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Ό περί της Συμβάσεως περί Καθιδρύσεως Διεθνούς 'Οργανισμού Νομί
μου Μετρολογίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
■εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τφ "Αρ-
θρω 52 του Συντάγμοαος. 

'Αριθμός 10 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣ1Ν ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΠΑΣ 

Ή Βουλή τών 'Αντιτφοσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως περί Συνοδικός 
Καθιδρύσεως Διεθνούς 'Οργανισμού Νομίμου Μετρολογίας (Κυρω- τ**λος· 
τικός) Νόμος του 1974. 

.2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου τιροκύπτη Βιά- Έρμηκεΐα. 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την Σύμβασιν ττερί Καθιδρύσεως .Διεθνοΰς 
'Οργανισμού Νομίμου Μετρολογίας την γενομένην έν Παρισίοις 
την 12ην 'Οκτωβρίου 1955, ώς αϋτη έτροποποιήθη τω 1968, της 
οποίας το κείμενσν έν τω γαλλικω πρωτοτυπώ είναι καχατεθειμέ-
νον είς τά άρχεϊα της Κυβερνήσεως της Γαλλικής Δημοκρατίας 
και έν μεταφράσει είς την έλληνικήν εκτίθεται εις τον Πίνακα : Ήΐναξ. 
: Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει το κείμενον του γαλλικού -πρωτοτύπου. 

3. Ή Σύμβασις, είς την οποίαν ή προσχώρησις της Κυπριακής Κύροσις 
Δημοκρατίας απεφασίσθη δια της ύπ' αριθμόν 12.847 και ήμερομη- ^αμβάσεως. 
νίαν 15 Νοεμβρίου 1973 Άιτοφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
δια του παρόντος Νόμου κυρούται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 
ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΠΑΣ 
Τά Κράτη, μέρη της παρούσης Συμβάσεως, επιθυμούντα δπως έπιλύσωσι 

διεθνώς τά τεχνικά και διοικητικά προβλήματα τά ττροκύπτοντα εκ της χρή
σεως τών οργάνων μετρήσεως και συνειδότα περί της σπουδαιότητος του συν
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τονισμού των προσπαθειών των προς έπίτευξιν τούτου, συνεφώνησαν δπως συ
στήσωσι Διεθνή Όργαν ισμόν Νομίμου Μετρολογίας όριζόμενον ως ακολούθως : 

Κεφάλαιον Ι .  Σ Κ Ο Π Ο Ι ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 
"Αρθρον 1 

Δια της παρούσης καθιδρύεται Διεθνής 'Οργανισμός Νομίμου Μετρολογίας . 
Οι σκοποί του παρόντος 'Οργανισμού συνίστανται— 

(1) εις τήν σύστασιν κέντρου ε γ γ ρ ά φ ο υ τεκμηριώσεως και πληροφοριών : 
— άφ' ενός μεν περί των διαφόρων εθνικών τμημάτων των ασχολου

μένων εις τήν έποπτείαν και τον έλεγχον τών οργάνων μετρήσεως 
τών υπαγομένων ή τεινόντων νά ύπαχθώσιν εις νομικήν ρύθμισιν, 

— άφ' ετέρου δε περί τών προειρημένων οργάνων μετρήσεως εξετα
ζομένων ύπό τήν εποψιν της ίδιας αυτών εννοίας, δομής και χρή
σεως" 

(2) εις τήν μετάφρασιν και έκδοσιν τών κειμένων περί τών νομικών 
προϋποθέσεων τών οργάνων μετρήσεως και περί της εν ίσχύΐ είς τα 
διάφορα Κράτη χρήσεως αυτών, όμοΰ μεθ* όλων τών ερμηνειών τών 
αναγομένων είς το συνταγματικόν και διοικητικόν δίκαιον τών έν 
λ ό γ ω Κρατών και αΐτινες είναι άναγκα ΐα ι δια τήν πλήρη κατανόησιν 
τών προϋποθέσεων τ ο ύ τ ω ν 

(3) είς τον καθορισμόν τών γεν ικών αρχών της νομίμου μετρολογίας ' 
(4) είς τήν μελέτην, έν όψει της ενοποιήσεως τών μεθόδων και κανονι

σμών, τών νομοθετικού και κανονιστικού χαρακτηρος προβλημάτων 
της νομίμου μετρολογίας, ή έπίλυσις τών οποίων ενέχει διεθνές συμ
φέρον' 

(5) είς τήν καθιέρωσιν προτύπων σχεδίων νόμων και κανονισμών περί 
τών οργάνων μετρήσεως και της χρήσεως τούτων 

(6) είς τήν κατάρτισιν πρακτικού τίνος σχεδίου οργανώσεως προτύπου 
υπηρεσίας δια τήν έποπτείαν και ελεγχον τών οργάνων μετρήσεως' 

(7) είς τον καθορισμόν τών αναγκα ίων και επαρκών χαρακτηριστ ικών 
και ιδιοτήτων προς τά όποια τα όργανα μετρήσεως δέον όπως αντα
ποκρίνονται , ίνα ταύτα τυγχάνώσι της εγκρίσεως ύπό τών Κρατών— 
Μελών καθώς και ίνα ή χρησις τούτων συνίσταται διεθνώς' 

(8) είς τήν προώθησιν στενωτέρων σχέσεων μεταξύ τών τμημάτων Μέ
τρων και Σταθμών ή ετέρων τμημάτων υπευθύνων δια τήν νόμιμον 
μετρολογίαν είς εκαστον Κράτος—Μέλος του 'Οργανισμού. 

Κεφάλαιον 1 ί .  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι ΚΟΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
"Αρθρον 11 

Τά Κράτη—Μέρη της παρούσης Συμβάσεως θά άποτελώσι τά Μέλη του 
'Οργανισμού. 

"Αρθρον Ι 11 
Ό 'Οργανισμός περιλαμβάνει— 

τήν Διεθνή Διάσκεψιν επί της Νομίμου Μετρολογίας, 
τήν Διεθνή Έπιτροπήν Νομίμου Μετρολογίας, 
το Διεθνές Γραφεΐον Νομίμου Μετρολογίας, 

περί τών οποίων διαλαμβάνονται έν τοις κατωτέρω. 

Διεθνής Διάσκεψις επί τής Νομίμου Μετρολογίας 
"Αρθρον IV 

Οι σκοποί τής Διασκέψεως συνίστανται— 
(1) είς τήν μελέτην τών άφορώντων είς τάς επιδιώξεις του 'Οργανισμοί! 

θεμάτων, καθώς και είς τήν λήψιν πάντων τών σχετικών προς αυτά 
αποφάσεων 
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(2) είς την έξασφάλισιν της ιδρύσεως των διευθυνόντων σωμάτων, καθή
κον των όποιων είναι ή διεκπεραίωσις του έργου του 'Οργανισμού' 

(3) είς την μελέτην και εν κρίσιν των ύπό των διαφόρων νομίμων μετρο
λογικών σωμάτων, συσταθέντων συμφώνως τη παρούση συμβάσει, 
υποβαλλομένων εκθέσεων άμα τω πέρατι τών εργασιών των. 

"Απαντα τά θέματα τά άφορώντα εις την νομοθεσίαν και διοίκηση/ συγκε
κριμένου τινός Κράτους εξαιρούνται της αρμοδιότητος της Διασκέψεως, εκτός 
τη ρητή αιτήσει τοΰ εν λόγω Κράτους. 

"Αρθρον V 
Τά Κράτη της παρούσης Συμβάσεως μετέχουσι της Διασκέψεως ως μέλη, 

εκπροσωπούνται εις αυτήν ως εκτίθεται έν άρθρω VIΙ και υπόκεινται είς τάς 
υποχρεώσεις τάς ύπό της παρούσης Συμβάσεως καθοριζόμενος. 

Πλην τών μελών, τά άκό?νουθα δύνανται νά μετέχωσι της Διασκέψεως ώς 
αντεπιστέλλοντα μέλη : 

(1) Κράτη ή εδάφη άτινα δεν δύνανται ή δεν έπιθυμοΰσιν εισέτι νά κα
ταστώσι μέρη της Συμβάσεως' 

(2) Διεθνείς Ενώσεις έπιδιώκουσαι δραστηριότητα συνδεομένην προς 
έκείνην τοΰ 'Οργανισμού. 

Τά αντεπιστέλλοντα μέλη δεν δύνανται νά έκπροσωπώνται είς την Αιά
σκεψιν, δύνανται δμως νά διορίζωσι παρατηρητάς είς αυτήν υπό καθαρώς συμ
Φουλευτικήν ιδιότητα. Ταΰτα δεν υποχρεούνται εις τήν καταδολήν εισφορών ώς 
Κράτη—Μέλη, ούχ' ήττον δμως επωμίζονται τά έξοδα της κατόπιν τταρακλη
σεως αυτών παροχής υπηρεσιών καθώς και τά έξοδα τών συνδρομών διά τας 
εκδόσεις του 'Οργανισμού. 

"Αρθρον VI 
Τά Κράτη—Μέλη άναλαμβάνουσι νά έφοδιάζωσι τήν Λιάσκεψιν δι' δλων 

τών είς τήν κατοχήν των εγγράφων ατινα, κατά τήν κρίσιν των, θά ύποβοηθή
σωσι τον Όργανισμόν είς τήν διεκπεραίωσα; τών ανατεθειμένων είς αυτόν 
καθηκόντων. 

"Αρθρον VII 
Τά Κράτη—Μέλη έξουσιοδοτουσι κατ' ανώτατο ν δριον τρεις επισήμους εκ

προσώπους είς τάς συνεδριάσεις της Διασκέψεως. Εις εξ αυτών, έφ' δσον εΐναι 
δυνατόν, θά είναι υπηρετών υπάλληλος είς τήν χώραν αύτου και δή εις το 
τμήμα Μέτρων και Σταθμών ή είς έτερον τμήμα άσχολούμενον εΐς τήν νόμιμον 
μετρολογίαν. , 

Μόνον ό εΐς εξ αυτών δύναται νά ψηφίζη. 
Οι έν λόγω εντεταλμένοι' δεν απαιτείται νά περιβληθώσι δι' «απολύτων 

εξουσιών», έκτος τη αιτήσει της Επιτροπής είς έξαιρετικάς περιπτώσεις και 
διά σαφώς καθορισθέντα θέματα. 

"Εκαστον Κράτος επωμίζεται τά έξοδα τά προκύπτοντα εκ της εκπροσω
πήσεως του είς τήν Διάσκεψιν. 

Τά μή διοριζόμενα ύπό τών Κυβερνήσεων των Μέλη τής Επιτροπής δικαι
ούνται νά μετέχωσιν είς τάς συνεδριάσεις ώς σύμβουλοι. 

"Αρθρον VI11 
Ή Διάσκεψις αποφαίνεται επί τών υπό τών Κρατών—Μελών υποβαλλομένων 

συστάσεων προς κοινήν δράσιν είς τους έν "Αρθρω Ι καθοριζόμενους τομείς. 
Αί αποφάσεις τής Διασκέψεως καθίστανται Ισχυραι μόνον εάν ό αριθμός 

τών παρόντων Κρατών—Μελών άνέλθη τουλάχιστον είς τά δύο τρίτα του δλι
κοΟ αριθμού των Κρατών—Μελών και μόνον εάν αύται λάβωσι τουλάχιστον τά 
τέσσαρα πέμπτα τών έκφρασθεισών ψήφων. Ό αριθμός τών έκφρασθεισών ψή
φων δέον νά είναι τουλάχιστον τά τέσσαρα πέμπτα τού αριθμού τών παρόντων 
Κρατών—Μελών. 
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Αί άποχαί. και αά λευκαί ή άκυροι ψήφοι δεν θεωρούνται ώς έκφρασθεΐσαι 
ψήφοι. 

Αι αποφάσεις δέον δίχως κοινοποιώνται αμέσως προς τά Κράτη—Μέλη· δι' 
ένημέρωσιν, έξέτασιν ή σύστασιν. 

Τά τελευταία είναι ηθικώς υποχρεωμένα νά έφαρμόσωσι κατά το δυνατόν 
τάς εν λ ό γ ω αποφάσεις. 

Έ ν τούτοις, δι' άπάσας τάς ψηφοφορίας τάς άφορώσας εις την όργάνωσιν, 
διαχείρισιν, διοίκησιν, καθώς και εις τους κανόνας διαδικασίας της Διασκέ
ψεως, της Ε π ι τ ρ ο π ή ς και τοϋ Γραφείου και εις άπαντα τά α ν ά λ ο γ α θέματα, 
επαρκεί ή απόλυτος πλειοψηφία διά την άμεσον ίσχύν τής σχετικής αποφάσεως, 
του ελαχίστου αριθμού των παρόντων μελών ώς και των έκφρασθεισών ψήφων 
έχοντος ι ση ν ίσχύν. Ή ψήφος τοΰ Κράτους—Μέλους οΰτινος ό εντεταλμένος προ
εδρεύει εΤναι αποφασιστική έν περιπτώσει ϊσης κατανομής των ψήφων. 

"Αρθρον IX 
Ή Διάσκεψις εκλέγει μεταξύ τών μελών αυτής, διά τήν περίοδον έκαστης 

των συνόδων αυτής, ενα Πρόεδρον και δύο 'Αντιπροέδρους π α ρ ' οΐς υπηρετεί 
ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου ώς γραμματεύς . 

"Αρθρον Χ 
Ή Διάσκεψις συνέρχεται τουλάχιστον καθ ' εξ ετη τή προσκλήσει ταΟ Προ

έδρου τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς ή, κωλυομένου τούτου, τή προσκλήσει του Διευθυντού 
του Γραφείου εφ' δσον ό τελευταίος ούτος ήθελε λάβει παράκλησιν προς τούτο 
π α ρ ά του ήμίσεος τουλάχιστον τών μελών τής 'Επιτροπής. 

Ή Διάσκεψις ορίζει ά μ α τω πέρατι τών εργασιών αυτής τον τόπον και το 
μέρος τής επομένης αυτής συνεδριάσεως, ή άλλως αναθέτει την εύθύνην ταύτην 
ε'ις τήν 'Επιτροπήν. 

"Αρθρον XI 
Ή επίσημος γλώσσα τοΰ "'Οργανισμού είναι ή Γαλλική. 
Έ ν τούτοις, ή Διάσκεψις δύναται νά προνοήση διά τήν χρήσιν μιας ή δια

φόρων άλλων γλωσσών διά τάς εργασ ίας ή συζητήσεις αυτής. 

Διεθνής Ε π ι τ ρ ο π ή Νομίμου Μετρολογίας 

"Αρθρον Χ1 Ι 
Τά έν "Αρθρω Ι προβλεφθέντα καθήκοντα θά αναλαμβάνοντα ι και έκτε

λώνται ύπό τής Διεθνούς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Νομίμου Μετρολογίας , ούσης το ενεργούν 
όργανον τής Διασκέψεως. 

"Αρθρον XI1 1 
Ή 'Επιτροπή συντίθεται εξ ενός αντιπροσώπου εκάστου τών Κρατών— 

Μελών τοΰ Όργαν ισμοΰ . 
Οι έν λόγω αντιπρόσωποι διορίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως τής Χώρας 

αυτών. 
Οδτοι δέον νά είναι υπηρετούντες λειτουργοί εις το τμήμα το άσχολού

μενον εις τά όργανα μετρήσεως ή νά εχωσι ενεργά λε ιτουργικά καθήκοντα εις 
τον τομέα τής νομίμου μετρολογίας . 

Οδτοι παύουσι νά είναι Μέλη τής 'Επιτροπής ευθύς ώς παύσωσι νά πλη
ρώσι τους ανωτέρω δρους, εντεύθεν δέ αναφύεται ή ύποχρέωσις τών ενδιαφε
ρομένων Κυβερνήσεων δπως διορίσωσι τους διαδόχους τούτων. 

Οδτοι παρέχουσι προς τήν Έπιτροπήν τά οφέλη τής πείρας, συμβουλής καΐ 
εργασίας αυτών αλλά δέν δεσμεύουσι την ιδίαν αυτών Κυβέρνησιν ή Διοίκησιν. 

Τά Μέλη τής 'Επιτροπής μετέχουσιν ώς έκ δικαιώματος και ώς σύμβουλοι 
ε'ις τάς συνεδριάσεις τής Διασκέψεως. Δύνανται οδτοι νά συγκαταλέγωντα ι 
μεταξύ τών εντεταλμένων της Κυβερνήσεως των εις τήν έν λόγω Διάσκεψιν. 



475 Ν. 10,74 

Ό Πρόεδρος δύναται να προοκαλή ει·;; τάς συνεδριάσεις της Ε π ι τ ρ ο π ή ς 
ώς σύμβουλσν παν πρόοωινον, ούτινος ή παρουσία φαίνεται εις αυτόν χρήσιμος. 

"Άρθρον XIV 
"Ατομα άσχοληθέντα εις την μετρολογικήν άπιστη μην ή βιομηχανίαν ή δια

τελέσαντα προηγουμένως μέλη της Ε π ι τ ρ ο π ή ς δύνανται, δι' αποφάσεως της 
Επ ι τροπής , νά λάβωσι τον τίτλον του Ε π ι τ ί μ ο υ Μέλους. Ταϋτα δύνανται νά 
μετέχωσι των συνεδριάσεων ώς σύμβουλοι. 

"Αρθρον XV 
Ή Ε π ι τ ρ ο π ή εκλέγει μεταξύ των μελών αυτής τον Πρύεδρον, καθώς και 

τον πρώτον και τον δεύτερον Άντιπρόεορον οΐτινες εκλέγονται δια περίοδον 
εξ ετών, είναι δε οδτοι επανεκλέξιμοι. Έ ν τούτοις εάν ή εντολή των ήθελε 
λήξει κατά τό μεταξύ δύο συνόδων διάστημα, αυτή αυτομάτως παρατείνεται 
μέχρι της δευτέρας τών ώς άνω συνόδων. 

Παρ' αύτοΐς υπηρετεί ώς Γραμματεύς ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου. 
Ή Ε π ι τ ρ ο π ή δύναται νά μεταβιβάζη ώρισμένα εκ τών καθηκόντων της 

εις τον Πρόεδρο ν. 
Ό Πρόεδρος εκτελεί τά ύπο της Επ ι τροπής μεταβιβασθέντα εις αυτόν 

καθήκοντα και οσάκις πρόκειται περί επειγουσών αποφάσεων άναπληροΐ την 
Έπιτροπήν . Οδτος οφείλει νά φέρη εις γνώσιν τών μελών της Ε π ι τ ρ ο π ή ς τάς 
έν λ ό γ ω αποφάσεις και νά έκθεση ταύτας άνευ χρονοτριβής. 

Ό σ ά κ ι ς είναι πιθανόν νά έγερθώσι θέματα κοινού ενδιαφέροντος διά ΧΕ 
τήν Έ π ι τ ρ ο π ή ν καΐ συναφείς 'Οργανισμούς, ό Πρόεδρος εκπροσωπεί τήν Έ π ι 
τροπήν ενώπιον τών έν λ ό γ ω 'Οργανισμών. 

Έ ν περιπτώσει απουσίας, κωλύματος, ?\.ήξεως τής εντολής, παραιτήσεως 
ή θανάτου του Προέδρου, τά καθήκοντα τούτου ασκούνται προσωρινώς ύπό 
του πρώτου 'Αντιπροέδρου. 

"Αρθρον XVI 
Ή Ε π ι τ ρ ο π ή συνέρχεται καθ ' έκάστην διετίαν τουλάχιστον τη αιτήσει του 

Προέδρου ή, κωλυομένου τούτου, τη προσκλήσει του Διευθυντού του Γραφείου 
εφ' δσον ό τελευταίος οδτος ήθελε λάβη παράκλησιν προς τοΟτο π α ρ ά του 
ήμίσεος τουλάχιστον τών μελών τής Ε π ι τρ ο π ής . 

Έ κ τ ο ς ένεκα ειδικών λόγων, αϊ τακτικαι σύνοδοι λαμβάνουσι χώραν εις 
τήν χώραν ένθα εόρίσκεται ή έδρα τοΰ Γραφείου. 

Ούχ ήττον αϊ συνεδριάσεις δι' ενημερωτικούς σκοπούς δύνανται νά λαμβά
νωσι χώραν εις τό έδαφος οιουδήποτε τών Κρατών—Μελών. 

"Αρθρον XVII 
Μέλη τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς μή δυνάμενα νά παρίστανται ε'ίς τίνα συνεδρίασιν δύναν

ται νά μεταβιβάζωσι τό δ ικαίωμα τής ψήφου των εις ενα εκ τών συναδέλφων 
των, τούτου καθισταμένου αντιπροσώπου των. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τ ό άπλοΟν 
μέλος δεν δύναται νά διαθέτη πλέον των δύο ψήφων επιπρόσθετων τ η ς ίδιας 
αύτοΰ. 

Αί. αποφάσεις θά είναι έγκυροι μόνον έφ' δσον ό αριθμός τών παρόντων 
και άντιπροσωπευομένων άποτελή τουλάχιστον τά τρία τέταρτα του άριθμοΟ 
τών προσώπων τών διορισθέντων ώς μελών τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς και έφ' δσον αδται 
τυγχάνωσι τής υποστηρίξεως τουλάχιστον τών τεσσάρων πέμπτων τών έκφρα
σθεισών ψήφων. Ό αριθμός τών έκφρασθεισών ψήφων δέον νά συνιστά τουλά
χιστον τά τέσσαρα πέμπτα τοΰ αριθμού τών παρόντων και άντιπροσωπευομέ
νων κατά την σύνοδον.. 

Ά π ο χ α ί , λευκαι καΐ άκυροι, ψήφοι δεν θεωρούνται ώς έκφρασθεΐσαι ψήφοι. 
Κατά τά μεταξύ τών συνόδων διαστήματα και εις ώρισμένας είδικάς περι

πτώσεις, ή Ε π ι τ ρ ο π ή δύναται νά διαβουλεύηται δΓ ανταλλαγής επιστολών. 
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At κατ ' αυτόν τον τρόπον υιοθετούμεναι αποφάσεις είναι έγκυροι μόνον εφ' 
δσον εκλήθησαν άπαντα τά μέλη της Ε π ι τ ρ ο π ή ς ίνα έκφράσωσι τάς ιδίας αυτών 
γ ν ώ μ α ς και μόνον έο' δσον αϊ αποφάσεις ενεκρίθησαν ομοφώνως ύφ' δλων τών 
ψηφισάντων, ύπό τον δρον δτι ό αριθμός των έκφρασθεισών ψήφων αποτελεί 
τουλάχιστον τ ά δύο τρίτα τοΰ αριθμού τών διορισθέντων μελών. 

Ά π σ χ α ί , λευκαι και άκυροι ψήφοι δεν θεωρούνται ως έκφρασθεΐσαι ψήφοι. 
Ή πάράλειψις άπαντήσεοϊς εντός τοΰ καθορισθέντος ύπό τοΰ Προέδρου χρονι
κού ορίου θεωρείται ώς αποχή. 

"Αρθρον XVII I 
Ή 'Επιτροπή θά άναθέτη τά ειδικά αυτής καθήκοντα, την πειραματικήν 

ερευναν και την εργαστηριακή ν έργασίαν εις τά αρμόδια τμήματα τών Κρα
τών—Μελών, άφοΰ λάβη προηγουμένως την ρητήν συγκατάθεσίν των. Έ ά ν τ ά 
εν λ ό γ ω καθήκοντα συνεπάγωνται ώρισμένην δαπάνην, ή συγκατάθεσις δέον 
νά καβσρίζη τήν ύπό τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ έπωμισθησομένην άναλογ ίαν τής εν 
λ ό γ ω δαπάνης. 

Ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου θά συντονίζη και προσαρμόζη το έργον τοΰτο. 

Ή Ε π ι τ ρ ο π ή δύναται ν' άναθέτη μονίμως ή προσωρινώς ώρισμένα καθή
κοντα εις ομάδας εργασίας ή εις τεχνικούς ή νομικούς εμπειρογνώμονας ένερ
γσυντας συμφώνως προς καθορισθησομένας υπ' αυτής μεθόδους. Έ ά ν τ ά έν 
λ ό γ ω καθήκοντα συνεπάγωνται οιανδήποτε άνταμοιβήν ή αποζημιώσεις, τ ά 
ποσά θ ά καθσρίζωνται ύπό τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς . 

Ό Διευθυντής του Γραφείου θά άναλαμβάνη τά καθήκοντα γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς 
διά: τ ά ς έν λ ό γ ω ομάδας εργασίας ή τάς ομάδας εμπειρογνωμόνων. 

Διεθνές Γραφεΐον Νομίμου Μετρολογίας 

"Αρθρον XIX 
Ή λειτουργία τής Διασκέψεως και τής 'Επιτροπής εξασφαλίζεται tmo τοΰ ' 

Διεθνούς Γραφείου Νομίμου Μετρολογίας, ύπό τήν διεύθυνσιν καΐ τον ελεγχον 
τής 'Επιτροπής. 

Το Γραφεΐον είναι ύπεύθυνον διά τήν προετοιμασίαν τών συνεδριάσεων τής 
Διασκέψεως και τής Επιτροπής , διά τήν έγκαθίδρυσιν συνδέσμου μεταξύ τών 
διαφόρων μελών τών έν λ ό γ ω σωμάτων καθώς και διά τήν διατήρησιν επαφών 
μετά τών Κρατών—Μελών ή μετά τών αντεπιστελλόντων μελών και τών ενδια
φερομένων τμημάτων αυτών. 

Τοΰτο είναι ωσαύτως ύπεύθυνον διά τήν διεκπεραίωσιν τών ύπό τοΰ "Αρ
θρου Ι καθοριζομένων μελετών και εργασιών, ώς επίσης και διά τήν τήρησιν 
επισήμων βιβλίων καταχωρήσεων και τήν έκδοσιν δελτίου πληροφοριών απο
στελλομένου δωρεάν προς τά Κράτη—Μέλη. 

Τοΰτο θέλει ιδρύσει το δυνάμει τοΰ "Αρθρου 1 προβλεπόμενον κέντρον έγ
γραφου τεκμηριώσεως και πληροφοριών. 

Ή 'Επιτροπή και το Γραφεΐον είναι υπεύθυνα διά τήν έφαρμογήν τών απο
φάσεων τής Διασκέψεως. 

Το Γραφεϊον δεν θά διεξάγη πε ιραματ ικάς έρευνας ή έργαστηρ ιακάς εργα
σίας". Οΰχ ήττον δμως, τοΰτο δύναται νά χρησιμοποιή τάς αίθουσας επιδείξεων 
τάς καταλλήλως έξ<οπλισμένας διά τήν μελέτην τοΰ τύπου δομής και λειτουρ
γ ί α ς ώρισμένων συσκευών. 

"Αρθρον XX 
Τό Γραφεΐον έχει τήν διοικητικήν αύτοΰ εδραν έν Γαλλία. 
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"Αρθρον XXI 
Το προσωπικόν του Γραφείου αποτελείται εκ του Διευθυντού και των βοη

θών των διοριζομένων ύπό της 'Επιτροπής, πλέον τών υπό του Διευθυντού μο
νίμως ή προσωρινώς τιροσλαμδανομένων υπαλλήλων ή εντολοδόχων. 

Τά άφορώντα εις τόν Διευθυντήν, τους &οχ\θούς και τους υπαλλήλους η 
εντολοδόχους και συγκεκριμένως δσον άφορα εις τους ορούς προσλήψεως, ερ
γασίας, πειθαρχίας και συντάξεως, θα άποφασίζωνται υπό της Έττιτροπης. 

Ό διορισμός, ή παΰσις ή ή άπόλυσις τών εντολοδόχων και υπαλλήλων του 
Γραφείου διατάσσεται ύπό του Διευθυντού πλην καθ' όσον άφορα εις τους ύπό 
της Έττιτροπης διοριζόμενους βοηθούς, οΐτινες δύνανται να ΰπάγωνται :μόνον 
εις τά κατόπιν αποφάσεως της 'Επιτροπής λαμβανόμενα μέτρα. 

"Αρθρον XXΠ 
Ό Διευθυντής είναι υπεύθυνος δια την λειτουργίαν του Γραφείου (mo ιον 

έλεγχαν και την διεύθυνσιν της 'Επιτροπής, έναντι της όποιας φέρει ευθόνην 
και προς την οποίαν παρουσιάζει καθ* έκάοτην τακτικήν σύνόδον εκθεσιν τιερι 
της διευθύνσεως τών εργασιών. 

Ό Διευθυντής συλλέγει τά έσοδα, ετοιμάζει Toy Τίρούπολογισμόν, είναι 
υπεύθυνος δι' άποεσας τάς τιληρωμάς έν σχέσει τιρός το προσωπικόν και χόν 
έξσπλισμόν και διαχειρίζεται το ταμεΐον. 

.. .Ό Διευθυντής εϊναι δικαιώματα γραμματεύς της Διασκέψεως και της Επι
τροπής. 

"Αρθρον XXI Η 
Αί Κυβερνήσεις τών Κρατών—Μελών δηλουσι στ ι το Γραφεϊον ftk swocy»©

ρίζηται ώς δημοσίας ωφελείας, ήτοι ότι τούτο θα εχη νομικήν οντότητα wed 
OTL, γενικώς ομιλούντες, τούτο θα άπόλαύτ] τών τιρονομιων και οιευκαλύνσεΘν 
τών συνηδως χορηγουμένων εις διακυβερνητικά σώματα δυνάμει τδν έν ίσχύϊ 
είς έκαστον τών Κρατών—Μελών νόμων. 

Κεφάλαιον HL-^ΟΙΚΟΜΟΜΪΚΑΙ ΔΪΑΤΑΞΈϊΞ 
"Αρθρον XXIV 

Δια την οικονομική ν περίοδον ϊοην προς τ δ μεταξύ τών συνόδων α&ϊης 
διάστημα, ή ϋιάσκεψις αποφασίζει— 

τό συνόλικόν τισσόν τών αναγκαίων ττϋστώσεων τιρός κάλυψιν τών ΒΟΠΗΧ

νών λειτουργίας του ^Οργανισμού* 
το έτήσιον τιοσόν δπερ τοποθετείται Τίατά μέρος τφός χώλυψιν ©υσΐ£·»δών 

κατετιειγουσων δαπανών και ττρός έξασφάλιοιν της "πραγματσπόιήσΕίί^ τ&δ 
προϋπολογισμού έν τοεριπτώσει καθ5 ην τ ώ έσοδα αποδεικνύονται ovETraqpxi}. 

Αί τιιστώσεις υπολογίζονται εις χρυσά φράγκα. *Ή Ισοτιμία τοΟ χρυσού 
φράγκου *πρός τό Γαλλικόν φράγκον εΐναι ή καθοριζομένη <&πό της Τραπέζης 
της Γαλλίας (Banque de France). 

Κατά την διάρκειαν της οικονομικής τιεριόδου ή. Έτατροπή δύναται ~ν& 
προσφεύγη εις τά Κράτη—Μέλη, έάν αυτή κρίνη ότι είναι άναγκοάα μία αδξη* 
•σις τών πιστώσεων ττρρς κάλυψιν τών δποχρεωσεων του 'Οργανισμού., η* ένεκα 
μεταβολής τίνος τών οικονομικών συνθηκών. 

Έάν κατάτήν ληξιν της οικονομικής περιόδου ή Διάσκεψις δεν ήθελε 
συνέλθει ή έάν δεν θά ήτο δυνατόν εις αυτήν νά δ ιεξαγάγη έγκυρον συζήτησιν, 
ή οικονομική περίοδος θά παρατείνηται μέχρι της επομένης εγκύρου συνόδου
Αί άρχικαι πιστώσεις θά αυξάνονται κατ' άναλογίαν της διαρκείας της έν 
λόγω παρατάσεως. 
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Κατά την διάρκειαν της οικονομικής περιόδου, εντός των χορηγουμένων 
ορίων πιστώσεων, ή Ε π ι τ ρ ο π ή καθορίζει το ποσόν τών δαπανών λειτουργίας 
αυτής των αναγομένων εις περιόδους προϋπολογισμού Ισοδυνάμου διαρκείας 
προς το μεταξύ των συνόδων αυτής διάστημα. Αΰτη ωσαύτως εποπτεύει την 
έπένδυσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων. 

Έ ά ν κατά την λήξιν του έτους προϋπολογισμού" ή Ε π ι τ ρ ο π ή δεν ήθελε 
συνέλθει ή δέν θά ήτο δυνατόν εις αυτήν νά δ ι ε ξ α γ ά γ η εγκυρον συζήτησιν, ό 
Πρόεδρος και ό Διευθυντής τοΟ Γραφείου άποφασίζουσι περί της ανανεώσεως 
μέχρι της επομένης εγκύρου συνόδου ολοκλήρου ή μέρους του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έ'τους άρτι λήξαντος. 

"Αρθρον XXV 
Ό Διευθυντής του Γραφείου είναι εντεταλμένος νά άναλαμβάνη και προ

βαίνη εις πληρωμάς τη Ιδία αύτοΰ εξουσιοδοτήσει εν σχέσει προς τάς δαπανάς 
λειτουργίας του 'Οργανισμού. 

Έ ν τούτοις οδτος δέν δύναται· 
— νά πληρώνη εκτάκτους δαπανάς, 
— ή ν' άποσύρη χρήματα έκ τοΰ αποθεματικού του δημιουργούμενου προς 

τον σκοπον εξασφαλίσεως της πραγματοποιήσεως του προϋπολογισμού 
έν περιπτώσει ανεπαρκών εσόδων, άνευ προηγουμένης λήψεως της 
συγκαταθέσι^ως τοΰ Προέδρου της Ε π ι τ ρ ο π ή ς . 

Τό τυχόν πλεόνασμα τοΰ προϋπολογισμού θά παραμένη διαθέσιμον προς 
χρήσιν καθ δλην τήν οίκονομικήν περίοδσν. 

Ή υπό τοΰ Διευθυντού διαχείρισις τοΰ προϋπολογισμού δέον δπως ύπο
βάλληται προς τήν Έπιτροπήν ήτις θά έξετάζη ταύτην καΌ* έκάστην των 
συνόδων αυτής. 

Κατά τήν λήξιν της οικονομικής περιόδου, ή 'Επιτροπή υποβάλλει τον ίσο
λογισμόν της διαχειρίσεως της προς τήν Διάσκεψη/. 

Ή Διάσκεψις αποφασίζει περί τοΰ τ! δέον γενέσθαι όσον άφορα τό τυχόν 
πλεόνασμα. Τό ποσόν τοΰ έν λ ό γ ω πλεονάσματος δύναται είτε ν ά έπιτρέπη 
άντίστοιχον μείωσιν των οφειλών των Κρατών—Μελών, ή ά λ λ ω ς θά προστίθηται 
εις τά αποθεματικά κεφάλαια. 

"Αρθρον XXVL 
Αί δαπάναι του 'Οργανισμού θά καλύπτονται— 

(!) εξ ετησίων εισφορών τών Κρατών—Μελών. 
Τό σύνολον τών εισφορών διά τίνα δεδομένη ν οίκονομικήν περίοδον θά 

καθορίζηται συμφώνως προς τό ποσόν τών ύπό της Διασκέψεως χορηγουμένων 
πιστώσεων, λαμβανομένης υπ' δψιν της εκτιμήσεως τών εσόδων τών προερχο
μένων δυνάμει τών π α ρ α γ ρ ά φ ω ν 2 μέχρι 5 κατωτέρω. 

Προς καθορισμόν τών αντιστοίχων μεριδίων τών Κρατών—Μελών, τ ά 
τελευταία ταύτα διαιρούνται εις τεσσάρας κατηγορίας συμφώνως προς τον 
συνολικόν πληθυσμόν της μητροπολιτικής χ ώ ρ α ς και τών εκπροσωπουμένων 
εδαφών. 

Κατηγορία 1 : πληθυσμός μέχρι 10 εκατομμυρίων κατοίκων' 
Κατηγορία 2 : πληθυσμός μεταξύ 10 εκατομμυρίων αποκλειομένου και 

40 εκατομμυρίων συμπεριλαμβανομένου' 
Κατηγορία 3 : πληθυσμός, μεταξύ 40 εκατομμυρίων αποκλειομένου και 

100 εκατομμυρίων συμπεριλαμβανομένου' 
Κατηγορία 4 : πληθυσμός πέραν τών 100 εκατομμυρίων. 
Οι πληθυσμιακοί αριθμοί καθορίζονται δι' α ν α γ ω γ ή ς εις τό κατώτερον 

έκατομμύρ'.ον. . 
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'Οσάκις η χρήσις οργάνων μετρήσεως είς οιονδήποτε Κράτος εύρίσκηται 
σαφώς κάτω τοΰ μετρίου, τό Κράτος δύναται να αίτήσηται δπως καταταχθή 
είς κατωτέραν κατηγορίαν εκείνης είς ην κατατάσσεται δυνάμει του πληθυ
σμού αύτοΰ. 

Έ ξ α ρ τ ώ α ε ν α ι έκ της κατηγορίας , αϊ είσφοραί εΐναι ανάλογο ι προς τό 1, 
2, 4 και 8. 

Προς καθορισμόν της ετησίας αύτοΰ εισφοράς, τό μερίδιον τοΰ Κράτους— 
Μέλους κατανέμεται εξ ίσου ί-ρ' δλο^ν των ετών της οικονομικής περιόδου. 

Προς τον σκοπόν καθιερώσεως ευθύς εξ αρχής ενός περιθωρίου ασφα
λείας προς έξουδετέρ6:>σιν οιωνδήποτε διακυμάνσεων των εσόδων, τα Κράτη— 
Μέλη συμφωνοΰσι νά προβαίνωσιν εις προκαταβολάς έναντι τών μελλοντικών 
ετησίων αυτών οφειλών. Τό ακριβές ποσόν και ή διάρκεια των εν λ ό γ ω προ
καταβολών θά καθορίζηται υπό της Διασκέψεως. 

Έ ά ν , κατά την λήξιν της οικονομικής περιόδου, ή Διάσκεψις δέν έχει συνέλ
θει ή ήτο αδύνατον είς αυτήν νά δ ι ε ξ α γ ά γ η εγκυρον συζήτησιν, α! έτήσιαι 
είσφοραί άνανεοΰνται κατά τάς ιδίας αναλογ ίας μέχρις ου δυνηθή νά συγκληθή 
έγκυρος σύνοδος' 

(2) εξ εισπράξεων προερχομένων έκ της πωλήσεως έκδόαεων και έκ της 
παροχής υπηρεσιών προς τά αντεπιστέλλοντα μέλη* 

(3) εξ εισοδήματος προερχομένου έκ της επενδύσεως κεφαλαίων' 
(4) εξ εισφορών διά τήν τρέχουσαν οίκονομικήν περίοδον καθώς και έκ 

τελών εισδοχής νέων Κρατών—Μελών, εξ αναδρομικών εισφορών και 
τελών εισδοχής έπανε ισδεχομένων Κρατών—Μελών, έκ καθυστερη
μένων εισφορών Κρατών—Μελών έπαναλαβόντων τάς π λ η ρ ω μ ά ς 
κατόπιν διακοπής τούτων' 

(5) έκ βοηθημάτων, προσφορών, δωρεών ή κληροδοτημάτων καθώς και 
έκ ποικίλων εσόδων. 

Προς χρηματοδότησα/ ειδικής εργασίας , δύνανται νά παραχωρώντα ι έκτα
κτα βοηθήματα ύφ' ώρισμένων Κρατών—Μελών. Ταύτα δέν περιλαμβάνονται 
εις τόν γενικόν προϋπολογισμόν αλλ ' εγγράφοντα ι είς ειδικούς λογαριασμούς . 

Αϊ έτήσιαι είσφοραί υπολογίζονται είς χρυσά φράγκα . Αδται καταβάλ
λονται είς Γαλλικά φ ρ ά γ κ α ή είς οιονδήποτε μετατρέψιμον νόμισμα. Ή Ισοτι
μία του χρυσού φράγκου και τοΰ Γαλλικού φράγκου είναι ή καθοριζομένη Οπό 
της Τραπέζης τής Γαλλίας. (Banque de France), ή εφαρμόσιμος τιμή δέ είναι 
εκείνη της ημέρας καταθέσεως. 

Αϊ είσφοραί καταβάλλονται κατά τήν έναρξιν του έτους είς τόν Διευθυν
τήν τοΰ Γραφείου. 

"Αρθρον XXVI! 
Ή Ε π ι τ ρ ο π ή θά έτοιμάση ενα οίκονομικόν κώδικα έπί τή βάσει τών γενι

κών διατάξεων τών "Αρθρο)ν XXIV μέχρι XXVI ανωτέρω. 

"Αρθρον XXVI!! 
Κράτος τι, καθιστάμενον μέλος τοΰ 'Οργανισμού κατά τήν διάρκειαν μιας 

τών ύπό τοΰ "Αρθρου XXXV! έμφαινομένων περιόδων, δεσμεύεται μέχρι της 
λήξεως τής εν λ ό γ ω περιόδου και υπόκειται από τοΰ χρόνου τής προσχωρήσεως 
του είς τάς αύτάς υποχρεώσεις ώς τά υφιστάμενα μέλη. 

Τό νέον Κράτος—Μέλος καθίσταται συγκύριον τής περιουσίας τοΰ 'Οργανι
σμού και έν δψει τοΰ γεγονότος τούτου οφείλει νά καταβάλη τό ύπό τής Δια
σκέψεως καθοριζόμενον τέλος εισδοχής. 

..Ή ετησία, αύτοΰ εισφορά υπολογίζεται ως έάν τοΰτο είχε συνδεθή τήν Ιην 
' Ιανουαρίου τοΰ έτους δπερ έπεται εκείνου τής 'καταθέσεως τών έ γ γ ρ α φ ω ν αύτοΰ 
προσχωρήσεως ή επικυρώσεως. Ή υπ' αύτοΰ καταβολή διά τό τρέχον έτος 
θά άνέρχηταί είς τόσα δωδέκατα τών εισφορών αύτοΰ δσοι είναι οι υπόλοιποι 
μήνες τοΰ έτους. Ή έν λ ό γ ω καταβολή ουδόλως τροποποιεί τας διά τά έτερα 
μέλη καθοριζομένας εισφοράς διά τό τρέχον έτος. 
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"Αρθρον XXIX 
"Απαντα τά Κράτη—Μέλη τα όποια δεν κατέβαλον τάς εισφοράς των έπί 

τρία συνεχή ετη θά θεωρώνται επισήμως ώς παραιτηθέντα και θα διαγράφονται 
ταυ καταλόγου των Κρατών—Μελών. 

Έ ν τούτοις, ή κατάστασις ώρισμένων Κρατών—Μελών ευρισκομένων εις 
περίοδον οίκονομικής δυσχέρειας και μή δυναμένων προς στιγμήν νά έκπλη
ρώσωσι τάς υποχρεώσεις των εξετάζεται υπό της Διασκέψεως ήτις δύναται ε'ις 
ώρισμένας περιπτώσεις νά χορήγηση εις αυτά παρατάσεις ή μειώσεις. 

'Ανεπάρκεια εσόδων προερχομένη εκ της διαγραφής Κράτους—Μέλους θά 
έξουδετερουται δι' αναλήψεως εκ τών αποθεματικών κεφαλαίων των δημιουρ
γούμενων ώς εξηγείται έν "Αρθρω XXIV. 

Κράτη—Μέλη εκουσίως παραιτούμενα και Κράτη^Μέλη επισήμως θεωρού
μενα ώς παραιτηθέντα έκπίπτουσι πάντων τών δικαιωμάτων συγκυριότητας έπχ 
ττ\ς περιουσίας του 'Οργανισμού. 

"Αρθρον XXX 
Το εκουσίως παραιτούμενον Κράτος—Μέλος δύναται τή αιτήσει αύτοΰ νά 

έπανεισέλθτ). Τούτο θά θεωρήται τότε ώς νέον Κράτος—Μέλος, το δε τέλος 
εισδοχής θά εΐναι πληρωτέον μόνον εάν ή παραίτησις αύτου Μλαβε χώραν πλέον 
τών πέντε ετών προηγουμένως. 

Το επισήμως θεωρούμενον ώς παράιτηθέν Κράτος—Μέλος δύναται τή αιτήσει 
αύτοΰ νά γίνη δεκτόν εκ νέου ύπό τον δρον της διευθετήσεως τών μή έξοφλη
θεισών εισφορών αΐτινες ώφείλοντο κατά τον χρόνον της διαγραφής. ΑΙ έν 
λόγω αναδρομικά! είσφοραί υπολογίζονται έπι τή βάσει τών εισφορών τών προ 
τής έπανεισδοχής αύτου ετών. Τούτο μετά ταύτα θεωρείται ώς νέον Κράτος— 
Μέλος, το δε τέλος εισδοχής υπολογίζεται, λαμβανομένων όπ' δψιν τών προ
ηγουμένων αυτού εισφορών, κατ' αναλογίας καθορισθησομένας Οπό τής Δια
σκέψεως. 

"Αρθρον XXXI 
Έ ν περιπτώσει διαλύσεως τοΰ 'Οργανισμού, επιφυλασσομένης οιασδήποτε 

τυχόν γενησσμένης συμφωνίας μεταξύ τών Κρατών—Μελών ατινα θά Ιχωσιν 
εξοφλήσει τάς όφειλάς των μέχρι τής ημερομηνίας διαλύσεως, καθώς και τών 
συνομολογηθέντων ή κτηθέντων δικαιωμάτων υπό του προσωπικού έν τη ενεργώ 
υπηρεσία ή έν άφυπηρετήσει, τά περιουσιακά στοιχεία θά διανεμηθώσι μεταξύ 
πάντων τών Κρατών—Μελών κατ' άναλογίαν προς το σύνολον τών προηγου
μένων αυτών οφειλών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON IV 
Γεν ι και Διατάξεις 
"Αρθρον XXXII 

Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη ανοικτή προς ύπογραφήν μέχρι τής 
31ης Δεκεμβρίου Ί955 έν τω Ύπουργείω 'Εξωτερικών τής Γαλλικής Δημο
κρατίας. 

Αυτή δέον δπως έπικυροΰται. 
Τά έγγραφα επικυρώσεως κατατίθενται παρά τή Κυβερνήσει τής Γαλλικής 

Δημοκρατίας, ήτις οφείλει νά κοινοποιή προς εκαστον τών ύπογραψάντων Κρα
τών την ήμερομηνίαν τής καταθέσεως αυτών. 

"Αρθρον XXXIII 
Τά μή ύπογράψαντα την Σύμβασιν Κράτη δύνανται νά προσχωρώσιν εις 

ταύτην αμα τή λήξει τοΰ προβλεπομένου ύπό του "Αρθρου XXXIΙ χρονικού 
ορίου. 

Τά έγγραφα προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τή Κυβερνήσει τής Γαλ
λικής Δημοκρατίας, ήτις οφείλει νά κοινοποιή προς πάσας τάς ύπογραψάσας 
και προσχωρησάσας Κυβερνήσεις την ήμερομηνίαν τής καταθέσεως σύτών. 
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"Αρθρον XXXIV 
Ή παρούσα Σύμβασις τίθεται εν ίσχύϊ τριάκοντα ημέρας μετά την κατά-

θεσιν. τοΰ δεκάτου έκτου εγγράφου επικυρώσεως η προσχωρήσεως (*). 
Ώ ς προς έκαστον Κράτος έπικυροΰν ταύτην ή προσχωρούν εις ταύτην 

μετά την έν λόγω ήμερομηνίαν ή σύμβασις τίθεται εν ίσχύΐ τριάκοντα ημέρας 
μετά την κατάθεσιν των οικείων αύτοΰ εγγράφων επικυρώσεως ή προσχω
ρήσεως. 

Ή Κυβέρνησις της Γαλλικής Δημοκρατίας οφείλει νά κοινοποιή προς εν 
εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών την ήμερομηνίαν ενάρξεως της Ισχύος 
της Συμβάσεως. 

"Αρθρον XXXV 
Παν Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον της υπογραφής, επικυρώσεως ή καθ* 

οιονδήποτε έτερον χρόνον, νά δήλωση διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης ττρος 
τήν Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας δτι ή παρούσα Σύμβασίς είναι εφαρ
μόσιμος έφ' ολοκλήρου ή τμήματος των εδαφών ατινα εκπροσωπεί διεθνώς. 

Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμόζητοα επί τών καθοριζομένων έν τη έν 
λόγω κοινοποιήσει εδαφών από της τριακοστής ημέρας μετά τήν ήμερομηνίαν 
καθ' ήν ή Κυβέρνη.σις της Γαλλικής Δημοκρατίας θά εχη λάβει τήν κοινο
ποίησιν ταύτην. 

Ή Κυβέρνησις τής Γαλλικής Δημοκρατίας οφείλει νά διαδιβάζτ) τήν έν 
λόγω κοινοποίησιν προς άπάσας τάς λοιπάς Κυβερνήσεις. 

"Αρθρον XXXVI 
Ή παρούσα Σύμβασις συνομολογείται διά περίοδον δώδεκα ετών υπολο

γιζόμενων από τής ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος αυτής. 
Μετά ταύτα, αύτη θά παραμένη έν ίσχύϊ κατά διαδοχικάς περιόδους εξ 

ετών έν σχέσει προς έκεΐνα τά Συμβαλλόμενα Μέρη άτινα δέν θά εχωσι καταγ
γείλει ταύτην τουλάχιστον εξ μήνας προ της λήξεως της προηγουμένης περιόδου. 

Ή είδοποίησις περί τερματισμού δέον νά άποστέλληται εγγράφως προς 
τήν .Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας, ήτις οφείλει μετά νά είδοποιί) 
πάντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη. 

"Αρθρον XXXVII 
Ό 'Οργανισμός δύναται νά διαλυθή κατόπιν αποφάσεως τής Διασκέψεως, 

έφ' δσον εις τους εντεταλμένους ήθελον τταρασχεθή έν καιρώ «πλήρεις Έξου
σίαι» προς τούτο. 

"Αρθρον XXXVIII 
Έάν ό αριθμός τών μερών τής παρούσης Συμβάσεως έλαττοΟται εις όλι

γώτερα τών δέκα εξ, ή Διάσκεψις δύναται νά διαβουλεύηται μετά τών Κρατών— 
Μελών προς λήψιν αποφάσεως περί τοΰ κατά πόσον υφίστανται λόγοι ώστε 
νά θεωρήσωσι τήν Σύμβασιν ώς κατηργημένην. 

"Αρθρον XXXIX 
Ή Διάσκεψις δύναται νά είσηγήται τροποποιήσεις τής παρούσης Συμβά

σεως προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη. 
Παν Συμβαλλόμενον Μέρος άποδεχόμενον τροποποίησίν τίνα οφείλει νά 

κοινοποίηση προς τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν τήν άποδο)(ήν του εγγράφως, ή 
τελευταία δεοφείλει νά κοινοποίηση προς τά λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη τήν 
λήψιν τής έν λόγω κοινοποιήσεως αποδοχής. 

(*) Ή Σύμβασις ετέθη έν ίσχύϊ τήν 28ην Μαΐου 1958. 
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Ή τραποποίησις τίθεται εν ίσχύϊ τρεις μήνας μετά την ύπό της Κυβερνή
σεως της Γαλλικής Δημοκρατίας λήψιν τής κοινοποιήσεως αποδοχής παρ' δλων 
των Συμβαλλομένων Μερών. 'Οσάκις μία τροποποίησις γίνεται αποδέκτη ύφ' 
δλων των Συμβαλλομένων Μέρων, ή Κυβέρνησις τής Γαλλικής"Δημοκρατίας 
οφείλει νά είδοποιή πάντα τά λοιπά Συμβαλλόμενα Κράτη καθώς καί τάς ύπο
γραψάσας Κυβερνήσεις πληροφορούσα αύτάς περί τής ημερομηνίας ενάρξεως 
Ισχύος αυτής.. 

Μετά την εναρξιν ισχύος οιασδήποτε τροποποιήσεως, ουδεμία Κυδέρνησις 
δύναται νά επικύρωση την παρσΰσαν Σύμβασιν ή νά προσχώρηση εις αυτήν 
άνευ επίσης αποδοχής τής έν λόγω τροποποιήσεως. 

"Αρθρον XL 
Ή παρούσα Σύμβασις συντάσσεται είς την Γαλλικήν γλώσσαν εις εν μόνον 

πρωτότυπον, τσ όποιον θά κατατεθη εις "τα αρχεία τής Κυβερνήσεως της Γαλ
λικής Δημοκρατίας, ήτις θά άποοτέλλη κεκυρωμένα αντίγραφα προς δ λ α ς τ ά ς 
υπαγραψάσας και προσχωρησάσας Κυβερνήσεις. 

Έγένετο έν ΓΤαρισίόις την 12ην 'Οκτωβρίου 1955. 


