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Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Ό περί της Τελωνειακής Συμβάσεως διά την Προσωρινην Εισαγωγην 
Παιδαγωγ ικού ΎλικοΟ (Κυρωτικός) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύ

σεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνως τω 
"Αρθρω 52 τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 74 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕ1ΑΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣ1Ν Δ Ι Α ΤΗΝ 
Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ν Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ν ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί τής Τελωνειακής 
Συμβάσεως δια την Προσωρινην Εισαγωγην Παιδαγωγ ικού Υλικού 
(Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά

φορος έννοια— 
«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Τελωνείων 

τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών. 
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν διά τήν Προσωρινην ΕΊσα

ν ω ν ή ν Παιδαγωγ ικού ΎλικοΟ, τής οποίας το κείμενον έν τω α γ 

γ λ ι κ ώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το Πρώτον Μέρος του Πινακος 
και έν μεταφράσει εις τήν έλληνικήν εις το Δεύτερον Μέρος του 
Πίνακος : , 
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δυο κείμενων 

υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθεμενον κείμε

νον. 
3 Ή Σύμβασις , τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε 

τήν '4ην ' Ιουνίου 1971, δυνάμει τής ύπ ά ρ ΐ θμόν 10.141_καί ημερομη

νίαν 10 Δεκεμβρίου 1970, 'Αποφάσεως τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου, 
διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

4 Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δι' έγγραφου υπογραφό
μενου κατ ' έντολήν αύτοΰ υπό τοΰ Γραμματέως τοΰ Υπουργ ικού 
Συμβουλίου, νά έγκρίνη οιονδήποτε δημόσιον η ιδιωτικόν ίδρυμα 
μορφώσεως ή επαγγελματ ικής εκπαιδεύσεως, προς τον σκοπον της 
ύπ' αυτοΟ πα ρα λαβής π α ι δ α γ ω γ ι κ ο ΰ ύλικου εισαγωμένου προσωρι
νώς ύπό τους έν τή Συμβάσε ι προβλεπόμενους δρους. 

5 Ό Διευθυντής είναι έμπεπιστευμένος τά τής εφαρμογής της 
Συμβάσεως , χορηγε ίτα ι δέ αύτώ ή έν τοις "Αρθροις 6 και 9 της 
Σ υ μ β ά σ ε ω ς αναφερομένη διακριτική εξουσία. 

Πίνα ξ,. 

Κύρωσις 
Συμβάσεως. 

"Εγκρισίς 
ιδρυμάτων. 

'Εφαρμογή 
τής Συμβά
σεως. 
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ΠΙΝΑ Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
CUSTOMS CONVENTION 

on the temporary importation of pedagogic material 
PREAMBLE 

u i « J ^ ^ S ^ £ G r l A R T ^ t 0 t h e P f e s e n t Convention, established 
Tlnif/n Μα?.uspi<** o f t h e Customs Cooperation Council in consultation with the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
of SZnSld?Tmg thc. «"Port** contribution made by the international circulation 
w h f c S e T s s e ^ T f o u n d ^ ?"**»«* o f «iuci ion and voca t ion Train ng wnicn are essential foundations for economic and social progress, 
t „ Convinced that the adoption of general facilities for the temporary dutvand 
£ end, imP ° " ° f P e d a g ° g i C m a t e r k l C a n m a k e a n effectiveTntribution to 

Have agreed as follows : 
CHAPTER I 

Definitions 
Article 1 

For the purposes of this Convention : 
M ΐ?,,!61"? " p e d a 8 ° ! i c material" means any material used for purposes of 

education or vocational training, and especially the models, instruments 
f £ P a n a r · m a c h i n e * anud **«*«»*« therefor shown in the nonlimitative 
list in the Annex to this Convention ; 

(b) the term "import duties and taxes "'means Customs duties and all 
other duties, taxes fees or other charges which are collected on or in 

™ T t l 0 n ™ t h *? W * * 0 " o f g ^ d s , but not including fees and 
renSf α Γ 6 m a m O U n t t 0 t h e a P P r o x i m a t e co«t of services 

<C) ϊ ^ ΐ ϋ Λ " t e mP°, r a ry admission " means temporary importation free of 
2 £ ΐ ΐ * a n d Tf* a n d free ° f i m p ° r t Prohibitions and restrictions, supject to re-exportation; 

(d) the term " approved institutions " means public or private educational 
or vocational training institutions whose aims are essential!? Ξ 
profit making and which have been approved by the .^oSoeten 
authorities of the importing country for The %&* of S 
pedagogic material on temporary admission ; g 

(e) the term " ratification " means ratification, acceptance or approval ■ 
(f) the, term ' the Council'' means the Organization set up by the Con-

S ' S n S K L ? i9?oustoms Co-operation Coooca·done at B—ls 

CHAPTER II 
Scope 

Article 2 
Each Contracting Party undertakes to grant temporary admission to : 

(a) Pedagogic material which is to be used within its territory solely for 
purposes of education or vocational training; 

(b) spare parts for pedagogic material which has'been granted temporary 
^ S u f i " ^ f P ^ ^ P h Μ of this Article, and fools 8 S 
materia maintenance, checking, gauging or repair of ml 
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Article 3 
Temporary admission of the pedagogic material, spare parts and tools may 

be made subject to the following conditions : 
(a) that they are imported by approved institutions and used under their 

control and responsibility; 
(b) that they are used for noncommercial purposes within the country of 

importation ; 
(c) that they are imported in reasonable quantities having regard to the 

purpose of the importation ; 
(d) that they are capable of identification on reexportation ; 
(e) that while they are in the country of importation they remain in the 

ownership of a natural person resident abroad or legal person 
established abroad. 

Article 4 
Each Contracting Party may suspend, in whole or in part, the undertakings 

given under this Convention where— 
(a) goods of equivalent pedagogic value to the pedagogic material whose 

temporary admission is sought, or 
(b) spare parts which can be used in place of those whose temporary 

admission is sought, 
are produced and available in the country of importation. 

CHAPTER III 
Special provisions 

Article 5 
Each Contracting Party undertakes wherever it deems it possible not to 

require security for the amount of import duties and taxes, but to be satisfied 
with a written undertaking. Such undertaking may be required for each import
ation or on a general basis for a specified period or, where applicable, for the 
period of approval of the institution. 

Article 6 
1 Pedagogic material granted temporary admission shall be reexported within 

six months from the date of importation. However, the Customs authorities of 
the country of temporary importation may require reexportation within a shorter 
period considered sufficient to achieve the object of temporary importation. 

2. For valid reasons, the Customs authorities may either grant a longer period 
or extend the initial period. 

3 When all or part of the pedagogic material granted temporary admission 
cannot bo reexported as a result of a seizure, other than a seizure made at the 
suit of private persons, the requirement of reexportation shall be suspended for 
the duration of the seizure. 

Article 7 
Pedagogic material granted temporary admission may he reexported in one 

or several consignments, through any Customs office open for such operations, and 
not necessarily through the Customs office of importation. 

Article 8 
Pedagogic inaterial granted teepotary admission may be disposed of otherwise 

than by reexportation, and in particular may be taken into .home use, subject to 
compfcaace with the conditions and formalities laid down by the laws and 
regulations of the country of temporary importation. 
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Article 9 
Notwithstanding the requirement of reexportation laid down by this Con

vention, the reexportation of all or part of pedagogic material badly damaged 
in duly authenticated accidents shall not be required! provided that it is : 

(a) subjected to the import duties and taxes to which it is liable; or 
(b) abandoned free of all expence to the Exchequer of the country into 

which it was temporarily imported ; or 
(c) destroyed, under official supervision, without expense to the Exchequer 

ot the country into which it was temporarily imported ; 
as the Customs authorities may require. 

Article 10 
The provisions laid down in Article 9 above shall also apply to parts which 

have been replaced as a result of repairs or alterations undergone by the pedagogic 
material while in the country of temporary importation. 8 

Article 11 
The provisions of Articles 6, 7, 8 and 9 shall also apply to the spare parts 

and tools referred to in Article 2. F μ 

CHAPTER IV 
Miscellaneous provisions 

Article 12 
1. Each Contracting Party shall reduce to a minimum the Customs formalities 

required in connection with the facilities provided for in this Convention All 
regulations concerning such formalities shall be promptly published. 

2 Customs examination and clearance on the importation, and reexportation 
ot pedagogic material, spare parts and tools, shall, whenever possible and 
appropriate, be effected at the place of use of the material. 

Article 13 
The provisions of this Convention set out the minimum facilities to be 

accorded. They do not prevent the application of greater facilities which certain 
Contracting Parties grant or may grant in future by unilateral provisions or bv 
virtue of bilateral or multilateral agreements. 

Article 14 
For the purpose of this Convention, the territories of Contracting Parties which 

torm a Customs or economic union may be taken to be a single territory. 

Article 15 
The provisions of this Convention shall not preclude the application of 

prohibitions or restrictions imposed under national laws and regulations on grounds 
of public morality or order, public security, public hygiene or health or relating to 
the protection of patents and trade marks. g 

Article 16 
Any breach of the provisions of this Convention, any substitution, false 

declaration or act having the effect of causing a person (natural or legallor material 
improperly to benefit from the facilities provided for in this Convention, may
render the offender liable in the country where the offence was committed to the 
penalties prescribed by the laws and regulations of that country and to payment of 
any import duties and taxes chargeable. **y 
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CHAPTER V 
Final clauses 

Article 17 
1. Any State Member of the Council and any State Member of the United 

Nations or its specialised agencies may become a Contracting Party to this 
Convention : 

(a) by signing it without reservation of ratification ; 
(b) by depositing an instrument of ratification after signing it subject to 

ratification ; or 
(c) by acceding to it. 

2. This Convention shall be open until 30th June 1971, for signature at the 
Headquarters of the Council in Brussels, by the States referred to in paragraph 1 
of this Article. Thereafter, it shall be open for their accession. 

3. Any State, not being a Member of the Organizations referred to in para
graph 1 of this Article, to which an invitation to that effect has been addressed 
by the Secretary General of the Council at the request of the Contracting Parties, 
may become a Contracting Party to this Convention by acceding thereto after its 
entry into force. 

4. The instruments of ratification or accession shall be deposited with the 
Secretary General of the Council. 

Article 18 
1. This Convention shall enter into force three months after five of the States 

referred to in paragraph 1 of Article 17 thereof have signed it without reservation 
of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession. 

2. For any State signing without reservation of ratification, ratifying or acceding 
to this Convention after five States have signed it without reservation of ratification 
or have deposited their instruments of ratification or accession, this Convention 
shall enter into force three months after the said State has signed without reservation 
of ratification or deposited its instruments of ratification or accession. 

Article 19 
1. Any State may, at the time of signing this Convention without reservation 

of ratification, or of depositing its instruments of ratification or accession or at any 
time thereafter, declare by notification given to the Secretary General of the 
Council that this Convention shall extend to all or any of the territories for 
whose international relations it is responsible or for which it assumes international 
responsibility. Such notification shall take effect three months after the date of 
the receipt thereof by the Secretary General of the Council provided, however, 
that the Convention shall not apply to the territories named in the notification 
before the Convention has entered into force for the State concerned. 

2. Any State which has made a notification under paragraph 1 of this Article 
extending this Convention to any territory for whose international relations it is 
responsible or for which it assumes international responsibility may notify the 
Secretary General of the Council, in accordance with the provisions of Article 
21 of this Convention, that the territory in question will no longer apply the 
Convention. 

Article 20 
No reservation to this Convention shall be permitted. 

Article 21 
1. This Convention is of unlimited duration. However, any Contracting 

Party may denounce it at any time after the date of its entry into force under 
Article 18 thereof. 
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2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited 
with the Secretary General of the Council. 

3. The denunciation shall take effect six months after the receipt of the 
instrument of denunciation by the Secretary General of the Council. 

Article 22 
1. The Contracting Parties shall meet together when necessary in order to 

consider the operation of this Convention and, in particular, in order to consider 
measures to secure uniformity in the interpretation and application of this 
Convention. 

2. Such meetings shall be convened by the Secretary General of the Council 
at the request of any Contracting Party. Unless the Contracting Parties otherwise 
decide, the meetings shall be held at the Headquarters of the Council. 

3. The Contracting Parties shall lay down the rules of procedure for their 
meetings. 

4. Decisions of the Contracting Parties shall be taken by a majority of not 
less than two-thirds of the Contracting Parties present at the meeting and voting. 
Only Contracting Parties casting an affirmative or negative vote shall be deemed 
to be voting. 

5. The Contracting Parties shall not take a decision on amy matter unless 
more than half of them are present. 

Article 23 
1. Any dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or 

application of this Convention shall so far as possible be settled by negotiation 
i between them. 

2. Any dispute which is not setded by negotiation shall be referred by the 
Contracting Parties in dispute to the Contracting Parties, meeting in conformity 
with Article 22 of this Convention, which shall thereupon consider the dispute 

, and make recommendations for its settlement. 
3. The Contracting Parties in dispute may agree in advance to accept the 

recommendations of the Contracting Parties as binding. 

Article 24 
1. Amendments to this Convention may be proposed either by a Contracting 

Party or by the Contracting Parties meeting in accordance with Article 22 of this 
Convention. 

2. The text of any amendment so proposed shall be communicated by the 
Secretary General of the Council to all Contracting Parties, to all other signatory 
States, to the Secretary General of the United Nations and to the Director General 
of the United Nations Educational, Scientific and Cultutal Organization (UNESCO). 

3. Within a period of six months from the date on which the proposed 
amendment is so communicated, any Contracting Party may inform the Secretary 
General of the Council: 
ι (a) that it has an objection to the proposed amendment, or 

(b) that, although it intends to accept the proposed amendment, the 
i conditions necessary for such acceptance are not yet ft IfiHed in. its 
j country. 

4. If a Contracting Party sends the Secretary General of t i e Council a 
communication as provided for in paragraph 3 (b) of this Article, i' may, SJ long 
as it has not notified the Secretary General of its acceptance o" the proposed 
amendment, submit an objection to that amendment within aperioc of nine Months 
following the expiry of the six-mom* perjod referred to in pare jraph 3 of this 
Article. 
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5: If an objection to the proposed amendment is stated in accordance with 
the terms of paragraph 3 or 4 of this Article, the amendment shall be deemed 
not to have been accepted and shall be of no effect. 

6. If no objection to the proposed amendment in accordance with paragraph 
3 or 4 of this Article has been stated, the amendment shall be deemed to have 
been accepted as from the date specified below : 

(a) If no Contracting Party has sent a communication in accordance with 
paragraph 3 (b) of this Article, on the expiry of the period of six 
months referred to in paragraph 3 ; 

(b) if any Contracting Party has sent a communication in accordance with 
paragraph 3 (b) of this Article, on the earlier of the following two 
dates: 

(i) the date by which all the Contracting Parties which sent such 
communications have notified the Secretary General of the Council 
of their acceptance of the proposed amendment, provided that, 
if all the acceptances were notified before the expiry of the period 
of six months referred to in paragraph 3 of this Article, that date 
shall be taken to the date of expiry of the said sixmonth period ; 

(ii) the date of expiry of the ninemonth period referred to in para
graph 4 of this Article. 

7. Any amendment deemed to be accepted shall enter into force six months 
after the date on which it was deemed to be accepted. 

8. The Secretary General of the Council shall, as soon as possible, notify 
all Contracting Parties and other signatory States of any objection to the proposed 
amendment made in accordance with paragraph 3 (a), and of any communication 
received in accordance with paragraph 3 (b), of this Article. He shall subsequently 
inform all the Contracting Parties and other signatory States whether the 
Contracting Party or Parties which have sent such a communication raise an 
objection to the proposed amendment or accept it. 

9. Any State ratifying or acceding to this Convention shall be deemed to 
have accepted any amendments or modifications thereto which have entered into 
force at the date of deposit of its instrument or ratification or accession. 

Article 25 
Thp Annex to this Convention shall be construed to be an integral part of the 

Convention. 

Article 26 
The Secretary General of the Council shall notify all Contracting Parties, the 

other signatory States, the Secretary General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), of: 

(a) signatures, ratifications and accessions under Article 17 of this 
Convention; 

(b) the date of entry into force of this Convention in accordance with 
Article 18 ; 

(c) notifications received in accordance with Article 19 ; 
(d) denunciations under Article 21 ; 
(e).any amendment deemed to have been accepted in accordance with 

Article 24 and the date of its entry into f©fe«. 
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Article 27 
In accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, this 

Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the 
request of the Secretary General of the Council. 

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto, have signed 
this Convention. 

Done at Brussels this eighth day of June, nineteen hundred and seventy, in 
the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single 
original which shall be deposited with the Secretary General of the Council who 
shall transmit certified copies to all the States referred to in paragraph 1 of 
Article 17 of this Convention. 

ANNEX 
Nonlimitative list of pedagogic material: 

(a) Sound or image recorders or reproducers, such as : 
Slide and filmstrip projectors; 
Cinematographic projectors; 
Backprojectors and episcopes; 
Magnetophones, magnetoscopes and video equipment; 
Closed circuit television equipment. 

(b) Sound and image media, such a s : 
Slides, filmstrips and microfilms ; 
Cinematographic films ; 
Sound recordings (magnetic tapes, discs); 
Videotapes. 

(c) Specialised material, such as : 
Bibliographic equipment and audiovisual material for libraries; 
Mobile libraries ; 
Language laboratories; 
Simultaneous interpretation equipment; 
Programmed teaching machines, mechanical or electronic; 
Material specially designed for the education or vocational training 

of handicapped persons; 
(d) Other material, such a s : 

Wall charts, models, graphs, maps, plans, photographs and drawings ; 
Instruments, apparatus and models designed for demonstrational 

purposes; 
Collections of items with visual or audio pedagogic information, 

prepared for the teaching of a subject (study kits); 
Instruments, apparatus, tools and machinetools for learning a trade 

or craft. · 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, Γ|τις έγένετο ύπό την 
αιγίδα τοϋ Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, έν συσκέψει μετά της 'Ορ
γανώσεως τών 'Ηνωμένων Έθνων διά την Έκπαίδευσιν, την Έπιστήμην και 
την Μόρφωσιν (UNESCO), 



1165 Ν. 74/73 

Λαβόντα ύπ' δψιν την σπουδαίαν συνεισφοράν την προσγινομένην ύπό της 
διεθνούς κυκλοφορίας παιδαγωγικοΰ ύλικοΰ εις την ανάπτυξη της μορφώσεως 
και της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως αΐτινες είναι ζωτικής σημασίας διά 
την οίκονομικήν και κοινωνικήν πρόοδον, 

Πεπειθότα δτι ή παροχή γενικών διευκολύνσεων διά την προσωρινήν, 
ατελή και άνευ οιωνδήποτε φορολογικών υποχρεώσεων, είσαγωγήν παιδαγω
γικού ύλικοΰ θέλει τελεσφόρως συμβάλει εις τήν έπίτευξιν τοϋ ώς άνω σκοπού, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 
'Ορισμοί 

"Αρθρον 1 
Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως— 

(α) ό δρος «παιδαγωγικόν ύλικόν» σημαίνει πάν ύλικόν χρησιμοποιού
μενον διά τους σκοπούς τής μορφώσεως ή επαγγελματικής εκπαι
δεύσεως, και ιδίως πρότυπα, δργανα, συσκευάς, μηχανάς και προ
σαρτήματα τούτων, άτινα εμφαίνονται έν τω μη περιοριστικό) κατα
λόγω τοϋ Παραρτήματος τής παρούσης Συμβάσεως" 

(β) ό δρος «εισαγωγικοί δασμοί και φόροι» σημαίνει τελωνειακούς δα
σμούς ώς και πάντα έτερον δασμόν, φόρον, τέλος ή έτέραν έπιβά
ρυνσιν, εισπραττόμενους έπί τή εισαγωγή εμπορευμάτων ή έν σχέσει 
προς τήν τοιαύτην είσαγωγήν, δεν περιλαμβάνει δμως τέλη και επι
βαρύνσεις, περιοριζομένας κατά τό ποσόν αυτών, εις τήν κατά προ
σέγγισιν άξίαν παρασχεθεισών υπηρεσιών 

(γ) δ δρος «προσωρινή εισαγωγή» σημαίνει προσωρινήν είσαγωγήν, άνευ 
εισαγωγικών δασμών και φόρων, και άνευ οιασδήποτε απαγορευ
τικής ή περιοριστικής διατάξεως, ύποκειμένην εις έπανεξαγωγήν 

(δ) ό δρος «εγκεκριμένα ιδρύματα» σημαίνει δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύ
ματα, μορφώσεως ή επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ών ό σκοπός 
βασικώς είναι μή κερδοσκοπικός και άτινα έχουσιν έγκριθή υπό των 
αρμοδίων άρχων τής χώρας τής εισαγωγής προς τόν σκοπόν της 
ύπ' αυτών παραλαβής παιδαγωγικού ύλικοΰ εισαγομένου προσω
ρινώς' 

(ε) ό δρος «κύρωσις» σημαίνει κύρωσιν, άποδοχήν ή εγκρισιν 
(στ) ό δρος «Συμβούλιον» σημαίνει τόν Όργανισμόν τόν συσταθέντα ύπό 

τής Συμβάσεως, δι' ής καθιδρύθη τό Συμβούλιον Τελωνειακής Συν
εργασίας και ήτις υπεγράφη έν Βρυξέλλαις τή 15η Δεκεμβρίου 1950. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
"Εκτασις Εφαρμογής 

"Αρθρον 2 
"Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως 

έπιτρέψη τήν προσωρινήν είσαγωγήν— 
(α) παιδαγωγικού ύλικοΰ δπερ μέλλει νά χρησιμοποιηθή έν τή εδαφική 

αύτοΰ επικράτεια, αποκλειστικώς διά σκοπούς μορφώσεως καΐ επαγ
γελματικής εκπαιδεύσεως' Ι 

(β) ανταλλακτικών παιδαγωγικού ύλικοΰ δπερ ήθελεν ήδη τύχει προσω+ 
ρινής εισαγωγής δυνάμει τής παραγράφου (α) τοΰ παρόντος άρθροψ 
και οργάνων, ειδικώς κατεσκευασμένων διά τήν συντήρησιν, έξέλεγρ 
ξιν, μέτρησιν ή έπισκευήν τοϋ τοιούτου ύλικοΰ. 
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"Αρθρον 3 
Εις τήν προσωρινήν είσαγωγήν παιδαγωγικού ύλικοΟ, ανταλλακτικών και 

οργάνων δύνανται να έπιβληθώσι ο'ι έν τοις εφεξής δροι : 
(α) δτι ταϋτα θέλουν είσαχθή ύπό εγκεκριμένων ιδρυμάτων, ή δέ χρήσις 

αυτών θέλει τελή ύπό τόν Ιλεγχον και εύθύνην τών τοιούτων ιδρυ
μάτων' 

(β) δτι θέλουν χρησιμοποιηθή διά μη εμπορικούς σκοπούς, εντός της 
χώρας της εισαγωγής" 

(γ) δτι, λαμβανομένου ύπ' δψιν τοΰ σκοπού, δι* δν εισάγονται, ή ποσότης 
αυτών είναι εύλογος τοιαύτη' 

(δ) δτι είναι δυνατός ό καθορισμός τής ταυτότητος αυτών έπί τή έπανε
ξαγωγή των' 

(ε) δτι, έν δσω ευρίσκονται έν τή χώρα τής εισαγωγής, ταΰτα θέλουν 
παραμείνει ύπό την κυριότητα φυσικού τίνος προσώπου διαμένοντος 
έν τή αλλοδαπή ή νομικού τίνος προσώπου συσταθέντος έν τή αλλο
δαπή. 

"Αρθρον 4 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά άναστείλη, έν δλω ή έν 

μέρει, τάς δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως ανειλημμένος ύπ' αυτοΰ υποχρεώ
σεις, έν αΐς περιπτώσεσιν— 

(α) είδη ίσης παιδαγωγικής αξίας προς το παιδαγωγικόν ύλικάν τοΰ 
οποίου ή προσωρινή εισαγωγή αιτείται, ή 

(β) ανταλλακτικά, ατινα δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν άνθ* ών ή προ
σωρινή εισαγωγή αιτείται, 

παράγονται καί διατίθενται έν τή χώρα τής εισαγωγής. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON III 
Είδικαί διατάξεις 

"Αρθρον 5 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως, 

οσάκις τοΰτο εΐναι δυνατόν, μή άπαιτή τήν παροχήν ασφαλείας διά τό ποσόν 
τών εισαγωγικών δασμών καί φόρων, άρκεσθή δέ εις μίαν έγγραφον προς 
τοΰτο^άνάληψιν υποχρεώσεως. Ή τοιαύτη έγγραφος ύποχρέωσις δυνατόν νά 
,άφορα είτε εις μίαν έκάστην έπί μέρους είσαγωγήν είτε έπί γενικής TLVος βά
σεως, ε'ις καθωρισμένην τινά χρονικήν περίοδον είτε, έφ' δσον τοιούτο μέτρον 
ήθελε κριθή έφαρμοστέον, ε'ις όλόκληρον τήν χρονικήν περίοδον, καθ' ήν ήθελε 
διαρκέσει ή παρασχεθείσα τω Ίδρύματι έγκρισις. 

"Αρθρον 6 
1. Παιδαγωγικόν ύλικόν τό όποιον έτυχε προσωρινής είσαγωγής, θέλει 

έπανεξαχθή εντός έ'ξ μηνών άπό τής τοιαύτης εισαγωγής. Ούχ ήττον, αί τελω
νειακοί άρχαί τής χώρας, εις ήν έγένετο ή τοιαύτη προσωρινή εισαγωγή, δύ
νανται νά άπαιτήσωσιν δπως τοΰτο έπανεξαχθή εντός βραχυτέρας χρονικής 
περιόδου, ήτις ήθελε κριθή επαρκής διά τήν έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ, δι* δν έγέ
νετο ή προσωρινή αϋτη εισαγωγή. 

2. Δι" ισχυρούς λόγους, αί τελωνειακοί άρχαί δύνανται είτε νά έπιτρέψωσι 
προσωρινήν είσαγωγήν διά μεγαλυτέραν χρονικήν περίοδον είτε νά παρατείνωσι 
τήν αρχικώς έγκριθεϊσαν τοιαύτην. 

3. Έν αΐς περιπτώσεσι δέν είναι δυνατή ή έπανεξαγωγή τοΰ προσωρινώς 
είσαχθέντος παιδαγωγικού ύλικοΰ, έν δλω ή έν μέρει, συνεπεία καίασχέσεως, 
πλην τής ένεργηθείσης' κατ* αϊτησιν ίδιώτου, ή προς έπανεξαγωγήν ύποχρέωσις 
θέλει άνασταλή, καθ' δ διάστημα διαρκεί ή τοιαύτη κατάσχεσις. 
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"Αρθρον 7 
Τό προσωρινώς εισαχθέν παιδα>ωγικόν ύλικόν δύναται να έπανεξαχθή διά 

μιας ή πλειόνων αποστολών, μέσω οιουδήποτε αρμοδίου προς τοΰτο τελωνεια
κού γραφείου και ουχί κατ' ανάγκην μέσω τοΰ τελωνειακού γραφείου, δι' οδ 
έγένετο ή εισαγωγή. 

"Αρθρον 8 
Τό προσωρινώς εισαχθέν παιδαγωγικόν ύλικόν δύναται να διατεθή άλλως 

ή' δι' έπονεξαγωγής, ε'ιδικώτερον δέ δύναται νά παραδοθή προς έσωτερικήν 
κατανάλωσιν, έφ* δσον ήθελον τηρηθή άπαντες ol δροι και α'ι διατυπώσεις, αί 
καθοριζόμεναι ύπό τών νόμων και κανονισμών της χώρας της προσωρινής 
εισαγωγής. 

"Αρθρον 9 
'Ανεξαρτήτως τής προς έπανεξαγωγήν υποχρεώσεως, της προβλεπομένης 

έν τη παρούση Συμβάσει, δέν επιβάλλεται ή έπανεξαγωγή τοΰ δλου ή μέρους 
παιδαγωγικού ύλικοϋ ύποστάντος βαρείας βλάβας ε'ις προσηκόντως διακρι
βωθέν ατύχημα, νοουμένου δτι τό έν λόγω ύλικόν— 

(α) θέλει ύπαχθή ε'ις τους εις ους υπόκειται εισαγωγικούς δασμούς και 
φόρους' ή 

(β) θέλει έγκαταλειφθή, άνευ οιασδήποτε δαπάνης, εις τό Ύπουργεΐον 
Οικονομικών τής χώρας, έν ή εισήχθη προσωρινώς' ή 

(γ) θέλει καταστραφή, ύπό ύπηρεσιακήν έποπτείαν, άνευ οιασδήποτε 
δαπάνης τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών, της χώρας, έν ή εισήχθη 
προσωρινώς, 

ώς α'ι τελωνειακοί άρχα'ι ήθελον έν έκαστη περιπτώσει ορίσει. 

"Αρθρον 10 
ΑΊ έν άρθρω 9 έκτιθέμεναι διατάξεις θά τυγχάνωσιν ωσαύτως εφαρμογής 

έπί εξαρτημάτων τοΰ παιδαγωγικού ύλικοΰ, άτινα ήθελον άντικατασταθή συνε
πεία επισκευών ή μεταβολών έπενεχθεισών εις τό τοιούτον ύλικόν, έν δσω τοΰτο 
ευρίσκεται έν τή χώρα τής προσωρινής εισαγωγής. 

"Αρθρον 11 
ΑΊ διατάξεις τών άρθρων 6, 7, 8 και 9 θά τυγχάνωσιν ωσαύτως εφαρμογής 

κα'ι έπί τών μνημονευομένων έν άρθρω 2 ανταλλακτικών καΊ οργάνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
Ποικίλαι διατάξεις 

"Αρθρον 12 
Τ. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει μειώσει εις τό ελάχιστον τάς 

τελωνειακάς διατυπώσεις, έν σχέσει προς τάς έν τή παρούση Συμβάσει προ
βλεπομένας διευκολύνσεις. "Απαντες οί Κανονισμοί οί άφορώντες είς τάς 
τοιαύτας διατυπώσεις θέλουν ταχέως δημοσιευθή. 

2. Ό τελωνειακός έλεγχος και ό έπί τή εισαγωγή και έπανεξαγωγή τοΰ 
παιδαγωγικού ύλικοΰ, ανταλλακτικών και οργάνων τελωνισμός, δέον δπως διε
νεργώντας οσάκις είναι δυνατόν και έφ' δσον ενδείκνυται, είς τόν τόπον χρήσεως 
τοΰ ύλικοΰ. 

"Αρθρον 13 
ΑΊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως έκθέτουσι τάς κατωτέρας διευκο

λύνσεις, τάς δυναμένας νά παρασχεθώσιν. Ουδόλως άποκλείουσι την παροχήν 
μεγαλυτέρων διευκολύνσεων, άτινας £νια τών Συμβαλλομένων Κρατών παρέ
χουσα ή δυνατόν νά παράσχωσιν έν τω μέλλοντι διά μονομερών διατάξεων η" 
δυνάμει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. 
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"Αρθρον 14 
Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, αϊ εδαφικά! περιοχαί των 

Συμβαλλομένων Κρατών, αϊτινες συνιστώσι τελωνειακήν η οίκονομικήν έ'νωσιν, 
δύνανται να λογίζωνται ώς μία έπί μέρους εδαφική επικράτεια. 

"Αρθρον 15 
ΑΊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως ουδόλως άποκλείουσιν την έφαρ

μογήν απαγορευτικών ή περιοριστικών διατάξεων περιεχομένων είς εθνικούς 
νόμους και κανονισμούς, έδραζομένων έπί λόγων δημοσίας ηθικής ή τάξεως, 
δημοσίας ασφαλείας, δημοσίας υγιεινής ή υγείας ή άφορωσών εις τήν προστα
σίαν διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων. 

"Αρθρον 16 
Οιαδήποτε παράβασις τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, οιαδήποτε 

ύποκατάστασις, ψευδής δήλωσις ή πράξις, ώς εκ της οποίας ήθελεν αδικαιο
λογήτως έπωφεληθή τών προνοουμένων έν τη παρούση Συμβάσει διευκολύνσεων 
οιονδήποτε πρόσωπον (φυσικόν ή νομικόν) ή εξοπλισμός, δυνατόν νά έπάγηται 
διά τον άδικοπραγοΰντα, εις τήν χώραν, έν ή διεπράχθη το αδίκημα, έπιβολήν 
τών ποινών τών προβλεπομένων ύπό τών νόμων και τών κανονισμών της έν 
λόγω χώρας και τήν πληρωμήν τών τυχόν έπιβλητέων εισαγωγικών δασμών 
καϊ φόρων. 

ΚΕΦΑΛΑION V 
Τελικαί διατάξεις 

"Αρθρον 17 
1. "Απαντα τά Κράτη Μέλη του Συμβουλίου ώς και άποατα τά Κράτη 

Μέλη τών 'Ηνωμένων Εθνών ή τών ειδικευμένων οργανισμών τών 'Ηνωμένων 
Εθνών, δύνανται νά καταστώσι Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβά
σεως— 

(α) διά της υπογραφής ταύτης, άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως 
αύτης" 

(β) διά της καταθέσεως οργάνου επικυρώσεως, μετά τήν υπογραφή ν 
της, ύπό τόν δρον της επικυρώσεως' ή 

(γ) διά προσχωρήσεως είς ταύτην. 
2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή μέχρι της 30ής 'Ιουνίου 

1971 προς ύπογραφήν είς τήν "Εδραν του Συμβουλίου έν Βρυξέλλαις, ύπό 
τών έν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου μνημονευομένων Κρατών. Μετέ
πειτα, αϋτη θέλει παραμείνει ανοικτή διά τήν προσχώρησιν τών τοιούτων 
Κρατών. 

3. Πάν Κράτος, δπερ δεν είναι Μέλος τών έν παραγράφω 1 του παρόντος 
άρθρου μνημονευομένων 'Οργανισμών, εις δ ήθελεν άποσταλή επί τούτω πρόσ
κλησις ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου τή αιτήσει τών Συμβαλ
λομένων Μερών, δύναται νά καταστή Συμβαλλόμενον Μέρος της παρούσης 
Συμβάσεως προσχωρών ταύτη μετά τήν έ"ναρξιν της ισχύος αύτης. 

4. Τά £γγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως θέλουν κατατίθεσθαι είς 
το γραφεΐον τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου. 

"Αρθρον 18 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν Ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών, 

άφ' ής πέντε τών μνημονευομένων έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 17 Κρατών 
ήθελον υπογράψει ταύτην, άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως της, ή ήθελον 
καταθέσει τά δργανα της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως των. 

2. Διά πάν Κράτος δπερ ήθελεν υπογράψει άνευ επιφυλάξεως περί επι
κυρώσεως, επικυρώσει ή προσχωρήσει εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν, άφ' ής πέντε 
Κράτη υπέγραψαν ταύτην άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως ή κατέθεσαν 
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τά όργανα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως των, ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή 
έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών, άφ' ής το ώς είρηται Κράτος ηθελεν υπο
γράψει ταύτην άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως ή ηθελεν καταθέσει το 
όργανον επικυρώσεως η προσχωρήσεως του. 

"Αρθρον 19 
1. Πάν Κράτος δύναται, καθ' δν χρόνον υπογράφει την παροΰσαν Σύμβασιν 

άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως ή καταθέτει τό όργανον επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως του ή καθ' οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον, νά δηλώση, διά γνω
στοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου, δτι 
ή ίσχϋς^τής παρούσης Συμβάσεως θά έκτείνηται είι πάσας ή τινάς των εδαφικών 
περιοχών, διά τάς έξωτερικάς σχέσεις τών όποίω ι είναι ύπεύθυνον ή δι' άς 
τοΰτο αναλαμβάνει διεθνή εύθύνην. Ή τοιαύτη γνωστοποίησις θέλει τεθή έν 
ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών από της λήψεως αυτής ύπό τοΰ Γενικού 
Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου, νοουμένου ούχ ήττον, δτι ή Σύμβασις δεν θά 
τυγχάνη εφαρμογής έπί τών έν τη γνωστοποιήσει κατονομαζομένων εδαφικών 
περιοχών, πριν ή αΰτη τεθή έν ίσχύϊ εις τό είρημένον Κράτος. 

2. Πάν Κράτος, δπερ ηθελεν προβή εις γνωστοποίησιν, δυνάμει της παρα
γράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου, δι' ης εκτείνεται ή ισχύς της παρούσης Συμ
βάσεως και έφ' οιασδήποτε εδαφικής περιοχής, διά τάς διεθνείς σχέσεις της 
όποιας είναι ύπεύθυνον, ή δι' ην περιοχήν αναλαμβάνει διεθνή εύθύνην, δύναται 
διά πράξεως του νά γνωστοποίηση εις τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου, 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 21 της παρούσης Συμβάσεως, δτι ή περί 
ής ό λόγος εδαφική περιοχή δέν θά έφαρμόζη πλέον τάς διατάξεις της Συμ
βάσεως. 

"Αρθρον 20 
Ουδεμία έπιφύλαξις δύναται νά τεθή τή παρούση Συμβάσει. 

"Αρθρον 21 
1. Ή παροΰσα Σύμβασις είναι απεριορίστου χρονικής ισχύος. Ούχ ήττον, 

πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη τήν Σύμβασιν καθ' οιον
δήποτε χρόνον μετά την εναρξιν της ισχύος της, δυνάμει τοΰ άρθρου 18 ταύτης. 

2. Ή καταγγελία θέλει κοινοποιηθή δι' έγγραφου πράξεως, κατατεθησο
μένης παρά τω γραφείω τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου. 

3. Ή ισχύς της καταγγελίας άρχεται μετά πάροδον £ξ μηνών άπό της 
λήψεως τοΰ οργάνου τής καταγγελίας ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ Συμ
βουλίου. 

"Αρθρον 22 
1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνέρχωνται, οσάκις παρίσταται ανάγκη, 

έπί τω τέλει δπως Ιξετάζωσιν άπό κοινού την λειτουργίαν τής παρούσης Συμ
βάσεως, Ιδία δέ, έπί τω τέλει δπως μελετώσι μέτρα διασφαλίζοντα όμοιομορ
φίοτν έν τη ερμηνεία και εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου συγκαλεί τάς τοιαύτας συνε
λεύσεις, τη αιτήσει οιωνδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών. Έκτος τών περι
πτώσεων, καθ' άς τά Συμβαλλόμενα Μέρη ήθελον άλλως αποφασίσει, αϊ συνε
λεύσεις συγκαλούνται. εις τήν έ'δραν τοΰ Συμβουλίου. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν καθορίσει τους διέποντας τάς συνε
λεύσεις αυτών κανόνας. 

4. Αί^άποφάσεις τών Συμβαλλομένων Μερών λαμβάνονται διά τής πλειο
ψηφίας τών δύο τρίτων τουλάχιστον τών παρισταμένων κατά τήν συνέλευσιν 
και ψηφιζόντων Συμβαλλομένων Μερών. Μόνον τά Συμβαλλόμενα Μέρη άτινα 
ψηφίζουσι καταφατικώς ή αρνητικώς θεωρούνται ώς ψηφίζοντα. 

5. Διά τήν λήψιν οιασδήποτε αποφάσεως απαιτείται δπως παρίσταται πλέον 
τοΰ ήμίσεος τοΰ άριθμοΰ τών Συμβαλλομένων Μερών. 
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"Αρθρον 23 
1. ΟΙαδήποτε διαφορά, ήτις ήθελεν άναφυή μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών, 

καθ' δσον άφορα εις τήν έρμηνείαν ή έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, 
θέλει κατά τό δυνατόν, διευθετηθή δι' άπ' ευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ 
τών έν λόγω Μερών. 

2. Οιαδήποτε διαφορά, μη διευθετουμένη δι' άπ' ευθείας διαπραγματεύ
σεων, θέλει παραπεμφθή υπό τών Συμβαλλομένων Μερών, μεταξύ των οποίων 
ανεφύη ή διαφορά, εις τά Συμβαλλόμενα Μέρη έν συνελεύσει, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 22 της παρούσης Συμβάσεως, άτινα, έπί τούτω, έξε
τάζουσι τήν διαφοράν καί προβαίνουν είς συστάσεις διά τήν έπίλυσίν της. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, μεταξύ τών οποίων ανεφύη ή διαφορά, δύνανται 
νά άποδεχθώσιν έκ τών προτέρων τάς συστάσεις της συνελεύσεως τών Συμ
βαλλομένων Μερών ώς δεσμευτικός. 

"Αρθρον 24 
1. Τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως δύνανται νά προταθώσιν είτε 

ύπό τίνος Συμβαλλομένου Μέρους είτε ύπό τών Συμβαλλομένων Μερών τών 
συνερχομένων συμφώνως τω άρθρω 22 της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Τό κείμενον οιασδήποτε, οϋτω προταθείσης τροποποιήσεως, θέλει κοινο
ποιηθη ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου είς άπαντα τά Συμβαλ
λόμενα Μέρη, είς άπαντα τά λοιπά ύπογράψαντα Κράτη, εις τόν Γενικόν Γραμ
ματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών καί είς τόν Γενικόν Διευθυντήν της 'Οργανώσεως 
τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην καί τήν Μόρφω
σιν (UNESCO). 

3. 'Εντός εξ μηνών, άφ' ής προταθείσα τροποποίησις ήθελεν οϋτω κοινο
ποιηθή, παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά πληροφόρηση τόν Γενικόν Γραμ
ματέα τοΰ Συμβουλίου— 

(α) δτι ένίσταται εις τήν προταθεϊσαν τροποποίησιν ή 
(Β) δτι, καίτοι προτίθεται νά άποδεχθή τήν προταθεϊσαν τροποποίησιν, 

οί αναγκαίοι διά τήν άποδοχήν ταύτης δροι δέν έχουν εισέτι έκπλη
ρωθη έν τη χώρα του. 

4. Έν ή περιπτώσει Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν αποστείλει ε'ις τόν Γε
νικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου κοινοποίησιν ώς προνοείται έν παραγράφω 
3(β) τοΰ παρόντος άρθρου, τοΰτο δύναται, έν δσω δέν έχει εισέτι κοινοποιήσει 
εις τόν Γενικόν Γραμματέα άποδοχήν της προταθείσης τροποποιήσεως, νά ύπο
βάλη ένστασιν κατά της τροποποιήσεως εντός εννέα μηνών άπό της παρελεύ
σεως της εξαμήνου προθεσμίας, της προβλεπομένης έν παραγράφω 3 τοΰ 
παρόντος άρθρου. 

5. Έν αΐς περιπτώσεσιν ήθελε κατατεθή ένστασις, συμφώνως ταΐς διατά
ξεσι της παραγράφου 3 ή 4 τοΰ παρόντος άρθρου, κατά της προταθείσης τροπο
ποιήσεως, αϋτη λογίζεται ώς μη γενομένη αποδεκτή και στερείται πάσης έννομου 
συνεπείας. 

6. Έάν δέν κατατεθή οιαδήποτε ένστασις κατά της προταθείσης τροποποιή
σεως, συμφώνως ταΐς διατάξεσι της παραγράφου 3 ή 4 τοΰ παρόντος άρθρου, 
ή τροποποίησις λογίζεται γενομένη αποδεκτή άπό της καθοριζομένης κατωτέρω 
ημερομηνίας : 

(α) έφ' δσον ουδέν Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν αποστείλει κσΊνοποίη_
σιν, συμφώνως τή παραγράφω 3(β) τοΰ παρόντος άρθρου, άμα τη 
λήξει της καθοριζομένης έν παραγράφω 3 εξαμήνου προθεσμίας

(β) έφ' δσον οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν αποστείλει κοινο
ποίησιν συμφώνως τη παραγράφω 3(ΒΊ τοΰ παρόντος άρθρου, κατά 
τήν πρώτην έπισυμβάσαν τών ακολούθων δύο ημερομηνιών : 

( ϊ ) 'κατά τήν ήμερομηνίαν, καθ' ήν άπαντα τά Συμβαλλόμενα 
Μέρη, άτινα απέστειλαν τοιαύτας κοινοποιήσεις, ήθελον γνω
στοποιήσει είς τόν Γενικόν Γραμματέα tou Συμβουλίου άπο
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δοχήν της προταθείσης τροποποιήσεως, νοουμένου δτι, έάν 
άπασαι αϊ άποδοχαί γνωστοποιηθώσι π ρό τη ζ παρελεύσεως 
της μνημονευομένης έν παραγράφω 3 τοΰ παρόντος άρθρου 
εξαμήνου προθεσμίας, ή έν λόγω ημερομηνία, λογίζεται ώς 
ημερομηνία παρελεύσεως της ώς εϊρηται εξαμήνου προθεσμίας' 

(ii) κατά τήν ήμερομηνίαν παρελεύσεως της μνημονευομένης έν 
παραγράφω 4 τοΰ παρόντος άρθρου έννεαμήνου προθεσμίας. 

7. Πάσα τροποποίησις, λογιζόμενη ώς γενομένη αποδεκτή, θέλει τεθή έν 
ΐσχύϊ μετά πάροδον εξ μηνών άπό της ημερομηνίας, καθ' ην αϋτη λογίζεται 
ώς γενομένη αποδεκτή. 

8. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου θέλει κοινοποιήσει, το ταχύ
τερον δυνατόν, προς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη και τά λοιπά υπογρά
φοντα Κράτη, οιανδήποτε ένστασιν ήτις ήθελεν ύποβληθή κατά της προταθείσης 
τροποποιήσεως συμφώνως τη παραγράφω 3(α), ώς και οιανδήποτε κοινοποίη
σιν, ήτις ήθελε ληφθή συμφώνως τή παραγράφω 3(β) τοΰ παρόντος άρθρου. 
Οΰτος θέλει μετά ταΰτα πληροφορήσει άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη και 
τά λοιπά ύπογράψαντα Κράτη, κατά πόσον τό Συμβαλλόμενον Μέρος ή τά 
Συμβαλλόμενα Μέρη, άτινα απέστειλαν αΰτω τοιαύτην κοινοποίησιν, ένίστανται^ 
κατά της προταθείσης τροποποιήσεως ή αποδέχονται ταύτην. 

9. Πάν Κράτος, δπερ ήθελεν επικυρώσει ή προσχωρήσει εις τήν παροΰσαν 
Σύμβασιν, λογίζεται άποδεχθέν άμα και τάς τροποποιήσεις, αϊτινες τελοΟσιν 
έν Ϊσχύϊ κατά την ήμερομηνίαν καθ' ην κατατίθεται τό όργανον επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως του. 

"Αρθρον 25 
Τό Παράρτημα της παρούσης Συμβάσεως αποτελεί άναπόσπαστον μέρος 

της Συμβάσεως. 
"Αρθρον 26 

Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου θέλει γνωστοποιήσει εις άπαντα 
τά Συμβαλλόμενα Μέρη, τά λοιπά ύπογράψαντα Κράτη, τόν Γενικόν Γραμμα
τέα των 'Ηνωμένων 'Εθνών και τόν Γενικόν Διευθυντήν της 'Οργανώσεως των 
'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν 
(UNESCO) τά έν τοΐς άκολούθοις : 

(α) ΰπογραφάς, επικυρώσεις και προσχωρήσεις, δυνάμει του άρθρου 17 
της παρούσης Συμβάσεως' 

(β) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, 
συμφώνως τω άρθρω 18' 

(γ) γνωστοποιήσεις ληφθείσας συμφώνως τω άρθρω 19' 
(δ) καταγγελίας, δυνάμει του άρθρου 21' 
(ε) πάσαν τροποποίησιν λογιζομένην ώς γενομένην άποδεκτήν, συμφώ

νως τω άρθρω 24, ώς και τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της 'ισχύος πάσης 
τοιαύτης τροποποιήσεως. 

"Αρθρον 27 
Συμφώνως τω άρθρω 102 τοΰ Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, 

ή παροΰσα Σύμβασις θέλει καταχωρισθή παρά τή Γραμματεία τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών τη αιτήσει τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου. 

Είς πίστιν τών ανωτέρω, ο'ι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοϋτο 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Βρυξέλλαις, σήμερον τή ογδόη ήμερα 'Ιουνίου, τοΰ έτους χίλια 
έννεακόσια έβδομήκοντα, εις τήν άγγλικήν και γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων 
τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, είς εν πρωτότυπον, δπερ θέλει κατα
τεθή παρά τω γραφείω τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου, δστις θέλει 
διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτής εις άπαντα τά έν παραγράφω 1 τοΰ 
άρθρου 17 τής παρούσης Συμβάσεως μνημονευόμενα Κράτη. 



Ν. 74/73 1172 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Μή περιοριστικός κατάλογος παιδαγωγικού ύλικοΰ : 

(α) Μαγνητόφωνα ήχου ή εικόνος και συσκευα'ι αναπαραγωγής ήχου 
καΐ εικόνος, ώς είναι : 

Προβολείς φωτεινών εικόνων και ταινιών. 
Κινηματογραφικοί προβολείς. 
Συσκευαί προβολής και έπισκόπια. 
Μαγνητόφωνα, μαγνητοσκόπια και οπτικοακουστικός εξοπλισμός. 
Τηλεοπτικός εξοπλισμός κλειστού κύκλου. 

(β) Μέσα ήχου και εικόνος, ώς είναι : 
Φωτειναί είκόναι, ταινίαι και μικροταινίαι. 
Κινηματογραφικά! ταινίαι, φωνητικαί ηχογραφήσεις (μαγνητικά! 

ταινίαι, δίσκοι). 
'Οπτικοακουστικά! ταινίαι. 

(γ) Έξειδικευμένον ϋλικόν, ώς είναι : 
Βιβλιογραφικός εξοπλισμός κα! όπτικοακουστικόν ύλικόν δια βι

βλιοθήκας. 
Κινητά! βιβλιοθήκαι. 
Γνωσσικά εργαστήρια. 
Εξοπλισμός ταυτοχρόνου διερμηνείας. 
Συσκευαί προγραμματισμένης διδασκαλίας, μηχανικά! ή ηλεκτρο

νικοί. 
Ύλικόν ειδικώς διασκευασθέν διά τήν μόρφωσιν ή έπαγγελματικήν 

έκπαίδευσιν αναπήρων προσώπων. 
(δ) "Ετερον ύλικόν, ώς είναι : 

Σχεδιαγράμματα, πρότυπα, γραφικά! παραστάσεις, γεωγραφικοί 
χάρται, σχέδια, φωτογραφίαι κα! ΐχνογραφήματα. 

"Οργανα, συσκευαί κα! πρότυπα προοριζόμενα διά σκοπούς υπο
δειγματικής διδασκαλίας. 

Σολλογαί αντικειμένων, οπτικής ή ακουστικής παιδαγωγικής φύ
σεως έτοιμασθεΐσαι διά τήν διδασκαλίαν θέματος τίνος (study 
kits). 

"Οργανα, συσκευαί, μέσα και μηχανικά εργαλεία διά τήν έκμά
θησιν τέχνης ή επαγγέλματος. 


