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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ 'Αρ. 1313 της 20ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κυρώσεως τοΰ Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 
Ενώσεως, της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως και των συναφών 
Πρωτοκόλλων, Συμφωνιών και Κανονισμών της 5ης 'Ιουλίου, 1974, Νόμος 
τοΰ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 57 τοΰ 1976 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΑΧΥ

ΔΡΟΜΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΩΤΟ
ΚΟΛΛΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 

Επειδή την 5ην 'Ιουλίου, 1974, έγένοντο εν Λωξάννη το Κατά προοίμιον. 
στατικόν τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως και ή Παγ
κόσμιος Ταχυδρομική Σύμβασις μετά των συναφών Πρωτοκόλλων, 
Συμφωνιών και Κανονισμών (απάντων τούτων εκτιθεμένων εν τω 
Πίνακι και εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ώς «ή Σύμβασις»). 

Και επειδή ό Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομείων δυνάμει εξου
σιοδοτήσεως δοθείσης εις αυτόν διά τής ύπ' άρ. 13.049 αποφά
σεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου τής 7ης Φεβρουαρίου, 1974, 
υπέγραψε τήν 5ην Ιουλίου, 1974, τήν Σύμβασιν έκ μέρους τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας ύπό τήν έπιφύλαΕιν εγκρίσεως ταύτης 
ύπό τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου. 

Και επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά τής ύπ' άρ. 14.938 
αποφάσεως αύτοϋ τής 20ής Μαΐου, 1976, ενέκρινε τήν Σύμβασιν. 

Καΐ επειδή δέον όπως ή Σύμβασις κυρωθή,διά Νόμου: 
Διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κυρώσεως τοϋ Συνοπτικός 
Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, τής Παγ

 τίτλος
· 

κοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως και τών συναφών Πρωτοκόλ
λων, Συμφωνιών και Κανονισμών τής 5ης 'Ιουλίου, 1974, Νόμος 
τοϋ 1976. 
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2. Έν τω ηαρόντι Νόμω έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ 
κειμένου — 

«Σύμβασις» σημαίνει τό Καταστατικόν της Παγκοσμίου 
Ταχυδρομικής Ενώσεως και την Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν 
Σύμβασιν και τά συναφή Πρωτόκολλα, Συμφωνίας και Κανο
νισμούς απαντάς γενομένους έν Λω^άννη τήν 5ην 'Ιουλίου, 
1974, των οποίων τά κείμενα έν μέν τω γαλλικω πρωτοτυπώ 
είναι κατατεθειμένα εις τά αρχεία της Κυβερνήσεως τής 'Ελβε
τικής Συνομοσπονδίας έν δέ μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν 
εκτίθενται εις τόν Πίνακα : 

Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κει
μένων υπερισχύει τό κείμενο τοϋ γαλλικού πρωτοτύπου. 

3. Ή Σύμβασις διά τοϋ παρόντος κυροϋται. 

4. Ό περί Κυρώσεως τοΰ Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής 'Ενώσεως, τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως 
και των συναφών Πρωτοκόλλων, Συμφωνιών και Κανονισμών τής 
15ης Νοεμβρίου, 1969, Νόμος τοϋ 1972, διά τοΰ παρόντος καταρ
γείται. 

5. Ή ισχύς τοϋ παρόντος Νόμου θεωρείται ως άρΕαμένη άπό 
τής 1ης ημέρας τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου, 1976. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

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

Τροποποιηθέν διά των προσθέτων Πρωτοκόλλων τοΟ Τόκιο 1969 και τής 
Λωζάννης 1974 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
'Οργανικοί Διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Γενικότητες 

"Αρθρον 
Ι. "Εκτασις και σκοπός της Ενώσεως. 
2. Μέλη της 'Ενώσεως, 
3. Δικαιοδοσία τής 'Ενώσεως. 
4. 'Εξαιρετικοί σχέσεις. 
5. "Εδρα τής 'Ενώσεως. 
6. 'Επίσημος γλώσσα τής 'Ενώσεως. 
7. Πρότυπον νόμισμα. 
8. Περιωρισμέναι 'Ενώσεις. Εϊδικαί συμφωνίαι. 
9. Σχέσεις μετά τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών. 

ΙΟ. Σχέσεις μετά τών διεθνών 'Οργανισμών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΣ Ή ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

11. Προσχώρησις ή εισδοχή εϊς τήν "Ενωσιν. Διαδικασία. 
12. Άποχώρησις έκ τής 'Ενώσεως. Διαδικασία. 

Ερμηνεία. 

Πίναξ. 

Κύρωσις 
Συμβάσεως. 

Κατάργησις 
Νόμου 64 
τοΰ 1972. 

"Εναρξις 
ισχύος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 
13. "Οργανα της 'Ενώσεως. 
14. Συνέδρια. 
15. "Εκτακτα Συνέδρια. 
16. Διοικητικά! διασκέψεις. 
17. Έκτελεστικόν Συμβούλιον. 
18. Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών μελετών. 
19. Εΐδικαι Έπιτροπαί. 
20. Διεθνές Γραφεΐον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

21. Δαπάναι της 'Ενώσεως. Συνεισφορά! τών Χωρών-Μελών. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Γενικότητες 

22. Πράξεις της Ενώσεως. 
23. 'Εφαρμογή τών Πράξεων της 'Ενώσεως εις τα εδάφη τών οποίων αί διεθνείς 

σχέσεις διασφαλίζονται υπό τίνος Χώρας-Μέλους. 
24. Έθνικαι Νομοθεσίαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

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

26. Άνακοίνωσις τών επικυρώσεων και τών λοιπών τρόπων αποδοχής τών 
Πράξεων τής 'Ενώσεως. 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

32. Διαιτησίαι. 
ΤΙΤΛΟΣ III 

ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
33. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια του Καταστατικού. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον μόνον 
Ι. Προσχώρησις εις το Καταστατικόν. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Τροποποιηθέν διά των προσθέτων Πρωτοκόλλων τοϋ Τόκιο 1969 και 
της Λωζάννης 1974 

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

της αποτελεσματικής λειτουργίας τών ταχυδρομικών υπηρεσιών και δπως συμ
βάλλουν εϊς την έπίτευξιν τών υψηλών σκοπών της διεθνούς συνεργασίας εις το 
μορφωτικόν, κοινωνικόν και οϊκονομικόν πεδίον, οι πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων 
τών συμβαλλομένων Χωρών άπεδέχθησαν, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής επικυρώσεως 
το παρόν Καταστατικό ν. 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΟΡΓΑΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Γενικότητες 
"Αρθρον Ι 

"Εκτασις και σκοπός τής Ενώσεως 
Ι. Αί Χώραι αΐτινες αποδέχονται το παρόν Καταστατικόν αποτελούν, ύπό 

τήν έπωνυμίαν «Παγκόσμιος Ταχυδρομική "Ενωσις», εν και μόνον ταχυδρομικόν 
έδαφος διά τήν άμοιβαίαν ανταλλαγή ν τών αντικειμένων τοϋ επιστολικού ταχυ
δρομείου. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως είναι ήγγυημένη εϊς όλόκληρον το έδαφος 
τής 'Ενώσεως. 

2. Ή "Ενωσις έχει ώς σκοπόν νά διασφαλίζη τήν όργάνωσιν και τήν τελειο
ποίησιν τών ταχυδρομικών υπηρεσιών και νά εΰνοή, εν τω πεδίω τούτω, 
τήν άνάπτυξιν της διεθνούς συνεργασίας. 

3. Ή "Ενωσις μετέχει, εν τω μέτρω τών δυνατοτήτων της, εϊς τήν ταχυδρο
μικήν τεχνική ν βοήθειαν τήν ζητούμενη ν ύπό τών Χωρώνμελών αυτής. 

"Αρθρον 2 
Μέλη τής 'Ενώσεως 

Μέλη τής 'Ενώσεως είναι: 
(α) Αί Χώραι, αΐτινες κέκτηνται τήν ιδιότητα τοϋ μέλους κατά τήν ήμερο

μηνίαν τής θέσεως εν ϊσχύϊ τοΰ παρόντος Καταστατικού. 
(β) Αϊ Χώραι αί καθιστάμενοι μέλη συμφώνως τω αρθρω II. 

"Αρθρον 3 
Δικαιοδοσία τής 'Ενώσεως 

Ή "Ενωσις έχει ύπό τήν δικαιοδοσίαν της : 
(α) Τά εδάφη τών Χωρώνμελών. 
(β) Τά ύπό Χωρώνμελών συνιστώμενα, εντός εδαφών μή περιλαμβανο

μένων εϊς τήν "Ενωσιν, ταχυδρομικά γραφεία. 
(γ) Τά εδάφη ατινα, χωρίς νά εϊναι μέλη τής 'Ενώσεως, περιλαμβάνονται 

εις ταύτην ώς εξαρτώμενα, άπό ταχυδρομικής απόψεως, εκ Χωρών
μελών. 

"Αρθρον 4 
'Εξαιρετικοί σχέσεις 

ΑΊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι, αΐτινες εξυπηρετούν εδάφη μή περιλαμβανόμενα 
εις τήν "Ενωσιν, υποχρεούνται δπως χρησιμεύουν ώς ενδιάμεσοι τών λοιπών Ταχυ
δρομικών 'Υπηρεσιών. Α! διατάξεις τής Συμβάσεως και τοΰ Κανονισμού αυτής 
εφαρμόζονται εϊς τάς εξαιρετικός ταύτας σχέσεις. 
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"Αρθρον 5 
"Εδρα της 'Ενώσεως 

"Εδρα της Ενώσεως καΐ των μονίμων οργάνων αυτής ορίζεται ή Βέρνη. 
"Αρθρον 6 

'Επίσημος γλώσσα της 'Ενώσεως 
Ή επίσημος γλώσσα της 'Ενώσεως εΐναι ή γαλλική γλώσσα. 

"Αρθρον 7 
Πρότυπον νόμισμα 

Το Φράγκον, δπερ λαμβάνεται ώς νομισματική μονάς είς τάς Πράξεις τής 'Ενώ
σεως, είναι το χρυσοΰν φράγκον, 100 εκατοστών, βάρους 10/31 τοΰ γραμμαρίου 
καί τίτλου 0,900. 

"Αρθρον 8 
Περιωρισμέναι 'Ενώσεις. Ειδικά! συμφωνίαι 

Ι. ΑΙ Χώραιμέλη τής 'Ενώσεως ή α'ι ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι αυτών, εφ' όσον 
ή νομοθεσία τών χωρών τούτων δεν αντιτίθεται είς τοϋτο, δύνανται να συνιστούν 
περιωρισμένας 'Ενώσεις και να συνάπτουν είδικάς συμφωνίας άφορώσας τήν 
διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, ΰπό τον δρον, όμως, να μή εισαγάγουν ε'ις ταύτας 
διατάξεις όλιγώτερον εύνοϊκάς δια το κοινόν από έκείνας, αΐτινες προβλέπονται 
υπό τών Πράξεων είς τάς οποίας α'ι ενδιαφερόμενοι Χώραιμέλη είναι μέρη. 

2. Αί περιωρισμέναι 'Ενώσεις δύνανται νά αποστέλλουν παρατηρητάς είς 
τά Συνέδρια, ε'ις τάς Διασκέψεις κα! εϊς τάς Συνόδους τής 'Ενώσεως, είς το 
Έκτελεστικόν Συμβούλιον, ώς κα! εις το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών 
μελετών (*). 

3. Ή "Ενωσις δύναται νά άποστέλλη παρατηρητάς ε'ις τά Συνέδρια, ε'ις τάς 
Διασκέψεις κα! είς τάς Συνόδους τών περιωρισμένων 'Ενώσεων. 

"Αρθρον 9 
Σχέσεις μετά τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών 

ΑΊ σχέσεις μεταξύ τής 'Ενώσεως κα! τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών διέ
πονται ύπό τών Συμφωνιών, ών τά κείμενα επισυνάπτονται εις το παρόν Κατα
στατικόν. 

"Αρθρον 10 
Σχέσεις μετά τών διεθνών 'Οργανισμών 

Προς διασφάλισιν στενής συνεργασίας εις το διεθνές ταχυδρομικόν πεδίον 
ή "Ενωσις δύναται νά συνεργάζεται με τους έχοντας παρεμφερή συμφέροντα κα! 
δραστηριότητας διεθνείς 'Οργανισμούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΙΣ Ή ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
"Αρθρον 11 

Προσχώρησις ή εισδοχή είς τήν "Ενωσιν. Διαδικασία 
Ι. Πάν μέλος τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών δύναται νά προσχώρηση 

ε'ις τήν "Ενωσιν. 
2. Πάσα κυρίαρχος χώρα μή μέλος τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών δύνα

ται νά ζητήση τήν ε'ισδοχήν της ύπό τήν ιδιότητα Χώραςμέλους τής 'Ενώσεως. 
3. Ή προσχώρησις ή ή αίτησις εισδοχής ε'ις τήν "Ενωσιν δέον νά περιλαμβάνη 

ρητήν δήλωσιν προσχωρήσεως είς το Καταστατικόν κα! εις τάς ύποχρεωτικάς 
Πράξεις τής 'Ενώσεως. 'Απευθύνεται διά τής διπλωματικής όδοΰ προς τήν Κυ

(') Τροποποιηθέν ύπό τοΰ Συνεδρίου τοΰ Τόκιο 1969. 
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βέρνησιν της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, ή οποία, αναλόγως της περιπτώσεως 
άνακοινοΐ την προσχώρησιν η συμβουλεύεται τάς Χώραςμέλη επί της αιτήσεως 
εισδοχής ('). 

4. Ή χώρα, μη μέλος τοϋ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων Εθνών, θεωρείται ώς γενο
μένη δεκτή υπό τήν Ιδιότητα Χώραςμέλους εάν ή αίτησις της έγκριθή υπό των 
δύο τρίτων τουλάχιστον των Χωρώνμελών της 'Ενώσεως. Αί Χώραιμέλη, 
αΐτινες δεν απήντησαν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών θεωρούνται ώς 
άπέχουσαι. 

5. Ή προσχώρησις ή ή εισδοχή ΰπό τήν ιδιότητα τοΰ μέλους άνακοινοϋται 
υπό της Κυβερνήσεως της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας εϊς τάς Κυβερνήσεις τών 
Χωρώνμελών. Λαμβάνει ίσχύν από της ημερομηνίας τής ανακοινώσεως ταύτης. 

"Αρθρον 12 
Άποχώρησις εκ της 'Ενώσεως. Διαδικασία 

Ι. 'Εκάστη Χώραμέλος έχει τήν εύχέρειαν δπως αποχώρηση τής 'Ενώσεως 
κατόπιν καταγγελίας τοϋ Καταστατικού απευθυνόμενης δια τής διπλωματικής 
όδοϋ εις τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας και διά ταύτης προς τάς 
Κυβερνήσεις τών Χωρώνμελών. 

2. Ή άποχώρησις εκ τής 'Ενώσεως πραγματοποιείται αμα τή εκπνοή έτους 
άπό τής ημέρας τής λήψεως ύπό τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας 
τής εν παραγράφω Ι προβλεπομένης καταγγελίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 13 
"Οργανα τής 'Ενώσεως 

Ι. Τά όργανα τής 'Ενώσεως εΐναι το Συνέδριόν, αί Διοικητικά! Διασκέψεις, 
τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον, το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών μελε
τών, αί Είδικαι Έπιτροπαΐ και τό Διεθνές Γραφεϊον (*). 

2. Τά μόνιμα όργανα τής 'Ενώσεως είναι τό Έκτελεστικόν Συμβούλιον, Γνω
μοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών μελετών και τό Διεθνές Γραφεϊον. 

"Αρθρον 14 
Συνέδρια 

Ι. Τό Συνέδριόν είναι τό άνώτατον όργανον τής 'Ενώσεως. 
2. Τό Συνέδριόν συγκροτείται εκ τών αντιπροσώπων τών Χωρώνμελών. 

"Αρθρον 15 
"Εκτακτα Συνέδρια 

"Εκτακτον Συνέδριόν δύναται νά συγκληθή τή αιτήσει ή τη συγκαταθέσει τών 
δύο τρίτων τουλάχιστον τών Χωρώνμελών τής 'Ενώσεως. 

"Αρθρον 16 
Διοικητικά! Διασκέψεις 

Διασκέψεις επιφορτισμένοι με τήν έξέτασιν θεμάτων διοικητικού χαρακτήρος 
δύνανται νά συγκαλώνται τη αιτήσει ή τή συγκαταθέσει τών δύο τρίτων τουλά
χιστον τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών τών Χωρώνμελών. 

"Αρθρον 17 
Έκτελεστικόν Συμβούλιον 

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

2. Τά μέλη τοϋ εκτελεστικού Συμβουλίου άσκοϋν τά καθήκοντα των εν ονόματι 
κα! προς τό συμφέρον τής 'Ενώσεως. 

(') Τροποποιηθέν ύπό τοΰ Συνεδρίου τοϋ Τόκιο 1969. 
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"Αρθρον 18 
Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών μελετών 

Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών μελετών (CCEP) είναι έπιφορτι
σμένον με την έκπόνησιν μελετών και την έκδοσιν γνωματεύσεων έττι ζητημάτων 
τεχνικών, εκμεταλλεύσεως και οικονομικών, ενδιαφερόντων την ταχυδρομικήν 
ύπηρεσίαν ('). 

"Αρθρον 19 
Εϊδικαι 'Επίτροπο! 

Ειδικά! 'Επίτροποι δύνανται να έπιφορτίζωνται ύπό τίνος Συνεδρίου ή ύπό 
τίνος Διοικητικής Διασκέψεως με την μελέτην ενός ή πλειόνων καθωρισμένων 
θεμάτων. 

"Αρθρον 20 
Διεθνές Γραφεΐον 

Κεντρική υπηρεσία, λειτουργούσα έν τη έδρα τής 'Ενώσεως ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Διεθνές Γραφεΐον τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως», οιευθυνομένη 
ύφ' ενός Γενικού Διευθυντού καΐ τελούσα ύπό τήν ύψηλήν έποπτείαν τής Κυβερ
νήσεως τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, χρησιμεύει ως όργανον συνδέσμου, πλη
ροφοριοδοτήσεως και παροχής συμβουλών εις τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 21 
Δαπάναι τής 'Ενώσεως. Συνεισφορά! τών Χωρώνμελών (

2
) 

Ι. Έκαστον Συνέδριον αποφασίζει περί τοΰ ανωτάτου ποσού εις το όποιον 
δύνανται να άνέρχωνται: 

(α) 'Ετησίως α'ι δαπάναι τής 'Ενώσεως. 
(β) Αί δαπάναι α'ι άφορώσαι έ'ις τήν σύνοδον τοΰ προσεχούς Συνεδρίου. 

2. Δύναται να γίνη ΰπέρβασις τοΰ έν παραγράφω Ι προβλεπομένου ανωτάτου 
ποσού τών δαπανών, εάν α'ι περιστάσεις το απαιτούν, ύπό τήν έπιφύλαξιν ότι θά 
τηρηθούν α'ι σχετικοί διατάξεις τοΰ Γενικού Κανονισμού. 

3. Αι δαπάναι τής 'Ενώσεως, περιλαμβανομένων ενδεχομένως και τών έν παρα
γράφω προβλεπομένων δαπανών, βαρύνουν άπό κοινού τάς Χώραςμέλη τής 
Ενώσεως. 

Προς τούτο εκάστη Χώραμέλος επιλέγει τήν τάξιν συνεισφοράς ε'ις τήν οποίαν, 
επιθυμεί να καταταγή. 

ΑΊ τάξεις συνεισφοράς καθορίζονται εις τον Γενικόν Κανονισμόν. 
4. Έν περιπτώσει προσχωρήσεως ή εισδοχής εις τήν Ένωσιν δυνάμει τοΰ 

άρθρου I I , ή Κυβέρνησις τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, καθορίζει δια κοινής συμ
φωνίας μετά τής Κυβερνήσεως τής ενδιαφερόμενης χώρας, τήν τάξιν συνεισφοράς 
ε'ις τήν οποίαν αύτη δέον νά καταταγή άπό απόψεως κατανομής τών δαπανών τής 
'Ενώσεως. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Γενικότητες 
"Αρθρον 22 

Πράξεις τής 'Ενώσεως 
Ι. Το Καταστατικόν είναι ή θεμελιώδης πράξις τής 'Ενώσεως. Περιέχει τους 

οργανικούς κανόνας τής 'Ενώσεως. 

(
1
) Τροποποιηθέν ύπό τοΰ Συνεδρίου τοΰ Τόκιο 1969. 

(
2
) Τροποποιηθέν ύπό τών Συνεδρίων τοΰ Τόκιο 1969 και τής Λωζάννης 1974. 
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2. Ό Γενικός Κανονισμός περιλαμβάνει τάς διατάξεις τάς διασφαλιζούσας 
την έφαρμογήν τοϋ Καταστατικού και την λειτουργίαν της 'Ενώσεως. Οΰτος 
είναι υποχρεωτικός δι* άπάσας τάς Χώραςμέλη. 

3. Ή Παγκόσμιος Ταχυδρομική Σύμβασις και ό Κανονισμός 'Εκτελέσεως αυτής 
περιλαμβάνουν τους κοινούς κανόνας τους εφαρμοστέους εν τη διεθνή ταχυδρο
μική υπηρεσία και τάς διατάξεις τάς άφορώσας τάς υπηρεσίας του επιστολικού 
ταχυδρομείου. Αί πράξεις αύται είναι υποχρεωτικοί δι' άπάσας τάς Χώρας
μέλη. 

4. Αί συμφωνίαι τής 'Ενώσεως και οί Κανονισμοί 'Εκτελέσεως αυτών, ρυθμί
ζουν τάς λοιπάς, πλην τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου υπηρεσίας, μεταξύ τών 
Χωρώνμελών αιτινες έχουν υπογράψει αύτάς. Αύται είναι υποχρεωτικοί μόνον 
διά τάς χώρας ταύτας. 

5. Οί Κανονισμοί εκτελέσεως, οϊτινες περιέχουν τά μέτρα εφαρμογής τά άνα
γκαιούντα διά την έκτέλεσιν τής Συμβάσεως και τών Συμφωνιών, συνάπτονται 
μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών τών ενδιαφερομένων Χωρώνμελών. 

6. Τά τελικά πρωτόκολλα, τά ενδεχομένως προσηρτημένα εϊς τάς Πράξεις 
τής 'Ενώσεως τάς προβλεπόμενος ε'ις τάς παραγράφους 3, 4 και 5, περιέχουν τάς 
επιφυλάξεις έπι τών Πράξεων τούτων. 

"Αρθρον 23 
'Εφαρμογή τών Πράξεων τής 'Ενώσεως είς τά εδάφη τών όποιων 

αί διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τίνος Χώραςμέλους 
Ι. Πάσα χώρα δύναται νά δηλώση ανά πάσαν στιγμήν δτι ή ύπ' αυτής αποδοχή 

τών Πράξεων τής 'Ενώσεως περιλαμβάνει πάντα τά εδάφη τών οποίων διασφα
λίζει τάς διεθνείς σχέσεις ή τινά μόνον εξ αυτών. 

2. Ή εν παραγράφω Ι προβλεπομένη δήλωσις δέον νά απευθύνεται προς τήν 
Κυβέρνησιν: 

(α) τής Χώραςεδρας τοϋ Συνεδρίου, εάν υποβάλλεται κατά τήν στιγμήν 
τής υπογραφής τής Πράξεως ή τών Πράξεων, περί ων πρόκειται. 

(β) τήζ Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, ε'ις πάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις. 
3. Πάσα Χώραμέλος δύναται εν παντι χρόνιο ν' άπευθύνη προς τήν Κυβέρ

νησιν τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας άνακοίνωσιν επί σκοπώ καταγγελίας τής εφαρ
μογής τών πράξεων τής 'Ενώσεως, δι' ας έχει υποβάλει τήν εν παραγράφω Ι προ
βλεπομένην δήλωσιν. Τά αποτελέσματα τής ανακοινώσεως ταύτης άρχονται 
gv έτος μετά τήν ήμερομηνίαν τής λήψεως της ύπό τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής 
• Ομοσπονδίας. 

4. Αί εϊς τάς παραγράφους Ι και 3 προβλεπόμενοι δηλώσεις και ανακοινώσεις 
κοινοποιούνται είς τάς Χώραςμέλη ύπό τής Κυβερνήσεως τής χώρας, ήτις ελαβεν 
αύτάς. 

5. Αί διατάξεις τών παραγράφων Ι εως 4 δεν έχουν έφαρμογήν επί τών εδαφών 
ατινα κέκτηνται τήν ιδιότητα τοϋ μέλους τής 'Ενώσεως και τών οποίων τάς διεθνείς 
σχέσεις διασφαλίζει Χώραμέλος. 

"Αρθρον 24 
Έθνικαι Νομοθεσίαι. 

ΑΙ διατάξεις τών πράξεων τής 'Ενώσεως δεν αντιτίθενται προς τήν νομοθεσίαν 
εκάστης Χώραςμέλους εις δ,τι δεν προβλέπεται ρητώς ύπό τών πράξεων τούτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 25 
'Υπογραφή, έπικύρωσις και άλλοι τρόποι αποδοχής 

τών Πράξεων τής 'Ενώσεως 
Ι. Ή υπογραφή τών Πράξεων τής 'Ενώσεως ύπό τών Πληρεξουσίων λαμβά

νει χώραν άμα τή λήξει τοϋ Συνεδρίου. 
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2. Το Καταστατικόν έττικυροΰται το ταχύτερον δυνατόν υπό των ΰπογραψασών 
χωρών. 

3. Ή αποδοχή των λοιπών, πλην τοΰ Καταστατικού, Πράξεων της Ενώσεως 
διέπεται ύπό τών Συνταγματικών κανόνων εκάστης ύπογραψάσης χώρας. 

4. Όσάκις μία χώρα δεν έπικυροΐ το Καταστατικόν ή δεν αποδέχεται τάς λοιπάς 
ύπ* αυτής υπογραφείσας Πράξεις, το Καταστατικόν και αί λοιπαΐ Πράξεις δεν καθί
στανται, εκ τοΰ λόγου τούτου, όλιγώτερον έγκυροι δια τάς χώρας, αΐτινες τάς 
έχουν επικυρώσει ή άποδεχθή. 

"Αρθρον 26 
Άνακοίνωσις τών επικυρώσεων καΐ τών λοιπών τρόπων αποδοχής 

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

δοχής τών λοιπών Πράξεων τής 'Ενώσεως κατατίθενται εντός τής συντομωτέρας 
προθεσμίας παρά τη Κυβερνήσει τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ή οποία άνακοινοΐ 
τάς καταθέσεις ταύτας είς τάς Χώραςμέλη (1). 

"Αρθρον 27 
Προσχώρησις εις τάς Συμφωνίας 

Ι. ΑΊ Χώραιμέλη δύνανται, εν παντί χρόνω, νά προσχωρήσουν εις μίαν ή 
πλείονας τών εν άρθρω 22, παράγραφος 4 Προβλεπομένων Συμφωνιών. 

2. Ή προσχώρησις τών Χωρώνμελών εις τάς Συμφωνίας άνακοινοϋται συμ
φώνως τω άρθρω II παράγραφος 3. 

"Αρθρον 28 
Καταγγελία Συμφωνίας 

'Εκάστη Χώραμέλος έχει την εύχέρειαν δπως διακόψη την συμμετοχήν της 
είς μίαν ή πλείονας εκ τών Συμφωνιών, ύπό τάς εν άρθρω 12 καθοριζόμενος προϋ
ποθέσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον 29 
'Υποβολή τών προτάσεων 

Ι. Ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία μιας Χώραςμέλους έχει το δικαίωμα νά ύπο
βάλλη, είτε είς το Συνέδριον, είτε μεταξύ δύο Συνεδρίων, προτάσεις άφορώσας 
τάς Πράξεις τής 'Ενώσεως, ας ή χώρα της έχει υπογράψει. 

2. °Εν τούτοις, αί προτάσεις αί άφορώσαι το Καταστατικόν και τον Γενικόν 
Κανονισμόν υποβάλλονται μόνον εις το Συνέδριον. 

"Αρθρον 30 
Τροποποίησις τοΰ Καταστατικού 

Ι. Διά νά γίνουν αποδεκτοί, αί προτάσεις αί υποβαλλόμενοι είς το Συνέδριον 
και σχετικαι με το παρόν Καταστατικόν, δέον δπως έγκρίνωνται ύπό τών δύο τρίτων 
τουλάχιστον τών Χωρώνμελών τής 'Ενώσεως. 

2. ΑΊ ύπό τίνος Συνεδρίου γινόμενοι δεκτοί τροποποιήσεις αποτελούν άντι
κείμενον προσθέτου πρωτοκόλλου καί, πλην αντιθέτου αποφάσεως τοΰ Συνεδρίου 
τούτου, τίθενται έν ΐσχύϊ ταυτοχρόνως μετά τών κατά το ίδιον τοϋτο Συνέδριον 
άναθεωρουμένων Πράξεων. Αύται έπικυροΰνται το ταχύτερον δυνατόν ύπό τών 
Χωρώνμελών, ή δε διαχείρισις τών εγγράφων τής επικυρώσεως ταύτης υπό
κειται εϊς τον διά τοΰ άρθρου 26 άπαιτούμενον κανόνα. 

(') Τροποποιηθέν ύπό τοΰ Συνεδρίου τοΰ Τόκιο 1969. 



"Αρθρον 31 
Τροποποίησις της Συμβάσεως τοϋ Γενικοΰ Κανονισμού 

και τών Συμφωνιών 
Ι. Ή Σύμβασις, ό Γενικός Κανονισμός καΐ αΐ Συμφωνίαι ορίζουν τους δρους 

εις ους υπόκειται ή έγκρισις τών προτάσεων αΐτινες άφοροϋν τάς Πράξεις ταύτας. 
2. Αϊ εν παραγράφω Ι προβλεπόμενοι Πράξεις τίθενται εν ισχύϊ ταυτοχρόνως 

και έχουν την αυτήν διάρκειαν. 'Από της ημέρας της ορισθείσης ύπό τοϋ Συνε
δρίου δια την έναρξιν εκτελέσεως τών Πράξεων τούτων, αί αντίστοιχοι Πράξεις 
τοϋ προηγουμένου Συνεδρίου καταργούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

"Αρθρον 32 
Διαιτησίαι 

'Εν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ δύο ή πλειόνων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
τών Χωρώνμελών έν σχέσει με την έρμηνείαν τών Πράξεων της 'Ενώσεως ή της 
ευθύνης της προκυπτούσης, δια Ταχυδρομικήν τίνα Ύπηρεσίαν, εκ της εφαρμογής 
τών Πράξεων τούτων, το αμφισβητούμενο ν ζήτημα ρυθμίζεται δια διαιτητικής 
αποφάσεως. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 33 
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τοϋ Καταστατικού 

Το παρόν Καταστατικόν θέλει τεθή εις έφαρμογήν τήν Ιην Ιανουαρίου, 1966 
και θα παραμείνη έν ϊσχύϊ έπι άπροσδιόριστον χρόνον. 

Εϊς πίστωσιν τούτου, οί Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων 
χωρών υπέγραψαν το παρόν Καταστατικόν είς εν άντίτυπον δπερ θα παραμείνη 
κατατεθειμένον είς τα 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τής 'Ενώσεως. 
"Εν άντίτυπον αύτοΰ θα έπιδοθή είς εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως τής 
τής Χώραςεδρας τοϋ Συνεδρίου. 

Έγένετο έν Βιέννη τή 10η Ιουλίου, 1964. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τοϋ Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής Ενώσεως, συναφθέντος ΰπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οΐ υπογεγραμμένοι 
Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν επί τών κάτωθι: 

"Αρθρον Μόνον 
Προσχώρησις εις το Καταστατικόν 

Αί Χώραιμέλη τής 'Ενώσεως, αΐτινες δεν υπέγραψαν το Καταστατικόν δύ
νανται νά προσχωρήσουν εις αυτό έν παντι χρόνω. Το εγγραφον προσχωρήσεως 
απευθύνεται διά τής διπλωματικής όδοϋ προς τήν Κυβέρνησιν τής Χώραςεδρας 
τής 'Ενώσεως καί, ύπό τής τελευταίας ταύτης, προς τάς Κυβερνήσεις τών Χωρών
μελών τής 'Ενώσεως. 

Εΐς πίστωσιν τούτου, ο'ι κάτωθι Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρωτόκολ
λον, δπερ, θά εχη τήν αυτήν ίσχύν καί τήν αυτήν άξίαν ώς έάν αί διατάξεις του 
περιελαμβάνοντο εΐς αυτό τοϋτο το κείμενον τοϋ Καταστατικού, και υπέγραψαν 
αυτό είς εν άντίτυπον το όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά 'Αρχεία τής 
Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τής 'Ενώσεως. Άντίτυπον αύτοϋ θά έπιδοθή 
είς εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τοϋ Συνεδρίου. 

Έγένετο έν Βιέννη τη 10η 'Ιουλίου, 1964. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

(Τόκιο 1969) 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
"Αρθρον 

Ι (Τροποποιηθέν άρθρον 8). Περιωρισμέναι Ενώσεις. Εϊδικαΐ Συμφωνίαι. 
II (Τροποποιηθέν άρθρον II). Προσχώρησις ή εισδοχή εις την "Ενωσιν. 

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

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

Χωρώνμελών. 
VI (Τροποποιηθέν άρθρον 26). Άνακοίνωσις τών επικυρώσεων και τών λοιπών 

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

Ενώσεως. 
VIII "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοϋ προσθέτου Πρωτοκόλλου τοϋ Κατα

στατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

(Τόκιο 1969) 

ΟΊ Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών τής Παγκοσμίου Τα
χυδρομικής Ενώσεως, συνελθόντες εν Συνεδρίω εις Τόκιο, ίδόντες το άρθρον 30 
παράγραφος 2 τοϋ, εν Βιέννη συναφθέντος τήν 10 Ιουλίου, 1964, Καταστατικού 
τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως, υιοθέτησαν, ΰπό τήν έπιφύλαξιν επι
κυρώσεως, τάς ακολούθους τροποποιήσεις εις το εν λόγω Καταστατικόν. 

"Αρθρον Ι 
(Τροποποιηθέν άρθρον 8) 

Περιωρισμέναι 'Ενώσεις. Εϊδικαι Συμφωνίαι 
Ι. ΑΊ Χώραιμέλη ή αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι αυτών, εφ' όσον ή νομοθεσία 

τών Χωρών τούτων δέν αντιτίθεται είς τούτο, δύνανται νά συνιστούν περιωρι
σμένας 'Ενώσεις και νά συνάπτουν είδικάς Συμφωνίας άφορώσας τήν διεθνή Ταχυ
δρομικήν Ύπηρεσίαν, ΰπό τον δρον δμως νά μή εισαγάγουν είς ταύτας διατάξεις 
όλιγώτερον εΰνοϊκάς διά το κοινόν άπό έκείνας αϊτινες προβλέπονται υπό τών 
Πράξεων εις τάς οποίας α'ι ενδιαφερόμενοι Χώραιμέλη μετέχουν. 

2. ΑΊ περιωρισμέναι 'Ενώσεις δύνανται νά αποστέλλουν παρατηρητάς είς Συν
έδρια, είς τάς Διασκέψεις καΐ εις τάς Συνόδους τής 'Ενώσεως, εϊς το Έκτελεστικόν 
Συμβούλιον, ώς καΐ εις το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών μελετών. 

3. Ή "Ενωσις δύναται νά άποστέλλη παρατηρητάς είς τά Συνέδρια, είς τάς 
Διασκέψεις και εϊς τάς Συνόδους τών περιωρισμένων 'Ενώσεων. 

"Αρθρον II 
(Τροποποιηθέν άρθρον II) 

Προσχώρησις ή εισδοχή είς τήν "Ενωσιν. Διαδικασία 
Ι. Πάν μέλος τοϋ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών δύναται νά προσχώρηση 

εις τήν "Ενωσιν. 
2. Πάσα κυρίαρχος Χώρα μή μέλος τοϋ Όργανισμοϋ Ηνωμένων 'Εθνών δύνα

ται νά ζητήση τήν είσδοχήν της υπό τήν ιδιότητα Χώραςμέλους τής 'Ενώσεως. 
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3. Ή προσχώρησις ή ή αίτησις εισδοχής εις την Ένωσιν δέον να περιλαμβάνη 
ρητήν δήλωσιν προσχωρήσεως είς το Καταοτατικόν και τάς υποχρεωτικός Πράξεις 
τής 'Ενώσεως. 'Απευθύνεται δια τής διπλωματικής όδοΰ προς την Κυβέρνησιν 
τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ήτις, αναλόγως τής περιπτώσεως, άνακοινοΐ την 
προσχώρησιν ή συμβουλεύεται τάς Χώραςμέλη έπι τής αιτήσεως εισδοχής. 

4. Ή Χώρα, μη μέλος τοϋ Όργανισμοϋ 'Ηνωμένων 'Εθνών, θεωρείται ώς 
γενομένη δεκτή ύπό τήν 'ιδιότητα Χώραςμέλους εάν ή αίτησις της έγκριθή υπό 
των δύο τρίτων τουλάχιστον τών Χωρώνμελών τής 'Ενώσεως. Αί Χώραιμέλη 
αϊτινες δεν απήντησαν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών θεωρούνται ώς άπέ
χουσαι. 

5. Ή προσχώρησις ή ή ε'ισδοχή υπό την 'ιδιότητα τοϋ μέλους άνακοινοϋται 
ύπό τής Κυβερνήσεως τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας εις τάς Κυβερνήσεις τών 
Χωρώνμελών. Αυτή λαμβάνει ισχύ ν από τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως 
ταύτης. 

"Αρθρον III 
(Τροποποιηθέν άρθρον 13) 

"Οργανα τής 'Ενώσεως 
Ι. Τά όργανα τής 'Ενώσεως είναι το Συνέδριον, α'ι Διοικητικά! Διασκέψεις, 

το Έκτελεστικόν Συμβούλιον, το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον τών ταχυδρομικών 
μελετών, αϊ Εϊδικαΐ Έπιτροπαί και το Διεθνές Γραφεΐον. 

2. Τά μόνιμα όργανα τής 'Ενώσεως εΐναι το Έκτελεστικόν Συμβούλιον, 
το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον ταχυδρομικών μελετών και το Διεθνές Γραφεΐον. 

"Αρθρον IV 
(Τροποποιηθέν άρθρον 18) 

Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών 
Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών Μελετών (CCEP) είναι έπιφορτι

σμένον μέ τήν έκπόνησιν μελετών και τήν εκδοσιν γνωματεύσεων έπι ζητημάτων 
τεχνικών, εκμεταλλεύσεως και οικονομικών, ενδιαφερόντων τήν Ταχυδρομικήν 
Ύπηρεσίαν. 

"Αρθρον V 
(Τροποποιηθέν άρθρον 21) 

Δαπάναι τής 'Ενώσεως. Συνεισφορά! τών Χωρώνμελών 
Ι. Έκαστον Συνέδριον ορίζει το άνώτατον ποσόν είς δ δύνανται νά άνέρχωνται: 

(α) 'Ετησίως αϊ δαπάναι τής 'Ενώσεως. 
(/?) ΑΊ δαπάναι αί άφορώσαι είς τήν Σύνοδον τοϋ προσεχούς Συνεδρίου. 

2. Δύναται νά γίνη ύπέρβασις τοϋ έν παραγράφω Ι προβλεπομένου ανωτάτου 
ποσού τών δαπανών, έάν α'ι περιστάσεις το απαιτούν, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι θέλουν 
τηρηθή α'ι σχετικά! διατάξεις τοϋ Γενικού Κανονισμού. 

3. ΑΊ δαπάναι τής 'Ενώσεως, περιλαμβανομένων ενδεχομένως τών έν παρα
γράφω 2 προβλεπομένων δαπανών, βαρύνουν άπό κοινού τάς Χώραςμέλη τής 
Ενώσεως. Προς τοΰτο, έκαστη Χώραμέλος κατατάσσεται ύπό τοϋ Συνεδρίου 
είς μίαν τών τάξεων συνεισφοράς, τών οποίων ό αριθμός καθορίζεται ύπό τοϋ 
Γενικοϋ Κανονισμού. 

4. Έν περιπτώσει προσχωρήσεως ή εισδοχής τίνος είς τήν Ένωσιν δυνάμει 
τοϋ άρθρου Ι Ι ή Κυβέρνησις τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας καθορίζει, άπό συμφώ
νου μετά τής Κυβερνήσεως τής ενδιαφερόμενης Χώρας, τήν τάξιν συνεισφοράς 
είς ην αυτή δέον νά καταταγή άπό απόψεως κατανομής τών δαπανών τής 'Ενώσεως. 
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"Αρθρον VI 
(Τροποποιηθέν άρθρον 26) 

Άνακοίνωσις των επικυρώσεων και των λοιπών τρόπων αποδοχής 
τών Πράξεων της Ενώσεως 

Τα έγγραφα επικυρώσεως του Καταστατικού και ενδεχομένως τα τοιαύτα απο
δοχής τών λοιπών Πράξεων τής Ενώσεως κατατίθενται εντός τής συντομωτέρας 
προθεσμίας παρά τή Κυβερνήσει τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, ήτις άνακοινοΐ 
τάς καταθέσεις ταύτας είς τάς Χώραςμέλη. 

"Αρθρον VII 
Προσχώρησις εις το πρόσθετον πρωτόκολλον και εις 

τάς λοιπάς Πράξεις τής 'Ενώσεως 
Ι. Αί Χώραιμέλη αΐτινες δεν υπέγραψαν τ6 παρόν πρωτόκολλον δύνανται 

εν παντΐ χρόνω νά προσχωρήσουν εις αυτό. 
2. ΑΊ Χώραιμέλη αΐτινες μετέχουν εϊς τάς υπό τοϋ Συνεδρίου άνανεωθείσας 

Πράξεις αΐτινες δμως δεν υπέγραψαν ταύτας, υποχρεούνται δπως προσχωρήσουν 
εϊς αύτάς εντός τών συντομωτέρων δυνατών προθεσμιών. 

3. Τά σχετικά προς τάς εν παραγράφω Ι καΐ 2 προβλεπομένας περιπτώσεις 
έγγραφα προσχωρήσεως, απευθύνονται διά τής διπλωματικής όδοΟ εϊς τήν Κυβέρ
νησιν τής Χώραςεδρας, ήτις άνακοινοΐ τήν κάτάθεσιν ταύτην εϊς Τάς Χώρας
μέλη. 

"Αρθρον VIII 
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια του προσθέτου πρωτοκόλλου 

του Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως 
Το παρόν πρόσθετον πρωτόκολλον θέλει τεθή εις έφαρμογήν τήν Ι ην Ιουλίου, 

1971, εξαιρέσει τοϋ άρθρου V δπερ θά τεθή εν ίσχύϊ τήν Ι ην Ιανουαρίου, 1971 και 
θά παραμείνη εν ίσχύϊ έπι απροσδιόριστο ν χρόνον. 

Εϊς πίστωσιν τούτου οί Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών 
συνέταξαν το παρόν πρόσθετον πρωτόκολλον, δπερ θά εχη τήν αυτήν ΐσχύν και 
τήν αυτήν άξίαν, ώς εάν αί διατάξεις τούτου περιελαμβάνοντο εϊς αυτό τούτο το 
κείμενον του Καταστατικού και υπέγραψαν τούτο εις εν άντίτυπον δπερ θά παρα
μείνη κατατεθειμένον εϊς τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τής 'Ενώ
σεως. "Εν άντίτυπον τούτου θά έπιδοθή εις εκαστον Μέρος υπό τής Κυβερνήσεως 
τής Χώραςεδρας του Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Τόκιο, τη 14η Νοεμβρίου, 1969. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
(Λωζάννη 1974) 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
"Αρθρον 

Ι (Τροποποιηθέν άρθρον 21). Δαπάναι τής 'Ενώσεως. Συνεισφορά τών 
Χωρώνμελών. 

II 'Επιλογή τής τάξεως συνεισφοράς. 
III Προσχώρησις ε'ις το πρόσθετον Πρωτόκολλον και ε'ις τάς λοιπάς Πράξεις 

τής 'Ενώσεως. 
IV "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοϋ προσθέτου Πρωτοκόλλου τοϋ Κατα

στατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένώσεωο. 



Ν. 57/76 652 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
(Λωζάννη 1974) 

Οί Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών της Παγκοσμίου Ταχυ
δρομικής 'Ενώσεως, συνελθόντες εν Συνεδρίω εις Λωζάννην, ϊδόντες το άρθρον 
30, παράγραφος 2 τοΰ, εν Βιέννη συναφθέντος την ΙΟην Ιουλίου, 1964, Καταστα
τικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως υιοθέτησαν, ύπό την έπιφύλαξιν 
επικυρώσεως, τάς ακολούθους τροποποιήσεις εις το εν λόγω Καταστατικών. 

"Αρθρον Ι 
(Τροποποιηθέν άρθρον 21) 

Δαπάναι τής 'Ενώσεως. Συνεισφορά! τών Χωρώνμελών 
Ι. "Εκαστον Συνέδριον αποφασίζει περί τοΰ ανωτάτου ποσού είς το όποιον 

δύνανται να άνέρχωνται: 
(α) ετησίως αί δαπάναι τής 'Ενώσεως. 
(β) αΐ δαπάναι αϊ άφορώσαι εις την Σύνοδον τοΰ προσεχούς Συνεδρίου. 

2. Δύναται να γίνη ύπέρβασις τοΰ εν παραγράφω Ι προβλεπομένου ανωτάτου 
ποσού τών δαπανών, εάν αί περιστάσεις το απαιτούν, υπό τήν έπιφύλαξιν δτι θα 
τηρηθούν αί σχετικά! διατάξεις τοΰ Γενικού Κανονισμού. 

3. Αί δαπάναι τής 'Ενώσεως, περιλαμβανομένων ενδεχομένως κα! τών έν παρα
γράφω 2 προβλεπομένων δαπανών, βαρύνουν άπό κοινού τάς Χώραςμέλη τής 
Ενώσεως. Προς τούτο εκάστη Χώραμέλος επιλέγει την τάξιν συνεισφοράς 
είς τήν οποίαν επιθυμεί να καταταγή. 

Αΐ τάξεις συνεισφοράς καθορίζονται εις τον Γενικόν Κανονισμόν. 
4. °Εν περιπτώσει προσχωρήσεως ή εισδοχής είς τήν "Ενωσιν δυνάμει τοΰ 

άρθρου 11, ή Κυβέρνησις τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας καθορίζει δια κοινής συμ
φωνίας μετά τής Κυβερνήσεως τής ενδιαφερόμενης Χώρας, τήν τάξιν συνεισφοράς 
εις τήν οποίαν αϋτη δέον νά καταταγή από απόψεως κατανομής τών δαπανών τής 
Ενώσεως. 

"Αρθρον II 
'Επιλογή τής τάξεως συνεισφοράς 

Το άρθρον Ι παράγραφος 3 είναι έφαρμοστέον προ τής ενάρξεως εκτελέσεως 
τοΰ παρόντος Προσθέτου Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον III 
Προσχώρησις είς το Πρόσθετον Πρωτόκολλον κα! είς 

τάς λοιπάς Πράξεις τής 'Ενώσεως 
Ι. ΑΊ Χώραιμέλη αί όποΐαι δεν υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλον δύνανται 

έν παντ! χρόνω νά προσχωρήσουν εις αυτό. 
2. ΑΊ Χώραιμέλη α'ι όποΐαι μετέχουν εις τάς άνανεωθείσας ύπό τοΰ Συνεδρίου 

Πράξεις α'ι όποΐαι δμως δεν υπέγραψαν ταύτας, υποχρεούνται νά προσχωρήσουν 
είς αύτάς εντός τής συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας. 

3. Τά σχετικά προς τάς έν παραγράφω Ι κα! 2 προβλεπόμενος περιπτώσεις 
έγγραφα προσχωρήσεως, απευθύνονται δια τής διπλωματικής οδού είς τήν Κυβέρ
νησιν τής Χώραςεδρας, ή οποία άνακοινοΐ τήν κατάθεσιν ταύτη ν εις τάς Χώρας
μέλη. 
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"Αρθρον IV 
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου 
τοϋ Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως 

Το Παρόν Πρόσθετον Πρωτόκολλον θά τεθή είς έφαρμογήν την Ι ην Ιανουα
ρίου, 1976 και θά τταραμείνη εν ίσχύϊ επί άπροσδιόριστον χρόνον. 

Εις πίστωσιν τούτου, οι Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των Χωρώνμελών 
συνέταξαν το παρόν πρόσθετον Πρωτόκολλον, το όποιον θά εχη την αυτήν ϊσχύν 
και την αυτήν άξιαν ώς εάν αί διατάξεις τούτου περιελαμβάνοντο εις αυτό τοϋτο 
το κείμενον τοϋ Καταστατικού καΐ υπέγραψαν τοΰτο εϊς εν άντίτυπον, το όποιον 
θά παραμείνη κατατεθειμένο ν εις τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως της Χώραςεδρας 
της 'Ενώσεως. "Εν άντίτυπον τούτου θά έπιδοθή εις εκαστον Μέρος υπό τής 
Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τοϋ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τη 5η Ιουλίου, 1974. 

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

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
Λαμβανομένων ΰπ' όψει των υποχρεώσεων αί όποΐαι βαρύνουν τον Όργα

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

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

δρομικήν "Ενωσιν (αποκαλούμενη εφεξής «ή "Ενωσις») ώς τον εΐδικευμένον Όργα
νισμόν τον έπιφορτισμένον νά λαμβάνη πάντα τά προς τήν καταστατικήν αύτοΰ 
πράξιν συνάδοντα μέτρα διά νά έπιτυγχάνη τους σκοπούς τους οποίους έχει τάξει 
εν τη πράξει ταύτη. 

"Αρθρον II 
'Αμοιβαία αντιπρόσωπε υ σις 

Ι. 'Αντιπρόσωποι τοϋ 'Οργανισμού τών Ηνωμένων 'Εθνών θά προσκαλώνται 
νά παρίστανται εϊς τά Συνέδρια, τάς Διοικητικός Διασκέψεις και τάς Έπιτροπάς 
τής Ενώσεως και νά συμμετέχουν άνευ δικαιώματος ψήφου, εϊς τάς συζητήσεις 
τών συνελεύσεων τούτων. 

2. 'Αντιπρόσωποι τής Ενώσεως θά προσκαλώνται νά παρίστανται εις τάς 
συνελεύσεις τοϋ Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου τών Ηνωμένων 'Εθνών 
(αποκαλουμένου εφεξής «το Συμβούλιον») καΐ τών επιτρόπων ή συμβουλίων αυτού 
και νά συμμετέχουν, άνευ δικαιώματος ψήφου, είς τάς συζητήσεις τών οργάνων 
τούτων, οσάκις πρόκειται νά συζητηθούν ζητήματα εγγεγραμμένα είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν διά τά όποια ή "Ενωσις θά ένδιεφέρετο. 

3. 'Αντιπρόσωποι τής 'Ενώσεως θά προσκαλώνται νά παρίστανται ΰπό τύπον 
συμβουλευτικόν, εις συνεδριάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως κατά τάς οποίας ζητή
ματα τής αρμοδιότητος τής 'Ενώσεως πρόκειται νά συζητηθούν καΐ νά μετέχουν 
άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς συζητήσεις τών κυρίων 'Επιτροπών τής Γενικής 
Συνελεύσεως, τάς άναφερομένας εις ζητήματα διά τά όποια ή "Ενωσις θά 
ένδιεφέρετο. 

4. Ή Γραμματεία τοϋ 'Οργανισμού τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά διανέμη πάσας 
τάς εγγράφους ανακοινώσεις τάς ύποβαλλομένας υπό τής Ενώσεως είς τά μέλη 
τής Γενικής Συνελεύσεως, τοϋ Συμβουλίου καΐ τών οργάνων αύτοϋ, ώς καΐ τοϋ 
Συμβουλίου κηδεμονιών αναλόγως τής περιπτώσεως. 'Ομοίως έγγραφοι ανα
κοινώσεις υποβαλλόμενοι ΰπό τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών θά διανέμωνται 
υπό τής 'Ενώσεως είς τά μέλη αυτής. 
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"Αρθρον III 
Έγγραφη ζητημάτων εις την ήμερησίαν διάταξιν 

Ύπό την έπιφύλαξιν των προκαταρκτικών συννεννοήσεων αϊ όποΐαι ήθελον 
κριθή άναγκαΐαι, ή "Ενωσις θέλει εγγράψει εϊς την ήμερησίαν διάταξιν των συν * 
εδρίων, διοικητικών Διασκέψεων ή Επιτροπών αυτής ή ενδεχομένως θέλει υπο
βάλλει εις τα μέλη αυτής κατά την υπό τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως 
προβλεπομένην διαδικασίαν, τα ζητήματα τα υποβαλλόμενα είς αυτήν ύπό του 
'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 'Αντιστοίχως το Συμβούλιον και αί Έπιτρο
παι αύτοΰ, ως και το Συμβούλιον τών Κηδεμονιών θέλουν εγγράψει εϊς τήν ήμε ^ 
ρησίαν διάταξιν αυτών τα ζητήματα τα όποια ήθελον ύποβληθή εις αΰτάς ύπό τής 
'Ενώσεως. 

"Αρθρον IV 
Συστάσεις τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών 

Ι. Ή Ένωσις θέλει λαμβάνει πάντα τα μέτρα δια να ύποβάλλη το ταχύτερον, 
δια τήν ένδεικνυομένην συνέχειαν, εις τα Συνέδρια, Διοικητικός Διασκέψεις και 
Έπιτροπάς αυτής ή εις τα μέλη αυτής, κατά τήν ύπό τής Παγκοσμίου Ταχυδρο * 
μικής Συμβάσεως προβλεπομένην διαδικασίαν, πάσαν έπίσημον σύστασιν τήν 
οποίαν ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών ήθελεν απευθύνει εις αυτήν. ΑΊ συστά
σεις αύται θέλουν άπευθυνθή προς τήν Ένωσιν καΐ ουχί άπ' ευθείας ε'ις τά μέλη 
αυτής. 

2. Ή Ένωσις θέλει προβαίνει εις άνταλλαγάς απόψεως μετά τοϋ 'Οργανισμού 
Ηνωμένων 'Εθνών τή αιτήσει αύτοΰ, έπι τών συστάσεων τούτων και εν καιρώ 
εύθέτω θέλει υποβάλλει έκθεσιν είς τον Όργανισμόν Ηνωμένων 'Εθνών επί τής 
ύπό τής 'Ενώσεως ή τών μελών αυτής δοθείσης συνεχείας έπι τών εν λόγω συστά
σεων ή έπι οιωνδήποτε άλλων αποτελεσμάτων τά όποια ήθελον επακολουθήσει 
τήν έπεξεργασίαν τών συστάσεων τούτων. 

3. Ή Ένωσις θέλει συνεργασθή ε'ις πάν άλλον μέτρον άναγκαΐον διά τήν έξα
σφάλισιν τοϋ αποτελεσματικού συντονισμού τών δραστηριοτήτων τών ειδικευ
μένων 'Οργανισμών και τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών. 'Ιδιαιτέρως θέλει 
συνεργασθή μετά παντός οργάνου το όποιον ήθελε δημιουργηθή ύπό τοΰ Συ μ ^ 
βουλίου προς τον σκοπόν δπως εΰοδωθή ό συντονισμός ούτος και παρασχεθούν 
α'ι προς έκτέλεσιν τοΰ έργου τούτου άναγκαΐαι πληροφορίαι. 

"Αρθρον V 
'Ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων ' 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διά τήν έξασφάλισιν τοΰ εμπιστευτικού χαρακτήρος 
ώρισμένων εγγράφων, αναγκαίων μέτρων, θέλει πραγματοποιείται μία δσον το 
δυνατόν πληρεστέρα και ταχύτερα ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ 
τών Ηνωμένων 'Εθνών και τής 'Ενώσεως. 

2. Ύπό την προϋπόθεσιν τής μή παραβάσεως τοΰ χαρακτήρος τών διατάξεων 
τοΰ προηγουμένου εδαφίου : * 

(α) Ή Ένωσις θά παρέχη εις τον Όργανισμόν Ηνωμένων 'Εθνών έτησίαν 
εκθέσιν πεπραγμένων. 

(β) Ή Ένωσις θέλει δίδει συνέχειαν εν τω μέτρω τοΰ δυνατού εις πάσσν 
αΐτησιν περί ειδικών εκθέσεων, μελετών ή πληροφοριών τήν οποίαν ό 
'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών ήθελεν απευθύνει εις αυτήν, ύπό τήν 
έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου XI τής παρούσης συμφωνίας. 

(γ) Ή Ένωσις θέλει δίδει έπι ζητημάτων τής αρμοδιότητος της εγγράφους 
γνωμοδοτήσεις εφ' δσον αύται ήθελον ζητηθή παρ' αυτής ύπό τοΰ Συμ
βουλίου Κηδεμονιών. 

(δ) Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών θέλει προ <► 
βαίνει μετά τοΰ Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γραφείου τής 'Ενώσεως, έπι 
τή αιτήσει τούτου, εις άνταλλαγάς απόψεων Ίκανάς νά παράσχουν είς 
τήν "Ενωσιν πληροφορίας παρουσιάζουσας δι' αυτήν Ιδιάζον εν
διαφέρον. 
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"Αρθρον ΛΊ 
Συνεργασία μετά του Όργανισμοΰ Ηνωμένων 'Εθνών 

Ι. Ή "Ενωσις συναινεί δπως συνεργάζεται μετά τοϋ Όργανισμοΰ Ηνωμένων 
'Εθνών, μετά τών κυρίων και βοηθητικών οργάνων αύτοΰ και δπως παρέχη εις 
αυτούς την συμβουλήν της εν ώ μέτρω τοΰτο συμβιβάζεται προς τάς διατάξεις 
της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως. 

2. Καθ' δσον άφορα τά μέλη τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών, ή "Ενωσις 
αναγνωρίζει δτι, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 103 τοΰ Καταστατικού 
Χάρτου, ούδεμίαν διάταξιν της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως ή τών 
προσηρτημένων εις αυτήν Συμφωνιών δύναται νά έπικαλεσθή ως αποτελούσαν 
κώλυμα ή ως έπιφέρουσαν οιονδήποτε περιορισμόν εις τήν υπό Κράτους τινός 
τήρησιν τών υποχρεώσεων του έναντι τοΰ Όργανισμοΰ 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον VII 
Συμφωνίαι άφορώσαι το προσωπικόν 

Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων Εθνών καΐ ή "Ενωσις θέλουν συνεργασθή, εν τω 
μέτρω του αναγκαίου, διά νά εξασφαλίσουν τήν κατά το δυνατόν μεγαλυτέραν 
όμοιομορφίαν ε'ις τους δρους χρησιμοποιήσεως του προσωπικού και αποφύγουν 
τον συναγωνισμόν εν τή στρατολογήσει τούτου. 

"Αρθρον VIII 
Ύπηρεσίαι στατιστικών 

Ι. Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών και ή "Ενωσις συμφωνούν δπως συν
εργάζωνται διά νά εξασφαλίζουν τήν πλέον άποτελεσματικήν άπόδοσιν και τήν 
πλέον έκτεταμένην χρήσιν τών πληροφοριών και τών στατιστικών δεδομένων. 

2. Ή "Ενωσις αναγνωρίζει δτι ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών αποτελεί 
τον κεντρικόν Όργανισμόν τον έπιφορτισμένον νά περισυλλέγη, ν' άναλύη, νά 
δημοσιεύη, νά ένοποιή και νά βελτιώνη τά στατιστικά στοιχεία τά χρησιμεύοντα 
εις τους γενικούς σκοπούς τών διεθνών οργανώσεων. 

3. Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών αναγνωρίζει δτι ή "Ενωσις είναι ό οργα
νισμός ό ενδεδειγμένος νά περισυλλέγη, ν' άναλύη, νά δημοσιεύη, νά ένοποιή και 
νά βελτιώνη τά στατιστικά στοιχεία τά αναγόμενα εις τήν ιδίαν αυτής αρμοδιότητα 
χωρίς νά θίγηται το ενδιαφέρον το όποιον ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών ήθε
λεν έχει διά τά στατιστικά ταϋτα στοιχεία εφ' δσον είναι ταΰτα ουσιώδη διά τήν 
πραγματοποίησιν του ιδίου αύτοΰ σκοποΰ και διά τήν άνάπτυξιν τής στατιστικής 
ανά τον κόσμον. 

"Αρθρον IX 
Διοικητικά! και τεχνικά! ύπηρεσίαι 

Ι. Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών κα! ή "Ενωσις αναγνωρίζουν δτι, προς 
τον σκοπόν τής καλυτέρας χρησιμοποιήσεως τοΰ προσωπικού και τών προσόδων 
αυτών, είναι εΰκταΐον δπως αποφεύγουν τήν δημιουργίαν υπηρεσιών συναγω
νιζόμενων άλλήλας ή έπιτελουσών διπλούν έργον. 

2. Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών και ή "Ενωσις θέλουν λάβει πάντα τά 
κατάλληλα μέτρα διά τήν καταγραφήν κα! κατάθεσιν τών επισήμων εγγράφων. 

"Αρθρον Χ 
Διατάξεις σχετικά! προς τον προϋπολογισμόν 

Ό ετήσιος προϋπολογισμός τής 'Ενώσεως θέλει γνωστοποιείται εις τον Όργα
νισμόν Ηνωμένων 'Εθνών κα! ή Γενική Συνέλευσις θά εχη το δικαίωμα ν' άπευθύνη 
έπ' αύτοΰ συστάσεις εις το Συνέδριον τής 'Ενώσεως. 
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"Αρθρον XI 
Κάλυψις των δαπανών ειδικών υπηρεσιών 

Ε'ις περίπτωσιν κατά την οποίαν ή "Ενωσις θα είχε ν' αντιμετώπιση σημαντικός 
εκτάκτους δαπανάς συνεπεία ειδικών εκθέσεων, μελετών η πληροφοριών αϊτη
θεισών ύπό τοϋ Όργανισμοϋ 'Ηνωμένων 'Εθνών δυνάμει τοΰ άρθρου V ή πάσης 
άλλης διατάξεως της παρούσης συμφωνίας, θέλει λάβει χώραν ανταλλαγή απόψεων 
προς καθορισμόν τοΰ δικαιοτέρου τρόπου καλύψεως τών δαπανών τούτων. 

"Αρθρον XII 
Συμφωνία μεταξύ 'Οργανισμών 

Ή "Ενωσις θά πληροφορη το Συμβούλιον περί της φύσεως και της εκτάσεως 
παντός συμφώνου το όποιον αΰτη ήθελεν συνάψει μετ' άλλου τινός ειδικευμένου 
οργανισμού ή μετά πάσης άλλης διακυβερνητικής οργανώσεως. 'Επιπροσθέτως 
θά πληροφορη το Συμβούλιον και περί τής προπαρασκευής τοιούτων συμφώνων. 

"Αρθρον XIII 
Σύνδεσμος 

Ι. Συμφωνούντες έπι τών ανωτέρω διατάξεων, ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 
'Εθνών και ή "Ενωσις εκφράζουν την ελπίδα δτι θέλουν συμβάλει ε'ις την έξασφά
λισιν ενός αποτελεσματικού συνδέσμου  μεταξύ τών δύο οργανισμών. Έπιβε
βαιοΟν την πρόθεσίν των δπως, κοινή συμφωνία λάβουν τά προς τούτο αναγκαία 
μέτρα. 

2. Αί διατάξεις, αί σχετικά! προς τους ύπό τοϋ παρόντος συμφώνου προβλε
πόμενους συνδέσμους, θέλουν έφαρμοσθή εν εύκταίω μέτρω, ε'ις τάς σχέσεις μεταξύ 
'Ενώσεως και 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών, περιλαμβανομένων τών προσηρ
τημένων και περιφερειακών αυτών υπηρεσιών. 

"Αρθρον XIV 
Έκτέλεσις τής συμφωνίας 

Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών και ό Πρόεδρος 
τής 'Επιτροπής εκτελέσεως και συνδέσμου τής Ενώσεως δύνανται προς έκτέλεσιν 
τής παρούσης συμφωνίας, νά συνάψουν οιασδήποτε συμπληρωματικός συμφωνίας 
αί όποΐαι είναι δυνατόν νά παρουσιασθούν εκ τής πείρας τών δύο οργανισμών 
ως επιθυμητοί. 

"Αρθρον XV 
"Εναρξις Ισχύος 

Ή παρούσα συμφωνία επισυνάπτεται εις την Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν Σύμ
βασιν την συναφθεΐσαν εν Παρισίοις το 1947. θέλει τεθή εν ϊσχύϊ κατόπιν απο
δοχής υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών και το ένωρίτερον 
ταυτοχρόνως μετά τής Συμβάσεως ταύτης. 

"Αρθρον XVI 
Άναθεώρησις 

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

Έν Παρισίοις, τή 4η 'Ιουλίου, 1947. 

J. J. LE MOUEL 
Πρόεδρος τοΰ XII Συνεδρίου τής Παγκοσμίου 

Ταχυδρομικής 'Ενώσεως. 
JAN ΡΑΡΑΝΕΚ 

'Αναπληρωτής Πρόεδρος τής έπι τών μετά τών 
ειδικευμένων οργανισμών διαπραγματεύσεων 
'Επιτροπής τοΰ Οικονομικού και Κοινωνικού 

Συμβουλίου. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
Λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι, δια της αποφάσεως 136 (VI) της ληφθείσης την 

25ην Φεβρουαρίου, 1948, υπό του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, ό 
Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων 'Εθνών παρακαλείται όπως συνάψη μετά 
παντός ειδικευμένου οργανισμού όστις θα το έζήτει, εΐδικήν συμφωνίαν έπεκτεί
νουσαν εις τους λειτουργούς του οργανισμού τούτου το ευεργέτημα των διατάξεων 
του άρθρου VII της Συμβάσεως έπι των προνομίων καΐ ατελειών τοΰ 'Οργανισμού 
τών Ηνωμένων 'Εθνών καΐ όπως ΰποβάλλη πάσαν συμπληρωματική ν συμφωνίαν 
τοιαύτης φύσεως ε'ις την Γενικήν Συνέλευσιν προς εγκρισιν, και 

Λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι ή Παγκόσμιος Ταχυδρομική Ένωσις επιθυμεί να 
συνάψη συμπληρωματικήν συμφωνίαν τοιαύτης φύσεως συμπληροΰσαν τήν συν
αφθεΐσαν συμφωνίαν συμφώνως τω αρθρω 63 τοΰ Καταστατικού Χάρτου, μεταξύ 
τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών και της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως 
συνομολογούνται δια τών παρόντων τα ακόλουθα: 

"Αρθρον Ι 
Ή κάτωθι ρήτρα θα προστεθη ως συμπληρωματικόν άρθρον εις τήν συμφωνίαν 

μεταξύ τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών και της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 
'Ενώσεως : 

«Οι υπάλληλοι τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως θα έχουν το δι
καίωμα νά χρησιμοποιούν το ' LAISSERPASSER' τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
συμφώνως προς εϊδικάς συμφωνίας συναφθείσας κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 
XIV.» 

"Αρθρον II 
Ή παρούσα συμφωνία θα τεθή εν ίσχύϊ ευθύς ως έγκριθή ύπό τής Γενικής Συν

ελεύσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών καΐ τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως. 

Διά τήν Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν Ένωσιν. 
Έγένετο ε'ις Παρισίους, τήν Ι3ην 'Ιουνίου, 1949. 

Υπογραφή : J. J. LE MOUEL 
Πρόεδρος τής 'Επιτροπής εκτελέσεως και 
συνδέσμου τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 

'Ενώσεως. 

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

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

'Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέως. 

* 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
Άρθρον 
ΙΟΙ. Όργάνωσις και σύγκλησις των Συνεδρίων, 'Εκτάκτων Συνεδρίων, Διοι

κητικών Διασκέψεων και Ειδικών 'Επιτροπών. 
102. Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι τοϋ Εκτελεστικού Συμβουλίου. 
103. Πληροφοριακά στοιχεία έπΐ τών δραστηριοτήτων του 'Εκτελεστικού Συμ

βουλίου. 
104. Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυ

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

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

και τών ειδικών 'Επιτροπών. 
107. Γλώσσαι χρησιμοποιούμενοι διά τήν εκδοσιν τών δημοσιευμάτων διά τάς 

συζητήσεις και διά τήν ΰπηρεσιακήν άλληλογραφίαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

108. Γενικός Διευθυντής και 'Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής τοϋ Διεθνούς 
Γραφείου. 

109. Γραμματεία τών οργάνων της Ενώσεως. 
110. Κατάλογος τών Χωρώνμελών. 
111. Πληροφορίαι. Γνωματεύσεις. Αιτήσεις ερμηνείας και τροποποιήσεως Πρά

ξεων. "Ερευναι. Παρέμβασις εν τη εκκαθαρίσει τών λογαριασμών. 
112. Τεχνική συνεργασία. 
113. "Εντυπα παρεχόμενα υπό τοϋ Διεθνοΰς Γραφείου. 
114. Πράξεις τών Περιωρισμένων Ενώσεων και ειδικά ι Συμφωνίαι. 
115. Περιοδικόν της 'Ενώσεως. 
116. 'Ετησία εκθεσις έπι τών δραστηριοτήτων της Ενώσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

117. Διαδικασία υποβολής τών προτάσεων ε'ις το Συνέδριον. 
118. Διαδικασία υποβολής τών προτάσεων μεταξύ δύο Συνεδρίων. 
119. Έξέτασις τών προτάσεων μεταξύ δύο Συνεδρίων. 
120. Κοινοποίησις τών μεταξύ δύο Συνεδρίων υίοθετηθεισών αποφάσεων. 
121. Έκτέλεσις τών μεταξύ δύο Συνεδρίων υίοθετηθεισών αποφάσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

122. Καθορισμός και διακανονισμός τών δαπανών της 'Ενώσεως. 
123. Τάξεις συνεισφοράς. 
124. Πληρωμή τών προμηθειών τοϋ Διεθνοϋς Γραφείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΙ 

125. Διαδικασία διαιτησίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

'Εθνών. 
128. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοΰ Γενικού Κανονισμού. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
"Αρθρον 

Ι Έκτελεστικόν Συμβούλιον καΐ Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών 
Μελετών. 

II Δαπάναι της 'Ενώσεως. 
Ill Τάξεις συνεισφοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

Οί υπογεγραμμένοι, πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών τής 
'Ενώσεως, Ιδόντες το άρθρον 22 παράγραφος 2, τοΰ εν Βιέννη συναφθέντος τήν 
ΙΟην Ιουλίου, 1964, Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως, 
συνωμολόγησαν, είς τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν, κοινή συμφωνία και ύπό 
την έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 25 παράγραφος 3 τοΰ εν λόγω Καταστατικού, τάς ακο
λούθους διατάξεις, τάς διασφαλιζούσας τήν έφαρμογήν τοΰ Καταστατικού και 
τήν λειτουργίαν τής 'Ενώσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

"Αρθρον ΙΟΙ 
Όργάνωσις και σύγκλησις τών Συνεδρίων, εκτάκτων Συνεδρίων, 

Διοικητικών Διασκέψεων και ειδικών 'Επιτροπών 
Ι. ΟΊ αντιπρόσωποι τών Χωρώνμελών συνέρχονται εν Συνεδρίω το βραδύ

τερον πέντε ετη μετά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων 
τοΰ προηγουμένου Συνεδρίου. 

2. 'Εκάστη Χώραμέλος αντιπροσωπεύεται είς το Συνέδριον δι' ενός ή πλειόνων 
πληρεξουσίων έφωδιασμένων, ύπό τής Κυβερνήσεως των, διά τών αναγκαίων 
πληρεξουσίων εγγράφων. Δύναται, εν ανάγκη, νά αντιπρόσωπε υ θή υπό τής 
αντιπροσωπείας άλλης τινός Χώραςμέλους. Πάντως νοείται δτι μία αντιπρο
σωπεία δεν δύναται νά άντιπροσωπεύη εϊ μή μόνον μίαν Χώρανμέλος, πλην τής 
Ιδικής της. 

3. Κατά τάς συζητήσεις, εκάστη Χώραμέλος διαθέτει μίαν ψήφον. 
4. Κατ' αρχήν, εκαστον Συνέδριον αποφασίζει περί τής Χώρας, εις τήν οποίαν 

πρόκειται νά συνέλθη το έπόμενον Συνέδριον. 'Εάν ή άπόφασις αϋτη καταστή 
ανεφάρμοστος ή μή εκτελέσιμος, απόκειται εις το έκτελεστικόν Συμβούλιον νά 
άποφασίση περί τής Χώρας ε'ις τήν οποίαν θά συνέλθη το Συνέδριον κατόπιν συμ
φωνίας μετά τής τελευταίας ταύτης Χώρας. 

5. Κατόπιν συμφωνίας μετά τοΰ Διεθνούς Γραφείου, ή προσκαλούσα Κυβέρ
νησις ορίζει τήν οριστική ν ήμερομηνίαν και τον ακριβή τόπον τοΰ Συνεδρίου. "Εν, 
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κατ' αρχήν, έτος προ της ημερομηνίας ταύτης, ή προσκαλούσα Κυβέρνησις απευ
θύνει πρόσκλησιν προς την Κυβέρνησιν εκάστης Χώραςμέλους. Ή πρόσκλησις 
αϋτη δύναται να απευθύνεται, είτε απ' ευθείας, είτε τη μεσολαβήσει άλλης Κυβερ
νήσεως, είτε δια τόΰ Γενικού Διευθυντού τοϋ Διεθνούς Γραφείου. 

Ή προσκαλούσα Κυβέρνησις αναλαμβάνει επίσης όπως κοινοποίηση εϊς πάσας 
τάς Κυβερνήσεις των Χωρώνμελών τάς ύπό τοΰ Συνεδρίου ληφθείσας αποφάσεις. 

6. Όσάκις εν Συνέδριον πρόκειται να συνέλθη και δεν υπάρχει προσκαλούσα 
Χώρα, το Διεθνές Γραφεΐον, κατόπιν συμφωνίας μετά τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβου
λίου καΐ συνεννοήσεως μετά της Κυβερνήσεως της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, 
λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν σύγκλησιν καΐ όργάνωσιν τοΰ Συνεδρίου εις 
την Χώρανέδραν της Ενώσεως. Έν τη περιπτώσει ταύτη, το Διεθνές Γραφεΐον 
ασκεί καθήκοντα προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

7. Ό τόπος συγκλήσεως ενός εκτάκτου Συνεδρίου ορίζεται, από συμφώνου 
μετά τοΰ Διεθνούς Γραφείου, ύπό των Χωρώνμελών, αΐτινες εΐχον τήν πρωτο
βουλίαν συγκλήσεως τοΰ Συνεδρίου τούτου. 

8. Αί παράγραφοι 2 έως 6 εφαρμόζονται κατ' άναλογίαν και ε'ις τά έκτακτα 
Συνέδρια. 

9. Ό τόπος συγκλήσεως μιας Διοικητικής Διασκέψεως ορίζεται, άπό συμφώνου 
μετά τοΰ Διεθνούς Γραφείου, ύπό τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αΐτινες εΐχον 
τήν πρωτοβουλίαν συγκλήσεως της Διασκέψεως. Αί προσκλήσεις απευθύνονται 
ύπό της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων της Χώραςεδρας της Διασκέψεως. 

10. Αί εΐδικαι Έπιτροπαΐ συγκαλούνται ύπό τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου άπό συμ
φώνου, περιπτώσεως τυχούσης, μετά της Γενικής Διευθύνσεως Ταχυδρομείων 
της Χώραςμέλους ένθα αϊ είδικαί αύται Έπιτροπαι πρόκειται νά συνέλθουν. 

"Αρθρον 102 
Σύνθεσις, λειτουργία και σύνοδοι τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου 

Ι. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον αποτελείται εξ ενός Προέδρου καΐ εκ τριά
κοντα εννέα μελών άτινα ασκούν τά καθήκοντα των κατά τήν μεταξύ δύο διαδο
χικών Συνεδρίων περίοδον. 

2. Ή Προεδρία περιέρχεται δικαιωματικώς ε'ις τήν φιλοξενούσαν το Συνέδριον 
Χώραν. 'Εάν ή Χώρα αϋτη παραιτηθή τοϋ δικαιώματος τούτου, καθίσταται αυτο
δικαίως μέλος και εκ τοΰ λόγου τούτου ή γεωγραφική ζώνη ε'ις τήν οποίαν ανήκει 
διαθέτει μίαν συμπληρωματικήν έδραν, διά τήν οποίαν δεν εφαρμόζονται οί περι
ορισμοί της παραγράφου 3. 

Εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον εκλέγει διά τήν Προ
εδρίαν έν εκ τών μελών τών ανηκόντων εις τήν γεωγραφική ν ζώνη ν της οποίας 
μέρος αποτελεί ή φιλοξενούσα Χώρα. 

3. Τά τριάκοντα εννέα μέλη τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου αναδεικνύονται 
ύπό τοϋ Συνεδρίου βάσει δικαίας γεωγραφικής κατανομής. Το ήμισυ τουλάχιστον 
τών μελών άνανεοϋται καθ' έκαστον Συνέδριον. Ουδεμία Χώραμέλος δύναται 
νά εκλέγεται διαδοχικώς ύπό τριών Συνεδρίων. 

4. Ό αντιπρόσωπος έκαστου τών μελών τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου υπο
δεικνύεται ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χώρας του. Ό αντιπρόσωπος 
ούτος δέον νά τυγχάνη ενδεδειγμένος υπάλληλος τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. 

5. Αί ύπηρεσίαι τών μελών τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου παρέχονται δωρεάν. 
ΑΙ δαπάναι λειτουργίας τοϋ Συμβουλίου τούτου βαρύνουν τήν Ένωσιν. 

6. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον συντονίζει και εποπτεύει εφ' δλων τών δρα
στηριοτήτων τής Ενώσεως έχον τάς ακολούθους αρμοδιότητας : 

(α) Νά διατηρή τάς πλέον στενάς έπαφάς μετά τών Ταχυδρομικών Υπηρε
σιών τών Χωρώνμελών προς τον σκοπόν της τελειοποιήσεως τής διεθ
νούς ταχυδρομικής υπηρεσίας. 

(β) Νά εΰνοή, νά συντονίζη και νά έποπτεύη πάσαν μορφήν τεχνικής ταχυ
δρομικής βοηθείας, έν τω πλαισίω τής διεθνούς Τεχνικής συνεργασίας. 
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(γ) Νά μελέτα τα διοικητικής, νομοθετικής και νομικής φύσεως προβλήμα
τα τα ενδιαφέροντατην διεθνή Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν καΐ να άνακοι
νοΐ το αποτέλεσμα των μελετών τούτων εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας. 

(δ) Νά όρίζη την Χώρανεδραν τοΰ προσεχούς Συνεδρίου εν τή εν άρθρω 
ΙΟΙ, παράγραφος 4, προβλεπομένη περιπτώσει. 

(ε) Νά ύποβάλλη θέματα μελέτης εξεταστέα ύπό του Γνωμοδοτικού Συμβου
λίου Ταχυδρομικών Μελετών συμφώνως τω άρθρω 104, παράγραφος 9, 
στοιχείο ν (στ). 

(στ) Νά έξετάζη τήν ύπό τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελε
τών συντασσομένην έτησίαν εκθεσιν καί, περιπτώσεως τυχούσης, τάς 
υπό τούτου ύποβαλλομένας προτάσεις. 

({) Νά έρχεται εις τάς χρησίμους έπαφάς μετά τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 
'Εθνών, μετά τών Συμβουλίων και 'Επιτροπών τοΰ 'Οργανισμού τούτου, 
ως καί μετά τών εξειδικευμένων οργανώσεων και άλλων διεθνών 'Οργα
νισμών διά τάς μελετάς και διά τήν προπαρασκευήν τών είς τήν εγκρισιν 
τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών Χωρώνμελών ΰποβλητέων εκθέ
σεων. Νά άποοτέλλη, περιπτώσεως τυχούσης, αντιπροσώπους τής 
Ενώσεως, ίνα μετέχουν, εν ονόματι ταύτης, είς τάς συνόδους τών διεθνών 
τούτων 'Οργανισμών. Νά ύποδεικνύη, εν εύθέτω χρόνω, τους διεθνείς 
διακυβερνητικούς 'Οργανισμούς, οϊτινες δέον νά προσκαλώνται δπως 
αντιπροσωπευθούν είς εν Συνέδριον και νά έπιφορτίζη τον Γενικόν Διευ
θυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου δπως άποστέλλη τάς αναγκαίας προσ
κλήσεις. 

(η) Νά διατυπώνη, εάν συντρέχη λόγος, προτάσεις αΐτινες θά ύποβάλλωνται 
προς εγκρισιν, είτε εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρώνμελών, 
συμφώνως προς τά άρθρα 31, παράγραφος Ι τοΰ Καταστατικού και 119 
τοΰ παρόντος Κανονισμού, είτε εις το Συνέδριον οσάκις αί προτάσεις 
αύται αφορούν μελετάς ανατεθείσας ύπό τοΰ Συνεδρίου εις το Έκτελε
στικόν Συμβούλιον ή προκύπτουν εκ τών έν τω παρόντι άρθρω οριζομέ
νων δραστηριοτήτων τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

(θ) Νά έξετάζη, τή αιτήσει τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Χώραςμέλους, 
πάσαν πρότασιν τήν οποίαν ή Υπηρεσία αϋτη διαβιβάζει εις το Διεθνές 
Γραφεΐον, συμφώνως τω άρθρω 118, νά προπαρασκευάζη τά έπ' αυτής 
σχόλια καί νά έπιφορτίζη το Γραφεΐον δπως έπισυνάπτη τά τελευταία 
ταΰτα εις τήν έν λόγω πρότασιν πρίν ή ύποβάλη ταύτη ν προς εγκρισιν 
εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρώνμελών. 

(ή Συμφώνως προς τάς έν ϊσχύϊ διατάξεις : 
Ιον. Νά διασφαλίζη τον έλεγχον τής δραστηριότητος τοΰ Διεθνούς 

Γραφείου. 
2ον. Νά έξετάζη και νά έγκρίνη τον έτήσιον προϋπολογισμόν τής 'Ενώ

σεως. 
3ον. Νά έγκρίνη, προτάσει του Γενικού Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γρα

φείου τους διορισμούς τών υπαλλήλων τών βαθμών D2, DI και 
Ρ5 κατόπιν εξετάσεως τών τίτλων επαγγελματικής ικανότητος 
τών υποψηφίων τών υποδεικνυομένων ύπό τών Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών τών Χωρώνμελών τών οποίων έχουν τήν εθνικότητα, 
λαμβανομένων ύπ' όψιν τής δικαίας γεωγραφικής κατανομής κατά 
ηπείρους καί τών γλωσσών, ως καί οιωνδήποτε άλλων σχετικών 
στοιχείων, διατηρουμένου πάντως τοΰ εσωτερικού καθεστώτος 
προαγωγών τοΰ Γραφείου. 

4ον. Νά έγκρίνη τήν ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου συντασσομένην έτησίαν 
έκθεσιν επί τών δραστηριοτήτων τής 'Ενώσεως και νά προβαίνη, 
έάν συντρέχη λόγος, εις σχόλια έπ' αυτής. 

5ον. Νά έπιτρέπη έάν αί περιστάσεις τό απαιτούν, τήν ύπέρβασιν τοΰ 
ανωτάτου ορίου τών δαπανών, συμφώνως προς τό άρθρον 122, 
παράγραφος 3 καί 4. 



Ν. 57/76 662 

7. Κατά την εγκρισιν των διορισμών τών υπαλλήλων των βαθμών D2, DI και 
Ρ5, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον λαμβάνει ύπ' όψιν το γεγονός δτι κατ' αρχήν 
τά κατέχοντα τάς θέσεις ταύτας πρόσωπα δέον να είναι υπήκοοι διαφόρων Χωρών
μελών της 'Ενώσεως. 

8. Κατά τήν πρώτην αΰτοϋ σύνοδον, ήτις συγκαλείται ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ 
Συνεδρίου, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον εκλέγει, μεταξύ τών μελών αύτοϋ, τεσσάρας 
'Αντιπροέδρους και καταρτίζει τον έσωτερικόν αΰτοϋ κανονισμόν. 

9. Συγκαλούμενον ύπό τοϋ Προέδρου αύτοϋ, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον 
συνέρχεται κατ' αρχήν άπαξ τοϋ έτους, εν τη έδρα της Ενώσεως. 

10. Ό αντιπρόσωπος εκάστου μέλους τοϋ Εκτελεστικού Συμβουλίου, μετέχων 
ε'ις τάς συνόδους τοϋ οργάνου τούτου, εξαιρέσει τών συσκέψεων αιτινες λαμβάνουν 
χώραν κατά τήν διάρκειαν τοϋ Συνεδρίου, δικαιούται είτε τοϋ αντιτίμου αεροπο
ρικού εισιτηρίου οικονομικής θέσεως, μεταβάσεως και επιστροφής ή εισιτηρίου 
πρώτης θέσεως διά σιδηροδρόμου, είτε τής δαπάνης τοΰ ταξειδίου διά παντός 
ετέρου μέσου, ύπό τον δρον δτι το ποσόν τοϋτο δεν υπερβαίνει τήν άξίαν τοϋ αερο
πορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσεως μεταβάσεως και επιστροφής. 

11. Ό Πρόεδρος τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου τών ταχυδρομικών μελετών 
αντιπροσωπεύει τούτο εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου, ε'ις 
τήν ήμερησίαν διάταξιν τών οποίων περιλαμβάνονται θέματα σχετικά προς το όργα
νον τοΰ οποίου προΐσταται. 

12. "Ινα διασφαλισθή αποτελεσματική συνοχή εις τάς εργασίας τών δύο οργά
νων ό Πρόεδρος και οι 'Αντιπρόεδροι τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου τών ταχυ
δρομικών μελετών δύνανται, εάν εκφράσουν σχετικήν έπιθυμίαν νά παρίστανται 
εϊς τάς συνόδους τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου ύπό τήν Ιδιότητα τοΰ παρατηρητοϋ. 

13. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής Χώρας ένθα συνέρχεται το Έκτελεστικόν 
Συμβούλιον προσκαλείται δπως μετάσχη ε'ις τάς συνεδριάσεις αύτοϋ ύπό τήν ιδιό
τητα τοΰ παρατηρητοϋ, εάν ή Χώρα αύτη δεν τυγχάνη μέλος τοϋ Εκτελεστικού 
Συμβουλίου. 

14. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον δύναται νά προσκαλή ε'ις τάς συνεδριάσεις 
αυτού, άνευ δικαιώματος ψήφου, πάντα διεθνή όργανισμόν ή πάν ένδεδειγμένον 
πρόσωπον τοΰ οποίου επιθυμεί τήν συμμετοχήν εις τάς εργασίας αύτοϋ. Δύναται 
ωσαύτως νά προσκαλή, ύπό τους αυτούς δρους, μίαν ή περισσότερος Ταχυδρο
μικός Υπηρεσίας τών Χωρώνμελών, αΐτινες ενδιαφέρονται διά θέματα περιλαμ
βανόμενα εις τήν ήμερησίαν διάταξιν αΰτοϋ. 

"Αρθρον 103 
Πληροφοριακά στοιχεία έπι τών δραστηριοτήτων 

τοϋ Εκτελεστικού Συμβουλίου 
Ι. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον διαβιβάζει εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας 

τών Χωρώνμελών τής Ενώσεως και είς τάς περιωρισμένας Ενώσεις προς ένη
μέρωσίν των, μεθ' έκάστην σύνοδον αύτοϋ : 

(α) Άναλυτικόν άπολογισμόν. 
(β) Τά «Πρακτικά τοϋ Εκτελεστικού Συμβουλίου», είς τά όποια περιλαμ

βάνονται αί εκθέσεις, αί συζητήσεις, ό αναλυτικός απολογισμός καθώς 
επίσης αί προταθεΐσαι λύσεις και αί αποφάσεις. 

2. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον συντάσσει διά το Συνέδριον εκθεσιν επί τής 
καθόλου δραστηριότητος αΰτοϋ και διαβιβάζει αυτήν είς τάς Ταχυδρομικός Υπη
ρεσίας, δύο τουλάχιστον μήνας προ τής ενάρξεως τοΰ Συνεδρίου. 

"Αρθρον 104 
Σύνθεσις, λειτουργία καΐ σύνοδοι τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Ταχυδρομικών Μελετών 
Ι. Τό Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών μελετών απαρτίζεται εκ τριά

κοντα πέντε μελών, τά όποια άσκοΰν τά καθήκοντα των κατά τήν μεταξύ δύο δια
δοχικών Συνεδρίων χρονικήν περίοδον. 
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2. Τά μέλη τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό τοϋ Συνεδρίου, 
κατ' αρχήν επί τη βάσει δσον το δυνατόν εύρυτέρας γεωγραφικής κατανομής. 

3. Ό αντιπρόσωπος εκάστου των μελών τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου υπο
δεικνύεται υπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χώρας του. Ό αντιπρόσωπος 
ούτος δέον να τυγχάνη ενδεδειγμένος υπάλληλος τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. 

4. Αί δαπάναι λειτουργίας τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου βαρύνουν τήν "Ενω
σιν. Τά μέλη του ούδεμίαν λαμβάνουν άμοιβήν. Τά έξοδα ταξειδίου και διαμονής 
τών αντιπροσώπων των μετεχουσών τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Υπηρεσιών 
βαρύνουν ταύτας. 

Έν τούτοις, ό αντιπρόσωπος εκάστης τών ΰπό τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 
'Εθνών αναφερομένων ώς σχετικώς, όλιγώτερον ανεπτυγμένων Χωρών, δικαι
ούται εξαιρέσει τών Συνόδων αί όποΐαι λαμβάνουν χώραν κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
Συνεδρίου, νά λαμβάνη είτε το άντίτιμον ενός αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής 
θέσεως μεταβάσεως καΐ επιστροφής ή εισιτηρίου πρώτης θέσεως διά σιδηροδρό
μου, είτε τήν δαπάνην τοΰ ταξειδίου διά παντός ετέρου μέσου, ύπό τον δρον δτι 
το ποσόν τούτο δεν υπερβαίνει τήν άξίαν τοΰ αεροπορικού εισιτηρίου οικονομι
κής θέσεως μεταβάσεως καΐ επιστροφής. 

5. Κατά τήν πρώτην αύτοϋ σύνοδον ήτις συγκαλείται και τής οποίας ή έναρξις 
κηρύσσεται ΰπό τοΰ Προέδρου τοϋ Συνεδρίου, το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον εκλέ
γει, μεταξύ τών μελών του, τον Πρόεδρον και τους 'Αντιπροέδρους. 

6. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον έσωτερικόν αυτού Κανονισμόν. 
7. Κατ' αρχήν το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον συνέρχεται καθ' εκαστον έτος 

εις τήν εδραν τής 'Ενώσεως. Ή ημερομηνία και ό τόπος τής συνόδου ορίζονται 
υπό τοΰ Προέδρου αΰτοϋ, άπό συμφώνου μετά τοΰ Προέδρου τοΰ 'Εκτελεστικού 
Συμβουλίου καΐ τοΰ Γενικού Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 

8. Ό Πρόεδρος καΐ οί 'Αντιπρόεδροι τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου συγ
κροτούν τήν Διευθύνουσαν Έπιτροπήν. Ή 'Επιτροπή αϋτη προπαρασκευάζει 
κοί διευθύνει τάς εργασίας εκάστης συνόδου τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και 
αναλαμβάνει άπάσας τάς εργασίας τάς οποίας το τελευταΐον τούτο αποφασίζει 
νά άναθέση ε'ις αυτήν. 

9. Αί αρμοδιότητες τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου εΐναι αί ακόλουθοι: 
(α) Ή όργάνωσις τής μελέτης τών σπουδαιότερων προβλημάτων, τεχνι

κών, εκμεταλλεύσεως, οικονομικών καΐ τεχνικής συνεργασίας, άτινα 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον διά τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας δλων τών 
Χωρώνμελών τής 'Ενώσεως καΐ ή επεξεργασία πληροφοριών και γνω
ματεύσεων έπ' αυτών. 

(β) Ή μελέτη προβλημάτων, εκπαιδεύσεως καΐ επαγγελματικής επιμορφώ
σεως ενδιαφερόντων τάς νέας και τάς ύπό άνάπτυξιν Χώρας. 

(γ) Ή λήψις τών αναγκαίων μέτρων διά τήν μελέτην και τήν διάδοσιν τής 
ύπό τίνων Χωρών κτηθείσης εμπειρίας και γενομένης προόδου εις τους 
τομείς τής τεχνικής, τής εκμεταλλεύσεως, τής οικονομίας και τής επαγ
γελματικής επιμορφώσεως, ενδιαφερόντων τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας. 

(δ) Ή μελέτη τής παρούσης καταστάσεως και τών αναγκών τών Ταχυδρο
μικών Υπηρεσιών εϊς τάς νέας και τάς ύπό άνάπτυξιν Χώρας καΐ ή επε
ξεργασία τών προσφορών συστάσεων έπι τών τρόπων καΐ τών μέσων 
διά τήν βελτίωσιν τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εις τάς Χώρας 
ταύτας. 

(ε) Ή λήψις, άπό συμφώνου μετά τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου, τών εν
δεδειγμένων μέτρων ε'ις τον τομέα τής τεχνικής συνεργασίας μεθ' δλων 
τών Χωρώνμελών τής 'Ενώσεως, 'ιδία δε μετά τών νέων και τών ύπό 
άνάπτυξιν Χωρών, 

(στ) Ή έξέτασις πάντων τών λοιπών θεμάτων άτινα ήθελον ύποβληθη ε'ις 
αυτό ύπό μέλους τινός τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, τοΰ Εκτελεστι
κού Συμβουλίου ή ύπό πάσης ετέρας Υπηρεσίας Χώραςμέλους. 
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10. Τα μέλη τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου μετέχουν ενεργώς εις τάς δρα
στηριότητας αΰτοΰ. 

Αί μη άνήκουσαι εϊς το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Χώραιμέλη δύνανται, τη 
αιτήσει των, να συμπράττουν είς τάς αναληφθείσας μελετάς. 

11. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον διατυπώνει, εάν συντρέχη λόγος, προτάσεις 
διά το Συνέδριον, απορρέουσας άπ' ευθείας εκ τών ύπό του παρόντος άρθρου ορι
ζομένων δραστηριοτήτων αύτοΰ. Αί προτάσεις αύται υποβάλλονται παρ' αύτοΰ 
τούτου τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας μετά τοΰ 'Εκτελεστι
κού Συμβουλίου, οσάκις πρόκειται περί θεμάτων της αρμοδιότητος του τελευταίου 
τούτου. 

12. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον καταρτίζει κατά τήν αμέσως προηγουμένη ν 
τοΰ Συνεδρίου σύνοδον αύτοΰ, το σχέδιον προγράμματος εργασίας τοΰ προσεχούς 
Συμβουλίου προς ύποβολήν είς το Συνέδριον, λαμβανομένων ύπ' δψει τών αιτή
σεων τών Χωρώνμελών της 'Ενώσεως ώς καΐ τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

13. "Ινα διασφαλισθή αποτελεσματική συνοχή εις τάς εργασίας τών δύο οργά
νων, ό Πρόεδρος καΐ οί 'Αντιπρόεδροι τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου δύνανται, 
εάν εκφράσουν σχετικήν έπιθυμίαν νά παρίστανται είς τάς συνόδους τοΰ Γνωμο
δοτικού Συμβουλίου τών ταχυδρομικών μελετών ύπό τήν ιδιότητα τοΰ παρατηρητοϋ. 

14. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον δύναται νά προσκαλή εις τάς συνόδους 
αύτοΰ, άνευ δικαιώματος ψήφου : 

(α) Οίονδήποτε διεθνή όργανισμόν ή πάν ένδεδειγμένον πρόσωπον τοΰ 
οποίου επιθυμεί τήν συμμετοχήν ε'ις τάς εργασίας αύτοΰ. 

(β) Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας Χωρώνμελών μή ανηκουσών ε'ις το Γνω
μοδοτικόν Συμβούλιον. 

"Αρθρον 105 
Πληροφοριακά στοιχεία επί τών δραστηριοτήτων τοΰ Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών 
Ι. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Ταχυδρομικών μελετών διαβιβάζει εις τάς 

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

(α) Άναλυτικόν άπολογισμόν. 
(β) Τά «Πρακτικά τοΰ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών», 

εις α περιλαμβάνονται αί εκθέσεις, αί συζητήσεις καΐ ό αναλυτικός 
απολογισμός. 

2. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον συντάσσει διά το Έκτελεστικόν Συμβούλιον, 
έτησίαν εκθεσιν έπι τών δραστηριοτήτων του. 

3. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον συντάσσει διά το Συνέδριον, εκθεσιν έπι της 
καθόλου δραστηριότητος αύτοΰ και διαβιβάζει ταύτην εϊς τάς Ταχυδρομικάς Υπη
ρεσίας τών Χωρώνμελών, δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως τοΰ 
Συνεδρίου. 

"Αρθρον 106 
'Εσωτερικός Κανονισμός τών Συνεδρίων τών Διοικητικών Διασκέψεων 

και τών Ειδικών 'Επιτροπών 
Ι. Διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών του καΐ τήν διεξαγωγήν τών συζητήσεων 

αύτοΰ, το Συνέδριον εφαρμόζει τον έσωτερικόν Κανονισμόν τών Συνεδρίων, δστις 
εΐναι προσηρτημένος είς τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν. 

2. Έκαστον Συνέδριον δύναται νά προβή είς τήν τροποποίησιν τοΰ Κανο
νισμού τούτου ύπό τους καθοριζόμενους ύπό τοΰ 'Εσωτερικού Κανονισμού δρους. 

3. 'Εκάστη Διοικητική Διάσκεψις και εκάστη Ειδική 'Επιτροπή καταρτίζει τον 
Έσωτερικόν αυτής Κανονισμόν. Μέχρι της υίοθετήσεως τοΰ Κανονισμού τούτου 
αί διατάξεις τοΰ 'Εσωτερικού Κανονισμού τών Συνεδρίων τοΰ προσηρτημένου 
ε'ις τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν εφαρμόζονται ε'ις δ,τι άφορα τάς συζητήσεις. 
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"Αρθρον 107 
Γλώσσαι χρησιμοποιούμενοι δια την έκδοσιν τών δημοσιευμάτων 

δια τάς συζητήσεις και δια την ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν 
Ι. Δια τα δημοσιεύματα της 'Ενώσεως χρησιμοποιούνται αί γλώσσαι γαλλική, 

αγγλική, αραβική και ισπανική. Χρησιμοποιούνται ωσαύτως καΐ έτεραι γλώσσαι 
ύπό τον δρον δτι δεν επέρχεται εξ αΰτοϋ αϋξησις τών βαρυνουσών τήν Ένωσιν 
δαπανών, συμφώνως προς τήν κατωτέρω παράγραφον 6. 

2. Ή Χώρα ή αί Χώραιμέλη, αΐτινες έζήτησαν τήν χρησιμοποίησιν γλώσσης 
ετέρας της επισήμου τοιαύτης, αποτελούν γλωσσικήν ομάδα. Α! Χώραιμέλη 
αί όποΐαι δεν υποβάλλουν συγκεκριμένην αΐτησιν, θεωρούνται δτι έζήτησαν. τήν 
χρησιμοποίησιν της επισήμου γλώσσης. 

3. Τα δημοσιεύματα εκδίδονται ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου εις τήν έπίσημον 
γλώσσαν και εις τάς γλώσσας τών συσταθεισών γλωσσικών ομάδων, είτε άπ' 
ευθείας, είτε μέσω τών περιφερειακών γραφείων τών ομάδων τούτων, συμφώνως 
προς τους συμπεφωνημένους μετά τοΰ Διεθνούς Γραφείου τρόπους. Ή δημο
σίευσις εις τάς διαφόρους γλώσσας πραγματοποιείται κατά τον αυτόν τύπον. 

4. Τά άπ' ευθείας ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου εκδιδόμενα δημοσιεύματα δια
νέμονται ταυτοχρόνως εις τάς διαφόρους ζητηθείσας γλώσσας. 

5. Αί ανταποκρίσεις μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τοΰ Διεθνούς 
Γραφείου και μεταξύ τοΰ τελευταίου τούτου και τών τρίτων δύνανται νά άνταλ
λάσσωνται εις πασαν γλώσσαν διά τήν οποίαν το Διεθνές Γραφεΐον διαθέτει ύπη
ρεσίαν μεταφράσεως. 

6. Τά έξοδα μεταφράσεως είς μίαν γλώσσαν έτέραν της επισήμου γλώσσης, 
περιλαμβανομένων εκείνων άτινα προκύπτουν εκ της εφαρμογής της παραγράφου 
5, βαρύνουν τήν γλωσσικήν ομάδα ήτις έζήτησεν τήν χρησιμοποίησιν της γλώσσης 
ταύτης. Τά έξοδα μεταφράσεως είς τήν έπίσημον γλώσσαν τών δημοσιευμάτων 
καΐ ανταποκρίσεων τών λαμβανομένων είς τάς γλώσσας άγγλικήν, άραβικήν και 
ισπανική ν, ως και πάντα τά λοιπά έξοδα τά σχετικά προς τήν προμήθειαν τών δη
μοσιευμάτων, βαρύνουν τήν Ένωσιν. 

7. Τά έξοδα τά βαρύνοντα μίαν γλωσσικήν ομάδα κατανέμονται μεταξύ τών 
μελών της ομάδος ταύτης εν αναλογία προς τήν συμμετοχή ν των είς τάς δαπανάς 
τής 'Ενώσεως. 

Τά έξοδα ταύτα δύνανται νά κατανέμωνται μεταξύ τών μελών τής γλωσσικής 
ομάδος κατά έτερον τρόπον κατανομής, υπό τον δρον δπως οι ενδιαφερόμενοι 
συνεννοούνται έπί τοΰ θέματος τούτου και άνακοινοΰν τήν άπόφασίν των εΐς το 
Διεθνές Γραφεΐον τη μεσολαβήσει τής πληρεξουσίου τής ομάδος. 

8. Το Διεθνές Γραφεΐον δίδει συνέχειαν, είς πάσαν μεταβολήν έν τη εκλογή 
γλώσσης, ζητουμένην ύπό τίνος Χώραςμέλους, εντός προθεσμίας, ήτις δέον 
νά μη ύπερβαίνη τήν διετίαν. 

9. Κατά τάς συζητήσεις τών συνόδων τών οργάνων τής Ενώσεως εΐναι δεκταί 
αί γλώσσαι, γαλλική, αγγλική, ισπανική και ρωσική, τη βοήθεια συστήματος μετα
φράσεως μετά ή άνευ ηλεκτρονικού εξοπλισμού—τοΰ οποίου ή εκλογή άφίεται 
εΐς τήν έκτίμησιν τών οργανωτών τής συνόδου, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοΰ Γε
νικού Διευθυντού τοΰ Διεθνούς Γραφείου και τών ενδιαφερομένων Χωρώνμελών. 

10. Και άλλαι γλώσσαι επιτρέπονται ωσαύτως κατά τάς έν παραγράφω 9 ανα
φερόμενος συζητήσεις και συνόδους. 

11. Αί άντιπροσωπεΐαι αί όποΐαι χρησιμοποιούν άλλας γλώσσας μεριμνούν 
διά τήν ταύτόχρονον μετάφρασιν εΐς τίνα τών έν παραγράφω 9 μνημονευομένων 
γλωσσών, είτε διά τοΰ έν τη αύτη παραγράφω αναφερομένου συστήματος, οσάκις 
καθίσταται δυνατόν νά έπενεχθοϋν εΐς τούτο αί άναγκαΐαι τροποποιήσεις τεχνικής 
φύσεως, είτε δι' ιδιαιτέρων διερμηνέων. 

12. Τά έξοδα τών υπηρεσιών μεταφράσεως κατανέμονται μεταξύ τών Χωρών
μελών τών χρησιμοποιουσών τήν ιδίαν γλώσσαν έν αναλογία τής συνεισφοράς 
των εΐς τάς δαπανάς της 'Ενώσεως. Έν τούτοις, τά έξοδα εγκαταστάσεως και 
συντηρήσεως τοΰ τεχνικού εξοπλισμού βαρύνουν τήν Ένωσιν. 
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13. Αί Ταχυδρομικοί Ύττηρεσίαι δύνανται να συνεννοούνται έττι της χρησι
μοποιητέας γλώσσης δια την ύπηρεσιακήν άλληλογραφίαν εις τάς αμοιβαίας αυτών 
σχέσεις. 'Ελλείψει τοιαύτης συνεννοήσεως, χρησιμοττοιητέα γλώσσα εΤναι ή 
γαλλική. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

"Αρθρον 108 
Γενικός Διευθυντής και 'Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
Ι. Ό Γενικός Διευθυντής και ό 'Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς 

Γραφείου εκλέγονται ύπό τοΰ Συνεδρίου δια τήν μεταξύ δύο διαδοχικών Συνεδρίων 
χρονική ν περίοδον ή δε θητεία αυτών διαρκεί κατ' ελάχιστον δριον πέντε έτη. Ή 
θητεία των δύναται να άνανεωθή άπαξ. Πλην αντιθέτου αποφάσεως τοΰ Συνεδρίου 
ώς ημερομηνία ενάρξεως ασκήσεως τών καθηκόντων των ορίζεται ή Ι η 'Ιανουαρίου, 
τοΰ έτους το όποιον έπεται τοΰ Συνεδρίου. 

2. Ή εκλογή τοΰ Γενικού Διευθυντού και τοΰ'Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού 
λαμβάνει χώραν δια μυστικής ψηφοφορίας προτασσομένης της εκλογής τοΰ Γε
νικού Διευθυντού. Αί υποψηφιότητες δέον δπως ύποβάλλωνται ύπό τών Κυβερ
νήσεων τών Χωρώνμελών μέσω τής Κυβερνήσεως της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. 
Οί υποψήφιοι δέον δπως είναι υπήκοοι τών Χωρώνμελών αϊτινες τους προτείνουν. 

3. Εϊς περίπτωσιν χηρεύσεως τής θέσεως τοΰ Γενικού Διευθυντού, ό 'Ανα
πληρωτής Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει τα καθήκοντα τοΰ Γενικού Διευθυντού 
μέχρι λήξεως τής θητείας τοΰ τελευταίου τούτου. 

4. Εις περίπτωσιν ταυτοχρόνου χηρεύσεως τών θέσεων τοΰ Γενικού Διευθυντού 
και τοΰ 'Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού, το Έκτελεστικόν Συμβούλιον εκλέγει, 
έπι τη βάσει τών ληφθεισών, κατόπιν προκηρύξεως διαγωνισμού υποψηφιοτήτων, 
Άναπληρωτήν Γενικόν Διευθυντήν δια τήν μέχρι τοΰ προσεχούς Συνεδρίου χρο
νικήν περίοδον. Δια τήν ύποβολήν τών υποψηφιοτήτων, εφαρμόζεται κατ' άνα
λογίαν ή παράγραφος 2. 

5. Τα καθήκοντα και αί αρμοδιότητες τοΰ Γενικού Διευθυντού, εΐναι εκείνα 
τά όποΐα ρητώς ανατίθενται εις αυτόν ύπό τών Πράξεων, εκείνα τά όποια προ
κύπτουν εκ τών ανατιθεμένων δια τών Πράξεων τούτων εις το Διεθνές Γραφεΐον 
έργων, ώς και εκείνα τά όποΐα ανατίθενται εϊς αυτόν δια τών αποφάσεων τών αρμο
δίων οργάνων τής. 'Ενώσεως. Ούτος δύναται να μεταβιβάζη τάς αρμοδιότητας 
αύτοΰ. 

6. Ό Γενικός Διευθυντής οργανώνει, διοικεί και διευθύνει το Διεθνές Γραφεΐον 
τοΰ οποίου εΐναι ό νόμιμος αντιπρόσωπος. 

7. Ό Γενικός Διευθυντής προπαρασκευάζει το σχέδιον τοΰ ετησίου προϋπο
λογισμού τής 'Ενώσεως είς το πλέον δυνατόν χαμηλόν έπίπεδον, έναρμονισμένον 
προς τάς άνάγκας τής 'Ενώσεως καΐ υποβάλλει τούτο, εν εύθέτω χρόνω ταυτο
χρόνως ύπό τήν κρίσιν του εκτελεστικού Συμβουλίου και τής έποπτευούσης 'Αρχής. 
Γνωστοποιεί τον προϋπολογισμόν εις τάς Χώραςμέλη τής 'Ενώσεως μετά τήν 
έγκρισιν ύπό τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου. 

8. Ό Γενικός Διευθυντής μεσολαβεί είς τάς σχέσεις μεταξύ : 
—Τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως και τών Περιωρισμένων 'Ενώσεων. 
—Τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως και τοΰ 'Οργανισμού τών 'Ηνω

μένων 'Εθνών. 
—Της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως καΐ τών Διεθνών 'Οργανισμών 

τών οποίων αί δραστηριότητες εμφανίζουν ενδιαφέρον διά τήν "Ενωσιν. 
9. Ό Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει τά καθήκοντα τοΰ Γενικού Γραμματέως 

τών 'Οργάνων τής 'Ενώσεως. Ύπό τήν ιδιότητα ταύτην καΐ λαμβανομένων ύπ' 
δψιν τών ειδικών διατάξεων τοΰ παρόντος Γενικού Κανονισμού, μεριμνά κυρίως : 

—Διά τήν προπαρασκευήν και τήν όργάνωσιν τών εργασιών τών 'Οργάνων 
τής 'Ενώσεως. 
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—Δια την έπεξεργασίαν, εκδοσιν και διανομήν των δημοσιευμάτων, εκθέσεων 
και πρακτικών. 

—Δια την λειτουργίαν της Γραμματείας κατά την διάρκειαν των συνόδων των 
'Οργάνων της 'Ενώσεως. 

10. Ό Γενικός Διευθυντής παρίσταται εις τάς συνόδους τών Όργάνων της 
Ενώσεως και μετέχει τών συζητήσεων άνευ δικαιώματος ψήφου. Οϋτος δύναται 
νά αντιπροσωπεύεται. 

11. Ό Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι τοϋ 'Εκτελεστικού Συμ
βουλίου δια τήν ύπ' αύτοΰ ασκησιν της Διοικήσεως. Ό 'Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής επικουρεί τον Γενικόν Διευθυντήν και είναι υπεύθυνος έναντι αΰτοϋ. 
Εϊς περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος τοϋ Γενικού Διευθυντού ούτος άσκεΐ τάς 
αρμοδιότητας αύτοΰ. 

"Αρθρον 109 
Γραμματεία τών Όργάνων της Ενώσεως 

Ή Γραμματεία τών Όργάνων της 'Ενώσεως διασφαλίζεται ΰπό τοϋ Διεθνούς 
Γραφείου ΰπ' ευθύνη τοϋ Γενικοϋ Διευθυντού. Αϋτη διαβιβάζει άπαντα τά δημο
σιεύματα τά εκδιδόμενα έπ' ευκαιρία εκάστης συνόδου, εις τάς Ταχυδρομικός 
Υπηρεσίας τών μελών τοϋ Όργάνου, είς τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρών 
αί όποΐαι, χωρίς νά είναι μέλη τοϋ Όργάνου, συνεργάζονται εις τάς αναλαμβανό
μενος μελετάς, εις τάς Περιωρισμένας 'Ενώσεις ώς και εις τάς λοιπός Ταχυδρο
μικός 'Υπηρεσίας τών Χωρώνμελών, αΐτινες ΰπέβαλον σχετικήν αΐτησιν. 

"Αρθρον 110 
Κατάλογος τών Χωρώνμελών 

Το Διεθνές Γραφεΐον καταρτίζει και ενημερώνει τον κατάλογον τών Χωρών
μελών της 'Ενώσεως, άναγράφον εϊς αυτόν τήν τάξιν συνεισφοράς τούτων, τήν 
γεωγραφικήν των ομάδα και τήν θέσιν αυτών εν σχέσει προς τάς Πράξεις 
της 'Ενώσεως. 

"Αρθρον 111 
Πληροφορίαι. Γνωμοδοτήσεις. Αιτήσεις ερμηνείας και τροποποιήσεως τών 

Πράξεων. "Ερευναι. Παρέμβασις εν τη εκκαθαρίσει τών λογαριασμών 
Ι. Το Διεθνές Γραφεΐον τελεί εν παντΐ χρόνωεΐς τήν διάθεσιν τοϋ 'Εκτελεστικού 

Συμβουλίου, τοϋ Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών καΐ τών 
Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών διά τήν παροχήν πάσης χρησίμου πληροφορίας επί 
τών σχετικών με τήν Ύπηρεσίαν θεμάτων. 

2. 'Επιφορτίζεται Ιδία, δπως συγκεντρώνη, συντονίζη, δημοσιεύη και διανέμη 
τάς πάσης φύσεως πληροφορίας, αΐτινες ενδιαφέρουν τήν διεθνή ταχυδρομικήν 
Ύπηρεσίαν, δπως έκδίδη, τη αιτήσει τών εν ασυμφωνία Μερών, γνωμοδότησιν 
επί τών αμφισβητουμένων ζητημάτων, δπως δίδη συνέχειαν εις τάς αιτήσεις περί 
ερμηνείας και τροποποιήσεως τών Πράξεων της 'Ενώσεως καΐ εν γένει, δπως 
έπιλαμβάνηται τών μελετών και τών εργασιών συντάξεως ή πληροφοριοδοτήσεως 
τάς οποίας αί εν λόγω Πράξεις αναθέτουν εις αυτό ή αΐτινες ήθελον ζητηθή παρ' 
αύτοΰ έν τω συμφέροντι της 'Ενώσεως. 

3. Προβαίνει ωσαύτως εις τάς έρευνας αΐτινες ζητούνται ΰπό τών Ταχυδρο
μικών 'Υπηρεσιών προς τον σκοπόν δπως γίνη γνωστή ή γνώμη τών λοιπών Υπη
ρεσιών επί καθωρισμένου τινός θέματος. Το αποτέλεσμα έρεύνης τινός δεν προσ
λαμβάνει χαρακτήρα ψηφοφορίας καΐ δεν δεσμεύει ρητώς. 

4. 'Υποβάλλει, προς πάντα χρήσιμον σκοπόν, εις τον Πρόεδρον τοϋ Γνωμο
δοτικού Συμβουλίου Ταχυδρομικών μελετών, τά εμπίπτοντα είς τήν αρμοδιότητα 
τοϋ όργάνου τούτου ζητήματα. 

5. Μεσολαβεί, ώς υπηρεσία συμψηφισμού, εις τήν έκκαθάρισιν τών πάσης 
φύσεως λογαριασμών τών σχετικών προς τήν διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, 
μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών αί όποΐαι ζητοϋν τήν μεσολάβησιν 
ταύτην. 
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"Αρθοον 112 
Τεχνική Συνεργασία 

Το Διεθνές Γραφεϊον επιφορτίζεται, εν τω πλαισίω της διεθνούς τεχνικής συν
εργασίας, δπως ανάπτυξη τήν ταχυδρομικήν τεχνικήν συνεργασίαν ύφ' δλας τάς 
μορφάς αυτής. 

"Αρθρον 113 
"Εντυπα χορηγούμενα ύπό τοϋ Διεθνούς Γραφείου 

Το Διεθνές Γραφεϊον επιφορτίζεται μέ την κατασκευήν τών ταχυδρομικών δελ
τίων ταυτότητος, τών διεθνών ένσημων απαντήσεως, τών ταχυδρομικών ταξει
διωτικών εντολών και τών εξώφυλλων τών βιβλιαρίων εντολών ώς καΐ μέ τον 
έφοδιασμόν δι' αυτών, εϊς τιμήν κόστους, τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τη αιτή
σει τούτων. 

"Αρθρον 114 
Πράξεις τών περιωρισμένων 'Ενώσεων καΐ είδικαΐ συμφωνίαι 

Ι. Δύο αντίτυπα τών πράξεων τών Περιωρισμένων 'Ενώσεων καΐ τών είδικών 
συμφωνιών τών συναπτομένων κατ' έφαρμογήν τοϋ άρθρου 8 τοϋ Καταστατικού 
δέον να διαβιβάζωνται εϊς το Διεθνές Γραφεϊον ύπό τών Γραφείων τών Ενώσεων 
τούτων, ή έν ελλείψει, ύφ' ενός τών συμβαλλομένων Μερών. 

2. Το Διεθνές Γραφεϊον μεριμνά ίνα αί Πράξεις τών Περιωρισμένων 'Ενώσεων 
και αΐ ε'ιδικαϊ Συμφωνίαι μή προβλέπουν δρους όλιγώτερον ευνοϊκούς διά το κοινόν, 
από εκείνους, οΐτινες προβλέπονται εις τάς πράξεις τής 'Ενώσεως και πληροφορεί 
τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας περί τής υπάρξεως τών έν λόγω 'Ενώσεων και Συμ
φωνιών. 'Επισημαίνει εις το Έκτελεστικόν Συμβούλιον πάσαν άνωμαλίαν δια
πιστουμένην δυνάμει τής παρούσης διατάξεως. 

"Αρθρον 115 
Περιοδικόν τής 'Ενώσεως 

Το Διεθνές Γραφεϊον συντάσσει, τη βοήθεια τών στοιχείων άτινα τίθενται εις 
τήν διάθεσιν αύτοΰ, περιοδικόν εις τάς γλώσσας γερμανικήν, άγγλικήν, άραβικήν, 
κινεζικήν, ίσπανικήν, γαλλικήν και ρωσικήν. 

"Αρθρον 116 
'Ετησία εκθεσις έπΐ τών δραστηριοτήτων τής 'Ενώσεως 

Το Διεθνές Γραφεϊον συντάσσει, έπΐ τών δραστηριοτήτων τής 'Ενώσεως, έτη
σίαν έ'κθεσιν ήτις κοινοποιείται κατόπιν εγκρίσεως ύπό τοϋ 'Εκτελεστικού Συμ
βουλίου εις τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας, εις τάς Περιωρισμένας 'Ενώσεις και 
εις τον Όργανισμόν 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

"Αρθρον 117 
Διαδικασία υποβολής τών προτάσεων εις το Συνέδριον 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών έν παραγράφω 3 προβλεπομένων εξαιρέσεων ή 
ακόλουθος διαδικασία διέπει τήν ύποβολήν τών πάσης φύσεως προτάσεων διά 
το Συνέδριον ύπό τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών τών Χωρώνμελών: 

(α) Γίνονται δεκταΐ α'ι προτάσεις αΐτινες περιέρχονται εις το Διεθνές Γρα
φεϊον εξ τουλάχιστον μήνας προ τής ορισθείσης διά το Συνέδριον 
ημερομηνίας. 

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

(γ) ΑΊ προτάσεις έπΐ θεμάτων ουσίας, αΐτινες περιέρχονται εις το Διεθνές 
Γραφεϊον εντός τοϋ χρονικοΰ διαστήματος τοϋ περιλαμβανομένου μεταξύ 
εξ και τεσσάρων μηνών προ. τής ορισθείσης διά το Συνέδριον ημερο
μηνίας, δέν γίνονται δεκταΐ έάν δέν υποστηρίζωνται ύπό δύο τουλάχιστον 
'Υπηρεσιών. 
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(δ) Αΐ προτάσεις επί θεμάτων ουσίας αΐτινες περιέρχονται εις το Διεθνές 
Γραφεΐον εντός τοΰ τετραμήνου χρονικού διαστήματος, δπερ προηγείται 
της ορισθείσης δια το Συνέδριον ημερομηνίας, δεν γίνονται δεκται εάν 
δεν ύποοτηρίζωνται ύπό οκτώ τουλάχιστον Υπηρεσιών. 

(ε) Αϊ δηλώσεις υποστηρίξεως δέον να περιέρχωνται εις το Διεθνές 
Γραφεΐον εντός της αυτής προθεσμίας ώς και αΐ προτάσεις τάς οποίας 
άφοροΰν. 

2. Αί συντακτικής φύσεως προτάσεις φέρουν εν έπικεφαλίδι τήν ενδειξιν 
«PROPOSITION D* ORDRE REDACTIONNEL» (Πρότασις συντακτικής 
φύσεως) άναγραφομένην ύπό τών Υπηρεσιών αΐτινες τάς υποβάλλουν και δημο
σιεύονται ύπό του Διεθνούς Γραφείου ύπ' αριθμόν ακολούθουμενον ύπό τοΰ στοι
χείου R. Αΐ προτάσεις αΐ μή φέρουσαι τήν ενδειξιν ταύτην άλλ' αΐτινες κατά τήν 
γνώμην τοΰ Διεθνούς Γραφείου, άφοροΰν μόνον τήν σύνταξιν, δημοσιεύονται μετ' 
αναλόγου σημειώσεως. Το Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει κατάλογο.ν τών προτάσεων 
τούτων προοριζόμενον διά το Συνέδριον. 

3. Ή εν ταΐς παραγράφοις Ι και 2 οριζόμενη διαδικασία δέν εφαρμόζεται εις 
τάς άφορώσας τον Έσωτερικόν Κανονισμόν τών Συνεδρίων προτάσεις, ουδέ εις 
τάς τροπολογίας επί ήδη γενομένων προτάσεων. 

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

χρονικόν διάστημα 
Ι. Διά νά ληφθή ύπ' όψιν έκαστη πρότασις άφορώσα τήν Σύμβασιν ή τάς συμ

φωνίας καΐ νά ύποβληθή ύπό τίνος Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατά το μεταξύ δύο 
Συνεδρίων χρονικόν διάστημα δέον νά υποστηρίζεται ύπό δύο τουλάχιστον άλλων 
Υπηρεσιών. Αί προτάσεις αύται μένουν άνευ συνεχείας οσάκις το Διεθνές Γρα
φεΐον δέν λαμβάνει, συγχρόνως, τάς αναγκαίας δηλώσεις υποστηρίξεως. 

2. Αϊ προτάσεις αύται διαβιβάζονται εις τάς λοιπάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας 
μέσω του Διεθνούς Γραφείου. 

"Αρθρον 119 
Έξέτασις τών προτάσεων κατά το μεταξύ δύο Συνεδρίων 

χρονικόν διάστημα 
Ι. Πάσα πρότασις υποβάλλεται εις τήν άκόλουθον διαδικασίαν: Δίμηνος 

προθεσμία παρέχεται εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών Χωρώνμελών διά 
νά εξετάσουν τήν δι' εγκυκλίου τοΰ Διεθνούς Γραφείου κοινοποιουμένην πρότασιν 
και διαβιβάσουν, περιπτώσεως τυχούσης, τάς παρατηρήσεις των εις το έν λόγω 
Γραφεΐον. Τροπολογίαι δέν γίνονται δεκταί. Αί απαντήσεις συγκεντρώνονται 
μερίμνη τοΰ Διεθνούς Γραφείου και κοινοποιούνται είς τάς Ταχυδρομικός Υπη
ρεσίας καλουμένας δπως κηρυχθούν υπέρ ή κατά τής προτάσεως. 

Αί μή άποστέλλουσαι τήν ψήφον των εντός διμήνου προθεσμίας θεωρούνται 
ώς άπέχουσαι. Αί προαναφερθεΐσαι προθεσμίαι υπολογίζονται από τής ημερο
μηνίας τών εγκυκλίων τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου. 

2. 'Εάν ή πρότασις άφορα συμφωνίαν τινά, τον Κανονισμόν αυτής ή τά τελικά 
αυτών πρωτόκολλα, μόνον αΐ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι τών Χωρώνμελών αί 
όποΐαι μετέχουν τής συμφωνίας ταύτης δύνανται νά λαμβάνουν μέρος είς τάς εΛ 
παραγράφω Ι άναφερομένας ενεργείας. 

"Αρθρον 120 
Κοινοποίησις τών κατά το μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν 

διάστημα υίοθετηθεισών αποφάσεων 
Ι. Αί τροποποιήσεις αΐ έπιφερόμεναι εις τήν Σύμβασιν, εις τάς Συμφωνίας και 

είς τά τελικά Πρωτόκολλα τών Πράξεων τούτων έπικυροϋνται διά διπλωματικής 
δηλώσεως, τήν οποίαν ή Κυβέρνησις τής 'Ελβετικής "Ομοσπονδίας επιφορτίζεται 
νά συντάσση και νά διαβιβάζη, τη αιτήσει τοΰ Διεθνούς Γραφείου, εις τάς Κυβερ
νήσεις τών Χωρώνμελών. 
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2. Αϊ εις τους κανονισμούς και είς τα τελικά Πρωτόκολλα αυτών έπιφερόμεναι 
τροποποιήσεις βεβαιούνται και κοινοποιούνται ε!ς τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας 
υπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου. Τοϋτ' αυτό ισχύει καΐ δια τάς εϊς το άρθρον 77, παρά
γραφον 2, στοιχεΐον γ', ψηφίον 2ον, της Συμβάσεως καΐ εΐς τάς αντιστοίχους δια
τάξεις των Συμφωνιών προβλεπόμενος ερμηνείας. 

"Αρθρον 121 
Έκτέλεσις τών κατά το μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικόν 

διάστημα υίοθετηθεισών αποφάσεων 
Πάσα υιοθετηθείσα άπόφασις καθίσταται εκτελεστή μετά πάροδον τριών του

λάχιστον μηνών άπό της κοινοποιήσεως αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

"Αρθρον 122 
Καθορισμός και διακανονισμός τών δαπανών της 'Ενώσεως 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών παραγράφων 2 έως 5, αί άφορώσαι τάς δραστη

ριότητας τών οργάνων της 'Ενώσεως έτήσιαι δαπάναι δέον νά μή υπερβαίνουν 
τά κατωτέρω ποσά, διά τά έτη 1976 καΐ έπέκεινα: 

11.720.900 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1976 
13.574.800 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1977 
14.058.900 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1978 
14.467.500 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1979 
14.883.900 ελβετικά φράγκα διά το έτος 1980 

Διά τά επόμενα τοΰ 1980, έτη, εν περιπτώσει αναβολής τοΰ προβλεφθέντος 
διά το έτος 1979 Συνεδρίου, οί ετήσιοι προϋπολογισμοί, δέον νά μή υπερβαίνουν 
κατ' έτος το καθορισθέν διά το αμέσως προηγούμενον έτος ποσόν, κατά ποσοστόν 
πλέον τοΰ 5%. 

2. Αί άφορώσαι εις τήν σύνοδον τοΰ προσεχούς Συνεδρίου δαπάναι (μετα
κίνησις γραμματείας, έξοδα μεταφοράς, έξοδα τεχνικής εγκαταστάσεως διά τήν 
ταύτόχρονον μετάφρασιν, έξοδα διά τήν κατά τήν διάρκειαν τοΰ Συνεδρίου, έκδοσιν 
δημοσιευμάτων κ.λ.π.) δέον νά μή υπερβαίνουν το δριον τών 2.135.200 ελβετικών 
φράγκων. 

3. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτείται διά τήν ύπέρβασιν τών εν 
παραγράφω Ι καΐ 2 καθοριζομένων ορίων προς τον σκοπόν αντιμετωπίσεως τών 
αυξήσεων τών μισθολογικών κλιμακίων, τών συνεισφορών διά τάς συντάξεις 
ή τάς αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων και τών ταχυδρομικών αποζημιώσεων, 
τών γενομένων αποδεκτών παρά τοΰ 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν 
έφαρμογήν των επί τοΰ εν ενεργεία Προσωπικού αύτοϋ εΐς τήν Γενεύην. 

4. Το Έκτελεστικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτείται διά τήν ύπέρβασιν τών εν 
παραγράφω Ι καθοριζομένων ορίων προς τον σκοπόν αντιμετωπίσεως της έπα
νεκδόσεως τοΰ Διεθνούς 'Ονοματολογίου τών Ταχυδρομικών Γραφείων και τής 
εγκαταστάσεως κυλικείου εις το Διεθνές Γραφεΐον. 

Τά συνολικά ποσά τών επιτρεπομένων υπερβάσεων προς τον σκοπόν αυτόν 
δέον νά μή είναι ανώτερα: 

—τών 870.000 ελβετικών φράγκων διά τήν έπανέκδοσιν του Διεθνούς 'Ονο
ματολογίου τών Ταχυδρομικών Γραφείων. 

—τών 100.000 ελβετικών φράγκων διά τήν έγκατάστασιν κυλικείου εις το 
Διεθνές Γραφεΐον. 

5. 'Εάν αϊ προβλεπόμενοι ύπό τών παραγράφων Ι και 2 πιστώσεις αποδειχθούν 
ανεπαρκείς διά τήν έξασφάλισιν τής καλής λειτουργίας τής 'Ενώσεως, ουδεμία 
δύναται νά γίνη υπέρβασις τών περί ων πρόκειται ορίων, ε! μή μόνον κατόπιν εγκρί
σεως ύπό τής πλειοψηφίας τών Χωρώνμελών τής 'Ενώσεως. 
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Πάσα γνωμοδότησις οφείλει να έμπεριέχη πλήρη εκθεσιν των γεγονότων ατινα 
δικαιολογούν μίαν τοιαύτην αΐτησιν. 

6. Αί χώραι αΐτινες προσχωρούν εΐς την "Ενωσιν ή γίνονται δεκται υπό την 
ιδιότητα του μέλους της 'Ενώσεως, ως και έκεΐναι αΐτινες εξέρχονται της 'Ενώσεως 
δέον να εξοφλούν την εΐσφοράν των δι' όλόκληρον το έτος καθ' δ πραγματοποι
είται ή εισδοχή των ή ή εξοδός των. 

7; Ή Κυβέρνησις της Ελβετικής 'Ομοσπονδίας χορηγεί τάς αναγκαίας προ
καταβολάς και εποπτεύει επί τής τηρήσεως των οικονομικής φύσεως λογαριασμών 
ώς και έπι τής λογιστικής του Διεθνούς Γραφείου, εντός τών ορίων τής Οπό του 
Συνεδρίου ορισθείσης πιστώσεως. 

8. Τα συμφώνως τη παραγράφω 7 προ καταβαλλόμενα ΰπό τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ποσά, δέον να άποδίδωνται Οπό τών χρεωθεισών 
Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών εντός τής συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας και 
το βραδύτερον προ τής 31ης Δεκεμβρίου, του έτους καθ'δ απεστάλη ό λογαριασμός. 

Παρερχομένης τής προθεσμίας ταύτης τα οφειλόμενα ποσά καθίστανται τοκο
φόρα έπ' ωφελεία τής ε'ιρημένης Κυβερνήσεως προς 5% ετησίως, άπό τής ημέρας 
τής εκπνοής τής ρηθείσης προθεσμίας. 

"Αρθρον 123 
Τάξεις συνεισφοράς 

Ι. ΑΊ Χώραιμέλη συμβάλλουν εΐς την κάλυψιν τών δαπανών τής 'Ενώσεως 
κατά την τάξιν συνεισφοράς εΐς την οποίαν ανήκουν. Αΐ Τάξεις αύται είναι αί 
ακόλουθοι: 

Τάξις τών 50 μονάδων. 
Τάξις τών 25 μονάδων. 
Τάξις τών 20 μονάδων. 
Τάξις τών 15 μονάδων. 
Τάξις τών 10 μονάδων. 
Τάξις τών 5 μονάδων. 
Τάξις τών 3 μονάδων. 
Τάξις τής Ι μονάδος. 

2. Αί Χώραιμέλη κατατάσσονται εΐς μίαν τών προαναφερθεισών τάξεων συν
εισφοράς κατά την στιγμήν τής εισδοχής ή προσχωρήσεως των ε'ις τήν "Ενωσιν, 
συμφώνως προς τήν εν άρθρω 2), παράγραφος 4 του Καταστατικού προβλεπο
μένην διαδικασίαν. 

3. Αί Χώραιμέλη δύναται νά άλλάσσουν μεταγενεστέρως τάξιν συνεισφοράς 
Οπό τον δρον δπως ή αλλαγή αυτή άνακοινουται εΐς το Διεθνές Γραφεΐον προ τής 
ενάρξεως του Συνεδρίου. Ή άνακοίνωσις αυτή, ήτις φέρεται εις γνώσιν του Συν
εδρίου, επιφέρει αποτέλεσμα άπό τής ημερομηνίας θέσεως εν ΐσχύϊ τών οικονο
μικών διατάξεων, αΐτινες έθεσπίσθησαν Οπό τοΰ Συνεδρίου. 

4. Αί Χώραιμέλη δεν δύνανται ν' απαιτήσουν τήν προς τά κάτω άλλαγήν τής 
τάξεως συνεισφοράς των ει μή μόνον κατά μίαν τάξιν έκάστην φοράν. 

ΑΊ Χώραιμέλη αί όποΐαι δεν γνωστοποιούν τήν έπιθυμίαν των περί αλλαγής 
τάξεως συνεισφοράς προ τής ενάρξεως του Συνεδρίου, παραμένουν εΐς τήν τάξιν 
εΐς ή ν ήπήγοντο μέχρι τότε. 

5. Κατά παρέκκλισιν τών παραγράφων 3 και 4 αί προς τά άνω άλλαγαί τάξεως 
συνεισφοράς εΐς οΰδένα περιορισμόν υπόκεινται. 

"Αρθρον 124 
Πληρωμή τών εκ του Διεθνούς Γραφείου προμηθευομένων ειδών 

Ι. Ή αξία τών ειδών τά όποια προμηθεύει το Διεθνές Γραφεΐον έπι πληρωμή 
εΐς τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας, δέον νά καταβάλληται εντός τής συντομωτέρας 
δυνατής προθεσμίας και το βραδύτερον εντός 6 μηνών άπό τής πρώτης ημέρας 
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του μηνός όστις έπεται εκείνου της αποστολής του λογαριασμού υπό τοΰ ρηθέντος 
Γραφείου. Παρεχομένης της προθεσμίας ταύτης, τα οφειλόμενα ποσά καθίστανται 
τοκοφόρα υπέρ της Κυβερνήσεως τής Ελβετικής "Ομοσπονδίας ήτις τα προκα
τέβαλε, προς 5% ετησίως, άπό τής ημέρας τής εκπνοής τής έν λόγω προθεσμίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΙ 
"Αρθρον 125 

Διαδικασία Διαιτησίας 
Ι. Έν περιπτώσει διαφοράς ρυθμιστέας διά διαιτητικής κρίσεως, εκάστη των 

εν ασυμφωνία Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εκλέγει μίαν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 
Χώραςμέλους μη εχουσαν αμεσον ενδιαφέρον εϊς την διαφοράν. Όσάκις πλεί
ονες Ύπηρεσίαι εϊναι συνενδιαφερόμεναι, υπολογίζονται, έν τή εφαρμογή τής 
διατάξεως ταύτης, ώς μία μόνη. 

2. Έν ή περιπτώσει ή μία τών έν ασυμφωνία 'Υπηρεσιών δεν δώση συνέ
χειαν εις πρότασιν περί διαιτησίας εντός προθεσμίας εξ μηνών, το Διεθνές Γρα
φεΐον, έφ' δσον άπηυθήνθη αΰτώ σχετική αίτησις, προκαλεί αυτό πλέον τον διο
ρισμόν διαιτητού υπό τής άπρακτούσης Υπηρεσίας ή αποδεικνύει, αυτό τούτο, 
οίκοθεν τοιούτον. 

3. Τα έν ασυμφωνία μέρη δύνανται να συνεννοούνται διά τήν ΰπόδειξιν ενός 
μόνον διαιτητού, δστις δύναται νά είναι και το Διεθνές Γραφεΐον. 

4. Ή άπόφασις τών διαιτητών λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν. 
5. Έν περιπτώσει Ισοψηφίας, οϊ διαιτηται εκλέγουν, προς λύσιν τής διαφοράς, 

άλλη ν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν μη ενδιαφερόμενη ν ωσαύτως εις τήν διαφοράν. 
Έν ασυμφωνία περί την έκλογήν, ή Υπηρεσία αυτή υποδεικνύεται ΰπό του Διεθνούς 
Γραφείου μεταξύ τών μη προταθεισών ΰπό τών διαιτητών Υπηρεσιών. 

6. Έάν πρόκειται περί διαφοράς άφορώσης μίαν τών Συμφωνιών, οί διαιτηται 
δέν δύνανται νά υποδειχθούν έξ Υπηρεσιών μή μετεχουσών τής Συμφωνίας ταύτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 126 
"Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τον Γενικόν Κανονισμόν 

"Ινα καταστούν εκτελεστοί αί προς το Συνέδριον ΰποβληθεΐσαι προτάσεις αί 
σχετικοί προς τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν, δέον νά γίνωνται δεκται υπό τής 
πλειοψηφίας τών εϊς το Συνέδριον άντιπροσωπευομένων Χωρώνμελών. 

Τά δύο τρίτα τουλάχιστον τών Χωρώνμελών τής Ενώσεως δέον νά εϊναι 
παρόντα κατά τήν στιγμήν τής ψηφοφορίας. 

"Αρθρον 127 
Προτάσεις άφορώσαι τάς Συμφωνίας μετά τού 'Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών 
Οί έν άρθρω 126 προβλεπόμενοι δροι αποδοχής εφαρμόζονται και επί τών προ

τάσεων περί τροποποιήσεως τών μεταξύ τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως 
και του 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συναφθεισών συμφωνιών έν ώ μέτρω 
αί συμφωνίαι αύται δέν προβλέπουν τους δρους τροποποιήσεως των διατάξεων 
τάς οποίας περιέχουν. 

"Αρθρον 128 
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια του Γενικού Κανονισμού 

Ό παρών Γενικός Κανονισμός θέλει τεθή εϊς εφαρμογή ν τήν Ιην Ιανουαρίου, 
1976 και θά παραμείνη έν ϊσχύϊ μέχρι τής θέσεως έν εφαρμογή τών πράξεων τοΰ 
προσεχούς Συνεδρίου. 
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Εϊς ττίστωσιν τούτου, οι Πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών 
υπέγραψαν τον παρόντα Γενικόν Κανονισμόν εϊς εν άντίτυπον όπερ θα παραμείνη 
κατατεθειμένον εϊς τα 'Αρχεία της Κυβερνήσεως της Χώραςεδρας της Ενώσεως. 
Άντίγραφον αύτοΰ θα έπιδοθή εις εκαστον Μέρος ύπό της Κυβερνήσεως της 
Χώραςεδρας τοΰ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τη 5η Ιουλίου, 1974. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
Κατά την στιγμήν της υπογραφής του Γενικού Κανονισμού της Παγκοσμίου 

Ταχυδρομικής 'Ενώσεως, συναφθέντος ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οί υπογε
γραμμένοι Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν έπι τών κάτωθι: 

"Αρθρον Ι 
Έκτελεστικον Συμβούλιον και Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον 

Ταχυδρομικών Μελετών 
Αϊ διατάξεις του Γενικού Κανονισμού αί σχετικαι προς τήν ρργάνωσιν και τήν 

λειτουργίαν τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου και τοΰ Γνωμοδοτικού. Συμβουλίου 
Ταχυδρομικών μελετών είναι εφαρμοστέοι προ τής ενάρξεως τής εκτελέσεως του 
Κανονισμού τούτου. 

"Αρθρον II 
Δαπάναι τής 'Ενώσεως 

Ι. Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 128, προστίθεται ποσόν εξ 100.000 ελβετικών 
φράγκων είς το δριον τών ετησίων δαπανών τών άφορωσών εις τάς δραστηριό
τητας τών οργάνων τής 'Ενώσεως διά το έτος 1975, λόγω τών δαπανών τών 
συναφών προς τήν εναρξιν εφαρμογής άπό Ι ης 'Ιανουαρίου, 1975, τοΰ νέου λογι
στικού συστήματος τών διεθνών ενσήμων απαντήσεως. 

2. Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 122, παράγραφος Ι, το Έκτελεστικον Συμ
βούλιον ή εν περιπτώσει εξαιρετικώς επειγούσης ανάγκης ό Γενικός Διευθυντής, 
δύναται νά έπιτρέπη ΰπέρβασιν τών καθοριζομένων ορίων προς άντιμετώπισιν 
τών σημαντικών και απροβλέπτων επισκευών τοΰ κτιρίου του Διεθνούς Γραφείου, 
χωρίς εν τούτοις το ποσόν τής υπερβάσεως νά δύναται νά είναι άνώτερον τών 
65.000 ελβετικών φράγκων ετησίως. 

"Αρθρον III 
Τάξεις συνεισφοράς 

Το άρθρον 123, παράγραφος Ι, είναι έφαρμοστέον προ τής ενάρξεως εκτελέσεως 
του παρόντος κανονισμού. 

Εις πίστωσιν τούτου οί κατωτέρω Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρω
τόκολλον, όπερ θά εχη τήν αυτήν Ίσχύν καί τήν αυτήν άξίαν ώς εάν αί διατάξεις 
του περιελαμβάνοντο εις αυτό τοΰτο το κείμενον του Γενικού Κανονισμού και υπέ
γραψαν αυτό ε'ις εν άντίτυπον το όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον ε'ις τά 'Αρχεία 
τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τής 'Ενώσεως. Άντίτυπον αύτοΰ θά έπι
δοθή εϊς εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τοΰ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τή 5η 'Ιουλίου, 1974. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
"Αρθρον 

Ι. Γενικαί διατάξεις. 
2. Άντιπροσωπεΐαι. 
3. Πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων. 
4. Διάταξις των θέσεων. 
5. Παρατηρηταί. 
6. Κοσμήτωρ του Συνεδρίου. 
7. Προεδρίαι καΐ Άντιπροεδρίαι του Συνεδρίου και των "Επιτροπών. 
8. Γραφεΐον του Συνεδρίου. 
9. Έπιτροπαί. 

10. Όμάδες εργασίας. 
11. Μέλη 'Επιτροπών. 
12. Γραμματεία του Συνεδρίου καί τών 'Επιτροπών. 
13. Γλώσσαι συζητήσεων. 
14. Γλώσσαι συντάξεως τών κειμένων του Συνεδρίου. 
15. Προτάσεις. 
16. Έξέτασις τών προτάσεων εις το Συνέδριον και τάς Έπιτροπάς. 
17. Συζητήσεις. 
18. Προτάσεις επί της διαδικασίας. 
19. 'Απαρτία. Γενικότητες άφορώσαι εις τάς ψηφοφορίας. 
20. Διαδικασία ψηφοφορίας. 
21. "Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων. 
22. 'Εκλογή τών μελών τοϋ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου καί του Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών. 
23. Πρακτικά. 
24. "Εγκρισις ΰπό τοϋ Συνεδρίου τών σχεδίων αποφάσεων (πράξεις, αποφάσεις, 

κ.λ.π.). 
25. 'Επιφυλάξεις εις τάς Πράξεις. 
26. Υπογραφή τών Πράξεων. 
27. Τροποποιήσεις εις τον Κανονισμόν. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
"Αρθρον Ι 

Γενικαί Διατάξεις 
"Ο παρών εσωτερικός Κανονισμός, καλούμενος εφεξής «Κανονισμός» θεσπί

ζεται κατ' έφαρμογήν τών Πράξεων της ιΕνώσεως και τυγχάνει υποδεέστερος 
αυτών. 

Έν περιπτώσει ασυμφωνίας μεταξύ μιας τών διατάξεων αύτοΟ καί διατάξεως 
τών Πράξεων, ή τελευταία αϋτη υπερισχύει. 

"Αρθρον 2 
Άντιπροσωπεΐαι 

Ι. Διά του δρου «αντιπροσωπεία» εννοείται το πρόσωπον ή το σύνολον τών 
προσώπων τών υποδεικνυομένων Οπό Χώραςμέλους ίνα μετάσχη εϊς το Συνέδριον. 
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Ή άνιπροσωπεία απαρτίζεται εκ τοΰ αρχηγού ταύτης, ώς καί, περιπτώσεως 
τυχούσης, εκ του αναπληρωτού αύτοΰ εξ ενός η πλειόνων αντιπροσώπων και 
ενδεχομένως εξ ενός ή πλειόνων βοηθητικών υπαλλήλων (περιλαμβανομένων 
τών ειδικών, τών γραμματέων κ.λ.π.). 

2. Οί αρχηγοί αντιπροσωπείας, οί άναπληρωται αυτών, καθώς και οι αντιπρό
σωποι, τυγχάνουν οί εκπρόσωποι τών Χωρώνμελών εν τη έννοια του άρθρου 14, 
παράγραφος 2, τοΰ Καταστατικού, εφ' δσον είναι έφωδιασμένοι δια πληρεξουσίων 
εγγράφων ανταποκρινομένων προς τους εν άρθρω 3 τοΰ παρόντος Κανονισμού 
οριζόμενους δρους. 

3. Οί βοηθητικοί υπάλληλοι γίνονται δεκτοί εις τάς συνεδριάσεις. Ούτοι, 
κατ' αρχήν, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Έν τούτοις δύνανται να εξουσιοδοτούνται 
ΰπό τοΰ αρχηγού της αντιπροσωπείας των ίνα ψηφίσουν έν ονόματι της Χώρας 
των εϊς τάς συνεδριάσεις τών 'Επιτροπών. Αί τοιαΰται εξουσιοδοτήσεις δέον 
να έπιδίδωνται εγγράφως προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως εϊς τον Πρόεδρον 
της ενδιαφερόμενης Επιτροπής. 

"Αρθρον 3 
Πληρεξούσια έγγραφα τών αντιπροσώπων 

Ι. Τα πληρεξούσια έγγραφα τών αντιπροσώπων δέον να είναι υπογεγραμμένα 
ΰπό τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ Κράτους ή τοΰ 'Αρχηγού της Κυβερνήσεως ή τοΰ Υπουργού 
τών 'Εξωτερικών της ενδιαφερόμενης Χώρας. Ταύτα δέον να συντάσσωνται 
κατά τον κεκανονισμένον τύπον. 

Τά πληρεξούσια έγγραφα τών αντιπροσώπων τών αρμοδίων διά την ύπογραφήν 
τών Πράξεων (πληρεξούσιοι) «PLENIPOTENTIAIRES» δέον νά διαλαμβάνουν 
την τοιαύτην δυνατότητα υπογραφής (υπογραφή ΰπό την έπιφύλαξιν επικυρώσεως 
ή αποδοχής, υπογραφή «AD REFERENDUM», τελική υπογραφή). 'Ελλείψει 
τοιαύτης διευκρινίσεως, ή υπογραφή θεωρείται ώς υποκείμενη εις έπικύρωσιν 
ή αποδοχή ν. Τά πληρεξούσια έγγραφα ών επιτρέπεται ή υπογραφή τών Πράξεων, 
περιλαμβάνουν εμμέσως το δικαίωμα ψήφου. 'Εκείνα άτινα δεν περιλαμβάνουν 
τοιαύτην διάταξιν παρέχουν απλώς το δικαίωμα συμμετοχής είς τάς συζητήσεις 
και την ψηφοφορίαν. 

2. Τά πληρεξούσια έγγραφα δέον νά κατατίθενται κατά τήν έναρξιν τοΰ Συν
εδρίου εις τήν όριζομένην προς τούτο αρχήν. 

3. ΟΙ αντιπρόσωποι οι μή έφωδιασμένοι διά πληρεξουσίων εγγράφων ή εκείνοι 
οί όποιοι δεν ήθελον καταθέσει τά πληρεξούσια των, δύνανται, έάν έχουν άναγ
γελθή ΰπό της Κυβερνήσεως των εις τήν Κυβέρνησιν της προσκαλούσης Χώρας, 
νά λάβουν μέρος εις τάς συζητήσεις και νά ψηφίσουν αφ' ής στιγμής αρχίσουν 
νά μετέχουν ε'ις τάς εργασίας τοΰ Συνεδρίου. Τοΰτ' αυτό ισχύει δι' εκείνους τών 
οποίων τά πληρεξούσια έγγραφα έθεωρήθησαν ώς έμφανίζοντα ανωμαλίας. Είς 
τους αντιπροσώπους τούτους δεν θά έπιτραπή πλέον νά ψηφίσουν άφ' ής στιγμής 
το Συνέδριον θά έχη εγκρίνει τήν έκθεσιν της 'Επιτροπής ελέγχου τών πληρεξου
σίων έγγραφων, ήτις διεπίστωσεν δτι τά πληρεξούσια έγγραφα αυτών εμφανίζουν 
ελλείψεις ή είναι αντικανονικά και καθ' δν χρόνον ή κατάστασις αϋτη δεν δύναται 
νά τάκτοποιηθή. 

4. Τά πληρεξούσια έγγραφα Χώραςμέλους ή οποία αντιπροσωπεύεται ε'ις 
το Συνέδριον ΰπό τής αντιπροσωπείας ετέρας Χώραςμέλους (πληρεξουσιότης) 
δέον νά καταρτίζωνται κατά τον αυτόν τύπον, ώς και εκείνα ατινα μνημονεύονται 
εις τήν παράγραφον Ι. 

5. Τά πληρεξούσια έγγραφα και αί πληρεξουσιότητες αί απευθυνόμενοι τηλε
γραφικούς δεν γίνονται άποδεκταί. 'Αντιθέτως, γίνονται δεκτά τά τηλεγραφήματα 
δι' ών παρέχονται ζητηθείσαι πληροφορίαι σχετικώς με θέμα πληρεξουσίων 
εγγράφων. 

6. 'Αντιπροσωπεία ήτις, άφοΰ κατέθεσεν τά πληρεξούσια αυτής έγγραφα, κωλύ
εται νά παραστη εις μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις, έχει τήν εύχέρειαν νά άντιπρο
σωπευθή ΰπό τής αντιπροσωπείας ετέρας Χώρας ΰπό τον δρον δπως δηλώση 
τοΰτο εγγράφως εις τον Πρόεδρον τής οικείας Συνόδου. Έν τούτοις, αντιπρο
σωπεία τις δεν δύναται νά αντιπροσώπευση εϊ μή μόνον μίαν Χώραν πλην της 
ιδικής της. 
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7. Οί αντιπρόσωποι των Χωρώνμελών οΐτινες δεν μετέχουν εις Συμφωνίαν 
τινά, δύνανται να λάβουν μέρος, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς συζητήσεις 
του Συνεδρίου τάς άφορώσας την Συμφωνίαν ταύτην. 

"Αρθρον 4 
Διάταξις των θέσεων 

Ι. Εις τάς συνεδριάσεις του Συνεδρίου και των 'Επιτροπών, αί αντιπροσωπεία ι 
τοποθετούνται κατά την Γαλλικήν άλφαβητικήν σειράν τών άντιπροσωπευομένων 
Χωρώνμελών. 
. 2. Ό Πρόεδρος τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου εν εύθέτω χρόνω ορίζει διά 

κλήρου, το δνομα της Χώρας ήτις θά λάβη θέσιν έπι κεφαλής, έμπροσθεν του Προ
εδρείου, κατά τάς συνεδριάσεις του Συνεδρίου και τών "Επιτροπών. 

"Αρθρον 5 
Παρατηρηται 

Ι. 'Αντιπρόσωποι τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών δύνανται νά μετέχουν 
ε'ις τάς συζητήσεις τοΰ Συνεδρίου. 

2. Οί παρατηρητα! τών διακυβερνητικών διεθνών 'Οργανισμών οι οριζόμενοι 
υπό τοΰ Εκτελεστικού Συμβουλίου, γίνονται δεκτοί εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Συν
εδρίου οσάκις συζητούνται θέματα ενδιαφέροντα τους 'Οργανισμούς αυτούς. 

3. Γίνονται, ωσαύτως, δεκτοί, ως παρατηρηται, οί αντιπρόσωποι τών Περι
ωρισμένων Ενώσεων τών συσταθεισών συμφώνως τω άρθρω 8, παράγραφος Ι, 
τοΰ Καταστατικού, οσάκις αύται εκφράσουν τοιαύτην έπιθυμίαν. 

4. Οί παρατηρηται, περί ών ό λόγος εϊς τάς παραγράφους Ι εως 3, λαμβάνουν 
μέρος ε'ις τάς συζητήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. 

5. Αί αιτήσεις συμμετοχής ε'ις το Συνέδριον αί προερχόμενοι εκ μη Κυβερνη
τικών 'Οργανισμών αποτελούν δι' έκάστην περίπτωσιν άντικείμενον ρητής απο
φάσεως τοΰ Συνεδρίου. 

"Αρθρον 6 
Κοσμήτωρ του Συνεδρίου 

Ι. Ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία τής Χώραςεδρας τοΰ Συνεδρίου εισηγείται 
τήν ΰπόδειξιν τοΰ Κοσμήτορος τοΰ Συνεδρίου, κατόπιν συμφωνίας μετά τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου. Το Έκτελεοτικόν Συμβούλιον προβαίνει, εν εύθέτω χρόνω 
εις τήν υίοθέτησιν τής υποδείξεως ταύτης. 

2. Κατά τήν εναρξιν τής πρώτης εν ολομέλεια συνεδριάσεως εκάστου Συν
εδρίου, ό Κοσμήτωρ αναλαμβάνει τήν προεδρίαν του Συνεδρίου μέχρις δτου τοϋτο 
έκλέξη τον Πρόεδρον αυτού. Έπΐ πλέον, άσκεΐ τά καθήκοντα άτινα ανατίθενται 
εις αυτόν ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

"Αρθρον 7 
Προεδρίαι και άντιπροεδρίαι τοΰ Συνεδρίου και τών 'Επιτροπών 

Ι. Κατά τήν πρώτην εν ολομέλεια συνεδρίασιν αΰτοΰ, το Συνέδριον, κατόπιν 
προτάσεως τοΰ Κοσμήτορος, ορίζει τήν Χώρανμέλος και τάς τεσσάρας Χώρας
μέλη αΐτινες θά αναλάβουν αντιστοίχως τήν προεδρίαν και τάς αντιπροεδρίας τοΰ 
Συνεδρίου. Τά καθήκοντα ταΰτα ανατίθενται λαμβανομένης υπ' όψιν, κατά το 
δυνατόν, τής γεωγραφικής κατανομής τών Χωρώνμελών. 

2. Κατόπιν προτάσεως τοΰ Κοσμήτορος, το Συνέδριον ορίζει, ωσαύτως, τάς 
Χώραςμέλη αΐτινες θά αναλάβουν τάς Προεδρίας και τάς αντιπροεδρίας τών 
'Επιτροπών. 

3. Οί Πρόεδροι κηρύσσουν τήν εναρξιν και τήν λήξιν τών συνόδων τών οποίων 
προεδρεύουν, διευθύνουν τάς συζητήσεις, δίδουν τον λόγον εις τους όμιλητάς, 
θέτουν εις ψηφοφορίαν τάς προτάσεις και υποδεικνύουν τήν άπαιτουμένην διά 
τάς ψηφοφορίας πλειοψηφίαν, δημοσιεύουν τάς αποφάσεις καί, ύπό τήν έπιφύλαξιν 
τής εγκρίσεως ύπό τοΰ Συνεδρίου, δίδουν ενδεχομένως έρμηνείαν τών αποφάσεων 
αυτών. 
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4. Οί Πρόεδροι μεριμνούν δια την τήρησιν τοΰ παρόντος Κανονισμού και την 
τάξιν κατά τάς συνεδριάσεις. 

5. Πάσα αντιπροσωπεία δύναται να έπικαλήται, ενώπιον τοΰ Συνεδρίου ή της 
'Επιτροπής, άπόφασιν ληφθεϊσαν υπό του Προέδρου ταύτης, επί τη βάσει διατάξεως 
του Κανονισμού ή ερμηνείας τούτου. Ή άπόφασις του Προέδρου παραμένει 
εν τούτοις ισχυρά εάν δεν ήκυρώθη υπό της πλειοψηφίας τών παρόντων καΐ 
ψηφιζόντων μελών. 

6. 'Εάν ή Χώραμέλος ή επιφορτισμένη με την Προεδρίαν δεν είναι πλέον εις 
θέσιν νά άσκή το καθήκον τούτο, εις εκ τών 'Αντιπροέδρων ορίζεται υπό τοΰ Συν
εδρίου ή ύπό της 'Επιτροπής ίνα άντικαταστηση ταύτην είς την άσκησιν της 
Προεδρίας. 

"Αρθρον 8 
Γραφεΐον του Συνεδρίου 

Ι. Το Γραφεΐον είναι το κεντρικόν όργανον το έπιφορτισμένον με την διευθύνσιν 
τών εργασιών του Συνεδρίου. 'Αποτελείται έκ του Προέδρου και τών 'Αντιπρο
έδρων τοΰ Συνεδρίου, ώς και τών Προέδρων τών 'Επιτροπών. Τοΰτο συνέρχεται 
περιοδικώς προς έξέτασιν της πορείας τών εργασιών του Συνεδρίου και τών 'Επι
τροπών αύτοΰ και προς διατύπωσιν συστάσεων αΐτινες αποσκοπούν νά διευκο
λύνουν την πορείαν ταύτην. 'Επικουρεί τον Πρόεδρον είς την κατάρτισιν της 
ημερομηνίας διατάξεως εκάστης εν ολομέλεια συνεδριάσεως και είς τον συντο
νισμόν τών εργασιών τών 'Επιτροπών. Προβαίνει εϊς συστάσεις σχετικός με 
τήν λήξιν τών εργασιών τοΰ Συνεδρίου. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συνεδρίου και 'Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματεύς, οί μνημονευόμενοι εν άρθρω 12, παράγραφος Ι, παρευρίσκονται ε'ις τάς 
συνόδους τοΰ Γραφείου. 

"Αρθρον 9 
'Επίτροποι 

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

"Αρθρον 10 
Όμάδες εργασίας 

"Εκάστη 'Επιτροπή δύναται νά συνιστά Όμάδας εργασίας διά τήν μελέτην ειδι
κών θεμάτων. 

"Αρθρον 11 
Μέλη τών 'Επιτροπών 

Ι.·» Αί ε'ις το Συνέδριον άντιπροσωπευόμεναι Χώραιμέλη είναι, αυτοδικαίως 
μέλη τών 'Επιτροπών τών επιφορτισμένων με τήν έξέτασιν τών προτάσεων τών 
σχετικών προς το Καταστατικόν, τον Γενικόν Κανονισμόν, τήν Σύμβασιν και τον 
Κανονισμόν 'Εκτελέσεως ταύτης. 

2. Αί είς το Συνέδριον άντιπροσωπευόμεναι Χώραιμέλη, αί όποΐαι μετέχουν 
ε'ις μίαν ή περισσότερος έκ τών δυνητικών Συμφωνιών, είναι αυτοδικαίως μέλη 
της ή τών 'Επιτροπών τών επιφορτισμένων με τήν άναθεώρησιν τών Συμφωνιών 
τούτων. Το δικαίωμα ψήφου τών μελών αυτής ή αυτών τών 'Επιτροπών περιο
ρίζεται εϊς τήν Συμφωνίαν ή τάς Συμφωνίας είς τάς οποίας μετέχουν. 

3. Αϊ άντιπροσωπεϊαι, αΐτινες δεν είναι μέλη τών 'Επιτροπών τών ασχολου
μένων με τάς Συμφωνίας και τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτών, έχουν τήν εύχέ
ρειαν νά μετέχουν εις τάς συνεδριάσεις αυτών και νά λαμβάνουν μέρος εις τάς 
συζητήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. 

"Αρθρον 12 
Γραμματεία του Συνεδρίου και τών 'Επιτροπών 

Ι. Ό Γενικός Διευθυντής και ό 'Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής τοΰ Διεθνούς 
Γραφείου, αναλαμβάνουν αντιστοίχως τά καθήκοντα Γενικού Γραμματέως και 'Ανα
πληρωτού Γενικού Γραμματέως τοΰ Συνεδρίου. 
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2. Ό Γενικός Γραμματεύς και ό 'Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς παρευ
ρίσκονται εις τάς συνεδριάσεις τοΰ Συνεδρίου και του Γραφείου του Συνεδρίου 
δπου λαμβάνουν μέρος εις τάς συζητήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου. 

Δύνανται ωσαύτως, ύπό τους αυτούς δρους, να παρευρίσκωνται εις τάς συν
εδριάσεις τών 'Επιτροπών ή νά άντιπροσωπεύωνται εις αύτάς ΰφ' ενός ανωτέρου 
υπαλλήλου τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 

3. Αί έργασίαι της Γραμματείας τοΰ Συνεδρίου, τοΰ Γραφείου τοΰ Συνεδρίου 
και τών 'Επιτροπών διασφαλίζονται ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
εν συνεργασία μετά της Υπηρεσίας της προσκαλούσης Χώρας. 

4. Οί ανώτεροι υπάλληλοι του Διεθνούς Γραφείου αναλαμβάνουν τά καθή
κοντα Γραμματέων τοΰ Συνεδρίου, τοΰ Γραφείου τοΰ Συνεδρίου και τών 'Επιτρο
πών. 'Επικουρούν τον Πρόεδρον κατά τάς συνεδριάσεις καΐ εϊναι υπεύθυνοι 
διά την σύνταξιν τών πρακτικών ή τών εκθέσεων. 

5. Οϊ Γραμματείς του Συνεδρίου και τών 'Επιτροπών έπικουροΰνται ύπό τών 
αναπληρωτών Γραμματέων. 

6. Εϊσηγηται κατέχοντες την γαλλικήν γλώσσαν επιφορτίζονται με τήν σύνταξιν 
τών πρακτικών του Συνεδρίου και τών 'Επιτροπών. 

"Αρθρον 13 
Γλώσσαι συζητήσεων 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν της παραγράφου 2, αί γλώσσαι γαλλική, αγγλική, ισπα
νική και ρωσσική γίνονται δεκται είς τάς συζητήσεις μέσω συστήματος ταυτο
χρόνου ή διαδοχικής μεταφράσεως. 

2. Αί συζητήσεις της συντακτικής 'Επιτροπής λαμβάνουν χώραν εϊς γαλλικήν 
γλώσσαν. 

3. 'Επιτρέπεται, ωσαύτως καΐ ή χρησιμοποίησις ετέρων γλωσσών διά τάς 
έν παραγράφω Ι αναφερόμενος συζητήσεις. "Η γλώσσα της φιλοξενούσης Χώρας 
απολαύει δικαιώματος προτεραιότητος προς τον σκοπόν αυτόν. Αί άντιπροσω
πεΐαι αΐτινες χρησιμοποιούν ετέρας γλώσσας διασφαλίζουν τήν ταΰτόχρονον μετά
φρασιν εις τίνα τών έν παραγράφω Ι μνημονευομένων γλωσσών, είτε διά τοΰ συστή
ματος ταυτοχρόνου μεταφράσεως, οσάκις δύνανται νά επέλθουν εϊς αυτό τεχνικής 
φύσεως τροποποιήσεις, είτε δι' Ιδιαιτέρων μεταφραστών. 

4. Τά έξοδα εγκαταστάσεως και συντηρήσεως τοΰ τεχνικού εξοπλισμού βαρύ
νουν τήν "Ενωσιν. 

5. Τά έξοδα τών υπηρεσιών μεταφράσεως κατανέμονται μεταξύ τών Χωρών
μελών αΐτινες χρησιμοποιούν τήν αυτήν γλώσσαν, κατά τήν άναλογίαν συνεισφοράς 
των ε'ις τάς δαπανάς της 'Ενώσεως. 

"Αρθρον 14 
Γλώσσαι συντάξεως τών δημοσιευμάτων τοΰ Συνεδρίου 

Ι. Τά δημοσιεύματα, τά καταρτιζόμενα κατά το Συνέδριον, συμπεριλαμβανο
μένων τών σχεδίων αποφάσεων τών υποκειμένων εϊς τήν εγκρισιν τοΰ Συνεδρίου, 
εκδίδονται εις γαλλικήν γλώσσαν ύπό της Γραμματείας τοΰ Συνεδρίου. 

2. Προς τον σκοπόν αυτόν, τά δημοσιεύματα τά προερχόμενα εκ τών αντι
προσωπειών τών Χωρώνμελών δέον νά έκδίδωνται εις τήν γλώσσαν ταύτην, 
είτε απ' ευθείας, είτε μέσω τών παρά τη Γραμματεία του Συνεδρίου υπηρεσιών 
μεταφράσεως. 

3. Αί ύπηρεσίαι αύται, όργανούμεναι ίδίαις δαπάναις ύπό τών γλωσσικών 
ομάδων τών συνιστώμενων κατά τάς αντιστοίχους διατάξεις τοΰ Γενικού Κανο
νισμού, δύνανται, ωσαύτως, νά μεταφράζουν δημοσιεύματα τοΰ Συνεδρίου ε'ις 
τάς αντιστοίχους γλώσσας αυτών. 
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"Αρθρον 15 
Προτάσεις 

Ι. "Απαντα τα προσαγόμενα ενώπιον του Συνεδρίου θέματα, αποτελούν άντι
κείμενον προτάσεων. 

2. "Απασαι αϊ προτάσεις, αϊ δημοσιευόμενοι ύπό του Διεθνούς Γραφείου προ 
της ενάρξεως τοΰ Συνεδρίου, θεωρούνται ώς ΰποβληθεΐσαι είς το Συνέδριον. 

3. 'Από της ενάρξεως των εργασιών τοΰ Συνεδρίου, ουδεμία πρότασις θα λαμ
βάνεται ύπ' όψιν, πλην εκείνων αΐτινες σκοπούν εις την τροποποίησιν προγενε
στέρων προτάσεων. 

4. Θεωρείται ώς τροποποίησις πάσα πρότασις καταργήσεως προσθήκης είς 
τμήμα της αρχικής προτάσεως ή αναθεωρήσεως τμήματος τής προτάσεως ταύτης. 
Ουδεμία πρότασις θέλει θεωρηθή ώς τροποποίησις εάν το Συνέδριον ή ή 'Επιτροπή 
είναι τής γνώμης δτι αϋτη είναι ασυμβίβαστος προς τήν άρχικήν πρότασιν. 

5. ΑΙ κατά το Συνέδριον υποβαλλόμενοι τροποποιήσεις έπι ύποβληθεισών 
ήδη προτάσεων, δέον νά κατατίθενται είς τήν Γραμματείαν γραπτώς είς γαλλικήν 
γλώσσαν, προ τής μεσημβρίας τής προηγουμένης τής ημέρας συζητήσεως των, 
εις τρόπον ώστε νά δύνανται νά διανεμηθούν αυθημερόν είς τους αντιπροσώπους. 

Ή προθεσμία αϋτη δεν εφαρμόζεται διά τάς τροποποιήσεις τάς προερχομένας 
απ' ευθείας εκ τών εις το Συνέδριον ή Έπιτροπήν συζητήσεων. Έν τη τελευταία 
ταύτη περιπτώσει, εάν τοΰτο ζητήται, ό υποβάλλων τήν τροποποίησιν δέον νά 
καταρτίζη το κείμενον ταύτης γραπτώς είς γαλλικήν γλώσσαν ή, έν περιπτώσει 
δυσχέρειας, ε'ις πάσαν άλλην γλώσσαν τών συζητήσεων. Ό αρμόδιος Πρόεδρος 
θά ανάγνωση ή θά διάταξη τήν άνάγνωσιν ταύτης. 

6. Ή έν παραγράφω 5 προβλεπομένη διαδικασία εφαρμόζεται ωσαύτως διά 
τήν ΰποβολήν τών προτάσεων αΐτινες δεν σκοπούν εις τήν τροποποίησιν τοΰ κει
μένου τών Πράξεων (σχέδια αποφάσεων, συστάσεων, ευχών κ.λ.π.). 

7. Πάσα πρότασις ή τροποποίησις δέον νά φέρη τήν τελικήν μορφήν του προς 
εΐσαγωγήν είς τάς Πράξεις τής Ενώσεως κειμένου, ΰπό τήν έπιφύλαξιν, εννοείται, 
τής τελικής καταρτίσεως τούτου ύπό τής Συντακτικής 'Επιτροπής. 

"Αρθρον 16 
Έξέτασις τών προτάσεων ε'ις το Συνέδριον και τάς Έπιτροπάς 

Ι. Αί προτάσεις συντακτικής φύσεως (τών οποίων ό αριθμός ακολουθείται 
ύπό τοΰ στοιχείου «R») ανατίθενται ε'ις τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν είτε άπ° ευθείας, 
εάν εκ μέρους του Διεθνούς Γραφείου ουδεμία αμφιβολία ύπάρχη ώς προς τήν 
φύσιν αυτών, (σχετικός πίναξ καταρτίζεται ΰπό του Διεθνούς Γραφείου διά τήν 
Συντακτικήν Έπιτροπήν), είτε, εάν κατά τήν γνώμην τοΰ Διεθνούς Γραφείου ύπάρχη 
αμφιβολία ώς προς τήν φύσιν αυτών, άφοΰ αϊ λοιπαι Έπιτροπαι επιβεβαιώσουν τήν 
καθαρώς συντακτικήν φύσιν αυτών (σχετικός πίναξ συντάσσεται, ωσαύτως, διά 
τάς ενδιαφερόμενος Έπιτροπάς). Έν τούτοις, εάν τοιαΰται προτάσεις εΐναι συν
δεδεμένοι μεθ' ετέρων προτάσεων ουσίας, αΐτινες πρόκειται νά εξετασθούν υπό 
του Συνεδρίου ή ΰπό άλλων Επιτροπών, ή Συντακτική Επιτροπή δεν περατώνει 
τήν μελέτην αυτών εί μή μόνον άφοΰ το Συνέδριον ή αϊ λοιπαι Έπιτροπαι αποφανθούν 
περί τών αντιστοίχων προτάσεων ουσίας. ΑΙ προτάσεις τών οποίων ό αριθμός 
δεν ακολουθείται ΰπό τοΰ στοιχείου «R», αλλά αί όποΐαι, κατά τήν γνώμην τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου, είναι προτάσεις φύσεως συντακτικής, παραδίδονται αμέσως 
εις τάς Έπιτροπάς, αΐτινες ασχολούνται με τάς αντιστοίχους προτάσεις ουσίας. 
Αί Έπιτροπαι αύται αποφασίζουν, ευθύς κατά τήν εναρξιν τών εργασιών των, ποΐαι 
εκ τών προτάσεων τούτων θά ανατεθούν αμέσως εις τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν. 
Κατάλογος τών προτάσεων αυτών καταρτίζεται ΰπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου διά 
λογαριασμόν τών έν λόγω Επιτροπών. 

2. Έάν το αυτό θέμα άποτελή άντικείμενον πλειόνων προτάσεων, ό Πρόεδρος 
αποφασίζει περί τής σειράς συζητήσεως των, αρχής γενομένης κυρίως εκ τής 
προτάσεως ήτις απομακρύνεται περισσότερον εκ τοΰ βασικού κειμένου και ή οποία 
περιέχει τήν πλέον βασικήν άλλαγήν έν σχέσει προς το STATUS QUO. 
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3. 'Εάν μία πρότασις δύναται να διαιρεθή εϊς πλείονα τμήματα, εκαστον αυτών 
δύναται, κατόπιν συμφωνίας μετά τοΟ υποβάλλοντος την πρότασιν ή της 'Ολο
μελείας, νά έξετασθή και τεθή εις ψηφοφορίαν κεχωρισμένως. 

4. Πάσα πρότασις άποσυρθείσα κατά το Συνέδριον ή την Έπιτροπήν υπό τού 
ΰποβαλόντος ταύτην δύναται νά ύποβληθή εκ νέου ΰπό της αντιπροσωπείας ετέρας 
Χώραςμέλους. 

5. 'Εάν μία πρότασις άποτελή άντικείμενον τροποποιήσεως διεξάγεται ψηφο
φορία εν πρώτοις έπι της τροποποιήσεως ταύτης. Έν τούτοις, πάσα τροποποίησις 
επί τίνος προτάσεως, γενομένη δεκτή ύπό της αντιπροσωπείας, ήτις υποβάλλει 
την πρότασιν ταύτην, ένσωματοΟται αμέσως εις το κείμενον της προτάσεως. 

6. Έάν μία πρότασις άποτελή άντικείμενον πλειόνων τροποποιήσεων διεξά
γεται ψηφοφορία κατά πρώτον λόγον έπι εκείνης τών τροποποιήσεων ήτις διαφέρει 
περισσότερον τοΰ αρχικού κειμένου. 'Εν συνεχεία* έπι εκείνης—μεταξύ τών 
τροποποιήσεων αΐτινες απομένουν—ή οποία εξακολουθεί νά διαφέρη περισσότερον 
εκ τοΰ αρχικού κειμένου και οϋτω καθ' εξής, μέχρις δτου εξετασθούν απασαι αί 
τροποποιήσεις. 'Εάν μία ή πλείονες τροποποιήσεις υιοθετηθούν, ή οϋτω τροπο
ποιηθείσα πρότασις τίθεται έν συνεχεία και αϋτη εϊς ψηφοφορίαν. 'Εάν ουδεμία 
τροποποίησις υίοθετηθή, ή ψηφοφορία λαμβάνει χώραν έπι αρχικής προτάσεως. 

7. Ό Πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου και οί Πρόεδροι τών 'Επιτροπών φροντίζουν 
διά τήν παράδοσιν ε'ις τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν, μεθ' έκάστην συνεδρίασιν 
του γραπτού κειμένου τών προτάσεων, τροποποιήσεων, ή αποφάσεων αΐτινες 
υίοθετήθησαν. 

"Αρθρον 17 
Συζητήσεις 

Ι. Οί αντιπρόσωποι δεν δύνανται νά λάβουν τον λόγον, εϊ μή μόνον άφου τοΰτο 
έπιτραπή εις αυτούς υπό του Προέδρου τής Συνόδου. Συνιστάται εις τούτους 
νά ομιλούν άνευ ταχύτητος και ευκρινώς. Ό Πρόεδρος δέον νά παρέχη ε'ις τους 
αντιπροσώπους τήν δυνατότητα νά εκφράζουν ελευθέρως και πλήρως τήν γ^φμην 
των έπι τοΰ συζητουμένου θέματος, εφ' δσον τούτο συμβιβάζεται με τήν κανονικήν 
πορείαν τών συζητήσεων. 

2. Πλην αντιθέτου αποφάσεως ληφθείσης κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων 
και ψηφιζόντων μελών, ή ομιλία δεν δύναται νά διαρκή πέραν τών πέντε λεπτών. 
'Επιτρέπεται εϊς τον Πρόεδρον δπως διακόπτη πάντα όμιλητήν, όστις υπερβαίνει 
τον έν λόγω χρόνον ομιλίας. Δύναται ωσαύτως νά συνιστά εις τήν άντιπρόσω
πον ίνα μή παρεκκλίνη τοΰ θέματος. 

3. Κατά τήν διάρκειαν συζητήσεως τίνος, ό Πρόεδρος δύναται, κατόπιν συμ
φωνίας μετά τής πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών, νά κλείση 
τον κατάλογον τών ομιλητών άφου ανάγνωση τούτον. Όσάκις ό κατάλογος 
εξαντλείται, αναγγέλλει τήν λήξιν τής συζητήσεως, ΰπό τήν έπιφύλαξιν παραχω
ρήσεως, έστω και μετά τήν έξάντλησιν τοΰ καταλόγου, τοΰ δικαιώματος απαντήσεως 
εϊς πάντα έκφωνηθέντα λόγον. 

4. Ό Πρόεδρος δύναται ωσαύτως, κατόπιν συμφωνίας μετά τής πλειοψηφίας 
τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών, νά περιορίζη τον αριθμόν τών παρεμβάσεων 
μιας και τής αυτής αντιπροσωπείας έπι προτάσεως τίνος ή ώρισμένης ομάδος 
προτάσεων, παρεχομένης έν τούτοις τής δυνατότητος ε'ις τον υποβάλλοντα τήν 
πρότασιν νά εϊσαγάγη ταύτην και νά παρέμβη μεταγενεστέρως έάν ζητήση τοΰτο, 
ίνα παράσχη νέα στοιχεία εις άπάντησιν τών παρεμβάσεων τών λοιπών αντιπρο
σωπειών, κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά δύναται νά λάβη τον λόγον έν κατακλείδι, 
έάν τον ζητήση. 

5. Κατόπιν συμφωνίας τής πλειοψηφίας τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών 
ό Πρόεδρος δύναται νά περιορίζη τον αριθμόν τών παρεμβάσεων έπι προτάσεως 
τίνος ή ώρισμένης ομάδος προτάσεων. Ό περιορισμός ούτος δεν δύναται 
νά είναι κατώτερος τών πέντε υπέρ και πέντε κατά τής συζητούμενης προτάσεως. 

* διεξάγεται ψηφοφορία. 
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"Αρθρον 18 
Προτάσεις έπι της διαδικασίας 

Ι. 'Επιτρέπεται, εν παντι χρόνιο να ζητήται ό λόγος, δια πρότασιν επί της δια
δικασίας ή δια προσωπικόν θέμα. Πάσα αίτησις τοιαύτης φύσεως δέον να τίθεται 
αμέσως είς συζήτησιν ίνα ληφθη άπόφασις, άνευ καθυστερήσεως. 

2. Ή αντιπροσωπεία ή οποία υποβάλλει πρότασιν επί της διαδικασίας δεν 
δύναται, κατά την παρέμβασίν, της να ύπεισέλθη εις την ούσίαν του ύπό συζήτησιν 
θέματος. 

3. Ή σειρά προτεραιότητος των προτάσεων έπι της διαδικασίας είναι ή 
ακόλουθος: 

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

(στ) Πάσαι ετεραι προτάσεις (π.χ. πρότασις σκοπούσα εις τήν τροποποίησιν 
τής σειράς της ορισθείσης ύπό του Προέδρου διά τήν έξέτασιν των προ
τάσεων, θέματα αρμοδιότητος) των οποίων ή σειρά προτεραιότητος 
κατηρτίσθη ύπό τοΰ Προέδρου. 

4. Κατά τήν διάρκειαν συζητήσεως θέματος τίνος, μία αντιπροσωπεία δύναται 
να προτείνη τήν διακοπήν ή τήν λήξιν τής συνεδριάσεως, άναφέρουσα τους λόγους 
της προτάσεως της. 'Εάν ή πρότασις αυτή ΰποοτηριχθή, ό λόγος δύναται νά δοθή 
εις δύο όμιλητάς οΐτινες τάσσονται κατά τής διακοπής ή τής λήξεως τής συνόδου 
και μόνον έπι τοΰ θέματος τούτου, μετά δε τούτο ή πρότασις τίθεται εις ψηφοφορίαν. 

5. Μία αντιπροσωπεία δύναται νά προτείνη τήν άναβολήν τής συζητήσεως 
παντός θέματος δι' ώρισμένην περίοδον. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ό λόγος δίδεται 
μόνον εις δύο όμιλητάς αντιτιθεμένους εις τήν άναβολήν, μετά δε τούτο, ή πρότασις 
τίθεται εϊς ψηφοφορίαν. 

6. 'Ανά πάσαν στιγμήν, μία αντιπροσωπεία δύναται νά προτείνη δπως ή έξέ
τασις τοΰ ύπό συζήτησιν θέματος τερματισθή. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ό λόγος 
δίδεται είς δύο μόνον όμιλητάς αντιτιθεμένους εις τον τερματισμόν, μετά δε τούτο, 
ή πρότασις τίθεται εϊς ψηφοφορίαν. 

7. Ό υποβάλλων πρότασιν έπι τής διαδικασίας δύναται νά άποσύρη ταύτην 
πριν τεθή εϊς ψηφοφορίαν. Πάσα πρότασις τροποποιηθείσα ή μή, ή οποία θά άπε
σύρετο οϋτω, δύναται νά ΰποβληθή εκ νέου ύπό άλλης αντιπροσωπείας. 

"Αρθρον 19 
'Απαρτία. Γενικότητες άφορώσαι εϊς τάς ψηφοφορίας 

Ι. Ή απαρτία συνίσταται εκ τοΰ ήμίσεος των Χωρώνμελών των άντιπροσω
πευομένων ε'ις το Συνέδριον ή τήν Έπιτροπήν και έχουσών δικαίωμα ψήφου. 

Εϊς δ,τι άφορα τάς Συμφωνίας, διά τήν άπαρτίαν δεν απαιτείται ε'ι μή μόνον 
ή παρουσία ή ή άντιπροσώπευσις ε'ις τήν Σύνοδον τοΰ ήμίσεος των άντιπροσω
πευομένων Χωρώνμελών αΐτινες μετέχουν είς τήν περί ής πρόκειται Συμφωνίαν. 

2. Τά θέματα ατινα δεν δύνανται νά ρυθμισθούν διά κοινής συμφωνίας επι
λύονται διά ψηφοφορίας. 

3. Αί παροΰσαι άντιπροσωπεΐαι αΐτινες δεν μετέχουν ε'ις ώρισμένην ψηφοφορίαν 
ή αϊ όποΐαι δηλουν δτι δεν επιθυμούν νά μετάσχουν είς αυτήν, δεν θεωρούνται 
ώς άποϋσαι προς καθορισμόν τής έν παραγράφω Ι απαιτουμένης απαρτίας. 

4. Όσάκις ό αριθμός αποχών και λευκών ή άκυρων δελτίων ψηφοφορίας υπερ
βαίνει το ήμισυ του άριθμοΰ τών δεδηλωμένων ψήφων (υπέρ, κατά, άποχαί), ή 
έξέτασις τοΰ θέματος παραπέμπεται είς μεταγενεστέραν συνεδρίασιν, κατά τήν 
διάρκειαν τής οποίας αϊ άποχαι ώς καΐ τά λευκά ή άκυρα δελτία ψηφοφορίας δεν 
θά ληφθούν πλέον ΰπ' δψιν. 
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"Αρθρον 20 
Διαδικασία ψηφοφορίας 

Ι. Αί ψηφοφορίαι λαμβάνουν χώραν δια του παραδοσιακού συστήματος ή 
δια του ηλεκτρικού μηχανισμού ψηφοφορίας. Κατ' αρχήν, πραγματοποιούνται 
δια τοΰ ήλεκτρικοΰμηχανισμοϋ, οσάκις ούτος εΐναι εϊς την διάθεσιν της ολομε
λείας. 'Εν τούτοις,|διά μυστικήν ψηφοφορίαν, ή προσφυγή εις το παραδοσιακόν 
σύστημα δύναται να λάβη χώραν εάν ή υποβληθείσα προς τον σκοπόν αυτόν αίτησις 
υπό τίνος αντιπροσωπείας ΰποστηριχθη ΰπό της πλειοψηφίας των παρισταμένων 
και ψηφιζουσών αντιπροσωπειών. 

2. Κατά το παραδοσιακόν σύστημα, αί διαδικασίαι ψηφοφορίας είναι αί 
ακόλουθοι: 

(α) Δι' άνυψώσεως της χειρός: 'Εάν το αποτέλεσμα μιας τοιαύτης ψηφο
φορίας δίδη λαβήν εις αμφιβολίας, ό Πρόεδρος δύναται, κατά τήν κρίσιν 
του ή κατόπιν αιτήσεως αντιπροσωπείας τινός νά διενεργήση ψηφοφορίαν 
επί τοΰ ιδίου θέματος δι' ονομαστικής κλήσεως. 

(β) Δι' ονομαστικής κλήσεως: Έπί αιτήσεως αντιπροσωπείας τινός ή 
κατά τήν κρίσιν τοΰ Προέδρου. Ή κλήσις γίνεται κατά τήν άλφαβητι
κήν σειράν εϊς τήν γαλλικήν γλώσσαν, τών άντιπροσωπευομένων Χωρών, 
αρχής γενομένης εκ τής Χώρας της όποιας το όνομα έκληρώθη ύπό τοΰ 
Προέδρου. Το αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας, μετά τοΰ καταλόγου τών 
Χωρών κατά είδος ψήφου παρατίθεται εϊς το πρακτικόν τής συνεδριάσεως. 

(γ) Διά μυστικής ψηφοφορίας : Διά ψηφοδελτίου τη αιτήσει δύο αντιπρο
σωπειών. Ό Πρόεδρος τής συνεδριάσεως υποδεικνύει, έν τη περι
πτώσει ταύτη, τρεις ψηφοσυλλέκτας και λαμβάνει τά απαραίτητα μέτρα 
προς διασφάλισιν του απορρήτου τής ψηφοφορίας. 

3. Διά τοΰ ηλεκτρικού μηχανισμού, αί διαδικασίαι ψηφοφορίας είναι αϊ 
ακόλουθοι: 

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

(β) Καταχωριζομένη ψηφοφορία: 'Αντικαθιστά ψηφοφορίαν δι' ονομαστι
κής κλήσεως. 'Εν τούτοις, δεν γίνεται κλήσις τών ονομάτων τών Χωρών, 
πλην εάν μία αντιπροσωπεία ζητήση τοϋτο και εάν ή πρότασις αυτή ΰπο
στηριχθή ΰπό τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών 
αντιπροσωπειών. 

(γ) Μυστική ψηφοφορία: 'Αντικαθιστά μυστικήν ψηφοφορίαν διά ψηφο
δελτίων. 

4. Μετά τήν εναρξιν τής ψηφοφορίας, ουδεμία αντιπροσωπεία δύναται νά δια
κόψη ταύτην, πλην εάν πρόκειται περί προτάσεως έπΐ τής διαδικασίας σχετικής 
προς τον τρόπον κατά τον όποιον διενεργείται ή ψηφοφορία. 

5. Μετά τήν ψηφοφορίαν, ό Πρόεδρος δύναται νά έπιτρέψη εϊς τους αντιπρο
σώπους νά εξηγήσουν τήν ψήφον των. 

"Αρθρον 21 
"Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων 

Ι. "Ινα υιοθετηθούν, αί προτάσεις αί σκοπουσαι εϊς τήν τροποποίησιν τών 
Πράξεων, δέον δπως εγκριθούν : 

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

(β) Διά τον Γενικόν Κανονισμόν : Ύπό τής πλειοψηφίας τών Χωρώνμελών, 
τών άντιπροσωπευομένων εϊς τό Συνέδριον. Τά δύο τρίτα τών Χωρών
μελών της 'Ενώσεως δέον νά είναι παρόντα κατά τήν στιγμήν της ψη
φοφορίας. 

(γ) Διά τήν Σύμβασιν και τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτής: Ύπό της 
πλειοψηφίας τών παρισταμένων καί ψηφιζουσών Χωρώνμελών. 
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(δ) Διά τάς Συμφωνίας και τους Κανονισμούς Εκτελέσεως αυτών: Ύπό 
της πλειοψηφίας των παρισταμένων καΐ ψηφιζουσών Χωρώνμελών 
αΐτινες μετέχουν των Συμφωνιών. 

2. Δια τα θέματα διαδικασίας ατινα δεν δύνανται νά επιλυθούν δια κοινής συμ
φωνίας, λαμβάνεται άπόφασις ύπό της πλειοψηφίας τών παρισταμένων καΐ ψη
φιζουσών Χωρώνμελών. Τοΰτ' αυτό ισχύει δια τάς αποφάσεις αΐτινες δεν 
αφορούν την τροποποίησιν τών Πράξεων, έκτος εάν το Συνέδριον άποφασίση 
περί αυτού διαφόρως της πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρών
μελών. 

3. Ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 19, παράγραφος 4, ώς παροΰ
σαι και ψηφίζουσαι Χώραιμέλη, δέον δπως θεωρούνται αί Χώραιμέλη αΐ ψηφί
ζουσαι «υπέρ» ή «κατά» τών αποχών μη λαμβανομένων ύπ' όψιν κατά τον ύπο
λογισμόν τών διά την έπίτευξιν της πλειοψηφίας απαιτουμένων ψήφων. Το αυτό, 
εξ' άλλου ισχύει περί λευκών ή άκυρων δελτίων, εν περιπτώσει μυστικής ψηφο
φορίας. 

4. Έν περιπτώσει ισοψηφίας, ή πρότασις θεωρείται ώς απορριφθείσα. 
"Αρθρον 22 

'Εκλογή τών μελών τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου και τοΰ Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών 

Προς άρσιν τής Ισοψηφίας τών Χωρών αΐτινες ελαβον τον αυτόν αριθμόν ψήφων 
κατά τήν έκλογήν τών μελών τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου ή τοΰ Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Ταχυδρομικών Μελετών, ό Πρόεδρος προβαίνει ε'ις κλήρωσιν. 

"Αρθρον 23 
Πρακτικά 

Ι. Τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τοΰ Συνεδρίου καΐ τών 'Επιτροπών, ρυθμί
ζουν τήν πορείαν τών συνεδριάσεων, συνοψίζουν έν συντομία τάς παρεμβάσεις, 
μνημονεύουν τάς προτάσεις και το αποτέλεσμα τών συζητήσεων. Πρακτικά συν
τάσσονται διά τάς έν ολομέλεια συνεδριάσεις και περιληπτικά τοιαύτα διά τάς συν
εδριάσεις τών 'Επιτροπών. 

2. Τά πρακτικά τών συνεδριάσεων 'Επιτροπής τινός, δύνανται νά αντικατα
σταθούν έξ ολοκλήρου ή μερικώς ύπό εκθέσεων διά το Συνέδριον, εάν ή οικεία 
'Επιτροπή άποφασίση ούτω περί αυτού. Κατά γενικόν κανόνα, αί Όμάδες Εργα
σίας συντάσσουν εκθεσιν διά το όργανον το όποιον συνέστησε ταύτας. 

3. 'Εν τούτοις, έκαστος αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα νά ζητήση τήν άνα
λυτικήν ή έν έκτάσει καταχώρησιν εϊς το πρακτικόν ή είς τήν εκθεσιν πάσης δηλώ
σεως γενομένης ΰπ' αυτού, ύπό τον δρον δπως παραδώση το κείμενον ταύτης 
είς τήν γαλλικήν, εϊς τήν Γραμματείαν, εντός δύο ωρών το βραδύτερον μετά τό 
πέρας της Συνεδριάσεως. 

4. Άφ' ής στιγμής, τό δοκίμιον τοΰ πρακτικού ή της εκθέσεως διανεμηθή, οϊ 
αντιπρόσωποι διαθέτουν προθεσμίαν είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ίνα υποβάλουν 
τάς παρατηρήσεις των εις τήν Γραμματείαν, ή οποία, περιπτώσεως τυχούσης, 
χρησιμεύει ώς ενδιάμεσος μεταξύ τοΰ ενδιαφερομένου και τοΰ Προέδρου της έν 
λόγω συνεδριάσεως. 

5. Κατά γενικόν κανόνα και ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 4, έν αρχή 
τών συνεδριάσεων τοΰ Συνεδρίου, ό Πρόεδρος υποβάλλει προς εγκρισιν τό Πρα
κτικόν τής προγενεστέρας συνεδριάσεως. 

Τοΰτ' αυτό Ισχύει διά τάς Έπιτροπάς τών οποίων αί συζητήσεις αποτελούν 
τό άντικείμενον πρακτικού ή εκθέσεως. Τά πρακτικά ή αί εκθέσεις τών τελευταίων 
συνεδριάσεων αί όποΐαι δεν κατέστη δυνατόν νά εγκριθούν είς τό Συνέδριον ή 
τήν Έπιτροπήν, εγκρίνονται ύπό τών αντιστοίχων Προέδρων τών συνόδων τούτων. 
Τό Διεθνές Γραφεΐον θά λάβη, ωσαύτως, ύπ' δψιν τάς παρατηρήσεις, τάς οποίας 
ενδεχομένως θά ανακοινώσουν είς αυτό οί αντιπρόσωποι τών Χωρώνμελών 
εντός προθεσμίας τεσσαράκοντα ήμερων μετά τήν άποστολήν τών έν λόγω 
πρακτικών. 
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6. Το Διεθνές Γραφεΐον εξουσιοδοτείται δττως διορθώνη έΐς τα πρακτικά ή 
τάς εκθέσεις των συνεδριάσεων τοΰ Συνεδρίου και των 'Επιτροπών, τά λάθη τεχ
νικής φύσεως ατινα δεν θα είχον διαπιστωθή κατά την συμφώνως προς την παρά
γραφον 5, εγκρισίν των. 

"Αρθρον 24 
"Εγκρισις υπό του Συνεδρίου των σχεδίων αποφάσεων 

(Πράξεις, αποφάσεις, κ.λ.π.) 
Ι. Κατά γενικόν κανόνα, εκαστον σχέδιον Πράξεως ΰποβαλλόμενον ΰπό της 

Συντακτικής 'Επιτροπής, εξετάζεται άρθρον προς άρθρον. Δεν δύναται νά θεω
ρηθή ώς υίοθετηθέν εϊ μη μόνον κατόπιν ευνοϊκής ψηφοφορίας εν τω συνόλω. 

Αί διατάξεις του άρθρου 21, παράγραφος Ι, εφαρμόζονται εϊς την ψηφοφορίαν 
ταύτην. 

2. Κατά την διάρκειαν τής εξετάσεως ταύτης, εκάστη αντιπροσωπεία δύνα
ται νά ΰποβάλη εκ νέου πρότασιν ήτις υίοθετήθη ή απερρίφθη εϊς Έπιτροπήν. 

Ή άφορώσα τοιαύτας προτάσεις επαναφορά προϋποθέτει την υπό τής αντι
προσωπείας σχετικήν εγγραφον ένημέρωσιν τοΰ Προέδρου τοΰ Συνεδρίου, μίαν 
τουλάχιστον ήμέραν προ τής συνεδριάσεως κατά την οποίαν ή αναφερομένη διά
ταξις του σχεδίου Πράξεως θέλει ύποβληθή προς εγκρισίν υπό τοΰ Συνεδρίου. 

3. Έν τούτοις, εάν ό Πρόεδρος κρίνη τούτο άπαραίτητον διά την συνέχισιν 
των εργασιών του Συνεδρίου, καθίσταται πάντοτε δυνατή ή έξέτασις τών έπα
ναφερομένων προτάσεων προ τής εξετάσεως τών σχεδίων πράξεων τών υποβαλ
λομένων ΰπό τής Συντακτικής Επιτροπής. 

4. Όσάκις μία πρότασις υίοθετηθή ή άπορριφθή ΰπό του Συνεδρίου, αϋτη 
δεν δύναται νά έξετασθή εκ νέου ΰπό του αύτοϋ Συνεδρίου, εϊ μη μόνον εάν ή αίτη
σις επανεξετάσεως ΰπεστηρίχθη ΰπό δέκα τουλάχιστον αντιπροσωπειών και ενε
κρίθη ΰπό τής πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών. 
'Η ευχέρεια αυτή περιορίζεται εις δ,τι άφορα τάς προτάσεις τάς υποβαλλόμενος 
άπ' ευθείας εϊς τάς συνόδους τής 'Ολομελείας. 'Εννοείται δτι το αυτό θέμα δεν 
δύναται νά άποτελέση άντικείμενον πλειόνων τής μιας αιτήσεων επανεξετάσεως. 

5. Το Διεθνές Γραφεΐον εξουσιοδοτείται δπως διορθώνη εϊς τά κείμενα τών 
τελικών Πράξεων τά λάθη τεχνικής φύσεως, ατινα δεν θά εϊχον διαπιστωθή κατά 
την έξέτασιν τών σχεδίων Πράξεων, την άρίθμησιν τών άρθρων και τών παρα
γράφων ώς και τών σχετικών προς αυτά. 

6. Αί παράγραφοι 2 εως 5 εφαρμόζονται ωσαύτως εις τά σχέδια αποφάσεων 
πέραν τών σχεδίων τών Πράξεων (αποφάσεις, εΰχάς, κ.λ.π.). 

"Αρθρον 25 
'Επιφυλάξεις είς τάς Πράξεις 

Αί επιφυλάξεις δέον νά ΰποβάλλωνται εγγράφως εις την γαλλικήν γλώσσαν, 
(προτάσεις σχετικαΐ προς το τελικόν Πρωτόκολλον), κατά τρόπον ώστε νά δύνανται 
νά έξετάζωνται ΰπό του Συνεδρίου προ τής υπογραφής τών Πράξεων. 

"Αρθρον 26 
Υπογραφή τών Πράξεων 

Αΐ οριστικώς έγκριθεΐσαι ΰπό τοΰ Συνεδρίου Πράξεις υπόκεινται εις την ΰπο
γραφήν τών Πληρεξουσίων 'Αντιπροσώπων. 

"Αρθρον 27 
Τροποποιήσεις ε'ις τον Κανονισμόν 

Ι. "Εκαστον Συνέδριον δύναται νά τροποποίηση τον Έσωτερικόν Κανονισμόν. 
"Ινα συζητηθούν αί προτάσεις τροποποιήσεως τοΰ παρόντος Κανονισμού, δέον. 
δπως υποστηριχθούν κατά το Συνέδριον ΰπό δέκα τουλάχιστον αντιπροσωπειών/ 
έκτος εάν ΰποβάλλωνται ΰπό οργάνου τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως 
αρμοδίου προς ύποβολήν προτάσεων. 

2. "Ινα υιοθετηθούν αί προτάσεις τροποποιήσεως του παρόντος Κανονισμού 
δέον δπως εγκριθούν ΰπό τών δύο τουλάχιστον τρίτων τών Χωρώνμελών τών: 

άντιπροσωπευομένων εϊς το Συνέδριον. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Κοινοί κανόνες εφαρμοστέοι εις την διεθνή Ταχυδρομική ν Ύττηρεσίαν 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 

Ι. 'Ελευθερία διαμετακομίσεως. 
2. Παράβασις τής ελευθερίας διαμετακομίσεως. 
3. Χερσαία διαμετακόμισις άνευ συμμετοχής των υπηρεσιών τής διασχιζομένης 

Χώρας. 
4. Προσωρινή αναστολή και έπανάληψις υπηρεσιών. 
5. Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων. 
6. Δημιουργία νέας υπηρεσίας. 
7. Τέλη. 
8. Ισοδύναμα. 
9. Γραμματόσημα. 

10. "Εντυπα υποδείγματα. 
11. Ταχυδρομικά Δελτία ταυτότητος. 
12. Διακανονισμοί τών λογαριασμών. 
13. Υποχρεώσεις σχετικαΐ προς τα ποινικά μέτρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΑΙ 

14. Ταχυδρομική ατέλεια. 
15. Ταχυδρομική ατέλεια άφορώσα τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρο

μείου τά σχετικά προς τήν Ταχυδρομικήν Ύττηρεσίαν. 
16. Ταχυδρομική ατέλεια τών αντικειμένων τών άφορώντων τους αιχμαλώτους 

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

τυφλών. 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Διατάξεις άφορώσαι το έπιοτολικόν ταχυδρομεΐον 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
18. 'Αντικείμενα του επιστολικού Ταχυδρομείου. 
19. Τέλη και γενικοί δροι. 
20. Κατάθεσις εις το έξωτερικόν αντικειμένων του επιστολικού Ταχυδρομείου. 
21. Ειδικά τέλη. 
22. Τέλος καταθέσεως αντικειμένων κατά τήν τελευταίαν στιγμήν. Τέλος κατα

θέσεως αντικειμένων εκτός του γενικού ωραρίου εργασίας τών θυρίδων 
συναλλαγής. Τέλος «POSTE RESTANTE». Τέλος επιδόσεως τών 
μικροδεμάτων. 

23. Τέλος αποθηκεύσεως. 
24. Προπληρωμή. 
25. Τρόποι προπληρωμής. 
26. Προπληρωμή αντικειμένων του επιστολικού Ταχυδρομείου επί τών πλοίων. 
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"Αρθρον 
27. Τέλος εν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής. 
28. Διεθνή "Ενσημα 'Απαντήσεως. 
29. 'Αντικείμενα κατεπειγούσης επιδόσεως. 
30. Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις ή διόρθωσις τής επιγραφής 

τη αιτήσει του άποστολέως. 
31. Περαιτέρω αποστολή. 
32. 'Αντικείμενα των οποίων ή διανομή δεν είναι δυνατή. 'Επιστροφή εις την 

Χώραν καταγωγής. 
33. 'Απαγορεύσεις. 
34. Τελωνειακός έλεγχος. 
35. Τέλος προσκομίσεως ε'ις το Τελωνεΐον. 
36. Τελωνειακά καΐ λοιπά δικαιώματα. 
37. 'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 
38. Άκύρωσις τών τελωνειακών και λοιπών δικαιωμάτων. 
39. Αιτήσεις αναζητήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
40. Παραδοχή. 
41. Τέλη. 
42. Άπόδειξις παραλαβής. 
43. Έπίδοσις ιδίαις χερσίν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΕΥΘΥΝΗ 

44. 'Αρχή και εκτασις τής ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
45. Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
46. Ευθύνη του άποοτολέως. 
47. Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
48. Πληρωμή τής αποζημιώσεως. 
49. Άπόδοσις τής αποζημιώσεως εις τήν Ύπηρεσίαν ήτις ενήργησε τήν 

πληρωμή ν. 
50. 'Ενδεχομένη άνάληψις τής αποζημιώσεως παρά του άποστολέως ή τοϋ 

παραλήπτου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ. ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

51. Άπόδοσις τών τελών. 
52. Κόμιστρα επιφανείας. 
53. Καταληκτικά έξοδα. 
54. 'Απαλλαγή εκ τών κομίστρων επιφανείας και τών καταληκτικών εξόδων. 
55. "Εκτακτοι όπηρεσίαι. 
56. Έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας και τών καταληκτικών εξόδων. 
57. 'Ανταλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μετά στρατιωτικών μονάδων 

τεθεισών εις τήν διάθεσιν του 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών και μετά 
πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

'Αεροπορική μεταφορά των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 
58. 'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις. 
59. Άερογράμματα. 
60. 'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις μετά η άνευ προσθέτου τέλους. 
61. Πρόσθετα τέλη ή συνδεδυασμένα τέλη. 
62. Συνδεδυασμένα τέλη. 
63. Τρόποι προπληρωμής. 
64. 'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους ουδόλως ή ανεπαρκώς 

προπληρωμένοι. 
65. Διαβίβασις. 
66. Έκτέλεσις των εργασιών εντός τών 'Αερολιμένων. 
67. Τελωνειακός έλεγχος τών αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
68. Περαιτέρω αποστολή τών αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
69. 'Επιστροφή εις τήν καταγωγήν τών αεροπορικών ανταποκρίσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ 

70. Γενικαι Άρχαί. 
71. Βασικά κόμιστρα και υπολογισμός τών αεροπορικών κομίστρων και κλει

στών αποστολών. 
72. Υπολογισμός και έκκαθάρισις τών αεροπορικών κομίστρων τών διαβατικών 

άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
73. Τροποποιήσεις τών ποσοστών τών κομίστρων αεροπορικής μεταφοράς 

είς το έσωτερικόν τής Χώρας προορισμού καΐ τών διαβατικών άπερικα
λύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 

74. Πληρωμή τών αεροπορικών κομίστρων. 
75. 'Αεροπορικά κόμιστρα τών παρεκκλινουσών ή κακώς διαβιβασθεισών απο

στολών ή σάκκων. 
76. 'Αεροπορικά κόμιστρα τοΰ απολεσθέντος ή καταστραφέντος Ταχυδρομείου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

77. "Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων τών άφορωσών τήν σύμβασιν και τον 
Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής. 

78. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμβάσεως. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Ι Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων. 
II Έξαίρεσις εκ τής ταχυδρομικής άτελείας υπέρ τών ανάγλυφων εκτυ

πώσεων προς χρήσιν τών τυφλών. 
III Ισοδύναμα. 'Ανώτατα δρια. 
IV Έξαίρεσις έν τή εφαρμογή του τιμολογίου τών εντύπων. 
V Ή οΰγγία και ή λίβρα ως μονάδες βάρους. 

VI Παρεκκλίσεις ε'ις τάς διαστάσεις τών εντός φακέλλου αντικειμένων. 
VII Μικροδέματα. 
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"Αρθρον 
VIII Έξαίρεσις εις την εγκλεισιν άξιων εντός συστημένων επιστολών. 

IX Διεθνή ένσημα απαντήσεως. 
Χ Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις ή διόρθωσις επιγραφής. 

XI Ειδικά τέλη πλην των τοιούτων προπληρωμής. 
XII 'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα. 

XIII Ειδικά κόμιστρα επιφανείας, διά του Υπερσιβηρικού, και διά τής λίμνης 
«NASSER». 

XIV Ειδικοί δροι διαμετακομίσεως διά το 'Αφγανιστάν. 
XV Ειδικά τέλη πάρα καταθέσεως εις το "Αδεν. 
XVI "Εκτακτον άεροπορικόν πρόσθετον τέλος. 

XVII Υποχρεωτική διαβίβασις καθοριζομένη υπό τής Χώρας καταγωγής. 
XVIII Διαβίβασις τών κλειστών άεραποστολών. 
XIV "Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων του 'Εκτελεστικού Συμβουλίου τών 

αναφερομένων ε'ις τους κανόνας πληρωμής. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
Οι υπογεγραμμένοι, Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών 

τής 'Ενώσεως, Ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 3, τοΰ εν Βιέννη συναφθέντος 
τήν ΙΟην 'Ιουλίου, 1964, Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως, 
συνήψαν εν τη παρούση Συμβάσει κοινή συμφωνία καΐ υπό τήνέπιφύλαξιν του άρθρου 
25, παράγραφος 3, του εν λόγω Καταστατικού, τους κοινούς κανόνας οΐτινες δέον 
νά εφαρμοσθούν εις την Διεθνή Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν και τάς διατάξεις τάς, 
άφορώσας τάς υπηρεσίας τοΰ επιστολικοί» ταχυδρομείου. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Κοινοί κανόνες εφαρμοστέοι εις τήν Διεθνή Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον Ι 
'Ελευθερία Διαμετακομίσεως 

Ι. Ή 'Ελευθερία διαμετακομίσεως, τής οποίας ή αρχή διατυποΟται εν άρθρω 
πρώτω του Καταστατικού, συνεπάγεται δι' έκάστην Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 
τήν ύποχρέωσιν δπως διαβιβάζη πάντοτε διά τών ταχύτερων οδών, τάς οποίας 
αυτή χρησιμοποιεί διά τάς ιδίας αυτής άποστολάς, τάς κλειστός άποστολάς και 
τά άπερικάλυπτα αντικείμενα τοΰ επιστολικού Ταχυδρομείου, άτινα παραδίδονται 
είς αυτήν ύπό ετέρας τινός Υπηρεσίας. Ή ύποχρέωσις αϋτη εφαρμόζεται ωσαύτως 
εϊς τάς αεροπορικός ανταποκρίσεις, είτε αί ενδιάμεσοι Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι 
μετέχουν, είτε δχι, είς την περαιτέρω διαβίβασιν αυτών. 

2. Αί Χώραιμέλη αΐτινες δεν μετέχουν εις τήν άνταλλαγήν τών επιστολών 
τών περιεχουσών βιολογικός ουσίας ΰποκειμένας εϊς φθοράν ή ραδιενεργούς ουσίας 
έχουν τήν εύχέρειαν δπως μή άποδέχωνται τά αντικείμενα ταΰτα προς οιαμετα
κόμισιν άπερικαλύπτως διά τοΰ εδάφους αυτών. 

Τοΰτ' αυτό Ισχύει και διά τά εν άρθρω 33, παράγραφος 6, προβλεπόμενα αντι
κείμενα. 

3. ΑΊ Χώραιμέλη αΐτινες δεν εκτελούν την ύπηρεσίαν τών επιστολών μετά 
δεδηλωμένης αξίας ή δεν αποδέχονται την εΰθύνην τών αξιών διά τάς διά τών 
θαλασσίων ή αεροπορικών αυτών υπηρεσιών ενεργούμενος μεταφοράς, δεν δύνα
νται εν τούτοις νά αντιταχθούν εϊς την διά κλειστών αποστολών διά τοΰ εδάφους 
αυτών διαμετακόμισιν ή εις τήν μεταφοράν τών περί ών πρόκειται αντικειμένων 
διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών οδών αυτών. 
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Ή ευθύνη δμως των Χωρών τούτων περιορίζεται είς έκείνην, ήτις προβλέπεται 
δια τα συστημένα αντικείμενα. 

4. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως των δια των χερσαίων και θαλασσίων οδών 
διαβιβαζομένων ταχυδρομικών δεμάτων περιορίζεται εις το έδαφος τών Χωρών 
τών μετεχουσών της υπηρεσίας ταύτης. 

5. Ή ελευθερία διαμετακομίσεως τών αεροπορικών δεμάτων εξασφαλίζεται 
εϊς όλόκληρον το έδαφος της "Ενώσεως. Έν τούτοις, αί Χώραιμέλη, αΐτινες 
δεν είναι Μέρη είς την Συμφωνίαν την άφορώσαν τα ταχυδρομικά δέματα, δεν δύνα
νται να υποχρεωθούν δπως μετάσχουν εϊς την δια της όδοΰ επιφανείας διαβίβασιν 
τών αεροπορικών δεμάτων. 

6. Αί Χώραιμέλη αΐτινες μετέχουν εις την Συμφωνίαν, την άφορώσαν τα ταχυ
δρομικά δέματα, αΐτινες δμως δεν διασφαλίζουν την ύπηρεσίαν τών ταχυδρομικών 
δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας ή αΐτινες δεν αναλαμβάνουν την εΰθύνην τών 
αξιών διά τάς διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών αυτών υπηρεσιών ενεργούμενος 
μεταφοράς, δεν δύνανται έν τούτοις νά αντιταχθούν είς την διά κλειστών αποστολών 
διά τοΰ εδάφους αυτών διαμετακόμισιν ή εις την μεταφοράν τών περί ών πρόκειται 
δεμάτων διά τών θαλασσίων ή αεροπορικών οδών αυτών. Ή ευθύνη δμως τών 
Χωρών αυτών περιορίζεται εΐς έκείνην, ήτις προβλέπεται διά τά δέματα τοΰ αΰτου 
βάρους άνευ δεδηλωμένης αξίας. 

"Αρθρον 2 
Παράβασις της ελευθερίας διαμετακομίσεως 

Όσάκις Χώραμέλος δεν τηρεί τάς διατάξεις τοΰ άρθρου πρώτου τοΰ Κατα
στατικού και τοΰ άρθρου πρώτου της Συμβάσεως τάς άφορώσας την έλευθερίαν 
διαμετακομίσεως, αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι τών λοιπών Χωρώνμελών έχουν 
το δικαίωμα δπως καταργούν την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν μετά της Χώρας 
ταύτης. 'Οφείλουν νά προειδοποιούν περί τοΰ μέτρου τούτου τηλεγραφικώς 
τάς ενδιαφερόμενος υπηρεσίας και νά γνωστοποιούν το γεγονός εις το Διεθνές 
Γραφεΐον. 

"Αρθρον 3 
Χερσαία διαμετακόμισις άνευ συμμετοχής τών υπηρεσιών 

της διασχιζομένης Χώρας 
Ή μεταφορά έν διαμετακομίσει του ταχυδρομείου διά μέσου μιας Χώρας, άνευ 

τής συμμετοχής τών υπηρεσιών τής Χώρας ταύτης, υπόκειται εΐς προηγουμένην 
άδειαν τής διασχιζομένης Χώρας. 

Ή μορφή αϋτη διαμετακομίσεως δεν δημιουργεί εύθύνην διά τήν τελευταίαν 
ταύτην Χωράν. 

"Αρθρον 4 
Προσωρινή αναστολή και έπανάληψις υπηρεσιών 

Όσάκις, λόγω εξαιρετικών περιστατικών, Ταχυδρομική τις Υπηρεσία ευρί
σκεται είς τήν ανάγκην δπως άναστείλη προσωρινώς και κατά γενικόν ή μερικόν 
τρόπον τήν έκτέλεσιν υπηρεσιών, υποχρεούται δπως εΐδοποιή πάραυτα έν ανάγκη 
τηλεγραφικώς, τήν ή τάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας. Αυτή έχει τήν ιδίαν ΰπο
χρέωσιν κατά τήν επανάληψιν τών άνασταλεισών υπηρεσιών. Έξ άλλου το Διεθνές 
Γραφεΐον δέον νά ενήμεροΟται έπι τής αναστολής ή επαναλήψεως υπηρεσιών εάν 
μία γενική γνωστοποίησις κρίνεται απαραίτητος. 

"Αρθρον 5 
Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων 

Πάν ταχυδρομικόν άντικείμενον ανήκει εΐς τον αποστολέα εφ' δσον χρόνον 
τοϋτο δεν παρεδόθη εΐς τον δικαιουχον, εκτός εάν το έν λόγω άντικείμενον κατε
σχέθη κατ' έφαρμόγήν τής νομοθεσίας τής Χώρας προορισμού. 
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"Αρθρον 6 
Δημιουργία νέας υπηρεσίας 

ΑΙ ΰττηρεσίαι δύνανται, κατόπιν κοινής συμφωνίας, να προέλθουν εις την δημι
ουργίαν νέας υπηρεσίας μη προβλεπομένης ρητώς υπό της Συμβάσεως. Τα σχε
τικά προς την νέαν ΰπηρεσίαν τέλη καθορίζονται ΰπό της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας, 
λαμβανομένων ΰπ' δψιν των εξόδων εκμεταλλεύσεως της υπηρεσίας. 

"Αρθρον 7 
Τέλη 

Ι. Τα σχετικά προς τάς διαφόρους διεθνείς ταχυδρομικάς υπηρεσίας τέλη 
ορίζονται εις την Σύμβασιν καΐ τάς Συμφωνίας. 

2. 'Απαγορεύεται ή εΐσπραξις οιασδήποτε φύσεως ταχυδρομικών τελών πλην 
εκείνων, ατινα προβλέπονται εις τήν Σύμβασιν και εις τάς Συμφωνίας. 

"Αρθρον 8 
Ισοδύναμα 

Εϊς εκάστη ν Χώρανμέλος, τά τέλη ορίζονται συμφώνως προς άντιστοιχίαν 
άνταποκρινομένην κατά το δυνατόν άκριβέστερον εν τω νομίσματι τής Χώρας 
ταύτης, προς τήν άξίαν τοΰ χρυσού φράγκου. 

"Αρθρον 9 
Γραμματόσημα 

Μόνον αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι εκδίδουν τά γραμματόσημα τά προοριζό
μενα διά τήν προπληρωμήν. 

"Αρθρον 10 
"Εντυπα υποδείγματα 

Ι. Τά κείμενα, τά χρώματα και αί διαστάσεις τών εντύπων υποδειγμάτων, δέον 
νά είναι εκείνα τά όποια καθορίζουν οί Κανονισμοί τής Συμβάσεως και τών Συμ
φωνιών. 

2. Τά προς χρήσιν τών Υπηρεσιών έντυπα υποδείγματα διά τάς αμοιβαίας 
αυτών σχέσεις δέον νά συντάσσωνται εΐς γαλλικήν γλώσσαν μετά ή άνευ μεσο
στίχου μεταφράσεως, εκτός εάν αϊ ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι αποφασίσουν άλλως 
δι' άπ' ευθείας συνεννοήσεως. 

3. Τά προς χρήσιν τοΰ κοινοϋ έντυπα υποδείγματα δέον νά περιλαμβάνουν 
μεσόστιχον μετάφρασιν εις τήν γαλλικήν γλώσσαν, οσάκις ταύτα δεν είναι εκτυ
πωμένα εϊς τήν γλώσσαν ταύτην. 

"Αρθρον I I 
Ταχυδρομικά Δελτία Ταυτότητος 

Ι. 'Εκάστη Ταχυδρομική Υπηρεσία, δύναται νά χορηγή είς τά πρόσωπα ατινα 
υποβάλλουν σχετικήν αΐτησιν, ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος ισχύοντα ως δικαι
ολογητικά στοιχεία διά τάς ταχυδρομικάς πράξεις τάς ενεργούμενος είς τάς Χώρας
μέλη, αΐτινες δεν έχουν ανακοινώσει τήν άρνησίν των νά τά αποδεχθούν. 

2. Ή Υπηρεσία ήτις χορηγεί δελτίον δικαιούται νά εϊσπράττη εκ τοΰ λόγου 
τούτου, τέλος δπερ δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 2 φράγκα. 

3. Αί ύπηρεσίαι απαλλάσσονται πάσης, ευθύνης, οσάκις αποδεικνύεται δτι 
ή έπίδοσις ταχυδρομικού τίνος αντικειμένου ή ή πληρωμή χρηματικού τίνος τίτλου 
έγένετο έπΐ τη επιδείξει κανονικού δελτίου. Δεν είναι ωσαύτως υπεύθυνοι διά 
τάς συνεπείας τάς οποίας δύνανται νά συνεπάγωνται ή απώλεια, ή ΰπεξαίρεσις 
ή ή δολία χρήσις κανονικού τίνος δελτίου. 

4. Το δελτίον ισχύει έπι πέντε ετη άπό τής ημέρας εκδόσεως του. Έν τούτοις, 
παύει νά ΐσχύη : 

(α) Όσάκις ή φυσιογνωμία τοΰ δικαιούχου μετεβλήθη εΐς σημεΐον ώστε 
νά μή ανταποκρίνεται πλέον είς τήν φωτογραφίαν ή τήν περιγραφήν. 
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(β) Όσάκις τοΰτο κατεστράφη εις τοιούτον βαθμόν ώστε ό έλεγχος ενός 
δεδομένου στοιχείου άφορώντος ε'ις τον κάτοχον δεν είναι πλέον 
δυνατός. 

(γ) Όσάκις παρουσιάζη ίχνη παραποιήσεως. 
"Αρθρον 12 

Διακανονισμός τών λογαριασμών 
Οί μεταξύ τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών διακανονισμοί τών εκ της ταχυ

δρομικής κινήσεως δημιουργούμενων διεθνών λογαριασμών δύνανται να θεω
ρούνται ώς τρέχουσαι δοσοληψίαι και να ενεργούνται συμφωνως προς τάς 
τρέχουσας διεθνείς υποχρεώσεις τών ενδιαφερομένων Χωρώνμελών, όσάκις 
υφίστανται συμφωνίαι επί τοΰ θέματος τούτου. 'Ελλείψει τοιούτων συμφωνιών, 
οί τοιούτοι διακανονισμοί λογαριασμών ενεργούνται συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ Κανονισμού. 

"Αρθρον 13 
Υποχρεώσεις σχετικαΐ προς τά ποινικά μέτρα 

Αί Κυβερνήσεις τών Χωρώνμελών αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν δπως 
λάβουν ή δπως προτείνουν εις τάς νομοθετικάς εξουσίας τών Χωρών αυτών, τά 
αναγκαία μέτρα: 

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

(β) Προς τιμωρίαν της χρήσεως ή της θέσεως ε'ις κυκλοφορίαν: 
Ιον. Παραπεποιημένων (και αποσυρθέντων έτι της κυκλοφορίας) ή 

χρησιμοποιηθέντων ήδη γραμματοσήμων ώς και παραπεποιημένων 
ή χρησιμοποιηθέντων ήδη αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής 
ή τυπογραφικών πιεστηρίων. 

2ον. Παραπεποιημένων διεθνών ενσήμων απαντήσεως. 
3ον. Παραπεποιημένων ταχυδρομικών δελτίων ταυτότητος. 

(γ) Προς τιμωρίαν τής δολίας χρήσεως κανονικών δελτίων ταυτότητος. 
(δ) Προς άπαγόρευσιν και καταστολήν πασών τών δολίων ενεργειών περί 

την κατασκευήν καΐ θέσιν εις κυκλοφορίαν ενσήμων και γραμματοσήμων 
εν χρήσει εν τη Ταχυδρομική Υπηρεσία, παραπεποιημένων ή κατ' άπο
μίμησιν κατασκευασθέντων κατά τρόπον τοιούτον ώστε νά ήδύναντο 
νά συγχέωνται προς τά υπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας μιας τών 
Χωρώνμελών εκδιδόμενα ένσημα και γραμματόσημα, 

(ε) Προς παρεμπόδισιν καί, περιπτώσεως τυχούσης, τιμωρίαν τής έγκλεί
σεως οπίου, μορφίνης, κοκαΐνης ή άλλων ναρκωτικών, ώς καί εκρηκτικών 
ή εύφλεκτων υλών, εντός ταχυδρομικών αντικειμένων διά τά όποια ή 
έγκλεισις αυτή δεν ήθελε ρητώς έπιτραπή ύπό τής Συμβάσεως και τών 
Συμφωνιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΑΙ 

"Αρθρον 14 
Ταχυδρομική ατέλεια 

Αί περιπτώσεις ταχυδρομικής άτελείας προβλέπονται ρητώς ύπό τής Συμβάσεως 
και τών Συμφωνιών. 

"Αρθρον 15 
Ταχυδρομική ατέλεια άφορώσα τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού Ταχυδρομείου 

τά σχετικά προς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 60, παράγραφος 4, απαλλάσσονται παντός 

ταχυδρομικού τέλους τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου τά σχετικά 
προς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν, εάν ταύτα: 

(α) Άποστέλλωνται ύπό τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή τών Γραφείων 
αυτών. 
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(β) Άνταλλάσωνται μεταξύ των οργάνων της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 
'Ενώσεως και τών οργάνων τών περιωρισμένων 'Ενώσεων, μεταξύ των 
οργάνων τών 'Ενώσεων τούτων, ή άποστέλλωνται ΰπό τών εν λόγω 
οργάνων εις τάς Ταχυδρομικός 'Υπηρεσίας ή τα Γραφεία αυτών. 

"Αρθρον 16 
Ταχυδρομική ατέλεια τών αντικειμένων τών άφορώντων τους αιχμαλώτους 

πολέμου καΐ τους πολιτικούς κρατουμένους 
Ι. Ύπό την έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 60, παράγραφος 2, τα αντικείμενα τοΰ επι

στολικού ταχυδρομείου, α'ι έπιοτολαι μετά δεδηλωμένης αξίας, τά ταχυδρομικά 
δέματα κάΐ οί χρηματικοί τίτλοι εφ' όσον απευθύνονται προς αιχμαλώτους πολέμου 
ή αποστέλλονται υπό τούτων, είτε άπ' ευθείας, είτε μέσω τών Γραφείων πληρο
φοριών τών προβλεπομένων εν άρθρω 122, τής Συμβάσεως τής Γενεύης τής σχε
τικής προς τήν μεταχείρισιν τών αιχμαλώτων πολέμου, τής 12ης Αυγούστου, 1949, 
και τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου Πληροφοριών διά τους αιχμαλώτους πολέμου 
τοΰ προβλεπομένου εν άρθρω 123, τής ιδίας Συμβάσεως, απαλλάσσονται παντός 
τέλους. ΟΊ περισυλλεγόμενοι και περιοριζόμενοι εντός ούδετέρας τινός χώρας 
εμπόλεμοι έξομοιοΰνται προς τους καθ' αύτώ αιχμαλώτους πολέμου εϊς δ,τι άφορα 
την έφαρμογήν τών προηγουμένων διατάξεων. 

2. Ή παράγραφος Ι εφαρμόζεται και έπι τών αντικειμένων τοΰ επιστολικού 
ταχυδρομείου, έπι τών επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας έπι τών ταχυδρομικών 
δεμάτων και έπι τών χρηματικών τίτλων, τών προερχομένων εξ άλλων Χωρών, 
απευθυνόμενων προς τους πολιτικούς κρατουμένους τους προβλεπόμενους ΰπό 
τής Συμβάσεως τής Γενεύης τής σχετικής προς τήν προστασίαν τών πολιτών εν 
καιρώ πολέμου, τής 12ης Αυγούστου, 1949, ή αποστελλομένων ύπ' αυτών, είτε 

'άπ' ευθείας, είτε μέσω τών Γραφείων Πληροφοριών τών προβλεπομένων εν άρθρω 
136 και τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου Πληροφοριών τοΰ προβλεπομένου εν άρθρω 
140 τής Ιδίας Συμβάσεως. 

3. Τά 'Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών και τά Κεντρικά Πρακτορεία Πληροφοριών 
περί ών ανωτέρω, απολαύουν ωσαύτως τής ταχυδρομικής ατέλειας διά τά αντι
κείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου, τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας, 
τά ταχυδρομικά δέματα καΐ τους χρηματικούς τίτλους τους αφορώντας τά πρόσωπα 
τά προβλεπόμενα εϊς τάς παραγράφους Ι και 2 ατινα αποστέλλουν ή λαμβάνουν, 
είτε άπ' ευθείας, είτε ενδιαμέσως, ΰπό τους προβλεπόμενους εϊς τάς εν λόγω παρα
γράφους δρους. 

4. Τά δέματα γίνονται δεκτά ατελώς μέχρι βάρους 5 χιλιόγραμμων. Το δριον 
βάρους επεκτείνεται ε'ις 10 χιλιόγραμμα διά τά αντικείμενα τών οποίων το περι
εχόμενον είναι άδιαίρετον και δι' εκείνα ατινα απευθύνονται ε'ις στρατόπεδον ή 
εϊς έμπιστα πρόσωπα τούτου ίνα διανεμηθούν εις τους αιχμαλώτους. 

"Αρθρον 17 
Ταχυδρομική ατέλεια τών ανάγλυφων εκτυπώσεων προς 

χρήσιν τών τυφλών 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 60, παράγραφος 2, α'ι ανάγλυφοι εκτυπώσεις 

προς χρήσιν τών τυφλών απαλλάσσονται τοΰ τέλους προπληρωμής τών εν άρθρω 
21 διαλαμβανομένων ειδικών τελών και τοΰ τέλους αντικαταβολής. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Διατάξεις άφορώσαι το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Γενικαΐ Διατάξεις 

"Αρθρον 18 
'Αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου 

Τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου περιλαμβάνουν τάς έπιστολάς, 
τά ταχυδρομικά δελτάρια, τά έντυπα, τάς ανάγλυφους εκτυπώσεις προς χρήσιν 
τών τυφλών και τά μικροδέματα. 
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"Αρθρον 19 
Τέλη και γενικοί δροι 

Ι. Τα τέλη προπληρωμής δια την μεταφοράν των αντικειμένων τοΰ επιστο
λικού ταχυδρομείου εις δλην την εκτασιν της 'Ενώσεως καθορίζονται συμφώνως 
προς τάς ενδείξεις τών στηλών Ι εως 3 του κατωτέρω πίνακος. Ταΰτα δύνανται 
να αύξάνωνται κατά 70% (στήλη 4) ή να μειοΰνται κατά 50% κατ' άνώτατον δριον 
(στήλη 5). Πλην τής εν άρθρω 22, παράγραφος 4, προβλεπομένης εξαιρέσεως, 
τά τέλη ταΰτα περιλαμβάνουν τήν έπίδοσιν τών αντικειμένων εις την κατοικίαν 
τών παραληπτών εφ' όσον ή υπηρεσία διανομής είναι ώργανωμένη εις τάς χώρας 
προορισμού διά τά περί ών πρόκειται αντικείμενα: 

'Αντικείμενα 

Ι 

Έττιστολαι 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια. 

"Εντυπα. 

'Ανάγλυφοι 
εκτυπώσεις 
προς χρήσιν 
τών τυφλών. 

Μικροδέματα. 

Κλίμακες βαρών 

2 

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

Προαιρετικοί 
► κλίμακες 

βαρών. 

■ι 
"Ανω τών 20 γραμμ. μέχρι 
100 γραμμ. 
"Ανω τών 100 γραμμ. μέχρι 
250 γραμμ. 
"Ανω τών 250 γραμμ. μέχρι 
500 γραμμ. 
"Ανω τών 500 γραμμ. μέχρι 
1000 γραμμ. 
"Ανω τών 1000 γραμμ. μέχρι 
2000 γραμμ. 

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

Προαιρετικά! 
> κλίμακες 

βαρών. 

■ι 
"Ανω τών 20 γραμμ. μέχρι 
100 γραμμ. 
"Ανω τών 100 γραμμ. μέχρι 
250 γραμμ. 
"Ανω. τών 250 γραμμ. μέχρι 
500 γραμμ. 
"Ανω τών 500 γραμμ. μέχρι 
1000 γραμμ. 
"Ανω τών 1000 γραμμ. μέχρι 
2000 γραμμ. 
'Ανά συμπληρωματικήν μονάδα τών 1000 

γραμμ 

"Ορα άρθρον 17 

Μέχρις 100 γραμμ. . . . . . . 
"Ανω τών 100 γραμμ. μέχρι 
250 γραμμ. 
"Ανω τών 250 γραμμ. μέχρι 
500 γραμμ. 
"Ανω τών 500 γραμμ. μέχρι 
1000 γραμμ. 

Βασικά 
τέλη 

3 

εκ. 
50 

"1 90 
V 120 

120 

240 

460 

800 

1300 

35 

25 
"1 40 

55 

-

55 

100 

180 

300 

420 

210 

55 
100 

180 

300 

'Ανώτατα 
δρια 

τελών 
(αϋξησις 

70%) 
4 

εκ. 
85 

153 
204 

204 

408 

782 

1360 

2210 

59,5 

42,5 
68 

93,5 

93.5 

170 

306 

510 

714 

357 

93.5 
170 

306 

510 

Ι Κατώτατα 
Ι δρια 

τελών 
(μείωσις 

50%) 
5 

εκ. 
25 
45 
60 

60 

120 

230 

400" 

650 

17,5 

12,5 
20 

27,5 

27.5 

50 

90 

150 

210 

105 

27.5 
50 

90 

150 
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2. Κατ' έξαίρεσιν, αί Χώραιμέλη αί όποΐαι έχουν καταργήσει τα ταχυδρομικά 
δελτάρια ώς ϊδιαιτέραν κατηγορίαν αντικειμένων, του επιστολικού ταχυδρομείου 
εϊς την έσωτερικήν των ύπηρεσίαν, έχουν την εύχέρειαν δπως εϊς τά ταχυδρομικά 
δελτάρια της Διεθνούς Υπηρεσίας εφαρμόζουν το τέλος των επιστολών. 

3. Κατά παρέκκλισιν της παραγράφου Ι, αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι έχουν 
την εύχέρειαν δπως εις τά έντυπα εφαρμόζουν ώς πρώτον κλιμάκιον βάρους τά 
50 γραμμάρια. 

4. Τά επιλεγόμενα εντός τών καθορισθέντων ορίων της παραγράφου Ι τέλη 
δέον κατά το δυνατόν νά έχουν μεταξύ των τάς αΰτάς αναλογίας ώς και τά βασικά 
τέλη, εκάστης Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έχούσης την εύχέρειαν νά στρογγυλο
ποιή τά τέλη αυτής έπι πλέον ή έπι έλαττον, κατά περίπτωσιν και αναλόγως τοϋ 
νομισματικού συστήματος αυτής. Ό τελευταίος ούτος κανών εφαρμόζεται 
ωσαύτως πέραν τών τελών προπληρωμής και. εϊς άπαντα τά τέλη. Κατ' έξαίρεσιν 
και εντός τών περιγραφομένων είς τήν παράγραφον Ι ορίων, εκάστη Ταχυδρομική 
Υπηρεσία εϊναι ελευθέρα δπως εϊς τά τέλη τών εντύπων ή τών μικροδεμάτων έφαρ
μόζη ποσοστόν αυξήσεως άνώτερον εκείνου δπερ εφαρμόζεται εϊς τά τέλη τών 
επιστολών. 

5. Είς περίπτωσιν μιας ή περισσοτέρων διαδοχικών ανατιμήσεων ή υποτιμήσεων 
του εθνικού των νομίσματος, αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δεν υποχρεούνται δπως 
συνεπεία τούτου προβούν εις τροποποίησιν τών Ισοδυνάμων τών προβλεπομένων 
είς τήν Σύμβασιν και τάς Συμφωνίας τελών ή τής τιμής πωλήσεως τών διεθνών 
ενσήμων απαντήσεως, έπι τοσούτον χρονικόν διάστημα δσον αί ανατιμήσεις ή 
αί υποτιμήσεις αύται δεν υπερβαίνουν το 15 τοις εκατόν έν συνόλω. 

6. Τά δρια βαρών και διαστάσεων τών αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυ
δρομείου καθορίζονται συμφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα: 

'Αντικείμενα 

Ι 

Έπιστολαί. 
Έντυπα. 

'Ανάγλυφοι 
εκτυπώσεις 
προς χρήσιν 
τών τυφλών. 

Μικροδέματα. 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια. 

" Ορια 

Βάρους 
2 

2 KG Ί 
2 KG 

(Έάν πρόκειται περί βιβλίων 
ή φυλλαδίων: 5KG. Το 
δριον τούτο βάρους δύναται 
νά αΰξηθή μέχρι τά 10 KG 
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ 
τών ενδιαφερομένων Υπηρε
σιών). 

7 KG 

I KG 

► 

Διαστάσεων 
3 

" Α ν ώ τ α τ α : μήκος, πλάτος, πάχος, προστι
θέμενα 900 χιλιοστά, τής μεγαλύτερος διαστά
σεως μη δυναμένης νά ύπερβή τά 600 χιλιοστά. 
Εις σχήμα κυλινδρικόν : μήκος σΰν τω δίπλα
σίω τής διαμέτρου : 1040 χιλιοστά, τής μεγα
λύτερος διαστάσεως μη δυναμένης νά ύπερβή τά 
900 χιλιοστά. 

' Ε λ ά χ ι σ τ α : Νά περιλαμβάνουν μίαν έπι
φάνειαν τής οποίας αί διαστάσεις νά μη είναι 
μικρότεροι τών 90 Χ 140 χιλιοστών με άνοχήν 
2 χιλιοστών. Είς σχήμα κυλινδρικόν: μήκος 
σύν τω διπλασίω τής διαμέτρου : 170 χιλιοστά 
τής μεγαλύτερος διαστάσεως μή δυναμένης νά 
είναι μικρότερος τών 100 χιλιοστών. 

' Α ν ώ τ α τ α : 105χ 148 χιλιοστά με άνοχήν 
2 χιλιοστών. 

Κ α τ ώ τ α τ α : 90x140 χιλιοστά με άνοχήν 
2 χιλιοστών. 

7. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά εφαρμόζουν εϊς τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού 
ταχυδρομείου τά όποια κατατίθενται εντός τών Χωρών των, το άνώτατον δριον 
βάρους το όποιον ορίζεται δια τά αντικείμενα τής αυτής φύσεως εις τήν έσωτερικήν 
των ύπηρεσίαν, άρκεΐ τά αντικείμενα νά μή υπερβαίνουν το έν παραγράφω 6 δια
λαμβανόμενον δριον βάρους. 
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8. 'Εντός των πλαισίων των διαστάσεων της παραγράφου 6, θεωροϋνται ως 
τυποποιημένα τα αντικείμενα ορθογωνίου σχήματος των οποίων το μήκος δεν 
είναι κατώτερον τοΰ πλάτους πολλαπλασιαζόμενου επί V 2 (αξία κατά προσέγγισιν 
1,4) και τα όποια αναλόγως τής εμφανίσεως των ανταποκρίνονται είς τους ακο
λούθους δρους: 

(α) 'Αντικείμενα εντός φακέλλου : 
Ιον. 'Αντικείμενα εντός συνήθους φακέλλου : 

Κατώτατοι διαστάσεις: 90x140 χιλιοστά με άνοχήν 2 χιλιοστών. 
Άνώταται διαστάσεις: 120x235 χιλιοστά με άνοχήν 2 χιλιοστών. 
Άνώτατον βάρος : 20 γραμμάρια. 
Άνώτατον πάχος : 5 χιλιοστά. 
Έπΐ πλέον ή επιγραφή δέον νά άναγράφηται επί τοΰ φακέλλου, 
είς τήν πλευράν ήτις δεν φέρει τάς πτυχάς τοΰ κλεισίματος και 
εντός ορθογωνίου ζώνης κειμένης εις άπόστασιν κατωτέραν τών : 
40 χιλιοστών εκ τοΰ άνωθεν άκρου τοΰ φακέλλου (ανοχή 2 χιλιοστά). 
15 χιλιοστών εκ τοΰ πλαγίου δεξιού άκρου. 
15 χιλιοστών εκ τοΰ κάτωθεν άκρου, 
και εϊς άνωτάτην άπόστασιν 140 χιλιοστών εκ τοΰ πλαγίου δεξιοΰ 
άκρου. 

2ον. 'Αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διάφανους πλαισίου. 
Διαστάσεις, βάρος και πάχος τών αντικειμένων εντός συνήθους 
φακέλλου. Πέραν τών γενικών δρων παραδοχής τών καθορι
ζομένων είς το άρθρον 122 τοΰ Κανονισμού, τά αντικείμενα ταΰτα 
δέον νά πληροΰν τάς ακολούθους προϋποθέσεις: 
Το διαφανές πλαίσιον δέον νά ευρίσκεται εις άπόστασιν κατωτέραν 
τών : 
40 χιλιοστών εκ τοΰ άνωθεν άκρου τοΰ φακέλλου (ανοχή 2 χιλιοστά). 
15 χιλιοστών εκ του πλαγίου δεξιοΰ άκρου. 
15 χιλιοστών εκ τοΰ πλαγίου αριστερού άκρου. 
15 χιλιοστών εκ τοΰ κάτωθεν άκρου. 
Το πλαίσιον δεν δύναται νά προσδιορίζεται διά ταινίας ή έγχρωμου 
πλαισίου. 

3ον. Πάντα τά εντός φακέλλου αντικείμενα: ή διεύθυνσις τοΰ άπο
στολέως, οσάκις αυτή αναγράφεται εις τήν προσθίαν όψιν δέον 
νά τίθεται είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν. Ή αυτή θέσις δέον 
ωσαύτως νά προορίζεται διά τάς υπηρεσιακός ενδείξεις ή έτικέττας 
αί όποΐαι δύνανται, περιπτώσεως τυχούσης, νά είίρουν θέσιν κάτωθι 
τής διευθύνσεως τοΰ άποστολέως. 

(β) 'Αντικείμενα υπό μορφήν δελταρίου : 
διαστάσεις κάΐ στερεότης τών ταχυδρομικών δελταρίων. 

(γ) 'Αντικείμενα περί ών τά στοιχεία (α) και (β) προς τήν πλευράν τής επι
γραφής ήτις δέον νά άναγράφηται προς τήν κατεύθυνσιν τοΰ μήκους 
δέον νά διαφυλάσσεται διά τήν προπληρωμήν καΐ τά αποτυπώματα σφρα
γίσεως ορθογώνιος ζώνη ϋψους 40 χιλιοστών (2 χιλιοστά) εκ του άνωθεν 
άκρου και μήκους 74 χιλιοστών έκ του δεξιοΰ άκρου. Εϊς το έσωτε
ρικόν τής ζώνης ταύτης, τά γραμματόσημα ή τά αποτυπώματα προπλη
ρωμής δέον νά τίθενται ε'ις τήν άνω δεξιάν γωνίαν. 

Δεν θεωρούνται ώς τυποποιημένα αντικείμενα: 
—Τά αντικείμενα άτινα δεν ανταποκρίνονται ε'ις τους δρους τούτους. 
—Τά αναδιπλούμενα δελτάρια. 
—Τά αντικείμενα τά όποια κλείονται διά πόρπης, μεταλλικής οπής ή αναδι

πλουμένων αγκιστριών. 
—Τά αποστελλόμενα άπερικαλύπτως διάτρητα δελτάρια (άνευ φακέλλου). 
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9. Ή Υπηρεσία καταγωγής έχει την εύχέρειαν να έφαρμόζη εις τάς έττιστολάς 
και εις τα εντός φακέλλου έντυπα, τα μη τυποποιημένα, της πρώτης κλίμακος 
βάρους καθώς καΐ εις τάς ΰπό μορφήν δελταρίων έπιοτολάς αΐτινες δεν πληρούν 
τους εν παραγράφω 8, Ιος στίχος και στοιχεΐον (β) αναφερομένους δρους, τέλος i 
δπερ δεν δύναται να είναι άνώτερον τοΰ τέλους τοΰ άφορώντος τα αντικείμενα 
της δευτέρας κλίμακος βαρών. 

10. Τα σχετικά προς την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν αντικείμενα του επιστο
λικού Ταχυδρομείου περί ών το άρθρον 15 δεν υπόκεινται είς τά δρια βάρους και 
διαστάσεων τά καθοριζόμενα εν παραγράφω 6. 

ι 

Έν τούτοις δεν δύνανται ταΰτα νά υπερβαίνουν το άνώτατον δριον βάρους 
των 30 χιλιόγραμμων κατ' άντικείμενον. 

11. Τά έντυπα τά απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτην εις τον αυτόν 
προορισμόν, εγκλεισμένα είς ενα ή πλείονας ειδικούς σάκκους δεν υπόκεινται 
εϊς τά ΰπό της παραγράφου 6 καθοριζόμενα δρια βάρους. Έν τούτοις ταΰτα δεν ♦ 
δύνανται νά υπερβαίνουν το άνώτατον οριον βάρους τών 30 χιλιόγραμμων κατά 
σάκκον. Τό τέλος δπερ εφαρμόζεται είς τά αντικείμενα ταΰτα υπολογίζεται κατά 
κλιμάκια βάρους του ενός χιλιόγραμμου μέχρι πέρατος τοΰ συνολικού βάρους τοΰ 
σάκκου. 'Εκάστη Υπηρεσία έχει την εύχέρειαν νά παρέχη διά τά έντυπα τά απο
στελλόμενα δι' ειδικών σάκκων εκπτωσιν τέλους δυναμένην νά φθάση μέχρι 10%. 

12. Αί υποκείμενοι εις φθρράν βιολογικά! οΰσίαι, αί συσκευαζόμεναι κατά τάς 
διατάξεις τοΰ Κανονισμού, υπόκεινται είς τό τιμολόγιον τών επιστολών και συστά
σεως. Αύται διαβιβάζονται διά της συντομωτέρας όδοΰ, συνήθως διά τής αερο
πορικής ΰπό τήν έπιφύλαξιν τής εξοφλήσεως τών αντιστοίχων προσθέτων 
αεροπορικών τελών. Δεν δύνανται ν' άνταλλάσσωνται εΐ μή μόνον μεταξύ επι
σήμως ανεγνωρισμένων ειδικών εργαστηρίων. Ή ανταλλαγή αϋτη περιορίζεται, 
έπι πλέον είς τάς σχέσεις μεταξύ τών Χωρώνμελών, τών οποίων αί Ταχυδρο
μικά! Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν δπως άποδέχωνται τά ταχυδρομικά ταΰτα αντι
κείμενα είτε εις τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις, είτε προς μίαν μόνον κατεύθυνσιν. 

13. Αί ραδιενεργοί οΰσίαι συσκευαζόμεναι κατά τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού 
υπόκεινται είς τό τιμολόγιον τών επιστολών και συστάσεως. Αύται διαβιβάζονται 
διά τής ταχυτέρας όδοΰ, συνήθως διά τής αεροπορικής όδοΰ, ΰπό τήν έπιφύλαξιν 
τής εξοφλήσεως τών αντιστοίχων προσθέτων αεροπορικών τελών. Δεν δύνανται 
νά Κατατίθενται ε'ι μή μόνον, ΰπό αποστολέων δεόντως εξουσιοδοτημένων. Ή 
ανταλλαγή αϋτη περιορίζεται έπι πλέον εϊς τάς σχέσεις μεταξύ τών Χωρώνμελών 
τών οποίων αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν δπως άποδέχωνται τά 
αντικείμενα ταΰτα, είτε ε'ις τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις, είτε προς μίαν μόνον 
κατεύθυνσιν. 

14. Έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν δπως παραχωρή είς 
τάς εφημερίδας και εις τά περιοδικά τά εκδιδόμενα εις τήν Χώραν της, εκπτωσιν 
ήτις δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 50% τοΰ τιμολογίου τών εντύπων, έπιφυλάσσουσα 
πάντως ε'ις έαυτήν τό δικαίωμα νά περιορίζη τήν εκπτωσιν ταύτην εϊς τάς εφη
μερίδας και περιοδικά, ατινα πληρούν τους κατά τους εσωτερικούς αυτής κανο
νισμούς, απαιτουμένους δρους, ίνα διαβιβάζωνται ΰπό τό τιμολόγιον τών 
εφημερίδων. 'Αποκλείονται τής εκπτώσεως, οιαδήποτε καΐ αν είναι ή κανονι
κότης τής εκδόσεως των, τά εμπορικά έντυπα, δπως κατάλογοι, διαφημιστικά 
φυλλάδια, τιμοκατάλογοι κ.λ.π. Τοΰτ' αυτό Ισχύει και διά τάς διαφημίσεις τάς 
έκτυπουμένας επί φύλλων συναπτομένων εις τάς εφημερίδας και περιοδικά. 

15. Αί ύπηρεσίαι δύνανται ωσαύτως νά παραχωρούν τήν 'ιδίαν εκπτωσιν εϊς 
τά βιβλία και φυλλάδια, εις τά μουσικά τεμάχια και ε'ις τους γεωγραφικούς χάρτας 
οΐτινες ούδεμίαν δημοσίευσιν ή διαφήμισιν περιέχουν πλην εκείνης, ήτις αναγρά
φεται έπι τοΰ καλύμματος ή έπι τών εξώφυλλων τών ταχυδρομικών τούτων αντι
κειμένων. 

Ρ' 

6 
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16. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα πλην των ύπό κλειστόν περικάλυμμα συστη
μένων επιστολών, δεν δύνανται να περιέχουν νομίσματα, τραπεζογραμμάτια χαρτο
νομίσματα ή οίασδήποτε αξίας είς τον κομιστήν, ταξειδιωτικά τσεκ, πλατίνην, χρυσόν 
ή άργυρον, κατειργασμένους η μη, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα και άλλα πολύ
τιμα αντικείμενα. 

17. Αί Ύπηρεσίαι των Χωρών καταγωγής και προορισμού έχουν τήν εΰχέρειαν 
δπως διαχειρίζωνται, συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν των, τάς έπιστολάς αΐτινες 
περιέχουν έγγραφα, έχοντα τον χαρακτήρα ένεστώσης καΐ προσωπικής αλληλο
γραφίας, αντάλλασσα μένα μεταξύ προσώπων άλλων πλην τοϋ άποστολέως καΐ 
τοΰ παραλήπτου ή τών συνοικούντων μετά τούτων προσώπων. 

18. Πλην τών εν τω Κανονισμώ προβλεπομένων εξαιρέσεων, τά έντυπα αϊ 
ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών καΐ τά μικροδέματα: 

(α) Ούδεμίαν σημείωσιν δύνανται νά φέρουν, ουδέ νά περιέχουν εγγραφόν 
τ ι έχον τον χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας. 

(β) Ουδέν γραμματόσημον, ούδένα τύπον προπληρωμής, διαγεγραμμένον ή 
μη ουδέν στοιχεΐον παραστατικόν αξίας τινός δύνανται νά περιέχουν. 

19. Ή συνένωσις είς εν μόνον άντικείμενον, αντικειμένων υποκειμένων εις 
διάφορα τέλη επιτρέπεται ύπό τήν προϋπόθέσιν δτι το συνολικόν βάρος δεν θά 
είναι άνώτερον τοΰ ανωτάτου ορίου βάρους τής κατηγορίας τής οποίας το τιμο
λόγιον είναι ύψηλότερον. Το έφαρμοστέον εις το συνολικόν βάρος τοϋ αντικει
μένου τέλος ϊσοΰται, προς το τοιούτον τής κατηγορίας ταχυδρομικών αντικειμένων 
της οποίας το τιμολόγιον εΐναι ύψηλότερον. 

20. Πλην τών ύπό τής Συμβάσεως και τοΰ Κανονισμού αυτής προβλεπομένων 
εξαιρέσεων, δέν αποστέλλονται περαιτέρω τά αντικείμενα άτινα δέν πληροΰν τους 
ύπό τοΰ παρόντος άρθρου καΐ τοΰ Κανονισμού απαιτουμένους δρους. Τά αντι
κείμενα ατινα έγένοντο εκ παραδρομής δεκτά δέον νά έπιστρέφωνται εϊς τήν ύπη
ρεσίαν καταγωγής. .'Επιτρέπεται, έν τούτοις, εϊς τήν Ύπηρεσίαν προορισμού, 
δπως έπιδίδη ταϋτα εις τους παραλήπτας. Έν τή περιπτώσει ταύτη, εφαρμόζει 
είς αυτά, εάν συντρέχη λόγος, τά τέλη τά προβλεπόμενα διά τήν κατηγορίαν τών 
αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου εις ην κατατάσσονται εκ τοϋ τρόπου 
κλεισίματος των, τοϋ περιεχομένου των, τοΰ βάρους των ή τών διαστάσεων των. 
Εις OjTi άφορα τά αντικείμενα τά υπερβαίνοντα τά ανώτατα δρια βάρους τά έν άρθρω 
6 οριζόμενα, δύνανται νά τιμολογούνται κατά το πραγματικόν των βάρος. 

"Αρθρον 20 

Κατάθεσις εϊς το έξωτερικόν αντικειμένων τοΰ 
επιστολικού ταχυδρομείου 

Ουδεμία Χώραμέλος υποχρεούται νά διαβιβάζη ή νά διανέμη είς τους παρα
λήπτας τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου τά όποια οίοιδήποτε απο
στολείς διαμένοντες έπι τοϋ εδάφους της καταθέτουν ή αποστέλλουν προς κατά
θεσιν εις τίνα Χώραν τοΰ εξωτερικού, έπι σκοπώ δπως επωφεληθούν τών εϊς ταύτη ν 
ισχυόντων χαμηλότερων τελών. Τοϋτ' αυτό Ισχύει και διά τά αντικείμενα τοΰ 
είδους τούτου τά κατατιθέμενα εις μεγάλην ποσότητα ανεξαρτήτως εάν αί τοιαΰται 
καταθέσεις ενεργούνται έπι σκοπώ επιτεύξεως ή ού κέρδους εκ χαμηλότερων 
τελών. Ό κανών εφαρμόζεται αδιακρίτως είτε έπι τών έν τή ύπό τοΰ άποστολέως 
κάτοικου μένη χώρα συσκευαζομένων και έν συνεχεία διά τών συνόρων μεταφε
ρομένων αντικειμένων, είτε έπι τών εν τινι ξένη χώρα συντιθεμένων αντικειμένων. 
"Η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία δικαιούται είτε νά έπιοτρέψη τά έν λόγω αντικείμενα 
είς τήν καταγωγήν των, είτε νά έπιβάλη είς αυτά τά εσωτερικά της τέλη. Εις τήν 
δευτέραν περίπτωσιν αϋτη δύναται νά διαθέτη τά αντικείμενα συμφώνως προς 
τήν έσωτερίκήν της Νομοθεσίαν, έφ° δσον ό άποστολεύς αρνείται τήν πληρωμήν 
τών τελών τούτων. 
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"Αρθρον 21 
Ειδικά τέλη 

Τα εν τη Συμβάσει προβλεπόμενα τέλη, ατινα εισπράττονται έπ! πλέον των εν 
άρθρω 19 μνημονευομένων τελών προπληρωμής, καλούνται «ειδικά τέλη». 

Το ποσόν τούτων ορίζεται συμφώνως προς τάς ενδείξεις του κατωτέρω πίνακος. 

Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους 
Ι 

(α) Πρόσθετον τέλος δια τα 
αντικείμενα τά κατατιθέ
μενα κατά την τελευταίαν 
στιγμήν. 

("Αρθρον 22 παρ. Ι) 

(β) Τέλος καταθέσεως αντι
κειμένων έκτος τοϋ γενι
κού ωραρίου εργασίας 
των θυρίδων συναλλαγής. 

("Αρθρον 22, παρ. 2) 

(γ) Τέλος «POSTE RES
ΤΑΝΤΕ». 

("Αρθρον 22, παρ. 3) 

(δ) Τέλος επιδόσεως εϊς τον 
παραλήπτην μικροδέματος 
υπερβαίνοντος τά 500 γρ. 

("Αρθρον 22, παρ. 4) 

(ε) Τέλος αποθηκεύσεως 
ΓΑρθρον 23) 

(στ) Τέλος εν περιπτώσει ελ
λείψεως ή ανεπαρκείας 
προπληρωμής τών συνή
θων αντικειμένων. 

("Αρθρον 27 παρ. Ι) 

(ζ) Τέλος κατεπείγοντος 
("Αρθρον 29, παρ. 2, 3, 

και 6). 

Ποσόν 
2 

Το αυτό τέλος ώς και είς το 
Έσωτερικόν. 

Το αυτό τέλος ώς και είς το 
Έσωτερικόν. 

Το αυτό τέλος ώς και είς το 
Έσωτερικόν. 

60 εκ. κατ* άνώτατον δριον. 

Τέλος είσπραττόμενον κατά 
τά ΰπό τής εσωτερικής νομο
θεσίας οριζόμενα διά πάν άντι
κείμενον τοϋ επιστολικού τα
χυδρομείου υπερβαίνον τά 500 
γραμ. εξαιρέσει τών ανάγλυ
φων εκτυπώσεων προς χρήσιν 
τών τυφλών. 

Τέλος προκύπτον εκ τοϋ 
πολλαπλασιασμού τοϋ τέλους 
επιστολής πρώτης κλίμακος 
βάρους τής Χώρας διαμονής 
έπι το κλάσμα τοϋ οποίου ό 
αριθμητής είναι το έλλεΐπον 
ποσόν προπληρωμής και ό 
παρονομαστής το αυτό τέλος 
τής Χώρας καταγωγής. 

ΕΙς το τέλος τοϋτο προστί
θεται τέλος διαχειρίσεως εξ 60 
εκατοστών κατ' άνώτατον δ
ριον ή το καθοριζόμενον ΰπό 
τής εσωτερικής Νομοθεσίας 
τέλος. 

Τέλος άνερχόμενον, κατ* 
ελάχιστον δριον, είς το ποσόν 
τοϋ τέλους προπληρωμής συ
νήθους απλής επιστολής και 
κατ* άνώτατον δριον, είς 1,60 
φρ. 

Παρατηρήσεις 

Το τέλος τοϋτο δύναται νά 
αϋξηθή κατά 30 έκ., κατ* άνώτατον 
δριον, εν περιπτώσει επιδόσεως 
κατ* οικον. 

Τό τέλος τής διαχειρίσεως' δεν 
εισπράττεται ε'ις τάς έν αρθρω 137, 
παρ. 3, 4 και 5 τοϋ Κανονισμού 
προβλεπόμενος περιπτώσεις. 

Δ* εκαστον σάκκον περιέχοντα 
τά έν αρθρω 19 παρ. 11 αναφερό
μενα αντικείμενα, αί Ύπηρεσίαι 
δύνανται νά εισπράττουν άντι τοϋ 
κατά μονάδα τέλους, συνολικόν 
τέλος μη υπερβαίνον τό πενταπλά
σιον τοϋ κατά μονάδα τέλους. 

'Οσάκις ή κατεπείγουσα έπίδο
σις επιφέρει είδικήν έπιβάρυνσιν 
δύναται νά είσπράττεται συμπλη
ρωματικόν τέλος, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τάς σχετικός προς 
τά αντικείμενα τής αυτής κατηγο
ρίας εσωτερικού. 

Έάν ό παραλήπτης ζητήση την 
κατεπείγουσαν έπίδοσιν, δύναται 
νά είσπράττεται τό τέλος έσωτε
ρικοϋ. 
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Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους 
Ι 

(η) Τέλος αιτήσεως άν 
λήψεως ή τροποποιήσεως 
επιγραφής. 

("Αρθρον 30, παρ. 2) 

(θ) Τέλος αιτήσεως περαιτέρω 
αποστολής. 

("Αρθρον 31, παρ. 3) 

(ή Τέλος περαιτέρω αποστο
λής ή επιστροφής. 

("Αρθρον 31, παρ. 4 και 
άρθρον 32, παρ. 7) 

(/α) Τέλος προσκομίσεως εις 
το τελωνεΐον. 

("Αρθρον 35). 

(ιβ) Τέλος είσπραττόμενον δια 
τήν έπίδοσιν αντικειμένου 
ελευθέρου τελών και δι
καιωμάτων. 

("Αρθρον 37, παρ. Ι, 3 
και 4). 

(ιγ) Τέλος αΐτήσεως 
αναζητήσεως. 

("Αρθρον 39, παρ. 4) 

(«5) Τέλος συστάσεως 
("Αρθρον 41, παρ. 

στόιχεΐον 3 και 2). 

(ιε) Τέλος δια κινδύνους ανω
τέρας βίας. 

("Αρθρον 41, παρ. 3) 

Ποσόν 
2 

3 φρ. κατ' άνώτατον δριον 

Το αυτό τέλος ώς και εις το 
έσωτερικόν. 

Το αυτό τέλος ώς και είς το 
έσωτερικόν. 

5 φρ. κατ* άνώτατον δριον 

Ιον.—Τέλος προμηθείας έκ 
2 φρ., κατ* άνώτατον δριον 
είσπραττόμενον δια λογαρια
σμόν τής 'Υπηρεσίας προορι
σμού. 

2ον.—Τέλος έκ 3 φρ., κατ* 
άνώτατον δριον δι* αϊτησιν 
διατυπουμένην μεταγενεστέ
ρως τής καταθέσεως, είσπρατ
τόμενον παρά τής 'Υπηρεσίας 
καταγωγής. 

3ον.—Προαιρετικώς συμ
πληρωματικόν τέλος έκ 2 φρ. 
κατ* άνώτατον δριον είσπρατ
τόμενον παρά τής 'Υπηρεσίας 
καταγωγής. 

90 έκ. κατ* άνώτατον δριον 

2 φρ. κατ' άνώτατον δριον 

40 έκ. κατ* άνώτατον δριον, 
δι' εκαοτον άντικείμενον. 

Παρατηρήσεις 
3 

Δι* εκαοτον σάκκον περιέχοντα 
τά έν άρθρω 19, παρ. 11, αναφερό
μενα αντικείμενα αϊ Ύπηρεσίαι 
είσπράττουν, άντι τοϋ κατά μονάδα 
τέλους, συνολικόν τέλος 8 φρ. 
κατ" άνώτατον δριον. 

(Ι) Δι' εκαοτον σάκκον περιέ
χοντα τά έν άρθρω 19, παρ. 11, 
αναφερόμενα αντικείμενα, αί "Υπη
ρεσίαι εισπράττουν, άντι τοϋ κατά 
μονάδα τέλους, συνολικόν τέλος 
μη υπερβαίνον το πενταπλάσιον 
τοϋ κατά μονάδα· τέλους. 

(2) Έπι πλέον τοϋ παγίου τέλους 
ή συνολικού τέλους αί Ύπηρεσίαι 
δύνανται νά είσπράττουν υπό των 
αποστολέων ή των παραληπτών 
τά είδικά τέλη τά προβλεπόμενα 
ΰπό τής εσωτερικής των Νομοθε
σίας διά τά εξαιρετικά μέτρα 
ασφαλείας τά όποια λαμβάνονται 
διά τά συστημένα αντικείμενα. 
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Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους 
Ι 

( ιστ) Τέλος αποδείξεως παρα
λαβής. 

("Αρθρον 42, παρ. Ι) 

(ιζ) Τέλος επιδόσεως ίδίαις 
χερσίν συστημένου αντι
κειμένου. 

("Αρθρον 43, παρ. Ι) 

Ποσόν 
2 

80 εκ. κατ* άνώτατον δριον 

50 εκ. κατ* άνώτατον δριον 

Παρατηρήσεις 

"Αρθρον 22 
Τέλος καταθέσεως αντικειμένου κατά την τελευταίαν στιγμήν 
Τέλος καταθέσεως αντικειμένων εκτός του γενικού ωραρίου 

εργασίας των θυρίδων συναλλαγής. Τέλος «POSTE REST/ANTE». 
Τέλος επιδόσεως των μικροδεμάτων 

Ι. 'Επιτρέπεται εις τάς Υπηρεσίας δπως εισπράττουν παρά τοΰ άποστολέως 
πρόσθετον τέλος, συμφώνως προς τάς διατάξεις τής νομοθεσίας των έπΐ των αντι
κειμένων των παραδιδομένων είς τάς υπηρεσίας αποστολής αυτών κατά την τελευ
ταίαν στιγμήν. 

'Επιτρέπεται εϊς τάς 'Υπηρεσίας δπως εισπράττουν παρά τοΰ άποστολέως 
πρόσθετον τέλος κατά τήν Νομοθεσίαν των, διά τά αντικείμενα τά όποια κατατί
θενται εις τάς θυρίδας συναλλαγής εκτός τοϋ γενικού ωραρίου εργασίας. 

2. Αί Ύπηρεσίαι των Χωρών προορισμού δύνανται νά επιβάλλουν επί τών 
αντικειμένων τών έπιγραφομένων «POSTE RESTANTE» το είδικόν τέλος δπερ 
ενδεχομένως προβλέπεται υπό τής νομοθεσίας των διά τά αντικείμενα τής αυτής 
κατηγορίας εσωτερικού. 

3. 'Επιτρέπεται εις τάς Υπηρεσίας τών Χωρών προορισμού δπως εισπράττουν 
δι ' εκαστον έπιδιδόμενον είς τον παραλήπτην μικρόδεμα, υπερβαίνον το βάρος 
τών 500 γραμμαρίων, το εν αρθρω 21, στοιχεΐόν (δ) προβλεπόμενον είδικόν τέλος. 

"Αρθρον 23 
Τέλος αποθηκεύσεως 

'Επιτρέπεται εις τήν Ύπηρεσίαν προορισμού δπως εϊσπράττη συμφώνως προς 
τήν νομοθεσίαν της, τέλος αποθηκεύσεως διά παν άντικείμενον τοΰ επιστολικού 
ταχυδρομείου τοΰ οποίου το βάρος υπερβαίνει τά 500 γραμμάρια και το όποιον 
ό παραλήπτης δεν παρέλαβεν εντός τής προθεσμίας καθ' ην τούτο παραμένει εις 
τήν διάθεσίν του άνευ ουδεμιάς επιβαρύνσεως. Το τέλος τούτο δεν εφαρμόζεται 
είς τάς ανάγλυφους εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών. 

"Αρθρον 24 
Προπληρωμή 

Ι. Κατά γενικόν κανόνα, τά εν άρθρω 18 αναφερόμενα αντικείμενα, εξαιρέσει 
εκείνων άτινα αναφέρονται εις τά άρθρα 15 εως 17, δέον νά έχουν εξ ολοκλήρου 
προπληρωθή ΰπό του άποστολέως. 

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

3. Όσάκις έπιστολαι ή ταχυδρομικά δελτάρια, ουδόλως ή ανεπαρκώς προ
πληρωμένα, κατατίθενται εις μέγαν αριθμόν, ή Υπηρεσία τής Χώρας καταγωγής 
έχει τήν εύχέρειαν νά τά έπιστρέφη εϊς τον αποστολέα. 



701 Ν. 57/76 

"Αρθρον 25 
Τρόποι προπληρωμής 

Ι. Ή προπληρωμή ενεργείται, είτε δια γραμματοσήμων έκτυπουμένων ή έπι
κολλουμένων έπι των αντικειμένων και εγκύρων εις τήν Χώραν καταγωγής, είτε 
δι' αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής, επισήμως άποδεδεγμένων καΐ λει
τουργουσών ύπό τον άμεσον ελεγχον τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, είτε και δι° 
αποτυπωμάτων τυπογραφικού πιεστηρίου ή δι ' άλλου τινός μέσου εκτυπώσεως 
ή σφραγίσεως, οσάκις τοιούτον σύστημα επιτρέπεται ΰπό τών Κανονισμών τής 
Υπηρεσίας καταγωγής. 

2. Ή προπληρωμή τών έντυπων τών απευθυνόμενων προς τον αυτόν παρα
λήπτην και εις τον αυτόν προορισμόν, τών εγκλεισμένων εις είδικόν σάκκον, ενερ
γείται δι ' ενός εκ τών είς τήν παράγραφον Ι προβλεπομένων μέσων, του συνολικού 
ποσού αυτής αναγραφομένου έπι τής εξωτερικής πινακίδος τού σάκκου. 

3. Θεωρούνται προσηκόντως προπληρωμένα: τα αντικείμενα τά κανονικώς 
προπληρωμένα δια τήν πρώτη ν αυτών διαδρομήν και τών οποίων το συμπληρω
ματικόν τέλος έξωφλήθη προ τής περαιτέρω αποστολής των, ως και αί εφημερίδες 
ή δέσμαι εφημερίδων και περιοδικών τών οποίων ή επιγραφή φέρει τήν ενδειξιν 
«ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ—POSTE» (Συνδρομή δια τού ταχυδρομείου) και αΐτινες απο
στέλλονται δυνάμει τής Συμφωνίας τής άφορώσης τάς συνδρομάς εϊς τάς εφημε
ρίδας και περιοδικά. Ή ενδειξις «ΑΒΟΝΝΕΜΕΝΤ—POSTE» ακολουθείται 
ΰπό τής ενδείξεως «ΤΑΧΕ PERCUE» (Τ.Ρ.) ή «PORT PAYE (P.P.)» (Τέλος 
εϊσεπράχθη), εν τω μέτρω καθ' δ τά αντικείμενα ταύτα δεν είναι προπληρωμένα 
δι ' ενός τών έν παραγράφω Ι προβλεπομένων τρόπων. 

"Αρθρον 26 
Προπληρωμή τών αντικειμένων τού επιστολικού ταχυδρομείου 

έπι τών πλοίων 
Ι. Τά αντικείμενα τά κατατιθέμενα έπι πλοίου κατά τήν στάθμευσιν είς τά ακραία 

σημεία τής διαδρομής ή εις τίνα εκ τών ενδιαμέσων σημείων προσεγγίσεων δέον 
νά έχουν προπληρωθή δια γραμματοσήμων και κατά το τιμολόγιον τής Χώρας 
είς τά Οδατα τής οποίας ευρίσκεται το πλοΐον. 

2. 'Εάν ή κατάθεσις έγένετο έν άνοικτώ πελάγει, τά αντικείμενα δύνανται νά 
προπληρώνωνται πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, 
διά γραμματοσήμων και κατά το τιμολόγιον τής Χώρας εις ην ανήκει ή εκ τής οποίας 
εξαρτάται το έν λόγω πλοΐον. 

Τά κατά τάς προϋποθέσεις ταύτας προπληρωμένα αντικείμενα δέον νά παρα
δίδωνται εϊς το Ταχυδρομικόν Γραφεΐον τού σημείου προσεγγίσεως κατά το δυνα
τόν ταχύτερον μετά τήν αφιξιν τού πλοίου. 

"Αρθρον 27 
Τέλος έν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής 

Ι. Έν περιπτώσει ελλείψεως ή ανεπαρκείας προπληρωμής αί έπιστολαί και 
τά ταχυδρομικά δελτάρια υπόκεινται ε'ις το έν αρθρω2Ι στοιχεΐον (στ) προβλεπό
μενον είδικόν τέλος, βαρύνον τον παραλήπτην ή τον αποστολέα οσάκις πρόκειται 
περί μη διανεμητέων αντικειμένων. 

2. Ή αύτη διαχείρισις δύναται νά εφαρμόζεται εϊς τάς προαναφερθείσας περι
πτώσεις και έπι τών λοιπών αντικειμένων τού επιστολικού ταχυδρομείου ατινα 
διεβιβάσθησαν εκ παραδρομής εις τήν Χώραν προορισμού. 

3. Τά συστημένα αντικείμενα κατά την αφιξιν θεωρούνται ως δεόντως προ

πληρωθέντα. 
"Αρθρον 28 

Διεθνή ένσημα απαντήσεως 
Ι. Διεθνή ένσημα απαντήσεως εκδοθέντα ύπό τού Διεθνούς Γραφείου διατί

θενται ττρός πώλησιν εις τάς Χώραςμέλη. 
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2. Ή αξία του ένσημου απαντήσεως είναι Ι φρ. και ή τιμή πωλήσεως, καθο
ριζομένη υπό των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, δεν δύναται να είναι κατωτέρα 
της αξίας ταύτης. 

3. Τα ένσημα απαντήσεως είναι ανταλλάξιμα εις πάσαν Χώρανμέλος έναντι 
ενός ή πλειόνων γραμματοσήμων αντιπρόσωπε υ όντων το κατώτερον δριον προ
πληρωμής συνήθους επιστολής αποστελλόμενης εϊς το έξωτερικόν δια της όοοΰ 
επιφανείας. 'Εάν οί κανονισμοί της Υπηρεσίας της Χώρας ανταλλαγής το επι
τρέπουν, τά ένσημα απαντήσεως είναι, ωσαύτως, ανταλλάξιμα έναντι ετέρων ταχυ
δρομικών άξιων. 'Επί τη προσκομίσει επαρκούς αριθμού ενσήμων απαντήσεως, 
αϊ Ύπηρεσίαι οφείλουν νά χορηγούν τά άναγκαιοΰντα γραμματόσημα δια το κατώ
τερον δριον προπληρωμής συνήθους επιστολής προς διαβίβασιν διά της αερο
πορικής οδού, ως άντικείμενον μετά προσθέτου τέλους. 

4. Ή Υπηρεσία Χώραςμέλους δύναται, εξ άλλου νά έπιφυλάττη εις έαυτήν 
την εΰχέρειαν δπως άπαιτή τήν ταΰτόχρονον κατάθεσιν τών ενσήμων απαντήσεως 
και τών διά τής ανταλλαγής τών ενσήμων τούτων προπληρωτέων αντικειμένων. 

5. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου Ι, αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι έχουν 
τήν εΰχέρειαν νά μή έπιβαρύνωνται με τήν χρέωσιν διεθνών ενσήμων απαντήσεως 
ή νά περιορίζουν τήν πώλησιν αυτών. 

"Αρθρον 29 
'Αντικείμενα κατεπειγούσης επιδόσεως 

Ι. Εις τάς Χώρας τών οποίων αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι αναλαμβάνουν τήν 
Ύπηρεσίαν ταύτην, τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, τη αιτήσει τών 
αποστολέων, διανέμονται δι' ειδικού κομιστοΰ κατά το δυνατόν ταχύτερον μετά 
τήν άφιξίν των εις το Γραφεϊον διανομής. 

2. Τά αντικείμενα ταύτα, χαρακτηριζόμενα κατεπείγοντα («EXPRES»), υπό
κεινται, επί πλέον τοΰ συνήθους τέλους, είς το εν άρθρω 21, στοιχεΐον (ζ) προβλε
πόμενον ε'ιδικόν τέλος. Το τέλος τούτο δέον νά προκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου. 

3. Όσάκις ή κατεπείγουσα έπίδοσις επιφέρει πρόσθετον άπασχόλησιν εϊς 
τήν Ύπηρεσίαν προορισμού, εις δ,τι άφορα είτε τήν τοποθεσίαν τής κατοικίας 
τοΰ παραλήπτου, είτε τήν ήμέραν ή τήν ώραν άφίξεως εις το γραφεϊον προορισμού, 
ή έπίδοσις τοΰ αντικειμένου και ή ενδεχομένη εΐσπραξις συμπληρωματικού τέλους 
ρυθμίζονται υπό τών σχετικών προς τά αντικείμενα τής αυτής κατηγορίας 
εσωτερικού διατάξεων. 

4. Τά κατεπείγοντα αντικείμενα τών οποίων δεν έχει προκαταβληθή το σύνολον 
τών προπληρωτέων τελών, διανέμονται διά τών συνήθων μέσων, εκτός εάν το 
Γραφεϊον καταγωγής διεχειρίσθη αυτά ώς κατεπείγοντα. ΕΊς τήν τελευταίαν ταύτην 
περίπτωσιν, τά αντικείμενα τιμολογούνται συμφώνως προς το άρθρον 27. 

5. Δύνανται αί Ύπηρεσίαι νά αρκούνται ε'ις μία μόνον προσπάθειαν εκτάκτου 
επιδόσεως. 'Εάν ή προσπάθεια αϋτη άποβή άκαρπος, ή Υπηρεσία δύναται νά 
διαχειρισθή τούτο ώς σύνηθες άντικείμενον. 

6. 'Εάν οι κανονισμοί τής Υπηρεσίας προορισμού το επιτρέπουν, οί παραλήπται 
δύνανται νά ζητήσουν παρά του Γραφείου διανομής δπως τά προς αυτούς απευ
θυνόμενα αντικείμενα διανέμωνται κατεπειγόντως αμα τη άφίξει των. ΕΊς τήν 
περίπτωσιν ταύτην επιτρέπεται εϊς τήν Ύπηρεσίαν προορισμού δπώς ε'ισπράττη, 
κατά την διανομήν, το εν τω έσωτερικώ αυτής έφαρμοζόμενόν τέλος. 

"Αρθρον 30 
Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις επιγραφής τη αιτήσει 

τοΰ άποστολέως 
Ι. Ό άποστολεύς αντικειμένου του επιστολικού ταχυδρομείου δύναται νά 

τό άποσύρη εκ τής Υπηρεσίας ή νά τροποποίηση τήν έπιγραφήν αυτού έφ' δσον 
το άντικείμενον τούτο : 

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

τοΰ άρθρου 33. 
(γ) δεν κατεσχέθη δυνάμει τής νομοθεσίας τής Χώρας προορισμού. 
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2. Ή προς τοϋτο διατυττουμένη αίτησις διαβιβάζεται, ταχυδρομικώς ή τηλε
γραφικώς, δαπάναις τοΟ άποστολέως, όστις οφείλει να καταβολή, δι' έκάοτην 
αΐτησιν το εν άρθρω 21 στοιχεΐον (η) προβλεπόμενον εϊδικόν τέλος. 'Εάν ή αίτησις 
δέον να διαβιβασθή δια της αεροπορικής ή τηλεγραφικής όδοΰ, ό άποστολεύς 
οφείλει να καταβάλη έπι πλέον το άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν ή τηλε
γραφικόν τέλος. Έάν το άντικείμενον ευρίσκεται είσέτι εις την Χώραν καταγωγής 
ή αίτησις αναλήψεως, τροποποιήσεως ή διορθώσεως επιγραφής υφίσταται διαχεί
ρισιν κατά την νομοθεσίαν τής Χώρας ταύτης. 

3. 'Εκάστη Υπηρεσία υποχρεούται νά δέχεται τάς αιτήσεις αναλήψεως τρο
ποποιήσεως επιγραφής τάς άφορώσας πάν άντικείμενον τοΰ επιστολικού ταχυ
δρομείου κατατεθέν εις τάς Υπηρεσίας άλλων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, έάν 
έπιτρέπη τοϋτο ή νομοθεσία αυτής. 

4. 'Εάν ό άποστολεύς έπιθυμή νά πληροφορηθή, δια τής αεροπορικής ή διά 
τής τηλεγραφικής όδοΰ, περί τών γενομένων υπό του Γραφείου προορισμού ενερ
γειών κατόπιν τής αιτήσεως του, περί αναλήψεως ή περί τροποποιήσεως τής επι
γραφής, οφείλει νά καταβάλη, προς τοϋτο, το σχετικόν πρόσθετον άεροπορικόν 
ή τηλεγραφικόν τέλος. 

5. Δι' έκάστην αΐτησιν αναλήψεως ή τροποποιήσεως επιγραφής άφορώσαν 
πλείονα αντικείμενα κατατεθέντα ταυτοχρόνως εις το αυτό Γραφεΐον ύπό τοΰ αύτοϋ 
άποστολέως και απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτην, τα εν τη παραγράφω 
2 προβλεπόμενα τέλη ή πρόσθετα τέλη εισπράττονται άπαξ μόνον. 

6. 'Απλή διόρθωσις διευθύνσεως (άνευ τροποποιήσεως τοϋ επωνύμου ή τής 
'ιδιότητος τοΰ παραλήπτου) δύναται νά ζητηθή άπ' ευθείας ύπό τοΰ άποστολέως 
παρά τοϋ Γραφείου προορισμού, ήτοι άνευ πληρώσεως τών διατυπώσεων καΐ 
άνευ καταβολής του εν παραγράφω 2 προβλεπομένου είδικοϋ τέλους. 

7. Ή επιστροφή εις τήν καταγωγή ν ενός αντικειμένου κατόπιν αιτήσεως ανα
λήψεως ενεργείται διά τής αεροπορικής όδοΰ οσάκις ό άποστολεύς άναλαμβάνη 
τήν πληρωμήν τοϋ αντιστοίχου προσθέτου αεροπορικού τέλους. Όσάκις άντι
κείμενον τι αποστέλλεται περαιτέρω διά τής αεροπορικής όδοΰ κατόπιν αιτήσεως 
τροποποιήσεως επιγραφής, το αντιστοιχούν εις τήν νέαν διαδρομήν πρόσθετον 
άεροπορικόν τέλος είσπράττεται παρά τοΰ παραλήπτου και ανήκει εις τήν Ύπη
ρεσίαν διανομής. 

"Αρθρον 31 
Περαιτέρω αποστολή 

Ι. Έν περιπτώσει αλλαγής διαμονής τοΰ παραλήπτου, τά αντικείμενα τοϋ επι
στολικού ταχυδρομείου διαβιβάζονται περαιτέρω εις αυτόν αμέσως ύπό τους έν 
τή εσωτερική υπηρεσία περιγραφόμενους δρους, έκτος έάν ό άποστολεύς εχη 
απαγορεύσει τήν περαιτέρω άποστολήν αυτών διά σημειώσεως άναγραφείσης 
παρά τήν έπιγραφήν εις γλώσσαν γνωστήν έν τη Χώρα προορισμού. Έν τούτοις, 
ή περαιτέρω αποστολή εκ τίνος Χώρας είς άλλην, ενεργείται μόνον έάν τά αντι
κείμενα πληρούν τους διά τήν νέαν μεταφοράν απαιτουμένους δρους. 

Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής διά τής αεροπορικής όδοΰ, εφαρμόζονται 
τά άρθρα 68, παράγραφος 2 εως 5 τής Συμβάσεως και 183 τού Κανονισμού. 

2. Έκαστη 'Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά καθορίζη προθεσμίαν περαιτέρω 
αποστολής συμφώνως προς έκείνην ήτις ισχύει ε'ις τήν έσωτερικήν της ύπηρεσίαν. 

3. Αΐ Ύπηρεσίαι αιτινες εισπράττουν τέλος διά τάς αιτήσεις περαιτέρω απο
στολής εις τήν έσωτερικήν των Ύπηρεσίαν δικαιούνται νά εισπράττουν το ίδιον 
τοϋτο τέλος καΐ εϊς τήν Διεθνή Ύπηρεσίαν. 

4. Ή περαιτέρω αποστολή αντικειμένων τού επιστολικού ταχυδρομείου εκ 
Χώρας ε'ις Χώραν δεν συνεπάγεται τήν εΐσπραξιν συμπληρωματικού τίνος τέλους, 
πλην τών έν τω Κανονισμώ προβλεπομένων εξαιρέσεων. Έν τούτοις αϊ Ταχυ
δρομικοί Ύπηρεσίαι αΐ όποΐαι εισπράττουν τέλος περαιτέρω αποστολής εις το έσω
τερικόν, επιτρέπεται δπως εισπράττουν το αυτό τέλος και διά τά αντικείμενα τοΰ 
επιστολικού ταχυδρομείου τής Διεθνοϋς Υπηρεσίας τά όποια αποστέλλονται περαι
τέρω εντός τής 'ιδίας αυτών Υπηρεσίας. 
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5. Τά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου ατινα αποστέλλονται περαι
τέρω επιδίδονται εις τους παραλήπτας έναντι καταβολής των τελών δι' ων έπε
βαρύνθησαν κατά την άποστολήν, κατά την άφιξιν ή κατά την διαδρομήν, λόγω 
της περαιτέρω αποστολής, πέραν τής πρώτης διαδρομής, υπό την έπιφύλαξιν της 
καταβολής τών τελωνειακών δικαιωμάτων ή άλλων ειδικών εξόδων την άκύρωσιν 
τών οποίων δεν δέχεται ή Χώρα προορισμού. 

6. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής εις άλλην τινά Χώραν, το τέλος διά 
«POSTE RESTANTE», το τέλος προσκομίσεως εϊς το Τελωνεΐον, το τέλος απο
θηκεύσεως, το τέλος προμηθείας, το συμπληρωματικόν τέλος κατεπειγούσης επι
δόσεως και το τέλος επιδόσεως εις τους παραλήπτας τών μικροδεμάτων, 
άκυροϋνται. 

"Αρθρον 32 
'Αντικείμενα τών οποίων ή διανομή δεν είναι δυνατή 

'Επιστροφή εϊς τήν Χώραν καταγωγής 
Ι. Θεωρούνται ώς αντικείμενα μη διανεμητέα τά αντικείμενα εκείνα τών οποίων 

ή έπίδοσις ε'ις τον παραλήπτην δεν είναι δυνατή δι° οιανδήποτε αϊτίαν. 
2. Τά μή δυνάμενα νά διανεμηθούν αντικείμενα δέον νά έπιστρέφωνται αμέσως 

εϊς τήν Χώραν καταγωγής. 
3. Ή προθεσμία διατηρήσεως τών έν έκκρεμότητι εϊς τήν διάθεσιν τών παρα

ληπτών ή απευθυνόμενων «POSTE RESTANTE» αντικειμένων ορίζεται ύπό 
τών Κανονισμών τής Υπηρεσίας προορισμού. Έν τούτοις ή προθεσμία αϋτη 
δεν δύναται νά ΰπερβαίνη, κατά γενικόν κανόνα, τον ενα μήνα, πλην τών ειδικών 
περιπτώσεων καθ' ας ή Υπηρεσία προορισμού κρίνει έπάναγκες δπως παρατείνη 
αυτήν μέχρι δύο μήνας κατ' άνώτατον δριον. 

Ή επιστροφή εϊς τήν Χώραν καταγωγής δέον νά ένεργήται εντός βραχυτέρας 
προθεσμίας εάν ό άποοτολεύς έζήτησε τούτο διά σημειώσεως άναγεγραμμένης 
παρά τήν έπιγραφήν εΐς γλώσσαν γνωστήν εϊς τήν Χώραν προορισμού. 

4. Τά ταχυδρομικά δελτάρια ατινα δεν φέρουν τήν διεύθυνσιν τοϋ άποστολέως 
δεν επιστρέφονται. Έν τούτοις τά συστημένα ταχυδρομικά δελτάρια δέον πάντοτε 
νά έπιστρέφωνται. 

5. Ή επιστροφή εΐς τήν καταγωγήν τών ανεπίδοτων εντύπων δεν εΐναι υπο
χρεωτική έκτος εάν ό άποστολεύς έζήτησεν τήν έπιστροφήν των διά σημειώσεως 
άναγεγραμμένης επί τοΰ αντικειμένου εις γλώσσαν γνωστήν εΐς τήν Χώραν προορι
σμού. Τά συστημένα έντυπα και τά βιβλία δέον πάντοτε νά έπιστρέφωνται. 

6. Έν περιπτώσει επιστροφής εις τήν Χώραν καταγωγής διά τής αεροπορικής 
όδοΰ, εφαρμόζονται τά άρθρα 69 τής Συμβάσεως και 183 τοΰ Κανονισμού. 

7. Τά ανεπίδοτα αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου ατινα επεστράφησαν 
εΐς τήν Χώραν καταγωγής, επιδίδονται εΐς τους αποστολείς υπό τους καθοριζόμε
νους έν άρθρω 31, παράγραφος 5, δρους. 

Τά αντικείμενα ταϋτα εις ουδέν συμπληρωματικόν τέλος υπόκεινται, πλην τών 
έν τω Κανονισμώ προβλεπομένων εξαιρέσεων. 

Έν τούτοις, αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι αί όποΐαι εΐς τήν έσωτερικήν των Ύπη
ρεσίαν εισπράττουν τέλος επιστροφής, εξουσιοδοτούνται δπως εισπράττουν το 
αυτό τέλος διά τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου τής Διεθνούς Υπη
ρεσίας, τά όποια επιστρέφονται εΐς αύτάς. 

"Αρθρον 33 
'Απαγορεύσεις 

Ι. Δεν γίνονται δεκτά τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου ατινα 
ώς έκ τής συσκευασίας των, ενδέχεται νά εκθέσουν εΐς κίνδυνον τους υπαλλήλους, 
νά ρυπάνουν ή νά βλάψουν τά λοιπά αντικείμενα ή τον ταχυδρομικόν έξοπλισμόν. 
Αϊ μεταλλικά! πόρται αί χρησιμεύουσαι εΐς τό κλείσιμον τών αντικειμένων δεν 
πρέπει νά είναι αΐχμηραί. 'Ωσαύτως δεν πρέπει αύται νά παρακωλύουν τήν έκ
τέλεσιν τοΰ έργου τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. 
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2. 'Απαγορεύεται ή εγκλεισις εις τα αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου 
των κατωτέρω αναφερομένων ειδών: 

(α) Των αντικειμένων τα όποια ώς εκ της φύσεως των ενδέχεται να εκθέσουν 
εις κίνδυνον ή να προκαλέσουν βλάβας περί ών ή παράγραφος Ι. 

(β) Τοΰ οπίου, της μορφίνης, της κοκαΐνης και λοιπών ναρκωτικών. 
(γ) Τών ζώντων ζώων, πλην : 

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

προοριζομένων δια τον ελεγχον τών εντόμων τούτων και άνταλ
λασσομένων μεταξύ τών επισήμως ανεγνωρισμένων ιδρυμάτων. 

(δ) Τών εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων ουσιών. "Εν τούτοις, 
δεν εμπίπτουν είς την άπαγόρευσιν ταύτην αϊ υποκείμενοι εις φθοράν 
βιολογικά! ούσίαι ώς και αϊ ραδιενεργοί οΰσίαι αί προβλεπόμενοι εν άρθρω 
19, παράγραφος 12 και 13. 

(ε) Τών ασέμνων ή άνηθίκων αντικειμένων. 
(στ) Τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγορεύεται 

εΐς την Χώραν προορισμού. 
3. Ή διαχείρησις τών αντικειμένων ατινα περιέχουν τα εν παραγράφω 2 ανα

φερόμενα αντικείμενα καΐ ατινα εκ παραδρομής έγένοντο δεκτά προς άποοτολήν, 
ενεργείται συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τής Χώρας της Υπηρεσίας, ήτις δια
πιστώνει τήν Οπαρξίν των. 

4. Έν τούτοις, τα ταχυδρομικά αντικείμενα ατινα περιέχουν τά εν τη παραγράφω 
2, στοιχεία (β), (δ), και (ε) αναφερόμενα αντικείμενα, εν ουδεμία περιπτώσει δια
βιβάζονται εΐς τον προορισμόν των, ουδέ επιδίδονται είς τους παραλήπτας ουδέ 
επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν. Ή Υπηρεσία προορισμού δύναται νά παρα
δώση εϊς τον παραλήπτην το τμήμα τοΰ περιεχομένου δπερ δεν εμπίπτει εις τίνα 
άπαγόρευσιν. 

5. Είς ας περιπτώσεις αντικείμενα γενόμενα εκ παραδρομής δεκτά προς άπο
στολήν δεν ήθελον έπιστραφή είς τον τόπον καταγωγής, ουδέ έπιδοθή είς τους 
παραλήπτας, ή Υπηρεσία καταγωγής δέον νά ένημεροϋται επακριβώς περί τής 
γενομένης εϊς τά αντικείμενα ταύτα διαχειρίσεως. 

6. Διατηρείται εξ άλλου το δικαίωμα πάσης Χώραςμέλους, δπως μή ενεργή 
έπι τοΰ εδάφους της, τήν άπερικαλύπτως διαμετακόμισιν τών αντικειμένων εκείνων 
αλληλογραφίας—εξαιρέσει τών επιστολών και τών ταχυδρομικών δελταρίων— 
δι* ατινα δεν έτηρήθησαν αί νόμιμοι διατάξεις αί διέπουσαι τάς προθέσεις δημο
σιεύσεως ή κυκλοφορίας των εν τή Χώρα ταύτη. Τά αντικείμενα ταύτα δέον νά 
έπιστρέφωνται είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής. 

"Αρθρον 34 
Τελωνειακός έλεγχος 

'Επιτρέπεται εις τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής και 
έκείνην τής Χώρας προορισμού δπως υποβάλλουν εις τελωνειακόν ελεγχον συμ
φώνως προς τήν νομοθεσίαν τών Χωρών τούτων τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού 
ταχυδρομείου και, περιπτώσεως τυχούσης, δπως αποσφραγίζουν αυτά οίκοθεν. 

"Αρθρον 35 
Τέλος προσκομίσεως ε'ις το Τελωνεΐον 

Τά αντικείμενα, τά υποκείμενα ε'ις τελωνειακόν ελεγχον εις τήν Χώραν κατα
γωγής ή προορισμού, αναλόγως τής περιπτώσεως, δύνανται νά έπιβαρύνωνται, 
υπέρ τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, είτε διά τήν παράδοσιν εις το Τελωνεΐον και 
τον έκτελωνισμόν, είτε μόνον διά τήν παράδοσιν εις το Τελωνεΐον, διά του εν άρθρω 
21, στοιχεΐον (ια) προβλεπομένου ειδικού τέλους. 
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"Αρθρον 36 
Τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα 

'Επιτρέπεται εις τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας όπως εισπράττουν, παρά των 
αποστολέων η των παραληπτών τών αντικειμένων, αναλόγως της περιπτώσεως, 
τά τελωνειακά δικαιώματα και οιαδήποτε άλλα ενδεχόμενα δικαιώματα. 

"Αρθρον 37 
'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων 

Ι. ΕΊς τάς σχέσεις μεταξύ τών Χωρώνμελών, τών οποίων αϊ Ταχυδρομικά! 
Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν έπϊ του προκειμένου, οϊ αποστολείς δύνανται νά ανα
λαμβάνουν εϊς βάρος των, κατόπιν προηγουμένης δηλώσεως είς το γραφεΐον κατα
γωγής, το σύνολον τών τελών και τών δικαιωμάτων, δι' ων τά αντικείμενα 
επιβαρύνονται κατά τήν έπίδοσιν. Έφ' δσον άντικείμενόν τι δεν έπεδόθη εϊς τον 
παραλήπτην, ό άποστολεύς δύναται μεταγενεστέρως τής καταθέσεως και έναντι 
καταβολής τοϋ εν άρθρω 21, στοιχεΐον (ιβ), 2ον προβλεπομένου ειδικού τέλους νά 
ζήτηση δπως το άντικείμενόν έπιδοθή ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων. Έάν 
ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή αεροπορικώς ή τηλεγραφικώς, ό άποστολεύς 
οφείλει νά καταβολή επί πλέον το άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν τέλος ή 
το τηλεγραφικόν τέλος. 

2. Είς τάς εν τη παραγράφω Ι προβλεπόμενος περιπτώσεις, οί αποστολείς οφείλουν 
νά αναλαμβάνουν τήν πληρωμήν τών ποσών τά όποια θά ήδύναντο νά ζητηθούν 
υπό τοϋ γραφείου προορισμού και περιπτώσεως τυχούσης, νά καταβάλλουν επαρκή 
έγγύησιν. 

3. 'Επιτρέπεται ε'ις τήν Ύπηρεσίαν προορισμού δπως εϊσπράττη, κατ' άντι
κείμενόν το εν άρθρω 21, στοιχεΐον (ιβ), Ιον προβλεπόμενον τέλος προμηθείας. Το 
τέλος τούτο είναι άνεξάρτητον τοΰ εν άρθρω 35 προβλεπομένου τοιούτου. 

4. Ή Υπηρεσία καταγωγής έχει τήν εύχέρειαν δπως εϊσπράττη παρά τοΰ άπο
στολέως το προβλεπόμενον εν άρθρω 21, στοιχεΐον (ιβ), 3ον συμπληρωματικόν 
τέλος δπερ τηρεί ώς άποζημίωσιν διά τάς προσφερθείσας εντός τής Χώρας κατα
γωγής Υπηρεσίας. 

5. Πάσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα δπως περιορίζη τήν Υπηρεσίαν τών αντι
κειμένων ελευθέρων τελών και δικαιωμάτων εις τά συστημένα αντικείμενα. 

"Αρθρον 38 
Άκύρωσις τών τελωνειακών και λοιπών δικαιωμάτων 

Αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι αναλαμβάνουν δπως μεσολαβούν διά τήν ύπό 
τών οικείων Υπηρεσιών τής Χώρας των άκύρωσιν τών τελωνειακών και λοιπών 
δικαιωμάτων διά τά αντικείμενα τά επιστρεφόμενα εϊς τήν καταγωγήν, τά κατα
στρεφόμενα λόγω πλήρους βλάβης τοΰ περιεχομένου ή τά αποστελλόμενα περαιτέρω 
εις τρίτην Χώραν. 

"Αρθρον 39 
Αιτήσεις αναζητήσεως 

Ι. Αϊ αιτήσεις αναζητήσεως τών πελατών γίνονται δεκταϊ εντός προθεσμίας 
ενός έτους από τής επομένης τής ημέρας τής καταθέσεως αντικειμένου τινός. 

2. 'Εκάστη Υπηρεσία υποχρεούται δπως διεκπεραιώνη τάς αιτήσεις αναζη
τήσεως εντός τής συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας. 

3. 'Εκάστη Υπηρεσία υποχρεούται δπως δέχεται τάς αιτήσεις αναζητήσεως 
τάς άφορώσας πάν άντικείμενόν κατατεθέν εις τάς Υπηρεσίας τών άλλων Ταχυ
δρομικών Υπηρεσιών. 

4. 'Εκάστη αίτησις αναζητήσεως δύναται νά συνεπάγεται τήν ε'ίσπραξιν τοΰ 
εν άρθρω 21, στοιχεΐον (ιγ) προβλεπομένου ειδικού τέλους, πλην έάν ό άποστολεύς 
εχη ήδη καταβάλει το τέλος αποδείξεως παραλαβής. Έάν ζητήται ή χρησιμο
ποίησις τής τηλεγραφικής όδοΰ, τά τέλη τοΰ τηλεγραφήματος και περιπτώσεως 
τυχούσης, τής απαντήσεως, εισπράττονται επί πλέον τοΰ τέλους τής αιτήσεως 
αναζητήσεως. 
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5. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως άφορα πλείονα αντικείμενα κατατεθέντα ταυτο
χρόνως εις το αυτό γραφεΐον υπό τοϋ αύτοϋ άποστολέως και απευθυνόμενα προς 
τον αυτόν παραλήπτην, εισπράττεται εν μόνον τέλος. 'Εν τούτοις, εάν πρόκειται 
περί συστημένων αντικειμένων άτινα, τη αιτήσει τοϋ άποστολέως έδει νά διαβι
βασθούν δια διαφόρων οδών, εισπράττεται τέλος δι' έκάστην των χρησιμοποιη
θέντων οδών. 

6. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως προεκλήθη εξ υπηρεσιακού σφάλματος, το 
άντίστοιχον τέλος επιστρέφεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
Συστημένα αντικείμενα 

"Αρθρον 40 
Παραδοχή 

Ι. Τά έν άρθρω 18 αναφερόμενα αντικείμενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου 
δύνανται νά άποστέλλωνται επί συστάσει. 

2. Κατά τήν στιγμήν της καταθέσεως δέον νά χορηγήται ατελώς άπόδειξις 
εϊς τον αποστολέα συστημένου αντικειμένου. 

3. Αι εντός κλειστού φακέλλου συστημέναι έπιστολαΐ δύνανται νά περιέχουν 
τά έν άρθρω 19, παράγραφος 16 αναφερόμενα αντικείμενα. 

"Αρθρον 41 
Τέλη 

Ι. Το τέλος τών συστημένων αντικειμένων δέον νά προκαταβάλλεται. Τούτο 
συντίθεται εκ : 

(α) Τοΰ συνήθους τέλους του αντικειμένου αναλόγως της κατηγορίας τούτου. 
(β) Τοΰ έν άρθρω 21, στοιχεΐον («5) προβλεπομένου παγίου τέλους συστάσεως. 

2. Εϊς περιπτώσεις καθ' ας έκτακτα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητα αί Ύπη
ρεσίαι δύνανται νά εισπράττουν το έν άρθρω 21, στοιχεΐον (ιδ) στήλη 3, ψηφ. 2ον 
προβλεπόμενον εϊδικόν τέλος. 

3. 'Επιτρέπεται εις τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τάς διατεθειμένος δπως 
αναλάβουν τους εκ λόγων ανωτέρας βίας δυναμένους νά προκύψουν κινδύνους, 
δπως εισπράττουν το έν άρθρω 21, στοιχεΐον (ιε) προβλεπόμενον εϊδικόν τέλος. 

"Αρθρον 42 
Άπόδειξις παραλαβής 

Ι. Ό άποστολεύς συστημένου αντικειμένου δύναται νά ζητήση άπόδειξιν παρα
λαβής καταβάλλων κατά τήν στιγμήν τής καταθέσεως το έν άρθρω 21, στοιχεΐον 
(ιστ) προβλεπόμενον τέλος. 

2. 'Οσάκις ό άποοτολεύς ζητεί άπόδειξιν παραλαβής^ ήτις δεν περιήλθεν ε'ις 
αυτόν εντός τών κανονικών προθεσμιών, δεν εισπράττεται δεύτερον τέλος, ουδέ 
το έν άρθρω 39 προβλεπόμενον διά τάς αιτήσεις αναζητήσεως τέλος. 

"Αρθρον 43 
Έπίδοσις Ίδίαις χερσίν 

Ι. Εις τάς σχέσεις μεταξύ τών Υπηρεσιών αΐτινες παρέσχον τήν συγκατάθεσίν 
των, τά συστημένα αντικείμενα επιδίδονται, τη αιτήσει τοΰ άποστολέως, Ίδίαις 
τοΰ παραλήπτου χερσίν. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν δπως δέχωνται 
τήν εύχέρειαν ταύτην μόνον διά τά συστημένα αντικείμενα, τά συνοδευόμενα ΰπό 
αποδείξεως παραλαβής. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ό άποστολεύς κατα
βάλλει το έν άρθρω 21, στοιχεΐον (ιζ) προβλεπόμενον εϊδικόν τέλος. 

2. Αί Ύπηρεσίαι δεν υποχρεούνται δπως καταβάλλουν δις προσπάθειαν επι
δόσεως τών αντικειμένων τούτων, εί μή μόνον εάν διά τής δευτέρας ταύτης 
προσπάθειας θά έπιτευχθή θετικόν αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
Ευθύνη 

 "Αρθρον 44 
'Αρχή και εκτασις της ευθύνης των Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών 

Ι. Αι Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι ευθύνονται μόνον διά την άπώλειαν τών συστη
μένων αντικειμένων. Ή ευθύνη των καλύπτει τόσον τα άπερικαλύπτως μετα
φερόμενα αντικείμενα, δσον και εκείνα άτινα διαβιβάζονται εντός κλειστών 
αποστολών. 

2. Αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται να άποδέχωνται δτι ή καθολική παρα
βίασις ή ή καθολική βλάβη τοΰ περιεχομένου τών συστημένων αντικειμένων έξ
ομοιουται προς τήν άπώλειαν, ΰπό την έπιφύλαξιν δτι ή συσκευασία έχει θεωρηθή 
επαρκής διά τήν αποτελεσματική ν έξασφάλισιν τοΰ περιεχομένου έναντι τυχαίων 
κινδύνων παραβιάσεως ή βλάβης και δτι αϊ άνωμαλίαι αύται διεπιστώθησαν προ 
της παραλαβής τοΰ αντικειμένου ΰπό του παραλήπτου ή υπό τοΰ άποοτολέως 
είς περίπτωσιν επιστροφής εις τήν καταγωγήν. 

3. Είς περίπτωσιν άπωλείας συστημένου αντικειμένου ό άποστολεύς δικαιούται 
αποζημιώσεως τής οποίας το ποσόν ορίζεται ε'ις 40 φράγκα κατ' άντικείμενον. 
Το ποσόν τοϋτο δύναται νά αΰξηθή εις 200 φράγκα δι' έκαστον τών ειδικών σάκκων 
τών περιεχόντων τά εν άρθρω 19, παράγραφος I I , προβλεπόμενα έντυπα. 

4. Ό άποστολεύς έχει τήν εύχέρειαν νά παραιτηθή τοΰ δικαιώματος τούτου 
υπέρ τοΰ παραλήπτου. Ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης δύναται νά εξουσιοδό
τηση τρίτον πρόσωπον προς εΐσπραξιν της αποζημιώσεως εφ' δσον ή εσωτερική 
νομοθεσία επιτρέπει τοΰτο. 

5. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου 3, ό παραλήπτης δικαιούται αποζημιώ
σεως μετά τήν παραλαβήν αντικειμένου τινός εξ ολοκλήρου παραβιασθέντος ή 
βλαβέντος, οσάκις αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ποιούν χρήσιν τής προβλεπομένης 
εν παραγράφω 2 ευχέρειας. Ούτος δύναται νά παραιτηθή τών δικαιωμάτων του 
υπέρ του άποστολέως. 

"Αρθρον 45 
Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ι. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι παύουν νά είναι υπεύθυνοι διά τά συστημένα 
αντικείμενα τών οποίων ενήργησαν τήν έπίδοσιν, είτε συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τάς καθοριζόμενος υπό τοΰ εσωτερικού Κανονισμού των διά τά αντικείμενα 
τής αυτής φύσεως, είτε συμφώνως προς τους ΰπό τοΰ άρθρου 11, παράγραφος 3 
προβλεπόμενους δρους. 

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

(α) Έν περιπτώσει ανωτέρας βίας. Ή Υπηρεσία εν τη οποία έλαβε 
χώραν ή απώλεια δέον δπως άποφασίζη κατά τήν έσωτερικήν νομο
θεσίαν τής Χώρας της, εάν ή απώλεια αϋτη οφείλεται εϊς περιστα
τικά συνιστώντα περίπτωσιν ανωτέρας βίας. Ταΰτα γνωστο
ποιούνται είς τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας καταγωγής εάν ή τελευταία 
αυτή ζητήση τοΰτο. Έν τούτοις, ή ευθύνη διατηρείται ως προς 
τήν Ύπηρεσίαν της Χώρας αποστολής, ήτις απεδέχθη νά καλύπτη 
τους κινδύνους ανωτέρας βίας (άρθρον 41, παράγραφος 3). 

(β) 'Οσάκις δεν δύνανται νά καθορίσουν τήν τύχην τών αντικειμένων 
λόγω καταστροφής τών υπηρεσιακών στοιχείων, ένεκεν ανωτέρας 
βίας και εφ' δσον ή ευθύνη αυτών δεν απεδείχθη άλλως. 

(γ) Όσάκις πρόκειται περί αντικειμένων τών όποιων το περιεχόμενον 
εμπίπτει εις τάς ΰπό τών άρθρων 19, παράγραφοι 16 κα! 18, στοιχεΐον 
(β) κα! 33, παράγραφος 2, προβλεπόμενος απαγορεύσεις κα! εφ' 
δσον τά αντικείμενα ταΰτα έδημεύθησαν ή κατεστράφησαν ΰπό τής 
αρμοδίας αρχής ένεκα τοΰ περιεχομένου των. 

(δ) Όσάκις ό άποστολεύς οΰδεμίαν διετύπωσεν αΐτησιν αναζητήσεως 
εντός τής ετησίας προθεσμίας τής προβλεπομένης έν άρθρω 39, 
παράγραφος Ι. 
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2ον. Δια τα συστημένα αντικείμενα τα κατασχόμενα δυνάμει της νομοθεσίας 

της Χώρας προορισμού. 
3ον. Δια τα συστημένα αντικείμενα ατινα υπέστησαν βλάβην προερχομένην 

εκ της φύσεως τοϋ περιεχομένου τοϋ αντικειμένου, οσάκις εφαρμόζεται 
το "Αρθρον 44, παράγραφος 2. 

3. ΑΙ Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην προερχομένην 
εκ τών τελωνειακών δηλώσεων, ύφ' οιονδήποτε τύπον και αν συνετάγησαν αύται 
καΐ εκ τών λαμβανομένων υπό τών τελωνειακών υπηρεσιών αποφάσεων κατά 
την έξέλεγξιν τών αντικειμένων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου τών υποκειμένων 
εϊς τελωνειακόν ελεγχον. 

"Αρθρον 46 
Ευθύνη τοϋ άποστολέως 

Ι. Ό άποστολεύς αντικειμένου τινός τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου είναι 
υπεύθυνος, εντός τών αυτών ορίων ως και αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι, δια πάσας 
τάς ζημίας τάς προξένουμένας εις τα λοιπά ταχυδρομικά αντικείμενα, συνεπεία 
αποστολής αντικειμένων μή αποδεκτών προς μεταφοράν ή μή τηρήσεως τών δρων 
παραδοχής, εφ' δσον δεν υπήρξε σφάλμα ή αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών μετα
φορέων. 

2. Ή παραδοχή ΰπό τοϋ Γραφείου καταθέσεως τοιούτου αντικειμένου δεν 
απαλλάσσει τήν αποστολέα τής ευθύνης του. 

3. Ή Υπηρεσία ή οποία διαπιστοΐ ζημίαν όφειλομένην είς υπαιτιότητα τοϋ 
άποστολέως πληροφορεί περ° αΰτοϋ τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής είς τήν οποίαν 
ανήκει το δικαίωμα, περιπτώσεως τυχούσης, νά στραφή εναντίον τοϋ άποστολέως. 

"Αρθρον 47 
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ι. Μέχρις αποδείξεως τοϋ εναντίου, ή ευθύνη διά τήν άπώλειαν συστημένου 
αντικειμένου βαρύνει τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν, ήτις, παραλαβοϋσα ανεπι
φυλάκτως το άντικείμενον και κατέχουσα άπαντα τά κεκανονισμένα μέσα έρεύνης, 
οϋτε τήν είς τον παραλήπτη ν έπίδοσιν οϋτε, αν ή περίπτωσις, τήν είς άλλη ν Ύπη
ρεσίαν κανονική ν διαβίβασιν δύναται νά άποδείξη. 

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

(α) Όσάκις έτήρησε το άρθρον 4, καθώς επίσης και τάς σχετικός με τον 
ελεγχον τών αποστολών και τήν διαπίστωσιν τών ανωμαλιών διατάξεις. 

(β) Όσάκις δύναται ν' άποδείξη δτι έλαβε τήν αΐτησιν αναζητήσεως μετά 
τήν καταστροφήν τών υπηρεσιακών στοιχείων τών σχετικών προς το 
άναζητούμενον άντικείμενον, έκπνευσάσης τής εν άρθρω 108 τοϋ Κανο
νισμού προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. Ή έπιφύλαξις αϋτη 
δεν θίγει τά δικαιώματα τοϋ α'ιτοϋντος. 

(γ) Όσάκις, εν περιπτώσει μεμονωμένης έγγραφης τών συστημένων αντι
κειμένων, ή κανονική έπίδοσις τοϋ αναζητουμένου αντικειμένου δεν 
δύναται νά διαπιστωθή διότι δεν έτηρήθη παρά τής Υπηρεσίας καταγωγής 
το άρθρον 151, παράγραφος Ι, άφορων εις τήν λεπτομερή έγγραφήν τών 
συστημένων αντικειμένων εις το φύλλον ειδοποιήσεως CI2 ή εις τά ειδι
κά φύλλα CI3. 

3. Έν τούτοις, εάν ή απώλεια έλαβε χώραν κατά τήν μεταφοράν χωρίς νά 
καθίσταται δυνατόν νά έξακριβωθή εντός τής υπηρεσίας ή τοϋ εδάφους ποίας Χώρας 
συνετελέσθη το γεγονός, αί ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι υφίστανται τήν ζημίαν 
Ισομερώς. 

4. Όσάκις συστημένον άντικείμενον .άπωλέσθη ύπό συνθήκας ανωτέρας βίας, 
ή Υπηρεσία έπι τοϋ εδάφους ή εντός τών υπηρεσιών τής οποίας ή απώλεια έλαβε 
χώραν ευθύνεται έναντι τής Υπηρεσίας αποστολής μόνον εάν άμφότεραι αί Χώραι 
αναλαμβάνουν τους εκ τής περιπτώσεως ανωτέρας βίας απορρέοντας κινδύνους. 
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5. Τα τελωνειακά και έτερα δικαιώματα ών δεν επετεύχθη ή άκύρωσις βαρύνουν 
τάς υπευθύνους δια την άπώλειαν Υπηρεσίας. 

6. Ή Υπηρεσία ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως υποκαθί
σταται μέχρι τοΰ ποσού τής αποζημιώσεως ταύτης, εΐς τα δικαιώματα του προσώ
που δπερ έλαβε αυτήν, δια πασαν ένδεχομένην προσφυγήν, είτε κατά του παρα
λήπτου, είτε κατά τοΰ άποστολέως ή κατά τρίτων. 

"Αρθρον 48 
Πληρωμή τής αποζημιώσεως 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ δικαιώματος προσφυγής κατά τής υπευθύνου Υ π η 
ρεσίας, ή ύποχρέωσις πληρωμής τής αποζημιώσεως βαρύνει είτε τήν Ύπηρεσίαν 
καταγωγής, είτε τήν Ύπηρεσίαν προορισμού εϊς τήν εν άρθρω 44, παράγραφος 4, 
προβλεπομένην περίπτωσιν. 

2. Ή πληρωμή αϋτη δέον νά λαμβάνη χώραν το δυνατόν ταχύτερον καί, το 
βραδύτερον, εντός εξαμήνου προθεσμίας από τής επομένης τής ημέρας τής αιτήσεως 
αναζητήσεως. 

3. Όσάκις ή Υπηρεσία εις τήν οποίαν ανήκει ή ύποχρέωσις τής πληρωμής 
δεν δέχεται νά άναλάβη τους εξ ανωτέρας βίας κινδύνους καί όσάκις μετά τήν 
λήξιν τής εν παραγράφω 2, προβλεπομένης προθεσμίας, δεν διεγνώσθη ακόμη 
εάν ή απώλεια οφείλεται εις άνωτέραν βίαν, δύναται αϋτη, εξαιρετικώς, ν' άναλάβη 
τον διακανονισμόν τής αποζημιώσεως πέραν τής προθεσμίας ταύτης. 

4. 'Επιτρέπεται εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως τής 
περιπτώσεως, δπως άποζημιώνη τον δικαιοΰχον δια λογαριασμόν εκείνης εκ των 
λοιπών μετασχουσών τής μεταφοράς Υπηρεσιών, ήτις κανονικώς όχληθεΐσα, 
άφήκε νά παρέλθουν πέντε μήνες χωρίς νά δώση οριστική ν λύσιν εις τήν ύπόθεσιν 
ή χωρίς νά εχη γνωστοποιήσει εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής ή προορισμού, ανα
λόγως τής περιπτώσεως, δτι ή απώλεια έφαίνετο ώς οφειλομένη εις περίπτωσιν 
ανωτέρας βίας. 

"Αρθρον 49 
Άπόδοσις τής αποζημιώσεως εϊς τήν Ύπηρεσίαν 

ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν 
Ι. Ή υπεύθυνος Υπηρεσία ή εκείνη διά λογαριασμόν τής οποίας ενεργείται 

ή πληρωμή συμφώνως προς το άρθρον 48, υποχρεούται νά έπιστρέψη εϊς τήν Ύπη
ρεσίαν, ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν και ήτις αποκαλείται καταβαλοϋσα Υπηρεσία, 
το πραγματικώς πληρωθέν εϊς τον δικαιοΰχον ποσόν τής αποζημιώσεως. "Η 
πληρωμή αϋτη δέον νά λαμβάνη χώραν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών άπό 
τής αποστολής τής γνωστοποιήσεως περί πληρωμής. 

2. Έάν ή άποζημίωσις δέον νά βαρύνη, συμφώνως προς το άρθρον 47 πλείονας 
Υπηρεσίας, ολόκληρος ή οφειλομένη άποζημίωσις δέον νά καταβληθή εις τήν 
καταβαλοϋσαν Ύπηρεσίαν, εντός τής μνημονευομένης εν παραγράφω Ι προθεσμίας, 
ύπό τής πρώτης Υπηρεσίας, ήτις, παραλαβοϋσα κανονικώς το άναζητούμενον 
άντικείμενον, δέν δύναται νά απόδειξη τήν κανονική ν διαβίβασιν αύτοΰ εϊς τήν 
οικείαν Ύπηρεσίαν. Εις τήν Ύπηρεσίαν ταύτην απόκειται δπως αναζήτηση παρά 
των λοιπών υπευθύνων Υπηρεσιών το ενδεχομένως αναλογούν εις έκάστην εξ 
αυτών μερίδιον εν τη αποζημιώσει τοΰ δικαιούχου. 

3. Εις περίπτωσιν συνολικής καταχωρήσεως υπό τήν εννοιαν τοΰ "Αρθρου 
151, παράγραφος 2 τοΰ Κανονισμού, αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι καταγωγής καί 
προορισμού δύνανται νά συμφωνήσουν ϊνα άφεθή ή έπιβάρυνσις τής ζημίας εξ 
ολοκλήρου είς τήν Ύπηρεσίαν έκείνην ήτις οφείλει νά πραγματοποίηση τήν 
πληρωμήν είς τον δικαιοΰχον. 

4. Ή άπόδοσις είς τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν ενεργείται κατά τους εν άρθρω 
12 προβλεπόμενους κανόνας πληρωμής. 

5. Όσάκις ή ευθύνη άνεγνωρίσθη, ώς καί έν τη εν αρθρω 48, παράγραφος 4, 
προβλεπομένη περιπτώσει, το ποσόν τής αποζημιώσεως δύναται ωσαύτως νά 
εϊσπραχθή οίκοθεν παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας μέσω οιουδήποτε εκκαθαρι
στικού λογαριασμού, είτε άπ° ευθείας είτε μέσω Υπηρεσίας τινός ήτις καταρτίζει 
κανονικώς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς μετά τής υπευθύνου Υπηρεσίας. 
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6. 'Αμέσως μετά την καταβολήν της αποζημιώσεως, ή καταβαλοΰσα 'Υπηρεσία 
δέον ν' άνακοινή είς την ύπεύθυνον Ύπηρεσίαν την ήμερομηνίαν και το ποσόν 
της πραγματοποιηθείσης πληρωμής. Αϋτη δεν δύναται να ζήτηση την άπόδοσιν 
της αποζημιώσεως ταύτης ε'ι μη μόνον εντός προθεσμίας ενός έτους υπολογιζό
μενης άπό της αποστολής της γνωστοποιήσεως περί πληρωμής είς τον δικαιοϋχον. 

7. Ή Υπηρεσία τής οποίας ή ευθύνη αποδεικνύεται δεόντως και ή οποία αρχι
κώς απέκρουσε την πληρωμήν της αποζημιώσεως οφείλει να άναλάβη δλας τάς 
προσθέτους δαπανάς τάς προκύπτουσας εκ τής προκληθείσης αδικαιολογήτου 
βραδύτητος εις τήν πληρωμήν. 

8. ΑΙ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά τήν έκκαθάρισιν περιοδικώς 
τών αποζημιώσεων τάς οποίας έχουν καταβάλει εϊς τους δικαιούχους και των 
οποίων έχουν αναγνωρίσει τήν βασιμότητα. 

9. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν ίνα αποποιηθούν 
τήν άπόδοσιν τής αποζημιώσεως ύπό τής υπευθύνου Υπηρεσίας εϊς τήν κατα
βαλοϋσαν Ύπηρεσίαν μέχρι ποσού καθοριζομένου διά κοινής συμφωνίας. 

"Αρθρον 50 
Ενδεχομένη άνάληψις τής αποζημιώσεως εκ τοΰ άποστολέως 

ή έκ τοΰ παραλήπτου 
Ι. 'Εάν, μετά τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως, συστημένον τι άντικείμενον 

ή μέρος τοιούτου αντικειμένου, θεωρουμένου πρότερον ως απολεσθέντος άνευρεθή, 
ό παραλήπτης καΐ ό άποστολεύς ειδοποιούνται σχετικώς. Ό τελευταίος ούτος 
ή κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 44, παράγραφος 4, ό παραλήπτης ειδοποιείται επι
προσθέτως δτι δύναται νά παραλαβή αυτό επί χρονικόν διάστημα τριών μηνών, 
έναντι επιστροφής τοΰ ποσού τής ληφθείσης αποζημιώσεως. 'Εάν εντός τής προ
θεσμίας ταύτης ό άποστολεύς ή, περιπτώσεως τυχούσης, ό παραλήπτης δεν ανα
ζήτηση το άντικείμενον, ενεργείται το αυτό διάβημα προς τον παραλήπτην ή προς 
τον αποστολέα κατά τήν περίπτωσιν. 

2. 'Εάν ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης παραλαβή το άντικείμενον έναντι επι
στροφής τοΰ ποσοϋ τής αποζημιώσεως, το ποσόν τοΰτο επιστρέφεται εϊς τήν Ύπη
ρεσίαν ή, αν ή περίπτωσις είς τάς Υπηρεσίας αΐτινες κατέβαλον τήν άποζημίωσιν, 
εντός προθεσμίας ενός έτους υπολογιζόμενης άπό τής ημερομηνίας καταβολής 
τής αποζημιώσεως. 

3. Έάν ό άποστολεύς και ό παραλήπτης αρνούνται νά παραλάβουν το άντι
κείμενον, τοΰτο περιέρχεται εις τήν κυριότητα τής Υπηρεσίας, ή, αν ή περίπτωσις, 
τών Υπηρεσιών αΐτινες κατέβαλον τήν άποζημίωσιν. 

4. Όσάκις ή παράδοσις τοΰ αντικειμένου αποδεικνύεται μετά τήν έκπνοήν 
τής εν άρθρω 48, παράγραφος 4, προβλεπομένης πενταμήνου προθεσμίας, ή κατα
βληθείσα άποζημίωσις παραμένει είς βάρος τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας ή τής τοι
αύτης προορισμού, έάν το πληρωθέν ποσόν δεν δύναται, δι' οιονδήποτε λόγον 
ν' άναληφθή έκ τοΰ άποστολέως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν IV 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ. ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

"Αρθρον 51 
Άπόδοσις τών τελών 

Πλην τών προβλεπομένων ύπό τής Συμβάσεως και τών Συμφωνιών περιπτώ
σεων, εκάστη Ταχυδρομική Υπηρεσία κρατεί τά τέλη ατινα έχει εισπράξει. 

"Αρθρον 52 
Κόμιστρα επιφανείας 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 54, αί ανταλλάσσαμε ναι κλεισται άποστολαι 
μεταξύ δύο Υπηρεσιών ή μεταξύ δύο Γραφείων τής αυτής Χώρας μέσω τών υπηρε
σιών μιας ή πλειόνων άλλων Υπηρεσιών (τρίται Ύπηρεσίαι), βαρύνονται έπ' ώφε
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λεία εκάστης των διασχιζομένων Χωρών ή τών Χωρών ών αί ύπηρεσίαι μετέχουν 
της μεταφοράς, με τα εν τω κατωτέρω πίνακι έμφαινόμενα κόμιστρα επιφανείας. 
Τα κόμιστρα ταΰτα βαρύνουν την ύπηρεσίαν της Χώρας καταγωγής της αποστολής. 

Ι όν.—ΧΕΡΣΑΙΑΙ 

Μέχρι 300 χιλιομέτρων . 
Πέραν τών 300 μέχρι 

» 600 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(α) Έκ 

Μέχρι 
Πέραν 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3800 
4600 
5500 
6500 
7500 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

άνά 

Διαδρομαί 

Ι 

ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

600 χιλιομέτρων. 
1000 » 
1500 » 
2000 » 
2500 » 
3000 » 
3800 » 
4600 » 
5500 » 
6500 » 
7500 » 
1000 » έ 

2ον.—ΘΑΛΑΣΣΙΑΙ 

φραζόμεναι ε'ις ναυτικά μίλλια 

Γών 300 
τών 300 

600 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 

ναυτικών μιλλίων 
μέχρι 600 ναυτ. μιλλ. 

» 1000 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 

1500 » 
2000 » 
2500 » 
3000 » 
3500 » 
4000 » 
5000 » 
6000 » 
7000 » 
8000 » 
1000 επί πλέον 

πι πλέον 

ΔΙΑΔΡΟΜΑΙ 

[β) 'Εκφραζόμενοι είς χιλιόμετρα διά με 
τατροπης έπι τη βάσει Ι ναυτικοΟ 
μιλλίου = 1,852 χιλιόμετρα. 

Μέχρι 556 χιλιομέτρων . 
Πέραν τών 556 μέχρι 

» Ι Ι Ι Ι » 
» 1852 » 
» 2778 » 
» 3704 » 
» 4630 » 
» 5556 » 
» 6482 » 
» 7408 » 

1111 χ ιλ ιομ . . . 
1852 » . . 
2778 » . . 
3704 » . . 
4630 » . . 
5556 » . . 
6482 » . . 
7408 » . . 
9260 » . . 

» 9260 » 11112 » . . 
» I I112 » 12964 » . . 
» 12964 » 14816 » 
» 14816 άνά 1852 » . . 

έπι πλέον 

Κόμιστρα 
άνά μικτόν 
χιλιόγραμ. 

2 

0,16 
0,28 
0,41 
0,57 
0,74 
0,91 
1,08 
1,29 
1,55 
1,82 
2,11 
2,42 
0,30 

0,28 
0,35 
0,39 
0,43 
0,46 
0,49 
0,51 
0,53 
0,55 
0,57 
0,60 
0,62 
0,64 
0,02 

2. Όσάκις μία Χώρα αποδέχεται δπως το εδαφός της διασχίζεται υπό μιας 
μεταφορικής υπηρεσίας εξωτερικού άνευ συμμετοχής τών υπηρεσιών της κατά 
το άρθρον 3, το οϋτω διαβιβαζόμενον ταχυδρομεΐον δεν υπόκειται εΐς κόμιστρα 
επιφανείας. 

3. Πλην ειδικής συμφωνίας θεωρούνται ώς τρίται ύπηρεσίαι αί θαλάσσιοι μετα
φοραι αϊ διενεργούμενοι άπ' ευθείας μεταξύ δύο Χωρών διά πλοίων τής μιας εκ 
τούτων. 

4. Αί αποστάσεις αί χρησιμεύουσαι διά τον καθορισμόν τών κομίστρων επι
φανείας, συμφώνως τω πίνακι τής παραγράφου Ι, λαμβάνονται εκ τοϋ «Καταλόγου 
τών χιλιομετρικών αποστάσεων τών άφορωσών τάς χερσαίας διαδρομάς τών 
διαβατικών αποστολών» τοϋ προβλεπομένου εν αρθρω III, παράγραφος 2, στοι
χείω (y), τοϋ Κανονισμού εις δ,τι άφορα τάς χερσαίας μεταφοράς καΐ εκ τοϋ «Κατα
λόγου τών ατμοπλοϊκών γραμμών» τοϋ προβλεπομένου εν αρθρω III, παράγραφος 
2, στοιχείω (δ) τοϋ Κανονισμοϋ, είς δ,τι άφορα τάς θαλάσσιας διαδρομάς. 

5. Ή θαλάσσια διαμετακόμισις άρχεται την στιγμήν καθ' ην αϊ ταχυδρομικά! 
άποστολαι άποτίθενται έπι τής προκυμαίας τής εξυπηρετούσης το πλοΐον είς τον 
λιμένα αναχωρήσεως και λήγει δταν παραδίδωνται εΐς τήν προκυμαίαν του λιμένος 
προορισμού. 
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6. Αί εσφαλμένως διαβιβασθεΐσαι ταχυδρομικά! άττοστολαΐ θεωρούνται, καθ' 
δ,τι άφορα την ττληρωμήν τών κομίστρων επιφανείας, ώς άκολουθήσασαι την κανο
νική ν αυτών όδόν. Αι μετέχουσαι της μεταφοράς τών εν λόγω αποστολών Ύπη
ρεσίαι ουδέν έχουν κατά συνέπειαν δικαίωμα εισπράξεως, εκ τοϋ λόγου τούτου, 
κομίστρων παρά τών Υπηρεσιών αποστολής, α! τελευταίοι όμως αύται χρεοϋνται 
με τά σχετικά κόμιστρα επιφανείας έναντι τών Χωρών τάς οποίας χρησιμοποιούν 
κανονικώς ώς ενδιαμέσους. 

"Αρθρον 53 
Καταληκτικά έξοδα 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοϋ άρθρου 54 έκαστη Υπηρεσία ήτις λαμβάνει εϊς 
τάς άνταλλαγάς της μεθ' ετέρας Υπηρεσίας, διά τής αεροπορικής όδοΰ ή τής τοι
αύτης επιφανείας, ποσότητα αντικειμένων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου μεγα
λυτέραν εκείνης ην αποστέλλει, δικαιούται νά είσπράττη παρά τής Υπηρεσίας 
αποστολής, ύπό τύπον συμψηφισμοϋ άποζημίωσιν διά τά έξοδα, τά όποια προκαλεί 
εις αυτήν το επί πλέον λαμβανόμενον διεθνές ταχυδρομεΤον. 

2. Ή εν παραγράφω Ι προβλεπομένη άποζημίωσις είναι 1,50 φράγκα κατά 
χιλιόγραμμον έπι πλέον ληφθέντος ταχυδρομείου. 

3. Πάσα Υπηρεσία δύναται νά άποποιηθή, έν δλω ή έν μέρει, τής εν παραγράφω 
Ι προβλεπομένης αποζημιώσεως. 

"Αρθρον 54 
'Απαλλαγή εκ τών κομίστρων επιφανείας και τών 

καταληκτικών εξόδων 
Απαλλάσσονται οιωνδήποτε κομίστρων, χερσαίων ή θαλασσίων και οιωνδή

ποτε καταληκτικών εξόδων τά έν άρθροις 15 έως 17 μνημονευόμενα έπι ταχυδρο
μική άτελεία αντικείμενα, ώς και αί άποοτολαι τών κενών ταχυδρομικών σάκκων. 

"Αρθρον 55 
"Εκτακτοι Ύπηρεσίαι 

Τά έν άρθρω 52 οριζόμενα κόμιστρα επιφανείας δεν εφαρμόζονται έν τή μετα
φορά δι' έκτακτων υπηρεσιών, ειδικώς δημιουργούμενων ή συντηρουμένων ύπό 
Ταχυδρομικής τίνος Υπηρεσίας τή αιτήσει μιας ή πλειόνων άλλων Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών. 

Οί δροι τής τοιαύτης κατηγορίας μεταφορών ρυθμίζονται άπό συμφώνου μεταξύ 
τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 56 
Έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας καΐ τών 

καταληκτικών εξόδων 
Ι. Ή γενική έκκαθάρισις τών κομίστρων επιφανείας και τών καταληκτικών 

εξόδων τοϋ ταχυδρομείου επιφανείας, ενεργείται ετησίως κατά τά δεδομένα στα
τιστικών καταστάσεων συντασσομένων άπαξ άνά τριετίαν, έπι περίοδον δέκα 
τεσσάρων ήμερων. Ή περίοδος αϋτη αυξάνεται εις είκοσι οκτώ ημέρας διά τάς 
ταχυδρομικός άποστολάς αί όποΐαι συντίθενται όλιγώτερον άπό πέντε φοράς καθ' 
εβδομάδα ή διά τάς οποίας χρησιμοποιούνται όλιγώτερον άπό πέντε φοράς καθ' 
εβδομάδα αί ύπηρεσίαι μιας και τής αυτής ενδιαμέσου Χώρας. Ό Κανονισμός 
καθορίζει τήν περίοδον και τήν διάρκειαν εφαρμογής τών στατιστικών. 

2. Τά σχετικά προς τάς αεροπορικός ανταποκρίσεις καταληκτικά έξοδα υπο
λογίζονται συμφώνως προς τά πραγματικά βάρη. 

3. Παρά τήν έφαρμογήν διά τά καταληκτικά έξοδα διαφορετικών μεθόδων 
προς ύπολογισμόν τών διαφορών βάρους τοϋ αεροπορικού ταχυδρομείου καΐ 
τοϋ ταχυδρομείου επιφανείας τοϋ διαβιβαζομένου δι' δλων τών μέσων, ό συνο
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λικός όγκος όλων των αντικειμένων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου ατινα ανταλ
λάσσονται μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών δέον να λαμβάνηται ύπ° όψιν 
προς προσδιορισμόν τοϋ βάσιμου μιας αιτήσεως πληρωμής καταληκτικών εξόδων. 

4. Όσάκις το μεταξύ δύο Υπηρεσιών έτήσιον ύπόλοιπον δεν υπερβαίνει τα 
25 φράγκα διά τα κόμιστρα επιφανείας και τα 2000 φράγκα δια τα καταληκτικά 
έξοδα, ή όφειλέτις Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής. 

5. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών αί έκτακτοι 
ταχυδρομικά! άποστολαί δύνανται να εξαιρούνται τής συνήθους στατιστικής. Ή 
έκκαθάρισις δύναται να πραγματοποιήται επί τη βάσει τοϋ πραγματικού βάρους 
είτε ή αποστολή τών ταχυδρομικών τούτων αποστολών ελαβεν χώραν ή μη κατά 
τήν διάρκειαν τής στατιστικής περιόδου. 

6. 'Επιτρέπεται εις πάσαν Υπηρεσίαν όπως ύποβάλλη είς τήν έκτίμησιν διαι
τητικής επιτροπής τά αποτελέσματα στατιστικής τίνος ατινα, κατ' αυτήν, ήθελον 
διαφέρει ύπερβαλλόντως τής πραγματικότητος. Ή διαιτησία αϋτη καταρτίζεται 
ως προβλέπεται εν τω άρθρω 125 τοϋ Γενικού Κανονισμού. 

7. Οί διαιτηταΐ δικαιούνται νά ορίσουν κατά δικαίαν κρίσιν το ποσόν τών πλη
ρωτέων κομίστρων επιφανείας ή καταληκτικών εξόδων. 

"Αρθρον 57 

'Ανταλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μετά στρατιωτικών 
μονάδων τεθεισών εϊς τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 

'Εθνών και μετά πολεμικών πλοίων ή πολεμικών αεροπλάνων 

Ι. Κλειστά! ταχυδρομικά! άποστολα! δύνανται νά άνταλλάσσωνται μεταξύ 
τών ταχυδρομικών Γραφείων μιας τών Χωρώνμελών κα! τών διοικητών τών 
στρατιωτικών μονάδων τών τεθεισών εις τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 
'Εθνών κα! μεταξύ τοΰ διοικητού μιας τών στρατιωτικών τούτων μονάδων και 
τοΰ διοικητού ετέρας στρατιωτικής μονάδος τεθείσης ε'ις τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργα
νισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών μέσω τών χερσαίων, θαλασσίων ή αεροπορικών υπη
ρεσιών άλλων Χωρών. 

2. 'Ανταλλαγή κλειστών ταχυδρομικών αποστολών δύναται, ωσαύτως νά 
πραγματοποιήται μεταξύ τών Ταχυδρομικών Γραφείων μιας τών Χωρώνμελών 
κα! τών διοικητών ναυτικών ή αεροπορικών μοιρών ή πολεμικών πλοίων ή πολεμι
κών αεροπλάνων τής Ιδίας ταύτης Χώρας, σταθμευόντων εϊς το έξωτερικόν, ή 
μεταξύ τοΰ διοικητού μιας τών ναυτικών ή αεροπορικών τούτων μοιρών ή ενός 
τών πολεμικών τούτων πλοίων ή πολεμικών αεροπλάνων κα! τοΰ διοικητού ετέρας 
μοίρας ή έτερου πολεμικού πλοίου ή πολεμικού αεροπλάνου τής αυτής Χώρας, 
μέσω τών χερσαίων, θαλασσίων ή αεροπορικών υπηρεσιών άλλης Χώρας. 

3. Τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου τά περιλαμβανόμενα εντός 
τών εν παραγράφοις Ι κα! 2 αναφερομένων αποστολών, δέον ν' άπευθύνωνται απο
κλειστικώς προς τά μέλη τών στρατιωτικών μονάδων, τά επιτελεία κα! πληρώματα 
τών πλοίων ή αεροπλάνων προορισμού τών ταχυδρομικών αποστολών ή νά προ
έρχωνται αποκλειστικώς έκ τών μελών τών στρατιωτικών μονάδων ή τών επιτε
λείων κα! τών πληρωμάτων τών πλοίων ή αεροπλάνων καταγωγής τών ταχυδρο
μικών αποστολών. Τά έπ' αυτών εφαρμοστέα τιμολόγια κα! οί όροι αποστολής 
καθορίζονται υπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής Χώρας ήτις διέθεσεν τήν 
στρατιωτικήν μονάδα ή εις ην ανήκουν τά πλοία ή τά αεροπλάνα, συμφώνως προς 
τους κανονισμούς αυτής. 

4. Πλην ειδικής συμφωνίας, ή Υπηρεσία τής Χώρας, ήτις διέθεσε τήν στρα
τιωτικήν μονάδα ή έκ τής οποίας εξαρτώνται τά πολεμικά πλοία ή πολεμικά αερο
πλάνα, χρεοΰται, έναντι τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών, διά τών κομίστρων επιφανείας 
τών αποστολών, υπολογιζόμενων συμφώνως προς το άρθρον 52 κα! διά τών αερο
πορικών κομίστρων υπολογιζόμενων συμφώνως προς το άρθρον 71. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 58 

'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις 
Τα αντικείμενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου τα μεταφερόμενα δια της αερο

πορικής όδοϋ ονομάζονται «αεροπορικά! ανταποκρίσεις». 
"Αρθρον 59 

Άερογράμματα 
Ι. 'Εκάστη Υπηρεσία έχει την εύχέρειαν να αποδέχεται τα άερογράμματα ατινα 

εΐναι αεροπορικά! ανταποκρίσεις. 
2. Το άερόγραμμα αποτελείται εκ φύλλου χάρτου καταλλήλως πτυσσόμενου 

και κλεισμένου δια κομμιώσεως εφ' δλων των πλευρών αΰτοΰ, τοΰ οποίου αί δια
στάσεις, ύπό το σχήμα τοϋτο, δέον να είναι αί ακόλουθοι:— 

(α) 'Ελάχιστοι διαστάσεις : "Ομοιοι προς τάς τοιαύτας των επιστολών. 
(β) 'Ανώτατοι διαστάσεις: 110 χ 220 χιλιοστά, κα! τοιαϋται ώστε το 

μήκος να είναι ίσον ή άνώτερον τοϋ πλάτους πολλαπλασιαζόμενου έπ! 
V2 (αξία κατά προσέγγισιν: Ι, 4,.) 

3. Ή πρόσθια δψις τοϋ άερογράμματος διατίθεται διά την έπιγραφήν, διά τά 
τέλη προπληρωμής και διά τάς ύπηρεσιακάς ενδείξεις ή έτικέττας. 

Τοϋτο φέρει υποχρεωτικώς την έντυπον ένδειξιν «AEROGRAMME» κα! προ
αιρετικούς ϊσοδύναμον ένδειξιν είς την γλώσσαν τής Χώρας καταγωγής. Το άερό
γραμμα δέον δπως ουδέν άντικείμενον περιέχει. Δύναται νά αποστέλλεται έπ! 
συστάσει, εάν οΐ Κανονισμό! τής Χώρας καταγωγής επιτρέπουν τοϋτο. 

4. 'Εκάστη Υπηρεσία καθορίζει, εντός τών εν παραγράφω 2 οριζομένων ορίων 
τους δρους εκδόσεως, κατασκευής κα! πωλήσεως τών άερογραμμάτων. 

5. Ή διαχείρισις τών αεροπορικών ανταποκρίσεων τών κατατιθεμένων ώς 
άερογραμμάτων άλλα μη πληρουσών τους ανωτέρω καθοριζόμενους δρους, ενερ
γείται συμφώνως τω άρθρω 64. Έν τούτοις, αί Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέρειαν 
νά διαβιβάζουν αΰτάς εις πάσας τάς περιπτώσεις διά τής όδοϋ επιφανείας. 

"Αρθρον 60 
'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις μετά ή άνευ προσθέτου τέλους 

Ι. Αί αεροπορικά! ανταποκρίσεις υποδιαιρούνται, εξ απόψεως τελών, εις άερο
πορικάς ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους κα! εις άεροπορικάς ανταποκρίσεις 
άνευ προσθέτου τέλους. 

2. Κατ' αρχήν, διά τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις καταβάλλονται έπ! πλέον 
τών ύπό τής Συμβάσεως κα! τών διαφόρων Συμφωνιών επιτρεπομένων τελών, 
πρόσθετα τέλη αεροπορικής μεταφοράς. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα τά προ
βλεπόμενα έν άρθροις 16 κα! 17 υπόκεινται ε'ις τά αυτά πρόσθετα τέλη. "Απασαι 
αί ανταποκρίσεις αύται καλούνται αεροπορικά! ανταποκρίσεις μετά προσθέτου 
τέλους. 

3. Αί Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέρειαν δπως ουδέν πρόσθετον τέλος εισπράττουν 
διά την αεροπορική ν μεταφοράν υπό τήν έπιφύλαξιν νά πληροφορούν σχετικώς 
τάς Υπηρεσίας τών χωρών προορισμού. Τά ύπό τους δρους τούτους γινόμενα 
δεκτά αντικείμενα καλούνται αεροπορικά! ανταποκρίσεις άνευ προσθέτου τέλους. 

Ή ονομασία αϋτη δεν άφορα τάς ανταποκρίσεις τάς εγκλεισμένος εντός τών 
αποστολών συνήθους ταχυδρομείου επιφανείας τών μεταφερομένων διά τής αερο
πορικής όδοϋ, αί όποΤαι αποτελούν άντικείμενον ιδιαιτέρων συμφωνιών μετά τών 
Υπηρεσιών αΐτινες λαμβάνουν ταύτας εις τους αερολιμένας κα! τάς διαχειρίζονται 
μεταγενεστέρως ώς συνήθη αντικείμενα επιφανείας. 
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4. Τα σχετικά προς την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν αντικείμενα τα προβλεπό
μενα εν αρθρω 15, εξαιρέσει εκείνων τα όποια προέρχονται εκ των οργάνων της 
Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως και τών Περιωρισμένων Ενώσεων, δεν 
επιβαρύνονται δια προσθέτων αεροπορικών τελών. 

5. Δια τα άερογράμματα, ώς ταύτα περιγράφονται εν αρθρω 59, καταβάλλεται 
τέλος τουλάχιστον ίσον προς το έφαρμοζόμενον εις την χώραν καταγωγής επί 
επιστολής άνευ προσθέτου τέλους τής πρώτης μονάδος βάρους. 

"Αρθρον 61 
Πρόσθετα αεροπορικά τέλη 

Ι. Αί ύπηρεσίαι καθορίζουν τά προς εΐσπραξιν διά την διαβίβασιν πρόσθετα 
αεροπορικά τέλη. Αΰται έχουν την εύχέρειαν νά υιοθετούν διά τον καθορισμόν 
τών προσθέτων τελών κλιμάκια βάρους κατώτερα εκείνων άτινα προβλέπονται 
εν αρθρω 19. 

2. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά είναι εν στενή αναλογία προς τά έξοδα τής αερο
πορικής μεταφοράς. Κατά γενικόν κανόνα, το σύνολον τοΰ προϊόντος τών σχε
τικών προς τάς δύο κατηγορίας αλληλογραφίας LC καΐ ΑΟ προσθέτων τελών 
δέον νά μη ύπερβαίνη τάς πληρωτέας διά την μεταφοράν ταύτην δαπανάς. 

3. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά εΐναι ομοιόμορφα δι* όλόκληρον το έδαφος μιας 
και τής αυτής χώρας προορισμοί), οιαδήποτε και αν εΐναι ή χρησιμοποιούμενη 
οδός διαβιβάσεως. 

4. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέρειαν δπως καθορίζουν κατά 
μέσον δρον πρόσθετα αεροπορικά τέλη, αντιστοιχούντα έκαστον προς μίαν ομάδα 
χωρών προορισμού. 

5. Τά πρόσθετα τέλη δέον νά προκαταβάλλωνται. 
6. 'Επιτρέπεται είς έκάστην Ύπηρεσίαν δπως διά τον ύπολογισμόν τοΰ εφαρμο

στέου εις άεροπορικήν τίνα άνταπόκρισιν προσθέτου τέλους, λαμβάνη ύπ' όψιν 
το βάρος τών ενδεχομένως συνημμένων εντύπων προς χρήσιν τοΰ κοινού. Το 
βάρος τής αποδείξεως παραλαβής λαμβάνεται πάντοτε ύπ' όψιν. 

"Αρθρον 62 
Συνδεδυασμένα τέλη 

Ι. Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 61, αΐ Ύπηρεσίαι δύνανται νά καθορίζουν 
συνδεδυασμένα τέλη διά την προπληρωμήν τών αεροπορικών ανταποκρίσεων, 
λαμβάνουσαι ύπ' δψιν : 

(α) Το κόστος τών ύπ' αυτών παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
(β) Τά πληρωτέα διά την άεροπορικήν μεταφοράν έξοδα. 

Αί Ύπηρεσίαι έχουν την εύχέρειαν δπως ώς κόστος άναφερόμενον εν στοιχείω 
(α) υπολογίζουν τά βασικά τέλη, ώς ταΰτα καθορίζονται εν αρθρω 19. 

Όσάκις τά υιοθετηθέντα προς καθορισμόν τών συνδεδυασμένων τελών κλιμάκια 
βάρους είναι κατώτερα εκείνων ατινα προβλέπονται εν αρθρω 19, τά βασικά τέλη 
δύνανται νά μειωθούν κατά την αυτήν άναλογίαν. 

2. 'Εξαιρέσει τών άρθρων 64 και 68 αί άφορώσαι εις τά πρόσθετα αεροπορικά 
τέλη διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικώς εις τά συνδεδυασμένα τέλη. 

"Αρθρον 63 
Τρόποι προπληρωμής 

Πέραν τών εν αρθρω 25 προβλεπομένων τρόπων, ή προπληρωμή τών μετά 
προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταποκρίσεων δύνανται νά παρίσταται διά χειρο
γράφου ενδείξεως, αριθμητικώς τοΰ εισπραχθέντος ποσοΰ, εκφραζόμενου εις 
το νόμισμα τής Χώρας καταγωγής ύπό τον εξής τύπον, επί παραδείγματι: 

«ΤΑΧΕ PERCUE DOLLARS CENTS» 
(Τέλος είσεπράχθη δολλάρια σέντς). 
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Ή ενδειξις αϋτη δύναται να Ιμφαίνηται είτε εντός εϊδικοϋ αποτυπώματος, είτε 
επί εϊδικοϋ ένσημου η έτικέττας, είτε ακόμη απλώς ν' αναγράφεται, καθ' οιονδή
ποτε τρόπον, προς την πλευράν της επιγραφήςτοΰ αντικειμένου. Είς πάσας τάς 
περιπτώσεις, ή ενδειξις δέον νά έπικυροΰται διά τοΰ χρονολογικού σήμαντρου 
τοΰ γραφείου καταγωγής. 

"Αρθρον 64 
'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις μετά προσθέτου τέλους, ουδόλως 

ή ανεπαρκώς προπληρωμένοι 
Ι. Αί ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις μετά 

προσθέτου τέλους, τών οποίων δεν καθίσταται δυνατή ή τακτοποίησις ύπό τών 
αποστολέων, υπόκεινται εϊς τήν εξής διαχείρισιν : 

(α) Έν περιπτώσει ολικής ελλείψεως προπληρωμής ή διαχείρισις τών αερο
πορικών ανταποκρίσεων μετά προσθέτου τέλους ενεργείται συμφώνως 
προς τά άρθρα 24 και 27. Τά αντικείμενα τών οποίων ή προπληρωμή 
δεν εΐναι υποχρεωτική κατά τήν ταχυδρόμησιν, διαβιβάζονται διά τών 
κανονικώς χρησιμοποιουμένων διά τάς ανταποκρίσεις άνευ προσθέτου 
τέλους μεταφορικών μέσων. 

(β) Έν περιπτώσει ανεπαρκείας τής προπληρωμής, αί μετά προσθέτου τέλους 
αεροπορικοί ανταποκρίσεις διαβιβάζονται διά τής αεροπορικής όδοΰ, 
εάν τά καταβληθέντα τέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ποσόν 
τοΰ προσθέτου αεροπορικού τέλους. Έν τούτοις, ή Υπηρεσία καταγω
γής έχει τήν εΰχέρειαν νά διαβιβάζη τά αντικείμενα ταύτα διά τής αερο
πορικής όδοΰ, οσάκις τά καταβληθέντα τέλη αντιπροσωπεύουν τουλά
χιστον το 75% τοΰ προσθέτου τέλους ή το 50% τοΰ συνδεδυασμένου 
τέλους. 

Κάτω τών ορίων τούτων τά αντικείμενα υφίστανται διαχείρισιν συμφώνως προς 
το άρθρον 24. Εϊς τάς λοιπάς περιπτώσεις, εφαρμόζεται το άρθρον 27. 

2. Έάν τά απαραίτητα διά τον ύπολογισμόν τοΰ ποσού τοΰ προς εΐσπραξιν 
τέλους στοιχεία δεν άνεγράφησαν υπό τής Υπηρεσίας καταγωγής, ή Υπηρεσία 
προορισμού έχει τήν εΰχέρειαν νά διανέμη άνευ εισπράξεως τέλους, τάς ανεπαρκώς 
προπληρωμένος αεροπορικός ανταποκρίσεις, μετά προσθέτου τέλους, τών οποίων 
δμως τά καταβληθέντα ύπό τοΰ άποοτολέως τέλη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 
τήν πληρωμήν αντικειμένου άνευ προσθέτου τέλους του αύτοΰ βάρους και τής 
αυτής κατηγορίας. 

"Αρθρον 65 
Διαβίβασις 

Ι. Αί Ύπηρεσίαι υποχρεούνται δπως διαβιβάζουν, διά τών εναέριων συγκοι
νωνιών τάς οποίας χρησιμοποιούν διά τήν μεταφοράν τών ιδίων αυτών αεροπορικών 
ανταποκρίσεων τά αντικείμενα τοΰ είδους αύτοΰ, άτινα περιέρχονται ε'ις αύτάς 
εκ τών λοιπών Υπηρεσιών. 

2. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι τών Χωρών, αΐτινες δεν διαθέτουν άεροπορικήν 
ΰπηρεσίαν διαβιβάζουν τάς αεροπορικός ανταποκρίσεις διά τών ταχύτερων οδών 
τών χρησιμοποιουμένων ύπό τοΰ ταχυδρομείου. Το αυτό Ισχύει έάν, δι' οιονδή
ποτε λόγον, ή διά τής όδοΰ επιφανείας διαβίβασις προσφέρη πλεονεκτήματα έναντι 
τής χρησιμοποιήσεως τών αεροπορικών γραμμών. 

3. Αί κλειστοί άεραποστολαί δέον νά διαβιβάζωνται διά τής ύπό τής Υπηρεσίας 
τής Χώρας καταγωγής ζητηθείσης όδοΰ, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι ή οδός αϋτη χρη
σιμοποιείται ύπό τής Υπηρεσίας τής διαβατικής Χώρας διά τήν διαβίβασιν τών 
ιδίων αυτής αποστολών. Έάν τούτο δεν εΤναι δυνατόν ή έάν ό διά τήν μεταφόρτω
σιν χρόνος δεν είναι επαρκής, ή 'Υπηρεσία τής Χώρας καταγωγής δέον νά είδο
ποιήται σχετικώς. 

"Αρθρον 66 
Έκτέλεσις τών εργασιών εις τους αερολιμένας 

Αί Ύπηρεσίαι λαμβάνουν τά αναγκαία μέτρα, ϊνα διασφαλίζεται ύπό τους καλ
λίτερους δρους ή παραλαβή και ή περαιτέρω διαβίβασις τών εϊς τους αερολιμένας 
τής Χώρας αυτών άφικνουμένων άεραποστολών. 
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"Αρθρον 67 
Τελωνειακός έλεγχος των αεροπορικών ανταποκρίσεων 

Αί Ύπηρεσίαι λαμβάνουν πάντα τα χρήσιμα μέτρα ινα έπιταχύνωνται αί έργασίαι 
αί σχετικαί προς τον τελωνειακόν έλεγχον των δια την Χώραν των προοριζομένων 
αεροπορικών ανταποκρίσεων. 

"Αρθρον 68 
Περαιτέρω αποστολή τών αεροπορικών ανταποκρίσεων 

Ι. Κατ' αρχήν, πάσα αεροπορική άνταπόκρισις απευθυνόμενη προς παραλήπτην 
δστις ήλλαξε διαμονήν αποστέλλεται περαιτέρω εις τον νέον προορισμόν της 
διά τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων διά τήν άνευ προ
σθέτου τέλους άλληλογραφίαν. Προς τον σκοπόν αυτόν εφαρμόζεται κατ' άνα
λογίαν το άρθρον 31, παράγραφος Ι έως 3. 

2. Κατόπιν ρητής αιτήσεως τοϋ παραλήπτου και εφ' δσον ούτος άναλαμβάνη 
νά πλήρωση τά πρόσθετα ή τα συνδεδυασμένα τέλη τά αντιστοιχούντα εις τήν 
νέαν έναέριον διαδρομήν, ή ακόμη εάν τά πρόσθετα ή τά συνδεδυασμένα ταϋτα 
τέλη πληρώνωνται εϊς το άποοτέλλον περαιτέρω γραφεΐον υπό τρίτου προσώπου, 
αί έν λόγω ανταποκρίσεις δύνανται νά διαβιβάζωνται διά της αεροπορικής όδοΰ. 
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν, το πρόσθετον ή το συνδεδυασμένον τέλος εισπράτ
τεται, κατ' αρχήν, κατά τήν στιγμήν τής επιδόσεως και ανήκει εϊς τήν ύπηρεσίαν 
διανομής. 

3. Αί έφαρμόζουσαι τά συνδεδυασμένα τέλη Ύπηρεσίαι δύνανται νά καθορίσουν 
διά τήν περαιτέρω διά τής αεροπορικής όδοΰ άποστολήν, υπό τους έν παραγράφω 
2 προβλεπόμενους δρους, ειδικά τέλη άτινα δεν δύνανται νά υπερβαίνουν τά συν
δεδυασμένα τοιαύτα. 

4. Αί ανταποκρίσεις αί διαβιβαζόμεναι κατά τήν πρώτην αυτών διαδρομήν 
διά τής όδοΰ επιφανείας δύνανται, υπό τους έν παραγράφω 2 προβλεπόμενους 
δρους, νά άποστέλλωνται περαιτέρω εις το έξωτερικόν διά τής αεροπορικής όδοΰ. 
Ή περαιτέρω αποστολή τοιούτων αντικειμένων διά τής αεροπορικής όδοΰ εϊς 
το έσωτερικόν τής Χώρας προορισμού υπόκειται εις τους εσωτερικούς κανο
νισμούς τής Χώρας ταύτης. 

5. Οί ειδικοί φάκελλοι C6 και οί σάκκοι οι χρησιμοποιούμενοι διά τήν συλ
λεκτικήν περαιτέρω άποστολήν τών αντικειμένων, διαβιβάζονται προς τον νέον 
προορισμόν διά τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων διά τάς 
άνευ προσθέτου τέλους ανταποκρίσεις, εκτός εάν τά πρόσθετα τέλη, τά συνδε
δυασμένα τέλη ή τά προβλεπόμενα έν παραγράφω 3 ειδικά τέλη καταβληθούν εκ 
τών προτέρων εις το άποοτέλλον περαιτέρω γραφεΐον ή εάν ό παραλήπτης άναλάβη 
τά τέλη τά αντιστοιχούντα ε'ις τήν νέαν έναέριον διαδρομήν κατά τήν παράγραφον 2. 

"Αρθρον 69 
'Επιστροφή εις τήν καταγωγήν τών αεροπορικών ανταποκρίσεων 

Ι. Αί μή διανεμηθεΤσαι αεροπορικά! ανταποκρίσεις επιστρέφονται ε'ις τήν κατα
γωγήν διά τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων διά τάς άνευ προσθέτου τέλους 
ανταποκρίσεις μεταφορικών μέσων. 

2. Διά τήν έπιστροφήν τών ανταποκρίσεων εϊς τήν καταγωγήν διά τής αερο
πορικής όδοΰ, τη αιτήσει τοΰ άποστολέως, εφαρμόζεται κατ' άναλογίαν το άρθρον 
68, παράγραφος 2 έως 5. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ 

"Αρθρον 70 
Γενικαι άρχαί 

Ι. Τά αεροπορικά κόμιστρα διά πάσαν έναέριον διαδρομήν βαρύνουν: 
(α) Όσάκις πρόκειται περί κλειστών αποστολών τήν Ύπηρεσίαν τής Χώρας 

καταγωγής. 
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(β) Όσάκις πρόκειται περί άπε ρ ι καλύπτων διαβατικών αεροπορικών αντα
ποκρίσεων, περιλαμβανομένων καΐ τών άντικανονικώς διαβιβασθεισών 
τοιούτων, την Ύπηρεσίαν ήτις παραδίδει τάς ανταποκρίσεις ταύτας 
εϊς έτέραν Ύπηρεσίαν. 

2. Οί αυτοί κανόνες εφαρμόζονται επί τών άεραποοτολών και έπι τών δια
βατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων τών άπηλλαγμένων κομί
στρων επιφανείας. 

3. Τα κόμιστρα δέον, δια μίαν και την αυτήν διαδρομήν, να είναι ομοιόμορφα 
δι' άπάσας τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας, αΐτινες χρησιμοποιούν τήν διαδρομήν 
ταύτην, χωρίς να μετέχουν εις τάς δαπανάς εκμεταλλεύσεως της ή τών αεροπο
ρικών υπηρεσιών αΐτινες τήν εξυπηρετούν. 

4. Πλην συμφωνίας προβλεπούσης τήν δωρεάν μεταφοράν, τά αεροπορικά 
κόμιστρα εις το έσωτερικόν της Χώρας προορισμού δέον νά εΐναι ομοιόμορφα 
δι' άπάσας τάς άεραποστολάς τάς προερχόμενος εκ τοΰ εξωτερικού, ανεξαρτήτως 
αν το ταχυδρομεϊον τοΰτο διαβιβάζεται περαιτέρω διά της αεροπορικής ή μή όδοΰ. 

5. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, το άρθρον 
52 εφαρμόζεται εϊς τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις διά τάς ένδεχομένας χερσαίας 
ή θαλάσσιας διαδρομάς αυτών. Έν τούτοις, οΰδεμίαν πληρωμήν κομίστρων επι
φανείας συνεπάγονται: 

(α) Ή μεταφόρτωσις τών άεραποστολών μεταξύ δύο αερολιμένων εξυπηρε
τούντων μίαν και τήν αυτήν πόλιν. 

(β) Ή μεταφορά τών αποστολών τούτων μεταξύ αερολιμένος εξυπηρετούντος 
πόλιν και άποθήκην τινά κειμένην εντός τής ιδίας ταύτης πόλεως και 
ή επαναφορά τών ίδίων τούτων αποστολών έπι σκοπώ περαιτέρω 
διαβιβάσεως των. 

"Άρθρον 71 
Βασικά κόμιστρα και υπολογισμός τών αεροπορικών κομίστρων 

τών σχετικών προς τάς κλειοτάς άποστολάς 
Ι. Τά Βασικά κόμιστρα τά εφαρμοστέα κατά τον διακανονισμόν τών λογαρια

σμών μεταξύ Υπηρεσιών διά τάς εναέριους μεταφοράς ορίζονται κατά χιλιόγραμ
μον μικτού βάρους και κατά χιλιόμετρον. Τά κατωτέρω οριζόμενα μεσικά κό
μιστρα εφαρμόζονται αναλογικώς και επί τών κλασμάτων χιλιόγραμμου : 

(α) Διά τά LC (έπιοτολαί, άερογράμματα, ταχυδρομικά δελτάρια, ταχυ
δρομικοί έπιταγαί, έπιταγαΐ αντικαταβολής, έπιταγαι καταβολής, άξίαι 
προς εΐσπραξιν, έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας, ειδοποιήσεις πλη
ρωμής, ειδοποιήσεις εγγραφής καΐ αποδείξεις παραλαβής): 3 χιλιοστά 
τοΰ φράγκου κατ' ανώτατο ν δριον. 

(β) Διά τά Α.Ο. (λοιπά πλην τών L.C. αντικείμενα): Ι χιλιοστόν τοΰ φράγκου 
κατ' ανώτατο ν δριον. 

2. Τά αεροπορικά κόμιστρα τά άφορώντα τάς άεραποοτολάς υπολογίζονται 
συμφώνως προς τά πραγματικά βασικά κόμιστρα (τά περιλαμβανόμενα εντός τών 
ορίων, τών έν τη παραγράφω Ι οριζομένων βασικών κομίστρων) καΐ προς τάς 
χιλιομετρικός αποστάσεις τάς αναφερόμενος εϊς τον «Κατάλογον τών αεροπορικών 
ταχυδρομικών αποστάσεων) «LISTE DES DISTANCES AEROPOSTALES», 
αφ' ενός καΐ αφ' ετέρου αναλόγως τοΰ μικτού βάρους τών αποστολών τούτων. 
Δεν λαμβάνεται ύπ' δψιν, περιπτώσεως τυχούσης, το βάρος τών συλλεκτικών 
σάκκων. 

3. Τά διά τήν εις το έσωτερικόν τής Χώρας προορισμού έναέριον μεταφοράν 
οφειλόμενα κόμιστρα καθορίζονται, αν ή περίπτωσις, υπό τύπον ενιαίων τιμών 
δι' έκάστην τών δύο κατηγοριών LC καΐ ΑΟ. Αί τιμαί αύται υπολογίζονται βάσει 
τών έν παραγράφω Ι προβλεπομένων βασικών κομίστρων και αναλόγως τής κατά 
μέσον δρον αποστάσεως τών ΰπό τοΰ διεθνούς ταχυδρομείου πραγματοποιούμενων 
διαδρομών, επί τοΰ εσωτερικού δικτύου. Ή κατά μέσον δρον άπόστασις καθο
ρίζεται συναρτήσει τοΰ μικτού βάρους πασών τών άεραποστολών τών άφικνου
μένων εις τήν Χώραν προορισμού περιλαμβανομένου και τοΰ ταχυδρομείου δπερ 
δεν διαβιβάζεται περαιτέρω διά τής αεροπορικής όδοΰ είς το έσωτερικόν τής Χώρας 
ταύτης. 
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4. Τα δια την μεταξύ δύο αεροδρομίων της ιδίας Χώρας άεροπορικήν μεταφοράν 
οφειλόμενα κόμιστρα των διαβατικών άεραποστολών δύνανται επίσης να καθο
ρίζωνται ύπό τύπον ενιαίων τιμών δι' έκάστην κατηγορίαν LC και ΑΟ. Αί τιμαι 
αύται υπολογίζονται έπι τη βάσει τών εϊς την παράγραφον Ι προβλεπομένων κο
μίστρων καΐ συμφώνως προς την κατά μέσον δρον άπόστασιν τών πραγματοποι
ηθεισών ύπό τοΰ διεθνούς ταχυδρομείου διαδρομών επί του εσωτερικού αερο
πορικού δικτύου της διαβατικής Χώρας. 

Ή κατά μέσον δρον άπόστασις καθορίζεται συναρτήσει τοΰ μικτού βάρους 
δλων τών διαβατικών μέσω τής ενδιαμέσου Χώρας άεραποστολών. 

5. Το ποσόν τών εν παραγράφω 3 και 4 προβλεπομένων κομίστρων δεν δύναται 
νά ύπερβαίνη εν τω συνόλω του εκείνα, ατινα δέον πραγματικώς νά πληρωθούν 
διά τήν μεταφοράν. 

6. Τα κόμιστρα εσωτερικής και διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς, τά προ
κύπτοντα διά πολλαπλασιασμού τοΰ πραγματικού βασικού κομίστρου έπι την 
άπόστασιν και χρησιμεύοντα εις τον ΰπολογισμόν τών εν παραγράφω 2, 3 και 4 
προβλεπομένων κομίστρων, στρογγυλοποιούνται εις το άνώτερον ή κατώτερον 
δέκατον εφ' δσον ό σχηματιζόμενος αριθμός εκ τών ψηφίων τών εκατοστών και 
εκείνου τών χιλιοστών, υπερβαίνει ή δχι το 50. 

"Αρθρον 72 
Υπολογισμός και έκκαθάρισις τών αεροπορικών κομίστρων τών διαβατικών 

άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων 
Ι. Τά αεροπορικά κόμιστρα τά σχετικά προς τάς διαβατικός άπερικαλύπτους 

αεροπορικός ανταποκρίσεις υπολογίζονται, κατ' αρχήν, ως αναφέρεται έν άρθρω 
71, παράγραφος 2, αναλόγως δμως τοΰ καθαρού βάρους τών ανταποκρίσεων αυτών. 
Ταύτα καθορίζονται βάσει αριθμού τίνος μέσων τιμολογίων μή δυναμένων νά υπερ
βαίνουν τά 10 και εκαστον τών οποίων, άφορων μίαν ομάδα Χωρών προορισμού, 
καθορίζεται συναρτήσει τοΰ βάρους τοΰ εις τους διαφόρους προορισμούς τής 
ομάδος ταύτης έκφορτουμένου ταχυδρομείου. Το ποσόν τών κομίστρων τούτων 
το όποιον δεν δύναται νά ύπερβαίνη εκείνα, ατινα δέον νά πληρωθούν διά τήν μετα
φοράν αυξάνεται κατά 5%. 

2. Ή έκκαθάρισις τών κομίστρων διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν τών άπε
ρικαλύπτων διαβατικών αεροπορικών ανταποκρίσεων ενεργείται, κατ' αρχήν, 
συμφώνως προς τά στοιχεία τών στατιστικών καταστάσεων τών συντασσομένων 
άπαξ κατ' έτος, έπι περίοδον δέκα τεσσάρων ήμερων. 

3. Ή έκκαθάρισις πραγματοποιείται έπι τη βάσει τοΰ πραγματικού βάρους, 
οσάκις πρόκειται περί ανταποκρίσεων εσφαλμένως διαβιβασθεισών, κατατεθεισών 
έπι τών πλοίων ή διαβιβασθεισών κατ' ακανόνιστους συχνότητας ή ε'ις ποσότητας 
ύπερμέτρως μεταβλητός. Έν τούτοις, ή έκκαθάρισις αύτη δεν πραγματοποιείται 
ει μή μόνον εάν ή ενδιάμεσος Υπηρεσία ζητήση νά άποζημιωθή διά τήν μεταφοράν 
τών ανταποκρίσεων τούτων. 

"Αρθρον 73 
Τροποποιήσεις τών τιμών τών κομίστρων αεροπορικής μεταφοράς εις το 

έσωτερικόν τής Χώρας προορισμού και τών άπερικαλύπτων 
διαβατικών αεροπορικών ανταποκρίσεων 

Αΐ έπιφερόμεναι εις τάς τιμάς τών κομίστρων αεροπορικής μεταφοράς τρο
ποποιήσεως αΐτινες διαλαμβάνονται εις τά "Αρθρα 71, παράγραφος 3 και 72, δέον : 

(α) νά τίθενται έν Ίσχύϊ αποκλειστικώς τήν Ι ην Ιανουαρίου ή τήν Ι ην 'Ιουλίου, 
κατά τήν έπιθυμίαν εκάστης Υπηρεσίας. 

(β) νά γνωστοποιούνται εις το Διεθνές Γραφεΐον προ τριών τουλάχιστον 
μηνών. 

(γ) νά άνακοινοΰνται εις τάς Υπηρεσίας δύο τουλάχιστον μήνας προ τών 
εϊς τό στοιχεΐον (α) καθοριζομένων ημερομηνιών. 
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"Αρθρον 74 

Πληρωμή των αεροπορικών κομίστρων 
Ι. Τα σχετικά προς τάς άεραποστολάς αεροπορικά κόμιστρα πληρώνονται, 

πλην τών εν παραγράφω 2 προβλεπομένων εξαιρέσεων, εις την Ταχυδρομικήν 
Ύπηρεσίαν της Χώρας εκ της οποίας εξαρτάται ή χρησιμοποιηθείσα αεροπορική 
υπηρεσία. 

2. Κατά παρέκκλισιν της παραγράφου Ι : 
(α) Τά κόμιστρα δύνανται νά πληρώνωνται εϊς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν 

της Χώρας ένθα ευρίσκεται ό άερολιμήν εκ τοϋ οποίου παρελήφθησαν 
αί άεραποστολαι υπό επιχειρήσεως αεροπορικής μεταφοράς υπό τήν 
έπιφύλαξιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 
ταύτης και εκείνης τής Χώρας εκ της οποίας εξαρτάται ή ενδιαφερόμενη 
αεροπορική υπηρεσία. 

(β) Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία, ήτις παραδίδει άεραποστολάς εις τίνα έπι
χείρησιν αεροπορικής μεταφοράς δύναται νά διακανονίζη άπ' ευθείας 
με τήν έπιχείρησιν ταύτην τά κόμιστρα διά μέρος τ ι ή διά το σύνολον 
τής διαδρομής κατόπιν συμφωνίας τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τών 
Χωρών εκ τών οποίων εξαρτώνται αί χρησιμοποιηθεΐσαι αεροπορικοί 
ύπηρεσίαι. 

3. Τά σχετικά προς τήν άεροπορικήν μεταφοράν τών διαβατικών άπερικαλύπτων 
αεροπορικών ανταποκρίσεων κόμιστρα πληρώνονται εις τήν Ύπηρεσίαν ήτις δια
σφαλίζει τήν περαιτέρω διαβίβασιν τών ανταποκρίσεων αυτών. 

"Αρθρον 75 
'Αεροπορικά κόμιστρα παρεκκλινουσών ή εσφαλμένως 

διαβιβασθεισών αποστολών και σάκκων 
Ι. Ή Υπηρεσία καταγωγής δέον νά καταβάλη δι ' άποστολήν, ήτις παρεξέ

κλινεν καθ' όδόν τά κόμιστρα τής αποστολής ταύτης μέχρι τοϋ αερολιμένος εκ
φορτώσεως τοϋ αρχικώς προβλεφθέντος επί του καταλόγου παραδόσεις AV 7. 

2. Αϋτη διακανονίζει ωσαύτως τάς δαπανάς περαιτέρω διαβιβάσεως τάς σχε
τικάς προς τάς μεταγενέστερος διαδρομάς τάς πράγματι διανυθείσας υπό τής απο
στολής ήτις παρεξέκλινεν ίνα άφιχθή ε'ις τον τόπον προορισμού αυτής. 

3. Αί συμπληρωματικά! δαπάναι αί προκύπτουσαι εκ μεταγενεστέρων διαδρομών 
τάς οποίας ήκολούθησεν ή παρεκκλίνασα αποστολή καταβάλλονται υπό τους ακο
λούθους δρους: 

(α) Ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής οποίας τά όργανα ευθύνονται 
διά τήν έσφαλμένην διαβίβασιν. 

(β) Ύπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, ήτις εισέπραξε τά κόμιστρα τά κατα
βληθέντα ε'ις τήν άεροπορικήν έταιρείαν τήν διενεργήσασαν τήν έκφόρ
τωσιν είς τόπον διάφορον εκείνου δστις αναγράφεται επί τοϋ καταλό
γου παραδόσεως AV 7. 

4. Αί παράγραφοι Ι εως 3 εφαρμόζονται κατ' άναλογίαν οσάκις μέρος μόνον 
αποστολής τίνος έξεφορτώθη είς άεροδρόμιον έτερον εκείνου δπερ αναγράφεται 
έπι τοϋ καταλόγου AV 7. 

5. Ή Υπηρεσία καταγωγής αποστολής ή σάκκου τινός εσφαλμένως διαβι
βασθέντος συνεπεία εσφαλμένης πινακίδος, δέον νά καταβάλη τά σχετικά προς 
όλόκληρον τήν άεροπορικήν διαδρομή ν (έξοδα μεταφοράς) συμφώνως προς το 
"Αρθρον 70, παράγραφος Ι, οτοιχεΐον (α). 

"Αρθρον 76 
'Αεροπορικά κόμιστρα απολεσθέντος ή καταστραφέντος :-

ταχυδρομείου 
Έν περιπτώσει άπωλείας ή καταστροφής τοϋ ταχυδρομείου, λόγω ατυχήματος 

έπισυμβάντος εις το αεροσκάφος ή εκ πάσης άλλης αιτίας συνεπαγόμενης εύθύνην 
τής επιχειρήσεως, αεροπορικής μεταφοράς, ή Υπηρεσία καταγωγής απαλλάσ
σεται πάσης πληρωμής, δι' οιονδήποτε μέρος τής διαδρομής τής χρησιμοποιη
θείσης γραμμής, διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν τοϋ απολεσθέντος ή καταστρα
φέντος ταχυδρομείου. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 77 
"Οροι εγκρίσεως των προτάσεων των άφορωσών την Σύμβασιν 

κα! τον Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής 
Ι. Αί προτάσεις αϊ υποβαλλόμενοι εις τα Συνέδρια καΐ σχετικοί προς την πα

ροϋσαν Σύμβασιν και τον Κανονισμόν αυτής, δια να καταστούν εκτελεστοί δέον 
δπως έγκρίνωνται ύπό της πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρών
μελών. Το ήμισυ τουλάχιστον τών αντιπρόσωπε υ ο μένων εις το Συνέδριον Χω
ρώνμελών δέον να παρίσταται κατά την στιγμήν τής ψηφοφορίας. 

2. Δια νά καταστούν εκτελεστά! αί προτάσεις αί είσαγόμεναι μεταξύ δύο Συν
εδρίων και σχετικαι προς τήν παροϋσαν Σύμβασιν και προς τον Κανονισμόν αυτής, 
δέον νά συγκεντρώνουν: 

(α) Τήν παμψηφίαν εάν πρόκειται περί τροποποιήσεων τών άρθρων Ι εως 
17 (Μέρος πρώτον), 18, 19, 20, 21, στοιχεία (στ), (ιδ), (ιε) και (ιστ) 24, 
27, 40, 41, 42, 44 εως 57 (Μέρος δεύτερον), 77 και 78 (Μέρος τέταρτον) 
τής Συμβάσεως, απάντων τών άρθρων τοϋ τελικού αυτής Πρωτοκόλλου 
και τών άρθρων 102 εως 104, 105, παράγραφος Ι, 125, 145, 146, παράγρα
φος Ι εως 3, 163, 174, 175 και 207 τοϋ Κανονισμού αυτής. 

(β) Τά δύο τρίτα τών ψήφων εάν πρόκειται περί τροποποιήσεων ουσίας 
ετέρων διατάξεων πλην εκείνων αΐτινες μνημονεύονται ύπό οτοιχεΐον (α'). 

(γ) Τήν πλειοψηφίαν εάν πρόκειται: 
Ιον. περί τροποποιήσεων συντακτικής φύσεως τών διατάξεων τής 

Συμβάσεως και τοϋ Κανονισμού αυτής, πλην εκείνων αΐτινες μνη
μονεύονται υπό στοιχεΐον (α'). 

2ον. περί τής ερμηνείας τών διατάξεων τής Συμβάσεως, τοϋ τελικοϋ 
Πρωτοκόλλου και τοϋ Κανονισμού αυτής, πλην περιπτώσεως 
διαφοράς ΰποβλητέας εις τήν εν άρθρω 32 τοϋ Καταστατικού προ
βλεπομένη ν διαιτησίαν. 

"Αρθρον 78 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμβάσεως 

Ή παροΰσα Σύμβασις θά τεθή είς έφαρμογήν τήν Ιην Ιανουαρίου, 1976 καΐ 
θά παραμείνη εν ϊσχύϊ μέχρι τής ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων τοϋ προσεχούς 
Συνεδρίου. 

Είς πίστωσιν τούτου, οί πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών 
υπέγραψαν τήν παροϋσαν Σύμβασιν εις εν άντίτυπον δπερ θά παραμείνη κατα
τεθειμένον εϊς τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τής 'Ενώσεως. 

"Εν άντίτυπον τούτου θά έπιδοθή εΐς εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως 
τής Χώραςέδρας τοϋ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάνη, τήν 5ην Ιουλίου, 1974. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως 
συναφθείσης ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οι υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι 
συνεφώνησαν επί τών κάτωθι: 

"Αρθρον Ι 
Κυριότης τών ταχυδρομικών αντικειμένων 

Ι. Το άρθρον 5 δεν εφαρμόζεται είς τήν Δημοκρατίαν τής Νοτίου 'Αφρικής, 
εϊς τήν Αύστραλίαν, εϊς το Κράτος τοϋ Μπαχρέϊν εϊς τήν Μπαρμπάντ, εις το Βα
σίλειον τοϋ Μπουτάν ε'ις τήν Δημοκρατίαν τής Μποτσβάνα, είς τον Καναδάν, εις 
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την Δημοκρατίαν της Κύπρου, εις την Άραβικήν Δημοκρατίαν της Αιγύπτου, εις 
τά Φίτζι, εις την Γκάναν, εις το ΊΗνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεττανίας 
και Βορείου Ιρλανδίας, είς τά υπερπόντια εδάφη των οποίων αί διεθνείς σχέσεις 
διασφαλίζονται ΰπό της Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρεττανίας καΐ Βορείου Ιρλανδίας, είς την Γουϊάναν, εις την Ίρλανδίαν, εις την 
Ίαμαϊκήν, είς την Δημοκρατίαν της Κένυας, είς το Κουβέιτ, είς το Βασίλειον τοΰ 
Λεζότο, είς την Μαλαισίαν, είς το Μαλαβί, εις την Μάλταν, είς τον Μαυρίκιον, εις 
την Δημοκρατίαν τοΰ Ναουρού, εις την 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Νιγη
ρίας, είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν, εις τήν Ουγκάντα, είς το Κράτος τοΰ Κατάρ, είς την 
Δημοκρατίαν της Σιέρρα Λεόνε, είς τήν Σιγκαπούρην, εϊς το Βασίλειον της Σου
αζιλάνδης, είς τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν της Τανζανίας, εις το Τρινιτέ και 
Τομπάγκο, είς τήν Άραβικήν Δημοκρατίαν της Υεμένης, είς τήν Λαϊκή ν Δημο
κρατίαν της Υεμένης και εις τήν Δημοκρατίαν της Ζάμπιας. 

2. Το άρθρον τούτο δεν εφαρμόζεται ωσαύτως είς το Βασίλειον της Δανίας, 
της οποίας ή νομοθεσία δεν επιτρέπει τήν άνάληψιν της αλληλογραφίας ή τήν τρο
ποποίησιν της επιγραφής τών αντικειμένων τοΰ επιστολικού Ταχυδρομείου τη 
αιτήσει τοΰ άποστολέως άφ' ής στιγμής ό παραλήπτης έπληροφορήθη περί της 
άφίξεως αντικειμένου τινός απευθυνόμενου είς αυτόν. 

"Αρθρον II 
Έξαίρεσις εκ της ταχυδρομικής άτελείας υπέρ τών ανάγλυφων 

εκτυπώσεων προς χρήσιν τών τυφλών (CECOGRAMMES) 
Ι. Κατά παρέκκλισιν τοΰ Άρθρου 17, αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι της Μπαρ

μπάντ, τοΰ υπερπόντιου εδάφους τοΰ ΣένΒενσάν τοΰ οποίου αί διεθνείς σχέσεις 
διασφαλίζονται υπό της Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας, τοΰ Μεξικού, τών Φιλιππίνων, της Πορτογαλίας 
και της Τουρκίας, αΐτινες εις το έσωτερικόν αυτών δεν παραχωροΰν ταχυδρομικήν 
άτέλειαν είς τάς ανάγλυφους εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών (CECOGRAM
MES) έχουν τήν εύχέρειαν δπως εισπράττουν τά εν Άρθρω 17 αναφερόμενα τέλη 
προπληρωμής και ειδικά τέλη, ατινα δεν δύνανται, εν τούτοις, νά υπερβαίνουν 
τά τοιαύτα της εσωτερικής αυτών υπηρεσίας. 

2. Κατά παρέκκλισιν τοΰ Άρθρου 17 αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι της 'Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, τών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 
τοΰ Καναδά, τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλαν
δίας και τής Ιαπωνίας, έχουν τήν εύχέρειαν δπως εισπράττουν τά εν Άρθρω 21, 
άπαριθμούμενα ειδικά τέλη και το τέλος αντικαταβολής, ατινα εφαρμόζονται είς 
τήν εσωτερική ν των ΰπηρεσίαν διά τάς ανάγλυφους εκτυπώσεις προς χρήσιν τών 
τυφλών (CECOGRAMMES). 

Άρθρον III 
Ισοδύναμα. Ανώτατα δρια 

'Εξαιρετικώς και κατά παρέκκλισιν τοΰ Άρθρου 19, παράγραφος Ι, επιτρέπεται 
εϊς τάς Χώραςμέλη νά ορίζουν το ποσοοτόν αυξήσεως άπό 70% εως 100%, κατ' 
άνώτατον δριον, διά τάς έπιοτολάς μέχρις 100 γραμ., διά τά ταχυδρομικά δελτάρια, 
διά τά έντυπα μέχρις 100 γραμ. και διά τά μικροδέματα μέχρις 100 γραμ. καί, κατά 
συνέπειαν, νά εφαρμόζουν είς τάς περιπτώσεις ταύτας τά ακόλουθα ανώτατα δρια : 

Αντικείμενα 
Ι 

Έττιστολαι 

Ταχυδρομικά 
δελτάρια . . 

"Εντυπα 

Μικροδέματα 

Κλίμακες βαρών 
2 

Μέχρις 20 γραμμαρίων . . 
"Ανω τών 20 γραμμ. μέχρι 

» 50 » 
» 20 » 

Μέχρις 20 γραμμαρίων . . 
"Ανω τών 20 γραμμ. μέχρι 

» 50 » 
» 20 ». 

Μέχρις 100 γραμμαρίων 

50 γραμμ. 
100 » 
100 » 

50 γραμμ. 
100 » 
100 » 

\ Προαιρετικά! 
/κλίμακες βαρών 

\ Προαιρετικοί 
J κλίμακες βαρών 

"Ανώτατα δρια 
3 

} 

\ 
/ 

εκ. 
100 
180 
240 
240 

70 
50 
80 

110 
110 
110 
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"Αρθρον IV 
Έξαίρεσις εν τη εφαρμογή τοΰ τιμολογίου των εντύπων 

Κατ' έξαίρεσιν επιτρέπεται εις τάς Χώραςμέλη δπως αυξάνουν το τέλος των 
εντύπων μέχρι τοΰ ποσοΰ τών τελών των προβλεπομένων ύπό της νομοθεσίας 
αυτών δια τα αντικείμενα της αυτής φύσεως της υπηρεσίας εσωτερικού. 

"Αρθρον V 
Ή Οΰγγία και ή Λίβρα ο;ς μονάδες Βάρους 

Κατά παρέκκλισιν τοΰ εν αρθρω 19, παράγραφος Ι, πίνακος, αί Χώραιμέλη 
αί όποϊαι, λόγω της εσωτερικής αυτών νομοθεσίας, δεν δύνανται να υιοθετήσουν 
τον μετρικόν δεκαδικόν τύπον βάρους, έχουν τήν εΰχέρειαν νά αντικαταστήσουν, 
τάς εν άρθρω 19, παράγραφος Ι, προβλεπόμενος κλίμακας βαρών διά τών ακο
λούθων ισοδυνάμων: 

Μέχρις 20 γραμ. Ι ούγγία 
» 50 » 2 ούγγίαι 
» 100 » 4 » 
» 250 » 8 » 
» 500 » Ι λίβρα 
» 1000 » 2 λίβραι 

ανά 1000 γραμ. έπι πλέον, 2 λίβραι. 

"Αρθρον VI 
Παρέκκλισις εκ τών διαστάσεων τών εντός φακέλλου αντικειμένων 

Αί Ύττηρεσίαι τοΰ Καναδά, τών Ηνωμένων Πολιτειών της Άμεοικής, της Κένυα, 
της Ουγκάντα καΐ της Τανζανίας, δεν υποχρεούνται νά αποθαρρύνουν τήν χρήσιν 
φακέλλων τών οποίων το σχήμα υπερβαίνει τάς συνιστώμενος διαστάσεις, όσάκιε 
οί φάκελλοι ούτοι χρησιμοποιούνται ευρέως ε'ις τήν Χώραν των. 

"Αρθρον VII 
Μικροδέματα 

Δεν είναι υποχρεωτική ή συμμετοχή εις τήν άνταλλαγήν μικροδεμάτων υπερ
βαινόντων το βάρος τών 500 γραμμαρίων, είς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας της 
Αυστραλίας, της Βιρμανίας, τής Βολιβίας, τοΰ Καναδά, της Χιλής, τής Κολομβίας 
και τής Κούβας, αΐτινες ευρίσκονται εις άδυναμίαν νά διασφαλίσουν τήν άνταλ, 
λαγήν ταύτην. 

"Αρθρον VIII 
Έξαίρεσις εϊς τήν εγκλεισιν αξιών εντός τών συστημένων επιστολών 

Ι. Κατά παρέκκλισιν τοΰ "Αρθρου 19, παράγραφος 16, επιτρέπεται είς τάς 
Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας τών κάτωθι Χωρών δπως μή άποδέχωνται εντός τών 
συστημένων επιστολών τάς εν τη ρηθείση παραγράφω 16, μνημονευόμενος αξίας: 
Βασίλειον Σαουδικής 'Αραβίας, Δημοκρατία τής 'Αργεντινής, Λαϊκής Δημοκρατίας 
τοΰ Μπαγκλαντές, Βασιλείου τοΰ Μπουτάν, Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Λευκορωσίας, Δημοκρατίας τής Βολιβίας, Όμοσπόνδου Δημοκρατίας τής 
Βραζιλίας, Χιλής, Δημοκρατίας τής Κολομβίας, Δημοκρατίας τής ΚόσταΡίκα, 
Δημοκρατίας τής Κούβας, 'Αραβικής Δημοκρατίας τής Αιγύπτου, Δημοκρατίας 
τοΰ ΈλΣαλβαντόρ, Δημοκρατίας τοΰ 'Ισημερινού, Δημοκρατίας τής 'Ονδούρας, 
'Ιράν, 'Ιταλίας, Ηνωμένων Πολιτειών τοΰ Μεξικού, Νεπάλ, Πακιστάν, Δημοκρα' 
τίας τοΰ Παναμά, Δημοκρατίας τής Παραγουάης, Δημοκρατίας του Περού, Σοβι
ετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ουκρανίας, Ενώσεως Σοβιετικών Σοσια
λιστικών Δημοκρατιών, Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας. 

2. Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 19, παράγραφος 16, επιτρέπεται εις τάς Ταχυ
δρομικάς Υπηρεσίας τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας, τής 'Ινδίας και τής Δη
μοκρατίας τοΰ Κιμέρ δπως μή άποδέχωνται ε'ις τάς συνήθεις ή συστημένος έπιστολάς 
τάς εν τη ρηθείση παραγράφω 16 μνημονευόμενος αξίας. 
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3. Κατά παρέκκλισιν του "Αρθρου 19, παράγραφος 16, επιτρέπεται εις τάς 
Ταχυδρομικός Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τοΰ 'Αφγανιστάν και της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Υεμένης δπως μη άποδέχωνται εντός των συστημένων επιστολών 
πλατίναν, χρυσόν, άργυρον, επεξεργασμένους ή μη, πολύτιμους λίθους και κοσμή
ματα. 

"Αρθρον IX 
Διεθνή ένσημα απαντήσεως 

Ι. 'Ανεξαρτήτως τής ημερομηνίας θέσεως εν ίσχύϊ των Πράξεων τής Λωζάνης 
1974, το έκδιδόμενον συμφώνως τω "Αρθρω 28, παράγραφος Ι, διεθνές ενσημον 
απαντήσεως τίθεται είς κυκλοφορίαν από τής Ι ης Ιανουαρίου, 1975. 

2. Κατά τήν διάρκειαν περιόδου 4 ετών τά προγενεστέρου τύπου διεθνή ένσημα 
απαντήσεως εκδοθέντα προ τής Ι ης Ιανουαρίου, 1975, διακανονίζονται απ' ευθείας 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών συμφώνως προς τάς διατάξεις τής Συμ
βάσεως του Τόκιο 1969. Ταϋτα δεν δύνανται πλέον ν' αποτελέσουν άντικείμενον 
τοΰ παρά του Διεθνούς Γραφείου καθιερωθέντος γενικού διακανονισμού τών διεθνών 
ενσήμων απαντήσεως. 

3. Μετά τήν μεταβατικήν ταύτην περίοδον τά προγενεστέρου τύπου διεθνή 
ένσημα απαντήσεως δεν δίδουν λαβήν διακανονισμού μεταξύ τών Υπηρεσιών, 
πλην ειδικής συμφωνίας. 

"Αρθρον Χ 
Άνάληψις τής αλληλογραφίας. 

Τροποποίησις ή διόρθωσις τής επιγραφής 
Το άρθρον 30 δεν εφαρμόζεται ε'ις τήν Δημοκρατίαν τής Νοτίου 'Αφρικής, είς 

τήν Αύστραλίαν, ε'ις τήν Κοινοπολιτείαν τών Μπαχάμας, εϊς το Κράτος του Μπα
χρέϊν, εις τήν Μπαρμπάντ, ε'ις το Βασίλειον τοΰ Μπουτάν, είς τήν Σοσιαλιστικήν 
Δημοκρατίαν τής 'Ενώσεως τής Βιρμανίας, είς τήν Δημοκρατίαν Μποτσβάνα, εις τον 
Καναδάν, εις τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου, είς τήν Δημοκρατίαν τοΰ 'Ισημερινού, 
εις τά Φίτζι, εις το Ηνωμένο ν Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλαν
δίας, εις εκείνα έκ τών Υπερπόντιων εδαφών, ών αϊ διεθνείς σχέσεις διασφαλί
ζονται ΰπό τής Κυβερνήσεως τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας 
και Βορείου Ιρλανδίας, εις τήν Γουϊάναν, εις τήν Ίρλανδίαν, εις τήν Ίαμαϊκήν, 
είς τήν Δημοκρατίαν τής Κένυας, ε'ις το Κουβέιτ, ε'ις το Βασίλειον τοΰ Λεζότο, εις 
τήν Μαλαισίαν, εΐς το Μαλαβί, εϊς τήν Μάλταν, ε'ις τον Μαυρίκιον, ε'ις τήν Δημοκρα
τίαν του Ναουρού, εΐς τήν Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής Νιγηρίας, εϊς τήν Νέαν 
Ζηλανδίαν, ε'ις τήν Ουγκάντα, εις το Κράτος του Κατάρ, εΐς τήν Δημοκρατίαν τής 
Σιέρρα Λεόνε, εΐς τήν Σιγκαπούρην, εις το Βασίλειον τής Σουαζιλάνδης εις τήν 
Ήνωμένην Δημοκρατίαν τής Τανζανίας, εις τά Τρινιτέ και Τομπάγκο, εΐς τήν Λαϊκήν 
Δημοκρατίαν τής Υεμένης και εΐς τήν Δημοκρατίαν τής Ζάμπιας, τών οποίων 
ή νομοθεσία δεν επιτρέπει τήν άνάληψιν τής αλληλογραφίας ή τήν τροποποίησιν 
επιγραφής αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου τη αιτήσει τοΰ άποστολέως. 

"Αρθρον XI 
Ειδικά τέλη πλην τών τελών προπληρωμής 

'Επιτρέπεται εΐς τάς Χώραςμέλη, αΐτινες εφαρμόζουν εις τήν έσωτερικήν των 
ύπηρεσίαν διά τα ειδικά τέλη, πέραν τών εν αρθρω 19 προβλεπομένων τελών προ
πληρωμής, ποσά* ανώτερα τών εν τω αρθρω 21 οριζομένων τοιούτων, δπως εφαρμό
ζουν τά αυτά ποσά και εν τή Διεθνή Υπηρεσία. 

"Αρθρον XII 
'Αντικείμενα υποκείμενα ε'ις τελωνειακά δικαιώματα 

Ι. Έν συσχετισμώ προς το "Αρθρον 33, αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι τών κατω
τέρω χωρών δεν δέχονται συνήθεις ή συστημένος έπιστολάς περιέχουσας.αντι
κείμενα υποκείμενα εΐς τελωνειακά δικαιώματα: Δημοκρατία του 'Αφγανιστάν, 
Λαϊκή Δημοκρατία τής 'Αλβανίας, Βασίλειον τής Σαουδικής 'Αραβίας, Σοβιετική 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Λευκορωσίας, 'Ομόσπονδος Δημοκρατία τής Βρα
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ζιλίας, Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Χιλή, 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Δημοκρατία της Κολομβίας, Δημοκρατία της Κούβας, 
Δημοκρατία τοΰ ΈλΣαλβαντόρ, Δημοκρατία τοΰ 'Ισημερινού, Αιθιοπία, Ιταλία, 
Δημοκρατία τοΰ Κμέρ, Νεπάλ, Δημοκρατία τοΰ Παναμά, Δημοκρατία του Περοϋ, 
Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας, Δημο
κρατία τοΰ Άγ. Μαρίνου, Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας, 
"Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, Δημοκρατία της Βενεζουέλας, 
'Ομόσπονδος Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας. 

2. Έν συσχετισμώ προς το άρθρον 33, αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι τών κατω
τέρω χωρών δεν δέχονται συνήθεις έπιστολάς περιέχουσας αντικείμενα υποκεί
μενα εις τελωνειακά δικαιώματα: Δημοκρατία της 'Ακτής τοΰ 'Ελεφαντοστού, 
Δημοκρατία της Δαχομέης, Δημοκρατία τοΰ "Ανω Βόλτα, Δημοκρατία της Ινδο
νησίας, Δημοκρατία τοΰ Μαλί, Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας, Δημοκρατία 
τοΰ Νίγηρος, Σουλτανατον τοΰ 'Ομάν, Δημοκρατία της Σενεγάλης, Αραβική Δημο
κρατία της 'Υεμένης. 

3. Παρά τάς παραγράφους Ι και 2 τά αντικείμενα τά περιέχοντα ορρούς, εμβό
λια ώς και φάρμακα επειγούσης ανάγκης, ατινα δυσκόλως εξευρίσκονται, γίνονται 
δεκτά εΐς πάσας τάς περιπτώσεις. 

"Αρθρον XIII 
Ειδικά κόμιστρα επιφανείας διά τάς μεταφοράς διά τοΰ Υπερσιβηρικού 

και της Λίμνης Νασέρ 
Ι. 'Επιτρέπεται εις τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν της 'Ενώσεως τών Σοβιε

τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δπως είσπράττη πρόσθετον κόμιστρον εξ 
1,50 φράγκου επί πλέον τών έν τω άρθρω 52, παράγραφος Ι, Ιον χερσαΐαι διαδρομαΐ 
μνημονευομένων κομίστρων επιφανείας, δι' εκαστον χιλιόγραμμον αντικειμένων 
τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου μεταφερομένων διαβατικώς διά τοΰ 'Υπερσιβηρικού. 

2. 'Επιτρέπεται είς τάς Ταχυδρομικάς 'Υπηρεσίας της 'Αραβικής Δημοκρατίας 
τής Αιγύπτου και της Λαϊκής Δημοκρατίας τοΰ Σουδάν δπως εισπράττουν συμ
πληρωματικόν κόμιστρον εκ 50 εκατοστών έπι τών έν άρθρω 52, παράγραφος Ι, 
μνημονευομένων κομίστρων επιφανείας δι' εκαστον σάκκον τοΰ διαβατικού επι
στολικού ταχυδρομείου διά τής Λίμνης Νασέρ, μεταξύ τοΰ Σαλάλ (Αίγυπτος) και 
WADI HALFA (Σουδάν). 

"Αρθρον XIV 
Ειδικοί δροι διαμετακομίσεως διά το 'Αφγανιστάν 

Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 52, παράγραφος Ι, επιτρέπεται προσωρινώς 
εις τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τοΰ 'Αφγανιστάν δπως, λόγω τών ϊδιαζουσών 
δυσχερειών ας αντιμετωπίζει εις δ,τι άφορα τά μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας 
ενεργή τήν διά τής Χώρας αυτής διαμετακόμισιν τών κλειστών ταχυδρομικών 
αποστολών και τών άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων, υπό δρους ειδικώς συμφω
νούμενους μεταξύ αυτής και τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών. 

"Αρθρον XV 
Ειδικά, τέλη εναποθηκεύσεως είς το "Αδεν 

'Επιτρέπεται, εξαιρετικώς, εΐς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής Λαϊκής Δημο
κρατίας τής Υεμένης, δπως είσπράττη τέλος εκ 40 εκατοστών κατά σάκκον διά 
πάσας τάς εΐς "Αδεν έναποθηκευομένας ταχυδρομικάς άποστολάς, εφ' δσον ή 
Υπηρεσία αϋτη ουδέν εισπράττει δικαίωμα χερσαίας ή θαλάσσιας διαμετακομί
σεως διά τάς ταχυδρομικάς ταύτας άποστολάς. 

"Αρθρον XVI 
Έξαιρετικόν πρόσθετον άεροπορικόν τέλος 

Λόγω τής ειδικής γεωγραφικής θέσεως τής Ε.Σ.Σ.Δ., ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία 
τής χώρας ταύτης επιφυλάσσει εΐς έαυτήν το δικαίωμα δπως έφαρμόζη όμοιό
μορφον πρόσθετον τέλος εφ' ολοκλήρου τοΰ εδάφους της Ε.Σ.Σ.Δ., διά πάσας τάς 
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χώρας τοΰ κόσμου. Το πρόσθετον τούτο τέλος δεν θα ΰπερβαίνη τάς πραγματικός 
δαπανάς τάς προκαλούμενος έκ της μεταφοράς, δια της αεροπορικής όδοϋ, των 
αντικειμένων τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου. 

"Αρθρον XVII 
Υποχρεωτική διαβίβασις υποδεικνυόμενη υπό τής χώρας καταγωγής 

Ι. Ή Όμόσπονδος Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας δεν θα 
άναγνωρίζη εΐ μή μόνον τάς δαπανάς διά τήν μεταφοράν τήν ενεργού μένη ν 
συμφώνως προς τήν διάταξιν τήν άφορώσαν τήν γραμμήν τήν άναγραφομένην 
έπι των πινακίδων των σάκκων (AV 8) τής άεραποστολής. 

2. Αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσ'ιαι τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Λευκορωσίας, τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας, τής Σοβιετικής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ουκρανίας και τής 'Ενώσεως των Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δεν θα αναγνωρίζουν εϊ μή μόνον τάς δαπανάς τής 
μεταφοράς τής πραγματοποιούμενης συμφώνως προς τήν ενδειξιν τής γραμμής 
τής αναφερομένης έπι τών πινακίδων τών σάκκων (AV 8) τής άεραποστολής και 
τών καταλόγων παραδόσεως AV 7. 

"Αρθρον XVIII 
Διαβίβασις τών κλειστών άεραποστολών 

Άναφορικώς ώς προς το άρθρον XVII, αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι τής Ελλάδος, 
τής 'Ιταλίας καΐ τής Σενεγάλης δεν θά διασφαλίζουν τήν διαβίβασιν τών κλειστών 
άεραποστολών, εϊ μή μόνον υπό τους προβλεπόμενους εις το άρθρον 65, παράγραφος 
3, δρους. 

"Αρθρον XIX 
"Οροι εγκρίσεως τών άφορωσών εις τους κανόνας πληρωμής 

προτάσεων του 'Εκτελεστικού Συμβουλίου 
Κατά παρέκκλισιν τοΰ "Αρθρου 77, παράγραφος 2, στοιχεΐον (α), α! προτάσεις 

τοΰ 'Εκτελεστικού Συμβουλίου αΐ σκοποϋσαι εις τήν προσαρμογήν τοΰ άρθρου 
103, τοΰ Κανονισμού τής Συμβάσεως προς θεμελιώδη τροποποίησιν τής γενικής 
πρακτικής τών διεθνών πληρωμών, δέον, ίνα καταστούν εκτελεστά! νά συγκεν
τρώνουν τά 2/3 τών ψήφων. 

Εϊς πίστωσιν τούτου, οί κάτωθι Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρωτόκολλον, 
όπερ θά εχη τήν αυτήν ισχύ ν και το αυτό κΰρος, ώς εάν αϊ διατάξεις αύτοΰ περι
ελαμβάνοντο εν αύτώ τούτω τω κειμένω τής Συμβάσεως υπέγραψαν δε αυτό εις 
εν άντίτυπον, δπερ θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως 
τής Χώραςεδρας τής 'Ενώσεως. Άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή εις εκαστον 
Μέρος ΰπό τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τοΰ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τήν 5ην 'Ιουλίου, 1974. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 

"Αρθρον 
ΙΟΙ. Κατάρτισις και έκκαθάρισις των λογαριασμών. 
102. Πληρωμή τών πιστώσεων εις Χρυσόν. Γενικαι διατάξεις. 
103. Κανόνες πληρωμής. 
104. Καθορισμός τών ισοδυνάμων. 
105. Γραμματόσημα. Άνακοίνωσις τών εκδόσεων και ανταλλαγή μεταξύ τών 

Υπηρεσιών. 
106. Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος. 
107. 'Απομεμακρυσμένοι χώραι ή θεωρούμενοι ώς τοιαΰται. 
108. Προθεσμία διατηρήσεως τών στοιχείων. 
109. Τηλεγραφικοί διευθύνσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

110. 'Ανακοινώσεις και πληροφορίαι διαβιβαστέαι εις το Διεθνές Γραφεΐον. 
111. Δημοσιεύματα. 
112. Διανομή τών δημοσιευμάτων. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

113. Διεύθυνσις. Συσκευασία. 
114. 'Αντικείμενα «πόστρεστάντ». 
115. 'Αντικείμενα αποστελλόμενα ατελώς. 
116. 'Αντικείμενα υποκείμενα εϊς τελωνειακόν ελεγχον. 
117. 'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
118. Συσκευασία. Περικάλυμμα. 
119. Συσκευασία. Βιολογικοί ούσίαι υποκείμενοι εϊς φθοράν. 
120. Συσκευασία. Ραδιενεργοί ούσίαι. 
121. Συσκευασία. "Ελεγχος τοΰ περιεχομένου. 
122. 'Αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διάφανους πλαισίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III » 
ΕΙΔΙΚΑ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
"Αρθρον 

123. Έπιστολαί. 
124. Ταχυδρομικά δελτάρια. 
125. "Εντυπα. 
126. "Εντυπα. 'Επιτρεπόμενοι σημειώσεις και επισυναπτόμενα. 
127. "Εντυπα υπό τύπον δελταρίων. 
128. 'Ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν των τυφλών. 
129. Μικροδέματα. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 
130. Συστημένα αντικείμενα. 
131. Αποδείξεις παραλαβής. 
132. Έπίδοσις ίδίαις χερσίν. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 
133. Σφράγισις δια τοϋ χρονολογικού σήμαντρου. 
134. Κατεπείγοντα αντικείμενα. 
135. 'Αντικείμενα ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα. 
136. Επιστροφή τών δελτίων προπληρωμής (Μέρος Α'). Άνάληψις τών τελών 

και τών δικαιωμάτων. 
137. 'Αντικείμενα αποστελλόμενα περαιτέρω. 
138. Περαιτέρω αποστολή συλλεκτικώς τών αντικειμένων τοϋ επιστολικού 

ταχυδρομείου. 
139. 'Ανεπίδοτα αντικείμενα. 
140. Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις επιγραφής. 
141. Άνάληψις. Τροποποίησις επιγραφής. 'Αντικείμενα κατατεθέντα εις χώραν 

διάφορον εκείνης ήτις λαμβάνει την αΐτησιν. 
142. Αιτήσεις αναζητήσεως. Συνήθη αντικείμενα. 
143. Αιτήσεις αναζητήσεως. Συστημένα αντικείμενα. 
144. Αιτήσεις αναζητήσεως άφορώσαι αντικείμενα κατατεθέντα εις άλλην χώραν. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 

145. 'Ανταλλαγή τών αντικειμένων. 
146. Διαμετακόμισις άπερικαλύπτως. 
147. Χερσαία διαμετακόμισις άνευ συμμετοχής τών υπηρεσιών τής διασχιζο

μχνης χώρας. 
148. 'Ανταλλαγή διά κλειστών ταχυδρομικών αποστολών. 
149. Σύνθεσις τών ταχυδρομικών αποστολών. 
150. Φύλλα ειδοποιήσεως. 
151. Διαβίβασις τών συστημένων αντικειμένων. 
152. Διαβίβασις τών ταχυδρομικών επιταγών. 



Ν. 57/76 730 

"Αρθρον t 

153. Διαβίβασις των κατεπειγόντων αντικειμένων και των αεροπορικών αντα
ποκρίσεων τών περιλαμβανομένων εντός τών ταχυδρομικών αποστολών 
επιφανείας. 

154. Διαβίβασις τών εντύπων εϊς την διεύθυνσιν ενός καί του αύτου παρα
λήπτου. 

155. Πινακίδες τών ταχυδρομικών αποστολών. 
156. Διαβίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών και σύνταξις τών δελτίων δια

δρομής. 
157. Παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών. 
158. "Ελεγχος τών ταχυδρομικών αποστολών και χρησιμοποίησις τοΰ δελτίου 

ελέγχου. 
159. 'Αντικείμενα εσφαλμένως διαβιβασθέντα. 
160. Ληπτέα μέτρα εν περιπτώσει ατυχήματος έπισυμβάντος εϊς τά μεταφορικά 

μέσα επιφανείας. 
161. 'Επιστροφή τών κενών σάκκων. 
162. Ταχυδρομικοί άποστολαι αντάλλασσαμεναι μετά στρατιωτικών μονάδων 

τεθεισών εις τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μετά 
πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

163. Περίοδος και διάρκεια τής στατιστικής. 
164. Άεροπορικαι ταχυδρομικοί άποοτολαί. 
165. Σύνθεσις και έπισήμανσις τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών κατά 

τήν περίοδον στατιστικής. 
166. Διαπίστωσις του άριθμοϋ τών σάκκων και τοΰ βάρους τών κλειστών ταχυ

δρομικών αποστολών. 
167. Σύνταξις τών καταστάσεων τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών. 
168. Κλειστά! ταχυδρομικά! άποστολαι άνταλλασσόμεναι μετά στρατιωτικών 

μονάδων τεθεισών εις τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού "Ηνωμένων 'Εθνών 
κα! μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων. 

169. Δελτίον διαμετακομίσεως. 
170. Διαβίβασις τών εντύπων CI6, CI7, CI7 BIS και CI9. Παρεκκλίσεις. 
171. "Εκτακτοι ύπηρεσίαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΣΥΝΤΑΞΙΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
172. Σύνταξις, διαβίβασις και αποδοχή τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας 

κα! τών λογαριασμών τών καταληκτικών εξόδων. 
173. 'Ετησία γενική έκκαθάρισις. Παρέμβασις τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 
174. Πληρωμή τών κομίστρων επιφανείας κα! τών καταληκτικών εξόδων. 
175. Άναθεώρησις τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας. 
176. Άναθεώρησις τών λογαριασμών τών καταληκτικών εξόδων του Ταχυ

δρομείου επιφανείας. 
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ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 
Αρθρον 

177. Τρέχουσα αλληλογραφία μεταξύ Υπηρεσιών. 
178. Χαρακτηριστικά στοιχεία των γραμματοσήμων καΐ των αποτυπωμάτων 

προπληρωμής. 
179. Χρήσις γραμματοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής εικαζόμενη ώς 

δολία. 
180. Διεθνή ένσημα απαντήσεως. 
181. Έκκαθάρισις των τελωνειακών κ.λ.π. εξόδων, μετά τής Υπηρεσίας κατα

θέσεως τών αντικειμένων τών ελευθέρων τελών καΐ δικαιωμάτων. 
182. "Εντυπα προς χρήσιν τοΰ κοινοϋ. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ 
183. Έπισήμανσις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
184. Κατάργησις τών ενδείξεων «PAR AVION» (αεροπορικώς) και «AERO

GRAMME» (άερόγραμμα). 
185. Σύνθεσις τών άεραποστολών. 
186. Διαπίστωσις και έλεγχος τοΰ βάρους τών άεραποστολών. 
187. Συλλεκτικοί σάκκοι. 
188. Κατάλογος παραδόσεως AV 7. 
189. Σύνταξις και έλεγχος τών καταλόγων AV 7. 
190. "Ελλειψις τοΰ καταλόγου παραδόσεως AV 7. 
191. Μεταφόρτωσις τών άεραποστολών. 
192. Μέτρα ληπτέα εν περιπτώσει διακοπής πτήσεως, παρεκκλίσεως ή εσφαλ

μένης διαβιβάσεως τοΰ Ταχυδρομείου. 
193. Μέτρα ληπτέα εν περιπτώσει ατυχήματος. 
194. 'Αεροπορικά! ανταποκρίσεις διαβιβαζόμεναι εντός ταχυδρομικών απο

στολών επιφανείας. 
195. 'Αποστολή τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 
196. Σύνταξις και έλεγχος τών καταλόγων AV 2. 
197. Διαβατικά! άπερικάλυπται αεροπορικά! ανταποκρίσεις. Έργασίαι στα

τιστικής. 
198. Διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις, έξαιρούμεναι τών 

εργασιών στατιστικής. 
199. 'Επιστροφή τών κενών αεροπορικών σάκκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
200. Τρόποι εκκαθαρίσεως τών αεροπορικών κομίστρων. 
201. Τρόποι εκκαθαρίσεως τών κομίστρων επιφανείας τών σχετικών προς τάς 

άεραποστολάς. 
202. Σύνταξις τών καταστάσεων βαρών AV 3 και AV 4. 
203. Σύνταξις τών Ιδιαιτέρων λογαριασμών AV 5. 
204. Διαβίβασις κα! αποδοχή τών καταστάσεων βαρών AV 3 κα! AV 4 κα! τών 

ιδιαιτέρων λογαριασμών AV 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
"Αρθρον 

205. Πληροφορίοι παρεχόμενοι ύπό τών Υπηρεσιών. 
206. Πληροφοριακά στοιχεία παρεχόμενα ύπό του Διεθνούς Γραφείου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

207. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοϋ Κανονισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
"Εντυπα : Βλ. «Κατάλογον εντύπων». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Οί υπογεγραμμένοι, ϊδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 5, τοϋ εν Βιέννη συν
αφθέντος την ΙΟην Ιουλίου, 1964, Καταστατικού της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 
'Ενώσεως, απεφάσισαν, εν ονόματι τών αντιστοίχων αυτών Ταχυδρομικών Υπη
ρεσιών, κοινή συμφωνία, την λήψιν τών ακολούθων μέτρων προς διασφάλισιν 
της εκτελέσεως τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
"Αρθρον ΙΟΙ 

Κατάρτισις καΐ έκκαθάρισις τών λογαριασμών 
Ι. 'Εκάστη 'Υπηρεσία καταρτίζει τους λογαριασμούς της και τους υποβάλλει 

εις διπλούν, εις τάς μεθ' ών συναλλάσσεται 'Υπηρεσίας. Το εν εκ τών γενομένων 
δεκτών αντιτύπων, ενδεχομένως τροποποιημένο ν ή συνοδευόμενον ύπό κατα
στάσεως διαφορών, επιστρέφεται εις την πιστώτριαν Ύπηρεσίαν. 

Ό λογαριασμός ούτος χρησιμεύει ώς βάσις δια την κατάρτισιν, περιπτώσεως 
τυχούσης, τοϋ τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού μεταξύ τών δύο Υπηρεσιών. 

2. Εις το ποσόν εκάστου καταρτισθέντος εις χρυσά φράγκα λογαριασμού επί 
τών εντύπων C2I, C2I BIS, C23, C24, CPI6, CPI8 και AV5 παραλείπονται τά εκα
τοστά εις το σύνολον ή το υπόλοιπο ν. 

3. Συμφώνως προς το άρθρον III, παράγραφος 5, τοϋ Γενικού Κανονισμού, 
το Διεθνές Γραφεΐον διασφαλίζει την έκκαθάρισιν τών πάσης φύσεως λογαριασμών 
τών σχετικών προς την διεθνή ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν. Αί ενδιαφερόμενοι Ύπη
ρεσίαι συνεννοούνται προς τούτο, μεταξύ των και μετά τοϋ Γραφείου τούτου και 
καθορίζουν τον τρόπον εκκαθαρίσεως. ΟΊ λογαριασμοί τών Τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών δύνανται ωσαύτως νά περιλαμβάνωνται εϊς τους είδικούς τούτους 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. 

"Αρθρον 102 
Πληρωμή τών πιστώσεων είς χρυσόν. Γενικαι διατάξεις 

Ι. Ύπό την έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 12 τής Συμβάσεως, ο'ι κατωτέρω προβλε
πόμενοι κανόνες πληρωμής εφαρμόζονται είς πάσας τάς είς χρυσά φράγκα εκ
φραζόμενος καΐ εκ τής ταχυδρομικής κινήσεως δημιουργούμενος πιστώσεις, είτε 
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προκύπτουν εκ γενικών λογαριασμών ή καταλόγων καταρτιζομένων ΰπό τοϋ 
Διεθνούς Γραφείου είτε εξ εκκαθαριστικών λογαριασμών ή καταστάσεων συν
τασσομένων άνευ της μεσολαβήσεως τούτου. 'Αφορούν ωσαύτως τον διακα
νονισμόν τών διαφορών, τών τόκων, ή, περιπτώσεως τυχούσης, τών προκατα
βολών. 

2. Πάσα Υπηρεσία είναι ελευθέρα να έξοφλή τάς υποχρεώσεις της δια προ
καταβολών, το ποσόν τών οποίων συμψηφίζεται με τάς όφειλάς αυτής, δταν αύται 
καθορισθούν. 

3. Πάσα Υπηρεσία δύναται να διακανονίζη δια συμψηφισμού ταχυδρομικός 
πιστώσεις ιδίας ή διαφόρου φύσεως εκφραζόμενος εις χρυσόν, εΐς πίστωσίν της 
ή εϊς χρέωσίν της, είς τάς σχέσεις της μετ' άλλης Υπηρεσίας, ύπό την έπιφύλαξιν 
δτι αί προθεσμίαι πληρωμής θέλουν τηρηθή. Ό συμψηφισμός δύναται, διά κοινής 
συμφωνίας, νά επεκτείνεται είς τάς πιστώσεις τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
οσάκις άμφότεραι αί Ύπηρεσίαι διασφαλίζουν τάς ταχυδρομικός και τηλεπικοι
νωνιακός υπηρεσίας. Ό συμψηφισμός μετά πιστώσεων προερχομένων εκ συν
αλλαγών ανατεθειμένων εις Όργανισμόν ή εΐς έταιρείαν έλεγχομένην ΰπό τής 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας δεν δύναται νά πραγματοποιήται εάν ή Υπηρεσία αϋτη 
αντιτίθεται είς τούτο. 

"Αρθρον 103 
Κανόνες πληρωμής 

Ι. Αί πιστώσεις πληρώνονται εις το έπιλεγόμενον ΰπό τής πιστώτριας Ταχυ
δρομικής Υπηρεσίας νόμισμα κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής όφειλέτιδος Υπη
ρεσίας. Είς περίπτωσιν ασυμφωνίας, ή επιλογή τής πιστώτριας Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας δέον νά ύπερισχύη ε'ις άπάσας τάς περιπτώσεις, ΰπό την έπιφύλαξιν 
τής παραγράφου 7. 'Εάν ή πιστώτρια Υπηρεσία δεν προσδιορίση ίδιαίτερον 
νόμισμα, ή επιλογή ανήκει είς τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν. 

2. Το ποσόν τής πληρωμής, ώς τούτο καθορίζεται κατωτέρω είς το έπιλεγό
μενον νόμισμα, δέον νά εΐναι αξίας ισοδυνάμου εκείνης τοϋ υπολοίπου τοϋ λογα
ριασμού τοϋ εκπεφρασμένου εΐς χρυσά φράγκα. 

3. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 4, το πληρωτέον είς το έπιλεγόμενον 
νόμισμα ποσόν (το όποιον είναι εις άξίαν ίσοδύναμον προς το ΰπόλοιπον του ε'ις 
χρυσά φράγκα εκπεφρασμένου λογαριασμού) καθορίζεται διά τής ισχυούσης τήν 
προτεραίαν τής πληρωμής σχέσεως μεταξύ τής ισοτιμίας τοΰ χρυσού φράγκου 
και: 

(α) τής εΐς χρυσόν ισοτιμίας τοΰ επιλεγέντος νομίσματος, τής εγκεκριμένης 
ΰπό τοΰ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (αναφερομένου κατωτέρω διά 
τών αρχικών FMI). 

(β) ή τής εΐς χρυσόν ισοτιμίας τοΰ επιλεγέντος νομίσματος, τής καθορισθείσης 
μονομερώς ΰπό τής Κυβερνήσεως ή ΰπό επισήμου τινός εκδοτικού ιδρύ
ματος τής ενδιαφερόμενης χώρας (αναφερομένης κατωτέρω διά τής εκ
φράσεως «FIXEE UNILATERALEMENT»—καθορισθείσα μονομερώς). 

4. 'Εάν, μεταγενεστέρως τής εγκρίσεως τής εΐς χρυσόν ισοτιμίας ΰπό του 
FMI ή τοϋ μονομερούς καθορισμού ισοτιμίας εΐς χρυσόν, ώρίσθη κεντρική τιμή 
διά το έπιλεγέν νόμισμα, είτε δυνάμει αποφάσεως τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου 
τοΰ FMI, είτε μονομερώς, ή εΐς χρυσόν αξία τής κεντρικής ταύτης τιμής δέον νά 
χρησιμοποιήται διά τον καθορισμόν τής ισοδυνάμου αξίας. Όσάκις ή κεντρική 
τιμή εκφράζεται εν σχέσει προς το νόμισμα άλλης χώρας μέλους τοΰ FMI (τοϋ 
νομίσματος τούτου καλουμένου κατωτέρω «L' AUTRE ΜΟΝΝΑΙΕ»—το έτερον 
νόμισμα), το εΐς το έπιλεγέν νόμισμα ποσόν καθορίζεται εΐς πρώτον στάδιον, δι' 
εφαρμογής εΐς το εις χρυσά φράγκα έκπεφρασμένον ποσόν τής ισοτιμίας τοΰ ετέρου 
νομίσματος τής εγκριθείσης υπό τοϋ FMI, έν συνεχεία εις δεύτερον στάδιον, διά 
μετατροπής εΐς το έπιλεγέν νόμισμα τοϋ οϋτω έπιτευχθέντος αποτελέσματος εφαρμο
ζόμενης τής κεντρικής τιμής. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν υφίσταται έν ΐσχύϊ ισο
τιμία διά το έτερον νόμισμα εγκεκριμένη ΰπό τοΰ FMI, εφαρμόζεται ή παράγραφος 5. 
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5. 'Εάν το έπιλεγέν νόμισμα δεν ανταποκρίνεται προς τους εις τάς ανωτέρω 
παραγράφους 3 και 4 προβλεπόμενους δρους ή εάν τά δρια των διακυμάνσεων 

' πέριξ της κεντρικής τιμής, τά όποια έχουν άναγνωρισθή δια των Καταστατικών 
τοΰ FMI ή τών αποφάσεων τοϋ Διοικητικού του Συμβουλίου ή έχουν προηγουμένως 
καθορισθή υπό τής Κυβερνήσεως ή υπό τίνος εκδοτικού Ιδρύματος τής ενδια
φερόμενης χώρας, δεν τηρούνται, ή Ισοδύναμος αξία τοΰ νομίσματος τούτου υπο
λογίζεται έπι τή βάσει τής τρεχούσης τιμής τής ισχυούσης εις την έπίσημον άγοράν 
συναλλάγματος ή εις την συνήθως άποδεκτήν άγοράν, ΰπό τους προβλεπόμενους 
είς την παράγραφον 6 δρους, εν συσχετισμώ προς έτερον νόμισμα το όποιον αντα
ποκρίνεται, αυτό τούτο, προς τους εις τάς παραγράφους 3 ή 4 προβλεπόμενους 
δρους. 

6. Διά τον καθορισμόν τοϋ ισοδυνάμου ενός νομίσματος εις τήν έπίσημον άγοράν 
συναλλάγματος ή εις τήν συνήθως άποδεκτήν άγοράν, προσήκει δπως τούτο βασί
ζεται έπι τής τιμής κλεισίματος τής εφαρμοστέας εις το πλείστον τών εμπορικών 
συναλλαγών, με άμεσον παράδοσιν διά τηλεγραφικής είδοποιήσεως εϊς τήν έπί
σημον άγοράν συναλλάγματος ή εις τήν συνήθως άποδεκτήν άγοράν, είς το κυριώ
τερον χρηματιοτηριακόν κέντρον τής όφειλέτιδος χώρας τήν προτεραίαν τής πλη
ρωμής, ή έπι τής πλέον προσφάτου τιμής. 

7. 'Εάν ή πιστώτρια Ταχυδρομική Υπηρεσία έπιλέξη νόμισμα με Ίσοτιμίαν 
εϊς χρυσόν ή κεντρικήν τιμήν, καθοριζομένων μονομερώς, ή νόμισμα τοΰ οποίου 
ή Ισοδύναμος άξια δέον νά καθορισθή έπι τή βάσει νομίσματος μέ Ίσοτιμίαν ε'ις 
χρυσόν ή κεντρικής τιμής, καθοριζομένων μονομερώς, ή χρησιμοποίησις τοΰ επι
λεγέντος νομίσματος δέον νά εΐναι αποδεκτή υπό τής όφειλέτιδος Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας. 

8. Κατά τήν ήμερομηνίαν τής πληρωμής, ή όφειλέτις Ταχυδρομική Υπηρεσία 
δέον νά διαβίβαση το ποσόν τοΰ επιλεγέντος νομίσματος, το ύπολογιζόμενον ώς 
αναφέρεται ανωτέρω, διά τραπεζικής εντολής, μεταφοράς πιστώσεως ή παντός 
ετέρου μέσου αποδεκτού ΰπό τών δύο Υπηρεσιών. Έάν ή πιστώτρια Ταχυδρο
μική Υπηρεσία δεν εκδήλωση προτίμησιν, ή επιλογή ανήκει ε'ις τήν όφειλέτιδα 
Ύπηρεσίαν. 

9. Τά έξοδα πληρωμής (δικαιώματα, έξοδα κλήριγκ, έξοδα προβλέψεως, προ
μήθειαν κ.λ.π.), τά εισπραττόμενα εις τήν όφειλέτιδα χώραν, βαρύνουν τήν όφει
λέτιδα Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν. Τά εισπραττόμενα ε'ις τήν πιστώτριαν χώραν 
έξοδα, περιλαμβανομένων τών εξόδων πληρωμής τών προαφαιρουμένων ύπό 
τών ενδιαμέσων τραπεζών εις τάς τρίτας χώρας, βαρύνουν τήν πιστώτριαν Ταχυ
δρομικήν Ύπηρεσίαν. Όσάκις χρησιμοποιείται ή ατελής ταχυδρομική μεταφορά 
πιστώσεως, ή ατέλεια παραχωρείται ωσαύτως ΰπό τοΰ άνταλλακτηρίου Γραφείου 
τής ή τών τρίτων χωρών, το όποιον χρησιμεύει ώς ένδιάμεσον μεταξύ τής όφει
λέτιδος και πιστώτριας Υπηρεσίας, όσάκις δεν υφίστανται άπ' ευθείας άνταλλαγαι 
μεταξύ αυτών. 

10. 'Εάν, μεταξύ τής αποστολής τοΰ μέσου πληρωμής (π.χ. εντολή) καΐ τής 
λήψεως τοΰ τελευταίου τούτου ΰπό τής πιστώτριας Υπηρεσίας, έπέλθη μεταβολή 
εις τήν ϊσοδύναμον άξίαν τοΰ επιλεγέντος νομίσματος, τήν ΰπολογιζομένην κατά 
τά έν παραγράφοις 3, 4, 5 ή 6 προβλεπόμενα καΐ έάν ή προκύπτουσα έκ τής μεταβο
λής ταύτης διαφορά ύπερβαίνη το 5% τής αξίας τοϋ οφειλομένου ποσοϋ (υπολο
γιζόμενου μετά τήν έν λόγω μεταβολήν), ή συνολική διαφορά κατανέμεται 'ισομερώς 
μεταξύ τών δύο Υπηρεσιών. 

11. Ή πληρωμή δέον νά ένεργήται το δυνατόν ταχύτερον και το βραδύτερον, 
προ τής εκπνοής προθεσμίας εξ εβδομάδων άπό τής ημερομηνίας λήψεως τών 
γενικών ή μερικών εκκαθαριστικών λογαριασμών, λογαριασμών ή καταστάσεων 
καταρτιζομένων, κοινή συμφωνία, ανακοινώσεων, αιτήσεων προκαταβολών κ.λ.π., 
τών έμφαινόντων τά προς διακανονισμόν ποσά ή υπόλοιπα. Παρεχομένης τής 
προθεσμίας ταύτης τά οφειλόμενα ποσά καθίστανται τοκοφόρα προς 6% ετησίως, 
άπό τής επομένης τής ημέρας εκπνοής τής έν λόγω προθεσμίας. Διά τοϋ δρου 
πληρωμή νοείται ή αποστολή τών κεφαλαίων ή τοΰ τίτλου (εντολή, συναλλαγμα
τική, κ.λ.π.) ή ή εγγραφή ε'ις τά βιβλία τής εντολής μεταφοράς πιστώσεων ή κατα
θέσεως ύπό τοϋ αρμοδίου ε'ις τήν όφειλέτιδα χώραν 'Οργανισμού διά τήν μεταφοράν 
χρηματικών ποσών. 
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12. 'Εάν έπέλθη θεμελιώδης μεταβολή εις διεθνές νομισματικόν σύστημα (π.χ. 
ουσιώδης γενική τροποποίησις της τιμής τοϋ χρυσοΰ, έγκατάλειψις τοΰ χρυσού 
ώς βάσεως γενικού συσχετισμού δια τα νομίσματα) έχουσα ώς αποτέλεσμα τήν 
άδράνειαν και ακυρότητα των είς μίαν ή πλείονας των ανωτέρω παραγράφων προ
βλεπομένων διατάξεων, αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι έχουν δλην τήν εύχέρειαν 
να υιοθετούν δι' αμοιβαίων συμφωνιών, διαφόρους διατάξεις δια τήν πληρωμήν 
τών πιστώσεων. 

"Αρθρον 104 
Καθορισμός τών ισοδυνάμων 

Ι. Αί Ύπηρεσίαι ορίζουν τα Ισοδύναμα τών ΰπό της Συμβάσεως, τών Συμφω
νιών και τών τελικών πρωτοκόλλων αυτών προβλεπομένων ταχυδρομικών τελών 
ώς καΐ τήν τιμήν πωλήσεως τών διεθνών ενσήμων απαντήσεως κατόπιν συνεν
νοήσεως μετά του Διεθνούς Γραφείου, το όποιον είναι ΰπεύθυνον διά τήν άνα
κοίνωσιν αυτών. Προς τούτο, εκάστη Υπηρεσία δέον νά γνωστοποιή εις το 
Διεθνές Γραφεΐον τον συντελεστήν μετατροπής τοΰ χρυσοΰ φράγκου εις το νό
μισμα της χώρας της. Ή αυτή διαδικασία ακολουθείται εν περιπτώσει μεταβολής 
τών Ισοδυνάμων. 

2. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δέον δπως άνακοινοΰν το ταχύτερον δυνατόν 
είς το Διεθνές Γραφεΐον τά ισοδύναμα ή τάς μεταβολάς τών 'ισοδυνάμων τών ταχυ
δρομικών τελών, γνωρίζουσαι τήν ήμερομηνίαν τής θέσεως αυτών εν Ίσχύϊ. 

3. Το Διεθνές Γραφεΐον δημοσιεύει συλλογήν περιέχουσαν, δι' έκάστην χώραν 
τά ισοδύναμα τών τελών, τον συντελεστήν μετατροπής κα! τήν τιμήν πωλήσεως 
τών έν τη παραγράφω Ι, μνημονευομένων διεθνών ένσημων απαντήσεως κα! έμ
φαίνουσαν, αν ή περίπτωσις, το ποσοστόν τής αυξήσεως ή τής μειώσεως τών 
τελών, τής εφαρμοζόμενης δυνάμει τών άρθρων 19, παράγραφος Ι, τής Συμβάσεως 
κα! Ill τοΰ τελικού Πρωτοκόλλου αυτής. 

4. Τά νομισματικά κλάσματα τά προκύπτοντα εκ τοΰ συμπληρωματικού τέλους 
τοΰ εφαρμοζομένου έπ! τών ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων τοΰ επι
στολικού ταχυδρομείου δύνανται νά στρογγυλοποιούνται ΰπό τών Υπηρεσιών 
αΐτινες πραγματοποιούν τήν εΐσπραξιν αυτών. Το έκ τοΰ λόγου τούτου προσθε
τέον ποσόν δέν δύναται νά ύπερβαίνη τήν άξίαν τών 5 εκατοστών. 

5. 'Εκάστη Υπηρεσία κοινοποιεί άπ' ευθείας είς το Διεθνές Γραφεΐον το ΰπ' 
αυτής ορισθέν ϊσοδύναμον διά τάς έν άρθρω 44, παράγραφος 3 της Συμβάσεως 
προβλεπόμενος αποζημιώσεις. 

"Αρθρον 105 
Γραμματόσημα. Άνακοίνωσις τών εκδόσεων κα! ανταλλαγή 

μεταξύ τών Υπηρεσιών 
Ι. 'Εκάστη νέα εκδοσις γραμματοσήμων άνακοινουται ΰπό τής ενδιαφερόμενης 

Υπηρεσίας εϊς πάσας τάς λοιπάς Υπηρεσίας μέσω του Διεθνούς Γραφείου μετά 
τών αναγκαιουσών πληροφοριών. 

2. Αί Ύπηρεσίαι ανταλλάσσουν μεταξύ των, μέσω τοΰ Διεθνούς Γραφείου, 
τήν συλλογήν τών γραμματοσήμων των εις τρία αντίτυπα. 

"Αρθρον 106 
Ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος 

Ι. 'Εκάστη Ταχυδρομική Υπηρεσία ορίζει τά γραφεία ή τάς υπηρεσίας αΐτινες 
χορηγούν τά ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος. 

2. Τά δελτία ταΰτα συντάσσονται έπ! εντύπων ομοίων προς το συνημμένον 
υπόδειγμα C25 χορηγουμένων ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 

3. Κατά τήν στιγμήν τής αιτήσεως, ό αιτών παραδίδει τήν φωτογραφίαν του 
κα! αποδεικνύει τήν ταυτότητα του. ΑΙ Ύπηρεσίαι θεσπίζουν τάς αναγκαίας δια
τάξεις ίνα τά δελτία παραδίδωνται μόνον κατόπιν επισταμένης εξετάσεως τής 
ταυτότητος τοΰ αιτούντος. 
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4. Ό υπάλληλος εγγράφει την αΐτησιν ταύτην εις βιβλίον. Συμπληροΐ δια 
μελάνης και δια λατινικών χαρακτήρων χειρογράφως, ή δια γραφομηχανής, άνευ 
διαγραφών ή ύττεργραφών, πάσας τάς εΐς το εντυπον περιλαμβανόμενος ενδείξεις 
και επικολλά την φωτογραφίαν εϊς το δια ταύτην προοριζόμενον μέρος. Κατόπιν 
επικολλά, εν μέρει επί τής φωτογραφίας ταύτης και εν μέρει έπι του δελτίου, γραμ
ματόσημον άντιπροσωπεϋον την άξίαν τοΰ εισπραχθέντος τέλους. 'Επιθέτει κατό
πιν είς την προς τον σκοπόν τούτον προοριζομένη ν θέσιν λίαν ευκρινές αποτύπωμα 
του χρονολογικού σήμαντρου ή επισήμου τινός σφραγϊδος κατά τρόπον ώστε 
να σφραγισθούν ταυτοχρόνως το γραμματόσημον, ή φωτογραφία και το δελτίον. 
Τέλος υπογράφει το δελτίον και το παραδίδει είς τον ένδιαφερόμενον άφου λάβη 
την ύπογραφήν τούτου. 

5. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά εκδίδουν δελτία ταυτότητος άνευ έπικολλήσεως 
έπ' αυτών γραμματοσήμου και νά υπολογίζουν κατ' άλλον τρόπον το ποσόν τοΰ 
εισπραχθέντος τέλους. 

6. Έκαστη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα νά έκδίδη τά δελτία της διεθνούς 
υπηρεσίας κατά τους κανόνας τους εφαρμοζόμενους διά τά εν τη εσωτερική υπη
ρεσία της χρησιμοποιούμενα δελτία. 

7. Τά ταχυδρομικά δελτία ταυτότητος δύνανται μετά την συμπλήρωσίν των 
νά επενδυθούν διά τίνος πλαστικής ϋλης, κατά την έπιθυμίαν εκάστης Υπηρεσίας. 

"Αρθρον 107 
'Απομεμακρυσμένοι χώραι ή θεωρούμεναι ώς τοιαΰται 

Ι. θεωρούνται ώς απομεμακρυσμένοι χώραι, αί χώραι μεταξύ τών οποίων 
ή διάρκεια τών διά τής ταχύτερος όδοϋ επιφανείας μεταφορών υπερβαίνει τάς 
10 ημέρας, ώς και εκείνοι μεταξύ τών οποίων ή μέση συχνότης τών μεταφορικών 
μέσων είναι κατωτέρα τών δύο ταξειδίων κατά μήνα. 

2. Έξομοιοΰνται προς τάς απομεμακρυσμένος χώρας, είς δ,τι άφορα τάς ύπό 
τής Συμβάσεως καΐ τών Συμφωνιών προβλεπόμενος προθεσμίας, αί μεγίστης εκ
τάσεως χώραι ή έκεΐναι τών οποίων αϊ εσωτερικοί έπικοινωνίαι δεν είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένοι, εϊς α θέματα οί παράγοντες ούτοι παίζουν πρωταρχικόν ρόλον. 

"Αρθρον 108 
Προθεσμία διατηρήσεως τών στοιχείων 

Ι. Τά άφορώντα την διεθνή ύπηρεσίαν στοιχεία δέον νά διατηρούνται έπι περί
οδον δεκαοκτώ κατ' ελάχιστον δριρν μηνών, άπό τής επομένης τής ημερομηνίας 
εϊς ην τά στοιχεία ταύτα αναφέρονται. 

2. Τά άφορώντα άμφισβήτησιν ή άναζήτησιν στοιχεία δέον νά διατηρούνται 
μέχρι τής εκκαθαρίσεως τής υποθέσεως. Έάν ή Υπηρεσία ήτις υπέβαλε την 
αίτησιν κανονικώς ε'ιδοποιηθεΐσα περί τών συμπερασμάτων τής έρεύνης, άφίση 
νά παρέλθη έξάμηνον άπό τής ημερομηνίας τής ειδοποιήσεως χωρίς νά διατύπωση 
αντιρρήσεις, ή ΰπόθεσις θεωρείται ώς έκκαθαρισθεΐσα. 

"Αρθρον 109 
Τηλεγραφικοί Διευθύνσεις 

Ι. Διά τάς τηλεγραφικάς ανακοινώσεις ας ανταλλάσσουν μεταξύ των αί Ύπη
ρεσίαι χρησιμοποιούν τάς ακολούθους τηλεγραφικάς διευθύνσεις. 

(α) «POSTGEN» διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τάς Κεντρικάς 
Υπηρεσίας. 

(β) «POSTBUR» διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τά ταχυδρομικά 
γραφεία. 

(γ) «POSTEX» διά τά τηλεγραφήματα τά προοριζόμενα διά τά άνταλλα
κτήρια γραφεία. 

2. Αί τηλεγραφικά! αύται διευθύνσεις συνοδεύονται υπό τής ενδείξεως τοΰ 
τόπου προορισμού καί, αν ή περίπτωσις, ύπό πάσης άλλης διευκρινίσεως κρινο
μένης ώς αναγκαίας. 
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3. Ή τηλεγραφική διεύθυνσις του Διεθνούς Γραφείου είναι «UPU BERNE». 
4. Αι εν ταΐς παραγράφοις Ι καΐ 3 αναφερόμενοι τηλεγραφικά! διευθύνσεις, 

συμττληρούμεναι κατά την περίπτωσιν υπό της ενδείξεως τοΰ γραφείου αποστολής, 
χρησιμεύουν ωσαύτως ως υπόγραφα! τών τηλεγραφικών ανακοινώσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

"Αρθρον 110 
'Ανακοινώσεις κα! πληροφορίαι προς διαβίβασιν εις το 

Διεθνές Γραφεΐον 
Ι. Αί Ύπηρεσίαι δέον ν' άνακοινοΟν ή να διαβιβάζουν εις το Διεθνές Γραφεΐον : 
(α) Τήν άπόφασίν των σχετικώς με τήν εΰχέρειαν δπως εφαρμόζουν ή μή 

γενικάς τινάς διατάξεις τής συμβάσεως και τοΰ Κανονισμού αυτής. 
(β) Τήν ύπ' αυτών υίοθετηθεΤσαν ενδειξιν, κατ' έφαρμογήν του άρθρου 178, 

παράγραφοι 2 κα! 3, ώς ϊσοδύναμον τής εκφράσεως «ΤΑΧΕ PERCUE» 
ή «PORT ΡΑΥΕ» (τέλος εΐσεπράχθη). 

(γ) Τά υπ' αυτών υιοθετηθέντα ήλαττωμένα τέλη δυνάμει του άρθρου 8 τού 
Καταστατικού μετ' ενδείξεως τών σχέσεων ε'ις ας τά τέλη ταύτα εΐναι 
εφαρμοστέα. 

(δ) Τά δυνάμει τοΰ άρθρου 55 τής Συμβάσεως εισπραττόμενα έκτακτα κό
μιστρα επιφανείας, ώς κα! το όνοματολόγιον τών χωρών εις ας εφαρμό
ζονται τά κόμιστρα ταΰτα καί, αν ή περίπτωσις, τον προσδιορισμόν τών 
υπηρεσιών, αΐτινες δικαιολογούν την εΐσπραξιν αυτών. 

(ε) Τάς χρησίμους πληροφορίας τάς άφορώσας τάς τελωνειακάς ή αλλάς 
διατάξεις, ώς κα! τάς απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς τους διέποντας 
τήν εϊσαγωγήν ή τήν διαμετακόμισιν τών ταχυδρομικών αντικειμένων 
εϊς τάς υπηρεσίας των. 

(στ) Τον αριθμόν τών τελωνειακών δηλώσεων τον ενδεχομένως άπαιτούμε
νον διά τά υποκείμενα εις τελωνειακόν έλεγχον αντικείμενα τά προορι
ζόμενα διά τήν χώραν των κα! τάς γλώσσας εϊς ας αί δηλώσεις αύται ή 
αί έτικέτται «DOUANE» (Τελωνεΐον) δύνανται νά συντάσσωνται. 

(ζ) Τον κατάλογον τών χιλιομετρικών αποστάσεων διά τάς χερσαίας διαδρομάς 
ας ακολουθούν έν τη χώρα των αί διαβατικά! ταχυδρομικά! άποστολαί. 

(η) Τον κατάλογον τών ατμοπλοϊκών γραμμών τών έχουσών ώς άφετηρίαν 
τους λιμένας των κα! χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν τών ταχυ
δρομικών αποστολών μετ° ενδείξεως τών διαδρομών, τών αποστάσεων 
κα! τής διαρκείας τών διαδρομών μεταξύ τοΰ λιμένος φορτώσεως κα! 
εκάστου τών διαδοχικών λιμένων προσεγγίσεως, τής περιοδικότητος 
τής υπηρεσίας κα! τών χωρών ε'ις ας, έν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως 
ατμόπλοιων, δέον νά καταβάλλωνται τά θαλάσσια κόμιστρα. 

(θ) Τον κατάλογον αυτών τον άφορώντα τάς απομεμακρυσμένος χώρας κα! 
τάς εξομοιούμενος προς ταύτας. 

(ι) Τάς χρησίμους πληροφορίας έπ! τής οργανώσεως των κα! τών εσωτερι
κών υπηρεσιών των. 

(ιά) Τά εσωτερικά ταχυδρομικά τέλη αυτών. 
2. Πάσα τροποποίησις έπ! τών έν τή παραγράφω Ι αναφερομένων πληροφοριών 

δέον δπως άνακοινοΰται άνευ καθυστερήσεως. 
3. Αί Ύπηρεσίαι δέον νά παρέχουν ε'ις τό Διεθνές Γραφεΐον, δύο αντίτυπα 

τών εκδόσεων τάς οποίας δημοσιεύουν τόσον έπ! τής εσωτερικής υπηρεσίας δσον 
κα! έπ! τής διεθνούς τοιαύτης. Παρέχουν ωσαύτως, έν τω μέτρω τοΰ δυνατού 
τά λοιπά έργα τά δημοσιευόμενα έν τή χώρα των κα! άφορώντα τήν ταχυδρομικήν 
Ύπηρεσίαν. 
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"Αρθρον 111 
Δημοσιεύματα 

Ι. Το Διεθνές Γραφεΐον δημοσιεύει συμφώνως προς τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 
110 παρεχόμενος πληροφορίας, έπίσημον συλλογήν των γενικού ενδιαφέροντος 
πληροφοριών τών σχετικών, προς την έκτέλεσιν, εις έκάστην χώραν μέλος, της 
Συμβάσεως και του Κανονισμού της. Δημοσιεύει ωσαύτως ανάλογους συλλογάς 
αναφερόμενος εϊς την έκτέλεσιν τών Συμφωνιών και τών Κανονισμών των, συμ
φώνως προς τάς ΰπό τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών παρεχόμενος πληροφορίας 
δυνάμει τών σχετικών διατάξεων του Κανονισμού εκτελέσεως εκάστης τών 
Συμφωνιών. 

2. Δημοσιεύει, έπι πλέον, βάσει τών στοιχείων ατινα παρέχονται υπό τών Υπη
ρεσιών και ενδεχομένως ΰπό τών Περιωρισμένων 'Ενώσεων, εϊς δ,τι άφορα το 
οτοιχεΐον (α) ή τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών εις δ,τι άφορα το στοι
χεΐον (0 : 

(α) Κατάλογον τών διευθύνσεων τών Προϊσταμένων και τών ανωτέρων υπαλ
λήλων τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τών Περιωρισμένων 'Ενώσεων. 

(β) Διεθνές Όνοματολόγιον τών ταχυδρομικών γραφείων. 
(γ) Κατάλογον τών χιλιομετρικών αποστάσεων τών άφορωσών τάς χερσαίας 

διαδρομάς τών διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών. 
(δ) Κατάλογον τών ατμοπλοϊκών γραμμών. 
(ε) Κατάλογον τών απομεμακρυσμένων χωρών και τών εξομοιουμένων προς 

ταύτας, 
(στ) Συλλογήν τών ισοδυνάμων. 
(ζ) Κατάλογον τών άπηγορευμένων αντικειμένων. ΕΊς τον κατάλογον τούτον 

περιλαμβάνονται επίσης τά ναρκωτικά τά εμπίπτοντα εϊς τάς διατάξεις 
τών πολυμερών συμβάσεων έπι τών ναρκωτικών. 

(η) Συλλογήν πληροφοριών έπι της οργανώσεως και τών εσωτερικών υπη
ρεσιών τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

(θ) Συλλογήν τών εσωτερικών τελών τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
(ι) Τά στατιστικά δεδομένα τών ταχυδρομικών υπηρεσιών (εσωτερικής και 

διεθνούς), 
(ια) Μελετάς, γνωμοδοτήσεις, πεπραγμένα και λοιπάς εκθέσεις σχετικός προς 

τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν. 
{φ) Γενικόν κατάλογον τών πάσης φύσεως πληροφοριών τών άφορωσών 

τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν και τών δημοσιευμάτων της υπηρεσίας 
δανεισμού (κατάλογος της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως). 

3. Τέλος δημοσιεύει: 
Πολύγλωσσον λεξιλόγιον τής διεθνούς Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. 

4. ΑΙ τροποποιήσεις αί έπιφερόμεναι ε'ις τά εν ταΐς παραγράφοις Ι εως 3 ανα
φερόμενα διάφορα δημοσιεύματα κοινοποιούνται δι' εγκυκλίου, διά δελτίου, διά 
συμπληρώματος ή διά παντός άλλου καταλλήλου μέσου. 

"Αρθρον 112 
Διανομή τών δημοσιευμάτων 

Ι. Τά ΰπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου δημοσιευόμενα στοιχεία διανέμονται εις 
τάς Υπηρεσίας συμφώνως προς τους ακολούθους κανόνας: 

(α) Πάντα τά δημοσιεύματα, εξαιρέσει τών ΰπό στοιχεΐον (β) αναφερομένων 
τοιούτων : τρία αντίτυπα εκ τών οποίων το εν εις τήν έπίσημον γλώσσαν 
και τά έτερα δύο είτε εϊς τήν έπίσημον γλώσσαν, είτε είς τήν ζητουμένην 
κατά το άρθρον 107 τοΰ Γενικού Κανονισμού γλώσσαν. 

(β) Ή έπιθεώρησις «UNION POSTALE» και το διεθνές όνοματολόγιον 
τών ταχυδρομικών γραφείων, κατά τήν άναλογίαν τοΰ άριθμοΰ τών 
μονάδων συνεισφοράς τών όρισθεισών δι' εκάστην Ύπηρεσίαν κατ' έφαρ
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μογήν τοϋ άρθρου 123 τοϋ Γενικού Κανονισμού. 'Εν τούτοις, το διεθνές 
όνοματολόγιον των ταχυδρομικών γραφείων δύναται να διανέμεται εις 
τάς Υπηρεσίας αΐτινες υποβάλλουν σχετικήν αΐτησιν, κατ' άναλογίαν 10 
κατ' άνώτατον δριον αντιτύπων δι' έκάστην μονάδα συνεισφοράς. 

2. Πέραν τοϋ αριθμού των αντιτύπων των διανεμομένων δωρεάν δυνάμει της 
παραγράφου Ι, στοιχεία (α) και (β), αί Ύπηρεσίαι δύνανται να προμηθεύωνται 
τα δημοσιεύματα τοϋ Διεθνούς Γραφείου εϊς την τιμήν κόστους. 

3. Τα δημοσιεύματα τοϋ Διεθνούς Γραφείου διαβιβάζονται ωσαύτως ε'ις τάς 
περιωρισμένας Ενώσεις. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΟ Ε ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

"Αρθρον 113 
Διεύθυνσις. Συσκευασία 

Ι. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δέον δπως συνιστούν ε'ις τους πελάτας: 
(α) Νά χρησιμοποιούν φακέλλους προσηρμοσμένους προς το περιεχόμενον 

αυτών. 
(β) Νά αναγράφουν την έπιγραφήν έπι τοϋ φακέλλου προς την όμαλήν πλευ

ράν ήτις δεν φέρει τάς πτυχάς τοϋ κλεισίματος. 
(γ) Νά διαφυλάττουν όλόκληρον το δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον της πλευράς 

της επιγραφής διά τήν διεύθυνσιν τοϋ παραλήπτου, ως επίσης διά την 
προπληρωμήν και τάς σχετικάς ενδείξεις ή έτικέττας. Εϊς δ,τι άφορα 
τά εντός φακέλλου τυποποιημένα αντικείμενα αί υπηρεσιακά! ενδείξεις 
κα! έτικέτται δέον νά τίθενται συμφώνως προς το άρθρον 19, παράγραφος 
8, στοιχεϊον (α), ψηφίον 3ον της Συμβάσεως. 

(δ) Νά συντάσσουν λίαν εΰαναγνώστως τήν διεύθυνσιν διά λατινικών χαρα
κτήρων κα! δι' αραβικών ψηφίων και ν' αναγράφουν ταύτην εις το δεξιόν 
μέρος κατά τήν κατεύθυνσιν τοϋ μήκους. 'Εάν έτεροι χαρακτήρες κα! 
ψηφία χρησιμοποιούνται ε'ις τήν χώραν προορισμού, συνιστάται δπως 
συντάσσουν ωσαύτως τήν διεύθυνσιν διά τών χαρακτήρων κα! ψηφίων 
τούτων. 

(ε) Νά αναγράφουν διά κεφαλαίων το δνομα τοϋ τόπου, συμπληρούμενον, 
περιπτώσεως τυχούσης, διά τοΰ άριθμοϋ ταχυδρομικής διαβιβάσεως ή 
τοϋ αριθμού τής αντιστοίχου ζώνης διανομής, ως κα! το δνομα τής χώρας 
προορισμού, 

(στ) Νά αναγράφουν τήν διεύθυνσιν κατά τρόπον σαφή κα! πλήρη, προσθέ
τοντες, περιπτώσεως τυχούσης, τον αριθμόν ταχυδρομικής διαβιβάσεως 
ή τον αριθμόν τής αντιστοίχου ζώνης διανομής, Ινα καθίσταται δυνατή 
ή άνευ αναζητήσεως ή αμφιβολιών διαβίβασις τοΰ αντικειμένου κα! ή 
έπίδοσις τούτου εις τον παραλήπτην. 

(ζ) Νά αναγράφουν το όνοματεπώνυμον κα! τήν διεύθυνσιν τοϋ άποστολέως, 
περιπτώσεως τυχούσης, μετά τοΰ άριθμοϋ ταχυδρομικής διαβιβάσεως 
ή τοϋ άριθμοϋ τής ζώνης διανομής, είτε εϊς τήν προσθίαν δψιν και προς 
τήν άριστεράν πλευράν κατά τρόπον μή παραβλάπτοντα οϋτε τήν σαφήνειαν 
τής διευθύνσεως ούτε τήν έπίθεσιν τών υπηρεσιακών ενδείξεων ή έτικετ
τών, είτε είς τήν όπισθίαν δψιν. °Εν τούτοις εις δ,τι άφορα τά εντός φα
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κέλλου τυποποιημένα αντικείμενα, ή διεύθυνσις του άποστολέως δέον 
νά αναγράφεται συμφώνως προς το άρθρον 19, παράγραφος 8, στοιχεΐον 
(α), ψηφίον 3ον της Συμβάσεως. 

(η) Νά προσθέτουν την λέξιν «LETTRE» (επιστολή) έπι της πλευράς της 
διευθύνσεως τών επιστολών αΐτινες, λόγω τοϋ δγκου ή της συσκευασίας 
των, θα ήδύναντο τα συγχέωνται μετά τών προπληρωμένων δια μειωμένου 
τέλους αντικειμένων. 

(Θ) Νά αναγράφουν τάς διευθύνσεις του άποστολέως και τοϋ παραλήπτου 
εις το έσωτερικόν του ταχυδρομικού αντικειμένου καΐ κατά το δυνατόν 
έπι τοϋ περιεχομένου αυτού ή, περιπτώσεως τυχούσης, έπι κινητής έτι
κέττας, κατά προτίμησιν εκ περγαμηνής, προσδεδεμένης στερεώς έπι 
τοϋ αντικειμένου, ϊδίως εάν πρόκειται περί αντικειμένων αποστελλομένων 
ανοικτών. 

(ι) Νά αναγράφουν ωσαύτως τήν διεύθυνσιν τοϋ παραλήπτου έφ' εκάστης 
δέσμης έντυπων εγκλεισμένης εντός είδικοϋ σάκκου και αποστελλόμενης 
εις τήν διεύθυνσιν τοϋ αύτοϋ παραλήπτου και διά τον αυτόν προορισμόν. 

2. Τά πάσης φύσεως αντικείμενα τών οποίων ή διά τήν διεύθυνσιν προοριζομένη 
πλευρά διηρέθη, εν δλω, ή έν μέρει, εις πλείονα χωρίσματα προοριζόμενα διά τήν 
άναγραφήν διαδοχικών διευθύνσεων, δεν γίνονται δεκτά. 

3. Είς άπάσας τάς περιπτώσεις καθ' ας το άντικείμενον τίθεται υπό ταινίαν, 
ή διεύθυνσις τοϋ παραλήπτου δέον νά αναγράφεται έπ' αυτής, εξαιρέσει τών κατά 
το άρθρον 121, παράγραφος 3, αποστελλομένων αντικειμένων. 

4. Τά γραμματόσημα ή τά αποτυπώματα προπληρωμής δέον δπως επιτίθενται 
προς τήν πλευράν τής επιγραφής καί, κατά το δυνατόν, εις τήν άνω δεξιάν γωνίαν. 

Πάντως είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής απόκειται ή συμφώνως προς τήν νομο
θεσίαν της διαχείρισις τών αντικειμένων τών οποίων ή προπληρωμή δεν είναι 
σύμφωνος προς τον δρον τοΰτον. 

5. Τά μή ταχυδρομικά ένσημα και τά ένσημα προνοίας ή έτερα τοιαύτα ώς καί 
αί παραστάσεις αί δυνάμεναι νά συγχέωνται προς τά γραμματόσημα ή τάς ύπη
ρεσιακάς έτικέττας, δεν επιτρέπεται νά επικολλώνται ή νά έκτυποϋνται προς τήν 
πλευράν τής επιγραφής. Τοϋτ' αυτό ισχύει και διά τά αποτυπώματα σήμαντρων, 
τά όποια θά ήδύναντο νά συγχέωνται προς τά αποτυπώματα προπληρωμής. 

6. Οί φάκελλοι τών οποίων τά άκρα φέρουν έγχρωμους ραβδώσεις προ
ορίζονται διά τάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις. 

"Αρθρον 114 
'Αντικείμενα «ΠόστΡεστάντ» 

Ή διεύθυνσις τών αντικειμένων τών αποστελλομένων «ΠόστΡεστάντ» δέον 
νά περιλαμβάνη το όνοματεπώνυμον τοϋ παραλήπτου. Ή χρήσις αρχικών, αριθμών, 
απλών ονομάτων, υποθετικών επωνύμων ή συνθηματικών σημείων οιωνδήποτε, 
δεν εΐναι δεκτή διά τά αντικείμενα ταϋτα. 

"Αρθρον 115 
'Αντικείμενα αποστελλόμενα ατελώς 

Τά απολαύοντα τής ταχυδρομικής ατέλειας αντικείμενα δέον νά φέρουν, εις 
τήν άνω δεξιάν γωνίαν τής πρόσθιας δψεως, τάς κατωτέρω ενδείξεις αΐτινες δύναν
ται νά συνοδεύωνται ύπό μεταφράσεως: 

(α) «SERVICE DES POSTES» (Ταχυδρομική Υπηρεσία) ή άνάλογον έν
δειξιν, διά τά έν άρθρω 15, τής Συμβάσεως αναφερόμενα αντικείμενα. 

(β) «SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE» (υπηρεσία αιχμα
λώτων πολέμου) ή «SERVICE DES INTERNES» (υπηρεσία κρατου
μένων) διά τά έν άρθρω 16, τής Συμβάσεως αναφερόμενα αντικείμενα, 
ώς και διά τά σχετικά προς αυτά έντυπα. 

(γ) «CECOGRAMMES» (ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών), 
διά τά έν άρθρω 17, τής Συμβάσεως αναφερόμενα αντικείμενα. 
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"Αρθρον 116 
'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακόν ελεγχον 

Ι. Τα υποκείμενα εις τελωνειακόν ελεγχον αντικείμενα δέον να φέρουν έπι 
της πρόσθιας δψεως, πρασίνην κομμιωμένην έτικέτταν, όμοίαν προς το συνημμένον 
υπόδειγμα CI, ή κινητήν έτικέτταν ομοίου υποδείγματος. 

'Εάν ή δηλωθείσα ύπό τοϋ άποστολέως αξία τοϋ περιεχομένου ΰπερβαίνη τα 
300 φράγκα ή εάν ό άποστολεύς το προτιμά, τά αντικείμενα συνοδεύονται επιπρο
σθέτως, ύπό ιδιαιτέρων τελωνειακών δηλώσεων ομοίων προς το συνημμένον 
υπόδειγμα C2/CP3 και εϊς τον καθωρισμένον αριθμόν. *Εν τη περιπτώσει ταύτη, 
τίθεται έπι του αντικειμένου μόνον το άνω μέρος της έτικέττας CI. 

2. Αί τελωνειακοί δηλώσεις C2/CP3 προσδένονται εις το άντικείμενον έξωτε
ρικώς και κατά τρόπον στερεόν, σταυροειδώς διά θώμιγγος ή, εάν ή Υπηρεσία 
της Χώρας προορισμού το ζητή, εγκλείονται εις αυτό τούτο το άντικείμενον. Κατ' 
έξαίρεσιν, αί δηλώσεις αύται δύνανται, εάν ό άποοτολεύς το προτιμά, νά έγκλεί
ωνται, ωσαύτως, εις τά έν άρθρω 19, παράγραφος 16 της Συμβάσεως αναφερόμενα 
αντικείμενα, αποστελλόμενα ύπό τύπον συστημένης επιστολής. 

3. Διά τά μικροδέματα αϊ έν παραγράφω Ι προβλεπόμενοι διατυπώσεις είναι 
υποχρεωτικοί εϊς πάσας τάς περιπτώσεις. 

4. Ή ελλειψις της έτικέττας CI δεν δύναται, έν ουδεμία περιπτώσει, νά έπι
φέρη την έπιστροφήν ε'ις το γραφεϊον καταγωγής των αντικειμένων των περιεχόντων 
έντυπα, ορρούς, εμβόλια, βιολογικός ουσίας ύποκειμένας είς φθοράν, ραδιενεργούς 
ουσίας, ως και φάρμακα επειγούσης ανάγκης, των οποίων ή έξεύρεσις είναι 
δυσχερής. 

5. Το περιεχόμενον τοϋ αντικειμένου δέον νά καθορίζεται λεπτομερώς έν τή 
τελωνειακή δηλώσει. 'Ενδείξεις γενικού χαράκτήρος δεν γίνονται δεκταί. 

6. "Αν και ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην εκ των τελωνειακών δηλώσεων, 
αί Ύπηρεσίαι πράττουν πάν το δυνατόν διά νά πληροφορούν τους αποστολείς 
επί τοϋ όρθοϋ τρόπου συμπληρώσεως των έτικεττών CI ή τών τελωνειακών 
δηλώσεων. 

"Αρθρον 117 
'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων 

Ι. Τά αντικείμενα τά όποια δέον νά έπιδίδωνται εις τους παραλήπτας ελεύθερα 
τελών και δικαιωμάτων δέον νά φέρουν, έπι τής πρόσθιας δψεως, διά λίαν εμφανών 
χαρακτήρων, την επικεφαλίδα «FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS» (ελεύ
θερον τελών και δικαιωμάτων) ή άνάλογον ενδειξιν εϊς την γλώσσαν τής χώρας 
καταγωγής. 'Επί τών αντικειμένων τούτων, τίθεται έπι τής πλευράς τής επιγραφής 
έτικέττα χρώματος κίτρινου φέρουσα ωσαύτως, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, 
τήν ενδειξιν «FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS» (ελεύθερον τελών και 
δικαιωμάτων). 

2. Πάν άντικείμενον άποστελλόμενον ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων συν
οδεύεται ύπό δελτίου προπληρωμής ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C3/CP4 
κατασκευασμένου εκ κίτρινου. χάρτου. Ό άποστολεύς τοϋ αντικειμένου και— 
εφ' δσον πρόκειται περί ενδείξεων σχετικών προς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν— 
το γραφεϊον αποστολής συμπληροϋν το κείμενον τοϋ δελτίου προπληρωμής επί 
τής πρόσθιας δψεως, ε'ις τήν δεξιάν πλευράν τών μερών Α και Β. Αί έγγραφα! 
τοϋ άποστολέως δύνανται νά γίνωνται τή παρεμβολή χημικοϋ χάρτου. 

Το κείμενον δέον νά περιλαμβάνη τήν έν άρθρω 37, παράγραφος 2, τής Συμβά
σεως, προβλεπομένην ύποχρέωσιν. Το δελτίον προπληρωμής προσηκόντως 
συμπεπληρωμένον προσδένεται στερεώς είς το άντικείμενον. 

3. Όσάκις ό άποστολεύς ζητεί, μεταγενεστέρως τής καταθέσεως, δπως το 
άντικείμενον παραδοθή ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων, εφαρμόζεται ή ακόλουθος 
διαδικασία: 

(α) 'Εάν ή αίτησις προορίζεται νά διαβιβασθή διά τής ταχυδρομικής όδοΰ, 
το Γραφεϊον καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς το Γραφεϊον προορισμού 
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δι' επεξηγηματικού σημειώματος. Τοϋτο φέρον την ενδειξιν, της προ
πληρωμής, ήτις αντιπροσωπεύει το όφειλόμενον τέλος, διαβιβάζεται έπϊ 
συστάσει εις το Γραφεΐον προορισμού συνοδευόμενον ΰπό δελτίου προ
πληρωμής δεόντως συμπεπληρωμένου. 'Εάν ή διαβίβασις λάβη χώραν 
δια τής αεροπορικής όδοΰ το πρόσθετον τέλος εμφαίνεται ωσαύτως επί 
του επεξηγηματικοί) σημειώματος. Το Γραφεΐον προορισμού επιθέτει 
εις το άντικείμενον την εν παραγράφω Ι προβλεπομένην έτικέτταν. 

(β) 'Εάν ή αίτησις προορίζεται νά διαβιβασθή τηλεγραφικώς, το Γραφεΐον 
καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς διά τής τηλεγραφικής όδοΰ το Γραφεΐον 
προορισμού και γνωστοποιεί ταυτοχρόνως εις τούτο τάς σχετικάς προς 
την κατάθεσιν τοΰ αντικειμένου ενδείξεις. Το Γραφεΐον προορισμού 
συντάσσει οίκοθεν δελτίον προπληρωμής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

"Αρθρον 118 
Συσκευασία. Περικάλυμμα 

Ι. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου δέον νά 
συσκευάζωνται στερεώς καΐ κατά τρόπον άποκλείοντα τον κίνδυνον τής εντός 
αυτών παρεισφρύσεως ετέρων αντικειμένων. Το περικάλυμμα δέον νά εΐναι προ
σηρμοσμένον προς το σχήμα καΐ την φύσιν τοΰ περιεχομένου και προς τάς συνθήκας 
τής μεταφοράς. 

Παν άντικείμενον δέον νά συσκευάζεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά απο
κλείεται ή προσβολή τής υγείας τών υπαλλήλων καθώς επίσης ν' αποφεύγεται 
οιοσδήποτε κίνδυνος, εάν περιέχη αντικείμενα δυνάμενα ώς εκ τής φύσεως των, 
νά προκαλέσουν τον τραυματισμόν τών επιφορτισμένων με την διαχείρισιν τούτου 
υπαλλήλων, τήν ρύπανσιν ή την καταστροφήν τών άλλων αντικειμένων ή τοΰ ταχυ
δρομικού εξοπλισμού. 

2. Τά ταχυδρομικά αντικείμενα τά περιέχοντα υάλινα αντικείμενα ή αλλάς 
εύθραυστους ϋλας, ρευστάς, λιπαράς ουσίας, ξηράς κόνεις, χρωστικάς ή μή ζώσας 
μέλισσας, βδέλλας, σπόρους μεταξοσκωλήκων ή παράσιτα εκ τών εν άρθρω 33, 
παράγραφος 2, στοιχεΐον (γ), ψηφίον 2ον, τής Συμβάσεως αναφερομένων, δέον 
νά συσκευάζωνται κατά τον άκόλουθον τρόπον: 

(α) Τά υάλινα ή έτερα εύθραυστα αντικείμενα δέον νά συσκευάζωνται εντός 
κυτίου εκ μετάλλου, ξύλου, ανθεκτικής πλαστικής ουσίας, ή στερεού χαρ
τονιού, πεπληρωμένου διά χάρτου, διά ρινίσματος ξύλου ή πάσης άλλης 
καταλλήλου προστατευτικής ουσίας φύσεως τοιαύτης, ώστε νά παρε
μποδίζη πάσαν τριβήν ή πρόσκρουσιν κατά τήν μεταφοράν είτε μεταξύ 
αυτών τούτων τών αντικειμένων, είτε μεταξύ τών αντικειμένων καΐ τών 
τοιχωμάτων τοΰ κυτίου. 

(β) Τά ρευστά και αί ευκόλως ρευστοποιούμεναι οΰσίαι δέον νά έγκλείωνται 
εντός δοχείων τελείως στεγανών. "Εκαστον δοχεΐον δέον νά τίθεται 
εντός ειδικού κυτίου εκ μετάλλου, έκ ξύλου, εξ ανθεκτικής πλαστικής 
ουσίας ή εκ κυματιστού χαρτονιού στερεάς ποιότητος, πεπληρωμένου 
διά ρινίσματος, βάμβακος, ή πάσης άλλης καταλλήλου προστατευτικής 
ουσίας ε'ις ποσότητα επαρκή Ινα απορρόφηση το ρευστόν εν περιπτώσει 
θραύσεως τοΰ δοχείου. Το κάλυμμα τοΰ κυτίου δέον νά στερεοΰται κατά 
τρόπον ώστε νά μή δύναται νά άποσπασθή ευκόλως. 

(γ) Αί δυσκόλως ρευστοποιούμεναι λιπαραι ούσίαι, ώς αί άλοιφαί, ό μαλακός 
σάπων, αί ρητΐναι, κ.λ.π. ώς καΐ οί σπόροι μεταξοσκωλήκων, τών οποίων 
ή μεταφορά συνεπάγεται όλιγωτέρας δυσχέρειας, δέον νά έγκλείωνται 
κατά πρώτον εντός περικαλύμματος (κυτίου, σάκκου εξ υφάσματος, πλα
στικής ϋλης κ.λ.π.) τιθεμένου και τούτου εντός κυτίου έκ ξύλου, έκ 
μετάλλου ή πάσης άλλης αρκούντως ανθεκτικής Ολης προς παρεμπόδισιν 
διαφυγής τοΰ περιεχομένου. 
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(ό) Αί χρωστικά! ξηρά! κόνεις, ώς το κυανοϋν της άνιλίνης κ.λ.π. δεν γίνονται 
δεκτά! ε! μη μόνον εντός κυτίων έκ μετάλλου τελείως στεγανών τοπο
θετουμένων κα! τούτων εντός κυτίων έκ ξύλου, ανθεκτικής πλαστικής 
ϋλης ή κυματοειδούς χαρτονιού στέρεας ποιότητος παρατιθεμένου ρινί
σματος ή πάσης άλλης απορροφητικής κα! καταλλήλου προστατευτικής 
ουσίας μεταξύ τών δύο συσκευασιών. 

(ε) Αί μη χρωστικά! ξηρά! κόνεις δέον να τοποθετούνται εντός δοχείων (κυτίου, 
σάκκου) έκ μετάλλου, ξύλου, ανθεκτικής πλαστικής ϋλης ή χαρτονιού. 
Τά δοχεία ταύτα δέον να έγκλείωνται κα! αυτά εντός κυτίου συνισταμένου 
έκ μιας τών προαναφερθεισών υλών. 

(στ) Αί ζώσαι μέλισσαι, αί βδέλλαι κα! τα παράσιτα δέον νά έγκλείωνται εντός 
κυτίων κατασκευασμένων κατά τρόπον ώστε νά αποτρέπεται πάς κίνδυνος. 

3. Δεν απαιτείται συσκευασία διά τά έξ ενός μόνον τεμαχίου αποτελούμενα 
αντικείμενα, ώς τεμάχια ξύλου, μεταλλικά τεμάχια κ.λ.π., τών οποίων δεν συνη
θίζεται ή συσκευασία έν τω έμπορίω. Έν τη περιπτώσει ταύτη ή διεύθυνσις τοϋ 
παραλήπτου δέον νά αναγράφεται, έπ' αύτοϋ τούτου τοϋ αντικειμένου. 

"Αρθρον 119 
Συσκευασία. Βιολογικά! οΰσίαι υποκείμενοι εΐς φθοράν 

Αί έπιστολα! α! περιέχουσαι βιολογικάς ουσίας ΰποκειμένας εις φθοράν, υπό
κεινται εις τους κατωτέρω ειδικούς κανόνας συσκευασίας: 

(α) Αί υποκείμενοι εις φθοράν βιολογικά! ούσίαι κα! συνιστάμενοι έκ ζώντων 
παθογόνων μικροοργανισμών ή έκ ζώντων παθογόνων ϊών δέον νά έγκλεί
ωνται εντός φιαλιδίου ή σωλήνος μετά παχέων τοιχωμάτων έξ ύαλου 
ή έκ πλαστικής ουσίας, καλώς πωματισμένου, ή εντός φύσιγγος έσφρα
γισμένης. Το δοχεΐον δέον νά εΐναι άδιάβροχον κα! έρμητικώς κεκλει
σμένον. Τούτο δέον νά περιβάλλεται δι' υφάσματος παχέος κα! 
απορροφητικού (υδρόφιλος πεπιεσμένος βάμβαξ, χνουδωτόν ύφασμα ή 
φανέλλα έκ βάμβακος) περιτυλισσομένου κατ' επανάληψιν περ! το φια
λίδιον κα! προσδενομένου άνωθεν κα! κάτωθεν τούτου, εις τρόπον ώστε 
νά σχηματίζη είδος ατράκτου. Τό οϋτω περικαλυπτόμενον δοχεΐον 
δέον νά τοποθετήται εντός μεταλλίνης θήκης στερεάς κα! καλώς κεκλει
σμένης. Ή απορροφητική ουσία ή παρεντιθεμένη μεταξύ τοϋ εσωτερικού 
δοχείου κα! τής μεταλλίνης θήκης δέον νά είναι εϊς ποσότητα επαρκή 
διά νά απορρόφηση, έν περιπτώσει θραύσεως, δλο τό εντός τοϋ εσωτε
ρικού δοχείου περιεχόμενον ή δυνάμενον νά σχηματισθή ύγρόν. Ή 
μεταλλίνη θήκη, δέον νά είναι κατασκευασμένη κα! νά κλείεται κατά τρόπον 
ώστε νά καθίσταται αδύνατος πάσα μίανσις ε'ις τό έξωτερικόν τής θήκης. 
Αύτη δέον νά περ ι καλύπτεται διά βάμβακος ή διά σπογγώδους ουσίας 
κα! νά εγκλείεται κα! αϋτη εντός προστατευτικού κυτίου κατά τρόπον 
ώστε νά αποφεύγεται πάσα μετακίνησις. 

Τό έξωτερικόν τούτο προστατευτικόν δοχεΐον δέον νά συνίσταται έκ 
κοίλου συμπαγούς τεμαχίου έκ στερεού ξύλου ή έκ μετάλλου ή νά είναι 
έξ υλικού κα! κατασκευής Ισοδυνάμου στερεότητος κα! νά είναι έφωδια
σμένον διά καλύμματος καλώς έφαρμόζοντος κα! στέρεουμένου οϋτως 
ώστε νά μή δύναται νά άνοιξη κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς. Δέον 
νά λαμβάνωνται Ιδιαίτερα μέτρα, ώς στέγνωσις διά ψύξεως κα! περίβλημα 
πάγου, ίνα διασφαλίζεται ή διατήρησις τών ευαίσθητων εις ύψηλάς θερμο
κρασίας ουσιών. Ή διά τής αεροπορικής όδοΰ μεταφορά, ήτις συνε
πάγεται μεταβολάς τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, επιβάλλει δπως τά 
περιβλήματα είναι αρκούντως στερεά ίνα ανθίστανται εις τάς μεταβολάς 
ταύτας τής πιέσεως. Έξ άλλου, έπ! τοΰ εξωτερικού κυτίου ώς κα! έπ! 
τοϋ εξωτερικού περικαλύμματος, αν ή περίπτωσις δέον νά έπικολλάται 
προς τήν πλευράν ήτις φέρει τάς διευθύνσεις, τών επισήμως ανεγνωρι
σμένων εργαστηρίων καταγωγής κα! προορισμού, ίόχρους έτικέττα 
φέρουσα τό άκόλουθον σύμβολον μετά τών ενδείξεων του : 

MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES 
DANGEREUX 

(DIMENSIONS 62 χ 44 Μ Μ ) 
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(β) At ύποκείμεναι εις φθοράν βιολογικά! οΰσίαι αΐτινες δεν περιέχουν ζώντας 
παθογόνους μικροοργανισμούς, ουδέ ζώντας παθογόνους ιούς, δέον 
να συσκευάζωνται εντός αδιάβροχου εσωτερικού δοχείου, εντός εξω
τερικού προστατευτικού δοχείου, εντός απορροφητικής ουσίας τοποθε
τούμενης είτε εντός του εσωτερικού δοχείου είτε μεταξύ τοΰ εσωτερικού 
και εξωτερικού δοχείου. 

Ή ουσία αϋτη δέον να είναι εις ποσότητα επαρκή δια να απορρόφηση 
εν περιπτώσει θραύσεως δλο το εντός τοΰ εσωτερικού δοχείου περιεχό
μενον ή δυνάμενον να σχηματισθή ύγρόν. Ά φ ' ετέρου, το περιεχόμενον 
τόσον τοΰ εσωτερικού δοχείου δσον καΐ τοΰ εξωτερικού τοιούτου, δέον 
να συσκευάζεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται πάσα μετατόπισις. 
Δέον νά λαμβάνωνται Ιδιαίτερα μέτρα, ώς στέγνωσις δια ψύξεως και περί
βλημα πάγου, ίνα διασφαλίζεται ή διατήρησις τών ευαίσθητων εις ΰψηλάς 
θερμοκρασίας ουσιών. Ή δια τής αεροπορικής όδοΰ μεταφορά, ήτις 
συνεπάγεται μεταβολάς τής ατμοσφαιρικής πιέσεως, επιβάλλει δπως, 
εφ' δσον ή ουσία εΐναι συσκευασμένη εις φύσιγγας έσφραγισμένας ή 
φιάλας καλώς πωματισμένας, τα δοχεία ταύτα εΐναι αρκούντως στερεά 
ίνα ανθίστανται εις τάς μεταβολάς πιέσεως. 

'Επί τοΰ εξωτερικού δοχείου, ώς και επί τοΰ εξωτερικού περικαλύμματος 
τοΰ αντικειμένου, δέον νά έπικολλάται, προς την πλευράν ήτις φέρει τάς 
διευθύνσεις τών εργαστηρίων καταγωγής και προορισμού, ιόχρους έτι

κέττα φέρουσα το άκόλουθον σύμβολον μετά τών ενδείξεων του : 
MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES 

(DIMENSIONS 62 χ 44 MM) 

"Αρθρον 120 
Συσκευασία. Ραδιενεργοί ούσίαι 

Ι. Τά έγκλείοντα ραδιενεργούς ουσίας αντικείμενα τών οποίων το περιεχό
μενον και ή συσκευασία είναι σύμφωνα προς τάς συστάσεις τής Διεθνούς 
Υπηρεσίας 'Ατομικής 'Ενεργείας τάς προβλεπούσας ε'ιδικάς εξαιρέσεις διά τινας 
κατηγορίας αντικειμένων, γίνονται δεκτά, προς μεταφοράν διά τοΰ ταχυδρομείου 
κατόπιν προηγουμένης αδείας τών αρμοδίων οργανισμών τής χώρας καταγωγής. 

2. Τά περιέχοντα ραδιενεργούς ουσίας αντικείμενα δέον νά έφοδιάζωνται υπό 
τοΰ άποστολέως δι' ειδικής έτικέττας χρώματος λευκού φερούσης την ενδειξιν 
«MATIERES RADIOACTIVES» (ραδιενεργοί οΰσίαι), έτικέτταν διαγραφόμενη ν 
οίκοθεν εν περιπτώσει επιστροφής τοΰ περικαλύμματος εις την καταγωγή ν. 'Επι
προσθέτως, δέον νά φέρουν, πλην τοΰ ονοματεπωνύμου και τής διευθύνσεως τοΰ 
άποστολέως, λίαν εμφανή ενδειξιν, δι' ης νά ζητήται ή επιστροφή τών αντικειμένων 
εν περιπτώσει μή επιδόσεως. 

3. Ό άποστολεύς δέον νά αναγραφή επί τοΰ εσωτερικού περικαλύμματος 
το ονοματεπώνυμο ν και την διεύθυνσίν του, ώς και το περιεχόμενον τοΰ αντι
κειμένου. 

4. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά καθορίζουν ταχυδρομικά γραφεία ειδικώς εξου
σιοδοτημένα νά δέχωνται προς κατάθεσιν αντικείμενα περιέχοντα ραδιενεργούς 
ουσίας. 

"Αρθρον 121 
Συσκευασία. "Ελεγχος τοΰ περιεχομένου 

Ι. Τά έντυπα και αί ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τυφλών, δέον νά συσκευ
άζωνται κατά τρόπον ώστε νά προστατεύεται αρκούντως το περιεχόμενον των 
χωρίς δμως τοΰτο νά έμποδίζη τον ταχύν και ευχερή ελεγχον τοΰ περιεχομένου 
των. 

Ταύτα δέον νά τίθενται ΰπό ταινίαν, εις σχήμα κυλίνδρου, μεταξύ χαρτονίων, 
εντός ανοικτών φακέλλων ή θηκών, εντός φακέλλων ή θηκών έσφραγισμένων 
μεν άλλα κεκλεισμένων κατά τρόπον ώστε νά δύνανται νά άνοίγωνται και νά έπα
νακλείωνται ευχερώς και μή δημιουργούντων κίνδυνόν τίνα, νά περιτυλίσσωνται 
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διά θώμιγγος ευκόλως λυομένου. Ή Υπηρεσία καταγωγής καθορίζει εάν το 
κλείσιμον των αντικειμένων τούτων έπιτρέπη τον ταχύν καΐ ευχερή έλεγχον τοϋ 
περιεχομένου. 

2. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται να επιτρέπουν το κλείσιμον των εϊς ποσότητα κατα
τιθεμένων εντύπων χορηγοϋσαι προς τον σκοπόν αυτόν άδειαν εϊς τους πελάτας 
οί όποιοι ΰπέβαλον σχετικήν αΐτησιν. "Ινα γίνουν δεκτά υπό το τιμολόγιον των 
εντύπων, τά υπό τους δρους τούτους κλειστά αντικείμενα δέον νά φέρουν την έν
δειξιν «IMPRIME» (έντυπον) ως καΐ τον αριθμόν τής αντιστοίχου αδείας. Αί 
ενδείξεις αύται συνιστούν νομότυπον έξουσιοδότησιν ελέγχου τοϋ περιεχομένου. 

3. Τά έντυπα τά κατατιθέμενα εϊς ποσότητα ΰπό τους εν παραγράφω 2 
προβλεπόμενους δρους δύνανται, κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου Ι, νά έγκλεί
ωνται εντός κλειστού και διαφανούς περιβλήματος εκ πλαστικής ϋλης. Ή 
διεύθυνσις τοϋ παραλήπτου αναγράφεται επί έτικέτταςδιευθύνσεως τοποθετού
μενης ΰπό ή επί τής πλαστικής επιφανείας προς την κάτεύθυνσιν τής μεγαλύτερος 
διαστάσεως. Λευκή αδιαφανής ταινία αποτελούσα άναπόσπαστον μέρος τοϋ 
περιβλήματος καΐ τοποθετούμενη έπι τής αυτής δψεως και προς τήν αυτήν κάτεύ
θυνσιν ώς και ή έτικέτταδιεύθυνσις, περιλαμβάνει το δνομα και τήν διεύθυνσιν 
τοϋ άποστολέως, το εν άρθρω 178, παράγραφος 3, προβλεπόμενον αποτύπωμα 
προπληρωμής ώς και τάς εκ των προτέρων τυπωθείσας ενδείξεις τάς επιτρέπουσας 
τον προσδιορισμόν τών ενδεχομένων αιτίων μή επιδόσεως ή, περιπτώσεως τυχού
σης, τήν νέαν διεύθυνσιν τοϋ παραλήπτου. 

4. Ουδείς ειδικός δρος κλεισίματος απαιτείται διά τά μικροδέματα. Τά χαρα
κτηριζόμενα ώς τοιαϋτα αντικείμενα δύνανται νά εΐναι ανοικτά διά τον έλεγχον 
τοϋ περιεχομένου των. Έν τούτοις, κατ' άναλογίαν προς τους εν τή παραγράφω 2 
προβλεπόμενους διά τά έντυπα δρους, αί Ύπηρεσίαι καταγωγής δύνανται νά περι
ορίζουν το κλείσιμον τών μικροδεμάτων εϊς τά αντικείμενα τά κατατιθέμενα εϊς 
ποσότητα. Τά αντικείμενα ατινα θά υφίστανται βλάβην εάν συνεσκευάζοντο κατά 
τους γενικούς κανόνας ώς και τά αντικείμενα εμπορευμάτων τά τιθέμενα εντός 
διάφανους περικαλύμματος επιτρέποντος τον έλεγχον τοϋ περιεχομένου των δύνα
ται νά γίνωνται δεκτά εντός περικαλύμματος έρμητικώς κλειστοΰ. Τοϋτ' αυτό 
ισχύει καΐ διά τά βιομηχανικά καΐ φυτικά προϊόντα τά ταχυδρόμου μένα εντός περι
καλύμματος κεκλεισμένου υπό τοϋ εργοστασίου ή έσφραγισμένου ΰπό αρμοδίας 
διά τον έλεγχον αρχής τής χώρας καταγωγής. Εϊς τάς περιπτώσεις ταύτας, αί 
ενδιαφερόμενοι Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δύνανται ν' άπαιτοϋν δπως ό άποοτολεύς 
ή ό παραλήπτης διευκολύνη τον έλεγχον τοϋ περιεχομένου, είτε άνοίγων τινά εκ 
τών ΰπ' εκείνων υποδεικνυομένων αντικειμένων, είτε κατ' άλλον ίκανοποιητικόν 
τρόπον. 

"Αρθρον 122 
'Αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διαφανούς πλαισίου 

Ι. Τά αντικείμενα εντός φακέλλου μετά διάφανους πλαισίου γίνονται δεκτά 
ΰπό τους ακολούθους δρους : 

(α) Τό πλαίσιον δέον νά ευρίσκεται προς τήν όμαλήν πλευράν τοϋ φακέλλου, 
ήτις δεν φέρει τάς πτυχάς τοϋ κλεισίματος. 

(β) Τό πλαίσιον δέον νά είναι κατασκευασμένον εκ τοιαύτης ϋλης και κατά 
τοιοϋτον τρόπον ώστε ή διεύθυνσις νά είναι ευανάγνωστος διά μέσου 
τούτου. 

(γ) Τό πλαίσιον δέον νά είναι όρθογώνιον, τής μεγαλυτέρας διαστάσεως 
του οϋσης παραλλήλου προς τό μήκος τοϋ φακέλλου, εις τρόπον ώστε 
ή διεύθυνσις τοϋ παραλήπτου νά φαίνεται κατά τήν αυτήν κάτεύθυνσιν 
και ή έπίθεσις τοϋ χρονολογικού σήμαντρου νά μή παρακωλύεται. 

(δ) Πάντα τά άκρα τοϋ πλαισίου δέον νά εΐναι τελείως κεκολλημένα επί τών 
εσωτερικών άκρων τής τομής τοϋ φακέλλου. Προς τον σκοπόν αυτόν 
δέον νά υφίσταται επαρκές διάστημα μεταξύ τών πλαγίων άκρων και 
τοϋ κάτω μέρους τοϋ φακέλλου και τοϋ πλαισίου. 
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(ε) Μόνον ή διεύθυνσις τοϋ παραλήπτου δέον να φαίνεται δια μέσου τοΰ πλαι
σίου ή τουλάχιστον, να διακρίνεται σαφώς εκ τών λοιπών ενδείξεων, 
ενδεχομένως ορατών διά μέσου τοϋ πλαισίου, 

(στ) Το περιεχόμενον τοϋ αντικειμένου δέον νά άναδιπλοΰται κατά τοιοϋτον 
τρόπον ώστε καΐ εϊς περίπτωσιν μετακινήσεως εις το έσωτερικόν τοϋ 
φακέλλου, ή διεύθυνσις νά παραμένη πλήρως ορατή διά μέσου τοΰ πλαισίου. 

2. Δεν γίνονται δεκτά τά εντός τελείως διάφανους φακέλλου αντικείμενα, έστω 
καΐ αν φέρουν έτικέττανδιεύθυνσιν, τά αντικείμενα εντός φακέλλου μετ' ανοικτού 
πλαισίου και τά αντικείμενα εντός φακέλλου φέροντος πλείονα τοϋ ενός πλαίσια. 

3. Θεωροϋνται ως τυποποιημένα αντικείμενα τά αντικείμενα _έντός φακέλλου 
μετά διάφανους πλαισίου, τά ανταποκρινόμενα εϊς τους εν άρθρω 19, παράγραφος 
8, στοιχεΐον (α), ψηφίον 2ον, της Συμβάσεως καθοριζόμενους όρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
"Αρθρον 123 
Έπιστολαι 

Ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών σχετικών προς τά τυποποιημένα αντι
κείμενα καΐ προς τήν συσκευασίαν τών αντικειμένων, ουδείς δρος σχήματος ή 
σφραγίσεως απαιτείται διά τάς έπιστολάς. 'Εν τούτοις, αί εντός φακέλλου έπι
στολαΐ δέον νά εΐναι σχήματος ορθογωνίου ίνα μη προκαλούν δυσχέρειας κατά 
τά στάδια της διαχειρίσεως των. 

Ή επί της πρόσθιας όψεως αναγκαία θέσις διά τήν έπιγραφήν, τήν προπληρωμήν 
και τάς υπηρεσιακός ενδείξεις ή έτικέττας δέον νά άφίεται εξ ολοκλήρου ελευθέρα. 

"Αρθρον 124 
Ταχυδρομικά δελτάρια 

Ι. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον νά είναι σχήματος ορθογωνίου καΐ νά κατα
σκευάζωνται εκ χαρτονιού ή εκ χάρτου αρκούντως ανθεκτικού ώστε νά μή δυσχε
ραίνεται ή διαχείρισις της αλληλογραφίας. Ταϋτα δέον νά μή αποτελούνται εκ 
τμημάτων προεξεχόντων ή ανάγλυφων. 

2. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον να φέρουν, έπι κεφαλής της πρόσθιας όψεως, 
τον τίτλον «CARTE POSTALE» (Ταχυδρομικόν Δελτάριον) γαλλιστί ή το άντί
στοιχον τοΰ τίτλου τούτου εις αλλην τινά γλώσσαν. Ό τίτλος ούτος δεν είναι 
υποχρεωτικός διά τά εικονογραφημένα δελτάρια. 

3. Τά ταχυδρομικά δελτάρια δέον ν' άποστέλλωνται άπερικαλύπτως, ήτοι άνευ 
ταινίας ή φακέλλου. 

4. Το δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τής πρόσθιας όψεως προορίζεται διά τήν διεύ
θυνσιν τοϋ παραλήπτου, διά τήν προπληρωμήν και διά τάς υπηρεσιακός ενδείξεις 
ή έτικέττας. Ό άποστολεύς διαθέτει τήν όπισθίαν όψιν και το άριστερόν μέρος 
τής πρόσθιας όψεως ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 5. 

5. 'Απαγορεύεται ή έπισύναψις ή ή πρόσδεσις εις τά ταχυδρομικά δελτάρια 
δειγμάτων εμπορευμάτων ή αναλόγων αντικειμένων, ώς και ή διακόσμησις αυτών 
δι' υφάσματος, κεντημάτων, ψηγμάτων χρυσού ή παρομοίων υλών. Τοιαύτα 
δελτάρια δεν δύνανται νά άποστέλλωνται εΊ μή μόνον εντός κλειστοΰ φακέλλου. 
'Εν τούτοις μικραί, παραστάσεις, φωτογραφίαι, ένσημα παντός είδους, έτικέτται 
καΐ αποκόμματα παντός είδους, εκ χάρτου ή εξ άλλης τινός λεπτότατης ουσίας, 
ώς και ταινίαι διά τήν διεύθυνσιν ή φύλλα αναδιπλούμενα, δύνανται νά επικολλώνται 
είς αυτά, ύπό τον όρον όπως τά αντικείμενα ταϋτα μή εΐναι φύσεως τοιαύτης, ώστε 
νά άλλοιοϋται ό χαρακτήρ τών ταχυδρομικών δελταρίων και όπως συνάπτωνται 
τελείως τοϋ δελταρίου. Τά αντικείμενα ταϋτα δεν δύνανται νά επικολλώνται ε'ι 
μή μόνον εις τήν όπισθίαν όψιν ή εΐς το άριστερόν μέρος της πρόσθιας όψεως τών 
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ταχυδρομικών δελταρίων, εξαιρέσει τών ταινιών, κινητών έτικεττών ή έτικεττών 
διευθύνσεως αΐτινες δύνανται να καταλαμβάνουν όλόκληρον την προσθίαν δψιν. 
Ώ ς προς τα παντός είδους ένσημα, τα δυνάμενα να συγχέωνται με τα γραμματό
σημα προπληρωμής, δεν γίνονται δεκτά ε! μη επί της οπίσθιας όψεως. 

6. Έπι τών ταχυδρομικών δελταρίων τών μη πληρούντων τους αναγραφό
μενους διά την κατηγορίαν ταύτην ταχυδρομικών αντικειμένων δρους, εφαρμό
ζεται ή διά τάς έπιστολάς προβλεπομένη διαχείρισις, εξαιρέσει, εν τούτοις εκείνων 
ών ή ανωμαλία προκύπτει μόνον εκ της επιθέσεως τών τελών προπληρωμής εις 
την όπισθίαν δψιν. Κατά παρέκκλισιν τοϋ άρθρου 113, παράγραφος 4, τά τελευταία 
ταύτα θεωρούνται εις δλας τάς περιπτώσεις ώς άπροπλήρωτα καΐ ή διαχείρισις 
αυτών είναι ανάλογος. 

"Αρθρον 125 
"Εντυπα 

Ι. Δύνανται νά άποστέλλωνται ώς έντυπα αί αναπαραστάσεις, έπι χάρτου, 
έπι χαρτονιού ή έπι ετέρων ουσιών συνήθους χρήσεως εΐς τήν τυπογραφίαν, εις 
πλείονα δμοια αντίτυπα, διά μηχανικής ή φωτογραφικής μεθόδου εις τήν οποίαν 
γίνεται χρήσις τυπογραφικής πλακός, ύποτυπώματος ή αρνητικού. Ή Υπηρεσία 
καταγωγής αποφασίζει έάν ή αναπαραγωγή τοΰ έν λόγω αντικειμένου έγένετο 
διά παραδεκτής ουσίας ή μεθόδου. 

Αϋτη δεν υποχρεούται νά δεχθή υπό το τιμολόγιον τών έντυπων αντικείμενα 
τά όποια δεν γίνονται δεκτά ώς έντυπα είς τήν έσωτερικήν της ύπηρεσίαν. 

2. Αί Ύπηρεσίαι καταγωγής έχουν τήν εύχέρειαν νά δέχωνται ΰπό το τιμο
λόγιον τών έντυπων: 

(α) Τάς μεταξύ τών μαθητών Σχολείων άνταλλασσομένας έπιστολάς και ταχυ
δρομικά δελτάρια ύπό τον δρον δπως τά αντικείμενα ταύτα άποστέλλωνται 
μέσω τών Διευθυντών τών οικείων Σχολείων. 

(β) Τά πρωτότυπα και διορθωμένα γραπτά μαθητών, αποκλεισμένης πάσης 
ενδείξεως μή αναφερομένης ευθέως είς τήν έκτέλεσιν τής εργασίας. 

(γ) Τά χειρόγραφα έργων ή εφημερίδων. 
(δ) Αϊ χειρόγραφοι «παρτιτοΰραι» μουσικής. 
(ε) Τά φωτοαντίγραφα. 

3. Τά εις τάς παραγράφους Ι και 2 αναφερόμενα αντικείμενα υπόκεινται, εΐς 
δ,τι άφορα το σχήμα και τήν συσκευασίαν, εΐς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 121. 

4. Τά έντυπα δέον νά φέρουν εΐς τήν έμπροσθίαν δψιν, διά λίαν εμφανών χαρα
κτήρων, τήν ενδειξιν «IMPRIME» (έντυπον) ή «IMPRIME Α ΤΑΧΕ REDUITE» 
(έντυπον με μειωμένον τέλος) αναλόγως τής περιπτώσεως, ή το άντίστοιχον αυτής 
εΐς γλώσσαν γνωστήν εις τήν χώραν προορισμού. 

5. Δέν δύνανται ν' άποστέλλωνται ώς έντυπα: 
(α) Τά διά παντός τύπου γραφομηχανής παραγόμενα έγγραφα. 
(β) Τά διά διαφανούς χάρτου παραγόμενα αντίγραφα, τά διά τής χειρός ή 

δι° οιουδήποτε τύπου γραφομηχανής γινόμενα τοιαύτα. 
(γ) Αί αναπαραστάσεις αί παραγόμενοι διά σήμαντρων μετά κινητών ή μή 

χαρακτήρων. 
(δ) Τά κυρίως ειπείν είδη χαρτοπωλείου τά περιέχοντα αναπαραστάσεις, 

οσάκις είναι φανερόν δτι το έντυπον μέρος τούτων δέν αποτελεί τήν οΰσίαν 
τοΰ αντικειμένου. 

(ε) Αί ταινίαι καΐ αί ήχητικαΐ ή όπτικαι έγγραφαί. 
(στ) Αί διάτρητοι ταινίαι ώς καΐ τά δελτία τοΰ μηχανογραφικού συστήματος 

τά φέροντα διατρήσεις, γραμμάς ή σημεία δυνάμενα ν' αποτελέσουν ση
μειώσεις. 

6. Πλείονες αναπαραστάσεις, έπιτυγχανόμεναι διά τών παραδεδεγμένων με
θόδων, δύνανται νά συνενώνται εΐς έν άντικείμενον εντύπων. Αύται δέν δύνανται 
νά φέρουν διάφορα ονοματεπώνυμα καΐ διευθύνσεις αποστολέων ή παραληπτών. 
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7. Τα δελτάρια τα φέροντα τον τίτλον «CARTE POST ALE» (ταχυδρομικόν 
δελτάριον) η άντίστοιχον τοϋ τίτλου τούτου εις οιανδήποτε γλώσσαν, γίνονται 
δεκτά υπό το τιμολόγιον των εντύπων, αρκεί να πληρούν τους γενικούς δρους 
τους εφαρμοζόμενους εις τά έντυπα. Έπι εκείνων τα όποια δεν πληρούν τους 
δρους τούτους εφαρμόζεται ή διαχείρισις τών ταχυδρομικών δελταρίων ή ενδεχο
μένως των επιστολών δι' εφαρμογής τοϋ άρθρου 124, παράγραφος 6. 

"Αρθρον 126 
"Εντυπα. 'Επιτρεπόμενοι σημειώσεις και επισυναπτόμενα 

Ι. Δύνανται ν' άναγράφωνται έπι τών εντύπων δι' οιουδήποτε μέσου : 
(α) Τά ονοματεπώνυμα και αί διευθύνσεις τοϋ άποστολέως και του παρα

λήπτου μετά ή άνευ μνείας της Ιδιότητος, τοϋ επαγγέλματος και της εται
ρικής επωνυμίας. 

(β) Ό τόπος και ή ημερομηνία αποστολής τοϋ αντικειμένου. 
(γ) Ό αύξων αριθμός ή ό αριθμός μητρώου ό αναφερόμενος αποκλειστικώς 

είς το άντικείμενον. 
2. 'Επί πλέον τών ενδείξεων τούτων, επιτρέπεται: 

(α) Ή διαγραφή, ή σημείωσις ή ή ΰπογράμμισις λέξεων τίνων ή μερών τοϋ 
εντύπου κειμένου. 

(β) Ή διόρθωσις τών τυπογραφικών λαθών. 
3. Αί εις τάς παραγράφους Ι και 2 προβλεπόμενοι προσθήκαι και διορθώσεις 

δέον ν' άναφέρωνται ευθέως εϊς το περιεχόμενον της αναπαραστάσεως. Αύται 
δέον νά μη εΐναι φύσεως τοιαύτης ώστε νά συνιστούν συνθηματικήν γλώσσαν. 

4. 'Επιτρέπεται, εξ άλλου, ή αναγραφή ή ή προσθήκη : 
(α) Έπι τών δελτίων παραγγελίας, εγγραφής ή προσφοράς, τών σχετικών 

προς έργα βιβλιοπωλείου, βιβλία, φυλλάδια, εφημερίδας, χαλκογραφίας, 
μουσικά τεμάχια τών έργων και τοϋ άριθμοΰ τών ζητουμένων ή προσφε
ρομένων αντιτύπων, τής τιμής τών έργων τούτων ώς και σημειώσεων 
παριστωσών συστατικά στοιχεία τής τιμής τοϋ τρόπου πληρωμής, τής 
εκδόσεως, τών ονοματεπωνύμων τών συγγραφέων και τών εκδοτών, 
τοϋ άριθμοϋ τοϋ καταλόγου και τών λέξεων «BROCHE», «CARTONNE» 
ή «RELIE». 

(β) Έπι τών εντύπων τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών δανειστικών υπη
ρεσιών τών βιβλιοθηκών: τών τίτλων, τών έργων, τοϋ άριθμοϋ τών ζη
τουμένων ή αποστελλομένων αντιτύπων, τών ονοματεπωνύμων τών 
συγγραφέων και τών εκδοτών, τών αριθμών τοϋ καταλόγου, τοϋ άριθμοϋ 
τών παραχωρουμένων διά την άνάγνωσιν ήμερων, τοϋ ονοματεπωνύμου 
τοϋ προσώπου τοϋ επιθυμούντος νά συμβουλευθή το εν λόγω έργον. 

(γ) Έπι τών εικονογραφημένων δελταρίων, έπι τών εντύπων επισκεπτηρίων 
ώς και έπι τών συγχαρητηρίων ή συλλυπητηρίων εντύπων δελταρίων : 
συμβατικών φιλοφρονητικών εκφράσεων διατυπουμένων διά πέντε λέξεων 
ή διά πέντε αρχικών κατ' άνώτατον δριον. 

(δ) Έπι τών εντύπων λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών εκδόσεων : άφιερώσεώς 
τίνος συνισταμένης εϊς άπλήν συμβατικήν φιλοφρόνησιν. 

(ε) Έπι τών αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών: τοϋ τίτλου, τής 
χρονολογίας, τοϋ άριθμοΰ και τής διευθύνσεως τοϋ δημοσιεύματος εξ 
ου άπεσπάσθη το άρθρον, 

(στ) Έπι τών τυπογραφικών δοκιμίων: τών μεταβολών και προσθηκών τών 
αναφερομένων εϊς τήν διόρθωσιν, εϊς το σχήμα και ε'ις τήν έκτύπωσιν, 
ώς και ενδείξεων οίων «BON A TIRER» (τυπωθήτω) «VUBON 
A TIRER» (έθεωρήθη—τυπωθήτω) οιωνδήποτε άλλων αναλόγων, ανα
φερομένων εις τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου. 

Έν περιπτώσει ελλείψεως χώρου, αί προσθήκαι δύνανται νά γίνωνται 
επί ειδικών φύλλων. 

(ζ) Έπι τών ειδοποιήσεων αλλαγής διευθύνσεως : τής παλαιάς και τής νέας 
διευθύνσεως ώς καΐ τής ημερομηνίας τής αλλαγής. 
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5. 'Επιτρέπεται τέλος ή έπισύναψις : 
(α) Εις πάντα τα έντυπα: δελταρίου, φακέλλου ή ταινίας με εντυπον την διεύ

θυνσιν τοϋ άποστολέως τοΰ αντικειμένου ή τοϋ εντολοδόχου του εις την 
χώραν καταθέσεως τοϋ αρχικού αντικειμένου. Ταϋτα δύνανται να προ
πληρώνωνται, δια την έπιστροφήν δια γραμματοσήμων της χώρας προορι
σμού τοΰ άρχικοΰ αντικειμένου. 

(β) Εις τάς εντύπους λογοτεχνικάς ή καλλιτεχνικός εκδόσεις: τοϋ άνοικτοϋ 
τιμολογίου τοϋ αναφερομένου εις το αποστελλόμενο ν άντικείμενον, περι
οριζόμενου εις τάς άπαρτιζρύσας αυτό έγγραφάς ώς και άντίγραφον τοΰ 
τιμολογίου τούτου, εντύπων καταβολής ή εντύπων ταχυδρομικής επιταγής 
τής διεθνούς υπηρεσίας ή τής εσωτερικής υπηρεσίας τής χώρας προορι
σμοΰ τοΰ αντικειμένου, επί των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν συμφωνίας 
μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ή αναγραφή δι' οιασδήποτε 
μεθόδου τοΰ καταβλητέου ή πληρωτέου ποσοϋ, ώς και τοΰ προσδιορισμού 
τοΰ τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού ή τής διευθύνσεως τοϋ 
δικαιούχου τοΰ τίτλου. 

(γ) Είς τάς εφημερίδας μόδας: τών άποκοπτομένων σχεδίων τών αποτε
λούντων συμφώνως προς τάς έπ' αυτών αναγραφόμενος ενδείξεις, εν 
σύνολον μετά τοΰ αντιτύπου εντός τοϋ οποίου αποστέλλονται. 

"Αρθρον 127 
"Εντυπα υπό τύπον δελταρίων 

Ι. Τά έντυπα τά έχοντα το σχήμα, τήν σύστασιν και τάς διαστάσεις ταχυδρο
μικού δελταρίου δύνανται νά άποστέλλωνται άπερικαλύπτως άνευ ταινίας ή φακέλλου. 

2. Το δεξιόν ήμισυ τουλάχιστον τής πρόσθιας δψεως τών ύπό τύπον δελταρίου 
αποστελλομένων εντύπων, περιλαμβανομένων τών απολαυόντων ήλαττωμένου 
τέλους εικονογραφημένων δελταρίων, προορίζεται δια τήν διεύθυνσιν τοΰ παρα
λήπτου διά τήν προπληρωμήν και διά τάς ΰπηρεσιακάς ενδείξεις ή έτικέττας. 

3. Τά ύπό μορφήν δελταρίων αποστελλόμενα έντυπα, τά μή πληροϋντα τους 
εν παραγράφω Ι καΐ 2, περιγραφόμενους δρους, υφίστανται διαχείρισιν όμοίαν 
τών επιστολών, εξαιρέσει, εν τούτοις, εκείνων τών οποίων ή άντικανονικότης 
προκύπτει μόνον εκ τής επιθέσεως τής προπληρωμής επί τής όπισθίας δψεως 
και τά όποια, κατά παρέκκλισιν του άρθρου 113, παράγραφος 4, θεωροΰνται, εις 
δλας τάς περιπτώσεις, ώς άπροπλήρωτα και υφίστανται άνάλογον διαχείρισιν. 

"Αρθρον 128 
Ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών 

Δύνανται νά άποστέλλωνται ώς ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών 
αί διά τής ειδικής γραφής γεγραμμέναι έπιστολαί, αϊ κατατιθέμενοι άνοικταί και 
αϊ τυπογραφικοί πλάκες αί φέρουσαι τά σημεία τής γραφής ταύτης. Τοΰτ' αυτό 
Ισχύει και διά τάς ήχητικάς έγγραφάς και διά τον είδικόν χάρτην εφ' δσον προορί
ζονται αποκλειστικώς διά χρήσιν τών τυφλών ύπό τον δρον δπως άποστέλλωνται 
εκ μέρους επισήμως ανεγνωρισμένου ιδρύματος διά τυφλούς ή άπευθύνωνται 
εις τοιοϋτον ίδρυμα. 

"Αρθρον 129 
Μικροδέματα 

Ι. Τά μικροδέματα δέον νά φέρουν επί τής πρόσθιας δψεως, διά λίαν εμφανών 
χαρακτήρων, τήν ενδειξιν «PETIT PAQUET» (Μικρόδεμα) ή τήν άντίοτοιχόν 
της ε'ις γλώσσαν γνωστήν εν τή χώρα προορισμού. 

2. 'Επιτρέπεται ή εις αυτά εγκλεισις άνοικτοϋ τιμολογίου, περιωρισμένου εις 
τάς συστατικάς αΰτοΰ έγγραφάς και ή αναγραφή έξωτερικώς ή εσωτερικώς τών 
αντικειμένων, εις τήν τελευταίαν δε ταύτην περίπτωσιν έπ' αύτοΰ τούτου τοΰ αντι
κειμένου ή έπι εϊδικοΰ φύλλου, τής διευθύνσεως τοϋ παραλήπτου τοϋ άποστολέως 
μετά τών εν χρήσει είς τήν έμπορικήν κίνησιν ενδείξεων, φίρμας εργοστασίου 
ή εμπόρου, συσχετίσεως είς άνταλλαγεΐσαν μεταξύ τοΰ άποστολέως και τοϋ πάρα
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λήπτοϋ άλληλογραφίαν, συντόμου ενδείξεως σχετικής προς τον κατασκευαστή ν 
ή τον προμηθευτήν τοΰ εμπορεύματος ή άφορώσης το πρόσωπον δια το όποιον 
προορίζεται τούτο, ως καΐ του αύξοντος άριθμοΰ ή τοΰ άριθμοΰ μητρώου, των 
τιμών και πάσης ετέρας σημειώσεως έμφανιζρύσης συστατικά στοιχεία τών τιμών, 
τών σχετικών προς το βάρος, τήν καταμέτρησιν και τήν διάστασιν ως και τήν δια
θέσιμον ποσότητα ενδείξεων και εκείνων αΐτινες είναι απαραίτητοι δια τον προσ
διορισμόν τής προελεύσεως και τής φύσεως τοΰ εμπορεύματος. 

3. 'Επιτρέπεται, ωσαύτως, ή εγκλεισις εις αυτά παντός ετέρου στοιχείου μή 
έχοντος τον χαρακτήρα ένεστώσης καΐ προσωπικής αλληλογραφίας, αρκεί νά 
μή απευθύνεται εϊς παραλήπτην και νά μή προέρχεται άπό αποστολέα, διαφόρου 
εκείνων τοΰ μικροδέματος. Ή Υπηρεσία καταγωγής αποφασίζει εάν το ή τά 
έγκλειόμενα στοιχεία άνταποκρίνωνται εις τους δρους τούτους. 

Τοΰτ' αυτό ισχύει διά τήν εντός τών μικροδεμάτων εγκλεισιν τών φωνογρα
φικών δίσκων, τών ταινιών, τών υποκειμένων ή μή εις ήχητικήν ή όπτικήν έγγραφήν 
ταινιών, τών μηχανογραφικών δελτίων, τών μαγνητικών ταινιών, ή ετέρων ομοίων 
μέσων ώς και τών δελταρίων Q S L. 

4. Το όνοματεπώνυμον καΐ ή διεύθυνσις τοΰ άποστολέως δέον νά άναγράφωνται 
επί τοΰ εξωτερικού τών αντικειμένων. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 
"Αρθρον 130 

Συστημένα αντικείμενα 
Ι. Τά συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν εις τήν προσθίαν όψιν, διά λίαν 

εμφανών χαρακτήρων, τήν επικεφαλίδα «RECOMMANDE» (Συστημένον), συν
οδευομένην, περιπτώσεως τυχούσης, δι' αναλόγου ενδείξεως εις τήν γλώσσαν 
τής χώρας καταγωγής. 

2. Πλην τών κατωτέρω εξαιρέσεων, ουδείς ειδικός δρος σχήματος, σφραγίσεως 
ή συντάξεως τής διευθύνσεως απαιτείται διά τά αντικείμενα ταΰτα. 

3. Τά αντικείμενα ατινα φέρουν διεύθυνσιν γεγραμμένην διά μολυβδίδος ή 
συνισταμένην εξ αρχικών δεν γίνονται δεκτά επί συστάσει. Έν τούτοις, ή διεύ
θυνσις τών αντικειμένων, πλην εκείνων ατινα αποστέλλονται εντός φακέλλου μετά 
διάφανους πλαισίου, δύναται νά είναι γεγραμμένη διά μολυβδίδος μελάνης. 

4. Τά συστημένα αντικείμενα δέον νά φέρουν εις τήν άριστεράν πλευράν τής 
επιγραφής, έτικέτταν όμοίαν προς το συνημμένον υπόδειγμα C4. Ή έτικέττα 
αυτή δέον νά έπικολλάται έπι τών ειδικών έτικεττών, τών παρεχομένων υπό τοΰ 
άποστολέως τών έν άρθρω 21, στοιχεΐον («5), 3η στήλη, ψηφίον Ιον τής Συμβάσεως 
αναφερομένων ειδικών σάκκων συστημένων. 'Επιτρέπεται εις τάς Υπηρεσίας 
τών οποίων οί εσωτερικοί κανονισμοί αντίκεινται έπι τοΰ παρόντος εϊς τήν χρησι
μοποίησιν τών έτικεττών C4 δπως αναστείλουν τήν εναρξιν εκτελέσεως τοΰ μέτρου 
τούτου και δπως χρησιμοποιούν διά τον χαρακτηρισμόν τών συστημένων αντι
κειμένων είτε έτικέτταν εχουσαν τάς διαστάσεις του Υποδείγματος C4 εις ην μόνον 
το στοιχεΐον R εΐναι εντυπον καΐ ε'ις τήν οποίαν προστίθενται αί λοιπαι σύμφωνα 
προς το Υπόδειγμα C4 ενδείξεις κατά τρόπον ευκρινή, σαφή και άνεξίτηλον δι' 
οιασδήποτε μεθόδου, είτε σφραγίς άποτυπώνουσα ευκρινώς τάς ενδείξεις τής 
έτικέττας C4. Έν τούτοις εις δ,τι άφορα τά εντός φακέλλου τυποποιημένα αντι
κείμενα, ή έτικέττα αϋτη δέον νά τίθεται συμφώνως προς το άρθρον 19, παράγραφος 
8, στοιχεΐον (α), ψηφίον 3ον τής Συμβάσεως. 

5. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι αΐτινες έχουν υιοθετήσει έν τή εσωτερική των 
υπηρεσία το σύστημα τής χρησιμοποιήσεως μηχανικών μέσων κατά τήν παρα
λαβήν τών συστημένων αντικειμένων, δύνανται αντί τής χρησιμοποιήσεως τής 
έν παραγράφω 4 προβλεπομένης έτικέττας C4, νά εκτυπώνουν άπ' ευθείας έπι 
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των εν λόγω αντικειμένων, προς την πλευράν της επιγραφής, τάς υπηρεσιακός 
ενδείξεις ή να επικολλούν, έπι τοϋ ιδίου σημείου, ταινίαν φέρουσαν τάς ιδίας 
ενδείξεις. 

6. Κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Υπηρεσίας καταγωγής, οι πελάτάι δύνανται 
να χρησιμοποιούν διά τα συστημένα αυτών αντικείμενα φακέλλους, οί όποιοι φέρουν 
εκ των προτέρων τυπωμένον, εϊς τήν προβλεπομένην διά την έπικόλλησιν τής 
έτικέττας C4 θέσιν, πανομοιότυπον ταύτης τής οποίας αί διαστάσεις δεν δύνανται 
να είναι κατώτεροι εκείνων τής έτικέττας C4. Έν ανάγκη, ό αριθμός συστάσεως 
δύναται νά άναγράφηται έπ' αυτού δι' οιασδήποτε μεθόδου. 

7. Ουδείς αϋξων αριθμός δέον ν' αναγράφεται έπι τής πρόσθιας όψεως τών 
συστημένων αντικειμένων υπό τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 131 
'Αποδείξεις παραλαβής 

1. Τά αντικείμενα διά τά όποια ό άποοτολεύς ζητεί άπόδειξιν παραλαβής δέον 
νά φέρουν, έπι τής πρόσθιας δψεως, διά χαρακτήρων λίαν εμφανών, τήν ένδείξιν 
«AVIS DE RECEPTION» (Άπόδειξις παραλαβής) ή το αποτύπωμα του σήμαντρου 
«A.R.». 

Ό άποστολεύς δέον δπως αναγραφή εις το έξωτερικόν του αντικειμένου διά 
λατινικών χαρακτήρων το ονοματεπώνυμο ν του και τήν διεύθυνσίν του. 

Έν τούτοις, εις δ,τι άφορα τά εντός φακέλλου τυποποιημένα αντικείμενα, η εν
δειξις «AVIS DE RECEPTION» (άπόδειξις παραλαβής) ή το αποτύπωμα του 
σήμαντρου «A.R.», δέον νά τίθεται συμφώνως προς το άρθρον 19, παράγραφος 8, 
στοιχεΐον (α), ψηφίον 3ον τής Συμβάσεως. 

2. Τά έν τή παραγράφω Ι αναφερόμενα αντικείμενα συνοδεύονται ΰπό έντυπου 
στερεότητος όμοιας προς έκείνην ενός ταχυδρομικού δελταρίου, χρώματος ανοι
κτού ερυθρού, ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C5. Μετά τήν υπό του 
άποστολέως άναγραφήν του ονοματεπωνύμου του και τής διευθύνσεως του διά 
λατινικών χαρακτήρων εϊς τήν προσθίαν όψιν του εντύπου και ουχί διά συνήθους 
μολυβδίδος, το εντυπον συμπληρουται υπό τού γραφείου καταγωγής ή υπό παντός 
άλλου γραφείου υποδεικνυομένου ΰπό τής Υπηρεσίας αποστολής καΐ προσαρτάται 
στερεώς εις το άντικείμενον. 

Έάν το εντυπον δεν περιέλθη είς το γραφεΐον προορισμού, τούτο συντάσσει 
οίκοθεν νέαν άπόδειξιν παραλαβής. 

3. Διά τον ύπολογισμόν τών τελών προπληρωμής ενός αντικειμένου μετ' απο
δείξεως παραλαβής, συμπεριλαμβανομένου, περιπτώσεως τυχούσης, τού υπο
λογισμού τοϋ προσθέτου αεροπορικού τέλους, λαμβάνεται ύπ' δψιν το βάρος τού 
εντύπου C5. Το τέλος αποδείξεως παραλαβής παρίσταται έπι τού αντικειμένου 
όμοΰ μετά τών λοιπών τελών. 

4. Το γραφεΐον προορισμού επιστρέφει το εντυπον C5, δεόντως συμπεπλη
ρωμένον εις τήν ΰπό του άποστολέως άναγραφομένην διεύθυνσίν. Το εντυπον 
τούτο διαβιβάζεται άπερικαλύπτως και ατελώς διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπο
ρικής ή επιφανείας) έτικέττα ή αποτύπωμα κυανού χρώματος «PAR AVION» 
(αεροπορικώς) επιτίθεται έπι τών αποδείξεων παραλαβής τών επιστρεφομένων 
αεροπορικώς. 

5. Τή αιτήσει του άποστολέως, άπόδειξις παραλαβής ήτις δεν επεστράφη εντός 
ευλόγου προθεσμίας ζητείται δωρεάν διά του προβλεπομένου έν αρθρω 143, 
έντυπου C9. 

Άντίγραφον τής αποδείξεως παραλαβής, φέρον ε'ις τήν έμπροσθίαν δψιν διά 
λίαν εμφανών χαρακτήρων τήν ενδειξιν «DUPLICATA» (άντίγραφον) προσαρτάται 
εις τήν αΐτησιν αναζητήσεως C9. 

Ή τελευταία αυτή υφίσταται διαχείρισιν συμφώνως προς το άρθρον 143. Το 
εντυπον C5 παραμένει προσηρτημένον εϊς τήν αΐτησιν αναζητήσεως C9 έκτος 
έάν το άντικείμενον διενεμήθη κανονικώς, οπότε το γραφεΐον προορισμού αποσπά 
το εντυπον τούτο, ίνα το έπιστρέψη κατά τά έν τή παραγράφω 4 προβλεπόμενα. 
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"Αρθρον 132 
Έπίδοσις ϊδίαις χερσίν 

Τα προς έπίδοσιν ίδίαις χερσιν συστημένα αντικείμενα δέον να φέρουν, έπι 
της πρόσθιας όψεως, δια χαρακτήρων λίαν εμφανών, την ενδειξιν «A REMETTRE 
ΕΝ MAIN PROPRE» (έπιδοτέον ϊδίαις χερσιν) ή την άντίστοιχον ενδειξιν εϊς 
γλώσσαν γνωστήν εν τη χώρα προορισμού. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 
"Αρθρον 133 

Σφράγισις δια του χρονολογικού σήμαντρου 
Ι. Τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου σφραγίζονται εις την προσθίαν 

δψιν δια σήμαντρου του οποίου το αποτύπωμα δεικνύει δια λατινικών χαρακτήρων 
το δνομα του γραφείου του επιφορτισμένου με την σφράγισιν ως και την ήμερο
μηνίαν της εργασίας ταύτης. Δύναται να προστίθεται αντίστοιχος ενδειξις δια 
χαρακτήρων της γλώσσης της χώρας καταγωγής. 

2. Ή έπίθεσις του εν τη παραγράφω Ι προβλεπομένου σήμαντρου δεν είναι 
υποχρεωτική : 

(α) Δια τα προπληρωμένα δι' αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής αντι
κείμενα εάν ή ενδειξις τοΰ τόπου καταγωγής καΐ τής ημερομηνίας κατα
θέσεως εις το ταχυδρομεΐον εμφαίνεται έπι τών αποτυπωμάτων τούτων. 

(β) Δια τα αντικείμενα τα προπληρωμένα δι' εκτυπώσεων τυπογραφικού 
πιεστηρίου ή δι' άλλου τινός τρόπου εκτυπώσεως. 

(γ) Δια τα έπι ήλαττωμένω τέλει μη συστημένα αντικείμενα, όπό τον δρον 
δπως αναγράφεται έπι τών αντικειμένων τούτων ό τόπος καταγωγής. 

(<5) Δια τα αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου τα σχετικά προς την 
Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν και άπαριθμούμενα εΐς το άρθρον 15 τής 
Συμβάσεως. 

3. Πάντα τά έγκυρα διά την προπληρωμήν γραμματόσημα δέον νά σφραγί
ζωνται. 

4. 'Εξαιρουμένης τής περιπτώσεως καθ' ην αί Ύπηρεσίαι έχουν καθιερώσει 
την δι' ειδικού τίνος μονογράμματος άκύρωσιν, τά εκ παραδρομής ή παραλείψεως 
εν τη υπηρεσία καταγωγής μή διαγραφέντα γραμματόσημα δέον νά διαγράφωνται 
δι' εντόνου γραμμής χαρασσομένης διά μελάνης ή δι' ανεξίτηλου μολυβδίδος ΰπό 
τοΰ γραφείου δπερ διαπιστοΐ την άνωμαλίαν. Τά γραμματόσημα ταύτα εν ουδεμία 
περιπτώσει σφραγίζονται διά τοΰ χρονολογικού σήμαντρου. 

5. Τά εσφαλμένως κατευθυνόμενα αντικείμενα πλην τών έπι ήλαττωμένω τέλει 
μή συστημένων τοιούτων δέον νά σφραγίζωνται διά τοΰ αποτυπώματος τοΰ χρονο
λογικού σήμαντρου τοΰ γραφείου εις δ εσφαλμένως περιήλθον. Ή ύποχρέωσις 
αυτή βαρύνει οΰ μόνον τά εδραία γραφεία, αλλά και τά κινητά τοιαύτα, εν τω μέτρω 
τοΰ δυνατού. Το αποτύπωμα δέον νά τίθεται έπι τής οπίσθιας δψεως τών αντι
κειμένων οσάκις πρόκειται περί επιστολών και επί τής πρόσθιας δψεως οσάκις 
πρόκειται περί ταχυδρομικών δελταρίων. 

6. Ή σφράγισις τών επί τών πλοίων κατατιθεμένων αντικειμένων δέον νά 
ένεργήται ΰπό τοΰ ταχυδρομικού υπαλλήλου ή ΰπό τοΰ αξιωματικού τοΰ πλοίου 
του επιφορτισμένου με την ύπηρεσίαν ταύτην ή, ελλείψει τούτων, υπό τοΰ ταχυ
δρομικού γραφείου τοΰ λιμένος προσεγγίσεως εΐς δ τά αντικείμενα ταύτα παρα
δίδονται. Έν τη περιπτώσει ταύτη, το γραφεΐον τά σφραγίζει διά τοΰ χρονολογικού 
του σήμαντρου καΐ επιθέτει είς αυτά τήν ενδειξιν «NAVIRE» (πλοΐον) 
«PAQUEBOT» (Έπιβατηγόν), ή οιανδήποτε άλλην άνάλογον ενδειξιν. 
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"Αρθρον 134 
Κατεπείγοντα αντικείμενα 

Έτη των κατεπειγόντως έπιδοτέων αντικειμένων τίθεται παραπλεύρως της 
ενδείξεως του τόπου προορισμού είτε ειδική έντυπος έτικέττα χρώματος ανοικτού 
ερυθρού είτε αποτύπωμα σήμαντρου του ϊδίου χρώματος φέρον, δια χαρακτήρων 
λίαν εμφανών, τήν ενδειξιν «EXPRES» (κατεπείγον). Ελλείψει έτικέττας ή απο
τυπώματος σήμαντρου, δέον να αναγράφεται κατά τρόπον λίαν εμφανή δια κεφα
λαίων, δια ερυθράς μελάνης ή δια μολυβδίδος ερυθρού χρώματος ή λέξις «EXPRES» 
(κατεπείγον). Έν τούτοις, εϊς δ,τι άφορα εντός φακέλλου τυποποιημένα αντικεί
μενα, ή έτικέττα αϋτη ή ή ενδειξις «EXPRES» δέον νά τίθενται συμφώνως προς 
το άρθρον 19, παράγραφος 8, στοιχεΐον (α), ψηφίον 3ον τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 135 
'Αντικείμενα ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα 

Ι. Τά αντικείμενα διά τά όποια δέον νά είσπραχθή τέλος μεταγενεστέρως τής 
καταθέσεως, είτε παρά του παραλήπτου, είτε παρά του άποστολέως οσάκις πρό
κειται περί ανεπίδοτων αντικειμένων, σφραγίζονται διά τής σφραγΐοος Τ (ΤΑΧΕ 
A PAYER) (είσπρακτέον τέλος) είς το μέσον του άνω μέρους τής πρόσθιας όψεως. 
Παραπλεύρως τοΰ αποτυπώματος τής σφραγΐδος ταύτης, ή Υπηρεσία καταγωγής 
αναγράφει λίαν εΰαναγνώστως, εϊς το νόμισμα τής χώρας της, το ποσόν τής έλλει
πούσης προπληρωμής καί, ΰπό κλασματικήν γραμμήν, το τέλος αυτής το ίσχϋον 
διά τήν πρώτην μονάδα βάρους των επιστολών, τών αποστελλομένων διά τής 
όδου επιφανείας. 

2. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής ή επιστροφής, ή έπίθεσις τής σφρα
γΐδος Τ ώς και ή ενδειξις, συμφώνως προς την παράγραφον Ι, τών ποσών ΰπό 
μορφήν κλάσματος, ενεργούνται υπό τής περαιτέρω άποστελλούσης Υπηρεσίας. 
Τοϋτ* αυτό ισχύει εάν πρόκειται περί αντικειμένων προερχομένων εκ χωρών αΐτινές 
εφαρμόζουν ήλαττωμένα τέλη είς τάς σχέσεις των μετά τής άποστελλούσης περαι
τέρω Υπηρεσίας. Έν όμοία περιπτώσει, το κλάσμα δέον νά σχηματίζεται συμ
φώνως προς τά έν τη Συμβάσει προβλεπόμενα και ισχύοντα εις τήν χώραν κατα
γωγής τοΰ αντικειμένου τέλη. 

3. Όσάκις ή 'Υπηρεσία καταγωγής επιφορτίζεται με την οίκοθεν προπληρωμήν 
τών άπροπληρώτων αντικειμένων ή την οίκοθεν συμπλήρωσιν τής προπληρωμής 
τών ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων, ίνα είσπραξη μεταγενεστέρως 
το έλλεΐπον ποσόν παρά του άποστολέως ή ή συμπλήρωσις τής προπληρωμής 
δύναται νά παρίσταται: 

—είτε δι' ενός τών έν αρθρω 25, παράγραφος Ι τής Συμβάσεως προβλεπομένων 
τρόπων προπληρωμής. 

—είτε διά χειρογράφου ενδείξεως αριθμητικώς του εισπραχθέντος ποσού, 
εκπεφρασμένου είς το νόμισμα τής χώρας καταγωγής ΰπό μορφήν π.χ.: 
«ΤΑΧΕ PERCUE DOLLARS CENTS» (τέλος εΐσπραχθέν 

δολλάρια σέντς). 
Ή ενδειξις αϋτη δύναται νά εμφαίνεται δι' ειδικού αποτυπώματος, παραστάσεως 

ή ειδικής έτικέττας. 
Αϋτη δύναται ωσαύτως νά τίθεται, απλώς, δι' οιασδήποτε μεθόδου, προς τήν 

πλευράν τής επιγραφής τοΰ αντικειμένου. 
Εις άπάσας τάς περιπτώσεις, ή ένδειξις δέον νά συνοδεύηται διά του χρονο

λογικού σήμαντρου τοϋ Γραφείου καταθέσεως ή του άνταλλακτηρίου Γραφείου 
τής χώρας καταγωγής. 

4. Ή Υπηρεσία τής διανομής επιβαρύνει τά αντικείμενα διά του εισπρακτέου 
τέλους. Αϋτη καθορίζει το τέλος τούτο πολλαπλασιάζουσα το κλάσμα το προ
κύπτον εκ τών έν παραγράφω Ι αναφερομένων δεδομένων, επί το ποσόν, έν τω 
ίδίω αυτής νομίσματι, τοΰ τέλους τοΰ εφαρμοζομένου επί τής πρώτης μονάδος 
βάρους τών επιστολών εξωτερικού τών αποστελλομένων διά τής όδοΰ επιφανείας. 
ΕΊς το τέλος τούτο, αϋτη προσθέτει το έν τω αρθρω 21, στοιχεΐον (στ) τής Συμ
βάσεως προβλεπόμενον τέλος διαχειρίσεως. 
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5. Παν άντικείμενον μη φέρον το αποτύπωμα της σφραγΐδος Τ θεωρείται ώς 
προσηκόντως προπληρωμένον, ή δε διαχείρισις αύτου είναι ανάλογος, πλην προ
φανούς σφάλματος. 

6. 'Εάν το εν παραγράφω Ι προβλεπόμενον κλάσμα δεν άνεγράφη παραπλεύρως 
της σφραγΐδος Τ υπό της Υπηρεσίας καταγωγής ή όπό της άποστελλούσης περαι
τέρω Υπηρεσίας εν περιπτώσει μη επιδόσεως, ή Υπηρεσία προορισμού δικαιούται 
δπως διανείμη το ανεπαρκώς προπληρωμένον άντικείμενον άνευ εισπράξεως 
τέλους. 

7. Δεν λαμβάνονται ΰπ' δψιν τα μη έγκυρα δια την προπληρωμήν γραμματόσημα 
και αποτυπώματα προπληρωμής. Έν τή περιπτώσει ταύτη τίθεται ό αριθμός μηδέν 
(0) παραπλεύρως των γραμματοσήμων ή των αποτυπωμάτων τούτων άτινα δέον 
νά πλαίσιο υ νται δια μολυβδίδος. 

"Αρθρον 136 
"Επιστροφή τών δελτίων προπληρωμής (Μέρος Α) 

Άνάληψις τών τελών και τών δικαιωμάτων 
Ι. Μετά την εις τον παραλήπτην έπίδοσιν αντικειμένου τινός ελευθέρου τελών 

και δικαιωμάτων, το Γραφεΐον δπερ προκατέβαλε τά τελωνειακά ή άλλα έξοδα 
διά λογαριασμόν τοΰ άποστολέως συμπληροΐ εις δ,τι το άφορα, τη παρεμβολή 
χημικού χάρτου, τάς ενδείξεις αΐτινες αναγράφονται έπι τής όπισθίας δψεως τών 
μερών Α και Β του δελτίου προπληρωμής. Διαβιβάζει εϊς το Γραφεΐον καταγωγής 
τοΰ αντικειμένου το μέρος Α συνοδευόμενον ΰπό τών δικαιολογητικών στοιχείων. 
Ή διαβίβασις αίίτη γίνεται εντός κλειστού φακέλλου, άνευ ενδείξεως τοΰ περι
εχομένου. Το μέρος Β φυλάσσεται υπό τής Υπηρεσίας προορισμού τοΰ αντι
κειμένου εν δψει του εκκαθαριστικού λογαριασμού μετά τής όφειλέτιδος Υπηρεσίας. 

2. °Εν τούτοις, εκάστη Υπηρεσία δικαιούται δπως ενεργή διά Γραφείων ειδικώς 
καθοριζομένων, την έπιστροφήν τοΰ μέρους Α τών βεβαρυμένων δι' εξόδων δελτίων 
προπληρωμής και δπως ζητή ίνα το μέρος τούτο διαβιβάζεται εϊς εν καθωρισμένον 
Γραφεΐον. 

3. Το δνομα του Γραφείου εις δ δέον νά επιστρέφεται το μέρος Α τών δελτίων 
προπληρωμής αναγράφεται, εϊς πάσας τάς περιπτώσεις, ΰπό του Γραφείου αποστο
λής του αντικειμένου επί τής πρόσθιας δψεως του μέρους τούτου. 

4. Όσάκις άντικείμενον φέρον την ενδειξιν «FRANC DE TAXES ΕΤ DE 
DROITS» ('Ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων) περιέρχεται ε'ις την Οπηρεσίαν 
προορισμού άνευ δελτίου προπληρωμής, το έπιφορτισμένον διά τον έκτελωνισμόν 
Γραφεΐον συντάσσει άντίγραφον τοΰ δελτίου. Έπΐ τών μερών Α και Β τοΰ δελτίου 
τούτου σημειοΐ τό δνομα τής χώρας καταγωγής καί, κατά το δυνατόν, την ήμερο
μηνίαν τής καταθέσεως τοΰ αντικειμένου. 

5. Όσάκις το δελτίον προπληρωμής άπόλλυται, μετά την έπίδοσιν τοΰ αντι
κειμένου, συντάσσεται άντίγραφον ΰπό τους αυτούς δρους. 

6. Τά μέρη Α καί Β τών δελτίων προπληρωμής τών άφορώντων τά αντικείμενα 
άτινα δι' οιονδήποτε λόγον, επιστρέφονται εϊς την καταγωγήν δέον νά άκυρώνται 
μερίμνη τής υπηρεσίας προορισμού. 

7. "Αμα τή λήψει τοΰ μέρους Α δελτίου προπληρωμής έμφαίνοντος τάς ΰπό 
τής υπηρεσίας προορισμού καταβληθείσας δαπανάς ή Υπηρεσία καταγωγής μετα
τρέπει το ποσόν τών δαπανών τούτων είς το ίδιον αυτής νόμισμα βάσει τιμής ήτις 
δεν δύναται νά είναι ανωτέρα τής τιμής τής καθωρισμένης διά την έκδοσιν τών 
ταχυδρομικών επιταγών προορισμού τής ανταποκρινόμενης χώρας. Το απο
τέλεσμα τής μετατροπής αναγράφεται έπι τοΰ σώματος του εντύπου και έπΐ τοΰ 
παραπλεύρου αποκόμματος. Μετά την εΐσπραξιν τών δαπανών, τό προς τοϋτο 
ΰποδειχθέν Γραφεΐον επιδίδει εις τον αποστολέα τό απόκομμα τοΰ δελτίου καί, 
περιπτώσεως τυχούσης, τά δικαιολογητικά στοιχεία. 
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"Αρθρον 137 
'Αντικείμενα αποστελλόμενα περαιτέρω 

Ι. Τά αντικείμενα τα απευθυνόμενα προς παραλήπτας έχοντας μεταβάλει 
διαμονήν θεωρούνται ώς απευθυνόμενα άπ° ευθείας εκ τοϋ τόπου καταγωγής εις 
τον τόπον τοϋ νέου προορισμού. 

2. Τά ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένα δια την πρώτην αυτών διαδρομήν 
αντικείμενα επιβαρύνονται δια του τέλους όπερ θα έφηρμόζετο εις αυτά εάν άπε
οτέλλοντο άπ' ευθείας εκ τοϋ σημείου καταγωγής είς τον τόπον του νέου προ
ορισμού. 

3. Τά κανονικώς προπληρωμένα αντικείμενα διά την πρώτην διαδρομήν των, 
τών οποίων το συμπληρωματικόν τέλος διά τήν μεταγενεστέραν διαδρομήν δεν 
κατεβλήθη προ τής περαιτέρω αποστολής των επιβαρύνονται συμφώνως προς 
τά άρθρα 21, στοιχεΐον (στ) και 27, παράγραφος Ι τής Συμβάσεως διά τέλους άντι
προσωπεύοντος τήν διαφοράν μεταξύ τής ήδη καταβληθείσης προπληρωμής και 
εκείνης ήτις ήθελεν εΐσπραχθή εάν τά αντικείμενα εΐχον αποστολή αρχικώς εις 
τον νέον τόπον προορισμού των. Εις περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής διά τής 
αεροπορικής όδοΟ τά αντικείμενα επιβαρύνονται, έπι πλέον, διά του προσθέτου 
αεροπορικού τέλους διά τήν μεταγενεστέραν διαδρομήν. 

4. Τά αντικείμενα τά απευθυνόμενα αρχικώς εΐς το έσωτερικόν χώρας τινός 
και δεόντως προπληρωμένα κατά τους εσωτερικούς κανονισμούς, θεωρούνται 
ώς αντικείμενα κανονικώς προπληρωμένα διά τήν πρώτην διαδρομήν των. 

5. Τά αντικείμενα τά κυκλοφορήσαντα αρχικώς ΰπό ταχυδρομικήν άτέλειαν 
εΐς το έσωτερικόν χώρας τινός, επιβαρύνονται συμφώνως προς τά άρθρα 21, στοι
χεΐον (στ) και 27, παράγραφος Ι, τής Συμβάσεως διά του τέλους προπληρωμής 
δπερ θά έδει νά καταβληθή εάν τά αντικείμενα ταΰτα εΐχον απ' ευθείας διαβιβασθή 
έκ τοϋ σημείου καταγωγής είς τον τόπον του νέου προορισμού. 

6. Κατά τήν περαιτέρω αποστολή ν, το περαιτέρω άποστέλλον Γραφεΐον επιθέτει 
το χρονολογικόν του σήμαντρον έπι τής πρόσθιας όψεως τών εχόντων σχήμα 
δελταρίου αντικειμένων και επί τής όπισθίας όψεως τών. αντικειμένων πασών τών 
λοιπών κατηγοριών. 

7. Τά συνήθη ή συστημένα αντικείμενα ατινα επιστρέφονται εις τους αποστολείς 
προς συμπλήρωσιν ή διόρθωσιν τής διευθύνσεως δεν θεωρούνται, κατά τήν παρά
δοσίν των εΐς τήν ύπηρεσίαν, ώς περαιτέρω αποστελλόμενα αντικείμενα. Ταΰτα 
θεωρούνται εν τη διαχειρίσει των ώς νέα αντικείμενα και υπόκεινται κατ' άκολουθίαν 
εΐς νέον τέλος. 

8. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα ών δεν κατέστη δυνατή ή άκύρωσις 
κατά τήν περαιτέρω άποστολήν ή κατά τήν έπιοτροφήν εΐς τήν καταγωγήν (άρθρον 
139) εισπράττονται, δι' αντικαταβολής, παρά τής Υπηρεσίας τοΰ νέου προορισμού. 
Έν τή περιπτώσει ταύτη, ή Υπηρεσία τοΰ αρχικού προορισμού επισυνάπτει εις 
το άντικείμενον έπεξηγηματικόν σημείωμα και έπιταγήν αντικαταβολής (Υπόδειγμα 
R3, R6, ή R8 τής Συμφωνίας τής άφορώσης τά αντικείμενα έπι αντικαταβολή). 
Έάν δεν υφίσταται υπηρεσία αντικαταβολής εις τάς μεταξύ τών ενδιαφερομένων 
Υπηρεσιών σχέσεις, τά έν λόγω δικαιώματα εισπράττονται δι' αλληλογραφίας. 

9. Έάν ή απόπειρα επιδόσεως κατ' οίκον κατεπείγοντος αντικειμένου δι' ειδι
κού κομιστοΰ άποβή άκαρπος, το περαιτέρω άποστέλλον γραφεΐον οφείλει νά 
διαγραφή τήν έτικέτταν ή τήν ενδειξιν «EXPRES» (κατεπείγον) διά δύο εντόνων 
πλαγίων γραμμών. 

"Αρθρον 138 
Περαιτέρω αποστολή συλλεκτικώς τών αντικειμένων τοΰ 

επιστολικού ταχυδρομείου 
Ι. Τά συνήθη αντικείμενα ατινα πρόκειται ν' αποσταλούν περαιτέρω εις εν 

και το αυτό πρόσωπον μεταβαλόν διαμονήν δύνανται νά έγκλείωνται εντός ειδικών 
φακέλλων ομοίων προς το συνημμένον Υπόδειγμα C6, χορηγουμένων ΰπό τών 
Υπηρεσιών και έπι τών οποίων και μόνον δέον ν' άναγράφωνται το όνοματεπώ
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νυμον καΐ ή νέα διεύθυνσις του παραλήπτου. 'Επιπροσθέτως, οσάκις ή ποσότης 
των συλλεκτικώς προς περαιτέρω άποστολήν αντικειμένων δικαιολογεί τοϋτο, 
δύναται να χρησιμοποιήται σάκκος. Έν τη περιπτώσει ταύτη, αϊ απαιτούμενοι 
λεπτομέρειαι δέον να άναγράφωνται έπι ειδικής πινακίδος, παρεχομένης ύπό της 
Υπηρεσίας και εκτυπωμένης έν γένει, κατά το αυτό ως και ό φάκελλος C6 
υπόδειγμα. 

2. Εντός των φακέλλων ή των σάκκων τούτων δεν δύνανται να έγκλείωνται 
αντικείμενα υποκείμενα εϊς τελωνειακόν έλεγχον, οϋτε αντικείμενα τών οποίων 
το σχήμα, ό δγκος και το βάρος θα ήδύναντο να προκαλέσουν σχισμάς. 

3. Ό φάκελλος ή ό σάκκος δέον να προσκομίζεται ανοικτός εϊς το περαιτέρω 
άποστέλλον Γραφεΐον ίνα καθίσταται δυνατή ή υπό τούτου εΐσπραξις, αν ή περί
πτωσις, τών συμπληρωματικών τελών είς α ενδεχομένως υπόκεινται τα έν αύτώ 
έγκλειόμενα αντικείμενα ή ή έπι τούτων αναγραφή τοΰ εισπρακτέου κατά τήν αφιξιν 
τέλους, οσάκις το συμπλήρωμα τής προπληρωμής δεν έχει καταβληθή. 'Αφού 
προβή είς τον έλεγχον, το Γραφεΐον περαιτέρω αποστολής κλείει τον φάκελλον 
ή τον σάκκον και επιθέτει έπι του φακέλλου ή έπι τής πινακίδος, περιπτώσεως 
τυχούσης, τήν σφραγίδα Τ διά νά ΰποδείξη δτι δέον να εισπραχθούν τέλη έπι τοΰ 
δλου ή έπι μέρους τών έν τω φακέλλω ή έν τω σάκκω εγκλεισμένων αντικειμένων. 

4. Κατά τήν εις τον προορισμόν αφιξιν, ό φάκελος ή ό σάκκος δύναται νά ανοί
γεται και νά ελέγχεται το περιεχόμενόν του ύπό τοΰ Γραφείου διανομής, δπερ εισ
πράττει, αν ή περίπτωσις, τά μή καταβληθέντα συμπληρωματικά τέλη. 

5. Τά συνήθη αντικείμενα τά απευθυνόμενα, είτε προς ναυτικούς ή έπιβάτας 
έπιβιβασθέντας έπι ενός και τοΰ αύτοΰ πλοίου, είτε προς άτομα μετέχοντα όμαδικοΰ 
ταξειδίου, δύνανται ωσαύτως νά ΰπαχθοΰν εΐς τήν έν παραγράφω Ι έως 4 προ
βλεπομένην διαχείρισιν. Έν τη περιπτώσει ταύτη οί φάκελλοι ή αϊ έτικέτται τών 
σάκκων δύνανται νά φέρουν τήν διεύθυνσιν τοΰ πλοίου (του πρακτορείου ατμο
πλοίας ή ταξειδίων, κ.λ.π.) εϊς το όποιον δέον νά παραδοθούν οί φάκελλοι ή οι 
σάκκοι. 

"Αρθρον 139 
'Ανεπίδοτα αντικείμενα 

Ι. Πριν ή έπιστρέψη είς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τά δι' οιονδήποτε λόγον 
μή διανεμηθέντα αντικείμενα, το Γραφεΐον προορισμού οφείλει νά άναγράψη κατά 
τρόπον σαφή και συνοπτικόν, εις γαλλικήν γλώσσαν και κατά το δυνατόν, έπι τής 
πρόσθιας δψεως τών αντικειμένων τούτων, τον λόγον τής μή επιδόσεως ύπό τον 
άκόλουθον τύπον : «INCONNU» (άγνωστος), «REFUSE» (άπαράδεκτον), 
«ΕΝ VOYAGE» (είς ταξείδιον) «PARTI» (άνεχώρησεν) «ΝΟΝ RECLAME» 
(άζήτητον), «DECEDE» (άπεβίωσεν) κ.λ.π. ΕΊς δ,τι άφορα τά ταχυδρομικά δελτά
ρια και τά ύπό μορφήν δελταρίου έντυπα, ό λόγος τής μή επιδόσεως αναγράφεται 
ε'ις το δεξιόν ήμισυ τής πρόσθιας δψεως. 

2. Ή ένδειξις αϋτη δηλουται δι' άποτυπώσεως σφραγΐδος ή δι' έπικολλήσεως 
έτικέττας. 'Εκάστη Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν νά προσθετή μετάφρασιν, ε'ις 
τήν ιδίαν αυτής γλώσσαν, του λόγου τής μή επιδόσεως και τάς άλλας αναγκαίουσας 
εις αυτήν ενδείξεις. Εΐς τάς σχέσεις μετά τών Υπηρεσιών αΐτινες συνεφώνησαν 
έν προκειμένω, αϊ ενδείξεις αύται δύνανται ν' άναγράφωνται ε'ις μίαν μόνον συμπε
φωνημένη ν γλώσσαν. 'Ωσαύτως, αϊ διά χειρός έγγραφαΐ αϊ σχετικά! προς τήν 
μή έπίδοσιν, αϊ γινόμενοι ύπό τών υπαλλήλων ή ύπό τών ταχυδρομικών Γραφείων 
δύνανται, έν τη περιπτώσει ταύτη νά θεωρώνται επαρκείς. 

3. Το Γραφεΐον προορισμού οφείλει νά διαγραφή τάς ενδείξεις του τόπου αΐτινες 
το αφορούν κατά τρόπον ώστε αύται νά παραμένουν ευανάγνωστοι και νά αναγραφή 
ε'ις τήν προσθίαν δψιν του αντικειμένου τήν ένδειξιν «RETOUR» ('Επιστροφή) 
παραπλεύρως τής ενδείξεως του Γραφείου καταγωγής. 'Οφείλει, έπι πλέον, νά 
έπιθέτη, το χρονολογικόν του σήμαντρον έπι τής όπισθίας δψεως τών επιστολών 
και έπι τής πρόσθιας δψεως τών ταχυδρομικών δελταρίων. 

4. Τά ανεπίδοτα αντικείμενα επιστρέφονται ε'ις το άνταλλακτήριον Γραφεΐον 
τής χώρας καταγωγής, είτε μεμονωμένως, είτε δι' ειδικής δέσμης, έφ' ής τίθεται 
έτικέττα «ENVOIS ΝΟΝ DISTRIBUTABLES» (ανεπίδοτα αντικείμενα), ως νά 
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επρόκειτο περί αντικειμένων απευθυνόμενων εις την χώραν ταύτην. Τα ανεπίδοτα 
μη συστημένα αντικείμενα, ατινα φέρουν επαρκείς δια την έπιστροφήν των ενδείξεις, 
επιστρέφονται άπ° ευθείας εις τον αποστολέα. 

5. Τα ανεπίδοτα αντικείμενα τοΰ εσωτερικού τα όποια δια να αποδοθούν είς 
τόύς αποστολείς, δέον να αποσταλούν εις το έξωτερικόν, υπόκεινται είς την υπό 
του άρθρου 137 προβλεπομένην διαχείρισιν. Τοϋτ' αυτό ενεργείται και δια τα 
αντικείμενα του εξωτερικού των οποίων ό άποστολεύς μετώκησεν είς αλλην 
τινά χώραν. 

6. Τα αντικείμενα προς τρίτα πρόσωπα, έπιδοτέα μερίμνη προξένου τινός και 
επιστρεφόμενα υπό τούτου είς το ταχυδρομικόν Γραφεΐον ως αζήτητα, ως και 
τα αντικείμενα δια πρόσωπα, τα απευθυνόμενα είς ξενοδοχεία, κατοικίας ή πρα
κτορεία αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών και επιστρεφόμενα εις το ταχυ
δρομικόν Γραφεΐον λόγω αδυναμίας επιδόσεως των εις τους παραλήπτας, δέον 
να ύποβάλλωνται εις την αυτήν ώς και τα ανεπίδοτα διαχείρισιν. "Εν ουδεμία 
περιπτώσει, δέον να θεωρώνται ώς νέα αντικείμενα χρήζοντα προπληρωμής. 

"Αρθρον 140 
"Ανάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις της επιγραφής 

Ι. Πάσα αίτησις αναλήψεως αντικειμένων ή τροποποιήσεως επιγραφής 
συντάσσεται ΰπό τοΰ άποστολέως έπι εντύπου ομοίου προς τό συνημμένον υπό
δειγμα C7. "Εν μόνον εντυπον δύναται να χρησιμοποιήται δια πλείονα αντικεί
μενα κατατεθέντα συγχρόνως είς τό αυτό Γραφεΐον ΰπό του αύτου άποοτολέως 
και απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτην. Καταθέτων τήν αίτησιν ταύτην 
εις τό ταχυδρομικόν Γραφεΐον, ό άποστολεύς οφείλει νά άποδείξη τήν ταυτότητα 
του και προσαγάγη, αν ή περίπτωσις, τήν άπόδειξιν καταθέσεως. Μετά τήν πιστο
ποίησιν, τής οποίας τήν εΰθύνην αναλαμβάνει ή Υπηρεσία τής χώρας καταγωγής, 
ενεργούνται τά ακόλουθα: 

(α) "Εάν ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή ταχυδρομικώς, τό εντυπον, συν
οδευόμενον ύπό πανομοιότυπου του φακέλλου ή τής επιγραφής του αντι
κειμένου, αποστέλλεται απ' ευθείας, έπι συστάσει, εις τό Γραφεΐον 
προορισμού. 

(β) "Εάν ή αίτησις πρόκειται νά διαβιβασθή τηλεγραφικώς, τό εντυπον κατατί
θεται είς τήν τηλεγραφικήν ύπηρεσίαν έπιφορτιζομένην δπως διαβίβαση τό 
κείμενον αυτής εις τό ταχυδρομικόν Γραφεΐον προορισμού. 

2. "Αμα τη λήψει του εντύπου C7 ή τοΰ άντικαθιστώντος τοΰτο τηλεγραφή
ματος, τό Γραφεΐον προορισμού αναζητεί τό περιγραφόμενον άντικείμενον και 
δίδει είς τήν αίτησιν τήν δέουσαν συνέχειαν. 

3. Ή παρά τού Γραφείου προορισμού διδομένη συνέχεια εις έκάστην αίτησιν 
αναλήψεως τής αλληλογραφίας ή τροποποιήσεως τής επιγραφής, άνακοινουται 
πάραυτα είς τό γραφεΐον καταγωγής, διά του μέρους «REPONSE» (άπάντησις) 
του εντύπου C7 συντασσομένου οίκοθεν εάν ή αίτησις διεβιβάσθη διά τής τηλε
γραφικής όδοϋ. 

Τό Γραφεΐον καταγωγής ειδοποιεί τον αιτούντα. TOUT' αυτό ενεργείται και 
εις τάς ακολούθους περιπτώσεις: 

—'Επί άκαρπων αναζητήσεων. 
—'Επί αντικειμένου έπιδοθέντος ήδη εις τον παραλήπτην. 
—'Επί τηλεγραφικής αιτήσεως στερούμενης σαφήνειας έπιτρεπούσης τήν 

μετά βεβαιότητος έπισήμανσιν του αντικειμένου. 
—'Επί αντικειμένου δημευθέντος, καταστραφέντος ή κατασχεθέντος. 

'Εάν ό άποστολεύς αιτήσεως αποστελλόμενης διά τής τηλεγραφικής όδοϋ έζή
τησεν νά είδοποιηθή τηλεγραφικώς, ή άπάντησις επιστρέφεται διά τής όδοΰ ταύτης 
ε'ις τό Γραφεΐον καταγωγής τό όποιον ειδοποιεί τον αιτούντα τό δυνατόν 
ταχύτερον. 
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4. Πάσα 'Υπηρεσία δύναται να ζήτηση, δι' ανακοινώσεως απευθυνόμενης 
προς το Διεθνές Γραφεΐον, δπως ή ανταλλαγή των αιτήσεων, εϊς δ,τι άφορα αυτήν, 
ένεργήται μέσω της Κεντρικής της Υπηρεσίας ή μέσω Γραφείου ειδικώς καθω
ριζομένου. Εϊς την εν λόγω άνακοίνωσιν δέον να αναφέρεται το δνομα του Γρα
φείου τούτου. 

5. Έάν ή ανταλλαγή τών αιτήσεων ένεργήται μέσω τών Κεντρικών Υπηρεσιών 
άντίγραφον της αιτήσεως δύναται, είς έπείγουσαν περίπτωσιν, να αποστέλλεται 
άπ' ευθείας υπό του Γραφείου καταγωγής εις το Γραφεΐον προορισμού. 

Δέον να λαμβάνωνται ΰπ' όψιν αί άπ' ευθείας άποστελλόμεναι αιτήσεις, δηλαδή 
δτι τα σχετικά αντικείμενα αποκλείονται της διανομής μέχρι τής άφίξεως της αιτή
σεως τής Κεντρικής Υπηρεσίας. 

6. Αϊ ποιούμενοι χρήσιν τής εν παραγράφω 4 προβλεπομένης ευχέρειας 
Ύπηρεσίαι, αναλαμβάνουν τα έξοδα τα όποια δύναται να συνεπάγεται ή διαβίβασις, 
εν τω έσωτερικώ αυτών, διά τής ταχυδρομικής ή τηλεγραφικής όδου, τών μετά 
του Γραφείου προορισμού άνταλλασσομένων ανακοινώσεων. Ή προσφυγή εις 
τήν τηλεγραφικήν όδόν είναι υποχρεωτική οσάκις αυτός ούτος ό άποστολεύς 
έχρησιμοποίησε τήν όδόν ταύτην, δεν καθίσταται δε δυνατόν νά είδοποιηθή εγκαίρως 
το Γραφεΐον προορισμού διά τής ταχυδρομικής όδου. 

"Αρθρον 141 
Άνάληψις τής αλληλογραφίας. Τροποποίησις τής επιγραφής. 

"Αντικείμενα κατατεθέντα εις χώραν διάφορον 
εκείνης ήτις λαμβάνει τήν αΐτησιν 

Ι. Παν Γραφεΐον, το όποιον λαμβάνει αΐτησιν αναλήψεως αλληλογραφίας ή 
τροποποιήσεως τής επιγραφής, ύποβληθεΐσαν συμφώνως τω άρθρω 30, παράγραφος 
3, τής Συμβάσεως, ελέγχει τήν ταυτότητα τοΰ άποστολέως τοΰ αντικειμένου. 

Διαβιβάζει το εντυπον C7, συνοδευόμενον, ενδεχομένως, ύπό τής αποδείξεως 
καταθέσεως, εϊς το Γραφεΐον καταγωγής ή προορισμού τοΰ αντικειμένου, εάν κατά 
περίπτωσιν, το τελευταΐον τούτο είναι συστημένον ή σύνηθες. 'Εξακριβώνει ιδία 
έάν ή διεύθυνσις τοΰ άποοτολέως αναγράφεται πράγματι έπι τοΰ προς τον σκοπόν 
τούτον προοριζομένου τμήματος του εντύπου C7 ίνα δύναται, εν καιρώ τω δέοντι, 
νά ανακοίνωση είς τον αποστολέα τούτον τήν δοθεΐσαν εϊς τήν αΐτησιν του συνέ
χειαν ή αναλόγως τής περιπτώσεως, νά τοΰ έπιστρέψη το άντικείμενον τοΰ οποίου 
έζητήθη ή άνάληψις. 

2. Έάν, δι' ειδικούς λόγους, ή συνταχθείσα άπόδειξις δεν δύναται νά έπι
συναφθή εϊς το εντυπον C7, το τελευταΐον τοΰτο δέον νά φέρη τήν ενδειξιν : 
«VU RECEPISSE DE DEPOT No DELIVRE LE PAR LE BUREAU 
DE » (βλέπε άπόδειξιν καταθέσεως No χορηγηθεΐσαν τήν ύπό 
του Γραφείου ). Ή άπόδειξις καταθέσεως φέρει τήν άκόλουθον ενδειξιν: 
«DEMANDE DE RETRAIT (OU DE MODIFICATION D' ADRESSE) DEPOSEE 
LE AU BUREAU DE » (Αίτησις αναλήψεως ή τροποποίησις επιγραφής) 
κατατεθείσα τήν εις το γραφεΐον Ή ενδειξις αυτή έπικυρουται 
διά τοΰ αποτυπώματος του χρονολογικού σήμαντρου τοΰ Γραφείου το όποιον 
λαμβάνει τήν αΐτησιν. 

3. Πάσα τηλεγραφική αίτησις υποβληθείσα συμφώνως προς τους εν παρα
γράφω Ι προβλεπόμενους δρους, διαβιβάζεται άπ' ευθείας εις το Γραφεΐον 
προορισμού του αντικειμένου. Έάν έν τούτοις αυτή αναφέρεται εϊς συστη
μένον άντικείμενον, εντυπον C7 συνοδευόμενον, ει δυνατόν, ύπό τής απο
δείξεως καταθέσεως και φέρον κατά τρόπον εμφανή τήν ενδειξιν «DEMANDE 
TELEGRAPHIQUE DEPOSEE LE AU BUREAU DE » (τηλεγραφική 
αίτησις κατατεθείσα τήν εις το Γραφεΐον ), δέον, ωσαύτως νά 
αποστέλλεται εϊς το Γραφεΐον καταγωγής του αντικειμένου. Μετά τον ελεγχον 
τών ενδείξεων αΰτοΰ, το Γραφεΐον καταγωγής αναγράφει έν έπικεφαλίδι τοΰ εντύπου 
C7, δι' εγχρώμου μολυβδίδος, τήν ενδειξιν «CONFIRMATION DE LA 
DEMANDE TELEGRAPHIQUE DU » (έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφικής 
αιτήσεως τής ) και διαβιβάζει τούτο εϊς το Γραφεΐον προορισμού. 
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Το Γραφεΐον προορισμού κράτα το συοτημένον άντικείμενον μέχρι της λήψεως 
της επιβεβαιώσεως ταύτης. 

4. Δια να καταστη δυνατόν να εΐδοποιηθή ό άποστολεύς, το Γραφεΐον προορι
σμού τοΰ αντικειμένου πληροφορεί το λαβόν την αΐτησιν Γραφεΐον περί της δοθεί
σης εις ταύτην συνεχείας. 'Εν τούτοις, οσάκις πρόκειται περί συστημένου αντι
κειμένου, ή πληροφορία αΰτη δέον να διέλθη καΐ δια τοΰ Γραφείου καταγωγής 
τοΰ αντικειμένου. 'Εν περιπτώσει αναλήψεως αντικειμένου, τοΰτο προσαρτάται 
εΐς την εϊδοποίησιν την παρέχουσαν την πληροφορίαν ταύτην. 

5. Το άρθρον 140 εφαρμόζεται κατ' άναλογίαν και ύπό τοΰ Γραφείου το όποιον 
λαμβάνει την αΐτησιν ώς και ύπό της προϊσταμένης αύτοΰ 'Υπηρεσίας. 

"Αρθρον 142 
Αίτησις αναζητήσεως. Συνήθη αντικείμενα 

Ι. Πάσα αίτησις αναζητήσεως σχετική προς σύνηθες άντικείμενον συντάσσεται 
έπΐ εντύπου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C8 το όποιον δέον νά συν
οδεύεται, κατά το δυνατόν, ύπό πανομοιότυπου της επιγραφής του αντικειμένου 
συντεταγμένου έπΐ μικρού και λεπτοΰ φύλλου χάρτου. Το εντυπον της αιτήσεως 
αναζητήσεως δέον νά συμπληροϋται μεθ' δλων των λεπτομερειών τάς οποίας περι
λαμβάνει το κείμενον και κατά τρόπον λίαν εύανάγνωστον, κατά προτίμησιν διά 
λατινικών κεφαλαίων στοιχείων καΐ δι* αραβικών αριθμών. Το εντυπον τοΰτο 
δέον, κατά το δυνατόν, νά συμπληροϋται διά γραφομηχανής. 

2. Το Γραφεΐον εΐς το όποιον κατατίθεται ή αίτησις αναζητήσεως διαβιβάζει 
άπ° ευθείας το εντυπον τοΰτο, οίκοθεν και διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής 
ή επιφανείας) άνευ συνοδευτικού εγγράφου και εντός κλειστού φακέλλου, εΐς το 
οίκεΐον Γραφεΐον. Τοΰτο, άφου συλλέξη τάς αναγκαίας πληροφορίας παρά του 
παραλήπτου ή του άποοτολέως, κατά τήν περίπτωσιν, επιστρέφει οίκοθεν το εντυπον 
εντός κλειστού φακέλλου και διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας) 
εις το σύνταξαν αυτό Γραφεΐον. 

3. 'Εάν άναγνωρισθή το βάσιμον τών έν τή αιτήσει παραπόνων, το τελευταΐον 
τοΰτο Γραφεΐον διαβιβάζει το εντυπον ε'ις τήν Κεντρικήν αύτοΰ Ύπηρεσίαν έπι 
σκοπώ περαιτέρω ερευνών. 

4. "Εν μόνον εντυπον δύναται νά χρησιμοποιήται διά πλείονα αντικείμενα κατα
τεθέντα ταυτοχρόνως ύπό τοΰ αύτοΰ άποοτολέως και απευθυνόμενα ε'ις τον αυτόν 
πάραλήπτην. 

5. Πάσα Υπηρεσία δύναται νά ζητήση, δι' ανακοινώσεως απευθυνόμενης 
προς το Διεθνές Γραφεΐον, δπως αί άφορώσαι τήν Ύπηρεσίαν της αιτήσεις ανα
ζητήσεως διαβιβάζωνται εΐς τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή εις ειδικώς καθο
ριζόμενον Γραφεΐον. 

6. Το εντυπον C8 δέον νά επιστρέφεται εΐς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής τοΰ 
αναζητουμένου αντικειμένου κατά τους έν άρθρω 143, παράγραφος 12 προβλε
πόμενους δρους. 

7. Έάν ζητήται ή τηλεγραφική διαβίβασις μιας αιτήσεως αναζητήσεως, άντΐ 
τοΰ εντύπου C8, απευθύνεται τηλεγράφημα άπ' ευθείας εΐς το Γραφεΐον προορισμού 
ή περιπτώσεως τυχούσης, είτε εις τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας προορι
σμού, είτε εϊς ειδικώς καθοριζόμενον Γραφεΐον. Έάν ό άποστολεύς έζήτησε νά 
ε'ιδοποιηθή διά τής τηλεγραφικής όδοΰ, ή άπάντησις διαβιβάζεται διά τής όδου 
ταύτης εΐς τήν Ύπηρεσίαν, ήτις υπέβαλε τήν τηλεγραφική ν αΐτησιν αναζητήσεως, 
άλλως ή άπάντησις δύναται νά παρασχεθή διά τής ταχυδρομικής όδοΰ. 

"Αρθρον 143 
Αιτήσεις αναζητήσεως. Συστημένα αντικείμενα 

Ι. Πάσα αίτησις αναζητήσεως σχετική προς συστημένον άντικείμενον συντάσ
σεται έπι εντύπου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C9 το όποιον δέον νά 
συνοδεύεται, κατά το δυνατόν, ύπό πανομοιότυπου τής επιγραφής του αντικει
μένου, συντεταγμένου έπΐ μικρού και λεπτοΰ φύλλου χάρτου. Το εντυπον τής 
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αΐτήσεως αναζητήσεως δέον να συμπληροΰται μεθ' δλων τών λεπτομερειών τάς 
οποίας περιλαμβάνει το κείμενον και κατά τρόπον λίαν εΰανάγνωστον, κατά προ
τίμησιν διά κεφαλαίων λατινικών στοιχείων και δι' αραβικών αριθμών. Το εντυπον 
τούτο δέον, κατά το δυνατόν, νά συμπληροΰται διά γραφομηχανής. Διά την άνα
ζήτησιν τών συστημένων αντικειμένων τών άνταλλασσομένων διά τοΰ συστήματος 
τής συνολικής καταχωρήσεως, ό αριθμός και ή ημερομηνία αποστολής τής ταχυ
δρομικής αποστολής δέον νά άναγράφωνται έπι του εντύπου τής αιτήσεως ανα
ζητήσεως C9. 

2. 'Εάν ή αίτησις αναζητήσεως άφορα άντικείμενον επί αντικαταβολή, δέον 
νά συνοδεύεται, έπι πλέον, ύπό αντιγράφου επιταγής R3, R6, ή R8 τής Συμφωνίας 
τής άφορώσης τά αντικείμενα έπι αντικαταβολή ή ύπό δελτίου καταβολής, 
κατά τήν περίπτωσιν. 

3. "Εν μόνον εντυπον δύναται νά χρησιμοποιήται διά πλείονα αντικείμενα κατα
τεθέντα ταυτοχρόνως εις το αυτό Γραφεΐον, ύπό του αύτου άποστολέως καΐ άπο
σταλέντα διά τής αυτής όδοΰ προς τήν διεύθυνσιν του αυτού παραλήπτου. 

4. Ή αίτησις αναζητήσεως, περιλαμβάνουσα και τάς συνθήκας διαβιβάσεως, 
διαβιβάζεται από Γραφείου εις Γραφεΐον, ακολουθούσα τήν όδόν την οποίαν ήκο
λούθησε το άντικείμενον. Ή διαβίβασις αϋτη ενεργείται οίκοθεν άνευ συνοδευ
τικού έγγραφου και εντός κλειστού φακέλλου, πάντοτε δε διά τής ταχυτέρας όδοΰ 
(αεροπορικής ή επιφανείας). 

5. Πάσα 'Υπηρεσία δύναται νά ζήτηση δι' ανακοινώσεως απευθυνόμενης προς 
το Διεθνές Γραφεΐον, δπως αί άφορώσαι τήν ύπηρεσίαν της αιτήσεις αναζητήσεως, 
διαβιβάζωνται ε'ις τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή εις ειδικώς καθωρισμένον Γρα
φεΐον, μετά τών συνθηκών διαβιβάσεως. 

6. Έάν αί Ύπηρεσίαι καταγωγής ή προορισμού το ζητήσουν, ή αίτησις ανα
ζητήσεως διαβιβάζεται άπ' ευθείας έκ τοΰ Γραφείου καταγωγής εϊς το Γραφεΐον 
προορισμού. 

7. Έάν, κατά την λήψιν τής αιτήσεως αναζητήσεως, το Γραφεΐον προορισμού 
ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ή Κεντρική Υπηρεσία τής χώρας προορισμού 
ή το ειδικώς καθοριζόμενον γραφεΐον είναι εις θέσιν νά παράσχη τάς περί τής 
τελικής τύχης τοΰ αντικειμένου πληροφορίας, συμπληροΐ τον πίνακα 3 τοΰ εντύπου. 
'Εν περιπτώσει καθυστερημένης επιδόσεως, παραμονής έν έκκρεμότητι ή επι
στροφής εις τήν καταγωγήν ό λόγος αναγράφεται περιληπτικώς έπι τοΰ έντυπου 
C9. 

8. Ή Υπηρεσία ή οποία ουδέ τήν έπίδοσιν ε'ις τον παραλήπτην, ουδέ τήν κανο
νικήν διαβίβασιν εις αλλην Ύπηρεσίαν δύναται να απόδειξη, διατάσσει αμέσως 
τήν άπαραίτητον ερευναν. Καταχωρεί υποχρεωτικώς επί τοΰ πίνακος 4 τοΰ 
έντυπου C9 τήν σχετικήν με τήν εύθύνην άπόφασίν της. 

9. Το εντυπον δεόντως συμπεπληρωμένον κατά τους έν παραγράφοις 7 καί 
8 προβλεπόμενους δρους, επιστρέφεται διά τής συντομωτέρας όδοΰ (αεροπορικής 
ή επιφανείας) ε'ις τήν διεύθυνσιν τήν άναγραφομένην εϊς το τέλος τοΰ εντύπου ή 
ελλείψεως τοιαύτης ενδείξεως εϊς το Γραφεΐον δπερ συνέταξεν τούτο. 

10. Πάσα ενδιάμεσος Υπηρεσία ή οποία διαβιβάζει εντυπον C9 ε'ις τήν έπομένην 
Ύπηρεσίαν υποχρεούται νά πληροφορή περί αΰτοΰ τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής 
δι' έντυπου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C9 BIS. 

11. Έάν αίτησις αναζητήσεως δεν έπιστραφή εντός ευλόγου προθεσμίας, 
δύναται νά αποστέλλεται ε'ις την Κεντρικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας προορισμού, 
άντίγραφον τοΰ έντυπου C9 μετά τών συνθηκών διαβιβάσεως, το ένωρίτερον δμως 
ένα μήνα μετά τήν άποστολήν τής αρχικής αιτήσεως αναζητήσεως. Το άντίγραφον 
δέον νά φέρη λίαν ευκρινώς τήν ένδειξιν «DUPLICATA» (Άντίγραφον), ώς επίσης 
και τήν ήμερομηνίαν αποστολής τής αρχικής αιτήσεως αναζητήσεως. 

12. Το εντυπον C9 καί τά^συνημμένα εις αυτό στοιχεία περιλαμβανομένης τής 
αιτήσεως τοΰ παραλήπτου δι' ής έπιβεβαιοΰται ή μή παραλαβή του αναζητουμένου 
αντικειμένου δέον, εΐς πάσας τάς περιπτώσεις, νά έπιστρέφωνται ε'ις τήν Ύπη
ρεσίαν καταγωγής του αναζητουμένου αντικειμένου, εντός τής βραχυτέρας προ
θεσμίας και το βραδύτερον, εντός προθεσμίας πέντε μηνών άπό τής ημερομηνίας 
τής αιτήσεως αναζητήσεως. 
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13. Αί προηγούμενοι διατάξεις δεν εφαρμόζονται εις τάς περιπτώσεις παρα
βιάσεως ταχυδρομικής αποστολής, ελλείψεως ταχυδρομικής αποστολής ή εϊς 
άλλας παρόμοιας περιπτώσεις αΐτινες συνεπάγονται έκτενεστέραν άνταλλαγήν 
αλληλογραφίας μεταξύ των Υπηρεσιών. 

14. 'Εάν ζητήται ή τελεγραφική διαβίβασις μιας αιτήσεως αναζητήσεως, αντί 
τοΰ εντύπου C9, απευθύνεται τηλεγράφημα άπ' ευθείας εϊς το Γραφεΐον προορισμού 
ή περιπτώσεως τυχούσης, είτε είς την Κεντρικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας προορι
σμού, είτε εις ειδικώς όριζόμενον Γραφεΐον. Έάν ό άποστολεύς έζήτησε να εϊδο
ποιηθή δια τής τηλεγραφικής όδου ή άπάντησις διαβιβάζεται δια τής όδοΰ ταύτης 
εΐς την Ύπηρεσίαν ήτις ΰπέβαλεν την τηλεγραφικήν αΐτησιν αναζητήσεως, άλλως 
ή άπάντησις δύναται να παρέχεται δια τής ταχυδρομικής οδού. Έάν ή τηλεγρα
φική αίτησις αναζητήσεως δεν έπιτρέπη την έξακρίβωσιν τής τύχης τοΰ περί 
ου πρόκειται αντικειμένου ή αίτησις αναζητήσεως δύναται νά επαναλαμβάνεται 
ταχυδρομικώς διά τής χρησιμοποιήσεως τοΰ εντύπου C9. 

"Αρθρον 144 
Αιτήσεις αναζητήσεως άφορώσαι αντικείμενα 

κατατεθέντα εις άλλην χώραν 
Ι. ΕΊς τάς εν άρθρω 39, παράγραφος 3, τής Συμβάσεως, προβλεπόμενος περι

πτώσεις τά έντυπα C8 καΐ C9, άφορώντα τάς αιτήσεις αναζητήσεως διαβιβάζονται 
εΐς το Γραφεΐον καταγωγής τοΰ αντικειμένου εκτός έάν ή ενδιαφερόμενη Υπηρεσία 
έζήτησεν δπως τά έντυπα ταΰτα άπευθύνωνται εις την Κεντρικήν αυτής Ύπηρεσίαν 
ή εις ειδικώς καθοριζόμενον Γραφεΐον. Το εντυπον C9 δέον νά συνοδεύηται ΰπό 
τής αποδείξεως καταθέσεως. 

'Εάν, δι' ειδικούς λόγους, ή εκδοθείσα άπόδειξις δεν δύναται νά έπισυναφθή 
ε'ις το εντυπον C9, τούτο δέον νά φέρη τήν ενδειξιν: «VU RECEPISSE DE DEPOT 
No DELIVRELE PAR LE BUREAU DE » (Βλέπε άπόδειξιν καταθέ
σεως No παραδοθεΐσαν τήν ΰπό του Γραφείου ). 

2. Το εντυπον δέον νά περιέρχεται εϊς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής εντός τής 
εν άρθρω 108, παράγραφος Ι, προβλεπομένης προθεσμίας. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 
"Αρθρον 145 

'Ανταλλαγή τών αντικειμένων 
Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά ανταλλάσσουν αμοιβαίως μέσω μιας ή πλειόνων 

εξ αυτών τόσον κλειοτάς ταχυδρομικάς άποστολάς δσον και άπερικάλυπτα αντι
κείμενα, αναλόγως τών αναγκών και τών υπηρεσιακών συνθηκών. 

"Αρθρον 146 
Διαμετακόμισις άπερικαλύπτως 

Ι. Ή διαβίβασις άπερικαλύπτως τών αντικειμένων ε'ις ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν 
δέον νά περιορίζεται αυστηρώς εις τάς περιπτώσεις καθ' ας ή σύνθεσις κλειστών 
ταχυδρομικών αποστολών δεν δικαιολογείται οϋτε δι' αυτήν ταύτην τήν χώραν 
προορισμού, οϋτε διά χώραν πλησιεστέραν τής τελευταίος ταύτης. 

2. Πλην ειδικής συμφωνίας, άπαντα τά έπι πλοίου κατατιθέμενα αντικείμενα 
και μη εγκλεισμένα εντός κλειστού σάκκου, μνημονευομένου εν αρθρω 57 τής Συμ
βάσεως, δέον νά παραδίδωνται άπερικαλύπτως, υπό τοΰ υπαλλήλου τοΰ πλοίου, 
άπ' ευθείας ε'ις το Ταχυδρομικόν Γραφεΐον προσεγγίσεως, είτε τά αντικείμενα 
ταΰτα είναι έσφραγισμένα διά του χρονολογικού σήμαντρου τοΰ πλοίου είτε δχι. 

3. Όσάκις ό αριθμός και ή συσκευασία των το επιτρέπουν, τά διαβιβαζόμενα 
άπερικαλύπτως εΐς τίνα Ύπηρεσίαν αντικείμενα, δέον νά διαχωρίζωνται κατά 
χώραν προορισμού και νά συνενοΰνται εΐς δέσμας έπιγραφομένας έπ' ονόματι εκά
στης τών χωρών. 
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"Αρθρον 147 
Χερσαία διαμετακόμισις άνευ συμμετοχής των υπηρεσιών 

της διασχιζομένης χώρας 
Όσάκις μία Υπηρεσία επιθυμεί να χρησιμοποίηση μεταφορικήν ύπηρεσίαν 

πραγματοποιούσαν διαβίβασιν διαμετακομίσεως μέσω ετέρας χώρας άνευ συμ
μετοχής των υπηρεσιών τής χώρας ταύτης, κατά το άρθρον 3 τής Συμβάσεως αϋτη 
απευθύνει αΐτησιν προς τον σκοπόν αυτόν εις την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής 
διασχιζομένης χώρας. Αϋτη υποχρεούται, εξ άλλου, δπως παράσχη προς την 
Ύπηρεσίαν ταύτην, εάν τούτο ζητηθή παρ3 αυτής, πάσαν χρήσιμον πληροφορίαν 
άφορώσαν εις το οϋτω διαβιβαζόμενον Ταχυδρομεΐον. 

"Αρθρον 148 
'Ανταλλαγή διά κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 

Ι. Εΐναι υποχρεωτικός ό σχηματισμός κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 
όσάκις μία τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών ζητή τούτο, στηριζομένη έπι τοΰ γεγονότος 
δτι ό αριθμός ή το βάρος τών άπερικαλύπτων αντικειμένων είναι τοιούτον ώστε 
νά παρακωλύη τάς εργασίας αυτής. Αί άποστολαι άπερικαλύπτων αντικειμένων 
τών οποίων το μέσον βάρος υπερβαίνει τά πέντε χιλιόγραμμα δύνανται νά θεω
ρώνται ώς παρακωλύουσαι τάς εργασίας εις δ,τι άφορα το βάρος. 

2. Ή ανταλλαγή τών αντικειμένων διά κλειστών αποστολών ρυθμίζεται διά 
κοινής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών. 

3. Αί Ύπηρεσίαι μέσω τών οποίων πρόκειται νά άποστέλλωνται κλεισται ταχυ
δρομικαΐ άποστολαι δέον νά προειδοποιούνται εν εύθέτω χρόνω. 

4. Εις τάς περιπτώσεις καθ' ας εις εξαιρετικώς σημαντικός αριθμός μη συστη
μένων αντικειμένων δέον νά διαβιβασθή εις χώρας διά τάς οποίας το ταχυδρομεΐον 
διαβιβάζεται συνήθως διαμετακομιζόμενον άπερικαλύπτως, αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται 
νά συμφωνήσουν δπως ή χώρα καταγωγής συνθέτη κλειστός ταχυδρομικός από
στολος διά τήν χώραν προορισμού άνευ φύλλου ειδοποιήσεως. 

5. Ή Υπηρεσία τής χώρας καταγωγής ειδοποιεί τάς ενδιαφερόμενος Υπη
ρεσίας περί τής αποστολής τών εν παραγράφω 4 μνημονευομένων εκτάκτων 
κλειστών ταχυδρομικών αποστολών διά τοΰ εν άρθρω 166, παράγραφος 3, προ
βλεπομένου δελτίου ελέγχου CI6, το όποιον αϋτη διαβιβάζει άπ' ευθείας εις αύτάς 
διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας). 

"Αρθρον 149 
Σύνθεσις τών ταχυδρομικών αποστολών 

Ι. Τά συνήθη αντικείμενα, τά όποια δύνανται νά συντίθενται εϊς δέσμας ταξι
νομούνται, αναλόγως τοΰ σχήματος των (τυποποιημένα αντικείμενα και λοιπά 
αντικείμενα) και συντίθενται εις δέσμας κατά κατηγορίας τών επιστολών και τών 
ταχυδρομικών δελταρίων περιλαμβανομένων ε'ις την αυτήν δέσμην, τών δε εφη
μερίδων και περιοδικών τών μνημονευομένων εϊς το άρθρον 155, παράγραφος Ι, 
στοιχεΐον (β), 3ον, αποτελούντων δέσμας διακεκριμένος εκείνων τών λοιπών αντι
κειμένων Α.Ο. Αί δέσμαι επισημαίνονται δι' έτικεττών ομοίων προς τά συνημμένα 
υποδείγματα C30 φερουσών τήν ενδειξιν τοΰ Γραφείου προορισμού ή του Γραφείου 
περαιτέρω αποστολής τών εντός τών δεσμών εγκλεισμένων αντικειμένων. Τά 
δυνάμενα νά συντίθενται είς δέσμας αντικείμενα δέον νά τοποθετώνται κατά την 
κατεύθυνσιν τής επιγραφής. Τά προπληρωμένα αντικείμενα διαχωρίζονται τών 
άπροπληρώτων ή ανεπαρκώς προπληρωμένων, αί δε έτικέτται τών δεσμών τών 
άπροπληρώτων ή ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων σφραγίζονται διά 
τής σφραγΐδος Τ. 

Αί δέσμαι τών ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένων αντικειμένων δέον νά 
τίθενται εντός τοΰ σάκκου τοΰ περιέχοντος φύλλον ειδοποιήσεως. Το πάχος 
τών δεσμών τών τυποποιημένων αντικειμένων περιορίζεται εις τά 150 χιλιοστό
μετρα μετά τήν δεσμοποίησιν. Το βάρος τών δεσμών τών μη τυποποιημένων 
αντικειμένων δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 5 χιλιόγραμμα. 
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2. ΈττΙ των φερουσών ίχνη άττοσφραγίσεως, φθοράς ή βλάβης επιστολών δέον 
να γίνεται μνεία του γεγονότος και τίθεται το χρονολογικόν σήμαντρον τοΰ δια
πιοτώσαντος αυτό γραφείου. 'Επί πλέον, οσάκις ή έξασφάλισις του περιεχομένου 
των το απαιτεί, τα αντικείμενα εγκλείονται κατά προτίμησιν εντός διάφανους φακέλ
λου ή εις νέον περικάλυμμα έπι του οποίου δέον να άναγράφωνται αί επί του φακέλ
λου ύπάρχουσαι ενδείξεις. 

3. Αί ταχυδρομικοί άποστολαί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων αΐτινες συν
τίθενται αποκλειστικώς εκ κενών σάκκων, εγκλείονται ε'ις σάκκους τών οποίων 
ό αριθμός δέον να περιορίζεται εϊς το απολύτως ελάχιστον. Οί σάκκοι ούτοι δέον 
νά είναι εϊς καλήν κατάστασιν δια την προστασίαν τού περιεχομένου των. Δέον, 
ωσαύτως, νά κλείωνται καταλλήλως, σφραγίζωνται δι' ισπανικού κηροΟ ή διά 
μολυβδοσφραγΐδος και έφοδιάζωνται διά πινακίδων. Αί σφραγίδες δύνανται 
νά είναι και εξ ελαφρού μετάλλου ή εκ πλαστικής ϋλης. 

Έν τούτοις, εϊς τάς σχέσεις μεταξύ τών Υπηρεσιών αΐτινες συνεφώνησαν 
επί τού θέματος τούτου, οί σάκκοι οι έγκλείοντες αποκλειστικώς αντικείμενα Α.Ο. 
(έτερα αντικείμενα) μή συστημένα, ώς και κενούς σάκκους δύνανται νά μή σφρα
γίζωνται δι' ισπανικού κηροΰ ή διά μολυβδοσφραγΐδος. Όσάκις γίνεται χρήσις 
θώμιγγος, ούτος, πριν ή δεθή εϊς κόμβον, δέον νά περιελίσσεται δις εις τον λαιμόν, 
ούτως ώστε το εν εκ τών δύο άκρων νά τανύεται κάτωθεν τών περιελίξεων. Τά 
αποτυπώματα τών εξ ισπανικού κηροΰ σφραγίδων μολυβδοσφραγίδων ή άλλου 
τύπου σφραγίδων δέον νά φέρουν, διά λατινικών χαρακτήρων λίαν ευανάγνωστων, 
το δνομα τοΰ Γραφείου καταγωγής ή ενδειξίν τίνα επαρκή προς καθορισμόν τοΰ 
Γραφείου τούτου. 

4. Οί σάκκοι δέον νά φέρουν εΰαναγνώστως, διά λατινικών χαρακτήρων, το 
δνομα του Γραφείου ή τής χώρας καταγωγής και τήν ενδειξίν «POSTES» (Ταχυ
δρομεία) ή πασαν αλλην άνάλογον χαράκτηρίζουσαν αυτούς ώς ταχυδρομικάς 
απόστολος. 

5. Πλην ειδικής συμφωνίας αί ουχί ογκώδεις ταχυδρομικοί άποστολαί περι
καλύπτονται απλώς διά στερεού χάρτου εις τρόπον ώστε ν' αποφεύγεται πάσα 
φθορά τοΰ περιεχομένου κατόπιν δε περιδένονται διά θώμιγγος και σφραγίζονται 
δι' ισπανικού κηροΰ, διά μολυβδοσφραγΐδος ή διά σφραγίδων εξ ελαφρού μετάλλου 
ή εκ πλαστικής ϋλης. 'Εν περιπτώσει σφραγίσεως διά μολυβδοσφραγίδων ή διά 
σφραγίδων εξ ελαφρού μετάλλου ή εκ πλαστικής ϋλης, αί ταχυδρομικοί αύται άπο
στολαί δέον νά συσκευάζωνται ε'ις τρόπον ώστε ό θώμιγξ νά μή δύναται ν' άπο
σπασθή. Όσάκις αύται περιέχουν μόνον συνήθη αντικείμενα, δύνανται νά 
κλείωνται διά κομμιωμένων χάρτινων σφραγίδων φερουσών εντυπον τήν ενδειξίν 
τοΰ Γραφείου ή τής Υπηρεσίας αποστολής. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεν
νοούνται ίνα χρησιμοποιούν τον αυτόν τρόπον σφραγίσεως διά τάς ταχυδρομικάς 
άποστολάς τάς περιέχουσας συστημένα αντικείμενα τά όποια λόγω τοΰ μικρού 
άριθμοϋ των, μεταφέρονται διά φακελλίσκων ή εντός φακέλλων. Αί έπιγραφαί 
τών φακελλίσκων και τών φακέλλων δέον ν' άνταποκρίνωνται εϊς δ,τι άφορα τάς 
έντυπους ενδείξεις και τά χρώματα, προς τάς εν άρθρω 155 προβλεπόμενος δια
τάξεις διά τάς πινακίδας τών σάκκων τών ταχυδρομικών αποστολών. 

6. Όσάκις ό αριθμός ή ό δγκος τών αντικειμένων επιβάλλει τήν χρησιμοποίησιν 
πλειόνων του ενός σάκκων, δέον νά χρησιμοποιούνται, κατά το δυνατόν, κεχω
ρισμένοι σάκκοι: 

(α) Διά τάς έπιστολάς και τά ταχυδρομικά δελτάρια, ώς και περιπτώσεως 
τυχούσης, διά τάς εν άρθρω 155, παράγραφος Ι, στοιχεΐον (β), ψηφίον 3ον 
μνημονευόμενος εφημερίδας και περιοδικά. 

(β) Διά τά εν άρθρω 155, παράγραφος Ι, στοιχεΐον (γ) προβλεπόμενα περιο
δικά και διά τά λοιπά αντικείμενα. Περιπτώσεως τυχούσης, δέον έτι 
νά χρησιμοποιούνται κεχωρισμένοι σάκκοι διά τά μικροδέματα, αί πινα
κίδες τών τελευταίων τούτων σάκκων φέρουν τήν ενδειξίν «PETITS 
PAQUETS» (μικροδέματα). 
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7. Ό φακελλίσκος η ό σάκκος των συστημένων αντικειμένων, τοποθετείται 
εντός ενός εκ των σάκκων των επιστολών, ή εντός ειδικού σάκκου. Ό εξωτερικός 
σάκκος δέον να φέρη, εν πάση περιπτώσει, την εν αρθρω 155, παράγραφος Ι, στοι
χεϊον (α) περιγραφομένην έρυθραν πινακίδα. Όσάκις υπάρχουν πλείονες σάκκοι 
συστημένων αντικειμένων, άπαντες οί σάκκοι ούτοι δέον να φέρουν έρυθραν 
πινακίδα. 

8. Ό ειδικός φάκελλος ό περιέχων το φύλλον ειδοποιήσεως υφίσταται δια
χείρισιν συμφώνως τω αρθρω 150, παράγραφος Ι. 

9. Το βάρος εκάστου σάκκου εν ουδεμία περιπτώσει δέον να ύπερβαίνη τα 
30 χιλιόγραμμα. 

10. Τα άνταλλακτήρια ταχυδρομεία εγκλείουν κατά το δυνατόν εντός των Ιδίων 
αυτών ταχυδρομικών αποστολών δι' εν καθωρισμένον Γραφεΐον, πάσας τάς μικρών 
διαστάσεων ταχυδρομικός άποστολάς (φακελλίσκους ή σάκκους) αί όποΐαι περι
έρχονται εις αυτά δια το Γραφεΐον τοΰτο. 

11. 'Εν δψει της μεταφοράς των, αί ταχυδρομικά! άποστολαΐ δύνανται νά έγκλεί
ωνται εις εμπορευματοκιβώτια «CONTAINERS», υπό της έπιφύλαξιν ειδικής 
συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών επί τών τρόπων χρησιμο
ποιήσεως τών τελευταίων τούτων. 

"Αρθρον 150 
Φύλλα είδοποιήσεως 

Ι. Φύλλον ειδοποιήσεως, δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα CI2, συνο
δεύει έκάστην ταχυδρομικήν άποστολήν. Τοποθετείται εντός φακέλλου χρώματος 
κυανού φέροντος, δια χαρακτήρων λίαν εμφανών, την ενδειξιν «FEUILLE D' AVIS» 
(Φύλλον ειδοποιήσεως). 

Ό φάκελλος ούτος στερεοϋται έξωτερικώς εις τον φακελλίσκον ή τον σάκκον 
συστημένων αντικειμένων. 'Εάν δεν υπάρχουν συστημένα αντικείμενα ό φάκελλος 
προσαρτάται έν τω μέτρω τοΰ δυνατού, έπι δέσμης συνήθων αντικειμένων. Εϊς 
τάς σχέσεις μεταξύ χωρών τών οποίων αϊ Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν προς τοΰτο 
το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής διαβιβάζει αεροπορικώς άντίγραφον του 
εντύπου CI2 εις το άνταλλακτήριον Γραφεΐον προορισμού. Αί Ύπηρεσίαι δύνα
νται, δι' ειδικών συμφωνιών, νά συγκατατεθούν δπως αΐ ταχυδρομικά! άποοτολαί, 
αΐτινες περιέχουν αποκλειστικώς συνήθη αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρο
μείου ή κενούς σάκκους, μή συνοδεύωνται διά φύλλου ειδοποιήσεως. 

2. Το Γραφεΐον αποστολής συμπληροΐ το φύλλον είδοποιήσεως δι' δλων τών 
λεπτομερειών τάς οποίας περιλαμβάνει το κείμενον λαμβάνον ύπ' όψιν το άρθρον 
τοΰτο κα! τά άρθρα 151, 153 και 161 : 

(α) Έπΐ κεφαλής: Πλην ειδικής συμφωνίας, τά Γραφεία αποστολής δεν 
άριθμοΰν τά φύλλα ειδοποιήσεως όσάκις αί ταχυδρομικά! άποστολα! σχη
ματίζονται άπαξ μόνον καθ δλας τάς ημέρας. Τά άριθμοΰν εϊς πάσας 
τάς λοιπάς περιπτώσεις κατ' έτησίαν σειράν δι' εκαστον γραφεΐον προ
ορισμού. Έν τοιαύτη περιπτώσει, εκάστη ταχυδρομική αποστολή δέον 
νά φέρη διακεκριμένον αριθμόν. Κατά την διαβίβασιν της πρώτης ταχυ
δρομικής αποστολής έκαστου έτους, το φύλλον δέον νά φέρη, πλην του 
αύξοντος άριθμοΰ της ταχυδρομικής αποστολής και τον τοιοΰτον της 
τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής τοΰ προηγουμένου έτους. 'Εάν 
ταχυδρομική τις αποστολή καταργηθή, το Γραφεΐον αποστολής αναγράφει 
παραπλεύρως τοΰ άριθμοΰ τής ταχυδρομικής αποστολής, τήν ενδειξιν 
«DERNIERE DEPECHE» (τελευταία αποστολή). Το δνομα του πλοίου 
δπερ μεταφέρει τήν ταχυδρομικήν άποστολήν ή ή επίσημος σύντμησις 
ή αντιστοιχούσα ε'ις τήν χρησιμοποιουμένην άεροπορικήν γραμμήν ση
μειοΰται όσάκις το Γραφεΐον αποστολής είναι εις θέσιν νά γνωρίζη ταΰτα. 

(β) Πίναξ Ι: Ή υπαρξις συνήθων αντικειμένων κατεπειγόντων ή αερο
πορικών σημειοΰται δι* ενός σταυρού (Χ) εις το άντίστοιχον τετραγωνίδιον. 
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(γ) Πίναξ II: Εις αυτόν τόν πίνακα αναγράφεται ό αριθμός των σάκκων 
κατά κατηγορίας. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται να συνεννοούνται ίνα μόνον 
οί φέροντες ερυθράς πινακίδας σάκκοι έγγράφωνται επί των φύλλων 
ειδοποιήσεως. 

(δ) Πίναξ III : Ό αριθμός σάκκων και φακελλίσκων συστημένων αντικει
μένων ή μετά δεδηλωμένης αξίας καταχωρείται εις τόν πίνακα τοϋτον, 
ό όποιος περιλαμβάνει ωσαύτως την ενδειξιν του αριθμού των ειδικών 
φύλλων συστημένων (άρθρον 151), των φύλλων αποστολής VD3 (άρθρον 
107 του Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμφωνίας τής άφορώσης τάς έπι
στολάς μετά δεδηλωμένης αξίας) και των καταλόγων AV 2 (άρθρον 196). 

(ε) Πίναξ IV: Ό πίναξ ούτος προορίζεται διά τήν έγγραφήν των μικρού 
δγκου διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών αΐ όποΐαι τίθενται εντός 
του σάκκου τού άνταλλακτηρίου Ταχυδρομικού Γραφείου δπερ αποστέλλει 
περαιτέρω το Ταχυδρομεΐον. 

(στ) Πίναξ V : Ό αριθμός τών παρά τής Υπηρεσίας αποστολής χρησιμο
ποιουμένων σάκκων, άφ' ενός και ό αριθμός τών κενών σάκκων τών επι
στρεφομένων εϊς την Ύπηρεσίαν προορισμού άφ' ετέρου, αναγράφονται 
εϊς τόν πίνακα τούτον. Περιπτώσεως τυχούσης, ό αριθμός τών κενών 
σάκκων τών ανηκόντων εΐς Ύπηρεσίαν τινά διάφορον εκείνης προς την 
οποίαν ή ταχυδρομική αποστολή απευθύνεται δέον νά σημειοϋται κεχω
ρισμένως, μετ' ενδείξεως τής Υπηρεσίας ταύτης. Όσάκις δύο Ύττη
ρεσίαι συνεφώνησαν διά τήν καταχώρησιν μόνον τών σάκκων τών φερόν
των έρυθράν πινακίδα, οτοιχεΐον (γ), ό αριθμός τών χρησιμοποιουμένων 
διά τήν σύνθεσιν τής αποστολής σάκκων και ό αριθμός τών κενών τοιούτων 
τών ανηκόντων ε'ις τήν ύπηρεσίαν προορισμού, δέον νά μή άναγράφωνται 
ε'ις τόν πίνακα V. Μνημονεύονται, ωσαύτως επί τοϋ πίνακος τούτου 
αϊ άνοικται υπηρεσιακοί έπιστολαΐ και αΐ διάφοροι ανακοινώσεις ή συστά
σεις τών Γραφείων αποστολής αί εχουσαι σχέσιν προς τήν ύπηρεσίαν 
ανταλλαγής. 

(ζ) Πίναξ VI: Ό πίναξ ούτος προορίζεται διά τήν έγγραφήν τών συστη
μένων αντικειμένων όσάκις δεν γίνεται αποκλειστικώς χρήσις ειδικών 
φύλλων. 'Εάν αί ανταποκρινόμενοι Ύπηρεσίαι έχουν συνεννοηθή διά 
τήν συνολικήν έγγραφήν τών συστημένων αντικειμένων ό αριθμός τών 
αντικειμένων τούτων τών εγκλεισμένων εΐς τόν σάκκον τόν περιέχοντα 
το φύλλον ειδοποιήσεως δέον νά αναγράφεται ολογράφως και αριθμη
τικώς (άρθρον 151, παράγραφος 2). Όσάκις ή ταχυδρομική αποστολή 
δεν περιέχει συστημένα αντικείμενα, ή ένδειξις «ΝΕΑΝΤ» (μηδέν) ανα
γράφεται εΐς τόν πίνακα VI. 

3. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοϋνται διά τήν καθιέρωσιν συμπληρωμα
τικών πινάκων ή τίτλων επί τού φύλλου ειδοποιήσεως ή τήν τροποποίησιν τών 
πινάκων αναλόγως τών αναγκών των, όσάκις κρίνουν τοϋτο άναγκαΐον. 

4. Όσάκις εν άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον δεν έχει άντικείμενόν τι προς 
άποστολήν εΐς το μεθ' οΰ ανταποκρίνεται Γραφεΐον, εΐς δε τάς σχέσεις μεταξύ τών 
ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, δεν αριθμούνται τά φύλλα ειδοποιήσεως κατ' έφαρ
μογήν τής παραγράφου 2, οτοιχεΐον (α), το Γραφεΐον τούτο αρκείται εΐς τήν άπο
στολήν αρνητικού φύλλου ειδοποιήσεως εντός τής επομένης ταχυδρομικής απο
στολής. 

Άρθρον 151 
Διαβίβασις τών συστημένων αντικειμένων 

Ι. "Εκτός τών περιπτώσεων εφαρμογής τής παραγράφου 2, τά συστημένα αντι
κείμενα διαβιβάζονται καταχωρούμενα αναλυτικώς εΐς τόν πίνακα VI τού φύλλου 
ειδοποιήσεως. 

Δύνανται νά χρησιμοποιούνται εν ή πλείονα ειδικά φύλλα δμοια προς το συνημ
μένον υπόδειγμα CI3, είτε προς άντικατάστασιν του πίνακος VI, είτε ώς συμπλή
ρωμα του φύλλου ειδοποιήσεως. Ή χρησιμοποίησις ειδικών φύλλων είναι υπο
χρεωτική εάν το ζήτηση ή Υπηρεσία προορισμού. Τά περί ων πρόκειται φύλλα 
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δέον νά φέρουν τον αυτόν αύξοντα αριθμόν τον όποιον φέρει και το φύλλον ειδο
ποιήσεως της αντιστοίχου ταχυδρομικής αποστολής. Όσάκις χρησιμοποιούνται 
πλείονα ειδικά φύλλα, ταϋτα δέον, επί πλέον, νά αριθμούνται βάσει ιδίας δι' έκάστην 
ταχυδρομικήν άποστολήν σειράς. Ό αριθμός των συστημένων αντικειμένων 
τά όποια δύνανται νά έγγράφωνται εις εν και το αυτό είδικόν φύλλον ή εις τον πίνακα 
VI του φύλλου ειδοποιήσεως, περιορίζεται είς τον αριθμόν τον όποιον περιλαμβάνει ^ 
το κείμενον του αντιστοίχου εντύπου. 

2. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν διά τήν έγγραφήν συνολικώς των 
συστημένων αντικειμένων. 

Ό συνολικός αριθμός τών αντικειμένων αναγράφεται είς τον πίνακα III τοϋ 
φύλλου ειδοποιήσεως. Όσάκις ή ταχυδρομική αποστολή περιλαμβάνει πλείονας * 
σάκκους συστημένων αντικειμένων, έκαστος σάκκος πλην εκείνου εντός τοϋ οποίου ^ 
εγκλείεται τό φύλλον ειδοποιήσεως δέον νά περιέχη είδικόν φύλλον έμφαϊνον, 
αριθμητικώς και ολογράφως, εις τήν προβλεπομένην θέσιν, τον συνολικόν αριθμόν 
τών συστημένων αντικειμένων τά όποια εγκλείει. Ό αριθμός τών αντικειμένων 
τών εγκλεισμένων είς τον περιέχοντα τό φύλλον ειδοποιήσεως σάκκον μνημο
νεύεται έπ' αΰτου εντός τοϋ προς τοΰτο προοριζομένου πλαισίου του πίνακος VI. 

3. Α! Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν δπως ή παράγραφος 2 μή εφαρμό
ζεται είς τάς έπιταγάς MP Ι, τάς ΰποκειμένας εις τήν οίκοθεν σύστασιν. 

4. Τά συστημένα αντικείμενα καί, αν ή περίπτωσις, τά έν παραγράφω Ι, προ
βλεπόμενα ειδικά φύλλα, συνενοΰνται εϊς ενα ή πλείονας διακεκριμένους φακελ
λίσκους ή σάκκους, οί όποιοι δέον νά περικαλύπτωνται ή νά κλείωνται καταλλήλως 
και νά σφραγίζωνται δι' ισπανικού κηρου ή διά μολυβδοσφραγΐδος κατά τρόπον 
προφυλάσσοντα τό περιεχόμενον αυτών. Αί σφραγίδες δύνανται νά συνίστανται 
και εξ ελαφρού μετάλλου ή εκ πλαστικής ϋλης. Τά αποτυπώματα τών εξ ισπανικού 
κηροΟ σφραγίδων, τών μολυβδοσφραγίδων ή άλλου τύπου σφραγίδων, δέον νά 
φέρουν, διά λατινικών χαρακτήρων λίαν ευανάγνωστων, τό όνομα του Γραφείου V 
καταγωγής ή ενδειξίν τίνα επαρκή διά τήν έξακρίβωσιν του Γραφείου τούτου. Τά 
συστημένα αντικείμενα ταξινομούνται εντός εκάστου φακελλίσκου κατά τήν σειράν 
έγγραφης των. Όσάκις γίνεται χρήσις ενός ή πλειόνων ειδικών φύλλων εκαοτον 
τούτων προσδένεται μετά τών συστημένων αντικειμένων, εΐς τά όποια αναφέρεται 
και τοποθετείται μετά τό πρώτον άντικείμενον της δέσμης. Έν περιπτώσει χρη
σιμοποιήσεως πλειόνων σάκκων, έκαστος τούτων δέον νά περιέχη είδικόν φύλλον '* 
έπι τού οποίου εγγράφονται τά αντικείμενα τά όποια περιέχει. 

5. Ύπό τήν έπιφύλαξιν συνεννοήσεως μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών 
καί όσάκις τό επιτρέπει ό όγκος τών συστημένων αντικειμένων, τά αντικείμενα 
ταύτα δύνανται νά έγκλείωνται εντός τοϋ εΐδικοϋ φακέλλου τοϋ περιέχοντος τό ,Λ 
φύλλον ειδοποιήσεως. Ό φάκελλος ούτος δέον νά σφραγίζεται διά σφραγΐδος 
ισπανικού κηροϋ. 

6. Έν ουδεμία περιπτώσει, τά συστημένα αντικείμενα δύνανται νά έγκλείωνται 
εΐς τήν αυτήν με τά συνήθη αντικείμενα δέσμην. 

7. Ύπό τήν έπιφύλαξιν συνεννοήσεως μεταξύ τών Υπηρεσιών, τά συστημένα ^ 
αντικείμενα, τά αποστελλόμενα εντός διακεκριμένων σάκκων, δύνανται νά συν
οδεύωνται ύπό ειδικών φύλλων είς τά όποια εγγράφονται συνολικώς. 

8. Εΐς καί ό αυτός σάκκος δέον, κατά τό δυνατόν, νά μή περιλαμβάνη πλείονα 
τών 600 συστημένων αντικείμενων. 

9. Έάν υπάρχουν πλείονες τοϋ ενός φακελλίσκοι ή σάκκοι συστημένων αντι
κειμένων, προσαρτάται εφ' εκάστου τών συμπληρωματικών φακελλίσκων ή σάκκων 
ερυθρά πινακΐς δεικνύουσα τό είδος τοϋ περιεχομένου. 

"Αρθρον 152 
Διαβίβασις τών ταχυδρομικών επιταγών ^ 

Αί άπερικαλύπτως αποστελλόμενοι ταχυδρομικοί έπιταγαι συνενοΰνται ε'ις 
διακεκριμένην δέσμην ήτις δέον νά εγκλείεται εΐς φακελλίσκον ή σάκκον περιέχοντα 
συστημένα αντικείμενα ή ενδεχομένως εΐς τον φακελλίσκον ή σάκκον τών δεδη
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Χωμένων αξιών. Τοϋτ' αυτό ισχύει και δια τα μη συστημένα επί αντικαταβολή 
αντικείμενα τα άνταλλασσόμενα κατά το άρθρον 2, παράγραφος Ι, της Συμφωνίας 
της άφορώσης τα αντικείμενα επί αντικαταβολή. 'Εάν ή ταχυδρομική αποστολή 
δεν περιλαμβάνει συστημένα αντικείμενα ουδέ δεδηλωμένος αξίας, αί έπιταγαί, 
και περιπτώσεως τυχούσης, τά μή συστημένα αντικείμενα επί αντικαταβολή, τοπο
θετούνται εντός τοϋ φακέλλου τοΰ περιέχοντος το φύλλον ειδοποιήσεως ή προσδέ
νονται μετ' αΰτοϋ. 

"Αρθρον 153 
Διαβίβασις τών κατεπειγόντων αντικειμένων και τών αεροπορικών 

ανταποκρίσεων τών περιλαμβανομένων εντός ταχυδρομικών 
αποστολών 

Ι. Ή ϋπαρξις συνήθων κατεπειγόντων αντικειμένων ή αεροπορικών αντικει
μένων επισημαίνεται δι ' ενός σταυρού (Χ) εις το άντίστοιχον τετραγωνίδιον τοΰ 
πίνακος Ι τρϋ φύλλου ειδοποιήσεως (άρθρον 150, παράγραφος 2, στοιχεΐον (β)). 

2. Τά συνήθη κατεπείγοντα αντικείμενα, άφ' ενός, αί συνήθεις αεροπορικοί 
ανταποκρίσεις, άφ' ετέρου, συνενοΰνται εις διακεκριμένος δέσμας επί τών οποίων 
τίθενται έτικέτται φέρουσαι, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, είτε τήν ενδειξιν 
«EXPRES» (κατεπείγοντα), εϊτε τήν ενδειξιν «PAR AVION» (αεροπορικώς). 

Αί δέσμαι αύται εγκλείονται υπό τών άνταλλακτηρίων Γραφείων, εντός τοΰ 
φακέλλου του περιέχοντος το φύλλον ειδοποιήσεως το όποιον συνοδεύει τήν ταχυ
δρομικήν άποστολήν. 

3. Έν τούτοις, εάν ό φάκελλος ούτος πρόκειται νά στερεωθή εϊς τον φακελ
λίσκον ή τον σάκκον τών συστημένων αντικειμένων, (άρθρον 130, παράγραφος Ι), 
αί δέσμαι τών κατεπειγόντων αντικειμένων και τών αεροπορικών ανταποκρίσεων 
τοποθετούνται εντός του εξωτερικού σάκκου. 

4. Τά κατεπείγοντα συστημένα αντικείμενα και αί συστημένοι αεροπορικοί 
ανταποκρίσεις ταξινομούνται, κατά τήν σειράν των, μεταξύ τών λοιπών συστημένων 
αντικειμένων, αναγράφεται δε ή ενδειξις «EXPRES» ή «PAR AVION», εις τήν 
στήλην «OBSERVATIONS» (Παρατηρήσεις) τοΰ πίνακος VI τοΰ φύλλου ειδο
ποιήσεως ή τών ειδικών φύλλων CI3 έναντι της εγγραφής ενός εκάστου εξ αυτών. 
Έν περιπτώσει συνολικής έγγραφης, ή ϋπαρξις τών συστημένων τούτων αντι
κειμένων, επισημαίνεται απλώς διά της ενδείξεως «EXPRES» ή «PAR AVION» 
εις τον πίνακα VI τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως. 

5. Διά τάς μή συνοδευόμενος υπό φύλλου ειδοποιήσεως ταχυδρομικάς από
στολος, ή πινακίς τοΰ εξωτερικού σάκκου του περιέχοντος κατεπείγοντα αντι
κείμενα δέον νά φέρη εϊτε τήν έρυθράν έτικέτταν «EXPRES», είτε τήν ενδειξιν 
«EXPRES» γεγραμμένην δι' ερυθρού χρώματος. 

"Αρθρον 154 
Διαβίβασις τών προς τον αυτόν παραλήπτην 

απευθυνόμενων εντύπων 
Πάντα τά έντυπα τά απευθυνόμενα προς τον αυτόν παραλήπτην και διά τον 

αυτόν προορισμόν, δύνανται νά έγκλείωνται εντός ενός ή πλειόνων ειδικών σάκκων. 
Πλέον τών κεκανονισμένων πινακίδων αί όποΐαι, έν τη περιπτώσει ταύτη φέρουν 

το γράμμα Μ, οί σάκκοι ούτοι δέον νά φέρουν ε'ιδικάς πινακίδας, παρεχόμενος 
ΰπό τοΰ άποστολέως τών αντικειμένων, αϊ όποΐαι περιλαμβάνουν πάσας τάς πλη
ροφορίας τάς άφορώσας τον παραλήπτην τών αντικειμένων. Αί εϊδικαί ορθο
γώνιοι έτικέτται αί παρεχόμενοι ΰπό τοΰ άποστολέως τών αντικειμένων, δέον νά 
είναι εξ υφάσματος, έκ στέρεου χαρτονιού φέροντος όπήν, εκ πυκνής και ανθεκτι
κής πλαστικής ϋλης ή έκ χάρτου έπικεκολημμένου επί ξυλίνης πινακίδος. Αί 
διαστάσεις των δεν δύνανται νά είναι κατώτεροι τών 125x60 χιλιοστών. Πλην 
αντιθέτου συμφωνίας, οϊ περί ών πρόκειται ειδικοί σάκκοι δύνανται νά άποστέλ
λωνται επί συστάσει. Έν τη περιπτώσει ταύτη εγγράφονται εις τον πίνακα VI 
τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως CI2 ή επί ειδικού φύλλου CI3, ώς εν μόνον συστημένον 
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άντικείμενον, το δε στοιχεϊον Μ δέον να αναγράφεται εις την στήλην «OBSER
VATIONS» (παρατηρήσεις). Ή πινακις των ειδικών σάκκων των έγκλειόντων 
αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακόν ελεγχον δέον να φέρη υποχρεωτικώς 
την εν αρθρω 116, παράγραφος Ι, προβλεπομένην πρασίνην έτικέτταν CI. 

"Αρθρον 155 
Πινακίδες τών ταχυδρομικών αποστολών 

Ι. Αί πινακίδες τών σάκκων δέον νά εΐναι εξ υφάσματος, πλαστικής ϋλης, στέ
ρεου χαρτονιού φέροντος όπήν περγαμηνής ή χάρτου κεκολημμένου επί ξύλινης 
πινακίδος. Ή κατασκευή και το κείμενον αυτών δέον νά άνταποκρίνωνται προς 
το συνημμένον υπόδειγμα C28. Είς τάς σχέσεις μεταξύ ομόρων Γραφείων, δύναται 
νά γίνεται χρήσις πινακίδων εκ στέρεου χάρτου. 

3Εν τούτοις, ή στερεότης τών πινακίδων τούτων δέον νά εΐναι επαρκής διά νά 
άντέχη εις τους διαφόρους χειρισμούς εις τους οποίους υποβάλλονται αί ταχυ
δρομικά! άποστολαι κατά τήν διαβίβασιν. Αί πινακίδες κατασκευάζονται εις τά 
ακόλουθα χρώματα: 

(α) Έρυθρόν ζωηρόν διά τους σάκκους τους περιέχοντας συστημένα αντι
κείμενα και το φύλλον ειδοποιήσεως. 

(β) Λευκόν διά τους σάκκους τους περιέχοντας μόνον συνήθη αντικείμενα 
τών κάτωθι κατηγοριών : 
Ιον. Έπιστολάς και ταχυδρομικά δελτάρια αποστελλόμενα διά τής όδοΰ 

επιφανείας και αεροπορικής τοιαύτης. 
2ον. Μικτά αντικείμενα (έπιστολαί, ταχυδρομικά δελτάρια, εφημερίδες 

και περιοδικά και λοιπά αντικείμενα). 
3ον. 'Εφημερίδας κατατεθείσας εις ποσότητα ύπό τών εκδοτών ή τών 

υπαλλήλων των και αποστελλόμενος μόνον διά τής όδοΰ επιφανείας, 
εξαιρέσει εκείνων αΐτινες επιστρέφονται εις τον αποστολέα. Ή 
ενδειξις «JOURNAUX» (εφημερίδες) ή ή ενδειξις «JX» δέον νά 
αναγράφεται επί τής λευκής έτικέττας οσάκις οί σάκκοι περιέχουν 
μόνον αντικείμενα τής κατηγορίας ταύτης. Αί Ταχυδρομικοί Ύπη
ρεσίαι καταγωγής έχουν τήν εΰχέρειαν νά εγκλείουν, ωσαύτως, 
εντός τών σάκκων με λευκήν πινακίδα τά περιοδικά επικαιρότητος 
τά εκδιδόμενα τουλάχιστον άπαξ τής εβδομάδος και κατατιθέμενα 
εϊς ποσότητα, έπι τών οποίων εφαρμόζουν είς τήν έσωτερικήν των 
ύπηρεσίαν το σύστημα τής κατά προτεραιότητα διαχειρίσεως διά 
τάς εφημερίδας. 

(γ) Κυανοϋν άνοικτόν, διά τους σάκκους τους περιέχοντας αποκλειστικώς 
έντυπα, ανάγλυφους εκτυπώσεις προς χρήσιν τών τυφλών, μικροδέματα 
συνήθη και περιοδικά έτερα εκείνων ατινα μνημονεύονται εν στοιχείω (β) 
3ον. Ή ενδειξις «ECRITS PERIODIQUES» (περιοδικά) δύναται νά 
αναγράφεται έπι τής κυανής πινακίδος οσάκις οι σάκκοι περιέχουν μόνον 
αντικείμενα τής κατηγορίας ταύτης. 

(δ) Πράσινον, διά τους σάκκους τους περιέχοντας μόνον κενούς σάκκους 
επιστρεφόμενους είς τήν καταγωγήν. 

2. Ή πινακις τοΰ σάκκου ή τοϋ φακελλίσκου τοΰ περιέχοντος το φύλλον ειδο
ποιήσεως (άρθρον 150) φέρει πάντοτε το στοιχεϊον F, γεγραμμένον κατά τρόπον 
εμφανή και δύναται νά περιλαμβάνη τήν ενδειξιν τοϋ άριθμοϋ τών σάκκων εξ 
ων συντίθεται ή ταχυδρομική αποστολή. 

3. Λευκή πινακίς δύναται ωσαύτως νά χρησιμοποιήται όμοϋ μετά τεμαχίου 
χάρτου διαστάσεων 5 x 3 εκατοστό μέτρων χρώματος ενός εκ τών εν τή παραγράφω 
Ι προβλεπομένων. Πινακίς κυανοϋ χρώματος δύναται ωσαύτως νά χρησιμο
ποιήται όμοϋ μετά αναλόγου τεμαχίου χάρτου χρώματος έρυθροΰ. 

4. "Εκαστος σάκκος εντός τοΰ οποίου εγκλείονται μία ή πλείονες έπιστολαί 
περιέχουσαι επικίνδυνους βιολογικάς ουσίας ύποκειμένας είς φθοράν εν τή έννοια 
του άρθρου 119, στοιχεϊον (α), δέον νά φέρη δελτίον επισημάνσεως χρώματος 
και εμφανίσεως ομοίων προς εκείνα τών εν αρθρω 119 προβλεπομένων έτικεττών, 
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άλλα διαστάσεων ηύξημένων κατά τον χώρον τον άναγκαιοΰντα δίς την στερέωσιν 
της οπής. Πλην του συμβόλου τοϋ ειδικού διά τά αντικείμενα τά περιέχοντα βιο
λογικός ουσίας υποκείμενος εις φθοράν, το δελτίον τοϋτο φέρει τάς ενδείξεις: 
«MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES» (βιολογικά! ούσίαι υποκείμενοι 

* εις φθοράν) και «DANGEREUX ΕΝ CAS D' ENDOMMAGEMENT» (επικίνδυ
νοι εν περιπτώσει φθοράς). 

5. "Εκαστος σάκκος εντός τοϋ οποίου εγκλείονται μία ή πλείονες έπιστολαι 
περιέχουσαι ραδιενεργούς ουσίας, εν τη έννοια τοϋ άρθρου 120, παράγραφος Ι 
δέον νά φέρη δελτίον επισημάνσεως δμοιον προς την εν άρθρω 120 προβλεπομένην 

^ έτικέτταν, άλλα διαστάσεων ηύξημένων κατά τον χώρον τον άναγκαιοΰντα διά 
την στερέωσιν της οπής. 

6. ΑΙ πινακίδες φέρουν εντυπον την ενδειξιν, διά μικρών λατινικών χαρακτήρων, 
τοϋ ονόματος τοϋ Γραφείου αποστολής και διά παχέων λατινικών χαρακτήρων 
τοϋ ονόματος τοϋ Γραφείου προορισμού, τών οποίων προηγούνται αντιστοίχως 
αϊ λέξεις «DE» (εκ) και «POUR» (διά), καθώς και εν τω μέτρω τοϋ δυνατοϋ, την 
ενδειξιν τής όδοΰ διαβιβάσεως καΐ εάν αί ταχυδρομικοί άποστολαΐ διαβιβάζωνται 

*· διά τής θαλάσσιας όδοϋ, το δνομα τοΰ πλοίου. Το δνομα τοϋ Γραφείου προορισμού 
έκτυποϋται ωσαύτως διά μικρών χαρακτήρων, καθέτως εκατέρωθεν τής οπής 
τής πινακίδος. 

Εις τάς άνταλλαγάς μεταξύ τών απομεμακρυσμένων χωρών τάς μη πραγμα
τοποιούμενος δι* άπ* ευθείας θαλασσίων υπηρεσιών και εις τάς σχέσεις μετ° άλλων 
χωρών, αΐτινες ζητούν τοϋτο ρητώς, αί ενδείξεις αύται συμπληροϋνται διά τής 
μνείας τής ημερομηνίας αποστολής, τοΰ άριθμοϋ τής αποστολής και τοΰ λιμένος 
εκφορτώσεως. 

7. Τά ενδιάμεσα Γραφεία ούδένα αύξοντα αριθμόν δέον νά αναγράφουν έπϊ 
^ τών πινακίδων τών σάκκων ή τών φακελλίσκων τών κλειστών διαβατικών ταχυ

δρομικών αποστολών. 
8. Όσάκις αϊ κλειστά! ταχυδρομικά! άποστολαι πρόκειται νά διαβιβασθούν 

διά πλοίων εξαρτωμένων εκ τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας, άλλα τά όποια αϋτη δεν 
χρησιμοποιεί κανονικώς διά τάς ιδίας αυτής μεταφοράς, το βάρος τών επιστολών 
καϊ τών λοιπών αντικειμένων δέον νά αναγράφεται έπϊ τής πινακίδος τών ταχυ
δρομικών τούτων αποστολών, όσάκις ή επιφορτισμένη με την διασφάλισιν τής 
φορτώσεως Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ζήτηση τούτο. 

"Αρθρον 156 
y Διαβίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών καϊ σύνταξις 

τών δελτίων διαδρομής 
Ι. Όσάκις μία ταχυδρομική αποστολή αποτελείται εκ πλειόνων σάκκων, ούτοι 

δέον, κατά το δυνατόν, νά παραμένουν συνηνωμένοι καϊ νά διαβιβάζωνται διά 
τοΰ ιδίου ταχυδρομείου. 

^ 2. Ή Υπηρεσία τής χώρας καταγωγής έχει την εύχέρειαν δπως ΰποδεικνύη 
την άκολουθητέαν όδόν ύπό τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών τάς οποίας 
αποστέλλει, άρκεΐ ή χρησιμοποίησις τής όδοΰ ταύτης νά μη συνεπάγεται διά έν
διάμεσόν τίνα Ύπηρεσίαν ειδικά έξοδα. 

3. Προς καθορισμόν τής εύνοϊκωτέρας διαδρομής καϊ τής διαρκείας διαβι
βάσεως τής ταχυδρομικής αποστολής, το άνταλλα κτήριο ν ταχυδρομεΐον καταγωγής 
δύναται ν° άπευθύνη εις το γραφεΐον προορισμοϋ τής ταχυδρομικής ταύτης απο
στολής δελτίον διαδρομής δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα C27. Το δελτίον 
τοϋτο δέον νά εγκλείεται εντός τής ταχυδρομικής αποστολής καϊ νά επισυνάπτεται 
εις το φύλλον ειδοποιήσεως, τής ενδείξεως «C27» αναγραφομένης εις τον πίνακα 

* V. Έάν, κατά την άφιξιν τής ταχυδρομικής αποστολής το εντυπον C27 έλλείπη, 
το Γραφεΐον προορισμού δέον νά σύνταξη άντίγραφον αυτού. Το δελτίον διαδρο
μής δεόντως συμπεπληρωμένον ύπό τοΰ Γραφείου προορισμού επιστρέφεται διά 
τής ταχυτέρας όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας). 
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4. Έν περιπτώσει αλλαγής εις ύπηρεσίαν διαμοιβής κλειστών ταχυδρομικών 
αποστολών διενεργούμενης μεταξύ δύο Υπηρεσιών τη μεσολαβήσει μιας ή πλει
όνων τρίτων χωρών, ή Υπηρεσία καταγωγής τής ταχυδρομικής αποστολής ειδο
ποιεί σχετικώς τάς Υπηρεσίας τών χωρών τούτων. 

5. 'Εάν πρόκειται περί τροποποιήσεως τής όδοϋ διαβιβάσεως τών ταχυδρο
μικών αποστολών, ή νέα ακολουθητέα οδός δέον να γνωστοποιήται εις τάς Υπη
ρεσίας αί όποΐαι ένήργουν πρότερον την διαμετακόμισιν, ή δε παλαιά οδός άνα
κοινοΰται προς ένημέρωσιν, εις τάς Υπηρεσίας αί όποΐαι θά διασφαλίζουν εφεξής 
τήν διαμετακόμισιν ταύτην. 

"Αρθρον 157 
Παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων υπηρεσιών, ή παρά
δοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο ανταποκρινομένων Γραφείων 
ενεργείται διά καταλόγου παραδόσεως ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα 
CI8. Ό κατάλογος ούτος συντάσσεται εις 2 αντίτυπα. Το πρώτον προορίζεται 
διά το Γραφεΐον παραλαβής, το δεύτερον διά το Γραφεΐον παραδόσεως. 

Το Γραφεΐον παραλαβής παραλαμβάνει τάς άποστολάς έπι υπογραφή έπι τοΟ 
δευτέρου αντιτύπου τοΰ καταλόγου παραδόσεως. 

2. Ό κατάλογος παραδόσεως δύναται είς τάς ακολούθους περιπτώσεις νά 
συντάσσεται εις τρία αντίτυπα: 

(α) Όσάκις ή παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο αντα
ποκρινομένων Γραφείων λαμβάνει χώραν τή μεσολαβήσει μεταφορικής 
τίνος Υπηρεσίας. Έν τή περιπτώσει ταύτη, το πρώτον άντίτυπον προ
ορίζεται διά το παραλαμβάνον Γραφεΐον και συνοδεύει τάς ταχυδρομικάς 
άποστολάς. Το δεύτερον με την ύπογραφήν παραλαβής τής μεταφορικής 
υπηρεσίας παραδίδεται εις το παραδίδον Γραφεΐον. Το τρίτον φυλάσσεται 
ύπό τής μεταφορικής υπηρεσίας κατόπιν υπογραφής του ΰπό τοΰ παρα
λαμβάνοντος Γραφείου. 

(β) Όσάκις ή διαβίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών πραγματοποιείται 
διά μεταφορικού τίνος μέσου άνευ μεσολαβήσεως συνοδών τά δύο πρώτα 
αντίτυπα διαβιβάζονται μετά τών ταχυδρομικών αποστολών και το τρίτον 
φυλάσσεται ύπό του παραδίδοντος Γραφείου. Το πρώτον άντίτυπον 
προορίζεται διά το παραλαμβάνον Γραφεΐον και το δεύτερον επιστρέφεται, 
διά τής ταχυτέρας όδου δεόντως ΰπογεγραμμένον ΰπό τού τελευταίου 
τούτου, εΐς το παραδίδον Γραφεΐον. 

3. Ύπηρεσίαι τινές, λόγω τής εσωτερικής των οργανώσεως, δύνανται νά ζητούν 
δπως συντάσσωνται κεχωρισμένοι κατάλογοι CI8 διά τάς ταχυδρομικός άποστολάς 
τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου άφ' ενός, και διά τά ταχυδρομικά δέματα, άφ'ετέρου. 

4. Όσάκις ή παράδοσις τών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ δύο ανταπο
κρινομένων Γραφείων ενεργείται μέσω θαλάσσιας τινός υπηρεσίας, το παραδίδον 
άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον δύναται νά συντάσση και τέταρτον άντίτυπον δπερ 
του επιστρέφεται ΰπό του παραλαμβάνοντος άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου άφοΰ 
γίνη άποδεκτόν ΰπό τούτου. Έν τή περιπτώσει ταύτη το τρίτον και το τέταρτον 
άντίτυπον συνοδεύουν τάς ταχυδρομικάς άποοτολάς. Εις τάς σχέσεις μεταξύ 
τών χωρών τών οποίων αϊ Υπηρεσίαι συνεφώνησαν έπι τοΰ θέματος τούτου, άντί
γραφον τοΰ καταλόγου CI8 διαβιβάζεται αεροπορικώς είτε εϊς το παραλαμβάνον 
άνταλλακτήριον γραφεΐον, είτε εΐς τήν Κεντρικήν του Ύπηρεσίαν. 

5. Μόνον οϊ δι' ερυθρών πινακίδων έπισημαινόμενοι σάκκοι και φακελλίσκοι, 
εγγράφονται λεπτομερώς έπι τοΰ καταλόγου παραδόσεως CI8. Ώ ς προς τους 
λοιπούς σάκκους ή φακελλίσκους, ούτοι εγγράφονται συνολικώς κατά κατηγορίας 
επί τοΰ ρηθέντος καταλόγου, έκαστη δε κατηγορία παραδίδεται συλλήβδην. Αί 
ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι δύνανται έν τούτοις νά συνεννοούνται μεταξύ των 
ίνα μόνον οι δι' ερυθρών πινακίδων έπιση μαινόμενο ι σάκκοι και φακελλίσκοι έγγρα
φωνται επί τοΰ καταλόγου παραδόσεως. 
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6. Δια την παράδοσιν των ταχυδρομικών αποστολών επιφανείας τών μετα
φερομένων αεροπορικώς, ό κατάλογος CI8 αντικαθίσταται δια του συνημμένου 
καταλόγου CI8 BIS. 

7. Αι ταχυδρομικά! άποστολαι δέον να παραδίδωνται εν καλή καταστάσει. 
3Εν τούτοις, ταχυδρομική τις αποστολή δεν δύναται να μη γίνη δεκτή λόγω 

βλάβης ή παραβιάσεως. 
"Αρθρον 158 

"Ελεγχος τών ταχυδρομικών αποστολών και 
χρησιμοποίησις τοϋ δελτίου έλεγχου 

Ι. Έκαστον Γραφεΐον το όποιον, λαμβάνει μίαν ταχυδρομικήν άποστολήν, 
οφείλει νά έλέγχη δχι μόνον τήν καταγωγήν και τον προορισμόν τών σάκκων τών 
άπαρτιζόντων τήν άποστολήν και καταχωρισθέντων είς τον κατάλογον παρα
δόσεως, άλλα και το κλείσιμον και τήν συσκευασίαν τών φερόντων ερυθράς πινα
κίδας σάκκων. 

2. Όσάκις ένδιάμεσόν τι Γραφεΐον λαμβάνει μίαν ταχυδρομικήν άποστολήν 
εϊς κακήν κατάστασιν, οφείλει νά θέτη ταύτη ν ως έχει ΰπό νέον περικάλυμμα, έλέγχον 
το περιεχόμενον εάν εϊκάζη δτι τοϋτο δεν έχει παραμείνει άθικτον. Το Γραφεΐον 
το όποιον προβαίνει εις τήν άνασυσκευασίαν δέον νά μεταφέρη τάς ενδείξεις της 
αρχικής πινακίδος επί της νέας πινακίδος και νά έπιθέτη έπ° αυτής αποτύπωμα 
τοϋ χρονολογικού του σήμαντρου, τού οποίου θά προηγήται ή ενδειξις 
«REMBALLE Α » (άνεσυσκευάσθη εις ). Συντάσσει δελτίον ελέγχου 
δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα CI4 συμμορφούμενον προς τάς παραγρά
φους 6, 7 καΐ 9 καΐ εγκλείει άντίγραφον τούτου εντός της άνασυσκευασθείσης ταχυ
δρομικής αποστολής. 

3. "Αμα τη λήψει μιας ταχυδρομικής αποστολής το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον 
είναι πλήρες και εάν αί έγγραφαί τοϋ φύλλου ειδοποιήσεως καί, περιπτώσεως 
τυχούσης, τών ειδικών φύλλων συστημένων αντικειμένων, είναι ακριβείς, ελέγχει 
εάν ή ταχυδρομική αποστολή άφίχθη κατά τήν σειράν αποστολής της. Έν περι
πτώσει ελλείψεως ταχυδρομικής τίνος αποστολής ή ενός ή πλειόνων εκ τών απο
τελούντων ταύτην σάκκων, συστημένων αντικειμένων φύλλου ειδοποιήσεως, 
ειδικοϋ φύλλου συστημένων αντικειμένων ή όσάκις πρόκειται περί οιασδήποτε 
άλλης ανωμαλίας, το γεγονός βεβαιοϋται αμέσως ύπό δύο υπαλλήλων. Ούτοι 
επιφέρουν τάς αναγκαίας διορθώσεις επί τών γενικών ή ειδικών φύλλων φρον
τίζοντες, περιπτώσεως τυχούσης, νά διαγράφουν τάς εσφαλμένος ενδείξεις κατά 
τρόπον δμως ώστε νά άφίνουν ευανάγνωστους τάς άρχικάς έγγραφάς. Πλην 
προφανούς σφάλματος, αί διορθώσεις είναι επικρατέστεροι τής αρχικής δηλώσεως. 
Έν περιπτώσει ελλείψεως τοϋ φύλλου ειδοποιήσεως ή ειδικοϋ φύλλου, το Γραφεΐον 
άφίξεως δέον νά συντάσση, ωσαύτως, φύλλον ειδοποιήσεως ή συμπληρωματικόν 
είδικόν φύλλον ή νά καταγραφή επακριβώς τά ληφθέντα συστημένα αντικείμενα. 

4. Κατά τήν άποσφράγισιν τών σάκκων κιβωτίων, κ.λ.π. τά συστατικά στοιχεία 
τοϋ κλεισίματος (θώμιγξ, μολυβδοσφραγίς, πινακίς) δέον νά παραμένουν έν τω 
μέτρω τοϋ δυνατοϋ συνηνωμένα. Προς έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ τούτου, ό θώμιγξ 
κόπτεται εις εν μόνον ση μείον. 

5. Όσάκις Γραφεΐον τι λαμβάνη φύλλα ειδοποιήσεως ή ειδικά φύλλα άτινα 
δεν προορίζονται δι' αυτόν, αποστέλλει τά στοιχεία ταϋτα εις το Γραφεΐον προ
ορισμού ή, εάν οί εσωτερικοί του κανονισμοί το καθορίζουν, κεκυρωμένα αντίγραφα. 

6. ΑΙ διαπιστούμενοι άνωμαλίαι γνωστοποιούνται διά δελτίου έλεγχου συντασ
σομένου είς δύο αντίτυπα, εϊς το Γραφεΐον καταγωγής τής ταχυδρομικής αποστολής 
καί περιπτώσεως τυχούσης εϊς το τελευταΐον ένδιάμεσόν Γραφεΐον το όποιον διε
βίβασε τήν έν κακή καταστάσει ταχυδρομικήν άποστολήν διά τοϋ πρώτου δυνα
μένου νά χρησιμοποιηθή ταχυδρομείου κατόπιν πλήρους έλεγχου τής ταχυδρο
μικής αποστολής. Αί ενδείξεις τοϋ δελτίου τούτου δέον νά καθορίζουν, κατά 
το δυνατόν άκριβέστερον, περί ποίου σάκκου, φακέλλου, φακελλίσκου ή αντικει
μένου πρόκειται. 
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7. Όσάκις πρόκειται περί σοβαρών ανωμαλιών εξ ών δύναται να εικάζεται 
απώλεια ή παραβίασις, ή κατάστασις εις ην ευρέθη το περικάλυμμα της ταχυδρο
μικής αποστολής δέον να αναφέρεται, κατά τον λεπτόμερέστερον δυνατόν τρόπον 
επί τοΰ δελτίου ελέγχου. Πλην δεδικαιολογημένης αδυναμίας ό φάκελλος ή ό 
σάκκος τών συστημένων αντικειμένων, ό φάκελλος ή εξωτερικός σάκκος, μετά 
τοΰ θώμιγγος, πινακίδων, σφραγίδων εξ ισπανικού κηροϋ ή μολυβδοσφραγίδων 
κλεισίματος, ως καΐ το περικάλυμμα τών ύποστάντων βλάβη ν αντικειμένων, τοΰ 
οποίου ή παράδοσις θά ήδύνατο νά έπιτευχθή παρά τοΰ παραλήπτου διαφυλλάσ
σονται άθικτα επί εξ εβδομάδας, υπολογιζόμενος από τής ημερομηνίας τοΰ ελέγχου 
και διαβιβάζονται είς την Ύπηρεσίαν καταγωγής εάν αϋτη ζήτηση τοΰτο. 

8. Όσάκις ή διαβίβασις τών ταχυδρομικών αποστολών λαμβάνη χώραν τη 
μεσολαβήσει μεταφορέως, ό κατάλογος παραδόσεως CI8 ή AV7 επί τοΰ οποίου 
μνημονεύονται αί διαπιστούμενοι άνωμαλίαι κατά τήν παραλαβήν τών ταχυδρο
μικών αποστολών ΰπό τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας ή τής τοιαύτης προορισμού, 
δέον νά προσυπογράφεται κατά το δυνατόν ΰπό τοΰ μεταφορέως ή τοΰ αντιπρο
σώπου του. Τά αντίγραφα τοΰ καταλόγου CI8 ή AV7 (τρίτον και τέταρτον άντί
γραφον τοΰ εν άρθρω 157 προβλεπομένου καταλόγου CI8, και πρώτον και δεύτερον 
άντίγραφον τοΰ εν άρθρω 188 προβλεπομένου καταλόγου AV7) δέον νά περιλαμβά
νουν υποχρεωτικώς τάς επιφυλάξεις αί όποΐαι έγένοντο έναντι τής υπηρεσίας 
μεταφοράς. Είς περίπτωσιν μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών δι' εμπορευ
ματοκιβωτίου (CONTENEUR), αί επιφυλάξεις αύται αναφέρονται αποκλειστικώς 
εις τήν κατάστασιν τοΰ εμπορευματοκιβωτίου, τών στοιχείων κλεισίματος αΰτοΰ 
καΐ τών σφραγίδων του. 

9. Εις τάς εν παραγράφοις 2, 3 και 5 προβλεπόμενος περιπτώσεις, το Γραφεΐον 
καταγωγής καί, περιπτώσεως τυχούσης, το τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον 
ταχυδρομεΐον δύνανται, επί πλέον νά είδοποιώνται τηλεγραφικώς δαπάναις τής 
Υπηρεσίας ή οποία αποστέλλει το τηλεγράφημα. Τηλεγραφική είδοποίησις δέον 
νά αποστέλλεται κατά πάσας τάς περιπτώσεις καθ' ας ή ταχυδρομική αποστολή 
παρουσιάζει προφανή ίχνη παραβιάσεως, ίνα το Γραφεΐον αποστολής ή το ένδιά
μεσον τοιούτον προβαίνη άνευ ουδεμιάς καθυστερήσεως είς τήν ερευναν τής υπο
θέσεως καί, περιπτώσεως τυχούσης, ειδοποιεί ωσαύτως τηλεγραφικώς τήν προ
ηγουμένην Ύπηρεσίαν διά τήν συνέχισιν τής έρεύνης. 

10. Όσάκις ή ελλειψις ταχυδρομικής τινός αποστολής είναι αποτέλεσμα ελλεί
ψεως συνδυασμού τών δρομολογίων ή όσάκις αυτή εξηγείται προσηκόντως επί 
τοΰ καταλόγου παραδόσεως, ή σύνταξις δελτίου ελέγχου δεν εΐναι αναγκαία εί 
μή μόνον εάν ή ταχυδρομική αποστολή δεν περιέλθη εις το Γραφεΐον προορισμού 
διά τοΰ επομένου ταχυδρομείου. 

11. "Αμα τη άφίξει ταχυδρομικής τινός αποστολής τής οποίας ή ελλειψις εΐχε 
γνωστοποιηθή εις το Γραφεΐον καταγωγής καί, περιπτώσεως τυχούσης, εις το 
τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον, δέον ν' αποστέλλεται είς 
τά Γραφεία ταΰτα διά τοΰ πρώτου ταχυδρομείου δεύτερον δελτίον ελέγχου δι' 
ου γνωστοποιείται ή λήψις τής ταχυδρομικής ταύτης αποστολής. 

12. Τά Γραφεία προς τά όποια απευθύνονται τά δελτία ελέγχου επιστρέφουν 
ταΰτα το ταχύτερον δυνατόν άφοϋ τά εξετάσουν και άφοϋ αναγράψουν έπ' αυτών 
τάς παρατηρήσεις των, αν ή περίπτωσις. 'Εάν τά δελτία ταΰτα δεν επιστραφούν 
εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής εντός προθεσμίας δύο μηνών άπό τής ημερομηνίας 
αποστολής των, θεωρούνται, μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου ώς γενόμενα δεόντως 
αποδεκτά ύπό τών Γραφείων προς τά όποια άπηυθύνθησαν. 

13. Όσάκις Γραφεΐον τι παραλαβής δπερ υποχρεούται νά έλέγξη τήν ταχυ
δρομικήν άποστολήν δεν αποστέλλει ε'ις το Γραφεΐον καταγωγής καί, αν ή περί
πτωσις, εις το τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον, διά τής ταχυ
τέρας όδοΰ, δελτίον βεβαιούν οιασδήποτε ανωμαλίας, θεωρείται, μέχρις αποδεί
ξεως τοΰ εναντίου, ώς παραλαβόν τήν ταχυδρομικήν άποστολήν καί το περιεχόμενον 
της. Τοϋτ' αυτό τεκμαίρεται καί διά τάς ανωμαλίας αί όποΐαι δεν έμνημονεύθησαν 
ή έμνημονεύθησαν ατελώς εις το δελτίον ελέγχου. Τοϋτ' αυτό ισχύει όσάκις δεν 
τηρούνται αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου αΐ άφορώσαι τάς τηρητέας διατυπώσεις. 
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14. ιά δελτία έλεγχου καΐ τα επισυναπτόμενα εις αυτά στοιχεία διαβιβάζονται 
έπι συστάσει δια της ταχυτέρας όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας). 

Τα εν τη παραγράφω 7 αναφερόμενα αντικείμενα συνοδευόμενα ύπό αντιγράφου 
τοΰ δελτίου έλεγχου, δύνανται ν' άποστέλλωνται κεχωρισμένως έπι συστάσει δια 
της όδοϋ επιφανείας. 

15. Τα δελτία έλεγχου αποστέλλονται εντός φακέλλων φερόντων, δι' εμφανών 
στοιχείων, την ενδειξιν «BULLETIN DE VERIFICATION» (Δελτίον έλεγχου). 
Οι φάκελλοι οϋτοι δύναται νά έχουν είτε έκ των προτέρων έκτυπωθή, είτε έπι
σημανθή δια σφραγΐδος άναπαριστώσης, ευκρινώς, την έν λόγω ενδειξιν. 

"Αρθρον 159 
'Αντικείμενα εσφαλμένως διαβιβασθέντα 

Τα εσφαλμένως διαβιβασθέντα πάσης φύσεως αντικείμενα διαβιβάζονται περαι
τέρω άνευ ουδεμιάς καθυστερήσεως είς τον προορισμόν των διά τής ταχυτέρας 
όδοϋ. 

"Αρθρον 160 
Μέτρα ληπτέα έν περιπτώσει ατυχήματος έπισυμβάντος 

εις τα μέσα μεταφοράς επιφανείας 
Ι. Όσάκις, κατόπιν ατυχήματος έπισυμβάντος κατά τήν μεταφοράν διά τής 

όδοϋ επιφανείας, πλοΐον, τραΐνον ή πάν έτερον μέσον μεταφοράς δεν δύναται νά 
συνέχιση το ταξείδιόν του και νά παραδώση το ταχυδρομεΐον εις τάς προβλεπό
μενος προσεγγίσεις ή σταθμούς, το προσωπικόν οφείλει νά παραδώση τάς ταχυ
δρομικάς άποστολάς είς το Ταχυδρομικόν Γραφεΐον το πλησιέστερον τοΰ τόπου 
τοΰ ατυχήματος ή το πλέον ένδεδειγμένον διά τήν περαιτέρω διαβίβασιν τοΰ ταχυ
δρομείου. Έν περιπτώσει αδυναμίας τοΰ προσωπικού, το Γραφεΐον τοϋτο πλη
ροφορούμενον περί τοΰ ατυχήματος, επεμβαίνει άνευ καθυστερήσεως, διά νά παρα
λαβή το ταχυδρομεΐον και νά διαβίβαση τοϋτο περαιτέρω εις τον προορισμόν του 
διά τής ταχυτέρας όδοϋ, μετά τήν διαπίστωσιν τής καταστάσεως και ενδεχομένως 
τήν άνασυσκευασίαν τών ανταποκρίσεων αΐτινες υπέστησαν το ατύχημα. 

2. Ή Υπηρεσία τής χώρας ένθα συνέβη το ατύχημα οφείλει νά πληροφόρηση 
τηλεγραφικώς άπάσας τάς Υπηρεσίας τών προηγουμένων προσεγγίσεων ή σταθ
μών περί τής τύχης τοΰ ταχυδρομείου, αί όποΐαι με τήν σειράν των ειδοποιούν 
τηλεγραφικώς πάσας τάς λοιπάς ένδιαφερομένας Υπηρεσίας. 

3. ΑΙ Ύπηρεσίαι καταγωγής τών οποίων το ταχυδρομεΐον εΰρίσκετο εντός 
τοϋ ΰποστάντος ατύχημα μέσου μεταφοράς οφείλουν ν' αποστείλουν άντίγραφον 
τών καταλόγων παραδόσεως τών ταχυδρομικών αποστολών CI8 εις τήν Ύπηρεσίαν 
τής χώρας ένθα συνέβη το ατύχημα. 

4. Το ένδεδειγμένον Γραφεΐον γνωρίζει έν συνεχεία διά δελτίου ελέγχου CI4 
είς τά Γραφεία προορισμού τών ταχυδρομικών αποστολών αΐτινες υπέστησαν 
το ατύχημα τά λεπτομερή περιστατικά τοΰ ατυχήματος καΐ τάς γενομένας διαπι
στώσεις. Άντίγραφον έκαστου δελτίου απευθύνεται ε'ις τά Γραφεία καταγωγής 
τών οικείων ταχυδρομικών αποστολών καΐ έτερον εις τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας 
έκ τής οποίας εξαρτάται ή εταιρεία μεταφοράς. Τά στοιχεία ταΰτα αποστέλλονται 
διά τής ταχυτέρας όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας). 

Άρθρον 161 
'Επιστροφή τών κενών σάκκων 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ανταποκρινομένων Υπηρεσιών, οί 
σάκκοι δέον νά έπιστρέφωνται κενοί, διά τοΰ επομένου ταχυδρομείου, εντός απ' 
ευθείας ταχυδρομικής αποστολής, διά τήν χώραν εϊς τήν οποίαν οί σάκκοι ούτοι 
ανήκουν και ε'ι δυνατόν διά τής κανονικής όδοϋ ήτις ήκολουθήθη διά τήν άφιξιν. 
Ό αριθμός τών δι' εκάστης ταχυδρομικής αποστολής επιστρεφομένων σάκκων 
δέον νά εγγράφεται εις τον πίνακα V τοϋ φύλλου ειδοποιήσεως (άρθρον 150, παρά
γραφος 2, στοιχεΐον (στ) πλην τής περιπτώσεως καθ' ην εφαρμόζεται το άρθρον 
150, παράγραφος 2, στοιχεΐον (γ)). 
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2. Ή επιστροφή ενεργείται μεταξύ τών επί τούτω οριζομένων άνταλλακτηρίων 
ταχυδρομείων. Αϊ ενδιαφερόμενοι Ύττηρεσίαι δύνανται να συνεννοούνται επί 
τών διατυπώσεων της επιστροφής. ΕΊς τάς σχέσεις μεγάλων αποστάσεων, κατά 
γενικόν κανόνα, δέον να ορίζουν εν μόνον Γραφεΐον έπιφορτισμένον δπως δια
σφαλίζη τήν λήψιν τών κενών σάκκων οΐτινες επιστρέφονται είς αύτάς. 

3. Οι κενοί σάκκοι δέον να τυλίσσωνται εϊς καταλλήλους δέσμας. Περιπτώ
σεως τυχούσης, αί ξύλιναι πινακίδες ώς και αί εξ υφάσματος, εκ περγαμηνής ή 
εξ άλλης στερεάς ϋλης δέον να τοποθετούνται εντός τών σάκκων. Αί δέσμαι δέον 
να φέρουν πινακίδα δεικνύουσαν το δνομα τοϋ άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου 
εξ οΰ ελήφθησαν οί σάκκοι, οσάκις επιστρέφονται μέσω ετέρου άνταλλακτηρίου 
ταχυδρομείου. 

4. 'Εάν οί προς έπιστροφήν κενοί σάκκοι δεν είναι πολυάριθμοι, δύνανται νά 
τοποθετούνται εντός τών περιεχόντων αντικείμενα τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου 
σάκκων. Έν εναντία περιπτώσει, δέον νά τοποθετούνται κεχωρισμένως εντός 
σάκκων έσφραγισμένων ή μή (εις τάς σχέσεις μετά τών Υπηρεσιών αΐτινες συνε
φώνησαν έν προκειμένω), φερόντων πινακίδας έπ° ονόματι τών άνταλλακτηρίων 
ταχυδρομείων. Αί πινακίδες δέον νά φέρουν τήν ενδειξιν «SACS VIDES» (Σάκκοι 
κενοί). 

5. 'Εάν εκ τοΰ ύπό τίνος Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ασκουμένου ελέγχου δια
πιστωθή δτι σάκκοι ανήκοντες είς αυτήν δεν επεστράφησαν εις τάς υπηρεσίας 
της εντός προθεσμίας μεγαλύτερος εκείνης ήτις απαιτείται εκ τής διαρκείας τών 
διαβιβάσεων (αποστολής και επιστροφής), αϋτη δικαιούται δπως αναζήτηση τήν 
καταβολήν τής προβλεπομένης έν τή παραγράφω 6 αξίας τών σάκκων. Ή καθυ
στερούσα Υπηρεσία δεν δύναται ν' άρνηθή τήν καταβολήν ταύτην εϊ μή μόνον 
εάν είναι εις θέσιν νά άποδείξη τήν έπιστροφήν τών ελλειπόντων σάκκων. 

6. 'Εκάστη Υπηρεσία καθορίζει, περιοδικώς και όμοιομόρφως, δι' δλα τά ύπό 
τών άνταλλακτηρίων αυτής ταχυδρομείων χρησιμοποιούμενα είδη σάκκων, μέση ν 
τινά άξίαν εις φράγκα και άνακοινοΐ αυτήν είς τάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας 
μέσω τοΰ Διεθνούς Γραφείου. Έν περιπτώσει καταβολής τής αξίας, λαμβάνεται 
ύπ' δψιν ή τιμή αντικαταστάσεως τών σάκκων. 

"Αρθρον 162 
Ταχυδρομικά! άποστολα! άνταλλασσόμεναι μετά στρατιωτικών μονάδων 

τεθεισών εις τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 
'Εθνών και μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων 

Ι. Ή όργάνωσις ανταλλαγής κλειστών ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ 
ταχυ5ρομικής τίνος Υπηρεσίας και ναυτικών μοιρών ή πολεμικών πλοίων τής 
αυτής εθνικότητος, ή μεταξύ ναυτικής τίνος μοίρας ή πολεμικού πλοίου και άλλης 
τινός ναυτικής μοίρας ή πολεμικού πλοίου τής αυτής εθνικότητος, δέον νά γνω
στοποιήται, κατά το δυνατόν εκ τών προτέρων, είς τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας. 

2. Ή επιγραφή τών ταχυδρομικών τούτων αποστολών συντάσσεται ώς 
ακολούθως: 

DU BUREAU DE 
('Εκ τοΰ Γραφείου) 
POUR LA DIVISION NAVALE (NATIONALITY) DE (DESIG

NATION DE LA DIVISION) A PAYS 
Διά τήν ναυτικήν μοϊραν (εθνικότητος) τής (προσδιορισμός γ (Χώρα) 

τής μοίρας) εις 
POUR LE ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙ

ΜΕΝΤ) Α 
Διά το πλοΐον (έθνικότης) το (δνομα τοΰ πλοίου) είς 

η 
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PAYS 
(Χώρα) 

DE LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE (DESIGΊ 
NATION DE LA DIVISION) A 

Έκ της ναυτικής μοίρας (έθνικότης) της (προσδιορισμός της [ 
^ μοίρας) εΙς | PAYS 

DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) DE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ) [ (Χώρα) 
Α | 

Έκ τοΰ πλοίου (έθνικότης) το (δνομα τοΰ πλοίου) εις | 
POUR LE BUREAU DE | 
Δια το Γραφείον J 

« ή 
ψ, DE LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE (DESIGNA 

TION DE LA DIVISION) A 
Έκ της ναυτικής μοίρας (έθνικότης) τής (προσδιορισμός τής 

μοίρας) εις / PAYS 
DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙΜΕΝΤ) f (Χώρα) 

* A I 
Έκ τοΰ πλοίου (έθνικότης) το (δνομα τοΰ πλοίου) εις J 

ή 
POUR LA DIVISION NAVALE (NATIONALITE) DE (DESIG" 

NATION DE LA DIVISION) A 
Δια την ναυτικήν μοΐραν (έθνικότης) τής (προσδιορισμός τής 

μοίρας) εις 
POUR LE ΒΑΤΙΜΕΝΤ (NATIONALITE) LE (ΝΟΜ DU ΒΑΤΙ

ΜΕΝΤ) A 
Δια το πλοΐον (έθνικότης) το (δνομα τοΰ πλοίου) ε'ις 

3. Αϊ περί ών πρόκειται ταχυδρομικά! άποστολαΐ διαβιβάζονται δια τής ταχύ
τερος όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας) αναλόγως τής αναγραφομένης έπ! τής 
διευθύνσεως ενδείξεως και υπό τους αυτούς δρους ώς και αί μεταξύ ταχυδρομικών 
Γραφείων άνταλλασσόμεναι ταχυδρομικά! άποστολαί. 

4. Ό πλοίαρχος επιβατηγού τίνος πλοίου το όποιον μεταφέρει ταχυδρομικός 
* άποστολάς προοριζόμενος δια ναυτικήν μοΐραν ή δια πολεμικόν πλοΐον τηρεί αύτάς 

εις την διάθεσιν τοΰ διοικητού τής μοίρας ή τοΰ πλοίου προορισμού έπ! τη προ
οπτική τής περιπτώσεως καθ' ην ούτος ήθελε ζητήσει την παραλαβήν αυτών εν 
πλω. 

5. Έάν τα πλοία δεν εύρίσκωνται είς τον τόπον προορισμού δταν αί προς αυτά 
απευθυνόμενοι ταχυδρομικά! άποστολα! άφικνοΰνται έκεΐ, αί ταχυδρομικά! αΰται 
άποστολαί φυλάσσονται εις το ταχυδρομικόν Γραφεΐον μέχρι τής παραλαβής αυτών 
ύπό τοΰ παραλήπτου ή τής περαιτέρω αποστολής των εις άλλο σημεΐον. Ή περαι
τέρω αποστολή δύναται νά ζητηθή είτε ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής, είτε ύπό 
τοΰ διοικητού, ναυτικής μοίρας ή τοΰ πλοίου προορισμού, είτε τέλος υπό προξένου 

> τής αυτής εθνικότητος. 
6. Αί περ! ών πρόκειται ταχυδρομικά! άποστολαί, αΐτινες φέρουν την ένδειξιν 

«AUX SOINS DU CONSUL D » (μερίμνη τοΰ Προξένου τ ), παρα
δίδονται είς το ΰποδεικνυόμενον Προξενεΐον. Αύται δύνανται, μεταγενεστέρως, 
τή αιτήσει τοΰ Προξένου, νά επιστραφούν είς την ταχυδρομικήν ΰπηρεσίαν και 
νά αποσταλούν περαιτέρω εις τον τόπον καταγωγής ή είς έτερον προορισμόν. 

7. Αι προοριζόμενοι διά πολεμικόν πλοΐον ταχυδρομικά! άποστολα! θεωρούνται 
ώς διαβατικά! μέχρι τής παραδόσεως των εϊς τον Κυβερνήτη ν τοΰ πλοίου τούτου 
και αν ετι αρχικώς άπηυθύνοντο μερίμνη ταχυδρομικού τίνος Γραφείου ή εϊς Πρό
ξενόν τίνα έπιφορτισμένον δπως χρησιμεύη ώς ενδιάμεσος υπηρεσία μεταφοράς. 

ψ Επομένως αί άποστολα! αΰται δέν θεωρούνται ώς περιελθοϋσαι είς την άναγρα
φομένην έπ' αυτών διεύθυνσιν, έφ' δσον δέν παρεδόθησαν εις το πολεμικόν πλοΐον 
προορισμού. 

8. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ή ώς άνω 
διαδικασία εφαρμόζεται ωσαύτως, περιπτώσεως τυχούσης, κα! έπ! τών μετά στρα

<^ τιωτικών μονάδων τεθεισών ε'ις την διάθεσιν τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
και μετά πολεμικών αεροπλάνων άνταλλασσομένων ταχυδρομικών αποστολών. 
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ΤΙΤΛΟΣ V 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
"Αρθρον 163 

Περίοδος και διάρκεια της στατιστικής 
Ι. Τα εις το άρθρον 52 της Συμβάσεως προβλεπόμενα κόμιστρα επιφανείας 

καί, πλην ε'ιδικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, τα εν άρθρω 
53 της Συμβάσεως αναφερόμενα καταληκτικά έξοδα τοΰ ταχυδρομείου επιφανείας 
εξάγονται βάσει στατιστικών ενεργούμενων άπαξ άνά τριετίαν καί εναλλάξ κατά 
τάς δεκατέσσαρας ή είκοσι οκτώ πρώτας ημέρας αί όποΐαι άρχονται τήν 2αν Μαΐου 
ή κατά τάς δεκατέσσαρας ή είκοσι οκτώ πρώτας ημέρας αϊ όποΐαι άρχονται την 
Ι5ην 'Οκτωβρίου. 

2. Ή στατιστική ενεργείται το δεύτερον έτος εκάστης τριετίας. 
3. Αί επί τών πλοίων συντιθέμενοι ταχυδρομικά! άποστολαΐ περιλαμβάνονται 

εις τάς στατιστικάς οσάκις εκφορτώνονται κατά τήν περίοδον της στατιστικής. 
4. Ή στατιστική Μαΐου 1973 εφαρμόζεται, συμφώνως προς τάς διατάξεις της 

συμβάσεως τοΰ ΤΟΚΙΟ 1969 εις τά ετη 1972, 1973 και 1974. Ή τοιαύτη Όκτω
βρίουΝοεμβρίου 1976 εφαρμόζεται εις τά ετη 1975, 1976 καί 1977. 

5. Αί βάσει στατιστικής τίνος ένεργητέαι έτήσιαι πληρωμαί κομίστρων επιφα
νείας καί καταληκτικών εξόδων τοΰ ταχυδρομείου επιφανείας δέον νά συνεχίζωνται 
προσωρινώς μέχρις δτου οί βάσει τής επομένης στατιστικής συντασσόμενοι λογα
ριασμοί γίνουν αποδεκτοί ή θεωρηθούν ώς αυτοδικαίως δεκτοί (άρθρον 172), οπότε 
καί γίνεται ό διακανονισμός τών ύπό τύπον προσωρινόν ένεργηθεισών πληρωμών. 

"Αρθρον 164 
'Αεροπορικά! ταχυδρομικά! άποστολα! 

Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, περιλαμβά
νονται ωσαύτως είς τήν στατιστικήν τών κομίστρων επιφανείας αί αεροπορικά! 
άποστολα! αί μεταφερόμενοι διά τής όδοϋ επιφανείας επί μέρους τής διαδρομής 
των είς τρίτην χώραν. 

"Αρθρον 165 
Σύνθεσις καί έπισήμανσις τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 

κατά τήν περίοδον τής στατιστικής 
Ι. Κατά τήν περίοδον τής στατιστικής, πάσαι αί υποκείμενοι εις τήν καταβολήν 

κομίστρων επιφανείας ή καταληκτικών εξόδων ταχυδρομικοί απόστολοι επιφανείας, 
εξαιρέσει, τών περιεχουσών μόνον κενούς σάκκους ταχυδρομικών αποστολών, 
δέον νά φέρουν, πλην τών συνήθων πινακίδων καί είδικήν πινακίδα φέρουσαν, 
διά λίαν εμφανών χαρακτήρων : 

(α) Τον αριθμόν καί τήν ήμερομηνίαν συνθέσεως τής ταχυδρομικής αποστολής. 
(β) Τήν ενδειξιν «STATISTIQUE» (Στατιστική) ακολούθουμένην ύπό τής 

ενδείξεως «5 KILOGRAMMES», «15 KILOGRAMMES» ή «30 KILO
GRAMMES» αναλόγως τής κατηγορίας βάρους (άρθρον 166, παράγρα
φος Ι). 

Πλην τών ιδιοτυπιών τούτων τών αναφερομένων εις τήν έξωτερικήν έμφάνισίν 
των αί ταχυδρομικοί άποστολαί δέον νά συντίθενται συμφώνως προς τους ύπό 
τοΰ άρθρου 149, παράγραφος 3, προβλεπόμενους συνήθεις δρους. 

2. Εις δ,τι άφορα τους σάκκους οί όποιοι περιέχουν μόνον αντικείμενα άπηλ
λαγμένα κομίστρων επιφανείας καί καταληκτικών εξόδων (άρθρον 54 τής Συμβά
σεως) ή ενδειξις «STATISTIQUE» ακολουθείται ΰπό τής λέξεως «EXEMPT» 
(άπηλλαγμένος). 
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3. Το φύλλον ειδοποιήσεως της τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής ή οποία 
αποστέλλεται κατά την περίοδον της στατιστικής δέον να περιλαμβάνε την ενδειξιν 
«DERNIER ENVOI DE LA PERIODE DE STATISTIQUE» (Τελευταία απο
στολή της περιόδου στατιστικής). Όσάκις το Γραφεϊον αποστολής δεν είναι 
είς θέσιν να άναγράψη τήν ενδειξιν ταύτην, λόγω ιδίως τής αστάθειας των συγκοι
νωνιών ειδοποιεί, ευθύς ώς τοΰτο καταστή δυνατόν, δια τής ταχυτέρας όδοΰ (αερο
πορικής ή επιφανείας), το Γραφεϊον προορισμού περί τής ημερομηνίας και τοϋ 
άριθμοϋ τής τελευταίας ταχυδρομικής αποστολής τής περιληφθείσης είς τήν 
στατιστικήν. 

"Αρθρον 166 
Διαπίστωσις τοϋ άριθμοϋ τών σάκκων και τοϋ βάρους 

των κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 
Ι. Είς δ,τι άφορα τάς ταχυδρομικός άποστολάς επιφανείας αϊτινες συνεπά

γονται πληρωμήν κομίστρων επιφανείας ή καταληκτικών εξόδων το άνταλλα
κτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής χρησιμοποιεί ειδικόν φύλλον ειδοποιήσεως 
δμοιον προς το συνημμένόν υπόδειγμα CI5, το όποιον αντικαθιστά το υπόδειγμα 
CI2 κατά τήν περίοδον τής στατιστικής. 'Εγγράφει έπι τοϋ φύλλου τούτου ειδο
ποιήσεως τον αριθμόν τών σάκκων διαχωρίζον τούτους, περιπτώσεως τυχούσης, 
εϊς τάς κατηγορίας, αί όποϊαι μνημονεύονται εν αύτώ. 

2. Ό αριθμός τών σάκκων τών απαλλασσομένων κομίστρων επιφανείας καΐ 
καταληκτικών εξόδων δέον νά παριστά το σύνολον τών σάκκων οϊτινες δεν περι
έχουν εί μη μόνον κενούς σάκκους και οΐτινες φέρουν τήν ενδειξιν «STATISTIQUE 
EXEMPT», κατά το άρθρον 165, παράγραφος 2. 

3. Αι ενδείξεις τών φύλλων ειδοποιήσεως ελέγχονται ύπό τοϋ άνταλλακτηρίου 
ταχυδρομείου προορισμού. 'Εάν το Γραφεϊον τοΰτο διαπίστωση σφάλμα εϊς τους 
εγγεγραμμένους αριθμούς, διορθώνει το φύλλον και γνωστοποιεί αμέσως το σφάλμα 
εϊς το άνταλλα κτήριο ν ταχυδρομεΐον αποστολής διά δελτίου ελέγχου ομοίου προς 
το συνημμένόν υπόδειγμα CI6. Πάντως είς δ,τι άφορα το βάρος σάκκου τινός, 
ή ενδειξις τοϋ άνταλλα κτηρίου ταχυδρομείου αποστολής θεωρείται ισχυρά, εφ' 
δσον το πραγματικόν βάρος δεν υπερβαίνει κατά 250 το πολύ γραμμάρια το άνώ
τατον βάρος τής κατηγορίας είς τήν οποίαν ό σάκκος ούτος ενεγράφη. 

"Αρθρον 167 
Σύνταξις τών καταστάσεων τών κλειστών ταχυδρομικών αποστολών 

Ι. Το ταχύτερον δυνατόν μετά τήν λήψιν τής κατά τήν περίοδον τής στατιστικής 
τελευταίας σχηματισθείσης ταχυδρομικής αποστολής, τά Γραφεία προορισμού 
συντάσσουν : 

(α) Διά τάς ταχυδρομικάς άποστολάς τάς υποκείμενος εϊς τήν καταβολήν 
κομίστρων επιφανείας καταστάσεις όμοιας προς το συνημμένόν υπό
δειγμα CI7, δι' έκάστην όδόν διαβιβάσεως και εις τόσα αντίτυπα δσαι 
και αϊ διαβατικά! Ύπηρεσίαι σύν εν (διά τήν χώραν καταγωγής). Αί 
καταστάσεις αύται δέον νά περιέχουν, εν τή ευρύτερα δυνατή έκτάσει, 
τάς λεπτομέρειας τής άκολουθηθείσης όδοϋ και τάς χρησιμοποιηθείσας 
υπηρεσίας. 

(β) Διά τάς ταχυδρομικάς άποστολάς επιφανείας τάς ύποκειμένας εις τήν 
καταβολήν καταληκτικών εξόδων, καταστάσεις όμοιας προς το συνημμένόν 
υπόδειγμα CI7 BIS. 

2. Τά Γραφεία προορισμού διαβιβάζουν τάς καταστάσεις CI7 καΐ CI7 BIS εϊς 
τά άνταλλακτήρια Γραφεία τής Υπηρεσίας αποστολής, ίνα γίνουν άποδεκταϊ ύπό 
τούτων. Ή αεροπορική οδός χρησιμοποιείται εφ' δσον αϋτη παρουσιάζει πλεο
νέκτημα. Τά άνταλλακτήρια Γραφεία, άφοϋ αποδεχθούν τάς καταστάσεις, δια
βιβάζουν αύτάς εις τήν Κεντρικήν των Ύπηρεσίαν, ήτις κατανέμει τάς καταστάσεις 
CI7 μεταξύ τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών καΐ επιστρέφει τάς καταστάσεις CI7 BIS 
εϊς τάς Υπηρεσίας προορισμού. 
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3. Έάν, εντός προθεσμίας τριών μηνών (τεσσάρων μηνών εις τάς άνταλλαγάς 
μετά τών απομεμακρυσμένων χωρών), άπό της ημέρας αποστολής της τελευταίας 
ταχυδρομικής αποστολής τής περιληπτέας εις την στατιστικήν, τα άνταλλακτήρια 
ταχυδρομεία τής Υπηρεσίας αποστολής δεν λάβουν τον εν τη παραγράφω Ι, στοι
χεΐον (α), όριζόμενον αριθμόν καταστάσεων CI7, τα ταχυδρομεία ταϋτα συντάσσουν 
οίκοθεν τάς εν λόγω καταστάσεις συμφώνως προς τάς Ιδίας αυτών ενδείξεις και 
αναγράφουν εφ' εκάστης τούτων την ενδειξιν «LES RELEVES C17 DU BUREAU 
DE DESTINATION ΝΕ SONT'PAS PARVENUS DANS LE DELAI REGLE
MENTAIRE», (Ai καταστάσεις CI7 τοϋ Γραφείου προορισμού δεν περιήλθον εντός 
τής κεκανονισμένης προθεσμίας). Διαβιβάζουν κατόπιν αύτάς εις την Κεντρικήν 
αυτών Ύπηρεσίαν, ήτις τάς κατανέμει μεταξύ τών οικείων Υπηρεσιών. 

4. Έάν, εντός προθεσμίας εξ μηνών άπό τής εκπνοής τής περιόδου στατιστικής, 
ή Υπηρεσία αποστολής δεν κατένειμε τάς καταστάσεις CI7 μεταξύ τών Υπηρεσιών 
τών ενδιαμέσων χωρών, αύται τάς συντάσσουν οίκοθεν, συμφώνως προς τάς 
ιδίας αυτών ενδείξεις. Τά στοιχεία ταϋτα φέροντα την ενδειξιν «ETABLI D' 
OFFICE» (Συνετάγη οίκοθεν) δέον υποχρεωτικώς νά έπισυνάπτωνται εις τον 
προς τάς Υπηρεσίας αποστολής άπευθυνόμενον λογάριασμόν C20 συμφώνως 
προς το άρθρον 172, παράγραφον 7, οτοιχεΐον (α). 

"Αρθρον 168 
Κλειστά! ταχυδρομικοί άποστολαΐ άνταλλασσόμεναι μετά στρατιωτικών 

μονάδων τεθεισών εις την διάθεσιν τοϋ Όργανισμοΰ Ηνωμένων 
Εθνών και μετά πολεμικών πλοίων ή αεροπλάνων 

Ι. Εις τάς Ταχυδρομικός Υπηρεσίας τών χωρών άπό τάς οποίας εξαρτώνται 
στρατιωτικά! μονάδες, πολεμικά πλοία ή αεροπλάνα εμπίπτει ή ύποχρέωσις δπως 
συντάσσουν τάς καταστάσεις CI7 τάς σχετικός προς τάς ταχυδρομικός άποστολάς 
τάς αποστελλόμενος ή λαμβανόμενος ύπό τών στρατιωτικών τούτων μονάδων, 
τών πλοίων ή ύπό τών αεροπλάνων τούτων. Αί προς στρατιωτικός μονάδας, 
πολεμικά πλοία ή αεροπλάνα αποστελλόμενοι κατά την περίοδον τής στατιστικής 
ταχυδρομικά! άποστολαί, δέον νά φέρουν, έπ! τών πινακίδων την ήμερομηνίαν 
αποστολής. 

2. Έάν αί ταχυδρομικά! αύται άποστολα! αποσταλούν περαιτέρω, ή άποστέλ
λουσα περαιτέρω Υπηρεσία πληροφορεί σχετικώς την Υπηρεσίαν τής χώρας 
εκ τής οποίας εξαρτάται ή στρατιωτική μονάς, το πλοϊον ή το άεροπλάνον. 

"Αρθρον 169 
Δελτίον διαμετακομίσεως 

Ι. Προς τον σκοπόν δπως συγκέντρωση πάσας τάς αναγκαίουσας διά την 
σύνταξιν τών καταστάσεων CI7 πληροφορίας, ή Υπηρεσία προορισμού δύναται 
νά ζήτηση παρά τής Υπηρεσίας καταγωγής δπως έπισυνάπτη εις έκάστην ταχυ
δρομικήν άποστολήν δελτίον διαμετακομίσεως χρώματος πρασίνου δμοιον προς 
το συνημμένον υπόδειγμα CI9. Ή αίτησις αϋτη δέον νά περιέλθη είς την Υπη
ρεσίαν καταγωγής τρεις μήνας προ τής ενάρξεως τών εργασιών στατιστικής. 

2. Το δελτίον διαμετακομίσεως δέον νά χρησιμοποιήται μόνον έάν, κατά την 
περίοδον τής στατιστικής ή ακολουθούμενη οδός ύπό τών ταχυδρομικών απο
στολών είναι άβεβαία ή έάν αι χρησιμοποιούμενοι ύπηρεσίαι μεταφορών είναι άγνω
στοι εις την Υπηρεσίαν προορισμού. Πρ!ν ή ζήτηση την σύνταξιν αΰτοϋ, ή Υπη
ρεσία προορισμού οφείλει νά βεβαιοϋται δτι ουδέν άλλο μέσον κατέχει ίνα 
πληροφορηθή την όδόν διαβιβάσεως τών ταχυδρομικών αποστολών τάς όποιας 
λαμβάνει. 

3. Ή Υπηρεσία καταγωγής δύναται, άνευ ρητής αιτήσεως τής Υπηρεσίας 
προορισμού, νά έπισυνάπτη κατ* έξαίρεσιν εϊς τάς ταχυδρομικός άποστολάς της 
δελτίον διαμετακομίσεως, οσάκις δεν δύναται νά γνωρίζη εκ τών προτέρων τήν 
όδόν διαβιβάσεως τούτων. 
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4. Ή έττισήμανσις τοΰ συνοδεύοντος ταχυδρομικήν τίνα άττοστολήν δελτίου 
διαμετακομίσεως, δέον να γίνεται δια της ενδείξεως «CI9», αναγραφομένης δια 
χαρακτήρων λίαν εμφανών : 

(α) Έν έπικεφαλίδι τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως της ταχυδρομικής ταύτης 
αποστολής. 

(β) 'Επί τής ειδικής πινακίδος «STATISTIQUE» τοΰ σάκκου τοΰ περιέχοντος 
το φύλλον ειδοποιήσεως. 

(γ) Είς την στήλην «OBSERVATIONS» (Παρατηρήσεις) τοΰ καταλόγου 
παραδόσεως CI8. 

5. Το δελτίον διαμετακομίσεως, συναπτόμενον εϊς τον κατάλογον παραδόσεως 
CI8, δέον να διαβιβάζεται άπερικαλύπτως, μετά των ταχυδρομικών αποστολών 
τάς οποίας άφορα, εϊς τάς διαφόρους υπηρεσίας αϊ όποΐαι μετέχουν τής διαμετα
κομίσεως τών ταχυδρομικών τούτων αποστολών. Είς έκάστην διαβατικήν χώραν, 
τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία εισόδου και εξόδου, αποκλειομένου παντός άλλου 
ενδιαμέσου Γραφείου, αναγράφουν έπι τοΰ δελτίου τάς πληροφορίας τάς άφορώσας 
τήν υπ* αυτών ένεργηθεϊσαν διαμετακόμισιν. Το τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλ
λακτήριον ταχυδρομεΐον διαβιβάζει το δελτίον C19 είς το Γραφεΐον προορισμού, 
δπερ σημειοΐ έπ' αύτοΰ τήν ακριβή ήμερομηνίαν άφίξεως τής ταχυδρομικής απο
στολής. Το δελτίον CI9 επιστρέφεται εϊς το Γραφεΐον καταγωγής ως δικαιολο
γητικόν τής καταστάσεως CI7. 

6. Όσάκις ελλείπει δελτίον διαμετακομίσεως, τοΰ οποίου ή αποστολή σημει
οΰται έπι τοΰ καταλόγου παραδόσεως ή έπι τών ειδικών πινακίδων «STATISTI
QUE», το ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον ή το άνταλλακτήριον ταχυ
δρομεΐον προορισμού, το όποιον διαπιστώνει την ελλειψίν του, υποχρεούται να 
το ζήτηση άνευ καθυστερήσεως παρά του προηγουμένου άνταλλακτηρίου ταχυ
δρομείου. Πάντως, άνευ ετέρας αναμονής, το ένδιάμεσον άνταλλακτήριον 
ταχυδρομεΐον συντάσσει νέον τοιούτον φέρον τήν ενδειξιν «ETABLI D' 
OFFICE PAR LE BUREAU DE » (Συνετάγη οίκοθεν ΰπό τοΰ Γραφείου ) 
και το διαβιβάζει μετά τής ταχυδρομικής αποστολής. "Οταν το συνταχθέν ΰπό 
του Γραφείου καταγωγής δελτίον CI9 περιέλθη εις το Γραφεΐον το όποιον το έζή
τησε, τοΰτο το διαβιβάζει άπ* ευθείας, εντός κλειστού φακέλλου, εις το Γραφεΐον 
προορισμού, άφοΰ το έπισημειώση καταλλήλως. 

"Αρθρον 170 
Διαβίβασις τών έντυπων CI6, CI7, CI7 BIS και CI9. 

Παρεκκλίσεις 
Ι. Έκαστη Ταχυδρομική Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν δπως γνωστοποιή είς 

τάς λοιπάς Υπηρεσίας, μέσω τοΰ Διεθνούς Γραφείου, δτι τά δελτία έλεγχου CI6, 
αϊ καταστάσεις CI7 καΐ CI7 BIS ώς καΐ τά δελτία διαμετακομίσεως CI9, δέον ν" 
άπευθύνωνται είς τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν. 

2. Ή τελευταία αϋτη υποκαθίσταται, έν τοιαύτη περιπτώσει, εις τά άνταλλα
κτήρια ταχυδρομεία διά τήν σύνταξιν τών καταστάσεων CI7 συμφώνως προς 
το άρθρον 167, παράγραφος 3. 

"Αρθρον 171 
"Εκτακτοι ύπηρεσίαι 

θεωρούνται ώς έκτακτοι ύπηρεσίαι συνεπαγόμενοι εΐσπραξιν ειδικών κομί
στρων επιφανείας, μόνον αί δΥ αυτοκινήτων ύπηρεσίαι ΣυρίαςΊράκ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΣΥΝΤΑΞΙΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ 

ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
"Αρθρον 172 

Σύνταξις, διαβίβασις και αποδοχή τών λογαριασμών κομίστρων 
επιφανείας και λογαριασμών καταληκτικών εξόδων 

Ι. Διά τήν σύνταξιν τών λογαριασμών κομίστρων επιφανείας καΐ τών λογαρια
σμών καταληκτικών εξόδων του ταχυδρομείου επιφανείας, οί ελαφροί, μέσοι ή 
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βαρείς σάκκοι, ώς ορίζονται εν αρθρω 166, υπολογίζονται αντιστοίχως ώς έχοντες 
μέσα βάρη, 3, 12 η 26 χιλιόγραμμα. 

2. Τα συνολικά ποσά της πιστώσεως δια τάς κλειστάς ταχυδρομικάς άποστολάς 
πολλαπλασιάζονται έπι 26 η επί 13 κατά την περίπτωσιν, το δε γινόμενον χρησι
μεύει ώς βάσις είς ιδιαιτέρους λογαριασμούς εμφανίζοντας εις φράγκα τά εϊς 
έκάστην Ύπηρεσίαν ανήκοντα ετήσια ποσά. 

3. 'Εάν ή χρησιμοποίησις τοΰ πολλαπλασιαστοϋ 26 ή 13 δίδη αποτέλεσμα μη 
άνταποκρινόμενον προς τήν φυσιολογικήν κίνησιν, εκάστη ενδιαφερόμενη Υπη
ρεσία δύναται νά ζητήση δπως υίοθετηθή έτερος πολλαπλασιαστής. Ό νέος 
ούτος πολλαπλασιαστής Ισχύει διά τά ετη είς τά όποια εφαρμόζεται ή στατιστική. 

4. 'Ελλείψει συμφωνίας επί τοΰ νέου τούτου πολλαπλασιαστοϋ, ή Υπηρεσία 
ήτις θεωρεί έαυτήν άδικουμένην δύναται εφ' δσον παράσχη πάντα τά αναγκαία 
δικαιολογητικά στοιχεία νά ύποβάλη το ζήτημα εϊς το διεθνές Γραφεΐον ή εις Έπι
τροπήν διαιτητών, διά τον εν αρθρω 56, παραγράφω 6, της Συμβάσεως προβλε
πόμενο ν σκοπό ν. 

5. Πάντως, πλην ειδικής μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών συμφωνίας, 
νέος πολλαπλασιαστής δεν δύναται νά υίοθετηθή εί μή μόνον εάν ή διαφορά ή δια
πιστουμένη μεταξύ της εκ τής στατιστικής προκυπτούσης κατ' άποκοπήν κινήσεως 
καΐ τής πραγματικής κινήσεως έχει ώς συνέπειαν τροποποίησιν τοΰ λογαριασμού 
κομίστρων επιφανείας ή τοΰ λογαριασμού τών καταληκτικών εξόδων του ταχυ
δρομείου επιφανείας κατά ποσόν άνώτερον τών 5000 φράγκων ετησίως, αποκλεισ
μένης πάσης άλλης προϋποθέσεως. 

6. Ή φροντίς τής συντάξεως τών λογαριασμών εμπίπτει είς τήν πιστώτριαν 
Ύπηρεσίαν ή οποία τους διαβιβάζει εϊς τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν. 

7. Οϊ 'ιδιαίτεροι λογαριασμοί συντάσσονται εϊς διπλούν: 
(α) Έπι εντύπου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C20 και βάσει τών 

καταστάσεων CI7 εις δ,τι άφορα τά κόμιστρα επιφανείας. 
(β) Έπι εντύπου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα C20 BIS, βάσει τών 

καταστάσεων CI7 BIS τών σχετικών προς τάς ταχυδρομικάς άποστολάς 
επιφανείας και βάσει τών καταλόγων παραδόσεως AV7 τών άεραποστολών 
είς δ,τι άφορα τά καταληκτικά έξοδα. 

Διαβιβάζονται είς τήν Ύπηρεσίαν αποστολής το δυνατόν ταχύτερον και το 
βραδύτερον, εντός προθεσμίας 10 μηνών από τής εκπνοής τής περιόδου τής στα
τιστικής. Αι καταστάσεις CI7 δεν παρέχονται ώς δικαιολογητικά τοΰ λογαριασμού 
C20 εϊ μή μόνον εάν συνετάγησαν οίκοθεν ΰπό τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας (άρθρον 
167, παράγραφος 4), ή τή αιτήσει τής Υπηρεσίας αποστολής. 

8. Έάν ή άποστείλασα τον ίδιαίτερον λογαριασμόν Υπηρεσία οΰδεμίαν λάβτι 
διορθωτικήν παρατήρησιν εντός διαστήματος τριών μηνών άπό τής αποστολής, 
ό λογαριασμός ούτος θεωρείται ώς αυτοδικαίως αποδεκτός. 

"Αρθρον 173 
Ετήσιος γενικός ισολογισμός. Μεσολάβησις τοΰ Διεθνούς Γραφείου 

Ι. Ό ΰπό τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου συντασσόμενος ετήσιος γενικός ισολογισμός 
χρησιμεύει ώς βάσις διά τον μεταξύ τών Υπηρεσιών διακανονισμόν τών κομίστρων 
επιφανείας και τών καταληκτικών εξόδων. 

2. Ευθύς ώς οι μεταξύ δύο Υπηρεσιών ιδιαίτεροι λογαριασμοί γίνουν απο
δεκτοί ή θεωρηθούν ώς αυτοδικαίως αποδεκτοί (άρθρον 172, παράγραφος 8), έκα
τέρα τών Υπηρεσιών τούτων διαβιβάζει άνευ καθυστερήσεως εις το Διεθνές 
Γραφεΐον κατάστασιν, κεχωρισμένως διά τά κόμιστρα επιφανείας και διά τά κατα
ληκτικά έξοδα όμοίαν προς τά συνημμένα υποδείγματα C2I καΐ02Ι BIS αντιστοίχως, 
και έμφαίνουσαν τά συνολικά ποσά τών λογαριασμών τούτων. Άντίγραφον εκά
στης τών καταστάσεων απευθύνεται ταυτοχρόνως είς τήν ένδιαφερομένην 
Υπηρεσίαν. 
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3. Κατάστασις C2I και κατάστασις C2I BIS συντάσσεται δι' εκαστον των τριών 
ετών εϊς τα όποια εφαρμόζεται ή στατιστική. 

4. Έν περιπτώσει διαφορών μεταξύ τών υπό δύο 'Υπηρεσιών παρεχομένων 
αντιστοίχων ενδείξεων, το Διεθνές Γραφεΐον καλεί αύτάς δπως συμφωνήσουν 
καΐ γνωρίσουν εις αυτό τα τελικώς γενόμενα δεκτά ποσά. 

5. Όσάκις μία μόνον Υπηρεσία παρέσχε τάς καταστάσεις C2I ή C2I BIS το 
Διεθνές Γραφεΐον πληροφορεί σχετικώς την έτέραν ένδιαφερομένην Ύπηρεσίαν 
και γνωρίζει ε'ις αυτήν τα ποσά τών ληφθεισών καταστάσεων. 'Εάν εντός χρονικού 
διαστήματος ενός μηνός άπό της ημέρας της αποστολής τών καταστάσεων, ουδεμία 
γίνη παρατήρησις προς το Διεθνές Γραφεΐον, τα ποσά τών καταστάσεων τούτων 
θεωρούνται ώς αυτοδικαίως αποδεκτά. 

6. Εις τήν έν αρθρω 172, παραγράφω 8, προβλεπομένην περίπτωσιν, αί κατα
στάσεις δέον νά φέρουν τήν ένδειξιν «AUCUNE OBSERVATION DE L' ADMINI
STRATION DEBITRICE Ν' EST PARVENUE DANS LE DELAI REGLEMEN
TAIRE» (ουδεμία παρατήρησις ελήφθη εκ μέρους της όφειλέτιδος Υπηρεσίας 
εντός της κεκανονισμένης προθεσμίας). 

7. Το Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει, εις το τέλος εκάστου έτους βάσει τών κατα
στάσεων αί όποΐαι περιέρχονται εϊς αυτό έως τότε και αί όποΐαι θεωρούνται ώς 
αυτοδικαίως άποδεκταί, έτήσιον γενικόν ίσολογισμόν τών κομίστρων επιφανείας 
και τών καταληκτικών εξόδων. Περιπτώσεως τυχούσης, συμμορφοΰται προς 
το άρθρον 163, παράγραφος 5, διά τάς ετησίας πληρωμάς. 

8. Ό Ισολογισμός περιλαμβάνει κεχωρισμένως διά τά κόμιστρα επιφανείας 
καΐ τά καταληκτικά έξοδα: 

(α) Το δούναι και το λαβείν έκαστης Υπηρεσίας. 
{β) Το χρεωστικόν ύπόλοιπον ή το πιστωτικόν ΰπόλοιπον εκάστης Υπηρεσίας. 
(γ) Τά ύπό τών όφειλέτιδων Υπηρεσιών πληρωτέα ποσά. 
(S) Τά ύπό τών πιστωτριών Υπηρεσιών εισπρακτέα ποσά. 

9. Το Διεθνές Γραφεΐον ενεργεί διά συμψηφισμού εϊς τρόπον ώστε νά περιορίζη 
εις το ελάχιστον τον αριθμόν τών ένεργητέων πληρωμών. 

10. ΟΙ ετήσιοι γενικοί ισολογισμοί δέον νά διαβιβάζωνται είς τάς Υπηρεσίας 
ύπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου, το ταχύτερον δυνατόν καί, το βραδύτερον, προ της 
εκπνοής τοΰ πρώτου τριμήνου τοΰ έτους το όποιον έπεται τοΰ έτους τοΰ καταρτι
σμού των. 

11. Κατ' έξαίρεσιν δύο Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δύνανται εάν κρίνουν τοϋτο, 
άπαραίτητον, νά συμφωνήσουν δπως ρυθμίζουν τους λογαριασμούς των άπ° ευθείας 
μεταξύ των. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ουδεμία κατάστασις C2I ή C2I BIS διαβι
βάζεται προς το Διεθνές Γραφεΐον. 

"Αρθρον 174 
Πληρωμή τών κομίστρων επιφανείας καί τών καταληκτικών εξόδων 

Ι. 'Εάν ή πληρωμή τοΰ εκ τοΰ ετησίου γενικού ισολογισμού τοΰ Διεθνούς Γρα
φείου προκύπτοντος υπολοίπου τών κομίστρων επιφανείας ή τών καταληκτικών 
εξόδων δέν πραγματοποιηθή εν έτος μετά τήν έκπνοήν της κεκανονισμένης προ
θεσμίας (άρθρον 103, παράγραφος 11), ή πιστώτρια Υπηρεσία δύναται νά πληρο
φόρηση σχετικώς το Διεθνές Γραφεΐον, το όποιον καλεί τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν 
δπως πλήρωση εντός προθεσμίας μή δυναμένης νά ύπερβή τους τεσσάρας μήνας· 

2. 'Εάν ή πληρωμή τών οφειλομένων ποσών δέν εχη πραγματοποιηθή κατά 
τήν έκπνοήν της νέας ταύτης προθεσμίας, το Διεθνές Γραφεΐον εγγράφει τά ποσά 
ταύτα εις τον έπόμενον έτήσιον γενικόν ίσολογισμόν, εϊς πίστωσιν τής πιστώτριας 
Υπηρεσίας. Έν τη περιπτώσει ταύτη, οφείλονται σύνθετοι τόκοι ήτοι ό τόκος 
προστίθεται ε'ις το κεφάλαιον ε'ις το τέλος έκαστου έτους μέχρι τής ολοκληρωτικής 
πληρωμής. 

3. Έν περιπτώσει εφαρμογής τής παραγράφου 2, ό περί ου πρόκειται γενικός 
ισολογισμός και οί τοιούτοι τών τεσσάρων επομένων ετών δέον, κατά το δυνατόν, 
νά μή περιέχουν εις τά έκ τοΰ πίνακος συμψηφισμού προκύπτοντα υπόλοιπα, ποσά 
πληρωτέα ύπό τής άπρακτούσης Υπηρεσίας εις τήν ένδιαφερομένην πιστώτριαν 
Ύπηρεσίαν. 
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"Αρθρον 175 

Άναθεώρησις των λογαριασμών κομίστρων επιφανείας 

Ι. "Οταν μία Ταχυδρομική Υπηρεσία διαπιστώνη δτι ή κίνησις διαφέρει λίαν 
α'ισθητώς της εκ της στατιστικής των κομίστρων επιφανείας προκυπτούσης 
τοιαύτης, δύναται να ζητή τήν άναθεώρησιν τών αποτελεσμάτων τής στατιστικής 
ταύτης. 

2. Αι Ύπηρεσίαι δύνανται να συνεννοούνται δια τήν πραγματοποίησιν τής 
αναθεωρήσεως ταύτης. 

3. 'Ελλείψει συνεννοήσεως, εκάστη Υπηρεσία δύναται νά ζητή εις τάς ακο
λούθους περιπτώσεις τήν διενέργειαν ειδικής στατιστικής επί σκοπώ αναθεωρήσεως 
τών λογαριασμών τών κομίστρων επιφανείας : 

(α) Χρησιμοποίησις τής αεροπορικής όδοΰ αντί τής οδού επιφανείας δια 
τήν μεταφοράν τών ταχυδρομικών αποστολών. 

(β) Σοβαρά τροποποίησις εν τη δια τής όδοΰ επιφανείας διαβιβάσει τών ταχυ
δρομικών αποστολών χώρας τινός δια μίαν ή πλείονας αλλάς χώρας. 

(γ) Διαπίστωσις, ύπό ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας, εντός προθεσμίας ενός 
έτους από τής περιόδου τής στατιστικής, δτι μεταξύ τών υπό τίνος 
Υπηρεσίας κατά τήν περίοδον τής στατιστικής γενομένων αποστολών 
και τής φυσιολογικής κινήσεως υφίσταται διαφορά 20% τουλάχιστον 
έπι τών συνολικών βαρών τών διαβατικώς άποοταλεισών ταχυδρομικών 
αποστολών τών βαρών τούτων υπολογιζόμενων βάσει τοΰ γινομένου 
τοΰ αριθμού τών σάκκων εκάστης κατηγορίας και τών αντιστοίχων μέσων 
βαρών. 

($) Διαπίστωσις, ύπό τίνος ενδιαμέσου Υπηρεσίας, άνά πάσαν στιγμήν κατά 
τήν περίοδον εφαρμογής τής στατιστικής, δτι το συνολικόν βάρος τών 
διαβατικών ταχυδρομικών αποστολών ηΰξήθη κατά 50% τουλάχιστον 
ή ήλαττώθη κατά 50% τουλάχιστον, εν σχέσει με τά δεδομένα τής τελευ
ταίας στατιστικής, του συνολικού τούτου βάρους υπολογιζόμενου βάσει 
τοΰ γινομένου τοΰ αριθμού τών σάκκων εκάστης κατηγορίας και τών 
αντιστοίχων μέσων βαρών. 

4. Ή ειδική στατιστική θά άφορα, αναλόγως τών περιστάσεων, είτε το σύνολον 
τής κινήσεως, είτε μέρος μόνον αυτής. 

5. 'Ελλείψει ωσαύτως συνεννοήσεως, τά αποτελέσματα ειδικής τίνος στατι
στικής διαμετακομίσεως ένεργηθείσης βάσει τής παραγράφου 3 δεν λαμβάνονται 
ύπ' δψιν εί μή μόνον εάν αλλοιώνουν κατά ποσόν μεγαλύτερον τών 5.000 φράγκων 
ετησίως τους μεταξύ τής Υπηρεσίας καταγωγής και τής ενδιαφερόμενης Υπη
ρεσίας λογαριασμούς. 

6. Αϊ προκύπτουσαι εκ τής εφαρμογής τών παραγράφων 3 και 5 τροποποιήσεις, 
δέον νά εφαρμοσθούν εις τους Ισολογισμούς τής Υπηρεσίας καταγωγής μετά 
τών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι ενήργησαν τήν διαμετακόμισιν προγενεστέρως και μετά 
τών Υπηρεσιών αϊ όποΐαι διασφαλίζουν ταύτην μεταγενεστέρως τών έπελθουσών 
μεταβολών και αν ετι ή τροποποίησις τών λογαριασμών δεν έγγίζη δια τινας Υπη
ρεσίας το ορισθέν ελάχιστον δριον. 

7. Κατά παρέκκλισιν τών παραγράφων 3, 5 και 6 και εν περιπτώσει πλήρους 
και μονίμου παρεκκλίσεως ταχυδρομικών αποστολών εξ ενδιαμέσου τινός χώρας 
και διαβιβάσεως αυτών δι' άλλης χώρας, τά ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής οφει
λόμενα κόμιστρα επιφανείας προς τήν χώραν ή οποία ενήργησε τήν διαμετακόμισιν 
προγενεστέρως βάσει τής τελευταίας στατιστικής, δέον, πλην ειδικής συμφωνίας, 
νά πληρωθούν υπό τής ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας εϊς τήν νέαν διαβατικήν χώραν 
άπό τής ημερομηνίας καθ' ην διεπιστώθη ή έν λόγω παρέκκλισις. 

m 
V 
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"Αρθρον 176 
Άναθεώρησις των λογαριασμών καταληκτικών εξόδων 

του ταχυδρομείου επιφανείας 
Ι. "Οταν μία Ταχυδρομική 'Υπηρεσία διαπιστώνη δτι ή κίνησις διαφέρει λίαν 

αϊσθητώς της εκ της στατιστικής των καταληκτικών εξόδων του ταχυδρομείου 
επιφανείας προκυπτούσης τοιαύτης, δύναται να ζητή τήν άναθεώρησιν τών απο
τελεσμάτων τής στατιστικής ταύτης. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται να συνεννοούνται δια τήν πραγματοποίησιν τής 
αναθεωρήσεως ταύτης. 

3. 'Ελλείψει συνεννοήσεως, εκάστη 'Υπηρεσία δύναται νά ζητή εϊς τάς ακο
λούθους περιπτώσεις τήν διενέργειαν ειδικής στατιστικής έπι σκοπώ αναθεωρήσεως 
τών λογαριασμών τών καταληκτικών εξόδων του ταχυδρομείου επιφανείας: 

(α) Χρησιμοποίησις τής αεροπορικής όδου άντι τής όδου επιφανείας δια 
τήν μεταφοράν τών ταχυδρομικών αποστολών. 

(β) Διαπίστωσις,. εντός προθεσμίας ενός έτους άπό τής περιόδου τής στα
τιστικής, δτι υφίσταται μεταξύ τής κατά τήν περίοδον τής στατιστικής 
προκυψάσης κινήσεως και τής κανονικής κινήσεως διαφορά τουλάχιστον 
20% έπι τών συνολικών βαρών τών ληφθεισών ή άποσταλεισών ταχυ
δρομικών αποστολών, τών βαρών τούτων υπολογιζόμενων βάσει του 
γινομένου του άριθμοϋ τών σάκκων εκάστης κατηγορίας καΐ τών αντι
στοίχων μέσων βαρών. 

(γ) Διαπίστωσις, άνά πασαν στιγμήν κατά τήν περίοδον εφαρμογής τής στα
τιστικής, δτι το συνολικόν βάρος τών ληφθεισών ή άποσταλεισών ταχυ
δρομικών αποστολών επιφανείας ηΰξήθη ή έμειώθή τουλάχιστον κατά 
50% εν σχέσει προς τά δεδομένα τής τελευταίας στατιστικής, του συν
ολικού τούτου βάρους υπολογιζόμενου επί τή βάσει του γινομένου του 
αριθμού τών σάκκων έκαστης κατηγορίας καΐ τών αντιστοίχων μέσων 
βαρών. 

4. 'Ελλείψει ωσαύτως συνεννοήσεως, τά αποτελέσματα ειδικής τίνος στατι
στικής τών καταληκτικών εξόδων τού ταχυδρομείου επιφανείας, διενεργούμενης 
επί τή βάσει τής παραγράφου 3, δεν λαμβάνονται ΰπ' δψιν ε'ι μή μόνον έάν 
αλλοιώνουν κατά ποσόν μεγαλύτερον τών 5,000 φράγκων ετησίως τους μεταξύ 
τής 'Υπηρεσίας καταγωγής καΐ τής ενδιαφερόμενης 'Υπηρεσίας λογαριασμούς. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ 

"Αρθρον 177 
Τρέχουσα αλληλογραφία μεταξύ Υπηρεσιών 

At Ύπηρεσίαι έχουν τήν εΰχέρειαν νά χρησιμοποιούν, διά τήν διαμοιβήν τής 
τρεχούσης αλληλογραφίας των, έντυπον δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα 
C29. 

"Αρθρον 178 
Χαρακτηριστικά στοιχεία τών γραμματοσήμων και τών 

αποτυπωμάτων προπληρωμής ' 
Ι. Τά υπό τών μηχανών προπληρωμής παραγόμενα αποτυπώματα δέον νά 

είναι χρώματος ζωηρού ερυθρού, οιαδήποτε και αν είναι ή αξία τήν οποίαν αντι
προσωπεύουν. 

2. Τά γραμματόσημα και τά αποτυπώματα τών μηχανών προπληρωμής τών 
χρησιμοποιουμένων ΰπό Ιδιωτών έφωδιασμένων δϊ' αδείας τής Ταχυδρομικής 
'Υπηρεσίας τής χώρας καταγωγής, δέον νά φέρουν, διά λατινικών χαρακτήρων, 
τήν ένδειξιν τής χώρας καταγωγής καΐ τής διά τήν προπληρωμήν αξίας των συμ
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φώνως προς την συλλογήν των ισοδυνάμων. Ή ενδειξις του αριθμού των μονάδων 
η των κλασμάτων της νομισματικής μονάδος, ή οποία χρησιμεύει προς έκφρασιν 
της αξίας ταύτης, παρίσταται δι' αραβικών αριθμών. Τά ΰπ' αυτών τούτων τών 
'Υπηρεσιών χρησιμοποιούμενα αποτυπώματα προπληρωμής δέον νά φέρουν τάς 
ιδίας ενδείξεις ως καί τά τοιαύτα τών έφωδιασμένων δι' αδείας της Υπηρεσίας 
ιδιωτών, ή\ άντ' αυτών την ενδειξιν της χώρας καταγωγής και την ενδειξιν «ΤΑΧΕ 
PERCUE», «PORT ΡΑ YE» (Τέλος εϊσεπράχθη) ή ανάλογο ν τίνα έκφρασιν. 
Ή ενδειξις αυτή δύναται νά είναι συντεταγμένη εις την γαλλικήν ή είς τήν γλώσσαν 
της χώρας καταγωγής. Δύναται ωσαύτως νά παρίσταται διά τίνος συντετμημένου 
τύπου, ώς επί παραδείγματι «Τ.Ρ». ή «P.P.». 

3. Εϊς δ,τι άφορα τά αντικείμενα τά όποια προπληρώνονται δι' αποτυπωμάτων 
τυπογραφικού πιεστηρίου ή δι' άλλου τινός συστήματος εκτυπώσεως ή σφραγίσεως 
(άρθρον 25 τής Συμβάσεως), αί ενδείξεις τής χώρας καταγωγής και τής αξίας προ
πληρωμής δύνανται νά αντικαθίστανται διά του ονόματος τού Γραφείου καταγωγής 
και τής ενδείξεως «ΤΑΧΕ PERCUE», «PORT ΡΑΥΕ», (Τέλος εϊσεπράχθη) ή 
δι' αναλόγου τινός εκφράσεως. Ή ενδειξις αϋτη δύναται νά είναι συντεταγμένη 
εϊς την γαλλικήν ή εϊς τήν γλώσσαν τής χώρας καταγωγής. Αυτή δύναται ωσαύτως 
νά παρίσταται διά τίνος συντετμημένου τύπου, ώς επί παραδείγματι «Τ.Ρ.» ή «P.P.». 
Είς πάσας τάς περιπτώσεις, ή υιοθετούμενη ένδειξις δέον νά έμφαίνηται διά λίαν 
ευδιάκριτων στοιχείων, εντός Ιδιαιτέρου πλαισίου ευκρινώς χαρασσομένου, του 
οποίου ή επιφάνεια δέον νά μη είναι κατωτέρα τών 300 τετραγωνικών χιλιοστών. 

4. Τά αναμνηστικά ή τά διά φιλανθρωπικούς σκοπούς εκδιδόμενα γραμμα
τόσημα, διά τά όποια καταβάλλεται συμπληρωματικόν τέλος ανεξαρτήτως τής 
αξίας προπληρωμής, δέον νά είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον άποκλείοντα 
πδσαν άμφιβολίαν επί τής αξίας ταύτης. 

5. Τά γραμματόσημα δύνανται νά έπισημαίνωνται ευκρινώς διά διατρήσεως 
διά διατρητικής λαβίδος ή δι' ανάγλυφων εκτυπώσεων έπιτυγχανομένων δι' έξω
στήρος, συμφώνως προς τους δρους τους καθοριζόμενους υπό τής Υπηρεσίας, 
ήτις έξέδωσεν ταύτα, εφ' δσον αί έργασίαι αύται δεν παραβλάπτουν τήν σαφήνειαν 
τών έν παραγράφω 2 προβλεπομένων ενδείξεων. 

"Αρθρον 179 
Χρήσις γραμματοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής 

εικαζόμενη ώς δολία 
Ι. "Υπό τήν ρητήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τής νομοθεσίας εκάστης χώρας, 

ή κατωτέρω διαδικασία ακολουθείται διά την διαπίστωσιν τής δολίας χρήσεως 
προς προπληρωμήν γραμματοσήμων ώς και αποτυπωμάτων μηχανών προπλη
ρωμής ή τυπογραφικών αποτυπωμάτων: 

(α) Όσάκις κατά τήν αποστολή ν, είτε γραμματόσημον, εϊτε αποτύπωμα μηχα
νής προπληρωμής ή τυπογραφικόν αποτύπωμα εφ' οιουδήποτε αντι
κειμένου, δίδει τήν ΰπόνοιαν δολίας χρήσεως (υπόνοια παραποιήσεως 
ή δευτέρας χρησιμοποιήσεως) και ό άποστολεύς δεν είναι γνωστός, τό 
ενσημον κατ' οΰδένα τρόπον άλλοιοϋται τό δε άντικείμενον, συνοδευό
μενον υπό ειδοποιήσεως όμοιας προς τό συνημμένον υπόδειγμα CI0, 
απευθύνεται εντός οίκοθεν συστημένου φακέλλου είς τό Γραφεΐον προ
ορισμού. Άντίγραφον τής ειδοποιήσεως ταύτης διαβιβάζεται, προς 
ένημέρωσιν, εϊς τάς Υπηρεσίας τών Χωρών καταγωγής καί προορισμού. 

Πάσα Υπηρεσία δύναται νά ζήτηση δι° ανακοινώσεως απευθυνόμενης 
προς τό Διεθνές Γραφεΐον, δπως αί ειδοποιήσεις CI0 αΐτινες αφορούν 
τήν ύπηρεσίαν αυτής, διαβιβάζωνται εις τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή 
εις ειδικώς καθοριζόμενον Γραφεΐον. 

(β) Τό άντικείμενον δεν επιδίδεται εις τον παραλήπτην, προσκαλούμενον 
ίνα διαπίστωση τό γεγονός, εΐ μή μόνον εάν πλήρωση τό όφειλόμενον 
τέλος, γνωρίση τό σνοματεπώνυμον και τήν διεύθυνσιν τού άποστολέως 
καί θέση εϊς τήν διάθεσιν τού ταχυδρομείου, άφοΟ λάβη γνώσιν τού περι
εχομένου, είτε όλόκληρον τό άντικείμενον, έάν τούτο δεν δύναται νά χω
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ρισθή άπό το σώμα της εικαζόμενης παραβάσεως, είτε το μέρος του 
αντικειμένου (φάκελλον, ταινίαν, τμήμα της επιστολής κ.λ.π.) το όποιον 
περιέχει την έπιγραφήν και το χαρακτηριζόμενον ώς ϋποπτον αποτύπωμα 
ή γραμματόσημον. Τό αποτέλεσμα τής προσκλήσεως βεβαιοΰται δια 
πρωτοκόλλου ομοίου προς τό συνημμένον υπόδειγμα CI Ι, υπογραφόμενου 
υπό του ταχυδρομικού υπαλλήλου και Οπό του παραλήπτου. Ή ενδε
χομένη άρνησις τοΰ τελευταίου τούτου βεβαιοΰται επί του εγγράφου 
τούτου. 

2. Τό πρωτόκολλον διαβιβάζεται μετά των πειστηρίων, οίκοθεν επί συστάσει, 
εις τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας καταγωγής ή οποία δίδει εϊς αυτό την υπό τής νομο
θεσίας της έπιβαλλομένην συνέχειαν. 

3. Αί Ύπηρεσίαι τών οποίων ή νομοθεσία δεν επιτρέπει την εν παραγράφω Ι, 
στοιχεία (α) και (β), προβλεπομένην διαδικασίαν οφείλουν να πληροφορούν σχετικώς 
τό Διεθνές Γραφεΐον έπι σκοπώ περαιτέρω κοινοποιήσεως εϊς τάς λοιπάς 
Υπηρεσίας. 

"Αρθρον 180 
Διεθνή ένσημα απαντήσεως 

Ι. Τά διεθνή ένσημα απαντήσεως είναι όμοια προς τό συνημμένον υπόδειγμα 
C22. Έκτυπουνται έπι χάρτου φέροντος δι* υδατογραφίας τά γράμματα UPU 
διά παχέων χαρακτήρων, μερίμνη του Διεθνούς Γραφείου τό όποιον τά χορηγεί 
εις τάς Υπηρεσίας, συνοδεία καταλόγου παραδόσεως ομοίου προς τό συνημμένον 
υπόδειγμα C24, συντασσομένου εϊς διπλούν. Μετά τον έλεγχον ή Υπηρεσία 
προορισμού επιστρέφει εϊς τό Διεθνές Γραφεΐον εν άντίτυπον δεόντως ύπογε
γραμμένον. 

2. 'Εκάστη Υπηρεσία έχει τήν εΰχέρειαν : 
(α) Νά ενεργή έπι τών ένσημων απαντήσεως διακριτική ν διάτρησιν ή οποία 

νά μή παρεμποδίζη τήν άνάγνωσιν τοΰ κειμένου και νά μή είναι φύσεως 
τοιαύτης ώστε νά παρακωλύη τον έλεγχον τών άξιων τούτων. 

(β) Ν' αναγραφή διά τίνος μεθόδου εκτυπώσεως τήν τιμήν πωλήσεως επί 
τών ενσήμων απαντήσεως ή νά ζητή παρά τοΰ Διεθνούς Γραφείου δπως 
ή τιμή αϋτη αναγράφεται κατά τήν έκτύπωσιν. 

3. Ή προθεσμία ανταλλαγής τών ενσήμων απαντήσεως είναι απεριόριστος. 
Τά ταχυδρομικά ΓραφεΤα βεβαιούνται περί τής αΰθεντικότητος τών τίτλων 

κατά τήν άνταλλαγήν των και ελέγχουν ϊδίως τήν Οπαρξιν τής υδατογραφίας. 
Τά ένσημα απαντήσεως δύνανται νά φέρουν τό αποτύπωμα του Γραφείου τό 

όποιον εξαρτάται έκ τής Υπηρεσίας καταγωγής. Τά ένσημα απαντήσεως τών 
οποίων τό έντυπον κείμενον δεν ανταποκρίνεται προς τό έπίσημον κείμενον δεν 
γίνονται δεκτά ώς μή έγκυρα. Τά άνταλλασσόμενα ένσημα απαντήσεως φέρουν 
αποτύπωμα του χρονολογικού σήμαντρου τοΰ Γραφείου τό όποιον ενεργεί τήν 
άνταλλαγήν ταύτην. 

4. Τά άνταλλαγέντα ένσημα απαντήσεως επιστρέφονται εις τό Διεθνές Γραφεΐον, 
εις δέσμας τών χιλίων και τών εκατόν, συνοδευόμενος υπό καταστάσεως όμοιας 
προς τό συνημμένον υπόδειγμα C23 συντασσόμενης εις δύο αντίτυπα και περι
λαμβανούσης τήν συνολικήν ένδειξιν του αριθμού των και τής αξίας των, υπο
λογιζόμενης συμφώνως προς τήν έν άρθρω 28, παράγραφος 2, τής Συμβάσεως 
προβλεπομένην τιμήν. Εϊς περίπτωσιν μεταβολής τής τιμής ταύτης άπαντα τά 
ένσημα απαντήσεως τά άνταλλαγέντα προ τής ημερομηνίας μεταβολής, αποστέλ
λονται διά μιας μόνον αποστολής περιλαμβανούσης κατ' έξαίρεσιν μεμονωμένα 
ένσημα απαντήσεως. Ταΰτα συνοδεύονται υπό ειδικής καταστάσεως C23, τά 
ποσά τής οποίας υπολογίζονται βάσει τής παλαιάς αξίας. 

5. Τό Διεθνές Γραφεΐον παραλαμβάνει ωσαύτως τά κατεστραμμένα ένσημα 
απαντήσεως διαβιβαζόμενα συνοδεία κεχωρισμένης καταστάσεως C23, συντασ
σόμενης εις δύο αντίτυπα. 
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6. Κατ' έξαίρεσιν, το Διεθνές Γραφεΐον δύναται να λαμβάνη ΰπ' δψιν τα κατα
στραφέντα προ της πωλήσεως ή μετά την άνταλλαγήν διεθνή ένσημα απαντήσεως 
ε!ς τήν περίπτωσιν ταύτην, ή κατάστασις C23, συντασσόμενη εις διπλούν Οπό 
της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, συνοδεύεται ΰπό επισήμου βεβαιώσεως κατα
στροφής. 

7. Το Διεθνές Γραφεΐον τηρεί ιδίαν λογιστικήν κατά τήν οποίαν εγγράφονται: 
(α) Εις χρέωσιν εκάστης Υπηρεσίας, ή άξίά των χορηγηθέντων ενσήμων 

απαντήσεως ώς και το υψος της παραχωρηθείσης εϊς τήν Ύπηρεσίαν 
εκπτώσεως κατά τήν προηγηθεΐσαν διετή περίοδον. 

(β) Εις πίστωσιν, ή αξία των άνταλλαγέντων ένσημων απαντήσεως, τά όποια 
επεστράφησαν εις το Διεθνές Γραφεΐον. 

Κατάστασις λογαριασμού αποστέλλεται προς έγκρισιν εϊς έκάστην ένδιαφε
ρομένην Ύπηρεσίαν. 'Εάν κατά το διάστημα ενός μηνός άπό της αποστολής της 
καταστάσεως ουδεμία έγένετο παρατήρησις εϊς το Διεθνές Γραφεΐον, τά ποσά 
της καταστάσεως ταύτης θεωρούνται αυτοδικαίως ώς αποδεκτά. 

8. Το Διεθνές Γραφεΐον συντάσσει διετή γενικόν έκκαθαριοτικόν λογαριασμόν, 
εις τον όποιον περιλαμβάνονται: 

(α) ΑΙ εν τη παραγράφω 7 αναφερόμενοι χρεώσεις καΐ πιστώσεις. 
(β) Αί παρασχεθεΐσαι εϊς τάς Υπηρεσίας εκπτώσεις διά κατανομής της συν

ολικής διαφοράς μεταξύ τής άξιας των χορηγηθέντων ένσημων απαντή
σεως καΐ τής αξίας των άνταλλαγέντων ένσημων απαντήσεως κατά τήν 
διετή περίοδον, κατ' άναλογίαν 80% έπΐ των χορηγηθέντων ύπό του 
Διεθνούς Γραφείου ένσημων απαντήσεως και 20% έπΐ των άνταλλαγέντων 
υπό των Υπηρεσιών ένσημων απαντήσεως. 

(γ) Τά προς πληρωμήν και προς εΐσπραξιν, Οπό των Υπηρεσιών ποσά. 
9. Ό γενικός εκκαθαριστικός λογαριασμός διαβιβάζεται εις τάς Υπηρεσίας 

συμπληρούμένος διά συμψηφιστικού πίνακος, δστις χρησιμεύει ώς βάσις διά τους 
διακανονισμούς. 

10. Τά άρθρα 173, παράγραφοι 9 καΐ 10, και 174 είναι εφαρμοστέα. 

"Αρθρον 181 
Έκκαθάρισις των τελωνειακών κ.λ.π., εξόδων μετά τής Υπηρεσίας 

καταθέσεως τών αντικειμένων των ελευθέρων τελών 
και δικαιωμάτων 

Ι. Ό Ισολογισμός ό σχετικός προς τά τελωνειακά κ.λ.π. έξοδα τά καταβαλ
λόμενα ύφ' εκάστης Υπηρεσίας διά λογαριασμόν άλλης, ενεργείται δι' Ιδιαιτέρων 
μηνιαίων λογαριασμών ομοίων προς το συνημμένον υπόδειγμα C26, οί όποιοι 
συντάσσονται ύπό τής πιστώτριας Υπηρεσίας εϊς το νόμισμα τής χώρας της. Τά 
μέρη Β τών δελτίων προπληρωμής τά όποια αυτή διετήρησε, εγγράφονται κατ' 
άλφαβητικήν σειράν τών Γραφείων τά όποια προκατέβαλον τά έξοδα καΐ κατά τήν 
άριθμητικήν σειράν ή όποια έχει δοθή ε'ις αυτά. * 

2. Έάν αί δύο ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι εκτελούν και τήν ύπηρεσίαν τών 
ταχυδρομικών δεμάτων εϊς τάς αμοιβαίας σχέσεις των, δύνανται νά περιλαμβάνουν, 
πλην αντιθέτου ειδοποιήσεως, ε'ις τους ισολογισμούς τών τελωνειακών και λοιπών 
εξόδων τής τελευταίας ταύτης υπηρεσίας και τά τοιαύτα έξοδα του επιστολικού 
ταχυδρομείου. 

3. Ό 'ιδιαίτερος λογαριασμός, συνοδευόμενος ΰπό τών μερών Β τών δελτίων 
προπληρωμής, διαβιβάζεται εϊς τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν το βραδύτερον εις το 
τέλος του μηνός ό όποιος έπεται εκείνου εις τον όποιον αναφέρεται. Δέν συν
τάσσεται αρνητικός λογαριασμός. 

4. Ό έλεγχος τών λογαριασμών ενεργείται ΰπό τους δρους τους καθοριζό
μενους διά του Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμφωνίας της άφορώσης τάς ταχυ
δρομικός έπιταγάς και τάς ταξειδιωτικάς ταχυδρομικάς έντολάς. 
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5. Οϊ ισολογισμοί συνεπάγονται είδικήν έκκαθάρισιν. 'Εκάστη Υπηρεσία 
δύναται, πάντως, να ζήτηση δπως οϊ λογαριασμοί ούτοι διακανονίζωνται μετά 
των λογαριασμών τών ταχυδρομικών επιταγών, τών ταχυδρομικών δεμάτων CPI6 
ή τέλος μετά τών λογαριασμών R5 τών αντικαταβολών, χωρίς νά ένσωματοΰνται 
εις αυτούς. 

"Αρθρον 182 
"Εντυπα προς χρήσιν του Κοινού 

°Εν τη εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 3, της Συμβάσεως, θεωρούνται 
ώς έντυπα προς χρήσιν του κοινού τά έντυπα: 

CI (Τελωνειακή έτικέττα). 
C2/CP3 (Τελωνειακή δήλωσις). 
C3/CP4 (Δελτίον προπληρωμής). 
C5 (Άπόδειξις παραλαβής). 
C6 (Φάκελλος περαιτέρω αποστολής). 
C7 (Αίτησις αναλήψεως αντικειμένου, τροποποιήσεως επιγραφής, ακυρώσεως 

ή τροποποιήσεως του ποσού τής αντικαταβολής). 
C8 (Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα σύνηθες άντικείμενον). 
C9 (Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα συστημένον άντικείμενον κ,λ.π.). 
C22 (Διεθνές ενσημον απαντήσεως). 
C25 (Ταχυδρομικόν δελτίον ταυτότητος). 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ 

"Αρθρον 183 
Έπισήμανσις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών 

ανταποκρίσεων 
Αί μετά προσθέτου τέλους αεροπορικά! ανταποκρίσεις δέον νά φέρουν, κατά 

τήν ταχυδρόμησιν, εϊς το άριστερόν μέρος τής πρόσθιας δψεως, εΐτε είδικήν έτι
κέτταν χρώματος κυανού ή αποτύπωμα του αΰτοΟ χρώματος φέρον τάς λέξεις 
«PAR AVION» (αεροπορικώς), εΐτε επακριβώς τάς δύο ταύτας λέξεις, διά παχέων 
χαρακτήρων, γεγραμμένων διά χειρός ή διά μηχανής, μετά προαιρετικής μετα
φράσεως εις τήν γλώσσαν τής χώρας καταγωγής. Έν τούτοις εις δ,τι άφορα 
τά εντός φακέλλου τυποποιημένα αντικείμενα, ή ειδική αυτή έτικέττα, αποτύπωμα 
ή ενδειξις δέον νά τίθεται συμφώνως προς το άρθρον 19, παράγραφος 8, στοιχεΐον 
(α), ψηφίον 3ον τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 184 
Κατάργησις τών ενδείξεων «PAR AVION» (αεροπορικώς) 

και «AEROGRAMME» (άερόγραμμα) 
Ι. "Η ενδειξις «PAR AVION» (αεροπορικώς) και πάσα σημείωσις σχετική 

με τήν άεροπορικήν μεταφοράν δέον νά διαγράφωνται διά δύο εντόνων εγκαρσίων 
γραμμών, οσάκις ή διαβίβασις τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών αντα
ποκρίσεων ουδόλως ή ανεπαρκώς προπληρωμένων ή οσάκις ή περαιτέρω αποστο
λή ή επιστροφή εις τήν καταγωγήν τών μετά προσθέτου τέλους αεροπορικών 
ανταποκρίσεων, λαμβάνει χώραν διά τών μεταφορικών μέσων τών συνήθως χρησι
μοποιουμένων διά τάς άνευ προσθέτου τέλους ανταποκρίσεις. Έν τη πρώτη 
περιπτώσει, δέον νά γίνεται έν συντομία μνεία τών αίτιων τής διαβιβάσεως ταύτης. 

2. Ή ενδειξις «AEROGRAMME» (άερόγραμμα) δέον νά διαγράφεται διά 
δύο εντόνων εγκαρσίων γραμμών έν περιπτώσει διαβιβάσεως διά τής όδου επι
φανείας κατ' εφαρμογή ν του άρθρου 59 τής Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 185 
Σύνθεσις των άεραποστολών 

Ι. Αί άεραποοτολαι συντίθενται εξ αεροπορικών ανταποκρίσεων, ταξινομού
μενων και συντιθεμένων εις δέσμας κατά κατηγορίας (LC, εφημερίδες και περιοδικά, 
λοιπά αντικείμενα ΑΟ), των δεσμών διακρινομένων διά τών αντιστοίχων έτικετ
τών, ομοίων προς τα συνημμένα υποδείγματα AV 10. Αί άποστολαι αΰται δέον 
νά συντίθενται εντός σάκκων εξ ολοκλήρου κυανών ή με ευρείας κυανάς λωρίδας, 
φερόντων τάς εν άρθρω 149, παραγράφω 4 αναφερόμενος ενδείξεις. Διά τάς 
συνήθεις ή συστημένος άεροπορικάς ανταποκρίσεις τάς αποστελλόμενος εις μικρόν 
αριθμόν, δύνανται νά χρησιμοποιούνται φάκελλοι όμοιοι προς το συνημμένον υπό
δειγμα AV 9, κατασκευασμένοι είτε εκ χάρτου στέρεου χρώματος κυανού, είτε έκ 
πλαστικής ή άλλης Ολης και φέροντες έτικέτταν χρώματος κυανού. 

2. Τά φύλλα ειδοποιήσεως και τά φύλλα αποστολής VD 3, τά συνοδεύοντα τάς 
άεραποστολάς δέον νά φέρουν, εν τη έπικεφαλίδι αυτών, τήν έτικέτταν «PAR 
AVION» ή το εν άρθρω 183 άναφερόμενον αποτύπωμα. 

3. Ό τύπος και το κείμενον τών πινακίδων τών αεροπορικών σάκκων δέον νά 
συμφωνούν προς τά συνημμένα υποδείγματα AV 8. 

Αί καθαρώς ειπείν πινακίδες καΐ τά προαιρετικά καρτελίδια τά αναφερόμενα 
εν άρθρω 155, παραγράφω 3, δέον νά έχουν τά εν άρθρω 155, παραγράφω Ι, στοι
χεία (α) εως (δ) αναφερόμενα χρώματα. 

4. Πλην αντιθέτου ειδοποιήσεως τών ενδιαφερομένων 'Υπηρεσιών, ταχυδρο
μικοί άποστολαι δύνανται νά έγκλείωνται είς έτέραν ταχυδρομική ν άποστολήν της 
αυτής φύσεως, ήτοι περιέχουσαν αντικείμενα τής αυτής κατηγορίας (LC ή ΑΟ). 

5. Αί συνήθεις αεροπορικοί ανταποκρίσεις, αί κατατιθέμενοι κατά τήν τελευταίαν 
στιγμήν εις τά ταχυδρομικά γραφεία τά εγκατεστημένα είς τους αερολιμένας, απο
στέλλονται διά τών ΰπό άναχώρησιν αεροπλάνων, εντός φακέλλων AV 9 έπιγρα
φομένων διά τά άνταλλακτήρια ταχυδρομεία προορισμού. 

"Αρθρον 186 
Διαπίστωσις καΐ Ελεγχος του βάρους τών άεραποστολών 

Ι. Ό αριθμός τής ταχυδρομικής αποστολής καΐ το μικτόν βάρος εκάστου 
σάκκου, φακέλλου ή φακελλίσκου αποτελούντος μέρος τής ταχυδρομικής ταύτης 
αποστολής, ως και ή κατηγορία τών αντικειμένων (LC ή ΑΟ) τών εγκλεισμένων 
εις αυτήν, εμφαίνονται επί τής πινακίδος AV 8 ή τής εξωτερικής επιγραφής. 

2. "Εάν αί δύο κατηγορίαι αντικειμένων LC και ΑΟ, συνενούνται εντός ενός 
και του αυτού περικαλύμματος, το βάρος εκάστης εξ αυτών δέον νά αναγράφεται, 
πλην τού συνολικού βάρους, έπι τής πινακίδος AV 8 ή έπι τής εξωτερικής επιγρα
φής. Το βάρος του εξωτερικού περικαλύμματος προστίθεται είς το βάρος τών 
αντικειμένων τών υπαγομένων εις το χαμηλότερον βασικόν κόμιοτρον και εγκλει
σμένων εντός του περικαλύμματος. Έν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως συλλεκτι
κού σάκκου, δεν λαμβάνεται ΰπ' δψιν το βάρος τού σάκκου τούτου. 

3. Το βάρος εκάστου σάκκου τής άεραποστολής ή, περιπτώσεως τυχούσης, 
έκατέρας τών δύο κατηγοριών LC και ΑΟ στρογγυλοποιείται εις το άνώτερον ή 
κατώτερον δέκατον τού χιλιόγραμμου εάν αντιστοίχως το κλάσμα τού δεκάτου 
τού χιλιόγραμμου, ΰπερβαίνη ή όχι τά 50 γραμμάρια. Ή ενδειξις τοΰ βάρους αντι
καθίσταται ύπό τοΰ αριθμού 0 διά τάς έχουσας βάρος 50 γραμμαρίων ή όλιγώτερον 
άεραποστολάς. Έάν το βάρος εκάστης κατηγορίας είναι κατώτερον τών 50 γραμ
μαρίων, αλλά το συνολικόν βάρος υπερβαίνει τά 50 γραμμάρια, το βάρος τής κατη
γορίας τής έχούσης το μεγαλύτερον τοιούτον δέον νά στρογγυλοποιήται είς το 
δέκατον χιλιόγραμμου. 

4. Έάν ένδιάμεσόν τι ΓραφεΤον διαπίστωση δτι το πραγματικόν βάρος ενός 
έκ τών αποτελούντων ταχυδρομικήν τίνα άποστολήν σάκκων διαφέρη περισσό
τερον τών 100 γραμμαρίων τοΰ άναγγελλομένου βάρους, διορθώνει τήν πινακίδα 
AV 8 καί επισημαίνει αμέσως το σφάλμα εις το άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον άπο



789 Ν. 57/76 

στολής διά δελτίου ελέγχου CI4. 'Οσάκις πρόκειται περί σάκκου περιέχοντος 
πλείονας κατηγορίας αντικειμένων, ή διόρθωσις επιφέρεται εϊς εκείνη ν εκ των 
κατηγοριών τούτων της οποίας το βάρος είναι το μεγαλύτερον. 'Εάν αϊ διαπιστού
μενοι διαφοραι παραμένουν εντός των προαναφερομένων ορίων, αϊ ενδείξεις του 
Γραφείου αποστολής θεωρούνται ίσχυραί. 

"Αρθρον 187 
Συλλεκτικοί σάκκοι 

Ι. 'Οσάκις ό αριθμός των προς μεταφοράν έπι μιας καΐ τής αυτής αεροπορικής 
διαδρομής σάκκων μικρού βάρους, φακέλλων ή φακελλίσκων δικαιολογεί τούτο, 
τα ταχυδρομικά Γραφεία, τα επιφορτισμένα με την παράδοσιν των άεραποοτολών 
εΐς την άεροπορικήν έταιρείαν την διασφαλίζουσαν την μεταφοράν, συνθέτουν, 
εν τω μέτρω του δυνατού, συλλεκτικούς σάκκους. 

2. Ai πινακίδες των συλλεκτικών σάκκων δέον νά φέρουν, διά λίαν εμφανών 
χαρακτήρων, την ενδειξιν «SAC COLLECTEUR» (Συλλεκτικός σάκκος). Ai 
ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι συνεννοούνται ως προς την έπιγραφήν ή οποία δέον 
ν' αναγράφεται επί τών πινακίδων τούτων. 

"Αρθρον 188 
Κατάλογος παραδόσεως AV 7 

Ι. Αϊ παραδοτέοι εις τον 'Αερολιμένα ταχυδρομικά! άποοτολαί εξαιρέσει εκεί
νων, αί όποΐαι αποτελούν το άντικείμενον τής εν άρθρω 60 παραγράφω 3 τής Συμ
βάσεως προβλεπομένης ιδιαιτέρας συμφωνίας μετά τής παραληπτρίας Υπηρεσίας 
συνοδεύονται ΰπό πέντε κατ' άνώτατον οριον, κατ' άεροπορικήν προσέγγισιν, 
αντιτύπων καταλόγου παραδόσεως χρώματος λευκού, ομοίου προς το συνημμένον 
υπόδειγμα AV 7. 

2. "Εν άντ'ιτυπον του καταλόγου παραδόσεως AV 7 ΰπογεγραμμένον υπό του 
αντιπροσώπου του 'Οργανισμού (αεροπορικής εταιρείας ή ειδικής υπηρεσίας τοΰ 
αερολιμένος), τοΰ επιφορτισμένου με την ύπηρεσίαν εδάφους φυλάσσεται εϊς τό 
Γραφεΐον αποστολής. Τά έτερα τέσσαρα αντίτυπα συνοδεύουν τάς άποστολάς 
ίνα χρησιμοποιηθούν ώς ακολούθως: 

(α) Τό πρώτον, δεόντως ΰπογεγραμμένον ε'ις τον αερολιμένα εκφορτώσεως 
έναντι παραδόσεως τών ταχυδρομικών αποστολών, τηρείται ΰπό του προ
σωπικού τοΰ αεροπλάνου διά την έταιρείαν του. 

(β) Τό δεύτερον συνοδεύει τάς ταχυδρομικός άποστολάς εϊς τό ταχυδρομικόν 
Γραφεΐον εϊς τό όποιον ό κατάλογος παραδόσεως απευθύνεται. 

(γ) Τό τρίτον φυλάσσεται ε'ις τον αερολιμένα φορτώσεως, ΰπό τοΰ 'Οργανι
σμού του επιφορτισμένου με την ΰπηρεσίαν εδάφους. 

(<5) Τό τέταρτον παραδίδεται εις τον αερολιμένα εκφορτώσεως, ε'ις τον Όργα
νισμόν τον έπιφορτισμένον ε'ις τον αερολιμένα τοΰτον με την ύπηρεσίαν 
εδάφους. 

3. Όσάκις αί άεραποστολαι διαβιβάζονται διά τής όδοΰ επιφανείας εϊς μίαν 
ένδιάμεσον ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν διά νά διαβιβασθούν περαιτέρω, διά τής αερο
πορικής όδοΰ, συνοδεύονται υπό καταλόγου παραδόσεως AV 7, προοριζομένου 
διά τό ένδιάμεσον Γραφεΐον. 

"Αρθρον 189 
Σύνταξις καΐ έλεγχος τών καταλόγων AV7 

Ι. Ό αριθμός τής ταχυδρομικής αποστολής, τό βάρος, κατά κατηγορίαν αντι
κειμένων, δι' εκαστον σάκκον, φάκελλον ή φακελλίσκον και πάσαι αί λοιπαϊ χρήσιμοι 
ενδείξεις, αί αναγραφόμενοι επί τής πινακίδος AV8 ή έπι τής εξωτερικής επιγραφής, 
δέον νά μεταφέρωνται έπι τοΰ καταλόγου AV7. 

Έν τούτοις, εΐς τάς σχέσεις μεταξύ τών Υπηρεσιών, αϊ όποΐαι συνεφώνησαν 
εν προκειμένω, ή ενδειξις τοΰ συνολικού βάρους εκάστης κατηγορίας αντικειμένων 
δύναται νά αντικαθιστά τό βάρος κατά κατηγορίαν αντικειμένων, δι' εκαστον σάκκον, 
φάκελλον ή φακελλίσκον. 
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2. 'Εγγράφονται, ωσαύτως, έπι του καταλόγου AV7: 
(α) Μία προς μία, αί ταχυδρομικοί άποστολαί αί έγκλειόμεναι εντός συλ

λεκτικού σάκκου, μετ' ενδείξεως δτι περιέχονται εντός τοιούτου σάκκου. 
(β) Οί φάκελλοι AV9, οί περιέχοντες τάς συνήθεις ανταποκρίσεις τάς κατα

τιθέμενος κατά την τελευταίαν στιγμήν. 
3. Πάν Γραφεΐον ένδιάμεσον ή προορισμού το όποιον διαπιστώνει σφάλματα 

εις τάς επί τοΰ καταλόγου AV7 αναγραφόμενος ενδείξεις, οφείλει αμέσως νά έπι
σημάνη ταΰτα διά δελτίου έλεγχου CI4 εις το τελευταΐον άνταλλακτήριον ταχυ
δρομεΐον αποστολής ώς και εις το άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον το όποιον 
συνέθεσεν την άποστολήν. 

"Αρθρον 190 
% "Ελλειψις τοΰ καταλόγου παραδόσεως AV7 

Ι. Όσάκις ταχυδρομική αποστολή περιέρχεται εΐς τον αερολιμένα προορισμού— 
ή εΐς τίνα ένδιάμεσον αερολιμένα υπόχρεουμενον νά διασφάλιση τήν περαιτέρω 
διαβίβασίν της, τη φροντίδι ετέρας μεταφορικής επιχειρήσεως—χωρίς νά συν
οδεύεται υπό καταλόγου παραδόσεως AV7, ή Υπηρεσία εκ της οποίας εξαρτάται 
ό άερολιμήν ούτος, γνωστοποιεί το γεγονός τούτο διά δελτίου ελέγχου CI4 εις το 
ΰπεύθυνον διά τήν φόρτωσιν τής αποστολής ταύτης Γραφεΐον και τοΰ ζητεί άντί
γραφον τοΰ ελλείποντος στοιχείου. 

2. Έν τούτοις, έάν ό άερολιμήν φορτώσεως δεν δύναται νά καθορισθή, το δελτίον 
ελέγχου απευθύνεται κατ' ευθείαν είς το Γραφεΐον καταγωγής τής αποστολής, 
έπιφορτιζόμενον νά διαβίβαση τοΰτο είς το Γραφεΐον διά τοΰ οποίου διεκομίσθη 
ή αποστολή. 

"Αρθρον 191 
Μεταφόρτωσις των άεραποστολών 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας, μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ή μετα
φόρτωσις των ταχυδρομικών αποστολών καθ' όδόν, είς ένα και τον αυτόν αερο
λιμένα, διασφαλίζεται υπό τής Υπηρεσίας τής χώρας ένθα αϋτη λαμβάνει 
χώραν. 

2. Ή παράγραφος Ι δεν εφαρμόζεται όσάκις ή μεταφόρτωσις ενεργείται μεταξύ 
τών αεροσκαφών δύο διαδοχικών γραμμών τής 'ιδίας μεταφορικής έπιχειρίσεως. 

Άφ' ετέρου ή Υπηρεσία τής διαβατικής χώρας δύναται νά έπιτρέψη τήν άπ* 
ευθείας μεταφόρτωσιν άπό αεροπλάνου εϊς άεροπλάνον, μεταξύ δύο διαφόρων 
μεταφορικών επιχειρήσεων. Περιπτώσεως τυχούσης, ή μεταφορική έπιχείρησις 
ήτις ενεργεί ταύτην υποχρεούται ν' άποστέλλη εϊς το άνταλλακτήριον ταχυδρο
μεΐον τής χώρας ένθα έλαβε χώραν ή μεταφόρτωσις αϋτη άντίγραφον τοΰ καταλόγου 
AV7 ή πάν στοιχεΐον επέχον θέσιν τούτου και περιέχον τάς λεπτομέρειας τής 
ενεργείας. 

"Αρθρον 192 
Μέτρα ληπτέα έν περιπτώσει διακοπής πτήσεως, παρεκκλίσεως 

ταχυδρομικών αποστολών ή εσφαλμένης διαβιβάσεως 
τοΰ ταχυδρομείου 

Ι. Όσάκις άεροπλάνον διακόπτει το ταξείδιόν του έπί διάστημα ΐκανόν νά 
προκαλέση καθυστέρησιν εΐς το ταχυδρομεΐον ή όσάκις, δι' οιανδήποτε αίτίαν, 
το ταχυδρομεΐον εκφορτώνεται εΐς αερολιμένα διάφορον εκείνου ό όποιος ανα
γράφεται έπί τοΰ καταλόγου AV7 ή εάν, εις τον αερολιμένα μεταφορτώσεως, αϊ 
ταχυδρομικοί άποστολαί διά τάς οποίας έπεσημαίνετο εΐς τά υπηρεσιακά στοιχεία 
δτι θά έδει νά μεταφορτωθοΰν άπ' ευθείας, δεν κατέστη δυνατόν νά διαβιβασθούν 
περαιτέρω διά τής προβλεπομένης πτήσεως, οί υπάλληλοι τής Υπηρεσίας τής 
χώρας ένθα έγένετο ή προσέγγισις παραλαμβάνουν το ταχυδρομεΐον τοΰτο και το 
διαβιβάζουν περαιτέρω διά τών ταχύτερων οδών (αεροπορικών ή επιφανείας). 

2. Ή παράγραφος Ι δεν εφαρμόζεται όσάκις: 
(α) Ή μεταφόρτωσις ενεργείται μεταξύ αεροσκαφών δύο διαδοχικών γραμμών 

τής ιδίας μεταφορικής επιχειρήσεως. 



791 Ν. 57/76 

(β) Ή Υπηρεσία, ήτις αποστέλλει τάς ταχυδρομικός άποστολάς δια των 
αεροσκαφών τούτων, έλαβε τα απαραίτητα μέτρα δια την έξασφάλισιν 
της αποστολής αυτών δια μιας επομένης πτήσεως τής Ιδίας εταιρείας. 

(γ) Ή προθεσμία αναμονής μέχρι τής αναχωρήσεως τής επομένης πτήσεως 
δεν επηρεάζει την ταχύτητα διαβιβάσεως τοϋ ταχυδρομείου. 

3. Ή Υπηρεσία, ή οποία λαμβάνει άεραποστολάς ή σάκκους εσφαλμένως 
διαβιβασθέντας λόγω λανθασμένης πινακίδος οφείλει να θέτη νέαν πινακίδα επί 
τής ταχυδρομικής αποστολής ή τοϋ σάκκου, με την ενδειξιν τοϋ Γραφείου κατα
γωγής και να διαβιβάζη περαιτέρω τοΰτον εις τον πραγματικόν του προορισμόν. 

4. Εϊς τάς εν παραγράφοις Ι καΐ 3 αναφερόμενος περιπτώσεις, το ενεργήσαν 
την περαιτέρω διαβίβασιν Γραφεΐον υποχρεούται, εν τή περιπτώσει ταύτη να πλη
ροφορή το Γραφεΐον καταγωγής εκάστης ταχυδρομικής αποστολής ή σάκκου 
δια δελτίου ελέγχου CI4, αναφερόν κυρίως έπ' αύτοϋ την άεροπορικήν ΰπηρεσίαν 
ή οποία παρέδωσε την άποστολήν και τάς χρησιμοποιηθείσας υπηρεσίας 
(αεροπορική οδός ή επιφανείας), διά την περαιτέρω διαβίβασιν μέχρι τοϋ προ
ορισμού. 

"Αρθρον 193 
Μέτρα ληπτέα εν περιπτώσει ατυχήματος 

Ι. Όσάκις, κατόπιν ατυχήματος έπισυμβάντος κατά τήν μεταφοράν, άεροπλά
νον αδυνατεί νά συνέχιση το ταξείδιόν του και νά παραδώση το ταχυδρομεΐον 
εϊς τάς προβλεπόμενος προσεγγίσεις, το προσωπικόν του αεροπλάνου οφείλει 
νά παραδώση τάς ταχυδρομικάς άποστολάς εϊς το ταχυδρομικόν Γραφεΐον το 
πλησιέστερον τοϋ τόπου τοΟ ατυχήματος ή το καταλληλότερον διά τήν περαιτέρω 
διαβίβασιν τοϋ ταχυδρομείου. Έν περιπτώσει αδυναμίας του προσωπικού του 
αεροπλάνου, το Γραφεΐον τούτο, πληροφορούμενον περί του ατυχήματος, επεμ
βαίνει άνευ καθυστερήσεως, διά νά παραλαβή το ταχυδρομεΐον και νά το διαβίβαση 
περαιτέρω εις τον προορισμόν του διά τών ταχύτερων οδών, άφοϋ διαπίστωση 
την κατάστασιν τών ύποστασών βλάβην ανταποκρίσεων και ενδεχομένως, άνα
συσκευάση ταύτας. 

2. Ή Υπηρεσία τής χώρας ένθα συνέβη το ατύχημα οφείλει νά πληροφόρηση 
τηλεγραφικώς πάσας τάς Υπηρεσίας τών προηγουμένων προσεγγίσεων περί 
τής τύχης του ταχυδρομείου, αί όποΐαι με την σειράν των ειδοποιούν τηλεγραφικώς 
πάσας τάς λοιπάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας. 

3. ΑΙ Ύπηρεσίαι αϊ όποΐαι έφόρτωσαν ταχυδρομεΐον εις το ΰποστάν ατύχημα 
άεροπλάνον οφείλουν νά αποστείλουν άντίγραφον τών καταλόγων παραδόσεως 
AV7 εις την Ύπηρεσίαν τής χώρας ένθα συνέβη το ατύχημα. 

4. Το ένδεδειγμένον Γραφεΐον γνωρίζει έν συνεχεία διά δελτίου ελέγχου, είς 
τά Γραφεία προορισμού τών ύποστασών βλάβην ταχυδρομικών αποστολών, τά 
λεπτομερή περιστατικά τοϋ ατυχήματος και τάς γενομένας διαπιστώσεις. Άντί
γραφον εκάστου δελτίου απευθύνεται εϊς τά Γραφεία καταγωγής τών οικείων ταχυ
δρομικών αποστολών και έτερον εις τήν ύπηρεσίαν τής χώρας εκ τής οποίας 
εξαρτάται ή αεροπορική εταιρεία. Τά δελτία ταΰτα αποστέλλονται διά τής ταχύ
τερος όδοΟ (αεροπορικής ή επιφανείας). 

"Αρθρον 194 
'Αεροπορικοί ανταποκρίσεις διαβιβαζόμεναι εντός ταχυδρομικών 

αποστολών επιφανείας 
Τό άρθρον 153 εφαρμόζεται επί τών αεροπορικών ανταποκρίσεων τών δια

βιβαζομένων εντός ταχυδρομικών αποστολών επιφανείας. 

"Αρθρον 195 
'Αποστολή τών άπερικαλύπτων διαβατικών αεροπορικών ανταποκρίσεων 

Αί άπερικάλυπτοι διαβατικοί αεροπορικοί ανταποκρίσεις, αί περιεχόμενοι εντός 
άεραποστολής ή εντός ταχυδρομικής αποστολής επιφανείας και αϊ όποΐαι δέον 
νά διαβιβασθούν περαιτέρω αεροπορικώς ταξινομούμενοι κατά κατηγορίας συν
ενούνται καθ' ομάδας χωρών προορισμού εϊς δέσμας χαρακτηριζόμενος διά τών 
αντιστοίχων πινακίδων AVION. 
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"Αρθρον 196 
Σύνταξις και έλεγχος των καταλόγων AV2 

Ι. Όσάκις, ΰπό τους εν άρθρω 197 και 198 προβλεπόμενους όρους, αί άπερι
κάλυπτοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις συνοδεύονται ύπό καταλόγων ομοίων προς 
το συνημμένον υπόδειγμα AV2, το βάρος των αναγράφεται κεχωρισμένως δι' 
έκάστην ομάδα χωρών προορισμού. Οί κατάλογοι AV2 υποβάλλονται εϊς εϊδικήν 
άρίθμησιν κατά δύο συνεχείς σειράς, ή μία δια τά|μή συστημένα αντικείμενα και 
ή έτερα δια τα συστημένα τοιαύτα. Ό αριθμός των καταλόγων AV2 αναγράφεται 
είς την άντίστοιχον θέσιν του πίνακος 3 του φύλλου ειδοποιήσεως CI2. Αί δια
βατικά! Ύπηρεσίαι δύνανται νά ζητήσουν την χρησιμοποίησιν ειδικών καταλόγων 
AV2 επί τών οποίων σημειοΰνται καθ' ώρισμένην σειράν αί σπουδαιότεροι ομάδες 
χωρών. 

2. Το βάρος εκάστης κατηγορίας άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων δι' έκάστην 
ομάδα χωρών, στρογγυλοποιείται αναλόγως εις το άνώτερον ή κατώτερον έκα
τοστόν τοϋ χιλιόγραμμου εάν αντιστοίχως το κλάσμα του εκατοστού του χιλιό
γραμμου ύπερβαίνη ή δχι τα 5 γραμμάρια. 

3. Έάν το ένδιάμεσον Γραφεΐον διαπίστωση δτι το πραγματικόν βάρος τών 
άπερικαλύπτων ανταποκρίσεων διαφέρει πλέον τών 20 γραμμαρίων τοϋ άναγγελ
λομένου βάρους, διορθώνει τον κατάλογον AV2 και επισημαίνει αμέσως το σφάλμα 
εϊς το άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής διά δελτίου ελέγχου CI4. Έάν 
ή διαπιστουμένη διαφορά παραμένη εντός τοϋ προαναφερθέντος ορίου, αί ενδείξεις 
του Γραφείου αποστολής θεωρούνται ϊσχυραί. 

4. Έν περιπτώσει ελλείψεως του καταλόγου AV2, αί άπερικάλυπτοι αεροπορικά! 
ανταποκρίσεις δέον νά άποστέλλωνται περαιτέρω διά τής αεροπορικής όδοϋ, εκτός 
έάν ή οδός επιφανείας είναι ταχύτερα. Περιπτώσεως τυχούσης, ό κατάλογος 
AV2 συντάσσεται οίκοθεν ή δε ανωμαλία αποτελεί άντικείμενον δελτίου CI4 συντασ
σομένου κατά τοϋ Γραφείου καταγωγής. 

"Αρθρον 197 
Διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις 

Έργασίαι στατιστικής 
Ι. Τά έν άρθρω 72 τής Συμβάσεως προβλεπόμενα αεροπορικά κόμιστρα τών 

διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων, υπολογίζονται βάσει 
στατιστικών διενεργουμένων ετησίως και εναλλάξ κατά τάς περιόδους άπό 2ας 
μέχρι 15ης Μαΐου, συμπεριλαμβανομένης, και άπό 15ης μέχρις 28ης 'Οκτωβρίου, 
συμπεριλαμβανομένης, εις τρόπον ώστε αί περίοδοι αύται νά συμπίπτουν με έκείνας 
αϊτινες αναφέρονται εις τάς τριετείς στατιστικάς τάς σχετικάς προς το διαβατικόν 
ταχυδρομεΐον επιφανείας, τάς προβλεπόμενος έν άρθρω 163. 

2. Κατά την περίοδον τής στατιστικής, αί διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπο
ρικά! ανταποκρίσεις συνοδεύονται ύπό καταλόγων AV2 συντασσομένων και ελεγχο
μένων ώς ορίζεται έν άρθρω 196. Ή έτικέττα τής δέσμης AVI0 και ό κατάλογος 
AV2 δέον νά φέρουν έν έπιτυπώσει το γράμμα «S». Όσάκις δεν υπάρχει άπερι
κάλυπτος αεροπορική άνταπόκρισις εντός ταχυδρομικής αποστολής ή οποία 
συνήθως περιέχει τοιαύτην, το φύλλον ειδοποιήσεως δέον νά συνοδεύεται ύπό 
καταλόγου AV2, φέροντος την ενδειξιν «ΝΕΑΝΤ» (μηδέν). 

3. Έκαστη Υπηρεσία ή οποία αποστέλλει διαβατικάς άπερικαλύπτους αερο
πορικός ανταποκρίσεις υποχρεούται νά πληροφορή τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας 
περί πάσης μεταβολής επερχόμενης κατά περίοδον τίνα απαριθμήσεως ε'ις τάς 
έν ϊσχύϊ διατάξεις διά τήν άνταλλαγήν τοϋ ταχυδρομείου τούτου. 

"Αρθρον 198 
Διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις εξαιρούμενοι 

τών εργασιών στατιστικής 
Ι. Αϊ διαβατικά! άπερικάλυπτοι αεροπορικά! ανταποκρίσεις αί εξαιρούμενοι 

τών εργασιών τής στατιστικής συμφώνως προς το άρθρον 72, παράγραφος 3, της 
Συμβάσεως και διά τάς οποίας οί λογαριασμοί συντάσσονται βάσει του πράγματι
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κοΟ βάρους, δέον να συνοδεύωνται ύπό καταλόγων AV2 συντασσομένων και ελεγ
χομένων ώς ορίζεται ύττό του άρθρου 196. 'Εάν το βάρος των εσφαλμένως 
διαβιβασθεισών αεροπορικών ανταποκρίσεων, των προερχομένων εκ του αΰτοΰ 
άνταλλακτηρίου ταχυδρομείου και περιεχομένων εντός αποστολής το0 Γραφείου 
τούτου, δεν ΰπερβαίνη τα 50 γραμμάρια, δεν λαμβάνει χώραν ή κατά το άρθρον 
196, παράγραφος 4, οίκοθεν σύνταξις του καταλόγου AV2. 

2. Αί αεροπορικά! ανταποκρίσεις αί κατατιθέμενοι έπι πλοίου εν άνοικτώ πελά
γει, προπληρωμένοι, διά γραμματοσήμων τής χώρας εϊς τήν οποίαν ανήκει ή από 
την οποίαν εξαρτάται το πλοΐον, δέον νά συνοδεύωνται κατά τήν στιγμήν της παρα
δόσεως τών άπερικαλύπτως εϊς τήν Ύπηρεσίαν, εις ένδιάμεσον λιμένα προσεγγί
σεως, υπό καταλόγου AV2 ή, εάν έπι του πλοίου δεν υφίσταται ταχυδρομικόν 
Γραφεΐον, ύπό καταστάσεως βαρών ή οποία θέλει χρησιμεύσει ώς βάσις εϊς τήν 
ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν διά νά απαίτηση τά αεροπορικά κόμιστρα. Ό κατάλογος 
AV2 ή κατάστασις βαρών δέον νά περιλαμβάνη το βάρος τών ανταποκρίσεων δι ' 
έκάστην χώραν προορισμού, τήν χρονολογίαν, το όνομα και τήν σημαίαν του πλοίου 
και νά εχη άρίθμησιν κατ' έτησίαν συνεχή σειράν δι ' έ'καστον πλοΐον. Αί ενδείξεις 
αΰται ελέγχονται ύπό του Γραφείου εϊς το όποιον παραδίδονται ύπό τοΰ πλοίου 
αί ανταποκρίσεις. 

"Αρθρον 199 
'Επιστροφή τών κενών αεροπορικών σάκκων 

Ι. Οϊ κενοί αεροπορικοί σάκκοι δέον νά έπιστρέφωνται εις τήν Ύπηρεσίαν 
καταγωγής κατά τους κανόνας τοΰ άρθρου 161. Έν τούτοις, ό σχηματισμός ειδι
κών ταχυδρομικών αποστολών είναι υποχρεωτικός ευθύς ώς ό αριθμός τών 
τοιούτων σάκκων φθάση τους δέκα. 

2. Οί κενοί αεροπορικοί σάκκοι οί επιστρεφόμενοι διά τής αεροπορικής όδοΰ 
αποτελούν άντικείμενον ειδικών ταχυδρομικών αποστολών εγγραφόμενων έπι 
τών καταλόγων τοΰ συνημμένου υποδείγματος AV7 S. 

3. Κατόπιν προηγουμένης συμφωνίας Υπηρεσία τις δύναται νά χρησιμοποίηση 
διά τήν σύνθεσιν τών ταχυδρομικών της αποστολών τους ανήκοντας εϊς τήν Ύπη
ρεσίαν προορισμού σάκκους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

"Αρθρον 200 

Τρόποι εκκαθαρίσεως τών αεροπορικών κομίστρων 
Ι. Ή έκκαθάρισις τών κομίστρων διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν ενεργείται 

συμφώνως προς τά άρθρα 71 και 72 τής Συμβάσεως. 
2. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου Ι, αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται, διά κοινής 

συμφωνίας, ν' αποφασίσουν δπως οί διακονονισμοΐ λογαριασμών διά τάς άεραπο
στολάς διενεργώνται συμφώνως προς στατιστικά δεδομένα. 'Εν τη περιπτώσει 
ταύτη, καθορίζουν αύται αύται τον τρόπον καταρτίσεως τών στατιστικών και 
συντάξεως τών λογαριασμών. 

"Αρθρον 201 
Τρόποι εκκαθαρίσεως τών κομίστρων επιφανείας τών σχετικών 

προς τάς άεραποοτολάς. 
'Εάν αί μεταφερόμενοι διά της όδοΰ επιφανείας άεραποστολαι δεν περιλαμβά

νωνται εις τάς έν άρθρω 163 προβλεπόμενος στατιστικός, τά χερσαία ή θαλάσσια 
κόμιστρα τά σχετικά προς τάς άεραποοτολάς ταύτας υπολογίζονται βάσει τοΰ 
μικτού πραγματικού βάρους των του αναγραφομένου έπι τών καταλόγων AV7. 
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"Αρθρον 202 
Σύνταξις των καταστάσεων βαρών AV3 και AV4 

Ι. Έκαστη πιστώτρια 'Υπηρεσία συντάσσει μηνιαίως ή κατά τρίμηνον κατ* 
επιλογήν της και συμφώνως προς τάς έπι τών καταλόγων AV7 άναγραψομένας 
ενδείξεις τάς σχετικάς προς τάς άεραποοτολάς, κατάστασιν όμοίαν προς τό 
συνημμένον υπόδειγμα AV3. Αί ταχυδρομικά! άποστολαι αϊ μεταφερόμενοι έπι 
μιας και της αυτής αεροπορικής διαδρομής εγγράφονται έπι της καταστάσεως 
ταύτης κατά Γραφεΐον καταγωγής, κατόπιν κατά χώρας και Γραφεΐον προορισμού 
και δι' εκαστον Γραφεΐον προορισμού, κατά την χρονολογικήν σειράν τών ταχυ
δρομικών αποστολών. Όσάκις συντάσσονται συμφώνως προς τό άρθρον 70, 
παράγραφος 4, τής Συμβάσεως διακεκριμένοι καταστάσεις AV3 διά την άεροπο
ρικήν μεταφοράν εις τό έσωτερικόν τής χώρας προορισμού, αΰται δέον νά φέρουν 
την ενδειξιν «SERVICE INTERIEUR» (Υπηρεσία Εσωτερικού). 

2. Διά τάς άπερικαλύπτως περιερχομένας ανταποκρίσεις και διαβιβαζομένας 
περαιτέρω αεροπορικώς, ή πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει ετησίως εις τό τέλος 
εκάστης στατιστικής περιόδου, προβλεπομένης εν άρθρω 197, παράγραφος Ι, και 
κατά τάς ενδείξεις τάς αναγραφόμενος έπι τών καταλόγων AV2 «S», κατάστασιν 
όμοίαν προς τό συνημμένον υπόδειγμα AV4. Τά συνολικά βάρη πολλαπλασιά
ζονται εις τήν κατάστασιν AV4 έπι 26. 'Εάν οι λογαριασμοί δέον νά καταρτίζωνται 
βάσει τοΰ πραγματικού βάρους τών ανταποκρίσεων, αί καταστάσεις AV4 συντάσ
σονται κατά την εν παραγράφω Ι προβλεπομένην διά τάς καταστάσεις AV3 περιοδι
κότητα και έπι τή βάσει τών αντιστοίχων καταλόγων AV2. 

3. Έάν, κατά περίοδόν τίνα απαριθμήσεως, μεταβολή επερχόμενη εις τάς εν 
ϊσχύϊ διατάξεις διά τήν άνταλλαγήν τών διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών 
ανταποκρίσεων, έπιφέρη τροποποίησιν τουλάχιστον κατά 20%, ύπερβαίνουσαν 
τά 500 φράγκα έπι τοΰ συνόλου τών πληρωτέων ποσών υπό τής Υπηρεσίας απο
στολής εϊς τήν ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν, αΐ Ύπηρεσίαι αύται, τή αιτήσει τής μιας 
ή τής άλλης έξ αυτών, συνεννοούνται διά τήν άντικατάστασιν τοΰ έν παραγράφω 
2 αναφερομένου πολλαπλασιαστοΰ 26, δι' ετέρου, ό όποιος Ισχύει μόνον διά τό 
θεωρούμενον έτος. 

4. Όσάκις ή όφειλέτις Υπηρεσία τό ζητήση, συντάσσονται καταστάσεις AV3 
καΐ AV4 κεχωρισμένως δι' έκαστον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον αποστολής 
άεραποστολών ή διαβατικών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων. 

"Αρθρον 203 
Σύνταξις τών Ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5 

Ι. Ή πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει, έπι εντύπου ομοίου προς τό συνημμένον 
υπόδειγμα AV5, τους Ιδιαιτέρους λογαριασμούς τους δεικνύοντας τά ποσά, τά 
όποια περιήλθον εις αυτήν, συμφώνως προς τάς καταστάσεις βαρών AV3 και AV4. 
Συντάσσονται διακεκριμένοι Ιδιαίτεροι λογαριασμοί διά τάς κλειστός άεραποοτολάς 
και διά τάς άπερικαλύπτους άεροπορικάς ανταποκρίσεις, συμφώνως προς τήν 
έν άρθρω 202, παράγραφος Ι και 2, προβλεπομένην αντιστοίχως περιοδικότητα. 

2. Τά ποσά άτινα δέον νά περιληφθούν είς τους ιδιαιτέρους λογαριασμούς 
AV5 υπολογίζονται: 

(α) Διά τάς κλειστός άποστολάς, έπι τή βάσει τών μικτών βαρών τών ανα
φερομένων επί τών καταστάσεων AV3. 

(β) Διά τάς άπερικαλύπτους άεροπορικάς ανταποκρίσεις, βάσει τών καθαρών 
βαρών τών αναφερομένων έπι τών καταστάσεων AV4, με προσαύξησιν 
κατά 5%. 

3. Οι μηνιαίως ή τριμηνιαίως συντασσόμενοι λογαριασμοί AV5 δύνανται νά 
συνοψίζωνται ύπό τής πιστώτριας Υπηρεσίας είς άνακεφαλαιωτικόν τριμηνιαΐον, 
έξαμηνιαΐον ή έτήσιον λογαριασμόν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων 
Υπηρεσιών. 
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4. Οί ιδιαίτεροι λογαριασμοί AV5 δύνανται να συνοψίζωνται εις τριμηνιαΐον 
γενικόν λογαριασμόν δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα AVII συντασσόμενον 
ΰπό των πιστωτριών Υπηρεσιών, αί όποΐαι υιοθέτησαν το σύστημα διακανονισμού 
δια συμψηφισμού τών λογαριασμών. Ό λογαριασμός ούτος δύναται εν τούτοις, 
να συντάσσεται καθ* έξάμηνον, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων 
Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 204 
Διαβίβασις και αποδοχή τών καταστάσεων βαρών AV3 καΐ AV4 

και τών ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5 
Ι. Το ταχύτερον δυνατόν και εντός προθεσμίας εξ το πολύ μηνών άπό της 

λήξεως της περιόδου είς τήν οποίαν αναφέρονται, ή πιστώτρια Υπηρεσία διαβι
βάζει όμοΰ και εις διπλούν εις τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν, τάς καταστάσεις AV3, 
τάς καταστάσεις AV4, δταν ή πληρωμή πραγματοποιήται επί τη βάσει του πραγμα
τικού βάρους τών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταποκρίσεων και τους αντι
στοίχους ιδιαιτέρους λογαριασμούς AV5. Ή όφειλέτις Υπηρεσία δύναται ν' 
άρνηθή τήν άποδοχήν τών λογαριασμών οί όποιοι δεν διεβιβάσθησαν εϊς αυτήν 
εντός της προθεσμίας ταύτης. 

2. Άφου έλέγξη τάς καταστάσεις AV3 και AV4 καΐ άποδεχθή τους αντιστοίχους 
ιδιαιτέρους λογαριασμούς AV5, ή όφειλέτις Υπηρεσία επιστρέφει άντίγραφον 
τών λογαριασμών AV5 εϊς τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν. 'Εάν οί έλεγχοι εμφανίσουν 
διαφοράς, αί καταστάσεις AV3 και AV4 διορθωμένοι δέον νά έπισυνάπτωνται ως 
δικαιολογητικά τών λογαριασμών AV5, δεόντως τροποποιημένων και αποδεκτών. 
Έάν ή πιστώτρια Υπηρεσία αμφισβήτηση τάς έπι τών καταστάσεων αυτής AV3 
ή AV4 γενομένας τροποποιήσεις, ή όφειλέτις Υπηρεσία θά επιβεβαίωση τά πραγμα
τικά δεδομένα διαβιβάζουσα φωτοαντίγραφα τών εντύπων AV7 ή AV2 τών συντασ
σομένων υπό τοΰ Γραφείου καταγωγής κατά τήν άποστολήν τών ύπό άμφισβήτησιν 
ταχυδρομικών αποστολών. "Η πιστώτρια Υπηρεσία ή οποία ούδεμίαν διορθωτικήν 
παρατήρησιν έλαβεν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών άπό της ημέρας της απο
στολής, θεωρεί τους λογαριασμούς ως γενομένους αυτοδικαίως αποδεκτούς. 

3. Αί ανωτέρω παράγραφοι Ι και 2 εφαρμόζονται ωσαύτως είς τάς άεροπορικάς 
ανταποκρίσεις διά τάς οποίας ή πληρωμή ενεργείται έπι τη βάσει στατιστικών. 
'Εν τούτοις, εν τη περιπτώσει ταύτη, αί προθεσμίαι τών εξ και τεσσάρων μηνών 
ορίζονται, αντιστοίχως, εις τεσσάρας και δύο μήνας. 

4. Όσάκις αί έν άρθρω 197, παράγραφος Ι προβλεπόμενοι στατιστικοί λαμβάνουν 
χώραν τον 'Οκτώβριον, αί έτήσιαι πληρωμαί, αί αναφερόμενοι εις τάς άπερικα
λύπτους διαβατικάς άεροπορικάς ανταποκρίσεις, δύνανται προσωρινώς νά πραγμα
τοποιούνται επί τη βάσει τών διενεργηθεισών τον Μάϊον του προηγουμένου έτους 
στατιστικών. Αί προσωρινοί πληρωμαί ρυθμίζονται, έν συνεχεία, το έπόμενον 
έτος δταν οί συντασσόμενοι βάσει τών στατιστικών του 'Οκτωβρίου λογαριασμοί 
γίνονται αποδεκτοί ή θεωρούνται ως αποδεκτοί αυτοδικαίως. 

5. Αί διάφοροι εϊς τους λογαριασμούς δεν λαμβάνονται ύπ' δψιν έάν δεν υπερ
βαίνουν έν τω συνόλω τά 10 φράγκα κατά λογαριασμόν. 

6. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, αί κατα
στάσεις AV3 και AV4 και οί αντίστοιχοι ιδιαίτεροι λογαριασμοί AV5 διαβιβάζονται 
πάντοτε διά τής ταχύτερος ταχυδρομικής όδου (αεροπορικής ή επιφανείας). 

7. Έάν το σύνολον τών Ιδιαιτέρων λογαριασμών AV5 δεν ΰπερβαίνη τά 25 
φράγκα ετησίως, ή όφειλέτις Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕΟΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
"Αρθρον 205 

Πληροφορίαι παρεχόμενοι ΰπό τών Υπηρεσιών 
Ι. 'Εκάστη Υπηρεσία διαβιβάζει εις το Διεθνές ΓραφεΤον, επί εντύπων τά όποια 

αποστέλλονται εις αυτήν ΰπό τούτου, τάς χρησίμους πληροφορίας τάς άφορώσας 
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την έκτέλεσιν της αεροπορικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αί πληροφορίαι αύται 
περιλαμβάνουν, κυρίως τάς κάτωθι ενδείξεις : 

(α) Ώ ς προς την ύπηρεσίαν εσωτερικού : 
Ιον. Τάς κυριωτέρας περιοχάς και πόλεις εις τάς οποίας αί απόστολοι 

ή αί αεροπορικοί ανταποκρίσεις εκ τοΰ εξωτερικού διαβιβάζονται 
περαιτέρω δι' εσωτερικών αεροπορικών υπηρεσιών. 

2ον. Τά κατά χιλιόγραμμον βασικά αεροπορικά κόμιστρα, τά υπολογι
ζόμενα συμφώνως προς το άρθρον 71, παράγραφος 3, τής Συμβάσεως 
και την ήμερομηνίαν εφαρμογής των. 

(β) Ώς προς την διεθνή ύπηρεσίαν: 
Ιον. Τάς ληφθείσας αποφάσεις σχετικώς με την έφαρμογήν προαιρετικών 

τίνων διατάξεων άφορωσών το άεροπορικόν ταχυδρομεΐον. 
2ον. Τά κατά χιλιόγραμμον βασικά αεροπορικά κόμιστρα, τά όποια εισ

πράττει άπ' ευθείας, συμφώνως προς το άρθρον 74, τής Συμβάσεως 
και την ήμερομηνίαν εφαρμογής των. 

3ον. Τά κατά χιλιόγραμμον βασικά αεροπορικά κόμιστρα τών διαβατικών 
άεραποστολών μεταξύ δύο αερολιμένων τής αυτής χώρας, τά 
καθοριζόμενα συμφώνως τω άρθρω 71, παραγράφω 4 τής Συμβάσεως 
και την ήμερομηνίαν εφαρμογής αυτών. 

4ον. Τάς χώρας διά τάς οποίας σχηματίζει άεραποστολάς. 
5ον. Τά Γραφεία τά ενεργούντα την μεταφόρτωσιν τών διαβατικών 

άεραποστολών εκ τίνος αεροπορικής γραμμής εϊς έτέραν και τον 
ελάχιστον άναγκαιοΰντα χρόνον διά τάς εργασίας τής μεταφορτώσεως 
τών άεραποστολών. 

6ον. Τά βασικά αεροπορικά κόμιστρα τά καθωρισθέντα διά την περαι
τέρω διαβίβασιν τών άπερικαλύπτως λαμβανομένων αεροπορικών 
ανταποκρίσεων κατά το εν άρθρω 72, παραγράφω Ι, τής Συμβάσεως, 
προβλεπόμενον σύστημα μέσων τιμολογίων και την ήμερομηνίαν 
εφαρμογής αυτών. 

7ον. Τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη ή τά συνδεδυασμένα τέλη εϊς τάς 
διαφόρους κατηγορίας αεροπορικών ανταποκρίσεων και διά τάς 
διαφόρους χώρας, μετ' ενδείξεως τών ονομάτων τών χωρών διά 
τάς οποίας εϊναι δεκτή ή υπηρεσία τοΰ άνευ προσθέτου τέλους 
ταχυδρομείου. 

δον. Περιπτώσεως τυχούσης, τά ειδικά τέλη περαιτέρω αποστολής ή 
επιστροφής εις την καταγωγή ν τά καθοριζόμενα συμφώνως τω 
άρθρω 68, παραγράφω 3 και 69, παράγραφος 2 τής Συμβάσεως. 

2. Οίαιδήποτε μεταβολαΐ εις τάς εν παραγράφω Ι προβλεπόμενος πληροφορίας 
δέον νά διαβιβάζωνται άνευ καθυστερήσεως εις το Διεθνές Γραφεΐον διά τής ταχύ
τερος όδοΰ. Έκεΐναι αΐτινες αφορούν τάς υπό στοιχείω (α), ψηφίω 2ω και στοι
χείω (β), ψηφίω 6ω αναφερόμενος ενδείξεις, δέον νά περιέρχωνται εις το Διεθνές 
Γραφεΐον εντός τών εν άρθρω 73 τής Συμβάσεως προβλεπομένων προθεσμιών. 

3. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά νά ανακοινώνουν αμοιβαίως 
άπ' ευθείας τάς ενδιαφέρουσας αΰτάς πληροφορίας τάς σχετικάς προς τάς άερο
πορικάς υπηρεσίας, ειδικώτερον δε τά ωράρια και τά ακραία χρονικά δρια κατά 
τά όποια αί εκ τοΰ εξωτερικού προερχόμενοι αεροπορικοί ανταποκρίσεις δέον 
νά άφικνοΰνται διά νά περιλαμβάνωνται εις τάς διαφόρους διανομάς. 

"Αρθρον 206 
Πληροφοριακά στοιχεία παρεχόμενα ΰπό του Διεθνούς Γραφείου 

Ι. Το Διεθνές Γραφεΐον επιφορτίζεται με την έπεξεργασίαν και τήν διανομήν 
εϊς τάς Υπηρεσίας τών ακολούθων στοιχείων: 

(α) " LISTE GENERALE DES SERVICES AEROPOSTAUX ". 
«Γενικού καταλόγου τών άεροταχυδρομικών υπηρεσιών» (καλουμένου 
«LISTE AV ι») δημοσιευομένου βάσει τών κατ' έφαρμογήν του άρθρου 
205, παράγραφος Ι, παρεχομένων πληροφοριών. 
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(β) " LISTE DES DISTANCES AEROPOSTALES ". 
«Καταλόγου των άεροταχυδρομικών αποστάσεων» συντασσομένου εν 
συνεργασία με τους αεροπορικούς μεταφορείς και δημοσιευομένου υπό 
την έπιφύλαξιν της συμφωνίας των Υπηρεσιών, ως προς το περιεχόμενόν 
του. 

(γ) " LISTE DES SURTAXES AERIENNES ". 
«Καταλόγου των προσθέτων αεροπορικών τελών» (άρθρον 205, παρά
γραφος Ι, οτοιχεΐον (β), ψηφία 7ον και 8ον). 

2. Το Διεθνές ΓραφεΤον επιφορτίζεται ωσαύτως δπως παρέχη είς τάς Υπηρε
σίας, τη αιτήσει των και έπι πληρωμή, αεροπορικούς χάρτας και ωράρια κανονικώς 
εκδιδόμενα ΰπό ιδιωτικού τίνος ειδικευμένου οργανισμού και αναγνωριζόμενα 
ώς πληρουντα κατά τον καλύτερον τρόπον τάς άνάγκας τών αεροπορικών ταχυ
δρομικών υπηρεσιών. 

3. Οίαιδήποτε τροποποιήσεις είς τά εν παραγράφω Ι προβλεπόμενα στοιχεία 
ώς καΐ ή ημερομηνία της ενάρξεως της ισχύος τών τροποποιήσεων τούτων γνω
στοποιούνται εϊς τάς Υπηρεσίας διά της ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφα
νείας) εντός τών συντομωτέρων προθεσμιών και ύπό τον καταλληλότερον τύπον. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 207 

"Εναρξις εκτελέσεως καί διάρκεια του Κανονισμού 
Ι. Ό παρών Κανονισμός είναι εκτελεστός άπό της ημέρας τής ενάρξεως της 

ισχύος της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως. 
2. Ούτος θά εχη τήν αυτήν ώς και ή Σύμβασις αϋτη διάρκεια, έκΐός εάν άνα

νεωθή διά κοινής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Μερών. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τη 5η Ιουλίου, 1974. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Παραπομπαι 
3 

"Αρθρ. 116, παρ. Ι 
"Αρθρ. 116, παρ. Ι 
"Αρθρ. 117, παρ. 2 

"Αρθρ. 130, παρ. 4 
"Αρθρ. 131, παρ. 2 

"Αρθρ. 138, παρ. Ι 

"Αρθρ. 140, παρ. Ι 

"Αρθρ. 142, παρ. Ι 

"Αρθρ. 143, παρ. Ι 
"Αρθρ. 143, παρ. 10 

"Αρθρ. 179, παρ. Ι 
στοιχ. (α) 

"Αρθρ. 179, παρ. Ι 
στοιχ. (β) 

"Αρθρ. 150, παρ. Ι 

'Αριθμός 
Ι 

Ι 
2/CP3 
3/CP4 
4 

5 

6 

7 

C 8 
C 9 

C 9 BIS 
C 10 

C I I 

C 12 

Κατονομασία και είδος τοϋ υποδείγματος 
2 

Έτικέττα «Τελωνεϊον» . . . . 
Τελωνειακή δήλωσις 
Δελτίον προπληρωμής 
Έτικέττα «R» περιέχουσα τό δνομα τοϋ Γραφείου καταγωγής 

και τον αριθμόν του αντικειμένου 
Άπόδειξις \ Παραλαβής \ 

/Πληρωμής / 
Συλλεκτικός ψάκελλος διά τήν περαιτέρω άποστολήν αντικειμέ

νων τοϋ επιστολικού ταχυδρομείου 
}'Αναλήψεως αλληλογραφίας 

Τροποποιήσεως τής επιγραφής 
"Ακυρώσεως ή τροποποιήσεως τοΰ ποσοϋ τής αντι

καταβολής 
Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα σύνηθες άντικείμενον 
Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα συοτημένον άντικείμενον, έπι

στολήν μετά δεδηλωμένης αξίας ή ταχυδρομικόν δέμα . . 
Είδοποίησις περαιτέρω αποστολής εντύπου C9 . . 
Εΐδοποίησις άφορώσα τήν εϊκαζομένην ώς δολίαν χρήσιν γραμ

ματοσήμων, αποτυπωμάτων μηχανών προπληρωμής ή 
τυπογραφικών αποτυπωμάτων.. 

Πρωτόκολλον άφορων τήν εϊκαζομένην ώς δολίαν 
γραμματοσήμων ή αποτυπωμάτων προπληρωμής . 

χρησιν 

Φύλλον ειδοποιήσεως διά τήν άνταλλαγήν τών ταχυδρομικών 
αποστολών 
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'Αριθμός 
I 

Κατονομασία και είδος του υποδείγματος 
2 

Είδικόν φύλλον, συστημένα αντικείμενα 
Δελτίον Έλεγχου άφορων την άνταλλαγήν των ταχυδρομικών 

αποστολών 
Είδικόν φύλλον ειδοποιήσεως μετά στατιστικών δεδομένων 
Δελτίον έλεγχου άφορων τά στατιστικά δεδομένα 
Στατιστική κατάστασις τών ύπό διαμετακόμισιν ταχυδρομικών 

αποστολών . . . 

Στατιστική κατάστασις τών ληφθεισών ταχυδρομικών αποστο
λών . . . . . . . . . . 

Κατάλογος παραδόσεως τών ταχυδρομικών αποστολών 
Κατάλογος παραδόσεως τών δια της αεροπορικής όδοϋ μετα

φερομένων ταχυδρομικών αποστολών επιφανείας 
Δελτίον διαμετακομίσεως άφορων τήν στατιστικήν τών ταχύ 

δρομικών αποστολών 
Ιδιαίτερος λογαριασμός τών κομίστρων 

"Ιδιαίτερος λογαριασμός τών καταληκτικών εξόδων 

Κατάστασις τών κομίστρων 
Κατάστασις τών καταληκτικών εξόδων 
Διεθνές ενσημον απαντήσεως 
Ιδιαιτέρα κατάστασις τών άνταλλαγέντων διεθνών ένσημων) 

απαντήσεως . . . . . . . . . . . . ( 
Ιδιαιτέρα κατάστασις τών παραδοθέντων διεθνών ένσημων 

απαντήσεως 
Ταχυδρομικόν δελτίον ταυτότητος 
Ιδιαίτερος μηνιαίος λογαριασμός τών τελωνειακών εξόδων 

κ.λ.π. 
Δελτίον διαδρομής προς καθορισμόν της εύνοΐκωτέρας δια

δρομής ταχυδρομικής αποστολής επιστολών ή δεμάτων.. 
Έτικέττα ταχυδρομικής αποστολής 
Τρέχουσα αλληλογραφία 
Έτικέτται δεσμών 
Γενικός κατάλογος τών αεροπορικών υπηρεσιών, Κατάλογος 

AVI 

Παραπομπαι 
3 

'Αρθρ. 151, παρ. Ι 

'Αρθρ. 158, παρ. 2 
'Αρθρ. 166, παρ. Ι 
'Αρθρ. 166, παρ. 3 

Αρθρ. 167, 
στσιχ. (α) 

παρ. 

Κατάλογος τών βαρών τών άπερικαλύπτων αεροπορικών 
ανταποκρίσεων . . 

Κατάστασις βαρών τών άεραποστολών 
Κατάστασις βαρών τών άπερικαλύπτων αεροπορικών ανταπο

κρίσεων 
'Ιδιαίτερος λογαριασμός άφορων το άεροπορικόν ταχυδρομεΐον 
Κατάλογος παραδόσεως τών άεραποστολών 
Κατάλογος παραδόσεως τών άεραποστολών κενών σάκκων 
Έτικέττα αεροπορικού σάκκου 
Φάκελλος διά τήν σύνθεσιν τών άεραποστολών 
Έτικέτται δεσμών . . 
Γενικός λογαριασμός αεροπορικού ταχυδρομείου 

'Αρθρ. 167, παρ. Ι 
στοιχ. (β) 

'Αρθρ. 157, παρ. Ι 

'Αρθρ. 157, παρ. 6 

"Αρθρ. 169, παρ. Ι 
"Αρθρ. 172, παρ. 7 

στοιχ. (α) 
"Αρθρ. 172, παρ. 7 

στοιχ. (β) 
"Αρθρ. 173, παρ. 2 
"Αρθρ. 173, παρ. 2 
'Αρθρ. 180, παρ. Ι 

Αρθρ. 180, παρ. 4 

'Αρθρ. 180, παρ. Ι 
"Αρθρ. 106, παρ. 2 

"Αρθρ. 181, παρ. Ι 

"Αρθρ. 156, παρ. 3 
"Αρθρ. 155, παρ. Ι 
"Αρθρ. 177. 
"Αρθρ. 149, παρ. Ι 

'Αρθρ. 206, παρ. Ι 
στοιχ. (α) 

"Αρθρ. 196, παρ. Ι 
"Αρθρ. 202, παρ. Ι 

"Αρθρ. 202, παρ. 2 
"Αρθρ. 203, παρ. Ι 
"Αρθρ. 188, παρ. Ι 
"Αρθρ. 199, παρ. 2 Αρθρ. 199, παρ. 2 
"Αρθρ. 185, παρ. 3 
"Αρθρ. 185, παρ. Ι 
"Αρθρ. 185, παρ. Ι 
"Αρθρ. 203, παρ. 4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

"Εντυπα CI εως C30, AV Ι εως AV5, AV7 εως AV I I . 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ 
ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 

Ι. Άντικείμενον της Συμφωνίας. 
2. Έπιστολαι μετά δεδηλωμένης αξίας. 
3. Δήλωσις αξίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

4. "Οροι βάρους και διαστάσεων. 
5. 'Απαγορεύσεις. 
6. Διαχείρισις των εκ παραδρομής γενομένων δεκτών αντικειμένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

7. Τέλη. 
8. Ταχυδρομική ατέλεια. 
9. "Οροι εξαγωγής και εισαγωγής και δικαιώματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΕΥΘΥΝΗ 

10. 'Αρχή και εκτασις τής ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
11. Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
12. Ευθύνη του άποστολέως. 
13. Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
14. 'Ενδεχομένη επιστροφή τής αποζημιώσεως παρά του άποστολέως ή παρά 

τοϋ παραλήπτου. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
15. 'Εφαρμογή τής Συμβάσεως. 
16. Γραφεία έκτελοΰντα την ΰπηρεσίαν. 
17. "Οροι εγκρίσεως τών άφορωσών τήν παροΰσαν Συμφωνίαν και τον Κανο-

νισμόν εκτελέσεως αυτής προτάσεων. 
18. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμφωνίας. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑ 

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
"Αρθρον μόνον 

'Αντικείμενα υποκείμενα εις τελωνειακά δικαιώματα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ 
ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Οι υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρών-μελών τής 
'Ενώσεως, ϊδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 4, τοϋ εν Βιέννη συναφθέντος τήν 
ΙΟην Ιουλίου, 1964, Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, 
συνήψαν κοινή συμφωνία καΐ υπό τήν έπιφύλαξιν τοϋ άρθρου 25, παραγράφου 3 
τοϋ εν λόγω Καταστατικού, τήν άκόλουθον Συμφωνίαν: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον πρώτον 
Άντικείμενον της Συμφωνίας 

Ή παρούσα Συμφωνία διέπει την άνταλλαγήν των επιστολών μετά δεδηλωμένης 
αξίας μεταξύ τών συμβαλλομένων χωρών. 

"Αρθρον 2 
Έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας 

Αί έπιστολαί αΐτινες περιέχουν χαρτίνας αξίας, έγγραφα ή αντικείμενα αξίας, 
καλούμενοι «έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας», δύνανται νά ανταλλάσσωνται 
μετ' άσφάλισιν τοΰ περιεχομένου δια την υπό τοΰ άποστολέως δηλουμένην άξίαν. 

"Αρθρον 3 
Δήλωσις της αξίας 

Ι. Το ποσόν της δηλούμενης αξίας είναι κατ' αρχήν άπεριόριστον. 
2. 'Εκάστη Υπηρεσία έχει, πάντως την εΰχέρειαν νά περιορίση την δηλουμένην 

άξίαν, δσον αφορά αυτήν, εις ποσόν το όποιον δεν δύναται νά εϊναι κατώτερον 
τών 5.000 φράγκων, ή εϊς το υίοθετηθέν εν τη εσωτερική αυτής υπηρεσία ποσόν 
εάν τοΰτο είναι κατώτερον τών 5.000 φράγκων. 

3. Εϊς τάς σχέσεις μεταξύ χωρών αί όποΐαι έχουν άποδεχθή διάφορα ανώτατα 
δρια, το πλέον χαμηλόν δριον πρέπει νά τηρήται άμφοτέρωθεν. 

4. Ή δηλούμενη αξία δεν δύναται νά ύπερβαίνη τήν πραγματική ν άξίαν τοΰ 
περιεχομένου τοΰ αντικειμένου, επιτρέπεται δμως νά μή δηλωθή ε'ι μή μέρος μόνον 
τής αξίας ταύτης. Το ποσόν τής δηλώσεως έγγραφων άντιπροσωπευόντων άξίαν 
λόγω τής δαπάνης εκδόσεως των, δεν δύναται νά ύπερβή το ποσόν τής δαπάνης 
ενδεχομένης αντικαταστάσεως αυτών εν περιπτώσει άπωλείας. 

5. Πάσα δολία δήλωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής τοΰ περιεχομένου 
ταχυδρομικού τίνος αντικειμένου, συνεπάγεται τήν ύπό τής νομοθεσίας τής χώρας 
καταγωγής προβλεπομένην δικαστικήν δίωξιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

"Αρθρον 4 
"Οροι βάρους και διαστάσεων 

Αί έπιστολαί μετά δεδηλωμένης αξίας υπόκεινται εις τους δρους βάρους και 
διαστάσεων οί όποιοι εφαρμόζονται εϊς τάς συνήθεις έπιστολάς. 

Αί έπιστολαί τών οποίων αί διαστάσεις είναι κατώτεροι τών ελαχίστων τοιούτων 
τών καθοριζομένων διά τάς έπιστολάς ύπό τοΰ άρθρου 19, παραγράφου 6 τής Συμ
βάσεως, δεν γίνονται άποδεκταί. 

"Αρθρον 5 
'Απαγορεύσεις 

'Απαγορεύεται ή εγκλεισις τών κατωτέρω αναφερομένων ειδών εις τάς έπι
στολάς μετά δεδηλωμένης αξίας: 

(α) Τών αντικειμένων τά όποια ώς έκ τής φύσεως των ή τής συσκευασίας 
των, δύνανται νά εκθέσουν εϊς κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά ρυπάνουν 
ή νά βλάψουν τά αντικείμενα τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου ή τον ταχυ
δρομικόν έξοπλισμόν. 

(β) 'Οπίου, μορφίνης, κοκαΐνης και λοιπών ναρκωτικών. 'Εν τούτοις ή άπα
γόρευσις αϋτη δεν εφαρμόζεται έπί τών αποστολών διά ιατρικούς ή επι
στημονικούς σκοπούς, πραγματοποιούμενων προς χώρας αί όποΐαι τάς 
αποδέχονται ύπ' αυτόν τον δρον. 
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(γ) Τών ζώντων ζώων. 
(δ) 'Εκρηκτικών, εύφλεκτων ή έτερων επικινδύνων υλών. 
(ε) Άσεμνων ή ανήθικων αντικειμένων. 

(στ) Τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απαγορεύεται 
εις την χώραν προορισμού. 

"Αρθρον 6 
Διαχείρισις τών εκ παραδρομής γενομένων δεκτών αντικειμένων 

Ι. Οιαδήποτε επιστολή μετά δεδηλωμένης αξίας, ή οποία δεν πληροί τους 
δρους τοΰ άρθρου 4 και ή οποία έγένετο εκ παραδρομής δεκτή, πρέπει να έπιστρέ
φηται εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής. Έν τούτοις επιτρέπεται εις τήν Ύπηρεσίαν 
προορισμού να έπιδίδη αυτήν εις τον παραλήπτην έπιβάλλουσα τα έν αρθρω 19, 
παραγράφω 20 τής Συμβάσεως προβλεπόμενα τέλη. 

2. Οιαδήποτε επιστολή μετά δεδηλωμένης αξίας, ή οποία περιέχει τά έν αρθρω 
5, αναφερόμενα αντικείμενα και ή οποία έγένετο έκ παραδρομής δεκτή προς απο
στολή ν πρέπει νά υπόκειται εϊς τήν διαχείρισιν τήν σύμφωνον προς τήν εσωτερική ν 
νομοθεσίαν τής χώρας τής οποίας ή Υπηρεσία διαπιστώνει τήν ϋπαρξιν τών αντι
κειμένων τούτων. 

Έν τούτοις αί έπιστολαι αί όποΐαι περιέχουν τά έν στοιχείοις (β), (δ) και (ε), 
τοΰ έν λόγω άρθρου προβλεπόμενα αντικείμενα, έν ουδεμία περιπτώσει διαβιβά
ζονται εϊς τον προορισμόν των, ή επιδίδονται εις τους παραλήπτας, ή επιστρέφονται 
εις τήν καταγωγήν αυτών. 

3. Όσάκις επιστολή μετά δεδηλωμένης αξίας γενομένη έκ παραδρομής δεκτή, 
δεν επιστρέφεται εις τον τόπον καταγωγής αυτής οΰδ' επιδίδεται εις τον παρα
λήπτην, ή Υπηρεσία καταγωγής πρέπει νά τηρήται πλήρως ενήμερος περί τοΰ 
τρόπου διαχειρίσεως τής επιστολής ταύτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

"Αρθρον 7 
Τέλη 

Ι. Διά τάς έπιστολάς μετά δηδηλωμένης αξίας εισπράττονται παρά του άπο
στολέως και προκαταβολικώς, τά κάτωθι τέλη και δικαιώματα: 

(α) Τέλος προπληρωμής. 
(β) Πάγιον τέλος συστάσεως. 
(γ) Δικαίωμα ασφαλίσεως. 

2. Το τιμολόγιον τών τελών τούτων είναι το άκόλουθον: 

Τέλος προπληρωμής 
Ι 

Τέλος ύπολογιζόμενον συμ
φώνως προς το άρθρον 19 
τής Συμβάσεως και αντιστοί
χως συμψώνως προς το άρ
θρον III τοΰ Τελικού Πρωτο
κόλλου αυτής. 

Πάγιον τέλος συστάσεως 
2 

Τέλος όριζόμενον έν αρ
θρω 21, στοιχ. (ιδ) τής Συμ
βάσεως ή τέλος άντίστοιχον 
τής υπηρεσίας εσωτερικού 
έάν τοϋτο είναι άνώτερον ή 
εις εξαιρετικός περιπτώσεις 
τέλος έκ 3 φράγκων κατ° 
άνώτατον δριον. 

Δικαίωμα ασφαλίσεως 
3 

Κατ* άνώτατον δριον Ι φράγκον 
άνά 200 φράγκα ή κλάσμα τών 200 
φράγκων, δηλούμενης αξίας, ή ψ/0 
έπι τής κλίμακος τής δηλούμενης 
αξίας, οιαδήποτε και δν είναι ή χώρα 
προορισμού ετ ι και είς τάς χώρας αί 
όποΐαι αναλαμβάνουν τους εξ ανω
τέρας βίας δυναμένους νά προκύ
ψουν κινδύνους, ή κατ' άνώτατον 
δριον το τέλος εσωτερικού, έάν 
τούτο είναι άνώτερον. 

3. 'Εκτός τών εις τήν παράγραφον Ι αναφερομένων τελών, δυνατόν νά εϊσπράτ
τωνται διά τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας και τά ειδικά τέλη τά μνημονευ



ουζ. 

όμενα εϊς το "Αρθρον 21 της Συμβάσεως, είς την περίπτωσιν καθ' ην ταϋτα είναι 
εφαρμοστέα. 

4. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται έπΐ πλέον να εισπράττουν παρά των αποστολέων 
η τών παραληπτών τα προβλεπόμενα ΰπό της εσωτερικής των νομοθεσίας ειδικά 
τέλη διά τα εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας άτινα λαμβάνονται διά τάς έπιστολάς μετά 
δεδηλωμένης αξίας. 

"Αρθρον 8 
Ταχυδρομική 'Ατέλεια 

Αΐ σχετικαί προς την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν έπιστολαι μετά δεδηλωμένης 
αξίας, αί άνταλλασσόμεναι είτε μεταξύ τών Υπηρεσιών, είτε μεταξύ τών Υπηρε
σιών και τοΰ Διεθνούς Γραφείου, απαλλάσσονται οιωνδήποτε ταχυδρομικών τελών 

"Αρθρον 9 
"Οροι εξαγωγής και εισαγωγής καί δικαιώματα 

Ι. Αί έπιστολαι μετά δεδηλωμένης αξίας υπόκεινται εΐς τήν νομοθεσίαν τής 
χώρας καταγωγής εϊς δ,τι άφορα τους δρους και τά δικαιώματα εξαγωγής. Αύται 
υπόκεινται εις τήν νομοθεσίαν τής χώρας προορισμού είς δ,τι άφορα τους δρους 
καί τά δικαιώματα εισαγωγής και τελωνείου. 

2. Τά υπέρ τοΰ Δημοσίου δικαιώματα και τά έξοδα πραγματογνωμοσύνης, 
τά όποια είναι απαιτητά κατά τήν είσαγωγήν εισπράττονται παρά τοΰ παραλήπτου 
κατά τήν έπίδοσιν. 'Εάν, δι' οιονδήποτε λόγον, επιστολή μετά δεδηλωμένης αξίας 
άποοταλή περαιτέρω ε'ις άλλην χώραν μετέχουσαν τής υπηρεσίας ή έπιστραφή 
είς το Γραφεΐον καταγωγής, τά μή δυνάμενα νά εισπραχθούν κατά τήν εκ νέου έξα
γωγήν, δικαιώματα ή δαπάναι εισπράττονται παρά τοΰ παραλήπτου ή παρά τοΰ 
άποστολέως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΕΥΘΥΝΗ 

"Αρθρον 10 
'Αρχή καί εκτασις τής ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ι. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν 
ή τήν βλάβην τών μετά δεδηλωμένης αξίας επιστολών εξαιρέσει τών περιπτώσεων 
τών προβλεπομένων εν άρθρω II. Ή ευθύνη των υφίσταται τόσον διά τάς άπερι
καλύπτως μεταφερόμενος έπιστολάς, δσον καί δι' εκείνος αί όποιοι διαβιβάζονται 
εντός κλειστών αποστολών. 

2. Ό άποστολεύς δικαιούται αποζημιώσεως ανταποκρινόμενης, κατ' αρχήν, 
προς το πραγματικόν ποσόν τής άπωλείας, τής παραβιάσεως ή τής βλάβης. Αί 
έμμεσοι ζημίαι ή τά διαφυγόντα κέρδη δεν λαμβάνονται ΰπ' όψιν. Πάντως, ή άπο
ζημίωσις αϋτη δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει νά ύπερβή το ποσόν, εΐς χρυσά 
φράγκα, τής δηλωθείσης αξίας. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής ή επι
στροφής εΐς τήν καταγωγήν διά τής όδοΰ επιφανείας αεροπορικής τίνος επιστολής 
μετά δεδηλωμένης αξίας, ή ευθύνη διά τήν δευτέραν διαδρομήν περιορίζεται εΐς 
τήν καθοριζομένην διά τής όδοΰ ταύτης διαβιβαζόμενα αντικείμενα. 

3. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου 2 ό παραλήπτης δικαιούται αποζημιώ
σεως μετά τήν παραλαβήν επιστολής τίνος μετά δεδηλωμένης αξίας παραβιασθεί
σης ή βλαβείσης. 

4. Ή άποζημίωσις υπολογίζεται βάσει τής τρεχούσης τιμής, μετατρεπομένης 
εΐς χρυσά φράγκα, ιδίας φύσεως αντικειμένων, εΐς τον τόπον καί τον χρόνον κατά 
τον όποιον έγένοντο δεκτά προς μεταφοράν. Μή ΰπαρχούσης τρεχούσης τιμής, 
ή άποζημίωσις υπολογίζεται συμφώνως προς τήν συνήθη τιμήν τών αντικειμένων 
εκτιμώμενης επί τών αυτών βάσεων. 

5. Όσάκις οφείλεται άποζημίωσις διά τήν άπώλειαν, τήν ολική ν παραβίασιν 
ή τήν όλικήν βλάβην επιστολής τίνος μετά δεδηλωμένης αξίας, ό άποστολεύς ή 
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κατ' έφαρμογήν της παραγράφου 3 ό παραλήπτης, δικαιούται έπί πλέον, εις την έπι
οτροφήν των εισπραχθέντων τελών και δικαιωμάτων πλην τοΰ τέλους ασφαλίσεως 
το όποιον παρακρατείται, εις πάσας τάς περιπτώσεις, ΰπό της Υπηρεσίας κατα
γωγής. 

6. Ό άποστολεύς έχει τήν εύχέρειαν να παραιτηθή τών ύπό τής παραγράφου 2 
προβλεπομένων δικαιωμάτων του υπέρ του παραλήπτου. Αντιστρόφως ό παρα
λήπτης έχει τήν εύχέρειαν να παραιτηθή τών υπό τής παραγράφου 3, προβλεπο
μένων δικαιωμάτων του υπέρ τοΰ άποστολέως. Ό άποστολεύς ή ό παραλήπτης 
δύναται να εξουσιοδότηση ενα τρίτον πρόσωπον προς εΐσπραξιν τής αποζημιώ
σεως, εφ' δσον ή εσωτερική νομοθεσία επιτρέπει τοΰτο. 

"Αρθρον 11 
Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ι. Αι Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι παύουν να είναι υπεύθυνοι δια τάς έπιστολάς 
μετά δεδηλωμένης αξίας τών οποίων έπραγματοποίησαν τήν έπίδοσιν συμφώνως 
είτε προς τους ΰπό τοΰ εσωτερικού των κανονισμού τασσόμενους δρους διά τά 
αντικείμενα τής αυτής φύσεως, είτε προς τους ύπό τοΰ άρθρου 11, παραγράφου 3, 
τής Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους. Ή ευθύνη παραμένει έν τούτοις: 

(α) Όσάκις παραβίασις ή βλάβη τις διαπιστωθή, είτε προ τής παραδόσεως 
είτε κατά τήν παράδοσιν τοΰ αντικειμένου ή δταν, επιτρεπόντων τών εσω
τερικών κανονισμών, ό παραλήπτης και κατά περίπτωσιν ό άποοτολεύς 
εάν ύπάρχη επιστροφή εϊς τήν καταγωγήν, διατύπωση επιφυλάξεις κατά 
τήν παραλαβήν αντικειμένου τινός παραβιασθέντος ή βλαβέντος. 

(β) "Οταν ό παραλήπτης, ή έν περιπτώσει επιστροφής εις τήν καταγωγήν, ό 
άποστολεύς, παρά τήν κανονικώς γενομένην παράδοσιν, δηλώση άνευ 
καθυστερήσεως είς τήν Ύπηρεσίανή οποία έπέδωκεν εϊς αυτόν το άντι
κείμενον, δτι διεπίστωσε ζημίαν και παράσχη τήν άπόδειξιν δτι ή παρα
βίασις ή ή βλάβη δεν έλαβε χώραν μετά τήν παράδοσιν. 

2. Αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι δεν ευθύνονται: 
Ιον. Διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην τών μετά δεδηλωμένης 

αξίας επιστολών: 
(α) Έν περιπτώσει ανωτέρας βίας. Ή Υπηρεσία εις τήν οποίαν έλαβε 

χώραν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη, πρέπει νά άποφασίση, 
συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τής χώρας της, εάν ή απώλεια αϋτη, 
ή παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται εϊς περιστατικά συνιστώντα άνω
τέραν βίαν. Ταύτα γνωστοποιούνται εις τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας 
καταγωγής εάν ή τελευταία αυτή ζητήση τούτο. Έν τούτοις, υφί
σταται ή ευθύνη τής 'Υπηρεσίας τής άποστελλούσης χώρας, ή οποία 
έχει άποδεχθή νά καλύπτη τους κινδύνους ανωτέρας βίας. 

(β) Όσάκις, τής ευθύνης αυτών μή άποδεικνυομένης, άλλως δεν δύνανται, 
νά καθορίσουν τήν τύχην τών αντικειμένων συνεπεία καταστροφής 
τών υπηρεσιακών στοιχείων οφειλομένης είς άνωτέραν βίαν. 

(γ) Όσάκις ή ζημία προεκλήθη εκ σφάλματος ή εξ αμελείας του άποστο
λέως ή προήλθεν εκ τής φύσεως τοΰ περιεχομένου του αντικειμένου. 

(δ) Όσάκις πρόκειται περί αντικειμένων τών οποίων τό περιεχόμενον 
εμπίπτει εϊς τάς έν αρθρω 5 προβλεπόμενος απαγορεύσεις και εφ' 
δσον τά αντικείμενα ταϋτα κατεσχέθησαν ή κατεστράφησαν ύπό τής 
αρμοδίας αρχής λόγω τοΰ περιεχομένου των. 

(ε) Όσάκις πρόκειται περί αντικειμένων διά τά όποια έγένετο δολία 
δήλωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής αξίας τοΰ περιεχομένου. 

(στ) Όσάκις ό άποστολεύς οΰδεμίαν αΐτησιν αναζητήσεως ΰπέβαλεν εντός 
προθεσμίας ενός έτους από τής επομένης τής ημέρας καταθέσεως 
τοΰ αντικειμένου. 

2ον. Δι' έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας κατασχεθείσας δυνάμει τής νομο
θεσίας τής χώρας προορισμού. 
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3ον. Καθ' δσον άφορα την θαλασσίαν ή έναέριον μεταφοράν : 

Όσάκις αί Ύπηρεσίαι έχουν γνωρίσει δτι δεν είναι εϊς θέσιν να αναλάβουν 
την εύθύνην τών άξιων έπι των πλοίων ή επί τών αεροπλάνων τα όποια 
χρησιμοποιούν. Αϋται υπέχουν, εν τούτοις, δια την εντός κλειστών ταχυ
δρομικών αποστολών διαμετακόμισιν επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας, 
την εύθύνην την προβλεπομένην δια τά συστημένα αντικείμενα. 

3. Αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι οΰδεμίαν εύθύνην υπέχουν διά τάς τελωνειακάς 
δηλώσεις ύπό οιονδήποτε τύπον καΐ αν είναι αύται συντεταγμένοι και διά τάς λη
φθείσας ΰπό τών τελωνειακών υπηρεσιών αποφάσεις κατά την έπαλήθευσιν τών 
αντικειμένων τών υποκειμένων εις τελωνειακόν ελεγχον. 

"Αρθρον 12 
Ευθύνη τοΰ άποστολέως 

Ι. Ό άποστολεύς επιστολής τίνος μετά δεδηλωμένης αξίας ευθύνεται, εντός 
τών αυτών ως και αΐ Ύπηρεσίαι ορίων, διά πάσας τάς ζημίας τάς προκληθείσας 
εις τά λοιπά αντικείμενα, συνεπεία της αποστολής αντικειμένων μη γενομένων 
δεκτών προς μεταφοράν, ή τής μη τηρήσεως τών κανόνων παραδοχής, άρκεΐ νά 
μή υφίσταται σφάλμα ή αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών μεταφορέων. 

2. Ή παραδοχή ΰπό του Γραφείου καταθέσεως μιας τοιαύτης επιστολής μετά 
δεδηλωμένης αξίας, δεν απαλλάσσει τον αποστολέα τής ευθύνης του. 

3. Ή Υπηρεσία ήτις διαπιστοΐ ζημίαν οφειλομένη ν εις λάθος τοΰ άποστολέως, 
πληροφορεί περί τούτου την Ύπηρεσίαν καταγωγής εις τήν οποίαν ανήκει το 
δικαίωμα έγέρσεως αγωγής κατά τού άποστολέως. 

"Αρθρον 13 
Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ι. Μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου, ή ευθύνη βαρύνει τήν ταχυδρομικήν Ύπη
ρεσίαν, ή οποία παραλαβοΰσα ανεπιφυλάκτως το άντικείμενον και κατέχουσα 
άπαντα τά κεκανονισμένα μέσα έρεύνης δεν δύναται νά άποδείξη τήν εις τον παρα
λήπτην έπίδοσιν ή, αν ύπάρχη περίπτωσις, τήν εις άλλην Ύπηρεσίαν κανονικήν 
διαβίβασιν. 

2. Μία ενδιάμεσος ή παραλήπτρια Υπηρεσία μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου 
και ύπό τήν έπιφύλαξιν τών παραγράφων 5, 8 και 9 απαλλάσσεται πάσης ευθύνης : 

(α) Όσάκις έτήρησε τάς διατάξεις του άρθρου 108 του Κανονισμού, τάς 
άφορώσας τον κατά τεμάχιον ελεγχον τών επιστολών μετά δεδηλω
μένης αξίας. 

(β) Όσάκις δύναται ν' άποδείξη δτι δεν υπεβλήθη εις αυτήν αίτησις ανα
ζητήσεως ει μή μετά τήν καταστροφή ν τών σχετικών προς το άναζη
τούμενον ταχυδρομικόν άντικείμενον υπηρεσιακών στοιχείων, έκ
πνευσάσης τής εν αρθρω 108 του Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής 
Συμβάσεως προβλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως.' Η έπιφύλαξις 
αϋτη δεν θίγει τά δικαιώματα τοΰ αιτούντος. 

3. Όσάκις ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν εϊς τήν Ύπηρεσίαν 
αεροπορικής τίνος Εταιρείας ή Υπηρεσία τής χώρας ήτις εισπράττει τά κόμιστρα 
κατά το "Αρθρον 74, παράγραφος Ι τής Συμβάσεως, υποχρεούται, ύπό τήν έπιφύ
λαξιν του άρθρου πρώτου, παραγράφου 3, τής Συμβάσεως και τής παραγράφου 6, 
τοΰ παρόντος άρθρου, νά έπιστρέψη εϊς τήν ύπηρεσίαν καταγωγής τήν πληρωθεΐ
σαν εϊς τον αποστολέα άποζημίωσιν. Εις τούτον ανήκει ή εΐσπραξις τοΰ ποσοΰ 
τούτου παρά τής επιχειρήσεως τής υπευθύνου αεροπορικής μεταφοράς. 'Εάν, 
δυνάμει τοΰ "Αρθρου 74, παραγράφου 2, τής Συμβάσεως, ή Υπηρεσία καταγωγής 
διακανονίζει τά κόμιστρα άπ' ευθείας μετά τής αεροπορικής Εταιρείας, οφείλει 
αϋτη νά αίτηση παρά τής 'Εταιρείας ταύτης τήν έπιστροφήν τής αποζημιώσεως. 

4. Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ή Υπηρεσία ή οποία διεβίβασε έπιστολήν 
μετά δεδηλωμένης αξίας εις έτέραν Ύπηρεσίαν απαλλάσσεται πάσης ευθύνης, 
εάν το άνταλλακτήριον Γραφεΐον εις το όποιον το άντικείμενον παρεδόθη, δεν απέ
στειλε διά τοΰ πρώτου, μετά τον ελεγχον, διαθεσίμου ταχυδρομείου, εις τήν Ύπη
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ρεσίαν αποστολής, πρωτόκολλον βεβαιούν την έλλειψιν ή την άλλοίωσιν, είτε 
ολοκλήρου του σάκκου των δεδηλωμένων αξιών, είτε αύτοϋ τούτου τοΰ αντικει
μένου. 

5. 'Εάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν κατά τήν μεταφοράν 
χωρίς νά καθίσταται δυνατόν νά έξακριβωθή έπι τοΰ εδάφους ή εντός τής υπηρε
σίας ποίας χώρας συνετελέσθη το γεγονός, αί ευθυνόμενοι Ύπηρεσίαι υφίστανται 
τήν ζημίαν ισομερώς. Έν τούτοις, εάν ή παραβίασις ή ή βλάβη διεπιστώθη εις 
τήν χώραν προορισμού ή, έν περιπτώσει επιστροφής εις τον αποστολέα, εϊς τήν 
χώραν καταγωγής, απόκειται εϊς τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας ταύτης νά άποδείξη : 

(α) "Οτι οϋτε ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος και ή σφραγΐς αύτου, οϋτε 
το περικάλυμμα και ή σφραγίς τοΰ αντικειμένου φέρουν εμφανή ίχνη 
παραβιάσεως ή βλάβης. 

(β) "Οτι το βάρος δεν διέφερε τοΰ βεβαιωθέντος κατά τήν κατάθεσιν. 
Όσάκις αποδεικνύονται ταύτα ΰπό τής Υπηρεσίας προορισμού ή, περιπτώ

σεως τυχούσης, ΰπό τής Υπηρεσίας καταγωγής, ουδεμία των λοιπών ευθυνό
μενων Υπηρεσιών δύναται νά άρνηθή τήν συμμετοχήν της εις τήν εΰθύνην επι
καλούμενη το γεγονός δτι παρέδωσε το άντικείμενον χωρίς ή επομένη Υπηρεσία 
νά διατύπωση άντίρρησίν τίνα. 

6. Έν ουδεμία περιπτώσει ή ευθύνη Υπηρεσίας τινός έναντι τών λοιπών Υπη
ρεσιών εξικνείται πέραν του ανωτάτου ορίου δεδηλωμένης άξιας το όποιον έχει 
άποδεχθή. 

7. Όσάκις επιστολή μετά δεδηλωμένης αξίας άπωλέσθη, παρεβιάσθη ή έβλάβη 
ΰπό περιστάσεις ανωτέρας βίας, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία εις το έσωτερικόν 
δίκτυον ή εντός τών υπηρεσιών τής οποίας έλαβε χώραν ή απώλεια, ή παραβίασις 
ή ή βλάβη, δεν ευθύνεται έναντι τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας καταγωγής ε! μή 
μόνον εάν άμφότεραι αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι άποδέχωνται τους εξ ανωτέρας 
βίας προκύπτοντας κινδύνους. 

8. 'Εάν ή απώλεια, ή παραβίασις, ή ή βλάβη έπήλθεν εϊς το έδαφος ή εις τήν 
ύπηρεσίαν ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας τής οποίας ή χώρα δεν μετέχει τής 
παρούσης Συμφωνίας ή έχει υιοθετήσει άνώτατον δριον κατώτερον τοΰ ποσοΰ 
τής ζημίας, ή Υπηρεσία καταγωγής υφίσταται τήν ζημίαν τήν μή καλυπτομένην 
ΰπό τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας δυνάμει τής παραγράφου 6 τοΰ παρόντος άρθρου 
και τοΰ πρώτου άρθρου παράγραφος 3 τής Συμβάσεως. 

9. Ό εις τήν παράγραφον 8 προβλεπόμενος κανών εφαρμόζεται ομοίως και 
έν περιπτώσει θαλάσσιας ή εναερίου μεταφοράς, εάν ή απώλεια, ή παραβίασις 
ή ή βλάβη έπήλθεν εις τίνα Ύπηρεσίαν έξαρτωμένην έκ συμβεβλημένης χώρας 
ή οποία δεν αναλαμβάνει τήν εΰθύνην (άρθρον II, παράγραφος 2, ψηφίον 3ον). 

10. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα, τών οποίων δεν κατέστη δυνατόν 
νά έπιτευχθή ή άκύρωσις, βαρύνουν τάς υπευθύνους διά τήν άπώλειαν, παραβίασιν 
ή βλάβη ν Υπηρεσίας. 

11. Ή Υπηρεσία ή οποία ενήργησε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως, υπο
καθίσταται μέχρι τοΰ ποσοΰ τής αποζημιώσεως ταύτης, εις τά δικαιώματα του 
προσώπου το όποιον ελαβεν αυτήν, διά πάσαν ένδεχομένην προσφυγήν είτε κατά 
τοΰ παραλήπτου, εϊτε κατά τοΰ άποοτολέως, είτε κατά τρίτων. 

"Αρθρον 14 
'Ενδεχομένη επιστροφή τής αποζημιώσεως παρά του άποοτολέως 

ή του παραλήπτου 
Ι. Το άρθρον 50 τής Συμβάσεως εφαρμόζεται έπι τών επιστολών μετά δεδη

λωμένης αξίας. 
2. Έν περιπτώσει μεταγενέστερος ανευρέσεως ταχυδρομικού τίνος αντικει

μένου τοΰ οποίου το περιεχόμενον διεπιστώθη δτι ήτο αξίας κατωτέρας του ποσοΰ 
τής καταβληθείσης αποζημιώσεως, ό άποοτολεύς πρέπει νά έπιστρέψη το ποσόν 
τής αποζημιώσεως ταύτης, έναντι παραλαβής του ταχυδρομικού αντικειμένου, 
χωρίς νά άπαλλάσσηται τών έν άρθρω 3, παραγράφω 5 αναφερομένων συνεπειών, 
τών άπορρεουσών έκ τής δολίας δηλώσεως τής αξίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 15 
'Εφαρμογή της Συμβάσεως 

Ή Σύμβασις εφαρμόζεται, περιπτώσεως τυχούσης, κατ* άναλογίαν, έπ! παντός 
δ,τι δεν ρυθμίζεται ρητώς ύπό της παρούσης Συμφωνίας. Κατά παρέκκλισιν, 
εν τούτοις, τοϋ άρθρου 29 της ρηθείσης Συμβάσεως, ή Υπηρεσία προορισμού 
έχει την εΰχέρειαν, οσάκις οί εσωτερικοί κανονισμοί αυτής προβλέπουν τοΰτο, 
δπως προβαίνη εις εκτακτον έπίδοσιν της ειδοποιήσεως περί άφίξεως του αντι
κειμένου και ουχί αύτοΟ τούτου τοϋ αντικειμένου. 

"Αρθρον 16 
Γραφεία έκτελοΰντα τήν ΰπηρεσίαν 

Αί Ύπηρεσίαι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα δια να έκτελήται ή υπηρεσία τών 
επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας, εϊ δυνατόν, εις άπαντα τά γραφεία της 
χώρας αυτών. 

"Αρθρον 17 
"Οροι εγκρίσεως τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παρουσαν 

Συμφωνίαν και τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως αυτής 
Ι. Διά νά καταστούν εκτελεστοί, αί σχετικά! προς τήν παρουσαν Συμφωνίαν 

και τον Κανονισμόν Εκτελέσεως αΰτης υποβαλλόμενοι εις τά Συνέδρια προτάσεις, 
πρέπει νά έγκρίνωνται ύπό της πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών 
Χωρώνμελών, αί όποΐαι συμμετέχουν εις τήν Συμφωνίαν. Τουλάχιστον το ήμισυ 
τών αντιπρόσωπε υ ο μένων είς το Συνέδριον Χωρώνμελών πρέπει νά παρίσταται 
κατά τήν στιγμήν της ψηφοφορίας. 

2. Διά νά καταστούν εκτελεστοί, αί μεταξύ δύο Συνεδρίων υποβαλλόμενοι 
προτάσεις, αί άφορώσαι τήν παρουσαν Συμφωνίαν και τον Κανονισμόν 'Εκτελέσεως 
αυτής, πρέπει νά συγκεντρώσουν: 

(α) Τήν παμψηφίαν μεν εάν πρόκειται περί νέων διατάξεων ή περί τρο
ποποιήσεως τών διατάξεων τών άρθρων Ι έως 8, 10 έως 15, 17 και 18 
τής παρούσης Συμφωνίας και τοϋ άρθρου 113 τού Κανονισμού αΰτης. 

(β) Τά δύο τρίτα τών ψήφων, εάν πρόκειται περί ουσιαστικής τροποποιήσεως, 
είτε τών διατάξεων τής παρούσης συμφωνίας, εκ τών μή περιλαμβανο
μένων εις τά ύπό στοιχεΐον (α) αναφερόμενα άρθρα, είτε τών διατάξεων 
τών άρθρων ΙΟΙ, παράγραφοι 2, 102 έως 105, 106, παράγραφοι 2 έως 5, 
107 έως 109 και 112, στοιχεία (στ) και (ζ), τοΟ Κανονισμού αυτής. 

(γ) Τήν πλειοψηφίαν, εάν πρόκειται περί τροποποιήσεως τών λοιπών άρθρων 
τού Κανονισμού ή περί ερμηνείας τών διατάξεων τής παρούσης Συμφωνίας 
και τοΟ Κανονισμού αυτής, πλην τής περιπτώσεως διαφοράς ΰποβλητέας 
εις τήν εν άρθρω 32 τοϋ Καταστατικού προβλεπομένην διαιτησίαν. 

"Αρθρον 18 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμφωνίας 

Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή εις έφαρμογήν τήν Ι ην Ιανουαρίου, 1976 
και θά παραμείνη εν Ίσχύϊ μέχρι τής ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων τοϋ προ
σεχούς Συνεδρίου. 

ΕΊς πίστωσιν τούτου, οί Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων 
χωρών υπέγραψαν τήν παρουσαν Συμφωνίαν εις εν άντίτυπον, το όποιον θά παρα
μείνη κατατεθειμένον εϊς τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώραςέδρας τής 'Ενώ
σεως. Άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή εϊς έκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως 
τής Χώραςέδρας τού Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τη 5η 'Ιουλίου, 1974. 
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ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑ 

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
Κατά την στιγμήν της υπογραφής τής άφορώσης εΐς τάς έπιστολάς μετά δεδη

λωμένης αξίας Συμφωνίας, τής συναφθείσης ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οί υπο
γράφοντες Πληρεξούσιοι συνεφώνησαν τά ακόλουθα: 

"Αρθρον μόνον 
'Αντικείμενα υποκείμενα εΐς τελωνειακά δικαιώματα 

"Εν συσχετισμω προς το άρθρον 5, αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας τοϋ Μπαγκλαντές, τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας, τής Δημο
κρατίας τοϋ ΈλΣαλβαντόρ και τής Όμοσπόνδου Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Γιουγκοσλαβίας, δεν δέχονται έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας αΐτινες περι
έχουν αντικείμενα υποκείμενα είς τελωνειακά δικαιώματα. 

Είς πίστωσιν τούτου, οί κατωτέρω Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρωτό
κολλον, το όποιον θά εχη την αυτήν ίσχύν και το αυτό κύρος ώς εάν αί διατάξεις 
αύτοΰ περιλαμβάνοντο είς αυτό τοϋτο το κείμενον τής Συμφωνίας είς τήν οποίαν 
αναφέρεται και υπέγραψαν αυτό είς εν άντίτυπον το όποιον θά παραμείνη κατα
τεθειμένον είς τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώραςεδρας τής Ενώσεως. 
Άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή είς εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως τής 
Χώραςέδρας του Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τη 5η 'Ιουλίου, 1974. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑ 

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 

ΙΟΙ. Πληροφορίαι παρεχόμενοι ύπό των Υπηρεσιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς . ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ 

102. Συσκευασία. 
103. Δήλωσις τής αξίας. 
104. Τελωνειακός έλεγχος. 
105. Καθήκοντα του Γραφείου καταγωγής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 
106. Όδοι και τρόποι διαβιβάσεως. 
107. Έργασίαι ε'ις το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής. 
108. Έργασίαι είς το παραλαμβάνον άνταλλακτήριον Γραφεΐον ή ε'ις το Γραφεΐον 

προορισμού. 
109. Παράδοσις επιστολής μετά δεδηλωμένης αξίας παραβιασθείσης ή βλαβείσης. 
110. Περαιτέρω αποστολή. 'Ανεπίδοτα αντικείμενα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 

111. Τροποποίησις της επιγραφής. 
112. Εφαρμογή τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 
113. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοΰ Κανονισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΝΤΥΠΑ 

Βλ. τον πίνακα υποδειγμάτων. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑ 

ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
Οί υπογεγραμμένοι, ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 5, του εν Βιέννη συνα

φθέντος τήν ΙΟην Ιουλίου, 1964, Καταστατικού τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 
Ενώσεως, απεφάσισαν κοινή συμφωνία εν ονόματι των αντιστοίχων αυτών Υπη
ρεσιών, τήν λήψιν τών ακολούθων μέτρων προς διασφάλισιν τής εκτελέσεως τής 
Συμφωνίας τής άφορώσης τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝ Ι ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον ΙΟΙ 

Πληροφορίαι παρεχόμενοι υπό τών Υπηρεσιών 

Ι. Αί Ύπηρεσίαι τών συμβαλλομένων χωρών, αί όποΐαι ανταλλάσσουν κατ' 
ευθείαν άποστολάς, γνωστοποιούν αμοιβαίως, δια πινάκων ομοίων προς το συνημ
μένον σχέδιον VDI τάς πληροφορίας τάς άφορώσας τήν άνταλλαγήν τών επι
στολών μετά δεδηλωμένης αξίας. 

2. Τρεις τουλάχιστον μήνας προ τής ενάρξεως εκτελέσεως τής Συμφωνίας, 
αϊ Ύπηρεσίαι πρέπει νά ανακοινώσουν εις τάς λοιπάς Υπηρεσίας, μέσω τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου : 

(α) Το τιμολόγιον τών τελών ασφαλίσεως το έφαρμοζόμενον εϊς την ΰπη
ρεσίαν αυτών, επί τών επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας, συμφώνως 
προς το άρθρον 7 τής Συμφωνίας. 

(β) Το άνώτατον δριον μέχρι του οποίου δέχονται τήν δήλωσιν τής αξίας 
διά τών οδών επιφανείας και αεροπορικών. 

(γ) Περιπτώσεως τυχούσης, τον πίνακα τών Γραφείων των, τών έκτελούντων 
την ύπηρεσίαν αυτήν. 

(δ) Περιπτώσεως τυχούσης, έκείνας εκ τών τακτικών θαλασσίων ή αερο
πορικών υπηρεσιών των, τάς χρησιμοποιούμενος διά τήν μεταφοράν 
τών συνήθων αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου, αί όποΐαι 
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ΰπευθύνως, διά τήν μεταφοράν τών επι
στολών μετά δεδηλωμένης αξίας. 

3. Πάσα μεταγενέστερα μεταβολή πρέπει νά γνωστοποιήται άνευ καθυ
στερήσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΉς. ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ 

"Αρθρον 102 
Συσκευασία 

Ι. Αΐ έπιστολαΐ μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει να πληρούν τους ακολούθους 
δρους δια να γίνωνται δεκταί προς άποστολήν: 

(α) Αΰται δέον να είναι έσφραγισμέναι είτε δι' ομοίων σφραγίδων εξ ισπα
νικού κηρου είτε δια μολυβδοσφραγίδων, είτε δι' έτερου αποτελεσμα
τικού μέσου μετά εΐδικοΰ ομοιομόρφου αποτυπώματος ή σήματος τοΰ 
άποστολέως. 

(β) Οί φάκελλοι ή τά περικαλύμματα πρέπει νά εΐναι στερεοί, και νά επιτρέπουν 
την τελείαν προσκόλλησιν των σφραγίδων. Οί φάκελλοι δέον νά εΐναι 
κατασκευασμένοι εξ ενός μόνον τεμαχίου. 'Απαγορεύεται ή. χρησιμο
ποίησις φακέλλων ή περικαλυμμάτων εξ ολοκλήρου διαφανών ή μετά 
διαφανούς πλαισίου. 

(γ) Ή συσκευασία δέον νά εΐναι τοιαύτη ώστε νά μή δύναται νά θιγη το περι
εχόμενον άνευ εμφανούς βλάβης τοΰ φακέλλου τοΰ περικαλύμματος ή 
τών σφραγίδων. 

(δ) Αϊ σφραγίδες τά άντιπροσωπεύοντα τήν πληρωμήν γραμματόσημα και 
αί σχετικαΐ προς τήν Ταχυδρομικήν και τάς λοιπάς επισήμους Υπηρεσίας 
έτικέτται πρέπει νά εΰρίσκωνται ε'ις άπόστασιν απ' αλλήλων διά νά μή 
δύνανται νά χρησιμεύσουν προς συγκάλυψιν φθορών του φακέλλου ή 
τοΰ περικαλύμματος. 

Τά γραμματόσημα και αί έτικέτται δεν πρέπει νά διπλούνται έπ' αμφοτέ
ρων τών δψεων τοΰ φακέλλου ή του περικαλύμματος κατά τρόπον ώστε 
νά καλύπτουν μίαν πλει/ράν. 'Απαγορεύεται ή επί τών επιστολών μετά 
δεδηλωμένης αξίας έπίθεσις έτικεττών ετέρων εκείνων αί όποΐαι ανα
φέρονται είτε είς τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν είτε εϊς επισήμους Υπη
ρεσίας τών οποίων ή παρέμβασις θά ήδύνατο νά ζητηθη συμφώνως προς 
τήν έθνικήν νομοθεσίαν της χώρας καταγωγής. 

(ε) Έάν αύται εΐναι περιδεδεμέναι σταυροειδώς διά θώμιγγος και έσφραγι
σμέναι κατά τον εν στοιχείου (α) διαλαμβανόμενον τρόπον, δεν είναι άπα
ραίτητον δπως σφραγίζεται αυτός ούτος ό θώμιγξ. 

2. Αΐ έπιστολαΐ μετά δεδηλωμένης αξίας αί όποΐαι παρουσιάζονται έξωτερικώς 
ύπό τήν μορφήν κυτίων δέον νά πληρούν τους ακολούθους συμπληρωματικούς 
δρους: 

(α) Νάεΐναι εκ ξύλου ή εκ μετάλλου ή εκ πλαστικής ϋλης και επαρκώς αν
θεκτικά. 

(β) Τά τυχώματα τών εκ ξύλου κυτίων πρέπει νά έχουν πάχος τουλάχιστον 
8 χιλιοστό μέτρων. 

(γ) Ή άνω και ή κάτω επιφάνεια πρέπει νά έπικαλύπτωνται διά λευκοΰ χάρτου 
διά νά τίθενται έπ' αυτών ή διεύθυνσις τοΰ παραλήπτου, ή δηλούμενη 
αξία καΐ το αποτύπωμα τών υπηρεσιακών σφραγίδων. Τά κυτία ταύτα 
πρέπει νά σφραγίζωνται επί τών τεσσάρων παραπλεύρων επιφανειών 
κατά το μνημονευόμενον είς τήν παράγραφον Ι, στοιχεΐον (α) τρόπον. 
Έάν τοΰτο εΐναι άπαραίτητον διά τήν έξασφάλισιν τοΰ απαραβίαστου 
αυτών, τά κυτία πρέπει νά περιδένωνται σταυροειδώς διά στέρεου θώμιγ
γος άνευ κόμβων, τοΰ οποίου τά δύο άκρα ένοΰνται διά σφραγΐδος εξ 
ισπανικού κηροΰ φερούσης ίδιον αποτύπωμα του άποστολέως. 

3. Έξ άλλου εφαρμόζονται αί κατωτέρω διατάξεις: 
(α) Ή προπληρωμή δυνατόν νά παρίσταται διά της αριθμητικής ενδείξεως, 

τοΰ εισπραχθέντος ποσοΰ, εκπεφρασμένου είς νόμισμα της χώρας κατα
γωγής, ύπό τον τύπον, παραδείγματος χάριν «TAXEPERCUE : FR 
C » (ε'ισπραχθέν τέλος φρ εκατοστά ). Ή ενδειξις αϋτη 
πρέπει νά αναγράφεται επί της άνω δεξιάς γωνίας της επιγραφής και 
νά έπικυροΰται διά του αποτυπώματος του χρονολογικού σήμαντρου του 
Γραφείου καταγωγής. 
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(β) Τά αντικείμενα τα φέροντα ώς διεύθυνσιν αρχικά γράμματα ή των οποίων 
ή διεύθυνσις αναγράφεται δια μολυβδίδος, ώς και εκείνα τά όποια φέρουν 
διαγραφάς ή προσθήκας επί της επιγραφής δεν γίνονται δεκτά. Τά τοιαύτα 
αντικείμενα, εφ' δσον ήθελον γίνει εκ παραδρομής δεκτά επιστρέφονται 
υποχρεωτικώς είς το Γραφεΐον καταγωγής. 

"Αρθρον 103 
Δήλωσις της αξίας 

Ι. Ή δηλούμενη αξία πρέπει νά εκφράζεται εις το νόμισμα της χώρας κατα
γωγής και νά εγγράφεται υπό τοΰ άποστολέως ή του εντολοδόχου του, άνωθεν 
τής διευθύνσεως του αντικειμένου, διά λατινικών χαρακτήρων, ολογράφως και 
δι ' αραβικών αριθμών, άνευ διαγραφής ή προσθήκης λέξεως, έστω και τεθεωρη
μένης. Ή σχετική προς το ποσόν τής δεδηλωμένης αξίας ενδειξις δεν δύναται 
νά άναγράφηται διά μολυβδίδος, ουδέ διά μολυβδίδος μελάνης. 

2. Το ποσόν τής δηλούμενης αξίας πρέπει νά μετατρέπεται είς χρυσά φράγκα 
ύπό τοΰ άποοτολέως ή ΰπό τοΰ Γραφείου καταγωγής. Το εκ τής μετατροπής 
προκύπτον ποσόν στρογγυλοποιούμενον, περιπτώσεως τυχούσης, εϊς το άνώτερον 
φράγκον πρέπει νά αναγράφεται διά αριθμών παραπλεύρως ή κάτωθεν εκείνων 
οί όποιοι παριστούν την άξίαν εις νόμισμα τής χώρας καταγωγής. Το εις χρυσά 
φράγκα ποσόν πρέπει νά υπογραμμίζεται διά εντόνου εγχρώμου μολυβδίδος. Ή 
μετατροπή δεν ενεργείται είς τάς άπ° ευθείας σχέσεις μεταξύ χωρών έχουσών 
κοινόν νόμισμα. 

3. Όσάκις οιαδήποτε περιστατικά ή οσάκις αί δηλώσεις τών ενδιαφερομένων 
επιτρέπουν τήν διαπίστωσιν υπάρξεως δολίας δηλώσεως αξίας ανωτέρας τής 
εντός μιας επιστολής εγκλεισμένης πραγματικής αξίας, ειδοποιείται ή Υπηρεσία 
καταγωγής, εντός τής βραχυτέρας προθεσμίας, διαβιβαζομένων, εάν ύπάρχτ) περί
πτωσις, και τών προκυψάντων εκ τής έρεύνης αποδεικτικών στοιχείων. 

"Αρθρον 104 
Τελωνειακός έλεγχος 

Αί έπιστολαι μετά δεδηλωμένης αξίας, προς ύποβολήν είς τελωνειακόν ελεγχον, 
δέον νά υφίστανται διαχείρισιν συμφώνως προς το άρθρον 116, παράγραφος Ι 
και 2 τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 105 
Καθήκοντα τοΰ Γραφείου καταγωγής 

Ι. Ευθύς ώς το Γραφεΐον καταγωγής άποδεχθή μίαν επιστολή ν μετά δεδηλω
μένης αξίας, προβαίνει εϊς τάς κάτωθι ενεργείας: 

(α) 'Αναγράφει το ακριβές βάρος ε'ις γραμμάρια επί τοΰ ταχυδρομικού αντι
κειμένου και επί τής άνω αριστεράς γωνίας τής επιγραφής. 

(β) θέτε ι επί τής πλευράς επί τής οποίας ευρίσκεται ή επιγραφή αποτύπωμα 
σφραγΐδος έμφαινούσης το Γραφεΐον και την ήμερομηνίαν καταθέσεως. 

(γ) 'Επικολλά επί τοΰ αντικειμένου ροδόχρουν έτικέτταν όμοίαν προς το συνημ
μένον σχέδιον VD2, έμφαίνουσαν διά λατινικών χαρακτήρων, το οτοι
χεΐον V, το δνομα τοΰ Γραφείου καταγωγής και τον αύξοντα αριθμόν 
του αντικειμένου. Έν τούτοις αΐ Ύπηρεσίαι έχουν τήν εύχέρειαν δπως 
αντικαθιστούν τήν έτικέτταν ταύτην διά τής προβλεπομένης ΰπό τοΰ άρθρου 
130, παραγράφου 4 τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως έτικέττας 
C4 και μιας ροδόχρου έτικέττας, μικρών διαστάσεων, έμφαινούσης διά 
λίαν εμφανών χαρακτήρων τήν ένδειξιν «VALEUR DECLAREE» 
(δεδηλωμένη αξία). 

2. Ουδείς αϋξων αριθμός πρέπει νά αναγράφεται επί τής πρόσθιας όψεως 
τών επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας, ΰπό τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗ! ΑΞΙΑΣ 

"Αρθρον 106 
Όδοΐ και τρόποι διαβιβάσεως 

Ι. Τη βοήθεια των πινάκων VDΙ τους οποίους λαμβάνει παρά των άνταποκρι
νουμένων μετ' αυτής Υπηρεσιών, εκάστη Υπηρεσία καθορίζει τάς χρησιμοποι
ητέας οδούς δια την διαβίβασιν των μετά δεδηλωμένης αξίας επιστολών αυτής. 

2. Ή διαβίβασις τών επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας μεταξύ χωρών ομό
ρων ή συνοδευόμενων μεταξύ των δι' απ' ευθείας θαλάσσιας ή αεροπορικής 
υπηρεσίας, ενεργείται διά τών άνταλλακτηρίων Γραφείων τά όποια αί δύο ενδια
φερόμενοι Ύπηρεσίαι ορίζουν κοινή συμφωνία. 

3. Είς τάς σχέσεις μεταξύ χωρών κεχωρισμένων αλλήλων διά μιας ή πλειόνων 
ενδιαμέσων υπηρεσιών, αί έπιστολαΐ μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει νά ακολου
θούν τήν πλέον ευθείαν όδόν. Έν τούτοις αί ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι δύνανται 
ωσαύτως νά συνεννοούνται διά νά διασφαλίζουν τήν διαβίβασιν άπερικαλύπτως 
διά παρεκκλινουσών οδών, είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή διαβίβασις διά τής 
πλέον ευθείας όδοΰ δεν θά παρεΐχεν έγγύησιν διά τήν πραγματοποίησιν ολοκλήρου 
τής διαδρομής. 

4. 'Αναλόγως τών ευχερειών τής υπηρεσίας, τά αντικείμενα δύνανται νά άπο
στέλλωνται εντός κλειστών αποστολών ή νά παραδίδωνται άπερικαλύπτως είς 
τήν πρώτην ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν εάν αϋτη εΐναι εις θέσιν νά διασφάλιση τήν 
διαβίβασιν ύπό τους δρους τους προβλεπόμενους εις τους πίνακας VDI. Πάντως, 
εκάστη ενδιάμεσος Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, οσάκις διαπιστώνει δτι ό αριθμός 
τών άπερικαλύπτων αντικειμένων εΐναι φύσεως τοιαύτης ώστε νά παρακωλύη 
τάς εργασίας της, νά άπαιτη δπως αί έπιστολαι μετά δεδηλωμένης αξίας παραδί
δωνται είς αυτήν εντός κλειστών αποστολών σχηματιζόμενων ΰπό τής 'Υπηρεσίας 
καταγωγής διά τά άνταλλακτήρια Γραφεία τής χώρας προορισμού. 

5. 'Επιφυλάσσεται είς τάς Υπηρεσίας καταγωγής και προορισμού ή ευχέρεια 
δπως συνεννοούνται μεταξύ των, διά νά ανταλλάσσουν τάς έπιστολάς μετά δεδη
λωμένης αξίας διά κλειστών αποστολών, μέσω τών υπηρεσιών μιας ή πλειόνων 
ενδιαμέσων χωρών μετεχουσών τής Συμφωνίας ή οχι. Αί ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι 
πρέπει νά ειδοποιούνται έν εύθέτω χρόνω. 

"Αρθρον 107 
Έργασίαι εις το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον αποστολής 

Ι. Το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής καταγράφει τάς μετά δεδηλωμένης 
αξίας έπιστολάς επί ειδικών φύλλων αποστολής ομοίων προς το συνημμένον σχέ
διον VD3 μεθ' δλων τών λεπτομερειών τάς οποίας περιλαμβάνουν τά υποδείγματα 
ταύτα. "Εναντι τής εγγραφής τών εκτάκτου επιδόσεως αντικειμένων ή τών αερο
πορικών τοιούτων, αναγράφεται ή ενδειξις «EXPRES» (εκτάκτου επιδόσεως) ή 
«PAR AVION» (αεροπορικώς), είς τήν στήλη ν «OBSERVATIONS» (παρατηρή
σεις»). 

2. Αί έπιστολαι μετά δεδηλωμένης αξίας σχηματίζουν μετά τοΰ φύλλου ή τών 
φύλλων αποστολής, μίαν ή πλείονας ε'ιδικάς δέσμας αί όποΐαι περιδένονται μεταξύ 
των διά θώμιγγος, περιτυλίσσονται διά στερεού χάρτου, περιδένονται έξωτερικώς 
και σφραγίζονται διά λεπτού ισπανικού κηροΰ, εφ' δλων τών πτυχών, διά τής σφρα
γΐδος τοΰ άνταλλακτηρίου Γραφείου αποστολής. Αί δέσμαι αύται φέρουν τήν 
ενδειξιν «VALEURS DECLAREES» (Δεδηλωμένοι άξίαι). 

3. Άντι νά συνενοΰνται εις μίαν δέσμην, αί έπιστολαι μετά δεδηλωμένης αξίας 
δύνανται νά έγκλείωνται εντός φακέλλου έκ στερεού χάρτου, σφραγιζομένου διά 
σφραγίδων εξ ισπανικού κηροΰ. 
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4. Αί δέσμαι ή οΐ φάκελλοι μετά δεδηλωμένων άξιων δύνανται ωσαύτως νά 
σφραγίζωνται διά σφραγίδων μετά γόμας φερουσών εντυπον την ενδειξιν της Υπη
ρεσίας καταγωγής της αποστολής, εκτός εάν ή Υπηρεσία προορισμού της απο
στολής άπαιτή δπως σφραγίζωνται δι ' ισπανικού κηροΟ ή διά μολυβδοσφραγΐδος. 
Έπι τής μετά γόμας σφραγΐδος πρέπει νά τίθεται αποτύπωμα τοΰ χρονολογικού 
σήμαντρου του Γραφείου αποστολής εϊς τρόπον ώστε νά άποτυποϋται τούτο 
ταυτοχρόνως έπ' αυτής καΐ επί τοΰ περικαλύμματος. 

5. 'Εάν ό αριθμός ή ό όγκος των μετά δεδηλωμένης αξίας επιστολών το άπαιτή, 
αύται δύνανται νά έγκλείωνται εντός σάκκου καταλλήλως κλεισμένου και σφρα
γιζομένου δι ' ισπανικού κηροΰ ή διά μολυβδοσφραγΐδος. 

6. Ή ϋπαρξις τών φακέλλων, δεσμών ή σάκκων τών περιεχόντων τάς έπιστο
λάς μετά δεδηλωμένης αξίας, σημειοϋται εις τον πίνακα III τοΰ φύλλου ειδοποιήσεως 
τοΰ υποδείγματος CI2 (συνημμένον εις τον Κανονισμόν εκτελέσεως τής Συμβά
σεως). Όσάκις ή αποστολή δεν περιέχει φακέλλους, δέσμας ή σάκκους μετά 
δεδηλωμένης αξίας, αναγράφεται εϊς τον πίνακα τούτον ή ενδειξις «ΝΕΑΝΤ» 
(ουδέν). 

7. Τά σχετικά με τάς άποστολάς αί όποΐαι περιέχουν έπιστολάς μετά δηδηλω
μένης αξίας φύλλα ειδοποιήσεως CI2 τοποθετούνται εντός ροδόχρου φακέλλου. 

8. Ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος ό περιέχων τάς μετά δεδηλωμένης αξίας 
έπιστολάς εγκλείεται ε'ις τήν δέσμην ή τον σάκκον τον περιέχοντα τά συστημένα 
αντικείμενα ή ελλείψει τοιούτων, ε'ις τήν δέσμην ή τον σάκκον ό όποιος θά περιείχε 
κανονικώς τά εν λόγω αντικείμενα. Όσάκις τά συστημένα αντικείμενα εγκλείονται 
ε'ις πλείονας σάκκους, ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό σάκκος ό περιέχων τάς μετά δεδη
λωμένης αξίας έπιστολάς, πρέπει νά τοποθετήται εντός τοΰ σάκκου είς τον λαιμόν τοΰ 
οποίου προσαρτάται ό ειδικός φάκελλος ό περιέχων το φύλλον ειδοποιήσεως. 

9. Ό περιέχων τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας εξωτερικός σάκκος 
πρέπει νά είναι εϊς άρίστην κατάστασιν και νά φέρη εΐ δυνατόν, εις το άνω άκρον 
αύτοΰ περιλαίμιον έμποδίζον τήν δολίαν άποσφράγισιν χωρίς αυτή νά άφήση 
εμφανή ίχνη. 

"Αρθρον 108 
Έργασίαι εις το παραλαμβάνον άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον ή είς το 

Γραφεΐον προορισμού. 
Ι. Κατά τήν αφιξιν αποστολής περιεχούσης έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας 

το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον προβαίνει είς τάς ακολούθους ενεργείας: 
(α) Βεβαιοΰται δτι ό εξωτερικός σάκκος, ή δέσμη, ό φάκελλος ή ό εσωτερικός 

σάκκος ό όποιος περιέχει τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας οΰδεμίαν 
παρουσιάζουν άνωμαλίαν ώς προς τήν έξωτερικήν αυτών κατάστασιν 
και δτι ή σύνθεσις αυτών έγένετο συμφώνως προς το άρθρον 107. 

(β) Προβαίνει ε'ις τήν έπαλήθευσιν τοΰ άριθμοΰ τών επιστολών μετά δεδη
λωμένης αξίας και εϊς τον κατά τεμάχιον ελεγχον τούτων. 

(γ) Προβαίνει είς τήν διόρθωσιν ή εις τήν προώθησιν τών φύλλων αποστολής 
συμμορφούμενον προς το "Αρθρον 158, παράγραφος 3, 5 εως 7 και 9 εως 
13, τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, το σχετικόν προς τά 
συστημένα αντικείμενα. 

(δ) 'Ελέγχει εάν ή ταχυδρομική αποστολή άφίχθη κατά τήν σειράν αποστολής 
αυτής. 

2. Αϊ άνωμαλίαι αποτελούν πάραυτα α'ιτίαν διατυπώσεως επιφυλάξεων έναντι 
τής παραδιδούσης Υπηρεσίας. 

3. Ή διαπίστωσις ελλείψεως τίνος, αλλοιώσεως ή οιωνδήποτε άλλων ανωμα
λιών φύσεως τοιαύτης ώστε νά συνεπάγωνται τήν εΰθύνην τών Υπηρεσιών γνω
στοποιείται πάραυτα διά TELEX ή τηλεγραφήματος εις το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον 
αποστολής ή εϊς τήν ένδιάμεσον ΰπηρεσίαν. Πλέον τούτου, συντάσσεται πρω
τόκολλον δμοιον προς το συνημμένον ύποδ. VD4. Ή κατάστασις ε'ις τήν οποίαν 
ευρέθη το περικάλυμμα τής αποστολής δέον ν' αναφέρεται ε'ις αυτό. Πλην δεδι



813 Ν. 57/76 

καιολογημένης αδυναμίας ό σάκκος, ό φάκελλος, ό θώμιγξ και αί σφραγίδες ή 
μολυβδοσφραγΐδες καθώς επίσης όλαι αί δέσμαΐ ή σάκκοι εσωτερικοί και εξωτε
ρικοί εντός τών οποίων ένεκλείοντο αΐ έπιστολαι μετά δεδηλωμένης αξίας 
διαφυλάσσονται άθικτοι επί εξ εβδομάδας και λογιζόμενος άπό της ημερομηνίας 
ελέγχου και διαβιβάζονται εις την Ύπηρεσίαν καταγωγής εάν αϋτη ζητήση τοϋτο. 
Το πρωτόκολλον αποστέλλεται επί συστάσει είς την Κεντρικήν Ύπηρεσίαν της 
χώρας είς την οποίαν ανήκει το άνταλλα κτήριο ν Γραφεϊον αποστολής, ανεξαρτήτως 
τοΰ δελτίου ελέγχου τοΰ διαβιβασθησομένου αμέσως εϊς το Γραφεϊον τοϋτο. 

Άντίγραφον τοΰ πρωτοκόλλου απευθύνεται ταυτοχρόνως είτε εις τήν Κεντρι
κήν Ύπηρεσίαν άπό τήν οποίαν εξαρτάται το παραλαμβάνον άνταλλα κτήριο ν 
Γραφεϊον, είτε εϊς πάν έτερον διευθϋνον όργανον ύποδεικνυόμενον ΰπ' αυτής. 

4. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τής εφαρμογής τών διατάξεων τής παραγράφου 3, το 
άνταλλακτήριον Γραφεϊον το όποιον λαμβάνει παρά τίνος ανταποκρινόμενου μετ' 
αύτοϋ Γραφείου άντικείμενον βεβλαμμένον ή ανεπαρκώς συσκευασμένον, οφείλει 
νά διαβίβαση αυτό περαιτέρω τηροΰν τους ακολούθους κανόνας: 

(α) 'Εάν πρόκειται περί έλαφράς ζημίας ή περί μερικής καταστροφής τών σφρα
γίδων, άρκεΐ νά σφράγιση εκ νέου το άντικείμενον δια νά διασφάλιση το 
περιεχόμενον ύπό τον δρον πάντως, δτι προδήλως το περιεχόμενον δεν 
είναι βεβλαμμένον, ουδέ, κατόπιν εξακριβώσεως, μειωμένου βάρους. Αί 
υφιστάμενοι σφραγίδες πρέπει νά παραμείνουν. Έάν παρίσταται ανάγκη, 
τά αντικείμενα πρέπει νά άνασυσκευάζωνται, παραμενούσης, κατά το 
δυνατόν, τής αρχικής συσκευασίας. 

(β) Έάν ή κατάστασις του αντικειμένου είναι τοιαύτη ώστε νά εικάζεται πι
θανή άφαίρεσις, τοΰ περιεχομένου αυτού, το Γραφεϊον πρέπει νά προβαίνη 
είς τήν οίκοθεν άποσφράγισιν τοΰ αντικειμένου και εϊς τον ελεγχον τοΰ 
περιεχομένου. Το αποτέλεσμα τοΰ ελέγχου τούτου πρέπει νά άποτελή 
άντικείμενον πρωτοκόλλου VD4 τοΰ οποίου άντίγραφον επισυνάπτεται 
εις το άντικείμενον. Τοϋτο άνασυσκευάζεται. 

(γ) Είς πάσας τάς περιπτώσεις, το βάρος τοΰ αντικειμένου κατά τήν αφιξιν 
και το βάρος μετά τήν άνασυσκευασίαν πρέπει νά διακριβοΰται και νά 
αναγράφεται επί τοϋ φακέλλου. Ή ενδειξις αΰτη συνοδεύεται ύπό τής 
μνείας «CACHETE D' OFFICE Α » (Έσφραγίσθη οίκοθεν είς ) 
ή «REMBALLE Α » (Άνεσυσκευάσθη εις ), ύπό τοΰ αποτυ
πώματος τοΰ χρονολογικού σήμαντρου και ύπό τής υπογραφής τών υπαλ
λήλων οί όποιοι έπέθεσαν τάς σφραγίδας ή ενήργησαν τήν άνασυσκευα
σίαν. 

5. Πάσα επιστολή μετά δεδηλωμένης αξίας ουδόλως ή ανεπαρκώς προπλη
ρωμένη επιδίδεται άνευ τέλους είς τον παραλήπτην, πλην τής εν άρθρω 31, παρα
γράφω 5 τής Συμβάσεως αναφερομένης περιπτώσεως. Πάντως ή ανωμαλία 
άνακοινουται διά δελτίου ελέγχου είς το Γραφεϊον καταγωγής τοΰ αντικειμένου. 

6. Τό Γραφεϊον προορισμού θέτει εις τήν όπισθίαν όψιν εκάστης επιστολής 
μετά δεδηλωμένης αξίας αποτύπωμα τής σφραγΐδος του έμφαΐνον τήν ήμερομη
νίαν λήψεως. 

"Αρθρον 109 
Παράδοσις επιστολής μετά δεδηλωμένης αξίας παραβιασθείσης 

ή βλαβείσης. 
Ι. Είς τάς εν άρθρω 11, παραγράφω Ι, στοιχεία (α) και (β) τής Συμφωνίας προ

βλεπόμενος περιπτώσεις, τό Γραφεϊον δπερ πραγματοποιεί τήν παράδοσιν, 
συντάσσει, πρωτόκολλον ελέγχου κατ' άντιπαραβολήν ΰποδ. VD4 δπερ προσυπο
γράφεται, ει δυνατόν, ύπό τοΰ παραλήπτου. Έν άντίγραφον τοΰ πρωτοκόλλου 
επιδίδεται ε'ις τον παραλήπτην ή, εις περίπτωσιν αρνήσεως παραλαβής τοϋ αντι
κειμένου ή περαιτέρω αποστολής, προσαρτάται έπι τοΰ τελευταίου τούτου. Έν 
άντίγραφον τοΰ πρωτοκόλλου τηρείται παρά τη Υπηρεσία ήτις συνέταξε τοϋτο. 

2. Τό άντίγραφον τοϋ συνταχθέντος συμφώνως προς τό άρθρον 108, παράγρα
φος 4, στοιχεΐον (β) πρωτοκόλλου VD4, προσαρτάται είς τό άντικείμενον και έν 
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περιπτώσει παραδόσεως, υπόκειται εϊς διαχείρισιν κατά τους κανονισμούς της 
χώρας προορισμού. 'Εν περιπτώσει αρνήσεως παραλαβής τοΰ αντικειμένου το 
άντίγραφον παραμένει προσηρτημένον έπι τοΰ τελευταίου τούτου. 

3. Όσάκις οί εσωτερικοί κανονισμοί το απαιτούν, άντϊκείμενόν τι διαχειριζό
μενον συμφώνως προς τήν παράγραφον Ι, επιστρέφεται εϊς τον αποστολέα εάν ό 
παραλήπτης άρνήται τήν προσυπογραφήν τοΰ πρωτοκόλλου ελέγχου VD4. 

"Αρθρον 110 
Περαιτέρω αποστολή. 'Ανεπίδοτα αντικείμενα 

Ι. Πάσα επιστολή μετά δεδηλωμένης αξίας, της οποίας ό παραλήπτης άνεχώ
ρησεν δι' αλλην χώραν δύναται ν' άποσταλή περαιτέρω εφ' δσον ή χώρα αϋτη 
εκτελεί τήν ΰπηρεσίαν ε'ις τάς σχέσεις της μετά της χώρας τοΰ πρώτου προορισμού. 
'Εάν δεν πρόκειται περί της περιπτώσεως ταύτης, το άντϊκείμενόν επιστρέφεται 
αμέσως εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής διά νά άποδοθή εϊς τον αποστολέα. 

2. Αί μή διανεμηθεΤσαι έπιστολαΐ μετά δεδηλωμένης αξίας, πρέπει νά έπιστρέ
φωνται το δυνατόν ταχύτερον και το βραδύτερον εντός των υπό τοΰ άρθρου 32 
τής Συμβάσεως καθοριζομένων προθεσμιών. Τά αντικείμενα ταΰτα εγγράφονται 
επί του φύλλου VD3 και περιλαμβάνονται εντός της δέσμης, τοΰ φακέλλου ή τοΰ 
σάκκου τοΰ φέροντος τήν έτικέτταν «VALEURS DECLAREES» (Δεδηλωμένοι 
άξίαι). 

3. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα, των οποίων δεν κατέστη δυνατόν νά 
έπιτευχθή ή άκύρωσις κατά τήν περαιτέρω άποστολήν ή κατά τήν έπιστροφήν ε'ις 
τήν καταγωγήν, καταβάλλονται ΰπό τής Υπηρεσίας τοΰ νέου προορισμού, ύπό τους 
εν άρθρω 137, παραγράφω 8, τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως προ
βλεπόμενους δρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 111 
Τροποποίησις τής επιγραφής 

Ι. Πάσα αίτησις περί τροποποιήσεως τής επιγραφής διατυπουμένη τηλεγραφι
κώς πρέπει νά έπιβεβαιοΰται ταχυδρομικώς, διά του πρώτου ταχυδρομείου, κατά 
τον εν άρθρω 140, παραγράφω Ι, στοιχείω (α), τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως της 
Συμβάσεως προβλεπόμενον τύπον. Το εν τω ρηθέντι άρθρω προβλεπόμενον 
υπόδειγμα C7 πρέπει εν τοιαύτη περιπτώσει νά φέρη εν έπικεφαλίδι διά λίαν εμφα
νών χαρακτήρων, τήν σημείωσιν «CONFIRMATION DE LA DEMANDE 
TELEGRAPHIQUE DU » (Έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφικής αιτήσεως 
της ). Έν αναμονή τής επιβεβαιώσεως ταύτης, το Γραφεΐον προορισμού περιο
ρίζεται νά διαφυλάττη το ταχυδρομικόν άντϊκείμενόν. 

2. 'Εν τούτοις, ή Υπηρεσία προορισμού δύναται, ΰπό 'ιδίαν αυτής εΰθύνην, 
νά δώση συνέχειαν εϊς τήν τηλεγραφικήν αΐτησιν χωρίς νά άναμείνη τήν ταχυδρο
μικήν έπιβεβαίωσιν. 

"Αρθρον 112 
'Εφαρμογή τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως 

'Εφαρμόζονται, έπι τών επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας, επί παντός δ,τι 
δεν προβλέπεται ρητώς ύπό τοΰ παρόντος Κανονισμού, αϊ διατάξεις τοΰ Κανο
νισμού εκτελέσεως τής Συμβάσεως καί, είδικώτερον, τά ακόλουθα άρθρα: 

(α) άρθρα 117 καί 136: 'Αντικείμενα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 
(β) άρθρον 131 : Άπόδειξις παραλαβής. 
(γ) άρθρον 132: 'Επίδοσις ϊδίαις χερσίν. 
(δ) άρθρα 134 καί 153 : 'Αντικείμενα εκτάκτου επιδόσεως, 
(ε) άρθρα 140 καί 141 : Άνάληψις. Τροποποίησις τής επιγραφής, ώς συν

επληρώθησαν διά τοΰ άρθρου 111 του παρόντος Κανονισμού. 
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(στ) άρθρα 143 και 144: Αιτήσεις αναζητήσεως. 
(ζ) άρθρα 163 έως 176: Κόμιστρα καΐ καταληκτικά έξοδα. 
(η) άρθρον 181 : Έκκαθάρισις τών λογαριασμών τών σχετικών προς τα 

ελεύθερα τελών καΐ δικαιωμάτων αντικείμενα. Πάντως, αί Ύπηρεσίαι 
αί όττοΐαι δηλοϋν δτι αδυνατούν νά συμφωνήσουν εις τον τρόπον διακα
νονισμού τον προβλεπόμενον Οπό τοϋ ρηθέντος άρθρου, οφείλουν νά 
υποδείξουν τάς διατάξεις τάς οποίας επιθυμούν νά αποδεχθούν. 

"Αρθρον 113 
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τοΰ Κανονισμού 

Ι. Ό παρών Κανονισμός θά εΐναι εκτελεστός άπό της ημέρας της ενάρξεως 
της ισχύος της Συμφωνίας της άφορώσης τάς έπιστολάς μετά δεδηλωμένης αξίας. 

2. θ ά έχη την αυτήν ως καΐ ή Συμφωνία αϋτη διάρκειαν, έκτος εάν άνανεωθη 
διά κοινής συμφωνίας, τών ενδιαφερομένων Μερών. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τη 5η 'Ιουλίου, 1974. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

'Αριθμός 
Ι 

V D Ι 

V D 2 

V D 3 

V D 4 

'Ονομασία ή είδος τοΰ υποδείγματος 
2 

Πίναξ V D Ι . . 

Έτικέττα «V» συνδεδυασμένη μετά τοϋ ονόματος τοϋ Γραφείου 
καταγωγής και τοϋ άριθμοϋ τοϋ αντικειμένου 

Φύλλον αποστολής τών επιστολών μετά δεδηλωμένης αξ ίας . . 

Πρωτόκολλον άφορων την άπώλειαν, παραβίασιν, βλάβην ή 
ανωμαλίας επιστολής τίνος μετά δεδηλωμένης αξίας 

Παραπομπαί 
3 

"Αρθρ. ΙΟΙ, παρ. Ι 

"Αρθρ. 105, παρ. Ι 
στοιχ. (γ) 

"Αρθρ. 107, παρ. Ι 

"Αρθρ. 108, παρ. 3 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

Υποδείγματα VD Ι εως VD 4. Ίδε εις γαλλικόν κείμενον (.. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 

Ι. Άντικείμενον της Συμφωνίας. 
2. Ταχυδρομικά δέματα. 
3. Έκμετάλλευσις της υπηρεσίας υπό των επιχειρήσεων μεταφοράς. 
4. Κατηγορίαι Δεμάτων. 
5. Κλίμακες βαρών. 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

6. Σύνθεσις τών τελών και τών δικαιωμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ 

7. Κύρια τέλη. 
8. Πρόσθετα αεροπορικά τέλη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΤΕΛΗ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 

9. Δέματα εκτάκτου επιδόσεως. 
10. Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 
11. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. 
12. Δέματα εύθραυστα. Δέματα δυσμετακόμιστα. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 
13. Συμπληρωματικά τέλη. 
14. Τιμολόγιον. 
15. Δικαιώματα. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ 

16. Υπηρεσιακά δέματα. 
17. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ 

18. "Οροι παραδοχής. 
19. 'Απαγορεύσεις. 
20. "Ορια διαστάσεων. 
21. Διαχείρισις τών εκ παραδρομής γενομένων δεκτών δεμάτων. 
22. Όδηγίαι του άποοτολέως κατά την κατάθεσιν. 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗ! 

"Αρθρον 
23. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. 
24. Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 
25. Γενικοί κανόνες παραδόσεως. Προθεσμίαι διαφυλάξεως. 
26. Παράδοσις τών δεμάτων εκτάκτου επιδόσεως. 
27. Άπόδειξις παραλαβής. 
28. Μη παράδοσις εις τον παραλήπτην. 

. 29. 'Επιστροφή εις τήν καταγωγή ν τών μή παραδοθέντων δεμάτων. 
30. Έγκατάλειψις ΰπό τοϋ άποστολέως δέματος μή παραδοθέντος. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

31. Περαιτέρω αποστολή ένεκα αλλαγής διαμονής τοΰ παραλήπτου ή ένεκα 
τροποποιήσεως τής επιγραφής. 

32. Δέματα περιελθόντα είς έσφαλμένην διεύθυνσιν καΐ προς περαιτέρω απο
στολή ν. 

33. 'Επιστροφή εις τήν καταγωγήν τών εκ παραδρομής γενομένων δεκτών 
δεμάτων. 

34. 'Επιστροφή εϊς τήν καταγωγήν ένεκα αναστολής λειτουργίας τής υπηρεσίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

35. Παράβασις παρά τίνος Υπηρεσίας τών δοθεισών οδηγιών. 
36. Δέματα περιέχοντα αντικείμενα τών οποίων θεωρείται επικείμενη ή φθορά 

ή ή άλλοίωσις. 
37. Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις επιγραφής. 
38. Αιτήσεις αναζητήσεως (RECLAMATIONS). 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΥΘΥΝΗ 

39. 'Αρχή και έκτασις τής ευθύνης τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
40. Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
41. Ευθύνη τοϋ άποστολέως. 
42. Καθορισμός τής ευθύνης μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
43. Πληρωμή τής αποζημιώσεως. 
44. Άπόδοσις τής αποζημιώσεως εις τήν Ύπηρεσίαν ήτις έπραγματοποίησε 

τήν πληρωμήν. 
45. 'Ενδεχομένη επιστροφή παρά τοϋ άποοτολέως ή τοΰ παραλήπτου, τής 

αποζημιώσεως. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 
"Αρθρον 

46. Χερσαΐον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως. 
47. Χερσαΐον αναλογούν μερίδιον διαμετακομίσεως. 
48. Μείωσις ή αϋξησις του χερσαίου αναλογούντος μεριδίου αποστολής και 

άφίξεως. 
49. Θαλάσσιον αναλογούν μερίδιον. 
50. Μείωσις ή αϋξησις τοϋ θαλασσίου αναλογούντος μεριδίου. 
51. 'Εφαρμογή νέων αναλογούντων μεριδίων λόγω απροβλέπτων τροποποιή

σεων διαβιβάσεως. 
52. Βασικόν κόμιστρον καΐ υπολογισμός των αεροπορικών κομίστρων. 
53. 'Αεροπορικά κόμιστρα απολεσθέντων ή καταστραφέντων αεροπορικών 

δεμάτων. 
54. "Εκτακτον αναλογούν μερίδιον άφίξεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 

55. Γενική αρχή. 
56. Υπηρεσιακά δέματα. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

57. 'Εφαρμογή της Συμβάσεως. 
58. "Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παροΰσαν Συμφωνίαν 

και τον Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής. 
59. Δέματα προορισμού ή προελεύσεως εκ χωρών μή μετεχουσών τής Συμ

φωνίας. 
ΤΙΤΛΟΣ VI 

ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
60. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμφωνίας. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

"Αρθρον 
Ι Διαμετακόμισις. 

II "Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια. 
III Μέση συνδεδυασμένη άπόστασις μεταφοράς τών διαβατικών δεμάτων. 
IV 'Αναλογούντα θαλάσσια μερίδια. 
V Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια. 

VI Ειδικά τιμολόγια. 
VII Συμπληρωματικά τέλη. 

VIII Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις επιγραφής. 
IX 'Εξαιρέσεις τής αρχής περί ευθύνης. 
Χ Άποζημίωσις. 

XI Άνεύθυνον τής Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 
Οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των Χωρώνμελών της 

Ενώσεως, ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 4 τοΰ Καταστατικού της Παγκοσμίου 
Ταχυδρομικής 'Ενώσεως συναφθέντος εν Βιέννη, τήν ΙΟην Ιουλίου, 1964, συνήψαν 
κοινή συμφωνία καΐ ΰπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τοΰ άρθρου 25, παράγραφος 
3, τοΰ εν λόγω Καταστατικού, τήν έπομένην Συμφωνίαν. 

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον πρώτον 

Άντικείμενον τής Συμφωνίας 
Ή παροΰσα Συμφωνία διέπει τήν άνταλλαγήν των ταχυδρομικών δεμάτων 

μεταξύ τών συμβαλλομένων χωρών. 
"Αρθρον 2 

Ταχυδρομικά δέματα 
Ι. 'Αντικείμενα αποκαλούμενα «Ταχυδρομικά δέματα» τών οποίων το κατά 

μονάδα βάρος δεν δύναται νά ύπερβαίνη τά 20 χιλιόγραμμα, δύνανται ν1 άνταλ
λάσσωνται, είτε απ' ευθείας είτε τη μεσολαβήσει μιας ή περισσοτέρων χωρών. 

2. Ή ανταλλαγή τών ταχυδρομικών δεμάτων άνω τών 10 χιλιόγραμμων είναι 
προαιρετική. 

3. Κατά παρέκκλισιν τών παραγράφων Ι και 2, τά ταχυδρομικά δέματα τά σχε
τικά προς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, τά αναφερόμενα εν άρθρω 16, δύνανται 
νά άνέρχωνται εις το άνώτατον βάρος τών 30 χιλιόγραμμων. 

4. ΕΊς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν, εις το τελικόν Πρωτόκολλον και τον Κανο
νισμόν εκτελέσεως αυτής, ή σύντμησις «δέμα» (COLIS) εφαρμόζεται διά πάντα 
τά ταχυδρομικά δέματα. 

"Αρθρον 3 
Έκμετάλλευσις τής υπηρεσίας ΰπό τών επιχειρήσεων μεταφοράς 

Ι. Πάσα χώρα τής οποίας ή Ταχυδρομική Υπηρεσία, δεν αναλαμβάνει τήν 
μεταφοράν τών δεμάτων καΐ ή οποία προσχωρεί εις τήν Συμφωνίαν, έχει τήν εύχέ
ρειαν νά έκτελή τάς διατάξεις ταύτης διά τών επιχειρήσεων μεταφοράς. Δύναται, 
ταυτοχρόνως, νά περιορίζη τήν ύπηρεσίαν ταύτην εϊς τά δέματα τά προερχόμενα 
ή τά προοριζόμενα διά περιοχάς εξυπηρετούμενος ύπό τών επιχειρήσεων τούτων. 

2. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τής χώρας ταύτης, οφείλει νά συνεννοήται μετά 
τών σιδηροδρομικών και θαλασσίων επιχειρήσεων μεταφοράς διά τήν ύπό τών 
τελευταίων τούτων διασφάλισιν τής πλήρους εκτελέσεως πασών τών διατάξεων 
τής Συμφωνίας, ειδικώς διά τήν όργάνωσιν της υπηρεσίας ανταλλαγής. Αΰτη 
χρησιμεύει εΊς αΰτάς ως ενδιάμεσος Υπηρεσία εϊς άπάσας τάς σχέσεις αυτών 
μετά τών Υπηρεσιών τών λοιπών συμβαλλομένων χωρών και μετά του Διεθνούς 
Γραφείου. 

"Αρθρον 4 
Κατηγορίαι δεμάτων 

Ι. Το σύνηθες «δέμα» είναι το μή ύποκείμενον εις τίνα τών ειδικών διατυπώσεων 
τών προβλεπομένων διά τάς κατηγορίας τάς καθοριζόμενος εις τάς παραγρά
φους 2 και 3. 

2. 'Ονομάζεται: 
(α) «Δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας» (COLIS AVEC VALEUR DECLAREE) 

πάν δέμα το όποιον φέρει δήλωσιν αξίας. 
(β) «Δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων» (COLIS FRANC DE TAXES 

ET DE DROITS) πάν δέμα διά το όποιον ό άποστολεύς ζητεί 
ν' άναλάβη εϊς βάρος του το σύνολον τών ταχυδρομικών τελών και δικαι
ωμάτων διά τών οποίων το δέμα δύναται νά έπιβαρυνθή κατά τήν παρά
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δοσιν. Ή αίτησις αυτή δύναται να γίνη κατά την κατάθεσιν. Αϋτη 
δύναται, ωσαύτως, να γίνη και μεταγενεστέρως της καταθέσεως μέχρι 
της στιγμής της εις τον παραλήτττην παραδόσεως, πλην τών χωρών αϊ 
όποΐαι,δέν δύνανται να άποδεχθοΰν τήν διαδικασίαν ταύτην. 

(γ) «Δέμα έπι αντικαταβολή» (COLIS REMBOURSEMENT) παν δέμα 
έπιβαρυνόμενον δι' αντικαταβολής και προβλεπόμενον ύπό τής Συμφωνίας 
τής άφορώσης τά επί αντικαταβολή ταχυδρομικά αντικείμενα. 

(δ) «Εϋθραυστον δέμα» (COLIS FRAGILE), πάν δέμα περιέχον είδη δυνάμε
να ευκόλως νά θραυσθοΰν και τών οποίων ή διαχείρισις πρέπει νά ενεργή
ται με ΐδιαιτέραν φροντίδα. 

(ε) «Δέμα δυσμετακόμιστον» (COLIS ENCOMBRANT): 
Ιον. Πάν δέμα τοϋ οποίου αϊ διαστάσεις υπερβαίνουν τά ύπό του άρθρου 

20, παραγράφου Ι οριζόμενα δρια ή εκείνα ατινα αί Ύπηρεσίαι δύ
νανται νά ορίσουν μεταξύ των. 

2ον. Πάν δέμα το όποιον, ώς εκ τοϋ σχήματος του, ή τής κατασκευής 
του, δεν δύναται νά φορτωθή ευκόλως μετά τών άλλων δεμάτων 
ή απαιτεί εϊδικάς προφυλάξεις. 

3ον. Προαιρετικώς, πάν δέμα σύμφωνον προς τους εν άρθρω 20, παρά
γραφος 4, προβλεπόμενους δρους. 

(στ) «Δέμα ύπηρεσιακόν» (COLIS DE SERVICE), πάν δέμα σχετικόν προς 
τήν ταχυδρομική ν ύπηρεσίαν καΐ αντάλλασσα μενο ν συμφώνως προς 
τους προβλεπόμενους υπό τοϋ άρθρου 16 δρους. 

(ζ) «Δέμα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων» (COLIS DE PRISON
NIERS DE GUERRE ET INTERNES), πάν δέμα προοριζόμενον δι" 
αιχμαλώτους ή οργανισμούς προβλεπόμενους ύπό τοϋ άρθρου 16 τής 
Συμβάσεως ή άποστελλόμενον παρ' αυτών. 

3. 'Ονομάζεται, συμφώνως προς τον τρόπον διαβιβάσεως ή παραδόσεως: 
(α) «Δέμα άεροπορικόν» (COLIS AVION), πάν δέμα γενόμενον δεκτόν δι' 

άεροπορικήν μεταφοράν μεταξύ δύο χωρών. 
(β) «Δέμα εκτάκτου επιδόσεως» (COLIS EXPRES) πάν δέμα το όποιον 

άμα τή άφίξει εϊς το Γραφεΐον προορισμού πρέπει νά παραδίδεται κατ' 
οίκον διά εϊδικοϋ μεταφορέως ή το όποιον, ε'ις τάς χώρας τών οποίων 
αϊ Ύπηρεσίαι δεν έκτελοϋν τήν κατ' οΐκον παράδοσιν, απαιτεί τήν δι' 
εϊδικοϋ μεταφορέως έπίδοσιν τής ειδοποιήσεως άφίξεως. Πάντως, εάν 
ή κατοικία τοϋ παραλήπτου ευρίσκεται εκτός τής άκτΐνος τοπικής διανομής 
τοϋ Γραφείου άφίξεως, ή παράδοσις δι' εϊδικοϋ μεταφορέως δεν είναι 
υποχρεωτική. 

4. Ή ανταλλαγή τών δεμάτων «μετά δεδηλωμένης αξίας», «ελευθέρων τελών 
και δικαιωμάτων», «επί αντικαταβολή», «εύθραυστων», «δυσμετακομίστων», 
«αεροπορικών» και «εκτάκτου επιδόσεως», απαιτεί τήν προηγουμένην Συμφωνίαν 
τών Υπηρεσιών καταγωγής καΐ προορισμού. 

5. Διά τήν άνταλλαγήν τών δεμάτων «μετά δεδηλωμένης αξίας» (μεταφερο
μένων άπερικαλύπτως), τών δεμάτων «εύθραυστων» καΐ «δυσμετακομίστων» 
αί ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι οφείλουν, εξ άλλου, νά δηλώσουν τήν συγκατάθεσίν των 
διά τήν μέσω αυτών διαβίβασιν. 

"Αρθρον 5 
Κλίμακες βαρών 

Ι. Τά εν άρθρω 4 οριζόμενα δέματα διακρίνονται κατά τήν έπομένην κλίμακα 
βάρους. 

Μέχρις Ι χιλιόγραμμου 
"Ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χιλιόγραμμων 

» τών 3 » 5 » 
» » 5 » 10 » 
» » 10 » 15 » 
» » 15 » 20 » 



821 Ν. 57/76 

2. Αί χώραι αί όποΐαι, λόγω της εσωτερικής των νομοθεσίας, δεν δύνανται 
να υιοθετήσουν το δεκαδικόν μετρικόν σύστημα βάρους, έχουν τήν εύχέρειαν να 
αντικαταστήσουν τάς εν παραγράφω Ι προβλεπομένας κλίμακας βαρών δια των 
ακολούθων ισοδυνάμων (εις λίβρας ως μονάδας βάρους). 

Μέχρις Ι χιλιόγραμμου 
"Ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χιλιόγραμμων 

» 5 » 
» 10 » 
» 15 » 
» 20 » 

» των 
» 
» 
» 

Μέχρι 2 λιβρών 
2 7 λίβραι 
711 » 

1122 » 
2233 » 
3344 » 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

"Αρθρον 6 
Σύνθεσις τών τελών καΐ τών δικαιωμάτων 

Ι. Τα τέλη καΐ τά δικαιώματα Τά όποια αί Ύπηρεσίαι δικαιούνται να εισπράττουν 
παρά τών αποστολέων και τών παραληπτών ταχυδρομικών δεμάτων, συντίθενται 
εκ τών ΰπό του άρθρου 7 οριζομένων τελών καί, περιπτώσεως τυχούσης : 

(α) εκ τών εν αρθρω 8 προβλεπομένων προσθέτων αεροπορικών τελών. 
(β) εκ τών εν άρθροις 9 έως 14 προβλεπομένων συμπληρωματικών τελών 
(γ) εκ τών εν αρθροις 29, παράγραφος 3 καί 31 παραγράφου 6 προβλεπομένων 

τελών καί δικαιωμάτων. 
(δ) εκ τών εν αρθρω 15 προβλεπομένων δικαιωμάτων. 

2. Πλην τών εν τη παρούση συμφωνία προβλεπομένων περιπτώσεων, τά τέλη 
παραμένουν εις τήν Ύπηρεσίαν ή οποία εισέπραξε ταύτα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ 

"Αρθρον 7 
Κύρια τέλη 

Ι. Αί Ύπηρεσίαι καθορίζουν τά εισπρακτέα παρά τών αποστολέων κύρια 
τέλη. 

2. Τά κύρια τέλη δέον νά είναι έν στενή σχέσει με τά αναλογούντα μερίδια καί, 
κατά γενικόν κανόνα, δεν δύνανται νά υπερβαίνουν, έν τω συνόλω τά αναλογούντα 
μερίδια τά όποια επιτρέπεται εις τάς Υπηρεσίας νά απαιτούν καί τά όποια προ
βλέπονται είς τά άρθρα 46 έως 51 και 54. 

"Αρθρον 8 
Πρόσθετα αεροπορικά τέλη 

Ι. Αί Ύπηρεσίαι καθορίζουν τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά όποια πρέπει 
νά εισπράττουν διά τήν διαβίβασιν τών δεμάτων διά τής αεροπορικής όδοΰ. Αύται 
έχουν τήν εύχέρειαν νά υιοθετούν, διά τον καθορισμόν τών προσθέτων τελών, κλί
μακας βαρών κατωτέρας τής πρώτης κατηγορίας βάρους. 

2. Τά πρόσθετα τέλη πρέπει νά εΐναι έν στενή σχέσει με τά κόμιστρα και κατά 
γενικόν κανόνα δεν πρέπει νά υπερβαίνουν, έν τω συνόλω, τά κόμιστρα τά πλη
ρωτέα διά τήν μεταφοράν αυτήν. 

3. Τά πρόσθετα τέλη πρέπει νά εΐναι ενιαία δι* όλόκληρον το έδαφος μιας και 
τής αυτής χώρας προορισμού, οιαδήποτε καί εάν είναι ή χρησιμοποιηθείσα οδός 
διαβιβάσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΤΕΛΗ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 
"Αρθρον 9 

Δέματα εκτάκτου επιδόσεως 
Ι. Τα εκτάκτου επιδόσεως δέματα υπόκεινται εις πρόσθετον τέλος καλούμενον 

«τέλος εκτάκτου επιδόσεως» (ΤΑΧΕ D' EXPRES) τοϋ οποίου το ποσόν, καθορι
ζόμενον εϊς 1,60 φράγκα κατ' άνώτατον δριον, εισπράττεται εις το άκέραιον καΐ 
εκ των προτέρων κατά την κατάθεσιν ακόμη και εάν το δέμα δεν δύναται νά έπι
δοθη εκτάκτως εϊ μη μόνον ή είδοποίησις περί άφίξεώς του. 

2. Όσάκις ή κατεπείγουσα παράδοσις επιφέρει εις την Ύπηρεσίαν προορισμού 
πρόσθετον άπασχόλησιν, εις δ,τι άφορα είτε τον τόπον της κατοικίας τοϋ παρα
λήπτου, είτε την ήμέραν ή ώραν άφίξεως εις το Γραφεΐον προορισμού, ή παράδοσις 
τοϋ δέματος και ή ενδεχομένη εΐσπραξις συμπληρωματικού τέλους ρυθμίζονται 
υπό των διατάξεων των σχετικών προς τα δέματα της αυτής κατηγορίας τοϋ εσω
τερικού. Το συμπληρωματικόν τοϋτο τέλος παραμένει άπαιτητόν ακόμη και αν 
το δέμα επιστροφή εις την καταγωγήν η άποσταλή περαιτέρω. 

3. 'Εάν οί Κανονισμοί της Υπηρεσίας προορισμού επιτρέπουν τοϋτο, οϊ παρα
λήπται δύνανται νά ζητήσουν παρά τοϋ Γραφείου διανομής, ύπό την έπιφύλαξιν 
των εν παραγράφω Ι, προβλεπομένων, δπως τά προς αυτούς απευθυνόμενα δέματα 
παραδίδωνται δι' εκτάκτου μέσου αμα τή άφίξει των. Εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην ή 
Υπηρεσία προορισμού επιτρέπεται δπως κατά τήν στιγμήν της διανομής εϊσπράττη 
το εις τήν έσωτερικήν της ύπηρεσίαν έφαρμοζόμενον τέλος. 

"Αρθρον 10 
Δέματα ελεύθερα τελών καΐ δικαιωμάτων 

Ι. Τά ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων δέματα υπόκεινται εϊς τέλος καλούμενον 
τέλος άτελοϋς παραδόσεως τοϋ οποίου το ποσόν καθορίζεται εις 2 φράγκα κατά 
δέμα κατ' άνώτατον δριον. Το τέλος τούτο προστίθεται εις το τέλος προσκομί
σεως εις το Τελωνεΐον το προβλεπόμενον εν τω άρθρω 14 στοιχεΐον (β). Τοϋτο 
εισπράττεται ύπό τύπον προμηθείας παρά τοϋ άποστολέως υπέρ τής Υπηρεσίας 
προορισμού. 

Έξ άλλου ή Υπηρεσία καταγωγής έχει τήν εύχέρειαν δπως εϊσπράττη παρά 
τοΰ άποστολέως συμπληρωματικόν τέλος εκ 2 φράγκων κατ' άνώτατον δριον, δπερ 
κατακρατεί ως άποζημίωσιν διά τάς παρά τής χώρας καταγωγής προσφερόμενος 
υπηρεσίας. 

2. Όσάκις ή ατελής παράδοσις ζητείται μετά τήν κατάθεσιν τοΰ δέματος, εν 
τέλος δι' αΐτησιν άτελοϋς παραδόσεως εισπράττεται παρά τοϋ άποστολέως κατά 
τήν ύποβολήν τής αιτήσεως. Το τέλος τοϋτο τοϋ οποίου το ποσόν καθορίζεται 
εις 3 φράγκα κατ' άνώτατον δριον εισπράττεται υπέρ τής Υπηρεσίας καταγωγής. 
Τοϋτο προστίθεται εις το πρόσθετον άεροπορικόν τέλος ή εϊς το τέλος τοϋ τηλε
γραφήματος εάν ό άποστολεύς εξέφρασε τήν έπιθυμίαν δπως ή αίτησις του δια
βιβασθή διά τής αεροπορικής ή τηλεγραφικής όδοϋ. 

"Αρθρον 11 
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας 

Ι. Διά τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας, εισπράττονται παρά τοϋ άποστο
λέως και εκ τών προτέρων, τά κάτωθι τέλη : 

(α) Τέλη επιτρεπόμενα εν τω παρόντι τίτλω. 
(β) Προαιρετικώς, τέλος αποστολής μή υπερβαίνον το τέλος συστάσεως το 

καθοριζόμενον εν άρθρω 21, στοιχείω (ιδ) τής Συμβάσεως ή τέλος άντί
στοιχον τής υπηρεσίας έσωτερικοΰ εάν τούτο εΐναι άνώτερον ή εις εξαι
ρετικός περιπτώσεις τέλος εκ 3 φράγκων κατ' άνώτατον δριον. 
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(γ) Σύνηθες τέλος ασφαλίσεως κατ' άνώτατον δριον Ι φράγκου άνά 200 φράγκα 
ή κλάσμα των 200 φράγκων, δηλούμενης αξίας ή 0,5% επί της κλίμακος της 
δηλούμενης αξίας. 

2. Έξ άλλου, επιτρέπεται ή εΐσπραξις υπό τών Υπηρεσιών αΐτινες δέχονται να 
καλύπτουν τους κινδύνους οί όποιοι δύνανται νά προέλθουν έξ ανωτέρας βίας, 
«τέλους δια κινδύνους έξ ανωτέρας βίας» καθοριζομένου κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε το συνολικόν ποσόν το προερχόμενον εκ τοϋ τέλους τούτου καΐ τοϋ συνή
θους τέλους ασφαλίσεως νά μη ύπερβαίνη το άνώτατον δριον το προβλεπόμενον 
εν παραγράφω Ι οτοιχεΐον (γ). 

3. Δύνανται έξ άλλου αί Ύπηρεσίαι δπως εισπράττουν υπό τών αποστολέων 
ή τών παραληπτών τά προβλεπόμενα υπό της εσωτερικής των νομοθεσίας ειδικά 
τέλη διά τά έκτακτα μέτρα ασφαλείας άτινα λαμβάνονται έναντι τών δεμάτων μετά 
δεδηλωμένης αξίας. 

"Αρθρον 12 
Εϋθραυστα δέματα. Δυσμετακόμιστα δέματα 

Ι. Τά εϋθραυστα δέματα καΐ τά δυσμετακόμιστα τοιαύτα υπόκεινται εις συμ
πληρωματικόν τέλος ίσον προς 50% τοϋ κυρίου τέλους. Έάν το δέμα εΐναι εϋ
θραυστον καΐ δυσμετακόμιστον, το ανωτέρω προβλεπόμενον συμπληρωματικόν 
τέλος εϊσπράττετται άπαξ. Έν τούτοις τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά άφορώντα 
εις τά δέματα ταΰτα δεν υφίστανται οιανδήποτε αϋξησιν. 

2. Το συνολικόν τέλος στρογγυλοποιείται εις το άνώτερον ήμισυ τοϋ δεκάτου 
έάν ύπάρχη περίπτωσις. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ Α ΠΑΣΑΣ 

ΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 
"Αρθρον 13 

Συμπληρωματικά τέλη 
Αί Ύπηρεσίαι δικαιούνται νά εισπράττουν τά κάτωθι συμπληρωματικά τέλη : 

(α) Τέλος προσκομίσεως είς το Τελωνεΐον, εισπραττόμενο ν υπό τής Υπη
ρεσίας καταγωγής. 

Κατά γενικόν κανόνα, ή εΐσπραξις ενεργείται κατά τήν στιγμήν κατα
θέσεως τοϋ δέματος. 

(β) Τέλος προσκομίσεως είς το Τελωνεΐον είσπραττόμενον ύπό τής Υπη
ρεσίας προορισμού, είτε διά τήν παράδοσιν ε'ις το τελωνεΐον καΐ τον έκτε
λωνισμόν, είτε διά τήν παράδοσιν εις το τελωνεΐον μόνον. 'Εκτός ειδικής 
συμφωνίας, ή εΐσπραξις ενεργείται κατά τήν παράδοσιν τοϋ δέματος είς 
τον παραλήπτην. Έν τούτοις οσάκις πρόκειται περί δέματος ελευθέρου 
τελών και δικαιωμάτων το τέλος προσκομίσεως εις το Τελωνεΐον εισ
πράττεται ΰπό τής Υπηρεσίας καταγωγής υπέρ τής Υπηρεσίας προ
ορισμού. 

(γ) Τέλος παραδόσεως. Το τέλος τοϋτο δύναται νά εισπράττεται υπό τής 
Υπηρεσίας προορισμού καθ' έκάστην φοράν καθ' ην το δέμα προσκομί
ζεται κατ' οίκον. Παρά ταΰτα, διά τά εκτάκτου επιδόσεως δέματα τοϋτο 
δεν δύναται νά είσπραχθή παρά μόνον διά τάς μεταγενέστερος τής πρώτης 
μεταφοράς κατ' οικον. 

(<5) Τέλος απαντήσεως είς ε'ιδοποίησιν περί μή παραδόσεως, είσπραττόμενον 
ΰπό τους δρους τους προβλεπόμενους έν άρθρω 28, παραγράφω 3. 

(ε) Τέλος ειδοποιήσεως περί άφίξεως, είσπραττόμενον ύπό τής Υπηρεσίας 
προορισμού, δταν ή νομοθεσία της το έπιβάλλη και δταν ή Υπηρεσία 
αϋτη δεν διασφαλίζη τήν κατ' οίκον παράδοσιν, διά πάσαν εϊδοποίήσιν 
(πρώτην ή μεταγενεστέραν ε'ιδοποίησιν) ενδεχομένως έπιδιδομένην εϊς 
τήν κατοικίαν τοϋ παραλήπτου. Έκτος τής πρώτης ειδοποιήσεως τών 
εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων. 
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(στ) Τέλος άνασυσκευασίας, όφειλόμενον εις την Ύττηρεσίαν της πρώτης 
των χωρών επί τοϋ εδάφους της οποίας άνασυσκευάσθη το δέμα προς 
προστασίαν τοϋ περιεχομένου αύτοϋ. Τοΰτο καταβάλλεται παρά τοϋ 
παραλήπτου ή περιπτώσεως τυχούσης παρά τοϋ άποστολέως. 

(ζ) ΤέλοςPOSTE RESTANTE, είπραττόμενον ύπό της Υπηρεσίας προορισμοΰ 
κατά την παράδοσιν, διάπάν δέμα φέρον την διεύθυνσιν POST RESTANTE. 

(η) Τέλος αποθηκεύσεως, διά πάν δέμα το όποιον δεν παρελήφθη εντός των 
τεταγμένων προθεσμιών άδιαφόρως εάν το δέμα φέρη την διεύθυνσιν 
POSTE RESTANTE ή της κατοικίας τοϋ παραλήπτου. Το τέλος τοϋτο 
εισπράττεται ύπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή οποία ενεργεί την παρά
δοσιν υπέρ των Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών εις τάς υπηρεσίας τών οποίων 
το δέμα παρέμεινεν πέραν τών παραδεδεγμένων προθεσμιών. 

(θ) Τέλος αποδείξεως παραλαβής, οσάκις ό άποστολεύς ζητεί άπόδειξιν 
παραλαβής, συ μφώνως προς το άρθρον 27. 

(ι) Τέλος ειδοποιήσεως φορτώσεως, είσπραττόμενον εις τάς σχέσεις μεταξύ 
τών χωρών τών οποίων αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι αποδέχονται νά 
διασφαλίζουν τήν ύπηρεσίαν αυτήν καΐ οσάκις ό άποστολεύς ζητεί δπως 
άποσταλή εις αυτόν εϊδοποίησις φορτώσεως. 

(ια) Τέλος αιτήσεως αναζητήσεως, προβλεπόμενον εν άρθρω 38, παράγραφος 3. 
(ιβ) Τέλος αιτήσεως περί αναλήψεως ή περί τροποποιήσεως της επιγραφής. 
(ιγ) Τέλος διά κινδύνους έξ ανωτέρας βίας, είσπραττόμενον ύπό τών Υπη

ρεσιών τών άναλαμβανουσών νά καλύπτουν τους κινδύνους τους δυνα
μένους νά προέλθουν εκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας. 

"Αρθρον 14 
Τιμολόγιον 

Το τιμολόγιον τών συμπληρωματικών τελών τών οριζομένων εν άρθρω 13, 
καθορίζεται συ μφώνως προς τάς ενδείξεις τοϋ κατωτέρω πίνακος: 

Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους 
Ι 

(α) Τέλος προσκομίσεως εις 
το Τελωνεΐον είσπραττό
μενον ύπό της Υπηρεσίας 
καταγωγής. 

(β) Τέλος προσκομίσεως εις 
το Τελωνεΐον είσπραττό
μενον ΰπό της 'Υπηρεσίας 
προορισμού. 

(γ) Τέλος παραδόσεως 

(δ) Τέλος απαντήσεως εις εί
δοποίησιν περί μή παρα
δόσεως. 

(ε) Τέλος ειδοποιήσεως περί 
άφίξεως. 

(στ) Τέλος άνασυσκευασίας 

Ι φράγκον κατά δέμα κατ' 
άνώτατον δριον. 

6 φράγκα κατά δέμα κατ1 

άνώτατον δριον. 

Τό αυτό τέλος ως και εν τω 
έσωτερικώ. 

60 εκατοστά κατ' άνώτατον 
δριον. 

Κατ' άνώτατον δριον, τέλος 
ίσον προς εκείνο μιας συνή
θους επιστολής εσωτερικού 
πρώτης μονάδος βάρους. 

Ι φράγκον κατά δέμα κατ' 
άνώτατον δριον. 

Παρατηρήσεις 
3 

'Εάν έν συνεχεία της επιδόσεως 
τής ειδοποιήσεως περί μή παρα
δόσεως νέαι όδηγίαι πρέπει νά 
διαβιβασθούν τηλεγραφικώς ό άπο
στολεύς ή ό τρίτος πρέπει νά πλή
ρωση επί πλέον τό τηλεγραφικόν 
τέλος. 

Τό τέλος τοϋτο δέν καταβάλλεται 
παρά άπαξ μόνον κατά τήν μετα
φοράν άπό τοϋ ενός άκρου εις τό 
έτερον. 
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Χαρακτηρισμός τοϋ τέλους 
Ι 

Ποσόν 
2 

Παρατηρήσεις 
3 

(0 Τέλος POSTE 
RESTANTE 

(η) Τέλος αποθηκεύσεως 

(0) Τέλος αποδείξεως παρα
λαβής. 

(ι) Τέλος ειδοποιήσεως περί 
φορτώσεως. 

(ια) Τέλος αιτήσεως αναζητή
σεως. 

(ιβ) Τέλος αιτήσεως περί ανα
λήψεως (δέματος) ή τρο
ποποιήσεως της επιγρα
φής· 

(ιγ) Τέλος διά κινδύνους εξ 
ανωτέρας βίας. 

Τό αυτό τέλος ως και εν τώ 
έσωτερικω. 

Τό αυτό τέλος ως και εν τω 
έσωτερικω. 

80 εκ. κατ' άνώτατον δριον 

1,10 φρ. κατά δέμα κατ' άνώ
τατον δριον. 

90 εκ. κατ' άνώτατον δριον 

3 φρ. κατ' άνώτατον δριον 

(α) Ποσόν προβλεπόμενον έν 
άρθρω 11, παρ. 2 δσον 
άφορα τά δέματα μετά δε
δηλωμένης αξίας. 

(β) 60 εκ. κατά δέμα κατ' άνώ
τατον δριον δσον άφορα 
τά άνευ δεδηλωμένης 
αξίας δέματα. 

Με άνώτατον δριον 20 φρ. ή 
τό άνώτατον δριον τό όριζόμενον 
ύπό της εσωτερικής νομοθεσίας, 
εάν τοϋτο είναι ΰψηλότερον. 

ΕΊς τό τέλος τοϋτο προστίθεται 
τό τηλεγραφικόν τέλος εάν ό άπο
στολεύς εξέφρασε τήν έπιθυμίαν 
όπως ή αίτησις του διαβιβασθή 
τηλεγραφικώς. 

Εϊς τό τέλος τοϋτο προστίθεται: 

(α) Τό άντίστοιχον πρόσθετον 
άεροπορικόν τέλος, εάν ή 
αίτησις δέον νά διαβιβασθή 
αεροπορικώς. 

(β) Τό άντίστοιχον τηλεγραφικόν 
τέλος, εάν ή αίτησις δέον 
νά διαβιβασθή τηλεγραφι
κώς. 

"Αρθρον 15 
Δικαιώματα 

Ι. Αί Ύττηρεσίαι προορισμού δικαιούνται νά εισπράττουν, παρά των παρα
ληπτών, πάντα τά δικαιώματα, κυρίως τά τελωνειακά δικαιώματα, διά τών οποίων 
τά αντικείμενα επιβαρύνονται εις τήν χώραν προορισμού. 

2. Αί Ύπηρεσίαι υποχρεούνται νά παρεμβαίνουν παρά ταΐς άρμοδίαις άρχαΐς 
τών χωρών των ίνα τά δικαιώματα (μεταξύ τών οποίων τά τελωνειακά δικαιώματα) 
άκυροΰνται οσάκις αφορούν δέμα: 

(α) έπιστραφέν εις την καταγωγή ν. 
(β) άποσταλέν περαιτέρω εϊς τρίτην χώραν. 
(γ) έγκαταλειφθέν ύπό τοΰ άποστολέως. 
(<5) άπολεσθέν έν τη υπηρεσία των ή καταστραφέν λόγω ολοκληρωτικής βλάβης 

τοΰ περιεχομένου. 
(ε) παραβιασθέν ή ύποστάν βλάβην έν τη υπηρεσία των. Είς τάς περιπτώσεις 

ταύτας ή άκύρωσις τών δικαιωμάτων ζητείται μόνον διά τήν άξίαν τοΰ 
ελλείποντος περιεχομένου ή διά τήν ύποτίμησιν της αξίας τήν οποίαν 
υπέστη τό περιεχόμενον. 
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ΜΕΡΟΣ III 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ 

"Αρθρον 16 
Υπηρεσιακά δέματα 

Ι. 'Απαλλάσσονται παντός ταχυδρομικού τέλους τα δέματα, τα σχετικά προς 
την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν τά αντάλλασσα μένα μεταξύ : 

(α) Τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 
(β) Τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και τοϋ Διεθνούς Γραφείου. 
(γ) Τών Ταχυδρομικών Γραφείων τών Χωρών—μελών. 
(β) Τών Ταχυδρομικών Γραφείων καΐ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

2. Τά αεροπορικά δέματα, εξαιρέσει εκείνων άτινα προέρχονται εκ τοϋ Διεθνούς 
Γραφείου, δεν απαλλάσσονται τών προσθέτων αεροπορικών τελών. 

"Αρθρον 17 
Δέματα αΙχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων 

Τά δέματα αιχμαλώτων πολέμου καΐ κρατουμένων απαλλάσσονται παντός 
τέλους, δυνάμει τοϋ άρθρου 16 της Συμβάσεως. 'Εν τούτοις, διά τά αεροπορικά 
δέματα εισπράττονται τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη. 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΟΡΟΙ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ή ς 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ 

"Αρθρον 18 
"Οροι παραδοχής 

Υπό την έπιφύλαξιν δτι το περιεχόμενον δεν εμπίπτει εις τάς έν άρθρω 19 ανα
φερόμενος απαγορεύσεις ή εις τάς απαγορεύσεις ή περιορισμούς τους οποίους 
εφαρμόζει εις το εδαφός της μία η πλείονες Ύπηρεσίαι, μετέχουσαι της διαβιβά
σεως, πάν δέμα διά νά γίνη δεκτόν προς άποστολήν δέον : 

(α) Νά άνήκη εις κατηγορίαν δεμάτων άποδεκτήν κατ' έφαρμογήν τοϋ 
άρθρου 4. 

(β) Νά εχη περικάλυμμα άνάλογον προς την φύσιν τοϋ περιεχομένου καΐ προς 
τάς συνθήκας της μεταφοράς. 

(γ) Νά φέρη τά ονοματεπώνυμα και τάς διευθύνσεις τοϋ παραλήπτου καΐ τοϋ 
άποστολέως. 

(δ) Νά ανταποκρίνεται είς τους δρους βάρους και διαστάσεων τους καθορι
ζόμενους υπό τών άρθρων 2 και 20. 

(ε) Νά έχουν προπληρωθή άπαντα τά τέλη τά απαιτούμενα ύπό τοϋ Γραφείου 
καταγωγής διά γραμματοσήμων ή δι' ετέρου τρόπου επιτρεπομένου ύπό 
τών Κανονισμών τής Υπηρεσίας καταγωγής. 

"Αρθρον 19 
'Απαγορεύσεις 

Ή έγκλεισις τών κατωτέρω αντικειμένων απαγορεύεται: 
(α) είς άπάσας τάς κατηγορίας δεμάτων : 

Ιον. Τών αντικειμένων τά όποια εκ τής φύσεως ή συσκευασίας των, 
δύνανται νά εκθέσουν εϊς κίνδυνον τους υπαλλήλους, νά ρυπάνουν 
ή νά βλάψουν τά άλλα δέματα ή τον ταχυδρομικόν έξοπλισμόν. 



827 Ν. 57/76 

2ον. Τοΰ οπίου, της μορφίνης, της κοκαΐνης καΐ λοιπών ναρκωτικών. 
Έν τούτοις, ή άπαγόρευσις αϋτη δεν εφαρμόζεται επί επιστολών δι* 
ΐατρικόν η έπιοτημονικόν σκοπόν, προς χώρας αΐτινες δέχονται 
ταύτας ύπό τον ορον τοΰτον. 

3ον. Τών εγγράφων τών εχόντων χαρακτήρα ένεστώσης και προσωπικής 
αλληλογραφίας ώς καΐ τών πάσης φύσεως ανταποκρίσεων τών άν
ταλλασσομένων μεταξύ προσώπων διαφόρων τοΰ άποστολέως καΐ 
τοΰ παραλήπτου ή τών συνοικούντων μετ' αυτών προσώπων, εξαι
ρέσει : 

—ενός τών κατωτέρω εγγράφων, ανοικτού, φέροντος μόνον τάς 
σχετικάς προς το δέμα έγγραφάς καΐ αναφερομένου αποκλει
στικώς εις τα μεταφερόμενα εμπορεύματα: τιμολογίου, κατα
στάσεως ή ειδοποιήσεως αποστολής αδείας παραλαβής. 

—φωνογραφικών δίσκων, ταινιών υποκειμένων ή μη είς ήχητικήν 
ή όπτικήν έγγραφήν, μηχανογραφικών δελτίων, μαγνητικών 
ταινιών ή ετέρων άλλων μέσων καΐ δελτίων QSL, οσάκις ή Υπη
ρεσία καταγωγής κρίνει δτι δεν έχουν τον χαρακτήρα ένεστώσης 
και προσωπικής αλληλογραφίας καΐ οσάκις ανταλλάσσονται 
μεταξύ τοΰ άποστολέως και τοΰ παραλήπτου τοΰ δέματος ή 
μετά προσώπων συνοικούντων μετ' αυτών. 

—ανταποκρίσεων καΐ εγγράφων πάσης φύσεως, εχόντων τον 
χαρακτήρα ένεστώσης καΐ προσωπικής αλληλογραφίας, πλην 
τών προαναφερθέντων, άνταλλασσο μένων μεταξύ του άποστο
λέως και τοΰ παραλήπτου τοΰ δέματος ή μετά προσώπων συνοι
κούντων μετ' αυτών, εάν οί εσωτερικοί κανονισμοί τών ενδια
φερομένων Υπηρεσιών επιτρέπουν τοΰτο. 

4ον. Τών ζώντων ζώων έκτος εάν ή μεταφορά των διά τοΰ Ταχυδρομείου 
επιτρέπεται ύπό τών ταχυδρομικών κανονισμών τών ενδιαφερο
μένων χωρών. 

5ον. Τών εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων υλών. Έν 
τούτοις αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά τήν μεταφοράν 
τών καψυλίων και πεπληρωμένων μεταλλικών φυσιγγίων χρησι
μοποιουμένων είς τά φορητά πυροβόλα δπλα, τών ειδών πυροσω
λήνων πυροβολικού μή εκρηκτικών καΐτών πυρείων τών εύφλεκτων 
κινηματογραφικών ταινιών, ακατέργαστου σελλουλόϊδ ή αντικει
μένων κατασκευαζόμενων εκ σελλουλόϊδ. 

6ον. Τών ραδιενεργών ουσιών. Έν τούτοις αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά 
συμφωνήσουν διά τήν άποδοχήν δεμάτων περιεχόντων τάς ουσίας 
ταύτας είτε εις τάς αμοιβαίας σχέσεις αυτών είτε προς τήν μίαν 
κατεύθυνσιν. Εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην αί ραδιενεργοί ούσίαι 
γίνονται δεκτά! και συσκευάζονται συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ Κανονισμού και διαβιβάζονται διά τής ταχυτέρας όδοΰ, συνήθως 
διά τής αεροπορικής όδοΰ ύπό τήν έπιφύλαξιν εισπράξεως τών αντι
στοίχων προσθέτων αεροπορικών τελών. Αύται δεν δύνανται νά 
κατατίθενται ει μή μόνον ύπό δεόντως εξουσιοδοτημένων αποστο
λέων. 

7ον. Τών άσεμνων ή ανήθικων αντικειμένων. 

δον. Τών αντικειμένων τών οποίων ή εισαγωγή ή ή κυκλοφορία απα
γορεύεται είς τάς χώρας προορισμού. 

(β) 'Εντός τών δεμάτων άνευ δεδηλωμένης αξίας, άνταλλασσο μένων μεταξύ 
δύο χωρών αΐτινες δέχονται τήν δήλωσιν αξίας, (δέματος): τών νομι
σμάτων, τών τραπεζογραμματίων, τών χαρτονομισμάτων ή οιωνδήποτε 
άξιων εις τον κομιστήν, τής πλατίνης, τοΰ χρυσού ή τοΰ αργύρου, κατειρ
γασμένων ή μή, τών πολυτίμων λίθων, κοσμημάτων και λοιπών πολυ
τίμων αντικειμένων. Ή διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις ή 
ανταλλαγή δεμάτων μεταξύ δύο Υπηρεσιών δεχόμενων δέματα μετά 
δεδηλωμένης αξίας δεν πραγματοποιείται παρά μόνον άπερικαλύπτως 
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μέσω Υπηρεσίας τινός ήτις δεν τα αποδέχεται. Πάσα Υπηρεσία έχει 
την εόχέρειαν ν' άπαγορεύη να εγκλείεται χρυσός εις ράβδους εις τά μετά 
ή άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα, προερχόμενα εκ τοΰ εδάφους της ή 
προοριζόμενα δι' αυτό ή διαβιβαζόμενα άπερικαλύπτως διά τοΰ εδάφους 
της ή να περιορίση την πραγματικήν άξίαν τών αποστολών τούτων. 

"Αρθρον 20 
"Ορια διαστάσεων 

Ι. 'Εξαιρέσει τών θεωρουμένων ώς δυσμετακομίστων δεμάτων κατ' έφαρμο
γήν τοΰ άρθρου 4, παραγράφου 2, στοιχεϊον (ε), τά δέματα τά μεταφερόμενα διά 
της όδοΰ επιφανείας ή αεροπορικώς δεν πρέπει νά υπερβαίνουν το 1,50 μέτρον 
δι' οιανδήποτε τών διαστάσεων, ουδέ τά 3 μέτρα διά το άθροισμα τοΰ μήκους και 
μεγαλύτερος περιμέτρου, λαμβανομένης προς διεύθυνσιν διάφορον της τοΰ μήκους. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι αί όποΐαι δεν εϊναι εις θέσιν νά αποδεχθούν, δι' δλα τά δέματα 
ή διά τά αεροπορικά μόνον τοιαύτα, τάς εν παραγράφω Ι, προβλεπόμενος διαστά
σεις δύνανται νά υιοθετήσουν άντ' αυτών τάς ακολούθους διαστάσεις : 1,05 μέτρον 
δι' οιανδήποτε τών διαστάσεων, 2 μέτρα διά το άθροισμα τοΰ μήκους και της μεγα
λύτερος περιμέτρου, λαμβανομένης προς διεύθυνσιν διάφορον της τοΰ μήκους. 

3. Οιοσδήποτε καΐ αν εΐναι ό τρόπος μεταφοράς των τά δέματα δέον νά μή 
έχουν διαστάσεις κατωτέρας τών ελαχίστων τοιούτων τών προβλεπομένων διά 
τάς έπιστολάς εν άρθρω 19, παραγράφω 6 της Συμβάσεως. 

4. Αί Ύπηρεσίαι αί όποΐαι αποδέχονται τάς εν παραγράφω Ι όριζομένας δια
στάσεις έχουν την εΰχέρειαν νά εισπράττουν, διά τά δέματα τών οποίων αϊ διαστά
σεις, υπερβαίνουν τά εν παραγράφω 2, αναφερόμενα δρια άλλα τών οποίων το 
βάρος είναι κατώτερον τών 10 χιλιόγραμμων, συμπληρωματικόν τέλος ίσον προς 
το εν άρθρω 12 προβλεπόμενον τοιούτον. 

"Αρθρον 21 
Διαχείρισις δεμάτων γενομένων εκ παραδρομής δεκτών 

Ι. 'Εάν γίνουν εκ παραδρομής δεκτά προς άποστολήν δέματα περιέχοντα τά 
εν άρθρω 19, στοιχεΐον (α) αναφερόμενα αντικείμενα, πρέπει νά τύχουν διαχειρί
σεως συμφώνου προς την νομοθεσίαν της χώρας της οποίας ή Υπηρεσία διαπιστώνει 
την ϋπαρξίν των. Έν τούτοις, τά δέματα τά περιέχοντα τά αντικείμενα τά προβλε
πόμενα εν τω αύτώ άρθρω στοιχεΐον (α): ψηφία 2ον, 5ον εως 7ον, έν ουδεμία 
περιπτώσει διαβιβάζονται εις τον προορισμόν, οϋτε παραδίδονται εις τους παρα
λήπτας, οϋτε επιστρέφονται εϊς την καταγωγήν. 

2. 'Εάν έγκλεισθή εν καϊ μόνον άντικείμενον τοΰ επιστολικού ταχυδρομείου 
μή έπιτρεπόμενον κατά τήν εννοιαν τοΰ άρθρου 19, στοιχεΐον (α) ψηφίον 3ον, το 
άντικείμενον τούτο τυγχάνει διαχειρίσεως συμφώνως προς τον έν άρθρω 27 της 
Συμβάσεως προδιαγραφόμενον τρόπον και διά τήν αίτίαν ταύτην, το δέμα δεν 
δύναται νά επιστροφή εις τήν καταγωγήν. 

3. Όσάκις τά άνευ δεδηλωμένης άξιας δέματα, τά αντάλλασσα μένα μεταξύ 
δύο χωρών, αϊτινες αποδέχονται τήν δήλωσιν αξίας περιέχουν τά αντικείμενα τά 
αναφερόμενα έν άρθρω 19, στοιχεΐον (β), ταύτα πρέπει νά επιστραφούν εϊς τήν κατα
γωγήν ύπό της Υπηρεσίας, ήτις διαπιστώνει το λάθος. 'Εάν το λάθος δεν διαπι
στωθή παρά μετά τήν λήψιν υπό της Υπηρεσίας προορισμού, αϋτη δικαιούται νά 
παραδώση το δέμα εϊς τον παραλήπτην ύπό τους δρους τους καθοριζόμενους ύπό 
τοΰ εσωτερικού κανονισμού της. Έάν οί δροι ούτοι δεν επιτρέπουν τήν παράδο
σιν, το δέμα πρέπει νά έπιστραφή ε'ις τήν καταγωγήν κατ' έφαρμογήν τοΰ 
άρθρου 33. 

4. Ή παράγραφος 3 εφαρμόζεται εις τά δέματα τών οποίων το βάρος ή αί δια
στάσεις υπερβαίνουν αισθητώς τά παραδεδεγμένα δρια. 'Εν τούτοις, τά δέματα 
ταύτα δύνανται νά παραδίδωνται, περιπτώσεως τυχούσης, εϊς τον παραλήπτην, 
έάν ούτος προηγουμένως καταβάλη τά ενδεχόμενα τέλη. 

5. Όσάκις δέμα γενόμενον εκ παραδρομής δεκτόν οϋτε παρεδόθη εϊς τον παρα
λήπτην, οϋτε επεστράφη εις τήν καταγωγήν, ή Υπηρεσία καταγωγής πρέπει νά 
ένημερωθή ακριβώς, περϊ τοΰ τρόπου διαχειρίσεως τοΰ δέματος τούτου. 
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"Αρθρον 22 
Όδηγίαι τοΰ άποστολέως κατά την κατάθεσιν 

Ι. Κατά την κατάθεσιν δέματος, ό άποστολεύς οφείλει νά υπόδειξη τον τρόπον 
διαχειρίσεως αύτοΟ εν περιπτώσει μη παραδόσεως του. 

2. Ούτος δεν δύναται νά δώση παρά μόνον μίαν εκ των κατωτέρω οδηγιών: 
(α) Άποστολήν εις τον ίδιον, ειδοποιήσεως περί μη παραδόσεως. 
(β) Άποστολήν ειδοποιήσεως περί μή παραδόσεως, ε'ις τρίτον κάτοικον της 

χώρας προορισμού. 
(γ) Έπιστροφήν αμέσως εις τον αποστολέα, διά της όδοΰ επιφανείας ή της 

αεροπορικής τοιαύτης. 
(δ) Έπιστροφήν εις τον αποστολέα, διά της όδοΰ επιφανείας ή της αεροπο

ρικής τοιαύτης μετά παρέλευσιν προθεσμίας τινός, ή οποία δεν δύναται 
νά ύπερβαίνη τήν ύπό τοΰ Κανονισμού της χώρας προορισμού προβλε
πομένην προθεσμίαν διαφυλάξεως. 

(ε) Παράδοσιν εις έτερον παραλήπτην, εν ανάγκη κατόπιν εκ νέου αποστο
λής, διά τής όδοΰ επιφανείας ή τής αεροπορικής τοιαύτης (καΐ ύπό τήν 
έπιφύλαξιν τών λεπτομερειών τών προβλεπομένων εν άρθρω 28, παρα
γράφω Ι, στοιχείω (γ), ψηφίω 2ω). 

(στ) 'Εκ νέου άποστολήν τοΰ δέματος διά τής όδοΰ επιφανείας ή τής αεροπο
ρικής τοιαύτης, προς παράδοσιν εις τον άρχικόν παραλήπτην. 

(ζ) Έγκατάλειψιν του δέματος ύπό τοΰ άποστολέως. 
3. Τά δέματα δύνανται νά έπιστρέφωνται άνευ ειδοποιήσεως, εάν ό άποστολεύς 

δεν έδωσε οδηγίας ή εάν αύται τυγχάνουν αντιφατικοί. 
4. Αί Ύπηρεσίαι έχουν τήν εΰχέρειαν νά μή άποδέχωνται τάς εν παραγράφω 2, 

στοιχείοις (α) και (β) προβλεπόμενος οδηγίας, οσάκις ή νομοθεσία των ή οϊ κανο
νισμοί των δεν το επιτρέπουν. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗ! 

Άρθρον 23 
Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας 

Ι. Οί εξής κανόνες διέπουν τήν δήλωσιν αξίας τών δεμάτων μετά δεδηλω
μένης αξίας : 

(α) "Οσον άφορα τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας: 
Ιον. Ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας νά περιορίζη, δσον άφορα έαυτήν 

τήν δήλωσιν τής αξίας εις ποσόν μή δυνάμενον νά εΤναι κατώτερον 
τών 1,000 φράγκων ή εΐς το υίοθετηθέν εν τή εσωτερική της υπηρεσία 
ποσόν, εάν τοΰτο είναι κατώτερον τών 1,000 φράγκων. 

2ον. Ύποχρέωσις, εΐς τάς σχέσεις μεταξύ χωρών τών οποίων αΐ Ύπη
ρεσίαι παρεδέχθησαν διάφορα δρια, νά τηρήσουν αμοιβαίως το κατώ
τατον δριον. 

(β) "Οσον άφορα τους αποστολείς: 
Ιον. Άπαγόρευσις νά δηλώσουν άξίαν ύπερβαίνουσαν τήν πραγματικήν 

άξίαν του περιεχομένου τοΰ δέματος. 
2ον. Ευχέρεια νά μή δηλώσουν παρά μόνον μέρος τής πραγματικής αξίας 

του περιεχομένου τοΰ δέματος. 
2. Πάσα δολία δήλωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής αξίας τοΰ δέματος 

συνεπάγεται τήν προβλεπομένην ύπό τής νομοθεσίας τής χώρας καταγωγής δικα
στικήν δίωξιν. 

3. Κατά τήν κατάθεσιν, πρέπει νά παραδίδεται δωρεάν άπόδειξις, εις πάντας 
τους αποστολείς δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας. 
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"Αρθρον 24 
Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων 

Ι. Δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων δεν δύναται νά γίνη δεκτόν, έκτος 
εάν ό άποστολεύς άναλάβη νά πλήρωση οιονδήποτε ποσόν, το όποιον το Γραφεΐον 
άφίξεως, θά είχε το δικαίωμα νά ζητήση άπό τον παραλήπτην, ώς και το τέλος 
της άτελοΰς παραδόσεως το προβλεπόμενον εν άρθρω 10. 

2. Το Γραφεΐον καταγωγής δύναται νά ζητήση τήν καταβολήν επαρκούς 
εγγυήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ 
"Αρθρον 25 

Γενικοί κανόνες παραδόσεως 
Προθεσμίαι διαφυλάξεως 

Ι. Κατά γενικόν κανόνα, τά δέματα παραδίδονται εις τους παραλήπτας το 
ταχύτερον και συμφώνως προς τάς έν τη χώρα τού προορισμού ισχύουσας δια
τάξεις. 

2. Πάν δέμα τού οποίου ή άφιξις έγνωστοποιήθη εϊς τον παραλήπτην, παρα
μένει εϊς τήν διάθεσιν τούτου έπι 15 ημέρας ή το πολύ έπιενα μήνα υπολογιζόμενου 
άπό τής επομένης της αποστολής τής ειδοποιήσεως. Ή προθεσμία αυτή δύναται 
εξαιρετικώς νά παραταθή εάν οί εσωτερικοί κανονισμοί τής Υπηρεσίας προορισμού 
το επιτρέπουν. 

3. Όσάκις το είδοποιητήριον άφίξεως δεν κατέστη δυνατόν ν' άποσταλή, ή 
προθεσμία διαφυλάξεως είναι ή προβλεπομένη υπό τών εσωτερικών κανονισμών 
τής χώρας προορισμού. Ή προθεσμία αϋτη, εφαρμοζόμενη και εις τά δέματα 
τά φέροντα διεύθυνσιν POSTE RESTANTE, δεν δύναται κατά γενικόν κανόνα, 
νά ΰπερβαίνη τους πέντε μήνας διά τάς απομεμακρυσμένος χώρας (έν τη έννοια 
τοΰ άρθρου 107 τού Κανονισμού τής Συμβάσεως) και τρεις μήνας διά τάς λοιπάς. 
Ή επιστροφή τοΰ δέματος είς το Γραφεΐον καταγωγής, πρέπει νά λάβη χώραν 
εντός προθεσμίας βραχυτέρας εάν ό άποστολεύς έζήτησε τούτο εις γλώσσαν 
γνωστήν είς τήν χώραν προορισμού. 

4. Αί προθεσμίαι διαφυλάξεως αί προβλεπόμενοι έν παραγράφοις 2 και 3 εφαρ
μόζονται, εϊς περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής είς τά προς διανομήν δέματα ύπό 
τοΰ νέου Γραφείου προορισμού. 

"Αρθρον 26 
Παράδοσις εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων 

Ι. Ή παράδοσις, δι' ειδικού μεταφορέως, δέματος έκτακτου επιδόσεως 
(EXPRES) ή τοΰ ειδοποιητηρίου άφίξεως, επιχειρείται άπαξ. 

2. 'Εάν ή προσπάθεια (επιδόσεως) άποβή άκαρπος, το δέμα παύει νά θεωρήται 
ώς εκτάκτου επιδόσεως (EXPRES). 

"Αρθρον 27 
Άπόδειξις παραλαβής 

Ό άποστολεύς δέματος τίνος, δύναται νά ζητήση άπόδειξιν παραλαβής ύπό 
τους έν άρθρω 42 τής Συμβάσεως οριζόμενους δρους. 'Εν τούτοις, αί Ταχυδρο
μικοί Ύπηρεσίαι δύνανται νά περιορίζουν τήν ΰπηρεσίαν ταύτην εϊς τά δέματα 
μετά δεδηλωμένης αξίας έάν ό περιορισμός ούτος προβλέπεται έν τη εσωτερική 
των υπηρεσία. 
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"Αρθρον 28 
Μη παράδοσις εις τον παραλήπτη ν 

Ι. Μετά την λήψιν της ειδοποιήσεως περί μη παραδόσεως της προβλεπομένης 
εν αρθρω 22, παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β) απόκειται εϊς τον αποστολέα ή 
εις τον έν αύτη άναφερόμενον τρίτον να δώση τάς οδηγίας του αί όποΐαι δύνανται 
να είναι μόνον αϊ ύπό του ρηθέντος άρθρου, παράγραφος 2, στοιχείων (γ) εως (ζ) 
επιτρεπόμενοι και επιπροσθέτως μία εκ των ακολούθων: 

(α) όπως εΐδοποιηθή άπαξ έτι ό παραλήπτης. 
(β) όπως διορθωθη ή συμπληρωθή ή διεύθυνσις. 
(γ) εάν πρόκειται περί δέματος επί αντικαταβολή : 

Ιον. "Οπως παραδοθή εις πρόσωπον έτερον τοΰ παραλήπτου έναντι 
πληρωμής τοΰ σημειουμένου ποσοΰ αντικαταβολής. 

2ον. "Οπως παραδοθή εϊς τον άρχικόν ή έτερον παραλήπτην άνευ εισ
πράξεως του ποσοΰ τής αντικαταβολής ή έναντι καταβολής ποσοΰ 
κατωτέρου του αρχικού τοιούτου. 

(δ) όπως παραδοθή το δέμα ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων είτε εϊς τον 
άρχικόν παραλήπτην, είτε εις έτερον παραλήπτην. 

2. Έφ' όσον δεν ελαβεν οδηγίας παρά τοΰ άποοτολέως ή τοΰ τρίτου, ή Υπη
ρεσία προορισμού δικαιούται νά παραδώση το δέμα εις τον αρχικώς σημειούμενον 
παραλήπτην, είτε περιπτώσεως τυχούσης, εις έτερον παραλήπτην μεταγενεστέρως 
ΰποδεικνυόμενον, είτε νά άποστείλη περαιτέρω το δέμα εις νέαν διεύθυνσιν. Μετά 
τήν λήψιν τών νέων οδηγιών, μόνον αύται είναι έγκυροι καΐ εκτελεστέοι. Αύται 
διαβιβάζονται διά τής ταχυτέρας όδοΰ, αεροπορικής ή επιφανείας ή τηλεγραφικής, 
εάν ό άποοτολεύς ή ό τρίτος καταβάλη το άντίστοιχον τηλεγραφικόν τέλος. 

3. Ή αποστολή τών οδηγιών τών προβλεπομένων εϊς τήν παράγραφον Ι συν
επάγεται τήν εΐσπραξιν, είτε παρά του άποοτολέως είτε παρά του τρίτου, του έν 
αρθρω 13, στοιχείω (δ) προβλεπομένου τέλους. "Οταν ή εΐδοποίησις άφορα πλείονα 
δέματα κατατεθέντα συγχρόνως ε'ις το ίδιον Γραφεΐον υπό τοΰ ιδίου άποστολέως 
και απευθυνόμενα εις τον ίδιον παραλήπτην το τέλος τοΰτο εισπράττεται άπαξ 
μόνον. 

"Αρθρον 29 
'Επιστροφή εϊς τήν καταγωγήν τών μή παραδοθέντων δεμάτων 

Ι. Πάν δέμα το όποιον δεν κατέστη δυνατόν νά παραδοθή επιστρέφεται εις 
το ΓραφεΤον καταγωγής: 

(α) αμέσως εάν : 
Ιον. Ό άποστολεύς έζήτησε τοΰτο κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 22, παρά

γραφος 2, στοιχεΐον (γ). 
2ον. Ό άποοτολεύς (ή ό τρίτος ώς έν αρθρω 22, παράγραφος 2, στοιχεΐον 

(β) προβλέπεται) διετύπωσεν αΐτησιν μή έπιτρεπομένην. 
3ον. Ό άποστολεύς ή ό τρίτος αρνείται νά εξόφληση το ύπό τοΰ άρθρου 

28, παραγράφου 3 έπιτρεπόμενον τέλος. 
4ον. Αΐ όδηγίαι τοΰ άποοτολέως ή τοΰ τρίτου δεν έπέτυχον το έπιθυμητόν 

αποτέλεσμα, είτε αί όδηγίαι αύται εδόθησαν κατά τήν κατάθεσιν 
ή μετά τήν λήψιν τής ειδοποιήσεως περί μή παραδόσεως. 

(β) αμέσως μετά τήν παρέλευσιν : 
Ιον. Τής προθεσμίας τής ενδεχομένως καθορισθείσης ύπό του άποοτο

λέως κατ! έφαρμογήν τοΰ άρθρου 22, παράγραφος 2, στοιχεΐον (δ). 
2ον. Τών προθεσμιών διαφυλάξεως τών προβλεπομένων έν αρθρω 25 

εάν ό άποοτολεύς δεν συνεμορφώθη προς το άρθρον 22. Έν τούτοις, 
έν τή περιπτώσει ταύτη δύνανται νά ζητηθούν παρ' αύτου όδηγίαι. 

3ον. Προθεσμίας 2 μηνών υπολογιζόμενης άπό τής αποστολής τής ειδο
ποιήσεως περί μή παραδόσεως, εάν το Γραφεΐον το όποιον συνέταξε 
ταύτην δεν ελαβεν επαρκείς οδηγίας τοΰ άποοτολέως ή τοΰ τρίτου 
ή εάν α! όδηγίαι αύται δεν περιήλθον εις το Γραφεΐον τοΰτο. 
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2. Έν τω μέτρω του δυνατοΰ, το δέμα επιστρέφεται δια της ιδίας όδοΰ την 
οποίαν ήκολούθησε κατά την άποστολήν. Δεν δύναται να επιστρέφεται αερο
πορικώς εκτός εάν ό άποστολεύς εχη έγγυηθή την πληρωμήν των προσθέτων 
αεροπορικών τελών. 

3. Πάν δέμα επίστρεφαμενον εΐς την καταγωγήν κατ' έφαρμογήν τοΰ παρόντος 
άρθρου υπόκειται: 

(α) Εϊς τά αναλογούντα μερίδια τά όποια συνεπάγεται ή νέα διαβίβασις μέχρι 
του Γραφείου καταγωγής. 

(β) Εις τά τέλη και δικαιώματα τά μη ακυρωθέντα διά τά όποια ή Υπηρεσία 
προορισμού παραμένει ακάλυπτος κατά την έπιστροφήν ε'ις την καταγωγήν. 

4. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη καΐ δικαιώματα ταΰτα εισπράττονται παρά 
τοΰ άποστολέως. 

"Αρθρον 30 
Έγκατάλειψις ΰπό τοΰ άποοτολέως δέματος μη παραδοθέντος 

Έάν ό άποστολεύς εγκατάλειψη δέμα το όποιον δεν κατέστη δυνατόν νά παρα
δοθή εις τον παραλήπτην, διαχειρίζεται τοΰτο ή 'Υπηρεσία προορισμού συμφώνως 
προς τήν ιδίαν αυτής νομοθεσίαν. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

"Αρθρον 31 
Περαιτέρω αποστολή λόγω αλλαγής διανομής τοΰ παραλήπτου 

ή λόγω τροποποιήσεως τής επιγραφής 
Ι. Ή περαιτέρω αποστολή συνεπεία αλλαγής διαμονής τοΰ παραλήπτου ή 

συνεπεία τροποποιήσεως τής επιγραφής ενεργούμενης κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 
37 δύναται νά λάβη χώραν είτε είς το έσωτερικόν τής χώρας προορισμού είτε έκτος 
τής χώρας ταύτης. 

2. Ή περαιτέρω αποστολή είς το έσωτερικόν τής χώρας προορισμού δύναται 
νά ένεργηθή είτε τη αιτήσει τοΰ άποστολέως είτε τή αιτήσει τοΰ παραλήπτου ή 
οίκοθεν έάν ό εσωτερικός κανονισμός τής χώρας ταύτης το έπιτρέπη. 

3. Ή περαιτέρω αποστολή έκτος τής χώρας προορισμού δεν δύναται νά πραγμα
τοποιηθή παρά μόνον τη αιτήσει τοΰ άποοτολέως ή του παραλήπτου. Έν τη περι
πτώσει ταύτη το δέμα πρέπει ν' ανταποκρίνεται εις τους απαιτουμένους διά τήν 
νέαν διαβίβασιν δρους. 

4. Ή περαιτέρω αποστολή υπό τους ώς άνω αναφερομένους δρους δύναται 
ομοίως νά λάβη χώραν αεροπορικώς έάν τοΰτο ζητηθή υπό τοΰ άποστολέως ή 
ΰπό τοΰ παραλήπτου, ύπό τον δρον δπως παρασχεθή έγγύησις διά τήν καταβολήν 
τών σχετικών προς τήν νέαν διαβίβασιν προσθέτων αεροπορικών τελών. 

5. Ό άποστολεύς δύναται ν' απαγόρευση πάσαν περαιτέρω άποστολήν. 
6. Διά τήν ττρώτην περαιτέρω άποστολήν ή διά πάσαν ένδεχομένην μεταγε

νεστέραν περαιτέρω άποστολήν εκάστου δέματος δύνανται νά εισπραχθούν : 
(α) Τά διά τήν περαιτέρω άποστολήν επιτρεπόμενα ύπό τοΰ εσωτερικού κανο

νισμού τής ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας τέλη, εΐς τήν περίπτωσιν περαι
τέρω αποστολής εις το έσωτερικόν τής χώρας προορισμού. 

(β) Τά αναλογούντα μερίδια και τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά όποια συν
επάγεται ή νέα διαβίβασις ε'ις τήν περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής εκτός 
τής χώρας προορισμού. 

(γ) Τά τέλη και δικαιώματα τών οποίων τήν άκύρωσιν δεν δέχονται αί προ
ηγούμενοι Ύπηρεσίαι προορισμού. 

7. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη και δικαιώματα τά αναφερόμενα έν παρα
γράφω 6 εισπράττονται παρά τοΰ παραλήπτου. 
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"Αρθρον 32 
Δέματα περιελθόντα εις έσφαλμένην διεύθυνσιν καΐ 

προς περαιτέρω άποοτολήν 
Ι. Παν δέμα περιελθόν εις έσφαλμένην διεύθυνσιν λόγω σφάλματος καταλο

γιστέου ε'ις τον αποστολέα ή εις την άποστέλλουσαν Ύπηρεσίαν, προωθείται περαι
τέρω είς τον αληθή αυτού προορισμόν διά της συντομωτέρας οδού της χρησιμο
ποιούμενης υπό της Υπηρεσίας εις την οποίαν το δέμα έχει περιέλθει. 

2. Παν άεροπορικόν δέμα περιελθόν εις έσφαλμένην διεύθυνσιν πρέπει υπο
χρεωτικώς ν' αποστέλλεται περαιτέρω αεροπορικώς. 

3. Παν δέμα περαιτέρω άποστελλόμενον κατ' έφαρμογήν τοΰ παρόντος άρθρου 
υπόκειται εις τα αναλογούντα μερίδια, ατινα συνεπάγεται ή διαβίβασις εις τον αληθή 
προορισμόν του και εις τά τέλη και δικαιώματα τα αναφερόμενα εν άρθρω 31, 
παραγράφω 6, στοιχείω (γ). 

4. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη και δικαιώματα ταΰτα αναλαμβάνονται 
έκ της Υπηρεσίας εις την οποίαν ανήκει το άνταλλακτήριον Γραφεΐον το όποιον 
διεβίβασε το δέμα εϊς την έσφαλμένην διεύθυνσιν. Ή Υπηρεσία αυτή τά εισπράτ
τει, περιπτώσεως τυχούσης, παρά του άποστολέως. 

"Αρθρον 33 
'Επιστροφή ε'ις τον τόπον καταγωγής τών έκ παραδρομής 

γενομένων δεκτών δεμάτων 
Ι. Παν δέμα γενόμενον δεκτόν έκ παραδρομής και έπιστρεφόμενον είς τον 

τόπον καταγωγής υπόκειται είς τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη καΐ δικαιώματα 
τά προβλεπόμενα, εν άρθρω 29, παραγράφω 3. 

2. Τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη καΐ δικαιώματα ταύτα επιβαρύνουν: 
(α) Τον αποστολέα, εάν το δέμα έγένετο δεκτόν έκ παραδρομής λόγω 

σφάλματος του τελευταίου τούτου ή εάν έμπίπτη εις μίαν τών απαγορεύ
σεων τοΰ άρθρου 19. 

(β) Την ύπεύθυνον διά το σφάλμα Ύπηρεσίαν έάν το δέμα έγένετο δεκτόν 
έκ παραδρομής λόγω σφάλματος καταλογιστέου εις την ταχυδρομικήν 
ύπηρεσίαν. Έν τή περιπτώσει ταύτη, ό άποστολεύς έχει το δικαίωμα 
νά ζήτηση την έπιστροφήν τών καταβληθέντων τελών. 

3. Έάν τά αναλογούντα μερίδια τά όποια παρεχωρήθησαν ε'ις τήν Ύπηρεσίαν, 
ήτις επιστρέφει το δέμα, είναι ανεπαρκή διά τήν κάλυψιν τών έν παραγράφω Ι ανα
φερομένων αναλογούντων μεριδίων, τελών και δικαιωμάτων, τά υπόλοιπα οφειλό
μενα έξοδα εισπράττονται παρά τής Υπηρεσίας καταγωγής. 

4. Έάν ύπάρχη πλεόνασμα, ή Υπηρεσία ήτις επιστρέφει το δέμα καταβάλλει 
εϊς την Ύπηρεσίαν καταγωγής το ύπόλοιπον τών αναλογούντων μεριδίων, προς 
έπιστροφήν ε'ις τον αποστολέα. 

"Αρθρον 34 
Επιστροφή εις την καταγωγήν λόγω αναστολής 

λειτουργίας υπηρεσίας 
Ή επιστροφή δέματος εις τήν καταγωγήν λόγω αναστολής λειτουργίας υπη

ρεσίας ενεργείται ατελώς. Τά διά τήν άποστολήν εισπραχθέντα μερίδια τελών 
καΐ μή άποδοθέντα επιστρέφονται εις τον αποστολέα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 35 
Παράβασις παρά τίνος Υπηρεσίας τών δοθεισών οδηγιών 

"Οταν ή Υπηρεσία προορισμού ή ή ενδιάμεσος Υπηρεσία δεν έτήρησε τάς 
οδηγίας τάς δοθείσας είτε κατά την κατάθεσιν είτε μεταγενεστέρως υποχρεούται 
νά έπιβαρυνθή με τά μερίδια μεταφοράς (άφίξεως και επιστροφής) καΐ τά τυχόν 
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λοιπά τέλη ή δικαιώματα άτινα δεν ήκυρώθησαν. Έν τούτοις, τα καταβληθέντα 
τέλη δια την άποστολήν παραμένουν εις βάρος τοΰ άποστολέως αν ούτος, κατά 
την κατάθεσιν τοΰ δέματος ή μεταγενεστέρως έδήλωσεν δτι, εις περίπτωσιν μη 
παραδόσεως, εγκαταλείπει ούτος το δέμα. 

"Αρθρον 36 
Δέματα περιέχοντα αντικείμενα των οποίων θεωρείται 

επικείμενη ή φθορά ή ή άλλοίωσις 
Τά εντός δέματος περιεχόμενα αντικείμενα των οποίων θεωρείται ώς επικείμενη 

ή άλλοίωσις ή ή φθορά, δύνανται αυτά μόνον νά πωληθούν αμέσως, καθ' όδόν 
ετι, κατά την άποστολήν ή κατά την έπιστροφήν άνευ προειδοποιήσεως και άνευ 
δικαστικής διατυπώσεως, προς όφελος τοΰ δικαιούχου. 

Έάν δι' οιονδήποτε λόγον, ή πώλησις είναι αδύνατος, τά άλλοιωθέντα ή φθα
ρέντα αντικείμενα καταστρέφονται. 

"Αρθρον 37 
Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις τής επιγραφής 

Ι. Ό άποστολεύς δέματος δύναται, ύπό τους έν άρθρω 30 τής Συμβάσεως 
καθοριζόμενους δρους, νά ζητήση την έπιστροφήν ε'ις τήν καταγωγήν ή τήν τροπο
ποίησιν τής επιγραφής αύτοΰ, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι εγγυάται διά τήν πληρωμήν 
των άπαιτηθησομένων ποσών διά πάσαν νέαν διαβίβασιν δυνάμει των άρθρων 
29, παράγραφος 3 καΐ 31, παράγραφος 6. 

2. Έν τούτοις, αί Ύπηρεσίαι έχουν τήν εΰχέρειαν νά μή άποδέχωνται τάς έν 
παραγράφω Ι αναφερόμενος αιτήσεις, οσάκις δεν αποδέχονται ταύτας είς τήν 
εσωτερική ν των ΰπηρεσίαν. 

"Αρθρον 38 
Αιτήσεις αναζητήσεως (RECLAMATIONS) 

Ι. 'Εκάστη Υπηρεσία υποχρεούται νά δέχεται τάς αιτήσεις αναζητήσεως τάς 
άφορώσας πάν δέμα κατατεθέν εις τάς υπηρεσίας των άλλων Υπηρεσιών. 

2. Αί αιτήσεις αναζητήσεως δεν γίνονται δεκται παρά μόνον εντός ετησίας 
προθεσμίας υπολογιζόμενης άπό τής επομένης τής καταθέσεως τοΰ δέματος. 

3. 'Εξαιρέσει τής περιπτώσεως κατά τήν οποίαν ό άποστολεύς κατέβαλεν εξ 
ολοκλήρου το έν άρθρω 13, στοιχείω (θ) προβλεπόμενον τέλος αποδείξεως παρα
λαβής, πάσα αίτησις αναζητήσεως συνεπάγεται τήν εΐσπραξιν «τέλους αιτήσεως 
αναζητήσεως» εις τήν έν άρθρω 14, στοιχείω (ια) όριζομένην τιμήν. 

4. Τά συνήθη και μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα δύνανται νά αποτελέσουν 
άντικείμενον κεχωρισμένων αιτήσεων αναζητήσεως. Έάν ή αίτησις αναζητήσεως 
άφορα πλείονα δέματα τής αυτής κατηγορίας κατατεθέντα συγχρόνως εϊς το αυτό 
Γραφεΐον ύπό τοΰ αύτοΰ άποοτολέως απευθυνόμενα είς τον αυτόν παραλήπτην 
και διαβιβασθέντα διά τής αυτής όδοΰ, τό τέλος εισπράττεται άπαξ μόνον. 

5. Τό τέλος δι' αΐτησιν αναζητήσεως επιστρέφεται έάν ή αίτησις αναζητήσεως 
προεκλήθη εκ σφάλματος τής υπηρεσίας. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΥΘΥΝΗ 

"Αρθρον 39 
'Αρχή και εκτασις τής ευθύνης τών ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Ι. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν 
ή τήν βλάβην τών δεμάτων εξαιρέσει τών έν'άρθρω 46 προβλεπομένων περιπτώ
σεων. Αύται φέρουν εΰθύνην τόσον διά τά δέματα τά διαβιβαζόμενα άπερικαλύ
πτως δσον και δι εκείνα τά όποια διαβιβάζονται ε'ις κλειστάς άποστολάς. 

2. Ό άποστολεύς δικαιούται κατ' αρχήν, αναλόγου αποζημιώσεως προς τό 
πραγματικόν ποσόν άπωλείας, παραβιάσεως ή βλάβης. Αί έμμεσοι βλάβαι ή τά 
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μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν λαμβάνονται ύπ* δψιν. Έν τούτοις, ή άποζη
μίωσις αυτή δεν δύναται έν ουδεμία περιπτώσει να ύπερβαίνη : 

(α) Διάτα μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, το εις χρυσά φράγκα ποσόν της 
δηλωθείσης αξίας. Είς περίπτωσιν περαιτέρω αποστολής ή επιστροφής 
εΐς την καταγωγήν διά τής όδοϋ επιφανείας αεροπορικού μετά δεδηλωμέ

νης αξίας δέματος, ή ευθύνη περιορίζεται διά την δευτέραν διαδρομήν, 
είς εκείνη ν ήτις εφαρμόζεται εις τά δέματα τά προωθούμενα διά τής όδοΟ 
ταύτης. 

(β) Διά τά λοιπά δέματα τά κάτωθι ποσά: 
40 φράγκα διά δέμα βάρους μέχρι 5 χιλιόγραμμων. 
60 φράγκα διά δέμα βάρους άνω τών 5 μέχρι 10 χιλιόγραμμων. 
80 φράγκα διά δέμα βάρους άνω τών 10 μέχρι 15 χιλιόγραμμων. 

100 φράγκα διά δέμα βάρους άνω τών 15 μέχρι 20 χιλιόγραμμων. 
Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συγκατατεθούν δπως εϊς τάς αμοιβαίας αυτών 

σχέσεις εφαρμόζουν το άνώτατον ποσόν τών 100 φράγκων κατά δέμα, ανεξαρτήτως 
τοΰ βάρους αύτοϋ. 

3. Ή άποζημίωσις υπολογίζεται έπι τή βάσει τής τρεχούσης τιμής, μετατρεπο
μένης εΐς χρυσά φράγκα, τών εμπορευμάτων τής αυτής φύσεως, εις τον τόπον 
και κατά την έποχήν καθ* ην το δέμα έγένετο δεκτόν προς μεταφοράν. 'Ελλείψει 
τρεχούσης τιμής, ή άποζημίωσις υπολογίζεται συμφώνως προς την συνήθη άξίαν 
τοΰ εμπορεύματος άποτιμωμένου έπι τών αυτών βάσεων. 

4. Όσάκις άποζημίωσις οφείλεται διά την άπώλειαν, την όλικήν παραβίασιν ή 
την ολοσχερή βλάβην δέματος, ό άττοοτολεύς ή κατ' έφαρμογήν τής παραγράφου 
6, ό παραλήπτης δικαιούται, έπι πλέον, είς την άνάληψιν τών πληρωθέντων τελών 
εξαιρέσει του τέλους ασφαλίσεως. Τοΰτ' αυτό γίνεται και έπι τών ταχυδρομικών 
αντικειμένων, τών οποίων οι παραλήπται ήρνήθησαν την παραλαβήν, λόγω τής 
κακής των καταστάσεως, εάν αυτή οφείλεται είς την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν και 
την καθιστά ΰπεύθυνον. 

5. Όσάκις ή απώλεια, ή ολοσχερής παραβίασις ή ή ολοσχερής βλάβη προέρ
χεται εκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας μή συνεπαγόμενης την πληρωμήν αποζη
μιώσεως, ό άποστολεύς δικαιούται νά άναλάβη δχι μόνον τ' αναλογούντα χερσαία 
και θαλάσσια μερίδια τελών ώς και τά πρόσθετα αεροπορικά τέλη τά αναλογούντα 
ε'ις την μή πραγματοποιηθεϊσαν ΰπό τοΰ δέματος διαδρομήν, άλλ° επίσης και τά 
πάσης φύσεως τέλη τά άφορώντα προπληρωθεϊσαν και μή παρασχεθεΐσαν ύπη
ρεσίαν. 

6. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου 2, ό παραλήπτης δικαιούται αποζημιώ
σεως, μετά την παραλαβήν παραβιασθέντος ή βλαβέντος δέματος. 

7. Ό άποστολεύς έχει τήν εΰχέρειαν νά παραιτηθή τών έν παραγράφω 2 προ
βλεπομένων δικαιωμάτων του υπέρ τοΰ παραλήπτου. 'Αντιστρόφως, ό παραλή
πτης έχει τήν εΰχέρειαν νά παραιτηθή τών έν παραγράφω 6, προβλεπομένων 
δικαιωμάτων του υπέρ τοΰ άποστολέως. Ό άποοτολεύς ή ό παραλήπτης, δύναν
ται νά εξουσιοδοτήσουν τρίτον πρόσωπον δπως είσπραξη τήν άποζημίωσιν, εάν 
έπιτρέπη τοΰτο ή εσωτερική νομοθεσία. 

"Αρθρον 40 
Άνεύθυνον τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ι. Αί Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι παύουν νά είναι υπεύθυνοι διά δέματα άτινα πα
ρέδωσαν είτε συμφώνως προς τους δρους τους προβλεπόμενους ΰπό του εσωτε
ρικού των κανονισμού διά τά αντικείμενα τής αυτής κατηγορίας, είτε συμφώνως 
προς τους έν άρθρω I I , παραγράφω 2 τής Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους. 
Πάντως ή ευθύνη διατηρείται: 

(α) Όσάκις παραβίασις ή βλάβη διαπιστούται είτε προ τής παραδόσεως, είτε 
κατά τήν παράδοσιν δέματος τίνος ή όσάκις, εάν οΐ εσωτερικοί κανονισμοί 
το επιτρέπουν, ό παραλήπτης, περιπτώσεως δε τυχούσης, ό άποστολεύς 
προκειμένου περί επιστροφής ε'ις τήν καταγωγήν, διατυπώνει επιφυλάξεις 
κατά τήν παραλαβήν παραβιασθέντος ή βλαβέντος δέματος. 
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(/?) "Οταν ό παραλήπτης ή εν περιπτώσει επιστροφής εις τήν καταγωγήν ό 
άποστολεύς παρά τήν κανονικώς δοθεΐσαν άπαλλαγήν ευθύνης, δηλοΐ 
αμέσως εις τήν Ύπηρεσίαν ήτις παρέδωσεν εις αυτόν το δέμα δτι διεπίστω
σε ζημίαν και παρέχει τήν άπόδειξιν δτι ή παραβίασις ή ή βλάβη δεν 
προεκλήθη μετά τήν παράδοσιν. 

2. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι δεν είναι υπεύθυνοι: 
Ιον. Διά τήν άπώλειαν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην τών δεμάτων: 
(α) °Εν περιπτώσει ανωτέρας βίας. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία εις τήν ύπη

ρεσίαν της όποιας ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν πρέπει 
νά αποφαίνεται αναλόγως τής νομοθεσίας της χώρας της, εάν ή απώλεια f? 
αυτή, ή παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται εις περιστατικά συνιστώντα περί * 
πτωσιν ανωτέρας βίας. Τοϋτο γνωστοποιείται εις τήν Ύπηρεσίαν τής 
χώρας καταγωγής εάν ή τελευταία αΰτη το ζητήση. Έν τούτοις ή ευθύνη 
βαρύνει τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας αποστολής ήτις εδέχθη νά καλύπτη 
τους εξ ανωτέρας βίας κινδύνους (άρθρον II, παράγραφος 2). 

(β) "Οταν, τής ευθύνης των μή άποδειχθείσης άλλως, δεν δύνανται νά καθο # 
ρίσουν τήν τύχην τών δεμάτων συνεπεία καταστροφής τών υπηρεσιακών 
στοιχείων οφειλομένης εις άνωτέραν βίαν. 

(γ) "Οταν ή βλάβη προεκλήθη εκ λάθους ή εξ αμελείας τοϋ άποστολέως ή 
προέρχεται εκ τής φύσεως τοϋ περιεχομένου τοΰ δέματος. 

(δ) "Οταν πρόκειται περί δεμάτων διά τά όποια έγένετο δολία δήλωσις αξίας 
ανωτέρας τής πραγματικής αξίας τοΰ περιεχομένου. 

(ε) "Οταν ό άποστολεύς ούδεμίαν ΰπέβαλεν αΐτησιν αναζητήσεως εντός τής 
ύπό τοΰ άρθρου 38, παραγράφου 2, προβλεπομένης προθεσμίας. 

(στ) "Οταν πρόκειται περί δεμάτων προς αιχμαλώτους πολέμου ή κρατου ^ 
μένους. 

2ον. Διά τά δέματα τά κατασχεθέντα συμφώνως προς τήν έσωτερικήν νομο
θεσίαν τής χώρας προορισμού. 

3ον. Διά τά δέματα τά όποια κατεσχέθησαν ή κατεστράφησαν ύπό τής αρμοδίας 
'Αρχής οσάκις πρόκειται περί δεμάτων τών οποίων το περιεχόμενον εμπίπτει εις 
τάς έν άρθρω 19, στοιχεΐον (α), ψηφία 2ον, 4ον έως 8ον και στοιχεΐον (β) προβλε » 
πομένας απαγορεύσεις. 

4ον. Προκειμένου περί θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, οσάκις έγνώρι
σαν δτι δεν ήσαν εϊς θέσιν νά αποδεχθούν τήν εύθύνην τών δεμάτων μετά δεδηλω
μένης αξίας, έπι πλοίων ή αεροπλάνων ατινα χρησιμοποιούν. Αύται άναλαμβά
νουν, έν τούτοις, διά τήν διά κλειστών αποστολών διαμετακόμισιν δεμάτων μετά 
δεδηλωμένης αξίας, τήν εύθύνην τήν προβλεπομένην διά τά δέματα τοϋ αΰτοΰ 
βάρους, άνευ δεδηλωμένης αξίας. 

3. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εύθύνην διά τον τύπον 
τών τελωνειακών δηλώσεων—κατά ποίον τρόπον αύται θά συμπληρωθούν—κα! > 
διά τάς αποφάσεις τάς οποίας θά λάβουν αί τελωνειακά! ύπηρεσίαι κατά τον έλεγχον 
τών δεμάτων τών υποκειμένων εις τελωνειακόν έλεγχον. 

"Αρθρον 41 
Ευθύνη τοΰ άποστολέως 

Ι. Ό άποστολεύς δέματος είναι υπεύθυνος εντός τών αυτών ορίων, με αΰτάς 
ταύτας τάς Υπηρεσίας διά πάσας τάς ζημίας τάς προξενηθείσας εϊς τά άλλα ταχυ
δρομικά αντικείμενα λόγω αποστολής αντικειμένων μή γενομένων δεκτών προς 
μεταφοράν ή μή τηρήσεως τών δρων παραδοχής, ύπό τον δρον δτι δεν έσημειώθη 
οϋτε λάθος οϋτε αμέλεια τών Υπηρεσιών ή τών μεταφορέων. 

2. ΊΗ αποδοχή ύπό του Γραφείου καταθέσεως ενός τοιούτου δέματος δεν απαλ
λάσσει τής ευθύνης τον αποστολέα. 

3. ΊΗ Υπηρεσία ή όποια διαπιστώνει ζημίαν όφειλομένην εις λάθος τοΰ άπο
στολέως, πληροφορεί περ! τούτου τήν Υπηρεσίαν καταγωγής, εις τήν οποίαν 
εναπόκειται νά στραφή, περιπτώσεως τυχούσης, κατά τοϋ άποστολέως. 
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"Αρθρον 42 
Καθορισμός της ευθύνης μεταξύ των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Ι. Μέχρις αποδείξεως τοΟ εναντίου ή ευθύνη βαρύνει την Ταχυδρομικήν Ύπη
ρεσίαν ήτις παραλαβοΰσα το δέμα ανεπιφυλάκτως και κατέχουσα άπαντα τα κεκα
νονισμένα μέσα έρεύνης, οϋτε την εις τον παραλήπτην παράδοσιν, οϋτε, αν ύπάρχη 
περίπτωσις, την εις αλλην Ύπηρεσίαν κανονικήν διαβίβασιν δύναται να απόδειξη. 

2. 'Ενδιάμεσος τις ή παραλήπτρια Υπηρεσία είναι μέχρι αποδείξεως τοΰ εναντίου 
και υπό την έπιφύλαξιν της παραγράφου 4, άπηλλαγμένη πάσης ευθύνης: 

(α) "Οταν αυτή έτήρησε τάς διατάξεις τάς σχετικάς προς τον ελεγχον τών 
αποστολών καΐ τών δεμάτων και προς την διαπίοτωσιν τών ανωμαλιών. 

(β) "Οταν αϋτη δύναται ν' απόδειξη δτι δεν έλαβε την αίτησιν αναζητήσεως, 
ει μή μετά την καταστροφήν τών υπηρεσιακών στοιχείων τών σχετικών 
προς το άναζητούμενον δέμα, παρελθούσης τής ΰπό του κανονισμού προ
βλεπομένης προθεσμίας διαφυλάξεως. 'Η έπιφύλαξις αϋτη δεν θίγει, τα 
συμφέροντα τοϋ αιτούντος. 

3. "Οταν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν εϊς τήν ύπηρεσίαν 
επιχειρήσεως τίνος εναερίου μεταφοράς, ή Υπηρεσία της χώρας ήτις εισπράττει 
τα κόμιστρα κατά το άρθρον 74, παράγραφος Ι, της Συμβάσεως υποχρεούται, ύπό 
τήν έπιφύλαξιν τοϋ άρθρου πρώτου, παραγράφου 6, τής Συμβάσεως και τής παρα
γράφου 7, τοϋ παρόντος άρθρου, δπως καταβάλη εϊς τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής 
τήν πληρωθεΐσαν εις τον αποστολέα άποζημίωσιν. 

Εις τούτον ανήκει ή εΐσπραξις του ποσού τούτου παρά τής υπευθύνου επιχει
ρήσεως εναερίου μεταφοράς. 'Εάν δυνάμει τοΰ άρθρου 74, παραγράφου 2, τής 
Συμβάσεως, ή Υπηρεσία καταγωγής διακανονίζει τά κόμιστρα άπ' ευθείας μετά τής 
αεροπορικής εταιρείας, αύτη αϋτη οφείλει νά αιτήση παρά τής αεροπορικής 
εταιρείας τήν έπιοτροφήν τής αποζημιώσεως. 

4. Έάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη έλαβε χώραν κατά τήν μεταφοράν, 
χωρίς νά καθίσταται δυνατόν ν' άποδειχθή έπι τοΰ εδάφους ή είς τήν ύπηρεσίαν 
ποίας χώρας συνετελέσθη το γεγονόςαίεν λόγωΎπηρεσίαι επωμίζονται τήν ζημίαν 
κατά ίσα μέρη. Πάντως δταν πρόκειται περί συνήθους δέματος βλαβέντος και 
δταν το ποσόν τής αποζημιώσεως δεν ύπερβαίνη τά 25 φράγκα, το ποσόν τούτο 
αναλαμβάνεται, εις ίσα μέρη, ΰπό τών Υπηρεσιών καταγωγής και προορισμού, 
αποκλειομένων τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών. Έάν ή παραβίασις ή ή βλάβη διε
πιστώθη εν τή χώρα προορισμού ή, εν περιπτώσει επιστροφής είς τον αποστολέα, 
εις τήν χώραν καταγωγής, ή Υπηρεσία τής χώρας ταύτης αναλαμβάνει ν' άποδείξη : 

(α) δτι, οϋτε ή συσκευασία, οϋτε ή σφράγισις τοΰ δέματος εφερον εμφανή 
ίχνη παραβιάσεως ή βλάβης. 

(β) "Οτι, εϊς τήν περίπτωσιν δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας, το βάρος το 
διαπιστωθέν κατά τήν κατάθεσιν δεν μετεβλήθη. 

(γ) "Οτι, διά τά δέματα τά μεταφερόμενα δια κλειστών κιβωτίων, ταύτα ήσαν 
άθικτα ώς και ή σφράγισις αυτών. 

Όσάκις παρόμοια άπόδειξις έγένετο ΰπό τής Υπηρεσίας προορισμού ή περι
πτώσεως τυχούσης, ύπό τής Υπηρεσίας καταγωγής, ουδεμία τών λοιπών ενδιαφε
ρομένων Υπηρεσιών δύναται ν' άποσείση τήν εύθύνην της, επικαλούμενη το γεγο
νός δτι αϋτη παρέδωσε το δέμα χωρίς ή επομένη Υπηρεσία νά διατύπωση 
αντιρρήσεις. 

5. Εϊς τήν περίπτωσιν αντικειμένων (δεμάτων) διαβιβαζομένων συνολικώς 
κατ' έφαρμογήν τού άρθρου 55, παραγράφου 2, και 3, ουδεμία τών ενδιαφερομέ
νων Υπηρεσιών δύναται επί σκοπώ δπως άποσείση τήν εύθύνην της, νά έπικαλεσθή 
το γεγονός δτι ό αριθμός τών ευρεθέντων εντός τής αποστολής δεμάτων διαφέρει 
εκείνου δοτις αναγράφεται επί του φύλλου πορείας. 

6. Πάντοτε εις τήν περίπτωσιν συνολικής διαβιβάσεως αϊ ενδιαφερόμενοι Ύπη
ρεσίαι δύνανται νά συνεννοηθούν δπως ή ευθύνη καταμερίζεται εν περιπτώσει 
απώλειας, παραβιάσεως ή βλάβης μερικών κατηγοριών δεμάτων καθοριζομένων 
ίδια κοινής συμφωνίας. 
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7. Ώ ς προς τα μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, ή ευθύνη Υπηρεσίας τινός 
έναντι τών λοιπών 'Υπηρεσιών εν ουδεμία περιπτώσει υπερβαίνει το άνώτατον 
δριον δηλώσεως αξίας την οποίαν αϋτη έχει άποδεχθή. 

8. "Οταν δέμα τι άπωλέσθη, παρεβιάσθη ή υπέστη βλάβην ύπό συνθήκας ανω
τέρας βίας, ή Υπηρεσία έπι τοΰ εδάφους ή εις την ύπηρεσίαν της οποίας ή απώλεια, 
ή παραβίασις η ή βλάβη έλαβε χώραν δεν ευθύνεται, εκ τούτου, έναντι της Υπηρε
σίας καταγωγής, ει μη μόνον εάν αϊ δύο Ύπηρεσίαι αναλαμβάνουν τους κινδύνους 
τους προερχομένους εκ περιπτώσεως ανωτέρας βίας. 

9. 'Εάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας 
έλαβε χώραν έπΐ τοΰ εδάφους ή ε!ς την ύπηρεσίαν ενδιαμέσου τινός Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας, ήτις δεν αποδέχεται τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας ή υίοθέτησεν 
άνώτατον δριον δηλώσεως αξίας, κατώτερον τοΰ ποσοϋ της απώλειας, ή Υπηρεσία 
καταγωγής υφίσταται την μη καλυπτομένην ύπό τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας ζημίαν, 
δυνάμει τής παραγράφου 7, τοΰ παρόντος άρθρου και τοΰ άρθρου πρώτου, παρα
γράφου 6, τής Συμβάσεως. 

10. Ό εν παραγράφω 9, προβλεπόμενος κανών εφαρμόζεται ωσαύτως εν περι
πτώσει θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς, εάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή 
βλάβη έλαβε χώραν εις την ύπηρεσίαν Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τινός εξαρτώμενης 
εκ συμβεβλημένης χώρας ή οποία δεν αποδέχεται τήν προβλεπομένην διά τά δέ
ματα μετά δεδηλωμένης αξίας εΰθύνην ("Αρθρον 40, παράγραφος 2, ψηφίον 4ον). 

11. Τά τελωνειακά και λοιπά δικαιώματα, τών οποίων ή άκύρωσις δεν κατέστη 
δυνατή, βαρύνουν τάς υπευθύνους διά την άπώλειαν, την παραβίασιν ή τήν βλάβην 
Υπηρεσίας. 

12. Ή Υπηρεσία ή οποία ενήργησε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως υποκα
θίσταται, μέχρι συμπληρώσεως τοΰ ποσοϋ τής αποζημιώσεως ταύτης, εις τά 
δικαιώματα τοΰ λαβόντος ταύτην προσώπου, διά πάσαν τυχόν προσφυγήν είτε 
κατά του παραλήπτου, είτε κατά τοΰ άποστολέως είτε κατά τρίτων. 

"Αρθρον 43 
Πληρωμή τής αποζημιώσεως 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν του δικαιώματος προσφυγής κατά τής υπευθύνου Υπη
ρεσίας, ή ύποχρέωσις πληρωμής τής αποζημιώσεως και επιστροφής τών τελών 
και δικαιωμάτων βαρύνει είτε τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής είτε τήν Ύπηρεσίαν 
προορισμού εΐς τήν περίπτωσιν τήν προβλεπομένην εν άρθρω 39, παράγραφος 6. 

Ή πληρωμή αϋτη πρέπει νά ένεργήται κατά το δυνατόν ταχύτερον και το 
άργότερον εντός προθεσμίας εξ μηνών υπολογιζόμενης άπό τής επομένης τής 
ημέρας καταθέσεως τής αιτήσεως αναζητήσεως. 

3. "Οταν ή Υπηρεσία τήν οποίαν βαρύνει ή πληρωμή δεν δέχεται ν' άναλάβη 
τους εξ ανωτέρας βίας προερχομένους κινδύνους και δταν μετά τήν έκπνοήν τής 
ύπό τής παραγράφου 2 προβλεπομένης προθεσμίας, δεν έχει εισέτι διευκρινισθή 
εάν ή απώλεια, ή παραβίασις ή ή βλάβη οφείλεται εις άνωτέραν βίαν, δύναται αυτή 
εξαιρετικώς, ν* άναβάλη τον διακανονισμόν τής αποζημιώσεως πέραν τής προ
θεσμίας ταύτης. 

4. Ή Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως τής περιπτώσεως, εξου
σιοδοτείται ν' άποζημιώνη τον δικαιοΰχον διά λογαριασμόν εκείνης, εκ τών λοιπών 
μετασχουσών τής μεταφοράς Υπηρεσιών, ήτις κανονικώς όχληθεΐσα, άφήκε νά 
παρέλθουν πέντε μήνες χωρίς νά δώση όριστικήν λύσιν εις τήν ΰπόθεσιν ή χωρίς 
νά φέρη εις γνώσιν τής Υπηρεσίας καταγωγής ή προορισμού, αναλόγως τής περι
πτώσεως, δτι ή απώλεια ή παραβίασις ή ή βλάβη ώφείλετο εις άνωτέραν βίαν. 

"Αρθρον 44 
Άπόδοσις τής αποζημιώσεως εΐς τήν Υπηρεσίαν ήτις 

ενήργησε τήν πληρωμήν 
Ι. Ή υπεύθυνος Υπηρεσία ή εκείνη διά λογαριασμόν τής οποίας, ή πληρωμή 

έγένετο συμφώνως τω άρθρω 42 υποχρεούται νά καταβάλη εΐς τήν Ύπηρεσίαν 
ήτις ενήργησε τήν πληρωμήν, δυνάμει τοΰ άρθρου 43 και ή οποία αποκαλείται 
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«ττληρώσασα Υπηρεσία», το ποσόν της αποζημιώσεως το πραγματικούς πληρωθέν 
εις τον δικαιοΰχον. Ή πληρωμή αϋτη δέον να λάβη χώραν εντός προθεσμίας 
τεσσάρων μηνών υπολογιζόμενης άπό της αποστολής τής γνωστοποιήσεως τής 
πληρωμής. 

2. Έάν ή άποζημίωσις πρέπει να βαρύνη πλείονας Υπηρεσίας συμφώνως 
τω άρθρω 42 το σύνολον τής οφειλομένης αποζημιώσεως πρέπει να καταβληθή 
είς την πληρώσασαν Ύπηρεσίαν, εντός τής εν παραγράφω Ι μνημονευομένης 
προθεσμίας, ύπό τής πρώτης 'Υπηρεσίας, ήτις παραλαβοϋσα δεόντως το άνα
ζητούμενον δέμα, δεν δύναται ν' άποδείξη τήν κανονικήν του διαβίβασιν, είς τήν 
άνταποκρινομένην Ύπηρεσίαν. 'Απόκειται είς τήν Ύπηρεσίαν αυτήν νά άνάλάβη 
παρά τών άλλων υπευθύνων Υπηρεσιών τό εν τη αποζημιώσει του δικαιούχου 
πιθανόν μερίδιον εκάστης τούτων. 

3. Ή πληρωμή είς τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν ενεργείται συμφώνως προς 
τους κανόνας πληρωμής τους προβλεπόμενους εν άρθρω 12 τής Συμβάσεως. 

4. "Οταν ή ευθύνη άναγνωρισθή, ώς και κατά τήν εν άρθρω 43, παράγραφος 4 
προβλεπομένη ν περίπτωσιν, τό ποσόν τής αποζημιώσεως δύναται ομοίως ν' ανα
λαμβάνεται οίκοθεν, παρά τής υπευθύνου Υπηρεσίας, διά λογαριασμόν είτε άπ' 
ευθείας, είτε μέσω τής πρώτης ενδιαμέσου Υπηρεσίας, ήτις πιστοϋται και αυτή 
παρά τή επομένη Υπηρεσία, τής διαδικασίας επαναλαμβανόμενης μέχρις δτου 
τό πληρωθέν ποσόν άχθη εϊς χρέωσιν τής υπευθύνου Υπηρεσίας. Περιπτώσεως 
τυχούσης, τηρούνται αί διατάξεις τοϋ Κανονισμού αί σχετικαι προς τήν σύνταξιν 
τών λογαριασμών. 

5. 'Αμέσως μετά τήν καταβολήν τής αποζημιώσεως, ή καταβαλουσα ταύτην 
Υπηρεσία δέον ν' άνακοινή εις τήν ΰπεύθυνον Ύπηρεσίαν τήν ήμερομηνίαν και 
τό ποσόν τής πραγματοποιηθείσης πληρωμής. Αϋτη δεν δύναται νά ζητήση τήν 
καταβολήν τής αποζημιώσεως ταύτης ει μή μόνον εντός προθεσμίας ενός έτους 
υπολογιζόμενης είτε άπό τής ημέρας αποστολής τής γνωστοποιήσεως τής πλη
ρωμής, είτε, έάν ΰπάρχη περίπτωσις άπό τής ημέρας τής εκπνοής τής προθεσμίας 
τής εν άρθρω 43, παραγράφω 4 προβλεπομένης. 

6. Ή Υπηρεσία τής όποιας ή ευθύνη απεδείχθη προσηκόντως και ήτις αρχικώς 
απέκρουσε τήν πληρωμήν τής αποζημιώσεως πρέπει ν' άναλάβη ε'ις βάρος της 
δλας τάς προσθέτους δαπανάς τάς προκύπτουσας εκ τής αδικαιολογήτου καθυστε
ρήσεως τής πληρωμής. 

"Αρθρον 45 
'Ενδεχομένη άνάληψις του ποσοϋ τής αποζημιώσεως παρά του 

άποοτολέως ή παραλήπτου 
Ι. Έάν μετά τήν καταβολήν τής αποζημιώσεως, δέμα ή μέρος τοΰ δέματος 

θεωρηθέντος πρότερον ώς απολεσθέντος άνευρεθή, ό παραλήπτης και ό άποστο
λεύς, ειδοποιούνται περί τούτου. Ό πρώτος, ή ό δεύτερος, αναλόγως τής περι
πτώσεως, πληροφορείται προσέτι δτι δύναται νά παραλαβή τό δέμα εντός περιόδου 
τριών μηνών, έναντι επιστροφής τοϋ ποσοϋ τής ληφθείσης αποζημιώσεως. Έάν, 
εντός τής προθεσμίας ταύτης, ό άποστολεύς ή, περιπτώσεως τυχούσης, ό παρα
λήπτης δεν αναζήτηση τό δέμα, τό αυτό διάβημα γίνεται προς τον έτερον 
ένδιαφερόμενον. 

2. Έάν ό άποοτολεύς ή ό παραλήπτης παραλαβή τό δέμα ή τό άνευρεθέν μέρος 
τοΰ δέματος τούτου έναντι καταβολής τοΰ ποσοϋ τής αποζημιώσεως, τό ποσόν 
τοΰτο επιστρέφεται είς τήν Ύπηρεσίαν ή, έάν συντρέχη περίπτωσις, εις τάς υπη
ρεσίας αί όποΐαι έπωμίσθησαν τήν ζημίαν εντός προθεσμίας ενός έτους, υπολο
γιζόμενης άπό τής ημερομηνίας αποζημιώσεως. 

3. Έάν ό άποστολεύς και ό παραλήπτης αρνούνται νά παραλάβουν τό δέμα 
τό τελευταίο ν τοϋτο περιέρχεται εϊς τήν κυριότητα τής Υπηρεσίας ή εάν συντρέχη 
περίπτωσις τών Υπηρεσιών αί όποΐαι έπωμίσθησαν τήν ζημίαν. 
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4. "Οταν ή άπόδειξις της παραδόσεως προσκομίζεται μετά την προθεσμίαν 
των πέντε μηνών την προβλεπομένην εν αρθρω 43, παράγραφος 4, ή καταβληθείσα 
άποζημίωσις παραμένει εις βάρος της ενδιαμέσου Υπηρεσίας η της τοιαύτης προ
ορισμού εάν το πληρωθέν ποσόν δεν δύναται, δι' οιονδήποτε λόγον, νά εϊσπραχθή 
παρά του άποστολέως. 

5. 'Εάν μεταγενεστέρως άνευρεθή δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας του οποίου 
το περιεχόμενον αναγνωρίζεται ως έχον άξίαν κατωτέραν τοϋ ποσοΰ της πληρω
θείσης αποζημιώσεως, ό άποστολεύς ή εν περιπτώσει εφαρμογής του άρθρου 39, 
παράγραφος 6, ό παραλήπτης, δέον νά άποδώση το ποσόν αυτής τής αποζημιώσεως 
έναντι παραδόσεως τοϋ μετά δεδηλωμένης αξίας δέματος, χωρίς δμως και νά απαλ
λάσσεται τών συνεπειών τών άπορρεουσών εκ τής εν αρθρω 223, παράγραφος 2 
προβλεπομένης ψεύδους δηλώσεως τής αξίας. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ι 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 
"Αρθρον 46 

Χερσαϊον αναλογούν μερίδιον αποστολής και άφίξεως 
Ι. Τά δέματα τά άνταλλασσόμενα μεταξύ δύο Υπηρεσιών υπόκεινται εις χερ

σαία αναλογούντα μερίδια αποστολής και άφίξεως, οριζόμενα ώς κατωτέρω, οι' 
έκάστην χώραν και δι' έκαστον δέμα: 

Μέχρις Ι 

"Ανω τοϋ 

"Ανω τών 

"Ανω τών 

"Ανω τών 

"Ανω τών 

Κλίμακες βαρών 

χιλιόγραμμου 

Ι 

3 

5 

10 

15 

μέχρι 3 χιλιόγραμμων 

μέχρι 5 χιλιόγραμμων 

μέχρι 10 χιλιόγραμμων 

μέχρι 15 χιλιόγραμμων 

μέχρι 20 χιλιόγραμμων . . . . . . . . 

'Αναλογούν χερσαϊον 
μερίδιον αποστολής 

και άφίξεως 

Φρ. 

2.— 

2,50 

3,— 

4,— 

5,— 

6,50 

Έν τούτοις, δσον άφορα τάς δύο τελευταίας κλίμακας βάρους, αί Ύπηρεσίαι 
καταγωγής και προορισμού έχουν την εύχέρειαν νά καθορίζουν κατά βούλησιν 
τά αναλογούντα χερσαία μερίδια αποστολής και άφίξεως τά όποια ανήκουν 
εϊς αΰτάς. 

2. Τά έν τη παραγράφω Ι προβλεπόμενα αναλογούντα μερίδια επιβαρύνουν 
την Ύπηρεσίαν καταγωγής, εκτός εάν ή παρούσα Συμφωνία προβλέπη παρεκ
κλίσεις εκ τής αρχής ταύτης. 

3. Τά αναλογούντα χερσαία μερίδια αποστολής και άφίξεως δέον νά είναι ομοι
όμορφα διά το σύνολον τοΰ εδάφους εκάστης χώρας. 
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"Αρθρον 47 
Διαβατικόν Χερσαΐον αναλογούν μερίδιον 

Ι. Τα δέματα τα άνταλλασσόμενα μεταξύ δύο Υπηρεσιών ή μεταξύ δύο Γρα
φείων της αυτής χώρας, μέσω τών υπηρεσιών ξηράς μιας ή πλειόνων ετέρων Υπη
ρεσιών, υπόκεινται υπέρ τών χωρών τών οποίων αϊ ΰπηρεσίαι μετέχουν εις την 
χερσαίαν διαβίβασιν δεμάτων, είς τα κάτωθι διαβατικά χερσαία αναλογούντα μερίδια. 

Κλίμακες αποστάσεως 

Μέχρι 600 χιλιόγραμμων 
"Ανω τών 600 μέχρι 1000 χγρ. 
"Ανω τών 1000 μέχρι 2000 χγρ. 
"Ανω τών 2000 άνά 1000 χγρ. επί πλέον 

Διαβ,ατικόν 

Μέχρις 
Ι ΧΥΡ· 

Φρ. 
0,30 
0,40 
0,70 
0,30 

"Ανω 
τοϋ Ι 
μέχρι 

3 ΧΥΡ

Φρ. 
0,60 
Ι,— 
1,70 
0,80 

χερσαΐον 

"Ανω 
τών 3 
μέχρι 

5 ΧΥΡ· 

Φρ. 
Ι,— 
1,80 
3,— 
1,40 

ανάλογο 

"Ανω 
τών 5 
μέχρι 

10 χγρ. 

Φρ. 
1,80 
3,30 
5,30 
2,60 

ϋν μερίδιον 

"Ανω 
τών 10 

μέχρι 
15 ΧΥΡ

Φρ. 
2,90 
5,30 
8,60 
4,20 

"Ανω 
τών 15 

μέχρι 
20 χγρ. 

Φρ. 
4,— 
7,40 

11,90 
5,80 

2. 'Επιτρέπεται εϊς έκάστην τών έν παραγράφω Ι αναφερομένων χωρών δπως 
άπαιτη δι' εκαστον δέμα τα διαβατικά χερσαία αναλογούντα μερίδια τά σχετικά 
προς την κλίμακα αποστάσεως την αντιστοιχούσαν είς την μέσην συνδεδυασμένην 
άπόστασιν μεταφοράς τών δεμάτων τών οποίων διασφαλίζει την διαμετακόμισιν. 
Ή άπόστασις αϋτη υπολογίζεται ΰπό τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 

3. Ή περαιτέρω διαβίβασις, περιπτώσεως τυχούσης, κατόπιν εναποθηκεύσεως, 
υπό τών υπηρεσιών ενδιαμέσου τινός χώρας τών ταχυδρομικών αποστολών και 
τών άπερικαλύπτων δεμάτων τών άφικνουμένων και αποστελλομένων διά τοΰ 
αυτού λιμένος (διαμετακόμισις άνευ χερσαίων διαδρομών) υπόκειται εις τάς δια
τάξεις τών παραγράφων Ι και 2. 

4. Προκειμένου περί αεροπορικού δέματος, το χερσαΐον αναλογούν μερίδιον 
τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται παρά μόνον είς την περίπτωσιν 
καθ' ην το δέμα μεταφέρεται ενδιαμέσως διά ξηράς. 

5. Όσάκις μία χώρα αποδέχεται δπως το εδαφός της διασχίζεται ύπό μιας 
μεταφορικής υπηρεσίας εξωτερικού άνευ συμμετοχής τών υπηρεσιών της, κατά 
το άρθρον 3 της Συμβάσεως, τά ούτω διαβιβαζόμενα δέματα δεν δίδουν λαβήν 
εις άπόδοσιν διαβατικού χερσαίου αναλογούντος μεριδίου είς την ύπ' δψιν 
Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν. 

6. Τά έν παραγράφω Ι προβλεπόμενα αναλογούντα μερίδια επιβαρύνουν την 
Ύπηρεσίαν τής χώρας καταγωγής, εκτός εάν ή παρούσα Συμφωνία προβλέπη 
παρεκκλίσεις εκ τής αρχής ταύτης. 

"Αρθρον 48 
Μείωσις ή αϋξησις τοΰ χερσαίου αναλογούντος μεριδίου 

αποστολής και άφίξεως 
Ι. Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 46, παραγράφου Ι, αί Ταχυδρομικά!Ύπηρεσίαι 

έχουν την εΰχέρειαν: 
(α) Νά αυξάνουν κατά βούλησιν τά χερσαία αυτών αναλογούντα μερίδια 

αποστολής, προκειμένου ταύτα νά εύρίσκωνται έν αναλογία με τάς δαπανάς 
τής υπηρεσίας των. Δύνανται ωσαύτως νά μειώνουν ταύτα κατά βούλησιν 
ύπό την έπιφύλαξιν δτι ταύτα δεν θά είναι κατώτερα τών χερσαίων αυτών 
αναλογούντων μεριδίων άφίξεως. 

(β) Νά μειώνουν ή νά αυξάνουν τά χερσαία αυτών αναλογούντα μερίδια 
άφίξεως. 

Ή αϋξησις, περιπτώσεως τυχούσης, δεν δύναται νά ύπερβαίνη διά τάς μέχρι 
10 χλγρ. κλίμακας βαρών, το ήμισυ τοΰ χερσαίου αναλογούντος μεριδίου άφίξεως 
τοΰ οριζομένου έν άρθρω 46, παραγράφω I. Ή μείωσις δύναται νά καθορισθή 
κατά βούλησιν τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών. 
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2. Δια να εφαρμοσθούν τοιαΟται τροποποιήσεις ή αί μεταγενέστεροι τροπο
ποιήσεις των χερσαίων αναλογούντων μεριδίων άφίξεως δέον: 

(α) Να τίθενται εν ϊσχύϊ μόνον την Ι ην Ιανουαρίου ή την Ι ην 'Ιουλίου ανα
λόγως της ευχέρειας εκάστης Υπηρεσίας. 

(β) Να γνωστοποιούνται προ τριών τουλάχιστον μηνών είς το Διεθνές Γρα
φεΐον. Αί τυχόν τροποποιήσεις δια τάς οποίας δεν θα τηρηθούν αί προ

. θεσμίαι αύται δεν θα ληφθούν ΰπ' όψιν εϊ μη μόνον άπό της Ι ης Ιανουαρίου 
ή της Ι ης τοϋ επομένου Ιουλίου. 

(γ) Να γνωστοποιούνται εις τάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας δύο μήνας του
λάχιστον προ τών εν στοιχείω (α) οριζομένων προθεσμιών. 

(δ) Να παραμένουν εν ϊσχύϊ έπι εν τουλάχιστον έτος. 
"Αρθρον 49 

Θαλάσσιον αναλογούν μερίδιον 
Ι. "Εκάστη τών χωρών τών οποίων αί ύπηρεσίαι μετέχουν της θαλάσσιας μετα

φοράς δέματος, δικαιούται να ζητή τά είς τον πίνακα της παραγράφου 2 προβλε
πόμενα θαλάσσια αναλογούντα μερίδια. Τά αναλογούντα μερίδια ταύτα επι
βαρύνουν την Ύπηρεσίαν της χώρας καταγωγής εκτός εάν ή παρούσα Συμφωνία 
προβλέπη παρεκκλίσεις εκ της αρχής ταύτης. 

2. Δι' έκάστην θαλασσίαν ύπηρεσίαν τής οποίας έγένετο χρήσις, το θαλάσσιον 
αναλογούν μερίδιον υπολογίζεται συμφώνως προς τάς ενδείξεις τοϋ κατωτέρω 
πίνακος. ' 

Κλίμακες αποστάσεως 

(«) 
'Εκφραζόμενοι 

είς ναυτικά 
μίλια 

Μέχρι 500 ναυτικά 
μίλια 

Ά ν ω τών 500 \ 
μέχρι 1000 / 

Ά ν ω τών 1000 \ 
μέχρι 2000 J 

Ά ν ω τών 2000 \ 
μέχρι 3000 / 

Ά ν ω τών 3000 \ 
μέχρι 4000 / 

Ά ν ω τών 4000 \ 
μέχρι 5000 J 

Ά ν ω τών 5000 \ 
μέχρι 6000 J 

Ά ν ω τών 6000 \ 
μέχρι 7000 J 

Ά ν ω τών 7000 \ 
μέχρι 8000 J 

Ά ν ω τών 8000 "1 
άνά 1000 Ι 
έπι πλέον J 

(β) 
Εκφραζόμενοι εϊς 
χιλ /τρα κατόπιν 
μετατροπής με 

βάσιν Ι ναυτικού 
μιλίου =1852 χλμ. 

Μέχρι 926 χλμ. . . 

Ά ν ω τών 926 Ί 
μέχρι 1852 / 

Ά ν ω τών 1852 \ 
μέχρι 3704 J 

Ά ν ω τών 3704 \ 
μέχρι 5556 / 

Ά ν ω τών 5556 \ 
μέχρι 7408 J 

Ά ν ω τών 7408 \ 
μέχρι 9260 / 

Ά ν ω τών 9260 \ 
μέχρι Ι Ι Ι Ι 2 / 

Ά ν ω τών Ι Ι Ι Ι 2 \ 
μέχρι 12964 / 

Ά ν ω τών 12964 \ 
μέχρι 14816 J 

Ά ν ω τών 14816 ") 
άνά 1852 V 
έπι πλέον J 

Μέχρις 
1 ΧΥΡ· 

Φρ. 

0,20 

0,30 

0,30 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,50 

0,50 

0,00 

Ά ν ω 
τοϋ Ι 
μέχρι 

3 ΧΥΡ

Φρ. 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

Ι ,— 

Ι ,— 

1,10 

1,10 

1,20 

0,05 

Κλίμακες βαρών 

Ά ν ω 
τών 3 
μέχρι 

5 ΧΥΡ

Φρ. 

Ι,— 

1,30 

1,50 

1,70 

1,80 

1,90 

2,— 

2,10 

2,10 

0,10 

Ά ν ω 
τών 5 
μέχρι 

10 χγρ . 

Φρ. 

1,80 

2,30 

2,60 

2,90 

3,10 

3,30 

3,50 

3,60 

3,70 

0,15 

"Ανω 
τών 10 

μέχρι 
15 χγρ. 

Φρ. 

3,— 

3,70 

4,30 

4,80 

5,10 

5,40 

5,70 

5,90 

6,10 

0,20 

Ά ν ω 
τών 15 

μέχρι 
20 χγρ. 

Φρ. 

4,10 

5,10 

5,90 

6,60 

7,10 

7,50 

7,90 

8,20 

8,50 

0,25 
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3. Περιπτώσεως τυχούσης, αϊ κλίμακες αποστάσεως αϊ χρησιμοποιούμενοι 
προς καθορισμόν τοΰ προς έφαρμογήν μεταξύ δύο χωρών ποσού τοΰ θαλασσίου 
αναλογούντος μεριδίου, υπολογίζονται επί τη βάσει μέσης συνδεδυασμένης απο
στάσεως, καθοριζομένης συναρτήσει τοΰ βάρους τών μεταφερθεισών αποστολών 
μεταξύ τών αντιστοίχων λιμένων τών δύο χωρών. 

4. Ή θαλάσσια μεταφορά μεταξύ δύο λιμένων μιας και της αυτής χώρας δεν 
δύναται να δικαιολόγηση την εΐσπραξιν τοΰ εν τη παραγράφω 2 προβλεπομένου 
αναλογούντος μεριδίου, οσάκις ή Υπηρεσία τής χώρας ταύτης λαμβάνει ήδη, 
δια τα αυτά δέματα την διά τήν χερσαίαν μεταφοράν σχετική ν άποζημίωσιν. 

5. Προκειμένου περί αεροπορικών δεμάτων, το θαλάσσιον αναλογούν μερίδιον 
τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή τών ενδιαμέσων υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται 
παρά μόνον εις τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν χρησιμοποιείται διά το δέμα εν
διάμεσος θαλάσσια μεταφορά. Πάσα θαλάσσια υπηρεσία διασφαλιζομένη ύπό 
τής χώρας καταγωγής ή προορισμού θεωρείται εν προκειμένω ώς ενδιάμεσος 
υπηρεσία. 

"Αρθρον 50 
Μείωσις ή αϋξησις τοΰ θαλασσίου αναλογούντος μεριδίου 

Ι. Αϊ Ύπηρεσίαι έχουν τήν ευχέρειαν νά αυξάνουν κατά 50% κατ' άνώτατον 
δριον το εν άρθρω 49, παραγράφω 2, όριζόμενον θαλάσσιον αναλογούν μερίδιον. 
'Αντιθέτως, δύνανται νά μειώνουν τοΰτο κατά βούλησιν. 

2. Ή ευχέρεια αϋτη υπόκειται είς τους εν άρθρω 48, παραγράφω 2, καθορι
ζόμενους όρους. 

3. Έν περιπτώσει αυξήσεως, αυτή δέον επίσης νά εφαρμόζεται εις τά δέματα 
τά καταγόμενα εκ τής χώρας εκ τής οποίας εξαρτώνται αϊ ύπηρεσίαι, αΐτινες 
ενεργούν τήν θαλασσίαν μεταφοράν. Έν τούτοις, ή ύποχρέωσις αϋτη δεν εφαρ
μόζεται εις τάς σχέσεις μεταξύ χώρας τινός και τών εδαφών τών οποίων διασφα
λίζει τάς διεθνείς σχέσεις, ουδέ είς τάς σχέσεις μεταξύ τών εδαφών τούτων. 

"Αρθρον 51 
'Εφαρμογή νέων αναλογούντων μεριδίων λόγω απροβλέπτων 

τροποποιήσεων διαβιβάσεως 
Όσάκις, διά λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω ετέρου απροβλέπτου συμβάντος, 

Υπηρεσία τις υποχρεούται νά χρησιμοποιή, διά τήν μεταφοράν τών ιδίων αυτής 
δεμάτων, νέαν όδόν διαβιβάσεως, ή οποία δημιουργεί συμπληρωματικά έξοδα 
χερσαίας ή θαλάσσιας μεταφοράς, υποχρεούται νά πληροφορή περί αύτοϋ αμέσως, 
τηλεγραφικούς, άπάσας τάς Υπηρεσίας τών οποίων αϊ άποστολαΐ δεμάτων ή τά 
άπερικάλυπτα δέματα διαβιβάζονται διά μέσου τής χώρας αυτής. 'Από τής πέμπτης 
ημέρας ήτις έπεται τής ημέρας αποστολής τής πληροφορίας ταύτης, επιτρέπεται 
εις τήν ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν δπως χρεώνη τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής διά τών 
χερσαίων και θαλασσίων αναλογούντων μεριδίων τά όποια αντιστοιχούν εις τήν 
νέαν διαδρομήν. 

"Αρθρον 52 
Βασικά κόμιστρα και υπολογισμός αεροπορικών κομίστρων 

Ι. Το έφαρμοστέον βασικόν κόμιστρον προς τακτοποίησιν τών λογαριασμών 
μεταξύ Υπηρεσιών, διά τάς αεροπορικός μεταφοράς καθορίζεται εις ενα χιλιοστόν 
τοΰ φράγκου, κατ' άνώτατον δριον, κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους και κατά 
χιλιόμετρον. Το κόμιστρον τοϋτο εφαρμόζεται κατ' άναλογίαν και εις τά κλάσματα 
χιλιόγραμμου. 

2. Τά αεροπορικά κόμιστρα τά άφορώντα τάς άποστολάς αεροπορικών δεμάτων 
υπολογίζονται άφ' ενός βάσει τοΰ έν παραγράφω Ι προβλεπομένου πραγματικού 
βασικού κομίστρου καΐ τών χιλιομετρικών αποστάσεων τών μνημονευομένων 
ε'ις τον έν άρθρω 206, παραγράφω Ι, οτοιχείω (β) του Κανονισμού 'Εκτελέσεως 
τής Συμβάσεως, προβλεπόμενον «Κατάλογον τών αεροπορικών ταχυδρομικών 
αποστάσεων» (LISTE DES DISTANCES AEROPOSTALES) και άφ' ετέρου, 
βάσει του μικτοϋ βάρους τών αποστολών. 
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3. Τα κόμιστρα τα οφειλόμενα εις την ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν δια τήν άερο
πορικήν μεταφοράν των άπερικαλύπτων αεροπορικών δεμάτων καθορίζονται κατ' 
αρχήν ως εμφαίνεται εν παραγράφω Ι, άλλα κατά ήμισυ χιλιόγραμμον δι ' έκάστην 
χώραν προορισμού. Έν τούτοις, οσάκις το έδαφος τής χώρας προορισμού των 
δεμάτων τούτων εξυπηρετείται ΰπό μιας ή πλειόνων γραμμών περιλαμβανουσών 
πλείονας αερολιμένας προσεγγίσεως έπι τοϋ εδάφους τούτου, τά κόμιστρα υπο
λογίζονται επί τη βάσει μέσου συνδεδυασμένου κομίστρου, καθοριζομένου συναρ
τήσει του βάρους τών δεμάτων τών έκφορτωθέντων εϊς εκαστον αερολιμένα 
προσεγγίσεως. Τά πληρωτέα κόμιστρα υπολογίζονται δέμα προς δέμα, στρογ
γυλοποιούμε νου τοϋ βάρους έκαστου εις το αμέσως άνώτερον ήμισυ χιλιόγραμμον. 

4. 'Εκάστη Υπηρεσία προορισμού ήτις διασφαλίζει την άεροπορικήν μεταφοράν 
τών αεροπορικών δεμάτων εις το έσωτερικόν της χώρας της δικαιούται τής πλη
ρωμής τών αντιστοιχούντων ε'ις τήν μεταφοράν ταύτην, κομίστρων. Τά κόμιστρα 
ταύτα δέον νά είναι ομοιόμορφα δι' δλας τάς άποστολάς τάς προερχόμενος εκ 
τοΰ εξωτερικού, είτε τά αεροπορικά δέματα διαβιβάζονται περαιτέρω αεροπορικώς, 
είτε δχι. 

5. Τά έν παραγράφω 4 προβλεπόμενα κόμιστρα καθορίζονται ΰπό μορφήν 
ενιαίας τιμής, υπολογιζόμενης δι ' άπαντα τά αεροπορικά δέματα προορισμού τής 
χώρας, έπι τη βάσει τοΰ έν παραγράφω Ι, προβλεπομένου κομίστρου και τής μέσης 
συνδεδυασμένης αποστάσεως τών πραγματοποιηθεισών διαδρομών ύπό τών 
αεροπορικών δεμάτων τής διεθνούς υπηρεσίας έπι τοΰ εσωτερικού αεροπορικού 
δικτύου. Ή συνδεδυασμένη μέση άπόστασις καθορίζεται συναρτήσει τοΰ μικτοΰ 
βάρους άπασών τών αποστολών αεροπορικών δεμάτων, τών άφικνουμένων είς 
τήν χώραν προορισμού, περιλαμβανομένων τών αεροπορικών δεμάτων, ατινα 
δεν διαβιβάζονται περαιτέρω αεροπορικώς εις το έσωτερικόν τής χώρας ταύτης. 

6. Το δικαίωμα καταβολής τών έν παραγράφω 4 προβλεπομένων κομίστρων, 
υπόκειται εις τους έν αρθρω 48, παραγράφω 2 καθοριζόμενους δρους. 

7. Ή μεταφόρτωσις κατά τήν διαδρομή ν, εϊς τον αυτόν αερολιμένα, τών αερο
πορικών δεμάτων διά τά όποια χρησιμοποιούνται διαδοχικώς πλείονες διακεκρι
μένοι αεροπορικά! ύπηρεσίαι, ενεργείται άνευ αποζημιώσεως. 

8. Ουδέν χερσαΐον άναλογοΰν μερίδιον διαμετακομίσεως οφείλεται διά: 
(α) Τήν μεταφόρτωσιν τών άεραποστολών μεταξύ δύο αερολιμένων εξυπηρε

τούντων τήν αυτήν πόλιν. 
(β) Τήν μεταφοράν τών αποστολών τούτων μεταξύ αερολιμένος, εξυπηρε

τούντος πόλιν τινά και άποθήκην εύρισκομένην εις τήν αυτήν πόλιν και 
τήν έπιστροφήν τών Ιδίων τούτων αποστολών διά τήν περαιτέρω διαβίβα
σίν των. 

"Αρθρον 53 
'Αεροπορικά κόμιστρα τών απολεσθέντων ή καταστραφέντων 

αεροπορικών δεμάτων 
Έν περιπτώσει άπωλείας ή καταστροφής τών αεροπορικών δεμάτων, λόγω 

ατυχήματος έπισυμβάντος ε'ις το αεροσκάφος ή διά πάσαν άλλην αϊτίαν έπισύρουσαν 
τήν εΰθύνην τής επιχειρήσεως αεροπορικής μεταφοράς, ή Υπηρεσία καταγωγής 
απαλλάσσεται πάσης πληρωμής, δι' οιονδήποτε τμήμα τοΰ δρομολογίου τής χρη
σιμοποιηθείσης γραμμής, διά τήν άεροπορικήν μεταφοράν τών απολεσθέντων 
ή καταστραφέντων αεροπορικών δεμάτων. 

"Αρθρον 54 
"Εκτακτον αναλογούν μερίδιον άφίξεως 

Ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ άρθρου 48, παραγράφου 2, εκάστη Υπηρεσία έχει 
τήν εύχέρειαν νά έφαρμόζη έπι παντός δέματος προορισμού τών Γραφείων της 
εκτακτον άναλογοΰν μερίδιον άφίξεως έκ 50 εκατοστών κατ' άνώτατον δριον. 



845 Ν. 57/76 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 

"Αρθρον 55 
Γενική αρχή 

Ι. Ή άττόδοσις των αναλογούντων μεριδίων εϊς τάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας 
ενεργείται, κατ' αρχήν, κατά δέμα. 

2. 'Εν τούτοις, εν περιπτώσει διαβιβάσεως δι' άπ' ευθείας αποστολών, ή Υπη
ρεσία καταγωγής δύναται να συμφωνήση με τήν Ύπηρεσίαν προορισμού και εν
δεχομένως με τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας, διά τήν άπόδοσιν τών αναλογούντων 
χερσαίων και θαλασσίων μεριδίων συνολικώς κατά κατηγορίας βάρους. 

3. Πάντοτε έν περιπτώσει διαβιβάσεως δι' απ' ευθείας αποστολών, ή Υπηρεσία 
καταγωγής δύναται νά συμφωνήση με τήν Ύπηρεσίαν προορισμού και ενδεχο
μένως με τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας, δπως τάς πιστώνη διά ποσών υπολογιζό
μενων κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους τών αποστολών έπΐ τη βάσει 
τών χερσαίων και θαλασσίων αναλογούντων μεριδίων. 

"Αρθρον 56 
Υπηρεσιακά δέματα. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων 

Τά υπηρεσιακά δέματα και τά δέματα α'ιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων 
ούδενός αναλογούντος μεριδίου τήν άπόδοσιν δικαιολογούν, εξαιρέσει τών αερο
πορικών κομίστρων τών εφαρμοστέων εις τά αεροπορικά δέματα. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 57 
'Εφαρμογή τής Συμβάσεως 

Ή Σύμβασις εφαρμόζεται, περιπτώσεως τυχούσης, κατ' άναλογίαν, έπι παντός 
δ,τι δεν ρυθμίζεται ρητώς διά τής παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 58 
"Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παρούσαν Συμφωνίαν και 

τον Κανονισμόν εκτελέσεως αυτής 
Ι. "Ινα καταστούν εκτελεστοί, αί υποβαλλόμενοι εις το Συνέδριον προτάσεις 

αί σχετικοί με τήν παρούσαν Συμφωνίαν και τον Κανονισμόν της, πρέπει νά έγκρί
νωνται ΰπό τής πλειοψηφίας τών παρισταμένων και ψηφιζουσών χωρώνμελών 
αϊ όποΐαι είναι μέλη τής Συμφωνίας. Το ήμισυ τουλάχιστον αυτών τών χωρών
μελών τών άντιπροσωπευομένων ε'ις το Συνέδριον πρέπει νά παρίσταται κατά τήν 
ψηφοφορίαν. 

2. Διά νά καταστούν εκτελεστοί, αί προτάσεις αί υποβαλλόμενοι μεταξύ δύο 
Συνεδρίων και σχετικαΐ προς τήν παρούσαν Συμφωνίαν και τον Κανονισμόν της, 
πρέπει νά συγκεντρώνουν : 

(α) Τήν παμψηφίαν μέν, εάν αύται έχουν ώς άντικείμενον είτε τήν προσθήκη ν 
νέων διατάξεων, είτε τήν ούσιαστικήν τροποποίησιν άρθρων τής παρούσης 
Συμφωνίας, τοΰ τελικού πρωτοκόλλου αυτής και τοΰ άρθρου 151, τοΰ 
Κανονισμού αυτής. 

(β) Τά δύο τρίτα τών ψήφων, εάν αύται έχουν ώς άντικείμενον τήν ούσιαστικήν 
τροποποίησιν τοΰ Κανονισμού, εξαιρέσει τοΰ άρθρου 151. 

(γ) Τήν πλειοψηφίαν, εάν έχουν ώς άντικείμενον: 
Ιον. Τήν έρμηνείαν τών διατάξεων τής παρούσης Συμφωνίας, τοΰ τελικού 

της Πρωτοκόλλου και τοΰ Κανονισμού της πλην τής περιπτώσεως 
διενέξεως ΰποβλητέας εϊς τήν διαιτησίαν τήν προβλεπομένην έν 
άρθρω 32 του Καταστατικού. 
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2ov. Συντακτικής φύσεως τροποποιήσεις έπενεκτέας εις τάς έν ψηφίω 
Ι ω άναφερομένας πράξεις. 

3. "Οταν μία χώραμέλος τής 'Ενώσεως έκφράζη, εκτός των Συνεδρίων τήν 
έπιθυμίαν να προσχώρηση εϊς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν ζητούσα το προνόμιον 
να εΐσπράττη έκτακτα αναλογούντα μερίδια άφίξεως εις τιμήν άνωτέραν τής ύπό 
τοϋ άρθρου 54 επιτρεπομένης, το Διεθνές Γραφεΐον υποβάλλει τήν αΐτησιν εϊς 
πάσας τάς ύπογραψάσας τήν Συμφωνίαν χώραςμέλη. Έάν, εντός προθεσμίας 
εξ μηνών, πλέον του ενός τρίτου τών χωρώνμελών τούτων δεν κηρυχθούν εναν
τίον αυτής τής αιτήσεως, ή αίτησις αϋτη θεωρείται ως αποδεκτή. 

"Αρθρον 59 
Δέματα προορισμού ή προελεύσεως έκ χωρών 

μή μετεχουσών τής Συμφωνίας 
Ι. Αϊ Ύπηρεσίαι τών μετεχουσών εΐς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν χωρών, αΐτι

νες ανταλλάσσουν δέματα με τάς Υπηρεσίας χωρών μή μετεχουσών, επιτρέπουν, 
εφ' δσον δεν υπάρχει άντίρρησις τών τελευταίων, είς τάς 'Υπηρεσίας δλων τών 
χωρών τών μετεχουσών τής Συμφωνίας δπως επωφελούνται τών σχέσεων τούτων. 

2. Διά τήν διαμετακόμισιν, μέσω τών χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών 
υπηρεσιών τών χωρών, τών μετεχουσών είς τήν Συμφωνίαν, τά δέματα προορισμού 
ή προελεύσεως έκ χώρας μή μετεχούσης, έξομοιοΰνται, δσον άφορα τό ποσόν τών 
χερσαίων και θαλασσίων αναλογούντων μεριδίων και αεροπορικών κομίστρων προς 
τά αντάλλασσα μένα μεταξύ τών μετεχουσών χωρών δέματα. 

Τοϋτ' αυτό ισχύει εΐς δ,τι άφορα τήν εΰθύνην, οσάκις αποδεικνύεται δτι ή ζημία 
έλαβε χώραν εΐς τήν ύπηρεσίαν μιας τών μετεχουσών χωρών και οσάκις ή άπο
ζημίωσις πρέπει να καταβληθή εΐς μετέχουσαν χώραν είτε εΐς τον αποστολέα, είτε 
έν περιπτώσει εφαρμογής τοΰ άρθρου 39, παραγράφου 6, εΐς τον παραλήπτην. 

ΤΙΤΛΟΣ V I 

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 60 

"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμφωνίας 
Ή παρούσα Συμφωνία θά τεθή εΐς έφαρμογήν τήν Ι ην Ιανουαρίου, 1976 και θα 

παραμείνη έν ΐσχύϊ μέχρις ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων τοΰ προσεχούς 
Συνεδρίου. 

Εΐς πίστωσιν τούτου, οΐ πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων 
χωρών υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν εΐς εν άντίτυπον τό όποιον θά παρα
μείνη κατατεθειμένον εΐς τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής χώρας έδρας τής 
Ενώσεως. "Εν άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή εΐς εκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερ
νήσεως τής χώραςεδρας τοϋ Συνεδρίου. 

Έγένετο έν Λωζάνη, τη 5η Ιουλίου, 1974 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα Συμ
φωνίας τής συναφθείσης ύπό σημερινήν ήμερομηνίαν, οί υπογράφοντες Πληρε
ξούσιοι συνεφώνησαν τά ακόλουθα: 

"Αρθρον Ι 
Διαμετακόμισις 

Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου πρώτου τής Συμβάσεως τό δικαίωμα τής μή 
διασφαλίσεως τής μεταφοράς διά τοΰ εδάφους των, τών προς διαμετακόμισιν δεμά
των, παραχωρείται, προσωρινώς εΐς τάς Πορτογαλικός έν 'Αφρική 'Επαρχίας. 
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"Αρθρον Μ 
"Εκτακτα αναλογούντα χερσαία μερίδια 

Προσωρινώς, εις τάς Υπηρεσίας αϊ όποΐαι εμφαίνονται εις τους κατωτέρω Ι 
και 2 πίνακας παρέχεται το δικαίωμα να εισπράττουν: 

(α) Τα εις τον πίνακα Ι αναγραφόμενα έκτακτα αναλογούντα μερίδια άφίξεως, 
τα όποια αντικαθιστούν το εις το άρθρον 54 έπιτρεπόμενον εκτακτον ανα
λογούν μερίδιον άφίξεως. 

(β) Τα εις τον πίνακα 2 αναφερόμενα έκτακτα χερσαία διαβατικά αναλογούντα 
μερίδια τά όποια προστίθενται εις τά εν άρθρω 47, παραγράφω Ι προβλε
πόμενα αναλογούντα διαβατικά μερίδια. 

Ι. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΦΙΞΕΩΣ 

Αϋξ. 
αρ. 

Ι 

Ι 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύττηρεσίαι 

2 

'Αφγανιστάν 
AFHANISTAN 

Αλβανία 
ALBANIE 

'Αλγερία 
ALGERIE 

'Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας 

ALLEMAGNE, REP. 
FED. D' . 

'Αργεντινή 
ARGENTINE 

Αυστραλία 
AUSTRALIE 

Μπαχάμας 
BAHAMAS 

Μπαχρέϊν . . 
BAHRAIN 

Μπαγκλαντές 
BANGLADESH 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 
(Ι) 

1,00 

(2) 

5,00 

1,50 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Παρατηρήσεις 
4 

(Ι) Τό ανάλογου ν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δείγματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δείγματα ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δείγματα ανω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δείγματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(2) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δείγματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δείγματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 
Δείγματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δείγματα ανω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δείγματα ανω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(3) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δείγματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δείγματα ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δείγματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δείγματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(4) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(5) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι ! 0 χλγρ. 

(6) Τό άναλογοϋν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα ανω τοϋ Ι μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
2, 
U50 
3,25 
5,— 

Φρ. 
1,50 
2,— 
2,50 
3,50 
5,— 

Φρ. 
2,10 
2,40 
3,55 
5,35 

Φρ. 
2,10 
2,35 
3,15 
2,25 

Φρ. 
Ι,— 
2,— 
3,50 
4,50 

Φρ. 
Ι,— 
3,— 
4,50 
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Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

10 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύττηρεσίαι 

2 

Μπαρμπάντος 
BARBADE 

Βέλγιον 
BELGIQUE 

Λευκορωσία 
BIELORUSSIE 

Βιρμανία 
BIRMANIE 

Βολιβία 
BOLIVIE 

Μποτσβάνα 
BOTSWANA 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 

(7) 

(8) 

(9) 

0,75 

(10) 

II) 

Βραζιλία 
BRESIL 

Βουλγαρία . . 
BULGARIE 

Καμερούν . . 
CAMEROUN 

Παρατηρήσεις 
4 

(7) Το αναλογούν μερίδιον δύναται να 
θάση τα κάτωθι ποσά: 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(8) Το αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τα κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοΰ 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 

Ι μέχρι 3 χλγρ. 
3 μέχρι 5 χλγρ. 
5 μέχρι 10 χλγρ. 

10 μέχρι 15 χλγρ. 
15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
2,10 
2,35 
3,15 
2,25 

Φρ. 
3 — 
3,75 
4,50 
6,— 
7,50 
9,50 

(9) 'Αναλογούντα μερίδια άψίξεως δια τα 
ταχ. δέματα προορισμού : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοϋ 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 

Ι μέχρι 
3 μέχρι 
5 μέχρι 

10 μέχρι 
15 μέχρι 

χλγρ 
χλγρ 

10 χλγρ 

Εύρω Άσια
παΐκόν τικόν 
Τμήμα Τμήμα 
ΕΣΣΔ ΕΣΣΔ 
Φρ. Φρ. 
0,90 " " 
1,65 
2,40 
4,80 

3,30 
5,25 
7,20 

14,40 
15 χλγρ. 7,20 21,60 
20 χλγρ. 9,60 28,80 

(10) Διά τα δέματα προελεύσεως ή προορι
σμού άλλων περιοχών πλην COCHABAM
ΒΑ, LA PAZ, ORURO, POTOSI, 
SANTACRUZ, SUCRE και TARIJA, 
τό αναλογούν μερίδιον φθάνει τα κάτωθι 
ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοΰ Ι μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(Ι Ι) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τα κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 

3,000 (12) 

1,50 

(13) 

Δέματα ανω τοΰ 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 
Δέματα ανω τών 

Ι μέχρι 3 χλγρ. 
3 μέχρι 5 χλγρ. 
5 μέχρι 10 χλγρ. 

10 μέχρι 15 χλγρ. 
15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
3,— 
7,— 

14,— 

Φρ. 
3,— 
4,— 
5,50 
6,50 
8,— 

10,— 

(12) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
αύξηθή εις 4 φράγκα διά τά δέματα προορι 
σμοΰ ένίων απομεμακρυσμένων Γραφείων 

(13) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
1,50 
2,— 
2,50 
5,— 
6,50 
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' Εξου σιοδοτο ύ μεναι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία. 

CENTRAFRICAINE 
(REP.) 

Χιλή 
CHILI 

Κίνα (Λαϊκή Δημ.) 
CHINE (REP. POP). 

22 Κύπρος 
CHYPRE 

Κολομβία . . 
COLOMBIE 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 
(14) 

3,00 

(15) 

Παρατηρήσεις 
4 

(14) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα ανω των 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα ανω των 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
. 2,25 

4,50 
• 6,— 
. 9,75 
. 13,50 

(15) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω του 1 μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
• 2,— 
. 3,50 
• 5,— 
• 7,— 
. 10,— 
. 13,50 

Κόγκο (Λαϊκή Δημοκρα
τία). 

CONGO (REP. POP.) 

ΚόσταΡίκα 
COSTARICA 

'Ακτή 'Ελεφαντοστού 
COTE D ' IVOIRE 

(REP.) 

Δαχομέϋ 
DAHOMEY 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(16) To αναλογούν μερίδιον δύναται να 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(17) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
θάση τά κάτωθι ποσά: 
Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 20 χλγρ. 

(18) Δια τήν διαδρομήν τών δεμάτων πέραν 
τών άνταλλακτηρίων γραφείων, εισπράττεται 
τέλος εσωτερικής μεταφοράς μεταβαλλόμενον 
αναλόγως τοΰ προορισμού και μή δυνάμενον 
νά ύπερβή τό τιμολόγιον τό έφαρμοζόμενον 
δια τά δέματα τοΰ εσωτερικού. 

(19) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ 
Δέματα άνω τών 
Δέματα άνω τών 
Δέματα άνω τών 
Δέματα άνω τών 

Ι μέχρι 3 χλγρ. 
3 μέχρι 5 χλγρ. 
5 μέχρι 10 χλγρ. 

10 μέχρι 15 χλγρ. 
15 μέχρι 20 χλγρ. 

(20) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(21) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 

4 — 
5,50 
6,50 

Φρ. 
3,— 
5,— 

10 — 

Φρ. 
Ι,— 
1,50 
2,— 
2,50 
5,— 
6,50 

Φρ. 
1,25 
1,75 
2,25 
2,75 
3,50 
4,25 

Φρ. 
1,50 
2 — 
3,— 
4,— 
5,— 
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'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Δομινικανή Δημοκρατία.. 
DOMINICAINE (REP.) 

Αίγυπτος 
EGYPTE 

ΈλΣαλβαντόρ 
EL SALVADOR 

Ηνωμένα 'Αραβικά 
'Εμιράτα. 

EMIRATS ARADES 
U N I S 

Ισημερινός 
EQUATEUR 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 

1,25 

5,00 

2,50 

(22) 

(23) 

Ισπανία 
ESPAGNE 

Αιθιοπία 
ΕΤΗΙΟΡΙΕ 

,50 

(24) 

Παρατηρήσεις 
4 

Φίτζι 
FIDJI 

Φινλανδία 
FINLANDE 

Γαλλία 
FRANCE 

Εδάφη άντιπροσωπευόμε
να ύπό της Γαλλικής 
Υπηρεσίας των υπερ
πόντιων Ταχυδρομείων 
και Τηλεπικοινωνιών. 

TERRITOIRES RE
PRESENTES PAR 
L' OFFICE FRAN
CAIS DES POSTES 
E T T E L E C O M M U 
NICATIONS 
D ' OUTREMER. 

(25) 

3,00 

5,50 

5,50 

(22) To αναλογούν μερίδιον δύναται 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω TCU Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα ανω των 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα ανω των 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(23) Το αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοΰ 
Δέματα ανω των 
Δέματα άνω των 
Δέματα ανω των 
Δέματα ανω των 

Ι μέχρι 3 χλγρ. 
3 μέχρι 5 χλγρ. 
5 μέχρι 10 χλγρ. 

10 μέχρι 15 χλγρ. 
15 μέχρι 20 χλγρ. 

(24) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοΰ 
Δέματα ανω των 
Δέματα ανω των 
Δέματα ανω των 
Δέματα άνω των 

Ι μέχρι 3 χλγρ. 
3 μέχρι 5 χλγρ. 
5 μέχρι 10 χλγρ. 

10 μέχρι 15 χλγρ. 
15 μέχρι 20 χλγρ. 

(25) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται να 
θάση τά κάτωθι ποσά : 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
2,50 
3 — 
3,50 
5,— 
7,— 
9 — 

Φρ. 
Ι,— 
1,50 
2,— 
2,50 
5,— 
6,50 

Φρ. 
1,35 
1,85 
2,45 
3,75 
5,55 
7,55 

Φρ. 
2 — 
2,50 
3,— 
4,— 



851 Ν. 57/76 

Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Γκαμπόν 
GABON 

Γκάνα 
GHANA 

Μεγάλη Βρεττανία καΐ υ
περπόντια Βρεττανικά ε
δάφη. 

GRANDEBRETAGNE 
Ε Τ TERRITOIRES 
D ' OUTREMER. 

Ελλάς 
GRECE 

Γουατεμάλα 
GUATEMALE 

Γουιάνα 
GUYANE 

'Αϊτή . . . . . 
H A I T I 

"Ανω Βόλτα 
HAUTEVOLTA 

Όνδούρα (Δημ.) 
HONDURAS (REP.) 

Ινδία 
INDE 

'Ινδονησία 
INDONESIE 

Ιράν 
IRAN 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ 

3,00 

0,75 

0,50 

2,50 

4,00 

2,50 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Παρατηρήσεις 
4 

(26) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: Φρ. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . . . . . 0,95 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 2,10 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 3,60 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 4,— 
Δέματα άνω των 10 μέχρι 15 χλγρ. . . 5,50 
Δέματα άνω των 15 μέχρι 20 χλγρ. . . 8,— 

(27) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: Φρ. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . 2,— 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 2,50 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 3,— 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 4,— 

(28) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: Φρ. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . . . . . 5,80 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 7,20 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 9,— 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 10,55 

(29) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : Φρ. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. . . . . 1,80 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. . . 2,— 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. . . 2,70 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. . . 3,10 

(30) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται ν 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(31) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται ν 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

ά 
Φρ. 
1,40 
2,— 

. 3,20 
6,40 

. 10,20 

. 13,20 

ά 
Φρ. 

. 3,— 

. 5,— 

. 7,50 

. 10.— 
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Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

' Εξο υ σιοδοτού μεναι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Ιράκ 
IRAQ 

Ιρλανδία 
IRLANDE 

Ισλανδία 
ISLANDE 

'Ισραήλ 
ISRAEL 

Ίαμαϊκή 
JAMAIQUE 

Ιαπωνία 
JAPON 

Κένυα 
ΚΕΝΥΑ 

Λάος 
LAOS 

Λεζότο 
LESOTHO 

Μαδαγασκάρη 
MADAGASCAR 

Μαλαισία 
MALAISIE 

Μαλαβι 
MALAWI 

Μάλι 
MALI 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 
(32) 

5,00 

(33) 

(34) 

(35) 

5,00 

(36) 

4,00 

5,00 

5,00 

(37) 

(38) 

(39) 

Παρατηρήσεις 
4 

(32) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(33) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(34) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(35) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(36) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

• 

(37) Τό άναλογοϋν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(38) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ 1 μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(39) Τό άναλογοϋν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
0,75 
1,25 
1,60 

Φρ. 
0,50 
0,75 
1,00 

Φρ. 
2 — 
2,50 
3,50 
5,50 

Φρ. 
2,50 
3 — 
3,50 
5 — 

Φρ. 
2,50 
3 — 
3,50 
4,50 

Φρ. 
1,80 
2,30 
2,80 
3,80 

Φρ. 
1,80 
2 — 
2,70 
3,10 

Φρ. 
1,40 
2 — 
3,20 
6,40 

10,20 
13,20 
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Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

' Εξουσιοδοτού μεναι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Μάλτα 
M A L T E 

Μαρόκον 
MAROS 

Μαυρίκιος 
MAURICE 

Μαυριτανία 
MAURITANIE 

Νεπάλ 
NEPAL 

Νικαράγουα 
NICARAGUA 

Νίγηρ 
NIGER 

Νιγηρία 
NIGERIA 

Νορβηγία . . 
NORVEGE 

Νέα Ζηλανδία 
NOUVELLE-

ZELANDE. 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

1,50 

3,00 . 

(44) 

(45) 

5,00 

(46) 

Παρατηρήσεις 
4 

(40) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις 1 χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
1,80 

. 2,— 

. 2,70 
3,10 

(41) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
1,50 
2,— 

. 2,50 

. 3,50 
• 5,— 

(42) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
. 2,10 
. 2,35 
. 3,15 
. 2,25 

(43) Τό άναλογοϋν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Φρ. 
1,50 

. 2,25 

. 3,— 
6 — 

. 10,50 

. 14,— 

(44) Τό άναλογοϋν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(45) Τό άναλογοϋν μερίδιον δύναται ν 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(46) Τό άναλογοϋν μερίδιον δύναται ν 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
. 1,40 
. 2,— 
. 3,20 

6,40 
. 10,20 
. 13,20 

ά 
Φρ. 

. 1,25 

. 1,50 

. 1,75 

. 1,10 

α 
Φρ. 

. 2,— 

. 2,25 

. 2,75 

. 3,50 
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Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

βο 

81 

82 

83 

84 

85 

'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Όμάν 
ΟΜΑΝ 

Ουγκάντα 
OUGANDA 

Πακιστάν 
PAKISTAN 

Παναμάς (Δημ.) 
PANAMA (REP.) 

Παραγουάη 
PARAGUAY 

ΠεροΟ 
PEROU 

Πολωνία (Λαϊκή Δημοκρ.) 
POLOGNE (REP. POP.) 

Πορτογαλική αποικία της 
'Αγκόλας και της Μο
ζαμβίκης. 

PROVINCES P O R T U 
GAISES D E L ' AN
GOLA Ε Τ D U MO
ZAMBIQUE. 

Κατάρ 
QATAR 

Λαϊκή Δημοκρατία της 
Γερμανίας. 

REP. D E M . ALLE
MANDE. 

Σενεγάλη 
SENEGAL 

Σιέρα Λεόνε 
SIERRA LEONE 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 
(47) 

(48) 

(49) 

1,50 

2,50 

4,50 

3,00 

(50) 

2,50 

(52) 

(53) 

Παρατηρήσεις 
4 

(47) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω των 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(48) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω των 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(49) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(50) Διά τήν διαδρομήν τών δεμάτων πέραν 
τών άνταλλακτηρίων Γραφείων επιτρέπεται 
αναλογούν μερίδιον μη δυνάμενον νά ύπερβή 
τό διά τά δέματα εσωτερικού έφαρμόζομενον 
τιμολόγιον. 

(51) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(52) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(53) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
2,50 
3,— 
3,50 
5 — 

Φρ. 
2,50 
3,— 
3,50 
4,50 

Φρ. 
3,— 
4,50 

Φρ. 
1,80 
2,— 
2,70 
3,70 

Φρ. 
0,75 
1,25 
1,75 
2,25 
2,75 
3,25 

Φρ. 
2,— 
2,50 
3,20 
4,10 

k. 
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Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Έξουσιοδοτού μεναι 
Ύττηρεσίαι 

2 

Σιγκαπούρη 
SINGAPOUR 

Σουδάν 
SOUDAN 

Σρΐ-Λάνκα (Κεϋλάνη) 
SRI LANKA (CEYLAN) 

Σουηδία 
SUEDE 

Σουαζιλάνδη 
SWAZILAND 

Τανζανία (Ήνωμ. Δημ.). . 
ΤΑΝΖΑΝΙΕ (REP. 

UNIE). 

Τσαντ 
TCHAD 

Τσεχοσλοβακία 
TCHECOSLOVAQUIE 

Ταϋλάνδη 
THAILANDE 

Τόγκο 
T O G O 

Τρινιτέ Τομπάγκο 
T R I N I T E Ε Τ TOBAGO 

Τουρκία 
T U R Q U I E 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 

(54) 

(55) 

4,00 

5,00 

(56) 

(57) 

(58) 

2,50 

3,00 

(59) 

(60) 

2,00 

Παρατηρήσεις 
4 

(54) Το αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα ανω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(55) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα ανω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(56) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(57) Τό άναλογοΰν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(58) Τό όμοιόμορφον χερσαϊον αναλογούν 
μερίδιον διά τό σύνολον τοΰ εδάφους τοΰ 
Τσαντ, καθορίζεται ως ακολούθως : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

Α 

(59) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(60) Τό άναλογοΰν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
1,80 
2,30 
2,80 
3,80 

Φρ. 
1,50 
2,50 
4,— 
7,— 

Φρ. 
1,80 
2,— 
2,70 
3,10 

Φρ. 
2,50 
3 — 
3,50 
4,50 

Φρ. 
Ί , — 
2,— 
4,— 
7,— 

10,— 

Φρ. 
1,50 
2,— 
3,— 
5,— 
6,— 
7,— 

Φρ. 
1,25 
1,50 
1,75 
1,10 
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Αϋξ. 
άρ. 

Ι 

98 

99 

100 

ΙΟΙ 

102 

103 

104 

105 

'Εξουσιοδοτούμενοι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Ουκρανία 
UKRAINE 

"Ενωσις Σοβιετικών Σο
σιαλιστικών Δημοκρα

τιών (Ε.Σ.Σ.Δ.). 
U N I O N DES REPUB

LIQUES SOCIALIS
T E S SOVIETIQUES. 

Ουρουγουάη 
URUGUAY 

Βενεζουέλα 
VENEZUELA 

'Υεμένη ('Αραβική Δημο

κρατία). 
YEMEN (REP. ARABE) 

Υεμένη (Λαϊκή Δημοκρα

τία). 
YEMEN (REP. POP.) 

« 

Ζαΐρ 
ZAIRE 

Ζάμβια 
ΖΑΜΒΙΕ 

Ποσόν 
κατά δέμα 

3 

Φρ. 
(61) 

(62) 

(63) 

2,00 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

Παρατηρήσεις 
4 

(61) 'Αναλογούντα μερίδια άφίξεως δια τα 
ταχυδρομικά δέματα τά προοριζόμενα διά τό : 

Εύρω ' 
παϊκόν 

Ασια
τικόν 

Τμήμα Τμήμα 
ΕΣΣΔ ΕΣΣΔ 

Φρ. 
Δέματα μέχρις Ι χλγρ 0,90 
Δέματα ανω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγ. 1,65 
Δέματα ανω τών 3 μέχρι 5 χλγ. 2,40 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγ. 4,80 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγ. 7,20 
Δέματα ανω τών 15 μέχρι 20 χλγ. 9,60 

(62) 'Αναλογούντα μερίδια άφίξεως 
διά τά ταχυδρομικά δέματα τά προοριζό

μενα διά τό : Εύρω' 
παϊκόν 

Φρ. 
3,30 
5,25 
7,20 

14,40 
21,60 
28,80 

Ασια
τικόν 

Τμήμα Τμήμα 
ΕΣΣΔ ΕΣΣΔ 
Φρ. 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ. 0,90 
Δέματα ανω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγ. 1,65 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγ. 2,40 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγ. 4,80 
Δέματα ανω τών 10 μέχρι 15 χλγ. 7,20 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγ. 9,60 

(63) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα ανω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(64) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά : 

Δέματα μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(65) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. . 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

(66) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 10 μέχρι 15 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 15 μέχρι 20 χλγρ. 

(67) Τό αναλογούν μερίδιον δύναται νά 
φθάση τά κάτωθι ποσά: 

Δέματα μέχρις Ι χλγρ 
Δέματα άνω τοΰ Ι μέχρι 3 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 3 μέχρι 5 χλγρ. 
Δέματα άνω τών 5 μέχρι 10 χλγρ. 

Φρ. 
3,30 
5,25 
7,20 

14,40 
21,60 
28,80 

Φρ. 
1,50 
2,— 
2,50 
5,— 
6,50 

Φρ. 
3 — 
5,— 

Φρ. 
1,80 
2,— 
2,70 
3,10 

Φρ. 
0,30 
0,90 
1,50 
3,— 
4,50 
6,— 

Φρ. 
3,— 
4,— 
5,50 
6,50 
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2.—ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΙΑΒΑΤΙΚΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 

Αϋξ. 
Ά ρ . 

Ι 

Ι 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

'Εξουσιοδοτημένοι 
Ύπηρεσίαι 

2 

'Αφγανιστάν 
AFGANISTAN 
Αργεντινή^) 
A R G E N T I N E 
Αύστραλία(') 
AUSTRALIE 
Μπαχάμας . . 
BAHAMAS 
Μπαχρέϊν . . 
BAHRAIN 
Μπαγκλαντές 
BANGLADESH 
Μπαρμπάντος(') . 
BARBADE 
Βιρμανία 
BIRMANIE 
Βολιβία 
BOLIVIE 
Μττοτσβάναί1) 
BOTSWANA 
Βραζιλία 
BRESIL 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 
CENTRAFRICAINE (REP.) 
Χιλή(2) 
CHILI 
Κύπρος 
CHYPRE 
Κογκό (Λαϊκή Δημοκρατία) 
CONGO (REP. POP.) 
'Ακτή Έλεφαντοστοϋ (Δημοκρ.) 
COTE D' IVOIRE (REP.) 
Δαχομέη 
DAHOMEY 
Αίγυπτος 
EGYPTE 
*Ελ Σαλβαντόρ 
EL SALVADOR 
Ηνωμένα 'Αραβικά 'Εμιράτα . . 
EMIRATS ARABES U N I S 
Ισημερινός 
EQUATEUR 
Μεγ. Βρεττανία καϊ Υπερπόντια 

έδάφηί1) 
GRANDEBRETAGNE Ε Τ 

T E R R I T O I R E S D' OUTRE
MER. 

Γουϊάνα(1) 
GUYANE 
'Ινδία 
INDE 
'Ιράν 
IRAN 
'Ιράκ 
IRAQ 

Ποσόν των χερσαίων 
διά τά δέματα 

Μέχρις 
Ι 

χλγρ

3 

φρ

ι ,50 

Ι,— 

0,45 

1,70 

1,70 

2,— 

1,70 

0,70 

Ι — 

2,— 

Ι,— 

0,60 

3 — 

3,— 

0,60 

0,60 

0,60 

0,50 

2,— 

1,70 

1,50 

5,50 

Ι — 

1,20 

Ι — 

0,70 

"Ανω 
τοϋ Ι 
μέχρι 

3 
χλγρ. 

4 

φρ. 

2,— 

Ι,— 

0,75 

1,80 

1,80 

3,— 

1,80 

0,60 

1,20 

2,40 

2,— 

1,50 

3,— 

4,— 

1,50 

Ι,— 

Ι,— 

0,50 

2,— 

1,90 

2,— 

. 6,— 

1,10 

1,20 

1,10 

0,60 

αναλογούντων μεριδίων 
τών κάτωθι κατηγοριών βάρους 

"Ανω 
τών 3 
μέχρι 

5 
χλγρ

5 

φρ. 

2,50 

2,— 

0,95 

1,75 

1,75 

4,— 

1,75 

0,60 

1,40 

3,— 

3 — 

2,— 

3,— 

5,50 

2,— 

1,50 

1,50 

0,50 

2,— 

2 — 

2,50 

6,35 

1,20 

1,20 

1,20 

0,50 

"Ανω 
τών 5 
μέχρι 

10 
χλγρ. 

6 

φρ. 

3,— 

2,— 

1,65 

1,60 

1,60 

5 — 

1,60 

0,90 

2,— 

4,— 

5 — 

4,— 

3,— 

6,50 

4,— 

3 — 

3 — 

Ι,— 

2,— 

1,70 

3,— 

7,85 

1,40 

1,60 

1,40 

1,40 

"Ανω 
τών 10 
μέχρι 

15 
χλγρ. 

7 

φρ. 

2,— 

3,— 

5 — 

10,— 

6,— 

6,— 

5,— 

4,50 

Ι,— 

2,— 

1,10 

4,— 

11,45 

1,60 

1,80 

3,— 

"Ανω 
τών 15 
μέχρι 

20 
χλγρ· 

8 

φρ. 

2,40 

4,— 

6,— 

12,— 

8,— 

8,— 

7,— 

6,— 

Ι,— 

2,— 

Ι,— 

5,— 

13,80 

1,60 

2,40 

4,— 

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : 
(') Τά διαλαμβανόμενα ε'ις τόν πίνακα ποσά πρέπει νά θεωρώνται ως τά ανώτατα. 
(2) Μόνον διά τά δέματα τά μεταφερόμενα διά τοϋ ΰπερανδείου σιδηροδρόμου. 
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Αϋξ. 
Άρ. 

Ι 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

' Εξουσιοδοτη μεναι 
Ύπηρεσίαι 

2 

Ίαμαϊκή 
JAMAIQUE 
Κένυα(') 
ΚΕΝΥΑ 
Μαλαισία 
MALAISIE 
ΜαλαβίΗ 
MALAWI 
ΜάλταΟ 
M A L T E 
Μαυρίκιος 
MAURICE 
Νιγηρία 
NIGERIA 
Όμάν 
ΟΜΑΝ 
Ουγκάντα^) 
OUGANDA 
Πακιστάν 
PAKISTAN 
Παναμάς 
PANAMA (REP.) 
Περοϋ 
PEROU 
Κατάρ 
QATAR 
Σιέρρα Λεόνε 
SIERRA LEONE 
Σιγκαπούρη 
SINGAPOUR 
Σουδάν 
SOUDAN 
ΣρΐΛάνκα (Κεϋλάνη) 
SRILANKA (CEYLAN) 
Τανζανία (Ηνωμένη Δημοκρα

τία)Π 
ΤΑΝΖΑΝΙΕ (REP. UNIE) 
Ταϋλάνδη 
THAILANDE 
Τρινιτέ και Τομπάγκο 
T R I N I T E ΕΤ TOBAGO 
Τουρκία 
T U R Q U I E 
Βενεζουέλα 
VENEZUELA 
Ύέμενη (Λαϊκή Δημοκρατία)^) 
YEMEN (REP. D E M . POP.) 
Ζαΐρ 
ZAIRE 
Ζάμττια(1) 
ZAMBIE 

Ποσόν των χερσαίων 
διά ι 

Μέχρις 
Ι 

χλγρ. 

3 

φρ

ι ,80 

3,— 

Ι,— 

Ι;— 

Ι,— 

1,70 

Ι,— 

1,70 

3,— 

2,— 

Ι,— 

Ι,— 

Ι,— 

1,40 

Ι,— 

2,— 

1,50 

3,— 

1,50 

Ι,— 

2,— 

0,70 

Ι,— 

0,30 

2,— 

τα δέματα 

"Ανω 
τοϋ Ι 
μέχρι 

3 
χλγρ. 

4 

φρ. 

2 — 

3,50 

1,10 

1,10 

1,10 

1,80 

1,10 

1,80 

3,50 

3,— 

1,50 

1,20 

1,10 

2,— 

1,10 

3,— 

2,— 

3,50 

1,75 

1,10 

2,— 

0,60 

1,10 

0,90 

2,40 

ανάλογου ντων μεριδίων 
των κάτωθι κατηγοριών βάρους 

"Ανω 
των 3 
μέχρι 

5 
χλγρ

5 

φρ. 

2,50 

4,— 

1,20 

1,20 

1,20 

1,75 

1,20 

1,75 

4,— 

4,— 

2,— 

1,40 

1,20 

2,50 

1,20 

4,— 

3,— 

4,— 

2,— 

1,20 

2,— 

0,50 

1,20 

1,50 

3,— 

"Ανω ' 
των 5 
μέχρι 

10 
χλγρ· 

6 

φρ. 

3,50 

5,— 

2 — 

1,40 

1,40 

1,60 

1,40 

1,60 

5,— 

5,— 

3,— 

2,— 

1,40 

2,80 

2,— 

8,— 

4,— 

5 — 

3,— 

1,40 

2,— 

1,40 

1,40 

3,— 

4 — 

"Ανω 
των 10 
μέχρι 

15 
χλγρ. 

7 

φρ. 

4,— 

3,— 

4,— 

2,— 

3,— 

4,50 

"Ανω 
των 15 
μέχρι 

20 
χλγρ. 

8 

φρ. 

5,— 

4,— 

5,— 

2,— 

4,— 

6,— 

Παροττηρήσεις : 
(1 ) Τά διαλαμβανόμενα είς τον πίνακα ποσά πρέπει να θεωρώνται ώς τά ανώτατα. 
(2) Μόνον διά τά δέματα τά μεταφερόμενα διά του ΰπερανδείου σιδηροδρόμου. 
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"Αρθρον III 
Συνδεδυασμένη μέση άπόστασις μεταφοράς των διαβατικών δεμάτων 

Το άρθρον 47, παράγραφος 2, τελευταία φράσις, δεν εφαρμόζεται εις τάς ακο
λούθους χώρας εί μη μόνον κατόπιν αιτήσεως των : Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημο
κρατία της Λευκορωσίας, Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Δημοκρατία της 
Κούβας, Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, Λαϊκή Δημοκρατία της Μογγολίας, 
Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας, Σοσια
λιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία 
της Ουκρανίας και "Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. 

"Αρθρον IV 
'Αναλογούντα θαλάσσια μερίδια 

Είς τήν Αΰστραλίαν, τήν Κοινοπολιτείαν τών Μπαχάμας, το Κράτος τοϋ Μπα
χρέϊν, τήν Μπαρμπάντ, τα Ηνωμένα 'Αραβικά 'Εμιράτα, τήν Γαλλίαν, το Σύνολον 
τών άντιπροσωπευομένων υπό της Γαλλικής Υπηρεσίας Ταχυδρομείων καΐ Τηλε
πικοινωνιών Υπερπόντιων 'Εδαφών, το Ήνωμένον Βασίλειον της Μ. Βρεττανίας 
και της Βορείου Ιρλανδίας, τά Υπερπόντια 'Εδάφη τών οποίων αί διεθνείς σχέσεις 
διασφαλίζονται ύπό της Κυβερνήσεως τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου της Μ. Βρεττανίας 
και της Βορείου Ιρλανδίας, τήν Γουϊάναν, τήν Ίνδίαν, τήν Ίταλίαν, τήν Ίαμαϊκήν, 
τήν Δημοκρατίαν της Κένυα, τήν Μαλαισίαν, τήν Δημοκρατίαν της Μαδαγασκάρης, 
τήν Μάλταν, τον Μαυρίκιον, τήν Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Νιγηρίας, το 
Σουλτανάτον τοϋ 'Ομάν, τήν Ουγκάντα, το Πακιστάν, το Κράτος τοϋ Κατάρ, τήν 
Δημοκρατίαν της Σιέρρα Λεόνε, τήν Σιγκαπούρην, τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν 
της Τανζανίας, τά Τρινιτέ καΐ Τομπάγκο, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Υεμένης 
και τήν Δημοκρατίαν της Ζάμπιας, παρέχεται το δικαίωμα της προσαυξήσεως κατά 
50% κατ' άνώτατον δριον τών εν τοις άρθροις 49 και 50 προβλεπομένων αναλο
γούντων θαλασσίων μεριδίων. 

"Αρθρον V 
Συμπληρωματικά αναλογούντα μερίδια τελών 

Ι. Πάν δέμα, διαβιβαζόμενον δια της όδοϋ επιφανείας ή αεροπορικής τοιαύτης 
προορισμοΰ της Κορσικής και τών γαλλικών υπερπόντιων 'Εδαφών (Γουαδε
λούπης, Γουιάνας, Μαρτινίκας, Ρεϋνιόν), υπόκειται εις χερσαΐον άναλογοϋν μερί
διον άφίξεως ίσον, κατ' άνώτατον δριον, προς το άντίστοιχον γαλλικόν άναλογοϋν 
μερίδιον. Όσάκις τοιούτον δέμα διαβιβάζεται διά της ηπειρωτικής Γαλλίας, υπό
κειται επί πλέον : 

(α) Δέμα «οδός επιφανείας». 
Ιον. Είς το γαλλικόν διαβατικόν χερσαΐον άναλογοϋν μερίδιον. 
2ον. Εϊς το γαλλικόν θαλάσσιον άναλογοϋν μερίδιον το άντιστοιχοΰν 

είς τήν κλίμακα αποστάσεως ήτις διαχωρίζει τήν ήπειρωτικήν Γαλλίαν 
και εκαστον τών εν λόγω 'Εδαφών. 

(β) Άεροπορικόν δέμα. 
—εις αεροπορικά κόμιστρα αντιστοιχούντα εΐς τήν άεροπορικήν άπόστασιν 

τήν διαχωρίζουσαν τήν ήπειρωτικήν Γαλλίαν και εκαστον τών εν λόγω 
εδαφών. 

2. Ή Πορτογαλική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα νά είσπράττη συμπληρω
ματικόν άνάλογον μερίδιον εκ 3,50 φρ. κατ* άνώτατον δριον κατά δέμα διά τήν 
μεταφοράν μεταξύ της ηπειρωτικής Πορτογαλίας και τών νήσων Μαδέρας και 
Άζορών. 

3. Πάν δέμα διά το όποιον γίνεται χρήσις τών υπηρεσιών τών αυτοκινήτων 
μέσω τής ερήμου ΊράκΣυρίας δίδει το δικαίωμα είς τήν εΐσπραξιν ε'ιδικοϋ συμπλη
ρωματικού τέλους καθοριζομένου οΰτω: 

Κλίμακες βαρών 

Ι 

(χιλιόγραμμα) 
Μέχρι Ι 
"Ανω τοϋ Ι μέχρι 3 
"Ανω τών 3 μέχρι 5 

Συμπληρωματικά 
αναλογούντα 

μερίδια 
2 

φρ. 
0,50 
1,50 
2,50 

Κλίμακες βαρών 

3 

(χιλιόγραμμα) 
"Ανω τών 5 μέχρι 10 
"Ανω τών 10 μέχρι 15 
"Ανω τών 15 μέχρι 20 

Συμπληρωματικά 
αναλογούντα 

μερίδια 
4 

φρ. 
5,— 
7,50 

10,— 
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4. Εϊς τάς Ταχυδρομικάς Υπηρεσίας της 'Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 
και της Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Σουδάν επιτρέπεται ή εΐσπραξις συμπληρωμα
τικού αναλογούντος μεριδίου εξ 20 εκατοστών επί πλέον των διαβατικών χερσαίων 
αναλογούντων μεριδίων τών προβλεπομένων έν αρθρω 47, παραγράφω Ι, διά 
παν διαβατικόν δέμα δια τής λίμνης NASSER μεταξύ τοϋ SHALLAL (Αίγυπτος) 
και WADI HALFA (Σουδάν). 

"Αρθρον VI 
Ειδικά τιμολόγια 

Ι. Εις τάς Υπηρεσίας τής Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Μπαγκλαντές τοϋ 
Πακιστάν καΐ τής Δημοκρατίας τής Βενεζουέλας παρέχεται το δικαίωμα νά εισ
πράττουν διά τά δέματα άνω τοϋ Ι μέχρι 3 χιλιόγραμμων, το έφαρμοζόμενον τέλος 
εϊς τά δέματα, άνω τών 3 μέχρι 5 χιλιόγραμμων. 

2. Αί Γαλλικά! καΐ Βελγικά! Ύπηρεσίαι έχουν την εΰχέρειαν νά εισπράττουν 
διά τά αεροπορικά δέματα το διπλάσιον τών αναλογούντων χερσαίων μεριδίων 
κα! τών προσαυξήσεων τών προβλεπομένων είς τά άρθρα 46 εως 48 τής Συμφωνίας 
κα! εις το άρθρον II, πίνακα Ι, αύξοντα αριθμόν II (Βέλγιον) κα! 37 (Γαλλία) τοϋ 
παρόντος τελικοϋ Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον VII 
Συμπληρωματικά τέλη 

Αί ύπογράψασαι χώραι τών οποίων αϊ Ύπηρεσίαι εισπράττουν εις το έσωτε
ρικόν των συμπληρωματικά τέλη ανώτερα εκείνων ατινα ορίζονται είς την Συμφω
νίαν, εξουσιοδοτούνται, οσάκις κρατοϋν εξ ολοκλήρου τά τελευταία ταύτα, δπως 
εφαρμόζουν, εις την διεθνή ύπηρεσίαν, τά τέλη τοϋ εσωτερικού. 

"Αρθρον VIII 
Άνάληψις. Τροποποίησις ή διόρθωσις τής επιγραφής 

Κατά παρέκκλισιν τοϋ άρθρου 37, επιτρέπεται εις την Δημοκρατίαν τοϋ Έλ 
Σαλβαντόρ, την Δημοκρατίαν τοϋ Ισημερινού, την Δημοκρατίαν τοϋ Παναμά κα! 
την Δημοκρατίαν τής Βενεζουέλας δπως μη επιστρέφουν τά ταχυδρομικά δέματα 
μετά την περί εκτελωνισμού αυτών αΐτησιν τοϋ παραλήπτου, δοθέντος δτι ή τελω
νειακή των νομοθεσία αντιτίθεται εις τοϋτο. 

"Αρθρον IX 
'Εξαιρέσεις τής αρχής περϊ ευθύνης 

Κατά παρέκκλισιν τοϋ άρθρου 39 επιτρέπεται εις την Δημοκρατίαν τοϋ Ιράκ, 
την Δημοκρατίαν τοϋ Σουδάν, την Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Υεμένης και τήν Δημο
κρατίαν τοϋ Ζαΐρ, δπως οΰδεμίαν άποζημίωσιν καταβάλλουν διά την βλάβην δεμά
των καταγόμενων εξ δλων τών χωρών κα! προοριζομένων, διά το 'Ιράκ, το Σουδάν, 
τήν Υεμένη ν (Λαϊκή Δημοκρατία) ή το Ζαΐρ κα! περιεχόντων ρευστά κα! ευκόλως 
ρευστοποιημένα σώματα, υάλινα αντικείμενα κα! αντικείμενα όμοιας ευθραύστου 
φύσεως. 

"Αρθρον Χ 
Άποζημίωσις 

Κατά παρέκκλισιν τοϋ άρθρου 39, ή Αυστραλία, ή Κοινοπολιτεία τών Μπαχάμας, 
ή Μπαρμπάντ, ή Δημοκρατία τής Βολιβίας, ή Δημοκρατία τής Μποτσβάνα, τά Η ν ω 
μένα 'Αραβικά 'Εμιράτα, τά Φίτζι, τά Υπερπόντια εκείνα 'Εδάφη, τών οποίων αί 
διεθνείς σχέσεις διασφαλίζονται ύπό τής Κυβερνήσεως τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου 
τής Μεγάλης Βρεττανίας και τής Βορείου 'Ιρλανδίας, τών οποίων οϊ εσωτερικοί 
κανονισμό! αντίκεινται εϊς τάς διατάξεις τοϋ ανωτέρω άρθρου, ή Γουιάνα, ή Δημο
κρατία τής Κένυα, το Βασίλειον τοϋ Λεζότο, το Μαλαβί, ή Μάλτα, ό Μαυρίκιος, 
ή Δημοκρατία τοϋ Ναουροϋ, ή ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Νιγηρίας, το Σουλ
τανάτον τοϋ 'Ομάν, ή Ουγκάντα, το Κράτος τοϋ Κατάρ, ή Σοσιαλιστική Δημοκρατία 
τής Ρουμανίας, ή Δημοκρατία τής Σιέρρα Λεόνε, το Βασίλειον τής Σουαζιλάνδης, 
ή Ηνωμένη Δημοκρατία τής Τανζανίας, τά Τρινιτέ και Τομπάγκο, ή Λαϊκή Δημο
κρατία τής Υεμένης κα! ή Δημοκρατία τής Ζάμπιας, έχουν τήν εύχέρειαν νά μη 
καταβάλλουν άποζημίωσιν διά τά εϊς τήν ύπηρεσίαν των απολεσθέντα ή βλαβέντα 
άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα. 
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"Αρθρον XI 
Άνεύθυνον της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας 

Είς την Ταχυδρομικήν Ύττηρεσίαν τοΰ Νεπάλ επιτρέπεται δπως μη έφαρμόζη 
το άρθρον 40, παράγραφος Ι, οτοιχεΐον (β). 

Εις πίστωσιν τούτου, οί κατωτέρω Πληρεξούσιοι συνέταξαν το παρόν Πρωτό
κολλον, το όποιον θα εχη την αυτήν ίσχύν και το αυτό κϋρος ώς εάν αί διατάξεις 
αύτοϋ περιελαμβάνοντο εϊς αυτό τοϋτο το κείμενον τής Συμφωνίας είς τήν οποίαν 
αναφέρεται και υπέγραψαν αυτό εις εν άντίτυπον το όποιον θά παραμείνη κατα
τεθειμένον εϊς τά αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώρας έδρας τής Ενώσεως. Άντι
γραφον τούτου θά έπιδοθή εις έκαστον Μέρος υπό τής Κυβερνήσεως τής Χώρας
εδρας τοΰ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη τή 5η Ιουλίου, 1974. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 
ΙΟΙ. Πληροφορίαι παρεχόμενοι υπό των Υπηρεσιών. 
102. Όδοί διαβιβάσεως και αναλογούντα μερίδια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ 

103. Διευθύνσεις του άποστολέως καΐ τοΰ παραλήπτου. 
104. Γενικοί δροι συσκευασίας. 
105. Είδικαΐ συσκευασίαι. Έπισήμανσις τών δεμάτων τών περιεχόντων κινη

ματογραφικός ταινίας, σελλουλόϊδ, ζώντα ζώα, ραδιενεργούς ουσίας. 
106. Διατυπώσεις έκπληρούμεναι ύπό τοΰ άποστολέως. 
107. Διατυπώσεις έκπληρούμεναι υπό τοΰ Γραφείου καταγωγής. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 
108. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας. 
109. Δολία δήλωσις τής αξίας. 
110. Λοιπά! κατηγορίαι δεμάτων. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΙΝ 

111. Παράδοσις άπηλλαγμένη τελών και δικαιωμάτων ζητούμενη μετά τήν 
κατάθεσιν. 

112. Άνάληψις. Τροποποίησις τής επιγραφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ 

"Αρθρον 
113. Γενική αρχή ανταλλαγής των δεμάτων. 
114. Διαβίβασις και εκτελωνισμός τών αεροπορικών δεμάτων. 
115. Μεταφόρτωσις τών αεροπορικών δεμάτων. 
116. 'Εκτελωνισμός τών εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

117. Διάφοροι τρόποι διαβιβάσεως. 
118. Φύλλα πορείας. 
119. Φύλλα πορείας απλοποιημένα. 
120. Διαβίβασις διά κλειστών αποστολών. 
121. Παράδοσις τών αποστολών. 
122. Διαχείρισις τών μετά ειδοποιήσεως φορτώσεως δεμάτων. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 
123. "Ελεγχος τών αποστολών ύπό τών άνταλλακτηρίων Γραφείων. 
124. Άσυμφωνίαι ως προς το βάρος, ή τάς διαστάσεις τών δεμάτων. 
125. Διαπίστωσις ανωμαλιών αί όποΐαι καθιστούν υπευθύνους τάς Υπηρεσίας. 
126. Παραλαβή ύπό άνταλλακτηρίου Γραφείου δέματος ύποστάντος βλάβην ή 

ανεπαρκώς συσκευασμένου. 
127. "Ελεγχος τών αποστολών δεμάτων διαβιβαζομένων συνολικώς. 
128. Περαιτέρω αποστολή δέματος περιελθόντος εϊς λανθασμένην διεύθυνσιν. 
129. 'Επιστροφή τών κενών σάκκων, κιβωτίων κ.λ.π. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 
130. 'Επιφυλάξεις κατά τήν παράδοσιν δεμάτων παραβιασθέντων ή βλαβέντων. 
131. Διαχείρισις τών δελτίων προπληρωμής μετά τήν παράδοσιν δέματος ελευ

θέρου τελών και δικαιωμάτων. 
132. Διαχείρισις τών αποδείξεων παραλαβής, μετά τήν παράδοσιν του μετ' απο

δείξεως παραλαβής δέματος. 
ΜΕΡΟΣ II 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 
133. ΕΊδοποίησις μή επιδόσεως. 
134. Μή έπίδοσις. Νέαι όδηγίαι τοϋ ενδιαφερομένου. 
135. 'Επιστροφή τών δεμάτων εις τήν καταγωγήν. 
136. Περαιτέρω αποστολή δέματος κατόπιν αλλαγής τής διευθύνσεως τοϋ 

παραλήπτου. 
137. Δέματα εκτάκτου επιδόσεως προς περαιτέρω άποστολήν. 
138. Διαχείρισις αιτήσεων αναλήψεως ή τροποποιήσεως τής επιγραφής. 
139. Πώλησις. Καταστροφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ (RECLAMATIONS) 

"Αρθρον 
140. Διαχείρισις αιτήσεων αναζητήσεως. 
141. Αιτήσεις αναζητήσεως άφορώσαι μη ληφθεΐσαν άττόδειξιν παραλαβής ή 

εΐδοποίησιν φορτώσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

142. 'Αναλογούντα μερίδια και έξοδα φερόμενα εις ττίστωσιν έτερων Υπηρεσιών 
ύπό της Υπηρεσίας καταγωγής. 

143. Άπόδοσις και άνάληψις αναλογούντων μεριδίων, τελών και δικαιωμάτων 
εις περίπτωσιν επιστροφής εις τήν καταγωγήν ή περαιτέρω αποστολής. 

144. Ειδική περίπτωσις αναλήψεως εξόδων. 
145. Καθορισμός τών μέσων αποζημιώσεως κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

146. Κατάρτισις τών λογαριασμών. 
147. Έκκαθάρισις άφορώσα τάς άποστολάς αεροπορικών δεμάτων. 
148. Διακανονισμός τών λογαριασμών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

149. Υποδείγματα προς χρήσιν του κοινοϋ. 
150. Προθεσμία διαφυλάξεως τών στοιχείων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII 
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

151. "Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοΰ Κανονισμού. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: Ίδε τον «πίνακα υποδειγμάτων». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

Οί υπογεγραμμένοι ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 5, τοΰ Καταστατικού 
της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως τοΰ συναφθέντος εν Βιέννη τήν ΙΟην 
Ιουλίου, 1964, απεφάσισαν κοινή συμφωνία εν ονόματι τών αντιστοίχων αυτών 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, τήν λήψιν τών επομένων μέτρων διά τήν οιασφάλισιν 
τής εκτελέσεως τής Συμφωνίας της άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον ΙΟΙ 
Πληροφορίαι παρεχόμενοι ύπό των Υπηρεσιών 

Ι. Τρεις μήνας τουλάχιστον προ της ενάρξεως εκτελέσεως της Συμφωνίας, 
εκάστη Υπηρεσία οφείλει να γνωστοποιή εις τάς λοιπάς Υπηρεσίας μέσω του 
Διεθνούς Γραφείου : 

(α) Τάς αποφάσεις τάς οποίας ελαβεν δσον άφορα: 
Ιον. Το άνώτατον δριον βάρους των δεμάτων. 
2ον. Την δήλωσιν της αξίας. 
3ον. Τά δέματα ειδικής διαχειρίσεως: εκτάκτου επιδόσεως, ελεύθερα 

τελών και δικαιωμάτων, έπι αντικαταβολή, εύθραυστα, δυσμετακό
μιστα. 

4ον. Την άποδοχήν ή την μη άποδοχήν τών συλλογικών δελτίων απο
στολής κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 106, παραγράφου 3. 

5ον. Τάς διαστάσεις τών δεμάτων τών μεταφερομένων διά τών χερσαίων 
και θαλασσίων οδών. 

6ον. Τον άπαιτούμενον αριθμόν τελωνειακών δηλώσεων διά τά διαβατικά 
δέματα και οι' εκείνα προορισμού τής Ιδίας αυτών χώρας, ώς και 
τάς γλώσσας εις τάς οποίας δύνανται νά συντάσσωνται αί δηλώσεις 
αύται. 

7ον. Τάς οδηγίας τών αποστολέων τάς οποίας, συμφώνως τω άρθρω 
22, παραγράφω 4, τής Συμφωνίας δεν αποδέχεται κατά την στιγμήν 
τής καταθέσεως. 

8ον. Την μη άποδοχήν τών αιτήσεων αναλήψεως και τροποποιήσεως τής 
επιγραφής τών προβλεπομένων εν άρθρω 37, παραγράφω 2, τής 
Συμφωνίας. 

9ον. Τήν άποδοχήν ή τήν μη άποδοχήν τής αποδείξεως παραλαβής διά 
τά συνήθη δέματα, συμφώνως προς το άρθρον 27 τής Συμφωνίας. 

(β) Τάς πληροφορίας τάς άφορώσας τήν ύπηρεσίαν τών αεροπορικών δεμά
των, κυρίως τών ύπό ταύτης αποδεκτών διαστάσεων κατόπιν συμφωνίας 
με τάς επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών, ώς καί, εάν ύπάρχη περί
πτωσις, το ποσόν τοΰ εισπραττομένου κομίστρου συμφώνως τω άρθρω 
52 παραγράφω 4 και 5 τής Συμφωνίας, διά τήν εϊς το έσωτερικόν τής χώρας 
μεταφοράν. 

(γ) Τον κατάλογον τών ζώντων ζώων τών οποίων ή μεταφορά διά τοΰ Ταχυ
δρομείου επιτρέπεται ύπό τοΰ ιδίου αυτής ταχυδρομικού κανονισμού. 

(δ) Τήν γνωστοποίησιν δτι αϋτη δέχεται δέματα δι' δλας τάς περιοχάς ή εν 
εναντία περιπτώσει, τον κατάλογον τών περιοχών τάς οποίας εξυπηρετεί, 

(ε) Τά τέλη τά εφαρμοζόμενα εις τήν ύπηρεσίαν της. 
(στ) Τάς χρησίμους πληροφορίας τάς άφορώσας τους τελωνειακούς ή άλλους 

κανονισμούς, ώς καί τάς απαγορεύσεις ή περιορισμούς τους εφαρμοζόμε
νους εις τήν εϊσαγωγήν καί τήν διαμετακόμισιν τών δεμάτων έπι τοΰ εδά
φους τής χώρας της. 

(ζ) "Εν απόσπασμα, εϊς γλώσσαν άγγλικήν, άραβικήν, κινεζικήν, ίσπανικήν, 
γαλλικήν ή ρωσικήν, τών διατάξεων τών νόμων ή κανονισμών της τών 
εφαρμοζομένων έπι τής μεταφοράς τών δεμάτων. 

2. Πάσα τροποποίησις τών εν παραγράφω Ι, προβλεπομένων πληροφοριών, 
πρέπει νά γνωστοποιήται άνευ καθυστερήσεως διά τής Ιδίας όδοΰ. 

"Αρθρον 102 
Όδοι διαβιβάσεως και αναλογούντα μερίδια 

Ι. Διά πινάκων ομοίων προς τά συνημμένα σχέδια CPI και CP2I, εκάστη Υπη
ρεσία ορίζει τους δρους και τά μερίδια τελών ύπό τά όποια δέχεται τά διαβατικά 
δέματα τά προοριζόμενα διά τάς χώρας διά τάς οποίας αϋτη δύναται νά χρησιμεύη 
ώς ενδιάμεσος. 
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2. Έπι τή βάσει των εϊς τους πίνακας CPI καΐ CP2I περιεχομένων πληροφοριών 
των ενδιαμέσων 'Υπηρεσιών, εκάστη Υπηρεσία καθορίζει τάς οδούς τάς οποίας 
δύναται να χρησιμοποίηση δια την διαβίβασιν τών δεμάτων της καΐ τα παρά τών 
αποστολέων εισπρακτέα τέλη. 

3. ΑΙ Ύπηρεσίαι γνωστοποιούν αμοιβαίως, δι' απ' ευθείας ανακοινώσεως, 
ενα μήνα τουλάχιστον προ της εφαρμογής των, τους πίνακας CPI καΐ CP2I, ώς και 
πάσας τάς μεταγενέστερος τροποποιήσεις τών πινάκων τούτων. Αύται αποστέλ
λουν εις το Διεθνές Γραφεΐον αντίγραφα τών πινάκων των CPI και CP2I. 

4. Ή εν παραγράφω 3 προβλεπομένη προθεσμία γνωστοποιήσεως, δεν εφαρ
μόζεται εΐς τάς εν αρθρω 51, τής Συμφωνίας άναφερομένας περιπτώσεις. 

5. Προς καθορισμόν τής εΰνοϊκωτέρας διαδρομής τών αποστολών δεμάτων, 
το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον αποστολής, δύναται ν' άπευθύνη εις το άνταλλακτή
ριον Γραφεΐον προορισμού δελτίον διαδρομής δμοιον προς το εν άρθρω 156, παρα
γράφω 3, τοϋ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, υπόδειγμα C27. Το 
δελτίον τούτο πρέπει νά συνάπτεται εις το φύλλον πορείας. 

Τούτο πρέπει νά επιστρέφεται, δεόντως συμπεπληρωμένον, ύπό τύπον επιστο
λής, εις το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής διά τοΰ πρώτου ταχυδρομείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ 

"Αρθρον 103 
Διευθύνσεις τοϋ άποστολέως και τοΰ παραλήπτου 

Ι. Διά νά γίνη δεκτόν προς κατάθεσιν πάν δέμα, πρέπει νά φέρη διά λατινικών 
χαρακτήρων και αραβικών αριθμών, έπ' αυτού τούτου τοΰ δέματος ή έπι έτικέττας 
σταθερώς έπ ι κε κολλημένη ς έπι τοϋ τελευταίου τούτου, τάς ακριβείς διευθύνσεις τοΰ 
παραλήπτου και τοϋ άποστολέως. 

'Εάν έτεροι χαρακτήρες και αριθμοί χρησιμοποιούνται εΐς τήν χώραν προο
ρισμού, συνιστάται ή σύνταξις τής επιγραφής ωσαύτως εις τους χαρακτήρας και 
αριθμούς αυτούς. Αι διά μολυβδίδος γεγραμμέναι διευθύνσεις εΐναι απαράδεκτοι. 
Πάντως γίνονται δεκτά τά δέματα τών οποίων ή διεύθυνσις γράφεται διά μολυβδί
δος μελάνης, έπι επιφανείας πρότερον βεβρεγμένης. 

2. "Εν μόνον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δύναται νά υποδεικνύεται ώς παρα
λήπτης. Πάντως, αϊ διευθύνσεις, ώς «Κον Α ε'ις διά Κον Ζ εΐς »ή 
«Τράπεζαν Α ε'ις διά Κον Ζ εις » δύνανται νά γίνωνται δεκταϊ έπι τω 
δρω δτι μόνον το όριζόμενον πρόσωπον Α, θεωρείται ώς παραλήπτης υπό τών 
Υπηρεσιών. 'Επί πλέον, αϊ διευθύνσεις τοϋ Α και Ζ, πρέπει νά εΰρίσκωνται εΐς 
τήν αυτήν χώραν. 

3. Το Γραφεΐον καταγωγής πρέπει εξ άλλου νά συνιστά εΐς τον αποστολέα νά 
έγκλείη εΐς το δέμα, άντίγραφον τής διευθύνσεως του και τής τοϋ παραλήπτου. 

"Αρθρον 104 
Γενικοί δροι συσκευασίας 

Ι. Πάν δέμα πρέπει νά εΐναι συσκευασμένον και κεκλεισμένον κατά τρόπον 
άνταποκρινόμενον εΐς το βάρος, το σχήμα καΐ τήν φύσιν τοϋ περιεχομένου ώς και 
εΐς τον τρόπον μεταφοράς καΐ τήν διάρκειαν αυτής. Ή συσκευασία καΐ ή σφρά
γισις πρέπει νά προφυλάττουν το περιεχόμενον κατά τρόπον ώστε νά μη δύναται 
νά καταστροφή τοϋτο, οϋτε έκ τής πιέσεως, οϋτε εκ τών διαδοχικών διαχειρίσεων. 
Πρέπει επίσης νά είναι τοιαϋται ώστε νά καθίσταται αδύνατον νά θιγή το περιεχό
μενον χωρίς νά άφεθοϋν καταφανή ίχνη παραβιάσεως. 
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2. Πάν δέμα πρέπει να είναι συσκευασμένον κατά τρόπον ιδιαιτέρως στερεόν 
εάν πρόκειται: 

(α) Νά μεταφερθή εις μακράς αποστάσεις. 
(β) Νά ύποστη πολυάριθμους μεταφορτώσεις ή πολλαπλάς διαχειρίσεις. 
(γ) Νά προστατευθή έναντι σημαντικών μεταβολών κλίματος θερμοκρασίας 

ή εν περιπτώσει μεταφοράς διά της αεροπορικής όδοΰ, έναντι τών διακυ
μάνσεων της ατμοσφαιρικής πιέσεως. 

3. Πρέπει νά εΐναι συσκευασμένον και κλεισμένον εϊς τρόπον ώστε νά μη άπει
λήται ή υγεία τών υπαλλήλων ώς και νά αποκλείεται πάς κίνδυνος εάν περιέχη 
αντικείμενα δυνάμενα νά τραυματίσουν τους υπαλλήλους τους επιφορτισμένους με 
τήν διαχείρισίν του, νά ρυπάνουν ή νά βλάψουν τά λοιπά δέματα ή τον ταχυδρο
μικόν έξοπλισμόν. 

4. Πρέπει νά εχη άφεθή έπι τοΰ περικαλύμματος ή τοΰ φακέλλου, επαρκής 
χώρος διά τήν εγγραφή ν τών υπηρεσιακών ενδείξεων και διά τήν έπικόλλησιν τών 
γραμματοσήμων καΐ τών έτικεττών. 

5. Γίνονται δεκτά άνευ περικαλύμματος: 
(α) Τά αντικείμενα τά όποια δύνανται νά συναρμοσθούν ή νά συνενωθούν 

και συγκρατηθούν διά στέρεου συνδέσμου έσφραγισμένου διά μολυβδο
σφραγίδων ή σφραγίδων εξ ισπανικού κηροΰ, είς τρόπον ώστε νά σχη
ματίζεται εν και μόνον δέμα μή δυνάμενον νά διαλυθή. 

(β) Τά δέματα εξ ενός μόνον τεμαχίου, ώς τεμάχια ξύλου, τεμάχια μετάλλου, 
κλπ. τά όποια εις το έμπόριον δεν συνηθίζεται νά συσκευάζωνται. 

"Αρθρον 105 
Εϊδικαι συσκευασίαι. Έπισήμανσις τών δεμάτων τών περιεχόντων 

κινηματογραφικός ταινίας, σελλουλόϊδ, ζώντα ζώα 
ραδιενεργούς ουσίας 

Ι. Πάν δέμα το όποιον περιέχει εν έκ τών κατωτέρω ειδών, πρέπει νά είναι 
συσκευασμένον ώς ακολούθως : 

(α) Πολύτιμα μέταλλα: Το περικάλυμμα πρέπει νά συνίσταται είτε έκ μεταλ
λίνου κυτίου αντοχής, είτε έκ ξυλίνου κιβωτίου πάχους τουλάχιστον Ι 
έκατοστομέτρου διά τά μέχρι 10 χιλιόγραμμων δέματα και 1̂  έκατοστομέ
τρου διά τά πλέον τών 10 χιλιόγραμμων δέματα, είτε τέλος έκ δύο σάκκων 
άνευ ραφής σχηματιζόντων διπλήν συσκευασίαν. Πάντως οσάκις γίνεται 
χρήσις κιβωτίων ξύλινων «κόντρα πλακέ» το πάχος των δύναται νά περιο
ρίζεται είς 5 χιλιοστό μέτρα, ύπό τον δρον, δπως αϊ άκμαί τών κιβωτίων 
τούτων ένισχύωνται διά σιδηρών γωνιών. 

(β) Ύάλλινα ή άλλα εύθραυστα αντικείμενα : Πρέπει νά εΐναι συσκευασμένα 
εντός κυτίου μεταλλικού, ξυλίνου ανθεκτικής πλαστικής Ολης, ή έκ στερεού 
χαρτονιού, πεπληρωμένου διά χάρτου, ρινισμάτων ξύλου ή έξ οιασδήποτε 
άλλης ενδεδειγμένης προστατευτικής ύλης δυναμένης νά εμπόδιση πάσαν 
τριβή ν ή πρόσκρουσιν κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς, είτε μεταξύ 
αυτών τούτων τών αντικειμένων είτε μεταξύ τών αντικειμένων καΐ τών 
τοιχωμάτων τοΰ κυτίου. 

(γ) Ρευστά καΐ ευκόλως ρευστοποιούμεναι ούσίαι: Πρέπει νά έγκλείωνται 
εντός δοχείων τελείως στεγανών. "Εκαστον δοχεΐον πρέπει νά τίθεται, 
εντός ειδικού κυτίου έκ μετάλλου, ξύλου, ανθεκτικής πλαστικής ύλης ή 
έκ κυματοειδούς χαρτονιού στερεάς ποιότητος, πεπληρωμένου διά πριο
νιδίων, βάμβακος ή διά πάσης άλλης καταλλήλου προστατευτικής Ολης 
είς επαρκή ποσότητα, προς άπορρόφησιν τοΰ ρευστού εις περίπτωσιν 
θραύσεως τοΰ δοχείου. Το κάλυμμα τοΰ κυτίου πρέπει νά στερεοϋται 
κατά τρόπον ώστε νά μή δύναται νά άποσπασθή ευκόλως. 

(δ) Λιπαρά! ούσίαι δυσκόλως ρευστοποιούμεναι, δπως αϊ άλοιφαί, ό μαλακός 
σάπων, αϊ ρητΐναι κλπ. ώς και οϊ σπόροι μεταξοσκωλήκων τών οποίων 
ή μεταφορά συνεπάγεται όλιγωτέρας δυσχέρειας : Πρέπει νά έγκλείων
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ται κατά πρώτον εντός περικαλύμματος (κυτίου, σάκκου εξ υφάσματος, 
πλαστικής ϋλης κλπ.) τιθεμένου καΐ τούτου εντός κυτίου εκ μετάλλου, 
εκ ξύλου ή πάσης άλλης αρκούντως ανθεκτικής ϋλης, προς παρεμπόδισιν 
διαφυγής τοϋ περιεχομένου. 

(ε) Χρωστικοί ξηροί κάνεις, ώς το κυανοϋν τής άνιλίνης κλπ. : Τα προϊόντα 
ταΰτα δεν γίνονται δεκτά εί μη μόνον εντός κυτίων εκ μετάλλου τελείως 
στεγανών, τιθεμένων και τούτων εντός κυτίων εκ ξύλου, ανθεκτικής πλα
στικής ϋλης ή κυματοειδούς χαρτονιού στερεάς ποιότητος, παρατιθεμένων 
πριονιδίων ή πάσης άλλης καταλλήμου απορροφητικής και προστατευτικής 
ϋλης μεταξύ τών δύο συσκευασιών, 

(στ) Μη χρωστικά! ξηραΙ κόνεις: Τά προϊόντα ταΰτα πρέπει νά τοποθετούν
ται εντός περικαλύμματός (κυτίον, σάκκος) εκ μετάλλου, εκ ξύλου, εξ αν
θεκτικής πλαστικής ϋλης ή εκ χαρτονιού. Τά περικαλύμματα ταΰτα, δέον 
νά έγκλείωνται και αυτά εντός κυτίου αποτελουμένου εκ μιας τών ανωτέρω 
υλών. 

(ζ) τΥλαι προβλεπόμενοι εν άρθρω 19, στοιχεΐον (α) ψηφίον 5ον, 2α φράσις 
τής Συμφωνίας : eH συσκευασία πρέπει νά συνίσταται έκ κιβωτίου ή 
βαρελλίου στερεώς συσκευασμένου εσωτερικώς καΐ έξωτερικώς και νά 
φέρη ενδειξιν σχετικήν προς την φύσιν τοϋ περιεχομένου. 

(η) Ταινίαι εϋφλεκτοι, σελλουλόϊδ κατειργασμένον η μη : Ή συσκευασία 
πρέπει νά φέρη προς την πλευράν τής επιγραφής λευκή ν έτικέτταν, λίαν 
εμφανή φέρουσαν δια παχέων μελανών χαρακτήρων τήν ενδειξιν: 
«CELLULOID A TENIR LOIN DU FEU ΕΤ DE LA LUMIERE». 
(Σελλουλόϊδ. Νά τηρήται μακράν τοϋ πυρός καΐ τοΰ φωτός). 

(θ) Ζώντα ζώα: Ή συσκευασία τοΰ δέματος ώς και το δελτίον αποστολής 
του πρέπει νά φέρουν έτικέτταν με τήν διά λίαν εμφανών χαρακτήρων 
ενδειξιν «ANIMAUX VIVANTS» «Ζώντα ζώα». 

(ι) Ραδιενεργοί ούσίαι: Έπί τών περιεχόντων ραδιενεργούς ουσίας δεμά
των δέον νά έχη τεθή ύπό τοΰ άποστολέως ειδική έτικέττα χρώματος 
λευκού, φέρουσα την ενδειξιν «MATIERES RADIOACTIVES» (ρα
διενεργοί οΰσίαι), ήτις διαγράφεται οίκοθεν εν περιπτώσει επιστροφής 
τοΰ περικαλύμματος εις τήν καταγωγή ν. 

'Επιπροσθέτως δέον νά φέρουν, πλην τοΰ ονοματεπωνύμου και τής διευθύνσεως 
τοΰ άποστολέως, λίαν εμφανή ενδειξιν δι* ης νά ζητήται ή επιστροφή τών δεμάτων 
εν περιπτώσει μή επιδόσεως. 

Ό άποστολεύς δέον νά αναγραφή επί τοϋ εσωτερικού περικαλύμματος το όνο
ματεπώνυμον και τήν διεύθυνσίν του, ώς και το περιεχόμενον τοϋ δέματος. 

2. Τά δέματα τά περιέχοντα τάς προβλεπόμενος εν παραγράφω Ι, στοιχεία (ζ) 
(η) και (ι) ϋλας δεν γίνονται δεκτά προς κατάθεσιν εκτός εάν αί ΰλαι αύται γίνωνται 
δεκταί ύφ' δλων τών μετεχουσών εις τήν μεταφοράν τοΰ δέματος Υπηρεσιών. 

"Αρθρον 106 
Διατυπώσεις έκπληρούμεναι ύπό τοΰ άποστολέως 

Ι. "Εκαστον δέμα πρέπει νά συνοδεύεται: 
(α) Διά δελτίου αποστολής έκ χαρτονιού αντοχής λευκοΰ χρώματος, ομοίου 

προς το συνημμένον υπόδειγμα CP2. 
(β) Διά τελωνειακής δηλώσεως όμοιας προς το συνημμένον υπόδειγμα C2/ 

CP3. Ή τελωνειακή δήλωσις πρέπει νά συντάσσεται εϊς τον άπαιτού
μενον αριθμόν αντιτύπων, τά όποια και προσαρτώνται στερεώς επί του 
δελτίου αποστολής. 

2. Ή διεύθυνσις του άποστολέως και εκείνη τοΰ παραλήπτου, ώς και πασαι 
αΐ λοιπαι ενδείξεις αί παρεχόμενοι ύπό τοϋ άποστολέως, δέον νά εΐναι αί αύται επί 
του δέματος και επί τοΰ δελτίου αποστολής. Έν περιπτώσει διαφορών ισχύουν 
αΐ επί τοΰ δέματος αναγραφόμενοι ενδείξεις. 
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3. 'Εξαιρουμένων των δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας, των δεμάτων ελευ
θέρων τελών και δικαιωμάτων και των δεμάτων επί αντικαταβολή, εν καΐ το αυτό 
δελτίον αποστολής, συνοδευόμενον υπό τοϋ απαιτουμένου δι' εκαστον μεμονωμένον 
δέμα άριθμοϋ τελωνειακών δηλώσεων, δύναται να χρησιμοποιηθή δια τρία το πολύ 
δέματα, ύπό τον δρον δτι ταΰτα κατατίθενται συγχρόνως είς το ίδιον Γραφεΐον 
υπό τοϋ Ίδιου άποστολέως, διαβιβάζονται δια της ίδιας όδοϋ, υπόκεινται εις το 
αυτό τέλος και προορίζονται δια το ίδιον πρόσωπον. Πάντως εκάστη Υπηρεσία 
δύναται ν' απαίτηση εν δελτίον αποστολής και τον κεκανονισμένον αριθμόν τών 
τελωνειακών δηλώσεων δι' εκαστον δέμα. 

4. Ό άποστολεύς δύναται να συναπτή ε'ις το δελτίον αποστολής CP2, πλην 
τής τελωνειακής δηλώσεως συντασσόμενης εϊς τον άπαιτούμενον αριθμόν αντι
τύπων συμφώνως προς την παράγραφον Ι, στοιχεΐον (β), πάν στοιχεΐον (τιμο
λόγιον, άδειαν εξαγωγής, άδειαν εισαγωγής, πιστοποιητικόν καταγωγής κ.λ.π.) 
άναγκαΐον δια την τελωνειακήν διαχείρισιν είς την χώραν καταγωγής και ε'ις την 
χώραν προορισμού. 

5. Το περιεχόμενον τοϋ δέματος πρέπει ν' αναγράφεται λεπτομερώς εις την 
τελωνειακήν δήλωσιν. Αί γενικής φύσεως ενδείξεις δεν γίνονται δεκταί. 

6. Μολονότι ούδεμίαν αναλαμβάνουν εΰθύνην τοϋ περιεχομένου τών τελω
νειακών δηλώσεων, αί Ύπηρεσ'ιαι ενεργούν πάν το δυνατόν διά νά πληροφορήσουν 
τους αποστολείς περί τοϋ όρθοΰ τρόπου συμπληρώσεως τών δηλώσεων αυτών. 

7. Ό άποστολεύς πρέπει νά ύποδεικνύη τον τρόπον κατά τον όποιον πρέπει 
νά ένεργήται ή διαχείρισις τοϋ δέματος εν περιπτώσει μη επιδόσεως. Προς τον 
σκοπόν τούτον, σημειοΐ εϊς το όπισθεν μέρος τοΰ δελτίου αποστολής ένθα ευρί
σκονται αί άπαριθμούμεναι εν άρθρω 22, παραγράφω 2 τής Συμφωνίας όδηγίαι, 
σταυρόν ε'ις το τετραγωνίδιον το σχετικόν προς μίαν άπό τάς οδηγίας αΰτάς. Ό 
σταυρός ούτος δύναται νά γραφή διά χειρός ή διά γραφομηχανής ή νά εΐναι έντυπος. 
'Επίσης επιτρέπεται εις τον αποστολέα νά μη αναγραφή ή νά μη έκτυπώνη όπισθεν 
τοΰ δελτίου αποστολής παρά μίαν μόνον εκ τών επιτρεπομένων οδηγιών. 

Ή διά τοϋ σταυροϋ υποδεικνυόμενη οδηγία επί τοϋ δελτίου αποστολής πρέπει 
νά αναγράφεται και έπ' αύτοΰ τούτου τοΰ δέματος. Αϋτη πρέπει νά εΐναι συν
τεταγμένη εις την γαλλικήν ή εις έτέραν γλώσσαν γνωστήν ε'ις την χώραν προ
ορισμού. Το εντυπον συμφώνως προς το συνημμένον Υπόδειγμα CP2 BIS δύναται 
νά χρησιμοποιηθή προς τον σκοπόν τούτον. Μετά την συμπλήρωσιν του προ
σαρτάται στερεώς ε'ις το δέμα. 

"Αρθρον 107 
Διατυπώσεις έκπληρούμεναι ύπό τοϋ Γραφείου καταγωγής 

Ι. Το Γραφεΐον καταγωγής ή το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον αποστολής υπο
χρεούται νά επικολλά ή νά αναγραφή : 

(α) Έπι τοϋ δέματος, παραπλεύρως τής επιγραφής και επί τοϋ δελτίου απο
στολής εις τάς καταλλήλους θέσεις, έτικέτταν όμοίαν προς το συνημμένον 
υπόδειγμα CP8, δεικνύουσαν, κατά εμφανή τρόπον, τον αύξοντα αριθμόν 
τοϋ δέματος και το δνομα τοϋ Γραφείου καταγωγής. 'Εάν ή Υπηρεσία 
καταγωγής το έπιτρέπη το μέρος τής έτικέττας CP8, δπερ δέον νά έπι
κολληθή επί τοϋ δελτίου αποστολής, δύναται νά άντικατασταθή διά εν
δείξεως εκτυπωμένης εκ τών προτέρων, έχούσης την αυτήν έμφάνισιν, 
ώς και το άντίστοιχον μέρος τής έτικέττας. 

(β) 'Επί τοΰ δελτίου αποστολής μόνον: 
Ιον. Το αποτύπωμα τοΰ χρονολογικού σήμαντρου. 
2ον. Το βάρος εϊς χιλιόγραμμα και εκατοντάδας γραμμαρίων, παντός 

κλάσματος έκατοντάδος γραμμαρίων στρογγυλοποιούμε νου εις την 
άνωτέραν εκατοντάδα. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται διά την μη τήρησιν τών εν παρα
γράφω Ι μνημονευομένων διατυπώσεων. 

3. Έν καΐ το αυτό Γραφεΐον καταγωγής ή εν και το αυτό άνταλλα κτή ρ ιον Γρα
φεΐον αποστολής δεν δύναται νά χρησιμοποιή ταυτοχρόνως δύο ή πλείονας σειράς 
έτικεττών, εκτός εάν αί σειραι διαφοροποιούνται διά διακριτικού σημείου. 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗ! ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΝΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 
"Αρθρον 108 

Δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας 
Πάν δέμα μετά δεδηλωμένης άξιας υπόκειται εις τους κατωτέρω ειδικούς 

κανόνας συσκευασίας : 
(α) Πρέπει νά σφραγίζεται διά μιας η περισσοτέρων μολυβδοσφραγίδων 

ή ομοιομόρφων εξ Ισπανικού κηροϋ σφραγίδων ή δι' ετέρου αποτελεσμα
τικού τρόπου μετά είδικοϋ αποτυπώματος ή σήματος τοΰ άποστολέως. 

^ 'Επί ενός και τοΰ αύτοϋ δέματος μόνον ενα όμοιόμορφον αποτύπωμα 
ή σήμα δύναται νά χρησιμοποιηθή. 'Εάν πρόκειται περί δέματος τοΰ 
οποίου το κλείσιμον διασφαλίζεται δι' ενός θώμιγγος, τούτο δύναται νά 
σφραγίζεται διά μιας μόνον μολυβδοσφραγΐδος ή σφραγΐδος εξ ισπανικού 
κηροϋ τιθεμένης κατά τοιούτον τρόπον ώστε ό θώμιγξ νά μη δύναται οϋτε 

4 νά λυθή, οϋτε νά άφαιρεθή άνευ της εμφανίσεως ίχνους παραβιάσεως. 
(β) Αι εξ ίσπανικοΰ κηροϋ ή άλλου είδους σφραγίδες, ώς καΐ αί πάσης φύσεως 

έτικέτται καί, περιπτώσεως τυχούσης, τά επί των δεμάτων τούτων έπι
κολλώμενα γραμματόσημα πρέπει νά απέχουν άπ' αλλήλων κατά τρόπον 
ώστε νά μη εΐναι δυνατή ή άπόκρυψις τών ενδεχομένων βλαβών τοϋ περι
καλύμματος. Αί έτικέτται και τά γραμματόσημα πρέπει νά μή άναδιπλοϋν
ται επί δύο δψεων τοΰ περικαλύμματος κατά τρόπον καλύπτοντα τά άκρα. 
Αί έτικέτται έπι τών οποίων, περιπτώσεως τυχούσης, ευρίσκεται ή διεύ
θυνσις, δύνανται νά επικολλώνται έπ' αύτοϋ τούτου τοϋ περικαλύμματος, 
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή δηλούμενη αξία δεν υπερβαίνει τά 1000 φράγκα 

4. και αί διαστάσεις της έτικέττας δεν εΐναι άνώτεραι τών 15x10,7 έκα
τοστομέτρων. 

(γ) Πρέπει νά φέρη, ώς καί το δελτίον αποστολής, ροδόχρουν έτικέτταν όμοίαν 
προς το συνημμένον υπόδειγμα CP7 και φέρουσαν, διά λατινικών χαρα
κτήρων το γράμμα «V», το δνομα τοϋ Γραφείου καταγωγής και τον αύξο
ντα αριθμόν τοϋ δέματος. Ή έτικέττα πρέπει νά έπικολλάται έπι τοΰ 
δέματος, επί τής πλευράς τής φερούσης τήν έπιγραφήν καί εγγύτατα ταύτης. 

Πάντως, αί Ύπηρεσίαι έχουν τήν εΰχέρειαν νά χρησιμοποιούν ταυτο
χρόνως τήν εν άρθρω 107, παράγραφος Ι, στοιχεΐον (α) προβλεπομένην 
έτικέτταν CP8 καί μίαν ροδόχρουν έτικέτταν μικρών διαστάσεων φέρουσαν 
διά λίαν εμφανών χαρακτήρων τήν ενδειξιν «VALEUR DECLAREE» 

-±> (Δεδηλωμένη αξία). 
(δ) Ή αξία πρέπει νά δηλοϋται εις το νόμισμα τής χώρας καταγωγής καί νά 

εγγράφεται ύπό τοϋ άποστολέώς, έπι τοϋ δέματος και τοΰ δελτίου απο
στολής, διά λατινικών χαρακτήρων, ολογράφως καί δι αραβικών αριθμών, 
άνευ διαγραφής ή ύπεργραφής, έστω καί κεκυρωμένης. Το ποσόν τής 

* δηλωθείσης αξίας δεν δύναται νά εγγράφεται διά μολυβδίδος, ουδέ διά 
μολυβδίδος μελάνης, 

(ε) Το ποσόν τής δηλωθείσης αξίας πρέπει νά μετατρέπεται εϊς χρυσά φράγκα 
ύπό τοϋ άποστολέως ή ύπό τοϋ Γραφείου καταγωγής. Το έξαγόμενον 
τής μετατροπής στρογγυλοποιούμενον, περιπτώσεως τυχούσης, ε'ις το 
άνώτερον φράγκον πρέπει νά σημειοϋται δι' αριθμών τιθεμένων παρα
πλεύρως ή κάτωθι εκείνων οΐτινες παριστούν τήν άξίαν εις το νόμισμα 
τής χώρας καταγωγής. Το εις χρυσά φράγκα ποσόν πρέπει νά υπογραμ
μίζεται διά ζωηράς γραμμής έγχρωμου μολυβδίδος. Μετατροπή δεν 
ενεργείται εις τάς άπ' ευθείας σχέσεις μεταξύ χωρών εκ χρυσών έχουσών 

Λ κοινόν νόμισμα. 
(στ) Το γραφεΐον καταγωγής υποχρεούται ν' αναγραφή το βάρος ε'ις χιλιό

γραμμα καί εις*δεκάδας γραμμαρίων, άφ' ενός επί τοϋ δέματος, παρα
πλεύρως τής επιγραφής καί, αφ' ετέρου, επί τοϋ δελτίου αποστολής εϊς 
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την οΐκείαν θέσιν, στρογγυλοποιούν εις την άνωτέραν δεκάδα παν 
κλάσμα δεκάδος γραμμαρίων. 

(ζ) Ουδείς αϋξων αριθμός πρέπει να αναγράφεται υπό τών ενδιαμέσων Υπη
ρεσιών επί της πρόσθιας δψεως τοϋ μετά δεδηλωμένης αξίας δέματος. 

"Αρθρον 109 
Δολία δήλωσις αξίας 

Όσάκις έξ οιωνδήποτε περιστατικών και ιδία εξ αφορμής αιτήσεως αναζητή
σεως άποκαλυφθή δολία δήλωσις αξίας ανωτέρας τής πραγματικής αξίας τοϋ περι
εχομένου τοϋ δέματος, ειδοποιείται περί τούτου ή Υπηρεσία καταγωγής δσον το 
δυνατόν ταχύτερον. Περιπτώσεως τυχούσης, τα στοιχεία τής έρεύνης άνακοι
νοϋνται εις αυτήν. 

"Αρθρον 110 
Λοιπαΐ κατηγορίαι δεμάτων 

Ι. 'Αεροπορικά δέματα. Πάν άεροπορικόν δέμα ως καΐ το σχετικόν δελτίον 
αποστολής πρέπει νά φέρουν κατά τήν άποστολήν είδικήν έτικέτταν κυανοϋ χρώ
ματος περιλαμβάνουσαν τάς λέξεις «PAR AVION» με προαιρετικήν μετάφρασιν 
είς τήν γλώσσαν τής χώρας καταγωγής. 

2. Δέματα εκτάκτου επιδόσεως. Πάν δέμα εκτάκτου επιδόσεως και το δελτίον 
αποστολής αύτοϋ πρέπει νά φέρουν έτικέτταν ζωηροϋ έρυθροΰ χρώματος, περι
λαμβάνουσαν τήν έντυπον λίαν εμφανή ενδειξιν «EXPRES». Ή έτικέττα αϋτη 
έπικολλάται κατά το δυνατόν, παραπλεύρως τής ενδείξεως τοϋ τόπου προορισμού. 

3. Δέματα ελεύθερα τελών και δικαιωμάτων : 
(α) Πάν δέμα ελεύθερον τελών καΐ δικαιωμάτων καΐ το δελτίον αποστολής 

αύτοϋ πρέπει νά φέρουν : 
Ιον. Τήν λίαν εμφανή ενδειξιν «FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS» 

(ελεύθερον τελών καΐ δικαιωμάτων) ή έτέραν ταυτόσημον εϊς τήν 
γλώσσαν τής χώρας καταγωγής! 

2ον. Κιτρίνην έτικέτταν φέρουσαν ομοίως λίαν εμφανή τήν ενδειξιν 
«FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS». 

(β) To δέμα συνοδεύεται ύπό τών κεκανονισμένων τελωνειακών δηλώσεων 
και ύφ' ενός δελτίου προπληρωμής ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα 
C3/CP4, κατεσκευασμένου εκ χάρτου κίτρινου χρώματος. Ό άποστο
λεύς τοϋ δέματος και εφ' δσον πρόκειται περί ενδείξεων σχετικών προς 
τήν ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν, το Γραφεΐον αποστολής, συμπληρώνουν 
το κείμενον, είς τήν προσθίαν δεξιάν πλευράν τών τμημάτων (PARTIES) 
Α καΐ Β. Αί έγγραφοι τοϋ άποστολέως δύνανται νά γίνουν τή βοήθεια 
χημικοΰ χάρτου. Το κείμενον πρέπει νά άναφέρη τήν εν άρθρω 24, παρα
γράφω Ι τής Συμφωνίας προβλεπομένη ν ΰποχρέωσιν. 

(γ) Το δελτίον αποστολής, αί τελωνειακοί δηλώσεις και το δελτίον προπλη
ρωμής πρέπει νά είναι στερεώς προσδεδεμένα μεταξύ των. 

4. Εϋθραυστα δέματα: 
(α) Εις τάς σχέσεις μεταξύ τών χωρών, αί όποιοι δέχονται τά εϋθραυστα 

δέματα και ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι ανταποκρίνονται είς τους γενικούς 
κανόνας συσκευασίας : έπί παντός ευθραύστου δέματος πρέπει νά έπι
κολληθή, είτε ύπό τοϋ άποστολέως, είτε ύπό τοϋ Γραφείου καταγωγής, 
έτικέττα με εϊκόναν, άναπαριστώσαν ποτήριον έκτυπωμένον εις έρυθρόν 
χρώμα έπί λευκής επιφανείας. 'Επί παντός δέματος τοϋ οποίου το εϋ
θραυστον τοϋ περιεχομένου επισημαίνεται δι' οιουδήποτε εξωτερικού 
σήματος τεθέντος ύπό τοϋ άποστολέως, έπικολλάται υποχρεωτικώς ύπό 
τοϋ Γραφείου καταγωγής ή αυτή έτικέττα και εισπράττεται το πρόσθετον 
άνάλογον τέλος. 'Εάν ό άποστολεύς δεν έπιθυμή τήν διαχείρισιν τοϋ 
δέματος του ώς ευθραύστου, το Γραφεΐον καταγωγής διαγράφει το σήμα 
το τεθέν ύπό τοϋ άποστολέως. 

(β) 'Επί τοϋ αντιστοίχου δελτίου αποστολής και έπί τής πρόσθιας πλευράς 
αύτοϋ δέον ν' αναγράφεται διά χειρός λίαν εμφανώς, ή ενδειξις «COLIS 
FRAGILE» (δέμα εΰθραυστον) ή νά έπικολλάται σχετική έντυπος έτικέττα. 
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5. Δέματα δυσμετακόμιστα. Πάν δυσμετακόμιστον δέμα ώς και ή προσθία 
δψις σχετικού δελτίου αποστολής, πρέπει να φέρουν έτικέτταν άναγράφουσαν, 
δια λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν ενδειξιν «ENCOMBRANT» (δυσμετακόμιστον). 
Ή ενδειξις αϋτη δέον να συμπληροϋται μόνον έπι τοΰ δελτίου αποστολής δια των 
λέξεων «δυνάμει τοΰ άρθρου 20, παραγράφου 4, τής Συμφωνίας» (ΕΝ VERTU 
DE L' ARTICLE 20, παραγράφου 4 DE L' ARRANGEMENT) οσάκις πρό
κειται περί δεμάτων τιμολογηθέντων ώς δυσμετακομίστων, κατ' έφαρμογήν τοϋ 
άρθρου 20, παραγράφου 4 τής Συμφωνίας. 

6. Υπηρεσιακά δέματα. Πάν δέμα σχετικόν προς τήν ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν 
και το δελτίον αποστολής αΰτοϋ πρέπει νά φέρουν, το πρώτον παραπλεύρως τής 
επιγραφής, το δεύτερον εις τήν προσθίαν όψιν τοϋ υποδείγματος, τήν ενδειξιν 
«SERVICE DES POSTES» ή άνάλογον ενδειξιν. 

Ή ενδειξις αϋτη δύναται νά συνοδεύεται υπό μεταφράσεως εις έτέρβν γλώσσαν. 
7. Δέματα αιχμαλώτων πολέμου και κρατουμένων. Πάν δέμα αιχμαλώτου 

πολέμου ή κρατουμένου καΐ το δελτίον αποστολής αυτού πρέπει νά φέρουν το 
πρώτον παραπλεύρως τής επιγραφής, το δεύτερον εις τήν προσθίαν όψιν τοϋ υπο
δείγματος μίαν τών ενδείξεων «SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE» 
ή «SERVICE DES INTERNES». Αί ενδείξεις αύται δύνανται νά συνοδεύωνται 
ύπό μεταφράσεως εις έτέραν τινά γλώσσαν. 

8. Δέματα περιέχοντα ώρισμένα αντικείμενα ή ζώντα ζώα. Τά δέματα ώς 
και τά δελτία αποστολής πρέπει νά φέρουν τάς ενδείξεις τάς προβλεπόμενος εν 
άρθρω 105, παράγραφος Ι, στοιχεία (ζ), (η) καΐ (θ). 

9. Δέματα περιέχοντα ραδιενεργούς ουσίας: 
(α) Τά περιέχοντα ραδιενεργούς ουσίας δέματα, τών οποίων το περιεχόμενον 

και ή συσκευασία είναι σύμφωνα προς τάς συστάσεις τής Διεθνοΰς Υπη
ρεσίας ατομικής ενεργείας τάς προβλεπούσας ειδικός εξαιρέσεις δι* ώρι
σμένας κατηγορίας αντικειμένων, γίνονται δεκτά προς μεταφοράν δια 
τοΰ ταχυδρομείου κατόπιν προηγουμένης αδείας τών αρμοδίων οργα
νισμών τής χώρας καταγωγής. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά καθορίζουν 
ταχυδρομικά Γραφεία ειδικώς εξουσιοδοτημένα όπως δέχωνται προς 
κατάθεσιν δέματα περιέχοντα ραδιενεργούς ουσίας. 

10. Δέματα μετ' αποδείξεως παραλαβής: 
(α) Πάν δέμα διά το όποιον, κατά τήν κατάθεσιν, ό άποστολεύς ζητεί άπό

δειξιν παραλαβής πρέπει νά φέρη κατά τρόπον λίαν εμφανή είτε τήν 
ενδειξιν «AVIS DE RECEPTION» (άπόδειξις παραλαβής) είτε το απο
τύπωμα σφραγΐδος «A.R.». ΊΗ ιδία ενδειξις πρέπει ν' αναγράφεται και 
έπι τοϋ δελτίου αποστολής. 

(β) Το δέμα πρέπει νά συνοδεύεται ύπό τοϋ προβλεπομένου υπό τοϋ άρθρου 
131, παραγράφου 2 τοϋ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως εντύπου 
C5 δεόντως συμπεπληρωμένου. Το υπόδειγμα τοϋτο συντάσσεται ύπό 
τοϋ γραφείου καταγωγής (ή υπό παντός άλλου γραφείου υποδεικνυομένου 
υπό τής Υπηρεσίας καταγωγής) και πρέπει νά επισυνάπτεται εις το δελτίον 
αποστολής. 

11. Δέματα μετ' ειδοποιήσεως φορτώσεως : 
(α) Πάν δέμα διά το όποιον ό άποστολεύς ζητεί είδοποίησιν φορτώσεως 

πρέπει νά επισημαίνεται διά μιας έτικέττας «AVIS D' EMBARQUEMENT» 
έπικολλωμένης έπι τοΰ δέματος και επί τοϋ δελτίου αποστολής. 

(β) Το δέμα τοϋτο συνοδεύεται ΰπό εντύπου ομοίου προς το συνημμένον 
υπόδειγμα CP6 το όποιον πρέπει νά δεικνύη λίαν ευκρινώς τον λιμένα 
(ή τήν χώραν) εκ τοϋ οποίου ή ε'ιδοποίησις φορτώσεως πρέπει νά έπι
στραφή. "Εκαστον υπόδειγμα δεν δύναται νά αναφέρεται εϊ μη είς εν 
και μόνον δέμα, έστω και αν πρόκειται περί δεμάτων μνημονευομένων 
είς εν μόνον δελτίον αποστολής. 
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ΜΕΡΟΣ III 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ! ΖΗΤΟΥΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΙΝ 

"Αρθρον 111 
Παράδοσις άττηλλαγμένη τελών και δικαιωμάτων ζητούμενη 

μετά την κατάθεσιν 
Ι. 'Εάν, μετά την κατάθεσιν, ό άττοστολεύς δέματος ζητή την άττηλλαγμένην 

τελών καΐ δικαιωμάτων τταράδοσιν, το Γραφεΐον καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς το 
Γραφεΐον προορισμού δι' επεξηγηματικού σημειώματος. Τούτο μετά την έπικόλ
λησιν αναλόγου γραμματοσήμου αντιπρόσωπεύοντος το όφειλόμενον τέλος, δια
βιβάζεται επί συστάσει, είς το Γραφεΐον προορισμού, συνοδευόμενον ύπό δελτίου 
προπληρωμής δεόντως συμπεπληρωμένου. Έν περιπτώσει αεροπορικής διαβι
βάσεως, το πρόσθετρν άεροπορικόν τέλος αντιπροσωπεύεται ομοίως διά γραμμα
τοσήμων έπικολλωμένων ε'ις το έπεξηγηματικόν σημείωμα. Το Γραφεΐον 
προορισμού επικολλά επί τοϋ δέματος, πλησίον τής επιγραφής, ως και εις το δελτίον 
αποστολής, την ΰπό τοϋ άρθρου 110, παραγράφου 3, στοιχείου (α), ψηφίου 2ου 
προβλεπομένην έτικέτταν. 

2. "Οταν ή αίτησις αϋτη πρόκειται νά διαβιβασθή τηλεγραφικώς, το Γραφεΐον 
καταγωγής ειδοποιεί σχετικώς, διά τηλεγραφήματος το Γραφεΐον προορισμού 
και τοϋ άνακοινοΐ ταυτοχρόνως τάς σχετικάς με τήν κατάθεσιν τοϋ ταχυδρομικού 
αντικειμένου ενδείξεις. Το τελευταΐον τοϋτο Γραφεΐον συντάσσει οίκοθεν δελτίον 
προπληρωμής. 

"Αρθρον 112 
Άνάληψις. Τροποποίησις τής επιγραφής 

Ι. Κατά γενικόν κανόνα, αί αιτήσεις τροποποιήσεως τής επιγραφής ή αναλήψεως 
δέματος υπόκεινται ε'ις διαχείρισιν σύμφωνον προς τά άρθρα 140 και 141 τοϋ Κανο
νισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 

2. Πάσα τηλεγραφική αίτησις τροποποιήσεως τής επιγραφής άφορώσα δέμα 
μετά δεδηλωμένης αξίας πρέπει νά έπιβεβαιοΰται ταχυδρομικώς διά τοϋ πρώτου 
ταχυδρομείου. Ή επιβεβαιωτική αίτησις διατυπουμένη επί τοϋ εντύπου C7 τοϋ 
έν χρήσει εις το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον πρέπει νά φέρη δι' έχρώμου μολυβδίδος 
ΰπογραμμισμένην τήν ενδειξιν «CONFIRMATION DE LA DEMANDE TELE
GRAPHIQUE DU » (Έπιβεβαίωσις τής τηλεγραφικής αιτήσεως άπό ). 
Αϋτη πρέπει νά συνοδεύεται διά τοϋ έν άρθρω 140, παράγραφος Ι, στοιχεΐον (α), 
τοϋ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλεπομένου πανομοιότυπου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ 
"Αρθρον 113 

Γενική αρχή ανταλλαγής τών δεμάτων 
Ι. 'Εκάστη Υπηρεσία υποχρεούται νά διαβιβάζη, διά τών οδών και μέσων 

τά όποια χρησιμοποιεί διά τά ιδικά της δέματα και εκείνα τά όποια παραδίδονται 
ε'ις αυτήν ύπό άλλης τινός Υπηρεσίας διά νά διαβιβασθούν μέσω τοΰ εδάφους 
της

2. Εις περίπτωσιν διακοπής όδοϋ τίνος, τά διαβατικά δέματα τά όποια θά ήκο
λούθουν αυτήν τήν όδόν διαβιβάζονται διά τής καταλληλότερος διαθεσίμου όδοΰ. 

3. Έάν ή χρησιμοποίησις τής νέας όδοΰ διαβιβάσεως έπιφέρη ηύξημένα έξοδα 
συμπληρωματικά αναλογούντα χερσαία ή θαλάσσια μερίδια, ή ενδιάμεσος Υπη
ρεσία ενεργεί συμφώνως τω άρθρω 51 τής Συμφωνίας. 
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4. Ή διαμετακόμισις πρέπει να ένεργήται ύπό τους καθωρισμένους δρους 

της Συμφωνίας της άφορώσης τα ταχυδρομικά δέματα καΐ τοΰ Κανονισμού εκτε
λέσεως αυτής και δταν ετι ή Υπηρεσία καταγωγής ή προορισμού τών δεμάτων 
δεν έχη προσχωρήσει εϊς τήν Συμφωνίαν. 

5. Εις τάς σχέσεις μεταξύ χωρών κεχωρισμένων αλλήλων ύφ' ενός ή πλειόνων 
ενδιαμέσων εδαφών, τα δέματα πρέπει να ακολουθούν τάς οδούς διά τάς οποίας 
αί ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι έχουν συμφωνήσει. 

"Αρθρον 114 
Διαβίβασις καΐ εκτελωνισμός τών αεροπορικών δεμάτων 

Ι. Πάσα Ταχυδρομική Υπηρεσία ή οποία εκτελεί τήν ύπηρεσίαν τών αερο
πορικών δεμάτων υποχρεούται νά διαβιβάζη διά τών αεροπορικών οδών τάς οποίας 
αϋτη χρησιμοποιεί διά τάς ίδιας της άποστολάς της αυτής φύσεως, τά αεροπορικά 
δέματα τά όποια παραδίδονται εις αυτήν ύπό ετέρας Υπηρεσίας. 'Εάν δι ' οιονδή
ποτε λόγον, ή διαβίβασις τών αεροπορικών δεμάτων δι

3 άλλης όδοϋ προσφέρη, 
εις ειδικήν τίνα περίπτωσιν, πλεονεκτήματα έναντι της υφισταμένης αεροπορικής 
τοιαύτης, τά αεροπορικά δέματα πρέπει νά διαβιβάζωνται διά τής όδοΰ ταύτης. 

2. Αϊ Ύπηρεσίαι αί όποΐαι δεν μετέχουν ε'ις τήν ύπηρεσίαν τών αεροπορικών 
δεμάτων διαβιβάζουν τά τελευταία ταϋτα διά τών οδών επιφανείας τών συνήθως 
χρησιμοποιουμένων διά τά λοιπά δέματα. 

3. Αί άποστολαΐ αεροπορικών δεμάτων πρέπει νά διαβιβάζωνται διά της ύπό 
τής Υπηρεσίας τής χώρας καταγωγής ζητούμενης όδοϋ, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι 
ή οδός αϋτη χρησιμοποιείται ύπό τής ενδιαμέσου Υπηρεσίας διά τήν διαβίβασιν 
τών ιδίων αΰτης αποστολών. 'Εάν τοϋτο δεν είναι δυνατόν ή εάν ό χρόνος διά 
τήν μεταφόρτωσιν δεν είναι επαρκής, ή Υπηρεσία τής χώρας καταγωγής πρέπει 
νά εΐδοποιήται. 

4. Τά άρθρα 192 και 193 τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως εφαρμό
ζονται αντιστοίχως εν περιπτώσει διακοπής πτήσεως, ή παρεκκλίσεως τών απο
στολών αεροπορικών δεμάτων και εν περιπτώσει ατυχήματος. 

Εις περίπτωσιν περαιτέρω διαβιβάσεως διά τής όδοϋ επιφανείας, το άνταλ
λακτήριον Γραφεϊον αποστολής καταρτίζει δι' έκάστην τών ενδιαμέσων Υπηρεσιών 
ε'ιδικόν φύλλον διαδρομής CPI2. 

5. Αί Υπηρεσίαι λαμβάνουν πάν μέτρον διά νά επιταχύνουν κατά το δυνατόν 
τον έκτελωνισμόν τών αεροπορικών δεμάτων. 

"Αρθρον 115 
Μεταφόρτωσις τών αεροπορικών δεμάτων 

Ι. 'Εκτός ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών Υπηρεσιών ή μεταφόρτωσις τών 
αεροπορικών δεμάτων βάσει τών ύπό τοΰ άρθρου 52, παραγράφου 7 της Συμφωνίας 
προβλεπομένων διατάξεων ενεργείται μέσω τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τής 
χώρας ένθα έγένετο ή μεταφόρτωσις. 

2. Ή παράγραφος Ι δεν εφαρμόζεται οσάκις ή μεταφόρτωσις εκτελείται μεταξύ 
τών αεροσκαφών δύο διαδοχικών γραμμών τής αυτής επιχειρήσεως μεταφοράς. 
Ά φ ' ετέρου, ή Υπηρεσία τής διαβατικής χώρας δύναται νά έπιτρέψη τήν άπ' ευ
θείας μεταφόρτωσιν από αεροπλάνου ε'ις άεροπλάνον μεταξύ δύο διαφορετικών 
επιχειρήσεων μεταφοράς. Περιπτώσεως τυχούσης, ή έπιχείρησις μεταφοράς 
ήτις πραγματοποιεί ταύτην, υποχρεούται νά άποστέλλη εις το άνταλλα κτήριο ν 
Γραφεϊον τής χώρας, ένθα έλαβε χώραν ή μεταφόρτωσις αϋτη, άντίγραφον τοϋ 
εν άρθρω 188 τοϋ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλεπομένου κατα
λόγου AV7 ή πάν στοιχεΐον επέχον θέσιν αύτοϋ και περιλαμβάνον τάς λεπτομέρειας 
τής ενεργείας. 

"Αρθρον 116 
'Εκτελωνισμός τών εκτάκτου επιδόσεως δεμάτων 

Αί Ύπηρεσίαι αί όποΐαι μετέχουν τής ανταλλαγής τών εκτάκτου επιδόσεως 
δεμάτων λαμβάνουν πάντα τά μέτρα διά νά επιταχύνουν κατά το δυνατόν τον 
έκτελωνισμόν. 
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ΜΕΡΟΣ !! 
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

"Αρθρον 117 
Διάφοροι τρόποι διαβιβάσεως 

Ι. Ή ανταλλαγή τών αποστολών ταχυδρομικών δεμάτων ενεργείται ύπό τών 
Γραφείων τών αποκαλουμένων «BUREAUX D' ECHANGE» (άνταλλακτηρίων 
Γραφείων). 

2. Ή ανταλλαγή αϋτη ενεργείται, κατά γενικόν κανόνα, δια κιβωτίων (σάκκων, 
καλάθων, πλαισίων κ.λ.π.). Αί όμοροι Ύπηρεσίαι δύνανται, πάντως να συνεν
νοούνται δια την παράδοσιν ένίων κατηγοριών δεμάτων έκτος κιβωτίων (έξωθεν). 

3. Μεταξύ μή ομόρων χωρών, ή ανταλλαγή ενεργείται, κατά γενικόν κανόνα, 
δι' απ' ευθείας αποστολών. 

4. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν διά τήν καθιέρωσιν διαβατικών 
ανταλλαγών άπερικαλύπτως. Πάντως είναι υποχρεωτική ή σύνθεσις άπ' ευθείας 
αποστολών έάν, κατά δήλωσιν ενδιαμέσου τινός Υπηρεσίας, τά άπερικαλύπτως 
διαβατικά δέματα, ώς εκ της φύσεως των, δυσχεραίνουν τάς εργασίας ταύτης. 

"Αρθρον 118 
Φύλλα πορείας 

Ι. Προ της αποστολής, πάντα τά διά της όδοϋ επιφανείας προς διαβίβασιν 
δέματα εγγράφονται, ύπό τοϋ άνταλλακτηρίου Γραφείου αποστολής, έπι φύλλου 
πορείας ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα CPI Ι. Διά τά αεροπορικά δέματα, 
εις τάς απ' ευθείας σχέσεις ή ε'ις τάς διαβατικός άπερικαλύπτως τοιαύτας, τά άνταλ
λακτήρια Γραφεία χρησιμοποιούν εϊδικόν φύλλον πορείας, καλούμενον «FEUILLE 
DE ROUTEAVION» (άεροπορικόν φύλλον πορείας) δμοιον προς το συνημμένον 
υπόδειγμα CP20. 

2. "Οσον άφορα τά υπηρεσιακά δέματα και τά δέματα αιχμαλώτων πολέμου 
και κρατουμένων, έπι τών αεροπορικών δεμάτων επιβάλλεται ή έγγραφη τών αερο
πορικών κομίστρων τά όποια θά άχθοΰν εϊς πίστωσιν τών ενδιαφερομένων 
Υπηρεσιών. 

3. Εις το φύλλον πορείας επισυνάπτονται τά κατωτέρω στοιχεία: δελτία 
αποστολής, έντυπα επιταγών αντικαταβολής, τελωνειακοί δηλώσεις, δελτία προ
πληρωμής, αποδείξεις παραλαβής καί, περιπτώσεως τυχούσης, οιαδήποτε άλλα 
απαιτούμενα έγγραφα (τιμολόγια, πιστοποιητικά προελεύσεως, υγείας κ.λ.π.). 
Εις τάς σχέσεις μεταξύ τών χωρών τών οποίων αϊ Ταχυδρομικοί Ύπηρεσίαι συνε
φώνησαν έπ' αΰτοϋ, το φύλλον πορείας, ώς καί τά συνοδευτικά αΰτοΰ έγγραφα 
διαβιβάζονται αεροπορικώς εϊς τήν χώραν προορισμού. 

4. Έάν πρόκειται περί δεμάτων άνταλλασσομένων δι' άπ' ευθείας αποστολών, 
αί Ύπηρεσίαι καταγωγής καί προορισμού δύνανται νά συμφωνήσουν εκ τών προ
τέρων, Ινα τά ύπό τής παραγράφου 3 προβλεπόμενα στοιχεία έπισυνάπτωνται 
εΐς τά αντίστοιχα δέματα. 

5. Πλην ειδικής συμφωνίας, τά φύλλα πορείας πρέπει ν ' αριθμούνται κατ' αύξο
ντα έτήσιον αριθμόν δι' εκαστον άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής και δι' έκα
στον άνταλλακτήριον Γραφεΐον άφίξεως, ώς και δι' έκάστην όδόν, έάν χρησιμο
ποιούνται πλείονες τής μιας οδοί. Ό τελευταίος αριθμός τοΰ έτους πρέπει νά 
μνημονεύεται επί τοΰ πρώτου φύλλου πορείας τοΰ επομένου έτους. 'Εάν απο
στολή τις καταργηθή το Γραφεΐον αποστολής αναγράφει επί τοΰ φύλλου πορείας, 
παραπλεύρως τοΰ αριθμού τής αποστολής τήν ένδειξιν «DERNIERE DEPECHE» 
(τελευταία αποστολή). Εις τάς θαλάσσιας καί αεροπορικός σχέσεις, το δνομα 
τοΰ μεταφέροντος πλοίου ή, κατά τήν περίπτωσιν, ή χρησιμοποιούμενη αεροπο
ρική υπηρεσία αναγράφεται, κατά το δυνατόν, επί τών φύλλων πορείας. 

6. 'Εάν τά αεροπορικά δέματα διαβιβάζωνται έκ τίνος χώρας εις άλλην διά 
τών οδών επιφανείας ταυτοχρόνως μετά τών άλλων δεμάτων, ή ϋπαρξις αερο
πορικών δεμάτων μετά αεροπορικού φύλλου πορείας πρέπει νά εμφαίνεται, διά 
καταλλήλου ενδείξεως, επί τοΰ φύλλου πορείας CPU. 
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7. Έν περιπτώσει ανταλλαγής απ' ευθείας αποστολών μεταξύ μη ομόρων χωρών, 
το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής συντάσσει, δι' έκάστην τών ενδιαμέσων 
Υπηρεσιών, είδικόν φύλλον πορείας δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα CPI2. 
Το Γραφεΐον τοΰτο εγγράφει εις αυτό συνολικώς τον αριθμόν τών δεμάτων κατά 
κλιμάκιον βάρους ή τον συνολικόν αριθμόν τών δεμάτων ή το μικτόν βάρος τής 
αποστολής. 

Το φύλλον πορείας CPI2 αριθμείται κατ' αύξοντα έτήσιον αριθμόν δι' εκαστον 
άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής και δι' έκάστην έκ τών ενδιαμέσων Υπη
ρεσιών. 'Επι πλέον, φέρει τον αύξοντα αριθμόν τής αντιστοίχου αποστολής. Ό 
τελευταίος αριθμός τοΰ έτους πρέπει νά μνημονεύεται επι τοϋ πρώτου φύλλου 
πορείας τοϋ επομένου έτους. Εις τάς θαλάσσιας σχέσεις, το φύλλον πορείας CPI2 
πρέπει κατά το δυνατόν, νά συμπληροϋται διά τοΰ ονόματος τοΰ μεταφέροντος 
πλοίου. 

"Αρθρον 119 
Φύλλα πορείας απλοποιημένα 

Ι. 'Απλοποιημένα φύλλα πορείας συντάσσονται εϊς τάς υπό τοΰ άρθρου 55, 
παραγράφου 2 καΐ 3 τής Συμφωνίας προβλεπόμενος περιπτώσεις. 

2. Όσάκις ή άπόδοσις τών αναλογούντων χερσαίων καΐ θαλασσίων μεριδίων 
ενεργείται συνολικώς κατά κατηγορίαν βάρους, ό αριθμός δεμάτων δι' έκάστην 
κατηγορίαν βάρους αναγράφεται επί τών φύλλων πορείας. Τά περαιτέρω απο
στελλόμενα δέματα εγγράφονται μεμονωμένως με την ένδειξιν, έναντι εκάστου 
δέματος, τοΰ ποσοΰ τών εξόδων τών επιβαρυνόντων τά δέματα κατά την παρά
δοσιν εις την παραλήπτριαν Ύπηρεσίαν. Τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας 
καΐ τά διαβατικά τά άπερικαλύπτως διαβιβαζόμενα δέματα εγγράφονται επίσης 
αναλυτικώς με την μνείαν του αντιστοίχου αναλογούντος μεριδίου. 

3. Όσάκις ή Υπηρεσία προορισμού και ενδεχομένως αί ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι 
πρέπει νά πιστούνται διά ποσών υπολογιζόμενων κατά δέμα, ό αριθμός τών τελευ
ταίων τούτων αναγράφεται επι τών φύλλων πορείας. Έν τούτοις, τά περαιτέρω 
αποστελλόμενα ή τά διαβατικά άπερικαλύπτως διαβιβαζόμενα δέματα, ως και τά 
δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας δέον δπως έγγράφωνται αναλυτικώς. 

4. 'Εάν ή 'Υπηρεσία προορισμού και ενδεχομένως αί ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι 
πρέπει νά πιστωθούν διά ποσών κατά χιλιόγραμμον, ό αριθμός τών σάκκων τών 
αποτελούντων την άποοτολήν, ώς καΐ το μικτόν βάρος αυτής τής τελευταίας, πρέπει 
ν' άναγράφωνται. Διά τάς λοιπάς περιπτώσεις εφαρμόζεται ή παράγραφος 3. 

"Αρθρον 120 
Διαβίβασις διά κλειστών αποστολών 

Ι. Γενικώς κατά την διαβίβασιν διά κλειστών αποστολών, τά περικαλύμματα 
τούτων (σάκκοι, κάλαθοι, πλαίσια κ.λ.π.) πρέπει νά έπισημαίνωνται, νά κλείωνται 
και νά φέρουν έτικέτταν κατά τον διά τους σάκκους τής αλληλογραφίας προβλε
πόμενον έν άρθροις 149, παράγραφοι 3 και4 και 155, παράγραφοι Ι, 6κα17τοϋ Κανο
νισμού εκτελέσεως τής Συμβάσεως τρόπον, λαμβανομένων δμως ύπ' όψιν τών 
ακολούθων λεπτομερεών: 

(α) Αί έτικέτται πρέπει νά εΐναι χρώματος ανοικτού κίτρινου. ΊΗ κατασκευή 
των καΐ το κείμενόν των πρέπει νά εΐναι δμοια προς τά συνημμένα υπο
δείγματα CP23 καί CP24. 

(β) Δι' άπαντα τά περικαλύμματα πλην τών σάκκων, δύναται νά υίοθετήται 
άλλος τρόπος εϊδικοΰ κλεισίματος ΰπό τον δρον δτι το περιεχόμενον θά 
προστατεύεται επαρκώς. 

(γ) Α! έτικέτται ή αϊ έπιγραφαΐ τών κλειστών περί καλυμμάτων τών περιε
χόντων αεροπορικά δέματα πρέπει νά φέρουν την ένδειξιν ή την έτικέτταν 
«PAR AVION». 

(δ) Ό περιέχων τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας εξωτερικός σάκκος πρέπει 
νά είναι εις αρίστη ν κατάστασιν καί νά φέρη, ει δυνατόν είς το άνωθεν 
άκρον αύτοΰ περιλαίμιον έμποδίζον την δολίαν άποσφράγισιν χωρίς αυτή 
νά άφήση εμφανή ίχνη. 
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2. Ό αριθμός των σάκκων, κιβωτίων κ.λ.ττ. εκ των οποίων απαρτίζεται ή απο
στολή δέον να άναγράφηται επί τοΰ φύλλου πορείας. Πλην ειδικής συμφωνίας, 
αί Ύπηρεσίαι άριθμοΰν τους σάκκους, κιβώτια κ.λ.π. τα άπαρτίζοντα τήν αυτήν 
άποστολήν. Ό αϋξων αριθμός εκάστου τούτων δέον να άναγράφηται έπι τής 
πινακίδος CP23 ή CP24. 

3. 'Αποστέλλονται εντός ιδιαιτέρου σάκκου κιβωτίου κ.λ.π. 
(α) Τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα. Εις περίπτωσιν αποστολής εντός 

ενός και τοΰ αύτοΰ σάκκου δεμάτων άνευ και μετά δεδηλωμένης αξίας 
τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας εγκλείονται εντός εσωτερικοί) σάκκου 
ή κιβωτίου φέροντος σφραγίδα εξ ισπανικού κηροϋ ή μολυβδοσφραγΐδα. 
Οι σάκκοι,τά κιβώτια κ.λ.π. τά όποια εν δλω ή εν μέρει, περιέχουν τοιαύτα 
δέματα, πρέπει νά φέρουν το γράμμα «V». 

(β) Τά εύθραυστα δέματα: Τά σχετικά κιβώτια πρέπει νά φέρουν τήν εν 
άρθρω 110, παραγράφω 4, προβλεπομένην έτικέτταν. 

(γ) Τά δέματα τά περιέχοντα τάς εν άρθρω 105, παράγραφος Ι, στοιχεία (ζ) 
και (η) μνημονευομένας ϋλας : Είς τά σχετικά κιβώτια έπικολλάται ειδι
κή έτικέττα φέρουσα διά λίαν εμφανών χαρακτήρων κατάλληλον ενδειξιν 
π.χ. «CELLULOID». 

(δ) Τά εκτάκτου επιδόσεως δέματα, εάν ό αριθμός των δικαιολογή τούτο : 
Οί σάκκοι, τά κιβώτια κ.λ.π., τά όποια, εν δλω ή εν μέρει, περιέχουν τοιαύ
τα δέματα, πρέπει νά φέρουν τήν έτικέτταν ή τήν ενδειξιν «EXPRES». 

4. Τά δυσμετακόμιστα δέματα, τά εύθραυστα ή εκείνα τών οποίων ή φύσις 
το απαιτεί δύνανται νά μεταφέρωνται έξωθεν: Διά νά καθορίζεται ή αποστολή 
τής οποίας αποτελούν μέρος, τά τοιαύτα δέματα πρέπει νά φέρουν έτικέτταν 
CP 23. 

Αΐ έτικέτται τών μετά δεδηλωμένης αξίας δεμάτων τών αποστελλομένων έξωθεν 
πρέπει νά φέρουν το γράμμα «V». Πάντως τά δέματα τά μεταφερόμενα διά τής 
θαλάσσιας οδού πρέπει ν' άποστέλλωνται εντός κιβωτίων, σάκκων κ.λ.π. 

5. Κατά γενικόν κανόνα, οί σάκκοι, τά κιβώτια κ.λ.π. τά περιέχοντα τά δέματα 
πρέπει νά μή ζυγίζουν πέραν τών 30 χιλιόγραμμων. 

6. Το φύλλον πορείας, συνοδευόμενον ύπό τών εν άρθρω 118, παράγραφος 3 
αναφερομένων στοιχείων πρέπει νά εγκλείεται ύπό τοΰ άνταλλακτηρίου Γραφείου 
αποστολής εντός τοΰ ενός εκ τών σάκκων ή κιβωτίων κ.λ.π. τών άπαρτιζόντων 
τήν άποστολήν, περιπτώσεως τυχούσης, εντός ενός εξ εκείνων τά όποια περιέχουν 
δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας ή δέματα εκτάκτου επιδόσεως. 

Έάν ό αριθμός τών συνοδευτικών στοιχείων το άπαιτή, το φύλλον πορείας 
δύναται νά έγκλείηται είς ε'ιδικόν σάκκον. Είς άπάσας τάς περιπτώσεις ή έτικέττα 
τοΰ σάκκου, τοΰ κιβωτίου κ.λ.π. τοΰ περιέχοντος το φύλλον πορείας πρέπει νά 
φέρη τήν ενδειξιν «F». Κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων 
Υπηρεσιών, ή έτικέττα δύναται επίσης νά φέρη τήν ενδειξιν τοΰ αριθμού τών σάκκων 
τών άπαρτιζόντων τήν άποστολήν καί, περιπτώσεως τυχούσης, τον αριθμόν τών 
άπερικαλύπτως διαβιβαζομένων δεμάτων. Αί Ύπηρεσίαι καταγωγής καί προ
ορισμού δύνανται νά συμφωνήσουν δπως τά συνοδευτικά στοιχεία έγκλείωνται 
εϊς τον σάκκον, κιβώτιον κ.λ.π. τον περιέχοντα τά αντίστοιχα δέματα. Τά συν
οδευτικά στοιχεία τά άφορώντα τά εκτάκτου επιδόσεως δέματα πρέπει νά τοπο
θετώνται εις τήν δέσμην προ τών άλλων στοιχείων. 

7. Τά σχετικά προς τάς άποστολάς αϊ όποΐαι περιέχουν δέματα μετά δεδηλω
μένης αξίας φύλλα πορείας, δέον νά τοποθετούνται εντός ροδόχρου φακέλλου. 
Έάν τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα έγκλείωνται εντός έσφραγισμένου δι' 
ισπανικού κηροΰ ή μολυβδοσφραγΐδος εσωτερικού κιβωτίου ή σάκκου συμφώνως 
προς τήν παράγραφον 3, στοιχεΐον (α), ό περιέχων το φύλλον πορείας ροδόχρους 
φάκελλος πρέπει νά προσαρτάται έξωτερικώς τοΰ κιβωτίου ή σάκκου τούτου. 

8. Το ε'ιδικόν φύλλον πορείας CPI2 το προβλεπόμενον εν άρθρω 118, παρα
γράφω 7, διαβιβάζεται άπερικαλύπτως ή διά παντός άλλου τρόπου συμφωνηθέντος 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών συνοδευόμενον, περιπτώσεως τυχούσης, 
ύπό τών στοιχείων τά όποια απαιτούν αί ενδιάμεσοι Ύπηρεσίαι. 
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9. Έν όψει της μεταφοράς των, οί σάκκοι ταχυδρομικών δεμάτων καΐ τα έξωθεν 
δέματα δύνανται νά έγκλείωντάι εις εμπορευματοκιβώτια «CONTAINERS», ύττό 
την έττιφύλαξιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών έπι 
τών τρόπων χρησιμοποιήσεως τών τελευταίων τούτων. 

"Αρθρον 121 
Παράδοσις τών αποστολών 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, ή παρά
δοσις τών αποστολών δεμάτων επιφανείας διενεργείται διά καταλόγου παραδόσεως 
CI8 προβλεπομένου έν αρθρω 157, παραγράφω Ι τοΰ Κανονισμού εκτελέσεως 
τής Συμβάσεως. 

2. Αί απόστολοι πρέπει νά παραδίδωνται έν καλή καταστάσει. Έν τούτοις 
αποστολή τις δεν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς απαράδεκτος εξ αιτίας βλάβης 
ή παραβιάσεως. Όσάκις αποστολή τις παρελήφθη έν κακή καταστάσει ύπό εν
διαμέσου τινός Γραφείου, αϋτη πρέπει νά άνασυσκευασθή ώς έχει. Το Γραφεΐον 
το όποιον εκτελεί τήν άνασυσκευασίαν πρέπει νά αναγραφή τάς ενδείξεις τής αρχι
κής έτικέττας έπι τής νέας έτικέττας και νά σφραγίζη αυτήν διά τοΰ χρονολογικού 
σήμαντρου αυτού, προ τής ενδείξεως «REMBALLE Α » (Άνασυσκευασθέν 
εΐς )· 

3. Αί προς παράδοσιν εις τον αερολιμένα άποστολαι αεροπορικών δεμάτων 
συνοδεύονται ύπό καταλόγου AV7 ύπό τους έν αρθρω 188 τοΰ Κανονισμού εκτε
λέσεως τής Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους. 

"Αρθρον 122 
Διαχείρισις τών μετά ειδοποιήσεως φορτώσεως δεμάτων 

Ι. 'Εάν δέμα συνοδευόμενον ύπό ειδοποιήσεως φορτώσεως περιλαμβάνεται 
εις κλειστήν άποστολήν διαμετακομιζομένην διά τοΰ οικείου λιμένος φορτώσεως 
το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον αποσπά τήν εΐδοποίησιν φορτώσεως τήν συνημμένην 
εϊς τά συνοδευτικά τοΰ δέματος στοιχεία και τήν προσαρτά εΐς το άντίστοιχον 
εϊδικόν φύλλον πορείας CPI2, περί οΰ το άρθρον 118, παράγραφος 7, αφού ανα
γραφή έπ' αΰτοΰ τάς αναγκαίας σημειώσεις. 

2. Πάν άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον το όποιον διασφαλίζει τήν φόρτωσιν, είτε 
δέματος μετ' ειδοποιήσεως φορτώσεως, ληφθέντος άπερικαλύπτως, είτε τής δια
βατικής κλειστής αποστολής τής περιεχούσης τούτο, συμπληροΐ καταλλήλως 
το υπόδειγμα CP6 και το διαβιβάζει απ' ευθείας εις τον αποστολέα. 

ΜΕΡΟΣ III 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΣΑΚΚΩΝ κ.λ.π. 
"Αρθρον 123 

"Ελεγχος τών αποστολών ύπό τών άνταλλα κτηρίων Γραφείων 
Ι. Πάν Γραφεΐον το όποιον λαμβάνει μίαν άποστολήν προβαίνει άμα τή λήψει 

εϊς τον ελεγχον τών σάκκων ή κιβωτίων κ.λ.π. καΐ τοΰ κλεισίματος αυτών. 
'Ελέγχει ωσαύτως τήν καταγωγή ν και τον προορισμόν τών άπαρτιζόντων τήν 

άποστολήν σάκκων, οί όποιοι εΐναι εγγεγραμμένοι ε'ις τον κατάλογον παραδόσεως 
και έν συνεχεία τά δέματα'και τά διάφορα στοιχεία τά όποια συνοδεύουν αυτά. 

Οί έλεγχοι ούτοι ενεργούνται έν αντιπαραβολή, όσάκις τούτο εΐναι δυνατόν. 
Το Γραφεΐον προορισμού προβαίνει έπι πλέον εΐς πλήρη ελεγχον ώς προς τήν άφιξιν 
τών ταχυδρομικών αποστολών κατά τήν σειράν αποστολής των, ιδιαιτέρως δε 
διά τάς έγκλειούσας δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας τοιαύτας. 

2. Κατά το άνοιγμα τών σάκκων, κιβωτίων κ.λ.π. τά συστατικά στοιχεία (θώ
μιγξ, μολυβδοσφραγίς, έτικέττα) πρέπει νά τηρούνται ηνωμένα. Διά νά έπιτευχθή 
τούτο ό θώμιγξ κόπτεται ε'ις εν μόνον σημεΐον. 
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3. Όσάκις ένδιάμεσον Γραφεΐον πρέπει να προβή εϊς άνασυσκευασίαν μιας 
αποστολής, ελέγχει το περιεχόμενον αυτής εάν εικάζεται δτι τοΰτο δεν έμεινε αθι
κτον. Συντάσσει δελτίον ελέγχου δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα CPI3. 
Το δελτίον τοΰτο αποστέλλεται εις το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον εκ τοΰ οποίου 
ελήφθη ή αποστολή. Άντίγραφον τούτου αποστέλλεται είς το Γραφεΐον καταγωγής 
και έτερον εγκλείεται είς τήν άνασυσκευασθεΐσαν άποοτολήν. Το δελτίον ελέγχου 
CPI3 χρησιμοποιείται ωσαύτως όσάκις τα ενδιάμεσα άνταλλακτήρια Γραφεία δια
πιστοϋν τήν έλλειψιν αποστολής τίνος, ενός ή πλειόνων σάκκων αποτελούντων 
μέρος ταύτης, ή πάσαν άλλην άνωμαλίαν. Έν τούτοις, τα ενδιάμεσα άνταλλα
κτήρια Γραφεία δεν υποχρεούνται νά ελέγχουν τά συνοδεύοντα το φύλλον πορείας 
στοιχεία. 

4. Έάν το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον προορισμού διαπίστωση σφάλματα ή 
παραλήψεις επί τού φύλλου πορείας, ενεργεί αμέσως τάς αναγκαίας διορθώσεις, 
διαγράφον τάς εσφαλμένος ενδείξεις, εις τρόπον ώστε νά παραμένουν ευανάγνω
στοι αί άρχικαι ενδείξεις. Αί διορθώσεις αύται ενεργούνται παρουσία δύο υπαλ
λήλων. Πλην προφανούς σφάλματος, αύται εΐναι επικρατέστεροι της αρχικής 
δηλώσεως. Το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον προβαίνει επίσης εις τάς κέ κανονισμένος 
διαπιστώσεις δταν ό σάκκος, το κιβώτιον κ.λ.π., ή σφράγισίς του δίδουν ύπονοίας 
δτι το περιεχόμενον δεν εμεινεν άθικτον ή δτι άλλη τις ανωμαλία συνέβη. ΑΙ δια
πιστούμενοι άνωμαλίαι, ώς και ή ελλειψις αποστολής τινός ή ενός ή πλειόνων 
σάκκων εκ των άπαρτιζόντων αυτήν, ή τοΰ φύλλου πορείας, άνακοινοϋνται άνευ 
καθυστερήσεως εις το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής διά δελτίου ελέγχου 
CPI3, συντασσομένου εϊς διπλούν και διαβιβαζομένου εντός είδικοϋ φακέλλου 
περιγραφομένου έν άρθρω 158, παραγράφω 15 τοΰ Κανονισμού εκτελέσεως της 
Συμβάσεως. Περιπτώσεως τυχούσης, άντίγραφον του έν λόγω δελτίου διαβιβά
ζεται ωσαύτως εις το ένδιάμεσον άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον εκ τοΰ οποίου 
ελήφθη ή αποστολή. Έν περιπτώσει ελλείψεως τοΰ φύλλου πορείας, το Γραφεΐον 
άφίξεως πρέπει νά σύνταξη επί πλέον, εν συμπληρωματικόν φύλλον πορείας ή 
νά κράτηση ακριβή σημείωσιν των ληφθέντων δεμάτων (αριθμοί δεμάτων, Γραφεία 
καταγωγής και προορισμού, βάρη, δεδηλωμένοι άξίαι κ.λ.π.). 

5. Τά δελτία ελέγχου και τά αντίγραφα διαβιβάζονται επί συστάσει διά της 
ταχύτερος όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας). Αϊ άφορώσαι εις τά δέματα μετά 
δεδηλωμένης αξίας άνωμαλίαι, αί όποΐαι συνεπάγονται εύθύνην των Υπηρεσιών, 
γνωστοποιούνται ωσαύτως πάραυτα διά TELEX ή τηλεγραφήματος. Όσάκις 
το άνταλλακτήριον ταχυδρομεΐον άφίξεως δεν απέστειλε το δελτίον CPI3 διά τοΰ 
πρώτου χρησιμοποιητέου ταχυδρομείου, θεωρείται, μέχρις αποδείξεως τοΰ εναν
τίου, δτι παρέλαβεν έν καλή καταστάσει τους σάκκους ή τά δέματα. 

6. Κατά παρέκκλισιν τής παραγράφου 4, το άνταλλακτήριον Ταχυδρομεΐον 
προορισμού έχει τήν εύχέρειαν νά άρνηθή νά προέλθη εις τάς διορθώσεις και νά 
σύνταξη δελτίον CPI3, εάν τά σφάλματα ή αϊ παραλείψεις άφοροΰν τά οφειλόμενα 
μερίδια τά μή υπερβαίνοντα τά 2 φράγκα κατά φύλλον πορείας. 

7. Τά Γραφεία εις τά όποια απευθύνονται τά δελτία ελέγχου CPI3 επιστρέφουν 
ταΰτα το συντομώτερον άφου τά εξετάσουν και σημειώσουν έπ° αυτών τάς παρα
τηρήσεις των, αν συντρέχη περίπτωσις. Διαφυλάττουν τά αντίγραφα. Τά επι
στρεφόμενα δελτία επισυνάπτονται εις τά φύλλα πορείας τά όποια άφοροΰν. Αί 
γενόμεναι εις το φύλλον πορείας διορθώσεις, αϊ όποΐαι δεν στηρίζονται επί δικαιο
λογητικών στοιχείων θεωρούνται άκυροι. Πάντως εάν τά δελτία ταΰτα δεν επι
στραφούν είς το άνταλλακτήριον Γραφεΐον εκ τοΰ οποίου προέρχονται εντός προ
θεσμίας δύο μηνών, υπολογιζόμενης άπό τής ημερομηνίας αποστολής των, 
θεωρούνται μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου, ώς δεόντως αποδεκτά ύπό τών Γρα
φείων προς τά όποια άπηυθύνθησαν. Ή προθεσμία αϋτη παρατείνεται εις τεσσάρας 
μήνας εϊς τάς σχέσεις μετά τών απομεμακρυσμένων χωρών. 

8. Όσάκις αϊ γενόμεναι παρά τοΰ άνταλλακτηρίου Γραφείου διαπιστώσεις 
δημιουργούν υποψίας ευθύνης μεταφορικής τίνος έπιχειρίσεως, αύται πρέπει κατά 
το δυνατόν νά συνυπογράφωνται παρά του αντιπροσώπου τής έν λόγω επιχει
ρήσεως. Ή θεώρησις αϋτη δύναται νά εμφανίζεται είτε επί τοΰ δελτίου ελέγχου 
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CPI3, τοϋ οποίου εν άντίτυπον επιδίδεται εϊς την έπιχείρησιν, είτε, κατά την περί
πτωσιν, επί των καταλόγων CI8 ή AV7 οί όποιοι συνοδεύουν τήν άποστολήν. 

9. Ή διαπίστωσις, κατά τον ελεγχον, οιωνδήποτε ανωμαλιών δεν δύναται 
εν ουδεμία περιπτώσει νά δικαιολόγηση τήν έπιστροφήν τοϋ δέματος εις τήν κατα
γωγήν, εκτός εάν εχη έφαρμογήν το άρθρον 21, παράγραφος 3 και 4 της Συμφωνίας. 

"Αρθρον 124 
'Ασυμφωνία ώς προς το βάρος ή τάς διαστάσεις τών δεμάτων 

Ι. Ή άποψις τοϋ Γραφείου καταγωγής, εις δ,τι άφορα τον καθορισμόν τοϋ 
βάρους ή τών διαστάσεων τών δεμάτων πρέπει νά θεωρήται υπερισχύουσα, πλην 
προφανοΰς λάθους. Πάντως, εάν αϊ διαπιστωθεΐσαι διάφορα! βάρους επιφέρουν 
τροποποίησιν τών αναλογούντων μεριδίων, υπερισχύει το βεβαιούμενον νέον 
βάρος. 

2. "Οσον άφορα τά συνήθη δέματα, αϊ διάφορα! βάρους, διά μίαν καϊ τήν αυτήν 
κατηγορίαν δεν δύνανται ν' αποτελέσουν άφορμήν συντάξεως δελτίου ελέγχου 
ή νά επιτρέψουν τήν έπιστροφήν τών δεμάτων. Δελτία ελέγχου δύνανται ν' άπευ
θύνωνται μόνον εϊς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή διαφορά θά ειχεν ώς 
συνέπειαν τήν τροποποίησιν τών αναλογούντων μεριδίων. 

3. Ώ ς προς τά μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα, ή διαφορά βάρους μέχρι 10 
γραμμαρίων επί πλέον ή έπι ελαττον τοϋ σημειουμένου βάρους, δεν δύναται ν' 
άποτελέση άντικείμενον αντιρρήσεων υπό της ενδιαμέσου Υπηρεσίας ή αυτής 
τοϋ προορισμού, εκτός εάν ή εξωτερική κατάστασις τοϋ δέματος άπαιτή τοϋτο. 

"Αρθρον 125 
Διαπίστωσις ανωμαλιών αϊ όποΐαι καθιστούν υπευθύνους 

τάς Υπηρεσίας 
Ι. Πάν άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον το όποιον, κατά τήν άφιξιν αποστολής τίνος, 

διαπιστώνει τήν ελλειψιν, τήν παραβίασιν ή τήν βλάβην ενός ή πλειόνων δεμάτων 
ενεργεί ώς έξης : 

(α) 'Αναφέρει έπι τοϋ συντασσομένου κατά το άρθρον 123 δελτίον έλεγχου 
CPI3, ή εις το προβλεπόμενον ύπο τοϋ άρθρου 126, παραγράφου 2 πρω
τόκολλον CPI4, κατά τον λεπτομερέστερον δυνατόν τρόπον, τήν κατά^ 
στασιν εις τήν οποίαν ευρέθη ή εξωτερική συσκευασία της αποστολής. 
Πλην δεδικαιολογημένης αδυναμίας ό σάκκος, το κιβώτιον, κ.λ.π., ό 
θώμιγξ, ή σφραγϊς ή μολυβδοσφραγις τοϋ κλεισίματος και ή πινακίς δια
φυλλάσσονται άθικτα έπι εξ εβδομάδας υπολογιζόμενος άπό της ημερο
μηνίας ελέγχου και διαβιβάζονται εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής εάν 
αϋτη ζητήση τοϋτο. 

(β) 'Απευθύνει εις το τελευταΐον ένδιάμεσον άνταλλακτήριον Γραφεΐον, εάν 
συντρέχη περίπτωσις, διά τοϋ αΰτοϋ ταχυδρομείου το όποιον έχρησιμο
ποιήθη και διά το άνταλλακτήριον Γραφεΐον αποστολής, άντίγραφον τοϋ 
δελτίου ελέγχου. 

2. 'Εάν το κρίνη σκόπιμον, το άνταλλακτήριον Γραφεΐον άφίξεως δύναται, 
δαπάναις τής Υπηρεσίας του, νά ειδοποίηση τηλεγραφικώς το άνταλλακτήριον 
Γραφεΐον αποστολής περί τών διαπιστώσεων του. 

3. 'Εάν πρόκειται περί άνταλλα κτηρίων Γραφείων ευρισκομένων εις άμεσον 
έπικοινωνίαν, αϊ οΐκεΐαι Ύπηρεσίαι τών Γραφείων τούτων δύναται νά συνεννοούνται 
περί τοϋ τρόπου ενεργείας εις περίπτωσιν ανωμαλιών συνεπαγομένων εύθύνην 
των. 

"Αρθρον 126 
Παραλαβή υπό άνταλλακτηρίου Γραφείου δέματος ύποστάντος 

βλάβην ή ανεπαρκώς συσκευασμένου 
Ι. Πάν άνταλλακτήριον Γραφεΐον το όποιον λαμβάνει, εξ ενός ανταποκρινόμενου 

Γραφείου δέμα τι το όποιον υπέστη βλάβην ή είναι ανεπαρκώς συσκευασμένον, 
οφείλει νά το διαβίβαση άφοϋ άνασυσκευάση αυτό, εάν ύπάρχη περίπτωσις, δια
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τηρουμένου κατά το δυνατόν τοΰ αρχικού περικαλύμματος, της επιγραφής και 
των έτικεττών. Το βάρος τοΰ δέματος, προ και μετά την άνασυσκευασίαν πρέπει 
ν' αναγράφεται έπ' αύτοϋ τούτου τοΰ περικαλύμματος τοΰ δέματος. Ή ένδειξις 
αϋτη ακολουθείται υπό της φράσεως «REMBALLE Α » (Άνασυσκευασθέν 
εις ) έπικυρουμένης δι' άποτυπώσεως τοΰ χρονολογικού σήμαντρου και δια 
της υπογραφής των υπαλλήλων οί όποιοι ενήργησαν τήν άνασυσκευασίαν. 

2. 'Εάν ή κατάστασις τοΰ δέματος εΐναι τοιαύτη ώστε το περιεχόμενον είναι 
δυνατόν νά έχη άφαιρεθή ή να έχη ύποστή βλάβην ή εάν το δέμα παρουσίασε δια
φοράν βάρους τοιαύτην ώστε νά δύναται τις νά συμπεράνη τήν άφαίρεσιν ολοκλήρου 
ή μέρους τοΰ περιεχομένου, το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον, με τήν έπιφύλαξιν της 
εφαρμογής του άρθρου 125, παραγράφου Ι και τής ανωτέρω παραγράφου Ι, πρέπει 
νά προβή οίκοθεν εις τήν άποσφράγισιν τοΰ δέματος και εις τον ελεγχον τοΰ περι
εχομένου του. Το αποτέλεσμα τοΰ ελέγχου τούτου πρέπει ν' άποτελέση άντικεί
μενον πρωτοκόλλου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα CPI4. Άντίγραφον 
του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται είς το δέμα. 

3. 'Εάν το εν παραγράφω 2 προβλεπόμενον δέμα είναι μετά δεδηλωμένης αξίας 
ενεργούνται έπι πλέον, τά ακόλουθα: 

(α) Το άρχικόν πρωτόκολλον διαβιβάζεται, έπι συστάσει, εις τήν Κεντρικήν 
Ύπηρεσίαν τής χώρας εκ τής οποίας εξαρτάται το άνταλλακτήριον Γραφεΐον 
αποστολής ή εις ύπηρεσίαν ΰποδεικνυομένην ΰπό. τής εν λόγω Κεντρικής 
τοιαύτης. 

(β) Άντίγραφον τοΰ πρωτοκόλλου διαβιβάζεται, ταυτοχρόνως, είτε εις τήν 
Κεντρικήν Ύπηρεσίαν εκ τής οποίας εξαρτάται το άνταλλακτήριον Γρα
φεΐον άφίξεως, είτε είς πάσαν άλλην Ύπηρεσίαν ΰποδεικνυομένην ύπό 
τής τελευταίας τοιαύτης. 

Άρθρον 127 
"Ελεγχος των αποστολών δεμάτων διαβιβαζομένων συνολικώς 

Ι. Αί διατάξεις τών άρθρων 123 έως 126 δεν εφαρμόζονται παρά μόνον εις 
τά παραβιασθέντα και τά έχοντα ύποστή βλάβην δέματα τά εγγεγραμμένα μεμο
νωμένως έπι τών φύλλων πορείας. Τά λοιπά δέματα (απλώς ελέγχονται κατ' 
αριθμόν. 

2. Ή Υπηρεσία καταγωγής δύναται νά συμφωνήση με τήν Ύπηρεσίαν προ
ορισμού και ενδεχομένως με τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας ώστε νά περιορισθή 
εϊς ώρισμένας κατηγορίας δεμάτων, ό λεπτομερής έλεγχος και ή σύνταξις τών 
δελτίων ελέγχου CPI3 και τών πρωτοκόλλων CPI4 τών προβλεπομένων εν άρθροις 
123 έως 126. 

3. Όσάκις άνταλλακτήριον Γραφεΐον διαπιστώνει διαφοράν μεταξύ τοΰ άριθμοΰ 
τών δεμάτων τών εγγεγραμμένων επί τοΰ φύλλου πορείας και τοΰ άριθμοΰ τών 
δεμάτων τών ευρεθέντων εντός τής αποστολής, τό δελτίον ελέγχου CPI3 συντάσ
σεται μόνον προς διόρθωσιν τοΰ συνολικού άριθμοΰ τών δεμάτων και τοΰ ποσοΰ 
τών αναλογούντων μεριδίων. 

Άρθρον 128 
Περαιτέρω αποστολή δέματος περιελθόντος εις έσφαλμένην διεύθυνσιν 

Ι. Ή διαχείρισις παντός δέματος περιελθόντος ε'ις έσφαλμένην διεύθυνσιν 
λόγω σφάλματος καταλογιστέου ε'ις τον αποστολέα ή εϊς τήν άποστέλλουσαν Ύπη
ρεσίαν πρέπει νά ένεργήται συμφώνως προς τό άρθρον 32 τής Συμφωνίας. 

2. "Η Υπηρεσία τής περαιτέρω αποστολής γνωστοποιεί τό γεγονός εις έκείνην 
παρά τής οποίας έλαβε τό δέμα διά δελτίου ελέγχου CPI3. 

3. Αϋτη διαχειρίζεται τό δέμα τό περιελθόν εϊς έσφαλμένην διεύθυνσιν ώς εάν 
αυτό είχε άφιχθή άπερικαλύπτως ώς διαβατικόν. 'Εάν τά αναλογούντα μερίδια 
τά όποια απεδόθησαν ε'ις αυτήν είναι ανεπαρκή διά νά καλύψουν τάς δαπανάς τής 
περαιτέρω αποστολής αΐ όποΐαι βαρύνουν αυτήν, αϋτη αποδίδει είς τήν Ύπηρεσίαν 
του άληθοϋς προορισμού καί, περιπτώσεως τυχούσης, ε'ις τάς ενδιαμέσους Ύπη
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ρεσίας αί όποΐαι λαμβάνουν μέρος εις την περαιτέρω άποστολήν τοϋ δέματος, τα 
αντίστοιχα ανάλογουντα μερίδια μεταφοράς. Πιστώνει έαυτήν εν συνεχεία διά 
τοϋ ελλείποντος ποσού παρά τη Υπηρεσία, εκ της οποίας εξαρτάται το άνταλ
λακτήριον Γραφεΐον το όποιον εσφαλμένως διεβίβασε το δέμα. Ή πίστωσις και 
ή αιτιολογία της γνωστοποιούνται εις το Γραφεΐον τούτο διά δελτίου έλεγχου. 

"Αρθρον 129 
'Επιστροφή των κενών σάκκων, κιβωτίων κ.λ.π. 

Ι. Οί σάκκοι, τά κιβώτια κ.λ.π. κατά κανόνα πρέπει νά έπιστρέφωνται κενά διά 
τοΰ επομένου ταχυδρομείου, εϊς την Ύπηρεσίαν εϊς την οποίαν ανήκουν καΐ κατά 
το δυνατόν, διά της όδοϋ διά της οποίας αφίχθησαν. 

2. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνήσουν δπως ή Υπηρεσία προορισμού 
έπιστρέφη τους σάκκους εις τήν καταγωγήν χρησιμοποιούσα τούτους διά τήν 
άποστολήν τών δεμάτων. 

3. Ή επιστροφή τών κενών σάκκων ενεργείται πάντοτε άδαπάνως. 
4. Ή Υπηρεσία ή οποία προβαίνει εις τήν έπιστροφήν πρέπει νά μνημονεύη 

έπι τών φύλλων πορείας τον αριθμόν τών επιστρεφομένων σάκκων, κιβωτίων 
κ.λ.π., έκτος έάν αί ενδιαφερόμενοι 'Υπηρεσίαι συνεφώνησαν διά τήν μή άναγραφήν 
της ενδείξεως ταύτης. 

5. Ή σύνθεσις ειδικών αποστολών κενών αεροπορικών σάκκων είναι υπο
χρεωτική ευθύς ώς ό αριθμός τών σάκκων τοΰ είδους αυτού άνέλθή εις 10. 

6. Οί κενοί αεροπορικοί σάκκοι οί επιστρεφόμενοι αεροπορικώς συνιστούν 
εΐδικάς άποστολάς περιγραφόμενος έπι τών καταλόγων AV 7S τών μνημονευομένων 
εις το άρθρον 199, παράγραφος 2 τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως της Συμβάσεως. 

7. Κατά τά λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρον 161, παράγραφος 2 εως 5 του Κανο
νισμού 'Εκτελέσεως της Συμβάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 

"Αρθρον 130 
'Επιφυλάξεις κατά τήν παράδοσιν τών παραβιασθέντων ή 

βλαβέντων δεμάτων 
Ι. Εις τάς έν άρθρω 40, παράγραφος Ι, στοιχείοις (α) και (β) της Συμφωνίας 

προβλεπόμενος περιπτώσεις, το Γραφεΐον δπερ διενεργεί τήν παράδοσιν συντάσσει 
πρωτόκολλον έλεγχου κατ' άντιπαραβολήν CPI4 και ή πράξις συνυπογράφεται, 
κατά το δυνατόν, υπό τοΰ παραλήπτου. Άντίγραφον τοΰ πρωτοκόλλου επιδίδεται 
εϊς τον παραλήπτην ή, έν περιπτώσει αρνήσεως παραλαβής τοϋ αντικειμένου ή 
περαιτέρω αποστολής προσαρτάται είς το δέμα. Άντίγραφον τοΰ πρωτοκόλλου 
τηρείται υπό της Υπηρεσίας ήτις συνέταξε το πρωτόκολλον. 

2. Το άντίγραφον τοΰ πρωτοκόλλου CPI4 το συντασσόμενον συμφώνως προς 
το άρθρον 126, παράγραφος 2, προσαρτάται επί τοϋ δέματος και υπόκειται είς δια
χείρισιν έν περιπτώσει παραδόσεως, κατά τους κανονισμούς τής χώρας προο
ρισμού. 'Εν περιπτώσει αρνήσεως παραλαβής τοϋ αντικειμένου, τοϋτο παραμένει 
προσηρτημένον εις το δέμα. 

3. Όσάκις οί εσωτερικοί κανονισμοί το απαιτούν, δέμα υποστάν διαχείρισιν 
συμφώνως προς τήν παράγραφον Ι επιστρέφεται εις τον αποστολέα έάν ό παρα
λήπτης άρνηθή νά προσυπογραφή το πρωτόκολλον CPI4. 
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"Αρθρον 131 
Διαχείρισις των δελτίων προπληρωμής μετά την παράδοσιν 

δέματος ελευθέρου τελών καΐ δικαιωμάτων 
Ι. Μετά την εις τον παραλήπτην παράδοσιν δέματος ελευθέρου τελών και δι

καιωμάτων, το Γραφεΐον το όποιον ενήργησε την τιροκαταβολήν τών πάσης φύσεως 
εξόδων, διά λογαριασμόν τοΰ άποστολέως, συμπληρώνει, τη βοήθεια χημικού 
χάρτου εις δ,τι το άφορα, τάς έπΐ τής οπίσθιας πλευράς τών τμημάτων Α καΐ Β 
ενδείξεις τοΰ δελτίου προπληρωμής το όποιον συνετάγη οίκοθεν υπό τοΰ Γραφείου 
προορισμού οσάκις ή αίτησις παραδόσεως άνευ τελών και δικαιωμάτων διετυπώθη 
μετά την κατάθεσιν τοΰ δέματος. Το Γραφεΐον τοΰτο διαβιβάζει το τμήμα Α, συν
οδευόμενον ύπό τών δικαιολογητικών στοιχείων εις το Γραφεΐον καταγωγής. Ή 
διαβίβασις αϋτη λαμβάνει χώραν εντός κλειστού φακέλλου, άνευ ενδείξεως τοΰ 
περιεχομένου. Το τμήμα Β φυλάσσεται ύπό τής 'Υπηρεσίας προορισμού εν δψει 
τοΰ λογαριασμού με την όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν. 

2. 'Εκάστη Υπηρεσία δύναται νά καθορίζη Γραφεία τινά ειδικώς επιφορτισμένα 
δπως επιστρέφουν το τμήμα Α τών βεβαρυμένων δι' εξόδων δελτίων προπληρωμής 
ή δπως λαμβάνουν το τμήμα Α το έπιστρεφόμενον μετά την παράδοσιν τοΰ δέματος. 
Το δνομα τοΰ Γραφείου εις το όποιον πρέπει νά επιστρέφεται το τμήμα Α εγγράφεται 
εις δλας τάς περιπτώσεις, επί τής πρόσθιας δψεως τοΰ τμήματος τούτου, ύπό τοΰ 
Γραφείου καταγωγής τοΰ δέματος. 

3. Όσάκις δέμα φέρον την ενδειξιν «FRANC DE TAXES ΕΤ DE DROITS» 
('Ελεύθερον τελών και δικαιωμάτων) περιέρχεται άνευ δελτίου προπληρωμής, 
το Γραφεΐον τό έπιφορτισμένον με τον έκτελωνισμόν συντάσσει άντίγραφον του 
δελτίου αύτοΰ. Έπΐ τών τμημάτων Α και Β τοΰ δελτίου τούτου, μνημονεύει τό 
δνομα τής χώρας καταγωγής και εφ' δσον εΐναι δυνατόν, την ήμερομηνίαν κατα
θέσεως τοΰ δέματος. Όσάκις τό δελτίον προπληρωμής άπωλέσθη μετά την παρά
δοσιν του δέματος, συντάσσεται άντίγραφον ύπό τους αυτούς δρους. 

4. Τά τμήματα Α και Β τών δελτίων προπληρωμής τά άφορώντα τά δέματα τά 
όποια δι' οιονδήποτε λόγον, επιστρέφονται εΐς την καταγωγήν πρέπει νά άκυροΰνται 
μερίμνη τής Υπηρεσίας προορισμού και νά έπισυνάπτωνται εις τό δελτίον 
αποστολής. 

5. Κατά την λήψιν του τμήματος Α ενός δελτίου προπληρωμής έμφαίνοντος 
τά ύπό τής 'Υπηρεσίας προορισμού καταβληθέντα έξοδα, ή 'Υπηρεσία καταγωγής 
μετατρέπει τό ποσόν τών εξόδων τούτων εις τό ίδιον αυτής νόμισμα εϊς τιμήν ή 
οποία πρέπει νά μή είναι ανωτέρα τής ορισθείσης διά τήν εκδοσιν τών ταχυδρο
μικών επιταγών προορισμού τής ανταποκρινόμενης χώρας. Τό έξαγόμενον τής 
μετατροπής σημειοΰται έπΐ τοΰ σώματος τοΰ εντύπου και τοΰ παραπλεύρου απο
κόμματος. Τό ύποδεικνυόμενον έπΐ τούτω Γραφεΐον, άφοΰ είσπραξη τό ποσόν 
τών εξόδων, παραδίδει είς τον αποστολέα τό απόκομμα τοΰ δελτίου καί, αν ύπάρχη 
περίπτωσις, τά δικαιολογητικά στοιχεία. 

6. Όσάκις ό άποστολεύς αμφισβητεί τό ποσόν τών αναγραφομένων έπΐ τοΰ 
τμήματος Α τοΰ δελτίου προπληρωμής εξόδων, ή Υπηρεσία προορισμού ελέγχει 
τό ποσόν τών καταβληθέντων χρημάτων, παρεμβαίνει, περιπτώσεως τυχούσης, 
εΐς τάς τελωνειακός 'Υπηρεσίας τής χώρας της και άφοΰ ενδεχομένως προέλθη 
ε'ις τάς αναγκαίας διορθώσεις, επιστρέφει τό τμήμα Α τοΰ εν λόγω δελτίου ε'ις τήν 
'Υπηρεσίαν καταγωγής. 'Ωσαύτως, έάν ή 'Υπηρεσία προορισμού διαπίστωση 
σφάλμα ή παράλειψιν άφορώσαν εϊς τά έξοδα τά σχετικά με δέμα ελεύθερον τελών 
και δικαιωμάτων, του οποίου τό τμήμα Α τοΰ δελτίου προπληρωμής επεστράφη 
εΐς την 'Υπηρεσίαν καταγωγής, αυτή εκδίδει διορθωτικόν άντίγραφον τοΰ οποίου 
τό τμήμα Α διαβιβάζει εις τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής προς τον σκοπόν τακτο
ποιήσεως. 

"Αρθρον 132 
Διαχείρισις τών αποδείξεων παραλαβής μετά τήν παράδοσιν τοΰ 

μετ' αποδείξεως παραλαβής δέματος 
Ι. "Αμα τη παραδόσει του δέματος, τό Γραφεΐον προορισμού επιστρέφει ε'ις 

τήν ύπό τοΰ άποστολέως σημειωθεΐσαν διεύθυνσιν τό υπόδειγμα C5, δεόντως 
συμπεπληρωμένον, άπερικαλύπτως και ατελώς διά τής πλέον συντόμου όδοΰ (άερο
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πορικής ή επιφανείας). Έτικέττα ή αποτύπωμα χρώματος κυανοΰ «PAR AVION» 
(Αεροπορικώς), επιτίθεται έπΐ τών επιστρεφομένων αεροπορικώς αποδείξεων 
παραλαβής. 

2. 'Εάν το εντυπον C5 δεν περιέλθη είς το Γραφεΐον προορισμού, τοϋτο συντάσ
σει οίκοθεν νέον άντίγραφον αύτοΰ. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ 
"Αρθρον 133 

Είδοποίησις μη επιδόσεως 
Ι. ΕΊδοποίησις μη επιδόσεως, όμοία προς το συνημμένον υπόδειγμα CP9 απευ

θύνεται επί συστάσει, και δια της ταχυτέρας όδοϋ, αεροπορικής ή επιφανείας, εις 
τήν Ύπηρεσίαν καταγωγής άφοϋ συμπληρωθή δεόντως: 

(α) Ύπό τής 'Υπηρεσίας προορισμού : 
Ιον. Είς περίπτωσιν μη επιδόσεως, δια πάν δέμα τοΰ οποίου ό άποστολεύς 

έζήτησεν δπως είδοποιηθή περί τής μη επιδόσεως, ή κατ' εφαρμογή ν 
τοΰ άρθρου 29, παράγραφος Ι, στοιχεΐον (β), ψηφίον 2ον, τελευταία 
φράσις τής Συμφωνίας. 

2ον. Διά πάν δέμα παρακρατηθέν οίκοθεν ή τελοϋν εν έκκρεμότητι λόγω 
■παραβιάσεως ή βλάβης ή διά πάσαν άλλην αίτίαν όμοιας φύσεως. 
Πάντως το μέτρον τοϋτο δεν εΐναι ύποχρεωτικόν εις τάς περιπτώ
σεις ανωτέρας βίας ή οσάκις ό αριθμός τών οίκοθεν παρακρατηθέντων 
δεμάτων είναι τοιούτος ώστε ή αποστολή ειδοποιήσεως νά καθί
σταται ουσιαστικώς αδύνατος. 

(β) Ύπό τής ενδιαφερόμενης ενδιαμέσου Υπηρεσίας : 
Διά πάν δέμα παρακρατηθέν οίκοθεν κατά τήν μεταφοράν, είτε ύπό 
τής ταχυδρομικής Υπηρεσίας (τυχαία διακοπή τής συγκοινωνίας), 
είτε ύπό τοΰ τελωνείου (τελωνειακόν μέτρον) με τήν εν στοιχείω 
(α), ψηφίω 2ω προβλεπομένην έπιφύλαξιν. 

2. Ή είδοποίησις μή επιδόσεως συνοδεύεται υπό τοΰ δελτίου αποστολής, 
εκτός εάν ή είδοποίησις αϋτη απευθύνεται είς τρίτον, συμφώνως προς το άρθρον 
22, παράγραφος 2, στοιχεΐον (β) τής Συμφωνίας. Εις τάς περιπτώσεις τάς προ
βλεπόμενος εν παραγράφω Ι, στοιχεία (α), ψηφίον 2 και (β) τοΰ παρόντος άρθρου, 
ή είδοποίησις πρέπει νά φέρη με εμφανείς χαρακτήρας τήν ενδειξιν «COLIS 
RETENU D' OFFICE» (δέμα παρακρατηθέν οίκοθεν). 

'Εάν το δέμα ευρίσκεται εν έκκρεμότητι λόγω παραβιάσεως ή βλάβης, άντί
γραφον τοΰ πρωτοκόλλου CPI4 με πληροφορίας έπί τής εκτάσεως τής ζημίας δέον 
νά επισυνάπτεται ε'ις τήν ε'ιδοποίησιν μή επιδόσεως. 

3. Όσάκις πρόκειται περί πλειόνων δεμάτων κατατεθέντων συχγρόνως ύπό 
τοΰ αύτοΰ άποστολέως, είς τήν διεύθυνσιν τοΰ αυτού παραλήπτου, επιτρέπεται 
νά άποσταλή μία μόνον εϊδοποίησις μή επιδόσεως, έστω και εάν τά δέματα ταύτα 
συνωδεύοντο ύπό πλειόνων δελτίων αποστολής. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν, πάντα 
τά δελτία ταύτα επισυνάπτονται εϊς τήν ε'ιδοποίησιν μή επιδόσεως. 

4. Κατά γενικόν κανόνα, αϊ ειδοποιήσεις μή επιδόσεως ανταλλάσσονται μεταξύ 
τοΰ Γραφείου προορισμού και τοΰ γραφείου καταγωγής. Πάντως εκάστη Υπη
ρεσία δύναται νά ζητήση δπως αί ειδοποιήσεις αί όποΐαι άφοροϋν τήν ύπηρεσίαν 
της διαβιβάζωνται ε'ις τήν Κεντρικήν της Ύπηρεσίαν ή εϊς Γραφεΐον τι ειδικώς 
όριζόμενον. Το όνομα τοΰ Γραφείου τούτου πρέπει νά άνακοινοΰται ε'ις τάς Υπη
ρεσίας μέσω τοΰ Διεθνούς Γραφείου. 'Επαφίεται είς τήν ύπηρεσίαν καταγωγής 
νά ειδοποίηση τον αποστολέα. Ή ανταλλαγή τών ειδοποιήσεων μή επιδόσεως 
πρέπει νά επιταχύνεται κατά το δυνατόν ύφ' δλων τών ενδιαφερομένων Γραφείων. 
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"Αρθρον 134 
Μη έπίδοσις. Νέαι όδηγίαι τοΰ ενδιαφερομένου 

Ι. Ή εΐδοττοίησις μη επιδόσεως πρέπει να επιστρέφεται επί συστάσει και δια 
της ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας) είς το Γραφεΐον το όποιον την 
συνέταξε, συμπεπληρωμένη δια τών νέων οδηγιών τοΰ άποστολέως ή τοΰ τρίτου 
καΐ συνοδευομένη, αν ύπάρχη περίπτωσις, υπό τοΰ δελτίου αποστολής. Αϊ νέαι 
όδηγίαι διαβιβάζονται τηλεγραφικώς οσάκις εισπράττεται το τηλεγραφικόν τέλος. 

2. Δεδομένου δτι έχουν άπαριθμηθή εν αρθρω 28, παραγράφω Ι τής Συμφωνίας 
αΐ μόναι νέαι όδηγίαι τάς οποίας δικαιούται να δώση ό άποστολεύς ή ό εν αρθρω 22, 
παραγράφω 2, στοιχείω (β) τής Συμφωνίας προβλεπόμενος τρίτος, πρέπει δπως 
εις τάς κάτωθι είδικάς περιπτώσεις έφαρμόζωνται οί ακόλουθοι κανόνες : 

(α) Έάν ό άποστολεύς ή ό τρίτος ζήτηση δπως δέμα επί αντικαταβολή έπιδοθή 
έπι αντικαταβολή ποσοΰ κατωτέρου τοΰ άρχικοϋ τοιούτου, νέον υπόδειγμα 
R4, R7 ή R9 πρέπει να συνταχθή συμφώνως προς το άρθρον 107, παρά
γραφος 3 τοΰ Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμφωνίας τής άφορώσης 
τά έπι αντικαταβολή ταχυδρομικά αντικείμενα. 

(β) Έάν ό άποστολεύς ή ό τρίτος δώση οδηγίας διά νά έπιδοθή δέμα ελεύθερον 
τελών και δικαιωμάτων, είτε εϊς τον άρχικόν, είτε είς έτερον παραλήπτην 
το ένδιαφερόμενον Γραφεΐον εφαρμόζει το άρθρον 111. 

3. "Οταν το δέμα περί τοΰ οποίου απεστάλη είδοποίησις μη επιδόσεως παρε
δόθη ή απεστάλη περαιτέρω πρίν ή ληφθούν νέαι όδηγίαι ό άποστολεύς πρέπει 
νά ειδοποιηθή σχετικώς μέσω τοΰ Γραφείου καταγωγής. Έάν ή εΐδοποίησις απε
στάλη είς τρίτον υποδειχθέντα υπό τοΰ άποοτολέως, ή εΐδοποίησις αυτή πρέπει 
ν° απευθύνεται είς τον τρίτον τοϋτον. Έάν πρόκειται περί δέματος επί αντικατα
βολή καΐ έάν ή επιταγή R4, R7 ή R9, ή μνημονευομένη έν αρθρω 105, παράγραφος Ι 
τοΰ Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμφωνίας τής άφορώσης τά ταχυδρομικά αντι
κείμενα έπι αντικαταβολή έχει ήδη διαβιβασθή εις τον αποστολέα, δεν είναι άνα
γκαϊον νά ειδοποιηθή ό τελευταίος ούτος. 

"Αρθρον 135 
Επιστροφή τών δεμάτων εις τον τόπον καταγωγής 

Ι. Το Γραφεΐον το όποιον ενεργεί την έπιστροφήν δέματος δι' οιονδήποτε λόγον, 
σημειώνει, είτε χειρογράφως, είτε διά σφραγΐδος ή δι' έτικέττας επί τοΰ δέματος 
και τοΰ δελτίου αποστολής το όποιον πρέπει νά το συνοδεύη, την αΐτίαν τής μή 
επιδόσεως. Είς περίπτωσιν ελλείψεως τοΰ δελτίου αποστολής, ή αίτια τής επι
στροφής εγγράφεται έπι τοΰ φύλλου πορείας. Ή σημείωσις πρέπει νά συντάσ
σεται είς γαλλικήν γλώσσαν, εκάστης Υπηρεσίας δυναμένης νά προσθετή την 
μετάφρασιν είς την ιδίαν αυτής γλώσσαν καΐ πάσαν άλλην άναγκαιοΰσαν εις αυτήν 
ενδειξιν. Ή ενδειξις αϋτη πρέπει νά διατυποΰται ευκρινώς καΐ σαφώς ώ ς : 
INCONNU (άγνωστος), REFUSE (απαράδεκτον), ΕΝ VOYAGE (εις ταξείδιον) 
PARTI (άνεχώρησεν), ΝΟΝ RECLAME (μή ζητηθέν) DACEDE (άπεβίωσεν) 
κ.λ.π. 

2. Το Γραφεΐον προορισμού πρέπει νά διαγραφή τάς άφορώσας εις αυτό εν
δείξεις τοΰ τόπου και νά αναγραφή επί τής πρόσθιας όψεως τοΰ δέματος καΐ έπι 
τοΰ δελτίου αποστολής την ενδειξιν «RETOUR» (επιστρέφεται). Πρέπει ωσαύτως 
νά έπιθέτη το χρονολογικόν του σήμαντρον παραπλεύρως τής ενδείξεως 
«RETOUR». 

3. Πλην τής περιπτώσεως κατά την οποίαν ό άποστολεύς ζητεί την έπιστροφήν 
τοΰ δέματος είς τήν καταγωγήν διά τής αεροπορικής όδοϋ το δέμα επιστρέφεται, 
πλην αδυναμίας, διά τής ιδίας όδοϋ διά τής οποίας άφίχθη, προκειμένου περί δε
μάτων επιφανείας, καΐ διά τής ταχυτέρας όδοϋ επιφανείας, προκειμένου περί αερο
πορικών δεμάτων. 

4. Τά δέματα επιστρέφονται είς τήν καταγωγήν εντός τοΰ αρχικού περικαλύμ
ματός των. Ταΰτα συνοδεύονται ύπό τοΰ δελτίου αποστολής συνταχθέντος ύπό 
τοϋ άποστολέως. Έάν, δι' οιονδήποτε λόγον, δέμα τι πρέπει ν' άνασυσκευασθή 
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ή το άρχικόν δελτίον αποστολής ν' άντικατασταθή δι' άλλου δελτίου, εΐναι άπαραί
τητον όπως το δνομα τοϋ Γραφείου καταγωγής τοΰ δέματος, ό αρχικός αΰξων 
αριθμός καΐ κατά το δυνατόν, ή ημερομηνία καταθέσεως έμφαίνωνται έπι του νέου 
περικαλύμματος και επί τοϋ δελτίου αποστολής. 

5. Έάν ή επιστροφή αεροπορικού δέματος εις τον τόπον καταγωγής ένεργήται 
δια τής όδοϋ επιφανείας, ή έτικέττα «PAR AVION» και πάσαι αί ανακοινώσεις 
αϊ αναφερόμενοι εις τήν δια τής αεροπορικής όδοϋ διαβίβασιν πρέπει νά διαγρά
φωνται οίκοθεν δια δύο εγκαρσίων ευκρινών γραμμών. 

6. Πάν δέμα έπιστρεφόμενον εις τον τόπον καταγωγής εγγράφεται επί τοϋ 
φύλλου πορείας με τήν ένδειξιν «RETOUR A L' ORIGINE» ('Επιστροφή εις 
τήν καταγωγήν) εις τήν στήλην «OBSERVATIONS» (παρατηρήσεις). 

7. Ή άπόδοσις και ή άνάληψις τών αναλογούντων μεριδίων τών τελών και 
δικαιωμάτων διά τών οποίων επιβαρύνεται το δέμα κατ' έφαρμογήν τών άρθρων 
29, παράγραφος 3, 33, παράγραφος Ι καΐ 37, παράγραφος Ι τής Συμφωνίας ενερ
γούνται ως ορίζεται εν αρθρω 143. Αύται πρέπει νά έμφαίνωνται λεπτομερώς 
είς μίαν κατάστασιν τελών, όμοίαν προς το συνημμένον υπόδειγμα CP25, ή οποία 
έπικολλάται διά ταινίας επί τοϋ δελτίου αποστολής. 

"Αρθρον 136 
Περαιτέρω αποστολή δέματος ένεκα αλλαγής τής 

διευθύνσεως τοΰ παραλήπτου 
Ι. Όσάκις τά εν αρθρω 31, παραγράφω 6 τής Συμφωνίας μνημονευόμενα ανα

λογούντα μερίδια, τέλη και δικαιώματα εισπράττονται κατά τήν περαιτέρω άπο
στολήν, το δέμα υπόκειται είς διαχείρισιν ώς έάν κατήγετο εκ τής χώρας τής 
άποστελλούσης περαιτέρω και προωρίζετο διά τήν χώραν τοϋ νέου προορισμού. 
Ουδέν τέλος μεταφοράς εισπράττεται ύπό τής Υπηρεσίας τής χώρας αυτής κατά 
τήν παράδοσιν. 

2. Το άρθρον 135, παράγραφος 4 έως 7, εφαρμόζεται εις τά περαιτέρω αποστελ
λόμενα δέματα. 'Εξαιρετικώς, ή ένδειξις «REEXPEDIE» πρέπει νά εμφαίνεται 
επί τοΰ φύλλου πορείας εις τήν στήλην «OBSERVATIONS» έναντι τής εγγραφής 
τοϋ δέματος. 

"Αρθρον 137 
Δέματα εκτάκτου επιδόσεως προς περαιτέρω αποστολή ν 

'Εάν ή προσπάθεια παραδόσεως κατ' οΐκον ύπό εϊδικοΰ μεταφορέως δέματος 
εκτάκτου επιδόσεως προς έπαναποστολήν απέτυχε, πρέπει το Γραφεΐον τής περαι
τέρω αποστολής νά διαγράψη τήν έτικέτταν ή τήν ένδειξιν «EXPRES» διά δύο 
ευκρινών εγκαρσίων γραμμών. 

"Αρθρον 138 
Διαχείρισις τών αιτήσεων αναλήψεως ή τροποποιήσεως 

τής επιγραφής 
Ι. "Αμα τή λήψει τής, συμφώνως τω αρθρω 112, διαβιβασθείσης αιτήσεως 

αναλήψεως ή τροποποιήσεως τής επιγραφής, το Γραφεΐον προορισμού αναζητεί 
το άναγραφόμενον δέμα και δίδει συνέχειαν εις τήν αΐτησιν. 

2. "Οταν το Γραφεΐον προορισμού λαμβάνη τήν εν αρθρω 112, παραγράφω 2 
προβλεπομένην τηλεγραφικήν αΐτησιν, κρατεί το δέμα καΐ αμα τή λήψει τής ταχυ
δρομικής επιβεβαιώσεως ενεργεί συμφώνως τή αιτήσει. Πάντως, ύπό τήν ϊδίαν 
αυτής εύθύνην, ή Υπηρεσία προορισμού δύναται, χωρίς νά άναμείνη τήν έπιβε
βαίωσιν ταύτην, νά δώση συνέχειαν είς τήν τηλεγραφικήν αΐτησιν. 

"Αρθρον 139 
Πώλησις. Καταστροφή 

Ι. Όσάκις δέμα τι έπωλήθη ή κατεστράφη συμφώνως τω αρθρω 36 τής Συμ
φωνίας, συντάσσεται πρακτικόν τής πωλήσεως ή τής καταστροφής. Άντίγραφον 
τοΰ Πρακτικού, συνοδευόμενον ύπό τοϋ δελτίου αποστολής διαβιβάζεται εις το 
Γραφεΐον καταγωγής. 
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2. Το εκ της πωλήσεως προϊόν χρησιμεύει, κατά πρώτον λόγον, διά την κά
λυψιν των βαρυνόντων το δέμα εξόδων. "Αν ύπάρχη περίπτωσις, το πλεονάζον 
διαβιβάζεται εις το Γραφεϊον καταγωγής δια να άποδοθή εϊς τον αποστολέα. Ούτος 
επιβαρύνεται με τα έξοδα τής αποστολής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ (RECLAMATIONS) 

"Αρθρον 140 
Διαχείρισις των αιτήσεων αναζητήσεως 

Ι. Πάσα αίτησις αναζητήσεως, σχετική προς ενα δέμα υπόκειται εις διαχείρισιν 
σύμφωνον προς το άρθρον 143, παράγραφος Ι εως 14 τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως 
τής Συμβάσεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν αντικαταστάσεως τοΰ υποδείγματος R3, R6 
ή R8, τοΰ χρησιμοποιουμένου διά το έπιστολικόν ταχυδρομεΐον, ύπό τοΰ υπο
δείγματος R4, R7 ή R9 τοΰ προβλεπομένου εν άρθρω 105, παραγράφω Ι τοΰ Κανο
νισμού εκτελέσεως τής Συμφωνίας τής άφορώσης τά ταχυδρομικά έπι αντικαταβολή 
αντικείμενα. 

2. Πάν υπόδειγμα C9 άφορων σχετικήν με δέμα αϊτησιν αναζητήσεως ή αΐτησιν 
πληροφοριών ληφθέν ύπό Υπηρεσίας άλλης εκείνης τής καταγωγής, διαβιβάζεται 
εις ταύτην συνοδευόμενον, ενδεχομένως, ύπό τής αποδείξεως καταθέσεως. ΤοΟτο 
πρέπει νά περιέλθη εις αυτήν εντός τής ύπό τοΰ άρθρου 150, παραγράφου Ι προ
βλεπομένης προθεσμίας. 

"Αρθρον 141 
Αιτήσεις αναζητήσεως άφορώσαι μη ληφθεΐσαν άπόδειξιν 

παραλαβής ή είδοποίησιν φορτώσεως 
Ι. Όσάκις ό άποστολεύς παραπονείται δτι δεν περιήλθεν εις αυτόν εντός ευ

λόγου προθεσμίας ή άπόδειξις παραλαβής ενεργεί συμφώνως προς το άρθρον 131, 
παράγραφος 5 τοΰ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 

2. Πάσα αίτησις αναζητήσεως τοΰ άποστολέως άφορώσα είδοποίησιν φορτώ
σεως μή περιελθοϋσαν εντός ευλόγου προθεσμίας συνεπάγεται τήν σύνταξιν υπο
δείγματος C9, τοΰ μνημονευομένου εν άρθρω 140, παραγράφω 2, άπηλλαγμένου 
τέλους. Το υπόδειγμα τοϋτο, συνοδευόμενον ύπό αντιγράφου ειδοποιήσεως 
φορτώσεως CP6 έπι τοΰ οποίου το Γραφεϊον καταγωγής αναγράφει τήν ενδειξιν 
«DUPLICATA», υπόκειται εϊς διαχείρισιν σύμφωνον προς το άρθρον 140. ί ο 
τέλος ειδοποιήσεως φορτώσεως δεν εισπράττεται διά δευτέραν φοράν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΡΟΣ Ι 

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 
"Αρθρον 142 

'Αναλογούντα μερίδια και έξοδα φερόμενα εις πίστωσιν τών 
λοιπών Υπηρεσιών υπό τής Υπηρεσίας καταγωγής 

Ι. Έν περιπτώσει ανταλλαγής διά κλειστών αποστολών, ή Υπηρεσία καταγωγής 
πιστώνει τήν Υπηρεσίαν προορισμού και έκάστην ένδιάμεσον Ύπηρεσίαν με τά 
αναλογούντα αύταΐς χερσαία καΐ θαλάσσια μερίδια, συμπεριλαμβανομένων τών 
εκτάκτων αναλογούντων μεριδίων τών επιτρεπομένων ύπό τής Συμφωνίας ή τοΰ 
προσηρτημένου αυτή Τελικού Πρωτοκόλλου. 

2. 'Εν περιπτώσει διαμετακομίσεως άπερικαλύπτως ή Υπηρεσία καταγωγής 
πιστώνει: 

(α) Τήν Ύπηρεσίαν προορισμού τής αποστολής με τά αναλογούντα μερίδια 
αυτής τά άπαριθμούμενα έν παραγράφω Ι, ώς και με τά αναλογούντα 
μερίδια τά ανήκοντα εϊς τάς έπομένας ενδιαμέσους Υπηρεσίας καΐ είς 
τήν Ύπηρεσίαν προορισμού. 
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(β) Τήν Ύπηρεσίαν προορισμού της αποστολής, με τα ποσά τα αντιστοιχούντα 
εις τα αεροπορικά κόμιστρα επί τών όποιων αϋτη έχει δικαίωμα κατά 
το άρθρον 52, παράγραφοι 3 καΐ 4, της Συμφωνίας, εκ της περαιτέρω προ
ωθήσεως τών αεροπορικών δεμάτων. 

(γ) Τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας αί όποΐαι προηγούνται τής Υπηρεσίας προ
ορισμού τής αποστολής, με τά αναλογούντα μερίδια τά άπαριθμούμενα 
έν παραγράφω Ι. 

3. Όσάκις εφαρμόζεται το άρθρον 55 παράγραφος 3 τής Συμφωνίας ή Υπηρεσία 
καταγωγής πιστώνει τήν Ύπηρεσίαν προορισμοί) καΐ ενδεχομένως τάς ενδιαμέσους 
Υπηρεσίας δχι πλέον με τά αναλογούντα μερίδια τά προβλεπόμενα έν παραγράφω Ι, 
άλλα με ποσά υπολογιζόμενα κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον μικτοϋ βάρους τών 
αποστολών. 

"Αρθρον 143 
Άπόδοσις και άνάληψις αναλογούντων μεριδίων, τελών και 

δικαιωμάτων έν περιπτώσει επιστροφής είς τον τόπον 
καταγωγής ή περαιτέρω αποστολής 

Ι. Όσάκις τά αναλογούντα μερίδια, τά τέλη καΐ δικαιώματα δεν έχουν έξο
φληθή κατά τήν έπιστροφήν είς τήν καταγωγήν ή κατά τήν περαιτέρω άποστολήν, 
ή Υπηρεσία επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής προβαίνει, ώς δεικνύεται κατω
τέρω, ε'ις τήν άπόδοσιν καΐ τήν άνάληψιν τών αναλογούντων μεριδίων τών τελών 
και δικαιωμάτων τούτων. 

2. Έν περιπτώσει ανταλλαγής δι' απ' ευθείας αποστολών μεταξύ τής χώρας 
επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής καΐ τής χώρας καταγωγής ή τοΰ νέου προ
ορισμού, ή Υπηρεσία ή οποία επιστρέφει ή αποστέλλει περαιτέρω το δέμα : 

(α) 'Αναλαμβάνει παρά τής Υπηρεσίας προορισμού τής αποστολής : 
Ιον. Τά ανήκοντα είς αυτήν αναλογούντα μερίδια ώς και εκείνα τών εν

διαμέσων Υπηρεσιών. 
2ον. Τά κατωτέρω τέλη τά προβλεπόμενα έν άρθρω 13 τής Συμφωνίας: 

—τέλος προσκομίσεως είς το τελωνεΐον 
—τέλος επιδόσεως· 
—τέλος ειδοποιήσεως άφίξεως· 
—τέλος άνασυσκευασίας
—τέλος POSTE REST ΑΝΤΕ· 
—τέλος αποθηκεύσεως· 
—συμπληρωματικόν τέλος εκτάκτου επιδόσεως (άρθρον 9, παρά

γραφος 2 τής Συμφωνίας), όφειλόμενον είς τήν Ύπηρεσίαν ή οποία 
επεχείρησε τήν παράδοσιν εάν το τέλος τούτο δεν ε'ισεπράχθη 
κατά τήν προς έπίδοσιν μεταφοράν εις τήν κατοικίαν τοΰ παρα
λήπτου. 

3ον. Το τέλος περαιτέρω αποστολής, το προβλεπόμενον έν άρθρω 31, 
παράγραφος 6, στοιχεΐον (α), τής Συμφωνίας. 

4ον. Τά δικαιώματα δια τών οποίων αϋτη μένει ακάλυπτος (άρθρον 15 
τής Συμφωνίας). 

(β) Πιστώνει τάς ενδιαμέσους Υπηρεσίας με τά αναλογούντα μερίδια τά 
όποια τής ανήκουν. 

3. Έν περιπτώσει διαμετακομίσεως άπερικαλύπτως, ή ενδιάμεσος Υπηρεσία, 
άφοΰ έχρεώθη υπό τής Υπηρεσίας ή οποία επιστρέφει ή αποστέλλει περαιτέρω 
το δέμα, διά τών ποσών τών ανηκόντων εις τήν τελευταίαν ταύτην Ύπηρεσίαν 
και προερχομένων εκ τών αναλογούντων μεριδίων καΐ τών τελών τών άπαριθμου
μένων έν παραγράφω 2, στοιχεΐον (α), πιστοϋται χρεώσει τής Υπηρεσίας είς τήν 
οποίαν αϋτη παραδίδει το δέμα, διά τοΰ ποσού το όποιον οφείλεται εις αυτήν και 
δι' εκείνου το όποιον ανήκει είς τήν Ύπηρεσίαν επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής. 

Ή ενέργεια αϋτη επαναλαμβάνεται, αν ύπάρχη περίπτωσις, ύφ' εκάστης εν
διαμέσου Υπηρεσίας. 
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4. Προκειμένου περί δεμάτων επιστρεφομένων εις την καταγωγήν ή περαιτέρω 
αποστελλομένων αεροπορικώς, τα αεροπορικά κόμιστρα αναλαμβάνονται ενδε
χομένως παρά της Υπηρεσίας των χωρών εκ τών οποίων προέρχεται ή αίτησις 
επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής. 

5. Ή άπόδοσις καί ή άνάληψις τών αναλογούντων μεριδίων τών τελών καΐ 
δικαιωμάτων εν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής δεμάτων περιελθόντων εις 
έσφαλμένην διεύθυνσιν ενεργούνται συμφώνως τω άρθρω 128, παράγραφος 3. 

"Αρθρον 144 
Ειδική περίπτωσις αναλήψεως δαπανών 

Τά αεροπορικά κόμισίρα τών αποστολών αεροπορικών δεμάτων παρεκκλι
νόντων καθ' όδόν ρυθμίζονται κατά το άρθρον 75 τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 145 
Καθορισμός τών μέσων αποζημιώσεων κατά δέμα ή κατά χιλιόγραμμον 

Ι. Ή μέση κατά δέμα άποζημίωσις ή προβλεπομένη εις το άρθρον 55, παρά
γραφος 3 τής Συμφωνίας, επιτυγχάνεται διά τής διαιρέσεως τοϋ ποσοϋ τών ανα
λογούντων χερσαίων και θαλασσίων μεριδίων τών οφειλομένων ύπό τής Υπηρεσίας 
καταγωγής εις την Ύπηρεσίαν προορισμού καί, ενδεχομένως, εις τάς ενδιαμέσους 
Υπηρεσίας, διά τά δέματα τά αποστελλόμενα εντός περιόδου τριών μηνών τουλά
χιστον, διά τοϋ αριθμού τών δεμάτων τούτων. 

2. Ή μέση κατά χιλιόγραμμον άποζημίωσις ή προβλεπομένη εις το αυτό άρθρον 
τής Συμφωνίας επιτυγχάνεται διά τής διαιρέσεως τοΰ ποσοϋ τών αναλογούντων 
χερσαίων καί θαλασσίων μεριδίων, διά τοϋ μικτοϋ βάρους τών αποστολών τών 
αποστελλομένων εις την Ύπηρεσίαν προορισμού εντός τής αυτής περιόδου. 

3. Αί μέσαι αύται αποζημιώσεις αναθεωρούνται: 
(α) Οίκοθεν, εν περιπτώσει τροποποιήσεως τών τελών, εφαρμοζομένων 

τών νέων τελών εις τά βασικά στατιστικά στοιχεία. 
(β) Κατόπιν αιτήσεως μιας τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών διατυπουμένης 

τουλάχιστον ενα έτος μετά τήν τελευταίαν άναθεώρησιν, διά τής χρησι
μοποιήσεως νέων στατιστικών στοιχείων. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

"Αρθρον 146 
Κατάρτισις τών λογαριασμών 

Ι. 'Εκάστη Υπηρεσία συντάσσει κατά μήνα ή κατά τρίμηνον διά τών άνταλ
λακτηρίων Γραφείων της και δι' άπάσας τάς ληφθείσας άποστολάς εκ μιας καί τής 
αυτής Υπηρεσίας : 

(α) Διά τά μεταφερόμενα διά τής όδοϋ επιφανείας δέματα κατάστασιν όμοίαν 
προς το συνημμένον υπόδειγμα CPI5, διαλαμβάνουσαν κατά Γραφεΐον 
αποστολής και κατά αποστολή ν : 
Ιον. Τά ολικά ποσά τά εγγεγραμμένα εϊς χρέωσίν της και είς πίστωσίν 

της επί τών φύλλων πορείας CPI Ι. 
2ον. Κατά τήν περίπτωσιν, τον αριθμόν δεμάτων κατά κλιμάκιον βάρους 

ή τον συνολικόν αριθμόν τών δεμάτων ή το μικτόν βάρος, το έγγε
γραμμένον επί τών φύλλων πορείας CPIΙ καί CPI2 μετά τής ενδείξεως 
τοΰ αντιστοίχου μεριδίου και τοΰ προκύπτοντος όλικοΰ μηνιαίου ή 
τριμηνιαίου ποσοϋ τής οφειλής. 

(β) Διά τά αεροπορικά δέματα, κατάστασιν όμοίαν προς το συνημμένον υπό
δειγμα CPI5 BIS, διαλαμβάνουσαν κατά Γραφεΐον αποστολής και κατά 
αποστολήν: 
Ιον. Τά ολικά ποσά τά εγγεγραμμένα εις πίστωσίν της και εϊς χρέωσίν 

της έπι τών φύλλων πορείας CP20. 
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2ον. Κατά την περίπτωσιν, τον αριθμόν των δεμάτων κατά κλιμάκιον 
βάρους η τον συνολικόν αριθμόν των δεμάτων ή το μικτόν βάρος, 
το έγγεγραμμένον έπι των φύλλων πορείας CP20, μετά της ενδείξεως 
τοΰ αντιστοίχου μεριδίου καΐ τοϋ προκύπτοντος ολικού μηνιαίου ή 
τριμηνιαίου ποσού της οφειλής. 

2. Έν περιπτώσει διορθώσεως των φύλλων πορείας CPU, CPI2, ή CP20, ό 
αριθμός καΐ ή ημερομηνία τοϋ δελτίου ελέγχου CPI3, τοϋ συντασσομένου ύπό 
τοΰ άνταλλακτηρίου Γραφείου, υπέρ τοΰ οποίου ή κατά τοΰ οποίου ή διόρθωσις, 
εγγράφονται εις την στήλην «OBSERVATIONS» των καταστάσεων CPI5 ή 
CPI5 BIS. 

3. Αί καταστάσεις CPI5 καΐ CPI5 BIS άνακεφαλαιοΰνται εις λογαριασμόν δμοιον 
προς το συνημμένον σχέδιον CPI6 συντασσόμενον είς διπλούν. 

4. Ό λογαριασμός CPI6, συνοδεία των καταστάσεων CPI5 και CPI5 BIS άλλ* 
άνευ των φύλλων πορείας αποστέλλεται διά της ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής 
ή επιφανείας), είς την ένδιαφερομένην Ύπηρεσίαν προς έξέτασιν, εντός των δύο 
μηνών των επομένων αύτοϋ εϊς τον όποιον αναφέρεται. "Οσον άφορα τάς απο
μεμακρυσμένος χώρας, ή αποστολή λαμβάνει χώραν ευθύς ώς περιέλθη το τελευ
ταϊον φύλλον πορείας τοϋ οικείου μηνός. Δεν συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός. 
Είς το ποσόν τοϋ υπολοίπου τοΰ λογαριασμού CPI6 διαγράφονται τά εκατοστά. 
Τά ολικά ποσά ουδέποτε διορθοΰνται. Αί διαφοραΐ αί όποΐαι θά ήδύναντο νά προ
κύψουν, πρέπει νά διατυποΰνται είς καταστάσεις όμοιας προς το συνημμένον υπό
δειγμα CP 17. 

Αί καταστάσεις αύται απευθύνονται είς διπλούν, είς τήν ένδιαφερομένην ύπη
ρεσίαν ή οποία πρέπει νά συμπεριλάβη το ποσόν αυτό είς τον έπόμενον λογαριασμόν 
CPI6. Ουδεμία κατάστασις CPI7 συντάσσεται οσάκις το τελικόν ποσόν των δια
φορών δεν υπερβαίνει τά 10 φράγκα κατά λογαριασμόν. 

5. Μετά έλεγχον καΐ άποδοχήν, οί λογαριασμοί CPI6 και αί καταστάσεις CPI5 
και CPI5 BIS επιστρέφονται είς τήν Ύπηρεσίαν ή οποία τάς συνέταξε το βραδύ
τερον αμα τή εκπνοή τοϋ δευτέρου μηνός άπό τής ημέρας τής αποστολής. Ή 
προθεσμία αυτή παρατείνεται είς τεσσάρας μήνας εις τάς σχέσεις μετά των απο
μεμακρυσμένων χωρών. 'Εάν ή Υπηρεσία ή οποία απέστειλε τον λογαριασμόν 
δεν έλαβε άνακοίνωσιν διορθώσεως εντός τών προθεσμιών τούτων, ό λογαριασμός 
θεωρείται αυτοδικαίως αποδεκτός. 

6. Οί λογαριασμοί CPI6 συγκεφαλαιοΰνται εις γενικόν τριμηνιαϊον λογαριασμόν 
δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα CPI8 συντασσόμενον ύπό τής πιστώτριας 
Υπηρεσίας. Ό λογαριασμός ούτος δύναται έν τούτοις νά συντάσσεται καθ' έξα
μηνίαν, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών. 

7. Όσάκις το ύπόλοιπον γενικού τίνος λογαριασμού CPI8 συντασσομένου 
κατά τρίμηνον ή καθ' έξάμηνον δεν υπερβαίνει τά 25 φράγκα, επαναλαμβάνεται 
εις τον έπόμενον γενικόν λογαριασμόν CPI8. 'Εάν αυτής τής διαδικασίας τηρού
μενης καθ' όλόκληρον το έτος, ό γενικός λογαριασμός CPI8 ό συντασσόμενος 
είς το τέλος τοΰ έτους παρουσιάζει ύπόλοιπον μή υπερβαίνον τά 25 φράγκα, ή 
όφειλέτις Υπηρεσία απαλλάσσεται πάσης πληρωμής. 

8. Ή έκκαθάρισις τών ύφ' εκάστης Υπηρεσίας καταβληθέντων ποσών διά 
λογαριασμόν ετέρας τινός εις δ,τι άφορα τά δέματα τά παραδοθέντα ελεύθερα τελών 
καΐ δικαιωμάτων ενεργείται έπι τών εξής βάσεων : 

(α) Ή πιστώτρια Υπηρεσία συντάσσει κατά μήνα, εις το νόμισμα τής χώρας 
της, ίδιαίτερον μηνιαΐον λογαριασμόν έπι έντυπου όμοιου προς το συνημ
μένον υπόδειγμα CPI9. Τά τμήματα Β τών δελτίων προπληρωμής τά 
όποια διεφύλαξεν αϋτη εγγράφονται κατ' άλφαβητικήν σειράν τών Γραφείων 
τά όποια προκατέβαλον τά έξοδα κατά τήν άριθμητικήν σειράν ή οποία 
εδόθη εις αυτά. 

(β) Ό ιδιαίτερος λογαριασμός, συνοδεία τών τμημάτων Β τών δελτίων προ
πληρωμής διαβιβάζεται εις τήν όφειλέτιδα Υπηρεσίαν το βραδύτερον 
μέχρι τέλους τοϋ μηνός ό όποιος ακολουθεί εκείνον είς τον όποιον ανα
φέρεται. Δεν συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός. 
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(γ) Ό έλεγχος των λογαριασμών ενεργείται κατά τους κανόνας τους ορι
ζόμενους ύπό τοϋ Κανονισμού της Συμφωνίας της άφορώσης τάς ταχυ
δρομικός έπιταγάς και τάς ταχυδρομικάς ταξειδιωτικάς έντολάς. 

(δ) Οι λογαριασμοί υπόκεινται εις ειδικήν έκκαθάρισιν. 'Εκάστη Υπηρεσία 
δύναται εν τούτοις, νά ζητήση δπως οι λογαριασμοί ούτοι έκκαθαρίζωνται 
μετά των λογαριασμών τών ταχυδρομικών επιταγών, μετά τών λογαρια
σμών CPI6 τών δεμάτων ή μετά τών λογαριασμών R5 τών άφορώντων 
τά ταχυδρομικά αντικείμενα επί αντικαταβολή, χωρίς νά ενσωμάτουνται 
εις τούτους. 

9. Όσάκις πλήρωμα! πρέπει νά καταλογισθούν εϊς υπευθύνους Υπηρεσίας, 
συμφώνως προς το άρθρον 44 της Συμφωνίας και εφ' δσον πρόκειται περί πλειόνων 
ποσών, ταύτα άνακεφαλαιοϋνται εις υπόδειγμα δμοιον προς το συνημμένον υπό
δειγμα CP22 και το συνολικόν ποσόν μεταφέρεται εις τον λογαριασμόν CPI6. 

"Αρθρον 147 
Έκκαθάρισις άφορώσα τάς άποστολάς τών αεροπορικών δεμάτων 

Ή έκκαθάρισις τών αεροπορικών κομίστρων διά τάς άποστολάς αεροπορικών 
δεμάτων ενεργείται συμφώνως προς τά άρθρα 200 έως 204 τοϋ Κανονισμού 'Εκτε
λέσεως της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 148 
Διακανονισμός τών λογαριασμών 

Ι. Το ύπόλοιπον τοϋ Ίσολογισμοΰ τών γενικών λογαριασμών καταβάλλεται 
ύπό της όφειλέτιδος Υπηρεσίας εις την πιστώτριαν Ύπηρεσίαν κατά το άρθρον 
12 της Συμβάσεως. 

2. Ή σύνταξις καΐ ή εις διπλούν αποστολή γενικού λογαριασμού δύνανται νά 
πραγματοποιούνται, άνευ αναμονής τής επιστροφής και αποδοχής τών λογαρια
σμών CP16, ευθύς ώς μία Υπηρεσία, έχουσα εις τήν διάθεσίν της απαντάς τους 
σχετικούς προς τήν οίκείαν περίοδον λογαριασμούς, διαπίστωση δτι είναι πιστώ
τρια. Ό έλεγχος τοΰ λογαριασμού CPI8 ύπό τής όφειλέτιδος Υπηρεσίας, ή επι
στροφή ενός εκ τών δύο αντιγράφων εις τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν καΐ ή πληρωμή 
τοΰ υπολοίπου πρέπει νά πραγματοποιώνται εντός προθεσμίας τριών μηνών μετά 
τήν λήψιν τοϋ γενικοϋ λογαριασμού. 

3. Πάσα Υπηρεσία, ή οποία κατά μήνα και συνεχώς, ευρίσκεται ακάλυπτος 
έναντι ετέρας Υπηρεσίας, διά ποσόν άνώτερον τών 30.000 φράγκων δικαιούται 
νά άξιώση μηνιαίαν προκαταβολήν έναντι τοΰ λογαριασμού μέχρι τών τριών 
τετάρτων τοΰ ποσοΰ τής πιστώσεως της. Ή αίτησις της πρέπει νά ίκανοποιηθή 
εντός προθεσμίας δύο μηνών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 149 
Υποδείγματα προς χρήσιν τοΰ κοινού 

Έν δψει τής εφαρμογής τοϋ άρθρου 10, παραγράφου 3 τής Συμβάσεως, θεω
ρούνται ώς υποδείγματα προς χρήσιν τοϋ κοινού τά κάτωθι: 

CP2 (δελτίον αποστολής). 
CP2 BIS (όδηγίαι τοΰ άποστολέως). 
C2/CP3 (τελωνειακή δήλωσις). 
C3/CP4 (δελτίον προπληρωμής). 
CP6 (ειδοποίησις φορτώσεως). 

"Αρθρον 150 
Προθεσμία διαφυλάξεως τών στοιχείων 

Ι. Τά στοιχεία τής Υπηρεσίας διαχειρίσεως τών δεμάτων, συμπεριλαμβα
νομένων και τών δελτίων αποστολής, πρέπει νά διαφυλάσσωνται τουλάχιστον 
έπι δέκα οκτώ μήνας άπό τής επομένης τής ημερομηνίας εΐς τήν οποίαν τά στοι
χεία ταϋτα αναφέρονται. 
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2. Τα στοιχεία τα άφορώντα διαφοράν ή άναφοράν παραπόνων πρέπει νά δια
φυλάσσωνται μέχρι περαιώσεως της υποθέσεως. 'Εάν ή παραπονουμένη Υπη
ρεσία ειδοποιηθεϊσα κανονικώς περί τών συμπερασμάτων της έρεύνης, άφήκε νά 
παρέλθη έξάμηνον άπό της ημερομηνίας της ανακοινώσεως χωρίς νά διατύπωση 
αντιρρήσεις, ή ύπόθεσις θεωρείται ώς έκκαθαρισθεΐσα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 151 
"Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τοϋ Κανονισμού 

Ι. Ό παρών Κανονισμός θά εΐναι εκτελεστός άπό της ημέρας ενάρξεως της 
Ισχύος της Συμφωνίας της άφορώσης τά ταχυδρομικά δέματα. 

2. Θά εχη την αυτήν ώς και ή Συμφωνία αϋτη χρονικήν διάρκειαν, εκτός εάν 
άνανεωθή διά κοινής συμφωνίας τών ενδιαφερομένων Μερών. 

Έγένετο έν Λωζάννη, τή 5η Ιουλίου, 1974. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

'Αριθμός 
Ι 

CP Ι 
CP 2 
CP 2 BIS 
C2/CP 3 
C3/CP 4 
CP 6 
CP 7 

CP 8 

CP 9 
CP II 
CP 12 
CP 13 
CP 14 

CP 15 

CP 15 BIS 

CP 16 
CP 17 

CP 18 
CP 19 

CP 20 
CP 21 
CP 22 

CP 23 
CP 24 

CP 25 

Κατονομασία ή είδος τοϋ υποδείγματος 
2 

Πίναξ CP Ι 
Δελτίον αποστολής 
Όδηγίαι τοϋ άποστολέως 
Τελωνειακή δήλωσις . . 
Δελτίον προπληρωμής 
Είδοποίησις φορτώσεως 
Έτικέττα «V» διά δέμα μετά δεδηλωμένης άξιας, περι

λαμβάνουσα τον αριθμόν τοϋ δέματος και το όνομα τοϋ 
γραφείου καταγωγής 

Έτικέττα διά δέμα, με τον αριθμόν τοϋ δέματος και το 
δνομα τοϋ γραφείου καταγωγής.. 

Ε'ιδοποίησις μη επιδόσεως 
Φύλλον πορείας τών ταχυδρομικών δεμάτων 
ΕΊδικόν φύλλον πορείας 
Δελτίον ελέγχου 
Πρωτόκολλον αφορών τήν παραβίασιν, τήν βλάβην ή 

την μείωσιν βάρους ταχυδρομικού δέματος 
Κατάστασις μηνιαία/τριμηνιαία τών οφειλομένων ποσών 

διά τά δέματα τά αποστελλόμενα διά τής όδοϋ επιφανείας 
Κατάστασις μηνιαία/τριμηνιαία τών οφειλομένων ποσών 

διά τά δέματα τά αποστελλόμενα διά τής αεροπορικής 
όδοϋ 

'Ανακεφαλαιωτικός λογαριασμός 
Κατάστασις τών διαπιστουμένων ε'ις τον άνακεφαλαιω

τικόν λογαριασμόν διαφορών 
Γενικός λογαριασμός 
'Ιδιαίτερος μηνιαίος λογαριασμός τών τελωνειακών 

εξόδων κ.λ.π. 
Άεροπορικόν φύλλον πορείας τών αεροπορικών δεμάτων 
Πίναξ CP 21 
Κατάστασις τών οφειλομένων λόγω αποζημιώσεως 

ποσών διά τά ταχυδρομικά δέματα 
Έτικέττα αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων 
Έτικέττα αποστολής αεροπορικών ταχυδρομικών δεμά

των 
Κατάλογος τελών 

Παραπομπαι 
3 

αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 

αρθρ. 

αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 
αρθρ. 

αρθρ. 
αρθρ. 
άρθρ 
άρθρ 
άρθρ 
άρθρ 
άρθρ 
αρθρ 
άρθρ 
άρθρ 
άρθρ 

102, παρ. Ι 
106, παρ. Ι, στ. (α) 
106, παρ. 7 
106, παρ. Ι, στ. (β) 
110, παρ. 3, στ. (β) 
110,παρ. Μ, στ. (β) 

108, στοιχ. στ. (γ) 

107, παρ. Ι, στ. (α) 
133, παρ. Ι 
118, παρ. Ι 
Ι 18, παρ. 7 
123, παρ. 3 
126, παρ. 2 
146, παρ. Ι; στ. (α) 

146, παρ. Ι, στ. (β) 
146, παρ. 3 
146, παρ. 4 
146, παρ. 6 
146, παρ. 8, στ. (α) 
118, παρ. Ι 
102, παρ. Ι 
146, παρ. 9 
120, παρ. Ι, στ. (α) 
120, παρ. Ι, στ. (α) 
135, παρ. 7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : . 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ CP Ι εως C3/CP4, CP6 εως CP9, CPU εως CP25. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Αρθρον 

Ι. Άντικείμενον της Συμφωνίας. 
ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΠΙΤΑΓΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2. Τρόποι ανταλλαγής. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
3. Νόμισμα. Μετατροπή. 
4. Άνώτατον ποσόν εκδόσεως. 
5. Καταβολή τών χρημάτων. 'Απόδειξις. 
6. Τέλη. 
7. 'Ατέλεια. 
8. Ιδιαίτεροι διατάξεις δια τήν εκδοσιν τών τηλεγραφικών επιταγών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 
9. Είδοποίησις πληρωμής. "Εκτακτος έπίδοσις. Πληρωμή ϊδίαις χερσίν. 

Διαβίβασις δια τής αεροπορικής όδοΟ. Άνακοίνωσις απευθυνόμενη εις 
τον δικαιοΰχον. 

10. Άνάκλησις τής επιταγής. Τροποποίησις τής επιγραφής. 
11. Περαιτέρω αποστολή. 
12. Όπισθογράφησις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

13. Διάρκεια Ισχύος. Χρονολογική θεώρησις. 4 
14. Άνώτατον δριον ποσοϋ πληρωμής. 
15. Γενικοί κανόνες πληρωμής τών επιταγών. 
16. "Εκτακτος έπίδοσις. 
17. Τέλη ενδεχομένως εισπραττόμενα παρά τοϋ δικαιούχου. 
18. Ιδιαίτεροι διατάξεις δια τήν πληρωμήν τών τηλεγραφικών επιταγών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
19. 'Ανεξόφλητοι έπιταγαί. 
20. Έξουσιοδότησις πληρωμής. 
21. Παραγεγραμμέναι έπιταγαί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 

ΕΥΘΥΝΗ 
"Αρθρον 

22. 'Αρχή και εκτασις της ευθύνης. 
23. 'Εξαιρέσεις της αρχής περί ευθύνης. 
24. Καθορισμός τής ευθύνης. 
25. Πληρωμή τών οφειλομένων ποσών. 'Αναγωγή προς πληρωμήν. 
26. Προθεσμία πληρωμής. 
27. Άπόδοσις είς τήν μεσολαβήσασαν Ύπηρεσίαν τών καταβληθέντων ύπ 

αυτής ποσών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
28. Άπόδοσις τών τελών. 
29. Σύνταξις τών λογαριασμών. 
30. Διακανονισμός τών λογαριασμών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
31. Γραφεία μετέχοντα τής ανταλλαγής. 
32. Συμμετοχή οργανισμών μή ταχυδρομικών. 
33. Άπαγόρευσις εισπράξεως δικαιωμάτων υπέρ τοϋ δημοσίου ή τρίτων. 

ΤΙΤΛΟΣ III 

ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
34. Φύσις τών επιταγών καταβολής. 
35. Γενικά! διατάξεις. 
36. Άνώτατον ποσόν εκδόσεως. 
37. Τέλη. 
38. Ε'ιδοποίησις περί τής εγγραφής. 
39. 'Απαγορεύσεις. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΙΣ 
40. Όρισμός. Βιβλιάρια. 
41. Νόμισμα. Άνώτατον ποσόν. Μετατροπή. 
42. Τέλος. 
43. Τιμή πωλήσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

"Αρθρον 
44. 'Ισχύς των τίτλων. Παράδοσις των χρηματικών ποσών. 
45. "Ενστασις κατά της πληρωμής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ (RECLAMATIONS) 

ΕΥΘΥΝΗ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
46. Αιτήσεις αναζητήσεως και ευθύνη. 
47. Άπόδοσις τών τελών. Σύνταξις τών λογαριασμών. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

48. 'Εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας εις τάς ταχυδρομικός ταξειδιωτικάς 
έντολάς. 

49. 'Εφαρμογή της Συμβάσεως. 
50. Έξαίρεσις της εφαρμογής του Καταστατικοί). 
51. "Οροι αποδοχής τών προτάσεων τών άφορωσών τήν παροϋσαν Συμφωνίαν 

και τον Κανονισμόν εκτελέσεως ταύτης. 
52. "Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τής Συμφωνίας. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ 

ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ 
Οί υπογεγραμμένοι Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών Χωρώνμελών τής 

"Ενώσεως, ίδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 4, τοϋ Καταστατικού τής Παγκοσμίου 
Ταχυδρομικής 'Ενώσεως συναφθέντος εν Βιέννη τήν ΙΟην 'Ιουλίου, 1964, συνήψαν 
κοινή συμφωνία ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 25, παραγράφου 3, 
τοΰ εν λόγω Καταστατικοί), τήν άκόλουθον Συμφωνίαν : 

ΤΙΤΛΟΣ Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον Πρώτον 
Άντικείμενον τής Συμφωνίας 

Ή παρούσα Συμφωνία διέπει τήν άνταλλαγήν τών ταχυδρομικών επιταγών 
αΐτινες εφεξής καλούνται «έπιταγαΐ» καΐ τήν ύπηρεσίαν τών ταχυδρομικών ταξει
διωτικών εντολών τ ά ς ο π ο ί α ς αί σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι χ ώ ρ α ι σ υ γ κ α τ α τ ί 
θ ε ν τ α ι νά ε ι σ α γ ά γ ο υ ν ε ΐ ς τ ά ς α μ ο ι β α ί α ς α υ τ ώ ν σ χ έ σ ε ι ς . 

ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΠΙΤΑΓΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 2 
Τρόποι ανταλλαγής 

Ι. Αί έπιταγαί δύνανται νά άνταλλάσσωνται είτε διά τής ταχυδρομικής όδοϋ, 
είτε, εάν ό θεσμός τηλεγραφικών επιταγών έχη εΐσαχθή εις τάς μεταξύ τών ενδια
φερομένων χωρών σχέσεις, διά τής τηλεγραφικής όδοϋ. 
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2. Ή δια της ταχυδρομικής όδοϋ ανταλλαγή δύναται κατ' έκλογήν των Υπη
ρεσιών να ένεργήται δια δελτίων ή πινάκων. Έν τη πρώτη περιπτώσει, οϊ τίτλοι 
αποκαλούνται «έπιταγαίδελτία» και έν τη δευτέρα «έπιταγαΐπίνακες». 

3. Ή δια τής τηλεγραφικής όδοϋ ανταλλαγή δύναται να πραγματοποιήται διά 
τηλεγραφικής επιταγή ςδελτίο υ ή διά τηλεγραφικής έπιταγήςπίνακος, αμφότεροι 
δε αί κατηγορίαι αύται λαμβάνουν τήν όνομασίαν «τηλεγραφική επιταγή». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
"Αρθρον 3 

Νόμισμα. Μετατροπή 
Ι. Πλην είδικής συμφωνίας, το ποσόν τής επιταγής εκφράζεται εις νόμισμα 

τής χώρας πληρωμής. 
2. Ή Υπηρεσία εκδόσεως καθορίζει τήν τιμήν μετατροπής τοΰ Ιδίου αυτής 

νομίσματος εις αυτό τής χώρας πληρωμής. 

"Αρθρον 4 
Άνώτατον ποσόν εκδόσεως 

Ι. Το ποσόν εκάστης επιταγής δέν δύναται να ύπερβαίνη το ϊσοδύναμον των 
3,000 φράγκων. Έν τούτοις εκάστη Υπηρεσία έχει τήν εύχέρειαν να καθορίζη 
εν κατώτερον άνώτατον δριον. 

2. Κατ' έξαίρεσιν ουδέν άνώτατον δριον ορίζεται διά τάς έν αρθρω 7 προβλε
πόμενος έπιταγάς. 

"Αρθρον 5 
Καταβολή τών χρημάτων. Άπόδειξις 

Ι. Έκαστη Υπηρεσία καθορίζει τον τύπον ύπό τον όποιον ό άποστολεύς μιας 
επιταγής καταβάλλει τά προς άποστολήν χρηματικά ποσά. 

2. Κατά τήν καταβολήν τοΰ ποσού χορηγείται εϊς τον αποστολέα ατελώς άπό
δειξις φέρουσα τον αριθμόν τής επιταγής. 

"Αρθρον 6 
Τέλη 

Ι. Ή Υπηρεσία εκδόσεως καθορίζει ελευθέρως το κατά τήν στιγμήν τής εκ
δόσεως είσπρακτέον τέλος. Το ποσόν τοΰ τέλους τούτου δέν δύναται νά ύπερ
βαίνη τά 20 φράγκα. 

2. Εϊς το κύριον τούτο τέλος αϋτη προσθέτει ενδεχομένως τά άφορώντα είς 
τάς εϊδικάς υπηρεσίας τέλη (αίτησις ειδοποιήσεως πληρωμής, κατεπειγούσης 
πληρωμής κ.λ.π.). 

3. Αί άνταλλασσόμεναι έπιταγαί, τη μεσολαβήσει μιας χώρας συμμετεχούσης 
είς τήν παροϋσαν Συμφωνίαν, μεταξύ μιας συμβαλλόμενης και μιας μή συμβαλ
λόμενης χώρας, δύνανται νά ύποβάλλωνται, ύπό τής Υπηρεσίας τής ενδιαμέσου 
χώρας, εις εν τέλος συμπληρωματικόν και άνάλογον προς το £% αλλά κατά κατώ
τατον δριον Ι φράγκου καΐ κατ' άνώτερον δριον 2 φράγκων άφαιρούμενον εκ τοΰ 
ποσού τής επιταγής. Έν τούτοις το τέλος τοϋτο δύναται νά εισπράττεται παρά 
του άποστολέως και νά αποδίδεται εϊς τήν Ύπηρεσίαν τής ενδιαμέσου χώρας έάν 
αί ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν έπ' αΰτοΰ. 

"Αρθρον 7 
'Ατέλεια 

Εξαιρούνται παντός τέλους, αί σχετικοί προς τήν ταχυδρομική ν Ύπηρεσίαν 
έπιταγαί αΐ άνταλλασσόμεναι ύπό τους δρους τους προβλεπόμενους ύπό του άρθρου 
15 τής Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 8 
Ίδιαίτεραι διατάξεις δια την εκδοσιν των τηλεγραφικών επιταγών 

Ι. Αί τηλεγραφικά! έπιταγα! υπόκεινται εις τάς διατάξεις του τηλεγραφικού 
Κανονισμού τοϋ προσηρτημένου εις την Διεθνή Συμφωνίαν τών τηλεπικοινωνιών. 

2. Έπι πλέον τοϋ ταχυδρομικού τέλους, ό άποστολεύς τηλεγραφικής επιταγής 
καταβάλλει το τέλος τοϋ τηλεγραφήματος, περιλαμβανομένου ενδεχομένως εις 
τοϋτο καΐ του τέλους ιδιαιτέρας τινός ανακοινώσεως, προοριζομένης δια τον 
παραλήπτην. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 
"Αρθρον 9 

Είδοποίησις πληρωμής. "Εκτακτος έπίδοσις. Πληρωμή ϊδίαις χερσίν. 
Διαβίβασις δια τής αεροπορικής όδοΰ. Άνακοίνωσις 

απευθυνόμενη εις τον δικαιοϋχον 
Ι. Ό άποστολεύς μιας επιταγής δύναται νά ζητή δπως εϊδοποιήται περί τής 

πληρωμής. Το άρθρον 42, παράγραφος Ι τής Συμβάσεως εφαρμόζεται εις τάς 
ειδοποιήσεις πληρωμής. 

2. Όσάκις ή πρώτη εΐδοποίησις πληρωμής δεν περιήλθεν εις αυτόν εντός τών 
κανονικών προθεσμιών, ό άποστολεύς δύναται νά κατάθεση δευτέραν τοιαύτην 
κατόπιν πληρωμής τοϋ προβλεπομένου τέλους. Έάν ή πληρωμή τής επιταγής 
έλαβε χώραν προ τής καταθέσεως δευτέρας αιτήσεως ειδοποιήσεως πληρωμής, 
το εϊσπραχθέν τέλος επιστρέφεται εις τον αποστολέα. 

3. Ύπό την έπιφύλαξιν τοϋ άρθρου 16, ό άποστολεύς μιας επιταγής δύναται 
νά ζητή δπως ή έπίδοσις τών χρηματικών ποσών ένεργήται κατ' οΐκον δι' εκτάκτου 
επιδόσεως άμα τη άφίξει τής επιταγής. Έν τή περιπτώσει ταύτη εφαρμόζεται το 
άρθρον 29 τής Συμβάσεως. 

4. Εις τάς σχέσεις μετά τών χωρών αϊτινες αποδέχονται την πληρωμήν Ίδίαις 
χερσίν, ό άποστολεύς μιας επιταγής δύναται νά ζητή, δι' ενδείξεως αναγραφομένης 
έπι τοϋ υποδείγματος, δπως ή πληρωμή γίνη αποκλειστικώς εϊς χείρας τοϋ δικαι
ούχου και δια προσωπικής εξοφλήσεως τούτου. Έν τή περιπτώσει ταύτη, ό άπο
στολεύς καταβάλλει είδικόν τέλος ίσον προς εκείνο το όποιον προβλέπεται ΰπό 
τοϋ άρθρου 21, στοιχεΐον (ιζ) τής Συμβάσεως. 

 5. Ό άποστολεύς μιας έπιταγήςδελτίου ή μιας έπιταγήςπίνακος δύναται νά 
ζητή την διαβίβασιν ταύτης αεροπορικώς έναντι πληρωμής τοϋ προσθέτου αερο
πορικού τέλους. 

6. Ό άποστολεύς δύναται νά αναγραφή όπισθεν τοϋ αποκόμματος Ίδιαιτέραν 
άνακοίνωσιν προοριζομένην διά τον δικαιοϋχον τής επιταγής. "Οσον άφορα τάς 
έπιταγάςπίνακας, γίνονται δεκτά! μόνον παραπομπαί. 

"Αρθρον 10 
'Ανάκλησις τής επιταγής. Τροποποίησις της επιγραφής 

. Ό άποστολεύς μιας επιταγής δύναται, ύπό τους καθοριζόμενους έν άρθρω 30 
τής Συμβάσεως δρους, νάάποσύρη ταύτην εκ τής υπηρεσίας ή.νά τροποποίηση 
τήν έπιγραφήν εφ' δσον ό τίτλος ή τά χρηματικά ποσά δεν έχουν έπιδοθή ε'ις τον 
δικαιοϋχον. 

"Αρθρον 1.1 , 
Περαιτέρω αποστολή 

Ι. Έν περιπτώσει αλλαγής διαμονής τοϋ παραλήπτου κα! εφ' δσον λειτουργεί 
υπηρεσία επιταγών μεταξύ τής περαιτέρω άποοτελλούσης χώρας και τής χώρας 
τοϋ νέου προορισμού, πάσα επιταγή δύναται νά αποστέλλεται περαιτέρω διά τής 
Ταχυδρομικής ή τής Τηλεγραφικής όδοϋ, τή αιτήσει είτε τοϋ άποστολέως, είτε τοϋ 
παραλήπτου. Εϊς τήν περίπτωσιν ταύτην τό άρθρον 31, παράγραφος Ι εως 3 τής 
Συμβάσεως είναι έφαρμοστέον κατ' άναλογίαν. 
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2. Ή περαιτέρω αποστολή, δια της ταχυδρομικής όδοΰ των έπιταγώνδελτίων, 
ταχυδρομικών ή τηλεγραφικών, πραγματοποιείται άνευ εισπράξεως τέλους και 
άνευ εκδόσεως νέων τίτλων οσάκις ή χώρα τοΰ νέου προορισμού ανταλλάσσει 
μετά τής χώρας εκδόσεως έπιταγάςδελτία βάσει τής παρούσης Συμφωνίας. 

3. Είς πάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις, ή περαιτέρω αποστολή ενεργείται διά 
νέας επιταγής τής όποιας τα τέλη, περιλαμβανομένων, περιπτώσεως τυχούσης 
καΐ τών τηλεγραφικών τελών, εκπίπτονται εκ τοΰ ποσού τής περαιτέρω αποστελ
λόμενης επιταγής. 

4. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής, το άρθρον 31, παράγραφος 6 τής 
Συμβάσεως εφαρμόζεται είς δ,τι άφορα το τέλος τοΰ POSTE REST ΑΝΤΕ καΐ 
το συμπληρωματικόν τέλος εκτάκτου επιδόσεως. 

"Αρθρον 12 
Όπισθογράφησις 

Πάσα χώρα δικαιούται νά παραδεχθή ως μεταβιβάσιμους δι' όπισθογραφήσεως, 
επί τοΰ εδάφους της, τάς εξ άλλης χώρας προερχόμενος έπιταγάς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

"Αρθρον 13 
Διάρκεια ισχύος. Χρονολογική θεώρησις 

Ι. Ή ίσχύς τών επιταγών εκτείνεται: 
(α) Κατά'γενικόν κανόνα μέχρι τής λήξεως τοΰ πρώτου μηνός ό όποιος έπεται 

εκείνου τής εκδόσεως. 
(β) Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών μέχρι τής 

λήξεως τοΰ τρίτου μηνός ό όποιος έπεται εκείνου τής εκδόσεως. 
(γ) Εϊς τάς σχέσεις μεταξύ απομεμακρυσμένων χωρών, μέχρι τής λήξεως 

τοΰ εβδόμου μηνός όστις έπεται τοΰ μηνός τής εκδόσεως. 
2. Μετά τάς προθεσμίας ταύτας, αϊ έπιταγαιδελτία δεν εξοφλούνται παρά μόνον 

εάν περιβληθούν διά «χρονολογικής θεωρήσεως» χορηγούμενης Οπό τής υπο
δεικνυόμενης υπό τής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εκδόσεως υπηρεσίας, τή αιτήσει 
τοΰ Ταχυδρομικού Γραφείου πληρωμής. Αϊ έπιταγαΐπίνακες δεν δύνανται νά 
τύχουν τής χρονολογικής θεωρήσεως. 

3. Ή χρονολογική θεώρησις παρέχει είς τήν έπιταγήνδελτίον, από τής ημέρας 
άφ° ης έγένετο, νέαν ίσχύν τής όποιας ή διάρκεια είναι ίση προς αυτήν την οποίαν 
θά εΐχεν επιταγή εκδοθείσα τήν ϊδίαν ήμέραν. 

4. 'Εάν ή μη πληρωμή προ τής εκπνοής τής προθεσμίας τής ισχύος δεν οφεί
λεται εις ύπηρεσιακόν λάθος, δύναται νά εισπράττεται τέλος καλούμενον «χρονο
λογικής θεωρήσεως» ίσον προς αυτό το όποιον προβλέπεται ύπό τοΰ άρθρου 21, 
στοιχεΤον (ιγ) τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 14 
Άνώτατον ποσόν πληρωμής 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας, το άνώτατον δριον τοΰ ποσού τών έν τινι χώρα 
πληρωτέων επιταγών είναι το αυτό προς εκείνο το όποιον ή Υπηρεσία τής χώρας 
ταύτης ώρισε διά την έκδοσιν. 

2. Όσάκις ό αυτός άποστολεύς εξέδωσε κατά τήν αυτήν ήμέραν, διά λογα
ριασμόν τοΰ αύτοϋ δικαιούχου, περισσότερος έπιταγάς, τών οποίων το συνολικόν 
ποσόν υπερβαίνει το άνώτατον δριον το καθορισθέν υπό τής Υπηρεσίας πληρωμής, 
ή τελευταία αϋτη δικαιούται νά προβαίνη εϊς τμηματική ν έξόφλησιν τών τίτλων 
είς τρόπον ώστε το καταβαλλόμενον εις τον δικαιοΰχον, έν μια και τή αύτη ημέρα, 
ποσόν, νά μη ΰπερβαίνη το άνώτατον τούτο δριον. 
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"Άρθρον 15 
Γενικοί κανόνες πληρωμής των επιταγών 

Ι. Ή πληρωμή των επιταγών πραγματοποιείται συμφώνως προς τους κανο
νισμούς τής χώρας πληρωμής. 

2. Το ποσόν τών επιταγών πληρώνεται εις τον δικαιοΰχον εις νόμιμον νόμισμα 
τής χώρας πληρωμής. Κατόπιν Ιδιαιτέρας συμφωνίας μεταξύ τών ανταποκρι
νομένων Υπηρεσιών, δύναται νά πληρώνεται εις παν έτερον νόμισμα. 

3. Ή πληρωμή δύναται νά ένεργήται εγκύρως δια καταθέσεως εις τίνα τρέχοντα 
ταχυδρομικόν λογαριασμόν, συμφώνως προς τους εν ϊσχύϊ κανόνας εν τή Υπη
ρεσία πληρωμής. 

4. Κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως προς τάς ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας, 
ή Υπηρεσία πληρωμής έχει τήν εΰχέρειαν, εάν ή νομοθεσία της το άπαιτή, είτε νά 
παραλείπη τά κλάσματα τής νομισματικής μονάδος, είτε νά στρογγυλοποιή το 
ποσόν εις τήν πλησιεστέραν νομισματικήν μονάδα ή εις το πλησιέστερον δέκατον 
τής μονάδος. 

"Αρθρον 16 
"Εκτακτος έπίδοσις 

'Εάν ό άποστολεύς έζήτησε τήν δι° εκτάκτου επιδόσεως πληρωμήν, ή Υπηρεσία 
πληρωμής έχει τήν εΰχέρειαν νά έπιδίδη διά τοϋ τρόπου τούτου, είτε τά χρηματικά 
ποσά, είτε αυτόν τούτον τον τίτλον, είτε είδοποίησιν περί άφίξεως τής επιταγής, 
εφ' δσον οί κανονισμοί της το επιτρέπουν. 

"Αρθρον 17 
Τέλη ενδεχομένως εισπραττόμενα παρά τοϋ δικαιούχου 

Δύνανται νά εϊσπράττωνται παρά τοϋ δικαιούχου : 
(α) Τέλος επιδόσεως, οσάκις ή πληρωμή πραγματοποιείται κατ' οικον. 
(β) Το εν άρθρω 20, παραγράφω 5 προβλεπόμενον τέλος εξουσιοδοτήσεως 

πληρωμής. 
(γ) 'Ενδεχομένως, το εν άρθρω 13, παραγράφω 4 προβλεπόμενον τέλος χρο

νολογικής θεωρήσεως. 
(δ) Το άντίστοιχον πρόσθετον άεροπορικόν τέλος οσάκις αί αιτήσεις περί 

χρονολογικής θεωρήσεως ή περί εξουσιοδοτήσεως πληρωμής καθώς 
και αί θεωρήσεις ή εξουσιοδοτήσεις αΐτινες προκύπτουν εξ αυτών, δέον 
νά διαβιβάζωνται διά τής αεροπορικής όδοΰ τή αιτήσει του δικαιούχου. 

(ε) Το εν άρθρω 21, στοιχεΐον (γ) τής Συμβάσεως προβλεπόμενον τέλος, οσάκις 
ή επιταγή απευθύνεται POSTE RESTANTE. 

"Αρθρον 18 
'Ιδιαίτεροι διατάξεις κατά τήν πληρωμήν τών τηλεγραφικών επιταγών 

Ι. Ή έπίδοσις τών τηλεγραφικών επιταγών λαμβάνει πάντοτε χώραν κατά τάς 
έν άρθρω 16 προβλεπόμενος διατυπώσεις. 

2. 'Οσάκις τά χρηματικά ποσά επιδίδονται κατ° οΐκον δι' εκτάκτου επιδόσεως 
ή Υπηρεσία πληρωμής δύναται νά ε'ισπράττη εκ του λόγου τούτου εϊδικόν τέλος, 
λαμβάνουσα ύπ' όψιν και το παρά τοϋ άποστολέως καταβληθέν τέλος εκτάκτου 
επιδόσεως εάν το τηλεγράφημαέπιταγή φέρη τήν πληρωμένην ΰπηρεσιακήν έν
δειξιν ΧΡ. 

3. ΊΗ έπίδοσις ειδοποιήσεως περί άφίξεως ή αύτοϋ τούτου τοϋ τίτλου ενεργεί
ται ατελώς διά τον δικαιοΰχον. 'Εν τούτοις, εάν ή κατοικία τοϋ τελευταίου τούτου 
ευρίσκεται εκτός τής τοπικής άκτΐνος διανομής τοϋ Γραφείου πληρωμής και εάν 
το τηλεγράφημαέπιταγή δεν φέρη τήν πληρωμένην ΰπηρεσιακήν ένδειξιν ΧΡ, το 
τέλος εκτάκτου επιδόσεως δύναται νά εισπράττεται από τον δικαιοΰχον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙ! ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

"Αρθρον 19 
'Ανεξόφλητοι έττιταγαι 

Ι. 'Επιστρέφεται αμέσως είς την Ύπηρεσίαν εκδόσεως πάσα επιταγή ήτις δεν 
έγένετο δεκτή, πάσα επιταγή τής οποίας ό δικαιούχος εΐναι άγνωστος, άνεχώρησε 
χωρίς να άφήση διεύθυνσιν ή άνεχώρησε δια χώραν εις τήν οποίαν δεν δύναται 
να ένεργηθή περαιτέρω αποστολή. 

2. Μετά τήν έκπνοήν τής προθεσμίας ισχύος, επιστρέφεται αμέσως πάσα επιταγή 
τής οποίας δεν έζητήθη ή πληρωμή διαρκούσης τής προθεσμίας ταύτης. 

3. Πάσα επιταγή ανεξόφλητος διά οιανδήποτε αϊτίαν επιστρέφεται εις τον 
αποστολέα. 

4. Το άρθρον 31, παράγραφος 6, τής Συμβάσεως εφαρμόζεται είς το τέλος 
POSTE RESTANTE και είς το συμπληρωματικόν τέλος εκτάκτου επιδόσεως. 

"Αρθρον 20 
Έξουσιοδότησις πληρωμής 

Ι. Πάσα έπιταγήδελτίον, παραπλανηθεΐσα, απολεσθείσα ή καταστραφεϊσα 
προ τής πληρωμής δύναται, τη αιτήσει τοϋ άποστολέως ή τοϋ δικαιούχου, νά άντι
κατασταθή δι' εξουσιοδοτήσεως πληρωμής εκδιδομένης ύπό τής Υπηρεσίας εκ
δόσεως. 

2. Όσάκις ό άποστολεύς και ό δικαιούχος ζητούν ταυτοχρόνως ό εις τήν έπι
στροφήν και ό έτερος τήν πληρωμήν τής επιταγής, ή έξουσιοδότησις παρέχεται: 

(α) Υπέρ τοϋ άποστολέως όσάκις ή αίτησις διατυποΰται προ τής επιδόσεως 
τής επιταγής ή τής ειδοποιήσεως άφίξεως εις τον δικαιοϋχον. 

(β) Υπέρ τοϋ δικαιούχου, όσάκις ή αίτησις διατυποΰται μετά τήν έπίδοσιν 
τής επιταγής ή τής ειδοποιήσεως άφίξεως. 

3. 'Ωσαύτως εκδίδεται έξουσιοδότησις περί πληρωμής, όσάκις λόγω σφάλ
ματος κατά τήν μετατροπήν, όφειλόμενον εϊς το Γραφεΐον εκδόσεως, απαιτείται 
νά γίνη συμπληρωματική καταβολή ε'ις τον δικαιοϋχον. 

4. Ή διάρκεια ισχύος μιας εξουσιοδοτήσεως πληρωμής είναι ή αυτή ως μιας 
επιταγής εκδοθείσης κατά τήν αυτήν ήμέραν. 

5. Έάν ουδέν ύπηρεσιακόν σφάλμα διεπράχθη, δύναται νά εισπράττεται, παρά 
τοϋ άποστολέως ή τοϋ δικαιούχου τέλος καλούμενον «εξουσιοδοτήσεως πληρωμής» 
ίσον προς το προβλεπόμενον υπό τοϋ άρθρου 21, στοιχεΐον (ιγ) τής Συμβάσεως, 
έκτος έάν το τέλος τοϋτο έχη ήδη εϊσπραχθή διά τήν αΐτησιν αναζητήσεως, ή τήν 
εϊδοποίησιν περί πληρωμής. 

"Αρθρον 21 
Παραγεγραμμέναι έπιταγαΐ 

Τά ποσά τών επιταγών τά όποια δέν έζητήθησαν προ τής παραγραφής περι
έρχονται οριστικώς εις τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας εκδόσεως. Ή προθεσμία 
παραγραφής καθορίζεται ύπό τής νομοθεσίας τής εν λόγω χώρας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
ΕΥΘΥΝΗ 

"Αρθρον 22 
'Αρχή και έκτασις τής ευθύνης 

Ι. Αϊ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά τά κατατεθέντα ποσά μέχρι τής 
στιγμής καθ' ην αί έπιταγαι θά εξοφληθούν κανονικώς. 

2. CH ευθύνη εκτείνεται και έπΐ τών σφαλμάτων μετατροπής και έπΐ τών σφαλ
μάτων τηλεγραφικής διαβιβάσεως. 

3. Αί Ύπηρεσίαι οΰδεμίαν αναλαμβάνουν εΰθύνην διά καθυστέρησιν ήτις δύνα
ται νά πρόκυψη κατά τήν διαβίβασιν ή τήν πληρωμήν τών επιταγών. 
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"Αρθρον 23 
Εξαιρέσεις της αρχής περί ευθύνης 

Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι απαλλάσσονται πάσης ευθύνης: 
(α) Όσάκις, ένεκεν της καταστροφής των υπηρεσιακών στοιχείων προελ

θούσης εξ ανωτέρας βίας, δεν δύνανται να δικαιολογήσουν τήν πλη
ρωμήν μιας επιταγής, εκτός εάν ή ευθύνη των άλλως αποδεικνύεται. 

(β) "Αμα τή εκπνοή τής εν άρθρω 21 προβλεπομένης προθεσμίας παραγραφής. 
(γ) Έάν πρόκειται περί αμφισβητήσεως τής κανονικότητος τής πληρωμής, 

άμα τή εκπνοή τής εν άρθρω 39, παραγράφω Ι, τής Συμβάσεως προβλε
πομένης προθεσμίας. 

"Αρθρον 24 
Καθορισμός τής ευθύνης 

Ι. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών κατωτέρω παραγράφων 2 εως 5, ή ευθύνη βαρύνει 
τήν Ύπηρεσίαν εκδόσεως. 

2. Ή ευθύνη βαρύνει την Ύπηρεσίαν πληρωμής εάν αϋτη δεν είναι εις θέσιν 
νά άποδείξη δτι ή πληρωμή έγένετο συμφώνως προς τους ΰπό τών κανονισμών 
αυτής προβλεπόμενους δρους. 

3. Ή ευθύνη βαρύνει τήν Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν τής χώρας εϊς την οποίαν 
έγένετο το σφάλμα: 

(α) 'Εάν πρόκειται περί υπηρεσιακού σφάλματος, περιλαμβανομένου και τόϋ 
σφάλματος μετατροπής. 

(β) 'Εάν πρόκειται περί σφάλματος τηλεγραφικής μεταβιβάσεως διαπραχθέντος 
εις το έσωτερικόν τής χώρας εκδόσεως ή τής χώρας πληρωμής. 

4. Ή ευθύνη βαρύνει ισομερώς τήν Ύπηρεσίαν εκδόσεως καΐ τήν Ύπηρεσίαν 
πληρωμής : 

(α) Έάν το σφάλμα καταλογίζεται και εις τάς δύο Υπηρεσίας ή εάν δεν είναι 
δυνατόν νά άποδειχθή εις ποίαν χώραν διεπράχθη το σφάλμα. 

(β) Έάν διεπράχθη σφάλμα κατά την τηλεγραφικήν μεταβίβασιν υπό ενδια
μέσου χώρας. 

(γ) Έάν δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή ή χώρα είς την οποίαν το σφάλμα 
τούτο τής μεταβιβάσεως διεπράχθη. 

5. Ύπό την έπιφύλαξιν τής παραγράφου 2, ή ευθύνη βαρύνει: 
(α) Εις περίπτωσιν πληρωμής πλαστής επιταγής, την Ταχυδρομικήν Ύπη

ρεσίαν τής χώρας επί του εδάφους τής οποίας εισήχθη ή επιταγή αϋτη 
είς την ύπηρεσίαν. 

(β) Εις περίπτωσιν πληρωμής επιταγής τής όποιας το ποσόν ηύξήθη δολίως, 
τήν Ύπηρεσίαν τής χώρας εις τήν οποίαν ή επιταγή παρεποιήθη. Έν 
τούτοις τήν ζημίαν υφίστανται ισομερώς αί Ύπηρεσίαι εκδόσεως καΐ 
πληρωμής όσάκις δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή ή χώρα εις την οποίαν 
έγένετο ή παραποίησις, ή όσάκις δεν δύναται νά έπιτευχθή άποζημίωσις 
διά παραποίησιν διαπραχθεΐσαν εις τίνα ένδιάμεσον χώραν μη μετέ
χουσαν τής υπηρεσίας τών επιταγών βάσει τής παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 25 
Πληρωμή τών οφειλομένων ποσών. 'Αναγωγή προς πληρωμήν 

Ι. Ή ΰποχρέωσις τής αποζημιώσεως του α'ιτοϋντος βαρύνει τήν Ύπηρεσίαν 
πληρωμής έάν τά χρηματικά ποσά πρόκειται νά καταβληθούν εις τον δικαιοΰχον 
και τήν Ύπηρεσίαν εκδόσεως έάν ταΰτα πρέπει νά αποδοθούν εις τον αποστολέα. 

2. Οιαδήποτε και αν είναι ή αιτία τής επιστροφής, το προς έπιστροφήν ποσόν 
δεν δύναται νά ύπερβή το κατατεθέν. 

3. Ή Υπηρεσία ή οποία άπεζημίωσε τον αϊτοΟντα δικαιούται νά στραφή κατά 
τής υπευθύνου διά τήν άντικανονικήν πληρωμήν Υπηρεσίας. 

4. Ή ύποστάσα τελικώς τήν ζημίαν Ύπηρεσίαν έχει δικαίωμα αναγωγής μέχρι 
συμπληρώσεως του καταβληθέντος ποσού κατά του άποστολέως, κατά του δικαι
ούχου ή κατά τρίτων. 
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"Αρθρον 26 
Προθεσμία πληρωμής 

Ι. Ή πληρωμή των οφειλομένων ποσών εις τους αιτοϋντας πρέπει να πράγμα: 
τοποιήται το ταχύτερον δυνατόν εντός περιωρισμένης προθεσμίας 6 μηνών υπο
λογιζόμενης άπό της επομένης τής ημέρας τής αιτήσεως αναζητήσεως. 

2. Ή Υπηρεσία ήτις, κατά το άρθρον 25, παράγραφος Ι, οφείλει νά αποζη
μίωση τον αϊτοϋντα δύναται κατ' έξαίρεσιν νά άναβάλη τήν πληρωμήν πέραν τής 
προθεσμίας ταύτης εάν παρά τήν έπιδιωχθεΐσαν έπιμέλειαν περί τήν έξέτασιν τής 
υποθέσεως, ή εν λόγω προθεσμία δεν ήτο επαρκής διά νά έπιτρέψη τον καθο
ρισμόν τής ευθύνης. 

3. Ή Υπηρεσία εις τήν οποίαν κατετέθη ή αίτησις αναζητήσεως, εξουσιοδο
τείται δπως αποζημίωση τον αιτούντα διά λογαριασμόν τής υπευθύνου Υπηρεσίας, 
οσάκις ή τελευταία αϋτη κανονικώς είδοποιηθεΐσα, άφήκε νά παρέλθουν πέντε 
μήνες χωρίς νά δώση όριστικήν άπάντησιν εϊς τήν αΐτησιν αναζητήσεως. 

"Αρθρον 27 
Άπόδοσις εις τήν μεσολαβήσασαν Ύπηρεσίαν τών καταβληθέντων 

ύπ' αυτής ποσών 
Ι. Ή Υπηρεσία, διά λογαριασμόν τής οποίας ό αιτών άπεζημιώθη, υποχρεούται 

δπως έπιοτρέψη εϊς τήν μεσολαβήσασαν Ύπηρεσίαν το ΰπ' αυτής καταβληθέν 
ποσόν, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών υπολογιζόμενης άπό τής αποστολής 
τής γνωστοποιήσεως τής πληρωμής. 

2. Ή επιστροφή αϋτη ενεργείται άδαπάνως διά τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν : 
(α) Διά μιας διαδικασίας πληρωμής εκ τών έν άρθρω 103, παραγράφω 8, τοΰ 

Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμβάσεως προβλεπομένων. 
(β) Ύπό τήν έπιφύλαξιν συμφωνίας, δι' εγγραφής εις πίστωσιν τής Υπηρεσίας 

τής χώρας ταύτης έν τω λογαριασμώ τών επιταγών. 
3. Παρελθούσης τής προθεσμίας τών τεσσάρων μηνών, το όφειλόμενον είς 

τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν ποσόν, καθίσταται τοκοφόρον προς 6% ετησίως, άπό 
τής ημέρας εκπνοής τής ρηθείσης προθεσμίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
"Αρθρον 28 

Άπόδοσις τών τελών 
Ι. Ή Υπηρεσία εκδόσεως αποδίδει εϊς τήν Ύπηρεσίαν πληρωμής, εκ τοΰ 

ποσού τών τελών άτινα αϋτη έχει εισπράξει κατ' έφαρμογήν τοΰ άρθρου 6, εν ένιαΐον 
αναλογούν μερίδιον. 

2. Το ϋψος τοΰ αναλογούντος μεριδίου ορίζεται, συναρτήσει τού μέσου ποσοΰ 
τών περιλαμβανομένων εις τον αυτόν μηνιαΐον λογαριασμόν έπιταγώνδελτίων, 
ώς εξής : 

—0,80 φράγκα μέχρι 100 φράγκα. 
—1,00 » άνω τών 100 φράγκων και μέχρι 200 φράγκα. 

» » 200 » » » 300 » 
» » 300 » » » 400 » 
» » 400 » » » 500 » 
» » 500 φράγκων. 

3. Έν τούτοις αί ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι δύνανται, τη αιτήσει τής Υπηρεσίας 
πληρωμής, νά συγκατατεθούν δι' εν αναλογούν μερίδιον άνώτερον εκείνου το 
όποιον ορίζεται εις τήν παράγραφον 2, οσάκις το εϊσπραττόμενον κατά τήν εκδοσιν 
ποσόν είναι άνώτερον τοΰ ποσοΰ τοΰ κατωτέρω συνδεδυασμένου τέλους : 

(α) Πάγιον τέλος εκ : 
—0,80 φράγκα διά τάς έπιταγάςδελτία. 
—1,60 φράγκα διά τάς έπιταγάςπίνακας. 

{β) Άναλογικόν τέλος εκ 3/4% έπι τοΰ κατατεθέντος ποσοΰ. 

—1,20 
—1,50 
—1,80 
—2,10 

» 
» 
» 
» 
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4. Αϊ έττιταγαΐ καταβολής και αί ατελώς έκδοθεΐσαι έττιταγαΐ ούδεμίαν συν
επάγονται άπόδοσιν. 

5. Διά τάς έπιταγάςπίνακας, έττι πλέον του προβλεπομένου εις την παράγραφον 
2 τοΰ παρόντος άρθρου ενιαίου αναλογούντος μεριδίου, αποδίδεται εϊς την Ύπη
ρεσίαν πληρωμής συμπληρωματικόν αναλογούν μερίδίον εκ 50 εκατοστών. 

6. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής, ή Υπηρεσία τής χώρας τοΰ νέου 
προορισμού εισπράττει, οιαδήποτε καΐ αν είναι τα πραγματικώς εισπραχθέντα 
υπό τής Υπηρεσίας εκδόσεως τέλη, τα αναλογούντα μερίδια ατινα θα ώφείλοντο 
εϊς αυτήν εάν αυτή ήτο ή Υπηρεσία τής χώρας του αρχικού προορισμού. 

"Αρθρον 29 
Σύνταξις τών λογαριοσμών 

Ι. Έκαστη Υπηρεσία πληρωμής συντάσσει, δι' έκάστην Ύπηρεσίαν εκδόσεως, 
μηνιαΐον λογαριασμόν τών καταβληθέντων ποσών διά τάς έπιταγάςδελτία ή μη
νιαΐον λογαριασμόν τοΰ ποσοϋ τών κατά τήν διάρκειαν τοΰ μηνός ληφθέντων πινάκων 
διά τάς έπιταγάςπίνακας. Οί μηνιαίοι λογαριασμοί συμπεριλαμβάνονται, περι
οδικώς, εϊς γενικόν λογαριασμόν δστις επιτρέπει τον καθορισμόν ενός υπολοίπου. 

2. Όσάκις αϊ έπιταγαΐ έπληρώθησαν εϊς διάφορα νομίσματα, ή μικρότερα πί
στωσις μετατρέπεται εις το νόμισμα τής μεγαλυτέρας πιστώσεως λαμβανομένης 
ώς βάσεως, διά τήν μετατροπήν, τής επισήμου μέσης τιμής συναλλάγματος έν τή 
χώρα τής όφειλέτιδος Υπηρεσίας κατά τήν περίοδον εις ην αναφέρεται ό λογα
ριασμός. Ή μέση αϋτη τιμή πρέπει νά ύπολογίζηται όμοιομόρφως διά τεσσάρων 
δεκαδικών ψηφίων. 

3. Ό διακανονισμός τών λογαριασμών δύναται επίσης νά ένεργήται έπι τή 
βάσει τών μηνιαίων λογαριασμών, άνευ συμψηφισμού. 

"Αρθρον 30 
Διακανονισμός τών λογαριασμών 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας, ή πληρωμή του υπολοίπου τοΰ γενικού λογαρια
σμού ή του ποσοϋ τών μηνιαίων λογαριασμών ενεργείται εις το νόμισμα το όποιον 
ή πιστώτρια Υπηρεσία χρησιμοποιεί διά τήν πληρωμήν τών επιταγών. 

2. Πάσα Υπηρεσία δύναται νά διατηρή παρά τή ανταποκρινόμενη μετ' αυτής 
Υπηρεσία μίαν πίστωσιν εκ τής οποίας εκπίπτονται τά οφειλόμενα ποσά. 

3. Πάσα Υπηρεσία ήτις ευρίσκεται ακάλυπτος έναντι άλλης Υπηρεσίας διά 
ποσόν υπερβαίνον τά ύπό τοΰ Κανονισμού καθοριζόμενα δρια, δικαιούται νά απαί
τηση τήν καταβολήν μιας προκαταβολής. 

4. °Εν περιπτώσει μή πληρωμής εντός τών οριζομένων υπό του Κανονισμού 
προθεσμιών, τά οφειλόμενα ποσά καθίστανται τοκοφόρα προς 6% ετησίως, άπό 
τής ημέρας τής εκπνοής τών είρημένων προθεσμιών μέχρι τής ημέρας τής πληρωμής. 

5. Δεν συγχωρείται παράβασις τών σχετικών προς τήν σύνταξιν και τον δια
κανονισμόν τών λογαριασμών, διατάξεων τής παρούσης Συμφωνίας και τοΰ Κανο
νισμού εκτελέσεως αυτής, δι' ούδενός μονομερούς μέτρου ώς χρεωστασίου, 
απαγορεύσεως μεταφοράς χρημάτων κ.λ.π. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 31 
Γραφεία μετέχοντα τής ανταλλαγής 

Αΐ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι λαμβάνουν πάντα τά προσήκοντα μέτρα προς 
έξασφάλισιν, κατά το δυνατόν, τής πληρωμής τών επιταγών εις δλας τάς περιοχάς 
τής χώρας των. 
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"Αρθρον 32 
ν Συμμετοχή μη ταχυδρομικών οργανισμών 

Ι. Αί χώραι εϊς τάς οποίας ή υπηρεσία τών επιταγών διεξάγεται υπό οργανισμών 
μη ταχυδρομικών, δύνανται να μετάσχουν εις την υπό τών διατάξεων της παρούσης 
Συμφωνίας διεπομένην άνταλλαγήν επιταγών. 

2. Εις τους 'Οργανισμούς τούτους απόκειται δπως συνεννοούνται μετά της 
Ταχυδρομικής 'Υπηρεσίας τής χώρας των προς έξασφάλισιν της πλήρους εκτε
λέσεως πασών τών διατάξεων τής Συμφωνίας. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία χρη
σιμεύει ως ενδιάμεσος εις τάς σχέσεις των μετά τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
τών λοιπών συμβαλλομένων χωρών και μετά τοϋ Διεθνούς Γραφείου. 

"Αρθρον 33 
Άπαγόρευσις εισπράξεως δικαιωμάτων υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων 

Αί έπιταγαΐ ως καΐ αί χορηγούμενοι έπι τών επιταγών εξοφλητικοί αποδείξεις 
εΐς ουδέν τέλος ή δικαίωμα υπόκεινται έκτος εκείνων ατινα επιτρέπονται ύπό τής 
παρούσης Συμφωνίας. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΕΠΙΤΑΓΑΪ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

"Αρθρον 34 
Εΐδος τών επιταγών καταβολής 

Ό άποστολεύς μιας επιταγής δύναται νά ζήτηση, εάν οι κανονισμοί τής χώρας 
προορισμού το επιτρέπουν άντι τής εις νόμισμα εξοφλήσεως τής επιταγής, τήν 
έγγραφήν τοϋ ποσού είς πίστωσιν του τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού τοΰ 
δικαιούχου. 

"Αρθρον 35 
Γενικαι διατάξεις 

Ύπό τάς εν άρθροις 36 εως 39 επιφυλάξεις, αί έπιταγαΐ καταβολής υπάγονται 
εις τάς διατάξεις τάς όριζομένας εν τη παρούση Συμφωνία διά τάς ταχυδρομικός 
έπιταγάς. 

"Αρθρον 36 
Άνώτατον ποσόν εκδόσεως 

Το ποσόν τών επιταγών καταβολής είναι άπεριόριστον. 
Έν τούτοις, εκάστη Υπηρεσία έχει τήν εΰχέρειαν νά περιορίζη το χρηματικόν 

ποσόν τών επιταγών καταβολής, το όποιον πάς καταθέτης δύναται νά εντέλλεται 
είτε εντός μιας ημέρας είτε κατά τήν διάρκειαν μιας καθωρισμένης χρονικής 
περιόδου. 

"Αρθρον 37 
Τέλη 

Ι. Ή Υπηρεσία εκδόσεως καθορίζει ελευθέρως το κατά τήν στιγμήν τής εκ
δόσεως εΐσπρακτέον τέλος. Το τέλος τούτο δέον νά είναι κατώτερον του τέλους 
επιταγής τοΰ αυτού ποσού. 

2. Εΐς το κύριον τούτο τέλος, αυτή προσθέτει ενδεχομένως τά άφορώντα είς 
τάς εΐδικάς υπηρεσίας τέλη (αίτησις ειδοποιήσεως περί τής εγγραφής του ποσού 
εΐς πίστωσιν τοΰ τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού του δικαιούχου κ.λ.π.). 

"Αρθρον 38 
Εΐδοποίησις περί έγγραφης 

Εΐς τάς σχέσεις μεταξύ χωρών τών οποίων αί Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν μεταξύ 
των, ό καταθέτης δύναται νά ζητήση δπως λάβη εΐδοποίησιν περί τής εγγραφής 
τοΰ ποσοΰ εΐς πίστωσιν του λογαριασμού τοΰ δικαιούχου. Διά τάς ειδοποιήσεις 
περί εγγραφής εφαρμόζεται το άρθρον 42 τής Συμβάσεως. 
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"Αρθρον 39 
'Απαγορεύσεις 

Ι. Ή περαιτέρω αποστολή μιας επιταγής καταβολής εις έτέραν χώραν προ
ορισμού δεν γίνεται δεκτή. 

2. Κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 12, δεν γίνεται δεκτή όπισθογράφησις δια τάς 
έπιταγάς καταβολής. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕς ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΙΣ 

"Αρθρον 40 
Όρισμός. Βιβλιάρια 

Ι. Αί ταξειδιωτικαι ταχυδρομικά! έντολαΐ εΐναι τίτλοι δυνάμενοι να έκδίδωνται 
και να πληρώνωνται ΰπό των ταχυδρομικών Υπηρεσιών των συμβαλλομένων 
χωρών, βάσει τών άρχων τής παρούσης Συμφωνίας. 

2. Αύται συνενοϋνται εϊς βιβλιάρια. 
"Αρθρον 41 

Νόμισμα. Άνώτατον ποσόν. Μετατροπή 
Ι. 'Εκάστη εντολή εκδίδεται εϊς νόμισμα τής χώρας πληρωμής, δι' ώρισμένον 

ποσόν ισοδυναμούν περίπου προς 25, 50, ή 100 φράγκα και καθοριζόμενον διά 
συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

2. Εις εϊδικάς περιπτώσεις αΐ έντολαι δύνανται νά έκδίδωνται είς νόμισμα διά
φορον εκείνου τής χώρας πληρωμής ή διά ποσόν αισθητώς άπέχον τοΰ ενός ή τοΰ 
ετέρου τών εν τη παραγράφω Ι αναφερομένων Ισοδυναμιών. 

3. Ή Υπηρεσία εκδόσεως καθορίζει την τιμήν μετατροπής τοΰ νομίσματος 
αυτής προς το τοιούτον τής χώρας πληρωμής. 

4. Ό αριθμός τών εντολών τών άπαρτιζόντων ενα βιβλιάριον εΐναι κατ' άνώ
τατον δριον 10. "Εκαστον βιβλιάριον δύναται νά περιλαμβάνη έντολάς διαφόρων 
ποσών. 

"Αρθρον 42 
Τέλος 

Το εισπραττόμενο ν τέλος δι' έκάστην έντολήν ορίζεται υπό τής Υπηρεσίας 
εκδόσεως. Δεν δύναται νά ΰπερβαίνη τά 3/4% τοΰ κατατεθέντος ποσού, οϋτε 
νά εΐναι κατώτερον τών 10 εκατοστών. 

"Αρθρον 43 
Τιμή πωλήσεως 

Ή Υπηρεσία εκδόσεως έχει τήν εύχέρειαν νά είσπράττη, έπι πλέον τής αξίας 
τών εντολών και έπι πλέον τών τελών, ποσόν αντιπρόσωπε Gov το κόστος τών 
εντολών, τών καλυμμάτων αυτών και τών διαφόρων εργασιών τών απαιτουμένων 
δια τήν κατασκευήν τών βιβλιαρίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

"Αρθρον 44 
'Ισχύς τών τίτλων. Παράδοσις τών χρηματικών ποσών 

Ι. Αί έντολαι Ισχύουν έπι τετράμηνον άπό τής ημέρας τής εκδόσεως των. 
Ό υπολογισμός τών μηνών γίνεται άπό ημερομηνίας εις ήμερομηνίαν, ανε

ξαρτήτως τού αριθμού τών ήμερων έξ ών απαρτίζεται έκαστος μήν. 
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2. Όσακις ή Υπηρεσία πληρωμής δεν διαθέτει επαρκή ποσά, δύναται να άνα
στέλλη την πληρωμήν τών εντολών μέχρις ου δυνηθή να έφοδιασθή δια χρηματικών 
μέσων. 

3. Τα βιβλιάρια καΐ αί έντολαι δεν μεταβιβάζονται οϋτε δι' όπισθογραφήσεως, 
οϋτε δι' εκχωρήσεως. Τα βιβλιάρια ταΟτα και αί έντολαι αύται δεν δύνανται να 
ένεχυριάζωνται. 

"Αρθρον 45 
"Ενστασις κατά τής πληρωμής 

'Υπό την έπιφύλαξιν τής εφαρμογής τής νομοθεσίας τών χωρών των, αϊ Ύπη
ρεσίαι δεν δύνανται να δίδουν συνέχειαν εις ενστάσεις κατά τής πληρωμής εντολών 
κανονικώς έκδοθεισών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ. ΕΥΘΥΝΗ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

"Αρθρον 46 
Αιτήσεις αναζητήσεως (RECLAMATIONS) και ευθύνη 

Ι. Ουδεμία αίτησις αναζητήσεως στρεφόμενη κατά τής Υπηρεσίας εκδόσεως 
δύναται νά γίνη δεκτή έάν δεν προσκομισθή το βιβλιάριον. 

2. Έν περιπτώσει απώλειας βιβλιαρίου ή εντολών, διά νά έπιτύχη ό αιτών τήν 
επιστροφή ν τών αντιστοίχων ποσών, πρέπει νά άποδείξη παρά τη Υπηρεσία εκ
δόσεως, δτι έζήτησε τήν παράδοσιν βιβλιαρίου εντολών και κατέβαλεν το άντί
οτοιχον συνολικόν ποσόν. 

3. Ή Υπηρεσία αϋτη δύναται νά προβή εϊς τήν έπιστροφήν τοΰ ποσού εντός 
προθεσμίας μή δυναμένης νά ΰπερβή κατά τρεις μήνας τήν προθεσμίαν Ισχύος και 
αφού βεβαιωθή δτι οί δηλωθέντες ως απολεσθέντες τίτλοι δεν έπληρώθησαν. 

Ή τρίμηνος προθεσμία αυξάνεται εις έξάμηνον εις τάς μετά τών απομεμακρυ
σμένων χωρών σχέσεις. 

4. Αί Ύπηρεσίαι δεν ευθύνονται διά τάς συνεπείας τάς οποίας δύνανται νά 
συνεπάγωνται, ή απώλεια, ή άφαίρεσις ή ή δολία χρήσις βιβλιαρίων ή εντολών. 

"Αρθρον 47 
Άπόδοσις τών τελών. Σύνταξις τών λογαριασμών 

Ι. Ή Υπηρεσία εκδόσεως αποδίδει εις τήν Ύπηρεσίαν πληρωμής το 3/8% 
έπι τοΰ ποσοϋ τών πληρωθεισών εντολών. 

2. Ό λογαριασμός τών διά τήν πληρωμήν τών εντολών καταβαλλομένων ποσών 
συντάσσεται κατά μήνα ταυτοχρόνως μετ' αύτοΰ, τών διά τήν πληρωμήν τών επι
ταγών, καταβαλλομένων ποσών. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 48 
Εφαρμογή τής παρούσης Συμφωνίας εις τάς ταξειδιωτικάς 

ταχυδρομικός έντολάς 
Ό τίτλος II τής παρούσης Συμφωνίας εφαρμόζεται εϊς τάς ταξειδιωτικάς ταχυ

δρομικάς έντολάς έπι παντός θέματος το όποιον δεν ρυθμίζεται ρητώς υπό του 
τίτλου IV. 

"Αρθρον 49 
'Εφαρμογή τής Συμβάσεως 

Ή Σύμβασις εφαρμόζεται, περιπτώσεως τυχούσης, κατ' άναλογίαν, επί παντός 
δ,τι δεν ρυθμίζεται ρητώς υπό τής παρούσης Συμφωνίας. 
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"Αρθρον 50 
Έξαίρεσις εκ της εφαρμογής τοΰ Καταστατικού 

Το άρθρον 4 τοΟ καταστατικού δεν εφαρμόζεται εις την παροΰσαν Συμφωνίαν. 

"Αρθρον 51 
"Οροι αποδοχής των προτάσεων των άφορωσών την παροΰσαν 

Συμφωνίαν καΐ τον Κανονισμόν εκτελέσεως ταύτης 
Ι. "Ινα καταστούν εκτελεστά! αϊ ύποβαλλόμεναι εις το Συνέδριον προτάσεις, 

αϊ άφορώσαι την παροΰσαν Συμφωνίαν και τον Κανονισμόν της, πρέπει νά εγκριθούν 
ΰπό τής πλειοψηφίας των παρισταμένων και ψηφιζουσών Χωρώνμελών αΐτινες 
συμμετέχουν εις την Συμφωνίαν. Το ήμισυ τουλάχιστον των Χωρώνμελών τών 
άντιπροσωπευομένων είς το Συνέδριον, πρέπει νά παρίσταται κατά την ψηφοφορίαν. 

2. "Ινα καταστούν εκτελεστοί, αί μεταξύ δύο Συνεδρίων υποβαλλόμενοι προ
τάσεις αί άφορώσαι την παροΰσαν Συμφωνίαν και τον Κανονισμόν ταύτης πρέπει 
νά συγκεντρώσουν: 

(α) Την παμψηφίαν, εάν πρόκειται περί προσθήκης νέων διατάξεων ή τροπο
ποιήσεων τών διατάξεων τών άρθρων Ι έως 10, II, παραγράφων 4, 12 
έως 14, 15, παραγράφων Ι, 2 και 4, 16 εως 18, 19, παραγράφων 4, 20, παρα
γράφων 5, 22 έως 30, 33 και 48 έως 52 της παρούσης Συμφωνίας και 102 
έως 106, 109, 116, 119 έως 121, 124, 129 έως 133, 136, παραγράφων Ι και 
157 τοΰ Κανονισμού ταύτης. 

(β) Τά δύο τρίτα τών ψήφων, εάν πρόκειται περί τροποποιήσεως τών δια
τάξεων της παρούσης Συμφωνίας εκτός τών μνημονευομένων ύπό ψηφία 
(α) και (γ) τών άρθρων 107 και 108, 110, 112, 115, 117, 118, 122, 123, 125, 
127, 134, 137 και 138 έως 144 τοΰ Κανονισμού αυτής. 

(γ) Τήν πλειοψηφίαν τών ψήφων, εάν πρόκειται περί τής τροποποιήσεως του 
άρθρου 20, παραγράφου 3 τής Συμφωνίας και τών λοιπών άρθρων τοΰ 
Κανονισμού ή τής ερμηνείας τών διατάξεων τής παρούσης Συμφωνίας 
και τοΰ Κανονισμού αυτής, έκτος τής περιπτώσεως διενέξεως ΰποβλητέας 
εις τήν διαιτησίαν τήν προβλεπομένην εν άρθρω 32 τοΰ Καταστατικού. 

"Αρθρον 52 
"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τής Συμφωνίας 

Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή εϊς έφαρμογήν τήν Ι ην 'Ιανουαρίου 1976 και 
θά παραμείνη εν ίσχύϊ μέχρι τής ενάρξεως εκτελέσεως τών Πράξεων τοΰ προσεχούς 
Συνεδρίου. 

Εις πίστωσιν τούτου, οί Πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων 
χωρών υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν εϊς εν άντίτυπον το όποιον θά παρα
μείνη κατατεθειμένον εις τά 'Αρχεία τής Κυβερνήσεως τής Χώραςέδρας τής 'Ενώ
σεως. Άντίγραφον τούτου θά έπιδοθή εις έκαστον Μέρος ύπό τής Κυβερνήσεως 
τής Χώραςέδρας τοΰ Συνεδρίου. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τή 5η 'Ιουλίου, 1974. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ 
ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ 

ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 
ΙΟΙ. Πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό των 'Υπηρεσιών. 
102. 'Εφαρμογή τοΰ Κανονισμού εκτελέσεως της Συμβάσεως. 
103. Υποδείγματα προς χρήσιν τοΰ κοινού. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
ΤΙΤΛΟΣ Ι 

ΕΠΙΤΑΓΑΙ-ΔΕΛΤΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΕΚΔΟΣΙΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ 
104. Υποδείγματα έπιταγών-δελτίων. 
105. Σύνταξις των έπιταγών-δελτίων. 
106. Άπαγορευόμεναι ή επιτρεπόμενοι ενδείξεις. 
107. Οίκοθεν σύστασις. 
108. Διαβίβασις τών έπιταγών-δελτίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΙΝΑΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 
109. Άνάκλησις της επιταγής. Τροποποίησις τής επιγραφής. 
110. Περαιτέρω αποστολή τών έπιταγών-δελτίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ (RECLAMATIONS) 
111. 'Αντικανονικοί έπιταγαι-δελτία. 
112. Σύνταξις τής ειδοποιήσεως πληρωμής. 
113. Χρονολογική θεώρησις. 
114. Αιτήσεις αναζητήσεως (RECLAMATIONS). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ-ΔΕΛΤΙΑ 

115. 'Επιστροφή τών ανεξόφλητων έπιταγών-δελτίων. 
116. 'Εξουσιοδοτήσεις πληρωμής. 
117. Έπιταγαι-δελτία περιπλανηθεΐσαι, άπολεσθεΐσαι ή καταστραφεϊσαι προ τής 

πληρωμής. 
118. Έπιταγαΐ-δελτία περιπλανηθεΐσαι, άπολεσθεΐσαι ή καταστραφεϊσαι μετά τήν 

πληρωμήν. 
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ΤΙΤΛΟΣ II 
ΕΠΙΤΑΓΑΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρον 
119. Διατάξεις κοιναι δια τάς έπιταγάς-ττίνακας και διά τάς έττιταγάς-δελτία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΕΚΔΟΣΙΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ 

120. Άνταλλακτήρια Γραφεία. 
121. Διαβίβασις των έπιταγών-πινάκων. 
122. Εϊδικοι πίνακες. 
123. Είδικαΐ ύττηρεσίαι. Αί έττι τών πινάκων ενδείξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 
124. Άνάκλησις της επιταγής. Τροποποίησις της επιγραφής. 
125. Περαιτέρω αποστολή τών έπιταγών-πινάκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

126. Διαχείρισις τών ελλειπόντων ή αντικανονικών πινάκων. 
127. 'Αποστολή τής ειδοποιήσεως πληρωμής. 
128. 'Επιστροφή τών ανεξόφλητων έπιταγών-πινάκων. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

129. Κοιναι διατάξεις. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 

ΕΚΔΟΣΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ 
130. Σύνταξις τών τηλεγραφικών επιταγών. 
131. Εϊδοποίησις εκδόσεως. 
132. Μεταβίβασις τών τηλεγραφικών έπιταγών-πινάκων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 
133. Τροποποίησις τής επιγραφής. 
134. Περαιτέρω αποστολή τών τηλεγραφικών επιταγών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

135. Διαχείρισις τών αντικανονικών τηλεγραφικών επιταγών. 
136. Πληρωμή τών τηλεγραφικών επιταγών. 
137. Σύνταξις τής ειδοποιήσεως πληρωμής. 
138. 'Επιστροφή τών ανεξόφλητων τηλεγραφικών έπιταγών-δελτίων. 



909 Ν. 57/76 

ΤΙΤΛΟΣ IV 
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ! 

"Αρθρον 
139. Γενικαι διατάξεις. 
140. Σύνταξις των επιταγών καταβολής. 
141. Πίναξ επιταγών καταβολής. 
142. Τηλεγραφικοί έπιταγαΐ καταβολής. 
143. Έπιταγαι καταβολής περιπλανηθεϊσαι, άπολεσθεΐσαι ή καταστραφεΐσαι μετά 

την έγγραφήν. 
144. Λογιστικοί διατάξεις άφορώσαι τάς έπιταγάς καταβολής. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

145. Σύνταξις τών μηνιαίων λογαριασμών. 
146. Σύνταξις του γενικού λογαριασμού. 
147. Τρόποι και προθεσμίαι πληρωμής. 
148. Προκαταβολαί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ ΤΑΣ 

ΕΠΙΤΑΓΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ 
149. Σύνταξις τών μηνιαίων λογαριασμών. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ 

150. Γενικοί κανόνες εκδόσεως. 
151. Υποδείγματα εντολών και περικαλυμμάτων βιβλιαρίων. Προμήθεια. 
152. Σύνταξις τών εντολών. 
153. Κατασκευή και σύνθεσις τών βιβλιαρίων. 
154. Κατ' έξαίρεσιν πληρωμή τών εντολών τών έκδοθεισών εις νόμισμα διάφορον 

εκείνου τής χώρας εις την οποίαν ζητείται ή πληρωμή. 
155. Έντολαι περιπλανηθεϊσαι, άπολεσθεΐσαι ή καταστραφεΐσαι μετά τήν πλη

ρωμήν. 
156. Σύνταξις τών λογαριασμών. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

157. "Εναρξις εκτελέσεως καΐ διάρκεια τοΰ Κανονισμού. Παραρτήματα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
"Εντυπα: Μδέ «Κατάλογον υποδειγμάτων». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ 
ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ 

ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ 
ΟΙ υπογεγραμμένοι, ϊδόντες το άρθρον 22, παράγραφος 5 τοΰ Καταστατικού 

τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως συναφθέντος εν Βιέννη τήν ΙΟην Ιουλίου, 
1964, απεφάσισαν κοινή συμφωνία εν ονόματι τών αντιστοίχων αυτών Ταχυδρο
μικών Υπηρεσιών τήν λήψιν τών ακολούθων μέτρων προς διασφάλισιν τής εκτε
λέσεως τής Συμφωνίας τής άφορώσης τάς ταχυδρομικάς έπιταγάς και τάς ταχυ
δρομικός ταξειδιωτικάς έντολάς. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον ΙΟΙ 
Πληροφορίαι παρεχόμενοι ύπό των Υπηρεσιών 

Ι. 'Εκάστη Υπηρεσία οφείλει, τρεις τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως 
εκτελέσεως της Συμφωνίας, να ανακοίνωση εϊς τάς άλλας Υπηρεσίας, μέσω του 
Διεθνούς Γραφείου, τάς ακολούθους πληροφορίας : 

(α) Υπηρεσία επιταγών : 
Ιον. Τον πίνακα τών χωρών μετά τών οποίων ανταλλάσσει έπιταγάς

δελτία, έπιταγάςπίνακας και έπιταγάς καταβολής βάσει τής Συμ
φωνίας. 

2ον. Τον πίνακα τών Γραφείων εϊς τά όποια έχει αναθέσει την εκδοσιν 
και την πληρωμήν επιταγών, ή γνωστοποίησιν περί συμμετοχής 
απάντων τών Γραφείων αυτής εϊς την ύπηρεσίαν ταύτην. 

3ον. Περιπτώσεως τυχούσης, γνωστοποίησιν περί συμμετοχής αυτής 
εις την άνταλλαγήν τών τηλεγραφικών επιταγών. 

4ον. Το υϊοθετηθέν άνώτατον ποσόν εκδόσεως και πληρωμής. 
5ον. Το νόμισμα ε'ις το όποιον πρέπει νά εκφράζεται το ποσόν τών διά 

την χώραν της προοριζομένων επιταγών. 
6ον. Το έπιβαλλόμενον έπι τών εκδιδομένων επιταγών τέλος. 
7ον. Τον τρόπον ενδείξεως τοΰ τέλους τούτου ή την ειδοποίησιν δτι το 

τέλος τοΰτο δεν αναφέρεται. 
8ον. Περιπτώσεως τυχούσης, τά εισπραττόμενα αντιστοίχως τέλη διά 

την πληρωμήν εΐς την κατοικίαν του δικαιούχου, το «POSTE 
REST ΑΝΤΕ», την χρονολογικήν θεώρησιν, την αΐτησιν αναζητήσεως 
και την έξουσιοδότησιν πληρωμής. 

9ον. Τάς προθεσμίας μετά την πάροδον τών οποίων ή νομοθεσία αυτής, 
αποδίδει οριστικώς εϊς το Κράτος το ποσόν τών επιταγών τών οποίων 
ή πληρωμή δεν έζητήθη. 

ΙΟον. Το εϊδικόν τέλος τής εκτάκτου επιδόσεως τών χρηματικών ποσών 
(τηλεγραφικοί έπιταγαί). 

11 ον. Την άπόφασίν της την άφορώσαν τήν δυνατότητα ή δχι μεταβιβάσεως, 
εντός τής χώρας της, τών επιταγών δι* όπισθογραφήσεως. 

Ι2ον. Έν άντίτυπον τών ύπ' αυτής χρησιμοποιουμένων υποδειγμάτων 
επιταγής, εκτός εάν ή ανταλλαγή τών επιταγών διενεργήται διά 
πινάκων. 

Ι3ον. Τόν, εΐς τήν έπίσημον γλώσσαν τής χώρας της, τρόπον γραφής τών 
αριθμών άπό Ι εως 3.000 τόν χρησιμοποιούμενον διά τήν εκφρασιν 
τών εγγραφόμενων επί τών επιταγών ποσών. 

Ι4ον. Τόν πίνακα τών μη μετεχουσών τής Συμφωνίας χωρών, διά τάς 
οποίας δύναται νά χρησιμεύση ώς ενδιάμεσος διά τήν άνταλλαγήν 
τών επιταγών. 

Ι5ον. Τήν ύπηρεσίαν εϊς τήν οποίαν πρέπει νά διαβιβάζωνται αί αιτήσεις 
αναζητήσεως, αΐ αιτήσεις ανακλήσεως και τροποποιήσεως τής επι
γραφής ώς και αί αιτήσεις χρονολογικής θεωρήσεως (Κεντρική 
Υπηρεσία, άνταλλακτήριον Γραφεΐον ή έτερον ειδικώς καθωρι
σμένον Γραφεΐον). 

(β) Υπηρεσία ταχυδρομικών ταξειδιωτικών εντολών : 
Ιον. Τόν πίνακα τών χωρών μετά τών οποίων ανταλλάσσει ταχυδρομικός 

ταξειδιωτικάς έντολάς βάσει τής Συμφωνίας. 
2ον. Τόν πίνακα τών Γραφείων εϊς τά όποια έχει αναθέσει τήν εκδοσιν 

και τήν πληρωμήν τών εντολών, ή γνωστοποίησιν περί συμμετοχής 
απάντων τών Γραφείων αυτής εϊς τήν ύπηρεσίαν ταύτην. 
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3ον. Το ποσόν έκαστης ταχυδρομικής ταξειδιωτικής εντολής, εϊς νόμισμα 
των χωρών επί των οποίων αί έντολαΐ εκδίδονται. 

4ον. Τα επί των εκδιδομένων εντολών επιβαλλόμενα τέλη. 
2. Πάσα τροποποίησις έπι τών ανωτέρω αναφερομένων πληροφοριών πρέπει 

να άνακοινοϋνται άνευ καθυστερήσεως. 
3. Αί Ύπηρεσίαι οφείλουν να άνακοινοϋν άπ' ευθείας μεταξύ των τάς τιμάς 

μετατροπής τάς οποίας χρησιμοποιούν εις τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις και πάσας 
τάς έπιφερομένας τροποποιήσεις εϊς τάς τιμάς ταύτας. 

"Αρθρον 102 
'Εφαρμογή τοϋ Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμβάσεως 

Εφαρμόζονται εις τάς έπιταγάς έπι παντός δ,τι δέν προβλέπεται ρητώς υπό 
τοϋ παρόντος Κανονισμού, αί διατάξεις του Κανονισμού εκτελέσεως τής Συμβάσεως 
και Ιδία αί αναφερόμενοι εις τά κατωτέρω άρθρα: 

(α) "Αρθρον 131 «άπόδειξις παραλαβής». 
(β) "Αρθρον 134 «αντικείμενα εκτάκτου επιδόσεως». 
(γ) "Αρθρα 140 και 141 «άνάκλησις. Τροποποίησις τής επιγραφής» ώς συμ

πληροϋνται υπό τών άρθρων 109 και 124 του παρόντος Κανονισμού. 
"Αρθρον 103 

Υποδείγματα προς χρήσιν τοΰ κοινού 
Έν τή εφαρμογή τοΰ άρθρου 10, παραγράφου 3, τής Συμβάσεως, θεωρούνται ώς 

υποδείγματα, προς χρήσιν τοΰ κοινού τά κάτωθι: 
MP Ι (Διεθνής ταχυδρομική επιταγή). 
ΜΡ4 (Αίτησις αναζητήσεως άφορώσα διεθνή ταχυδρομική ν έπιταγήν). 
MP 10 (Ταχυδρομική ταξειδιωτική εντολή). 
MP 11 (Βιβλιάριον ταχυδρομικών ταξειδιωτικών εντολών). 
ΜΡΙ2 (Διεθνής Ταχυδρομική επιταγή συμπληρουμένη μηχανογραφικώς). 
MP 16 (Διεθνής επιταγή καταβολής). 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
ΤΙΤΛΟΣ Ι 

ΕΠΙΤΑΓΑΙΔΕΛΤΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ 
"Αρθρον 104 

Υποδείγματα έπιταγώνδελτίων 
Ι. Αί έπιταγαιδελτία συντάσσονται επί υποδείγματος έξ ανθεκτικού χαρτο

νιού ροδόχρου, ομοίου προς το τίροσηρτημένον υπόδειγμα ΜΡΙ. 
2. Αί Ύπηρεσίαι αί όποΐαι συμφωνούν νά παράσχουν διευκολύνσεις τινάς 

εις τους αποστολείς σημαντικού αριθμού επιταγών δύνανται νά επιτρέπουν εις 
αυτούς τήν χρησιμοποίησιν υποδείγματος ομοίου προς το προσηρτημένον 
σχέδιον MP 12. 

"Αρθρον 105 
Σύνταξις τών έπιταγώνδελτίων 

Ι. Αί έπιταγαιδελτία συντάσσονται διά λατινικών χαρακτήρων και αραβικών 
αριθμών άνευ διαγραφής ή προσθήκης λέξεων επί άλλων τοιούτων, έστω και έπι
κεκυρωμένων. Αί έγγραφαΐ γίνονται χειρογράφως, ει δυνατόν διά χαρακτήρων 
τυπογραφείου, ή διά γραφομηχανής. Αί έγγραφαΐ διά μολυβδίδος δεν γίνονται 
δεκταί. Έν τούτοις, αί υπηρεσιακοί ενδείξεις δύνανται νά άναγράφωνται διά 
μολυβδίδος μελάνης. Το Υπόδειγμα ΜΡΙ2 εξαιρέσει τών υπηρεσιακών ενδείξεων 
πρέπει νά συμπληροΰται έξ ολοκλήρου διά μηχανής. 
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2. Το ποσόν των επιταγών καΐ το δνομα της νομισματικής μονάδος πρέπει νά 
έγγράφωνται ολογράφως. Το ποσόν αναγράφεται επίσης δια ψηφίων καί, εάν 
τοΰτο θεωρήται άναγκαΐον μετά συντμήσεως τοΰ ονόματος τής μονάδος εφ' δσον 
ή σύντμησις αϋτη εΐναι συνήθης και δεν δημιουργεί σύγχυσιν. Όσάκις το χρη
σιμοποιούμενον νόμισμα βασίζεται επί τοΰ δεκαδικού συστήματος, τά κλάσματα 
τής νομισματικής μονάδος δύνανται νά έκφράζωνται μόνον δι' αριθμών αλλά υπο
χρεωτικώς εις εκατοστά (ή χιλιοστά) δι' άριθμοΰ διψήφιου ή τριψηφίου εκ τών 
οποίων ψηφίων, εν ανάγκη εν μηδενικόν (ή δύο μηδενικά). Όσάκις το χρησι
μοποιούμενον νόμισμα δεν βασίζεται έπϊ τοΰ δεκαδικοί) συστήματος, ό αριθμός τών 
νομισματικών μονάδων ή τών κλασμάτων τής νομισματικής μονάδος, αναγράφεται 
πάντοτε ολογράφως, ενώ το δνομά των δύναται νά συντέμνηται ύπό τους προ
βλεπόμενους διά το δεκαδικόν σύστημα δρους. Εις τήν άριθμητικήν ενδειξιν τοΰ 
ποσοϋ αϊ μη μνημονευόμενοι εις το όλόγραφον ποσόν μονάδες ή κλάσματα τής 
νομισματικής μονάδος άναπληροΰνται διά μηδενικών. 

3. Μεταξύ τών Υπηρεσιών αί όποΐαι αποδέχονται τήν πληρωμήν τοιούτων 
επιταγών δύναται ή όλόγραφος ενδειξις του ποσοϋ τών επιταγών MP Ι και MP 12 
νά αντικαθίσταται δι' αριθμητικής τοιαύτης γενομένης διά μηχανής καλούμενης 
«προς προστασίαν τών τσεκ». Τής τοιαύτης αριθμητικής ενδείξεως προηγείται 
σημεϊον τι διάφορον ψηφίου ή γράμματος. Έν τη περιπτώσει ταύτη, το πληρωτέον 
ποσόν δεν αναγράφεται παρά μόνον μίαν φοράν έπι τοΰ σώματος τοΰ τίτλου. Οι 
χρησιμοποιούμενοι χαρακτήρες πρέπει νά είναι τοιούτων διαστάσεων, ώστε νά μή 
δημιουργούν σύγχυσιν. 

4. Ή διεύθυνσις τών επιταγών πρέπει νά συντάσσεται κατά τρόπον σαφώς 
καθορίζοντα τον δικαιοϋχον. Δεν γίνονται δεκταΐ αί συντετμημένοι και αΐ τηλε
γραφικά! διευθύνσεις. 

5. Αί υπηρεσιακά! έπιταγα! πρέπει νά φέρουν έπϊ τής πρόσθιας δψεως τήν εν
δειξιν «SERVICE DES POSTES» (Ταχυδρομική Υπηρεσία) ή άνάλογον τοιαύτην. 

6. Αί προς έπίδοσιν ϊδίαις χερσϊν έπιταγα! πρέπει νά φέρουν έπι τής πρόσθιας 
και όπισθίας δψεως, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν ενδειξιν «ΝΕ PAYER 
QU* ΕΝ MAIN PROPRE» (πληρωτέα μόνον Ίδίαις χερσίν). 

7. Αϊ έπιταγα! μετ' ειδοποιήσεως πληρωμής πρέπει νά φέρουν έν έπικεφαλίδι 
τής πρόσθιας δψεως, διά λίαν εμφανών χαρακτήρων, τήν ενδειξιν «AVIS DE 
ΡΑΥΕΜΕΝΤ» (εϊδοποίησις πληρωμής). 

8. Ή ενδειξις έπι τής επιταγής τοΰ εισπραχθέντος παρά τοΰ άποστολέως τέλους 
δεν εΐναι υποχρεωτική. Περιπτώσεως τυχούσης, ή ενδειξις αϋτη εμφαίνεται διά 
τής έπικολλήσεως γραμματοσήμων, ή διά τής αναγραφής τοΰ εισπραχθέντος τέλους 
εις τήν προβλεπομένην έπι τών υποδειγμάτων MP I, MP 12 καϊ MP 16 θέσιν. 

"Αρθρον 106 
Άπαγορευόμεναι ή επιτρεπόμενοι ενδείξεις 

'Απαγορεύεται ή έπι τών επιταγών αναγραφή άλλων ενδείξεων πλην τών απαι
τουμένων προς συμπλήρωσιν τών υποδειγμάτων, εξαιρέσει τών υπηρεσιακών ενδεί
ξεων ως «SERVICE DES POSTES» (Ταχυδρομική Υπηρεσία), «ΝΕ PAYER QU' 
ΕΝ MAIN PROPRE» (Πληρωτέα μόνον Ίδίαις χερσίν), «AVIS DE ΡΑΥΕΜΕΝΤ» 
(Εϊδοποίησις πληρωμής), «PAR AVION» ('Αεροπορικώς, «PAR EXPRES» (έκτα
κτος έπίδοσις). Έν τούτοις, ό άποστολεύς δικαιούται νά αναγραφή, εϊς το όπισθεν 
μέρος τοΰ αποκόμματος, ϊδιαιτέραν τινά άνακοίνωσιν ώς προβλέπεται ύπό τοΰ 
άρθρου 9, παραγράφου 6 τής Συμφωνίας. 

"Αρθρον 107 
Οίκοθεν σύστασις 

Αί Ύπηρεσίαι δύνανται νά συμφωνούν έπϊ τοΰ ποσοϋ πέραν τοΰ οποίου αί υπ' 
αυτών εκδιδόμενοι έπιταγα! θά ύποβάλλωνται εις οίκοθεν σύστασιν, ύπό τον δρον 
δτι το ποσόν τοΰτο δεν θά είναι κατώτερον τών 200 φράγκων. 
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"Αρθρον 108 
Διαβίβασις των έπιταγώνδελτίων 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας, αί έπιταγαΐ δεν διαβιβάζονται εντός φακέλλου. 
2. Αί έπιταγαΐ εγκλείονται εντός τών αποστολών καθ' δν τρόπον ορίζεται εν 

αρθρω 151, παραγράφω 2 εως 6 ή εν αρθρω 152 τοϋ Κανονισμού 'Εκτελέσεως της 
Συμβάσεως αναλόγως τοϋ τρόπου της διαβιβάσεως των ώς συστημένων οίκοθεν 
ή δχι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 
"Αρθρον 109 

Άνάκλησις της επιταγής. Τροποποίησις τής επιγραφής 
Ι. Πάσα αίτησις ανακλήσεως επιταγής ή τροποποιήσεως τής επιγραφής δια 

τής ταχυδρομικής όδοϋ συντάσσεται επί υποδείγματος ομοίου προς το συνημμένον 
σχέδιον ΜΡ4. 

2. Πάσα αίτησις ανακλήσεως επιταγής ή τροποποιήσεως τής επιγραφής διά 
τής τηλεγραφικής όδοϋ πρέπει να έπιβεβαιοΰται διά τοϋ πρώτου ταχυδρομείου, 
διά ταχυδρομικής αιτήσεως. Το υπόδειγμα ΜΡ4 φέρει εν έπικεφαλίδι την ενδειξιν 
«CONFIRMATION DE LA DEMANDE TELEGRAPHIQUE DU », (έπιβε
βαίωσις τής τηλεγραφικής αιτήσεως τής ), ύπογραμμισμένην δι' ερυθράς μο
λυβδίδος. Το Γραφεΐον πληρωμής κρατεί την έπιταγήν μέχρι τής λήψεως τής 
επιβεβαιώσεως ταύτης. 

3. Έν τούτοις, ή Υπηρεσία πληρωμής δύναται, υπό ίδίαν αυτής εύθύνην, νά 
δώση συνέχειαν ε'ις τηλεγραφικήν αΐτησιν ανακλήσεως επιταγής ή τροποποιήσεως 
τής επιγραφής χωρίς νά άναμείνη την ταχυδρομικήν έπιβεβαίωσιν. 

"Αρθρον 110 
Περαιτέρω αποστολή τών έπιταγώνδελτίων 

Ι. Το Γραφεΐον το όποιον αποστέλλει περαιτέρω επιταγήνδελτίον διά τής 
ταχυδρομικής όδοϋ, διαγράφει, εάν ύπάρχη περίπτωσις, διά μιας γραμμής τάς 
ενδείξεις τοϋ ποσοϋ τής επιταγής κατά τρόπον ό όποιος νά άφήνη ευανάγνωστους 
τάς άρχικάς έγγραφάς. Ή υπό τον τίτλον «SOMME VERSEE» (καταβληθέν 
ποσόν) ενδειξις πρέπει νά παραμείνη άθικτος. Το ποσόν τής επιταγής μετατρέ
πεται εις το νόμισμα τής χώρας τοϋ νέου προορισμού, συμφώνως προς τήν τιμήν 
τήν καθωρισμένην διά τάς προερχόμενος εκ τής χώρας τής περαιτέρω αποστολής 
έπιταγάς. Το προκύπτον, εκ τής μετατροπής ποσόν, αναγράφεται έπ! τής επιταγής, 
αριθμητικώς και ολογράφως και εφ' δσον είναι δυνατόν, άνωθεν τής άφορώσης 
το άρχικόν ποσόν ενδείξεως. Ή ενδειξις τοϋ νέου ποσοϋ υπογράφεται ύπό τοϋ 
υπαλλήλου τής υπηρεσίας. Ή αυτή διαδικασία πρέπει νά άκολουθήται έν περι
πτώσει μεταγενεστέρων περαιτέρω αποστολών. 

2. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής εις τήν χώραν τοϋ άρχικοΰ προορισμού 
το περαιτέρω άποστέλλον Γραφεΐον αποκαθιστά το άρχικόν ποσόν. 

'Εάν ή περαιτέρω αποστολή ένεργήται διά τήν χώραν εκδόσεως, το περαιτέρω 
άποστέλλον Γραφεΐον αντικαθιστά το έγγεγραμμένον ποσόν διά τοϋ αναγραφομένου 
επί τών υπηρεσιακών ενδείξεων ύπό τον τίτλον «SOMME VERSEE» (καταβληθέν 
ποσόν). 

3. Έν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής διά τής τηλεγραφικής όδοϋ, το περαι
τέρω άποστέλλον Γραφεΐον συντάσσει τηλεγραφικήν έπιταγήν διά το μετά τήν 
άφαίρεσιν τών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών τελών ΰπόλοιπον ποσόν. 

Το ταχυδρομικόν τέλος υπολογίζεται επί τοϋ ποσοϋ το όποιον απομένει μετά 
τήν άφαίρεσιν, εκ τοϋ άρχικοΰ ποσοϋ, τοϋ τηλεγραφικού τέλους. Ή μετατροπή 
εις νόμισμα τής χώρας τοΰ νέου προορισμού πραγματοποιείται ύπό τους εις τάς 
ανωτέρω παραγράφους Ι και 2, προβλεπόμενους δρους. Ή αρχική επιταγή 
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εξοφλείται ύπό τοΰ περαιτέρω άποοτέλλοντος Γραφείου. 'Αναγράφεται έπ° αυτής ή 
ενδειξις «REEXPEDIE LE ΜΟΝΤΑΝΤ DE Α... SOUS DEDUCTION DES 
TAXES DE » (απεστάλη περαιτέρω το ποσόν εκ εϊς μετ' άφαίρεσιν 
των τελών εκ ) και υπολογίζεται ώς πληρωθεΐσα επιταγή. Το απόκομμα τής 
αρχικής επιταγής επισυνάπτεται είς την εΐδοποίησιν περί ης το άρθρον 131 τοΰ 
παρόντος Κανονισμού, προς έπίδοσιν εΐς τον δικαιοΰχον. 

4. Ή παράγραφος 3 εφαρμόζεται: 
(α) Εΐς τάς έπιταγάςδελτία προερχόμενος έκ συμβεβλημένης χώρας και 

αποστελλόμενος περαιτέρω είς έτέραν συμβεβλημένη ν χώραν μετά τής 
οποίας ή χώρα εκδόσεως δεν ενεργεί άνταλλαγήν επιταγών, ή οσάκις, 
ή ανταλλαγή ενεργείται διά πινάκων. 

(β) Εΐς τάς έπιταγάςδελτία αποστελλόμενος περαιτέρω εϊς χώραν μή μετέ
χουσαν τής Συμφωνίας. 

(γ) Εΐς τάς έπιταγάςδελτία προερχόμενος έκ χώρας μή συμβεβλημένης 
καΐ αποστελλόμενος περαιτέρω είς χώραν συμβεβλημένη ν. 

5. Αϊ αιτήσεις περί περαιτέρω αποστολής καταχωρίζονται, ύπομνηστικώς, 
ΰπό τοΰ Γραφείου τοΰ αρχικού προορισμού καί, περιπτώσεως τυχούσης, ΰπό των 
μετέπειτα Γραφείων προορισμού. Το Γραφεΐον το όποιον ενεργεί τήν περαιτέρω 
άποστολήν ειδοποιεί περί τούτου το Γραφεΐον εκδόσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ. ΑΙΤΗΣΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ (RECLAMATIONS) 

"Αρθρον 111 
'Αντικανονικοί έπιταγαίδελτία 

Ι. Πάσα έπιταγήδελτίον έμφανίζουσα μίαν των ακολούθων ανωμαλιών επι
στρέφεται εντός φακέλλου διά τής πλέον συντόμου όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας) 
εϊς το Γραφεΐον εκδόσεως, συνοδευομένη ΰπό εντύπου ομοίου προς το συνημμένον 
υπόδειγμα MP 14, προς τακτοποίησιν : 

(α) "Ενδειξις ανακριβής, ανεπαρκής ή αμφίβολος του ονόματος ή τής κατοι
κίας τοΰ δικαιούχου. 

(β) Διάφορα! ή παραλείψεις ονομάτων ή ποσών. 
(γ) Ύπέρβασις τοΰ ανωτάτου ποσού του συμφωνηθέντος μεταξύ τών ενδια

φερομένων Υπηρεσιών οφειλομένη εΐς προφανές σφάλμα τής τιμής μετα
τροπής. 

(<5) ΔιαγραφαΙ ή προσθήκαι λέξεων έπΐ άλλων τοιούτων, εν ταΐς έγγραφαΐς. 
(ε) Παράλειψις χρονολογικών σήμαντρων, υπογραφών ή άλλων υπηρεσια

κών ενδείξεων. 
(στ) "Ενδειξις τοΰ πληρωτέου ποσοΰ εΐς νόμισμα διάφορον του παραδεδεγμένου 

ή παράλειψις τής αναγραφής τής νομισματικής μονάδος. 
(ζ) Προφανές σφάλμα εΐς τήν σχέσιν μεταξύ του νομίσματος τής χώρας εκ

δόσεως και εκείνου τής χώρας πληρωμής, τήν οποίαν σχέσιν εν τούτοις 
το Γραφεΐον πληρωμής δεν υποχρεούται νά έλέγξη. 

(η) Χρήσις υποδειγμάτων οΰχΐ κανονικών. 
2. Έν τούτοις, δσον άφορα εΐς τάς ανωμαλίας αί όποΐαι είναι, ή εμφανίζονται 

καταλογιστέοι εΐς τον αποστολέα, ή "Υπηρεσία πληρωμής δύναται, περιπτώσεως 
τυχούσης, κατόπιν ειδοποιήσεως του δικαιούχου, νά έπιστρέψη εΐς τούτον τήν 
διατύπωσιν αιτήσεως τακτοποιήσεως. Αυτή δύναται νά διαβιβασθή διά τής αερο
πορικής ή τηλεγραφικής όδοΰ δαπάναις του δικαιούχου. 

Αί δαπάναι αύται επιστρέφονται εΐς τον δικαιοΰχον εάν άποδειχθή δτι το λάθος 
προήλθεν έξ εσφαλμένης υπηρεσιακής ενεργείας. 

3. Έν τούτοις εΐς τάς σχέσεις της μετά τών απομεμακρυσμένων χωρών ή Υπη
ρεσία πληρωμής δύναται, ΰπό ιδίαν αυτής εύθύνην, νά προβή εΐς τήν οίκοθεν έπα
νόρθωσιν σφαλμάτων ούχΐ σοβαράς σημασίας. 
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Αί επανορθώσεις αύται αναγράφονται δι' ερυθράς μελάνης και υπογράφονται 
υπό τοϋ αρμοδίου υπαλλήλου. 

4. Όσάκις ή έπανόρθωσις της ανωμαλίας ζητείται τηλεγραφικώς, ή αντικα
νονική επιταγή φυλάσσεται ύπό τοϋ Γραφείου πληρωμής το όποιον προβαίνει εϊς 
τήν τακτοποίησιν αμα τη λήψει τοϋ επανορθωτικού τηλεγραφήματος και επι
συνάπτει το τηλεγράφημα τοϋτο είς τήν έπιταγήν. 

5. "Αμα τη λήψει αεροπορικής ή τηλεγραφικής αιτήσεως τακτοποιήσεως, το 
Γραφεΐον εκδόσεως εξακριβώνει εάν ή ανωμαλία προέρχεται εκ σφάλματος κατα
λογιστέου είς τήν ύπηρεσίαν. Έν καταφατική περιπτώσει, επανορθώνει ταύτην 
αμέσως αεροπορικώς ή τηλεγραφικώς. Έν εναντία περιπτώσει, προειδοποιεί 
τον αποστολέα ό όποιος δικαιούται όπως τακτοποίηση τήν άνωμαλίαν δι' εξόδων 
του δια τής αεροπορικής ή τηλεγραφικής όδοΰ. 

6. 'Εάν κατά τήν λήξιν τής προθεσμίας έκ τριάκοντα ήμερων, ό άποστολεύς 
δεν έχη δώσει συνέχειαν είς τήν αΐτησιν τακτοποιήσεως επιταγής τίνος διαβιβα
σθείσης τη συνοδεία εντύπου MP 14, ό τίτλος θεωρείται ώς ανεξόφλητος. 

Το έν λόγω εντυπον περιέχον σαφείς πληροφορίας επιστρέφεται εις το Γραφεΐον 
προορισμού διά τής πλέον συντόμου όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας). 

"Αρθρον 112 
Σύνταξις τής ειδοποιήσεως πληρωμής 

Αί Ύπηρεσίαι των οποίων οί εσωτερικοί Κανονισμοί δεν επιτρέπουν τήν χρήσιν 
τοϋ έπισυναφθέντος ύπό τής Υπηρεσίας εκδόσεως υποδείγματος, δικαιούνται νά 
συντάσσουν τήν εϊδοποίησιν πληρωμής έπι υποδείγματος τής ιδίας αυτών 
υπηρεσίας. 

"Αρθρον 113 
Χρονολογική θεώρησις 

ΊΗ χρονολογική θεώρησις πρέπει νά έγγράφηται έπ' αυτής ταύτης τής επιταγής. 

"Αρθρον 114 
Αιτήσεις αναζητήσεως (RECLAMATIONS) 

Ι. Πάσα αίτησις αναζητήσεως άφορώσα έπιταγήδελτίον συντάσσεται έπι 
υποδείγματος ΜΡ4 καΐ διαβιβάζεται, κατά γενικόν κανόνα, ύπό τοΰ Γραφείου εκδό
σεως απ' ευθείας είς το Γραφεΐον πληρωμής. Έν μόνον υπόδειγμα δύναται νά 
χρησιμοποιήται διά πλείονας έπιταγάς έκδιδομένας ταυτοχρόνως τη αιτήσει του 
Ιδίου άποστολέως υπέρ τοΰ ιδίου δικαιούχου. Αί αιτήσεις αναζητήσεως διαβι
βάζονται οίκοθεν και πάντοτε διά τής ταχυτέρας όδοΰ (αεροπορικής ή επιφανείας) 
ύπό τους έν άρθρω 39 τής Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους. 

2. Όσάκις το Γραφεΐον πληρωμής εΐναι εις θέσιν νά παράσχη όριστικάς πλη
ροφορίας περί τής τύχης τοϋ τίτλου επιστρέφει το υπόδειγμα συμπεπληρωμένον 
συμφώνως προς το αποτέλεσμα τών ερευνών, εις το Γραφεΐον το όποιον έλαβε 
τήν αΐτησιν αναζητήσεως. Έν περιπτώσει άκαρπων ερευνών ή αμφισβητούμενης 
πληρωμής, το υπόδειγμα διαβιβάζεται εις τήν Ύπηρεσίαν εκδόσεως, μέσω τής 
Υπηρεσίας πληρωμής, ήτις επισυνάπτει, ε'ι δυνατόν, δήλωσιν τού δικαιούχου 
βεβαιοΰντος τήν μή λήψιν ΰπ' αΰτοϋ τοϋ ποσοϋ τής επιταγής. 

3. Όσάκις αίτησις αναζητήσεως κατατίθεται ε'ις χώραν έτέραν εκείνης τής 
εκδόσεως ή τής πληρωμής, το υπόδειγμα ΜΡ4 διαβιβάζεται ε'ις τήν Ύπηρεσίαν 
εκδόσεως, συνοδευόμενον ύπό τής αποδείξεως καταθέσεως. 

Έάν δι* ιδιαιτέρους λόγους ή εκδοθείσα άπόδειξις, δέν δύναται νά προσαρτηθή 
εϊς το εντυπον ΜΡ4, το τελευταΐον τοϋτο πρέπει νά φέρη τήν ένδειξιν «VU 
RECEPISSE DE DEPOT No DELIVRE LE PAR LE BUREAU 
DE POUR UN MONTANTDE » (Διά τήν άπόδειξιν καταθέσεως No 
παραδοθείσα τήν ύπό τοϋ Γραφείου διά ποσόν ). 

Ή έν άρθρω 39, παραγράφω Ι τής Συμβάσεως καθοριζομένη προθεσμία τυγχάνει 
εφαρμοστέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙΔΕΛΤΙΑ 

"Αρθρον 115 
'Επιστροφή των ανεξόφλητων έπιταγώνδελτίων 

Ι. Αί δι' οιανδήποτε αϊτίαν μή πληρωθεΐσαι εις τους παραλήπτας έπιταγαί, 
επιστρέφονται, απ' ευθείας, εις το Γραφεΐον εκδόσεως. Προηγουμένως το Γρα
φεΐον πληρωμής καταχωρίζει ταύτας, επιθέτει είς αύτάς το χρονολογικόν σήμαντρον 
ή επικολλά έπ' αυτών τήν έτικέτταν τής οποίας ή χρήσις καθορίζεται εν άρθρω 139, 
παραγράφω Ι εως 3, τοϋ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως. 

2. Έν τούτοις αί έπιταγαί αί εκδιδόμενοι συμφώνως προς τους ύπό τοϋ άρθρου 
110, παραγράφων 3 και 4, προβλεπόμενους δρους, πρέπει να διαβιβάζωνται εις 
τήν Ύπηρεσίαν ήτις εξέδωσε ταύτας. Αϋτη θέτει το ποσόν τής επιταγής εις τήν 
διάθεσιν τής Υπηρεσίας εκ τής οποίας προέρχεται ό αρχικός τίτλος, εϊτε δια νέας 
άτελοΰς επιταγής, είτε δι' εκπτώσεως τοϋ ποσοϋ εκ τοϋ μηνιαίου λογαριασμού 
τών πληρωθεισών επιταγών. 

"Αρθρον 116 
'Εξουσιοδοτήσεις πληρωμής 

Αί εξουσιοδοτήσεις πληρωμής συντάσσονται επί ροδόχρου εντύπου ομοίου 
προς το συνημμένον υπόδειγμα MP 13. 

"Αρθρον 117 
Έπιταγαίδελτία περιπλανηθεΐσαι, άπολεσθεΐσαι ή 

καταστραφεΐσαι προ τής πληρωμής 
Ι. Πρίν ή έκδώση έξουσιοδότησιν πληρωμής άφορώσαν έπιταγήν περιπλανη

θεΐσαν, άπολεσθεΐσαν ή καταστραφεΐσαν προ τής πληρωμής ή Υπηρεσία εκδόσεως 
οφείλει νά βεβαιωθή, συμφωνούσης και τής Υπηρεσίας πληρωμής δτι ή επιταγή 
δεν έπληρώθη οϋτε το ποσόν αυτής επεστράφη οϋτε απεστάλη περαιτέρω. Πρέπει 
νά λαμβάνεται ωσαύτως πάσα μέριμνα, ίνα ή επιταγή μή πληρωθή μεταγενεστέρως. 

2. Προς ύποστήριξιν αιτήσεως του περί επιστροφής τοϋ ποσοϋ, ό άποστολεύς 
πρέπει νά προσκόμιση τήν άπόδειξιν καταθέσεως τοϋ περιπλανηθέντος, απολεσθέ
ντος ή καταστραφέντος τίτλου. 

3. Όσάκις ή Υπηρεσία πληρωμής δηλοΐ δτι επιταγή τις δεν περιήλθεν αύτη, 
ή Υπηρεσία εκδόσεως δύναται νά έκδώση έξουσιοδότησιν πληρωμής, ύπό τον 
δρον δτι ή ύπό άμφισβήτησιν επιταγή δεν περιλαμβάνεται εις οΰδένα τών μηνιαίων 
λογαριασμών οι όποιοι αναφέρονται είς τήν περίοδον τής ισχύος τής επιταγής. 
Έν τούτοις, εάν ουδεμία ληφθή άπάντησις εκ μέρους τής Υπηρεσίας πληρωμής 
εντός τής υπό τοϋ άρθρου 26, παραγράφων Ι και 2, τής Συμφωνίας προβλεπομένης 
προθεσμίας διά τήν άποζημίωσιν τοϋ αιτούντος και εάν ό τίτλος εις ούδένα τών 
ληφθέντων μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας ταύτης μηνιαίων λογαριασμών περι
λαμβάνεται, ή Υπηρεσία εκδόσεως δικαιούται νά προβή είς τήν έπιστροφήν τοϋ 
χρηματικοϋ ποσοϋ. Σχετική άνακοίνωσις απευθύνεται επί συστάσει, προς τήν 
Ύπηρεσίαν πληρωμής και ή επιταγή θεωρούμενη εφεξής ως οριστικώς απολε
σθείσα, εις ούδένα λογαριασμόν δύναται πλέον νά περιληφθή. 

"Αρθρον 118 
Έπιταγαίδελτία περιπλανηθεΐσαι, άπολεσθεΐσαι ή 

καταστραφεΐσαι μετά τήν πληρωμήν 
Ι. Πάσα επιταγή περιπλανηθεΐσα, απολεσθείσα ή καταστραφεΐσα μετά τήν 

πληρωμήν δύναται νά άντικατασταθή ύπό τής Υπηρεσίας πληρωμής διά νέου 
τίτλου συντασσομένου επί υποδείγματος ΜΡΙ. Το υπόδειγμα τοϋτο πρέπει 
νά φέρη πάσας τάς χρησίμους ενδείξεις τοϋ άρχικοϋ τίτλου ως και τήν μνείαν 
«TITRE ETABLI ΕΝ REMPLACEMENT D' UN MANDAT EGARE (PERDU 
OU DETRUIT) APRES ΡΑΥΕΜΕΝΤ» τίτλος εκδοθείς εϊς άντικατάστασιν επι
ταγής περιπλανηθείσης, (απολεσθείσης ή καταστραφείσης) μετά τήν πληρωμήν, 
νά σφραγίζεται δε διά τοϋ χρονολογικού σήμαντρου. 
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2. Δήλωσις τοΰ δικαιούχου βέβαιουντος δτι έλαβε το ποσόν δέον νά γίνεται 
κατά προτίμησιν άπ' ευθείας εις την όττισθίαν δψιν τοΰ τίτλου αντικαταστάσεως. 

Κατ' έξαίρεσιν ή δήλωσις αϋτη δύναται νά συνταχθή επί ενός δελτίου προσηρ
τημένου είς τον οϊκεϊον τίτλον ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον. Ή εν λόγω δήλωσις 
επέχει θέσιν αρχικής εξοφλήσεως. 

3. 'Εάν δεν καθίσταται δυνατόν νά ζητηθή παρά τοΰ δικαιούχου ή δήλωσις αϋτη, 
γίνεται οίκοθεν σχετική σημείωσις εις τήν όπισθίαν δψιν τοΰ τίτλου αντικατα
στάσεως ή επί ενός ιδιαιτέρου αποδεικτικού στοιχείου, βεβαιούσα δτι το ποσόν 
της ταχυδρομικής επιταγής πράγματι έξωφλήθη. 

ΤΙΤΛΟΣ II 

ΕΠΙΤΑΓΑΙΠΙΝΑΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 119 
Διατάξεις κοινά! διά τάς έπιταγάςπίνακας και διά τάς 

έπιταγάςδελτία 
'Εφαρμόζονται εϊς τάς έπιταγάςπίνακας τά κατωτέρω άρθρα τοΰ παρόντος 

Κανονισμού. 
(α) "Αρθρον 106 «Άπαγορευόμεναι ή επιτρεπόμενοι ενδείξεις». 
(β) "Αρθρον 109 «Άνάκλησις επιταγής. Τροποποίησις τής επιγραφής», 

συμπληρούμενον ύπό των διατάξεων τοΰ άρθρου 124. 
(γ) "Αρθρον 114 «Αιτήσεις αναζητήσεως». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΕΚΔΟΣΙΣ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ 

"Αρθρον 120 
Άνταλλακτήρια Γραφεία 

Ή ανταλλαγή των έπιταγώνπινάκων ενεργείται αποκλειστικώς τή μεσολαβήσει 
Γραφείων καλουμένων «άνταλλακτηρίων Γραφείων» καθοριζομένων ΰπό τής Υπη
ρεσίας εκάστης των συμβαλλομένων χωρών. 

"Αρθρον 121 
Διαβίβασις τών έπιταγώνπινάκων 

Ι. Ή διαβίβασις τών έπιταγώνπινάκων μεταξύ τοΰ Γραφείου εκδόσεως και τοΰ 
άνταλλακτηρίου Γραφείου τής χώρας εκδόσεως ή μεταξύ τοΰ άνταλλακτηρίου 
Γραφείου τής χώρας πληρωμής καΐ τοΰ Γραφείου πληρωμής πραγματοποιείται 
δι' υποδειγμάτων άτινα καθορίζει εκάστη τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών ανα
λόγως τών αναγκών της. 

2. Μεταξύ άνταλλακτηρίων Γραφείων διαφόρων χωρών, ή διαβίβασις πραγμα
τοποιείται συμφώνως προς τους επόμενους κανόνας: 

(α) "Εκαστον άνταλλακτήριον Γραφεΐον συντάσσει καθ' ήμέραν ή κατά συμπε
φωνημένος ημερομηνίας πίνακας ομοίους προς το συνημμένον υπόδειγμα 
ΜΡ2, άνακεφαλαιοϋν τάς εις τήν χώραν του κατατεθείσας έπιταγάς τάς 
πληρωτέας είς έτέραν χώραν. 

(β) Πάσα επιταγή εγγραφομένη εις ενα πίνακα φέρει αύξοντα αριθμόν όνο
μαζόμενον «NUMERO INTERNATIONAL» (Διεθνής αριθμός). Ό 
αριθμός αυτός ανήκει είς έτησίαν σειράν ή οποία αρχίζει, αναλόγως τής 
μεταξύ τών ενδιαφερομένων Υπηρεσιών συμφωνίας, τήν Ι ην 'Ιανουαρίου, 
ή τήν Ιην Ιουλίου. 

"Οταν ή άρίθμησις άλλάσση, ό πρώτος πίναξ ό όποιος ακολουθεί πρέπει 
νά φέρη, εκτός τοΰ αύξοντος άριθμοΰ και τον τελευταΐον αριθμόν τής 
προηγουμένης σειράς. 
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(γ) Και αυτοί οΰτοι οί πίνακες αριθμούνται με αύξοντα αριθμόν, άρχόμενον 
από της Ι ης Ιανουαρίου, ή της Ι ης Ιουλίου, εκάστου έτους. 

(δ) Οί πίνακες διαβιβάζονται ατελώς είς το άνταποκρινόμενον άνταλλακτή
ριον ΓραφεΤον δια της ταχυτέρας όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας) καΐ 
πλην ειδικής συμφωνίας, χωρίς να συνοδεύωνται ΰπό τών επιταγών αΐτι
νες εκδίδονται ύπό τών Γραφείων εκδόσεως. 

(ε) Το άνταποκρινόμενον άνταλλα κτήριο ν Γραφεϊον βέβαιοι λήψιν εκάστου 
πίνακος δια καταλλήλου ενδείξεως αναγραφομένης έπΐ τοϋ πρώτου άπο
σταλησομένου, κατ' άντίθετον κατεύθυνσιν πίνακος. 

3. Αί ενδιαφερόμενοι Ύπηρεσίαι δύνανται να συμφωνήσουν δπως περιορίσουν 
τήν περιγραφήν τών επιταγών επί τοϋ πίνακος ΜΡ2, είς τήν ένδειξιν εν τη στήλη 7, 
τοϋ ποσοϋ τών διαβιβαζομένων επιταγών. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ή χώρα εκ
δόσεως επισυνάπτει είς τον πίνακα τα χρησιμοποιηθέντα υποδείγματα δια τήν 
διαβίβασιν τών επιταγών μεταξύ τοϋ Γραφείου εκδόσεως καΐ τοϋ ιδίου αυτής άνταλ
λακτηρίου Γραφείου ή πάν έτερον υπόδειγμα το όποιον αί Ύπηρεσίαι συνεφώνησαν 
να υιοθετήσουν. 

"Αρθρον 122 
Ειδικοί πίνακες 

Δι' έκάστην τών επομένων κατηγοριών επιταγών πρέπει να συντάσσεται ειδι
κός πίναξ ΜΡ2: 

(α) 'Ατελείς έπιταγαΐ περί ων το άρθρον 16 της Συμβάσεως ώς και το άρθρον 7 
τής Συμφωνίας. Ό πίναξ πρέπει νά φέρη, έν έπικεφαλίδι, τάς λέξεις 
«MANDATS EXEMPTS DE ΤΑΧΕ» (ατελείς έπιταγαί). 

(β) Έπιταγαί τών οποίων ό άποστολεύς ζητεί τήν διαβίβασιν αεροπορικώς. 
Ό πίναξ πρέπει νά φέρη τήν ένδειξιν «MANDATS PAR AVION» (αερο

πορικά! έπιταγαί) και νά διαβιβάζεται διά του πρώτου αεροπορικού ταχυ
δρομείου. 

"Αρθρον 123 
ΕΊδικαι ύπηρεσίαι. Αϊ έπΐ τών πινάκων ενδείξεις 

Ι. Όσάκις ό άποστολεύς τής επιταγής ζητεί έκτακτον έπίδοσιν, αναγράφεται 
έπΐ τοϋ πίνακος ΜΡ2, εις τήν στήλην τών «παρατηρήσεων» (OBSERVATIONS) και 
έναντι τής αντιστοίχου έγγραφης, ή ένδειξις «EXPRES» (έκτακτος έπίδοσις). 

2. Όσάκις ό άποστολεύς επιταγής τίνος ζητεί εΐδοποίησιν πληρωμής, ή ένδειξις 
«ΑΡ» τίθεται έπΐ τοϋ πίνακος ΜΡ2, εις τήν στήλην τών παρατηρήσεων «OB
SERVATIONS» και έναντι τής σχετικής προς τήν έπιταγήν έγγραφης. 

3. Όσάκις ό άποστολεύς επιταγής τίνος ζητεί τήν πληρωμήν ίδίαις χερσίν, 
ή ένδειξις «ΝΕ PAYER QU' ΕΝ MAIN PROPRE» (Πληρωτέα Ίδίαις χερσίν), 
τίθεται έπΐ τοϋ πίνακος ΜΡ2, εϊς τήν στήλην τών παρατηρήσεων «OBSERVATIONS» 
και έναντι τής σχετικής προς τήν έπιταγήν έγγραφης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 
"Αρθρον 124 

Άνάκλησις επιταγής. Τροποποίησις τής επιγραφής 
Κατά παρέκκλισιν τοϋ άρθρου 140 τοϋ Κανονισμού 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, 

αί αιτήσεις περί ανακλήσεως ή τροποποιήσεως τής επιγραφής ΜΡ4, αΐ σχετικοί 
προς τάς έπιταγάςπίνακας, αποστέλλονται εις το άνταλλακτήριον Γραφεϊον τής 
χώρας πληρωμής μέσω τοϋ άνταλλακτηρίου Γραφείου τής χώρας εκδόσεως. 

"Αρθρον 125 
Περαιτέρω αποστολή τών έπιταγώνπινάκων 

Πάσα έπιταγήπίναξ αποστελλόμενη περαιτέρω ε!ς έτέραν χώραν εξοφλείται 
ύπό τοϋ περαιτέρω άποστέλλοντος Γραφείου. Περιπτώσεως τυχούσης, το ποσόν 
μετατρέπεται, μετά τήν άφαίρεσιν τών τελών είς νόμισμα τής χώρας τοϋ νέου προ
ορισμού και εκδίδεται νέα επιταγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
"Αρθρον 126 

Διαχείρισις των ελλειπόντων ή αντικανονικών πινάκων 
Ι. 'Εάν ένας πίναξ έλλείπη, αναζητείται αμέσως ύπό τοϋ άνταλλακτηρίου Γρα

φείου το όποιον διαπιστώνει την ελλειψιν αΰτοϋ. Το άνταλλακτήριον Γραφεΐον 
της χώρας εκδόσεως αποστέλλει, άνευ αναβολής, δια της ταχυτέρας όδοϋ (αερο
πορικής ή επιφανείας), άντίγραφον τοϋ ελλείποντος πίνακος, είς το άνταλλακτήριον 
Γραφεΐον το όποιον το έζήτησε. 

2. Οί πίνακες ελέγχονται επιμελώς ύπό του άνταλλακτηρίου Γραφείου τής 
χώρας πληρωμής, το όποιον τους διορθώνει οίκοθεν εάν ούτοι περιέχουν σφάλματα 
μικρας σημασίας. Το άνταλλακτήριον Γραφεΐον τής χώρας εκδόσεως ένημεροϋται 
περί τών διορθώσεων τούτων δταν το άνταλλακτήριον Γραφεΐον τής χώρας πλη
ρωμής γνωρίση εις αυτό τήν λήψιν τοϋ πίνακος. 

3. Όσάκις οί κατάλογοι περιέχουν αξιοσημείωτους ανωμαλίας, το άνταλλα
κτήριον Γραφεΐον τής χώρας πληρωμής ζητεί διασαφηνίσεις παρά τοϋ άνταλλα
κτηρίου Γραφείου τής χώρας εκδόσεως, το όποιον οφείλει να απάντηση εντός τής 
βραχυτέρας προθεσμίας. Έν αναμονή απαντήσεως, ή πληρωμή τών επιταγών 
περί ών ή αίτησις, αναστέλλεται. Αι αιτήσεις διασαφηνίσεως και αϊ έπ' αυτών 
απαντήσεις ανταλλάσσονται διά τής συντομωτέρας όδοϋ (αεροπορικής ή επι
φανείας). 

"Αρθρον 127 
'Αποστολή τής ειδοποιήσεως πληρωμής 

Ή είδοποίησις πληρωμής συντασσόμενη ύπό τοϋ Γραφείου πληρωμής επί τοϋ 
έν άρθρω 131, παραγράφω 2 τοϋ Κανονισμοΰ 'Εκτελέσεως τής Συμβάσεως, προ
βλεπομένου υποδείγματος C5, αποστέλλεται άπ' ευθείας εις τον αποστολέα τής 
επιταγής. 

"Αρθρον 128 
'Επιστροφή τών ανεξόφλητων έπιταγώνπινάκων 

Ι. 'Επιστρέφονται, εϊς το άνταλλακτήριον Γραφεΐον, δι' εγγραφής ε'ις τον έπό
μενον κατάλογον ΜΡ2, ως εάν επρόκειτο περί επιταγής αποστελλόμενης ύπό τής 
χώρας πληρωμής προς τήν χώραν εκδόσεως: 

(α) Αι έπιταγαι περί τών οποίων το άρθρον 19 τής Συμφωνίας. 
(β) Αί έπιταγαι διά τάς οποίας έγένετο αίτησις ανακλήσεως. 

2. Κατάλληλος ενδειξις, ακολουθούμενη ύπό τοϋ διεθνούς αριθμού και τής 
συνοπτικής περιγραφής τής αρχικής επιταγής, τίθεται ε'ις τήν στήλην τών παρα
τηρήσεων «OBSERVATIONS», έναντι τής έγγραφης. 

ΤΙΤΛΟΣ III 
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 129 
Κοιναί διατάξεις. 

Αί σχετικαΐ προς τάς έπιταγάςδελτία και έπιταγάςπίνακας διατάξεις, εφαρμό
ζονται είς τάς τηλεγραφικάς έπιταγάς επί παντός δ,τι δεν προβλέπεται ρητώς ύπό 
τοϋ τίτλου III τοϋ παρόντος Κανονισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΕΚΔΟΣΙΣ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ 

"Αρθρον 130 
Σύνταξις των τηλεγραφικών επιταγών 

Ι. Αί τηλεγραφικά! έπιταγαι συντάσσονται υπό τοϋ ταχυδρομικού Γραφείου 
εκδόσεως καΐ συνεπάγονται άποστολήν τηλεγραφημάτωνέπιταγών απευθυνόμενων 
απ' ευθείας είς το Ταχυδρομικόν Γραφεΐον πληρωμής. Πλην ειδικής συμφωνίας, 
τα τηλεγραφήματαέπιταγαΐ συντάσσονται εϊς την γαλλική ν και κατά την άκόλουθον 
άμετάβλητον τάξιν : 

—'Υπηρεσιακά! ενδείξεις έπ! πληρωμή (έάν ύπάρχη περίπτωσις). 
—Είδοποίησις πληρωμής (έάν ύπάρχη περίπτωσις). 
—Πληρωμή ίδίαις χερσίν (έάν ύπάρχη περίπτωσις). 
—'Επιταγή (ταχυδρομικός αριθμός εκδόσεως). 
—"Ονομα τοΰ Ταχυδρομικού Γραφείου πληρωμής. 
—"Ονομα τοϋ Ταχυδρομικού Γραφείου εκδόσεως καΐ (έάν ύπάρχη περίπτωσις) 

τον χαρακτηριστικόν αύτοϋ αριθμόν και το δνομα τής χώρας καταγωγής. 
—"Ονομα τοϋ άποστολέως. 
—Πληρωτέον χρηματικόν ποσόν. 
—'Ακριβής καθορισμός τοϋ δικαιούχου, τοϋ τόπου διαμονής αύτοϋ καί, ει 

δυνατόν, τής κατοικίας του, είς τρόπον ώστε ό δικαιούχος νά προσδιορί
ζεται σαφώς. 

—'Ιδιαιτέρα άνακοίνωσις (περιπτώσεως τυχούσης). 
2. Όσάκις πλείονες τηλεγραφικά! έπιταγαι εκδίδονται ταυτοχρόνως ύπό τοϋ 

αύτοϋ άποστολέως, έπ' ονόματι ενός κα! τοϋ αύτοϋ δικαιούχου δύναται νά απο
στέλλεται εν μόνον τηλεγράφημαέπιταγή έάν αποδέχεται τοϋτο ή Υπηρεσία προ
ορισμού. Έν τή περιπτώσει ταύτη ό αριθμός εκδόσεως ορίζεται κατά τον άκό
λουθον τρόπον: «MANDATS 201203» κα! το όλικόν πληρωτέον ποσόν περι
λαμβάνει τά έπ! μέρους ποσά τών επιταγών τούτων. 

3. Όσάκις ό τόπος ένθα ευρίσκεται το Ταχυδρομικόν Γραφεΐον πληρωμής 
στερείται Τηλεγραφικού Γραφείου, το τηλεγράφημαέπιταγή πρέπει νά φέρη τήν 
ένδειξιν τοΰ Ταχυδρομικού Γραφείου πληρωμής κα! έκείνην τοΰ Τηλεγραφικού 
Γραφείου το όποιον το εξυπηρετεί. Όταν υφίσταται αμφιβολία ώς προς τήν ϋπαρ
ξιν τοΰ Τηλεγραφικού Γραφείου εις τον τόπον τής πληρωμής ή δταν δεν δύναται 
νά καθορισθή το Τηλεγραφικόν Γραφεΐον το εξυπηρετούν τον τόπον τούτον, το 
τηλεγράφημαέπιταγή πρέπει τά φέρη είτε το δνομα τής εδαφικής ΰποδιαιρέσεως 
είτε το δνομα τής χώρας πληρωμής, είτε άμφοτέρας τάς ενδείξεις ταύτας ή πάντα 
άλλον προσδιορισμόν κρινόμενον επαρκή δια τήν προώθησιν τοΰ τηλεγραφή
ματοςέπιταγής. 

4. Το ποσόν εκφράζεται κατά τον άκόλουθον τρόπον: ακέραιος αριθμός 
νομισματικών μονάδων, αριθμητικώς, είτα ολογράφως, δνομα τής νομισματικής 
μονάδος καί, περιπτώσεως τυχούσης, κλάσμα μονάδος αριθμητικώς. 

5. Τοΰ πατρώνυμου θήλεος δικαιούχου, έστω κι αν τοϋτο συνοδεύεται υπό 
κυρίου ονόματος, πρέπει νά προτάσσεται μία τών λέξεων «MADAME» ή 
«MADEMOISELLE» εκτός έάν ή ένδειξις αϋτη ύπονοήται έκ τής 'ιδιότητος τοϋ 
τίτλου, τής υπηρεσίας ή τοΰ επαγγέλματος, ώστε νά επιτρέπεται ό ακριβής καθο
ρισμός τής δικαιούχου. Οϋτε ό άποστολεύς ούδ' ό παραλήπτης δύνανται νά προσ
διορίζωνται δια συντετμημένων ή συνθηματικών λέξεων. 

6. Το δνομα τής διαμονής τοϋ δικαιούχου δύναται νά παραλείπεται έάν συμπί
πτη με αυτό τοϋ Γραφείου πληρωμής. Όταν αί τηλεγραφικά! έπιταγαι άπευ
θύνωνται «POSTE RESTANTE» ή «TELEGRAPHE RESTANT», τά τηλε
γραφήματαέπιταγα! πρέπει νά φέρουν τήν άντίστοιχον έπ! πληρωμή ύπηρεσιακήν 
ένδειξιν, αποκλειόμενης πάσης ετέρας ταυτοσήμου μνείας. 
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"Αρθρον 131 
Είδοποίησις εκδόσεως 

Ι. Δια ττασαν τηλεγραφικήν έπιταγήν συντάσσεται ύπό τοϋ Γραφείου εκδόσεως, 
επιβεβαιωτική είδοττοίησις εκδόσεως όμοία προς το συνημμένον υπόδειγμα MP3. 

2. 'Απαγορεύεται ή επί της ειδοποιήσεως ταύτης έπίθεσις γραμματοσήμων 
ή αποτυπωμάτων προπληρωμής. 

3. Ή είδοποίησις εκδόσεως αποστέλλεται εντός φακέλλου δια τοϋ πρώτου 
ταχυδρομείου καΐ δια της συντομωτέρας όδοϋ (αεροπορικής ή επιφανείας). 

(α) Ά π ' ευθείας εις το Γραφεΐον πληρωμής, εάν πρόκειται περί τηλεγραφικής 
επιταγή ςδελτίο υ. 

(β) Εις το άνταλλα κτήριο ν Γραφεΐον τής χώρας εκδόσεως, εάν πρόκειται 
περί τηλεγραφικής επιταγήςπίνακος. 

"Αρθρον 132 
Μεταβίβασις των τηλεγραφικών έπιταγώνπινάκων 

Ι. Αί τηλεγραφικά! έπιταγαΐπίνακες μεταβιβάζονται απ' ευθείας ύπό τοϋ Ταχυ
δρομικού Γραφείου εκδόσεως εις το Ταχυδρομικόν Γραφεΐον πληρωμής, άνευ 
μεσολαβήσεως των άνταλλακτηρίων Γραφείων. 

2. Αί τηλεγραφικοί έπιταγαιπίνακες συνεπάγονται τήν σύνταξιν ειδικού πίνακος 
ΜΡ2 φέροντος εν έπικεφαλίδι τήν ενδειξιν «MANDATS TELEGRAPHIQUES» 
(τηλεγραφικοί έπιταγαί). 

3. Τά άνταλλακτήρια Γραφεία δύνανται νά αριθμούν τάς τηλεγραφικάς έπιταγάς
πίνακας τάς αναγραφόμενος επί των τοιούτων ειδικών πινάκων, διά διεθνούς 
αριθμού μιας, ιδιαιτέρας διά τάς τηλεγραφικάς έπιταγάς, σειράς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ 

"Αρθρον 133 
Τροποποίησις τής επιγραφής 

Ι. 'Εξαιρουμένης τής περιπτώσεως τής απλής διορθώσεως διευθύνσεως τής 
προβλεπομένης εν άρθρω 30, παραγράφω 6 τής Συμβάσεως το Γραφεΐον πληρωμής 
τηλεγραφικής τίνος επιταγής πρέπει νά εχη λάβει τήν εΐδοποίησιν εκδόσεως, πριν 
ή δώση συνέχειαν εις αΐτησιν περί τροποποιήσεως τής επιγραφής. 

2. Έν τούτοις, ή Υπηρεσία πληρωμής δύναται, ύπό ίδίαν αυτής εύθύνην, νά 
δώση συνέχειαν εις τηλεγραφικήν αΐτησιν περί τροποποιήσεως τής επιγραφής, 
χωρίς νά άναμείνη τήν ταχυδρομικήν έπιβεβαίωσιν ουδέ τήν εΐδοποίησιν εκδόσεως. 

"Αρθρον 134 
Περαιτέρω αποστολή τών τηλεγραφικών επιταγών 

Ι. Ή περαιτέρω αποστολή (διά τής ταχυδρομικής ή τής τηλεγραφικής όδοϋ) 
τηλεγραφικής τίνος επιταγής πραγματοποιείται χωρίς νά παρίσταται ανάγκη ανα
μονής τής ειδοποιήσεως εκδόσεως. 

2. Έν περιπτώσει περαιτέρω ταχυδρομικής αποστολής εις τήν χώραν εκδόσεως 
προ τής άφίξεως τής ειδοποιήσεως εκδόσεως, το περαιτέρω άποστέλλον Γραφεΐον 
περιορίζεται εις τήν τροποποίησιν τής διευθύνσεως τοϋ δικαιούχου και διαγράφει 
διά μιας γραμμής τάς ενδείξεις τοϋ ποσοϋ. Ή επιταγή διαβιβάζεται εντός φακέλλου 
εις το Γραφεΐον τοϋ νέου προορισμού. Το αυτό ενεργείται και διά τήν εΐδοποίησιν 
εκδόσεως αμα τή άφίξει αυτής εις το περαιτέρω άποστέλλον Γραφεΐον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

"Αρθρον 135 
Διαχείρισις των αντικανονικών τηλεγραφικών επιταγών 

Ι. Πάσα τηλεγραφική επιταγή της οποίας ή έπίδοσις δεν δύναται να πραγμα
τοποιηθή συνεπεία ανεπαρκούς ή ανακριβούς διευθύνσεως, ή δι' άλλη ν τινά αίτίαν 
μή άποδοτέαν είς τον δικαιοϋχον, συνεπάγεται τήν άποστολήν εις το Γραφεΐον 
εκδόσεως υπηρεσιακής τηλεγραφικής ειδοποιήσεως είς τήν οποίαν εμφαίνεται 
ή αιτία τής μή επιδόσεως. 

2. "Αμα τη λήψει αιτήσεως περί τακτοποιήσεως δι' υπηρεσιακής τηλεγραφικής 
ειδοποιήσεως, το Γραφεΐον εκδόσεως ενεργεί ώς ορίζεται εν άρθρω III, παραγράφω 
5 και 6. 

3. Πάσα τηλεγραφική επιταγή τής οποίας ή ανωμαλία δεν διωρθώθη εντός 
κανονικής προθεσμίας διά τής αεροπορικής ή τηλεγραφικής όδοϋ, τακτοποιείται 
κατά τον καθωρισμένον διά τάς ταχυδρομικάς έπιταγάς τύπον. 

"Αρθρον 136 
Πληρωμή τών τηλεγραφικών επιταγών 

Ι. Αί τηλεγραφικά! έπιταγαΐ είναι πληρωτέοι ευθύς ώς ληφθούν και χωρίς νά 
αναμένεται ή ε'ιδοποίησις εκδόσεως. Αυτή επισυνάπτεται μεταγενεστέρως, ε'ι 
δυνατόν, εις τήν έξαργυρωθεΐσαν ΰπό τοϋ δικαιούχου επιταγή ν. 

2. Αί τηλεγραφικά! έπιταγα! τών οποίων ή είδοποίησις εκδόσεως περιέρχεται 
εις το Γραφεΐον πληρωμής προ τοϋ σχετικού τηλεγραφήματοςέπιταγής πρέπει 
νά μή έξαργυροϋνται έπι μόνη τη ειδοποιήσει εκδόσεως. Έν τη περιπτώσει 
ταύτη πρέπει νά ζητήται το τηλεγράφημαέπιταγή δι* υπηρεσιακής τηλεγραφικής 
ειδοποιήσεως. Αί ειδοποιήσεις εκδόσεως αΐτινες δεν ήθελον περιέλθει εις το 
Γραφεΐον πληρωμής διά τοϋ πρώτου μετά τήν χρονολογίαν εκδόσεως τής επιταγής 
ταχυδρομείου, αναζητούνται διά αιτήσεως τακτοποιήσεως όμοιας προς το υπό
δειγμα MP 14. 

3. Αϊ τηλεγραφικά! έπιταγα!πίνακες διά τάς οποίας το Γραφεΐον πληρωμής 
δεν έλαβε τηλεγράφημαέπιταγή ν δεν δύνανται νά έξαργυροϋνται εάν δεν ληφθή 
έπανάληψις τοϋ τοιούτου τηλεγραφήματος, ζητούμενη δι' υπηρεσιακής τηλεγρα
φικής ειδοποιήσεως. 

4. Διά τάς τηλεγραφικάς έπιταγάςπίνακας διά τάς οποίας το άνταλλακτήριον 
Γραφεΐον τής χώρας πληρωμής δεν έλαβεν, εντός κανονικής προθεσμίας, πίνακα 
ΜΡ2, ζητούνται εξηγήσεις παρά τοϋ άνταλλακτηρίου Γραφείου τής χώρας εκδόσεως, 
το όποιον οφείλει νά απάντηση εντός τής συντομωτέρας προθεσμίας. Έν περι
πτώσει μή απαντήσεως εντός ευλόγου προθεσμίας, αί τηλεγραφικά! έπιταγα!
πίνακες τών οποίων έπραγματοποιήθη ή πληρωμή, δύνανται νά προστίθενται οίκο
θεν είς τον πρώτον λαμβανόμενον έκ τής Υπηρεσίας εκδόσεως πίνακα ΜΡ2. 'Εάν 
ό ελλείπων πίναξ ΜΡ2 περιέλθη μετά τήν οίκοθεν ταύτη ν εγγραφή ν, άκυροϋται ή 
διορθοϋται ΰπό τοϋ λαμβάνοντος αυτόν άνταλλακτηρίου Γραφείου. 

"Αρθρον 137 
Σύνταξις τής ειδοποιήσεως πληρωμής 

Ή μέριμνα τής εκδόσεως ειδοποιήσεως πληρωμής διά τηλεγραφικήν έπιταγήν, 
ανήκει εϊς το Γραφεΐον πληρωμής το όποιον διαβιβάζει αυτήν εις το Γραφεΐον εκ
δόσεως ευθύς μετά τήν πληρωμήν κα! χωρίς νά αναμένη τήν ε'ιδοποίησιν εκδόσεως. 

"Αρθρον 138 
'Επιστροφή ανεξόφλητων τηλεγραφικών έπιταγώνδελτίων 

Ι. Αί τηλεγραφικά! έπιταγαίδελτία, αΐτινες δι' οιονδήποτε λόγον δεν κατέστη δυνα
τόν νά πληρωθοΰν εις τους δικαιούχους, υπόκεινται εϊς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 115. 

2. Αύται πρέπει νά έπιοτρέφωνται εντός φακέλλου, άνευ αναμονής τής άφίξεως 
τών σχετικών ειδοποιήσεων εκδόσεως. Αί ειδοποιήσεις εκδόσεως αί όποΐαι 
περιέρχονται μεταγενεστέρως, επιστρέφονται ωσαύτως εντός φακέλλου. 
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ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ! 

"Αρθρον 139 
Γενικαΐ διατάξεις 

Ύττό την έπιφύλαξιν εκείνων τα όποια ρητώς προβλέπονται εν τω τίτλω τούτω, 
αί έπιταγαΐ καταβολής υπόκεινται εις τάς διεπούσας τάς έπιταγάς διατάξεις, ανε
ξαρτήτως τοϋ τρόπου διαβιβάσεως αυτών, δια τής ταχυδρομικής ή τηλεγραφικής 
όδοϋ, και ανεξαρτήτως τοϋ συστήματος δελτίων ή τοϋ συστήματος πινάκων. 

"Αρθρον 140 
Συνταξις τών επιταγών καταβολής 

Ι. Αί έπιταγαι καταβολής συντάσσονται έπι εντύπου εκ στέρεου χαρτονιού 
χρώματος κίτρινου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα MP 16. 

2. Ή διεύθυνσις τών επιταγών καταβολής φέρει το πατρώνυμον ή τήν έταιρικήν 
έπωνυμίαν τοϋ δικαιούχου, τον αριθμόν τοΰ τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού 
τούτου προτασσομένων τών λέξεων «COMPTE COURANT POSTAL» (τρέχων 
ταχυδρομικός λογαριασμός) ή τής συντμήσεως «CCP» και τον προσδιορισμόν 
τοϋ Γραφείου ταχυδρομικών τσεκ εϊς τον όποιον υπάρχει ό τρέχων ταχυδρομικός 
λογαριασμός τοΰ δικαιούχου. 

"Αρθρον 141 
Πίναξ επιταγών καταβολής 

Ι. Αί έπιταγαΐ καταβολής εις το σύστημαπινάκων διαβιβάζονται δι' ειδικού 
πίνακος ΜΡ2 όστις πρέπει να φέρη τον τίτλον «MANDATS DE VERSEMENT» 
(έπιταγαι καταβολής). 

2. Όσάκις ό άποστολεύς επιταγής τίνος καταβολής ζητεί εϊδοποίησιν περί 
εγγραφής εϊς πίστωσιν τοΰ τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού τοΰ δικαιούχου, 
ή ενδειξις «Α!» αναγράφεται επί τοΰ καταλόγου ΜΡ2, εις τήν στήλην τών «παρα
τηρήσεων» και έναντι τής σχετικής εγγραφής τής επιταγής. 

"Αρθρον 142 
Τηλεγραφικά] έπιταγαι καταβολής 

Αί τηλεγραφικά! έπιταγαΐ καταβολής συντάσσονται συμφώνως προς το άρθρον 
130. Αύται συνεπάγονται την άποστολήν τών τηλεγραφημάτωνέπιταγών απευ
θυνόμενων απ' ευθείας είς το Γραφεΐον ταχυδρομικών τσεκ το όποιον τηρεί τον 
τρέχοντα ταχυδρομικόν λογαριασμόν του δικαιούχου. Τα τηλεγραφήματαέπι
ταγαι συντάσσονται πλην ειδικής συμφωνίας είς τήν γαλλικήν γλώσσαν και κατά 
τήν άκόλουθον άμετάβλητον τάξιν: 

—Υπηρεσιακά! ενδείξεις επί πληρωμή (εάν υπάρχη περίπτωσις). 
—Είδοποίησις έγγραφης (έάν υπάρχη περίπτωσις). 
—MANDAT (επιταγή ) (αριθμός εκδόσεως). 
—"Ονομα τοΰ Γραφείου προορισμού τών ταχυδρομικών τσεκ. 
—"Ονομα τοΰ άποστολέως. 
—Χρηματικόν ποσόν προς εγγραφή ν εις πίστωσιν τοΰ τρέχοντος ταχυδρο

μικού λογαριασμού του δικαιούχου. 
—Ακριβής καθορισμός τοΰ δικαιούχου καΐ τοΰ άριθμοϋ τοΰ τρέχοντος ταχυ

δρομικού του λογαριασμού προτασσομένων τών αρχικών CCP. 
—Ιδιαιτέρα άνακοίνωσις (έάν υπάρχη). 
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"Αρθρον 143 
Έπιταγαι καταβολής περιττλανηθεΐσαι, άπολεσθεΐσαι ή 

καταστραφεΐσαι μετά την έγγραφήν 
Πάσα επιταγή καταβολής περιπλανηθεΐσα, απολεσθείσα, ή καταστραφεΐσα 

μετά την έγγραφήν τοϋ ποσοϋ είς πίστωσιν τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού 
τίνος, δύναται νά αντικαθίσταται ύπό τής 'Υπηρεσίας προορισμού διά νέου τίτλου 
συντασσομένου έπί υποδείγματος ΜΡΙ6 φέροντος τάς εν άρθρω 118, παραγράφω 
Ι καθωρισμένας ενδείξεις καΐ επακριβώς καθορίζοντος επί τής οπίσθιας πλευράς 
αΰτοϋ τήν ήμερομηνίαν τής πιστώσεως τοϋ τρέχοντος ταχυδρομικού λογαριασμού 
τοϋ δικαιούχου. 

"Αρθρον 144 
Λογιστικά! διατάξεις άφορώσαι τάς έπιταγάς καταβολής 

Πλην ειδικής συμφωνίας, αί έπιταγαι καταβολής εγγράφονται επί είδικοϋ πίνακος 
ΜΡ6 και συμπεριλαμβάνονται εις τον μηνιαΐον λογαριασμόν τών επιταγών. 

ΤΙΤΛΟΣ V 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

"Αρθρον 145 
Σύνταξις τών μηνιαίων λογαριασμών 

Ι. 'Εκάστη 'Υπηρεσία πληρωμής συντάσσει μηνιαίως, δι' έκάστην τών 'Υπη
ρεσιών εκ τών οποίων ελαβεν έπιταγάς μηνιαΐον λογαριασμόν δμοιον προς το 
συνημμένον υπόδειγμα ΜΡ5, εάν πρόκειται περί έπιταγώνδελτίων ή μηνιαΐον 
λογαριασμόν δμοιον προς το συνημμένον υπόδειγμα MP 15, εάν πρόκειται περί 
έπιταγώνπινάκων. 'Επί τοϋ λογαριασμού τούτου ανακεφαλαιώνει πάσας τάς 
έπιταγάς τάς πληρωθείσας ύπό τών ιδίων αυτής Γραφείων διά λογαριασμόν τής 
ανταποκρινόμενης 'Υπηρεσίας κατά τον προηγούμενον μήνα. 

'Ανακεφαλαιώνει ωσαύτως τάς δεόντως θεωρηθείοας χρονολογικώς έπιταγάς, 
α'ίτινες έξωφλήθησαν ήδη κατά την διάρκειαν ετέρου μηνός, αϊ όποΐαι δμως δι' 
οιονδήποτε λόγον δεν κατέστη δυνατόν νά περιληφθούν ει μή μόνον κατά τον μήνα 
εις δν αναφέρεται ό λογαριασμός. 

Ή άνακεφαλαίωσις γίνεται τηρουμένων : 
(α) Τής χρονολογικής σειράς τών μηνών εκδόσεως. 
(β) Τής αλφαβητικής ή αριθμητικής σειράς τών Γραφείων εκδόσεως, κατά 

τά συμπεφωνημένα. 
(γ) Δι' εκαστον Γραφεΐον εκδόσεως, τής αριθμητικής σειράς τών επιταγών. 

2. 'Εν ανάγκη, α'ι πληρωθεΐσαι έπιταγαι άνακεφαλαιοΰνται έπι τοϋ ομοίου προς 
το συνημμένον υπόδειγμα ΜΡ6 εϊδικοϋ πίνακος ό όποιος συνάπτεται εϊς τον μηνιαΐον 
λογαριασμόν συντασσόμενον, έν τή περιπτώσει ταύτη, έπι υποδείγματος ομοίου 
προς το συνημμένον υπόδειγμα ΜΡ7. 

3. Ή 'Υπηρεσία πληρωμής εγγράφει ωσαύτως έπι τοϋ λογαριασμού τούτου : 
(α) Το ποσόν τών αναλογούντων μεριδίων (QUOTESPARTS) τά όποια 

ανήκουν εις αυτήν δυνάμει τοϋ άρθρου 28 τής Συμφωνίας. 
(β) Περιπτώσεως τυχούσης, το ποσόν τών επιστροφών περί τών οποίων 

το άρθρον 27 και το ποσόν τών τόκων τών προβλεπομένων ύπό τών άρθρων 
27, παραγράφων 3 και 30, παράγραφος 4 τής Συμφωνίας. 

4. Ή διαχείρισις τών έξωφλημένων εξουσιοδοτήσεων πληρωμής ενεργείται 
ως και ή τών επιταγών και ή έγγραφη των έπι τοϋ λογαριασμού ΜΡ5 ή ενδεχομένως, 
επί τοϋ πίνακος ΜΡ6, πραγματοποιείται υπό τους αυτούς δρους ώς έάν επρόκειτο 
περί αυτών τούτων τών τίτλων. 
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5. Ό μηνιαίος λογαριασμός διαβιβάζεται εις την όφειλέτιδα Ύττηρεσίαν το 
βραδύτερον προ τοΰ τέλους τοϋ μηνός δστις έπεται εκείνου εις τον όποιον αναφέ
ρεται, συνοδευόμενος ύπό των δικαιολογητικών στοιχείων (έξαργυρωθεισών 
επιταγών καΐ έξαργυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής). Όσάκις δι' οιονδή
ποτε λόγον, ό μηνιαίος λογαριασμός δεν δύναται να διαβιβασθή εγκαίρως, ή όφει
λέτις Υπηρεσία πρέπει να είδοποιήται εντός οκτώ ήμερων αΐτινες έπονται τής 
εκπνοής τής προαναφερθείσης προθεσμίας, περί τής πιθανής ημερομηνίας απο
στολής τοϋ λογαριασμού περί τοΰ οποίου πρόκειται. 

Ή εϊδοποίησις πρέπει να γίνεται δια τής τηλεγραφικής όδοΰ. 
6. Έν περιπτώσει ελλείψεως πληρωθέντων τίτλων (επιταγών ή εξουσιοδο

τήσεων πληρωμής) αποστέλλεται αρνητικός μηνιαίος λογαριασμός εϊς τήν ανταπο
κρινόμενη ν Ύπηρεσίαν. 

7. Αϊ ύπό τής όφειλέτιδος Υπηρεσίας διαπιστούμενοι εις τους μηνιαίους λογα
ριασμούς διάφοροι περιλαμβάνονται εϊς τον αμέσως έπόμενον μηνιαΐον λογαριασμόν 
αυτής. Αϊ διάφορα! αύται παραλείπονται, Ι αν το ποσόν αυτών δεν ΰπερβαίνη τά 
50 εκατοστά κατά λογαριασμόν. 

"Αρθρον 146 
Σύνταξις τοΰ γενικοΰ λογαριασμού 

Ι. Ό γενικός λογαριασμός συντάσσεται ύπό τής πιστώτριας Υπηρεσίας επί 
εντύπου ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα ΜΡ8 ευθύς μετά τήν λήψιν τών 
μηνιαίων λογαριασμών και πριν ή διεξαχθή ό λεπτομερής έλεγχος αυτών. 

2. Ούτος πρέπει νά εκκαθαρίζεται εντός προθεσμίας δύο μηνών μετά τήν λήξιν 
τοϋ μηνός εις τον όποιον αναφέρεται. Ή προθεσμία αϋτη εΐναι τετράμηνος είς 
τάς μετά τών απομεμακρυσμένων χωρών σχέσεις. 

3. Αϊ Ύπηρεσίαι δύνανται νά συνεννοούνται δπως ό γενικός λογαριασμός 
συντάσσεται κατά τρίμηνον, έξάμηνον ή έτος. 

"Αρθρον 147 
Τρόποι και προθεσμίαι πληρωμής 

Ι. Πλην ειδικής συμφωνίας καΐ ύπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 2, τό ύπό
λοιπον τοϋ γενικού λογαριασμού ή τά ολικά ποσά τών μηνιαίων λογαριασμών 
διακανονίζονται εις νόμισμα τής πιστώτριας χώρας, άνευ ουδεμιάς διά τήν τελευ
ταίαν ταύτη ν ζημίας : 

(α) Είτε διά τραπεζιτικών επιταγών ή διά συναλλαγματικών όψεως πληρω
τέων εις τήν πρωτεύουσαν ή είς έμπορικόν τόπον τής πιστώτριας χώρας 
ή διά μεταφοράς ταχυδρομικών πιστώσεων. 

(β) Είτε δι' εκπτώσεως εκ τοϋ ενδεχομένως δυνάμει τοΰ άρθρου 30, παρα
γράφου 2 τής Συμφωνίας σχηματισθέντος χρηματικού αποθέματος. 

2. Αϊ είσπραχθεΐσαι είς τήν όφειλέτιδα χώραν δαπάναι πληρωμής (δικαιώματα, 
δαπάναι εκκαθαρίσεως, κλήριγκ, χρηματικά αποθέματα, προμήθειαι κ.λ.π.) ως 
επίσης και αϊ προεισπραχθεΐσαι δαπάναι ύπό τών ενδιαμέσων τραπεζών τών τρίτων 
χωρών, βαρύνουν τήν όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν. Αϊ είσπραχθεΐσαι είς τήν πιστώτριαν 
χώραν δαπάναι, βαρύνουν τήν πιστώτριαν Ύπηρεσίαν. 

3. Ή πληρωμή δέον νά πραγματοποιήται τό βραδύτερον 15 ημέρας μετά τήν 
λήψιν τοΰ γενικοϋ λογαριασμού ή μετά τήν λήψιν τοΰ μηνιαίου τοιούτου εάν οΐ 
διακανονισμοί διενεργούνται έπϊ τή βάσει τοΰ λογαριασμού τούτου. 

Ή προθεσμία αϋτη ορίζεται εις ένα μήνα διά τάς απομεμακρυσμένος χώρας. 
4. Έν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ δύο Υπηρεσιών επί τοΰ πληρωτέου ποσοΰ, 

μόνον ή πληρωμή τοϋ αμφισβητουμένου τμήματος δύναται νά διαφέρη. 
Ή όφειλέτις Υπηρεσία δέον νά άνακοινοΐ εντός τών έν παραγράφω 3 προβλε

πομένων προθεσμιών εις την πιστώτριαν Ύπηρεσίαν, τους λόγους τής αμφι
σβητήσεως. 
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"Αρθρον 148 
Προκαταβολαΐ 

Ι. Πάσα Υπηρεσία ήτις ευρίσκεται ακάλυπτος έναντι άλλης Υπηρεσίας δια 
ποσόν υπερβαίνον τα 30,000 φράγκα κατά μήνα έχει το δικαίωμα να απαίτηση κατά 
την διάρκειαν τοΰ μηνός κατά τον όποιον έξεδόθησαν αί έπιταγα] την αύτόματον 
καταβολήν μηνιαίας προκαταβολής. 

Το ποσόν τής προκαταβολής ταύτης υπολογίζεται βάσει τοΰ μέσου ποοοϋ των 
τριών τελευταίων μηνιαίων λογαριασμών οΐτινες έγένοντο αποδεκτοί. Ή όφει
λέτις Υπηρεσία υποχρεούται νά καταβάλη μηνιαίως την άπαξ άπαιτηθεΐσαν προ
καταβολήν το βραδύτερον την Ι5ην ήμέραν εκάστου μηνός, έκτος εάν δύναται νά 
έπικαλεσθή δτι ό μέσος δρος τών τριών τελευταίων διαρρευσάντων μηνών δεν 
ανταποκρίνεται πλέον εις την πραγματικήν κίνησιν τών επιταγών. 

Ε?ς την περίπτωσιν ταύτην το ποσόν τής προκαταβολής έπανεκτιμάται αναλόγως. 
Εις περίπτωσιν μη πληρωμής εντός τής προαναφερομένης προθεσμίας, εφαρμόζεται 
το άρθρον 30, παράγραφος 4 τής Συμφωνίας, έκτος έάν ή όφειλέτις Υπηρεσία εΐναι 
εις θέσιν νά απόδειξη δτι ή πιστώτρια Υπηρεσία δεν διαβιβάζει κανονικώς τους 
λογαριασμούς αυτής εντός τής ΰπό τοΰ άρθρου 145, παραγράφου 5 καθοριζομένης 
προθεσμίας. 

2. Ή όφειλέτις Υπηρεσία ήτις επιθυμεί νά έπωφεληθή τής εν άρθρω 30, παρα
γράφω 2 τής Συμφωνίας προβλεπομένης ευχέρειας χωρίς νά έχη προηγουμένως 
λάβη παρά τής πιστώτριας Υπηρεσίας αΐτησιν περί προκαταβολής, καθορίζει 
κατ' ίδίαν αυτής έκτίμησιν το ποσόν και την συχνότητα τών καταβολών τάς οποίας 
κρίνει δτι οφείλει νά ένεργήση ίνα διασφάλιση την κάλυψιν τών εκδόσεων της. 

3. Όσάκις το προκαταβληθέν ποσόν είναι άνώτερον του πραγματικού υπο
λοίπου τής υπό έξέτασιν περιόδου, ή διαφορά αναλαμβάνεται διά τοΰ επομένου 
λογαριασμού ή, περιπτώσεως τυχούσης, μεταφέρεται εις την ΰπό του άρθρου 30, 
παραγράφου 2 τής Συμφωνίας προβλεπομένην πίστωσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
"Αρθρον 149 

Σύνταξις τών μηνιαίων λογαριασμών 
Αϊ έπιταγαΐπίνακες και αί τηλεγραφικά! έπιταγαΐ υπόκεινται εις τάς ακολούθους 

είδικάς λογιστικάς διατάξεις: 
(α) Έπιταγαίπίνακες: 

Ιον. Αί Ύπηρεσίαι ανακεφαλαιώνουν, εν τω μηνιαίω λογαριασμώ, τά 
συνολικά ποσά τών ληφθέντων κατά την διάρκειαν τοΰ μηνός 
πινάκων. 

2ον. Ό μηνιαίος λογαριασμός διαβιβάζεται εις την όφειλέτιδα Ύπηρεσίαν 
άμα τη λήψει του τελευταίου πίνακος τοΰ μηνός είς τον όποιον ανα
φέρεται. 

3ον. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται κοινή συμφωνία νά παραιτηθούν τής συντά
ξεως μηνιαίων λογαριασμών καΐ νά διακανονίζουν το ποσόν εκάστου 
πίνακος δι' επιταγής ή συναλλαγματικής, επισυναπτομένων εϊς 
αυτόν. 

(β) Τηλεγραφικά! έπιταγαί. 
Ιον. Αί τηλεγραφικά! έπιταγα! άνακεφαλαιοΰνται, αναλόγως τής περι

πτώσεως, μετά τών έπιταγώνδελτίων ή μετά τών έπιταγώνπινάκων. 
2ον. Αί τηλεγραφικά! έπιταγα! συνοδευόμενοι, καθ' δσον είναι δυνατόν, 

ΰπό τών αντιστοίχων ε'ιδοποιήσεων εκδόσεως, επισυνάπτονται 
ε'ις τον μηνιαΐον λογαριασμόν. Αί ειδοποιήσεις εκδόσεως αΐτινες 
περιέρχονται ε'ις την Ύπηρεσίαν πληρωμής μετά την άποοτολήν τοΰ 
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λογαριασμού, επί του οποίου έχουν αναγραφή αί τηλεγραφικά! έπι
ταγαί εις τάς οποίας αύται αναφέρονται, επιστρέφονται εϊς την Ύπη
ρεσίαν εκδόσεως συνημμέναι εϊς ενα των επομένων λογαριασμών. 

3ον. Αί διατάξεις του στοιχείου (/?), ψηφίον 2ον, δεν εφαρμόζονται εις 
τάς τηλεγραφικός έπιταγάςπίνακας. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ 

"Αρθρον 150 
Γενικοί κανόνες εκδόσεως 

Ύπό την έπιφύλαξιν των κατωτέρω λεπτομερειών, αϊ γενικαί διατάξεις αί σχε
τικαΐ προς την εκδοσιν τών επιταγών εφαρμόζονται εις την σύνταξιν τών εντολών 
και τών περικαλυμμάτων τών βιβλιαρίων. 

"Αρθρον 151 
Υποδείγματα εντολών και περικαλυμμάτων βιβλιαρίων 

Προμήθεια 
Ι. Αί ταχυδρομικά! ταξειδιωτικαί έντολαί συντάσσονται έπι υποδειγμάτων 

ομοίων προς το συνημμένον υπόδειγμα MP 10. Κατασκευασμένοι εκ λευκού χάρτου, 
φέρουν σκιερόν ύδατογράφημα παριστών αλληγορική ν κεφαλήν ϋψους, περίπου 
δύο εκατοστό μέτρων. Εϊς τήν άριστεράν πλευράν τοΰ εντύπου διατίθεται Χωρίς 
λευκή πλάτους 3£ έκατοοτομέτρων. Είς το άνω μέρος της λωρίδος ταύτης ευρί
σκεται το ύδατογράφημα. Εις το κέντρον έχει έπιτεθή ομοιόμορφος δι' δλας τάς 
χώρας, ξηρά ανάγλυφος σφραγίς παριστώσα κεφαλήν 'Ερμού. Το κατώτερον 
μέρος της λωρίδος ταύτης προορίζεται δια τήν άποτύπωσιν τής ξηράς σφραγΐδος 
τήν οποίαν ή υπηρεσία ήτις εκδίδει τάς έντολάς πρέπει νά έπιθέτη συμφώνως τω 
άρθρω 152. 'Εξαιρέσει τής λευκής λωρίδος, το υπόδειγμα φέρει βάσιν ασφαλείας, 
συνισταμένην εξ εκτυπώσεως λίαν ευκρινούς, τριχρώμου, αλληγορικής παραστά
σεως αποτελούμενης εξ ευμεγεθών σχεδιασμάτων περιλαμβανόντων παραστά
σεις. Ή ενδειξις «BON POSTAL DE VOYAGE» έκτυπουται συγχρόνως μετά 
τής βάσεως ασφαλείας και δια τών ιδίων χρωμάτων. Χρησιμοποιούνται χρωμα
τισμοί τελείως διάφοροι διά τάς έντολάς εκάστης τών τριών αξιών, τών προβλε
πομένων είς το άρθρον 41, παράγραφος Ι τής Συμφωνίας. 

2. 'Εκάστη εντολή φέρει τάς ακολούθους ενδείξεις έκτυπουμένας έπι τής πρό
σθιας δψεως. 

(α) 'Αριθμόν μιας σειράς συνεχούς άπό 1100,000. 
(β) Το δνομα τής χώρας εκδόσεως. 
(γ) Τήν άξίαν τής εντολής ακόλουθο υ μένη ν ύπό τοΰ ονόματος τοΰ νομίσματος 

εϊς το όποιον εξεδόθη. 
(<5) Το δνομα τής χώρας εις τήν οποίαν είναι πληρωτέα αποκλειστικώς. 

3. Αί πωλούμενοι είς το κοινόν έντολαι συνενοΰνται και βιβλιοδετούνται ε'ις 
βιβλιάρια ύπό περικάλυμμα χρώματος κυανού ανοικτού, ομοίου προς το συνημ
μένον υπόδειγμα ΜΡΙ Ι. Το δνομα τής χώρας εκδόσεως και το δνομα τής χώρας 
πληρωμής έκτυποΰνται επί τής πρόσθιας δψεως. 

4. Αί Ύπηρεσίαι προμηθεύονται έντολάς και περικαλύμματα βιβλιαρίων παρά 
του Διεθνούς Γραφείου το όποιον αναλαμβάνει τήν έκτύπωσιν αυτών. 

"Αρθρον 152 
Σύνταξις τών εντολών 

Ι. Κατά τήν εκδοσιν αί έντολαι σφραγίζονται επί τής λευκής λωρίδος τής επί 
τής πρόσθιας δψεως και εις τήν επί τούτω προβλεπομένην θέσιν διά ξηράς ανά
γλυφου σφραγΐδος, ειδικής διά τήν Ύπηρεσίαν ήτις έξέδωσεν ταύτας. Ή πρώτη 
καΐ ή τελευταία ήμερα τής 'ισχύος πρέπει επί πλέον νά εμφαίνεται επί τών εντολών 
χειρογράφως, διά γραφομηχανής ή διά σφραγΐδος. 
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Αϊ Ύττηρεσίαι δύνανται να συμφωνήσουν δπως επικυρώνουν τάς έντολάς δι' 
άττοτυπώσεως έπ' αυτών της δια την εκδοσιν τών ταχυδρομικών επιταγών χρη
σιμοποιούμενης ΰγρας σφραγΐδος. 

2. Αί Ύπηρεσίαι δύνανται να συμφωνήσουν δπως το δνομα της Υπηρεσίας 
ή οποία εξέδωσε τάς έντολάς εγγράφεται έπ' αυτών δι' ειδικής έκτύπου γραφής. 

"Αρθρον 153 
Κατασκευή και σύνθεσις τών βιβλιαρίων 

Ι. Αί έντολαι ταξιθετοϋνται εις τά βιβλιάρια κατ' αύξοντα αριθμόν. 
2. Το έκδίδον εν βιβλιάριον Γραφεΐον αναγράφει έπι τοΰ περικαλύμματος και 

εις τήν διά τοΰτο προωρισμένην θέσιν, τήν πρώτην και τήν τελευταίαν ήμέραν τής 
ισχύος τών εντολών. Φέρει επίσης έπι τών διάστικτων γραμμών τοΰ περικαλύμ
ματος τούτου, τον αριθμόν τών έκδοθεισών εντολών ώς και τους αϋξοντας αριθμούς 
τής πρώτης και τής τελευταίας τούτων. Το δνομα τής χώρας πληρωμής αναγρά
φεται δι' εμφανούς τρόπου, εις τάς έπι τούτω προβλεπόμενος θέσεις τοΰ βιβλιαρίου 
και τών εντολών. 

3. ΑΙ έγγραφαι πρέπει νά γίνωνται χειρογράφως, διά γραφομηχανής ή διά μηχα
νικής τίνος μεθόδου εκτυπώσεως. 

4. Το αποτύπωμα τής ξηράς ανάγλυφου σφραγΐδος ή τής όγράς τοιαύτης τών 
μνημονευομένων εν άρθρω 152, παραγράφω Ι πρέπει νά επιτίθεται έπι του περι
καλύμματος και είς τήν έπι τούτω άπό τής συνθέσεως του βιβλιαρίου, προβλεπο
μένη ν θέσιν. 

"Αρθρον 154 
Κατ' έξαίρεσιν πληρωμή τών εντολών των έκδοθεισών ε'ις 

νόμισμα διάφορον εκείνου τής χώρας ένθα ζητείται ή πληρωμή 
Ι. Όσάκις, συνεπεία εξαιρετικών περιστάσεων και μεταξύ τών χωρών αί όπρΤαι 

έχουν εκ τών προτέρων συμφωνήσει έπ' αύτοΰ, ό δικαιούχος αναγκάζεται νά ζήτηση 
τήν πληρωμήν τών εντολών του εις τίνα χώραν, διάφορον τής χώρας πληρωμής 
τής αρχικώς αναγραφομένης έπι τών εντολών, το δι' έκάστην έντολήν πληρωτέον 
ποσόν εις νόμισμα τής χώρας ένθα ενεργείται ή πληρωμή, ζητείται έκ τοΰ Γραφείου 
εκδόσεως, τηλεγραφικώς ή αεροπορικώς, δαπάναις του δικαιούχου. 

2. Το ενεργήσαν τήν πληρωμήν Γραφεΐον αναγράφει έπι τής πρόσθιας όψεως 
τής εντολής το καταβληθέν εις το νόμισμα τής χώρας του ποσόν και επισυνάπτει 
το τηλεγράφημα ή τήν εϊδοποίησινάπάντησιν είς τάς έντολάς τάς πληρωθείσας 
συμφώνως προς τους έν παραγράφω Ι αναφερομένους δρους. 

"Αρθρον 155 
Έντολαΐ περιπλανηθεΐσαι, άπολεσθεΐσαι ή καταστραφεΐσαι 

μετά τήν πληρωμήν 
Το άρθρον 118 εφαρμόζεται, κατ' άναλογίαν, εις τήν περίπτωσιν τών περιπλα

νηθεισών, άπολεσθεισών ή καταστραφεισών μετά τήν πληρωμήν ταχυδρομικών 
ταξειδιωτικών εντολών. Ό εις άντικατάοτασιν εκδιδόμενος νέος τίτλος συντάσ
σεται έπι υποδείγματος ΜΡΙΟ. Ή Υπηρεσία πληρωμής προμηθεύεται, μέσω 
τής Υπηρεσίας καταγωγής τήν έπέχουσαν θέσιν εξοφλήσεως, δήλωσιν τοΰ δι
καιούχου. 

"Αρθρον 156 
Σύνταξις τών λογαριασμών 

Ι. Ό μηνιαίος λογαριασμός τών πληρωθεισών εντολών συντάσσεται έπι υπο
δείγματος ομοίου προς το συνημμένον υπόδειγμα ΜΡ9. 

2. Ό λογαριασμός ούτος επισυνάπτεται ε'ις τον μηνιαΐον λογαριασμόν ΜΡ5 
τον άναφερόμενον εις τάς πληρωθείσας κατά τήν αυτήν περίοδον έπιταγάς και το 
συνολικόν του ποσόν προστίθεται εϊς αυτό του λογαριασμού ΜΡ5. 

3. ΑΙ ταξειδιωτικαί ταχυδρομικοί έντολαί, αϊ πληρωθεΐσαι κατ' έξαίρεσιν υπό 
χώρας, ήτις δεν συμμετέχει εις τήν ΰπηρεσίαν αυτήν, ύπό τους δρους τους προ
βλεπόμενους έν αρθρω 154, αναγράφονται έπι ειδικού μηνιαίου λογαριασμού MPS 
ό όποιος επισυνάπτεται εις τον λογαριασμόν τών ταχυδρομικών επιταγών. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 157 

"Εναρξις εκτελέσεως και διάρκεια τοΰ Κανονισμού 
Ι. Ό παρών Κανονισμός θα είναι εκτελεστός άπό της ημέρας της ενάρξεως 

της ισχύος της Συμφωνίας της άφορώσης τάς ταχυδρομικός έπιταγάς και τάς ταχυ
δρομικός ταξειδιωτικάς έντολάς. 

2. Θα εχη την αυτήν ώς καΐ ή Συμφωνία αυτή διάρκειαν, έκτος εάν άνανεωθή 
δια κοινής, μεταξύ τών ενδιαφερομένων Μερών, συμφωνίας. 

Έγένετο εν Λωζάννη, τη 5η 'Ιουλίου, 1974 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

'Αριθμός 

Ι 

MP Ι 
MP 2 

MP 3 
MP 4 

MP 5 

MP 6 

MP 7 

MP 8 
MP 9 

MP 10 
MP I I 
MP 12 

MP 13 
MP 14 

MP 15 
MP 16 

Όνομασία ή είδος τοΰ υποδείγματος 

2 

Διεθνής ταχυδρομική επιταγή 
Πίναξ τών ταχυδρομικών επιταγών 

Είδοποίησις εκδόσεως τηλεγραφικής επιταγής 
Αίτησις αναζητήσεως ή αίτησις ανακλήσεως, τροποποιή

σεως τής επιγραφής, άφορώσης διεθνή ταχυδρομικήν 
έπιταγήν 

Μηνιαίος λογαριασμός τών επιταγών δελτίων και τών 
εξουσιοδοτήσεων πληρωμής 

'Ανακεφαλαιωτικός πίναξ τών ταχυδρομικών επιταγών 
και τών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής 

Μηνιαίος λογαριασμός τών ταχυδρομικών επιταγών, τών 
εξουσιοδοτήσεων πληρωμής και τών επιταγών αντ ι 
καταβολής 

Γενικός λογαριασμός τών ταχυδρομικών επιταγών 
Μηνιαίος λογαριασμός τών ταχυδρομικών ταξειδιωτικών 

εντολών 
Ταχυδρομική ταξειδιωτική εντολή 
Βιβλιάριον ταχυδρομικών ταξειδιωτικών εντολών 
Διεθνής ταχυδρομική επιταγή προς μηχανογραφικήν 

συμπλήρωσιν 
Έξουσιοδότησις πληρωμής 
Αίτησις τακτοποιήσεως ταχυδρομικής επιταγής ή αίτησις 

εξουσιοδοτήσεως πληρωμής 
Μηνιαίος λογαριασμός τών έπιταγώνπινάκων . . 
Διεθνής επιταγή προκαταβολής 

Παραπομπαι 

3 

αρθρ. 104, παρ. Ι 
αρθρ. 121, παρ. 2, 

στοιχ. (α) 
αρθρ. 131, παρ. Ι 

αρθρ. 109, παρ. Ι 

αρθρ. 145, παρ. Ι 

αρθρ. 145, παρ.·2 

αρθρ. 145, παρ. 2 
αρθρ. 146, παρ. Ι 

αρθρ. 156, παρ. Ι 
αρθρ. 151, παρ. Ι 
αρθρ. 151, παρ. 3 

αρθρ. 104, παρ. 2 
αρθρ. 116 

αρθρ. I l l , παρ. Ι 
αρθρ. 145, παρ. Ι 
αρθρ. 140, παρ. Ι 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ—ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Ι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
Τελικόν Πρωτόκολλον 
Πρόσθετον Πρωτόκολλον (Τόκιο 1969) 
Δεύτερον Πρόσθετον Πρωτόκολλον (Λωζάννη 1974) 
Συμφωνία ΟΗΕ-ΠΤΕ -

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ 

Τελικόν Πρωτόκολλον 
Παράρτημα: Εσωτερικός Κανονισμός τών Συνεδρίων 

Σελίς 
642 
648 
649 
652 
653 

659 
673 
674 

Β. ΣΥΜΒΑΣΙΣ 

3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 688 
Τελικόν Πρωτόκολλον . . 722 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 732 

Κατάλογος Υποδειγμάτων 797 

Γ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

Τελικόν Πρωτόκολλον 
Κανονισμός 'Εκτελέσεως 
Κατάλογος Υποδειγμάτων 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 
Τελικόν Πρωτόκολλον 
Κανονισμός 'Εκτελέσεως 
Κατάλογος Υποδειγμάτων 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΣ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ 

Κανονισμός 'Εκτελέσεως 
Κατάλογος Υποδειγμάτων 

799 
807 
808 
815 

819 
846 
863 
891 

894 
909 
929 

Έτιπτώθη έν τ φ Τυπογραφείο) της Κυττριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


