τήν 15ην 
Νοεμβρίου 1969, τήν Σύμβασιν έκ μέρους τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας ύπό τήν έπιφύλαξίν εγκρίσεως ταύτης ύπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Και επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δια τής ύπ' αριθμόν 10.699 
αποφάσεως αυτού τής 12ης Αυγούστου 1971, ενέκρινε τήν Σύμβασιν. 

Και επειδή δέον δπως ή Σύμβασις κυρωθή δια Νόμου, 

Δια ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυρώσεως του Κατά Συνοπτικός 
στατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, τής Παγκοσμίου τίτλος. 
Ταχυδρομικής Συμβάσεως και τών συναφών Πρωτοκόλλων, Συμ
φωνιών και Κανονισμών τής 15ης Νοεμβρίου 1969, Νόμος του 1972. 
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Πίναξ. 

Κύρωσιςτής 
Συμβάσεως. 

Κατάργησις 
Νόμου 122 
τοϋ 1968. 

"Έναρξις 
Ισχύος. 

$~ τώ^ ιταρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του κει
μένου^ 

~" " "Ίς» σημαίνει το Καταστατικόν της Ποτ/κοσμίου Ταχυ
Ενώσεως, τήν Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν Σύμδασιν και 

η Πρωτόκολλα, Συμφωνίας και Κανονισμούς, απαντάς 
ους έν Τοκίφ της 'Ιαπωνίας τήν Ί5ην Νοεμβρίου 1969, των 
τα κείμενα έν μεν τω γαλλικώ πρωτοτυπώ είναι κατατε

ειμένα εις τά αρχεία της Κυβερνήσεως της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας, έν δε μεταφράσει είς τήν έλληνικήν εκτίθενται είς τόν 
Πίνακα : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το κείμενον του γαλλικού πρωτοτύπου. 
3 . Ή Σύμβασις δια του παρόντος κυρουται. 

4 . Ό περί Κυρώσεως του Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής Ενώσεως, της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως καΑ 
τών συναφών Πρωτοκόλλων,. Συμφωνιών καΐ Κανονισμών τηςf 10ης 
'Ιουλίου 1964, Νόμος του 1968, δια του παρόντος καταργείται.' 

5 . CH ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ώς άρξαμένη τήν Ιην 
ήμέραν του μηνός 'Ιουλίου 1971. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Ν 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
Όργανικαι Διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
Γενικότητες 

Άρθρον 
1. "Εκτασις και σκοπός τής 'Ενώσεως. 
2. Μέλη τής Ενώσεως. 
3. Δικαιοδοσία τής Ενώσεως. 
4. ΈξαιρετικαΙ σχέσεις. 
5. "Εδρα τής Ενώσεως. 
6. 'Επίσημος γλώσσα τής Ενώσεως. 
7. Πρότυπον νόμισμα. 
8. Περιωρισμέναι Ενώσεις. Είδικαί συμφωνίαι. 
9. Σχέσεις μετά του 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών. 

10. Σχέσεις μετά τών διεθνών 'Οργανισμών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΣ "Η ΕΙΣΔΟΧΗ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ Ε Κ Τ Η Σ ΕΝΩΣΕΩΣ 
11. Προσχώρησις ή εισδοχή είς τήν "Ενωσιν. Διαδικασία. 
12. Άποχώρησις έκ τής Ενώσεως. Διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ^ 

13. "Οργανα της Ενώσεως. 
14. Συνέδρια. 
15. "Εκτακτα Συνέδρια. 
16. Διοικητικαί διασκέψεις. 
17. Έκτελεστικόν Συμβούλιον. 
18. Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών μελετών. 
19. Είδικαί Έπιτροπαί. 
20. Διεθνές Γραφεΐον. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

21. Δαπάναι της Ενώσεως. Συνεισφοραί τών Χωρών—Μελών. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Γενικότητες 

22. Πράξεις της Ενώσεως. 
23. Εφαρμογή τών Πράξεων της Ενώσεως εις τά εδάφη τών οποίων αί 

διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τίνος Χώρας—Μέλους. 
24. Έθνικαί Νομοθεσίαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

25. Υπογραφή, έπικύρωσις και άλλοι τρόποι αποδοχής τών Πράξεων της 
Ενώσεως. 

26. Άνακοίνωσις τών επικυρώσεων και τών λοιπών τρόπων αποδοχής τών 
Πράξεων της Ενώσεως. 

27. Προσχώρησις εις τάς Συμφωνίας. 
28. Καταγγελία Συμφωνίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

29. Υποβολή τών προτάσεων. 
30. Τροποποίησις του Καταστατικού. 
31. Τροποποίησις τής Συμβάσεως, του Γενικού Κανονισμού και τών Συμ

φωνιών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
32. Διαιτησίαι. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΤΕΛΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

33. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Καταστατικού. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

1. Προσχώρησις είς τό Καταστατικόν. 
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ΚΑΤΑ Σ TAT IKON 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜ1ΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Τροποποιηθέν δια του προσθέτου πρωτοκόλλου τοΰ Τόκιο 1969 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
Προς τον σκοπόν δπως αναπτύξουν τάς επικοινωνίας μεταξύ των λαών δια 

της αποτελεσματικής λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών και δπως συμ
βάλουν ε'ις τήν έπίτευξιν τών υψηλών σκοπών της διεθνούς συνεργασίας εις 
το μορφωτικόν, κοινωνικόν και οίκονομικόν πεδίον, οί πληρεξούσιοι τών Κυβερ
νήσεων τών συμβαλλομένων Χωρών άπεδέχθησαν, υπό τήν έπιφύλαξιν της επι
κυρώσεως το παρόν Καταστατικόν. 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
Γενικότητες 
"Αρθρον 1 

"Εκτασις και σκοπός της Ενώσεως 
1. Αϊ Χώραι αϊτινες αποδέχονται το παρόν Καταστατικόν αποτελούν, όπό 

τήν έπωνυμίαν «Παγκόσμιος Ταχυδρομική "Ενωσις», εν και μόνον ταχυδρομικόν 
έδαφος δια τήν άμοιβαίαν άνταλλαγήν τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυ
δρομείου. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως είναι ήγγυημένη εις όλόκληρον το 
Μδαφος της Ενώσεως. 

2. Ή "Ενωσις έχει ώς σκοπόν να διασφαλίζη τήν όργάνωσιν και τήν τε
λειοποίησιν τών ταχυδρομικών υπηρεσιών και νά εύνοή, εν τω πεδίω τούτω, 
τήν άνάπτυξιν της διεθνούς συνεργασίας. 

3. Ή "Ενωσις μετέχει, έν τω μέτρω τών δυνατοτήτων της, εις τήν ταχυδρο
μικήν τεχνικήν βοήθειαν τήν ζητουμένην ύπό τών Χωρών—μελών αυτής. 

"Αρθρον 2 
Μέλη της Ενώσεως 

Μέλη της Ενώσεως είναι : 
(α) Αϊ Χώραι, αΐτινες κέκτηνται τήν 'ιδιότητα του μέλους κοττά τήν ήμε

ρομηνίαν της θέσεως έν ίσχύϊ του παρόντος Καταστατικού, 
(β) Αί Χώραι αϊ καθιστάμεναι μέλη συμφώνως τω άρθρω Π. 

"Αρθρον 3 
Δικαιοδοσία της Ενώσεως 

Ή "Ενωσις έχει ύπό τήν δικαιοδοσίαν της : 
(α) Τα εδάφη τών Χωρών—μελών. 
(β) Τα ύπό Χωρών—μελών συνιστώμενα, εντός εδαφών μή περιλαμβα

νομένων είς τήν "Ενωσιν, ταχυδρομικά γραφεία, 
(γ) Τα εδάφη άτινα, χωρίς νά είναι μέλη της Ενώσεως, περιλαμβά

νονται είς ταύτη ν ώς εξαρτώμενα, άπό ταχυδρομικής απόψεως, έκ 
Χωρών—μελών. 

"Αρθρον 4 
ΈξαιρετικαΙ σχέσεις 

, Αί Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι, αΐτινες εξυπηρετούν εδάφη μή περιλαμβανό
μενα είς τήν "Ενωσιν, υποχρεούνται δπως χρησιμεύουν ώς μεσάζουσαι τών 
λοιπών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Αί διατάξεις της Συμβάσεως και του Κα
νονισμού αυτής εφαρμόζονται είς τάς έξαιρετικάς ταύτας σχέσεις. 
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"Αρθρον 5 
"Εδρα της Ενώσεως 

> "Εδρα της Ενώσεως και των μονίμων οργάνων αυτής ορίζεται ή Βέρνη. 

"Αρθρον 6 
Επίσημος γλώσσα της Ενώσεως 

Ή επίσημος γλώσσα της Ενώσεως είναι ή γαλλική γλώσσαΐVJ.J^WO:.. > u 

"Αρθρον 7 . V . 
Πρότυπον νόμισμα 

Το φράγκον, δπερ λαμβάνεται ώς νομισματική μονάς εις τάς Πράξεις της 
Ενώσεως, είναι το χρυσουν φράγκον, 100 εκατοστών, βάρους 10/31 τοΟ γραμ
μαρίου και τίτλου 0,900. 

"Αρθρον 8 
Περιωρισμέναι Ενώσεις. ΕΊδικαί συμφωνίαι >'■■ 

1. Αϊ Χώραι—μέλη της Ενώσεως ή αϊ Ταχυδρομικαϊ Ύπηρεσίαι αυτών, 
έφ' δσον ή νομοθεσία των χωρών τούτων δέν αντιτίθεται εις τοϋτο, δύνανται 
νά συνιστούν περιωρισμένας Ενώσεις και,να συνάπτουν είδικάς Συμφωνίας 
άφορώσας τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, υπό τον δρόν, δμως, να μή 
εισάγουν είς ταύτας διατάξεις όλιγώτερον εόνοϊκάς δια το κοινόν από έκείνας, 
αίτινες προβλέπονται ύπό των Πράξεων είς τάς οποίας αϊ ένδιαφερόμεναι 
Χώραι—μέλη είναι μέρη. 

2. Αϊ περιωρισμέναι Ενώσεις δύνανται νά αποστέλλουν παρατηρητάς εϊς 
τά Συνέδρια, εις τάς Διασκέψεις και είς τάς συσκέψεις τής Ενώσεως, εις τό 
Έκτελεστικόν Συμβούλιον, ώς και είς τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον το^υδρο
μικών μελετών. .'." 

3. Ή "Ενωσις δύναται νά άποστέλλη παρατηρητάς είς τά Συνέδρια, είς 
τάς Διασκέψεις και είς τάς συσκέψεις τών περιωρισμένωνΕνώσεων. 

"Αρθρον 9 
Σχέσεις μετά του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών 

Αϊ σχέσεις μεταξύ τής Ενώσεως και τοΟ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών 
διέπονται ύπό τών Συμφωνιών, ών τά κείμενα επισυνάπτονται είς τό παρόν 
Καταστατικόν. 

"Αρθρον 10 ■·"·. 
Σχέσεις μετά τών διεθνών οργανώσεων 

Προς διασφάλισιν στενής συνεργασίας εις τό διεθνές Ταχυδρομικόν πεδίον, 
ή "Ενωσις δύνοπται νά συνεργάζεται με τάς έχουσας παρεμφερή συμφέροντα 
και δραστηριότητας διεθνείς οργανώσεις. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ II 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΣ 'Ή ΕΙΣΔΟΧΗ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ Ε Κ Τ Η Σ ΕΝΩΣΕΩΣ 
"Αρθρον 11 

Προσχώρησις ή εισδοχή είς τήν "Ενωσιν. Διαδικασία 
1. Παν μέλος του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών δύναται νά προσχώρηση 

είς τήν "Ενωσιν. 
2. Πάσα κυρίαρχος Χώρα μή μέλος του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

δύναται νά ζήτηση τήν είσδοχήν της ύπό τήν Ιδιότητα Χώρας—μέλους τής 
Ενώσεως. 

. 3. Ή πρρσχώρησις ή ή αίτησις εισδοχής είς τήν νΕνωσιν δέον νά περιλαμ
βάνη ρητήν δήλωσιν προσχωρήσεως είς.τόΚαταστατικόν και είς τάς ύποχρεω
τικάς Πράξεις τής Ενώσεως. 'Απευθύνεται δια τής διπλωματικής όδοΟ προς 
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τήν Κυβέρνησιν της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, ή οποία, .αναλόγως της περι
πτώσεως άνακοινοΐ τήν προσχώρησιν ή' συμβουλεύεται τάς Χώρας—μέλη έπι 
της αιτήσεως εισδοχής. 

4. Ή Χώρα, μη μέλος του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θεωρείται ως 
γενομένη δεκτή ύπό τήν Ιδιότητα Χώρας—μέλους έάν ή αίτησις της έγκριθή ύπό 
των δύο τουλάχιστον τρίτων των Χωρών—μελών της Ενώσεως.' Αϊ Χώραι— 
μέλη, αΐτινες δεν απήντησαν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών θεωρούνται 
ώς άποσχοΟσοα. . 

5. Ή προσχώρησις ή ή εισδοχή ύπό τήν ιδιότητα του μέλους άνακοινουται 
ύπό της Κυβερνήσεως της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας εις τάς Κυβερνήσεις τών 
Χωρών—μελών. Λαμβάνει ίσχύν άπό τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως ταύτης. 

"Αρθρον 12 
Άποχώρησις εκ τής Ενώσεως. Διαδικασία 

1. 'Εκάστη Χώρα—μέλος £χει τήν εύχέρειαν δπως αποχώρηση τής Ενώσεως 
κατόπιν καταγγελίας του Καταστατικού απευθυνόμενης δια τής διπλωματικής 
όδου εις τήν Κυβέρνησιν τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας και διά ταύτης προς τάς 
Κυβερνήσεις τών Χωρών—μελών. 

2. Ή άποχώρησις έκ τής Ενώσεως πραγματοποιείται άμα τη εκπνοή 
έτους άπό τής ημέρας τής λήψεως ύπό τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής 'Ομο
σπονδίας τής έν παραγράφω 1 προβλεπομένης καταγγελίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 13 
"Οργανα τής 'Ενώσεως 

1. Τά όργανα τής 'Ενώσεως είναι το Συνέδριον, αϊ ΔιοικητικαΙ Διασκέψεις, 
τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον, τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών 
Μελετών, αϊ Ειδικά! Έπιτροπαί και τό Διεθνές Γραφεΐον. 

2. Τά μόνιμα δργανα τής Ενώσεως είναι τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον, 
τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών καϊ τό Διεθνές Γραφεΐον. 

"Αρθρον 14 
Συνέδρια 

1. Τό Συνέδριον είναι τό άνώτατον όργανον τής 'Ενώσεως. 
2. Τό Συνέδριον συγκροτείται έκ τών αντιπροσώπων τών Χωρών—μελών. 

"Αρθρον 15 
"Εκτακτα Συνέδρια 

"Εκτακτον Συνέδριον δύναται νά συγκληθή τη αιτήσει ή τη συγκαταθέσει 
τών δύο τουλάχιστον τρίτων τών Χωρών—μελών τής 'Ενώσεως. 

"Αρθρον 16 
ΔιοικητικαΙ Διασκέψεις 

Διασκέψεις έπιφορτισμέναι με τήν έξέτασιν θεμάτων διοικητικού χαρακτή
ρος δύνανται νά συγκαλώνται τη αιτήσει ή τή συγκαταθέσει τών δύο τουλά
χιστον τρίτων τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών τών Χωρών—μελών. 

"Αρθρον 17 
Έκτελεστικόν Συμβούλιον 

1. Μεταξύ δύο Συνεδρίων, τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον (CE) διασφα
λίζει τήν συνέχειαν τών εργασιών τής 'Ενώσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τών Πράξεων τής 'Ενώσεως. 

2. Τά μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ασκούν τά καθήκοντα των έν * 
ονόματι και προς τό συμφέρον τής Ενώσεως. 
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"Αρθρον 18 
Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών 

Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών (CCEP) είναι έπι
φορτισμένον μέ τήν έκπόνησιν μελετών και τήν Μκδοσιν γνωμοατεύσεων έπί ζητη
μάτων τεχνικών, εκμεταλλεύσεως και οικονομικών, ενδιαφερόντων τήν ταχυ
δρομικήν ύπηρεσίαν. 

"Αρθρον 19 
Είδικαι Έπιτροπαί 

Είδικαι Έπιτροπαί δύνανται νά επιφορτίζονται ύπό τίνος Συνεδρίου ή 
ύπό τίνος Διοικητικής Διασκέψεως μέ τήν μελέτην ενός ή πλειόνων καθωρι
σμένων θεμάτων. 

"Αρθρον 20 / ·, 
Διεθνές Γραφείο ν ^ 

Κεντρική υπηρεσία, λειτουργούσα εν τη έδρα της Ενώσεως ύπό τήν έπω
νυμίαν «Διεθνές Γραφεΐον της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως», διευθυ
νομένη ύφ' ενός Γενικού Διευθυντού καΐ τελούσα ύπό τήν υψηλή ν έποπτείοτν 
της Κυβερνήσεως της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, χρησιμεύει ώς όργανον συν
δέσμου, πληροφοριοδοτήσεως και παροχής συμβουλών εις τάς Ταχυδρομικώς 
Υπηρεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 21 
Δαπάναι τής Ενώσεως. Συνεισφοραί τών Χωρών—μελών 

1. "Εκαστον Συνέδριον ορίζει τό άνώτατον ποσόν είς δ δύνανται νά άνέρ
χωνται : 

(α) Ετησίως α! δαπάναι τής Ενώσεως. 
(β) ΑΊ δαπάναι αί άφορώσαι είς τήν Σύνοδον του προσεχούς Συνεδρίου. 

2. Δύναται νά γίνη ύπέρβασις τοΟ έν παραγράφω 1 προβλεπομένου ανω
τάτου ποσού τών δαπανών, έάν αί περιστάσεις τό απαιτούν, ύπό τήν έπιφύλαξιν 
δτι θέλουν τηρηθή αί σχετικαί διατάξεις του Γενικού Κανονισμού. 

3. Αί δαπάναι τής Ενώσεως, περιλαμβανομένων ενδεχομένως τών έν παρα
γράφω 2 προβλεπομένων δαπανών, βαρύνουν από κοινού τάς Χώρας—μέλη τής 
Ενώσεως. 

Προς τούτο, εκάστη Χώρα—μέλος κατατάσσεται ύπό του Συνεδρίου είς 
μίαν τών τάξεων συνεισφοράς τών οποίων δ αριθμός καθορίζεται ύπό του Γε
νικού Κοίνονισμοΰ. 

4. Έ ν περιπτώσει προσχωρήσεως ή εισδοχής τίνος είς τήν Ένωσιν δυνάμει 
τοΰ άρθρου 11, ή Κυβέρνησις τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, καθορίζει, από 
συμφώνου μετά τής Κυβερνήσεως τήν ενδιαφερόμενης Χώρας, τήν τάξιν συνεισ
φοράς είς ην αύτη δέον νά καταταγή άπό. απόψεως κατανομής τών δαπανών 
τής Ενώσεως. 

ΤΙΤΛΟΣ I I 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
Γενικότητες 
"Αρθρον 22 

Πράξεις τής 'Ενώσεως 
1. Τό Καταστατικόν είναι ή θεμελιώδης πραξις τής Ενώσεως. Περιέχει 

τους οργανικούς κανόνας τής 'Ενώσεως. 
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2. Ό Γενικός Κανονισμός περιλαμβάνει τός διατάξεις τάς διασφαλιζούσας 
την έφαρμογήν του Καταστατικού και τήν λειτοϋργίαν της .Ενώσεως. Οδτος 
είναι υποχρεωτικός δι' άπάσας τάς Χώρας—μέλη. 

3. Ή Παγκόσμιος Ταχυδρομική Σύμβασις και ό Κανονισμός Εκτελέσεως 
αυτής περιλαμβάνουν τους κοινούς κοίνόνας τους εφαρμοστέους εν τη διεθνή 
ταχυδρομική υπηρεσία και τάς διατάξεις τάς άφορώσας τάς υπηρεσίας του 
επιστολικού ταχυδρομείου. Αϊ πράξεις αδται είναι ύποχρεωτικαί δι' άπάσας 
τάς Χώρας—μέλη. 

4. Αί συμφωνίαι τής ;Ένώσεως καΐ οι Κανονισμοί 'Εκτελέσεως αυτών, ρυθμί
ζουν τάς λοιπάς, πλην του επιστολικού ταχυδρομείου, υπηρεσίας, μεταξύ τών ; 
Χωρών—μελών, αΐτινες έχουν υπογράψει αύτάς. Αδται είναι ύποχρεωτικαί μόνον 
διά τάς Χώρας ταύτας. 

5. Οι Κανονισμοί εκτελέσεως, οϊτινες περιέχουν τά μέτρα εφαρμογής τά 
άναγκαιουντα διά τήν έκτέλεσιν της Συμβάσεως και τών Συμφωνιών, συνά
πτονται μεταξύ των Ταχυδρομικών. Υπηρεσιών τών ενδιαφερομένων Χωρών— 
μελών. 

6. Τά τελικά πρωτόκολλα, τά ενδεχομένως προσηρτημένα εις τάς Πράξεις 
τηςΕνώσεως τάς προβλεπομένας εις τάς παραγράφους 3, 4 και 5, περιέχουν, 
τάς επιφυλάξεις έπί τών Πράξεων τούτων. 

"Αρθρον 23 
Εφαρμογή τών Πράξεων της Ενώσεως είς τά Εδάφη τών Ιόποίων 

αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τίνος Χώρας—μέλους 
1. Πάσα Χώρα δύναται νά δήλωση άνά πάσαν στιγμήν δτι ή ύπ' αυτής απο

δοχή τών Πράξεων της Ενώσεως περιλαμβάνει πάντα τά Εδάφη τών οποίων, 
διασφαλίζει τάς διεθνείς σχέσεις ή τινά μόνον εξ αυτών. 

■ 2. Ή έν παραγράφω 1 προβλεπομένη δήλωσις δέον νά απευθύνεται προς 
τήν Κυβέρνησιν : 

(α) της Χώρας—έδρας του Συνεδρίου, εάν υποβάλλεται κατά την στι
γμήν τής υπογραφής τής Πράξεως ή τών Πράξεων, περί ών πρόκειται. 

(β) τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, είς πάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις. 

3. Πάσα Χώρα—μέλος δύναται έν παντί χρόνω νά άπευθύνη προς τήν Κυ
βέρνησιν τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας άνακοίνωσιν επί σκοπώ καταγγελίας 
της·; εφαρμογής τών Πράξεων τής Ενώσεως, δι' ό:ς 'έχει υποβάλει τήν έν παρα
γράφω 1 προβλεπομένην δήλωσιν. Τά αποτελέσματα τής ανακοινώσεως τοώτης 
άρχονται εν έτος μετά τήν ήμερομηνίαν τής λήψεως της ύπό τής Κυβερνήσεως 
τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. 

4; Αί είς τάς παραγράφους 1 και 3 προβλεπόμενοι δηλώσεις και'ανακοι
νώσεις κοινοποιούνται είς τάς Χώραςμέλη ύπό τής Κυβερνήσεως της Χώρας, 
ήτις έλαβεν αύτάς. 

5. Αί διατάξεις τών παραγράφων 1 εως 4 δεν έχουν έφαρμογήν έπί τών 
Εδαφών άτινα κέκτηνται τήν ιδιότητα του μέλους τής 'Ενώσεως και τών οποίων 
τάς διεθνείς σχέσεις διασφαλίζει Χώρα—μέλος. 

"Αρθρον 24 
Έθνικαί Νομοθεσίαι 

Αί διατάξεις τών Πράξεων τής 'Ενώσεως δεν αντιτίθενται προς.τήν νομο
θέσίαν έκαστης Χώρας—μέλους εις δ,τι δεν προβλέπεται ρητώς ύπό τώ'ν;πράξεων 
τούτων. 



607 N.64/72 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ 
"Αρθρον 25 

Υπογραφή, έπικύρωσις και άλλοι τρόποι αποδοχής 
των Πράξεων της Ενώσεως 

1. Ή υπογραφή τών Πράξεων της Ενώσεως ύπό των Πληρεξουσίων λαμ
βάνει χώραν άμα τη λήξει του Συνεδρίου. 

2. Το Καταστατικόν έπικυρουται το ταχύτερον δυνατόν ύπό τών ύπογρα
ψασών Χωρών. 

3. Ή αποδοχή τών λοιπών, πλην του Καταστατικού, Πράξεων της Ενώσεως 
διέπεται ύπό τών καταστατικών κανόνων εκάστης ύπογραψάσης Χώρας. 

4. Όσάκις μία Χώρα δεν έπικυροΐ το Καταστατικόν ή δέν αποδέχεται τάς 
λοιπάς ύπ' αυτής υπογραφείσας Πράξεις, το Καταστατικόν και αί λοιπαί Πρά
ξεις δέν καθίστανται, έκ του λόγου τούτου, όλιγώτερον έγκυροι δια τάς Χώρας, 
αΐτινες τάς έχουν επικυρώσει ή άποδεχθή. 

"Αρθρον 26 
Άνακοίνωσις τών επικυρώσεων καΐ τών λοιπών τρόπων αποδοχής 

τών Πράξεων τής Ενώσεως 
Τά έγγραφα επικυρώσεως του Καταστατικού και ενδεχομένως τά τοιαύτα 

αποδοχής τών λοιπών Πράξεων τής Ενώσεως κατατίθενται εντός τής συντο
μωτέρας προθεσμίας παρά τή Κυβερνήσει τής Ελβετ ικής 'Ομοσπονδίας ή οποία 
άνακοινοΐ τάς καταθέσεις ταύτας εις τάς Χώρας—μέλη. 

"Αρθρον 27 
Προσχώρησις εις τάς Συμφωνίας 

. 1. Αί Χώραι—μέλη δύνανται, εν παντί χρόνω, νά προσχωρήσουν είς μίαν 
ή πλείονας τών εν άρθρω 22, παράγραφος 4 προβλεπομένων Συμφωνιών. 

2. Ή προσχώρησις τών Χωρών—μελών είς τάς Συμφωνίας άνακοινουται 
συμφώνως τω αρθρω Π παράγραφος 3. 

"Αρθρον 28 
Καταγγελ ία Συμφωνίας 

Έκαστη Χώρα—μέλος έχει τήν εύχέρειαν δπως διακόψη τήν συμμετοχήν 
της έίς μίαν ήπλείονας έκ τών Συμφωνιών, ύπό τάς ενάρθρω 12ί κάθοριζομένας 
προϋποθέσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ 

"Αρθρον 29 
Υποβολή τών προτάσεων 

1. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία μιας Χωράς—μέλους έχει το δικαίωμα νά 
ύποβάλλη, είτε είς το Συνέδριον, εϊτε μεταξύ δύο Συνεδρίων, προτάσεις άφο
ρώσας τάς Πράξεις τής Ενώσεως, ας ή Χώρα της έχει υπογράψει. 

2. Έν τούτοις, αί προτάσεις αί άφορώσαι το Καταστατικόν και τον Γενικόν 
Κανονισμόν υποβάλλονται μόνον είς τό Συνέδριον. 

"Αρθρον 30 
Τροποποίησις του Καταστατικού 

Ί . Διά νά γίνουν άποδεκταί, αί προτάσεις αί ύποβαλλόμεναι είς τό Συνέ
δριον και σχετικαί με τό παρόν Καταστατικόν, δέον δπως έγκρίνωνται ύπό 
τών δύο τουλάχιστον τρίτων τών Χωρών—μελών τής Ενώσεως. 
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2. Αι ύπό τίνος Συνεδρίου γινόμενα* δεκταί τροποποιήσεις αποτελούν άντι
κείμενον προσθέτου πρωτοκόλλου και, πλην αντιθέτου αποφάσεως του Συνε
δρίου τούτου, τίθενται εν ίσχύϊ ταυτοχρόνως μετά των κατά το ίδιον τοΟτο 
Συνέδριον άναθεωρουμένων Πράξεων. Αύται έπικυροΰνται τό ταχύτερον δυ
νατόν υπό τών Χωρών—μελών, ή δε διαχείρισις τών εγγράφων της επικυρώσεως 
ταύτης υπόκειται εις τόν διά του άρθρου 26 άπαιτούμενον κανόνα. 

"Αρθρον 31 
Τροποποίησις της Συμβάσεως τοΰ Γενικού Κανονισμού 

και τών Συμφωνιών 
1. Ή Σύμβασις, ό Γενικός Κανονισμός και αϊ Συμφωνίαι ορίζουν τους 

δρους εις ους υπόκειται ή εγκρισις τών προτάσεων αΐτινες αφορούν τάς Πράξεις 
ταύτας. 

2. Αϊ εν παραγράφω 1 προβλεπόμεναι Πράξεις τίθενται έν ίσχύϊ ταυτο
χρόνως και έχουν την αυτήν διάρκειαν. 'Από της ημέρας της ορισθείσης ύπό 
τοΰ Συνεδρίου διά τήν εναρξιν εκτελέσεως τών Πράξεων τούτων, αί αντίστοιχοι 
Πράξεις του προηγουμένου Συνεδρίου καταργούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

"Αρθρον 32 
Διαιτησίαι 

Έν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ δύο ή πλειόνων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
τών Χωρών—μελών έν σχέσει με τήν έρμηνείαν τών Πράξεων της Ενώσεως 
ή της ευθύνης της προκυπτούσης, διά Γενικήν τίνα Διεύθυνσιν, έκ της εφαρ
μογής τών Πράξεων τούτων, τό άμφισβητούμενον ζήτημα ρυθμίζεται διά διαι
τητικής αποφάσεως. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 33 
Έναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοΰ Καταστατικού 

Τό παρόν Καταστατικόν θέλει τεθή εις έφαρμογήν τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1966 
και θά παραμείνη έν ίσχύϊ έπί άπροσδιόριστον χρόνον. 

Εις πίστωσιν τούτου, οι Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλ
λομένων Χωρών υπέγραψαν τό παρόν Καταστατικόν εις Μν άντίτυπον δπερ 
θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τ ά Άρχεΐα της Κυβερνήσεως της Χώρας— 
έδρας της Ενώσεως. "Εν άντίτυπον αυτού θά έπιδοθή εις εκαστον Μέρος ύπό 
της Κυβερνήσεως τής Χώρας—ε*δρας τοΰ Συνεδρίου. 

'Εγένετο έν Βιέννη τη 10η 'Ιουλίου 1964 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής του Καταστατικού τής Παγκοσμίου Τα
χυδρομικής Ενώσεως, συναφθέντος ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οί υπογεγραμ
μένοι Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν έπί τών κάτωθι : 

"Αρθρον Μόνον 
Προσχώρησις εις τό Καταστατικόν 

ΑΊ Χώραι—μέλη τής Ενώσεως, αϊτινες δεν υπέγραψαν τό Καταστατικόν 
δύνανται νά προσχωρήσουν εις αυτό έν παντί χρόνω. Τό εγγραφον προσχω
ρήσεως απευθύνεται διά τής διπλωματικής οδού προς τήν Κυβέρνησιν τής 
Χώρας—έδρας τής Ενώσεως καί, ύπό τής τελευταίας ταύτης, προς τάς Κυ
βερνήσεις τών Χωρών—μελών τής Ενώσεως. 
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Εις πίστωσιν τούτου, οι κάτωθι Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρωτό
κολλον, δπερ θά εχη την αυτήν ίσχύν και την αυτήν άξίαν ώς έάν αϊ διατά
ξεις του περιελαμβάνοντο εις αυτό τούτο το κείμενον του Καταστατικού, και 
υπέγραψαν αυτό εις εν άντίτυπον το όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον εις 
τα 'Αρχεία της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας της Ενώσεως. Άντίτυπον 
αυτοί) θά έπιδοθή εις εκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνήσεως της Χώρας—έ"δρας 
του Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Βιέννη τη 10η 'Ιουλίου 1964 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙ ΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
"Αρθρον 

Ι. (Τροποποιηθέν άρθρον 8). Περιωρισμέναι Ενώσεις ΕΊδικαί Συμφωνίαι. 
II. ' (Τροποποιηθέν άρθρον 11). Προσχώρησις ή εισδοχή εις τήν "Ενωσιν. 

Διαδικασία. 
I I I . (Τροποποιηθέν άρθρον 13). "Οργανα της Ενώσεως. 
IV. (Τροποποιηθέν άρθρον 18). Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών 

Μελετών. 
V. (Τροποποιηθέν άρθρον 21). Δαπάναι της Ενώσεως. Συνεισφορά! των 

Χωρών—μελών. 
VI. (Τροποποιηθέν άρθρον 26). Άνακοίνωσις των επικυρώσεων και των 

λοιπών τρόπων αποδοχής τών Πράξεων της Ενώσεως. 
VII . Προσχώρησις εις το πρόσθετον Πρωτόκολλον και τάς λοιπάς Πράξεις 

της Ενώσεως. 
VII I . "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του προσθέτου Πρωτοκόλλου του 

Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Οί Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρών—μελών της Παγκοσμίου 
Ταχυδρομικής Ενώσεως, συνελθόντες εν Συνεδρίω ε'ις Τόκιο, Ίδόντες το άρθρον 
30 παράγραφος 2 του έν Βιέννη συναφθέντος τήν 10ην 'Ιουλίου 1964 Καταστα
τικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, υιοθέτησαν, ύπό τήν έπιφύλαξιν 
επικυρώσεως, τάς ακολούθους τροποποιήσεις εις το έν λόγω Καταστατικόν. 

"Αρθρον Ι 
(Τροποποιηθέν άρθρον 8) 

Περιωρισμέναι Ενώσεις. ΕΊδικαί συμφωνίαι. 
1. Αϊ Χώραι—μέλη ή αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι αυτών, έφ' δσον ή νομο

θεσία τών Χωρών τούτων δέν αντιτίθεται εις τούτο, δύνανται νά συνιστούν 
περιωρισμένας Ενώσεις και νά συνάπτουν εϊδικάς Συμφωνίας άφορώσας τήν 
διεθνή Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν. ύπό τόν δρον δμως νά μή εισαγάγουν είς 
ταύτας διατάξεις όλιγώτερον εύνοΐκάς διά το κοινόν άπό έκείνας,. αΐτινες. 
προβλέπονται ύπό τών Πράξεων είς τάς οποίας αϊ ένδιαφερόμεναι Χώράι—μέλη 
μετέχουν. 

2. Αί περιωρισμέναι Ενώσεις δύνανται νά αποστέλλουν παρατηρητάς ε'ις τα 
Συνέδρια, εις τάς Διασκέψεις και εις τάς συσκέψεις της Ενώσεως, είς τό 
Έκτελεστικόν Συμβούλιον, ώς καϊ ε'ις τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυ
δρομικών μελετών. 

3. Ή "Ενωσις δύναται νά άποστέλλη παρατηρητάς είς τά Συνέδρια, είς τάς. 
Διασκέψεις καϊ είς τάς συσκέψεις τών περιορισμένων Ενώσεων. 

ο 
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"Αρθρον II 
(Τροποποιηθέν άρθρον 11) 

Προσχώρησις ή εισδοχή εις την "Ενωσιν. Διαδικασία. 
1. Παν μέλος του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δύναται να προσχώρηση 

εις την "Ενωσιν. 
2. Πάσα κυρίαρχος Χώρα μη μέλος του 'Οργανισμού "Ηνωμένων Εθνών 

δύναται να ζητήση την είσδοχήν της ύπό την ιδιότητα Χώρας—μέλους της Ενώ
σεως. 

3. "Η προσχώρησις ή' ή αίτησις εισδοχής εις τήν "Ενωσιν δέον νά π?ρι
λαμβάνη ρητήν δήλωσιν προσχωρήσεως εις τό Καταστατικόν και τάς υποχρεω
τικός Πράξεις της Ενώσεως. 'Απευθύνεται διά τής διπλωματικής όδοΰ προς 
τήν Κυβέρνησιν της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ήτις, αναλόγως τής περιπτώ
σεως, άνακοινοΐ τήν προσχώρησιν ή συμβουλεύεται τάς Χώρας—μέλη επί τής 
αιτήσεως εισδοχής. 

4. Ή Χώρα, μη μέλος του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών, θεωρείται ώς 
γενομένη δεκτή ύπό τήν ιδιότητα Χώρας—μέλους εάν ή αίτησις της έγκριθή ύπό 
των δύο τρίτων τουλάχιστον των Χωρών—μελών τής Ενώσεως. Αί Χώραι— 
μέλη αΐτινες δεν απήντησαν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών θεωρούνται ώς 
άποσχουσαι. 

5. Ή προσχώρησις ή ή εισδοχή ύπό τήν ιδιότητα του μέλους άνακοινουται 
ύπό τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας εις τάς Κυβερνήσεις των 
Χωρών—μελών. Αϋτη λαμβάνει Ίσχύν από τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως 
ταύτης. 

"Αρθρον 111 
(Τροποποιηθέν άρθρον 13) 

"Οργανα τής 'Ενώσεως. 
1. Τά όργανα τής Ενώσεως είναι το Συνέδριον, αί Διοικητικά! Διασκέ

ψεις, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον, το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον τών ταχυ
δρομικών μελετών, αί ΕίδικαΙ Έπιτροπαι και το Διεθνές Γραφεΐον. 

2. Τά μόνιμα δργανα της Ενώσεως εΐναι το Έκτελεστικόν Συμβούλιον, 
τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών μελετών και τό Διεθνές Γραφεΐον. 

"Αρθρον IV. 
(Τροποποιηθέν άρθρον 18) 

Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών. 
Τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών (CCEP) είναι έπι

φορτισμένον μέ τήν έκπόνησιν μελετών και τήν ^κδοσιν γνωματεύσεων επί ζητη
μάτων τεχνικών, εκμεταλλεύσεως καΐ οίκονομικών, ενδιαφερόντων τήν Ταχυ
δρομικήν Ύπηρεσίαν. 

"Αρθρον V. , f 

(Τροποποιηθέν άρθρον 21) 
Δαπάνα ι τής Ενώσεως. Σ υνεισφοραΐ τών Χωρών— μελών. ··..■■

1. "Εκαστον Συνέδριον ορίζει τό άνώτατον ποσόν ε'ις δ δύνανται νά άνέρ
χωνται : ".', 

(ά) Ετησίως αί δαπάναι τής Ενώσεως. 
(β) Αί δαπάναι αί άφορώσαι εις τήν Σύνοδον του προσεχούς Συνεδρίου. 

2. Δύναται νά γίνη ύπέρβασις του εν παρ. 1 προβλεπομένου ανωτάτου Itq-
σου τών δαπανών,, έάν αί .περιστάσεις τό απαιτούν, ύπό. τήν  έπιφύλαξιν "οτι 
θέλουν τηρηθή α'ι σχετικαΐ διατάξεις του Γενικού Κανονισμού. ,% __ ,. 

3. Αί δαπάναι τής Ενώσεως^ περιλαμβανομένων ενδεχομένως τών,έν ;παρ. 
2 προβλεπομένων δαπανών, βαρύνουν από κοινού, τάς Χώρας—μέλη τής, Ένώτ 
σεως. Προς τούτο, έκαστη Χώρα—μέλος κατατάσσεται ύπό του Συνεδρίου είς 

Ι 
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μίαν των τάξεων συνεισφοράς, των οποίων ό αριθμός καθορίζεται ύπό του 
ΓενικοΟ Κανονισμού. 

4. Έ ν περιπτώσει προσχωρήσεως ή εισδοχής τίνος είς τήν "Ενωσιν δυνά
μει του άρθρου 11 ή Κυβέρνησις τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας καθορίζει, από 
συμφώνου μετά τής Κυβερνήσεως τής ενδιαφερόμενης Χώρας, τήν τάξιν συνει
σφοράς είς ήν αϋτη δέον νά καταταγή άπό απόψεως κατανομής των δαπανών 
της Ενώσεως. 

"Αρθρον VI. 
(Τροποποιηθέν άρθρον 26) 

Άνακοίνωσις των επικυρώσεων και των λοιπών τρόπων αποδοχής 
των Πράξεων τής Ενώσεως. 

Τα ί γγραφα επικυρώσεως του Καταστατικού και ενδεχομένως τα τοιαύτα 
αποδοχής των λοιπών Πράξεων τής Ενώσεως κατατίθενται εντός τής συντομω
τέρας προθεσμίας παρά τή Κυβερνήσει τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, ήτις άνα
κοϊνοΐ τάς καταθέσεις ταύτας εις τάς Χώρας—μέλη. 

"Αρθρον VII 
Προσχώρησις είς το πρόσθετον πρωτόκολλον και είς 

τάς λοιπάς Πράξεις τής 'Ενώσεως. 
1. Αϊ Χώραι—μέλη αΐτινες δέν υπέγραψαν τό παρόν πρωτόκολλον δύνανται 

έν παντι χρόνω νά προσχωρήσουν εις αυτό. 
2. Αϊ Χώραι—μέλη αΐτινες μετέχουν είς τάς ύπό του Συνεδρίου άνανεω

θείσας Πράξεις αΐτινες δμως δέν υπέγραψαν ταύτας, υποχρεούνται δπως προσ
χωρήσουν είς αύτάς εντός των συντομωτέρων δυνατών προθεσμιών. 

3. Τά σχετικά προς τάς έν παρ. 1 και 2 προβλεπομένας περιπτώσεις έγ
γραφα προσχωρήσεως, απευθύνονται διά τής διπλωματικής όδου είς τήν Κυβέρ
νησιν τής Χώρας—^δρας, ήτις άνακοινοί τήν κοττάθεσίν ταύτη ν εις τάς Χώρας— 
μέλη. 

"Αρθρον VIII 
'Έναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του προσθέτου πρωτοκόλλου 

τοΟ Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως. 
Τό παρόν πρόσθετον πρωτόκολλον θέλει τεθή είς εφαρμογή ν τήν Ιην Ίου

λίου;1971, εξαιρέσει του άρθρου V δπερ θά τεθή έν ίσχύϊ τήν Ιην 'Ιανουαρίου 
1971 καΐ θά παραμείνη έν ίσχύϊ επί απροσδιόριστο ν χρόνον. 

Είς πίστωσιν τούτου οι Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των Χωρών—μελών 
συνέταξαν τό παρόν πρόσθετον πρωτόκολλον, δπερ θά εχη τήν αυτήν ίσχύν 
καί τήν αυτήν άξίαν, ώς εάν αϊ διατάξεις τούτου περιελαμβάνοντο είς αυτό 
τούτο τό κείμενον του Καταστατικού και υπέγραψαν τούτο είς Ιν άντίτυπον 
δπερ θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώ
ρας— 2δρας τής Ενώσεως. "Εν άντίτυπον τούτου θά έπιδοθή είς εκαστον μέ
ρος ύπό τής Κυβερνήσεως τής Χώρας—έδρας του Συνεδρίου. 

Έγένετο έν Τόκιο τήν 14ην Νοεμβρίου 1969. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 
Λαμβανομένων όπ' δψει τών υποχρεώσεων αϊ όποΐάι βαρύνουν τον Όργα

νισμόν τών Ηνωμένων 'Εθνών συμφώνως προς τό άρθρον 57 του Καταστατικού 
Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, ό 'Οργανισμός τών 'Ηνωμένων 'Εθνών και ή 
Παγκόσμιος Ταχυδρομική "Ενωσις, συνομολογούν τά κάτωθι: 

"Αρθρον Ι. 
Ό 'Οργανισμός τών 'Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει τήν Παγκόσμιον Ταχυ

δρομικήν "Ενωσιν (αποκαλούμενη εφεξής ή «"Ενωσις») ώς τόν είδικευμένον 
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'Οργανισμόν τον έπιφορτισμένον να λαμβάνη πάντα τα προς την καταστατικήν 
αύτου πραξίν συνάδοντα μέτρα δια να έπιτυγχάνη τους σκοπούς τους οποίους 
έχει τάξει έν τη πράξει ταύτη. 

"Αρθρον II. 
'Αμοιβαία άντιπροσώπευσις. 

1. 'Αντιπρόσωποι του 'Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών θα προσκαλώνται 
νά παρίστανται ε'ις τα Συνέδρια, τάς Διοικητικάς Διασκέψεις και τάς Έπι
τροπάς της Ενώσεως και νά συμμετέχουν άνευ δικαιώματος ψήφου, είς τάς 
συζητήσεις τών συνελεύσεων τούτων. 

2. 'Αντιπρόσωποι της Ενώσεως θά προσκαλώνται νά παρίστανται είς τάς 
συνελεύσεις του ΟΐκονομικοΟ και Κοινωνικού Συμβουλίου τών 'Ηνωμένων 
Εθνών (αποκαλουμένου εφεξής «το Συμβούλιον») και τών επιτροπών ή συμ
βουλίων αύτου καΐ νά συμμετέχουν, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς συζητή
σεις τών οργάνων τούτων, οσάκις πρόκειται νά συζητηθούν ζητήματα εγγε
γραμμένα ε'ις την ήμερησίαν διάταξιν διά τά όποια ή "Ενωσις θά ένδιεφέρετο. 

3. 'Αντιπρόσωποι της Ενώσεως θά προσκαλώνται νά παρίστανται ύπό 
τύπον συμβουλευτικόν, είς συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τάς 
οποίας ζητήματα της αρμοδιότητος της Ενώσεως πρόκειται νά συζητηθούν και 
νά μετέχουν άνευ δικαιώματος ψήφου, είς τάς συζητήσεις τών κυρίων 'Επιτρο
πών της Γενικής Συνελεύσεως, τάς άναφερομένας είς ζητήματα διά τά δποΐα 
ή "Ενωσις θά ένδιεφέρετο. 

4. Ή Γραμματεία του 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών θά διανέμη 
πάσας τάς έγγραφους ανακοινώσεις τάς ύποβαλλομένας ύπό της Ενώσεως ε'ις 
τά μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, του Συμβουλίου και τών οργάνων αύτου, 
ώς και του* Συμβουλίου κηδεμονιών αναλόγως της περιπτώσεως. Όμοίως έγ
γραφοι ανακοινώσεις ύποβαλλόμεναι ύπό του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών 
θά διανέμωνται ύπό της 'Ενώσεως είς τά μέλη αυτής. 

"Αρθρον III 
'Εγγραφή ζητημάτων είς την ήμερησίαν διάταξιν. 

Ύπό την έπιφύλαξίν τών προκαταρκτικών συνεννοήσεων αί όποΐαι ήθελον 
κριθή άναγκαΐαι, ή "Ενωσις θέλει εγγράψει είς την ήμερησίαν διάταξιν τών 
Συνεδρίων, διοικητικών Διασκέψεων ή 'Επιτροπών αυτής ή ενδεχομένως Θέλει 
υποβάλλει εις τά μέλη αυτής κατά τήν ύπό της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 
Συμβάσεως προβλεπομένην διαδικασίαν, τά ζητήματα τά υποβαλλόμενα είς 
αυτήν ύπό του "Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών. 'Αντιστοίχως τό Συμβούλιον 
καΐ αί Έπιτροπαί αύτοΰ, ώς και τό Συμβούλιον τών Κηδεμονιών θέλουν εγ
γράφει είς τήν ήμερησίαν διάταξιν αυτών τά ζητήματα τά δποΐα ήθελον ύπο
βληθή εϊς αύτάς ύπό τής Ενώσεως. 

"Αρθρον IV. 
Συστάσεις του 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών. 

1. Ή "Ενωσις θέλει λαμβάνει πάντα τά μέτρα διά νά ύποβάλλη τό ταχύ
τερον, διά τήν ένδεικνυομένην συνέχειαν, είς τά Συνέδρια, Διοικητικάς Δια
σκέψεις και Έπιτροπάς αυτής ή είς τά μέλη αυτής, κατά τήν ύπό τής Fiery κο
σμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως προβλεπομένην διαδικασίαν, πάσαν έπίσημον 
σύστασιν τήν οποίαν δ 'Οργανισμός 'Ηνωμένων Εθνών ήθελεν απευθύνει είς 
αυτήν. Αί συστάσεις αύται θέλουν άπευθυνθή προς τήν "Ενωσιν και ουχί απ' 
ευθείας είς τά μέλη αύτης. 

2. Ή "Ενωσις θέλει προβαίνει είς άνταλλαγάς απόψεως μετά του 'Οργα
νισμού 'Ηνωμένων Εθνών τη αιτήσει αύτου, έπί τών συστάσεων τούτων και έν 
καιρώ εύθέτω θέλει υποβάλλει £κθεσιν είς τον Όργανισμόν 'Ηνωμένων 'Εθνών 
έπί τής ύπό τής Ενώσεως ή τών μελών αυτής δοθείσης συνεχείας έπί τών έν 
λόγω συστάσεων ή έπί οιωνδήποτε άλλων αποτελεσμάτων τά δποΐα ήθελον 
επακολουθήσει τήν έπεξεργασίαν τών συστάσεων τούτων.. 
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3. Ή· "Ενωσις θέλει συνεργασθή είς παν άλλον μέτρον άναγκαΐον δια την 
έξασφάλισιν του αποτελεσματικού συντονισμού των δραστηριοτήτων των ειδι
κευμένων 'Οργανισμών και του ΌργανισμοΟ Ηνωμένων Εθνών. 'Ιδιαιτέρως 
θέλει συνεργασθή μετά παντός οργάνου το όποιον ήθελε δημιουργηθή υπό του 
Συμβουλίου προς τόν σκοπόν δπως εύοδωθή ό συντονισμός οδτος και παρα
σχεθούν αϊ προς έκτέλεσιν του έ'ργου τούτου άναγκαΐαι πληροφορίαι. 

"Αρθρον V 
'Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων. 

1. Ύπό τήν έπιφύλαξιν των δια τήν έξασφάλισιν του εμπιστευτικού χαρα
κτήρος ορισμένων έγγραφων, αναγκαίων μέτρων, θέλει πραγματοποιείται μία 
δσον τό δυνατόν πληρεστέρα και ταχύτερα ανταλλαγή πληροφοριών και εγγρά
φων μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ενώσεως. 

2. Ύπό τήν προϋπόθεσιν της μή παραβάσεως του χαρακτήρος τών διατά
ξεων του προηγουμένου εδαφίου : 

(α) Ή "Ενωσις θα παρέχη είς τόν Όργανισμόν Ηνωμένων Εθνών έτη
σίαν έκθεσιν πεπραγμένων. 

(β) Ή "Ενωσις θέλει δίδει συνέχειαν έν τω μέτρω τοΰι δυνατού είς πασαν 
αΐτησιν περί ειδικών εκθέσεων, μελετών ή πληροφοριών τήν οποίαν 
ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων Εθνών ήθελεν απευθύνει είς αυτήν, ύπό 
τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του άρθρου XI της παρούσης συμ
φωνίας. 

(γ) Ή "Ενωσις θέλει δίδει έπί ζητημάτων της αρμοδιότητος της εγγρά
φους γνωμοδοτήσεις έφ' δσον αδται ήθελον ζητηθή παρ' αύτης ύπό 
του Συμβουλίου Κηδεμονιών. 

(δ) Ό Γενικός Γραμματεύς του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών θέλει 
προβαίνει μετά του Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου της Ενώσεως, 
επί τη αιτήσει τούτου, εις άνταλλαγάς απόψεων ίκανάς νά παρά
σχουν είς τήν "Ενωσιν πληροφορίας παρουσιάζουσας δι' αυτήν ιδιά
ζον ενδιαφέρον. 

"Αρθρον VI. 
Συνεργασία μετά τοΟ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

1. Ή "Ενωσις συναινεί δπως συνεργάζεται μετά του 'Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών, μετά τών κυρίων και βοηθητικών οργάνων αύτου και δπως πα
ρέχη είς αυτούς τήν συμβουλήν της έν ώ μέτρω τούτο συμβιβάζεται προς τάς 
διατάξεις της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως. 

2. Καθ* δσον άφορα τά μέλη του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών, ή "Ενω
σις αναγνωρίζει δτι, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 103 τοΰ Κατα
στατικού Χάρτου, ούδεμίαν διάταξιν της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβά
σεως ή τών προσηρτημένων είς αυτήν Συμφωνιών δύναται νά έπικαλεσθή ως 
αποτελούσαν κώλυμα ή ως έπιφέρουσαν οιονδήποτε περιορισμόν είς τήν ύπό 
Κράτους τινός τήρησιν τών υποχρεώσεων του έναντι του 'Οργανισμού 'Ηνω
μένων 'Εθνών. 

"Αρθρον VII. 
Συμφωνίαι άφορώσαι τό προσωπικόν. 

Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών και ή "Ενωσις θέλουν συνεργασθή, έν 
τω μέτρω του αναγκαίου, διά νά εξασφαλίσουν τήν κατά τό δυνατόν μεγαλυ
τέραν όμοιομορφίαν είς τους δρους χρησιμοποιήσεως του προσωπικού και απο
φύγουν τόν συναγωνισμόν έν τή στρατολογήσει τούτου. 

"Αρθρον VIII . 
Ύπηρεσίαι στατιστικών. 

1. Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών και ή "Ενωσις συμφωνούν δπως 
συνεργάζωνται διά νά εξασφαλίζουν τήν πλέον άποτελεσματικήν άπόδοσιν και 
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την πλέον εκτεταμένη ν χρήσιν τών πληροφοριών και των στατιστικών δεδο
μένων. 

2. Ή "Ενωσις αναγνωρίζει δτι ό 'Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποτελεί 
τον κεντρικόν όργανισμόν τον έπιψορτισμένον να περισυλλέγη, νά άνάλύη, ν α 

δημοσιεύη, νά ένοπόιη καΐ νά βελτιώνη τά στατιστικά στοιχεία τά χρησιμεύ
οντα εις τους γενικούς σκοπούς τών διεθνών οργανώσεων. 

3. Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών αναγνωρίζει δτι ή "Ενωσις εΐναι ό 
οργανισμός ό ενδεδειγμένος νά περισυλλέγη, νά άναλύη, νά δημοσιεύη, νά 
ένοποιη καΐ νά βελτιώνη τά στατιστικά στοιχεία τά αναγόμενα είς τήν Ιδίαν 
αύτης αρμοδιότητα χωρίς νά θίγηται τό ενδιαφέρον το όποιον ό 'Οργανισμός 
'Ηνωμένων Εθνών ήθελεν έχει διά τά στατιστικά ταύτα στοιχεία έφ' όσον είναι 
ταύτα ουσιώδη διά τήν πραγματοποίηση/ του ιδίου αυτού σκοπού και διά την 
άνάπτυξιν της στατιστικής άνά τον κόσμον. 

"Αρθρον IX. 
Διοικητικαί και τεχνικαΐ ύπηρεσίαι. 

1. Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών και ή "Ενωσις αναγνωρίζουν δτι, 
προς τον σκοπόν της καλυτέρας χρησιμοποιήσεως τοΰ προσωπικού καΐ τών 
προσόδων αυτών, εΐναι εύκταΐον δπως αποφεύγουν'τήν δημιουργίαν υπηρεσιών 
συναγωνιζόμενων άλλήλας ή έπιτελουσών διπλούν ίργον. 

2. Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων Εθνών καί ή "Ενωσις θέλουν λάβει πάντα 
τά κατάλληλα μέτρα διά τήν καταγραφήν και κατάθεσιν τών επισήμων έγγρα
φων.' 

"Αρθρον Χ. 
Διατάξεις σχετικά! προς τον προϋπολογισμόν. 

Ό ετήσιος προϋπολογισμός της Ενώσεως θέλει γνωστοποιείται είς τον 
Όργανισμόν Ηνωμένων 'Εθνών και ή Γενική Συνέλευσις θά έχη τό δικαίωμα 
νά άπευθύνη έπ' αυτού συστάσεις είς τό Συνέδριον της 'Ενώσεως. 

"Αρθρον XI. 
Κάλυψις τών δαπανών ειδικών υπηρεσιών. 

Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή "Ενωσις θά είχε νά αντιμετώπιση σημαν
τικάς έκτακτους δαπανάς συνεπεία είδικών εκθέσεων, μελετών ή πληροφοριών 
αίτηθεισών υπό τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δυνάμει τοΰ άρθρου V 
f\ πάσης άλλης διατάξεως της παρούσης συμφωνίας, θέλει λάβει χώραν ανταλ
λαγή απόψεων προς καθορισμόν τοΰ δικαιοτέρου τρόπου, καλύψεως τών δαπα
νών τούτων. 

"Αρθρον XII. 
Συμφωνία μεταξύ 'Οργανισμών. 

Ή "Ενωσις θά πληροφορη τό Συμβούλων περί της φύσεως καί της εκτά
σεως παντός συμφώνου τό όποιον αύτη ήθελεν συνάψει μετ' άλλου τινός ειδι
κευμένου οργανισμού ή μετά πάσης άλλης διακυβερνητικής οργανώσεως. 'Επι
προσθέτως θά πληροφορη τό Συμβούλιον καί περί της προπαρασκευής τοιού
των συμφώνων. 

. . . · "Αρθρον XIII 
Σύνδεσμος. 

1. Συμφωνούντες επί τών ανωτέρω διατάξεων, ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 
'Εθνών καί ή "Ενωσις εκφράζουν τήν ελπίδα δτι θέλουν συμβάλει είς τήν έξα
σφάλισίν ενός αποτελεσματικού συνδέσμου μεταξύ τών δύο οργανισμών. Έπι
βεβαιοΰν τήν πρόθεσίν των δπως, κοινή συμφωνία λάβουν τά προς τοΰτο αναγ
καία μέτρα. 



615 Ν. 64/72 

2. ΑΙ διατάξεις, αϊ σχετικά! προς τους ύπό του παρόντος συμφώνου προ
βλεπόμενους συνδέσμους, θέλουν έφαρμοσθή εν εύκταίω μέτρω, εις τάς σχέ
σεις μεταξύ Ενώσεως καΐ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών, περιλαμβανομένων 
των προσηρτημένων και περιφερειακών αυτών υπηρεσιών. 

"Αρθρον XIV. 
Έκτέλεσις της συμφωνίας. 

Ό Γενικός Γραμματεύς του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ό Πρόε
δρος της Επιτροπής εκτελέσεως καΐ συνδέσμου της Ενώσεως δύνανται προς 
έκτέλεσιν της παρούσης συμφωνίας, νά συνάψουν οιασδήποτε συμπληρωματικός 
συμφωνίας αϊ όποΐαι είναι δυνατόν νά παρουσιασθούν έκ της πείρας τών δύο 
οργανισμών ως έπιθυμηταί. 

"Αρθρον XV. 
"Εναρξις ισχύος. 

Ή παρούσα συμφωνία επισυνάπτεται εις την Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν 
Σύμβασιν την συναφθεΐσαν εν Παρισίοις το 1947. θέλει τεθή εν Ισχύΐ κατόπιν 
αποδοχής ύπό της Γενικής. Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών καΐ τό ένωρί
τερον ταυτοχρόνως μετά τής Συμβάσεως ταύτης. 

"Αρθρον XVI. 
Άναθεώρησις. 

Κατόπιν προειδοποιήσεως γινομένης προ εξ μηνών ύπό τοΰ ενός ή του άλλου 
τών Μερών, ή παρούσα συμφωνία δύναται νά άναθεωρηθή διά συνεννοήσεως 
μεταξύ τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών και τής Ενώσεως. 

Έν Παρισίοις τή 4η 'Ιουλίου 1947. 

J. J. LE MOUEL, 
Πρόεδρος του XII Συνεδρίου τής Παγκοσμίου 

Ταχυδρομικής Ενώσεως. 

JAN ΡΑΡΑΝΕΚ, 
'Αναπληρωτής Πρόεδρος τής έπι τών μετά τών ειδι
κευμένων οργανισμών διαπραγματεύσεων Επιτροπής 

του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑ

ΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟ

ΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
Λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι, διά τής αποφάσεως 136 (VI) τής ληφθείσης 

τήν 25ην Φεβρουαρίου 1948 ύπό του Οικονομικού καΐ Κοινωνικού Συμβουλίου, 
ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων 'Εθνών παρακαλείται δπως συνάψη μετά 
παντός ειδικευμένου οργανισμού! όστις θά τό έζήτει, ε'ιδικήν συμφωνίαν έπεκτεί
νουσαν εις τους λειτουργούς του οργανισμού τούτου τό ευεργέτημα τών δια
τάξεων του άρθρου VII τής Συμβάσεως έπι τών προνομίων και ατελειών του 
'Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών και δπως ύποβάλλη πασαν συμπληρω
ματικήν συμφωνίαν τοιαύτης φύσεως εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν προς εγκρι
σιν, και 

Λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι ή Παγκόσμιος Ταχυδρομική "Ενωσις. επιθυμεί 
νά συνάψη συμπληρωματικήν συμφωνίαν τοιαύτης φύσεως συμπληροΰσαν τήν 
συναφθεΐσαν συμφωνίαν συμφώνως τω άρθρω 63 του Καταστατικού1 Χάρτου, 
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μεταξύ του 'Οργανισμού* Ηνωμένων Εθνών καΐ της Παγκοσμίου Ταχυδρο
μικής Ενώσεως, συνομολογούνται δια τών παρόντων τα ακόλουθα : 

"Αρθρον Ι. 
Ή κάτωθι ρήτρα θα προστεθή ως συμπληρωματικό ν άρθρον εις την συμ

φωνίαν μεταξύ του 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών και της Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής Ενώσεως : 

«ΟΙ υπάλληλοι της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως θά έχουν τό δι
καίωμα νά χρησιμοποιούν τό "LAISSER—PASSER" τών Ηνωμένων Εθνών 
συμφώνως προς ε'ιδικάς συμφωνίας συναφθείσας κατ' έφαρμογήν του άρθρου 
XIV». 

"Αρθρον 11. 
Ή παρούσα συμφωνία θά τεθή εν Ίσχύϊ ευθύς ώς έγκριθή ύπό της Γενικής 

Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών και τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 
Ενώσεως. 

Δια την Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν "Ενωσιν, 
Έγένετο εις Παρισίους τήν 13ην "Ιουνίου 1949 

Υπογραφή : J. J. LE MOUEL, 
Πρόεδρος τής 'Επιτροπής εκτελέσεως καΐ συνδέσμου 

τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως. 

Διά τον Όργανισμόν 'Ηνωμένων 'Εθνών, 
Έγένετο εν Λέϊκ Σαξές, Νέα Υόρκη, 

τήν 27ην 'Ιουλίου 1949 
'Υπογραφή : BYRON PRICE, 

'Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέως. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Σ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
"Αρθρον 

101. Όργάνωσις και σύγκλησις τών Συνεδρίων, 'Εκτάκτων Συνεδρίων, Διοι
κητικών Διασκέψεων και Ειδικών 'Επιτροπών. 

102. Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι του 'Εκτελεστικού Συμβουλίου. 
103. Πληροφοριακά στοιχεία επί τών δραστηριοτήτων τού 'Εκτελεστικού 

Συμβουλίου. 
104. Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι τού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυ

δρομικών Μελετών. 
105. Πληροφοριακά στοιχεία έπι τών δραστηριοτήτων του Γνωμοδοτικού Συμ

βουλίου Ταχυδρομικών Μελετών. 
106. 'Εσωτερικός Κανονισμός τών Συνεδρίων, τών Διοικητικών Διασκέψεων 

και τών Ειδικών 'Επιτροπών. 
107. Γλώσσαι χρησιμοποιούμενοι διά τήν Ικδοσιν τών δημοσιευμάτων διά 

τάς συζητήσεις και διά τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν. 

Α-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ ΓΡΑΦΕ I ON 
108. Κατάλογος των Χωρών—μελών. 
109. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς 

Γραφείου. 
110. Προπαρασκευή τών εργασιών τών Συνεδρίων, τών Διοικητικών Δια

σκέψεων καΐ τών Ειδικών 'Επιτροπών. 
111. Πληροφορίαι. Γνωματεύσεις. Αιτήσεις ερμηνείας και τροποποιήσεως 

\ών Πράξεων. "Ερευναι. Παρέμβασις εν τη εκκαθαρίσει τών λογα
ριασμών. 

112. Τεχνική συνεργασία. 
113. "Εντυπα παρεχόμενα ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 
114. Πράξεις τών Περιωρισμένων Ε ν ώ σ ε ω ν και Είδικαι Συμφοονίαι. 
115. Περιοδικόν της Ε ν ώ σ ε ω ς . 
116. Ε τ η σ ί α εκθεσις επί τών δραστηριοτήτων της Ε ν ώ σ ε ω ς . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I I 
Διαδικασία υποβολής και εξετάσεως τών Προτάσεων 

117. Διαδικασία υποβολής τών προτάσεων εις το Συνέδριον. 
118. Διαδικασία υποβολής των προτάσεων μεταξύ δύο Συνεδρίων. 
119. Έξέτασ ι ς τών προτάσεων μεταξύ δύο Συνεδρίων. 
120. Κοινοποίησις τών μεταξύ δύο Συνεδρίων γενομένων δεκτών αποφάσεων. 
121. Έκτέλεσ ι ς τών μεταξύ δύο Συνεδρίων γενομένων δεκτών αποφάσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
Οικονομικά 

122. Καθορισμός και διακανονισμός τών δαπανών της Ε ν ώ σ ε ω ς . 
123. Τάξεις συνεισφοράς. 
124. Πληρωμή τών προμηθειών του Διεθνούς Γραφείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
Διαιτησίαι 

125. Διαδικασία διαιτησίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
Τελικαί Διατάξεις 

126. "Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τον Γενικόν Κανονισμόν. 
127. Προτάσεις άφορώσαι τάς Συμφωνίας μετά του 'Οργανισμού Ηνωμένων 

Ε θ ν ώ ν . 
128. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Γενικού Κανονισμού. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ Η Σ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ 
Ι. Έκτελεστικόν Συμβούλιον και Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομι

κών Μελετών. 
I I . Δαπάναι της Ε ν ώ σ ε ω ς . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
'Εσωτερικός Κανονισμός τών Συνεδρίων 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Σ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Οί υπογεγραμμένοι, πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων των Χωρών—μελών 
της Ενώσεως, ίδόντες το άρθρον 22 παράγραφος 2, του εν Βιέννη συναφθέντος * 
την ΙΟην 'Ιουλίου 1964 Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, 
συνωμολόγησαν, εις τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν, κοινή συμφωνία και υπό 
την έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 25 παράγραφος 3 του εν λόγω Καταστατικού, τάς 
ακολούθους διατάξεις, τάς διασφαλιζούσας την έφαρμογήν τοϋ Καταστατικού 
και την λειτουργίαν τής Ενώσεως. * 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 101 
Όργάνωσις και σΰγκλησις τών Συνεδρίων, Έκτακτων Συνεδρίων, 

Διοικητικών Διασκέψεων και ειδικών Επιτροπών 
1. Οί αντιπρόσωποι τών Χωρών—μελών συνέρχονται έν Συνεδρίω το βρα ' 

δύτερον πέντε έτη μετά την ήμερομηνίαν της ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων 
του προηγουμένου Συνεδρίου. 

2. Έκαστη Χώρα—μέλος αντιπροσωπεύεται εις το Συνέδριον δι' ενός ή 
πλειόνων πληρεξουσίων έφωδιασμένων, ύπό τής Κυβερνήσεως των, διά τών \, 
αναγκαίων πληρεξουσίων εγγράφων. Δύναται, έν ανάγκη, νά άντιπροσωπευθή 
ύπό τής αντιπροσωπείας άλλης τινός Χώρας—μέλους. Πάντως, νοείται δτι μία 
αντιπροσωπεία δεν δύναται νά άντιπροσωπεύη ειμή μόνον μίαν Χώραν—μέλος, 
πλην τής 'ιδικής της. 

3. Κατά τάς συζητήσεις, εκάστη Χώρα—μέλος διαθέτει μίαν ψήφον. 
4. Κατ' αρχήν, έκαστον Συνέδριον αποφασίζει περί τής Χώρας, εις την 

οποίαν πρόκειται νά συνέλθη το έπόμενον Συνέδριον. Έάν ή άπόφασις αΰτη 
καταστή ανεφάρμοστος ή μη εκτελέσιμος, απόκειται εις το Έκτελεστικόν Συμ
βούλιον νά άποφασίση περί τής Χώρας εις την οποίαν θά συνέλθη το Συνέδριον, 
κατόπιν συμφωνίας μετά τής τελευταίας ταύτης Χώρας. 

5. Κατόπιν συμφωνίας μετά του Διεθνούς Γραφείου, ή προσκαλούσα Κυ
βέρνησις ορίζει την όριστικήν ήμερομηνίαν και τον ακριβή τόπον του Συνεδρίου. 
"Εν, κατ' αρχήν, έτος προ τής ημερομηνίας ταύτης, ή προσκαλούσα Κυβέρ
νησις απευθύνει πρόσκλησιν προς την Κυβέρνησιν εκάστης Χώρας—μέλους. 
Ή πρόσκλησις αϋτη δύναται νά απευθύνεται, εϊτε απ' ευθείας, είτε τή μεσο
λαβήσει άλλης Κυβερνήσεως, εϊτε διά του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς 
Γραφείου. Ή προσκαλούσα Κυβέρνησις αναλαμβάνει επίσης δπως κοινοποίηση 
εις πάσας τάς Κυβερνήσεις τών Χωρών—μελών τάς ύπό του Συνεδρίου ληφθείσας 
αποφάσεις. * 

6. Όσάκις εν Συνέδριον πρόκειται νά συνέλθη κα'ί δεν υπάρχει προσκα
λούσα Χώρα, το Διεθνές Γραφεΐον, έν συμφωνία με τό Έκτελεστικόν Συμβού ^. 
λιον και κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής Όμο "' 
σπονδίας, λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά την σύγκλησιν και όργάνωσιν του 
Συνεδρίου ε'ις τήν Χώραν—έδραν τής Ενώσεως. Έν τή περιπτώσει ταύτη, τό 
Διεθνές Γραφεΐον άσκει καθήκοντα προσκαλούσης Κυβερνήσεως. V 

7. Ό τόπος συγκλήσεως ενός έκτακτου Συνεδρίου ορίζεται, από συμφώνου 
μετά τοΰ Διεθνούς Γραφείου, ύπό τών Χωρών—μελών, αϊτινες έσχον τήν πρωτο
βουλίαν τοΰ Συνεδρίου τούτου. 

8. Αϊ παράγραφοι 2 έως 6 εφαρμόζονται κατ' άναλογίαν και εις τά έκτακτα » 
Συνέδρια. 

9. Ό τόπος συγκλήσεως μιας Διοικητικής Διασκέψεως ορίζεται, άπό συμ
φώνου μετά τοΰ Διεθνούς Γραφείου, ύπό τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αΐτινες 
έσχον τήν πρωτοβουλίαν τής Διασκέψεως. Αί προσκλήσεις απευθύνονται ύπό * 
τής Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων τής Χώρας—έδρας τής Διασκέψεως. 
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10. Αϊ Εϊδικαί Έπιτροπαί συγκαλούνται υπό του Διεθνούς Γραφείου από 
συμφώνου, περιπτώσεως τυχούσης, μετά της Γενικής Διευθύνσεως της Χώρας— 
μέλους ένθα αϊ ε'ιδικαϊ αύται 'έπιτροπαί πρόκειται νά συνέλθουν. 

"Αρθρον 102 
Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι του Εκτελεστικού Συμβουλίου 

1. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ τριάκοντα ενός μελών 
άτινα ασκούν τά καθήκοντα των κατά την περίοδον ήτις χωρίζει δύο διαδοχικά 
συνέδρια. 

2. Τά μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου αναδεικνύονται ύπό του Συνε
δρίου βάσει δικαίας γεωγραφικής κατανομής. Το ήμισυ τουλάχιστον των μελών 
άνανεουται καθ

5 έκαστον Συνέδριον. Ουδεμία Χώρα—μέλος δύναται νά εκλέ
γετα ι διαδοχικώς ύπό τριών Συνεδρίων. 

3. Ό αντιπρόσωπος εκάστου τών μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
υποδεικνύεται ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χώρας του. Ό αντιπρό
σωπος οδτος δέον νά τυγχάνη ενδεδειγμένος υπάλληλος τής Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας. 

4. Αϊ Ύπηρεσίαι τών μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου παρέχονται 
δωρεάν. Αϊ δαπάναι λειτουργίας του Συμβουλίου τούτου βαρύνουν τήν "Ενωσιν. 

5. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον συντονίζει και εποπτεύει έφ' δλων τών 
δραστηριοτήτων τής Ενώσεως με τάς ακολούθους αρμοδιότητας : 

(α) Νά διατηρή τάς στενωτέρας έπαφάς μετά τών Ταχυδρομικών Υπη
ρεσιών τών Χωρών—μελών προς τον σκοπόν τής τελειοποιήσεως τής 
διεθνούς ταχυδρομικής υπηρεσίας. 

(β) Νά εύνοή, νά συντονίζη κα ι νά έποπτεύη πάσαν μορφήν τεχνικής 
ταχυδρομικής βοηθείας, εν τώ πλαισίω τής διεθνούς τεχνικής συνερ
γασίας. 

(γ) Νά μελέτα τά διοικητικής, νομοθετικής και νομικής φύσεως προ
βλήματα τά ενδιαφέροντα τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν και 
νά άνακοινοΐ το αποτέλεσμα τών μελετών τούτων εις τάς Ταχυδρο
μικός Υπηρεσίας. 

(δ) Νά όρίζη τήν Χώραν—έδραν του προσεχούς Συνεδρίου εν τή εν 
άρθρω 101, παραγράφω 4 προβλεπομένη περιπτώσει. 

(ε) Νά ύποβάλλη θέματα μελέτης εξεταστέα ύπό του Γνωμοδοτικού Συμ
βουλίου Ταχυδρομικών Μελετών συμφώνως τω άρθρω 104 παρά
γραφος 8, στοιχεΐον (στ), 

(στ) Νά έξετάζη τήν ύπό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυδρομικών 
Μελετών συντασσομένην έτησίαν έκθεσιν καί, περιπτώσεως τυχούσης, 
τάς ύπό τούτου ύποβαλλομένας προτάσεις. 

(ζ) Νά έρχεται εις τάς χρησίμους έπαφάς μετά του 'Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών, μετά τών Συμβουλίων καί 'Επιτροπών τού 'Οργα
νισμού τούτου, ως και μετά τών εξειδικευμένων οργανώσεων καί 
άλλων διεθνών Όργανισμών διά τάς μελετάς καί διά τήν προπα
ρασκευήν τών εϊς τήν έγκρισιν τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών 
Χωρών—μελών ύποβλητέων εκθέσεων. Νά άποστέλλη, περιπτώσεως 
τυχούσης, αντιπροσώπους τής Ενώσεως, ίνα μετέχουν, εν ονόματι 
ταύτης, εις τάς συνόδους τών διεθνών τούτων οργανισμών. Νά ύπο
δεικνύη, έν εύθέτω χρόνω, τους διεθνείς διακυβερνητικούς 'Οργα
νισμούς, οιτινες δέον νά προσκαλώνται δπως αντιπροσωπευθούν είς 
εν Συνέδριον καί νά έπιφορτίζη τον Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς 
Γραφείου δπως άποστέλλη τάς αναγκαίας προσκλήσεις. 

(η) Νά διατυπώνη, εάν συντρέχη λόγος, προτάσεις αϊτινες θά ύποβάλ
λωνται προς έγκρισιν, εϊτε εϊς τάς Ταυχδρομικάς Υπηρεσίας των 
Χωρών—μελών, συμφώνως προς τά άρθρα 31 παράγραφος 1 του Κα
ταστατικού καί 119 του παρόντος Κανονισμού, εϊτε είς το Συνέδριον 
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οσάκις αϊ προτάσεις αύται άφοροΰν μελετάς άνατιθεμένας ύιτό του 
Συνεδρίου εις το Έκτελεστικόν Συμβούλιον ή προκύπτουν έκ των 
έν τω παρόντι άρθρω οριζομένων δραστηριοτήτων αύτοΰ τούτου του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου. * 

(θ) Νά έξετάζη, τη αιτήσει της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Χώρας τινός * 
μέλους, πασαν πρότασιν την οποίαν ή Υπηρεσία αυτή διαβιβάζει 
εις το Διεθνές Γραφεΐον συμφώνως τω άρθρω 118, να.προπαρα
σκευάζω τα έπ' αυτής σχόλια καΐ νά έπιφωτίζη το Γραφεΐον όπως 
έπισυνάπτη τά τελευταία ταΰτα εις την έν λόγω πρότασ.ν πριν ή ι 
ύποβάλη ταύτην προς έγκρισιν εις τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας 
των Χωρών—μελών. 

(ι) Έν τω πλαισίω τοΰ Γενικού Κανονισμού : 
Ιον. Νά διασφαλίζη τον έλεγχον τής δραστηριότητος τοΰ Διεθνούς 

Γραφείου, του οποίου διορίζει, περιπτώσεως τυχούσης, και κα η 

τόπιν προτάσεων τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, 
τον Γενικόν Διευθυντή ν. , 

2ον. Νά έξετάζη τον έτήσιον προϋπολογισμόν τής Ενώσεως. j j 
3ον. Νά έγκρίνη, προτάσει τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ τοΰ Διεθνούς 

Γραφείου, τους διορισμούς τοΰ ανωτάτου προσωπικού και των 
υπαλλήλων τής 1ης, τής 2ας κ α! τής 3ης μισθολογικής τάξεως, 
κατόπιν εξετάσεως τών τίτλων επαγγελματικής ικανότητος των ~% 
υποψηφίων τών υποδεικνυομένων ύπό τών Ταχυδρομικών Υπη
ρεσιών τών Χωρών—μελών τών οποίων έχουν την εθνικότητα, 
λαμβανομένης υπ' δψιν τής δικαίας γεωγραφικής κατανομής 
κατά ηπείρους και τών γλωσσών, ως κα! οίωνδήποτε άλλων 
σχετικών απόψεων, διατηρουμένου πάντως τοΰ εσωτερικού καθε
στώτος προαγωγών τοΰ Γραφείου. 

4ον. Νά έγκρίνη την ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου συντασσομένην έτη
σίαν εκθεσιν έπ! τών δραστηριοτήτων τής Ενώσεως και νά προ
βαίνη, έάν συντρέχη λόγος, εις σχόλια έπ' αυτής. 

5ον. Νά συνιστά εις τήν Έποπτεύουσαν 'Αρχήν, έάν αϊ περιστάσεις 
το απαιτούν, δπως έπιτρέψη τήν ύπέρβασιν του ανωτάτου ορίου 
τών δοατανών. 

6. Κατά τ©ν διορισμόν τοΰ Γενικού Διευθυντού και κατά τήν εγκρισιν τών 
διορισμών τοΰ ανωτάτου προσωπικού, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον λαμβάνει 
υπ' δψιν το γεγονός δτι κατ' αρχήν τά κατέχοντα τάς θέσεις ταύτας πρόσωπα · 
δέον νά εΐναι υπήκοοι διαφόρων Χωρών—μελών τής Ενώσεως. * 

7. Κατά τήν πρώτην αυτού σύσκεψιν, ήτις συγκαλείται ύπό τοΰ Προέδρου 
τοΰ τελευταίου Συνεδρίου, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον εκλέγει, μεταξύ τών 
μελών αυτού, ενα Πρόεδρον και τεσσάρας 'Αντιπροέδρους κα! καταρτίζει τον » 
έσωτερικόν αυτού Κανονισμόν. Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
άσκεΐ καθήκοντα Γενικού Γραμματέως τοΰ εκτελεστικού Συμβουλίου και με
τέχει τών συζητήσεων άνευ δικαιώματος ψήφου. 

8. Συγκαλούμενον ύπό τοΰ Προέδρου αυτού, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον 
συνέρχεται κατ' αρχήν άπαξ τοΰ έτους, έν τη έδρα τής Ενώσεως. Ή Γραμ
ματεία τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου διασφαλίζεται ύπό τοΰ Διεθνούς Γρα V 
φείου. Το τελευταΐον τούτο προπαρασκευάζει τάς εργασίας τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου κα! διαβιβάζει άπαντα τά δημοσιευόμενα προ εκάστης συνόδου 
πληροφοριακά στοιχεία εις τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τών μελών τοΰ Εκτε
λεστικού Συμβουλίου, εις τάς Περιωρισμένας Ενώσεις ώς κα! εις τάς λοιπάς 
Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών, αϊτινες ήθελον ζητήσει τοΰτο. * 

9. Ό αντιπρόσωπος εκάστου μέλους τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου, με
τέχων εις τάς συνόδους τοΰ οργάνου τούτου, εξαιρέσει τών συσκέψεων αϊτινες 
λαμβάνουν χώραν κατά τήν διάρκειαν τοΰ Συνεδρίου, δικαιούται τοΰ αντιτίμου , 
εισιτηρίου πρώτης θέσεως ταξιδιού μεταβάσεως κα! επιστροφής, αεροπορικώς, » 
θαλασσίως ή διά ξηράς. 
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ΊΟ. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία της Χώρας ένθα συνέρχεται το Έκτελε
στικόν Συμβούλιον προσκαλείται όπως μετάσχη εις τάς συνεδριάσεις αύτου 
υπό τύπον παρατηρητοΰ, έάν ή Χώρα αυτή δεν τυγχάνει μέλος τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου. 

Π . Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται να προσκαλή είς τάς συνεδριά
σεις αύτοΰ, άνευ δικαιώματος ψήφου, πάντα διεθνή όργανισμόν ή παν ένδε
δειγμένον πρόσωπον του οποίου επιθυμεί τήν συμμετοχήν είς τάς εργασίας 
αύτοΰ. Δύναται ωσαύτως νά προσκαλη, ύπό τους αυτούς δρους, μίαν ή περισ
σότερος Ταχυδρομικός Υπηρεσίας των Χωρών—μελών, αΐτινες ενδιαφέρονται 
δια θέματα προβλεπόμενα είς τήν ήμερησίαν διάταξιν αύτου. 

"Αρθρον 103 
Πληροφοριακά στοιχεία επί των δραστηριοτήτων 

τοΰ Εκτελεστικού' Συμβουλίου 
1. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον διαβιβάζει είς τάς Ταχυδρομικάς Υπη

ρεσίας τών Χωρών—μελών της Ενώσεως κα ι είς τάς περιωρισμένας Ενώσεις 
προς ένημέρωσίν των, μεθ' έκάστην σύνοδον αύτοΰ : 

(α) Άναλυτικόν άπολογισμόν.' 
(|3) Τά «πληροφοριακά στοιχεία τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου», είς α 

περιλαμβάνονται αϊ εκθέσεις, αί συζητήσεις, ό αναλυτικός απολο
γισμός καθώς επίσης αί προταθεΐσαι λύσεις και αποφάσεις. 

2. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον συντάσσει διά το Συνέδριον έκθεσιν επί 
της καθόλου δραστηριότητος αύτοΰ και διαβιβάζει αυτήν είς τάς Ταχυδρομικάς 
Υπηρεσίας, δύο τουλάχιστον μήνας πρό της ενάρξεως τοΰ Συνεδρίου. 

"Αρθρον 104 
Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Ταχυδρομικών Μελετών 
1. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών απαρτίζεται εκ 

τριάκοντα μελών εκλεγομένων ύπό τοΰ Συνεδρίου. Ή διάρκεια της εντολής 
τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ανταποκρίνεται είς το μεταξύ δύο Συνεδρίων 
χρονικόν διάστημα. 

2. Ό αντιπρόσωπος εκάστου τών μελών τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
υποδεικνύεται ύπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας της Χώρας του. Ό αντι
πρόσωπος ούτος δέον νά τυγχάνη ενδεδειγμένος υπάλληλος της Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας. 

3. Αί δαπάναι λειτουργίας τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου βαρύνουν τήν 
"Ενωσιν. Τά μέλη του ούδεμίαν λαμβάνουν άμοιβήν. Τά έ'ξοδα ταξειδίου και 
διαμονής τών αντιπροσώπων τών μετεχουσών τοΰ Συμβουλίου Υπηρεσιών βα
ρύνουν ταύτας. 

4. Κατά τήν πρώτην αύτοΰ σύνοδον ήτις συγκαλείται και της όποιας ή 
έναρξις κηρύσσεται ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Συνεδρίου, το Γνωμοδοτικόν Συμ
βούλιον εκλέγει, μεταξύ τών μελών του, τον Πρόεδρον και τους 'Αντιπροέδρους. 
Ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου άσκεΐ καθήκοντα Γενικοΰ Γραμ
ματέως τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και λαμβάνει μέρος είς τάς συζητήσεις 
άνευ δικαιώματος ψήφου. Δύναται ομοίως νά αντιπροσωπεύεται. 

5. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον έσωτερικόν αύτοΰ Κανο
νισμόν. 

6. Κατ' αρχήν το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον συνέρχεται καθ' εκαστον έτος 
είς τήν εδραν τής Ενώσεως. Ή ημερομηνία και ό τόπος τής συνόδου ορίζονται 
ύπό τοΰ Προέδρου αύτοΰ, από συμφώνου μετά τοΰ Προέδρου του Εκτελεστ ικού 
Συμβουλίου και τοΰ Γενικοΰ Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 

7. Ό Πρόεδρος και οι 'Αντιπρόεδροι τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου συγ
κροτούν τήν Διευθύνουσαν Έπιτροπήν. Ή Επιτροπή αυτή προπαρασκευάζει 
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καΐ διευθύνει τάς εργασίας εκάστης συνόδου του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
και αναλαμβάνει άπάσας τάς εργασίας τάς οποίας το τελευταΐον τούτο απο
φασίζει να ανάθεση εις αυτήν. 

8. ΑΙ αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι αϊ ακόλουθοι : 
(α) Ή όργάνωσις της μελέτης των σπουδαιότερων προβλημάτων, τε

χνικών, εκμεταλλεύσεως, οικονομικών και τεχνικής συνεργασίας, 
άτινα παρουσιάζουν ενδιαφέρον δια τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας 
δλων τών Χωρών—μελών της Ενώσεως και ή επεξεργασία πληρο
φοριών και γνωματεύσεων έπ' αυτών. 

(β) Ή μελέτη προβλημάτων, εκπαιδεύσεως και επαγγελματικής επιμορ
φώσεως ενδιαφερόντων τάς νέας και ύπό άνάπτυξιν Χώρας. 

(γ) Ή λήψις τών αναγκαίων μέτρων δια την μελέτην και τήν διάδοσιν 
τών ύπό τίνων Χωρών γενομένων πειραμάτων και προόδων εις τους 
τομείς τής τεχνικής, τής εκμεταλλεύσεως, τής οικονομίας και τής 
επαγγελματικής επιμορφώσεως, ενδιαφερόντων τάς Ταχυδρομικάς 
Υπηρεσίας. 

(δ) Ή μελέτη τής παρούσης καταστάσεως και τών αναγκών τών Ταχυ
δρομικών Υπηρεσιών εις τάς νέας και ύπό άνάπτυξιν Χώρας και ή 
επεξεργασία προσφορών συστάσεων επί τών τρόπων και τών μέσων 
διά τήν βελτίωσιν τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εις τάς Χώρας 
ταύτας. 

(ε) Ή λήψις, άπό συμφώνου μετά του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τών 
ενδεδειγμένων μέτρων εις τον τομέα τής τεχνικής συνεργασίας μεθ' 
όλων τών Χωρών—μελών τής Ενώσεως, ιδία δε μετά τών νέων και 
ύπό άνάπτυξιν Χωρών, 

(στ) Ή έξέτασις πάντων τών λοιπών θεμάτων, άτινα ήθελον ύποβληθή 
εις αυτό ύπό μέλους τινός του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, του Εκτε 
λεστικού Συμβουλίου ή ύπό πάσης ετέρας Υπηρεσίας Χώρας—μέλους. 

9. Τά μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου μετέχουν εμπράκτως τών δρα
στηριοτήτων αύτοΰ. 

Αϊ μη άνήκουσαι εις το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Χώραι—μέλη δύνανται, 
τη αιτήσει των, νά συμπράττουν εις τάς αναληφθείσας μελετάς. 

10. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον διατυπώνει, εάν συντρέχη λόγος, προ
τάσεις διά το 'Συνέδριον, απορρέουσας άπ' ευθείας εκ τών ύπό του παρόντος 
άρθρου οριζομένων δραστηριοτήτων αύτοΰ. Αί προτάσεις αύται υποβάλλονται 
παρ' αύτου τούτου τού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας μετά
του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οσάκις πρόκειται περί θεμάτων τής αρμοδιό
τητος του τελευταίου τούτου. 

11. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον καταρτίζει κατά τήν αμέσως προηγου
μένην τού Συνεδρίου σύνοδον αύτοΰ, το σχέδιον προγράμματος εργασίας του 
προσεχούς Συμβουλίου προς ύποβολήν εις το Συνέδριον, λαμβανομένων ύπ' 
δψει τών αιτήσεων τών Χωρών—μελών τής Ενώσεως ως και τοΰ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου. 

12. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον δύναται νά προσκαλή ε'ις τάς συνόδους 
αύτοΰ, άνευ δικαιώματος ψήφου : 

(α) Οιονδήποτε διεθνή όργανισμόν ή παν ένδεδειγμένον πρόσωπον τοΰ 
οποίου επιθυμεί τήν συμμετοχήν είς τάς εργασίας αύτοΰ. 

(β) Το^υδρομικάς Υπηρεσίας Χωρών—μελών μη ανηκουσών είς το Γνω
μοδοτικόν Συμβούλιον. 

13. Ή Γραμματεία τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου διασφαλίζεται ύπό τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου. Το τελευταΐον τοΰτο προπαρασκευάζει συμφώνως προς 
τάς κατευθύνσεις τής Διευθυνούσης Επιτροπής, τάς εργασίας τού Γνωμοδο
τικού Συμβουλίου και διαβιβάζει πάντα τά δημοσιευόμενα προ έκαστης συνόδου 
στοιχεία εις τάς Υπηρεσίας τών μελών τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, είς τάς 
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Ταχυδρομικώς Υπηρεσίας των Χωρών, αϊτινες χωρίς νά είναι μέλη του Γνω
μοδοτικού Συμβουλίου συνεργάζονται, εις τάς αναληφθείσας μελετάς καθώς 
επίσης εις τάς περιωρισμένας Ενώσεις και τάς υπηρεσίας των υπολοίπων Χωρών 
—μελών αΐτινες απευθύνουν σχετικήν αϊτησιν. 

"Αρθρον 105 
Πληροφοριακά στοιχεία επί τών δραστηριοτήτων του Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών 
1. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών διαβιβάζει εις 

τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών και εις τάς περιωρισμένας 
Ενώσεις προς ένημέρωσίν των, μεθ' έκάστην σύνοδον αύτοΰ : 

(α) Άναλυτικόν άπολογισμόν. 
(β) Τά «πληροφοριακά στοιχεία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυ

δρομικών Μελετών», εις α περιλαμβάνονται αί εκθέσεις, αϊ συζητήσεις 
και ό αναλυτικός απολογισμός. 

2. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον συντάσσει διά το Έκτελεστικόν Συμβού
λιον, έτησίαν εκθεσιν επί τών δραστηριοτήτων του. 

3. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον συντάσσει διά το Συνέδριον, εκθεσιν επί 
της καθόλου δραστηριότητος αύτοΰ και διαβιβάζει ταύτην εις τάς Ταχυδρομικάς 
Υπηρεσίας τών Χωρών—μελών, δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως του 
Συνεδρίου. 

"Αρθρον 106 
Εσωτερικός Κοα/ονισμός τών Συνεδρίων, τών Διοικητικών Διασκέψεων 

και τών Ειδικών 'Επιτροπών 
1. Διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών του και τήν διεξαγωγήν τών συζητή

σεων αύτοΰ, το Συνέδριον εφαρμόζει τον Έσωτερικόν Κανονισμόν τών Συνε
δρίων, όστις εΐναι προσηρτη μένος εις τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν. 

2. "Εκαστον Συνέδριον δύναται νά προβί} εις συμπλήρωσιν ή τροποποίηση; 
του Κανονισμού τούτου υπό τους ύπ' αύτοΰ τούτου του Εσωτερικού Κανονισμού 
καθοριζόμενους δρους. 

3. Έκαστη Διοικητική Διάσκεψις και εκάστη Ειδική 'Επιτροπή καταρτίζει 
τον Έσωτερικόν αυτής Κανονισμόν. Μέχρι της υίοθετήσεως τοΰ Κανονισμού 
τούτου αί διατάξεις του Έσωτερικοΰ Κανονισμού τών Συνεδρίων τοΰ προσηρτη
μένου εις τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν είναι εφαρμόσιμοι ε'ις δ,τι άφορα 
τάς συζητήσεις. 

"Αρθρον 107 
Γλώσσαι χρησιμοποιούμενοι διά τήν εκδοσιν τών δημοσιευμάτων 

διά τας συζητήσεις και διά τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν 
1. Τά δημοσιεύματα της Ενώσεως παρέχονται εις οιανδήποτε γλώσσαν, 

εϊτε τη μεσολαβήσει τοΰ Διεθνούς Γραφείου, εϊτε διά τών περιφερειακών κέντρων 
εν συνεργασία μετά τοΰ Διεθνούς Γραφείου, τη αιτήσει μιας Χώρας—μέλους 
ή ομάδος Χωρών—μελών. 

2. Τά μέσω τοΰ Διεθνούς Γραφείου έκτυπούμενα δημοσιεύματα διανέμονται 
ταυτοχρόνως εις τάς ζητηθείσας γλώσσας. 

3. Τά έξοδα τά άφορώντα εις τήν υπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου, ή τή μεσο
λαβήσει αύτοΰ, εκδοσιν τών δημοσιευμάτων εις οιανδήποτε γλώσσαν, περιλαμ
βανομένων ενδεχομένως τών εξόδων μεταφράσεως, βαρύνουν τήν Χώραν—μέλος 
ή τήν ομάδα Χωρών—μελών, ήτις έζήτησε νά λαμβάνη τά δημοσιεύματα εις 
τήν γλώσσαν ταύτην. 

4. Τά έξοδα τά βαρύνοντα μίαν ομάδα Χωρών—μελών κατανέμονται μεταξύ 
τούτων εν αναλογία της συμμετοχής των εις τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

Τά έξοδα ταΰτα δύνανται νά κατανέμωνται μεταξύ τών μελών της αυτής 
γλωσσικής ομάδος κατά έτερον τρόπον κατανομής, υπό τον δρον δπως οι 
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ενδιαφερόμενοι συνεννοούνται επί τοΰ θέματος τούτου και άνακοινοΰν την άπό
φασίν των εις το Διεθνές Γραφέΐον τη μεσολαβήσει τοΰ πληρεξουσίου της ομάδος. 

5. Αϊ συσταθεΐσαι γλωσσικά! ομάδες καθορίζουν αύται αδται την κατα
νομήν των εκδόσεων και των μεταφρασθέντων πληροφοριακών στοιχείων. 

6. Το Διεθνές Γραφέΐον δίδει συνέχειαν, εις πάσαν μεταβολήν εν τη εκλογή 
γλώσσης, ζητουμένην υπό τίνος Χώρας—μέλους, εντός προθεσμίας, ήτις δέον 
νά μή ύπερβαίνη την διετίαν. 

7. Κατά τάς συζητήσεις τών συνόδων των οργάνων της Ε ν ώ σ ε ω ς είναι 
δεκταί αί γλώσσαι γαλλ ική , α γ γ λ ι κ ή , ισπανική και ρωσσική, τή βοήθεια συ
στήματος διερμηνεύσεως—μετά ή άνευ ηλεκτρονικού εξοπλισμού—του οποίου 
ή εκλογή άφίεται εις την έκτίμησιν τών οργανωτών της συνόδου, κατόπιν γνω
μοδοτήσεως του Γενικού Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γραφείου και τών ενδιαφε
ρομένων Χωρών —μελών. 

8. Κα! άλλα ι γλώσσαι επιτρέπονται ωσαύτως κατά τάς εν π α ρ α γ ρ ά φ ω 7 
άναφερομένας συζητήσεις κα! συνόδους. 

9. Αι άντιπροσωπεΐαι αί όποΐαι χρησιμοποιούν ά λ λ α ς γλώσσας μεριμνούν 
διά την ταυτόχρονον διερμήνευσιν εις τίνα τών εν π α ρ α γ ρ ά φ ω 7 μνημονευο
μένων γλωσσών, εϊτε διά τού εν αυτή π α ρ α γ ρ ά φ ω αναφερομένου συστήματος, 
οσάκις καθίσταται δυνατόν νά έπενεχθοΰν εις τούτο αί άναγκαΐα ι τροποποιήσεις 
τεχνικής φύσεως, εϊτε δι' ιδιαιτέρων διερμηνέων. 

10. Τά έξοδα τών υπηρεσιών διερμηνεύσεως κατανέμονται μεταξύ τών 
Χωρών—μελών τών χρησιμοποιούσουν τήν ιδίαν γλώσσαν εν αναλογ ία της συνεισ
φοράς των εις τάς δαπανάς της Ε ν ώ σ ε ω ς . Έ ν τούτοις, τ ά έξοδα εγκαταστά
σεως κα! συντηρήσεως τοΰ τεχνικού εξοπλισμού βαρύνουν τήν "Ενωσιν. 

11. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται επί της χρησι
μοποιητέας γλώσσης διά τήν ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν εις τάς αμοιβαίας 
αυτών σχέσεις. Ελλε ίψε ι τοιαύτης συνεννοήσεως, χρησιμοποιητέα γ λ ώ σ σ α είναι 
ή γαλλ ική . 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ ΓΡΑΦΕ ΪΟΝ 

"Αρθρον 108 
Κατάλογος τών Χωρών—μελών 

Το Διεθνές Γραφέΐον καταρτίζει κα! ενημερώνει τον κατάλογον τών Χωρών— 
μελών της Ε ν ώ σ ε ω ς , άναγράφον εις αυτόν και τήν τάξιν συνεισφοράς εκάστης 
τούτων. Ω σ α ύ τ ω ς καταρτίζει κα! ενημερώνει τον κατάλογον τών Συμφωνιών 
και τών Χωρών—μελών αί όποΐαι μετέχουν αυτών. 

"Αρθρον 109 
Καθήκοντα κα! αρμοδιότητες τού Γενικοΰ Διευθυντού 

τόΰ Διεθνούς Γραφείου 
Ι .Τά καθήκοντα κα! αί αρμοδιότητες τού Γενικού Διευθυντού τού Διεθνούς 

Γραφείου είναι έκεΐνα τ ά όποΐα ρητώς εκχωρούνται εις αυτόν ύπό τών Πράξεων 
της Ε ν ώ σ ε ω ς κα! έκεΐνα τά όποΐα προκύπτουν εκ τών έργων τών ανατιθεμένων 
εις το Διεθνές Γραφέΐον. 

2. Ό Γενικός Διευθυντής προπαρασκευάζει το σχέδιον τοΰ ετησίου προϋπο
λογισμού της Ε ν ώ σ ε ω ς ε'ις το πλέον δυνατόν χαμηλόν έπίπεδον, έναρμονισμένον 
προς τάς ά ν ά γ κ α ς της Ε ν ώ σ ε ω ς κα! υποβάλλει τούτο, έν εύθέτω χρόνω, ύπό 
τήν κρίσιν τού Εκτελεστ ικού Συμβουλίου. Γνωστοποιεί τον προϋπολογισμόν 
εις τάς Χώρας—μέλη της Ε ν ώ σ ε ω ς κατόπιν εγκρίσεως της Έποπτευούσης 
'Αρχής. 

3. Ό Γενικός Διευθυντής διευθύνει το Διεθνές Γραφέΐον. 
4. Ό Γενικός Διευθυντής ή ό αντιπρόσωπος του παρίσταται εις τάς συνό

δους τών Συνεδρίων, τών Διοικητικών Διασκέψεων κα! τών Ειδικών Ε π ι τ ρ ο π ώ ν 
καΐ μετέχει τών συζητήσεων άνευ δικαιώματος ψήφου. 



625 Ν. 64/72 

"Αρθρον 110 
Προπαρασκευή των εργασιών των Συνεδρίων, των Διοικητικών Διασκέψεων 

και τών Ειδικών Επιτροπών 
Το Διεθνές Γραφεΐον προπαρασκευάζει τάς εργασίας τών Συνεδρίων, τών 

Διοικητικών Διασκέψεοον και τών Ειδικών Επιτροπών. Επιμελείται της εκτυ
πώσεως και της διανομής τών έντυπων. Παρέχει εις τάς Υπηρεσίας τών Χωρών 
—μελών τα αναγκαία τεύχη δια τήν ενθεσιν τών προς ύποβολήν ε'ις το Συνέδριον 
προτάσεων. 

"Αρθρον 111 
Πληροφορίαι. Γνωματεύσεις. Αιτήσεις ερμηνείας και τροποποιήσεως 

τών Πράξεων. "Ερευναι. Παρέμβασις εν τη εκκαθαρίσει τών λογαριασμών 
1. Το Διεθνές Γραφεΐον τελεΐ εν παντί χρόνω εις τήν διάθεσιν του Εκτε

λεστικού Συμβουλίου, του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών 
και τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δια τήν παροχήν πάσης χρησίμου πληρο
φορίας επί τών σχετικών μέ τήν Ύπηρεσίαν θεμάτων. 

2. 'Επιφορτίζεται, ιδία, δπως συγκεντρώνη, συντονίζη, δημοσιεύη και δια
νέμη τάς πάσης φύσεως πληροφορίας, αϊτινες ενδιαφέρουν τήν διεθνή Ταχυδρο
μικήν Ύπηρεσίαν. "Οπως έκδίδη, τη αιτήσει τών εν ασυμφωνία Μερών, γνω
μοδότησιν επί τών αμφισβητουμένων ζητημάτων. "Οπως δίδη συνέχειαν εις 
τάς αιτήσεις περί ερμηνείας και τροποποιήσεως τών Πράξεων της Ενώσεως 
και εν γένει, δπως έπιλαμβάνηται τών μελετών και τών εργασιών συντάξεως 
ή πληροφοριοδοτήσεως τάς όποιας αϊ έν λόγω Πράξεις αναθέτουν εις αυτό 
ή αίτινες ήθελον ζητηθή παρ5 αύτου έν τω ουμφέροντι της Ενώσεως. 

3. Προβαίνει ωσαύτως εις τάς έρευνας αϊτινες ζητούνται ύπό τών Ταχυ
δρομικών Υπηρεσιών προς τον σκοπόν δπως γίνη γνωστή ή γνώμη τών λοιπών 
Υπηρεσιών επί καθωρισμένου τινός θέματος. Το αποτέλεσμα έρεύνης τινός 
δέν προσλαμβάνει χαρακτήρα ψηφοφορίας και δεν δεσμεύει ρητώς. 

4. Υποβάλλει, προς πάντα χρήσιμον σκοπόν, ε'ις τον Πρόεδρον του Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών, 
τα εμπίπτοντα εις τήν αρμοδιότητα του οργάνου τούτου ζητήματα. 

5. Μεσο/.αβεΐ, ως υπηρεσία συμψηφισμού, εις τήν έκκαθάρισιν τών πάσης 
φύσεως λογαριασμών τών σχετικών προς τήν διεθνή Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν, 
μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι ζητούν τήν μεσολάβησιν ταύτην. 

"Αρθρον 112 
Τεχνική συνεργασία 

Το Διεθνές Γραφεΐον επιφορτίζεται, έν τω πλαισίω τής διεθνούς τεχνικής 
συνεργασίας, δπως ανάπτυξη τήν ταχυδρομικήν τεχνικήν συνεργασίαν ύφ' δλας 
τάς μορφάς αυτής. 

"Αρθρον 113 
"Εντυπα χορηγούμενα ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου 

Το Διεθνές Γραφεΐον επιφορτίζεται μέ τήν κατασκευήν τών ταχυδρομικών 
δελτίων ταυτότητος, τών διεθνών ένσημων απαντήσεως, τών ταχυδρομικών τα
ξειδιωτικών εντολών και τών εξώφυλλων τών βιβλιαρίων εντολών και τον έφο
διασμόν δι' αυτών, εις τήν τιμήν τοΰ κόστους αυτών, τών Ταχυδρομικών Υπη
ρεσιών τή αιτήσει τούτων. 

"Αρθρον 114 
Πράξεις τών Περιωρισμένων Ενώσεων και είδικαί συμφωνίαι 

1. Δύο αντίτυπα τών πράξεων τών Περιωρισμένων Ενώσεων και τών ειδι
κών συμφωνιών τών συναπτομένων κατ3 έφαρμογήν τοΰ άρθρου 8 του Καταστα
τικού δέον νά διαβιβάζωνται εις το Διεθνές Γραφεΐον ύπό τών Γραφείων τών 
Ενώσεων τούτων, ή έν ελλείψει, ύφ' ενός τών συμβαλλομένων Μερών. 
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2. Το Διεθνές Γραφεΐον μέριμνα ϊνα αϊ Πράξεις των Περιωρισμένων Ενώ
σεων και αϊ είδικαί Συμφωνίαι μη προβλέπουν δρους όλιγώτερον ευνοϊκούς 
δια το κοινόν, από εκείνους, ο'ίτινες προβλέπονται εις τάς πράξεις της Ενώσεως 
και πληροφορεί τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας περί της υπάρξεως των έν λόγω 
Ενώσεων και Συμφωνιών. 'Επισημαίνει εις το Έκτελεστικόν Συμβούλιον 
πάσαν άνωμαλίαν οιαπιστουμένην δυνάμει της παρούσης διατάξεως. 

"Αρθρον 115 
Περιοδικόν της Ενώσεως 

Το Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει, τη βοήθεια των στοιχείων άτινα τίθενται 
ε'ις την διάθεσιν αύτου, περιοδικόν είς τάς γλώσσας γερμανικήν, άγγλικήν, 
άραβικήν, κινεζικήν, ίσπανικήν, γαλλικήν και ρωσσικήν. 

"Αρθρον 116 
Ετησία εκθεσις επί των δραστηριοτήτων της Ενώσεως 

Το Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει, έπί των δραστηριοτήτων της Ενώσεως, 
έτησίαν εκθεσιν ήτις κοινοποιείται κατόπιν εγκρίσεως ύπό του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας, εις τάς Περιωρισμένας Ενώσεις 
και είς τον Όργανισμόν Ηνωμένων Εθνών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

"Αρθρον 117 
Διαδικασία υποβολής τών προτάσεων είς το Συνέδριον 

1. Ύπό την έπιφύλαξιν τών εν παραγράφω 3 προβλεπομένων εξαιρέσεων 
ή ακόλουθος διαδικασία διέπει την διαβίβασιν τών πάσης φύσεως προτάσεων, 
τών υποβαλλομένων είς το Συνέδριον ύπό των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών 
Χωρών—μελών : 

(α) Γίνονται δεκτά! αί προτάσεις αϊτινες περιέρχονται είς το Διεθνές 
Γραφεΐον 6 τουλάχιστον μήνας προ τής ορισθείσης διά το Συνέδριον 
ημερομηνίας. 

(β) Ουδεμία πρότασις συντακτικής φύσεως γίνεται δεκτή κατά το εξά
μηνο ν διάστημα δπερ προηγείται τής ορισθείσης διά το Συνέδριον 
ημερομηνίας. 

(γ) Αί προτάσεις έπί θεμάτων ουσίας αΐτινες περιέρχονται είς το Διεθνές 
Γραφεΐον εντός του χρονικού διαστήματος τοΰ περιλαμβανομένου 
μεταξύ τών εξη και τεσσάρων μηνών πρό τής ορισθείσης διά το Συ
νέδριον ημερομηνίας, δεν γίνονται δεκταί εάν δέν υποστηρίζονται 
ύπό δύο τουλάχιστον Υπηρεσιών. 

(δ) Αί προτάσεις έπί θεμάτων ουσίας αΐτινες περιέρχονται είς το Διεθνές 
Γραφεΐον εντός του τετραμήνου χρονικού διαστήματος δπερ προη
γείται τής ορισθείσης διά το Συνέδριον ημερομηνίας, δέν γίνονται 
δεκταί έάν δέν υποστηρίζονται ύπό οκτώ τουλάχιστον Υπηρεσιών. 

(ε) Αί δηλώσεις υποστηρίξεως δέον νά περιέρχωνται είς το Διεθνές 
Γραφεΐον εντός τής αυτής προθεσμίας ως και αί προτάσεις τάς οποίας 
αφορούν. 

2. Αί συντακτικής φύσεως προτάσεις φέρουν έν έπικεφαλίδι την ενδειξιν 
"PROPOSITION D' ORORE REDACTIONNEL " (Πρότασις συντακτικής φύ
σεως) άναγραφομένην ύπό τών Υπηρεσιών αΐτινες τάς υποβάλλουν και δημο
σιεύονται ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου ύπ' αριθμόν άκολουθούμενον ύπό του στοι
χείου R. Αί προτάσεις αί μη φέρουσαι τήν έ'νδειξιν ταύτην αλλ' αϊτινες κατά 
τήν γνώμην του Διεθνούς Γραφείου, αφορούν μόνον τήν σύνταξιν δημοσιεύονται 
μετ' αναλόγου σημειώσεως. Το Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει κατάλογον τών 
προτάσεων τούτων προοριζομένων διά το Συνέδριον. 



627 Ν. 64/72 

3. Ή έν ταΐς παραγράφοις 1 και 2 οριζόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζεται 
εις τάς άφορώσας τον Έσωτερικόν Κανονισμόν των Συνεδρίων προτάσεις, ουδέ 
εις τάς τροποπολογίας επί ήδη γενομένων προτάσεων. 

"Αρθρον 118 
Διαδικασία υποβολής των προτάσεων κατά το μεταξύ δύο Συνεδρίων 

χρονικόν διάστημα 
1. Δια νά ληφθή ύπ' όψιν έκαστη πρότασις άφορώσα την Σύμβασιν ή τάς 

συμφ'ωνίας και εισαγομένη ύπό τίνος Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά το μεταξύ 
δύο Συνεδρίων χρονικόν διάστημα δέον νά υποστηρίζεται ύπό δύο τουλάχιστον 
άλλων Υπηρεσιών. Αι προτάσεις αύται μένουν άνευ συνεχείας οσάκις το 
Διεθνές Γραφεΐον δεν λαμβάνει, συγχρόνως, τάς αναγκαίας δηλώσεις υποστη
ρίξεως. 

2. Αί προτάσεις αύται διαβιβάζονται είς τάς λοιπάς Ταχυδρομικάς Υπη
ρεσίας μέσω του Διεθνούς Γραφείου. 

"Αρθρον 119 
Έξέτασις των προτάσεων κατά το μεταξύ δύο Συνεδρίων 

χρονικόν διάστημα 
1. Πάσα πρότασις υποβάλλεται ε'ις την άκόλουθον διαδικασίαν : δίμηνος 

προθεσμία παρέχεται είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας των Χωρών—μελών διά 
νά εξετάσουν την δι' εγκυκλίου του Διεθνούς Γραφείου κοινοποιουμένην πρό
τασιν και διαβιβάσουν, περιπτώσεως τυχούσης, τάς παρατηρήσεις των είς τό 
έν λόγω Γραφεΐον. Τροπολογίαι δεν γίνονται δεκταί. Αί απαντήσεις συγκεν
τρώνονται μερίμνη του Διεθνούς Γραφείου και κοινοποιούνται εις τάς Ταχυδρο
μικάς Υπηρεσίας καλουμένας δπο^ς κηρυχθούν υπέρ ή κατά τής προτάσεως. 

Αί μη άποστέλλουσαι τήν ψήφον των εντός διμήνου προθεσμίας θεωρούνται 
ως άπέχουσαι. ΑΙ προαναφερθεΐσαι προθεσμίαι υπολογίζονται από τής ημε
ρομηνίας των εγκυκλίων του Διεθνούς Γραφείου. 

2. Έάν ή πρότασις άφορα συμφωνίαν τινά, τόν Κανονισμόν της ή τά τελικά 
αυτών πρωτόκολλα, μόνον αί Ταχυδρομικαί Υπηρεσίαι τών Χωρών—μελών αί 
όποΐαι μετέχουν τής συμφωνίας ταύτης δύνανται νά λαμβάνουν μέρος είς τάς 
έν παραγράφω 1 άναφερομένας ενεργείας. 

"Αρθρον 120. 
Κοινοποίησις τών κατά τό μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν διάστημα 

γενομένων δεκτών αποφάσεων. 
1. ΑΊ τροποποιήσεις αί έπιφερόμεναι εις τήν Σύμβασιν, είς τάς Συμφω

νίας, και είς τά τελικά Πρωτόκολλα τών Πράξεων τούτων καθιεροΰνται διά 
διπλωματικής δηλώσεως, τήν οποίαν ή Κυβέρνησις τής Ελβετικής 'Ομοσπον
δίας επιφορτίζεται νά συντάσση και νά διαβιβάζη, τή αιτήσει του Διεθνούς 
Γραφείου, είς τάς Κυβερνήσεις τών Χωρών—μελών. 

2. Αί είς τους κανονισμούς και εις τά τελικά Πρωτόκολλα αυτών έπιφε
ρόμεναι τροποποιήσεις βεβαιούνται και κοινοποιούνται είς τάς Ταχυδρομικάς 
Υπηρεσίας ύπό του Διεθνούς Γραφείου. Τούτο αυτό ισχύει και διά τάς είς τό 
άρθρον 70, παράγραφαν 2, στοιχεΐον γ ' , ψηφίον 2, τής Συμβάσεως και εις τάς 
αντιστοίχους διατάξεις τών Συμφωνιών προβλεπομένας ερμηνείας. 

"Αρθρον 121. 
Έκτέλεσις τών κατά τό μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν διάστημα 

γενομένων δεκτών αποφάσεων. 
Πάσα άπόφασις γενομένη δεκτή δεν είναι εκτελεστή ειμή τρεις τουλάχι

στον μήνας μετά τήν κοινοποίησίν της. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON IV. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

"Αρθρον 122. 
Καθορισμός και διακανονισμός των δαπανών της Ενώσεως. 

ι. Ύπό την επιφύλαξα/ των παραγράφων 2 έ'ως 4, αϊ άφορώσαι τάς δρα
στηριότητας των οργάνων της Ενώσεως έτήσιαι δαπάναι δέον νά μη υπερ
βαίνουν τά κατωτέρω ποσά, δια τά έ'τη 1971 και έπέκεινα': 

5.514.600 χρυσά φράγκα δια το 'έτος 1971 
5.772.900 χρυσά φράγκα δια το έ'τος 1972 
6.044.500 χρυσά φράγκα δια το έτος 1973 
6.329.400 χρυσά φράγκα διά το έτος 1974 
6.629.00Ο χρυσά φράγκα διά το έτος 1975 

Διά τά επόμενα του 1975 έτη, εν περιπτώσει αναβολής του προβλεφθέντος 
διά το έτος 1974 Συνεδρίου, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί, δέον νά μη υπερβαί
νουν κατ' έτος το καθορισθέν διά το αμέσως προηγούμενον έτος ποσόν, κατά 
ποσοστόν πλέον του 5%. 

2. Αί άφορώσαι εις την σύνοδον του προσεχούς Συνεδρίου δαπάναι (μετα
κίνησις γραμματείας, έξοδα μεταφοράς, έξοδα τεχνικής εγκαταστάσεως διά 
την ταύτόχρονον μετάφρασα/, έξοδα διά την κατά τήν διάρκειαν τοΟ Συνεδρίου, 
έκδοσιν δημοσιευμάτων, κ.λ.π.), δέον νά μή υπερβαίνουν το δριον των 539.000 
χρυσών φράγκων. 

3. Κατόπιν συστάσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ή Εποπτεύουσα 
'Αρχή δύναται νά έπιτρέψη τήν ύπέρβασιν τών εν παραγράφω 1 και 2 καθορι
ζομένων ορίων προς τον σκοπόν αντιμετωπίσεως τών αυξήσεων τών μισθολο
γικών κλιμακίων, τών συνεισφορών διά τάς συντάξεις ή τών αποζημιώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων, επί ταχυδρομικών αποζημιώσεων, τών γενομένων απο
δεκτών παρά του 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν έφαρμογήν των επί 
τοΰ εν ενεργεία Προσωπικού' αύτοΟ εις τήν Γενεύην. 

4. Έάν αί προβλεπόμενοι υπό τών παραγράφων 1 και 2 πιστώσεις κατα
δειχθούν ανεπαρκείς διά τήν έξασφάλισιν της καλής λειτουργίας της Ενώ
σεως, ουδεμία δύναται νά γίνη ύπέρβασις τών περί ων πρόκειται ορίων, ειμή 
μόνον κατόπιν εγκρίσεως ύπό της πλειοψηφίας τών Χωρών—μελών της Ενώ
σεως. 

Πάσα γνωμοδότησις οφείλει νά έμπεριέχη πλήρη έκθεσιν τών γεγονότων 
ατινα δικαιολογούν μίοα/ τοιαύτη ν αϊτησιν. 

5. Αί χώραι αϊτινες προσχωρούν εις τήν "Ενωσιν ή γίνονται δεκται ύπό 
τήν Ιδιότητα του μέλους της Ενώσεως, ως και έκεΐναι αϊτινες εξέρχονται της 
Ενώσεως δέον νά εξοφλούν τήν είσφοράν των δι' όλόκληρον το έτος καθ' δ 
πραγματοποιείται ή εισδοχή των ή ή έξοδος των. 

6. Ή Κυβέρνησις της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας χορηγεί τάς αναγκαίας 
προκαταβολάς και εποπτεύει επί της τηρήσεως τών οικονομικής φύσεως λογα
ριασμών ώς και επί της λογιστικής του Διεθνούς Γραφείου, εντός τών ορίων 
της ύπό του Συνεδρίου ορισθείσης πιστώσεως. 

7. Τά συμφώνως τη παραγράφω 6 προκαταβαλλόμενα ύπό της Κυβερνή
σεως της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ποσά, δέον νά αποδίδωνται ύπό τών χρεώ
στιδων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εντός της συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας 
και το βραδύτερον προ της 31ης Δεκεμβρίου του έτους καθ' δ απεστάλη ό 
λογαριασμός. Παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης τά οφειλόμενα ποσά 
καθίστανται τοκοφόρα έπ' ωφελεία της ε'ιρημένης Κυβερνήσεως' προς 5% ετη
σίως, άπό τής ημέρας της εκπνοής τής ρηθείσης προθεσμίας. 
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"Αρθρον 123. 
Τάξεις συνεισφοράς. 

y Αί Χώραι—μέλη κατανέμονται, συμφώνως τω άρθρω 21, παράγραφος 4, 
» του Καταστατικού, είς 7 τάξεις και συμβάλλουν εις τάς δαπανάς της Ενώ

σεως κατά τάς ακολούθους αναλογίας : 
1η τάξις, 25 μονάδες. 
2α τάξις, 20 μονάδες. 
3η τάξις, 15 μονάδες. 
4η τάξις, 10 μονάδες. 
5η τάξις, 5 μονάδες. 
6η τάξις, 3 μονάδες. 
7η τάξις, 1 μονάς. 

"Αρθρον 124. 
*** Πληρωμή των προμηθειών του Διεθνούς Γραφείου. 

Αί προμήθειαι τάς οποίας παρέχει το Διεθνές Γραφεΐον έπί πληρωμή είς 
τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας, δέον νά πληρώνωνται εντός της συντομωτέρας 

4t δυνατής προθεσμίας καΐ το βραδύτερον εντός τών 6 μηνών από της πρώτης 
ημέρας του μηνός δστις ακολουθεί τον μήνα καθ' δν ό λογαριασμός απεστάλη 
υπό του ρηθέντος Γραφείου. Παρερχομένης τής προθεσμίας ταύτης, τά οφει
λόμενα ποσά καθίστανται τοκοφόρα υπέρ τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής 
'Ομοσπονδίας ήτις τά προκατέβαλε, προς 5% ετησίως, από τής ημέρας τής 
εκπνοής τής εν λόγω προθεσμίας. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON V. 
ΔΙΑΙΤΚΣΙΑΙ. 
"Αρθρον 125. 

Διαδικασία Διαιτησίας. 
1. Έ ν περιπτώσει διαφοράς ρυθμιστέας διά διαιτητικής κρίσεως, εκάστη 

τών έν ασυμφωνία Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εκλέγει μίαν Ταχυδρομικήν Ύπη
* ρεσίαν Χώρας—μέλους μη έ'χουσαν άμεσον ενδιαφέρον είς την διαφοράν. Όσά

• κις πλείονες Ύπηρεσίαι είναι συνενδιαφερόμεναι, υπολογίζονται, έν τη εφαρ
μογή τής διατάξεως ταύτης, ως μία μόνη. 

2. Έ ν ή περιπτώσει ή μία τών έν ασυμφωνία Υπηρεσιών δέν δώση συνέ
«̂ χειαν είς πρότασιν περί διαιτησίας εντός προθεσμίας εξ μηνών, το Διεθνές 

Γραφεΐον, έφ' δσον τω άπηυθήνθη σχετική αίτησις, προκαλεί αυτό πλέον τον 
διορισμόν διαιτητού ύπό τής άπρακτούσης Υπηρεσίας ή υποδεικνύει, αυτό 

4Ρ τοΟτο, οίκοθεν τοιοΟτον. 
3. Τά έν ασυμφωνία μέρη δύνανται νά συνεννοούνται διά την ύπόδειξιν 

ενός μόνον διαιτητού, δστις δύναται νά ει ναι και το Διεθνές Γραφεΐον. 
4. Ή άπόφασις τών διαιτητών λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν. 
5. Έ ν περιπτώσει ισοψηφίας, οί διαιτηταί εκλέγουν, προς λύσιν τής δια

φοράς, άλλην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν μη ένδ.ιαφερομένην ωσαύτως είς την 
διαφοράν. Έ ν ασυμφωνία περί την έκλογήν, ή Υπηρεσία αυτή υποδεικνύεται 
ύπό του Διεθνούς Γραφείου μεταξύ τών μη ττροταθεισών ύπό τών διαιτητών 
Υπηρεσιών. 

6. Έάν πρόκειται περί διαφοράς άφορώσης μίαν τών Συμφωνιών, οί διαι
ψ τηταί δέν δύνανται νά υποδειχθούν έξ Υπηρεσιών μη μετεχουσών τής Συμ
* φωνίας ταύτης. 
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ VI. 
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 126. 
"Οροι αποδοχής των προτάσεων των άφορωσών τον Γενικόν Κανονισμόν. 

"Ινα καταστούν έκτελεσταί αϊ προτάσεις αί ύποβαλλόμεναι εις το Συνέ
δριον και σχετικά! προς τόν παρόντα Γενικόν Κανονισμόν, δέον να γίνωνται 
δεκταί ύπό της πλειοψηφίας των εις το Συνέδριον άντιπροσωπευο μένων Χωρών— 
μελών. Τά δυο τρίτα τών Χωρών—μελών της Ενώσεως δέον νά είναι παρόντα 
κατά την στιγμήν της ψηφοφορίας. 

"Αρθρον 127. 
Προτάσεις άψορώσαι τάς Συμφωνίας μετά τοΰ 'Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. 
Οι εν άρθρω 126 προβλεπόμενοι δροι αποδοχής εφαρμόζονται και επί τών 

προτάσεων τών σκοπουσών τήν τροποποίησιν τών μεταξύ της Παγκοσμίου 
Ταχυδρομικής Ενώσεως και του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών συναφθει
σών συμφωνιών εν ώ μέτρω αί συμφωνίαι αδται δεν προβλέπουν τους δρους 
τροποποιήσεως τών διατάξεων τάς οποίας περιέχουν. 

"Αρθρον 128. 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοΟ Γενικού Κανονισμού. 

Ό παρών Κανονισμός θέλει τεθή εις έφαρμογήν τήν Ιην 'Ιουλίου 1971 και 
θά παραμείνη έν ίσχύϊ μέχρι τής θέσεως εν εφαρμογή τών πράξεων του προ
σεχούς Συνεδρίου. 

Εις πίστωσιν τούτου, οι Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρών—μελών 
υπέγραψαν τόν παρόντα Γενικόν Κανονισμόν εις εν άντίτυπον δπερ θά παρα
μείνη κατατεθειμένον εις τά αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώρας—Ιδρας τής 
Ενώσεως. Άντίγραψον αύτοΰ θά έπιδοθή ε'ις εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερ
νήσεως τής Χώρας—έδρας του Συνεδρίου. 

Έγένετο έν Τόκιο, τη 14η Νοεμβρίου 1969. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής του Γενικού Κανονισμού τής Ποτγκο

σμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, συναφθέντος ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οί 
υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι συνεψώνησαν επί τών κάτωθι : 

"Αρθρον Ι. 
Έκτελεστικόν Συμβούλιον κ α! Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον 

Ταχυδρομικών Μελετών. 
Αί διατάξεις του Γενικού Κανονισμού αί σχετικά! προς τήν όργάνωσιν και 

τήν λειτουργίαν του Εκτελεστικού Συμβουλίου κα! του Γνωμοδοτικού Συμ
βουλίου Ταχυδρομικών μελετών είναι έφαρμοστέαι πρό τής ενάρξεως τής εκτε
λέσεως του Κανονισμού τούτου. 

"Αρθρον 11. 
Δαπάναι τής Ενώσεως. 

1. Κατά παρέκκλισιν του "Αρθρου 128 αί άφορώσαι εις τάς δραστηριό
τητας τών οργάνων τής Ενώσεως έτήσιαι δαπάναι (τακτικά! και Μκτακτοι) 
διά το έτος 1970 δέν δύνανται νά υπερβούν τά 5.460.000 χρυσά φράγκα, ποσόν 
είς δ συμπεριλαμβάνεται το άνώτατον ποσόν τών 560.000 χρυσών φράγκων 
διά τάς συναφείς προς τήν κατασκευήν του νέου κτιρίου τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
έφ' άπαξ δαπανάς. 
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2. Κατά παρέκκλισιν του "Αρθρου 128 το άνώτατον δριον των άφορωσών 
εις τάς δραστηριότητας των οργάνων της Ενώσεως ετησίων δαπανών, όπερ 
προβλέπεται εν αρθρω 122, δια το έτος 1971 είναι έφαρμοστέον από της 1ης 
'Ιανουαρίου 1971. 

ΕΙς πίστωσιν τούτου οί κατωτέρω Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρω
τόκολλον, όπερ θα εχη την αυτήν ίσχύν και τήν αυτήν άξίαν ώς εάν αί διατά
ξεις του περιελαμβάνοντο εις αυτό τούτο το κείμενον τουΐ Γενικού Κανονισμού, 
και υπέγραψαν αυτό είς εν άντίτυπον το όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον 
είς τά 'Αρχεία της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας της Ενώσεως. Άντίτυπον 
αύτου θά έπιδοθή είς εκαστον μέρος υπό της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας 
τοΟ Συνεδρίου. 

Έγένετο έν Τόκιο τη 14η Νοεμβρίου 1969. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 

Άρθρον 
1. Γενικά! διατάξεις. 
2. Άντιπροσωπεΐαι. 
3. Πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων. 
4. Διάταξις των θέσεων. 
5. Παρατηρηταί. 
6. Κοσμήτωρ του Συνεδρίου. 
7. Προεδρίαι καΐ Άντιπροεδρίαι του Συνεδρίου καΐ των 'Επιτροπών. 
8. Γραψεΐον του Συνεδρίου. 
9. Έπιτροπαί. 

10. Όμάδες εργασίας. 
11. Μέλη 'Επιτροπών. 
12. Γραμματεία του Συνεδρίου και των Επιτροπών. 
13. Γλώσσαι συζητήσεων. 
14. Γλώσσαι συντάξεως τών δημοσιευμάτων του Συνεδρίου. 
15. Προτάσεις. 
16. Έξέτασις τών προτάσεων είς το Συνέδριον καί τάς Έπιτροπάς. 
17. Συζητήσεις. 
18. Προτάσεις τάξεως. 
19. Απαρτία. Γενικότητες άφορώσαι είς τάς Ψηφοφορίας. 
20. Διαδικασία ψηφοφορίας. 
21. "Οροι αποδοχής τών προτάσεων. 
22. Πρακτικά. 
23. "Εγκρισις όπό του Συνεδρίου τών σχεδίων αποφάσεων (πράξεις, απο

φάσεις) . 
24. Επιφυλάξεις είς τάς Πράξεις. 
25. Υπογραφή τών Πράξεων. 
26. Συμπληρώσεις έπιφερόμεναι ε'ις τον Κανονισμόν, 
27. Τροποποιήσεις είς τον Κανονισμόν. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
"Αρθρον Ιον 

Γενικά! Διατάξεις. 
Ό ιταρών εσωτερικός Κανονισμός, καλούμενος εφεξής «Κανονισμός» καθιε

ρουται κατ5 έφαρμογήν των Πράξεων της Ενώσεως και τυγχάνει υποδεέστερος 
αυτών. Έ ν περιπτώσει ασυμφωνίας μεταξύ μιας των διατάξεων αυτού* και 
διατάξεως των Πράξεων, ή τελευταία αυτή υπερισχύει. 

"Αρθρον 2 
Άντιπροσωπεΐαι. 

1. Δια του δρου «αντιπροσωπεία» εννοείται το πρόσωπον ή το σύνολον των 
προσώπων των υποδεικνυομένων ύπό Χώρας—μέλους ίνα μετάσχη εις το Συνέ
δριον. Ή αντιπροσωπεία απαρτίζεται εκ του αρχηγού ταύτης, ως και, περι
πτώσεως τυχούσης, εκ του αναπληρωτού αυτού εξ ενός ή πλειόνων αντιπρο
σώπων και ενδεχομένως εξ ενός ή πλειόνων βοηθητικών υπαλλήλων (περιλαμ
βανομένων τών ειδικών, γραμματέων, κ.λ.π.). 

2. Οί αρχηγοί αντιπροσωπείας, οί άναπληρωταί αυτών, καθώς και οί αντι
πρόσωποι, τυγχάνουν οι εκπρόσωποι τών Χωρών—μελών εν τή έννοια του άρ
θρου 14, παράγραφος 2 του Καταστατικού, εφ' δσον είναι έφωδιασμένοι διά 
πληρεξουσίων ανταποκρινομένων προς τους έν άρθρω 3 του παρόντος Κανο
νισμού οριζόμενους δρους. 

3. Οί βοηθητικοί υπάλληλοι γίνονται δεκτοί ε'ις τάς συνεδριάσεις. Ούτοι, 
κατ' αρχήν, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Έ ν τούτοις δύνανται νά εξουσιοδο
τούνται ύπό του αρχηγού της αντιπροσωπείας των ϊνα ψηφίσουν έν ονόματι, 
της Χώρας των εις τάς συνεδριάσεις τών 'Επιτροπών. Αι τοιαΟται εξουσιοδο
τήσεις δέον νά έπιδίδωνται εγγράφως προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως εις 
τον Πρόεδρον της ενδιαφερόμενης 'Επιτροπής. 

"Αρθρον 3. 
Πληρεξούσια έγγραφα τών αντιπροσώπων. 

1. Τά πληρεξούσια έγγραφα τών αντιπροσώπων δέον νά είναι υπογεγραμ
μένα ύπό του 'Αρχηγού τοϋ Κράτους ή του 'Αρχηγού τής Κυβερνήσεως ή του 
'Υπουργού τών 'Εξωτερικών υποθέσεων τής ενδιαφερόμενης Χώρας. Ταύτα 
δέον νά συντάσσωνται κατά τόγ κεκανονισμένον τύπον. 

Τά πληρεξούσια έγγραφα τών αντιπροσώπων τών αρμοδίων διά την ύπο
γραφήν τών Πράξεων (πληρεξούσιοι) " PLENIPOTENTIAIRES " δέον νά δια
λαμβάνουν τήν τοιαύτην δυνατότητα υπογραφής (υπογραφή ύπό τήν επιφύ
λαξα/ επικυρώσεως ή αποδοχής, υπογραφή AD REFERENDUM, τελική υπο
γραφή). Ελλείψει τοιαύτης διευκρινίσεως, ή υπογραφή θεωρείται ώς υπο
κείμενη εις έπικύρωσιν ή άποδοχήν. Τά πληρεξούσια, δι' ών επιτρέπεται ή 
υπογραφή τών Πράξεων, περιλαμβάνουν εμμέσως το δικαίωμα ψήφου. 'Εκείνα 
ατινα δεν περιλαμβάνουν τοιαύτην διάταξιν παρέχουν απλώς το δικαίωμα 
συμμετοχής είς τάς συζητήσεις και τήν ψηφοφορίαν. 

2. Τά πληρεξούσια έγγραφα δέον νά κατατίθενται κατά τήν εναρξιν του 
Συνεδρίου εις τήν ενδεδειγμένη ν προς τούτο αρχήν. 

3. Οί αντιπρόσωποι οί μή έφωδιασμένοι διά πληρεξουσίων εγγράφων ή 
εκείνοι οί όποιοι δεν ήθελον καταθέσει τά πληρεξούσια των, δύνανται, εάν 
έχουν άναγγελθή ύπό τής Κυβερνήσεως των εις τήν Κυβέρνησιν τής προσκα
λούσης χώρας, νά λάβουν μέρος εις τάς συζητήσεις και νά ψηφίσουν αφ' ής 
στιγμής αρχίσουν νά μετέχουν είς τάς εργασίας του Συνεδρίου. Τούτο αυτό 
Ισχύει δι' εκείνους τών δποίων τά πληρεξούσια έγγραφα έθεωρήθησαν ώς έμφα
νίζοντα ανωμαλίας. Είς τους αντιπροσώπους τούτους δέν θά έπιτραπή πλέον 
νά ψηφίσουν αφ' ής στιγμής το Συνέδριον θά εχη εγκρίνει τήν έ'κθεσιν της Επι
τροπής έλεγχου τών πληρεξουσίων εγγράφων, ήτις διεπίστωσεν δτι τά πληρε
ξούσια Μγγραφα αυτών εμφανίζουν ελλείψεις ή είναι αντικανονικά και δτι ή 
κατάστασις αύτη δέν δύναται έπ' άρκετόν χρόνον νά τακτοπριηθή. 
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4. Τα πληρεξούσια έγγραφα Χώρας—μέλους ή δττοία αντιπροσωπεύεται εις 
τό Συνέδριον ύπό της αντιπροσωπείας ετέρας Χώρας—μέλους (πληρεξουσιό
της) δέον νά καταρτίζονται κατά τον αυτόν τύπον, ώς καΐ εκείνα άτινα μνημο

> νεύονται είς την παράγραφον 1. 
* 5. Τα πληρεξούσια έγγραφα και αϊ πληρεξουσιότητες αϊ απευθυνόμενοι 

τήλεγραφικώς δέν γίνονται άποδεκταί. 'Αντιθέτως, γίνονται δεκτά τά τηλε
γραφήματα δι' ών παρέχονται ζητηθεΐσαι πληροφορίαι σχετικώς με θέμα πληρε
ξουσίων. 

6. 'Αντιπροσωπεία ήτις, άφου κατέθεσεν τά πληρεξούσια αυτής έγγραφα, 
κωλύεται νά παραστή εις μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις, έχει την εύχέρειαν νά 
άντιπροσωπευθή ύπό τής αντιπροσωπείας ετέρας Χώρας ύπό τον δρον δπως 
δήλωση τούτο εγγράφως ε'ις τον Πρόεδρον τής οικείας Συνόδου. Έ ν τούτοις, 
αντιπροσωπεία τις δέν δύναται νά αντιπροσώπευση ειμή μόνον μίαν Χώραν πλην 
της ιδικής της. 

7. Οί αντιπρόσωποι των Χωρών—μελών οΐτινες δέν μετέχουν ε'ις Συμφω
n νίαν τινά, δύνανται νά λάβουν μέρος, άνευ δικαιώματος ψήφου, ε'ις τάς συζη
u*. τήσεις του Συνεδρίου τάς άφορώσας τήν Συμφωνίαν ταύτη ν. 

"Αρθρον 4. 
Διάταξις τών θέσεων. 

■ 1. Είς τάς συνεδριάσεις του Συνεδρίου καΐ τών Επιτροπών, αϊ άντιπρο
σωπεΐαι τοποθετούνται κατά τήν Γαλλικήν άλφαβητικήν σειράν τών άντιπρο
σωπευομένων Χωρών—μελών. 

2. Ό Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου έν εύθέτω χρόνω ορίζει 
διά κλήρου, τό δνομα τής Χώρας ήτις θά λάβη θέσιν επί κεφαλής, έμπροσθεν 
τοΰ Προεδρείου, κατά τάς συνεδριάσεις του Συνεδρίου καί τών Επιτροπών. 

"Αρθρον 5. 
Παρατηρηταί. 

1. 'Αντιπρόσωποι του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών δύνανται νά μετέ
χουν είς τάς συζητήσεις του συνεδρίου. 

2. Οί παρατηρηταί τών διακυβερνητικών διεθνών 'Οργανισμών οί οριζό
μενοι ύπό του Εκτελεστικού Συμβουλίου, γίνονται δεκτοί ε'ις τάς συνεδριά
σεις του Συνεδρίου οσάκις συζητούνται θέματα ενδιαφέροντα τους Όργανι

*■ σμούς αυτούς. 
3. Γίνονται, ωσαύτως, δεκτοί, ώς παρατηρηταί, οί επιλεγέντες αντιπρό

σωποι τών Περιωρισμένων Ενώσεων τών συσταθεισών συμφώνως τω άρθρω 8, 
παράγραφος 1, του Καταστατικού, οσάκις αύται εκφράσουν τοιαύτην έπιθυμίαν. 

r* 4. Οί παρατηρηταί, περί ών ό λόγος εις τάς παραγράφους 1 εως 3, λαμ
βάνουν μέρος εις τάς συζητήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. 

^k 5. Αί αιτήσεις συμμετοχής είς τό Συνέδριον αϊ προερχόμεναι έκ μή Κυβερ
νητικών 'Οργανισμών αποτελούν άντικείμενον, δι' έκάστην περίπτωσιν, ρητής 
αποφάσεως του Συνεδρίου. 

■w "Αρθρον 6. 
Κοσμήτωρ του Συνεδρίου. 

1. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής Χώρας—έδρας του Συνεδρίου εισηγείται 
τήν ύπόδειξίν του Κοσμήτορος του Συνεδρίου, κατόπιν συμφωνίας μετά τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου. Τό Έκτελεστικόν Συμβούλων προβαίνει, έν εύθέτω χρόνω, 
είς τήν άποδοχήν τής δηλώσεως ταύτης. 

2. Κατά τήν εναρξιν τής πρώτης έν ολομέλεια συνεδριάσεως έκαστου 
Συνεδρίου, ό Κοσμήτωρ αναλαμβάνει τήν προεδρίαν του Συνεδρίου μέχρις 

ψ δτου τούτο εκλέξει τον Πρόεδρον αύτοΰ. 'Επί πλέον, άσκεΐ τά καθήκοντα 
* ατινα ανατίθενται εις αυτόν ύπό του παρόντος Κανονισμού. 
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"Αρθρον 7. 
Προεδρίαι και άντιπροεδρίαι του Συνεδρίου και. των Επιτροπών. 

1. Κατά τήν πρώτην έν ολομέλεια συνεδρίασιν αύτου, το Συνέδριον, κατό
πιν προτάσεως τοΰ Κοσμήτορος, ορίζει τήν Χώραν—μέλος και τάς τεσσάρας 
Χώρας—μέλη αιτινες θα αναλάβουν αντιστοίχως τήν προεδρίαν καΐ τάς αντι
προεδρίας του Συνεδρίου. Τά καθήκοντα ταύτα ανατίθενται λαμβανομένης 
ύπ' δψιν, κατά το δυνατόν, της γεωγραφικής κατανομής τών Χωρών—μελών. 

2. Κατόπιν προτάσεως του Κοσμήτορος, το Συνέδριον ορίζει, ωσαύτως, τάς 
Χώρας—μέλη αΐτινες θά αναλάβουν τάς Προεδρίας καΐ τάς 'Αντιπροεδρίας τών 
Επιτροπών. 

3. Οι Πρόεδροι κηρύσσουν τήν εναρξιν και τήν λήξιν τών συνόδων τών 
όποιων προεδρεύουν, διευθύνουν τάς συζητήσεις, δίδουν τον λόγον είς τους 
όμιλητάς, θέτουν εις ψηφοφορίαν τάς προτάσεις και υποδεικνύουν τήν άπαι
τουμένην διά τάς ψηφοφορίας πλειοψηφίαν, δημοσιεύουν τάς αποφάσεις καί, 
ύπό τήν έπιφύλαξιν της εγκρίσεως υπό του Συνεδρίου, δίδουν ενδεχομένως έρ
μη νείαν τών αποφάσεων αυτών. 

4. Οι Πρόεδροι παρακολουθούν τήν τήρησιν του παρόντος Κανονισμού καί 
της τάξεως κατά τάς συζητήσεις. 

5. Πάσα αντιπροσωπεία δύναται νά έπικαλήται, ενώπιον τουι Συνεδρίου ή 
της 'Επιτροπής, άπόφασιν ληφθεΐσαν ύπό του Προέδρου ταύτης, επί τη βάσει 
διατάξεως του Κανονισμού ή ερμηνείας τούτου. Ή άπόφασις τοϋ Προέδρου 
παραμένει έν τούτοις Ισχυρά εάν δέν ήκυρώθη ύπό της πλειοψηφίας τών παρόν
των και ψηφιζόντων μελών. 

6. Έάν ή Χώρα—μέλος ή επιφορτισμένη με τήν Προεδρίαν δέν είναι πλέον 
είς θέσιν νά άσκή το καθήκον τούτο, εις εκ τών 'Αντιπροέδρων ορίζεται ύπό 
του Συνεδρίου ή ύπό της Επιτροπής ίνα άντικαταστήση ταύτη ν. 

"Αρθρον 8. 
Γραφεΐον του Συνεδρίου. 

1. Το Γραφεΐον είναι το κεντρικόν όργανον το έπιφορτισμένον με τήν διεύ
θυνση/ τών εργασιών του Συνεδρίου. 'Αποτελείται έκ του1 Προέδρου καί τών 
αντιπροέδρων του Συνεδρίου, ώς και τών Προέδρων τών 'Επιτροπών. Τούτο 
συνέρχεται περιοδικώς προς έξέτασιν τής πορείας τών εργασιών του Συνεδρίου 
και τών Επιτροπών αύτου καί κατάρτισα/ συστάσεων αϊτινες αποσκοπούν νά 
διευκολύνουν τήν πορείαν ταύτην. Επικουρεί τόν Πρόεδρον είς τήν κατάρ
τισα/ τής ημερησίας διατάξεως εκάστης έν ολομέλεια συνεδριάσεως καί εις 
τόν συντονισμόν τών εργασιών τών 'Επιτροπών, προβαίνει εις συστάσεις σχε
τικάς με τήν λήξιν τών εργασιών τοΰ Συνεδρίου. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συνεδρίου καί ό 'Αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματεύς, οί μνημονευόμενοι έν άρθρω 12, παράγραφος 1, παρευρίσκονται 
είς τάς συνεδριάσεις του Γραφείου. 

"Αρθρον 9. 
Έπιτροπαί. 

Το Συνέδριον καθορίζει τόν αριθμόν τών 'Επιτροπών, τών αναγκαιουσών 
διά τήν εύόδωσιν τών εργασιών του καί ορίζει τάς αρμοδιότητας αυτών. 

"Αρθρον 10. 
Όμάδες εργασίας. 

Έκαστη 'Επιτροπή δύναται νά συνιστά 'Ομάδας εργασίας διά τήν μελέ
την ειδικών θεμάτων. 
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"Αρθρον 11. 
Μέλη των Επιτροπών. 

1. Αί εις το Συνέδριον αντιπροσώπευα μένα ι Χώραι—μέλη είναι, εκ δικαίου 
μέλη των 'Επιτροπών τών επιφορτισμένων με την έξέτασιν τών προτάσεων τών 
σχετικών προς το Καταστατικόν, τον Γενικόν Κανονισμόν, την Σύμβασιν καΙ 
τον Κανονισμόν Εκτελέσεως ταύτης. 

2. Αί εις το Συνέδριον άντιπροσωπευόμεναι Χώραι—μέλη, αί όποΐαι μετέ
^ χουν εις μίαν ή περισσοτέρας εκ τών δυνητικών Συμφωνιών, είναι, εκ δικαίου, 

μέλη της ή τών 'Επιτροπών τών επιφορτισμένων με την άναθεώρησιν τών Συμ
φωνιών τούτων. Το δικαίωμα ψήφου τών μελών αυτής ή αυτών τών 'Επιτροπών 
περιορίζεται ε'ις τήν Συμφωνίαν ή τάς Συμφωνίας εις τάς όποιας μετέχουν. 

3. Αί άντιπροσωπεΐαι, αϊτινες δέν είναι μέλη τών 'Επιτροπών τών ασχολου
μένων με τάς Συμφωνίας και τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτών, έχουν τήν 
εύχέρειαν να μετέχουν εις τάς συνεδριάσεις αυτών και νά λαμβάνουν μέρος εις 
τάς συζητήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. 

**» "Αρθρον 12. 
Γραμματεία του Συνεδρίου και τών Επιτροπών. 

1. Ό Γενικός Διευθυντής και ό 'Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του* Διε
^ θνοΟς Γραφείου, αναλαμβάνουν αντιστοίχως τά καθήκοντα Γενικού Γραμματέως 

και 'Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως του Συνεδρίου. 
2. Ό Γενικός Γραμματεύς και ό 'Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς παρευ

ρίσκονται εις τάς συνεδριάσεις του Συνεδρίου καΙ του Γραφείου του Συνεδρίου, 
δπου λαμβάνουν μέρος εις τάς συζητήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. Δύνανται, 
ωσαύτως, ύπό τους αυτούς δρους, νά παρευρίσκωνται ε'ις τάς συνεδριάσεις τών 
Επιτροπών ή νά αντιπροσωπεύονται ε'ις αύτάς ύφ' ενός ανωτέρου υπαλλήλου 
τουι Διεθνούς Γραφείου. 

3. Αί έργασίαι της Γραμματείας του Συνεδρίου, του Γραφείου του Συνε
δρίου και τών 'Επιτροπών διασφαλίζονται ύπό του προσωπικού του Διεθνούς 
Γραφείου έν συνεργασία μετά της Υπηρεσίας της προσκαλούσης Χώρας. 

4. Οι ανώτεροι υπάλληλοι του Διεθνούς Γραφείου αναλαμβάνουν τά καθή
κοντα Γραμματέων του Συνεδρίου, του Γραφείου του Συνεδρίου και τών 'Επι
τροπών. 'Επικουρούν τον Πρόεδρον κατά τάς συνεδριάσεις και είναι υπεύθυνοι 
διά τήν σύνταξιν τών πρακτικών ή τών εκθέσεων, 

» 5. Οί Γραμματείς του Συνεδρίου και τών 'Επιτροπών έπικουρουνται ύπό τών 
αναπληρωτών Γραμματέων. 

6. Είσηγηταί κατέχοντες τήν γαλλικήν γλώσσαν επιφορτίζονται με τήν σύν

4 ταξίν τών πρακτικών του Συνεδρίου και τών Επιτροπών. 
»

"Αρθρον 13. 
'*~χ Γλώσσαι συζητήσεων. 

1. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εν παραγράφω 2 διαλαμβανομένων, αί γλώσσαι 
γαλλική, αγγλική, ισπανική και ρωσσική, γίνονται δεκταί εις τάς συζητήσεις 

'±> μέσω συστήματος ταυτοχρόνου ή αλλεπαλλήλου μεταφράσεως. 
2. Αί συζητήσεις της συντακτικής επιτροπής λαμβάνουν χώραν εις γαλλικήν 

γλώσσα ν. 
3. 'Επιτρέπονται, ωσαύτως, ετεραι γλώσσαι διά τάς έν παραγράφω 1 άνα

• φερομένας συζητήσεις. Ή γλώσσα της φιλοξενούσης χώρας απολαύει δικαιώ
ματος προτεραιότητος προς τον σκοπόν αυτόν. Αί άντιπροσωπεΐαι α'ίτινες χρη
σιμοποιούν ετέρας γλώσσας διασφαλίζουν τήν ταυτόχρονον μετάφρασιν εϊς τίνα 
τών έν παραγράφω 1 μνημονευομένων γλωσσών, είτε διά του συστήματος ταυ

ψ τοχρόνου μεταφράσεως, οσάκις δύνανται νά επέλθουν εις αυτό τεχνικής φύσεως 
* τροποποιήσεις, είτε δι' ιδιαιτέρων μεταφραστών. 
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4. Τα έξοδα εγκαταστάσεως και συντηρήσεως του τεχνικού εξοπλισμού βα
ρύνουν την "Ενωσιν. 

5. Τα έξοδα των υπηρεσιών μεταφράσεως κατανέμονται μεταξύ των Χωρών— 
μελών αΐτινες χρησιμοποιούν τήν αυτήν γλώσσαν, κατά τήν άναλογίαν συνει
σφοράς των εις τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

"Αρθρον 14. 
Γλώσσαι συντάξεως τών δημοσιευμάτων του Συνεδρίου. 

1. Τά δημοσιεύματα, τά καταρτιζόμενα κατά το Συνέδριον, συμπεριλαμβα
νομένων τών σχεδίων αποφάσεων τών υποκειμένων εις τήν έ'γκρισιν του Συνε
δρίου εκδίδονται εις γαλλικήν γλώσσαν ύπό της Γραμματείας του Συνεδρίου. 
δρίου. 

2. Προς τον σκοπόν αυτόν, τά δημοσιεύματα τά προερχόμενα εκ τών αν
τιπροσωπειών τών Χωρών—μελών δέον νά έκδίδωνται εις τήν γλώσσαν ταύτην, 
εϊτε απ' ευθείας, εϊτε μέσω τών παρά τη Γραμματεία του Συνεδρίου υπηρε
σιών μεταφράσεως. 

3. Αϊ ύπηρεσίαι αδται, όργανούμεναι ίδίαις δαπάναις ύπό τών γλωσσικών 
ομάδων τών συνιστώμενων κατά τάς αντιστοίχους διατάξεις τοΟ Γενικού Κανο
νισμού, δύνανται, ωσαύτως, νά μεταφράζουν δημοσιεύματα τοΰ Συνεδρίου εις 
τάς αντιστοίχους γλώσσας αυτών. 

"Αρθρον 15. 
Προτάσεις. 

1. "Απαντα τά προσαγόμενα ενώπιον του Συνεδρίου θέματα, αποτελούν 
άντικείμενον προτάσεων. 

2. "Απασαι αϊ προτάσεις, αϊ δημοσιευόμενοι ύπό τοΟ
1 Διεθνούς Γραφείου 

προ της ενάρξεως του Συνεδρίου, θεωρούνται ως ύποβληθεΐσαι ε'ις το Συνέ
δριον. 

3. 'Από της ενάρξεως τών εργασιών τοΰ Συνεδρίου, ουδεμία πρότασις θά 
λαμβάνεται ύπ' δψιν, πλην εκείνων αϊτινες σκοπούν εις τήν διόρθωσιν προγενε
στέρων προτάσεων. 

4. θεωρείται ως διόρθωσις πάσα τροποποιητική πρότασις περιέχουσα κα
τάργησιν, προσθήκην εις τμήμα της αρχικής προτάσεως ή άναθεώρησιν τμήμα
τος της προτάσεως ταύτης. Ουδεμία τροποποιητική πρότασις θά θεωρήται ώς 
διόρθωσις εάν το Συνέδριον ή ή 'Επιτροπή είναι της γνώμης δτι αυτή εΐναι 
ασυμβίβαστος προς τήν άρχικήν πρότασιν. 

5. Αϊ κατά το Συνέδριον υποβαλλόμενοι διορθώσεις έπϊ ύποβληθεισών ήδη 
προτάσεων, δέον νά κατατίθενται εις τήν Γραμματείαν γραπτώς εϊς γαλλικήν 
γλώσσαν, προ της μεσημβρίας της προηγουμένης της ημέρας συζητήσεως των, 
εϊς τρόπον ώστε νά δύνανται νά διανεμηθούν αυθημερόν εις τους αντιπροσώ
πους. Ή προθεσμία αύτη δεν εφαρμόζεται διά τάς διορθώσεις τάς προερχομένας 
απ' ευθείας εκ τών εϊς το Συνέδριον ή Έπιτροπήν, συζητήσεων. Έν τή τελευ
τα ία ταύτη περιπτώσει, εάν τούτο ζητήται, ό υποβάλλων τήν διόρθωσιν δέον 
νά καταρτίζη το κείμενον ταύτης γραπτώς εις γαλλικήν γλώσσαν ή, έν περι
πτώσει δυσχέρειας, εις πάσαν άλλη ν γλώσσαν τών συζητήσεων. Ό αρμόδιος 
Πρόεδρος θά ανάγνωση ή θά διάταξη τήν άνάγνωσιν ταύτης. 

6. Ή έν παραγράφω 5 προβλεπομένη διαδικασία εφαρμόζεται ωσαύτως 
διά τήν ύποβολήν τών προτάσεων αΐτινες δεν σκοπούν είς τήν τροποποίησιν του 
κειμένου τών Πράξεων (σχέδια αποφάσεων, συστάσεων, ευχών, κ.λ.π.). 

7. Πάσα πρότασις ή διόρθωσις δέον νά φέρη τήν τελικήν μορφήν του προς 
είσαγωγήν ε'ις τάς Πράξεις της Ενώσεως κειμένου, ύπό τήν έπιφύλαξιν, εννο
είται , της τελικής καταρτίσεως τούτου ύπό της Συντακτικής Επιτροπής. 



637 Ν. 64/72 

"Αρθρον 16. 
Έξέτασις των προτάσεων είς το Συνέδριον καΐ τάς Έπιτροπάς. 

1. " Ι να είσαχθοΟν προς συζήτησιν αϊ ύποβληθεΐσαι ύπό μιας μόνης αντι
προσωπείας προτάσεις, δέον δπως υποστηρίζονται ενώπιον του Συνεδρίου ή 
της Επιτροπής ύπό μιας ετέρας τουλάχιστον αντιπροσωπείας. Ή διάταξις 
αύτη δεν εφαρμόζεται δια τάς προτάσεις τάς προερχόμενος είτε εκ πλειόνων 
Υπηρεσιών ένεργουσών συλλογικός, εϊτε εξ οργάνου της Π.Τ.Ε., αρμοδίου 
προς ύποβολήν προτάσεων. 

2. Αϊ προτάσεις συντακτικής φύσεως (τών οποίων ό αριθμός ακολουθείται 
ύπό του στοιχείου «R») ανατίθενται εις την Συντακτικήν Έπιτροπήν εϊτε απ' 
ευθείας, εάν εκ μέρους του Διεθνούς Γραφείου ουδεμία αμφιβολία ύπάρχη ως 
προς την φύσιν αυτών. (Σχετ ικός πίναξ καταρτίζεται ύπό του Διεθνούς Γρα
φείου διά την Συντακτικήν Έπιτροπήν), εϊτε, εάν κατά τήν γνώμην του Διε
θνούς Γραφείου ύπάρχη αμφιβολία ως προς τήν φύσιν αυτών, άφου αί λοιπαι 
ΈπιτροπαΙ επιβεβαιώσουν τήν καθαρώς συντακτικήν φύσιν αυτών (σχετικός 
πίναξ συντάσσεται, ωσαύτως, διά τάς ένδιαφερομένας Έπιτροπάς). Έν τού
τοις, εάν τοιαυται προτάσεις είναι συνδεδεμένοι μεθ' ετέρων προτάσεων ουσίας, 
αΐτινες πρόκειται νά εξετασθούν ύπό του Συνεδρίου ή ύπό άλλων 'Επιτροπών. 
Ή Συντακτική 'Επιτροπή δέν περατώνει τήν μελέτην αυτών ε'ιμή μόνον άφου 
το Συνέδριον ή αί λοιπαι ΈπιτροπαΙ αποφανθούν περί τών αντιστοίχων προτά
σεων ουσίας. Αί προτάσεις τών οποίων ό αριθμός δέν ακολουθείται ύπό του 
στοιχείου «R», αλλά αί όποΐαι, κατά τήν γνώμην τοΟ Διεθνούς Γραφείου, είναι 
προτάσεις φύσεως συντακτικής, παραδίδονται αμέσως είς τάς Έπιτροπάς, αΐτι
νες ασχολούνται με τάς αντιστοίχους προτάσεις ουσίας. Αί ΈπιτροπαΙ αδται 
αποφασίζουν, ευθύς κατά τήν εναρξιν τών εργασιών των, ποΐαι εκ τών προτά
σεων τούτων θά ανατεθούν αμέσως είς τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν. Κατά
λογος τών προτάσεων αυτών καταρτίζεται ύπό του Διεθνούς Γραφείου διά 
λογαριασμόν τών έν λόγω Επιτροπών. 

3. Έάν το αυτό θέμα άποτελή άντικείμενον πλειόνων προτάσεων, ό Πρό
εδρος αποφασίζει περί της σειράς συζητήσεως των, αρχής γενομένης κυρίως 
εκ της προτάσεως ήτις απομακρύνεται περισσότερον έκ τοΟ βασικού κειμένου 
κα ι ή όποια περιέχει τήν πλέον βασικήν άλλαγήν έν σχέσει προς το STATUS 
QUO. 

4. Έάν μία πρότασις δύναται νά διαιρεθή είς πλείονα τμήματα, εκαστον 
αυτών δύναται, κατόπιν συμφωνίας μετά του υποβάλλοντος τήν πρότασιν ή της 
Όλομελείας, νά έξετασθή και τεθή είς ψηφοφορίαν κεχωρισμένως. 

5. Πάσα πρότασις άποσυρθεΐσα ύπό του
1 υποβάλλοντος ταύτην κατά το Συ

νέδριον ή τήν Έπιτροπήν, δύναται νά ύποβληθή έκ νέου ύπό της αντιπροσω
πείας ετέρας Χώρας—μέλους. 

6. Έάν μία πρότασις άποτελή άντικείμενον διορθώσεως ψηφίζει τις έν πρώ
τοις επί της διορθώσεως ταύτης. Έν τούτοις, πάσα διόρθωσις έπί τίνος προ
τάσεως, γενομένη δεκτή ύπό τής αντιπροσωπείας, ήτις υποβάλλει τήν πρότα
σιν ταύτην, ένσωματοΰται αμέσως είς το κείμενον τής προτάσεως. 

7. Έάν μία πρότασις άποτελή άντικείμενον πλειόνων διορθώσεων, ψηφίζει 
τις κατά πρώτον λόγον έπί εκείνης τής διορθώσεως ήτις διαφέρει περισσότερον 
τοϋ αρχικού κειμένου. Έ ν συνεχεία ψηφίζει τις έπί εκείνης —μεταξύ τών διορ
θώσεων αΐτινες απομένουν— ή όποια εξακολουθεί νά διαφέρη περισσότερον έκ 
τοΟ αρχικού κειμένου κα ι ούτω καθ' έξης, μέχρις δτου εξετασθούν άπασαι αί 
διορθώσεις. Έάν μία ή πλείονες διορθώσεις υιοθετηθούν, ή ούτω τροποποιού
μενη πρότασις τίθεται έν συνεχεία και αϋτη εις ψηφοφορίαν. Έάν ουδεμία 
διόρθωσις υίοθετηθή, ή ψηφοφορία λαμβάνει χώραν επί τής αρχικής προτάσεως. 

8. Ό Πρόεδρος του Συνεδρίου και οί Πρόεδροι τών Επιτροπών φροντίζουν 
διά τήν παράδοσιν είς τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν, μεθ' έκάστην συνεδρίασιν 
του γραπτού κειμένου τών προτάσεων, διορθώσεων ή αποφάσεων αΐτινες υίοθε
τήθησαν. 
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"Αρθρον 17. 
Συζητήσεις. 

1. Οί αντιπρόσωποι δέν δύνανται νά λάβουν τον λόγον, ειμή μόνον άφου 
τούτο έπιτραπή εις αυτούς ύπό του Προέδρου της Συνόδου. Συνίσταται εις 
τούτους νά ομιλούν άνευ ταχύτητος και ευκρινώς. Ό Πρόεδρος δέον νά παρέχη 
εις τους αντιπροσώπους τήν δυνατότητα νά εκφράζουν ελευθέρως και πλήρως 
τήν γνώμην των επί του συζητουμένου θέματος, τοσούτω μάλλον καθ5 δσον τούτο 
συμβιβάζεται με τήν κανονικήν πορείαν των συζητήσεων. 

2. Πλην αντιθέτου αποφάσεως ληφθείσης κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων 
και ψηφιζόντων μελών, οί λόγοι δέν δύνανται νά διαρκούν πέραν τών πέντε 
λεπτών. Επιτρέπεται εις τον Πρόεδρον δπως διακόπτη πάντα όμιλητήν, δστις 
υπερβαίνει τον εν λόγω χρόνον ομιλίας. Δύναται ωσαύτως νά συνιστά εις 
τον άντιπρόσωπον ϊνα μη παρεκκλίνη τοΰ θέματος. 

3. Κατά τήν διάρκειαν συζητήσεως τίνος, ό Πρόεδρος δύναται, κατόπιν 
διαφωνίας μετά της πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών, νά θέση 
τέρμα εις τον κατάλογον τών ομιλητών άφου ανάγνωση τούτον. Όσάκις ό 
κατάλογος εξαντλείται, αναγγέλλει τήν λήξιν της συζητήσεως, ύπό τήν έπι
φύλαξιν παραχωρήσεως, έστω καΐ μετά τήν έξάντλησιν του καταλόγου, του 
δικαιώματος απαντήσεως είς πάντα έκφωνηθέντα λόγον. 

4. Ό Πρόεδρος δύναται ωσαύτως, κατόπιν συμφωνίας μετά της πλειοψη
φίας τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών, νά περιορίζη τον αριθμόν τών παρεμ
βάσεων μιας και της αυτής αντιπροσωπείας επί προτάσεως τίνος ή ώρισμένης 
ομάδος προτάσεων, παρεχομένης εν τούτοις της δυνατότητος είς τον ύποβα
λόντα τήν πρότασιν νά είσαγάγη ταύτην και νά παρέμβη μεταγενεστέρως εάν 
ζήτηση τούτο, ίνα παράσχη νέα στοιχεία είς άπάντησιν τών παρεμβάσεων τών 
λοιπών αντιπροσωπειών, κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δύναται νά λάβη τον 
λόγον εν κατακλείδι, εάν τον ζητήση. 

5. Κατόπιν συμφωνίας της πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων 
μελών, ό Πρόεδρος δύναται νά περιορίζη τόν αριθμόν τών παρεμβάσεων επί 
προτάσεως τίνος ή ώρισμένης ομάδος προτάσεων. Ό περιορισμός οδτος δέν 
δύναται νά εΐναι κατώτερος τών πέντε υπέρ και πέντε κατά της συζητούμενης 
προτάσεως. 

"Άρθρον 18. 
Προτάσεις περί τάξεως τών συζητήσεων. 

1. Επιτρέπεται, εν παντί χρόνω νά ζητήται ό λόγος, διά πρότασιν περί 
τάξεως τών συζητήσεων ή διά προσωπικόν θέμα. Πάσα αίτησις τοιαύτης φύ
σεως δέον νά τίθεται αμέσως είς συζήτησιν ίνα ληφθή άπόφασις, άνευ καθυ
στερήσεως. 

2. Ή αντιπροσωπεία ή οποία υποβάλλει πρότασιν περί τάξεως τών συζη
τήσεων, δέν δύναται, κατά τήν παρέμβασίν της νά ύπεισέλθη είς τήν ούσίαν 
του ύπό συζήτησιν θέματος. 

3. Ή σειρά προτεραιότητος τών προτάσεων περί τάξεως τών συζητήσεων 
είναι ή ακόλουθος : 

(α) Ύπόμνησις του Κανονισμού. 
(β) Διακοπή της συνεδριάσεως. 
(γ) Λήξις της συνεδριάσεως. 
(δ) 'Αναβολή της εξετάσεως του ύπό συζήτησιν θέματος. 
(ε) Λήξις της εξετάσεως του ύπό συζήτησιν θέματος, 

(στ) Πασαι ετεραι προτάσεις (π.χ. πρότασις σκοπούσα είς τήν τροπο
π ο ι ή σ ι μ η ς σειράς της ορισθείσης ύπό του Προέδρου διά τήν έξέ
τασιν τών προτάσεων, θεμάτων αρμοδιότητος) τών οποίων ή σειρά 
προτεραιότητος κοπηρτίσθη ύπό του Προέδρου. 
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4. Κατά την διάρκειαν συζητήσεως θέματος τίνος, μία αντιπροσωπεία δύ
ναται να προτείνη την διακοπήν ή την λήξιν της συνεδριάσεως, άναφέρουσα 
τους λόγους της προτάσεως της. 'Εάν ή πρότασις αύτη ύποστηριχθη, ό λόγος 
δύναται νά δοθή είς δύο όμιλητάς οϊτινες τάσσονται κατά της διακοπής ή της 
λήξεως της συνόδου και μόνον έπί τοϋ θέματος τούτου, μετά δε τούτο ή πρό
τασις περί τάξεως των συζητήσεων τίθεται είς ψηφοφορίαν. 

5. Μία αντιπροσωπεία δύναται νά προτείνη την άναβολήν της συζητήσεως 
παντός θέματος δι

5 ώρισμένην περίοδον, Έ·ν τη περιπτώσει ταύτη, ό λόγος δί
δεται μόνον είς δύο όμιλητάς αντιτιθεμένους είς την άναβολήν, μετά δε τούτο, 
ή πρότασις τάξεως τίθεται είς ψηφοφορίαν. 

6. Ά ν ά πασαν στιγμήν, μία αντιπροσωπεία δύναται νά προτείνη δπως ή 
έξέτασις του υπό συζήτησιν θέματος, τερματισθή. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ό 
λόγος δίδεται είς δύο μόνον όμιλητάς αντιτιθεμένους είς τον τερματισμόν, μετά 
δε τούτο, ή πρότασις τάξεως τίθεται εις ψηφοφορίαν. 

7. Ό υποβάλλων πρότασιν τάξεως δύναται νά άποσύρη ταύτην πριν αυτή 
τεθή είς ψηφοφορίαν. Πάσα πρόταξις τάξεως διορθωμένη ή μή, ή οποία θά 
άπεσύρετο οϋτω, δύναται νά ύποβληθή εκ νέου υπό άλλης, .αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 19. 
Απαρτία. Γενικότητες άφορώσαι είς τάς ψηφοφορίας. 

1. " Ι να το Συνέδριον ή αϊ Έπιτροπαί δυνηθούν νά συζητήσουν εγκύρως, 
δέον ύπό την επιφύλαξαν τοΰ άρθρου 21, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και (β) , 
δπως το ήμισυ των Χωρών—μελών τών άντιπροσωπευομένων είς το Συνέδριον 
ή τήν Έπιτροπήν και έχουσών δικαίωμα ψήφου, παρίσταται ή άντιπροσωπεύη
τα ι είς την Σύνοδον. Είς δ,τι άφορα τάς Συμφωνίας, ή απαρτία δεν απαιτεί 
ειμή μόνον τήν παρουσίαν ή τήν άντιπροσώπευ.σιν είς τήν Σύνοδον του ήμίσεος 
τών άντιπροσωπευομένων Χωρών—μελών αΐτινες μετέχουν είς τήν περί ής πρό
κειται Συμφωνίαν. 

2. Τά θέματα άτινα δεν δύνανται νά ρυθμισθούν διά κοινής συμφωνίας, 
επιλύονται διά ψηφοφορίας. 

3. Αϊ παρουσαι άντιπροσωπεΐαι αΐτινες δεν μετέχουν είς ώρισμένην ψηφο
φορίαν ή αϊ όποΐαι δηλουν ότι δεν επιθυμούν νά μετάσχουν είς αυτήν, δεν 
θεωρούνται ώς άποΰσαι έν δψει τοΟ καθορισμού τής έν παραγράφω 1 απαι
τουμένης απαρτίας. 

4. Όσάκις ό αριθμός αποχών και λευκών ή άκυρων δελτίων ψηφοφορίας 
υπερβαίνει το ήμισυ τοϋ αριθμού τών παρεχομένων ψήφων (υπέρ, κατά, άπο
χα ί ) , ή έξέτασις του θέματος παραπέμπεται είς μεταγενεστέραν συνεδρίασιν, 
κατά τήν διάρκειαν της όποιας αϊ αποχαί ώς και τά λευκά ή άκυρα δελτία 
ψηφοφορίας δεν θά ληφθούν πλέον υπ' δψιν. 

"Αρθρον 20. 
Διαδικασία ψηφοφορίας. 

1. Αϊ ψηφοφορίαι λαμβάνουν χώραν διά τοϋ πατροπαράδοτου συστήματος 
ή διά τοϋ ηλεκτρονικού μηχανισμοΰ ψηφοφορίας. Κατ' αρχήν, πραγματοποι
ούνται διά τοΰ ηλεκτρονικού μηχανισμού, όσάκις ούτος εΐναι είς τήν διάθεσιν 
τής ολομελείας. Έν τούτοις, διά μυστικήν ψηφοφορίαν, ή προσφυγή εις το 
πατροπαράδοτον σύστημα δύναται νά λάβη χώραν εάν ή υποβληθείσα προς 
τον σκοπόν αυτόν αίτησις ύπό τίνος αντιπροσωπείας ύποστηριχθη ύπό τής 
πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζόντων αντιπροσωπειών. 

2. Κατά το πατροπαράδοτον σύστημα, αϊ διαδικασίαι ψηφοφορίας είναι αϊ 
ακόλουθοι : 

(α) Διά άνυψώσεως τής χειρός : 'Εάν το αποτέλεσμα μιας τοιαύτης 
ψηφοφορίας δίδη λαβήν είς αμφιβολίας, ό Πρόεδρος δύναται, κατά 
τήν κρίσιν του ή κατόπιν αιτήσεως αντιπροσωπείας τινός νά διενερ
γήση ψηφοφορίαν έπί τοϋ Ιδίου θέματος διά ονομαστικής κλήσεως. 
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(β) Δια ονομαστικής κλήσεως : Έπί αιτήσεως αντιπροσωπείας τινός 
ή κατά την κρίσιν του Προέδρου. Ή κλήσις γίνεται κατά την άλ
φαβητικήν σειράν εις την γαλλικήν γλώσσαν, των άντιπροσωπευο
μένων Χωρών, αρχής γενομένης εκ της Χώρας της οποίας το δνομα 
κληροΰΐται ύπό του Προέδρου. Το αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας, μετά 
τοΟ καταλόγου τών Χωρών κατά είδος ψηφοφορίας, παρατίθεται εις 
το πρακτικόν τής συνεδριάσεως. 

(γ) Διά μυστικής ψηφοφορίας : Διά ψηφοδελτίου τή αιτήσει δυο αντι
προσωπειών. Ό Πρόεδρος τής συνεδριάσεως υποδεικνύει, εν τή 
περιπτώσει ταύτη, τρεις ψηφοσυλλέκτας καΐ λαμβάνει τά απαραί
τητα μέτρα προς διασφάλισιν του απορρήτου τής ψηφοφορίας. 

3. Διά του ηλεκτρονικού μηχανισμού, αί διαδικασίαι ψηφοφορίας είναι αϊ 
ακόλουθοι : 

(α) Ψηφοφορία μή καταχωρουμένη : 'Αντικαθιστά ψηφοφορίαν δι' άνυ
ψώσεως τής χειρός. 

(β) Καταχωρουμένη ψηφοφορία : 'Αντικαθιστά ψηφοφορίαν δι' ονομα
στικής κλήσεως. Έν τούτοις, δεν γίνεται κλήσις τών ονομάτων τών 
Χωρών, πλην εάν μία αντιπροσωπεία ζητήση τοΰτο και έάν ή πρό
τασις αϋτη ύποστηριχθή ύπό τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και 
ψηφιζουσών αντιπροσωπειών. 

(γ) Μυστική ψηφοφορία : 'Αντικαθιστά μυστικήν ψηφοφορίαν διά ψη
φοδελτίου. 

4. "Οταν άρχίση ή ψηφοφορία, ουδεμία αντιπροσωπεία δύναται νά διακόψη 
ταύτη ν, πλην έάν πρόκειται περί προτάσεως τάξεως τών συζητήσεων σχετικής 
προς τον τρόπον κατά τον όποιον διενεργείται ή ψηφοφορία. 

5. Μετά τήν ψηφοφορίαν, ό Πρόεδρος δύναται νά έπιτρέψη είς τους αντι
προσώπους νά εξηγήσουν τήν ψήφον των. 

"Αρθρον 21 
"Οροι αποδοχής τών προτάσεων 

1. "Ινα υιοθετηθούν, αί προτάσεις αί· σκοπουσαι είς τήν τροποποίησιν τών 
Πράξεων, δέον δπως εγκριθούν : 

(α) Διά το Καταστατικόν : ύπό τών δύο τρίτων τουλάχιστον τών Χωρών 
—μελών τής Ενώσεως. 

(β) Διά τον Γενικόν Κανονισμόν : ύπό τής πλειοψηφίας τών Χωρών— 
μελών, τών άντιπροσωπευομένων είς το Συνέδριον. Τά δύο τρίτα 
τών Χωρών—μελών τής Ενώσεως δέον νά είναι παρόντα κατά τήν 
στιγμήν τής ψηφοφορίας. 

(γ) Διά τήν Σύμβασιν και τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτής : Ύπό 
τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρών—μελών. 

(δ) Διά τάς Συμφωνίας και τους Κανονισμούς 'Εκτελέσεως αυτών : Ύπό 
τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρών—μελών 
αΐτινες μετέχουν τών Συμφωνιών. 

2. Τά θέματα διαδικασίας άτινα δεν δύνανται νά επιλυθούν διά κοινής συμ
φωνίας, αποφασίζονται ύπό τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών 
Χωρών—μελών. Τουτ' αυτό ισχύει διά τάς αποφάσεις αίτινες δέν αφορούν τήν 
τροποποίησιν τών Πράξεων, έκτος έάν το Συνέδριον άποφασίση περί αύτου 
διαφόρως τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρών—μελών. 

3. Τά θέματα αρμοδιότητος, άτινα δύνανται νά άναφύωνται, ρυθμίζονται 
συμφωνως προς τάς άπαιτουμένας έν παραγράφω 1 πλειοψηφίας, αναλόγως τής 
Πράξεως τής Ενώσεως εκ τής όποιας θά άνέκυπτε το ύπό'συζήτησιν πρόβλημα 
έάν τούτο ειχεν αποτελέσει το άντικείμενον ειδικής διατάξεως. 
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4. Ύπό την επιφύλαξα/ των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος 4, μεταξύ 
των παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρών—μελών, δέον δπως είσακούωνται αϊ 
Χώραι—μέλη αϊ ψηφίζουσαι «υπέρ» ή «κατά» τών αποχών, μη λαμβανομένων 
ύπ' δψιν κατά τον ύπολογισμόν τών αναγκαιουσών ψήφων δια την σύστασιν της 
πλειοψηφίας. Το αυτό, εξ άλλου, ισχύει περί λευκών ή άκυρων δελτίων, εν 
περιπτώσει μυστικής ψηφοφορίας. 

5. Έν περιπτώσει Ισοψηφίας, ή πρότασις θεωρείται ώς απορριφθείσα. 

'Άρθρον 22 
Πρακτικά 

1. Τά πρακτικά τών συνεδριάσεων του Συνεδρίου καΐ τών Επιτροπών, 
ρυθμίζουν τήν πορείαν τών συνεδριάσεων, συνοψίζουν έν συντομία τάς επεμ
βάσεις, μνημονεύουν τάς προτάσεις και το αποτέλεσμα τών συζητήσεων. Πρα
κτ ικά συντάσσονται διά τάς έν ολομέλεια συνεδριάσεις και περιληπτικά τοιαύτα 
δίά τάς συνεδριάσεις τών Επιτροπών. 

2. Τά πρακτικά τών συνεδριάσεων Επιτροπής τίνος, δύνανται νά αντικατα
σταθούν έξ ολοκλήρου ή μερικώς ύπό εκθέσεων διά το Συνέδριον, έάν ή ενδια
φερόμενη 'Επιτροπή άποφασίση οϋτω περί αύτοΰ. Κατά γενικόν κανόνα, αϊ 
Όμάδες 'Εργασίας συντάσσουν εκθεσιν διά το όργανον το όποιον συνέστησε 
ταύτας. 

3. Έν τούτοις, έκαστος αντιπρόσωπος έ'χει το δικαίωμα νά ζητήση τήν 
άναλυτικήν ή έν έκτάσει καταχώρησιν ε'ις το πρακτικόν ή εις τήν εκθεσιν πάσης 
δηλώσεως γενομένης ύπ' αύτοΰ, ύπό τον δρον δπως παραδώση το κείμενον ταύτης 
εις τήν γαλλικήν, εις τήν Γραμματείαν, δύο ώρας το βραδύτερον μετά το πέρας 
της Συνεδριάσεως. 

4. Ά φ ' ής στιγμής, το δοκίμιον του πρακτικού ή τής εκθέσεως διανεμηθή, 
οι αντιπρόσωποι διαθέτουν προθεσμίαν 24 ωρών ίνα υποβάλουν τάς παρατηρή
σεις των ε'ις τήν Γραμματείαν, ή οποία, περιπτώσεως τυχούσης, χρησιμεύει ώς 
ενδιάμεσος μεταξύ του ενδιαφερομένου και του Προέδρου τής έν λόγω συνε
δριάσεως. 

5. Κατά γενικόν κανόνα και ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 4, έν 
αρχή τών συνεδριάσεων του Συνεδρίου, ό Πρόεδρος υποβάλλει προς εγκρισιν 
το Πρακτικόν τής προγενεστέρας συνεδριάσεως. Τουτ' αυτό ισχύει διά τάς 
Έπιτροπάς τών οποίων αϊ συζητήσεις αποτελούν το άντικείμενον πρακτικού ή 
εκθέσεως. Τά πρακτικά ή αϊ εκθέσεις τών τελευταίων συνεδριάσεων αϊ όποΐαι 
δέν κατέστη δυνατόν νά εγκριθούν ύπό του Συνεδρίου ή 'Επιτροπής, εγκρί
νονται ύπό τών αντιστοίχων Προέδρων τών συνόδων τούτων. Το Διεθνές Γρα
φεΐον θά λάβη, ωσαύτως, ύπ' δψιν τάς παρατηρήσεις, τάς οποίας ενδεχομένως 
θά ανακοινώσουν εις αυτό οϊ αντιπρόσωποι τών Χωρών—μελών εντός προθεσμίας 
τεσσαράκοντα ήμερων μετά τήν άποστολήν τών έν λόγω πρακτικών. 

6. Το Διεθνές Γραφεΐον εξουσιοδοτείται δπως διορθώνη εις τά πρακτικά 
ή τάς εκθέσεις τών συνεδριάσεων του Συνεδρίου και τών 'Επιτροπών, τά λάθη 
ύλης άτινα δέν θά εΐχον διαπιστωθή κατά τήν συμφώνως προς τήν παράγραφον 
5, άποδοχήν των. 

"Αρθρον 23 
'Αποδοχή ύπό του Συνεδρίου τών σχεδίων αποφάσεων 

(Πράξεις, αποφάσεις, κ.λ.π.) 
1. Κατά γενικόν κανόνα, εκαστον σχέδιον Πράξεως ύποβαλλόμενον ύπό τής 

Συντακτικής Επιτροπής, εξετάζεται άρθρον προς άρθρον. Δέν δύναται νά 
θεωρηθή ώς υίοθετηθέν ε'ιμή μόνον κατόπιν ευνοϊκής ψηφοφορίας έν τω συνόλω. 
Αϊ διατάξεις του άρθρου 21, παράγραφος 1, εφαρμόζονται ε'ις τήν ψηφοφορίαν 
ταύτη ν. 
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2. Κατά την διάρκειαν της εξετάσεως ταύτης, εκάστη αντιπροσωπεία δύ
ναται να ύποβάλη εκ νέου πρότασιν ήτις υίοθετήθη ή απερρίφθη εις Έπιτροπήν. 
Ή έφεσις ή άφορώσα τοιαύτας προτάσεις υπόκειται εις τον δρον δπως ή αντι
προσωπεία έχη πληροφορήσει περί αύτοΰ εγγράφως τον Πρόεδρον του Συνε « 
δρίου, μίαν τουλάχιστον ήμέραν προ τής συνεδριάσεως κατά την οποίαν ή άνα « 
φερομένη διάταξις του σχεδίου Πράξεως θά ύποβληθή προς εγκρισιν υπό του 
Συνεδρίου. 

3. Έ ν τούτοις, εάν ό Πρόεδρος κρίνη τοΰτο άπαραίτητον διά τήν συνέχισιν 
των εργασιών τοΰ Συνεδρίου, καθίσταται πάντοτε δυνατή ή έξέτασις των έφέ ·" 
σεων προ τής εξετάσεως των σχεδίων πράξεων των υποβαλλομένων ύπό της 
Συντακτικής Επιτροπής. 

4. Το Διεθνές Γραφεΐον εξουσιοδοτείται δπως διορθώνη εις τά κείμενα των 
τελικών Πράξεων τά λάθη ύλης, άτινα δέν θά εΐχον διαπιστωθή κατά τήν έξέ
τασιν τών σχεδίων Πράξεων, τήν άρίθμησιν τών άρθρων και τών παραγράφων, 
ώς και τών σχετικών προς αυτά. 

5. Αϊ διατάξεις τών παραγράφων 2 εως 4 είναι, ωσαύτως, έφαρμοστέαι εις ί 
τά σχέδια αποφάσεων τά όποια διαφέρουν εκείνων τών Πράξεων (αποφάσεις, **·■ 
εύχάς, κ.λ.π.). 

"Αρθρον 24 
Επιφυλάξεις ε'ις τάς Πράξεις *ν 

Αι επιφυλάξεις δέον νά ύποβάλλωνται εγγράφως, εις τήν γαλλικήν γλώσσαν, 
(προτάσεις σχετικά! προς το τελικόν Πρωτόκολλον), κατά τρόπον ώστε νά 
δύνανται νά έξετάζωνται ύπό του Συνεδρίου προ τής υπογραφής τών Πράξεων. 

"Αρθρον 25 
Υπογραφή τών Πράξεων 

ΑΙ οριστικώς έγκριθεΐσαι ύπό του Συνεδρίου Πράξεις υπόκεινται εις τήν 
ύπογραφήν τών Πληρεξουσίων 'Αντιπροσώπων. 

"Αρθρον 26 
Συμπληρώσεις έπιφερόμεναι εις τον Κανονισμόν 

"Εκαστον Συνέδριον δύναται νά προβή ε'ις τήν συμπλήρωσιν τοΰ παρόντος 
Κανονισμού. ΑΙ προτάσεις συμπληρώσεως αϊτινες δέν δύνανται νά εύρίσκωνται , 
εις αντίθεσιν προς τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού, δέν θά λαμβάνωνται ύπ' όψιν, 
εκτός έάν ύποβάλλωνται ύπό οργάνου τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως 
καΐ έάν ύποστηρίζωνται ε'ις το Συνέδριον ύπό δέκα τουλάχιστον αντιπροσω
πειών. "Ινα υιοθετηθούν, δέον νά συγκεντρώσουν κατά τήν ψηφοφορίαν *^ 
τήν πλειοψηφίαν τών παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρών—μελών. 

"Αρθρον 27 
Τροποποιήσεις εις τον Κανονισμόν 

1. "Εκαστον Συνέδριον δύναται, ωσαύτως, νά τροποποίηση τον Έσωτερικόν ^ 
Κανονισμόν. "Ινα συζητηθούν αί προτάσεις τροποποιήσεως του παρόντος Κανο
νισμοΰ, δέον δπως υποστηριχθούν κατά το Συνέδριον ύπό δέκα τουλάχιστον 
αντιπροσωπειών, εκτός έάν ύποβάλλωνται ύπό οργάνου τής Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής Ενώσεως αρμοδίου προς ύποβολήν προτάσεων. 

2. "Ινα υιοθετηθούν αί προτάσεις τροποποιήσεως·τοΰ παρόντος Κανονισμού, 
δέον δπως εγκριθούν ύπό τών δύο τουλάχιστον τρίτων τών Χωρών—μελών, τών 
άντιπροσωπευομένων εις το Συνέδριον. 

Ούτω υιοθετηθείς έν Τόκιο τη 14η Νοεμβρίου 1969 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Κοινοί κανόνες εφαρμοστέοι εις την διεθνή Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρον 
1. Ελευθερία διαμετακομίσεως. 
2. Παράβασις της ελευθερίας διαμετακομίσεως. 
3. Προσωρινή αναστολή υπηρεσιών. 
4. Κυριότης των ταχυδρομικών αντικειμένων. 
5. Τέλη. 
6. ' Ι σοδύναμα. 
7. Γραμματόσημα. 
8. "Εντυπα υποδείγματα. 
9. Ταχυδρομικά Δελτία ταυτότητος. 

10. Διακανονισμοί των λογαριασμών. 
11. Υποχρεώσεις σχετικαί προς τα ποινικά μέτρα. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΑΙ 

12. Ταχυδρομική ατέλεια. 
13. Ταχυδρομική ατέλεια άφορώσα τα αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυ

δρομείου τά σχετικά προς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν. 
14. Ταχυδρομική ατέλεια των αντικειμένων τών άφορώντων τους αιχμα

λώτους πολέμου και τους πολιτικούς κρατουμένους. 
15. Ταχυδρομική ατέλεια τών ανάγλυφων εκτυπώσεων προς χρήσιν τών 

τυφλών. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Διατάξεις άφορώσαι το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

16. 'Αντικείμενα τοΟ επιστολικού ταχυδρομείου. 
17. Τέλη και γενικοί δροι. 
18. Ειδικά τέλη. 
19. Τέλος καταθέσεως αντικειμένων κατά τήν τελευταίαν στιγμήν. Τέλος 

"POSTE RESTANTE". Τέλος επιδόσεως τών μικροδεμάτων. 
20. Τέλος αποθηκεύσεως. 
21. Προπληρωμή. 
22. Τρόποι προπληρωμής. 
23. Προπληρωμή αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου επί τών 

πλοίων. 
24. Τέλος εν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής. 
25. Διεθνή "Ενσημα 'Απαντήσεως. 
26. 'Αντικείμενα κατεπειγούσης επιδόσεως. 
27. Άνάληψις της αλληλογραφίας. Τροποποίησις ή διόρθωσις της επι

γραφής. 
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"Αρθρον 
28. Περαιτέρω αποστολή. 'Αντικείμενα των οποίων ή διανομή δεν είναι 

δυνατή. 
29. 'Απαγορεύσεις. 
30. 'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα. 
31. Τελωνειακός έλεγχος. 
32. Τέλος εκτελωνισμού. 
33. Τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα. 
34. 'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 
35. Άκύρωσις των τελωνειακών και λοιπών δικαιωμάτων. 
36. Αιτήσεις αναζητήσεως και αιτήσεις πληροφοριών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

37. Τέλη. 
38. Άπόδειξις παραλαβής. 
39. Έπίδοσις ίδίαις χερσίν. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III 
ΕΥΘΥΝΗ 

40. 'Αρχή και £κτασις της ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
41. Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
42. Ευθύνη του άποστολέως. 
43. Καθορισμός της ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
44. Πληρωμή της αποζημιώσεως. 
45. Άπόδοσις της αποζημιώσεως ε'ις τήν Ύπηρεσίαν ήτις ενήργησε τήν 

πληρωμήν. 
46. Ενδεχομένη άνάληψις της αποζημιώσεως παρά του άποστολέως ή του 

παραλήπτου. 
ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ. ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
47. Άπόδοσις τών τελών. 
48. Κόμιστρα επιφανείας. 
49. Άποζημίωσις δι' έξοδα διαχειρίσεως του άφικνουμένου Διεθνούς Ταχυ

δρομείου. 
50. 'Απαλλαγή εκ τών κομίστρων επιφανείας. 
51. "Εκτακτοι ύπηρεσίαι. 
52. Έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας. 
53. 'Απαλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μετά στρατιωτικών μο

νάδων τεθεισών ε'ις τήν διάθεσιν του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
καΐ μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
'Αεροπορική μεταφορά τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

54. 'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις. 
55. Άερογράμματα. 
56. 'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις μετά ή άνευ προσθέτου τέλους. 
57. Πρόσθετα τέλη ή συνδεδυασμένα τέλη. 
58. Τρόποι προπληρωμής. 
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Αρθρον 

59. Άεροπορικαί ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους ουδόλως ή ανε
παρκώς προπληρωμένοι. 

60. Διαβίβασις. 
61. Έκτέλεσις των εργασιών εντός τών 'Αερολιμένων. 
62. Τελωνειακός έλεγχος τών αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
63. Περαιτέρω αποστολή ή επιστροφή είς τον τόπον καταγωγής τών αερο

πορικών ανταποκρίσεων. 
ΚΕΦΑΛΑ I ON II 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ 
64. Γενικαί Άρχαί. 
65. Βασικά κόμιστρα και υπολογισμός τών αεροπορικών κομίστρων τών 

κλειστών αποστολών. 
66. Υπολογισμός καΐ έκκαθάρισις τών αεροπορικών κομίστρων τών δια

βατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
67. Πληρωμή τών αεροπορικών κομίστρων. 
68. 'Αεροπορικά κόμιστρα τών παρεκκλινουσών ταχυδρομικών αποστολών. 
69. 'Αεροπορικά κόμιστρα του απολεσθέντος ή καταστραφέντος ταχυ

δρομείου. 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
70. "Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων τών άφορωσών τήν σύμβασιν και τον 

Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής. 
71. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμβάσεως. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Σ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Ι. Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων. 
11. Έξαίρεσις εκ τής ταχυδρομικής ατέλειας υπέρ τών ανάγλυφων εκτυ

πώσεων προς χρήσιν τών τυφλών. 
I I I . Ισοδύναμα. 'Ανώτατα και κατώτατα δρια. 
IV. Συμπληρωματικά τέλη. 
V. Έξαίρεσις εν τή εφαρμογή τοΰ τιμολογίου τών έντυπων. 

VI. Ή ούγγία και ή λίβρα ως μονάς βάρους. 
VII . Διαστάσεις τών εντός φακέλλου αντικειμένων. 

VII I . Τυποποιημένα αντικείμενα. 
IX. Παρέκκλισις είς τάς διαστάσεις τών εντός φακέλλου αντικειμένων. 
Χ. Έλάχισται διαστάσεις τών άερογραμμάτων. 

XI. Μικροδέματα. 
XII. Έξαίρεσις είς τάς άφορώσας τά έντυπα διατάξεις. 

XIII. Έξαίρεσις είς τήν εγκλεισιν αξιών εντός συστημένων επιστολών. 
XIV. Κατάθεσις είς το έξωτερικόν αντικειμένων του επιστολικού Ταχυ

δρομείου. 
XV. Διεθνή ένσημα απαντήσεως. 

XVI. Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις ή διόρθώσις επιγραφής. 
XVII. Ειδικά τέλη πλην τών τοιούτων προπληρωμής. 

XVIII. Ειδικά κόμιστρα επιφανείας, διά τοΟ Υπερσιβηρικού, διά του Ύπερ
ανδείου και διά τής λίμνης " NASSER ". 

XIX. Ειδικοί δροι διαμετακομίσεως διά το 'Αφγανιστάν. 
XX. Ειδικά τέλη παρακαταθέσεως εις το "Αδεν. 

XXI. "Εκτακτον άεροπορικόν πρόσθετον τέλος. 
XXII. Υποχρεωτική διαβίβασις καθοριζομένη ύπό τής χώρας καταγωγής. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
Οι υπογεγραμμένοι, Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των Χωρών—μελών 

της Ενώσεως, ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 3 του εν Βιέννη συναφθέντος 
την ΙΟην Ιουλίου 1964 Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, 
συνήψαν έν τη παρούση Συμβάσει κοινή συμφωνία και ύπό την έπιφύλαξιν 
του άρθρου 25 παράγραφος 3 τοΰ έν λόγω Καταστατικού, τους κοινούς κανόνας 
οΐτινες δέον να εφαρμοσθούν ε'ις την Διεθνή Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν και τάς 
διατάξεις τάς άφορώσας τάς υπηρεσίας του επιστολικού ταχυδρομείου. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Κοινοί κανόνες εφαρμοστέοι εις την διεθνή Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΤΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον Πρώτον 
Ελευθερία Διαμετακομίσεως 

1. Ή Ελευθερία Διαμετακομίσεως, τής οποίας ή αρχή διατυπουται έν 
άρθρω πρώτω του Καταστατικού, συνεπάγεται δι' έκάστην Ταχυδρομικήν Ύπη
ρεσίαν την ύποχρέωσιν δπως διαβιβάζη πάντοτε διά τών ταχύτερων Ιόδών, τάς 
όποιας αϋτη χρησιμοποιεί διά τάς ιδίας αυτής άποστολάς, τάς κλειστάς άπο
στολάς και τά άπερικάλυπτα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, άτινα 
παραδίδονται εις αυτήν ύπό ετέρας τινός Υπηρεσίας. Ή ύποχρέωσις αυτή 
εφαρμόζεται ωσαύτως εις τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις, εϊτε αί ενδιάμεσοι 
Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι μετέχουν, εϊτε δχι, είς τήν περαιτέρω διαβίβασιν 
αυτών. 

2. Αϊ Χώραι—μέλη αΐτινες δεν μετέχουν εις τήν άνταλλαγήν τών επιστολών 
τών περιεχουσών βιολογικάς ουσίας ύποκειμένας εις φθοράν ή ραδιενεργούς 
ουσίας έχουν τήν εύχέρειαν δπως μή άποδέχωνται τά αντικείμενα ταύτα προς 
διαμετακόμισα/ άπερικαλύπτως διά του εδάφους αυτών. Τουτ' αυτό ισχύει και 
διά τά έν άρθρω 29, παράγραφος 5, προβλεπόμενα αντικείμενα. 

3. Αί Χώραι—μέλη αΐτινες δεν εκτελούν τήν ύπηρεσίαν τών επιστολών καΐ 
κυτίων μετά δεδηλωμένης άξιας ή δεν αποδέχονται τήν εύθύνην τών αξιών διά 
τάς διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών αυτών υπηρεσιών ένεργουμένας μετα
φοράς, δεν δύνανται έν τούτοις νά αντιταχθούν είς τήν διά κλειστών αποστολών 
διά τοΰ εδάφους αυτών διαμετακόμισιν ή είς τήν μεταφοράν τών περί ών πρό
κειται αντικειμένων διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών οδών αυτών. Ή ευθύνη 
όμως τών Χωρών τούτων περιορίζεται είς έκείνην, ήτις προβλέπεται διά τά 
συστημένα αντικείμενα. 

4. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως τών διά τών χερσαίων και θαλασσίων 
σδών διαβιβαζομένων ταχυδρομικών δεμάτων περιορίζεται είς το έδαφος τών 
Χωρών τών μετεχουσών τής υπηρεσίας ταύτης. 

5. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως τών αεροπορικών δεμάτων εξασφαλίζεται 
εϊς όλόκληρον το έδαφος τής Ενώσεως. Έ ν τούτοις, αί Χώραι—μέλη, αΐτινες 
δεν είναι Μέρη εις τήν Συμφωνίαν τήν άφορώσαν τά ταχυδρομικά δέματα, δέν 
δύνανται νά υποχρεωθούν δπως μετάσχουν είς τήν διά τής όδου επιφανείας 
διαβίβασιν τών αεροπορικών δεμάτων. 

6. Αί Χώραι—μέλη αΐτινες μετέχουν είς τήν Συμφωνίαν, τήν άφορώσαν 
τά ταχυδρομικά δέματα, αΐτινες δμως δέν διασφαλίζουν τήν ύπηρεσίαν τών 
ταχυδρομικών δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας ή αΐτινες δέν αναλαμβάνουν 
τήν εύθύνην τών αξιών διά τάς διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών αυτών υπη
ρεσιών ένεργουμένας μεταφοράς, δέν δύνανται έν τούτοις νά αντιταχθούν είς 
τήν διά κλειστών αποστολών διά τοΟ εδάφους αυτών διαμετακόμισιν ή είς τήν 
μεταφοράν τών περί ών πρόκειται δεμάτων διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών 
οδών αυτών. Ή ευθύνη δμως τών Χωρών αυτών περιορίζεται είς έκείνην ήτις 
προβλέπεται διά τά δέματα του αύτου βάρους άνευ δεδηλωμένης αξίας. 
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"Αρθρον 2 
Παράβασις της ελευθερίας διαμετακομίσεως 

'Οσάκις Χώρα—μέλος δεν τηρεί τάς διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
Καταστατικού και του άρθρου πρώτου της Συμβάσεως τάς άφορώσας την έλευ
θερίαν διαμετακομίσεως, αί Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι των λοιπών Χωρών— 
μελών έχουν το δικαίωμα όπως καταργούν την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν μετά 
της Χώρας ταύτης. 'Οφείλουν να προειδοποιούν περί του μέτρου τούτου τηλε
γραφικούς τάς ενδιαφερόμενος υπηρεσίας καΐ νά γνωστοποιούν το γεγονός εις 
το Διεθνές Γραφεΐον. 

"Αρθρον 3 
Προσωρινή αναστολή υπηρεσιών 

Όσάκις, λόγω εξαιρετικών περιστατικών, Ταχυδρομική τις Υπηρεσία ευρί
σκεται εις τήν ανάγκην δπως άναστείλη προσωρινώς και κατά γενικόν ή μερικόν 
τρόπον τήν έκτέλεσιν υπηρεσιών, υποχρεούται δπως είδοποιή πάραυτα, εν 
ανάγκη τηλεγραφικούς, τήν ή τάς ένδιαφερομένας Υπηρεσίας. 

"Αρθρον 4 
Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων 

Παν ταχυδρομικόν άντικείμενον ανήκει εις τον αποστολέα εφ' δσον χρόνον 
τούτο δεν παρεδόθη είς τον δικαιοΰχον, εκτός εάν το εν λόγω άντικείμενον 
κατεσχέθή κατ' έφαρμογήν της νομοθεσίας της Χώρας προορισμού. 

"Αρθρον 5 
Τέλη 

Ί. Τά σχετικά προς τάς διαφόρους διεθνείς ταχυδρομικάς υπηρεσίας τέλη 
ορίζονται είς τήν Σύμβασιν και τάς Συμφωνίας. 

2. 'Απαγορεύεται ή εΐσπραξις οιασδήποτε φύσεως ταχυδρομικών τελών πλην 
εκείνων, άτινα προβλέπονται είς τήν Σύμβασιν καΐ εις τάς Συμφωνίας. 

"Αρθρον 6 
'Ισοδύναμα 

Εις έκάστην Χώραν—μέλος, τά τέλη ορίζονται συμφώνως προς άντιστοιχίαν 
ανταποκρινόμενη ν κατά το δυνατόν άκριβέστερον εν τω νομίσματι της Χώρας 
ταύτης, προς τήν άξίαν του χρυσού φράγκου. 

"Αρθρον 7 
Γραμματόσημα 

Μόνον αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι εκδίδουν τά γραμματόσημα τά προορι
ζόμενα διά τήν πληρωμήν. 

"Αρθρον 8 
"Εντυπα υποδείγματα 

1. Τά προς χρήσιν τών Υπηρεσιών έντυπα υποδείγματα διά τάς αμοιβαίας 
αυτών σχέσεις δέον νά συντάσσωνται είς γαλλικήν γλώσσαν μετά ή άνευ μεσο
στοίχου μεταφράσεως, έκτος εάν αί ένδιαφερόμεναι Ύπηρεσίαι αποφασίσουν 
άλλως δι' απ' ευθείας συνεννοήσεως. 

2. Τά προς χρήσιν του κοινού έντυπα υποδείγματα δέον νά περιλαμβάνουν 
μεσόστοιχον μετάφρασιν είς τήν γαλλικήν γλώσσαν, όσάκις ταύτα δεν είναι 
εκτυπωμένα είς τήν γλώσσαν ταύτη ν. 

3. Τά κείμενα, τά χρώματα και αί διαστάσεις τών έντυπων υποδειγμάτων, 
περί ών αί παράγραφοι 1 και 2, δέον νά είναι εκείνα τά Ιόποΐα καθορίζουν οι 
Κανονισμοί της Συμβάσεως και τών Συμφωνιών. 

"Αρθρον 9 
Ταχυδρομικά Δελτία Ταυτότητος 

1. Έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία, δύναται νά χορηγη είς τά πρόσωπα, 
άτινα υποβάλλουν σχετικήν αϊτησιν, ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος ισχύοντα 
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ώς δικαιολογητικά στοιχεία δια τάς ταχυδρομικός πράξεις τάς ένεργουμένας 
εις τάς Χώρας—μέλη, αϊτινες δεν έχουν ανακοινώσει την άρνησίν των νά τά 
αποδεχθούν. 

2. Ή Υπηρεσία ήτις χορηγεί δελτίον δικαιούται νά είσπράτττ) έκ του λόγου 
τούτου, τέλος δπερ δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά δύο φράγκα. 

3. Αί ύπηρεσίαι απαλλάσσονται πάσης ευθύνης, οσάκις αποδεικνύεται δτι 
ή έπίδοσις ταχυδρομικού τίνος αντικειμένου ή ή πληρωμή χρηματικού τίνος 
τίτλου έγένετο επί τη επιδείξει κανονικού δελτίου. Δεν είναι ωσαύτως υπεύ
θυνοι διά τάς συνεπείας τάς οποίας δύνανται νά συνεπάγωνται ή απώλεια," 
ή ύπεξαίρεσις ή" ή boXicc χρήσις κανονικού τίνος δελτίου. 

4. Το δελτίον ισχύει έπί πέντε ετη από της ημέρας εκδόσεως του. Έν 
τούτοις, παύει νά ίσχύη οσάκις ή φυσιογνωμία τοΰ δικαιούχου μετεβλήθη είς 
σημεΐον ώστε νά μή ανταποκρίνεται πλέον εις τήν φωτογραφίαν ή τήν περι
γραφήν. 

"Αρθρον 10 
Διακανονισμός των λογαριασμών 

Οι μεταξύ των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών διακανονισμοί τών έκ της ταχυ
δρομικής κινήσεως δημιουργούμενων διεθνών λογαριασμών δύνανται νά θεω
ρούνται ώς τρέχουσαι δοσοληψίαι καΐ νά ενεργούνται συμφώνως προς τάς τρέ
χουσας διεθνείς υποχρεώσεις τών ενδιαφερομένων Χωρών—μελών, οσάκις υφί
στανται συμφωνίαί έπί του θέματος τούτου. Ελλείψει τοιούτων συμφωνιών, 
οί τοιούτοι διακανονισμοί λογαριασμών ενεργούνται συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του Κανονισμού. 

"Αρθρον 11 
Υποχρεώσεις σχετικαί προς τά ποινικά μέτρα 

Αί Κυβερνήσεις τών Χωρών—μελών αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως 
λάβουν ή δπως προτείνουν είς τάς νομοθετικάς εξουσίας τών Χωρών αυτών, 
τά αναγκαία μέτρα : 

(α) Προς τιμωρίαν της παραποιήσεως τών γραμματοσήμων και τών απο
συρθέντων ετι της κυκλοφορίας, τών διεθνών ενσήμων απαντήσεως 
και τών ταχυδρομικών δελτίων ταυτότητος, 

(β) Προς τιμωρίαν της χρήσεως ή της θέσεως είς κυκλοφορίαν : 
Ιον παραπεποιημένων (και αποσυρθέντων ετι της κυκλοφορίας) ή 

χρησιμοποιηθέντων ήδη γραμματοσήμων ώς και παραπεποιη
μένων ή χρησιμοποιηθέντων ήδη αποτυπωμάτων μηχανών προ
πληρωμής ή τυπογραφικών πιεστηρίων 

2ον παραπεποιη μένων διεθνών ένσημων απαντήσεως" 
3ον παραπεποιη μένων ταχυδρομικών δελτίων ταυτότητος, 

(γ) Προς τιμωρίαν της δολίας χρήσεως κανονικών δελτίων ταυτότητος, 
(δ) Προς άποτ/όρευσιν και καταστολήν πασών τών δολίων ενεργειών περί 

τήν κατασκευήν και θέσιν εις κυκλοφορίαν ενσήμων και γραμματο
σήμων έν χρήσει έν τή Ταχυδρομική Υπηρεσία, παραπεποιη μένων ή 
κατ' άπομίμησιν κατασκευασθέντων κατά τρόπον τοιούτον ώστε νά 
ήδύνοοτΌ νά συγχέωνται προς τά ύπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 
μιας τών Χωρών—μελών εκδιδόμενα ένσημα και γραμματόσημα, 

(ε) Προς παρεμπόδισα/ καί, περιπτώσεως τυχούσης, τιμωρίαν της έγκλεί
σεως οπίου, μορφίνης, κοκαΐνης ή άλλων ναρκωτικών, ώς καί εκρη
κτικών ή εύφλεκτων υλών, εντός ταχυδρομικών αντικειμένων διά τά 
όποΐα ή ^γκλεισις αϋτη δέν ήθελε ρητώς έπιτραπή ύπό της Συμβά
σεως καί τών Συμφωνιών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΑΙ 

"Αρθρον 12 
Ταχυδρομική ατέλεια 

Αί περιπτώσεις ταχυδρομικής ατέλειας προβλέπονται ρητώς ύπό της Συμ
βάσεως καί τών Συμφωνιών. 
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"Αρθρον 13 
Ταχυδρομική ατέλεια άφορώσα τά αντικείμενα του επιστολικού 

ταχυδρομείου τά σχετικά προς την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 
« Ύπό την έπιφύλαξιν των εν άρθρω 56, παράγραφος 4, προβλεπομένων, 
·» απαλλάσσονται παντός ταχυδρομικού τέλους τά αντικείμενα του επιστολικού 

ταχυδρομείου τά σχετικά προς την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τά αποστελλό
μενα ύπό των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή τά αντάλλασσα μένα μεταξύ : 

(α) Τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τών οργάνων της Παγκοσμίου 
• Ταχυδρομικής Ενώσεως. 

(β) Τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τών Περιωρισμένων Ενώσεων, 
(γ) Τών οργάνων τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως καΐ τών Πε

ριωρισμένων Ενώσεων, 
(δ) Τών οργάνων τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως. 

. (ε) Τών Περιωρισμένων Ενώσεων. 
(στ) Τών Ταχυδρομικών γραφείων τών Χωρών—μελών, 
(ζ) Τών Ταχυδρομικών γραφείων και τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

" ' ■ ' : . ; . . "Αρθρον 14 
Ταχυδρομική ατέλεια τών αντικειμένων τών άφορώντων τους αιχμαλώτους 

πολέμου κα ι τους πολιτικούς κρατουμένους 
Ί . Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών εν άρθρω 56, παράγραφος 2, προβλεπομένων, 

¥ τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου, αί έπιστολαί καΐ τά κυτία μετά 
δεδηλωμένης αξίας, τά ταχυδρομικά δέματα και οι χρηματικοί τ ίτλοι έφ' δσον 
απευθύνονται προς αιχμαλώτους πολέμου ή αποστέλλονται ύπό τούτων, είτε 
άπ' ευθείας, εϊτε μέσω τών Γραφείων Πληροφοριών τών προβλεπομένων έν 
άρθρω 122 τής Συμβάσεως τής Γενεύης τής σχετικής προς τήν μεταχείρισιν 
τών αιχμαλώτων πολέμου, τής 12ης Αυγούστου 1949, και του Κεντρικού Πρα
κτορείου Πληροφοριών διά τους αιχμαλώτους πολέμου του προβλεπομένου έν 
άρθρω 123 τής ιδίας Συμβάσεως, απαλλάσσονται παντός τέλους. Οι περισυλ
λεγόμενοι και περιοριζόμενοι εντός ούδετέρας τινός Χώρας εμπόλεμοι έξο
μοιοΰνται προς τους κυρίως αιχμαλώτους πολέμου είς δ,τι άφορα τήν έφαρμογήν 
τών προηγουμένων διατάξεων. 

2. Ή παράγραφος 1 εφαρμόζεται και επί τών αντικειμένων του επιστολικού 
ταχυδρομείου, επί τών επιστολών κα ι τών κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας, 
επί τών ταχυδρομικών δεμάτων και επί τών χρηματικών τίτλων, τών προερχο
μένων εξ άλλων Χωρών, απευθυνόμενων προς τους πολιτικούς κρατουμένους 

, τους προβλεπόμενους ύπό τής Συμβάσεως τής Γενεύης τής σχετικής προς τήν 
*■ προστασίαν τών πολιτών έν καιρώ πολέμου, τής 12ης Αυγούστου 1949, ή απο

στελλομένων υπ' αυτών, εϊτε απ' ευθείας, είτε μέσω τών Γραφείων Πληροφοριών 
τών προβλεπομένων έν άρθρω 136 και του Κεντρικού Πρακτορείου Πληροφο
ριών τοΟ προβλεπομένου έν άρθρω 140 τής 'ιδίας Συμβάσεως. 

« 3. Τά 'Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών και τά Κεντρικά Πρακτορεία Πληρο

φοριών περί ών ανωτέρω, απολαύουν ωσαύτως τής ταχυδρομικής ατέλειας διά 
Γ. τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, τάς έπιστολάς και τά κυτία 

μετά δεδηλωμένης άξιας, τά το(χυδρομικά δέματα και τους χρηματικούς τίτλους 
τους αφορώντας τά πρόσωπα τά προβλεπόμενα είς τάς παραγράφους 1 κα ι 2, 

^ τους όποιους αποστέλλουν ή λαμβάνουν, είτε άπ' ευθείας, είτε ενδιαμέσως, ύπό 
*' τους προβλεπόμενους εις τάς έν λόγω παραγράφους δρους. 

4. Τά δέματα γίνονται δεκτά ατελώς μέχρι βάρους 5 χιλιόγραμμων. Το 
δριον βάρους έπεκτείνετρα είς 10 χιλιόγραμμα διά τά αντικείμενα τών οποίων 
το περιεχόμενον είναι άδιαίρετον και δι ' έκεΐνα άτινα απευθύνονται εις στρα
τόπεδον ή είς έμπιστα πρόσωπα τούτου ϊνα διανεμηθούν είς τους αιχμαλώτους. 

"Αρθρον 15 
Ταχυδρομική ατέλεια τών ανάγλυφων εκτυπώσεων προς χρήσιν τών τυφλών 

^ Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών έν άρθρω 56, παράγραφος 2, προβλεπομένων, αί 
, ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών απαλλάσσονται του τέλους 

προπληρωμής ώς και τών ειδικών τελών τών σχετικών προς τάς διατυπώσεις 
συστάσεως, ειδοποιήσεως παραλαβής, εκτάκτου επιδόσεως, αιτήσεις αναζητή
σεως και αντικαταβολής. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
>ρώσοα το έπιστολικόν Ταχυδρομεΐον 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
Γένι και Διατάξεις 

"Αρθρον 16 
'Αντικείμενα του επιστολικού Ταχυδρομείου 

Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου περιλαμβάνουν τάς έπιστο
λάς, τά ταχυδρομικά δελτάρια, τά έντυπα, τάς ανάγλυφους εκτυπώσεις προς 
χρήσιν των τυφλών και τά μικροδέματα. 

"Αρθρον 17 
Τέλη και γενικοί δροι 

1. Τά τέλη προπληρωμής διά την μεταφοράν τών αντικειμένων του επιστο
λικού ταχυδρομείου είς δλην τήν εκτασιν της Ενώσεως ώς και τά δρια βαρών 
και διαστάσεων καθορίζονται συμφώνως προς τάς ενδείξεις του κατωτέρω πί
νακος. Πλην τών έν άρθρω 19, παράγραφος 3, προβλεπομένων εξαιρέσεων, τά 
τέλη ταΰτα περιλαμβάνουν τήν έπίδοσιν τών αντικειμένων είς τήν κατοικίαν τών 
παραληπτών, έφ' δσον ή υπηρεσία διανομής εΐναι ώργανωμένη εις τάς Χώρας 
προορισμού : 

'Αντικείμενα 
Ι 

Έπιστολαί. 

Κλίμακες Βαρών 
2 

Μέχρις 20 γραμμ. . . 
"Ανω τών 20 γραμμ. 
μέχρι 50 γραμμ. 
"Ανω τών 50 γραμμ. 
μέχρι 100 γραμμ. 

ή 
"Ανω τών 20 γραμμ. 
μέχρις 100 γραμμ. 

1 Προαιρε
I τικαΐ κλί
Γμακες 

J βαρών. 

} 
"Ανω τών 100 γραμμ. "Ί 
μέχρι 250 γραμμ. / 

"Ανω τών 250 γραμμ. \ 
μέχρι 500 γραμμ. f 

"Ανω τών 500 γραμμ. \ 
μέχρι 1000 γραμμ. / 

"Ανω τών 1000 γραμμ. \ 
μέχρι 2000 γραμμ. j 

\ 
Λ 
Ι 70 

70 

160 

300 

500 

800 

"Ορια : 

Βαρών 
4 

►χιλγρ. 

Διαστάσεων 
5 

' Α ν ώ τ α τ α : Μη κος, 
πλάτος και πάχος προ
στιθέμενα 900 χιλιοστά, 
της μεγαλύτερος διαστά
σεως μη δυναμένης νά 
ύπερβή τά 600 χιλιοστά. 

Είς σχήμα κυλινδρικόν, 
μήκος σύν τω διπλασίω 
τής διαμέτρου : 1040 χι
λιοστά τής μεγαλύτερος 
διαστάσεως μη δυναμέ
νης νά ύπερβή τά 900 
χιλιοστά. 
' Ε λ ά χ ι σ τ α : Νά πε
ριλαμβάνουν μίαν έπι
φάνειαν τής οποίας αί 
διαστάσεις νά μή είναι 
μικρότεραι τών 90 χ 140 
χιλιοστών, με άνοχήν 2 
χιλιοστών. 

Εις σχήμα κυλινδρι
κόν : Μήκος σύν τω δι
πλασίω τής διαμέτρου : 
170 χιλιοστά τής μεγαλύ
τερος διαστάσεως μή δυ
ναμένης νά είναι μικρότε
ρος τών 100 χιλιοστών. 

Τά αντικείμενα τών 
οποίων αί διαστάσεις είναι 
κατώτεροι τών ανωτέρω 
οριζομένων ελαχίστων 
ορίων, γίνονται έν τούτοις 
δεκτά εάν φέρουν όρθο
γώνιον έτικέτταν μετά 
διευθύνσεως εξ ανθε
κτικού χαρτονιού ή χάρ
του τής οποίας αί δια
στάσεις δεν είναι κατώ
τεροι τών 70 χ 100 χιλιο
στών. 
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'Αντικείμενα 
Ι 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια. 

"Εντυπα. 

'Ανάγλυφοι 
εκτυπώσεις 
προς χρήσιν 
τών τυφλών. 

Μικροδέματα. 

Κλίμακες Βαρών 
2 

Μέχρις 20 γραμμ. 

"Ανω τών 
μέχρι 50 γραμμ 

20 γραμμ. Ί Προαιρε
ραμμ. τικαι κλί

ί
μακες 
βαρών. 

ή 
"Ανω τών 20 γραμμ. \ 
μέχρις 100 γραμμ. / 

"Ανω τών 100 γραμμ. "\ 
μέχρι 250 γραμμ. / 

"Ανω τών 250 γραμμ. 
μέχρι 500 γραμμ. } 
"Ανω τών 500 γραμμ. \ 
μέχρι 1000 γραμμ. J 

"Ανω τών 1000 γραμμ. \ 
μέχρι 2000 γραμμ. J 

"Ανά συμπληρωματικήν μονάδα 
τών 1000 γραμμ. 

"Ορα άρθρον 1 5 . . 

Μέχρι 100 γραμμ. . . 

"Ανω τών 100 γραμμ. \ 
μέχρι 250 γραμμ. / 

"Ανω τών 250 γραμμ. \ 
μέχρι 500 γραμμ. / 

"Ανω τών 500 γραμμ. \ 
μέχρι 1000 γραμμ. / 

Τέλη 
3 

20 

15 

20 

25 

25 

40 

70 

120 

200 

100 

30 

60 

100 

180 

"Ορια : 

Βαρών 
4 

2 χιλγρ. 
(εάν πρό
κειται περί 
βιβλίων: 
5 χιλγρ. 

Το όριον 
τοϋτο δύ
ναται να 
αΰξηθη είς 
10 χιλγρ. 
κατόπιν 
συμφω
νίας με
ταξύ τών 
ενδιαφε
ρομένων 
υπηρε
σιών. 

7 χιλγρ. 

Ι χιλγρ. 

Διαστάσεων 
5 

" Α ν ώ τ α τ α : 
χιλιοστά με 

►2 χιλιοστών. 

105x148 
άνοχήν 

Κ α τ ώ τ α τ α : Ώ ς 
διά τάς έπιστολάς. 

► Ώ ς και διά τάς έπιστολάς. 

:/ 
2. Εντός του πλαισίου τών διατάξεων της παραγράφου 1 καΐ ύιτό την επι

φύλαξα/ του άρθρου 122 του Κανονισμού της Συμβάσεως, θεωρούνται ώς τυπο
ποιημένα, τα αντικείμενα ορθογωνίου σχήματος ών το μήκος δεν είναι κατώ
τερον του πλάτους πολλαπλασιαζόμενου έπί V 2 (αξία κατά προσέγγισιν: 1,4) 
και άτινα ανταποκρίνονται είς τους ακολούθους δρους : 

(α) 'Αντικείμενα εντός φακέλλου : 
κατώτάται διαστάσεις : αϊ έν παραγράφω 1 αναφερόμενοι τοιαυται. 
άνώταται διαστάσεις : 120X235 χιλιοστά με άνοχήν 2 χιλιοστών, 
άνώτατον βάρος : 20 γραμμάρια, 
άνώτατον πάχος : 5 χιλιοστά. 

Έπί πλέον, ή επιγραφή δέον νά άναγράφηται έπί του φακέλλου, 
προς τήν όμαλήν πλευράν, ήτις δεν φέρει τάς πτυχάς του κλεισίματος. 
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(β) 'Αντικείμενα ύπό μορφήν δελταρίου : 
διαστάσεις καί στερεότης των ταχυδρομικών δελταρίων. 

(γ) Πάντα τά αντικείμενα : 
προς την πλευράν της επιγραφής, δέον να διαφυλάσσεται δια την 
προπληρωμήν καί τά άποτυπώμοττα σφραγίσεως ορθογώνιος ζώνη 
ύψους 40 χιλιοστών (—2 χιλιοστά) έκ του άνωθεν άκρου καί μήκους 

... 74 χιλιοστών έκ του δεξιού άκρου. Εις το έσωτερικόν της ζώνης 
ταύτης, τά γραμματόσημα ή τά αποτυπώματα προπληρωμής δέον νά 
επιτίθενται ε'ις την άνω δεξιάν γωνίαν. 

■ Δεν θεωρούνται ώς τυποποιημένα αντικείμενα : 
— Τά αντικείμενα άτινα δέν ανταποκρίνονται είς τους δρους τούτους, 

έστω καί αν φέρουν έτικέτταν μετά διευθύνσεως συμφώνως προς τάς 
ενδείξεις της παραγράφου 1, στήλη 5 του πίνακος, 3ος στίχος. 

— Τά αναδιπλούμενα δελτάρια. 

3. Ή Υπηρεσία καταγωγής έχει την εύχέρειαν νά έφαρμόζη εις τάς έπι
στολάς και είς τά εντός φακέλλου έντυπα, τά μη τυποποιημένα, τής πρώτης 
κλίμακος βάρους καθώς καί είς τάς ύπό μορφήν δελταρίων έπιστολάς αΐτινες 
δέν πληρούν τους εν παραγράφω 2, 1ος στίχος, στοιχεΐον (β) αναφερομένους 
δρους τέλος δπερ δέν δύναται νά είναι άνώτερον του τέλους του άφορώντος 
τά αντικείμενα τής δευτέρας κλίμακος βαρών. 

4. Τά εν παραγράφω 1 οριζόμενα δρια βαρών και διαστάσεων δέν εφαρ
μόζονται επί τών σχετικών προς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν αντικειμένων 
τοΟ επιστολικού ταχυδρομείου περί ών το άρθρον 13. Τά έντυπα τά απευθυ
νόμενα προς τόν αυτόν παραλήπτην είς τον ίδιον προορισμόν, τά εγκλεισμένα 
είς. ενα ή πλείονας ειδικούς σάκκους δέν υπόκεινται ωσαύτως είς τά έν παρα
γράφω 1 οριζόμενα δρια βαρών διά τήν κατηγορύχν ταύτην αντικειμένων. 

5. Το τέλος το έφαρμοζόμενον είς τά έντυπα τά απευθυνόμενα προς τόν 
αυτόν παραλήπτην είς τόν αυτόν προορισμόν, τά εγκλεισμένα είς είδικόν σάκκον 
υπολογίζεται κατά μονάδας του ενός χιλιόγραμμου έπί του συνολικού βάρους 
του σάκκου. Έκαστη Υπηρεσία έχει την εύχέρειαν νά παρέχη διά τά έντυπα 
τά αποστελλόμενα δι' ειδικών σάκκων έκπτωσιν τέλους δυναμένην νά φθάση 
μέχρι 10%. 

6. Αϊ όποκείμενάι είς φθοράν βιολογικαί ούσίαι, αϊ συσκεύαζα με ναι κατά 
τάς διατάξεις του Κανονισμού, υπόκεινται είς το τιμολόγιον τών επιστολών 
καί διαβιβάζονται διά της συντομωτέρας όδου, συνήθως διά τής αεροπορικής, 
ύπό τήν έπιφύλαξιν τής εξοφλήσεως τών αντιστοίχων προσθέτων αεροπορικών 
τελών. Δέν δύνανται νά άνταλλάσσωνται ειμή μόνον μεταξύ επισήμως ανε
γνωρισμένων ειδικών εργαστηρίων. Ή ανταλλαγή αυτή περιορίζεται, έπί πλέον, 
είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Χωρών—μελών, τών οποίων αί Ταχυδρομικαί Ύπη
ρεσίαι συνεφώνησαν δπως άποδέχωνται τά ταχυδρομικά ταύτα αντικείμενα εϊτε 

είς τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις, εϊτε προς μίαν μόνον κατεύθυνσιν. 

7. Αί ραδιενεργοί ούσίαι συσκευαζόμεναι κατά τάς διατάξεις τοΰ Κανο
νισμού υπόκεινται είς το τιμολόγιον τών επιστολών καί διαβιβάζονται διά τής 
ταχυτέρας όδου, συνήθως διά τής αεροπορικής όδου, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής 
εξοφλήσεως τών αντιστοίχων, προσθέτων αεροπορικών τελών. Δέν δύνανται 
νά κατατίθενται ειμή μόνον ύπό αποστολέων δεόντως εξουσιοδοτημένων. Ή 
ανταλλαγή αϋτη περιορίζεται έπί πλέον είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Χωρών— 
μελών τών όποιων αί Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν όπως άποδέχωνται 
τά αντικείμενα ταύτα, είτε είς τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις, εϊτε προς μίαν 
μόνον κατεύθυνσιν. 

8. Έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν δπως παραχωρή είς 
τάς εφημερίδας καί είς τά περιοδικά τά εκδιδόμενα είς τήν Χώραν της, έκ
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πτ'ωσιν ήτις δεν δύναται να ύπερβαίνη τά 50% του τιμολογίου των εντύπων, 
έπιφυλάσσουσα πάντως ε'ις έαυτήν το δικαίωμα να περιορίζη την Μκπτωσιν 
ταύτην είς τάς εφημερίδας καΐ περιοδικά, άτινα πληρούν τους κατά τους εσω
τερικούς αυτής κανονισμούς απαιτουμένους δρους, ίνα διαβιβάζωνται ύπό τό 
τιμολόγιον των εφημερίδων. 'Αποκλείονται της εκπτώσεως, οιαδήποτε καΐ άν 
είναι ή κανονικότης της εκδόσεως των, τά εμπορικά έντυπα, οΐα κατάλογοι, 
διαφημιστικά φυλλάδια, τρέχουσαι τιμαί, κ.λ.π. Τούτο αυτό Ισχύει κα ι διά 
τάς διαφημίσεις τάς έκτυπουμένας έπί φύλλων συναπτομένων είς τάς εφημερίδας 
και περιοδικά. 

9. Αί ύπηρεσίαι δύνανται ωσαύτως νά παραχωρούν την ιδίαν εκπτωσιν είς 
τά βιβλία καΐ φυλλάδια, είς τά μουσικά τεμάχια καΐ είς τους γεωγραφικούς 
χάρτας οϊτινες ούδεμίαν δημοσίευσιν ή διαφήμιση/ περιέχουν πλην εκείνης, ήτις 
αναγράφεται έπί του καλύμματος ή έπί των εξώφυλλων τών ταχυδρομικών 
τούτων αντικειμένων. 

10. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα πλην τών ύπό κλειστόν περικάλυμμα, συ
στημένων επιστολών, δέν δύνανται νά εγκλείουν νομίσματα, τραπεζογραμμάτια, 
χαρτονομίσματα ή οιασδήποτε αξίας είς τόν κομιστήν, πλατίνην, χρυσόν ή άργυ
ρον, κατειργασμένους ή μή, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα 
αντικείμενα. 

11. Αί Ύπηρεσίαι τών Χωρών καταγωγής κα ι προορισμού έ'χουν την εύχέ
ρειαν δπως διαχειρίζωνται, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν των, τάς έπιστολάς 
αΐτινες περιέχουν έγγραφα, έχοντα τόν χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής 
αλληλογραφίας, αντάλλασσα μένα μεταξύ προσώπων άλλων πλην του άποστο
λέως και του παραλήπτου ή τών συνοικούντων μετά τούτων προσώπων. 

12. Πλην τών εν τω Κανονισμώ προβλεπομένων εξαιρέσεων, τά έντυπα, αί 
ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών κα ι τά μικροδέματα : 

(α) Δέον νά συσκευάζονται κατά τρόπον ώστε νά δύνανται νά έλέγ
χωνται ευχερώς. 

(β) Ούδεμίαν σημείωσιν δύνανται νά φέρουν, ουδέ νά περιέχουν εγγραφόν 
τ ι έχον τόν χαρακτήρα ένεστώσης κα ι προσωπικής αλληλογραφίας. 

(γ) Ουδέν γραμματόσημο ν, ούδένα τύπον προπληρωμής, διαγεγραμμένον 
ή μή ουδέν στοιχεΐον παραστατικόν αξίας τινός δύνανται νά περιέχουν. 

13. Ή συνένωσις είς εν μόνον άντικείμενον αντικειμένων υποκειμένων είς 
διάφορα τέλη επιτρέπεται. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην τό έφαρμοστέον εις τό 
συνολικόν βάρος του αντικειμένου τέλος ισούται προς τό τοιούτον τής κατη
γορίας ταχυδρομικών αντικειμένων τής όποιας τό τιμολόγιον είναι ύψηλότερον. 

14. Πλην τών ύπό τής Συμβάσεως και του Κανονισμού αυτής προβλεπο
μένων εξαιρέσεων, δέν αποστέλλονται περαιτέρω τά αντικείμενα άτινα δέν 
πληρούν τους ύπό του παρόντος άρθρου και του Κανονισμού απαιτουμένους 
δρους. Τά αντικείμενα άτινα έγένοντο εκ παραδρομής δεκτά δέον νά έπιστρέ
φωνται είς τήν ύπηρεσίαν. καταγωγής. Επιτρέπεται, έν τούτοις, είς τήν Ύπη
ρεσίαν προορισμού, δπως έπιδίδη ταύτα είς τους παραλήπτας. Έ ν τή περι
πτώσει ταύτη, εφαρμόζει εις αυτά, έάν συντρέχη λόγος, τά τέλη τά προβλε
πόμενα διά τήν κατηγορίαν τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου είς 
ην κατατάσσονται εκ του περιεχομένου των, του βάρους των ή τών διαστάσεων 
των. Είς δ,τι άφορα τά αντικείμενα τά υπερβαίνοντα τά ανώτατα δρια βάρους 
τά έν παραγράφω 1 οριζόμενα, δύνανται νά τιμολογούνται κατά τό πραγμα
τικόν των βάρος. 

"Αρθρον 18 
Ειδικά τέλη 

Τά έν τή Συμβάσει προβλεπόμενα τέλη, άτινα εισπράττονται έπί πλέον τών 
έν άρθρω 17 μνημονευομένων τελών προπληρωμής, καλούνται «ειδικά τέλη». 
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Τό ποσόν τούτων ορίζεται συμφώνως προς τάς ενδείξεις τοΟ κατωτέρω 
Πίνακος. 

Χαρακτηρισμός τοΟ τέλους 
Ι 

(α) Πρόσθετον τέλος δια τα 
αντικείμενα τά κατατι
θέμενα κατά την τελευ
ταίαν στιγμήν. 
("Αρθρον 19, παρ. Ι). 

(β) Τέλος «POSTE R E S T A 
ΝΤΕ» ("Αρθρον 19, 
παρ. 2). 

(γ) Τέλος επιδόσεως εις τον 
παραλήπτην μικροδέμα 
τος υπερβαίνοντος τά 
500 γρ. 
("Άρθρον 19, παρ. 3). 

(<5) Τέλος αποθηκεύσεως. 
("Αρθρον 20). 

(β) Τέλος εν περιπτώσει ελ
λείψεως ή ανεπαρκείας 
προπληρωμής. 
("Αρθρον 24, παρ. Ι). 

(στ) Τέλος κατεπείγοντος. 
("Αρθρον 26, παρ. 2, 3 
και 6). 

(ζ) Τέλος αιτήσεως αναλήψεως 
ή τροποποιήσεως επι
γραφής. 
("Αρθρον 27, παρ. 2). 

(η) Τέλος αιτήσεως περαιτέρω 
αποστολής. 
("Αρθρον 28, παρ. 3). 

Τέλος είσπραττόμενον κατά 
τά ύπό τής εσωτερικής νομο
θεσίας οριζόμενα. 

Το αυτό τέλος, ώς και εις τό 
έσωτερικόν. 

60 εκ. κατ' άνώτατον δριον. 

Τέλος είσπραττόμενον κατά 
τά ΰπό τής εσωτερικής νομο
θεσίας οριζόμενα διά τά έντυπα 
καΐ μικροδέματα τά υπερβαί
νοντα τά 500 γρ. 

Τέλος προκύπτον έκ τοϋ 
πολλαπλασιασμού τοΰ διπλα
σίου ποσοϋ του ελλείποντος 
τέλους προπληρωμής επί τό 
κλάσμα τοϋ οποίου ό αριθμη
τής είναι τό τέλος επιστολής 
πρώτης κλίμακος βάρους τής 
Χώρας διανομής και ό παρο
νομαστής τό αυτό τέλος τής 
Χώρας καταγωγής. 

Τέλος άνερχόμενον, κατ' 
ελάχιστον δριον, εϊς τό ποσόν 
τοϋ τέλους προπληρωμής συ
νήθους απλής επιστολής και 
κατ' άνώτατον δριον εις 1,60 
φρ. ή εϊς τό ποσόν τοϋ τέ
λους τοΰ εφαρμοζομένου εις 
τήν έσωτερικήν ΰπηρεσίαν τής 
Χώρας καταγωγής, εάν τούτο 
είναι άνώτερον. 

Παρατηρήσεις 

2 φρ. κατ' άνώτατον δριον. 

Τό αυτό τέλος, ώς και εις τό 
έσωτερικόν. 

Τό τέλος τούτο δύναται να αύξη
θή κατά 30 έκ., κατ' άνώτατον 
δριον, εν περιπτώσει επιδόσεως 
κατ' οϊκον. 

10 έκ., κατ' ελάχιστον δριον. 
Τό τέλος τοϋτο καθορίζεται συ

ναρτήσει τοΰ απλού ποσού τοΰ 
ελλείποντος τέλους προπληρωμής 
εις τάς έν άρθροις 37, παρ. 5 
καΐ 138, παρ. 3, 4 και 5 τοϋ Κανο
νισμού προβλεπόμενος περιπτώ
σεις. 

Δι' εκαστον σάκκον περιέχοντα 
τά έν άρθρω 17, παρ. 4, 2α φράσει 
αναφερόμενα αντικείμενα, αϊ Ύπη
ρεσίαι δύνανται νά εισπράττουν 
αντί τοϋ κατά μονάδα τέλους, 
συνολικόν τέλος μή υπερβαίνον τό 
πενταπλάσιον τοΰ κατά μονάδα 
τέλους. 

Όσάκις ή κατεπείγουσα έπίδο
σις επιφέρει εϊδικήν έπιβάρυνσιν, 
δύναται νά εισπράττεται συμπλη
ρωματικόν τέλος, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις, τάς σχετικός προς 
τά αντικείμενα τής αυτής κατηγο
ρίας εσωτερικού. 

'Εάν ό παραλήπτης ζητήση τήν 
κατεπείγουσαν έπίδοσιν, δύναται 
νά εισπράττεται τό τέλος εσω
τερικού. 



655 Ν. 64/72 

Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους Παρατηρήσεις 
3 

(Θ) Τέλος εκτελωνισμού. 
("Αρθρον 32). 

(ι) Τέλος είσπραττόμενον δια 
την έπίδοσιν αντικειμέ
νου ελευθέρου τελών 
και δικαιωμάτων. 
("Αρθρον 34, παρ. Ι 
και 3). 

(ια) Τέλος αιτήσεως αναζητή
σεως ή αιτήσεως πληρο
φοριών. 
("Αρθρον 36, παρ. 4). 

(ιβ) Τέλος συστάσεως. 
("Αρθρον 37, παρ. 2, 
στοιχεϊον β). 

(ιγ) Τέλος δια κινδύνους ανω
τέρας βίας. 
("Αρθρον 37, παρ. 4). 

(ιδ) Τέλος αποδείξεως παρα
λαβής. 
("Αρθρον 38, παρ. Ι 
και 2). 

(ιε) Τέλος επιδόσεως ίδίαις 
χερσίν συστημένου αν
τικειμένου. 
("Αρθρον 39, παρ. Ι). 

1,50 φρ. κατ* άνώτατον Δι' εκαστον σάκκον περιέχοντα 
όριον. τα εν άρθρω 17 παρ. 4, 2α φράσει, 

αναφερόμενα αντικείμενα αί Ύπη
ρεσίαι εισπράττουν, άντι τοϋ κατά 
μονάδα τέλους, συνολικόν τέλος 
3 φρ. κατ' άνώτατον όριον. 

Ιον. Τέλος προμηθείας εξ Ι 
φρ., κατ* άνώτατον όριον. 

2ον. Τέλος εκ 2 φρ., κατ' 
άνώτατον όριον, δι' αΐτησιν 
διατυπουμένην μεταγενεστέ
ρως της καταθέσεως. 

90 έκ. κατ' άνώτατον όριον. 

60 έκ. κατ' άνώτατον όριον. 

40 έκ. κατ' άνώτατον όριον, 
δι' εκαστον συστημένον άντι
κείμενον. 

Ιον. Κατά τήν στιγμήν τής 
καταθέσεως 60 έκ. κατ' άνώ
τατον όριον. 

2ον. Μεταγενεστέρως της κα
ταθέσεως 1,20 φρ. κατ' άνώ
τατον όριον. 

20 έκ., ή το έν τη Χώρα 
καταγωγής είσπραττόμενον 
τέλος. 

Δι' εκαστον σάκκον περιέχοντα 
τα εν άρθρω 17, παρ. 4, 2α φράσει, 
αναφερόμενα αντικείμενα, αί Ύπη
ρεσίαι εισπράττουν, αντί τοϋ κατά 
μονάδα τέλους, συνολικόν τέλος 
μή υπερβαίνον το πενταπλάσιον 
τοϋ κατά μονάδα τέλους. 

"Αρθρον 19 
Τέλος καταθέσεως αντικειμένου κατά τήν τελευταίαν στιγμήν. 

Τέλος " POSTE RESTANTE ". Τέλος επιδόσεως των μικροδεμάτων. 
1. Επιτρέπεται εις τάς Υπηρεσίας δπως εισπράττουν παρά του άποστολέως 

πρόσθέτον τέλος, συμφώνως προς τάς διατάξεις τής νομοθεσίας των έπί των 
αντικειμένων των παραδιδομένων εις τάς υπηρεσίας αποστολής αυτών κατά 
τήν τελευταίαν στιγμήν. 

2. Αί Ύπηρεσίαι των Χωρών προορισμού δύνανται νά επιβάλλουν έπι τών 
αντικειμένων τών έπιγραψομένων " POSTE RESTANTE" το είδικόν τέλος 
δπερ ενδεχομένως προβλέπεται ύπό τής νομοθεσίας των διά τά αντικείμενα τής 
αυτής κατηγορίας εσωτερικού. 

3. Επιτρέπεται είς τάς Υπηρεσίας τών Χωρών προορισμού δπως εισπράτ
τουν δι' εκαστον έπιδιδόμενον είς τον παραλήπτην μικρόδεμα, υπερβαίνον το 
βάρος τών 500 γραμμαρίων, το εν άρθρω Ί8, στοιχεΐον (γ) προβλεπόμενον 
είδικόν τέλος. 
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"Αρθρον 20 
Τέλος αποθηκεύσεως 

Επιτρέπεται εις την Ύπηρεσίαν προορισμού όπως είσπράτττ], συμφώνως 
προς τάς διατάξεις της νομοθεσίας της, τέλος αποθηκεύσεως έπί των έντυπων 
και τών μικροδεμάτων, ών το βάρος υπερβαίνει τά 500 γραμμάρια και τα 
όποια ό παραλήπτης δεν παρέλαβεν εντός της προθεσμίας καθ' ην παραμένουν 
άδαπάνως είς την διάθεσίν του. 

"Αρθρον 21 
Προπληρωμή 

1. Κατά γενικόν κανόνα, τά εν άρθρω 16 αναφερόμενα αντικείμενα, εξαι
ρέσει εκείνων άτινα αναφέρονται είς τά άρθρα 13 έως 15, δέον νά έχουν έξ 
ολοκλήρου προπληρωθή ύπό του άποστολέως. 

2. Δεν διαβιβάζονται περαιτέρω τά ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα 
αντικείμενα πλην τών επιστολών και τών ταχυδρομικών δελταρίων. 

3. Όσάκις έπιστολαΐ ή ταχυδρομικά δελτάρια, ουδόλως ή ανεπαρκώς προ
πληρωμένα, κατατίθενται εις μέγαν αριθμόν, ή Υπηρεσία της Χώρας καταγω
γής έχει τήν εύχέρειαν νά τά έπιστρέφη είς τόν αποστολέα.' 

"Αρθρον 22 
Τρόποι προπληρωμής 

1. Ή προπληρωμή ενεργείται, εϊτε διά γραμματοσήμων έκτυπουμένων ή 
έπικολλουμένων έπί τών αντικειμένων και εγκύρων είς τήν Χώραν καταγωγής, 
είτε δι

5 αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής, επισήμως άποδεδεγμένων και 
λειτουργουσών ύπό τόν άμεσον έλεγχον τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, εϊτε και 
δι ' αποτυπωμάτων τυπογραφικού πιεστηρίου ή δι ' άλλου τινός μέσου εκτυπώσεως 
ή σφραγίσεως, όσάκις τοιούτον σύστημα επιτρέπεται ύπό τών Κανονισμών τής 
Υπηρεσίας καταγωγής. 

2. Ή προπληρωμή τών εντύπων τών απευθυνόμενων προς τόν αυτόν παρα
λήπτην είς τόν αυτόν προορισμόν, τών εγκλεισμένων είς είδικόν σάκκον, ενερ
γε ίτα ι δι ' ενός εκ τών είς τήν παράγραφον 1 προβλεπομένων μέσων, του συνο
λικού ποσού αυτής αναγραφομένου έπί τής εξωτερικής πινακίδος του σάκκου. 

3. θεωρούνται προσηκόντως προπληρωμένα : τά αντικείμενα τά κανονι
κώς προπληρωμένα διά τήν πρώτην αυτών διαδρομήν και τών όποιων το συμ
πληρωματικόν τέλος έξωφλήθη προ τής περαιτέρω αποστολής των, ως και αϊ 
εφημερίδες ή δέσμαι εφημερίδων και περιοδικών τών οποίων ή επιγραφή φέρει 
τήν ένδειξιν " ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ—POSTE " (Συνδρομή διά του ταχυδρομείου) 
ή " ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ DIRECT " ΓΑπ' ευθείας συνδρομή) κα ι αιτινες αποστέλ
λονται δυνάμει τής Συμφωνίας τής άφορώσης τάς συνδρομάς είς τάς εφημε
ρίδας και περιοδικά. 

Ή ένδειξις " ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ—ΡOSTE " ή " ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ DIRECT " 
ακολουθείται ύπό τής ενδείξεως "ΤΑΧΕ PERQUE" (Τ. Ρ.) ή "PORT ΡΑΥΕ" 
(P .P . ) (Τέλος εϊσεπράχθη). 

"Αρθρον 23 
Προπληρωμή τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου 

έπί τών πλοίων 
1. Τά αντικείμενα τά κατατιθέμενα έπί πλοίου κατά τήν στάθμευσιν είς 

τά ακραία σημεία τής διαδρομής ή εις τίνα έκ τών ενδιαμέσων προσεγγίσεων 
δέον νά έχουν προπληρωθή διά γραμματοσήμων και κατά το τιμολόγιον τής 
Χώρας είς τά ύδατα τής οποίας ευρίσκεται το πλοΐον. 

2. 'Εάν ή κατάθεσις έγένετο εν άνοικτώ πελάγει, τά αντικείμενα του επι
στολικού ταχυδρομείου δύνανται νά προπληρώνωνται πλην ειδικής συμ
φωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, διά γραμματοσήμων και κατά 
το τιμολόγιον τής Χώρας είς ην ανήκει ή έκ τής οποίας εξαρτάται τό έν λόγω 
πλοΐον. 
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"Αρθρον 24 
Τέλος εν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής 

1. Έ ν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής και πλην των 
εν άρθρω 37, παράγραφος 5, προβλεπομένων εξαιρέσεων δια τα συστημένα 
αντικείμενα και έν άρθρω 138 παράγραφος 3, 4 και 5 του Κανονισμού δια 
κατηγορίας τινάς περαιτέρω αποστελλομένων αντικειμένων, αϊ έπιστολαί και 
τά ταχυδρομικά δελτάρια υπόκεινται είς το έν άρθρω 18, στοιχεΐον (ε) προ
βλεπόμενον είδικόν τέλος, βαρύνουν εϊτε τον παραλήπτην εϊτε τον αποστολέα 
οσάκις πρόκειται περί ανεπίδοτων αντικειμένων. 

2. Ή αυτή διαχείρισις δύναται να εφαρμόζεται είς τάς προαναφερθείσας 
περιπτώσεις και επί των λοιπών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου 
ατινα διεβιβάσθησαν εκ παραδρομής είς την Χώραν προορισμού. 

"Αρθρον 25 
Διεθνή ένσημα απαντήσεως 

1. Διεθνή ένσημα απαντήσεως διατίθενται προς πώλησιν είς τάς Χώρας— 
μέλη. 

2. Ή τιμή πωλήσεως αυτών καθορίζεται ύπό τών ενδιαφερομένων Υπη
ρεσιών, δεν δύναται δμως νά εΐναι κατωτέρα τών 60 εκατοστών. 

3. Τά ένσημα απαντήσεως είναι ανταλλάξιμα είς πάσαν Χώραν—μέλος έναντι 
ενός ή πλειόνων γραμματοσήμων άντιπροσωπευόντων τήν προπληρωμήν συ
νήθους επιστολής πρώτης κλίμακος βάρους, αποστελλόμενης είς το έξωτερικόν 
διά τής όδου έπιφοα/είας. Έάν οι κανονισμοί τής Υπηρεσίας τής Χώρας ανταλ
λαγής το επιτρέπουν, τά ένσημα απαντήσεως είναι, ωσαύτως, ανταλλάξιμα 
έναντι ετέρων ταχυδρομικών άξιων. 'Επί τη προσκομίσει επαρκούς αριθμού 
ενσήμων απαντήσεως, αί Ύπηρεσίαι οφείλουν νά χορηγούν τά άνοτνκαιοΟντα 
γραμματόσημα διά τήν προπληρωμήν συνήθους επιστολής μή ύπερβαινούσης 
τά 20 γραμμάρια προς διαβίβασιν διά τής αεροπορικής οδού, ώς άντικείμενον 
μετά προσθέτου τέλους. 

4. Ή Υπηρεσία Χώρας—μέλους δύναται, επί πλέον νά επιφύλαξη είς έαυτήν 
τήν εύχέρειαν δπως άπαιτή τήν ταυτόχρονον κατάθεσιν τών ενσήμων απαντήσεως 
και τών διά τής ανταλλαγής τών ενσήμων τούτων προπληρωτέων αντικειμένων. 

"Αρθρον 26 
Κατεπείγοντα αντικείμενα 

1. Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, τή αιτήσει τών αποστο
λέων, επιδίδονται κατ' οίκον, δι' ειδικού κομιστοΰ ευθύς μετά τήν άφιξιν είς 
τάς Χώρας τών οποίων αί Ύπηρεσίαι συγκατατίθενται νά αναλάβουν τήν ύπη
ρεσίαν ταύτην. 

2. Τά αντικείμενα ταύτα, χαρακτηριζόμενα κατεπείγοντα ("EXPRESS") , 
υπόκεινται, επί πλέον τοΰ συνήθους τέλους, είς το έν άρθρω 18, στοιχεΐον (στ) 
προβλεπόμενον είδικόν τέλος. Το τέλος τούτο δέον νά προκαταβάλλεται έξ 
ολοκλήρου. 

3. Όσάκις ή κατεπείγουσα έπίδοσις επιφέρει πρόσθετον άπασχόλησιν είς 
τήν Ύπηρεσίαν προορισμού, είς δ,τι άφορα εϊτε τήν τοποθεσίαν τής κατοικίας 
τοΰ παραλήπτου, εϊτε τήν ήμέροα/ ή τήν ώραν άφίξεως εις το γραφεΐον προο
ρισμού, ή έπίδοσις τοΰ αντικειμένου και ή ενδεχομένη εϊσπραξις συμπληρω
ματικού τέλους ρυθμίζονται ύπό τών σχετικών προς τά αντικείμενα τής αυτής 
κατηγορίας εσωτερικού διατάξεων. 

4. Τά κατεπείγοντα αντικείμενα τών οποίων δεν έχει προκαταβληθή το 
σύνολον τών προπληρωτέων τελών, διανέμονται διά τών συνήθων μέσων, εκτός 
έάν το γραφεΐον καταγωγής διεχειρίσθη αυτά ώς κατεπείγοντα. Είς τήν τε
λευταίαν ταύτην περίπτωσιν, τά αντικείμενα τιμολογούνται συμφώνως προς το 
άρθρον 24. 
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5. Δύνανται αϊ Υπηρεσίαι νά αρκούνται εις μίαν μόνον άπόπειραν εκτάκτου 
επιδόσεως. Έάν ή απόπειρα αυτή παραμείνη άκαρπος, ή Υπηρεσία δύναται 
νά το διαχειρισθώ ώς σύνηθες ταχυδρομικόν άντικείμενον. 

6. Έάν οι κανονισμοί της Υπηρεσίας προορισμού το επιτρέπουν, οι παρα
λήπται δύνανται νά ζητήσουν παρά του γραφείου διανομής δπως τά προς αυτούς 
απευθυνόμενα συστημένα ή μη αντικείμενα έπιδίδωνται, κατεπειγόντως άμα 
τη άφίξει των. Εις την περίπτωσιν ταύτην επιτρέπεται εις την Υπηρεσίαν προο
ρισμού δπως είσπράττη, κατά την διανομήν, το εν τω έσωτερικω αυτής έφαρ
μοζόμενον τέλος. 

"Αρθρον 27 
Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις επιγραφής. 

1. Ό άποστολεύς αντικειμένου του επιστολικού ταχυδρομείου δύναται νά 
το άποσύρη εκ τής υπηρεσίας ή νά τροποποίηση την έπιγραφήν αύτου έφ' δσον 
το άντικείμενον τούτο : 

(α) δεν παρεδόθη εις τον παραλήπτην. 
(β) δέν έδημεύθη ή δεν κατεστράφη ύπό τής αρμοδίας αρχής επί παρα

βάσει του άρθρου 29. 
(γ) δέν κατεσχέθη δυνάμει τής νομοθεσίας τής Χώρας προορισμού. 

2. Ή προς τούτο διατυπουμένη αίτησις διαβιβάζεται, ταχυδρομικώς ή τηλε
γραφικώς, δαπάναις τού άποστολέως, δστις οφείλει νά καταβάλη, δι' έκάστην 
αΐτησιν το εν άρθρω 18 στοιχεΐον (ζ) προβλεπόμενον είδικόν τέλος. Έάν ή αίτησις 
δέον νά διαβιβασθή διά τής αεροπορικής ή τηλεγραφικής !όδοΰ, δ αποστολεύς 
οφείλει νά καταβάλη επί πλέον το άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν ή τηλε
γραφικόν τέλος. 

3. Έκαστη Υπηρεσία υποχρεούται νά δέχεται τάς αιτήσεις αναλήψεως ή 
τροποποιήσεως επιγραφής τάς άφορώσας πάν άντικείμενον του επιστολικού 
ταχυδρομείου κατατεθέν εις τάς υπηρεσίας άλλων Υπηρεσιών, έάν έπιτρέπη 
τούτο ή νομοθεσία αυτής. 

4. Έάν ό άποστολεύς έπιθύμή νά πληροφορηθή, διά τής αεροπορικής ή διά 
τής τηλεγραφικής οδού, περί τών γενομένων ύπό του Γραφείου προορισμού 
ενεργειών κατόπιν τής αιτήσεως του, περί αναλήψεως ή περί τροποποιήσεως 
τής επιγραφής, οφείλει νά καταβάλη, προς τούτο, το σχετικόν πρόσθετον άερο
πορικόν ή τηλεγραφικόν τέλος. 

5. Δι' έκάστην αΐτησιν αναλήψεως ή τροποποιήσεως επιγραφής άφορώσαν 
πλείονα αντικείμενα κατατεθέντα ταυτοχρόνως είς το αυτό Γραφεΐον ύπό τού 
αυτού άποστολέως και απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτην, τά εν τή 
παραγράφω 2 προβλεπόμενα τέλη ή πρόσθετα τέλη εισπράττονται άπαξ μόνον. 

6. 'Απλή διόρθώσις διευθύνσεως (άνευ τροποποιήσεως του ονοματεπωνύμου 
ή τής ιδιότητος τού παραλήπτου) δύναται νά ζητηθή άπ' ευθείας ύπό του άπο
στολέως παρά τού Γραφείου προορισμού, ήτοι άνευ πληρώσεως τών διατυπώ
σεων και άνευ καταβολής τών εν παραγράφω 2 προβλεπομένων τελών. 

7. Ή επιστροφή εις την καταγωγήν ή ή περαιτέρω αποστολή είς τον νέον 
προορισμόν αντικειμένου τινός κατόπιν αιτήσεως αναλήψεως ή τροποποιήσεως 
επιγραφής, ενεργείται διά τής αεροπορικής όδοΰ οσάκις ό άποστολεύς άνα
λαμβάνη την πληρωμήν τού αντιστοίχου προσθέτου αεροπορικού τέλους. 

"Αρθρον 28 
Περαιτέρω αποστολή. 'Ανεπίδοτα αντικείμενα. 

1. Έν περιπτώσει αλλαγής διαμονής τού παραλήπτου, τά αντικείμενα τού 
επιστολικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται περαιτέρω είς αυτόν αμέσως ύπό τους 
έν τή εσωτερική υπηρεσία περιγραφόμενους δρους, εκτός έάν δ άποστολεύς 
έχει απαγορεύσει την περαιτέρω άποστολήν αυτών διά σημειώσεως άναγρα
φείσης παρά τήν έπιγραφήν είς γλώσσαν γνωστήν έν τή χώρα προορισμού. 
Έ ν τούτοις, ή περαιτέρω αποστολή εκ τίνος Χώρας είς άλλην, ενεργείται μόνον 



659 Ν. 64/72 
» 

εάν τά αντικείμενα πληρούν τους δια την νέαν μεταφοράν απαιτουμένους δρους. 
Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής ή επιστροφής εις την καταγωγήν δια της 
αεροπορικής όδοϋ, εφαρμόζονται τά άρθρα 63 παράγραφοι 2 εως 4 τής Συμ

» βάσεως και 178 του Κανονισμού. 
* 2. Έκαστη Υπηρεσία έχει την εύχέρειαν νά καθορίζη προθεσμίαν περαι

τέρω αποστολής συμφώνως προς έκείνην ήτις ισχύει εις την έσωτερικήν της 
ύπηρεσίαν. 

3. Αί Ύπηρεσίαι αϊτινες εισπράττουν τέλος δια τάς αιτήσεις περαιτέρω 
* αποστολής είς την έσωτερικήν των ύπηρεσίαν δικαιούνται νά εισπράττουν το 

ίδιον τούτο τέλος και είς την διεθνή ύπηρεσίαν. 
4. Τά ανεπίδοτα αντικείμενα δέον νά έπιστρέφωνται αμέσως είς την Χώραν 

καταγωγής. 
5. Ή προθεσμία διατηρήσεως τών έν έκκρεμότητι είς την διάθεσιν τών 

παραληπτών ή απευθυνόμενων " POSTE RESTANTE " αντικειμένων ορίζεται 
υπό τών Κανονισμών τής Υπηρεσίας προορισμού. Έν τούτοις, ή προθεσμία 

* αυτή δεν δύναται νά ύπερβαίνη, κατά γενικόν κοα/όνα, τον ενα μήνα, πλην 
w* τών ειδικών περιπτώσεων καθ' άς ή Υπηρεσία προορισμού1 κρίνει έπάναγκες 

δπως παρατείνη αυτήν μέχρι δύο μήνας κατ' άνώτατον δριον. Ή επιστροφή 
είς την Χώραν καταγωγής δέον νά ένεργήται εντός βραχυτέρας προθεσμίας 
εάν ό άποστολεύς έζήτησε τούτο διά σημειώσεως άναγεγραμμένης παρά τήν 

&■ έπιγραφήν είς γλώσσαν γνωστήν εις τήν Χώραν προορισμού. 
6. Τά ταχυδρομικά δελτάρια άτινα δεν φέρουν τήν διεύθυνσιν του άπο

στολέως δεν επιστρέφονται. Έ ξ άλλου, ή επιστροφή είς τήν καταγωγήν τών 
ανεπίδοτων έντυπων δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν ό άποστολεύς έζήτησε 
τήν επιστροφή ν των διά σημειώσεως άναγεγραμμένης παρά τήν έπιγραφήν είς 
γλώσσαν γνωστήν είς τήν Χώραν προορισμού. Τά συστημένα έντυπα και τά 
βιβλία δέον πάντοτε νά έπιστρέφωνται. 

7. Ή περαιτέρω αποστολή αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου εκ 
Χώρας είς Χώραν ή ή επιστροφή αυτών εις τήν Χώραν καταγωγής δεν συνε
πάγεται τήν εϊσπραξιν συμπληρωματικού τινός τέλους, πλην τών έν τω Κανο
νισμώ προβλεπομένων εξαιρέσεων. 

8. Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου άτινα αποστέλλονται πε
ραιτέρω ή επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν ώς ανεπίδοτα αντικείμενα, επι
δίδονται εις τους παραλήπτας ή είς τους αποστολείς έναντι καταβολής τών 

Λ τελών δι' ών έπεβαρύνθησαν κατά τήν άποστολήν, κατά τήν άφιξιν ή κατά τήν 
• διαδρομήν, λόγω τής περαιτέρω αποστολής, πέραν τής πρώτης διαδρομής, ύπό 

τήν έπιφύλαξιν τής καταβολής τών τελωνειακών δικαιωμάτων ή άλλων ειδικών 
εξόδων τήν άκύρωσιν τών οποίων δεν δέχεται ή Χώρα προορισμού. 

, 9. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής είς άλλην τινά Χώραν ή μη έπι
* δόσεως, το τέλος διά " POSTE RESTANTE ", το τέλος εκτελωνισμού, τό τέλος 

αποθηκεύσεως, τό τέλος προμηθείας, τό συμπληρωματικόν τέλος κατεπείγον 
*χ και τό τέλος επιδόσεως είς τους παραλήπτας τών μικροδεμάτων, άκυροΰνται. 

"Αρθρον 29 
* 'Απαγορεύσεις 

1. 'Απαγορεύεται ή εγκλεισις είς τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυ
δρομείου τών κατωτέρω αναφερομένων αντικειμένων : 

(α) τών αντικειμένων άτινα ώς έκ τής φύσεως των ή τής συσκευασίας 
* των, ενδέχεται νά εκθέσουν είς κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά ρυ

πάνουν ή νά βλάψουν τά αντικείμενα τού επιστολικού ταχυδρομείου 
ή τον ταχυδρομικόν έξοπλισμόν. Αί μεταλλικαι πόρπαι αί χρησι
μεύουσαι είς τό κλείσιμον τών αντικειμένων, δεν πρέπει νά είναι 
κοπτεραί. Ωσαύτως δεν πρέπει αύται νά παρακωλύουν τήν έκτέ
λεσιν τών εργασιών τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας" 
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(β) των υποκειμένων εις τελωνειακά δικαιώματα αντικειμένων (πλην 
των εν άρθρω 30 προβλεπομένων εξαιρέσεων)' 

(γ) του οπίου, της μορφίνης, της κοκαΐνης και λοιπών ναρκωτικών' 
(δ) τών ζώντων ζώων, πλην : 

Ιον τών μελισσών, τών βδελλών και τών μεταξοσκωλήκων* 
2ον τών παρασίτων και τών καταστροφέων βλαβερών εντόμων, 

τών προοριζομένων δια τον έλεγχον τών εντόμων τούτων και 
άνταλλασσομένων μεταξύ τών επισήμως ανεγνωρισμένων ιδρυ
μάτων' 

(ε) τών εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων ουσιών. Έ ν τού
τοις, δεν εμπίπτουν εις την άπαγόρευσιν ταύτην αί ύποκείμεναι εις 
φθοράν βιολογικά! ούσίαι ώς και αί ραδιενεργοί ούσίαι αί προβλε
πόμεναι έν άρθρω 17, παράγραφοι 6 και 7" 

(στ) τών άσεμνων ή ανήθικων αντικειμένων' 
(ζ) τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγο

ρεύεται εις τήν Χώραν προορισμού. 
2. Ή διαχείρισις τών αντικειμένων, άτινα περιέχουν τά έν παραγράφω 1 

αναφερόμενα αντικείμενα και άτινα έκ παραδρομής έγένοντο δεκτά προς άπο
στολήν, ενεργείται συμφώνως προς τήν νομοθεσίοα/ της Χώρας της Υπηρεσίας, 
ήτις διαπιστώνει τήν ϋπαρξίν των. 

3. Έ ν τούτοις, τά ταχυδρομικά αντικείμενα άτινα περιέχουν τά έν τη παρα
γράφω 1, στοιχεία (γ) , (ε) και (στ) αναφερόμενα αντικείμενα, έν ουδεμία 
περιπτώσει διαβιβάζονται εις τον προορισμόν των, ουδέ επιδίδονται εις τους 
παραλήπτας ουδέ επιστρέφονται εις τήν καταγωγήν. CH Υπηρεσία προορισμού 
δύναται νά παραδώση εις τον παραλήπτην το τμήμα του περιεχομένου δπερ 
δεν εμπίπτει εις τίνα άπαγόρευσιν. 

4. Εις ας περιπτώσεις αντικείμενα γενόμενα έκ παραδρομής δεκτά προς 
άποστολήν δεν ήθέλον έπιστραφή εις τον τόπον καταγωγής, ουδέ έπιδοθή εις 
τους παραλήπτας, ή Υπηρεσία καταγωγής δέον νά ένημεροΟται επακριβώς 
περί τής γενομένης εις τά αντικείμενα ταύτα διαχειρίσεως. 

5. Διατηρείται εξ άλλου το δικαίωμα πάσης Χώρας—μέλους, όπως μή 
ενεργή, επί του εδάφους της, τήν άπερικαλύπτως διαμετακόμισα/ τών αντικει
μένων εκείνων αλληλογραφίας—εξαιρέσει τών επιστολών και τών ταχυδρομικών 
δελταρίων—δι' άτινα δέν έτηρήθησαν αί νόμιμοι διατάξεις αί διέπουσαι τάς 
προϋποθέσεις δημοσιεύσεως ή κυκλοφορίας των έν τη Χώρα ταύτη. Τά αντι
κείμενα ταύτα δέον νά έπιστρέφωνται εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής. 

"Αρθρον 30 
'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα 

1. Τά υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα έντυπα και μικροδέματα γί
νονται δεκτά. 

2. Το αυτό ισχύει και διά τάς έπιστολάς τάς περιέχουσας αντικείμενα 
υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα οσάκις ή Χώρα προορισμού παρέσχε 
τήν συγκατάθεσίν της. Έν τούτοις, έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία έ'χει το 
δικαίωμα δπως περιορίζη εις τάς συστημένος έπιστολάς τήν ύπηρεσίαν τών 
επιστολών τών περιεχουσών αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα. 

3. Τά αντικείμενα τά περιέχοντα ορρούς, εμβόλια, ώς και τά φάρμακα 
επειγούσης ανάγκης, άτινα δυσκόλως εξευρίσκονται, γίνονται δεκτά εις πάσας 
τάς περιπτώσεις. 

"Αρθρον 31 
Τελωνειακός έλεγχος 

Επιτρέπεται εις τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής και 
εκείνης τής Χώρας προορισμού δπως υποβάλλουν εις τελωνειακόν έλεγχον, 
συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν των, τά έν άρθρω 30 αναφερόμενα αντικείμενα 
και, περιπτώσεως τυχούσης, δπως αποσφραγίζουν αυτά οίκοθεν. 
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"Αρθρον 32 
Τέλος εκτελωνισμού 

Τα αντικείμενα τά υποκείμενα είς τελωνειακόν Μλεγχον εις την Χώραν κα
ταγωγής ή προορισμού, αναλόγως της περιπτώσεως, δύνανται νά επιβαρύ
νονται, υπέρ της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, είτε δια την παράδοσιν είς το 
Τελωνεΐον και τον έκτελωνισμόν, εϊτε μόνον δια την παράδοσιν είς το Τελωνεΐον, 
δια του εν άρθρω 18, στοιχεΐον (θ) προβλεπομένου ειδικού τέλους. 

"Αρθρον 33 
Τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα 

Επιτρέπεται είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας δπως εισπράττουν, παρά 
των αποστολέων ή των παραληπτών των αντικειμένων, αναλόγως τής περι
πτώσεως, τά τελωνειακά δικαιώματα και οιαδήποτε άλλα ενδεχόμενα δικαιώ
ματα. 

"Αρθρον 34 
'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων 

1. Είς τάς σχέσεις μεταξύ των Χωρών—μελών, τών 'οποίων αϊ Ταχυδρομικά! 
Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν επί του προκειμένου, οι αποστολείς δύνανται νά ανα
λαμβάνουν είς βάρος των, κατόπιν προηγουμένης δηλώσεως είς το Γραφεΐον 
καταγωγής, το σύνολον τών τελών και τών δικαιωμάτων, δι' ών τά αντικεί
μενα επιβαρύνονται κατά την έπίδοσιν. Έ φ ' δσον άντικείμενόν τι δεν έπεδόθη 
είς τον παραλήπτην, ό άποστολεύς δύναται μεταγενεστέρως τής καταθέσεως 
και έναντι καταβολής του εν άρθρω 18, στοιχεΐον (ι) 2ον προβλεπομένου ειδι
κού τέλους νά ζήτηση δπως το άντικείμενόν έπιδοθή ελεύθερον τελών και δι
καιωμάτων. 'Εάν ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή αεροπορικώς ή τηλε
γραψικώς, ό άποστολεύς οφείλει νά καταβάλη έπί πλέον το άντίστοιχον πρόσ
θετον άεροπορικόν τέλος ή το τηλεγραφικόν τέλος. 

2. Είς τάς εν τη παραγράφω 1 προβλεπομένας περιπτώσεις, οι αποστολείς 
οφείλουν νά αναλαμβάνουν την πληρωμήν τών ποσών τά όποια θά ήδύναντο 
νά ζητηθούν ύπό του γραφείου προορισμού και περιπτώσεως τυχούσης, νά 
καταβάλλουν επαρκή έγγύησιν. 

3. Επιτρέπεται είς την Ύπηρεσίαν προορισμού δπως είσπράττη, κατ' άντι
κείμενόν το εν άρθρω 18, στοιχεΐον (ι), Ιον προβλεπόμενον τέλος προμηθείας. 
Το τέλος τούτο είναι άσχετον προς το ύπό του άρθρου 32 προβλεπόμενον 
τοιούτον. 

4. Πάσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα δπως περιορίζη την ύπηρεσίαν τών 
αντικειμένων ελευθέρων τελών και δικαιωμάτων είς τά συστημένα αντικείμενα. 

"Αρθρον 35 
Άκύρωσις τών τελωνειακών και λοιπών δικαιωμάτων 

Αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι αναλαμβάνουν δπως μεσολαβούν παρά ταΐς 
ένδιαφερομέναις ύπηρεσίαις τής Χώρας των, ϊνα τά τελωνειακά και λοιπά 
δικαιώματα άκυρουνται διά τά αντικείμενα τά επιστρεφόμενα είς την κατα
γωγήν, τά καταστρεφόμενα λόγω πλήρους βλάβης τού περιεχομένου ή τά απο
στελλόμενα περαιτέρω είς τρίτην Χώραν. 

"Αρθρον 36 
Αιτήσεις αναζητήσεως και αιτήσεις πληροφοριών 

1. Αϊ αιτήσεις αναζητήσεως γίνονται δεκταί εντός προθεσμίας ενός έτους 
από τής επομένης τής ημέρας τής καταθέσεως αντικειμένου τινός. 

2. At αιτήσεις πληροφοριών αι διαβίβαζα με ναι ύπό τίνος Υπηρεσίας είναι 
άποδεκταί και εξετάζονται υποχρεωτικώς ύπό τον μόνον δρον δπως περιέρ
χωνται είς την ενδιαφερόμενη ν Υπηρεσίαν εντός προθεσμίας δέκα πέντε μηνών 
από τής επομένης τής ημέρας καταθέσεως τών αντικειμένων. Έκαστη υπη
ρεσία υποχρεούται δπως διεκπεραιώνη τάς αιτήσεις πληροφοριών εντός τής 
συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας. 
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3. Έκαστη Υπηρεσία υποχρεούται όπως δέχεται τάς αιτήσεις αναζητήσεως 
και τάς αΐτήσεις πληροφοριών τάς άφορώσας παν άντικείμενον κατατεθέν εις 
τάς υπηρεσίας των άλλων Υπηρεσιών. 

4. Έκαστη αίτησις αναζητήσεως ή εκάστη αίτησις πληροφοριών δύναται 
νά συνεπάγεται την εϊσπραξιν του εν άρθρω 18, στοιχεΐον (ια) προβλεπομένου 
είδικοΰ τέλους, πλην εάν ό άποστολεύς έχει ήδη καταβάλει το τέλος αποδείξεως 
παραλαβής. Έάν ζητήται ή χρησιμοποίησις της τηλεγραφικής όδου, το κόστος 
του τηλεγραφήματος καί, περιπτώσεως τυχούσης, τής απαντήσεως, εισπράττονται 
επί πλέον του τέλους τής α'ιτήσεως αναζητήσεως. 

5. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως ή ή αίτησις πληροφοριών άφορα πλείονα 
αντικείμενα κατατεθέντα ταυτοχρόνως ε'ις το αυτό γραφεΐον ύπό τοΰ άποστο
λέως και απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτην, εισπράττεται εν μόνον 
τέλος. Έν τούτοις, έάν πρόκειται περί συστημένων αντικειμένων άτινα, τή 
αιτήσει του άποστολέως, διεβιβάσθησοα/ διά διαφόρων οδών, εισπράττεται τέλος 
δι' έκάστην τών χρησιμοποιηθεισών οδών. 

6. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως ή ή αίτησις πληροφοριών προεκλήθη έ.ξ 
υπηρεσιακού1 σφάλματος, το έκ του λόγου τούτου είσπραχθέν τέλος επιστρέφεται. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
• Συστημένα αντικείμενα 

"Αρθρον 37 
Τέλη 

Ί. Τά έν άρθρω 16 αναφερόμενα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου 
δύνανται νά άποστέλλωνται επί συστάσει. 

2. Τό τέλος τών συστημένων αντικειμένων δέον νά προκαταβάλλεται. Συν
τίθεται δέ : 

(α) έκ του συνήθους τέλους του αντικειμένου, αναλόγως τής φύσεως 
τούτου' 

(β) έκ του έν άρθρω 18, στοιχεΐον (ιβ) προβλεπομένου παγίου τέλους 
συστάσεως. 

3. Κατά τήν στιγμήν τής καταθέσεως δέον νά χορηγηται ατελώς άπόδειξις 
ε'ις τον αποστολέα συστημένου αντικειμένου. 

4. Επιτρέπεται εις τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τάς διατεθειμένας δπως 
αναλάβουν τους έκ λόγων ανωτέρας βίας δυναμένους νά προκύψουν κινδύνους 
δπως εισπράττουν τό έν άρθρω 18, στοιχεΐον (ιγ) προβλεπόμενον ε'ιδικόν τέλος. 

5. Τά ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα συστημένα αντικείμενα, άτινα 
διεβιβάσθησοα» έκ παραδρομής εις τήν Χώραν προορισμού, υπόκεινται, εις βάρος 
είτε του παραλήπτου εϊτε του άποστολέως, οσάκις πρόκειται περί ανεπίδοτων 
αντικειμένων, εις τό ύπό τών άρθρων 18, στοιχεΐον (ε) κ α! 24 παράγραφος 1, 
προβλεπόμενον τέλος, καθοριζόμενον έν τούτοις, συναρτήσει τοΰ ελλείποντος 
άπλοΰ τέλους προπληρωμής. 

"Αρθρον 38 
Άπόδειξις παραλαβής 

1. Ό άποστολεύς συστημένου αντικειμένου δύναται νά ζητήση άπόδειξιν 
παραλαβής καταβάλλων κατά τήν στιγμήν τής καταθέσεως τό έν άρθρω 18, 
στοιχεΐον (ιδ) Ιον προβλεπόμενον πάγιον τέλος. Ή άπόδειξις αυτή διαβιβά
ζεται εις αυτόν αεροπορικώς έάν πλήρωση, πλην τοΰ ώς άνω παγίου τέλους, 
πρόσθετον τέλος μή υπερβαίνον τό πρόσθετον άεροπορικόν τέλος δπερ αντι
στοιχεί εις τό βάρος του εντύπου τής αποδείξεως. 

2. Ή άπόδειξις παραλαβής δύναται νά ζητηθή μεταγενεστέρως τής κατα
θέσεως τοΰ αντικειμένου έναντι καταβολής τοΰ προβλεπομένου έν άρθρω 18, 
στοιχεΐον (ιδ) ^ον παγίου τέλους, καί ύπό τους διά τοΰ άρθρου 36 καθοριζό
μενους δρους. Έ ν τούτοις, τό άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν τέλος δύ
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νατοα νά εισπράττεται οσάκις ό άποστολεύς εκφράζει την έπιθυμίαν δπως ή 
διαβίβασις της αιτήσεως ώς καΐ ή επιστροφή της αποδείξεως παραλαβής ενερ
γηθούν δια τής αεροπορικής οδού. 

3. Όσάκις ό άποστολεύς ζητεί άπόδειξιν παραλαβής, ήτις δεν περιήλθεν 
εις αυτόν εντός κανονικών προθεσμιών, δεν εισπράττεται δεύτερον τέλος, ουδέ 
το εν άρθρω 36 προβλεπόμενον δια τάς αιτήσεις αναζητήσεως και τάς αιτήσεις 
πληροφοριών τέλος. 

"Αρθρον 39 
Έπίδοσις Ιδίαις χερσίν 

1. Εις τάς σχέσεις μεταξύ τών 'Υπηρεσιών αϊτινες παρέσχον τήν συγκα
τάθεσίν των, τά συστημένα αντικείμενα ETC δίδονται, τη αΐτήσει του άποστολέως, 
Ίδίαις του παραλήπτου χερσίν. Αί Υπηρεσία ι δύνανται νά συμφωνήσουν δπως 
δέχωνται τήν εύχέρειαν ταύτην μόνον δό: τά συστημένα αντικείμενα, τά συνο
δευόμενα ύπό αποδείξεως παραλαβής. Είς τάς δύο περιπτώσεις ό άποστολεύς 
καταβάλλει το εν άρθρω 18, στοιχεΐον (ιε) προβλεπόμενον είδικόν τέλος. 

2. Αί ύπηρεσίαι υποχρεούνται δπως καταβάλλουν δίς προσπάθειαν επιδό
σεως τών αντικειμένων τούτων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
Ευθύνη 

"Αρθρον 40 
Αρχή και εκτασις τής ευθύνης τον ίαχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ί. Αι Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι ευθύνονται μόνον δια τήν άπώλειαν τών 
συστημένων αντικειμένων. Ή ευθύνη των καλύπτει τόσον τά άπερικαλύπτως 
μεταφερόμενα αντικείμενα, δσον και έκεΐνα άτινα διαβιβάζονται εντός κλειστών 
αποστολών. 

" 2. Ό άποστολεύς δικαιούται εκ του λόγου τούτου αποζημιώσεως τής οποίας 
το ποσόν ορίζεται είς 40 φράγκα κατά όντικείμενον. Το ποσόν τούτο δύναται 
νά αύξηθή είς 200 φράγκα δι' εκαστον τών ειδικών σάκκων τών περιεχόντων 
τά έν άρθρω 17, παράγραφος 4, 2α φράσις προβλεπόμενα έντυπα. 

3. Ό άποστολεύς έχει τήν εύχέρειαν νάπαραιτηθή του δικαιώματος τούτου 
υπέρ του παραλήπτου. 

"Αρθρον 41 
Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

1. Αί Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι παύουν νά είναι υπεύθυνοι διά τά συστη
μένα αντικείμενα τών όποιων ενήργησαν τήν έπίδοσιν, εϊτε συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τάς καθοριζομένας ύπό τοΰ εσωτερικού Κανονισμού των διά τά 
αντικείμενα τής αυτής φύσεως, εϊτε συμφώνως προς τους ύπό του άρθρου 9, 
παράγραφος 3 προβλεπόμενους δρους. 

2. Αδται δεν είναι υπεύθυνοι : 
Ιον. Διά τήν άπώλειαν συστημένων αντικειμένων. 

(α) Έ ν περιπτώσει ανωτέρας βίας. Ή Υπηρεσία έν τή οποία έλαβε 
χώραν ή απώλεια δέον δπως άποφασίζη κατά τήν έσωτε
ρικήν νομοθεσίαν τής Χώρας της, έάν ή απώλεια αυτή οφείλεται 
είς περιστατικά συνιστώντα περίπτωσιν ανωτέρας βίας. Ταύτα 
γνωστοποιούνται είς τήν Ύπηρεσίαν της Χώρας προορισμού, έάν 
ή τελευταία αϋτη ζητήση τούτο. Έν τούτοις, ή ευθύνη διατη
ρείται ώς προς τήν Ύπηρεσΐαν τής Χώρας αποστολής, ήτις απε
δέχθη νά καλύπτη τους κινδύνους ανωτέρας βίας (άρθρον 37, 
παράγραφος 4). 

(β) Όσάκις τής ευθύνης αυτών μή άποδειχθείσης άλλως, δεν δύ
ναται νά καθορίσουν τήν τύχην τών αντικειμένων λόγω κατα
στροφής τών υπηρεσιακών στοιχείων προκυψάσης εκ περιπτώσεως 
ανωτέρας βίας. 
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(γ) Όσάκις πρόκειται περί αντικειμένων των όποιων το περιεχό
μενον εμπίπτει εις τάς υπό των άρθρων 17, παράγραφοι 10 καΐ 
12, στοιχεΐον (γ) και 29, παράγραφος 1, προβλεπομένας απα
γορεύσεις καΐ εφ' δσον τά αντικείμενα ταύτα έδημεύθησαν ή κατε
στράφησαν ύπό της αρμοδίας αρχής ένεκα τοΰ περιεχομένου των. 

(δ) Όσάκις ό άποστολεύς ούδεμίαν διετύπωσεν α'ίτησιν αναζητήσεως 
εντός της ετησίας προθεσμίας της προβλεπομένης εν άρθρω 36. 

2ον. Διά τά συστημένα αντικείμενα τά κατασχόμενα δυνάμει της νομο
θεσίας της Χώρας προορισμού. 

3. Αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην προερχο
μένην εκ των τελωνειακών δηλώσεων, ύφ' οιονδήποτε τύπον και αν συνετάγησαν 
αδται και εκ των λαμβανομένων ύπό των τελωνειακών υπηρεσιών αποφάσεων 
κατά την έξέλεγξιν τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου τών υπο
κειμένων εις τελωνειακόν έλεγχον. 

"Αρθρον 42 
Ευθύνη του άποστολέως 

1. Ό άποστολεύς αντικειμένου τινός του επιστολικού ταχυδρομείου είναι 
υπεύθυνος, εντός τών αυτών ορίων ώς και αύταΙ αδται αί Ύπηρεσίαι, διά πάσας 
τάς ζημίας τάς προξενουμένας είς τά λοιπά ταχυδρομικά αντικείμενα, συνεπεία 
αποστολής αντικειμένων μη αποδεκτών προς μεταφοράν ή μή τηρήσεως τών 
δρων παραδοχής, εφ' δσον δεν υπήρξε σφάλμα ή αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών 
μεταφορέων. · 

2. Ή παραδοχή ύπό τού γραφείου καταθέσεως τοιούτου αντικειμένου δεν 
απαλλάσσει τον αποστολέα τής ευθύνης του. t 

3. Περιπτώσεως τυχούσης, απόκειται είς την Ύπηρεσίαν καταγωγής δπως 
στραφή κατά του άποστολέως. 

"Αρθρον 43 
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

1. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ή ευθύνη διά τήν άπώλειαν συστημένου 
αντικειμένου βαρύνει τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν, ήτις, παραλαβουσα ανε
πιφυλάκτως τό άντικείμενον καΐ κατέχουσα άπαντα τά κεκανονισμένα μέσα 
έρεύνης, οϋτε τήν είς τον παραλήπτην έπίδοσιν οϋτε, άν ή περίπτωσις,' τήν είς 
άλλην Ύπηρεσίαν κανονικήν διαβίβασιν δύναται νά απόδειξη. 

2. Υπηρεσία τις ενδιάμεσος ή προορισμού, μέχρις αποδείξεως του εναντίου 
και ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 3, 'απαλλάσσεται πάσης ευθύνης : 

(α) Όσάκις έτήρησε τάς διατάξεις του άρθρου 3 τής Συμβάσεως και 
τών άρθρων 151, παράγραφος 5 και 152, παράγραφος 4 του Κανο
νισμού. 

(β) Όσάκις δύναται νά απόδειξη δτι έλαβε τήν αΐτησιν αναζητήσεως 
μετά τήν καταστροφήν τών υπηρεσιακών στοιχείων τών σχετικών 
προς τό άναζητούμενον άντικείμενον, έκπνευσάσης τής εν άρθρω 108 
του Κανονισμού προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. Ή έπι
φύλαξις αυτή δεν θίγει τά δικαιώματα του αιτούντος. 

(γ) Όσάκις, εν περιπτώσει μεμονωμένης έγγραφης τών συστημένων αντι
κειμένων, ή κανονική έπίδοσις του αναζητουμένου αντικειμένου δεν 
δύναται νά διαπιστωθή διότι δεν έτηρήθη παρά τής Υπηρεσίας κατα
γωγής τό άρθρον 147, παράγραφος 2, άφορων είς τήν λεπτομερή 
έγγραφήν τών συστημένων αντικειμένων εις τό φύλλον ειδοποιήσεως 
C12 ή εις τά ειδικά φύλλα C13. 

3. Έ ν τούτοις, εάν ή απώλεια έλαβε χώραν κατά τήν μεταφοράν χωρίς 
νά καθίσταται δυνατόν νά έξακριβωθή έπί τοΟ εδάφους ή εντός τής υπηρεσίας 
τινός Χώρας συνετελέσθη τό γεγονός, αί ένδιαφερόμεναι Υπηρεσίαι υφίστανται 
τήν ζημίαν 'ισομερώς. 
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4. Όσάκις συστημένον άντικείμενον άπωλέσθη ύπό συνθήκας ανωτέρας 
βίας, ή Υπηρεσία επί του εδάφους ή εντός τών υπηρεσιών της οποίας ή απώλεια 
έλαβε χώραν ευθύνεται έναντι της Υπηρεσίας αποστολής μόνον εάν αμψότεραι 
αί Χώραι αναλαμβάνουν τους εκ της περιπτώσεως ανωτέρας βίας απορρέοντας 
κινδύνους. 

5. Τα τελωνειακά καΐ έτερα δικαιώματα ών δεν επετεύχθη ή άκύρωσις 
βαρύνουν τάς υπευθύνους δια την άπώλειαν Υπηρεσίας. 

6. Ή Υπηρεσία ήτις ενήργησε την πληρωμήν τής αποζημιώσεως υποκα
θίσταται μέχρι του ποσού τής αποζημιώσεως ταύτης, εις τα δικαιώματα του 
προσώπου δπερ έλαβε αυτήν, δια πάσαν ένδεχομένην προσφυγήν, εϊτε κατά 
του παραλήπτου, εϊτε κατά του άποστολέως ή κατά τρίτων. 

"Αρθρον 44 
Πληρωμή τής αποζημιώσεως 

1. Υπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ δικαιώματος προσφυγής κατά τής υπευθύνου 
Υπηρεσίας, ή ύποχρέωσις πληρωμής τής αποζημιώσεως βαρύνει εϊτε τήν ύπη
ρεσίαν καταγωγής, είτε τήν Ύπηρεσίαν προορισμού εϊς τήν εν άρθρω 40, παρά
γραφος 3, προβλεπομένην περίπτο^σιν. 

2. Ή πληρωμή αϋτη δέον νά λαμβάνη χώραν το δυνατόν ταχύτερον καί, 
το βραδύτερον, εντός εξαμήνου προθεσμίας από τής επομένης τής ημέρας τής 
αιτήσεως αναζητήσεως. 

3. Όσάκις ή Υπηρεσία εις τήν οποίαν ανήκει ή ύποχρέωσις τής πληρωμής 
δεν δέχεται νά άναλάβη τους εξ ανωτέρας βίας κινδύνους και όσάκις, μετά 
τήν λήξιν τής εν παραγράφω 2 προβλεπομένης προθεσμίας, δεν διεγνώσθη ακόμη 
εάν ή απώλεια οφείλεται εις άνωτέραν βίαν, δύναται αϋτη, εξαιρετικώς, νά 
άναλάβη τον διακανονισμόν τής αποζημιώσεως πέραν τής προθεσμίας ταύτης. 

4. Επιτρέπεται εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως 
τής περιπτώσεως, όπως άποζημιώνη τον δικαιοΰχον διά λογαριασμόν εκείνης 
εκ τών λοιπών μετασχουσών τής μεταφοράς Υπηρεσιών, ήτις κανονικώς όχλη
θεΐσα, άφήκε νά παρέλθουν πέντε μήνες χωρίς νά δώση λύσιν εϊς τήν ύπόθεσιν 
ή χωρίς νά εχη γνωστοποιήσει εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής ή προορισμού, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, ότι ή απώλεια έφαίνετο ως οφειλομένη εις περί
πτωσιν ανωτέρας βίας. 

"Αρθρον 45 
Άπόδοσις τής αποζημιώσεως εις τήν Ύπηρεσίοα/ 

1 ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν 
1. Ή υπεύθυνος Υπηρεσία ή εκείνη διά λογαριασμόν τής όποιας ενεργείται 

ή πληρωμή συμφώνως προς το άρθρον 44 υποχρεούται νά έπιστρέψη εις τήν 
Ύπηρεσίαν, ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν καί ήτις αποκαλείται καταβαλουσα 
Υπηρεσία, το πραγματικώς πληρωθέν εις τον δικαιοΰχον ποσόν τής αποζη
μιώσεως. Ή πληρωμή αυτή δέον νά λαμβάνη χώραν εντός προθεσμίας τεσσάρων 
μηνών από τής αποστολής τής γνωστοποιήσεως περί πληρωμής. 

2. Έάν ή άποζημίωσις δέον νά βαρύνη, συμφώνως προς τό άρθρον 43 
πλείονας Υπηρεσίας, ολόκληρος ή οφειλομένη άποζημίωσις δέον νά καταβληθή 
εις τήν καταβαλοΰσαν Ύπηρεσίαν, εντός τής μνημονευομένης εν παραγράφω 1 
προθεσμίας, ύπό τής πρώτης Υπηρεσίας, ήτις, παραλαβουσα κανονικώς τό 
άναζητούμενον άντικείμενον, δεν δύναται νά απόδειξη τήν κανονικήν διαβίβαση/ 
αύτου εις τήν οίκείαν Ύπηρεσίαν. Εις τήν Ύπηρεσίαν ταύτην απόκειται δπως 
αναζήτηση "παρά τών λοιπών υπευθύνων Υπηρεσιών τό ενδεχομένως αναλογούν 
εις έκάστην εξ αυτών μερίδιον εν τη αποζημιώσει του δικαιούχου. 

3. Ή άπόδοσις είς τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν ενεργείται κατά τους εν 
άρθρω 10 προβλεπόμενους κανόνας πληρωμής. 

4. Όσάκις ή ευθύνη άνεγνωρίσθη, ώς καί εν τή εν άρθρω 44, παράγραφος 
4, προβλεπομένη περιπτώσει, τό ποσόν τής αποζημιώσεως δύναται ωσαύτως 
νά είσπραχθή οίκοθεν παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας μέσω οιουδήποτε έκκα
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θαριστικοϋ λογαριασμού, ε'ίτε απ' ευθείας εϊτε μέσω Υπηρεσίας τινός ήτις 
καταρτίζει κανονικώς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μετά της υπευθύνου 
Υπηρεσίας. 

5. Ή καταβαλοΰσα Υπηρεσία δεν δύναται να ζήτηση την άπόδοσιν της 
αποζημιώσεως παρά της υπευθύνου Υπηρεσίας ειμή εντός προθεσμίας ενός 
έτους άπό της αποστολής της γνωστοποιήσεως περί πληρωμής εις τον δικαιοΰχον. 

6. Ή Υπηρεσία τής οποίας ή ευθύνη αποδεικνύεται δεόντως και ή Ιόποία 
αρχικώς απέκρουσε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως οφείλει νά άναλάβη δλας 
τάς προσθέτους δαπανάς τάς προκύπτουσας εκ τής προκληθείσης αδικαιολο
γήτου βραδύτητος είς τήν πληρωμήν. 

7. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά τήν έκκαθάρισιν περιοδικώς 
τών αποζημιώσεων τάς οποίας έχουν καταβάλει είς τους δικαιούχους και των 
οποίων έχουν αναγνωρίσει τήν βασιμότητα. 

"Αρθρον 46 
Ενδεχομένη ανάληψις τής αποζημιώσεως παρά του άποστολέως 

ή του παραλήπτου 
1. 'Εάν, μετά τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως, συστημένον τ ι άντικεί

μενον ή μέρος τοιούτου αντικειμένου, θεωρουμένου πρότερον ώς απολεσθέντος 
έπανευρεθή, ό παραλήπτης και ό άποστολεύς ειδοποιούνται σχετικώς. Ό τελευ
ταίος ούτος ή κατ' έφαρμογήν του άρθρου 40, παράγραφος 3, !ό παραλήπτης 
ειδοποιείται επιπροσθέτως δτι δύναται νά παραλαβή αυτό επί χρονικόν διά
στημα τριών μηνών, έναντι επιστροφής του ποσού τής ληφθείσης αποζημιώσεως. 
Έάν εντός τής προθεσμίας ταύτης ό άποστολεύς ή, περιπτώσεως τυχούσης, !ό 
παραλήπτης δεν αναζήτηση το άντικείμενον, ενεργείται το αυτό διάβημα είς 
τον παραλήπτην ή εις τον αποστολέα κατά τήν περίπτωσιν. 

2. Έάν ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης παραλαβή το άντικείμενον έναντι 
επιστροφής του ποσού τής αποζημιώσεως, το ποσόν τούτο επιστρέφεται είς τήν 
Υπηρεσίαν ή, άν ή περίπτωσις, εις τάς Υπηρεσίας αΐτινες κατέβαλον τήν άπο
ζημίωσιν. 

3. Έάν ό άποστολεύς και ό παραλήπτης αρνούνται νά παραλάβουν το άντι
κείμενον, τοΰτο περιέρχεται είς τήν κυριότητα της Υπηρεσίας, ή, άν ή περί
πτωσις, τών Υπηρεσιών αϊτινες κατέβαλον τήν άποζημίωσιν. 

4. Όσάκις ή παράδοσις τοΰ αντικειμένου αποδεικνύεται μετά τήν έκπνοήν 
τής εν άρθρω 44, παράγραφος 4, προβλεπομένης πενταμήνου προθεσμίας, ή 
καταβληθείσα όποζημίωσις παραμένει είς βάρος τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας 
προορισμού έάν το πληρωθέν ποσόν δεν δύναται, δι ' οιονδήποτε λόγον νά άνα
ληφθή παρά του άποστολέως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON I V 
Α Π Ο Δ Ο Σ Ι Σ ΤΩΝ ΤΕΛΏΝ. Κ Ο Μ Ι Σ Τ Ρ Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

"Αρθρον 47 
Άπόδοσις τών τελών 

Πλην τών προβλεπομένων ύπό τής Συμβάσεως και τών Συμφωνιών περι
πτώσεο^ν, εκάστη Ταχυδρομική Υπηρεσία κρατεί τά τέλη άτινα έχει εισπράξει. 

"Αρθρον 48 
Κόμιστρα επιφανείας 

1. Υπό τήν έπιφύλαξιν του άρθρου 50, αί. άνταλλασσόμεναι κλεισταί άπο
στολαί μεταξύ δύο Υπηρεσιών ή μεταξύ δύο γραφείων τής αυτής Χώρας μέσω 
τών υπηρεσιών μιας ή πλειόνων άλλων Υπηρεσιών (τρίτων υπηρεσιών), βαρύ
νονται έπ' ωφελεία εκάστης τών διασχιζομένων Χωρών ή τών Χωρών ών αί 
ύπηρεσίαι μετέχουν τής μεταφοράς, μέ τά εν τω κατωτέρω πίνακι έμφαινόμενα 
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κόμιστρα επιφανείας. Τα κόμιστρα ταύτα βαρύνουν την ύπηρεσίαν της Χώρας 
καταγωγής της αποστολής. Έν τούτοις, τα έξοδα μεταφοράς μεταξύ δύο γρα
φείων τής Χώρας προορισμού βαρύνουν την Χώραν ταύτην. 

ΔιαδρομαΙ 

Ι 

Ιον.—ΧΕΡΣΑΙΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
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1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3800 
4600 
5500 
6500 
7500 

μέχρι 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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2000 » 
2500 » 
3000 » 
3800 » 
4600 » 
5500 » 
6500 
7500 » 
1000 » έττΐ πλέον 

2ον.—ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ 

(α) 'Εκφραζόμενοι εις ναυτικά μίλλια 

Μέχρι των 300 ναυτικών μιλλίων 
Πέραν των 300 μέχρι 600 ναυτ. μιλλ. 

(β) 'Εκφραζόμενοι εις χιλιόμ. διά 
μετατροπής έττΐ τη βάσει Ι ναυτικού 

μιλλίου= 1,852 χλμ. 
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μ
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» 
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.. 
ΠΙΙ 
1852 
2778 
3704 
4630 
5556 
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9260 
ΙΙΙΙ2 
12964 
14816 

χλμ. 
» 
» 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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0,21 
0,28 
0,33 
0,37 
0,41 
0,44 
0,47 
0,50 
0,52 
0,55 
0,58 
0,61 
0,64 
0,67 

Κόμιστρα 
άνά μικτόν 
χιλιόγρ. 

2 

0,11 
0,18 
0,26 
0,35 
0,45 
0,55 
0,64 
0,77 
0,91 
1,06 
1,23 
1,40 
0,17 

2. Πλην ειδικής συμφωνίας θεωρούνται ώς τρίται ύπηρεσίαι αί θαλάσσιαι 
μεταφοραί αί διενεργούμενοι απ' ευθείας μεταξύ δύο Χωρών διά πλοίων τής 
μιας εκ τούτων. ,. 

3. Αί αποστάσεις αί χρησιμεύουσαι διά τον καθορισμόν των κομίστρων 
επιφανείας, συμφώνως τω πίλ'ακι τής παραγράφου 1, λαμβάνονται έκ του «Κατα
λόγου των χιλιομετρικών αποστάσεων τών άφορωσών τάς χερσαίας διαδρομάς 
τών διαβατικών αποστολών» του προβλεπομένου έν άρθρω 111, παραγράφω 2, 
στοιχείω (γ) , του Κανονισμού εις δ,τι άφορα τάς χερσαίας μεταφοράς και έκ 
τοϋ «Καταλόγου τών ατμοπλοϊκών γραμμών» του προβλεπομένου έν άρθρω 111, 
παραγράφω 2, στοιχείω (δ), του Κανονισμού, εις δ,τι άφορα τάς θαλάσσιας 
μεταφοράς. 

4. Ή θαλάσσια διαμετακόμισις άρχεται την στιγμήν καθ' ην αί ταχυδρο
μικαί άποστολαι άποτίθενται επί τής θαλάσσιας προκυμαίας τής εξυπηρετούσης 
το πλοΐον εις τον λιμένα αναχωρήσεως και λήγει δταν παραδίδωνται είς τήν 
θαλασσίαν προκυμαίαν του λιμένος προορισμού. 

5. Αί λαβοΰσαι έσφαλμένην κατεύθυνσιν ταχυδρομικοί άποστολαι θεω
ρούνται, καθ' δ,τι άφορα τήν πληρωμήν τών κομίστρων επιφανείας, ώς άκολου
θήσασαι τήν κανονικήν αυτών όδόν. Αί μετέχουσαι τής μεταφοράς τών έν λόγω 



Ν. 64/72 668 
αποστολών Υπηρεσίαι ουδέν έχουν κατά συνέπειαν δικαίωμα εισπράξεως, έκ 
του λόγου τούτου, κομίστρων παρά των Υπηρεσιών αποστολής, αϊ τελευταΐαι 
δμως αδται χρεουνται μέ τά σχετικά κόμιστρα επιφανείας έναντι των Χωρών 
τάς όποιας χρησιμοποιούν κανονικώς ως ενδιαμέσους. 

"Αρθρον 49 
Άποζημίωσις δι' έξοδα διαχειρίσεως τοΟ άψικνουμένου 

διεθνούς ταχυδρομείου 
1. Έκαστη Υπηρεσία ήτις λαμβάνει εις τάς άνταλλαγάς της μεθ' ετέρας 

Υπηρεσίας, ποσότητα αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου μεγαλυτέραν 
εκείνης ην αποστέλλει, δικαιούται νά εισπράττη παρά της Υπηρεσίας αποστο
λής, ύπό τύπον συμψηφισμού, άποζημίωσιν διά τά έξοδα της μεταφοράς, της 
διαλογής και της διανομής του επί πλέον ληφθέντος διεθνούς ταχυδρομείου. 

2. Ή εν παραγράφω 1 προβλεπομένη άποζημίωσις εΐναι 50 εκ. κατά χιλιό
γραμμον έπι πλέον ληφθέντος ταχυδρομείου. 

3. Ή Υπηρεσία αποστολής απαλλάσσεται πάσης πληρωμής εάν ό σχετικός 
ετήσιος λογαριασμός δεν όπερβαίνη τά 2,000 φράγκα. 

4. Πάσα Υπηρεσία δύναται νά άποποιηθή, εν δλω ή εν μέρει, της έν παρα
γράφω 1 προβλεπομένης αποζημιώσεως. 

"Αρθρον 50 
'Απαλλαγή εκ τών κομίστρων έπιφοτνείας 

'Απαλλάσσονται οιωνδήποτε κομίστρων, χερσαίων ή θαλασσίων, τά έν 
άρθροις 13 εως 15 μνημονευόμενα έπί ταχυδρομική άτελεία αντικείμενα, ώς 
και αϊ άποστολαί τών κενών ταχυδρομικών σάκκων. 

"Αρθρον 51 
"Εκτακτοι Υπηρεσίαι 

Τά έν άρθρω 48 οριζόμενα κόμιστρα επιφανείας δεν εφαρμόζονται έν τή 
μεταφορά δι' εκτάκτων υπηρεσιών, ειδικώς δημιουργούμενων ή συντηρουμένων 
ύπό Ταχυδρομικής τίνος Υπηρεσίας τή αιτήσει μιας ή πλειόνων άλλων Υπη
ρεσιών. Οι δροι τής τοιαύτης κατηγορίας μεταφορών ρυθμίζονται άπό συμφώ
νου μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 52 
Έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας 

1. Ή γενική έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας ενεργείται ετησίως 
κατά τά δεδομένα στατιστικών καταστάσεων συντασσομένων άπαξ ανά τριετίαν, 
έπί περίοδον δέκα τεσσάρων ήμερων. Ή περίοδος αυτή αυξάνεται είς είκοσι 
οκτώ ημέρας διά τάς ταχυδρομικός άποστολάς διά τάς οποίας χρησιμοποιούνται 
όλιγώτερον άπό πέντε φοράς καθ' εβδομάδα αί υπηρεσίαι μιας και τής αυτής 
ενδιαμέσου Χώρας. Ό Κανονισμός καθορίζει τήν περίοδον και τήν διάρκειαν 
εφαρμογής τών στατιστικών. 

2. Όσάκις το μεταξύ δύο Υπηρεσιών έτήσιον ύπόλοιπον δέν υπερβαίνει τά 
25 φράγκα, ή όφειλέτις Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής. 

3. 'Επιτρέπεται ε'ις πασαν Ύπηρεσίαν δπως ύποβάλλη είς τήν έκτίμησιν 
διαιτητικής επιτροπής τά αποτελέσματα στατιστικής τίνος άτινα, κατ' αυτήν, 
ήθελον διαφέρει όπερβαλλόντως τής πραγματικότητος. Ή διαιτησία αϋτη 
καταρτίζεται ώς προβλέπεται έν τω άρθρω 125 του Γενικού Κανονισμού. 

4. ΟΙ διαιτηταί δικαιούνται νά ορίσουν κατά δικαίαν κρίσιν το ποσόν τών 
πληρωτέων κομίστρων επιφανείας. 

"Αρθρον 53 
'Ανταλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μετά στρατιωτικών μονάδων 

τεθεισών εις τήν διάθεσιν του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών 
και μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων 

1. Κλεισταί ταχυδρομικαί άποστολαί δύνανται νά άνταλλάσσωνται μεταξύ 
τών ταχυδρομικών γραφείων μιας τών Χωρών—μελών και τών διοικητών τών 
στρατιωτικών μονάδων τών τεθεισών είς τήν διάθεσιν του 'Οργανισμού 'Ηνω
μένων Εθνών καΐ μεταξύ του διοικητού μιας τών στρατιωτικών τούτων μονάδων 
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και του διοικητοΰ ετέρας στρατιωτικής μονάδος τεθείσης εις την διάθεσιν του 
ΌργανισμοΟ Ηνωμένων Εθνών μέσω των χερσαίων, θαλασσίων ή αεροπορικών 
υπηρεσιών άλλων Χωρών. 

2. 'Ανταλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών δύναται, ωσαύτως νά 
πραγματοποιήται μεταξύ τών ταχυδρομικών γραφείων μιας τών Χωρών—μελών 
και τών διοικητών ναυτικών ή αεροπορικών μοιρών ή πολεμικών πλοίων ή αερο
πλάνων της ιδίας ταύτης Χώρας, σταθμευόντων εις το έξωτερικόν, ή μεταξύ 
του διοικητού μιας τών ναυτικών ή αεροπορικών τούτων μοιρών ή ενός τών 
πολεμικών τούτων πλοίων ή αεροπλάνων και του διοικητού ετέρας μοίρας ή 
έτερου πολεμικού πλοίου ή αεροπλάνου της αυτής Χώρας, μέσω τών χερσαίων, 
θαλασσίων ή αεροπορικών υπηρεσιών άλλων Χωρών. 

3. Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου τά περιλαμβανόμενα εντός 
τών εν παραγράφοις 1 και 2 αναφερομένων αποστολών, δέον νά άπευθύνωνται 
αποκλειστικώς προς τά μέλη τών στρατιωτικών μονάδων, τά επιτελεία και 
πληρώματα τών πλοίων ή αεροπλάνων προορισμού τών ταχυδρομικών αποστο
λών ή νά προέρχωνται αποκλειστικώς εκ τών μελών τών στρατιωτικών μονάδων 
ή τών επιτελείων καΐ τών πληρωμάτων τών πλοίων ή αεροπλάνων καταγωγής 
τών ταχυδρομικών αποστολών. Τά έπ' αυτών εφαρμοστέα τιμολόγια καΐ ol 
δροι αποστολής καθορίζονται ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χώρας, 
ήτις διέθεσε τήν στρατιωτικήν μονάδα ή είς ην ανήκουν τά πλοΐα ή τά αερο
πλάνα, συμφώνως προς τους Κανονισμούς αυτής. 

4. Πλην ειδικής συμφωνίας, ή Υπηρεσία τής Χώρας, ήτις διέθεσε τήν στρα
τιωτικήν μονάδα ή εκ τής όποιας εξαρτώνται τά πολεμικά πλοΐα ή αεροπλάνα, 

■χρεοΰται, έναντι τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών, με τά κόμιστρα επιφανείας τών 
αποστολών, υπολογιζόμενα συμφώνως προς τό άρθρον 48 και μέ τά αεροπορικά 
κόμιστρα τά υπολογιζόμενα συμφώνως προς τό άρθρον 65. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
'Αεροπορική μεταφορά τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 54 
ΆεροπορικαΙ ανταποκρίσεις 

Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου τά μεταφερόμενα διά τής 
αεροπορικής όδοΰ ονομάζονται «άεροπορικαί ανταποκρίσεις». 

"Αρθρον 55 
Άερογράμματα 

1. Έκαστη Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά αποδέχεται τά άερογράμματα 
άτινα είναι άεροπορικαί ανταποκρίσεις. 

2. Τό άερόγραμμα αποτελείται έκ φύλλου χάρτου καταλλήλως πτυσσόμενου 
και κλεισμένου διά κομμιώσεως κατά προτίμησιν εφ' δλων τών πλευρών αύτου, 
τοΰ όποιου αί διαστάσεις, ύπό τό σχήμα τούτο, δέον νά είναι αϊ ακόλουθοι : 

(α) Έλάχισται διαστάσεις : "Ομοιαι προς τάς τοιαύτας τών επιστολών. 
(β) Άνώταται διαστάσεις : 110X220 χιλιοστά, 

και τοιαΰται ώστε τό μήκος νά είναι ίσον ή άνώτερον τοΰ πλάτους πολλα
πλασιαζόμενου επί V 2 (αξία κατά προσέγγισιν : 1,4). Ή πρόσθια δψις του 
ούτω πτυσσόμενου φύλλου διατίθεται διά τήν έπιγραφήν και φέρει υποχρεω
τικώς τήν εντυπον ένδειξιν " AEROGRAMME " και προαιρετικώς ίσοδύναμον 
Μνδειξιν είς τήν γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής. Τό άερόγραμμα ουδέν άντι
κείμενον δέον νά περιέχη. Δύναται νά άποστέλληται έπί συστάσει έάν οί 
κανονισμοί τής Χώρας καταγωγής επιτρέπουν τούτο. 
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3. Έκαστη Υπηρεσία καθορίζει, εντός των εν παραγράφω 2 οριζομένων 
ορίων τους δρους εκδόσεως, κατασκευής καΐ πωλήσεως των άερογραμμάτων. 

4. Ή διαχείρισις των αεροπορικών ανταποκρίσεων των κατατιθεμένων ως 
άερογραμμάτων άλλα μη πληρουσών τους ανωτέρω καθοριζόμενους δρους, 
ενεργείται συμφώνως τω άρθρω 59. Έ ν τούτοις, αϊ Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέ
ρειαν να διαβιβάζουν αύτάς ε'ις πάσας τάς περιπτώσεις δια της όδου επιφα
νείας. 

"Αρθρον 56. 
Άεροπορικαί ανταποκρίσεις μετά η άνευ προσθέτου τέλους. 

1. Αϊ άεροπορικαί ανταποκρίσεις υποδιαιρούνται, άπό της απόψεως των 
τελών, έίς άεροπορικάς ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους και εις άερο
πορικάς ανταποκρίσεις άνευ προσθέτου τέλους. 

2. Κατ' αρχήν, διά τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις καταβάλλονται έπι 
πλέον τών ύπό της Συμβάσεως και των διαφόρων Συμφωνιών επιτρεπομένων 
τελών, πρόσθετα τέλη αεροπορικής μεταφοράς. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα 
τά προβλεπόμενα έν άρθροις 14 και 15 υπόκεινται εις τά αυτά πρόσθετα τέλη. 
"Απασαι αί ανταποκρίσεις αδται χαρακτηρίζονται ώς άεροπορικαί ανταπο
κρίσεις μετά προσθέτου τέλους. 

3. Αί Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέρειαν δπως ουδέν εισπράττουν πρόσθετον 
τέλος αεροπορικής μεταφοράς ύπό την έπιφυλαξιν νά πληροφορούν σχετικώς 
τάς 'Υπηρεσίας τών Χωρών προορισμού. Αί υπό τους δρους τούτους γινό
μενοι δεκται ανταποκρίσεις χαρακτηρίζονται ώς άεροπορικαί ανταποκρίσεις 
άνευ προσθέτου τέλους. 

4. Τά σχετικά προς την ταχυδρομική ν ύπηρεσίαν αντικείμενα τά προβλε
πόμενα έν άρθρω 13, εξαιρέσει τών προερχομένων εκ τών οργάνων τής Παγ
κοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως και τών Περιωρισμένων Ενώσεων τοιούτων, 
δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα αεροπορικά τέλη. 

5. Διά τά άερογράμματα, ώς ταΰτα περιγράφονται έν άρθρω 55, καταβάλ
λεται τέλος τουλάχιστον ίσον προς τό έφαρμοζόμενον εις την Χώραν κατα
γωγής, επί επιστολής άνευ προσθέτου τέλους τής πρώτης μονάδος βάρους. . 

"Αρθρον 57. 
Πρόσθετα τέλη ή συνδεδυασμένα τέλη. 

1. Αί Ύπηρεσίαι καθορίζουν τά προς εϊσπραξιν διά την διαβίβαση; πρόσ
θετα αεροπορικά τέλη. Α5ται έχουν την εύχέρειαν νά υιοθετούν διά τόν καθο
ρισμόν τών προσθέτων τελών, μονάδες βάρους κατωτέρας εκείνων αΐτινες προ
βλέπονται έν άρθρω 17. 

2. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά καθορίζουν συνδεδυασμένα τέλη διά την 
προπληρωμήν τών αεροπορικών ανταποκρίσεων μετά προσθέτου τέλους. 

3. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά είναι έν στενή αναλογία προς τά έξοδα μετα
φοράς και κατά γενικόν κανόνα, τό προϊόν αυτών δέον νά μη ύπερβαίνη, έν 
τω συνόλω τάς πληρωτέας διά την μεταφοράν ταύτην δαπανάς. 

4. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά είναι ομοιόμορφα δι' όλόκληρον τό έδαφος 
μιας και τής αυτής Χώρας προορισμού, οιαδήποτε και άν είναι ή χρησιμοποι
ούμενη διαδρομή. 

5. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά προκαταβάλλωνται. 
6. 'Επιτρέπεται ε'ις έκάστην Ύπηρεσίαν δπως διά τόν ύπολογισμόν τού 

εφαρμοστέου εις άεροπορικήν τίνα άνταπόκρισιν προσθέτου τέλους, λαμβάνη 
υπ' δψιν τό βάρος τών ενδεχομένως συνημμένων εντύπων προς χρήσιν του 
κοινού. 
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"Αρθρον 58. 
Τρόποι προπληρωμής. 

Πέραν των έν άρθρω 22 προβλεπομένων τρόπων, ή προπληρωμή τών μετά 
προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταποκρίσεων δύναται να παρίσταται δια χει
ρογράφων ενδείξεων, αριθμητικώς του εισπραχθέντος ποσού, εκφραζόμενου ε'ις 
το νόμισμα της Χώρας καταγωγής ύπό τον εξής τύπον, επί παραδείγματι : 

"ΤΑΧΕ PERCUE DOLLARS CENTS 
(Τέλος είσεπράχθη δολλάρια  σέντς). 

Ή ενδειξις αυτή δύναται να εμφαίνεται εϊτε εις ε'ιδικόν μονόγραμμα, εϊτε 
επί ειδικού ενσήμου ή έτικέττας, εϊτε ακόμη απλώς ν' αναγράφεται, καθ' οιον
δήποτε τρόπον, προς τήν πλευράν τής επιγραφής του αντικειμένου. Εις πάσας 
τάς περιπτώσεις, ή ενδειξις δέον να έπικυροΰται δια του χρονολογικού σή
μαντρου του γραφείου καταγωγής. 

"Αρθρον 59. 
Άεροπορικαί ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους, 

ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμέναι. 
1. Αϊ ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένοι άεροπορικαί ανταποκρίσεις 

μετά προσθέτου τέλους, τών οποίων δεν καθίσταται δυνατή ή τακτοποίησις ύπό 
τών αποστολέων, υπόκεινται εις τήν εξής διαχείριση/ : 

(α) Έν περιπτώσει ολικής ελλείψεως προπληρωμής ή διαχείρισις τών 
αεροπορικών ανταποκρίσεων μετά προσθέτου τέλους ενεργείται συμ
φώνως προς τά άρθρα 21 και 24. Τά αντικείμενα τών οποίων ή 
προπληρωμή δεν εΐναι υποχρεωτική κατά τήν ταχυδρόμησιν, διαβι
βάζονται διά τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων. 

(β) Έν περιπτώσει ανεπαρκείας τής προπληρωμής, αϊ μετά προσθέτου 
τέλους άεροπορικαί ανταποκρίσεις διαβιβάζονται διά τής αεροπο
ρικής όδου, εάν τά καταβληθέντα τέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχι
στον το ποσόν του προσθέτου αεροπορικού τέλους. Έ ν τούτοις, ή 
Υπηρεσία καταγωγής έχει τήν εύχέρειαν νά διαβιβάζη τά αντικεί
μενα ταύτα διά τής αεροπορικής όδου, οσάκις τά καταβληθέντα 
τέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τά 75% του προσθέτου τέλους. 
Κάτω του ορίου τούτου τά αντικείμενα διαχειρίζονται συμφώνως 
προς το άρθρον 21. Εις τάς προηγουμένας περιπτώσεις, εφαρμό
ζεται το άρθρον 24. 

2. Έάν το προς εϊσπραξιν τέλος δέν άνεγράφη ύπό τής 'Υπηρεσίας κατα
γωγής, ή Υπηρεσία προορισμού έχει τήν εύχέρειαν νά διανέμη άνευ εισπρά
ξεως τέλους, τάς ανεπαρκώς προπληρωμένας άεροπορικάς ανταποκρίσεις, 
μετά προσθέτου τέλους, τών οποίων όμως τά καταβληθέντα ύπό του άποστο
λέως τέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τήν προπληρωμήν αντικειμένου άνευ 
προσθέτου τέλους του αύτου· βάρους και τής αυτής κατηγορίας. 

"Αρθρον 60. 
Διαβίβασις. 

1. Αϊ Ύπηρεσίαι υποχρεούνται δπως διαβιβάζουν, διά τών εναέριων συγ
κοινωνιών τάς οποίας χρησιμοποιούν διά τήν μεταφοράν τών ιδίων αυτών αερο
πορικών ανταποκρίσεων τά αντικείμενα του είδους αύτου, άτινα περιέρχονται 
εις αύτάς εκ τών λοιπών Υπηρεσιών. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι τών Χωρών αΐτινες δέν διαθέτουν άεροπορικήν ύπηρεσίαν 
διαβιβάζουν τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις διά τών ταχύτερων οδών τών 
χρησιμοποιουμένων ύπό του ταχυδρομείου. Το αυτό Ισχύει έάν, δι ' οιονδήποτε 
λόγον, ή διά τής όδου επιφανείας διαβίβασις προσφέρη πλεονεκτήματα έναντι 
τής χρησιμοποιήσεως τών αεροπορικών γραμμών. 
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3. Αϊ κλεισταί άεραποστολαϊ δέον νά διαβιβάζονται δια. της ύπό της Υπη
ρεσίας της Χώρας καταγωγής ζητηθείσης όδου, ύπό την έπιφύλαξιν δτι ή οδός 
αυτή χρησιμοποιείται ύπό της Υπηρεσίας της διαβατικής Χώρας δια την δια
βίβασιν των ιδίων άύτής αποστολών. Έάν τούτο δεν είναι δυνατόν ή έάν δ 
δια τήν μεταφόρτωσιν χρόνος δεν είναι επαρκής, ή Υπηρεσία τής Χώρας κατα
γωγής δέον νά είδοποιήται σχετικώς. 

"Αρθρον 61. 
Έκτέλεσις τών εργασιών ε'ις.τούς αερολιμένας. 

Αϊ Ύπηρεσίαι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ίνα διασφαλίζεται ύπό τους 
καλλίτερους δρους ή παραλαβή και ή περαιτέρω διαβίβασις τών είς τους αερο
λιμένας τής Χώρας αυτών άφικνουμένων άεραποστολών. 

"Αρθρον 62. 
Τελωνειακός έλεγχος τών αεροπορικών άνταποκρίσεων. 

Αϊ Ύπηρεσίαι λαμβάνουν πάντα τα χρήσιμα μέτρα ίνα επιταχύνονται αϊ 
έργασίαι αϊ σχετικά! προς τόν τελωνειακόν έλεγχον τών δια τήν Χώραν προ
οριζομένων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 

"Αρθρον 63. 
Περαιτέρω αποστολή ή επιστροφή εις τήν καταγωγήν 

τών αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
1. Κατ' αρχήν, πάσα αεροπορική άνταπόκρισις απευθυνόμενη προς παρα

λήπτην μεταδαλόντα διαμονή ν αποστέλλεται περαιτέρω ε'ις τόν νέον προορι
σμόν της δια τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων δια τήν 
άνευ, προσθέτου τέλους αλληλογραφία ν. Προς τόν σκοπόν αυτόν εφαρμόζεται 
κατ ' άναλογίαν τό άρθρον 28, παράγραφος 1 εως 3. Τά ίδ ια ταύτα μεταφο
ρικά μέσα χρησιμοποιούνται διά τήν έπιστροφήν εις τήν καταγωγήν τών αερο
πορικών ανταποκρίσεων αΐτινες δεν κατέστη δυνατόν δπως διανεμηθούν. 

2. ΈπΙ τη ρητή αιτήσει του παραλήπτου (έν περιπτώσει περαιτέρω απο
στολής) ή του άποστολέως (έν περιπτώσει επιστροφής είς τήν καταγωγήν) 
κα ι έάν δ ενδιαφερόμενος άναλαμβάνη νά πλήρωση τά πρόσθετα τέλη τά αν
τιστοιχούντα εις τήν νέαν έναέριον διαδρομήν, ή ακόμη έάν τά πρόσθετα ταύτα 
τέλη πληρώνονται εϊς τό άποστέλλον περαιτέρω γραφεΐον ύπό τρίτου προσώ
που, αϊ έν λόγω ανταποκρίσεις δύνανται νά διαβιβάζωνται διά τής αεροπο
ρικής όδου. Εις τάς δύο πρώτας περιπτώσεις, τό πρόσθετον τέλος εισπράτ
τεται , κατ' αρχήν, κατά τήν στιγμήν τής επιδόσεως και ανήκει είς τήν ύπηρε
σίαν διανομής. 

3. Αϊ ανταποκρίσεις αϊ διαβιβαζόμεναι κατά τήν πρώτην αυτών διαδρο
μήν διά τής όδοΟ επιφανείας δύνανται, ύπό τους έν παραγράφοις 2 προβλεπό
μενους δρους, νά άποστέλλωνται περαιτέρω εϊς τό έξωτερικόν ή νά έπιστρέ
φωνται εϊς τήν καταγωγήν διά τής αεροπορικής όδου. Ή περαιτέρω απο
στολή τοιούτων αντικειμένων διά τής αεροπορικής όδου εις τό έσωτερικόν τής 
Χώρας προορισμού υπόκειται είς τους εσωτερικούς κανονισμούς τής Χώρας 
ταύτης. 

4. Οί είδικοί φάκελλοι C6 και οί σάκκοι οί χρησιμοποιούμενοι διά τήν 
συλλεκτικήν περαιτέρω άποστολήν τών αντικειμένων, συσκευαζόμενοι συμφώ
νως προς τό άρθρον 139 του Κανονισμού, διαβιβάζονται προς τόν νέον προ
ορισμόν διά τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων διά τάς 
άνευ προσθέτου τέλους ανταποκρίσεις, έκτος έάν τά πρόσθετα τέλη καταβλη
θούν έκ τών,προτέρων εις τό άποστέλλον περαιτέρω γραφεΐον ή έάν ή παρα
λήπτης καί, περιπτώσεως τυχούσης ό άποστολεύς, άναλάβη τά πρόσθετα τέλη 
τά αντιστοιχούντα εϊς τήν νέαν έναέριον διαδρομήν κατά τήν παράγραφον 2. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON II 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ 

"Αρθρον 64. 
Γενίκαί άρχαί. 

1. Τα αεροπορικά κόμιστρα δια πδσαν έναέριον διαδρομήν βαρύνουν : 
(α) Όσάκις πρόκειται περί κλειστών αποστολών την Ύπηρεσίαν της 

Χώρας καταγωγής, 
(β) Όσάκις πρόκειται περί άπερικαλύπτων διαβατικών αεροπορικών 

ανταποκρίσεων, περιλαμβανομένων και τών αντικανονικούς διαβι
βασθεισών τοιούτων την Ύπηρεσίαν ήτις παραδίδει τάς ανταποκρί
σεις ταύτας είς έτέραν Ύπηρεσίαν. 

2. Οι αυτοί κανόνες εφαρμόζονται και επί τών διαβατικών άπερικαλύπτων 
άεραποστολών τών άπηλλαγμένων κομίστρων επιφανείας. 

3. Τά κόμιστρα δέον, δια μίαν και τήν αυτήν διαδρομήν, νά εΐναι ομοιό
μορφα δι' άπάσας τάς Υπηρεσίας, αϊτινες χρησιμοποιούν την διαδρομήν ταύ
τη ν, χωρίς νά μετέχουν εις τάς δαπανάς εκμεταλλεύσεως της ή* τών αεροπο
ρικών υπηρεσιών αΐτινες τήν εξυπηρετούν. 

4. Πλην συμφωνίας προβλεπούσης τήν δωρεάν μεταφοράν, τά αεροπορικά 
κόμιστρα είς τό έσωτερικόν της χώρας προορισμού δέον νά είναι ομοιόμορφα 
δι' άπάσας τάς άεραποστολάς τάς προερχομένας εκ του εξωτερικού, ανεξαρ
τήτως αν τό ταχυδρομεΐον τούτο διαβιβάζεται περαιτέρω διά της αεροπορικής 
f\ μή δδοΟ. 

5. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, τό 
άρθρον 48 εφαρμόζεται είς τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις διά τάς ένδεχο
μένας χερσαίας ή θαλάσσιας διαδρομάς αυτών. Έ ν τούτοις, ούδεμίαν πλη
ρωμήν κομίστρων επιφανείας συνεπάγονται : 

(α) Ή μεταφόρτωσις τών άεραποστολών μεταξύ δύο αερολιμένων εξυ
πηρετούντων μίαν και τήν αυτήν πόλιν. 

(β) Ή μεταφορά τών αποστολών τούτων μεταξύ αερολιμένος εξυπη
ρετούντος πόλιν και αποθήκη ν τινά κειμένη ν εντός της ιδίας ταύτης 
πόλεως και ή επαναφορά τών ιδίων τούτων αποστολών επί σκοπώ 
περαιτέρω διαβιβάσεως των. 

"Αρθρον 65. 
Βασικά κόμιστρα και υπολογισμός τών αεροπορικών κομίστρων 

τών σχετικών προς τάς κλειστάς άποστολάς. 
1. Τά βασικά κόμιστρα τά εφαρμοστέα κατά τόν διακανονισμόν τών λογα

ριασμών μεταξύ 'Υπηρεσιών διά τάς εναέριους μεταφοράς ορίζονται κατά χι
λιόγραμμον μικτού βάρους και κατά χιλιόμετρον. Τά κοπωτέρω οριζόμενα 
βασικά κόμιστρα εφαρμόζονται αναλογικώς και επί τών κλασμάτων χιλιό
γραμμου : 

(α) Διά τά LC (έπιστολάς, άερογράμματα, ταχυδρομικά δελτάρια, 
ταχυδρομικάς έπιταγάς, έπιταγάς αντικαταβολής, έπιταγάς κατα
βολής, αξίας προς εΐσπραξιν, έπιστολάς και κυτία μετά δεδηλωμένης 
άξιας, ειδοποιήσεις πληρωμής, ειδοποιήσεις εγγραφής και αποδεί
ξεις παραλαβής) : 3 χιλιοστά του φράγκου κατ' άνώτατον δριον. 

(β) Διά τά Α.Ο. (λοιπά πλην τών L.C. αντικείμενα) : 1 χιλιοστόν του 
φράγκου κατ' άνώτατον δριον. 

2. Τά αεροπορικά κόμιστρα τά άφορώντα τάς άεραποστολάς υπολογίζον
ται συμφώνως προς τά πραγματικά βασικά κόμιστρα (τά περιλαμβανόμενα 
εντός τών δρίων τών έν τη παραγράφω 1 οριζομένων βασικών κομίστρων) και 
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προς τάς χιλιομετρικάς αποστάσεις τάς άναφερομένας εις τον «Κατάλογον των 
αεροπορικών ταχυδρομικών αποστάσεων», "LISTE DES DISTANCES AERO
POSTALES", τον προβλεπόμενον εν άρθρω 201, παραγράφω 1, στοιχείω (β), του 
Κανονισμού, άφ' ενός και άφ' έτερου αναλόγως τόΰ μικτού βάρους τών απο
στολών τούτων. Δεν λαμβάνεται ύπ' δψιν, περιπτώσεως τυχούσης, το βάρος 
τών συλλεκτικών σάκκων. 

3. Τα δια την εις το έσωτερικόν της Χώρας προορισμού έναέριον μεταφο
ράν οφειλόμενα κόμιστρα καθορίζονται, αν ή περίπτωσις, ύπό τύπον ενιαίων 
τιμών δι' έκάστην τών δύο κατηγοριών LC και ΑΟ. ΑΙ τιμαί αδται υπολογί
ζονται βάσει τών έν τη παραγράφω 1 προβλεπομένων βασικών κομίστρων καΐ 
αναλόγως του μέσου ορού αποστάσεως τών ύπό του διεθνοΟς ταχυδρομείου 
πραγματοποιούμενων διαδρομών, επί του εσωτερικού δικτύου. Ό μέσος δρος 
αποστάσεως καθορίζεται συναρτήσει του μικτού βάρους πασών τών άεραπο
στολών τών άφικνουμένων εις την Χώραν προορισμουι περιλαμβανομένου καΐ 
του ταχυδρομείου δπερ δεν διαβιβάζεται περαιτέρω δια της αεροπορικής όδου 
ε'ις το έσωτερικόν της Χώρας ταύτης. 

4. Το ποσόν τών έν παραγράφω 3 προβλεπομένων κομίστρων δεν δύναται 
να ύπερβαίνη έν τω συνόλω του εκείνα, ατινα δέον πραγματικώς νά πληρω
θούν δια την μεταφοράν. 

5. Τα βασικά κόμιστρα εσωτερικής καΐ διεθνοΟς αεροπορικής μεταφοράς 
toe προκύπτοντα διά πολλαπλασιασμού του πραγματικού βασικού κομίστρου 
επί την άπόστασιν και χρησιμεύοντα εις τον ύπολογισμόν τών έν παραγράφοις 
2 και 3 προβλεπομένων κομίστρων, στρογγυλοποιούνται είς το άνώτερον ή 
κατώτερον δέκατον έφ' δσον ό σχηματιζόμενος αριθμός έκ τών ψηφίων τών 
εκατοστών και εκείνου τών χιλιοστών, υπερβαίνει ή δχι το 50. 

"Αρθρον 66. 
Υπολογισμός και έκκαθάρισις τών αεροπορικών κομίστρων τών διαβα

τικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
Ί . Τα αεροπορικά κόμιστρα τά σχετικά προς τάς διαβατικάς άπερικαλύ

πτους άεροπορικάς ανταποκρίσεις υπολογίζονται, κατ' αρχήν, ώς αναφέρεται 
έν άρθρω 65, παράγραφος 2, αναλόγως δμως του καθαρού βάρους τών αντα
ποκρίσεων αυτών. 

Έ ν τούτοις, οσάκις το έδαφος της Χώρας προορισμού εξυπηρετείται όπό 
μιας ή πλειόνων γραμμών περιλαμβανουσών πλείονας προσεγγίσεις έπι του 
εδάφους τούτου, τά κόμιστρα υπολογίζονται έπί τη βάσει ενός μέσου βασικού 
κομίστρου, καθοριζομένου συναρτήσει του βάρους τοΟ είς έκάστην προσέγγισιν 
έκφορτουμένου ταχυδρομείου. Το συνολικόν ποσόν τών κομίστρων αυτών προ
σαυξάνεται κατά 5%. 

2. Ή ενδιάμεσος 'Υπηρεσία έχει, έν τούτοις, το δικαίωμα νά δπολογίζη τά 
κόμιστρα διά τάς άπερικαλύπτους ανταποκρίσεις βάσει αριθμού τίνος μέσων 
τιμολογίων μή δυναμένων νά υπερβαίνουν τά 20 και εκαστον τών όποιων, άφο
ρων μίαν ομάδα Χωρών προορισμού, ήθελε καθορισθή συναρτήσει του βάρους 
του είς τους διαφόρους προορισμούς της ομάδος ταύτης έκφορτουμένου ταχυ
δρομείου. Το ποσόν τών κομίστρων τούτων δεν δύναται νά ύπερβαίνη έν τω 
συνόλω του έκεΐνα, ατινα δέον νά πληρωθούν διά την μεταφοράν. 

3. Ή έκκαθάρισις τών κομίστρων διά την άεροπορικήν μεταφοράν τών άπε
ρικαλύπτων διαβατικών αεροπορικών ανταποκρίσεων ενεργείται, κατ' αρχήν, 
συμφώνως προς τά στοιχεία τών στατιστικών καταστάσεων τών συντασσομένων 
άπαξ κατ' έτος, έπί περίοδον δέκα τεσσάρων ήμερων. 

4. Ή έκκαθάρισις πραγματοποιείται έπί τη βάσει του πραγματικού1 βά
ρους, οσάκις πρόκειται περί ανταποκρίσεων εσφαλμένως διαβιβασθεισών, κατα
τεθεισών έπί τών πλοίων ή διαβιβασθεισών κατ' ακανόνιστους συχνότητας ή είς 
ποσότητας ύπερμέτρως μεταβλητάς. Έ ν τούτοις, ή έκκαθάρισις αυτή δέν 
πραγματοποιείται ειμή μόνον έάν ή ενδιάμεσος Υπηρεσία ζητήση νά άποζη
μιωθή διά τήν μεταφοράν τών ανταποκρίσεων τούτων. 
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"Αρθρον 67. 
Πληρωμή των αεροπορικών κομίστρων. 

1. Τά σχετικά προς τάς άεραποστολάς αεροπορικά κόμιστρα πληρώνονται, 
πλην τών εν παραγράφω 2 προβλεπομένων εξαιρέσεων, εις την Ύπηρεσίαν της 
Χώρας εκ της οποίας εξαρτάται ή χρησιμοποιηθείσα αεροπορική υπηρεσία. 

2. Κατά παρέκκλιση/ της παραγράφου 1 : 
(α) Τά κόμιστρα δύνανται νά πληρώνωνται εις τήν Ύπηρεσίαν της Χώ

ρας ένθα ευρίσκεται ό άερολιμήν εκ τοΟ οποίου παρελήφθησαν ύπό 
της αεροπορικής επιχειρήσεως ύπό τήν έπίφύλαξιν σχετικής συμ
φωνίας μεταξύ τής Υπηρεσίας ταύτης και εκείνης της Χώρας εκ της 
οποίας εξαρτάται ή ενδιαφερόμενη αεροπορική υπηρεσία. 

(β) Ή Υπηρεσία, ήτις παραδίδει άεραποστολάς εις τίνα άεροπορικήν 
έπιχείρησιν δύναται νά διακανονίζη άπ' ευθείας με τήν έπιχείρησιν 
ταύτην τά κόμιστρα διά μέρος τι ή διά το σύνολον της διαδρομής 
τη συγκαταθέσει τής Υπηρεσίας τών Χωρών εκ τών οποίων εξαρ
τώνται αϊ χρησιμοποιε ίσαι αεροπορικά! ύπηρεσίαι. 

3. Τά σχετικά προς τήν άεροπορικήν μεταφοράν τών διαβατικών άπερικα
λύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων κόμιστρα πληρώνονται ε'ις τήν Ύπηρε
σίαν ήτις διασφαλίζει τήν περαιτέρω διαβίβασιν τών ανταποκρίσεων αυτών. 

"Αρθρον 68 
Αεροπορικά κόμιστρα παρεκκλινουσών αποστολών 

1. Ή Υπηρεσία καταγωγής αποστολής τίνος παρεκκλινάσης καθ' Ιόδόν, 
δέον νά πλήρωση τά κόμιστρα μεταφοράς τής αποστολής ταύτης μέχρι του αερο
λιμένος εκφορτώσεως του* αρχικώς προβ?νεφθέντος επί του καταλόγου παρα
δόσεως AV 7. 

2. Αϋτη διακανονίζει ωσαύτως τάς δαπανάς περαιτέρω διαβιβάσεως τάς 
σχετικός προς τάς μεταγενεστέρας διαδρομάς τάς πράγματι διανυθείσας ύπό 
τής αποστολής ϊνα περιέλθη μέχρι του τόπου προορισμού αυτής. 

3. ΑΙ συμπληρωματικά! δαπάναι αί προκύπτουσαι εκ μεταγενεστέρων δια
δρομών τάς οποίας ήκολούθησεν ή παρεκκλίνασα αποστολή καταβάλλονται 
ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) Ύπό τής Υπηρεσίας τής οποίας τά όργανα διέπραξαν το σφάλμα 
διαβιβάσεως, 

(β) Ύπό τής Υπηρεσίας, ήτις εισέπραξε τά κόμιστρα τά καταβληθέντα 
εις τήν άεροπορικήν έταιρείαν τήν διενεργήσασαν τήν έκφόρτωσιν 
είς τόπον διάφορον εκείνου δστις αναγράφεται επί τοΰ καταλόγου 
παραδόσεως AV 7. 

"Αρθρον 69 
'Αεροπορικά κόμιστρα απολεσθέντος ή καταστραφέντος ταχυδρομείου 
Έν περιπτώσει απώλειας ή καταστροφής του ταχυδρομείου, λόγω ατυχή

ματος έπισυμβάντος είς το αεροσκάφος ή εκ πάσης άλλης αιτίας συνεπαγόμενης 
εύθύνην τής αεροπορικής επιχειρήσεως, ή Υπηρεσία καταγωγής απαλλάσσεται 
πάσης πληρωμής, δι' οιονδήποτε μέρος τής διαδρομής τής χρησιμοποιηθείσης 
γραμμής, διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν του απολεσθέντος ή καταστραφέντος 
ταχυδρομείου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΤΕΛΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 70 
"Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων τών άφορωσών τήν Σύμβασιν 

και τον Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής 
1. Αί προτάσεις αί ύποβαλλόμεναι είς τά Συνέδρια και σχετικαί προς 

τήν παρουσαν Σύμβασιν και τον Κανονισμόν αυτής, διά νά καταστούν έκτε
λεσταί δέον δπως έγκρίνωνται ύπό τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και 
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ψηφιζουσών Χωρών—μελών. Το ήμισυ τών άντιπροσωπεύομένων εις το Συ
νέδριον Χωρών—μελών δέον να παρίσταται κατά την στιγμήν της ψηφοφορίας. 

2. Δια να καταστούν έκτελεσταί αί προτάσεις αϊ είσαγόμεναι μεταξύ δύο 
Συνεδρίων καΐ σχετικαί προς την παροΰσαν Σύμβασιν και προς τον Κανό * 
νισμόν αότής, δέον νά συγκεντρώνουν : * 

(α) την παμψηφίαν εάν πρόκειται περί τροποποιήσεων τών άρθρων 1 
εως 15 (Μέρος Πρώτον), 16, 17, 18, στοιχεία (ε), (ιβ), ( ιγ) , (ιδ), 
21, 24, 37, 38, 40 εως 53 (Μέρος Δεύτερον), 70 και 71 (Μέρος Τέ
ταρτον) τής. Συμβάσεως, απάντων τών άρθρων του τελικού αύτης * 
Πρωτοκόλλου καΐ τών άρθρων 102 εως 104, 105, παράγραφος 1, 125, 
155, 159, 170, 171 και 202 του Κανονισμού αυτής" 

(β) τά δύο τρίτα τών ψήφων έάν πρόκειται περί τροποποιήσεων ουσίας 
έτερων διατάξεων πλην εκείνων αΐτινες μνημονεύονται ύπό στοι
χεΐον (α)· 

(γ) την πλειοψηφίαν έάν πρόκειται : 
Ιον περί τροποποιήσεως συντακτικής φύσεως τών διατάξεων της ( 

Συμβάσεως και τοΰ Κανονισμού αυτής, πλην εκείνων αΐτινες ^' 
μνημονεύονται ύπό στοιχεΐον (α) 

2ον περί της ερμηνείας τών διατάξεων τής Συμβάσεως, του τε
λικού Πρωτοκόλλου και του Κανονισμού αυτής, πλην περιπτώ
σεως διαφοράς ύποβλητέας εις την εν άρθρω 32 του Κατά > 
στατικού προβλεπομένην διαιτησίαν. 

"Αρθρον 71 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμβάσεως 

Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή εις έφαρμογήν τήν Ιην 'Ιουλίου 1971 
και θά παραμείνη εν ίσχύϊ μέχρι τής ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων τοΰ 
προσεχούς Συνεδρίου. 

Εις πίστωσιν τούτου, οι πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρών—μελών 
υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν εις εν άντίτυπον δπερ θά παραμείνη κατα
τεθειμένον εις τά Άρχεΐα τής Κυβερνήσεως τής Χώρας—έδρας τής Ενώσεως. 
"Εν άντίτυπον τούτου θά έπιδοθή εις εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως 
τής Χώρας—έδρας τοΰ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Τόκιο τήν 14ην Νοεμβρίου 1969 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμ
βάσεως συναφθείσης ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οι υπογεγραμμένοι Πληρε
ξούσιοι συνεφώνησαν επί τών κάτωθι : 

"Αρθρον Ι 
Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων 

1. Το άρθρον 4 δεν εφαρμόζεται εις τήν Δημοκρατίαν τής Νοτίου 'Αφρικής, 
εις τήν Κοινοπολιτείαν τής Αυστραλίας, εις τήν Μπαρμπάντ, εις το Μπουτάν, 
εις τήν Δημοκρατίαν τής Μποτζβάνα, εις τον Καναδάν, εις τήν Δημοκρατίαν 
τής Κύπρου, εις τήν Γκάνα, εις το Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης Βρετ
τανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας, εις τά υπερπόντια εδάφη τών οποίων αί διεθνείς 
σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας, εις τήν Γουϊάναν, εις τήν Ίρλαν
δίαν, εις τήν Ίαμαϊκήν, εις τήν Κένυαν, εις το Κουβέιτ, ε'ις τήν Μαλαισίαν, 
εις το Μαλαβί, εις τήν Μάλτοα/, εις το Μωρίζ, είς τήν Δημοκρατίαν τοΰ Ναου
ρού, εις τήν Όμόσπονδον Δημοκρατίαν τής Νιγηρίας, είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν, 
είς τήν Ουγκάντα, είς το Κατάρ, εϊς τήν Ήνωμένην Άραβικήν Δημοκρατίαν, 
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εις την Σιέρρα Λεόνε, είς την Σιγκαπούρη ν, εις το Βασίλειον της Σβάτζιλαντ, 
εις την Ήνωμένην Δημοκρατίαν της Ταγκανίκας, είς Τρινιτέ καΐ Τομπάγκο, 
είς την Άραβικήν Δημοκρατίαν της 'Υεμένης, είς την Ααϊκήν Δημοκρατίαν της 
Νοτίου Υεμένης και είς την Δημοκρατίαν της Ζάμπιας. 

2. Το άρθρον τούτο δεν εφαρμόζεται ωσαύτως είς την Δανίαν της Ιόποίας 
ή νομοθεσία δεν επιτρέπει την άνάληψιν της αλληλογραφίας ή την τροποποίη
σα/ της επιγραφής των αντικειμένων τοΟ επιστολικού Το^υδρομείου τη αιτήσει 
τοΰ άποστολέως αφ' ής στιγμής ό παραλήπτης έπληροφορήθη περί τής άφίξεως 
αντικειμένου τινός απευθυνόμενου είς αυτόν. 

"Αρθρον 11 
Έξαίρεσις εκ τής ταχυδρομικής άτελείας υπέρ των ανάγλυφων 

εκτυπώσεων προς χρήσιν τών τυφλών (CECOGRAMMES) 
Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 15, αϊ Χώραι—μέλη αϊτινες δεν παραχωρούν, 

εν τω έσωτερικώ αυτών, ταχυδρομικήν άτέλειαν είς τάς ανάγλυφους εκτυ
πώσεις προς χρήσιν τών τυφλών (CECOGRAMMES), έχουν την εύχέρειαν όπως 
εισπράττουν τα εν άρθρω 15 αναφερόμενα τέλη προπληρωμής και ειδικά τέλη, 
άτινα δεν δύνανται, έν τούτοις, νά υπερβαίνουν τά τοιαύτα τής εσωτερικής 
αυτών υπηρεσίας. 

"Αρθρον 111 
Ισοδύναμα. 'Ανώτατα και κατώτατα όρια. 

1. Έκαστη Χώρα—μέλος έχει την εύχέρειαν όπως αύξάνη κατά 60% ή 
μειώνη κατά 30%, κατ' άνώτατον όριον, τά έν άρθρω 17, παραγράφω 1, προ
βλεπόμενα τέλη συμφώνως προς τάς ενδείξεις του κατωτέρω πίνακος : 

"Αντικείμενα 

Έττιστολαί. 

Κλίμακες βαρών 

2 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια. 

"Εντυπα. 

Ανάγλυφοι 
εκτυπώσεις 
προς χρήσιν 
τών τυφλών. 

Μικροδέματα. 

Μέχρις 20 γραμμ 
"Ανω τών 20 γραμμ. μέχρι 

» 50 » 

» 20 » 
» 100 » 
» 250 » 
» 500 » 
» 1000 » 

50 γραμμ. Ί προαιρετι
100 » > και κλίμακες 

J βαρών. 
» 

Τέλη : 
Α ν ώ 

τατα 
όρια 

3 

Κατώ

τατα 
όρια 

4 

100 
250 
500 
1000 
2000 

Μέχρις 20 γραμμ. 
"Ανω τών 20 γραμμ. μέχρι 

50 
20 

100 
250 
500 

1000 

50 γραμμ.Ί Προαιρετι
> και κλίμακες 

» J βαρών. 
» 

100 
100 
250 
500 
1000 
2000 

Άνά συμπληρωματικήν μονάδα 1000 γραμμ. 

Μέχρις 100 γραμμ. 
"Ανω τών 100 γραμμ. μέχρι 

» 250 » 
» 500 » 

250 γραμμ. 
500 » 

1000 » 

48 
88 
112 
112 
256 
480 
800 
1280 
32 

24 
32 
40 
40 
64 
112 
192 
320 
160 

εκ. 
21 

38,5 
49 
49 
112 
210 
350 
560 
14 

10,5 
14 

17,5 
17,5 
28 
49 
81 
140 
70 

48 
96 

160 
288 

21 
42 
70 

126 
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2. Τά επιλεγόμενα τέλη, δέον, κατά το δυνατόν, νά έχουν μεταξύ των τάς 
αύτάς αναλογίας ώς και τά βασικά τέλη, εκάστης Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 
έχούσης την εόχέρειαν νά στρογγυλοποιή τά τέλη αυτής επί πλέον ή επί ελαττον, 
κατά περίπτωσιν και αναλόγως των απαιτήσεων του νομισματικού της συστή
ματος. 

3. Εξαιρετικώς και κατά παρέκκλισιν των παραγράφων 1 και 2, επιτρέ
πεται εις τάς Χώρας—μέλη νά ορίζουν το ποσοστόν αυξήσεως από 60% εως 
100%, κατ1 ανώτατον δριον, διά τάς έπιστολάς μέχρις 100 γραμ., διά τά ταχυ
δρομικά δελτάρια, διά τά έντυπα μέχρις 100 γραμ. και διά τά μικροδέματα 
μέχρις 100 γραμ. και, κατά συνέπειαν, νά εφαρμόζουν εις τάς περιπτώσεις 
ταύτας τά ακόλουθα ανώτατα δρια : 

"Αντικείμενα 
Ι 

Έπιστολαΐ . . 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια 

"Εντυπα 

Μικροδέματα. 

Κλίμακες βαρών 
2 

Μέχρις 20 γραμμ. 

"Ανω των 20 γραμμ. μέχρι 

» 50 » 

» 20 » 

Μέχρις 20 γραμμ. 

"Ανω των 20 γραμμ. μέχρι 

» 50 » 

» 20 » 

Μέχρις 100 γραμμ. 

50 γραμμ. 

100 » 

100 » 

50 γραμμ. 

100 » 

100 » 

Ί Προαιρε
τ ι κ ά ! κλίμα

J κες βαρών. 

~] Προαιρε
Wucai κλίμα

J κες βαρών. 

'Ανώτατα 
δρια 
3 

εκ. 

60 

Ί 110 

J 140 

140 

40 

30 

1 40 

J 50 
50 

60 

4. Κατά παρέκκλισιν της παραγράφου 2, επιτρέπεται ε'ις τάς Χώρας—μέλη, 
προσωρινώς και το βραδύτερον μέχρι την Ιην 'Οκτωβρίου 1972, δπως εφαρμό
ζουν εις την πρώτην κλίμακα βάρους και ενδεχομένως εις την προαιρετικήν 
κλίμακα των 50 γραμμαρίων των εντύπων, μείωσιν τελών διάφορον εκείνης ήτις 
εφαρμόζεται εις τά λοιπά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου. Έ ν ουδε
μία περιπτώσει, το τέλος της πρώτης κλίμακος βάρους των εντύπων δύναται 
νά είναι κατώτερον των 9 εκατοστών και το τοιούτον της προαιρετικής κλίμακος 
τών 50 γραμμαρίων, κατώτερον των 12 εκατοστών. 

"Αρθρον IV 
Συμπληρωματικά τέλη 

Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 17, αί Χώραι—μέλη, δικαιούνται, εξαιρετικώς 
νά εφαρμόζουν όμοιομόρφως εις τά αντικείμενα, πλην τών επιστολών και ταχυ
δρομικών δελταρίων, συμπληρωματικά τέλη άτινα επιτρέπουν εις αύτάς νά 
καλύψουν τάς δαπανάς δι' έξοδα διαχειρίσεως του έν άρθρω 49 προβλεπο
μένου άφικνουμένου διεθνούς ταχυδρομείου επιφανείας, εντός τών έν παρα
γράφοις 1 και 3 του άρθρου 111 του Τελικού Πρωτοκόλλου αναφερομένων ανω
τάτων ορίων. 

"Αρθρον V 
Έξαίρεσις έν τη εφαρμογή του τιμολογίου τών εντύπων 

Κατ' έξαίρεσιν, επιτρέπεται ε'ις τάς Χώρας—μέλη δπως αυξάνουν το διεθνές 
τέλος τών εντύπων μέχρι τών υπό τής νομοθεσίας των προβλεπομένων τιμών 
διά τά αντικείμενα τής αυτής φύσεως τής υπηρεσίας εσωτερικού. 
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"Αρθρον VI 
Ή Ούγγία καΐ ή Λίβρα ώς μονάδες Βάρους 

Κατά παρέκκλισιν του εν άρθρω 17 παράγραφος 1, πίνακος, αϊ Χώραι—μέλη 
αϊ όποιοι, λόγω της εσωτερικής αυτών νομοθεσίας, δεν δύνανται να υιοθε
τήσουν τον μετρικόν δεκαδικόν τύπον βάρους, έχουν την εύχέρειαν να αντικα
ταστήσουν τάς έν άρθρω 17, παράγραφος 1, προβλεπόμενος κλίμακας βαρών 
διά τών ακολούθων : 

Μέχρις ' 20 γραμ. 
50 » 

100 » 
250 » 
500 » 

1000 » 

1 
2 
4 
8 
1 
2 

ούγγία 
ούγγίαι 

» 
» 

λίβρα 
λίβραι 

άνά 1000 γραμ. έπί πλέον, 2 λίβραι. 

"Αρθρον VII 
Διαστάσεις τών εντός φακέλλου αντικειμένων 

Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 17, παράγραφος 1, τα αντικείμενα εντός 
φακέλλου ελαχίστων διαστάσεων 70X100 χιλιοστών, γίνονται δεκτά μέχρι την 
Ιην 'Οκτωβρίου 1973. 

"Αρθρον VIII 
Τυποποιημένα αντικείμενα 

Το άρθρον 17, παράγραφος 2, το άφορων τά τυποποιημένα αντικείμενα, 
είναι έφαρμοστέον άπό 1ης 'Οκτωβρίου 1973. 

"Αρθρον IX 
Παρέκκλισις εκ τών διαστάσεων τών εντός φακέλλου αντικειμένων 

Αϊ Ύπηρεσίαι του Καναδά, τών Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής, της 
Κένυα, τής Ουγκάντα και της Τανζανίας, δεν υποχρεούνται νά αποθαρρύνουν 
την χρήσιν φακέλλων τών οποίων το σχήμα υπερβαίνει τάς συνιστωμένας δια
στάσεις, οσάκις οϊ φάκελλοι οδτοι χρησιμοποιούνται ευρέως εϊς τήν Χώραν των. 

"Αρθρον Χ 
Έλάχισται διαστάσεις τών άερογραμμάτων 

Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 17, παράγραφος 1, πίναξ και του άρθρου 
55, επιτρέπεται εις τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τής Μπαρμπάντ, του Μπουτάν, 
τής Γουϊνέας, τής 'Ινδίας, τής Νιγηρίας και του Πακιστάν, δπως μέχρι 1ης 
'Οκτωβρίου 1973, δέχωνται διά τά άερογράμματα έλαχίστας διαστάσεις, αΐτινες 
δεν είναι κατώτεραι τών 10X100 χιλιοστών. 

"Αρθρον XI 
Μικροδέματα 

Δεν είναι υποχρεωτική ή συμμετοχή εις τήν άνταλλαγήν τών μικροδεμάτων 
τών υπερβαινόντων το βάρος τών 500 γραμμαρίων διά τάς Χώρας—μέλη, αΐτινες 
ευρίσκονται εις άδυναμίαν νά διασφαλίσουν τήν άνταλλαγήν ταύτην. 

"Αρθρον XII 
Έξαίρεσις εις τάς διατάξεις τάς άφορώσας τά έντυπα 

Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 17, παράγραφος 1, επιτρέπεται εις τάς 
Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας δπως εφαρμόζουν εις τά έντυπα πρώτη ν κλίμακα 
βάρους 50 γραμμαρίων. 
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"Αρθρον XIII 
Έξαίρεσις είς την εγκλεισιν αξιών εντός των συστημένων επιστολών 
1. Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 17, παράγραφος 10, επιτρέπεται εις τάς 

Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τών κάτωθι Χωρών, δπως μη άποδέχωνται εντός 
τών συστημένων επιστολών, τάς εν τη ρηθείση παραγράφω 10 μνημονευομένας 
αξίας : Σαουδικής 'Αραβίας, 'Αργεντινής Δημοκρατίας, Μπουτάν, Όμοσπόν
δου Δημοκρατίας τής Βραζιλίας, Χιλής, Έ λ Σαλβαδόρ, 'Ιράν, Μεξικού, Νεπάλ, 
Πακιστάν, Περού, Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας τής Βενε
ζουέλας. 

2. Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 17, παράγραφος 10, επιτρέπεται είς την 
Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής 'Ινδίας δπως μη αποδέχεται είς τάς συνήθεις 
ή συστημένας έπιστολάς τάς μνημονευομένας εϊς την εν λόγω παράγραφον 10 
αξίας. 

"Αρθρον XIV 
Κατάθεσις εις το έξωτερικόν αντικειμένων του επιστολικού Ταχυδρομείου 

Ουδεμία Χώρα—μέλος υποχρεούται νά διαβιβάζη ή νά διανέμη είς τους 
παραλήπτας, τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου τά όποια οίοιδήποτε 
αποστολείς διαμένοντες επί του εδάφους της καταθέτουν ή αποστέλλουν προς 
κατάθεσιν εις τίνα Xcopocv του εξωτερικού, επί σκοπώ δπως επωφεληθούν τών 
είς ταύτην ισχυόντων χαμηλότερων τελών. Τουτ' αυτό ισχύει και δια τά αντι
κείμενα του είδους τούτου τά κατατιθέμενα είς μεγάλην ποσότητα, ανεξαρτήτως 
εάν αϊ τοιαυται καταθέσεις ενεργούνται επί σκοπώ επιτεύξεως ή ου κέρδους 
εκ χαμηλότερων τελών. Ό κανών εφαρμόζεται αδιακρίτως είτε επί τών εν 
τη ύπό του άποστολέως κατοικουμένη Χώρα συσκευαζομένων και εν συνεχεία 
διά τών συνόρων μεταφερομένων αντικειμένων, είτε επί τών εν τινι ξένη Χώρα 
συντιθεμένων αντικειμένων. Ή ενδιαφερόμενη Υπηρεσία δικαιούται εϊτε νά 
έπιστρέφη τά έν λόγω αντικείμενα είς την καταγωγήν των εϊτε νά έπιβάλη 
είς αυτά τά εσωτερικά της τέλη. Είς αυτήν απόκειται νά έκλέξη τον τρόπον 
εισπράξεως τών τελών. 

"Αρθρον XV 
Διεθνή ένσημα απαντήσεως 

Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 25, παράγραφος 1, αϊ Ταχυδρομικά! Ύπη
ρεσίαι έχουν τήν εύχέρειαν δπως μή αναλαμβάνουν τήν πώλησιν τών διεθνών 
ενσήμων απαντήσεως ή δπως περιορίζουν την πώλησιν αυτών. 

"Αρθρον XVI 
Άνάληψις τής αλληλογραφίας ' ̂  

Τροποποίησις ή διόρθωσις τής επιγραφής 
Το άρθρον 27 δεν εφαρμόζεται είς τήν Νοτιοαφρικανικήν Δημοκρατίαν, είς 

τήν Κοινοπολιτείαν τής Αυστραλίας, είς τήν Μπαρμπάντ, είς το Μπουτάν, είς 
τήν Βιρμανίαν, είς τήν" Δημοκρατίαν τής Μποτζβάνα, είς τον Καναδαν, είς τήν 
Δημοκρατίαν τής Κύπρου, είς το Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττα
νίας και Βορείου 'Ιρλανδίας, είς εκείνα εκ τών Υπερπόντιων εδαφών, ών αϊ 
διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασι
λείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας, είς τήν Γουϊάναν, είς 
τήν Ίρλανδίαν, είς τήν Ίαμαϊκήν, είς τήν Κένυαν, είς το Κουβέιτ, είς το Βα
σίλειον τοΰ Λεζόθο, εις τήν Μαλαισίαν, είς το Μαλαβί, είς τήν Μάλταν, είς 
το Μωρίς, είς τήν Δημοκρατίαν του Ναουρί, είς τήν Όμόσπονδον Δημοκρατίαν 
τής Νιγηρίας, είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν, είς τήν Ουγκάντα, είς τό Κατάρι, είς 
τήν Σιέρρα Λεόνε, εις τήν Σιγκαπούρην, είς τό Βασίλειον του Σβάζιλαντ, 
είς τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν τής Ταγκανίκας, είς την Τρινιτέ και Τομπάγκο, 
είς την Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Νοτίου Υεμένης και είς τήν Δημοκρατίαν τής 
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Ζάμπιας, των οποίων ή νομοθεσία δεν επιτρέπει την άνάληψιν της αλληλο
γραφίας η την τροποποίησιν επιγραφής αντικειμένων του επιστολικού ταχυ
δρομείου τη αιτήσει του άποστολέως. Επιπροσθέτως ή 'Αργεντινή Δημο

* κρατία δεν δίδει συνέχειαν εις τάς αιτήσεις αναλήψεως αλληλογραφίας ή τρο
* ποποιήσεως επιγραφής προερχομένας από τάς Χώρας αϊτινες έχουν διατυπώσει 

τάς εν άρθρω 27 επιφυλάξεις. 

"Αρθρον XVII 
Ειδικά τέλη πλην εκείνων τής πληρωμής τής αλληλογραφίας 

1. Επιτρέπεται εις τάς Χώρας—μέλη, αΐτινες εφαρμόζουν εις την έσωτε
ρικήν των ύπηρεσίοα/ διά τά ειδικά τέλη, πλην των εν άρθρω 17 προβλεπομένων 
τελών προπληρωμής, ποσοστά ανώτερα των έν άρθρω 18 οριζομένων τοιούτων, 
δπως εφαρμόζουν τά αυτά ποσοστά και έν τη Διεθνή Υπηρεσία. 

2. Κατά παρέκκλισιν τοϋ άρθρου 18 στοιχεΐον (ιβ), στήλη 3, επιτρέπεται 
1 εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τής 'Αργεντινής Δημοκρατίας, τής Δημο
** κρατίας τής Κούβας, του Περού και των Φιλιππίνων, δπως μή άποδέχωνται τά 

δι' ειδικών συστημένων σάκκων αποστελλόμενα έντυπα. Κατά συνέπειαν, ή 
έν άρθρω 40, παραγράφω 2, προβλεπομένη διά τά αντικείμενα ταύτα ειδική 
άποζημίωσις, δεν είναι απαιτητή παρά των έν λόγω Υπηρεσιών. 

"Αρθρον XVI11 
Ειδικά κόμιστρα επιφανείας διά τάς μεταφοράς διά του Υπερσιβηρικού 

διά του Ύπερανδείου καΐ τής Λίμνης Νασέρ 
1. Επιτρέπεται εις τήν Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν τής Ενώσεως τών Σο

βιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δπως είσπράττη πρόσθετον κόμιστρον 
εξ 1,50 φράγκου έπι πλέον τών έν τω άρθρω 48, παραγράφω 1, Ιον χερσαΐαι 
διαδρομαί, μνημονευομένων κομίστρων επιφανείας, δι' εκαστον χίλιόγραμμον 
αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου μεταφερομένου διαβατικώς διά του 
Υπερσιβηρικού. 

2. 'Επιτρέπεται εις τήν Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν, τής 'Αργεντινής Δημο
κρατίας δπως είσπράττη συμπληρωματικόν κόμιστρον εκ 30 εκατοστών επί τών 

« έν άρθρω 48, παραγράφω 1, Ιον χερσαΐαι διαδρομαί, μνημονευομένων κομί
» στρων επιφανείας, δι' εκαστον χίλιόγραμμον αντικειμένων του επιστολικού τα

χυδρομείου μεταφερομένων διαβατικώς διά του αργεντινού τιιήματος του 
" FERROCARRIL TRASANDINO ". 

■». 3. 'Επιτρέπεται εις τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τής Ηνωμένης 'Αραβικής 
Δημοκρατίας και τής Δημοκρατίας του Σουδάν δπως εισπράττουν συμπληρω
ματικόν κόμιστρον εκ 50 εκατοστών επί τών έν άρθρω 48, παραγράφω 1, μνη
μονευομένων κομίστρων επιφανείας δι' εκαστον σάκκον του διαβατικού επιστο
λικού ταχυδρομείου διά τής Λίμνης Νασέρ, μεταξύ του Σαλάλ (ΗΑΔ) και 
WADI HALFA (Σουδάν). 

"Αρθρον XIX 
Ειδικοί δροι διαμετακομίσεως διά το 'Αφγανιστάν 

Κατά παρέκκλισιν του άρθρου 48, παράγραφος 1, επιτρέπεται προσωρινώς 
♦ εις τήν Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν του 'Αφγανιστάν δπως, λόγω τών ίδιαζουσών 

δυσχερειών ας αντιμετωπίζει εις δ,τι άφορα τά μέσα μεταφοράς και συγκοι
νωνίας ενεργή τήν διά τής Χώρας αυτής διαμετακόμισιν τών κλειστών ταχυ
δρομικών αποστολών και τών άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων, ύπό δρους ε'ιδι

£ κώς συμφωνούμενους μεταξύ αυτής και τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών. ' 
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"Αρθρον XX 
Ειδικά τέλη παρακαταθέσεως εϊς το "Αδεν 

Επιτρέπεται, εξαιρετικώς, εις την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Νοτίου Υεμένης, όπως είσπράττη τέλος εκ 40 εκατοστών κατά 
σάκκον διά πάσας τάς εις "Αδεν παρακατατιθεμένας ταχυδρομικός άποστολάς, 
εφ' δσον ή Υπηρεσία αϋτη ουδέν εισπράττει δικαίωμα χερσαίας η θαλάσσιας 
διαμετακομίσεως διά τάς ταχυδρομικάς ταύτας άποστολάς. 

"Αρθρον XXI 
Έξαιρετικόν πρόσθετον άεροπορικόν τέλος 

Λόγω της ειδικής γεωγραφικής θέσεως της Ε.Σ.Σ.Δ., ή Ταχυδρομική Υπη
ρεσία της Χώρας ταύτης επιφυλάσσει ε'ις έαυτήν το δικαίωμα όπως έφαρμόζη 
όμοιόμορφον πρόσθετον τέλος έφ° ολοκλήρου τοΟ εδάφους της Ε.Σ.Σ.Δ., διά 
πάσας τάς Χώρας του κόσμου. Το πρόσθετον τούτο τέλος δεν θά ύπερβαίνη 
τάς πραγματικάς δαπανάς τάς προκαλουμένας εκ της μεταφοράς, διά της 
αεροπορικής όδου, τών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου. 

"Αρθρον XXII 
Υποχρεωτική διαβίβασις υποδεικνυόμενη όπό τής Χώρας καταγωγής 
1. Ή 'Ομόσπονδος Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Γιουγκοσλαυΐας δεν άνα

γνωρίζη ειμή μόνον τάς δαπανάς διά τήν μεταφοράν τήν ένεργουμένην συμ
φώνως προς τήν διάταξιν τήν άφορώσαν τήν γραμμήν τήν άναγραφομένην επί 
τών πινακίδων τών σάκκων (AV8) τής άεραποστολής. 

2. ΑΙ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρα
τίας τής Λευκορωσίας, τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, τής 
Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ουκρανίας και τής Ενώσεως τών 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δεν θά αναγνωρίζουν ειμή μόνον τάς 
δαπανάς τής μεταφοράς τής πραγματοποιούμενης συμφώνως προς τήν ενδειξ'ιν 
τής γραμμής τής αναφερομένης έπι τών έτικεττών τών σάκκων (AV8) τής 
άεραποστολής και τών καταλόγων παραδόσεως AV7. 

Εις πίστωσιν τούτου, οι κάτωθι Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρωτό
κολλον, όπερ θά έ'χη τήν αυτήν ίσχύν και το αυτό κύρος, ως έάν αί διατάξεις 
αύτου περιλαμβάνονται εν αύτώ τούτω τω κειμένω τής Συμβάσεως, υπέγραψαν 
δε αυτό εις εν άντίτυπον όπερ θά παραμείνη κατατεθειμένον είς τά αρχεία τής 
Κυβερνήσεως τής Χώρας—έδρας τής Ενώσεως. Άντίγραφον τούτου θά έπι
δοθή είς εκαστον Μέρος υπό τής Κυβερνήσεως τής Χώρας—έδρας του Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Τόκιο τή 14η Νοεμβρίου 1969 
("Επονται αί ύπογραφαί). 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Γενικά! διατάξεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 

Αρθρον 
101. Κατάρτισις και έκκαθάρισις τών λογαριασμών. 
102. Πληρωμή των εις χρυσόν πιστώσεων. Γενικά! διατάξεις. 
103. Κανόνες πληρωμής. 
104. Καθορισμός των ισοδυνάμων. 
105. Γραμματόσημα. Άνακοίνωοις τών εκδόσεων κα! ανταλλαγή μεταξύ 

τών Υπηρεσιών. 
106. Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος. 
107. 'Απομεμακρυσμένοι Χώραι ή θεωρούμεναι ώς τοιαυται. 
108. Προθεσμία διατηρήσεως τών στοιχείων. 
109. Τηλεγραφικά! διευθύνσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡ1ΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ Ε Ι Σ ΑΥΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

110. 'Ανακοινώσεις κα! πληροφορίαι διαβιβαστέαι εις το Διεθνές Γραφεΐον. 
111. Δημοσιεύματα. 
112. Διανομή τών δημοσιευμάτων. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Διατάξεις άφορώσαι το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΏΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ Ε Ι Σ ΠΑΣΑΣ 

ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
113. Διεύθυνσις. Συσκευασία. 
114. 'Αντικείμενα «πόστρεστάντ». 
115. 'Αντικείμενα αποστελλόμενα ατελώς. 
116. 'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακόν ελεγχον. 
117. 'Αντικείμενα ελεύθερα τελών κα! δικαιωμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Αρθρον 

118. Συσκευασία. Περικάλυμμα. 
119. Συσκευασία. Βιολογικά! ούσίαι ύποκείμεναι εις φθοράν. 
120. Συσκευασία. Ραδιενεργοί ούσίαι. 
121. Συσκευασία. "Ελεγχος του περιεχομένου. 
122. 'Αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διάφανους πλαισίου. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ Ε Ι Σ ΕΚΑΣΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
123. Έπιστολαί. 
124. Ταχυδρομικά δελτάρια. 
125. "Εντυπα. 
126. "Εντυπα. Επιτρεπόμενοι σημειώσεις καΐ επισυναπτόμενα. 
127. "Εντυπα ύπό τύπον δελταρίων. 
128. 'Ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν των τυφλών. 
129. Μικροδέματα. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑ I ON ΜΟΝΟΝ 
130. Συστημένα αντικείμενα. 
131. 'Αποδείξεις παραλαβής. 
132. 'Αποδείξεις παραλαβής ζητούμεναι μεταγενεστέρως τής καταθέσεως. 
133. Έπίδοσις Ίδίαις χερσίν. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 

134. Σφράγισις διά τοΰ χρονολογικού σήμαντρου. 
135. Κατεπείγοντα αντικείμενα. 
136. 'Αντικείμενα ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα. 
137. 'Επιστροφή τών δελτίων προπληρωμής (Μέρος Α ' ) . Άνάληψις των 

τελών και τών δικαιωμάτων. 
138. 'Αντικείμενα αποστελλόμενα περαιτέρω. 
139. Περαιτέρω αποστολή διά συλλεκτικού σάκκου τών αντικειμένων του 

επιστολικού ταχυδρομείου. 
140. 'Ανεπίδοτα αντικείμενα. 
141. Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις επιγραφής. 
142. Άνάληψις. Τροποποίησις επιγραφής. 'Αντικείμενα κατατεθέντα είς 

Χώραν διάφορον εκείνης ήτις λαμβάνει την αϊτησιν. 
143. Αιτήσεις αναζητήσεως. Συνήθη αντικείμενα. 
144. Αιτήσεις αναζητήσεως. Συστημένα αντικείμενα. 
145. Αίτήσεις πληροφοριών. 
146. Αιτήσεις αναζητήσεως και αιτήσεις πληροφοριών άφορώσαι αντικείμενα 

κατατεθέντα είς άλλην Χώραν. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ι ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑ I ON ΜΟΝΟΝ 

Αρθρον 
147. Φύλλα ειδοποιήσεως. 
Ί48. Διαβίβασις τών συστημένων αντικειμένων. 
149. Διαβίβασις τών κατεπειγόντων αντικειμένων. 
150. Σύνθεσις τών ταχυδρομικών αποστολών. 
151. Παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών. 
152. "Ελεγχος τών ταχυδρομικών αποστολών. 
153. Διαδίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών. Δελτίον διαδρομής. 
154. 'Ανταλλαγή δια κλειστών ταχυδρομικών αποστολών. 
155. Διαμετακόμισις δια κλειστών ταχυδρομικών αποστολών και διαμετα

κόμισις άπερικαλύπτως. 
156. Διαβίβασις τών αντικειμένων. 
157. Ταχυδρομικά! άποστολαί αντάλλασσα μένα ι μετά στρατιωτικών μονάδων 

τεθεισών εις την διάθεσιν του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μετά 
πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων. 

158. 'Επιστροφή τών κενών σάκκων. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ 
159. Περίοδος και διάρκεια της στατιστικής. 
160. Σύνθεσις και έπισήμανσις τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών κατά 

τήν περίοδον στατιστικής. 
161. Διαπίστωσις του αριθμού τών σάκκων και του βάρους τών κλειστών 

ταχυδρομικών αποστολών. 
162. Σύνταξις τών καταστάσεων τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών. 
163. Κλειστά! ταχυδρομικά! άποστολα! αντάλλασσαμεναι μετά στρατιωτικών 

μονάδων τεθεισών ε'ις τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
κα! μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων. 

164. Δελτίον διαμετακομίσεως. 
165. Διαβίβασις τών εντύπων C16, C17 κα! C19. Παρεκκλίσεις. 
166. "Εκτακτοι ύπηρεσίαι. 
167. Ευρεία στατιστική. Άποζημίωσις δι' έξοδα διαχειρίσεως του άφικνου

μένου διεθνούς ταχυδρομείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΣΥΝΤΑΞΙΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ 

ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
168. Σύνταξις, διαβίβασις κα! αποδοχή τών λογαριασμών κομίστρων επι

φανείας. 
169. 'Ετησία γενική έκκαθάρισις. Μεσολάβησις του Διεθνούς Γραφείου. 
170. Πληρωμή τών κομίστρων επιφανείας. 
171. Άναθεώρησις τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας. 



Ν. 64/72 686 

ΤΙΤΛΟΣ VI 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑ I ON ΜΟΝΟΝ 
"Αρθρον 

172. Τρέχουσα αλληλογραφία μεταξύ Υπηρεσιών. 
173. Χαρακτηριστικά στοιχεία τών γραμματοσήμων και των αποτυπωμάτων 

προπληρωμής. 
174. Χρήσις γραμματοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής εικαζόμενη ώς 

δολία. 
175. Διεθνή ένσημα απαντήσεως. 
176. Έκκαθάρισις τών τελωνειακών, κ.λ.π. εξόδων, μετά της Υπηρεσίας 

καταθέσεως τών αντικειμένων τών ελευθέρων τελών και δικαιωμάτων. 
177. "Εντυπα προς χρήσιν του κοινού. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
Διατάξεις άφορώσαι την άεροπορικήν μεταφοράν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒ1ΒΑΣΕΩΣ 

178. Έπισήμανσις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
179. Κατάργησις τών ενδείξεων " P A R AVION" (αεροπορικώς) και 

" AEROGRAMME " (άερόγραμμα). 
180. Συνθεσις τών άεραποστολών. 
181. Διαπίστωσις και έλεγχος τοΰ βάρους τών άεραποστολών. 
182. Συλλεκτικοί σάκκοι. 
183. Κατά?νογος παραδόσεως AV 7. 
184. Σύνταξις καΐ έλεγχος τών καταλόγων AV 7. 
185. "Ελλειψις του καταλόγου παραδόσεως AV7. 
186. Μεταφόρτωσις τών άεραποστολών. 
187. Μέτρα ληπτέα εν περιπτώσει διακοπής πτήσεως ή παρεκκλίσεως ταχυ

δρομικών αποστολών. 
188. Μέτρα ληπτέα εν περιπτώσει ατυχήματος. 
189. 'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις διαβιβαζόμεναι εντός ταχυδρομικών απο

στολών επιφανείας. 
190. 'Αποστολή τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
191. Σύνταξις κ α! έλεγχος τών καταλόγων AV2. 
192. Διαβατικά! άπερικάλυπτοι άεροπορικαί ανταποκρίσεις. Έργασίαι 

στατιστικής. 
193. Διαβατικά! άπερικάλυπτοι άεροπορικαί ανταποκρίσεις, έξαιρούμεναι 

τών εργασιών στατιστικής. 
194. 'Επιστροφή τών κενών αεροπορικών σάκκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
195. Τρόποι εκκαθαρίσεως τών αεροπορικών κομίστρων. 
196. Τρόποι εκκαθαρίσεως τών κομίστρων έπιφοα/είας τών σχετικών προς τάς 

άεραποστολάς. 
197. Σ ύνταξ.ις τών καταστάσεων βαρών ΑV 3 και AV 4. 
198. Σύνταξις τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5. 
199. Διαβίβασις και αποδοχή τών καταστάσεων βαρών AV3 και AV4 και 

τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
"Αρθρον 

200.. Πληροφορίαι παρεχόμενοι υπό των 'Υπηρεσιών. 
201. Πληροφοριακά στοιχεία παρεχόμενα υπό τοϋ Διεθνούς Γραφείου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
Τελικαί διατάξεις 

202.. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Κανονισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
"Εντυπα: Βλέπε «Κατάλογον εντύπων». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Οι υπογεγραμμένοι, ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 5, του έν Βιέννη 
συναφθέντος την ΙΟην 'Ιουλίου 1964 Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρο
μικής Ενώσεως, απεφάσισαν, έν ονόματι τών αντιστοίχων αυτών Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών, κοινή συμφωνία, την λήψιν τών ακολούθων μέτρων προς διασφά
λισιν της εκτελέσεως της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Γενικαί διατάξεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 

"Αρθρον 101 
Κατάρτισις και έκκαθάρισις τών λογαριασμών 

1. Έκαστη Υπηρεσία καταρτίζει τους λογαριασμούς της και τους υπο
βάλλει εις διπλούν, εις τάς μεθ' ών συναλλάσσεται Υπηρεσίας. Το εν εκ τών 
γενομένων δεκτών αντιτύπων ενδεχομένως τροποποιημένον ή συνοδευόμενον υπό 
καταστάσεως διαφορών, επιστρέφεται εις την πιστώτριαν Ύπηρεσίαν. 

Ό λογαριασμός οδτος χρησιμεύει ώς βάσις δια την κατάρτισιν, περιπτώ
σεως τυχούσης, του τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού μεταξύ τών δύο 
Υπηρεσιών. 

2. Εις το ποσόν εκάστου καταρτισθέντος είς χρυσά φράγκα λογαριασμού 
επί τών εντύπων C21, C24, CP16, CP18 καΐ AV5, παραλείπονται τα εκατοστά, 
ε'ις το σύνολον ή το ύπόλοιπον. 

3. Συμφώνως προς το άρθρον 111, παράγραφος 5, τοΰ Γενικού Κανονισμού, 
το Διεθνές Γραφεΐον διασφαλίζει την έκκαθάρισιν τών πάσης φύσεως λογα
ριασμών τών σχετικών προς την διεθνή Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν. Αϊ ενδια
φερόμενοι Υπηρεσίαι συνεννοούνται προς τούτο, μεταξύ των και μετά του 
Γραφείου τούτου και καθορίζουν τον τρόπον εκκαθαρίσεως. Οι λογαριασμοί 
τών Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δύνανται ωσαύτως νά περιλαμβάνωνται είς 
τους ειδικούς τούτους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. 

"Αρθρον 102 
Πληρωμή τών ε'ις χρυσόν πιστώσεων. Γενικαί διατάξεις. 

1. Υπό την έπιφύλαξιν του άρθρου 10 τής Συμβάσεως, οι κατωτέρω προ
βλεπόμενοι κανόνες πληρωμής εφαρμόζονται είς πάσας τάς είς χρυσά φράγκα 
έκφραζομένας και έκ τής ταχυδρομικής κινήσεως προερχομένας πιστώσεις, είτε 
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προκύπτουν εκ γενικών λογαριασμών ή καταλόγων καταρτιζομένων οπό του 
Διεθνούς Γραφείου εϊτε εξ εκκαθαριστικών λογαριασμών ή καταστάσεων συν
τασσομένων άνευ της μεσολαβήσεως τούτου. 'Αφορούν ωσαύτως τον διακα
νονισμόν των διαφορών, τών τόκων, ή, περιπτώσεως τυχούσης, τών προκατα
βολών. 

2. Πάσα Υπηρεσία είναι ελευθέρα να έξοφλή τάς υποχρεώσεις της δια 
προκαταβολών, το ποσόν τών οποίων συμψηφίζεται με τάς όφειλάς αυτής άπαξ 
αύται καθορισθούν. 

3. Πάσα Υπηρεσία δύναται να διακανονίζη δια συμψηφισμού ταχυδρομικάς 
πιστώσεις ιδίας ή διαφόρου φύσεως έκφραζομένας εις χρυσόν, εις πίστωσίν της 
ή εις χρέωσίν της, ε'ις τάς σχέσεις της μετ' άλλης Υπηρεσίας, ύπό την έπιφύ
λαξιν δτι αί προθεσμίαι πληρωμής θέλουν τηρηθή. Ό συμψηφισμός δύναται 
διά κοινής συμφωνίας νά επεκτείνεται εις τάς πιστώσεις τών τηλεπικοινωνια
κών υπηρεσιών οσάκις άμφότεραι αί. Ύπηρεσίαι διασφαλίζουν τάς ταχυδρο
μικάς και τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας. Ό συμψηφισμός μετά πιστώσεων 
προερχομένων εκ συναλλαγών ανατεθειμένων εις Όργανισμόν ή εις έταιρείαν 
έλεγχομένην ύπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας δεν δύναται νά πραγματοποιήται 
εάν ή Υπηρεσία αύτη αντιτίθεται είς τούτο. 

"Αρθρον 103 
Κανόνες πληρωμής 

1. Αί πιστώσεις πληρώνονται υπό τής όφειλέτιδος Υπηρεσίας είς την πιστώ
τριαν Υπηρεσίαν διά ποσοΟ ίσοδυναμουντος προς την άξίαν αυτών, συμφώνως 
προς τους κάτωθι κανόνας. 

2. Αί ένδιαφερόμεναι Υπηρεσίαι δύνανται νά εξοφλούν τάς υποχρεώσεις 
των διά μεταλλικού χρυσού ή νά συμφωνούν έττΐ ίδιου τινός τρόπου. Δύνανται 
ωσαύτως νά ενεργούν μέσω Τραπέζης τινός χρησιμοποιούσης την υπηρεσίαν 
συμψηφισμού (κλήριγκ) τής Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών τής Βασιλείας 
ή τέλος νά συμμορφούνται είς είδικάς νομισμοαικάς συμφωνίας ύφισταμένας 
μεταξύ τών Χωρών έκ τών οποίων εξαρτώνται. 

3. Ελλε ίψε ι τοιούτων μεθόδων πληρωμής, ή όφειλέτις Υπηρεσία ενεργεί 
μεταφοράν κεφαλαίων διά τσεκ, διά συναλλαγματικής, διά μεταφοράς πιστώ
σεων ή διά πληρωμής τεταγμένης επί εμπορικού τίνος κέντρου τής πιστώτριας 
Χώρας, ή είς συνάλλαγμα. Δύναται επίσης νά χρησιμοποιήται ή ατελής ταχυ
δρομική μεταφορά πιστώσεων. Εΐναι ωσαύτως δυνατή ή χρησιμοποίησις ταχυ
δρομικής επιταγής, οσάκις πρόκειται περί μικροποσών (κατωτέρων ή ίσων προς 
100 φράγκα). Όσάκις χρησιμοποιείται ή ταχυδρομική μεταφορά πιστώσεων, 
παραχωρείται ωσαύτως ή ατέλεια τελών ύπό του άνταλλακτηρίου γραφείου τής 
(ή των) τρίτων Χωρών, το όποιον χρησιμεύει ως ένδιάμεσον μεταξύ τής όφει
λέτιδος και πιστώτριας Υπηρεσίας όταν δεν υφίστανται άπ' ευθείας άνταλλαγαί 
μεταξύ αυτών. 

4. Ή εν παραγράφω 3 προβλεπομένη μεταφορά κεφαλαίων ενεργείται : 
(α) Κατ' αρχήν είς χρυσουν νόμισμα, ήτοι είς το νόμισμα Χώρας τινός 

ένθα ή Κεντρική Εκδοτική Τράπεζα ή έτερον έπίσημον έκδοτικόν 
ίδρυμα αγοράζει και πωλεΐ χρυσόν έναντι τοΰ εθνικού νομίσματος εις 
σταθεράς τιμάς καθοριζομένας ύπό του νόμου ή δυνάμει συμφωνίας 
μετά τής Κυβερνήσεως. Έάν τά νομίσμοατα πλειόνων Χωρών άντα
ποκρίνωνται ττρός τους δρους τούτους απόκειται είς την πιστώτριαν 
Χώραν νά υπόδειξη το νόμισμα δπερ συμφέρει είς αυτήν, 

(β) Έάν ό πιστωτής συναινή, είς το ίδιον αυτού νόμισμα ή είς οιονδήποτε 
άλλο. Ι 

5. "Οταν το νόμισμα πληρωμής δέν ανταποκρίνεται προς τον όρισμόν του 
χρυσού νομίσματος, δέον νά εξετάζεται έάν είναι δυνατή ή αναγωγή αυτού είς 
χρυσόν είτε άπ' ευθείας (ιδιαιτέρα σύμβασις μεταξύ τών ενδιαφερομένων 
Χωρών—ίσοδύναμον όριζόμενον ύπό του Διεθνούς Νομισματικού' Ταμείου—εσω
τερικός νόμος—συμφωνία μεταξύ τής Κυβερνήσεως και επισήμου τινός έκδο
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τικου ιδρύματος), εϊτε μέσω χρυσού τινός νομίσματος μετά του όποιου συν
δέεται δια σταθεράς τινός σχέσεως. Ή μετατροπή ενεργείται κατά το ύπό τους 
ορούς τούτου καθοριζόμενον και υπό τών δύο Μερών άναγνωριζόμενον ίσοδύ
ναμον εις χρυσόν. 

6. Όσάκις δεν είναι δυνατή ή εις χρυσόν αναγωγή τοΟ νομίσματος πληρω
μής, ή μετατροπή εις το νόμισμα τούτο της εις χρυσόν πιστώσεως ενεργείται 
επί τη βάσει τών επισήμων ή τραπεζικών τιμών τών ισχυουσών εις τήν όφειλέ
τιδα Χώραν τήν ήμέραν ή τήν προτεραίαν τήςπράξεως. Προς τούτο, ή πίστω
σις υπολογίζεται ε'ις χρυσουν νόμισμα κατά τήν σταθεράν ίσοτιμίαν του νομί
σμοττος τούτου, κατόπιν υπολογίζεται είς το νόμισμα της όφειλέτιδος Χώρας 
και τέλος μετατρέπεται εις το έπιλεγέν νόμισμα. 

7. Πάντως εάν συνεπεία μικροδιαφορών τών τιμών, υφισταμένων μεταξύ τών 
εμπορικών κέντρων, το ποσόν του δυνάμει τών παραγράφων 5 ή 6 ενεργού
μενου διακανονισμού διαφέρει πλέον του 0,5% έπι πλέον ή επί έλαττον εκείνου 
δπερ θά έπετυγχάνετο διά της εφαρμογής τών τιμών τών ισχυουσών τήν ιδίαν 
ήμέραν είς τήν πιστώτριαν Χώραν, ό διακανονισμός δέον νά διορθουται διά 
συμπληρωματικής πράξεως διά το πλέον του 0,5% μέρος. 

8. Ώ ς προς τάς ζημίας ή τά κέρδη τά υπερβαίνοντα το 5% και προερχό
μενα εξ υποτιμήσεως ή ύπερτιμήσεως τής ισοτιμίας χρυσού τίνος νομίσματος 
ή του ισοδυνάμου ενός νομίσματος δπερ δύναται νά μετατραπή είς χρυσουν 
και δημιουργούμενα μέχρι και τής ημέρας τής λήψεως του τίτλου πληρωμής 
(της ειδοποιήσεως περί πιστώσεως ή τών κεφαλαίων είς περίπτωσιν πληρω
μής άνευ τίτλου) κατανέμονται εξ ημισείας μεταξύ τών δύο Υπηρεσιών. Πάν
τως, εν περιπτώσει αδικαιολογήτου καθυστερήσεως επί χρονικόν διάστημα 
υπερβαίνον τάς τεσσάρας εργασίμους ημέρας μή περιλαμβανομένης τής ημέ
ρας εκδόσεως εν τη αποστολή του παραδοθέντος τίτλου πληρωμής ή υπερ
βαίνον τάς τεσσάρας εργασίμους ημέρας μή περιλαμβανομένης τής ημέρας 
τής εντολής πληρωμής ή τής μεταφοράς πιστώσεως, εν τη διαβιβάσει τής εν
τολής ταύτης είς τήν Τράπεζαν, ή όφειλέτις Υπηρεσία είναι μόνη υπεύθυνος 
τών ζημιών. Έάν εκ τής καθυστερήσεως προκύπτη κέρδος, το ήμισυ τούτου 
δέον νά περιέρχεται είς τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν. Ή προθεσμία διακανο
νισμού τών διαφορών άρχεται από τής ημέρας τής λήψεως τοΰ τίτλου, τής 
ειδοποιήσεως πιστώσεως ή τών κεφαλαίων. 

9. Οι κανόνες τής παραγράφου 8 εφαρμόζονται όσάκις πληρωμή τις γίνε
ται είς χρυσουν νόμισμα ή είς νόμισμα δπερ δύναται νά μετατραπή είς χρυσόν 
έάν ή χρησιμοποιούμενη ισοτιμία ή το χρησιμοποιούμενον ίσοδύναμον ύπό τής 
όφειλέτιδος Υπηρεσίας διά τους υπολογισμούς της, δεν ισχύουν πλέον κατά 
τήν ύπό τής πιστώτριας Υπηρεσίας εΐσπραξιν, έκτος έάν πρόκειται περί νομί
σματος τής τελευταίας ταύτης Υπηρεσίας. Οι εν λόγω κανόνες τηρούνται 
ωσαύτως έάν ή πληρωμή πραγματοποιείται είς έτερον νόμισμα όσάκις κατά 
το αυτό χρονικόν διάστημα δημιουργείται σημαντική αύξομείωσις (πλέον τών 
5%) τών διά τήν μετατροπήν χρησιμοποιουμένων διαφόρων ισοδυνάμων ή τι
μών, έκτος έάν πρόκειται περί ύπερτιμήσεως ή υποτιμήσεως προκυπτούσης εκ 
τής ανατιμήσεως ή τής υποτιμήσεως του νομίσματος τής πιστώτριας Χώρας. 

10. Όσάκις το ποσόν τής πιστώσεως υπερβαίνει τά 5000 φράγκα, ή ημε
ρομηνία τής αγοράς, ή τοιαύτη τής αποστολής και το ποσόν του τίτλου πλη
ρωμής ή ή ημερομηνία τής εντολής και το ποσόν τής μεταφοράς πιστώσεως 
ή τής καταβολής, δέον νά άνακοινουνται τηλεγραφικώς και δαπάναις αυτής, 
είς τήν πιστώτριαν Υπηρεσίαν, έάν αυτή έζήτησε τούτο. 

11. Τά έξοδα πληρωμής (δικαιώματα, έξοδα κλήριγκ, προμήθειαι, κ.λ.π.), 
εισπραττόμενα εν τή όφειλέτιδι Χώρα, βαρύνουν τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν. 
Τά εισπραττόμενα εν τή πιστώτρια Χώρα έξοδα, περιλαμβανομένων τών εξό
δων πληρωμής τών προαφαιρουμένων ύπό τών ενδιαμέσων Τραπεζών εις τρί
τας Χώρας, βαρύνουν τήν πιστώτριαν Υπηρεσίαν, εκτός έάν καθίσταται δυνα
τή ή κατάργησις ή ή μείωσις αυτών συμφώνως προς υποδείξεις άνακοινουμέ
νας ύπό τής Υπηρεσίας ταύτης. 
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12. Ή πληρωμή δέον νά ένεργήται το δυνατόν ταχύτερον καί, το βραδύ
τερον, προ της εκπνοής προθεσμίας τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας λή
ψεως τών γενικών ή μερικών εκκαθαριστικών λογαριασμών, λογαριασμών ή 
καταστάσεων καταρτιζομένων κοινή συμφωνία,, ανακοινώσεων, αιτήσεων προ
καταβολών, κ.λ.π., τών έμφαινόντων τα προς διακανονισμόν ποσά ή υπόλοιπα. 
Παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης, τά οφειλόμενα ποσά καθίστανται τοκο
φόρα προς 5% ετησίως. Δια του δρου «πληρωμή» νοείται ή αποστολή τών 
κεφαλαίων ή τοΰ* τίτλου (τσεκ, συναλλαγματική, κ.λ.π.), ή ή διαβίβασις της 
εντολής μεταφοράς πιστώσεως ή καταβολής εις τόν εν τή όφειλέτιδι Χώρα 
όργανισμόν τον έπιφορτισμένον με τήν μεταφοράν. 

13. Όσάκις ή πιστώτρια 'Υπηρεσία δεν έγνώρισεν αρκετά εγκαίρως ώστε 
νά καταστή δυνατόν νά τηρηθή ή προθεσμία πληρωμής καί το βραδύτερον τρεΐς 
εβδομάδας προ τής εκπνοής τής προθεσμίας ταύτης, δτι επιθυμεί νά τροπο
ποίηση τους δρους διακανονισμού τους γενομένους δεκτούς διά κοινής συμφω
νίας (παράγραφος 4, στοιχεΐον (β) ), ή όφειλέτις Υπηρεσία δικαιούται δπως 
εξόφληση τάς υποχρεώσεις της διά του νομίσματος τοΰ χρησιμοποιηθέντος διά 
τήν τελευταίαν πληρωμήν πιστώσεως ιδίας φύσεως. 

"Αρθρον 104. 
Καθορισμός τών ισοδυνάμων. 

1. Αί Ύπηρεσίαι ορίζουν τά ισοδύναμα τών ύπό τής Συμβάσεως καί τών 
Συμφωνιών προβλεπομένων ταχυδρομικών τελών ως καί τήν τιμήν πωλήσεως 
τών διεθνών ένσημων απαντήσεως κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Διεθνούς 
Γραφείου δπερ εΐναι ύπεύθυνον διά τήν άνακοίνωσιν αυτών. Προς τοΟτο, εκά
στη Υπηρεσία δέον νά γνωστοποιή εις το Διεθνές Γραφεΐον τόν συντελεστήν 
μετατροπής του χρυσού φράγκου εις το νόμισμα τής Χώρας της. Ή αυτή 
διαδικασία ακολουθείται εν περιπτώσει μεταβολής ισοδυνάμων. 

2. Τά 'ισοδύναμα ή αί μεταβολαί ισοδυνάμων δεν δύνανται νά τίθενται εν 
ΐσχύ'ϊ ειμή τήν πρώτην μηνός τίνος καί το ένωρίτερον δεκαπέντε ημέρας μετά 
τήν κοινοποίησίν των ύπό τοΟ Διεθνούς Γραφείου. 

3. Το Διεθνές Γραφεΐον δημοσιεύει συλλογήν περιέχουσαν, δι' έκάστην 
Χώραν, τά Ισοδύναμα τών τελών, τόν συντελεστήν μετατροπής και τήν τιμήν 
πωλήσεως τών εν τή παραγράφω 1 μνημονευομένων διεθνών ένσημων απαν
τήσεως καί έμφαίνουσαν, αν ή περίπτωσις, το ποσοστόν τής αυξήσεως ή τής 
μειώσεως τών τελών τής εφαρμοζόμενης δυνάμει του άρθρου 111 τοΟ τελικού 
Πρωτοκόλλου τής Συμβάσεως. 

4. Τά νομισματικά κλάσματα τά προκύπτοντα εκ τοΰ συμπληρωματικού 
τέλους του εφαρμοζομένου επί τών ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων 
τοΟ επιστολικού ταχυδρομείου δύνανται νά στρογγυλοποιούνται ύπό τών Υπη
ρεσιών αΐτινες πραγματοποιούν τήν εϊσπραξιν αυτών. Το εκ του λόγου τούτου 
προσθετέον ποσόν δεν δύναται νά ύπερβαίνη τήν άξίαν τών 5 εκατοστών. 

5. Έκαστη Υπηρεσία κοινοποιεί άπ' ευθείας εις το Διεθνές Γραφεΐον το 
ύπ* αυτής ορισθέν Ίσοδύναμον διά τάς εν άρθρω 40 τής Συμβάσεως προβλε
πομένας αποζημιώσεις. 

"Αρθρον 105. 
Γραμματόσημα. Άνακοίνωσις τών εκδόσεων καί ανταλλαγή 

μεταξύ τών Υπηρεσιών. 
1. Έκαστη νέα εκδοσις γραμματοσήμων άνακοινοΰται ύπό τής ενδιαφε

ρόμενης Υπηρεσίας ε'ις πάσας τάς λοιπάς Υπηρεσίας μέσω του Διεθνούς Γρα
φείου μετά τών αναγκαιουσών ενδείξεων. 

2. Αί Υπηρεσίαι ανταλλάσσουν μεταξύ των, μέσω του Διεθνούς Γραφείου 
τήν συλλογήν τών γραμματοσήμων των εις τρία αντίτυπα. 
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"Αρθρον 106. 
Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος. 

1. Έκαστη 'Υπηρεσία ορίζει τά γραφεία ή τάς υπηρεσίας αΐτινες χορη
γοΟν τα ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος. 

2. Τά" δελτία ταΰτα συντάσσονται επί εντύπων ομοίων προς το συνημμένο ν 
υπόδειγμα C25 χορηγουμένων ύπό του Διεθνούς Γραφείου. 

3. Κατά την στιγμήν της αιτήσεως, ό α'ιτών παραδίδει την φωτογραφίαν 
του και αποδεικνύει τήν ταυτότητα του. Αϊ Ύπηρεσίαι θεσπίζουν τάς αναγ
καίας διατάξεις ίνα τά δελτία παραδίδωνται μόνον κατόπιν επισταμένης εξε
τάσεως της ταυτότητος του αιτούντος. 

4. Ό υπάλληλος εγγράφει τήν αϊτησιν ταύτην εις βιβλίον. Συμπληροΐ 
διά μελάνης και διά λατινικών χαρακτήρων χειρογράφως, ή διά γραφομη
χανής, άνευ διαγραφών ή ύπεργραφών, πάσας τάς ε'ις το εντυπον περιλαμ
βανόμενος ενδείξεις και επικολλά τήν φωτογραφίαν ε'ις το διά ταύτην προ
οριζόμενον μέρος. Κατόπιν επικολλά, έν μέρει επί της φωτογραφίας ταύτης 
και έν μέρει επί του δελτίου, γραμματόσημον άντιπροσωπεΰον τήν άξίαν του 
εισπραχθέντος τέλους. 'Επιθέτει κατόπιν εις τήν προς τον σκοπόν τούτον προ
οριζομένην θέσιν λίαν ευκρινές αποτύπωμα του χρονολογικού σήμαντρου ή 
επισήμου τινός σφραγΐδος, κατά τρόπον ώστε νά σφραγισθούν ταυτοχρόνως 
τό γραμματόσημον, ή φωτογραφία και το δελτίον. Τέλος υπογράφει τό δελ
τίον και τό παραδίδει εις τον ένδιαφερόμενον άφοΰ λάβη τήν ύπογραφήν τούτου. 

5. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά εκδίδουν δελτία ταυτότητος άνευ έπικολή
σεως έπ' αυτών γραμματοσήμου και νά υπολογίζουν κατ' άλλον τρόπον τό 
ποσόν του εισπραχθέντος τέλους. 

6. Έκαστη Υπηρεσία διατηρεί τό δικαίωμα νά έκδίδη τά δελτία της διε
θνούς υπηρεσίας κατά τους κανόνας τους εφαρμοζόμενους διά τά έν τη εσω
τερική υπηρεσία της χρησιμοποιούμενα δελτία. 

7. Τά ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος δύνανται μετά τήν συμπλήρωσίν των 
νά επενδυθούν διά τίνος πλαστικής ϋλης, κατά τήν έπιθυμίαν έκαστης Υπηρε
σίας. 

"Αρθρον 107. 
'Απομεμακρυσμένοι Χώραι ή θεωρούμεναι ως τοιαυται. 

1. θεωρούνται ως απομεμακρυσμένοι Χώραι, αϊ χώραι μεταξύ των οποίων 
ή διάρκεια τών διά της ταχυτέρας όδου επιφανείας μεταφορών υπερβαίνει τάς 
10 ημέρας, ώς και έκεΐναι μεταξύ τών όποιων ή μέση συχνότης τών μεταφο
ρικών μέσων είναι κατωτέρα τών δύο ταξειδίων κατά μήνα. 

2. Έξομοιουνται προς τάς απομεμακρυσμένος Χώρας, ε'ις δ,τι άφορα τάς 
ύπό της Συμβάσεως και τών Συμφωνιών προβλεπόμενος προθεσμίας, αϊ μεγί
στης εκτάσεως Χώραι ή έκεΐναι τών όποιων αϊ εσωτερικοί συγκοινωνίαι δέν 
είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι, ε'ις ά θέματα οϊ παράγοντες οδτοι παίζουν πρω
ταρχικόν ρόλον. 

"Αρθρον 108. 
Προθεσμία διατηρήσεως τών στοιχείων. 

1. Τά άφορώντα τήν διεθνή ύπηρεσίαν στοιχεία δέον νά διατηρούνται έπί 
περίοδον δεκαοκτώ κατ' ελάχιστον δριον μηνών, από της επομένης της ημερο
μηνίας εϊς ην τά στοιχεία ταΰτα αναφέρονται. 

2. Τά άφορώντα άμφισβήτησιν ή άναζήτησιν στοιχεία δέον νά διατηρούν
ται μέχρι της εκκαθαρίσεως της υποθέσεως. 'Εάν ή επισπεύδουσα 'Υπηρεσία, 
κανονικώς εϊδοποιηθεΐσα περί τών συμπερασμάτων της έρεύνης, άφίστ) νά πα
ρέλθη έξάμηνον άπό της ημερομηνίας της ειδοποιήσεως χωρίς νά διατύπωση 
αντιρρήσεις, ή ύπόθεσις θεωρείται ώς ε κ καθορισθείσα, 
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"Αρθρον 109. 
Τηλεγραφικά! Διευθύνσεις. 

1. Δια τάς τηλεγραφικάς ανακοινώσεις άς ανταλλάσσουν μεταξύ των, 
αί Ύπηρεσίαι χρησιμοποιούν τάς ακολούθους τηλεγραφικός διευθύνσεις : 

(α) "POSTGEN" δια τα τηλεγραφήματα τα προοριζόμενα δια τάς Κεν
τρικάς Υπηρεσίας. 

(β) "POSTBUR" διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τά ταχυ
δρομικά γραφεία. 

(γ) "POSTEX" διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τά άνταλ
λακτήρια γραφεία. 

2. Αί τηλεγραφικά! αδται διευθύνσεις συνοδεύονται ύπό της ενδείξεως του 
τόπου προορισμού καί, αν ή περίπτωσις, ΟΠΌ πάσης άλλης διευκρινίσεως κρι
νομένης ώς αναγκαίας. 

3. Ή τηλεγραφική διεύθυνσις του Διεθνούς Γραφείου είναι "UPU BERNE". 
4. Αί έν ταΐς παραγράφοις 1 και 3 αναφερόμενοι τηλεγραφικά! διευθύν

σεις, συμπληρούμεναι κατά την περίπτωσιν ύπό της ενδείξεως του γραφείου 
αποστολής, χρησιμεύουν ωσαύτως ώς υπόγραφα! των τηλεγραφικών ανακοι
νώσεων. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ II. 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

"Αρθρον 110. 
'Ανακοινώσεις κα! πληροφορίαι διαβιβαστέαι εις το Διεθνές Γραφεΐον. 
1. Αί Ύπηρεσίαι δέον νά άνακοινουν ή νά διαβιβάζουν είς το Διεθνές 

Γραφεΐον : 
(α) Τήν άπόφασίν των σχετικώς με τήν εύχέρειαν σπως εφαρμόζουν ή 

μή γενικάς τινας διατάξεις τής συμβάσεως καί του Κανονισμού 
αυτής. 

(β) Τήν ύπ' αυτών υίοθετηθεΐσαν ενδειξιν, κατ' έφαρμογήν του άρθρου 
173, παράγραφος 3, ώς ίσοδύναμον τής εκφράσεως "ΤΑΧΕ PERCUE" 
ή "PORT ΡΑΥΕ" (τέλος είσεπράχθη). 

(γ) Τά ύπ' αυτών υιοθετηθέντα ήλαττωμένα τέλη δυνάμει του άρθρου 
8 του Καταστατικού μετ' ενδείξεως τών σχέσεων είς άς τά τέλη 
ταύτα είναι εφαρμοστέα. 

(δ) Τά δυνάμει του άρθρου 51 τής Συμβάσεως εισπραττόμενα έκτακτα 
κόμιστρα επιφανείας, ώς καί το όνοματολόγιον τών Χωρών είς άς 
εφαρμόζονται τά κόμιστρα ταύτα καί, άν ή περίπτωσις, τόν προσδιο
ρισμόν τών υπηρεσιών αΐτινες δικαιολογούν τήν εϊσπραξίν αυτών. 

(ε) Τάς χρησίμους πληροφορίας τάς άφορώσας τάς τελωνειακάς ή αλ
λάς διατάξεις, ώς κα! τάς απαγορεύσεις ή τους "περιορισμούς τους 
διέποντας τήν είσαγωγήν ή τήν διαμετακόμισα/ τών ταχυδρομικών 
αντικειμένων είς τάς υπηρεσίας των. 

(στχ Τον αριθμόν τών τελωνειακών δηλώσεων τόν ενδεχομένως άπαιτού
αενον διά τά υποκείμενα είς τελωνειακόν ελεγχον αντικείμενα τά 
προοριζόμενα διά τήν Χώραν των κα! τάς γλώσσας είς άς αί δηλώ
σεις αδται ή αί έτικέτται "DOUANE" (Τελωνεΐον) δύνανται νά 
συντάσσωνται. 
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(ζ) Την ενδειξιν δτι αποδέχονται ή οϋ αντικείμενα υποκείμενα ε'ις τελω
νειακά δικαιώματα εντός των αντικειμένων τών προπληρωμένων 
κατά το τιμολόγιον τών επιστολών. 

(η) Τόν κατάλογον τών χιλιομετρικών αποστάσεων διά τάς χερσαίας 
διαδρομάς άς ακολουθούν έν τη Χώρα των αϊ διαβατικαΙ ταχυδρο
μικά! άποστολαί. 

(θ) Τόν κατάλογον τών ατμοπλοϊκών γραμμών τών έχουσών ως άφε
τηρίαν τους λιμένας των καΐ χρησιμοποιουμένων διά την μεταφοράν 
τών ταχυδρομικών αποστολών μετ' ενδείξεως τών διαδρομών, τών 
αποστάσεων και της διαρκείας τών διαδρομών μεταξύ του λιμένος 
φορτώσεως και έκαστου τών διαδοχικών λιμένων προσεγγίσεως, της 
περιοδικότητος της υπηρεσίας καΐ τών χωρών είς άς, έν περιπτώσει 
χρησιμοποιήσεως ατμόπλοιων, δέον νά καταβάλλονται τά θαλάσ
σια κόμιστρα. 

(ι) Τόν κατάλογον αυτών τόν άφορώντα τάς απομεμακρυσμένος χώρας 
καΐ τάς έξομοιουμένας προς ταύτας. 

(ια) Τάς χρησίμους πληροφορίας επί της εσωτερικής οργανώσεως και 
τών εσωτερικών υπηρεσιών των. 

(ιβ) Τά εσωτερικά ταχυδρομικά τέλη αυτών. 
2. Πάσα τροποποίησις έπι τών έν τη παραγράφω 1 αναφερομένων πληρο

φοριών δέον δπως άνακοινουται άνευ καθυστερήσεως. 

3. ΑΙ Ύπηρεσίαι δέον νά παρέχουν είς το Διεθνές Γραφεΐον, δύο αντίτυπα 
τών εκδόσεων τάς όποιας δημοσιεύουν τόσον επί της εσωτερικής υπηρεσίας 
όσον καΐ έπί της διεθνούς τοιαύτης. Παρέχουν ωσαύτως, έν τω μέτρω του 
δυνατού, τά λοιπά έ'ργα τά δημοσιευόμενα έν τη Χώρα των καΐ άφορώντα την 
ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν. 

"Αρθρον 111. 
Δημοσιεύματα. 

1. Το Διεθνές Γραφεΐον δημοσιεύει συμφώνως προς τάς δυνάμει του< άρ
θρου 110 παρεχομένας πληροφορίας, έπίσημον συλλογήν τών γενικού ενδιαφέ
ροντος πληροφοριών τών σχετικών προς την έκτέλεσιν, ε'ις έκάστην Χώραν
μέλος, της Συμβάσεως καΐ του Κανονισμού της. Δημοσιεύει ωσαύτως ανά
λογους συλλογάς άναφερομένας ε'ις τήν έκτέλεσιν τών Συμφωνιών και τών 
Κανονισμών των, συμφώνως προς τάς υπό τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών 
παρεχομένας πληροφορίας δυνάμει τών σχετικών διατάξεων του Κανονισμού 
εκτελέσεως εκάστης τών Συμφωνιών. 

2. Δημοσιεύει, έπι πλέον, βάσει τών στοιχείων άτινα παρέχονται ύπό τών 
Υπηρεσιών και ενδεχομένως ύπό τών Περιωρισμένων Ενώσεων, εϊς δ,τι άφο
ρα το στοιχεΐον (α) ή του 'Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών ε'ις δ,τι άφορα τό 
στοιχειον (ζ) : 

(α) Κατάλογον τών διευθύνσεων τών Προϊσταμένων και τών ανωτέρων 
υπαλλήλων τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τών Περιωρισμένων 
Ενώσεων. 

(β) Λεξικόν τών ταχυδρομικών γραφείων. 
(γ) Κατάλογον τών χιλιομετρικών αποστάσεων τών άφορωσών τάς χερ

σαίας διαδρομάς τών διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών. 
(δ) Κατάλογον τών ατμοπλοϊκών γραμμών. 
(ε) Κατάλογον τών απομεμακρυσμένων Χωρών και τών εξομοιουμένων 

προς τούτας. 
(στ) Συλλογήν τών ισοδυνάμων. 
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(ζ) Κατάλογον των άπηγορευμένων αντικειμένων. Είς τόν κατάλογον 
τούτον περιλαμβάνονται επίσης τά ναρκωτικά τα εμπίπτοντα είς τάς 
διατάξεις τών πολυμερών συμβάσεων επί των ναρκωτικών. 

(η) Συλλογήν πληροφοριών επί της οργανώσεως και τών εσωτερικών 
υπηρεσιών τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

(θ) Συλλογήν τών εσωτερικών τελών τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
( ι) Τά στατιστικά δεδομένα τών ταχυδρομικών υπηρεσιών (εσωτερικής 

καΐ διεθνούς). 
( ια) Μελετάς, γνωμοδοτήσεις, πεπραγμένα καΐ λοιπάς εκθέσεις σχετι

κάς προς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν. 
(ιβ) Γενικόν κατάλογον τών πάσης φύσεως πληροφοριών τών άφορωσών 

τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν και τών δημοσιευμάτων της υπηρεσίας 
δανεισμού (κατάλογος της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως). 

3. Τέλος δημοσιεύει : 
Πολύγλωσσον λεξιλόγιον της διεθνούς Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας. 

4. Αϊ τροποποιήσεις αί έπιφερόμεναι είς τά εν ταΐς παραγράφοις 1 εως 3 
αναφερόμενα διάφορα δημοσιεύματα κοινοποιούνται διά εγκυκλίου, διά δελ
τίου, διά συμπληρώματος ή διά παντός άλλου καταλλήλου μέσου. 

"Άρθρον 112. 
Διανομή τών δημοσιευμάτων. 

1. Τά ύπό του Διεθνούς Γραφείου δημοσιευόμενα στοιχεία διανέμονται είς 
τάς Υπηρεσίας συμφώνως προς τους επόμενους κανόνας : 

(α) Πάντα τά δημοσιεύματα, εξαιρέσει τών ύπό στοιχεία 6 ' και γ ' 
αναφερομένων τοιούτων κατά τήν άκόλουθον κατανομήν : 

τάξις συνεισφοράς 1 2 3 4 5 6 7 
αριθμός αντιτύπων 8 7 6 5 3 2 1 

(β) Ή έπιθεώρησις " U N I O N POSTALE" και το διεθνές δνοματολόγιον 
τών ταχυδρομικών γραφείων κατά τήν άναλογίαν του αριθμού τών 
μονάδων συνεισφοράς τών όρισθεισών δι ' έκάστην Υπηρεσίαν κατ* 
έφαρμογήν του άρθρου 123 του

1 Γενικού Κανονισμού. Έν τούτοις, 
τό διεθνές δνοματολόγιον τών ταχυδρομικών γραφείων δύναται νά 
διανέμεται είς τάς Υπηρεσίας αΐτινες υποβάλλουν σχετικήν αΐτησιν, 
κατ' άναλογίαν 10 κατ' άνώτατον δριον αντιτύπων δι' έκάστην μονά
δα συνεισφοράς. 

(γ ) Τά έξ ολοκλήρου μεταφραστέα στοιχεία εις τάς γλώσσας τών συνι
σταμένων γλωσσικών ομάδων τών οποίων ό κατάλογος συντάσσεται 
ύπό του Εκτελεστ ικού Συμβουλίου : 2 αντίτυπα. 

2. Διά ρητής αιτήσεως, αί Υπηρεσίαι δύνανται νά προμηθεύωνται δωρεάν 
παρά του Διεθνούς Γραφείου, διά τό σύνολον τών δημοσιευμάτων της Παγκο
σμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως ή δι ' ώρισμένα μόνον έξ αυτών, εξαιρέσει έν 
τούτοις τών έν παραγράφω 1, στοιχ. γ ' αναφερομένων στοιχείων, συμπλη
ρωματικά αντίτυπα μέχρι του αριθμού τών μονάδων συνεισφοράς αί όποΐαι 
έχουν δρισθή δι ' αύτάς. Κατ' έξαίρεσιν αί Υπηρεσίαι αί καταταγεΐσαι είς 
τήν 7ην τάξιν δύνανται νά ζητούν δωρεάν £ν άντίτυπον έπί πλέον αυτών. 

3. Πέραν του αριθμού τών αντιτύπων τών διανεμομένων συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τών παραγράφων 1, στοιχεΐον (β) και (γ) και 2, αί Υπηρεσίαι 
δύνανται νά προμηθεύωνται τά δημοσιεύματα του Διεθνούς Γραφείου είς τήν 
τιμήν κόστους. 

4. Τά δημοσιεύματα του Διεθνούς Γραφείου διαβιβάζονται ωσαύτως είς 
τάς περιωρισμένας Ενώσεις. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

"Αρθρον 113. 
Διεύθυνσις. Συσκευασία. 

1. Αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δέον δπως συνιστούν είς το κοινόν : 
(α) Να αναγραφή την έπιγραφήν επί του φακέλλου προς την δμαλήν 

πλευράν ήτις δεν φέρει τάς πτυχάς του κλεισίματος. 
(β) Νά'διαφυλάττη όλόκληρον το δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τήςπλευ

ρδς της επιγραφής δια την διεύθυνσιν του παραλήπτου, δια τά γραμ
ματόσημα ή τά αποτυπώματα προπληρωμής και δια τάς ύπηρεσια
κάς ενδείξεις ή έτικέττας. 

(γ) Νά συντάσση λίαν εύαναγνώστως την διεύθυνσιν διά λατινικών 
χαρακτήρων καΐ διά αραβικών ψηφίων και νά αναγραφή ταύτη ν 
είς το δεξιόν μέρος κατά την κατεύθυνσιν του μήκους. Έάν έτεροι 
χαρακτήρες καΐ ψηφία χρησιμοποιούνται είς την Χώραν προορισμού, 
συνιστάται δπως συντάσση ωσαύτως τήν διεύθυνσιν διά τών χαρα
κτήρων και ψηφίων τούτων. 

(δ) Νά αναγραφή διά κεφαλαίων το δνομα του τόπου, συμπληρούμενον, 
περιπτώσεως τυχούσης, διά του αριθμού ταχυδρομικής διαβιβάσεως 
ή του αριθμού* τής αντιστοίχου ζώνης διανομής, ώς και το δνομα 
της Χώρας προορισμού. 

(ε) Νά αναγραφή τήν διεύθυνσιν κατά τρόπον σαφή και πλήρη, προσ
θέτων, περιπτώσεως τυχούσης, τον αριθμόν ταχυδρομικής διαβιβά
σεως ή τόν αριθμόν τής αντιστοίχου ζώνης διανομής, ίνα καθίσταται 
δυνατή ή άνευ αναζητήσεων ή αμφιβολιών διαβίβασις του αντικει
μένου και ή έπίδοσις τούτου είς τόν παραλήπτην. 

(στ) Νά αναγραφή το όνοματεπώνυμον καΐ τήν κατοικίαν του άποστο
λέως, περιπτώσεως τυχούσης, μετά του άριθμουι ταχυδρομικής δια
βιβάσεως ή του άριθμοΟ τής ζώνης διανομής, είτε εις τήν προσθίαν 
δψιν και προς τήν άριστεράν πλευράν κατά τρόπον μή παραβλά
πτοντα οϋτε τήν σαφήνειαν τής διευθύνσεως οϋτε τήν έπίθεσιν τών 
υπηρεσιακών ενδείξεων ή έτικεττών, εϊτε είς τήν όπισθίαν δψιν. 

(ζ) Νά προσθετή τήν λέξιν "LETTRE" (επιστολή) έπι τής πλευράς τής 
διευθύνσεως τών επιστολών αΐτινες, λόγω του δγκου ή τής συσκευα
σίας των, θά ήδύναντο νά συγχέωνται μετά τών προπληρωμένων διά 
μειωμένου τέλους αντικειμένων. 

(η) Είς δ,τι άφορα τά επί ήλαττωμένω τέλει αποστελλόμενα αντικείμενα 
νά δεικνύη, διά τών ενδείξεων "IMPRIMES" (έντυπα), "IMPRIMES 
Α ΤΑΧΕ'REDUITE" (έντυπα επί ήλαττωμένω τέλει), ή "CECO
GRAMMES" (έπιστολαί προς χρήσιν τών τυφλών), τήν κατηγορίαν 
είς ή ν ανήκουν. 

(θ) Νά αναγραφή τάς διευθύνσεις του άποστολέως και του παραλήπτου 
είς τό έσωτερικόν του αντικειμένου και κατά τό δυνατόν έπι του 
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περιεχομένου τοΟ ταχυδρομικού αντικειμένου η, περιπτώσεως τυχού
σης, επί κινητής έτικέττας, κατά προτίμησιν εκ περγαμηνής, προσδε
δεμένης στερεώς επί του αντικειμένου, ιδίως έάν πρόκειται περί 
αντικειμένων αποστελλομένων ανοικτών. 

(ι) Νά αναγραφή ωσαύτως την διεύθυνσιν του παραλήπτου έφ' έκαστης 
δέσμης έντυπων εγκλεισμένης εντός ειδικού σάκκου και αποστελ
λόμενης είς την διεύθυνσιν τοΟ αύτου παραλήπτου καΐ δια τον αυτόν 
προορισμόν. 

2. Τά πάσης φύσεως αντικείμενα των οποίων ή δια την διεύθυνσιν προορι
ζομένη πλευρά διηρέθη, εν δλω, ή έν μέρει, είς πλείονα χωρίσματα προοριζό
μενα διά τήν άναγραφήν διαδοχικών διευθύνσεων, δέν γίνονται δεκτά. 

3. Έάν τό περικάλυμμα ή το άντικείμενον δέν προσφέρεται διά τήν έγ
γραφήν της διευθύνσεως και τών υπηρεσιακών ενδείξεων, ως και διά τήν 
έπίθεσιν τών γραμματοσήμων ή τών αποτυπωμάτων προπληρωμής, ό άποστο
λεύς οφείλει νά προσδένη στερεώς επί του αντικειμένου έτικέτταν—διεύθυνσιν 
εχουσοα/ τάς έν άρθρω 17, παράγραφος 1, της Συμβάσεως προβλεπομένας δια
στάσεις. Τουτ' αυτό ισχύει οσάκις ή έπικόλλησις γραμματοσήμων εΐναι επι
δεκτική νά προκαλέση φθοράν είς τό άντικείμενον. 

4. Τά γραμματόσημα ή τά αποτυπώματα προπληρωμής δέον δπως επιτί
θενται προς τήν πλευράν της επιγραφής καί, κατά τό ουνοττόν, είς τήν άνω 
δεξιάν γωνίαν. 

Πάντως εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής απόκειται ή συμφώνως προς τήν 
νομοθεσίαν της διαχείρισις τών αντικειμένων τών οποίων ή προπληρωμή δεν 
είναι σύμφωνος προς τον δρον τούτον. 

5. Τά μή ταχυδρομικά ένσημα'καί τά ένσημα προνοίας ή άλλα, τά δυνά
μενα νά συγχέωνται προς τά γραμματόσημα, δέν επιτρέπεται νά επικολλώνται 
προς τήν πλευράν της επιγραφής. Τουτ' αυτό ισχύει καί διά τά αποτυπώματα 
σήμαντρων, τά δποΐα θά ήδύναντο νά συγχέωνται προς τά αποτυπώματα 
προπληρωμής. 

"Αρθρον 114. 
'Αντικείμενα «Πόστ—Ρεστάντ». 

"Η διεύθυνσις τών αντικειμένων τών αποστελλομένων «Πόστ—Ρεστάντ» δέον 
νά περιλαμβάντ] τό ονοματεπώνυμο ν του παραλήπτου. Ή χρήσις αρχικών αριθ
μών, απλών ονομάτων, υποθετικών επωνύμων ή συνθηματικών σημείων οιων
δήποτε, δέν είναι δεκτή διά τά αντικείμενα ταΟτα. 

"Αρθρον 115. 
'Αντικείμενα αποστελλόμενα ατελώς. 

Τά άπολάβοντά~ τής ταχυδρομικής ατέλειας αντικείμενα δέον νά φέρουν, 
είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν τής πρόσθιας δψεως, τάς κατωτέρω ενδείξεις 
αΐτινες δύνανται νά συνοδεύωνται ύπό μεταφράσεως : 

(α) "SERVICE DES POSTES" (Ταχυδρομική Υπηρεσία) ή άνάλογον 
έΛ/δειξιν, διά τά έν άρθρω 13 τής Συμβάσεως αναφερόμενα αντικεί
μενα. 

(β) "SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE" (υπηρεσία αιχμα
λώτων πολέμου) ή "SERVICE DES INTERNES" (υπηρεσία κρα
τουμένων) διά τά έν άρθρω 14, παράγραφος 1 ϊως 3 τής Συμβά
σεως αναφερόμενα αντικείμενα, ώς καί διά τά σχετικά προς αυτά 
έΆ/τυπα. 

(γ) "CECOGRAMMES" (ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυ
φλών), διά τά έν άρθρω 15 τής Συμβάσεως αναφερόμενα αντικεί
μενα. 
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"Αρθρον 116. 

'Αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακόν ελεγχον. 
1. Τα υποκείμενα είς τελωνειακόν ελεγχον αντικείμενα δέον να φέρουν, 

επί της πρόσθιας δψεως, πρασίνην κομμιωμένην έτικέτταν, όμοίαν προς τό 
συνημμένον υπόδειγμα C 1 , ή κινητήν έτικέτταν όμοιου υποδείγματος. 

Έάν ή δηλωθείσα ύπό του άποστολέως αξία του περιεχομένου ύπερβαίνη 
τα 300 φράγκα ή έάν ό άποστολεύς τό προτίμα, τα αντικείμενα συνοδεύονται 
επιπροσθέτως, ύπό Ιδιαιτέρων τελωνειακών δηλώσεων ομοίων προς τό συνημ
μένον υπόδειγμα C2/CP3 καί είς τον καθωρισμένον αριθμόν. Έν τη περιπτώσει 
ταύτη τίθεται επί του αντικειμένου μόνον τό άνω μέρος της έτικέττας C1. 

2. Αί τελωνειακαί δηλώσεις C2/CP3 προσδένονται είς τό άντικείμενον εξω
τερικούς καί κοττά τρόπον στερεόν, σταυροειδώς δια θώμιγγος ή, έάν ή Υπηρεσία 
της Χώρας προορισμού τό ζητή, εγκλείονται είς αυτό τούτο τό άντικείμενον. 
Κατ' έξαίρεσιν, αί δηλώσεις αύται δύνανται, έάν ό άποστολεύς τό προτίμα, 
νά έγκλείωνται, ωσαύτως, είς τά έν άρθρω 17, παράγραφος 10 της Συμβάσεως 
αναφερόμενα αντικείμενα, αποστελλόμενα ύπό τύπον συστημένης επιστολής. 

3. Διά τά μικροδέματα αί έν παραγράφω 1 προβλεπόμεναι διατυπώσεις 
είναι υποχρεωτικά! εις πάσας τάς περιπτώσεις. 

4. Ή έΤΛειψις της έτικέττας C 1 δεν δύναται, έν ουδεμία περιπτώσει, νά 
έπιφέρη τήν έπιστροφήν είς τό γραφεΐον καταγωγής τών αντικειμένων των 
περιεχόντων έντυπα, ορρούς, εμβόλια, βιολογικάς ουσίας ύποκειμένας είς φθο
ράν, ραδιενεργούς ουσίας, ώς καί φάρμακα επειγούσης ανάγκης, των οποίων 
ή έξεύρεσις είναι δυσχερής. 

5. Τό περιεχόμενον του αντικειμένου δέον νά καθορίζεται λεπτομερώς έν 
τη τελωνειακή δηλώσει. Ενδείξεις γενικού χαρακτήρος δέν γίνονται δεκταί. 

6. "Αν καί ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην έκ τών τελωνειακών δηλώ
σεων, αί Ύπηρεσίαι πράττουν παν τό δυνατόν διά νά πληροφοροΰΐν τους απο
στολείς επί του όρθοΟ τρόπου συμπληρώσεως τών έτικεττών C 1 ή τών τελω
νειακών δηλώσεων. 

"Αρθρον 117. 
'Αντικείμενα ελεύθερα τελών καί δικαιωμάτων. 

1. Τά αντικείμενα τά όποια δέον νά έπιδίδωνται είς τους παραλήπτας 
ελεύθερα τελών καί δικαιωμάτων δέον νά φέρουν, έπί της πρόσθιας δψεως, 
διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν επικεφαλίδα "FRANC DE TAXES ΕΤ DE 
DROITS" (ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων) ή άνάλογον ενδειξιν είς τήν 
γλώσσαν της Χώρας καταγωγής. Έπί τών αντικειμένων τούτων, τίθεται έπί 
της πλευράς της επιγραφής έτικέττα χρώματος κίτρινου φέρουσα ωσαύτως, διά 
λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν ενδειξιν "FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS" 
(ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων). 

2. Παν άντικείμενον άποστελλόμενον ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων 
συνοδεύεται ύπό δελτίου προπληρωμής όμοιου προς τό συνημμένον υπόδειγμα 
C 3/CP 4 κατεσκευασμένου έκ κίτρινου χάρτου. Ό άποστολεύς του αντικει
μένου καί —έφ' δσον πρόκειται περί ενδείξεων σχετικών προς τήν ταχυδρο
μικήν ύπηρεσίοα/— τό γραφεΐον αποστολής συμπληροΟν τό κείμενον του δελτίου 
προπληρωμής έπί τής πρόσθιας δψεως, είς τήν δεξιάν πλευράν τών μερών Α 
καί Β. Αί έγγραφαί του άποστολέως δύνανται νά γίνωνται διά χημικού χάρ
του. Τό κείμενον δέον νά περιλαμβάνη τήν έν άρθρω 34, παράγραφος 2, τής 
Συμβάσεως προβλεπομένην άνάληψιν υποχρεώσεως. Τό δελτίον προπληρωμής 
προσηκόντως συμπεπληρωμένον προσδένεται στερεώς είς τό άντικείμενον. 

3. Όσάκις ό άποστολεύς ζητεΐ, μεταγενεστέρως τής καταθέσεως, δπως τό 
άντικείμενον παραδοθή ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων, εφαρμόζεται ή ακό
λουθος διαδικασία : 

(α) Έάν ή αίτησις προορίζεται νά διαβιβασθή διά τής ταχυδρομικής 
όδου, τό γραφεΐον καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς τό γραφεΐον προ
ορισμού! δι ' επεξηγηματικού σημειώματος. Άφου τεθή έπί τούτου 
τό γραμματόσημον προπληρωμής τό άντιπροσωπευον τό όφειλόμενον 
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τέλος, το σημείωμα διαβιβάζεται έπ! συστάσει εις το γραφεΐον προ
ορισμού συνοδευόμενον ύπό δελτίου προπληρωμής δεόντως συμπε
πληρωμένου. Έάν ή διαβίβασις γίνη δια της αεροπορικής όδοϋ, 
το γραμματόση μον το άντιπροσωπευον το πρόσθετον άεροπορικόν 
τέλος τίθεται ωσαύτως επί του επεξηγηματικού σημειώματος. Το 
γραφεΐον προορισμού επιθέτει εις το άντικείμενον την έν παραγρά
φω 1 προβλεπομένη ν έτικέτταν. 

(β) Έάν ή αίτησις προορίζεται νά διαβιβασθή τηλεγραφικούς, το γρα
φεΐον καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς δια τής τηλεγραφικής όδου* το 
γραφεΐον προορισμού και γνωστοποιεί ταυτοχρόνως εις τούτο τάς 
σχετικάς προς τήν κατάθεσιν τοΟ αντικειμένου ενδείξεις. Το γρα
φεΐον προορισμού συντάσσει οίκοθεν δελτίον προπληρωμής. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

"Αρθρον 118. 
Συσκευασία. Περικάλυμμα. 

1. At Ύπηρεσίαι οφείλουν δπως συνιστούν εις το κοινόν νά συσκευάζη στε
ρεώς τά αντικείμενα. Είς πάσας τάς περιπτώσεις, ταύτα δέον νά συσκευά
ζωνται κατά τρόπον άποκλείοντα τον κίνδυνον τής εντός αυτών διεισδύσεως 
έτερων αντικειμένων. 

2. Τά αντικείμενα τά περιέχοντα υάλινα αντικείμενα ή άλλας εύθραυστους 
ϋλας, ρευστά, έλαια, λιπαράς ουσίας, ξηράς κόνεις, χρωστικάς ή μη, ζώσας 
μέλισσας, βδέλλας, σπόρους μεταξοσκωλήκων ή παράσιτα εκ τών έν άρθρω 29, 
παράγραφος 1, τής Συμβάσεως αναφερομένων, δέον νά συσκευάζωνται κατά 
τόν άκόλουθον τρόπον : 

(α) Τά υάλινα αντικείμενα ή έτερα εύθραυστα αντικείμενα δέον νά 
συσκευάζωνται εντός κυτίου έκ μετάλλου, ξύλου ή στέρεου χαρ
τονιού, πεπληρωμένου διά χάρτου, διά ρινίσματος ξύλου ή δι' άλλης 
όμοιας προστοττευτικής ουσίας φύσεως τοιαύτης ώστε νά παρεμπο
δίζω πασαν τριβήν ή πρόσκρουσιν κατά την μεταφοράν είτε μεταξύ 
αυτών τούτων τών αντικειμένων, εϊτε μεταξύ τών αντικειμένων καΐ 
τών τοιχωμάτων του κυτίου. 

(β) Τά ρευστά, τά έλαια και αϊ ευκόλως ρευστοποιούμεναι ούσίαι δέον 
νά έγκλείωνται εντός δοχείων έρμητικώς κεκλεισμένων. "Εκαστον 
δοχεΐον δέον νά τίθεται εντός ειδικού κυτίου έκ μετάλλου, έξ ανθε
κτικού ξύλου ή έκ κυματιστού χαρτονιού στέρεας ποιότητος, πεπλη
ρωμένου διά ρινίσματος ξύλου, διά βάμβακος ή διά σπογγώδους 
ουσίας εις ποσότητα επαρκή ίνα απορρόφηση τό ρευστόν έν περι
πτώσει θραύσεως του δοχείου. Τό κάλυμμα του κυτίου δέον νά 
στερεοΟται κατά τρόπον ώστε νά μη δύναται νά άποσπασθή ευκόλως. 

(γ) Αί δυσκόλως ρευστοποιούμεναι λιπαραί ούσίαι, ώς αί άλοιφαί, ό 
μαλακός σάπων, αί ρητΐναι, κ.λ.π., ώς καΐ οί σπόροι μεταξοσκω
λήκων, τών οποίων ή μεταφορά συνεπάγεται όλιγωτέρας δυσχέρειας, 
δέον νά έγκλείωνται κατά πρώτον εντός περικαλύμματος (κυτίου, 
σάκκου έξ υφάσματος, πλαστικής ύλης, κ.λ.π.), τιθεμένου και τούτου 
εντός δευτέρου κυτίου έκ ξύλου, έκ μετάλλου ή έξ άλλης ανθεκτικής 
καΐ παχείας ουσίας. 

(δ) Αί χρωστικά! ξηραΐ κόνεις, ώς τό κυανουν τής άνιλίνης, κ.λ.π., δέν 
γίνονται δεκτά! εΙμή μόνον εντός κυτίων έξ ανθεκτικού λευκοσι
δήρου τοποθετουμένων και τούτων εντός ξύλινων κυτίων, παρεντι
θεμένου και ρινίσματος μεταξύ τών δύο συσκευασιών. Αί μη χρω
στικά! ξηραί κόνεις δέον νά τοποθετούνται εντός κυτίων έκ μετάλ
λου, έκ ξύλου ή έκ χαρτονιού. Τά κυτία ταύτα δέον νά έγκλεί
ωνται και αυτά εντός σάκκου έξ υφάσματος ή έξ ανθεκτικής και 
πυκνής πλαστικής βλης. 
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(ε) Αϊ ζώσαι μέλισσαι, αϊ βδέλλαι και τά παράσιτα δέον νά εγκλεί
ονται εντός κυτίων κατασκευασμένων κατά τρόπον ώστε νά απο
τρέπεται πας κίνδυνος. 

3. Δεν απαιτείται συσκευασία διά τά έξ ενός μόνον τεμαχίου αποτελου
μένου αντικείμενα, ώς τεμάχια ξύλου, μεταλλικά τεμάχια, κ.λ.π., των οποίων 
δεν συνηθίζεται ή συσκευασία εν τω έμπορίω. Έν τη περιπτώσει ταύτη ή 
διεύθυνσις τοΟ παραλήπτου δέον νά αναγράφεται, κατά το δυνατόν, έπ' αυτού 
τούτου του αντικειμένου ή εάν τούτο καθίσταται αδύνατον, έπϊ έτικέττας— 
διευθύνσεως έχούσης τάς διαστάσεις τάς προβλεπομένας έν άρθρω 17, παρά
γραφος 1, της Συμβάσεως καϊ ή οποία δέον νά προσδένεται στερεώς έπ! του 
αντικειμένου. 

"Αρθρον 119. 
Συσκευασία. Βιολογικαϊ ούσίαι ύποκείμεναι εις φθοράν. 

Αϊ έπιστολαί αϊ περιέχουσαι βιολογικάς ουσίας ύποκειμένας εις φθοράν, 
υπόκεινται είς τους κατωτέρω ειδικούς κανόνας συσκευασίας : 

(α) Αϊ ύποκείμεναι είς φθοράν βιολογικαι ούσίαι και συνιστάμεναι εκ 
ζώντων παθογόνων μικροοργανισμών η εκ ζώντων παθογόνων ίων 
δέον νά εγκλείονται εντός φιαλιδίου ή σωληνος μετά παχέων τοι
χωμάτων εξ ύαλου ή έκ πλαστικής ουσίας, καλώς πωματισμένου, ή 
εντός φύσιγγος έσφραγισμένης. Το δοχεΐον δέον νά είναι άδιάβρο
χον και έρμητικώς κεκλεισμένον. Τούτο δέον νά περιβάλλεται δι' 
υφάσματος παχέος και απορροφητικού (υδρόφιλος πεπιεσμένος 
βάμβαξ, χνουδωτόν ύφασμα ή φανέλλα έκ βάμβακος) περιτυλισσο
μένου κατ' επανάληψιν περί τό φιαλίδιον και προσδενομένου άνωθεν 
και κάτωθεν τούτου, είς τρόπον ώστε νά σχημοαίζη είδος ατράκτου. 
Τό ούτω περικαλυπτόμενον δοχεΐον δέον νά τοποθετήται εντός μεταλ
λίνης θήκης στέρεας και καλώς κεκλεισμένης. Ή απορροφητική 
ουσία ή παρεντιθεμένη μεταξύ του εσωτερικού δοχείου και τής με
ταλλίνης θήκης δέον νά είναι είς ποσότητα επαρκή διά νά απορ
ρόφηση, έν περιπτώσει θραύσεως, δλον τό εντός του εσωτερικού δο
χείου περιεχόμενον ή δυνάμενον νά σχηματισθή ύγρόν. Ή μεταλ
λίνη θήκη, δέον νά είναι κατεσκευασμένη και νά κλείεται κατά τρό
πον ώστε νά καθίσταται αδύνατος πάσα μίανσις είς τό έξωτερικόν 
τής θήκης. Αϋτη δέον νά περικαλύπτεται διά βάμβακος ή διά 
σπογγώδους ουσίας και νά εγκλείεται και αύτη εντός προστατευ
τικού κυτίου κατά τρόπον ώστε νά αποφεύγεται πάσα μετακίνησις. 
Τό έξωτερικόν τούτο προστατευτικόν δοχεΐον δέον νά συνίσταται 
έκ κοίλου συμπαγούς τεμαχίου έκ στερεού ξύλου ή έκ μετάλλου ή 
νά είναι έξ υλικού και κατασκευής ισοδυνάμου στερεότητος καϊ νά 
είναι έφωδιασμένον διά καλύματος καλώς έφαρμόζοντος καϊ στε
ρεουμένου ούτως ώστε νά μή δύναται νά άνοιξη κατά τήν διάρκειαν 
τής μεταφοράς. Δέον νά λαμβάνωνται ιδιαίτερα μέτρα, ώς στέγνω
σις διά ψύξεως καϊ περίβλημα πάγου, ίνα διασφαλίζεται ή διατή
ρησις των ευαίσθητων είς ύψηλάς θερμοκρασίας ουσιών. Ή διά 
τής αεροπορικής όδοΰ μεταφορά, ήτις συνεπάγεται μεταβολάς τής 
ατμοσφαιρικής πιέσεως, επιβάλλει δπως τά περιβλήματα είναι αρ
κούντως στερεά ίνα ανθίστανται εις τάς μεταβολάς ταύτας τής πιέ
σεως. Έ ξ άλλου, έπϊ τού εξωτερικού κυτίου ώς καϊ έπϊ του εξωτε
ρικού περικαλύμματος, αν ή περίπτωσις δέον νά έπικολλαται προς 
τήν πλευράν ήτις φέρει τάς διευθύνσεις, των επισήμως ανεγνωρι
σμένων εργαστηρίων καταγωγής καϊ προορισμού, ίόχρους έτικέττα 
φέρουσα τό άκόλουθον σύμβολον μετά τών ενδείξεων του : 

MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES 
DANGEREUX 

(DIMENSIONS 62 Χ 44 MM) 
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(§δ$|μεναι εις φθοράν βιολογικαΐ ούσίαι αΐτινες δεν περιέχουν 
ίαθογόνους μικροοργανισμούς, ουδέ ζώντας παθογόνους 

ν νά συσκευάζονται εντός αδιάβροχου εσωτερικού δοχείου, 
,ωτερικου προστατευτικού δοχείου, εντός απορροφητικής ού

τ^οποθετουμένης εϊτε εντός του εσωτερικοί} δοχείου είτε μεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού δοχείου. Ή ουσία αυτή δέον νά 

είναι είς ποσότητα επαρκή δια νά απορρόφηση εν περιπτώσει θραύ
σεως όλον το εντός του εσωτερικού δοχείου περιεχόμενον ή δυνάμε
νον νά σχηματισθή ύγρόν. Άφ' ετέρου, το περιεχόμενον τόσον του 
εσωτερικού δοχείου δσον και του εξωτερικού τοιούτου δέον νά 
συσκευάζεται κατά τρόπον ώστε νά αποφεύγεται πάσα μετατόπισις. 
Δέον νά λαμβάνωνται Ιδιαίτερα μέτρα, ώς στέγνωσις διά ψύξεως 
και περίβλημα πάγου, ϊνα διασφαλίζεται ή διατήρησις τών ευαίσθη
των είς ύψηλάς θερμοκρασίας ουσιών. Ή διά της αεροπορικής οδού 
μεταφορά, ήτις συνεπάγεται μεταβολάς τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, 
επιβάλλει δπως, έφ' όσον ή ουσία είναι συσκευασμένη είς φύσιγγας 
έσφραγισμένας ή φιάλας καλώς πωματισμένας, τά δοχεία ταύτα 
είναι αρκούντως στερεά ίνα ανθίστανται είς τάς μεταβολάς πιέσεως. 

Έπί του εξωτερικού δοχείου, ώς καΐ έπι του εξωτερικού περικα
λύμματος του αντικειμένου, δέον νά έπικολλαται, προς την πλευράν 
ήτις φέρει τάς διευθύνσεις τών εργαστηρίων καταγωγής και προ
ορισμού, Ιόχρους έτικέττα φέρουσα το άκόλουθον σύμβολον μετά 
τών ενδείξεων του : 

MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES 
(DIMENSIONS 62X44 MM) 

"Αρθρον 120. 
Συσκευασία. Ραδιενεργοί ούσίαι. 

1. Τά έγκλείοντα ραδιενεργούς ουσίας αντικείμενα τών οποίων το περιε
χόμενον καΐ ή συσκευασία είναι σύμφωνα προς τάς συστάσεις τής Διεθνούς 
'Υπηρεσίας ατομικής ενεργείας τάς προβλεπούσας είδικάς εξαιρέσεις διά τινας 
κατηγορίας αντικειμένων, γίνονται δεκτά, προς μεταφοράν διά τοΰ ταχυδρο
μείου κατόπιν προηγουμένης αδείας τών αρμοδίων οργανισμών τής Χώρας 
καταγωγής. 

2. Τά περιέχοντα ραδιενεργούς ουσίας αντικείμενα δέον νά έφοδιάζωνται 
ύπό του άποστολέως δι' ειδικής έτικέττας χρώματος λευκού φερούσης τήν εν
δειξιν "MATIERES RADIOACTIVES" (ραδιενεργοί ούσίαι), έτικέτταν δια
γραφομένην οίκοθεν έν περιπτώσει επιστροφής τοΰ περικαλύμματος είς την 
καταγωγήν. Επιπροσθέτως, δέον νά φέρουν, πλην τού ονοματεπωνύμου και 
τής διευθύνσεως τοΰ άποστολέως, λίαν εμφανή ενδειξιν, δι' ής νά ζητήται ή 
επιστροφή των αντικειμένων έν περιπτώσει μη επιδόσεως. 

3. Ό άποστολεύς δέον νά αναγραφή έπι του εσωτερικού περικαλύμματος 
τό δνοματεπώνυμον και τήν διεύθυνσίν του, ώς και το περιεχόμενον του αντι
κειμένου. 

4. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά καθορίζουν ταχυδρομικά γραφεία ειδικώς 
εξουσιοδοτημένα νά δέχωνται προς κατάθεσιν αντικείμενα περιέχοντα ραδιε
νεργούς ουσίας. 

"Αρθρον 121. 
Συσκευασία. "Ελεγχος τού περιεχομένου. 

1. Τά αντικείμενα, πλην τών επιστολών και τών ταχυδρομικών δελταρίων, 
δέον νά συσκευάζωνται κατά τρόπον ώστε νά προστατεύεται αρκούντως τό πε
ριεχόμενον των χωρίς δμως τούτο νά έμποδίζη τόν ταχύν και ευχερή έλεγχον 
του περιεχομένου των. 
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2. ΤαΟτα δέον να τίθενται εϊτε ύπό ταινίαν εις σχήμα κυλίνδρου, μεταξύ 
χαρτονίων, είτε εντός ανοικτών σάκκων, κυτίων, φακέλλων ή θηκών ή εντός 
σάκκων, κυτίων, φακέλλων ή θηκών μη έσφραγισμένων μεν άλλα κεκλεισμέ
νων κατά τρόπον ώστε νά δύνανται νά ανοίγωνται και νά έπανακλείωνται 
ευχερώς και μη δημιουργούντων κίνδυνον τινά, είτε νά περιτυλίσσώνται διά 
θώμιγγος ευκόλως λυομένου. 

3. Τά αντικείμενα ατινα θά έβλάπτοντο εάν συνεσκευάζοντο κατά τους 
γενικούς κανόνας, ώς και τά αντικείμενα εμπορευμάτων τά τιθέμενα εντός διά
φανους περικαλύμματος επιτρέποντος τον ελεγχον του περιεχομένου των, δύ
νανται κατ' έξαίρεσιν, νά γίνωνται δεκτά εντός περικαλύμματος έρμητικώς 
κλειστού. Τούτ' αυτό ισχύει και διά τά βιομηχανικά και φυτικά προϊόντα τά 
τ€χχυδρομούμενα εντός περικαλύμματος κεκλεισμένου ύπό του εργοστασίου ή 
έσφραγισμένου ύπό έλεγχούσης τινός αρχής τής Χώρας καταγωγής. Είς τάς 
περιπτώσεις ταύτας, α'ι ενδιαφερόμενοι Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι δύνανται νά 
απαιτούν δπως ό άποστολεύς ή δ παραλήπτης διευκολύνη τόν ελεγχον τοΟ 
περιεχομένου, είτε άνοίγων τινά τών ύπ' εκείνων υποδεικνυομένων αντικειμέ
νων, είτε κατ' άλλον ίκςχνοποιητικόν τρόπον. 

4. Όσάκις οι κανονισμοί τής Χώρας καταγωγής καΐ προορισμού το επι
τρέπουν, αϊ εφημερίδες και τά περιοδικά τά κατατιθέμενα είς ποσότητα δύναν
ται, κατά παρέκκλισιν τού* άρθρου 17, παράγραφος 12, στοιχεία (α) τής Συμ
βάσεως νά έγκλείωνται εντός κλειστού και διάφανους περιβλήματος έκ πλα
στικής ί$λης. Ή διεύθυνσις του1 παραλήπτου αναγράφεται επί έτικέττας—διευ
θύνσεως τοποθετούμενης ύπό ή έπί τής πλαστικής επιφανείας προς την κατεύ
θυνσιν τής μεγαλυτέρας διαστάσεως. Λευκή αδιαφανής ταινία αποτελούσα 
άναπόσπαστον μέρος του περιβλήμοαος καί τοποθετούμενη έπί τής αυτής δψεως 
και προς την αυτήν κατεύθυνσιν ώς καί ή έτικέττα—διεύθυνσις, περιλαμβάνει 
τό δνομα και την διεύθυνσιν του άποστολέως, τό έν άρθρω 173, παράγραφος 3 
προβλεπόμενον αποτύπωμα προπληρωμής ώς καί τάς έκ τών προτέρων τυπω
θείσας ενδείξεις τάς επιτρέπουσας τόν προσδιορισμόν τών ενδεχομένων αιτίων 
μή επιδόσεως ή, περιπτώσεως τυχούσης, τήν νέαν διεύθυνσιν του παραλήπτου. 

"Αρθρον 122. 
'Αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διάφανους πλαισίου. 

1. Τά αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διάφανους πλαισίου γίνονται δε
κτά ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) Τό πλαίσιον δέον νά ευρίσκεται προς τήν όμαλήν πλευράν τοΟ φα
κέλλου, ήτις δέν φέρει τάς πτυχάς του κλεισίματος. 

(β) Τό πλαίσιον δέον νά είναι κατασκευασμένον έκ τοιαύτης ΰλης καί 
κατά τοιούτον τρόπον ώστε ή διεύθυνσις νά είναι ευανάγνωστος διά 
μέσου τούτου. 

(γ) Τό πλαίσιον δέον νά εΐναι όρθογώνιον, τής μεγαλυτέρας διαστά
σεως του οΰσης παραλλήλου προς τήν μεγαλυτέραν διάστασιν του 
φακέλλου, είς τρόπον ώστε ή διεύθυνσις του παραλήπτου νά φαίνεται 
κατά την αυτήν κατεύθυνσιν καί ή έπίθεσις του χρονολογικού σή
μαντρου νά μή παρακωλύεται. 

(δ) Πάντα τά άκρα του πλαισίου δέον νά είναι τελείως κεκολλημένα 
έπί τών εσωτερικών άκρων τής τομής του φακέλλου. Προς τόν σκο
πόν αυτόν δέον νά υφίσταται επαρκές διάστημα μεταξύ τών πλα
γίων άκρων καί του κάτω μέρους του φακέλλου καί του πλαισίου. 

(ε) Μόνον ή διεύθυνσις του παραλήπτου δέον νά φαίνεται διά μέσου 
τοΟ πλαισίου ή1, τουλάχιστον, νά διακρίνεται σαφώς έκ τών λοιπών 
ενδείξεων, ενδεχομένως ορατών διά μέσου τοΟ πλαισίου. 

(στ) Τό περιεχόμενον του αντικειμένου δέον νά άναδιπλοΟται κατά τοι
ούτον τρόπον ώστε καί ε'ις περίπτωσιν μετακινήσεως είς τό έσωτε
ρικόν του φακέλλου, ή διεύθυνσις νά παραμένη πλήρως ορατή διά 
μέσου του πλαισίου. 
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2. Δεν γίνονται δεκτά τα εντός τελείως διάφανους φακέλλου αντικείμενα, 
έστω κα ι αν φέρουν έτικέτταν—διεύθυνσιν, τα αντικείμενα εντός φακέλλου μετ' 
ανοικτού πλαισίου και τα αντικείμενα εντός φακέλλου φέροντος πλείονα του 
ενός πλαίσια. 

3. θεωροΟνται ώς τυποποιημένα αντικείμενα τα αντικείμενα εντός φακέλ
λου μετά διάφανους πλαισίου, τά ανταποκρινόμενα εις τους έν άρθρω 17, 
παράγραφος 2 της Συμβάσεως καθοριζόμενους δρους καΐ πληρουντα, επιπρο
σθέτως, τους ακολούθους δρους : 

(α) Τό πλαίσιον δέον νά ευρίσκεται εις έλαχίστην άπόστασιν 40 χιλιο
στών έκ του άνω άκρου του φακέλλου (μέ άνοχήν 2 χιλιοστά). 

(β) Τό πλαίσιον δέον νά μη προσδιορίζεται διά ταινίας ή εγχρώμου 
πλαισίου. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΕΙΔΙΚΑ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ Ι Ε Ι Σ ΕΚΑΣΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
"Αρθρον 123. 
Έπιστολαί. 

Ύπό την έπιφύλαξιν της τηρήσεως των κανόνων των σχετικών προς την συ
σκευασίαν τών αντικειμένων, ουδείς δρος σχήματος ή σφραγίσεως απαιτείται 
διά τάς έπιστολάς αΐτινες δεν πληρούν τους διά τά εντός φακέλλου τυποποιη
μένα αντικείμενα προβλεπόμενους δρους. Ή επί της πρόσθιας όψεως αναγ
καία θέσις διά την έπιγραφήν, την προπληρωμήν κα ι τάς ύπηρεσιακάς ενδεί
ξεις ή έτικέττας δέον νά άφίεται έξ ολοκλήρου ελευθέρα. 

"Αρθρον 124. 
Ταχυδρομικά δελτάρια. 

1. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον νά κατασκευάζω ντα ι έκ χαρτονιού ή έκ 
χάρτου αρκούντως ανθεκτικού ώστε νά μη δυσχεραίνεται ή διαχείρισις αότών. 

2. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον νά φέρουν, επί κεφαλής της πρόσθιας 
όψεως, τό ν τίτλον "CARTE POSTALE" (Ταχυδρομικόν Δελτάριον) γαλλιστί 
ή τό ίσοδύναμον του τίτλου τούτου εις άλλην τινά γλώσσαν. Ό τίτλος οδτος 
δέν είναι υποχρεωτικός διά τά εικονογραφημένα δελτάρια τ ά προερχόμενα 
έκ της Ιδιωτικής βιομηχανίας. 

3. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον νά άποστέλλωνται άπερικαλύπτως, ήτοι 
άνευ ταινίας ή φακέλλου. 

4. Τό δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τής πρόσθιας όψεως προορίζεται διά την 
διεύθυνσιν του παραλήπτου, διά την προπληρωμήν καΐ διά τάς ύπηρεσιακάς 
ενδείξεις ή έτικέττας. Ό άποστολεύς διαθέτει τήν όπισθίαν όψιν και τό άρι
στερόν μέρος τής πρόσθιας όψεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 5. 

5. 'Απαγορεύεται ή έπισύναψις ή ή πρόσδεσις εις τά ταχυδρομικά δελτά
ρια δειγμάτων εμπορευμάτων ή αναλόγων αντικειμένων. Έν τούτοις, μικραί 
παραστάσεις, φωτογραφίαι, ένσημα παντός είδους, έτ ικέτται καΐ αποκόμματα 
παντός είδους, έκ χάρτου ή έξ άλλης τινός λεπτότατης ουσίας, ώς καΐ ταινίαι 
διά τήν διεύθυνσιν ή φύλλα αναδιπλούμενα, δύνανται νά επικολλώνται ε'ις αυτά, 
ύπό τόν δρον δπως τά αντικείμενα ταύτα μή είναι φύσεως τοιαύτης, ώστε νά 
άλλοιοΟται ό χαρακτήρ τών ταχυδρομικών δελταρίων καΐ δπως συνάπτωνται 
τελείως του δελταρίου. Τά αντικείμενα ταύτα δέν δύνανται νά επικολλώνται 
ειμή μόνον είς τήν όπισθίαν όψιν ή εις τό άριστερόν μέρος τής πρόσθιας όψεως 
τών ταχυδρομικών δελταρίων, εξαιρέσει τών ταινιών, κινητών έτικεττών ή έτι
κεττών διευθύνσεως αΐτινες δύνανται νά καταλαμβάνουν όλόκληρον τήν προ
σθίαν δψιν. Ώ ς προς τά παντός είδους ένσημα, τά δυνάμενα νά συγχέωνται 
μέ τά γραμματόσημα προπληρωμής, δέν γίνονται δεκτά είμή επί τής όπισθίας 
όψεως. 
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6. ΈπΙ των ταχυδρομικών δελταρίων των μη πληρούντων τους αναγρα
φόμενους δια την κατηγορίαν ταύτην ταχυδρομικών αντικειμένων δρους, εφαρ
μόζεται ή δια τάς έπιστολάς προβλεπομένη διαχείρισις, εξαιρέσει, έν τούτοις, 
εκείνων ων ή ανωμαλία 'προκύπτει μόνον έκ της επιθέσεως τών γραμματοσή
μων εις την όπισθίαν δψιν. Κατά παρέκκλισιν τοΰ< άρθρου 113, παράγραφος 4, 
τα τελευταία ταύτα θεωρούνται εις δλας τάς περιπτώσεις ώς άπροπλήρωτα 
καΐ ή διαχείρισις αυτών είναι ανάλογος. 

"Αρθρον 125 
"Εντυπα " ■·■* 

1. Δύνανται νά άποστέλλωνται ώς έντυπα αϊ αναπαραστάσεις, επί χάρτου, 
επί χαρτονιού ή επί ετέρων ουσιών συνήθους χρησιμοποιήσεως εις τήν τυπο
γραφίαν, εις πλείονα δμοια αντίτυπα, διά μηχανικής ή φωτογραφικής μεθόδου 
εις τήν οποίοι γίνεται χρήσις τυπογραφικής πλακός, ύποτυπώματος ή αρνη
τικού. Ή Υπηρεσία καταγωγής αποφασίζει εάν ή αναπαραγωγή του έν λόγω 
αντικειμένου έγένετο διά παραδεκτής ουσίας ή μεθόδου. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι καταγωγής έχουν τήν εύχέρειαν νά δέχωνται υπό το τιμο
λόγιο ν τών εντύπων : 

(α) τά μεταξύ τών μαθητών Σχολείων αντάλλασσα μένα αντικείμενα του 
επιστολικού ταχυδρομείου, ύπό τον δρον δπως τά αντικείμενα ταύτα 
άποστέλλωνται μέσω τών Διευθυντών τών οικείων Σχολείων' 

(β) τά πρωτότυπα και διορθωμένα γραπτά μαθητών, αποκλειόμενης 
πάσης ενδείξεως μη αναφερομένης ευθέως εις τήν έκτέλεσιν της 
εργασίας' 

(γ) τά χειρόγραφα έργων ή εφημερίδων 
(δ) αϊ χειρόγραφοι «παρτιτοΰραι» ή τά χειρόγραφα φύλλα μουσικής. 

3. Τά εις τάς παραγράφους 1 και 2 αναφερόμενα αντικείμενα υπόκεινται, 
είς δ,τι άφορα το σχήμα και τήν συσκευασίαν, εις τάς διατάξεις του άρθρου 121. 

4. Δεν δύνανται νά άποστέλλωνται ώς έντυπα : 
(α) τά διά παντός τύπου γραφομηχανής παραγόμενα έγγραφα' 
(β) τά διά διαφανούς χάρτου παραγόμενα αντίγραφα, τά διά τής χειρός 

ή δι ' οιουδήποτε τύπου γραφομηχανής γινόμενα τοιαύτα' 
(γ) αϊ αναπαραστάσεις αϊ παραγόμεναι διά σήμαντρων μετά κινητών 

ή μή χαρακτήρων" 
(δ) τά κυρίως είπεΐν εϊδη χαρτοπωλείου τά περιέχοντα αναπαραστάσεις, 

οσάκις είναι φανερόν δτι το έντυπον μέρος τούτων δεν αποτελεί τήν 
ούσίαν του αντικειμένου' 

(ε) αϊ ταιν ίαι και αϊ ήχητικαί έγγραφαί" 
(στ) αϊ διάτρητοι ταινίαι ώς και τά δελτία του μηχανογραφικού συστή

ματος τά φέροντα διατρήσεις, γραμμάς ή σημεία δυνάμενα νά απο
τελέσουν σημειώσεις. 

5. Πλείονες αναπαραστάσεις, έπιτυγχανόμεναι διά τών παραδεδεγμένων 
μεθόδων, δύνανται νά συνενώνται είς εν άντικείμενον εντύπων. Αδται δεν δύ
νανται νά φέρουν διάφορα ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αποστολέων ή 
παραληπτών. 

6. Τά δελτάρια τά φέροντα τον τίτλον " C A R T E POSTALE" (ταχυδρομικόν 
δελτάριον) ή το ίσοδύναμον του τίτλου τούτου είς οιανδήποτε γλώσσαν γίνονται 
δεκτά ύπό το τιμολόγιον τών εντύπων, άρκεΐ νά πληρούν τους γενικούς δρους 
τους εφαρμοζόμενους είς τά έντυπα. Έπϊ εκείνων τά όποια δεν πληρούν τους 
δρους τούτους εφαρμόζεται ή διαχείρισις τών ταχυδρομικών δελταρίων ή ενδε
χομένως τών επιστολών δι' εφαρμογής του άρθρου 124, παράγραφος 6. 

"Αρθρον 126 
"Εντυπα. Έπιτρεπόμεναι σημειώσεις και επισυναπτόμενα 

1. Δύνανται νά άναγράφωνται επί τών εντύπων δι ' οιουδήποτε μέσου : 
(α) τά ονοματεπώνυμα και αϊ διευθύνσεις του άποστολέως κα ι του 

παραλήπτου μετά ή άνευ μνείας τής ιδιότητος, του επαγγέλματος 
και τής εταιρικής επωνυμίας' 
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(β) ό τόπος και ή ημερομηνία αποστολής του αντικειμένου' 
(γ) ό αϋξων αριθμός ή ό αριθμός μητρώου ό αναφερόμενος αποκλει

στικώς είς το άντικείμενον. 
2. ΈπΙ πλέον τών ενδείξεων τούτων, επιτρέπεται : 

(α) ή διαγραφή, ή σημείωσις ή ή ύπογράμμισις λέξεων τίνων ή μερών 
του εντύπου κειμένου' 

(β) ή διόρθωσις τών τυπογραφικών λαθών. 
3. ΑΙ είς τάς παραγράφους 1 και 2 προβλεπόμενοι προσθήκαι και διορθώ

σεις δέον να άναφέρωνται ευθέως εις τό περιεχόμενον της αναπαραστάσεως. 
Αδται δέον να μη είναι φύσεως συνιστώσης συμβατικήν γλώσσαν. 

4. Επιτρέπεται, εξ άλλου, ή αναγραφή ή ή προσθήκη : 
(α) επί τών δελτίων παραγγελίας, έγγραφης ή προσφοράς, τών σχετι

κών προς έργα βιβλιοπωλείου, βιβλία, εφημερίδας, χαλκογραφίας, 
μουσικά τεμάχια τών έργων και τοϋ αριθμού τών ζητουμένων ή προσ
φερομένων αντιτύπων, της τιμής τών έργων τούτων ώς κα ι σημειώ
σεων παριστωσών συστατικά στοιχεία της τιμής, του τρόπου πληρω
μής, τής εκδόσεως, τών όνομοα:επο3νύμων τών συγγραφέων και τών 
εκδοτών, του αριθμού τοΰ καταλόγου και τών λέξεων " BROCHE " , 
" C A R T O N N E " ή " R E L I E " · 

(β) επί τών εντύπων τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών δανειστικών υπη
ρεσιών τών βιβλιοθηκών : τών τίτλων τών έργων, του αριθμού τών 
ζητουμένων ή αποστελλομένων αντιτύπων, τών ονοματεπωνύμων τών 
συγγραφέων κα ι τών εκδοτών, τών αριθμών του καταλόγου, του 
αριθμού τών παραχωρουμένων δια τήν άνάγνωσιν ημερών, του ονο
ματεπωνύμου του προσώπου του επιθυμούντος να συμβουλευθή τό 
εν λόγω έργον' 

(γ) επί τών εικονογραφημένων δελταρίων, έπί τών εντύπων επισκεπτη
ρίων ώς και έπί τών συγχαρητηρίων ή συλλυπητηρίων, έντυπων δελ
ταρίων : συμβατικών φιλοφρονητικών εκφράσεων διατυπουμένων διά 
πέντε λέξεων ή δια πέντε αρχικών κατ' άνώτατον δριον' 

(δ) έπί τών εντύπων λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών προϊόντων : άφιε
ρώσεώς τίνος συνισταμένης είς άπλήν συμβατικήν φιλοφρόνησιν* 

(ε) έπί τών αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών : του τίτλου, τής 
χρονολογίας, του αριθμού και τής διευθύνσεως του δημοσιεύματος 
εξ οΟ άπεσπάσθη τό άρθρον' 

(στ) έπί τών ειδοποιήσεων τών άφορωσών τάς αναχωρήσεις και τάς αφί
ξεις τών πλοίων κα ι τών αεροπλάνων : τών ημερομηνιών κα ι τών 
ωρών τών αναχωρήσεων και αφίξεων ώς και τών ονομάτων τών 
πλοίων, τών αεροπλάνων, τών λιμένων αναχωρήσεως, προσεγγίσεως 
και άφίξεως' 

(ζ) έπί τών ειδοποιήσεων ταξειδίων : του ονοματεπωνύμου του ταξει
διώτου, τής ημερομηνίας, τής ώρας και του ονόματος του τόπου έξ 
οδ ούτος σκοπεύει νά διέλθη ώς και τό μέρος είς δ αποβιβάζεται* 

(η) έπί τών τυπογραφικών δοκιμίων : τών μεταβολών κα ι προσθηκών 
τών αναφερομένων είς τήν διόρθωσιν, είς τό σχήμα και είς τήν έκτύ
πωσιν, ώς καΐ ενδείξεων οίων " BON A T I R E R " (τυπωθήτω) 
" V U — B O N A T IRER " (έθεωρήθητυπωθήτω) οιωνδήποτε άλλων 
αναλόγων, αναφερομένων είς τήν έκτέλεσιν του έργου. Έν περι
πτώσει ελλείψεως χώρου, αί προσθήκαι δύνανται νά γίνωνται έπί 
ειδικών φύλλων' 

(θ) έπί τών καταλόγων τρεχουσών τιμών, προσφορών, αγγελιών, τιμών 
χρηματιστηρίου και εμπορευμάτων, έπί τών εμπορικών εγκυκλίων 
και διαφημιστικών φυλλαδίων : ψηφίων κα ι οιωνδήποτε άλλων ση
μειώσεων παριστωσών συστατικά στοιχεία τών τιμών* 

(ι) έπί τών ειδοποιήσεων μεταβολής διευθύνσεως : τής παλαιάς και τής 
νέας διευθύνσεως ώς και τής ημερομηνίας τής μεταβολής. 
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5. Επιτρέπεται τέλος ή έπισύναψις : 
(α) είς πάντα τα έντυπα : δελταρίου, φακέλλου ή ταινίας με έντυπον 

την διεύθυνσιν του άποστολέως τοΰ αντικειμένου ή του εντολοδόχου 
του εις την Χώραν καταθέσεως του αρχικού αντικειμένου. Ταύτα 
δύνανται να προπληρώνονται, δια την έπιστροφήν δια γραμματο
σήμων της Χώρας προορισμού του αρχικού αντικειμένου* 

(β) είς τα έντυπα λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα : του ανοικτού τιμο
λογίου του αναφερομένου ε'ις το άποστελλόμενον άντικείμενον, πε
ριοριζόμενοι είς τάς άπαρτιζούσας αυτό έγγραφάς ώς και εντύπου 
καταβολής ή έντυπου ταχυδρομικής επιταγής τής διεθνούς υπηρεσίας 
ή τής εσωτερικής υπηρεσίας τής Χώρας προορισμού του αντικειμένου, 
επί των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ενδια
φερομένων Υπηρεσιών, ή αναγραφή δι' οιασδήποτε μεθόδου του κατα
βλητέου ή πληρωτέου ποσού, ώς και ό προσδιορισμός του τρέχοντος 
ταχυδρομικού λογαριασμού ή τής διευθύνσεως του δικαιούχου του 
τίτλου" 

(γ) είς τάς εφημερίδας μόδας : των άποκοπτομένων σχεδίων των απο
τελούντων, συμφώνως προς τάς έπ' αυτών άναγραφομένας ενδείξεις, 
εν σύνολον μετά του αντιτύπου εντός τού όποιου αποστέλλονται. 

"Αρθρον 127 
"Εντυπα ύπό τύπον δελταρίων 

1. Τά έντυπα τά έχοντα το σχήμα, τήν σύστασιν και τάς διαστάσεις ταχυ
δρομικού δελταρίου δύνανται νά αποστέλλονται άπερικαλύπτως άνευ ταινίας 
ή φακέλλου. 

2. Το δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τής πρόσθιας δψεως των ύπό τύπον δελτα
ρίου αποστελλομένων εντύπων, περιλαμβανομένων των απολαυόντων ήλαττω
μένου τέλους εικονογραφημένων δελταρίων, προορίζεται διά τήν διεύθυνσιν του 
παραλήπτου διά την προπληρωμήν καΐ διά τάς ύπηρεσιακάς ενδείξεις ή έτι
κέττας. 

3. Τά ύπό μορφήν δελταρίων αποστελλόμενα έντυπα, τά μή πληρουντα τους 
εν παραγράφοις 1 και 2 περιγραφόμενους δρους, υφίστανται διαχείρισιν όμοίαν 
προς των επιστολών, εξαιρέσει, έν τούτοις, εκείνων τών 'όποιων ή άντικανονι
κότης προκύπτει μόνον εκ τής επιθέσεως τής προπληρωμής επί τής οπίσθιας 
δψεως και τά όποια, κατά παρέκκλισιν του άρθρου 113, παράγραφος 4,'θεω
ρούνται είς δλας τάς περιπτώσεις, ώς άπροπλήρωτα και υφίστανται άνάλογον 
διαχείρισιν. 

"Αρθρον 128 
'Ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών 

Δύνανται νά άποστέλλωνται ώς ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών 
τυφλών αί διά τής ειδικής γραφής γεγραμμέναι έπιστολαί, αϊ κατατιθέμεναι 
άνοικταί και αί τυπογραφικοί πλάκες αί φέρουσαι τά σημεία τής γραφής ταύτης. 
Τούτο αυτό ισχύει και διά τάς ήχητικάς έγγραφάς και διά τον είδικόν χάρτην 
εφ' δσον προορίζονται αποκλειστικώς διά χρήσιν τών τυφλών, ύπό τον δρον 
δπως άποστέλλωνται εκ μέρους επισήμως ανεγνωρισμένου ιδρύματος διά τυ
φλούς ή άπευθύνωνται είς τοιούτον ίδρυμα. 

"Αρθρον 129 
Μικροδέματα 

1. Τά μικροδέμοπα δέον νά φέρουν επί τής πρόσθιας δψεως, διά λίαν εμ
φανών χαρακτήρων, τήν ένδειξιν " PETIT PAQUET " (Μικρόδεμα) ή τήν άντί
στοιχόν της είς γλώσσαν γνωστήν έν τή Χώρα προορισμού. 

2. Επιτρέπεται ή είς αυτά έγκλεισις ανοικτού τιμολογίου, περιωρισμένου 
είς τάς συστατικάς αύτου έγγραφάς και ή αναγραφή έξωτερικώς ή εσωτερι
κώς τών αντικειμένων, είς τήν τελευταίαν δε ταύτην περίπτωσιν έπ αύτου τούτου 
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του αντικειμένου ή έπί ειδικού φύλλου, της διευθύνσεως του παραλήπτου και 
τοΰ άποστολέως μετά των εν χρήσει εις την έμπορικήν κίνησιν ενδείξεων, φίρμας 
εργοστασίου ή εμπόρου, συσχετίσεως εις άνταλλαγε ΐσαν μετά του άποστολέως 
καΐ του παραλήπτου άλληλογραφίαν, συντόμου ενδείξεως σχετικής προς τον 
κατασκευαστήν ή τον προμηθευτήν του εμπορεύματος ή άφορώσης το πρόσωπον 
διά το όποιον προορίζεται τούτο, ώς και τοϋ αύξοντος αριθμού ή του άριθμοΰ 
μητρώου, των τιμών και πάσης ετέρας σημειώσεως έμφανιζούσης συστατικά 
στοιχεία των τιμών, τών σχετικών προς το βάρος, την καταμέτρησιν και την 
διάστασιν ώς και την διαθέσιμον ποσότητα ενδείξεων καΐ εκείνων αϊτινες είναι 
απαραίτητοι διά τον προσδιορισμόν της προελεύσεως και της φύσεως τοϋ εμπο
ρεύματος. 

3. Επιτρέπετα ι , ωσαύτως, ή έγκλεισις εις αυτά παντός ετέρου στοιχείου 
μη έχοντος τον χ α ρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας , άρκεΐ 
νά μη απευθύνεται εις παραλήπτην και νά μή προέρχεται άπό αποστολέα, 
διαφόρους εκείνων του μικροδέματος. Ή Υπηρεσία κ α τ α γ ω γ ή ς αποφασίζει 
εάν το ή τά εγκλεισμένα στοιχεία ανταποκρίνονται είς τους δρους τούτους. 
Τούτο αυτό ισχύει διά την εντός τών μικροδεμάτων έγκλεισιν τών φωνογρα
φικών δίσκων, τών ταινιών, τών υποκειμένων ή μή είς ήχητικήν έγγραφήν ταινιών, 
τών μηχανογραφικών δελτίων, τών μαγνητικών ταινιών, ή ετέρων ομοίων μέσων 
ώς και τών δελταρίων Q S L. 

4. Το όνοματεπώνυμον και ή διεύθυνσις τοΰ άποστολέως δέον νά άναγρά
φωνται επί τοΰ εξωτερικού τών αντικειμένων. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑ I ON ΜΟΝΟΝ 

"Αρθρον 130 
Συστημένα αντικείμενα 

1. Τά συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν είς την προσθίου όψιν, διά 
λίαν εμφανών χαρακτήρων, την επικεφαλίδα " R E C O M M A N D E " (Συστη
μένον), συνοδευομένην, περιπτώσεως τυχούσης, δι' αναλόγου ενδείξεως είς τήν 
γλώσσαν τής Χώρας κ α τ α γ ω γ ή ς . 

2. Πλην τών κατωτέρω εξαιρέσεων, ουδείς ειδικός ορός σχήματος, σφρα
γίσεως ή συντάξεως τής διευθύνσεως απαιτείται διά τ ά αντικείμενα ταύτα. 

3. Τά αντικείμενα όαινα φέρουν διεύθυνσιν γεγραμμένην διά μολυβδίδος 
ή συνισταμένην εξ αρχικών δεν γίνονται δεκτά επί συστάσει. Έ ν τούτοις, ή 
διεύθυνσις τών αντικειμένων, πλην εκείνων άτινα αποστέλλονται εντός φακέλλου 
μετά διαφανούς πλαισίου, δύναται νά είναι γεγραμμένη διά μολυβδίδος 
μελάνης. 

4. Τά συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν είς τήν άριστεράν γωνίαν 
τής επιγραφής, έτικέτταν όμοίαν προς το συνημμένον υπόδε ιγμα C4. Ή έτι
κέττα αυτή δέον νά έπικολλαται επί τών ειδικών έτικεττών, τών παρεχομένων 
υπό του άποστολέως τών έν άρθρω Ί8, στοιχεΐον ( ιβ ) , 3η στήλη τής Συμβάσεως 
αναφερομένων συστημένων ειδικών σάκκων. 'Επιτρέπεται είς τάς Υπηρεσίας 
τών οποίων οι εσωτερικοί κανονισμοί αντίκεινται επί τοΰ παρόντος είς τήν 
χρησιμοποίησα/ τών έτικεττών, δπως αναστείλουν τήν έ'ναρξιν εκτελέσεως του 
μέτρου τούτου και δπως χρησιμοποιούν διά τον χαρακτηρισμόν τών συστημένων 
αντικειμένων σήμαντρον άποτυπώνον ευκρινώς τάς ενδείξεις τής έτικέττας C4. 

5. Αϊ Ύπηρεσίαι αΐτινες έχουν υιοθετήσει έν τη εσωτερική των υπηρεσία 
το σύστημα τής χρησιμοποιήσεως μηχανικών μέσων κατά τήν παραλαβήν τών 
συστημένων αντικειμένων, δύνανται αντί τής χρησιμοποιήσεως τής έν παρα
γράφω 4 προβλεπομένης έτικέττας C4, νά εκτυπώνουν α π ' ευθείας επί τών έν 
λό-γω αντικειμένων, προς τήν πλευρότν τής επιγραφής, τάς ύπηρεσιακάς ενδεί
ξεις ή νά έπικολλοΰν, επί του ιδίου σημείου, ταινίαν φέρουσαν τάς ιδίας 
ενδείξεις. 
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6. Ουδείς αύξων αριθμός δέον να αναγράφεται επί της πρόσθιας όψεως τών 
συστημένων αντικειμένων υπό τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 131 
'Αποδείξεις παραλαβής 

1. Τά αντικείμενα τών οποίων ό άποστολεύς ζητεΐ άπόδειξιν παραλαβής 
δέον νά φέρουν, έπι της πρόσθιας όψεως, δια χαρακτήρων λίαν εμφανών, τήν 
ενδειξιν " AVIS DE RECEPTION " (Άπόδειξις παραλαβής) ή το αποτύπωμα 
του σήμαντρου " A . R " συμπληρούμενα ύπό τής ενδείξεως " P A R AVION" 
(Αεροπορικώς) οσάκις ό άποστολεύς ζητεΐ τήν χρησιμοποίησα/ τής αεροπο
ρικής όδου. Ό άποστολεύς δέον δπως αναγραφή εις το έξωτερικόν του αντι
κειμένου δια λατινικών χαρακτήρων το όνοματεπώνυμόν του και τήν διεύ
θυνσίν του. 

2. Τά εν τή παραγράφω 1 αναφερόμενα αντικείμενα συνοδεύονται ύπό εντύ
που στερεότητος όμοιας προς έκείνην ενός ταχυδρομικού δελταρίου, χρώμα
τος ανοικτού ερυθρού, ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C5. Μετά τήν 
ύπό του άποστολέως άναγραψήν του ονοματεπωνύμου του κ α! τής διευθύνσεως 
του διά λατινικών χαρακτήρων εις τήν προσθίαν δψιν του εντύπου καΐ ούχι 
διά συνήθους μολυβδίδος, το εντυπον συμπληρουται ύπό τοΰ γραφείου κατα
γωγής ή ύπό παντός άλλου γραφείου υποδεικνυομένου ύπό τής Υπηρεσίας απο
στολής και προσαρτάται εις το άντικείμενον έξωτερικώς και κατά τρόπον 
στερεόν. Έάν το εντυπον δεν περιέλθη εις το γραφεΐον προορισμού, τοΰτο 
συντάσσει οίκοθεν νέαν άπόδειξιν παραλαβής. 

3. Όσάκις ό άποστολεύς ζητεΐ τήν έπιστροφήν τής αποδείξεως παραλαβής 
αεροπορικώς, ή πρόσθια δψις του εντύπου C5 δέον νά φέρη διά χαρακτήρων 
λίαν εμφανών, τήν ενδειξιν " R E N \ O I PAR AVION" (επιστροφή αεροπο
ρικώς). Έπί πλέον επιτίθεται έπι του εντύπου αποτύπωμα ή έτικέττα " P A R 
AVION" (αεροπορικώς) χρώματος κυανού. Το ύπό του άποστολέως κατα
βαλλόμενον πρόσθετον τέλος διά τήν διά τής αεροπορικής όδου έπιστροφήν 
τής αποδείξεως παραλαβής και ούτινος το ποσόν υπολογίζεται βάσει του 
βάρους τοΰ εντύπου, παρίσταται επί του αντικειμένου μετά τών λοιπών τελών. 

4. Κατά τον ύπολογισμόν τοΰ τέλους προπληρωμής, δεν λαμβάνεται ύπ' 
δψιν το βάρος τοΰ εντύπου τής αποδείξεως παραλαβής. 

5. Το γραφεΐον προορισμού επιστρέφει το εντυπον C5, δεόντως συμπεπλη
ρωμένον, άπερικαλύπτως και ατελώς, εις τήν ύπό τοΰ άποστολέως άναγραφο
μένην διεύθυνσιν. Έάν το εντυπον φέρη τήν εν παραγράφω 3 άναγραφομένην 
ενδειξιν, δέον νά επιστρέφεται, διά τοΰ επομένου αεροπορικού ταχυδρομείου. 

6. Όσάκις ό άποστολεύς αναζητεί άπόδειξιν παραλαβής μή περιελθοΰσαν 
εις αυτόν εντός ευλόγου προθεσμίας, ενεργούνται τά ύπό τοΰ άρθρου 132 προ
βλεπόμενα. Το γραφεΐον καταγωγής αναγράφει έπί κεφαλής τοΰ εντύπου τήν 
ενδειξιν " DUPLICATA DE L' AVIS DE RECEPTION E.T.C. ", (Άντίγραφον 
τής αποδείξεως παραλαβής, κ.λ.π.). 

"Αρθρον 132 
'Αποδείξεις παραλαβής ζητούμεναι μεταγενεστέρως τής καταθέσεως 

1. Όσάκις ό άποστολεύς ζητεΐ άπόδειξιν παραλαβής μεταγενεστέρως τής 
καταθέσεως τοΰ αντικειμένου, το γραφεΐον καταγωγής συμπληροΐ εντυπον C5, 
έπί τής πρόσθιας δψεως τοΰ όποιου ό ενδιαφερόμενος αναγράφει προηγουμένως 
το όνοματεπώνυμόν του και τήν διεύθυνσιν του διά λατινικών χαρακτήρων. 

2. Αϊ δυνάμει τοΰ άρθρου 144 υίοθετηθεΐσαι ύπό τών Υπηρεσιών Ίδιαίτεραι 
διατάξεις διά τήν διαβίβασιν τών αιτήσεων αναζητήσεως συστημένων αντικει
μένων, εφαρμόζονται και έπι τών διατυπουμένων μεταγενεστέρως τής κατα
θέσεως αιτήσεων αποδείξεως παραλαβής. 

3. Το εντυπον C5 προσαρτάται εις αΐτησιν αναζητήσεως C9 άναφερομένην 
έν άρθρω 144. Ή αίτησις αΰτη ή όποια δέον νά φέρη γραμματόσημον άντι 
στοιχοΰν προς το όφειλόμενον τέλος ή τήν ενδειξιν τοΰ εισπραχθέντος τέλουο 
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υποβάλλεται εις την υπό του έν λόγω άρθρου 144 όριζομένην διαχείρισιν. Τό 
εντυπον C5 παραμένει προσηρτημένον είς την αϊτησιν έκτος έάν τό άντικεί
μενον διενεμήθη κανονικώς, οπότε τό γραφεΐον προορισμού άποσπα τό εντυπον 
τούτο δια να τό έπιστρέψη κατά τά έν άρθρω 131, παράγραφος 5 Ιδριζόμενα 
καΐ κεχωρισμένως του έντυπου C9. Τούτο επιστρέφεται διά της συντομωτέρας 
όδου (αεροπορικώς ή επιφανείας) είς τό γραφεΐον καταγωγής. Έ ν περιπτώσει 
αιτήσεως περί επιστροφής τής αποδείξεως παραλαβής διά της αεροπορικής 
όδου, τό εντυπον C5 υποβάλλεται είς την υπό του άρθρου 131, παράγραφοι 3 
και 5 προβλεπομένην διαχείρισιν. Τό ύπό του άποστολέως καταβαλλόμενον 
πρόσθετον άεροπορικόν τέλος διά την διά τής αεροπορικής όδου έπιστροφήν 
τής αποδείξεως παραλαβής δέον νά έμφαίνηται έπί τοΰ έντυπου C9. 

4. Τό γραφεΐον προορισμού δπερ δλαβε αϊτησιν τηλεγραφικώς, συντάσσει 
οίκοθεν άπόδειξιν παραλαβής. 

"Αρθρον 133 
Έπίδοσις ίδίαις χερσιν 

Τά προς έπίδοσιν ίδίαις χερσιν συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν, έπί 
τής πρόσθιας δψεως, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών, την ενδειξιν " A RE
METTRE ΕΝ MAIN PROPRE " (έπιδοτέον ίδίαις χερσιν) ή την άντίστοιχον 
ενδειξιν είς γλώσσαν γνωστήν έν τη Χώρα προορισμού. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 
"Αρθρον 134 

Σφράγισις διά του χρονολογικού σήμαντρου 
1. Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου σφραγίζονται είς την 

προσθίαν δψιν διά σήμαντρου του όποιου τό αποτύπωμα δεικνύει διά λατινικών 
χαρακτήρων τό δνομα τοΰ γραφείου του επιφορτισμένου μέ την σφράγισιν ώς 
και την ήμερομηνίαν τής εργασίας ταύτης. Δύναται νά προστίθεται αντίστοιχος 
ένδειξις διά χαρακτήρων τής γλώσσης τής Χώρας καταγωγής. 

2. Ή έπίθεσις του έν τή παραγράφω 1 προβλεπομένου σήμαντρου δέν είναι 
υποχρεωτική : 

(α) διά τά προπληρωμένα δι' αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής 
αντικείμενα, έάν ή ενδειξις του τόπου καταγωγής και τής ημερο
μηνίας καταθέσεως είς τό ταχυδρομεΐον εμφαίνεται έπί τών αποτυ
πωμάτων τούτων" 

(β) διά τά αντικείμενα τά προπληρωμένα δι' εκτυπώσεων τυπογραφικού 
πιεστηρίου ή δι' άλλου τινός τρόπου εκτυπώσεως* 

(γ) διά τά έπί ήλαττωμένω τέλει μη συστημένα αντικείμενα, ύπό τό δρον 
δπως αναγράφεται έπί τών αντικειμένων τούτων ό τόπος καταγωγής. 

3. Πάντα τά Μγκυρα διά την προπληρωμήν γραμματόσημα δέον νά σφραγί
ζωνται. 

4. 'Εξαιρουμένης τής περιπτώσεως καθ' ην αϊ Ύπηρεσίαι έχουν καθιερώσει 
την δι' ειδικού τίνος μονογράμματος άκύρωσιν, τά έκ παραδρομής ή παρα
λείψεως έν τή υπηρεσία καταγωγής μη διαγραφέντα γραμματόσημα δέον νά 
διαγράφωνται δι' έντονου γραμμής χαρασσομένης διά μελάνης ή δι' ανεξίτηλου 
μολυβδίδος ύπό του γραφείου δπερ διαπιστοΐ τήν άνωμαλίαν. Τά γραμματό
σημα ταύτα έν ουδεμία περιπτώσει σφραγίζονται διά του χρονολογικού 
σήμαντρου. 

5. Τά εσφαλμένως κατευθυνόμενα αντικείμενα πλην τών έπί ήλαττωμένω 
τέλει μή συστημένων τοιούτων δέον νά σφραγίζωνται διά του αποτυπώματος 
του χρονολογικού σήμαντρου του γραφείου είς δ εσφαλμένως περιήλθαν. Ή 
ύποχρέωσις αϋτη βαρύνει ού μόνον τά εδραία γραφεία, άλλα και τά κινητά 
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τοιαύτα, εν τω μέτρφ του δυνατού. Το αποτύπωμα δέον να τίθεται έπί της 
οπίσθιας όψεως των αντικειμένων οσάκις πρόκειται περί επιστολών καΐ επί 
της πρόσθιας δψεως οσάκις πρόκειται περί ταχυδρομικών δελταρίων. 

6. Ή σφράγισις τών έπί των πλοίων κατατιθεμένων αντικειμένων δέον να 
ένεργήται ύπό του ταχυδρομικού υπαλλήλου ή ύπό του αξιωματικού· του πλοίου 
του επιφορτισμένου μέ την ύπηρεσίαν ταύτη ν η, ελλείψει τούτων, ύπό του ταχυ
δρομικού γραφείου του λυμένος προσεγγίσεως εις δ τά αντικείμενα ταύτα 
παραδίδονται. Έν· τη περιπτώσει ταύτη, το γραφεΐον τά σφραγίζει δια του 
χρονολογικού του σήμαντρου και επιθέτει εις αυτά τήν ενδειξιν " NAVIRE " 
(πλοΐον) " PAQUEBOT" (έπιβατηγόν) ή οιανδήποτε άλλην άνάλογον. Πλην 
ειδικής συμφωνίας, πάντα τά αντικείμενα τά κατατιθέμενα επί τών πλοίων και 
μή εγκλεισμένα εις τίνα μνημονευόμενον εν άρθρω 53 της Συμβάσεως, κλειστόν 
σάκκον, δέον νά παραδίδωνται άπερικαλύπτως, ύπό του υπαλλήλου τού πλοίου, 
άπ' ευθείας εις το ταχυδρομικόν γραφεΐον του λιμένος προσεγγίσεως, είτε τά 
αντικείμενα ταύτα εΤχον σφραγισθή επί πλοίου, είτε δχι. 

"Αρθρον 135 
Κατεπείγοντα αντικείμενα 

Έπί τών κατεπειγόντως έπιδοτέων αντικειμένων τίθεται, παραπλεύρως της 
ενδείξεως του τόπου προορισμού, έντυπος έτικέττα χρώματος ανοικτού ερυθρού 
φέρουσα, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών, τήν ενδειξιν " EXPRES " (κατεπείγον). 
Ελλείψει έτικέττας, δέον νά αναγράφεται κατά τρόπον λίαν εμφανή διά κεφα
λαίων, διά ερυθράς μελάνης ή διά μολυβδίδος ερυθρού χρώμοπτος ή λέξις 
" EXPRES " (Κατεπείγον). 

"Αρθρον 136 
'Αντικείμενα ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα 

1. Τά αντικείμενα διά τά όποια δέον νά είσπραχθή τέλος μεταγενεστέρως 
τής καταθέσεως, εϊτε παρά του παραλήπτου, είτε παρά του άποστολέως οσάκις 
πρόκειται περί ανεπίδοτων αντικειμένων, σφραγίζονται διά του σήμαντρου Τ 
(ΤΑΧΕ A PAYER) (είσπρακτέον τέλος) εις το μέσον του άνω μέρους τής 
πρόσθιας δψεως. Παραπλεύρως του αποτυπώματος του σήμαντρου τούτου, ή 
Υπηρεσία καταγωγής αναγράφει λίαν εύαναγνώστως, εις το νόμισμα τής 
Χώρας της, τό διπλάσιον ή το απλούν, αναλόγως τής περιπτώσεως, ποσόν τής 
έλλειπούσης προπληρωμής καί, ύπό κλασματικήν γραμμήν, τό τέλος οώτής τό 
Ισχύον διά τήν πρώτην μονάδα βάρους τών επιστολών, τών αποστελλομένων διά 
τής οδού επιφανείας. 

2. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής ή επιστροφής, ή έπίθεσις του σή
μαντρου Τ ώς καί ή ενδειξις, συμφώνως προς τήν παράγραφον 1, τών ποσών 
ύπό μορφήν κλάσματος, ενεργούνται όπό τής περαιτέρω άποστελλούσης Υπη
ρεσίας. Τούτο αυτό ισχύει εάν πρόκειται περί αντικειμένων προερχομένων έκ 
Χωρών αϊτινες εφαρμόζουν ήλαττωμένα τέλη εις τάς σχέσεις των μετά τής 
άποστελλούσης περαιτέρω Υπηρεσίας. Έν όμοια περιπτώσει, τό κλάσμα δέον 
νά καταρτίζεται συμφώνως προς τά έν τη Συμβάσει προβλεπόμενα καί ισχύοντα 
εις τήν Χώραν καταγωγής του αντικειμένου τέλη. 

3. Ή Υπηρεσία τής διανομής επιβαρύνει τά αντικείμενα διά τού εισπρα
κτέου τέλους. ΑΟτη καθορίζει τό τέλος τούτο πολλοπτλασιάζουσα τό κλάσμα 
τό προκύπτον έκ τών'έν παραγράφω 1 αναφερομένων δεδομένων, έπί τό ποσόν 
έν τω ίδίω αυτής νομίσματα, τού τέλους του εφαρμοζομένου έπί τής πρώτης 
μονάδος βάρους τών επιστολών εξωτερικού τών αποστελλομένων διά τής όδου 
επιφανείας. 

4. Παν άντικείμενον μή φέρον τό αποτύπωμα του σήμαντρου Τ θεωρείται 
ώς προσηκόντως προπληρωμένον, ή δέ διαχείρισις αύτου εΐναι ανάλογος, πλην 
προφανούς σφάλματος. 

5. Έάν τό έν παραγράφω 1 προβλεπόμενον κλάσμα δέν άνεγράφη παρα
πλεύρως του σήμαντρου Τ ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής ή ύπό τής άποστελ
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λούσης περαιτέρω Υπηρεσ ίας εν περιπτώσει μη επιδόσεως, ή Υ π η ρ ε σ ί α προο

ρισμού δ ι κ α ι ο ύ τ α ι δπως διοτνείμη το ανεπαρκώς προπληρωμένον άντ ικε ίμενον 
άνευ ε ισπράξεως τέλους . 

6. Δεν λ α μ β ά ν ο ν τ α ι ύπ' δψιν τ α μη έ γ κ υ ρ α δ ι α την προπληρωμήν γ ρ α μ 

ματόσημα κ α ι αποτυπώματα προπληρωμής. Έ ν τη περιπτώσει τ α ύ τ η τ ί θ ε τ α ι 
ό αριθμός μηδέν (0) παραπλεύρως των γραμματοσήμων ή των αποτυπωμάτων 
τούτων ά τ ι ν α δέον να πλα ισ ιοΰντα ι δια μολυβδίδος. 

"Αρθρον 137 

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή των δελτ ίων προπληρωμής (Μέρος Α ) 
Ά ν ά λ η ψ ι ς των τελών κ α ι των δ ι κα ιωμάτων 

1. Μ ε τ ά τήν ε ις τον παραλήπτην έπίδοσιν τ ινός ελευθέρου τελών κ α ι δ ι 

κα ιωμάτων, το γραφε ΐον δπερ προκατέβαλε τ ά τ ε λ ω ν ε ι α κ ά ή ά λ λ α έξοδα, 
δ ιά λογαρ ιασμόν του άποστολέως συμπληροΐ εις δ,τ ι το άφορα, τη παρεμβολή 
χημ ικοΰ χάρτου , τάς ενδε ίξε ις αϊτ ινες α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι έπί τής όπισθίας δψεως 
τών μερών Α κ α ι Β τοΰ δελτ ίου προπληρωμής. Δ ι α β ι β ά ζ ε ι ε ις το γραφε ΐον 
κ α τ α γ ω γ ή ς τοΰ αντ ι κε ιμένου τ ο μέρος Α συνοδευόμενον υπό τών δ ικα ιολο 

γητ ι κών στοιχε ίων. Ή δ ιαβ ίβασ ις αύτη γ ί ν ε τ α ι εντός κλε ιστού φακέλλου , άνευ 
ενδείξεως τοΰ περιεχομένου. Το μέρος Β φυλάσσετα ι υπό τής Υπηρεσ ίας προο

ρισμού τοΰ αντ ι κ ε ιμένου έν δψει τ ο υ ε κ κ α θ α ρ ι σ τ ι κ ο ύ λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ μ ε τ ά τής 
όφε ιλέτ ιδος Υπηρεσ ίας . 

2. Έ ν τούτο ις , εκάστη Υ π η ρ ε σ ί α δ ι κ α ι ο ύ τ α ι δπως ενεργή δ ιά γραφε ίων, 
ε ιδ ικώς καθοριζομένων, τήν έπιστροφήν τοΰ μέρους Α τών βεβαρυμένων δ ι ' 
εξόδων δελτ ίων προπληρωμής καΐ δπως ζητή ϊ να τ ο μέρος τοΰτο δ ι α β ι β ά ζ ε τ α ι 
είς εν καθώρισμένον γραφε ΐον . 

3. Το δνομα τοΰ γραφε ίου ε'ις δ δέον νά επ ιστρέφετα ι τ ο μέρος Α τών 
δελτ ίων προπληρωμής α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι είς πάσας τ ά ς περιπτώσεις, ύπό τοΰ γ ρ α 

φείου αποστολής τοΰ αντ ι κε ιμένου επί τής πρόσθιας δψεως τ ο ΰ μέρους τούτου. 

4. Ό σ ά κ ι ς άντ ι κ ε ίμενον φέρον τήν ένδε ιξ ιν " F R A N C D E T A X E S Ε Τ D E 
D R O I T S " ( Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν τελών κ α ! δ ικα ιωμάτων) περ ι έρχε τα ι ε ις τήν ύπηρεσίαν 
προορισμού άνευ δελτ ίου προπληρωμής, το έπιφορτισμένον δ ι ά τον έκτελωνισμόν 
γραφε ΐον συντάσσει άντ ί γραφον τοΰ δελτ ίου . Έ π Ι τών μερών Α κα ΐ Β τοΰ 
δελτ ίου τούτου σημειο ΐ το δνομα τής Χώρας κ α τ α γ ω γ ή ς κα ί , κ α τ ά τ ο δυνατόν, 
τήν ήμερομην ίαν τής καταθέσεως τοΰ αντ ι κε ιμένου . 

5. Ό σ ά κ ι ς τ ο δελτ ίον προπληρωμής άπόλλυτα ι , μ ε τ ά τήν έπίδοσιν τοΰ 
αντ ικε ιμένου , συντάσσετα ι άντ ί γραφον ύπό τους αυτούς δρους. 

6. Τ ά μέρη Α κ α ί Β τών δελτ ίων προπληρωμής τών άφορώντων τ ά αντ ι 

κ ε ίμενα άτ ι να δ ι ' οιονδήποτε λόγον, έπιστρέφωντα ι ε ις τήν κ α τ α γ ω γ ή ν δέον 
νά άκυρώντα ι μερ ίμνη τής υπηρεσίας προορισμού. 

7. " Α μ α τη λήψε ι τ ο ΰ μέρους Α δελτ ίου προπληρωμής έμφαίνοντος τ ά υπό 
τής υπηρεσίας προορισμού καταβληθέν τα έξοδα, ή Υ π η ρ ε σ ί α κ α τ α γ ω γ ή ς μετα

τρέπε ι τ ο ποσόν τών εξόδων τούτων είς το ϊδ ιον αυτής νόμ ισμα βάσε ι τ ιμής 
ήτ ις δεν δύνατα ι νά ε ί ν α ι ανωτέρα τής τ ιμής τής καθωρισμένης δ ιά τήν έκδοσιν 
τών ταχυδρομ ικών επ ι ταγών προορισμού τής ανταποκρ ινόμενης Χώρας. Το 
αποτέλεσμα τής μετατροπής α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι επί τοΰ σώματος τοΰ εντύπου κα ί 
επί τοΰ παραπλεύρου αποκόμματος . Μ ε τ ά τήν ε ϊσπραξ ιν τ ο ΰ ποσοΰ τών εξόδων, 
το επί τούτω ύποδειχθέν γραφε ΐον επιδ ίδε ι είς τον αποστολέα το απόκομμα 
τ ο ΰ δελτ ίου κα ί , περιπτώσεως τυχούσης, τ ά δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά στο ιχε ία . 

"Αρθρον 138 

' Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α αποστελλόμενα περα ι τέρω 

1. Τ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α τ ά απευθυνόμενα προς παραλήπτας έχοντας μ ε τ α β ά λ ε ι 
διαμονήν θεωρούντα ι ώς απευθυνόμενα άπ* ευθε ίας εκ τοΰ τόπου κ α τ α γ ω γ ή ς 
είς τον τόπον τοΰ νέου προορισμού. 
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2. Τα ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα δια την πρώτην αυτών δια
δρομήν αντικείμενα επιβαρύνονται δια του τέλους δπερ θα έφηρμόζετο εις 
αυτά εάν άπηυθύνοντο άπ' ευθείας εκ του σημείου καταγωγής είς τον τόπον 
του νέου προορισμού. 

3. Τά κανονικώς προπληρωμένα αντικείμενα διά την πρώτην διαδρομήν 
των, τών οποίων το συμπληρωματικόν τέλος διά την μεταγενέστεροι/ διαδρομήν 
δεν κατεβλήθη προ της περαιτέρω αποστολής των επιβαρύνονται διά του εν 
άρθροις 18 στοιχεΐον (ε) και 24 παράγραφος 1 τής Συμβάσεως προβλεπομένου 
τέλους, τούτου καθοριζομένου, πάντως, συναρτήσει του άπλοΰ ποσού τής δια
φοράς μεταξύ του ήδη καταβληθέντος τέλους προπληρωμής και εκείνου δπερ 
ήθελεν ε'ισπραχθή εάν τά αντικείμενα εΐχον άποσταλη αρχικώς είς τον νέον 
τόπον προορισμού των. Είς περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής διά τής αεροπο
ρικής όδου τά αντικείμενα επιβαρύνονται, επί πλέον, διά του προσθέτου αερο
πορικού τέλους διά την μεταγενεστέραν διαδρομήν. 

4. Τά αντικείμενα τά απευθυνόμενα αρχικώς είς το έσωτερικόν Χώρας 
τινός και δεόντως προπληρωμένα κατά τους εσωτερικούς κανονισμούς, θεω
ρούνται ως αντικείμενα κανονικώς προπληρωμένα διά την πρώτην διαδρομήν 
των. 

5. Τά αντικείμενα τά κυκλοφορήσαντα αρχικώς υπό ταχυδρομικήν άτέλειαν 
είς το έσωτερικόν Χώρας τινός, επιβαρύνονται διά του εν άρθροις 18 στοιχεΐον (ε) 
και 24 παράγραφος 1, τής Συμβάσεως, προβλεπομένου τέλους, τούτου καθο
ριζομένου, πάντως, συναρτήσει τοΰ απλού ποσού του τέλους προπληρωμής δπερ 
θά έδει νά καταβληθή εάν τά αντικείμενα ταύτα εΐχον άπ' ευθείας διαβιβασθή 
εκ του σημείου καταγωγής είς τόν τόπον τοΰ νέου προορισμού. 

6. Κατά την περαιτέρω άποστολήν, το περαιτέρω άποστέλλον γραφεΐον 
επιθέτει το χρονολογικόν του σήμαντρον επί τής πρόσθιας δψεως τών εχόντων 
σχήμα δελταρίου αντικειμένων και επί τής όπισθίας δψεως τών αντικειμένων 
πασών τών λοιπών κατηγοριών. 

7. Τά συνήθη ή συστημένα αντικείμενα άτινα επιστρέφονται είς τους απο
στολείς προς συμπλήρωσα/ ή διόρθωσιν τής διευθύνσεως δεν θεωρούνται, κατά 
τήν παράδοσίν των είς τήν ύπηρεσίαν, ως περαιτέρω αποστελλόμενα αντικεί
μενα. Ταύτα θεωρούνται εν τη διο^ειρίσει των ως νέα αντικείμενα και υπό
κεινται κατ' άκο?^ουθίαν είς νέον τέλος. 

8. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα ών δεν κατέστη δυνατή ή άκύ
ρωσις κατά τήν περαιτέρω άποστολήν ή κατά την έπιστροφήν είς τήν καταγω
γήν ("Αρθρον 140) εισπράττονται, διά τής όδου τής αντικαταβολής, παρά τής 
Υπηρεσίας τού νέου προορισμού. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη, ή Υπηρεσία του 
αρχικού προορισμού επισυνάπτει είς το άντικείμενον έπεξηγηματικόν σημείωμα 
και έπιταγήν αντικαταβολής (Υπόδειγμα R3 τής Συμφωνίας τής άφορώσης 
τά αντικείμενα επί αντικαταβολή). Έάν δεν υφίσταται υπηρεσία αντικατα
βολής είς τάς μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών σχέσεις, τά έν λόγω 
δικαιώματα εισπράττονται διά τής όδου τής αλληλογραφίας. 

9. Έάν ή απόπειρα επιδόσεως κατ' οίκον κατεπείγοντος αντικειμένου δι' 
ειδικού κομιστου άποβή άκαρπος, το περαιτέρω άποστέλλον γραφεΐον οφείλει 
νά διαγραφή τήν έτικέτταν ή τήν ενδειξιν " EXPRES " (κατεπείγον) διά δύο 
εντόνων εγκαρσίων γραμμών. 

"Αρθρον 139 
Περαιτέρω αποστολή διά συλλεκτικού σάκκου τών αντικειμένων 

τού επιστολικού ταχυδρομείου 
1. Τά συνήθη αντικείμενα άτινα πρόκειται νά αποσταλούν περαιτέρω είς 

εν και το αυτό πρόσωπον μεταβαλόν διαμονήν δύνανται νά έγκλείωνται εντός 
ειδικών φακέλλων όμοιων προς το συνημμένον υπόδειγμα C6, χορηγουμένων 
ύπό τών Υπηρεσιών και επί τών όποιων και μόνον δέον νά άναγράφωνται τό 
όνοματεπώνυμον και ή νέα διεύθυνσις του παραλήπτου. Επιπροσθέτως, οσάκις 
ή ποσότης τών συλλεκτικώς προς περαιτέρω άποστολήν αντικειμένων δίκαιο
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λογεΐ τοΰτο, δύναται νά χρησιμοποιήται σάκκος. Έν τη περιπτώσει ταύτη, αί 
άπαιτούμεναι λεπτομέρειαι δέον νά άναγράφωνται επί ειδικής έτικέττας, παρε
χομένης ύπό της Υπηρεσίας καΐ εκτυπωμένης έν γένει, κατά το αυτό ώς καΐ 
ό φάκελλος C6 υπόδειγμα. 

2. Εντός των φακέλλων ή των σάκκων τούτων δεν δύνανται νά έγκλείωνται 
αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακόν ελεγχον, οϋτε αντικείμενα των 'οποίων 
το σχήμα, ό δγκος και το βάρος θά ήδύναντο νά προκαλέσουν σχισμάς. 

3. Ό φάκελλος ή ό σάκκος δέον νά προσκομίζεται ανοικτός εις το περαι
τέρω άποστέλλον γραφεΐον 'ίνα καθίσταται δυνατή ή ύπό τούτου εϊσπραξις, 
άν ή περίπτωσις, των συμπληρωματικών τελών εις α ενδεχομένως, υπόκεινται 
τά έν αύτώ εγκλεισμένα αντικείμενα ή ή έπι τούτων αναγραφή του εισπρακτέου 
κατά τήν άφιξιν τέλους, οσάκις το συμπλήρωμα της προπληρωμής δεν έχει 
καταβληθή. Άφου προβή εις τον ελεγχον, το γραφεΐον περαιτέρω αποστολής 
κλείε ι τόν φάκελλον ή τον σάκκον καΐ επιθέτει επί του φακέλλου ή έπι της 
έτικέττας, περιπτώσεως τυχούσης, το σήμαντρον Τ δια νά υπόδειξη δτι δέον 
νά εισπραχθούν τέλη επί του δλου ή επί μέρους τών έν τω φακέλλω ή έν τω 
σάκκω εγκλεισμένων αντικειμένων. 

4. Κατά τήν εις τόν προορισμόν άφιξιν, ό φάκελλος ή δ σάκκος δύναται 
νά ανοίγεται καΐ νά ελέγχεται το περιεχόμενόν του ύπό του γραφείου διανο
μής, δπερ εισπράττει, άν ή περίπτωσις, τά μή καταβληθέντα συμπληρωματικά 
τέλη. 

5. Τά συνήθη αντικείμενα τά απευθυνόμενα, εϊτε προς ναυτικούς ή έπιβάτας 
έπιβιβασθέντας έπι ενός και του αύτου πλοίου, είτε προς άτομα μετέχοντα 
ομαδικού ταξειδίου, δύνανται ωσαύτως νά υπαχθούν εις τήν έν παραγράφω 1 
εως 4 προβλεπομένην διαχείρισιν. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη οί φάκελλοι ή αί 
έτ ικέτται τών σάκκων δύνανται νά φέρουν τήν διεύθυνσιν του πλοίου (του πρα
κτορείου ατμοπλοίας ή ταξειδίων, κ.λ.π.) είς το όποιον δέον νά παραδοθούν οί 
φάκελλοι ή οί σάκκοι. 

"Αρθρον 140 
'Ανεπίδοτα αντικείμενα 

1. Πριν ή έπιστρέψη εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τά δι
1 οιονδήποτε λόγον 

μή διανεμηθέντα αντικείμενα, το γραφεΐον προορισμού οφείλει νά άναγράψη 
κατά τρόπον σαφή καί.συνοπτικόν, είς γαλλικήν γλώσσαν και κατά το δυνατόν, 
επί τής πρόσθιας δψεως τών αντικειμένων τούτων, τόν λόγον τής μή επιδόσεως 
ύπό τόν άκόλουθον τύπον : " 1NCONNU " (άγνωστος), " REFUSE " (άπαρά
δεκτον), " Ε Ν V O Y A G E " (εις ταξείδιον), " P A R T I " (άνεχώρησεν), " Ν Ο Ν 
R E C L A M E " (άζήτητον), " D E C E D E " (άπεβίωσεν), κ.λ.π. Είς δ,τι άφορα 
τ ά ταχυδρομικά δελτάρια και τά ύπό μορφήν δελταρίου έ'ντυπα, ,ό λόγος της 
μή επιδόσεως αναγράφεται είς το δεξιόν ήμισυ τής πρόσθιας δψεως. 

2. Ή ενδειξις αδτη δηλουται δι ' άποτυπώσεως σήμαντρου ή δι ' έπικολλή
σεως έτικέττας. Έκαστη Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά προσθετή μετά
φρασιν είς τήν ιδίαν αυτής γλώσσαν, του λόγου τής μή επιδόσεως και τάς άλλας 
αναγκαίουσας είς αυτήν ενδείξεις. Είς τάς σχέσεις μετά τών Υπηρεσιών αΐτινες 
συνεφώνησαν έν προκειμένω, αί ενδείξεις αδται δύνανται νά άναγράφωνται 
είς μίαν μόνον συμπεφωνημένη ν γλώσσαν. 'Ωσαύτως, αί διά χειρός έγγραφαί 
αί σχετικαί προς τήν μή έπίδοσιν, αί γινόμενοι ύπό τών υπαλλήλων ή ύπό τών 
ταχυδρομικών γραφείων δύνανται, έν τή περιπτώσει ταύτη νά θεωρούνται 
επαρκείς. 

3. Το γραφεΐον προορισμού οφείλει νά διαγραφή τάς ενδείξεις του τόπου 
αΐτινες τό αφορούν και νά αναγραφή είς τήν προσθίαν δψιν του αντικειμένου 
τήν έ'νδειξίν " RETOUR " (Επιστροφή) παραπλεύρως τής ενδείξεως του γρα
φείου καταγωγής. 'Οφείλει, επί πλέον, νά έπιθέτη τό χρονολογικόν του σή
μαντρον επί τής οπίσθιας δψεως τών επιστολών και επί τής πρόσθιας δψεως 
τών ταχυδρομικών δελταρίων. 
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4. Τ ά ανεπίδοτα αντ ι κ ε ί μ ενα επιστρέφοντα ι ε ις το ά ν τ α λ λ α κ τ ή ρ ι ο ν γραφε ΐον 
της Χώρας κ α τ α γ ω γ ή ς , ε ϊ τε μεμονωμένως, ε ί τε δ ι ' ε ιδ ικής δέσμης, έφ' ής έπι 

κ ο λ λ ά τ α ι έ τ ι κ έ τ τ α " E N V O I S Ν Ο Ν D I S T R I B U A B L E S " (ανεπ ίδοτα αντ ι κ ε ί 

μενα) , ώς νά επρόκε ι το περί αντ ικε ιμένων απευθυνόμενων ε ις την Χώραν ταύτην . 
Τ α ανεπίδοτα μη συστημένα αντ ι κ ε ίμενα , α τ ι ν α φέρουν επαρκε ίς δ ι α την επι

στροφή ν των ενδε ίξε ις , επιστρέφοντα ι απ' ευθε ίας ε'ις τόν αποστολέα . 

5. Τ ά ανεπίδοτα αντ ι κ ε ί μ ενα του εσωτερ ικού τ ά όποια δ ι ά ν ά αποδοθούν 
εις τους αποστολε ίς , δέον νά αποσταλούν ε'ις το έξωτερ ικόν , υπόκε ιν τα ι ε ίς 
την υπό του άρθρου 138 προβλεπομένην διαχε ίρ ισ ιν . Τούτο αυτό ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι 
κ α ι δ ιά τ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α του εξωτερ ι κού των όποιων ό άποστολεύς μετέφερε τήν 
διαμονήν του ε'ις άλλην τ ι ν ά Χώραν. 

6. Τ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α προς τρ ί τους, έπιδοτέα μερίμνη προξένου τ ινός κ α ι επι

στρεφόμενα υπό τούτου είς το ταχυδρομ ικόν γραφε ΐον ώς α ζ ή τ η τ α , ώς καΐ 
τ ά αντ ι κ ε ί μ ενα δ ιά πρόσωπα, τ ά απευθυνόμενα ε ις ξενοδοχε ία ή κ α τ ο ι κ ί α ς κ α ι 
επιστρεφόμενα εις το ταχυδρομ ικόν γραφε ΐον λ ό γ ω αδυναμ ίας επιδόσεως των 
είς τους παραλήπτας , δέον νά ύποβάλλωντα ι ε'ις τήν αυτήν ώς κ α ι τ ά ανεπί

δοτα διαχε ίρ ισ ιν . Έ ν ουδεμ ία περιπτώσει , δέον νά θεωρώντα ι ώς ν έ α αντ ι 

κ ε ίμενα χρήζοντα προπληρωμής. 

"Αρθρον 141 

Ά ν ά λ η ψ ι ς τής α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς . Τροποποίησις τής επιγραφής. 

1. Π ά σ α α ί τησ ις αναλήψεως αντ ικε ιμένων ή τροποποιήσεως επ ιγραφής συν

τάσσετα ι ύπό τοΰ άποστολέως επί εντύπου όμοιου προς το συνημμένον υπό

δ ε ι γ μ α C7. ' Έ ν μόνον εντυπον δύνατα ι νά χρησ ιμοπο ιήτα ι δ ιά πλε ίονα α ν τ ι 

κ ε ίμενα κ α τ α τ ε θ έ ν τ α συγχρόνως είς το αυτό γραφε ΐον ύπό τοΰ αύτοΰ άποστο

λέως κ α ι απευθυνόμενα προς τόν αυτόν παραλήπτην. Καταθέ των τήν αΐτησιν 
ταύτην εις το ταχυδρομ ικόν γραφε ΐον, ό άποστολεύς οφε ίλε ι νά απόδε ιξη τήν 
τ α υ τ ό τ η τ α του κ α ι π ρ ο σ α γ ά γ η , αν ή περίπτωσις, τήν άπόδε ιξ ιν καταθέσεως. 
Μ ε τ ά τήν πιστοποίησιν, τής όποιας τήν εύθύνην α ν α λ α μ β ά ν ε ι ή Υ π η ρ ε σ ί α της 
Χώρας κ α τ α γ ω γ ή ς , ενεργούντα ι τ ά ακόλουθα : 

( α ) ' Εάν ή α ί τησ ις πρόκε ι τα ι νά δ ιαβ ιβασθή ταχυδρομ ικώς , τ ο εντυπον, 
συνοδευόμενον ύπό ακρ ιβούς πανομοιότυπου του φ α κ έ λ λ ο υ ή της 
επ ιγραφής τοΰ αντ ικε ιμένου , αποστέλλε τα ι απ' ευθε ίας, επί συστάσε ι , 
ε ίς το γραφε ΐον προορισμού. 

(β) ' Ε ά ν ή' α ί τησ ις πρόκε ι τα ι νά διαβ ιβασθή τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ώ ς , το εντυπον 
κ α τ α τ ί θ ε τ α ι ε ίς τήν τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ή ν ύπηρεσίαν έπιφορτ ιζομένην δπως 
δ ιαβ ίβαση το κε ίμενον αυτής εις το ταχυδρομ ικόν γραφε ΐον προο

ρισμού. 

2. " Α μ α τη λήψει του εντύπου C7 ή του άντ ικαθ ιστώντος τούτο τ η λ ε γ ρ α 

φήματος, το γραφε ΐον προορισμού αναζητε ί το περ ιγραφόμενον άντ ι κε ίμενον 
κ α ι δίδε ι είς τήν αΐτησιν τήν δέουσαν συνέχειαν. 

3. Ή συνέχε ια τήν οποίαν το γραφε ΐον προορισμού Μδωσεν είς έκάστην 
αΐτησιν αναλήψεως τής α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ς ή τροποποιήσεως τής επιγραφής, άνα

κο ινοΰτα ι π ά ρ α υ τ α ε ίς το γραφε ΐον κ α τ α γ ω γ ή ς , δ ιά του μέρους " R E P O N S E " 
(άπάντησις) τοΰ εντύπου C7. Έ ά ν ό άποστολεύς έζήτησεν ν ά είδοποιηθη τηλε 

γραφ ικώς , ή άπάντησις επιστρέφετα ι είς αυτόν δ ιά τής όδοΰ ταύτης κα ί , έν 
τή περιπτώσει τ α ύ τ η , συντάσσετα ι οίκοθεν έ'ντυπον C7. Το γραφε ΐον κ α τ α 

γ ω γ ή ς ε ιδοποιε ί τόν α ί τοΰντα . Τοΰτο αυτό ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι ε ις τ ά ς ακολούθους 
περιπτώσεις : 

— άκαρπων αναζητήσεων 
— αντ ι κε ιμένου έπιδοθέντος ήδη εις τόν παραλήπτην ' 
— τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ή ς αιτήσεως ουχί α ρ κ ε τ ά σαφούς ώστε νά έπιτρέψη τήν 

μ ε τ ά βεβα ιότητος άναγνώρισ ιν τοΰ αντ ι κ ε ιμένου ' 
— αντ ι κε ιμένου δημευθέντος, καταστραφέντος ή κατασχεθέντος . 
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4. Πάσα Υπηρεσία δύναται να ζήτηση, δι' ανακοινώσεως απευθυνόμενης 
προς το Διεθνές Γραφεΐον, δπως ή ανταλλαγή των αιτήσεων, είς δ,τι άφορα 
αυτήν ένεργήται μέσω της Κεντρικής της Υπηρεσίας ή μέσω γραφείου ειδικώς 
καθωρισμένου. Εις τήν εν λόγω άνακοίνωσιν δέον να αναφέρεται το δνομα του 
γραφείου τούτου. 

5. Έάν ή ανταλλαγή τών αιτήσεων ένεργήται μέσω τών Κεντρικών Υπη
ρεσιών δέον να λαμβάνωνται ύπ' δψιν αϊ ύπό τών γραφείων καταγωγής προς 
τα γραφεία προορισμού άπ' ευθείας αποστελλόμενοι αιτήσεις, ύπό τήν έλ/voiocv 
δτι τα σχετικά προς ταύτας αντικείμενα αποκλείονται της διανομής μέχρι της 
άφίξεως τής αιτήσεως τής Κεντρικής Υπηρεσίας. 

6. Αί ποιούμεναι χρήσιν τής έν παραγράφω 4 προβλεπομένης ευχέρειας 
Ύπηρεσίαι, αναλαμβάνουν τά έξοδα τά όποια δύναται νά συνεπάγεται ή δια
βίβασις, έν τω έσωτερικώ αυτών, διά τής ταχυδρομικής ή τηλεγραφικής όδοΰ, 
τών μετά του γραφείου προορισμού άνταλλασσομένων ανακοινώσεων. Ή προσ
φυγή εις τήν τηλεγραφικήν όδόν εΐναι υποχρεωτική οσάκις αυτός ούτος !ό άπο
στολεύς έχρησιμοποίησε τήν όδόν ταύτην, δεν καθίσταται δέ δυνατόν νά είδο
ποιηθή εγκαίρως το γραφεΐον προορισμού διά τής ταχυδρομικής όδοΰ. 

"Αρθρον 142 
Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις τής επιγραφής. 

'Αντικείμενα κατατεθέντα εις Χώραν διάφορον εκείνης 
ήτις λαμβάνει τήν αϊτησιν 

1. Παν γραφεΐον το όποιον λαμβάνει αϊτησιν αναλήψεως αλληλογραφίας 
ή τροποποιήσεως τής επιγραφής, ύποβληθεΐσαν συμφώνως τω άρθρω 27, παρά
γραφος 3, τής Συμβάσεως, ελέγχει τήν ταυτότητα τοΰ άποστολέως του αντι
κειμένου. Διαβιβάζει το εντυπον C7, συνοδευόμενον, ενδεχομένως, ύπό τής 
αποδείξεως καταθέσεως, ε'ις τό γραφεΐον καταγωγής ή προορισμού τοΰ αντι
κειμένου, έάν, κατά τήν περίπτωσιν, τό τελευταΐον τούτο είναι συστημένον ή 
σύνηθες. Εξακριβώνει ιδία έάν ή διεύθυνσις τοΟ άποστολέως αναγράφεται 
πράγματι επί του προς τόν σκοπόν τούτον προοριζομένου τμήματος του έντυπου 
C7 ίνα δύναται, έν καιρώ τω δέοντι, νά ανακοίνωση εις τόν αποστολέα τούτον 
τήν δοθεΐσαν εις τήν αϊτησιν του συνέχειαν ή αναλόγως τής περιπτώσεως, νά 
του έπιστρέψη τό άντικείμενον τοΰ όποιου έζητήθη ή άνάληψις. 

2. Έάν, δι' ε'ιδικούς λόγους, ή συνταχθείσα άπόδειξις δεν δύναται νά έιτι
συναφθή είς τό εντυπον C7, τό τελευταΐον τούτο δέον νά φέρη τήν ενδειξιν 
" VU RECEPISSE DE DEPOT No DELIVRE LE P A R L E BUREAU 
DE " (Διά τήν άπόδειξιν καταθέσεως No παραδοθεΐσοα/ τήν 
ύπό τοΰ γραφείου ) . Ή άπόδειξις καταθέσεως φέρει τήν άκόλουθον Μνδει
ξιν : DEMANDE DE RETRAIT (OU DE MODIFICATION D' ADDRESSE) 
DEPOSEE LE AU BUREAU DE " (Αίτησις αναλήψεως ή τροπο
ποίησις επιγραφής) κατατεθείσα τήν είς τό γραφεΐον 
Ή ενδειξΐς αύτη έπικυροΰται διά τοΰ αποτυπώματος του χρονολογικού σήμαν
τρου τοΰ γραφείου τό όποιον λαμβάνει τήν αϊτησιν. 

3. Πάσα τηλεγραφική αίτησις υποβληθείσα συμφώνως προς τους έν παρα
γράφω 1 προβλεπόμενους δρους, διαβιβάζεται άπ' ευθείας εις τό. γραφεΐον 
προορισμού τοΰ αντικειμένου. Έάν αϋτη αναφέρεται εις συστημένον άντικεί
μενον, δέον νά έπιβεβαιοΰται εγγράφως, ύπό τοΰ γραφείου καταγωγής τοΰ 
αντικειμένου διά τοΰ έντυπου C7 φέροντος έν έπικεφαλίδι τήν ύπογραμμισμένην 
δι' εγχρώμου μολυβδίδος ενδειξιν " CONFIRMATION DE LA DEMANDE 
TELEGRAPHIQUE DU " (έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφικής αιτήσεως 
τής ) . Τό γραφεΐον προορισμού κρατεί τό συστημένον άντικείμενον μέχρι 
τής λήψεως τής επιβεβαιώσεως ταύτης. 

4. Διά νά καταστή δυνατόν νά είδοποιηθή Ο άποστολεύς, τό γραφεΐον προο
ρισμού τοΰ αντικειμένου πληροφορεί τό λαβόν τήν αϊτησιν γραφεΐον περί τής 
δοθείσης είς ταύτην συνεχείας. Έ ν τούτοις, οσάκις πρόκειται περί συστημένου 
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αντικειμένου, ή πληροφορία αϋτη δέον να διέλθη και δια τοΰ γραφείου κατα
γωγής του αντικειμένου. Έ ν περιπτώσει αναλήψεως αντικειμένου, τούτο προ
σαρτάται είς τήν είδοποίησιν τήν παρέχουσαν τήν πληροφορίάν ταύτην. 

5. Το άρθρον 141 εφαρμόζεται κατ' άναλογίαν καΐ ύπό του γραφείου τό 
όποιον λαμβάνει τήν αϊτησιν ώς και ύπό της προϊσταμένης αυτού Υπηρεσίας. 

"Αρθρον 143 
Αιτήσεις αναζητήσεως. Συνήθη αντικείμενα 

1. Πάσα αίτησις αναζητήσεως σχετική προς σύνηθες άντικείμενον συντάσ
σεται έπί εντύπου ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα C8 τό όποιον δέον 
να συνοδεύηται, κατά τό δυνατόν, ύπό πανομοιότυπου της επιγραφής του αντι
κειμένου συντεταγμένου επί μικρού και λεπτού φύλλου χάρτου. Τό εντυπον 
της αιτήσεως αναζητήσεως δέον να συμπληρουται μεθ' δλων των λεπτομερειών, 
τάς οποίας περιλαμβάνει τό κείμενον και κατά τρόπον Xiccv εύανάγνωστον, 
κατά προτίμησιν διά λατινικών κεφαλαίων στοιχείων και δι' αραβικών αριθμών. 
Τό εντυπον τούτο δέον, κατά τό δυνατόν, να συμπληρουται διά γραφομηχανής. 

2. Τό γραφεΐον τό όποιον λαμβάνει τήν αϊτησιν αναζητήσεως διαβιβάζει 
απ' ευθείας τό εντυπον τούτο, οίκοθεν και διά της ταχυτέρας όδου (αεροπο
ρικής ή επιφανείας) άνευ συνοδευτικού εγγράφου καΐ εντός κλειστού φακέλλου, 
ε'ις τό ο'ικεΐον γραφεΐον. Τούτο, αφού συλλέξει τάς αναγκαίας πληροφορίας 
παρά του παραλήπτου ή του άποστολέως, κατά τήν περίπτωσιν, επιστρέφει 
οίκοθεν τό εντυπον εντός κλειστού φακέλλου και διά της ταχυτέρας Οδού (αερο
πορικής ή επιφανείας) είς τό σύνταξαν αυτό γραφεΐον. 

3. Έάν άναγνωρισθή τό βάσιμον της αιτήσεως, τό τελευταΐον τούτο γρα
φεΐον διαβιβάζει τό εντυπον είς τήν Κεντρικήν αύτου Ύπηρεσίοα> επί σκοπώ 
περαιτέρω ερευνών. 

4. "Εν μόνον εντυπον δύναται να χρησιμοποιήται διά πλείονα αντικείμενα 
κατατεθέντα ταυτοχρόνως ύπό του αύτου άποστολέως και απευθυνόμενα είς 
τόν αυτόν παραλήπτη ν. 

5. Πάσα Υπηρεσία δύναται νά ζητήση, δι' ανακοινώσεως απευθυνόμενης 
προς τό Διεθνές Γραφεΐον, δπως αϊ άφορώσαι τήν Ύπηρεσίαν αιτήσεις αναζη
τήσεως διαβιβάζωνται είς τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή είς ειδικώς καθόρι
ζα μενον γραφεΐον. 

6. Τό εντυπον C8 δέον νά έπιστρέφηται είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής του 
αναζητουμένου αντικειμένου κοτυά τους έν άρθρω 144 παράγραφος 12, προβλε
πόμενους δρους. 

"Αρθρον 144 
Αιτήσεις αναζητήσεως. Συστημένα αντικείμενα 

1. Πάσα αίτησις αναζητήσεως σχετική προς συστημένον άντικείμενον συν
τάσσεται επί εντύπου ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα C9 τό όποιον δέον 
νά συνοδεύηται, κατά τό δυνατόν, ύπό πανομοιότυπου της επιγραφής του αντι
κειμένου, συντεταγμένου επί μικρού και λεπτού φύλλου χάρτου. Τό εντυπον 
της αιτήσεως αναζητήσεως δέον νά συμπληρουται μεθ' δλων τών λεπτομερειών 
τάς οποίας περιλαμβάνει τό κείμενον και κατά τρόπον λίαν εύανάγνωστον, 
κατά προτίμησιν διά κεφαλαίων λατινικών στοιχείων και δι' αραβικών αριθμών. 
Τό εντυπον τούτο δέον, κατά τό δυνατόν, νά συμπληρουται διά γραφομηχοα/ής. 

2. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως άφορα άντικείμενον έπί αντικαταβολή, δέον 
νά συνοδεύηται, έπί πλέον, υπό. αντιγράφου επιταγής R 3 τής Συμφωνίας της 
άφορώσης τά αντικείμενα έπί αντικαταβολή ή ύπό δελτίου κοτταβολής, κατά 
τήν περίπτωσιν. 

3. "Εν μόνον εντυπον δύνοπαι νά χρησιμοποιήται διά πλείονα αντικείμενα 
κατατεθέντα ταυτοχρόνως είς τό αυτό γραφεΐον, ύπό του αύτου άποστολέως 
και άποσταλέντα διά τής αυτής όδου προς τήν διεύθύνσιν του αύτου παραλήπτου. 
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4. Ή αίτησις αναζητήσεως, περιλαμβάνουσα και τάς συνθήκας διαβιβά
σεως, διαβιβάζεται άπό γραφείου είς γραφεΐον, ακολουθούσα την όδόν την 
οποίαν ήκολούθησε το άντικείμενον. Ή διαβίβασις αϋτη ενεργείται οίκοθεν 
άνευ συνοδευτικού

1 εγγράφου και εντός κλειστού φακέλλου, πάντοτε δέ δια 
της ταχυτέρας όδου (αεροπορικής ή επιφανείας). 

5. Πάσα Υπηρεσία δύναται νά ζήτηση δι ' ανακοινώσεως απευθυνόμενης 
προς το Διεθνές Γραφεΐον, δπως αί άφορώσαι την ύπηρεσίαν της αιτήσεις ανα
ζητήσεως, διαβιβάζωνται εις τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή είς ειδικώς καθω
ρισμένον γραφεΐον, μετά τών συνθηκών διαβιβάσεο^ς. 

6. Έάν αί Ύπηρεσίαι καταγωγής ή προορισμού το ζητήσουν, ή αίτησις 
αναζητήσεως διαβιβάζεται απ' ευθείας έκ του γραφείου καταγωγής εις το γρα
φεΐον προορισμού. 

7. Έάν, κατά τήν λήψιν της αιτήσεως αναζητήσεως, το γραφεΐον προορι
σμού ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ή Κεντρική Υπηρεσία της Χώρας προορι
σμού ή το ε'ιδικώς καθοριζόμενον γραφεΐον είναι είς θέσιν νά παράσχη τάς 
περί της τελικής τύχης του αντικειμένου πληροφορίας, συμπληροΐ τον πίνακα 3 
του εντύπου. Έν περιπτώσει καθυστερημένης επιδόσεως, Ο λόγος της καθυ
στερήσεως αναγράφεται περιληπτικώς έπί του· έντυπου C9. 

8. Ή Υπηρεσία ή όποια ουδέ τήν έπίδοσιν είς τον παραλήπτην, ουδέ τήν 
κανονικήν διαβίβασιν εις άλλην Ύπηρεσίαν δύναται νά απόδειξη, διατάσσει 
αμέσως τήν άπαραίτητον έρευναν. Καταχωρεί υποχρεωτικώς έπί του πίνακος 
4 του έντυπου C9 τήν σχετικήν με τήν εύθύνην άπόφασίν της. 

9. Το εντυπον δεόντως συμπεπληρωμένον κατά τους έν παραγράφοις 7 κα ι 8 
προβλεπόμενους δρους, επιστρέφεται διά της συντομωτέρας όδου (αεροπορικής 
ή επιφανείας) είς τήν διεύθυνσιν τήν άναγραφομένην είς το τέλος του εντύπου 
ή, ελλείψει τοιαύτης ενδείξεως, είς το γραφεΐον το όποιον το συνέταξεν. 

10. Πάσα ενδιάμεσος Υπηρεσία ή όποια διαβιβάζει εντυπον C9 είς τήν 
επομένη ν Υπηρεσίοτν υποχρεούται νά πληροφορη περί αύτου τήν Ύπηρεσίοα/ 
καταγωγής δι ' έντυπου όμοιου προς το συνημμένον υπόδειγμα C9 BIS. 

11. Έάν αίτησις αναζητήσεως δεν έπιστραφή εντός ευλόγου προθεσμίας, 
δύναται νά αποστέλλεται είς τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν της Χώρας προορισμού, 
άντίγραφον του έντυπου C9 μετά τών συνθηκών διαβιβάσεως, το ένωρίτερον 
δμως 'ένα μήνα μετά τήν άποστολήν της αρχικής αιτήσεως αναζητήσεως. Το 
άντίγραφον δέον νά φέρη λίοα/ ευκρινώς τήν ενδειξιν " DUPL ICATA " (Άντ ί 
γραφον), ώς επίσης και τήν ήμερομηνίαν αποστολής τής αρχικής αιτήσεως 
αναζητήσεως. 

12. Το εντυπον C9 και τά συνημμένα εις αυτό στοιχεία, δέον είς πάσας 
τάς περιπτώσεις, νά επιστρέφονται είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τόυ ανα
ζητουμένου αντικειμένου, εντός τής βραχυτέρας προθεσμίας και το βραδύτερον 
εντός προθεσμίας πέντε μηνών από τής ημερομηνίας τής αιτήσεως αναζητήσεως. 

13. Αί προηγούμεναι διατάξεις δέν εφαρμόζονται εις τάς περιπτώσεις παρα
βιάσεως ταχυδρομικής αποστολής, ελλείψεως ταχυδρομικής αποστολής ή ε'ις 
άλλας παρόμοιας περιπτώσεις αϊτινες συνεπάγονται έκτενεστέραν άνταλλαγήν 
αλληλογραφίας μεταξύ τών Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 145 

Αιτήσεις πληροφοριών 

Αί αιτήσεις πληροφοριών αί σχετικαί προς συνήθη ή συστημένα αντικείμενα 
υπόκεινται είς τήν διαχείρισιν τήν προβλεπομένην ύπό τών κανόνων τών Οριζο
μένων αντιστοίχως εις τά άρθρα 143 κα ι 144. 
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"Αρθρον 146 
Αιτήσεις αναζητήσεως και αιτήσεις πληροφοριών άφορώσαι 

αντικείμενα κατατεθέντα εις άλλην Χώραν 
1. Εις τάς εν άρθρω 36, παράγραφος 3, της Συμβάσεως, προβλεπομένας 

περιπτώσεις τα έντυπα C8 καΐ C9, άφορώντα τάς αιτήσεις αναζητήσεως ή τάς 
αιτήσεις πληροφοριών διαβιβάζονται εις το γραφεΐον καταγωγής του αντικει
μένου, εκτός έάν ή ενδιαφερόμενη Υπηρεσία έζήτησεν δπως τά έντυπα ταύτα 
άπευθύνωνται εις την Κεντρικήν αυτής Ύπηρεσίαν ή εις ειδικώς καθόριζόμενον 
γραφεΐον. Το εντυπον C9 δέον νά συνοδεύηται ύπό της αποδείξεως καταθέσεως. 
Έάν, δι' ειδικούς λόγους, ή εκδοθείσα άπόδειξις δεν δύναται νά έπισυναφθή 
εις το εντυπον C9, τοΰτο δέον νά φέρη τήν ενδειξιν : " VU RECEPISSE DE 
DEPOT No. DELIVRE LE PAR LE BUREAU DE " (Διά τήν 
άπόδειξιν καταθέσεως No παραδοθεΐσαν τήν ύπό του 
γραφείου ) . 

2. Ή Υπηρεσία καταγωγής δέον νά λαμβάνη το εντυπον εντός τών εν 
άρθρω 36 της Συμβάσεως προβλεπομένων προθεσμιών. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑ I ON ΜΟΝΟΝ 
"Αρθρον 147 

Φύλλα ειδοποιήσεως 
1. Φύλλον ειδοποιήσεως, δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα C12, συνο

δεύει έκάστην ταχυδρομικήν άποστολήν. Τοποθετείται εντός φακέλλου χρώ
ματος κυαα/ου φέροντος, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών, τήν ενδειξιν " FEUILLE 
D'AVIS " (Φύλλον ειδοποιήσεως). Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται, δι' ειδικών συμ
φωνιών, νά συμφωνήσουν δπως αϊ ταχυδρομικοί άποστολαί, αΐτινες δεν περιέχουν 
ειμή μόνον συνήθη αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, μή συνοδεύωνται 
διά φύλλου ειδοποιήσεως. 

2. Το γραφεΐον αποστολής συμπληροΐ το φύλλον ειδοποιήσεως δι' δλων 
τών λεπτομερειών τάς οποίας περιλαμβάνει το κείμενον καΐ λαμβάνον ύπ' δψιν 
τάς ακολούθους διοπάξεις : 

(α) Έπί κεφαλής : Πλην ειδικής συμφωνίας, τά γραφεία αποστολής 
δεν αριθμούν τά φύλλα ειδοποιήσεως οσάκις αί ταχυδρομικαί άπο
στολαί σχηματίζονται άπαξ μόνον καθ' δλας τάς ημέρας. Τάς 
αριθμούν εις πάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις κατ' έτησίαν σειράν δι' 
εκαστον γραφεΐον προορισμού. 'Εν τοιαύτη περιπτώσει, έκαστη ταχυ
δρομική αποστολή δέον νά φέρη διακεκριμένον αριθμόν και άν έτι 
πρόκειται περί συμπληρωματικής ταχυδρομικής αποστολής διαβιβα
ζομένης διά τής αυτής όδοΟ ή διά του αύτου πλοίου ως και ή συνήθης 
ταχυδρομική αποστολή. Κατά τήν διαβίβασιν τής πρώτης ταχυδρο
μικής αποστολής εκάστου έτους, το φύλλον δέον νά φέρη, πλην του 
αύξοντος αριθμού τής ταχυδρομικής αποστολής και τόν τοιούτον 
της τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής τοϋ προηγουμένου έτους. 
'Εάν ταχυδρομική τις αποστολή καταργηθή, το γραφεΐον αποστολής 
αναγράφει παραπλεύρως του αριθμού τής ταχυδρομικής αποστολής, 
τήν ενδειξιν " DERNIERE DEPECHE " (τελευταία αποστολή). Το 
δνομα του πλοίου δπερ μεταφέρει τήν ταχυδρομικήν άποστολήν ή ή 
επίσημος σύντμησις ή αντιστοιχούσα εις τήν χρησιμοποιουμένην άερο
πορικήν γραμμήν σημειουται οσάκις το γραφεΐον αποστολής είναι 
εις θέσιν νά γνωρίζη ταύτα. 

(β) Πίναξ Ι : Ή ϋπαρξις συνήθων αντικειμένων κατεπειγόντων ή αερο
πορικών σημειουται δι' ενός σταυρού (Χ) είς το άντίστοιχον τετρα
γωνίδιον. 
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(γ) Πίναξ I I : Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται να συνεννοούνται ϊνα μόνον ot 
φέροντες ερυθράς πινακίδας σάκκοι, οι διαβιβαζόμενοι δια της όδου 
επιφανείας, έγγράφωνται έπί των φύλλων ειδοποιήσεως. 

(δ) Πίναξ I I I : Δύνανται να χρησιμοποιούνται εν ή πλείονα ειδικά φύλλα 
δμοια προς το συνημμένον υπόδειγμα C13, εϊτε προς άντικατάστασιν 
του πίνακος V I , εϊτε ως συμπλήρωμα του φύλλου ειδοποιήσεως. Ή χρη
σιμοποίησις ειδικών φύλλων είναι υποχρεωτική εάν το ζήτηση ή 
Υπηρεσία προορισμού. Εις τά περί ών πρόκειται φύλλα δέον νά 
αναγράφεται ό αυτός αϋξων αριθμός ό αναγραφόμενος και εις το 
φύλλον ειδοποιήσεως της αντιστοίχου ταχυδρομικής αποστολής. 'Οσά
κις χρησιμοποιούνται πλείονα ειδικά φύλλα, ταύτα δέον έπί πλέον, 
νά αριθμούνται κατ' ιδίαν δι' έκάοτην ταχυδρομικήν άποστολήν 
σειράν. Ό αριθμός των συστημένων αντικειμένων τά όποια δύνανται 
νά έγγράφωνται εις εν και το αυτό ε'ιδικόν φύλλον, περιορίζεται 
ε'ις τον αριθμόν τον όποιον περιλαμβάνει το κείμενον του εντύπου. 

(ε) Πίναξ I V : Ό πίναξ οδτος προορίζεται διά τήν έγγραφήν των μι
κρών διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών αί όποΐαι τίθενται εντός 
τοΟ σάκκου του άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου δπερ αποστέλλει πε
ραιτέρω το ταχυδρο μείον, 

(στ) Πίναξ V : Περιπτώσεως τυχούσης, ό αριθμός τών κενών σάκκων 
τών ανηκόντων εις Ύπηρεσίαν τινά διάφορον εκείνης προς τήν οποίαν 
ή ταχυδρομική αποστολή απευθύνεται δέον νά σημειουται κεχωρι
σμένως, μετ' ενδείξεως τής Υπηρεσίας ταύτης. Μνημονεύονται, επι
προσθέτως ε'ις τον πίνακα V τά ανοικτά υπηρεσιακά έγγραφα καΐ 
αί διάφοροι ανακοινώσεις ή συστάσεις του γραφείου αποστολής άφο
ρώσαι τήν ύπηρεσίαν ανταλλαγής. Όσάκις δύο Ύπηρεσίαι εφαρ
μόζουν μεταξύ των τάς διατάξεις τής παραγράφου 2, στοιχεΐον ( γ ) , 
τέλος τάς σχετικάς με τήν έγγραφήν εις τον πίνακα 11 του φύλλου 
ειδοποιήσεως, μόνον τών φερόντων έρυθράν πινακίδα σάκκων, ό 
αριθμός τών χρησιμοποιουμένων διά τήν σύνθεσιν τής αποστολής 
σάκκων και ό αριθμός τών κενών τοιούτων τών ανηκόντων εις τήν 
ύπηρεσίαν προορισμού, δέον νά μή άναγράφωνται εις τον πίνακα V. 

(ζ) Πίναξ V I : Ό πίναξ οδτος προορίζεται διά τήν έγγραφήν τών συ
στημένων αντικειμένων οσάκις δεν γίνεται αποκλειστικώς χρήσις 
ειδικών φύλλων. Έάν αί άνταποκρινόμεναι Ύπηρεσίαι έχουν συ
νεννοηθή διά τήν εν συνόλω έγγραφήν τών συστημένων αντικειμένων 
εις τά φύλλα ειδοποιήσεως, ό συνολικός αριθμός τών αντικειμένων 
τούτων δέον νά αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Όσάκις 
ή ταχυδρομική αποστολή δεν περιέχει συστημένα αντικείμενα, ή 
ενδειξις " Ν Ε Α Ν Τ " (Μηδέν) αναγράφεται ε'ις τον πίνακα V I . 

3. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά τήν καθιέρωσιν και ετέρων 
πινάκων ή τίτλων έπί του φύλλου ειδοποιήσεως όσάκις κρίνουν τούτο άναγκαΐον. 
Δύνανται, ιδίως νά διαθέτουν τους πίνακας I V και V I αναλόγως τών 
αναγκών των. 

4. Όσάκις εν άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον δεν έχει άντικείμενόν τ ι προς 
άποστολήν ε'ις το μεθ' οΰ ανταποκρίνεται γραφεΐον, εις δε τάς σχέσεις μεταξύ 
τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, δέν αριθμούνται τά φύλλα ειδοποιήσεως κατ' 
έφαρμογήν τής παραγράφου 2, στοιχεΐον (α ) , τό γραφεΐον τούτο αρκείται εις 
τήν άποστολήν αρνητικού φύλλου ειδοποιήσεως εντός τής επομένης ταχυδρο
μικής αποστολής. 

5. Όσάκις αί κλεισταί ταχυδρομικά! άποστολαί πρόκειται νά διαβιβασθούν 
διά πλοίων εξαρτωμένων εκ τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας, άλλα τά όποια αυτή 
δέν χρησιμοποιεί κανονικώς διά τάς Ίδιας αυτής μεταφοράς, τό βάρος τών επι
στολών και τών λοιπών αντικειμένων δέον. νά αναγράφεται έπί τής πινακίδος 
τών ταχυδρομικών τούτων αποστολών όσάκις ή επιφορτισμένη μέ τήν διασφά
λισιν τής φορτώσεως Υπηρεσία ζητήση τοΰτο. 
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"Αρθρον 148 
Διαβίβασις των συστημένων αντικειμένων 

1. Τά συστημένα αντικείμενα και, αν ή περίπτωσις, τά εν άρθρω 147, παρά
γραφος 2, προβλεπόμενα ειδικά φύλλα, συνενουνται εις ενα ή πλείονας διακε
κριμένους φακελλίσκους ή σάκκόυς, οι όποιοι δέον να περικαλύπτωνται ή νά 
κλείωνται καταλλήλως και νά σφραγίζωνται δι' ισπανικού κηρου ή διά μολυ
βδοσφραγΐδος κοττά τρόπον προφυλάσσοντα το περιεχόμενον αυτών. Αϊ σφρα
γίδες δύνανται νά συνίστανται καΐ έξ ελαφρού μετάλλου ή εκ πλαστικής ύλης. 
Τά αποτυπώματα των εξ

1 ισπανικού κηρου σφραγίδων, των μολυβδοσφραγίδων 
ή των έξ ελαφρού μετάλλου ή έκ πλαστικής ύλης σφραγίδων δέον νά φέρουν 
διά λατινικών χαρακτήρων λίαν ευανάγνωστων, το όνομα τοΰ γραφείου κατα
γωγής ή ενδειξίν τίνα επαρκή διά την έξακρίβωσιν του γραφείου τούτου. Τά 
συστημένα αντικείμενα ταξινομούνται εντός εκάστου φακελίσκου κατά τήν 
σειράν έγγραφης των. Όσάκις γίνεται χρήσις ενός ή πλειόνων ειδικών φύλλων, 
εκαστον τούτων προσδένεται μετά τών συστημένων αντικειμένων, εις τά όποια 
αναφέρεται καΐ τοποθετείται μετά το πρώτον άντικείμενον τής δέσμης. Έν 
περιπτώσει χρησιμοποιήσεως πλειόνων σάκκων, έκαστος τούτων δέον νά περιέχη 
ε'ιδικόν φύλλον επί του όποιου εγγράφονται τά αντικείμενα τά όποια περιέχει. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν διά τήν έγγραφήν συνολικώς 
τών συστημένων αντικειμένων. Ώ ς προβλέπεται έν άρθρω 147, παράγραφος 2, 
στοιχείω ( ζ ) , ό συνολικός αριθμός τών αντικειμένων αναγράφεται επί του 
φύλλου ειδοποιήσεως. Όσάκις ή ταχυδρομική αποστολή περιλαμβάνει πλείονας 
σάκκους συστημένων αντικειμένων, έκαστος έξ αυτών δέον νά περιέχη είδικόν 
φύλλον έμφαΐνον, αριθμητικώς και ολογράφως, εις τήν προς τούτο προβλεπο
μένην θέσιν, τον συνολικόν αριθμόν τών συστημένων αντικειμένων τά οποία 
εγκλείε ι . 

3. Ύπό τήν έπιφύλαξιν συνεννοήσεως μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρε
σιών και όσάκις το επιτρέπει ό όγκος τών συστημένων αντικειμένων, τά αντι
κείμενα ταύτα δύνανται νά έγκλείωνται εντός τοΰ ε'ιδικου φακέλλου του περιέ
χοντος το φύλλον ειδοποιήσεως. Ό φάκελλος οδτος δέον νά σφραγίζεται διά 
σφραγΐδος ισπανικού κηρου. 

4. Έν ουδεμία περιπτώσει, τά συστημένα αντικείμενα δύνανται νά έγκλεί
ωνται εις τήν αυτήν με τά συνήθη αντικείμενα δέσμην. 

5. Ύπό τήν έπιφύλαξιν συνεννοήσεως μεταξύ τών Υπηρεσιών, τά συστη
μένα αντικείμενα, τά αποστελλόμενα εντός διακεκριμένων σάκκων, δύνανται 
νά συνοδεύωνται ύπό ειδικών φύλλων εις τά όποια εγγράφονται όμαδικώς. 

6. Εις καΐ ό αυτός σάκκος δέον, κατά το δυνατόν, νά μή περιλαμβάνη 
πλείονα τών 600 συστημένων αντικειμένων. 

7. Ό ε'ιδικός φάκελλος ό περιέχων το φύλλον ειδοποιήσεως προσδένεται 
έξωτερικώς εις τον φακελλίσκον ή τον σάκκον τών συστημένων αντικειμένων. 

8. Έάν υπάρχουν πλείονες του ενός φακελλίσκοι ή σάκκοι συστημένων 
αντικειμένων, προσαρτάται έφ* έκαστου τών συμπληρωματικών φακελλίσκων 
ή σάκκων πινακίς δεικνύουσα το εΐδος του περιεχομένου. 

"Αρθρον 149 
Διαβίβασις τών κατεπειγόντων αντικειμένων 

1. Τά συνήθη κατεπείγοντα αντικείμενα συνενουνται εις είδικήν δέσμην 
φέρουσαν έτικέτταν επί της οποίας αναγράφεται, διά χαρακτήρων λίαν εμφα
νών, ή ενδειξις " EXPRES " (κατεπείγοντα) και εγκλείονται, ύπό τών άνταλ
λακτηρίων ταχυδρομείων εις τον φάκελλον τον περιέχοντα το φύλλον ειδοποιή
σεως όπερ συνοδεύει τήν ταχυδρομικήν άποστολήν. 

2. Έν τούτοις, έάν ό φάκελλος οδτος πρόκειται νά στερεωθή εις τον λαιμόν 
τών σάκκων τών συστημένων αντικειμένων (άρθρον 148, παράγραφος 7), ή 
δέσμη τών κατεπειγόντων αντικειμένων τοποθετείται εντός του εξωτερικού 
αάκκου. Ή ϋπαρξις, εντός τής ταχυδρομικής αποστολής τοιούτου είδους άντι
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κειμένων, επισημαίνεται δια σημειώματος τοποθετουμένου εντός του περιέχοντος 
το φύλλον ειδοποιήσεως φακέλλου. Ή αυτή διαδικασία ακολουθείται οσάκις 
δεν καθίσταται δυνατή ή έπισύναψις των κατεπειγόντων αντικειμένων εις το 
φύλλον ειδοποιήσεως λόγω του αριθμού των, του σχήματος των ή των δια
στάσεων των. 

3. Τα κατεπείγοντα συστημένα αντικείμενα ταξινομούνται, κατά τήν σειράν 
των, μεταξύ τών λοιπών συστημένων αντικειμένων, αναγράφεται δε ή ενδειξίς 
" EXPRES " εις τήν στήλην " OBSERVATIONS " (Παρατηρήσεις) του πίνακος 
V I του φύλλου ειδοποιήσεως ή τών ειδικών φύλλων, έναντι της εγγραφής ενός 
εκάστου εξ αυτών. Έν περιπτώσει συνολικής εγγραφής, ή ΰπαρξις συστημένων 
αντικειμένων, έπιδοτέων κατεπειγόντως επισημαίνεται απλώς διά τής ενδείξεως 
" E X P R E S " εις τον πίνακα V I του φύλλου ειδοποιήσεως. 

"Αρθρον 150 
Σύνθεσις τών ταχυδρομικών αποστολών 

1. Τά συνήθη αντικείμενα, τά όποια δύνανται νά συντίθενται εις δέσμας 
ταξινομούνται, αναλόγως του σχήματος των και συντίθενται είς δέσμας κατά 
κατηγορίας τών επιστολών και τών ταχυδρομικών δελταρίων περιλαμβανο
μένων είς τήν αυτήν δέσμην, τών δε εφημερίδων και περιοδικών αποτελούντων 
δέσμας διακεκριμένος εκείνων τών λοιπών αντικειμένων Α.Ο. ΑΙ δέσμαι επι
σημαίνονται δι

5 έτικεττών ομοίων προς το συνημμένον υπόδειγμα C30 φερουσών 
τήν ενδειξιν του γραφείου προορισμού ή του γραφείου περαιτέρω αποστολής 
τών εντός τών δεσμών εγκλεισμένων αντικειμένων. Τά δυνάμενα νά συντί
θενται είς δέσμας άλ'τικείμενα δέον νά τοποθετώνται κατά τήν κατεύθυνσιν 
τής επιγραφής. Τά προπληρωμένα αντικείμενα διαχωρίζονται τών άπροπλη
ρώτων ή ανεπαρκώς προπληρωμένων, αϊ δε έτ ικέτται τών δεσμών τών άπρο
πληρώτων ή ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων σφραγίζονται διά του 
σήμαντρου Τ. 

2. Έπί τών φερουσών ίχνη άποσφραγίσεως, φθοράς ή βλάβης επιστολών 
δέον νά γίνεται μνεία του γεγονότος και τίθεται το χρονολογικόν σήμοτντρον 
του διαπιστώσαντος αυτά γραφείου. Έπί πλέον, οσάκις ή έξασφάλισις του 
περιεχομένου των, τό απαιτεί, τά αντικείμενα εγκλείονται είς νέον περίβλημα 
έπί του όποιου δέον νά άναγράφωνται αϊ έπί του φακέλλου ύπάρχουσαι εν
δείξεις. 

3. Αϊ άπερικαλύπτως απόστελλα μένα ι ταχυδρομικαί έπιταγαί συνενουνται 
είς διακεκριμένην δέσμην, ήτις δέον νά εγκλείεται είς φακελλίσκον ή σάκκον, 
περιέχοντα συστημένα αντικείμενα και ενδεχομένως είς τον φακελλίσκον ή 
τον σάκκον τών δεδηλωμένων αξιών. Έάν ή ταχυδρομική αποστολή δεν περι
λαμβάνη συστημένα αντικείμενα, ουδέ δεδηλωμένας άξιας, αϊ έπιταγαί τοπο
θετούνται εντός του φακέλλου του περιέχοντος τό φύλλον ειδοποιήσεως ή προσ
δένονται μετά τούτου. 

4. Αϊ ταχυδρομικαί άποστολαί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων αϊτινες συν
τίθενται αποκλειστικώς εκ κενών σάκκων, εγκλείονται εις σάκκους τών οποίων 
ό αριθμός δέον νά περιορίζεται είς τό απολύτως ελάχιστον. Οϊ σάκκοι οδτοι 
δέον νά είναι είς καλήν κατάστασιν διά τήν προστασίαν του περιεχομένου των. 
Δέον, ωσαύτως, νά κλείωνται καταλλήλως, σφραγίζωνται δι ' ισπανικού κηροΟ 
ή διά μολυβδοσφραγΐδος και έφοδιάζωνται διά πινακίδων. Αϊ σφραγίδες 
δύνανται νά είναι και έξ ελαφρού μετάλλου ή εκ πλαστικής ϋλης. Έν τούτοις, 
είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Υπηρεσιών αϊτινες συνεφώνησαν έπί του θέματος 
τούτου, οί σάκκοι οί έγκλείοντες αποκλειστικώς αντικείμενα Α.Ο. (έ'τερα αντι
κείμενα) μη συστημένα, ως και κενούς σάκκους δύνανται νά μή σφραγίζωνται 
δι ' ισπανικού κηρου ή διά μολυβδοσφραγΐδος. Όσάκις γίνεται χρήσις θώμιγγος, 
οδτος, πριν ή δεθή είς κόμβον, δέον νά περιελίσσεται δις εις τον λαιμόν, οϋτως 
ώστε τό εν εκ τών δύο άκρων νά τανύεται κάτωθεν τών περιελίξεων (βλέπε 
σχεδίασμα έν τέλει τών είς τον Κανονισμόν συνημμένων εντύπων). Τά απο
τυπώματα τών έξ ισπανικού κηρου·, μολυβδοσφραγίδων ή τών έξ ελαφρού 
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μετάλλου ή πλαστικής ύλης σφραγίδων δέον να φέρουν, δια λατινικών χαρα
κτήρων λίαν ευανάγνωστων, το δνομα του γραφείου καταγωγής ή ενδειξίν τίνα 
επαρκή προς καθορισμόν του γραφείου τούτου. 

5. ΑΙ πινακίδες των ταχυδρομικών αποστολών δέον να είναι εξ υφάσματος, 
εκ στέρεου χαρτονιού έφωδιασμένου με όιτήν, εκ περγαμηνής ή εκ χάρτου 
κεκολλημένου έπι ξύλινης πινακίδος. Ή κατασκευή και το κείμενον αυτών 
δέον νά άνταποκρίνωνται προς συνημμένον υπόδειγμα C28. Εις τάς σχέσεις 
μεταξύ ομόρων γραφείων, δύναται νά γίνεται χρήσις πινακίδων έκ στερεού 
χάρτου. Έ ν τούτοις, ή σύστασις τών έτικεττών τούτων δέον νά είναι επαρκής 
διά νά άντέχη εις τους διαφόρους χειρισμούς εις τους οποίους υποβάλλονται 
αϊ ταχυδρομικά! άποστολαί κατά τήν διαβίβασιν. Αϊ πινακίδες κατασκευά
ζονται είς τά ακόλουθα χρώματα : 

(α) έρυθρόν ροδόχρουν διά τους σάκκους τους περιέχοντας συστημένα 
αντικείμενα και το φύλλον ειδοποιήσεως έστω καΐ αν τούτο είναι 
άρνητικόν' 

(β) λευκόν, διά τους σάκκους τους περιέχοντας μόνον συνήθη αντικείμενα 
τών κάτωθι κοττηγοριών : 

— επιστολών και ταχυδρομικών δελταρίων αποστελλομένων διά 
τής όδου· επιφανείας και διά τής αεροπορικής όδου' 

— μικτών αντικειμένων (επιστολών, ταχυδρομικών δελταρίων, εφη
μερίδων και περιοδικών καΐ λοιπών αντικειμένων' 

— εφημερίδων και περιοδικών, αποστελλομένων μόνον διά τής όδου 
επιφανείας, εξαιρέσει εκείνων άτινα επιστρέφονται είς τον άπο 
στολέα. Ή ενδειξις " JOURNAUX ΕΤ ECRITS PERIODI
QUES" (εφημερίδες και περιοδικά) ή ή τοιαύτη " J X " δέον 
νά άναγράφηται έπι τής λευκής έτικέττας, οσάκις οί σάκκοι 
περιέχουν μόνον αντικείμενα τής κατηγορίας ταύτης. 

(γ) κυανουν άνοικτόν, διά τους σάκκους τους περιέχοντας αποκλειστι
κώς έντυπα, ανάγλυφους εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών και 
συνήθη μικροδέματα. 

(δ) πράσινον, διά τους σάκκους τους περιέχοντας μόνον κενούς σάκκους 
επιστρεφόμενους είς τήν καταγωγήν. 

6. Λευκή πινακίς δύναται ωσαύτως νά χρησιμοποιήται όμου μετά τεμαχίου 
χάρτου διαστάσεων 5X3 εκατοστό μέτρων χρώματος έκ τών έν τή παραγράφω 
5 προβλεπομένων. 

7. Αϊ πινακίδες φέρουν εντυπον ενδειξίν, διά μικρών λατινικών χαρακτήρων, 
του ονόματος του Γραφείου αποστολής και διά παχέων λατινικών χαρακτήρων 
του ονόματος του Γραφείου προορισμού, τών οποίων προηγούνται αντιστοίχως 
αί λέξεις " D E " (έκ) και " P O U R " (διά), καθώς καί, έν τώ μέτρω του 
δυνατού, τήν ενδειξίν τής όδου διαβιβάσεως καί, εάν αί ταχυδρομικαί άπο
στολαί διαβιβάζωνται διά τής θαλάσσιας όδου, το δνομα του πλοίου. Το δνομα 
του γραφείου προορισμού έκτυπουται ωσαύτως διά μικρών χαρακτήρων, κα
θέτως, εκατέρωθεν τής οπής τής πινακίδος. Είς τάς άνταλλαγάς μεταξύ τών 
απομεμακρυσμένων χωρών τάς μή πραγματοποιούμενος δι' άπ' ευθείας θαλασ
σίων υπηρεσιών καί είς τάς σχέσεις μετ5 άλλων χωρών α'ίτινες ζητούν τούτο 
ρητώς, αί ενδείξεις αύται συμπληρουνται διά τής μνείας τής ημερομηνίας απο
στολής, του αριθμού τής αποστολής καί του λιμένος εκφορτώσεως. 

8. "Εκαστος σάκκος εντός του οποίου εγκλείονται μία ή πλείονες έπιστολαί 
περιέχουσαι επικίνδυνους βιολογικάς ουσίας ύποκειμένας είς φθοράν έν τή 
έννοια του άρθρου 119, στοιχεΐον (α), δέον νά εφοδιάζεται διά δελτίου επι
σημάνσεως έχοντος το χρώμα καί τήν έμφάνισιν τών έν άρθρω 119 προβλεπο
μένων έτικεττών άλλα διαστάσεων ηύξημένων κατά τον χώρον τον άναγκαι
ουντα διά τήν στερέωσιν τής οπής. Πλην του συμβόλου του ειδικού διά τά 
αντικείμενα τά περιέχοντα βιολογικάς ουσίας ύποκειμένας είς φθοράν, το δελ
τίον τοΟτο φέρει τάς ενδείξεις : " MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES " 
(βιολογικοί ούσίαι υποκείμενοι είς φθοράν) καί " DANGEREUX ΕΝ CAS 
D'ENDOMMAGEMENT" (επικίνδυνοι έν περιπτώσει φθοράς). , 
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9. Οι σάκκοι δέον νά φέρουν ευανάγνωστος, διά λατινικών χαρακτήρων, 
το δνομα του Γραφείου ή της Χώρας καταγωγής και την ενδειξιν " POSTES " 
(Ταχυδρομεία) ή πασαν άλλην άνάλογον χαράκτηρίζουσαν αυτούς ώς ταχυ
δρομικώς άποστολάς. 

10. Τα ενδιάμεσα γραφεία ovbeva αύξοντα αριθμόν δέον νά αναγράφουν 
επί τών πινακίδων των σάκκων ή των φακελλίσκων των κλειστών διαβατικών 
ταχυδρομικών αποστολών. 

11. Πλην ειδικής συμφωνίας αί ουχί ογκώδεις ή άρνητικαί ταχυδρομικαί 
άποστολαί περικαλύπτονται απλώς δια στέρεου χάρτου εις τρόπον ώστε νά 
αποφεύγεται πάσα φθορά του περιεχομένου κατόπιν δε περιδένονται διά θώμιγ
γος και σφραγίζονται δι' Ισπανικού κηρού, διά μολυβδοσφραγΐδος ή διά σφρα
γίδων εξ ελαφρού μετάλλου ή εκ πλαστικής ύλης. Έ ν περιπτώσει σφραγίσεως 
δια μολυβδοσφραγίδων ή διά σφραγίδων εξ ελαφρού μετάλλου ή έκ πλαστικής 
ύλης, αί ταχυδρομικαί αδται άποστολαί δέον νά συσκευάζωνται εις τρόπον 
ώστε ό θώμιγξ νά μη δύναται νά άποσπασθή. Όσάκις αδται περιέχουν μόνον 
συνήθη αντικείμενα, δύνανται νά κλείωνται διά κομμιωμένων χάρτινων σφρα
γίδων φερουσών εντυπον την ενδειξιν του γραφείου ή τής Υπηρεσίας αποστο
λής. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται ίνα χρησιμοποιούν τον αυτόν 
τρόπον σφραγίσεως διά τάς ταχυδρομικάς άποστολάς τάς περιέχουσας συστη
μένα αντικείμενα τά όποια λόγω τοϋ μικρού αριθμού των, μεταφέρονται διά 
φακελλίσκων ή εντός φακέλλων. Αί έπιγραφαί τών φακελλίσκων. και τών 
φακέλλων δέον νά άνταποκρίνωνται, εις δ,τι άφορα τάς έντυπους ενδείξεις και 
τά χρώματα, προς τάς έν παραγράφοις 4 εως 10 προβλεπομένας διατάξεις 
διά τάς πινακίδας τών σάκκων τών ταχυδρομικών αποστολών. 

12. Όσάκις ό αριθμός ή ό δγκος τών αντικειμένων επιβάλλει την χρησι
μοποίησα/ πλειόνων του· ενός σάκκων, δέον νά χρησιμοποιούνται, κατά τό 
δυνατόν, κεχωρισμένοι σάκκοι : 

(α) διά τάς έπιστολάς και τά ταχυδρομικά δελτάρια, ώς και, περιπτώσεως 
τυχούσης, διά τάς έν παραγράφω 5, στοιχείω (β) μνημονευομένας 
εφημερίδας και περιοδικά" 

(β) διά τά λοιπά αντικείμενα. Περιπτώσεως τυχούσης, δέον ετι νά χρη
σιμοποιούνται κεχωρισμένοι σάκκοι διά τά μικροδέματα' αί πινα
κίδες τών τελευταίων τούτων σάκκων φέρουν την ενδειξιν " PETITS 
PAQUETS" (μικροδέματα). 

13. Ό φακελλίσκος ή ό σάκκος τών συστημένων αντικειμένων, συνενού
μενος μετά του φύλλου ειδοποιήσεως κατά τό έν άρθρω 148, παράγραφος 7, 
προβλεπόμενον τρόπον, τοποθετείται εντός ενός έκ τών σάκκων τών επιστολών, 
ή εντός ειδικού σάκκου. Ό εξωτερικός σάκκος δέον νά φέρη, έν πάση περι
πτώσει, την έρυθράν πινακίδα. Όσάκις υπάρχουν πλείονες του ενός σάκκοι 
συστημένων αντικειμένων, οι συμπληρωματικοί σάκκοι, δύνανται νά αποστέλ
λονται άπερικαλύπτως φέροντες την έρυθράν πινακίδα. 

14. Ή πινακίς τοϋ σάκκου ή του φακελλίσκου τοΰ περιέχοντος τό φύλλον 
ειδοποιήσεως, και άν έτι τοΰτο είναι άρνητικόν, φέρει πάντοτε τό γράμμα F 
γεγραμμένον κατά τρόπον εμφανή, δύναται δε νά περιλαμβάνη τήν ενδειξιν του 
αριθμού τών αποτελούντων τήν ταχυδρομικήν άποστολήν σάκκων. 

15. Τό βάρος έκαστου σάκκου έν ουδεμία περιπτώσει δέον νά όπερβαίνη 
τά 30 χιλιόγραμμα. 

16. Έ ν όψει τής μεταφοράς των, αί ταχυδρομικαί άποστολαί δύνανται νά 
εγκλείωνται εις εμπορευματοκιβώτια " CONTAINERS ", ύπό την έπιφύλαξιν 
ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών έπί τών τρόπων χρη
σιμοποιήσεως τών τελευταίων τούτων. 

17. Τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία εγκλείουν κατά τό δυνατόν εντός5 τών 
ίδιων αυτών ταχυδρομικών αποστολών δι' εν καθωρισμένον γραφεΐον, πάσας 
τάς μικρών διαστάσεων ταχυδρομικάς άποστολάς (φακελλίσκους ή σάκκους) 
αί όποΐαι περιέρχονται εις αυτά διά τό γραφεΐον τοΰτο. 
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18. Πάντα τά έντυπα τά απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτη ν και 
διά τον αυτόν προορισμόν, δύνανται να εγκλείονται εντός ενός ή πλειόνων 
ειδικών σάκκων. Έπί πλέον τών κεκανονισμένων πινακίδων αί όποΐαι, εν τη 
περιπτώσει ταύτη, φέρουν το γράμμα Μ, οι σάκκοι οδτοι δέον να φέρουν είδικάς 
πινακίδας, παρεχομένας ύπό του άποστολέως τών αντικειμένων και φέρουσας 
πάσας τάς πληροφορίας τάς ά^ιορώσας τον παραλήπτην τών αντικειμένων. 

Αί είδικαι ορθογώνιοι έτικέτται αί παρεχόμεναι ύπό του άποστολέως τών 
αντικειμένων, δέον νά είναι εξ υφάσματος, εκ στέρεου χαρτονιού φέροντος όπήν, 
εκ πυκνής και ανθεκτικής πλαστικής ύλης ή έκ χάρτου έπικεκολλημένου επί 
ξύλινης έτικέττας. Αί διαστάσεις των δεν δύνανται νά είναι κατώτεραι τών 
125X60 χιλιοστών. Πλην αντιθέτου συμφωνίας, οι περί ών πρόκειται ειδικοί 
σάκκοι δύνανται νά αποστέλλονται ως συστημένοι. Έν τή περιπτώσει ταύτη, 
εγγράφονται εις τον πίνακα VI του φύλλου ειδοποιήσεως C12 ως εν μόνον 
συστημένον άντικείμενον, το δε στοιχεΐον Μ δέον νά αναγράφεται εις την στή
λην 4 " OBSERVATIONS " (παρατηρήσεις) του πίνακος τούτου. Ή πινακίς 
τών ειδικών σάκκων τών έγκλειόντων αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακόν 
έλεγχον δέον νά φέρουν υποχρεωτικώς τήν έν άρθρω 116, παράγραφος 1, προ
βλεπομένην πρασίνην έτικέτταν C1. 

"Αρθρον 151 
Παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών 

1. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων υπηρεσιών, ή παρά
δοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο ανταποκρινομένων γραφείων 
ενεργείται διά καταλόγων παραδόσεως ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα 
C18. Ό κατάλογος οδτος συντάσσεται εις 2 αντίτυπα. Το πρώτον προορί
ζεται διά τό γραφεΐον παραλαβής, το δεύτερον διά το γραφεΐον παραδόσεως. 
Το γραφεΐον παραλαβής παραλαμβάνει τάς άποστολάς επί υπογραφή επί του 
δευτέρου αντιτύπου του καταλόγου παραδόσεως. 

2. Ό κατάλογος παραδόσεως δύναται εις τάς ακολούθους περιπτώσεις νά 
συντάσσεται εις τρία αντίτυπα : 

(α) Όσάκις ή παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο αντα
ποκρινομένων γραφείων λαμβάνει χώραν τή μεσολαβήσει μεταφο
ρικής τίνος υπηρεσίας. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη, τό πρώτον άντί
τυπον προορίζεται διά τό παραλαμβάνον γραφεΐον και συνοδεύει τάς 
ταχυδρομικάς άποστολάς. Τό δεύτερον με τήν ύπογραφήν παρα
λαβής τής μεταφορικής υπηρεσίας παραδίδεται εις τό παραδίδον 
γραφεΐον. Τό τρίτον φυλάσσεται ύπό τής μεταφορικής υπηρεσίας 
κατόπιν υπογραφής του ύπό του παραλαμβάνοντος γραφείου. 

(β) Όσάκις ή διαβίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών πραγματο
ποιείται διά μεταφορικού τίνος μέσου άνευ μεσολαβήσεως συνοδών, 
τά δύο πρώτα αντίτυπα διαβιβάζονται μετά τών ταχυδρομικών απο
στολών και τό τρίτον φυλάσσεται ύπό του παραδίδοντος γραφείου. 
Τό πρώτον άντίτυπον προορίζεται διά τό παραλαμβάνον γραφεΐον 
και τό δεύτερον επιστρέφεται, δεόντως ύπογεγραμμένον ύπό του 
τελευταίου τούτου, εις τό παραδίδον γραφεΐον. 

3. Ύπηρεσίαι τινές, λόγω τής εσωτερικής των οργανώσεως, δύνανται νά 
ζητούν δπως συντάσσωνται κεχωρισμένοι κατάλογοι C18 διά τάς ταχυδρομικάς 
άποστολάς του επιστολικού ταχυδρομείου αφ' ενός, και διά τά ταχυδρομικά 
δέματα άφ' ετέρου. 

4. Όσάκις ή παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο αντα
ποκρινομένων γραφείων ενεργείται μέσω θαλάσσιας τινός υπηρεσίας, τό παρα
δίδον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον δύναται νά συντάσση και τέταρτον άντί
τυπον τό όποιον του επιστρέφεται ύπό του παραλαμβάνοντος άνταλλακτηρίου 
ταχυδρομείου άφοϋ γίνεται άποδεκτόν ύπό τούτου. Έν τη περιπτώσει ταύτη 
τό τρίτον και τό τέταρτον άντίτυπον συνοδεύουν τάς ταχυδρομικάς άποστολάς. 
Εις τάς σχέσεις μεταξύ τών χωρών τών όποιων αί Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν 
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έπί του θέματος τούτου, άντίγραφον τοΰ καταλόγου C18 διαβιβάζεται αερο
πορικώς εϊτε εις το παραλαμβάνον άνταλλακτήριον γραφεΐον, εϊτε είς τήν 
Κεντρικήν του Ύπηρεσίαν. 

5. Μόνον οί δι ' ερυθρών πινακίδων έπιση μαινόμενοι σάκκοι και φακελλί
σκοι, τών οποίων ή σφράγισις καΐ ή συσκευασία δέον νά έλέγχωνται πλήρως 
κατά τήν παράδοσίν των, εγγράφονται λεπτομερώς έπί του καταλόγου παρα
δόσεως C18. 'Ως προς τους λοιπούς σάκκους ή φακελλίσκους τών οποίων !ό 
έλεγχος είναι προαιρετικός, εγγράφονται εν τω συνόλω των κατά κατηγορίας 
επί του ρηθέντος καταλόγου, εκάστη δε κατηγορία παραδίδεται συλλήβδην. 
Αϊ ένδιαφερόμεναι Ύπηρεσίαι δύνανται εν τούτοις νά συνεννοούνται μεταξύ των 
ίνα μόνον οί δι' ερυθρών πινακίδων έπιση μαινόμενοι σάκκοι και φακελλίσκοι 
έγγράφωνται έπί του καταλόγου παραδόσεως. 

6. Αϊ ταχυδρομικοί άποστολαί δέον νά παραδίδώνται εν καλή καταστάσει. 
Έν τούτοις, ταχυδρομική τις αποστολή δεν δύναται νά μή γίνη δεκτή λόγω 
βλάβης ή παραβιάσεως. Όσάκις ταχυδρομική τις αποστολή λαμβάνεται έν 
κακή καταστάσει ύπό ενδιαμέσου τινός γραφείου, δέον νά τίθεται, ώς έχει, 
υπό νέον περικάλυμμα. Αί άνωμαλίαι γνωστοποιούνται διά δελτίου έλεγχου 
είς τά γραφεία καταγωγής και προορισμού της ταχυδρομικής αποστολής ώς 
καί, περιπτώσεως τυχούσης, είς το τελευταΐον ένδιάμεσον γραφεΐον το :όποΐον 
διεβίβασε τήν έν κακή καταστάσει ταχυδρομικήν άποστολήν. Το προβαΐνον 
είς τήν άνασυσκευασίαν γραφεΐον οφείλει νά μεταφέρη τάς ενδείξεις της 
αρχικής πινακίδος έπί τής νέας πινακίδος καί νά έπιθέτη είς ταύτην αποτύ
πωμα του χρονολογικού του σήμαντρου, άφοΟ αναγράψει προ τούτου τήν ενδειξιν 
" R E M B A L L E Α '. " (Άνεσυσκευάσθη είς ). 

"Αρθρον 152 
"Ελεγχος τών ταχυδρομικών αποστολών 

1. Όσάκις ένδιάμεσον τ ι γραφεΐον πρόκειται νά προβή είς τήν άνασυσκευα
σίαν ταχυδρομικής τίνος αποστολής, ελέγχει το περιεχόμενόν της έάν είκάζη 
δτι τοΰτο δεν έχει παραμείνει άθικτον. Συντάσσει δελτίον έλεγχου δμοιον προς 
το συνημμένον υπόδειγμα C14 συμμορφούμενον προς τάς παραγράφους 4 εως 
6. Το δελτίον τούτο, αποστέλλεται είς τό· άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον εξ 
οδ ελήφθη ή ταχυδρομική αποστολή. Άντίγραφον τούτου απευθύνεται είς το 
γραφεΐον καταγωγής καί έτερον εγκλείεται εντός τής άνασυσκευασθείσης ταχυ
δρομικής αποστολής. 

2. Το γραφεΐον προορισμοΟ ελέγχει έάν ή ταχυδρομική αποστολή είναι 
πλήρης καί έάν αί έγγραφαί του φύλλου ειδοποιήσεως καί, περιπτώσεως τυ
χούσης, τών ειδικών φύλλων συστημένων αντικειμένων, είναι ακριβείς. Έν 
περιπτώσει ελλείψεως ταχυδρομικής τίνος αποστολής ή ενός ή πλειόνων εκ τών 
αποτελούντων ταύτην σάκκων, συστημένων αντικειμένων φύλλου ειδοποιήσεως, 
ειδικού φύλλου συστημένων αντικειμένων ή όσάκις πρόκειται περί οιασδήποτε 
άλλης ανωμαλίας, το γεγονός βεβαιουται αμέσως ύπό δύο υπαλλήλων. Οδτοι 
επιφέρουν τάς αναγκαίας διορθώσεις έπί τών γενικών ή ειδικών φύλλων φρον
τίζοντες, περιπτώσεως τυχούσης, νά διαγράφουν τάς έσφαλμένας ενδείξεις 
κατά τρόπον δμως ώστε νά άφίνουν ευανάγνωστους τάς άρχικάς έγγραφάς. 
Πλην προφανούς σφάλματος, αί διορθώσεις εΐναι έπικρατέστεραι τής αρχικής 
δηλώσεως. 

3. Όσάκις γραφεΐον τ ι , λαμβάνη φύλλα ειδοποιήσεως ή ειδικά φύλλα άτινα 
δέν προορίζονται δι' αυτό, αποστέλλει τά στοιχεία ταύτα είς το γραφεΐον 
προορισμού ή, έάν οί εσωτερικοί του κανονισμοί το καθορίζουν, κεκυρωμένα 
αντίγραφα. 

4. Τά διαπιστούμενα γεγονότα γνωστοποιούνται διά δελτίου έλεγχου συν
τασσομένου είς δύο αντίτυπα, είς το γραφεΐον καταγωγής τής ταχυδρομικής 
αποστολής καί, έν περιπτώσει πραγματικής ελλείψεως, είς το τελευταΐον ένδιά
μεσον γραφεΐον, διά του πρώτου χρησιμοποιήσιμου ταχυδρομείου κατόπιν 
πλήρους έλεγχου τής ταχυδρομικής αποστολής. Αί ενδείξεις του δελτίου τούτου 
δέον νά καθορίζουν, κατά το δυνατόν άκριβέστερον, περί ποίου σάκκου, 
φακέλλου, φακελλίσκου ή αντικειμένου πρόκειται. 
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5. Όσάκις πρόκειται περί σοβαρών ανωμαλιών εξ ών δύναται να εικάζεται 
απώλεια ή παραβίασις, δ φάκελλος ή δ σάκκος καθώς και δ θώμιγξ καΐ ή 
σφραγίς Ισπανικού κηροΰ ή ή μολυβδοσφραγίς του φακελλίσκου ή του σάκκου 
τών συστημένων αντικειμένων, πλην δεδικαιολογημένης αδυναμίας, επισυνά
πτονται εις το προοριζόμενον δια το γραφεΐον καταγωγής δελτίον ελέγχου. 
Τοΰτο αυτό ισχύει και δια τον φάκελλον ή τον έξωτερικόν σάκκον, μετά του 
θώμιγγος, της έτικέττας, της σφραγΐδος ισπανικού κηρου ή της μολυβδοσφρα
γΐδος αυτών, ώς και του περιβλήματος τών ύποστάντων βλάβην αντικειμένων, 
το όποιον περίβλημα ήθελε παραδοθή ύπό του παραλήπτου. 

6. Εις τάς εν παραγράφοις 1 εως 3 προβλεπομένας περιπτώσεις, το γραφεΐον 
καταγωγής καί, περιπτώσεως τυχούσης, το τελευταϊον ένδιάμεσον άνταλλα
κτήριον ταχυδρομεΐον δύνανται επί πλέον νά είδοποιώνται τηλεγραφικώς δα
πάναις της Υπηρεσίας ή οποία αποστέλλει το τηλεγράφημα. Τηλεγραφική 
είδοποίησις δέον νά αποστέλλεται κατά πάσας τάς περιπτώσεις καθ' άς ή ταχυ
δρομική αποστολή παρουσιάζει προφανή ϊχνη παραβιάσεως, ϊνα το γραφεΐον 
αποστολής ή το ενδιαφέρον τοιούτον προβαίνη άνευ ουδεμιάς καθυστερήσεως 
εις τήν ερευναν τής υποθέσεως καί, περιπτώσεως τυχούσης, ειδοποιεί ωσαύτως 
τη.λεγραφικώς τήν προηγουμένην Ύπηρεσίαν διά τήν συνέχισιν τής έρεύνης. 

7. Όσάκις ή ελλειψις ταχυδρομικής τίνος αποστολής είναι αποτέλεσμα 
ελλείψεως συνδυασμού τών δρομολογίων ή όσάκις αυτή εξηγείται προσηκόντως 
επί του καταλόγου παραδόσεως, ή σύνταξις δελτίου ελέγχου δεν είναι αναγκαία 
ειμή μόνον εάν ή ταχυδρομική αποστολή δεν περιέλθη εις το γραφεΐον προορι
σμού διά του επομένου δρομολογίου. 

8. "Αμα τή άφίξει ταχυδρομικής τίνος αποστολής τής οποίας ή ελλειψις 
εΐχε γνωστοποιηθή εις το γραφεΐον καταγωγής καί, περιπτώσεως τυχούσης, 
εις τό τελευταϊον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον, δέον νά απο
στέλλεται εις τά γραφεία ταύτα διά του πρώτου ταχυδρομείου δεύτερον δελτίον 
ελέγχου άγγέλλον τήν λήψιν τής ταχυδρομικής ταύτης αποστολής. 

9. Τά γραφεία προς τά όποια απευθύνονται τά δελτία ελέγχου επιστρέφουν 
ταύτα τό ταχύτερον δυνατόν αφού τά εξετάσουν καί αφού αναγράψουν έπ* 
αυτών τάς παρατηρήσεις των, άν ή περίπτωσις. Έάν τά δελτία ταύτα δεν 
επιστραφούν είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής εντός προθεσμίας δύο μηνών από 
τής ημερομηνίας αποστολής των, θεωρούνται, μέχρις αποδείξεως του ένοα/τίου, 
ώς δεόντως άποδεδεγμένα ύπό τών γραφείων προς τά όποια άπηυθύνθησαν. 

10. Όσάκις γραφεΐον τ ι παραλαβής δπερ υποχρεούται νά έλέγξη τήν ταχυ
δρομικήν άποστολήν δεν αποστέλλει είς τό γραφεΐον κοααγωγής καί, άν ή 
περίπτωσις, εις τό τελευταϊον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον, διά 
τοΰ πρώτου διαθεσίμου, μετά τον έλεγχον, ταχυδρομείου, δελτίον βεβαιούν 
οιασδήποτε ανωμαλίας, θεωρείται, μέχρις αποδείξεως τού εναντίου, ώς παρα
λαβόν τήν ταχυδρομικήν άποστολήν καί τό περιεχόμενόν της. Τούτο αυτό 
τεκμαίρεται καί διά τάς ανωμαλίας αϊ όποΐαι δεν έμνημονεύθησαν ή έμνημο
νεύθησαν ατελώς είς τό δελτίον ελέγχου. Τούτο αυτό ισχύει όσάκις δεν τη
ρούνται αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου αϊ άφορώσαι τάς τηρητέας διατυ
πώσεις. 

11. Τά δελτία ελέγχου καί τά επισυναπτόμενα είς αυτά στοιχεία διαβι
βάζονται επί συστάσει διά τής ταχυτέρας δδού, (αεροπορικής ή επιφανείας). 
Τά έν τή παραγράφω 5 αναφερόμενα αντικείμενα συνοδευόμενα ύπό αντιγράφου 
του δελτίου ελέγχου, δύνανται νά άποστέλλωνται κεχωρισμένως επί συστάσει 
διά τής οδού επιφανείας. 

12. Τά δελτία έλεγχου αποστέλλονται εντός φακέλλων φερόντων, δι' εμφα
νών στοιχείων, την ενδειξιν " B U L L E T I N DE V E R I F I C A T I O N " (Δελτίον 
ελέγχου). Οι φάκελλοι ούτοι δύνανται νά έχουν είτε εκ τών προτέρων έκτυ
πωθή, εϊτε έπισημανθή διά σφραγΐδος αναπαριστώ ση ς, ευκρινώς, τήν έν λόγω 
ενδειξιν. 
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"Αρθρον 153 
Διαβίβασις των ταχυδρομικών αποστολών. Δελτίον διαδρομής 

Προς καθορισμόν της εύνοϊκωτέρας διαδρομής και της διαρκείας διαβι
βάσεως της ταχυδρομικής αποστολής, το άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον κατα
γωγής δύναται να άπευθύνη εις το γραφεΐον προορισμού τής ταχυδρομικής 
ταύτης αποστολής, δελτίον διαδρομής δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα 
C27. Το δελτίον τούτο δέον να εγκλείεται εντός τής ταχυδρομικής αποστολής 
και να επισυνάπτεται είς το φύλλον ειδοποιήσεως. Δεόντως συμπεπληρωμένον, 
ύπό του γραφείου προορισμού, το δελτίον διαδρομής επιστρέφεται δια τής 
ταχυτέρας όδου (αεροπορικής ή επιφανείας). 

"Αρθρον 154 
'Ανταλλαγή δια κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 

1. Ή διαμειβή τών αντικειμένων δια κλειστών αποστολών ρυθμίζεται δια 
κοινής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών. 

2. Ό σχηματισμός κλειστών ταχυδρομικών αποστολών είναι υποχρεωτικός, 
οσάκις μία τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών ζητεΐ τούτο, στηριζομένη επί του γεγο
νότος δτι ό αριθμός τών άπερικαλύπτων αντικειμένων είναι τοιούτος ώστε νά 
παρακωλύη τάς εργασίας της. 

3. Αί Ύπηρεσίαι μέσω τών οποίων πρόκειται νά όπτοστέλλωνται κλεισταί 
ταχυδρομικά! άποστολαί δέον νά προειδοποιούνται έν εύθέτω χρόνω. 

4. Έ ν περιπτώσει αλλαγής εις ύπηρεσίαν διαμειβής κλειστών ταχυδρομικών 
αποστολών ώργανωμένων μεταξύ δύο Υπηρεσιών μέσω μιας ή πλειόνων τρίτων 
χωρών, ή Υπηρεσία καταγωγής τής ταχυδρομικής αποστολής ειδοποιεί σχετι
κώς τάς Υπηρεσίας τών Χωρών τούτων. 

5. Έάν πρόκειται περί τροποποιήσεως τής όδοΰ διαβιβάσεως τών ταχυ
δρομικών αποστολών, ή νέα ακολουθητέα οδός δέον νά γνωστοποιήται είς τάς 
Υπηρεσίας αί όποΐαι ένηργουν πρότερον την διαμετακόμισιν, ή δε παλαιά 'οδός 
άνακοινουται, προς ένημέρωσιν, είς τάς Υπηρεσίας αί όποΐαι θά διασφαλίζουν 
εφεξής την διαμετακόμισιν ταύτην. 

"Αρθρον 155 
Διαμετακόμισις διά κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 

και διαμετακόμισις άπερικαλύπτως 
Ί . Αί Υπηρεσίαι δύνανται νά ανταλλάσσουν αμοιβαίως, μέσω μιας ή πλειό

νων έξ αυτών, τόσον κλειστάς ταχυδρομικάς άποστολάς δσον και άπερικά
λυπτα αντικείμενα, αναλόγως τών αναγκών τής κινήσεως και τών υπηρεσιακών 
συνθηκών. 

2. Ή διαβίβασις άπερικαλύπτως τών αντικειμένων είς ένδιάμεσον Ύπη
ρεσίαν τινά, δέον νά περιορίζεται αυστηρώς είς τάς περιπτώσεις καθ' ας δέν 
δικαιολογείται ή σύνθεσις κλειστών ταχυδρομικών αποστολών, εϊτε δι' αυτήν 
ταύτην την χώραν προορισμού, εϊτε διά χώραν τινά πλησιεστέραν τής τελευταίας 
ταύτης. 

3. Όσάκις ό αριθμός των το επιτρέπει, τά διαβιβαζόμενα άπερικαλύπτως 
εις τίνα Ύπηρεσίαν αντικείμενα, δέον νά διαχωρίζωνται κατά χώρας προορι
σμού και νά συνενουνται είς δέσμας έπιγραφομένας έπ' ονόματι εκάστης τών 
Χωρών τούτων. 

"Αρθρον 156 
Διαβίβασις τών αντικειμένων 

1. Όσάκις ταχυδρομική τις αποστολή αποτελείται έκ πλειόνων σάκκων, 
οδτοι δέον, κατά το δυνατόν, νά μή διασπώνται και νά διαβιβάζωνται διά του 
ιδίου ταχυδρομείου. 

2. Τά εσφαλμένως διαβιβαζόμενα πάσης φύσεως αντικείμενα διαβιβάζονται 
άνευ ουδεμίας καθυστερήσεως περαιτέρω είς τον προορισμόν των διά τής ταχυ
τέρας όδου. 
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PAYS 
(Χώρα) 

3. Ή Υπηρεσία της Χώρας καταγωγής έχει την εύχέρειαν όπως υποδεικνύει 
την άκολουθητέαν όδόν ύπό των κλειστών ταχυδρομικών αποστολών τάς οποίας 
αποστέλλει, αρκεί ή χρησιμοποίησις της όδοΟ ταύτης να μη συνεπάγεται, δι ' 
ένδιάμεσόν τίνα Ύπηρεσίαν ειδικά έξοδα. 

"Αρθρον 157 
Ταχυδρομικά! άποστολαι άνταλλασσόμεναι μετά στρατιωτικών μονάδων 

τεθεισών εις την διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών 
και μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων 

1. Ή όργάνωσις ανταλλαγής κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ 
Ταχυδρομικής τίνος Υπηρεσίας και ναυτικών μοιρών ή πολεμικών πλοίων της 
αυτής εθνικότητος, ή μεταξύ ναυτικής τίνος μοίρας ή πολεμικού πλοίου και 
άλλης τινός ναυτικής μοίρας ή πολεμικού ιζλοίου της αυτής εθνικότητος, δέον 
νά γνωστοποιήται, κατά τό δυνατόν εκ τών προτέρων, εις τάς ενδιαμέσους 
Υπηρεσίας. 

2. Ή επιγραφή τών ταχυδρομικών τούτων αποστολών συντάσσεται ώς 
ακολούθως : 

DU BUREAU DE \ 
(Έκ του Γραφείου) 
POUR LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE 

(DESIGNATION DE LA DIVISION) A 
Διά την ναυτικήν μοίραν (έθνικότης) τής (προσδιορισμός 

τής μοίρας) έ'ις ' 
POUR LE ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU 

BATLMENT) Α 
Διά τό πλοΐον (έθνικότης) τό (δνομα του πλοίου) εις 

ίΐ 
DE LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE 

(DESIGNATION DE LA DIVISION A 
Έ κ τής ναυτικής μοίρας (έθνικότης) τής (προσδιορισμός 

τής μοίρας) ε'ις 
DU BATLMENT (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙ

ΜΕΝΤ) A 
Έ κ του πλοίου (έθνικότης) τό (δνομα του πλοίου) εις. .. . 
POUR LE BUREAU DE 
Διά τό Γραφεΐον / 

ή 
DE LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE 

(DESIGNATION DE LA DIVISION) A 
Έ κ τής ναυτικής μοίρας (έθνικότης) τής (προσδιορισμός 

τής μοίρας) ε'ις 
DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙ

ΜΕΝΤ) Α 
Έ κ του πλοίου (έθνικότης) τό (δνομα τοΰ πλοίου) ε ις : . . . 

ή 
POUR LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE 

(DESIGNATION DE LA DIVISION) A 
Διά την ναυτικήν μοίραν (έθνικότης) τής (προσδιορισμός 

τής μοίρας) εις 
POUR LE ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU 

ΒΑΤΙΜΕΝΤ) A 
Διά τό πλοΐον (έθνικότης) τό (δνομα του πλοίου) εις 

3. Αϊ περί ών πρόκειται ταχυδρομικαί άποστολαι διαβιβάζονται διά της 
ταχυτέρας όδου (αεροπορικής ή επιφανείας) αναλόγως τής αναγραφομένης 
έπί τής διευθύνσεως ενδείξεως και ύπό τους αυτούς δρους ώς και αί μεταξύ 
ταχυδρομικών γραφείων άνταλλασσόμεναι ταχυδρομικαί άποστολαι. 

PAYS 
(Χώρα) 

PAYS 
(Χώρα) 

PAYS 
(Χώρα) 
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4. Ό πλοίαρχος επιβατηγού τίνος πλοίου το όποιον μεταφέρει ταχυδρο
μικώς άποστολάς προοριζομένας δια ναυτικήν μοίραν ή δια πολεμικόν πλοιον 
τηρεΐ αύτάς εις την διάθεσιν του διοικητού της μοίρας ή του πλοίου προορισμού 
επί τη προοπτική της περιπτώσεως καθ

1
' ην οδτος ήθελε ζητήσει την παραλαβήν 

αυτών εν πλω. 
5. Έάν τα πλοία δεν εύρίσκωνται εις τον τόπον προορισμού δταν αϊ προς 

αυτά άπευθυνόμεναι ταχυδρομικά! άποστολαί άφικνουντσι εκεί, αϊ ταχυδρο
μικά! αδται άποστολαί φυλάσσονται εις το ταχυδρομικόν γραφεΐον μέχρι της 
παραλαβής αυτών ύπό του παραλήπτου ή τής περαιτέρω αποστολής των είς 
άλλο σημεΐον. Ή περαιτέρω αποστολή δύναται νά ζητηθή εϊτε ύπό τής Υπη
ρεσίας καταγωγής, ε'ίτε ύπό του" διοικητού τής ναυτικής μοίρας ή του πλοίου 
προορισμού, εϊτε τέλος ύπό προξένου τής αυτής εθνικότητος. 

6. Έκεΐναι εκ τών περί ών ποόκειται αποστολών, αϊτινες φέρουν την ένδειξιν 
" AUX SOINS DU CONSUL Ό. " (μερίμνη του Προξένου τ ), 
παραδίδονται είς το ύποδεικνυόμενον Προξενεΐον. Δύνανται, μεταγενεστέρως, 
τή αιτήσει τοΰ Προξένου, νά επιστραφούν είς την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν και 
νά αποσταλούν περαιτέρω εις τον τόπον καταγωγής ή εις έτερον προορισμόν. 

7. Αϊ προοριζόμενοι διά πολεμικόν πλοιον ταχυδρομικά! άποστολαί θεω
ρούνται ώς διαβατικαί μέχρι τής παραδόσεως των είς τον κυβερνήτην τοΰ 
πλοίου τούτου και άν έτι αρχικώς άπηυθύνοντο μερίμνη ταχυδρομικού τίνος 
γραφείου ή είς Πρόξενόν τίνα έπιφορτισμένον δπως χρησιμεύη ώς ενδιάμεσος 
υπηρεσία μεταφοράς. Επομένως αϊ άποστολα! αδται δεν θεωρούνται ώς περι
ελθοΰσαι είς την άναγραφομένην έπ' αυτών διεύθυνσιν, έφ' δσον δεν παρεδό
θησαν είς το πολεμικόν πλοιον προορισμού. 

8. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένου Υπηρεσιών, ή ώς άνω 
διαδικασία εφαρμόζεται ωσαύτως, περιπτώσεως τυχούσης κα ι έπ! τών μετά 
στρατιωτικών μονάδων τεθεισών είς την διάθεσιν τοΰ Όργοα/ισμοΰ Ηνωμένων 
Εθνών και μετά πολεμικών αεροπλάνων άνταλλασσομένων ταχυδρομικών απο
στολών. 

"Αρθρον 158 
Επιστροφή τών κενών σάκκων 

1. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ανταποκρινομένων Υπηρεσιών, οι 
σάκκοι δέον νά έπιστρέφωνται κενοί, διά του επομένου ταχυδρομείου, εντός 
άπ' ευθείας ταχυδρομικής αποστολής, διά τήν χώραν είς την οποίαν οι σάκκοι 
οδτοι ανήκουν. Ό αριθμός τών δι ' εκάστης ταχυδρομικής αποστολής επιστρε
φομένων σάκκων δέον νά εγγράφεται ύπό τον τίτλον " INDICATIONS IDE 
SERVICE" ('Υπηρεσιακά! ενδείξεις) του φύλλου ειδοποιήσεως, πλην της περι
πτώσεως καθ' ην εφαρμόζεται το άρθρον 147, παράγραφος 2, στοιχεΐον ( γ ) . 

2. Ή επιστροφή ενεργείται μεταξύ τών έπ! τούτω οριζομένων άνταλλακτη
ρίων ταχυδρομείων. Αϊ ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται 
έπ! τών διατυπώσεων τής επιστροφής. Είς τάς σχέσεις μεγάλων αποστάσεων, 
κατά γενικόν κανόνα, δέον νά ορίζουν εν μόνον γραφεΐον έπιφορτισμένον δπως 
διασφαλίζη τήν λήψι.ν τών κενών σάκκων οΐτινες επιστρέφονται είς αύτάς. 

3. Οϊ κενοί σάκκοι δέον νά τυλίσσωνται είς καταλλήλους δέσμας. Περι
πτώσεως τυχούσης, αϊ ξύλιναι πινακίδες ώς και αϊ έξ υφάσματος, εκ περγα
μηνής ή έξ άλλης στερεάς ύλης δέον νά τοποθετούνται εντός τών σάκκων. Αϊ 
δέσμαι δέον νά° φέρουν πινακίδα δεικνύουσαν το δνομα του άνταλλακτηρίου 
ταχυδρομείου έξ οδ ελήφθησαν οϊ σάκκοι, οσάκις επιστρέφονται μέσω ετέρου 
άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου 

4. Έάν οϊ προς επιστροφή ν κενό! σάκκοι δεν είναι πολυάριθμοι, δύνανται 
νά τοποθετούνται εντός τών περιεχόντων αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυ
δρομείου σάκκων. Έν εναντία περιπτώσει, δέον νά τοποθετούνται κεχωρισμέ
νως εντός σάκκων οφραγιζομένων δι ' ισπανικού κηροΰ ή μή (είς τάς σχέσεις 
μετά τών Υπηρεσιών αΐτινες συνεφώνησαν έν προκειμένω), φερόντων πινακίδα 
έπ' όνόμοττι τών άνταλλακτηρίων ταχυδρομείων. Αϊ πινακίδες δέον νά φέρουν 
τήν Ινδειξιν "SACS VIDES " ( Σ ά κ κ ο ι κενοί). 



729 Ν. 64/72 

5. Έάν εκ του ύπό τίνος Υπηρεσίας ασκουμένου έλεγχου διαπιστώθή δτι 
σάκκοι ανήκοντες εις αυτήν δεν επεστράφησαν εις τάς υπηρεσίας της εντός 
προθεσμίας μεγαλυτέρας εκείνης ήτις απαιτείται εκ της διαρκείας των διαβι^ 
βάσεων (αποστολής και επιστροφής), αυτή δικαιούται δπως αναζήτηση τήν 
καταβολήν τής προβλεπομένης εν τη παραγράφω 5 αξίας των σάκκων. Ή 
καθυστερούσα Υπηρεσία δεν δύναται να άρνηθή την κοταβολήν ταύτην ειμή 
μόνον έάν είναι εις θέσιν να απόδειξη τήν έπιστροφτιν των ελλειπόντων σάκκων. 

6. Έκαστη Υπηρεσία καθορίζει, περιοδικώς ΚΓΤΙ όμοιομόρφως δι' δλα τά 
ύπό των άνταλλακτηρίων αυτής ταχυδρομείων χρησιμοποιούμενα εϊδη σάκκων, 
μέσην τινά άξίαν εις φράγκα και άνακοινοΐ αυτήν εις τάς ένδιαφερομένας Υπη
ρεσίας μέσω του Διεθνούς Γραφείου. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 1 
ΕΡΓΑΣ1ΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

"Αρθρον 159 
Περίοδος και διάρκεια τής στατιστικής 

1. Τά εις το άρθρον 48 τής Συμβάσεως προβλεπόμενα κόμιστρα επιφανείας 
εξάγονται βάσει στατιστικών ενεργούμενων άπαξ ανά τριετίαν και εναλλάξ 
κατά τάς δεκατέσσαρας ή είκοσι όκτο\> πρώτας ημέρας αί οποΐαι άρχονται τήν 
2αν Μαΐου ή κατά τάς δεκατέσσαρας ή είκοσι οκτώ πρώτας ημέρας αί όποΐαι 
άρχονται τήν 15ην 'Οκτωβρίου. 

2. Ή στατιστική ενεργείται το δεύτερον έτος εκάστης τριετίας. 
3. Αί έπί των πλοίων συντιθέμεναι ταχυδρομικά! άποστολαΐ περιλαμβά

νονται εις τάς στατιστικάς οσάκις έκφορτο')νονται κατά τήν περίοδον τής στα
τιστικής. 

4. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ των ένδιαφερομένων Υπηρεσιών, περι
λαμβάνονται ωσαύτως εις τάς στατιστικάς και αί άεροπΓοστολαί αί μεταφε
ρόμενοι διά τής όδοϋ επιφανείας επί μέρους τής διαόοομής των. 

5. Ή στατιστική Όκτωβρίου—Νοεμβρίου 1970 εφαρμόζεται, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής συμβάσεο^ς τής Βιέννης 1964 εις τά ετη 1969, 1970 και 1971. 
Ή τοιαύτη του Μαΐου 1973 εφαρμόζεται ζ\ς τά Ι'τη 1972, 1973 και 1974. 

6. Αί βάσει στατιστικής τίνος ένεργητέαι έτήσιαι πληρωμαί κομίστρων 
επιφανείας δέον νά συνεχίζωνται προσωρινώς μέχρις δτου οι βάσει τής επο
μένης στατιστικής συντασσόμενοι λογαριασμοί γίνουν αποδεκτοί ή θεωρηθούν 
ως αυτοδικαίως δεκτοί (άρθρον 168), οπότε και γίνεται Ο διακανονισμός των 
ύπό τύπον προσωραΌν ένεργηθέισών πληοωμών. 

"Αρθρον 160 
Σύνθεσις κ α! έπιαήμανσις τών κλειττών ταχυδρομικών αποστολών 

κατά τήν περίοδον τής στατιστικής 
1. Κατά τήν περίοδον τής στατιστικής, πασαι αί διαβατικώς άνταλλασσό

μεναι ταχυδρομικοί αποοτολαί δέον νά φέρουν, πλην τών συνήθων πινακίδων 
και είδικήν πινακίδα φέρουσαν, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων : 

— τον αριθμόν και τήν ήμερομηνίαν συνθέσεως τής ταχυδροαικής απο
στολής' 

— τήν ενδειξιν " STATISTIQUE " (Στατιστική) άκολουθουμένην ύπό τής 
ενδείξεως " 5 KILOGRAMMES", " 15 KILOGRAMMES" ή " 30 
KILOGRAMMES" αναλόγως τής κατηγορίας βάρους (άρθρον 161, 
παράγραφος 1). 

Πλην τών ιδιοτυπιών τούτων τών αναφερομένων εις τήν έξωτερικήν έμφά
νισίν των, αί διαβατικώς αντάλλασσα μένα ι ταχυδρομικά! άποστολα! δέον νά 
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συντίθενται συμφώνως προς τους ύιτό του άρθρου 150, παράγραφος 4 προβλε
πόμενους συνήθεις δρους. 

2. Εις δ,τι άφορα τους σάκκους οι όπυΐοι περιέχουν ιιόνον κενού'" σάκκους 
ή αντικείμενα άπηλλαγμένα οιωνδήποτε κομίστρων επιφανείας (άρθρον 50 της 
Συμβάσεως) ή ενδειξις " STATISTIQUE" ακολουθείται υπό τήο λέξεως 
" E X E M P T " (απηλλαγ μένος). 

3. Το φύλλον ειδοποιήσεως της τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής ή ,όποία 
αποστέλλεται κατά την περίοδον τής στατιστικής δέον νά περιλαμβάνη τήν 
ένδειξιν " DERNIER ENVOI DE LA FERIODE DE STATISTIQUE " (Τελευ
ταία αποστολή τής περιόδου στατιστικής). 'Οσάκις το γραφεΐον αποστολής 
δεν είναι εις θέσιν νά σι/άγραφη τήν ένδειξιν ταύτην, λόγο) ιδίως τής αστάθειας 
των συγκοινωνιών, ειδοποιεί, ευθύς ως τούτο καταστή δυνατόν, δια τής ταχυ
τέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας), το γραφεΐον προορισμοί" περί. τής ημε
ρομηνίας και τοΰ άρίθμοΟ τής τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής τής περι
ληφθείσης εις τήν στστιστικήν. 

'Άρθρον 161 
Διαπίστωσις του αριθμού τών σάκκων και του βάρους 

των κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 
1. Εις δ,τι άφορα τάς ταχυδρομικάς άποστολάς αΐτινες συνεπάγονται πλη

ρωμήν κομίστρων επιφανείας, το άνταλ?^ακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής 
χρησιμοποιεί είδικόν φύλλον ειδοποιήσεως ομοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα 
C15. Εγγράφει επί του φύλλου τούτου ειδοποιήσεως τον αριθμόν τών σάκκων 
διαχωρίζον τούτους, περιπτώσεως τυχούοης, εις τάς ΚΛ·. ι.ηγορίας, αϊ όποΐαι 
μνημονεύονται εν αύτώ. 

2. Ό αριθμός τών σάκκων τών απαλλασσομένων κομίστρων επιφανείας 
δέον νά παριστά το σύνολον τών σάκκων οΐτινες φέρουν τήν ένδειξιν 
" STATISTIQUE EXEMPT ", κατά το άρθρον 160, παράγραφος 2. 

3. Αί ενδείξεις τών φύλλων ειδοποιήσεως ελέγχονται ύπό τοΰ άνταλλα
κτηρίου ταχυδρομείου προορισμού. 'Εάν το γραφεΐον τούτο διαπίστωση σφάλμα 
εις τους εγγεγραμμένους αριθμούς, διορθώνει το φύλλον και γνωστοποιεί 
αμέσως τό σφάλμα είς το άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής διά δελτίου 
έλεγχου όμοιου προς τό συνημμένον υπόδειγμα C16. Πάντως είς δ,τι άφορφ 
τό βάρος σάκκου τινός, ή ενδειξις του άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου αποστολής 
θεωρείται ισχυρά, εφ' δσον τό πραγματικόν βάρος δεν υπερβαίνει κατά 250 
τό πολύ γραμμάρια τό άνώτατον βάρος τής κατηγορίας είς τήν οποίαν '5 
σάκκος ούτος ενεγράφη. 

"Αρθρον 162 
Σύνταξις τών καταστάσεων τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 

1. Τό ταχύτερον δυνατόν μετά τήν λήψιν τής κατά τήν περίοδον τής στατι
στικής τελευταίας σχηματισθείσης ταχυδρομικής αποστολής, τά γραφεία προο
ρισμού συντάσσουν δι' έκάστην όδόν διαβιβάσεως και είς τόσα αντίτυπα δσαι 
και αί διαβατικαί Ύπηρεσίαι σύν εν (διά τήν χωράν καταγωγής), καταστάσεις 
όμοιας προς τό συνημμένον υπόδειγμα C17 και διαβιβάζουν τάς καταστάσεις 
ταύτας, επί τών όποιων δέον νά σημειούνται εν τή ευρύτερα δυνατή έκτάσει 
αί λεπτομέρειαι τής άκολουθηθείσης όδου και σι χρησιμοποιηθεΐσαι Ύπηρεσίαι, 
είς τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία τής Υπηρεσίας αποστολής ϊνα γίνουν απο
δεκτά! ύπό ταύτης. Ή αεροπορική οδός χρησιμοποιείται εφ' δσον παρουσιάζει 
πλεονεκτήματα. Τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία, άφου αποδεχθούν τάς κατα
στάσεις, τάς διαβιβάζουν εις τήν Κεντρικήν αυτών Ύπηρεσίαν, ήτις. τάς κατα
νέμει μεταξύ τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. 

2. Έάν, εντός προθεσμίας τριών μηνών (τεσσάρων μηνών εις τάς άνταλ
λαγάς μετά τών απομεμακρυσμένων Χωρών), από τής ημέρας αποστολής τής 
τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής τής περιληπτέας εις τήν στατιστικήν, τά 
άνταλλακτήρια ταχυδρομεία τής Υπηρεσίας αποστολής δεν λάβουν τον εν τή 
παραγράφω. 1 όριζόμενον αριθμόν καταστάσεων, τά ταχυδρομεία ταύτα συντάσ
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σουν οίκοθεν τάς έν λόγω καταστάσεις συμφώνως προς τάς ιδίας αυτών ενδεί
ξεις και αναγράφουν έφ' εκάστης τούτων την ενδειξιν " LES RELEVES C17 
DU BUREAU DE DESTINATION ΝΕ SONT PAS PARVENUS DANS LE 
DELAI REGLEMENTAIRE" (Αί καταστάσεις C17 του γραφείου προορισμού δέν 
περιήλθον εντός της κεκανονισμένης προθεσμίας). Διαβιβάζουν κατόπιν αύτάς 
εις την Κεντρικήν αυτών Ύπηρεσίαν ήτις τάς κατανέμει μεταξύ τών οικείων 
Υπηρεσιών. 

3. Έάν, εντός προθεσμίας εξ μηνών άπό της εκπνοής της περιόδου στατι
στικής, ή Υπηρεσία αποστολής δέν κατένειμε τάς καταστάσεις C17 μεταξύ 
τών Υπηρεσιών τών ενδιαμέσων Χωρών, αδται τάς συντάσσουν οίκοθεν, συμ
φώνως προς τάς ιδίας αυτών ενδείξεις. Τα στοιχεία ταύτα, φέροντα τήν ενδειξιν 
" ETABLI D ' O F F I C E " (Συνετάγη οίκοθεν) δέον υποχρεωτικώς νά έπισυ
νάπτωνται εις τον προς τάς Υπηρεσίας αποστολής άπευθυνόμενον λογαριασμόν 
C20 συμφώνως προς τό άρθρον 168, παράγραφον 7. 

"Αρθρον 163 
Κλεισταί ταχυδρομικαί άποστολαί άνταλλασσόμεναι μετά στρατιωτικών 
μονάδων τεθεισών εις τήν διάθεσιν τόΟ Όργανισμοΰ Ηνωμένων Εθνών 

και μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων 
1. ΕΊς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τών Χωρών άπό τάς οποίας εξαρ

τώνται στρατιωτικά! μονάδες, πολεμικά πλόΐα ή αεροπλάνα εμπίπτει ή ύπο
χρέωσις δπως συντάσσουν τάς καταστάσεις C17 τάς σχετικάς προς τάς ταχυ
δρομικάς άποστολάς τάς άποστελλομένας ή λαμβανομένας ύπό τών στρατιω
τικών τούτων μονάδων, τών πλοίων τούτων ή ύπό τών αεροπλάνων τούτων. 
Αί προς στρατιωτικάς μονάδας, πολεμικά πλοΐα ή αεροπλάνα αποστελλόμενα ι 
κατά τήν περίοδον τής στατιστικής ταχυδρομικά! άποστολαί, δέον νά φέρουν, 
έπ'ί τών πινακίδων τήν ήμερομηνίαν αποστολής. 

2. Έάν αί ταχυδρομικά! αύται άποστολαί αποσταλούν περαιτέρω, ή άπο
στέλλουσα περαιτέρω Υπηρεσία πληροφορεί σχετικώς τήν Ύπηρεσίαν τής Χώ
ρας εκ τής όποιας εξαρτάται ή στρατιωτική μονάς, τό πλοΐον ή τό άεροπλάνον. 

"Αρθρον 164 
Δελτίον διαμετακομίσεως 

1. Προς τον σκοπόν όπως συγκέντρωση πάσας τάς αναγκαίουσας διά τήν 
σύνταξιν τών καταστάσεων C17 πληροφορίας, ή Υπηρεσία προορισμού δύναται 
νά ζητήση παρά τής Υπηρεσίας καταγωγής δπως έπισυνάπτη είς έκάστην 
ταχυδρομικήν άποστολήν δελτίον διαμετακομίσεως χρώματος πρασίνου δμοιον 
προς τό συνημμένον υπόδειγμα C19. Ή αίτησις αυτή δέον νά περιέλθη εις τήν 
Ύπηρεσίαν καταγωγής τρεις μήνας προ τής ενάρξεως τών εργασιών στατι
στικής. 

2. Τό δελτίον διαμετακομίσεως δέον νά χρησιμοποιήται μόνον έάν, κατά 
τήν περίοδον τής στατιστικής ή ακολουθούμενη οδός ύπό τών ταχυδρομικών 
αποστολών είναι άβεβαία ή εάν αί χρησιμοποιούμενοι ύπηρεσίαι μεταφορών 
εΐναι άγνωστοι είς τήν Ύπηρεσίαν προορισμού. Πριν ή ζητήση τήν σύνταξιν 
αύ'ίου, ή Υπηρεσία προορισμού οφείλει νά βεβαιουται δτι ουδέν άλλο μέσον 
κατέχει ίνα πληροφορηθή τήν όδόν διαβιβάσεως τών ταχυδρομικών αποστολών 
τάς όποιας λαμβάνει. 

3. Ή Υπηρεσία καταγωγής δύναται, άνευ ρητής αιτήσεως τής Υπηρεσίας
προορισμού, νά έπισυνάπτη κατ" έξαίρεσιν είς τάς ταχυδρομικάς άποστολάς της 
δελτίον · διαμετακομίσεως, οσάκις δέν δύναται νά γνωρίζη εκ τών προτέρων 
τήν όδόν διαβιβάσεως τούτων. 

4. Ή έπισήμανσις του συνοδεύοντος ταχυδρομικήν τίνα άποστολήν δελτίου 
διαμετακομίσεως, δέον νά γίνεται διά τής ενδείξεως «C19», αναγραφομένης 
διά χαρακτήρων λίαν εμφανών : 

(α) Έν έπικεφσλίδι του φύλλου ειδοποιήσεως τής ταχυδρομικής ταύτης 
αποστολής. 
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(β) Έπι της ειδικής πινακίδος " STATISTIQUE " τοϋ σάκκου τοΰ πε
ριέχοντος το φύλλον ειδοποιήσεως. 

(γ) Είς ιήν στήλην " OBSERVATIONS" (Παρατηρήσεις) τοΰ κατα
λόγου παραδόσεως C18. 

5. Το δελτίον διαμετακομίσεως, συναπτόμενον είς τον κατάλογον πάρα 4 
δόσεως C18, δέον να διαβιβάζεται άπερικαλύπτως, μετά των ταχυδρομικών 
αποστολών τάς οποίας άφορα, είς τάς διαφόρους υπηρεσίας αϊ όποΐαι μετέχουν 
της διαμετακομίσεως τών ταχυδρομικών τούτων αποστολών. Είς έκάστην οια
βατικήν χώραν, τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία εισόδου και εξόδου, αποκλειο
μένου παντός άλλου ενδιαμέσου γραφείου, αναγράφουν επί του δελτίου τάς # 
πληροφορίας τάς άφορώσας τήν ύπ' αυτών ένεργηθεΐσαν διαμετακόμισιν. Το 
τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον διαβιβάζει το δελτίον C19 
είς το γραφεΐον προορισμού, δπερ σημειοΐ έπ5 αυτού τήν ακριβή ημερομηνία^ 
άφίξεως της ταχυδρομικής αποστολής. Το δελτίον C19 επιστρέφεται είς το 
γραφεΐον καταγωγής ως δικαιολογητικόν τής καταστάσεως C17. 

6. Όσάκις ελλείπει δελτίον διαμετακομίσεως, τοΰ όποιου ή αποστολή ση
μειοΰται επί του καταλόγου παραδόσεως ή επί τών ειδικών πινακίδων " STATT
STIQUE ", το ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον ή το άνταλλακτήριον * 
ταχυδρομεΐον προορισμού, το όποιον διαπιστώνει τήν ελλειψίν του, υποχρεούται »■ 
νά το ζητήση άνευ καθυστερήσεως παρά του προηγουμένου άνταλλακτηρίου 
ταχυδρομείου. Πάντως, άνευ ετέρας αναμονής, το ένδιάμεσον άνταλλακτήριον 
ταχυδρομεΐον συντάσσει νέον τοιούτον φέρον τήν ένδειξιν " ETABLI D' OFFICE n 
PAR LE BUREAU DE " (Συνετάγη οίκοθεν ύπό του γραφείου ) 
και το διαβιβάζει μετά τής ταχυδρομικής αποστολής. "Οταν το συνταχθέν 
ύπό τοΰ γραφείου καταγωγής δελτίον Ο 9 περιέλθη είς το γραφεΐον το όποιον 
το έζήτησε τοΰτο το διαβιβάζει άπ' ευθείας, εντός κλειστού φακέλλου, είς το 
γραφεΐον προορισμού, αφού το έπισημείωση καταλλήλως. 

"Αρθρον 165 
Διαβίβασις τών εντύπων C16, C17 και C19. Παρεκκλίσεις. 

1. Έκαστη Υπηρεσία έχει τήν ευχέρεια όπως γνωστοποιή είς τάς λοιπάς 
Υπηρεσίας, μέσω του Διεθνούς Γραφείου, ότι τά δελτία έλεγχου C16, αί κατα
στάσεις C17 και τά δελτία διαμετακομίσεως C19, δέον νά άπευθύνωνται είς 
τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν. 

2. Ή τελευταία αύτη υποκαθίσταται, εν τοιαύτη περιπτώσει, είς τά άνταλ
λακτήρια ταχυδρομεία διά τήν σύνταξιν τών καταστάσεων C17 συμφώνως προς 
το άρθρον 162, παράγραφον 2. * 

"Αρθρον 166 
"Εκτακτοι ύπηρεσίαι 

θεωρούνται ώς έκτακτοι ύπηρεσίαι συνεπαγόμενοι εΐσπραξιν ειδικών κο
μίστρων επιφανείας, μόνον αί δι3 αυτοκινήτων ύπηρεσίαι Συρίας—'Ιράκ. *« 

"Αρθρον 167 » 
Εύρεΐα στατιστική. Άποζημίωσις δι' έξοδα διαχειρίσεως 

τόΰ άφικνουμένου Διεθνούς Ταχυδρομείου. 
1. Πλην ειδικής συμφωνίας, αί Ύπηρεσίαι εύρύνουν τάς εργασίας τής 

τριετούς στατιστικής περιλαμβάνουσαι είς αυτήν άπάσας τάς κλειστάς ταχυ
δρομικάς άποστολάς τάς άνταλλασσομένας διά τής οδού επιφανείας. 

2. Ή έν παραγράφω 2 τοΰ άρθρου 49 τής Συμβάσεως προβλεπομένη άπο
ζημίωσις εφαρμόζεται δι' έκαστον πλεονάζον χιλιόγραμμον άνταλλασσομένου 
μεταξύ δύο Υπηρεσιών ταχυδρομείου, λαμβανομένων ώς βάσιν τών άποτελε * 
σμάτων τής ευρείας τριετούς στατιστικής. 

3. "Η σύνθεσις τών ταχυδρομικών αποστολών ώς και ό διακανονισμός και 
ή άναθεώρησις τών λογαριασμών λαμβάνουν χώραν κατά τον προβλεπόμενον , 
διά τά κόμιστρα τρόπον, συμφώνως προς τά άρθρα 168 έως 171. ♦ 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΣΥΝΤΑΞΙΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ 

ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
"Αρθρον 168 

Σύνταξις διαβίβασις καΐ αποδοχή των λογαριασμών 
κομίστρων επιφανείας 

1. Δια την σύνταξιν των λογαριασμών κομίστρων επιφανείας, οι ελαφροί, 
μέσοι ή βαρείς σάκκοι, ώς ορίζονται εν άρθρον "161, υπολογίζονται αντιστοίχως 
ώς έχοντες μέσα βάρη, 3, 12 ή 26 χιλιόγραμμων. 

2. Τα συνολικά ποσά της πιστώσεως διά τάς κλειστάς ταχυδρομικάς άπο
στολάς πολλαπλασιάζονται έπι 26 ή επί 13 κατά την περίπτωσιν, το δέ γινό
μενον χρησιμεύει ώς βάσις είς ιδιαιτέρους λογαριασμούς εμφανίζοντας εις 
φράγκα τά είς εκάστη ν Ύπηρεσίαν ανήκοντα ποσά. 

3. Έάν ή χρησιμοποίησις του πολλαπλασιαστου 26 ή 13 δίδη αποτέλεσμα 
μη άνταποκρινόμενον προς την φυσιολογικήν κίνησιν, έκαστη ενδιαφερόμενη 
Υπηρεσία δύναται νά ζήτηση δπως υίοθετηθή έτερος πολλαπλασιαστής. Ό 
νέος οδτος πολλαπλασιαστής ισχύει διά τά §τη είς τά όποια εφαρμόζεται ή 
στατιστική. 

4. Ελλείψει συμφωνίας επί τοΰ νέου τούτου πολλαπλασιαστου, ή Υπηρεσία 
ήτις θεωρεί έαυτήν άδικουμένην δύναται έφ' δσον παράσχη πάντα τά αναγκαία 
δικαιολογητικά στοιχεία νά ύποβάλη το ζήτημα εις το Διεθνές Γραφεΐον ή είς 
Έπιτροπήν διαιτητών, διά τον εν άρθρω 52 παραγράφω 2, της Συμβάσεως προ
βλεπόμενον σκοπόν. 

5. Πάντως, πλην ειδικής μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών συμφω
νίας, νέος πολλαπλασιαστής δεν δύναται νά υίοθετηθή ειμή μόνον έάν ή δια
φορά ή διαπιστουμένη μεταξύ της εκ της στατιστικής προκυπτούσης κατ' άπο
κοπήν κινήσεως και τής πραγματικής κινήσεως έχη ώς συνέπειαν τροποποίησιν 
του λογαριασμού κομίστρων επιφανείας κατά ποσόν άνώτερον τών 5,000 φράγ
κων ετησίως, αποκλειόμενης πάσης άλλης προϋποθέσεως. 

6. Ή φροντίς τής συντάξεως τών λογαριασμών εμπίπτει είς τήν πιστώτριαν 
Ύπηρεσίαν ή οποία τους διαβιβάζει είς.τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν. 

7. ΟΙ ιδιαίτεροι λογαριασμοί συντάσσονται είς διπλούν, επί έντυπου ομοίου 
προς το συνημμένον υπόδειγμα C20, καΐ βάσει τών καταστάσεων C17. Δια
βιβάζονται είς τήν Ύπηρεσίαν αποστολής το δυνατόν ταχύτερον και το βραδύ
τερον, εντός προθεσμίας 10 μηνών από τής εκπνοής τής περιόδου τής στατι
στικής. Αί καταστάσεις C17 δεν παρέχονται ώς δικαιολογητικά τοΰ λογα
ριασμού C20 ειμή μόνον έάν συνετάγησαν οίκοθεν ύπό τής ενδιαμέσου Υπη
ρεσίας (άρθρον 162, παράγραφος 3), ή τη αιτήσει τής Υπηρεσίας αποστολής. 

8. Έάν ή άποστεί?ν.ασα τον ίδιαίτερον λογαριασμόν Υπηρεσία ούδεμίαν 
λάβη διορθωτικήν παρατήρησιν εντός διαστήματος τριών μηνών από τής απο
στολής, ό λογαριασμός οδτος θεωρείται ώς αυτοδικαίως αποδεκτός. 

"Αρθρον 169 
'Ετήσιος γενικός ισολογισμός. Μεσολάβησις του Διεθνούς Γραφείου. 
1.. Τό θεμελιώδες στοιχεΐον τό χρησιμευον ώς βάσις διά τόν μεταξύ τών 

Υπηρεσιών διακανονισμόν τών κομίστρων επιφανείας, είναι ό συντασσόμενος 
ετησίως ύπό του Διεθνούς Γραφείου γενικός ισολογισμός. 

2. Ευθύς ώς οι μεταξύ δύο Υπηρεσιών ιδιαίτεροι λογαριασμοί γίνουν απο
δεκτοί ή θεωρηθούν ώς αυτοδικαίως αποδεκτοί (άρθρον 168, παράγραφος 8), 
έκατέρα τών Υπηρεσιών τούτων διαβιβάζει άνευ καθυστερήσεως είς τό Διεθνές 
Γραφεΐον κατάστασιν ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα C21 και έμφαί
νουσαν τά συνολικά ποσά τών λογαριασμών τούτων. Άντίγραφον τής κατα
στάσεως απευθύνεται ταυτοχρόνως είς τήν ενδιαφερόμενη ν Ύπηρεσίαν. 
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3. Κατάστασις C21 συντάσσεται δι* έκαστο ν των τριών ετών εις τά όποια 
εφαρμόζεται ή στατιστική. 

4. Έ ν περιπτώσει διαφορών μεταξύ τών υπό δύο Υπηρεσιών παρεχομένων, 
αντιστοίχων ενδείξεων, το Διεθνές Γραφεΐον καλεί αύτάς δπως συμφωνήσουν 
και γνωρίσουν εις αυτό τά τελικώς γενόμενα δεκτά ποσά. 

5. Όσάκις μία μόνον Υπηρεσία παρέσχε τάς καταστάσεις C21, το Διεθνές 
Γραφεΐον πληροφορεί σχετικώς την έτέραν ένδίαφερομένην Υπηρεσία^ κα ι γνω
ρίζει εις αυτήν τά ποσά τών ληφθεισών καταστάσεων C21. Έάν εντός χρονικού 
διαστήματος ενός μηνός άπό της ημέρας της αποστολής τών καταστάσεων, ουδε
μία γίνη παρατήρησις προς τό Διεθνές Γραφεΐον, τά ποσά τών καταστάσεων 
τούτων θεωρούνται ώς αυτοδικαίως αποδεκτά. 

6. Εις την έν άρθρω 168, παραγράφω 8, προβλεπομένην περίπτωσιν, αϊ 
καταστάσεις δέον νά φέρουν την ένδειξιν " AUCUNE OBSERVATION D E 
L ' A D M I N I S T R A T I O N DEBITRICE Ν'EST PARVENUE DANS LE DELAI 
R E G L E M E N T A I R E " (ουδεμία παρατήρησις ελήφθη εκ μέρους της όφειλέτιδος 
Υπηρεσίας εντός της κεκανονισμένης προθεσμίας). 

7. Τό Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει, εις τό τέλος εκάστου έτους, βάσει τών 
καταστάσεων αϊ όποΐαι περιέρχονται είς αυτό εως τότε και αϊ όποΐαι θεω
ρούνται.ώς αυτοδικαίως άποδεκταί, έτήσιον γενικόν ϊσολογισμόν τών κομίστρων 
επιφανείας. Περιπτώσεως τυχούσης, συμμορφοΰται προς τό άρθρον 159, παρά
γραφος 6, διά τάς ετησίας πληρωμάς. 

8. Ό ισολογισμός περιλαμβάνει : 
(α) τό δούναι και τό λαβείν έκαστης Υπηρεσίας" 
(β) τό χρεωστικόν ύπόλοιπον.ή τό πιστωτικόν ύπόλοιπον έκαστης Υπη

ρεσίας' 
(γ) τά ύπό τών όφειλέτιδων Υπηρεσιών πληρωτέα ποσά* 

V (δ) τά ύπό τών πιστωτριών Υπηρεσιών εισπρακτέα ποσά. 
9. Τό Διεθνές Γραφεΐον ενεργεί διά συμψηφισμού εϊς τρόπον ώστε νά περιο

ρίζη εις τό ελάχιστον τον αριθμόν τών ένεργητέων πληρωμών. 
10. Οί ετήσιοι γενικοί Ισολογισμοί δέον νά διαβιβάζωνται εις τάς Υπη

ρεσίας ύπό του Διεθνούς Γραφείου, τό ταχύτερον δυνατόν καί, τό βραδύτερον, 
προ της εκπνοής του πρώτου τριμήνου τού έτους τό όποιον έπεται του έτους 
του καταρτισμού των. 

11. Δύο Υττηρεσίαι δύνανται, εξαιρετικώς, έάν κρίνουν τούτο άπαραίτητον, 
νά συμφωνήσουν δπως ρυθμίζουν τους λογαριασμούς των άπ' ευθείας μεταξύ 
των. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ουδεμία κατάστασις C21 διαβιβάζεται προς 
τό Διεθνές Γραφεΐον. 

Άρθρον 170. 
Πληρωμή τών κομίστρων επιφανείας. 

1. Έάν ή πληρωμή του έκ του ετησίου γενικού ισολογισμού τού Διεθνούς 
Γραφείου προκύπτοντος υπολοίπου δέν ένεργηθή εν έτος μετά τήν έκπνοήν της 
κεκανονισμένης προθεσμίας (άρθρον 103, παράγραφος 12 καϊ 13), ή πιστώτρια 
Υπηρεσία δύναται νά πληροφόρηση σχετικώς τό Διεθνές Γραφεΐον, τό όποιον 
καλεί τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν δπως πλήρωση εντός προθεσμίας μή δυνα
μένης νά ύπερβή τους τεσσάρας μήνας. 

2. Έάν ή πληρωμή τών οφειλομένων ποσών δέν £χη ένεργηθή κατά τήν 
έκπνοήν της νέας ταύτης προθεσμίας, τό Διεθνές Γραφεΐον εγγράφει τά ποσά 
ταύτα ε'ις τόν έπόμενον έτήσιον γενικόν ϊσολογισμόν, εϊς πίστωσιν της πιστω
τρίας Υπηρεσίας. Έν τή περιπτώσει ταύτη, οφείλονται σύνθετοι τόκοι, ήτοι 
ό τόκος προστίθεται είς τό κεφάλαιον εις τό τέλος έκαστου έ*τους μέχρι της 
ολοκληρωτικής πληρωμής. 

3. Έν περιπτώσει εφαρμογής τής παραγράφου 2, ό περϊ οΰ πρόκειται 
γενικός Ισολογισμός καϊ οί τοιούτοι τών τεσσάρων επομένων ετών δέον, κατά 
τό δυνατόν, νά μή περιέχουν εις τά έκ του πίνακος συμψηφισμού προκύπτοντα 
υπόλοιπα, ποσά πληρωτέα ύπό τής άπρακτούσης Υπηρεσίας εις τήν ένδίαφε
ρομένην πιστώτριαν Υπηρεσίαν. 
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"Αρθρον 171. 
Άναθεώρησις των λογαριασμών κομίστρων επιφανείας. 

1. "Οταν Ταχυδρομική τις Υπηρεσία διαπιστώνη δτι ή κίνησις διαφέρει 
λίαν αισθητώς της εκ της στατιστικής προκυπτούσης τοιαύτης, δύναται να 
ζητή την άναθεώρησιν τών αποτελεσμάτων τής στατιστικής τών κομίστρων επι
φανείας. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται να συνεννοούνται δια την πραγματοποίησιν τής 
αναθεωρήσεως ταύτης. 

3. Ελλείψει συνεννοήσεως, έκαστη Υπηρεσία δύναται νά ζητή εις τάς 
ακολούθους περιπτώσεις την διενέργειαν ειδικής στατιστικής επί σκοπώ ανα
θεωρήσεως τών λογαριασμών : 

(α) Χρησιμοποιήσεως τής αεροπορικής όδοΰ αντί τής οδοί} επιφανείας 
δια την μεταφοράν τών ταχυδρομικών αποστολών. 

(β) Σοβαρας τροποποιήσεως εν τή δια τής όδοΰ επιφανείας διαβιβάσει 
τών ταχυδρομικών αποστολών Χώρας τινός δια μίαν ή πλείονας 
άλλας Χώρας. 

(γ) Διαπιστώσεως, υπό ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας, .εντός προθεσμίας 
ενός έτους από τής περιόδου τής στατιστικής, δτι μεταξύ τών υπό 
τίνος 'Υπηρεσίας κατά τήν περίοδον τής στατιστικής γενομένων απο
στολών και τής φυσιολογικής κινήσεως υφίσταται διαφορά 20% του
λάχιστον έπί τών συνολικών βαρών τών διαβατικώς άποσταλεισών 
ταχυδρομικών αποστολών τών βαρών τούτων υπολογιζόμενων βάσει 
του γινομένου του αριθμού τών σάκκών εκάστης κατηγορίας και 
τών αντιστοίχων μέσων βαρών. 

(δ) Διαπιστώσεως, ύπό τίνος ενδιαμέσου Υπηρεσίας, ανά πάσάν στι
γμήν κατά την περίοδον εφαρμογής τής στατιστικής, δτι το συνο
λικόν βάρος τών διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών ηύξήθη κατά 
50% τουλάχιστον ή ήλοπτώθη κατά 50% τουλάχιστον, εν σχέσει με τά 
δεδομένα τής τελευταίας στατιστικής, του συνολικού τούτου βάρους 
υπολογιζόμενου βάσει του γινομένου του άριθμουι τών σάκκων έκα
στης κατηγορίας και τών αντιστοίχων μέσων βαρών. 

4. Ή ειδική στατιστική θά άφορα, αναλόγως τών περιστάσεων, εϊτε το σύ
νολον της κινήσεως, εϊτε μέρος μόνον αυτής. 

5. Ελλείψει ωσαύτως συνεννοήσεως, τά αποτελέσματα ειδικής τίνος στατι
στικής διαμετακομίσεως ένεργηθείσης βάσει τής παραγράφου 3 δεν λαμβάνονται 
ύπ' δψιν είμή μόνον έάν αλλοιώνουν κατά πόσον μεγαλύτερον τών 5.000 φράγ
κων ετησίως τους μεταξύ τής Υπηρεσίας καταγωγής και τής ενδιαφερόμενης 
Υπηρεσίας λογαριασμούς. 

6. ΑΊ προκύπτουσαι έκ τής εφαρμογής τών παραγράφων 3 και 5 τροποποιή
σεις, δέον νά εφαρμοσθούν ε'ις τους Ισολογισμούς τής Υπηρεσίας καταγωγής 
μετά τών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι ενήργησαν τήν διαμετακόμισα/ προγενεστέρως 
καΐ μετά τών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι διασφαλίζουν ταύτην μεταγενεστέρως τών 
έπελθουσών μεταβολών και αν ετι ή τροποποίησις τών λογαριασμών δεν έγγίζη 
διά τινας Υπηρεσίας το ορισθέν ελάχιστον δριον. 

7. Κατά παρέκκλισιν τών παραγράφων 3, 5 και 6 και εν περιπτώσει πλή
ρους και μονίμου παρεκκλίσεως ταχυδρομικών αποστολών εξ ενδιαμέσου τινός 
Χώρας και διαβιβάσεως αυτών δι* άλλης Χώρας, τά ύπό τής Υπηρεσίας κατα
γωγής οφειλόμενα κόμιστρα επιφανείας προς την Χώραν ή οποία ενήργησε τήν 
διαμετακόμιση προγενεστέρως βάσει τής τελευταίας στατιστικής, δέον, πλην 
ειδικής συμφωνίας, νά πληρωθούν ύπό τής ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας εις τήν 
νέαν διάβατικήν Χώραν από τής ημερομηνίας καθ' ην διεπιστώθη ή εν λόγω 
παρέκκλισις. 
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ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΜ ΜΟΝΟΝ 

"Αρθρον 172. 
Τρέχουσα αλληλογραφία μεταξύ Υπηρεσιών. 

Αϊ Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέρειαν να χρησιμοποιούν, δια την διαμοιβήν της 
τρεχούσης αλληλογραφίας των, εντυπον δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα 
C29. 

"Αρθρον 173. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία τών γραμματοσήμων και τών αποτυπωμάτων 

προπληρωμής. 
1. Τά ύπό τών μηχανών προπληρωμής παραγόμενα αποτυπώματα δέον νά 

είναι χρώματος ζωηρού ερυθρού, οιαδήποτε και αν είναι ή αξία την οποίαν αντι
προσωπεύουν. 

2. Τά γραμματόσημα και τά αποτυπώματα τών μηχανών προπληρωμής τών 
χρησιμοποιουμένων ύπό ιδιωτών έφωδιασμένων δι' αδείας της Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας τής Χώρας καταγωγής, δέον νά φέρουν, διά λοττινικών χαρακτήρων, 
την ενδειξιν τής Χώρας καταγωγής και τής διά την προπληρωμήν αξίας των 
συμφώνως προς την συλλογήν τών ισοδυνάμων. Ή ενδειξις του αριθμού τών 
μονάδων ή τών κλασμάτων τής νομισματικής μονάδος, ό όποιος χρησιμεύει προς 
εκφρασιν τής αξίας ταύτης, παρίσταται δι' αραβικών αριθμών. Τά ύπ' αυτών 
τούτων τών Υπηρεσιών χρησιμοποιούμενα αποτυπώματα προπληρωμής δέον νά 
φέρουν τάς ιδίας ενδείξεις ώς και τά τοιαύτα τών έφωδιασμένων δι' αδείας τής 
Υπηρεσίας ιδιωτών, ή, άντ' αυτών την ενδειξιν τής Χώρας καταγωγής και την 
ενδειξιν "ΤΑΧΕ PERCUE", "PORT ΡΑΥΕ" (τέλος είσεπράχθη) ή άνάλογόν 
τίνα εκφρασιν. Ή ενδειξις αυτή δύναται νά είναι συντεταγμένη εις την γαλ
λικήν ή ε'ις την γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής. Δύναται ωσαύτως νά παρί
σταται διά τίνος συντετμημένου τύπου, ώς επί παραδείγματι «Τ. Ρ.» ή «P. P.». 

3. Εις δ,τι άφορα τά αντικείμενα τά όποια προπληρώνονται δι' αποτυπω
μάτων τυπογραφικού πιεστηρίου ή δι' άλλου τινός συστήματος εκτυπώσεως ή 
σφραγίσεως (άρθρον 22 τής Συμβάσεως), αϊ ενδείξεις τής Χώρας καταγωγής 
καΐ τής αξίας προπληρωμής δύνανται νά αντικαθίστανται διά του ονόματος του 
γραφείου καταγωγής και τής ενδείξεως "ΤΑΧΕ PERQUE", "PORT ΡΑΥΕ", 
(τέλος είσεπράχθη) ή δι' αναλόγου τινός εκφράσεως. Ή έ'νδειξις αύτη δύνα
ται νά είναι συντεταγμένη είς την γαλλικήν ή εις την γλώσσαν τής Χώρας 
καταγωγής. Αύτη δύναται ωσαύτως νά παρίσταται διά τίνος συντετμημένου 
τύπου, ώς έπί παραδείγματι «Τ. Ρ.» ή «P. P.». Είς πάσας τάς περιπτώσεις, ή 
υιοθετούμενη ενδειξις δέον νά έμφαίνηται διά λίαν ευδιάκριτων στοιχείων, εντός 
ιδιαιτέρου πλαισίου ευκρινώς χαρασσομένου, του όποιου ή επιφάνεια δέον νά 
μή είναι κατωτέρα τών 300 τετραγωνικών χιλιοστών. 

4. Τά αναμνηστικά ή τά διά φιλανθρωπικούς σκοπούς εκδιδόμενα γραμ
ματόσημα, διά τά όποια καταβάλλεται συμπληρωματικόν τέλος ανεξαρτήτως 
τής αξίας προπληρωμής, δέον νά εΐναι κατασκευασμένα κατά τρόπον άποκλεί
οντα πασαν άμφιβολίαν επί τής άξιας ταύτης. 

5. Τά γραμματόσημα δύνανται νά έπισημαίνωνται ευκρινώς διά διατρήσεως 
διά διατρητικής λαβίδος ή δι' ανάγλυφων εκτυπώσεων έπιτυγχανομένων δι' έξω
στήρος, συμφώνως προς τους δρους τους καθοριζόμενους ύπό τής έκδούσης 
αυτά Υπηρεσίας, έφ' δσον αϊ έργασίαι αύται δεν παραβλάπτουν την σαφήνειαν 
τών εν παραγράφω 2 προβλεπομένων ενδείξεων. 
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"Αρθρον 174. 
Χρήσις γραμματοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής εικαζόμενη ώς δολία. 

1. Ύπό την ρητήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τής νομοθεσίας έκαστης Χώ
ρας, ή επομένη διαδικασία ακολουθείται δια τήν διαπίστωσιν τής δολίας χρή
σεως προς προπληρωμήν, γραμματοσήμων ώς καΐ αποτυπωμάτων μηχανών προ
πληρωμής ή τυπογραφικών αποτυπωμάτων : 

(α) Όσάκις κατά τήν άποστολήν, είτε γραμματόσημο ν, εϊτε αποτύπωμα 
μηχανής προπληρωμής ή τυπογραφικόν αποτύπωμα ύφ' οιουδήποτε 
αντικειμένου, δίδει τήν ύπόνοιαν δολίας χρήσεως (υπόνοια παραποι
ήσεως ή δευτέρας χρησιμοποιήσεως), το ενσημον κατ' ούδένα τρόπον 
άλλοιουται το δε άντικείμενον, συνοδευόμενον ύπό ειδοποιήσεως 
όμοιας προς τό συνημμένον υπόδειγμα C 10, απευθύνεται εντός οίκο
θεν συστημένου φακέλλου εις τό γραφεΐον προορισμού. Άντίγραφον 
τής ειδοποιήσεως ταύτης διαβιβάζεται, προς ένημέρωσιν, εις τάς Υπη
ρεσίας των Χωρών καταγωγής και προορισμού. 

Πάσα 'Υπηρεσία δύναται νά ζητήση δι' ανακοινώσεως απευθυνό
μενης προς τό Διεθνές Γραφεΐον δπως αϊ ειδοποιήσεις C10 αΐτινες 
αφορούν τήν ύπηρεσίαν αυτής, διαβιβάζωνται εις τήν Κεντρικήν της 
Ύπηρεσίαν ή εις ειδικώς καθοριζόμενον γραφεΐον. 

(β) Τό άντικείμενον δεν επιδίδεται εις τον παραλήπτην, προσκαλούμενον 
Ινα διαπίστωση τό γεγονός, ε'ιμή μόνον εάν πλήρωση τό όφειλόμενον 
τέλος, γνωρίση τό όνοματεπώνυμον και τήν διεύθυνσιν του άποστο
λέως καΐ θέση εις τήν διάθεσιν του ταχυδρομείου, άφοΰ λάβη γνώσιν 
τοΟ περιεχομένου, είτε όλόκληρον τό άντικείμενον, εάν τούτο δεν δύ
ναται νά χωρισθή άπό τό σώμα τής εικαζόμενης παραβάσεως, είτε 
τό μέρος του αντικειμένου (φάκελλον, ταινίαν, τμήμα τής επιστολής, 
κ.λ.π.), τό όποιον περιέχει τήν έπιγραφήν και τό χαράκτη ρ ιζόμενον 
ώς ΰποπτον αποτύπωμα ή γραμματόσημον. Τό αποτέλεσμα τής προσ
κλήσεως βεβαιοΟται διά πρωτοκόλλου ομοίου προς τό συνημμένον 
υπόδειγμα C11, υπογραφόμενου ύπό τοΰ ταχυδρομικού! υπαλλήλου 
και ύπό του παραλήπτου. Ή ενδεχομένη άρνησις του τελευταίου 
τούτου 'βεβαιοΟται επί του εγγράφου τούτου. 

2. Τό πρωτόκολλον διαβιβάζεται μετά τών πειστηρίων επί οίκοθεν συστά
σει, εις τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής ή όποια δίδει είς αυτό τήν ύπό 
τής νομοθεσίας της έπιβαλλομένην συνέχειαν. 

3. ΑΙ Ύπηρεσίαι τών όποιων ή νομοθεσία δεν επιτρέπει τήν έν παραγράφω 
1, στοιχεία (α) και (β), προβλεπομένην διαδικασίαν οφείλουν νά πληροφορούν 
σχετικώς τό Διεθνές Γραφεΐον επί σκοπώ περαιτέρω κοινοποιήσεως εις τάς λοι
ιτάς 'Υπηρεσίας. 

"Αρθρον 175. 
Διεθνή ένσημα απαντήσεως. 

1. Τά διεθνή ένσημα απαντήσεως εΐναι δμοια προς τό συνημμένον υπόδειγμα 
C22. Έκτυπουνται έπι χάρτου φέροντος δι' υδατογραφίας τά γράμματα UPU 
διά παχέων χαρακτήρων, μερίμνη τοΟ Διεθνούς Γραφείου τό όποιον τά χορηγεί 
είς τάς 'Υπηρεσίας. 

2. Έκαστη Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν : 
(α) Νά ενεργή έπί τών ενσήμων απαντήσεως διακριτικήν διάτρησιν ή 

οποία νά μή παρεμποδίζη τήν άνάγνωσιν τοΟ κειμένου και νά μή 
είναι φύσεως τοιαύτης ώστε νά παρακωλύη τον ελεγχον τών άξιων 
τούτων. 

(β) Νά τροποποιή διά χειρός ή διά τίνος τρόπου εκτυπώσεως, τήν έπι 
τών ένσημων απαντήσεως έμφαινομένην τιμήν πωλήσεως. 

3. Είς τους μεταξύ Υπηρεσιών ισολογισμούς, ή αξία τών ενσήμων απαν
τήσεως υπολογίζεται προς 60 εκατοστά του φράγκου κατά μονάδα. 
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4. Ή προθεσμία ανταλλαγής των ένσημων απαντήσεως εΐναι απεριόριστος. 
Τα ταχυδρομικά γραφεία βεβαιούνται περί της αύθεντικότητος των τίτλων κατά 
την άνταλλαγήν των και ελέγχουν ιδίως την υπαρξιν της υδατογραφίας. Τά 
ένσημα απαντήσεως δύνανται νά φέρουν το αποτύπωμα τοΰ γραφείου το όποιον 
εξαρτάται έκ της έκδούσης Υπηρεσίας. Τά ένσημα απαντήσεως των όποιων 
το έντυπον κείμενον δεν ανταποκρίνεται προς το έπίσημον κείμενον δέν γίνον
τα ι δεκτά ώς μη έγκυρα. Τά άνταλλασσόμενα ένσημα απαντήσεως φέρουν απο
τύπωμα του χρονολογικού σήμαντρου τοΰ γραφείου το όποιον ενεργεί την άν
ταλλαγήν ταύτην. 

5. Πλην ειδικής συμφωνίας, τά άνταλλασσόμενα ένσημα απαντήσεως απο
στέλλονται ανά διετίαν, το βραδύτερον εντός προθεσμίας εξ μηνών άπό της εκ
πνοής της περιόδου ταύτης, εις τάς Υπηρεσίας αί όποΐαι τά εξέδωσαν, μετά 
της συνολικής ενδείξεως του αριθμού κάΙ τής άξιας των επί καταστάσεως όμοιας 
προς το συνημμένον υπόδειγμα C23. Έν τούτοις, εάν ό αριθμός των άνταλ
λασσομένων ενσήμων απαντήσεως εΐναι κατώτερος του εκατόν, ή διαβίβασις 
εις την έκδουσαν Υπηρεσίαν δύναται νά έπιβραδυνθή μέχρις εκπνοής περιόδου 
τεσσάρων ετών. 

6. Τά ένσημα απαντήσεως τά έκ παραδρομής καταλογιζόμενα εις Ύπηρε
σίαν διάφορον τής Υπηρεσίας εκδόσεως, δύνανται νά πέριλάμβάνωνται εις τον 
διά την τελευταίαν ταύτην προοριζόμενον λογαριασμόν, ύπό τής Υπηρεσίας ή 
όποια τά έλαβεν έκ παραδρομής. Έν τοιαύτη περιπτώσει, τίθεται έπ' αυτών 
σχετική παρατήρησις. " Ι να αποφεύγεται συμπληρωματικός λογαριασμός, ό 
προϋπολογισμός οδτος δύναται νά ένεργήται κατά τήν επομένη ν λογιστικήν 
περίοδο ν. 

7. Ευθύς ώς δύο Υπηρεσίαι συμφωνήσουν επί του αριθμοί* τών εις τάς αμοι
βαίας αυτών σχέσεις άνταλλαγέντων ενσήμων απαντήσεως, ή πιστώτρια Υπη
ρεσία συντάσσει και διαβιβάζει εις το Διεθνές Γραφεΐον, εις δύο αντίτυπα κα
τάστασιν όμοίαν προς το συνημμένον υπόδειγμα C24, εάν το ύπόλοιπον ύπερ
βαίνη τά 50 φράγκα κα ι έάν δεν έχη πρόβλεφθή ειδικός διακανονισμός μεταξύ 
τών δύο χωρών. Συγχρόνως, απευθύνεται εις τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν άντί
γραφον τής καταστάσεως C24. Μή έπιτυγχανομένης συμφωνίας εντός προθε
σμίας εξ μηνών, ή πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει τον ίσολογισμόν της και τον 
αποστέλλει εις το Διεθνές Γραφεΐον. 

8. Τό ύπόλοιπον περιλαμβάνεται ύπό του Διεθνούς Γραφείου ε'ις διετή ίσο
λογισμόν. Αί έν άρθρω 170 προβλεπόμενοι είδικαι διατάξεις εφαρμόζονται. 

9. 'Οσάκις τό μεταξύ δύο Υπηρεσιών ύπόλοιπον δεν υπερβαίνει τά 50 φράγ
κα, ή όφειλέτις Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής. 

"Αρθρον 176. 
Έκκαθάρισις τών τελωνειακών, κ.λ.π., εξόδων μετά τής Υπηρεσίας 

καταθέσεως τών αντικειμένων τών ελευθέρων τελών και δικαιωμάτων. 
1. Ό 'ισολογισμός ό σχετικός προς τά τελωνειακά, κ.λ.π., ε^,ο&σ. τά κατα

βαλλόμενα ύφ' εκάστης Υπηρεσίας διά λογαριασμόν άλλης, ενεργείται δι' Ιδιαι
τέρων μηνιαίων λογαριασμών ομοίων προς τό συνημμένον υπόδειγμα C2S, ol 
όποιοι συντάσσονται ύπό τής πιστώτριας Υπηρεσίας εις τό νόμισμα τής Χώρας 
της. Τά μέρη Β τών δελτίων προπληρωμής τά όποια αυτή διετήρησε, εγγρά
φονται κατ' άλφαβητικήν σειράν τών γραφείων τά όποια προκατέβαλον τά έξο
δα καΐ κατά τήν άριθμητικήν σειράν ή όποια έχει δοθή εις αυτά. 

2. Έάν αί δύο ενδιαφερόμενοι Υπηρεσίαι εκτελούν και τήν ύπηρεσίαν τών 
ταχυδρομικών δεμάτων εις τάς αμοιβαίας σχέσεις των, δύνανται νά περιλαμ
βάνουν, πλην αντιθέτου ειδοποιήσεως, εις τους Ισολογισμούς τών τελωνειακών 
και λοιπών εξόδων τής τελευταίας ταύτης υπηρεσίας καΐ τά τοιαύτα έξοδα του 
επιστολικού

1 ταχυδρομείου. 
3. Ό 'ιδιαίτερος λογαριασμός, συνοδευόμενος ύπό.τών μερών Β τών δελ

τίων προπληρωμής, διαβιβάζεται εις τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν τό βραδύτερον 
εις τό τέλος του μηνός ό όποιος έπεται εκείνου εις τον όποιον αναφέρεται. Δέν 
συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός. 
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4. Ό έλεγχος των λογαριασμών ενεργείται υπό τους όρους τους καθορι
ζόμενους δια τοΟ Κανονισμού εκτελέσεως της Συμφωνίας της άφορώσης τάς 

* ταχυδρομικάς έπιταγάς και τάς ταξειδιωτικάς ταχυδρομικώς έντολάς. 
5. ΟΙ ισολογισμοί συνεπάγονται είδικήν έκκαθάρισιν. Έκαστη Υπηρεσία 

. δύναται, πάντως, να ζήτηση δπως οί λογαριασμοί οδτοι διακανονίζωνται μετά 
τών λογαριασμών τών ταχυδρομικών επιταγών, τών ταχυδρομικών δεμάτων 
CP 16 ή τέλος μετά τών λογαριασμών R 5 τών αντικαταβολών, χωρίς νά ένσω
ματουνται εις αυτούς. 

"Αρθρον 177. 
"Εντυπα προς χρησιν του Κοινού. 

Έ ν τη εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 2, της Συμβάσεως, θεωρούν

ται ώς έντυπα προς χρησιν του κοινού τά έντυπα : 
C1 (Τελωνειακή έτικέττα). 
C 2 / C P 3 (Τελωνειακή δήλωσις). 

% C 3 / C P 4 (Δελτίον προπληρωμής). 
C5 (Άπόδειξις παραλαβής). 
C6 (Φάκελλος περαιτέρω αποστολής). 
C 7 (Αίτησις αναλήψεως αντικειμένου, τροποποιήσεως επιγραφής, άκυ

*" ρώσεως ή τροποποιήσεως του ποσού τής αντικαταβολής). 
C 8 (Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα σύνηθες άντικείμενον). 
C 9 (Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα συστημένον άντικείμενον, κ.λ.π.). 
C22 (Διεθνές ένσημόν απαντήσεως). 
C25 (Ταχυδρομικόν δελτίον ταυτότητος). 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
Διατάξεις άφορώσαι τήν άεροπορικήν μεταφοράν. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ. 

"Αρθρον 178. 
Έπισήμανσις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταποκρίσεων. 

·■ Αϊ μετά προσθέτου τέλους αεροπορικά! ανταποκρίσεις δέον νά φέρουν, κατά 
τήν ταχυδρόμησα/, κατά προτίμησιν εϊς τήν ώς άνω άριστεράν γωνίαν τής πρόσ
θιας δψεως, είτε είδικήν έτικέττοη/ χρώματος κυανού ή αποτύπωμα του αύτου 
χρώματος φέρον τάς λέξεις "PAR AVION" (αεροπορικώς), εϊτε επακριβώς τάς 

»" δύο ταύτας λέξεις, διά παχέων χαρακτήρων, γεγραμμένων διά χειρός ή διά μη
χανής, μετά προαιρετικής μεταφράσεως εις τήν γλώσσαν της Χώρας κατα
γωγής. 

"Αρθρον 179. 
Κατάργησις τών ενδείξεων "PAR AVION" (αεροπορικώς) 

και "AEROGRAMME" (άερόγραμμα). 
1. Ή ενδειξις "PAR AVION" (αεροπορικώς) και πάσα σημείωσις σχετική 

με τήν άεροπορικήν μεταφοράν δέον νά διαγράφωνται διά δύο εντόνων εγκαρ
σίων γραμμών, οσάκις ή διαβίβασις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών 
ανταποκρίσεων ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένων ή οσάκις ή. περαιτέρω 

♦ αποστολή ή επιστροφή είς τήν καταγωγήν τών μετά προσθέτου τέλους αεροπο
ρικών άντοπΐοκρίσεων, λαμβάνει χώραν διά τών μεταφορικών μέσων τών συνή
θως χρησιμοποιουμένων διά τάς άνευ προσθέτου τέλους ανταποκρίσεις. 'Εν τη 
πρώτη περιπτώσει, δέον νά γίνεται έν συντομία μνεία τών αιτίων τής διαβιβά

ψ σεως ταύτης. 
2. Ή ενδειξις "AEROGRAMME" (άερόγραμμα) δέον νά διαγράφεται διά 

δύο έντονων εγκαρσίων γραμμών έν περιπτώσει διαβιβάσεως διά τής όδου επι
φανείας κατ' έφαρμογήν του άρθρου 55 τής Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 180. 
Σύνθεσις των άεραποστολών. 

1. Αϊ άεραποστολαϊ συντίθενται έξ αεροπορικών ανταποκρίσεων, ταξινο
μούμενων καΐ συντιθεμένων εις δέσμας κατά κατηγορίας (LC, εφημερίδες και 
περιοδικά, λοιπά αντικείμενα ΑΟ) , τών δεσμών διακρινομένων δια τών αντι
στοίχων έτικεττών, ομοίων προς το συνημμένον υπόδειγμα AV10. Αϊ άποστο
λαΐ αδται δέον να συντίθενται εντός σάκκων εϊτε έξ ολοκλήρου κυανών, είτε 
φερόντων ευρείας κυανάς λωρίδας. Δια τάς συνήθεις ή συστημένας άεροπορι
κάς ανταποκρίσεις τάς άποστελλομένας εις μικρόν αριθμόν, δύνανται νά χρη
σιμοποιούνται φάκελλοι όμοιοι προς το συνημμένον υπόδειγμα AV9, κατασκευ
ασμένοι εϊτε εκ χάρτου στέρεου χρώματος κυανού, εϊτε εκ πλαστικής ή άλλης 
ϋλης και φέροντες έτικέτταν χρώματος κυανού. 

2. Τά φύλλα ειδοποιήσεως καΐ τά φύλλα αποστολής VD 3, τά συνοδεύοντα 
τάς άεραποστολάς δέον νά φέρουν, έν τή έπικεφαλίδι αυτών, τήν έτικέτταν 
"PAR A V I O N " ή τό έν άρθρω 178 άναφερόμενον αποτύπωμα. 

3. Ό τύπος και τό κείμενον τών πινακίδων τών αεροπορικών σάκκων δέον 
νά συμφωνούν προς τό συνημμένον υπόδειγμα AV8 . 

ΑΙ καθαρώς ειπείν πινακίδες κα ι τά προαιρετικά καρτελίδια δέον νά έχουν 
τά έν άρθρω 150, παράγραφος 5, στοιχεία (α) εως (δ) αναφερόμενα χρώματα. 

4. Πλην αντιθέτου ειδοποιήσεως τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ταχυ
δρομικά! άποστολαΐ δύνανται νά εγκλε ίονται εις έτέραν ταχυορομικήν άπο
στολήν τής αυτής φύσεως, ήτοι περιέχουσαν αντικείμενα τής αυτής κατηγορίας 
(LC ή ΑΟ) . 

5. Αϊ συνήθεις άεροπορικαί ανταποκρίσεις, αϊ κατατιθέμενοι κατά τήν 
τελευταίαν στιγμήν εις τά ταχυδρομικά γραφεία τά εγκατεστημένα εις τους 
αερολιμένας, αποστέλλονται διά τών ύπό άναχώρησιν αεροπλάνων, εντός φα
κέλλων A V 9 έπιγραφομένων διά τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία προορισμού. 

"Αρθρον 181. 
Διαπίστωσις και έλεγχος του βάρους τών άεραποστολών 

1. Ό αριθμός τής ταχυδρομικής αποστολής και τό μικτόν βάρος έκαστου 
σάκκου, φακέλλου ή φακελλίσκου αποτελούντος μέρος τής ταχυδρομικής ταύ
της αποστολής, ώς καϊ ή κατηγορία τών αντικειμένων (LC ή ΑΟ) τών εγκλεισ
μένων εϊς αυτήν, εμφαίνονται έπί τής πινακίδος A V 8 ή τής εξωτερικής επι
γραφής. 

2. Έάν αϊ δύο κατηγορίαι αντικειμένων LC και ΑΟ, συνενουνται εντός 
ενός κα ι του αύτοΟ περικαλύμματος, τό βάρος έκαστης έξ αυτών δέον νά ανα
γράφεται, πλην του συνολικού βάρους, έπϊ τής πινακίδος AV 8 ή έπί τής εξω
τερικής επιγραφής. Τό βάρος του εξωτερικού περικαλύμματος προστίθεται 
εις τό βάρος τών αντικειμένων τών υπαγομένων εϊς τό χαμηλότερον βασικόν 
κόμιστρον καϊ εγκλεισμένων εντός τοί) περικαλύμματος. Έν περιπτώσει χρη
σιμοποιήσεως συλλεκτικού σάκκου, δεν λαμβάνεται ύπ° δψιν τό βάρος του 
σάκκου τούτου. 

3. Τό βάρος έκαστου σάκκου τής άεραποστολής ή, περιπτώσεως τυχούσης, 
έκατέρας τών δύο κατηγοριών LC καϊ ΑΟ στρογγυλοποιείται εϊς τό έπϊ πλέον 
ή έπϊ ε'λαττον δέκατον του χιλιόγραμμου έάν αντιστοίχως τό κλάσμα του δε
κάτου τοΰ χιλιόγραμμου ύπερβαίνη ή δχι τά 50 γραμμάρια. Ή ενδειξις του 
βάρους αντικαθίσταται ύπό του ψηφίου Ο διά τάς έχουσας βάρος 50 γραμ
μαρίων ή ελαττον άεραποστολάς. Έάν τό βάρος εκάστης κατηγορίας είναι 
κατώτερον τών 50 γραμμαρίων, αλλά τό συνολικόν βάρος υπερβαίνει τά 50 
γραμμάρια, τό βάρος τής κατηγορίας τής έχούσης τό μεγαλύτερον τοιούτον 
δέον νά στρογγυλοποιήται εϊς τό δέκατον του' χιλιόγραμμου. 

4. Έάν ένδιάμεσόν τ ι γραφεΐον διαπίστωση δτι τό πραγματικόν βάρος ενός 
έκ τών αποτελούντων ταχυδρομικήν τίνα άποστολήν σάκκων διαφέρει περισ
σότερον τών 100 γραμμαρίων του άναγγελλομένου βάρους, διορθώνει τήν πίνα
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κίδα AV8 καί επισημαίνει αμέσως τό σφάλμα είς το άνταλλακτήριον ταχυ
δρομεΐον αποστολής δια δελτίου έλεγχου C 14. Όσάκις πρόκειται περί σάκκου 
περιέχοντος πλείονας κατηγορίας αντικειμένων, ή διόρθωσις επιφέρεται είς 
έκείνην έκ των κατηγοριών τούτων της όποιας τό βάρος είναι τό μεγαλύτερον. 
Έάν αϊ διαπιστούμεναι διάφορα! παραμένουν εντός τών προαναφερομένων 
ορίων, αί ενδείξεις του γραφείου αποστολής θεωρούνται ΐσχυραί. 

"Αρθρον 182 
Συλλεκτικοί σάκκοι 

1. Όσάκις ό αριθμός τών προς μεταφοράν επί μιας και τής αυτής αερο
πορικής διαδρομής σάκκων μικρού βάρους, φακέλλων ή φακελλίσκων δικαιο
λογεί τούτο, τα ταχυδρομικά γραφεία, τά επιφορτισμένα με την παράδοσιν 
τών άεραποστολών είς την άεροπορικήν έταιρίαν την διασφαλίζουσαν την μετα
φοράν, συνθέτουν, έν τω μέτρω του ,δυνατου, συλλεκτικούς σάκκους. 

2. At πινακίδες τών συλλεκτικών σάκκων δέον να φέρουν, δια λίαν εμφα
νών χαρακτήρων, την Μνδειξιν "SAC COLLECTEUR " (Συλλεκτικός σάκκος), 
ΑΙ ένδιαφερόμεναι Ύπηρεσίαι συνεννοούνται ως προς την έπιγραφήν ή οποία 
δέον νά αναγράφεται επί τών πινακίδων τούτων. 

"Αρθρον 183 
Κατάλογος παραδόσεως AV7 

1. Αί παραδοτέαι εις τον 'Αερολιμένα ταχυδρομικοί άποστολαί συνοδεύ
ονται ύπό πέντε κατ' άνώτατονδριον, κατ' άεροπορικήν προσέγγισιν, αντιτύπων 
καταλόγου παραδόσεως χρώματος λευκού, ομοίου προς τό συνημμένον υπό
δειγμα AV7. 

2. "Εν άντίτυπον του καταλόγου παραδόσεως AV7 ύπογεγραμμένον ύπό 
του αντιπροσώπου του 'Οργανισμού (αεροπορικής εταιρίας ή ειδικής υπηρε
σίας του αερολιμένος), του επιφορτισμένου με την ύπηρεσίαν ξηράς, φυλάσ
σεται είς τό γραφεΐον αποστολής. Τά έτερα τέσσαρα αντίτυπα συνοδεύουν 
τάς άποστολάς ίνα χρησιμοποιηθούν ώς ακολούθως : 

— τό πρώτον, δεόντως ύπογεγραμμένον είς τον αερολιμένα εκφορτώσεως 
έναντι παραδόσεως τών ταχυδρομικών αποστολών, τηρείται ύπό τοΰΊ προ
σωπικού του αεροπλάνου διά την έταιρίαν του. 

— τό δεύτερον συνοδεύει τάς ταχυδρομικάς άποστολάς εις τό ταχυδρομικόν 
γραφεΐον είς τό όποιον ό κατάλογος παραδόσεως απευθύνεται. 

— τό τρίτον φυλάσσεται ε'ις τόν αερολιμένα φορτώσεως, ύπό του 'Οργα
νισμού του επιφορτισμένου με τη ν ύπηρεσίαν ξηράς. 

— τό τέταρτον παραδίδεται είς τόν αερολιμένα εκφορτώσεως, είς τόν Όρ
γανισμόν τόν έπιφορτισμένον είς τόν αερολιμένα τούτον με την ύπηρε
σίαν ξηράς. 

3. Όσάκις αί άεραποστολαί διαβιβάζονται διά τής όδου επιφανείας είς 
τήν ένδιάμεσον ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν διά νά διαβιβασθούν περαιτέρω, διά 
τής αεροπορικής όδου, συνοδεύονται ύπό καταλόγου παραδόσεως AV7, προ
οριζομένου διά τό ένδιάμεσον γραφεΐον. 

"Αρθρον 184 
Σύνταξις καί έλεγχος τών καταλόγων AV7 

1. Ό αριθμός τής ταχυδρομικής αποστολής, τό βάρος, κατά κατηγορίαν 
αντικειμένων, δι' εκαστον σάκκον, φάκελλον ή φακελλίσκον καί πασαι αί λοι
παΐ χρήσιμοι ενδείξεις, αί αναγραφόμενοι επί τής πινακίδος AV8 ή έπί τής 
εξωτερικής επιγραφής, δέον νά μεταφέρωνται έπί του καταλόγου AV 7. Έν 
τούτοις, εις τάς σχέσεις μεταξύ τών Υπηρεσιών, αί όποΐαι συνεφώνησαν έν 
προκειμένω, ή ένδειξις του συνολικού βάρους εκάστης κατηγορίας αντικειμέ
νων δύναται νά αντικαθιστά τό βάρος κατά κατηγορίαν αντικειμένων, δι' εκα
στον σάκκον φάκελλον ή φακελλίσκον. 
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2. Εγγράφονται , ωσαύτως, έπί του καταλόγου A V 7 : 
— μία προς μία, αϊ ταχυδρομικαΐ άποστολαΐ αί έγκλειόμεναι εντός συλ

λεκτικού σάκκου, μετ' ενδείξεως δτι περιέχονται εντός τοιούτου σάκκου. 
— οι φάκελλοι AV9 , οι περιέχοντες τάς συνήθεις ανταποκρίσεις τάς κατα

τιθεμένας κατά την τελευταίαν στιγμήν. 
3. Παν γραφεΐον ένδιάμεσον ή προορισμού το όποιον διαπιστώνει σφάλ

ματα είς τάς έπί του καταλόγου A V 7 άναγραφομένας ενδείξεις, οφείλει αμέ
σως νά έπισημάνη ταΟτα διά δελτίου ελέγχου C14 είς το τελευταΐον άνταλ
λακτήριον το^υδρομεΐον αποστολής ώς καΐ ε'ις το άνταλλακτήριον ταχυδρο
μεΐον τό όποιον συνέθεσεν την άποστολήν. 

"Αρθρον 185 
"Ελλειψις του καταλόγου παραδόσεως AV 7 

1. 'Οσάκις ταχυδρομική αποστολή περιέρχεται εις τον αερολιμένα προ
ορισμού — ή εις τίνα ένδιάμεσον αερολιμένα ύποχρεούμενον νά διασφάλιση 
τήν περαιτέρω διαβίβασίν της, τη φροντίδι ετέρας μεταφορικής επιχειρήσεως — 
χωρίς νά συνοδεύεται ύπό καταλόγου παραδόσεως A V 7 , ή 'Υπηρεσία εκ τής 
οποίας εξαρτάται ό άερολιμήν οδτος, γνωστοποιεί τό γεγονός τούτο διά δελ
τίου ελέγχου C 14 εις τό ύπεύθυνον διά τήν φόρτωσιν τής αποστολής ταύτης 
γραφεΐον και του ζητεΐ άντίγραφον του ελλείποντος στοιχείου. 

2. Έν τούτοις, εάν δ άερολιμήν φορτώσεως δεν δύναται νά καθορισθή, τό 
δελτίον ελέγχου απευθύνεται κατ' ευθείαν εις τό γραφεΐον καταγωγής τής 
αποστολής, έπιφορτιζόμενον νά διαβίβαση τούτο είς τό γραφεΐον διά του οποίου 
διεκομίσθη ή αποστολή. 

"Αρθρον 186 
Μεταφόρτωσις των άεραποστολών 

1. Πλην ειδικής συμφωνίας, μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ή 
μεταφόρτωσις των ταχυδρομικών αποστολών καθ' όδόν, είς ενα και τον αυτόν 
αερολιμένα, διασφαλίζεται ύπό τής 'Υπηρεσίας τής Χώρας ένθα λαμβάνει 
χώραν ή μεταφόρτωσις αυτή. Ό κανών οδτος δεν εφαρμόζεται οσάκις ή μετα
φόρτωσις ενεργείται μεταξύ τών αεροσκαφών δύο διαδοχικών γραμμών τής 
ίδιας μεταφορικής επιχειρήσεως. 

2. Ά φ ' ετέρου ή 'Υπηρεσία τής διαβατικής Χώρας δύναται νά έπιτρέψη 
τήν απ' ευθείας μεταφόρτωσιν από αεροπλάνου εις άεροπλάνον μεταξύ δύο δια
φόρων μεταφορικών επιχειρήσεων. Περιπτώσεως τυχούσης, ή μεταφορική έπι
χείρησις ήτις ενεργεί ταύτην, υποχρεούται νά άποστέλλη είς τό άνταλλακτή
ριον ταχυδρομεΐον της Χώρας ένθα έλαβε χώραν ή μεταφόρτωσις αυτή, άντί
γραφον του καταλόγου A V 7 ή πάν στοιχεΐον επέχον θέσιν τούτου και περιέ
χον τάς λεπτομέρειας τής ενεργείας. 

"Αρθρον 187 
Μέτρα ληπτέα έν περιπτώσει διακοπής πτήσεως ή παρεκκλίσεως 

ταχυδρομικών αποστολών. 
1. 'Οσάκις άεροπλάνον διακόπτει τό ταξείδιόν του έπί διάστημα ίκανόν νά 

προκαλέση καθυστέρησα/ είς τό ταχυδρομεΐον ή οσάκις, δι ' οιανδήποτε αίτίαν, 
παραδίδει τό ταχυδρομεΐον εις αερολιμένα διάφορον εκείνου ό όποιος αναγρά
φεται έπι του καταλόγου A V 7 , αί ταχυδρομικά! άποστολαι παραλαμβάνονται 
ύπό τών υπαλλήλων τής 'Υπηρεσίας τής Χώρας ένθα έγένετο ή, προσέγγισις. 
Οδτοι τάς διαβιβάζουν περαιτέρω διά τών ταχύτερων οδών (αεροπορικών ή 
έπιφοα/είας). 

2. Τό ενεργήσαν τήν περαιτέρω διαβίβασίν γραφεΐον υποχρεούται, έν τή 
περιπτώσει ταύτη νά πληροφορή τό γραφεΐον καταγωγής έκαστης ταχυδρο
μικής αποστολής διά δελτίου ελέγχου C14, .αναφερόν κυρίως έπ' αύτου τήν 
άεροπορικήν ύπηρεσίαν ή δποία παρέδωσεν τήν άποστολήν και τάς χρησιμο
ποιηθείσας υπηρεσίας (αεροπορική δδός ή επιφανείας), διά τήν περαιτέρω 
διαβίβασίν μέχρι του προορισμού. 
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"Αρθρον 188 
Μέτρα ληπτέα εν περιπτώσει ατυχήματος 

1. 'Οσάκις, κατόπιν ατυχήματος έπελθόντος κατά την μεταφοράν, άερο
πλάνον αδυνατεί να συνέχιση το ταξείδιόν του καΐ να παραδώση το ταχυδρο, 
μείον είς τάς προβλεπόμενος προσεγγίσεις, το προσωπικόν του αεροπλάνου 
οφείλει νά παραδώση τάς ταχυδρομικός άποστολάς είς το ταχυδρομικόν γρσ;τ 
φεΐον το πλησιέστερον του τόπου του ατυχήματος ή το καταλληλότερο ν διά. 
την περαιτέρω διαβίβαση/ του ταχυδρομείου. Έν περιπτώσει αδυναμίας του 
προσωπικού του αεροπλάνου, το γραφεΐον τουπο, πληροφορούμενον περί του 
ατυχήματος, επεμβαίνει άνευ καθυστερήσεως, διά νά παραλαβή το ταχυδρο
μεΐον και νά το διαβίβαση περαιτέρω είς τόν προορισμόν του διά των ταχύ
τερων οδών, άφοϋ διαπίστωση την κατάστασιν τών ύποστασών βλάβην αντα
ποκρίσεων και ενδεχομένως, άνασυσκευάση ταύτας. 

2. Ή Υπηρεσία της Χώρας ένθα συνέβη το ατύχημα οφείλει νά πληροφό
ρηση τηλεγραφικώς πάσας τάς 'Υπηρεσίας τών προηγουμένων προσεγγίσεων 
περί της τύχης του ταχυδρομείου, αϊ όποΐαι μέ την σειράν των ειδοποιούν τηλε^ 
γραφικώς πάσας τάς λοιπάς ενδιαφερόμενος 'Υπηρεσίας. 

3. Αί Ύπηρεσίαι αϊ όποΐαι έφόρτωσαν ταχυδρομεΐον εις το ύποστάν ατύ, 
χημα άεροπλάνον οφείλουν νά αποστείλουν άντίγραφον τών καταλόγων παρα
δόσεως AV 7 είς τήν Ύπηρεσίαν της Χώρας έ'νθα συνέβη τό ατύχημα. 

4. Τό ένδεδειγμένον γραφεΐον: γνωρίζει έν συνεχεία διά δελτίου ελέγχου, 
εις τά γραφεία προορισμού τών ύποστασών βλάβην ταχυδρομικών αποστολών, 
τά λεπτομερή περιστατικά του ατυχήματος και τάς γενομένας διαπιστώσεις. 
Άντίγραφον έκαστου δελτίου απευθύνεται εις τά γραφεία καταγωγής τών οι
κείων ταχυδρομικών αποστολών καΐ έτερον είς τήν ύπηρεσίαν τής Χώρας εκ 
της όποιας εξαρτάται ή αεροπορική εταιρία. Τά δελτία ταύτα αποστέλλονται 
διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας). 

"Αρθρον 189 
Άεροπορικαΐ ανταποκρίσεις διαβιβαζόμεναι εντός ταχυδρομικών 

αποστολών επιφανείας 
1. Τό άρθρον 149 εφαρμόζεται κατ' άναλογίαν έπ! τών αεροπορικών αντα

ποκρίσεων τών διαβιβαζομένων εντός ταχυδρομικών αποστολών επιφανείας. 
2. Έάν πρόκειται περί συστημένων αεροπορικών ανταποκρίσεων, ή ενδει

ξις "PAR AVION" δέον νά αναγράφεται είς τήν στήλην "OBSERVATIONS" 
(Παρατηρήσεις) του πίνακος VI του φύλλου ειδοποιήσεως C 12 ή τών ειδικών 
φύλλων C13, έναντι τής έγγραφης εκάστης εξ αυτών. Έ ν περιπτώσει ομα
δικής έγγραφης, ή παρουσία τοιούτων ανταποκρίσεων σημειουται μόνον διά 
της ενδείξεως "PAR AVION" είς τόν πίνακα VI τοϋ φύλλου ειδοποιήσεως; 

3. Έάν πρόκειται περί αεροπορικών ανταποκρίσεων ,μετά δεδηλωμένης 
αξίας, ή ένδειξις "PAR AVION" αναγράφεται εις τήν στήλην "OBSERVA
TIONS " (παρατηρήσεις) τών φύλλων αποστολής VD 3 έναντι τής έγγραφης, 
έκαστης εξ αυτών. 

"Αρθρον 190 
'Αποστολή άπερικαλύπτων διαβατικών αεροπορικών ανταποκρίσεων 

Αί άπερικάλυπτοι διαβατικαί άεροπορικαί ανταποκρίσεις, αί περιερχόμεναι 
εντός άεραποστολής ή εντός ταχυδρομικής αποστολής επιφανείας και αί όποΐαι 
δέον νά διαβιβασθούν περαιτέρω αεροπορικώς συνενοΟίνται κατά Χώραν ή ομά
δα Χωρών προορισμού είς είδικάς δέσμας φέρουσας πινακίδας όμοιας προς τό 
συνημμένον υπόδειγμα AV10. 

"Αρθρον 191 
Σύνταξις και έλεγχος τών καταλόγων AV2 

1. 'Οσάκις, ύπό τους έν άρθροις 192 καί 193 προβλεπόμενους δρους, αϊ 
άπερικάλυπτοι άεροπορικαί ανταποκρίσεις συνοδεύονται ύπό καταλόγων ομοίων, 
προς τό συνημμένον υπόδειγμα AV 2, τό βάρος των αναγράφεται κεχωρισμένως 
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δι1 έκάστην Χώραν προορισμού ή ομάδα Χωρών δια τάς όποιας τά κόμιστρα 
είναι ομοιόμορφα. ΟΙ κατάλογοι AV2 υποβάλλονται εις ειδικήν άρίθμησιν 
κατά δύο συνέχεις σειράς, ή μία δια τά μη συστημένα αντικείμενα και ή έτερα *' 
διά τά συστημένα. 

Τό φύλλον ειδοποιήσεως C12 φέρει την ενδειξιν ''BORDEREAU AV 2". 
Αϊ διαβατικά! Ύπηρεσίαι δύνανται νά ζητήσουν την χρησιμοποίησα/ ειδικών 
καταλόγων AV2 επί τών οποίων σημειουνται καθ' ώρισμένην σειράν αί σπου
δαιότεροι Χώραι ή ομάδες Χωρών. 

2. Τό βάρος έκαστης κατηγορίας άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων δι\ έκά
στην Χώραν καί, περιπτώσεως τυχούσης, δι' έκάστην ομάδα Χωρών, στρογγυ
λοποιείται αναλόγως εις τό έπί πλέον ή επί ελαττον έκατοστόν του χιλιόγραμ
μου έάν αντιστοίχως τό κλάσμα του εκατοστού τοΰ χιλιόγραμμου ύπερβαίνη 
ή δχι τά 5 γραμμάρια. 

3. Έάν τό ένδιάμεσον γραφεΐον διαπίστωση δτι τό πραγματικόν βάρος τών 
άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων διαφέρει πλέον τών 20 γραμμαρίων του! άναγ * 
γελλομένου βάρους, διορθώνει τον κατάλογον AV2 καί επισημαίνει αμέσως ' . 
τό σφάλμα εις τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής διά δελτίου έλεγχου 
C14. *Eocv ή διαπιστουμένη διαφορά παραμένη εντός του προαναφερθέντος 
δρίου, αί ενδείξεις του γραφείου αποστολής θεωρούνται Ισχυραί. 

4. Έν περιπτώσει ελλείψεως του καταλόγου AV2, αί άπερικάλυπτοι άερο
πορικαι ανταποκρίσεις δέον νά άποστέλλωνται περαιτέρω διά τής αεροπορικής 
δδου, εκτός έάν ή οδός επιφανείας εΐναι ταχύτερα. Περιπτώσεως τυχούσης, ό 
κατάλογος AV2 συντάσσεται οίκοθεν ή δε ανωμαλία αποτελεί άντικείμενον 
δελτίου C14 συντασσομένου κατά του γραφείου καταγωγής. 

"Αρθρον Ί92 
Διαβατικοί άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις. 

Έργασίαι στατιστικής. 
1. Τά έν άρθρω 66 τής Συμβάσεως προβλεπόμενα αεροπορικά κόμιστρα 

τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων, υπολογίζονται 
βάσει στατιστικών διενεργουμένων ετησίως καί εναλλάξ κατά τάς περιόδους 
άπό 2ας μέχρι 15ης Μαΐου, συμπεριλαμβανομένης, καί άπό 15ης μέχρις 28ης 
'Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης, είς τρόπον ώστε αί περίοδοι αδται νά συμ
πίπτουν με έκείνας αΐτινες αναφέρονται είς τάς τριετείς στατιστικάς τάς σχε * 
τικάς προς τό διαβατικόν ταχυδρομεΐον επιφανείας, τάς προβλεπόμενος έν * 
άρθρω 159. 

2. Κατά την περίοδον τής στατιστικής, αί διαβατικαί άπερικάλυπτοι αε
ροπορικά! ανταποκρίσεις συνοδεύονται ύπό καταλόγων AV2 συντασσομένων » 
κα! ελεγχομένων ώς ορίζεται έν άρθρω 191. Ή πινακίς τής δέσμης AV1Q κα! * 
δ κατάλογος AV2 δέον νά φέρουν έν έπιτυπώσει τό γράμμα «S». 'Οσάκις δέν ^ 
υπάρχει άπερικάλυπτος αεροπορική άνταπόκρισις εντός ταχυδρομικής αποστο
λής ή οποία συνήθως περιέχει τοιαύτη ν, τό φύλλον ειδοποιήσεως δέον νά συνο
δεύεται ύπό καταλόγου AV2, φέροντος την ενδειξιν «ΝΕΑΝΤ» (μηδέν). 

3. Έκαστη Υπηρεσία ή οποίο αποστέλλει διαβατικάς άπερικαλύπτους άε ·"> 
ροπορικάς ανταποκρίσεις υποχρεούται νά πληροφορή τάς ενδιαμέσους 'Υπηρε
σίας περί πάσης μεταβολής επερχόμενης κατά περίοδον τίνα απαριθμήσεως είς 
τάς έν ίσχύϊ διατάξεις διά την άνταλλαγήν του ταχυδρομείου τούτου. 

"Αρθρον 193 * 
Διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις 

εξαιρούμενοι τών εργασιών στατιστικής. 
1. Αί διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις αί έξαιρού * 

μεναι τών εργασιών τής στατιστικής συμφώνως προς τό άρθρον 66, παράγρα
φος 4, τής Συμβάσεως κα! διά τάς οποίας οι λογαριασμό! συντάσσονται βάσει 
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του πραγματικού βάρους, δέον να συνοδεύονται υπό καταλόγων AV2 συν
τασσομένων και ελεγχομένων ως ορίζεται ύπό του άρθρου 191. Έάν το βάρος 
των εσφαλμένως διαβιβασθεισών αεροπορικών ανταποκρίσεων, των προερχο
μένων έκ του αύτου άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου και περιεχομένων εντός απο
στολής του γραφείου τούτου, δεν ύπερβαίνη τά 50 γραμμάρια, δεν λαμβάνει 
χώραν ή κατά το άρθρον 191, παράγραφος 4, οίκοθεν σύνταξις του καταλό
γου AV2. 

2. Αί αεροπορικά! ανταποκρίσεις αί κατατιθέμεναι έπι. πλοίου εις άνοι
κτήν θάλασσαν, προπληρωμέναι διά γραμματοσήμων της Χώρας είς την οποίαν 
ανήκει ή άπό την οποίαν εξαρτάται το πλοΐον, δέον νά συνοδεύωνται, κατά την 
στιγμήν της παραδόσεως των άπερικαλύπτως εις τήν Ύπηρεσίαν, είς ένδιά
μεσον λιμένα προσεγγίσεως, ύπό καταλόγου AV2, ή, έάν επί του πλοίου δέν 
υφίσταται ταχυδρομικόν γραφεΐον, ύπό καταστάσεως βαρών ή οποία θέλει χρη
σιμεύσει ως βάσις είς τήν ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν διά νά αναζήτηση τά αερο
πορικά κόμιστρα. Ό κατάλογος AV2 ή ή κατάστασις βαρών δέον νά περι
λαμβάνη το βάρος των ανταποκρίσεων δι' έκάστην Χώραν προορισμού, τήν 
χρονολογίαν, το δνομα και τήν σημαίαν τοΰ' πλοίου και νά εχη άρί θ μη σι ν . κατ' 
έτησίαν συνεχή σειράν δι' εκαστον πλοΐον. Αί ενδείξεις αύται ελέγχονται ύπό 
του γραφείου εις το όποιον παραδίδονται ύπό του πλοίου αί ανταποκρίσεις. 

"Αρθρον 194 
Επιστροφή των κενών αεροπορικών σάκκων 

1. Οι κενοί αεροπορικοί σάκκοι δέον νά έπιστρέφωνται είς τήν Ύπηρεσίαν 
καταγωγής κατά τους κανόνας του άρθρου 158. Έ ν τούτοις, ό σχηματισμός 
ειδικών ταχυδρομικών αποστολών είναι υποχρεωτικός ευθύς ως ό αριθμός των 
τοιούτων σάκκων φθάση τους δέκα. 

2. Οι κενοί αεροπορικοί σάκκοι οι επιστρεφόμενοι διά της αεροπορικής 
οδού* αποτελούν άντικείμενον ειδικών ταχυδρομικών αποστολών εγγραφόμενων 
έπί τών καταλόγων του συνημμένου υποδείγματος AV7 S. 

3. Κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας Υπηρεσία τις δύναται νά χρησιμο
ποίηση διά τήν σύνθεσιν τών ταχυδρομικών της αποστολών τους ανήκοντας είς 
τήν Ύπηρεσίαν προορισμού σάκκους. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
"Αρθρον 195 

Τρόποι εκκαθαρίσεως τών αεροπορικών κομίστρων 
1. Ή έκκαθάρισις τών κομίστρων διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν ενεργεί

ται συμφώνως προς τά άρθρα 65 και 66 της Συμβάσεως. 
2. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου 1, αί Ύπηρεσίαι δύνανται, διά κοι

νής συμφωνίας, νά αποφασίσουν δπως οί διακανονισμοί λογαριασμών διά τάς 
άεραποστολάς διενεργώνται συμφώνως προς στατιστικά δεδομένα. Έ ν τη περι
πτώσει ταύτη, καθορίζουν αύται αδται τόν τρόπον καταρτίσεως τών στατιστι
κών καΐ συντάξεως τών λογαριασμών. 

"Αρθρον 196 
Τρόποι εκκαθαρίσεως τών κομίστρων επιφανείας τών σχετικών 

προς τάς άεραποστολάς 
Έάν αί μεταφερόμενοι διά τής όδου επιφανείας άεραποστολαΐ δέν περι

λαμβάνονται είς τάς έν άρθρω 159 προβλεπομένας στατιστικάς τά χερσαία 
ή θαλάσσια κόμιστρα τά σχετικά προς τάς άεραποστολάς ταύτας υπολογί
ζονται βάσει του μικτού πραγματικού βάρους των του αναγραφομένου έπί τών 
καταλογών AV7; 
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"Αρθρον 197 
Σύνταξις των καταστάσεων βαρών AV3 και AV4 

1. Έκαστη πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει μηνιαίως ή κατά τρίμηνον, κατ' t 
επιλογήν της και συμφώνως προς τάς επί τών καταλόγων AV7 αναγραφόμε
νος ενδείξεις τάς σχετικάς προς τάς άεραποστολάς, κατάστασιν όμοίαν προς 
τό συνημμένον υπόδειγμα AV3. ΑΙ ταχυδρομικά! άποστολαί αϊ μεταφερόμε
νοι επί μιας και της αυτής αεροπορικής διαδρομής εγγράφονται επί της κατα
στάσεως ταύτης κατά γραφεΐον καταγωγής, κατόπιν κατά Χώρας και γραφεΐον 
προορισμού και δι5 εκαστον γραφεΐον προορισμού, κατά την χρονολογικήν σει
ράν τών ταχυδρομικών αποστολών. Όσάκις συντάσσονται συμφώνως πρόςιτό 
άρθρον 64, παράγραφος 4, τής Συμβάσεως διακεκριμένοι καταστάσεις AV3~ 
διά την άεροπορικήν μεταφοράν είς τό έσωτερικόν τής Χώρας προορισμού, 
αδται δέον νά φέρουν την ενδειξίν "SERVICE INTERIEUR" (Εσωτερική Υπη
ρεσία) . 

2. Διά τάς άπερικαλύπτως περιερχομένας ανταποκρίσεις και διαβιβαζο
μένας περαιτέρω αεροπορικώς, ή πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει ετησίως είς # 
τό τέλος έκαστης στατιστικής περιόδου, προβλεπομένης έν άρθρω 192, παρά
γραφος 1, καΐ κατά τάς ενδείξεις τάς άναγραφομένας επί .τών καταλόγων AV 2 
"S", κατάστασιν όμοίαν προς τό συνημμένον υπόδειγμα AV4. Τά συνολικά 
βάρη πολλαπλασιάζονται είς την κατάστασιν AV4 επί 26. Έάν οι λογαρια ** 
σμοί δέον νά καταρτίζωνται βάσει του πραγματικού βάρους τών ανταποκρί
σεων, αϊ καταστάσεις AV4 συντάσσονται κατά την εν παραγράφω 1 προβλε
πομένην διά τάς καταστάσεις AV3 περιοδικότητα και επί τή βάσει τών αντι
στοίχων καταλόγων AV2. 

3. Έάν, κατά περίοδον τίνα απαριθμήσεως, μεταβολή, επερχόμενη είς τάς 
έν Ισχύϊ διατάξεις διά την άνταλλαγήν τών διαβατικών άπερικαλύπτων αερο
πορικών ανταποκρίσεων, έπιφέρη τροποποίησιν τουλάχιστον κατά 20%, ύπερ
'βαίνουσαν τά 500 φράγκα επί του συνόλου τών πληρωτέων ποσών ύπό τής 
Υπηρεσίας αποστολής είς την ένδιάμεσον Υπηρεσίαν, αϊ Υπηρεσίαι αδται, τή 
αιτήσει τής μιας ή τής άλλης έξ αυτών, συνεννοούνται διά την άντικατάστασιν 
του έν παραγράφω 2 αναφερομένου πολλαπλασιαστοϋ 26; δι' έτερου, ό όποιος 
ισχύει μόνον διά τό θεωρούμενο ν έτος. 

4. Όσάκις ή όφειλέτις Υπηρεσία τό ζητήση, συντάσσονται καταστάσεις 
AV3 καί AV4 κεχωρισμένως δι' εκαστον άνταλλα κτήριο ν ταχυδρομεΐον απο
στολής άεραποστολών ή διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών άνταπο β* 
κρίσεων. 

"Αρθρον 198 
Σύνταξις τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5 

1. Ή πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει, επί έντυπου ομοίου προς τό συνημ * 
μένον υπόδειγμα AV 5, τους ιδιαιτέρους λογαριασμούς τους δεικνύοντας τά 
ποσά, τά όποΐα περιήλθον εις αυτήν, συμφώνως προς τάς καταστάσεις, βαρών 
AV3 και AV4. Συντάσσονται διακεκριμένοι ιδιαίτεροι λογαριασμοί διά τάς 
κλειστάς άεραποστολάς καί διά τάς άπερικαλύπτους άεροπορικάς ανταποκρί
σεις, συμφώνως προς τήν έν άρθρω 197, παράγραφος 1 και 2 προβλεπομένην 
αντιστοίχως περιοδικότητα. 

2. Τά ποσά άτινα δέον νά περιληφθούν εις τους ιδιαιτέρους λογαριασμούς 
AV5 υπολογίζονται : 

(α) Διά τάς κλειστάς άποστολάς, επί τή βάσει τών μικτών βαρών τών 
αναφερομένων επί τών καταστάσεων AV3. · 

(β) Διά τάς άπερικαλύπτους άεροπορικάς. ανταποκρίσεις, βάσει τών 
καθαρών βαρών τών αναφερομένων έπί τών καταστάσεων AV4 με 
προσαύξησα/' κατά 5%. 

3. Οι μηνιαίως συντασσόμενοι λογαριασμοί AV5 συνοψίζονται ύπό τής « 
πιστώτριας Υπηρεσίας εις άνακεφαλαιωτικόν τριμηνιαΐον ή έξαμηνιαΐον λογαΓ 
ριασμόν του αεροπορικού ταχυδρομείου, αναλόγως συμφωνίας μεταξύ τών εν
διαφερομένων Υπηρεσιών. 
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"Αρθρον 199 
Διαβίβασις και αποδοχή τών καταστάσεων βαρών AV3 και AV4 

και τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV 5 
1. Τό ταχύτερον δυνατόν και εντός προθεσμίας εξ το πολύ μηνών από της 

λήξεως της περιόδου εις τήν οποίαν αναφέρονται, ή πιστώτρια Υπηρεσία δια
βιβάζει όμοΟ καΐ εις διπλούν εις τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν, τάς καταστάσεις 
AV 3, τάς καταστάσεις AV 4, δταν ή π?νηρωμή πραγματοποιήται επί τη βάσει 
του πραγματικού βάρους τών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων και 
τους αντιστοίχους ιδιαιτέρους λογαριασμούς AV5. Ή όφειλέτις Υπηρεσία 
δύναται νά άρνηθή τήν άποδοχήν τών λογαριασμών οι όποιοι δέν διεβιβάσθη
σαν είς αυτήν εντός της προθεσμίας ταύτης. 

2. ΆφοΟ έλέγξη τάς καταστάσεις AV3 και AV4 και άποδεχθή τους αντι
στοίχους ιδιαιτέρους λογαριασμούς AV5, ή όφειλέτις Υπηρεσία επιστρέφει άν
τίγραφον τών λογαριασμών AV5 ε'ις τήν πιστώτρια ν Υπηρεσίαν. Έάν οι 
έλεγχοι εμφανίσουν διαφοράς, αί καταστάσεις AV3 και AV4 διορ
θωμένοι δέον να έπισυνάπτωνται ώς δικαιολογητικά τών λογαριασμών 
AV5, δεόντως τροποποιημένων καΐ αποδεκτών. Έάν ή πιστώτρια 'Υπηρεσία 
αμφισβήτηση τάς έπί τών καταστάσεων αυτής AV3 f) AV4 γενομένας τροπο
ποιήσεις, ή όφειλέτις Υπηρεσία θά επιβεβαίωση τά πραγματικά δεδομένα δια
βιβάζουσα φωτοαντίγραφα τών εντύπων AV7 ή AV2 τών συντασσομένων ύπό 
του γραφείου καταγωγής κατά τήν άποστολήν τών υπό αμφισβήτησα/ ταχυ
δρομικών αποστολών. Ή πιστώτρια Υπηρεσία ή οποία ούδεμίαν διορθωτικήν 
παρατήρησιν ελαβεν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών άπό της ημέρας της 
αποστολής, θεωρεί τους λογαριασμούς ώς γενομένους αυτοδικαίως αποδεκτούς. 

3. Αί ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται ωσαύτως εις τάς άερο
πορικάς ανταποκρίσεις διά τάς όποιας ή πληρωμή ενεργείται έπί τή βάσει 
στατιστικών. Έ ν τούτοις, έν τή περιπτώσει ταύτη, αί προθεσμίαι τών εξ και 
τεσσάρων μηνών ορίζονται, αντιστοίχως, ε'ις τέσσαρες και δύο μήνας. 

4. Αί διάφορα! είς τους λογαριασμούς δέν λαμβάνονται ύπ' δψιν έάν δεν 
υπερβαίνουν έν τω συνόλω τά 10 φράγκα κατά λογαριασμόν. 

5. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, αί 
καταστάσεις AV3 και AV4 και όί αντίστοιχοι ιδιαίτεροι λογαριασμοί AV5 
διαβιβάζονται πάντοτε διά τής ταχυτέρας ταχυδρομικής όδου (αεροπορικής 
ή επιφανείας). 

6. Έάν τό σύνολον τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5 δέν ύπερβαίνη τά 
25 φράγκα ετησίως, ή όφειλέτις Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
"Αρθρον 200 

Πληροφορίαι παρεχόμεναι ύπό τών Υπηρεσιών 
1. Έκαστη Υπηρεσία διαβιβάζει είς τό Διεθνές Γραφεΐον, επί έντυπων τά 

όποια αποστέλλονται είς αυτήν ύπό τούτου, τάς χρησίμους πληροφορίας τάς 
άφορώσας τήν έκτέλεσιν τής αεροπορικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αί πληρο
φορίαι αδται περιλαμβάνουν, κυρίως, τάς κάτωθι ενδείξεις : 

(α) Ώ ς προς τήν έσωτερικήν ύπηρεσίαν : 
Ιον. Τάς κυριωτέρας περιοχάς και τιόλεις είς τάς όποιας αί άεραποστολαί 

ή αί άεροπορικαί ανταποκρίσεις εκ του εξωτερικού διαβιβάζονται περαιτέρω 
δι' εσωτερικών αεροπορικών υπηρεσιών. 

2ον. Τά κατά χιλιόγραμμον βασικά αεροπορικά κόμιστρα, τά υπολογιζό
μενα συμφώνως προς τό άρθρον 65, παράγραφος 3, τής Συμβάσεως και »τήν 
ήμερομηνίοτν εφαρμογής των. 
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(β) Ώ ς προς την διεθνή ύττηρεσίαν : 
Ιον. Τάς ληφθείσας αποφάσεις σχετικώς με την έφαρμογήν προαιρετικών 

τίνων διατάξεων άφορωσών τό άεροπορικόν ταχυδρομεΐον. 
2ον. Τά κατά χιλιόγραμμον βασικά αεροπορικά κόμιστρα, τά όποια εισ

πράττει απ' ευθείας, συμφώνως προς τό άρθρον 67, παραγράφους 1 £ως 3, της 
Συμβάσεως καΐ την ήμερομηνίαν εφαρμογής των. 

3ον. Τάς Χώρας διά τάς όποιας σχηματίζει άεραποστολάς. 
4ον. Τά γραφεία τά ενεργούντα την μεταφόρτωσα/ τών διαβατικών άερα

ποστολών εκ τίνος αεροπορικής γραμμής ε'ις έτέραν και τον ελάχιστον άναγ
καιουντα χρόνον διά τάς εργασίας της μεταφορτώσεως τών άεραποστολών. 

5ον. Τά βασικά αεροπορικά κόμιστρα τά καθωρισθέντα διά την περαιτέρω 
διαβίβασιν τών άπερικαλύπτως λαμβανομένων αεροπορικών ανταποκρίσεων εάν 
εφαρμόζεται τό έν άρθρω 66, παράγραφος 1, της Συμβάσεως, προβλεπόμενον 
σύστημα μέσων κομίστρων ή τό σύστημα μέσων κομίστρων ή τό σύστημα μέσων 
τιμολογίων κοπ:ά την παράγραφον 2 τοί) Ιδίου άρθρου. 

6ον. Τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη ή τά συνδεδυασμένα τέλη διά τάς δια
φόρους κατηγορίας αεροπορικών ανταποκρίσεων καΐ διά τάς διαφόρους Χώρας, 
μετ' ενδείξεως τών ονομάτων τών Χωρών διά τάς όττοίας είναι δεκτή ή υπηρεσία 
του άνευ προσθέτου τέλους ταχυδρομείου. 

2. Οίαιδήποτε μεταβολαί εις τάς έν παραγράφω 1 προβλεπομένας πληρο
φορίας δέον νά διαβιβάζωνται άνευ καθυστερήσεως είς τό Διεθνές Γραφεΐον διά 
της ταχυτέρας δδου. 

3. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοώνται διά νά ανακοινώνουν αμοιβαίως 
άπ' ευθείας τάς ενδιαφέρουσας αύτάς πληροφορίας τάς σχετικάς προς τάς αερο
πορικός υπηρεσίας, είδικώτερον δε τά ωράρια και τά ακραία χρονικά δρια κατά 
τά όποια αϊ έκ του εξωτερικού προερχόμεναι άεροπορικαί ανταποκρίσεις δέον 
νά άφικνούνται διά νά περιλαμβάνωνται είς τάς διαφόρους διανομάς. 

"Αρθρον 201 
Πληροφοριακά στοιχεία παρεχόμενα ύπό του Διεθνούς Γραφείου 

1. Τό. Διεθνές Γραφεΐον επιφορτίζεται με τήν έπεξεργοτσίαν καΐ τήν διανο
μήν είς τάς 'Υπηρεσίας τών ακολούθων στοιχείων : 

(α) «Γενικού καταλόγου τών άεροταχυδρομικών, υπηρεσιών» (καλου
μένου "LISTE AV 1") δημοσιευομένου βάσει τών κοπ' έφαρμογήν 
του άρθρου 200, παραγράφου 1, παρεχομένων πληροφοριών. 

(β) «Καταλόγου τών άεροταχυδρομικών αποστάσεων» συντασσομένου έν 
συνεργασία με τους αεροπορικούς μεταφορείς καΐ δημοσιευομένου 
ύπό τήν έπιφύλαξιν της συμφωνίας τών 'Υπηρεσιών, ώς προς τό περιε
χόμενόν του. 

(γ) «Καταλόγου τών προσθέτων αεροπορικών τελών» (άρθρον 200, παρά
γραφος 1, στοιχεΐον β δον), 

2. Τό Διεθνές Γραφεΐον επιφορτίζεται ωσαύτως δπως παρέχη είς τάς Υπη
ρεσίας, τη αιτήσει των και επί πληρωμή, αεροπορικούς χάρτες καΐ ωράρια 
κανονικώς εκδιδόμενα ύπό ιδιωτικού τίνος ειδικευμένου οργανισμού και ανα
γνωριζόμενα ώς πληροΰντα κατά τόν καλύτερον τρόπον τάς άνάγκας τών αερο
πορικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

3. Οίαιδήποτε τροποποιήσεις είς τά έν παραγράφω 1 προβλεπόμενα στοι
χεία ώς και ή ημερομηνία της ενάρξεως της ισχύος τών τροποποιήσεων τούτων 
γνωστοποιούνται είς τάς Υπηρεσίας διά της ταχυτέρας όδοΟ (αεροπορικής ή 
επιφανείας) εντός τών συντομωτέρων προθεσμιών και ύπό τόν καταλληλότερον 
τύπον. 
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"Αρθρον 202 
'Έναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Κανονισμού 

1. Ό παρών Κανονισμός είναι εκτελεστός από της ημέρας της ενάρξεως 
της ισχύος της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως. 

2. Οδτος θα έχη την αυτήν ώς και ή Σύμβασις αδτη διάρκεια, έκτος έάν 
άνανεωθη δια κοινής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Μερών. 

Έγένετο έν Τόκιο την Ί4ην Νοεμβρίου 1969. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Κατονομασία και φύσις τοϋ εντύπου 
2 

Έτικέττα «Τελωνεΐον» 
Τελωνειακή δήλωσις . . 
Δελτίον προπληρωμής 
Έτικέττα «R», περιέχουσα τό όνομα τοϋ γραφείου καταγωγής 

και τον αριθμόν τοϋ αντικειμένου 
Άπόδειξις \ Παραλαβής \ 

/Πληρωμής / 
Συλλεκτικός φάκελλος δια την περαιτέρω άποστολήν αντικειμέ

νων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου . . 
"| 'Αναλήψεως αλληλογραφίας Ί 

Αίτησις Ι Τροποποιήσεως τής επιγραφής V 
Γ Ακυρώσεως ή τροποποιήσεως τοϋ ποσού τής άντι

J καταβολής J 
Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα σύνηθες άντικείμενον.. 
Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα συστημένον άντικείμενον, 

έπιοτολήν ή κυτίον μετά δεδηλωμένης αξίας ή ταχυδρομικόν 
δέμα 

Είδοποίησις περαιτέρω αποστολής έντυπου C 9 
Εϊδοποίησις άφορώσα την είκαζομένην ώς δολίαν χρήσιν γραμ 

ματοσήμων, αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής 
τυπογραφικών αποτυπωμάτων.. 

Πρωτόκολλον άφορων την είκαζομένην δολίαν χρήσιν γράμμα 
τοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής 

Φύλλον ειδοποιήσεως δια τήν άνταλλαγήν τών ταχυδρομικών 
αποστολών 

Είδικόν φύλλον, συστημένα αντικείμενα 
Δελτίον 'Ελέγχου άφορων τήν άνταλλαγήν τών ταχυδρομικών 

αποστολών 
Είδικόν φύλλον ειδοποιήσεως μετά στατιστικών δεδομένων 
Δελτίον έλεγχου άφορων τά στατιστικά δεδομένα 
Στατιστική κατάστασις τών ύπό διαμετακόμισιν ταχυδρομικών 

αποστολών 
Κατάλογος παραδόσεως τών ταχυδρομικών αποστολών 
Δελτίον διαμετακομίσεως άφορων τήν στατιστικήν τών ταχύ 

δρομικών αποστολών 
Ιδιαίτερος λογαριασμός τών κομίστρων 
Κατάστασις τών κομίστρων 
Διεθνές ενσημον απαντήσεως 
'Ιδιαιτέρα κατάστασις τών διεθνών ένσημων απαντήσεως 
Ανακεφαλαιωτική κατάστασις τών διεθνών ενσήμων άπαντή 

σεως 
Ταχυδρομικόν δελτίον ταυτότητος . . 
'Ιδιαίτερος μηνιαίος λογαριασμός τών τελωνειακών εξόδων 

κ.λ.π. . . .. . . .. . . . . 
Δελτίον διαδρομής προς καθορισμόν τής εύνοϊκωτέρας διαδρο 

μής ταχυδρομικής αποστολής επιστολών ή δεμάτων 
Έτικέττα ταχυδρομικής αποστολής 
Τρέχουσα αλληλογραφία 
Έτικέτται δεσμών 

Παραπομπαι 
3 

Άρθρ. 
Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 

Άρθρ. 

Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 

Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 
Άρθρ. 
Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 

Άρθρ. 

Άρθρ. 
Άρθρ. 
Άρθρ. 
Άρθρ. 
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κτονομασία καΐ φύσις τοϋ εντύπου 

Γενικός κ α π ί λ ^ ό ς των αεροπορικών υπηρεσιών, Κατάλογος 
AV " 

Κατάλογος/τώ5&β'άρών τών άπερικαλύπτων αεροπορικών άντα 
S ^ _ n o j $ p i b ^ V ^ ' 
Καταστασι^$αρών τών .άεραποστολών . . 

«Ι^τάστασιςνβαρών τών άπερικαλύπτων αεροπορικών άνταπο

ϊαΊτέρός λογαριασμός άψορών το άεροπορικόν ταχυδρομεΐον 
Κατάλογος παραδόσεως τών άεραποστολών 
Κατάλογος παραδόσεως τών άεραποστολών κενών σάκκων 
Έτικέττα αεροπορικού .σάκκου 
Φάκελλος δια τήν σύνθεσιν τών άεραποστολών 
Έτικέτται δεσμών 

Παραπομπαι 
3 

"Αρθρ. 201, παρ. Ι (α) 

"Αρθρ. 191, παρ. Ι 
"Αρθρ. 197, παρ. Ι 

"Αρθρ. 197, παρ. 2 
"Αρθρ. 198, παρ. Ι 
"Αρθρ. 183, παρ. Ι 
"Αρθρ. 194, παρ. 2 
"Αρθρ. 180, παρ. 3 
"Αρθρ. 180, παρ. Ι 
"Αρθρ. 180, παρ. Ι 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΌΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΤΙΑ 
ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 

1. Άντικείμενον της Συμφωνίας. 
2. Δήλωσις αξίας. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ιί 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

3. "Οροι βάρους και διαστάσεων. 
4. 'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα. 
5. 'Απαγορεύσεις. 
6. Διαχείρισις τών εκ παραδρομής γενομένων δεκτών αντικειμένων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

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

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
ΕΥΘΥΝΗ 

10. 'Αρχή και εκτασις τής ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
11. Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
12. Ευθύνη του άποστολέως. 
13. Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
14. Ενδεχομένη επιστροφή τής αποζημιώσεως παρά του άποστολέως ή 

παρά του παραλήπτου. 
ΚΕΦΑΛΑ I ON V 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
15. 'Εφαρμογή της Συμβάσεως. 
1·6. Γραφεία έκτελουντα τήν ύπηρεσίαν. 
17. "Οροι εγκρίσεως τών άφορωσών τήν παρουσαν Συμφωνίαν και τον 

Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής προτάσεων. 
18. "Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τής Συμφωνίας. 
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. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΠΙΣΊΟΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΤΙΑ 
ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Οι υπογράφοντες Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των Χωρών—μελών της 
Ενώσεως, ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 4, του εν Βιέννη συναφθέντος 

* τήν ΊΟην 'Ιουλίου 1964 Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, 
* συνήψαν ομοφώνως και ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 25, παράγραφος 3, του 

εν λόγω Καταστατικού, τήν άκόλουθον Συμφωνίαν : 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 
♦ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον Πρώτον 
Άντικείμενον τής Συμφωνίας 

Ί.'Μέ άσφάλισιν του περιεχομένου δια τήν ύπό τοΰ άποστολέως δήλου
" μένην άξίαν, δύνανται νά ανταλλάσσωνται μεταξύ τών συμβαλλομένων Χωρών, 

έπιστολαι περιέχουσαι χαρτίνας αξίας ή έγγραφα αξίας, ώς καΐ κυτία περιέ
χοντα κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. 

* 4 2. Αϊ έπιστολαΙ ιαετά δεδηλωμένης αξίας δύνανται, ωσαύτως, νά περιέχουν 
* αντικείμενα διάφορα εκείνων τών χάρτινων αξιών ή τών εγγράφων αξίας, εις 

τάς σχέσεις μεταξύ τών Χωρών τών οποίων αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι απο
δέχονται εις τήν κατηγορίαν ταύτην, δυνάμει τού "Αρθρου 4 τά αντικείμενα τά 

^* υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα. 
3. Τά αντικείμενα ταύτα χαρακτηριζόμενα διά τής ονομασίας "ENVOIS 

AVEC VALEUR DECLAREE" ^Αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας) περι
λαμβάνουν τάς "LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE" (Έπιστολαι μετά 
δεδηλωμένης αξίας) και τά "BOITES AVEC VALEUR DECLAREE" (Κυτία 
μετά δεδηλωμένης αξίας). 

4. Ή συμμετοχή εις τήν άνταλλαγήν τών κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας 
περιορίζεται ε'ις αύτάς εκ τών συμβαλλομένων Χωρών αϊ όποΐαι έδήλωσαν 
δτι διασφαλίζουν τήν ύπηρεσίοα/ ταύτην. 

"Αρθρον 2 
Δήλωσις της αξίας 

1. Το ποσόν της δηλούμενης άξιας είναι κατ' αρχήν άπεριόριστον. 
2. Έκαστη Υπηρεσία έχει, πάντως, τήν εύχέρειαν νά περιορίση τήν δηλου

μένην' άξίαν, δσον άφορα αυτήν, εις ποσόν το όποιον δεν δύναται νά είναι 
\ κατώτερον τών 5,000 φράγκων, ή εις το υίοθετηθέν εν τη εσωτερική αότής υπη

ρεσία ποσόν εάν τούτο εΐναι κατώτερον τών 5,000 φράγκων. 
3. Εϊς τάς σχέσεις μεταξύ Χωρών αϊ όποΐαι έχουν άποδεχθή διάφορα ανώ

τατα δρια, το πλέον χαμηλόν δριον πρέπει νά τηρήται άμφοτέρωθεν. 
* 4. Ή δηλούμενη αξία δεν δύναται νά ύπερβαίνη τήν πραγματικήν άξίαν 

του περιεχομένου του αντικειμένου, επιτρέπεται δμως νά μή δηλωθή ειμή μέρος 
* μόνον τής αξίας ταύτης. Το ποσόν τής δηλώσεως εγγράφων άντιπροσωπευόντων 

άξίαν λόγω τής δαπάνης εκδόσεως των, δεν δύναται νά ύπερβή το ποσόν τής 
δαπάνης ενδεχομένης αντικαταστάσεως αυτών εν περιπτώσει απώλειας. 

^ 5..Πάσα δολία δήλωσις άξιας ανωτέρας τής πραγματικής του περιεχο
μένου ταχυδρομικού τίνος αντικειμένου, συνεπάγεται τήν ύπό της νομοθεσίας 
τής Χώρας καταγωγής προβλεπομένην δικαστικήν δίωξιν. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

"Αρθρον 3 
"Οροι βάρους και διαστάσεων 

* 1. Αϊ έπιστολαι μετά δεδηλωμένης άξιας υπόκεινται εις τους δρους βάρους 
και διαστάσεων οί όποιοι εφαρμόζονται ε'ις τάς συνήθεις έπιστολάς. 
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2. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν εις 
βάρος το ενα χιλιόγραμμον, ούτε είς διαστάσεις κατά μήκος τά 30 έκατο
στόμετρα, κατά πλάτος τά 20 έκατοστόμετρα και καθ' υψος τά 10 έκατοστό
μετρα. 

3. Δεν γίνονται αποδεκτά! αί έπιστολαί και τά κυτία μετά δεδηλωμένης 
αξίας τών οποίων αί διαστάσεις είναι κατώτεραι των ελαχίστων τοιούτων των 
καθοριζομένων διά τάς έπιστολάς υπό του άρθρου 17 παράγραφος 1 της 
Συμβάσεως. 

"Αρθρον 4 
'Αντικείμενα υποκείμενα είς τελο;νειακά δικαιώματα 

1. Τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης άξιας δύνανται νά περιέχουν αντικεί
μενα υποκείμενα ε'ις τελωνειακά δικαιώματα. Έν τούτοις ή αποστολή τών 
αντικειμένων τούτων εντός επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας δέν επιτρέπεται 
ειμή μόνον ε'ις τάς σχέσεις μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αί 'όποΐαι 
συνεφώνησαν έπι του θέματος τούτου. 

"Αρθρον 5 
'Απαγορεύσεις 

1. 'Απαγορεύεται ή εγκλεισις τών κατωτέρω αναφερομένων ε'ιδών δι' απάν
των τών ταχυδρομικών αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας : 

(α) Τών αντικειμένων τ ά όποια ώς εκ της φύσεως των ή της συσκευασίας 
των, δύνανται νά εκθέσουν εις κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά ρυπά
νουν ή\ νά βλάψουν τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου ή 
τον ταχυδρομικόν έξοπλισμόν. 

(β) 'Οπίου, μορφίνης, κοκαΐνης και λοιπών ναρκωτικών. Έν τούτοις 
ή άπαγόρευσις αϋτη δέν εφαρμόζεται έπι τών ύπό τύπον κυτίου μετά 
δεδηλωμένης άξιας αποστολών, τών διά ιατρικούς ή επιστημονικούς 
σκοπούς, πραγματοποιούμενων προς Χώρας αί όποΐαι τάς αποδέ
χονται υπ' αυτόν τον δρον. 

(γ) Τών ζώντων ζώων. 
(δ) Εκρηκτικών, εύφλεκτων ή ετέρων επικινδύνων υλών. 
(ε) 'Ασέμνων ή ανήθικων αντικειμένων. 

(στ) Τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγο
ρεύεται είς τήν Χώραν προορισμού. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών "Αρθρων : πρώτον, παράγραφος 2 και 4, αί 
έπιστολαί μετά δεδηλοομένης αξίας, δέον νά μή περιέχουν νομίσματα, πλατίνην, 
χρυσόν ή άργυρον, κατειργασμένους ή μή πολύτιμους λίθους, κοσμήματα καΐ 
άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ουδέ αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώ
ματα. 

3. Τά κυτία μετά. δεδηλωμένης αξίας δέον νά μή περιέχουν : 
(α) "Εγγραφα'έχοντα τον χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλλη

λογραφίας. Έν τούτοις δύνανται νά περιέχουν τιμολόγιον άνοικτόν, 
περιοριζόμενον ε'ις τάς συστατικάς αύτοΰ έγγραφάς, ώς καΐ άπλοΠν 
αντίγραφο*/ τής επιγραφής του κυτίου μέ τήν έ'νδειξιν της διευθύνσεως 
του άποστολέως. 

(β) Τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα ή οιασδήποτε άξιας εις τον 
κομιστήν. 

"Αρθρον 6 
Διαχείρισις τών εκ παραδρομής γενομένων δεκτών αντικειμένων 

1. Παν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας, τό όποιον δέν πληροί τους 
δρους του άρθρου 3 κα ι τό όποιον έγένετο εκ παραδρομής δεκτόν, πρέπει νά 
έπιστρέφηται εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής. Έν τούτοις επιτρέπεται εϊς τήν 
Ύπηοεσίαν προορισμού νά έπιδίδη αυτό είς τον παραλήπτην έπιβάλλουσα τά 
έν άρθρω 17 παραγράφω 14, τής Συμβάσεως προβλεπόμενα τέλη. 
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2. Πάν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας, το όποιον περιέχει τά εν 
άρθρω 5, παραγράφω 1, αναφερόμενα αντικείμενα και το όποιον έγένετο έκ 
παραδρομής δεκτόν προς άπρστολήν πρέπει να υπόκειται είς τήν. διαχείρισιν 
την σύμφωνον προς τήν έσωτερικήν νομοθεσίαν τής Χώρας τής όποίάς ή Υπη
ρεσία διαπιστώνει τήν υπαρξιν τοΰ αντικειμένου τούτου. Τούτο αυτό ισχύει 
και δια τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας αϊ όποΐαι περιέχουν, ύπό τήν 
έπιφύλαξιν του άρθρου 4, αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα, 
εξαιρέσει των χάρτινων άξιων. Έν τούτοις, τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης 
αξίας τά όποια περιέχουν τά εν άρθρω 5, παραγράφω 1, στοιχείοις (β), (δ) 
και (ε) προβλεπόμενα εϊδη, έν ουδεμία περιπτώσει διαβιβάζονται εις τον προο
ρισμόν των, ή επιδίδονται είς τους παραλήπτας, ή επιστρέφονται εις τήν κατα
γωγήν των. 

3. Πάσα αποστολή μετά δεδηλωμένης αξίας, περιέχουσα αντικείμενα των 
οποίων ή αποστολή απαγορεύεται ύπό του άρθρου 5, παράγραφος 2 καΐ 3, 
στοιχεΐον (β), δέον νά έπιστρέφηται είς tfiv καταγωγήν. Έν τούτοις, έάν ή 
υπαρξις των αντικειμένων τούτων δεν διαπιστούται είμή μόνον ύπό της Υπη
ρεσίας προορισμού, επιτρέπεται εις αυτήν, όπως έπιδίδη ταΰτοί είς τους παρα
λήπτας, ύπό τους δρους τους προβλεπόμενους ύπό των εσωτερικών αυτής 
κανονισμών. 

4. Όσάκις άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας γενόμενον έκ παραδρο
μής δεκτόν, δεν επιστρέφεται εις τον τόπον καταγωγής αυτού ούδ' επιδίδεται 
εις τον παραλήπτη ν, ή Υπηρεσία καταγωγής πρέπει νά τηρήται πλήρως ενή
μερος περί τοΰ τρόπου διαχειρίσεως του ταχυδρομικού τούτου αντικειμένου. 

5. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας άτινα περιέχουν έγγραφα έχοντα τον 
χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας, δέον νά υπόκεινται 
είς διαχείρισιν σύμφωνον προς τήν νομοθεσίαν τής Χώρας τής οποίας ή Υπη
ρεσία διαπιστοΐ τήν υπαρξιν τούτων. Έν τούτοις, έάν πρόκειται περί μιας 
μόνης ανταποκρίσεως μή επιτρεπομένης κατά τήν έννοιαν τοΰ άρθρου 5 παρά
γραφος 3, στοιχεΐον (α), αΰτη υπόκειται είς τήν όριζομένην ύπό τοΰ άρθρου 
24 τής Συμβάσεως διαχείρισιν και κατά συνέπειοη/ το κυτίον μετά δεδηλωμένης 
αξίας δεν δύναται νά έπιστραφή είς τήν καταγωγήν του. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

"Αρθρον 7 
Τέλη 

1. Διά τάς έπιστολάς και τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας εισπράττονται 
παρά τοΰ άποστολέως και προκαταβολικώς, τά κάτωθι τέλη κ at δικαιώματα : 

(α) Τέλος προπληρωμής, 
(β) Πάγιον τέλος συστάσεως, 
(γ) Δικαίωμα ασφαλίσεως. 

2. Το τιμολόγιον των τελών τούτων είναι το άκόλουθον : 
Προσδιο

ρισμός των 
αντικειμένων 

Ι 

Έττιοτολαΐ 

Κυτία 

Τέλος προπληρωμής 
Ι 

2 

Τέλος ύττολογιζόμε
νον συμφώνωςπρός το 
άρθρον 17 της Συμβά
σεως και αντιστοίχως 
συμφώνως προς το 
άρθρον III τοΰ Τελικού 
Πρωτοκόλλου αύτης. 

20 εκατοστά άνά 50 
γραμμάρια με ελάχιστον 
όριον Ι φράγκον. 

Πάγιον τέλος συστάσεως 

3 

Τέλος όριζόμενον έν 
άρθρω 18, στοιχ. (ιβ) 
της Συμβάσεως ή έν 
άρθρω XVII τοΰ Τελι 
κού Πρωτοκόλλου 

► αυτής. 

J 

Δικαίωμα! ,/αλίσεως 

4 

Κατ' άνώτατον δριον 50 εκα
τοστά τοΰ φράγκου άνά 200 
φράγκα ή κλάσμα των 200 
φράγκων, δηλούμενης αξίας, ή 
1/4% έπι της κλίμακος της δη 
λούμενης αξίας, οιαδήποτε και 
αν είναι ή Χώρα προορισμού, 
ετ ι και εις τάς Χώρας αί όποΐαι 
αναλαμβάνουν τους έξ ανωτέρας 
βίας δυναμένους νά προκύψουν 
κινδύνους, ή κατ' άνώτατον 
δριον το τέλος εσωτερικού, έάν 
τοϋτο ε ίναι άνώτερον. 
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3. Έκαστη Χώρα έχει την εύχέρειαν νά αύξάνη κατά 60% ή' να μειών[) 
κατά 30%, κατ' άνώτατον δριον, τό βασικόν τέλος κα ι το ελάχιστον τέλος, τά 
προβλεπόμενα ύπό της παραγράφου 2 διά τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας, 
συμφώνως προς την εν άρθρω I I I , παράγραφος 1 του τελικού πρωτοκόλλου 
της Συμβάσεως έμφαινομένην κλίμακα τελών. 

4. Πλην τών εις την παράγραφον 1 αναφερομένων τελών, δυνατόν νά είσ
πράττωνται διά τάς έπιστολάς και τά κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας κα ι τά 
τέλη τά προκύπτοντα εκ της εφαρμογής της Συμβάσεως δυνάμει τοΰ άρθρου 15 
της παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 8 
Ταχυδρομική ατέλεια 

. Αϊ σχετικαί προς την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν έπιστολαί μετά δεδηλω
μένης αξίας, αϊ άνταλλασσόμεναι εϊτε μεταξύ τών Υπηρεσιών, εϊτε μεταξύ τών 
Υπηρεσιών κα ι τοΰ Διεθνούς Γραφείου, απαλλάσσονται οιωνδήποτε ταχυδρο
μικών τελών. 

"Αρθρον 9 
"Οροι εξαγωγής και εισαγωγής και δικαιώματα 

1. Τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας υπόκεινται εις τήν νομοθεσίαν 
τής Χώρας καταγωγής είς δ,τι άφορα τους δρους και τά δικαιώματα εξαγωγής. 
Υπόκεινται εις τήν νομοθεσίαν τής Χώρας προορισμού είς δ,τι άφορα τους 
δρους και τά δικαιώματα εισαγωγής και τελωνείου. 

2. Τά υπέρ τοΰ Δημοσίου δικαιώματα και τά έξοδα πραγματογνωμοσύνης, 
τά όποια εΐναι απαιτητά κατά τήν είσαγωγήν εισπράττονται παρά τοΰ παρα
λήπτου κατά τήν έπίδοσιν. 'Εάν, δι' οιονδήποτε λόγον, κυτίον μετά δεδηλω
μένης αξίας άποσταλή περαιτέρω είς άλλη ν Χώραν μετέχουσαν τής υπηρεσίας 
ή έπιστραφή είς τό γραφεΐον καταγωγής, τά μή δυνάμενα νά είσπραχθοΰν κατά 
τήν εκ νέου έξαγωγήν, δικαιώματα ή δαπάναι εισπράττονται παρά τοΰ παρα
λήπτου ή παρά τοΰ άποστολέως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
ΕΥΘΥΝΗ 

"Αρθρον 10 
'Αρχή κα ι εκτασις τής ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

1. Αϊ ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά τήν άπώλειαν, τήν παρα
βίασα/ ή τήν βλάβην τών μετά δεδηλωμένης αξίας αντικειμένων εξαιρέσει τών 
περιπτώσεων τών προβλεπομένων εν άρθρω 11. Ή ευθύνη των υφίσταται τόσον 
διά τά άπερικαλύπτως μεταφερόμενα αντικείμενα, δσον και δι ' έκεΐνα τά 'όποια 
διαβιβάζονται εντός κλειστών αποστολών. 

2. Ό άποστολεύς δικαιούται αποζημιώσεως ανταποκρινόμενης, κατ' αρχήν, 
προς τό πραγματικόν ποσόν τής άπωλείας, τής παραβιάσεως ή τής βλάβης. 
Αϊ έμμεσοι ζημίαι ή τά διαφυγόντα κέρδη δέν λαμβάνονται ύπ' όψιν. Πάντως, 
ή άποζημίωσις αύτη δέν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει νά ύπερβή τό ποσόν 
ε'ις χρυσά φράγκα, τής δηλωθείσης αξίας. Έ ν περιπτώσει περαιτέρω .απο
στολής ή επιστροφής είς τήν καταγωγήν διά τής ΙδδοΟ επιφανείας αεροπορικού 
τίνος αντικειμένου μετά δεδηλωμένης αξίας, ή ευθύνη διά τήν δευτέραν δια
δρομήν περιορίζεται είς τήν καθοριζομένην διά τά διά τής όδοΰ ταύτης δια
βιβάζόμενα αντικείμενα. 

3. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου 2 ό παραλήπτης δικαιούται απο
ζημιώσεως μετά τήν παροΛαβήν αντικειμένου τινός μετά δεδηλωμένης αξίας 
παραβιασθέντος ή βλαβέντος. 

4. Ή άποζημίωσις υπολογίζεται βάσει τής τρεχούσης τιμής, μετατρεπο
μένης εις χρυσά φράγκα, ιδίας φύσεως αντικειμένων, είς τον τόπον και τον 
χρόνον κατά τον όποιον έγένοντο δεκτά προς μεταφοράν. Μή ύπαρχούσης 
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τρεχούσης τ ιμής , ή άποζημίωσις υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι συμφώνως προς την συνήθη τ ι μή 
των αντ ικε ιμένων εκτ ιμώμενων επί τών αυτών βάσεων. 

5. Ό σ α κ ι ς οφε ί λ ε τα ι άποζημίωσις δ ια την άπώλε ιαν , την όλ ικήν παραβ ίασ ιν 
ή τήν όλ ικήν βλάβην αντ ι κε ιμένου τ ινός μ ε τ ά δεδηλωμένης αξ ίας , ό άποστολεύς 
ή κ α τ ' εφαρμογή ν της παραγράφου 3 ό παραλήπτης δ ι κ α ι ο ύ τ α ι επί πλέον, 
ε ις τήν έπιστροφήν τών ε ισπραχθέντων τ ελών κ α ι δ ι κα ιωμάτων πλην του τέλους 
ασφαλ ίσεως το όποιον π α ρ α κ ρ α τ ε ί τ α ι , εις πάσας τ ά ς περιπτώσεις, υπό της 
Υ π η ρ ε σ ί α ς κ α τ α γ ω γ ή ς . 

6. Ό άποστολεύς έχε ι τήν εύχέρε ιαν νά παραι τηθή τών υπό της παρα

γ ρ ά φ ο υ 2 προβλεπομένων δ ι κα ιωμάτων του υπέρ του παραλήπτου. 'Αντ ιστρό

φως ό παραλήπτης έχε ι τήν εύχέρε ιαν ν ά παρα ι τηθή τών ύπό της παραγράφου 
3 προβλεπομένων δ ι κα ιωμάτων του υπέρ του άποστολέως. Ό άποστολεύς ή ό 
παραλήπτης δύνατα ι νά εξουσιοδότηση ενα τρ ί τον πρόσωπον προς ε ϊσπραξ ιν 
της αποζημιώσεως. 

"Αρθρον 11 

Άνεύθυνον τών Ταχυδρομ ικών Υπηρεσ ιών 

1. Α ί Ταχυδρομ ι κα ί Ύπηρεσ ία ι παύουν νά ε ί να ι υπεύθυνοι δ ι α τ α α ν τ ι 

κ ε ί μ ε ν α μ ε τ ά δεδηλωμένης α ξ ί α ς τών όποιων έπραγματοπο ίησαν τήν έπίδοσιν 
συμφώνως ε ϊ τε προς τους ύπό του εσωτερ ικού των κανονισμού τασσόμενους 
όρους δ ιά τ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α της αυτής φύσεως, ε ϊ τε προς τους ύπό του άρθρου 9 
παράγραφος 3 τής Συμβάσεως προβλεπόμενους όρους. Ή ευθύνη παραμένε ι 
εν τούτο ις : 

(α ) Ό σ ά κ ι ς παραβ ίασ ις ή βλάβη τ ι ς διαπιστωθή, ε ϊ τ ε προ τής παρα

δόσεως ε ϊ τε κ α τ ά τήν παράδοσιν του αντ ι κε ιμένου ή δταν, επιτρε

πόντων τών εσωτερ ικών κανονισμών, ό παραλήπτης κ α ι κ α τ ά περί

πτωσιν ό άποστολεύς εάν ύπάρχη επιστροφή ε ις τήν κ α τ α γ ω γ ή ν , 
διατύπωση επιφυλάξε ις κ α τ ά τήν παραλαβήν αντ ι κ ε ιμένου τ ινός 
παραβιασθέντος ή βλαβέντος. 

(β) " Ο τ α ν ό παραλήπτης, ή εν περιπτώσει επιστροφής ε ις τήν κ α τ α 

γωγήν , ό άποστολεύς, παρά τήν κανον ικώς γενομένην παράδοσιν, 
δήλωση άνευ καθυστερήσεως ε'ις τήν Ύπηρεσίαν ή Ιόποία έπέδωκεν 
ε ίς αυτόν το άντ ικε ίμενον , δτ ι διεπίστωσε ζημ ίαν κ α ι παράσχη την 
άπόδε ιξ ιν δτ ι ή παραβ ίασ ις ή ή βλάβη δεν έλαβε χώραν μ ε τ ά τήν 
παράδοσιν. 

2. Α ί Τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά ! Ύπηρεσ ία ι δεν ευθύνονται : 
Ιον . Δ ι ά τήν άπώλειαν, τήν παραβ ίασ ιν ή τήν βλάβην τών μ ε τ ά δεδηλω

μένης α ξ ί α ς αντ ικε ιμένων. 
(α ) Έ ν περιπτώσει ανωτέρας βίας : Ή Υ π η ρ ε σ ί α ε ίς τήν οποίαν 

έλαβε χώραν ή απώλε ια , ή παραβ ίασ ις ή ή βλάβη , πρέπει νά 
άποφασίση, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τής Χώρας της , 
εάν ή απώλε ια αϋτη , ή παραβ ίασ ις ή ή βλάβη οφε ί λ ε τα ι ε ίς 
π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ά συνιστώντα άνωτέραν βίαν. Τ α ύ τ α γνωστοποι 

ούντα ι είς τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας κ α τ α γ ω γ ή ς εάν ή τ ελευ 

τ α ί α αϋτη ζητήση τούτο . Έ ν τούτο ις , υ φ ί σ τ α τ α ι Χ\ ευθύνη της 
Υπηρεσ ίας τής άποστελλούσης Χώρας, ή οπο ία έχε ι άποδεχθή 
νά καλύπτη τους κινδύνους ανωτέρας βίας. 

(β) Ό σ ά κ ι ς , τής ευθύνης αυτών μή άποδεικνυομένης άλλως , δεν 
δύναντα ι νά καθορίσουν τήν τύχην τών αντ ικε ιμένων συνεπεία 
καταστροφής των υπηρεσιακών στο ιχε ίων οφειλομένης ε ίς άνω

τέραν βίαν. 
( γ ) Ό σ ά κ ι ς ή ζ η μ ί α προεκλήθη εκ σφάλματος ή ε ξ α μ ε λ ε ί α ς του 

άποστολέως ή προήλθεν εκ τής φύσεως του περιεχομένου του 
αντ ικε ιμένου . 
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(δ) Όσάκις πρόκειται περί αντικειμένων των οποίων το περιεχό
μενον εμπίπτει ε'ις τάς έν άρθρω 5, παραγράφοις 1, 2 και 3, 
στοιχείω (β) προβλεπομένας απαγορεύσεις και έφ' δσον τά 
αντικείμενα ταύτα κατεσχέθησαν ή κατεστράφησαν όπό της 
αρμοδίας αρχής λόγω τοΟ περιεχομένου των. 

(ε) Όσάκις πρόκειται περί αντικειμένων δια τά όποια έγένετο 
δολία δήλωσις αξίας ανωτέρας της πραγματικής αξίας τοΟ 
περιεχομένου, 

(στ) Όσάκις ό αποστολέας οδδεμίαν άναφοράν παραπόνων όπέ
βαλεν εντός προθεσμίας ενός έτους άπό της επομένης της 
ημέρας καταθέσεως τοΟ αντικειμένου. 

2ον. Δι' αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας κατασχεθέντα δυνάμει της 
νομοθεσίας της Χώρας προορισμού. 

3ον. Καθ' δσον άφορα τήν θαλασσίαν η έναέριον μεταφοράν : Όσάκις 
αί Ύπηρεσίαι £χουν γνωρίσει δτι δεν είναι εις θέσιν νά αναλάβουν 
τήν εύθύνην τον άξιων επί τών πλοίων ή επί των αεροπλάνων τά 
όποια χρησιμοποιούν. Αδται υπέχουν, έν τούτοις, διά τήν εντός κλει
στών ταχυδρομικών αποστολών διαμετακόμισιν αντικειμένων μετά 
δεδηλωμένης άξιας, τήν εύθύνην τήν προβλεπομένην διά τά συστη
μένα αντικείμενα. 

3. Αί Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι ούδεμίαν εύθύνην υπέχουν διά τάς τελω
νειακάς δηλώσεις υπό οιονδήποτε τύπον και άν είναι αδται συντεταγμέναι και 
διά τάς ληφθείσας ύπό τών τελωνειακών υπηρεσιών αποφάσεις κατά τήν έπα
λήθευσιν τών αντικειμένων τών υποκειμένων εις τελωνειακόν ελεγχον. 

"Αρθρον 12 
Ευθύνη του άποστολέως 

1. Ό άποστολεύς αντικειμένου τινός μετά δεδηλωμένης άξιας ευθύνεται, 
εντός τών αυτών ως και αί Ύπηρεσίαι ορίων, διά πάσας τάς ζημίας τάς προ
κληθείσας εις τά λοιπά αντικείμενα, συνεπεία της αποστολής αντικειμένων 
μή γενομένων δεκτών προς μεταφοράν, ή της μή τηρήσεως τών κανόνων παρα
δοχής, άρκεΐ νά μήν υφίσταται σφάλμα ή αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών μετα
φορέων. 

2. Ή παραδοχή ύπό του γραφείου καταθέσεως ενός τοιούτου αντικειμένου 
μετά δεδηλωμένης αξίας, δεν απαλλάσσει τον αποστολέα της ευθύνης του. 

3. Περιπτώσεως τυχούσης, ανήκει εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής το δι
καίωμα της έγέρσεως αγωγής κατά του άποστολέως. 

"Αρθρον 13 
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

1. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ή ευθύνη βαρύνει τήν Ταχυδρομικήν 
Ύπηρεσίαν, ή οποία παραλαβουσα ανεπιφυλάκτως το άντικείμενον και κατέ
χουσα άπαντα τά κεκανονισμένα μέσα έρεύνης δεν δύναται νά απόδειξη τήν 
εις τον παραλήπτη ν έπίδοσιν ή, άν ύπάρχη περίπτωσις, τήν εις άλλην Ύπηρεσίσ\ 
κανονικήν διαβίβασιν. 

2. Μία ενδιάμεσος ή παραλήπτρια Υπηρεσία μέχρις, αποδείξεως του 
εναντίου και υπό' τήν έπιφύλαξιν τών παραγράφων 5, 8 και 9, απαλλάσσεται 
πάσης ευθύνης : 

(α) Όσάκις έτήρησε τάς διατάξεις του άρθρου 108 του Κανονισμού, 
τάς άφορώσας τον κατά τεμάχιον ελεγχον τών αντικειμένων μετά 
δεδηλωμένης αξίας. 

(β) Όσάκις δύναται νά άποδείξη δτι δεν υπεβλήθη είς αυτήν αναφορά 
παραπόνων ειμή μετά τήν καταστροφήν τών σχετικών προς το άνα
ζητούμενον ταχυδρομικόν άντικείμενον υπηρεσιακών στοιχείων, έκ
πνευσάσης τής έν άρθρω 108 του Κανονισμού Εκτελέσεως της Συμ
βάσεως προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. Ή έπιφύλαξις 
αυτή δεν θίγει τά δικαιώματα του αιτούντος. 
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3. Όσάκις ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη ελαβεν χώραν εις την 
Ύπηρεσίαν αεροπορικής τινός Εταιρείας ή Υπηρεσία της Χώρας ήτις εισπράττει 
τά κόμιστρα υποχρεούται, υπό τήν επιφύλαξα/ του άρθρου πρώτου παράγραφος 
3 της Συμβάσεως και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, νά έπιστρέψη 
εις τήν ύπηρεσίαν καταγωγής την πληρωθεΐσαν εις τον αποστολέα άποζημίωσιν. 

4. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ή Υπηρεσία ή οποία διεβίβασε άντι
κείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας εις έτέραν Ύπηρεσίαν απαλλάσσεται πάσης 
ευθύνης, εάν το άνταλλακτήριον Γραφεΐον εις το όποιον το άντικείμενον παρε
δόθη δεν απέστειλε διά του πρώτου, μετά τον ελεγχον, διαθεσίμου ταχυδρο
μείου, εις τήν Ύπηρεσίαν αποστολής, πρωτόκολλον βεβαιούν τήν ελλειψιν ή 
τήν άλλοίωσιν, εϊτε ολοκλήρου του σάκκου των δεδηλωμένων αξιών, εϊτε αύτου 
τούτου τοΰ αντικειμένου. 

5. Έάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη ελαβεν χώραν κατά τήν μετα
φοράν χωρίς νά καθίσταται δυνατόν νά έξακριβωθή επί του εδάφους ή εντός 
τής υπηρεσίας ποίας Χώρας συνετελέσθη το γεγονός, αί εύθυνόμεναι Ύπηρεσίαι 
υφίστανται τήν ζημίαν ισομερώς. Έν τούτοις, έάν ή παραβίασις ή ή βλάβη 
διεπιστώθη εις τήν Χώραν προορισμού ή, έν περιπτώσει επιστροφής είς τον απο
στολέα, εις τήν Χώραν καταγωγής, απόκειται είς τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας 
ταύτης νά απόδειξη : 

(α) "Οτι ούτε ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος και ή σφραγίς αύτου, 
ούτε το περικάλυμμα και ή σφραγίς του αντικειμένου φέρουν εμφανή 
ϊχνη παραβιάσεως· ή βλάβης. 

(β) "Οτι το βάρος δεν διέφερεν τοΰ βεβαιωθέντος κατά τήν κατάθεσιν. 
Όσάκις άποδεικνύωνται ταύτα ύπό τής Υπηρεσίας προορισμού ή, περι

πτώσεως τυχούσης, ύπό της Υπηρεσίας καταγωγής, ουδεμία των λοιπών ευθυ
νόμενων Υπηρεσιών δύναται νά άρνηθή τήν συμμετοχήν της ε'ις τήν εύθύνην 
επικαλούμενη τό γεγονός δτι παρέδωσε το άντικείμενον χωρίς ή επομένη Υπη
ρεσία νά διατύπωση άντίρρησίν τίνα. 

6. Έν ουδεμία περιπτώσει ή ευθύνη Υπηρεσίας τινός έναντι των λοιπών 
Υπηρεσιών εξικνείται πέραν του ανωτάτου ορίου δεδηλωμένης άξιας τό όποιον 
έχει άποδεχθή. 

7. Όσάκις άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας άπωλέσθη, παρεβιάσθη 
ή έβλάβη ύπό περιστάσεως ανωτέρας βίας, ή Υπηρεσία είς τό έσωτερικόν 
δίκτυον ή εντός των υπηρεσιών τής όποιας έλαβε χώραν ή απώλεια, ή παρα
βίασις ή ή βλάβη, δεν ευθύνεται έναντι τής Υπηρεσίας καταγωγής ειμή μόνον 
έάν άμφότεραι αί Υπηρεσίαι άποδέχωνται τους εξ ανωτέρας βίας προκύπτοντας 
κινδύνους. 

8. Έάν ή. απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έπήλθεν είς τό έδαφος ή είς 
τήν ύπηρεσίαν ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας τής όποιας ή Χώρα δεν μετέχει 
τής παρούσης Συμφωνίας ή έχει υιοθετήσει άνώτατον δριον κατώτερον τοΰ 
ποσού τής ζημίας, ή Υπηρεσία καταγωγής υφίσταται τήν ζημίαν τήν μή καλυ
πτόμενη ν ύπό τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας δυνάμει τής παραγράφου 6 τοΰ πα
ρόντος άρθρου και τοΰ πρώτου "Αρθρου παράγραφος 3 τής Συμβάσεως. 

9. Ό είς τήν παράγραφον 8 προβλεπόμενος κανών εφαρμόζεται ομοίως 
και έν περιπτώσει θαλάσσιας ή εναερίου μεταφοράς, έάν ή απώλεια, ή παρα
βίασις ή ή βλάβη έπήλθεν εις τίνα Ύπηρεσίαν έξαρτωμένην έκ συμβεβλημένης 
Χώρας ή όποια δέν αναλαμβάνει τήν εύθύνην (άρθρον Π, παράγραφος 2, 
ψηφίο ν 3). 

10. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα, τών όποιων δέν κατέστη δυνατόν 
νά έπιτευχθή ή άκύρωσις, βαρύνουν τάς υπευθύνους διά τήν άπώλειαν, παρα
βίασιν ή βλάβη ν Υπηρεσίας. 

11. Ή Υπηρεσία ή όποια ενήργησε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως, υπο
καθίσταται μέχρι τοΰ ποσοΰ τής αποζημιώσεως ταύτης, είς τά δικαιώματα τοΰ 
προσώπου τό όποιον ελαβεν αυτήν, διά πασαν ένδεχομένην άναγωγήν, εϊτε κατά 
τοΰ παραλήπτου, εϊτε κατά τοΰ αποστολέως, εϊτε κατά τρίτων. 
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"Αρθρον 14 
Ενδεχομένη επιστροφή της αποζημιώσεως παρά τοΰ άποστολέως 

ή τοΰ παραλήπτου 
Ί . Το άρθρον 46 της Συμβάσεως εφαρμόζεται επί των αντικειμένων μετά 

δεδηλωμένης αξίας. 
2. Έν περιπτώσει μεταγενέστερος ανευρέσεως ταχυδρομικού τίνος αντι

κειμένου τοΰ οποίου το περιεχόμενον διεπιστώθή δτι ήτο αξίας κατωτέρας του 
ποσοΰ της καταβληθείσης αποζημιώσεως, ό άποστολεύς πρέπει νά έπιστρέψη 
το ποσόν της αποζημιώσεως ταύτης, έναντι παραλαβής του ταχυδρομικού αντι
κειμένου, χωρίς νά άπαλλάσσηται των έν άρθρω 2, παραγράφω 5 αναφερο
μένων συνεπειών, των άπορρεουσών εκ της δολίας δηλώσεως της αξίας. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON V 
ΔΙΑΦΟΡΟ.Ι ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 15 
Εφαρμογή της Συμβάσεως 

Ή Παγκόσμιος Ταχυδρομική Σύμβασις εφαρμόζεται, περιπτώσεως τυχού
σης, κατ' άναλογίαν, επί παντός δ,τι δεν ρυθμίζεται ρητώς ύπό της παρούσης 
Συμφωνίας. Κατά παρέκκλισιν, έν τούτοις, του άρθρου 26.της ρηθείσης Συμ
βάσεως, ή Υπηρεσία προορισμού έχει τήν εύχέρειαν, οσάκις οί εσωτερικοί 
κανονισμοί αυτής προβλέπουν τούτο, δπως προβαίνη είς εκτακτον έπίδοσιν. τής 
ειδοποιήσεως περί άφίξεως του αντικειμένου και ουχί αύτου τούτου τοΰ αντι
κειμένου. 

"Αρθρον 16 
Γραφεία έκτελοΰντα τήν ύπηρεσίαν 

Αϊ Ύπηρεσίαι λαμβάνουν τά αναγκαία μέτρα διά νά έκτελήται ή υπηρεσία 
των επιστολών και κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας, ει δυνατόν, εϊς άπαντα 
τά γραφεία τής Χώρας αυτών. 

'Αρθρον 17 
"Οροι εγκρίσεως των προτάσεων τών άφορωσών τήν παροΰσαν Συμφωνίαν 

και τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτής 
1. Διά νά καταστοΰν έκτελεσταί, αϊ σχετικαί προς τήν παροΰσαν Συμφω

νίαν και τον Κανονισμόν Εκτελέσεως αυτής υποβαλλόμενοι είς τά Συνέδρια 
προτάσεις, πρέπει νά έγκρίνωνται ύπό τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και 
ψηφιζουσών Χωρών—μελών, οί όποιοι συμμετέχουν είς τήν Συμφωνίαν; Το 
ήμισυ τών άντιπροσωπευομένων είς το Συνέδριον Χωρών—μελών πρέπει νά 
παρίσταται κατά τήν στιγμήν τής ψηφοφορίας. 

2. Διά νά καταστοΰν έκτελεσταί, αϊ μεταξύ δύο Συνεδρίων υποβαλλόμενοι 
προτάσεις, αϊ άφορώσαι τήν παροΰσαν Συμφωνίαν και τον Κανονισμόν Εκτε
λέσεως αυτής, πρέπει νά συγκεντρώσουν : 

(α) τήν παμψηφίαν μεν εάν πρόκειται περί νέων διατάξεων ή περί τροπο
ποιήσεως τών διατάξεων τών άρθρων 1 εως 8, 10 εως 15, 17 και 18 
τής παρούσης συμφωνίας και τοΰ τελικού άρθρου τοΰ Κανονισμού 
αυτής' 

(β) τά δύο τρίτα τών ψήφων, εάν πρόκειται περί ουσιαστικής τροπο
ποιήσεως, εϊτε τών διατάξεων τής παρούσης Συμφωνίας, έκ τών μή 
περιλαμβανομένων είς τά ύπό στοιχεΐον (α) αναφερόμενα άρθρα, 
εϊτε τών διατάξεων τών άρθρων 101, παράγραφος 2, 102 εως 105, 
106, παράγραφοι 2 εως 5, 107 εως 109 και 112, στοιχεία (στ) και (ζ), 
τοΰ Κανονισμού αυτής' 

(γ) τήν πλειοψηφίαν, έάν πρόκειται περί τροποποιήσεως τών λοιπών 
άρθρων τοΰ Κανονισμού ή περί ερμηνείας τών διατάξεων τής πα
ρούσης Συμφωνίας και τοΰ Κανονισμού αυτής, πλην τής περιπτώσεως 
διαφοράς ύποβλητέας είς τήν έν άρθρω 32 τοΰ Καταστατικού ποο
βλεπομένην διαιτησίαν. 
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"Αρθρον 18 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια της Συμφωνίας 

Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή εις έφαρμογήν την Ιην 'Ιουλίου 1971 
και θα παραμείνη εν ίσχύϊ μέχρι της ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων του 
προσεχούς Συνεδρίου. 

ΕΊς πίστωσιν τούτου, οι Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλο
μένων Χωρών υπέγραψαν την παρουσαν Συμφωνίαν εις εν άντίτυπον, τό οποίον 
θά παραμείνη κατατεθείμένον εις τά Άρχεΐα της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας 
της Ενώσεως. Άντίγραφον τούτου θα έπιδοθή εις εκαστον Μέρος ύπό της 
Κυβερνήσεοίς της Χώρας—έδρας του Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Τόκιο τη 14η Νοεμβρίου 1969 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΤΙΑ 

ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρα 
101. Πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό τών Υπηρεσιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς . ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ 

102. Συσκευασία τών αντικειμένων. 
103. Δήλωσις της αξίας. 
104. Τελωνειακά! δηλώσεις. 
105. Καθήκοντα του γραφείου καταγωγής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
106. Όδοί και τρόποι διαβιβάσεως. 
107. Έργασίαι εις τό άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής. 
108. Έργασίαι είς τό παραλαμβάνον άλ'ταλλακτήριον Γραφεΐον ή εις τό 

γραφεΐον προορισμού. 
109. Παράδοσις αντικειμένου μετά δεδηλωμένης αξίας παραβιασθέντος ή 

βλαβέντος. 
110. Περαιτέρω αποστολή. 'Αντικείμενα μή διανεμητέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

111. Τροποποίησις τής επιγραφής. 
112. 'Εφαρμογή του Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 
113. "Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια του Κανονισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
"Εντυπα : Βλ. τον «πίνακα υποδειγμάτων». 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑΣ ΕΠ1ΣΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤ1Α 

ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
Οι υπογράφοντες, ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 5' του εν Βιέννη 

συναψθέντος την ΙΟην 'Ιουλίου 1964, Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρο
μικής Ενώσεως, απεφάσισαν ομοφώνως, εν ονόματι των αντιστοίχων αυτών 
Υπηρεσιών, τήν λήψιν των ακολούθων μέτρων προς διασφάλισιν της εκτελέσεως 
της Συμφωνίας της άφορώσης τάς έπιστολάς και τά κυτία μετά δεδηλωμένης 
αξίας : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 101 
Πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό των Υπηρεσιών 

1. At Ύπηρεσίαι των συμβαλλομένων Χωρών, αϊ όποΐαι ανταλλάσσουν 
κατ' ευθείαν άποστολάς, γνωστοποιούν αμοιβαίως, δια πινάκων ομοίων προς 
το συνημμένον σχέδιον VD1 τάς πληροφορίας τάς άφορώσας τήν άνταλλαγήν 
των αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας. 

2. Τρεις τουλάχιστον μήνας προ τής ενάρξεως εκτελέσεως τής Συμφωνίας, 
αϊ Ύπηρεσίαι πρέπει νά ανακοινώσουν είς τάς λοιπάς Υπηρεσίας, μέσω του 
Διεθνούς Γραφείου : 

(α) Το τιμολόγιον των τελών ασφαλίσεως το έφαρμοζόμενον είς τήν 
ύπηρεσίαν αυτών, επί των αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας, 
συμφώνως προς το άρθρον 7 τής Συμφωνίας. 

(β) Το άνώτατον όριον μέχρι του οποίου δέχονται τήν δήλωσιν τής αξίας 
διά των οδών επιφανείας και αεροπορικών. 

(γ) Τον αριθμόν τών τελωνειακών δηλώσεων τον άπαιτούμενον διά τά 
κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας τά προοριζόμενα διά τήν Χώραν των 
και διά τά διαβατικά κυτία, ως καΐ τάς γλώσσας είς τάς 'οποίας 
α'ι δήλωσες αύται πρέπει νά συντάσσωνται. 

(δ) Περιπτώσεως τυχούοης, τον πίνακα τών γραφείων των, τών έκτε
λούντων τήν ύπηρεσίαν αυτήν. 

(ε) Περιπτώσεως τυχούσης, έκείνας εκ τών τακτικών θαλασσίων ή αερο
πορικών υπηρεσιών τον, τών χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν 
τών συνήθων αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου, αί όποΐαι 
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ύπευθύνως, διά τήν μεταφοράν τών 
αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας. 

3. Πάσα μεταγενέστερα μεταβολή πρέπει νά γνωστοποιήται άνευ καθυ
στερήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς . ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ 

"Αρθρον 102 
Συσκευασία αντικειμένων 

1. ΑΙ έπιστολαί μετά δεδηλωμένης άξιας πρέπει νά πληρούν τους ακο
λούθους δρους διά νά γίνονται δεκτά! προς άποστολήν : 

(α) Οι φάκελ.λοι πρέπει νά σφραγίζωνται δι' όμοιων σφραγίδων εκ 
λεπτοΰ ισπανικού κηρου, τιθεμένης έκαστης εις άπόστασιν άπό της 
άλλης. Αΰται φέρουν τό Ίδιαίτερον σήμα του άποστολέως και επι
τίθενται ε'ις αριθμόν επαρκή διά τήν συγκράτησιν δλων τών πτυχών 
τοΟ φακέλλου. 

(β) Οι φάκελλοι πρέπει νά εΐναι στερεοί, κατασκευασμένοι εξ ενός μόνον 
τεμαχίου καΐ νά επιτρέπουν τήν τελείαν προσκόλλησιν τών σφρα
γίδων. 'Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις φακέλλων έξ 'ολοκλήρου 
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διαφανών ή μετά διάφανους πλαισίου, ώς και ψακέλλων μετ' εγχρώ
μων περιθωρίων. 

(γ) Ή συσκευασία πρέπει νά είναι τοιαύτη ώστε νά μη δύναται νά θιγή 
το περιεχόμενον άνευ εμφανούς βλάβης τοϋ φακέλλου ή των σφρα
γίδων. 

(δ) Τά άντιπροσωπεύοντα την πληρωμήν γραμματόσημα κα! αϊ σχετικά! 
προς την ύπηρεσίαν έτικέτται πρέπει νά εύρίσκωνται εις άπόστασιν 
άπ' αλλήλων δια νά μη δύνανται νά χρησιμεύσουν προς συγκάλυψιν 
φθορών τοϋ φακέλλου. Πρέπει νά μή διπλοΟνται έπ' αμφοτέρων τών 
δψεων τούτου. 'Απαγορεύεται ή επί τών επιστολών μετά δεδηλω
μένης αξίας έπίθεσις έτικεττών ετέρων ή αύται αϊ όποΐαι αναφέ
ρονται εις την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν. 

2. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης ά^ίας πρέπει νά πληρούν τους ακολούθους 
δρους : 

(α) Νά είναι εκ ξύλου η εκ μετάλλου και επαρκώς ανθεκτικά. 
(β) Τά τοιχώματα τών εκ ξύλου κυτίων πρέπει νά έχουν πάχος τουλά

χιστον 3 χιλιοστομέτρων. 
(γ) Ή άνω και ή κάτω επιφάνεια τών κυτίων πρέπει νά επικαλύπτονται λ 

διά λευκού χάρτου διά νά τίθενται έπ' αυτών ή διεύθυνσις του παρα
λήπτου, ή δηλούμενη αξία και το αποτύπωμα τών υπηρεσιακών σφρα
γίδων. Τά κυτία ταύτα πρέπει νά περιδένωνται σταυροειδώς διά 
στερεού θώμιγγος άνευ κόμβων, τοϋ οποίου τά δύο άκρα ένουνται 
διά σφραγΐδος εκ λεπτού Ισπανικού κηροΟ, φερούσης εν σήμα ίδιον 
του άποστολέως. Τά κυτία πρέπει νά σφραγίζωνται επί τών τεσ
σάρων παραπλεύρων επιφανειών, διά σφραγΐδος όμοιας προς τήν 
προηγουμένην. 

3. Αϊ κατωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται εις τάς έπιστολάς και τά κυτία 
μετά δεδηλωμένης αξίας : 

(α) Ή προπληρωμή δυνατόν νά παρίσταται διά της αριθμητικής ενδεί
ξεως του εισπραχθέντος ποσού, εκπεφρασμένου εις νόμισμα της 
Χώρας καταγωγής, ύπό τόν τύπον, παραδείγματος χάριν " Τ ΑΧΕ 
PERgUE: FR C " (εΐσπραχθέν τέλος : φρ 
εκ ). Ή έ'νδειξις αϋτη πρέπει νά αναγράφεται έπ! τής άνω 
δεξιάς γωνίας τής επιγραφής και νά έπικυρουται διά του αποτυ
πώματος τοΰ χρονολογικού σήμαντρου του γραφείου καταγωγής. 

(β) Τά αντικείμενα τά φέροντα ώς διεύθυνση/ αρχικά γράμματα ή τών 
οποίων ή διεύθυνσις αναγράφεται διά μολυβδίδος, ώς κα! έκεΐνα 
τά όποια φέρουν διαγραφάς ή προσθήκας έπ! τής επιγραφής δεν 
γίνονται δεκτά. Τά τοιαύτα αντικείμενα, έφ' δσον ήθελον γίνη έκ 
παραδρομής δεκτά επιστρέφονται υποχρεωτικώς εϊς το Γραφεΐον 
καταγωγής. 

"Αρθρον 103 
Δήλωσις τής αξίας 

1. Ή δηλούμενη αξία πρέπει νά εκφράζεται εις το νόμισμα τής Χώρας 
καταγωγής και νά εγγράφεται ύπό του άποστολέως ή του εντολοδόχου του, 
άνωθεν τής διευθύνσεως του αντικειμένου, διά λατινικών χαρακτήρων, ολο
γράφως και δι' αραβικών αριθμών, άνευ διαγραφής ή προσθήκης λέξεως, 
έστω και τεθεωρημένης. Ή σχετική προς το ποσόν τής δεδηλωμένης αξίας 
ενδειξις δεν δύναται νά άναγράφηται διά μολυβδίδος, ουδέ διά μολυβδίδος 
μελάνης. 

2. Τό ποσόν τής δηλούμενης αξίας πρέπει νά μετατρέπεται εις χρυσά 
φράγκα ύπό του άποστολέως ή ύπό του γραφείου καταγωγής. Τό έκ τής 
μετατροπής προκύπτον ποσόν πρέπει νά αναγράφεται διά νέων αριθμών παρα
πλεύρως ή κάτωθεν εκείνων οι όποιοι παριστούν τό ποσόν τής δηλούμενης 
αξίας εις νόμισμα τής Χώρας καταγωγής. Ή διάταξις αϋτη δεν εφαρμόζεται. 
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εις τάς άπ' ευθείας σχέσεις μεταξύ χωρών έχουσών το αυτό νόμισμα. Το 
εις χρυσά φράγκα ποσόν πρέπει νά υπογραμμίζεται δι' εγχρώμου μολυβδίδος. 

3. Όσάκις εξ οιωνδήποτε περιστατικών ή οσάκις εκ των δηλώσεων τών 
ενδιαφερομένων άποκαλυφθή ή ΰπαρξις δολίας δηλώσεως αξίας ανωτέρας της 
εντός μιας επιστολής ή εντός κυτίου εγκλεισμένης πραγματικής αξίας, ειδο
ποιείται ή Υπηρεσία καταγωγής, εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας, 
διαβιβαζομένων, εάν ύπάρχη περίπτωσις, και τών προκυψάντων εκ τής έρεύνης 
αποδεικτικών στοιχείων. 

"Αρθρον Τ 04 
Τελωνειακά! δηλώσεις 

1. Εις τάς σχέσεις εις ας απαιτούνται τελωνειακά! δηλώσεις, τά κυτία 
μετά δεδηλωμένης αξίας δέον νά συνοδεύωνται υπό του απαιτουμένου άριθμοΰ 
υποδειγμάτων, δεόντως συμπεπληρωμένων, ως το σχέδιον C2/CP3 (προσηρτη
μένον εις τον Κανονισμόν Εκτελέσεως τής Συμβάσεως). Προσέτι μόνον το 
άνω μέρος τής έτικέττας C1 έπικολλάται επί τοΰ αντικειμένου. 

2. Αϊ τελωνειακαί δηλώσεις C2/CP3 προσαρτώνται εις το άντικείμενον 
έξωτερικώς και κατά στερεόν τρόπον δια τής διασταυρώσεως του θώμιγγος 
ή, εάν ή Υπηρεσία τής Χώρας προορισμού ζητήση τούτο, έντίθενται εις αυτό 
τοΰτο το άντικείμενον. Κατ' έξαίρεσιν αϊ δηλώσεις αδται δύνανται ωσαύτως 
νά έντίθενται εις το άντικείμενον εάν ό άποστολεύς προτίμα τοΰτο. 

3. Αϊ έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας, αΐτινες περιέχουν αντικείμενα 
υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα δέον νά υφίστανται διαχείριση/ συμ
φώνως προς το άρθρον 116 παράγραφοι 1 και 2 τοΰ Κανονισμοΰ Εκτελέσεως 
της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 105 
Καθήκοντα του γραφείου καταγωγής 

1. Ευθύς ώς το γραφειον καταγωγής άποδεχθή εν άντικείμενον μετά δεδη
?^ομένης αξίας, προβαίνει είς τάς κάτωθι ενεργείας : 

(α) 'Αναγράφει το ακριβές βάρος είς γραμμάρια επί τοΰ ταχυδρομικού 
αντικειμένου και επί τής άνω αριστεράς γωνίας τής επιγραφής. 

(β) θέτει έπί τής πλευράς επί τής όποιας ευρίσκεται ή επιγραφή απο
τύπωμα σφραγΐδος έμφαινούσης το γραφειον και την ήμερομηνίαν 
καταθέσεως. 

(γ) Επικολλά έπί τοΰ αντικειμένου έτικέτταν C4 έμφαίνουσαν, διά λατι
νικών χαρακτήρων, το δνομα τοΰ γραφείου καταθέσεως και τον 
αύξοντα αριθμόν τοΰ αντικειμένου. 

(δ) Επικολλά ωσαύτως έπ' αύτοΰ έρυθράν έτικέτταν φέρουσαν, διά λίαν 
εμφανών χαρακτήρων, την ενδειξιν " VALEUR DECLAREE" 
(δεδηλωμένη αξία). 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά άντικαθιστοΰν τάς εν παραγράφω 1 προβλε
πομένας δύο έτικέττας διά μιας μόνης, χρώματος ερυθρού και όμοιας προς 
το συνημμένον σχέδιον VD2. 

3. Ουδείς αύξων αριθμός πρέπει νά αναγράφεται έπί τής πρόσθιας όψεως 
τών αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας, ύπό τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ■ 

ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
"Αρθρον 106 

Όδοί και τρόποι διαβιβάσεως 
1. Τή βοηθεία τών πινάκων VD 1 τους οποίους λαμβάνει παρά τών αντα

ποκρινομένων μετ' αυτής Υπηρεσιών, εκάστη Υπηρεσία καθορίζει τάς χρησι
μοποιητέας οδούς διά την διαβίβασιν τών μετά δεδηλωμένης αξίας αντικει
μένων αυτής. 
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2. Ή διαβίβασις των αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας μεταξύ Χωρών 
ομόρων ή συνδεομένων μεταξύ των δι' απ' ευθείας θαλάσσιας η αεροπορικής 
υπηρεσίας, ενεργείται δια των άνταλλακτηρίων γραφείων τα όποια αϊ δύο 
ένδιαφερόμεναι Ύπηρεσίαι ορίζουν κοινή συμφωνία. 

3. Εις τάς σχέσεις μεταξύ Χωρών κεχωρισμένων αλλήλων δια μιας ή πλειό
νων ενδιαμέσων υπηρεσιών, τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει 
νά ακολουθούν την πλέον ευθείαν όδόν. Έν τούτοις, αϊ ενδιαφερόμενοι Ύπη
ρεσίαι δύνανται ωσαύτως νά συνεννοούνται διά νά διασφαλίζουν την διαβί
δασιν άπερικαλύπτως διά παρεκκλινουσών οδών, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν 
ή διαβίβασις διά της πλέον ευθείας οδού δεν θά παρείχε έγγύησιν διά τήν 
πραγματοποίησα ολοκλήρου της διαδρομής. 

4. 'Αναλόγως των ευχερειών της υπηρεσίας, τά αντικείμενα δύνανται νά 
άποστέλλωνται εντός κλειστών αποστολών ή νά παραδίδωνται άπερικαλόπτως 
εις τήν πρώτην ένδίάμεσον Ύπηρεσίαν εάν αυτή είναι εις θέσιν νά διασφάλιση 
τήν διαβίβασιν ύπό τους δρους τους προβλεπόμενους είς τους πίνακας VD1. 
Πάντως, εκάστη ενδιάμεσος Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, Ιόσάκις διαπιστώνει 
ότι ό αριθμός τών άπερικαλύπτων αντικειμένων είναι φύσεως τοιαύτης ώστε 
νά παρακωλύη τάς εργασίας της, νά άπαιτή δπως τά αντικείμενα μετά δεδη
λωμένης αξίας παραδίδωνται είς αυτήν εντός κλειστών αποστολών σχηματι
ζόμενων ύπό της 'Υπηρεσίας καταγωγής διά τά άνταλλακτήρϊα Γραφεία τής 
Χώρας προορισμού. 

5. Επιφυλάσσεται εις τάς Υπηρεσίας καταγωγής καΐ προορισμού ή ευχέ
ρεια δπως συνεννοούνται μεταξύ των, διά νά ανταλλάσσουν τά αντικείμενα 
μετά δεδηλωμένης αξίας διά κλειστών αποστολών, μέσω τών υπηρεσιών μιας 
ή πλειόνων ενδιαμέσων Χωρών μετεχουσών τής Συμφωνίας ή δχι. Αί ενδιά
μεσοι Ύπηρεσίαι πρέπει νά ειδοποιούνται έν εύθέτω χρόνω. 

"Αρθρον 107 
Εργασία», είς το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής 

1. Το άνταλλακαήριον γραφεΐον αποστολής καταγράφει τά μετά δεδηλω
μένης αξίας αντικείμενα έπί ειδικών φύλλων αποστολής ομοίων προς το συνημ
μένον σχέδιον V D 3 μεθ1' δλων τών λεπτομερειών τάς οποίας περιλαμβάνουν 
τά υποδείγματα ταύτα. "Εναντι τής εγγραφής τών εκτάκτου επιδόσεως αντι
κειμένων, πρέπει νά αναγράφεται ή έ'νδειξις " EXPRES" (εκτάκτου επιδό
σεως) εϊς τήν στήλην "OBSERVATIONS" (Παρατηρήσεις). 

2. Τά αντικείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας αποτελούν μετά τοΰ φύλλου 
ή τών φύλλων αποστολής, μίαν ή πλείονας είδικάς δέσμας αί όποΐαι περι
δένονται μεταξύ των διά θώμιγγος, περιτυλίσσονται διά στέρεου χάρτου, περι
δένονται έξωτερικώς και σφραγίζονται διά λεπτού ισπανικού κηρου, εφ' δλων 
τών πτυχών, διά τής σφραγΐδος του άνταλλακτηρίου γραφείου αποστολής. Αί 
δέσμαι αύταί φέρουν, αναλόγως τής περιπτώσεως, μίαν τών ενδείξεων 
"VALEURS DECLAREES" (Δεδηλωμέναι άξίαι), " LETTRES AVEC 
VALEUR DECLAREE" (έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας) ή " BOITES 
AVEC VALEUR DECLAREES" (Κυτία μετά δεδηλωμένης αξίας). 

3. 'Αντί νά συνενουνται είς μίαν δέσμην, αί έπιστολαί μετά δεδηλωμένης 
αξίας δύνανται νά έγκλείωνται εντός φακέλλου εκ στέρεου χάρτου, σφραγι
ζομένου διά σφραγίδων εξ ισπανικού κηροα. 

4. Αί δέσμαι ή οι φάκελλοι μετά δεδηλωμένων αξιών δύνανται ωσαύτως 
νά σφραγίζωνται διά σφραγίδων μετά γόμας φερουσών εντυπον τήν ένδειξιν 
τής Υπηρεσίας καταγωγής τής αποστολής, έκτος εάν ή Υπηρεσία προορισμού 
τής αποστολής άπαιτή δπως σφραγίζωνται δι' ισπανικού κηρου ή διά μολυ
βδοσφραγΐδος. Έπί τής μετά γόμας σφραγΐδος πρέπει νά τίθεται αποτύπωμα 
τοΰ χρονολογικού υημάντρου του γραφείου αποστολής είς τρόπον ώστε νά άπο
τυπουται τούτο ταυτοχρόνως έπ' αυτής και έπί του περικαλύμματος 

5. Έάν ό αριθμός ή ό δγκος τών μετά δεδηλωμένης άξιας αντικειμένων 
το άπαιτή, ταύτα δύνανται νά έγκλείωνται εντός σάκκου καταλλήλως κλεισ
μένου και σφραγιζομένου δι' ισπανικού κηρού ή διά μολυβδοσφραγΐδος. 
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6. Ή ϋπαρξις των φακέλλων, δεσμών ή σάκκων των περιεχόντων τά αντι
κείμενα μετά δεδηλωμένης αξίας, σημειοΰται εις τον πίνακα 111 του φύλλου 
ειδοποιήσεως του C12 (συνημμένον εις τον Κανονισμόν εκτελέσεως της Συμ
βάσεως). Όσάκις ή αποστολή δεν περιέχει φακέλλους, δέσμας ή σάκκους 
μετά δεδηλωμένης αξίας, αναγράφεται είς τον πίνακα τούτον ή Μνδειξις 
«ΝΕΑΝΤ» (ουδέν). 

7. 'Ή δέσμη, ό φάκελλος ή δ σάκκος ό περιέχων τά μετά δεδηλωμένης αξίας 
αντικείμενα εγκλείεται εϊς τήν δέσμην ή τον σάκκον τον περιέχοντα τά συστη
μένα αντικείμενα ή ελλείψει τοιούτων, είς τήν δέσμην ή τον σάκκον :ό Ιόποΐος 
θά περιείχε κανονικώς τά εν λόγω αντικείμενα. Όσάκις τά συστημένα αντι
κείμενα εγκλείονται είς "πλείονας σάκκους, ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος 
ό περιέχων τά μετά δεδηλωμένης άξιας αντικείμενα, πρέπει νά τοποθετήται 
εντός τοϋ σάκκου είς τον λαιμόν του όποιου προσαρτάται δ ειδικός φάκελλος 
ό περιέχων τό φύλλον ειδοποιήσεως. 

8. Τά κυτία μετά δεδηλωμένης άξιας πρέπει νά περιγράφωνται επί ιδιαι
τέρων εντύπων VD 3 και νά άποστέλλωνται εντός κεχωρισμένης δέσμης ή 
σάκκου, δταν ζητήση ρητώς τούτο μία εκ τών δύο ανταποκρινομένων Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 108 
Έργασίαι είς τό παραλαμβάνον άνταλλακτήριον γραφεΐον 

ή είς τό γραφεΐον προορισμού 
1. "Αμα τη λήψει δέσμης, φακέλλου ή σάκκου περιέχοντος αντικείμενα 

μετά δεδηλωμένης άξιας, τό άνταλλακτήριον γραφεΐον προβαίνει είς τάς ακο
λούθους ενεργείας : 

(α) ΒεβαιοΟται δτι ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος ούδεμίαν παρου
σιάζει άνωμαλίαν ως προς τήν έξωτερικήν αύτου κατάστασιν και 
δτι ή σύνθεσις αύτου έγένετο συμφώνως προς τό άρθρον 107. 

(β) Προβαίνει είς έπαλήθευσιν του αριθμού τών αντικειμένων μετά δεδη
λωμένης αξίας και είς τον κατά τεμάχιον έλεγχον εκάστου αντι
κειμένου. 

(γ) Προβαίνει είς τήν διόρθωσιν ή είς τήν προώθησιν τών φύλλων απο
στολής συμμορφούμενον προς τό άρθρον 152, παράγραφοι 2 εως 10, 
του Κανονισμού Εκτελέσεως της Συμβάσεως, τό σχετικόν προς τά 
συστημένα αντικείμενα. 

2. Αϊ άνωμαλίαι γίνονται πάραυτα αιτία διατυπώσεως επιφυλάξεων έναντι 
της παραδιδούσης υπηρεσίας. 

3. Ή βεβαίωσις ελλείψεως τίνος, αλλοιώσεως ή οιωνδήποτε άλλων ανω
μαλιών φύσεως τοιαύτης ώστε νά συνεπάγωνται τήν ευθύνη ν τών ύπηρεσιών: 
ενεργείται διά πρωτοκόλλου όμοιου προς τό συνημμένον σχέδιον VD4. Τό 
πρωτόκολλον τούτο διαβιβάζεται, έπι συστάσει, συνοδευόμενον, πλην ήτιολο
γημένης αδυναμίας, ύφ' ολοκλήρου της συσκευασίας (σάκκου, φακέλλου, θώ
μιγγος και σφραγίδων ή μολυβδοσφραγίδων), δλων τών εσωτερικών ή εξω
τερικών φακέλλων ή σάκκων εντός τών όποιων ένεκλείοντο τά αντικείμενα 
μετά δεδηλωμένης αξίας, είς τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν της Χώρας είς τήν 
οποίαν ανήκει τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής, ανεξαρτήτως του δελ
τίου έλεγχου του διαβιβασθησομένου αμέσως είς τό γραφεΐον τούτο. Άντί
γραφον του πρώτο κόλ?ν.ου απευθύνεται ταυτοχρόνως είτε είς τήν Κεντρικήν 
Ύπηρεσίαν από τήν οποίαν εξαρτάται τό παραλαμβάνον άνταλλακτήριον τοςχυ
δρομεΐον, εϊτε είς παν έτερον διευθυνον όργανον ύποδεικνυόμενον ύπ' αυτής. 

4. Υπό τήν έπιφύλαξιν της εφαρμογής τών διατάξεων της παραγράφου 3, 
τό άνταλλακτήριον γραφεΐον τό όποιον λαμβάνει παρά τίνος ανταποκρινόμενου 
μετ' αύτου γραφείου άντικείμενον βεβλαμένον ή ανεπαρκώς συσκευασμένον, 
οφείλει νά διαβίβαση αυτό περαιτέρω τηρούν τους ακολούθους κανόνας : 

(α) Έάν πρόκειται περί έλαφρας ζημίας ή περί μερικής καταστροφής 
τών σφραγίδων, αρκεί νά σφράγιση εκ νέου τό άντικείμενον διά νά 
διασφάλιση τό περιεχόμενον ύπό τον δρον πάντως, δτι προδήλως τό 
περιεχόμενον δεν εΐναι βεβλαμένον, ουδέ, κατόπιν εξακριβώσεως, 
μειωμένου βάρους. Αϊ υφιστάμενοι σφραγίδες πρέπει νά παραμεί
νουν. Έάν παρίσταται ανάγκη, τά αντικείμενα πρέπει νά άνασυ
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σκευάζωνται, παραμενούσης, κατά το δυνατόν, της αρχικής συ
σκευασίας. 

(β) Έάν ή κατάστασις του αντικειμένου είναι τοιαύτη ώστε νά εικάζεται 
πιθανή άφαίρεσις του περιεχομένου αύτοΰ, το γραφεΐον πρέπει νά 
προβαίνη ε'ις την οίκοθεν άποσφράγισιν του αντικειμένου και εις τον 
ελεγχον του περιεχομένου. Το αποτέλεσμα του έλεγχου τούτου 
πρέπει νά αποτελη άντικείμενον πρωτοκόλλου V D 4 του οποίου άντί
γραψον επισυνάπτεται εις το άντικείμενον. Τούτο άνασυσκευάζεται. 

(γ) Εις πάσας τάς περιπτώσεις ταύτας, το βάρος του αντικειμένου κατά 
την άφιξιν και τό βάρος μετά την άνασυσκευασίαν πρέπει νά διακρι
βουται και νά αναγράφεται έπί του φακέλλου. Ή ενδειξις αϋτη συνο
δεύεται υπό της μνείας " CACHETE D' OFFICE Α " (Έσφρα
γίσθη οίκοθεν είς ) ή " R E M B A L E Α " (Άνασυσκευά
σθη είς ), ύπό του αποτυπώματος του χρονολογικού σήμαν
τρου και ύπό της υπογραφής των υπαλλήλων οι όποιοι έπέθεσαν τάς 
σφραγίδας ή ενήργησαν τήν άνασυσκευασίαν. 

5. Παν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας ουδόλως ή ανεπαρκώς προ
πληρωμένον επιδίδεται άνευ τέλους είς τον παραλήπτην, πλην της έν άρθρω 28 
παραγράφω 8 της Συμβάσεως αναφερομένης περιπτώσεως. Πάντως ή ανω
μαλία άνακοινουται διά δελτίου έλεγχου είς τό γραφεΐον καταγωγής του αντι
κειμένου. 

6. Τό γραφεΐον προορισμού θέτει, είς τήν όπισθίαν δψιν εκάστου ταχυδρο
μικού αντικειμένου μετά δεδηλωμένης αξίας αποτύπωμα της σφραγΐδος του 
έμφαΐνον τήν ήμερομηνίαν λήψεως. 

"Αρθρον 109 
Παράοοσις αντικειμένου μετά δεδηλωμένης αξίας 

παραβιασθέντος ή βλαβέντος ,, 
Ί . Είς τάς έν άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία (α) και (β) της Συμφωνίας 

προβλεπομένας περιπτώσεις, τό Γραφεΐον δπερ πραγματοποιεί τήν παράδοσιν, 
συντάσσει, είς τριπλούν, πρωτόκολλον έλεγχου κατ' άντιπαραβολήν V D 4 δπερ 
προσυπογράφεται, ?Λ δυνατόν, ύπό του παραλήπτου. Τό πρώτον άντίγραφον 
επιδίδεται είς τόν παραλήπτην ή, είς περίπτωσιν αρνήσεως παραλαβής του 
αντικειμένου, προσαρτάται επί τοϋ τελευταίου τούτου. Τό δεύτερον άντίγραφον 
υπόκειται είς διαχείρισιν συμφώνως προς τους κανονισμούς της Υπηρεσίας 
ήτις συνέταξεν τό πρωτόκολλον. Τό τρίτον διαβιβάζεται είς τό άνταλλακτήριον 
Γραφεΐον της αρχικής αποστολής ή, είς περίπτωσιν έπαναποστολής του αντι
κειμένου, είς τό άνταλλακτήριον Γραφεΐον τής Υπηρεσίας προορισμού. 

2. Τό άντίγραφον του συνταχθέντος συμφώνως προς τό άρθρον 108 παρά
γραφος 4, στοιχεΐον (β) πρωτοκόλλου V D 4 , προσαρτάται είς τό άντικείμενον 
και έν περιπτώσει παραδόσεως, υπόκειται είς διαχείρισιν κατά τους κανονι
σμούς τής Χώρας προορισμού. 'Εν περιπτώσει αρνήσεως παραλαβής του αντι
κειμένου τό άντίγραφον παραμένει προσηρτημένον έπί του τελευταίου τούτου. 

3. Όσάκις οι εσωτερικοί κανονισμοί τό απαιτούν, άντικείμενον τ ι διαχει
ριζόμενον συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 επιστρέφεται είς τόν αποστολέα 
έάν ό παραλήπτης άρνήται τήν προσυπογραφήν του πρωτοκόλλου έλεγχου V D 4. 

"Αρθρον 110 
Περαιτέρω αποστολή. 'Αντικείμενα μή διανεμητέα. 

1. Πάν άντικείμενον μετά δεδηλωμένης αξίας, του οποίου ό παραλήπτης 
άνεχώρησε διά Χώραν μή μετέχουσαν τής παρούσης Συμφωνίας, επιστρέφεται 
αμέσως είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής διά νά άποδοθτ| εΐς τόν αποστολέα, 
έκτος έάν ή Υπηρεσία του πρώτου προορισμού εΐναι είς θέσιν νά τό άποστείλη 
είς τόν παραλήπτην. 

2. Τά μή διανεμηθέντα αντικείμενα μετά δεδηλωμένης άξιας, πρέπει νά 
έπιστρέφωνται τό δυνατόν ταχύτερον και τό βραδύτερον εντός τών ύπό του 
άρθρου 28 τής Συμβάσεως καθοριζομένων προθεσμιών. Τά αντικείμενα ταύτα 
εγγράφονται έπί του φύλλου V D 3 και περιλαμβάνονται εντός τής δέσμης, του 
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φακέλλου ή τοΰ σάκκου του φέροντος την έτικέτταν " VALEURS DECLAREES " 
(Δεδηλωμέναι άξίαι). 

3. Τα τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα, των οποίων δεν κατέστη δυνατόν 
να έπιτευχθή ή άκύρωσις κατά την περαιτέρω άποστολήν ή κατά την έπιστροφήν 
εις την καταγωγή ν, καταβάλλονται ύπό της Υπηρεσίας του νέου προορισμού, 
ύπό τους εν άρθρω 138 παράγραφος 8 του Κανονισμού Εκτελέσεως της Συμ
βάσεως προβλεπόμενους όρους. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΑΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 111 
Τροποποίησις της επιγραφής 

1. Πάσα αίτησις περί τροποποιήσεως της επιγραφής διατυπουμένη τηλε
γραφικώς πρέπει να έπίβεβαιουται ταχυδρομικώς, διά του πρώτου ταχυδρο
μείου, κατά τον εν άρθρω 141, παραγράφω 1, στοιχείω (α), του Κανονισμού 
Εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλεπόμενον τύπον. Το έν τω ρηθέντι άρθρω 
προβλεπόμενον υπόδειγμα εντυπον C7 πρέπει έν τοιαύτη περιπτώσει νά φέρη 
έν έπικεφαλίδι, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, την σημείωσιν " CONFIR
MATION DE LA DEMANDE TELEGRAPHIQUE DU " (Έπιβεβαίω
σις τής τηλεγραφικής αιτήσεως τής ) . Έν αναμονή τής επιβεβαιώσεως 
ταύτης, το γραφεΐον προορισμού περιορίζεται νά διαφυλάττη το ταχυδρομικόν 
άντικείμενον. 

2. Έν τούτοις, ή Υπηρεσία προορισμού* δύναται, ύπό ίδίαν αυτής εύθύνην, 
νά δώση συνέχειαν εις την τηλεγραφικήν αϊτησιν χωρίς νά άναμείνη τήν ταχυ
δρομικήν έπιβεβαίωσιν. 

"Αρθρον 112 
Εφαρμογή του Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως 

Εφαρμόζονται, έπί των αντικειμένων μετά δεδηλωμένης αξίας, έπί παντός 
δ,τι δεν προβλέπεται ρητώς ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού, αϊ διατάξεις του 
Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμβάσεως καί, ε'ιδικώτερον, τά ακόλουθα άρθρα: 

(α) άρθρα 117 καί 137 : 'Αντικείμενα ελεύθερα τελών καί δικαιωμάτων, 
(β) άρθρα 131 καί 132 : 'Αποδείξεις παραλαβής, 
(γ) άρθρον 133 : Έπίδοσις ίδίαις χερσίν. 
(δ) άρθρα 135 καί 149 : 'Αντικείμενα εκτάκτου επιδόσεως, 
(ε) άρθρα 141 καί 142 : Άνάληψις. Τροποποίησις τής επιγραφής, ώς 

συνεπληρώθησαν διά τοΰ άρθρου 111 του παρόντος Κανονισμού, 
(στ) άρθρα 144 εως 146 : Αιτήσεις αναζητήσεως καί αιτήσεις πληρο

φοριών. 
(ζ) άρθρα 159 εως 171 : Κόμιστρα. 
(η) άρθρον 176 : Έκκαθάρισις τών λογαριασμών τών σχετικών προς 

τά ελεύθερα τελών καί δικαιωμάτων αντικείμενα. Πάντως, αϊ Ύπη
ρεσίαι αϊ όποΐαι δηλουν δτι αδυνατούν νά συμφωνήσουν εϊς τον τρό
πον διακανονισμού τον προβλεπόμενον ύπό του ρηθέντος άρθρου, 
οφείλουν νά υποδείξουν τάς διατάξεις τάς όποιας επιθυμούν νά απο
δεχθούν. 

"Αρθρον 113 
Έναρξις εκτελέσεως καί διάρκεια τού Κανονισμού 

ι. Ό παρών Κανονισμός θά είναι εκτελεστός από τής ημέρας τής ενάρξεως 
τής ισχύος τής Συμφωνίας τής άφορώσης τάς έπιστολάς καί τά κυτία μετά 
δεδηλωμένης αξίας. 

2. θ ά £χη τήν αυτήν ως καί ή Συμφωνία αύτη διάρκειαν, έκτος έάν άνα
νεωθή διά κοινής συμφωνίας, τών ενδιαφερομένων Μερών. 

Έγένετο έν Τόκιο τή 14η Νοεμβρίου 1969 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

'Αριθμός 
Ι 

VD Ι 

VD 2 

VD 3 

VD 4 

Όνομασία ή φύσις τοϋ υποδείγματος 
2 

Πίναξ VD Ι 
Έτικέττα «V» συνδεδυασμένη μετά τοϋ ονόματος τοϋ γραφείου 

καταγωγής και τοϋ αριθμού τοϋ αντικειμένου 
Φυλλον αποστολής των επιστολών και τών κυτίων μετά δεδη

λωμένης αξίας 
Πρωτόκολλον αφορών τήν άπώλειαν, παραβίασιν ή άνωμα

έπιστολής 
λίαν μετά δεδηλωμένης αξίας 

Παραπομπαι 
3 

"Αρθρ. ΙΟΙ, παρ. Ι 

"Αρθρ. 105, παρ. 2 

"Αρθρ. 107, παρ. Ι 

"Αρθρ. *F08, παρ. 3 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΑΦΟΡΩ Σ Α ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 
1. Άντικείμενον της Συμφωνίας. 
2. Έκμετάλλευσις της υπηρεσίας ύπό τών επιχειρήσεων μεταφοράς. 
3. Κατηγορίαι Δεμάτων. 
4. Κλίμακες βαρών. 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

5. Σύνθεσις τών τελών καΐ τών δικαιωμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ 

6. Κύρια τέλη. 
7. Πρόσθετα αεροπορικά τέλη. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΤΕΛΗ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 

8. Δέματα επείγοντα. 
9. Δέματα εκτάκτου επιδόσεως. 

10. Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 
Π. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. 
12. Δέματα εύθραυστα. Δέματα δυσμετακόμιστα. 

ΜΕΡΟΣ I I 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΑΠΑΣ ΑΣ 

ΤΑ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 
13. Συμπληρωματικά τέλη. 
14. Τιμολόγιον. 
15. Δικαιώματα. 
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ΜΕΡΟΣ III 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ 

"Αρθρον 
16. Υπηρεσιακά δέματα. 
17. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΚΤΕΛΕΣ1Σ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ 

18. "Οροι παραδοχής. 
19. 'Απαγορεύσεις. 
20. "Ορια διαστάσεων. 
21. Διαχείρισις τών εκ παραδρομής γενομένων δεκτών δεμάτων. 
22. Όδηγίαι του άποστολέως κατά την κατάθεσιν. 

ΜΕΡΟΣ Π 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ 

23. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. 
24. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ 
ΠΑΡΑΛΟΣ Ι Σ 

25. Γενικοί κανόνες παραδόσεως. Προθεσμίαι διαφυλάξεως. 
26. Παράδοσις τών δεμάτων έκτακτου επιδόσεως. 
27. Άπόδειξις παραλαβής. 
28. Μη παράδοσις εις τον παραλήπτην. 
29. Επιστροφή ε'ις την καταγωγήν τών μη παραδοθέντων δεμάτων. 
30. Έγκατάλειψις ύπό του άποστολέως δέματος μη παραδοθέντος. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

31. Περαιτέρω αποστολή ένεκα αλλαγής διαμονής του παραλήπτου ή £νεκα 
τροποποιήσεως τής επιγραφής. 

32. Δέματα περιελθόντα με έσφαλμένην διεύθυνσιν και προς περαιτέρω 
αποστολή ν. 

33. 'Επιστροφή εις τήν καταγωγήν τών εκ παραδρομής γενομένων δεκτών 
δεμάτων. 

34. 'Επιστροφή εις τήν καταγωγήν ένεκα αναστολής λειτουργίας τήςυπη
ρεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

35. Παράδασις παρά τίνος Υπηρεσίας τών δοθεισών οδηγιών. 
36. Δέματα περιέχοντα αντικείμενα τών οποίων θεωρείται επικείμενη ή 

φθορά ή ή άλλοίωσις. 
37. Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις επιγραφής. 
38. Αιτήσεις αναζητήσεως (RECLAMATIONS) και αιτήσεις πληροφοριών. 
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ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΥΘΥΝΗ 

"Αρθρον 
39. 'Αρχή και εκτασις της ευθύνης των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
40. Άνεύθυνον των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
41. Ευθύνη του άποστολέως. 
42. Καθορισμός της ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
43. Πληρωμή της αποζημιώσεως. 
44. Άπόδοσις της αποζημιώσεως εις τήν Ύπηρεσίαν ήτις έπραγματοποίησε 

τήν πληρώ μην. 
45. 'Ενδεχομένη επιστροφή παρά του άποστολέως ή του παραλήπτου της 

αποζημιώσεως. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Ε Ι Σ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 
46. Χερσαΐον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως. 
47. Χερσαΐον αναλογούν μερίδιον διαμετακομίσεως. 
48. Μείωσις ή αυξησις του χερσαίου αναλογούντος μεριδίου αποστολής καΐ 

άφίξεως. 
49. θαλάσσιον αναλογούν μερίδιον. 
50. Μείωσις ή αϋξησις του θαλασσίου αναλογούντος μεριδίου. 
51. Εφαρμογή νέων αναλογούντων μεριδίων λόγω απροβλέπτων τροπο

ποιήσεων διαβιβάσεως. 
52. Βασικόν κόμιστρον και υπολογισμός τών αεροπορικών κομίστρων. 
53. 'Αεροπορικά κόμιστρα απολεσθέντων ή καταστραφέντων αεροπορικών 

δεμάτων. 
54. "Εκτακτον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 

55. Γενική αρχή. 
56. Υπηρεσιακά δέματα. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

57. Εφαρμογή της Συμβάσεως. 
58. "Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παροΰσαν Συμ

φωνίαν καΐ τον Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής. 
59. Δέματα προορισμού ή προελεύσεως εκ χωρών μή μετεχουσών τής 

Σ υμφωνίας. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 
ΤΕΛΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

60. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμφωνίας. 
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ΤΕΛ1ΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩ ΣΗ Σ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

"Αρθρον 
Ι. 

II. 
I I I . 
IV. 
Υ. 

VI. 
VII . 

VII I . 
IX. 
χ. 

Δ ιαμετακό μισις. 
"Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια. 
Μέση συνδεδυασμένη άπόστασις μεταφοράς των διαβατικών δεμάτων. 
'Αναλογούντα θαλάσσια μερίδια. 
Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια. 
Ειδικά τιμολόγια. 
Συμπληρωματικά τέλη. 
Δέματα μετά δεδη?νωμένης αξίας. 
Εξαιρέσεις της αρχής περί ευθύνης. 
Άποζημίωσις. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 
Οί υπογράφοντες πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων των Χωρών—μελών τής 

Ενώσεως, ίδόντες το άρθρον 22 παράγραφος 4 του Καταστατικού τής Παγκο
σμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, συναφθέντος εν Βιέννη την 10ην 'Ιουλίου 1964, 
συνήψαν, ομοφώνως καΐ ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων του άρθρου 25, 
παράγραφος 3, του έν λόγω Καταστατικού, την έπομένην Συμφωνίαν : 

Προεισαγωγικά! Διατάξεις 

"Αρθρον Πρώτον 
Άντικείμενον τής Συμφωνίας 

1. 'Αντικείμενα αποκαλούμενα «Ταχυδρομικά δέματα», τών οποίων το κατά 
μονάδα βάρος δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 20 χιλιόγραμμα, δύνανται νά άνταλ
λάσσωνται μεταξύ τών συμβαλλομένων χωρών, είτε απ' ευθείας εϊτε τη μεσο
λαβήσει μιας ή περισσοτέρων εξ αυτών. 

2. Ή ανταλλαγή τών ταχυδρομικών δεμάτων άνω τών 10 χιλιόγραμμων 
είναι προαιρετική. 

3. Κατά παρέκκλιση; τών παραγράφων 1 και 2, τά ταχυδρομικά δέματα 
τά σχετικά προς την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν τά αναφερόμενα έν άρθ'ρω 16, 
δύνανται νά άνέρχωνται. εις το άνώτατον βάρος τών 30 χιλιόγραμμων. 

4. Εις τήν παροΰσαν Συμφωνίαν, ε'ις το τελικόν Πρωτόκολλον και τον 
Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής, ή σύντμησις «δέμα» (COLIS) εφαρμόζεται διά 
πάντα τά ταχυδρομικά δέματα. 

"Αρθρον 2 
Έκμετάλλευσις τής υπηρεσίας ύπό τών επιχειρήσεων μεταφοράς 

1. Πάσα χώρα τής οποίας ή Ταχυδρομική Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει έπί 
τοΰ παρόντος τήν μεταφοράν τών δεμάτων και ή οποία προσχωρεί είς τήν Συμ
φωνίαν, έχει τήν εύχέρειαν νά έκτελή τάς διατάξεις ταύτης διά τών σιδηρο
δρομικών και θαλασσίων επιχειρήσεων. Δύναται, ταυτοχρόνως, νά περιορίζη 
τήν ύπηρεσίαν ταύτη ν εις τά δέματα τά προερχόμενα ή τά προοριζόμενα διά 
περιοχάς έξυπηρετουμένας ύπό τών επιχειρήσεων τούτων. 

2. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής Χώρας ταύτης, οφείλει, νά συνεννοήται 
μετά τών σιδηροδρομικών και θαλασσίων επιχειρήσεων διά τήν ύπό !τών τελευ
ταίων τούτων διασφάλισιν τής πλήρους εκτελέσεως πασών τών διατάξεων τής 
Συμφωνίας, ειδικώς διά τήν όργάνωσιν τής υπηρεσίας ανταλλαγής. Αυτή χρη
σιμεύει εις αύτάς ώς ενδιάμεσος Υπηρεσία εις άπάσας τάς σχέσεις αυτών 
μετά τών Υπηρεσιών τών λοιπών συμβαλλομένων Χωρών και μετά του Διεθνούς 
Γραφείου. . · ■ · ' ' 
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"Αρθρον 3 
Κατηγορίαι δεμάτων 

1. Το σύνηθες «δέμα» είναι το μη ύποκείμενον εις τίνα τών ειδικών διατυ
πώσεων τών προβλεπομένων δια τάς κατηγορίας τάς καθοριζομένας εις τάς 
παραγράφους 2 και 3. 

2. 'Ονομάζεται : 
(α) «δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας» (COLIS AVEC VALEUR DE

CLAREE) παν δέμα το όποιον φέρει δήλωσιν αξίας. 
(β) «δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων» (COLIS FRANC DE 

TAXES ΕΤ DE DROITS) παν δέμα δια το όποιον ό άποστολεύς 
ζητεΐ νά άναλάβη είς βάρος του το σύνολον τών ταχυδρομικών τελών 
και δικαιωμάτων δια τών οποίων το δέμα δύναται νά έπιβαρυνθή 
κατά την παράδοσιν. Ή αίτησις αδτη δύναται νά γίνη κατά την 
κατάθεσιν. Αϋ'ΐη δύναται, ωσαύτως, νά γίνη και μεταγενεστέρως 
της καταθέσεως μέχρι της στιγμής της είς τον παραλήπτην παρα
δόσεως, πλην τών χωρών αϊ όποΐαι δεν δύνανται νά αποδεχθούν τήν 
διαδικασίαν ταύτη ν. 

(γ) «δέμα επί αντικαταβολή» (COLIS REMBOURSEMENT) πάν δέμα 
έπιβαρυνόμενον δι' αντικαταβολής και προβλεπόμενον ύπό τής Συμ
φωνίας της άφορώσης τά έπι αντικαταβολή ταχυδρομικά αντικείμενα. 

(δ) «Εϋθραυστον δέμα* (COLIS FRAGILE), παν δέμα περιέχον είδη 
δυνάμενα ευκόλως νά θραυσθοΰν καΐ τών οποίων ή διαχείρισις πρέπει 
νά ένεργήται με ίδιαιτέραν φροντίδα. 

(ε) «δέμα δυσμετακόμιστον» (COLIS ENCOMBRANT) : 
lov. Παν δέμα του οποίου αί διαστάσεις υπερβαίνουν τά ύπό του 

άρθρου 20 παράγραφος 1 οριζόμενα δρια ή έκεΐνα άτινα αί 
Ύπηρεσίαι δύνανται νά ορίσουν μεταξύ των. 

2ον. Παν δέμα το όποιον, ώς εκ τοΟ σχήματος του, ή της κατα
σκευής του, δεν δύναται νά φορτωθή ευκόλως μετά τών άλλων 
δεμάτων ή απαιτεί είδικάς προφυλάξεις. 

3ον. Προαιρετικώς, παν δέμα σύμφωνον προς τους εν άρθρω 20 
παράγραφος 4, προβλεπόμενους δρους. 

(στ) «δέμα ύπηρεσιακόν» (COLIS DE SERVICE), πάν δέμα σχετικόν 
προς τήν τσχυδρομικήν ύπηρεσίαν και αντάλλασσαμενον συμφώνως 
προς τους ορούς τους προβλεπόμενους ύπό του άρθρου 13 τής Συμ
βάσεως. 

(ζ) «δέμα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων» (COLIS DE PRI
SONNIEPvS DE GUERRE ET INTERNES), πάν δέμα προοριζόμενον 
δι' αιχμαλώτους ή οργανισμούς προβλεπόμενους ύπό του άρθρου 14 
τής Συμβάσεως ή άποστελλόμενον παρ' αυτών. 

3. 'Ονομάζεται, συμφώνως προς τον τρόπον διαβιβάσεως ή παραδόσεως : 
(α) «δέμα άεροπορικόν» (COLIS AVION), πάν δέμα γενόμενον δεκτόν 

δι' άεροπορικήν μεταφοράν μεταξύ δύο χωρών. 
(β) «δέμα επείγον» (COLIS URGENT), πάν δέμα το όποιον, εν τω μέτρω 

του δυνατού, πρέπει νά μεταφέρεται διά τών ταχέων μέσων τών χρη
σιμοποιουμένων διά το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον. 

(γ) «δέμα έκτάκου επιδόσεως» (COLIS EXPRES), πάν δέμα το όποιον 
άμα τη άφίξει είς το γραφεΐον προορισμού πρέπει νά παραδίδεται 
κατ' οΐκον διά ειδικού μεταφορέως ή το όποιον, είς τάς χώρας τών 
οποίων αί Ύπηρεσίαι δεν εκτελούν τήν κατ' οΐκον παράδοσιν, απαιτεί 
τήν δι' ειδικού μεταφορέως έπίδοσιν τής ειδοποιήσεως άφίξεως. Πάν
τως, εάν ή κατοικία του παραλήπτου ευρίσκεται εκτός τής άκτΐνος 
τοπικής διανομής του γραφείου άφίξεως, ή παράδοσις δι' ειδικού δια
νομέως δεν είναι υποχρεωτική. 
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4. Ή ανταλλαγή των δεμάτων «μετά δεδηλωμένης αξίας», «ελευθέρων τελών 

καΐ δικαιωμάτων», «επί αντικαταβολή», «εύθραυστων», «δυσμετακομίστων», 
«αεροπορικών», «επειγόντων» και «έκτακτου επιδόσεως», απαιτεί την προη
γουμένη ν Συμφωνίαν τών Υπηρεσιών καταγωγής και προορισμοί]. 

5. Δια την άντα?^λαγήν τών δεμάτων «μετά δεδηλωμένης αξίας» (μεταφε
ρομένων άπερικαλύπτως), τών δεμάτων «επειγόντων», «εύθραυστων», και «δυσ
μετακομίστων» αϊ ένδιάίΐεσοι Ύπηρεσίαι οφείλουν, εξ άλλου, νά δηλώσουν την 
συγκατάθεσίν των δια την μέσω αυτών διαβίβασιν. 

"Αρθρον 4 
Κλίμακες βαρών 

Ί. Τά εν άρθρω 3 οριζόμενα δέματα διακρίνονται κατά την έπομένην κλί
μακα βάρους. 

Μέχρις 1 χιλιόγραμμου : 
άνω του 1 μέχρι 3 χιλιόγραμμων 

» τών 3 » 5 » 
» » 5 .·> ΊΟ » 
» » 10 » 15 » 
» » 15 » 20 » 

2. Αϊ χώραι αϊ όποιαι, λόγω της εσωτερικής των νομοθεσίας, δεν δύνανται 
νά υιοθετήσουν τό δεκαδικόν μετρικόν σύστημα βάρους, Εχουν τήν εύχέρειαν 
νά αντικαταστήσουν τάς έν παραγράφω 1 προβλεπομένας κλίμακας βαρών 
διά τών ακολούθων Ισοδυνάμων (εις λίβρας ως μονάδας βάρους) : 

Μέχρις 1 χιλιόγραμμου Μέχρι 2 λιβρών 
άνω τοΰ 1 μέχρι 3 χιλιόγραμμων 2— 7 » 

» τών 3 » 5 » 7—11 » 
» » 5 » 10 » 11—22 » 
» » 10 ?> 15 » 2233 » 
» » 15 » 20 . » 33—44 » 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

"Αρθρον 5 
Σύνθεσις τών τελών και τών δικαιωμάτων 

1. Τά τέλη και τά δικαιώματα τά όποια αϊ Ύπηρεσίαι δικαιούνται νά εισ
πράττουν παρά τών αποστολέων και τών παραληπτών ταχυδρομικών δεμάτων, 
συντίθενται έκ του υπό του άρθρου 6 οριζομένου τέλους καί, περιπτώσεως 
τυχούσης : 

(α) έκ τών iv άρθρω 7 προβλεπομένων προσθέτων αεροπορικών τελών 
(β) έκ τών έν άρθροις 8 εως 14 προβλεπομένων συμπληρωματικών 

τελών 
(γ) έκ τών έν άρθροις 29 παράγραφος 3 και 31 παραγράφου 6 προβλε

πομένων τελών καί δικαιωμάτων. 
(δ) έκ τών έν άρθρω 15 προβλεπομένων δικαιωμάτων. 

2. Πλην τών έν τή παρούση συμφωνία προβλεπομένων περιπτώσεων, τά 
τέλη παραμένουν είς τήν Ύπηρεσίαν ή όποια ε'ισέπραξεν ταύτα. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 
ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ 

"Αρθρον 6 
Κύρια τέλη 

1. Αϊ Ύπηρεσίαι καθορίζουν τά εισπρακτέα παρά τών αποστολέων κύρια 
τέλη. . . . 
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2. Τά κύρια τέλη δέον νά εΐναι εν στενή σχέσει με τα αναλογούντα μερίδια 
και κατά γενικόν κανόνα δέν δύνανται νά υπερβαίνουν, έν τω συνόλω τά 
αναλογούντα μερίδια τά όποια επιτρέπεται εις τάς Υπηρεσίας νά απαιτούν 
και τά όποια προβλέπονται εις τά άρθρα 46 έως 54. 

"Αρθρον 7 
Πρόσθετα αεροπορικά τέλη 

1. Αϊ Ύπηρεσίαι καθορίζουν τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά όποια πρέπει 
νά εισπράττουν διά τήν διαβίβασιν των δεμάτων διά της αεροπορικής Ιόδου. 
Αδται έχουν τήν εύχέρειαν νά υιοθετούν, διά τον καθορισμόν των προσθέτων 
τελών, κλίμακας βαρών κατωτέρας τής πρώτης κατηγορίας βάρους. 

2. Τά πρόσθετα τέλη, πρέπει νά είναι έν στενή σχέσει με τά κόμιστρα καΐ 
κατά γενικόν κανόνα δέν πρέπει νά υπερβαίνουν, έν τω συνόλω, τά κόμιστρα 
τά πληρωτέα διά τήν μεταφοράν αυτήν. 

3. Τά πρόσθετα τέλη πρέπει νά είναι ένιαΐα δι' όλόκληρον το έδαφος μιας 
και τής αυτής Χώρας προορισμού, οιαδήποτε καΐ εάν εΐναι ή χρησιμοποιηθείσα 
οδός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Τέλη άφορώντα ώρισμένας κατηγορίας δεμάτων 

'Άρθρον 8 
Επείγοντα δέματα 

1. Τά επείγοντα δέματα υπόκεινται είς κύριον τέλος διπλάσιον του επί 
των συνήθων δεμόττων εφαρμοζομένου. 

2. Τά επείγοντα αεροπορικά δέματα υπόκεινται είς απλούν πρόσθετον 
άεροπορικόν τέλος, ήτοι άνευ διπλασιασμού. 

"Αρθρον 9 
Δέματα έκτατου επιδόσεως 

1. Τά εκτάκτου επιδόσεως δέματα υπόκεινται είς πρόσθετον τέλος καλού
μενον «τέλος έκτακτου επιδόσεως» (ΤΑΧΕ DE EXPRES) του όποιου το ποσόν, 
καθωρισμένον είς 1,60 φράγκα, εισπράττεται εις το άκέραιον και εκ τών προ
τέρων κατά τήν κατάθεσιν ακόμη και εάν δέν δύναται νά έπιδοθή εκτάκτως 
αυτό τούτο το δέμα άλλα μόνον ή είδοποίησις περί άφίξεώς του. 

2. Όσάκις ή κοαεπείγουσα παράδοσις επιφέρει είς τήν Ύπηρεσίαν προορι
σμού πρόσθετον άπασχόλησιν, είς δ,τι άφορα είτε τον τόπον της κατοικίας 
του παραλήπτου, εϊτε τήν ήμέραν ή ώραν άφίξεως είς το γραφεΐον προορισμού, 
ή παράδοσις του δέματος και ή ενδεχομένη εϊσπραξις συμπληρωματικού τέλους 
ρυθμίζονται υπό τών διατάξεων τών σχετικών προς τά δέματα τής αυτής κατη
γορίας του εσωτερικού. Το συμπληρωματικόν τούτο τέλος παραμένει άπαι
τητόν ακόμη και άν το δέμα έπιστραφή είς τήν καταγωγήν ή άποσταλή 
περαιτέρω. 

"Αρθρον 10 
Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων 

1. Τά ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων δέματα υπόκεινται είς τέλος καλού
μενον τέλος ατελούς παραδόσεως του οποίου τό ποσόν καθορίζεται είς 1 
φράγκον κατά δέμα κατ' άνώτατον δριον. Τό τέλος τούτο προστίθεται είς 
τό τέλος εκτελωνισμού τό προβλεπόμενον έν τω άρθρω 14 στοιχεΐον (β). 
Τούτο εισπράττεται ύπό τύπον προμηθείας παρά τού άποστολέως υπέρ τής Υπη
ρεσίας προορισμού. 
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2. 'Οσάκις ή ατελής παράδοσις ζητείται μετά την κατάθεσιν του δέματος, 
εν τέλος δι' α'ίτησιν ατελούς παραδόσεως εισπράττεται ιταρά του άποστολέως 
κατά την ύποβολήν της αιτήσεως. Το τέλος τούτο του οποίου το ποσόν καθο
ρίζεται είς 2 φ ρ ά γ κ α κατ ' άνώτατον δριον εισπράττεται υπέρ της Υπηρεσίας 
καταγωγής . Τοΰτο προστίθεται ε'ις το πρόσθετον άεροπορικόν τέλος ή ε'ις 
το τέλος του τηλεγραφήματος έάν ό άποστολεύς εξέφρασε την έπιθυμίαν δπως 
ή αίτησις του διαβιβασθή διά της αεροπορικής ή τηλεγραφικής όδοΟ. 

"Αρθρον 11 
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξ ίας 

1. Διά τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας , εισπράττονται π α ρ ά του" άπο

στολέως και εκ των προτέρων, τά κάτωθι τέλη : 
(α) τέλη επιτρεπόμενα έν τω παρόντι τίτλω" 
(β) προαιρετ ικώς, τέλος αποστολής ϊσον, κατ ' άνώτατον δριον, προς 

το τέλος συστάσεως το καθοριζόμενον έν άρθρω 18, στοιχείω (ιβ) 
τής Συμβάσεως , ή έν άρθρω XVII τοΰ τελικού αυτής πρωτοκόλλου ' 

( γ ) σύνηθες τέλος ασφαλίσεως ύπολογιζόμενον κατά τον ενα ή τον άλλον 
των κάτωθι τύπων : 

Πρώτος Τύπος. 

Δεύτερος Τύπος 

'Ανά 200 φράγκα ή κλάσμα των 
200 φρ. επί τής δηλωθείσης αξίας. 

'Ανά 200 φράγκα ή κλάσμα των 
200 φρ. επί της δηλωθείσης αξίας. 

5 εκατοστά καθ' Ύπηρεσίαν μετέχουσαν 
εις την χερσαίαν μεταφοράν. 

10 εκατοστά κατά πάσαν χρησιμοποιου
μένην θαλασσίαν ύπηρεσίαν. 

50 εκατοστά κατ' άνώτατον δριον, ή το 
τέλος εσωτερικού έάν είναι ύψηλότερον. 

2. Έ ξ άλλου, επιτρέπεται ή εϊσπραξις ύπό τών Υπηρεσιών αϊτινες δέχονται 
νά καλύπτουν τους κινδύνους οι όποιοι δύνανται νά προέλθουν έξ ανωτέρας 
6ίας, «τέλους διά κινδύνους έξ ανωτέρας βίας» καθοριζομένου κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε το συνολ'.κόν ποσόν το προερχόμενον εκ του τέλους τούτου και 
του συνήθους τέλους ασφαλίσεως νά μη ύπερβαίνη το άνώτατον δριον το προ
βλεπόμενον έν π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 στοιχεΐον ( γ ) , δευτέρω τύπω. 

"Αρθρον 12 
Εύθραυστα δέματα. Δυσμετακόμιστα δέματα. 

1. Τά ευθραστα δέματα και τά δυσμετακόμιστα δέματα υπόκεινται είς 
συμπληρωματικόν τέλος ϊσον προς 50% του κυρίου τέλους. Έ ά ν το δέμα είναι 
εϋθραστον και δυσμετακόμιστον, το ανωτέρω προβλεπόμενον συμπληρωματικόν 
τέλος εισπράττεται άπαξ . Έ ν τούτοις τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη τ ά άφο
ρώντα εις τ ά δέματα ταύτα δεν υφίστανται οιανδήποτε αϋξησιν. 

2. Το συνολικόν τέλος στρογγυλοποιείται ε'ις το άνώτερον ήμισυ—δέκατον 
έάν ύπάρχη περίπτωσις . 

Μ Ε Ρ Ο Σ II 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ Α Π Α Σ Α Σ 

Τ Α Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 
"Αρθρον 13 

Συμπληρωματ ικά τέλη 
ΑΙ Ύπηρεσίαι δικαιούνται νά εισπράττουν τά κάτωθι συμπληρωματικά 

τέλη 
(α) Τέλος τελωνειακών διατυπώσεων ε ξ α γ ω γ ή ς , εισπραττόμενον ύπό 

τής Υπηρεσίας κ α τ α γ ω γ ή ς διά την παρουσίασιν του δέματος εις το 
τελωνεΐον. 

Κ α τ ά γενικόν κανόνα, ή εϊσπραξις ενεργείται κατά την στιγμήν 
καταθέσεως του δέματος. 
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(β) Τέλος εκτελωνισμού, είσπραττόμενον υπό της Υπηρεσίας προορι
σμού, είτε 5i.dc την παράδοσιν ε'ις το τελωνεΐον και τον έκτελωνισμόν, 
είτε δια την παράδοσιν εις το τελωνεΐον μόνον. 'Εκτός ειδικής 
συμφωνίας, ή εϊσπραξις ενεργείται κατά την παράδοσιν του δέμοηχ^ 
εις τον παραλήπτην. Έν τούτοις οσάκις πρόκειται περί δέματος 
ελευθέρου τελών και δικαιωμάτων το τέλος εκτελωνισμού εισπράτ
τεται υπό της Υπηρεσίας καταγωγής υπέρ της Υπηρεσίας προορι
σμού, 

(γ) Τέλος παραδόσεως. Το τέλος τοϋτο δύναται νά εισπράττεται υπό 
της Υπηρεσίας προορισμού καθ' έκάστην φοράν καθ' ην το δέμα 
προσκομίζεται κατ' οικον. Παρά ταύτα, δια τά έκτακτου επιδόσεως 
δέματα, τοϋτο δεν δύναται νά είσπραχθή παρά μόνον δια τάς μετα
γενέστερος της πρώτης μεταφοράς κατ' οικον. 

(δ) Τέλος ειδοποιήσεως περί μη παραδόσεως. Είσπραττόμενον ύπό τους 
δρους τους προβλεπόμενους έν άρθρω 28 παράγραφος 3, 

(ε) Τέλος ειδοποιήσεως περί άφίξεως, είσπραττόμενον υπό της Υπηρεσίας 
προορισμού, δταν ή νομοθεσία της το επιβάλλει και δταν ή Υπηρεσία 
αύτη δεν διασφαλίζει την κατ' οίκον παράδοσιν, διά πάσαν είδο
ποίησιν (πρώτην η μεταγενεστέραν είδοποίησιν ενδεχομένως έπιδι
δομένην εις την κατοικίαν του παραλήπτου, εκτός της πρώτης ειδο
ποιήσεως των εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων. 

(στ) Τέλος άνασυσκευασίας, όφειλόμενον εις την Ύπηρεσίαν της πρώτης 
των Χωρών επί του εδάφους της οποίας έπρεπε νά άνασυσκευασθή 
το δέμα προς προστασίαν τοϋ περιεχομένου αύτου. Τοΰτο κατα
βάλλεται παρά του παραλήπτου ή περιπτώσεως τυχούσης παρά του 
άπόστολέως. 

(ζ) Τέλος POSTE RESTANTE, είσπραττόμενον ύπό της Υπηρεσίας 
προορισμού κατά την παράδοσιν, διά παν δέμα φέρον την διεύθυνσιν 
POSTE RESTANTE. 

(η) Τέλος αποθηκεύσεως, διά πάν δέμα το όποιον δεν παρελήφθη εντός 
των τεταγμένων προθεσμιών άδιαφόρως εάν το δέμα φέρει την διεύ
θυνσιν POSTE RESTANTE ή της κατοικίας τοΟ παραλήπτου. Το 
τέλος τούτο εισπράττεται ύπό της Υπηρεσίας ή όποια ενεργεί τήν 
παράδοσιν υπέρ των Υπηρεσιών ε'ις τάς υπηρεσίας τών οποίων το 
δέμα παρέμεινεν πέραν τών παραδεδεγμένων προθεσμιών. 

(G) Τέλος αποδείξεως παραλαβής, οσάκις ό άποστολεύς ζητεΐ άπόδειξιν 
παραλαβής, συμφώνως προς το άρθρον 27. 

(ι) Τέλος' ειδοποιήσεως φορτώσεως, είσπραττόμενον, έφ' δσον αϊ ενδια
φερόμενοι Ύπηρεσίαι αποδέχονται νά διασφαλίζουν τήν ύπηρεσίαν 
αυτήν και οσάκις ό άποστολεύς ζητεΐ δπως άποσταλή εις αυτόν είδο
ποίησις φορτώσεως. 

(ια) Τέλος αιτήσεως αναζητήσεως, προβλεπόμενον έν άρθρω 38 παρά
γραφος 4. 

(ιβ) Τέλος αιτήσεως περί αναλήψεως ή περί τροποποιήσεως της επι
γραφής. 

( ιγ) Τέλος διά κινδύνους εξ ανωτέρας βίας, είσπραττόμενον ύπό τών 
Υπηρεσιών τών άναλαμβανουσών νά καλύπτουν τους κινδύνους τους 
δυναμένους νά προέλθουν έκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας. 

"Αρθρον 14 
Τ ΙΜΟΛΟΠΟΝ 

Το τιμολόγιον των συμπληρωματικών τελών τών οριζομένων έν άρθρω 13, 
καθορίζεται συμφώνως προς τάς ενδείξεις του κατωτέρω πίνακος : 

Χαρακτηρισμός τοϋ Τέλους 
Ι 

(ο) Τέλος τελωνειακών δια
τυπώσεων εξαγωγής είσπρατ
τόμενον ύπό της Υπηρεσίας 
καταγωγής. 

Ποσόν 
2 

1 φράγκον κατά δέμα κατ' άνώ

τατον^δριον. 

Παρατηρήσεις 
3 

http://5i.dc
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Χαρακτηρισμός τοΰ τέλους 

(β) Τέλος εκτελωνισμού 
εΐσπραττόμενον ΰπό της 
Υπηρεσίας προορισμού. 

(γ) Τέλος παραδόσεως 

{δ) Τέλος ειδοποιήσεως 
περί μη παραδόσεως. 

(ε) Τέλος ειδοποιήσεως 
περί άφίξεως. 

(στ) Τέλος άνασυσκευασίας 

(ζ) Τέλος POSTE RES
Τ Α Ν Τ Ε . 

(η) Τέλος αποθηκεύσεως . . 

(θ) Τέλος αποδείξεως πα
ραλαβής. 

(/) Τέλος ειδοποιήσεως 
περί φορτώσεως. 

(/α) Τέλος αιτήσεως ανα
ζητήσεως. 

(//?) Τέλος αιτήσεως περί 
αναλήψεως (δέματος) ή 
τροποποιήσεως της επιγρα
φής. 

(ΐγ) Τέλος διά κινδύνους 
εξ ανωτέρας βίας. 

Ποσόν 
2 

2 φράγκα κατά δέμα κατ' άνώ
τατον όριον. 

Το αυτό τέλος ως και εν τώ 
έσωτερικω. 

60 εκατοστά κατ' άνώτατον 
δριον. 

Κατ* άνώτατον όριον, τέλος 
ίσον προς αυτό μιας επιστολής 
εσωτερικού πρώτης μονάδος 
βάρους. 

Ι φράγκον κατά δέμα κατ' 
άνώτατον δριον. 

Το αυτό τέλος ως καϊ εν τω 
έσωτερικω. 

Τέλος εΐσπραττόμενον κατά 
τά ΰπό της εσωτερικής νομοθε
σίας οριζόμενα. 

(β) Μεταγενεστέρως της κα
ταθέσεως 1,20 φρ. κατ' άνώ
τατον δριον, ή το άντίστοιχον 
τέλος εσωτερικού εάν τούτο 
είναι ύψηλότερον. 

60 εκατοστά κατά δέμα 

90 εκατοστά κατ' άνώτατον 
δριον. 

2 φράγκα, κατ* άνώτατον 
δριον. 

(α) ποσόν προβλεπόμενον εν 
άρθρω 11, παρ. 2 δσον άφορα τά 
δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας. 

(β) 60 εκ. κατά δέμα κατ' άνώ
τατον δριον δσον άφορα τά άνευ 
δεδηλωμένης αξίας δέματα. 

Παρατηρήσεις 

Έάν εν συνεχεία τής επιδό
σεως της ειδοποιήσεως περί μή 
παραδόσεως νέαι όδηγίαι πρέπει 
νά διαβιβασθούν τηλεγραφικώς 
ό άποστολεύς ή ό τρίτος πρέπει 
νά πλήρωση έπι πλέον τό τηλε
γραφικόν τέλος. 

Τό τέλος τούτο δεν καταβάλ
λεται παρά άπαξ μόνον κατά τήν 
μεταφοράν άπό τοΰ ενός άκρου 
είς τό έτερον. 

ΕΊς τό τέλος τούτο προστίθεται 
τό τηλεγραφικόν τέλος έάν ό 
άποστολεύς εξέφρασε τήν έπιθυ
μίαν όπως ή αίτησις του διαβι
βασθή τηλεγραφικώς. 
Είς τό τέλος τούτο προστίθεται: 

(α) τό άντίστοιχον πρόσθετον 
άεροπορικόν τέλος, έάν ή αίτη
σις δέον νά διαβιβασθή αεροπο
ρικώς. 

(β) τό άντίστοιχον τηλεγραφι
κόν τέλος, έάν ή αίτησις δέον νά 
διαβιβασθή τηλεγραφικώς. 

(α) Κατά τήν καταθεσιν 60 
έκ. κατ' άνώτατον δριον, ή τό 
άντίστοιχον τέλος εσωτερικού 
έάν τούτο εΐν,αι ύψηλότερον. 

Με άνώτατον όριον 10 φρ., ή 
τό άνώτατον δριον τό όριζόμε
νον ύπό τής εσωτερικής νομοθε
σίας, έάν τούτο είναι ύψηλό
τερον. 

Είς τό τέλος τούτο προστίθεται 
τό πρόσθετον άεροπορικόν τέ
λος έάν ό άποστολεύς εξέφρασε 
τήν έπιθυμίαν δπως ή άπόδειξις 
παραλαβής τώ διεβιβάσθη αερο
πορικώς. 

Όσάκις ή αίτησις του πρέπει 
νά διαβιβασθή αεροπορικώς ή 
τηλεγραφικώς, ό άποστολεύς 
οφείλει νά πλήρωση επί πλέον, 
τό τέλος τό άφορων τήν άερο
πορικήν μεταφοράν, ή τό τηλε
γραφικόν τέλος αναλόγως της 
περιπτώσεως. 'Επί πλέον, τό 
αναλογούν πρόσθετον άεροπο
ρικόν τέλος πρέπει νά πληρωθή 
έάν ό άποστολεύς εξέφρασε τήν 
έπιθυμίαν δπως ή άπόδειξις 
παραλαβής διαβιβασθή είς αυτόν 
αεροπορικώς. 
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'Άρθρον 15 
Δικαιώματα 

1. Αϊ Ύπηρεσίαι προορισμού δικαιούνται να εισπράττουν, παρά των παρα
ληπτών, πάντα τά δικαιώματα, κυρίως τά τελωνειακά δικαιώματα, διά των 
οποίων τά αντικείμενα επιβαρύνονται εις την Χώραν προορισμού. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι υποχρεούνται νά παρεμβαίνουν παρά ταΐς άρμοδίαις 
άρχαϊς των Χωρών των ίνα τά δικαιώματα (μεταξύ των όποιων τά τελωνειακά 
δικαιώματα) άκυρου\;ται όοάκις αφορούν δέμα : 

(α) έπιστραφέν εις την καταγοίγήν' 
(β) άποσταλέν περαιτέρω εις τρίτην χώραν' 
(γ) έγκαταλειφθέν υπό του άποστολέως' 

" (δ) άπολεσθέν έν τη υπηρεσία των ή καταστραφέν λόγω ολοκληρωτικής 
βλάβης του περιεχομένου* 

(ε) παραβιασθέν ή ύποστάν βλάβην έν τη υπηρεσία των. Ε'ις τάς περι
πτώσεις ταύτας ή άκύρωσις των δικαιωμάτων ζητείται μόνον διά 
την άξίαν τοΰ ελλείποντος περιεχομένου η διά την όποτίμησιν της 
αξίας την οποίαν υπέστη το περιεχόμενον. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ 

"Αρθρον 16 
Υπηρεσιακά δέματα 

1. 'Απαλλάσσονται παντός τςχχυδρομικου τέλους τά δέματα τά σχετικά προς 
την ταχυδρομική ν ύπηρεσίαν τά άνταλλασσόμενα μεταξύ : 

(α) των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών' 
(β) τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καΐ του Διεθνούς Γραφείου' 
(γ) τών Ταχυδρομικών Γραφείων τών Χωρών—Μελών 
(δ) τών Ταχυδρομικών Γραφείων και τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

2. Τά αεροπορικά δέματα, εξαιρέσει εκείνων άτινα προέρχονται εκ του 
Διεθνούς Γραφείου, δεν απαλλάσσονται τών προσθέτων αεροπορικών τελών. 

"Αρθρον 17 
Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων 

Τά δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων απαλλάσσονται ποα/τός 
τέλους δυνάμει του άρθρου 14 της Συμβάσεως. Έν τούτοις, διά τά αερο
πορικά δέματα εισπράττονται τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ 

"Αρθρον 18 
"Οροι παραδοχής 

Υπό την έπιφύλαξιν ότι το περιεχόμενον δεν εμπίπτει είς τάς έν άρθρω 19 
άναφερομένας απαγορεύσεις ή είς τάς απαγορεύσεις ή περιορισμούς τους 
οποίους εφαρμόζει είς το εδαφός της μία ή πλείονες Ύπηρεσίαι. μετέχουσαι 
τής διαβιβάσεως, πάν δέμα διά νά γίνη δεκτόν προς άποστολήν, πρέπει : 

(α) νά άνηκη είς κατηγορίαν δεμάτων άποδεκτήν κατ' έφαρμογήν coO 
άρθρου 3* 
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(β) να εχη περικάλυμμα άνάλογον προς την φύσιν του περιεχομένου 

καΐ προς τάς αυνθήκας της μεταφοράς"! 
(γ) νά ανταποκρίνεται εις τους δρους βάρους και διαστάσεων τους καθο

ριζόμενους υπό των άρθρων 1 και 20' 
'' (δ) νά έχουν προπληρωθή άπαντα τά τέλη τα απαιτούμενα 6πό του 

γραφείου καταγωγής. 
"Αρθρον Ί9 

'Απαγορεύσεις 
Ή εγκλεισις των κατωτέρω αντικειμένων απαγορεύεται : 

(α) εις άπάσας τάς κατηγορίας δεμάτων : 
Ίον. τών αντικειμένων τά όποια, εκ της φύσεως ή συσκευασίας 

των, δύνανται νά εκθέσουν εις κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά 
ρυπάνουν η νά βλάψουν τά άλλα δέματα η τον ταχυδρομικόν 
έξοπλισμόν 

2ον. του οπίου, της μορφίνης, της κοκαΐνης καΐ λοιπών ναρκωτι
κών. Έν τούτοις, ή άπαγόρευσις αυτή δεν εφαρμόζεται έπί 
επιστολών δι' ίατρικόν ή έπιστημονικόν σκοπόν, προς Χώρας 
αϊτινες δέχονται ταύτας υπό τον δρον τούτον' 

3ον. τών εγγράφων τών εχόντων χαρακτήρα ένεστώσης και προ
σωπικής αλληλογραφίας· ώς και τών πάσης φύσεως ανταπο
κρίσεων τών άνταλλασσομένων μεταξύ προσώπων διαφόρων 
του άποστολέως καΐ του παραλήπτου ή τών συνοικούντων μετ' 
αυτών προσώπων, εξαιρέσει : 

— £νός τών κατωτέρω εγγράφων, ανοικτού, φέροντος μόνον 
τάς σχετικάς προς το δέμα έγγραφάς και αναφερομένου 
αποκλειστικώς είς τά μεταφερόμενα εμπορεύματα : τιμο
λογίου, καταστάσεως ή ειδοποιήσεως αποστολής, αδείας 
παραλαβής' 

— φωνογραφικών δίσκων, ταινιών υποκειμένων ή μη εις ήχη
τικήν έγγραφήν, μηχανογραφικών δελτίων, μαγνητικών 
ταινιών ή ετέρων ομοίων μέσων και δελτίων OSL, 'οσάκις 
ή Υπηρεσία καταγωγής κρίνει δτι δεν έχουν τον χαρα
κτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας και 
οσάκις άνταλλάσονται μεταξύ του άποστολέως και τοΰ 
παραλήπτου του δέματος ή μετά προσώπων συνοικούντων 
μετ' αυτών' 

— ανταποκρίσεων και έγγραφων πάσης φύσεως, εχόντων τον 
χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας, 
πλην τών προαναφερθέντων, άνταλλασσο μένων μεταξύ τού 
άποστολέως και τοΰ παραλήπτου του δέματος ή μετά προ
σώπων συνοικούντων μετ' αυτών, εάν οι εσωτερικοί κανο
νισμοί τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών επιτρέπουν τούτο' 

4ον. τών ζώντων ζώων εκτός έάν ή μεταφορά των διά τού Ταχυ
δρομείου επιτρέπεται υπό τών ταχυδρομικών κανονισμών τών 
ενδιαφερομένων Χωρών 

5ον. τών εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων υλών. Έν 
τούτοις αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται δια τήν μετα
φοράν τών καψυλίων και πεπλη ρω μένων μεταλλικών φυσιγγίων 
χρησιμοποιουμένων εις τά φορητά πυροβόλα δπλα. τών ειδών 
πυροσωλήνων πυροβολικού μή εκρηκτικών και τών ιτυρείων, 
τών εύφλεκτων κινηματογραφικών ταινιών, ακατέργαστου 
σελλουλόϊδ ή αντικειμένων κατασκευαζόμενων εκ σελλουλόϊδ" 

6ον. τών ασέμνων ή ανήθικων αντικειμένων' 
7ον. τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία 

απαγορεύεται εις τάς Χώρας προορισμού. 
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(β) εντός των δεμάτων άνευ δεδηλωμένης αξίας, άνταλλασσομένων με
ταξύ δύο Χωρών αίτινες δέχονται την δήλωσιν αξίας, (δέματος) : 
των νομισμάτων, των τραπεζογραμματίων, των χαρτονομισμάτων ή 
οιωνδήποτε άξιων εις τον κομιστήν, της πλατίνης, του χρυσού ή του 
αργύρου, κατειργασμένων ή μη, των πολυτίμων λίθων, κοσμημάτων 
και λοιπών πολυτίμων αντικειμένων. Ή διάταξις αυτή δεν εφαρμό
ζεται οσάκις ή ανταλλαγή δεμάτων μεταξύ δύο Υπηρεσιών δεχό
μενων δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας δεν πραγματοποιείται παρά 
μόνον άπερικαλύπτως μέσω Υπηρεσίας τινός ήτις δεν τά αποδέχεται. 
Πάσα Υπηρεσία έχει την εύχέρειαν να άπαγορεύη νά εγκλείεται 
χρυσός εις ράβδους εις τά μετά ή άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα, 
προερχόμενα εκ του εδάφους της ή προοριζόμενα δι ' αυτό ή διαβιβα
ζόμενα άπερικαλύπτως διά του εδάφους της ή νά περιορίση την 
πραγματικήν άξίαν των αποστολών τούτων. 

"Αρθρον 20 
"Ορια διαστάσεων 

1. Εξαιρέσε ι τών θεωρουμένων ως δυσμετακομίστων δεμάτων κατ' έφαρ
μογήν του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχεΐον (ε ) , τά δέματα τά μεταφερόμενα 
διά της όδοϋ επιφανείας ή αεροπορικώς δεν πρέπει νά υπερβαίνουν το 1,50 
μέτρον δι ' οιανδήποτε τών διαστάσεων, ουδέ τά τρία μέτρα διά το άθροισμα 
του μήκους και της μεγαλυτέρας περιμέτρου, λαμβανομένης προς διεύθυνσιν 
διάφορον της του μήκους. 

2. Αί Υπηρεσίαι αί όποΐαι δεν εΐναι εις θέσιν νά αποδεχθούν, δι' δλα τά 
δέματα ή διά τά αεροπορικά μόνον τοιαύτα, τάς εν παραγράφω 1 προβλεπό
μενος διαστάσεις δύνανται νά υιοθετήσουν άντ' αυτών τάς ακολούθους δια
στάσεις : 1 μέτρον δι ' οιανδήποτε τών διαστάσεων, 2 μέτρα διά το άθροισμα 
του μήκους και της μεγαλυτέρας περιμέτρου, λαμβανομένης προς διεύθυνσιν 
διάφορον της του μήκους. 

3. Οιοσδήποτε και αν είναι ό τρόπος μεταφοράς των τά δέματα δέον νά 
μή έχουν διαστάσεις κατωτέρας τών ελαχίστων τοιούτων τών προβλεπομένων 
διά τάς έπιστολάς εν άρθρω 17 παράγραφος 1 της Συμβάσεως. 

4. Αί Ύπηρεσίαι αί όποΐαι αποδέχονται τάς εν παραγράφω 1 όριζομένας 
διαστάσεις έχουν την εύχέρειαν νά εισπράττουν, διά τά δέματα τών όποιων 
αί διαστάσεις, υπερβαίνουν τά εν παραγράφω 2 αναφερόμενα όρια αλλά τών 
οποίων το βάρος είναι κατώτεροντών 10 χιλιόγραμμων, συμπληρωματικόν τέλος 
ϊσον προς το εν άρθρω 12 προβλεπόμενον τοιούτον. 

5. Κατά παρέκκλιση; της παραγράφου 2, τά δέματα δεν πρέπει νά θεω
ρούνται ώς δυσμετακόμιστα εφ' δσον το μήκος των δεν υπερβαίνει το 1,05 μέτρον. 

"Αρθρον 21 
Διαχείρισις δεμάτων γενομένων έκ παραδρομής δεκτών 

1. 'Εάν γίνουν έκ παραδρομής δεκτά προς άποστολήν δέματα περιέχοντα 
τά εν άρθρω 19 στοιχεΐον (α) αναφερόμενα αντικείμενα, πρέπει νά τύχουν 
διαχειρίσεως συμφώνου προς την νομοθεσίαν τής Χώρας της οποίας ή Υπηρεσία 
διαπιστώνει τήν ϋπαρξίν των. Έν τούτοις, τά δέματα τά περιέχοντα τά αντι
κείμενα τά προβλεπόμενα έν τω αύτω άρθρω στοιχεΐον (α) , αριθμούς 2ον, 5ον 
και 6ον, έν ουδεμία περιπτώσει διαβιβάζονται εις τον προορισμόν, ούτε παρα
δίδονται ε'ις τους παραλήπτας, ούτε επιστρέφονται ε'ις τήν καταγωγήν. 

2. Έάν έγκλεισθή εν και μόνον άντικείμενον του επιστολικού ταχυδρομείου 
μή έπιτρεπόμενον κατά τήν εννοιαν του άρθρου 19 στοιχεΐον (α) αριθμός 3ος, 
το άντικείμενον τοΰτο τυγχάνει διαχειοίσεως συμφώνου προς τον έν άρθρω 
24 της Συμβάσεως προδιαγραφόμενον τρόπον και διά τήν αίτίαν ταύτην, τό 
δέμα δεν δύναται νά έπιστραφή εις τήν καταγωγήν. 

3. Όσάκις τά άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα τά αντάλλασσα μένα μεταξύ 
δύο χωρών, αΐτινες αποδέχονται τήν δήλωσιν άξιας περιέχουν τά αντικείμενα 
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τα αναφερόμενα εν άρθρον 19 στοιχεΐον ((3), ταύτα πρέπει να επιστραφούν 
εις τήν καταγωγήν υπό της Υπηρεσίας, ήτις διαπιστώνει το λάθος. Έάν το 
λάθος δεν διαπιστωθή· παρά μετά τήν λήψιν ύπό της Υπηρεσίας προορισμού, 
αυτή δικαιούται να παραδοχής το δέμα είς τον παραλήπτην ύπό τους δρους τους 
καθοριζόμενους ύπό του εσωτερικού κανονισμού της. Έάν οι δροι οδτοι δεν 
επιτρέπουν τήν παράδοσιν, το δέμα πρέπει νά έπιστραφή είς τήν καταγωγήν 
κατ' έφαρμογήν του άρθρου 33. 

4. Ή παράγραφος 3 εφαρμόζεται είς τα δέματα των όποιων το βάρος ή αί 
διαστάσεις υπερβαίνουν αισθητώς τά παραδεδεγμένα δρια. Έν τούτοις τά 
δέματα ταΰτα δύνανται νά παραδίδωνται, περιπτώσεως τυχούσης, είς τον παρα
λήπτην, έάν οδτος προηγουμένως καταβάλη τά ενδεχόμενα τέλη. 

5. Όσάκις δέμα γενόμενον εκ παραδρομής δεκτόν οΰτε παρεδόθη είς τον 
παραλήπτην οϋτε επεστράφη είς τήν καταγωγήν, ή Υπηρεσία καταγωγής πρέπει 
νά ένημερωθή ακριβώς, περί του τρόπου διαχειρίσεως του δέματος τούτου. 

"Αρθρον 22 
Όδηγίαι ?τοΟ άποστολέως κατά τήν κατάθεσιν 

1. Κατά τήν κατάθεσιν δέματος, ό άποστολεύς οφείλει νά ύποδείξη τον 
τρόπον διαχειρίσεως αύτου έν περιπτώσει μή παραδόσεως του. 

2. Οδτος δεν δύναται νά δώση παρά μόνον μίαν εκ των κατωτέρω οδηγιών: 
(α) άποστολήν είς τον ϊδιον, ειδοποιήσεως περί μή παραδόσεως* 
(|3) άποστολήν ειδοποιήσεως περί μή παραδόσεως, είς τρίτον κάτοικον 

της Χώρας προορισμού' 
(γ) έπιστροφήν αμέσως είς τον αποστολέα, διά της οδού επιφανείας 

ή της αεροπορικής τοιαύτης* 
(δ) έπιστροφήν είς τον αποστολέα, διά της όδου επιφανείας ή της αερο

πορικής τοιαύτης μετά παρέλευσιν προθεσμίας τινός' 
(ε) παράδοσιν είς έτερον παραλήπτην, έν ανάγκη κατόπιν έκ νέου απο

στολής, διά της όδου επιφανείας ή της αεροπορικής τοιαύτης (και 
ύπό τήν επιφύλαξιν των λεπτομερειών τών προβλεπομένων έν άρθρω 
28, παραγράφω 1, στοιχείω (γ) , αριθμώ 2ω)' 

(στ) έκ νέου άποστολήν του δέματος διά της όδου επιφανείας ή της αερο
πορικής τοιαύτης, προς παράδοσιν είς τον άρχικόν παραλήπτην' 

(ζ) πώλησιν του δέματος υπ' εύθύνην τοϋ άποστολέως· 
(η) έγκατάλειψιν του δέματος ύπό του άποστολέως. 

3. Αί Ύιτηρεσίαι έχουν τήν εύχέρειαν νά μή άποδέχωνται τάς έν παρα
γράφω 2, στοιχείοις (α), (β) και (ζ) προβλεπομένας οδηγίας, όσάκις ή νομο
θεσία των ή οι κανονισμοί των δεν το επιτρέπουν. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ 

"Αρθρον 23 
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας 

1. Οι έξης κανόνες διέπουν τήν δήλωσιν. άξιας τών δεμάτων μετά δεδη
λωμένης άξιας : 

(α) δσον άφορα τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας : 
Ιον Ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας νά περιορίζη, δσον άφορα 

έαυτήν τήν δήλωσιν της αξίας είς ποσόν μή δυνάμενον νά 
είναι κατώτερον τών 1000 φράγκων ή είς το υίοθετηθέν έν 
τη εσωτερική της υπηρεσία ποσόν, έάν τοΰτο είναι κατώτερον 
τών 1000 φράγκων. 

2ον. Υποχρέωσις, είς τάς σχέσεις μεταξύ Χωρών τών οποίων αί 
Ύπηρεσίαι παρεδέχθησαν διάφορα δρια, νά τηρήσουν αμοι
βαίως τό κατώτατον δριον. 
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(β) δσον άφορα τους αποστολείς.: 
Ιον. Άπαγόρευσις νά δηλώσουν ,άξίαν ύπερβαίνουσαν την πρα

γματικήν άξίαν τοΰ περιεχομένου του δέματος. 
2ον. Ευχέρεια νά μη δηλώσουν παρά, μόνον μέρος της πραγμα

τικής αξίας του περιεχομένου του δέματος. 
2. Πάσα δολία δήλωσις άξιας ανωτέρας της πραγματικής άξιας του δέ

ματος συνεπάγεται την προβλεπομένην υπό της νομοθεσίας τής Χώρας κατα
γωγής δικαστικήν δίωξιν. 

3. Κατά την κατάθεσιν, πρέπει νά παραδίδεται δωρεάν άπόδειξις, εις 
πάντας τους αποστολείς δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας. 

'Άρθρον 24 
Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων 

1. Δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων δεν δύναται νά γίνη δεκτόν, 
έκτος εάν ό άποστολεύς άναλάβη νά πλήρωση οιονδήποτε ποσόν, το όποιον 
το γραφεΐον άφίξεως, θά είχε το δικαίωμα νά ζήτηση από τον παραλήπτην, 
ώς και το τέλος τής άτελοΟς παραδόσεως το προβλεπόμενον εν άρθρω 10. 

2. Τό γραφεΐον καταγωγής δύναται νά ζήτηση την καταβολήν επαρκούς 
εγγυήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 

"Αρθρον 25 
Γενικοί κανόνες παραδόσεως. Προθεσμίαι διαφυλάξεως. 

1. Κατά γενικόν κανόνα, τά δέματα παραδίδονται εις τους παραλήπτας 
τό ταχύτερον και συμφώνως προς τάς έν τή Χώρα του προορισμού Ισχύουσας 
διατάξεις. . ' 

2. Πάν δέμα του οποίου ή άφιξις έγνωστοποιήθη εις τον παραλήπτην, παρα
μένει είς τήν διάθεσιν τούτου επί 15 ημέρας ή τό πολύ επί 1 μήνα υπολογιζόμενου 
από τής επομένης τής αποστολής τής ειδοποιήσεως. Ή προθεσμία αϋτη δύναται 
εξαιρετικώς νά παραταθή εάν οι εσωτερικοί κανονισμοί τής Υπηρεσίας τό επι
τρέπουν. 

3. Όσάκις τό είδοποιητήριον άφίξεως δεν κατέστη δυνατόν ν' άποσταλή, ή 
προθεσμία διαφυλάξεως είναι ή προβλεπομένη υπό των εσωτερικών κανονισμών 
τής Χώρας προορισμού. Ή προθεσμία αυτή, εφαρμοζόμενη και είς τά δέματα 
τά φέροντα διεύθυνσιν POSTE RESTANTE, δεν δύναται κατά γενικόν κανόνα, 
νά ύπερβαίνη τους πέντε μήνας διά τάς απομεμακρυσμένος χώρας (έν τη έν
νοια του άρθρου 107 τοΟ Κανονισμού τής. Συμβάσεως) και τρεις μήνας διά τάς 
λοιπάς. Ή επιστροφή δέματος είς τό γραφεΐον καταγωγής, πρέπει νά λάβη 
χώραν εντός προθεσμίας βραχυτέρας εάν ό άποστολεύς έζήτησεν τούτο εϊς 
γλώσσαν γνωστήν ε'ις τήν χώραν προορισμού. 

4. Αϊ προθεσμίαι διαφυλάξεως αϊ προβλεπόμενοι έν παραγράφοις 2 και 3 
εφαρμόζονται, είς περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής ε'ις τά προς διανομήν δέ
ματα ύπό τοΰ νέου γραφείου προορισμού. 

"Αρθρον 26 
Παράδοσις εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων 

1. Ή παράδοσις, δι' ειδικού μεταφορέως, δέματος εκτάκτου επιδόσεως 
(EXPRES) ή τοΟ ειδοποιητηρίου άφίξεως, επιχειρείται άπαξ. 

2. Έάν ή προσπάθεια (επιδόσεως) άποβή άκαρπος, τό δέμα παύει νά θεω 
ρήται ώς εκτάκτου επιδόσεως (EXPRES). 
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"Αρθρον 27 
Άπόδειξις παραλαβής 

Ό άποστολεύς δέματος τινός δύναται να ζήτηση άπόδειξιν παραλαβής ύπό 
τους έν άρθρω 38 της Συμβάσεως οριζόμενους δρους. Έν τούτοις, αϊ Ύπηρε
σίαι δύνανται νά περιορίζουν την ύπηρεσίαν ταύτη ν εις τα δέματα μετά δεδη
λωμένης αξίας εάν ό περιορισμός οδτος προβλέπεται έν τή εσωτερική των 
υπηρεσία. 

"Αρθρον 28 
Μη παράδοσις εις τον παραλήπτην 

1. Μετά την λήψιν της ειδοποιήσεως περί μη παραδόσεως τής προβλεπο
μένης έν άρθρω 22 παρ. 2 στοιχεία (α) και (β) απόκειται ε'ις τον αποστολέα 
ή εις τον έν αύτη άναφερόμενον τρίτον νά δώση τάς οδηγίας του αί όποΐαι δύ
νανται νά είναι μόνον αϊ ύπό του ρηθέντος άρθρου παρ. 2 στοιχείων (γ) £ως 
(η) επιτρεπόμενοι και επιπροσθέτως μία εκ τών ακολούθων : 

(α) δπως είδοποιηθή άπαξ ετι ό παραλήπτης. 
(β) δπως διορθωθή ή συμπληρωθή ή διεύθυνσις. 
(γ) Έάν πρόκειται περί δέματος επί αντικαταβολή : 

Ιον. "Οπως παραδοθή εις πρόσωπον έτερον ή ό παραλήπτης έναντι 
πληρωμής του σημειουμένου ποσού αντικαταβολής. 

2ον. "Οπως παραδοθή εις τον άρχικόν ή έτερον παραλήπτην άνευ 
εισπράξεως του ποσού τής αντικαταβολής ή έναντι καταβολής 
ποσού κατωτέρου του αρχικού τοιούτου. 

(δ) "Οπως παραδοθή το δέμα ελεύθερον τελών κα ι δικαιωμάτων εϊτε εις 
τον άρχικόν παραλήπτην, εϊτε εις έτερον παραλήπτην. 

2. Έφ' δσον δεν Μλαβεν οδηγίας παρά τοΰ άποστολέως ή του τρίτου, ή 
Υπηρεσία προορισμού δικαιούται νά παραδώση το δέμα εις τον αρχικώς σημει
ούμενον παραλήπτην, εϊτε, περιπτώσεως τυχούσης, εις έτερον παραλήπτην μετα
γενεστέρως σημειούμενον, εϊτε νά άποστείλη περαιτέρω το δέμα εις νέαν διεύ
θυνσιν. Μετά την λήψιν τών νέων οδηγιών, μόνον αύταΙ είναι έγκυροι και έκτε
λεστέαι. Αύται διαβιβάζονται διά τής τάχυτέρας όδου αεροπορικής ή επιφα
νείας ή τηλεγραφικής, έάν ό άποστολεύς ή ό τρίτος καταβολή το άντίστοιχον 
τηλεγραφικόν τέλος. 

3. Ή αποστολή τών οδηγιών τών προβλεπομένων εις την παρ. 1 συνεπά
γετα ι τήν καταβολήν, εϊτε παρά του άποστολέως εϊτε παρά του τρίτου, του έν 
άρθρω 13 στοιχεΐον (δ) προβλεπομένου τέλους. "Οταν ή είδοποίησις άφορα 
πλείονα δέματα κατατεθέντα συγχρόνως εις το ίδιον γραφεΐον ύπό του ιδίου 
άποστολέως καΐ απευθυνόμενα είς τον ϊδιον παραλήπτην το τέλος τούτο εισπράτ
τεται άπαξ μόνον. 

"Αρθρον 29 
Επιστροφή ε'ις τήν καταγωγήν τών μη παραδοθέντων δεμάτων 

1. Πάν δέμα το όποιον δεν κατέστη δυνατόν νά παραδοθή επιστρέφεται είς 
τό γραφεΐον καταγωγής : 

(α) αμέσως έάν : 
Ιον. Ό άποστολεύς έζήτησε τούτο κατ

5 έφαρμογήν του άρθρου 22, 
παρ. 2, στοιχεΐον ( γ ) . 

2ον. Ό άποστολεύς (ή ό τρίτος ώς έν άρθρω 22 παρ. 2 στοιχεΐον 
(β) προβλέπεται) διετύπωσεν αϊτησιν μή επιτρεπομένη ν. 

3ον. Ό άποστολεύς ή ό τρίτος αρνείται νά εξόφληση τό ύπό του 
. άρθρου 28 παρ. 3 έπιτρεπόμενον τέλος. 

4ον. Αί όδηγίαι τοΰ άποστολέως ή τοΰ τρίτου δεν έπέτυχον τό 
έπιθυμητόν αποτέλεσμα, εϊτε αί όδηγίαι αύται εδόθησαν κατά 
τήν κατάθεσιν ή μετά τήν λήψιν τής ειδοποιήσεως περί μή παρα
δόσεως. 
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(β) αμέσως μετά την παρέλευσιν : 
* Ίον. Της προθεσμίας της ενδεχομένως καθορισθείσης ύπό του άιτο

στολέως κατ' έφαρμογήν του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοι
χεΐον (δ). . 

2ον. Τών προθεσμιών διαφυλάξεως των προβλεπομένων έν άρθρω 
* 25 εάν ό άποστολεύς δεν συνεμορφώθη προς το άρθρον 22. 

Έν τούτοις, έν τη περιπτώσει ταύτη δύνανται νά ζητηθούν 
παρ' αυτού όδηγίαι. 

3ον. Προθεσμίας 2 μηνών υπολογιζόμενης άπό της άπ:οστολής της 
ειδοποιήσεως περί μη παραδόσεως, εάν το γραφεΐον το όποιον 
συνέταξε ταύτην δεν έλαβεν επαρκείς οδηγίας του άποστολέως 
ή του τρίτου ή εάν αϊ όδηγίαι αύται δεν περιήλθον εις τό 
γραφεΐον τούτο. 

2. Έν τω μέτρω του δυνατού, τό δέμα επιστρέφεται διά της ιδίας όδοΰ τήν 
οποίαν ήκολούθησε κατά τήν άποστολήν. Δεν δύναται νά επιστρέφεται αερο
πορικώς έκτος εάν ό άποστολεύς έ'χη έγγυηθή τήν πληρωμήν τών προσθέτων 
αεροπορικών τελών. 

% 3. Πάν δέμα έπιστρεφόμενον εις τήν καταγωγήν κατ' έφαρμογήν του πα
»* ρόντος άρθρου υπόκειται : 

«(α) Εις τά αναλογούντα μερίδια τά όποια συνεπάγεται ή νέα διαβί
βασις μέχρι του γραφείου καταγωγής. 

, (β) Εις τά τέλη και δικαιώματα τά μή ακυρωθέντα διά τά όποΐα ή 
Υπηρεσία προορισμού παραμένει ακάλυπτος κατά τήν έπιστροφήν 
εις τήν καταγωγήν. 

4. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη και δικαιώματα ταύτα εισπράττονται 
παρά του άποστολέως. 

"Αρθρον 30 
Έγκατάλειψις ύπό του άποστολέως δέματος μή παραδοθέντος 

Έάν ό άποστολεύς εγκατάλειψη δέμα, τό όποιον δεν κατέστη δυνατόν 
νά παραδοθή εις τον παραλήπτην, διαχειρίζεται τούτο ή Υπηρεσία προορισμού 
συμφώνως προς τήν ιδίαν αυτής νομοθεσίαν. 

ΜΕΡΟΣ Π 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

"Αρθρον 31 
* Περαιτέρω αποστολή λόγω αλλαγής διαμονής τοΰ παραλήπτου 

ή λόγω τροποποιήσεως της επιγραφής 
1. Ή περαιτέρω αποστολή συνεπεία αλλαγής διαμονής τοΰ παραλήπτου 

* ή συνεπεία τροποποιήσεως της επιγραφής ενεργούμενης κατ' έφαρμογήν τοϋ 
άρθρου 37 δύναται νά λάβη χώραν εϊτε ε'ις τό έσωτερικόν της Χώρας προορισμού 

, εϊτε έκτος της Χώρας ταύτης. 
2. Ή περαιτέρω αποστολή εις τό έσωτερικόν της Χώρας προορισμού 

δύναται νά ένεργηθή εϊτε τη αιτήσει του άποστολέως εϊτε τή αιτήσει τοϋ παρα
λήπτου ή οίκοθεν έάν ο εσωτερικός.κανονισμός της Χώρας ταύτης τό επιτρέπει. 

3. Ή περαιτέρω αποστολή έκτος της Χώρας προορισμού δεν δύναται νά 
πραγματοποιηθή παρά μόνον τή αιτήσει τοΰ άποστολέως ή τοΰ παραλήπτου. 
Έ ν τή περιπτώσει ταύτη τό δέμα πρέπει νά ανταποκρίνεται είς τους απαιτου
μένους διά τήν νέαν διαβίβασιν δρους. 

4. Ή περαιτέρω αποστολή ύπό τους ώς άνω αναφερομένους δρους δύναται 
ομοίως νά λάβη χώραν αεροπορικώς έάν τοΰτο ζητηθή ύπό τοΰ άποστολέοκς 
ή ύπό τοΰ παραλήπτου, ύπό τόν δρον δπως παρασχεθή έγγύησις διά τήν κατα
βολήν τών σχετικών προς τήν νέαν διαβίβασιν, αναλογούντων προσθέτων άερο

r πορικών τελών. 
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5. Ό άποστολεύς δύναται νά απαγόρευση πάσαν περαιτέρω άποστολήν. # 

6. Δια την πρώτην περαιτέρω άποστολήν ή δια πάσαν ένδεχομένην μετα
γενεστέραν περαιτέρω άποστολήν εκάστου δέματος, δύνανται νά εισπραχθούν : 

(α) Τα δια τήν περαιτέρω άποστολήν επιτρεπόμενα ύπό του εσωτερικού 
κανονισμού της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας τέλη, εις τήν περίπτωσιν · 
περαιτέρω αποστολής εις το έσωτερικόν της Χώρας προορισμού. * 

(β) Τά αναλογούντα μερίδια και τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά όποια 
συνεπάγεται ή νέα διαβίβασις εις τήν περίπτωσιν περαιτέρω απο
στολής έκτος της Χώρας προορισμού. 

(γ) Τά τέλη και δικαιώματα των οποίων τήν άκύρωσιν δεν δέχονται 
αί προηγούμενοι Ύπηρεσίαι προορισμού. 

7. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη καΐ δικαιώματα τά αναφερόμενα 
εν παραγράφω 6 εισπράττονται παρά τοΰ παραλήπτου. 

"Αρθρον 32 
Δέματα περιελθόντα με έσφαλμένην διευθυνσιν 

και προς περαιτέρω άποστολήν # 

1. Παν δέμα περιελθόν με έσφαλμένην διευθυνσιν λόγω σφάλματος κατά "* 
λογιστέου εις τον αποστολέα ή ε'ις τήν άποστέλλουσαν Ύπηρεσίαν, προωθείται 
περαιτέρω εις τον αληθή αυτού προορισμόν διά της συντομωτέρας όδου της 
χρησιμοποιούμενης ύπό της Υπηρεσίας ε'ις τήν οποίαν το δέμα έχει περιέλθει. , β 

2. Παν άεροπορικόν δέμα περιελθόν με έσφαλμένην διευθυνσιν πρέπει υπο
χρεωτικώς νά αποστέλλεται περαιτέρω αεροπορικώς. 

3. Πάν δέμα περαιτέρω άποστελλόμενον κατ' έφαρμογήν του παρόντος 
άρθρου υπόκειται εις τά αναλογούντα μερίδια, άτινα συνεπάγεται ή μεταφορά 
εις τον αληθή προορισμόν του και ε'ις τά τέλη καΐ δικαιώματα τά αναφερόμενα 
έν άρθρω 31 παράγραφος 6 στοιχεΐον ( γ ) . 

4. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη και δικαιώματα ταύτα αναλαμβά
νονται εκ της Υπηρεσίας εις τήν οποίαν ανήκει το άνταλλακτήριον γραφεΐον 
το όποιον διεβίβασε το δέμα με τήν έσφαλμένην διευθυνσιν. Ή Υπηρεσία αύτη 
τά εισπράττει, περιπτώσεως τυχούσης, παρά του άποστολέως. 

"Αρθρον 33 
Επιστροφή εις τον τόπον καταγωγής των έκ παραδρομής 

γενομένων δεκτών δεμάτων 
1. Παν δέμα γενόμενον δεκτόν έκ παραδρομής και επίστρεφαμενον εις τον ** 

τόπον καταγωγής υπόκειται εις τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη και δικαιώ
ματα τά προβλεπόμενα έν άρθρω 29, παράγραφος 3. 

2. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη και δικαιώματα ταύτα επιβαρύνουν : 
(α) Τον αποστολέα εάν τό δέμα έγένετο δεκτόν έκ παραδρομής λόγω

 i 

σφάλματος τοΰ τελευταίου τούτου ή έάν έμπίπτη ε'ις μίαν των απα
γορεύσεων τοΰΐ άρθρου 19. 

(β) Τήν ύπεύθυνον διά τό σφάλμα Υπηρεσίαν έάν τό δέμα έγένετοδεκτόν 
έκ παραδρομής λόγω σφάλματος καταλογιστέου εις τήν ταχυδρο
μικήν ύπηρεσίαν. Έ ν τη περιπτώσει ταύτη, ό άποστολεύς έχει τό · 
δικαίωμα νά ζητήση τήν έπιστροφήν των καταβληθέντων τελών. 

3. Έάν τά αναλογούντα μερίδια τά όποια παρεχωρήθησαν εις τήν Υπη
ρεσίαν, ήτις επιστρέφει τό δέμα, είναι ανεπαρκή διά τήν κάλυψιν των έν παρα
γράφω 1 αναφερομένων αναλογούντων μεριδίων, τελών και δικαιωμάτων, τά 
υπόλοιπα οφειλόμενα έξοδα εισπράττονται παρά τής Υπηρεσίας καταγωγής. * 

4. Έάν ύπάρχη πλεόνασμα, ή Υπηρεσία ήτις επιστρέφει τό δέμα, κατα
βάλλει εις τήν Υπηρεσίαν καταγωγής τό ύπόλοιπον των αναλογούντων μερι
δίων, προς έπιστροφήν εις τον αποστολέα. ψ 
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"Αρθρον 34 
Επιστροφή εις τόν τόπον καταγωγής λόγω αναστολής λειτουργίας 

υπηρεσίας 
Ή επιστροφή δέματος εις τόν τόπον καταγωγής λόγω αναστολής λειτουρ

γίας υπηρεσίας είναι ατελής. Τά δια τήν άποστολήν εισπραχθέντα μερίδια 
τελών και μή άποδοθέντα επιστρέφονται εϊς τόν αποστολέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 35 
Παράβασις παρά τίνος Υπηρεσίας των δοθεισών οδηγιών 

"Οταν ή Υπηρεσία προορισμού ή ή ενδιάμεσος Υπηρεσία δεν έτήρησε τάς 
οδηγίας τάς δοθείσας είτε κατά τήν κατάθεσιν εϊτε μεταγενεστέρως υποχρεού
ται να έπιβαρυνθή με τά μερίδια μεταφοράς (άφίξεως και επιστροφής) και τά 
τυχόν λοιπά τέλη ή δικαιώματα άτινα δεν ήκυρώθησαν. Έ ν τούτοις τά κατα
βληθέντα τέλη διά τήν άποστολήν παραμένουν εις βάρος του άποστολέως αν 
οδτος, κατά τήν κατάθεσιν του δέμοπος ή μεταγενεστέρως έδήλωσεν δτι, ε'ις 
περίπτωσιν μή παραδόσεως, εγκαταλείπει οδτος το δέμα ή έπιθυμή νά πωλή
σουν αυτό. 

"Αρθρον 36 
Δέματα περιέχοντα αντικείμενα τών οποίων θεωρείται 

επικείμενη ή φθορά ή ή άλλοίωσις 
Τά εντός δέματος περιεχόμενα αντικείμενα τών οποίων θεωρείται ως επι

κείμενη ή άλλοίωσις ή ή φθορά, δύνανται αυτά μόνον νά πωληθούν αμέσως, 
καθ' όδόν έτι, κατά τήν άποστολήν ή κατά τήν επιστροφή ν άνευ προειδοποιή
σεως και άνευ δικαστικής διατυπώσεως, προς δφελος τοΟ δικαιούχου. Έάν, δι' 
οιονδήποτε, λόγον, ή πώλησις είναι αδύνατος, τά άλλοιωθέντα ή φθαρέντα 
αντικείμενα καταστρέφονται. 

"Αρθρον 37 
Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις της επιγραφής. 

1. Ό άποστολεύς δέματος δύναται, ύπό τους έν άρθρω 27 τής Συμβάσεως 
καθοριζόμενους δρους, νά ζητήση τήν έπιστροφήν εις τόν τόπον καταγωγής ή 
τήν τροποποίησιν τής επιγραφής αύτου, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι εγγυάται διά 
τήν πληρωμή ν τών άπα ιτηθη σο μένων ποσών διά πασαν νέα ν διαβίδασίν δυνά
μει τών άρθρων 29, παράγραφος 3 και 31, παράγραφος 6. 

2. Έ ν τούτοις," αϊ Υπηρεσίαι έχουν τήν εύχέρειαν νά μή άποδέχωνται τάς 
έν παραγράφω 1 άναφερομένας αιτήσεις, οσάκις δέν αποδέχονται ταύτας εις 
τήν έσωτερικήν των ύπηρεσίαν. 

"Αρθρον 38 
ΑΙτήσεις αναζητήσεως (RECLAMATIONS) και αιτήσεις πληροφοριών 
1. Έκαστη Υπηρεσία υποχρεούται νά δέχεται τάς αιτήσεις αναζητήσεως 

και τάς αιτήσεις πληροφοριών τάς άφορώσας παν δέμα κατατεθέν εις τάς 
υπηρεσίας τών άλλων Υπηρεσιών. 

2. Αϊ αιτήσεις αναζητήσεως, δέν γίνονται δεκτά! παρά μόνον εντός ετησίας 
προθεσμίας υπολογιζόμενης από τής επομένης τής καταθέσεως του δέματος. 

3. Αϊ αιτήσεις πληροφοριών διαβιβαζόμεναι ύπό τίνος Υπηρεσίας γίνονται 
άποδεκταϊ και υποχρεωτικώς διεκπεραιοΟνται ύπό μόνον τόν δρον νά περιέρ
χονται εις τήν ένδιαφερομένην Υπηρεσίαν εντός προθεσμίας δέκα πέντε μηνών 
υπολογιζόμενων άπό τής επομένης τής ημέρας καταθέσεως τοΟ δέματος. Έκα
στη Υπηρεσία υποχρεούται νά διεκπεραιώνη τάς αιτήσεις πληροφοριών εντός 
τής συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας. 
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4. Εξαιρέσει της περιπτώσεως κατά την οποίαν ό άποστολεύς κατέβαλεν 
εξ ολοκλήρου το έν άρθρω 13, στοιχεΐον (θ) προβλεπόμενον τέλος αποδείξεως 
παραλαβής, πάσα αίτησις αναζητήσεως ή πάσα αίτησις πληροφοριών συνεπά
γεται την εΐσπραξίν «τέλους αιτήσεως αναζητήσεως» εις την έν άρθρω 14, στοι
χεΐον (ια) οριζόμενη ν τιμήν. 

5. Τα συνήθη και μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα δύνανται νά αποτελέ
σουν άντικείμενον αιτήσεων αναζητήσεως ή διακεκριμένων αιτήσεων πληροφο
ριών. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως ή ή αίτησις πληροφοριών άφορα πλείονα 
δέματα της αύτης κατηγορίας κατατεθέντα συγχρόνως εις το αυτό γραφεΐον 
υπό του, αύτοΰ άποστολέως απευθυνόμενα εις τον αυτόν παραλήπτην και διαβι
βασθέντα διά της αυτής όδου, το τέλος εισπράττεται άπαξ μόνον. Το τέλος 
δι' αΐτησιν αναζητήσεως επιστρέφεται έάν ή αίτησις αναζητήσεως, ή ή αίτησις 
πληροφοριών προεκλήθη εκ σφάλματος της υπηρεσίας. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΥΘΥΝΗ 

"Αρθρον 39 
'Αρχή και εκτασις της ευθύνης τών ταχυδρομικών υπηρεσιών 

1. Αϊ Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά την άπώλειαν, την παρα
βίαση/ ή τη ν βλάβην τών δεμάτων εξαιρέσει τών έν άρθρω 40 προβλεπομένων 
περιπτώσεων. Αδται φέρουν εύθύνην τόσον διά τά δέματα τά διαβιβαζόμενα 
άπερικαλύπτως δσον καί δι' έκεΐνα τά όποια διαβιβάζονται είς κλειστάς άπο
στολάς. 

2. Ό άποστολεύς δικαιούται, κατ' αρχήν, αναλόγου αποζημιώσεως προς 
το πραγματικόν ποσόν απώλειας, παραβιάσεως ή βλάβης. Αϊ έμμεσοι βλάβαι 
ή τά μή πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν λαμβάνονται ύπ' δψιν. Έ ν τούτοις, ή 
άποζημίωσις αϋτη δεν δύναται έ ν ουδεμία περιπτώσει νά ύπερβαίντ) : 

(α) Διά τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, το είς χρυσά φράγκα 
ποσόν της δηλωθείσης αξίας. Είς περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής 
ή επιστροφής εϊς τον τόπον καταγωγής διά τής όδου επιφανείας 
αεροπορικού μετά δεδηλωμένης άξιας δέματος, ή ευθύνη περιορί
ζεται κατά τήν δευτέραν αυτήν διαδρομήν, είς έκείνην ήτις εφαρμό
ζεται είς τά δέματα τά προωθούμενα διά τής δδου ταύτης. 

(β) Διά τά λοιπά δέματα τά κάτωθι ποσά : 
15 φράγκα διά δέμα βάρους μέχρι 1 χιλιόγραμμου 
25 φράγκα διά δέμα βάρους άνω του 1 μέχρι 3 χιλιογρ. 
40 » » » » » τών 3 » 5 » 
60 » » » » » τών 5 » 10 » 
80 » » » » » τών 10 » 15 » 

100 » » » » » τών 15 » 20 » 
3. Ή άποζημίωσις υπολογίζεται επί τή βάσει τής τρεχούσης τιμής, μετατρε

πομένης είς χρυσά φράγκα, τών εμπορευμάτων τής αυτής φύσεως, είς τον τόπον 
καί κατά τήν έποχήν καθ' ήν τό δέμα έγένετο δεκτόν προς μεταφοράν. Ελλεί
ψει τρεχούσης τιμής, ή άποζημίωσις υπολογίζεται συμφώνως προς τήν συνήθη 
άξίαν του εμπορεύματος άποτιμωμένου επί τών αυτών βάσεων. 

4. Όσάκις άποζημίωσις οφείλεται διά τήν άπώλειαν, τήν όλικήν παρα
βίασίν ή τήν ολοσχερή βλάβην δέματος, ό άποστολεύς ή κατ' έφαρμογήν τής 
παραγράφου 6, ό παραλήπτης δικαιούται, επί πλέον, είς τήν άνάληψιν τών 
πληρωθέντων τελών εξαιρέσει του τέλους ασφαλίσεως. ΤοΟτο αυτό γίνεται 
και έπί τών ταχυδρομικών αντικειμένων, τών οποίων οί παραλήπται ήρνήθησαν 
τήν παραλαβήν, λόγω τής κακής των καταστάσεως, έάν αΰτη οφείλεται είς τήν 
Ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν καί την καθίστα ύπεύθυνον. 
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5. Όσάκις ή απώλεια, ή ολοσχερής παραβίασις ή ή ολοσχερής βλάβη προ
έρχεται εκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας μή συνεπαγόμενης τήν πληρωμήν απο
ζημιώσεως, ό άποστολεύς δικαιούται να άναλάβη δχι μόνον τα αναλογούντα 
χερσαία και θαλάσσια μερίδια τελών ώς και τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη 
τά αναλογούντα εις τήν μή πραγματοποιηθεΐσαν ύπό του δέματος διαδρομήν, 
αλλά επίσης και τά πάσης φύσεως τέλη τά άφορώντα προπληρωθεΐσαν καΐ μή 
παρασχεθεΐσαν όπηρεσίαν. 

6. Κατά παρέκκλισιν της παραγράφου 2, ό παραλήπτης δικαιούται απο
ζημιώσεως, μετά τήν παραλαβήν παραβιασθέντος ή βλαβέντος δέματος. 

7. Ό άποστολεύς έχει τήν εύχέρειαν νά παραιτηθη των έν παραγράφω 2 
προβλεπομένων δικαιωμάτων του υπέρ του παραλήπτου. 'Αντιστρόφως, ό 
παραλήπτης έχει τήν εύχέρειαν νά παραιτηθη των εν παραγράφω 6 προβλε
πομένων δικαιωμάτων του υπέρ του άποστολέως. Ό άποστολεύς ή ό παρα
λήπτης δύνανται νά εξουσιοδοτήσουν τρίτον πρόσωπον δπως είσπραξη τήν απο
ζημίωσα/. 

"Αρθρον 40 
Άνεύθυνον των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

1. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι παύουν νά εΐναι υπεύθυνοι δια δέματα 
άτινα παρέδωσαν είτε συμφώνως προς τους δρους τους προβλεπόμενους ύπό 
του εσωτερικού των κανονισμού δια τά αντικείμενα της αυτής κατηγορίας, 
είτε συμφώνως προς τους έν άρθρω 9, παράγραφος 3 της Συμβάσεως προβλε
πόμενους δρους. Πάντως ή ευθύνη διατηρείται : 

(α) Όσάκις παραβίασις ή βλάβη διαπιστούται εϊτε προ της παραδό
σεως, είτε κατά τήν παράδοσιν δέματος τίνος ή όσάκις, εάν οί εσω
τερικοί κανονισμοί το επιτρέπουν, ό παραλήπτης, περιπτώσεως δε 
τυχούσης, ό άποστολεύς προκειμένου περί επιστροφής εις τήν κατα
γωγήν, διατυπώνει επιφυλάξεις κατά τήν παραλαβήν παραβιασθέν
τος ή βλαβέντος δέματος. 

(β) "Οταν δ παραλήπτης ή έν περιπτώσει επιστροφής είς τήν καταγωγήν 
ό άποστολεύς, παρά τήν κανονικώς δοθεΐσαν απαλλαγή ν ευθύνης, 
δηλοΐ αμέσως είς τήν Ύπηρεσίαν ήτις παρέδωσε είς αυτόν το δέμα 
δτι διεπίστωσεν ζημίαν κα ι παρέχει τήν άπόδειξιν δτι ή παραβίασις 
ή ή βλάβη δεν προεκλήθη μετά τήν παράδοσιν. 

2. ΑΙ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δεν είναι υπεύθυνοι : 
Ιον. Διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην των δεμάτων : 

(α) Έν περιπτώσει ανωτέρας βίας. . 'Η Ταχυδρομική 'Υπηρεσία ε'ις τήν 
ύπηρεσίαν της οποίας ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε 
χώραν πρέπει νά αποφαίνεται αναλόγως της νομοθεσίας της χώρας 
της έάν ή απώλεια αϋτη, ή παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται είς 
περιστατικά συνιστώντα περίπτωσιν ανωτέρας βίας. ΤοΟτο γνωστο
ποιείται είς τήν Ύπηρεσίαν της Χώρας καταγωγής εάν ή τελευταία 
αυτή τό ζητήση. Έν τούτοις, ή ευθύνη βαρύνει τήν Ύπηρεσίαν της 
Χώρας αποστολής ήτις εδέχθη νά καλύπτη τους εξ ανωτέρας βίας 
κινδύνους (άρθρον 11, παράγραφος 2). 

(β) "Οταν, της ευθύνης των μή άποδειχθείσης άλλως, δέν δύνανται νά 
καθορίσουν τήν τύχην των δεμάτων συνεπεία καταστροφής των υπη
ρεσιακών στοιχείων οφειλομένης είς άνωτέραν βίαν. 

(γ ) "Οταν ή βλάβη προεκλήθη εκ λάθους ή εξ αμελείας του άποστο
λέως ή προέρχεται εκ της φύσεως του περιεχομένου του δέματος. 

(δ) "Οταν πρόκειται περί δεμάτων των όποιων τό περιεχόμενον εμπίπτει 
είς τάς έν άρθρω 19, στοιχεΐον (α ) , αριθμούς 2ον, 4ον, 5ον, 6ον και 
7ον και στοιχεΐον ((3) προβλεπομένας απαγορεύσεις κα ι έφ' δσον τά 
δέματα ταύτα κατεσχέθησαν ή κατεστράφησαν ύπό της αρμοδίας 
αρχής λόγω τοΰ περιεχομένου των. 
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(ε) "Οταν πρόκειται περί δεμάτων δια τα όποια έγένετο δολία δήλωσις 
αξίας ανωτέρας της πραγματικής άξιας του περιεχομένου. Λ 

(στ) "Οταν δ άποστολεύς ούδεμίαν υπέβαλε αϊτησιν αναζητήσεως εντός ί 
τής ύπό τοα άρθρου 38, παράγραφος 2, προβλεπομένης προθεσμίας. 

(ζ) "Οταν πρόκειται περί δεμάτων προς αιχμαλώτους πολέμου ή 
κρατουμένους. 

2ον. Δια τα δέματα τά κατασχεθέντα συμφώνως προς τήν έσωτερικήν νομό * 
θεσίαν τής Χώρας προορισμού. 

3ον. Προκειμένου περί θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, οσάκις έγνώ
ρισαν δτι δεν ήσοα/ εις θέσιν να αποδεχθούν τήν εύθύνην τών δεμάτων μετά 
δεδηλωμένης αξίας, επί πλοίων ή αεροπλάνων άτινα χρησιμοποιούν. Αδται 
αναλαμβάνουν, έν τούτοις, διά τήν δια κλειστών αποστολών δια μετά κόμισιν * 
δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας, τήν εύθύνην τήν προβλεπομένην διά τά δέ
ματα του αύτοΰ βάρους, άνευ δεδηλωμένης αξίας. 

3. ΑΙ Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην διά τον ^« 
τύπον τών τελωνειακών δηλώσεων —κατά ποίον τρόπον αδται θά συμπληρω * 
θοΟν— και διά τάς αποφάσεις τάς όποιας θά λάβουν αϊ τελωνειακαί ύπηρεσίαι 
κατά τόν ελεγχον τών δεμάτων τών υποκειμένων εις τελωνειακόν ελεγχον. 

"Αρθρον 41 
Ευθύνη τοα άποστολέως 

1. Ό άποστολεύς δέματος είναι υπεύθυνος εντός τών αυτών ορίων, με αύτάς 
ταύτας τάς Υπηρεσίας διά πάσας τάς ζημίας τάς προξενηθείσας εις τά άλλα 
ταχυδρομικά αντικείμενα λόγω αποστολής αντικειμένων μή γενομένων δεκτών 
προς μεταφοράν ή μή τηρήσεως τών δρων παραδοχής, ύπό τόν δρον δτι δεν 
έσημειώθη ούτε λάθος οϋτε αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών μεταφορέων. 

2. Ή αποδοχή ύπό του γραφείου καταθέσεως ενός τοιούτου δέματος δεν 
απαλλάσσει τής ευθύνης τόν αποστολέα. 

3. Ή Υπηρεσία ή όποια διαπιστώνει ζημίαν όφειλομένην είς λάθος του 
άποστολέως, πληροφορεί περί τούτου τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής, εις τήν οποίαν 
εναπόκειται νά στραφή, περιπτώσεως τυχούσης, κατά του άποστολέως. 

"Αρθρον 42 
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών *' 

1. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου ή ευθύνη βαρύνει τήν Ταχυδρομικήν 
Ύπηρεσίαν ήτις παραλαβοΰσα τό δέμα ανεπιφυλάκτως και κατέχουσα άπαντα 
τά κεκανονισμένα μέσα έρεύνης, ούτε τήν εις τόν παραλήπτην παράδοσιν, οϋτε, » 
αν ύπάρχη περίπτωσις, τήν είς άλλην Ύπηρεσίαν κανονικήν διαβίβασιν δύναται * 
νά απόδειξη. 

2. 'Ενδιάμεσος τις ή παραλήπτρια Υπηρεσία είναι μέχρις αποδείξεως του 
εναντίου και ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 4, άπηλλαγμένη πάσης 
ευθύνης : 

(α) "Οταν αυτή έτήρησε τάς κανονιστικάς διατάξεις τάς σχετικάς προς 
τόν ελεγχον τών αποστολών και τών δεμάτων και προς τήν διαπί
στωσα/ τών ανωμαλιών. 

(β) "Οταν αυτή δύναται νά απόδειξη δτι δεν έλαβε τήν αϊτησιν αναζη
τήσεως, είμή μετά τήν καταστροφήν τών υπηρεσιακών στοιχείων τών 
σχετικών προς τό άναζητούμενον δέμα, παρελθούσης τής ύπό του 
κανονισμού προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. Ή έπιφύ
λαξις αϋτη δεν θίγει τά συμφέροντα του αιτούντος. 

3. "Οταν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν είς τήν ύπηρε · 
σίαν επιχειρήσεως τίνος αεροπορικών μεταφορών, ή Υπηρεσία τής Χώρας ήτις 
εισπράττει τά κόμιστρα υποχρεούται, ύπό τήν έπιφύλαξιν του άρθρου πρώτου, 
παράγραφος 6 τής Συ_μβάσεως και τής παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, 
δπως καταβάλη είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τήν πληρωθεΐσαν εις τόν άπο ♦ 
στολέα άποζημίωσιν. 
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4. Έάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν κατά ΐήν μετα
φοράν, χωρίς να καθίσταται δυνατόν νά άποδειχθή επί του εδάφους ή είς την 

* ύπηρεσίαν ποίας Χώρας συνετελέσθη το γεγονός αϊ εν λόγω Υπηρεσίαι επω
μίζονται την ζημίαν κατά ίσα μέρη. Πάντως όταν πρόκειται περί συνήθους 
δέματος βλαβέντος· και δταν το ποσόν της αποζημιώσεως δεν ύπερβαίνη τά 
25 φράγκα, το ποσόν τούτο αναλαμβάνεται, είς ίσα μέρη, όπό των Υπηρεσιών 
καταγωγής και προορισμού, αποκλειομένων τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. Έάν 

r ή παραβίασις ή ή βλάβη διεπιστώθη εν τη Χώρα προορισμού ή1, εν περιπτώσει 
επιστροφής είς τον αποστολέα, είς την Χώραν καταγωγής, ή Υπηρεσία τής 
Χώρας ταύτης αναλαμβάνει νά άποδείξη : 

(α) "Οτι, ούτε ή συσκευασία, οϋτε ή σφράγισις του δέματος εφερον 
εμφανή ίχνη παραβιάσεως ή βλάβης. 

(β) "Οτι, είς την περίπτωσιν δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας, το βάρος 
το διαπιστωθέν κατά την κατάθεσιν δεν μετεβλήθη. 

# (γ) δτι, διά τά δέματα τά μεταφερόμενα διά κλειστών κιβωτίων, ταύτα 
* ήσαν άθικτα ως και ή σφράγισις αυτών. 

'Οσάκις παρόμοια άπόδειξις έγένετο ύπό τής Υπηρεσίας προορισμού ή, 
περιπτώσεως τυχούσης, ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής, ουδεμία τών λοιπών 

<+* ενδιαφερομένων Υπηρεσιών δύναται νά άποσείση την εύθύνην της, επικαλού
μενη το γεγονός δτι αυτή παρέδωσε τό δέμα χωρίς ή επομένη Υπηρεσία νά 
διατύπωση αντιρρήσεις. 

5. Είς τήν περίπτωσιν αντικειμένων (δεμάτων) διαβιβαζομένων συνολικώς 
κατ' έφαρμογήν του άρθρου 55, παράγραφος 2 και 3 ουδεμία τών ενδιαφερο
μένων Υπηρεσιών δύναται επί σκοπώ δπως άποσείση τήν εύθύνην της, νά έπι
καλεσθή τό γεγονός δτι ό αριθμός τών ευρεθέντων εντός τής αποστολής δεμά
των διαφέρει εκείνου δστις αναγράφεται επί του φύλλου πορείας. 

6. Πάντοτε είς τήν περίπτωσιν συνολικής διαβιβάσεως αϊ ενδιαφερόμενοι 
Υπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοηθούν δπως ή ευθύνη καταμερίζεται εν περι
πτώσει απώλειας, παραβιάσεως ή βλάβης μερικών κατηγοριών δεμάτων καθο
ριζομένων διά κοινής συμφωνίας. 

7. Ώ ς προς τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, ή ευθύνη Υπηρεσίας τινός 
Ιναντι τών λοιπών Υπηρεσιών, εν ουδεμία περιπτώσει υπερβαίνει τό άνώτατον 

■\ δριον δηλώσεως αξίας την οποίαν αϋτη έχει άποδεχθή. 
8. "Οταν δέμα τι άπωλέσθη, παρεβιάσθη ή υπέστη βλάβην ύπό συνθήκας 

ανωτέρας βίας, ή Υπηρεσία έπί του εδάφους ή εις τήν ύπηρεσίαν τής όποιας 
ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν δεν ευθύνεται, εκ τούτου, 

» έναντι τής Υπηρεσίας καταγωγής, ειμή μόνον έάν αϊ δύο Υπηρεσίαι αναλαμ
βάνουν τους κινδύνους τους προερχομένους εκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας. 

9. Έάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη δέματος μετά δεδηλωμένης 
αξίας έλαβε χώραν επί του εδάφους ή είς τήν ύπηρεσίαν ενδιαμέσου τινός Υπη
ρεσίας, ήτις δέν αποδέχεται τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας ή υίοθέτησεν 

* άνώτατον δριον δηλώσεως αξίας κατώτερον του ποσού τής απώλειας, ή Υπη
ρεσία καταγωγής υφίσταται τήν μη καλυπτομένην ύπό τής ενδιαμέσου Υπηρε
σίας ζημίαν, δυνάμει τής παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 
πρώτου, παράγραφος 6 τής Συμβάσεως. 

t 10. Ό εν παραγράφω 9 προβλεπόμενος κανών εφαρμόζεται ωσαύτως εν 
περιπτώσει θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, έάν ή απώλεια, ή παραβία
σις ή βλάβη έλαβε χώραν είς τήν Ύπηρεσίαν Υπηρεσίας τινός εξαρτώμενης 
εκ συμβεβλημένης Χώρας ή όποια δεν αποδέχεται τήν προβλεπομένην διά τά 

• δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας εύθύνην ("Αρθρον 40, παράγραφος 2, 3ον). 
» 

11. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα, τών όποιων ή άκύρωσις δέν κα
τέστη δυνατή, βαρύνουν τάς υπευθύνους διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή 
τήν βλάβην Υπηρεσίας. 
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12. Ή Υπηρεσία ή όποια ενήργησε την πληρωμήν της αποζημιώσεως υπο
καθίσταται, μέχρι συμπληρώσεως του ποσού της αποζημιώσεως ταύτης, εις τα 
δικαιώματα τοΟ λαβόντος ταύτην προσώπου, δια πάσαν τυχόν άξίωσιν είτε * 
κατά του παραλήπτου, εϊτε κατά του άποστολέως εϊτε κατά τρίτων. * 

"Αρθρον 43 
Πληρωμή της αποζημιώσεως 

1. Ύπό την έπιφύλαξίν του δικαιώματος αναγωγής κατά τής υπευθύνου * 
Υπηρεσίας, ή ύποχρέωσις πληρωμής τής αποζημιώσεως και επιστροφής των 
τελών κα ι δικαιωμάτων βαρύνει εϊτε την Ύπηρεσίαν καταγωγής εϊτε την Ύπη
ρεσίαν προορισμού εις την περίπτωσιν τήν προβλεπομένην εν άρθρω 39, παρά
γραφος 6. 

2. Ή πληρωμή αυτή πρέπει νά ένεργήται κατά το δυνατόν ταχύτερον και 
τό άργότερον εντός προθεσμίας £ξ μηνών υπολογιζόμενης άπό τής επομένης 
της ημέρας καταθέσεως τής αιτήσεως αναζητήσεως. 

3. "Οταν ή Υπηρεσία τήν οποίαν βαρύνει ή πληρωμή δεν δέχεται νά άνα \ 
λάβη τους έξ ανωτέρας βίας προερχομένους κινδύνους κα ι δταν έκπνευσάσης 
τής ύπό τής παραγράφου 2 προβλεπομένης προθεσμίας, δεν έχει εισέτι διευ
κρινισθώ έάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται εις άνωτέραν βίαν, 
δύναται αϋτη εξαιρετικώς, νά άναβάλη τον διακανονισμόν τής αποζημιώσεως *

j 

πέραν τής προθεσμίας ταύτης. 
4. Ή Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως τής περιπτώσεως, 

εξουσιοδοτείται νά άποζημιώνη τόν δικαιοΰχον διά λογαριασμόν εκείνης, εκ 
των λοιπών μετασχουσών τής μεταφοράς Υπηρεσιών, ήτις κανονικώς όχληθεΐ
σα, άφήκε νά παρέλθουν πέντε μήνες χωρίς νά δώση λύσιν ε'ις τήν ύπόθεσιν 
ή χωρίς νά φέρη εις γνώσιν τής Υπηρεσίας καταγωγής ή προορισμού;, ανα
λόγως τής περιπτώσεως, δτι ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη ώφείλετο εις 
άνωτέραν βίαν. 

"Αρθρον 44 
Άπόδοσις τής αποζημιώσεως εις τήν Ύπηρεσίαν ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν 

1. Ή υπεύθυνος Υπηρεσία ή εκείνη διά λογαριασμόν τής οποίας ή πλη
ρωμή έγένετο συμφώνως τω άρθρω 42 υποχρεούται νά καταβάλη είς τήν Ύπη
ρεσίαν ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν, δυνάμει του άρθρου 43 καΐ ή οποία απο
καλείται «πληρώσασα Υπηρεσία», τό ποσόν τής αποζημιώσεως τό πράγμα 9 
τικώς πληρωθέν είς τόν δικαιοΰχον. Ή πληρωμή αϋτη πρέπει νά λάβη χώραν * 
εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών υπολογιζόμενων άπό τής αποστολής τής 
γνωστοποιήσεως τής πληρωμής. 

2. Έάν ή άποζημίωσις πρέπει .νά βαρύνη πλείονας Υπηρεσίας συμφώνως » 
τω άρθρω 42 τό σύνολον τής οφειλομένης αποζημιώσεως πρέπει νά καταβληθή ' 
είς τήν πληρώσασαν Υπηρεσίαν, εντός τής έν παραγράφω 1 μνημονευομένης 
προθεσμίας, ύπό τής πρώτης Υπηρεσίας, ήτις παραλαβουσα δεόντως τό άνα
ζητούμενον δέμα, δεν δύναται νά απόδειξη τήν κανονικήν του διαβίβασα/, είς 
τήν άνταποκρινομένην Υπηρεσίαν, 'Απόκειται είς τήν Ύπηρεσίαν αυτήν νά 
άναλάβη παρά τών άλλων υπευθύνων Υπηρεσιών τό, έν τη αποζημιώσει του ,· 
δικαιούχου, πιθανόν μερίδιον εκάστης τούτων. 

3. Ή πληρωμή είς τήν πιστώτριαν Υπηρεσίαν ενεργείται συμφώνως προς 
τους κανόνας πληρωμής τους προβλεπόμενους έν άρθρω 10 τής Συμβάσεως. 

4. "Οταν ή ευθύνη άναγνωρισθή, ώς κα ι κατά τήν έν άρθρω 43, παρά
γραφος 4 προβλεπομένη ν περίπτωσιν, τό ποσόν τής αποζημιώσεως δύναται 
ομοίως νά αναλαμβάνεται οίκοθεν, παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας, διά λογα
ριασμόν είτε απ' ευθείας, είτε μέσω τής πρώτης ενδιαμέσου Υπηρεσίας, ήτις 
πιστουται καΐ αυτή παρά τη επομένη Υπηρεσία, τής διαδικασίας έπαναλαμ » 
βανομένης μέχρις δτου τό πληρωθέν ποσόν άχθη είς χρέωσιν τής υπευθύνου * 
Υπηρεσίας. Περιπτώσεως τυχούσης, τηρούνται αί διατάξεις του Κανονισμού 
αϊ σχετι.και προς τήν σάνταξιν τών λογαριασμών. 



791 Ν. 64/72 

5. Ή ττληρώσασα 'Υπηρεσία δεν δύναται να ζήτηση την καταβολήν της 
αποζημιώσεως παρά της υπευθύνου Υπηρεσίας ειμή μόνον εντός προθεσμίας 
ενός έτους υπολογιζόμενου εϊτε από της ημέρας αποστολής της γνωστοποιή
σεως της πληρωμής, εϊτε, εάν ύπάρχη περίπτωσις από της ημέρας τής εκπνοής 
τής προθεσμίας τής εν άρθρω 43, παράγραφος 4 προβλεπομένης. 

6. Ή 'Υπηρεσία τής οποίας ή ευθύνη απεδείχθη προσηκόντως και ήτις αρχι
κώς απέκρουσε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως πρέπει νά άναλάβη ε'ις βά
ρος της δλας τάς προσθέτους δαπανάς τάς προκύπτουσας εκ τής αδικαιολο
γήτου καθυστερήσεως τής πληρωμής. * 

"Αρθρον 45 
'Ενδεχομένη άνάληψις τοΟ ποσού τής αποζημιώσεως παρά. 

του άποστολέως ή παραλήπτου 
1. Έάν μετά τήν καταβολήν τής αποζημιώσεως, δέμα ή μέρος του δέματος 

θεωρηθέντος πρότερον ώς άπωλεσθέντος άνευρεθή, ό παραλήπτης και ό άπο
στολεύς, ειδοποιούνται περί τούτου. Ό πρώτος, ή ό δεύτερος, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, πληροφορείται προσέτι δτι δύναται νά παραλαβή το δέμα εντός 
περιόδου τριών μηνών, έναντι επιστροφής του ποσού τής ληφθείσης αποζημιώ
σεως. Έάν, εντός τής προθεσμίας ταύτης, ό άποστολεύς ή, περιπτώσεως τυ
χούσης, ό παραλήπτης δεν αναζήτηση το δέμα, το αυτό διάβημα γίνεται προς 
τον έτερον ένδιαφερόμενον. 

2. Έάν ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης παραλαβή το δέμα ή το άνευρεθέν 
μέρος του δέματος τούτου έ'ναντι καταβολής τοΰ ποσού τής αποζημιώσεως, το 
ποσόν τούτο επιστρέφεται ε'ις τήν Ύπηρεσίαν ή, έάν συντρέχη περίπτωσις, εις 
τάς υπηρεσίας αί όποΐαι έπωμίσθησαν τήν ζημίαν. 

3. Έάν ό άποστολεύς καΐ ό παραλήπτης αρνούνται νά παραλάβουν. το 
δέμα, το τελευταΐον τοΟτο περιέρχεται εις τήν κυριότητα τής Υπηρεσίας ή, έάν 
συντρέχη περίπτωσις των Υπηρεσιών αί όποΐαι έπωμίσθησαν τήν ζημίαν. 

4. "Οταν ή άπόδειξις τής τταρ^όσεως προσκομίζεται μετά τήν προθεσμίαν 
τών πέντε μηνών τήν προβλεπομένη ν εν άρθρω 43, παράγραφος 4, ή καταβλη
θείσα άποζημίωσις παραμένει εις βάρος τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας ή τής τοι
αύτης προορισμού έάν το πληρωθέν ποσόν δεν δύναται, δι' οιονδήποτε λόγον, 
νά είσπραχθή παρά του άποστολέως. 

5. Έάν μεταγενεστέρως άνευρεθή δέμα μετά δεδηλωμένης άξιας τοΰ όποιου 
το περιεχόμενον αναγνωρίζεται ώς έχον άξίαν κατωτέραν του ποσού τής πλη
ρωθείσης αποζημιώσεως, ό άποστολεύς ή εν περιπτώσει εφαρμογής του άρθρου 
39, παράγραφος 6, ό παραλήπτης, δέον νά άποδώση το ποσόν αυτής τής απο
ζημιώσεως έ'ναντι παραδόσεως του μετά δεδηλωμένης αξίας δέματος, χωρίς 
δμως και νά απαλλάσσεται τών συνεπειών τών άπορρεουσών εκ τής εν άρθρω 
23, παράγραφος 2, προβλεπομένης ψευδούς δηλώσεως τής αξίας. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι. 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 

"Αρθρον 46 
Χερσαΐον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως 

1. Τά δέματα τά άνταλλασσόμενα μεταξύ δύο Υπηρεσιών υπόκεινται εις 
χερσαία αναλογούντα μερίδια αποστολής και άφίξεως, οριζόμενα ώς κατω
τέρω, δι' έκάστην χώραν καΐ δι' εκαστον δέμα : 
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Κλίμακες βαρών 

Μέχρις ι χγρ 
"Ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χγρ. 
"Ανω των 3 μέχρι 5 χγρ. 
"Ανω των 5 μέχρι 10 χγρ. 
"Ανω τών 10 μέχρι 15 χγρ. . . 
"Ανω τών 15 μέχρι 20 χγρ. 

'Αναλογούν χερσαϊον μερίδιον 
αποστολής και άφίξεως 

Φρ. έκ. 
Ι.— 
1,30 
1,70 
3,30 
5.— 
6,40 

Έν τούτοις, όσον άφορα τάς δύο τελευταίας κλίμακας βάρους, αί Ύπη
ρεσίαι καταγωγής και προορισμού έχουν τήν εύχέρειαν να καθορίζουν κατά 
βούλησιν τά αναλογούντα χερσαία μερίδια αποστολής και άφίξεως τά όποια 
ανήκουν εις αύτάς. 

2. Τά έν τή παραγράφω 1 προβλεπόμενα αναλογούντα μερίδια επιβαρύ
νουν τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής, έκτος εάν ή παρούσα Συμφωνία προβλέπει 
παρεκκλίσεις έκ τής αρχής ταύτης. 

"Αρθρον 47 
Διαδατικόν Χερσαϊον αναλογούν μερίδιον 

1. Τά δέματα τά αντάλλασσα μένα μεταξύ δύο Υπηρεσιών ή μεταξύ δύο 
γραφείων τής αυτής χώρας, μέσω τών υπηρεσιών ξηράς μιας ή πλειόνων έτε
ρων Υπηρεσιών, υπόκεινται υπέρ τών Χωρών διά του εδάφους τών όποιων μετα
φέρονται ή τών όποιων αί ύπηρεσίαι μετέχουν εις τήν χερσαίαν μεταφοράν 
δεμάτων, εις τά κάτωθι διαβατικά χερσαία αναλογούντα μερίδια. 

Κλίμακες αποστάσεως 

Μέχρι 600 χλμ. 
"Ανω τών 600 μέχρι 1000 χλμ. 
"Ανω τών 1000 μέχρι 2000 χλμ. 
"Ανω τών 2000 άνά 1000 χλμ. επί πλέον 

Διαβατικόν 

Μέχρις 
Ι ΧΥΡ· 

Φρ. 
 3 0 
.35 
 4 0 
 2 0 

"Ανω 
τοΰ Ι 
μέχρι 
3 ΧΥΡ· 

Φρ. 
.40 
 7 0 
1 . 
0,45 

χερσαϊον 

"Ανω 
τών 3 
μέχρι 

5 ΧΥΡ

Φρ. 
.65 
1,20 
1,80 
,80 

αναλογούν μερίδιον 

"Ανω 
τών 5 
μέχρι 

10 χγρ. 

Φρ. 
1,30 
2,10 
3,20 
1,40 

"Ανω 
τών 10 
μέχρι 

15 χγρ. 

Φρ. 
1,95 
3,40 
5,20 
2,30 

"Ανω 
τών 15 
μέχρι 

20 χγρ. 

Φρ. 
2,70 
4,70 
7,20 
3,20 

2. Επιτρέπεται εις έκάστην τών έν παραγράφω 1 αναφερομένων χωρών 
όπως άπαιτή δι' εκαστον δέμα τά διαβατικά χερσαία αναλογούντα μερίδια τά 
σχετικά προς τήν κλίμακα αποστάσεως τήν άντιστοιχουσοα/ εις τήν μέσην συν
δεδυασμένην άπόστασιν μεταφοράς τών δεμάτων τών οποίων διασφαλίζει τήν 
διαμετακόμιση/. Ή άπόστασις αύτη υπολογίζεται ύπό του Διεθνούς Γραφείου. 

3. Ή περαιτέρω διαβίβασις, περιπτώσεως τυχούσης, κατόπιν εναποθηκεύ
σεως, ύπό τών υπηρεσιών ενδιαμέσου τινός χώρας τών ταχυδρομικών αποστο
λών και τών άπερικαλύπτων δεμάτων τών άφικνουμένων και αποστελλομένων 
διά τοΟ αύτου λιμένος (διαμετακόμισις άνευ χερσαίων διαδρομών) υπόκειται 
εις τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 και 2. 

4. Προκειμένου περί αεροπορικού δέματος, το χερσαϊον αναλογούν μερί
διον τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών δέν εφαρμόζεται παρά μόνον είς τήν περί
πτωσιν καθ' ην το δέμα χρήζει ενδιαμέσου μεταφοράς διά ξηράς. 

5. Τά έν παραγράφω 1 προβλεπόμενα αναλογούντα μερίδια επιβαρύνουν 
τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας καταγωγής, έκτος εάν ή παρούσα Συμφωνία προ
βλέπει παρεκκλίσεις έκ τής αρχής ταύτης. 
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"Αρθρον 48 
Μείωσις ή αϋξησις του χερσαίου αναλογούντος μεριδίου 

άφίξεως καΐ αποστολής 
1. Αί Ύπηρεσίαι έ'χουν την εύχέρειαν να μειώνουν η αυξάνουν ταυτοχρό

νως το χερσαΐον αναλογούν μερίδιόν των άπο,στολής και άφίξεως. 
2. Ή αϋξησις, περιπτώσεως τυχούσης, δεν δύναται να ύπερβαίντ] δια τάς 

μέχρι 10 χλγρ. κλίμακας βαρών, το ήμισυ του χερσαίου αναλογούντος μεριδίου 
αποστολής και άφίξεως του οριζομένου έν άρθρω 46, παράγραφος 1. Ή μείω
σις δύναται να καθορισθή κατά βούλησιν τών ενδιαφερομένων 'Υπηρεσιών. 

3. Διά νά εφαρμοσθούν τοιαΰται τροποποιήσεις ή αί μεταγενέστεροι τρο
ποποιήσεις δέον : 

(α) Νά τίθενται έν ίσχύϊ μόνον την Ιην 'Ιανουαρίου ή τήν Ιην 'Ιουλίου 
αναλόγως της ευχέρειας εκάστης Υπηρεσίας. 

(β) Νά γνωστοποιούνται προ τριών τουλάχιστον μηνών εις το Διεθνές 
Γραφεΐον. Αί τυχόν τροποποιήσεις διά τάς οποίας δεν θά τηρηθούν 
αί προθεσμίαι αδται δεν θά ληφθούν υπ' όψιν ειμή μόνον άπό της 
1ης 'Ιανουαρίου ή της 1ης του επομένου 'Ιουλίου. 

(γ) Νά γνωστοποιούνται εις τάς ένδιαφερομένας Υπηρεσίας δύο μήνας 
τουλάχιστον προ τών έν στοιχείω (α) οριζομένων προθεσμιών. 

(δ) Νά παραμένουν έν ίσχύϊ επί εν τουλάχιστον έ'τος. 
"Αρθρον 49 

θαλάσσιον αναλογούν μερίδιρν 
Έκαστη τών Χωρών τών οποίων αί ύπηρεσίαι μετέχουν της θαλάσσιας 

μεταφοράς δέματος, δικαιούται νά ζητή τά εις τον πίνακα τής παραγράφου 2 
προβλεπόμενα θαλάσσια αναλογούντα μερίδια. Τά αναλογούντα μερίδια 
ταύτα επιβαρύνουν τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής έκτος εάν ή παρούσα 
Συμφωνία προβλέπει παρεκκλίσσεις εκ τής αρχής ταύτης. 

2. Δι' έκάστην θαλασσίαν ύπηρεσίαν τής όποιας έγένετο χρήσις, το θαλάσ
σιον αναλογούν μερίδιόν υπολογίζεται συμφώνως προς τάς ενδείξεις του κατω
τέρω πίνακος. 

Κλίμακες αποστάσεως 

(α) εκφραζόμενοι 
εις ναυτικά 
μίλια 

Μέχρι 500 ναυτ. \ 
μίλια. J 

Ά ν ω τών 500 \ 
μέχρι 1000 J 

Ά ν ω τών 1000 \ 
μέχρι 2000 / 

Ά ν ω τών 2000 1 
μέχρι 3000 J 

Ά ν ω τών 3000 1 
μέχρι 4000 Γ 

Ά ν ω τών 4000 \ 
μέχρι 5000 / 

Ά ν ω τών 5000 \ 
μέχρι 6000 / 

Ά ν ω τών 6000 \ 
μέχρι 7000 j 

"Ανω τών. 7000 1 
μέχρι 8000 / 

"Ανω τών 8000 

(β) εκφραζόμενοι 
εις χιλ/τρα 
κατόπιν, 

μετατροπής με 
βάσιν Ι ναυτ. 
μ ιλ= Ι852 χλμ. 

Μέχρις 926 χλμ. 

Ά ν ω τών 926 \ 
μέχρι 1852 / 

"Ανω τών Ι 8 5 2 \ 
μέχρι 3704 f 

Ά ν ω τών 3704 \ 
μέχρι 5556 J 

Ά ν ω τών 55561 
μέχρι 7408 f 

Ά ν ω τών 74081 
μέχρι 9260 J 

"Ανω τών 9260 \ 
μέχρι 11 112 f 

Ά ν ω τών 11112"\ 
μέχρι 12964 f 

Ά ν ω τών 129641 
μέχρι 14816 / 

Ά ν ω τών 14816 

Μέχρις 
• ΧΥΡ· 

Φρ. 
 1 5 

 ,20 

.25 

 3 0 

 ,30 

 3 5 

 3 5 

 ,40 

 .40 

 .40 

"Ανω 
τοϋ Ι 
μέχρι 
3 ΧΥΡ· 

Φρ. 
 3 5 

 .50 

,60 

 .70 

,75 

 ,80 

.85 

 9 0 

 9 5 

1 . 

Κλίμακες βαρών 

Ά ν ω 
τών 3 
μέχρι 

5 ΧΥΡ· 

Φρ. 
 ,70 

 9 0 

1,10 

1,30 

1,40 

1,50 

1,60 

1,70 

1,70 

1,80 

Ά ν ω 
τών 5 
μέχρι 

10 χγρ. 

Φρ. 
1,20 

1,50 

1,90 

2,20 

2,40 

2,60 

2,80 

3.

3,10 

3,20 

Ά ν ω 
τών 10 
μέχρι 

15 χγρ. 

Φρ. 
1,90 

2,50 

3.

3,50 

4 . 

4,40 

4,60 

4,80 

5.

5,20 

"Ανω 
τών 15 
μέχρι 

20 χγρ. 

Φρ. 
.2,60 

3,50 

4,20 

4,90 

5,50 

5,90 

6,30 

6,60 

6,90 

7,20 
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3. Περιπτώσεως τυχούσης, αϊ κλίμακες αποστάσεως αϊ χρησιμοποιούμενοι 
προς καθορισμόν του προς έφαρμογήν μεταξύ δύο χωρών ποσού' τοΰ θαλασσίου 
αναλογούντος μεριδίου, υπολογίζονται επί τη βάσει μέσης συνδεδυασμένης 
αποστάσεως, καθοριζομένης συναρτήσει τοΟ βάρους των μεταφερθεισών απο
στολών μεταξύ των αντιστοίχων λιμένων των δύο χωρών. 

4. Ή θαλάσσια μεταφορά μεταξύ δύο λιμένων μιας και της αυτής χώρας 
δεν δύναται νά δικαιολόγηση την εϊσπραξιν του εν τη παραγράφω 2 προβλε
πομένου αναλογούντος μεριδίου, οσάκις ή Υπηρεσία της Χώρας ταύτης λαμ
βάνει ήδη, δια τα αυτά δέματα την διά την χερσαίαν μεταφοράν σχετικήν απο
ζημίωσα/. 

5. Προκειμένου περί αεροπορικών δεμάτων, το θαλάσσιον αναλογούν μερί
διον τών Υπηρεσιών ή τών ενδιαμέσων υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται παρά μόνον 
ε'ις την περίπτωσιν κατά την οποίαν χρησιμοποιείται διά το δέμα ενδιάμεσος 
θαλάσσια μεταφορά. Πάσα θαλάσσια υπηρεσία διασφαλιζομένη ύπό της χώ
ρας καταγωγής ή προορισμού θεωρείται εν προκειμένω ως ενδιάμεσος υπη
ρεσία. 

"Αρθρον 50 
Μείωσις ή αϋξησις του θαλασσίου αναλογούντος μεριδίου 

1. Αϊ Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέρειαν νά αυξάνουν κατά 50% κατ
5 άνώ

τατον δριον το εν άρθρω 49, παράγραφος 2, όριζόμενον θαλάσσιον αναλογούν 
μερίδιον. 'Αντιθέτως, δύνανται νά μειώνουν τούτο κατά βούλησιν. 

2. Ή ευχέρεια αύτη υπόκειται εις τους εν άρθρω 48, παράγραφος 3, καθο
ριζόμενους δρους. 

3. Έν περιπτώσει αυξήσεως, αύτη δέον επίσης νά εφαρμόζεται εις τά δέ
ματα τά καταγόμενα εκ τής Χώρας εκ τής οποίας εξαρτώνται αί ύπηρεσίαι 
αΐτινες ενεργούν την θαλασσίαν μεταφοράν. Έν τούτοις, ή ύποχρέωσις αύτη 
δεν εφαρμόζεται εις τάς σχέσεις μεταξύ χώρας τινός και τών εδαφών τών 
οποίων διασφαλίζει τάς διεθνείς σχέσεις, ουδέ ε'ις τάς σχέσεις μεταξύ τών 
εδαφών τούτων. 

"Αρθρον 51 
Εφαρμογή νέων αναλογούντων μεριδίων λόγω απροβλέπτων 

τροποποιήσεων διαβιβάσεως 
Όσάκις, διά λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω ετέρου απροβλέπτου συμβάν

τος, Υπηρεσία τις υποχρεούται νά χρησιμοποιή, διά την μεταφοράν τών ίδιων 
αυτής δεμάτων, νέαν όδόν διαβιβάσεως, ή οποία δημιουργεί συμπληρωματικά 
έ'ξοδα χερσαίας ή θαλάσσιας μεταφοράς, υποχρεούται νά πληροφορή περί 
αυτού αμέσως, τηλεγραφικώς, άπάσας τάς Υπηρεσίας τών όποιων αί άποστο
λα ι δεμάτων ή τά άπερικάλυπτα δέματα διαβιβάζονται διά μέσου τής χώρας 
αυτής. 'Από τής πέμπτης ημέρας ήτις έπεται τής ημέρας αποστολής τής πλη
ροφορίας ταύτης, επιτρέπεται εις τήν ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν δπως χρεώνη την 
Υπηρεσίαν καταγωγής διά τών χερσαίων και θαλασσίων αναλογούντων μερι
δίων τά όποια αντιστοιχούν εις τήν νέαν διαδρομήν. 

"Αρθρον 52 
Βασικά κόμιστρα και υπολογισμός αεροπορικών κομίστρων 

1. Το έφαρμοστέον βασικόν κόμιστρον προς τακτοποίησιν τών λογαρια
σμών μεταξύ Υπηρεσιών, διά τάς άεροπορικάς μεταφοράς καθορίζεται είς 1 
χιλιοστόν του φράγκου, κατ' άνώτατον δριον, κατά χιλιόγραμμον μικτού βά
ρους και κατά χιλιόμετρον. Ί ο κόμιστρον τούτο εφαρμόζεται αναλόγως και 
είς τά κλάσματα χιλιόγραμμου. 

2. Τά αεροπορικά κόμιστρα τά άφορώντα τάς άποστολάς αεροπορικών δε
μάτων υπολογίζονται αφ' ενός βάσει του έν παραγράφω 1 προβλεπομένου πρα
γματικού βασικού κομίστρου και τών χιλιομετρικών αποστάσεων τών μνημο
νευομένων είς τον έν άρθρω 201, παράγραφος 1, στοιχείω β" του κανονισμού 
εκτελέσεως τής Συμβάσεως, προβλεπόμενον «<κατάλογον τών αεροπορικών 
ταχυδρομικών αποστάσεων» (L ISTE DES DISTANCES AEROPOSTALES) και 
άφ' έτερου, βάσει του μικτού βάρους τών αποστολών. 
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3. Τά κόμιστρα τα οφειλόμενα εις την ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν δια την άερο
πορικήν μεταφοράν των άπερικαλύπτων αεροπορικών δεμάτων καθορίζονται 
κατ' αρχήν ως εμφαίνεται έν παραγράφω 1, άλλα κατά ήμισυ χιλιόγραμμον 
δι' έκάστην χώραν προορισμού. Έν τούτοις, οσάκις το έδαφος της Χώρας 
προορισμού των δεμάτων τούτων εξυπηρετείται ύπό μιας ή πλειόνων γραμμών 
περιλαμβανουσών πλείονας αερολιμένας προσεγγίσεως επί του εδάφους τού
του, τά κόμιστρα υπολογίζονται έπί τη βάσει μέσου συνδεδυασμένου κομίστρου, 
καθοριζομένου συναρτήσει τοΰ βάρους τών δεμάτων τών έκφορτωθέντων εις 
εκαστον αερολιμένα προσεγγίσεως. Τά πληρωτέα κόμιστρα υπολογίζονται 
δέμα προς δέμα, στρογγυλοποιουμένου τοΰ βάρους εκάστου εις το αμέσως 
άνώτερον ήμισυ χιλιόγραμμον. 

4. Έκαστη Υπηρεσία προορισμού ήτις διασφαλίζει την άεροπορικήν μετα
φοράν τών αεροπορικών δεμάτων εις το έσωτερικόν της χώρας της δικαιούται 
της πληρωμής τών αντιστοιχούντων ε'ις την μεταφοράν ταύτην, κομίστρων. Τά 
κόμιστρα ταύτα δέον νά είναι ομοιόμορφα δι' δλας τάς άποστολάς τάς προερ
χόμενος εκ του εξωτερικού, εϊτε τά αεροπορικά δέματα διαβιβάζονται περαι
τέρω αεροπορικώς, εϊτε δχι. 

5. Τά έν παραγράφω 4 προβλεπόμενα κόμιστρα καθορίζονται ύπό μορφήν 
ενιαίας τιμής, υπολογιζόμενης δι' άπαντα τά αεροπορικά δέματα προορισμού 
τής χώρας, έπί τη βάσει του έν παραγράφω 1, προβλεπομένου κομίστρου και 
τής μέσης συνδεδυασμένης αποστάσεως τών πραγματοποιηθεισών διαδρομών 
ύπό τών αεροπορικών δεμάτων τής διεθνούς υπηρεσίας επί του εσωτερικού. 
αεροπορικού δικτύου. Ή συνδεδυασμένη μέση άπόστασις καθορίζεται συναρ
τήσει τοΰ μικτού βάρους άπασών τών αποστολών αεροπορικών δεμάτων, τών 
άφικνουμένων εις τήν Χώραν προορισμού, περιλαμβανομένων τών αεροπορικών 
δεμάτων, άτινα δέν διαβιβάζονται περαιτέρω αεροπορικώς εις το έσωτερικόν 
τής Χώρας ταύτης. 

6. Το δικαίωμα καταβολής τών έν παραγράφω 4 προβλεπομένων κομί
στρων, υπόκειται εις τους έν άρθρω 48, παράγραφος 3, οριζόμενους δρους. 

7. Ή μεταμόρφωσις κατά τήν διαδρομήν, εις τόν αυτόν αερολιμένα, τών 
αεροπορικών δεμάτων διά τά όποια χρησιμοποιούνται διαδοχικώς πλείονες 
διακεκριμένοι άεροπορικαί ύπηρεσίαι, ενεργείται άνευ αποζημιώσεως. 

8. Ουδέν χερσαΐον αναλογούν μερίδιον διαμετακομίσεως οφείλεται διά : 
(α) Τήν μεταφόρτωσα/ τών άεραποστολών μεταξύ δύο αερολιμένων εξυ

πηρετούντων τήν αυτήν πόλιν. 
(β) Τήν μεταφοράν τών αποστολών τούτων μεταξύ αερολιμένος, εξυπη

ρετούντος πόλιν τινά και άποθήκην εύρισκομένην ε'ις τήν αυτήν πόλιν 
και τήν έπιστροφήν τών ιδίων τούτων αποστολών διά τήν περαιτέρω 
διαβίβασίν των. 

"Αρθρον 53 
'Αεροπορικά κόμιστρα τών απολεσθέντων ή καταστραφέντων 

αεροπορικών δεμάτων 
Έ ν περιπτώσει απώλειας ή καταστροφής τών αεροπορικών δεμάτων, λόγω 

δυστυχήματος έπισυμβάντος εις το αεροσκάφος ή διά πασαν άλλη ν, α'ιτίαν 
έπισύρουσαν τήν εύθύνην τής επιχειρήσεως αεροπορικής μεταφοράς, ή Υπη
ρεσία καταγωγής απαλλάσσεται πάσης πληρωμής, δι5 οιονδήποτε τμήμα τοΰ 
δρομολογίου τής χρησιμοποιηθείσης γραμμής, διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν 
τών άπωλεσθέντων ή καταστραφέντων αεροπορικών δεμάτων. 

"Αρθρον 54 
"Εκτακτον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως 

Ύπό τήν έπιφύλαξιν τής τηρήσεως τών έν άρθρω 48, παράγραφος 3, καθορι
ζομένων όρων, εκάστη Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά έφαρμόζη ταυτοχρό
νως έπί παντός δέματος καταγωγής ή προορισμού τών γραφείων της εκτακτον 
αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως εκ 50 εκατοστών κατ' άνώτατον 
δριον. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON I I 
Α Π Ο Δ Ο Σ Ι Σ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ Μ Ε Ρ Ι Δ Ι Ω Ν 

"Αρθρον 55 
Γενική αρχή 

1. Ή άπόδοσις των αναλογούντων μεριδίων εις τάς ένδιαψερομένας Υπη
ρεσίας ενεργείται, κατ' αρχήν, κατά δέμα. 

2. Έ ν τούτοις, εν περιπτώσει διαβιβάσεως δι ' απ' ευθείας αποστολών, ή 
Υπηρεσία καταγωγής δύναται να συμφωνήση με τήν Ύπηρεσίαν προορισμού 
και ενδεχομένως με τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας, διά τήν άπόδοσιν τών ανα
λογούντων χερσαίων και θαλασσίων μεριδίων συνολικώς κατά κατηγορίας 
βάρους. 

3. Πάντοτε έν περιπτώσει διαβιβάσεως δι' άπ' ευθείας αποστολών, ή Υπη
ρεσία καταγωγής δύναται νά συμφωνήση με τήν Ύπηρεσίαν προορισμού και 
ενδεχομένως με τάς ενδιαμέσους 'Υπηρεσίας, δπως τάς πιστώνη διά ποσών 
ύπολογ.ιζο μένων κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους τών αποστο
λών έπι τη βάσει τών χερσαίων καΐ θαλασσίων αναλογούντων μεριδίων. 

"Αρθρον 56 
'Υπηρεσιακά δέματα. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων 
Τά υπηρεσιακά δέματα και τά δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατου

μένων ούδενός αναλογούντος μεριδίου τήν άπόδοσιν δικαιολογούν, εξαιρέσει 
τών αεροπορικών κομίστρων τών εφαρμοστέων εις τά αεροπορικά δέματα. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

"Αρθρον 57 
'Εφαρμογή τής συμβάσεως 

Ή Σύμβασις εφαρμόζεται, περιπτώσεως τυχούσης, κατ' άναλογίαν, επί παν
τός δ,τι δεν ρυθμίζεται ειδικώς διά τής παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 58 
"Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παροΰσαν 

Συμφωνίαν καΐ τον Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής 
1. " Ι να καταστούν έκτελεσταί, αϊ ύποβαλλόμεναι εις τά Συνέδρια προτά

σεις αϊ σχετικά! με τήν παροΰσαν Συμφωνίαν και τον Κοα/ονισμόν της πρέπει 
νά έγκρίνωνται ύπό τής πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων Χωρών— 
μελών αί όποΐαι είναι μέλη τής Συμφωνίας. Το ήμισυ αυτών τών Χωρών— 
μελών τών άντιπροσωπευομένων ε'ις το Συνέδριον πρέπει νά παρίσταται κατά 
τήν ψηφοφορίαν. 

2. Διά νά καταστούν έκτελεσταί, αί προτάσεις αί ύποβαλλόμεναι μεταξύ 
δύο Συνεδρίων κα ι σχετικά! προς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν και εις τον Κανο
νισμόν της πρέπει νά συγκεντρώνουν : 

(α) Τήν τταμψηφίαν μέν, εάν αύται έχουν ως άντικείμενον εϊτε τήν προσ
θήκην νέων διατάξεων, εϊτε τήν ούσιαστικήν τροποποίησιν άρθρων 
τής παρούσης Συμφωνίας, του τελικού πρωτοκόλλου αυτής ή του 
τελικού άρθρου του Κανονισμού αύτη ς. 

(β) Τά δύο τρίτα τών ψήφων, εάν αύται έ'χουν ως άντικείμενον τήν ούσια
στικήν τροποποίησιν του Κανονισμού, εξαιρέσει του τελικού άρθρου, 

(γ) Τήν απόλυτον πλειοψηφίαν, εάν έ'χουν ώς άντικείμενον : 
Ιον. Τήν έρμηνείαν τών διατάξεων τής παρούσης Συμφωνίας, τοΰ 

τελικού της Πρωτοκόλλου και τοΰ Κανονισμού της πλην της 
περιπτώσεως διενέξεως ύποβλητέας εις τήν διαιτησίαν τήν 
προβλεπομένην έν άρθρω 32 τοΰ Καταστατικού. 

2ον. Συντακτικής φύσεως τροποποιήσεις έπενεκτέας εις τάς ' έν 
άρθρω 1 άναφερομένας Πράξεις. 
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3. "Οταν μία Χώρα—μέλος της Ενώσεως εκφράζει, έκτος τών Συνεδρίων 
την έπιθυμίαν νά προσχώρηση εις την παροΰσαν Συμφωνίαν ζητούσα το προνό
μιον νά είσπράττη έκτακτα αναλογούντα μερίδια αποστολής και άφίξεως εις 
τιμήν άνωτέραν της υπό του άρθρου 54 επιτρεπομένης, το Διεθνές Γραφεΐον 

* υποβάλλει την αΐτησιν εις πάσας τάς ύπογράψας την Συμφωνίαν Χώρας—μέλη. 
'Εάν, εντός προθεσμίας εξ μηνών, πλέον του ενός τρίτου τών Χωρών—μελών 
τούτων δεν κηρυχθούν εναντίον αυτής τής αιτήσεως, ή αίτησις αυτή θεωρείται 
ώς αποδεκτή. 

"Αρθρον 59 
Δέματα προορισμού ή προελεύσεως εκ Χωρών μή μετεχουσών τής Συμφωνίας 

1. Αϊ Ύπηρεσίαι τών μετεχουσών εις τήν παροΰσαν Συμφωνίαν Χωρών, 
αΐτινες ανταλλάσσουν δέματα με τάς Υπηρεσίας Χωρών μή μετεχουσών, επι
τρέπουν, εφ' δσον δεν υπάρχει άντίρρησις τών τελευταίων, είς τάς Υπηρεσίας 
δλων τών Χωρών τών μετεχουσών τής Συμφωνίας δπως επωφελούνται τών σχέ
σεων τούτων. 

2. Διά τήν διαμετακόμισιν, μέσω τών χερσαίων, θαλασσίων και άεροπο
*» ρικών υπηρεσιών τών Χωρών, τών μετεχουσών είς τήν Συμφωνίαν, τά δέματα 
* προορισμού ή προελεύσεως εκ Χώρας μή μετεχούσης, έξομοιουνται, δσον άφορα 

το ποσόν τών χερσαίων και θαλασσίων αναλογούντων μεριδίων και αεροπο
ρικών κομίστρων προς τά αντάλλασσα μένα μεταξύ τών μετεχουσών Χωρών 

^* δέματα.. Τούτο αυτό ισχύει είς δ,τι άφορα τήν εύθύνην, οσάκις αποδεικνύεται 
δτι, ή ζημία έλαβε χώραν είς τήν ύπηρεσίαν μιας τών μετεχουσών Χωρών και 
οσάκις ή άποζημίωσις πρέπει νά καταβληθή είς μετέχουσαν Χώραν εϊτε είς τον 
αποστολέα, εϊτε εν περιπτώσει εφαρμογής του άρθρου 39, παράγραφος 6, είς 
τον παραλήπτην. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 60 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμφωνίας 

Ή παρούσα Συμφωνία θά τεθή είς έφαρμογήν τήν Ιην 'Ιουλίου 1971 καί 
θά παραμείνη εν ίσχύϊ μέχρις ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων του προσε
χούς Συνεδρίου. 

Είς πίστωσιν τούτου, οί πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλο
μένων Χωρών υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν ε'ις εν άντίτυπον το όποιον 

% θά παραμείνη κατατεθειμένον ε'ις τά Άρχεΐα τής Κυβερνήσεως τής Χώρας— 
έδρας τής Ενώσεως. "Εν άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή εις εκαστον Μέρος 
ύπό τής Κυβερνήσεως τής Χώρας—έδρας τοΰ Συνεδρίου. 

1 Έγένετο εν Τόκιο τή 14η Νοεμβρίου 1969. 
■ » . 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩ ΣΗ Σ 
ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

* Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα 
Συμφωνίας τής συναφθείσης υπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οί υπογράφοντες 
Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 

"Αρθρον Ι 
* Διαμετακόμισις 

Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου πρώτου τής Συμβάσεως το δικαίωμα τής 
μή διασφαλίσεως τής μεταφοράς διά του εδάφους των, τών προς διαμετακό

« μισιν δεμάτων, παραχωρείται προσωρινώς ε'ις το 'Αφγανιστάν και τάς Πορτο
♦ γαλικάς έν 'Αφρική Επαρχίας. 
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"Αρθρον I I ' 
"Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια 

Προσωρινώς, εις τάς 'Υπηρεσίας αϊ όποΐαι εμφαίνονται εις τους κατωτέρω 
1 και 2 πίνακας παρέχεται το δικαίωμα : · 

(α) Τα εις τόν πίνακα 1 αναγραφόμενα αναλογούντα μερίδια αποστο
λής και άφίξεως, τα όποια αντικαθιστούν το εις άρθρον' 54 έπιτρε
πόμενον εκτακτον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως. 

(β) Τά είς τον πίνακα 2 αναφερόμενα χερσαία διαβατικά αναλογούντα 
μερίδια τά όποια προστίθενται είς τά είς άρθρον 47, παράγραφος 1, 
προβλεπόμενα αναλογούντα διαβατικά μερίδια. 

Ι. ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΙΞΕΩΣ 

Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

Ι 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' Εξου σιοδοτού μεναι 
Ύπηρεσίαι 

2 

'Αφγανιστάν 

'Αλβανία (Λαϊκή 
Δημοκρατία) 

'Αργεντινή (Δημοκρα
τία) 

Αυστραλία 

BARBADE . . 

Λευκορωσία (Σοβιε
τική Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία) 

Βιρμανία 

Βολιβία 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Fr. 
1,50 

1,00 

1,50 

(Ι) 

0,75 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Παρατηρήσεις 
4 

(Ι) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά 3,50 φράγκα διά τά δέματα άνω 
τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(2) Το άναλαγοϋν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : Fr.c. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . 0,60 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . . . 1,60 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ . . . 2,45 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 4,05 

(3) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κατωτέρω ποσά : Fr. c. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . 2,10 
Δέματα ανω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 2,35 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 3,15 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 2,25 

(4) 'Αναλογούντα μερίδια αποστολής και 
άφίξεως διά τά ταχ. δέματα προορισμού : 

Εύρω Άσια
παϊκόν τικόν 

Δέματα μέχρις Ι 
Δέματα άνω τοϋ 
Δέματα άνω τών 
Δέματα άνω τών 
Δέματα άνω τών 
Δέματα άνω τών 

χλγρ· 
Ι μέχρι 3 χλγρ. 
3 μέχρι 5 χλγρ. 
5 μέχρι 10 χλγρ 
10 μέχρι 15 χλγρ. 
1520 χλγρ. 

τμήμα 
ΕΣΣΔ 
Fr. c. 
0,60 
1,10 
1,60 

3,20 
4,80 
6,40 

τμήμα 
ΕΣΣΔ 
Fr.c. 
2,20 
3,50 
4,80 
9,60 
14,4 J 
19,20 

*Εφ* ολοκλήρου τοΰ εδάφους της ΕΣΣΔ, 
τά αυτά αναλογούντα μερίδια αποστολής 
και άφίξεως ισχύουν διά τά ταχυδρομικά 
δέματα. 

(5) Διά τά δέματα προελεύσεως ή προο
ρισμού άλλων περιοχών πλην COCHABAM
ΒΑ, LAPAZ, ORURO, POTOSI , SUCRE 
και TARIJA τό αναλογούν μερίδιον φθάνει 
τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5—10 χλγρ. 

Fr.c. 
3.00 
7,00 

14,00' 



799 Ν. 64/72 

'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύπηρεσίαι 

2 

BOTSWANA 
(Δημοκρατία) 

Βραζιλία 

Βουλγαρία (Λαϊκή 
Δημοκρατία) 

Καμερούν ("Ομόσπον
δος Δημοκρατία) . . 

Κεντρική 'Αφρική 
(Δημοκρατία) 

Κεϋλάνη 

Χιλή . . 

Κύπρος 

Κολομβία (Δημοκρα
τία) 

Κογκό (BRAZZA
VILLE) 

Κογκό (Δημοκρατία) 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

F. re. 

3,00 

0,50 

(6) 

(7) 

(3) 

(9) 

0,75 

(10) 

(I I) 

(12) 

(13) 

(14) 

Παρατηρήσεις 

4 

(6) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα ανω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(7) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται ν' αύξη
θή ε'ις 4,00 φράγκα δια τά δέματα προορισμού 
ένίων απομεμακρυσμένων γραφείων. 

(8) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα ανω των 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα ανω των 15 μέχρι 20 χλγρ. 

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

Δέκατα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω των 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω των 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(10) Το αναλογούν μερίδιον δύναται 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ.. . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 10 μέχρι 20 χλγρ. 

(13) Διά τήν διαδρομήν τών δεμάτων πέραν 
τών άνταλλακτηρίων γραφείων, εισπράττεται 
τέλος εσωτερικής μεταφοράς, μεταβαλλόμε
νον αναλόγως τοΰ προορισμού καϊ μή δυνά
μενον νά ύπερβή τό τιμολόγιον τό έφαρμοζό
μενον διά τά δέματα τοΰ εσωτερικού. 

(14) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ.. . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Fr.c. 
1,80 

.2,00 
2,70 
3,10 

Fr. c. 
1,50 
2,00 
2,50 
5,00 
6,50 

Fr. c. 
1,50 
3,00 
4,00 
6,50 
9,00 

Fr. c. 
0,50 
1,00 
1,50 

Fr.c. 
2,10 
2,35 
3,15 
2,25 

Fr.c. 
3,00 
5,00 

10,00 
11,00 

Fr. c. 
0,30 
0,90 
1,50 
3,00 
4,50 
6,00 
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(Δημοκρατία) 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Fr. c. 

Ακτή Έλεφαντόδον
- τος (Δημοκρατία).. 

Δαχομέϋ (Δημ/τία) 

Δομικανή (Δημ/τία). 

"Ελ Σαλβαδώρ (Δη 
μοκρατία) . . 

Ισημερινός . . 

'Ισπανία 

Αιθιοπία 

(15) 

(16) 

(17) 

Φινλανδία 

Γαλλία 

'Εδάφη άντιπροσω
πευόμενα ύπό της 
Γαλλικής Υπηρε
σίας τών υπερ
πόντιων ταχυδρο
μείων και τηλεπι
κοινωνιών 

Γκαπονική 
κρατία) 

(Δήμο'

1,25 

2,00 

1,25 

0,75 

(18) 

0,75 

1,50 

1,50 

(19) 

Παρατηρήσεις 
4 

(15) Το αναλογούν μερίδιον δύναται 
θάση τα κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ . . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(16) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ . . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(17) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται 
φθάση τό κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 5 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(18) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(19) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Fr.c. 
0,75 
1,00 
1,50 
2,50 
3,50 
4,50 

Fr. c. 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
2,00 

Fr.c. 
1,50 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 

Fr.c. 
0,90 
1,25 
1,65 
2,50 
3,70 
4,90 

Fr. c. 
0,95 
2,10 
3,60 
4,00 
5,50 
8,00 
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Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

' Εξου σιοδοτού με ναι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Γκάνα 

Μ. Βρεττανία και 
'Υπερπόντια Βρετ-
τανικά εδάφη. 

Ελλάς 

Γουατεμάλα 

Γουιάνα 

'Αϊτή (Δημοκρατία) 

"Ωτ-Βόλτα (Δημ/τία) 

'Ινδία 

'Ινδονησία (Δημ/τία) 

Ιράκ 

Ιρλανδία 

Ισραήλ 

Ζαμάϊκα 

Ιαπωνία 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Fr. c. 

(20) 

(21) 

0,75 

0,75 

(22) 

0,50 

(23) 

2,00 

0,50 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

1,50 

Παρατηρήσεις 

4 

(20) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τα κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω του Ι μέχρι 3 χλγρ.. . 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Fr. c. 
1,25 
1,75 
2,15 
2,45 

(21) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέρχι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Fr. c. 
2,10 
2,35 
3,15 
2,25 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Fr.c. 
0,90 
1,30 
2,15 
5,20 
8,50 

10,50 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 5 χλγρ . . . 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Fr.c. 
0,75 
1,25 
1,60 

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

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Fr.c. 
0,50 
0,75 
1,00 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ . . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 10 χλγρ. 

Fr.c. 
0,90 
1,20 
2,00 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Fr.c. 
1,25 
1,50 
1,75 
1,10 
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46 

47 

48 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Fr. c. 

Κένυα . . 

49 

50 

51 

Μαλαισία 

MALAWI . . 

Μαλκάς (Δημ/τία) . . 

MALI (Δημοκρατία) 

52 

53 

54 

Μάλτα 

Μαυρίκιος 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Παρατηρήσεις 
4 

(32) 

Μαυριτανία ('Ισλαμική 
Δημοκρατία). 

Νικαράγουα . . 

(33) 

(34) 

(35) 

0,75 

(28) Το αναλογούν μερίδιον δύναται να 
θάση τα κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(29) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ 1 μέχρι 3 χλγρ . . . . . . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις ί χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(35) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ.. . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

νά 

Fr.c. 
1,25 
1,50 
1,75 
1,10 

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

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

Fr. c. 
0,80 
1,20 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 

Fr.c. 
1,00 
1,40 
2,30 
5,20 
8,50 

11,00 

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

Fr.c. 
2,10 
2,35 
3,15 
2,25 

Fr. c. 
1,00 
1,50 
2,00 
4,00 
7.00 
10,0 
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Ι 

55 

'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύττηρεσίαι 

2 

Νίγερ (Δημοκρατία). 

Νιγηρία (Όμόσττ. 
Δημοκρατία) 

Νορβηγία 

Νέα Ζηλανδία 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Παρατηρήσεις 

4 

Fr. c. 

(36) 

Ουγκάντα 

Πακιστάν 

Παναμάς (Δημ/τία) . . 

Περού 

ΠορτογαλλικαΙ επαρ
χία·, της 'Αγκόλας 
και της Μοζαμβίκης. 

Κατάρ 

Σενεγάλη (Δημοκρα
τία) . . 

(37) 

1,50 

(38) 

(39) 

(40) 

0,75 

2,50 

(41) 

(42) 

(43) 

(36) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
θάση τα κάτωθι ποσά : Fr. c. 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . ! ,00 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ.. . 1,40 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. . ·. 2,30 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 5,20 
Δέματα άνω των 10 μέχρι 15 χλγρ. 8,50 
Δέματα άνω των 15 μέχρι 20 χλγρ. 11,000 

(37) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τα κάτωθι ποσά : Fr. c. 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . . . 1,25 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ . . . .·. 1,50 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 1,75 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 1,10 

(38) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : Fr. c. 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . 0,70 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ.. . . . 0,80 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 0,90 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 1,00 

(39) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : Fr. c. 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . 1,25 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 1,50 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 1,75 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 1, 10 

(40) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : Fr. c. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . . . 0,50 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 5 χλγρ.. . 1,50 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 2,25 

(41) Δια την διαδρομή ν τών δεμάτων πέ
ραν τών άνταλλακτηρίων γραφείων επιτρέ
πεται άναλογοϋν μερίδιον μη δυνάμενον 
νά ύπερβή τό διά τά εσωτερικά δέματα έφαρ
μοζόμενον τιμολόγιον. 

(42) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : Fr. c. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 1,80 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ . . . 2,00 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 2,70 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 3,10 

(43) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : Fr. c. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 0,50 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 0,75 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 1,00 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 1,50 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 2,00 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 2,50 
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Σιέρρα Λεόνε 

Σιγκαπούρη . 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Σουδάν (Δημοκρατία) 

Σουηδία 

SWAZILAND 
(Βασίλειον). 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Fr. 

(44) 

(45) 

(46) 

. . 2,00 

Ταγκανίκα (Δημοκρα· 
τία) 

Τσαντ (Δημοκρατία) 

Ταϋλάνδη 

Τόγκο (Δημοκρατία) 

Τρινιτέ και Τομπάκο 

(47) 

(48) 

0,75 

(49) 

(50) 

Παρατηρήσεις 
4 

(44) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω του Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(45) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. . 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(48) Τό όμοιόμορφον χερσαΐον αναλογούν 
μερίδιον δια τό σύνολον τοΰ εδάφους τοϋ 
Τσαντ, καθορίζεται ώς ακολούθως : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(49) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(50) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Fr. c. 
1,25 
1,50 
1,75 
1,10 

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

Fr. c. 
0,50 
0,85 
1,20 
2,40 

Fr.c. 
1,25 
1,50 
1,75 
1,10 

Fr. c 
1,00 
2,00 
4,00 
7,00 

10,00 

Fr.c 
1,50 
2,50 
4,00 
5,00 
6,00 

Fr.c. 
1,25 
1,50 
1,75 
1,10 
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77 

Ουκρανία (Σοβιετική 
Σοσιαλιστική Δημο
κρατία). 

Ένωσις Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δ η 
μοκρατιών . . 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Fr.c. 

(51) 

78 

79 

80 

81 

Ούραγουάη ('Ανατο
λική Δημοκρατία). . 

Βενεζουέλα (Δημο
κρατία) 

Νότιος Υεμένη (Λαϊ
κή Δημοκρατία) . . 

(52) 

0,75 

1,80 

(53) 

Ζάμπια (Δημοκρατία) (54) 

Παρατηρήσεις 

4 

(51) 'Αναλογούντα μερίδια αποστολής και 
άφίξεως διά τά ταχ. δέματα τά προοριζόμενα 
δια τό : 

Εύρω Ά σ ι α 
παϊκόν τ ικόν 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω του Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 10 μέχρι 15 χλγρ, 
Δέματα ανω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 6,40 
Έφ' ολοκλήρου τοϋ εδάφους είς ΕΣΣΔ 

αναλογούντα μερίδια αποστολής και άφίξεως 
διά τά ταχυδρομικά δέματα. 

τμήμα 
ΕΣΣΔ 
Fr.c. 
0,60 
1,10 
1,60 
3.20 
4,80 

τμήμα 
ΕΣΣΔ 

Fr.c. 
2,20 
3,50 
4,80 
9,60 

14,40 
19,20 

τά ίδ ια 
Ισχύουν 

(52) 'Αναλογούντα μερίδια αποστολής και 
άφίξεως διά τά δέματα τά προοριζόμενα διά 
τό : 

Εύρω Ά σ ι α 
παϊκόν τ ικόν 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 
'Εφ* ολοκλήρου τοΰ εδάφους τής ΕΣΣΔ 

αναλογούντα μερίδια αποστολής και άφίξεως 
διά τά ταχυδρομικά δέματα. 

τμήμα 
ΕΣΣΔ 
Fr.c. 
0,60 
1,10 
1,60 
3,20 
4,80 
6,40 

τμήμα 
ΕΣΣΔ 
Fr.c. 

2,20 
3,50 
4,80 
9,60 

14,40 
19,20 

τά 'ίδια 
'ισχύουν 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

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

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



Ν. 64/72 806 

2.—ΔΙΑΒΑΤΙΚΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 

Αϋξ. 
Ά ρ . 

Ι 

Ι 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

'Εξουσιοδοτούμενα! 
ύπηρεσίαι 

2 

'Αργεντινή (Δημ/τία) (Ι) 
Αυστραλία (2) . . 
BARBADE (2) 
Βιρμανία 
Βολιβία 
BOTSWANA (Δημ/τία) (2) . . 
Βραζιλία 
Κεντρική 'Αφρική (Δημ/τία) . . 
Κεϋλάνη 
Χιλή (Ι) 
Κύπρος 
Κογκό (BRAZAVILLE) 
Κογκό (Δημοκρατία) 
'Ακτή'Ελεφαντοστού (Δημ.).. 
Νταχομέϋ (Δημ/τία) 
Έλ Σαλβαδώρ (Δημ/τία) 
Ισημερινός 
Μεγ. Βρεττανία και Υπερ

πόντια Βρεττανικά 
εδάφη (2) ... 

Γουιάνα (2) 
'Ινδία 
'Ιράν 
'Ιράκ 
Ζαμάϊκα 
Κένυα (2) 
Μαλαισία 
Μαλαβί (2) 
Μάλτα (2) 
Μαυρίκιος 
Νιγηρία (Όμόοττ. Δημ/τία) . . 
Ουγκάντα (2) 
Πακιστάν 
Περού 
Κατάρ 
Ηνωμένη 'Αραβική Δημ/τία. . 
Σιέρρα Λεόνε 
Σιγκαπούρη 
Σουδάν (Δημοκρατία) 
Σβάζιλαντ (Βασίλειον) 
Ταγκανίκα (Ήνωμ. Δημ/τία) (2' 
Τρινιτέ και Τομπάγκο 
Βενεζουέλα (Δημ/τία) 
Νότιος 'Υεμένη (Λαϊκή Δη

μοκρατία) (2) 
Ζάμπια (Δημοκρατία) (2) 

Ποσόν των χερσαίων 
διά τά δέματα 

Μέχρις 
Ι 

χ/μου 

3 

Fr.c. 

3,60 
0,85 
1,70 
0,70 
1,00 
1,00 
1,00 
0,60 
0,85 
1,25 
1,70 
0,60 
0,30 
0,60 
0,60 
1,00 
0,70 

1,70 
1,00 
1,00 
1,00 
0,70 
1,00 
1,75 
1,00 
1,00 
1,00 
1,70 
1,00 
1,75 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
1,00 
0,90 

— 
1,75 
1,00 
0,70 

1,00 
1,00 

"Ανω 
τοϋ Ι 
μέχρι 

3 
χ/μων 

4 

Fr.c. 

3,60 
1,45 
1,80 
0,60 
1,20 
1,10 
2,00 
1,50 
1,25 
1,25 
1,80 
1,50 
0,90 
1,00 
1,00 
1,20 
0,50 

1,80 
1,10 
1,00 
ι , ιο 
0,60 
1,10 
2,20 
1,10 
ι, ίο 
1,10 
1,80 
1,10 
2,20 
1,50 
1,20 
1,10 
0,50 
1,10 
1,10 
1,40 

— 
2,20 
1,10 
0,60 

1,10 
ι,10 

αναλογούντων μεριδίων 
των κάτωθι κατηγοριών βάρους 

"Ανω 
των 3 
μέχρι 

5 
χ/μων 

5 

Fr. c. 

3,60 
2,00 
1,75 
0,60 
1,40 
1,20 
3,00 
2,00 
1,90 
1,25 
1,75 
2,00 
1,50 
1,50 
1,50 
1,40 
0,50 

1,75 
1,20 
1,00 
1,20 
0,50 
1,20 
2,65 
1,20 
1,20 
1,20 
1,75 
1,20 
2,65 
2,00 
1,40 
1,20 
0,50 
1,20 
1,20 
1,90 

— 
2,65 
1,20 
0,50 

1,20 
1,50 

"Ανω 
των 5 
μέχρι 

10 
χ/μων 

6 

Fr.c. 

3,60 
3,55 
1,60 
0,90 
2,00 
1,40 
5,00 
4,00 
2,70 
1,25 
1,60 
4,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,00 

1,60 
1,40 
1,60 

. 1,40 
1,40 
1,40 
2,80 
2,00 
1,40 
1,40 
1,60 
1,40 
2,80 
2,50 
2,00 
1,40 
1,00 
1,40 
2,00 
3,80 

— 
2,80 
1,40 
1,00 

1,40 
2,00 

"Ανω 
των 10 

μέχρι 
15 

χ/μων 
7 

Fr. c. 

3,00 
1,40 

10,00 
6,00 

6,00 
4,50 
5,00 
4,50 
3,00 

1,60 
1,80 
3,00 

3,00 

1,00 

— 

1,50 

"Ανω 
των 15 
μέχρι 

20 
χ/μων 

8 

Fr.c. 

4,00 
1,40 

12,00 
8,00 

8,00 
6,00 
7,00 
6,00 
4,00 

1,60 
2,40 
4,00 

4,00 

1,00 

— 

2,00 

Παρατηρήσεις : 
(1) Μόνον διά τά δέματα τά μεταφερόμενα διά του ύπερανδείου σιδηρο

δρόμου. 
(2) Τά τιοσά τά ότυοΐα εμφαίνονται είς τον τυίνακα ττρέτιει νά θεωρώνται 

ώς τά ανώτατα. 



807 Ν. 64/72 

"Αρθρον Π Ι 
Συνδεδυασμένη μέση άπόστασις μεταφοράς των διαβατικών δεμάτων. 
Το άρθρον 47, παράγραφος 2, τελευταία φράσις, δεν εφαρμόζεται εις τάς 

ακολούθους Χώρας ειμή μόνον κατόπιν αιτήσεως των : Σοβιετική Σοσιαλι
στική Δημοκρατία της Λευκορωσίας, Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, 
Δημοκρατία της Κούβας, Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, Λαϊκή Δημοκρα
τία της Μογγολίας, Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, Σοσιαλιστική Δημοκρα
τία της Ρουμανίας, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, Σοβιετική 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας και "Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλι
στικών Δημοκρατιών. 

"Αρθρον IV 
'Αναλογούντα θαλάσσια μερίδια 

Εις τήν Κοινοπολιτείαν της Αυστραλίας, την Μπαρμπάντ, το Ήνωμένον Βασί
λειον της Μ. Βρεττανίας καΐ της Βορείου 'Ιρλανδίας, τα υπερπόντια Εδάφη τών 
όποιων οί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό της Κυβερνήσεως του 'Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μ. Βρεττανίας καΐ. της Βορείου 'Ιρλανδίας, τήν Γουΐάναν, τήν 
Ζαμάϊκα, τήν Κένυαν, τήν Μαλαισίαν, τήν Μάλταν, τον Μαυρίκιον, τήν Όμό
σπονδον Δημοκρατίαν της Νιγηρίας, τήν Ουγκάντα, το Κατάρ, τήν ΣιέρραΛεόνε, 
τήν Σιγκαπούρην, τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν της Ταγκανίκας, το Τρινιτέ καΙ 
Τομπάγκο, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Νοτίου Υεμένης και τήν Δημοκρατίαν 
της Ζάμπιας, παρέχεται το δικαίωμα της προσαυξήσεως κατά 50% κατ' άνώ
τατον δριον τών έν τοΐς άρθροις 49 και 50 προβλεπομένων αναλογούντων θαλασ
σίων μεριδίων. 

"Αρθρον V 
Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια τελών 

1. Πάν δέμα, διαβιβαζόμενον διά της όδου επιφανείας ή αεροπορικής τοι
αύτης, προελεύσεως ή προορισμού της Κορσικής καΙ τών γαλλικών υπερπόντιων 
εδαφών (Γουαδελούπης, Γουιάνας, Μαρτινίκας, Ενώσεως) υπόκειται εις χερ
σαΐον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως ίσον, κατ' άνώτατον δριον, 
προς το άντίστοιχον γαλλικόν αναλογούν μερίδιον. Όσάκις τοιούτον δέμα δια
βιβάζεται διά της ηπειρωτικής Γαλλίας, υπόκειται επί πλέον : 

(α) Δέμα «οδός επιφανείας». 
Ιον. Εις το γαλλικόν οιαβατικόν χερσαΐον αναλογούν μερίδιον. 
2ον. Είς το γαλλικόν θαλάσσιον αναλογούν μερίδιον το αντιστοιχούν 

εις τήν κλίμακα αποστάσεως ήτις διαχωρίζει τήν ήπειρωτικήν 
Γαλλίαν καΙ εκαστον τών έν λόγω Εδαφών, 

(β) Άεροπορικόν δέμα. 
— είς αεροπορικά κόμιστρα αντιστοιχούντα είς τήν αεροπορική ν από

στασα/ τήν διαχωρίζουσαν τήν ήπειρωτικήν Γαλλίαν καί εκαστον 
τών έν λόγω εδαφών. 

2. Επιτρέπονται, έφ' εκάστου δέματος, τά κάτωθι συμπληρωματικά ανα
λογούντα μερίδια μεταφοράς : 

Μεταξύ 

άφ° ενός Ι 

Της ηπειρωτικής 
Ισπανίας. 

και άφ* έτερου 2 

(α) Τών Βαλεαρίδων νήσων 
τών 'Ισπανικών Εδαφών 
της Βορ. 'Αφρικής. 

(β) Τών Καναρίων νήσων 

Επιτρεπόμενα συμπληρωματικά 
αναλογούντα μερίδια 

3 

"Ισον προς το αναλογούν θαλάσσιον μερίδιον 
το καθοριζόμενον διά τήν Ι ην κλίμακα αποστά
σεως. 

"Ίσον προς το αναλογούν θαλάσσιον μερίδιον 
το καθοριζόμενον διά τήν 2αν κλίμακα αποστά
σεως. 

3. Ή Πορτογαλλική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα νά είσπράττη συμπληρω
ματικόν άνάλογον μερίδιον έξ 1,50 φράγκα κατ' άνώτατον δριον κατά δέμα διά 
τήν μεταφοράν μεταξύ της ηπειρωτικής Πορτογαλλίας και τών νήσων Μαδέρας 
καΙ Άζορών. 
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4. Παν δέμα δια το όποιον γίνεται χρήσις των υπηρεσιών των διερημικών 
αυτοκινήτων 'Ιράκ—Συρίας δίδει το δικαίωμα εις την εϊσπραξιν ειδικού συμ
πληρωματικού τέλους καθοριζομένου ούτω : 

Κατηγορίαι βαρών 
Ι 

χιλ/μα 

Μέχρι Ι 
"Άνω τοϋ Ι μέχρι 3 
"Ανω των 3 μέχρι 5 

Συμπληρωματικά 
αναλογούντα 

μερίδια 
2 

Fr.c. 

0,50 
1,50 
2,50 

Κατηγορίαι βαρών 

Ι 

χιλ/μα 

"Ανω τών 5 μέχρι 10 
"Ανω τών 10 μέχρι 15 
"Ανω τών 15 μέχρι 20 

Συμπληρωματικά 
αναλογούντα 

μερίδια 
2 

Fr. c. 

5,00 
7,50 

10,00 

5. Ή μεταφορά τών δεμάτων μεταξύ του δυτικού και του ανατολικού Πα
κιστάν επιτρέπει τήν εϊσπραξιν ειδικού συμπληρωματικού αναλογούντος μεριδίου 
καθοριζομένου οϋτω : 

Κατηγορίαι βαρών 

Ι 

Χιλ/μα 
Μέχρι Ι 
"Ανω τοΟ Ι μέχρι 3 

Συμπληρωματικά 
αναλογούντα 

μερίδια 
2 

Fr.c. 
0,50 
0,65 

Κατηγορίαι βαρών 

Ι 

Χιλ/μα 
"Ανω τών 3 μέχρι 5 
"Ανω τών 5 μέχρι 10 

Συμπληρωματικά 
αναλογούντα 

μερίδια 
2 

Fr.c. 
0,80 
1,45 

Τό είδικόν συμπληρωματικόν τοΰτο αναλογούν μερίδιον δεν εισπράττεται 
παρά μόνον διά τά δέματα τά καταγόμενα εκ του εξωτερικού καΐ διερχόμενα 
έξ άνταλλακτηρίου γραφείου του δυτικού Πακιστάν με προορισμόν τό άνατολικόν 
Πακιστάν ή αντιστρόφως. 

6. ΕΙς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας της 'Ηνωμένης 'Αραβικής Δημοκρα
τίας και της Δημοκρατίας του Σουδάν επιτρέπεται ή εϊσπραξις συμπληρωμα
τικού αναλογούντος μεριδίου έξ 20 εκατοστών έπί πλέον τών διαβατικών χερ
σαίων αναλογούντων μεριδίων τών προβλεπομένων εν άρθρω 47, παράγραφος 
1, διά παν διαβατικόν δέμα διά τής λίμνης NASSER μεταξύ του SHALLAL 
(Η.Α.Δ.) καΐ WADI HALFA (Σουδάν). 

."Αρθρον VI 
Ειδικά τιμολόγια 

1. Εις τάς 'Υπηρεσίας του Πακιστάν καΐ τής Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας 
παρέχεται τό δικαίωμα νά εισπράττουν διά τά δέματα άνω του ενός μέχρι 
τριών χιλιόγραμμων τό έφαρμοζόμενον τέλος είς τά δέματα, άνω τών τριών 
μέχρι πέντε χιλιόγραμμων. 

2. Αϊ Γαλλικαί και Βελγικαί Ύπηρεσίαι Μχουν τήν εύχέρειαν νά διαχειρί
ζωνται είς άπάσας τάς περιπτώσεις τά αεροπορικά δέματα ώς επείγοντα δέ
ματα και νά εισπράττουν διά τά δέματα ταΰτα τό διπλάσιον τών αναλογούντων 
χερσαίων μεριδίων και τών προσαυξήσεων τών προβλεπομένων διά τό Βέλγιον 
είς τά άρθρα 46 Μως 48 και 54 τής Συμφωνίας και διά τήν Γαλλίαν, είς τά 
άρθρα 46 έως 48 τής Συμφωνίας καΐ II, πίνακα 1, αϋξ. αριθμόν 29 του πα
ρόντος Τελικού Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον VIΙ 
Συμπληρωματικά τέλη 

Αϊ ύπογράψασαι Χώραι τών οποίων αί Ύπηρεσίαι εισπράττουν είς τό έσω
τερικόν των συμπληρωματικά τέλη ανώτερα εκείνων άτινα ορίζονται εις τήν 
Συμφωνίαν, εξουσιοδοτούνται, οσάκις κρατούν έξ ολοκλήρου τά τελευταία 
ταύτα, δπως εφαρμόζουν, εις τήν διεθνή ύπηρεσίαν, τά τέλη τοΟ εσωτερικού. 
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"Αρθρον VIII 
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας 

Κατά παρέκκλιση/ του άρθρου 11, Ύπηρεσίαι τινές δικαιούνται, συμφώνως 
προς τάς ενδείξεις τοΰ ακολούθου πίνακος, τά κάτωθι συμπληρωματικά δικαιώ
ματα ασφαλείας : 

' Εξου σιοδοτού μεναι 
Ύπηρεσίαι 

Ι 

(α) 'Αργεντινή (Δημοκρατία).. 

(β) Κογκό (Δημοκρατία) 

(γ) Γαλλία 

(δ) Ιράκ 

(ε) Κένυα 

(στ) Ουγκάντα 

(ζ) Σουδάν (Δημοκρατία) 

(η) Ταγκανίκα (Ηνωμένη 
Δημοκρατία) 

'Επιτρεπόμενα 
δικαιώματα άνά 

200 φρ. ή κλάσμα 
των 200 δηλωθέντων 

φράγκων 
2 

C. 

10 

10 

15 

10 

10 

10 

5 

10 

Δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας εις τά 
όποια εφαρμόζονται αυτά τά τέλη 

3 

Δέματα προελεύσεως ή προορισμού των 
κάτωθι γραφείων: LA COSTA D E L SUR. 
TIERRA D E L F U E G O , 'Ανταρκτική και 
νήσοι τοϋ Ν. 'Ατλαντικού. 

Δέματα προελεύσεως ή προορισμού της 
Δημοκρατίας τοϋ Κογκό ή διαμετακομιζόμενα 
διά τής Δημοκρατίας τοϋ Κογκό. 

Δέματα ^μεταφερόμενα δι* όδοϋ επιφανείας 
μεταξύ της ηπειρωτικής Γαλλίας και της 
Κορσικής, τής Γκουαδελούπης, τής Γαλλικής 
Γουϊνέας, τής Μαρτινίκας, τής 'Ενώσεως. 

Δέματα χρησιμοποιούντα την διερημικήν 
ϋπηρεσίαν αυτοκινήτων ΊράκΣυρίας. 

Δέματα προελεύσεως ή προορισμού τής 
Κένυας ή διαμετακομιζόμενα διά τής Κένυας. 

Δέματαπροελεύσεως ή προορισμού Ουγκάν
τα ή διαμετακομιζόμενα διά τής Ουγκάντα. 

Δέματα προελεύσεως ή προορισμού τής 
Δημοκρατίας τοΰ Κογκό και διαμετακομιζόμενα 
διά τοΰ Σουδάν. 

Δέματα προελεύσεως ή προορισμού Η ν ω 
μένης Δημοκρατίας τής Ταγκανίκας ή διαμετα
κομιζόμενα διά τής 'Ηνωμένης Δημοκρατίας 
τής Ταγκανίκας. 

"Αρθρον IX 
Εξαιρέσεις της αρχής περί ευθύνης 

Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 39 επιτρέπεται ε'ις την Δημοκρατίαν του 
Κογκό, του Ι ρ ά κ και τής Δημοκρατίας του Σουδάν δπως ούδεμίοη/ άποζη
μίωσιν καταβάλλουν διά την βλάδην δεμάτων καταγόμενων έξ όλων των Χωρών 
και προοριζομένων διά την Δημοκρατίαν τοΰ Κογκό, διά το Ιράκ , ή διά τό 
Σουδάν και περιεχόντων ρευστά και ευκόλως ρευστοποιούμενα σώματα, υάλινα 
αντικείμενα καΐ αντικείμενα όμοιας ευθραύστου φύσεως. 

"Αρθρον Χ 
Άποζημίωσις 

Κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 39, ή Κοινοπολιτεία τής Αυστραλίας, ή 
BARBADE, ή Δημοκρατία τής BOTSWANA, τά υπερπόντια έκεΐνα Εδάφη, 
των οποίων αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως του 'Ηνω
μένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου 'Ιρλανδίας, των 
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οποίων οι εσωτερικοί Κανονισμοί αντίκεινται εις τάς διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου, ή Γουιάνα, ή Κένυα, το MALAWI, ή Μάλτα, ό Μαυρίκιος, το NAURU, 
ή 'Ομόσπονδος Δημοκρατία της Νιγηρίας, ή Ουγκάντα, το Κατάρ, ή Σοσια
λιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας, ή Σιέρρα Λέόνε, το Βασίλειον του SWAZI
LAND, ή Ηνωμένη Δημοκρατία της Ταγκανίκας, το Τρινιτέ και Τομπάγκο, 
ή Λαϊκή Δημοκρατία της Νοτίου Υεμένης και ή Δημοκρατία της Ζάμπιας, 
έχουν τήν εύχέρειαν νά μη καταβάλλουν άποζημίωσιν δια τα εις τήν ύπηρεσίαν 
των απολεσθέντα ή βλαβέντα άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα. 

Εις πίστωσιν τούτου, οι κατωτέρω Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρω
τόκολλον, το όποιον θα εχη τήν αυτήν Ίσχύν και το αυτό κύρος ώς εάν αϊ διατά
ξεις αύτου περιελαμβάνοντο εϊς αυτό τούτο το κείμενον της Συμφωνίας εις τήν 
οποίαν αναφέρεται και υπέγραψαν αυτό εις εν άντίτυπον το όποιον θα παρα
μείνη κατατεθειμένον εις τά άρχεΐα της Κυβερνήσεως της Χώρας—έδρας της 
Ενώσεως. 'Αντίγραφαν τούτου θά έπιδοθή εις εκαστον Μέρος ύπό της Κυβερ
νήσεως της Χώρας—έδρας του Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Τόκιο τη 14η Νοεμβρίου 1969 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑION Ι 

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρον 

101. Πληροφορίαι παρεχόμενοι ύπό των Υπηρεσιών. 
102. ΌδοΙ διαβιβάσεως και αναλογούντα μερίδια. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ 

103. Διευθύνσεις του άποστολέως και του παραλήπτου. 
104. Γενικοί δροι συσκευασίας. 
105. ΕίδικαΙ συσκευασίαι. Έπισήμανσις των δεμάτων των περιεχόντων κινη

ματογραφικάς ταινίας, σελλουλόϊδ, ζώντα ζώα. 
106. Διατυπώσεις έκπληρούμεναι υπό του άποστολέως. 
107. Διατυπώσεις έκπληρούμεναι ύπό του γραφείου καταγωγής. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ 

ΕΝ Ι ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 
108. Δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας. 
109. Δολία δήλωσις της αξίας. 
110. Λοιπά! κατηγορίαι δεμάτων. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Ι ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΙΝ 

111. Παράδοσις άπηλλαγμένη τελών κα! δικαιωμάτων ζητούμενη μετά τήν 
κατάθεσιν. 

112. Αίτησις αποδείξεως παραλαβής διατυπουμένη μεταγενεστέρως της 
καταθέσεως. 

113. Άνάληψις. Τροποποίησις της επιγραφής. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ 1 

ΔΙΑΒΙΒΑΣ1Σ 
Άρθρον 

114. Γενική αρχή ανταλλαγής των δεμάτων. 
115. Διαβίβασις και εκτελωνισμός των αεροπορικών δεμάτων. 
116. Μεταφόρτωσις των αεροπορικών δεμάτων. 
117. Διαβίβασις και εκτελωνισμός τών επειγόντων δεμάτων. 
118. Εκτελωνισμός τών εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

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

ΜΕΡΟΣ III 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 
125. "Ελεγχος τών αποστολών ύπό τών άνταλλακτηρίων γραφείων. 
126. Άσυμφωνίαι ώς προς το βάρος, ή τάς διαστάσεις τών δεμάτων. 
127. Διαπίστωσις ανωμαλιών αϊ όποΐαι καθιστούν υπευθύνους τάς Υπηρεσίας. 
128. Παραλαβή ύπό άνταλλακτηρίου γραφείου δέματος ύποστάντος βλάβην 

ή ανεπαρκώς συσκευασμένου. 
129. "Ελεγχος τών αποστολών δεμάτων διαβιβαζομένων συνολικώς. 
130. Περαιτέρω αποστολή δέματος περιελθόντος με λανθασμένην διεύθυνσιν. 
131. Επιστροφή τών κενών κιβωτίων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

132. Επιφυλάξεις κατά τήν παράδοσιν δεμάτων παραβιασθέντων ή βλα-
βέντων. 

133. Διαχείρισις τών δελτίων προπληρωμής μετά τήν παράδοσιν δέματος 
ελευθέρου τελών και δικαιωμάτων. 

134. Διαχείρισις τών αποδείξεων παραλαβής, μετά τήν παράδοσιν του μετ1 

αποδείξεως παραλαβής δέματος. 

ΜΕΡΟΣ II 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

135. Είδοποίησις μή επιδόσεως. 
136. Μή έπίδοσις. Νέαι όδηγίαι του* ενδιαφερομένου. 
137. 'Επιστροφή τών δεμάτων είς τον τόπον καταγωγής. 
138. Περαιτέρω αποστολή δέματος κατόπιν αλλαγής της διευθύνσεως του 

παραλήπτου. 
139. Δέματα εκτάκτου επιδόσεως προς περαιτέρω άποστολήν. 
140. Διαχείρισις αιτήσεων αναλήψεως ή τροποποιήσεως της επιγραφής. 
141. Πώλησις. Καταστροφή. 
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ΚΕΦΑΛΑION V 
Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ (RECLAMATIONS) 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
"Αρθρον 

142. Διαχείρισις αιτήσεων αναζητήσεων και αιτήσεων πληροφοριών. 
143. Αιτήσεις αναζητήσεως άφορώσαι μη ληφθεΐσαν άπόδειξιν παραλαβής 

ή είδοποίησιν φορτώσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON VI 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΑΠΟΔΟΣ1Σ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

144. 'Αναλογούντα μερίδια και έξοδα φερόμενα εις πίστωσιν έτερων Υπη
ρεσιών ύπό της Υπηρεσίας καταγωγής. 

145. Άπόδοσις και άνάληψις αναλογούντων μεριδίων, τελών και δικαιωμάτων 
εις περίπτωσιν επιστροφής είς τον τόπον καταγωγής ή περαιτέρω 
αποστολής. 

146. Είδικαί περιπτώσεις αναλήψεως εξόδων. 
147. Καθορισμός τών μέσων αποζημιώσεων κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
148. Κατάρτισις τών λογαριασμών. 
149. Έκκαθάρισις άφορώσα τάς άποστολάς αεροπορικών δεμάτων. 
150. Διακανονισμός τών λογαριασμών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON VII 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

151. Υποδείγματα προς χρήσιν του κοινού. 
152. Προθεσμία διαφυλάξεως τών στοιχείων. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON VIII 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

153. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Κανονισμού. 

Συνημμένα 
Υποδείγματα : Ί δ έ τον «Πίνακα υποδειγμάτων». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

Οι υπογράφοντες ϊδόντες το άρθρον 22 παράγραφος 5, του Καταστατικού 
τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως τοϋ συναφθέντος εν Βιέννη τήν ΙΟην 
'Ιουλίου 1964, απεφάσισαν ομοφώνως έν ονόματι τών αντιστοίχων αυτών ταχυ
δρομικών Υπηρεσιών, τήν λήψιν τών επομένων μέτρων διά να διασφαλίσουν 
τήν έκτέλεσιν τής Συμφωνίας τής άφορώσης τα ταχυδρομικά δέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙON Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 101 
Πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό των Υπηρεσιών 

1. Τρεις μήνας τουλάχιστον προ της ενάρξεως εκτελέσεως της Συμφωνίας, 
έκαστη Υπηρεσία οφείλει νά ανακοίνωση εις τάς λοιπάς Υπηρεσίας μέσω 
του Διεθνούς Γραφείου : 

(α) Τάς αποφάσεις τάς οποίας ελαβεν δσον άφορα : 
Ιον. Το άνώτατον δριον βάρους των δεμάτων. 
2ον. Την δήλωσιν της άξιας. 
3ον. Τα έξης ειδικής διαχειρίσεως δέματα : Επείγοντα, εκτάκτου 

επιδόσεως, ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων, επί αντικατα
βολή, εϋθραστα, δυσμετακόμιστα. 

4ον. Την άποδοχήν ή την μή άποδοχήν των περιληπτικών δελτίων 
αποστολής κατ' έφαρμογήν του άρθρου 106 παράγραφος 3. 

5ον. Τάς διαστάσεις τών δεμάτων των μεταφερομένων διά τών 
χερσαίων και θαλασσίων !όδών. 

6ον. Τον άπαιτούμενον αριθμόν τελωνειακών δηλώσεων διά τά 
διαβατικά δέματα και δι' εκείνα προορισμού αυτής ταύτης 
τής Χώρας των, ώς και τάς γλώσσας εις τάς οποίας δύνανται 
νά συντάσσωνται αί δηλώσεις αδται. 

7ον. Τάς οδηγίας τών αποστολέων τάς οποίας, συμφώνως τω άρθρω 
22, παράγραφος 3, τής Συμφωνίας δεν αποδέχεται κατά τήν 
στιγμήν τής καταθέσεως, 

δον. Τήν μή άποδοχήν τών αιτήσεων επιστροφής και τροποποιήσεως 
τής επιγραφής τών προβλεπομένων έν άρθρω 37, παράγραφος 
2 τής Συμφωνίας. 

9ον. Τήν άποδοχήν ή τήν μή άποδοχήν τής αποδείξεως παραλαβής 
διά τά συνήθη δέματα, συμφώνως προς τό άρθρον 27 τής 
Συμφωνίας. 

ΙΟον. Τό άνώτατον βάρος τών σάκκων τό όποιον αποδέχεται. 
(β) Τάς πληροφορίας τάς άφορώσας τήν ύπηρεσίαν τών αεροπορικών 

δεμάτων, κυρίως τών υπό ταύτης αποδεκτών διαστάσεων κατόπιν 
συμφωνίας με τάς επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών, ώς καί, έάν 
όπάρχη περίπτωσις, τό ποσόν του εισπραττομένου κομίστρου συμ
φώνως τω άρθρω 52 παράγραφοι 4 καί 5 τής Συμφωνίας, διά τήν 
εις τό έσωτερικόν τής Χώρας μεταφοράν. 

(γ) Τον κατάλογον τών ζώντων ζώων τών οποίων ή μεταφορά διά του 
ταχυδρομείου επιτρέπεται ύπό του Ίδιου αυτής ταχυδρομικού κανο
νισμού. 

(δ) Τήν γνωστοποίησα/ δτι αυτή δέχεται δέματα δι' δλας τάς περιοχάς 
ή έν εναντία περιπτώσει, τον κοπάλογον τών περιοχών τάς οποίας 
εξυπηρετεί. 

(ε) Τά τέλη καί τά δικαιώματα τά εφαρμοζόμενα εις τήν ύπηρεσίαν της. 
(στ) Τάς χρησίμους πληροφορίας τάς άφορώσας τους τελωνειακούς ή 

άλλους κανονισμούς ώς καί τάς απαγορεύσεις ή περιορισμούς τους 
εφαρμοζόμενους εις τήν ε'ισαγωγήν καί τήν διαμετακόμισα/ τών δε
μάτων επί του εδάφους τής Χώρας της. 

(ζ) "Εν απόσπασμα, είς τάς γλώσσας άγγλικήν, άραβικήν, κινεζικήν. 
ίσπανικήν, γαλλικήν ή ρωσσικήν, τών διατάξεων τών νόμων ή κανο
νισμών της τών εφαρμοζομένων επί τής μεταφοράς τών δεμάτων. 

2. Πάσα τροποποίησις τών έν παραγράφω 1 προβλεπομένων πληροφοριών 
πρέπει νά γνωστοποιηται άνευ καθυστερήσεως διά τής Ίδιας Ιόδου. 
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"Αρθρον 102 
Όδοί διαβιβάσεως και αναλογούντα μερίδια 

1. Δια πινάκων ομοίων προς τα συνημμένα σχέδια CP 1 και CP21. εκάστη 
Υπηρεσία ορίζει τους όρους και τά μερίδια τελών ύπό τα όποια δέχεται τα 
διαβατικά δέματα τά προοριζόμενα διά τάς Χώρας διά τάς οποίας αϋτη δύναται 
νά χρησιμεύη ώς ενδιάμεσος. 

2. Έπί τη βάσει τών εις τους πίνακας CP 1 και CP21 περιεχομένων πλη
ροφοριών τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών, εκάστη Υπηρεσία καθορίζει τάς Οδούς 
τάς Οποίας δύναται νά χρησιμοποίηση διά την διαβίβασιν τών δεμάτων της 
και τά παρά τών αποστολέων εισπρακτέα τέλη. 

3. Αϊ Ύπηρεσίαι γνωστοποιούν αμοιβαίως, δι' απ' ευθείας ανακοινώσεως, 
ενα μήνα τουλάχιστον προ της εφαρμογής των, τους πίνακας CP 1 και CP21, 
ώς και πάσας τάς μεταγενεστέρας τροποποιήσεις τών πινάκων τούτων. Αδται 
αποστέλλουν είς το Διεθνές Γραφεΐον αντίγραφα τών πινάκων των CP 1 και 
CP21. 

4. Ή εν παραγράφω 3 προβλεπομένη προθεσμία γνωστοποιήσεως δέν εφαρ
μόζεται εις τάς εν άρθρω 51 της Συμφωνίας άναφερομένας περιπτώσεις. 

5. Προς καθορισμόν της εύνοϊκωτέρας διαδρομής τών αποστολών δεμάτων, 
το άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής δύναται νά άπευθύνη εις το άνταλλα
κτήριον γραφεΐον προορισμού δοκιμαστικόν δελτίον δμοιον προς το εν άρθρω 
153 του Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, σχέδιον C27. Το δελτίον 
τούτο πρέπει νά συνάπτεται είς το φύλλον πορείας. Τούτο πρέπει νά επιστρέ
φεται, δεόντως συμπεπληρωμένον, ύπό τύπον επιστολής, είς το άνταλλακτήριον 
γραφεΐον αποστολής διά του πρώτου ταχυδρομείου. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ 

"Αρθρον 103 
Διευθύνσεις του άποστολέως και του παραλήπτου 

1. Διά νά γίνη δεκτό ν προς κατάθεσιν παν δέμα πρέπει νά φέρη, διά 
λατινικών χαρακτήρων, έπ' σύτοΰ τούτου του δέματος ή επί έτικέττας σταθερώς 
έπικεκολλημένης έπί τοΰ τελευταίου τούτου, τάς ακριβείς διευθύνσεις του παρα
λήπτου και του άποστολέως. Αί διά μολυβδίδος διευθύνσεις είναι απαράδεκτοι. 
Πάντως γίνονται δεκτά τά δέματα τών οποίων ή διεύθυνσις γράφεται διά μολυ
βδίδος μελάνης, έπί δαπέδου πρότερον βεβρεγμένου. 

2. "Εν μόνον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δύναται νά υποδεικνύεται ώς 
παραλήπτης. Πάντως, αί διευθύνσεις, ώς «Κον Α εις διά Κον Ζ 
είς » ή «Τράπεζαν Α είς διά Κον Ζ είς » 
δύνανται νά γίνωνται δεκταί έπί τω δρω δτι μόνον το όριζόμενον πρόσωπον Α 
θεωρείται ώς παραλήπτης ύπό τών Υπηρεσιών. Έπί πλέον, αί διευθύνσεις 
Α και Ζ πρέπει νά εύρίσκωνται είς την αυτήν Χώραν. 

3. Το γραφεΐον καταγωγής πρέπει εξ άλλου νά συνιστά είς τον αποστολέα 
νά έγκλείη είς το δέμα, άντίγραφον τής διευθύνσεως του και τής τοΰ παρα
λήπτου. 

"Αρθρον 104 
Γενικοί δροι συσκευασίας 

1. Πάν δέμα πρέπει.νά είναι συσκευασμένον και κεκλεισμένον κατά τρόπον 
άνταποκρινόμενον είς το βάρος και την φύσιν του περιεχομένου ώς και είς τον 
τρόπον μεταφοράς και τήν διάρκειαν αυτής. Ή συσκευασία και ή σφράγισις 
πρέπει νά προφυλάττουν το περιεχόμενον κατά τρόπον ώστε νά μή δύναται 
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νά καταστραφώ τοϋτο, οϋτε εκ της πιέσεως, οϋτε εκ των διαδοχικών διαχειρί
σεων. Πρέπει επίσης νά είναι τοιαΰται ώστε νά καθίσταται αδύνατον νά θιγή 
το περιεχόμενον χωρίς νά αφεθούν καταφανή ϊχνη παραβιάσεως. 

2. Πάν δέμα πρέπει νά είναι συσκευασμένον κατά τρόπον ιδιαιτέρως στε
ρεόν, εάν πρόκειται νά μεταφερθή εις μακράς αποστάσεις ή νά ύποστή πολυά
ριθμους μεταφορτώσεις ή πολλαπλάς διαχειρίσεις. 

3. Πρέπει νά εΐναι συσκευασμένον εις τρόπον ώστε νά μη απειλή την ύγείαν 
τών ύπαλλή?^ων ώς και νά άποκλείη πάντα κίνδυνον εάν περιέχη αντικείμενα 
δυνάμενα νά τραυματίσουν τους υπαλλήλους τους επιφορτισμένους με τήν δια
χείρισίν του, νά ρυπάνουν ή νά βλάψουν τά λοιπά δέματα ή τον ταχυδρομικόν 
έξόπλισμόν. 

4. Πρέπει νά παρουσιάζη, επί του περικαλύμματος ή του φακέλλου, επαρ
κείς χώρους διά τήν έγγραφήν τών υπηρεσιακών ενδείξεων και διά την επι
κόλλησα/ τών γραμματοσήμων και τών έτικεττών. 

5. Γίνονται δεκτά άνευ περικαλύμματος : 
(α) Τά αντικείμενα τά όποια δύνανται νά συναρμοσθούν ή νά συνενωθούν 

και συγκρατηθούν διά στερεοί} συνδέσμου έσφραγισμένου διά μολυ
βδοσφραγίδων ή σφραγίδων εξ Ισπανικού κηροΟ, εις τρόπον ώστε νά 
σχηματίζεται εν και μόνον δέμα μή δυνάμενον νά διαλυθή. 

(β) Τά δέματα εξ ενός μόνον τεμαχίου, ώς τεμάχια ξύλου, τεμάχια με
τάλλου, κ.λ.π. τά όποια εις το έμπόριον δεν συνηθίζεται νά συσκευά
ζωνται. 

"Αρθρον 105 
ΕΊδικαί συσκευασίαι. Έπισήμανσις τών δεμάτων τών περιεχόντων 

κινηματογραφικός ταινίας, σελλουλόϊδ, ζώντα ζώα. 
1. Παν δέμα το όποιον περιέχει εν εκ τών κατωτέρω ειδών πρέπει νά είναι 

συσκευασμένον ώς κατωτέρω ενδείκνυται : 
(α) Πολύτιμα μέταλλα : Το περικάλυμμα πρέπει νά συνίσταται εϊτε έκ 

μεταλλίνου κυτίου αντοχής, εϊτε έκ ξύλινου κιβωτίου πάχους τουλά
χιστον 1 έκατοστομέτρου διά τά μέχρι 10 χιλιόγραμμων δέματα και 
lVb έκατοστομέτρου διά τά πλέον τών 10 χιλιόγραμμων δέματα, 
είτε τέλος έκ διπλού σάκκου άνευ ραφής. Πάντως οσάκις γίνεται 
χρήσις κιβωτίων ξύλινων «κόντρα πλακέ» το πάχος των δύναται νά 
περιορίζεται εις 5 χιλιοστόμετρα, ύπό τον δρον, δπως αϊ άκμαί τών 
κιβωτίων τούτων ενισχύονται διά σιδηρών γωνιών. 

(β) Υάλινα ή άλλα εΰθραστα αντικείμενα : Το περικάλυμμα πρέπει νά 
συνίσταται έκ κυτίου μεταλλικού, ξύλινου ή έκ στερεού χαρτονιού, 
πεπληρωμένου διά χάρτου, ρινισμάτων ξύλου ή εξ άλλης ομοειδούς 
προστατευτικής ϋλης δυναμένης νά εμπόδιση πασαν τριβήν ή προσ
κρούσεις κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς εϊτε μεταξύ αυτών 
τούτων τών αντικειμένων εϊτε μεταξύ τών αντικειμένων και τών τοιχο
μάτων του κυτίου. 

(γ) Ρευστά και ευκόλως ρευστοποιούμενα σώματα : Πρέπει νά χρησι
μοποιούνται δύο δοχεία, φιάλη, φιαλίδιον, δοχεϊον, κυτίον, κ.λ.π. άφ* 
ενός και κυτίον έκ μετάλλου, έκ ξύλου αντοχής, έκ πεπιεσμένου 
ξύλου ή έκ κυματοειδούς χαρτονιού στερεάς ποιότητος, άφ' έτερου, 
μεταξύ τών όποιων νά άφίεται διάστημα το όποιον πρέπει νά πλη
ρούται διά πριονιδίων, πιτύρων, ή διά πάσης άλλης απορροφητικής 
και προστοοτευτικής ϋλης. 

(δ) Ξηραί χρωστικαί κάνεις, ώς το κυανουν τής άνιλίνης : Τά προϊόντα 
ταύτα πρέπει υποχρεωτικώς νά έγκλείωνται εις μετάλλινα κυτία 
αντοχής, τά όποια τοποθετούνται με τήν σειράν των εις κυτία έκ 
ξύλου ή κυματοειδούς χαρτονιού καλής ποιότητος παρεντιθεμένων 
πριονιδίων ή άλλης απορροφητικής και προστατευτικής ύλης μεταξύ 
τών δύο συσκευασιών. 
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(ε) Ξηραί ουχί χρωστικαί κόνεις : Toe προϊόντα ταΰτα πρέπει να τί
θενται εντός κυτίων εκ μετάλλου, εκ ξύλου ή εκ χαρτονιού, έγκλειο
μένων και αυτών εις σάκκον εξ υφάσματος ή πλαστικής ύλης. 

(στ) "Υλαι προβλεπόμενοι εν άρθρω 19 στοιχεΐον (α) ψηφίον 5ον, 2α 
φράσις της Συμφωνίας : Ή συσκευασία πρέπει να συνίσταται έκ 
κιβωτίου ή βαρελιού στερεώς συσκευασμένου εσωτερικώς και έξω
τερικώς και να φέρη ενδειξιν σχετικήν προς την φύσιν τοΰ περιε
χομένου. 

(ζ) Ταινίαι εύφλεκτοι, σελλουλόϊδ κατειργασμένον ή μή : Ή συσκευασία 
πρέπει να φέρη προς την πλευράν της επιγραφής λευκήν έτικέτταν, 
λίαν εμφανή φέρουσαν δια παχέων μελανών χαρακτήρων την ενδειξιν: 
" CELLULOID. A TENIR LOIN DU FEU ΕΤ DE LA LUMIERE ". 
(Σελλουλόϊδ. Νά τηρήται μακράν του πυρός και του φωτός). 

(η) Ζώντα ζώα : Ή συσκευασία του δέματος ώς και του δελτίου απο
στολής του πρέπει νά φέρουν έτικέττας με την δι' εμφανέστατων 
χαρακτήρων ενδειξιν " ANIMAUX VIVANTS " «Ζώντα ζώα». 

2. Τα δέματα τά περιέχοντα τάς προβλεπομένας εν παραγράφω 1 στοιχεΐον 
(στ) και (ζ) υλας δεν γίνονται δεκτά προς κατάθεση/ εκτός εάν αϊ δλαι αύται 
γίνωνται δεκταΐ ύφ' όλων τών μετεχουσών εις τήν μεταφοράν τοΰ δέματος 
Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 106 
Διατυπώσεις έκπληρούμεναι ύπό τοΰ άποστολέως 

1. "Εκαστον δέμα πρέπει νά συνοδεύεται : 
(α) διά δελτίου αποστολής έκ χαρτονιού αντοχής λευκού χρώματος 

ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα CP 2' 
(β) διά τελωνειακής δηλώσεως όμοιας προς το συνημμένον υπόδειγμα 

C2/CP3. Ή τελωνειακή δήλωσις πρέπει νά συντάσσεται εις τον 
άπαιτούμενον αριθμόν αντιτύπων, τά όποια και προσαρτώνται 
στερεώς επί τοΰ δελτίου αποστολής. 

2. Ή διεύθυνσις τοΰ άποστολέως και εκείνη τοΰ παραλήπτου, ώς και πάσαι 
αϊ λοιπαί ενδείξεις αϊ παρεχόμενοι ύπό τοΰ άποστολέως δέον νά είναι αϊ αύται 
επί τοΰ δέματος και επί τοΰ δελτίου αποστολής. Έν περιπτώσει διαφορών 
'ισχύουν αϊ επί τοΰ δέματος αναγραφόμενα* ενδείξεις. 

3. Εξαιρουμένων τών δεμάτων μετά δεδηλωμένης άξιας, τών δεμάτων 
ελευθέρων τελών και δικαιωμάτων και τών δεμάτων έπί αντικαταβολή, εν και 
το αυτό δελτίον αποστολής, συνοδευόμενον ύπό τοΰ απαιτουμένου δι' εκαστον 
μεμονωμένον δέμα αριθμού τελωνειακών δηλώσεων, δύναται νά χρησιμοποιηθή 
διά τρία το πολύ δέματα, ύπό τον δρον δτι ταΰτα κατατίθενται συγχρόνως 
ε'ις το ίδιον γραφεΐον ύπό τοΰ ιδίου άποστολέως, διαβιβάζονται διά τής ιδίας 
όδοΰ, υπόκεινται εις τό άύτό τέλος και προορίζονται διά το ίδιον πρόσωπον. 
Πάντως εκάστη Υπηρεσία δύναται νά απαίτηση εν δελτίον αποστολής και 
τον κεκανονισμένον αριθμόν τών τελωνειακών δηλώσεων δι' εκαστον δέμα. 

4. Ό άποστολεύς δύναται νά συναπτή εις τό δελτίον αποστολής CP 2, 
πλην τής τελωνειακής δηλώσεως συντασσόμενης εις τον άπαιτούμενον αριθμόν 
αντιτύπων συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 στοιχεΐον ((5), τκχν στοιχεΐον 
(τιμολόγιον, αδειαν εξαγωγής, άδειαν εισαγωγής, πιστοποιητικόν καταγωγής, 
κ.λ.π.) άναγκαΐον διά τήν τελωνειακήν διαχείρισιν ε'ις τήν Χώραν καταγωγής 
και εις τήν Χώραν προορισμού. 

5. Τό περιεχόμενον τοΰ δέματος πρέπει νά αναγράφεται λεπτομερώς εις 
τήν τελωνειακήν δήλωσιν. Αϊ γενικής φύσεως ενδείξεις δεν γίνονται δεκταί. 

6. Μολονότι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην τοΰ περιεχομένου τών τελω
νειακών δηλώσεων, αϊ Ύπηρεσίαι ενεργούν παν τό δυνατόν διά νά πληροφο
ρήσουν τους αποστολείς περί τοΰ άκριβοΰς τρόπου συμπληρώσεως τών δη
λώσεων αυτών. 
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7. Ό αποστολέας πρέπει νά ύποδεικνύη τον τρόπον κατά τον οποίον πρέπει 
νά ένεργήται ή διαχείρισις του δέματος εν περιπτώσει μη επιδόσεως. Προς 
τον σκοπόν τοΰτον, σημειοΐ είς το όπισθεν μέρος τοΰ δελτίου αποστολής ένθα 
ευρίσκονται αϊ άπαριθμούμεναι εν άρθρω 22, παράγραφος 2 της Συμφωνίας 
όδηγίαι, σταυρόν είς το τετραγωνίδιον το σχετικόν προς μίαν από τάς οδηγίας 
αύτάς. Ό σταυρός οδτος δύναται νά γραφή διά χειρός ή διά γραφομηχανής 
ή νά είναι έντυπος. Επίσης επιτρέπεται εις τον αποστολέα νά μη αναγραφή 
ή νά μή έκτυπώνη όπισθεν τοΰ δελτίου αποστολής παρά μίαν μόνον εκ τών 
επιτρεπομένων οδηγιών. Ή διά του σταυρού υποδεικνυόμενη οδηγία έπί του 
δελτίου αποστολής πρέπει νά αναγράφεται και έπ' αύτου τούτου του δέματος. 
Αϋτη δύναται νά είναι συντεταγμένη είς την γαλλικήν ή εις έτέραν γλώσσαν 
γνωστήν εις την Χώραν προορισμού. 

"Αρθρον 107 
Διατυπώσεις έκπληρούμεναι υπό του Γραφείου καταγωγής 

1. Το γραφεΐον καταγωγής ή το άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής υπο
χρεούται νά επικολλά ή νά αναγραφή : 

(α) Έπι τοΰ δέματος, παραπλεύρως τής επιγραφής και έπί του δελτίου 
αποστολής εις τάς καταλλήλους θέσεις, έτικέτταν όμοίαν προς το 
συνημμένον υπόδειγμα CP 8, δεικνύουσαν, κατά εμφανή τρόπον, τόν 
αύξοντα αριθμόν του δέματος και το δνομα του γραφείου καταγωγής. 
Έάν ή Υπηρεσία καταγωγής το επιτρέπει το μέρος τής έτικέττας 
CP 8, δπερ δέον νά έπικολληθή έπί του δελτίου αποστολής, δύναται 
νά άντικατασταθή διά ενδείξεως εκτυπωμένης έκ τών προτέρων, 
έχούσης την αυτήν έμφάνισιν, ώς και το άντίστοιχον μέρος τής έτι
κέττας. 

(β) Έπί του δελτίου αποστολής μόνον : 
Ιον. Το αποτύπωμα του χρονολογικού σήμαντρου. 
2ον. Το βάρος εις χιλιόγραμμα και εκατοντάδας γραμμαρίων, 

παντός κλάσματος έκατοντάδος γραμμαρίων στρογγυλοποι
ουμένου ε'ις την άνωτέραν εκατοντάδα. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά την μή τήρησιν τών εν 
παραγράφω 1 μνημονευομένων διατυπώσεων. 

3. "Εν και το αυτό γραφεΐον καταγωγής ή εν και το αυτό άνταλλακτήριον 
γραφεΐον αποστολής δεν δύναται νά χρησιμοποιή ταυτοχρόνως δύο ή πλείονας 
σειράς έτικεττών, έκτος έάν αί σειραί διαφοροποιούνται διά διακριτικού σημείου. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ 

ΕΝ Ι ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 
"Αρθρον 108 

Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας 
Πάν δέμα μετά δεδηλοψένης αξίας υπόκειται εις τους κατωτέρω ειδικούς 

κανόνας συσκευασίας : 
(α) Πρέπει νά σφραγίζεται δι' ομοιομόρφων έκ σφραγιδοκηροΰ σφρα

γίδων, διά μολυβδοσφραγίδων ή δι' άλλου αποτελεσματικού τρόπου, 
μετ' αποτυπώματος ή ειδικού ομοιομόρφου σήματος του άποστολέως. 

(β) Αί σφραγίδες, ώς και αί πάσης φύσεως έτικέτται καί, περιπτώσεως 
τυχούσης, τά έπί τών δεμάτων τούτων έπικολλώμενα γραμματόσημα 
πρέπει νά απέχουν απ' αλλήλων κατά τρόπον ώστε νά μή είναι δυ
νατή ή άπόκρυψις τών ενδεχομένων βλαβών του περικαλύμματος. 
Αί έτικέτται καί τά γραμματόσημα πρέπει νά μή άναδιπλουνται έπί 
δύο όψεων τοΰ περικαλύμματος κατά τρόπον καλύπτοντα την συρ
ραφήν. Αί έτικέτται έπί τών όποιων, περιπτώσεως τυχούσης, ευρί
σκεται ή διεύθυνσις, δέν δύνανται νά επικολλώνται έπ' αύτου τούτου 
τοΰ περικαλύμματος. 
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(γ) Πρέπει νά cpeprj, ώς και το δελτίον αποστολής, έρυθράν έτικέτταν 

όμοάχν προς το συνημμένον σχέδιον CP 7 καί φέρουσαν, δια λατινικών 
χαρακτήρων το γράμμα «V», το όνομα του γραφείου καταγωγής 
και τον αύξοντα αριθμόν τοϋ δέματος. Ή έτικέττα πρέπει νά έπι
κολλάται επί του δέματος, επί της πλευράς της φερούσης την έπι
γραφήν καΐ εγγύτατα ταύτης. Πάντως, αϊ Ύπηρεσίαι έχουν τήν 
εύχέρειαν νά χρησιμοποιούν ταυτοχρόνως τήν εν άρθρω 107 παρά
γραφος 1 στοιχεΐον (α) προβλεπομένην έτικέτταν CP 8 και μίαν έρυ
θράν έτικέτταν μικρών διαστάσεων, φέρουσαν διά λίαν εμφανών χα
ρακτήρων τήν ενδειξίν " VALEUR DECLAREE" (Δεδηλωμένη 
αξία). 

(δ) Ή αξία δύναται νά δηλοΰται εις το νόμισμα της Χώρας καταγωγής 
και νά εγγράφεται υπό του άποστολέως, επί τοϋ δέματος και του 
δελτίου αποστολής, διά λατινικών χαρακτήρων, ολογράφως και δι' 
αραβικών αριθμών, άνευ διαγραφών εϊτε προσθηκών λέξεων επί 
άλλων τοιούτων, έστω και κεκυρωμένων. Το ποσόν τής δηλωθείσης 
αξίας δεν δύναται νά εγγράφεται διά μολυδδίδος, ουδέ διά μολυ
βδίδος μελάνης. 

(ε) Το ποσόν τής δηλωθείσης άξιας πρέπει νά μετατρέπεται εις χρυσά 
φράγκα ύπό τοϋ άποστολέως ή όπό του γραφείου καταγωγής. Τό 
έξαγόμενον τής μετατροπής στρογγυλοποιούμενον, περιπτώσεως τυ
χούσης, εις τό άνώτερον φράγκον πρέπει νά σημειουται δι' αριθμών 
τιθεμένων παραπ?^εύρως ή κάτωθι εκείνων οϊτινες παριστούν τήν 
άξίαν εις τό νόμισμα τής Χώρας καταγωγής. Τό εις χρυσά φράγκα 
ποσόν πρέπει νά υπογραμμίζεται διά ζωηράς γραμμής έγχρωμου 
μολυβδίδος. Μετατροπή δεν ενεργείται εις τάς άπ' ευθείας σχέσεις 
μεταξύ Χωρών έχουσών κοινόν νόμισμα. 

(στ) Τό γραφεΐον καταγωγής υποχρεούται νά αναγραφή τό βάρος εις 
χιλιόγραμμα και εις δεκάδας γραμμαρίων, άφ' ενός έπί του δέματος, 
παραπλεύρως τής επιγραφής καί, άφ' ετέρου, έπί τοΰ δελτίου απο
στολής εις τήν οίκείαν θέσιν, στρογγυλοποιούν εις τήν άνωτέραν δε
κάδα παν κλάσμα δεκάδος γραμμαρίων. 

(ζ) Ουδείς αύξων αριθμός πρέπει νά αναγράφεται ύπό τών ενδιαμέσων 
Υπηρεσιών έπί τής πρόσθιας όψεως του μετά δεδηλωμένης άξιας 
δέματος. 

"Αρθρον 109 
Δολία δήλωσις αξίας 

Όσάκις εξ οιωνδήποτε περιστατικών καί ιδία εξ αναφοράς παραπόνων, 
άποκαλυφθή δολία δήλωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής αξίας του περιε
χομένου τοΰ δέματος, ειδοποιείται περί τούτου ή Υπηρεσία καταγωγής δσον 
τό δυνατόν ταχύτερον καί περιπτώσεως τυχούσης, τά στοιχεία τής έρεύνης 
άνακοινοΰνται εις αυτήν. 

"Αρθρον 110 
Λοιπαί κατηγορίαι δεμάτων 

1. 'Αεροπορικά δέματα. Παν άεροπορικόν δέμα ώς καί τό σχετικόν δελτίον 
αποστολής πρέπει νά φέρουν κατά τήν άποστολήν είδικήν έτικέτταν κυανού 
χρώματος άναγράφουσαν τάς λέξεις " PAR AVION " με προαιρετικήν μετά
φρασιν εις τήν γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής. 

2. Επείγοντα δέματα. Παν επείγον δέμα καί τό δελτίον αποστολής αυτού 
πρέπει νά φέρουν μίαν έτικέτταν άναγράφουσαν, λίαν εμφανώς, τήν ενδειξίν 
" URGENT ". 

3. Δέματα εκτάκτου επιδόσεως. Παν δέμα εκτάκτου επιδόσεως καί τό 
δελτίον αποστολής αύτου πρέπει νά φέρουν έτικέτταν ζωηρού ερυθρού χρώ
ματος, άναγράφουσαν τήν εντυπον λίαν εμφανή ενδειξίν " E X P R E S " . Ή 
έτικέττα αύτη έπικολλάται κατά τό δυνατόν, παραπλεύρως τής ενδείξεως τοΰ 
τόπου προορισμού. 
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4. Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 

(α) Παν δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων και το δελτίον απο
στολής αύτοΟ πρέπει νά φέρουν : 

Ιον. Την λίαν εμφανή ενδειξιν "FRANC DE TAXES ΕΤ DE 
DROITS" (ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων) ή έτέραν 
ταυτόσημον εις την γλώσσαν της Χώρας καταγωγής. 

2ον. Κιτρίνην έτικέτταν φέρουσαν ομοίως λίαν εμφανή την ενδειξιν 
" FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS ". 

(β) To δέμα συνοδεύεται ύπό τών κεκανονισμένων τελωνειακών δηλώ
σεων και ύφ' ενός δελτίου προπληρωμής ομοίου προς το συνημμένον 
σχέδιον C3/CP4, κατεσκευασμένου εκ χάρτου κίτρινου χρώματος. 
Ό άποστολεύς του δέματος και εφ' δσον πρόκειται περί ενδείξεων 
σχετικών προς την ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν, το γραφεΐον αποστολής, 
συμπληρώνουν τό κείμενον, εις την προσθίαν δψιν, δεξιάν πλευράν, 
τών τμημάτων (PARTIES) Α και Β. ΑΙ έγγραφα! του άποστολέως 
δύνανται νά γίνουν τη βοήθεια χημικού χάρτου. Τό κείμενον πρέπει 
νά άναφέρη την εν άρθρω 24 παράγραφος 1 της Συμφωνίας προβλε
πομένην ύποχρέωσιν. 

(γ) Τό δελτίον αποστολής, αί τελωνειακά! δηλώσεις κα! τό δελτίον προ
πληρωμής πρέπει νά εΐναι στερεώς προσδεδεμένα μεταξύ των. 

5. Εϋθραστα δέματα. 
(α) Μεταξύ τών Χωρών, α! όποΐαι δέχονται τά εϋθραστα δέματα και ύπό 

την έπιφύλαξιν δτι ανταποκρίνονται εις τους γενικούς κοα/όνας συ
σκευασίας : επί παντός ευθραύστου δέματος πρέπει νά έπικολληθή, 
εΐτε ύπό του άποστολέως, εϊτε ύπό του γραφείου καταγωγής, έτι
κέττα με είκόναν, άναπαριστώσαν ποτήριον έκτυπωμένον εις έρυ
θρόν χρώμα έπι λευκού δαπέδου. Πάν δέμα του οποίου τό ευθραστον 
τοϋ περιεχομένου επισημαίνεται, δι' οιουδήποτε εξωτερικού σήματος 
τεθέντος ύπό του άποστολέως, φέρει υποχρεωτικώς, εκ του γραφείου 
καταγωγής την αυτήν έτικέτταν κα! εισπράττεται τό πρόσθετον 
άνάλογον τέλος. Έάν ό άποστολεύς δεν έπιθυμή τήν διαχείρισιν 
του δέματος του ώς ευθραύστου, τό γραφεΐον καταγωγής διαγράφει 
τό σήμα τό τεθέν ύπό του άποστολέως. 

(β) Τό άντίστοιχον δελτίον αποστολής πρέπει νά φέρη επί μιας έτικέττας 
επί τής πρόσθιας πλευράς τήν λίαν εμφανή ενδειξιν " COLTS FRA
GILE " (δέμα ευθραυστον), χειρόγραφον ή εντυπον. 

6. Δέματα δυσμετακόμιστα. Πάν δυσμετακόμιστον δέμα ώς και ή πρόσθια 
δψις τοϋ σχετικού δελτίου αποστολής, πρέπει νά φέρουν έτικέτταν άναγρά
φουσαν, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν ενδειξιν " ENGOMBRANT" 
(δυσμετακόμιστον). Ή ενδειξις αΰτη δέον νά συμπληρούται μόνον επί του 
δελτίου αποστολής διά τών λέξεων «δυνάμει του άρθρου 20, παράγραφος 4, 
τής Συμφωνίας» (ΕΝ VERTU DE V ARTICLE 20, § 4 DE L'ARRANGE
ΜΕΝΤ) οσάκις πρόκειται περί δεμάτων τιμολογηθέντων ώς δυσμετακομίστων, 
κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 20, παράγραφος 4 τής Συμφωνίας. 

7. Υπηρεσιακά δέματα. Παν δέμα σχετικόν προς τήν ταχυδρομικήν ύπη
ρεσίαν και τό δελτίον αποστολής αύτου πρέπει νά φέρουν, τό πρώτον παρα
πλεύρως τής επιγραφής, τό δεύτερον εις τήν προσθίοα; δψιν του ύποδείγμοαος, 
την ενδειξιν " SERVICE DES POSTES " ή άνάλογον ενδειξιν. Ή ενδειξις αυτή 
δύναται νά συνοδεύηται ύπό μεταφράσεως εις έτέραν γλώσσαν. 

8. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων. Πάν δέμα αιχμαλώτου 
πολέμου ή κρατουμένου και. τό δελτίον αποστολής αύτου πρέπει νά φέρουν 
τό πρώτον παραπλεύρως τής επιγραφής, τό δεύτερον εις τήν προσθίαν δψιν 
του υποδείγματος μίαν τών ενδείξεων "SERVICE DES PRISONNIERS DE 
GUERRE " ή [' SERVICE DES INTERNES ". Αί ενδείξεις αδται δύνανται νά 
συνοδεύωνται ύπό μεταφράσεως είς έτέραν τινά γλώσσαν. 
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9. Δέματα περιέχοντα ώρισμένα αντικείμενα η ζώντα ζώα. Τα δέματα 
ώς και τα δελτία αποστολής πρέπει να φέρουν τάς ενδείξεις τάς προβλεπο
μένας εν άρθρω 105 παράγραφος 1, στοιχεία (στ), (ζ) και (η ) . 

10. Δέματα μετ' αποδείξεως παραλαβής. 
(α) Παν δέμα δια το όποιον, κατά την κατάθεσιν, ό άποστολεύς ζητεΐ άιιό

δειξιν παραλαβής πρέπει να φέρη κατά τρόπον λίαν εμφανή εϊτε τήν 
ενδειξιν " AVIS D E RECEPTION " (άπόδειξις παραλαβής) εϊτε το 
αποτύπωμα σφραγΐδος " A.R. ". Ή ιδία ενδειξις πρέπει νά αναγρά
φεται και επί του δελτίου αποστολής. Όσάκις ή άπόδειξις παρα
λαβής πρέπει νά επιστρέφεται αεροπορικώς, ή ενδειξις συμπληροΟται 
διά τών λέξεων " R E N V O I PAR A V I O N ". 

(β) Το δέμα πρέπει νά συνοδεύηται υπό τοϋ προβλεπομένου υπό του 
άρθρου 131 παράγραφος 2 του Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβά
σεως εντύπου C 5 δεόντως συμπεπληρωμένου. Το υπόδειγμα τούτο 
συντάσσεται υπό του γραφείου καταγωγής (ή υπό παντός άλλου 
γραφείου υποδεικνυομένου ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής) και 
πρέπει νά επισυνάπτεται είς το γραφεΐον αποστολής. 

(γ) Ή ενδειξις " R E N V O I PAR A V I O N " πρέπει νά αναγράφεται φρον
τίδι του ενδιαφερομένου γραφείου, έπί τής προς έπιστροφήν διά τής 
αεροπορικής όδου αποδείξεως παραλαβής. Μία έτικέττα ή εν απο
τύπωμα σφραγΐδος χρώματος κυανού " PAR A V I O N " επιτίθεται 
προσέτι επί του υποδείγματος τούτου. 

11. Δέματα μετ' ειδοποιήσεως φορτώσεως. 
(α) Πάν δέμα διά τό όποιον ό άποστολεύς ζητεϊ είδοποίησιν φορτώσεως 

πρέπει νά επισημαίνεται διά μιας έτικέττας " AVIS D' EMBARQUE-
Μ Ε Ν Τ " έπικολλωμένης επί του δέματος και έπί του δελτίου απο
στολής. 

(β) Τό δέμα τούτο συνοδεύεται ύπό εντύπου ομοίου προς τό συνημμένον 
σχέδιον CP 6 τό όποιον πρέπει νά δεικνύη λίαν ευκρινώς τον λιμένα 
(ή τήν Χώραν) εκ του οποίου ή είδοποποίησις φορτώσεως πρέπει νά 
έπιστραφή. "Εκαστον εντυπον δεν δύναται νά αναφέρεται ειμή είς 
εν και μόνον δέμα, έστω και άν πρόκειται περί δεμάτων μνημονευο
μένων είς εν μόνον δελτίον αποστολής. 

Μ Ε Ρ Ο Σ I I I 

Δ Ι Α Τ Υ Π Ω Σ Ε ί Σ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Ι ΜΕΤΑ ΤΗΝ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ι Ν 

"Αρθρον 111 
Παράδοσις άπηλλαγμένη τελών και δικαιωμάτων 

ζητούμενη μετά τήν κατάθεσιν 
1. Έάν, μετά τήν κατάθεσιν, ό άποστολεύς δέματος ζητή τήν άπηλλαγμέ

νην τελών και δικαιωμάτων παράδοσιν, τό γραφεΐον καταγωγής ειδοποιεί σχε
τικώς τό γραφεΐον προορισμού δι ' επεξηγηματικού σημειώματος. Τούτο, μετά 
τήν έπικόλλησιν αναλόγου γραμματοσήμου άντιπροσωπεύοντος τό όφειλόμενον 
τέλος, διαβιβάζεται έπί συστάσει, ε'ις τό γραφεΐον προορισμού, συνοδευόμενον 
ύπό δελτίου προπληρωμής δεόντως συμπεπληρωμένου. Έν περιπτώσει αεροπο
ρικής διαβιβάσεως, τό πρόσθετον άεροπορικόν τέλος αντιπροσωπεύεται ομοίως 
διά γραμματοσήμων έπικολλωμένων είς τό έπεξηγηματικόν σημείωμα. Τό γρα
φεΐον προορισμού επικολλά έπί του δέματος, πλησίον τής επιγραφής, ώς και 
εις τό δελτίον αποστολής, τήν ύπό του άρθρου 110 παραγράφου 4, στοιχείου 
(α) ψηφίου 2ου, προβλεπομένην έτικέτταν. 

2. "Οταν ή αίτησις αυτή πρόκειται νά διαβιβασθή τηλεγραφικώς, τό γρα
φεΐον καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς, διά τηλεγραφήματος τό γραφεΐον προο
ρισμού και του άνακοινοΐ ταυτοχρόνως τάς σχετικάς με τήν κατάθεσιν του 
ταχυδρομικού αντικειμένου ενδείξεις. Τό τελευταΐον τούτο γραφεΐον συντάσσει 
οίκοθεν δελτίον προπληρωμής. 
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"Αρθρον 112 
Αίτησις αποδείξεως παραλαβής διατυπουμένη μετά την κατάθεσιν 

'Οσάκις ή αίτησις διατυποΰται μετά την κατάθεσιν του δέματος, ακολου
θείται ή διαδικασία ή καθοριζομένη εις το άρθρον 132 του Κανονισμού 'Εκτε
λέσεως της Συμβάσεως. Πάντως είς τάς Χώρας ένθα ή Υπηρεσία των δεμάτων 
δεν εκτελείται ύπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ή εϊσπραξις του τέλους της 
αποδείξεως παραλαβής βεβαιουται επί του εντύπου C9, είτε διά τής έπικολλή
σεως ειδικού ένσημου, εϊτε διά τής ενδείξεως του ποσού τής τοιαύτης εισπράξεως. 

"Αρθρον 113 
Άνάληψις. Τροποποίησις τής επιγραφής. 

1. Κατά γενικόν κανόνα, αϊ αιτήσεις τροποποιήσεως τής επιγραφής ή ανα
λήψεως δέματος υπόκεινται είς διαχείρισιν σύμφωνον προς τά άρθρα 141 και 
142 του Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 

2. Πάσα τηλεγραφική αίτησις τροποποιήσεως τής επιγραφής άφορώσα 
δέμα μετά δεδηλωμένης άξιας πρέπει νά έπιβεβαιουται ταχυδρομικώς διά του 
πρώτου ταχυδρομείου. Ή επιβεβαιωτική αίτησις διατυπουμένη επί του εντύπου 
C 7 του εν χρήσει εις το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον πρέπει νά φέρη δι' εγχρώμου 
μολυβδίδος ύπογραμμισμένην την ενδειξιν "CONFIRMATION DE LA DE
MANDE TELEGRAPHIQUE DU " (Έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφικής 
αιτήσεως από . . . . . . . . ) . Αϋτη πρέπει νά συνοδεύηται διά του εν άρθρω 141 
παράγραφος 1 στοιχεΐον (α) τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως 
προβλεπομένου πανομοιότυπου. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡ ΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ 
"Αρθρον 114 

Γενική αρχή ανταλλαγής των δεμάτων 
1. Έκαστη Υπηρεσία υποχρεούται νά διαβιβάζη, διά των Ιόδών και μέσων 

τά όποια χρησιμοποιεί διά τά ιδικά της δέματα, και εκείνα τά όποια παρα
δίδονται είς αυτήν ύπό άλλης τινός Υπηρεσίας διά νά διαβιβασθούν μέσω του 
εδάφους της. 

2. Εις περίπτωσιν διακοπής όδοϋ τίνος, τά διαβατικά δέματα τά όποια 
θά ήκολούθουν αυτήν τήν όδόν διαβιβάζονται διά τής καταλληλοτέρας δια
θεσίμου όδοΰ. 

3. Έάν ή χρησιμοποίησις τής νέας όδοΰ διαβιβάσεως έπιφέρη ηύξημένα 
έξοδα (συμπληρωματικά αναλογούντα χερσαία ή θαλάσσια μερίδια, ή ενδιά
μεσος Υπηρεσία ενεργεί συμφώνως τω αρθρω 51 τής Συμφωνίας. 

4. Ή διαμετακόμισις πρέπει νά ένεργήται ύπό τους καθωρισαένους δρους 
τής Συμφωνίας τής άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα και τοΰ Κανονισμού 
εκτελέσεως αυτής και δταν ετι ή Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού των δε
μάτων δεν έχει προσχωρήσει εις τήν Συμφωνίαν. 

5. Εις τάς σχέσεις μεταξύ Χωρών κεχωρισμένων αλλήλων άφ' ενός ή πλειό
νων ενδιαμέσων εδαφών, τά δέματα πρέπει νά ακολουθούν τάς οδούς τάς όποιας 
αϊ ένδιαφερόμεναι Ύπηρεσίαι έχουν συμφωνήσει. 

"Αρθρον 115 
Διαβίβασις και εκτελωνισμός τών αεροπορικών δεμάτων 

1. Πάσα Υπηρεσία ή οποία εκτελεί τήν ύπηρεσίαν τών αεροπορικών δεμάτων 
υποχρεούται νά διαβιβάζη διά τών αεροπορικών οδών τάς οποίας αυτή χρησι
μοποιεί διά τάς ίδιας της άποστολάς τής αυτής φύσεως, τά αεροπορικά δέματα 
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τα όποια παραδίδονται εις αυτήν υπό ετέρας Υπηρεσίας. Έάν δι' οιονδήποτε 
λόγον, ή διαβίβασις των αεροπορικών δεμάτων δι' άλλης όδοΰ προσφέρει, εις 
είδικήν τίνα περίπτωσιν, πλεονεκτήματα έναντι της υφισταμένης αεροπορικής 
τοιαύτης, τα αεροπορικά δέματα πρέπει να διαβιβάζωνται δια της όδου ταύτης 
και ενδεχομένως νά υπόκεινται εις την διαχείρισιν των επειγόντων δεμάτων. „ 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι αί όποΐαι δεν μετέχουν εις τήν ύπηρεσίαν των αεροπορικών 
δεμάτων διαβιβάζουν τα τελευταία ταύτα δια των οδών επιφανείας τών συνή
θως χρησιμοποιουμένων δια τα λοιπά δέματα. Πάντως υποχρεούνται νά δια
βιβάζουν διά τών ταχύτερων οδών επιφανείας πάν άεροπορικόν δέμα το όποιον 
φέρει τήν ενδειξιν " URGENT" (επείγον) υπό τον δρον ότι αδται εκτελούν 
ύπηρεσίαν επειγόντων δεμάτων και δτι έπιστώθησαν διά τών αντιστοίχων προς 
τήν έκτέλεσιν της υπηρεσίας ταύτης αναλογούντων μεριδίων. 

3. Αί άποστολαί αεροπορικών δεμάτων πρέπει νά διαβιβάζωνται διά της 
υπό της Υπηρεσίας της Χώρας καταγωγής ζητούμενης όδου, ύπό τήν έπιφύ *»
λαξιν δτι ή οδός αυτή χρησιμοποιείται ύπό της ενδιαμέσου Υπηρεσίας διά τήν 
διαβίβασιν τών ίδιων αυτής αποστολών. Έάν τοΰτο δεν είναι δυνατόν ή έάν 
ό χρόνος διά τήν μεταφόρτωσιν δεν είναι επαρκής, ή Υπηρεσία της Χώρας 
καταγωγής πρέπει νά ε'ιδοποιήται. *.. 

4. Τά άρθρα 187 και 188 τοΰ Κανονισμού Εκτελέσεως της Συμβάσεως 
εφαρμόζονται αντιστοίχως εν περιπτώσει διακοπής πτήσεως ή παρεκκλίσεως 
τών αποστολών αεροπορικών δεμάτων και εν περιπτώσει ατυχήματος. .9 

5. Αί Ύπηρεσίαι λαμβάνουν παν μέτρον διά νά επιταχύνουν κατά το δυνατόν 
τον έκτελωνισμόν τών αεροπορικών δεμάτων. 

"Αρθρον 116 
Μεταφόρτωσις τών αεροπορικών δεμάτων 

1. Έκτος ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών Υπηρεσιών ή μεταφόρτωσις τών 
αεροπορικών δεμάτων βάσει τών ύπό τοΰ άρθρου 52 παράγραφος 7 τής Συμ
φωνίας προβλεπομένων διατάξεων, ενεργείται μέσω τής Ταχυδρομικής Υπη
ρεσίας τής Χώρας ένθα έγένετο ή μεταφόρτωσις. 

2. Ό κανών οδτος δέν εφαρμόζεται οσάκις ή μεταφόρτωσις εκτελείται 
μεταξύ τών αεροσκαφών δύο διαδοχικών γραμμών τής αυτής επιχειρήσεως 
μεταφοράς. 

3. Άφ' ετέρου, ή Υπηρεσία τής διαβατικής Χώρας δύναται νά έπιτρέψη 
τήν άπ' ευθείας μεταφόρτωσιν από αεροπλάνου είς άεροπλάνον μεταξύ δύο 
διαφορετικών επιχειρήσεων μεταφοράς. Περιπτώσεως τυχούσης, ή έπιχείρησις ^* 
μεταφοράς ήτις πραγματοποιεί ταύτην, υποχρεούται νά άποστέλλη εις το άνταλ
λακτήριον γραφεΐον τής Χώρας, ένθα £λαβε χώραν ή μεταφόρτωσις αΰτη, αντί
γραφαν τοΰ εν άρθρω 183 τοΰ Κανονισμού Εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλε
πομένου καταλόγου AV7 ή παν στοιχεΐον επέχον θέσιν αυτοΰ και περιλαμβάνον ► 
τάς λεπτομέρειας τής ενεργείας. * 

"Αρθρον 117 
Διαβίβασις και εκτελωνισμός τών επειγόντων δεμάτων 

1. ΑΙ Ύπηρεσίαι αϊ όποΐαι μετέχουν ε'ις τήν άνταλλαγήν τών επειγόντων 
δεμάτων συμφωνοΰν νά διασφαλίσουν τήν ταχεΐαν διαβίβασιν και κατά το * 
δυνατόν, τήν άπ' ευθείας τοιαύτην τών δεμάτων τούτων. 

2. Αδται λαμβάνουν παν μέτρον διά νά επιταχύνουν κατά το δυνατόν τον 
έκτελωνισμόν τών επειγόντων δεμάτων. 

"Αρθρον 118 . 
Εκτελωνισμός τών εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων 

Αί Ύπηρεσίαι αί όποΐαι μετέχουν τής ανταλλαγής τών εκτάκτου επιδόσεως 
δεμάτων λαμβάνουν πάντα τά μέτρα διά νά επιταχύνουν κατά το δυνατόν τον » 
έκτελωνισμόν. * 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΜ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

"Αρθρον 119 
Διάφοροι τρόποι διαβιβάσεως 

1. Ή ανταλλαγή των αποστολών ταχυδρομικών δεμάτων ενεργείται ύπό 
τών γραφείων τών αποκαλουμένων " BUREAUX D' ECHANGE " (άνταλλακτη
ρίων γραφείων). 

2. Ή ανταλλαγή άϋτη ενεργείται, κατά γενικόν κανόνα, δια κιβωτίων 
(σάκκων, καλάθων, πλαισίων, κ.λ.π.). Αϊ όμοροι Ύπηρεσίαι δύνανται, πάντως, 
να συνεννοούνται διά την παράδοσιν ένίων κατηγοριών δεμάτων εκτός κιβωτίων 
(έξωθεν). 

3. Μεταξύ μη ομόρων Χωρών, ή ανταλλαγή ενεργείται, κατά γενικόν κα
νόνα, δι5 απ' ευθείας αποστολών. 

4. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν διά τήν καθιέρωσιν διαβατικών 
ανταλλαγών άπερικαλύπτως. Πάντως είναι υποχρεωτική ή σύνθεσις άπ' 
ευθείας αποστολών εάν, κατά δήλωσιν ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας, τα άπε
ρικαλύπτως διαβατικά δέματα, ως εκ της φύσεως των, δυσχεραίνουν τάς 
εργασίας ταύτας. 

"Αρθρον 120 
Φύλλα πορείας 

1. Προ της αποστολής, πάντα τά διά της όδοΰ επιφανείας προς διαβίβασιν 
δέματα εγγράφονται, ύπό του άνταλλακτηρίου γραφείου αποστολής, επί φύλλου 
πορείας όμοιου προς το συνημμένον σχέδιον CP Π. Διά τά αεροπορικά δέματα, 
εις τάς άπ' ει:θείας σχέσεις ή είς τάς διαβατικάς άπερικαλύπτως, τά άνταλλα
κτήρια γραφεία χρησιμοποιούν είδικόν φύλλον πορείας, καλούμενον " FEUILLE 
DE ROUTEAVION " (άεροπορικόν φύλλον πορείας) δμοιον προς το συνημ
μένον σχέδιον CP20. ι 

2. "Οσον άφορα τά υπηρεσιακά δέματα και τά δέματα αιχμαλώτων πολέμου 
και κρατουμένων, επί τών αεροπορικών δεμάτων επιβάλλεται ή εγγραφή τών 
αεροπορικών κομίστρων τά όποια θά άχθουν ε'ις πίστωσιν τών ενδιαφερομένων 
Υπηρεσιών. 

3. Είς το φύλλον πορείας επισυνάπτονται τά κατωτέρω στοιχεία : δελτία 
αποστολής, υποδείγματα επιταγών αντικαταβολής, τελωνειακά! δηλώσεις, 
δελτία προπληρωμής, αποδείξεις παραλαβής καί, περιπτώσεως τυχούσης, οια
δήποτε άλλα απαιτούμενα έγγραφα (τιμολόγια, πιστοποιητικά προελεύσεως, 
υγείας, κ.λ.π.). Είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Υπηρεσιών at όποΐαι συνεφώνησαν 
έπ' αύτοΰ, το φύλλον πορείας, ως καί τά συνοδευτικά αύτου έγγραφα διαβι
βάζονται αεροπορικώς είς τήν Χώραν προορισμού. 

4. Έάν πρόκειται περί δεμάτων άνταλλασσομένων δι' άπ' ευθείας αποστο
λών, αϊ Ύπηρεσίαι καταγωγής καί προορισμού δύνανται νά συμφωνήσουν εκ 
τών προτέρων, ΐνα τά ύπό της παραγράφου 3 προβλεπόμενα έγγραφα επι
συνάπτονται εις τά αντίστοιχα δέματα. 

5. Πλην ειδικής συμφωνίας, τά φύλλα πορείας πρέπει νά αριθμούνται κατ' 
αύξοντα έτήσιον αριθμόν δι' εκαστον άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής 
και δι' εκαστον άνταλλακτήριον γραφεΐον άφίξεως, ως καί δι' έκάστην Ιόδόν, 
έάν χρησιμοποιούνται πλείονες τής μιας οδοί. Ό τελευταίος αριθμός του έτους 
πρέπει νά μνημονεύεται επί του πρώτου φύλλου πορείας του έττομένου έτους. 
Έάν αποστολή τις διαγραφή το γραφεΐον αποστολής άνοτ/ράφει επί του φύλλου 
πορείας, παραπλεύρως του αριθμού τής αποστολής τήν ενδειξιν " DERNIERE 
DEPECHE" (τελευταία αποστολή). Εις τάς θαλάσσιας καί άεροπορικάς 
σχέσεις, το όνομα του μεταφέροντος ατμόπλοιου ή, κατά τήν περίπτωσιν, ή 
χρησιμοποιούμενη αεροπορική υπηρεσία αναγράφεται, κατά το δυνατόν, έπί 
τών φύλλων πορείας. 
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6. Έάν τά αεροπορικά δέματα διαβιβάζονται εκ τίνος Χώρας ε'ις άλλην 
δια των οδών επιφανείας ταυτοχρόνως μετά των άλλων δεμάτων ή ϋπαρξις 
αεροπορικών δεμάτων μετά αεροπορικού φύλλου πορείας πρέπει νά εμφαίνεται, 
διά καταλλήλου ενδείξεως, έπί του φύλλου πορείας C P U . 

7. Έν περιπτώσει ανταλλαγής απ' ευθείας αποστολών μεταξύ μη ομόρων « 
Χωρών, το άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής συντάσσει, δι' έκάστην τών 
ενδιαμέσων Υπηρεσιών, είδικόν. φύλλον πορείας δμοιον προς το συνημμένον 
σχέδιον CP 12. Το γραφεΐον τοΰτο εγγράφει, ε'ις αυτό συνολικώς δι' έκάστην 
κατηγορίαν δεμάτων τά αναλογούντα μερίδια τ' ανήκοντα εις τήν ένδιάμεσον ^ 
Ύπηρεσίαν. Το φύλλον πορείας CP 12 αριθμείται κατ' αύξοντα έτήσιον αριθμόν 
δι' εκαστον άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής και δι' έκάστην εκ τών ενδια
μέσων Υπηρεσιών. Έπί πλέον, φέρει τον αύξοντα αριθμόν τής αντιστοίχου 
αποστολής. Ό τελευταίος αριθμός του έτους πρέπει νά μνημονεύεται έπί τοΰ 
πρώτου φύλλου πορείας του επομένου έτους. Εις τάς θαλάσσιας σχέσεις, το φ, 
φύλλον πορείας CP 12 πρέπει κατά το δυνατόν, νά συμπληρουται διά του ονό
ματος του μεταφέροντος πλοίου. 

"Αρθρον 121 
Φύλλα πορείας απλοποιημένα * ± 

1. 'Απλοποιημένα φύλλα πορείας συντάσσονται εις τάς υπό τοΰ άρθρου 55 
παράγραφοι 2 και 3 τής Συμφωνίας προβλεπομένας περιπτώσεις. 

2. Όσάκις ή άπόδοσις τών αναλογούντων χερσαίων και θαλασσίων μερί *,♦ 
δίων ενεργείται συνολικώς κατά κατηγορίαν βάρους, ό αριθμός δεμάτων δι' 
έκάστην κατηγορίαν βάρους αναγράφεται έπί τών φύλλων πορείας με τήν 
ενδειξιν τοΟ γινομένου του αντιστοίχου αναλογούντος μεριδίου έπί τόν αριθμόν 
τών δεμάτων. Τά περαιτέρω αποστελλόμενα δέματα εγγράφονται μεμονωμένως 
με τήν ενδειξιν, έναντι εκάστου δέματος, του ποσού τών τελών τών επιβαρυ
νόντων το δέμα κατά τήν παράδοσιν ε'ις τήν παραλήπτριαν Ύπηρεσίαν. Τά 
άπερικαλύπτως διαβιβαζόμενα δέματα εγγράφονται επίσης δέμα προς δέμα μέ 
τήν μνείαν του αντιστοίχου αναλογούντος μεριδίου. 

3. Όσάκις ή 'Υπηρεσία προορισμού και ενδεχομένως αϊ ενδιάμεσοι Ύπη
ρεσίαι πρέπει νά πιστοΰνται διά ποσών υπολογιζόμενων κατά δέμα, ό αριθμός 
τών τελευταίων τούτων αναγράφεται έπί τών φύλλων πορείας με ενδειξιν του* 
γινομένου του κατά δέμα τέλους έπί τόν συνολικόν αριθμόν τών τεμαχίων τών 
άπαρτιζόντων τήν άποστολήν. Έ ν τούτοις, τά περαιτέρω αποστελλόμενα ή τά 
άπερικαλύπτως διαβιβαζόμενα δέματα, ως και τά δέματα μετά δεδηλωμένης 
αξίας δέον δπως έγγράφωνται μεμονωμένως. ψ 

4. Έάν ή Υπηρεσία προορισμού και ενδεχομένως αϊ ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι 
πρέπει νά πιστωθούν διά ποσών κατά χιλιόγραμμον, ό αριθμός τών σάκκων 
τών αποτελούντων τήν άποστολήν, ώς και το μικτόν βάρος αυτής τής τελευταίας, 
πρέπει νά αναγράφονται. Διά τάς λοιπάς περιπτώσεις εφαρμόζεται ή παρά » 
γράφος 3. 4 

"Αρθρον 122 
Διαβίβασις διά κλειστών αποστολών 

1. Γενικώς κατά τήν διαβίβασιν διά κλειστών αποστολών, τά κιβώτια 
(σάκκοι, κάλαθοι, πλαίσια, κ.λ.π.) πρέπει νά έπισημαίνωνται, νά κλείωνται 
και νά φέρουν έτικέτταν κατά τόν διά τους σάκκους τής αλληλογραφίας προ
βλεπόμενον έν άρθρω 150, παράγραφοι 4, 5, 7, 9 και 10 του Κανονισμού Εκτε
λέσεως τής Συμβάσεως τρόπον, λαμβανομένων δμως ύπ' δψιν τών ακολούθων 
λεπτομερειών : 

(α) αϊ έτικέτται πρέπει νά είναι χρώματος ανοικτού κίτρινου. Ή κατα
σκευή των καΐ τό κείμενόν των πρέπει νά είναι δμοια ιτρός τά 
συνημμένα σχέδια CP23 και CP24* 

(β) διά τά κιβώτια, πλην τών σάκκων, δύναται νά υίοθετήται άλλος 
τρόπος ειδικού σφραγίσματος, ύπό τόν δρον δτι τό περιεχόμενον θ'ά * 
προστατεύεται επαρκώς* * 
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(γ) αϊ έτικέτται ή αί έπιγραφαί των κλειστών κιβωτίων των περιεχόντων 

αεροπορικά δέιαατα πρέπει νά φέρουν την ενδειξιν ή την έτικέτταν 
" P A R AVION" 

(δ) αί έτικέτται η αί έπιγραφαί των κλειστών κιβωτίων τών περιεχόντων 
έιιείγοντα δέματα πρέπει νά φέρουν την έτικέτταν η τήν ενδειξιν 
" URGENT ". 

2. Ό αριθμός τών κιβωτίων εκ τών οποίων απαρτίζεται ή αποστολή δέον 
νά άναγράφηται επί του φύλλου πορείας. Πλην ειδικής συμφωνίας, αί Ύπη

ρεσίαι αριθμούν τά κιβώτια τά άπαρτίζοντα τήν αυτήν άποστολήν. Ό αϋξων 
αριθμός εκάστου κιβωτίου δέον νά άναγράφηται επί της πινακίδος CP23 
ή CP24. 

3. 'Αποστέλλονται εντός ιδιαιτέρων κιβωτίων : 
(α) τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, άν ό αριθμός των δικαιολογή 

τούτο : · τά κιβώτιο: τά όποια εν δλω ή εν μέρει, περιέχουν τοιαύτα 
δέματα, πρέπει νά φέρουν το γράμμα " V "' 

(β) τά εΰθραστα δέματα : τά σχετικά κιβώτια πρέπει νά φέρουν τήν 
εν άρθ;ρω 110 παράγραφος .5 προβλεπομένην έτικέτταν. 

(γ) τά δέματα τά περιέχοντα τάς εν άρθρω 103 παράγραφος 1 στοιχεΐον 
61 και (ζ) μνημονευομένας ϋλας : εις τά σχετικά κιβώτια έπικολ
λάται ειδική έτικέττα φέρουσα διά λίαν εμφανών χαρακτήρων κατάλ
ληλον ενδειξιν π.χ. " CELLULOID "■ 

(δ) τά έκτακτου επιδόσεως δέματα, εάν ό αριθμός των δικαιολογή 
τοΰτο : τά κιβώτια τά όποια, εν δλω ή εν μέρει, περιέχουν τοιαύτα 
δέματα, πρέπει νά φέρουν τήν έτικέτταν ή τήν ενδειξιν " EXPRES ". 

4. Τά δυσμετακόμιστα δέματα, τά εύθραυστα και εκείνα τών όποιων ή 
φύσις το απαιτεί, μεταφέρονται εκτός κιβωτίων (έξωθεν) : Διά νά καθορί
ζεται ή αποστολή της όποιας αποτελούν μέρος, τά τοιαύτα δέματα πρέπει νά 
φέρουν έτικέτταν CP 23. At έτικέτται τών μετά δεδηλωμένης άί,ίας δεμάτων 
τών αποστελλομένων έκτος κιβωτίων (έξωθεν) πρέπει νά φέρουν το γράμμα 
" V ". Πάντως τά δέματα τά μεταφερόμενα διά της θαλάσσιας όδου πρέπει 
νά άποστέλλωνται εντός σάκκων. 

5. Κατά γενικόν κανόνα, οι σάκκοι και τά άλλα κιβώτια τά περιέχοντα 
τά δέματα πρέπει νά μή ζυγίζουν πέραν τών 40 χιλιόγραμμων. Έ ν τούτοις, 
αί Ύπηρεσίαι, αί όποΐαι εις τήν έσωτερικήν των ύπηρεσίαν εφαρμόζουν άνώ
τατον δριον βάρους κατώτερον, διά τους σάκκους και τά λοιπά κιβώτια, έχουν 
τήν εύχέρειαν νά καθορίζουν το αυτό δριον εις τήν διεθνή Ύπηρεσίαν. Έ ν 
ουδεμία περιπτώσει, το δριον τούτο δύναται νά είναι κατώτερον τών 36 χιλιό
γραμμων. 

6. Το φύλλον πορείας, συνοδευόμενον ύπό τών έν άρθρω 120 παράγραφος 3 
αναφερομένων έγγραφων, πρέπει νά εγκλείεται ύπό του άνταλλακτηρίου γρα
φείου αποστολής εντός του ενός έκ τών κιβωτίων τών άπαρτιζόντων τήν άπο
στολήν, περιπτώσεως τυχούσης, εντός ενός έξ εκείνων τά όποΐα περιέχουν 
δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας ή δέματα εκτάκτου επιδόσεως. Έάν ό αριθμός 
τών συνοδευτικών στοιχείων το άπαιτή, το φύλλον πορείας δύναται νά έγκλεί
ηται εις ε'ιδικόν σάκκον. Εις άπάσας τάς περιπτώσεις ή έτικέττα του κιβωτίου 
του περιέχοντος το φύλλον πορείας πρέπει νά φέρη τήν ενδειξιν " F ". Κατόπιν 
ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ή έτικέττα δύναται 
επίσης νά φέρη τήν ενδειξιν τοΰ αριθμού τών σάκκων τών άπαρτιζόντων τήν 
άποστολήν και, περιπτώσεως τυχούσης, του αριθμού τών άπερικαλύπτως δια
βιβαζομένων δεμάτων. Αί Ύπηρεσίαι καταγωγής και προορισμού δύνανται νά 
συμφωνήσουν δπως τά συνοδευτικά έγγραφα έγκλείωνται εις τά κιβώτια τά 
περιέχοντα τά αντίστοιχα δέματα. Τά συνοδευτικά έγγραφα τά άφορώντα 
τά εκτάκτου επιδόσεως δέματα πρέπει νά τοποθετώνται ε'ις τήν δέσμην προ 
τών άλ?νων στοιχείων. 
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7. Το είδικόν φύλλον πορείας CP 12 το προβλεπόμενον εν άρθρω 120 παρά
γραφος 7 διαβιβάζεται άπερικαλύπτως ή δια παντός άλλου τρόπου συμφωνη
θέντος μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών συνοδευόμενον, περιπτώσεως 
τυχούσης, υπό των στοιχείων τά όποια απαιτούν αϊ ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι. 

8. Έν όψει της μεταφοράς των, οι σάκκοι ταχυδρομικών δεμάτων και τά 
δέματα έκτος κιβωτίων, δύνανται νά έγκλείωνται εις εμπορευματοκιβώτια 
" CONTAINERS ", ύπό την έπιφύλαξιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ των ενδια
φερομένων Υπηρεσιών επί τών τρόπων χρησιμοποιήσεως τών τελευταίων τούτων. 

"Αρθρον 123 
Παράδοσις τών αποστολών 

1. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ή 
παράδοσις τών αποστολών δεμάτων επιφανείας διενεργείται διά καταστάσεως 
παραδόσεως C18 προβλεπομένης έν άρθρω 151 παράγραφος 1 του Κανονισμού 
Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 

2. Αϊ άποστολαι πρέπει νά παραδίδωνται έν καλή καταστάσει. Έν τούτοις 
αποστολή τις δεν δύναται νά χαράκτη ρισθή ώς απαράδεκτος έξ αιτίας βλάβης 
ή παραβιάσεως. Όσάκις αποστολή τις παρελήφθη έν κακή καταστάσει ύπό 
ενδιαμέσου τινός γραφείου, αϋτη πρέπει νά άνασυσκευασθή ώς έχει. Τό γρα
φεΐον τό όποιον εκτελεί τήν άνασυσκευασίαν πρέπει νά αναγραφή τάς ενδείξεις 
τής αρχικής έτικέττας επί τής νέας έτικέττας και νά σφραγίζη αυτήν διά του 
χρονολογικού σήμαντρου αύτοΰ, προ τής ενδείξεως " REMBALLE Α " 
(Άνασυσκευασθέν είς ) . 

3. Αι προς παράδοσιν είς τον αερολιμένα άποστολαι αεροπορικών δεμάτων 
συνοδεύονται ύπό καταστάσεων AV7 ύπό τους έν άρθρω 183 τοΰ Κανονισμού 
'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλεπόμενους όρους. 

"Αρθρον 124 
Διαχείρισις τών μετά ειδοποιήσεως φορτώσεως δεμάτων 

1. Έάν δέμα συνοδευόμενον ύπό ειδοποιήσεως φορτώσεως περιλαμβάνεται 
ε'ις κλειστήν άποστολήν διαμετακομιζομένην διά του οικείου λιμένος φορτώσεως 
τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποσπά τήν είδοποίησιν φορτώσεως τήν συνημ
μένην είς τά συνοδευτικά του δέματος στοιχεία και τήν προσαρτά είς τό άντί
στοιχον φύλλον πορείας CP 12, περί οδ τό άρθρον 120, παράγραφος 7, αφού 
άναγράψη έπ' αυτού τάς αναγκαίας σημειώσεις. 

2. Παν άνταλλακτήριον γραφεΐον τό όποιον διασφαλίζει τήν φόρτωσιν, εϊτε 
δέματος μετ' ειδοποιήσεως φορτώσεως, ληφθέντος άπερικαλύπτως, εϊτε τής 
διαβατικής κλειστής αποστολής τής περιεχούσης τούτο, συμπληροΐ καταλλήλως 
τό υπόδειγμα CP 6 και τό διαβιβάζει απ' ευθείας εις τον αποστολέα. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 
"Αρθρον 125 

"Ελεγχος τών αποστολών ύπό τών άνταλλακτηρίων γραφείων 
1. Παν γραφεΐον τό όποιον λαμβάνει μίαν άποστολήν προβαίνει άμα τή 

λήψει είς τον ελεγχον τών κιβωτίων και τής σφραγΐδος των, κατόπιν εις τόν 
ελεγχον τών δεμάτων και τών διαφόρων στοιχείων τά όποια συνοδεύουν αυτό. 
Οι έλεγχοι ούτοι ενεργούνται έν αντιπαραβολή, όσάκις τούτο είναι δυνατόν. 
Όσάκις ένδιάμεσον γραφεΐον πρέπει νά προβή είς άνασυσκευασίαν μιας απο
στολής, ελέγχει τό περιεχόμενον αυτής έάν ύποθέση ότι τούτο δεν εμεινεν 
άθικτον. Συντάσσει δελτίον έλεγχου δμοιον προς τό συνημμένον σχέδιον CP 13. 
Τό δελτίον τούτο αποστέλλεται είς τό άνταλλακτήριον γραφεΐον έκ του 'όποιου 
ελήφθη ή αποστολή. Άντίγραφον τούτου αποστέλλεται εις τό γραφεΐον κατά
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γωγής και έτερον εγκλείεται εις την άνασυσκευασθεΐσαν άποστολήν. Το δελ
τίον ελέγχου CP 13 χρησιμοποιείται, ωσαύτως, οσάκις τα ενδιάμεσα άνταλλα
κτήρια ταχυδρομεία διαπιστοΟν την ελλειψιν αποστολής τίνος, ενός ή πλειόνων 
σάκκων αποτελούντων ταύτην, ή πασαν άλλην άνωμαλίαν. Έν τούτοις, τα 
ενδιάμεσα άνταλλακτήρια ταχυδρομεία δεν υποχρεούνται να ελέγχουν τά 
στοιχεία τά συνοδεύοντα το φύλλον πορείας. 

2. Κατά το άνοιγμα των κιβωτίων, τά έξασφαλιστικά στοιχεία (θώμιγξ, 
μολυβδοσφραγίς, έτικέττα) πρέπει νά τηρούνται ηνωμένα. Δια νά έπιτευχθή 
τοΰτο ό θώμιγξ κόπτεται εις εν μόνον σημεΐον. 

3. Έάν το άνταλλακτήριον γραφεΐον προορισμού διαπίστωση σφάλματα 
ή παραλήψεις επί του φύλλου πορείας, ενεργεί αμέσως τάς αναγκαίας διορ
θώσεις, διαγράφον τάς έσφαλμένας ενδείξεις, εις τρόπον ώστε νά παραμένουν 
ευανάγνωστοι αί άρχικαί ενδείξεις. Αϊ διορθώσεις αδται ενεργούνται παρουσία 
δύο υπαλλήλων. Πλην προφανούς σφάλματος, αδται είναι έπικρατέστεραι της 
αρχικής δηλώσεως. Το άνταλλακτήριον γραφεΐον προβαίνει επίσης εις τάς 
κεκανονισμένας διαπιστώσεις δταν τό κιβώτιον ή ή σφράγισίς του δίδουν υπό
νοιας δτι τό περιεχόμενον δεν εμεινεν άθικτον ή δτι άλλη τις ανωμαλία συνέβη. 
Αί διαπιστούμεναι άνωμαλίαι, ώς κα ι ή ελλειψις αποστολής τίνος ή ενός ή 
πλειόνων σάκκων εκ των άπαρτιζόντων αυτήν, ή του φύλλου πορείας, άνακοι
νοΰνται άνευ καθυστερήσεως εις τό άνταλλακτήριον γραφεΐον. αποστολή ς διά 
δελτίου ελέγχου CP13, συντασσομένου εις διπλούν και διαβιβαζομένου εντός 
ειδικού φακέλλου περιγραφομένου έν άρθρω 152 παράγραφος 12 του Κανο
νισμοΰ Εκτελέσεως της Συμβάσεως. Περιπτώσεως τυχούσης, άντίγραφον του 
έν λόγω δελτίου διαβιβάζεται ωσαύτως εις τό ένδιάμεσον άνταλλακτήριον 
ταχυδρομεΐον εκ του όποιου ελήφθη ή αποστολή. Έν περιπτώσει ελλείψεως 
του φύλλου πορείας, τό γραφεΐον άφίξεως πρέπει νά σύνταξη, έπί πλέον, εν 
συμπληρωματικόν φύλλον πορείας ή νά κράτηση ακριβή σημείωσιν των λη
φθέντων δεμάτων (αριθμός δεμάτων, γραφεία καταγωγής και προορισμοΟ, 
βάρος, δεδηλωμέναι άξίαι , κ.λ.π.). 

4. Τά δελτία ελέγχου καΐ τά αντίγραφα διαβιβάζονται επί συστάσει διά 
τής ταχυτέρας όδου (αεροπορικής Ϋ\ επιφανείας). Όσάκις τό άνταλλακτήριον 
το^υδρομεΐον άφίξεως δεν απέστειλε τό δελτίον CP 13 διά του πρώτου χρησι
μοποιητέου Ταχυδρομείου, θεωρείται, μέχρις αποδείξεως του ένοτντίου, δτι παρέ
λαδεν έν καλή καταστάσει τους σάκκους ή τά δέματα. 

5. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου 3, τό άνταλλακτήριον Ταχυδρομεΐον 
προορισμού έχει τήν εύχέρειαν νά άρνηθή νά προέλθη είς τάς διορθώσεις κα ι 
νά σύνταξη δελτίον CP13, έάν τά σφάλματα ή αί παραλείψεις αφορούν τά 
οφειλόμενα μερίδια τά μή υπερβαίνοντα τά 50 εκατοστά κατά φύλλον πορείας. 

6. Τά γραφεία είς τά όποΐα απευθύνονται τά δελτίου ελέγχου CP 13 επι
στρέφουν ταΰτα τό συντομώτερον άφοΰ τ ά εξετάσουν και σημειώσουν έπ' αυτών 
τάς παρατηρήσεις των, άν συντρέχη περίπτωσις. Διαφυλάττουν τά αντίγραφα. 
Τά επιστρεφόμενα δελτία επισυνάπτονται εις τά φύλλα πορείας τά όποια αφο
ρούν. Αί γενόμεναι είς τό φύλλον πορείας διορθώσεις, αί όποΐαι δεν στηρί
ζονται έπί δικαιολογητικών στοιχείων θεωρούνται άκυροι. Πάντως έάν τά 
δελτία ταύτα δεν επιστραφούν εις τό άνταλλακτήριον γραφεΐον εκ του Ιδποίου 
προέρχονται εντός προθεσμίας δύο μηνών, υπολογιζόμενης άπό τής ημερομηνίας 
αποστολής των, θεωρούνται μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ώς δεόντως απο
δεκτά ύπό των γραφείων προς τά όποΐα άπηυθύνθησαν. Ή προθεσμία αδτη 
παρατείνεται εϊς τεσσάρας μήνας εϊς τάς σχέσεις μετά των απομεμακρυσμένων 
Χωρών. 

7. Ή διαπίστωσις, κατά τον ελεγχον, οιωνδήποτε ανωμαλιών δεν δύναται 
έν ουδεμία περιπτώσει νά δικαιολόγηση τήν έπιστροφήν του δέματος εις τήν 
καταγωγήν, έκτος έάν εχη έφαρμογήν τό άρθρον 21 παράγραφοι 3 καΐ 4 της 
Συμφωνίας. 
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"Αρθρον 126 

'Ασυμφωνία ώς προς το βάρος' ή τάς διαστάσεις των δεμάτων 
1. Ή άποψις του γραφείου καταγωγής, εις δ,τι άφορα τον καθορισμόν 

του 6άρους ή των διαστάσεων των δεμάτων πρέπει να θεωρήται υπερισχύουσα, 
πλην προφανούς λάθους. Πάντως, εάν αϊ διαπιστωθεΐσαι διαφοραί βάρους επι
φέρουν τροποποίησιν των αναλογούντων μεριδίων, υπερισχύει το βεβαιούμενον 
νέον βάρος. 

2. "Οσον άφορα τά συνήθη δέματα, αϊ διαφοραί βάρους, δια μίαν και την 
αυτήν κατηγορίαν, δεν δύνανται νά αποτελέσουν άφορμήν συντάξεως δελτίου 
ελέγχου ή νά επιτρέψουν τήν έπιστροφήν των δεμάτων. Δελτία έλεγχου δύ
νανται νά άπευθύνωνται μόνον εις τάς περιπτώσεις κατά τάς .οποίας ή διαφορά 
θά εΐχεν ώς συνέπειαν τήν τροποποίησιν των αναλογούντων μεριδίων. 

3. Ώ.ς προς τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, ή διαφορά βάρους μέχρι 
10 γραμμαρίων έπί πλέον ή έπί έλαττον του σημειουμένου βάρους, δεν δύναται 
νά άποτελέση άντικείμενον αντιρρήσεων υπό της ενδιαμέσου Υπηρεσίας ή αυτής 
του προορισμού, έκτος εάν ή εξωτερική κατάστασις του δέματος απαιτεί τούτο. 

"Αρθρον 127 
Διαπίστωσις ανωμαλιών αϊ όποΐαι καθιστούν υπευθύνους τάς Υπηρεσίας 

1. Πάν άνταλλακτήριον γραφεΐον το όποιον, κατά τήν άφιξιν αποστολής 
τίνος, διαπιστώνει τήν ελλειψιν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην ενός ή πλειόνων 
δεμάτων ένεργεΐ ώς έξης : 

(α) Πλην δεδικαιολογημένης αδυναμίας ή τής περιπτώσεως κατά τήν 
οποίαν το περικάλυμμα, ό θώμιγξ, ή σφραγίς ή ή μολυβδοσφροτγίς 
και ή έτικέττα έχουν έπισυναφθή ε'ις το άρχικόν πρωτόκολλον CP 14, 
το προβλεπόμενον εν άρθρω 128 παράγραφος 2, επισυνάπτει τά αντι
κείμενα ταΰτα ε'ις το δελτίον ελέγχου CP 13 το προοριζόμενον διά 
το άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής. Πάντως, είς περίπτωσιν 
κατά τήν οποίαν το δελτίον ελέγχου διαβιβάζεται αεροπορικώς, 
δύναται νά άποστείλη τά αντικείμενα ταύτα, συνοδευόμενα ύπό αντι
γράφου του δελτίου έλεγχου έπί συστάσει καΐ διά της δδου επιφα
νείας. 

(β) απευθύνει είς το τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον γραφεΐον, 
εάν συντρέχη περίπτωσις, διά του αύτου ταχυδρομείου το όποιον έχρη
σιμοποιήθη και διά το άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής, άντί
γραφον του δελτίου έλεγχου. 

2. Έάν το κρίνη σκόπιμον, το άνταλλακτήριον γραφεΐον άφίξεως. δύναται, 
δαπάναις τής Υπηρεσίας του, νά ειδοποίηση τηλεγραφικώς το άνταλλακτήριον 
γραφεΐον αποστολής περί των διαπιστώσεων του. 

3. Έάν πρόκειται περί άνταλλακτηρίων γραφείων ευρισκομένων είς άμεσον 
επαφή ν, αϊ οίκεΐαι Ύπηρεσίαι των γραφείων τούτων δύνανται νά συνεννοούνται 
περί τοΟ τρόπου ενεργείας είς περίπτωσιν ανωμαλιών συνεπαγομένων εύθύνην 
των. 

"Αρθρον 128 
Παραλαβή ύπό άνταλλακτηρίου γραφείου δέματος ύποστάντος βλάβην 

ή ανεπαρκώς συσκευασμένου 
1. Πάν άνταλλακτήριον γραφεΐον το όποιον λαμβάνει, έξ ενός ανταποκρι

νόμενου γραφείου δέμα τι το όποιον υπέστη βλάβην ή εΐναι ανεπαρκώς συσκευα
σμένον,. οφείλει νά το διαβίβαση άφου άνασυσκευάση αυτό, έάν ύπάρχη περί
πτωσις, διατηρουμένου κατά το δυνατόν, του αρχικού περικαλύμματος, της 
επιγραφής και τών έτικεττών. Το βάρος τοΰ δέματος, προ και μετά τήν άνα
συσκευασίαν πρέπει νά αναγράφεται έπ' αύτου τούτου του περικαλύμματος 
του δέματος. Ή ενδειξις αΰτη ακολουθείται ύπό τής φράσεως " REMBALLE 
Α " (Άνασυσκευασθέν είς ) έπικυρουμένης δι5 άποτυπώσεως 
τοΟ χρονολογικού σήμαντρου και διά τής υπογραφής τών υπαλλήλων οί όποιοι 
ενήργησαν τήν άνασυσκευασίαν. 
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2. Έάν ή κατάστασις του δέματος είναι τοιαύτη ώστε το περιεχόμενον είναι 

δυνατόν να εχη άφαιρεθή ή να εχη βλαβή ή έάν το δέμα έπαρουσίασε διαφοράν 
βάρους τοιαύτην ώστε να δύναται τις να συμπεράνη την άφαίρεσιν .ολοκλήρου 
ή μέρους του περιεχομένου, το άνταλλα κτήριο ν γραφεΐον, με τήν έπιφύλαξιν της 
εφαρμογής του άρθρου 127 παράγραφος 1 και της ανωτέρω παραγράφου 1, πρέ
πει να προβή οίκοθεν εις τήν άποσφράγισιν του δέματος και εις τον ελεγχον του 
περιεχομένου του. Το αποτέλεσμα του ελέγχου τούτου πρέπει νά άποτελέστ| 
άντικείμενον πρωτοκόλλου ομοίου προς το συνημμένον σχέδιον CP14. Άντί
γραφον τοΰ πρωτοκόλλου επισυνάπτεται εις το δέμα. 

3. Έάν το εν παραγράφω 2 προβλεπόμενον δέμα είναι μετά δεδηλωμένης 
αξίας, ενεργούνται επί πλέον, τά ακόλουθα : 

(α) το άρχικόν πρωτόκολλον διαβιβάζεται, έπί συστάσει, εις τήν Κεν
τρικήν Ύπηρεσίαν της Χώρας εκ της οποίας εξαρτάται το άνταλλα
κτήριον γραφεΐον αποστολής ή εις ύπηρεσίαν υποδεικνυόμενη ν ύπό 
τής εν λόγω Κεντρικής τοιαύτης" 

(β) άντίγραφον του πρωτοκόλλου διαβιβάζεται, ταυτοχρόνως, εϊτε είς 
τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν έκ τής οποίας εξαρτάται το άνταλλακτή
ριον γραφεΐον άφίξεως, εϊτε είς πασαν άλλη ν Ύπηρεσίαν υποδεικνυό
μενη ν ύπό τής τελευταίας ταύτης* 

(γ) Εις το άρχικόν πρωτόκολλον συνάπτονται, εκτός δεδικαιολογημένης 
αδυναμίας, το περικάλυμμα εντός του οποίου περιείχοντο τά δέματα, 
ό θώμιγξ, ή σφραγίς ή ή μολυβδοσφραγίς και ή έτικέττα. 

"Αρθρον 129 
"Ελεγχος των αποστολών δεμάτων διαβιβαζομένων συνολικώς 

1. Αϊ διατάξεις τών άρθρων 125 εως 128 δέν εφαρμόζονται παρά μόνον 
ε'ις τά παραβιασθέντα και βλαβέντα δέματα τά εγγεγραμμένα μεμονωμένως 
έπί τών φύλλων πορείας. Τά λοιπά δέματα απλώς ελέγχονται κατ' αριθμόν. 

2. Ή Υπηρεσία καταγωγής δύναται νά συμφωνήση με τήν Ύπηρεσίαν 
προορισμού και ενδεχομένως με τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας ώστε νά περιο
ρισθή είς ώρισμένας κατηγορίας δεμάτων, ό λεπτομερής έλεγχος καΐ ή σύν
ταξις τών δελτίων ελέγχου CP 13 και τών πρωτοκόλλων CP 14 τών προβλε
πομένων εν άρθροις 125 εως 128. 

3. Όσάκις άνταλλακτήριον γραφεΐον διαπιστώνει διαφοράν μεταξύ του 
αριθμού τών δεμάτων τών εγγεγραμμένων έπί του φύλλου πορείας και του 
αριθμού τών δεμάτων τών ευρεθέντων εντός τής αποστολής, το δελτίον έλεγχου 
CP13 συντάσσεται μόνον προς διόρθωσιν του συνολικού αριθμού τών δεμάτων 
και του ποσού τών αναλογούντων μεριδίων. 

"Αρθρον 130 
Περαιτέρω αποστολή δέματος περιελθόντος με έσφαλμένην διεύθυνσιν 
1. Ή διαχείρισις παντός δέματος, περιελθόντος με έσφαλμένην διεύθυνσιν 

λόγω σφάλματος καταλογιστέου είς τον αποστολέα ή είς τήν άποστέλλουσαν 
Ύπηρεσίαν πρέπει νά ένεργηθή συμφώνως προς το άρθρον 32 τής Συμφωνίας. 

2. Ή Υπηρεσία τής περαιτέρω αποστολής γνωστοποιεί το γεγονός είς έκεί
νην παρά τής οποίας έλαβε το δέμα διά δελτίου έλεγχου CP 13. 

3. Αΰτη διαχειρίζεται το δέμα το περιελθόν με έσφαλμένην διεύθυνσιν ώς 
έάν αυτό είχε φθάσει άπερικαλύπτως. Έάν τά αναλογούντα μερίδια τά 'όποια 
απεδόθησαν είς αυτήν είναι ανεπαρκή διά νά καλύψουν τάς δαπανάς τής 
περαιτέρω αποστολής αϊ όποΐαι βαρύνουν αυτήν, αδτη αποδίδει είς τήν Ύπη
ρεσίαν τοΰ αληθούς προορισμού και, περιπτώσεως τυχούσης, εις τάς ενδια
μέσους Υπηρεσίας αϊ όποΐαι λαμβάνουν μέρος είς τήν περαιτέρω άποστολήν 
του δέματος, τά αντίστοιχα αναλογούντα μερίδια μεταφοράς. Πιστώνει έαυτήν 
εν συνεχεία διά τοΰ ελλείποντος ποσοΰ παρά τή Υπηρεσία, έκ τής ίόποίας εξαρ
τάται το άνταλλακτήριον γραφεΐον το όποιον εσφαλμένως διεβίβασε το δέμα. 
Ή πίστωσις και ή αιτιολογία της γνωστοποιούνται είς το γραφεΐον τούτο διά 
δελτίου έλεγχου. 
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"Αρθρον 131 

Επιστροφή των κενών κιβωτίων 
1. Τά κιβώτια κατά κανόνα πρέπει νά έπιστρέφωνται κενά διά τοΟ επο

μένου ταχυδρομείου, εις την Ύπηρεσίαν εις την οποίαν ανήκουν και κατά το 
δυνατόν, διά της όδου διά της οποίας αφίχθησαν. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν δπως ή Υπηρεσία προορισμού 
έπιστρέψη τους σάκκους εις τήν καταγωγήν χρησιμοποιούσα τούτους διά την 
άποστολήν τών δεμάτων. 

, 3. Ή,επιστροφή τών κενών σάκκων ενεργείται πάντοτε άδαπάνως. 
4. Ή Υπηρεσία ή οποία προβαίνει εις τήν έπιστροφήν πρέπει νά μνημονεύη 

επί τών φύλλων πορείας το πλήθος τών επιστρεφομένων κιβωτίων. 
5. Ή σύνθεσις ειδικών αποστολών κενών αεροπορικών σάκκων εΐναι υπο

χρεωτική ευθύς ώς ό αριθμός τών σάκκων του είδους αύτου άνέλθη εις 10. 
6. ΟΙ κενοί αεροπορικοί σάκκοι οι επιστρεφόμενοι αεροπορικώς συνιστούν 

είδικάς άποστολάς περιγραφομένας έπί τών καταλόγων AV 7S τών μνημο
νευομένων εις το άρθρον 194 παράγραφος 2 του Κανονισμού Εκτελέσεως της 
Συμβάσεως. 

7. Κατά τά λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρον 158 παράγραφοι 2 Μως 5 του 
Κανονισμού Εκτελέσεως της Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
ΔΙΑΧΕ1ΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΠΑΡΑΛΟΣ Ι Σ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

"Αρθρον 132 
Επιφυλάξεις κατά τήν παράδοσιν τών παραβιασθέντων 

ή βλαβέντων δεμάτων 
1. Εις τάς έν άρθρω 40, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και (β) της Συμ

φωνίας προβλεπομένας περιπτώσεις, το γραφεΐον το διενεργόν τήν παράδοσιν 
συντάσσει πρωτόκολλον ελέγχου κατ' άντιπαραβολήν CP 14 είς τρία αντίγραφα 
και ή πράξις συνυπογράφεται, κατά το δυνατόν, ύπό του παραλήπτου. Το 
πρώτον άντίγραφον επιδίδεται είς τον παραλήπτην ή, έν περιπτώσει αρνήσεως 
παραλαβής του αντικειμένου, προσαρτάται εις το δέμα. Το δεύτερον υπόκειται 
εις διαχείρισιν συμφώνως προς τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας ήτις συνέταξε 
το πρωτόκολλον. Το τρίτον διαβιβάζεται είς τό άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον 
αποστολής ή, έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής του δέματος, είς τό άνταλ
λακτήριον ταχυδρομεΐον τής Υπηρεσίας προορισμού. 

2. Τό άντίγραφον του πρωτοκόλλου CP14 τό συντασσόμενον συμφώνως 
προς τό άρθρον 128, παράγραφος 2, προσαρτάται έπί του δέματος υπόκειται 
είς διαχείρισιν έν περιπτώσει παραδόσεως, κατά τους κανονισμούς τής Χώρας 
προορισμού. Έ ν περιπτώσει αρνήσεως παραλαβής του αντικειμένου, παραμένει 
προσηρτημένον εις τό δέμα. 

3. 'Οσάκις οι εσωτερικοί κανονισμοί τό απαιτούν, δέμα ύποστάν διαχεί
ρισιν συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 επιστρέφεται είς τον αποστολέα εάν 
ό. παραλήπτης άρνηθή νά προσυπογραφή τό πρωτόκολλον CP 14. 

"Αρθρον 133 
Διαχείρισις τών δελτίων προπληρωμής μετά τήν παράδοσιν 

δέματος ελευθέρου τελών και δικαιωμάτων 
1. Μετά τήν είς τον παραλήπτην παράδοσιν δέματος ελευθέρου τελών και 

δικαιωμάτων, τό γραφεΐον τό όποιον ενήργησε τήν προκαταβολήν τών πάσης 
φύσεως εξόδων, διό λογαριασμόν του άποστολέως, συμπληρώνει, τή βοηθείς* 
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χημικού χάρτου, εις δ,τι το άφορα, τάς επί της οπίσθιας πλευράς τών τμημάτων 
Α' και Β' ενδείξεις του δελτίου προπληρωμής το όποιον συνετάγη οίκοθεν 
υπό τοΰ γραφείου προορισμού οσάκις ή αίτησις παραδόσεως άνευ τελών και 
δικαιωμάτων διετυπώθη μετά τήν κατάθεσιν του δέματος. Το γραφεΐον τούτο 
διαβιβάζει το μέρος Α' , συνοδευόμενον ύπό τών δικαιολογητικών στοιχείων 
εις το γραφεΐον καταγωγής. Ή διαβίβασις αΰτη λαμβάνει χώραν εντός κλει
στού φακέλλου, άνευ ενδείξεως του περιεχομένου. Το μέρος Β ' φυλάσσεται 
ύπό της Υπηρεσίας προορισμού εν δψει τοΰ λογαριασμού με τήν όφειλέτιδα 
Ύπηρεσίαν. 

2. Έκαστη Υπηρεσία δύναται νά καθορίζη γραφεία τινά ειδικώς επιφορ
τισμένα δπως επιστρέφουν το τμήμα Α' τών βεβαρυμένων δι5 εξόδων δελτίων 
προπληρωμής ή δπως λαμβάνουν το τμήμα Α' το έπιστρεφόμενον μετά τήν 
παράδοσιν του δέματος. Το δνομα τοΰ γραφείου εις το όποιον πρέπει νά επι
στρέφεται το τμήμα Α' εγγράφεται εις δλας τάς περιπτώσεις, επί τής πρόσθιας 
όψεως του τμήματος τούτου, ύπό τοΰ γραφείου καταγωγής του δέματος. 

3. Όσάκις δέμα φέρον τήν ενδειξιν " FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS " 
(Ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων) περιέρχεται άνευ δελτίου προπληρωμής, 
το γραφεΐον το έπιφορτισμένον με τον έκτελωνισμόν συντάσσει άντίγραφον 
του δελτίου αύτοΟ. Έπί τών μερών Α και Β του δελτίου τούτου, μνημονεύει 
το δνομα τής Χώρας καταγωγής και εφ' δσον εΐναι δυνατόν, τήν ήμερομηνίαν 
καταθέσεως του δέματος. Όσάκις το δελτίον προπληρωμής άπωλέσθη μετά 
τήν παράδοσιν του δέματος, συντάσσεται άντίγραφον ύπό τους αυτούς δρους. 

4. Τά τμήματα Α και Β τών δελτίων προπληρωμής τά άφορώντα τά δέματα 
τά όποια δι' οιονδήποτε λόγον, επιστρέφονται εις τήν καταγωγήν πρέπει νά 
άκυροΰνται μερίμνη τής Υπηρεσίας προορισμού και νά έπισυνάπτωνται είς 
το δελτίον αποστολής. 

5. Κατά τήν λήψιν τοΰ τμήματος Α ενός δελτίου προπληρωμής έμφαίνοντος 
τά ύπό τής Υπηρεσίας προορισμού καταβληθέντα έξοδα, ή Υπηρεσία κατα
γωγής μετατρέπει το ποσόν τών εξόδων τούτων είς το ίδιον αυτής νόμισμα 
εις τιμήν ή οποία πρέπει νά μη είναι ανωτέρα τής ορισθείσης διά τήν εκδοσιν 
τών ταχυδρομικών επιταγών προορισμού τής ανταποκρινόμενης Χώρας. Το 
έξαγόμενον τής μετατροπής σημειοΰται έπί τοΰ σώματος τοΰ εντύπου και τοΰ 
παραπλεύρου αποκόμματος. Το υποδείκνυαμενον έπί τούτω γραφεΐον, άφοΰ 
είσπραξη το ποσόν τών εξόδων, παραδίδει είς τον αποστολέα το απόκομμα 
τοΰ δελτίου και, αν ύπάρχη περίπτωσις, τά δικαιολογητικά στοιχεία. 

6. Όσάκις ό άποστολεύς αμφισβητεί το ποσόν τών αναγραφομένων έπί τοΰ 
μέρους Α τοΰ δελτίου προπληρωμής εξόδων, ή Υπηρεσία προορισμού ελέγχει 
το ποσόν τών καταβληθέντων χρημάτων, παρεμβαίνει, περιπτώσεως τυχούσης, 
είς τάς τελωνειακάς Υπηρεσίας τής χώρας της καί, άφοΰ ενδεχομένως προέλθη 
είς τάς αναγκαίας διορθώσεις, επιστρέφει το μέρος Α τοΰ εν λόγω δελτίου 
είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής. Ωσαύτως, εάν ή Υπηρεσία προορισμού δια
πίστωση σφάλμα ή παράλειψιν άφορώσαν είς τά έξοδα τά σχετικά με δέμα 
ελεύθερον τελών καί δικαιωμάτων, τοΰ οποίου το μέρος Α τοΰ δελτίου προ
πληρωμής επεστράφη είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής, αυτή εκδίδει διορθωτικόν 
άντίγραφον τοΰ οποίου το μέρος Α διαβιβάζει είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής 
προς τον σκοπόν τακτοποιήσεως. 

"Αρθρον 134 
Διαχείρισις τών αποδείξεων παραλαβής μετά τήν παράδοσιν 

τοΰ μετ' αποδείξεως παραλαβής δέματος 
1. "Αμα τή παραδόσει τοΰ δέματος, το γραφεΐον προορισμού επιστρέφει 

εις τον αποστολέα διά τοΰ συνήθους ταχυδρομείου ή έάν Ιό άποστολεύς έπλή
ρωσε τά σχετικά τέλη, διά τοΰ πρώτου αεροπορικού ταχυδρομείου, άπερικα
λύπτως κα\ ατελώς το έ'ντυπον C 5 δεόντως συμπεπληρωμένον. 

2. Έάν το εντυπον C 5 δεν περιέλθή εις το γραφεΐον προορισμού, τοΰτο 
συντάσσει οίκοθεν νέον άντίγραφον αύτοΰ. 
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ΜΕΡΟΣ II 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

"Αρθρον 135 
Είδοποίησις μη επιδόσεως 

1. Είδοποίησις μή επιδόσεως, όμοία προς το συνημμένον σχέδιον CP 9 
απευθύνεται επί συστάσει, και δια της ταχυτέρας όδοΟ, αεροπορικής ή επιφα
νείας, εις την Ύπηρεσίαν καταγωγής άφου συμπληρωθή δεόντως : 

(α) Οπό της Υπηρεσίας προορισμού : 
Ίον. εις περίπτωσιν μή παραδόσεως, δια παν δέμα του οποίου ;ό 

άποστολεύς έζήτησεν δπως είδοποιηθή περί της μή επιδόσεως, 
ή κατ' έφαρμογήν του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχεΐον (β).,, 
ψηφίον 2ον, τελευταία φράσις της Συμφωνίας" 

2ον. δια παν δέμα παρακρατηθέν οίκοθεν ή τελούν εν έκκρεμότητι 
λόγω παραβιάσεως ή βλάβης ή δια πασαν άλλην αίτίαν 'όμοιας 
φύσεως. Πάντως το μέτρον τούτο δεν είναι ύποχρεωτικόν είς 
τάς περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οσάκις ό αριθμός των οίκοθεν 
παρακρατηθέντων δεμάτων εΐναι τοιούτος ώστε ή αποστολή 
ειδοποιήσεως νά καθίσταται ουσιαστικώς αδύνατος" 

(β) ύπό της ενδιαφερόμενης ενδιαμέσου Υπηρεσίας : δια παν δέμα παρα
κρατηθέν οίκοθεν κατά τήν μεταφοράν, είτε ύπό της το(χυδρομικής 
υπηρεσίας (τυχαία διακοπή της συγκοινωνίας), είτε ύπό του τελω
νείου (τελωνειακόν μέτρον) με τήν εν στοιχείω (α) ψηφίω 2ω προ
βλεπομένην έπιφύλάξ'ιν. 

2. Ή ε'ιδοποίησις μή επιδόσεως συνοδεύεται ύπό του δελτίου άποστο>ής, 
έκτος εάν ή είδοποίησις αϋτη απευθύνεται ε'ις τρίτον, συμφώνως προς τό άρθρον 
22, παράγραφος 2, στοιχεΐον (β) της συμφωνίας. Είς τάς περιπτώσεις τάς 
προβλεπομένας εν παραγράφω 1 στοιχεία (α), ψηφίον 2ον, και (β), του πα
ρόντος άρθρου, ή είδοποίησις πρέπει νά φέρη με εμφανείς χαρακτήρας τήν 
ενδειξιν " COLIS RETENU D ' O F F I C E " (δέμα παρακρατηθέν οίκοθεν). 

3. Όσάκις πρόκειται περί πλειόνων δεμάτων κατατεθέντων συγχρόνως ύπό 
του αυτού άποστολεως, είς τήν διεύθυνσιν του αύτοα παραλήπτου, επιτρέπεται 
νά άποσταλή μία μόνον είδοποίησις μή επιδόσεως, έστω και εάν τά δέματα 
ταύτα συνοδεύωνται ύπό πολλών δελτίων αποστολής. ΕΙς τήν περίπτωσιν 
αυτήν, πάντα τά δελτία ταύτα επισυνάπτονται είς τήν είδοποίησιν μή επιδόσεως. 

4. Κατά γενικόν κανόνα, αϊ ειδοποιήσεις μή επιδόσεως άνταλλάσσονται 
μεταξύ του γραφείου προορισμού και του γραφείου καταγωγής. Πάντως έκα
στη Υπηρεσία δύναται νά ζητήση δπως αϊ ειδοποιήσεις αϊ όποΐαι αφορούν τήν 
ύπηρεσίαν της διαβιβάζωνται είς τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή είς γραφεΐον 
τι ειδικώς όριζόμενον. Τό δνομα τοΰ γραφείου τούτου πρέπει νά άνακοινουται 
είς τάς Υπηρεσίας μέσω του Διεθνούς Γραφείου. Επαφίεται είς τήν ύπηρεσίαν 
καταγωγής νά ειδοποίηση τον αποστολέα. Ή ανταλλαγή τών ειδοποιήσεων 
μή επιδόσεως πρέπει νά επιταχύνεται κατά τό δυνατόν ύφ' δλων τών ενδια
φερομένων γραφείων. 

"Αρθρον Ί36 
Μή έπίδοσις 

Νέαι όδηγίαι τοΰ ενδιαφερομένου 
1. Ή είδοποίησις μή επιδόσεως πρέπει νά επιστρέφεται επί συστάσει και 

διά τής ταχυτέρας όδου (αεροπορικής ή επιφανείας) είς τό γραφεΐον τό 'όποιον 
τήν συνέταξε, συμπεπληρωμένη διά τών νέων οδηγιών του άποστολέως ή του 
τρίτου και συνοδευομένη, άν ύπάρχη περίπτωσις, ύπό του δελτίου αποστολής. 
ΑΙ νέαι όδηγίαι διαβιβάζονται τηλεγραφικώς όσάκις εισπράττεται τό τηλε
γραφικόν τέλος. 
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2. Δεδομένου οτι έχουν άπαριθμηθή εν άρθρω 28, παράγραφος 1 της Συμ
φωνίας αί μόναι νέαι όδηγίαι τάς όποιας δικαιούται να δώση .6 άποστολεύς 
η ό εν άρθρω 22, παράγραφος 2 στοιχεΐον (β) της Συμφωνίας προβλεπόμενος 
τρίτος, πρέπει δπως εις τάς κάτωθι είδικάς περιπτώσεις έφαρμόζωνται οι ακό
λουθοι κανόνες : 

(α) Έάν ό άποστολεύς ή ό τρίτος ζήτηση δπως δέμα έπί αντικαταβολή 
έπιδοθη έπί αντικαταβολή ποσού κατωτέρου του αρχικού τοιούτου, 
ενα νέον υπόδειγμα R 4 πρέπει νά συνταχθή συμφώνως προς το 
άρθρον 106 τοΰ Κανονισμού Εκτελέσεως της Συμφωνίας της άφο
ρώσης τά έπί αντικαταβολή ταχυδρομικά αντικείμενα. 

(β) Έάν ό άποστολεύς ή ό τρίτος δώση οδηγίας διά νά έπιδοθη δέμα 
ελεύθερον τελών καΐ δικαιωμάτων, εϊτε ε'ις τον άρχικόν, είτε 
είς έτερον παραλήπτην, το ένδιαφερόμενον γραφεΐον εφαρμόζει το 
άρθρον 111. 

3. "Οταν το δέμα περί τοΰ οποίου απεστάλη είδοποίησις μη επιδόσεως 
παρεδόθη ή απεστάλη περαιτέρω πριν ή ληφθούν νέαι όδηγίαι, ό άποστολεύς 
πρέπει νά είδοποιηθη σχετικώς μέσω τοΰ γραφείου καταγωγής. Έάν ή είδο
ποίησις απεστάλη είς τρίτον υποδειχθέντα ύπό τοΟ άποστολέως, ή είδοποίησις 
αυτή πρέπει νά απευθύνεται είς τον τρίτον τούτον. Έάν πρόκειται περί δέ
ματος έπί αντικαταβολή και έάν ή επιταγή R 4 ή μνημονευομένη εν άρθρω 105 
παράγραφος 1 του Κανονισμού Εκτελέσεως της Συμφωνίας της άφορώσης τά 
ταχυδρομικά αντικείμενα έπί αντικαταβολή έχει ήδη διαβιβασθή είς τον απο
στολέα, δεν είναι άναγκαΐον νά είδοποιηθη ό τελευταίος ούτος. 

"Αρθρον 137 
Επιστροφή τών δεμάτων είς τον τόπον καταγωγής 

1. Το γραφεΐον το οποίον ένεργεΐ τήν έπιστροφήν δέματος δι* οιονδήποτε 
λόγον, σημειώνει, είτε χειρογράφως, εϊτε διά σφραγΐδος ή δι' έτικέττας έπί 
του δέματος και του δελτίου αποστολής το όποιον πρέπει νά συνοδεύη, τήν 
αίτίαν τής μή επιδόσεως. Ή σημείωσις πρέπει νά συντάσσεται είς γαλλικήν 
γλώσσαν, εκάστης Υπηρεσίας δυναμένης νά προσθετή τήν μετάφρασιν εις. τήν 
ιδίαν αυτής γλώσσαν και πασαν άλλην άναγκαιοΰσαν είς αυτήν ενδειξιν. Ή 
ενόειξις αύτη πρέπει νά διατυποΰται ευκρινώς κα ι σαφώς ώς : INCONNU 
(άγνωστος), REFUSE (άπαράδεκτον), Ε Ν V O Y A G E (είς ταξείδιον), P A R T I 
(άνεχώρησεν), Ν Ο Ν R E C L A M E (μή ζητηθέν), DECEDE (άπεβίωσεν), κ.λ.π. 

2. Πλην τής περιπτώσεως κατά τήν οποίαν ό άποστολεύς ζητεί τήν έπι
στροφήν του δέματος εις τήν καταγωγήν διά τής αεροπορικής όδοΰ το δέμα 
επιστρέφεται, πλην αδυναμίας, διά τής ίδιας όδου διά τής όποιας άφίχθη, προ
κειμένου περί δεμάτων επιφανείας, και διά τής ταχυτέρας όδου επιφανείας, 
προκειμένου περί αεροπορικών δεμάτων. 

3. Τά δέματα επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν εντός του αρχικού περι
καλύμματός των. Ταύτα συνοδεύονται ύπό του δελτίου αποστολής συντασσο
μένου ύπό τού άποστολέως. Έάν, δι ' οιονδήποτε λόγον, δέμα τ ι πρέπει νά άνα
συσκευασθή ή το άρχικόν δελτίον αποστολής νά άντικατασταθή δι ' άλλου 
δελτίου, είναι άπαραίτητον δπως το όνομα τού γραφείου καταγωγής του δέ
ματος, ό αρχικός αύξων αριθμός και κατά το δυνατόν, ή ημερομηνία κατα
θέσεως εμφαίνονται έπί του νέου περικαλύμματος και έπί του δελτίου αποστολής. 

4. Έάν ή επιστροφή αεροπορικού δέματος είς τον τόπον καταγωγής ένερ
γήται διά τής όδοΰ επιφανείας, ή έτικέττα " PAR A V I O N " και πασαι αί ανα
κοινώσεις αί άναφερόμεναι είς τήν διά τής αεροπορικής όδοΰ διαβίβαση/ πρέπει 
νά διαγράφωνται οίκοθεν διά δύο εγκαρσίων ευκρινών γραμμών. 

5. Παν δέμα έπιστρεφόμενον είς τον τόπον καταγωγής εγγράφεται έπί 
τοΰ φύλλου πορείας με τήν ενδειξιν " RETOUR A L' ORIGINE " (Επιστροφή 
είς τήν καταγωγήν) είς τήν στήλην " O B S E R V A T I O N S " (παρατηρήσεις). 

6. Ή άπόδοσις και ή άνάληψις τών αναλογούντων μεριδίων τών τελών και 
δικαιωμάτων διά τών όποιων επιβαρύνεται το δέμα κατ' έφαρμογήν τών 
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άρθρων 29, παράγραφος 3, 33, παράγραφος 1 και 37 παράγραφος 1 της Συμ
φωνίας ενεργούνται ώς ορίζεται εν άρθρω 145. Αύται πρέπει να έμφαίνωνται 
λεπτομερώς είς μίαν κατάστασιν τελών, όμοίαν προς το συνημμένον σχέδιον 
CP 25, ή όποια έπικολλαται δια ταινίας έπι του δελτίου αποστολής. 

"Αρθρον 138 
Περαιτέρω αποστολή δέματος ένεκα αλλαγής τής διευθύνσεως 

του παραλήπτου 
1. Όσάκις τά εν άρθρω 31 παράγραφος 6 τής Συμφωνίας μνημονευόμενα 

αναλογούντα μερίδια, τέλη και δικαιώματα εισπράττονται κατά τήν περαιτέρω 
άποστολήν, το δέμα υπόκειται είς διαχείρισιν ώς εάν κατήγετο εκ τής Χώρας 
τής άποστελλούσης περαιτέρω και προωρίζετο δια τήν Χώραν του νέου προορι
σμοί). Ουδέν τέλος μεταφοράς εισπράττεται υπό τής Υπηρεσίας τής Χώρας 
αυτής κατά τήν παράδοσιν. 

2. Το άρθρον 137 παράγραφοι 3 εως 6, εφαρμόζεται είς τά περαιτέρω απο
στελλόμενα δέματα. 'Εξαιρετικώς, ή ενδειξις " REEXPEDIE " πρέπει νά εμ
φαίνεται επί του φύλλου πορείας είς τήν στήλην "OBSERVATIONS" έναντι 
τής επιγραφής του δέματος. 

"Αρθρον 139 
Δέματα εκτάκτου επιδόσεως προς περαιτέρω άποστολήν 

Έάν ή προσπάθεια παραδόσεως κατ' οίκον υπό ειδικού μεταφορέως δέ
ματος εκτάκτου επιδόσεως προς έπαναποστολήν άπέτυχεν, πρέπει το Γραφεΐον 
τής περαιτέρω αποστολής νά διαγράψη τήν έτικέτταν ή τήν ε"νδειξιν " EXPRES " 
διά δύο ευκρινών εγκαρσίων γραμμών. 

"Αρθρον 140 
Διαχείρισις τών αιτήσεων αναλήψεως ή τροποποιήσεως τής επιγραφής 
1. "Αμα τή λήψει τής συμφώνως τώ άρθρω 113 διαβιβασθείσης αιτήσεως 

αναλήψεως ή τροποποιήσεως τής επιγραφής, το γραφεΐον προορισμού ανα
ζητεί το άναγραφόμενον δέμα και δίδει συνέχειαν είς τήν αΐτησιν. 

2. "Οταν το γραφεΐον προορισμού λαμβάνη τήν έν άρθρω 113 παράγραφος 
2 προβλεπομένην τηλεγραφικήν αΐτησιν, κρατεί το δέμα και άμα τή λήψει 
τής ταχυδρομικής επιβεβαιώσεως ενεργεί συμφώνως τή αιτήσει. Πάντως, ύπό 
τήν ιδίαν αυτής εύθύνην, ή Υπηρεσία προορισμού δύναται, χωρίς νά άναμείνη 
τήν έπιβεβαίωσιν ταύτην, νά δώση συνέχειαν είς τήν τηλεγραφικήν αΐτησιν. 

"Αρθρον 141 
Πώλησις. Καταστροφή. 

1. Όσάκις δέμα τι έπωλήθη ή κατεστράφη συμφώνως τω άρθρω 36 τής 
Συμφωνίας, συντάσσεται πρακτικόν τής πωλήσεως ή τής καταστροφής. Άντί
γραφον του Πρακτικού, συνοδευόμενον ύπό του δελτίου αποστολής διαβιβά
ζεται είς το γραφεΐον καταγωγής. Τουτ' αυτό συμβαίνει και έάν ή πώλησες 
τοΟ δέματος λαμβάνη χώραν τή αιτήσει του άποστολέως. 

2. Το εκ τής πωλήσεως προϊόν χρησιμεύει, κατά πρώτον λόγον, διά τήν 
κάλυψιν τών βαρυνόντων το δέμα εξόδων. "Αν ύπάρχη περίπτωσις, τό πλεο
νάζον διαβιβάζεται είς τό γραφεΐον καταγωγής διά νά άποδοθή είς τον απο
στολέα. Οδτος επιβαρύνεται μέ τά έξοδα τής αποστολής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΑΙΤΗΣΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ (RECLAMATIONS) 

Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
"Αρθρον 142 

Διαχείρισις τών αιτήσεων αναζητήσεως και τών αιτήσεων πληροφοριών 
1. Πάσα αίτησις αναζητήσεως, ώς και πάσα αίτησις πληροφοριών σχετικώς 

προς τό δέμα υπόκειται είς διαχείρισιν σύμφωνον προς τό άρθρον 144 παρά
γραφος 1 εως 12 του Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, ύπό τήν έπι
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φύλαξ ιν αντ ι κα ταστάσεως του υποδε ίγματος R 3 , τοΟ χρησιμοποιουμένου δ ια 
το έπιστολ ικόν ταχυδρομεΐον, ύπό του υποδε ίγματος R 4 του προβλεπομένου 
έν άρθρω 105 παράγραφος 1 του Κανον ισμού ' Εκ τελέσεως της Συμφων ίας της 
άφορώσης τ α τ α χ υ δ ρ ο μ ι κ ά επί α ν τ ι κ α τ α β ο λ ή αντ ι κ ε ίμενα . 

2. Παν υπόδε ιγμα C 9 άφορων σχετ ικήν με δέμα αϊτησ ιν αναζητήσεως 
ή αϊτησ ιν πληροφοριών ληφθεΐσαν ύπό Υπηρεσ ίας ά λ λ η ς ή ή Υ π η ρ ε σ ί α κ α τ α 

γ ω γ ή ς , δ ι α β ι β ά ζ ε τ α ι ε ις ταύτην συνοδευόμενον, ενδεχομένως, ύπό της αποδεί

ξεως καταθέσεως. Τοΰτο πρέπει νά περιέλθη εις αυτήν εντός τών ύπό του 
άρθρου 38 της Συμφων ίας προβλεπομένων προθεσμιών. 

"Αρθρον 143 
Αι τήσε ι ς αναζητήσεως άφορώσα ι μή ληφθεΐσαν άπόδε ιξ ιν παρα?ναβής 

ή είδοποίησιν φορτώσεως 
1. Ό σ ά κ ι ς ό άποστολεύς παραπονε ί τα ι δτ ι δεν περιήλθεν εις αυτόν εντός 

ευλόγου προθεσμίας ή άπόδε ιξ ις παραλαβής ενεργε ί συμφώνως προς το 
άρθρον 112. Πάντως, το τ έλος αποδε ίξεως παραλαβής δεν ε ι σ π ρ ά τ τ ε τ α ι δ ια 
δευτέραν φοράν. Το γραφε ΐον κ α τ α ν ω γ ή ς α ν α γ ρ ά φ ε ι επί τής έπ ικεφαλ ίδος του 
υποδε ίγματος C 5 τήν ενδε ιξ ιν " D U P L I C A T A D E L ' A V I S D E R E C E P T I O N " . 

2. Π ά σ α αίτησ ις αναζητήσεως του άποστολέως άφορώσα είδοποίησιν φορ

τώσεως μή περιελθουσαν εντός ευλόγου προθεσμίας συνεπάγετα ι τήν σύνταξ ιν 
τής αναφοράς παραπόνων ύποδε ίγμοαος C 9 , της μνημονευομένης έν άρθρω 
142 παράγραφος 2, άπηλλαγμένης τέλους. Το υπόδε ιγμα τούτο , συνοδευόμενον 
ύπό αντ ι γράφου ειδοποιήσεως φορτώσεως CP 6 επί τοΰ όποιου τ ο γραφε ΐον 
κ α τ α γ ω γ ή ς α ν α γ ρ ά φ ε ι τήν ενδε ιξ ιν " D U P L I C A T A " , υπόκε ι τα ι ε ις δ ιαχε ίρ ιση / 
σύμφωνον προς το άρθρον 142. Το τ έλος ειδοποιήσεως φορτώσεως δέν εισ

π ρ ά τ τ ε τ α ι δ ιά δευτέραν φοράν. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON VI 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 
Α Π Ο Δ Ο Σ Ι Σ Τ Ω Ν Α Ν Α Λ Ο Γ Ο Υ Ν Τ Ω Ν Μ Ε Ρ Ι Δ Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 

"Αρθρον 144 
' Α ν α λ ο γ ο ύ ν τ α μερ ίδ ια κ α ι έ ξοδα φερόμενα εις πίστωσιν τών λοιπών 

Υπηρεσ ιών ύπό τής Υπηρεσ ίας κ α τ α γ ω γ ή ς 
1. Έ ν περιπτώσει, α ν τ α λ λ α γ ή ς δ ιά κλε ιστών αποστολών, ή Υ π η ρ ε σ ί α κ α τ α 

γ ω γ ή ς πιστώνει τήν Ύπηρεσίαν προορισμού κ α ι έκάστην ένδιάμεσον Ύπη

ρεσίαν με τ ά αναλογούν τα χ ε ρ σ α ί α κ α ι θαλάσσ ια μερ ίδ ια , συμπερ ιλαμβανο

μένων τών ε κ τ ά κ τ ω ν αναλογούντων μεριδ ίων τών επιτρεπομένων ύπό τής Σ υ μ 

φωνίας ή του προσηρτημένου αύτη Τ ε λ ι κ ο ύ Πρωτοκόλλου . 
2. 'Εν περιπτώσει α ν τ α λ λ α γ ή ς δεμάτων δ ιαβ ιβαζομένων άπερ ικαλύπτως, 

ή Υ π η ρ ε σ ί α κ α τ α γ ω γ ή ς πιστώνει : 
( α ) τήν Ύπηρεσίαν προορισμού τής αποστολής με τ ά α ν α λ ο γ ο ύ ν τ α μερί

δ ι α αυτής τ ά άπαρ ιθμούμενα έν παραγράφω 1, ώς κ α ι με τ ά αναλο 

γούντα μερ ίδ ια τ ά ανήκοντα εις τ ά ς έπομένας ενδιαμέσους Υ π η 

ρεσίας κ α ι εις τήν Ύπηρεσίαν προορισμού' 
(β) τήν Ύπηρεσίαν προορισμού τής αποστολής, με τ ά ποσά τ ά αντ ι 

στο ιχούντα εις τ ά αεροπορ ικά κόμ ισ τρα επί τών όποιων αυτή έχε ι 
δ ι κ α ί ω μ α κ α τ ά το άρθρον 52 π α ρ ά γ ρ α φ ο ι 3 κ α ι 4, τής Συμφων ίας , έκ 
τής περαιτέρω προωθήσεως τών αεροπορικών δεμάτων ' 

( γ ) τάς ενδιαμέσους Υ π η ρ ε σ ί α ς α ϊ όποΐα ι προηγούντα ι της Υπηρεσ ίας 
προορισμού τής αποστολής, μέ τ ά α ν α λ ο γ ο ύ ν τ α μερ ίδ ια τ ά άπαριθ

μούμενα έν π α ρ α γ ρ ά φ ω 1. 
3. Ό σ ά κ ι ς εφαρμόζε τα ι το άρθρον 55 παράγραφος 3 τής Σ υ μ φ ω ν ί α ς ή 

Υ π η ρ ε σ ί α κ α τ α γ ω γ ή ς πιστώνει τήν Ύπηρεσίαν προορισμού κ α ι , ενδεχομένως, 
τ ά ς ενδιαμέσους Υπηρεσ ίας όχ ι πλέον μέ τ ά α ν α λ ο γ ο ύ ν τ α μερ ίδ ια τ ά προ

βλεπόμενα έν παραγράφω 1, α λ λ ά μέ ποσά υπολογ ι ζόμενα κ α τ ά δ έ μ α ή κ α τ ά 
χ ι λ ι ό γ ρ α μ μ ο ν μ ικ τού βάρους τών αποστολών. 
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"Αρθρον 145 
Άπόδοσις και άνάληψις αναλογούντων μεριδίων, τελών και δικαιωμάτων 

εν περιπτώσει επιστροφής εις τον τόπον καταγωγής ή περαιτέρω αποστολής 
Ί . Όσάκις τα αναλογούντα μερίδια, τα τέλη και δικαιώματα δεν Μχουν 

έξοφληθή κατά την έπιστροφήν εις την καταγωγήν ή κατά την περαιτέρω απο
στολή ν, ή Υπηρεσία επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής προβαίνει, ώς δεικνύεται 
κατωτέρω, εις την άπόδοσιν καΐ την άνάληψιν τών αναλογούντων μεριδίων των 
τελών και δικαιωμάτων τούτων. 

2. Έν περιπτώσει ανταλλαγής δι' άπ' ευθείας αποστολών μεταξύ της Χώρας 
επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής και τής Χώρας καταγωγής ή του νέου 
προορισμού, ή Υπηρεσία ή οποία επιστρέφει ή αποστέλλει περαιτέρω το δέμα : 

(α) αναλαμβάνει παρά τής Υπηρεσίας προορισμού τής αποστολής : 
Ιον. τά ανήκοντα ε'ις αυτήν αναλογούντα μερίδια ώς καΐ έκεΐνα 

τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών* 
2ον. τά κατωτέρω τέλη τά προβλεπόμενα έν άρθρω 13 τής Συμ

φωνίας : 
— τέλος εκτελωνισμού" 
— τέλος επιδόσεως* 
— τέλος ειδοποιήσεως άφίξεως' 
— τέλος άνασυσκευασίας' 
— τέλος POSTE RESTANTE 
— τέλος αποθηκεύσεως' 
— συμπληρωματικόν τέλος εκτάκτου επιδόσεως (άρθρον 9 

παράγραφος 2 τής Συμφωνίας), όφειλόμενον είς την Ύπη
ρεσίαν ή όπο'ια επεχείρησε τήν έπίδοσιν εάν το τέλος τούτο 
δεν είσεπράχθη κατά τήν προς έπίδοσιν μεταφοράν εις 
τήν κατοικίαν τοΟ παραλήπτου' 

3ον. τό τέλος περαιτέρω αποστολής, το προβλεπόμενον έν άρθρω 
31, παράγραφος 6, στοιχεΐον (α), τής Συμφωνίας* 

4ον. τά δικαιώματα διά τών οποίων αυτή μένει ακάλυπτος (άρθρον 
15 τής Συμφωνίας)' 

(β) πιστώνει τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας με τά αναλογούντα μερίδια 
τά όποια ανήκουν εις αύτάς. 

3. Έν περιπτώσει διαμετακομίσεως άπερικαλύπτως, ή ενδιάμεσος Υπη
ρεσία, άφου έχρεώθη ύπό τής Υπηρεσίας ή όποια επιστρέφει ή αποστέλλει 
περαιτέρω τό δέμα, διά τών ποσών τών ανηκόντων εις τήν τελευταίαν ταύτην 
Ύπηρεσίαν και. προερχομένων εκ τών αναλογούντων μεριδίων καΐ τών τελών 
τών άπαριθμουμένων έν παραγράφω 2 στοιχεΐον (α), πιστουται χρεώσει της 
Υπηρεσίας εις τήν οποίαν αϋτη παραδίδει τό δέμα, διά του ποσού τό 'όποιον 
οφείλεται εις αυτήν και δι' εκείνου τό όποιον ανήκει εις τήν Ύπηρεσίαν επι
στροφής ή περαιτέρω αποστολής. 

Ή ενέργεια αύτη επαναλαμβάνεται, αν ύπάρχη περίπτωσις, ύφ' εκάστης 
ενδιαμέσου Υπηρεσίας. 

4. Προκειμένου περί δεμάτων επιστρεφομένων ε'ις τήν καταγωγήν ή περαι
τέρω αποστελλομένων αεροπορικώς, τά αεροπορικά κόμιστρα αναλαμβάνονται 
ενδεχομένως παρά τής Υπηρεσίας τών Χωρών εκ τών οποίων προέρχεται ή 
αίτησις επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής. 

5. Ή άπόδοσις και ή άνάληψις τών αναλογούντων μεριδίων τών τελών και 
δικαιωμάτων έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής δεμάτων περιελθόντων με 
έσφαλμένην διεύθύνσιν ενεργούνται συμφώνως τω άρθρω 130, παράγραφος 3. 

"Αρθρον 146 
Ειδική περίπτωσις αναλήψεως δαπανών 

Τά αεροπορικά κόμιστρα τών αποστολών αεροπορικών δεμάτων παρεκκλι
νόντων καθ5 όδόν ρυθμίζονται κατά τό άρθρον 68 τής Συμβάσεως. 



837 Ν. 64/72 

"Αρθρον 147 
Καθορισμός των μέσων αποζημιώσεως κατά δέμα 

ή κατά χιλιόγραμμον 
1. Ή μέση κατά δέμα άποζημίωσις ή προβλεπομένη εις το άρθρον 55 παρά

γραφος 3 της Συμφωνίας, επιτυγχάνεται δια της διαιρέσεως τοΰ ποσού' των 
αναλογούντων χερσαίων και θαλασσίων μεριδίων των οφειλομένων ύπό της 
Υπηρεσίας καταγωγής εις την Ύπηρεσίαν προορισμού και, ενδεχομένως, εις 
τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας, διά τά δέματα τά αποστελλόμενα εντός περιόδου 
τριών μηνών τουλάχιστον, διά του αριθμού τών δεμάτων τούτων. 

2. Ή μέση κατά χιλιόγραμμον άποζημίωσις ή προβλεπομένη εις το αυτό 
άρθρον της Συμφωνίας επιτυγχάνεται διά της διαιρέσεως του ποσού τών ανα
λογούντων χερσαίων και θαλασσίων μεριδίων, διά του μικτού βάρους τών απο
στολών τών αποστελλομένων είς την Ύπηρεσίαν προορισμού εντός της αυτής 
περιόδου. 

3. Αϊ μέσαι αύται αποζημιώσεις αναθεωρούνται : 
(α) Οίκοθεν, εν περιπτώσει τροποποιήσεως τών τελών, εφαρμοζομένων 

τών νέων τελών εις τά βασικά στατιστικά στοιχεία, 
(β) Κατόπιν αιτήσεως μιας τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών διατυπου

/ μένης τουλάχιστον ενα έτος μετά την τελευταίαν άναθεώρησιν, διά 
της χρησιμοποιήσεως νέων στατιστικών στοιχείων. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΑΤΑΡΤΙ Σ Ι Σ ΚΑΙ ΔΙ ΑΚΑΝΟΝΙ ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

"Αρθρον 148 
Κατάρτισις τών λογαριασμών 

1. Έκαστη Υπηρεσία συντάσσει κατά μήνα ή κατά τρίμηνον διά τών άνταλ
λακτηρίων γραφείων της και δι' άπάσας τάς ληφθείσας άποστολάς παρά μιας 
και της αυτής Υπηρεσίας : 

— διά τά δέματα τά μεταφερόμενα διά της όδοΰ επιφανείας, κατάστασιν 
όμοίαν προς το συνημμένον υπόδειγμα CP 15, διαλαμβάνουσαν, κατά 
γραφεία αποστολής, τά ολικά ποσά τά εγγεγραμμένα είς χρέωσίν της 
και εις πίστωσίν της επί τών φύλλων πορείας C P U και CP 12* 

— διά τά αεροπορικά δέματα, κατάστασιν όμοίαν προς το συνημμένον 
υπόδειγμα CP 15BIS, διαλαμβάνουσαν κατά γραφεία αποστολής, τά 
ολικά τά εγγεγραμμένα ε'ις χρέωσίν της καΐ ε'ις πίστωσίν της επί τών 
φύλλων πορείας CP 20. 

Έν περιπτώσει διορθώσεως τών φύλλων πορείας C P U , CP12 ή CP 20, 
ό αριθμός και ή χ\μερομγ]νία του δελτίου ελέγχου CP13, του συντασσομένου 
υπό του άνταλλακτηρίου γραφείου, υπέρ του οποίου ή κατά του οποίου ή διόρ
θωσις, εγγράφονται είς την στήλην " OBSERVATIONS" τών καταστάσεων 
CP15 ή CP15BIS. 

2. Αϊ καταστάσεις CP 15 και CP15BIS άνακεφαλαιοΰνται είς λογαριασμόν 
δμοιον προς τύ συνημμένον σχέδιον CP 16 συντασσόμενον είς διπλούν. 

3. Ό λογαριασμός CP 16, συνοδεία τών καταστάσεων CP 15 και CP 15 BIS 
αλλ5 άνευ τών φύλλων πορείας αποστέλλεται διά τής ταχυτέρας όδοΰ, (αερο
πορικής ή επιφανείας), εις την ένδιαφερομένην Ύπηρεσίαν προς έξέτασιν, εντός 
τών δύο μηνών τών επομένων αυτού είς τον όποιον αναφέρεται. 'Όσον άφορα 
τάς απομεμακρυσμένος Χώρας, ή αποστολή λαμβάνει χώραν ευθύς ως περιέλθη 
το τελευταΐον φύλλον πορείας τοΰ οικείου μηνός. Δεν συντάσσεται αρνητικός 
λογαριασμός. Είς τό ποσόν του υπολοίπου τού λογαριασμού CP16 διαγρά
φονται τά εκατοστά. Τά ολικά ποσά ουδέποτε διορθουνται. Αϊ διαφοραί αϊ 
όποΐαι θά ήδύναντο νά προκύψουν, πρέπει νά διατυποΟνται είς καταστάσεις 
όμοιας προς τό συνημμένον σχέδιον CP 17. Αί καταστάσεις αδται άπευθύνοντο 
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είς διπλούν, εις την ενδιαφερόμενη ν ύπηρεσίαν ή όποια πρέπει να συμπεριλάβη 
το ποσόν αυτό εις τον έπόμενον λογαριασμόν CP 16. Ουδεμία κατάστασις CP 17 
συντάσσεται οσάκις το τελικόν ποσόν των διαφορών δεν υπερβαίνει τα 10 
φράγκα κατά λογαριασμόν. 

4. Μετά ελεγχον και άποδοχήν, οί λογαριασμοί CP16 κα ι α ί καταστάσεις 
CP 15 και CP15BIS επιστρέφονται εις την Ύπηρεσίαν ή οποία τάς συνέταξε, 
το βραδύτερον άμα τη εκπνοή του δευτέρου μηνός από της ημέρας της απο
στολής. Ή προθεσμία αΰτη παρατείνεται εις τεσσάρας μήνας είς τάς σχέσεις 
μετά των απομεμακρυσμένων Χωρών. Έάν ή Υπηρεσία ή οποία απέστειλε 
τον λογαριασμόν δεν έλαβε άνακοίνωσιν διορθώσεως ν εντός τών προθεσμιών 
τούτων, ό λογαριασμός θεωρείται αυτοδικαίως αποδεκτός. 

Οί λογαριασμοί CP16 συγκεφαλαιουνται εις γενικόν τριμηνιαΐον λογαρια
σμόν δμοιον προς το συνημμένον σχέδιον CP 18 συντασσόμενον υπό τής πιστώ
τριας Υπηρεσίας. Ό λογαριασμός οδτος δύναται εν τούτοις νά συντάσσεται 
καθ' έξαμηνίαν, κατόπιν συμφοονίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών. 

6. Όσάκις το ύπόλοιπον γενικού τίνος λογαριασμού CP18 συντασσομένου 
κατά τρίμηνον ή καθ' έξάμηνον δεν υπερβαίνει τά 25 φράγκα, επαναλαμβά
νεται εις τον έπόμενον γενικόν λογαριασμόν CP 18. Έάν αυτής τής διαδικασίας 
τηρούμενης καθ' όλόκληρον το έτος, ό γενικός λογαριασμός CP18 ό συντασ
σόμενος ε'ις το τέλος του έτους παρουσιάζη ύπόλοιπον μη υπερβαίνον τά 
25 φράγκα, ή όφειλέτις Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής. 

7. Ή έκκαθάρισίς τών ύφ' εκάστης Υπηρεσίας καταβληθέντων ποσών διά 
λογαριασμόν ετέρας τινός έ'ις δ,τι άφορα τά δέματα τά παραδοθέντα ελεύ
θερα τελών και δικαιωμάτων ενεργείται επί τών εξής βάσεων : 

(α) ή πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει κατά μήνα, εις το νόμισμα τής 
Χώρας της, ίδιαίτερον μηνιαΐον λογαριασμόν επί έντυπου όμοιου προς 
το συνημμένον σχέδιον CP 19. Τά τμήματα Β τών δελτίων προπλη
ρωμής τά όποΐα διεφύλαξεν αυτή εγγράφονται κατ' άλφαβητικήν 
σειράν τών γραφείων τά όποΐα προκατέβαλον τά έξοδα και κατά 
τήν άριθμητικήν σειράν ή όποια εδόθη είς αυτά" 

(β) ό ιδιαίτερος λογαριασμός, συνοδεία τών τμημάτων Β τών δελτίων 
προπληρωμής διαβιβάζεται είς τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν το βρα
δύτερον μέχρι τέλους τοΰ μηνός ό όποιος ακολουθεί εκείνον είς τον 
όποιον αναφέρεται. Δεν συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός' 

(γ) ό έλεγχος τών λογαριασμών ενεργείται κατά τους κανόνας τους 
οριζόμενους ύπό του Κανονισμού τής Συμφωνίας τής άφορώσης τάς 
ταχυδρομικάς έπιταγάς και τάς ταχυδρομικάς ταξειδιωτικάς έντολάς" 

(δ) οί λογαριασμοί υπόκεινται είς είδικήν έκκαθάρισιν. Έκαστη Υπη
ρεσία δύναται εν τούτοις, νά ζήτηση δπως οί λογαριασμοί οδτοι έκ
καθαρίζωνται μετά τών λογαριασμών τών ταχυδρομικών επιταγών, 
μετά τών λογαριασμών CP 16 τών δεμάτων ή μετά τών λογαριασμών 
R 5 τών άφορώντων τά ταχυδρομικά αντικείμενα επί αντικαταβολή, 
χωρίς νά ένσωματοΰνται είς τούτους. 

8. Όσάκις πληρωμαί πρέπει νά καταλογισθούν εις υπευθύνους Υπηρεσίας, 
συμφώνως προς το άρθρον 44 τής Συμφωνίας και έφ' δσον πρόκειται περί 
πλειόνων ποσών, ταύτα άνακεφαλαιούνται είς υπόδειγμα δμοιον προς το συνημ
μένον σχέδιον CP 22 και το συνολικόν ποσόν μεταφέρεται εις τον λογαριασμόν 
CP 16. 

"Αρθρον 149 
Έκκαθάρισις άφορώσα τάς άποστολάς τών αεροπορικών δεμάτων 

Ή έκκαθάρισις τών αεροπορικών κομίστρων διά τάς άποστολάς αεροπο
ρικών δεμάτων ενεργείται συμφώνως προς τά άρθρα 195 εως 199 του Κανονισμού 
Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 150 
Διακανονισμός των λογαριασμών 

1. Το ύπόλοιπον του ισολογισμού των γενικών λογαριασμών καταβάλλεται 
υπό της όφειλέτιδος Υπηρεσίας εις την πιστώτριαν Ύπηρεσίαν κατά το άρθρον 
10 της Συμβάσεως. 

2. Ή σύνταξις και ή εις διπλούν αποστολή γενικού λογαριασμού δύνανται 
νά πραγματοποιούνται, άνευ αναμονής της επιστροφής και αποδοχής των λογα
ριασμών CP 16, ευθύς ως μία Υπηρεσία, έχουσα εις την διάθεσίν της απαντάς 
τους σχετικούς προς την οίκείαν περίοδον λογαριασμούς, διαπιστώσει δτι είναι 
πιστώτρια. Ό έλεγχος τοΟ λογαριασμού CP 18 ύπό της όφειλέτιδος Υπηρεσίας, 
ή επιστροφή ενός εκ τών δύο αντιγράφων εις τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν και 
ή πληρωμή του υπολοίπου πρέπει νά πραγματοποιώνται εντός προθεσμίας τριών 
μηνών μετά τήν λήψιν του γενικού λογαριασμού. 

3. Πάσα Υπηρεσία, ή οποία κατά μήνα και συνεχώς, ευρίσκεται ακάλυπτος 
έναντι ετέρας Υπηρεσίας, διά ποσόν άνώτερον τών 30.000 φράγκων, δικαιούται 
νά άξιώση μηνιαίαν προκαταβολήν έναντι του λογαριασμού μέχρι τών τριών 
τετάρτων του ποσού τής πιστώσεως της. Ή αϊτησίς της πρέπει νά Ικανοποιηθή 
εντός προθεσμίας δύο μηνών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON VII 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 151 
Υποδείγματα προς χρήσιν του κοινού 

Έν όψει τής εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 2 τής Συμβάσεως, 
θεωρούνται ως υποδείγματα προς χρήσιν του κοινού τά κάτωθι : 

CP 2 (δελτίον αποστολής) 
C 2/CP 3 (τελωνειακή δήλωσις) 
C3/CP4 (δελτίον προπληρωμής) 
CP 6 (είδοποίησις φορτώσεως). 

"Αρθρον 152 
Προθεσμία διαφυλάξεως τών στοιχείων 

1. Τά στοιχεία διαχειρίσεως τών δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων καΐ τών 
δελτίων αποστολής, πρέπει νά διαφυλάσσονται τουλάχιστον επί δέκα οκτώ 
μήνας άπό τής επομένης τής ημερομηνίας ε'ις τήν οποίαν τά στοιχεία ταύτα 
αναφέρονται. 

2. Τά στοιχεία τά άφορώντα διαφοράν ή άναφοράν παραπόνων πρέπει νά 
διαφυλάσσωνται μέχρι περαιώσεως τής υποθέσεως. Έάν ή παραπονουμένη 
Υπηρεσία είδοποιηθεΐσα κανονικώς περί τών συμπερασμάτων τής έρεύνης, άφήκε 
νά παρέλθη έξάμηνον άπό τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως χωρίς νά δια
τύπωση αντιρρήσεις, ή ύπόθεσις θεωρείται ως έκκαθαρισθεΐσα. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON VIII 
ΤΕΛΙΚΑ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 153 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοΰ Κανονισμού 

1. Ό παρών Κανονισμός θά είναι εκτελεστός άπό τής ημέρας ενάρξεως 
τής ισχύος τής Συμφωνίας τής άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα. 

2. θ ά έχη τήν αυτήν ως και ή Συμφωνία αύτη χρονικήν διάρκειαν, έκτος 
έάν άνανεωθή διά κοινής συμφωνίας τών ενδιαφερομένων Μερών. 

Έγένετο έν Τόκιο τη 14η Νοεμβρίου 1969 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

CP Ι 
CP 2 
C2/CP 
C3/CP 
CP 6 
CP 7 

CP 8 

CP 9 
CP Μ 
CP 12 
CP 13 
CP 14 

CP 15 

CP 15 BIS 

CP 16 
CP 17 

CP 18 
CP 19 

CP 20 

CP 21 
CP 22 

CP 23 
CP 24 
CP 25 

Πίναξ CP I 
Δελτίον άττοοτολής 
Τελωνειακή δήλωσις . . 
Δελτίον προπληρωμής 
Ειδοποίησις φορτώσεως 
Έτικέττα «V» δια δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας, περι

λαμβάνουσα τον αριθμόν τοϋ δέματος και το όνομα 
τοϋ γραφείου καταγωγής . . . . 

Έτικέττα δια δέμα, μέ τόν αριθμόν τοϋ δέματος και τό 
όνομα τοΰ γραφείου καταγωγής 

Ειδοποίησις μη παραδόσεως 
Φύλλον διαδρομής των ταχυδρομικών δεμάτων 
Είδικόν φύλλον διαδρομής 
Δελτίον ελέγχου . . . . . . 
Πρωτόκολλον άφορων τήν παραβίασιν, την βλάβην ή 

την μείωσιν βάρους ταχυδρομικού δέματος 
μηνιαία 

Κατάστασις των οφειλομένων ποσών διά τα 
τριμηνιαία 

δέματα τά αποστελλόμενα διά τής όδοΰ επιφανείας 
μηνιαία 

Κατάστασις των οφειλομένων ποσών διά τά 
τριμηνιαία 

δέματα τά αποστελλόμενα διά τής αεροπορικής όδοΰ, . . 
Ανακεφαλαιωτικός λογαριασμός 
Κατάστασις τών διαπιστουμένων εις τόν άνακεφαλαιω

τικόν λογαριασμόν διαφορών 
Γενικός λογαριασμός 
'Ιδιαίτερος μηνιαίος λογαριασμός τών τελωνειακών 

εξόδων κ.λ.π. 
Άεροπορικόν φύλλον διαδρομής τών αεροπορικών 

δεμάτων 
Πίναξ CP 21 
Κατάστασις τών οφειλομένων λόγω αποζημιώσεως ποσών 

διά τά ταχυδρομικά δέματα 
Έτικέττα αποστολής Ταχ. Δεμάτων . . 
Έτικέττα αποστολής αεροπορικών ταχ. δεμάτων 
Κατάλογος τελών 

αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 

102, παρ. Ι 
106, παρ. Ι, (α) 
106, παρ. Ι, (β) 
110, παρ. 4, (β) 
110, παρ. Ι, (β) 

αρθρ. 108, στοιχ. (γ) 

αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 

107, παρ. Ι (α) 
135, παρ. Ι 
120, παρ. Ι 
120, παρ. 7 
125, παρ. Ι 

αρθρ. 128, παρ. 2 

αρθρ. 151, παρ. Ι 

αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 

148, παρ. Ι 
148, παρ. 2 
148, παρ. 3 
148, παρ. 5 

αρθρ. 148, παρ. 7, (α) 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 

120, παρ. Ι 
102, παρ. Ι 

148, παρ. 8 
122, παρ. Ι, (α) 
122, παρ. Ι, (α) 
137, παρ. 6 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογράφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


