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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1056 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμφωνίας της Άφορώσης εις τόν Διεθνή Όργανισμόν Τηλε
πικοινωνιών δια Δορυφόρων («ΙΝΤΕΛΣΑΤ») (Κυρωτικός) Νόμος του 1973 εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας βάσει του άρθρου 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 100 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΝ ΑΦΟΡΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 
ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥ

ΦΟΡΩΝ ("INTELSAT"). 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας της Συνοπτικός 

άφορώσης εις τόν Διεθνή Όργανισμόν Τηλεπικοινωνιών δια Δόρυ- τίτλος, 
φόρων ("INTELSAT") (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν τοΰ κειμένου προκύπτη διάφο Ερμηνεία, 
ρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συμφωνίαν τήν άφορώσαν εις τόν Διε
θνή Όργανισμόν Τηλεπικοινωνιών διά Δορυφόρων (" INTELSAT ") 
της όποιας το κείμενον έν τω άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις 
τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει είς τήν έλλη
νικήν είς τό Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνακος : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος το0 Πίνακος έκτιθέμενον κει . 
μενον. 
3. Ή Συμφωνία, είς τήν οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής κόρωσ.ς 

Δημοκρατίας απεφασίσθη διά της ύπ' αριθμόν 12.272 και ήμερομη Συμφωνίας, 
νίαν 19ην 'Απριλίου 1973 'Αποφάσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, 
διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

(1311) 

Π(ναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 
AGREEMENT RELATING 

T O T H E 
INTERNATIONAL T E L E C O M M U N I C A T I O N S 

SATELLITE ORGANIZATION 
" I N T E L S A T " 
PREAMBLE 

The States Parties to this Agreement, 
Considering the principle set forth in Resolution 1721 (XVI) of the General Assembly 

of the United Nations that communication by means of satellites should be available 
to the nations of the world as soon as practicable on a global and nondiscriminatory 
basis, 

Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the 
Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon 
and Other Celestial Bodies, and in particular Article I, which states that outer space 
shall be used for the benefit and in the interests of all countries. 

Noting that pursuant to the Agreement Establishing Interim Arrangements for a 
Global Commercial Communications Satellite System and the related Special Agree
ment, a global commercial telecommunications satellite system has been established, 

Desiring to continue the development of this telecommunications satellite system 
with the aim of achieving a single global commercial telecommunications satellite 
system as part of an improved global telecommunications network which will provide 
expanded telecommunications services to all areas of the world and which will contribute 
to world peace and understanding, 

Determined, to this end, to provide, for the benefit of all mankind, through the most 
advanced technology available, the most efficient and economic facilities possible 
consistent with the best and most equitable use of the radio frequency spectrum and 
of orbital space, 

Believing that satellite telecommunications should be organized in such a way as 
to permit all peoples to have access to the global satellite system and those States members 
of the International Telecommunication Union so wishing to invest in the system 
with consequent participation in the design, development, construction, including the 
provision of equipment, establishment, operation, maintenance and ownership of the 
system, 

Pursuant to the Agreement Establishing Interim Arrangements for a Global Commer
cial Communications Satellite System, 

Agree as follows : 
ARTICLE I 
(Definitions) 

For the purposes of this Agreement : 
(β) " Agreement " means the present agreement, including its Annexes but excluding 

all titles of Articles, opened for signature by Governments at Washington on August 20, 
1971, by which the international telecommunications satellite organization " INTEL
SAT " is established ; 

(b) "Operating Agreement " means the agreement, including its Annex but excluding 
all titles of Articles, opened for signature at Washington on August 20, 1971, by Govern
ments or telecommunications entities designated by Governments in accordance with 
the provisions of this Agreement ; 
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(c) " Interim Agreement " means the Agreement Establishing Interim Arrangements 
for a Global Commercial Communications Satellite System signed by Governments 
at Washington on August 20, 1964 ; 

(d) " Special Agreement " means the agreement signed on August 20, 1964, by 
Governments or telecommunications entities designated by Governments, pursuant 
to the provisions of the Interim Agreement ; 

(e) " Interim Communications Satellite Committee " means the committee estab
lished by Article IV of the Interim Agreement ; 

(/) " Party " means a State for which the Agreement has entered into force or been 
provisionally applied ; 

(g) " Signatory " means a Party, or the telecommunications entity designated by 
a Party, which has signed the Operating Agreement and for which it has entered into 
force or been provisionally applied ; 

(A) " Space segment " means the telecommunications satellites, and the tracking, 
telemetry, command, control, monitoring and related facilities and equipment required 
to support the operation of these satellites ; 

(t) " I N T E L S A T space segment " means the space segment owned by I N T E L S A T ; 
(j) " Telecommunications " means any transmission, emission or reception of signs, 

signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, optical 
or other electromagnetic systems ; 

(k) " Public telecommunications services " means fixed or mobile telecommunications 
services which can be provided by satellite and which are available for use by the public, 
such as telephony, telegraphy, telex, facsimile, data transmission, transmission or radio 
and television programs between approved earth stations having access to the I N T E L 
SAT space segment for further transmission to the public, and leased circuits for any 
of these purposes ; but excluding those mobile services of a type not provided under 
the Interim Agreement and the Special Agreement prior to the opening for signature 
of this Agreement, which are provided through mobile stations operating directly to 
a satellite which is designed, in whole or in part, to provide services relating to the 
safety or flight control of aircraft or to aviation or maritime radio navigation ; 

(/) " Specialized telecommunications services " means telecommunications services 
which can be provided by satellite, other than those defined in paragraph (k) of this 
Article, including, but not limited to, radio navigation services, broadcasting satellite 
services for reception by the general public, space research services, meteorological 
services, and earth resources services ; 

(m) " Property " includes every subject of whatever nature to which a right of 
ownership can attach, as well as contractual rights ; and 

(») " Design " and " development " include research directly related to the purposes 
of I N T E L S A T . 

ARTICLE II 
(Establishment of INTELSAT) 

(a) With full regard for the principles set forth in the Preamble to this Agreement, 
the Parties hereby establish the international telecommunications satellite organization 
" I N T E L S A T ", the main purpose of which is to contifcut arid carry forward on a 1 
definitive basis the design, development, construction, establishment, operation and 
maintenance of the space segment of the global commercial telecommunications satellite 

system as established under the provisions of the Interim Agreement and the Special 
Agreement. 

(b) Each State Party shall sign or shall designate a telecommunications entity, public 
or private, to sign, the Operating Agreement which shall be concluded in conformity 
with the provisions of this Agreement and which shall be opened for signature at the 
same time as this Agreement. Relations between any telecommunications entity, 
acting as Signatory, and the Party which has designated it shall be governed by appli
cable domestic law. 
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(c) Telecommunications administrations and entities may, subject to applicable 
domestic law, negotiate and enter directly into appropriate traffic agreements with 
respect to their use of channels of telecommunications provided pursuant to this Agree
ment and the Operating Agreement, as well as services to be furnished to the public, 
facilities, divisions of revenue and related business arrangements. 

ARTICLE I I I 
(Scope of I N T E L S A T Activities) 

(a) In continuing and carrying forward on a definitive basis activities concerning 
the space segment of the global commercial telecommunications satellite system referred 
to in paragraph (a) of Article II of this Agreement, I N T E L S A T shall have as its prime 
objective the provision, on a commercial basis, of the space segment required for inter
national public telecommunications services of high quality and reliability to be available 
on a nondiscriminatory basis to all areas of the world. 

(b) The following shall be considered on the same basis as international public 
telecommunications services : 

(i) domestic public telecommunications services between areas separated by areas 
not under the jurisdiction of the State concerned, or between areas separated 
by the high seas ; and 

(ii) domestic public telecommunications services between areas which are not 
linked by any terrestrial wideband facilities and which are separated by natural 
barriers of such an exceptional nature that they impede the viable establish
ment of terrestrial wideband facilities between such areas, provided that the 
Meeting of Signatories, having regard to advice tendered by the Board of 
Governors, has given the appropriate approval in advance. 

(c) The I N T E L S A T space segment established to meet the prime objective shall 
also be made available for other domestic public telecommunications services on a 
nondiscriminatory basis to the extent that the ability of I N T E L S A T to achieve its 
prime objective is not impaired. 

(d) The I N T E L S A T space segment may also, on request and under appropriate 
terms and conditions, be utilized for the purpose of specialized telecommunications 
services, either international or domestic, other than for military purposes, provided 
that : 

(i) the provision of public telecommunications services is not unfavourably affected 
thereby ; and 

(ii) the arrangements are otherwise acceptable from a technical and economic 
point of view. 

(e) I N T E L S A T may, on request and under appropriate terms and conditions, 
provide satellites or associated facilities separate from the I N T E L S A T space segment 
for : 

(i) domestic public telecommunications services in territories under the jurisdiction 
of one or more Parties ; 

(ii) international public telecommunications services between or among territories 
under the jurisdiction of two or more Parties ; 

(iii) speqialized telecommunications services, other than for military purposes ; 
provided that the efficient and economic operation of the I N T E L S A T space segment 
is not unfavourably affected in any way. 

(/) The utilization of the I N T E L S A T space segment for specialized telecommuni
cations services pursuant to paragraph (d) of this Article, and the provision of satellites 
or associated facilities separate from the I N T E L S A T space segment pursuant to para
graph (e) ofthis Article, shall be covered by contracts entered into between I N T E L S A T 
and the applicants concerned. The utilization of I N T E L S A T space segment facilities 
for specialized telecommunications services pursuant to paragraph (d) of this Article 
and the provision of satellites or associated facilities separate from the I N T E L S A T 
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space segment for specialized telecommunications services pursuant to subparagraph 
(e) (iii) of this Article, shall be in accordance with appropriate authorizations, at the 
planning stage, of the Assembly of Parties pursuant to subparagraph (c) (iv) of Article 
VII of this Agreement. Where the utilization of I N T E L S A T space segment facilities 
for specialized telecommunications services would involve additional costs which result 
from required modifications to existing or planned I N T E L S A T space segment facilities, 
or where the provision of satellites or associated facilities separate from the I N T E L S A T 
space segment is sought for specialized telecommunications services as provided for 
in subparagraph (e) (iii) of this Article, authorization pursuant to subparagraph (c) 
(iv) of Article VII of this Agreement shall be sought from the Assembly of Parties 
as soon as the Board of Governors is in a position to advise the Assembly of Parties 
in detail regarding the estimated cost of the proposal, the benefits to be derived, the 
technical or other problems involved and the probable effects on present or foreseeable 
I N T E L S A T services. Such authorization shall be obtained before the procurement 
process for the facility or facilities involved is initiated. Before making such authori
zations, the Assembly of Parties, in appropriate cases, shall consult or ensure that there 
has been consultation by I N T E L S A T with Specialized Agencies of the United Nations 
directly concerned with the provision of the specialized telecommunications services 
in question. 

ARTICLE IV 
(Juridical Personality) 

(a) I N T E L S A T shall possess juridical personality. It shall enjoy the full capacity 
necessary for the exercise of its functions and the achievement of its purposes, including 
the capacity to : 

(i) conclude agreements with States or international organizations ; 
(ii) contract ; 
(iii) acquire and dispose of property ; and 
(iv) be a party to legal proceedings. 

(b) Each Party shall take such action as is necessary within its jurisdiction for the 
purpose of making effective in terms of its own law the provisions of this Article. 

ARTICLE V 
(Financial Principles) 

(a) I N T E L S A T shall be the owner of the I N T E L S A T space segment and of all 
other property acquired by INTELSAT. The financial interest in I N T E L S A T 
of each Signatory shall be equal to the amount arrived at by the application of its 
investment share to the valuation effected pursuant to Article 7 of the Operating 
Agreement. 

(b) Each Signatory shall have an investment share corresponding to its percentage 
of all utilization of the I N T E L S A T space segment by all Signatories as determined 
in accordance with the provisions of the Operating Agreement. However, no Signa
tory, even if its utilization of the I N T E L S A T space segment is nil, shall have an 
investment share less than the minimum established in the Operating Agreement. 

(c) Each Signatory shall contribute to the capital requirements of I N T E L S A T , 
and shall receive capital repayment and compensation for use of capital in accordance 
with the provisions of the Operating Agreement. 

(d) All users of the I N T E L S A T space segment shall pay utilization charges deter
mined in accordance with the provisions of this Agreement and the Operating Agree
ment. The rates of space segment utilization charge for each type of utilization shall 
be the same for all applicants for space segment capacity for that type of utilization. 

(e) The separate satellites and associated facilities referred to in paragraph (e) of 
Article I I I of this Agreement may be financed and owned by I N T E L S A T as part 
of the I N T E L S A T space segment upon the unanimous approval of all the Signatories. 
If such approval is withheld, they shall be separate from the I N T E L S A T space segment! 
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and shall be financed and owned by those requesting them. In this case the financial 
terms and conditions set by I N T E L S A T shall be such as to cover fully the costs directly 
resulting from the design, development, construction and provision of such separate 
satellites and associated facilities as well as an adequate part of the general and adminis
trative costs of INTELSAT. 

ARTICLE VI 
(Structure of INTELSAT) 

(a) I N T E L S A T shall have the following organs : 
(i) the Assembly of Parties ; 

(ii) the Meeting of Signatories ; 
(iii) the Board of Governors ; and 
(iv) an executive organ, responsible to the Board of Governors. 

(b) Except to the extent that this Agreement or the Operating Agreement specifically 
provides otherwise, no organ shall make determinations or otherwise act in such a way 
as to alter, nullify, delay or in any other manner interfere with the exercise of a power 
or the discharge of a responsibility or a function attributed to another organ by this 
Agreement or the Operating Agreement. 

(c) Subject to paragraph (b) of this Article, the Assembly of Parties, the Meeting of 
Signatories and the Board of Governors shall each take note of and give due and proper 
consideration to any resolution, recommendation or view made or expressed by another 
of these organs acting in the exercise of the responsibilities and functions attributed to it 
by this Agreement or the Operating Agreement. 

ARTICLE VII 
(Assembly of Parties) 

(a) The Assembly of Parties shall be composed of all the Parties and shall be the 
principal organ of I N T E L S A T . 

(b) The Assembly of Parties shall give consideration to those aspects of I N T E L S A T 
which are primarily of interest to the Parties as sovereign States. It shall have the power 
to give consideration to general policy and longterm objectives of I N T E L S A T con
sistent with the principles, purposes and scope of activities of I N T E L S A T , as provided 
for in this Agreement. In accordance with paragraphs (b) and (c) of Article VI of this 
Agreement, the Assembly of Parties shall give due and proper consideration to resolu
tions, recommendations and views addressed to it by the Meeting of Signatories or the 
Board of Governors. 

(c) The Assembly of Parties shall have the following functions and powers : 
(i) in the exercise of its power of considering general policy and longterm objectives 

of I N T E L S A T , to formulate its views or make recommendations, as it 
may deem appropriate, to the other organs of I N T E L S A T ; 

(ii) to determine that measures should be taken to prevent the activities of 
I N T E L S A T from conflicting with any general multilateral convention which is 
consistent with this Agreement and which is adhered to by at least twothirds 
of the Parties ; 

(iii) to consider and take decisions on proposals for amending this Agreement in 
accordance with Article XVII of this Agreement and to propose, express its 
views and make recommendations on amendments to the Operating Agree
ment ; 

(iv) to authorize, through general rules or by specific determinations, the utilization 
of the I N T E L S A T space segment and the provision of satellites and associated 
facilities separate from the I N T E L S A T space segment for specialized tele
communications services within the scope of activities referred to in 
paragraph (d) and subparagraph (e) (iii) of Article I I I of this Agreement ; 

(v) to review, in order to ensure the application of the principle of nondiscrimi
nation, the general rules established pursuant to subparagraph (b) (») of 
Article VIII of this Agreement ; 
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(vi) to consider and express its views on the reports presented by the Meeting of 
Signatories and the Board of Governors concerning the implementation of 
general policies, the activities and the longterm program of I N T E L S A T ; 

(vii) to express, pursuant to Article XIV of this Agreement, its findings in the form 
of recommendations, with respect to the intended establishment, acquisition 
or utilization of space segment facilities separate from the I N T E L S A T space 
segment facilities ; 

(viii) to take decisions, pursuant to subparagraph (4) (i) of Article XVI of this Agree

ment, in connection with the withdrawal of a Party from l N l E L b A l ; 
(ix) to decide upon questions concerning formal relationships between I N T E L S A T 

and States, whether Parties or not, or international organizations ; 
(x) to consider complaints submitted to it by Parties ; 
(xi) to select the legal experts referred to in Article 3 of Annex C to this Agreement ; 

(xii) to act upon the appointment of the Director General in accordance with 
Articles XI and XII of this Agreement ; 

(xiii) pursuant to Article XII of this Agreement, to adopt the organizational structure 
of the executive organ ; and 

(xiv) to exercise any other powers coming within the purview of the Assembly of 
Parties according to the provisions of this Agreement. 

(d) The first ordinary meeting of the Assembly of Parties shall be convened by the 
Secretary General within one year following the date on which this Agreement enters 
into force. Ordinary meetings shall thereafter be scheduled to be held every two years. 
The Assembly of Parties, however, may decide otherwise from meeting to meeting. 

(e) (i) In addition to the ordinary meetings provided for in paragraph (d) of this 
' Article, the Assembly of Parties may meet in extraordinary meetings, which 

may be convened either upon request of the Board of Governors acting pur
suant to the provisions of Article XIV or XVI of this Agreement, or upon the 
request of one or more Parties which receives the support of at least onethird 
of the Parties including the requesting Party or Parties, 

(ii) Requests for extraordinary meetings shall state the purpose of the meeting and 
shall be addressed in writing to the Secretary General or the Director General, 
who shall arrange for the meeting to be held as soon as possible and in accord
ance with the rules of procedure of the Assembly of Parties for convening such 
meetings. 

(/) A quorum for any meeting of the Assembly of Parties shall consist of representa
tives of a majority of the Parties. Each Party shall have one vote. Decisions on matters 
of substance shall be taken by an affirmative vote cast by at least twothtrds of the Parties 
whose representatives are present and voting. Decisions on procedural matters shall 
be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Parties whose repre
sentatives are present and voting. Disputes whether a specific matter is procedural or 
substantive shall be decided by a vote cast by a simple majority of the Parties whose 
representatives are present and voting. 

(g) The Assembly of Parties shall adopt its own rules of procedure, which shall 
include provision for the election of a Chairman and other officers. 

(h) Each Party shall meet its own costs of representation at a meeting of the Assembly 
of Parties Expenses of meetings of the Assembly of Parties shall be regarded as an 
administrative cost of I N T E L S A T for the purpose of Article 8 of the Operating Agree

ment. 
ARTICLE VIII 

(Meeting of Signatories) 
(a) The Meeting of Signatories shall be composed of all the Signatories. In accord

ance with paragraphs (b) and (c) of Article VI of this Agreement, the Meeting of Signa

tories shall give due and proper consideration to resolutions, recommendations and 
views addressed to it by the Assembly of Parties of the Board of Governors. 
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(b) The Meeting of Signatories shall have the following functions and powers : 
(i) to consider and express its views to the Board of Governors on the annual report 

and annual financial statements submitted to it by the Board of Governors ; 
(ii) to express its views and make recommendations on proposed amendments 

to this Agreement pursuant to Article XVII of this Agreement and to consider 
and take decisions, in accordance with Article 22 of the Operating Agreement 
and taking into account any views and recommendations received from the 
Assembly of Parties or the Board of Governors, on proposed amendments to 
the Operating Agreement which are consistent with this Agreement ; 

(iii) to consider and express its views regarding reports on future programs, including 
the estimated financial implications of such programs, submitted by the Board 
of Governors ; 

(iv) to consider and decide on any recommendation made by the Board of Governors 
concerning an increase in the ceiling provided for in Article 5 of the Operating 
Agreement ; 

(v) to establish general rules, upon the recommendation of and for the guidance 
of the Board of Governors, concerning ; 
(A) the approval of earth stations for access to the I N T E L S A T space seg

ment, 
(B) the allotment of I N T E L S A T space segment capacity, and 
(C) the establishment and adjustment of the rates of charge for utilization 

of the I N T E L S A T space segment on a nondiscriminatory basis ; 
(vi) to take decisions pursuant to Article XVI of this Agreement in connection 

with the withdrawal of a Signatory from INTELSAT ; 
(vii) to consider and express its views on complaints submitted to it by Signatories 

directly or through the Board of Governors or submitted to it through the 
Board of Governors by users of the I N T E L S A T space segment who are not 
Signatories ; 

(viii) to prepare and present to the Assembly of Parties, and to the Parties, reports 
concerning the implementation of general policies, the activities and the long
term program of I N T E L S A T ; 

(ix) to take decisions concerning the approval referred to in subparagraph (b)(ii) 
of Article I I I of this Agreement ; 

(x) to consider and express its views on the report on permanent management 
arrangements submitted by the Board of Governors to the Assembly of Parties 
pursuant to paragraph (g) of Article XII of this Agreement ; 

(xi) to make annual determinations for the purpose of representation on the Board 
of Governors in accordance with Article IX of this Agreement ; and 

(xii) to exercise any other powers coming within the purview of the Meeting of 
Signatories according to the provisions of this Agreement or the Operating 
Agreement. 

(c) The first ordinary meeting of the Meeting of Signatories shall be governed by 
the Secretary General at the request of the Board of Governors within nine months 
after the entry into force of this Agreement. Thereafter an ordinary meeting shall 
be held in every calendar year. 

(d) (i) In addition to the ordinary meetings provided for in paragraph (c) of this 
Article, the Meeting of Signatories may hold extraordinary meetings, which may 
be convened either upon the request of the Board of Governors or upon the 
request of one or more Signatories which receives the support of at least 
onethird of the Signatories including the requesting Signatory or Signatories, 

(ii) Requests for extraordinary meetings shall state the purpose for which the 
meeting is required and shall be addressed in writing to the Secretary General 
or the Director General, who, shall arrange for the meeting to* be held as soon, 
as possible and in accordance with the rules of procedure of the Meeting 



1319 Ν. 100/73 

of Signatories for convening such meetings. The agenda for an extraordinary 
meeting shall be restricted to the purpose or purposes for which the meeting 
was convened. 

(e) A quorum for any meeting of the Meeting of Signatories shall consist of represen
tatives of a majority of the Signatories. Each Signatory shall have one vote. Decisions 
on matters of substance shall be taken by an affirmative vote cast by at least twothirds 
of the Signatories whose representatives are present and voting. Decisions on 
procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the 
Signatories whose representatives are present and voting. Disputes whether a specific 
matter is procedural or substantive shall be decided by a vote cast by a simple majority 
of the Signatories whose representatives are present and voting. 

(/) The Meeting of Signatories shall adopt its own rules of procedure, which shall 
include provision for the election of a Chairman and other officers. 

(g) Each Signatory shall meet its own costs of representation at meetings of the 
Meeting of Signatories. Expenses of meetings of the Meeting of Signatories shall be 
regarded as an administrative cost of I N T E L S A T for the purpose of Article 8 of the 
Operating Agreement. 

ARTICLE IX 
(Board of Governors : Composition and Voting) 

(a) The Board of Governors shall be composed of : 
(i) one Governor representing each Signatory whose investment share is not 

less than the minimum investment share as determined in accordance with 
paragraph (ft) of this Article ; 

(ii) one Governor representing each group of any two or more Signatories not 
represented pursuant to subparagraph (i) of this paragraph whose combined 
investment share is not less than the minimum investment share as determined 
in accordance with paragraph (ft) of this Article and which have agreed to be 
so represented ; 

(iii) one Governor representing any group of at least five Signatories not represented 
pursuant to subparagraph (i) or (ii) of this paragraph from any one of the regions 
defined by the Plenipotentiary Conference of the International Telecommuni
cation Union, held at Montreux in 1965, regardless of the total investment 
shares held by the Signatories comprising the group. However, the number 
of Governors under this category shall not exceed two for any region defined 

. by the Union or five for all such regions, 
(ft) (fj During the period between the entry into force of this Agreement and the 

first meeting of the Meeting of Signatories, the minimum investment share 
that will entitle a Signatory ,or group of Signatories to be represented on the 
Board of Governors shall be equal to the investment share of the Signatory 
holding position thirteen in the list of the descending order of size of initial 
investment shares of all the Signatories. 

(ii) Subsequent to the period mentioned in subparagraph (i) of this paragraph, 
the Meeting of Signatories shall determine annually the minimum investment 

" ihare that will entitle a Signatory or group of Signatories to be represented 
ο ι the Board of Governors. For this purpose, the Meeting of Signatories 
stall be guided by the desirability of the number of Governors being appro
ximately twenty, excluding any selected pursuant to subparagraph (β) (iii) 
of vhis Article. 

(Hi) For ti<e purpose of making the determinations referred to in subparagraph (ii) 
of this paragraph, the Meeting of Signatories shall fix a minimum investment 
•hare according to the following provisions : 
(A) if the Board of Governors, at the time the determination is made, is 

j ccnposed of twenty, twentyofte cfr twentytwo Governors, the Meeting 
' ?'<CSignatories shall fix a minimum investment share equal to the investmer 
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share of the Signatory which, in the list in effect at that time, holds the 
same position held in the list in effect when the previous determination 
was made, by the Signatory selected on that occasion, 

(B) if the Board of Governors, at the time the determination is made, is 
composed of more than twentytwo Governors, the Meeting of Signatories 
shall fix a minimum investment share equal to the investment share of 
a Signatory which, in the list in effect at that time, holds a position above 
the one held in the list in effect when the previous determination was made, 
by the Signatory selected on that occasion, 

(C) if the Board of Governors, at the time the determination is made, is 
composed of less than twenty Governors, the Meeting of Signatories 
shall fix a minimum investment share equal to the investment share of 
a Signatory which, in the list in effect at that time, holds a position below 
the one held in the list in effect when the previous determination was 
made, by the Signatory selected on that occasion. 

(iv) If, by applying the ranking method set forth in subparagraph (iii) (B) of this 
paragraph, the number of Governors would be less than twenty, or, by applying 
that set forth in subparagraph (iii) (C) of this paragraph, would be more than 
twentytwo, the Meeting of Signatories shall determine a minimum investment 
share that will better ensure that there will be twenty Governors. 

(v) For the purpose of the provisions of subparagraphs (iii) and (iv) of this paragraph, 
the Governors selected in accordance with subparagraph (a) (iii) of this Article 
shall not be taken into consideration. 

(vi) For the purpose of the provisions of this paragraph, investment shares determined 
persuant to subparagraph (c) (ii) of Article 6 of the Operating Agreement 
shall take effect from the first day of the ordinary meeting of the Meeting 
of Signatories following such determination. 

(c) Whenever a Signatory or group of Signatories fulfills the requirements for 
representation pursuant to subparagraph (a) (i), (ii) or (iii) of this Article, it shall be 
entitled to be represented on the Board of Governors. In the case of any group of 
of Signatories referred to in subparagraph (a) (iii) of this Article, such entitlement 
shall become effective upon receipt by the executive organ of a written request from 
such group, provided, however, that the number of such groups represented on the 
Board of Governors has not, at the time of receipt of any such written request, reached 
the applicable limitations prescribed in subparagraph (a) (iii) of this Article. It at 
the time of receipt of any such written request representation on the Board of Governors 
pursuant to subparagraph (a) (iii) of this Article has reached the applicable limitations 
prescribed therein, the group of Signatories may submit its request to the next ordinary 
meeting of the Meeting of Signatories for a determination pursuant to paragraph (d) of 
this Article. r v ' 

{d) Upon the request of any group or groups of Signatories referred to in subpara
graph (a) (in) of this Article, the Meeting of Signatories shall annually determine which 
of these groups shall be or continue to be represented on the Board of Governors. For 
this purpose, if such groups exceed two for any one region defined by the Internatioaal 
Telecommunication Union, or five for all such regions, the Meeting of Signatories* shall 
first select the group which has the highest combined investment share from each such 
region from which there has been submitted a written request pursuant to paragraph (c) 
of this Article. If the .number of groups so selected is less than five, the remaining 
groups which are to be represented shall be selected in decreasing order of the combined 
investment shares of each group, without exceeding the applicable limitations prescribed 
in subparagraph (a) (iii) of this Article. 

(e) In order to ensure continuity within the Board of Governors, every Signatory or 
group of Signatories represented pursuant to subparagraph (a) (i), (ii) or (iii) of this 
Article shall remain represented, either individually or as part of such group, until the 
next determination made in accordance with paragraph (b) or (d) of tllis Article, te-
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gardless of the changes that may occur in its or their investment shares as the result of 
any adjustment of investment shares. However, representation as part of a group 
constituted pursuant to subparagraph (a) (ii) or (iii) of this Article shall cease if the 
withdrawal from the group of one or more Signatories would make the group ineli
gible to be represented on the Board of Governors pursuant to this Article. 

(/) Subject to the provisions of paragraph (g) of this Article, each Governor shall 
have a voting participation equal to that part of the investment share of the Signatory, 
or group of Signatories, he represents, which is derived from the utilization of the 
I N T E L S A T space segment for services of the following types : 

(i) international public telecommunications services ; 
(ii) domestic public telecommunications services between areas separated by areas 

not under the jurisdiction of the State concerned, or between areas separated 
by the high seas ; and 

(iii) domestic public telecommunications services between areas which are not 
linked by any terrestrial wideband facilities and which are separated by 
natural barriers of such an exceptional nature that they impede the viable 
establishment of terrestrial wideband facilities between such areas, provided 
that the Meeting of Signatories has given in advance the appropriate approval 
required by subparagraph (b) (ii) of Article I I I of this Agreement. 

(g) For the purposes of paragraph (f) of this Article, the following arrangments shall 
apply : 

(i) in the case of a Signatory which is granted a lesser investment share in accord
ance with the provisions of paragraph (ii) of Article 6 of the Operating Agree
ment, the reduction shall apply proportionately to all types of its utilization ; 

(ii) in the case of a Signatory which is granted a greater investment share in accord
ance with the provisions of paragraph (ii) of Article 6 of the Operating Agree
ment, the increase shall apply proportionately to all types of its utilization ; 

(iii) in the case of a Signatory which has an investment share of 0.05 per cent in 
accordance with the provisions of paragraph (A) of Article 6 of the Operating 
Agreement and which forms part of a group for the purpose of representation 
in the Board of Governors pursuant to the provisions of subparagraph (a) (ii) 
or (a) (iii) of this Article, its investment share shall be regarded as being de
rived from utilization of the I N T E L S A T space segment for services of the 
types listed in paragraph (/) of this Article ; and 

(iv) no Governor may cast more than forty per cent of the total voting participation 
of all Signatories and groups of Signatories represented on the Board of 
Governors. T o the extent that the voting participation of any Governor 
exceeds forty per cent of such total voting participation, the excess shall be 
distributed equally to the other Governors on the Board of Governors. 

(A) For the purposes of composition of the Board of Governors and calculation of 
the voting participation of Governors, the investment shares determined pursuant ot 
subparagraph (c) (ii) of Article 6 of the Operating Agreement shall take effect from the 
first day of the ordinary meeting of the Meeting of Signatories following such deter
mination. 

(i) A quorum for any meeting of the Board of Governors shall consist of either a 
majority of the Board of Governors, which majority shall have at least twothirds of the 
total voting participation of all Signatories and groups of Signatories represented on the 
Board of Governors, or else the total number constituting the Board of Governors minus 
three, regardless of the amount of voting participation they represent. 

(j) The Board of Governors shall endeavour to take decisions unanimously. How
ever, if it fails to reach unanimous agreement, it shall take decisions ; 

(i) on all substantive questions, either by an affirmative vote cast by at least four 
Governors having at least twothirds of the total voting participation of all 
Signatories and groups of Signatories represented on the Board of Governors 
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taking into account the distribution of the excess referred to in subpa
ragraph (g) (iv) of this Article, or else by an affirmative vote cast by at least 
the total number constituting the Board of Governors minus three, regardless 
of the amount of voting participation they represent ; 

(ii) on all procedural questions, by an affirmative vote representing a simple majority 
of Governors present and voting, each having one vote. 

(k) Disputes whether a specific question is procedural or substantive shall be decided 
by the Chairman of the Board of Governors. The decision of the Chairman may be 
overruled by a twothirds majority of the Governors present and voting, each having 
one vote. 6 

(/) The Board of Governors, if it deems appropriate, may create advisory committees 
to assist it in the performance of its responsibilities. 

• ^ Γ \ T h e B ° a r d ° f G o v e r n o r s s h a U adopt its own rules of procedure, which shall 
include the method of election of a Chairman and such other officers as may be required. 
Notwithstanding the provisions of paragraph (;) of this Article, such rules may provide 
tor any method of voting in the election of officers which the Board of Governors deems 
appropriate. 

(«) The first meeting of the Board of Governors shall be convened in accordance with 
paragraph 2 of the Annex to the Operating Agreement. The Board of Governors shall 
meet as often as is necessary but at least four times a year. 

ARTICLE X 
(Board of Governors : Functions) 

(a) The Board of Governors shall have the responsibility for the design, development, 
construction, establishment, operation and maintenance of the I N T E L S A T space 
segment and, pursuant to this Agreement, the Operating Agreement and such deter
minations that in this respect may have been made by the Assembly of Parties pursuant 
to Article VII of this Agreement, for carrying out any other activities which are under
taken by I N T E L S A T . T o discharge the foregoing responsibilities, the Board of 
Governors shall have the powers and shall exercise the functions coming within its 
purview according to the provisions of this Agreement and the Operating Agreement, 
including : 

(1) adoption of policies, plans and programs in connection with the design, deve
lopment, construction, establishment, operation and maintenance of the 
I N T E L S A T space segment and, as appropriate, in connection with any other 
activities which I N T E L S A T is authorised to undertake ; 

(ii) adoption of procurement procedures, regulations, terms and conditions, con
sistent with Article X I I I of this Agreement, and approval of procurement 
contracts ; 

(iii) adoption of financial policies and annual financial statements, and approval of 
budgets ; 

(iv) adoption of policies and procedures for the acquisition, protection,arjii*'distrib ,
tion of rights in inventions and technical information, consistent with Article 17 
of the Operating Agreement ; 

(v) formulation of recommendations to the Meeting of Signatories in relation to 
the establishment of the general rules referred to in subpaiagraph (6) (v) of 
Article VIII of this Agreement ;

(vi) adoption of criteria and procedures, in accordance with suc'i general rules as 
may have been established by the Meeting of Signatories, for approval of 
earth stations for access to the I N T E L S A T space .segment, for verification 
and monitoring of performance characteristics of earth sta'ions having access, 
and for coordination of earth station access to and utilization of the I N T E L S A T 
space segment ; 

(vii) adoption of terms and conditions governing the allotn: nt of I N T E L S A T 
space segment capacity, in accordance with such gener I rule» Be may have 
been established by the Meeting of Signatories ; 
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(viii) periodic establishment of the rates of charge for utilization of the I N T E L S A T 
space segment, in accordance with such general rules as may have been estab
lished by the Meeting of Signatories ; 

(ix) action as may be appropriate, in accordance with the provisions of Article 5 
of the Operating Agreement, with respect to an increase in the ceiling^ provided 
for in that Article ; 

(x) direction of the negotiation with the Party in whose territory the headquarters 
of I N T E L S A T is situated, and submission to the Assembly of Parties for 
decision thereon, of the Headquarters Agreement covering privileges, exemp
tions and immunities, referred to in paragraph (c) of Article XV of this Agree
ment ; 

(xi) approval of nonstandard earth stations for access to the I N T E L S A T space 
segment in accordance with the general rules which may have been established 
by the Meeting of Signatories ; 

(xii) establishment of terms and conditions for access to the I N T E L S A T space 
segment by telecommunications entities which are not under the jurisdiction 
of a Party, in accordance with the general rules established by the Meeting 
of Signatories pursuant to subparagraph (b) (v) of Article VIII of this 
Agreement and consistent with the provisions of paragraph (d) of Article V of 
this Agreement ; 

(xiii) decisions on the making of arrangements for overdrafts and the raising of loans 
in accordance with Article 10 of the Operating Agreement ; 

(xiv) submission to the Meeting of Signatories of an annual report on the activities 
of I N T E L S A T and of annual financial statements ; 

(xv) submission to the Meeting of Signatories or reports on future programs in

cluding the estimated financial implications of such programs ; 
(xvi) submission to the Meeting of Signatories of reports and recommendations 

on any other matter which the Board of Governors deems appropriate for 
consideration by the Meeting of Signatories ; 

(xvii) provision of such information as may be required by any Party or Signatory 
to enable that Party or Signatory to discharge its obligations under this 
Agreement or the Operating Agreement ; 

(xviii) appointment and removal from office of the Secretary General pursuant to 
Article X I I , and of the Director General pursuant to Articles VII, XI and 
XII , of this Agreement ; 

(xix) designation of a senior officer of the executive organ to serve as Acting Secre

tary General pursuant to subparagraph (d) (i) of Article X I I and designation 
of a senior officer of the executive organ to serve as Acting Director General 
pursuant to subparagraph (d) (1) of Article XI of this Agreement ; 

(xx) determination of the number, status and terms and conditions of employment 
of all posts on the executive organ upon the recommendation of the Secretary 
General or the Director General ; 

(xxi) approval of the appointment by the Secretary General or the Director General 
of senior officers reporting directly to him ; 

(xxii) arrangement of contracts in accordance with subparagraph (c) (ii) of Article XI 
of this Agreement ; 

(xxiii) establishment of general internal rules, and adoption of decisions in each 
instance, concerning notification to the International Telecommunication Union 
in accordance with its rules of procedure of the frequencies to be used for 
the I N T E L S A T space segment ; 

(xxiv) tendering to the Meeting of Signatories the advice referred to in subparagraph 
(6) (ii) of Article I I I of this Agreement ; 

(**v) expression, pursuant to paragraph (c) of Article XIV of this Agreement, of 
its findings in the form of recommendations, and the tendering of advice 
to the Assembly of Parties, pursuant to paragraph (d) or (e) of Article XIV 
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of this Agreement, with respect to the intended establishment, acquisition 
or utilization of space segment facilities separate from the I N T E L S A T space 
segment facilities ; 

(xxvi) action in accordance with Article XVI of this Agreement and Article 21 of the 
Operating Agreement in connection with the withdrawal of a Signatory from 
I N T E L S A T ; and 

(xxvii) expression of its views and recommendations on proposed amendments to this 
Agreement pursuant to paragraph (b) of Article XVII of this Agreement, 
the proposal of amendments to the Operating Agreement pursuant to para
graph (a) of Article 22 of the Operating Agreement, and the expression of 
its views and recommendations on proposed amendments to the Operating 
Agreement pursuant to paragraph (b) of Article 22 of the Operating Agreement. 

(b) In accordance with the provisions of paragraphs (b) and (c) of Article VI of this 
Agreement, the Board of Governors shall : 

(i) give due and proper consideration to resolutions, recommendations and views 
addressed to it by the Assembly of Parties or the Meeting of Signatories ; and 

(ii) include in its reports to the Assembly of Parties and to the Meeting of Signa
tories information on actions or decisions taken with respect to such resolu
tions, recommendations and views, and its reasons for such actions or decisions. 

ARTICLE XI 
(Director General) 

(a) The executive organ shall be headed by the Director General and shall have 
its organizational structure implemented not later than six years after the entry into 
force of this Agreement. 

(b) (i) The Director General shall be the chief executive and the legal representative 
of I N T E L S A T and shall be directly responsible to the Board of Governors 
for the performance of all management functions, 

(ii) The Director General shall act in accordance with the policies and directives 
of the Board of Governors. 

(iii) The Director General shall be appointed by the Board of Governors, subject 
to confirmation by the Assembly of Parties. The Director General may be 
removed from office for cause by the Board of Governors on its own authority. 

(iv) The paramount consideration in the appointment of the Director General 
and in the selection of other personnel of the executive organ shall be the 
necessity of ensuring the highest standards of integrity, competency and 
efficiency. The Director General and the personnel of the executive organ 
shall refrain from any action incompatible with their responsibilities to 
I N T E L S A T . 

(c) (i) The permanent management arrangements shall be consistent with the basic 
aims and purposes of INTELSAT, its international character and its obli
gation to provide on a commercial basis telecommunications facilities of high 
quality and reliability, 

(ii) The Director General, on behalf of I N T E L S A T , shall contract out, to one 
or more competent entities, technical and operational functions to the maxi
mum extent practicable with due regard to cost and consistent with compe
tence, effectiveness and efficiency. Such entities may be of various nationalities 
or may be an international corporation owned and controlled by I N T E L S A T . 
Such contracts shall be negotiated, executed and administered by the Director 
General. 

(d) (i) The Board of Governors shall designate a senior officer of the executive organ 
to serve as the Acting Director General whenever the Director General is 
absent or is unable to discharge his duties, or if the office of Director General 
should become vacant. The Acting Director General shall have th/s capacity 
to exercise all the powers of the Director General pursuant to this Agreement 



1325 Ν. 100/73 

and the Operating Agreement. In the event of a vacancy, the Acting Director 
General shall serve in that caparty until the assumption of office by a Director 
General appointed and confirmed, as expeditiously as possible, in accordance 
with subparagraph (b) (iii) of this Article, 

(ii) The Director General may delegate such of his powers to other officers in the 
executive organ as may be necessary to meet appropriate requirements. 

ARTICLE XII 
(Transitional Management and Secretary General) 

(a) As a matter of priority after entry into force of this Agreement, the Board of 
Governors shall : 

(i) appoint the Secretary General and authorize the necessary support staff ; 
(ii) arrange the management services contract in accordance with paragraph (e) 

of this Article ; and 
(iii) initiate the study concerning permanent management arrangements in accor

dance with paragraph (/) of this Article. 
(b) The Secretary General shall be the legal representative of I N T E L S A T until 

the first Director General shall have assumed office. In accordance with the policies 
and directives of the Board of Governors, the Secretary General shall be responsible 
for the performance of all management services other than those which are to be pro
vided under the terms of the management services contract concluded pursuant to 
paragraph (e) of this Article including those specified in Annex A to this Agreement. 
The Secretary General shall keep the Board of Governors fully and currently informed 
on the performance of the management services contractor under its contract. To 
the extent practicable, the Secretary General shall be present at or represented at and 
observe, but not participate in, major contract negotiations conducted by the manage
ment services contractor on behalf of INTELSAT. For this purpose the Board of 
Governors may authorize the appointment to the executive organ of a small number 
of technically qualified personnel to assist the Secretary General. The Secretary 
General shall not be interposed between the Board of Governors and the management 
services contractor nor shall he exercise a supervisory role over the said contractor. 

(c) The paramount consideration in the appointment of the Secretary General and 
in the selection of other personnel of the executive organ shall be the necessity of en
suring the highest standards of integrity, competency and efficiency. The Secretary 
General and the personnel of the executive organ shall refrain from any action incom
patible with their responsibilities to INTELSAT. The Secretary General may be 
removed from office for cause by the Board of Governors. The office of Secretary 
General shall cease to exist on the assumption of office by the first Director General. 

(d) (i) The Board of Governors shall designate a senior officer of the executive organ 
to serve as the Acting Secretary General whenever the Secretary General 
is absent or is unable to discharge his duties, or if the office of Secretary 
General should become vacant. The Acting Secretary General shall have 
the capacity to exercise all the powers of the Secretary General pursuant 
to this Agreement and the Operating Agreement. In the event of a vacancy, 
the Acting Secretary General shall serve in that capacity until the assumption 
of office by a Secretary General, who shall be appointed by the Board of 
Governors as expeditiously as possible. 

(ii) The Secretary General may delegate such of his powers to other officers in 
the executive organ as may be necessary to meet appropriate requirements. 

(e) The contract referred to in subparagraph (a) (ii) of this Article shall be between 
the Communications Satellite Corporation, referred to in this Agreement as " the 
management services contractor ", and INTELSAT, and shall be for the performance 
of technical and operational management services for INTELSAT, as specified in 
Annex Β to this Agreement and in accordance with the guideliness set out therein, for 
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a period terminating at the end of the sixth year after the date of entry into force of this 
Agreement. The contract shall contain provisions for the management services con

tractor : 
(i) to act pursuant to relevant policies and directives of the Board of Governors ; 

(ii) to be responsible directly to the Board of Governors until the assumption 
of office by the first Director General and thereafter through the Director 
General ; and 

(iii) to furnish the Secretary General with all the information necessary for the 
Secretary General to keep the Board of Governors informed on the perfor
mance under the management services contract and for the Secretary General 
to be present at or represented at and observe, but not participate in, major 
contract negotiations conducted by the management services contractor on 
behalf of I N T E L S A T . 

The management services contractor shall negotiate, place, amend and administer 
contracts on behalf of I N T E L S A T within the area of its responsibilities under the 
management services contract and as otherwise authorized by the Board of Governors. 
Pursuant to authorization under the management services contract, or as otherwise 
authorised by the Board of Governors, the management services contractor shall sign 
contracts on behalf of I N T E L S A T in the area of its responsibilities. All other contracts 
shall be signed by the Secretary General. 

(/) The study referred to in subparagraph (a) (iii) of this Article shall be commenced 
as soon as possible and, in any event, within one year after entry into force of this 
Agreement. It shall be conducted by the Board of Governors and shall be designed 
to provide the information necessary for the determination of the most efficient and 
effective permanent management arrangements . consistent with the provisions of 
Article XI of this Agreement. The study shall, among other matters, give due regard 
to : 

(i) the principles set forth in subparagraph (c) (i) of Article XI and the policy 
' expressed in subparagraph (c) (ii) of Article XI, of this Agreement ; 

(ii) experience gained during the period of the Interim Agreement and of the 
transitional management arrangements provided for in this Article ; 

(iii) the organization and procedures adopted by telecommunications entities 
throughout the world, with particular reference to the integration of policy 
and management and to management efficiency ; 

(iv) information, similar to that referred to in subparagraph (iii) of this paragraph, 
in respect of multinational ventures for implementing advanced technologies; 
and 

(v) reports commissioned from not less than three professional management 
consultants from various parts of the world. 

(g) Not later than four years after the entry into force of this Agreement, the Board 
of Governors shall submit to the Assembly of Parties a comprehensive report, which 
incorporates the results of the study referred to in subparagraph (a) (iii) of this Article, 

1 and which includes the recommendations of the Board of Governors for the organiza
tional structure of the executive organ. It shall also transmit copies of this report to 
the Meeting of Signatories and to all Parties and Signatories as soon as it is available. 

(A) By not later than five years after entry into force of this Agreement, the Assembly 
of Parties, after having considered the report of the Board of Governors referred to 
in paragraph (g) of this Article and any views which may have been expressed by the 
Meeting of Signatories thereon, shall adopt the organizational structure of the executive 
organ which shall be consistent with the provisions of Article XI of this Agreement. 

(t) The Director General shall assume office one year before the end of the management 
services contract referred to in subparagraph (a) (ii) of this Article or by December, 31 
1976, whichever is earlier. The Board of Governors shall appoint the Director 
General, and the Assembly of Parties shall act upon the confirmation of the'appointment, 
in time to enable the Director General to assume office in accordance with this 



1327 Ν. 100/73 

paragraph. Upon his assumption of office, the Director General shall be responsible 
for all management services, including the performance of the functions performed 
by the Secretary General up to that time, and for the supervision of the performance of 
the management services contractor. 

(j) The Director General, acting under relevant policies and directives of the Board 
of Governors, shall take all necessary steps to ensure that the permanent management 
arrangements are fully implemented not later than the end of the sixth year after the 
date of entry into force of this Agreement. 

ARTICLE XII I 
(Procurement) 

(a) Subject to this Article, procurement of goods and services required by I N T E L S A T 
shall be effected by the award of contracts, based on responses to open international 
invitations to tender, to bidders offering the best combination of quality, price and the 
most favourable delivery time. The services to which this Article refers are those 
provided by juridical persons. 

(b) If there is more than one bid offering such a combination, the contract shall be 
awarded so as to stimulate, in the interests of INTELSAT, world-wide competition. 

(c) The requirement of open international invitations to tender may be dispensed 
with in those cases specifically referred to in Article 16 of the Operating Agreement. 

ARTICLE XIV 
(Rights and Obligations of Members) 

(a) The Parties and Signatories shall exercise their rights and meet their obligations 
under this Agreement in a manner fully consistent with and in furtherance of the 
principles stated in the Preamble and other provisions of this Agreement. 

(b) All parties and all Signatories shall be allowed to attend and participate in all 
conferences and meetings, in which they are entitled to be represented in accordance 
with any provisions of this Agreement or the Operating Agreement, as well as in any 
other meeting called by or held under the auspices of INTELSAT, in accordance 
with the arrangements made by I N T E L S A T for such meetings regardless of where 
they may take place. The executive organ shall ensure that arrangements with the 
host Party or Signatory for each such conference or meeting shall include a provision 
for the admission to the host country and sojourn for the duration of such conference 
or meeting, of representatives of all Parties and all Signatories entitled to attend. 

(c) To the extent that any Party or Signatory or person within the jurisdiction of 
a Party intends to establish, acquire or utilize space segment facilities separate from 
the I N T E L S A T space segment facilities to meet its domestic public telecommunications 
services requirements, such Party or Signatory, prior to the establishment, acquisition 
or utilization of such facilities, shall consult the Board of Governors, which shall express, 
in the form of recommendations, its findings regarding the technical compatibility 
of such facilities and their operation with the use of the radio frequency spectrum and 
orbital space by the existing or planned I N T E L S A T space segment. 

(d) T o the extent that any Party or Signatory or person within the jurisdiction of 
a Party intends individually or jointly to establish, acquire or utilize space segment 
facilities separate from the I N T E L S A T space segment facilities to meet its international 
public telecommunications services requirements, such Party or Signatory, prior to the 
establishment, acquisition or utilization of such facilities, shall furnish all relevant 
information to and shall consult with the Assembly of Parties, through the Board of 
Governors, to ensure technical compatibility of such facilities and their operation with 
the use of the radio frequency spectrum and orbital space by the existing or planned 
I N T E L S A T space segment and to avoid significant economic harm to the global system 
of I N T E L S A T . Upon such consultation, the Assembly of Parties, taking into account 
the advice of the Board of Governors, shall express, in the form of recommendations, 
its findings regarding the considerations set out in this paragraph, and further regarding 
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the assurance that the provision or utilization of such facilities shall not prejudice the 
establishment of direct telecommunication links through the I N T E L S A T space segment 
among all the participants. 

(e) To the extent that any Party or Signatory or person within the jurisdiction of 
a party intends to establish, acquire or utilize space segment facilities separate from the 
I N T E L S A T space segment facilities to meet its specialized telecommunications services 
requirements, domestic or international, such Party or Signatory, prior to the establish
ment, acquisition or utilization of such facilities, shall furnish all relevant information 
to the Assembly of Parties, through the Board of Governors.The Assembly of Parties, 
taking into account the advice of the Board of Governors, shall express, in the form 
of recommendations, its findings regarding the technical compatibility of such facilities 
and their operation with the use of the radio frequency spectrum and orbital space by 
the existing or planned I N T E L S A T space segment. 

(/) Recommendations by the Assembly of Parties or the Board of Governors pursuant 
to this Article shall be made within a period of six months from the date of commencing 
the procedures provided for in the foregoing paragraphs. An extraordinary meeting 
of the Assembly of Parties may be convened for this purpose. 

(g) This Agreement shall not apply to the establishment, acquisition or utilization 
of space segment facilities separate from the I N T E L S A T space segment facilities solely 
for national security purposes. 

ARTICLE XV 

( INTELSAT Headquarters, Privileges, Exemptions, Immunities) 

(a) The headquarters of I N T E L S A T shall be in Washington. 
(b) Within the scope of activities authorized by this Agreement, I N T E L S A T and its 

property shall be exempt in all States Party to this Agreement from all national income 
and direct national property taxation and from customs duties on communications 
satellites and components and parts for such satellites to be launched for use in the global 
system. Each Party undertakes to use its best endeavours to bring about, in accordance 
with the applicable domestic procedure, such further exemption of I N T E L S A T and its 
property from income and direct property taxation, and customs duties, as is desirable, 
bearing in mind the particular nature of INTELSAT. 

(c) Each Party other than the Party in whose territory the headquarters of I N T E L S A T 
is located shall grant in accordance with the Protocol referred to in this paragraph, 
and the Party in whose territory the headquarters of I N T E L S A T is located shall grant 
in accordance with the Headquarters Agreement referred to in this paragraph, 
the appropriate privileges, exemptions and immunities to I N T E L S A T , to its officers, 
and to those categories of its employees specified in such Protocol and Headquarters 
Agreement, to Parties and representatives of Parties, to Signatories and representatives 
of Signatories and to persons participating in arbitration proceedings. In particular, 
each Party shall grant to these individuals immunity from legal process in respect of 
acts done or words written or spoken in the exercise of their functions and within the 
limits of their duties, to the extent and in the cases to be provided for in the Headquarters 
Agreement and Protocol referred to in this paragraph. The Party in whose territory 
the headquarters of I N T E L S A T is located shall, as soon as possible, conclude a 
Headquarters Agreement with I N T E L S A T covering privileges, exemptions arnl immu
nities. The Headquarters agreement shall include a provision that all Signatories acting 
in their capacity as such, except the Signatory designated by the Party in whose territory 
the headquarters is located, shall be exempt from national taxation on income earned 
from I N T E L S A T in the territory of such Party. The other Parties shall also as soon 
as possible conclude a Protocol covering privileges, exemptions and immunities. The 
Headquarters Agreement and the Protocol shall be independent of thta .Agreement 
and each shall prescribe the conditions of its termination. 
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ARTICLE XVI 
(Withdrawal) 

(a) (i) Any Party or Signatory may withdraw voluntarily from I N T E L S A T . A 
Party shall give written notice to the Depositary of its decision to withdraw. 
The decision of a Signatory to withdraw shall be notified in writing to the 
executive organ by the Party which has designated it ana such notification 
shall signify the acceptance by the Party of such notification of decision to 
withdraw, 

(ii) Voluntary withdrawal shall become effectiv' and this Agreement and the 
Operating Agreement shall cease to be in force for a Party or Signatory three 
months after the date of receipt of the notice referred to in subparagraph (i) 
of this paragraph or, if the notice so states, on the date of the next determination 
of investment shares pursuant to subparagrapl (c) (ii) of Article 6 of the 
Operating Agreement following the expiration >f such three months. 

(b) (i) If a Party appears to have failed to comply with any obligation under this 
Agreement, the Assembly of Parties, having received notice to that effect 
or acting on its own initiative, and having considered any representations 
made by the Party, may decide, if it finds that the failure to comply has in 
fact occurred, that the Party be deemed to have withdrawn from I N T E L S A T . 
This Agreement shall cease to be in force for the Party as of the date of such 
decision. An extraordinary meeting of the Assembly of Parties may be 
convened for this purpose. 

(ii) If any Signatory, in its capacity as such, appears to have failed to comply with 
any obligation under this Agreement or the Operating Agreement, other than 
obligations under paragraph (a) of Article 4 of the Operating Agreement 
and the failure to comply shall not have been remedied within three months 
after the Signatory has been notified in writing by the executive organ of a 
resolution of the Board of Governors taking note of the failure to comply, 
the Board of Governors may, after considering any representations made by 
the Signatory or the Party which designated it, suspend the rights of the 
Signatory, and may recommend to the Meeting of Signatories that the 
Signatory be deemed to have withdrawn from I N T E L S A T . If the Meeting 
of Signatories, after consideration of any representations made by the Signatory 
or by the Party which designated it, approves the recommendation of the 
Board of Governors, the withdrawal of the Signatory shall become effective 
upon the date of the approval, and this Agreement and the Operating Agreement 
shall cease to be in force for the Signatory as of that date. 

(c) If any Signatory fails to pay any amount due from it pursuant to paragraph (a) 
of Article 4 of the Operating Agreement within three months after the payment has 
become due, the rights of the Signatory under this Agreement and the Operating Agree
ment shall be automatically suspended. If within three months after the suspension 
the Signatory has not paid all sums due or the Party which has designated the Signatory 
has not made a substitution pursuant to paragraph (/) of this Article, the Board of 
Governors, after considering any representations made by the Signatory or by the 
Party which has designated it, may recommend to the Meeting of Signatories that the 
Signatory be deemed to have withdrawn from INTELSAT. The Meeting of Signa
tories, after considering any representations made by the Signatory, may decide that 
the Signatory be deemed to have withdrawn from I N T E L S A T and, from the date of 
the decision, this Agreement and the Operating Agreement shall cease to be in force 
for the Signatory. 

(d) Withdrawal of a Party, in its capacity as such, shall entail the simultaneous with
drawal of the Signatory designated by the Party or of the Party in its capacity as Signa
tory, as the case may be, and this Agreement and the Operating Agreement shall cease 
to be in force for the Signatory on the same date on which this Agreement ceases to be 
in force for the Party which has designated it. 
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(e) In all cases of withdrawal of a Signatory from INTELSAT, the Party which de
signated the Signatory shall assume the capacity of a Signatory, or shall designate a 
new Signatory effective as of the date of such withdrawal, or shall withdraw from 
I N T E L S A T . 

(/) If for any reason a Party desires to substitute itself for its designated Signatory 
or to designate a new Signatory, it shall give written notice thereof to the Depositary, 
and upon assumption by the new Signatory of all the outstanding obligations of the 
previously designated Signatory and upon signature of the Operating Agreement, this 
Agreement and the Operating Agreement shall enter into force for the new Signatory 
and thereupon shall cease to be in force for such previously designated Signatory. 

(s) Upon the receipt by the Depositary or the executive organ, as the case may be, of 
notice of decision to withdraw pursuant to subparagraph (a) (i) of this Article, the 
Party giving notice and its designated Signatory, or the Signatory in respect of which 
notice has been given, as the case may be, shall cease to have any rights of representation 
and any voting rights in any organ of INTELSAT, and shall incur no obligation or 
liability after the receipt of the notice, except that the Signatory, unless the Board of 
Governors decides otherwise pursuant to paragraph (d) of Article 21 of the Operating 
Agreement, shall be responsible for contributing its share of the capital contributions 
necessary to meet both contractual commitments specifically authorized before such 
receipt and liabilities arising from acts or omissions before such receipt. 

(h) During the period of suspension of the rights of a Signatory pursuant to sub
paragraph (b) (ii) or paragraph (c) of this Article, the Signatory shall continue to have 
all the obligations and liabilities of a Signatory under this Agreement and the Operating 
Agreement. 

(») If the Meeting of Signatories, pursuant to subparagraph (b) (ii) or paragraph (c) 
of this Article, decides not to approve the recommendation of the Board of Governors 
that the Signatory be deemed to have withdrawn from INTELSAT, as of the date of 
that decision the suspension shall be lifted and the Signatory shall thereafter have all 
rights under this Agreement and the Operating Agreement, provided that where a 
Signatory is suspended pursuant to paragraph (c) of this Article the suspension shall 
not be lifted until the Signatory has paid the amounts due from it pursuant to para
graph (a) of Article 4 of the Operating Agreement. 

(;') If the Meeting of Signatories approves the recommendation of the Board of 
, Governors pursuant to subparagraph (b) (ii) or paragraph (c) of this Article that a Signa

tory be deemed to have withdrawn from INTELSAT, that Signatory shall incur no 
obligation or liability after such approval, except that the Signatory, unless the Board 

1 of Governors decides otherwise pursuant to paragraph (d) of Article 21 of the Operating 
Agreement, shall be responsible for contributing its share of the capital contributions 

; necessary to meet both contractual commitments specifically authorized before such 
approval and liabilities arising from acts or omissions before such approval. 

(k) If the Assembly of Parties decides pursuant to subparagraph (b) (i) of this Article 
[ that a Party be deemed to have withdrawn from INTELSAT, the Party in its capacity 
I as Signatory or its designated Signatory, as the case may be, shall incur no obligation 

or liability after such decision, except that the Party in its capacity as Signatory or its 
' designated Signatory, as the case may be, unless the Board of Governors decides other

wise pursuant to paragraph (d) of Article 21 of the Operating Agreement, shall be 
responsible for contributing its share of the capital contributions necessary to meet both 

: contractual commitments specifically authorized before such decision and liabilities 
1 arising from acts or omissions before such decision. 
j (/) Settlement between I N T E L S A T and a Signatory for which this Agreement and 
1 the Operating Agreement have ceased to be in force, other than in the case of substitu
' tion pursuant to paragraph (/) of this Article, shall be accomplished as provided in 

Article 21 of the Operating Agreement. 
(m) (i) Notification of the decision of a Party to withdraw pursuant to sub

| paragraph'(a) (i) of this Article shall be transmitted by the Depositary to all 
Parties and to the executive organ, and the latter shall transmit the notification 
to all Signatories. 
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(ii) If the Assembly of Parties decides that a Party shall be deemed to have with
drawn from I N T E L S A T pursuant to subparagraph (b) (i) of this Article, the 
executive organ shall notify all Signatories and the Depositary, and the latter 
shall transmit the notification to a!: Parties. 

(iii) Notification of the decision of a Signatory to withdraw pursuant to subpara ι 
graph (a) (i) of this Article or of the withdrawal of a Signatory pursuant to sub -, 
paragraph (b) (ii) or paragraph (c) or (d) of this Article, shall be transmitted by 
the executive organ to all Signatories and to the Depositary, and the latter 
shall transmit the notification to all Parties. 

(iv) The suspension of a Signatory pursuant to subparagraph {b) (ii) or paragraph (c) ι 
of this Article shall be notified by the executive organ to all Signatories and to 
the Depositary, and the latter shall transmit the notification to all Parties. 

(v) The substitution of a Signatory pursuant to paragraph (/) of this Article shall be 
notified by the Depositary to all Parties and to the executive organ, and the 
latter shall transmit the notification to all Signatories. 

(n) No Party or its designated Signatory shall be required to withdraw from 
I N T E L S A T as a direct result of any change in the status of that Party with regard to 
the International Telecommunication Union. 

ARTICLE XVII 
(Amendment) 

(a) Any Party may propose amendments to this Agreement. Proposed amendments 
shall be submitted to the executive organ, which shall distribute them promptly to all 
Parties and Signatories. 

(b) The Assembly of Parties shall consider each proposed amendment at its first 
ordinary meeting following its distribution by the executive organ, or at an earlier 
extraordinary meeting convened in accordance with the provisions of Article VII of this 
Agreement, provided that the proposed amendment has been distributed by the execu
tive organ at least ninety days before the opening date of the meeting. The Assembly 
of Parties shall consider any views and recommendations which it receives from the 
Meeting of Signatories or the Board of Governors with respect to a proposed amendment. 

(c) The Assembly of Parties shall take decisions on each proposed amendment in 
accordance with the provisions relating to quorum and voting contained in Article VII ' 
of this Agreement. It may modify any proposed amendment, distributed in accordance 
with paragraph (b) of this Article, and may also take decisions on any amendment not 
so distributed but directly consequential to a proposed or modified amendment. I 

(d) An amendment which has been approved by the Assembly of Parties shall enter 
into force in accordance with paragraph (e) of this Article after the Depositary has 
received notice of approval, acceptance or ratification of the amendment from either : 

(i) twothirds of the States which were Parties as of the date upon which the 
amendment was approved by the Assembly of Parties, provided that such 
twothirds include Parties which then held, or whose designated Signatories 
then held, at least twothirds of the total investment shares ; or 

(ii) a number of States equal to or exceeding eightyfive per cent of the total number 
of States which were Parties as of the date upon which the amendment was 
approved by the Assembly of Parties, regardless of the amount of investment 
snares such Parties or their designated Signatories then held. 

(e) The Depositary shall notify all the Parties as soon as it has received the accept
ances, approvals or ratifications required by paragraph (d) of this Article for the entry 
into force of an amendment. Ninety days after the date of issue of this notification, 
the amendment shall enter into force for all Parties, including those that have not yet 
accepted, approved, or ratified it and have not withdrawn from I N T E L S A T . 

(/) Notwithstanding the provisions of paragraphs (d) and (e) of this Article, an 
amendment shall not enter into force less than eight months or more than eighteen 
months after the date it has been approved by the Assembly of Parties. 



Ν. 100/73 1332 

ARTICLE XVIII 
(Settlement of Disputes) 

(a) All legal disputes arising in connection with the rights and obligations under this 
Agreement or in connection with obligations undertaken by Parties pursuant to para
graph (c) of Article 14 or paragraph (c) of Article 15 of the Operating Agreement, between 
Parties with respect to each other, or between I N T E L S A T and one or more Parties, 
if not otherwise settled within a reasonable time, shall be submitted to arbitration in 
accordance with the provisions of Annex C to this Agreement. Any legal dispute 
arising in connection with the rights and obligations under this Agreement or the Ope
rating Agreement between one or more Parties and one or more Signatories may be 
submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex C to this Agree
ment, provided that the Party or Parties and the Signatory or Signatories involved agree 
to such arbitration. 

(b) All legal disputes arising in connection with the rights and obligations under this 
Agreement, or in connection with the obligations undertaken by Parties pursuant to 
paragraph (c) of Article 14 or paragraph (c) of Article 15 of the Operating Agreement, 
between a Party and a State which has ceased to be a Party or between I N T E L S A T 
and a State which has ceased to be a Party, and which arise after the State ceased to be a 
Party, if not otherwise settled within a reasonable time, shall be submitted to arbitra
tion. Such arbitration shall be in accordance with the provisions of Annex C to this 
Agreement, provided that the State which has ceased to be a Party so agrees. If a 
State ceases to be a Party, or if a State or a telecommunications entity ceases to be a 
Signatory, after a dispute in which it is a disputant has been submitted to arbitration 
pursuant to paragraph (a) of this Article, the arbitration shall be continued and con
cluded. 

(c) All legal disputes arising as a result of agreements between I N T E L S A T and any 
Party shall be subject to the provisions on settlement of disputes contained in such 
agreements. In the absence of such provisions, such disputes, if not otherwise settled, 
may be submitted to arbitration in accordance with the provisions of Annex C to this 
Agreement if the disputants so agree. 

ARTICLE XIX 
(Signature) 

(a) This Agreement shall be open for signature at Washington from August 20, 1971 
until it enters into force, or until a period of nine months has elapsed, whichever occurs 
first : 

(i) by the Government of any State party to the Interim Agreement ; 
(ii) by the Government of any other State member of the International Telecom

munication Union. 
(b) Any Government signing this Agreement may do so without its signature being 

subject to ratification, acceptance or approval or with a declaration accompanying its 
signature that it is subject to ratification, acceptance or approval. 

(c) Any State referred to in paragraph (a) of this Article may accede to this Agree

ment after it is closed for signature. 
(d) No reservation may be made to this Agreement. 

ARTICLE XX 
(Entry Into Force) 

(a) This Agreement shall enter into force sixty days after the date on which it has 
been signed not subject to ratification, acceptance or approval, or has been ratified, 
accepted, approved or acceded to, by twothirds of the States which were parties to the 
Interim Agreement as of the date upon which this Agreement is opened for signature, 
provided that : 

(i) such twothirds include parties to the Interim Agreement which then held, or 
whose signatories to the Special Agreement then held, at least twothirds of 
the quotas under the Special Agreement ; and 
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(ii) such parties, or their designated telecommunications entities have signed the 
Operating Agreement. 

Upon the commencement of such sixty days, the provisions of paragraph 2 of the Annex 
to the Operating Agreement shall enter into force for the purposes stated in that para

graph. Notwithstanding the foregoing provisions, this Agreement shall not enter 
into force less than eight months or more than eighteen months after the date it is 
opened for signature. 

(b) For a State whose instrument of ratification, acceptance, approval or accession is 
deposited after the date this Agreement enters into force pursuant to paragraph (a) 
of this Article, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit. 

(c) Upon entry into force of this Agreement pursuant to paragraph (a) of this Article, 
it may be applied provisionally with respect to any State whose Government signed it 
subject to ratification, acceptance or approval if that Government so requests at the time 
of signature or at any time thereafter prior to the entry into force of this Agreement. 
Provisional application shall terminate : 

(i) upon deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval of this 
Agreement by that Government ; 

(ii) upon expiration of two years from the date on which this Agreement enters 
into force without having been ratified, accepted or approved by that Govern

ment ; or 
(iii) upon notification by that Government, before expiration of the period 

mentioned in subparagraph (ii) of this paragraph, of its decision not to ratify, 
accept or approve this Agreement. 

If provisional application terminates pursuant to subparagraph (ii) or (iii) of this 
paragraph, the provisions of paragraphs (g) and (/) of Article XVI of this Agreement 
shall govern the rights and obligations of the Party and of its designated Signatory. 

(d) Notwithstanding the provisions of this Article, this Agreement shall neither 
enter into force for any State nor be applied provisionally with respect to any State 
until the Government of that State or the telecommunications entity designated pursuant 
to this Agreement shall have signed the Operating Agreement. 

(e) Upon entry into force, this Agreement shall replace and terminate the Interim 
Agreement). 

ARTICLE XXI 
(Miscellaneous Provisions) 

(a) The official and working languages of INTELSAT shall be English, French 
and Spanish. 

(b) Internal regulations for the executive organ shall provide for the prompt distribution 
to all Parties and Signatories of copies of any I N T E L S A T document in accordance 
with their requests. 

(c) Consistent with the provisions of Resolution 1721 (XVI) of the General Assembly 
of the United Nations, the executive organ shall send to the Secretary General of the 
United Nations, and to the Specialized Agencies concerned, for their information, 
an annual report on the activities of INTELSAT. 

ARTICLE XXII 
(Depositary) 

(a) The Government of the United States of America shall be the Depositary for 
this Agreement, with which shall» be deposited declarations made pursuant to 
paragraph (b) of Article XIX of this Agreement, instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession, requests for provisional application, and notifications of ratification, 
acceptance or approval of amendments, of decisions to withdraw from INTELSAT, 
or of termination of the provisional application of this Agreement. 
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(A) This Agreement, of which the English, French and Spanish texts are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall 
transmit certified copies of the text of this Agreement to all Governments that have 
signed it or deposited instruments of accession to it, and to the International Telecommu
nication Union, and shall notify those Governments, and the International Telecommu
nication Union, of signatures, of declarations made pursuant to paragraph (b) of 
Article XIX of this Agreement, of the deposit of instruments of ratification, acceptance 
approval or accession, of requests for provisional application, of commencement of 
the sixtyday period referred to in paragraph (a) of Article XX of this Agreement 
of the entry into force of this Agreement, of notifications of ratification, acceptance 
or approval of amendments, of the entry into force of amendments, of decisions to 
withdraw from I N T E L S A T , of withdrawals and of terminations of provisional application 
of this Agreement. Notice of the commencement of the sixtyday period shall be 
issued on the first day of that period. 

(c) Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall register it with 
the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter 
of the United Nations. 

IN W I T N E S S WHEREOF the Plenipotentiaries gathered together in the city of 
Washington, who have submitted their full powers, found to be in good and due form 
have signed this Agreement. ' 

DONE at Washington, on the 20th day of August, one thousand nine hundred and 
seventy one. 

ANNEX A 
F U N C T I O N S OF T H E SECRETARY GENERAL 

The functions of the Secretary General referred to in paragraph (b) of Article XII 
of this Agreement include the following : 

(1) maintain the I N T E L S A T traffic data projections and, for this purpose, convene 
periodic regional meetings in order to estimate traffic demands ; 

(2) approve applications for access to the I N T E L S A T space segment by standard 
earth stations report to the Board of Governors on applications for access by non
standard earth stations, and maintain records on dates of availability of existing and 
proposed earth stations ; s 

(3) maintain records based on reports submitted by Signatories, other earth station 
owners and the management services contractor, on the technical and operational 
capabilities and limitations of all existing and proposed earth stations ; 

(4) maintain an office of record of the assignment of frequencies to users and arrange 
for the notification of frequencies to the International Telecommunication Union ; 

(5) based on planning assumptions approved by the Board of Governors prepare 
capital and operating budgets and estimates of revenue requirements ; ' 

(6) recommend I N T E L S A T space segment utilization charges to the Board nf 
Governors ; ° υ ι 

(7) recommend accounting policies to the Board of Governors ; 
(8) maintain books of account and make them available for audit as required bv the 

Board ot Oovernors, and prepare monthly and annual financial statements ; 
(9) calculate the investment shares of Signatories, render accounts to Signatories 

for capital contributions and to allottees for INTELSAT space segment utilization 
charges receive cash payments on behalf of INTELSAT, and make revenue distributions 
and other cash disbursements to Signatories on behalf of I N T E L S A T ; 

(10) adyice the Board of Governors of Signatories in default of capital'contributions, 
and of allottees ,n default of payments for I N T E L S A T space segment utilization 
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(ι ι) approve and pay invoices submitted to I N T E L S A T with respect to authorized 
purchases and contracts made by the executive organ, and reimburse the management 
services contractor for expenditures incurred in connection with purchases and 
contracts made on behalf of INTELSAT and authorized by the Board of Governors ; 

(12) administer I N T E L S AT personnel benefit programs and pay salaries and authorized 
expenses of I N T E L S A T personnel ; 

(13) invest or deposit funds on hand, and draw upon such investments or deposits 
as necessary to meet I N T E L S A T obligations ; 

(14) maintain I N T E L S A T property and depreciation accounts, and arrange with 
the management services contractor and the appropriate Signatories for the necessary 
inventories of I N T E L S A T property ; 

(15) recommend terms and conditions of allotment agreements for utilization of 
the I N T E L S A T space segment ; 

(16) recommend insurance programs for protection of I N T E L S A T property and, 
as authorized by the Board of Governors, arrange for necessary coverage ; 

(17) for the purpose of paragraph {d) of Article XIV of this Agreement, analyzi 
and report to the Board of Governors on the estimated economic effects to I N T E L S A T 
of any proposed space segment facilities separate from the I N T E L S A T space segment 
facilities ; 

(18) prepare the tentative agenda for meetings of the Assembly of Parties, the Meeting 
of Signatories and the Board of Governors and their advisory committees, and the 
provisional summary records of such meetings, and assist the chairmen of advisory 
committees in preparation of their agenda, records and reports to the Assembly of Parties, 
the Meeting of Signatories and the Board of Governors ; 

Ία) arrange for interpretation services, for the translation, reproduction, and 
distribution of documents, and for the preparation of verbatim records of meetings, 
as necessary ; 

(20) provide the history of the decisions taken by the Assembly of Parties, the Meeting 
of Signatories and the Board of Governors, and prepare reports and correspondence 
relating to decisions taken during their meetings ; 

(21) assist in the interpretation of the rules of procedure of the Assembly of Parties, 
the Meeting of Signatories and the Board of Governors, and the terms of reference 
for their advisory committees ; 

(22) make arrangements for any meetings of the Assembly of Parties, the Meeting 
of Signatories and the Board of Governors and of their advisory committees ; 

(23) recommend procedures and regulations for contracts and purchases made on 
behalf of I N T E L S A T ; 

(24) keep the Board of Governors informed on the performance of the obligations 
of contractors, including the management services contractor ; 

(25) compile and maintain a worldwide list of bidders for all I N T E L S A T pro

curement ; 
(26) negotiate, place and administer contracts necessary to enable the Secretary 

General to perform his assigned functions, including contracts for obtaining assistance 
from other entities to perform such functions ; 

(27) provide or arrange for the provision of legal advice to INTELSAT, as required 
in connection with the functions of the Secretary General ; 

(28) provide appropriate public «formation services ; and 
 (20) arrange and convene conferences for negotiation of the Protocol covering 
privileges, exemptions and immunities, referred to in paragraph (c) of Article XV 01 
this Agreement, 
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ANNEX Β 
F U N C T I O N S OF T H E MANAGEMENT SERVICES CONTRACTOR 

AND G U I D E L I N E S OF T H E MANAGEMENT SERVICES CONTRACT 
(i) Pursuant to Article XII of this Agreement, the management services contractor 

shall perform the following functions : 
(a) recommend to the Board of Governors research and development programs 

directly related to the purposes of I N T E L S A T ; 
(b) as authorized by the Board of Governors : 

(1) conduct studies and research and development, directly or under contract 
with other entities or persons, 

(li) conduct system studies in the fields of engineering, economics and cost 
effectiveness, 

(iii) perform system simulation tests and evaluations, and 
(iv) study and forecast potential demands for new telecommunications satellite 

services ; 
(c) advice the Board of Go pernors on the need to procure space segment facilities 

for the I N T E L S A T space segment ; 
(d) as authorized by the Board of Governors, prepare and distribute requests 

for proposals, including specifications, for procurement of space segment facilities ; 
(e) evaluate all proposals submitted in response to requests for proposals and 

make recommendations to the Board of Governors on such proposals ; 
(/) pursuant to procurement regulations and in accordance Willi decisions of 

the Board of Governors : 
(i) negotiate, place, amend and administer all contracts on behalf 

of I N T E L S A T for space segments, 
(ii) make arrangements for launch services and necessary supporting activities, 

and cooperate in lsunches, 
(iii) arrange insurance coverage to protect the I N T E L S A T space segment 

as well as equipment designated for launch or launch services, 
(iv) provide or arrange for the provision of services for tracking, telemetry, 

command and control of the telecommunications satellites, including 
coordination of the efforts of Signatories and other owners of earth 
stations participating in the provision of these services, to perform 
satellite positioning, maneuvers, and tests, and 

(v) provide or arrange for the provision of services for monitoring satellite 
performance characteristics, outages, and effectiveness, and the satellite 
power and frequencies used by the earth stations, including coordination 
of the efforts of Signatories and other owners of earth stations participating 
in the provision of these services ; 

(g) recommend to the Board of Governors frequencies for use by the I N T E L S A T 
space segment and location plans for telecommunications satellites ; 

(h) operate the I N T E L S A T Operations Center and the Spacecraft Technical 
Control Center ; 

(1) recommend to the Board of Governors standard earth station performance 
characteristics, both mandatory and nonmandatory ; 

(;') evaluate applications for access to the I N T E L S A T space segment by non
standard earth stations ; 

(k) allot units of I N T E L S A T space segment capacity, as determined by the 
Board of Governors ; 

(/) prepare and coordinate system operations plans (including network configu
ration studies and contingency plans), procedures, guides, practices and standards, 
for adoption by the Board of Governors ; 
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(w) prepare, coordinate and distribute frequency plans for assignment to earth 
stations having access to the I N T E L S A T space segment ; 

(ή) prepare and distribute system status reports, to include actual and projected 
system utilization ; 

(o) distribute information to Signatories and other users on new telecommuni

cations services and methods ; 
(/>) for the purpose of paragraph (d) of Article XIV of this Agreement, analyze 

and report to the Board of Governors on the estimated technical and operational 
effect on I N T E L S A T of any proposed space segment facilities separate from the 
I N T E L S A T space segment facilities, including the effect on the frequency and 
location plans of I N T E L S A T ; 

(q) provide the Secretary General with the information necessary for the 
performance of his responsibility to the Board of Governors pursuant to paragraph 24 
of Annex A to this Agreement ; 

(r) make recommendations relating to the acquisition, disclosure, distribution 
and protection of rights in inventions and technical information in accordance 
with Article 17 of the Operating Agreement ; 

(s) pursuant to decisions of the Board of Governors, arrange to make available 
to Signatories and others the rights of I N T E L S A T in inventions and technical 
information in accordance with Article 17 of the Operating Agreement, and enter 
into licensing agreements on behalf of INTELSAT ; and 

(f) take all operational, technical, financial, procurement, administrative and 
supporting actions necessary to carry out the above listed functions. 

(2) The management services contract shall include appropriate terms to implement 
the relevant provisions of Article XII of this Agreement and to provide for : 

(a) reimbursement by I N T E L S A T in US dollars of all direct and indirect 
costs documented and identified, properly incurred by the management services 
contractor under the contract ; 

(b) payment to the management services contractor of a fixed fee at an annual 
rate in US dollars to be negotiated between the Board of Governors and the 
contractor ; 

(c) periodic review by the Board of Governors in consultation with the manage

ment services contractor of the costs under subparagraph (a) of this paragraph ; 
(d) compliance with procurement policies and procedures of INTELSAT, 

consistent with the relevant provisions of this Agreement and the Operating 
Agreement, in the solicitation and negotiation of contracts on behalf of I N T E L S A T ; 

(e) provisions with respect to inventions and technical information which are 
consistent with Article 17 of the Operating Agreement ; 

(/) technical personnel selected by the Board of Governors, with the concurrence 
of the management services contractor, from among persons nominated by Signa

tories, to participate in the assessment of designs and of specifications for equipment 
for the space segment ; 

(g) disputes or disagreements between INTELSAT and the management 
services contractor which may arise under the management services contract 
to be settled in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the 
International Chamber of Commerce ; and 

(A) the furnishing by the management services contractor to the Board of 
Governors of such information as may be required by any Governor to enable 
him to discharge his responsibilities as a Governor, 
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ANNEX C 

PROVISIONS ON PROCEDURES RELATING T O S E T T L E M E N T O F 
D I S P U T E S REFERRED T O IN ARTICLE XVIII OF T H I S 
A G R E E M E N T AND ARTICLE 20 OF T H E OPERATING 

AGREEMENT 

ARTICLE 1 
The only disputants in arbitration proceedings instituted in accordance with this 

Annex shall be those referred to in Article XVIII of this Agreement, and Article 20 
of, and the Annex to, the Operating Agreement. 

ARTICLE 2 
An arbitral tribunal of three members duly constituted in accordance with the pro

visions of this Annex shall be competent to give a decision in any dispute cognizable 
pursuant to Article XVIII of this Agreement, and Article 20 of, and the Annex to, the 
Operating Agreement. 

ARTICLE 3 
(a) Not later than sixty days before the opening date of the first and each subsequent 

ordinary meeting of the Assembly of Parties, each Party may submit to the executive 
organ the names of not more than two legal experts who will be available for the period 
from the end of such meeting until the end of the next ordinary meeting of the Assembly 
of Parties to serve as presidents or members of tribunals constituted in accordance with 
this Annex. From such nominees the executive organ shall prepare a list of all the per
sons thus nominated and shall attach to this list any biographical particulars submitted 
by the nominating Party, and shall distribute such list to all Parties not later than 
thirty days before the opening date of the meeting in question. If for any reason a 
nominee becomes unavailable for selection to the panel during the sixtyday period 
before the opening date of the meeting of the Assembly of Parties, the nominating 
Party may, not later than fourteen days before the opening date of the meeting of the 
Assembly of Parties, substitute the name of another legal expert. 

(b) From the list mentioned in paragraph (a) of this Article, the Assembly of Parties 
shall select eleven persons to be members of a panel from which presidents of tribunals 
shall be selected, and shall select an alternate for each such member. Members and 
alternates shall serve for the period prescribed in paragraph (a) of this Article. If a 
member becomes unavailable to serve on the panel, he shall be replaced by his alternate. 

(c) For the purpose of designating a chairman, the panel shall be convened to meet 
by the executive organ as soon as possible after the panel has been selected. The 
quorum for a meeting of the panel shall be nine of the eleven members. The panel 
shall designate one of its members as its chairman by a decision taken by the affirmative 
votes of at least six members, cast in one or, if necessary, more than one secret ballot. 
The chairman so designated shall hold office as chairman for the rest of his period of 
office as a member of the panel. The cost of the meeting of the panel shall be regarded 
as an administrative cost of I N T E L S A T for the purpose of Article 8 of the Operating 
Agreement. 

(d) If both a member of the panel and the alternate for that member become unavail
able to serve, the Assembly of Parties shall fill the vacancies thus created from the list 
referred to in paragraph (a) of this Article. If, however, the Assembly of Parties does 
not meet within ninety days subsequent to the occurrence of the vacancies, they shall be 
filled by selection by the Board of Governors from the list referred to in paragraph (a) 
of this Article, with each Governor having one vote. A person selected to replace a 
member or alternate whose term of office has not expired shall hold office for the re
mainder of the term of his predecessor. Vacancies in the office of the chairman of the 
panel shall be filled by the panel by designation of one of its members in accordance 
wth the procedure prescribed in paragraph (c) of this Article. 
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(e) In selecting the members of the panel and the alternates in accordance with 
paragraph (6) or {d) of this Article, the Assembly of Parties or the Board of Governors 
shall seek to ensure that the composition of the panel will always be able to reflect an 
adequate geographical representation, as well as the principal legal systems as they are 
represented among the Parties. 

(f) Any panel member or alternate serving on an arbitral tribunal at the expiration 
of his term shall continue to serve until the conclusion of any arbitral proceeding pending 
before such tribunal. 

(P) If during the period between the date of entry into force of this Agreement and 
the establishment of the first panel and alternates pursuant to the provisions of para

graph (b) of this Article, a legal dispute arises between the disputants mentioned in 
Article ι of this Annex, the panel as constituted in accordance with paragraph (b) of 
Article 3 of the Supplementary Agreement on Arbitration dated June 4, 1965, shall be 
the panel for use in connection with the settlement of that dispute. That panel shall 
act in accordance with the provisions of this Annex for the purposes of Article XVIII 
of this Agreement, and Article 20 of, and the Annex to, the Operating Agreement. 

ARTICLE 4 
(a) Any petitioner wishing to submit a legal dispute to arbitration shall provide 

each respondent and the executive organ with a document which contains : 
(i) a statement which fully describes the dispute being submitted for arbitration, 

the reasons why each respondent is required to participate in the arbitration, 
and the relief being requested ; 

(ii) a statement which sets forth why the subject matter of the dispute comes within 
the competence of a tribunal to be constituted in accordance with this Annex, 
and why the relief being requested can be granted by such tribunal if it finds 
in favour of the petitioner ; 

(iii) a statement explaining why the petitioner has been unable to achieve a settle

ment of the dispute within a reasonable time by negotiation or other means 
short of arbitration ; 

(iv) in the case of any dispute for which, pursuant to Article XVIII of this Agree

ment or Article 20 of the Operating Agreement, the agreement of the disput

ants is a condition for arbitration in accordance with this Annex, evidence of 
such agreement ; and 

(v) the name of the person designated by the petitioner to serve as a member of the 
tribunal. 

(b) The executive organ shall promptly distribute to each Party and Signatory, and 
to the chairman of the panel, a copy of the document provided pursuant to paragraph (a) 
of this Article. 

ARTICLE 5 
(a) Within sixty days from the date copies of the document described in 

paragraph (a) of Article 4 of this Annex have been received by all the respondents, the 
side of the respondents shall designate an individual to serve as a member of the tribunal. 
Within that period, the respondents may, jointly or individually, provide each disputant 
and the executive organ with a document stating their responses to the document re
ferred to in paragraph (a) of Article 4 of this Annex and including any counterclaims 
arising out of the subject matter of the dispute. The executive organ shall promptly 
furnish the chairman of the panel with a copy of any such document. 

(b) In the event of a failure by the side of the respondents to make such a designation 
within the period allowed, the chairman of the panel shall make a designation from 
among the experts whose names were submitted to the executive organ pursuant t f 
paragraph (a) of Article 3 of this Annex. 

(c) Within thirty days after the designation of the two members of the tribunal, they 
shall agree on a third person selected from the panel constituted in accordance with 
Article 3 of this Annex, who shall serve as the president of the tnbunal. In the event of 
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failure to reach agreement within such period of time, either of the two members de

signated may inform the chairman of the panel, who, within ten days, shall designate 
a member of the panel other than himself to serve as president of the tribunal. 

(d) The tribunal is constituted as soon as the president is selected. 

ARTICLE 6 
(a) If a vacancy occurs in the tribunal for reasons which the president or the re 

maining members of the tribunal decide are beyond the control of the disputants or are 
compatible with ihe proper conduct of the arbitration proceedings, the vacancy shall be 
rilled in accordance with the following provisions : 

(i) if the vacancy occurs as a result of the withdrawal of a member appointed bv 
a side to the dispute, then that side shall select a replacement within ten days 
after the vacancy occurs ; J 

(ii) if the vacancy occurs as a result of the withdrawal of the president of the tribunal 
or of another member of the tribunal appointed by the chairman, a replace
ment shall be selected from the panel in the manner described in paragraph (c) 
or (b) respectively of Article 5 of this Annex. V ' 

(b) If a vacancy occurs in the tribunal for any reason other than as described in para
graph (a) ot this Article, or if a vacancy occurring pursuant to that paragraph is not 
filled, the remainder of the tribunal shall have the power, notwithstanding the pro
visions of Article 2 of this Annex, upon the request of one side, to continue the pro
ceedings and give the final decision of the tribunal. 

ARTICLE 7 
(a) The tribunal shall decide the date and place of its sittings. 
(6) The proceedings shall be held in private and all material presented to the tribunal 

shall be confident.al, except that I N T E L S A T and the Parties whose designated Signa 
tones and the Signatories whose designating Parties are disputants in the proceedings 
T M ™ ^ ng J° b e p r C S e n t , a n d S h a 1 1 h a v e a c c e s s t o t h e m a t e r i a l Presented. When 
I N I E L S A T is a disputant in the proceedings, all Parties and all Signatories shall have 
the right to be present and shall have access to the material presented. 

Α ( ι } £ Λ ? · β " β ? ° f a ^ d ' S p U t e ,°V,er t h e c o m P e t e n c e of the tribunal, the tribunal shall 
deal with this question first, and shall give its decision as soon as possible. 

(d) The proceedings shall be conducted in writing, and each side shall have the right 
to submit written evidence in support of its allegations of fact and law. However 
oral arguments and testimony may be given if the tribunal considers it appropriate. ' 

(e) The proceedings shall commence with the presentation of the case of the peti
tioner containing its arguments, related facts supported by evidence and the principles 
of law relied upon. The case of the petitioner shall be followed by the coun e r T se 
of the respondent. The petitioner may submit a reply to the countercase of the 
respondent. Additional pleadings shall be submitted onlv if the tribunal determines 
they are necessary. 

(/) The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the 
subject matter of the dispute provided the counterclaims are within its competence 
as defined ,n Article XVIII of this Agreement, and Article 20 of, and the A n n e / t o the 
Operating Agreement. ' 

(g) If the disputants reach an agreement during the proceedings, the agreement shall 
be recorded in the form of a decision of the tribunal given by consent of t L dTsputants 

(J) At any time during the proceedings, the tribunal may terminate the proceedings 
it it decides the dispute is beyond its competence as defined in Article XVIII of the 
Agreement, and Article 20 of, and the Annex to, the Operating Agreement. 

(«) The deliberations of the tribunal shall be secret. 
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(/) The decisions of the tribunal shall be presented in writing and shall be supported 
by a written opinion. Its rulings and decisions must be supported by at least two 
members. A member dissenting from the decision may submit a separate written 
opinion. 

(k) The tribunal shall forward its decision to the executive organ, which shall distri

bute it to all Parties and Signatories. 
(/) The tribunal may adopt additional rules of procedure, consistent with those 

established by this Annex, which are necessary for the proceedings. 

ARTICLE 8 
If one side fails to present its case, the other side may call upon the tribunal to give 

a decision in its favour. Before giving its decision, the tribunal shall satisfy itself that 
it has competence and that the case is wellfounded in fact and in law. 

ARTICLE 9 
(a) Any Party whose designated Signatory is a disputant in a case shall have the right 

to intervene and become an additional disputant in the case. Intervention shall be made 
by giving notice thereof in writing to the tribunal and to the other disputants. 

(b) Any other Party, any Signatory or INTELSAT, if it considers that it has a sub
stantial interest in the decision of the case, may petition the tribunal for permission to 
intervene and become an additional disputant in the case. If the tribunal determines 
that the petitioner has a substantial interest in the decision of the case, it shall grant 
the petition. 

ARTICLE io 
Either at the request of a disputant, or upon its own initiative, the tribunal 

may appoint such experts as it deems necessary to assist it. 

ARTICLE n 
Each Party, each Signatory and I N T E L S A T shall provide all information deter

mined by the tribunal, either at the request of a disputant or upon its own initiative, to 
be required for the handling and determination of the dispute. 

ARTICLE 12 
During the course of its consideration of the case, the tribunal may, pending the final 

decision, indicate any provisional measures which it considers would preserve the res

pective rights of the disputants. 
ARTICLE 13 

(a) The decision of the tribunal shall be based on— 
(i) this Agreement and the Operating Agreement ; and 
(ii) generally accepted principles of law. 

(b) The decision of the tribunal, including any reached by agreement of the disput 
ants pursuant to paragraph (g) of Article 7 of this Annex, shall be binding on all th 
disputants and shall be carried out by them in good faith. In a case in whic 
I N T E L S A T is a disputant, and the tribunal decides that a decision of one of its orgar 
is null and void as not being authorized by or in compliance with this Agreement and th 
Operating Agreement, the decision of the tribunal shall be binding on all Parties an 
Signatories. 

(c) In the event of a dispute as to the meaning or scope of it:; decision, the tribun 
shall construe it at the request of any disputant. 

ARTICLE 14 
Unless the tribunal determines otherwise because of the particular circumstanc 

of the case, the expenses of the tribunal, including the remuneration of the members 
the tribunal, shall be borne in equal shares by each side. Where a side consists of mc 
than one disputant, the share of that side shall be apportioned by the tribunal amo 
the disputants on that side. Where I N T E L S A T is a disputant, its expenses associat 
with the arbitration shall be regarded as an administrative cost of I N T E L S A T for ti 
purpose of Article 8 of the Operating Agreement. 
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ANNEX D 

T R A N S I T I O N PROVISIONS 

(i) Continuity of INTELSAT Activities : 

Any decision of the Interim Communications Satellite Committee taken pursuant 
to the Interim Agreement or the Special Agreement and which is in effect as of the 
termination of those Agreements shall remain in full force and effect, unless and until 
it is modified or repealed by, or in implementation of, the terms of this Agreement or the 
Operating Agreement. 

(2) Management : 

During the period immediately following entry into force of this Agreement, the 
t Communications Satellite Corporation shall continue to act as the manager for the design, 

development, construction, establishment, operation and maintenance of the 
I N T E L S A T space segment pursuant to the same terms and conditions of service which 

*· were applicable to its role as manager pursuant to the Interim Agreement and the Spe
cial Agreement. In the discharge of its functions it shall be bound by all the relevant 
provisions of this Agreement and the Operating Agreement and shall in particular be 
subject to the general policies and specific determinations of the Board of Governors, 
until : 

(i) the Board of Governors determines that the executive organ is ready to assume 
responsibility for performance of all or certain of the functions of the executive 
organ pursuant to Article XII of this Agreement, at which time the Communi
cations Satellite Corporation shall be relieved of its responsibility for per
formance of each such function as it is assumed by the executive organ ; and 

(ii) the management services contract referred to in subparagraph (a) (ii) of 
Article XII of this Agreement takes effect, at which time the provisions of this 
paragraph shall cease to have effect with respect to those functions within the 
scope of that contract. 

(3) Regional Representation : 
r During the period between entry into force of this Agreement and the date of assump
tion of office by the Secretary General, the entitlement, consistent with paragraph (c) 
Df Article IX of this Agreement, of any group of Signatories seeking representation 
>n the Board of Governors, pursuant to subparagraph (a) (iii) of Article IX of this 

Agreement, shall become effective upon receipt by the Communications Satellite Cor
. '^oration of a written request from such group. 

4) Privileges and Immunities : 
• 

The Parties to this Agreement which were parties to the Interim Agreement shall 
xtend to the corresponding successor persons and bodies until such times as the 
leadquarters Agreement and the Protocol, as the case may be, enter into force as pro
ided for in Article XV of this Agreement, those privileges, exemptions and immunities 
'hich were extended by such Parties, immediately prior to entry into force of this 
greement, to the International Telecommunications Satellite Consortium, to the 
gnatories to the Special Agreement and to the Interim Communications Satellite 
ommittee and to representatives thereto. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 

« Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α » 
ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ "INTELSAT" 
Π Ρ Ο Ο Ι Μ I ON 

Τά Κράτη—Μέλη της παρούσης Συμφωνίας, 
Λαβόντα ύπ' δψιν τάς τεθείσας έν τη ύπ' αριθμόν 1721 (XVI) Άποφάσει 

της Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών αρχάς, καθ' άς αϊ έπικοινωνίαι 
μέσω δορυφόρων δέον δπως καταστούν προσιταί τοις Έθνεσι της Γης, ευθύς 
ώς τοΰτο καταστη έφικτόν, έπί παγκοσμίου βάσεως καί άνευ διακρίσεων, 

Λαβόντα ύπ' δψιν τάς συναφείς διατάξεις της Συνθήκης έπί τών Διεπουσών 
τάς Δραστηριότητας τών Κρατών 'Αρχών διά την Έξερεύνησιν καί Χρησιμο
ποίησιν τοΰ 'Εξωτέρου Διαστήματος, Περιλαμβάνοντος τήν Σελήνην καί "Ετε
ρα Ουράνια Σώματα, καί είδικώτερον τό "Αρθρον Ι, όρίζον δτι_τό Εξώτερον 
Διάστημα χρησιμοποιείται έπ' άγαθώ καί έν τω συμφέροντι άπασών τών χωρών, 

Σημειώσαντα δτι, κατόπιν της Συμφωνίας δι' ής έθεσπίσθησαν Προσω
ριναί Συμφωνίαι δι' έν Παγκόσμιον Έμπορικόν Σύστημα Δορυφορικών 'Επι
κοινωνιών καί της σχετικής Είδικής Συμφωνίας, Ίδρύθη £ν παγκόσμιον έμπο
ρικόν σύστημα δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. 

Επιθυμούντα τήν συνέχισιν της αναπτύξεως τοΰ ρηθέντος συστήματος δο
ρυφορικών τηλεπικοινωνιών, μέ στόχον τήν έπίτευξιν ενός ενιαίου παγκοσμίου 
εμπορικού συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, ώς τμήματος ενός βελ
τιωμένου παγκοσμίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, παρέχοντος εύρυτάτας τηλε
πικοινωνιακάς υπηρεσίας άπάσαις ταΐς περιοχαΐς της Γης καί συμβάλλοντος 
εις τήν παγκόσμιον είρήνην καί κατανόησιν, 

Άποφασίσαντα, έπί τω τέλει τούτω, δπως παρέχουν έπ* άγαθώ ολοκλήρου 
της άνθρωπότητος, διά τής πλέον προηγμένης διαθεσίμου τεχνολογίας, τά({ 
κατά τό δυνατόν πλέον άποτελεσματικάς καί οίκονομικάς ευκολίας, συμβιι 
βαστάς τη αρίστη καί δικαιωτάτη χρησιμοποιήσει τοΰ φάσματος ραδιοσυχνο» 
τήτων καί τοΰ τροχιακού διαστήματος, 

Πεπεισμένα δτι αϊ δορυφορικαί τηλεπικοινωνίαι χρήζουν οργανώσεως κατή 
τρόπον επιτρέποντα, άπάσοις τοις λαοΐς, προσχώρησιν είς τό παγκόσμιον δόρυ 
φορικόν σύστημα, καί τοΐς Κράτεσι έκείνοις, Μέλη της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλ* 
πικοινωνιών τοις έπιθυμοϋσι έπένδυσιν εις τό σύστημα μετά της άπορρεούσηί1 

έκ ταύτης συμμέτοχης εις τόν σχεδιασμόν, άνάπτυξιν, κατασκευήν, περιλαμβα 
νομένης της προμηθείας έ.ξοπλισμοΰ, έγκατάστασιν, λειτουργίαν, συντήρησιι 
καί κυριότητα τοΰ συστήματος, 

Συμφώνως xfj Συμφωνία τη θεσπισάση Προσωρινάς Συμφωνίας δι' & 
Παγκόσμιον Έμπορικόν Σύστημα Δορυφορικών Επικοινωνιών, 

Συμφωνούν ώς ακολούθως : 
ΑΡΘΡΟΝ Ι 
('Ορισμοί) 

Έπί τω τέλει της παρούσης Συμφωνίας : 
(α) «Διαστημικός Τομεύς» νοείται ol τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι κι 

τά μέσα ανιχνεύσεως, τηλεμετρίας, τηλεκατευθύνσεως, έλεγχου, παρακολ* 
θήσεως καί συναφή τοιαΰτα, ώς καί εξοπλισμός απαιτούμενος προς ένίσχυ· 
της λειτουργίας τών ρηθέντων δορυφόρων. 

(β) «Διαστημικός Τομεύς INTELSAT» νοείται ό διαστημικός τομεύς κ 
ριότητος τοΟ INTELSAT. 
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(γ) «Ειδική Συμφωνία» νοείται ή κατά την 20ήν Αυγούστου 1964 υπο
γραφείσα Συμφωνία, ύπό Κυβερνήσεων, ή υπό Τηλεπικοινιακών Φορέων εξου
σιοδοτημένων ύπό Κυβερνήσεων συμφώνως ταϊς διατάξεσι της Προσωρινής 
Συμφωνίας. r r n 

(δ) «'Εξειδικευμένοι Τηλεπικοινωνιακοί Ύπηρεσίαι» νοούνται τηλεπικοι
νωνιακαι ύπηρεσίαι, δυνάμεναι να παρασχεθούν ύπό δορυφόρων, ετεραι των 
οριζομένων έν τη παραγράφω (i) (α) του παρόντος "Αρθρου, περιλαμβανό
μενοι, άλλα μη περιοριζόμενοι, εις υπηρεσίας ραδιοπλοηγήσεως, υπηρεσίας 
δορυφορικών εκπομπών προς λήψιν ύπό τοϋ ευρύτερου κοινού, υπηρεσίας έρεύ
νης διαστήματος, μετεωρολογικός υπηρεσίας και υπηρεσίας εντοπισμού γηΐνων 
πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

(ε) «Μέλος» νοείται το Κράτος δι' δ ή Συμφωνία ετέθη έν ίσχύϊ fl έτυνεν 
προσωρινής εφαρμογής. Λ 

(στ) «Περιουσία» νοείται οιονδήποτε άντικείμενον πάσης φύσεως έφ' οΰ 
ασκείται δικαίωμα κυριότητος, ώς και τά έκ συμβάσεων απορρέοντα δικαιώ

(ζ) «Προσωρινή 'Επιτροπή Δορυφορικών Επικοινωνιών» νοείται ή συμφώ
νως τω Αρθρω IV της Προσωρινής Συμφωνίας συγκροτηθεϊσα 'Επιτροπή. 
w/AeSix^£?SS> p lV'1 ^ υ μ Φ?Υ ί α > > ν ο ε ί τ α ι *i ύπ°ΥΡ«φεΐσ« ύπό Κυβερνήσεων εις 
WASHINGTON την 20ην Αυγούστου 1964, Συμφωνία, ή θεσπίζουσα Προσω
ρινός Συμφωνίας δι' §ν Παγκόσμιον Έμπορικόν Σύστημα Δορυφορικών 'Επι
κοινωνιών. Τ r 

(θ) «Συμβαλλόμενος» νοείται Μέλος, ή Τηλεπικοινωνιακός Φορεύς εξου
σιοδοτημένος ύπό Μέλους, δστις υπέγραψε τήν Συμφωνίαν Λειτουργίας καΐ 
δι δν αυτή έτεθη έν ίσχύϊ ή ετυχεν προσωρινής εφαρμογής. 

(ι) «Συμφωνία» νοείται ή παρούσα Συμφωνία, περιλαμβανομένων τών 
Παραρτημάτων αυτής άλλ' αποκλειομένων απάντων τών έν τοΐς "Αρθροις 
τίτλων, ή άνοιγεϊσα προς ύπογραφήν ύπό Κυβερνήσεων, εις WASHINGTON 
η ν 20ην Αυγούστου 1971, δι' ής ιδρύεται ό Διεθνής 'Οργανισμός Τηλεπικοι
νωνιών δια Δορυφόρων " INTELSAT ". 

(ια) «Συμφωνία Λειτουργίας», νοείται ή Συμφωνία, περιλαμβανομένου 
ου Παραρτήματος αυτής, άλλ' αποκλειομένων απάντων τών έν τοις "Αρθροις 
ίτλων, ή άνοιγεϊσα προς ύπογραφήν, ε'ις WASHINGTON τήν 20ήν Αυγούστου 
971, υπο Κυβερνήσεων ή ύπό Τηλεπικοινωνιακών Φορέων εξουσιοδοτουμένων 
πό Κυβερνήσεων, συμφώνως ταΐς διατάξεσι της παρούσης Συμφωνίας. 

(Φ) «Σχεδιασμός» και «άνάπτυξις» περιλαμβάνουν £ρευναν αμέσως συν
εομένην προς τους σκοπούς τοΰ INTELSAT. 

(ιγ) «Τηλεπικοινωνίαι» νοούνται οιαδήποτε ενσύρματος, ασύρματος, οπτική 
δι' έτερου ηλεκτρομαγνητικού συστήματος, μεταβίβασις, εκπομπή ή λήψις 

ημείων, σημάτων, γραπτών, εικόνων καΐ ήχων, ή πληροφορία οιασδήποτε 
υσεως, καί, ■ 

(ιδ) «Τηλεπικοινωνιακοί Ύπηρεσίαι διά τό Κοινόν» νοούνται σταθερά! ή 
.νηταί τηλεπικονωνιακαί ύπηρεσίαι, δυνάμενοι νά παρασχεθούν ύπό δορυ
5ρων και αϊ όποΐαι διατίθενται προς χρήσιν ύπό τοϋ Κοινού, τοιαΰται ώς 
|λεφωνία, τηλεγραφία, τέλεξ, τηλαυτογραφία, μεταβίβασις δεδομένων, έκ
>μπή ραδιοφωνικών καί τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταξύ εγκριθέντων προς 
χισχώρησιν εις τό διαστημικόν τομέα τοΰ INTELSAT επιγείων σταθμών 
)ός περαιτέρω διαβίβασιν προς τό Κοινόν, καί εκμισθωμένα κυκλώματα δι' 
ονδήποτε των ανωτέρω σκοπών, άλλ' αποκλειομένων τών κινητών εκείνων 
ηρεσιών τοϋ μη προβλεπομένου τύπου, ύπό της Προσωρινής Συμφωνίας καί 
δικής Συμφωνίας πρό τοϋ ανοίγματος προς ύπογραφήν της παρούσης Συμ
>νίας~, αΐτινες εξυπηρετούνται μέσω κινητών σταθμών λειτουργούντων κατ' 
)εϊαν μετά δορυφόρου τινός, μελετηθέντος έν δλω f) έν μέρει προς έξυπηρέ
*ιν υπηρεσιών άφορωσών εϊς τήν άσφάλειαν, ή ' τόν έ"λεγχον αεροπορικών 
Ίσεων, ή άεροπλοηγήσεων, ή θαλασσίων ραδιοπλοηγήσεων. 
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ΑΡΘΡΟΝ II 
("Ιδρυσις τοΰ INTELSAT) 

(α) Έν πλήρει συμμορφώσει προς τάς τεθείσας έν τω Προοιμίω της πα
ρούσης Συμφωνίας αρχάς, τα Μέλη δια της παρούσης ιδρύουν τόν Διεθνή 
Όργανισμόν Τηλεπικοινωνιών δια Δορυφόρων " INTELSAT", του οποίου ό 
κύριος σκοπός είναι ή συνέχισις και προώθησις, έφ' οριστικής βάσεως, τοΰ 
σχεδιασμού, αναπτύξεως, κατασκευής, εγκαταστάσεως, λειτουργίας και συν
τηρήσεως τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ παγκοσμίου έμπορικοΰ συστήματος δο
ρυφορικών τηλεπικοινωνιών, ως οδτος Ιδρύθη συμφώνως ταΐς διατάξεσι της 
Προσωρινής Συμφωνίας και της Ειδικής Συμφωνίας. 

(β) "Εκαστον Κράτος—Μέλος υπογράφει, ή ορίζει Τηλεπικοινωνιακόν τίνα 
Φορέα, δημόσιον ή Ίδιωτικόν, ίνα ύπογράψη τήν Συμφωνίαν Λειτουργίας την 
συναγομένην έν συμμορφώσει προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας 
και τήν άνοιγομένην προς ύπογραφήν κατά τόν αυτόν μέ τήν παροΰσαν Συμφω
νίαν χρόνον. Σχέσεις μεταξύ οιουδήποτε Τηλεπικοινωνιακού Φορέως, ενερ
γούντος ώς Συμβαλλομένου, και τοΰ ορίζοντος τοΰτον Μέλους, διέπονται ύπό 
τοΰ ισχύοντος Έσωτερικοΰ Νόμου. 

(γ) Αί Τηλεπικοινωνιακοί Διευθύνσεις και Φορείς, ύποκείμεναι τω ίσχύοντι 
Έσωτερικώ Νόμω, δύνανται νά προβαίνουν εις διαπραγματεύσεις και νά συ
νάπτουν άπ' ευθείας, ένδεικνυομένας συμφωνίας Κινήσεως, έν συσχε
τισμό) προς τήν ύπ' αυτών χρήσιν τηλεπικοινωνιακών διοδεύσεων, παρεχομένων 
αύτοϊς συμφώνως τη παρούση Συμφωνία και τη Συμφωνία Λειτουργίας, ώς 
επίσης τάς προσφερομένας προς το Κοινόν αυτών υπηρεσίας, διευκολύνσεις, 
καταμερισμόν προσόδων, και σχετικάς επιχειρηματικός συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟΝ III 
(Πεδίον δραστηριότητος INTELSAT) 

(α) Συνεχίζων και προωθών έπί οριστικής βάσεως, δραστηριότητας άφο· 
ρώσας εις τόν διαστημικόν τομέα τοΰ παγκοσμίου έμπορικοΰ συστήματος δο
ρυφορικών τηλεπικοινωνιών, τοΰ αναφερομένου έν Παραγράφω (α) τοΰ "Αρθροι 
11 της παρούσης Συμφωνίας, ό INTELSAT έχει ώς κύριον αύτοΰ αντικειμενικοί 
σκοπόν τήν έπί εμπορικής βάσεως διάθεσιν τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ άναγ 
καιοΰντος διά τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας διά το Κοινόν, άριστης ποιότητοι 
και αξιοπιστίας προσιτάς είς άπάσας τάς περιοχάς τής Γης άνευ διακρίσεων 

(Ρ) ΑΙ ακόλουθοι ύπηρεσίαι λογίζονται έπί τής αυτής βάσεως ώς διεθνεΐ 
τηλεπικοινωνιακά! ύπηρεσίαι διά τό Κοινόν : 

(1) Έσωτερικαί Τηλεπικοινωνιακοί Ύπηρεσίαι διά τό Κοινόν μεταξ 
περιοχών, διαχωριζομένων ύπό εδαφών μή ευρισκομένων ύπό τή 
δικαιοδοσίαν τοΰ ενδιαφερομένου Κράτους, ή μεταξύ περιοχών Sic 
χωριζόμενων ύπό εκτεταμένων θαλασσών, και 

(2) Έσωτερικαί Τηλεπικοινωνιακοί Ύπηρεσίαι διά τό Κοινόν μεταξ 
περιοχών μή ζευγνυομένων ύπό τίνος χερσαίου δικτύου ευρείας ζο 
νης, και διαχωριζομένου ύπό φυσικών εμποδίων τοιαύτης ίδιαζούοτ 
φύσεως, ώστε νά αποκλείουν τήν βιώσιμον Γγκατάστασιν χερσαίο 
δικτύων ευρείας ζώνης μεταξύ τοιούτων περιοχών, υπό τόν 8ρ< 
δτι, ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων, λαμβάνουσα ύπ' 6ψ 
τήν αρμοδίως ύπό τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου ύποβαλλομένην γν( 
μοδότησιν, δίδει έκ τών προτέρων τήν άπαιτουμένην εγκρισιν. 

(γ) Ό διαστημικός τομεύς τοΰ INTELSAT, ιδρυθείς προς άντιμετώπιο 
τοΰ κυρίου αντικειμενικού σκοπού, είναι επίσης προσιτός δι' ετέρας έσωτερικι 
τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας διά τό Κοινόν, άνευ διακρίσεων, άλλ' είς βαθμ 
μή παρακωλύοντα τήν Ικανότητα τοΰ INTELSAT προς έπίτευξιν τοΰ κυρί 
άντικειμενικοΰ σκοποΰ. 
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(δ) Ό διαστημικός τομεύς τοΰ INTELSAT, κατόπιν αιτήσεως καϊ υπό καταλ
λήλους δρους και συνθήκας, δύναται νά χρησιμοποιήται επί τω σκοπώ εξυπη
ρετήσεως εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε διεθνών είτε εσω
τερικών, πλην τών διά στρατιωτικούς σκοπούς, υπό τόν δρον δτι : 

(1) έκ τούτου δέν επηρεάζεται δυσμενώς ή παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών διά τό Κοινόν, καΐ 

(2) οι διακανονισμοί είναι, κατά τά λοιπά, αποδεκτοί άπό τεχνικής 
και οίκονομικής απόψεως. 

(ε) "Ο INTELSAT, κατόπιν αίτήσεως και ύπό καταλλήλους δρους καΐ 
συνθήκας δύναται νά διαθέτη δορυφόρους ή συναφή μέσα, ανεξάρτητα τοΰ 
διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT διά : 

(1) έσωτερικάς τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας διά τό Κοινόν, εις πε
ριοχάς εύρισκομένας ύπό τήν δικαιοδοσίαν ενός ή πλειόνων Μελών, 

(2) διεθνείς τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας διά τό Κοινόν, μεταξύ δύο ή 
πλειόνων περιοχών, ευρισκομένων ύπό τήν δικαιοδοσίαν δύο ή πλειό
νων Μελών, 

(3) εξειδικευμένος τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας, πλην τών διά στρα
τιωτικούς σκοπούς, 

ύπό τόν δρον δτι δέν επηρεάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπον, δυσμενώς ή απο
τελεσματική και οίκονομική λειτουργία τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT. 

(στ) Ή Χρήσις τοΰ διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT δι' έξειδικευμένας 
Γηλεπικοινωνιακάς υπηρεσίας, συμφώνως τη παραγράφω (δ) τοΰ παρόντος "Αρ
θρου, καΐ ή συμφώνως τη παραγράφω (ε) τοΰ παρόντος "Αρθρου, διάθεσις δορυ
φόρων ή συναφών μέσων, ανεξάρτητων τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, 
ρυθμίζονται διά συμβάσεων συναπτομένων μεταξύ τοΰ INTELSAT και τών 
ενδιαφερομένων. Ή συμφώνως τη παραγράφω (δ) τοΰ παρόντος "Αρθρου, 
Κρήσις τών ευκολιών τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, δι* εξειδικευμέ
νος τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας, και ή συμφώνως τη ύποπαραγράφω (ε) (3) 
ροΰ παρόντος "Αρθρου, διάθεσις δορυφόρων ή συναφών μέσων ανεξαρτήτων 
ροΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT δι' έξειδικευμένας τηλεπικοινωνιακάς 
ΙπηρεσΙας, υπόκεινται, κατά τό στάδιον προγραμματισμού, είς προηγουμένην 
Ιουσιοδότησιν της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων, συμφώνως τη ΰποπαρα
ίχλφω (γ) (4) τοΰ "Αρθρου VII της παρούσης Συμφωνίας. Έκεΐ ένθα, ή 
ϊρήσις τών ευκολιών τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT δι* έξειδικευ
ίνας τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας, συνεπάγεται προσθέτους δαπανάς, άπορ

ουσας έξ αΐτουμένων τροποποιήσεων τών υφισταμένων ή" προγραμματιζο
,νων ευκολιών τοΰ διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT, f) έκεΐ ένθα αΐτεΐται 

,σις δορυφόρων ή συναφών μέσων, ανεξαρτήτων τοΰ διαστημικού τομέως 
INTELSAT, δι* έξειδικευμένας τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας ώς έν ύποπαρα
:φω (ε) (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου προβλέπεται, απαιτείται συμφώνως τη 

©παραγράφω (γ) (4) τοΰ "Αρθρου VII της παρούσης Συμφωνίας έξουσιο
]<Ιις της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων, ευθύς ώς τό Διοικητικόν Συμ

λιον ευρέθη είς θέσιν λεπτομερούς γνωμοδοτήσεως προς τήν Συνέλευσιν 
' Κυβερνήσεων ε*ς δ,τι άφορα τήν έκτιμωμένην έκ της προτάσεως δαπάνην, 
έξ αύτης άναμενόμενον όφελος,τά έξ αϋτης απορρέοντα τεχνικά καΐ λοιπά 

ιλήματα, καΐ τά πιθανά αποτελέσματα επί τών υφισταμένων f[ προβλε
νων υπηρεσιών τοΰ INTELSATi Η είρημένη έξουσιοδότησις έξασφαλί

πρό της ενάρξεως της διαδικασίας προμηθείας τοΟ έίρημένου μέσου f) 
ΓΙρό της εκδόσεως τών ρηθεισών εξουσιοδοτήσεων ή Συνέλευσις τών 

^σεων, συνεννοείται ή διαβεβαιοΐ δτι προηγήθη συνεννόησις του INTEL
[ Τ μ ε τ α τών ευθέως ενδιαφερομένων διό τήν παροχήν τών έν θέμάτι έξει

ένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 'Εξειδικευμένων 'Οργάνωντών 
;νων Εθνών. 
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ΑΡΘΡΟΝ IV 
(Νομική Προσοπικότης) 

(α) Ό INTELSAT κέκτηται νομικήν προσωπικότητα. 'Απολαμβάνει πλήρη 
τήν άναγκαιοΰσαν αύτώ δικαιοδοσίαν προς άσκησιν των αρμοδιοτήτων αύτοΟ 
και προς έκπλήρωσιν των αντικειμενικών αΰτοΰ σκοπών, περιλαμβανομένης 
και της δικαιοδοσίας δπως : 

(1) συναπτή συμφωνίας μετά Κρατών ή Διεθνών 'Οργανισμών, 
(2) συμβάλληται, , 
(3) κτόί και διαθέτη περιουσίαν, και ' 
(4) άποτελή μέλος νομικών ενεργειών. Ι 

(β) "Εκαστον Μέλος, έν τη δικαιοδοσία αΰτοΰ, προβαίνει εις τάς άναγ 
καιούσας ενεργείας έπί τω τέλει δπως ισχυροποίηση, έν τω πνεύματι τοΰ Ίδίο^ 
αΰτοΰ Δικαίου, τάς διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟΝ V 
(ΟΊκονομικαί Άρχαί) 

(α) Ό INTELSAT είναι ό ιδιοκτήτης τοΰ διαστημικοΰ τομέως TC 
INTELSAT και παντός έτερου κτώμενου ύπό τοΰ INTELSAT δικαιώματο 
Τό ο'ικονομικόν όφελος έκαστου έν τω INTELSAT Συμβαλλομένου, ίσοΰτ< 
προς τό ποσόν τό προκΰπτον έκ της χρησιμοποιήσεως της μετοχής έπενδύσεο 
αΰτοΰ προς έκτίμησιν, συμφώνως τω "Αρθρω 7 της Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(β) "Εκαστος Συμβαλλόμενος κέκτηται μετοχήν επενδύσεως άντιστ< 
χοΰσαν προς τό ποσοστόν αΰτοΰ έπί τοΐς εκατόν έναντι ολοκλήρου της έν τ 
διαστημικώ τομεΐ τοΰ INTELSAT Χρήσεως ύφ' απάντων τών Συμβαλλόμενα 
ώς ορίζεται συμφώνως ταϊς διατάξεσι της Συμφωνίας Λειτουργίας. Έν τούτο 
ουδείς Συμβαλλόμενος, έστω και έάν ή Χρήσις αύτοΰ έν τω διαστημικω τομ 
τοΰ INTELSAT είναι μηδενική, κέκτηται μετοχήν επενδύσεως ύπολειπομέν 
της οριζόμενης έν τή Συμφωνία Λειτουργίας, ελαχίστης τοιαύτης. 

(γ) "Εκαστος Συμβαλλόμενος συνεισφέρει εις τάς ε'ις κεφάλαιον άνάγπ 
τοΰ INTELSAT καϊ λαμβάνει έπανεισροήν κεφαλαίου και άποζημίωσιν έκ · 
εκμεταλλεύσεως τούτου, συμφώνως ταΐς διατάξεσι της Συμφωνίας Λειτουργί 

(δ) "Απαντες οι Χρήσται τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT κα 
βάλλουν τά οριζόμενα συμφώνως ταΐς διατάξεσι της παρούσης Συμφωνίας 
της Συμφωνίας Λειτουργίας τέλη Χρήσεως. Αί διαβαθμίσεις τών τελών Χ 
σεως τοΰ διαστημικοΰ τομέως, δι' ϊκαστον εΐδος Χρήσεως, είναι αί αύται 
απαντάς τους αιτουμένους χωρητικότητα έκ τοΰ διαστημικοΰ τομέως διό 
εΐδος τοΰτο Χρήσεως. 

(ε) Οι έν παραγράφω (ε) τοΰ "Αρθρου 111 της παρούσης Συμφων 
ανεξάρτητοι δορυφόροι καϊ συναφή αναφερόμενα μέσα, δύνανται νά χρημ< 
δοτώνται και νά μεταπίπτουν εις τήν κυριότητα τοΰ INTELSAT, ώς τμήμς 
τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, έπί τή όμοφώνώ, έγκρίσει άπάι 
τών Συμβαλλομένων. Μή χορηγούμενης τοιαύτης εγκρίσεως, καθίστανται 
ξάρτητοι τοΰ διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT, χρηματοδοτούνται δέ ' 
μεταπίπτουν εις τήν κυριότητα τών αιτουμένων τούτους. Έ ν τη τελευ 
περιπτώσει, οι ύπό τοΰ INTELSAT τιθέμενοι οικονομικοί δροι και συνθ 
καλύπτουν πλήρως τάς, ευθέως έκ τοΰ σχεδιασμοΰ, αναπτύξεως, κατασκ' 
και διαθέσεως τοιούτων δορυφόρων και συναφών μέσων, συνεπαγομένας 
πάνας, ως επίσης ίκανόν τι τμήμα τών γενικών και διοικητικών δαιτανώ,Λ 
INTELSAT. \ 
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ΑΡΘΡΟΝ VI 
(Δομή τοΰ INTELSAT) 

(α) Ό INTELSAT έχει τά ακόλουθα όργανα : 
(1) τήν Συνέλευσιν των Κυβερνήσεων 
(2) τήν Γενικήν Σύνοδον των Συμβαλλομένων 
(3) τό Διοικητικόν Συμβούλιον' 
(4) τό Έκτελεστικόν "Οργανον, ύπεύθυνον έναντι του Διοικητικού Συμ

βουλίου. 
(β) Πλην της περιπτώσεως καί εις έκτασιν εις ην ή παρούσα Συμφωνία 

ή ή Συμφωνία Λειτουργίας συγκεκριμένως καθορίζει άλλως, ουδέν όργανον 
αποφασίζει, ή άλλως πως ενεργεί κατά τρόπον τροποποιοΰντα, άκυροΟντα, 
καθυστεροΰντα ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον παρεμποδίζοντα τήν άσκησιν 
εξουσίας τινός ή τήν έκπλήρωσιν υποχρεώσεως ή αρμοδιότητος τίνος, κατα
νεμηθείσης έτέρω τινί όργάνω, ύπό της παρούσης Συμφωνίας ή Συμφωνίας 
Λειτουργίας. 

(Υ) ^Υποκείμενοι τη παραγράφω (β) του παρόντος "Αρθρου, ή Συνέ
λευσις των Κυβερνήσεων, ή Γενική Σύνοδος των Συμβαλλομένων καϊ τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον, λαμβάνουν έκαστη υπ' όψιν καί αποδίδουν τήν όφειλο
μένην καί άρμόζουσαν οημασίαν εις οιανδήποτε άπόφασιν, σύστασιν ή άποψιν, 
λαμβανομένην ή διατυπουμένην, ύφ' έτερου τινός των οργάνων τούτων, ενερ
γούντος έν τη ασκήσει των κατανεμηθεισών αύτώ, υποχρεώσεων καί αρμοδιο
τήτων, ύπό της παρούσης Συμφωνίας ή της Συμφωνίας Λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟΝ VII 
(Συνέλευσις των Κυβερνήσεων) 

(α) Ή Συνέλευσις των Κυβερνήσεων συντίθεται έξ απάντων των Μελών 
καί συνιστά τό κύριον δργανον τοΰ INTELSAT. 

(β) Ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων εξετάζει τάς απόψεις έκείνας τοΰ 
INTELSAT, αΐτινες είναι κατά κύριον λόγον τοΰ ενδιαφέροντος τών Μελών, 
ύς κυριάρχων Κρατών. Κέκτηται έξουσίαν εξετάσεως της γενικής πολιτικής 
καί τών μακροχρονίων αντικειμενικών σκοπών τοΰ INTELSAT, συμμορφου
μένης, ώς έν τω παρόντι "Αρθρω προβλέπεται, με τάς αρχάς, τους σκοπούς 
«χι τό πεδίον δραστηριότητος τοΰ INTELSAT. Συμφώνως ταΐς παραγράφοις 
(β) καί (γ) τοΰ "Αρθρου VI της παρούσης Συμφωνίας, ή Συνέλευσις τών 
Κυβερνήσεων αποδίδει τήν οφειλομένη ν καί άρμόζουσαν οημασίαν εις απο
βάσεις, συστάσεις καί απόψεις, διατυπουμένας αύτη υπό της Γενικής Συνόδου 
ών Συμβαλλομένων ή τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου. 

(γ) Ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων κέκτηται τάς ακολούθους άρμοδιό
ητας καί εξουσίας δπως : 

(1) 'Εν τη ενασκήσει τής εξουσίας αυτής προς έξέτασιν της γενικής πο
λιτικής καί τών μακροχρονίων αντικειμενικών σκοπών τοΰ INTEL
SAT, μορφώνη απόψεις, ή έκδίδη συστάσεις, καθ' δ κρίνει σκόπιμον, 
προς τά λοιπά όργανα τοΰ INTELSAT. 

(2) Άποφασίζη τήν λήψιν τών ενδεδειγμένων μέτρων προλήψεως συγ
κρούσεως τών δραστηριοτήτων τοΰ INTELSAT μεθ' οιασδήποτε ετέ
ρας γενικής καί πολύπλοκου συμβάσεως, εναρμονιζόμενης ταύτης 
προς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν, καί ύπερψηφιζομένης ύπό τών δύο, 
τουλάχιστον, τρίτων τών Μελών. 

(3) Έξετάζη καί λαμβάνη αποφάσεις έπί τών συμφώνως τω "Αρθρω 
XVII τής παρούσης Συμφωνίας προτάσεων τροποποιήσεωςτης πα
ρούσης Συμφωνίας, καί προτείνη, διατυπώνη απόψεις καί έκδίδη 
συστάσεις έπί τροποποιήσεων τής Συμφωνίας Λειτουργίας. 
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(4) Έξουσιοδοτή, διά γενικών κανόνων, ή διά συγκεκριμένων αποφά
σεων, την Χρήσιν τοΰ διαστημικού τομέως τοΟ INTELSAT και διά
θεσιν' δορυφόρων και συναφών μέσων, ανεξαρτήτων του διαστημικού 
τομέως τοΰ INTELSAT, δι ' έξειδικευμένας τηλεπικοινωνιακός υπη
ρεσίας, έν τώ πλαισίω τοΰ έν παραγράφω (δ) και ύποπαραγράφω 
(ε) (3) τοΰ "Αρθρου ' 111 της παρούσης Συμφωνίας αναφερομένου 
πεδίου δραστηριότητος. 

(5) Έπαναθεωρή τους, συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) (5) του "Αρ
θρου V I I I της παρούσης Συμφωνίας, θεσπιζόμενους γενικούς κα
νόνας, έπΐ τω τέλει εφαρμογής της άνευ διακρίσεων άρχής.^ 

(6) Έξετάζη και διατυπώνη απόψεις έπί τών υποβαλλομένων αυτή ύπό 
τής Γενικής Συνόδου των Συμβαλλομένων και ύπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου αναφορών, άφορωσών εις την ύλοποίησιν τής γενικής 
πολιτικής, τών δραστηριοτήτων και μακροχρονίων προγραμμάτων 
του INTELSAT. 

(7) Διατυπώνη, συμφώνως τω "Αρθρω X I V τής παρούσης Συμφωνίας, 
τά συμπεράσματα αυτής ύπό μορφήν συστάσεων, άφορωσών είς την 
πρόθεσιν ιδρύσεως κτήσεως, ή Χρήσεως υπηρεσιών διαστημικού το

μέως, ανεξαρτήτων τών υπηρεσιών τοΰ διαστημικού τομέως τοΰ 
INTELSAT. 

(8) Λαμβάνη αποφάσεις, συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) (1) του 
"Αρθρου XVI τής παρούσης Συμφωνίας άφορώσας είς άποχώρησιν 
Μέλους τινός έκ τοΰ INTELSAT. 

(9) Λαμβάνη αποφάσεις έπΐ θεμάτων άφορώντων είς την έπίσημον σχέ
σιν μετα'ξύ INTELSAT και Κρατών, Μελών τε ή μή ή διεθνών οργα
νισμών. 

(10) Έξετάζη τάς ύποβαλλομένας αύτη ύπό τών Μελών διαμαρτυρίας. 
(11) Έπιλέγη τους έν "Αρθρω 3 τοΰ Παραρτήματος Γ τής παρούσης 

Συμφωνίας αναφερομένους νομικούς εμπειρογνώμονας. 
(12) Άναλαμβάνη πρωτοβουλίας έπί τοΰ διορισμοΰ τοΰ Γενικού Διευ 

θυντοΰ, συμφώνως τοις "Αρθροις XI και X I I τής παρούσης Συμ 
φωνίας. 

(13) Υ'ιοθετή, συμφώνως τω "Αρθρω X I I τής παρούσης Συμφωνίας, τή" 
όργανωτικήν δομήν του Έκτελεστικοΰ 'Οργάνου, και 

(14) άσκή οιανδήποτε έτέραν έξουσίαν έμπίπτουσαν έν τη δικαιοδοσύ 
τής Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων, συμφώνως ταΐς διατάξεσι τη 
παρούσης Συμφωνίας. 

(δ) Ή πρώτη τακτική σύνοδος τής Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων θέλι 
συνκληθή ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως εντός έτους άπό τής ημερομηνίας ά( 
ης ή παροΰσα Συμφωνία τίθεται έν Ίσχύϊ. Τακτικαί σύνοδοι προγραμματ 
ζονται προς σύγκλησιν έφ' έξης, άνά διετίαν. Έν τούτοις, ή Συνέλευσις τα 
Κυβερνήσεων, δύναται νά άποφασίζη άλλως, άπό συνόδου είς συνοδον. 

( ε )  ( 1 ) Έκτος τών, έν παραγράφω (δ) τοΰ παρόντος "Αρθρου προβλ 
πομένων τακτικών συνόδων, ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων δύνατ 
νά συνέρχεται είς έκτακτους συνόδους, αΐτινες δύνανται νά συγκ 
λοΟνται είτε τη αιτήσει τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, ένεργουντ· 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τών "Αρθρων X I V και XVI τής παρούσ 
Συμφωνίας, είτε τη αιτήσει ενός ή πλειόνων Μελών, τής αίτησε( 
υποστηριζόμενης ύπό ενός, τουλάχιστον, τρίτου των Μελών, πε| 
λαμβανομένου τοΰ αίτοΰντος ή τών αιτούντων Μελών. 

(2) Αϊ αιτήσεις δι ' έκτακτους συνόδους καθορίζουν τόν σκοπόν τής c 
νόδου και απευθύνονται εγγράφως προς τόν Γενικόν Γραμματ 
ή τόν Γενικόν Διευθυντήν, δστις ρυθμίζει την σύγκλησιν τής συνόδ< 
τό ταχύτερον δυνατόν, συμφώνως προς τους κανόνας διαδικασι 
της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων περί συγκλήσεως τοιουτ 
συνόδων. 
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(στ) 'Απαρτία οιασδήποτε συνεδριάσεως της Συνελεύσεως των Κυβερνή
σεων συνίσταται έξ αντιπροσώπων της πλειονότητος τών Μελών. "Εκαστον 
Μέλος κέκτηται μίαν ψήφον. 'Αποφάσεις έπί θεμάτων ουσίας λαμβάνονται 
διά ^καταφατικής ψήφου ριπτομένης ύπό τών δυο, τουλάχιστον, τρίτων τών 
Μελών, ών οι αντιπρόσωποι παρίστανται και ψηφίζουν. 'Αποφάσεις έπί θεμά
των διαδικασίας λαμβάνονται διά καταφατικής ψήφου ριπτομένης ύφ' απλής 
πλειοψηφίας τών Μελών, ών οί αντιπρόσωποι παρίστανται και ψηφίζουν. Άντι
γνωμίαι ώς προς έάν συγκεκριμένον τι θέμα είναι διαδικασίας ή ουσίας διευ
θετούνται διά ψήφου ριπτομένης ΰφ' απλής πλειοψηφίας τών Μελών, ών οί 
αντιπρόσωποι παρίστανται και ψηφίζουν. 

(ζ) Ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων υιοθετεί ίδιους αυτής κανόνας διαδι
κασίας, οίτινες περιλαμβάνουν διατάξεις εκλογής Προεδρείου και λοιπών 
στελεχών. 

(η) "Εκαστον μέλος καλύπτει τάς, έν ταΐς συνόδοις τής Συνελεύσεως 
τών Κυβερνήσεων, ιδίας αύτοΰ δαπανάς αντιπροσωπεύσεως. Αϊ δαπάναι τών 
συνόδων της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων λογίζονται διοικητικόν έξοδον 
τοΰ INTELSAT έπί τω τέλει τοΰ "Αρθρου 8 τής Συμφωνίας Λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟΝ VIII 
(Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων) 

(α) Ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων συντίθεται έξ απάντων τών 
Συμβαλλομένων. Συμφώνως ταϊς παραγράφοις (β) και (γ) τοΰ "Αρθρου VI 
της παρούσης Συμφωνίας, ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων αποδίδει 
την όφειλομένην και άρμόζουσαν σημασίαν είς τάς αποφάσεις, συστάσεις και 
απόψεις άπευθυνομένας αύτη ύπό τής Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων ή ύπό 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

(β) Ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων κέκτηται τάς ακολούθους 
αρμοδιότητας και εξουσίας : 

(1) της εξετάσεως και της προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον διατυπώ
σεως τών απόψεων αυτής, έπί τής υποβαλλομένης αύτη ύπό τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου ετησίας εκθέσεως πεπραγμένων και ετη
σίου οίκονομικοΰ άπολογισμοΰ, 

(2) της διατυπώσεως απόψεων και εκδόσεως συστάσεων, συμφώνως τώ 
"Αρθρω XV11 της παρούσης Σ υμφωνίας, έπί προτάσεων τροποποιή
σεως. της παρούσης Συμφωνίας και τής εξετάσεως και λήψεως απο
φάσεων, συμφώνως τώ "Αρθρω 22 της Συμφωνίας Λειτουργίας, λαμ
βάνουσα ύπ' δψιν οιανδήποτε ληφθεΐσαν έκ της Συνελεύσεως τών 
Κυβερνήσεων ή έκ τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, σύμφωνον τη πα
ρούση Συμφωνία, γνώμη ν, ή σύστασιν, έπί προταθεισών τροποποιή
σεων της Συμφωνίας Λειτουργίας, 

(3) της εξετάσεως και διατυπώσεως απόψεων, άφορωσών εις τάς ύπο
βαλλομένας αύτη, ύπό τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, εκθέσεις έπί 
μελλοντικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων τών εκτιμώμε
νων οικονομικών επιπτώσεων τών προγραμμάτων τούτων, 

(4) της εξετάσεως και λήψεως αποφάσεων έπί οιωνδήποτε εκδιδομένων 
ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου συστάσεων, άφορωσών εις τήν 
αΒξησιν τοΰ έν τω "Αρθρω 5 της Συμφωνίας Λειτουργίας προβλε
πομένου ανωτάτου ορίου, 

(5) της, καθ' όπόδειξιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου και προς καθο
δήγησιν αύτοΰ, θεσπίσεως γενικών κανόνων, άφορώντων : 

{Α) είς την ίγκρισιν προσχωρήσεως επιγείων σταθμών εις τόν 
διαστημικόν τομέα τοΰ INTELSAT. 

(Β) είς τήν κατανομήν της χωρητικάτητος τοΰ διαο^ημικοΰ το
μέως'τοΰ INTELSAT,'παί 
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τινός εκ τοϋ INTELSAT, συμφώνως τω Αρθρω XVI της π ρ 

1 ' νήσίων καΐ τά Μέλη, έκθετων ¥ f « * & . Z J S ο κ ο π ω ν 
ν,νικης πολιτικής και των μακροχρονίων άντικϊΐμ.νικω 

S » i 2 f τ η ^ ό ο η ^ Σ ό μ π α ς ή " * Σομ»ωνίας Λειτοορ

θέλ»ι οογκληθη Από TOO Γενικού Γ « ^ « ί ^ Ξ ύ σ η ς Συμφωνίας έν Ιοχύι. 
βοολίοο εντός εννέα μηνών από ^ " " " ^ l ^ w ήμερολογιακόν Ετος. 
•Ε,· έξης τακτική αύνοδος οογκαλειται καθ *£Τ™<ν£ „ / θ π ρ ι β λ » . 

(Α)(1) Έκ,ός των έν « W ^ p M ^ J X T S , Συμβαλλομένων 
πομένων τακτικών συνόδων, ή Γενική 2.υνοοοςw * \ . ^ 1 , vc 
Γόνατα, να συνέρχετοα * * * £ * * £ » & i S S S S S T E 3 

^ S S δι' έκτακτους συνόδους καθορίζουν τδν δι' δ ν f t « ^ J o 

ή σύνοδος, σκοπούς. r w u A . Συνόδου τών Συμ6αλλ< 
(Ε) Απαρτία οίασδήιτοτε συνόδου της ^ ν ι κ ! £ * υ ν °?° Συαδαλλομένω 

μένων W o ^ a t έξ άνππροσώ,των της « ^ J " l « J « S t o ^ S ^ K 
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»**. ^ \ ' Η ^VtK,?1 „ Σ ύ ν ο δ ° ζ τ ώ ν Συμβαλλομένων υιοθετεί ιδίους αυτής κανό

(ζ) "Εκαστος Συμβαλλόμενος καλύπτει τάς, εν ταΐς συνόδοις τικ Γενικήν 
Συνοδού των Συμβαλλομένων, ίδιας αύτοΟ δαπανάς άντΓροαωπεύΐεως Χι 
S S S ™ ™ν°δων της Γενικής Συνόδου τών Συμβαλλομένων λογίζοντα 
Λ Γ Ο Ι ; ; ^

 V INTELSAT ** ^ σ Κ ° ^ το° " W > « της Συρίας 
ΑΡΘΡΟΝ IX 

(Διοικητικόν ΣυμβούλιονΣύνθεσις καί Ψηφοφορία) 
(α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται Ιξ : 

(1) ενός Ανίκητου άντιπροσωπεύοντος εκαστον Συμβαλλόμενον οΟ ή 
μετοχή επενδύσεως δεν υπολείπεται της ελαχίστης μετοχής έπεν

"Αρθρουως P ^ " a L ^ σ υ ^ ώ ν ω ς τ 3 ™Ρ«ΥΡάφω (β) τοΰπαρόντος 
(2) ένός^ Διοικητού άντιπροσωπεύοντος έκάστην ομάδα έξ οιωνδήποτε 

BOofl πλειόνων Συμβαλλομένων, μη άντιπροσωπευομένων συμφώνως 
τη υποπαράγραφο) (1) της παρούσης παραγράφου, ών ή συνολική 
S ! 1 . έ™ν*υ?*ω<= δ έ ν , υπολείπεται της ελαχίστης μετοχής έπενδύ
δυσεως ως ορίζεται αυτή, συμφώνως τη παραγράφω (Β) τοΰ πα
ρόντος Αρθρου καί οΐτινες συνεφώνησαν ε ίς^ήν άπό κοινού άντι
προσωπευσιν, 

(3) ενός Διοικητού άντιπροσωπεύοντος οιανδήποτε ομάδα έκ πέντε του
λάχιστον Συμβαλλομένων, μή άντιπροσωπευομένων συμφώνως τη 
υποπαραγραφω (1) η (2) της παρούσης παραγράφου, έξ οιασδήποτε 
περιοχής εκ των οριζομένων εις τά πρακτικά της έν έτει 1965 συν
κληθεισης έν Μοντρέ Διασκέψεως Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ένώ
°ί,ωςΛ ^επ ικο ινωνιών , ανεξαρτήτως της, όπό τών συγκροτούντων 
την ομάδα Συμβαλλομένων, κατεχόμενης συνολικής μετοχής επεν
δύσεως Εν τούτοις, ό αριθμός τών Διοικητών τής παρούσης κατη
γοριας^ δεν υπερβαίνει τους δύο δι' οιανδήποτε υπό τής Ενώσεως 
όριζομένην περιοχήν, ή τους πέντε δι' άπάσας τάς ρηθείσας περιοχάς. 

(β )  (1 ) Διαρκούσης τής περιόδου μεταξύ τής θέσεως τής παρούσης Συμ
φωνίας έ ν ισχυϊ καί τής πρώτης συνόδου τής Γενικής Συνόδου τών 
Συμβαλλομένων, ή ελαχίστη μετοχή επενδύσεως ήτις καθίστα άντι
προσωπευσιμον Συμβαλλόμενον τίνα ή ομάδα Συμβαλλομένων 
ισούται προς την μετοχήν επενδύσεως τοΰ κατέχοντος τήν δεκάτην 
τριτην θέσιν Συμβαλλομένου, είς τόν Πίνακα τών κατά φθίνουσαν 
ταξιν μεγέθους αρχικών μετοχών επενδύσεως απάντων τών Συμβαλ
λομένων. r 

(2) Μεταγενεστέρως τής έν υποπαραγραφω (1) τής παρούσης παρα
γράφου αναφερθείσης περιόδου, ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλο
μένων, ^καθορίζει ετησίως τήν έλαχίστην μετοχήν επενδύσεως τήν 
καθιστωσαν αντιπροσωπεύσιμον, έν τω Διοικητικώ Συμβουλίω Συμ
βαλλόμενον τίνα, ή ομάδα Συμβαλλομένων. Έπί τώ τέλει'τούτω, 
ή Γενική Συνοδός των Συμβαλλομένων καθοδηγείται ύπό τής επι
θυμίας διατηρήσεως τοΰ αριθμού τών Διοικητών κατά προσέγγισιν 
είκοσι, μη συναριθμουμένων οσωνδήποτε εκλεγομένων συμφώνως 
τη υποπαραγραφω (α) (3) του παρόντος "Αρθρου 

(3) Έπί τω τέλει επιτεύξεως του, έν υποπαραγραφω (2) τής παρούσης 
παραγράφου, αναφερομένου καθορισμού, ή Γενική ΣύνοδοΤ τών 
Συμβαλλομένων καθορίζει έλαχίστην μετοχήν επενδύσεως συμφώνως 
ταις κατωτέρω διατάξεσι. ' s ^ Ψ ^ ω ς 

(Α) Έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον, κατά τόν χρόνον τοΟ καθο
ρισμού άποτελήταιέξ είκοσι, είκοσι ενός, ή είκοσι δύο Διοι
κητών, ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων καθορίζει έλα
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χίστην μετοχήν επενδύσεως, ϊσην προς την μετοχήν επενδύσεως 
του Συμβαλλομένου, δστις, έν τω εν ίσχύϊ κατά τόν χρόνον 
του καθορισμού Πίνακι, κατέχει τήν ιδίαν θέσιν ήν κατηχεν 
έν τω έν ίσχύϊ Πίνακι, ό κατά τόν χρόνον τοΰ προηγηθέντος 
καθορισμού επιλεγείς, κατά τήν περίπτωσιν έκείνην, Συμβαλ
λόμενος. 

(Β) Έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον, κατά τόν χρόνον του καθο
ρισμού, άποτελήται έκ πλειόνων των είκοσι δύο Διοικητών, 
ή Γενική Σύνοδος των Συμβαλλομένων καθορίζει έλαχίστην 
μετοχήν επενδύσεως, ϊσην προς τήν μετοχήν επενδύσεως τοΰ 
Συμβαλλομένου, δστις, έν τω έν ίσχύϊ κατά τόν χρόνον τοΰ 
καθορισμού Πίνακι, κατέχει άνωτέραν θέσιν αυτής ήν κατεϊχεν 
έν τω έν ίσχύϊ Πίνακι, ό κατά τόν χρόνον τοΰ προηγηθέντος 
καθορισμού επιλεγείς κατά τήν περίπτωσιν έκείνην Συμβαλ
λόμενος. 

(Γ) Έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον, κατά τόν χρόνον τοΰ καθο
ρισμού, άποτελήται έξ όλιγωτέρων των είκοσι Διοικητών, ή 
Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων καθορίζει έλαχίστην με
τοχήν επενδύσεως, ϊσην προς τήν μετοχήν επενδύσεως τοΰ 
Συμβαλλομένου, δστις έν τω έν ίσχύϊ κατά τόν χρόνον τοΰ 
καθορισμού Πίνακι κατέχει κατωτέραν θέσιν αυτής ήν κατεϊχεν 
έν τω έν ίσχύϊ Πίνακι, ό κατά τόν χρόνον τοΰ προηγηθέντος 
καθορισμού επιλεγείς, κατά τήν περίπτωσιν έκείνην, Συμβαλ
λόμενος. 

(4) Έάν, δι' εφαρμογής τής τεθείσης έν ύποπαραγράφω (3) (Β) της 
παρούσης παραγράφου μεθόδου κατατάξεως, προκύπτη μικρότερος 
τών είκοσι αριθμός Διοικητών, ή έάν δι' εφαρμογής τής τεθείσηο 
έν ύποπαραγράφω (3) (Γ) τής παρούσης παραγράφου μεθόδου κατα
τάξεως, προκύπτη μεγαλύτερος τών είκοσι δύο αριθμός Διοικητών 
ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων καθορίζει έλαχίστην μετοχήι 
επενδύσεως έξασφαλίζουσαν αριθμόν είκοσι Διοικητών. 

(5) Έπί τω τέλει τών διατάξεων τών υποπαραγράφων (3) και (4) τή' 
παρούσης παραγράφου, δεν συναριθμοΰνται οι, συμφώνως τη ύπο 
παραγράφω (α) (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου, εκλεγόμενοι Διοικηταί 

(6) Έπί τω τέλει τών διατάξεων της παρούσης παραγράφου αί καθο 
ριζόμεναι μετοχαί επενδύσεως συμφώνως τή ύποπαραγράφω (γ) (2 
τοΰ "Αρθρου 6 τής Συμφωνίας Λειτουργίας, ισχύουν έκ τής πρώτη 
ημέρας τής, ακολουθούσης τόν ρηθέντα καθορισμόν, τακτικής συνί 
δου. 

(γ) Όσάκις Συμβαλλόμενος τις, ή Όμάς Συμβαλλομένων πληροί τς 
προϋποθέσεις αντιπροσωπεύσεως, συμφώνως ταϊς ύποπαραγράφοις (α) (1 
(2) ή (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου, εξουσιοδοτείται προς άντιπροσώπευσιν ι 
τω Διοικητικώ Συμβουλίω. Διά τήν περίπτωσιν οιασδήποτε ομάδος Συμβα 
λομένων, έκ τών αναφερομένων έν ύποπαραγράφω (α) (3) τοΰ παρόντ< 
"Αρθρου, ή είρημένη έξουσιοδότησις τίθεται έν Ίσχύϊ έπί τή, ύπό τοΰ Έκτελ 
στικοΰ 'Οργάνου, παραλαβή έγγραφου αιτήσεως, τής ρηθείσης ομάδος, ύ' 
τήν προϋπόθεσιν, έν τούτοις, δτι ό αριθμός τών έν τω Διοικητικώ Συμβουλ 
άντιπροσωπευομένων έν λόγω ομάδων, δέν έχει άνέλθη εις τους, προκαθθ| 
ζομένους έν ύποπαραγράφω (α) (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου, εφαρμοστέους ι 
ριορισμούς κατά τόν χρόνον τής παραλαβής τοιαύτης έγγραφου αίτήσεο 
Έάν κατά τόν χρόνον παραλαβής έγγραφου τινός έκ τών ρηθεισών αίτήσεο 
ή έν τω Διοικητικώ Συμβουλίω άντιπροσώπευσις ανέρχεται εις τους έν ύι 
παραγράφω (α) (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου προκαθοριζομένους περιορισμό 
ή ομάς τών Συμβαλλομένων δύναται έπί τω τέλει τοΰ, συμφώνως τή πα( 
γράφω (δ) τοΰ παρόντος "Αρθρου καθορισμού, νά ύποβάλη τήν ρηθεΰ: 
αΐτησιν εις τήν έπομένην τακτικήν σύνοδον τής Γενικής Συνόδου τών Σι 
βαλλομένων. 
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(δ) Κατ' α'ίτησιν της έν ύποπαραγράφω (α) (3) του παρόντος "Αρθρου 
ομάδος, ή ομάδων Συμβαλλομένων, ή Γενική Σύνοδος των Συμβαλλομένων 
καθορίζει ετησίως, ποία έκ των ανωτέρω ομάδων άντιπροσωπευθήσεται ή εξα
κολουθεί άντιπροσωπευομένη έν τω Διοικητικω Συμβουλίω. Έπί τω τέλει 
τούτω, έάν ό αριθμός των ύπ' δψιν ομάδων ύπερβαίνη τάς δύο δι' οιανδήποτε 
έκ των ΰπό της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών οριζομένων περιοχών, ή τάς 
πέντε δι' άπάσας τάς έν λόγω περιοχάς, ή Γενική Σύνοδος των Συμβαλλομένων 
επιλέγει πρώτον τήν ομάδα με τήν μεγαλυτέραν συνολικήν μετοχήν επενδύ
σεως έξ έκαστης τών είρημένων περιοχών, ύφ' ής υπεβλήθη έγγραφος αίτησις, 
συμφώνως τη παραγράφω (γ) τοΰ παρόντος "Αρθρου. Έάν ό οΰτω πως επι
λεγόμενος αριθμός ομάδων είναι μικρότερος τών πέντε, αί λοιπαϊ άντιπροσω
πευθησόμεναι ομάδες επιλέγονται κατά φθίνουσαν τάξιν της συνολικής μετοχής 
επενδύσεως έκαστης ομάδος, άνευ υπερβάσεως τών έν ύποπαραγράφω (α) (3) 
τοΰ παρόντος "Αρθρου προκαθοριζομένων εφαρμοστέων περιορισμών. 

(ε) Έπί τω τέλει διασφαλίσεως συνεχείας έν τω Διοικητικω Συμβουλίω, 
έκαστος Συμβαλλόμενος ή ομάς Συμβαλλομένων, άντιπροσωπευομένη συμ
φώνως τη ύποπαραγράφω (a ) (1 ) , (2) ή (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου, εξακο
λουθεί άντιπροσωπευομένη, είτε κατ' 'ιδίαν είτε Μν τινι όμάδι, μέχρι τοΰ κατά 
τάς παραγράφους (β) ή (δ) τοΰ παρόντος "Αρθρου καθορισμοΰ, ανεξαρτήτως 
τών δυναμένων νά επέλθουν, έν τη μετοχή αυτής ή αυτών, μεταβολών, ώς 
αποτέλεσμα αναπροσαρμογής τινός τών μετοχών επενδύσεως. Έ ν τούτοις, ή 
άντιπροσώπευσις ύπό τήν ιδιότητα μέλους συγκροτηθείσης, συμφώνως τη ύπο
παραγράφω (α) (2) ή (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου, ομάδος παύει, έάν άποχώ
ρησις έκ τής ομάδος ενός ή πλειόνων Συμβαλλομένων, καθιστά ταύτην μή 

. έκλόγιμον προς άντιπροσώπευσιν έν τω Διοικητικω Συμβουλίω συμφώνως τω 
παρόντι "Αρθρω. 

(στ) Κατά τάς διατάξεις τής παραγράφου (ζ) τοΰ παρόντος "Αρθρου, 
έκαστος Διοικητής κέκτηται μετοχήν ψήφου ίσην προς τό τμήμα τής μετοχής 
;έπενδύσεως τό προκύπτον έκ τής Χρήσεως τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ 
INTELSAT, ΰπό τοΰ ύπ' αύτοΰ άντιπροσωπευομένου Συμβαλλομένου ή ομάδος 
Συμβαλλομένων, δι' υπηρεσίας τών κάτωθι κατηγοριών : 

(1) διεθνείς τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας διά τό Κοινόν, 
(2) έσωτερικάς τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας διά τό Κοινόν, μεταξύ 

περιοχών οιαχωριζομένων ύπό εδαφών, μή ευρισκομένων ύπό τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ ενδιαφερομένου Κράτους ή μεταξύ περιοχών δια
χωριζομένων ύπό εκτεταμένων θαλασσών, και 

(3) έσωτερικάς τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας διά τό Κοινόν, μεταξύ 
περιοχών, μή ζευγνυομένων ύπό τίνος χερσαίου δικτύου ευρείας 
ζώνης καί διαχωριζομένων ύπό φυσικών εμποδίων τοιαύτης Ιδια
ζούσης φύσεως, ώστε νά αποκλείουν τήν βιώσιμον έγκατάστασιν 
χερσαίων δικτύων ευρείας ζώνης μεταξύ τοιούτων περιοχών, ύπί 
τόν δρον δτι ή Γενική Σύνοδος τών Συμβαλλομένων, δίδει έκ τώ 
προτέρων τήν άπαιτουμένην έγκρισιν, συμφώνως τη υποπαράγραφο/ 
(β) (2) τοΰ "Αρθρου III της παρούσης Συμφωνίας. 

(ζ) Έπί τω τέλει τής παραγράφου (στ) τοΰ παρόντος "Άρθρου, έφαρμό
>νται αί ακόλουθοι διατάξεις : 

(1) Διά τήν περίπτωσιν Συμβαλλομένου τινός έκ τών αποδεχόμενων 
μειωμένη ν μετοχήν επενδύσεως, συμφώνως τη παρανράφω (δ) του 
"Αρθρου 6 της Συμφωνίας Λειτουργίας, ή μείωσις εφαρμόζεται ανα
λογικώς δι* άπάσας τάς κατηγορίας Χρήσεως αύτο'Ί. 

(2) Διά τήν περίπτωσιν Συμβαλλομένου τινός έκ τώ^ άποδι χομένων 
ηύξημένην μετοχήν επενδύσεως, συμφώνως τη παρ χγράφω (δ) τοΰ 
"Αρθρου 6 τής Συμφωνίας Λειτουργίας, ή αΰ£ησις ..φαρμ(ίιζ·.ται άνα
λογικώς δι' άπάσας τάς κατηγορίας Χρήσεως αύ :ο0. 
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(3) Διά την περίπτωσιν Συμβαλλομένου κατέχοντος μετοχήν 0,05 έπί 
τοις εκατόν, συμφώνως τη παραγράφω (η) του "Αρθρου 6 της Συμ
φωνίας Λειτουργίας, και συνιστώντος μέλος ομάδος τινός έπί τω 
σκοπώ της έν τω Διοικητικω Συμβουλίω αντιπροσωπεύσεως, συμ
φώνως ταϊς διατάξεσι τών υποπαραγράφων (α) (2) ή (α) (3) τοΰ 
παρόντος "Αρθρου, ή μετοχή επενδύσεως λογίζεται προκύπτουσα 
έκ τών έν παραγράφω (στ) τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερομένων' 
κατηγοριών Χρήσεως τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT. 

(4) Ουδείς Διοικητής δικαιούται ρίψεως ψήφου μεγαλύτερος τών τεσσα^ 
ράκοντα τοΐς εκατόν της συνολικής συμμετοχής ψήφου, απάντων τών{, 
έν τω Διοικητικω Συμβουλίω άντιπροσωπευομένων Συμβαλλομένων^, 
ή ομάδων Συμβαλλομένων.' Έν περιπτώσει καθ' ην ή συμμετοχή 
ψήφου Διοικητού τίνος, υπερβαίνει τά τεσσαράκοντα τοις εκατό) 
της συνολικής συμμετοχής ψήφου, το ΰπόλοιπον κατανέμεται έξ toot; 
είς τους λοιπούς έν τω Διοικητικω Συμβουλίω Διοικητάς. 

(η) Έπί τω τέλει συνθέσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου και ύπολογι 
σμοΰ τής συμμετοχής ψήφου τών Διοικητών αϊ μετοχαί επενδύσεως, αϊ όριζό 
μεναι συμφώνως τη ύποπαραγράφω (γ) (2) τοΰ "Αρθρου 6 τής Συμφωνία 
Λειτουργίας, Ισχύουν έκ τής πρώτης ημέρας τής, ακολουθούσης τον ρηθέντ^ 
καθορισμόν, τακτικής συνόδου τής Γενικής Συνόδου τών Συμβαλλομένων. 

(θ) Απαρτία οιασδήποτε συνεδριάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου συντο 
σταται, είτε έκ πλειονότητος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, κατεχούσης τά διίχι. 
τρίτα τουλάχιστον της συνολικής συμμετοχής ψήφου απάντων τών έν τω Διοτο 
κητικώ Συμβουλίω άντιπροσωπευομένων Συμβαλλομένων, ή ομάδων Συμβαά? 
λομένων, είτε έκ του συνολικοΰ άριθμοΰ τών συνιστώντων το Διοικητικόν Συ , 
βούλιον Διοικητών, πλην τριών, ανεξαρτήτως τοΰ ΰψους τής ύπ' αυτών άντίΐ 
προσωπευομένης συμμετοχής ψήφου. 

(ι) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον επιδιώκει όμόφωνον λήψιν άποφάσεο ' 
Έν τούτοις, έν αδυναμία επιτεύξεως ομοφώνου συμφωνίας αποφασίζει : 

(1) έφ' απάντων τών θεμάτων ουσίας, είτε διά καταφατικής ψήφου ριπt 
μένης ύπό τεσσάρων τουλάχιστον Διοικητών, κατεχόντων τά δ 
τρίτα τουλάχιστον τής συνολικής συμμετοχής ψήφου απάντων τ 
έν τώ Διοικητικω Συμβουλίω άντιπροσωπευομένων Συμβαλλόμενη 
ή ομάδων Συμβαλλομένων,'λαμβανομένης ύπ' δψιν και τής έν uJ 

παραγράφω (ζ) (4) τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερομένης κατανο 
τοΰ υπολοίπου, είτε διά καταφατικής ψήφου ριπτομένης ύπό τοΰ 
νολικοΰ, τουλάχιστον, άριθμοΰ τών συνιστώντων τό Διοικητικόν Σ 'ι 
βούλιον Διοικητών, πλην τριών, ανεξαρτήτως τοΰ ϋψους τής ύπ' αύ" ' 
άντιπροσωπευομένης συμμετοχής ψήφου. 

(2) έφ' απάντων τών θεμάτων διαδικασίας διά καταφατικής ψήφου ά 
προσωπευούσης άπλήν πλειοψηφίαν τών παρισταμένων και ψηφιί 
των Διοικητών, έκαστου κατέχοντος μίαν ψηφον. 

(ια) Άντιγνωμίαι ώς προς έάν συγκεκριμένον τι θέμα είναι διαδικα<: 
ή ουσίας, ρυθμίζονται δι* αποφάσεως τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικοΰ Συμί' 
λίου. Ή άπόφασις τοΰ Προέδρου δύναται νά άνατραπή ύπό πλειοψηφίας 
τρίτων τών παρισταμένων καί ψηφιζόντων Διοικητών, έκαστου κατέχοντος 
ψηφον. 

(φ ) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, έφ' δσον κρίνη σκόπιμον, συνιστά 
βουλευτικάς έπιτροπάς, ίνα συνδράμουν τοΰτο ε'ις τήν έκπλήρωσιν τών 
χρεώσεων αύτοΰ. 

(ιγ) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, υιοθετεί ιδίους αύτοΰ κανόνας 
κασίας, οίτινες περιλαμβάνουν μεθόδους επιλογής Προεδρείου καί, καθ' δ 
τεΐται, λοιπών στελεχών. Κατά παρέμβασιν τών διατάξεων της παραγρ 
(ι) του παρόντος "Αρθρου, ol ρηθέντες κανόνες δύνανται νά καθορίζουν 
δήποτε μέθοδον ψηφοφορίας εκλογής στελεχών ήν τό Διοικητικόν Συμβο 
κρίνει καταλληλοτέραν. 
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(ιδ) Ή πρώτη συνεδρίασις τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου θέλει συγκληθή, 
συμφώνως τη π α ρ α γ ρ ά φ ω 2 τοΰ Παραρτήματος της Συμφωνίας Λειτουργίας. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται τό συχνότερον άναγκαΐον , ά λ λ α κατ' 
ελάχιστον τετράκις ετησίως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Χ 
(Διοικητικόν Συμβούλιον : Αρμοδιότητες ) 

(α) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ευθύνεται διά τον σχεδιασμόν, άνάπτυξιν, 
κατασκευήν, έγκατάστασιν , λειτουργίαν και συντήρησιν τοΰ διαστημικού τομέως 
τοΰ I N T E L S A T και διά την έκτέλεσιν οιασδήποτε ετέρας αναλαμβανομένης 
ύπό τοΰ I N T E L S A T δραστηριότητος, συμφώνως τη παρούση Συμφωνία, τη 
Συμφωνία Λειτουργίας και των λαμβανομένων ύπό της Συνελεύσεως των 
Κυβερνήσεων έπί τω τέλει τούτω αποφάσεων, συμφώνως τω "Αρθρω V I I της 
παρούσης Συμφωνίας . Προς έκπλήρωσιν των ρηθεισών υποχρεώσεων, τό Διοι

κητικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτείται και άσκεϊ τάς έν τη δικαιοδοσία αύτοΰ 
ΐμπιπτούσας, συμφώνως ταϊς διατάξεσι της Συμφωνίας Λειτουργίας, αρμοδιό

τητας, έν αΐς : 
(1) ή υ'ιοθέτησις πολιτικής, σχεδίων καί π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν άφορώντων εις 

τόν σχεδιασμόν, άνάπτυξιν, κατασκευήν, έγκατάστασιν , λειτουργίαν 
καί συντήρησιν τοΰ διαστημικού τομέως τοΰ I N T E L S A T καί, καθ ' δ 
σκόπιμον, έν συνδυασμω μεθ' οιασδήποτε ετέρας δραστηριότητος, 
ην ό INTELSAT είναι εξουσιοδοτημένος νά άναλαμβάνη ' 

(2) ή υίοθέτησις, συμφώνως τω "Αρθρω XII της παρούσης Συμφωνίας , 
διαδικασίας, κανονισμών, δρων και συνθηκών προμηθειών ώς καί 
έγκρισιν συμβάσεων προμηθειών' 

(3) ή υίοθέτησις οικονομικής πολιτικής καί ετησίων οικονομικών εκθέ
σεων, ώς καί ή έγκρισις προϋπολογισμών' 

(4) ή υίοθέτησις, συμφώνως τω "Αρθρω 17 της Συμφωνίας Λειτουργίας, 
πολιτικής καί διαδικασίας κτήσεως, προστασίας καί διαθέσεως δι
καιωμάτων ευρεσιτεχνιών καί τεχνικών πληροφοριών' 

(5) ή διαμόρφωσις των, προς την Γενικήν Σύνοδον των Συμβαλλομένων, 
υποβαλλομένων συστάσεων, άφορωσών εις τήν θέσπισιν τών έν ϋπο
π α ρ α γ ρ ά φ ω (β) (5) τοΰ "Αρθρου V I I I αναφερομένων γενικών 
κανόνων' 

(6) ή υ'ιοθέτησις κριτηρίων καί διαδικασίας, δι' έγκρισιν προσχωρήσεως 
επιγε ίων σταθμών εις τόν διαστημικόν τομέα τοΰ INTELSAT, συμ
φώνως προς τους ενδεχομένους ύπό της Γενικής Συνόδου τών Συμ
βαλλομένων θεσπιζόμενους συναφείς γενικούς κανόνας, ή έπικύρω
σις καί ό έλεγχος τών χαρακτηριστικών λε ιτουργίας τών προσχω
ρούντων επιγείων σταθμών καί ό συντονισμός τής, εις τόν διαστη
μικόν τομέα τοΰ I N T E L S A T προσχωρήσεως επιγείων σταθμών, καί 
τής ύπ' αυτών Χρήσεως τοΰ διαστημικού τομέως τούτου' 

(7) ή υ'ιοθέτησις δρων και συνθηκών διεπουσών τήν κατανομήν τής χωρη
τικότητος τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, συμφώνως προς 
τους ενδεχομένως ύπό τής Γενικής Συνόδου τών Συμβαλλομένων 
θεσπιζόμενους συναφείς γενικούς κανόνας' 

(8) ό περιοδικός καθορισμός τών διαβαθμίσεων τών τελών Χρήσεως τοΰ 
διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT, συμφώνως προς τους ενδεχο
μένως ύπό της Γενικής Συνόδου τών Συμβαλλομένων θεσπιζόμενους 
συναφείς γενικούς κανόνας' 

(9) ή συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ "Αρθρου 5 της' Συμφωνίας Λειτουρ
γ ίας , λήψις ενδεδειγμένης πρωτοβουλίας άφορώσης εις τήν έν τω 
ρηθέντι "Αρθρω προβλεπομένην αϋξησιν ανωτάτου ορίου' 

(10) ή κατεύθυνσις τών δ ιαπραγματεύσεων μετά τοΰ Μέλους, έν τοις 
έδάφοις τοΰ οποίου ευρίσκεται ή "Εδρα τοΰ INTELSAT, καί ή 
προσφυγή εις τήν Συνέλευσιν τών Κυβερνήσεων προς λήψιν άπο



1357 Ν. 100/73 

φάσεως έπί της Βασικής Συμφωνίας της διεπούσης τα έν π α ρ α γ ρ ά φ ω 
( γ ) του "Αρθρου XV της παρούσης Συμφωνίας προνόμια, εξαιρέσεις 
και ά π α λ λ α γ ά ς ' 

(11) ή εγκρισις της προσχωρήσεως εις τον διαστημικόν τομέα τοΰ 
INTELSAT μή τυποποιημένων επιγείων σταθμών, συμφώνως προς 
τους ενδεχομένως ύπό της Γενικής Συνόδου τών Συμβαλλομένων 
θεσπιζόμενους συναφείς γενικούς κανόνας' 

(12) ή θέσπισις δρων και συνθηκών συμβιβαστών ταϊς διατάξεσι της 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (δ) του "Αρθρου V τής παρούσης Συμφωνίας , περί 
προσχωρήσεως εις τον διαστημικόν τομέα του INTELSAT Τηλεπι
κοινωνιακών Φορέων μή ευρισκομένων ύπό τήν δικαιοδοσίαν Μέλους 
τινός, συμφώνως προς τους θεσπιζόμενους ύπό τής Γενικής Συνόδου 
τών Συμβαλλομένων κανόνας συμφώνως τή ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (β) (5) 
του "Αρθρου V I I I τής παρούσης Συμφωνίας ' 

(13) ή λήψις αποφάσεως έπί τής υπογραφής συμφωνιών άφορωσών εις 
τάς αναλήψεις πέραν ορίου καταθέσεων και συνάψεις δανείων, συμ

φώνως τω "Αρθρώ 10 τής Συμφωνίας Λειτουργίας ' 
(14) ή υποβολή, τή Γενική Συνάδω τών Συμβαλλομένων, ετησίας εκθέ

σεως έπί τών δραστηριοτήτων τοΰ I N T E L S A T και τών ετησίων οικο

νομικών εκθέσεων' 
(15) ή υποβολή, τή Γενική Συνάδω τών Συμβαλλομένων, εκθέσεων έπί 

τών μελλοντικών προγραμμάτων , περιλαμβανομένων τών εκτιμώ
μενων οικονομικών επιπτώσεων τών ρηθέντων προγραμμάτων ' 

(16) ή υποβολή, τή Γενική Συνόδω τών Συμβαλλομένων, εκθέσεων και 
συστάσεων έφ' οιουδήποτε θέματος, χρήζοντος, κατά τήν κρίσιν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, εξετάσεως ύπό τής Γενικής Συνόδου τών 
Σ υμβαλλομένων' 

(17) ή παροχή τών, ύπό Μέλους ή Συμβαλλομένου τινός, αιτουμένων 
πληροφοριών, αναγκαιουσών τω Μέλει ή Συμβαλλομένω τούτω, προς 
έκπλήρωσιν τών, κατά τήν παροΰσαν Συμφωνίαν ή Συμφωνίαν Λει
τουργίας , υποχρεώσεων. 

(18) ό διορισμός και ή άπόλυσις τοΰ Γενικού Γραμματέως, συμφώνοχ 
τω "Αρθρω XII τής παρούσης Συμφωνίας, και τοΰ Γενικοΰ Διευ
θυντοΰ, συμφώνως τοις "Αρθροις V I I , XI και XII τής παρούσηο 
Συμφωνίας ' 

(19) ό καθορισμός τοΰ ανωτάτου στελέχους έκ τών τοΰ 'Εκτελεστικοί 
'Οργάνου, ώς Άναπληρωτοΰ Γενικοΰ Γραμματέως, συμφώνως ττ 
ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (δ) (1) τοΰ "Αρθρου XII, και ό καθορισμός τοί 
ανωτάτου στελέχους, έκ τών τοΰ Έκτελεστ ικοΰ 'Οργάνου, ώς Ά ν α 
πληρωτοΰ Γενικοΰ Διευθυντού, συμφώνως τή ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (δ) ( Γ 
τοΰ "Αρθρου XI τής παρούσης Συμφωνίας ' 

(20) ό καθορισμός, τοΰ άριθμοΰ, τής δομής, τών δρων και τών συνθηκώ 
έπανδρώσεως άπασών τών έν τω Έκτελεστ ικώ Ό ρ γ ά ν ω θέσεω\ 
κατόπιν συστάσεως τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως ή Γενικοΰ Διευθυντοί 

(21) ή εγκρισις τοΰ διορισμού, τών, άπ ' ευθείας υπευθύνων έναντι το 
Γενικοΰ Γραμματέως ή τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ, ανωτάτων στέλεχος 

(22) ή σύναψις συμβάσεων, συμφώνως τή ύποπαραγράφω (γ ) (2) το 
"Αρθρου XI της παρούσης Συμφωνίας ' 

(23) ή θέσπισις γενικών εσωτερικών κανόνων, ώς και ή λήψις άποφάσεκ 
εις έκάστην περίπτωσιν, άφορωσών εις τήν ένημέρωσιν τής Διεθνού 
Ε ν ώ σ ε ω ς Τηλεπικοινωνιών έπί τών χρησιμοποιουμένων συχνότητα: 
έν τω διαστημικώ τομεΐ τοΰ INTELSAT, συμφώνως προς τους KC 
νόνας διαδικασίας αότής' 
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(24) ή υποβολή τη Γενική Συνάδω τών Συμβαλλομένων, της έν τη ύπο
παραγράφω (β) (2) τοΰ "Αρθρου 111 της παρούσης Συμφωνίας ανα
φερομένης γνωματεύσεως' 

(25) ή διατύπωσις, υπό μορφήν συστάσεων, τών έν τη παραγράφω (γ) 
τοΰ "Αρθρου XIV της παρούσης Συμφωνίας συμπερασμάτων και ή 
υποβολή τη Συνελεύσει τών Κυβερνήσεων της έν τη παραγράφω 
(δ) ή (ε) τοΰ "Αρθρου XIV της παρούσης Συμφωνίας γνωματεύ
σεως, άφορώσης εις τήν προτιθεμένην ΐδρυσιν, κτησιν, ή χρήσιν ευκο
λιών, τοΰ διαστημικού τομέως, ανεξαρτήτων τών ευκολιών, τοΰ δια
στημικού τομέως τοΰ INTELSAT" 

(26) ή άνάληψις πρωτοβουλίας σχετιζόμενης προς τήν άποχώρησιν Συμ
βαλλομένου τινός έκ τοΰ INTELSAT, συμφώνως τοις "Αρθροις XVI 
της παρούσης Συμφωνίας και 21 της Συμφωνίας Λειτουργίας' και 

(27) ή διατύπωσις απόψεων και συστάσεων έπί προτεινομένων τροπο
ποιήσεων της παρούσης Συμφωνίας, συμφώνως τη παραγράφω (β) 
τοΰ "Αρθρου XVII της παρούσης Συμφωνίας, ή πρότασις τροπο
ποιήσεως της Συμφωνίας Λειτουργίας, συμφώνως τη παραγράφω 
(α) τοΰ "Αρθρου 22 της Συμφωνίας Λειτουργίας, και ή διατύπωσις 
απόψεων και συστάσεων έπί προτεινομένων τροποποιήσεων της Συμ
φωνίας Λειτουργίας, συμφώνως τη παραγράφω (β) τοΰ "Αρθρου 22 
της Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(β) Συμφώνως ταΐς διατάξεσι τών παραγράφων (β) και (γ) τοΰ "Αρθρου 
της παρούσης Συμφωνίας, το Διοικητικόν Συμβούλιον : 

(1) 'Αποδίδει τήν όφειλομένην και άρμόζουσαν σημασίαν είς τάς, ϋπό 
της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων ή ύπό της Γενικής Συνόδου τών 
Συμβαλλομένων, διατυπουμένας αποφάσεις, συστάσεις και απόψεις" 

(2) παρέχει, διά τών ύπ' αύτοΰ υποβαλλομένων τη Συνελεύσει τών Κυ
βερνήσεων ή τη Γενική Συνόδω τών Συμβαλλομένων εκθέσεων, πλη
ροφορίας έπί τών λαμβοη/ομένων, ώς προς τάς ρηθείσας αποφάσεις, 
συστάσεις καί απόψεις, αποφάσεων ή ενεργειών και δικαιολογεί τάς 
ρηθείσας αποφάσεις και ενεργείας. 

ΑΡΘΡΟΝ XI 
(Γενικός Διευθυντής) 

(α) Τοΰ Έκτελεστικοΰ 'Οργάνου ηγείται Γενικός Διευθυντής δστις θέλει 
ί>ποιήσει τήν όργανωτικήν δομήν τούτου ουχί βραδύτερον εξαετίας, άπό της 
Ιιεως της παρούσης Συμφωνίας έν ίσχύϊ. 

(β) —(1) Ό Γενικός Διευθυντής είναι τό κύριον έκτελεστικόν δργανον καί 
ό νομικός αντιπρόσωπος τοΰ INTELSAT, είναι δέ ευθέως υπεύθυνος 
ε*ναντι τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, διά τήν έκτέλεσιν άπασών τών 
λειτουργιών διαχειρίσεως. 

(2) Ό Γενικός Διευθυντής δρα κατά τήν ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου διαγραφομένην πολιτικήν καί κατευθυντήριον γραμμήν. 

(3) Ό Γενικός Διευθυντής διορίζεται δι* αποφάσεως τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου, υποκείμενης εις έπικύρωσιν ύπό της Συνελεύσεως τών 
Κυβερνήσεων. Ό Γενικός Διευθυντής απομακρύνεται έκ τοΰ αξιώ
ματος του, ήτιολογημένως, ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίουνέν τη 
άρμοδιότητί του. 

(4) Ή κυριαρχούσα σκέψις, κατά τόν διορισμόν τοΰ Γενικού Διευθυντού 
καί κατά τήν επιλογήν τοΰ λοιποΰ προσωπικού τοΰ Εκτελεστικού 
'Οργάνου είναι ή άναγκαιότης διασφαλίσεως αρίστων προτύπων 
άκεραιότητος, ικανότητος καί άποδοτικότητος. .'Ο1

 νΓενικός Διευ
θυντής .καί τό προσωπικόν τοΰ 'Εκτελεστικού 'QpVftvou, απέχουν 
οίασδήποτε πράξεως ασυμβιβάστου προς τάς Ivocyti τοΟ INTELSAT 
υποχρεώσεις αυτών. 



1359 Ν. 100/73 

(γ) —(1) Οι Διακανονισμό! 'Οριστικής Διαχειρίσεως είναι συνεπείς προς 
τους δασικούς στόχους και σκοπούς τοΟ INTELSAT, προς τον διεθνή 
αύτοΰ χαρακτήρα, και προς τάς υποχρεώσεις αύτοΰ δια την παροχήν, 
έπί εμπορικής βάσεως, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών άριστης ποιό
τητος και αξιοπιστίας. 

(2) Ό Γενικός Διευθυντής συμβάλλεται, διά λογαριασμόν τοΰ INTELSAT, 
μεθ' ενός ή πλειόνων αρμοδίων Φορέων, διά την έκτέλεσιν υπηρεσιών 
τεχνικών και εκμεταλλεύσεως εις τόν μέγιστον έπιτεύξιμον βαθμόν, 
και μετά της προσηκούσης κοστολογικής διερευνήσεως, συμβιβαστών 
προς τους κανόνας ικανότητος, αποτελεσματικότητος και άποδοτι
κότητος. Οι ρηθέντες Φορείς δύνανται νά είναι διαφόρων εθνικο
τήτων ή διεθνής τις όργάνωσις ανήκουσα ε'ις τόν INTELSAT και 
ελεγχομένη υπ' αύτοΰ. Τοιαΰται συμβάσεις συνάπτονται, εκτελούν
ται και εποπτεύονται ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευθυντού. 

(δ) —(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει το άνώτατον εκείνον στέλεχος, 
έκ τών μελών τοΰ Έκτελεστικοΰ 'Οργάνου, δπερ υπηρετεί ώς 'Avoc
πληρωτής Γενικός Διευθυντής έν απουσία τοΰ Γενικοΰ Διευθυντού 
ή έν αδυναμία εκτελέσεως τών καθηκόντων αύτοΰ ή έν περιπτώσει 
χηρείας τής θέσεως τοΰ Γενικοΰ Διευθυντού. Ό 'Αναπληρωτής Γε
νικός Διευθυντής κέκτηται αρμοδιότητας ασκήσεως άπασών τών 
εξουσιών, συμφώνως τή παρούση Συμφωνία και τη Συμφωνία Λει
τουργίας. Έ ν περιπτώσει χηρείας, ό 'Αναπληρωτής Γενικός Διευ
θυντής ενεργεί έν τή ρηθείση άρμοδιότητι μέχρι αναλήψεως υπη
ρεσίας ύπό τοΰ, κατά τό ταχύτερον δυνατόν, διοριζομένου και ανα
γνωριζομένου, Γενικοΰ Διευθυντού, συμφώνως τή ύποπαραγράφω 
(β) (3) τοΰ παρόντος Άρθρου. 

(2) Ό Γενικός Διευθυντής δύναται νά έκχωρή αρμοδιότητας προς τίνα 
τών στελεχών, τοΰ Έκτελεστικοΰ 'Οργάνου, έφ' δσον παρίσταται 
ανάγκη προς άντιμετώπισιν άνακυπτουσών αναγκών. 

ΑΡΘΡΟΝ XII 
(Διαχείρισις κατά τήν μεταβατικήν περίοδον και Γενικός Γραμματεύς) 

(α) Ά μ α τή θέσει τής παρούσης Συμφωνίας έν ϊσχύϊ, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον κατά προτεραιότητα : 

(1) Διορίζει τόν Γενικόν Γραμματέα και καθορίζει τό άναγκαιοΰν αύτώ 
προσωπικόν. 

(2) Συνάπτει τήν σύμβασιν περί υπηρεσιών διαχειρίσεως, συμφώνως τή 
παραγράφω (ε) τοΰ παρόντος Άρθρου, και 

(3) Ποιεί δναρξιν τής άφορώσης ε'ις τόν Διακανονισμόν 'Οριστικής Δια
χειρίσεως μελέτης, συμφώνως τή παραγράφω (στ) τοΰ παρόντος 
Άρθρου. 

(β) Ό Γενικός Γραμματεύς είναι ό νομικός αντιπρόσωπος τοΰ INTEL
SAT μέχρι τής, ύπό τοΰ πρώτου Γενικοΰ Διευθυντού, αναλήψεως υπηρεσίας. 
Συμφώνως προς τήν ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου διαγραφομένην πολι
τικήν και κατευθυντήριον γραμμήν, ό Γενικός Γραμματεύς ευθύνεται διά τήν 
λειτουργίαν άπασών τών υπηρεσιών διαχειρίσεως, περιλαμβανομένων και τών 
έν τω παραρτήματι Α τής παρούσης Συμφωνίας προδιαγραφόμενων, πλην τών 
παρεχομένων, συμφώνως τοις δροις τής κατά τήν παράγραφον (ε) τοΰ πα
ρόντος "Αρθρου συναφθείσης συμβάσεως περί 'Υπηρεσιών Διαχειρίσεως. Ό 
Γενικός Γραμματεύς τηρεί τό Διοικητικόν Συμβούλιον πλήρως και έπικαίρως 
ένήμερον έπί τής εκτελέσεως τών υπηρεσιών διαχειρίσεως ύπό τοΰ αναδόχου, 
κατά τήν περί Υπηρεσιών Διαχειρίσεως σύμβασιν. Ό Γενικός Γραμματεύς, 
εις ήν δύναται Ικτασιν, παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται και παρακολουθεί, 
μή συμμετέχων, τάς διά λογαριασμόν τοΰ INTELSAT, διεξαγομένας διαπρα
γματεύσεις ύπό τοΰ αναδόχου 'Υπηρεσιών Διαχειρίσεως, έπί κυρίων συμβά
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σεων. Έπί τω τέλει της ύποβοηθήσεως τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως, το Διοικη
τικόν Συμβούλιο ν δύναται να έγκρίνη τόν διορισμόν περιωρισμένου άριθμοΰ, 
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού παρά τω Έκτελεστικώ Όργάνω. Ό Γε
νικός Γραμματεύς ούτε παρεμβάλλει εαυτόν μεταξύ τοΰ 'Διοικητικού Συμ
βουλίου και αναδόχου Υπηρεσιών Διαχειρίσεως, ούτε άσκεϊ έποπτικόν έπί τοΰ 
αναδόχου ρόλον. 

(γ) 'Η κυριαρχούσα σκέψις, κατά τόν διορισμόν τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως 
και κατά την επιλογήν τοΰ λοιποΰ προσωπικοΰ τοΰ Εκτελεστικού 'Οργάνου 
είναι ή άναγκαιότης διασφαλίσεως αρίστων προτύπων άκεραιότητος, Ικανό
τητος και άποδοτικότητος. Ό Γενικός Γραμματεύς και το προσωπικόν τοΰ 
Έκτελεστικοΰ^ Όργάνου, απέχουν οιασδήποτε πράξεως ασυμβιβάστου προς 
τάς έναντι τοΰ INTELSAT υποχρεώσεις αυτών. Ό Γενικός Γραμματεύς απο
μακρύνεται έκ τοΰ αξιώματος του, δι' ήτιολογημένης αποφάσεως τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου. Ή θέσις τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως καταργείται άμα τη, 
ΰπό τοΰ πρώτου Γενικοΰ Διευθυντοΰ, άναλήψει υπηρεσίας. 

(δ) — fj) Το ^Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει το άνώτατον εκείνον στέλε
χος, έκ των μελών τοΰ 'Εκτελεστικού 'Οργάνου, δπερ υπηρετεί ώς 'Αναπλη
ρωτής Γενικός Γραμματεύς, έν απουσία τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως ή έν αδυ
ναμία εκτελέσεως τών καθηκόντων αύτοΰ ή έν περιπτώσει χηρείας της θέσεως 
τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως. Ό 'Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς κέκτηται 
αρμοδιότητα ασκήσεως άπασών τών εξουσιών, συμφώνως τη παρούση Συμφω
νία και τη Συμφωνία Λειτουργίας. Έν περιπτώσει χηρείας, δ 'Αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματεύς, ενεργεί έν τη ρηθείση άρμοδιότητι μέχρι της αναλήψεως 
υπηρεσίας άπό τοΰ, κατά τό ταχύτερον δυνατόν, διοριζομένου, ύπό τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου Γενικοΰ Γραμματέως. 

^(2) Ό Γενικός^ Γραμματεύς δύναται νά έκχωρή αρμοδιότητας προς τίνα έκ 
τών στελεχών τοΰ 'Εκτελεστικού Όργάνου έφ' δσον παρίσταται ανάγκη προς 
άντιμετώπισιν άνακυπτουσών αναγκών. 

(ε) Ή αναφερομένη σύμβασις έν τή ύποπαραγράφω (α) (2) τοΰ παρόν
τος "Αρθρου συνάπτεται μεταξύ τοΰ INTELSAT και ^ ' C O M S A T , αποκαλού
μενης^ έν τή παρούση Συμφωνία «'Αναδόχου "Υπηρεσιών Διαχειρίσεως», και 
άφορα εις τήν έκτέλεσιν υπηρεσιών διαχειρίσεως τεχνικών και εκμεταλλεύσεως, 
των προδιαγραφόμενων έν παραρτήματι Β της παρούσης Συμφωνίας και συμ
φώνως προς τάς έν αύτώ τεθείσας κατευθυντηρίους γραμμάς, διά περίοδον 
έκπνέουσαν μεθ' έξαετίαν άπό της θέσεως τής παρούσης Συμφωνίας έν Ίσχύϊ. 
Ή σύμβασις περιέχει διατάξεις άφορώσας εις τόν άνάδοχον τών Υπηρεσιών 
Διαχειρίσεως, καθ' ας ούτος : 

(1) ενεργεί κατά τήν ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου χαραχθεϊσαν 
σχετική ν πολιτικήν και κατευθυντήριον γραμμή V 

(2) εΐναι^άπ' ευθείας υπεύθυνος έναντι τοΰ Διοικητικού Συβουλίου, μέ
χρι τής αναλήψεως υπηρεσίας, ύπό τοΰ πρώτου Γενικοΰ Διευθυντού 
έφ' έξης δέ, διά τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ' 

(3) παρέχει τω Γενικώ Γραμματεΐ, άπάσας τάς αναγκαίουσας αύτώ 
πληροφορίας, τόσον προς ένημέρωσιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
έπί τοΰ έκτελουμένου έργου, ΰπό τοΰ αναδόχου κατά τήν περί 
Υπηρεσιών Διαχειρίσεως σύμβασιν, δσον και έπί τω σκοπώ δπως 
ούτος παρίσταται, αντιπροσωπεύεται και παρακολουθή, μή συμμε
τέχων, τάς δια λογαριασμόν τοΰ INTELSAT διεξαγόμενος διαπρα
γματεύσεις υπό τοΰ αναδόχου Υπηρεσιών Διαχειρίσεως, έπί κυρίων 
συμβάσεων. 

Ό 'Ανάδοχος Υπηρεσιών Διαχειρίσεως διαπραγματεύεται, συνάπτει, τρο
ποποιεί και εφαρμόζει συμβάσεις, διά λογαριασμόν τοΰ INTELSAT, έν τω 
πλαισίω των, κατά την περί Υπηρεσιών Διαχειρίσεως σύμβασιν, ευθυνών και 
της ύπό τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου ενδεχομένως διαφόρου εξουσιοδοτήσεως. 
Ό ανάδοχος Υπηρεσιών Διαχειρίσεως υπογράφει συμβάσεις, διά λογαριασμόν 
και έν τω πλαισίω τών αρμοδιοτήτων τοΰ INTELSAT, συμφώνως τή, κατά 
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την περί 'Υπηρεσιακής Διαχειρίσεως σύμβασιν, εξουσιοδοτήσει ή τη υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου ενδεχομένως διαφόρω εξουσιοδοτήσει. "Απσσαι αί 
λοιπαί συμβάσεις υπογράφονται υπό τοΰ Γενικού Γραμματέως. 

(στ) Ή εν ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) (3) τοϋ παρόντος "Αρθρου αναφερομένη 
μελέτη θέλει αρχίσει εΰθΰς ώς καταστή έφικτόν και έν πάση περιπτώσει εντός 
έτους άπό της θέσεως της παρούσης Συμφωνίας έν ίσχύϊ. Αϋτη θέλει έκπο
νηθή ύπό τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου και προώρισται νά παράσχη τάς αναγ
καίουσας πληροφορίας, διά τήν έπεξεργασίαν τ ο ν πλέον αποδοτικών, αποτε
λεσματικών και συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ "Αρθρου XI της παρούσης 
Συμφωνίας , Διακανονισμών 'Οριστικής Διαχειρ ' εως. Μεταξύ τών λοιπών 
θεμάτων, ή μελέτη θέλει αποδώσει τήν όφειλομένην προσοχήν εις : 

(1) τάς έν ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (γ ) (1) τοΰ "Αρθρου XI τεθείσας αρχάς , 
και εις τήν έν ύποπαραγράφω ( γ ) (2) τοϋ "Αρθρου XI τής πα
ρούσης Συμφωνίας , προδιαγραφόμενη ν π3λιτ ικήν 

(2) τήν κτηθεϊσαν έμπειρίαν διαρκούσης τής περιόδου τής Προσωρινής 
Συμφωνίας και έκ τών, έν τω παρόντι "Αρθρω, αναφερομένων μετα
βατικών Διακανονισμών Διαχειρίσεως' 

(3) τήν άνά τόν κόσμον υίοθετουμένην, ύπό Τηλεπικοινωνιακών Φορέων, 
όργάνωσιν και διαδικασίαν και ιδιαιτέρως εις δ,τι άφορα τήν ενό
τητα πολιτικής τε και διαχειρίσεως, ώς και τήν αποδοτικότητα 
διαχειρίσεως' 

(4) τάς, έν ύποπαραγράφω (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου άναφερομένας 
πληροφορίας, άφορώσας εις τάς πολυεθνείς επιχειρήσεις, τάς απο
βλέπουσας εις τήν ΰλοποίησιν προηγμένης τεχνολογίας ' και 

(5) τάς συνταχθησομένας έπί θεμάτων διαχειρίσεως εκθέσεις, ύπό ούχ'ι 
όλιγωτέρων τών τριών επισήμων συμβούλων, επιλεγομένων έκ δια
φόρων γεωγραφ ικών περιοχών. 

(ζ) Ουχί βραδύτερον τετραετίας άπό τής θέσεως τής παρούσης Συμφω
νίας έν ίσχύϊ, τό Διοικητικόν Συμβούλιον θέλει υποβάλει τή Συνελεύσει τών 
Κυβερνήσεων συνοπτικήν εκθεσιν, περιλαμβάνουσαν τά αποτελέσματα τής, έν 
ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) (3) τοΰ παρόντος "Αρθρου, αναφερομένης μελέτης και 
τάς άφορώσας εις τήν όργανωτικήν δομήν τοΰ 'Εκτελεστικού 'Οργάνου συ
στάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 'Αντίγραφα τής ρηθείσης εκθέσεως 
θέλουν επίσης διαβιβασθή, ευθύς ώς καταστοΰν διαθέσιμα τή Γενική Συνάδω 
τών Συμβαλλομένων και προς άπαντα τά Μέλη και Συμβαλλομένους . 

(η) Ουχί βραδύτερον πενταετίας άπό τής θέσεως τής παρούσης Συμφω
νίας έν ίσχύϊ, ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων έχουσα μελετήσει τήν έν παρα
γ ρ ά φ ω (ζ) τοΰ παρόντος "Αρθρου άναφερομένην εκθεσιν, και πάσαν έπ' αυτής 
διατυπωθεΐσαν ύπό τής Γενικής Συνόδου τών Συμβαλλομένων άποψιν, θέλει 
υιοθετήσει, συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ "Αρθρου XI τής παρούσης Συμφω
νίας όργανωτικήν δομήν τοΰ Έκτελεστ ικοΰ 'Οργάνου. 

(θ) Ό Γενικός Διευθυντής θέλει αναλάβει ύπηρεσίαν εν έτος προ τής 
εκπνοής της έν ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) (2) τοΰ παρόντος "Αρθρου αναφερομένης 
συμβάσεως περί Υπηρεσιών Διαχειρίσεως, ή τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ έτους 
1976, οιονδήποτε έκ τών δύο θέλει συμβή ένωρίτερον. Τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον θέλει διορίσει τόν Γενικόν Διευθυντή ν, ή δέ Συνέλευσις τών Κυβερ
νήσεων, έν χρόνω επιτρέποντα τήν, συμφώνως τή παρούση π α ρ α γ ρ ά φ ω , άνά
ληψιν υπηρεσίας ύπό τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ, θέλει ενεργήσει έπί τής επικυ
ρώσεως τοΰ διορισμού. 'Από τής αναλήψεως υπηρεσίας, ό Γενικός Διευθυν
τής ευθύνεται δι' άπάσας τάς υπηρεσίας διαχειρίσεως, περιλαμβανομένης και 
της εκτελέσεως τών μέχρι τοΰ χρόνου εκείνου ασκουμένων ύπό τοΰ Γενικοΰ 
Γραμματέως αρμοδιοτήτων, ώς και δισ τήν έποπτείαν τοΰ έργου τοΰ αναδό
χου Υπηρεσιών Διαχειρίσεως. 

(ι) Ό Γενικός Διευθυντής, ενεργών κατά τήν σχετικήν πολιτικήν και 
κατευθυντήριον γραμμήν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει άπαντα τ ά 
ενδεδειγμένα μέτρα προς έξασφάλισιν τής πλήρους υλοποιήσεως τών Διακα
νονισμών 'Οριστικής Διαχειρίσεως ουχί βραδύτερον εξαετ ίας άπό τής ημερο
μηνίας θέσεως της παρούσης Συμφωνίας έν ίσχύϊ. 
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ΑΡΘΡΟΝ XIII 
Προμήθειαι 

(α) Ύποκείμεναι τω παρόντι "Αρθρω, αϊ προμήθειαι τών άναγκαιούντων 
τω INTELSAT αγαθών και ή παροχή υπηρεσιών πραγματοποιούνται δια 
κατακυρώσεως συμβάσεως, βασιζόμενης έπί απαντήσεων εις προκηρυσσομέ
νους διεθνείς διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, είς μειοδότας προσφέρον
τας άριστον συνδυασμών ποιότητος, τιμής και εύνο'ίκωτάτου χρόνου παραδό
σεως. Αϊ εϊς το παρόν "Αρθρον άφορώσαι ΰπηρεσίαι, είναι αϊ ύπό Νομικών 
Προσώπων παρεχόμεναι τοιαΰται. 

(β) Έν περιπτώσει υπάρξεως πλειόνων τής μιας προσφορών τοΰ ρηθέν
τος συνδυασμού, ή σύμβασις κατακυροΰται κατά τρόπον ύποκινοΰντα, έν τω 

, συμφέροντι τοΰ INTELSAT, παγκόσμιον άνταγωνισμόν. 
(γ) Ή ύποχρέωσις της προκηρύξεως διεθνοΰς διαγωνισμού υποβολής 

προσφορών, δύναται νά παραβλεφθή διά τάς, έν "Αρθρω 16 της Συμφωνίας 
Λειτουργίας, άναφερομένας συγκεκριμένος περιπτώσεις. 

ΑΡΘΡΟΝ XIV 
(Δικαιώματα και 'Υποχρεώσεις τών Μελών) 

(α) Τά Μέλη και οϊ Συμβαλλόμενοι άσκοΰν και αντιμετωπίζουν τά κατά 
την παροΰσαν Συμφωνίαν δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, κατά τρόπον 
απολύτως συνεπή και προς προαγωγήν τών έν Προοιμίω διακηρυσσομένων 

, 'Αρχών και λοιπών έν τη παρούση Συμφωνία διατάξεων. 
(β) "Απαντα τά Μέλη καί άπαντες οί Συμβαλλόμενοι, δικαιούνται παρα

κολουθήσεως και συμμετοχής άπασών τών διασκέψεων καϊ συνόδων έν αΐς, 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής παρούσης Συμφωνίας ή τής Συμφωνίας Λει
τουργίας, κέκτηνται εξουσιοδοτήσεις αντιπροσωπεύσεως, ώς επίσης οιασδή
ποτε ετέρας άναγγελλομένης ύπό, ή συγκαλουμένης έν τή έδρα, τοΰ INTEL
SAT συνόδου, συμφώνως ταΐς ύπό τοΰ INTELSAT υίοθετηθείσαις έπΐ τών ρη
θεισών συνόδων διαδικασίαις, ανεξαρτήτως τοΰ τόπου έν ώ αδται λαμβάνουν 
χώραν. Τό Έκτελεστικόν "Οργανον εξασφαλίζει τήν, έν διακανονισμό) μετά 
τοΰ φιλοξενούντος Μέλους ή Συμβαλλομένου, ϋπαρξιν, δι' έκαστης τών ρη
θεισών διασκέψεων ή συνόδων, διατάξεως εισόδου είς τήν φιλοξενούσαν χώ
ραν, καί παραμονής κατά τήν διάρκειαν τής ρηθείσης Διασκέψεως ή Συνόδου, 
τών αντιπροσώπων απάντων τών δικαιουμένων παρακολουθήσεως Μελών τε 
και Συμβαλλομένων. 

(γ) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν Μέλος τι, ή Συμβαλλόμενος τις ή πρόσωπον 
τι έν τή δικαιοδοσία Μέλους τινός, προτίθεται νά έγκαταστήση, απόκτηση ή 
χρησιμοποίηση ευκολίας του διαστημικού Τομέως προς άντιμετώπισιν τών, δι' 
έσωτερικάς τηλεπικοινωνιακάς υπηρεσίας διά τό Κοινόν, αναγκών αυτού, τό 
ρηθέν Μέλος ή Συμβαλλόμενος, πρό τής εγκαταστάσεως, αποκτήσεως, ή χρη

■ σιμοποιήσεως τών ρηθεισών ευκολιών, συμβουλεύεται τό Διοικητικόν Συμβού
λιον, τό όποιον, ύπό μορφήν συστάσεων, διατυπώνει τά συμπεράσματα αύτοΰ, 
άφορώντα είς τό τεχνικώς συμβιβαστόν τών ρηθεισών ευκολιών καί εις τήν 
λειτουργίαν αυτών ώς προς τήν, ύπό τοΰ υφισταμένου ή προγραμματιζόμενου 
διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT, χρήσιν τοΰ φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
καί τοΰ τροχιακού διαστήματος. 

(δ) Έν περιπτώσει καθ' ήν Μέλος τι, ή Συμβαλλόμενος τις, ή πρόσωπον 
τι έν τη δικαιοδοσία Μέλους τινός, προτίθεται κατ' ιδίαν, ή άπό κοι^ιοΰ, νά 
ίδρυση, απόκτηση ϊ\ χρησιμοποίηση ευκολίας διαστημικού τομέως, ανεξαρτή
τους τών ευκολιών τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, προς άντιμετώ

'''■' πισιν τών αναγκών αύτοΰ είς διεθνείς τηλεπικοινωνιακάς υπηρεσίας διά τό 
'/ Κοινόν, τό ρηθέν Μέλος ή Συμβαλλόμενος, πρό της ιδρύσεως, αποκτήσεως ή 
, χρησιμοποιήσεως τών ανωτέρω ευκολιών, διαθέτει τή Συνελεύσει τών Κυβερ

νήσεων άπαντα τά συναφή στοιχεία καί, μερίμνη τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου, συμβουλεύεται αυτήν, προς έξασφάλισιν τοΰ τεχνικώς συμβιβαστοΰ τών 
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ρηθεισών ευκολιών, της λειτουργίας αυτών ώς προς την, ύπό τοΰ υφισταμέ
νου ή προγραμματιζόμενου διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT, χρήσιν τοΰ 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων καΐ τοΰ τροχιακοΰ διαστήματος, καΐ προς απο
φυγήν συγκεκριμένης οικονομικής βλάβης τοΰ παγκοσμίου συστήματος 
INTELSAT. Ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων, έν τη ρηθείση συνεργασία, 
λαμβάνουσα υπ' όψιν την γνωμάτευσιν τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, διατυ
πώνει, υπό μορφήν συστάσεων, τα άφορώντα εις τήν προδιαγραφομένην έν τή 
παρούση παραγράφω έξέτασιν συμπεράσματα, και έτι περαιτέρω, εξασφαλί
ζε ι δτι, ή παροχή ή ή χρήσις τών ώς εϊρηται ευκολιών, δεν θίγει τήν, μέσω 
τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, άποκατάστασιν αμέσων τηλεπικοι
νωνιακών ζεύξεων μεταξύ απάντων τών μελών. 

(ε) Έν περιπτώσει καθ' ην Μέλος τ ι , ή Συμβαλλόμενος τις ή πρόσωπον 
τ ι , έν τή δικαιοδοσία Μέλους τινός, προτίθεται νά έγκαταστήση, απόκτηση ή 
χρησιμοποίηση ευκολίας διαστημικοΰ Τομέως, ανεξαρτήτως τών ευκολιών τοΰ 
διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, προς άντιμετώπισιν τών, εις εξειδικευ
μένος, έσωτερικάς ή διεθνείς Τηλεπικοινωνιακός Υπηρεσίας, αναγκών αϋτοΰ, 
το ρηθέν Μέλος ή Συμβαλλόμενος, πρό της εγκαταστάσεως, αποκτήσεως ή 
χρησιμοποιήσεως τών ανωτέρω ευκολιών, διαθέτει τή Συνελεύσει τών Κυβερ
νήσεων, μερίμνη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, άπαντα τά συναφή στοιχεία. 
Ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων, λαμβάνουσα ύπ' όψιν τήν γνωμάτευσιν τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου, διατυπώνει, ύπό μορφήν συστάσεων, τά συμπερά
σματα αυτής άφορώντα εις τό τεχνικώς συμβιβαστόν τών ρηθεισών ευκολιών 
και εις τήν λειτουργίαν αυτών ώς προς τήν, ύπό τοΰ υφισταμένου ή προγραμ
ματιζόμενου διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, χρήσιν τοΰ φάσματος ρα
διοσυχνοτήτων και τοΰ τροχιακοΰ διαστήματος. 

(στ) Αϊ έν τω παρόντι "Αρθρω αναφερόμενοι συστάσεις της Συνελεύσεως 
τών Κυβερνήσεων και τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, εκδίδονται εντός εξαμή
νου άπό της ημερομηνίας ενάρξεως τής, έν ταΐς προηγουμέναις παραγράφοις, 
διαγραφόμενης διαδικασίας. Έπί τω τέλει τούτω, δύναται νά συγκαλήται 
έ'κτακτος σύνοδος τής Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων. 

(ζ) Ή παροΰσα Συμφωνία δεν εφαρμόζεται εις περιπτώσεις εγκαταστά
σεως, αποκτήσεως ή χρήσεως ευκολιών διαστημικοΰ τομέως, ανεξαρτήτων τών 
ευκολιών τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT, έπί τω άποκλειστικώ σκοπώ 
εθνικής ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟΝ XV 
("Εδρα INTELSAT, Προνόμια, 'Εξαιρέσεις, Άπαλλαγα ί ) 

(α) Ώ ς "Εδρα τοΰ INTELSAT ορίζεται ή WASHINGTON. 
(β) Έν τω πλαισίω τοΰ διαγραφομένου ύπό τής παρούσης Συμφωνίας 

πεδίου δραστηριότητος τοΰ INTELSAT, ό INTELSAT και ή περιουσία αύτοΰ 
έξαιροΰνται, εις παν Κράτος—Μέλος τής παρούσης Συμφωνίας, πάσης φορο
λογίας έθνικοΰ εισοδήματος και άμεσου τοιαύτης έπί εθνικής περιουσίας, ώς 
και τελωνειακών δασμών έπί τών, προς έκτόξευσιν, και έν τω παγκοσμίω 
συστήματι χρήσιν, δορυφόρων επικοινωνιών, συστατικών μερών και τμημάτων 
τών ρηθέντων δορυφόρων. "Εκαστον Μέλος, λαμβάνον ύπ' όψιν τήν εϊδικήν 
φύσιν τοΰ INTELSAT, αναλαμβάνει, συμφώνως τω Ίσχύοντι Έσωτερικώ Νόμω, 
νά χρησιμοποίηση οιονδήποτε μέσον προς καθιέρωσιν τών ώς εϊρηται περαι
τέρω εξαιρέσεων' τοΰ INTELSAT και της περιουσίας αύτοΰ, έκ τής φορολο
γίας εισοδήματος και τής άμεσου τοιαύτης έπί περιουσίας, ώς και τών> 
ευκταίων, τελωνειακών δασμών. 

(γ) "Εκαστον Μέλος, πλην τοΰ Μέλους έν τω έδάφει τοΰ οποίου ευρί
σκεται ή ε"δρα τοΰ INTELSAT, εκχωρεί, συμφώνως τω έν τή παρούση παρα
γράφω άναφερομένω Πρωτοκολλώ, ώς και τό Μέλος έν τω έδάφει τοΰ οποίου 
ευρίσκεται ή έδρα τοΰ INTELSAT, έκχωρεΐ συμφώνως τή έν τη παρούση πα
ραγράφω αναφερομένη Συμφωνία "Εδρας, τά αναγκαία προνόμια, εξαιρέσεις 
και άπαλλαγάς, προς' τά στελέχη και προς τάς λοιπάς έν τω Πρωτοκολλώ 
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και Συμφωνία "Εδρας προδ ιαγραφόμενος κατηγορίας προσωπικού, προς τους 
αντιπροσώπους τών Μελών, προς τους Συμβαλλομένους και αντιπροσώπους 
των Συμβαλλομένων και προς τα συμμετέχοντα εις υποθέσεις διαιτησίας πρό
σωπα. Συγκεκρ ιμένως , έ'καστον Μέλος εκχωρεί, προς τ ' ανωτέρω άτομα, 
ά π α λ λ α γ ή ν εκ νομικών ευθυνών άφορωσών εις πράξε ι ς τελουμένας, ή' λόγους 
λεγόμενους ή γραφομένους έν τη ασκήσει τών έν τώ πλαισίω τών καθηκόντων 
αυτών αρμοδιοτήτων, εις ην εκτασιν και περίπτωσιν καθορίζεται ύπό του έν 
τη παρούση π α ρ α γ ρ ά φ ω Πρωτοκόλλου και της Συμφωνίας "Εδρας . Το Μέ
λος έν τ ώ έδάφει τοΰ όποιου ευρίσκεται η "Εδρα τοϋ INTELSAT θέλει συνά
ψει το ταχύτερον δυνατόν Συμφωνίαν "Εδρας μετά τοΰ I N T E L S A T καλύ
πτουσαν προνόμια, εξαιρέσεις και ά π α λ λ α γ ά ς . Ή Συμφωνία περιλαμβάνει 
διάταξιν, δι' ης, άπαντες οι Συμβαλλόμενοι , ενεργούντες ύπό την ιδιότητα 
ταύτην, εξαιρούνται της εθνικής φορολογίας έπί τοΰ κτώμενου ύπό τοΰ 
I N T E L S A T εισοδήματος, έν τω έδάφει τοΰ ώς εϊρηται Μέλους, πλην τοΰ Συμ
βαλλομένου, τοΰ οριζομένου υπό τοΰ Μέλους, έν τώ έδάφει τοΰ όποιου ευρί
σκεται ή έ'δρα τοΰ INTELSAT. Τά λοιπά Μέλη θέλουν συνάψει, ομοίως, το 
ταχύτερον δυνατόν, Πρωτόκολλον, καλΰπτον προνόμοια, εξαιρέσεις και άπαλ
λ α γ ά ς . Το Πρωτόκολλον και ή Συμφωνία "Εδρας είναι ανεξάρτητα της πα
ρούσης Συμφωνίας , εκάστου προκαθορίζοντος τάς συνθήκας εκπνοής του. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν XVI 
(Άποχώρησις) 

(α) —(1) Οιονδήποτε Μέλος ή Συμβαλλόμενος τις δικαιοΰται εθελουσίας 
αποχωρήσεως έκ τοΰ INTELSAT. Τό άποφασίζον νά αποχώρηση Μέλος, άνα
κοινοϊ τοΰτο ε γ γ ρ ά φ ω ς προς τον Θεματοφύλακα. Ή άπόφασις αποχωρήσεως 
Συμβαλλομένου τινός, άνακοινοΰται ε γ γ ρ ά φ ω ς προς τό Έκτελεστ ικόν "Ορ
γανον ύπό τοΰ Μέλους, τοΰ ορίζοντος τόν Συμβαλλόμενον τοΰτον, ή ρηθείσα 
δε άνακοίνωσις συνεπάγεται την ύπό τοΰ Μέλους άποδοχήν της ρηθείσης ανα
κοινώσεως περί αποφάσεως αποχωρήσεως. 

(2) Ή εθελουσία άποχώρησις θεωρείται ισχύουσα, ή δέ παροΰσα Συμ
φωνία και Συμφωνία Λειτουργίας παύουν Ίσχύουσαι διά λογαριασμόν Μέλους 
τινός ή Συμβαλλομένου, μετά τρίμηνον άπό της ημερομηνίας λήψεως της ανα
κοινώσεως της αναφερομένης έν τή ύ π ο π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) της παρούσης παρα
γράφου, ή, έφ' όσον έν τή ανακοινώσει δηλοΰται, άπό τής ημερομηνίας τοΰ 
άκολουθοΰντος τήν έκπνοήν τής ρηθείσης τριμηνίας επομένου καθορισμοΰ τών 
μετοχών επενδύσεως, συμφώνως τή ύποπαραγράφω ( γ ) (2) τοΰ "Αρθρου 6 
τής Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(β) — (1) Έ ά ν Μέλος τι παρουσιάζεται μή συμμορφούμενον προς οιανδή
ποτε τών κατά τήν παροΰσαν Συμφωνίαν άποορεουσών υποχρεώσεων του, ή 
Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων, λαμβάνουσαν γνώσιν τοΰ γεγονότος τούτου, ή 
ενεργούσα έξ ιδίας πρωτοβουλίας, εξετάζουσα οιονδήποτε διάβημα τοΰ ρη
θέντος Μέλους, δύναται νά άποφασίζη δπως τό ρηθέν Μέλος Οεωρηθή απο
χωρήσαν έκ τοΰ INTELSAT, έφ' δσον διαπίστωση δτι ή παράλειψις συμμορ
φώσεως συνέβη τω δντι. Ή παροΰσα Συμφωνία παύει 'ισχύουσα διά τό ύπ' 
Οψιν Μέλος, άπό τής ημερομηνίας λήψεως τοιαύτης αποφάσεως. 'Επί τω τέλει 
τούτω, δύναται νά συγκαλήται έ'κτακτος σύνοδος τής Συνελεύσεως τών Κυβερ
νήσεων. 

(2) Έ ά ν Συμβαλλόμενος τις, έν τή ϊδιότητί του ώς Συμβαλλομένου, 
παρουσιάζεται μή συμμορφούμενος προς οιανδήποτε τών κατά τήν παροΰσαν 
Συμφωνίαν ή τήν Συμφωνίαν Λειτουργίας υποχρεώσεων τυυ, έτερων τών έν 
π α ρ α γ ρ ά φ ω (α) τοΰ "Αρθρου 4 τής Συμφωνίας Λειτουργίας υποχρεώσεων, ή 
δέ παράλειψις συμμορφώσεως δέν άποκατασταθή εντός τριμήνου άπό τής, ύπό 
τοΰ 'Εκτελεστικού 'Οργάνου γ ρ α π τ ή ς προς τόν Συμβαλλόμενον ανακοινώ
σεως, περί τής αποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ένημερωθέντος περί 
της παραλείψεως συμμορφώσεως, τό Διοικητικόν Συμβουλιον, εξετάζον οιον
δήποτε διάβημα τοΰ Συμβαλλομένου, ή τοΰ ορίζοντος τοΰτον Μέλους, άνα
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σ τ έ λ λ ε ι τ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α τοΰ Συμβαλλομένου , συνιστά δέ ε ις την Γεν ικήν Σ ύ 

νοδον των Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ω ν δπως ό ρηθείς Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς θεωρηθη άποχω

ρήσας έκ τοΰ I N T E L S A T . Έ ά ν ή Γεν ική Σύνοδος τών Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ω ν , εξε

τ ά ζ ο υ σ α οιονδήποτε δ ι ά β η μ α τοΰ Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ ή τοΰ ορίζοντος τοΰτον Μέ

λους, έ γ κ ρ ί ν η τήν σΰστασιν τοΰ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ΰ Συμβουλ ίου , ή άποχώρησις τοΰ 
Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ τ ί θ ε τ α ι έν ίσχύϊ, άπό της ημερομην ίας της ρηθείσης ε γ κ ρ ί 

σεως, ή ι ταροΰσα δέ Σ υ μ φ ω ν ί α κ α ι ή Σ υ μ φ ω ν ί α Λε ι τουργ ίας παύουν ϊσχύου

σα ι δ ι ό τον ρηθέντα Συμβαλλόμενον , από της αυτής ημερομην ίας . 
( γ ) Τ ά κ α τ ά τήν παροΰσαν Συμφων ίαν κ α ι Συμφων ίαν Λε ι τουργ ίας , 

δ ι κ α ι ώ μ α τ α Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ τ ινός, αναστέλλον τα ι αυτομάτως , έάν Σ υ μ β α λ 

λόμενος τ ι ς παραλε ίπη τήν έξόφλησιν οιουδήποτε οφε ιλομένου, συμφώνως τη 
π α ρ α γ ρ ά φ ω ( α ) τοΰ "Αρθρου 4 της Συμφων ίας Λε ι τουργ ίας , ποσοΰ, εντός τ ρ ι 

μήνου άφ ' δτου ή καταβολή κ α θ ί σ τ α τ α ι απα ι τητή . Έ ά ν , εντός τρ ιμήνου άπό 
της αναστολής , ό ρηθείς Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς δεν έξοφλή οιονδήποτε όφειλόμενον 
ποσόν, ή έάν το όρίζον τοΰτον Μέλος δέν προβή ε ις άντ ι κα τάστασ ι ν , συμφώ

νως τή π α ρ α γ ρ ά φ ω (στ) τοΰ παρόντος "Αρθρου , τό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Συμβούλ ιον , 
εξε τάζον οιονδήποτε δ ιάβημα τοΰ Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ ή τοΰ ορ ίζοντος τοΰτον Μέ

λους, συν ιστά ε ις τήν Γενικήν Σύνοδον τών Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ω ν δπως ό ρηθείς 
Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς θεωρηθη άποχωρήσας έκ τοΰ I N T E L S A T . Ή Γεν ική Σύνο 

δος τών Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ω ν , εξε τάζουσα οιονδήποτε δ ιάβημα τοΰ Σ υ μ β α λ λ ο μ έ 

νου, αποφασ ί ζε ι δπως ό Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς θεωρηθη άποχωρήσας έκ τοΰ I N T E L 

S A T , άπό της ημερομην ίας δέ της ρηθείσης αποφάσεως, παύουν ίσχύουσαι δ ι ά 
τόν Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ν ή παροΰσα Σ υ μ φ ω ν ί α κα ί ή Σ υ μ φ ω ν ί α Λε ι τουργ ίας . 

(δ) Ά π ο χ ώ ρ η σ ι ς Μέλους, ύπό τήν ι δ ιό τητα του ταύτην, συνεπάγετα ι , ανα

λ ό γ ω ς της' περιπτώσεως, τήν ταύτόχρονον άποχώρησιν κα ί τοΰ ορ ιζομένου ύπ' 
αύτοΰ Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ , ή κα ί τοΰ ιδ ίου τούτου τοΰ Μέλους, έν τή Ίδιότητ ί του 
ώς Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ , ή δέ παροΰσα Σ υ μ φ ω ν ί α κα ί Σ υ μ φ ω ν ί α Λε ι τουργ ίας 
παύουν ίσχύουσαι δ ι ά τόν Συμβαλλόμενον τήν αυτήν ήμερομην ίαν έξ ής ή 
παροΰσα Σ υ μ φ ω ν ί α παύε ι ισχύουσα δ ιά τό όρίζον τοΰτον Μέλος . 

( ε ) Εις οιανδήποτε περίπτωσιν αποχωρήσεως Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ τ ινός έκ τοΰ 
I N T E L S A T , τό όρίζον τόν ρηθέντα Συμβαλλόμενον Μέλος, α ν α λ α μ β ά ν ε ι τήν 
χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α τοΰ Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ ή ορ ί ζε ι , άπό τής ημερομην ίας της ρηθεί

σης αποχωρήσεως, νέον τ ι ν ά Συμβαλλόμενον , ή αποχωρε ί έκ τοΰ I N T E L S A T . 
(στ) Έ ά ν δ ι ' οιονδήποτε λόγον Μέλος τ ι , έπιθυμή τήν ά ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ι ν του 

υπό Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ , οριζομένου ύπό τοΰ Ίδιου, ενημερώνε ι ε γ γ ρ ά φ ω ς τόν 
θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ α , ή παροΰσα δέ Συμφων ία , ώς κα ί ή Σ υ μ φ ω ν ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 
τ ί θ ε ν τ α ι έν Ίσχύϊ δ ι ά τόν νέον Συμβαλλόμενον κα ί συνεπώς παύουν Ίσχύουσαι 
δ ιά τόν προηγουμένως ορισθέντα Συμβαλλόμενον άπό τής αναλήψεως, ύπό τοΰ 
νέου Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ , άπασών τών έκκρεμουσών υποχρεώσεων τοΰ προηγου

μένως ορισθέντος Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ κα ί άπό της, υπ' αύτοΰ, υπογραφής της 
Συμφων ίας Λε ι τουργ ίας . 

( ζ ) Ά π ό τής παραλαβής ύπό τοΰ θ ε μ α τ ο φ ύ λ α κ ο ς , ή ύπό τοΰ Ε κ τ ε λ ε σ τ ι 

κού 'Οργάνου , α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, τής ανακο ινώσεως αποφάσεως κ α ί 
αποχωρήσεως, συμφώνως τή ύποπαραγράφω (α ) (1) τοΰ παρόντος "Αρθρου , 
τό έκδίδον τήν άνακο ίνωσιν Μέλος, μετά τοΰ ύπ' αύτοΰ ορ ιζομένου Σ υ μ β α λ 

λομένου ή ό Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς δ ιά λογαρ ιασμόν τοΰ όποιου εξεδόθη ή άνακο ί 

νωσις, σ τ ε ρ ε ί τ α ι α ν α λ ό γ ω ς τής περ ιπτώσεως οιουδήποτε δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς αντ ιπρο

σωπεύσεως κα ί ψηφοφορίας, έν οίωδήποτε όργάνω τοΰ I N T E L S A T , ά μ α δέ τη 
λήψε ι της ρηθείσης ανακοινώσεως, παύε ι υπέχων υποχρεώσεις κα ί εύθύνας, πλην 
της περιπτώσεως καθ ' ήν ό Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ς ευθύνετα ι δ ι ά τήν κ α τ α β ο λ ή ν τής 
συμμετοχής αύτοΰ ε ίς τήν άναγκα ιοΰσαν είσφοράν κεφαλα ίου , προς άντ ιμ ε τώ

πισιν τόσον τών συγκεκρ ιμένως*ανε ι λημμένων συμβατ ικών υποχρεώσεων, πρό 
της ρηθείσης παραλαβής της ανακοινώσεως, δσον κα ί τών προκυπτουσών ευ

θυνών έκ πράξεων ή παραλε ίψεων πρό τής ρηθε ί *ης παραλαβής , έκ τος αν τ ό 
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν συμφώνως τ ή π α ρ α γ ρ ά φ ω (δ ) τοΰ " Α ρ θ ρ ο υ 21 τη< 
Σ υ μ φ ω ν ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς άποφασίζη άλλως . 
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(η) Κατά την διάρκειαν της αναστολής των δικαιωμάτων Συμβαλλομένου 
τινός, συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) (2) ή τη παραγράφω (γ) τοΰ παρόν
τος "Αρθρου, ό Συμβαλλόμενος εξακολουθεί υπέχων άπάσας τάς κατά την 
παροΰσαν Συμφωνίαν καΐ Συμφωνίαν Λειτουργίας υποχρεώσεις και εύθόνας 
Συμβαλλομένου. 

(θ) Έάν συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) (2) ή παραγράφω (γ) τοΰ πα
ρόντος "Αρθρου, ή Γενική Σύνοδος των Συμβαλλομένων άποφασίση, την άπόρ
ριψιν της συστάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δπως Συμβαλλόμενος τις 
θεωρηθή άποχωρήσας έκ τοΰ INTELSAT, αίρεται ή αναστολή, άπό της ημε
ρομηνίας της ρηθείσης αποφάσεως, ό δε Συμβαλλόμενος ανακτά έφ' έξης άπαν
τα τά κατά τήν παροΰσαν Συμφωνίαν καί Συμφωνίαν Λειτουργίας δικαιώματα, 
ύπό τον δρον δτι, διά Συμβαλλόμενόν τίνα εύρισκόμενον έν αναστολή, συμφώ
νως τη παραγράφω (γ) τοΰ παρόντος "Αρθρου, ή αναστολή δεν αίρεται, μέχρι 
της εξοφλήσεως των ύπό τοΰ Συμβαλλομένου οφειλομένων ποσών, συμφώνως 
τη παραγράφω (α) τοΰ "Αρθρου 4 της Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(ι) Έάν ή Γενική Σύνοδος των Συμβαλλομένων έγκρίνη, συμφώνως τη 
ύποπαραγράφω (β) (2) ή παραγράφω (γ) τοΰ παρόντος "Αρθρου, τήν ύπό 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου σύστασιν, δπως Συμβαλλόμενος τις θεωρηθή άπο
χωρήσας έκ τοΰ INTELSAT, άμα τη ρηθείση έγκρίσει, παύει ούτος υπέχων 
υποχρεώσεις καί εύθύνας, πλην της περιπτώσεως καθ' ην, ό Συμβαλλόμενος 
ευθύνεται διά τήν καταβολήν της συμμετοχής αύτοΰ εις τήν άναγκαιοΰσαν 
είσφοράν κεφαλαίου, προς άντιμετώπισιν τόσον των συγκεκριμένως ανειλημ
μένων συμβατικών υποχρεώσεων πρό της ρηθείσης εγκρίσεως, δσον καί τών 
προκυπτουσών ευθυνών, έκ πράξεων ή παραλείψεων, πρό τής ρηθείσης εγκρί
σεως, εκτός έάν το Διοικητικόν Συμβούλιον, συμφώνως τη παραγράφω (δ) τοΰ 
"Αρθρου 21 τής Συμφωνίας Λειτουργίας, άποφασίζη άλλως. 

(ια) Έάν, συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β)' (1) τοΰ παρόντος "Αρθρου 
ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων άποφασίση δπως, Μέλος τι θεωρηθή αποχω
ρήσαν έκ τοΰ INTELSAT, τό Μέλος, έν τη ίδιότητί του ώς Συμβαλλομένου, 
ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ό Cm' αύτοΰ οριζόμενος Συμβαλλόμενος, άμα 
τη ρηθείση άποφάσει, παύει υπέχων υποχρεώσεις καί εύθύνας, πλην της περι
πτώσεως καθ' ην, τό Μέλος έν τη ίδιότητί του ώς Συμβαλλομένου ή αναλόγως 
τής περιπτώσεως ό ΰπ' αύτοΰ οριζόμενος Συμβαλλόμενος ευθύνεται διά τήν 
καταβολήν τής συμμετοχής αύτοΰ εις τήν άναγκαιοΰσαν είσφοράν κεφαλαίου, 
προς άντιμετώπισιν, τόσον τών συγκεκριμένως ανειλημμένων συμβατικών υπο
χρεώσεων πρό τής ρηθείσης αποφάσεως, δσον καί τών προκυπτουσών ευθυνών 
έκ πράξεων ή παραλείψεων, πρό τής ρηθείσης αποφάσεως, έκτος έάν τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον συμφώνως τη παραγράφω (δ) τοΰ "Αρθρου 21 της Συμ
φωνίας Λειτουργίας, άποφασίση άλλως. 

(ιβ) Διακανονισμοί μεταξύ τοΰ INTELSAT καί τοΰ Συμβαλλομένου, δι' δν 
ή παρούσα Συμφωνία καί Συμφωνία Λειτουργίας έπαυσαν ίσχύουσαι πλην τής 
περιπτώσεως αντικαταστάσεως, συμφώνως τη παραγράφω (στ) τοΰ παρόντος 
"Αρθρου επιτυγχάνονται συμφώνως τοις έν τω "Αρθρω 21 τής Συμφωνίας Λει
τουργίας διαλαμβανομένοις. 

( ι Υ ) ~ 0 ) Ή άνακοίνωσις τής αποφάσεως περί αποχωρήσεως Μέλους τινός 
συμφώνως τη ύποπαραγράφω (α) (1) τοΰ παρόντος "Αρθρου, διαβιβάζεται, ύπό 
:οΰ θεματοφύλακος προς άπαντα τά Μέλη καί προς τό Έκτελεστικόν "Οργα
ον, τό δε τελευταΐον διαβιβάζει τήν ρηθεΐσαν άνακοίνωσιν προς πάντας τους 

Σ υμβαλλο'μένους. 
(2) Έάν, συμφώνως τή ύποπαραγράφω (β) (1) τοΰ παρόντος "Αρθρου, ή 

Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων, άποφασίζη δπως Μέ?νοο τι θεωρηθή άποχωρήσοτν 
έκ τοΰ INTELSAT, τό Έκτελεστικόν "Οργανον ενημερώνει απαντάς τους Συμ
βαλλομένους καί τόν θεματοφύλακα, ό δέ τελευταίος διαβιβάζει τήν ρηθεΐσαν 
άνακοίνωσιν προς άπαντα τά Μέλη. 
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(3) Ή άνακοίνωσις της αποφάσεως περί αποχωρήσεως /υμβαλλομενβυ 
τινός συμφώνως τή ύποπαραγράφω (α) (1) τοΟ ™ % ^ Φ ^ Λ $ V * ^ 
χωρήσεως Συμβαλλομένου τινός, συμφώνως τη υποπαράγραφο (Β) (Ζ) η πα 
ΐα?ράφω (γ) ή (δ) τοΟ παρόντος " M p ^ . ^ ^ ^ ^ i ^ f . ^ S S S S 
•Οργάνου προς απαντάς τους Συμβαλλομένους και προς τον θεματοφύλακα, 
δ δέ τελευταίος δΊαβϊάζβΐ την ρηθεΐσαν ανακοίνωσα προς άπαντα τα Μέλη 

(4) Ή αναστολή Συμβαλλομένου τινός, συμφώνως τη ύποπαραγραφφ (β) 
(2) η παραγράφω (V) του παρόντος "Αρθρου, άνακοινουται υπο του Εκτελε
στκοΰ Ό ρ γ α ν ο ! 'προς απαντάς τους Συμβαλλομένους καϊ προς τον θεματο
φόλακα, όΡ δέ τελευταίος διαβιβάζει την ρηθεΐσαν άνακοίνωσιν προς άπαντα τα 
Μέλη. 

(5Ϊ Ή άντικατάστασις Συμβαλλομένου τινός, συμφωνως τη παραγράφω 
(στ) ^παρόντος άρθρου , άνακοινοΰται ύπό τοΰ θε^τοφΰλακος π ρ ^ ta^ 
τά ΜέλΤκαί προς τό Έκτελεστικόν "Οργανον, το δέ τελευταιον διαβιβάζει την 
άνακοίνωσιν προς απαντάς τους Συμβαλλομένους. 

(ιδ) Ουδέν Μέλος ή ό ύπ' αύτου οριζόμενος Συμβαλλόμενος υποχρεούται 
νά αποχώρηση έκ τοΰ INTELSAT της τοιαύτης αποχωρήσεως^οΟσης άμεσου 
αποτελέσματος οιασδήποτε μεταβολής τών σχέσεων του ρηθέντος Μέλους μετά 
τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 

ΑΡΘΡΟΝ XVII 
(Τροποποιήσεις) 

(α) Πάν Μέλος δύναται νά προτείντ, τροποποιήσεις της παρούσης Συμφω
νίας Αί προτεινόμεναι τροποποιήσεις, υποβάλλονται τω Εκτελεστικω Οργά
νω, δπερ διανέμει ταύτας1, ταχέως, προς άπαντα τά Μέλη και τους Συμβαλ

λ θ μ 7 β Γ ' Η Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων, εξετάζει έκάστην προτεινομένην 
τοοποποίησιν κατά τήν, ακολουθούσαν τήν δπό, τοΰ Εκτελεστικού Όργανου 
οΡΓοατ°ν ταύτης πρώτην τακτικήν σύνοδον ή κατ' εκτακτον συμφωνως, ταις 
δατά ϊεσ ι τοΰ^Αρθρου VII τής παρούσης Συμφωνίας, ένωρίτερον συγκαλου
S , v σύνοδον ύπό τόν δρον δτι ή προτεινομένη τροποποίηση διενεμήθη υπο 
^ • Ε κ τ ε λ ε σ τ ^ ο Ο Όργάνου, τουλάχιστον ένενήκοντα ημέρας πρό της έναρκτη
ο°ου ημερομηνίας τη? Συνόδου. Ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων εξετάζει 
ο αϊδίποτΡε λαμβανοίένην έκ τής Γενικής Συνόδου τών Συμβαλλομένων, ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου, άποψιν ή σύστασιν άφορώσαν είς προτεινομένην τίνα 
τροποποίησιν. 

ίνΐ Ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων αποφασίζει έφ' έκαστης προτεινομέ
νη c τροποποιήσεως, συμφώνως προς τάς άφορώσας είς άπαρτιαν και εις ψηφο
ΓορίαϊΤατΤξεις τοΰ "Αρθρου VII της παρούσης Συμφωνίας. Αυτή δύναται 
^ΡτροποποΤήο'ανδήποτεΡ προτεινομένην τροποποίησιν, διανεμουμενην συμφώ
ν ΐ τ Π α ρ α γ ρ ά φ ω (β) τοΰ παρόντος "Αρθρου, δύναται δε έπίσης να αποφα
σΐ?η έ ^ οιαδήποτε τροποποιήσεως, ουχί ούτω διανεμουμενης αλλ ευθέως 
άπορρεούσης έκ προτεινομένης ή τροποποιούμενης τροποποιήσεως. 

ίδϊ Τοοποποίησις εγκρινομένη ύπό της Συνελεύοεως τών Κυβερνήσεων 
τ ί θ ε τ α ^ ν ίσχυΐ συμφώνΙΛή παραγράφω (ε) τοΰ παρόντος "Αρθρου «μα τη 
ύπό Τοΰ θεματοφύλακος παραλαβή έγγραφου εγκρίσεως, αποδοχής, ή επικυ
ρώσεως τής τροποποιήσεως, είτε ύπό : ^ 1 K r r C T 

Πϊ τών δύο τρίτων τών Κυβερνήσεων τών συνιστωσών Μέλη του l N l b L 
SAT κατά τήν ήμερομηνίαν της αποδοχής της τροποποιήσεως υπό 
?ής ΣυνελεύσεωΤτών Κυβερνήσεων, ύπό τόν δρον δτι εις τα ανω
τέρω δύο τρίτα περιλαμβάνονται Μέλη ή ύπ αυτών οριζόμενοι Συμ
ϊαλλόμενοι κατέχοντες τον χρόνον εκείνον, τά δύο τουλάχιστον τρίτα 
τοΰ συνόλου τών μετοχών επενδύσεως είτε 
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(2) ύπό άριθμοΰ τίνος Κυβερνήσεων ίσου ή υπερβαίνοντος τό όγδοη κον
τά πέντε έπϊ τοις εκατόν τοΰ συνόλου τών Κυβερνήσεων των συνι
στωσών Μέλη τοΰ INTELSAT κατά τήν ήμερομηνίαν της αποδοχής 
της τροποποιήσεως, ύπό της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων, ανε
ξαρτήτως τοΰ ϋψους τών κατεχομένων μετοχών επενδύσεως, ύπό τών 
ρηθέντων Μελών, ή τών ύπ' αυτών οριζομένων Συμβαλλομένων. 

(ε) Ό θεματοφύλαξ ειδοποιεί άπαντα τα Μέλη άμα τη λήψει της απαι
τουμένης αποδοχής, εγκρίσεως ή επικυρώσεως διά την θέσιν έν ίσχύϊ τροπο
ποιήσεως τίνος, συμφώνως τη παραγράφω (δ) τοΟ παρόντος "Αρθρου. Ένενή
κοντα ημέρας από της εκδόσεως της ρηθείσης ειδοποιήσεως, ή τροποποίησις 
τίθεται έν ίσχύϊ δι' άπαντα τα Μέλη περιλαμβανομένων και εκείνων άτινα δεν 
έχουν εισέτι άποδεχθή, εγκρίνει ή επικυρώσει ταύτην καί δεν έγουν αποχωρή
σει έκ του INTELSAT. 

(στ) Κατά παρέκβασιν τών διατάξεων τών παραγράφων (δ) και (ε) τοΰ 
παρόντος "Άρθρου, τροποποίησίς τις δέν τίθεται έν ίσχύϊ ένωρίτερον τών οκτώ 
μηνών, ή βραδύτερον τών δέκα οκτώ μηνών, άπό της ημερομηνίας της αποδο
χής αυτής ύπό της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων. 

ΑΡΘΡΟΝ XVIII 
(Διευθέτησις Άντιγνωμιών) 

(α) "Απασαι α'ι μεταξύ τών Μελών ώς προς έαυτά ή μεταξύ τοΰ INTEL
SAT καί ενός ή πλειόνων Μελών, άνακύπτουσαι Νομικαί άντιγνωμίαι άφορώ
σαι εις τά κατά την παροΟσαν Συμφωνίαν δικαιώματα και υποχρεώσεις ή εις 
τάς άναλαμβανομένας ύπό τών Μελών υποχρεώσεις, συμφώνως τη παραγράφω 
(γ) του "Αρθρου 14 ή παραγράφω (γ) του "Αρθρου 15 της Συμφωνίας Λει
τουργίας, υποβάλλονται συμφώνως ταϊς διατάξεσι του Παραρτήματος Γ της 
παρούσης Συμφωνίας, προς διαιτησίαν έφ' δσον, εντός ευλόγου χρόνου, δέν 
διευθετούνται άλλως. Οιαδήποτε ανακύπτουσα άντιγνωμία μεταξύ ενός ή πλειό
νων Μελών καί ενός ή πλειόνων Συμβαλλομένων, άφορώσα εις τά κατά την 
παροΟσαν Συμφωνίαν ή Συμφωνίαν Λειτουργίας δικαιώματα καί υποχρεώσεις, 
δύναται συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ Παραρτήματος Γ τής παρούσης Συμ
φωνίας νά ύποβάλληται προς διαιτησίαν ύπό τόν ορον δτι τό ένεχόμενον Μέλος 
ή Μέλη, ό Συμβαλλόμενος ή Συμβαλλόμενοι, συμφωνούν περί τής ρηθείσης 
διαιτησίας. 

(β) "Απασαι αϊ μεταξύ Μέλους τινός καί Κυβερνήσεως ήτις έπαυσε νά 
συνιστςχ Μέλος, ή μεταξύ τοΰ INTELSAT καί Κυβερνήσεως ήτις έπαυσε νά 
συνιστά Μέλος, άνακύπτουσαι νομικαί άντιγνωμίαι, άφορώσαι εις τά, κατά τήν 
παροΟσαν Συμφωνίαν, δικαιώματα καί υποχρεώσεις, ή εις τάς άναλαμβανο
μένας ύπό τών Μελών υποχρεώσεις, συμφώνως τή παραγράφω (γ) του "Αρ
θρου 14 ή παραγράφω (γ) τοΟ "Αρθρου 15 τής Συμφωνίας Λειτουργίας, υπο
βάλλονται προς διαιτησίαν έφ' δσον εντός ευλόγου χρόνου, δέν διευθετούνται 
άλλως. Ή ρηθείσα διαιτησία είναι σύμφωνος ταϊς διατάξεσι τοΰ Παραρτή
ματος Γ της παρούσης Συμφωνίας, ύπό τόν ορον δτι συμφωνεί ή Κυβέρνησις 
*1 τ ι ς έπαυσε νά συνιστά Μέλος. Εις ην περίπτωσιν Κυβέρνησίς τις έπαυσε νά 
συνιστςϊ Μέλος, ή Κυβέρνησίς τις ή Τηλεπικοινωνιακός τις Φορεύς έπαυσε νά 
συνιστά Συμβαλλόμενον, μέ την ύποβολήν νομικής τίνος, έν ή ενέχεται, άντι
γνωμίας, συμφώνως τή παραγράφω (α) τοΰ παρόντος "Αρθρου, ή διαιτησία 
συνεχίζεται καί περατοΰται. 

(Υ) "Απασαι α'ι άνακύπτουσαι άντιγνωμίαι, ώς αποτέλεσμα συμφωνιών 
μεταξύ τοΰ INTELSAT καί Μέλους τινός, υπόκεινται εις τάς διατάξεις διευ
θετήσεως νομικών άντιγνωμιών τάς περιλαμβανόμενος, εις τάς ρηθείσας Συμ
φωνίας. Ελλείψει τοιούτων διατάξεων, αϊ ρηθεϊσαι άντιγνωμίαι, έφ' δσον εντός 
ευλόγου χρόνου δέν διευθετούνται άλλως, δύνανται νά ύποβάλλωνται προς διαι
τησίαν συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ Παραρτήματος Γ της παρούσης Συμφω
νίας, έφ' δσον οι ενεχόμενοι συμφωνούν ούτω. 
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ΑΡΘΡΟΝ XIX 
(Περί υπογραφής της παρούσης) 

(α) Ή παρούσα Συμφωνία ανοίγεται προς ύπογραφήν εις WASHINGTON 
από 20.8.1971 μέχρι της θέσεως αυτής έν ΙοχόΙ fj μέχρι της εκπνοής εννέα μη

νών, οιονδήποτε έκ των δύο θέλει συμβή ένωρίτερον : 
(1) ΰπό της Κυβερνήσεως παντός Κράτους—Μέλους της Προσωρινής 

Συμφωνίας' 
(2) ύπό της Κυβερνήσεως παντός έτερου Κράτους—Μέλους της Διεθνούς 

Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 
(β) Οιαδήποτε υπογράφουσα την παροΰσαν Συμφωνίαν Κυβέρνησις,^ δύνα

τα ι νά πράττη τοΰτο άνευ εξαρτήσεως της υπογραφής αυτής έξ επικυρώσεως, 
αποδοχής ή εγκρίσεως, ή μετά, συνοδευούσης την ύπογραφήν, δηλώσεως περί 
της εξαρτήσεως αύτης έξ επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. 

(γ) Οιαδήποτε έκ τών άναφερθεισών έν παραγράφω (α) του παρόντος 
"Αρθρου Κυβερνήσεων, δύναται νά προσχώρηση εις τήν παροΰσαν Συμφωνίαν 
μετά την έκπνοήν τοΰ προς ύπογραφήν χρόνου. 

(δ) Ουδεμία έπιφύλαξις είναι δυνατή έναντι της παρούσης Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟΝ XX 
(θέσις έν ίσχύϊ) 

(α) Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή έν ίσχύϊ έξήκοντά ημέρας άπό της 
υπογραφής της, μη εξαρτώμενη έξ επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως, ή άπό 
της επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως, ύπό, ή προς αυτήν προσχωρήσεως, 
τών δύο τρίτων τών Κυβερνήσεων συνιστωσών Μέλη τής Προσωρινής Συμφω
νίας κατά τόν, έν ώ ή παρούσα Συμφωνία ανοίγεται προς ύπογραφήν, χρόνον 
ύπό τόν δρον δτι : 

(1) Τά ανωτέρω δύο τρίτα περιλαμβάνουν Μέλη τής Προσωρινής Συμ
φωνίας κατέχοντα τόν χρόνον εκείνον, ή ών οι Συμβαλλόμενοι τη 
Προσωρινή Συμφωνία, κατεϊχον τόν χρόνον εκείνον, τά δύο, τουλά
χιστον, τρίτα τών κατά τήν Προσωρινήν Συμφωνίαν ποσοστώσεων 
(QUOTA). 

(2) Τ' ανωτέρω Μέλη ή οι ύπ' αυτών οριζόμενοι Τηλεπικοινωνιακοί Φο
ρείς υπέγραψαν τήν Συμφωνίαν Λειτουργίας. 

Έπί τή ένάρξει τής ρηθείσης έξηκονθημέρου περιόδου, τίθενται έν ίσχύϊ, 
αϊ διατάξεις τής παραγράφου 2 τοΰ Παραρτήματος τής Συμφωνίας Λειτουρ
γίας, έπί τω τέλει τών έν τή ρηθείση παραγράφω οριζομένων. Κατά παρέκ
βασιν τών προαναφερθεισών διατάξεων, ή παρούσα Συμφωνία δεν τ ίθεται έν 
ίσχύϊ, ένωρίτερον τών οκτώ μηνών, ή άργότερον τών δέκαόκτώ μηνών, άπό της 
ημερομηνίας άφ' ής ήνοίχθη προς ύπογραφήν. 

(β) Δι* ήν Κυβέρνησιν κατατίθεται άποδεικτικόν τ ι έγγραφον περί επικυ
ρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, άμα τή θέσει της παρούσης 
Συμφωνίας, έν Ίσχύϊ, συμφώνως τη παραγράφω (α) τοΰ παρόντος "Αρθρου, 
ή παροΰσα Συμφωνία τίθεται έν Ίσχύϊ άπό τής ημερομηνίας τής ρηθείσης κατα
θέσεως. 

(γ) Έπί τη θέσει τής παρούσης Συμφωνίας έν ίσχύϊ, συμφώνως τή παρα
γράφω (α) του παρόντος "Αρθρου, αύτη δύναται νά έφαρμοσθή προσωρινώς 
δι ' οιονδήποτε Κράτος τοΰ όποιου ή Κυβέρνησις υπέγραψε ταύτην μετ* εξαρ
τήσεως περί επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως έφ' δσον ή ρηθείσα Κυβέρ
νησις αΐτεϊται τοΰτο κατά τόν χρόνον τής υπογραφής ή καθ' οιονδήποτε μετα
γενέστερον, πρό τής θέσεως τής παρούσης Συμφωνίας έν Ισχύϊ. Ή προσωρινή 
εφαρμογή περατοΰται : 

(1) Έπί τη, ύπό τής ρηθείσης Κυβερνήσεως, καταθέσει αποδεικτικοί) 
τίνος έγγραφου περί επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως της πα
ρούσης Συμφωνίας. 
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(2) 'Επί. tfj εκπνοή διετίας άπό της ημερομηνίας αφ' ής ή παροΰσα Συμ
φωνία τίθεται έν ίσχύϊ, άνευ επικυρώσεως, αποδοχής η" εγκρίσεως 
ύπό της ρηθείσης Κυβερνήσεως" ή 

(3) Έπί τή ανακοινώσει αποφάσεως περί μή επικυρώσεως, αποδοχής ή 
εγκρίσεως τής παρούσης Συμφωνίας, ύπό της ρηθείσης Κυβερνή
σεως προ τής εκπνοής τής έν ύποπαραγράφω (2) τής παρούσης πα
ραγράφου αναφερομένης περιόδου. 

'Εάν ή προσωρινή εφαρμογή περατοΰται συμφώνως τή ύποπαραγράφω (2) 
ή (3) τής παρούσης παραγράφου, τά δικαιώματα και αϊ υποχρεώσεις του Μέ
λους ή του ύπ' αύτοΰ οριζομένου Συμβαλλομένου, διέπονται ύπό των διατά
ξεων των παραγράφων (ζ) και (ια) τοΰ "Αρθρου XVI τής παρούσης Συμ
φωνίας. 

(δ) Κατά παρέκ(5ασιν των διατάξεων τοΰ παρόντος "Αρθρου, ή παρούσα 
Συμφωνία οϋτε τίθεται έν ίσχύϊ δι' εν Κράτος, ούτε εφαρμόζεται προσωρινώς 
δι' οίονδήποτε Κράτος, μέχρι τής υπογραφής τής Συμφωνίας Λειτουργίας ύπό 
τής Κυβερνήσεως τοΰ ρηθέντος Κράτους ή ύπό τοΰ ύπ' αύτοΰ οριζομένου Τηλε
πικοινωνιακού Φορέως, συμφώνως τή παρούση Συμφωνία. 

(ε) Ή παρούσα Συμφωνία τιθεμένη έν ίσχύϊ, αντικαθιστά και λύει τήν 
Προσωρινή ν Συμφωνίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ XXI 
(Διάφοροι Διατάξεις) 

(α) Αϊ επίσημοι γλώσσαι τοΰ INTELSAT και αϊ διεξαγωγής εργασιών 
τοιαΰται είναι ή 'Αγγλική, Γαλλική και 'Ισπανική. 

(β) Οί εσωτερικοί κανονισμοί τοΰ Εκτελεστικού 'Οργάνου προβλέπουν 
τήν ταχεΐαν διανομήν αντιγράφων οιουδήποτε στοιχείου (DOCUMENT) τοΰ 
INTELSAT προς άπαντα τά Μέλη και Συμβαλλομένους συμφώνως προς τάς 
απαιτήσεις αυτών. 

(γ) Συμφώνως ταϊς διατάξεσι της 'Αποφάσεως 1721 (XVI) τής Γενικής 
Συνελεύσεως των Ηνωμένων 'Εθνών, τό Έκτελεστικόν "Οργανον διαβιβάζει, 
έπί τω σκοπώ ενημερώσεως, τήν έτησίαν έ"κθεσιν πεπραγμένων τοΰ INTELSAT 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων 'Εθνών και τά ενδιαφερόμενα 
Εϊδικά "Οργανα. 

ΑΡΘΡΟΝ XXII 
(θεματοφύλαξ) 

(α) Ή Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής συνιστά τόν 
θεματοφύλακα τής παρούσης Συμφωνίας, παρ' αύτω δέ κατατίθενται αϊ δηλώ
νεις, αποδεικτικά έγγραφα επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρή
?εως, αιτήσεις περί προσωρινής εφαρμογής, ανακοινώσεις επικυρώσεως απο
δοχής ή εγκρίσεως τροποποιήσεων, ή αποφάσεις αποχωρήσεως έκ τοΰ INTEL
SAT ή περατώσεως προσωρινής εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας, συμφώ
;ως τή παραγράφω (β) τοΰ "Αρθρου XIX ταύτης. 

(β) Ή παροΰσα Συμφωνία, ής τό Άγγλικόν, Γαλλικόν και Ίσπανικόν 
ςείμενον είναι έξ ίσου αυθεντικά, αρχειοθετείται εις τά Άρχεΐα τοΰ θεματο
)ύλακος. "Ο θεματοφύλαξ διαβιβάζει επικυρωμένα αντίγραφα τοΰ κειμένου 
ης παρούσης Συμφωνίας προς άπάσας τάς Κυβερνήσεις αΐτινες υπέγραψαν 
αύτην ή κατέθεσαν αποδεικτικά τίνα Εγγραφα τής εις αυτήν προσχωρήσεως, 
αι προς τήν Διεθνή "Ενωσιν Τηλεπικοινωνιών των υπογραφών, τών συμφώνως 
η παραγράφω (β) τοΰ "Αρθρου XIX τής παρούσης Συμφωνίας γενομένων δη
ώσεων, τής καταθέσεως αποδεικτικών τίνων έγγραφων επικυρώσεως', άποδο
ής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, τών αιτήσεων περί προσωρινής εφαρμογής, 
ής ενάρξεως τής, έν παραγράφω (α) τοΰ "Αρθρου XX τής παρούσης Συμ
ωνίας, αναφερομένης έξηκονθημέρου περιόδου, τής θέσεως τής παρούσης Συμ
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φωνίας έν ίσχύϊ, των ανακοινώσεων επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως τρο
ποποιήσεων, της θέσεως έν Ισχύϊ των τροποποιήσεων, των αποφάσεων αποχω
ρήσεως έκ τοΰ INTELSAT, των αποχωρήσεων καί της περατώσεως προσωρινής 
εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας. 

Ή άνακοίνωσις τής ενάρξεως τής έξηκονθημέρου περιόδου εκδίδεται από 
τής πρώτης ημέρας τής περιόδου ταύτης. 

(ν) 'Επί τή θέσει τής παρούσης Συμφωνίας έν ίσχύϊ, ό θεματοφύλαξ πρω
τοκολλεί ταύτην έν τή Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, συμφώνως τω Αρ
θρω 102 τοΰ καταστατικού των 'Ηνωμένων Εθνών. 

Εις πίστωσιν τούτων οι αντίστοιχοι Πληρεξούσιοι συγκεντρωθέντες έν 
WASHINGTON άφοΰ παρουσίασαν τά πληρεξούσια έγγραφα των νομοτύπως 
συντεταγμένα 

υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν την 20ήν Αυγούστου τοΰ χιλιοστού 
έννεακοσιοστοΰ εβδομηκοστού πρώτου έτους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 

Κατά τά έν τή παραγράφω (β) τοΰ "Αρθρου XIΙ τής παρούσης Συμφωνίας 
άναφερομένας αρμοδιότητας τοΰ Γενικού Γραμματέως, οδτος : 

(1) τηρεί τάς προβλέψεις κινήσεως τοΰ INTELSAT έπί τή βάσει των παρε
χομένων αύτώ δεδομένων, και προς τον σκοπόν τοΰτον, συγκαλεί περιοδικάς 
συνόδους άνά περιοχάς προς έκτίμησιν των αναγκών κινήσεως, 

(2) εγκρίνει αιτήσεις προσχωρήσεως είς τόν διαστημικόν τομέα τοΰ 
INTELSAT τών τυποποιημένων επιγείων σταθμών, υποβάλλει εκθέσεις εις τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον έπί τών αιτήσεων προσχωρήσεως τών μή τυποποιη
μένων επιγείων σταθμών, καί τηρεί στοιχεία τών ημερομηνιών ̂ ενάρξεως λει
τουργίας τών υφισταμένων καί προβλεπομένων επιγείων σταθμών, 

(4) τηρεί στοιχεία έπί τή βάσει εκθέσεων υποβαλλομένων ύπό τών Συμ
βαλλομένων, έτερων Ιδιοκτητών επιγείων σταθμών καί τοΰ αναδόχου υπηρε
σιών διαχειρίσεως έπί τών τεχνικών καί λειτουργικών δυνατοτήτων καί περιο
ρισμών απάντων τών υφισταμένων καί προβλεπομένων επιγείων σταθμών, 

(4) τηρεί γραφεΐον καταγραφής τής εκχωρήσεως συχνοτήτων είς τους 
νρήστας καί λαμβάνει άπαντα τά μέτρα διά τήν άνακοίνωσιν χρησιμοποιήσεως 
των συχνοτήτων εις τήν Διεθνή "Ενωσιν Τηλεπικοινωνιών, 

(5) επεξεργάζεται τους προϋπολογισμούς κεφαλαίων καί λειτουργίας καί 
εκτιμά τάς αναγκαίουσας προσόδους, έπί τή βάσει παραδοχών προγραμμα
τισμού, έγκριθεισών ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 

(6) υποβάλλει συστάσεις προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον περί τών τελών 
χρήσεως τοΰ διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT, 

(7) υποβάλλει προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον συστάσεις περί άκολου» 
θητέας λογιστικής πολιτικής, 

(8) τηρεί λογιστικά βιβλία καί διαθέτει ταΰτα προς λογιστικόν έλεγχα* 
ως απαιτείται ύπό τοΰ Διοικητκοϋ Συμβουλίου, καί επεξεργάζεται μηνιαίο! 
καί ετησίας οίκονομικάς Εκθέσεις, 

(9) υπολογίζει τάς μετοχάς επενδύσεως τών Συμβαλλομένων, καθορίίβ 
τους λογαριασμούς τών Συμβαλλομένων «σον άφορα τάς εισφοράς κεφάλαια 
ώς προς τους τοιούτους τών αποδεκτών κατανομής χωρητικότητος διά τά τέλ! 
νοήσεως τοΰ διαστημικού τομέως τοΰ INTELSAT, εισπράττει πληρωμάς ε . 
μετρητά διά λογαριασμόν του INTELSAT καί διανέμει τάς προσόδους κ» 
καταβάλλει έτερα μετρητά εις τους Συμβαλλομένους διά λογαριασμόν τ*· 
INTELSAT, 
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σκομένων 

ΧΡήοεως τοΟ 6,αστημ,κο0 τομ/ος ™ O T N T C L S A T ^ ™ η Ρ " μ ά ς Τ ε λ ώ ν 

σωπικοΰ του INTELSAT, α™θοχας και τα εγκριθέντα έξοδα τοΰ προ

* " * £ £ £ ^ ^ καΐ ά ν α β α ν , τά 
πισιν των υποχρεώσεων του INTELSAT,^ Κ α τ α θ ε σ ε ω ν α ύ τ ω ν " Ρ * άντιμετώ

καΐ ^ S S ^ ^ S S ^ i S S ^ ^ άπ°σβέσε^ «* INTELSAT 

σ ί α ς ^ ο S S l f f ^ f f i S £ S ^ . δ ΐ ά ^ ν Ρ°<™σίαν της περιου

^ ^ d t e r ^ s ^ f f i i S c S ε? ;0Αρ
Δ
θρου χιν

Λ^ ™^ 
έπΐ των εκτιμώμενων οικονομικών ^ ο τ ε ΐ α μ ά τ ω ν £ ι i S I S ^ i * ^ 
οηποτε προτεινομένων μέσων διοτατη.,,™,·, ,Γ / Γ « IJNltLSAT έξ οιων
στημικοΰ τομέωςμ του I I V T E I S A T , ^

 Μ ς « ^ « Ρ ^ ™ τών μέσων δια
της ^ 1 5 ^ ^ ^ « 3 5 ^ ^ ^ ρ η σ ί α ς διατάξεις των Συνόδων 
μένων, του Διοικητικού Σ υ μ Ώ Γ ο Μ ώ ν Ϊ 2 Ε , 2 0 * 6 6 ™ τ ώ ν Συμβαλλο
κσΐ τών έν σχεδίω συνοπτικ^ώΓπρακτιΐών  ^ ΐ & Ψ ε ύ τ ι κ ω ν επιτροπών τούτων 
τους προέδρους τών ̂ e o ^ S X T S ^ ^ i v T T · Καί ί""*!? 
ημερήσιων αυτών διατάξεων, τών πρακτικών κ„; ~ ^ ^^ΡΎ^οίαν τών 
τών Κυβερνήσεων, τήν ΓενικΛν Τ ή ν ^ η Τ - i ^ Ύ π Ρ ό ς τ,ΐν Συνέλευσιν 
τικόν Συμβούλων, εκθέσεων^ Συμβαλλομένων καί το Δ ΐοικη

τήν έπεξερνασίαν τ ώ ν ^ χ θ έ ν τ ω ν Τ ΐ α ς Ι Γόοοίίς ο ^ Ζ Γ ^ **"*' 

Κ υ β ε ^ Τ ^ ς Γ « ! Χ Σ ^ ό Γ υ Ϊ 3 ? Ϊ 3 ! & · ^ * * Π λ ε ύ σ ε ω ς τών 

συμβουλευτικών επιτροπών, Διοικητικού Συμβουλίου, καί τών 

P^^S^S^^S^ Κα1 ™™W* «**W καί άνο
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(24) ενημερώνει το Διοικητικόν Συμβούλιον επί r rc καθιεοώσεως τον 

tSgfiSZ Τ ' ά ν α 5 6 χ ω ν · ^ « ^ «  μ έ ν ο υ καΐ χοο ' ^ Ι ί Ί ^ Σ 

*Po$ll™rltmT^S^ π α γ Κ Ο < ^ 0 ν ™ α Ρομηθε,ων fc' άπάσας τάς 

(26) διαπραγματεύεται, συνάπτει και εποπτεύει τάς απαραιτήτους συα 
βάσεις, ώστε να είναι εις θέσιν ό Γενικός Γραμματεύς νά άακτ,Γτάς έ κ ν ω Χ 
θεισας αυτω αρμοδιότητας, εις ας περιλαμβάνονται και αϊ συμβάσεις^πΏς 
α ρ μ Χ % υ τ Χ σ ΐ ω ν ' * μ έ ρ 0 υ ς έ τ έ ρ ω ν Φ ° Ρ έ ω ν δ ι ά ^ * " « Ι « ν τ ώ ν % η θ ε Ε 

TNTFfsAT^Af1 ! Ρ ^ ^ ί ζ ^ τ«„της παροχής νομικών συμβουλών προς τόν 
Γ ρ ^ μ α τ έ Ι ς , ' ^ ^ ^ έ ν ^ π λ α ι σ ί <? ™ αρμοδιοτήτων του ώς Γενικού 

(28) συνιστά τάς καταλλήλους υπηρεσίας ενημερώσεως του Κοινού, και 
n n r i n ^ L ^ ^ ^ σ υ Υ κ ? \ ε ΐ διασκέψεις δια διαπραγματεύσεις συντάξεως 
Πρωτοκόλλου καλύπτοντος τά αναφερόμενα έν τη παραγράφω (γ) του "Αρθρου 
XV της παρούσης Συμφωνίας προνόμια, εξαιρέσεις και άπαλλαγάς Ρ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑ. ΤΗΣ Σ ΥΜΒΑ Σ ΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

,<™1^ ~Σψψώνωϊ ** 1ΑΡΘΡ9 χ " ^ ς παρούσης Συμφωνίας ό ανάδοχος 
υπηρεσιών διαχειρίσεως άσκεϊ τάς κάτωθι αρμοδιότητας : Χ 

(α) προτείνει εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον προγράμματα έρεύνης καΐ 
αναπτύξεως έχοντα άμεσον σχέσιν προς τους σκοπούς του INTELSAT, 

(β) καθ' δ εξουσιοδοτείται ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου : 
(1) διεξάγει, είτε ευθέως είτε διά συμβάσεως μεθ' έτέρων Φορέων 

η προσώπων, μελετάς ερευνών και αναπτύξεως, 
(2) διεξάγει μελετάς συστημάτων εις τους τομείς της τεχνικής τών 

οικονομικών και της βελτιστοποιήσεως κόστους, 
(3) εκτελεί έλεγχους προσομοιώσεως συστημάτων καί εκτιμήσεις, και 
(4) μελετά και προβλέπει πιθανάς ανάγκας νέων υπηρεσιών τηλε

πικοινωνιακών δορυφόρων. 
(γ) ενημερώνει τό Διοικητικόν Συμβούλιον έπί τών αναγκών προμη

θείας μέσων διαστημικού τομέως διά τόν διαστημικόν τομέα του INTEL

(δ) συντάσσει και διανέμει, κατ' έξουσιοδότησιν τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου, αιτήσεις προτάσεων, εις άς περιλαμβάνονται α ϊ προδιαγραφαΐ 
δια την προμηθειαν μέσων διαστημικού τομέως, 

(ε) εκτιμά' άπάσας τάς ύποβαλλομένας προτάσεις, ε&; άπάντησιν τών 
αίτήσεων προτάσεων, καΐ είσηγεΐται είς τό Διοικητικόν. Συμβούλιον έπί· 
τούτων, Γ 

. (στ) είς έφαρμογήν τών κανονισμών προμηθείας και συμφώνως προς τάς 
αποφάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου : 

(1) διαπραγματεύεται, συνάπτει, τροποποιεί καΐ εποπτεύει άπάσας 
τάς συμβάσεις διαστημικών τομέων διά λογαριασμών τοΰ INTEL
ISA Ι | 

(2) λαμβάνειμέτρα διά τάς υπηρεσίας εκτοξεύσεως και τάς αναγκαίας 
δι' αύτάς δράστηριότη,τας υποστηρίξεως καΐ συνεργάζεται είς τάς 
εκτοξεύσεις, 
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(3) ρυθμίζει την κάλυψιν ασφαλίσεως προς προστασίαν του διαστη
μικοΟ τομέως τοΰ INTELSAT, ώς και τοΰ προοριζομένου δι* έκτό
ξευσιν ή υπηρεσιών εκτοξεύσεως εξοπλισμού, 

(4) παρέχει ή ρυθμίζει τά της παροχής υπηρεσιών ανιχνεύσεως, τηλε
μετρίας, τηλεκατευθύνσεως και έλεγχου τών τηλεπικοινωνιακών 
δορυφόρων, περιλαμβανομένου και τοΰ συντονισμού τών προσπα
θειών τών Συμβαλλομένων και έτερων ιδιοκτητών επιγείων στα
θμών συμμετεχόντων είς την παροχήν τών ρηθεισών υπηρεσιών, 
προς έκτέλεσιν τροχιοθετήσεως, ελιγμών και δοκιμών δορυφόρων, 
και 

(5) παρέχει ή ρυθμίζει τά της παροχής υπηρεσιών παρακολουθήσεως 
χαρακτηριστικών λειτουργίας δορυφόρων, χρόνων διακοπής, ωφε
λίμων χρόνων, τής δορυφορικής ισχύος καί τών χρησιμοποιουμένων 
υπό τών επιγείων σταθμών συχνοτήτων, περιλαμβανομένου καί τοΰ 
συντονισμοΰ τών προσπαθειών τών Συμβαλλομένων καί έτερων 
"ιδιοκτητών επιγείων σταθμών συμμετεχόντων είς τήν παροχήν τών 
ρηθεισών υπηρεσιών, 

(ζ) προτείνει είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον συχνότητας προς χρήσιν 
ύπό τοΰ διαστημικοΰ τομέως τοΰ INTELSAT καί προγράμματα καθορισμοΰ 
θέσεως τών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, 

(η) διευθύνει τό Κέντρον Χειρισμών τοΰ INTELSAT καί τό Τεχνικόν 
Κέντρον 'Ελέγχου Διαστημοπλοίων, 

(θ) προτείνει είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον χαρακτηριστικά λειτουρ
γίας τυποποιημένων επιγείων σταθμών, ανακοινώσιμα ή μη, 

(ι) έκτιμα τάς υποβληθείσας ύπό τών μή τυποποιημένων επιγείων σταθμών 
αιτήσεις προσχωρήσεως εις τόν διαστημικόν τομέα τοΰ INTELSAT, 

(ια) κατανέμει μονάδας χωρητικότητος διαστημικού τομέως τοΰ INTEL
SAT, ώς καθορίζεται ύπό τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, 

(ιβ) επεξεργάζεται καί συντονίζει προγράμματα λειτουργιών συστη
μάτων (περιλαμβανομένων μελετών διαμορφώσεως δικτύου καί προγραμ
μάτων ασφαλίσεως έναντι απροβλέπτων κινδύνων), μεθόδων, οδηγιών, 
εφαρμογών καί προτύπων, προς υίοθέτησιν ύπό τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
λίου, 

(ιγ) επεξεργάζεται, συντονίζει καί κατανέμει προγράμματα συχνοτήτων 
δι* έκχώρησιν εις τους προσχωρήσαντας εις τόν διαστημικόν τομέα τοΰ 
INTELSAT έπιγείους σταθμούς, 

(ιδ) επεξεργάζεται καί διανέμει εκθέσεις έπί της καταστάσεως τών 
συστημάτων ίνα περιλάβη τήν πραγματικήν καί τήν προγραμματιζομένην 
χρήσιν αυτών, 

(ιε) παρέχει πληροφορίας είς τους Συμβαλλομένους καί είς έτερους 
χρήστας έπί τών νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καί μεθόδων, 

(ιστ) έπί τω σκοπώ της παραγράφου (δ) τοΰ "Αρθρου XIV της πα
ρούσης Συμφωνίας, αναλύει καί υποβάλλει ίκθεσιν εις τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον έπί τών εκτιμώμενων τεχνικών καί λειτουργικών αποτελεσμά
των έπί τοΰ INTELSAT έξ οίωνδήποτε προτεινομένων μέσων διαστημικοΰ 
τομέως τοΰ INTELSAT, περιλαμβανομένων καί τών συνεπειών έπί τών 
προγραμμάτων συχνοτήτων καί τοΰ καθορισμού θέσεως τών δορυφόρων 
τοΰ INTELSAT^ 

(ιζ) παρέχει εις τόν Γενικόν Γραμματέα τάς αναγκαίας, διά τήν έκπλή
ρωσιν των υποχρεώσεων τοο ιιρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον, πληροφορίας 
συμφώνως τη παραγράφω 24 τόΰ Παραρτήματος Α τής παρούσης Συμ

* φ»νί&ς, 
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(m) εκδίδει συστάσεις άφορώσας εις την άπόκτησιν, άποκάλυψιν, δια
νομήν και προστασίαν των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και των τεχνικών 
πληροφοριών, συμφώνως τω "Αρθρω 17 της Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(ιθ) κατόπιν αποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ρυθμίζει τά της 
διαθέσεως των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνικών πληροφοριών του 
INTELSAT εις τους Συμβαλλομένους και είς έτερους, συμφωνως τω Αρ
θρω 17 της Συμφωνίας Λειτουργίας, και συνάπτει συμφωνίας παραχω
ρήσεως αδειών διά λογαριασμόν τοΰ INTELSAT, και 

(κ) λαμβάνει άπαντα τά αναγκαία μέτρα, λειτουργικά, τεχνικά, οικο
νομικά, προμηθειών και διοικητικά, ως και άπαντα τά συναφή μέτρα προς 
άσκησιν τών ανωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων. 

(2) Ή σύμβασις υπηρεσιών διαχειρίσεως περιλαμβάνει καταλλήλους δρους 
προςέφαρμογήν τών σχετικών διοπάξεων τοΰ "Αρθρου XII της παρούσης 
Συμφωνίας και προς πρόβλεψιν : 

(α) καλύψεως ύπό τοΰ INTELSAT εις δολλάρια _Η.Π.Α. άπασών τών 
αμέσως « εμμέσως πιστοποιηθεισών και έξακριβωθεισων δαπανών, δεόντως 
έξοφληθεισών ύπό τοΰ αναδόχου υπηρεσιών διαχειρίσεως, συμφωνως προς 
την σύμβασιν, 

(&) καταβολής εις τόν άνάδοχον υπηρεσιών διαχειρίσεως μιας καθω
ρισμένης ετησίας έπί πλέον αμοιβής είς δολλάρια Η.Π.Α., ήτις ορίζεται 
κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καΐ του 
αναδόχου, 

(ν) περιοδικής έπαναθεωρήσεως τής δαπάνης της αναφερομένης εις 
τήν ύποπαράγραφον (α) τής παρούσης παραγράφου, ύπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου έν συνεννοήσει μετά του αναδόχου των υπηρεσιών διαχειρί
σεως, 

(δ) συμμορφώσεως προς τάς γενικάς αρχάς και μεθόδους τοΰ INTEL
SAT έπί τής διεξαγωγής τών προμηθειών, συμφώνως προς τάς σχετικώς 
διατάξεις τής παρούσης Συμφωνίας και τής Συμφωνίας Λειτουργίας, κατά 
τάς διακηρύξεις και τάς διαπραγματεύσεις των συμβάσεων δια λογαρια
σμόν τοΰ INTELSAT, 

(ε) διατάξεων, συμφώνως τω "Αρθρω 17 τής Συμφωνίας Λειτουργίας, 
ως προς τάς ευρεσιτεχνίας καί τάς τεχνικάς πληροφορίας, 

ίστντεννικοΰ προσωπικού επιλεγομένου ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου κατόπιν συμφωνίας μ*τά τοΰ αναδόχου υπηρεσιών διαχειρίσεως, έξ 

, ατόμων υποδειχθέντων*** τών Συμβαλλομένων, προς συμμετοχήν τούτου 
είς τήν έκτίμησιν τ&τ προγραμμάτων καί τών προδιαγραφών εξοπλισμού 
τοΰ διαστημικ,βΟ ΐομέως, 

(Ο 0& ρυθμίσεως, συμφώνως προς τους Κανόνας Συμβιβασμού καί 
Λίαίτησίας τοΰ Διεθνοΰς Έμπορικοΰ Επιμελητηρίου, τών διενέξεων η δια, 
φωνιών μεταξύ τοΰ INTELSAT καί τοΰ αναδόχου τών υπηρεσιών διαχει
ρίσεως αΐτινες είναι δυνατόν νά προκύψουν έν τω πλαισίω της συμβάσεως 
τών υπηρεσιών διαχειρίσεως, 

(η) τής παροχής προς τό Διοικητικόν Συμβούλιον όπό του αναδόχου 
τών υπηρεσιών διαχειρίσεως τών δυναμένων νά αιτηθούν πληροφοριών ύπό 
Διοικητού τινός, ίνα επιτρέψουν αύτώ, ύπό τήν Ιδιότητα του ώς Διοικητού, 
τήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ 

ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Ε Ι Σ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ XVIII 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Ε Ι Σ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 20 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟΝ 1 
( Οί μόνοι διάδικοι κατά την νομολογίαν διαιτησίας την θεσπισθεϊσαν συμ

φωνως προς το παρόν Παράρτημα εΐναι οί αναφερόμενοι είς τό "Αρθρον XVI11 
της παρούσης Συμφωνίας ή είς τό "Αρθρον 20 της Συμφωνίας Λειτουργίας 
και είς τό Παράρτημα αύτης. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Διαιτητικόν Δικαστήριον έκ τριών Μελών, δεόντως συγκροτηθέν συμφώνως 

προς τάς διατάξεις τοΰ Παραρτήματος τούτου, είναι άρμόδιον να έκδίδη απο
φάσεις έφ' οιωνδήποτε διενέξεων έμπιπτουσών είς τήν αρμοδιότητα αύτοΰ είς 
έφαρμογήν τοΰ "Αρθρου XVIII της παρούσης Συμφωνίας ή του "Αρθρου 20 
της Συμφωνίας Λειτουργίας και τοΰ Παραρτήματος αύτης. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
(α) Ουχί άργότερον τών έξήκοντα ήμερων προ της ημερομηνίας ενάρξεως 

της πρώτης και έκαστης επομένης τακτικής συνόδου της Συνελεύσεως τών 
Κυβερνήσεων, έ'καστον Μέλος δύναται νά ύποβάλη είς τό Έκτελεστικόν "Οργα
νον τα ονόματα ουχί περισσοτέρων τών δύο νομικών εμπειρογνωμόνων, οΐτινες 
διατίθενται διά τήν περίοδον άπό τοΰ τέλους της ρηθείσης συνόδου έως τό τέλος 
της επομένης τακτικής συνόδου της Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων διά νά 
προεδρεύσουν ή καθέξουν εδραν δικαστηρίων συγκροτουμένων συμφώνως τώ 
παρόντι Παραρτήματι. Έ κ τών ανωτέρω προτεινομένων τό Έκτελεστικόν "Ορ'
γανον συντάσσει κατάλογον απάντων τών οϋτω υποδειχθέντων ατόμων καί 
επισυνάπτει είς τόν κατάλογον τοΰτον παν βιογραφικόν στοιχεΐον υποβληθέν 
ύπό τοΰ υποδειχθέντος Μέλους, καί διανέμει τόν ρηθέντα κατάλογον προς 
άπαντα τά Μέλη ουχί άργότερον τών τριάκοντα ήμερων πρό της ημερομηνίας 
ενάρξεως της έν λόγω συνόδου. Έάν δι' οιονδήποτε λόγον εις υποδειχθείς 
κριθή μή εκλόγιμος είς τό σώμα τών τακτικών μελών κατά την διάρκειαν 
τών έξήκοντα ήμερων πρό της ημερομηνίας ενάρξεως της συνόδου της Συνε
λεύσεως τών Κυβερνήσεων, τό όποδεικνΰον Μέλος δύνανται, ουχί άργότερον 
τών δεκατεσσάρων ήμερων πρό της ημερομηνίας ενάρξεως της συνόδου τής 
Συνελεύσεως τών Κυβερνήσεων, νά άντικαταστήση τοΰτο δι* έτερου νομικού 
έ μπειρογνώ μονός. 

(β) Έ κ του αναφερομένου είς την παράγραφον (α) τοΰ παρόντος "Αρθρου 
καταλόγου, ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων επιλέγει ένδεκα άτομα τά όποια 
καθίστανται μέλη ενός Σώματος Εμπειρογνωμόνων έκ τοΰ οποίου επιλέγονται 
οί πρόεδροι τών δικαστηρίων, καί επιλέγει άναπληρωτάς ένα δι' έκαστον ρηθέν 
μέλος. Τά μέλη καί οί άναπληρωταί αναλαμβάνουν ύπηρεσίαν διά τήν καθο
ρισθεϊσαν εις τήν παράγραφον (α) τοΰ παρόντος "Αρθρου περίοδον. Έάν μέλος 
τι αδύνατη νά_άναλάβη· ύπηρεσίαν είς τό Σώμα Τακτικών Μελών, αντικαθί
σταται ύπό τοΰ αναπληρωτού αύτοΰ. 

(γ) Έπί τώ σκοπώ διορισμοΰ προέδρου, τό Σώμα Τακτικών Μελών συγ
καλείται ύπό τοΰ Εκτελεστικού 'Οργάνου είς συνεδρίασιν τό ταχύτερον δυνατόν 
Kft^wSa Λ**"0"^ τ ο ° Σ ώ μ α τ ο . ς Τακτικών Μελών. 'Απαρτία συνεδριάσεως 
του Σώματος Τακτικών Μελών ειτι^γχάνεται έπί παρουσίας εννέα μελών 
Ιναντι.ένδΛα. Τό Σώμα Τακτικών Μςλών δρίζει §ν τών μελών του ώς πρόε
δρον αύτοΰ κατόπιν., αποφάσεως ληφθείσης διά καταφατικής ψήφου τών Ιξ 
τουλάχιστον μελών, ριφθείσης είς μίαν ή, έφ' δσον εΐναι άπαραίτητον, είς 
πλείονας τής μιας μυστικάς ψηφοφορίας. Ό οϋτω πως διορισθείς πρόεδρος 
παραμένει έν ενεργεία διά τό ύπόλοιπον διάστημα δι' 8 θά κατείχε τήν θέσιν 
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ώς μέλος του Σώματος Τακτικών Μελών. Αϊ δαπάναι συνόδου του Σώματος 
Τακτικών Μελών λογίζονται ώς διοικητικοί δαπάναι του INTELSAT έπϊ τω 
σκοπώ εφαρμογής τοΰ "Αρθρου 8 της Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(δ) Έάν εν μέλος τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών, δσον και ό αναπλη
ρωτής αύτοΰ, άδυνατοΰν να αναλάβουν ύπηρεσίαν, ή Συνέλευσις τών Κυβερ
νήσεων πληροί τήν ούτω δημιουργηθεϊσαν κενήν θέσιν έκ τών εγγεγραμμένων 
εις τόν κατάλογον τον άναφερόμενον εις τήν παράγραφον (α) τοΰ παρόντος 
"Αρθρου. Έάν, έν τούτοις, ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων δεν συνέλθη εντός 
ένενή κοντά ήμερων από της δημιουργίας τών κενών θέσεων, αΰται πληροΰνται 
&1* εκλογής ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έκαστου Διοικητού διαθέτοντος 
μίαν ψήφον έκ τών εγγεγραμμένων εις τόν κατάλογον τόν άναφερόμενον εϊς 
τήν παράγραφον (α) τοΰ παρόντος "Αρθρου. "Ατομόν τι, εκλεγέν προς άντι
κατάστασιν μέλους ή αναπληρωτού δστις δεν ήδυνήθη νά περάτωση τήν άπο
στολήν του, κατέχει τήν θέσιν τοΰ τελευταίου τούτου διά το ύπόλοιπον τοΰ 
χρόνου υπηρεσίας του. Αϊ κεναϊ θέσεις εις το αξίωμα τοΰ προέδρου τοΰ Σώ
ματος Τακτικών Μεχων> πληροΰνται ύπό τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών διά 
διορισμού ενός τών μελών του συμφώνως προς τήν έν τη παραγράφω (γ) τοΰ 
παρόντος "Αρθρου άναφερομένην διαδικασίαν. 

(e) Κατά την έκλογήν τών μελών τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών και 
τών αναπληρωτών συμφώνως προς τήν παράγραφον (β) ή (δ) τοΰ παρόντος 
"Αρθρου, ή Συνέλευσις τών Κυβερνήσεων ή τό Διοικητικόν Συμβούλιον επι
διώκει τήν έξασφάλισιν της συνθέσεως τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών κατά 
τρόπον άντικατοπτρίζοντα ίκανοποιητικήν γεωγραφικήν αντιπροσώπευσα/, ώς 
επίσης και τά κυριώτερα νομικά συστήματα, ώς ταΰτα αντιπροσωπεύονται 
μεταξύ τών Μελών. 

(στ) Οιονδήποτε μέλος ή αναπληρωτής τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών 
υπηρετών εις Διαιτητικόν Δικαστήριον κατά τόν χρόνον λήξεως της υπηρε
σίας του, συνεχίζει υπηρετών μέχρι τοΰ τέλους οιασδήποτε διαιτητικής ενερ
γείας εκκρεμούσης ενώπιον τοΰ ρηθέντος δικαστηρίου. 

(ζ) Έάν πρόκυψη, κατά τήν διάρκειαν μεταξύ της ημερομηνίας θέσεως 
της παρούσης Συμφωνίας έν ϊσχύϊ καϊ της συστάσεως τοΰ πρώτου Σώματος 
Τακτικών Μελών καϊ τών αναπληρωτών, είς έφαρμογήν τών διατάξεων τής 
παραγράφου (β) τοΰ παρόντος "Αρθρου, νομική διένεξις μεταξύ τών αναφε
ρομένων εϊς τό "Αρθρον 1 τοΰ παρόντος Παραρτήματος διαδίκων, τότε τό 
Σώμα Τακτικών Μελών ώς συνεκροτήθη συμφώνως προς τήν παράγραφον (β) 
τοΰ "Αρθρου 3 της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Διαιτησίας της 4ης 'Ιουνίου 
1965, είναι τό άρμόδιον διά τήν ρύθμισιν της διενέξεως ταύτης. Τό τοιούτον 
Σώμα Τακτικών Μελών ενεργεί συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Παραρτή
ματος τούτου έπϊ τω σκοπώ τοΰ "Αρθρου XVI11 τής παρούσης Συμφωνίας ή 
τοΰ "Αρθρου 20 τής Συμφωνίας Λειτουργίας καϊ τοΰ Παραρτήματος ταύτης. 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
(α) Οιοσδήποτε ενάγων έπιθυμών νά φέρη ενώπιον τοΰ Διαιτητικοΰ Δικα

στηρίου νομικάς διενέξεις, παρέχει εις Ικαστον έναγόμενον καϊ εϊς τό Έκτε
λεστικόν "όργανον στοιχεία περιλαμβάνοντα : 

(1) Ικθεσιν περιγράφουσαν λεπτομερώς τήνίτεΟεΐάαν ενώπιον τοΰ Διαι
τητικού Δικαστηρίου διένεξιν, τους λόγους διά ιούς οποίους έΉαστος 
εναγόμενος απαιτείται νά συμμετέχη εϊς τό ΔιαΙτητικόν Δικαστήριον 
καϊ τήν αϊτουμένην έπανόρθωσιν, 

(2) £κθεσιν άναλύουσαν τους λόγους διά τούς_ οποίους τό άντικείμενον 
της διενέξεως είναι της αρμοδιότητος δικαστηρίου συγκροτηθησο
μένου συμφώνως προς τό παρόν Παράρτημα, καϊ τους λόγους διά 
τους οποίους ή αιτουμένη έπανόρθωσις δύναται νά χορηγηθη όπό 
τοΟ ρηθέντος δικαστηρίου έφ* δσον τοΰτο άιιόφανθ^ όπερ του ενά
γοντος, 
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(3) έκθεσιν επεξηγούσαν τους λόγους διά τους οποίους ό ενάγων δέν 

ήδυνήθη νά έπιτύχη ρύθμισιν της διενέξεως εντός λογικού χρονικού 
διαστήματος δια διαπραγματεύσεων ή έτερων μέσων πλην της διαι
τησίας, , . 

(4) μαρτυρίαν συμφωνίας, εις περίπτωσιν καθ' ην οιαδήποτε διενεξις 
δια την οποίαν, εις έφαρμογήν τοΰ "Αρθρου XVIII της παρούσης 
Συμφωνίας ή του "Αρθρου 20 της Συμφωνίας Λειτουργίας, ή ρηθείσα 
συμφωνία τών διαδίκων είναι αιτία διαιτησίας συμφώνως προς το 
παρόν Παράρτημα, και 

(5) το όνομα τοϋ άτομου υποδειχθέντος ύπό του ενάγοντος τό όποιον 
αναλαμβάνει ύπηρεσίαν ως μέλος του δικαστηρίου. 

(β) Τό Έκτελεστικόν "Οργανον διανέμει πάραυτα εις εκαστον Μέλος καί 
Συμβαλλόμενον καί εις τόν Πρόεδρον τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών, αντί
γραφα τών υποβαλλομένων στοιχείων συμφώνως προς την παραγραφον (α) 
tpO παρόντος "Αρθρου. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
(α) 'Εντός έξήκοντα ήμερων άπό της ημερομηνίας λήξεως τών αναφερο

μένων εις τήν παραγραφον (α) τοΰ "Αρθρου 4 τοΰ παρόντος Παραρτήματος 
στοιχείων ύφ' απάντων τών εναγομένων, ή πλευρά τών εναγομένων ορίζει 
άτομον τό όποιον αναλαμβάνει ύπηρεσίαν ώς μέλος τοΰ δικαστηρίου. 'Εντός 
της περιόδου ταύτης, οί εναγόμενοι δύνανται, άπό κοινοΰ ή μεμονωμένως, να 
παράσχουν εις Μκαστον διάδικον καί εις τό Έκτελεστικόν "Οργανον στοιχεία 
εις τά όποια εκθέτουν τάς απαντήσεις των εις τά αναφερόμενα εις τήν παρα
γραφον (α) τοΰ "Αρθρου 4 τοΰ παρόντος Παραρτήματος στοιχεΐαπεριλαμβα
νοντα οιασδήποτε ανταπαντήσεις των αϊ όποΐαι προκύπτουν έκ τοΰ αντικείμενου 
της διενέξεως. Τό Έκτελεστικόν "Οργανον θέτει πάραυτα υπ' όψιν του Προέ
δρου τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών άντίγραφον τών έν λόγω στοιχείων. 

(β) Είς περίπτωσιν αποτυχίας τοιούτου διορισμού έκ της πλευράς των 
εναγομένων εντός της επιτρεπομένης περιόδου, ό πρόεδρος_του^Σώματος Τα
κτικών Μελών διορίζει ενα εμπειρογνώμονα μεταξύ αυτών των όποιων τα 
ονόματα υπεβλήθησαν εις τό Έκτελεστικόν "Οργανον συμφωνως προς την 
παραγραφον (α) τοΰ "Αρθρου 3 τοΰ παρόντος Παραρτήματος. 

(γ) Εντός τριάκοντα ήμερων άπό τοΰ διορισμοΰ τών δύο μελών τοΰ δικα
στή ρ ου, συμφωνούν ταΰτα διά τήν έκλογήν τρίτου^ άτομου επιλεγομένου έκ 
το3 συγκροτηθέντος συμφώνως προς τό "Αρθρον 3 του παρόντος Παραρτήματος 
Σ ώαατος Τακτικών Μελών, τό όποιον αναλαμβάνει ύπηρεσίαν ως πρόεδρος 
τοΰ δικαστηρίου. Εις περίπτωσιν μή επιτεύξεως συμφωνίας εντός της ρηθείσης 
Υοονικης περιόδου οιονδήποτε έκ τών δύο ορισθέντων μελών δύναται νά ένη
ίερώση τόν Πρόεδρον τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών, δ όποιος, εντός δέκα 
ήμερων, ορίζει εν μέλος τοΰ Σώματος Τακτικών Μελών πλην του έαυτου του 
διά την'άνάληψιν της θέσεως τοΰ Προέδρου τοΰ δικαστηρίου. 

(δ) Τό δικαστήριον συγκροτείται ευθύς ώς εκλεγεί ό Πρόεδρος. 
ΑΡΘΡΟΝ 6 

(α) Έάν κενωθη θέσις τοΰ δικαστηρίου διά λόγους τους όποιους ό πρόε
δρος ή τά λοιπά μέλη κρίνουν ώς ανεξαρτήτους της θελήσεως τών διαδίκων, 
ή συμβιβαστούς προς τήν ένδεδειγμένην πορείαν τοϋ τυπικοΰ της διαιτησίας, 
ή κενή θέσις πληροΰται συμφώνως προς τάς κάτωθι διατάξεις : 

t i l έάν ή θέσις κενωθη συνεπεία αποχωρήσεως μέλους ορισθέντος άπό 
τίνος πλευράς τών διαδίκων,' τότε ή πλευρά αϋτη εκλέγει άντικατα
στάτην εντός δέκα ήμερων άπό της κενώσεως της θέσεως, 

(2) έάν ή θέσις κενωθη συνεπεία αποχωρήσεως τοΰ προέδρου τοΰ δικα
στηρίου ή έτερου μέλους τοΰ δικαστηρίου ορισθέντος ύπό του προε
δρου, ό ά^ικαταστάτης εκλέγεται έκ του ΣώμοΛος Τακτικών Μελών 

οκατά τόν περιγραφόμενον τρόπον είς τήν παραγραφον (γ) η (β) 
αντιστοίχως τοΰ "Αρθρου 5 τοϋ παρόντος Παραρτήματος. 
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(β) 'Εάν κενωθή θέσις του δικαστηρίου δια λόγους άλλους πλην των ανα
φερομένων εις την παράγραφον (α) του παρόντος "Αρθρου, ή έάν κενωθεΐσα 
θέσις συμφώνως προς την παράγραφον έκείνην δεν είναι συμπεπληρωμένη, τα 
λοιπά μέλη τοΰ δικαστηρίου δύνανται, παρά τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 2 του 
παρόντος Παραρτήματος, νά συνεχίσουν τάς ενεργείας, κατόπιν αιτήσεως της 
μιας πλευράς, και νά εκδώσουν την τελικήν άπόφασιν τοΰ δικαστηρίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
(α) Τό δικαστήριον ορίζει την ήμερομηνίαν και τον τόπον των συνεδριά

σεων αύτοϋ. 
(β) Ή ακροαματική διαδικασία τηρείται μυστική και άπαν τό παρουσια

ζόμενον εις τό δικαστήριον ύλικόν είναι έμπιστευτικόν, πλην δμως έχουν τό 
δικαίωμα νά παρίστανται και νά λαμβάνουν γνώσιν τοΰ παρουσιαζομένου 
ύλικοΰ ό INTELSAT και τά Μέλη τών οποίων οι ορισθέντες Συμβαλλόμενοι, 
ώς και οι Συμβαλλόμενοι τών όποιων τά όρίσαντα τούτους Μέλη είναι διά
δικοι εις τήν διαδικασίαν. "Οταν ό INTELSAT είναι διάδικος εις τήν διαδι
κασίαν, άπαντα τά Μέλη και άπαντες οι Συμβαλλόμενοι έχουν τό δικαίωμα 
νά παρίστανται καί νά λαμβάνουν γνώσιν τοΰ παρουσιαζομένου ύλικοΰ. 

(γ) Είς περίπτωσιν διενέξεως έπί της αρμοδιότητος τοΰ δικαστηρίου, τό 
δικαστήριον ασχολείται πρώτον μέ τό θέμα τοΰτο καί εκδίδει τήν άπόφασίν 
του τό συντομώτερον δυνατόν. 

(δ) Ή διαδικασία διεξάγεται γραπτώς καί έκαστη πλευρά έχει τό δικαίω
μα έκ τών πραγμάτων καί έκ τοΰ νόμου νά ύποβάλλη εγγραφον κατάθεσιν 
προς ένίσχυσιν τών Ισχυρισμών της. Δύνανται, έν τούτοις, νά έκτεθοΰν προ
φορικώς επιχειρήματα καί καταθέσεις μαρτύρων έφ' δσον τό δικαστήριον θεώ
ρηση τοΰτο. σκόπιμον. 

(ε) Ή έκδίκασις άρχεται άπό της ύπό τοΰ ενάγοντος παρουσιάσεως τοΰ 
υπομνήματος περιλαμβάνοντος τά επιχειρήματα αύτοΰ, τά συναφή γεγονότα 
ένισχυόμενα δι ' αποδεικτικών στοιχείων καί τάς έπικαλουμένας Νομικάς 'Αρ
χάς. Τό υπόμνημα τοΰ ενάγοντος ακολουθεί άπαντητικόν υπόμνημα τοΰ ενα
γομένου. Ό ενάγων δύναται νά απάντηση είς τό άπαντητικόν υπόμνημα τοΰ 
εναγομένου. Επιπρόσθετοι αγορεύσεις δέν αναλαμβάνονται, ε'ι μή μόνον έφ' 
δσον τό δικαστήριον κρίνει ταύτας απαραιτήτους. 

(στ) Τό δικαστήριον δύναται νά άκούση καί νά όρίση άνταπαιτήσεις προ
κύπτουσας αμέσως έκ τοΰ αντικειμένου της διενέξεως, έφ' δσον αί άνταπαιτή
σεις είναι της αρμοδιότητος αύτοΰ ώς ορίζεται εις τό "Αρθρον X V I I I της 
παρούσης Συμφωνίας ή εις τό "Αρθρον 20 της Συμφωνίας Λειτουργίας καί 
τοΰ Παραρτήματος αύτης. 

(ζ) 'Εάν οί διάδικοι έλθουν εις συμφωνίαν κατά τήν διάρκειαν της εκδι
κάσεως, ή συμφωνία καταχωρείται ύπό μορφήν αποφάσεως τοΰ δικαστηρίου 
ληφθείσης τη συγκαταθέσει τών διαδίκων. 

(η) Τό δικαστήριον δύναται, είς οιανδήποτε στιγμήν κατά τήν διάρκειαν 
της εκδικάσεως, νά διακόψη τήν έκδίκασιν της υποθέσεως έφ' δσον κρίνη δτι 
ή διένεξις είναι έκτος της αρμοδιότητος αύτοΰ, ώς ορίζεται εις τό "Αρθρον 
X V I I I της Συμφωνίας ή εις τό "Αρθρον 20 της Συμφωνίας Λειτουργίας καί 
τοΰ Παραρτήματος αύτης. 

(<θ) ΑΙ αποφάσεις τοΰ δικαστηρίου είναι απόρρητοι. 
(ι) ΑΊ αποφάσεις τοΰ δικαστηρίου διατυποΰνται εγγράφως καί βασίζονται 

είς εγγραφον γνωμοδότησιν. ΑΊ νομολογίαι καί αί αποφάσεις αύτοΰ πρέπει νά 
ύποστηρίζωνται ύπό δύο τουλάχιστον μελών. Μέλος διαφωνούν ώς προς τήν 
άπόφασιν, δύναται νά παρουσίαση κεχωρισμένως τήν άποψίν του εγγράφως. 

( ια) Τό δικαστήριον ανακοινώνει τήν άπόφασιν αύτοΰ είς τό Έκτελεστικόν 
"Οργανον, τό όποιον διανέμει ταύτην προς άπαντα τά Μέλη καί τους Συμβαλ

λομένους. ' 
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(ιβ) Τό δικαστήριον δύναται να υιοθέτηση επιπρόσθετους κανόνας διαδι
κασίας, οι όποιοι είναι απαραίτητοι δια την έκδίκασιν των υποθέσεων, συμβι
βαστούς προς εκείνους οι όποιοι έθεσπίσθησαν εις τό παρόν Παράρτημα. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
'Εάν μία πλευρά αδύνατη να υποστήριξη την προσφυγήν αυτής, ή έτερα 

πλευρά δύναται νά έπικαλεσθή τό δικαστήριον διά την έκδοσιν αποφάσεως 
υπέρ αυτής. Το δικαστήριον, προ της εκδόσεως της αποφάσεως, ικανοποιείται 
οτι ή αναφερομένη ύπόθεσις εμπίπτει είς την αρμοδιότητα του και δτι ερείδεται 
αυτή έπί τών γεγονότων και επί του Δικαίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
(α) Οιονδήποτε Μέλος, του οποίου ό ορισθείς Συμβαλλόμενος είναι διά

δικος εις ύπόθεσιν, 'έχει τό δικαίωμα νά έπεμβαίνη και νά καθίσταται πρόσθετος 
διάδικος είς την ύπόθεσιν ταύτην. Ή έπέμβασις γίνεται δι' έγγραφου ανα
κοινώσεως προς τό δικαστήριον και τους λοιπούς διαδίκους. 

(β) Οιονδήποτε έτερον Μέλος, οιοσδήποτε Συμβαλλόμενος ή ό INTEL
SAT δύνανται, έφ' δσον θεωρήσουν δτι έχουν ούσιαστικόν συμφέρον έκ της λαμ
βανομένης_άποφάσεως της υποθέσεως, νά υποβάλουν είς τό δικαστήριον αϊτη
σιν παροχής αδείας επεμβάσεως και νά καταστούν πρόσθετοι διάδικοι τής υπο
θέσεως. Έάν τό δικαστήριον κρίνη δτι ό ενάγων έχει ούσιαστικόν συμφέρον 
έκ της λαμβανομένης αποφάσεως τής υποθέσεως, χορηγεί την άδειαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
Τό δικαστήριον δύναται, είτε τη αιτήσει τοΰ διαδίκου, είτε έξ ιδίας αύτοϋ 

πρωτοβουλίας, νά όνομάση τους εμπειρογνώμονας τών οποίων ή παρουσία κρί
νεται απαραίτητος. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
"Εκαστον Μέλος, έκαστος Συμβαλλόμενος και ό INTELSAT παρέχουν πά

σας τάς όριζομένας ύπό του δικαστηρίου πληροφορίας, τάς άπαιτηθησομένας 
διά τον χειρισμόν και τόν καθορισμόν τής διενέξεως, είτε τή αιτήσει διαδίκου 
τινός είτε έξ ίδιας αύτοΰ πρωτοβουλίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
Τό δικαστήριον δύναται, κατά την διάρκειαν τής ύπ' αύτοΰ εξετάσεως τής 

υποθέσεως, εκκρεμούσης τής τελικής αποφάσεως, νά υπόδειξη οιαδήποτε προ
σωρινά μέτρα τά όποια θεωρεί δτι προστατεύουν τά σχετικά' δικαιώματα τών 
διαδίκων. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
(α) Ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου βασίζεται έπί— 

(1) τής παρούσης Συμφωνίας και τής Συμφωνίας Λειτουργίας, και 
(2) τών γενικώς αποδεκτών Νομικών 'Αρχών. 

(β) Ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου, περιλαμβανομένης οιασδήποτε αποφά
σεως ληφθείσης διά συμφωνίας τών διαδίκων, συμφώνως προς την παράγρα
φον (ζ) τοΰ "Αρθρου 7 τοΰ παρόντος Παραρτήματος, είναι δεσμευτική δι'απαν
τάς τους διαδίκους καΐ εκτελείται ύπ' αυτών καλή τή πίστει. Είς περίπτωσιν 
κατά τήν οποίαν ό INTELSAT είναι διάδικος, και τό δικαστήριον κρίνει δτι 
f\ άπόφασις^ ή λαμβανομένη όφ' ενός τών οργάνων αύτοΰ είναι άκυρος και μη 
λαβοϋσα χώραν ώς μή προβλεπομένη ουδέ εις τήν Συμφωνίαν ουδέ είς τήν 
Σομφωνίαν Λειτουργίας ή επειδή δέν είναι σύμφωνος προς τάς Συμφωνίας 
αύτάς, τότε ή λπόφαΛις τοΰ δικαστηρίου είναι δεσμευτική δι' άπαντα τά Μέλη 
κάΙ τους Συμβαλλομένους. 

(γ) Τό δικαστήριον;είς περίπτωσιν διενέξεως ώς προς τήν Ιννοιανή τήν 
δκτασιν αρμοδιοτήτων τής αποφάσεως αύτοΰ, ερμηνεύει ταύτην τή αιτήσει οιου
δήποτε διαδίκου. 
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ΑΡΘΡΟΝ 14 
Τά έξοδα του δικαστηρίου, περιλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του 

δικαστηρίου, θα επιβαρύνουν έξ ίσου έκάστην πλευράν έκτος έάν άλλως όριζη 
το δικαστήριον λόγω ειδικών συνθηκών της υποθέσεως. Όσάκις μία πλευρά 
άποτελήται έκ πλειόνων τοΰ ενός διαδίκων, το μερίδιον της πλευράς ταύτης 
θέλει κατανεμηθή ύπό τοΰ δικαστηρίου μεταξύ τών διαδίκων της πλευράς ταύ
της. Όσάκις δ INTELSAT είναι διάδικος, τά σχετικά προς την διαιτησίαν 
έξοδα αύτοΰ θεωρούνται ως διοικητικόν Μξοδον τοΰ INTELSAT προς τον σκο
πόν τοΰ "Αρθρου 8 της Συμφωνίας Λειτουργίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(1) Συνέχισις τών δραστηριοτήτων τοΰ INTELSAT. 
Οιαδήποτε άπόφασις της Προσωρινής 'Επιτροπής Δορυφορικών Επικοινω

νιών ληφθείσα συμφώνως προς την Προσωρινήν Συμφωνίαν ή την Είδικήν Συμ
φωνίαν και ή όποια εφαρμόζεται άπό της λήξεως τών Συμφωνιών αΰτων, παρα
μένει έν πλήρει ίσχύϊ και εφαρμογή, έκτος έάν και μέχρις δτου, τροποποιηθη 
ή καταργηθή ύπό, ή ε'ις έκτέλεσιν, τών δρων τής παρούσης Συμφωνίας ή της 
Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(2) Διαχείρισις. 
Διαρκούσης της αμέσως ακολουθούσης, άμα τη θέσει έν ίσχύϊ τής παρού

σης Συμφωνίας, χρονικής περιόδου, ή COMSAT συνεχίζει άσκοΰσα τά καθή
κοντα αυτής ώς Διαχειριστής διά τόν σχεδιασμόν, την ανάπτυξαν, τήν κατα
σκευήν, τήν έγκατάστασιν, τήν λειτουργίαν και τήν συντήρησιν τοΰ διαστημικού 
τομέως τοΰ INTELSAT συμφώνως προς τους ιδίους δρους και συνθήκας_έργα
σίας αϊ όποϊαι ήσαν εφαρμόσιμοι εις τόν ρόλον αυτής ώς Διαχειριστου συμ
φώνως προς τήν Προσωρινήν Συμφωνίαν και την Είδικήν Συμφωνίαν. Κατά 
τήν άσκησιν τών αρμοδιοτήτων της, δεσμεύεται ύφ' άπασών τών σχετικών δια
τάξεων τής παρούσης Συμφωνίας καί τής Συμφωνίας Λειτουργίας κοα ιδιαιτέ
ρως υπόκειται εις τήν γενικήν πολιτικήν καί συγκεκριμένας αποφάσεις του 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου, εως δτου : 

(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δρίση δτι το Έκτελεστικόν "Οργανον 
είναι ετοιμον νά άναλάβη εύθύνην προς άσκησιν άπασών ή ώρισμέ
νων αρμοδιοτήτων τοΰ Εκτελεστικού 'Οργάνου, συμφώνως προς τό 
"Αρθρον XII της παρούσης Συμφωνίας, κατά τόν χρόνον καθ' δν 
ή COMSAT απαλλάσσεται τών ευθυνών αυτής διά τήν άσκησιν έκα
στης ρηθείσης αρμοδιότητος καθ" δ αναλαμβάνεται αϋτη ύπό τοΰ 
'Εκτελεστικού 'Οργάνου. 

(2) Ή αναφερομένη εις τήν ύποπαράγραφον (α) (2) τοΰ "Αρθρου XII 
τής παρούσης Συμφωνίας σύμβασις υπηρεσιών διαχειρίσεως, εφαρ
μόζεται κατά τόν χρόνον καθ' δν α'ι διατάξεις τής παρούσης παρα
γράφου παύουν έφαρμοζόμεναι ώς προς τάς αρμοδιότητας αύτάς 
εντός τών ορίων τής συμβάσεως ταύτης. 

(3) Περιοχική άντιπροσώπευσις. 
Κατά τό διάστημα μεταξύ της θέσεως τής παρούσης Συμφωνίας έν Ίσχύϊ 

καί της ημερομηνίας αναλήψεως υπηρεσίας ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως, ή 
συμφώνως προς τήν παράγραφον (γ) τοΰ "Αρθρου IX τής παρούσης Συμφω
νίας έξουσιοδότησις οιασδήποτε ομάδος Συμβαλλομένων έπιζητούοης αντιπρο
σώπευσα εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον, συμφώνως προς τήν ύποπαράγραφον 
(α) (3) τοΰ "Αρθρου IX τής παρούσης Συμφωνίας, εφαρμόζεται άμα τη λήψει 
έγγραφου αίτήσεως Ικ της ρηθείσης ομάδος ύπό της COMSAT.. 
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(4) Προνόμια καΐ άπαλλαγαί. 
Τα Μέλη της παρούσης Συμφωνίας τα όποια ήσαν Μέλη της Προσωρινής 

Συμφωνίας εκχωρούν προς τά διάδοχα αντίστοιχα πρόσωπα και όργανα τα 
προνομία έκεινα, τάς εξαιρέσεις και τάς άπαλλαγάς προς τόν INTELSAT 
προς τους συμβαλλομένους της Ειδικής Συμφωνίας, και προς την Προσωρινήν 
Επιτροπην Δορυφορικών Επικοινωνιών και τους αντιπροσώπους αυτών τάς 

οποίας ειχον εκχωρήσει τά ρηθέντα Μέλη αμέσως πρό της θέσεως της παρού
σης Συμφωνίας έν ϊσχύϊ, μέχρι του χρόνου καθ' δν, αναλόγως της περιπτώ
σεως, Α Συμφωνία "Εδρας και τό Πρωτόκολλον τίθενται έν ίσχύϊ συμφώνως 
προς τό Αρθρον XV της παρούσης Συμφωνίας. 


