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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' Άρ. 1320 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών και Συναφών Πρωτο
κόλλων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 61 τοϋ 1976 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

Επειδή τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δια της αποφάσεως αύτοϋ 
ύπ' άρ. 12480 και ήμερ. 11.7.1973 άπεφάσισεν όπως ή Κυπριακή 
Δημοκρατία μετάσχη τοϋ Συνεδρίου ΠληρεΕουσίων της Διεθνούς 
'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών έν MalagaTorremoJimos τον Σεπτέμ
βριον/Όκτώβριον, 1973 και όπως ή Κυπριακή Αντιπροσωπεία 
ψήφιση και ύπογράψη τάς σχετικός πράΕεις τοϋ Συνεδρίου ύπό 
τήν έπιφύλαΕιν εγκρίσεως αυτών ύπό τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου. 

Και επειδή κατά τό είρημένον Συνέδρίον έψηφίσθησαν και υπε
γράφησαν ύπό της Κυπριακής 'Αντιπροσωπείας, εις άντικατάστα
σιν τής Συμβάσεως της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
Μοντρέ 1985 και τών συνημμένων αύτη πρωτοκόλλων, νέα Διεθνής 
Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών μετά τών συνημμένων αύτη τελικών 
πρωτοκόλλων, και Προσθέτων Πρωτοκόλλων Ι, I I , I I I , IV, V και VI 
ώς και Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον. 

(951) 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ερμηνεία. 

Δεύτερος 
Πίναξ. 

Πρώτος 
Πίναξ. 

Κύρωσις 
Συμβάσεως 
και' 
Πρόσθετον 
Προαιρε
τικών Πρω
τόκολλον. 

Κατάργησις. 
21 τοΰ 1971. 

Και επειδή τό Ύπουργικόν Συμθούλιον δια τής ύπ* άρ. 15379 
και ήμερ. 4.11.1976 αποφάσεως αύτοϋ ενέκρινε τήν έν Malaga
Torre ma'liin os υπογραφείσα ν ώc άνω Σύμβασιν, και τά συνημμένα 
αύτη Πρωτόκολλα (be και τό ωσαύτως ύπογραφέν Πρόσθετον Προ
αιρετικόν Πρωτόκολλον. 

Kai επειδή ή έκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογρα
φείσα είρημένη Σύμβασις και Πρωτόκολλα δέον να κυρωθώσιν δια 
νόμου ψηφισμένου ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων. 

Δια ταϋτα ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Διεθνούς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών και Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) 
Νόμος τοϋ 1976. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω εκτός έάν άλλως προκύπτη έκ τοϋ 
κειμένου' 

«Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον» σημαίνει τό ύπογρα
φέν έν MalagaTorremolkvos τήν 25ην Οκτωβρίου, 1973 και 
έκτιθέμενον έν τω Δευτέρω Πίνακι Πρόσθετον Προαιρετικόν 
Πρωτόκολλον* 

«Σύμβασις τής MalagaTorremolinos» σημαίνει τήν ύπογρα
φεϊσαν έν MalagaTorremoliinos τήν 25ην 'Οκτωβρίου, 1973 
καί έκτιθεμένην έν τω Πρώτω Πίνακι Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπι
κοινωνιών και τά συνημμένα αύτη Τελικόν Πρωτόκολλον καί 
Πρόσθετα Πρωτόκολλα Ι, I I , 111, IV, V καί VI. 

3. Ή έν τω Πρώτω Πίνακι εκτιθέμενη Σύμβασις της Malaga
Torremolinos και τό έν τω Δευτέρω Πίνακι έκτιθέμενον Πρόσθε
τον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον διό τοϋ παρόντος κυροϋνται. 

4. Ό περί Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών καί Συναφών 
Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1971 δια τοϋ παρόντος 
καταργείται. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

(άρθρον 2) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Π ρ ό λ ο γ ο ς 

Οι πληρεξούσιοι τών συμβαλλομένων Χωρών, ά να γνωρίζοντες πλήρως 
εις έκάστην Χώραν τό κυριαρχικόν δικαίωμα τής ρυθμίσεως τών τηλεπι
κοινωνιών της, απεφάσισαν κοινή συμφωνία, τήν σύναψιν τής ακολούθου 
Συμβάσεως ή οποία αποτελεί τό βασικόν όργανον τής Διεθνούς 'Ενώσεως 
Τηλεπικοινωνιών, έπί σκοπώ προαγωγής τών μεταξύ τών λαών σχέσεων 
καί συνεργασίας δια τής καλής λειτουργίας τών τηλεπικοινωνιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
Σύνθεσις, άντικείμενον και διάρθρωσις τής Ενώσεως 

ΑΡΘΡΟΝ 1 
Σύνθεσις τής Ενώσεως 

1. Ή Διεθνής Ένωσις Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει Μέλη τα όποϊα, 
λαμβανομένης ύπ' όψιν της αρχής τής παγκοσμιότητος και τοϋ ενδιαφέ
ροντος προς γενικήν συμμετοχήν εις τήν "Ενωσιν εϊναι : 

(α) Πάσα Χώρα αναγραφομένη εις τό Παράρτημα 1, ή οποία υπο
γράφει και έπικυροϊ τήν Σύμβασιν ή προσχωρεί εις ταύτην. 

(β) Πάσα Χώρα μη αναγραφομένη εις τό Παράρτημα 1, ή οποία καθί
σταται Μέλος τών Ηνωμένων Εθνών και προσχωρεί εις τήν Σύμ
βασιν συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 46. 

(γ) Πάσα κυρίαρχος Χώρα μή περιλαμβανομένη εις τό Παράρτημα 
1 και μή τυγχάνουσα Μέλος τών Ηνωμένων 'Εθνών, ή οποία 
προσχωρεί εις τήν Σύμβασιν συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ 
άρθρου 46 μετά τήν άποδοχήν τής αιτήσεως της όπως γίνη μέλος 
τής 'Ενώσεως, ύπό τών δύο τρίτων τών μελών τής Ενώσεως. 

2. Εις έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ αριθμού 5, έάν μία αίτησις εισ
δοχής ώς Μέλους ύποβληθή κατά τό μεσολαβούν μεταξύ δύο διασκέψεων 
πληρεξουσίων χρονικόν διάστημα, διά τής διπλωματικής όδοϋ και μέσω 
τής Χώρας ένθα εδρεύει ή "Ενωσις, ό Γενικός Γραμματεύς συμβουλεύεται 
σχετικώς τά Μέλη τής Ενώσεως. Έάν Μέλος τι δέν απάντηση εντός 
τετραμήνου υπολογιζόμενου άπό τής ημέρας καθ' ην έζητήθη ή γνώμη 
του, θεωρείται ότι άπέσχεν. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις τών Μελών 

1. Τά Μέλη τής 'Ενώσεως έχουν τά δικαιώματα και τάς υποχρεώσεις 
τάς προβλεπόμενος ύπό τής Συμβάσεως. 

2. Τά δικαιώματα τών Μελών καθ' όσον άφορα τήν συμμετοχήν των εις 
τάς διασκέψεις, συνόδους και τάς δι' αλληλογραφίας ψηφοφορίας τής 
Ενώσεως, είναι τά ακόλουθα : 

(α) "Εκαστον Μέλος έχει τό δικαίωμα νά μετέχη εις τάς διασκέψεις 
τής 'Ενώσεως, νά εκλέγεται εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον και 
νά προτείνη υποψηφίους προς έκλογήν εις οιονδήποτε τών μονί
μων Οργανισμών τής 'Ενώσεως. 

(β) "Εκαστον Μέλος, έχει δικαίωμα μιας ψήφου εις όλας τάς δια
σκέψεις τής 'Ενώσεως, εις όλας τάς συνόδους τών Διεθνών Συμ
βουλευτικών 'Επιτροπών και, έάν είναι Μέλος τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου, εις άπάσας τάς συνόδους τοϋ Συμβουλίου τούτου. 

(γ) "Εκαστον Μέλος έχει επίσης δικαίωμα μιας ψήφου εις άπάσας 
τάς δι' αλληλογραφίας διενεργούμενος ψηφοφορίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
Έδρα τής Ενώσεως 

"Εδρα τής Ενώσεως ορίζεται ή Γενεύη. 
ΑΡΘΡΟΝ 4 

Άντικείμενον τής Ενώσεως 
1. Σκοποί τής Ενώσεως είναι : 

(α) Νά διατηρή και έπεκτείνη τήν διεθνή συνεργασίαν προς βελτίω
σιν και όρθολογικήν χρήσιν τών τηλεπικοινωνιών παντός είδους. 

(β) Νά εύνοή τήν άνάπτυξιν τών τεχνικών μέσων και τήν άποτελε
σματικωτέραν έκμετάλλευσιν αυτών, έπί σκοπώ αυξήσεως τής 
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αποδόσεως των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επεκτάσεως τής 
χρήσεως αυτών και της κατά το δυνατόν γενικεύσεως της χρησι
μοποιήσεως αυτών υπό τοϋ κοινού, 

(γ) Νά εναρμόνιση τάς προσπάθειας τών Εθνών έν τη επιδιώξει τών 
σκοπών τούτων. 

2. Προς τοϋτο ή "Ενωσις είδικώτερον : 
(α) 'Ενεργεί τήν κατανομήν τών συχνοτήτων τοϋ ραδιοηλεκτρικού 

φάσματος και τήν καταγραφήν τών εκχωρουμένων συχνοτήτων 
εις τρόπον ώστε νά άποφεύγωνται επιβλαβείς παρενοχλήσεις με
ταξύ τών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών τών διαφόρων Χωρών. 

(β) Συντονίζε ι τάς προσπάθειας διά τήν έξάλειψιν τών επιβλαβών 
παρενοχλήσεων μεταξύ τών σταθμών ραδιοεπικοινωνιών τών δια
φόρων Χωρών και τήν βελτίωσιν της χρησιμοποιήσεως τοΰ φά
σματος συχνοτήτων. 

(γ) Συντονίζε ι τάς προσπάθειας διά τήν άρμονικήν άνάπτυξιν τών 
τηλεπικοινωνιακών μέσων, ιδία εκείνων της διαστημικής τεχνικής, 
έν όψει της καλυτέρας χρησιμοποιήσεως τών ύπ' αυτών προσφε
ρομένων δυνατοτήτων. 

(δ) Εύνοεϊ τήν συνεργασίαν μεταξύ τών Μελών της διά τήν καθιέ
ρωσιν χαμηλών κατά τό δυνατόν τιμολογίων, εναρμονιζομένων 
μέ παροχήν υπηρεσιών καλής ποιότητος και άνεξάρτητον οίκονο
μικήν διαχείρισιν τών τηλεπικοινωνιών έπι ύγιοϋς βάσεως. 

(ε) 'Ενθαρρύνει τήν δημιουργίαν, τήν άνάπτυξιν και τελειοποίησιν τών 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και δικτύων ε ις τάς ύπό άνά
πτυξιν Χώρας, δ ι ' όλων τών εις τήν διάθεσιν αυτής μέσων, ιδιαι
τέρως δε διά τής συμμετοχής της εις τά οίκεϊα προγράμματα τών 
Ηνωμένων 'Εθνών, 

(στ) Προκαλεί τήν υίοθέτησιν μέτρων έξασφαλι£όντων τήν άσφάλειαν 
τής ανθρωπινής 2ωής διά τής συνεργασίας τών τηλεπικοινωνια
κών υπηρεσιών. 

(Ζ) Προβαίνει ε ις μελετάς, εκδίδει κανονισμούς, υιοθετεί αποφάσεις, 
διατυπώνει συστάσεις και εύχάς, συλλέγει δέ και δημοσιεύει πλη
ροφορίας άφορώσας εις τάς τηλεπικοινωνίας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 5 
Διάρθρωσις τής 'Ενώσεως 

Ή "Ενωσις περιλαμβάνει τά κάτωθι "Οργανα : 
1. Τήν Διάσκεψιν πληρεξουσίων, άνώτατον όργανον τής Ενώσεως. 
2. Τάς Διοικητικάς Διασκέψεις. 
3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον. 
4. Τους κάτωθι μονίμους Οργανισμούς : 

(α) Τήν Γενική ν Γραμματεία ν. 
(β) Τήν Διεθνή Έπιτροπήν Καταγραφής Συχνοτήτων (I.F.R.B.). 
(γ) Τήν Διεθνή Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν Ραδιοεπικοινωνιών 

(C.C.I.R.). 
(δ) Τήν Διεθνή Συμβουλευτικήν Τηλεγραφικήν και Τηλεφωνικήν 

Έπιτροπήν (C.C.I.T.T.). 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 6 
Διάσκεψις πληρεξουσίων 

1. Ή Διάσκεψις πληρεξουσίων απαρτίζεται άπό αντιπροσωπείας εκπρο
σωπούσας τά Μέλη, συγκαλείται δέ κατά τακτά διαστήματα, κανονικώς 
άνά πέντε έτη. 
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2. Ή Διάσκεψις πληρεξουσίων : 
(α) Προσδιορίζει τάς γεν ικός αρχάς τάς όποιας οφείλε ι νά ακόλουθη 

ή Ενωσις προς έπίτευξιν των είς τό άρθρον 4 της παρούσης 
Συμβάσεως αναφερομένων αντικειμενικών σκοπών. 

(β) Εξετάζε ι τήν έκθεσιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έπΐ της δρά
σεως απάντων τών οργανισμών της Ενώσεως κατά τό άπό της 
τελευταίας Διασκέψεως πληρεξουσίων χρονικόν διάστημα. 

(γ) Θέτει τάς βάσεις τοϋ προϋπολογισμού της Ενώσεως ώς και τό 
ϋψος τών δαπανών αυτής διό τήν περίοδον τήν έξικνουμένην 
μέχρι της προσεχούς διασκέψεως πληρεξουσίων, λαμβάνουσα ύπ' 
όψιν τάς προγραμματισθείσας δια τήν ώς άνω περίοδον διοικη
τ ικός διασκέψεις και συνόδους τής Ενώσεως. 

(δ) Καθορίζει τάς βασικός άποδοχάς, τάς μισθολογικάς βαθμίδας και 
τό καθεστώς τών αποζημιώσεων και συντάξεων, απάντων τών 
υπαλλήλων τής 'Ενώσεως, έφ ' όσον δέ κρίνεται άναγκαϊον παρέ
χει γενικάς κατευθύνσεις άφορώσας είς τήν δύναμιν τοϋ προσω
πικού τής Ενώσεως. 

(ε) Εξετάζε ι τους λογαριασμούς τής Ενώσεως και εγκρίνει τελ ικώς 
τούτους έφ ' όσον έχουν καλώς, 

(στ) Εκλέγει τά Μέλη τής Ενώσεως, τά όποια θά αποτελέσουν τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον. 

(ζ) Εκλέγει τόν Γενικόν Γραμματέα και τόν άναπληρωτήν Γενικόν 
Γραμματέα και καθορίζει τήν χρονολογίαν αναλήψεως τών καθη
κόντων των. 

(η) Εκλέγει τά Μέλη τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνο
τήτων (IFRB) και καθορίζει τήν χρονολογίαν αναλήψεως τών καθη
κόντων των. 

(θ) 'Αναθεωρεί τήν Σύμβασιν, έάν κρίνη τούτο άναγκαϊον. 
( ι) Συνάπτει ή αναθεωρεί, περιπτώσεως τυχούσης, τάς μεταξύ τής 

Ενώσεως και τών λοιπών διεθνών οργανισμών συμφωνίας, εξε
τάζει πάσαν προσωρινήν συμφωνίαν συναπτομένην ύπό τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου, έν ονόματι τής Ενώσεως, μετά τών ιδίων 
τούτων οργανισμών και δίδει είς αυτήν τήν συνέχειαν τήν οποίαν 
κρίνει κατάλληλον. 

(ια) Επιλαμβάνεται πάντων τών λοιπών θεμάτων τηλεπικοινωνιών τά 
όποια κρίνονται αναγκαία. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 7 
Διοικητικοί Διασκέψεις 

1. Αϊ Διοικητικοί Διασκέψεις τής Ενώσεως περιλαμβάνουν : 
(α) Τάς παγκοσμίους διοικητικός διασκέψεις. 
(β) Τάς περιοχικάς διοικητικός διασκέψεις. 

2. Αϊ διοικητικοί διασκέψεις συγκαλούνται κανονικώς διά τήν διαχεί
ρισιν ειδικών θεμάτων τηλεπικοινωνιών. Μόνον τά έν τη ημερησία διατά
ξει αυτών αναγραφόμενα θέματα, δύνανται νά συζητώνται κατά τάς Δια
σκέψεις ταύτας. Αϊ αποφάσεις τών διασκέψεων τούτων δέον, είς πάσας 
τάς περιπτώσεις, νά είναι σύμφωνοι προς τάς διατάξεις τής Συμβάσεως. 

3 — ( 1 ) Ή ημερησία διάταξις μιας παγκοσμίου διοικητικής διασκέψεως 
δύναται νά περιλαμβάνη : 

(α) Τήν μερικήν άναθεώρησιν τών διοικητικών Κανονισμών τών 
αναφερομένων ε ίς τόν αριθμόν 571. 

(β) Εξαιρετικώς, τήν πλήρη άναθεώρησιν ενός ή περισσοτέρων έκ 
τών Κανονισμών τούτων, 

(γ) Παν έτερον θέμα παγκοσμίου χαρακτήρος έξαρτώμενον έκ τής 
αρμοδιότητος της διασκέψεως. 
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(2) Ή ημερησία διάταξις μιας περιοχικής διοικητικής διασκέψεως, δύ
ναται νά αναφέρεται μόνον εις ειδικά τηλεπικοινωνιακά θέματα περιοχικοϋ 
χαρακτήρος, περιλαμβανομένων κατευθύνσεων προοριζομένων διά την 
Διεθνή Έπιτροπήν καταγραφής συχνοτήτων εις ό,τι άφορα τάς δραστη
ριότητας της τάς ενδιαφέρουσας τήν περί ης πρόκειται περιοχήν ύπό τόν 
όρον όπως αϊ κατευθύνσεις αύται μή είναι αντίθετοι εις τά συμφέροντα 
άλλων περιοχών. Έξ άλλου, αϊ αποφάσεις μιας τοιαύτης διασκέψεως δέον, 
έν πάση περιπτώσει, νά είναι σύμφωνοι προς τάς διατάζεις τών Διοικητι
κών Κανονισμών. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
Διοικητικόν Συμβούλιον 

1.—(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ τριάκοντα εξ Μελών 
τής 'Ενώσεως, εκλεγομένων ύπό τής διασκέψεως πληρεξουσίων, λαμβα
νομένης ύπ' όψιν τής ανάγκης ισομέρους κατανομής τών εδρών τοϋ Συμ
βουλίου μεταξύ τών περιοχών τοΰ κόσμου. 'Εξαιρουμένων τών περιπτώ
σεων κενώσεως εδρών κατά τους ύπό τοΰ Γενικού Κανονισμού προβλε
πόμενους όρους, τά είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον εκλεγόμενα Μέλη τής 
'Ενώσεως έκπληροϋν τήν έντολήν των μέχρι τής ημερομηνίας καθ' ην ή 
Διάσκεψις πληρεξουσίων προβαίνει είς τήν έκλογήν νέου Συμβουλίου. Τά 
αυτά Μέλη δύνανται νά έπανεκλέγωνται. 

(2) "Εκαστον Μέλος τοϋ Συμβουλίου ορίζει διά τήν έν τω Συμβουλίω 
έδραν του, πρόσωπον τό όποιον δύναται νά βοηθήται ύπό ενός ή περισ
σοτέρων συμβούλων. 

2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τόν ίδιον αύτοϋ έσωτερικόν 
κανονισμόν. 

3. Κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ τών Διασκέψεων 
πληρεξουσίων, τό Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργεί ώς εντολοδόχος τής 
Διασκέψεως πληρεξουσίων, εντός τών ορίων τών παραχωρηθεισών ύπ' 
αυτής εξουσιών. 

4. — (1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει πάντα τά αναγκαία μέτρα 
προς διευκόλυνσιν τής εφαρμογής ύπό τών Μελών, τών διατάξεων τής 
Συμβάσεως, τών Διοικητικών Κανονισμών, τών αποφάσεων τής Διασκέ
ψεως πληρεξουσίων καί περιπτώσεως τυχούσης, τών αποφάσεων τών λοι
πών Διασκέψεων και συνόδων τής Ενώσεως και άσκεϊ πάντα τά λοιπά 
καθήκοντα τά όποϊα άνετέθησαν είς τούτο ύπό τής Διασκέψεως τών 
πληρεξουσίων. 

(2) 'Εξασφαλίζει άποτελεσματικόν συντονισμόν τών δραστηριοτήτων τής 
'Ενώσεως καί άσκεϊ άποτελεσματικόν οίκονομικόν έλεγχον έπί τών μονίμων 
οργανισμών αυτής. 

(3) Εύνοεϊ τήν διεθνή συνεργασίαν έπί σκοπώ παροχής τεχνικής βοη
θείας προς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, δΓ όλων τών εις τήν διάθεσιν αύτοϋ 
μέσων καί είδικώτερον διά τής συμμετοχής τής Ενώσεως είς τά οίκεϊα 
Προγράμματα τών Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως προς τό άντικείμενον 
τής Ενώσεως συνιοτάμενον είς τήν ύποβοήθησιν δΓ όλων τών δυνατών 
μέσων τής αναπτύξεως τών Τηλεπικοινωνιών. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
Διοικητικόν Συμβούλιον 

1.—(1) Ή Γενική Γραμματεία διευθύνεται ύπό Γενικού Γραμματέως, 
επικουρουμένου ύπό αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως. 

(2) Ό Γενικός Γραμματεύς καί ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς 
αναλαμβάνουν ύπηρεσίαν άπό τής ημέρας ή οποία καθορίζεται κατά τήν 
έκλογήν των. Παραμένουν κανονικώς έν υπηρεσία μέχρι τής ημέρας τής 
καθοριζομένης ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων κατά τήν έπομένην 
σύνοδόν της καί δύνανται νά επανεκλεγούν. 
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(3) Ό Γενικός Γραμματεύς λαμβάνει άπαντα τά αναγκαία μέτρα προς 
έξασφάλισιν λελογισμένης χρήσεως των εσόδων της Ενώσεως και είναι 
υπεύθυνος έναντι τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δια το σύνολον των άπό 
διοικητικής και οικονομικής απόψεως δραστηριοτήτων της Ενώσεως. Ό 
αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού 
Γραμματέως. 

2.—(1) 'Εάν ή θέσις τοϋ Γενικού Γραμματέως χηρεύση, ό αναπληρω
τής Γενικός Γραμματεύς διαδέχεται τούτον και διατηρεί τήν θέσιν μέχρι 
τής ημερομηνίας τής καθοριζομένης ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων 
κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας κατά τήν έπομένην σύνοδόν της. Ούτος 
δύναται νά έκλεγή εις τήν θέσιν ταύτην. 

(2) Έάν ή θέσις τοϋ αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως χηρεύση 180 
ημέρας τουλάχιστον πρό τής καθωρισμένης ημερομηνίας διά τήν σύγκλη
σιν τής προσεχούς Διασκέψεως Πληρεξουσίων, τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
ορίζει διάδοχον διά τό ύπόλοιπον διάστημα τής εποχής. 

(3) Έάν αϊ θέσεις τοϋ Γενικού Γραμματέως και τοϋ αναπληρωτού Γενι
κού Γραμματέως χηρεύσουν ταυτοχρόνως, ό αρχαιότερος Διευθυντής τής 
Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέως διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τάς 90 ημέρας. Τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον διορίζει ί ε ν ι κόν Γραμματέα, έφ ' όσον δέ αϊ θέσεις έχή
ρευσαν 180 τουλάχιστον πρό τής καθωρισμένης ημερομηνίας διά τήν σύγ
κλησιν τής προσεχούς Διασκέψεως Πληρεξουσίων, και άναπληρωτήν Γενι
κόν Γραμματέα. Ό οϋτω διοριζόμενος ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
υπάλληλος άσκεϊ τά καθήκοντα του κατά τό ύπόλοιπον διάστημα τής πε
ριόδου, δι ' ην ό προκάτοχος του εϊχεν έκλεγή. Ούτος δύναται νά θέση 
υποψηφιότητα προς έκλογήν εις τήν θέσιν τοϋ Γενικού Γραμματέως ή τόϋ 
αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως εις τήν προαναφερθεϊσαν Διάσκεψιν 
των Πληρεξουσίων. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς ενεργεί ύπό τήν ιδιότητα νομίμου εκπροσώ
που τής 'Ενώσεως. 

4. Ό Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς συντρέχει τόν Γενικόν Γραμ
ματέα έν τη εκτελέσει των καθηκόντων του και άσκεϊ τά ειδικά καθή
κοντα τά όποια αναθέτει εις τούτον ό Γενικός Γραμματεύς. 'Εκτελεί τά 
καθήκοντα τοϋ Γενικού Γραμματέως έν περιπτώσει απουσίας τούτου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 10 
Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων 

1. Ή Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων (I.F.R.B.) αποτελείται 
έκ πέντε ανεξαρτήτων μελών, εκλεγομένων ύπό τής Διασκέψεως Πληρε
ξουσίων. Τά μέλη ταύτα εκλέγονται μεταξύ υποψηφίων προτεινομένων 
ύπό των χωρών Μελών τής Ενώσεως, κατά τρόπον έξασφαλίζοντα ίσόρ
ροπον έκπροσώπησιν τών περιοχών τοϋ κόσμου. "Εκαστον Μέλος τής 
Ενώσεως δύναται νά προτείνη ένα μόνον ύποψήφιον, προερχόμενον έκ 

τής χώρας του. 
2. Τά μέλη τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων εκτελούν 

τά καθήκοντα των ουχί ώς αντιπρόσωποι τών χωρών των ή περιοχής 
τινός, άλλ' ώς αμερόληπτοι παράγοντες περιβεβλημένοι μέ διεθνή έντολήν. 

3. Τά κυριώτερα καθήκοντα τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής 
Συχνοτήτων εϊναι : 

(α) Νά ενεργή μεθοδικήν καταγραφήν τών ύπό τών διαφόρων χωρών 
εκχωρουμένων συχνοτήτων κατά τρόπον ώστε νά καθορίζωνται 
συμφώνως προς τήν ύπό τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, και 
περιπτώσεως τυχούσης, ύπό τών αποφάσεων τών αρμοδίων Δια
σκέψεων τής Ενώσεως, προβλεπομένην διαδικασίαν, ή χρονολο
γία, ό σκοπός και τά τεχνικά χαρακτηριστικά έκαστης εκχωρού
μενης συχνότητος, ίνα εξασφαλίζεται ή επίσημος διεθνής άναγνώ
ρισις ταύτης. 
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(β) Νά ενεργή ύπό τους αυτούς όρους και δια τον αυτόν σκοπόν, 
μεθοδικήν καταγραφήν των παραχωρουμένων ύπό των χωρών 
θέσεων των γαιωστατικών δορυφόρων. 

(γ) Νά παρέχπ σύμβουλος εις τά Μέλη διό την έκμετάλλευσιν όσον 
τό δυνατόν περισσοτέρων ραδιοηλεκτρικών οδών εις τάς περιο
χάς τοϋ φάσματος των συχνοτήτων εις τάς οποίας δύνανται νά 
προκληθούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις, ώς και διά την δικαίαν, 
άποτελεσματικήν και λελογισμένην χρησιμοποίησιν της τροχιάς 
τών γαιωστατικών δορυφόρων. 

(δ) Νά έκτελή πάσας τάς προσθέτους εργασίας τάς σχετικός μέ τήν 
παραχώρησιν και τήν χρησιμοποίησιν τών συχνοτήτων ώς και τήν 
χρησιμοποίησιν της τροχιάς τών γαιωστατικών δορυφόρων συμ
φώνως προς τήν προβλεπομένην ύπό τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπι
κοινωνιών διαδικασίαν και ώς διαγράφονται ύπό αρμοδίας Δια
σκέψεως της Ενώσεως ή ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, κατό
πιν συγκαταθέσεως της πλειοψηφίας τών Μελών της Ενώσεως 
έν όψει προπαρασκευής μιας τοιαύτης Διασκέψεως ή εις έκτέ
λεσιν τών αποφάσεων αυτής. 

(ε) Νά ένημερώνη τους απαραιτήτους φακέλλους τους έχοντας σχέσιν 
μέ τήν άσκησιν τών καθηκόντων της. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
Διεθνείς Συμβουλευτικοί Έπιτροπαί 

1.—(1) Ή Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών 
(C.C.I.R.) επιφορτίζεται μέ τήν ένέργειαν μελετών και τήν έκδοσιν γνωμο
δοτήσεων έπί θεμάτων τεχνικών και εκμεταλλεύσεως ειδικώς αναφερομέ
νων εις τάς ραδιοεπικοινωνίας. 

(2) Ή Διεθνής Συμβουλευτική τηλεγραφική και τηλεφωνική Επιτροπή 
επιφορτίζεται μέ τήν ένέργειαν μελετών και έκδοσιν γνωμοδοτήσεων έπί 
θεμάτων τεχνικών, εκμεταλλεύσεως και τιμολογήσεως, άφορώντων εις τήν 
τηλεγραφίαν και τήν τηλεφωνίαν. 

(3) Έν τη εκπληρώσει τών καθηκόντων της έκαστη Διεθνής Συμβου
λευτική 'Επιτροπή δέον νά δίδη τήν δέουσαν προσοχήν είς τήν μελέτην 
θεμάτων και τήν επεξεργασία ν γνωμοδοτήσεων συνδεομένων άπ' ευθείας 
μέ τήν δημιουργίαν, τήν άνάπτυξιν και τήν τελειοποίησιν τών Τηλεπικοι
νωνιών είς τάς ύπό άνάπτυξιν Χ,ώρας έπί περιοχικοϋ και έπί διεθνούς 
επιπέδου. 

2. Αϊ Διεθνείς Συμβουλευτικά! Έπιτροπαί έχουν ώς Μέλη : 
(α) Αυτοδικαίως, τάς Διευθύνσεις πάντων τών Μελών της Ενώσεως. 
(β) Πάσαν άνεγνωρισμένην ίδιωτικήν έπιχείρησιν ή οποία, τη συγκα

ταθέσει τοϋ Μέλους τό όποιον έχει αναγνωρίσει ταύτην, ζητεϊ 
όπως μετάσχη τών εργασιών τών επιτροπών τούτων. 

3. Ή λειτουργία έκαστης Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εξασφα
λίζεται ύπό : 

(α) Της Γενικής Συνελεύσεως. 
(β) Τών ύπ' αυτής συνισταμένων επιτροπών μελετών, 
(γ) Ενός Διευθυντού, εκλεγομένου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως 

και διοριζομένου συμφώνως προς τόν Ιενικόν Κανονισμόν. 
4. Συνιστάται Παγκόσμιος Επιτροπή Σχεδίου ώς και περιοχικαί Έπι

τροπαί Σχεδίου, συμφώνως προς σχετικός αποφάσεις τών Γενικών Συνε
λεύσεων τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών. Αϊ Έπιτροπαί αύται 
επεξεργάζονται γενικόν Σχέδιον διά τό διεθνές δίκτυον τηλεπικοινωνιών, 
προς διευκόλυνσιν της συντονισμένης αναπτύξεως τών διεθνών τηλεπι
κοινωνιακών Υπηρεσιών. Αύται υποβάλλουν είς τάς Διεθνείς συμβουλευ
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τικάς έπιτροπάς θέματα των οποίων ή μελέτη παρουσιάζει ίδιαίτερον ενδια
φέρον δια τάς ύπό άνάπτυξιν Χώρας και τα όποια υπάγονται εις την αρμο
διότητα των επιτροπών τούτων. 

5. Αϊ μέθοδοι εργασίας των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών καθο
ρίζονται εις τον Γενικόν Κανονισμόν. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
Συντονιστική Επιτροπή 

1.—(1) Ή Συντονιστική Επιτροπή επικουρεί και συμβουλεύει τόν 
Γενικόν Γραμματέα έπΐ πάντων τών θεμάτων διοικητικών, οικονομικών και 
τεχνικής συνεργασίας, ενδιαφερόντων πλείονας μονίμους οργανισμούς ώς 
και έπΐ θεμάτων τών τομέων εξωτερικών σχέσεων και δημοσίας ενημερώ
σεως, λαμβάνουσα υπ' όψιν τάς αποφάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
και τά συμφέροντα της Ενώσεως ώς συνόλου. 

(2) Ή Επιτροπή εξετάζει επίσης πάντα τά σημαντικά θέματα τά όποϊα 
υποβάλλονται εις ταύτην ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά μελέτην 
τών θεμάτων τούτων ή Επιτροπή υποβάλλει είς τό Συμβούλιον έκθεσιν 
έπΐ τοϋ αντικειμένου των, μέσω τού Γενικού Γραμματέως. 

2: Ή Συντονιστική Επιτροπή προεδρεύεται ύπό τοϋ Γενικού Γραμμα
τέως και συντίθεται ύπό τοϋ αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως, τών διευ
θυντών τών διεθνών συμβουλευτικών Επιτροπών και τοϋ Προέδρου της 
Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 13 
Εκλεγόμενοι υπάλληλοι και προσωπικόν 

της Ενώσεως 
1.—(1) Έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων των, οι εκλεγόμενοι υπάλ

ληλοι, ώς και τό προσωπικόν της Ενώσεως δέν επιτρέπεται νά ζητούν 
ή νά δέχωνται οδηγίας Κυβερνήσεως τίνος ή άλλης αρχής ξένης προς 
τήν Ενωσιν. Οφείλουν νά απέχουν πάσης πράξεως ασυμβιβάστου προς 
τήν θέσιν των ώς διεθνών λειτουργών. 

(2) Εκαστον Μέλος οφείλει νά σέβεται τόν αποκλειστικώς διεθνή χαρα
κτήρα τών καθηκόντων τών εκλεγομένων λειτουργών και τοϋ προσωπικού 
τής Ενώσεως και νά μή έπιδιώκη νά έπηρεάση αυτούς κατά τήν έκτέ
λεσιν τοϋ έργου των. 

(3) Οί εκλεγόμενοι λειτουργοί, καθώς και τό προσωπικόν τής Ενώ
σεως δέν επιτρέπεται νά έχουν, πέραν τών καθηκόντων των, συμμετοχήν 
ή οικονομικά συμφέροντα οιασδήποτε φύσεως είς οιανδήποτε έπιχείρησιν 
άσχολουμένην μέ τηλεπικοινωνίας. Ούχ ήττον ή έκφρασις «οικονομικά συμ
φέροντα» δέν πρέπει νά έρμηνευθή ώς αντιβαίνουσα είς τήν συνέχισιν 
συνταξιοδοτήσεως λόγω προγενεστέρας θέσεως ή παροχής υπηρεσιών. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς, ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς και οί 
διευθυνταί τών διεθνών συμβουλευτικών 'Επιτροπών δέον άπαντες νά 
προέρχωνται εκ διαφόρων χωρών, Μελών τής 'Ενώσεως. Τό αυτό επίσης 
συνίσταται διά τά μέλη τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων. 
Κατά τήν έκλογήν τών υπαλλήλων τούτων επιβάλλεται νά λαμβάνωνται 
δεόντως ύπ' όψιν αϊ είς τόν αριθμόν 87 εκτιθέμενοι άρχαί ώς και κατάλ
ληλος γεωγραφική κατανομή μεταξύ όλων τών περιοχών τοϋ κόσμου. 

3. Ή κυριαρχούσα σκέψις κατά τήν πρόσληψιν καί τόν καθορισμόν τών 
όρων χρησιμοποιήσεως τοϋ προσωπικού δέον νά είναι ή ανάγκη όπως 
εξασφαλισθούν διά τήν "Ενωσιν αϊ ύπηρεσίαι προσώπων κατεχόντων ανώ
τατα προσόντα ικανότητος, καταλληλότητος καί άκεραιότητος. 'Επιβάλ
λεται όπως λαμβάνεται δεόντως ύπ' όψιν ή σπουδαιότης προσλήψεως 
προσωπικού πραγματοποιούμενης επί εύρυτέρας, κατά τό δυνατόν, γεω
γραφικής βάσεως. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 14 
Όργάνωσις των εργασιών και διεύθυνσις των συζητήσεων 

κατά τάς διασκέψεις και λοιπός συνόδους 
1. Διά τήν όργάνωσιν των εργασιών των και τήν διεύθυνσιν των συζητή

σεων των αϊ διασκέψεις, αϊ Γενικαί Συνελεύσε ις και αϊ σύνοδοι των διεθνών 
Συμβουλευτικών Επιτροπών εφαρμόζουν τόν έσωτερικόν κανονισμόν τόν 
περιλαμβανόμενον εις τόν Γενικόν Κανονισμόν. 

2. Έκαστη Διάσκεψις, Γενική Συνέλευσις ή σύνοδος μιας διεθνούς Συμ
βουλευτικής Επιτροπής δύναται νά υιοθέτηση τους κανόνας τους οποίους 
κρίνει απαραιτήτους προς συμπλήρωσιν εκείνων τοϋ Γενικού Κανονισμού, 
ύπό τόν όρον ότι οι συμπληρωματικοί ούτοι κανόνες θά συμφωνούν προς τάς 
διατάξεις της Συμβάσεως και τοϋ Γενικού Κανονισμού. Τοιούτοι κανόνες 
υιοθετούμενοι ύπό Γενικών Συνελεύσεων και επιτροπών μελετών δημοσιεύ
ονται ύπό μορφήν αποφάσεως εις τά πρακτικά τών Γενικών Συνελεύσεων. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 15 
Οικονομικά της Ενώσεως 

1. Αί δαπάναι της Ενώσεως περιλαμβάνουν τά έξοδα τά άφορώντα : 
(α) Εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον και τους μονίμους οργανισμούς τής 

Ενώσεως, 
(β) Εις τάς Διασκέψεις Πληρεξουσίων και τάς παγκοσμίους διοικητι

κός διασκέψεις. 
2. Αί δαπάναι τής Ενώσεως καλύπτονται ύπό τών συνδρομών τών Μελών 

αυτής, καθοριζομένων συναρτήσει τοϋ αριθμού τών μονάδων αί όποϊαι αντι
στοιχούν εις τήν τάξιν συμμετοχής τήν έκλεγεϊσαν ύπό έκαστου Μέλους 
κατά τόν έπόμενον πίνακα : 

Τάξις 30 μονάδων Τάξις 5 μονάδων 
» 25 
» 20 

18 
15 
13 
10 
8 

3. Τά Μέλη εκλέγουν ελευθέρως τήν τάξιν συμμετοχής συμφώνως προς 
τήν οποίαν επιθυμούν νά μετέχουν τών δαπανών τής Ενώσεως. 

4. Ουδεμία μείωσις τοϋ αριθμού μονάδων συμμετοχής τοϋ καθορισθέντος 
συμφώνως προς τήν Σύμβασιν δύναται νά γίνη κατά τήν διάρκειαν ισχύος 
τής Συμβάσεως ταύτης. 

5. Αί δαπάναι τών περιοχικών διοικητικών διασκέψεων αί προβλεπόμενοι 
εις τόν αριθμόν 42 βαρύνουν πάντα τά Μέλη τής ενδιαφερόμενης περιοχής, 
αναλόγως τής τάξεως συμμετοχής τούτων και έπί τής αυτής βάσεως τά 
Μέλη άλλων περιοχών, τά όποϊα ενδεχομένως μετέσχον τών τοιούτων 
Διασκέψεων. 

6. Τά Μέλη προπληρώνουν τήν έτησίαν συνδρομήν αυτών, ύπολογιζομέ
νην κατά τόν ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καταρτιζόμενον προϋπο
λογισμόν. 

7. Παν μέλος καθυστερούν τάς πληρωμάς του προς τήν "Ενωσιν στερεί
ται τοϋ δικαιώματος ψήφου, ώς καθορίζεται τοϋτο ε ις τους αριθμούς 9 και 
10, εφόσον τό καθυστερούμενον ποσόν ισούται ή υπερβαίνει τό ποσόν τής 
συνδρομής του τό όφειλόμενον διά τά προηγούμενα δύο έτη. 

8. Αί εφαρμοζόμενοι διατάξεις ώς προς τάς οικονομικός υποχρεώσεις 
τών αναγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, τών 'Επιστημονικών ή Βιο
μηχανικών 'Οργανισμών, ώς και τών διεθνών οργανισμών, περιλαμβάνονται 
εις τόν Γενικόν Κανονισμόν. 

4 
3 
2 
1V2 
1 

1
/2 

» 
» 
» 
» 

μονάδος 
» 
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Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 16 
Γλώσσα ι 

1.—(1) Επίσημοι Γλώσσαι της Ενώσεως είναι ή Αγγλική, ή Κινεζική, 
ή Ισπανική, ή Γαλλική και ή Ρωσσική. 

(2) Γλώσσαι εργασίας της 'Ενώσεως είναι ή Αγγλική, ή Ισπανική και 
ή Γαλλική. 

(3) Eiq περίπτωσιν αμφισβητήσεως, τό γαλλικόν κείμενον είναι έπικρα
τέστερον. 

2.—(1) Τα τελικά πρακτικά τών Διασκέψεων Πληρεξουσίων και τών 
Διοικητικών Διασκέψεων, αϊ τελικαΐ Πράξεις αυτών, τά Πρωτόκολλα, αϊ 
αποφάσεις, αϊ συστάσεις και εύχαί, συντάσσονται εις τάς επισήμους γλώσ
σας της Ενώσεως εις κείμενα ισοδύναμα τόσον άπό απόψεως τύπου όσον 
και άπό απόψεως ουσίας. 

(2) Πάντα τά λοιπά στοιχεία τών Διασκέψεων τούτων συντάσσονται ε ις 
τάς γλώσσας εργασίας της Ενώσεως. 

3. — (1) Τά επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία της Ενώσεως, τά προβλεπό
μενα ε ις τους Διοικητικούς Κανονισμούς δημοσιεύονται εις τάς πέντε επι
σήμους γλώσσας. 

(2) Πάντα τά λοιπά στοιχεία, τά όποια οφείλε ι ό Γενικός Γραμματεύς, 
έν τη άρμοδιότητί του, νά διανέμη γενικώς, συντάσσονται εις τάς τρε ις 
γλώσσας εργασίας. 

4. Κατά τάς διασκέψεις της Ενώσεως και τάς συνόδους τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου και τών διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών αϊ συζητήσεις 
δέον νά διεξάγωνται τη βοήθεια ενός αποτελεσματικού συστήματος αμοι
βαίας μεταφράσεως εις τάς πέντε επισήμους γλώσσας. Ούχ' ήττον αϊ συζη
τήσεις δύνανται νά διεξάγωνται εις όλιγωτέρας τών ώς άνω μνημονευο
μένων γλωσσών έφ' όσον άπαντες οι μετέχοντες εις διάσκεψιν ή σύνοδον 
συμφωνήσουν προς τούτο. Κατά τάς διασκέψεις τών πληρεξουσίων καϊ 
τάς Διοικητικάς διασκέψεις της Ενώσεως εξασφαλίζεται μετάφρασις τών 
γλωσσών τούτων εις τήν Άραβικήν και αντιστρόφως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 17 
Νομική Ικανότης της Ενώσεως 

Ή Ένωσις απολαμβάνει εις τήν έπικράτειαν έκαστου τών Μελών της, 
της αναγκαιούσης νομικής ικανότητος προς άσκησιν τών λειτουργιών της 
και έκπλήρωσιν τών σκοπών της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 
Γενικαί διατάξεις σχετικοί προς τάς Τηλεπικοινωνίας 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 18 
Δικαίωμα τοΰ κοινού νά χρησιμοποιή 

τήν Διεθνή Ύπηρεσίαν Τηλεπικοινωνιών 
Τά Μέλη αναγνωρίζουν εις τό κοινόν τό δικαίωμα νά ανταποκρίνεται 

μέσω της διεθνούς υπηρεσίας ιδιωτικής ανταποκρίσεως. Αϊ ύπηρεσίαι, τά 
τ έλη και αϊ εγγυήσεις είναι αϊ αύται δι ' όλους τους χρήστας εις έκάστην 
κατηγορίαν ανταποκρίσεως, άνευ οιασδήποτε πρότεραιότητος ή προτι
μήσεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 19 
Διακοπή τηλεπικοινωνιακής εξυπηρετήσεως 

1. Τά Μέλη διατηρούν τό δικαίωμα νά διακόπτουν τήν μεταβίβασιν παν

τός ιδιωτικού τηλεγραφήματος τό όποιον ήθελε θεωρηθή έπικίνδυνον διά 
τήν άσφάλειαν τοϋ Κράτους ή άντίθετον προς τους νόμους αυτού, προς τήν 
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δημοσίαν τάξιν, ή τά χρηστά ήθη, ύπό τόν όρον νά ειδοποιούν αμέσως το 
γραφείον καταγωγής περί τής μή μεταβιβάσεως τοϋ τηλεγραφήματος ολι
κής ή μερικής έκτος έάν ή είδοποίησις αϋτη κρίνεται επικίνδυνος δια την 
άσφάλειαν τοϋ Κράτους. 

2. Τά Μέλη διατηρούν επίσης τό δικαίωμα νά διακόπτουν πασαν ίδιωτικήν 
έπικοινωνίαν ή οποία ήθελε θεωρηθή επικίνδυνος διά τήν άσφάλειαν του 
Κράτους ή αντίθετος προς τους Νόμους αύτοϋ, προς τήν δημοσίαν τάξ ιν 
ή τά χρηστά ήθη. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 20 
Αναστολή της Υπηρεσίας 

Εκαστον Μέλος διατηρεί τό δικαίωμα ν' άναστέλλη τήν ύπηρεσίαν των 
διεθνών τηλεπικοινωνιών έπΐ άπροσδιόριστον χρόνον, είτε γενικώς, ε ί τ ε 
εις τ ινας μόνον σχέσεις ή και διά τ ινας κατηγορίας ανταποκρίσεων εξερχό
μενων, εισερχομένων ή διαβατικών, ύπό τόν όρον νά είδοποιή περί τούτου 
αμέσως έκαστον των λοιπών Μελών μέσω τής Γενικής Γραμματείας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 21 
Ευθύνη 

Τά Μέλη ούδεμίαν εύθύνην αναλαμβάνουν έναντι τών πελατών τών διε
θνών Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κυρίως όσον άφορα αιτήσεις προς άπο
2ημίωσιν. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 22 
Απόρρητον τών Τηλεπικοινωνιών 

1. Τά Μέλη υποχρεούνται νά λαμβάνουν πάντα τά δυνατά μέτρα, ανα
λόγως τοϋ χρησιμοποιουμένου συστήματος τηλεπικοινωνίας προς προστα
σίαν τοϋ απορρήτου τών διεθνών ανταποκρίσεων. 

2. Έν τούτοις διατηρούν τό δικαίωμα νά ανακοινώσουν τάς ανταποκρί
σεις ταύτας εις τάς αρμοδίας αρχάς προς τόν σκοπόν εξασφαλίσεως τής 
εφαρμογής τής εσωτερικής των νομοθεσίας ή εκτελέσεως διεθνών Συμ
βάσεων, εις τάς οποίας έχουν προσχώρησε!. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 23 
Έγκατάστασις, έκμετάλλευσις και προστασία 

τών Τηλεπικοινωνιακών οδών και εγκαταστάσεων 
1. Τά Μέλη λαμβάνουν τά κατάλληλα μέτρα διά τήν όργάνωσιν ύπό τους 

καλυτέρους όρους τών αναγκαίων συγκοινωνιών και εγκαταστάσεων προς 
έξασφάλισιν τής ταχείας και αδιάλειπτου διαμοιβής τών διεθνών τηλεπι
κοινωνιών. 

2. Ή έκμετάλλευσις τών συγκοινωνιών τούτων και εγκαταστάσεων δέον, 
κατά τό δυνατόν, νά άσκήται κατά τάς καλλιτέρας μεθόδους τάς καθιερω
μένος βάσει τής έκ τής πράξεως κεκτημένης πείρας, δέον δε αϊ συγκοινω
νίαι αύται και εγκαταστάσεις νά διατηρώνται εις καλήν κατάστασιν λειτουρ
γίας και νά εύρίσκωνται εις τό έπίπεδον τών επιστημονικών και τεχν ικών 
προόδων. 

3. Τά Μέλη εξασφαλίζουν τήν προστασίαν τών οδών και εγκαταστάσεων 
τούτων εντός τών ορίων τής δικαιοδοσίας των. 

4. Πάντα τά Μέλη λαμβάνουσι τά κατάλληλα μέτρα διά τήν διατήρησιν 
εις καλήν κατάστασιν τών τμημάτων τών διεθνών τηλεπικοινωνιακών κυ
κλωμάτων, τά όποια περιλαμβάνονται εντός τών ορίων τοϋ έλεγχου των, 
έκτος έάν υπάρχουν ιδιαίτεροι συμφωνίαι καθορίζουσαι άλλους όρους. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 24 
Άνακοίνωσις τών παραβάσεων 

Προς διευκόλυνσιν τής εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άρθρου 44 τά 
Μέλη υποχρεούνται εις άμοιβαίαν άνακοίνωσιν τών παραβάσεων τών δια
τάξεων τής παρούσης Συμβάσεως και τών προσηρτημένων εις ταύτην 
Κανονισμών. 
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ΑΡΘΡΟΝ 25 
Προτεραιότης των Τηλεπικοινωνιών των άφορωσών 

είς την άσφάλειαν τής ανθρωπινής £ωής 
Αϊ διεθνείς ύπηρεσίαι τηλεπικοινωνιών οφείλουν νά παραχωρούν απόλυ

τον προτεραιότητα εις πάσας τάς τηλεπικοινωνίας τάς άφορώσας εις την 
άσφάλειαν της ανθρωπινής £ωής, έν θαλασσή, εις την ξηράν, εις τον αέρα 
και εις τον έξωατμοσφαιρικόν χώρον καθώς και εις τάς έχουσας εξαιρε
τικώς επείγοντα χαρακτήρα επιδημιολογικός τηλεπικοινωνίας της Παγκο
σμίου Οργανώσεως Υγείας. 

ΑΡΘΡΟΝ 26 
Προτεραιότης τών κρατικών τηλεγραφημάτων 

και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
Ύπό την έπιφύλαξιν τών άρθρων 25 και 36 τά Κρατικά τηλεγραφήματα 

απολαμβάνουν προτεραιότητος, έπΐ τών λοιπών τηλεγραφημάτων, όταν ό 
άποστολεΰς £ητήση τούτο. Αϊ Κρατικαί τηλεφωνικοί συνδιαλέξεις δύναν
ται επίσης, έφ' όσον ρητώς £ητηθή και υπάρχει δυνατότης, νά τύχουν προ
τεραιότητας έπΐ τών λοιπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. 

ΑΡΘΡΟΝ 27 
Μυστική γλώσσα 

1. Τά Κρατικά και τά υπηρεσιακά τηλεγραφήματα δύνανται νά συντάσ
σωνται εις μυστικήν γλώσσαν εις πάσας τάς σχέσεις. 

2. Τά ιδιωτικά τηλεγραφήματα εις μυστικήν γλώσσαν δύνανται νά γίνων
ται δεκτά μεταξύ πασών τών χωρών πλην εκείνων αϊτινες άνεκοίνωσαν 
προηγουμένως μέσω της Γενικής Γραμματείας, ότι δέν δέχονται τήν γλώσ
σαν ταύτην δΓ αυτήν τήν κατηγορίαν τών ανταποκρίσεων. 

3. Τά Μέλη τά όποϊα δέν δέχονται ιδιωτικά τηλεγραφήματα είς μυστικήν 
γλώσσαν καταγόμενα ή προοριζόμενα διό τό έδαφος των οφείλουν νά δέ
χωνται ταϋτα ώς διαβατικά πλην τής περιπτώσεως αναστολής τής υπηρε
σίας της προβλεπομένης είς τό άρθρον 20. 

ΑΡΘΡΟΝ 28 
Τέλη και ατέλεια ι 

Αϊ διατάξεις περί τελών τών τηλεπικοινωνιών και αϊ διάφοροι περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας χορηγείται ατέλεια ορίζονται διά τών προσηρτημένων είς 
τήν παροϋσαν Σύμβασιν Διοικητικών Κανονισμών. 

ΑΡΘΡΟΝ 29 
Κατάρτισις και έξόφλησις τών λογαριασμών 

Οι διακανονισμοί τών διεθνών λογαριασμών χαρακτηρίζονται ώς τρεχού
μενοι συναλλαγαί και ενεργούνται συμφώνως προς τάς τρέχουσας διεθνείς 
υποχρεώσεις τών ενδιαφερομένων χωρών, έφ' όσον υπάρχουν σχετικοί 
συμφωνίαι, μεταξύ τών οικείων Κυβερνήσεων. Ελλείψει τοιούτων συμφω
νιών ή ιδιαιτέρων συμφωνιών συναφθεισών κατά τάς είς τό άρθρον 31 
προβλεπόμενος διατάξεις, οι διακανονισμοί ούτοι τών λογαριασμών πραγμα
τοποιούνται συμφώνως προς τους Διοικητικούς Κανονισμούς. 

ΑΡΘΡΟΝ 30 
Νομισματική Μονάς 

Νομισματική μονάς διά τήν σύνθεσιν τών τιμολογίων τών διεθνών τηλε
πικοινωνιών και τήν κατάρτισιν τών διεθνών λογαριασμών είναι τό χρυσοϋν 
φράγκον έξ 100 εκατοστών, βάρους 10/31 τοϋ γραμμαρίου και τίτλου 0,900. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 31 
Ιδιαίτεροι Συμφωνίαι 

Τά Μέλη επιφυλάσσουν ε ις έαυτά, εις τάς παρ' αυτών αναγνωρισμένος 
ιδιωτικός επιχειρήσεις και εις άλλας επιχειρήσεις δεόντως προς τούτο εξου
σιοδοτημένος, τήν εΰχέρειαν νά συνάπτουν ιδιαιτέρας συμφωνίας έπί θεμά
των τηλεπικοινωνιών τά όποϊα δέν ενδιαφέρουν τό σύνολον τών Μελών. 
Έν τούτοις, αϊ συμφωνίαι αύται δέν πρέπει νά αντίκε ινται ε ις διατάξεις 
της παρούσης Συμβάσεως ή τών ε ις ταύτην προσηρτημένων Κανονισμών, 
όσον άφορα ε ις τάς επιβλαβείς παρενοχλήσεις, τάς οποίας θά ήδύνατο νά 
προκαλέση ή εφαρμογή αυτών έπί υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών τών άλλων 
χωρών. 

. Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 32 
Περιοχικαί Διασκέψεις, Περιοχικαί Συμφωνίαι 

και Περιοχικαί Οργανώσεις 
Τά Μέλη επιφυλάσσουν εις έαυτά τό δικαίωμα νά πραγματοποιούν Πε

ριοχικάς διασκέψεις, νά συνάπτουν Περιοχικάς Συμφωνίας και νά συνιστούν 
περιοχικάς οργανώσεις, έπί σκοπώ διακανονισμού τηλεπικοινωνιακών θεμά
των επιδεκτικών ρυθμίσεως έπί περιοχικοϋ επιπέδου. Αϊ περιοχικαί συμ
φωνίαι δέον όπως μή αντιβαίνουν εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I I I 
Είδικαί Διατάξε ις διά τάς Ραδιοεπικοινωνίας 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 33 
Ορθολογική χρησιμοποίησις τοϋ φάσματος ραδιοηλεκτρικών 

συχνοτήτων και της τροχιάς γαιωστατικών δορυφόρων 
1. Τά Μέλη καταβάλλουν προσπάθειαν όπως ό χρησιμοποιούμενος αρι

θμός συχνοτήτων και ή χρησιμοποιούμενη περιοχή τοϋ φάσματος περιορί
ζωνται ε ις τό ελάχιστον δυνατόν όριον, τό άπαραίτητον διά τήν έξασφάλι
σιν καθ' ίκανσποιητικόν τρόπον της λειτουργίας τών αναγκαιουσών υπηρε
σιών. Προς τόν σκοπόν τούτον προσπαθούν νά εφαρμόζουν τάς τελευταίας 
τελειοποιήσεις της τεχν ικής εντός τών συντομωτέρων προθεσμιών. 

2. Τά Μέλη λαμβάνουν ύπ' όψιν κατά τήν χρησιμοποίησιν τών ζωνών συ
χνοτήτων τών διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών, ότι αϊ συχνότητες και ή 
τροχιά γαιωστατικών δορυφόρων, είναι περιωρισμένα φυσικά μέσα, τά 
όποϊα δέον νά χρησιμοποιούνται μέ οίκονομίαν και αποτελεσματικότητα, 
ώστε νά δύνανται χώραι ή ομάδες χωρών, αναλόγως προς τάς άνάγκας 
των και τά ε ίς τήν διάθεσίν των τεχνικά μέσα, νά συμμετέχουν δικαίως 
είς αμφότερα, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπι
κοινωνιών. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 34 
Άλληλοεπικοινωνία 

1. Οί σταθμοί οί όποιοι εξασφαλίζουν τάς ραδιοεπικοινωνίας ε ίς τήν κινη
τήν ύπηρεσίαν υποχρεούνται, εντός τών ορίων της κανονικής των χρησι
μοποιήσεως, νά ανταλλάσσουν αμοιβαίως τάς ραδιοεπικοινωνίας άνευ δια
κρίσεως τοϋ υιοθετηθέντος ύπ' αυτών ραδιοηλεκτρικού συστήματος. 

2. Ούχ' ήττον, διά νά μή παρακωλύωνται αϊ επιστημονικοί πρόοδοι, αϊ 
διατάξεις τοϋ αριθμού 132 δέν εμποδίζουν τήν χρήσιν ραδιοηλεκτρικού συ
στήματος, μή ικανού νά έπικοινωνή μετ ' άλλων συστημάτων, έφ ' όσον ή 
άνικανότης αϋτη οφείλετα ι είς τήν είδικήν φύσιν τοϋ συστήματος τούτου 
και δέν είναι αποτέλεσμα υίοθετήσεως συστημάτων εχόντων ώς άποκλει
στικόν σκοπόν τήν παρεμπόδισιν της άλληλεπικοινωνίας. 

3. Παρά τάς διατάξε ις τοϋ αριθμού 132, σταθμός τ ις δύναται νά διατίθε
ται είς έκτέλεσιν περιωρισμένης διεθνούς υπηρεσίας τηλεπικοινωνίας, καθο
ριζομένης ύπό τοϋ σκοπού ταύτης ή άλλων συνθηκών ανεξαρτήτων τοϋ 
χρησιμοποιημένου συστήματος. 
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ΑΡΘΡΟΝ 35 
Επιβλαβείς παρενοχλήσεις 

1. Πάντες οι σταθμοί, οιοσδήποτε και αν εϊναι ό σκοπός των, δέον νά εγκα
θίστανται και νά τυγχάνουν εκμεταλλεύσεως κατά τρόπον μή προκαλούντα 
επιβλαβείς παρενοχλήσεις εις τάς επικοινωνίας ή τάς ραδιοηλεκτρικός υπη
ρεσίας ετέρων μελών, ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων ή ετέρων 
επιχειρήσεων δεόντως εξουσιοδοτημένων προς έξασφάλισιν υπηρεσίας ρα
διοεπικοινωνιών αϊ όποϊαι λειτουργούν συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

2. ' Εκαστον μέλος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά άπαιτή ύπό τών ύπ' 
αυτού ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και λοιπών δεόντως προς 
τον σκοπόν τούτον εξουσιοδοτημένων επιχειρήσεων, τήν τήρησιν τών δια
τάξεων τοϋ αριθμού 135. 

3. Έπί πλέον τά μέλη θεωρούν έπιθυμητήν τήν λήψιν τών πρακτικώς δυ
νατών μέτρων προς παρεμπόδισιν της λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών 
και εγκαταστάσεων παντός είδους, αϊ όποϊαι προκαλούν επιβλαβείς παρε
νοχλήσεις εις τάς αναφερόμενος εις τόν αριθμόν 135 ραδιοηλεκτρικός 
επικοινωνίας και υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 36 
Κλήσεις και μηνύματα κινδύνου 

Οι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών εϊναι υποχρεωμένοι νά δέχωνται κατ' από
λυτον προτεραιότητα τάς κλήσεις και τά μηνύματα κινδύνου, οιαδήποτε και 
αν εϊναι ή προέλευσίς των, νά απαντούν κατά τον αυτόν τρόπον, ^είς τά 
μηνύματα ταύτα και νά δίδουν αμέσως εις αυτά τήν έπιβαλλομένην συνέ
χειαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 37 
Ψευδή ή απατηλά σήματα κινδύνου, 
επείγοντος, ασφαλείας ή ταυτότητος 

Τά μέλη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά λαμβάνουν τά κατάλληλα 
μέτρα προς παρεμπόδισιν της μεταβιβάσεως ή θέσεως εις κυκλοφορίαν 
ψευδών ή απατηλών σημάτων κινδύνου, επείγοντος, ασφαλείας ή ταυτότη
τος και νά συνεργά£ωνται προς τόν σκοπόν εντοπισμού και καθορισμού 
της ταυτότητος τών σταθμών της ιδίας αυτών χώρας, οι όποιοι εκπέμπουν 
τοιαύτα σήματα. 

ΑΡΘΡΟΝ 38 
Εγκαταστάσεις υπηρεσιών εθνικής αμύνης 

1. Τά μέλη διατηρούν τήν πλήρη έλευθερίαν αυτών ώς προς τάς στρατιω
τικός ραδιοηλεκτρικός εγκαταστάσεις τοϋ στρατού ξηράς και τών ναυτικών 
και αεροπορικών δυνάμεων αυτών. 

2. Έν τούτοις αϊ εγκαταστάσεις αύται δέον, κατά τό δυνατόν, νά τηρούν 
τάς κανονιστικός διατάξεις τάς σχετικός μέ τήν παροχήν βοηθείας έν περι
πτώσει κινδύνου μέ τήν λήψιν μέτρων προς παρεμπόδισιν τών επιβλαβών 
παρενοχλήσεων, ώς και τός οδηγίας τών Κανονισμών τάς άφορώσας τους 
τύπους εκπομπής και τάς προς χρησιμοποίησιν συχνότητας αναλόγως της 
φύσεως της ύπ' αυτών εξασφαλισμένης υπηρεσίας. 

3. Έξ άλλου, έφ' όσον αϊ εγκαταστάσεις αύται μετέχουν εις τήν ύπηρε
σίαν της ιδιωτικής ανταποκρίσεως ή εις τάς λοιπάς υπηρεσίας τάς διεπό
μενος ύπό τών προσηρτημένων εις τήν παροϋσαν σύμβασιν Κανονισμών, 
δέον όπως συμμορφοϋνται γενικώς προς τάς εφαρμοστέας εις τάς έν λόγω 
υπηρεσίας κανονιστικός διατάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 
Σχέσε ις μετά των Ηνωμένων Εθνών 

και των Διεθνών Οργανισμών 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 39 
Σχέσε ις μετά τών Ηνωμένων Εθνών 

1. Αϊ σχέσεις μεταξύ τών Ηνωμένων Εθνών καϊ της Διεθνούς Ενώσεως 
Τηλεπικοινωνιών καθορίζονται ε ις τήν συναφθεϊσαν μεταξύ τών δύο τούτων 
Οργανισμών συμφωνίαν, της οποίας το κείμενον περιλαμβάνεται ε ις τό 

παράρτημα 3 της παρούσης Συμβάσεως. 
2. Συμφώνως προς τάς διατάξε ις τοϋ άρθρου XVI της ανωτέρω μνημονευ

θείσης συμφωνίας, αϊ ύπηρεσίαι εκμεταλλεύσεως τών τηλεπικοινωνιών των 
Ήνωμ. Εθνών απολαύουν τών δικαιωμάτων και υπόκεινται εις τάς υποχρεώ
σεις αί όποϊαι προβλέπονται εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν, και ε ις τους διοι
κητικούς κανονισμούς. " Εχουν, κατά συνέπειαν, τό δικαίωμα παραστά
σεως, ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα, ε ις δλας τάς διασκέψεις της Ενώσεως, 
συμπεριλαμβανομένων τών συνόδων τών Διεθνών Συμβουλευτικών Επι
τροπών. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 40 
Σχέσε ις μετά τών Διεθνών Οργανισμών. 

Προκειμένου νά ύποβοηθηθή ή πραγματοποίησις πλήρους διεθνούς συν
τονισμού ε ις τόν τομέα τών τηλεπικοινωνιών, ή Ενωσις συνεργάζεται μετά 
τών εχόντων συναφείς δραστηριότητας και ενδιαφέροντα διεθνών Οργα
νισμών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V 
Εφαρμογή της Συμβάσεως και τών Κανονισμών 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 41 
Βασικαΐ διατάξε ις και Γενικός Κανονισμός 

Έν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ διατάξεως τοϋ πρώτου μέρους της Συμ

βάσεως (βασικαΐ διατάξεις, αριθμοί 1 έως 170) και διατάξεως τοϋ δευτέρου 
μέρους, (Γενικός Κανονισμός, αριθμοί 201 έως 571), επικρατέστερα θεω

ρείται ή πρώτη. 
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 42 

Διοικητικοί Κανονισμοί 
1. Αί διατάξεις της Συμβάσεως συμπληροΰνται ύπό τών Διοικητικών Κα

νονισμών, οι όποιοι διέπουν τήν χρησιμοποίησιν τών τηλεπικοινωνιών και 
δεσμεύουν πάντα τά μέλη. 

2. Ή έπικύρωσις της παρούσης συμβάσεως, συμφώνως προς τό άρθρον 
45 ή ή προσχώρησις εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν, συμφώνως προς τό άρ
θρον 48, συνεπάγεται τήν άποδοχήν τών έν ΐσχύϊ, κατά τήν στιγμήν της επι
κυρώσεως ή προσχωρήσεως ταύτης, Διοικητικών Κανονισμών. 

3. Τά μέλη οφείλουν νά πληροφορούν τόν Γενικόν Γραμματέα περί της 
ύπ' αυτών εγκρίσεως πάσης αναθεωρήσεως τών Κανονισμών τούτων ύπό 
τών αρμοδίων διοικητικών διασκέψεων. Ό Γενικός Γραμματεύς γνωστο
ποιεί εις τά μέλη τάς εγκρίσεις ταύτας μετά τήν λήψιν τ ω ν / 

4. Έν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ διατάξεως της Συμβάσεως και δια
τάξεως ενός διοικητικού κανονισμού επικρατέστερα θεωρείται ή Σύμβασις. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 43 
Έγκυρότης ισχυόντων διοικητικών κανονισμών 

Οι αναφερόμενοι εις τόν αριθμόν 147 διοικητικοί κανονισμοί είναι οι έν 
ΐσχύϊ κατά τήν στιγμήν της υπογραφής της παρούσης Συμβάσεως. Ούτοι 
θεωρούνται προσηρτημένοι εις τήν παροϋσαν Σύμβασιν και παραμένουν 
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έν ΐσχύϊ, ύπό τήν έπιφύλαξιν μερικών αναθεωρήσεων δυναμένων νά υιοθε
τηθούν ύπό τους όρους του άριθμοϋ 44 μέχρι της θέσεως έν ΐσχύϊ νέων 
κανονισμών καταρτιζομένων ύπό τών αρμοδίων παγκοσμίων διοικητικών 
διασκέψεων και προοριζομένων νά αντικαταστήσουν τούτους ώς παραρτή
ματα της παρούσης Συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 44 
Έκτέλεσις της Συμβάσεως και τών Κανονισμών 

1. Τά μέλη υποχρεούνται εις συμμόρφωσιν προς τάς διατάζεις της πα
ρούσης Συμβάσεως και τών προσηρτημένων εις αυτήν διοικητικών κανονι
σμών εις όλα τά γραφεία και όλους τους σταθμούς τηλεπικοινωνιών τους 
οποίους έχουν εγκαταστήσει και εκμεταλλεύονται και οι όποιοι εξασφαλί
ζουν διεθνείς υπηρεσίας ή δύνανται νά προκαλέσουν επιβλαβείς παρενο
χλήσεις εις τάς υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών έτερων χωρών, πλην έάν πρό
κειται περί υπηρεσιών εξαιρουμένων τών υποχρεώσεων τούτων βάσει τών 
διατάξεων τοϋ άρθρου 38. 

2. Τά μέλη οφείλουν έξ άλλου, νά λαμβάνουν τά αναγκαία μέτρα διά τήν 
έπιβολήν της τηρήσεως τών διατάξεων της παρούσης συμβάσεως και τών 
διοικητικών κανονισμών ύπό τών επιχειρήσεων αϊ όποϊαι έχουν έξουσιοδο
τηθή ύπ' αυτών, νά εγκαθιστούν και νά έκμεταλλεύωνται τηλεπικοινωνίας 
και εξασφαλίζουν διεθνείς υπηρεσίας ή εκμεταλλεύονται σταθμούς δυνα
μένους νά προκαλέσουν επιβλαβείς παρενοχλήσεις εις τάς υπηρεσίας ραδιο
επικοινωνιών έτερων χωρών. 

ΑΡΘΡΟΝ 45 
Έπικύρωσις της Συμβάσεως 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθή ύφ' έκαστης τών υπογραφόμενων 
Κυβερνήσεων συμφώνως προς τους έν ΐσχύϊ εις τάς αντιστοίχους χώρας 
συνταγματικούς κανόνας. Τά κυρωτικά έγγραφα θά αποσταλούν εντός της 
συντομωτέρας δυνατής προθεσμίας, διά της διπλωματικής όδοϋ και τη μεσο
λαβήσει της Κυβερνήσεως της χώρας εις τήν οποίαν ευρίσκεται ή έδρα 
της 'Ενώσεως, εις τόν γενικόν γραμματέα, ό οποίος ανακοινώνει ταύτα 
εις τά μέλη. 

2.—(1) Κατά τήν διάρκειαν περιόδου δύο ετών άπό της ημερομηνίας 
θέσεως έν ΐσχύϊ τής παρούσης συμβάσεως, πάσα ύπογράψασα κυβέρνησις 
απολαύει τών δικαιωμάτων τών αναγνωριζομένων εις τά μέλη τής Ενώσεως 
εις τους αριθμούς 8 και 10, έστω και αν ή κυβέρνησις αϋτη δέν κατέθεσε 
κυρωτικά έγγραφα, κατά τους όρους τοϋ άριθμοϋ 154. 

(2) Άπό τής εκπνοής της διετούς περιόδου άπό της θέσεως έν ΐσχύϊ 
τής παρούσης συμβάσεως, κυβέρνησις έχουσα υπογράψει τήν σύμβασιν και 
ή οποία δέν κατέθεσε κυρωτικά έγγραφα, κατά τους όρους τοϋ άριθμοϋ 
154, δέν έχει πλέον δικαίωμα ψήφου εις οιανδήποτε διάσκεψιν τής Ενώ
σεως, σύνοδον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, σύνοδον τών μονίμων οργα
νισμών τής 'Ενώσεως οϋτε είς οιανδήποτε δι' αλληλογραφίας ψηφοφορίαν 
διενεργουμένην συμφώνως προς τάς διατάξεις τής συμβάσεως. Τούτο 
ισχύει έφ' όσον χρόνον τά κυρωτικά έγγραφα δέν έχουν κατατεθή. Τά 
λοιπά, πλην τοΰ δικαιώματος ψήφου, δικαιώματα τής κυβερνήσεως ταύτης 
δέν θίγονται. 

3. Μετά τήν έναρξιν ισχύος τής παρούσης συμβάσεως συμφώνως προς 
το άρθρον 52 έκαστον κυρωτικόν έγγραφον θεωρείται ισχύον άπό τής ημε
ρομηνίας καταθέσεως του είς τόν Γενικόν Γραμματέα. 

4. Έν περιπτώσει καθ' ην μία ή πλείονες κυβερνήσεις ύπογράψασαι τήν 
σύμβασιν δέν προέβαινον είς τήν έπικύρωσιν ταύτης, αϋτη δέν θά έπαυε 
ισχύουσα διά τάς κυβερνήσεις αί όποϊαι έχουν επικυρώσει ταύτην. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 46 
Προσχώρησις ε ις την σύμβασιν 

1. Ή κυβέρνησις χώρας ή οποία δεν υπέγραψε τήν παροϋσαν σύμβασιν 
δύναται νά προσχώρηση εις αυτήν, ε ίς οιονδήποτε χρόνον, ύπό την έπι
φύλαξιν των διατάξεων τοΰ άρθρου 1. 

2. Τό έγγραφον προσχωρήσεως απευθύνεται προς τόν γενικόν γραμμα
τέα διά της διπλωματικής όδοϋ, μέσω τής κυβερνήσεως της χώρας, ε ις 
τήν οποίαν ευρίσκεται ή έδρα τής Ενώσεως. Ή προσχώρησις ισχύει άπό 
τής ημερομηνίας καταθέσεως τοΰ έγγραφου, πλην έάν άλλως ορίζεται έν 
αύτω. Ό γενικός γραμματεύς γνωστοποιεί τήν προσχώρησιν εις τα μέλη 
και διαβιβάζει εις έκαστον τούτον έν κεκυρωμένον άντίγραφον της πράξεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 47 
Καταγγελία τής Συμβάσεως 

1. Πάν μέλος επικύρωσαν τήν παροϋσαν σύμβασιν ή προσχωρήσαν ε ις 
αυτήν έχε ι τό δικαίωμα καταγγελίας ταύτης διά πράξεως απευθυνόμενης 
προς τόν γενικόν γραμματέα διά τής διπλωματικής όδοϋ, μέσω τής κυβερ
νήσεως τής χώρας εις τήν οποίαν ευρίσκεται ή έδρα τής 'Ενώσεως! Ό 
γεν ικός γραμματεύς ειδοποιεί περί τούτου τά λοιπά μέλη. 

2. Ή καταγγελία αϋτη θεωρείται ισχύουσα άπό τής εκπνοής περιόδου 
ενός έτους άπό τής ημέρας λήψεως ύπό τοϋ γενικού γραμματέως τής 
σχετικής πράξεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 48 
Κατάργησις τής διεθνούς συμβάσεως 

τηλεπικοινωνιών τοϋ MONTREUX (1965) 
Ή παρούσα σύμβασις καταργεί και αντικαθιστά τήν διεθνή σύμβασιν τη

λεπικοινωνιών τοϋ MONTREUX (1965) ε ις τάς μεταξύ τών συμβαλλομένων 
κυβερνήσεων σχέσεις. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 49 
Σχέσεις μετά μή συμβεβλημένων κρατών 

Πάντα τά μέλη επιφυλάσσουν δι ' έαϋτά και διά τάς ανεγνωρισμένος ιδιω
τ ικός επιχειρήσεις τήν εύχέρειαν νά καθορίζουν τους όρους ύπό τους 
οποίους δέχονται επικοινωνίας άνταλλασσομένας μετά κράτους μή μετέ
χοντος εις τήν παροϋσαν σύμβασιν. Έάν επικοινωνία προερχομένη έκ κρά
τους μή συμβεβλημένου γίνεται δεκτή ύφ' ενός μέλους, αϋτη δέον νά μετα
βιβασθή καί, καθ' ό μέτρον χρησιμοποιεί τηλεπικοινωνιακός οδούς ενός 
μέλους, εφαρμόζονται εις αυτήν αϊ υποχρεωτικοί διατάξεις τής συμβάσεως 
και τών διοικητικών κανονισμών ώς και τά κανονικά τέλη. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 50 
Διακανονισμός Διαφορών 

1. Τά μέλη δύνανται νά ρυθμίζουν τάς διαφοράς των έπί θεμάτων σχετι
κών μέ τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν τής παρούσης συμβάσεως ή τών 
προβλεπομένων ύπό τοϋ άρθρου 42 κανονισμών διά τής διπλωματικής όδοϋ 
ή κατά διαδικασίας καθιερωθείσας ύπό διμερών ή πολυμερών συνθηκών 
συναφθεισών μεταξύ των διά τόν διακανονισμόν διεθνών διαφορών ή διά 
πάσης άλλης μεθόδου τήν οποίαν θά ήδύναντο νά αποφασίσουν κοινή 
συμφωνία. 

2. Εις ην περίπτωσιν ουδέν έκ τών ανωτέρω μέσων διακανονισμού ήθελεν 
υίοθετηθή, πάν μέλος δύναται, έν περιπτώσει διαφοράς, νά προσφυγή ε ις 
διαιτησίαν, συμφώνως προς τήν ύπό τοϋ γενικού κανονισμού ή τοΰ προσθέ
του προαιρετικού πρωτοκόλλου καθοριζομένην διαδικασίαν, αναλόγως τής 
περιπτώσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI 
Ορισμοί 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 51 
Ορισμοί 

Είς τήν παροϋσαν σύμβασιν και έφ ' όσον δεν υφίστανται αντιφάσεις npoc 
τά συμφραζόμενα : 

(α) οί όροι των οποίων οι ορισμοί περιλαμβάνονται εις τό Παράρτημα 
2 της παρούσης συμβάσεως έχουν την έννοιαν ή οποία αποδίδεται 
εις τούτους είς τό έν λόγω Παράρτημα. 

(β) Οί λοιποί όροι των οποίων οί ορισμοί περιλαμβάνονται εις τους 
προβλεπόμενους είς τό άρθρον 42 κανονισμούς έχουν τήν έννοιαν 
ή όποια αποδίδεται είς τούτους είς τους έν λόγω κανονισμούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V I I ' - ' 

Τελική διάταξις 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 52 
Έναρξις ισχύος και κατάθεσις της συμβάσεως 

Ή παρούσα σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ τήν 1ην Ιανουαρίου, 1975 μεταξύ 
των μελών των όποιων τά έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως θά έχουν 
κατατεθή πρό της ημερομηνίας ταύτης. 

Συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 102 τοϋ Χάρτου τών Η ν ω 
μένων 'Εθνών, ό γενικός γραμματεύς της Ενώσεως θά κατάθεση τήν πα
ροϋσαν σύμβασιν είς τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων 'Εθνών. .. 

Μ Ε Ρ Ο Σ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V I I I 

Λειτουργία της Ενώσεως 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 53 
Διάσκεψις Πληρεξουσίων 

1 — (1) Ή διάσκεψις πληρεξουσίων συνέρχεται κατά τακτά διαστήματα, 
κανονικώς δέ άνά πενταετίαν. 

(2) Εάν τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, ή ημερομηνία και ό τόπος έκα
στης διασκέψεως πληρεξουσίων καθορίζονται ύπό της προηγουμένης δια
σκέψεως πληρεξουσίων. 'Εν αντιθέτω περιπτώσει ή ημερομηνία αύτη και 
ό τόπος ούτος ορίζονται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συμφω
νίας της πλειοψηφίας τών μελών της 'Ενώσεως. 

ϊ.— (1) Ό χρόνος και ό τόπος της προσεχούς διασκέψεως πληρεξουσίων 
ή ό ε ίς τούτων δύνανται νά μεταβληθούν : 

(α) αιτήσει τοϋ ενός, τουλάχιστον, τετάρτου τών μελών της ενώσεως, 
υποβαλλομένης, κεχωρισμένως ύφ' έκαστου μέλους, προς τόν 
γενικόν γραμματέα. 

(β) Κατόπιν προτάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
(2) Και ε ίς τάς δύο περιπτώσεις νέος χρόνος και τόπος ή ε ίς μόνος 

έκ τούτων καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας της πλειοψηφίας τών μελών. 
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ΑΡΘΡΟΝ 54 
Διοικητικοί Διασκέψεις 

1.—(1) Ή ημερησία διάταξις μιας διοικητικής διασκέψεως καθορίζεται 
ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας της πλειοψηφίας των 
μελών της 'Ενώσεως, έάν πρόκειται περί παγκοσμίου διοικητικής διασκέ
ψεως ή της πλειοψηφίας τών μελών της περιοχής την οποίαν άφορα ή διά
σκεψις, έάν πρόκειται περί περιοχικής διοικητικής διασκέψεως, ύπό την έπι
φύλαξιν τών διατάξεων τοΰ αριθμού 225. 

(2) Περιπτώσεως τυχούσης, ή ημερησία διάταξις περιλαμβάνει παν θέμα, 
τοϋ οποίου ή συ^ήτησις απεφασίσθη ύπό μιας διασκέψεως πληρεξουσίων. 

(3) Παγκόσμιος διοικητική διάσκεψις ασχολούμενη μέ τάς ραδιοεπικοι
νωνίας δύναται νά περιλάβη εις τήν ήμερησίαν διάταξιν αυτής θέματα ανα
φερόμενα εις τόν καθορισμόν κατευθύνσεων, προς τήν Διεθνή Έπιτροπήν 
Καταγραφής Συχνοτήτων, εν σχέσει προς τάς δραστηριότητας αυτής ώς 
και εις τήν έξέτασιν τών δραστηριοτήτων τούτων. 

2.— (1) Μία παγκόσμιος διοικητική διάσκεψις συγκαλείται : 
(α) κατόπιν αποφάσεως μιας διασκέψεως πληρεξουσίων, ή οποία δύ

ναται νά καθορίση τήν ήμερομηνίαν και τόπον πραγματοποιήσεως 
της. 

(β) κατόπιν συστάσεως προηγουμένης παγκοσμίου διοικητικής δια
σκέψεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν εγκρίσεως ύπό τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

(γ) κατόπιν αιτήσεως τοϋ ενός τετάρτου, τουλάχιστον, τών μελών 
τής 'Ενώσεως, απευθυνόμενης, κεχωρισμένως ύφ' έκαστου 
μέλους, προς τόν γενικόν γραμματέα. 

(δ) κατόπιν προτάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
(2) Εις τάς περιπτώσεις τάς προβλεπόμενος εις τους αριθμούς 210, 211, 

212 καί, ενδεχομένως, 209 ή ημερομηνία και ό τόπος τής διασκέψεως καθο
ρίζονται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας τής πλειο
ψηφίας τών μελών τής 'Ενώσεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ 
άριθμοϋ 225. 

3.—(1) Μία περιοχική διοικητική διάσκεψις συγκαλείται : 
(α) κατόπιν αποφάσεως μιας διασκέψεως πληρεξουσίων. 
(β) κατόπιν συστάσεως μιας προηγουμένης παγκοσμίου ή περιοχικής 

διοικητικής διασκέψεως ύπό τήν έπιφύλαξιν εγκρίσεως ύπό τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ) κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον τοΰ ενός τετάρτου τών μελών τής 
'Ενώσεως τά όποϊα ανήκουν εις τήν έν λόγω περιοχήν, απευθυ
νόμενης κεχωρισμένως ύφ' έκαστου μέλους προς τόν γενικόν 
γραμματέα. 

(δ) κατόπιν προτάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
(2) Εις τάς περιπτώσεις τάς προβλεπόμενος εις τους αριθμούς 215, 216, 

217 καί ενδεχομένως 214, ή ημερομηνία και ό τόπος τής διασκέψεως ορί
ζονται ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συμφωνίας τής πλειοψη
φίας τών μελών τής 'Ενώσεως τών ανηκόντων εις τήν περιοχήν εις τήν 
οποίαν άφορα ή Διάσκεψις, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ άριθμοϋ 
225. 

4.—(1) Ή ημερησία διάταξις, ή ημερομηνία καί ό τόπος μιας διοικητικής 
διασκέψεως δύνανται νά μεταβληθούν : 

(α) κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον τοΰ ενός τετάρτου τών μελών τής 
'Ενώσεως, έάν πρόκειται περί παγκοσμίου διοικητικής Διασκέψεως 
ή τοΰ ενός τετάρτου τών μελών τής 'Ενώσεως τών ανηκόντων εις 
τήν περιοχήν εις τήν οποίαν άφορα ή Διάσκεψις, έάν πρόκειται 
περί περιοχικής διοικητικής Διασκέψεως. 
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Αϊ αιτήσεις απευθύνονται κεχωρισμένως ύφ' έκαστου μέλους 
προς τον γενικόν γραμματέα ό όποιος μέριμνα διά την έγκρισιν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

(β) κατόπιν προτάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 
(2) Εις τάς περιπτώσεις τάς προβλεπόμενος εις τους αριθμούς 219 και 

220 αϊ προτεινόμενοι μεταβολαί υιοθετούνται οριστικώς μόνον κατόπιν συμ
φωνίας της πλειοψηφίας τών μελών, έάν πρόκειται περί παγκοσμίου διοι
κητικής διασκέψεως ή τής πλειοψηφίας τών μελών της 'Ενώσεως τών ανη
κόντων εις τήν περιοχήν είς τήν οποίαν άφορα ή Διάσκεψις, έάν πρόκειται 
περί περιοχικής διοικητικής διασκέψεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων 
τοϋ αριθμού 225. > 

5.—(1) Τό Διοικητικόν Συμβόύλιον δύναται νά θεώρηση χρήσιμόν όπως 
τής κυρίας συνόδου μιας διοικητικής διασκέψεως προηγηθή προπαρασκευα
στική σύνοδος επιφορτισμένη νά κατάρτιση προτάσεις άφορώσας εις τάς 
τεχνικός βάσεις τών εργασιών τής διασκέψεως. 

(2) Ή σύγκλησις τής προπαρασκευαστικής ταύτης συνόδου και ή ημε
ρησία διάταξις αυτής δέον νά εγκριθούν ύπό τής πλειοψηφίας τών μελών 
τής Ενώσεως έάν πρόκειται περί παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως ή 
ύπό τής πλειοψηφίας τών μελών τής Ενώσεως τών ανηκόντων εις τήν 
ένδιαφερομένην περιοχήν, έάν πρόκειται περί περιοχικής Διοικητικής Δια
σκέψεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοϋ αριθμού 225. 

(3) 'Εάν ή προπαρασκευαστική σύνοδος μιας διοικητικής διασκέψεως δεν 
απεφάσισε διαφοροτρόπως, τά κείμενα τά όποϊα τελικώς ενέκρινε αύτη συγ
κεντρώνονται ύπό μορφήν εκθέσεως ή οποία εγκρίνεται ύπό τής συνόδου 
ταύτης και υπογράφεται ύπό τοϋ Προέδρου της. 

Εις τάς ψηφοφορίας τάς προβλεπόμενος ύπό τών αριθμών 206, 213, 218, 
211 και 223 τά μέλη τής Ενώσεως τά όποϊα δέν απήντησαν εντός τής ύπό 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενης προθεσμίας, θεωρούνται ώς μη 
μετέχοντα τών ψηφοφοριών τούτων και δέν λαμβάνονται, κατά συνέπειαν, 
ύπ' όψιν διά τον ύπολογισμόν τής πλειοψηφίας. 'Εάν ό αριθμός τών λη
φθεισών απαντήσεων δέν ύπερβαίνη τό ήμισυ τοϋ αριθμού τών ερωτηθέν
των μελών τής 'Ενώσεως, διεξάγεται νέα ψηφοφορία τής οποίας τό απο
τέλεσμα είναι όριοτικόν οιοσδήποτε και αν είναι ό αριθμός τών ψηφισάντων 
μελών. 

ΑΡΘΡΟΝ 55 
Διοικητικόν Συμβόύλιον 

1.—(1) Τό Διοικητικόν Συμβόύλιον αποτελείται έκ μελών τής Ενώσεως 
εκλεγομένων ύπό τής διασκέψεως πληρεξουσίων. 

(2) Έάν κατά τό μεταξύ δύο Διασκέψεων πληρεξουσίων χρονικόν διά
στημα χηρεύση μία έδρα εις τό Διοικητικόν Συμβόύλιον, αΰτη αυτοδικαίως 
καταλαμβάνεται ύπό τοϋ μέλους τής Ενώσεως, τό οποίον κατά τήν τελευ
ταίαν ψηφοφορίαν έλαβε τόν μεγαλύτερον αριθμόν ψήφων μεταξύ τών είς 
τήν αυτήν περιοχήν ανηκόντων και μή εκλεγέντων μελών. 

(3) Μία έδρα είς τό Συμβόύλιον λογίζεται κενή : 
(α) "Οταν εν μέλος τοϋ Συμβουλίου δέν άντεπροσωπεύθη είς δύο 

διαδοχικός ετησίας συνεδριάσεις τοϋ Συμβουλίου. 
(β) "Οταν μία χώρα Μέλος τής Ενώσεως παραιτείται τών καθηκόν

των της ως μέλους του Συμβουλίου. 
2. "Εκαστον Μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου όρι'Ζει διά τήν εν τω Συμ

βουλίψ έδραν του, πρόσωπον τό όποιον κατά τό δυνατόν νά είναι λειτουρ
γός τής Διευθύνσεως τηλεπικοινωνιών αύτοϋ ή αμέσως ύπεύθυνον έναντι 
της Διευθύνσεως ταύτης η έν ονόματι αυτής. Τό πρόσωπον τούτο δέον νά 
είναι κατάλληλον λόγω της εμπειρίας του περί τά τηλεπικοινωνιακά Ζητή
ματα. 
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3. Τό Διοικητικόν Συμβόύλιον κατά τήν έναρξιν έκαστης ετησίας συνόδου 
εκλέγε ι τον Πρόεδρον και τον άντιπρόεδρον αύτοϋ. Ούτοι έκπληρουν τα 
καθήκοντα των μέχρι της ενάρξεως της επομένης ετησίας συνόδου, εϊναι 
δέ επανεκλέξιμοι. Ό αντιπρόεδρος άναπληροϊ τόν πρόεδρον κατά τήν 
άπουσίαν τούτου. 

4.—(1) Τό Συμβόύλιον συνέρχεται εις έτησίαν σύνοδον εις τήν έδραν 
της Ενώσεως. 

(2) ; Κατά τήν σύνοδον ταΰτην, τό Συμβόύλιον δύναται νά άποφασίση 
όπως συγκάλεση εκτάκτως μίαν συμπληρωματικήν σύνοδον. 

(3) Κατά τό μεταξύ των τακτ ικών συνόδων διάστημα, τό Συμβόύλιον 
δύναται νά συγκληθή, κατ' αρχήν ε ις τήν έδραν της _Ενώσεως, ύπό τοΰ 
Προέδρου αυτού, τη αιτήσει της πλειοψηφίας τών μελών αύτου ή πρωτο
βουλία τοϋ προέδρου, ύπό τους προβλεπόμενους εις τον αριθμόν 255 όρους. 

5. Ό γενικός γραμματεύς και ό βοηθός γενικός γραμματεύς, ό πρόεδρος 
και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων και 
οι διευθυνταΐ τών διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών, μετέχουν αυτοδι
καίως εις τάς συζητήσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως νά λαμ
βάνουν μέρος εις τάς ψηφοφορίας. Έν τούτοις τό Συμβόύλιον δύναται 
νά πραγματρποιή συνεδριάσεις ε ις τάς οποίας μετέχουν μόνον τά μέλη του. 

6. Ό γενικός γραμματεύς της Ενώσεως εκτελε ί καθήκοντα γραμματέως 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Τό Συμβόύλιον λαμβάνει αποφάσεις μόνον οσάκις ευρίσκεται έν 
συνάδω. 

8. Ό αντιπρόσωπος έκαστου τών μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, έχε ι 
τό δικαίωμα νά παρίσταται ώς παρατηρητής, εις πάσας τάς συνόδους τών 
μονίμων οργανισμών τής Ενώσεως, τών καθοριζομένων εις τους αριθμούς 
26, 27 και 28. 

9. Μόνον τά έξοδα μετακινήσεως και διαμονής τοϋ αντιπροσώπου έκα
στου τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου διά τήν έκπλήρωσιν τών κα
θηκόντων του κατά τάς συνόδους τοϋ Συμβουλίου, βαρύνουν τήν "Ενωσιν. 

10. Διά τήν έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων, αϊ όποίαι παρέχονται ε ις αυτό 
ύπό τής συμβάσεως, τό Διοικητικόν Συμβόύλιον, είδικώτερον : 

(α) Εϊναι έπιφορτισμένον μέ τήν έξασφάλισιν τοϋ συντονισμού μεθ' 
όλων τών διεθνών οργανισμών, τών προβλεπομένων ύπό τών άρ
θρων 39 και 40, κατά τό μεσολαβούν μεταξύ δύο διασκέψεων πλη
ρεξουσίων χρονικόν διάστημα. Προς τόν σκοπόν τούτον συνάπτει 
έξ ονόματος τής Ενώσεως προσωρινός Συμφωνίας μετά τών έν 
άρθρω 40 αναφερομένων διεθνών οργανισμών και μετά τών Η ν ω 
μένων 'Εθνών κατ' έφαρμογήν τής Συμφωνίας μεταξύ τοϋ Ό ρ γ α 

. '■'. νισμοϋ Ηνωμένων 'Εθνών και τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοι
νωνιών. Αϊ προσωρινοί αύται συμφωνίαι δέον νά ύποβάλλωνται 
εις τήν προσεχή Διάσκεψιν Πληρεξουσίων συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοϋ αριθμού 39. 

(β) Ορίζει , τόν αριθμόν και τήν ίεραρχίαν τοϋ προσωπικού τής Γενι
κής Γραμματείας και τών ειδικών γραμματειών τών μονίμων οργα
νισμών της 'Ενώσεως, λαμβάνον ύπ' όψιν τάς ύπό τής Διασκέψεως 
πληρεξουσίων δοθείσας γεν ικός κατευθυντηρίους γραμμάς. 

: (γ) Καταρτίζε ι πάντας τους κανονισμούς τους οποίους κρίνει αναγ
καίους διά τάς διοικητικός και οικονομικός δραστηριότητας της 
Ενώσεως καθώς και τους διοικητικούς κανονισμούς λαμβάνον 
ύπ' όψιν τήν τρέχουσαν πρακτικήν τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 
Έθνων και των ειδικευμένων 'Οργανισμών οι όποϊοι εφαρμόζουν 
τό κοινόν καθεστώς τών αποδοχών, αποζημιώσεων και συντάξεων. 

(δ) 'Ελέγχει τήν διοικητικήν λειτουργία ν τής "Ενώσεως. 
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(ε) Εξετάζει και καταρτίζει τόν έτήσιον προϋπολογισμόν τής Ενώ
σεως, λαμβανομένων ύπ' όψιν των ύπό της διασκέψεως πληρε
ξουσίων καθορισθέντων, δια τάς δαπανάς, ορίων, πραγματοποιούν 

. ~ πάσας τάς δυνατός οικονομίας, έν όψει, όμως, πάντοτε της υπο
χρεώσεως της Ενώσεως νά έπιτυγχάνη κατά τό δυνατόν ταχύτε
ρον, ικανοποιητικά αποτελέσματα, μέσω των διασκέψεων και των 
προγραμμάτων εργασίας των μονίμων οργανισμών. Κατά την 
έργασίαν ταύτην τό Συμβούλιον λαμβάνει επίσης ύπ' όψιν τόσον 
τά μνημονευόμενα εις τόν αριθμόν 286 σχέδια εργασίας, όσον και 
όλας τάς αναλύσεις κόστους/όφέλους, τάς μνημονευόμενος ε ις 
τόν αριθμόν 287. 

(στ) Λαμβάνει όλα τά αναγκαία μέτρα διά τόν έτήσιον έλεγχον των ύπό 
τοϋ Γενικού Γραμματέως καταρτιζομένων λογαριασμών και έγκρ ι

ν 

νει , έφ ' όσον απαιτείται, τους λογαριασμούς τούτους προς ύπο
βολήν εις τήν έπομένην Διάσκεψιν πληρεξουσίων. 

(ζ) Αναπροσαρμόζει έάν είναι άναγκαϊον : 
1. Τάς βασικάς μισθολογικός βαθμίδας αποδοχών τοϋ προσωπι

κού της επαγγελματικής κατηγορίας και τών ανωτέρων κα
τηγοριών, εξαιρέσει τών αποδοχών τών θέσεων αϊ όποϊαι πλη
ρούνται δι ' , εκλογής, διά νά προσάρμοση ταύτας προς τάς βα
σικός μισθολογικός βαθμίδας, αποδοχών, τάς καθοριζόμενος 
ύπό τών Ηνωμένων Εθνών διά τάς αντιστοίχους κοινάς 
κατηγορίας. 

2. Τάς βασικάς μισθολογικός βαθμίδας αποδοχών τοϋ προσωπι
κού τής κατηγορίας τών γενικών υπηρεσιών, διά νά προσάρ
μοση ταύτας προς τάς άποδοχάς, αϊ όποϊαι εφαρμόζονται ύπό 
τών Ηνωμένων 'Εθνών και τών παρά τη έδρα τής Ενώσεως 
ειδικευμένων οργανισμών. 

3. Τάς αποζημιώσεις θέσεως τής επαγγελματικής κατηγορίας και 
τών ανωτέρων κατηγοριών περιλαμβανομένων και τών θέσεων, 
αϊ όποϊαι πληρούνται δι ' εκλογής, συμφώνως προς τάς απο
φάσεις τών Ηνωμένων 'Εθνών τάς ισχύουσας διά τήν έδραν 
τής Ενώσεως. 

4. Τάς αποζημιώσεις τάς όποιας δικαιούται άπαν τό προσωπικόν 
τής 'Ενώσεως, έν αρμονία μέ τάς υιοθετούμενος τροποποιή
σεις εις τό κοινόν καθεστώς τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

5. Τήν συμβολήν τής Ενώσεως και τοΰ προσωπικού εις τό Κοινόν 
Ταμεϊον συντάξεων τοϋ προσωπικού τών Ηνωμένων 'Εθνών, 
συμφώνως προς τάς αποφάσεις τής Μικτής 'Επιτροπής τοϋ 
Ταμείου τούτου. 

6. Τάς αποζημιώσεις ακριβείας ζωής τάς παρεχόμενος είς τους 
δικαιούχους τοΰ Ταμείου ασφαλίσεως Προσωπικού τής 'Ενώ
σεως, συμφώνως με τήν άκολουθουμένην ύπό τών Ηνωμένων 
Εθνών Πρακτική ν. 

(η) Λαμβάνει τά άναγκαϊα μέτρα διά τήν σύγκλησιν τών διασκέψεων 
Πληρεξουσίων καί τών διοικητικών διασκέψεων τής 'Ενώσεως κατ ' 
έφαρμογήν τών άρθρων 53 καί 54. 

(θ) Υποβάλλει είς τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων τάς γνωματεύσεις 
τάς οποίας κρίνει χρησίμους. 

( ι) 'Εξετάζει καί συντονίζει τά προγράμματα εργασίας τών μονίμων 
οργανισμών ώς και τήν πρόοδον καί τάς λεπτομέρειας τών εργα
σιών τούτων, περιλαμβανομένων τών χρονολογιών τών συνόδων 
καί λαμβάνει έν σχέσει προς ταύτα, τά μέτρα τά όποϊα θεωρεί 
κατάλληλα. 

(ια) Προβαίνει είς τόν_ διορισμόν προσωρινού γενικού γραμματέως 
καί βοηθού γενικού γραμματέως, έφ ' όσον αϊ θέσεις αύται χη
ρεύσουν ύπό τάς προβλεπόμενος είς τόν αριθμόν 59 ή 60 συνθήκας. 
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Eic τήν ένέργειαν ταύτην προβαίνει κατά μίαν των τακτικών συνό
δων τούτου, έάν ή θέσις έχήρευσε κατά τάς 90 προηγούμενος της 
συνόδου ταύτης ημέρας ή κατά τήν διάρκειαν συνόδου συγκαλου
μένης ύπό τοΰ προέδρου τοϋ συμβουλίου ε ις τάς προβλεπόμενος 
ύπό των μνημονευθέντων ανωτέρω αριθμών προθεσμίας. 

(ιβ) Προβαίνει εις τόν διορισμόν διευθυντού μιας συμβουλευτικής επι
τροπής, όταν ή θέσις αύτη χηρεύση. Εις τήν ένέργειαν ταύτην 
προβαίνει κατά τήν πρώτην τακτ ικήν σύνοδόν του, άφ' ης ή θέσις 
έχήρευσε. Ό οϋτω υποδεικνυόμενος διευθυντής παραμένει εν 
ενεργεία μέχρι τής επομένης γεν ικής σμνελεύσεως, ώς ορίζει ό 
αριθμός 305 και δύναται ούτος νά έκλεγη ε ις τήν θέσιν ταύτην. 

( ιγ) Προβαίνει κατά τήν προβλεπομένην ε ις τόν αριθμόν 297 διαδικα
σίαν, ε ις τήν πλήρωσιν κενωθεισών θέσεων Μελών τής Διεθνούς 
Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων. 

(ιδ) 'Εκτελε ί τάς λοιπάς προβλεπόμενος ύπό τής Συμβάσεως λειτουρ
γ ίας και εντός τοϋ πλαισίου ταύτης και των Διοικητικών Κανονι
σμών, πάσας τάς λειτουργίας, αϊ όποϊαι κρίνονται άναγκαϊαι διά 
τήν καλήν διοίκησιν τής Ενώσεως ή τών μονίμων οργανισμών 
ταύτης κεχωρισμένως λαμβανομένων. 

( ιε) Λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα, μετά προηγουμένην συμφωνίαν τής 
πλειοψηφίας τών μελών τής Ενώσεως διά τήν προσωρινήν έπί
λυσιν τών περιπτώσεων αϊ όποϊαι δέν προβλέπονται ύπό τής Συμ
βάσεως τών Διοικητικών Κανονισμών καί τών Παραρτημάτων 
άύτών, ή λύσις τών οποίων δέν είναι δυνατόν νά άναβληθή μέχρι 
τής αρμοδίας προσεχούς Διασκέψεως, 

( ιστ) Υποβάλλε ι έκθεσιν έπί τών δραστηριοτήτων απάντων τών οργά
νων τής 'Ενώσεως άπό τής τελευτα ίας Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

( ιζ) Διαβιβάζει εις τά μέλη τής Ενώσεως το ταχύτερρν δυνατόν, μεθ' 
έκάστην τών συνοδών του, περιληπτικά πρακτικά τών εργασιών 
του, καθώς καί όλα τά έγγραφα τά όποϊα κρίνει χρήσιμα. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 56 
Γενική Γραμματεία 

1. Ό Γενικός Γραμματεύς— 
(α) Συντον ίζε ι τάς δραστηριότητας τών διαφόρων μονίμων οργανι

σμών τής Ενώσεως μέ τάς συμβουλάς και τήν βοήθειαν τής συν
τονιστ ικής επιτροπής περί ης ό λόγος ε ις τ ό ν αριθμόν 80, προ
κειμένου νά εξασφαλίζεται ή όσον τό δυνατόν πλέον αποτελεσμα
τ ική καί οικονομική χρησιμοποίησις τοϋ προσωπικού, τών κεφα
λαίων και λοιπών εσόδων τής Ενώσεως. 

(β) 'Οργανώνει τήν έργασίαν τής Γενικής Γραμματείας και διορίζει 
τ ό προσωπικόν της Γραμματείας ταύτης συμμορφούμενος προς 
τάς ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων διδομένας κατευθύνσεις 
και προς τους ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτιζόμενους 
κανονισμούς. 

(γ) Λαμβάνει τά διοικητικά μέτρα, τά σχετ ιζόμενα μέ τήν σύστάσιν 
τών ειδικευμένων γραμματειών τών μονίμων οργανισμών καί διο
ρίζει τό προσωπικόν τών γραμματειών τούτων, έν συμφωνία μετά 
τοϋ προϊσταμένου έκαστου μονίμου οργανισμού και έπί τη βάσει 
τής εκλογής τοϋ τελευταίου τούτου, τής τελ ικής αποφάσεως περί 
διορισμού ή περί απολύσεως ανηκούσης ε ις τόν Γενικόν Γραμ
ματέα. 

(δ) Φέρει ε ις γνώσιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου πάσαν άπόφασιν, 
λαμβανομένην ύπό τών Ηνωμένων Εθνών καί τών ειδικευμένων 
οργανισμών, άφορώσαν εις τους όρους εργασίας αποζημιώσεων 
καί παροχών κοινής εφαρμογής. 
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(ε) Εποπτεύει δια τήν έφαρμογήν των διοικητικών και οικονομικών 
κανονισμών τών εγκριθέντων ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

(στ) Παρέχει νομικός γνωματεύσεις εις τά όργανα της Ενώσεως. * 
(ζ) Εποπτεύει, δια τάς άνάγκας της διοικητικής διαχειρίσεως, τό προ

σωπικόν της έδρας της Ενώσεως προς τόν σκοπόν της, κατά τό 
δυνατόν, άποτελεσματικωτέρας χρησιμοποιήσεως τοϋ προσωπικού 
τούτου και τής εφαρμογής τών όρων απασχολήσεως τοϋ κοινού 
συστήματος. Τό προσωπικόν τό προοριζόμενον νά βοηθη άπ' 
ευθείας τους διευθυντάς τών διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών 
και τήν διεθνή Έπιτροπήν Καταγραφής Συχνοτήτων εργάζεται ύπό 
τάς άμεσους διαταγάς τών ενδιαφερομένων ανωτέρων λειτουργών 
συμφώνως όμως προς τάς γενικάς διοικητικός κατευθύνσεις του 
διοικητικού συμβουλίου και τοϋ γενικού γραμματέως. 

(η) Μετακινεί προσωρινώς, και άφοϋ συμβουλευθή τόν πρόεδρον τής 
διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής τών Συχνοτήτων η τόν διευ
θυντήν τής ενδιαφερόμενης συμβουλευτικής επιτροπής, υπαλλή
λους τής Ενώσεως εις αλλάς θέσεις, συναρτήσει τής ροής τής 
εργασίας εις τήν έδραν τής 'Ενώσεως, προς τό γενικόν συμφέρον 
τής Ενώσεως. Ό γενικός γραμματεύς ανακοινώνει εις τό διοι
κητικόν συμβούλιον τάς μετακινήσεις ταύτας και τάς οικονομικός 
συνεπείας των. 

(θ) Εξασφαλίζει τήν έργασίαν γραμματείας, ή οποία προηγείται και 
έπεται τών Διασκέψεων τής Ενώσεως. 

(ι) 'Εξασφαλίζει, έν συνεργασία ενδεχομένως.μετά τής προσκαλούσης 
Κυβερνήσεως, τήν Γραμματείαν τών Διασκέψεων τής Ενώσεως 
και παρέχει έν συνεργασία μετά τοϋ έπΐ κεφαλής τοϋ ενδιαφερο
μένου μονίμου οργανισμού τάς αναγκαίας υπηρεσίας διό τήν πρα
γματοποίησιν τών συνόδων έκαστου μονίμου οργανισμού τής 'Ενώ
σεως, προσφεύγων, καθ' ό μέτρον κρίνει τούτο άναγκαϊον, εις τάς 
υπηρεσίας τοϋ προσωπικού τής 'Ενώσεως συμφώνως προς τόν 
αριθμόν 269. 

Δύναται επίσης κατόπιν αιτήσεως και έπΐ τη βάσει συμβολαίου, 
νά έξασφαλίζη τήν Γραμματείαν οιωνδήποτε έτερων συνόδων 
σχετικών μέ τηλεπικοινωνίας, 

(ια) Ενημερώνει τά επίσημα ονοματολόγια, τά καταρτιζόμενα βάσει 
τών προς τούτο παρεχομένων στοιχείων, ύπό τών μονίμων οργα
νισμών τής Ενώσεως ή ύπό τών Διευθύνσεων, εξαιρέσει τών ευρε
τηρίων και πάντων τών λοιπών απαραιτήτων φακέλων, οι όποϊοι 
δύνανται νά έχουν σχέσιν μέ τά καθήκοντα τής Διεθνούς 'Επιτρο
πής Καταγραφής Συχνοτήτων. 

(ιβ) Δημοσιεύει τάς κυρίας εκθέσεις τών μονίμων οργανισμών τής 
Ενώσεως, ώς και τάς γνωματεύσεις και τάς έκ τών γνωματεύ

σεων τούτων απορρέουσας οδηγίας εκμεταλλεύσεως προς έφαρ
μογήν εις τάς διεθνείς τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας. 

(ιγ) Δημοσιεύει τάς άφορώσας εις τάς τηλεπικοινωνίας διεθνείς και 
περιφερειακός συμφωνίας, αϊ όποϊαι άνακοινοϋνται εις τούτον ύπό 
τών Μερών, και ενημερώνει τά σχετικά στοιχεία. 

(ιδ) Δημοσιεύει τους τεχνικούς όρους τής Διεθνούς Επιτροπής Κατα
γραφής Συχνοτήτων, ώς και πάν άλλο στοιχεϊον άφορων είς τήν 
έκχώρησιν και τήν χρησιμοποίησαν τών συχνοτήτων, ώς έπεξεργά
σθη τούτο ή Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων έν τη 
εκτελέσει τών καθηκόντων της. 

(ιε) Καταρτίζει, δημοσιεύει και ενημερώνει, βοηθούμενος περιπτώσεως 
τυχούσης ύπό τών μονίμων οργανισμών τής 'Ενώσεως : 

1. Σειράν στοιχείων αναφερομένων εις τήν σύνθεσιν και τήν 
διάρθρωσιν τής Ενώσεως. 
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2. Τάς γενικός στατιστικός και τά επίσημα ύπηρεσιακά_ στοιχεία 
της Ενώσεως τά προβλεπόμενα ύπό των διοικητικών Κανο
νισμών. 

3. Πάντα τά λοιπά στοιχεία, ή τήρησις τών οποίων καθορίζεται 
ύπό τών Διασκέψεων και τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

(ιστ) Συγκεντρώνει και δημοσιεύει, ύπό κατάλληλον μορφήν, πληροφο
ρίας εθνικού και διεθνούς χαρακτηρος ενδιαφέρουσας τάς Τηλε
πικοινωνίας εις όλον τον κόσμον. 

(ιζ) Συλλέγει και δημοσιεύει, έν συνεργασία με τους άλλους μονίμους 
οργανισμούς της Ενώσεως, τάς πληροφορίας τεχνικού ή διοικη
τικού χαρακτήρος, αϊ όποϊαι δύνανται νά είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμοι 
διά τάς ευρισκόμενος εις την όδόν της αναπτύξεως χώρας προς 
βελτίωσιν τών τηλεπικοινωνιακών των δικτύων. 'Εφιστάται επί
σης ή προσοχή τών χωρών τούτων έπί τών δυνατοτήτων, αϊ όποϊαι 
παρέχονται παρά τών διεθνών προγραμμάτων, τών τελούντων ύπό 
τήν αιγίδα τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

(ιη) Συγκεντρώνει και δημοσιεύει πάσας τάς άφορώσας εις τήν χρησι
μοποίησιν τεχνικών μέσων πληροφορίας, αϊ όποϊαι δύνανται νά 
είναι ωφέλιμοι εις τά μέλη προς βελτίωσιν της αποδόσεως τών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ιδία προς καλυτέραν, κατά το 
δυνατόν, χρησιμοποίησιν τών ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων προς 
μείωσιν τών παρενοχλήσεων. 

(ιθ) Δημοσιεύει περιοδικώς τη βοήθεια τών συγκεντρωμένων ή τιθε
μένων εις τήν διάθεσίν του πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων, τάς οποίας δύναται νά λάβη άπό άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, έντυπον περιλαμβάνον γενικάς πληροφορίας και στοι
χεία έπί τών Τηλεπικοινωνιών. 

(κ) Καθορίζει, άφοϋ συμβουλευθή τόν διευθυντήν της αντιστοίχου 
διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής ή, αναλόγως της περιπτώ
σεως, τόν πρόεδρον της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνο
τήτων, τήν μορφήν και τήν έμφάνισιν όλων τών δημοσιευμάτων 
τής Ενώσεως, λαμβάνων ύπ' όψιν τήν φύσιν και το περιεχόμενον 
αυτών ώς και τόν καταλληλότερον και οίκονομικώτερον τρόπον 
δημοσιεύσεως, 

(κα) Λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν έγκαιρον διανομήν τών δημο
σιευομένων στοιχείων. 

(κβ) Προετοιμάζει και υποβάλλει εις τό διοικητικόν συμβούλιον, άφοϋ 
πραγματοποίηση πάσαν δυνατήν οίκονομίαν, σχέδιον ετησίου προ
ϋπολογισμού, ό όποιος, μετά τήν έγκρισιν ύπό τοϋ συμβουλίου, δια
βιβάζεται, πληροφοριακώς, εις όλα τά μέλη τής Ενώσεως. 

(κγ) Προετοιμάζει και υποβάλλει είς τό διοικητικόν συμβούλιον προ
γράμματα εργασίας διά τό μέλλον, αναφερόμενα είς τάς κυριω
τέρας δραστηριότητας αϊ όποϊαι ασκούνται είς τήν έδραν τής Ενώ
σεως συμφώνως προς τάς κατευθύνσεις τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου. 

(κδ) Προετοιμάζει και υποβάλλει είς τό διοικητικόν συμβούλιον, καθ' ό 
μέτρον τό συμβούλιον τοϋτο τό θεωρεί σκόπιμον, αναλύσεις κό
στους/όφέλους τών κυριωτέρων δραστηριοτήτων, αϊ όποϊαι ασκούν
ται είς τήν έδραν τής Ενώσεως. 

(κε) Καταρτίζει έκθεσιν οικονομικής διαχειρίσεως ύποβαλλομένην κατ' 
έτος είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον και άνακεφαλαιωτικόν λογα
ριασμόν, πρό έκαστης Διασκέψεως Πληρεξουσίων. Αϊ εκθέσεις 
αύται άφοϋ ελεγχθούν και εγκριθούν ύπό τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου, άνακοινοΰνται είς τά μέλη και υποβάλλονται είς τήν έπο
μένην Διάσκεψιν Πληρεξουσίων προς έξέτασιν και τελικήν έγκρισιν. 
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(κστ) Καταρτίζει έτησίαν έκθεσιν έπΐ της δράσεως της Ενώσεως, ή 
οποία εγκρινομένη ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, διαβιβάζεται 
εις όλα τά μέλη. 

(κζ) Διασφαλίζει πάσας τάς λοιπάς λειτουργίας της Γραμματείας της 
' Ενώσεως. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς ή ό βοηθός Γενικός Γραμματεύς δύναται νά 
παρίσταται συμβρυλευτικώς εις τάς γενικός συνελεύσεις των Διεθνών Συμ
βουλευτικών Επιτροπών και εις πάσας τάς Διασκέψεις της Ενώσεως. Ό 
Γενικός Γραμματεύς ή ό εκπρόσωπος του δύναται νά συμμετέχη συμβου
λευτικώς εις πάσας τάς λοιπάς συνόδους της Ενώσεως. Ή συμμετοχή 
των εις τάς συνεδριάσεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται ύπό των 
διατάξεων τοϋ αριθμού 235. 

■ . . '. . . . . AP0PQN 57 
Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων 

1 — (1) Τά μέλη τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων δέον 
νά είναι πλήρως κατάλληλα, ώς προς τήν τεχνικήν αρμοδιότητα αύτων εις 

* τον τομέα τών ραδιοεπικοινωνιών και νά κατέχουν πρακτικήν πεϊραν ώς 
προς τήν άπονομήν και χρησιμοποίησιν τών συχνοτήτων. 

(2) ΈΕ άλλου, προς καλυτέραν κατανόησιν τών προβλημάτων τά όποϊα 
τίθενται εις τήν Έπιτροπήν δυνάμει τοϋ αριθμού 67, έκαστον μέλος δέον νά 
είναι ένήμερον τών γεωγραφικών, οικονομικών και δημογραφικών συνθη
κών μιας Ιδιαιτέρας περιοχής τής υδρογείου. 

2.—(1) Ή διαδικασία εκλογής πραγματοποιείται ύπό τής υπευθύνου, διά 
τήν έκλογήν, διασκέψεως, ώς ορίζεται εις τόν αριθμόν 63. 

(2) Εις έκάστην έκλογήν δύναται νά προταθή έκ νέου ώς υποψήφιος ύπό 
τής Χώρας έκ τής οποίας προέρχεται παν έν ενεργεία μέλος τής 'Επιτροπής. 

(3) Τά μέλη τής Επιτροπής αναλαμβάνουν ύπηρεσίαν κατά τήν ήμερο
μηνίαν τήν όρι£ομένην ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων ή οποία τά έΕέ
λεΕεν. Παραμένουν κανονικώς έν υπηρεσία μέχρι τής ημερομηνίας, τής 
οριζόμενης ύπό τής διασκέψεως ή οποία εκλέγει τους διαδόχους των. 

(4) Εάν κατά τό μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ δύο Διασκέψεων 
ΠληρεΕουσίων, επιφορτισμένων μέ τήν έκλογήν τών μελών τής 'Επιτροπής, 
εκλεγέν μέλος τής Επιτροπής παραιτηθή, εγκατάλειψη τά καθήκοντα του 
ή άποθάνη, ό Πρόεδρος τής Επιτροπής £ητεϊ άπό τόν Γενικόν Γραμματέα νά 
καλέση τάς χώρας Μέλη τής 'Ενώσεως αϊ όποϊαι αποτελούν μέρος τής 
ενδιαφερόμενης περιοχής νά προτείνουν υποψηφίους διά τήν έκλογήν αντι
καταστατού ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν έπομένην έτησίαν 
σύνοδόν του. 'Εν τούτοις, έάν τό κενόν δημιουργείται πλέον τών ένενή
κοντά ήμερων πρό τής συνόδου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ή χώρα έκ τής 
οποίας τό μέλος τούτο προέρχεται, υποδεικνύει, τό ταχύτερον δυνατόν και 
εντός τών ένενήκοντα ήμερων άντικαταστάτην επίσης προερχόμενον έκ 
τής χώρας ταύτης, ό όποϊος θά παραμείνη έν ενεργεία μέχρις αναλήψεως 
καθηκόντων τοϋ νέου μέλους του εκλεγέντος ύπό τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου. Ό αντικαταστάτης δύναται νά ύποβάλη υποψηφιότητα προς έκλο
γήν ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

(5) Προς έΕασφάλισιν αποτελεσματικής λειτουργίας τής Επιτροπής, 
πάσα χώρα έκ της οποίας υπήκοος έΕελέγη μέλος τής 'Επιτροπής, οφείλει 
έν τψ μέτρω του δυνατού, νά άποφύγη νά άνακαλέση τούτον κατά τό μεσο
λαβούν χρονικόν διάστημα, μεταξύ δύο Διασκέψεων ΠληρεΕουσίων επιφορ
τισμένων νά έκλέΕουν τά μέλη τής 'Επιτροπής. 

3.—(1) Αϊ μέθοδοι εργασίας τής Επιτροπής καθορίζονται ύπό τοϋ Κανο
νισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

(2) Τά μέλη τής Επιτροπής εκλέγουν μεταΕύ των Πρόεδρον και Άντι
πρόεδρον, οι όποϊοι άσκουν τά καθήκοντα των επί έν έτος. Έν συνεχεία, 
ό Αντιπρόεδρος διαδέχεται κατ' έτος τόν Πρόεδρον και εκλέγεται νέος 
'Αντιπρόεδρος. 
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(3) Ή Επιτροπή διαθέτει είδικευμένην Γραμματείαν. 
4. Ουδέν μέλος της Επιτροπής επιτρέπεται, έν σχέσει μέ τήν έκτέλεσιν 

των καθηκόντων του, νά £ητη ή νά δέχεται οδηγίας Κυβερνήσεως τίνος 
είτε μέλους οιασδήποτε Κυβερνήσεως, είτε οιασδήποτε οργανώσεως, ώς 
και οιουδήποτε προσώπου, ασχέτως αν τούτο έχη έπίσημον ιδιότητα ή είναι 
ιδιώτης. Έπΐ πλέον έκαστον μέλος οφείλει νά σέβεται τόν διεθνή χαρα
κτήρα τής Επιτροπής και των καθηκόντων των μελών της και έν ουδεμία 
περιπτώσει επιτρέπεται προσπάθεια επηρεασμού οιουδήποτε έξ αυτών έν 
τη εκτελέσει τών καθηκόντων του. 

ΑΡΘΡΟΝ 58 
Διεθνείς Συμβουλευτικοί Έπιτροπαί 

1. Ή λειτουργία έκαστης Διεθνοϋς Συμβουλευτικής Επιτροπής εξασφα
λίζεται ύπό : 

(α) Τής Γενικής Συνελεύσεως, συνεδριαξούσης κατά προτίμησιν άνά 
τρία έτη. Οσάκις συνεκλήθη αντίστοιχος Παγκόσμιος Διοικητική 
Διάσκεψις ή σύνοδος τής Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνει χώραν 
κατά τόν δυνατόν, οκτώ τουλάχιστον μήνας πρό τής Διασκέψεως 
ταύτης. 

(β) Τών Επιτροπών μελετών συνιστώμενων ύπό τής Γενικής Συνε
λεύσεως προς μελέτην τών ύπό έξέτασιν θεμάτων. 

(γ) 'Ενός διευθυντού εκλεγομένου υπό τής Γενικής Συνελεύσεως 
αρχικώς διά περίοδον διπλασίαν τοϋ χρόνου τοϋ μεσολαβοϋντος 
μεταξύ δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων, ήτοι κανονικώς 
δι' έξη έτη. Ούτος είναι επανεκλέξιμος εις έκάστην τών επομέ
νων Γενικών Συνελεύσεων και έάν έπανεκλεγή, παραμένει έν 
ενεργεία έως τήν επομένη ν Γενικήν Συνέλευσιν, ήτοι κανονικώς 
διά τρία έτη. Έάν ή θέσις εύρεθή άπροόπτως κενή, ή επομένη 
γενική συνέλευσις εκλέγει τόν νέον Διευθυντήν. 

(δ) Μιας ειδικευμένης Γραμματείας ή οποία βοηθεϊ τόν Διευθυντήν. 
(ε) Τεχνικών εργαστηρίων ή εγκαταστάσεων δημιουργούμενων ύπό 

τής 'Ενώσεως. 
2.—(1) Τά ύπό έκαστης Διεθνοϋς Συμβουλευτικής 'Επιτροπής μελετώ

μενα θέματα, έπΐ τών οποίων επιφορτίζεται νά έκδίδη γνωμοδοτήσεις, 
τίθενται εις αυτήν ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων, ύπό Διοικητικής 
Διασκέψεως, ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τής ετέρας Συμβου
λευτικής Επιτροπής ή ύπό τής Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνο
τήτων. Τά θέματα ταύτα προστίθενται εις έκεϊνα τά όποια αυτή αύτη ή 
Γενική Συνέλευσις τής ενδιαφερόμενης Συμβουλευτικής 'Επιτροπής απε
φάσισε νά έξετάση ή εις έκεϊνα τών όπόίων ή έγγραφη έζητήθη ή έγένετο 
δεκτή δι' αλληλογραφίας ύπό είκοσι τουλάχιστον Μελών τής 'Ενώσεως 
κατά τό μεσολαβούν μεταξύ Γενικών Συνελεύσεων διάστημα. 

(2) Τη αιτήσει τών ενδιαφερομένων χωρών δύναται επίσης έκαστη Συμ
βουλευτική Επιτροπή νά προβαίνη εις μελετάς και νά παρέχη συμβουλάς 
έπί θεμάτων σχετικών προς τάς έθνικάς τηλεπικοινωνίας τών χωρών 
τούτων. Ή μελέτη τών θεμάτων τούτων πρέπει νά πραγματοποιήται συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 308. 

ΑΡΘΡΟΝ 59 
Συντονιστική 'Επιτροπή 

1.—(1) Ή Συντονιστική Επιτροπή παρέχει τήν συνδρομήν της προς 
τόν Γενικόν Γραμματέα κατά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τά όποια 
τοϋ άνετέθησαν δυνάμει τών αριθμών 282, 285, 288 και 289. 

(2) Ή 'Επιτροπή είναι επιφορτισμένη νά εξασφάλιση τόν συντονισμόν 
μέ όλους τους Διεθνείς 'Οργανισμούς τους μνημονευομένους είς τά άρθρα 
39 και 40, άναφορικώς μέ τήν 'έκπροσώπησιν τών μονίμων 'Οργανισμών 
τής 'Ενώσεως είς τάς διασκέψεις τών 'Οργανισμών τούτων. 
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(3) Ή 'Επιτροπή έΕετά£ει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της 
Ενώσεως εις τόν τομέα της τεχνικής συνεργασίας και παρέχει συστάσεις 
εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον μέσω τοΰ Γενικού Γραμματέως. 

2. Ή 'Επιτροπή πρέπει νά προσπαθή νά διατυπώνη τά συμπεράσματα 
της κατ' όμόφωνον γνώμην. Ό Γενικός Γραμματεύς έν τούτοις δύναται 
νά λαμβάνη αποφάσεις ακόμη, και άνευ τής υποστηρίξεως δύο ή περισ
σοτέρων μελών τής 'Επιτροπής, έάν κρίνη ότι ή ρύθμισις των προτεινο
μένων θεμάτων δέν δύναται νά άναμείνη τήν έπομένην Σύνοδον τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας υποβάλλει πάραυτα έκ
θεσιν έπι τών θεμάτων τούτων εις τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφερών τους λόγους oi όποϊοι ώδήγησαν τούτον νά λάβη τάς αποφά
σεις ταύτας ώς και τάς εκτεθείσας γραπτώς απόψεις ύπό τών λοιπών μελών 
τής 'Επιτροπής. 

3. Ή 'Επιτροπή συνέρχεται τη προσκλήσει τοϋ Προέδρου της, κανονικώς 
τουλάχιστον άπαΕ τοϋ μηνός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX 
Γενικαί ΔιατάΕεις άφορώσαι εις τάς Διασκέψεις 

ΑΡΘΡΟΝ 60 
Πρόσκλησις και αποδοχή εις τάς Διασκέψεις 

ΠληρεΕουσίων όταν υπάρχει προσκαλούσα Κυβέρνησις 
1. Ή προσκαλούσα Κυβέρνησις, έν συμφωνία μετά τοϋ Διοικητικού 

Συμβουλίου ορίζει, τήν όρισπκήν ήμερομηνίαν και τον ακριβή τόπον τής 
Διασκέψεως. 

2.—(1) "Εν έτος πρό τής ημερομηνίας ταύτης, ή προσκαλούσα Κυβέρ
νησις αποστέλλει πρόσκλησιν εις τήν Κυβέρνησιν έκαστης χώρας Μέλους 
τής 'Ενώσεως. 

(2) Αϊ προσκλήσεις αύται δύνανται νά άπευθύνωνται είτε άπ' ευθείας, 
είτε μέσω τοϋ Γενικού Γραμματέως, εϊτε μέσω άλλης Κυβερνήσεως. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς απευθύνει πρόσκλησιν είς τά Ηνωμένα "Εθνη 
συμφώνως προς τάς διατάΕεις τοϋ άρθρου 39, και τή αιτήσει των, είς τους 
περιοχικούς 'Οργανισμούς Τηλεπικοινωνιών διά τους οποίους γίνεται μνεία 
είς τό άρθρον 32. 

4. Ή προσκαλούσα Κυβέρνησις έν συμφωνία μετά τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου ή τή προτάσει τούτου, δύναται νά προσκαλέση τάς ειδικευμένος 
οργανώσεις τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών ώς και τήν Διεθνή Έπι
τροπήν 'Ατομικής 'Ενεργείας, όπως αποστείλουν παρατηρητάς ϊνα μετά
σχουν τής Διασκέψεως μετά Συμβουλευτικής ψήφου έπι τή βάσει τής 
άμοιβαιότητος. 

5.— (1) Αϊ απαντήσεις τών Μελών δέον νά περιέρχωνται είς τήν προσκα
λούσαν Κυβέρνησιν ένα μήνα, τό βραδύτερον, πρό τής ένάρΕεως τής 
Διασκέψεως. Αύται δέον νά περιέχουν κατά τό δυνατόν πάσας τάς πληρο
φορίας τάς σχετικός προς τήν σύνθεσιν τής αντιπροσωπείας. 

(2) Αϊ απαντήσεις αύται δύνανται νά άπευθύνωνται προς τήν προσκα
λούσαν Κυβέρνησιν είτε άπ' ευθείας είτε μέσω τοϋ Γενικού Γραμματέως, 
είτε μέσω άλλης Κυβερνήσεως. 

6. Πας μόνιμος 'Οργανισμός τής 'Ενώσεως έχει τό δικαίωμα όπως άντι
προσωπευθή είς τήν Διάσκεψιν ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα οσάκις αΰτη 
συ£ητή υποθέσεις άναγομένας είς τήν αρμοδιότητα του. 'Εν ανάγκη ή 
Διάσκεψις δύναται νά προσκαλέση και Όργανισμόν ο όποιος δέν έκρινεν 
άναγκαϊον νά άντιπροσωπευθή είς αυτήν. 
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7. Γίνονται δεκτοί εις τάς Διασκέψεις Πληρεξουσίων: 
(α) Αί άντιπροσωπεϊαι, ως αύται ορίζονται εις το Παράρτημα 2. 
(β) Οι παρατηρηταΐ των Ηνωμένων Εθνών. 
(γ) Οι παρατηρηταΐ των περιοχών Τηλεπικοινωνιακών 'Οργανισμών 

συμφώνως προς τον αριθμόν 318. 
(δ) Οι παρατηρηταΐ τών ειδικευμένων οργανώσεων και της Διεθνούς 

'Επιτροπής 'Ατομικής 'Ενεργείας συμφώνως προς τόν αριθμόν 
319. 

ΑΡΘΡΟΝ 61 
Πρόσκλησις και αποδοχή εις τάς Διοικητικός Διασκέψεις 

όταν ύπάρχη προσκαλούσα Κυβέρνησις 
1.—(1) Αί διατάζεις τών αριθμών 315 έως 321 εφαρμόζονται εις τάς 

Διοικητικός Διασκέψεις. 
(2) Έν τούτοις ή προθεσμία ή προβλεπομένη διό τήν άποοτολήν τών 

προσκλήσεων δύναται νά περιορισθή είς εξ μήνας έν ανάγκη. 
(3) Τά μέλη τής 'Ενώσεως δύνανται νά ανακοινώσουν τήν πρόσκλησιν, 

ή οποία άπηυθύνθη είς αυτά, είς τάς ύπ' αυτών ανεγνωρισμένος ιδιωτικός 
επιχειρήσεις. 

2.—(1) Ή προσκαλούσα Κυβέρνησις έν συμφωνία μετά τοϋ Διοικητι
κού Συμβουλίου ή τη προτάσει τούτου, δύναται νά άπευθύνη άνακοίνωσιν 
είς τους Διεθνείς 'Οργανισμούς οι όποιοι ενδιαφέρονται νά αποστείλουν 
παρατηρητάς ϊνα μετάσχουν τής Διασκέψεως μετά συμβουλευτικής ψήφου. 

(2) Οι ενδιαφερόμενοι διεθνείς οργανισμοί απευθύνουν είς τήν προσκα
λούσαν Κυβέρνησιν αϊτησιν συμμετοχής εντός προθεσμίας δύο μηνών 
αρχομένης άπό τής ημερομηνίας τής ανακοινώσεως. 

(3) Ή προσκαλούσα Κυβέρνησις συγκεντρώνει τάς αιτήσεις, ή δε άπό
φασις περί αποδοχής τής αιτήσεως λαμβάνεται ύπ' αυτής ταύτης τής 
Διασκέψεως. 

3. Γίνονται δεκτοί είς τάς Διοικητικός Διασκέψεις :> 
(α) Αί άντιπροσωπεϊαι, ώς αύται ορίζονται είς τό Παράρτημα 2. 
(β) Οι παρατηρηταΐ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 
(γ) Οι παρατηρηταΐ τών περιοχικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 

τών μνημονευομένων είς τό άρθρον 32. 
(δ) Οι παρατηρηταΐ τών ειδικευμένων οργανώσεων και τής 'Επιτροπής 

'Ατομικής 'Ενεργείας συμφώνως προς τόν αριθμόν 319. 
(ε) Οι παρατηρηταΐ τών Διεθνών Οργανισμών τών γενομένων δεκτών 

συμφώνως προς τάς διατάζεις τών αριθμών 330 έως 332. 
(στ) Οι αντιπρόσωποι τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων 

τών δεόντως εξουσιοδοτημένων ύπό τοϋ Μέλους εκ τοϋ οποίου 
εξαρτώνται. 

(Ζ.) Οι μόνιμοι οργανισμοί τής Ενώσεως ύπό τους έν αριθμώ 322 
προβλεπόμενους όρους. 

ΑΡΘΡΟΝ 62 
Διαδικασία διό τήν σύγκλησιν παγκοσμίων διοικητικών 
Διασκέψεων, τη αιτήσει Μελών τής Ενώσεως ή τη 

προτάσει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Τά Μέλη τής Ενώσεως τά όποϊα επιθυμούν τήν σύγκλησιν μιας 

παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως, πληροφορούν περί τούτου τόν Γενικόν 
Γραμματέα, αναφερόντα τήν προτεινομένην διά τήν διάσκεψιν ήμερησίαν 
διάταΕιν, τόν τόπον και τήν ήμερομηνίαν. 

2. Ό Γενικός Γραμματεύς άμα τη λήψει ταυτοσήμων αιτήσεων προερ
χομένων τουλάχιστον έκ τοϋ ενός τετάρτου τών Μελών τής 'Ενώσεως, 
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γνωστοποιεί τηλεγραφικοί τοϋτο εις όλα τά Μέλη παρακαλών ταϋτα να 
γνωρίσουν εις αυτόν εντός προθεσμίας έΕ εβδομάδων, έάν άποδέχωνται 
ή όχι τήν διατυπωθεϊσαν πρότασιν. 

3. Έάν ή πλειοψηφία των Μελών, ή προσδιοριζόμενη συμφώνως προς 
τάς διατάζεις τοϋ άριθμοϋ 225, άποφανθή υπέρ τοΰ συνόλου της προτά
σεως, έάν δηλαδή άποδεχθή τόσον τήν ήμερησίαν διάταξιν, όσον και τήν 
πρότεινομένην ήμερομηνίαν και τόπον συνόδου, ό Γενικός Γραμματεύς 
πληροφορεί περί.τούτου πάντα τά Μέλη της Ενώσεως, διά τηλεγραφικής 
εγκυκλίου. 

4.—(1) Έάν ή γενομένη αποδεκτή πρότασις προβλέπη σύγκλησιν τής 
Διασκέψεως είς τόπον άλλον, τής έδρας τής Ενώσεως, ό Γενικός Γραμ
ματεύς έρωτα τήν Κυβέρνησιν τής ενδιαφερόμενης χώρας έάν δέχεται νά 
καταστή προσκαλούσα Κυβέρνησις. 

(2) Έν καταφατική περιπτώσει ό Γενικός Γραμματεύς άπό συμφώνου 
μετά τής Κυβερνήσεως ταύτης λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν σύγ
κλησιν τής Διασκέψεως. 

(3) Έν άποφατική περιπτώσει ό Γενικός Γραμματεύς καλεϊ τά Μέλη τά 
όποϊα έζήτησαν τήν σύγκλησιν τής Διασκέψεως νά διατυπώσουν νέας προ
τάσεις ώς προς τον τόπον τής συνόδου. 

5. 'Οσάκις ή γενομένη δεκτή πρότασις προβλέπει τήν σύγκλησιν τής 
Διασκέψεως είς τήν έδραν τής Ενώσεως, εφαρμόζονται αί διατάζεις τοϋ 
άρθρου 64. 

6.—(1) Έάν δέν έγκριθή το σύνολον τής προτάσεως (ημερησία διάτα
Εις, τόπος και ημερομηνία) ύπό τής προσδιοριζόμενης, συμφώνως προς 
τάς διατάΕεις τοϋ άριθμοϋ 225, πλειοψηφίας των Μελών, ό Γενικός Γραμ
ματεύς κοινοποιεί τάς ληφθείσας απαντήσεις είς τά Μέλη τής Ενώσεως, 
καλών ταϋτα νά αποφανθούν κατά τρόπον όριστικόν, εντός προθεσμίας 
έΕ εβδομάδων, έπί τοϋ ή τών αμφισβητουμένων σημείων. 

(2) Τά σημεία ταϋτα θεωρούνται ώς γενόμενα αποδεκτά όταν εγκρι
θούν ύπό τής πλειοψηφίας τών Μελών, τής προσδιοριζόμενης κατά τάς 
διατάΕεις τοϋ άριθμοϋ 225. 

7. Ή ανωτέρω αναφερομένη διαδικασία εφαρμόζεται επίσης όταν ή 
πρότασις περί συγκλήσεως μιας παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως προ
έρχεται έκ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 63 
Διαδικασία διά τήν σύγκλησιν περιοχικών Διοικητικών 

Διασκέψεων τη αιτήσει τών Μελών τής Ενώσεως 
ή τη προτάσει τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 

Έν περιπτώσει περιοχικών Διοικητικών Διασκέψεων, ή προβλεπομένη 
διαδικασία είς τό άρθρον 62, εφαρμόζεται μόνον είς τά Μέλη τής ενδια
φερόμενης περιοχής. Έάν ή σύγκλησις πρόκειται νά γίνη τη πρωτοβουλία 
τών Μελών τής περιοχής, άρκεϊ νά λάβη ό Γενικός Γραμματεύς ταυτό
σημους αιτήσεις προερχόμενος έκ τοϋ ενός τετάρτου τών Μελών τής 
περιοχής αυτής. 

ΑΡΘΡΟΝ 64 
ΔιατάΕεις σχετικοί προς τάς Διασκέψεις αί όποϊαι 

συνέρχονται άνευ προσκαλούσης Κυβερνήσεως 
Όσάκις πρόκειται νά συνέλθη διάσκεψις άνευ προσκαλούσης Κυβερνή

σεως, εφαρμόζονται αί διατάΕεις τών άρθρων 60 και 61. Ό Γενικός Γραμ
ματεύς κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής Κυβερνήσεως τής Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας, λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα διά τήν σύγκλησιν και όρ
γάνωσιν τής Διασκέψεως εις τήν έδραν τής Ενώσεως. 
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ΑΡΘΡΟΝ 65 
Διατάξεις κοιναΐ δΓ όλας τάς Διασκέψεις 

'Αλλαγή της ημερομηνίας ή τοϋ τόπου Διασκέψεως 
1. Αϊ διατάξεις των άρθρων 62 και 63 εφαρμόζονται κατ' άναλογίαν, 

όταν πρόκειται τη αιτήσει Μελών της Ενώσεως ή τη προτάσει τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου, νά μεταβληθή ή ημερομηνία και ό τόπος μιας Δια
σκέψεως, ή μόνον το εν έκ τών δύο. Έν τούτοις τοιαϋται άλλαγαί δέν 
δύνανται νά πραγματοποιούνται ειμή μόνον εάν ή πλειοψηφία τών ενδια
φερομένων Μελών, προσδιοριζόμενη, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ 
αριθμού 225, αποφαίνεται υπέρ αυτών. 

2. Πάν Μέλος το όηοϊον προτείνει άλλαγήν της ημερομηνίας ή τοϋ τόπου 
Διασκέψεως υποχρεούται νά έπιτύχη τήν ύποστήριξιν τοϋ απαιτουμένου 
αριθμού άλλων Μελών. 

3. Περιπτώσεως τυχούσης, ό Γενικός Γραμματεύς αναφέρει εις τήν 
άνακοίνωσιν τήν προβλεπομένην εις τόν άριβμόν 341 τάς πιθανάς οικο
νομικός συνεπείας τάς προκύπτουσας έκ της αλλαγής τοϋ τόπου ή έκ 
της αλλαγής της ημερομηνίας, όπως, έπι παραδείγματι, όταν έχουν γίνει 
δαπάναι διά τήν προπαρασκευήν συγκλήσεως της Διασκέψεως εις τόν 
αρχικώς προβλεφθέντα τόπον. ' 

ΑΡΘΡΟΝ 66 
Προθεσμίαι και τρόπος υποβολής προτάσεων 

είς τάς Διασκέψεις 
1. Ευθύς μετά τήν άποοτολήν τών προσκλήσεων ό Γενικός Γραμματεύς 

παρακαλεί τά Μέλη όπως τοϋ αποστείλουν είς τούτον εντός προθεσμίας 
τεσσάρων μηνών τάς προτάσεις των τάς σχετικάς μέ τάς εργασίας τής 
Διασκέψεως. 

2. Πάσα πρότασις τής οποίας ή αποδοχή συνεπάγεται τήν άναθεώρησιν 
τοΰ κειμένου τής Συμβάσεως ή τών Διοικητικών Κανονισμών δέον νά 
περιέχη παραπομπάς είς τους αριθμούς τών τμημάτων τοϋ κειμένου τών 
οποίων ζητείται ή άναθεώρησις. Ή αιτιολογία τής προτάσεως δέον νά 
εμφαίνεται είς έκάστην περίπτωσιν κατά το δυνατόν συνοπτικώς. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς άνακοινοϊ τάς προτάσεις είς άπαντα τά Μέλη 
άμα τή λήψει των. 

4. Ό Γενικός Γραμματεύς συγκεντρώνει και συσχετίζει τάς ληφθείσας 
προτάσεις τών Διευθύνσεων και τών Γενικών Συνελεύσεων τών Διεθνών 
Συμβουλευτικών 'Επιτροπών και άνακοινοϊ και αποστέλλει ταύτας είς τά 
Μέλη τρεϊς τουλάχιστον μήνας προ τής ενάρξεως τής Διασκέψεως. Ούτε 
ό Γενικός Γραμματεύς, οϋτε οι Διευθυνται τών Διεθνών Συμβουλευτικών 
'Επιτροπών, οϋτε τά μέλη τής Διεθνούς 'Επιτροπής Καταγραφής Συχνο
τήτων έχουν τήν δυνατότητα νά υποβάλλουν προτάσεις. 

ΑΡΘΡΟΝ 67 
Διαπιστευτήρια τών αντιπροσωπειών 

είς τάς Διασκέψεις 
1. Ή αντιπροσωπεία ή αποστελλόμενη είς μίαν Διάσκεψιν υπό Μέλους 

τής 'Ενώσεως δέον νά είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τών αριθμών 360 έως 366. 

2. — (1) Αϊ άντιπροσωπεϊαι είς τάς Διασκέψεις Πληρεξουσίων διαπι
στεύονται διά πράξεων υπογεγραμμένων υπό τοϋ 'Αρχηγού τοϋ Κράτους 
ή ύπό τοϋ 'Αρχηγού τής Κυβερνήσεως ή ύπό τοϋ Υπουργού, τών 'Εξω
τερικών. 

(2) Αϊ άντιπροσωπεϊαι είς τάς Διο^ητικάς Διασκέψεις διαπιστεύονται 
διά πράξεων υπογεγραμμένων ύπό τοϋ 'Αρχηγού τοϋ Κράτους ή ύπό τοϋ 
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Αρχηγού της Κυβερνήσεως ή ύπό τοϋ Υπουργού του αρμοδίου διά τά 

εξεταζόμενα ύπό της Διασκέψεως θέματα. 
(3) Ύπό την έπιφύλαξιν επικυρώσεως προερχομένης έκ μιας των 

αναφερομένων εις τον αριθμόν 360 ή 361 άρχων και λαμβανομένης πρό 
της υπογραφής των τελικών πράξεων, μία αντιπροσωπεία δύναται προσω
ρινώς νά διαπιστευθή ύπό τοϋ 'Αρχηγού της διπλωματικής αποστολής της 
χώρας της παρά τη Κυβερνήσει τής χώρας εις τήν οποίαν λαμβάνει χώραν 
ή Διάσκεψις ή έάν αϋτη λαμβάνη χώραν εις τήν έδραν τής Ενώσεως, 
ύπό τοϋ Άρχηγοϋ τής μονίμου αντιπροσωπείας τής χώρας της παρά τω 
Γραφεία» τών Ηνωμένων 'Εθνών εις Γενεύην. 

3. Τά διαπιστευτήρια γίνονται δεκτά έάν είναι υπογεγραμμένα ύπό μιας 
των άπαριθμουμένων εις τους αριθμούς 360 έως 362 άρχων και έάν άντα
ποκρίνωνται εις εν τών επομένων κριτηρίων : 

— Νά απονέμουν πλήρεις εξουσίας εις τήν άντιπροσωπείαν. 
— Νά εξουσιοδοτούν τήν άντιπροσωπείαν νά έκπροσωπη τήν Κυβέρ

νησίν της άνευ ούδενός περιορισμού. 
— Νά δίδουν εις τήν άντιπροσωπείαν ή εις ώρισμένα έκ τών Μερών 

της το δικαίωμα υπογραφής τών τελικών Πράξεων. 
4.—(1) Μία αντιπροσωπεία τής οποίας τά διαπιστευτήρια αναγνωρίζονται 

ώς καλώς έχοντα ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως έχει τήν δυνατότητα νά 
άσκη τό δικαίωμα ψήφου τοϋ ενδιαφερομένου Μέλους και νά υπογραφή 
τάς τελικάς Πράξεις. 

(2) Μία αντιπροσωπεία τής οποίας τά διαπιστευτήρια δεν αναγνωρί
ζονται ώς καλώς έχοντα ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως δέν δύναται νά 
άσκη τό δικαίωμα ψήφου ούτε νά υπογραφή τάς τελικάς Πράξεις έφ' όσον 
χρόνον δέν ήθελον τακτοποιηθή ταϋτα. 

5. Τά διαπιστευτήρια δέον νά κατατίθενται εις τήν Γραμματείαν τής 
Διασκέψεως τό ένωρίτερον δυνατόν. Ειδική Επιτροπή επιφορτίζεται μέ 
τον έλεγχον τούτον' αϋτη υποβάλλει εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν 
μέ τά συμπεράσματα της εντός τής καθοριζομένης ύπό τής Γενικής Συνε
λεύσεως προθεσμίας. Έν αναμονή τής αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύ
σεως έπί τοϋ έν λόγω θέματος, ή αντιπροσωπεία ενός Μέλους τής Ενώ
σεως δύναται νά μετάσχη εις τάς εργασίας και νά άσκη τό δικαίωμα 
ψήφου τοϋ Μέλους τούτου. 

6. Κατά γενικόν κανόνα τά Μέλη τής 'Ενώσεως δέον νά προσπαθούν 
νά αποστέλλουν εις τάς Διασκέψεις τής 'Ενώσεως ίδικάς των αντιπρο
σωπείας. 'Εν τούτοις έάν δι' εξαιρετικούς λόγους έν Μέλος δέν δύναται 
νά άποστείλη ΐδικήν του άντιπροσωπείαν, δύναται νά δώση είς τήν άντι
προσωπείαν έτερου Μέλους τό δικαίωμα ψήφου και υπογραφής έν ονό
ματι του. Ή έξουσιοδότησις αυτή δέον νά άποτελέση άντικείμενον πρά
ξεως υπογραφομένης ύπό μιας τών αναφερομένων άρχων είς τους αριθμούς 
360 ή 361. 

7. 'Αντιπροσωπεία έχουσα τό δικαίωμα ψήφου δύναται νά δώση έντολήν 
είς έτέραν άντιπροσωπείαν έχουσαν δικαίωμα ψήφου νά άσκηση τό δικαίω
μα τοϋτο κατά τήν διάρκειαν μιας ή περισσοτέρων συνεδριάσεων ε_ίς τάς 
οποίας δέν είναι δυνατόν νά παραστη. Είς παρομοίαν περίπτωσιν δέον νά 
πληροφορή περί τούτου τόν Πρόεδρον τής Διασκέψεως εγγράφως και 
εγκαίρως. 

8. Μία αντιπροσωπεία δύναται νά άσκηση τό δικαίωμα μιας μόνον ψήφου 
κατ' έξουσιοδότησιν. 

9. Τά διαπιστευτήρια και αϊ εξουσιοδοτήσεις απευθυνόμενοι τηλεγρα
φικώς δέν γίνονται δεκτά. Τουναντίον γίνονται δεκται τηλεγραφικοί απαν
τήσεις διασαφήσεως είς αιτήσεις τοϋ Προέδρου ή τής γραμματείας τής 
Διασκέψεως, άφορώσας εις τά διαπιστευτήρια. 



Ν. 61/76 984 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ 
Γενικαί διατάξεις άφορώσαι εις τάς Διεθνείς 

Συμβουλευτικός Έπιτροπάς 
ΑΡΘΡΟΝ 68 

"Οροι συμμετοχής 
1. Τα μέλη των Διεθνών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών τών μνημονευομέ

νων εις τους αριθμούς 73 και 74 δύνανται νά συμμετέχουν εις άπάσας 
τάς δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

2.—(1) Ή πρώτη αίτησις ανεγνωρισμένης ιδιωτικής επιχειρήσεως περί 
συμμέτοχης εις τάς εργασίας συμβουλευτικής μιας Επιτροπής, απευθύ
νεται εις τόν Γενικόν Γραμματέα, ό όποϊος πληροφορεί σχετικώς όλα τά 
Μέλη και τόν Διευθυντήν τής 'Επιτροπής ταύτης. Ή αίτησις ανεγνωρι
σμένης μιας ιδιωτικής Επιχειρήσεως δέον νά εγκρίνεται ύπό τοϋ Μέλους 
τό όποιον έχει αναγνωρίσει ταύτην. Ό Διευθυντής τής συμβουλευτικής 
Έπιτροπήςγνωστοποιεϊ εις την έπιχείρησιν ταύτην, τήν συνέχειαν ή οποία 
εδόθη είς τήν αϊτησίν της. 

(2) Μία ανεγνωρισμένη ιδιωτική έπιχείρησις δέν δύναται νά παρεμβαίνη 
έν ονόματι τοϋ Μέλους τό όποϊον τήν έχει αναγνωρίσει, έκτος έάν τοϋτο 
είς έκάστην είδικήν περίπτωσιν, καταστήση γνωστόν είς τήν ένδιαφερο
μένην συμβουλευτικήν Έπιτρσπήν ότι τήν εξουσιοδότησε προς τοϋτο. 

3.—(1) Οι διεθνείς και οι περιοχικοί οργανισμοί τηλεπικοινωνιών οι 
αναφερόμενοι είς τό άρθρον 32 οι όποιοι συντονίζουν τάς εργασίας των 
προς έκείνας τής Ενώσεως και οι όποιοι άσκοϋν συναφείς δραστηριότητας, 
δύνανται νά γίνουν δεκτοί, όπως συμμετάσχουν ύπό συμβουλευτικήν ιδιό
τητα, είς τάς εργασίας τών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

(2) Ή πρώτη αίτησις διεθνούς ή περιοχικοϋ οργανισμού τηλεπικοινωνιών 
αναφερομένου είς τό άρθρον 32 περί συμμετοχής είς τάς εργασίας μιας 
συμβουλευτικής 'Επιτροπής, απευθύνεται είς τόν Γενικόν Γραμματέα, ό 
όποιος γνωστοποιεί ταύτην, τηλεγραφικώς, είς άπαντα τά Μέλη και καλεϊ 
ταϋτα όπως αποφανθούν έπί τής αποδοχής τής αιτήσεως ταύτης. Ή αίτησις 
γίνεται δεκτή, έάν ή πλειοψηφία τών εντός μηνός ληφθεισών απαντήσεων 
τών Μελών είναι ευνοϊκή. Ό Γενικός Γραμματεύς γνωστοποιεί τό απο
τέλεσμα τής ψηφοφορίας ταύτης είς άπαντα τά Μέλη και είς τόν Διευ
θυντήν τής ενδιαφερόμενης συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

4.—(1) Οί επιστημονικοί ή βιομηχανικοί οργανισμοί οι όποϊοι ασχο
λούνται μέ τήν μελέτην τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων ή μέ τήν μελέτην 
ή τήν κατασκευήν υλικών, προοριζομένων δια τάς υπηρεσίας Τηλεπικοι
νωνιών, δύνανται νά γίνωνται δεκτοί, όπως μετέχουν, ύπό συμβουλευτικήν 
ιδιότητα, είς τάς συνόδους τών επιτροπών μελετών τών συμβουλευτικών 
'Επιτροπών, ύπό τήν έπιφύλαξιν τής εγκρίσεως τών Διευθύνσεων τών 
ενδιαφερομένων χωρών. 

(2) Ή πρώτη αίτησις επιστημονικού ή βιομηχανικού οργανισμού περί 
συμμετοχής είς τάς συνόδους τών επιτροπών μελετών μιας συμβουλευτικής 
'Επιτροπής, απευθύνεται είς τόν Γενικόν Γραμματέα ό όποιος γνωστοποιεί 
τούτο είς άπαντα τά Μέλη και τόν Διευθυντήν τής 'Επιτροπής ταύτης. Ή 
αίτησις αύτη δέον νά εγκρίνεται ύπό τής Διευθύνσεως τής ενδιαφερόμενης 
χώρας. Ό Διευθυντής τής συμβουλευτικής 'Επιτροπής γνωστοποιεί είς τόν 
έπιστημονικόν ή βιομηχανικόν όργανισμόν τήν συνέχειαν ή οποία εδόθη είς 
τήν αϊτησίν του. 

5. Πάσα ανεγνωρισμένη ιδιωτική έπιχείρησις, πάς Διεθνής ή περιοχικός 
οργανισμός Τηλεπικοινωνιών, ή πάς επιστημονικός ή βιομηχανικός οργα
νισμός ό οποίος έγένετο δεκτός νά μετέχη τών εργασιών μιας συμβου
λευτικής 'Επιτροπής, έχει τό δικαίωμα καταγγελίας, τής συμμετοχής ταύτης 
δι* ανακοινώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα. Ή καταγ
γελία αύτη φέρει αποτέλεσμα μετά τήν λήξιν χρονικής περιόδου ενός έτους 
υπολογιζόμενου άπό τής ημέρας λήψεως τής ανακοινώσεως ύπό τοϋ 
Γενικού Γραμματέως. 
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ΑΡΘΡΟΝ 69 
'Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως 

Ή Γενική Συνέλευσις : 
(α) Εξετάζει τάς εκθέσεις των επιτροπών μελετών και εγκρίνει, 

τροποποιεί ή απορρίπτει τα σχέδια γνωμοδοτήσεων, τα όποϊα 
περιέχουν αϊ εκθέσεις αύται. 

(β) Εξετάζει τά υφιστάμενα θέματα, ίνα άποφανθή έάν παρίσταται 
ανάγκη συνεχίσεως τής μελέτης, και καταρτίζει κατάλογον νέων 
προς μελέτην θεμάτων, συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ αριθμού 
308. Κατά τήν σύνταξιν τοϋ κειμένου τών νέων θεμάτων δέον νά 
εξασφαλίζεται δτι κατ' αρχήν ή μελέτη των θά έδει νά πραγμα
τοποιηθή εντός προθεσμίας ίσης προς τό διπλάσιον τοϋ μεταξύ 
δύο Γενικών Συνελεύσεων διαστήματος. 

(γ) Εγκρίνει τό πρόγραμμα εργασιών τών άπορρεουσών έκ τών δια
τάξεων τοϋ αριθμού 383, και καθορίζει τήν σειράν τών προς 
μελέτην θεμάτων αναλόγως τής σπουδαιότητος, προτεραιότητος 
και τοϋ επείγοντος αυτών. 

(δ) 'Αποφασίζει, έν όψει τοϋ προγράμματος εργασιών εγκριθέντος 
συμφώνως προς τόν αριθμόν 384, αναλόγως τών αναγκών, τήν 
διατήρησιν ή διάλυσιν τών υφισταμένων επιτροπών μελετών, ή 
τήν δημιουργίαν νέων τοιούτων. 

(ε) Κατανέμει εις τάς έπιτροπάς μελετών τά προς μελέτην θέματα. 
(στ) 'Εξετάζει και εγκρίνει τήν έκθεσιν τοϋ Διευθυντού έπί τών εργα

σιών τής 'Επιτροπής, άπό τής τελευταίας συνόδου τής Γενικής 
Συνελεύσεως. 

(ζ) Εγκρίνει, εάν ύπάρχη θέμα, προς τόν σκοπόν υποβολής είς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τήν ύπό τοϋ Διευθυντού ύποβαλλομένην 
κατά τους όρους τών διατάξεων τοϋ αριθμού 416 έκτίμησιν τών 
οικονομικών αναγκών τής επιτροπής μέχρι τής προσεχούς Γενικής 
Συνελεύσεως. 

(η) Εξετάζει τά λοιπά θέματα, τά κρινόμενα αναγκαία έν τω πλαισίω 
τών διατάξεων τοϋ άρθρου 11 καί τοϋ παρόντος κεφαλαίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 70 
Σύνοδοι τής Γενικής Συνελεύσεως 

1. Ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται κανονικώς, εις ήμερομηνίαν και 
τόπον οριζόμενα ύπό τής προηγουμένης Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Ή ημερομηνία και ό τόπος συγκλήσεως τής Γενικής Συνελεύσεως, ή 
ενός τών δύο μόνον, δύναται νά τροποποιούνται τή έγκρίσει τής πλειο
ψηφίας τών Μελών τής Ενώσεως τά όποϊα απήντησαν είς αϊτησιν τοϋ 
Γενικού Γραμματέως διά τής οποίας έζητήθη ή γνώμη των. 

3. Είς έκάστην τών συνόδων τούτων, ή Γενική Συνέλευσις μιας Συμ
βουλευτικής Επιτροπής προεδρεύεται ύπό τοϋ αρχηγού τής αντιπροσωπείας 
τής Χώρας, είς τήν οποίαν συνέρχεται αύτη, ή οσάκις ή σύνοδος αϋτη 
συνέρχεται είς τήν έδραν τής Ενώσεως, ύπό προσώπου εκλεγομένου ύπ' 
αυτής ταύτης τής Γενικής Συνελεύσεως. Ό πρόεδρος συντέχεται ύπό 
αντιπροέδρων εκλεγομένων ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. 

4. Ό Γενικός Γραμματεύς επιφορτίζεται με τήν λήψιν άπό συμφώνου 
μετά τοϋ Διευθυντού τής ενδιαφερόμενης συμβουλευτικής επιτροπής τών 
αναγκαίων διοικητικών καί οικονομικών μέτρων έν όψει τών συνόδων τής 
Γενικής Συνελεύσεως καί τών επιτροπών μελετών. 
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ΑΡΘΡΟΝ 71 
Γλώσσαι και δικαίωμα ψήφου 
εις τάς Γενικός Συνελεύσεις 

1.—(1) Αϊ χρησιμοποιούμενοι γλώσσαι κατά τάς Γενικός Συνελεύσεις, 
είναι αϊ προβλεπόμενοι εις τα άρθρα 16 και 78. 

(2) Τά προπαρασκευαστικά στοιχεία των Επιτροπών μελετών, τα 
στοιχεία και τά πρακτικά τών Γενικών Συνελεύσεων και τά έν συνεχεία 
τούτων δημοσιευόμενα, ύπό τών διεθνών συμβουλευτικών 'Επιτροπών, 
στοιχεία συντάσσονται εις τάς τρεϊς γλώσσας εργασίας της 'Ενώσεως. 

2. Τά έχοντα δικαίωμα ψήφου Μέλη είς τάς συνεδριάσεις τών γενικών 
Συνελεύσεων τών συμβουλευτικών 'Επιτροπών, εϊναί έκεϊνα, τά όποια προ
βλέπονται εις τους αριθμούς 9 και 155. Έν τούτοις, όταν μία χώρα Μέλος 
της 'Ενώσεως, δέν αντιπροσωπεύεται ύπό τίνος Διευθύνσεως, οι αντιπρό
σωποι, τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας ταύτης 
έχουν όμοΰ και ανεξαρτήτως τοϋ άριθμοϋ των, δικαίωμα μιας μόνον 
ψήφου, ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοϋ άριθμοϋ 376: 

3. Αϊ διατάξεις τών αριθμών 370 έως 373 αί σχετικοί μέ τάς εξουσιοδο
τήσεις εφαρμόζονται εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις. 

ΑΡΘΡΟΝ 72 
Έπιτροπαί μελετών 

1. Ή Γενική Συνέλευσις δημιουργεί και διατηρεί αναλόγως τών αναγκών 
τάς αναγκαίας.έπιτροπάς μελετών διά τήν έπεξεργασίαν τών ύπό μελέτην 
θεμάτων. Αί Διευθύνσεις, αί ανεγνωρισμένοι ιδιωτικοί επιχειρήσεις, οί 
διεθνείς και οί περιοχικοί οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, οί γενόμενοι δεκτοί, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αριθμών 377 και 378, επιθυμούντες νά 
μετάσχουν είς τάς εργασίας τών Επιτροπών μελετών, δηλοϋν τοϋτο είτε 
εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν, είτε μεταγενεστέρως, είς τον Διευθυντήν της 
οικείας συμβουλευτικής Επιτροπής. 

2. Έξ άλλου και ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τών αριθμών 379 και 
380, οί εμπειρογνώμονες τών επιστημονικών ή βιομηχανικών οργανισμών, 
δύνανται νά γίνουν δεκτοί, όπως μετάσχουν, ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα, 
είς πάσαν σύνοδον οιασδήποτε έκ τών Επιτροπών μελετών. 

3. Ή Γενική Συνέλευσις ορίζει κανονικώς τον κύριον είσηγητήν και 
έναν άναπληρωτήν τοϋ κυρίου εισηγητού, δι' έκάστην τών 'Επιτροπών 
μελετών. 'Εάν ό όγκος εργασίας μιας επιτροπής μελετών το απαιτεί, ή 
Γενική Συνέλευσις ορίζει διά τήν Έπιτροπήν ταύτην τόσους έπί πλέον άνα
πληρωτάς κυρίου εισηγητού όσους θεωρεί άπαραίτητον. 'Εάν κατά τό 
μεταξύ δύο συνόδων τής Γενικής Συνελεύσεως διάστημα ένας κύριος ειση
γητής κωλύεται νά άσκηση τά καθήκοντα του, και έάν ή 'Επιτροπή μελετών 
αύτοϋ εϊχε μόνον έναν άναπληρωτήν κυρίου εισηγητού, ούτος καταλαμ
βάνει τήν θέσιν του. Είς περίπτωσιν 'Επιτροπής μελετών διά τήν οποίαν ή 
Γενική Συνέλευσις εϊχεν ορίσει περισσότερους άναπληρωτάς κυρίου ειση
γητού, ή Επιτροπή αϋτη, κατά τήν διάρκειαν τής επομένης συνόδου της 
εκλέγει μεταξύ αυτών τόν νέον κύριον είσηγητήν καί, έάν απαιτείται, έναν 
νέον άναπληρωτήν κυρίου εισηγητού μεταξύ τών μελών αυτής. Μία τοιαύτη 
'Επιτροπή μελετών εκλέγει επίσης έναν νέον άναπληρωτήν κυρίου ειση
γητού είς περίπτωσιν καθ' ην εϊς έκ τών αναπληρωτών κυρίου εισηγητού 
κωλύεται νά άσκηση τά καθήκοντα του κατά τό διάστημα μεταξύ δύο 
συνόδων τής Γενικής Συνελεύσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 73 
Διεξαγωγή τών εργασιών τών 'Επιτροπών μελετών 

1. Ή επεξεργασία τών είς τάς Έπιτροπάς μελετών ανατιθεμένων 
θεμάτων, γίνεται, κατά τό δυνατόν δι' αλληλογραφίας. 

2.— (1) Έν τούτοις, ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά δίδη είς ότι άφορα 
τάς συνόδους τών 'Επιτροπών μελετών, χρησίμους οδηγίας, αί όποϊαι κρί
νονται απαραίτητοι, διά τήν έπεξεργασίαν σημαντικών ομάδων θεμάτων. 
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(2) Κατά γενικόν κανόνα, κατά τό μεσολαβούν διάστημα μεταξύ δύο 
Γενικών Συνελεύσεων, μία Επιτροπή μελετών δεν πραγματοποιεί πλέον τών 
δύο συνόδων περιλαμβανομένης και της τελ ικής συνόδου ή όποια προη
γείται τής Γενικής Συνελεύσεως. 

(3) Έξ άλλου, έάν ε ίς κύριος εισηγητής, μετά τήν Γενικήν Συνέλευσιν, 
είναι τής γνώμης ότι μία ή περισσότεραι σύνοδοι τής Επιτροπής του 
μελετών, μή προβλεπόμενοι ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως, εϊναι άναγκαϊαι 
δια τήν προφορικήν συζήτησιν τών θεμάτων τά οποία δεν κατέστη δυνατόν 
νά επιλυθούν δι ' αλληλογραφίας, δύναται ούτος, κατόπιν εγκρίσεως τής 
Διευθύνσεως του και άφοϋ συμβουλευθή τόν οίκείον Διευθυντήν και τά 
μέλη τής Επιτροπής του, νά προτείνη σύνοδον εις κατάλληλον τόπον, 
λαμβάνων ύπ' όψει και τήν ανάγκην τοϋ περιορισμού τών δαπανών είς τό 
ελάχιστον. 

3. Ή Γενική Συνέλευσις δύναται, είς περίπτωσιν ανάγκης, νά συγκρό
τηση μικτάς ομάδας εργασίας διά τήν μελέτην τών θεμάτων τά όποϊα 
απαιτούν τήν συμμετοχήν εμπειρογνωμόνων περισσοτέρων Επιτροπών 
μελετών. 

4. Ό Διευθυντής μιας συμβουλευτικής Επιτροπής άφοϋ συμβουλευθή 
τόν Γενικόν Γραμματέα, άπό συμφώνου μετά τών κυρίων εισηγητών τών 
διαφόρων ενδιαφερομένων Επιτροπών μελετών, καταρτίζει τό γενικόν 
σχέδιον τών συνόδων τής Ομάδος τών Επιτροπών μελετών, αϊ όποϊαι 
πρόκειται νά συνέλθουν είς τόν αυτόν τόπον κατά τήν αυτήν περίοδον. 

5. Ό Διευθυντής αποστέλλει τάς τελ ικός εκθέσεις τών Επιτροπών 
μελετών ε ίς τάς μετέχουσας Διευθύνσεις, ε ίς τάς ανεγνωρισμένος ιδιω
τ ικός επιχειρήσεις τής Συμβουλευτικής Επιτροπής, και ενδεχομένως εις 
τους διεθνείς και περιοχικούς οργανισμούς τηλεπικοινωνιών οι όποιοι συμ
μετέσχον. Αϊ εκθέσεις αύται αποστέλλονται τό ταχύτερον δυνατόν και έν 
πάση περιπτώσει, αρκετά ενωρίς ώστε νά περιέλθωσιν είς τους παρα
λήπτας των ένα τουλάχιστον μήνα, πρό τής ημερομηνίας τής προσεχούς 
Γενικής Συνελεύσεως. Δύναται νά γίνη παρέκκλισις άπό τοϋ όρου τούτου 
μόνον οσάκις αϊ σύνοδοι τών Επιτροπών μελετών λαμβάνουν χώραν 
αμέσως πρό τής συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως. Τά θέματα τά όποϊα 
δέν απετέλεσαν άντικείμενον εκθέσεως ληφθείσης ύπό τους ανωτέρω 
όρους, δέν δύνανται νά αναγραφούν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Γενικής 
Συνελεύσεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 74 
Καθήκοντα τοϋ Διευθυντού. Ειδική Γραμματεία 

1 — (1) Ό Διευθυντής μιας συμβουλευτικής Επιτροπής συντονίζει τάς 
εργασίας τής Γενικής Συνελεύσεως και τών Επιτροπών μελετών. Είναι 
υπεύθυνος διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών τής Επιτροπής. 

(2) Ό Διευθυντής έχει τήν εύθύνην τών στοιχείων τής Επιτροπής και 
λαμβάνει έν συνεννοήσει μετά τοϋ Γενικού Γραμματέως τά αναγκαία μέτρα 
ίνα ταύτα δημοσιευθούν είς τάς γλώσσας εργασίας τής Ενώσεως. 

(3) Ό Διευθυντής βοηθείται ύπό γραμματείας, συγκροτούμενης άπό 
είδικευμένον προσωπικόν, τό όποιον εργάζεται ύπό τάς άμεσους διαταγάς 
του διά τήν όργάνωσιν τών εργασιών τής Επιτροπής. 

(4) Τό προσωπικόν τών ειδικών γραμματειών, τών εργαστηρίων και τών 
τεχνικών εγκαταστάσεων τών Συμβουλευτικών 'Επιτροπών υπάγεται άπό 
διοικητικής απόψεως είς τήν αρμοδιότητα τοϋ Γενικού Γραμματέως 
συμφώνως προς τάς διατάζε ις τοϋ αριθμού 268. 

2. Ό Διευθυντής εκλέγε ι τό τεχνικόν και τό Διοικητικόν Προσωπικόν 
τής γραμματείας ταύτης εντός τοϋ πλαισίου τοϋ ύπό τής διασκέψεως Πλη
ρεΕουσίων ή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, εγκεκριμένου Προϋπολογισμού. 
Ό διορισμός τοϋ τεχνικού και διοικητικού τούτου προσωπικού, αποφασί
ζεται ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως έν συμφωνία μετά τοϋ Διευθυντού. Ή 
οριστική άπόφασις διορισμού ή απολύσεως ανήκει είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα. 
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3. Ό Διευθυντής μετέχε ι αυτοδικαίως ύπό συμβουλευτικήν ιδ ιότητα, ε ις 
τάς συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως και των επιτροπών μελετών. 
Λαμβάνει πάντα τά αναγκαία μέτρα δια την προπαρασκευήν τών συνε
δριάσεων τής γενικής συνελεύσεως και τών επιτροπών μελετών, ύπό τήν 
έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ αριθμού 393. 

4. Ό Διευθυντής εκθέτε ι τά τής δράσεως τής συμβουλευτικής επιτροπής, 
άπό τής προηγουμένης συνόδου τής γενικής συνελεύσεως, ε ις έκθεσιν 
ύποβαλλομένην εις τήν γενικήν συνέλευσιν. Ή έκθεσις αϋτη μετά τήν 
έγκρισίν της αποστέλλεται εις τόν Γενικόν Γραμματέα, ίνα διαβιβασθή ε ις 
το Διοικητικόν Συμβούλιον. 

5. Ό Διευθυντής υποβάλλει ε ις το Διοικητικόν Συμβούλιον, κατά τήν 
έτησίαν σύνοδον αύτοΰ, έκθεσιν έπί τής δραστηριότητος τής 'Επιτροπής 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ προηγουμένου έτους, προς τόν σκοπόν ενημε
ρώσεως τοΰ Συμβουλίου και τών Μελών. 

6. Ό Διευθυντής, άφοΰ συμβουλευθή τόν Γενικόν Γραμματέα, υπο
βάλλει προς έγκρισίν ε ις τήν γενικήν συνέλευσιν έκτίμησιν τών οικονο
μικών αναγκών τής Συμβουλευτικής Επιτροπής μέχρι τής προσεχούς 
γενικής συνελεύσεως. Ή έκτίμησις αϋτη μετά τήν έγκρισίν της, διαβιβά
ζεται εις τόν Γενικόν Γραμματέα προς ύποβολήν είς τό Διοικητ ικόν 
Συμβούλιον. 

7. Ό Διευθυντής καταρτίζε ι , προς τόν σκοπόν ενσωματώσεως αυτών 
ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως εις τάς ετησίας προβλέψεις τοϋ Προϋπολο
γισμού τής Ενώσεως, τάς προβλέψεις δαπανών τής Επιτροπής διά τό έπό
μενον έτος έπί τή βάσει τής ύπό τής γενικής συνελεύσεως εγκριθείσης 
εκτιμήσεως τών Οικονομικών αναγκών τής Επιτροπής. 

Ό Διευθυντής μετέχε ι , καθ' ό μέτρον είναι τούτο άναγκαϊον, είς τάς 
δραστηριότητας τεχνικής βοηθείας τής Ενώσεως εντός τοϋ Πλαισίου τών 
διατάξεων τής Συμβάσεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 75 
Προτάσεις διά τάς Διοικητικός Διασκέψεις 

1. Αί Γενικαί Συνελεύσε ις τών διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών 
έχουν τήν δυνατότητα νά υποβάλουν είς τάς Διοικητικός Διασκέψεις προ
τάσεις απορρέουσας άπ' ευθείας έκ τών συστάσεων των ή έκ τών πορι
σμάτων τών έν εξελ ίξε ι μελετών αυτών. 

2. Αί Γενικαί Συνελεύσε ις τών Συμβουλευτικών Επιτροπών δύνανται 
επίσης νά διατυπώνουν προτάσεις τροποποιήσεως τών Διοικητικών Κανο
νισμών. 

3. Αί προτάσεις αϋται αποστέλλονται έν εύθέτω χρόνω ε ίς τόν Γενικόν 
Γραμματέα, όστις συγκεντρώνει, συντονίζει και άνακοινοί ταύτας κατά 
τους είς τόν αριθμόν 358 προβλεπόμενους όρους. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 76 
Σχέσε ις τών Συμβουλευτικών Επιτροπών μεταξύ των 

και μετά τών διεθνών οργανισμών. 
1.—(1) Αί γενικαί συνελεύσεις τών συμβουλευτικών επιτροπών δύνανται 

νά συνιστούν μικτάς επίτροπος διά τήν διεξαγωγήν μελετών και τήν 
έκδοσιν γνωμοδοτήσεων έπί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

(2) Οι Διευθυνταί τών συμβουλευτικών επιτροπών δύνανται έν συνερ
γασία μετά τών κυρίων εισηγητών, νά οργανώνουν μικτάς συνόδους επι
τροπών μελετών τών δύο συμβουλευτικών επιτροπών, έπί σκοπώ μελέτης 
και προπαρασκευής σχεδίων γνωμοδοτήσεων έπί θεμάτων κοινού ενδια
φέροντος. Τά σχέδια γνωμοδοτήσεων υποβάλλονται είς τήν προσεχή 
σύνοδον τής γενικής συνελεύσεως έκαστης τών συμβουλευτικών 'Επι
τροπών. 
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2. Ό τ α ν μία των συμβουλευτικών Επιτροπών προσκαλήται νά έκπρο
σωπηθή εις σύνοδον ετέρας συμβουλευτικής επιτροπής ή Διεθνούς τ ίνος 
'Οργανισμού ή Γενική Συνέλευσις αυτής ή ό Διευθυντής της εξουσιοδο
τε ίται λαμβάνων υπ' όψιν τά του άριθμοϋ 311, νά λαμβάνη μέτρα ίνα εξα
σφάλιση τήν έκπροσώπησιν ταύτην μέ συμβουλευτικήν ψήφον. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς, ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, ό 
Πρόεδρος τής Διεθνούς Επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων και ό Διευ
θυντής τής άλλης συμβουλευτικής Επιτροπής ή οι αντιπρόσωποι των 
δύνανται νά παρίστανται, ύπό συμβουλευτικήν ιδιότητα εις τάς συνόδους 
μιας συμβουλευτικής Επιτροπής. Έ ν περιπτώσει ανάγκης, μία 'Επιτροπή 
δύναται νά προσκαλέση ε ις τάς συνόδους της, ύπό συμβουλευτικήν ιδιό
τητα, εκπροσώπους παντός μονίμου οργανισμού τής Ενώσεως, ό όποιος 
δεν έθεώρησεν άναγκαϊον νά άποστείλη τοιούτους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI 
Εσωτερικός Κανονισμός τών Διασκέψεων 

και λοιπών συνόδων 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 77 
Εσωτερικός Κανονισμός τών Διασκέψείυν 

και λοιπών συνόδων 

1. Σειρά τών θέσεων. 
Κατά τάς συνεδριάσεις τής Διασκέψεως, αϊ άντιπροσωπεϊαι τάσσονται 

κατά τήν εις Γαλλικήν γλώσσαν άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών 
άντιπροσωπευομένων χωρών. 

2. Κήρυξις ενάρξεως τής Διασκέψεως. 
1.—(1) Τής εναρκτήριου Συνεδριάσεως τής Διασκέψεως προηγείται 

σύσκεψις τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών κατά τήν οποίαν προπαρα
σκευάζεται ή ημερησία διάταξις τής πρώτης συνεδριάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως. 

(2) Ό πρόεδρος τής συσκέψεως τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών ορί
ζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις τών αριθμών 429 και 430. 

2.—(1) Ή έναρξις τής Διασκέψεως κηρύσσεται ύπό προσωπικότητος 
οριζόμενης ύπό τής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

(2) Εάν δέν ύπάρχη προσκαλούσα Κυβέρνησις ή έναρξις κηρύσσεται 
ύπό τοϋ πρεσβυτέρου καθ' ήλικίαν αρχηγού αντιπροσωπείας. 

3.—(1) Κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τής Γενικής Συνελεύσεως γίνεται 
ή εκλογή τοϋ Προέδρου ό όποιος γενικώς είναι προσωπικότης οριζόμενη 
ύπό τής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 

(2) Εάν δέν ύπάρχη προσκαλούσα Κυβέρνησις, ό Πρόεδρος εκλέγεται 
λαμβανομένης ύπ' όψιν τής προτάσεως τών αρχηγών τών αντιπροσωπειών, 
κατά τήν διάρκειαν τής προβλεπομένης εις τον αριθμόν 427 συσκέψεως. 

4. Ή πρώτη Γενική Συνέλευσις προβαίνει ομοίως : 
(α) Εις τήν έκλογήν τών αντιπροέδρων τής Διασκέψεως. 
(β) Εις τήν σύστασιν τών Επιτροπών τής Διασκέψεως και εις τήν 

έκλογήν τών αντιστοίχων Προέδρων και Αντιπροέδρων. 
(γ) Εις τήν συγκρότ,ησιν τής Γραμματείας τής Διασκέψεως ή οποία 

αποτελείται έκ προσωπικού τής Γενικής Γραμματείας τής Ενώ
σεως και περιπτώσεως τυχούσης έκ προσωπικού διατιθεμένου ύπό 
τής Διευθύνσεως τής προσκαλούσης Κυβερνήσεως. 
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3. Προνομίαι του Προέδρου τής Διασκέψεως 
1̂ . Πλην της ασκήσεως πασών των λοιπών προνομιών αϊ όποίαι εκχω

ρούνται εις τόν Πρόεδρον δια τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ, ούτος κηρύσσει 
τήν έναρξιν και τήν λήξιν έκαστης συνεδριάσεως της ολομελείας, διευθύνει 
τάς συζητήσεις, μεριμνά διά τήν έφαρμογήν τοϋ εσωτερικού κανονισμού, 
δίδει τόν λόγον, θέτε ι τα ζητήματα εις ψηφοφορίαν και ανακοινώνει τάς 
υιοθετηθείσας αποφάσεις. 

2. Έχε ι τήν γενικήν διεύθυνσιν τών εργασιών της Διασκέψεως και 
μεριμνά διά τήν τήρησιν της τάξεως κατά τήν διάρκειαν τών συνεδριάσεων 
της Γενικής Συνελεύσεως. 'Αποφασίζει έπΐ προβαλλομένων ζητημάτων 
κανονισμού και έχε ι ιδιαιτέρως τό δικαίωμα νά προτείνη τήν άναβολήν ή 
τήν λήξιν της συζητήσεως, τήν λύσιν ή τήν διακοπήν μιας συνεδριάσεως. 
Δύναται επίσης νά άποφασίζη τήν άναβολήν της συγκλήσεως μιας ολο
μελείας, έάν κρίνη τούτο άναγκαϊον. 

3. Προστατεύει τό δικαίωμα όλων τών αντιπροσωπειών όπως εκφράζουν 
ελευθέρως και πλήρως τήν γνώμην των έπΐ τοϋ συζητουμένου θέματος. 

4. Μεριμνά όπως αϊ συζητήσεις περιορίζωνται εις τό συζητούμενον θέμα 
και δύναται νά διακόπτη πάντα όμιλητήν ό όποιος ήθελε παρεκλίνει τοϋ 
συζητουμένου θέματος, ίνα υπόμνηση εις αυτόν όπως περιορισθή εις τό 
θέμα τούτο. 

4. Σύστασις Επιτροπών 
1. Ή Γενική Συνέλευσις δύναται νά συστήση έπιτροπάς προς μελέτην 

τών ζητημάτων τά όποια άγονται προς συζήτησιν ε ις τήν Διάσκεψιν. Αϊ 
έπιτροπαί αύται δύνανται νά συνιστούν ύποεπιτροπάς. Αϊ έπιτροπαί και αϊ 
ύποεπιτροπαί αύται δύνανται νά συνιστούν ωσαύτως ομάδας εργασίας. 

2. Ύποεπιτροπαί και ομάδες εργασίας συνιστώνται μόνον οσάκις είναι 
τούτο απολύτως άναγκαϊον. 

5. Επιτροπή έλεγχου προϋπολογισμού 
1. Κατά τήν έναρξιν έκαστης Διασκέψεως ή συνόδου ή Γενική Συνέ

λευσις συνιστά μίαν Έπιτροπήν 'Ελέγχου προϋπολογισμού, έπιφορτιζομένην 
νά παρακολουθή τήν όργάνωσιν και τά μέσα δράσεως τά όποϊα τίθενται εις 
τήν διάθεσιν τών αντιπροσώπων, νά έξετάζη και νά έγκρίνη τους λογα
ριασμούς τών γενομένων καθ' όλην τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως ή 
συνόδου δαπανών. Ή επιτροπή αύτη περιλαμβάνει, ανεξαρτήτως τών 
Μελών τών αντιπροσωπειών σί όποϊαι επιθυμούν νά μετάσχουν αυτής άντι
πρόσωπον τοϋ Γενικού Γραμματέως καϊ έν περιπτώσει συμμετοχής προσκα
λούσης Κυβερνήσεως άντιπρόσωπον ταύτης. 

2. Προ τής εξαντλήσεως τοϋ ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου εγκρι
θέντος προϋπολογισμού, διά τήν Διάσκεψιν ή σύνοδον, ή Επιτροπή έλεγχου 
προϋπολογισμού, έν συνεργασία μετά τής Γραμματείας τής Διασκέψεως ή 
συνόδου υποβάλλει εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν προσωρινήν κατάστασιν 
τών δαπανών. Ή Γενική Συνέλευσις λαμβάνει τούτο ύπ' όψιν, προκειμένου 
νά άποφασίση έάν αϊ γενόμενοι πρόοδοι δικαιολογούν παράτασιν πέραν τής 
ημερομηνίας, καθ' ην θά έΕαντληθή ό εγκεκριμένος προϋπολογισμός. 

3. Εις τό τέλος έκαστης Διασκέψεως ή συνόδου, ή 'Επιτροπή έλεγχου 
προϋπολογισμού, υποβάλλει εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν έμφαί
νουσαν, έν πάση δυνατή άκριβεία, τό ύπολογιζόμενον ποσόν τών δαπανών 
τής Διασκέψεως ή τής συνόδου. 

4. Ή έκθεσις αύτη μετά τήν έξέτασιν και έγκρισίν της ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως, διαβιβάζεται μετά τών παρατηρήσεων τής Γενικής Συνε
λεύσεως ε ις τόν Γενικόν Γραμματέα, προκειμένου νά τεθή ύπ' όψιν τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν προσεχή έτησίαν σύνοδον αύτοϋ. 
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6. Σύνθεσις των Επιτροπών 
6. 1. Διασκέψεις ΠληρεΕουσίων 
" Αϊ Έπιτροπαϊ συγκροτούνται έκ των εκπροσώπων τών χωρών Μελών 
και έκ των ε κ TOUC αριθμούς 324, 325 και 326 προβλεπομένων παρατηρη
τών οι όποιοι ζήτησαν τούτο ή ύπεδείχθησαν ύπό της Γενικής Συνελεύσεως. 
6. 2. Διοικητικοί Διασκέψεις 

Αϊ έπιτροπαϊ συγκροτούνται έκ τών εκπροσώπων τών χωρών Μελών και 
έκ τών εις τους αριθμούς 334 έως 338 προβλεπομένων παρατηρητών καϊ 
αντιπροσώπων, οϊ όποιοι έζήτησαν τούτο ή ύπεδείχθησαν ύπό της Γενικής 
Συνελεύσεως. 

7. Πρόεδροι καϊ αντιπρόεδροι τών Υποεπιτροπών 
Ό Πρόεδρος έκαστης Επιτροπής προτείνει εις ταύτην τήν έκλογήν των 

Προέδρων καϊ Αντιπροέδρων τών υποεπιτροπών τάς οποίας αϋτη συνιστά. 

8. Σύγκλησις τών συνεδριάσεων 
Αϊ συνεδριάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως τών επιτροπών, υποεπιτρο

πών καϊ ομάδων εργασίας αναγγέλλονται εγκαίρως ε ις τόν χώρον συνόδου 
τής Διασκέψεως. 

9. Προτάσεις υποβαλλόμενοι προ τής ένάρΕεως τής Διασκέψεως 
Αϊ υποβαλλόμενοι πρό τής ένάρΕεως τής Διασκέψεως προτάσεις κατα

νέμονται ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως μεταΕύ τών αρμοδίων επίτροπων 
τών συνιστώμενων συμφώνως προς τάς διατάΕεις τοϋ τμήματος 4 του 
παρόντος εσωτερικού Κανονισμού. Εν τούτοις, ή Γενική Συνέλευσις δύ
ναται νά συζήτηση άπ' ευθείας οιανδήποτε πρότασιν. 

10. Προτάσεις ή τροπολογίαι υποβαλλόμενοι 
κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως 

1. Αϊ προτάσεις ή αϊ τροπολογίαι αϊ υποβαλλόμενοι μετά τήν έναρΕιν τής 
Διασκέψεως επιδίδονται κατά περίπτωσιν εις τόν Πρόεδρον τής Διασκέ
ψεως ή εις τόν Πρόεδρον τής αρμοδίας επιτροπής ή ακόμη εις τήν Γραμ
ματείαν τής Διασκέψεως προς δημοσίευσιν καϊ διανσμήν ώς στοιχείου τής 
Διασκέψεως. 

2. Ουδεμία έγγραφος πρότασις ή τροπολογία δύναται νά ύποβληθή, έάν 
δέν υπογράφεται ύπό τού αρχηγού τής ενδιαφερόμενης αντιπροσωπείας 
ή τοϋ αναπληρωτού του. 

3. Ό Πρόεδρος Διασκέψεως ή επιτροπής δύναται νά ύποβάλη οποτεδή
ποτε προτάσεις προοριζόμενος νά επιταχύνουν τόν ρυθμόν τών συζητήσεων. 

4. Πάσα πρότασις ή τροπολογία δέον νά περιλαμβάνη κατά τρόπον συγ
κεκριμένον καϊ σαφή τό προς έΕέτασιν θέμα. 

5.— (1.) Ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως ή ό Πρόεδρος τής αρμοδίας επι
τροπής αποφασίζει εις έκάστην περίπτωσιν, έάν υποβαλλομένη, κατά τήν 
διάρκειαν τής συνεδριάσεως, πρότασις ή τροπολογία δύναται νά άποτελέση 
άντικείμενον προφορικής ανακοινώσεως,ή έάν πρέπει νά κατατεθή προς 
δημοσίευσιν καϊ διανομήν κατά τους έν αριθμώ 451 προβλεπόμενους όρους. 

(2) Γενικώς τό κείμενον πάσης σημαντικής προτάσεως ή οποία πρόκει
ται νά άποτελέση άντικείμενον ψηφοφορίας δέον νά διανέμεται εις τάς 
γλώσσας εργασίας τής Διασκέψεως εγκαίρως ώστε νά εϊναι δυνατή ή 
μελέτη αυτού πρό τής συζητήσεως. 

(3) ΈΕ άλλου ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως ό όποιος λαμβάνει τάς έν 
αριθ. 451 αναφερόμενος προτάσεις ή τροπολογίας, οφείλει νά κατευθύνη 
αύτάς κατά περίπτωσιν προς τάς αρμοδίας έπιτροπάς ή προς τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν. 

6. Παν πρόσωπον έΕόυσιοδοτημένον δύναται νά ανάγνωση ή νά ζητήση 
όπως άναγνωσθή έν όλομελεία_ πάσα πρότασις ή τροπολογία υποβληθείσα 
ύπ' αύτου κατά τήν διάρκειαν της Διασκέψεως, και δύναται νά έκθεση τους 
λόγους υποβολής τούτων. 
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11. Προϋποθέσε ι απαιτούμενοι διά τήν έΕέτασιν 
και τήν ψήφισιν προτάσεως ή τροπολογίας 

1. Ουδεμία πρότασις ή τροπολογία υποβληθείσα πρό της ένάρΕεως της 
Διασκέψεως ή υποβαλλομένη ύπό τ ίνος αντιπροσωπείας κατά τήν διάρκειαν 
της Διασκέψεως, δύναται νά τεθή ύπό συζήτησιν, έάν κατά τήν στιγμήν της 
έΕετάσεώς της, δεν ύποστηριχθή, ύπό μιας εισέτι αντιπροσωπείας. 

2. Πάσα πρότασις ή τροπολογίας δεόντως ύποστηριχθείσα δέον νά τ ίθε
ται , κατόπιν συζητήσεως, ε ις ψηφοφορίαν. 

12. Προτάσεις ή τροπολογίαι παραλειφθεϊσαι ή άνακληθεϊσαι 
Οσάκις πρότασις ή τροπολογία παραλείπεται ή οσάκις αναβάλλεται ή 

έΕέτασίς της, ή αντιπροσωπεία, ύπό τήν αιγίδα της οποίας υπεβλήθη οφε ίλε ι 
νά παρακολουθή ϊνα μή ή πρότααις ή ή τροπολογία αϋτη διαφυγή τήν 
έξέτασιν. 

13. Διεξαγωγή των συζητήσεων εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
13. 1. Απαρτία 
ν Διά νά διεΕαχθή εγκύρως ψηφοφορία κατά τήν διάρκειαν συνεδριάσεως 
της Γενικής Συνελεύσεως, απαιτείται όπως πλέον τοϋ ήμίσεος των διαπε
πιστευμένων παρά τη Διασκέψει και έχουσών δικαίωμα ψήφου αντιπροσω
πειών παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εις τήν συνεδρίασιν. 
13. 2. Σειρά συζητήσεων 

(1) Τά πρόσωπα τά όποια επιθυμούν νά λάβουν τόν λόγον δέν δύνανται 
νά ομιλήσουν, έάν δέν λάβουν τήν συγκατάθεσιν τοϋ Προέδρου. Κατά γε
νικόν κανόνα αρχίζουν αναφερόντες ύπό ποίαν ιδιότητα ομιλούν. 

(2) Πάν πρόσωπον λαμβάνον τόν λόγον οφείλει νά εκφράζεται βραδέως 
και εύδιακρίτως διαχωρίζον καλώς τάς λέξε ις και τηρούν τους απαιτου
μένους χρόνους παύσεως, ίνα έπιτρέπη εις πάντας νά εννοούν καλώς τήν 
σκέψιν του. 
13. 3. Προτάσεις έπί ζητημάτων εσωτερικού Κανονισμού 

και ζητήματα. Κανονισμού 
(1) Κατά τήν διάρκειαν των συζητήσεων μία αντιπροσωπεία δύναται νά 

ύποβάλη πάσαν πρότασιν έπί ζητήματος Κανονισμού ή νά έγείρη παν ζήτημα 
Κανονισμού, καθ' οιονδήποτε στιγμήν κρίνει κατάλληλον. 

Τά ζητήματα ταύτα επιλύονται αμέσως δΓ αποφάσεως τοϋ Προέδρου, 
συμφώνως προς τόν παρόντα έσωτερικόν Κανονισμόν. 

Πάσα αντιπροσωπεία δύναται νά προσφυγή κατά της αποφάσεως τοϋ 
Προέδρου, αϋτη όμως παραμένει ισχυρά έν τω συνόλω της έάν ή πλειο
ψηφία τών παρουσών και ψηφιζουσών αντιπροσωπειών δέν αντιτ ίθεται ε ις 
τοϋτο. 

(2) Ή αντιπροσωπεία ή οποία υποβάλλει πρότασιν έπί ζητήματος Κανο
νισμού δέν δύναται, κατά τήν παρέμβασίν της νά άσχοληθή με τήν ούσίαν 
τοϋ ύπό συζήτησιν θέματος. 

13. 4. Σειρά πρότεραιότητος τών προτάσεων έπΐ ζητημάτων Κανονισμού 
Ή τηρητέα σειρά προτεραιότητος έπί προτάσεων και ζητημάτων κανο

νισμού, περί τών οποίων οι αριθμοί 465 και 466 είναι ή ακόλουθος : 
(α) Παν ζήτημα σχετικόν μέ τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος εσωτερικού 

Κανονισμού, 
(β) Διακοπή της Συνεδριάσεως, 
(γ) Λύσις της Συνεδριάσεως. 
(δ) Αναβολή της συζητήσεως έπί τοϋ συζητουμένου θέματος, 
(ε) ΛήΕις της συζητήσεως έπί τοϋ συζητουμένου θέματος, 

(στ) Οίαιδήποτε άλλαι προτάσεις και ζητήματα κανονισμού τά όποϊα 
θά ήδύναντο νά υποβληθούν και τών όποιων ή σχετική προτεραιό

της ορίζεται ύπό τοΰ Προέδρου. 
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13.5. Πρότασις διακοπής ή λύσεως της συνεδριάσεως 
Κατά την συζήτησιν ενός θέματος μία αντιπροσωπεία δύναται νά 

προτείνη τήν διακοπήν ή τήν λύσιν της συνεδριάσεως έκθέτουσα τους λό
γους της προτάσεως της. 

Έάν ή πρότασις αϋτη ύποοτηριχθή, ό λόγος δίδεται εις δύο όμιλητάς 
εκ των αποκρουόντων τήν πρότασιν, και αποκλειστικώς επί του θέματος 
τούτου, μετά ταϋτα δέ ή πρότασις τίθεται είς ψηφοφορίαν. 
13.6. Πρότασις αναβολής τής συζητήσεως 

Κατά τήν συζήτησιν παντός θέματος μία αντιπροσωπεία δύναται νά προ
τείνη τήν άναβολήν τής συζητήσεως έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα. Εις 
ην περίπτωσιν τοιαύτη πρότασις άποτελέση άντικείμενον συζητήσεως τρε ϊς 
μόνον όμιληταί, έπϊ πλέον τοϋ υποβάλλοντος τήν πρότασιν δύνανται νά με
τάσχουν αυτής, ε ις υπέρ τής προτάσεως και δύο κατ' αύτης. Μετά ταύτα 
ή πρότασις τ ίθεται ε ίς ψηφοφορίαν. 
13. 7. Πρότασις λήξεως τής συζητήσεως 

Ανά πάσαν στιγμήν μία αντιπροσωπεία δύναται νά προτείνη τήν λήΕιν 
τής συζητήσεως έπί τοϋ εξεταζομένου θέματος. Έν τη περιπτώσει ταύτη, 
ό λόγος δίδεται είς δύο μόνον όμιλητάς αντιτ ιθεμένους εις τήν λήξιν και 
μετά ταϋτα ή πρότασις τίθεται είς ψηφοφορίαν. 
13. 8. Περιορισμός των παρεμβάσεων 

(1) Ή Γενική Συνέλευσις δύναται ενδεχομένως νά περιορίζη τήν διάρ
κειαν και τόν αριθμόν των παρεμβάσεων μιας και τής αυτής αντιπροσωπείας 
έπί ενός καθωρισμένου θέματος. 

(2) Έν τούτοις έπί ζητημάτων διαδικασίας, ό Πρόεδρος περιορίζει τήν 
διάρκειαν έκαστης παρεμβάσεως είς πέντε λεπτά κατ' άνώτατόν όρισν. 

(3) Οσάκις ομιλητής ύπερβή το χρονικόν διάστημα δΓ ό εδόθη είς αυτόν 
ό λόγος, ό Πρόεδρος πληροφορεί περί τούτου τήν Συνέλευσιν και παρα
καλεί τόν όμιλητήν νά ολοκλήρωση συντόμως τήν όμιλίαν του. 
13. 9. Κλείσιμον τοϋ καταλόγου των ομιλητών 

(1) Κατά τήν διάρκειαν μιας συζητήσεως, ό Πρόεδρος δύναται νά προβή 
είς τήν έκφώνησιν τοϋ καταλόγου τών εγγεγραμμένων ρητόρων. Προσθέ
τε ι είς αυτόν τά ονόματα τών αντιπροσωπειών, αϊ όποίαι εκδηλώνουν έπι
θυμίαν νά λάβουν τόν λόγον και τή συγκαταθέσει τής Συνελεύσεως, δύναται 
νά θεώρηση τόν κατάλογον κλειστόν. 

Έν τούτοις ό Πρόεδρος δύναται, έάν κρίνη τοϋτο σκόπιμον, νά παραχώ
ρηση κατ' έΕαίρεσιν, το δικαίωμα τής απαντήσεως είς πάσαν προηγουμένην 
παρέμβασιν έστω και μετά τό κλείσιμον τοϋ καταλόγου. 

(2) "Οταν ό κατάλογος τών ομιλητών έΕαντληθή ό Πρόεδρος κηρύσσει 
τό πέρας τής συζητήσεως. 
13.10. Ζητήματα αρμοδιότητος 

Τάάναφυόμενα ζητήματα αρμοδιότητος δέον νά ρυθμίζωνται πριν ή'διε

Εαχθη ψηφοφορία έπί τής ουσίας τοϋ ύπό συζήτησιν θέματος. 
13. 11. Άνάκλησις και έκ νέου υποβολή προτάσεως 

Ό ύποβαλών μίαν πρότασιν δύναται νά άποσύρη ταύτην πριν ή αϋτη 
τεθή είς ψηφοφορίαν. Πάσα πρότασις τροποποιηθείσα ή μη, ή όποια απο
σύρεται κατά τόν τρόπον τούτον, δύναται νά ύποβληθή έκ νέου ή νά άνα
ληφθη είτε ύπό τής αντιπροσωπείας ή οποία προέτεινε τήν τροπολογίαν 
είτε ύπό πάσης άλλης αντιπροσωπείας. 

14. Δικαίωμα ψήφου. 
1. Είς πάσας τάς συνεδριάσεις τής Διασκέψεως, ή αντιπροσωπεία μέλους 

της Ενώσεως, δεόντως διαπεπιοτευμένη ύπ' αύτοϋ ϊνα μετάσχη τής Δια
σκέψεως, έχε ι δικαίωμα μιας ψήφου συμφώνως προς τό άρθρον 2. 

2. Ή αντιπροσωπεία Μέλους τής Ενώσεως άσκεϊ τό δικαίωμα ψήφου 
αύτης κατά τους όρους τους καθοριζόμενους είς τό άρθρον 67. 
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15. Ψηφοφορία 
15. 1. Ορισμός τής πλειοψηφίας 

(1) Ή πλειοψηφία αποτελείται έκ τοϋ ήμίσεος πλέον μιας των παρουσών 
και ψηφιζουσών αντιπροσωπειών. 

(2) Αϊ άποχαι δέν λαμβάνονται ύπ' όψιν κατά τόν ύπολογισμόν των ψή
φων των αναγκαιουσών διά τήν έπίτευξιν πλειοψηφίας. 

(3) Έν περιπτώσει ισοψηφίας, ή πρότασις ή ή τροπολογία θεωρείται απορ
ριφθείσα. 

(4) Έν τη εφαρμογή τοϋ παρόντος κανονισμού θεωρείται ώς «παρούσα 
και ψηφίζουσα αντιπροσωπεία» πάσα αντιπροσωπεία ή οποία κηρύσσεται 
υπέρ ή κατά μιας προτάσεως. 
15. 2. Μή συμμετοχή εις ψηφοφορίαν 

Αϊ αντιπροσωπεία ι αί όποϊαι είναι παροϋσαι και δέν μετέχουν μιας ώρι
σμένης ψηφοφορίας ή δηλοϋν ρητώς ότι δέν θέλουν νά μετάσχουν αυτής, 
δέν θεωρούνται ώς άποϋσαι, προκειμένου νά έξακριβωθή ή ϋπαρξις απαρ
τ ίας έν τη έννοια τοϋ άριθμοϋ 462 οϋτε ώς άπέχουσαι, προκειμένης τής 
εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άριθμοϋ 491 τοϋ παρόντος άρθρου. 
15.3. Ειδική πλειοψηφία 

Εις ό,τι άφορα ε ις τήν είσδοχήν Μελών τής Ενώσεως, ή απαιτουμένη 
πλειοψηφία ορίζεται ύπό τοϋ άρθρου 1. 
15.4. Άποχαι ύπερβαίνουσαι τά πεντήκοντα τοις εκατόν ; 

Οσάκις ό αριθμός τών αποχών υπερβαίνει τό ήμισυ τοϋ άριθμοϋ τών 
δοθεισών ψήφων (υπέρ, κατά, άποχαι) ή έξέτασις τοϋ ύπό συζήτησιν θέ
ματος, παραπέμπεται εις μεταγενεοτέραν συνεδρίασιν κατά τήν οποίαν αί 
άποχαι δέν υπολογίζονται πλέον. 
15.5. Διαδικασία ψηφοφορίας 

(1) Πλην τής έν άριθμω 495 προβλεπομένης περιπτώσεως αί διαδικασίαι 
ψηφοφορίας είναι αί ακόλουθοι : 

(α) Δι ' άνατάσεως τής χειρός, κατά γενικόν κανόνα. 
(β) ΔΓ ονομαστικής κλήσεως, έάν δέν εξάγεται σαφώς ή πλειοψηφία 

ψηφοφορίας γενομένης κατά τήν προηγουμένην διαδικασίαν ή έάν 
ζητήσουν τούτο δύο τουλάχιστον άντιπροσωπεϊαι. 

(2) Ή δι ' ονομαστικής κλήσεως ψηφοφορία γίνεται κατά τήν εις τήν 
Γαλλικήν γλώσσαν άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών άντιπροσωπευ
ομένων Μελών. 
15. 6. Μυστική ψηφοφορία 

Διεξάγεται μυστική ψηφοφορία οσάκις ζητήσουν τούτο πέντε τουλάχιστον 
έκ τών παρουσών και έχουσών δικαίωμα ψήφου αντιπροσωπειών. Εις τήν 
περίπτωσιν ταύτην ή Γραμματεία λαμβάνει αμέσως τά άναγκαιοϋντα μέτρα 
διά τήν έξασφάλισιν τής μυοτικότητος τής ψηφοφορίας. 
15.7. Άπαγόρευσις διακοπής τής ψηφοφορίας 

Ό τ α ν ή ψηφοφορία έχει αρχίσει, ουδεμία αντιπροσωπεία δύναται νά δια
κόψη ταύτην, έκτος έάν πρόκειται περί ζητήματος κανονισμού άφορώντος 
εις τόν τρόπον διεξαγωγής τής ψηφοφορίας. 
15. 8. Επεξηγήσεις έπϊ τής ψηφοφορίας 

Ό Πρόεδρος δίδει τόν λόγον εις τάς αντιπροσωπείας αί όποϊαι επιθυ
μούν νά δικαιολογήσουν τήν ψήφον των μετά τήν ψηφοφορίαν. 
15.9. Ψηφοφορία έπί μερών μιας προτάσεως 

(1) Οταν ό ύποβαλών μίαν πρότασιν ζητήση τοϋτο ή όταν ή Συνέλευσις 
κρίνη σκόπιμον τοϋτο, ή όταν ό Πρόεδρος κατόπιν συγκαταθέσεως τοϋ 
ύποβαλόντος τήν πρότασιν ζητήση τοϋτο, ή πρότασις αύτη κατατέμνεται, 
τά δέ διάφορα μέρη αυτής τίθενται εις ψηφοφορίαν κεχωρισμένως. Τά 
τής προτάσεως τά όποια υιοθετούνται, τίθενται ακολούθως εις ψηφοφορίαν 
ώς σύνολον. 
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(2) Έάν άπαντα τά μέλη μιας προτάσεως απορριφθούν ή πρότασις αϋτη 
θεωρείται απορριφθείσα έν τω συνόλω της. 
15. 10. Σειρά ψηφοφορίας προτάσεων σχετικών npoc τό αυτό θέμα 

(1) Έάν τό αυτό θέμα αποτελεί άντικείμενον πλειόνων προτάσεων αύται 
τ ίθενται εις ψηφοφορίαν κατά τήν σειράν κατά τήν οποίαν υπεβλήθησαν, 
έκτος έάν ή Συνέλευσις άποφασίση άλλως. 

(2) Μεθ' έκάστην ψηφοφορίαν, ή Συνέλευσις αποφασίζει έάν ύπάρχη 
περίπτωσις ή μή νά τεθή εις ψηφοφορίαν ή επομένη πρότασις. 
15. 11. Τροπολογίαι 

(1) Θεωρείται τροπολογία πάσα τροποποιητική πρότασις τείνουσα απο
κλειστικώς εις τήν άπαλειφήν, προσθήκην εις μέρος της αρχικής προτά
σεως ή άναθεώρησιν μέρους της προτάσεως ταύτης. 

(2) Πάσα τροπολογία έπϊ μιας προτάσεως γενομένης αποδεκτή υπό της 
αντιπροσωπείας ή οποία υπέβαλε τήν πρότασιν ταύτην ένσωματουται αμέ
σως εις τό άρχικόν κείμενον της προτάσεως. 

(3) Ουδεμία τροποποιητική πρότασις θεωρείται ως τροπολογία έάν ή 
Συνέλευσις είναι της γνώμης ότι είναι ασυμβίβαστος προς τήν άρχικήν 
πρότασιν. 
15. 12. Ψηφοφορία έπΐ τροπολογιών 

(1) Έάν μία πρότασις άποτελη άντικείμενον τροπολογίας διεξάγεται ψη
φοφορία κατά πρώτον λόγον έπΐ της τροπολογίας ταύτης. 

(2) Έάν μία πρότασις άποτελή άντικείμενον τριών τροπολογιών διεξά
γεται ψηφοφορία κατά πρώτον λόγον έπΐ εκε ίνης τών τροπολογιών ή οποία 
αφίσταται περισσότερον τοΰ άρχικοϋ κειμένου και οϋτω καθ' έξης, μέχρις 
ότου έΕετασθούν άπασαι αϊ τροπολογίαι. 

(3) Έάν μία ή πλείονες τροπολογίαι υιοθετηθούν ή οϋτω τροποποιηθείσα 
πρότασις τ ίθεται ακολούθως εις ψηφοφορίαν. 

(4) Έάν ουδεμία τροπολογία γίνη δεκτή, ή ψηφοφορία δΐϋΞάγεται έπΐ 
της αρχικής προτάσεως. 

16. Έπιτροπαΐ και ύποεπιτροπαί, ΔιεΕαγωγή 
τών συζητήσεων και διαδικασία ψηφοφορίας 

1. Οί Πρόεδροι τών επιτροπών και τών υποεπιτροπών έχουν καθήκοντα 
ανάλογα προς εκείνα τά όποϊα αναγνωρίζονται ε ις τόν Πρόεδρον τής Συνε
λεύσεως ύπό τοΰ τμήματος 3 τοΰ παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 

2. Αϊ ύπό τοϋ τμήματος 13 τοΰ παρόντος εσωτερικού κανονισμού προ
βλεπόμενοι διατάΕεις, διά τήν διεΕαγωγήν τών συζητήσεων εις τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν εφαρμόζονται και ε ις τάς συζητήσεις τών επιτροπών ή τών 
υποεπιτροπών, πλην τοϋ θέματος τής απαρτίας. 

3. Αϊ ύπό τοϋ τμήματος 15 τοϋ παρόντος εσωτερικού κανονισμού προ
βλεπόμενοι διατάΕεις, εφαρμόζονται και εις τάς ψηφοφορίας εις τάς έπι
τροπάς και ύποεπιτροπάς. 

17. ΈπιφυλάΕεις 
1. Κατά γενικόν κανόνα, αί άντιπροσωπεϊαι αϊ όποϊαι δέν δύνανται νά 

πείσουν τάς λοιπάς αντιπροσωπείας όπως συμμερισθούν τήν άποψίν των, 
δέον νά προσπαθούν έν τω μέτρω τοϋ δυνατού, όπως συντάσσωνται μέ τήν 
γνώμην τής πλειοψηφίας. 

2. Έν τούτοις, έάν αντιπροσωπεία είναι τής γνώμης ότι μία οιαδήποτε 
άπόφασις είναι φύσεως τοιαύτης ώστε νά έμποδίζη τήν Κυβέρνησίν της 
vqκύρωση τήν σύμβασιν ή νά άπσδεχθή τήν άναθεώρησιν ενός κανονι
σμού, ή αντιπροσωπεία αϋτη δύναται νά διατύπωση έπιφυλάΕεις ύπό τύπον 
προσωρινόν ή όριστικόν, έπϊ τής αποφάσεως ταύτης. 
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18. Πρακτικά των γενικών συνελεύσεων 
1. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται ύπό τής Γραμ

ματείας της Διασκέψεως, ή οποία επιδιώκει νά διασφάλιση
 τ

Π
ν διανομήν 

αυτών εις τάς αντιπροσωπείας όσον τό δυνατόν ένωρίτερον πρό της ημε
ρομηνίας καθ' ην τά πρακτικά πρόκειται νά εξετασθούν. 

2. "Οταν τά πρακτικά διανεμηθούν, αϊ άντιπροσωπεϊαι δύνανται νά κατα
θέσουν εις τήν Γραμματείαν της Διασκέψεως εγγράφως και εντός της βρα
χυτέρας δυνατής προθεσμίας, τάς διορθώσεις τάς οποίας θεωρούν επι
βαλλόμενος, τούτο δέ δεν εμποδίζει αύτάς νά υποβάλλουν και προφορικώς 
τροποποιήσεις κατά τήν συνεδρίασιν καθ' ην κυροϋνται τά πρακτικά. 

.3. — (1) Κατά γενικόν κανόνα, τά πρακτικά περιέχουν μόνον τάς προτά
σεις και τά συμπεράσματα, μετά τών βασικών επιχειρημάτων, έφ' ων στη
ρίζονται, συντεταγμένα κατά τόν συντομώτερον δυνατόν τρόπον. 

(2) Ούχ' ήττον, πάσα αντιπροσωπεία έχει τό δικαίωμα νά ζητήση τήν 
καταχώρησιν, άναλυτικήν ή και έπι λέξει, πάσης δηλώσεως διατυπωθείσης 
ύπ' αυτής κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
οφείλει κατά γενικόν κανόνα, νά άναγγείλη τούτο έν αρχή τής παρεμβά
σεως της, προς τόν σκοπόν όπως διευκολύνη τό έργον τών εισηγητών. 
Οφείλει έπι πλέον, νά έπιδώση αυτή αύτη τό κείμενον εις τήν Γραμματείαν 

τής Διασκέψεως εντός δύο ωρών άπό τοϋ πέρατος τής συνεδριάσεως. 
4. Δέον πάντως νά γίνεται χρήσις μετά φειδοϋς τής έν αριθμώ 517 ευχέ

ρειας, εις ότι άφορα εις τήν καταχώρησιν τών δηλώσεων. 
19. Πρακτικά και εκθέσεις τών επιτροπών και υποεπιτροπών 

1.—(1) Αϊ συζητήσεις τών επιτροπών και τών υποεπιτροπών συνοψίζον
ται, μεθ' έκάστην συνεδρίασιν εις πρακτικά συντασσόμενα ύπό γραμμα
τείας τής Διασκέψεως, εις τά οποία εκτίθενται τά κύρια σημεία τών συζη
τήσεων, αϊ διάφοροι γνώμαι αί όποϊαι επιβάλλεται νά αναγραφούν, ώς και 
αϊ προτάσεις και τά συμπεράσματα τά όποια εξάγονται έκ τής έν γένει 
συζητήσεως. 

(2) Ούχ ήττον, πάσα αντιπροσωπεία έχει ομοίως τό δικαίωμα νά κάμη 
χρήσιν τής έν τω άριθμω 517 προβλεπόμενος ευχέρειας. 

(3) Προσφυγή εις τήν έν τω ώς άνω έδαφίω προβλεπομένην εύχέρειαν 
δέον νά γίνεται μετά φειδοϋς. 

2. Αί έπιτροπαί και ύποεπιτροπαΐ δύνανται νά συντάσσουν τάς μερικός 
εκθέσεις τάς όποιας κρίνουν αναγκαίας, και, ενδεχομένως, άμα τω πέρατι 
τών εργασιών των, δύνανται νά υποβάλλουν τελικήν έκθεσιν εις τήν οποίαν 
άνακεφαλαιοϋν, περιληπτικώς, τάς προτάσεις και τά συμπεράσματα τά 
όποϊα προκύπτουσιν έκ τών μελετών αί όποϊαι άνετέθησαν είς ταύτας. 

20. "Εγκρισις τών πρακτικών και εκθέσεων 
1.—(1) Κατά γενικόν κανόνα, έν αρχή έκαστης συνεδριάσεως τής Γενι

κής Συνελεύσεως, ή έκαστης συνεδριάσεως μιας επιτροπής ή υποεπιτρο
πής, ό Πρόεδρος έρωτα έάν αί άντιπροσωπεϊαι έχουν νά διατυπώσουν πα
ρατηρήσεις εις ότι άφορα τό πρακτικόν τής προηγουμένης συνεδριάσεως. 
Τούτο θεωρείται ώς εγκριθέν έάν ουδεμία διόρθωσις άνεκοινώθη είς τήν 
Γραμματείαν ή έάν ουδεμία άντίρρησις έξεδηλώθη προφορικώς. Έν αντι
θέτω περιπτώσει επιφέρονται αί άναγκαϊαι διορθώσεις είς τό πρακτικόν. 

(2) Πόσα έκθεσις μερική ή τελική δέον νά εγκρίνεται ύπό τής ενδιαφε
ρόμενης επιτροπής ή υποεπιτροπής. 

2. — (1) Τό πρακτικόν τής τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως εξετάζεται 
και εγκρίνεται ύπό τοϋ Προέδρου τής Συνελεύσεως ταύτης. 

(2) Τό πρακτικόν τής τελευταίας συνεδριάσεως τών επιτροπών ή υπο
επιτροπών εξετάζεται και εγκρίνεται ύπό τοϋ προέδρου τών επιτροπών 
ή υποεπιτροπών τούτων. 
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21. Επιτροπή συντάξεως 
1. Τά κείμενα των τελικών ΠράΕεων, συντεταγμένα εις τήν όρισπκήν, 

κατά τό δυνατόν, μορφήν των ύπό των διαφόρων επίτροπων, λαμβανομένων 
υπ' όψει των έκφρασθεισών γνωμών, υποβάλλονται εις τήν έπιτροπήν συν
τάξεως έπιφορτι£ομένην όπως βελτίωση τήν μορφήν αυτών χωρίς να μετα
βολή τήν έννοιάν των και όπως συνδυάση ταϋτα, έάν είναι άναγκαϊον, μετά 
τών μή τροποποιηθέντων παλαιών κειμένων. 

2. Τά κείμενα ταϋτα υποβάλλονται ύπό της επιτροπής συντάξεως εις τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν ή οποία εγκρίνει ταϋτα ή τά παραπέμπει προς έπανε
ξέτασιν, εις τήν άρμοδίαν έπιτροπήν. 

22. Αρίθμησις 
1. Οί αριθμοί τών κεφαλαίων, άρθρων και παραγράφων τών υποβληθέν

των εις άναθεώρησιν κειμένων διατηρούνται μέχρι της πρώτης αναγνώ
σεως έν Γενική Συνελεύσει. Τά προστιθέμενα κείμενα λαμβάνουν προσω
ρινώς τόν αριθμόν τής τελευταίας προηγουμένης παραγράφου, μέ τήν 
προσθήκην εις τοϋτον «α» «β» κ.λ.π. 

2. Ή τελική άρίθμησις τών κεφαλαίων, όρθρων και παραγράφων ανατί
θεται εις τήν έπιτροπήν συντάξεως μετά τήν έγκρισιν αυτών εις τήν πρώτην 
άνάγνωσιν. 

23. Τελική έγκρισις 
Τά κείμενα τών τελικών πράξεων θεωρούνται οριστικά άφοϋ εγκριθούν 

εις δευτέραν άνάγνωσιν ύπό τής γενικής συνελεύσεως. 
24. Υπογραφή 

Τά τελικώς εγκρινόμενα ύπό τής Διασκέψεως κείμενα υπογράφοντα ύπό 
τών πληρεξουσίων οί όποιοι είναι εφοδιασμένοι διά τών έν τω αρθρω 67 
οριζομένων διαπιστευτηρίων κατά τήν, εις γαλλικήν γλώσσαν, ά\φα6ητικήν 
σειράν τών ονομάτων τών άντιπροσωπευομένων χωρών. 

25. Δελτία Τύπου 
'Επίσημοι ανακοινώσεις έπί τών εργασιών τής Διασκέψεως δέν πρέπει 

νά δίδωνται εις τόν τύπον, ει μή μόνον κατόπιν εγκρίσεως τοϋ Προέδρου 
ή ενός τών αντιπροέδρων τής Διασκέψεως. 

26. Άτέλειαι 
Κατά τήν διάρκειαν τής Διασκέψεως, τά μέλη τών αντιπροσωπειών, τά 

μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, οί ανώτεροι λειτουργοί τών μονίμων ορ
γανισμών τής Ενώσεως, οί όποιοι παρακολουθούν τήν Διάσκεψιν και τό 
προσωπικόν τής Γραμματείας τής Ενώσεως, έν αποσπάσει εις τήν Διάσκε
ψιν, έχουν δικαίωμα ταχυδρομικής, τηλεγραφικής και τηλεφωνικής ατέ
λειας, έν ω μέτρω ή Κυβέρνησις της χώρας ένθα συνέρχεται ή Διάσκεψις 
ήδυνήθη σχετικώς νά έλθη εις συνεννόησιν μετά τών λοιπών ενδιαφερο
μένων Κυβερνήσεων και ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII 
Λοιπαί Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟΝ 78 
Γλώσσα ι 

1.—(1) Κατά τάς Διασκέψεις τής Ενώσεως ώς και κατά τάς Συνελεύ
σεις τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου και τών μονίμων αυτής οργανισμών δύ
νανται νά χρησιμοποιούνται γλώσσαι διάφοροι τών εις τους αριθμούς 100 
και 106 μνημονευομένων : 

(α) Εάν ϋητηθή άπό τόν Γενικόν Γραμματέα ή άπό τόν έπί κεφαλής 
του οικείου μονίμου οργανισμού όπως εξασφάλιση τήν χρησιμο
ποίησιν προφορικώς ή γραπτώς μιας ή πλειόνων συμπληρωματι
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κών γλωσσών και ύπό την προϋπόθεσιν ότι αϊ έκ του γεγονότος 
τούτου προκύπτουσαι συμπληρωματικά! δαπάναι θα βαρύνουν τά 
Μέλη τά όποϊα ύπέβαλον ή ύπεστήριξαν την αϊτησιν ταύτην. 

(β) Εάν μία αντιπροσωπεία λάθη αύτη αύτη πάντα τά μέτρα j va εξα
σφάλιση, ίδίαις δαπάναις την προφορικήν μετάφρασιν της ιδίας 
αυτής γλώσσης εις μίαν των έν άριθμω 106 μνημονευομένων 
γλωσσών. 

(2). Εις την προβλεπομένην εις τον αριθμόν 535 περίπτωσιν ό Γενικός 
Γραμματεύς ή ό επί κεφαλής τοϋ οικείου μονίμου 'Οργανισμού συμμόρ
φοϋται προς την αϊτησιν ταύτην έν τω μέτρω τοϋ δυνατού, άφοϋ προηγου
μένως τά ενδιαφερόμενα Μέλη, αναλάβουν έναντι αυτού την ύποχρέωσιν 
όπως καταβάλουν δεόντως εις τήν Ένωσιν τάς έκ τοΰ λόγου τούτου προ
κύπτουσας δαπανάς. 

(3) Εις τήν προβλεπομένην εις τόν αριθμόν 536 περίπτωσιν ή ενδιαφερό
μενη αντιπροσωπεία δύναται, έπΐ πλέον έάν έπιθυμή τούτο νά εξασφάλιση 
ίδίαις δαπάναις τήν εις τήν ιδίαν αυτής γλώσσαν προφορικήν μετάφρασιν 
έκ μιας έκ τών εις τόν αριθμόν 106 αναφερομένων γλωσσών. 

2. Πάντα τά στοιχεία περί τών οποίων γίνεται λόγος εις τους αριθμούς 
102 έως 105 δύνανται νά δημοσιεύωνται εις γλώσσαν έτέραν εκείνων άί 
όποΐαι καθορίζονται εις τους αριθμούς τούτους, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι 
τά Μέλη τά όποϊα αιτούνται τήν δημοσίευσιν ταύτην αναλαμβάνουν τήν έπι
βάρυνσιν τοϋ συνόλου των δαπανών μεταφράσεως και δημοσιεύσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 79 
Οικονομικά 

1.—(1) "Εκαστον Μέλος γνωστοποιεί εις τόν Γενικόν Γραμματέα, εξ 
μήνας τουλάχιστον πρό τής ενάρξεως ισχύος τής Συμβάσεως, τήν τάξιν 
συμμετοχής τήν οποίαν επέλεξε. 

(2) Ό Γενικός Γραμματεύς άνακοινοϊ τήν άπόφασιν ταύτην εις τά Μέλη 
(3) Τά Μέλη τά όποϊα δέν ήθελον ανακοινώσει τήν άπόφασιν των πρό 

τής εις τόν αριθμόν 540 οριζόμενης προθεσμίας διατηρούν τήν τάξιν συμ
μετοχής τήν οποίαν εϊχον επιλέξει προγενεστέρως. 

(4) Τά Μέλη δύνανται άνά πασαν στιγμήν νά επιλέξουν τάξιν συμμε
τοχής άνωτέραν εκείνης τήν οποίαν εϊχον πρότερον άποδεχθή. 

2.— (1)"Εκαστον νέον Μέλος καταβάλλει, διά τό έτος τής προσχωρή
σεως του, είσφοράν ύπολογι£ομένην άπό τής πρώτης ημέρας τοϋ μηνός 
τής προσχωρήσεως. 

(2) Εις περίπτωσιν καταγγελίας τής Συμβάσεως ύπό ενός Μέλους, ή 
εισφορά δέον νά καταβληθή μέχρι τής τελευταίας ημέρας τοϋ μηνός κατά 
τήν οποίαν ισχύει ή καταγγελία. 

3. Τά οφειλόμενα ποσά υπόκεινται εις τόκον άπό τής ενάρξεως έκαστου 
οικονομικού έτους τής Ενώσεως. 

Ό τόκος ούτος ορίζεται εις 3% (τρία τοϊς εκατόν) ετησίως κατά τους 
πρώτους εξ μήνας και εις 6% (εξ τοϊς εκατόν) ετησίως άπό τοϋ έβδομου 
μηνός. 

4. Αί έπόμεναι διατάξεις εφαρμόζονται διά τάς εισφοράς τών ανεγνω
ρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, τών επιστημονικών ή βιομηχανικών 
οργανισμών και τών διεθνών οργανισμών. 

(α) Αί ανεγνωρισμένοι ίδιωτικαΐ επιχειρήσεις, οι επιστημονικοί ή βιο
μηχανικοί οργανισμοί μετέχουν τών δαπανών τών διεθνών συμβου
λευτικών επιτροπών εις τάς εργασίας τών όποιων συνεφώνησαν 
όπως συμμετάσχουν. Κατά τόν ίδιον τρόπον, αί ανεγνωρισμένοι 
ίδιωτικαΐ επιχειρήσεις μετέχουν εις τάς δαπανάς τών διοικητικών 
διασκέψεων εις τάς όποιας συνεφώνησαν νά συμμετάσχουν ή 
συμμετέσχον κατά τους όρους τοϋ άριθμοϋ 338. 
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(β) Οι διεθνείς οργανισμοί μετέχουν επίσης των δαπανών των Δια
σκέψεων, συνόδων εις τάς οποίας έγένοντο δεκτοί προς συμμε
τοχήν, πλην έάν, υπό τον όρον της άμοιβαιότητος, απηλλάγησαν 
υπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ) Αϊ ανεγνωρισμένοι ίδιωτικαι Επιχειρήσεις, οι επιστημονικοί ή 
βιομηχανικοί οργανισμοί και οι διεθνείς οργανισμοί, οι όποιοι με
τέχουν εις τάς δαπανάς των Διασκέψεων ή συνόδων κατά τους 
αριθμούς 547 και 548 επιλέγουν ελευθέρως έκ τοϋ πίνακος, ό 
όποιος εμφαίνεται εις τόν αριθμόν 92 της συμβάσεως, την τάξιν 
συμμετοχής βάσει τής οποίας επιθυμούν νά μετέχουν των δαπα
νών και ειδοποιούν τόν Γενικόν Γραμματέα περί τής εκλεγείσης 
τάξεως. 

(δ) Αϊ ανεγνωρισμένοι ίδιωτικαι 'Επιχειρήσεις, οί επιστημονικοί ή βιο
μηχανικοί οργανισμοί και οί διεθνείς οργανισμοί οί όποιοι μετέ
χουν εις τάς δαπανάς τών διασκέψεων ή συνόδων δύνανται άνά 
πασαν στιγμήν νά επιλέξουν μίαν τάξιν συμμετοχής άνωτέραν 
εκείνης τήν οποίαν εϊχον υιοθετήσει πρότερον. 

(ε) Ουδεμία μείωσις τοϋ αριθμού τών μονάδων συμμετοχής δύναται 
νά λάβη χώραν κατά τήν διάρκειαν ισχύος τής Συμβάσεως, 

(στ) Εις περίπτωσιν καταγγελίας τής συμμετοχής εις τάς εργασίας 
μιας διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής, ή εισφορά δέον νά 
καταβληθή μέχρι τής τελευταίας ημέρας τοϋ μηνός καθ' όν ισχύει 
ή καταγγελία. 

(£) Το ποσόν τής μονάδος συμμετοχής τών ανεγνωρισμένων ιδιω
τικών 'Επιχειρήσεων, τών επιστημονικών ή βιομηχανικών οργα
νισμών, τών διεθνών οργανισμών, εις τάς δαπανάς τών διεθνών 
συμβουλευτικών επιτροπών, εις τάς εργασίας τών οποίων συνε
φώνησαν νά συμμετέχουν καθορίζεται κατ' έτος ύπό τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου. Αϊ είσφοραί θεωρούνται έσοδον τής Ενώσεως. 
Υπόκεινται εις τόκον συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ αριθμού 
546. 

(η) Τό ποσόν τής μονάδος συμμετοχής εις τάς δαπανάς μιας διοι
κητικής Διασκέψεως τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων 
αϊ όποϊαι μετέχουν εις ταύτην κατά τους όρους τοϋ αριθμού 338 
και τών συμμετεχόντων διεθνών οργανισμών καθορίζεται διά τής 
διαιρέσεως τοϋ όλου ποσού τοϋ προϋπολογισμού τής έν λόγω 
Διασκέψεως διά τοϋ ολικού αριθμού τών μονάδων συμμετοχής τών 
Μελών εις τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. Αϊ είσφοραί θεωρούνται 
έσοδον τής Ενώσεως. Υπόκεινται εις τόκον άπό τής εξηκοστής 
ημέρας ή οποία έπεται τής αποστολής τών λογαριασμών προς 
τά επιτόκια τά οριζόμενα εις τόν αριθμόν 546. 

5. Αϊ δαπάναι αϊ όποϊαι προκαλούνται εις τά εργαστήρια και τεχνικός 
εγκαταστάσεις τής 'Ενώσεως, διά μετρήσεις, δοκιμάς ή είδικάς έρευνας 
διά λογαριασμόν ώρισμένων Μελών, ομάδων Μελών, περιοχικών οργανι
σμών ή άλλων βαρύνουν τά Μέλη ταύτα, τάς ομάδας, τους οργανισμούς 
ή τους άλλους. 

6. Ή τιμή πωλήσεως τών εκδόσεων εις τάς Διευθύνσεις εις τάς ανε
γνωρισμένος ίδιωτικάς 'Επιχειρήσεις ή εις ίδιώτας, ορίζεται ύπό τοϋ Γενι
κού Γραμματέως, έν συνεργασία μετά τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, με 
γνώμονα τήν κάλυψιν γενικώς διά τής πωλήσεως τών εκδόσεων τούτων, 
τών δαπανών εκτυπώσεως και διανομής. 

ΑΡΘΡΟΝ 80 
Κατάρτισις και έξόφλησις τών λογαριασμών 

1. Αϊ διευθύνσεις τών Μελών και αϊ ανεγνωρισμένοι ίδιωτικαι επιχειρή
σεις αϊ όποϊαι εκμεταλλεύονται υπηρεσίας διεθνών τηλεπικοινωνιών, οφεί
λουν νά έρχωνται εις συμφωνίαν έπί τοϋ ποσού τών πιστώσεων και τών 
χρεών. 
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2. Οι λογαριασμοί χρεώσεως και πιστώσεως οι προβλεπόμενοι εις τον 
αριθμόν 557 καταρτίζονται συμφώνως προς τάς διατάζεις των Διοικητι
κών Κανονισμών, εκτός έάν υπάρχουν ιδιαίτεροι συμφωνίαι μεταξύ τών 
ενδιαφερομένων Μερών. 

ΑΡΘΡΟΝ 81 
Διαιτησία : Διαδικασία 

(βλέπε άρθρον 50) 
1. Τό προσφεύγον μέρος αρχίζει την διαδικασίαν διαβιβάζον εις τό έτε

ρον μέρος άνακοίνωσιν περί αιτήσεως διαιτησίας. 
2. Τά μέρη αποφασίζουν κοινή συμφωνία έάν θά αναθέσουν την διαιτη

σίαν εις πρόσωπα, διευθύνσεις ή Κυβερνήσεις. Εις περίπτωσιν καθ' ην 
παρελθούσης προθεσμίας ενός μηνός άπό της ημέρας της ανακοινώσεως 
αιτήσεως περί διαιτησίας, τά ενδιαφερόμενα μέρη δέν ήδυνήθησαν νά συμ
φωνήσουν έπί τοϋ σημείου τούτου, ή διαιτησία ανατίθεται εις Κυβερνήσεις. 

3. Έάν ή διαιτησία ανατίθεται εις πρόσωπα, οι διαιτηταί δέν πρέπει νά 
είναι υπήκοοι τών ενδιαφερομένων χωρών, οϋτε νά κατοικούν εις ταύτας 
οϋτε νά χρησιμοποιούνται εις τήν ύπηρεσίαν των. 

4. Έάν ή διαιτησία ανατίθεται εις Κυβερνήσεις ή εις Διευθύνσεις τών 
Κυβερνήσεων τούτων, αύται πρέπει νά έκλέγωνται μεταξύ Μελών ξένων 
προς τήν διαφοράν, άλλα μετεχόντων της συμφωνίας ή εφαρμογή της 
οποίας προεκάλεσεν τήν διαφοράν. 

5. Εντός της προθεσμίας τριών μηνών υπολογιζόμενης άπό της ημερο
μηνίας λήψεως της ανακοινώσεως δΓ ης αιτείται διαιτησία έκαστον τών 
δύο μερών ορίζει ένα διαιτητήν. 

6. Έάν περισσότερα τών δύο μερών έχουν έμπλακή εις τήν διαφοράν, 
έκαστη ομάς έχουσα κοινά συμφέροντα εις τήν διαφοράν, ορίζει ένα διαι
τητήν συμφώνως προς τήν εις τους αριθμούς 562 και 563 προβλεπομένην 
διαδικασίαν. 

7. Οι δύο οϋτω οριζόμενοι διαιτηταί συνεννοούνται διά τόν διορισμόν 
τρίτου διαιτητού, ό όποιος, έάν οι δύο πρώτοι είναι πρόσωπα και όψι 
Κυβερνήσεις ή Διευθύνσεις, πρέπει νά πληροί τους όρους τοϋ ανωτέρω 
αριθμού 561 και έπί πλέον νά έχη εθνικότητα διάφορον τών δύο άλλων. 
Είς περίπτωσιν ασυμφωνίας μεταξύ τών δύο διαιτητών έν τη εκλογή 
τρίτου έκαστος τούτων προτείνει τρίτον διαιτητήν, ουδέν συμφέρον έχοντα 
είς τήν διαφοράν. Ό Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως προβαίνει τότε 
εις κλήρωσιν διά τήν άνάδειξιν τοϋ ενός έκ τών δύο προταθέντων ώς 
τρίτου διαιτητού. 

8. Τά διαφωνούντα μέρη δύνανται νά συνεννοούνται προς λύσιν της 
διαφοράς των ύφ' ενός .μόνον διαιτητού, οριζομένου κοινή συμφωνία. 
Επίσης δύνανται νά ορίζουν έκαστον, ένα διαιτητήν και νά ζητούν άπό 
τόν Γενικόν Γραμματέα της Ενώσεως, όπως, έκ τών δύο, έκλέξη ένα διά 
κληρώσεως. 

9. Ό διαιτητής ή οι διαιτηταί αποφασίζουν ελευθέρως έπί της ακολου
θητέας διαδικασίας. 

10. Ή άπόφασις τοϋ μοναδικού διαιτητού είναι τελεσίδικος και δεσμεύει 
τους διαδίκους. Έάν ή διαιτησία ανατίθεται είς περισσοτέρους διαιτητάς, 
ή διά πλειοψηφίας τών διαιτητών λαμβανομένη άπόφασις είναι τελεσίδικος 
και δεσμεύει τά Μέρη. 

11. "Εκαστον μέρος βαρύνεται μέ τάς δαπανάς, τάς οποίας τό ίδιον 
προεκάλεσεν έν τη προπαρασκευή της διαιτησίας. Αϊ υπόλοιποι δαπάναι 
της διαιτησίας κατανέμονται έξ ίσου μεταξύ τών διαδίκων. 

12. Ή "Ενωσις παρέχει πάσας τάς σχετικάς προς τήν διαφοράν πληρο
φορίας τών οποίων ό διαιτητής ή οι διαιτηταί δυνατόν νά έχουν ανάγκην. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII 
Διοικητικοί Κανονισμοί 

ΑΡΘΡΟΝ 82 
Διοικητικοί Κανονιομοί 

Αϊ διατάξεις της Συμβάσεως συμπληροϋνται υπό των ακολούθων διοι
κητικών Κανονισμών : 

—τοϋ τηλεγραφικού Κανονισμοί), 
—του τηλεφωνικού Κανονισμού, 
—τοϋ Κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών, 
—τοϋ προσθέτου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

Είς πίστωσιν τούτου, οι οικείοι αντιπρόσωποι υπέγραψαν τήν Σύμβασιν 
εις εν άντίτυπον συντεταγμένον εις έκάστην τών γλωσσών, Άγγλικήν, 
Γαλλικήν, Ίσπανικήν, Κινεξικήν και Ρωσσικήν, τοϋ Γαλλικού κειμένου όντος 
επικρατέστερου έν περιπτώσει αμφισβητήσεως. Τό άντίτυπον τοϋτο θά 
παραμείνη κατατεθειμένον είς τά άρχεϊα της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπι
κοινωνιών, ή οποία θά έπιδώση έν άντίγραφον εις έκάστην τών ύπογρα
ψασών χωρών. 

Έγένετο έν MALAGA—TORREMOLINOS την 25ην 'Οκτωβρίου, 1973. 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ 'Αφγανιστάν : 

AZIZULIAH ZAHIR 
S. Μ. NACIM ALAWI 

Διά τήν Δημοκρατίαν της 'Αλγερίας : 
Ν. BOUHIRED 
Β. CHEBEL 
Μ. HARBI 
Η. HAFIS 

Διά τήν Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας : 
DIETRICH ELIAS 
JOHANNES KUPPER 

Διά τό Βασίλειον της Σαουδικής 'Αραβίας : 
FAISAL Α. ΖΑΙΟΑΝ 
AHMED Μ. ΖΑΙΟΑΝ 
AHMED MUSTAFA MOHDIR 

Διά τήν Άργεντινήν Δημοκρατίαν : 
ALDO SANTIAGO IRRERA . 
HECTOR VILLANUEVA 
ROBERTO ANTONIO SALVADOR 
LUIS MARIA LAURELLI 
OSVALDO BLAS DALMASCO 
ENRIQUE GOMEZ PUEYRREDON 

Διά τήν Αύστραλίαν :  . 
EVAN SAWKINS 
A. M. SMITH 
E. SANDBACH 
S. C. MOON 
K. F. GREEN 

Διά τήν Αύστρίαν : 
R. PABESOHITZ 
Κ. VAVRA 
J. BAYER 
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Διά την Λαϊκήν Δημοκρατίαν του Μπαγκλαντές : 
LOQMAN HUSAIN 
Α. Β. Μ. TAHER 
SYED SHAHIDUL ISLAM 

Διά το Μπαρμπάντος : 
FREDERICK G. SMITH 
C. R. EDWARDS 

Διά τό Βέλγιον : 
ROBERT VAES 
ALBERT AERTS 

Διά την Σοβιετικήν Σοσιαλιστική ν Δημοκρατίαν της Λευκορωσίας 
P. AFANASSIEV 

Διά την "Ενωσιν της Βιρμανίας : 
U ΚΗΙΝ MAUNG TUN 
U HLA THAW 

Διά την Δημοκρατίαν της Βολιβίας : 
VICOTR SIERRA MERIDA 

Διά την Δημοκρατίαν της Μποτσουάνα : 
Ε. Μ. TUMELO 
Β. Α. MUDDLE 

Διά την Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Βραζιλίας : 
HERVE BERLANDEZ PEDROSA 
CLAUDIO CASTANHEIRA BRANDAO 
JOAO SANTELLI JUNIOR 
ANTONIO HUMBERTO DOS CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE Ε FONTES BRAGA 
HILTON SANTOS 
AUGUSTO CEZAR GUI'MARAES RIBAS 
ENEAS MACHADO DE ASSIS 
JOSE ANTONIO MARQUES 

Διά την Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Βουλγαρίας : 
IGNATOV 

Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Μπουροϋντι : 
MELCHIOR BWAKIRA 
SATURNIN SEMUHERERE 
ALBERT NTIBANDETSE 
ROMAIN NZOBAKENGA 

Διά τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν τοϋ Καμερούν : 
ΕΜΜΑΝ Τ EGBE 
JEAN JIPGUEP 

Διά τον Καναδδν : 
DE MONTIGNY MARCHAND 
ΑΝΙΤΑ SZIAZAK 

, Διά τήν Δημοκρατίαν της Κεντρικής 'Αφρικής : 
JOSEPH ΑΝΤΟΙΝΕ COALO 
FIDELE MANDABE-BORNOU 
JEAN-CVRILLE KOUNKOU 
JEAN-MARIE SAKILA 



1003 Ν. 61/76 

Δια την Χιλήν : 
JORGE BURR V 

Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Κίνας : 
LIU CHENG-OHING 
LIU YUAN 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου : 
R. MIOHAELIDES 

Διά το Κράτος της Πόλεως τοϋ Βατικανού : 
ANTONIO STEFANIZZI 
EVANORO COSTA 

Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τοϋ Κογκό : 
Τ JEAN-PIERRE BOUMBOU 

JEAN-GABRIEL OKELI 
ROGER RIZET 

V Διά τήν Δημοκρατίαν της Κορέας : 
HEUNG SUN SHIM 
SEH KWAN OH 

Διά τήν Κόστα Ρίκα : 
HECTORSANCHEZ MIRANDA 

Διά τήν Δημοκρατίαν της 'Ακτής τοϋ Έλεφαντόδοντος : 
SOULEYMANE CISSOKO 
KOUASSI ΑΡΕΤΕ 

, OHRISTOPBE NOGROU 
ΑΚΑ BONNY LEON 
BROU ΥΑΡΟ SAMSON 

Διά τήν Κούβαν : 
LUIS SOLA VILA 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Δαχομέης : 
TAOFIQUI BOURAIMA 
EMMANUEL MOUDJIBOU 

Διά τήν Δανίαν : 
GUNNAR PEDERSEN 

% HANS LAURSEN 
HENRY PEDERSEN 

Διά τήν Δομινικανήν Δημοκρατίαν : 
^ ANSELMO PAULINO-ALVAREZ 

Διά τήν Άραβικήν Δημοκρατίαν της Αιγύπτου : 
DR Μ. Μ. RIAD 
M.F. BLBADRAY 
Α. Α. SEDKY 
Τ. Ν. EKDAWI 
Η. S. ABOU ALY 

Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Έλ Σαλβαντόρ : 
VICENTE SANCHEZ HERNANDEZ 
OSCAR EDGARDO LARA 

Διά τά Ηνωμένα 'Αραβικά Εμιράτα : 
HALI-M FANOUS 
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Δια τόν Ίσημερινόν : 
MAROELO PAREOES CHIRIBOGA 

Δια την Ίσπανίαν : 
LEON HERRERA ESTEBAN 
RAFAEL FERRER SAGRERA 
PEDRO SANCHEZ PEREZ 
JOSE MARIA ARTO MADRAZO 
JOSE MAUEL PAREOES QUEVEDO 

Διά TOC Ήνωμένας Πολιτείας της 'Αμερικής : 
JACOB D. BEAM 
THOMAS E. NELSON . 

Δια την Αίθιοπίαν : 
BETROU ADMASSIE 
GABRIEL-TEDROS 
QliRMAW INGIDAYEHU 
AMSALOU JEMERE 

Δια την Φινλανδίαν : 
OIVA SALOILA 
V. A. JOHANSSON 

Διά την Γαλλίαν : 
OHARLES-HERVE GOTTEN 
ALBERT CHASSIGNOL 
MARIE HUET 

Διά την Δημοκρατίαν τοΰ Γκαμπόν : 
THOMAS SOUAH 
STANISLAS Ε ORE 

Διά την Γκάνα : 
R. Κ BAFFOUR 

Διά την 'Ελλάδα : 
IOANNIS KOUTRAFOURIS 
ARCHELAOS TSAROUCHAS 

Διά την Γουατεμάλα : 
ARTURO RIVERA G. 
MIGUEL MORENO RIVERA 
LUIS RENE PELLEOER SOUS 
IGNACIO GONZALEZ L. 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Γουϊνέας : 
BABARA SOUMAH 
SEKOU TOURE 

Διά την Δημοκρατίαν της Γουϊνέας τοΰ Ισημερινού : 
LIBERATO ELA MANGUE 

Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ "Ανω Βόλτα : 
Μ. SIMPORE 
J. BALHMA 
D. ΝΙΚΙΕΜΑ 
D. SANON 

Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Ουγγαρίας : 
DEZCO HORN 
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Δια τήν Δημοκρατία ν της Ινδίας : 
Μ. Κ. BASU 

Δια τήν Δημοκρατίαν της Ινδονησίας : 
SOEHARDJONO 
J. SUTANGGAR TENGKER 
Μ. Κ. Μ. MANGOENDIPRODJO 
W. Μ. MANGOENDIPRODJO 
H1RO TUG I MAN 

Διά το 'Ιράν : 
Μ. HERISOHI 

Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ 'Ιράκ : 
MOHAMED ABBAS AL-JUBOURY 
JABBAR AL ΑΥΒΙ AL-SHAHABE 
DR GHASSAN Α. KUBBA 
SALliM KHALAF AL-ANI 

Διά τήν Ίρλανδίαν : 
P. L. Ο' COLMAIN 
Α. J. LITTON 
C. J. RAFFERTY 

Διά τήν Ισλανδία ν : 
S. THORKELSSON 

Διά τό Κράτος τοϋ 'Ισραήλ : 
Μ. SHAKKED 

Διά τήν 'Ιταλίαν : 
LUDOVICO BARATIERI Dl SAN 
PIETRO 

Διά τήν Ίαμαϊκήν : 
C. Α. WOODSTOCK 
V. Α. ΡΑΝΤΟΝ 

Διά τήν Ίαπωνίαν : 
SHOJI SATO 
YASUO ΜΑΚΙΝΟ 
ΜΟΤΟΙΟΗΙ MASUDA 
MASAO ΜΙΥΑΚΕ 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Κένυας : 
MOSES MUUMBU MOINDE 

Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Κμέρ : 
CHUM SIRATH 

Διά τό Κράτος τοϋ Κουβέιτ : 
AHMED A ALSAADOON 
ABDULIA Α. A L SABIJ 
ABDULAZIZ Α. ALAYOUB 
SHAHEEN Κ. ALGHMANIM 

Διά τό Βασίλειον τοϋ Λάος : 
KHAMLEUAWG SAYARATH 
FOY SOUVANLASY 
ΤΗΑΟ ΒΟ 
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Διά τό Βασίλειον του Λεζότο : 
KIDANE ALEMAYEHU 
Β. Ν. MOKOATLE 

Διά τόν.Λίβανον : 
MAURICE GHAZAL 
HASSANE EZZEDINE 
ELIE EID 

Διά την Δημοκρατίαν της Λιβερίας : 
TAYLOR Ε. MAJOR 
SAMUE Η. BUTLER, SR. 
MARY Ε. PAASEWE 

Διά την Άραβικήν Δημοκρατίαν της Λιβύης : 
ZAKARIA AHMED FEHMI EL HAMiMALI 
RAMADAN A. SHERIiMI 

Διά τό Πριγκηπατον τοϋ Λινχτενοτάϊν : 
DR ΒΕΝΝΟ BECK 

Διά τό ΛουΕεμβοϋργον : 
L. BERNARD 

Διά την Μαλαισίαν : 
SARDON BIN HAJI JUBIR 
BUYONG BIN HAJI ABOULIAH 
HAJI MOHAMMAD HASSAN BIN ABDUL WAHAB 
ΜΑΗ SECK WAH 
MUHAMMAD RADZI BIN HAJI MANSOR 

Διά τό Μαλάουτ : 
NYEMBA W. MBEKEANI 
W. S. COWIE 
S. J. F. S. MIJIGA 

Διά την Δημοκρατίαν της Μαδαγασκάρης : 
EDSON RAHALISON 

Διά την Δημοκρατίαν τοΰ Μαλί : 
MAMADOU SOW 
MAMADOU SIDIBE 

Διά τό Βασίλειον τοϋ Μαρόκου : 
Μ. BEN ABDELLAH 
L. BOUTAMI 

Διά τόν Μαυρίκιον : 
Κ. S. PYNDIAH 

Διά την Ίσλαμικήν Δημοκρατίαν της Μαυριτανίας : 
MOUSTAPHA Ν* DIAYE 

Διά τό ΜεΕικόν : 
JOSE J. HERNANEEZ 

Διά τό Μονακό : 
C. C. SOLAMITO 

Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Μογγολίας : 
D. GARAM-OTCHIR 
P. DETCHINLHUDREV 
Ε. ESENJIN 
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Διά τό Νεπάλ : 
RAM PRASAD SHARMA 

Διά την Νικαράγουαν : 
ELORENCIO Α. MENDOZA G. 
MANUEL CASTILLO J. 
ANTONIO A. MULLHAUPT 

Διά την Δημοκρατίαν τοϋ Νίγηρος : 
IDE OUMAROU 
Β. BATOURE 

■ - I. IBRAHIM 
Διά την Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Νιγηρίας : 

ZACCHEAUS OLUYEMI OMOLOLU 
VICTOR ADETUNJI HAFFNER 
MODUPE MAJA-WASSIAMAL 
RAPHAEL EJOH NATHAN INOMA 
GODWIN CHUKWURA NNOLI 

Διά την Νορβηγίαν : 
PER OVREGARD 
P. MORTENSEN 
THORVALD NEVELL 

Διά την Νέαν Ζηλανδίαν : 
Α. W. BROCKWAY 
Ν. Α. WYLIE 

Διά τό Σουλτανατον τοϋ 'Ομάν : 
HAMDAN ABDALIA ASSAID 
NAASHIAH SAOUD AL-KHARUSI 
GHALIB KHALID AL-SAID 

Διά την Δημοκρατίαν της Ουγκάντα : 
J. S. MUSOKE 

Διά τό Πακιστάν : 
ZAHEER AHMAD 
HASAN MAHMOOD 

Διά την Δημοκρατίαν τοϋ Παναμά : 
ELSA R DE ΜΟΝΖΟ 

Διά την Παούα Νέας Γουϊνέας : 
S. KULUPI 
G. J. PERKINS 

Διά την Δημοκρατίαν της Παραγουάης : 
FRANCISCO F. DUARTE 
JUAN BALSEVICH 
JUAN BAUTISTA YBANEZ 

Διά τό Βασίλειον των Κάτω Χωρών : 
PHILIP LEENMAN 

Διά τό Περοϋ : 
GERMAN PARRA HERRERA 
JUAN Μ. AGUAYO DEL R 
JORGE MERAUD PEREZ 
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Διά την Δημοκρατίαν των Φιλιππίνων : 
CEFFERINO S CARREON 
PEDRO Ρ VILLASENOR 
CALLIXTO V ESPEJO 
ANTONIO Β ESCALANTE 

Δια την Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Πολωνίας : 
Η. BACZKO 

Δια τήν Γερμανικήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν : 
Μ. CALOV 

Διά τήν Σοβιετικήν Σοσιαλιοτικήν Δημοκρατίαν της Ουκρανίας : 
V. SAVANTOHUK 

Διά τήν Σοσιαλιοτικήν Δημοκρατίαν της Ρουμανίας : 
C. CEAUSESCU 
L. OONSTANTINESCU 
I. MARINESCU 
Ρ. Η. ILIESCU 

Διά τό Ήνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεττανίας και Β. 'Ιρλανδίας: 
Η. Α. DANIELS 
Τ. U. MEYER 
Η. C. GREENWOOD 
P. C. SANDERS 
W. G. MOORE 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Ρουάντα : 
DENYS RWAGASORE 
AMBROISE ΜΑΗΑΤΑΝΕ 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Σενεγάλης : 
IBRAHIMA Ν" DIAYE 
NAME Ν' DARAW CISSE 
LEON DIA 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Σιέρα Λεόνε : 
Α. Ε. FERGUSSON NICO'L 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Σιγκαπούρης : 
WAN SENG KONG 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Σομαλίας : 
MOHAMED AHMED ABDULLA 

Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Σουδάν : 
MUSTAFA AWAD ALLAM 
MOHAMMED SALIH FADL 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) : 
Η. D. S. Α. GUNAWARDENA 

Διά τήν Σουηδίαν : 
Β. BJUREL 
SVEN-ROLAND LETZEM 
RUBEN NASLUND-

Διά τήν Συνομοσπονδία ν της Ελβετίας : 
FRITZ LOCHER 
Β. DELALOYE 
J. WALLOTON 
R. RUTSCHI 
ΤΗ. MOECKLI-PELET 
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<- - Διά την Ήνωμένην Δημοκρατία ν της Τανζανίας : 
RAPHAEL LUKINDO 

Διά την Δημοκρατίαν της Τσαντ : 
Μ J. ΒΕΝΑΝΕ 

Διά την ΣοσιαλιοΎΐκήν Δημοκρατίαν της Τσεχοσλοβακίας : 
1IRA JIRI 

Διά την Ταϋλάνδην : 
SRIBHUMI SUKHANETR 
SUTHORN LIMPISTHIEN 
MAHIDOL CHANTRANKGKURN 

. KOWIT SURAPUNTHU 
Διά την Δημοκρατίαν τοϋ Τόγκο : 

WILLIAM OSSEYI 
ANDRE DO AITHNARD 

* SETH NENONENE 
Διά την Τρινιτάντ καϊ Τομπάγκο : 

D. AUYONG 
JEANNE Μ CADOGAN 

Διά την Τυνησίαν : 
ΗΑΒΙΒ BEN CHEIKH 
BRAHIM KHOUADJA 
MOHAMED HACHICHA 

4 HEDI ZEGHAL 
GHANOUCHI SADOK 
AZIZ LADJIMI 
ZOUHIR BENLAKHAL 
CHBDLY HALAL 

Διά την Τουρκίαν : 
ERGUN ORCUN 

Διά την "Ενωσιν Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών : 
V. CHAMCHINE 

Διά την Άνατολικήν Δημοκρατίαν της Ουρουγουάης : 
> JORGE C. SUAREZ 

Διά την Δημοκρατίαν της Βενεζουέλας : 
MARIANO TIRADO 
FF NANDO MIRALLES 

^ CARLOS J. MARTINES 
DOMINGO VALLADARES 

Διά την Δημοκρατίαν τοϋ Βιετ Νάμ: 
ΒΟΑ VAN MUI 
VUONG OUANG NGHIA 

Διά την Άραβικήν Δημοκρατίαν της Υεμένης : 
Α. DHAIFULIAH 
S. Α. EL-SINDY 

■ψ Διά την Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Υεμένης : 
ALI Μ. ALHAWTARY 
ALI A BASAHI 
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Διά την Όμοσπονδιακήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Γιουγκοσλαβίας: 
P. VASILJEVIC 

Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Ζαΐρ : 
MPEMBELE MUNTU 
ΥΟΚΟ ΥΑΚΕΜΒΕ 
Ν' SIALA MAVAMBU 
NIKUBJTO-YA-RUGANDO 

Διά τήν Δημοκρατίαν της Ζάμπια : 
Β. J SIMACHEMBELE 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(όρα αριθ. 3) 

'Αφγανιστάν (Δημοκρατία τοϋ) 
'Αλβανία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Αλγερία (Δημοκρατία της) 
Γερμανία (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της) 
Σαουδική Αραβία (Βασίλειον της) 
Αργεντινή (Δημοκρατία) 
Αυστραλία 
Αυστρία 
Μπαγκλαντές (Λαϊκή Δημοκρατία τοϋ) 
Μπαρμπάντος 
Βέλγιον 
Λευκορωσία (Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 
Βιρμανία ("Ενωσις της) 
Βολιβία (Δημοκρατία της) 
Μποτσουάνα (Δημοκρατία της) 
Βραζιλία ('Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της) 
Βουλγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Μπουροϋντι (Δημοκρατία τοϋ) 
Καμερούν (Ηνωμένη Δημοκρατία τοϋ) 
Καναδάς 
Δημοκρατία της Κεντρικής 'Αφρικής 
Χιλή 
Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Κύπρος (Δημοκρατία της) 
Πόλις τοϋ Βατικανού (Κράτος τής) 
Κολομβία (Δημοκρατία τής) 
Κογκό (Λαϊκή Δημοκρατία τοϋ) 
'Ινδονησία (Δημοκρατία τής) 
'Ιράν 
'Ιράκ (Δημοκρατία) τοϋ 
'Ιρλανδία 
Ισλανδία 
'Ισραήλ (Κράτος τοϋ) 
Ιταλία 
Ίαμαϊκή 
Ιαπωνία 
'Ιορδανία (Χασεμιτικόν Βασίλειον τής) 
Κένυα (Δημοκρατία τής) 
Κμέρ (Δημοκρατία τοϋ) 
Κουβέιτ (Κράτος τοϋ) 
Λάος (Βασίλειον τοϋ) 
Λεζότο (Βασίλειον τοϋ) 
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Λίβανος 
Λιβερία (Δημοκρατία της) 
Λιβύη (Αραβική Δημοκρατία) 
Λιχτενοτάϊν (Πριγκηπδτον τοΰ) 
Λουξεμβοϋργον 
Μαλαισία 
Μαλάουϊ 
Μαλντίβες (Δημοκρατία των) 
Μαδαγασκάρη (Δημοκρατία της) 
Μαλϊ (Δημοκρατία τοϋ) 
Μάλτα 
Μαρόκον (Βασίλειον τοϋ) 

* Μαυρίκιος 
Μαυριτανία ('Ισλαμική Δημοκρατία της) 
Μεξικόν 
Μονακό 

¥ Μογγολία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Ναουροϋ (Δημοκρατία της) 
Νεπάλ 
Νικαράγουα 
Σουαζιλάνδη (Βασίλειον της) 
Τανζανία (Ηνωμένη Δημοκρατία της) 
Κορέα (Δημοκρατία της) 
Κάστα Ρίκα 
Ακτή τοϋ Έλεφαντόδοντος (Δημοκρατία της) 
Κούβα 
Δαχομέη (Δημοκρατία της) 
Δανία 
Δομινικανή Δημοκρατία 
Αίγυπτος ('Αραβική Δημοκρατία της) 
Έλ Σαλβαντόρ (Δημοκρατία τοϋ) 
Ηνωμένα 'Αραβικά 'Εμιράτα 
'Ισημερινός 
Ισπανία 
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι Αμερικής 
Αιθιοπία 
Φίτζι 
Φινλανδία 

* Γαλλία 
Δημοκρατία τοϋ Γκαμπόν 
Γκάνα 
Ελλάς 

* Γουατεμάλα 
Γουϊνέα (Δημοκρατία της) 
Γουϊνέα τοϋ 'Ισημερινού (Δημοκρατία της) 
Γουιάνα 
Χαϊτή (Δημοκρατία της) 
"Ανω Βόλτα (Δημοκρατία τοϋ) 
'Ονδούρα (Δημοκρατία της) 
Ουγγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία) 
'Ινδία (Δημοκρατία της) 
Νίγηρος (Δημοκρατία τοϋ) 
Νιγηρία ('Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της) 
Νορβηγία 
Νέα Ζηλανδία 
'Ομάν (Σουλτανατον τοϋ) 
Ουγκάντα (Δημοκρατία της) 
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Πακιστάν 
Παναμάς (Δημοκρατία τοϋ) 
Παραγουάη (Δημοκρατία της) 
Κάτω Χώραι (Βασίλειον των) 
Περοϋ V 
Φιλιππίναι (Δημοκρατία των) 
Πολωνία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Πορτογαλία 
Κατάρ (Κράτος τοϋ) 
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας 
Γερμανία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας 
Ρουμανία (Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) ^ 
Ήνωμένον Βασίλειον της Μεγάλης Βρεττανίας και Β. 'Ιρλανδίας 
Ρουάντα (Δημοκρατία της) 
Σενεγάλη (Δημοκρατία της) 
Σιέρα Λεόνε 
Σιγκαπούρη (Δημοκρατία της) 
Σομαλία (Δημοκρατία της) 
Σουδάν (Δημοκρατία τοϋ) 
Σρί Λάνκα (Κεϋλάνη) (Δημοκρατία της) 
Νοτιοαφρικανική (Δημοκρατία) 
Σουηδία 
Ελβετία (Συνομοσπονδία της) 
Τουρκία 
"Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 
Τσαντ (Δημοκρατία τοϋ) 
Τσεχοσλοβακία (Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 
Ταϋλάνδη 
Τόγκο (Δημοκρατία τοϋ) 
Τόγκα (Βασίλειον της) 
Τρινιτάντ και Τομπάγκο 
Τυνησία 
Ουρουγουάη ('Ανατολική Δημοκρατία της) 
Βενεζουέλα (Δημοκρατία της) 
Βιέτ Νάμ (Δημοκρατία τοϋ) 
Υεμένη (Λαϊκή Δημοκρατία της) 
Γιουγκοσλαβία (Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 
Ζαΐρ (Δημοκρατία τοϋ) + 
Ζάμπια (Δημοκρατία της) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Καθορισμός όρων χρησιμοποιουμένων εις τήν Σύμβασιν ·<* 

και εις τους Κανονισμούς της Διεθνούς 
Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 

(Κατ' άλφαβητικήν σειράν τοϋ Γαλλικού κειμένου) 
Διεύθυνσις : Πάσα Κυβερνητική υπηρεσία, υπεύθυνος διά τήν λήψιν_μέτρων 

προς έκτέλεσιν τών υποχρεώσεων τών άναληφθεισών διά της Συμ
βάσεως και τών Κανονισμών της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 

Επιβλαβής παρενόχλησις : Πάσα εκπομπή, ακτινοβολία ή επαγωγή, ή 
οποία διακυβεύει τήν λειτουργίαν υπηρεσίας ραδιοπλοΐας ή άλλων υπη
ρεσιών ασφαλείας,

1 ή προξενεί σοβαράν βλάβην της ποιότητος υπη
ρεσίας ραδιοεπικοινωνίας λειτουργούσης συμφώνως προς τόν Κανό t 
νισμόν Ραδιοεπικοινωνιών, τήν παρεμποδίζει ή τήν διακόπτει κατά 
τρόπον έπαναλαμβανόμενον. 

1. Υπηρεσία ασφαλείας θεωρείται πάσα ραδιοηλεκτρική υπηρεσία 
λειτουργούσα μονίμως ή προσκαίρως προς έζυπηρέτησιν της ασφαλείας 
της ανθρωπινής ζωής και της προστασίας τών αγαθών. 
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'Ιδιωτική άνταπόκρισις : Πάσα τηλεπικοινωνία την οποία τά γραφεία και 
οι σταθμοί ώς έκ τοϋ γεγονότος ότι έχουν τεθή εις τήν διάθεσιν τοϋ 
κοινού οφείλουν να δέχωνται προς μεταβίβασιν. 

'Αντιπροσωπεία : Τό σύνολον των Πληρεξουσίων και ενδεχομένως, των 
αντιπροσώπων, Συμβούλων, ακολούθων ή διερμηνέων των αποστελλο
μένων ύπό μιας και της αυτής χώρας. Εκαστον Μέλος είναι ελεύ
θερον όπως κατάρτιση τήν άντιπροσωπείαν του κατά βούλησιν. 'Ιδιαι
τέρως, δύναται νά περιλαμβάνη είς αυτήν ύπό τήν ιδιότητα πληρε
ξουσίων συμβούλων ή ακολούθων, πρόσωπα ανήκοντα είς ανεγνω
ρισμένος ύπ' αύτοϋ ιδιωτικός επιχειρήσεις ή πρόσωπα ανήκοντα είς 
άλλας ιδιωτικός επιχειρήσεις ενδιαφερόμενος διό τάς Τηλεπικοι
νωνίας. 

Πληρεξούσιος : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό τής Κυβερνήσεως Μέλους 
της Ενώσεως είς Διάσκεψιν πληρεξουσίων ή Πρόσωπον άντιπρο
σωπεΰον τήν Κυβέρνησιν ή τήν Διεύθυνσιν Μέλους τίνος τής Ενώ
σεως είς Διοικητικήν Διάσκεψιν ή είς σύνοδον Διεθνούς Συμβου
λευτικής Επιτροπής. 

'Εμπειρογνώμων : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό επιστημονικού ή βιο
μηχανικού εθνικού ιδρύματος, έξουσιοδοτούμενον ύπό τής Κυβερ
νήσεως ή τής Διευθύνσεως τής Χώρας του, όπως παραστή είς τάς 
Συνόδους των 'Επιτροπών Μελετών Διεθνούς Συμβουλευτικής 'Επι
τροπής. 

'Ιδιωτική έπιχείρησις : Πάς ιδιώτης ή Εταιρεία μή κρατική, ή οποία εκμε
ταλλεύεται έγκατάστασιν Τηλεπικοινωνίας, προορι£ομένην νά εξα
σφάλιση ύπηρεσίαν διεθνούς Τηλεπικοινωνίας ή ίκανήν νά προκαλέση 
επιβλαβείς παρενοχλήσεις είς τοιαύτην ύπηρεσίαν. 

Ανεγνωρισμένη ιδιωτική έπιχείρησις : Πάσα ιδιωτική έπιχείρησις, ώς 
ορίζεται ανωτέρω, ή οποία εκμεταλλεύεται ύπηρεσίαν ιδιωτικής αντα
ποκρίσεως ή Ραδιοφωνίας και είς τήν οποίαν αί έν άρθρω 44 τής 
Συμβάσεως προβλεπόμενοι υποχρεώσεις επιβάλλονται ύπό τοϋ Μέλους 
έπί τοϋ εδάφους τοϋ οποίου είναι εγκατεστημένη ή έδρα τής επιχει
ρήσεως ταύτης ή ύπό τοϋ Μέλους τό όποιον έχει εξουσιοδοτήσει τήν 
έπιχείρησιν ταύτην νά εγκαθιστά και νά εκμεταλλεύεται έπί τοϋ 
εδάφους του ύπηρεσίαν τηλεπικοινωνίας. 

Παρατηρητής : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό : 
— Τών Ηνωμένων 'Εθνών, είς έκτέλεσιν των Διατάξεων Τοϋ άρθρου 

39 τής Συμβάσεως. 
— Μιας τών Διεθνών Οργανώσεων τών προσκαλουμένων ή τών 

γενομένων δεκτών συμφώνως προς τάς διατάξεις τής Συμβάσεως 
όπως μετάσχωσιν τών εργασιών Διασκέψεως τινός. 

—Τής Κυβερνήσεως Μέλους τής Ενώσεως μετέχοντος άνευ 
δικαιώματος ψήφου είς μίαν Διοικητικήν Διάσκεψιν περιοχικοϋ 
χαρακτήρος συνερχομένης συμφώνως προς τάς διατάξεις τών 
άρθρων 7 και 54 τής Συμβάσεως. 

Ράδιο : Πρόθεμα χρησιμοποιούμενον είς τήν χρήσιν τών ραδιοηλεκτρικών 
κυμάτων. 

Ραδιοεπικοινωνία : Τηλεπικοινωνία πραγματοποιούμενη τη βοήθεια τών 
ραδιοηλεκτρικών κυμάτων. 

Αντιπρόσωπος : Πρόσωπον άποστελλόμενον ύπό ανεγνωρισμένης ιδιω
τικής επιχειρήσεως είς Διοικητικήν Διάσκεψιν ή είς σύνοδον Διεθνούς 
Συμβουλευτικής 'Επιτροπής. 

Ραδιοφωνική Υπηρεσία : Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας τής οποίας αί 
έκπομπαί προορίζονται διά τήν λήψιν άπ' ευθείας ύπό τοϋ κοινού έν 
γένει. Ή Υπηρεσία αϋτη δύναται νά περιλαμβάνη ήχητικάς έκπομπάς, 
τηλεοπτικός έκπομπάς ή άλλων ειδών έκπομπάς. 
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Διεθνής Υπηρεσία : Υπηρεσία τηλεπικοινωνίας μεταΕύ Γραφείων ή 
σταθμών Τηλεπικοινωνίας πάσης φύσεως, κειμένων εις διαφόρους 
χώρας ή ανηκόντων είς 'διαφόρους χώρας. 

Κινητή Υπηρεσία : Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας μεταΕύ κινητών σταθμών 
και σταθμών ξηράς, ή μεταξύ κινητών σταθμών. 

Τηλεπικοινωνίαι : Πάσα μεταβίβασις, εκπομπή ή λήψις σημείων, σημάτων, 
κειμένων, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών πάσης φύσεως ένσυρμάτως, 
ραδιοηλεκτρικώς, οπτικώς ή δΥ άλλων ηλεκτρομαγνητικών συστη
μάτων. 

Τηλεγράφημα : Κείμενον προοριζόμενον διά τηλεγραφικήν μεταβίβασιν 
προς έπίδοσίν του εις τόν παραλήπτην. Εις τον όρον τούτον περι
λαμβάνεται και το ραδιοτηλεγράφημα πλην αντιθέτου ορισμού. 

Κρατικά τηλεγραφήματα και τηλεφωνικοί συνδιαλέξεις : Τηλεγραφήματα 
και τηλεφωνικοί συνδιαλέξεις αποστελλόμενα ύπό μιας τών κάτωθι 
άρχων : 

— 'Αρχηγού Κράτους. 
— Πρόεδρον Κυβερνήσεως και μελών Κυβερνήσεως. 
— 'Αρχηγών στρατιωτικών δυνάμεων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος. 
—Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών. 
— Τοΰ Γενικού Γραμματέως τών Ηνωμένων Εθνών, Αρχηγών τών 

κυρίων οργάνων τών Ηνωμένων Εθνών. 
— Τοϋ Διεθνούς Δικαστηρίου. 

Αϊ απαντήσεις είς τά κρατικά τηλεγραφήματα, ώς ταύτα ορίζονται ανω
τέρω θεωρούνται επίσης ώς Κρατικά τηλεγραφήματα. 
Υπηρεσιακά Τηλεγραφήματα : Τηλεγραφήματα διαμειβόμενα μεταξύ : 

(α) τών Διευθύνσεων. 
(β) τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
(γ) τών Διευθύνσεων και τών ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχει

ρήσεων. 
(δ) τών Διευθύνσεων και ανεγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων 

άφ' ενός και τοϋ Γενικού Γραμματέως άφ' έτερου, και τά όποϊα 
είναι σχετικά μέ τάς διεθνείς τηλεπικοινωνίας. 

'Ιδιωτικά τηλεγραφήματα : Πάντα τά λοιπά τηλεγραφήματα, πλην τών 
υπηρεσιακών και Κρατικών. 

Τηλεγραφία : Σύστημα Τηλεπικοινωνίας έξασφαλί£ον τήν μεταβίβασιν και 
την άναπαραγωγήν είς άπόστασιν τοΰ περιεχομένου παντός έγγραφου, 
όπως χειρογράφου, έντυπου ή σταθεράς εικόνος, ή ακόμη άναπαρα
γωγήν είς άπόστασιν παντός είδους πληροφοριών ύπό τήν μορφήν 
ταύτην. Είς τόν κανονισμόν Ραδιοεπικοινωνιών, ό όρος «Τηλεγραφία» 
σημαίνει, πλην αντιθέτου μνείας «σύστημα Τηλεπικοινωνίας έξασφα
λίέον τήν μεταβίβασιν γραπτών διά της χρησιμοποιήσεως κωδικός 
σημάτων». 

Τηλεφωνία : Σύστημα τηλεπικοινωνίας έγκαθιστάμενον διά τήν μετα
βίβασιν τοϋ λόγου, εϊς τινας δέ περιπτώσεις και άλλων ήχων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
(ορα άρθρον 39) 

Συμφωνία μεταξύ τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών 
και της Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 

Π ρ ό λ ο γ ο ς 
Τά Ηνωμένα "Εθνη και ή Διεθνής "Ενωσις Τηλεπικοινωνιών, λαμβάνον

τα ύπ' όψιν τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 57 τοϋ Χάρτου τών Ηνωμένων 
'Εθνών και τοϋ άρθρου 26 της Συμβάσεως της Διεθνούς Ενώσεως Τηλε
πικοινωνιών τοϋ Άτλάντικ Σίτυ 1947, συμφωνούν τά κάτωθι : 
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ΑΡΘΡΟΝ Ι 
Τα Ηνωμένα "Εθνη αναγνωρίζουν την Διεθνή Ενωσιν Τηλεπικοινωνιών, 

εφεξής καλουμένην «ή Ένωσις», ώς τον είδικευμένον Όργανισμόν ό 
οποίος είναι επιφορτισμένος δια την λήψιν πάντων των καταλλήλων μέτρων 
προς έκπλήρωσιν των έν των εις τόν Καταοτατικόν χάρτην καθοριζομέ
νων σκοπών. 

ΑΡΘΡΟΝ II 
Αμοιβαία άντιπροσώπευσις 

, 1 . Ό Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προσκαλείται δια τήν άποστολήν 
αντιπροσώπων προς συμμετοχήν, άνευ δικαιώματος ψήφου, εις τάς συσκέ
ψεις άπασών τών Διασκέψεων 'Πληρεξουσίων, ώς και τών Διοικητικών 
τοιούτων τής Ενώσεως. Επίσης, κατόπιν σχετικής μετά τής 'Ενώσεως 
συνεννοήσεως, προσκαλείται δι' άποστολήν αντιπροσώπων προς παρακο
λούθησιν τών συνόδων τών διεθνών συμβουλευτικών Επιτροπών ή οιων
δήποτε άλλων συγκαλουμένων υπό της Ενώσεως συνόδων, μέ δικαίωμα 
συμμετοχής, άνευ ψήφου, εις τάς συζητήσεις θεμάτων ενδιαφερόντων τά 
Ηνωμένα Έθνη. 

2. Ή Ένωσις προσκαλείται δι' άποστολήν αντιπροσώπων προς παρακο
λούθήσιν τών συνεδριάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων 
Εθνών προς τόν σκοπόν παροχής γνωμοδοτήσεων έπί τηλεπικοινωνιακών 

θεμάτων. 
3. Ή "Ενωσις προσκαλείται δι' άποστολήν αντιπροσώπων εις τάς συνε

λεύσεις τοϋ οικονομικού και κοινωνικού Συμβουλίου τών Ηνωμένων 'Εθνών, 
τοϋ Συμβουλίου Κηδεμονίας, ώς και τών επιτροπών τούτων, προς συμ
μετοχήν άνευ δικαιώματος ψήφου εις τάς συζητήσεις θεμάτων τής ημε
ρησίας διατάξεως, ενδιαφερόντων τήν "Ενωσιν. 

4. Ή Ένωσις προσκαλείται δι' άποστολήν αντιπροσώπων προς παρα
κολούθησιν τών συνεδριάσεων τών κυρίων επιτροπών τής Γενικής Συνε
λεύσεως και συμμετοχήν εις τάς συζητήσεις άνευ δικαιώματος ψήφου, 
οσάκις συζητούνται έν αύταϊς θέματα αρμοδιότητος τής 'Ενώσεως. 

5. Γραπταΐ εκθέσεις υποβαλλόμενοι ύπό τής 'Ενώσεως διανέμονται κατά 
περίπτωσιν ύπό τής Γραμματείας τών 'Ηνωμένων 'Εθνών εις τά Μέλη τής 
Γενικής Συνελεύσεως, τά μέλη τοϋ οικονομικού και κοινωνικού Συμβου
λίου και τών επιτροπών αυτών, ώς και εις τά μέλη τοϋ Συμβουλίου Κηδε
μονίας. 

'Ομοίως, γραπταΐ εκθέσεις υποβαλλόμενοι ύπό τών Ηνωμένων 'Εθνών 
διανέμονται ύπό τής Ενώσεως εις τά μέλη της. 

ΑΡΘΡΟΝ III 
'Εγγραφή θεμάτων εις τήν ημερησία ν διάταξιν 

Ή "Ενωσις, κατόπιν προκαταρκτικών συνεννοήσεων κρινόμενων ενδε
χομένως αναγκαίων, εγγράφει εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τών Διασκέψεων 
Πληρεξουσίων ώς και τών Διοικητικών Διασκέψεων ή συνόδων άλλων ορ
γάνων τής 'Ενώσεως, θέματα υποβαλλόμενα εις ταύτην ύπό τών 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών. Ωσαύτως τό οίκονομικόν και κοινωνικόν Συμβούλιον και αί 
έπιτροπαί των, ώς και τό Συμβούλιον Κηδεμονίας περιλαμβάνουν εις τήν 
ήμερησίαν των διάταξιν θέματα προτεινόμενα ύπό τών Διασκέψεων ή άλλων 
οργάνων τής Ενώσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ IV 
Συστάσεις τών Ηνωμένων 'Εθνών 

1. Ή Ένωσις, λαμβάνουσα ύπ' όψιν τήν ύποχρέωσιν τών Ηνωμένων 
'Εθνών προς προώθησιν τών ύπό τοϋ άρθρου 55 τοϋ Χάρτου προβλεπο
μένων σκοπών, και ύποβοήθησιν τοϋ Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβου
λίου διά τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων και τής δικαιοδοσίας τά όποϊα 
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απονέμει εις τοϋτο τό άρθρον 62 τοϋ χάρτου νά ενεργή ή προκαλη με
λετάς και εκθέσεις αναφερόμενος έπί διεθνών θεμάτων οικονομικών, 
κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και εκπαιδεύσεως δημοσίας υγείας 
ή ετέρων συναφών τομέων και νά άπευθύνη συστάσεις, έπί όλων τών θε
μάτων τούτων, προς τους ενδιαφερομένους εξειδικευμένους οργανισμούς. 
"Εχουσα επίσης ύπ' όψιν την συμφώνως προς τά άρθρα 58 και 63 τοΰ 
Χάρτου αρμοδιότητα τοΰ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών όπως έκδίδη συ
στάσεις προς συντονισμόν τών δραστηριοτήτων τών τοιούτων ειδικευμένων 
οργανισμών και τών γενικών άρχων ύπό τών οποίων εμπνέονται δέον νά 
λαμβάνη τά αναγκαία μέτρα διά τήν ύποβολήν τό ταχύτερον δυνατόν εις 
τό άρμόδιον όργανον της, άπασών τών επισήμων συστάσεων τάς οποίας 
ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών απευθύνει εις ταύτην. 

2. Ή "Ενωσις συμφωνεί όπως τη αιτήσει τών Ηνωμένων 'Εθνών, λαμ
βάνη μέρος είς διαβουλεύσεις σχετικάς προς τάς ώς άνω συστάσεις, έν 
εύθέτω δέ χρόνω γνωστοποιεί είς τόν Όργανισμόν Ηνωμένων 'Εθνών, 
τά ληφθέντα ύπό της Ενώσεως ή τών Μελών της μέτρα προς ύλοποίησιν 
τών ώς άνω συστάσεων ή έπί παντός άλλου αποτελέσματος τών μέτρων 
τούτων. 

3. Ή "Ενωσις συνεργάζεται είς τήν λήψιν οιωνδήποτε περαιτέρω αναγ
καίων μέτρων, ίνα ό συντονισμός τών δραστηριοτήτων τών ειδικευμένων 
οργανισμών και εκείνων τών Ηνωμένων Εθνών άποβαίνη πλήρως αποτε
λεσματικός. Είδικώτερον, συμφωνεί όπως συνεργάζεται μεθ' οιουδήποτε 
οργάνου ή οργάνων των, ιδρυομένων ενδεχομένως ύπό τοϋ Οικονομικού 
και Κοινωνικού Συμβουλίου, προς διευκόλυνσιν ενός τοιούτου συντονι
σμού, και όπως παρέχη τάς αναγκαίας πληροφορίας προς όλοκλήρωσιν 
τοϋ σκοπού τούτου. 

ΑΡΘΡΟΝ V 
'Ανταλλαγή έγγραφων και πληροφοριών 

1. Μεταξύ τών Ηνωμένων 'Εθνών και της 'Ενώσεως λαμβάνει χώραν 
κατά τό δυνατόν πλήρης και άμεσος ανταλλαγή έγγραφων καί πληροφο
ριών προς κάλυψιν τών αναγκών των, ύπό τήν έπιφύλαξιν της απαιτου
μένης ενδεχομένως ειδικής διαδικασίας προς προστασίαν τοϋ εμπιστευ
τικού υλικού. 

2. "Ανευ παραγνωρίσεως τοϋ γενικού χαρακτήρος τών διατάξεων της 
ώς άνω παραγράφου : 

(α) Ή Ένωσις υποβάλλει είς τά Ηνωμένα Έθνη έτησίαν έκθεσιν 
έπί της δραστηριότητος της. 

(β) Ή Ένωσις ανταποκρίνεται κατά τό δυνατόν πλήρως, είς πάσαν 
αϊτησιν τών Ηνωμένων 'Εθνών προς ύποβολήν ειδικών εκθέσεων, 
μελετών ή πληροφοριών. 

(γ) Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών, ανταλλάσσει από
ψεις μετά της αρμοδίας αρχής της Ενώσεως, αιτήσει ταύτης, 
προς τόν σκοπόν παροχής προς τήν Ένωσιν πληροφοριών ιδιαι
τέρου δι' αυτήν ενδιαφέροντος. 

ΑΡΘΡΟΝ VI 
Παροχή βοηθείας προς τά Ηνωμένα "Εθνη 

Ή "Ενωσις συμφωνεί όπως συνεργάζεται καί παρέχει πάσαν δυνατήν 
βοήθεια ν προς τά Ηνωμένα "Εθνη καί τους κυρίους καί δευτερεύοντος 
οργανισμούς αύτοϋ, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Χάρτου τών Ηνω
μένων 'Εθνών καί της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, λαμβάνουσα 
πλήρως ύπ' όψιν τήν ιδιάζουσα ν θέσιν τών Μελών εκείνων της 'Ενώσεως 
τά όποϊα δέν είναι Μέλη τών Ηνωμένων 'Εθνών. 
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ΑΡΘΡΟΝ VII 
Σχέσεις μετά τοϋ Διεθνούς Δικαστηρίου 

1. Ή "Ενωσίς συμφωνεί όπως παρέχπ πάσαν πληροφορίαν αίτουμένην 
παρά τοϋ Διεθνούς Δικαστηρίου εις έφαρμογήν τοϋ άρθρου 34 τοϋ Κανο
νισμού του. 

2. Ή Γενική Συνέλευσις των Ηνωμένων Εθνών εξουσιοδοτεί την "Ενω
σιν δπως αίτήται παρά τοϋ Διεθνούς Δικαστηρίου συμβουλευτικός γνωμο
δοτήσεις έπΐ νομικών θεμάτων έγειρομένων κατά τήν άσκησιν τών αρμο
διοτήτων της και τά όποϊα δεν αφορούν εις τάς σχέσεις μεταξύ της Ενώ
σεως και τών Ηνωμένων Εθνών ή ετέρων εξειδικευμένων οργανισμών. 

3. Ή ώς άνω αναφερομένη αίτησις απευθύνεται προς το Δικαστήριον 
ύπό της Διασκέψεως Πληρεξουσίων ή ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
ενεργούντος κατ' έξουσιοδότησιν της Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

4. Ή "Ενωσις ενημερώνει τό Οίκονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον 
περί της υποβολής αιτήσεως προς τό Διεθνές Δικαστήριον διά παροχήν 
συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ VII I 
Διατάξεις άφορώσαι εις τό Προσωπικόν 

1. Ό Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών καί ή "Ενωσις συμφωνούν όπως 
έίς ην έκτασιν είναι τούτο δυνατόν, καθιερώσουν διά τό προσωπικόν κοινά 
πρότυπα, μεθόδους και διατάξεις, άποσκοπούσας εις τήν αποφυγήν σοβα
ρών αντιφάσεων εις τους όρους καί συνθήκας απασχολήσεως του. "Ωσαύ
τως συμφωνούν όπως αποφεύγουν τόν συναγωνισμόν κατά τήν πρόσληψιν 
προσωπικού καί διευκολύνουν τάς άνταλλαγάς προσωπικού, αί όποϊαι κρί
νονται εύκταϊαι έξ αμφοτέρων τών πλευρών, διά τήν καλυτέραν χρησιμο
ποίησιν τών υπηρεσιών τοϋ προσωπικού τούτου. 

2. Ό Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών καί ή "Ενωσις συμφωνούν όπως 
συνεργάζωνται κατά τόν καλλίτερον δυνατόν τρόπον προς έπίτευξιν τών 
ώς άνω σκοπών. 

ΑΡΘΡΟΝ IX 
Στατιστικοί Ύπηρεσίαι 

1. Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων 'Εθνών καί ή "Ενωσις συμφωνούν όπως 
κάταβάλουν προσπάθειας διά στενωτέραν δυνατήν συνεργασίαν προς έξά
λειψιν πάσης παραλλήλου εκτελέσεως τοϋ αυτού έργου ύπό αμφοτέρων 
καί διά τήν πλέον άποτελεσματικήν χρησιμοποίησιν τοϋ τεχνικού των προ
σωπικού προς συλλογήν, άνάλυσιν, δημοσίευσιν, τυποποίησιν, βελτίωσιν 
καί διανομήν πληροφοριών στατιστικής φύσεως. Συμφωνούν όπως συν
δυάζουν τάς προσπάθειας των προς έξασφάλισιν της μεγίστης δυνατής 
ωφελείας καί έκ της χρησιμοποιήσεως τών στατιστικών πληροφοριών καί 
προς περιορισμόν εις τό ελάχιστον της προκαλούμενης απασχολήσεως εις 
τάς Κυβερνήσεις ή άλλους οργανισμούς παρά τών οποίων αιτούνται αί ώς 
άνω πληροφορίαι. 

2. Ή "Ενωσις αναγνωρίζει τόν Όργανισμόν Ηνωμένων 'Εθνών, ώς τόν 
κεντρικόν φορέα, άρμόδιον διά τήν συγκέντρωσιν, άνάλυσιν, δημοσίευσιν, 
τυποποίησιν, βελτίωσιν καί διανομήν στατιστικών στοιχείων εξυπηρετούν
των γενικούς σκοπούς τών διεθνών οργανισμών. 

3. Ό 'Οργανισμός 'Ηνωμένων 'Εθνών αναγνωρίζει τήν "Ενωσιν, ώς τόν 
κεντρικόν φορέα, ύπεύθυνον διά τήν συγκέντρωσιν, άνάλυσιν, δημοσίευ
σιν, τυποποίησιν, βελτίωσιν καί διανομήν στατιστικών στοιχείων, εντός της 
ειδικής δικαιοδοσίας της, χωρίς νά παραγνωρίζονται τά δικαιώματα τοϋ 
'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπως ενδιαφέρεται διά τοιαύτα στατι
στικά στοιχεία, ιδία έφ' όσον ταϋτα δύνανται νά είναι αναγκαία διά τους 
σκοπούς του ή διά τήν βελτίωσιν τών παγκοσμίων στατιστικών. Έναπό
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κείται εις την βελτίωσιν των παγκοσμίων στατιστικών. Εναπόκειται εις την 
"Ενωσιν όπως άποφασίζη περί τοΰ τύπου ύπό τόν οποίον θά καταρτίζωνται 
τά υπηρεσιακά της στοιχεία. 

4. Προς τόν σκοπόν της δημιουργίας ενός κέντρου στατιστικών πληρο
φοριών διό γεν ικήν χρήσιν, συμφωνείται όπως τά στοιχεία τά συγκεν
τρούμενα ύπό της Ενώσεως προς ένσωμάτωσιν ε ις τάς βασικός της 
στατιστικός σειράς ή ειδικός εκθέσεις της, τ ίθενται , κατόπιν αιτήσεως, 
εις τήν διάθεσιν τοϋ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εις ην έκτασιν 
είναι τοΰτο δυνατόν. 

5. Τά στοιχεία τά συγκεντρούμενα ύπό τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 
'Εθνών προς ένσωμάτωσιν εις τάς βασικός του στατιστικός σειράς ή ειδι
κός εκθέσεις του, συμφωνείται όπως τίθενται κατόπιν αιτήσεως, εις τήν 
διάθεσιν της Ενώσεως εις ην έκτασιν είναι τούτο δυνατόν και πρόσ^ 
φορον. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν Χ 
Διοικητικοί και Τεχνικαΐ Υπηρεσία ι 

1. Ό Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ή "Ενωσις αναγνωρίζουν ότι 
είναι σκόπιμος, διό τήν πλέον όποτελεσματικήν χρησιμοποίησιν τοϋ προ
σωπικού και τών διαθεσίμων μέσων, ή αποφυγή δημιουργίας, οσάκις τούτο 
είναι δυνατόν, ανταγωνιζομένων ή επικαλυπτομένων υπηρεσιών, και έν 
περιπτώσει ανάγκης ή συνεννόησις έπί τούτου προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού 
αύτοϋ. 

2. Ό Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ή "Ενωσις λαμβάνουν άπό 
κοινού μέτρα άναφορικώς προς τήν καταχώρησιν και τήν διαφύλαξιν τών 
επισήμων στοιχείων. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν XI 
Διατάξε ις αναφερόμενοι εις τόν Προϋπολογισμόν 

1. Ό Προϋπολογισμός ή τό σχέδιον προϋπολογισμού της Ενώσεως διαβι
βάζεται ταυτοχρόνως ε ις τόν Όργανισμόν Ηνωμένων Εθνών και εις τά 
μέλη της Ενώσεως, ή δέ Γενική Συνέλευσις δύναται νά προβαίνη εις 
συστάσεις έπ' αύτοϋ προς τήν "Ενωσιν. 

2. Ή "Ενωσις δικαιούται νά άποστέλλη αντιπροσώπους προς συμμετοχήν 
άνευ δικαιώματος ψήφου, εις πάσας τάς συζητήσεις της Γενικής Συνε
λεύσεως ή οιασδήποτε επιτροπής της συνελεύσεως ταύτης, κατά τάς 
οποίας συζητείται ό προϋπολογισμός της 'Ενώσεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν X I I 
Χρηματοδότησις Ειδικών Υπηρεσιών 

, 1. Εις περιπτώσεις κατά τάς όποιας ή "Ενωσις, κατόπιν αιτήσεως 
βοηθείας, αντιμετωπίζει τήν ανάγκην πραγματοποιήσεως σημαντικών συμ
πληρωματικών δαπανών, προς έκπόνησιν ειδικών εκθέσεων ή μελετών, 
καταρτιζομένων ύπό τοϋ 'Οργανισμού Ηνωμένων 'Εθνών συμφώνως προς 
τό άρθρον VI ή οιανδήποτε έτέραν διάταξιν της παρούσης συμφωνίας, 
λαμβάνουν χώραν διαβουλεύσεις μεταξύ τών μερών προς τόν σκοπόν καθο
ρισμού τοϋ πλέον δικαίου τρόπου προς κάλυψιν τών δαπανών τούτων. 
 2. Ωσαύτως, παρόμοιοι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώραν μεταξύ τοϋ 
'Οργανισμού Η ν ω μ έ ν ω ν Εθνών και τής Ενώσεως προς τόν σκοπόν επι
τεύξεως δικαίων συμφωνιών προς κάλυψιν τών δαπανών τών κεντρικών 
διοικητικών, τεχν ικών ή οικονομικών υπηρεσιών και πάσης διευκολύνσεως 
ή άλλης ειδικής υπηρεσίας παρεχομένων ύπό τών Ηνωμένων 'Εθνών, 
αιτήσεις τής Ενώσεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν X I I I 
"Αδε ια (LAISSEZPASSER) τών Ηνωμένων Εθνών 

Οι υπάλληλοι τής Ενώσεως θά έχουν τό δικαίωμα τής χρήσεως' τής 
αδείας (LAISSEZPASSER) τών Ηνωμένων 'Εθνών συμφώνως προς 
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είδικάς συμφωνίας συναφθησομένας μεταΕύ τοΰ Γενικού Γραμματέως του 
'Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των αρμοδίων άρχων της 'Ενώσεως. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν XIV 
Συμφωνίαι μεταξύ Οργανισμών 

1. Ή Ενωσις συμφωνεί όπως ένημερώνη το Οίκονομικόν και Κρινω
νικόν Συμβούλιον περί της φύσεως και τοΰ σκοποϋ πάσης σχεδιαζόμενης 
επισήμου συμφωνίας μεταξύ της Ενώσεως και οιουδήποτε εξειδικευμένου 
Οργανισμού ή έτερου διακυβερνητικού Οργανισμού ή παντός μή Κυβερ

νητικού διεθνούς 'Οργανισμού, περαιτέρω δέ όπως ένημερώνη το Οίκονο
μικόν και Κοινωνικόν Συμβούλιον περί τών λεπτομερειών της συμφωνίας 
ταύτης, ευθύς ώς αύτη συναφθη. 

2. Ό 'Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συμφωνεί όπως ένημερώνη την 
Ενωσιν περί της φύσεως και τοΰ σκοπού πάσης σχεδιαζόμενης επισήμου 

συμφωνίας ύπό οιουδήποτε έτερου εξειδικευμένου οργανισμού έπί θεμάτων 
τά όποια δυνατόν νά ενδιαφέρουν την Ενωσιν, περαιτέρω δέ όπως ένη
μερώνη ταύτην έπί τών λεπτομερειών της συμφωνίας ταύτης ευθύς ώς 
αύτη συναφθη. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν XV 
Σχέσε ις 

1. Ό Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ή Ένωσις αποδέχονται τάς 
προηγούμενος διατάξεις έν τή πεποιθήσει ότι αύται θά συντελέσουν ε ις την 
διατήρησιν ενεργού επαφής μεταξύ τών δύο οργανισμών, διαβεβαιόΰν δέ 
ότι προτίθενται νά λάβουν παν μέτρον όπερ θά άπητεϊτο προς τόν σκοπόν 
αυτόν. 

2. Αι διατάξεις αϊ άφορώσαι εις τάς σχέσεις, τάς προβλεπόμενος ύπό 
της παρούσης συμφωνίας, θά έχουν έφαρμογήν εις ην έκτασιν είναι κατάλ
ληλοι, εις τάς σχέσεις μεταξύ της Ενώσεως και τοΰ Οργανισμού Η ν ω 
μένων Εθνών, περιλαμβανομένων τών περιφερειακών και βοηθητικών 
γραφείων του. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν XVI 
Τηλεπικοινωνιακοί Ύπηρεσίαι τών Ηνωμένων Εθνών 

1. Ή Ένωσις αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικόν όπως ό Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών απολαμβάνει τών αυτών μετά τών μελών της Ενώσεως 

δικαιωμάτων, κατά τήν έκμετάλλευσιν τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
.2. Ό Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 

όπως ή λειτουργία τών ύπό τόν έλεγχαν των τηλεπικοινωνιακών υπη
ρεσιών, πραγματοποιήται συμφώνως προς τάς διατάξεις της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών και τών προσηρτημένων εις ταύτην Κανο
νισμών. : 

3. Αϊ ακριβείς διαδικασίαι εφαρμογής τοΰ παρόντος άρθρου θά απο
τελέσουν άντικείμενον ιδιαιτέρων διακανονισμών. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν XVI I 
Έκτέλεσ ις της Συμφωνίας 

Ό Γενικός Γραμματεύς τών Ηνωμένων Εθνών και ή αρμοδία αρχή της 
Ενώσεως, δύνανται νά συνάπτουν πάσας τάς συμπληρωματικός συμφωνίας 
αϊ όποίαι θά έκρίνοντο επιθυμητοί προς τόν σκοπόν εφαρμογής τής 
παρούσης συμφωνίας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν X V I I I 
Άναθεώρησις 

Ή παρούσα συμφωνία υπόκειται εις άνσθεώρησιν κατόπιν συνεννοήσεως 
μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και Ενώσεως, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι ή άνα
θεώρησις αύτη θά ζητηθή εξ μήνας ένωρίτερον ύπό τοΰ έτερου τών μερών. 
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ΑΡΘΡΟΝ XIX 
Έναρξις Ισχύος 

1. Ή παρούσα συμφωνία τίθεται προσωρινώς έν ίσχύϊ κατόπιν της εγκρί
σεως της, ύπό της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών και της 
Διασκέψεως Πληρεξουσίων των Τηλεπικοινωνιών της συνελθούσης εις 
ATLANTIC CITY, έτους 1947. 

2. Ή παρούσα συμφωνία τίθεται επισήμως έν ίσχύϊ ύπό τήν προϋπόθεσιν 
της έν παραγράφω 1 αναφερομένης εγκρίσεως, όμοΰ μετά της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών της συναφθείσης εις ATLANTIC CITY, έτους 
1947, ή και ένωρίτερον, εφόσον τούτο άποφασισθή ύπό της Ενώσεως. 

ΤΕΛΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Εις τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών 

(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
Κατά τήν στιγμήν τής υπογραφής τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπι

κοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) οι υπογεγραμμένοι πληρε
ξούσιοι, λαμβάνουν σημείωσιν τών ακολούθων δηλώσεων, αϊ όποϊαι απο
τελούν τμήμα τών τελικών πράξεων τής διασκέψεως πληρεξουσίων 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 

I 
Διά τήν Δημοκρατίαν τού Αφγανιστάν : 

Ή αντιπροσωπεία τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τού Αφγανιστάν 
εις τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων τής διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) επιφυλάσσει διά τήν Κυβέρνησίν της 
το δικαίωμα νά μήν άποδεχθη ουδέν οίκονομικόν μέτρον δυνάμενον νά 
έπιφέρη αϋξησιν τής συμμετοχικής μερίδος της εις τήν ένωσιν και νά 
λαμβάνη πάντα τά μέτρα, τά όποια θά κρίνη αναγκαία διά νά προστατεύση 
τάς τηλεπικοινωνιακός της υπηρεσίας έν περιπτώσει καθ' ην χώραι μέλη 
δέν θά έτήρουν τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 

II 
Διά τό Βασίλειον τής Σουα£ιλάνδης : 

Ή αντιπροσωπεία τού Βασιλείου τής Σουα£ιλάνδης επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα λήψεως όλων τών μέτρων, τά όποϊα θά κρίνη 
αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, έν περιπτώσει καθ' ην 
μέλη ή συνεργαζόμενα μέλη δέν θά έσέβοντο, κατά τον ένα ή άλλον τρόπον, 
τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—
TORREMOLINOS, 1973) ή τά συνημμένα εις αυτήν παραρτήματα και 
κανονισμούς ή έάν αϊ προβαλλόμενοι ύπό έτερων χωρών επιφυλάξεις 
προεκάλουν δυσχέρειας εις τήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών της. 

I l l 
Διά τήν Ελλάδα : 

Ή 'Ελληνική αντιπροσωπεία δηλώνει, έν ονόματι τής Κυβερνήσεως της, 
ότι δέν αποδέχεται ούδεμίαν συνέπειαν τών διατυπωθεισών ύπό έτερων 
κυβερνήσεων, επιφυλάξεων ai όποϊαι θά συνεπήγοντο αϋξησιν τής συμμε
τοχικής μερίδος της είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

Σημείωσις τής Γενικής Γραμματείας : Τά κείμενα του Πρωτοκόλλου 
παρατίθενται κατά χρονολογικήν σειράν τής καταθέσεως των. 

Είς τόν πίνακα περιεχομένων τά κείμενα ταύτα είναι ταξινομημένα 
κατ' άλφαβητικήν σειράν τών ονομάτων τών χωρών. 
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Επιφυλάσσει, επίσης εις την Κυβέρνησίν της το δικαίωμα νά λαμβάνη 
πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά την προστασίαν των συμφε
ρόντων της έν περιπτώσει καθ' ην ώρισμένα μέλη της Ενώσεως δέν άνε
λάμβανον το μερίδιον των έκ των δαπανών της Ενώσεως ή άπέφευγον, 
καθ' οιονδήποτε τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις της διεθνούς 
συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) και τών 
προσηρτημένων αύτη παραρτημάτων ή πρωτοκόλλων ή ακόμη έάν αϊ δια
τυπωθείσα! ύπό. ετέρων χωρών επιφυλάξεις παρημπόδιζον την καλήν 
λεΓτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

IV 
Διά το Πακιστάν : 

Ή αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεως τοϋ Πακιστάν εις τήν διάσκεψιν 
πληρεξουσίων της διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973) επιφυλάσσει εις έαυτήν το δικαίωμα νά άποδεχθη 
ή όχι τάς συνεπείας τάς όποιας θά ήδύνατο νά προκαλέση ή μή προσ
χώρησις ενός άλλου μέλους της Ενώσεως εις τάς διατάξεις της συμβά
σεως της MALAGA—TORREMOLINOS (1973) και τών προσηρτημένων 
αύτη κανονισμών. 

V 
Διά τήν Δημοκρατίαν της Ινδονησίας : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ινδονησίας επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της το δικαίωμα : 

1. Νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, τά όποϊα θά θεώρηση αναγκαία διά τήν 
προστασίαν τών συμφερόντων της έάν μέλη τινά δέν τηρούν, καθ* 
οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως τηλεπι
κοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή έάν αί διατυπωθεϊ
σαι ύπό έτερων χωρών επιφυλάξεις παρεκώλυον τήν καλήν λειτουρ
γίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

2. Νά λαμβάνη πάν έτερον μέτρον σύμφωνον προς τήν σύμβασιν και 
προς τους νόμους της Δημοκρατίας της Ινδονησίας. 

VI 
Διά τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου : 

Ή αντιπροσωπεία της Κύπρου δηλοϊ ότι ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας 
της Κύπρου δέν δύναται νά δεχθή ούδεμίαν οίκονομικήν συνέπειαν, ήτις 
θά ήδύνατο, ενδεχομένως, νά πρόκυψη έκ τών επιφυλάξεων τών διατυ
πωθεισών ύπό έτερων Κυβερνήσεων, συμμετεχουσών εις τήν διάσκεψιν 
πληρεξουσίων της MALAGA—TORREMOLINOS (1973). 

'Επιφυλάσσει επίσης το δικαίωμα της Κυβερνήσεως της νά λαμβάνη 
πάντα τά μέτρα τά* όποϊα θά θεώρηση αναγκαία διά τήν προστασίαν τών 
συμφερόντων της, έάν τά μέλη δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς 
διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORRE
MOLINOS, 1973) ή έάν αί διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων Κυβερνήσεων επι
φυλάξεις παρεκώλυον τήν καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπη
ρεσιών της. 

VII 
Διά το Βασίλειον τοϋ Λάος : 

Ή αντιπροσωπεία της Βασιλικής Κυβερνήσεως τοϋ Λάος εις τήν διά
σκεψιν πληρεξουσίων της διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών επιφυλάσσει 
εις τήν Κυβέρνησίν της, τό δικαίωμα νά μή άποδεχθη ουδέν οίκονομικόν 
μέτρον δυνάμενον νά έπιφέρη αϋξησιν της συμμετοχής μερίδος της εις 
τός δαπανάς της 'Ενώσεως καί νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά 
θεώρηση αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, έν περι
πτώσει καθ' ην μέλη της Ενώσεως δέν θά έσέβοντο, κατά τόν ένα ή 
άλλον τρόπον, τάς διατάξεις της διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 
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'Επιφυλάσσει επίσης εις έαυτήν τό δικαίωμα νά μή μετάσχπ εις την 
πληρωμήν χρεών οφειλομένων ύπό χωρών μελών προς την Ενωσιν, οιον
δήποτε και αν είναι τό ποσόν τούτων. 

VI I I 
Διό τήν Χιλήν : 

Ή αντιπροσωπεία της Χιλής επιθυμεί νά έπισημάνη ότι εις πασαν περί
πτωσιν καθ' ην εις τήν διεθνή σύμβασιν τηλεπικοινωνιών, εις τά παραρ
τήματα ταύτης εις τους κανονισμούς ή εις τά οιασδήποτε φύσεως στοι
χεία εμφανίζονται άναφοραΐ εις «ανταρκτικά εδάφη» ώς εξαρτώμενα έξ 
οιουδήποτε κράτους, αϊ άναφοραΐ αύται δεν εφαρμόζονται και δέν δύναν
ται νά εφαρμοσθούν εις τήν χιλιανήν άνταρκτικήν περιοχήν, ή οποία απο
τελεί άναφαίρετον τμήμα τοΰ εθνικού εδάφους τής Δημοκρατίας της Χιλής 
και έπΐ τής οποίας ή Δημοκρατία αϋτη έχει απαράγραπτα δικαιώματα. 

•χ 
Δια τήν Ίαμαϊκήν : 

Ή αντιπροσωπεία τής Ίαμαϊκής έπιφυλάσσεί δια τήν Κυβέρνησίν της 
τό δικαίωμα νά μή δεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον δυνάμενον νά προ
καλέση αϋξησιν της συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς τής Ενώ
σεως, ώς και τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα δυνατόν 
νά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, είς ην περί
πτωσιν ώρισμένα μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιον των έκ τών δα
πανών τής Ενώσεως ή θά παρέλειπον καθ' οιονδήποτε τρόπον νά συμ
μορφωθούν προς τάς διατάζεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) τών παραρτημάτων ταύτης ή τών 
προσηρτημένων είς αυτήν πρωτοκόλλων ή ακόμη εάν αϊ διατυπωθεϊσαι 
ύπό έτερων χωρών επιφυλάξεις ήθελον παρεμποδίσει τήν καλήν λειτουρ
γίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τής Ίαμαϊκής. 

Χ 
Διά τό Βασίλειον του Λε£ότο : 

Ή αντιπροσωπεία τοϋ Λε£ότο δηλοϊ έξ ονόματος τής Κυβερνήσεως της: 
1. Οτι ούδεμίαν συνέπειαν αποδέχεται έκ τών διατυπωθεισών ύφ' οιασ

δήποτε χώρας επιφυλάξεων και επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της 
τό δικαίωμα νά λάβη πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία. 

2. "Οτι επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη 
πάντα τά μέτρα, τά όποϊα δυνατόν νά κρίνη αναγκαία διά τήν προ
στασίαν τών συμφερόντων της έάν έτεραι χώραι δέν τηρούν τάς 
διατάξεις τής παρούσης συμβάσεως (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973). 

XI 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Λιβερίας : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Λιβερίας επιφυλάσσει είς τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα δυνα
τόν νά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, έάν 
ώρισμένα μέλη δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής διε
θνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
ή τών παραρτημάτων αύτης ή πρωτοκόλλων ή έάν αϊ επιφυλάξεις έτερων 
χωρών δύνανται νά προκαλέσουν ανωμαλίας είς τάς τηλεπικοινωνιακός 
υπηρεσίας τής Δημοκρατίας τής Λιβερίας ή νά επιφέρουν αϋξησιν τής συμ
μετοχικής μερίδος της είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

XII 
Διά τό Μαλάουϊ : 

Ή αντιπροσωπεία τοϋ Μαλάουϊ επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της 
τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα δυνατόν νά κρίνη αναγ
καία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της έάν ώρισμένα μέλη δέν 
καταβάλλουν τάς συμμετοχικός μερίδας των είς τάς δαπανάς τής Ενώ
σεως και δέν τηρούν καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής διεθνούς 
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συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή των 
παραρτημάτων ταύτης ή πρωτοκόλλων ή έάν αϊ επιφυλάξεις έτερων 
χωρών δύνανται νά προκαλέσουν ανωμαλίας εις τάς τηλεπικοινωνιακός της 
υπηρεσίας. 

XIII 
Διό την Δημοκρατίαν της Ρουάντα : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ρουάντα επιφυλάσσει εις την 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα : 

1. Νά μή δεχθη ουδέν οίκονομικόν μέτρον δυνάμενον νά προκαλέση αϋ
ξησιν της συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

2. Νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά θεώρηση αναγκαία διά την 
προστασίαν των συμφερόντων της έάν ώρισμένα μέλη δεν τηρούν, 
καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάΕεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλε
πικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή έάν επιφυλάξεις 

διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων χωρών παρημπόδιζον τήν καλήν λειτουρ
γίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

XIV 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Σιγκαπούρης : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Σιγκαπούρης επιφυλάσσει ε ις 
τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, τά όποια 
δυνατόν νά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της έάν 
ώρισμέναι χώραι δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής 
διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGATORREMOLINOS, 1973) 
ή έάν αϊ επιφυλάξεις των χωρών τούτων δύνανται νά προκαλέσουν ανω
μαλίας εις τάς τηλεπικοινωνιακός υπηρεσίας αυτής ή νά προκαλέσουν 
αϋξησιν τής συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

XV 
Διά τήν Σοβιετ ικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Λευκορωσίας, τήν 

Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Βουλγαρίας, τήν Κούβαν, τήν Λαϊκήν Δημοκρα
τ ίαν της Ουγγαρίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Μογγολίας, τήν Λαϊκήν 
Δημοκρατίαν τής Πολωνίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Γερμανίας, τήν 
Σοβιετ ικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Ουκρανίας, τήν Σοσιαλιστικήν 
Δημοκρατίαν τής Τσεχοσλοβακίας και τήν Ένωσιν Σοβιετ ικών Σοσιαλι
στικών Δημοκρατιών : 

Αϊ άντιπροσωπεϊαι τών ανωτέρω χωρών δηλοϋν, έν ονόματι τών Κυβερ
νήσεων των : 

— οτι τό Νότιον Βιετνάμ αποτελείται έκ δύο Ζωνών εξαρτωμένων έκ 
δύο Κυβερνήσεων (τής προσωρινής επαναστατικής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας τοϋ Νοτίου Βιετνάμ και τών άρχων τής Σαϊγκόν) και 
συνεπώς δέν θά έδει νά θεωρήται ότι οί αντιπρόσωποι τών άρχων 
τής Σαϊγκόν υπογράφουν τήν σύμβασιν και τάς λοιπάς τελ ικάς πρά
ξε ις τής διασκέψεως πληρεξουσίων έ ξ ονόματος τοϋ Νοτίου Βιετνάμ, 

— ότι τό νότιον τμήμα τής Κορέας δέν αντιπροσωπεύει όλόκληρον τήν 
Κορέαν και συνεπώς δέν θά έδει νά θεωρήται ότι οί αντιπρόσωποι 
τής Νοτίου Κορέας υπογράφουν τήν σύμβασιν και τάς λοιπάς τελ ικάς 
πράξεις τής διασκέψεως πληρεξουσίων έν ονόματι τής Κορέας. 

XVI 
Διά τό Μπαρμπάντος : 

Ή αντιπροσωπεία τοϋ Μπαρμπάντος επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν 
της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα δυνατόν νά κρίνη 
άναγκαϊα διά τήν προστασίαν των συμφερόντων της έάν έν ή πλείονα 
μέλη δέν καταβάλουν τάς συμμετοχικός μερίδας των εις τάς δαπανάς τής 
Ενώσεως ή δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξε ις τής διε
θνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
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ή των παραρτημάτων ταύτης και πρωτοκόλλων ή έάν αϊ επιφυλάξεις έτε
ρων μελών δύνανται νά προκαλέσουν ανωμαλίας εις τάς τηλεπικοινωνια
κός υπηρεσίας τοϋ Μπαρμπάντος. 

XVII 
Διά την Λαϊκήν Δημοκρατίαν τοϋ Μπαγκλαντές : 

1. Υπογράφουσα το τελικόν πρωτόκολλον της διεθνούς συμβάσεως 
τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή αντιπροσωπεία της 
Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Μπαγκλαντές, επιφυλάσσει εις την Κυβέρνησίν 
της τό δικαίωμα νά μην άποδεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον, δυνάμενον 
νά προκαλέση αϋξησιν της συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς της 
'Ενώσεως και προερχόμενον έκ τώνδιατυπωθεισών επιφυλάξεων ύπό έτε
ρων Κυβερνήσεων, αϊ όποϊαι έλαβον μέρος εις τήν διάσκεψιν πληρεξου
σίων τής MALAGA—TORREMOLINOS, 1973. 

2. Ή αντιπροσωπεία τής Λαϊκής Δημοκρατίας τοΰ Μπαγκλαντές επιφυ
λάσσει, έξ άλλου, εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα 
τά μέτρα, τό όποϊα δυνατόν νά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν των 
συμφερόντων της έάν ώρισμένα μέλη δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, 
τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973) ή των παραρτημάτων αυτής και πρωτοκόλλων ή 
έάν αϊ διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων Κυβερνήσεων επιφυλάξεις επρόκειτο νά 
παρεμποδίσουν τήν καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
της. 

3. Έπΐ πλέον, επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά 
προσχώρηση εις τάς διατάξεις τοϋ συνόλου ή τμήματος τών αναφερομέ
νων εις τό άρθρον 82 τοϋ γενικού κανονισμού διοικητικών κανονισμών, 
ήτοι τοϋ τηλεγραφικού κανονισμού, τοΰ τηλεφωνικού κανονισμού, τοϋ 
κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών και τοϋ προσθέτου κανονισμού ραδιοεπι
κοινωνιών. 

XVII I 
Διά τήν Μαλαισίαν : 

Ή αντιπροσωπεία τής Μαλαισίας : 
1. 'Επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα 

τά μέτρα, τά όποια δυνατόν νά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν τών 
συμφερόντων της έάν ώρισμένα μέλη δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, 
τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973) ή έάν επιφυλάξεις διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων 
χωρών δύνανται νά προκαλέσουν ανωμαλίας εις τάς τηλεπικοινωνιακός 
υπηρεσίας της. 

2. Δηλοϊ ότι ή υπογραφή τής ανωτέρω μνημονευομένης συμβάσεως και 
ή ενδεχομένη έπικύρωσις ταύτης ύπό τής Κυβερνήσεως τής Μαλαισίας 
δέν έχουν ούδεμίαν άξίαν εις ό,τι άφορα τό μέλος, τό έμφανιζόμενον εις τό 
παράρτημα 1 ύπό τό όνομα Ισραήλ και δέν συνεπάγονται καθ' οιονδήποτε 
τρόπον τήν άναγνώρισιν τοϋ μέλους τούτου ύπό τής Κυβερνήσεως τής 
Μαλαισίας. 

XIX 
Διά τό Ήνωμένον Βασίλειον τής Μ. Βρεττανίας και τής Βορ. Ιρλανδίας: 

Ή αντιπροσωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας 
και τής Βορ. Ιρλανδίας επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα 
νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα δυνατόν νά θεώρηση άναγκαϊα διά 
τήν προστασίαν τών συμφερόντων της εις ην περίπτωσιν ώρισμένα μέλη 
δέν θά συμμετεϊχον εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως ή θά παρέλειπον καθ' 
οιονδήποτε έτερον τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις τής διε
θνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
των παραρτημάτων αύτης ή των συνημμένων εις αυτήν πρωτοκόλλων ή 
ακόμη έάν αϊ διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων Κυβερνήσεων επιφυλάξεις παρημ
πόδι£ον τήν καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 
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XX 
Δια τήν Τουρκίαν : 

Ή αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεως τής Τουρκίας εις τήν Διάσκεψιν 
Πληρεξουσίων της διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών {MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973) επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της το δικαίωμα 
νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα δυνατόν νά θεώρηση αναγκαία δια 
τήν προοτασίαν τών συμφερόντων της, εάν αϊ διατυπωθεϊσαι υπό έτερων 
μελών της ενώσεως επιφυλάξεις επρόκειτο νά οδηγήσουν ε ις αϋξησιν της 
συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς της ενώσεως. 

ΧΧ,Ι 
Διά Όμοσπονδιακήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Γιουγκοσλαβίας : 

Ή αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 
Γιουγκοσλαβίας δηλοϊ έν ρνόματι τής Κυβερνήσεως της : 

1. Οτι , επειδή υφίστανται εις τό Νότιον Βιετνάμ δύο 2ώναι και δύο 
Κυβερνήσεις, ή προσωρινή επαναστατική κυβέρνησις τής Δημοκρατίας τοϋ 
Νοτίου Βιετνάμ και τό καθεστώς τής Σαϊγκόν, δέν δύναται νά θεωρηθη 
ότι ή σύμβασις και αϊ λοιπαί πράξεις τής διασκέψεως πληρεξουσίων τής 
(MALAGA—TORREMOLINOS^ 1973) αί όποϊαι υπογράφονται ύπό τών αντι
προσώπων τοϋ καθεστώτος τής Σαϊγκόν, έχουν υπογραφή έν ονόματι τοϋ 
Νοτίου Βιετνάμ. 

2. Οτι οι αντιπρόσωποι τής Νοτίου Κορέας δέν έχουν τό δικαίωμα νά 
υπογράψουν τήν σύμβασιν καί τάς λοιπάς πράξεις τής διασκέψεως πληρε
ξουσίων τής MALAGA—TORREMOUNOS {1973), έ ν ονόματι ολοκλήρου 
της Κορέας. 

XXI I 
 Διά τήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Ρουμανίας : 

Α 
Ή αντιπροσωπεία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας δηλοϊ, 

έν ονόματι τής Κυβερνήσεως της : 
1. "Οτ ι θεωρεί ώς απολύτως άδικαιολόγητον και έστερημένήν πάσης 

νομικής αξίας τήν άπαίτησιν τών αντιπροσώπων τής Νοτίου Κορέας νά 
όμιλοϋν, εντός τής Δ.Ε.Τ., έν ονόματι ολοκλήρου τής Κορέας, διότι τό 
καθεστώς τής Σεούλ δέν αντιπροσωπεύει καί δέν δύναται νά άντιπρο
σωπεύη τον λαόν τής Κορέας. 

2. Ταυτοχρόνως δηλοϊ ότι ή Κυβέρνησις τής Σαϊγκόν δέν δύναται νά 
άντιπροσωπεύη κατά μονόπλευρον τρόπον τό Νότιον Βιετνάμ. 

Ή αντιπροσωπεία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας θεω
ρεί ότι μόνος νόμιμος εκπρόσωπος της Καμπότζης είναι ή Βασιλική Κυβέρ
νησις Εθνικής Ένότητος τής Καμπότζης. 

Β 
Ή αντιπροσωπεία τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Ρουμανίας επι

φυλάσσει τό δικαίωμα τής Κυβερνήσεως της νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, 
τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν προοτασίαν τών συμφερόντων της 
καί νά αποδέχεται ή όχι τάς οικονομικός συνεπείας, αί όποϊαι θά προέ
κυπτον, ενδεχομένως, έκ τών διατυπωθεισών ύπό έτερων χωρών επιφυ
λάξεων. 

X X I I I 
Διά τήν Μαλαισίαν : 

Ή αντιπροσωπεία τής Μαλαισίας επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της 
τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά 
τήν προοτασίαν τών συμφερόντων της εις ην περίπτωσιν ώρισμένα μέλη 
παρέλειπον νά μετάσχουν εις τάς δάπάνας της ενώσεως. 
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XXIV 
Δια τήν Ταϋλάνδην : 

Ή αντιπροσωπεία της Ταϋλάνδης επιφυλάσσει τό δικαίωμα τής Κυβερ
νήσεως της νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποια θά θεώρηση αναγκαία 
διά τήν προστασίαν των συμφερόντων της εις ην περίπτωσιν μία οιαδήποτε 
χώρα δεν θά έτήρε ι , καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις της Διεθνόϋς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORRBMOLINOS, 1973) ή έάν 
αϊ διατυπωθεϊσαι ύφ' οιασδήποτε χώρας επιφυλάξεις θά παρημπόδιζον τήν 
καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ταϋλάνδης ή θά 
όδήγουν εις αϋξησιν της συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς της 
ενώσεως. 

χχ,ν 
Διά τήν Δημοκρατίαν της Μαδαγασκάρης : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης επιφυλάσσει εις 
τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποια 
θά κρίνη χρήσιμα διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της εις ην περί
πτωσιν μέλη της Ενώσεως δέν έτήρουν καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς δια
τάζε ις της διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMO
LINOS, 1973) ή έάν διατυπωθεϊσαι υπό έτερων χωρών επιφυλάξεις παρημ
πόδιϋϋον τήν καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

Επιφυλάσσει επίσης εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά μή άπο
δεχθή οιανδήποτε οίκονομικήν συνέπειαν προερχομένην έκ τών διατυπω
θεισών επιφυλάξεων ύπό έτερων Κυβερνήσεων μετεχουσών εις τήν πα
ρούσαν διάσκεψιν. 

XXVI 
Διά τήν Γουατεμάλαν : 

Ή αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεως της Γουατεμάλας εις τήν διάσκε
ψιν πληρεξουσίων της διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973) επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα 
νά μή δεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον, τό όποϊον δύναται νά προκαλέση 
αϋξησιν της συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς της Ενώσεως. Τό 
αυτό δικαίωμα επιφυλάσσει επίσης, εις ότι άφορα τήν πληρωμήν ποσών, 
οιουδήποτε ϋψους όφειλόμενον ύπό χωρών μελών της Ενώσεως. 

XXVI I 
Διά τήν Τρίνιταντ και Τομπάγκο : 

Ή αντιπροσωπεία τής Κυβερνήσεως της Τρίνιταντ και Τομπάγκο επιφυ
λάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά μή δεχθή ουδέν οίκονομικόν 
μέτρον, τό όποιον θά ήδύνατο νά προκαλέση αϋξησιν τής συμμετοχικής 
μερίδος της και νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, τά όποια δυνατόν νά θεώρηση 
αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της έάν ώρισμένα μέλη 
δέν συμβάλλουν ε ις τάς δαπανάς τής Ενώσεως και δέν τηρούν, καθ' οιον
δήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) τών παραρτημάτων της και τών πρω
τοκόλλων, τά οποία είναι προσηρτημένα εις αυτήν, ή, ακόμη έάν αϊ δια
τυπωθεϊσαι ύπό έτερων χωρών επιφυλάξεις επρόκειτο νά παρεμποδίσουν 
τήν καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

XXVIII 
Διά τήν Ίσλαμικήν Δημοκρατίαν τής Μαυριτανίας : 

Ή αντιπροσωπεία τής Κυβερνήσεως τής Ισλαμικής Δημοκρατίας τής 
Μαυριτανίας εις τήν διάσκεψιν πληρεξουσίων τής διεθνούς ενώσεως τηλε
πικοινωνιών (MALAGA—TORRBMOLINOS, 1973) επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά μή δεχθη ουδέν οίκονομικόν μέτρον, δυνά
μενον νά προκαλέση αϋξησιν τής συμμετοχικής μερίδος της εις τήν Ένω
σιν και νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, τά όποϊα θά κρίνη άναγκαϊα διά τήν 
προστασίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της, εις ην περίπτωσιν ώρι
σμέναι χώραι μέλη δέν τηρούν τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως 
τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORRBMOLINOS, 1973). 
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XXIX 
Διά τήν Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας, τήν Αύστρίαν, τό 

Βέλγιον, τήν Δανίαν, τήν Φινλανδίαν, τήν Ισλανδίαν, τό πριγκιπατον τοϋ 
Λίχτενοταϊν, τήν Νορβηγία ν, τό Βασίλειον των Κάτω Χωρών, τήν Σουηδία ν 
και τήν Έλβετικήν Συνομοσπονδία ν : 

Εις ότι άφορα τό άρθρον 82 της διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) αϊ άντιπροσωπεϊαι τών ανωτέρω μνη
μονευομένων χωρών δηλοΰν ρητώς ότι διατηροϋν τάς έπιφυλάΕεις, τάς 
οποίας διετύπωσαν, έν ονόματι τών Κυβερνήσεων των, κατά τήν ύπογραφήν 
των μνημονευομένων εις τό άρθρον 82 Κανονισμών. 

XXX 
Διά τήν Δημοκρατίαν της Σομαλίας : 

Ή αντιπροσωπεία της Σομαλίας δηλοί ότι ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας 
της Σομαλίας δέν θά έδέχετο ούδεμίαν έκ τών οικονομικών συνεπειών, αϊ 
όποϊαι θά ήδύναντο νά προέλθουν έκ τών επιφυλάξεων τών διατυπωθεισών 
ύπό έτερων Κυβερνήσεων μετεχουσών εις τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 

Επιφυλάσσει, επίσης, εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη 
πάντα τά μέτρα, τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμ
φερόντων της εις ην περίπτωσιν ώρισμένα μέλη παρέλειπον, καθ' οιονδή
ποτε τρόπον, νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις της διεθνούς συμβά
σεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή ακόμη έάν 
αϊ διατυπωθεϊσαι ΰπό έτερων χωρών επιφυλάξεις παρημπόδι£ον τήν καλήν 
λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

XXXI 
Διά τήν Νικαράγουα : 

Ή αντιπροσωπεία της Νικαράγουας δηλοϊ ότι επιφυλάσσει ε ις τήν Κυβέρ
νησίν της τό δικαίωμα νά άποδεχθή ή νά άρνηθή τάς συνεπείας πάσης ενδε
χομένης επιφυλάξεως, ή οποία θά συνεπήγετο αϋξησιν της συμμετοχικής 
μερίδος της ε ις τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

XXXI I 
Διά τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν τοϋ Καμερούν : 

Ή αντιπροσωπεία της Η ν ω μ έ ν η ς Δημοκρατίας τοϋ Καμερούν εις τήν 
Διάσκεψιν Πληρεξουσίων της διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) δηλοϊ έξ ονόματος της Κυβερνήσεως 
της ότι αϋτη επιφυλάσσει εις έαυτήν τό δικαίωμα νά λαμβάνη παν χρήσίμον 
μέτρον διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της έάν αϊ διατυπωθεϊσαι ύπό 
έτερων αντιπροσωπειών έν ονόματι τών Κυβερνήσεων των, επιφυλάξεις 
ή ή μή τήρησις της συμβάσεως έτε ινον νά παρεμποδίσουν τήν καλήν λει
τουργίαν της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας της. 

Ή Κυβέρνησις της Ηνωμένης Δημοκρατίας τοϋ Καμερούν δέν δέχεται , 
έξ άλλου, ούδεμίαν συνέπειαν τών διατυπωθεισών ύπό έτερων αντιπροσω
πειών ε ις τήν παροϋσαν διάσκεψιν επιφυλάξεων έχουσαν ώς αποτέλεσμα 
τήν αϋξησιν της συμμετοχικής μερίδος της είς τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

XXXI I I 
Διά τήν Δημοκρατίαν της Κένυας : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατ ίας της Κένυας επιφυλάσσει ε ις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά θεώ
ρηση αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της έάν ώρισμένα 
μέλη δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις της διεθνούς συμ
βάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή έάν αϊ δια
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τυπωθεϊσαι ΰπό έτερων χωρών επιφυλάξεις επρόκειτο να παρεμποδίσουν 
την καλήν λειτουργίαν των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ή νά οδηγή
σουν ε ις αϋξησιν τής συμμετοχικής μεpίδoc της εις τάς δαπανάς της 
Ενώσεως. 

XXXIV 
Δια τήν Δημοκρατίαν της Ουγκάντα : 

Ή αντιπροσωπεία τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας τής Ουγκάντα επι
φυλάσσει ε ις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, 
τά όποϊα θά θεώρηση άναγκαϊα δια τήν προοτασίαν τών συμφερόντων της 
έάν ε ν μέλος δέν τηρή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής διεθνούς 
συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή έάν αϊ 
διατυπωθεϊσαι ύφ' ένας μέλους επιφυλάξεις ήθελον παρεμποδίσει τήν καλήν 
λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ή όδηγήση εις αϋξησιν 
τής συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

XXXV 
Διά τήν Ήνωμένην Δημοκρατίαν τής Τανζανίας : 

Ή αντιπροσωπεία τής Ηνωμένης Δημοκρατίας τής Τανζανίας επιφυλάσ
σει ε ις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά 
όποϊα θά θεώρηση άναγκαϊα διά τήν προοτασίαν τών συμφερόντων της έάν 
ώρισμένα μέλη δέν τηρούν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής 
διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
ή έάν αί διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων χωρών επιφυλάξεις παρημπόδιζον τήν 
καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ή ώδήγουν εις 
αϋξησιν τής συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. 

XXXVI 
Διά τήν Ί ταλ ίαν : 

Ή αντιπροσωπεία τής Ιταλίας δηλοϊ ότι ή ' Ι ταλ ική Κυβέρνησις δέν δύ
ναται νά άποδεχθή ούδεμίαν οίκονομικήν συνέπειαν, άπορρέουσαν έκ τών 
διατυπωθεισών επιφυλάξεων ύπό έτερων Κυβερνήσεων μετεχουσών εις τήν 
διάσκεψιν πληρεξουσίων (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 

'Επιφυλάσσει, επίσης, εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη 
πάντα τά μέτρα, τά όποϊα θά θεώρηση άναγκαϊα διά τήν προοτασίαν τών 
συμφερόντων της, έάν ώρισμένα μέλη παρέλειπον, καθ' οιονδήποτε τρόπον 
νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοι
νωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή έάν αί διατυπωθεϊσαι ύπό 
έτερων Κυβερνήσεων επιφυλάξεις παρημπόδιζον τήν καλήν λειτουργίαν τών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

XXXVI I 
Διά τήν Άλγερ ίαν (Λαϊκή Δημοκρατ ία) , τό Βασίλειον τής Σαουδικής 

Αραβίας, τήν Άραβικήν Δημοκρατίαν τής Αιγύπτου, τά Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, τήν Δημοκρατίαν τοϋ Ιράκ, τό Κράτος τοϋ Κουβέιτ, τόν Λίβανον, 

τήν Άραβ ικήν Δημοκρατίαν τής Λιβύης, τό Βασίλειον τοΰ Μαρόκου, τήν 
Ίσλαμ ικήν Δημοκρατίαν τής Μαυριτανίας, τό Σουλτανάτον τοϋ Όμάν , τό 
Πακιστάν, τήν Δημοκρατίαν τής Σομαλίας, τήν Δημοκρατίαν τοϋ Σουδάν, 
τήν Τυνησίαν, τήν Άραβικήν Δημοκρατίαν τής Υεμένης , τήν Λαϊκήν Δημο
κρατίαν τής Υεμένης : 

Αί άντιπροσωπεϊαι τών ανωτέρω χωρών δηλοϋν ότι ή ύπ' αυτών υπο
γραφή τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMO
LINOS, 1973) ως και ή ενδεχομένη μεταγενέστερα έπικύρωσις τής πράξεως 
ταύτης ύπό τών Κυβερνήσεων των δέν ισχύει έναντι τοϋ μέλους τοϋ εγγε
γραμμένου εις τό Παράρτημα 1 τής έν λόγω συμβάσεως ύπό τό όνομα τοϋ 
Ισραήλ και ουδόλως συνεπάγονται τήν άναγνώρισίν του. 
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XXXVI I I 
Διά τάς ' Ηνωμένος Πολιτείας της 'Αμερικής : 

Αϊ Ηνωμένο ι Πολιτεϊαι Αμερικής δηλοΰν ρητώς ότι διά της υπογραφής 
έν ονόματ ι των, τής παρούσης συμβάσεως αϊ 'Ηνωμένοι Πολιτεϊαι 'Αμερικής 
ούδεμίαν ύποχρέωσιν αποδέχονται εις ότι άφορα τόν τηλεφωνικόν κανο
νισμόν ή τόν πρόσθετον κανονισμόν ραδιοεπικοινωνιών, οι όποιοι αναφέ
ρονται εις το άρθρον 42 τής διεθνοϋς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) και ε ις άρθρον 82 τοϋ γενικού κανο
νισμού τής συμβάσεως ταύτης. 

XXXIX 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Αφγανιστάν : 

Ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας τοϋ Αφγανιστάν επιφυλάσσει εις έαυτήν 
τό δικαίωμα νά προβή εις πάσαν δήλωσιν ή νά διατύπωση πάσαν έπιφύ
λαΕιν μέχρι τής στιγμής καθ' ην θά έχη έπικυρωθή ή σύμβασις (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973). 

XL 
Διά τήν Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής Νιγηρίας : 
Υπογράφουσα τήν παροϋσαν σύμβασιν, ή αντιπροσωπεία τής 'Ομοσπον

διακής Δημοκρρτίας τής Νιγηρίας δηλοϊ ότι ή Κυβέρνησίς της, επιφυλάσσει 
εις έαυτήν τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, τά όποια δυνατόν νά 
κρίνη αναγκαία διά τήν προστασία ν τών συμφερόντων της, εις ην περίπτω
σιν ώρισμένα μέλη τής Ενώσεως δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των εις 
τάς δαπανάς τής Ενώσεως ή θά παρέλειπαν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, νά 
συμμορφωθούν προς τάς διατάΕεις τής διεθνοϋς συμβάσεως τηλεπικοινω
νιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) τών παραρτημάτων αυτής, ή τών 
προσηρτημένων εις αυτήν πρωτοκόλλων ή ακόμη, έάν έπκουλάξεις διατυ
πωθεΐσαι ύπό έτερων χωρών παρημπόδι£ον τήν καλήν λειτουργίαν τών τη
λεπικοινωνιακών υπηρεσιών τής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Νιγηρίας. 

XLI 
Διά τόν Μαυρίκιον : 

Ή αντιπροσωπεία τοϋ Μαυρικίου επιφυλάσσει ε ις τήν Κυβέρνησίν της 
τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα, τά όποια θά κρίνη αναγκαία διά 
τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, εις ην περίπτωσιν ώρισμένα μέλη 
δέν άνελάμβανον τό μερίδιόν των ε ις τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως, ή δέν 
συνεμορφοϋντο, καθ' οιονδήποτε τρόπον, προς τάς διατάζεις τής διεθνοϋς 
συμβάσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) τών πα
ραρτημάτων αύτης ή των προσηρτημένων εις αυτήν πρωτοκόλλων, ή ακόμη 
έάν αϊ διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων χωρών επιφυλάξεις ήθελον παρεμποδίσει 
τήν καλήν λειτουργίαν τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

XLII 
Διά τήν Δανία ν, τήν Φινλανδία ν, τήν Ισλανδία ν, 

τήν Νορβηγίαν και τήν Σουηδίαν : 
Αϊ αντιπροσωπεία! τών ανωτέρω χωρών δηλοϋν, έξ ονόματος τών Κυ

βερνήσεων των, ότι δέν αποδέχονται ούδεμίαν συνέπειαν έκ τών διατυπω
θεισών επιφυλάξεων, ή όποια θά είχεν ώς αποτέλεσμα τήν αϋξησιν τής συμ
μετοχικής μερίδος των εις τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. 

XL I I I 
Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Υεμένης : 

Ή αντιπροσωπεία τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Υ ε μ έ ν η ς επιφυλάσσει 
εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποια 
δυνατόν νά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της ε ις 
ήν περίπτωσιν μία χώρα θά παρέλειπε, καθ* οιονδήποτε τρόπον, νά συμμορ
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φωθη προς τάς διατάξε ις τής διεθνούς συμβάσεως τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή, ακόμη, έάν αϊ διατυπωθεϊσαι ύπό 
έτερων χωρών επιφυλάξεις παρημπόδιέον την καλήν λειτουργίαν των τηλε
πικοινωνιακών υπηρεσιών της ή θά ήδύναντο νά προκαλέσουν αϋξησιν της 
συμμετοχικής μερίδος της εις τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

XLIV 
Δια την Δημοκρατίαν της Ινδίας : 

1. Υπογράφουσα τάς τελ ικός πράξεις της διασκέψεως πληρεξουσίων 
της διεθνούς ενώσεως τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973), ή Δημοκρατία της Ι ν δ ί α ς ουδεμίαν οίκονομικήν συνέπειαν αποδέ
χεται έκ τών επιφυλάξεων, αϊ όποϊαι δυνατόν νά διετυπώθησαν ΰφ' ενός 
μέλους έπί τοϋ θέματος τών οικονομικών της Ενώσεως. 

2. Επί πλέον, ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ινδίας επιφυλάσ
σει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη ενδεχομένως κατάλ
ληλα μέτρα διά τήν έξασφάλισιν τής καλής λειτουργίας τής Ενώσεως και 
τών μονίμων Οργανισμών της, ώς και διά τήν έφαρμογήν του γενικού 
κανονισμού και τών προσηρτημένων εις τήν σύμβασιν διοικητικών κανονι
σμών, έάν μία οιαδήποτε χώρα διατυπώνει επιφυλάξεις ή και δέν δέχεται 
τάς διατάξεις τής συμβάσεως και τών έν λόγω κανονισμών. 

■■-.'■<■ XLV 
Διά τήν Σιέρρα Λεόνε : 

Ή αντιπροσωπεία τής Σιέρρα Λεόνε δηλοϊ ότι επιφυλάσσει ε ις τήν Κυ
βέρνησίν της τό δικαίωμα νά μή άποδεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον, 
δυνάμενον νά προκαλέση αϋξησιν τής συμμετοχικής μερίδος της εις τάς 
δαπανάς τής Ενώσεως. 

'Επιφυλάσσει, έξ άλλου, ε ις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμ
βάνη πάντα τά μέτρα, τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν προστασίαν 
τών συμφερόντων της, ε ις ην περίπτωσιν μέλη τής 'Ενώσεως δέν έτή
ρουν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τη
λεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή έάν αϊ διατυπωθείσα! 
ύπό έτερων μελών επιφυλάξεις παρημπόδι2ον τήν καλήν λειτουργίαν τών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

XLVI 
Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τοϋ Κογκό : 

Ή αντιπροσωπεία τής Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Κογκό επιφυλάσσει εις 
τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά μή άποδεχθή ουδέν οίκονομικόν μέ
τρον δυνάμενον νά προκαλέση ένδεχομένην αϋξησιν τής συμμετοχικής με
ρίδος της εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως, ώς και τό δικαίωμα νά λαμ
βάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα δυνατόν νά κρίνη αναγκαία διά τήν προ
στασίαν τών συμφερόντων της, εις ην περίπτωσιν ώρισμένα μέλη δέν 
άνελάμβανον τό μερίδιόν των έκ τών δαπανών τής 'Ενώσεως ή παρέλει
πον νά συμμορφωθούν προς τ ά ς διατάξεις τής διεθνούς συμβάσεως τηλε
πικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 

XLVI I 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Μποτσουάνα : 

Ή αντιπροσωπεία τής Μποτσουάνα δηλώνει ότι επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λάβη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά έκρινε 
άναγκαϊα διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων της εις περίπτωσιν κατά 
τήν οποίαν έν ή περισσότερα μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των 
εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως ή εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ώρι
σμένα Μέλη δέν θά έτήρουν καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς διατάξεις τής 
διεθνούς συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973) ή τών Κανονισμών, Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων τα όποϊα 
είναι προσηρτημένη ε ις αυτήν, ή ακόμη εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν 
αϊ επιφυλάξεις διατυπούμεναι ύπό άλλων χωρών θά παρεκώλυον τήν 
καλήν λειτουργίαν τών Υπηρεσιών της Τηλεπικοινωνιών. 
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XLVI I I 
Διά την Γκάνα : 

1. Ή αντιπροσωπεία της Γκάνα δηλώνει ότι ή υπογραφή τής Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) και 
ή κατ' άκολουθίαν έπικύρωσις του κειμένου αύτης, ύπό της Κυβερνήσεως 
της, δεν συνεπάγεται κατ' ούδένα τρόπον τήν άναγνώρισιν της Κυβερνή
σεως της Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας και δεν επιφέρει ούδεμίαν δέ
σμευσιν έναντι της Κυβερνήσεως ταύτης. 

2. Ή αντιπροσωπεία της Γκάνα επιφυλάσσει επίσης διά τήν Κυβέρνησίγ 
της τό δικαίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη άναγκαϊα διά 
νά προστατεύση τά συμφέροντα της εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν θά 
παρεκωλύετο ή καλή λειτουργία τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών έκ 
τοϋ γεγονότος της μή τηρήσεως τών διατάξεων της υπ' όψιν Συμβάσεως 
ύπό άλλων Μελών ή διατυπουμένων επιφυλάξεων παρ' αυτών. 

XLIX 
Διά τήν Σοβιετ ικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Λευκορωσίας, τήν 

Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Βουλγαρίας, τήν Κούβαν, τήν Λαϊκήν Δημοκρα
τ ίαν της Ουγγαρίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Μογγολίας, τήν Λαϊκήν 
Δημοκρατίαν της Πολωνίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας, τήν 
Σοβιετ ικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Ουκρανίας, τήν Σοσιαλιστικήν 
Δημοκρατίαν της Ρουμανίας, τήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Τσεχο
σλοβακίας και τήν Ένωσιν τών Σοβιετ ικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών : 

Αϊ άντιπροσωπεϊαι τών ώς άνω χωρών δηλώνουν, ονόματι τών αντιστοί
χων Κυβερνήσεων των, ότι ύπογράφουσαι τήν Διεθνή Σύμβασιν τηλεπικοι
ν ω ν ι ώ ν (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), αφήνουν άνοικτόν τό θέμα 
αποδοχής τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη, 1959). 

L 
Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Βουλγαρίας, τήν Κούβαν, τήν Λαϊκήν 

Δημοκρατίαν της Ουγγαρίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Μογγολίας, τήν 
Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Πολωνίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Γερμα
νίας και τήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Τσεχοσλοβακίας : 

Αϊ άντιπροσίοπεϊαι τών ώς άνω χωρών επιφυλάσσουν εις τάς αντιστοίχους 
Κυβερνήσεις TCOV τό δικαίωμα νά λαμβάνουν όλα τά μέτρα τά όποϊα θά 
κρίνουν αναγκαία διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων των έάν αϊ διατυ
πωθεϊσαι επιφυλάξεις ύπό άλλων χωρών θά συνεπήγοντο αϋξησιν της μερί
δος συνεισφοράς των ε ις τάς δαπανάς της Ενώσεως, ή έάν Μέλη τινά της 
'Ενώσεως, δεν καταβάλλουν τήν μερίδα των διά τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

LI 
Διά τήν Κούβα : 

Ή αντιπροσωπεία της Κούβας εις τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) δηλώνει, έν ονόματι της Επαναστατι
κής Κυβερνήσεως της, ότι ούδεμίαν νομικήν ή ήθικήν άξίαν αναγνωρίζει 
εις τήν ύπογραφήν, τών τελικών Πράξεων, ύπό της άναξίας αντιπροσωπείας 
τοϋ καθεστώτος τοϋ LON NOL. Μόνον οι αντιπρόσωποι της Βασιλικής 
Κυβερνήσεως Εθνικής Ένότητος τοϋ KAMPUCHEA (G.R.U.N.Κ.) είναι αρ
μόδιοι νά υπογράψουν έν ονόματι της Καμπότζης τάς τελ ικάς Πράξεις της 
παρούσης Συμβάσεως. 

LI I 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής 'Ακτής τοϋ Έλεφαντόδοντος : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής 'Ακτής τοϋ Έλεφαντόδοντος δη
λώνει ότι επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά δέχεται ή νά 
άρνήται τάς συνεπείας τών διατυπουμένων επιφυλάξεων ε ις τήν παροϋσαν 
Σύμβασιν (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ύπό άλλων Κυβερνήσεων 
αί όποϊαι θά ήδύναντο νά επιφέρουν αΰξησιν τής μερίδος συνεισφοράς της 
εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως ή θά ήδύναντο νά παρακωλύσουν τάς υπη
ρεσίας της τηλεπικοινωνιών. 
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LI 11 
Διά τήν Αύστραλίαν : 

Ή αντιπροσωπεία τής Αυστραλίας επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της 
το δικαίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποϊα ήθελεν κρίνει αναγκαία 
διά τήν διαφύλαξιν των συμφερόντων της είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν 
ώρισμένα Μέλη δεν θά άνελάμβανον το μερίδιόν των είς τάς δαπανάς της 
Ενώσεως, είς ότι άφορα είς τά υφιστάμενα χρέη και τους είς αυτά ανα
φερομένους τόκους ή είς μελλοντικός υποχρεώσεις, ή θά παρέλειπον κατ' 
οιονδήποτε τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς διατάζεις της Διεθνούς Συμ
βάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), ή τών πα
ραρτημάτων, Πρωτοκόλλων και Κανονισμών οί όποιοι είναι προσηρτημένοι 
είς ταύτην, ή ακόμη έάν αϊ διατυπωθεϊσαι επιφυλάξεις υπό έτερων χωρών 
θά παρεκώλυον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών. 

LIV 
Διά τήν Νέαν Ζηλανδίαν : 

Ή αντιπροσωπεία της Νέας Ζηλανδίας επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν 
της τό δικαίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποϊα ήθελεν κρίνει αναγ
καία διά τήν προοτασίαν τών συμφερόντων της είς περίπτωσιν κατά τήν 
οποίαν ώρισμένα Μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δαπα
νάς της 'Ενώσεως, ή θά παρέλειπαν καθ' οιονδήποτε τρόπον νά συμμορφω
θούν προς τάς διατάζεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) τών Παραρτημάτων ή Πρωτοκόλλων 
τά όποϊα είναι προσηρτημένα είς ταύτην, έάν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις 
ύπό άλλων χωρών θά παρεκώλυον τήν καλήν λειτουργίαν τών Υπηρεσιών 
Τηλεπικοινωνιών της Νέας Ζηλανδίας. 

LV 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Νίγηρος : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας τοϋ Νίγηρος, είς τήν Διάσκεψιν Πλη
ρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, δηλώνει ότι ούδεμίαν 
αϋξησιν αποδέχεται της συμμετοχικής μερίδος της είς τόν προϋπολογισμόν 
της Ενώσεως έκ της απροθυμίας οιουδήποτε Μέλους, προς διακανονισμόν 
τών συνεισφορών του και λοιπών συναφών εξόδων. 

'Επιφυλάσσει έπΐ πλέον είς τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη 
όλα τά χρήσιμα μέτρα διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων αυτής είς τηλε
πικοινωνιακά θέματα έκ τοϋ γεγονότος της μή τηρήσεως της Συμβάσεως 
της (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ύπό οιουδήποτε Μέλους της 
'Ενώσεως. 

Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τοϋ Κόγκο : 
Ή αντιπροσωπεία της Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Κόγκο δηλώνει, έν ονό

ματι της Κυβερνήσεως της ότι : 
1. Τοϋ Νοτίου ΒιέτΝάμ αποτελουμένου έκ δύο ζωνών και εξαρτωμένου 

έκ δύο Διοικήσεων (της προσωρινής επαναστατικής Κυβερνήσεως της 
Δημοκρατίας τοϋ Νοτίου ΒιέτΝάμ και τών 'Αρχών της Σαϊγκόν), δέν θά 
έδει νά θεωρηθη ότι οί αντιπρόσωποι τών 'Αρχών της Σαϊγκόν υπογράφουν 
τήν Σύμβασιν και τάς άλλας Τελικός Πράξεις της Διασκέψεως Πληρε
ξουσίων έξ ονόματος ολοκλήρου τοϋ Νοτίου ΒιέτΝάμ. 

2. Τοϋ Νοτίου τμήματος της Κορέας μή άντιπροσωπεύοντος άπασαν τήν 
Κορέαν, δέν θά έδει νά θεωρηθη ότι οί αντιπρόσωποι της Νοτίου Κορέας 
υπογράφουν τήν Σύμβασιν και τάς αλλάς Τελικάς Πράξεις έξ ονόματος 
της Κορέας. 
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L V I ! 

Διά την Δημοκρατίαν τής Σρΐ Λάνκα (Κεϋλάνη) : 
Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας τοϋ Σρΐ Λάνκα (Κεϋλάνη) εις την 

Διάσκεψιν Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), επιφυλάσσει ε ις την Κυβέρνησίν 
της : 

1. Τό δικαίωμα νά άρνήται παν οίκονομικόν μέτρον τό όποιον θά ήδύνατο 
νά όδηγήση ε ις αϋξησιν της συμμετοχικής της μερίδος ε ις τάς δαπανάς 
της 'Ενώσεως. 

2. Τό δικαίωμα νά λαμβάνη, άπαντα τά μέτρα τά όποια θά κρίνη άναγκαϊα 
δια την προστασίαν των συμφερόντων της εις περίπτωσιν κατά την οποίαν 
ώρισμένα Μέλη θά παρέλειπον, καθ' οιονδήποτε τρόπον νά τηρούν τάς 
διατάζεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORRE
MOLINOS, 1973), ή τών Παραρτημάτων της ή των Κανονισμών οι όποϊόι 
είναι προσηρτημένοι εις ταύτην ή ακόμη έάν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις 
υπό άλλων χωρών θά παρεκώλυον την καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών 
της Τηλεπικοινωνιών. 

3. Και νά λαμβάνη έάν υφίσταται ανάγκη, παν έτερον μέτρον σύμφωνον 
προς τό Σύνταγμα και τους Νόμους τής Δημοκρατίας τοϋ Σρΐ λάνκα 
(Κεϋλάνη) . 

LVI I I 
Διά την Δημοκρατίαν τοϋ Κμέρ : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ Κμέρ επιφυλάσσει τό δικαίωμα 
εις την Κυβέρνησίν της ώς προς την έπικύρωσιν τών επιφυλάξεων, ύπό 
ώρισμένων αντιπροσωπειών, αϊ όποϊαι αφορούν την Κυβέρνησίν της. 

Δηλώνει έΕ άλλου ότι δέν δέχεται όύδέν οίκονομικόν μέτρον έχον ώς 
αποτέλεσμα την αϋξησιν τής συμμετοχικής της μερίδος. 

LIX 
Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Κίνας : 

Ή αντιπροσωπεία τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας έπιθυμεϊ νά δή
λωση τά κάτωθι : 

1. Ή κλίκα τοϋ προδότου Λόν Νόλ δέν είναι παρά μία ομάς Καμποτ£ιανών 
προερχομένων έκ τής χαμηλής υποστάθμης τοϋ λαού και είναι παράνομος 
άπ' άκρου ε ις άκρον. Δέν έχει απολύτως ουδέν δικαίωμα νά ύπογράψη 
τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών τής (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973), έν ένόμάτ ι τοϋ λαού τής Καμπότζης. 

Ή συμφωνία τών Παρισίων διά τό Βιέτ  Νάμ άνεγνώρισεν έν τη πράΕει 
τήν ϋπαρξιν τών δύο Διοικήσεων εις τό Νότιον Βιέτ  Νάμ : τήν έπανα
στατικήν προσωρινήν Κυβέρνησίν τής Δημοκρατ ίας τοϋ Νοτίου Β ι έ τ  Ν ά μ 
και τήν Διοίκησιν τής Σαϊγκόν. Κατά τήν παροϋσαν κατάστασιν, ή μονό
πλευρος άντιπροσώπευσις άπό τήν Διοίκησιν τής Σαϊγκόν ε ις τήν Διάσκεψιν 
τής U.I.T. δέν είναι κανονική. Ύπό τάς συνθήκας κατά τάς οποίας ή 
Βόρειος και ή Νότιος Κορέα, κατέληξαν ε ις μίαν συμφωνίαν αρχής επί τής 
ενοποιήσεως τής χώρας έν ανεξαρτησία και ειρήνη είναι παράλογον ότι αϊ 
'Αρχαι τής Νοτίου Κορέας αντιπροσωπεύονται είς τήν U.I.T. ώς τοιαϋται. 
Κατόπιν τών ανωτέρω, όϋτε οί αντιπρόσωποι τής Διοικήσεως τής Σαϊγκόν 
οϋτε αί Ά ο χ α ι τής Νοτίου Κορέας έχουν τό δικαίωμα νά υπογράψουν τήν 
Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), 
ώς τοιαϋται. 

2. Ή αντιπροσωπεία τής Κίνας επιφυλάσσει έπι τών διατάξεων τής Διε
θνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
των άφορωσων είς την απονομή ν και χρησιμοποίησιν τών ραδιοηλεκτρικών 
συχνοτήτων ώς και είς τήν άπονομήν και καταγραφήν τών θέσεων τών 
γεωστατικών δορυφόρων. 
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LX 
Δια τήν "Ενωσιν της Βιρμανίας : 

Ή αντιπροσωπεία της Ενώσεως Βιρμανίας, υπογράφουσα τήν Σύμβασιν 
της (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν 
της το δικαίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποια θά κρίνη αναγκαία δια 
τήν προοτασίαν των συμφερόντων της εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αί 
διατυπούμεναι επιφυλάξεις, ύπό έτερων χωρών, θά ώδήγουν εις αϋξησιν 
της συμμετοχικής μερίδος της είς τάς δαπανάς της 'Ενώσεως. 

LXI 
Διά τήν Δημοκρατία ν τοϋ ΒιέτΝάμ : 

Ή αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας τοϋ ΒιέτΝάμ επαναλαμβάνει τάς 
δηλώσεις τάς οποίας έκανε κατά τήν 4ην Γενικήν Συνέλευσιν ώς και ενώ
πιον της 'Επιτροπής έλεγχου των διαπιστευτηρίων. 

'Από τό 1951, ημερομηνία κατά τήν οποίαν ή Δημοκρατία τοϋ ΒιέτΝάμ 
έγένετο δεκτή είς τους κόλπους τής U.I.T. ή Κυβέρνησις ημών παρέσχεν 
πασαν άπόδειΕιν περί τής άντιπροσωπευτικότητός της. 

Λυπούμεθα διότι ώρισμέναι άντιπροσωπεϊαι έκρινον καλόν νά εγείρουν, 
διά προπαγανδιστικούς σκοπούς, πολεμικήν πολιτικής φύσείυς, έκτος τών 
πλαισίων τής U.I.T. 

Είναι άνάρμοστον νά έπικαλήται τις τήν Συμφωνίαν τών Παρισίων διά νά 
έπιχειρηματολογή υπέρ τής αυτοαποκαλούμενης Προσωρινής 'Επαναστατι
κής Κυβερνήσεως τοϋ Νοτίου ΒιέτΝάμ, Κυβερνήσεως αποτελούμενης 
ύπό ομάδων ανθρώπων τών οποίων ό μοναδικός σκοπός είναι νά σπείρουν 
δΓ όλων τών μέσων, τρόμον, θάνατον, ερείπια και έρήμωσιν. 

Πράγματι, ή Συμφωνία τών Παρισίων ή οποία αποσκοπεί κυρίως νά άπο
καταστήση τήν παϋσιν τοϋ πυρός είς τό ΒιέτΝάμ, δημιουργούσα τοιουτο
τρόπως εύνοϊκόν κλίμα διά τάς διαπραγματεύσεις ταχείας αποκαταστάσεως 
μιας διαρκούς ειρήνης είς τό Νότιον ΒιέτΝάμ, ουδόλως καθιέρωσεν τήν 
αύτοαποκαλουμένην GRP ώς τοιαύτην. Ή Συμφωνία τών Παρισίων δέν 
ανεγνώρισε και δέν είναι είς τήν δικαιοδοσίαν της νά αναγνώριση τήν GRP 
ώς «νόμιμον» Κυβέρνησίν τοϋ Βιέτ  Νάμ. Δέν μετέβαλεν, οϋτε είναι είς 
τήν δικαιοδοσίαν της νά μεταβάλη τον νόμιμον συνταγματικόν χαρακτήρα 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τοϋ ΒιέτΝάμ. 

Ό τίτλος τής προσωρινής 'Επαναστατικής Κυβερνήσεως δέν είναι παρά 
μία ονομασία ή οποία δίδεται είς τό αύτοαποκαλούμενον Άπελευθερωτι
κόν Μέτωπον τοϋ Νοτίου ΒιέτΝάμ, δημιουργηθέν άπό τό Κόμμα τοϋ 
LAO—DOUQ τοϋ Βορείου Βιέτ Νάμ κατά τό 3ον Συνέδριόν του είς Άνόϊ 
κατά τον Σεπτέμβριον τοϋ 1960. 

Ύπό τήν έπωνυμίαν FLN ή GRP ή όργάνωσις αϋτη δέν είναι παρά τό 
όργανον τοϋ Άνόϊ, μία δημιουργία τελείως πλαστή, υποστηριζόμενη ύπό τών 
δυνάμεων εκστρατείας τοϋ Βορείου ΒιέτΝάμ. 

Λυπούμεθα διά τήν στάσιν τών αντιπροσωπειών τών ενδιαφερομένων 
χωρών αί όποίαι καίτοι δηλώνουν ότι καταδικάζουν τήν πολιτικήν τής βίας, 
ουδέποτε προσεπάθησαν νά προσφέρουν τήν έλαχίστην συνδρομήν (είς τήν 
πραγματικότητα έπραξαν τό άντίθετον) διά νά τεθή τέρμα είς τόν όδυνηρόν 
άδελφοκτόνον αγώνα ό οποίος διαρκεί έπΐ μακρόν έπί τοϋ εδάφους μας. 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ ΒιέτΝάμ δηλώνει ότι είναι ή 
μόνη νόμιμος άντιπροσώπευσις είς τό Νότιον Βιέτ  Νάμ και ή οποία άνεγνω
ρίσθη ώς τοιαύτη ύπό τής Διασκέψεως άπό τοϋ χρόνου καθ' όν προσεχώ
ρησεν είς U.I.T. τής Δημοκρατίας τοϋ ΒιέτΝάμ. 

"Απασαι αί ύποβληθεϊσαι δηλώσεις έπ' ευκαιρία τής παρούσης Συμβάσεως 
ή έπισυναφθεϊσαι είς τήν Σύμβασιν ταύτην και αί όποίαι είναι ασυμβίβαστοι 
προς τήν θέσιν τής Δημοκρατίας τοϋ ΒιέτΝάμ, είναι παράνομοι και κατ' 
άκολουθίαν ανυπόστατοι. 
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Επιφυλάσσει επίσης εις την Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα της μη αποδο
χής ούδενός οικονομικού μέτρου δυναμένου νά έπιφέρη αϋξησιν της συμ
μετοχικής της μερίδος εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως και νά λαμβάνη 
άπαντα τά μέτρα τά όποια θά κρίνη ως αναγκαία δια την διαφύλαξιν των 
συμφερόντων της. 

LXII 
Δια την Δημοκρατίαν τής Κεντρικής 'Αφρικής : 

Ή αντιπροσωπεία τής Κεντρικής Αφρικής εις την Διάσκεψιν Πληρεξου
σίων (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) δηλώνει ότι ή Κυβέρνησίς της 
επιφυλάσσει εις έαυτήν τό δικαίωμα νά λαμβάνη άπαντα τά άναγκαϊα μέτρα 
διά την διαφύλαξιν των συμφερόντων της, έάν ώρισμέναι χώραι μέλη της 
Ενώσεως δέν τηρούν τάς διατάξεις τής παρούσης Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών και διατυπώνουν κατά τρόπον άνώμαλον επιφυλάξεις αί 
όποϊαι τείνουν εις αϋξησιν τής συμμετοχικής μερίδος τής χώρας της, εις 
τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

LXIII 
Διά την Δημοκρατίαν τής Γουϊνέας τοϋ 'Ισημερινού : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Γουϊνέας τοϋ 'Ισημερινού επιφυ
λάσσει τό δικαίωμα εις την Κυβέρνησίν της : 

1. Νά μή δεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον τό όποιον θά ήδύνατο νά έπι
φέρη αϋΕησιν τής συνεισφοράς της. 

2. Νά λαμβάνη άπαντα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη άναγκαϊα διά την δια
φύλαξιν τής καλής λειτουργίας τών υπηρεσιών της Τηλεπικοινωνιών εις 
περίπτωσιν κατά τήν οποίαν χώραι Μέλη δέν θά έτήρουν τάς διατάξεις τής 
Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973). 

LXIV 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Μπουρούντι : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ Μπουρούντι επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά αποδέχεται ή όχι τά μέτρα τά όποϊα θά 
ελαμβάνοντο προς τον σκοπόν αυξήσεως τής συμμετοχικής της μερίδος 
εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

LXV 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Τσαντ : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ Τσαντ εις τήν Διάσκεψιν τής 
Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα : 

1. Νά μή δεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον τό όποιον θά έπέφερεν αϋξη
σιν συμμετοχικής της μερίδος. 

2. Νά λαμβάνη άπαντα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη άναγκαϊα διά τήν 
προοτασίαν τών συμφερόντων της εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ώρι
σμένα μέλη τής Ενώσεως δέν θά έτήρουν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς 
διατάξεις τής παρούσης συμβάσεως. 

LXVI 
Διά τήν Δημοκρατίαν του 'Ιράκ : 

Ή αντιπροσωπεία τοϋ Ιράκ δηλώνει ότι ή Κυβέρνησίς της επιφυλάσσει 
εις αυτήν τό δικαίωμα νά λαμβάνη παν μέτρον τό όποιον θά κρίνη άναγ
καϊον διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων της, εις περίπτωσιν κατά τήν 
οποίαν εν Μέλος δέν θά έτήρει καθ' οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής 
Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973) ή έάν αί διατυπούμεναι επιφυλάξεις ύπό τίνος Μέλους θά παρεκώ
λυον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών τοϋ 'Ιράκ 
ή θά ώδήγουν εις μίαν αϋξησιν τοϋ αναλογούντος μεριδίου συμμετοχής τοϋ 
"Ιράκ εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 
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LXVII 
Δια τήν Δημοκρατίαν τοϋ Τόγκο : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ Τόγκο επιφυλάσσει εις τήν Κυ
βέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη τά μέτρα τα όποϊα θα έκρινεν κατάλ
ληλα, έάν μία χώρα δέν έτήρει τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως 
ή έάν αϊ ύποβληθεϊσαι επιφυλάξεις υπό ώρισμένων Μελών κατά τήν διάρ
κειαν της Διασκέψεως (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή κατά την 
ύπογραφήν, ή τήν προσχώρησιν θά έπέφερον όχληράς καταστάσεις διά τάς 
υπηρεσίας της τών Τηλεπικοινωνιών ή αϋξησιν έκτιμωμένην ως λίαν σημαν
τικήν συμμετοχικής της μερίδος εις τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

LXVIII 
Διά τήν Δημοκρατίαν της Δαχομέης : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας της Δαχομέης επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα : 

1. Νά μή άποδεχθή ουδέν οΐκονομικόν μέτρον δυνάμενον νά έπιφέρη 
αϋξησιν τής συμμετοχικής της μερίδος εις τήν "Ενωσιν. 

2. Νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν 
προοτασίαν τών υπηρεσιών της τηλεπικοινωνιών είς περίπτωσιν κατά τήν 
οποίαν χώραι Μέλη δέν θά έτήρουν τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 

LXIX 
Διά τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τοϋ Κογκό : 

Ή αντιπροσωπεία τής Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Κογκό είς τήν Διάσκε
ψίν Πληρεξουσίων τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973), δηλώνει έξ ονόματος τής Λαϊκής 'Επαναστατικής 
Κυβερνήσεως της, ότι δέν αναγνωρίζει ούδεμίαν νομικήν ή ήθικήν άξίαν 
είς τήν ύπογραφήν τών Τελικών Πράξεων ύπό τής αντιπροσωπείας τοϋ 
Αντιδραστικού καθεστώτος τοϋ LON NOL. Μόνον οι αντιπρόσωποι τής 
Βασιλικής Κυβερνήσεως τής Εθνικής Ένότητος τής KAMPUCHEA, είναι 
αρμόδιοι νά υπογράφουν, έξ ονόματος τής Καμπότζης, τάς Τελικάς Πρά
ξεις της παρούσης Διασκέψεως. 

LXX 
Διά τήν Παπούα —Νέας Γουϊνέας : 

Ή Παπούα —Νέας Γουϊνέας επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δικαίωμα νά 
λάβη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη άναγκαϊα διά τήν διαφύλαξιν τών 
συμφερόντων αυτής είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ώρισμένα Μέλη δέν 
θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως ή θά 
παρέλειπον καθ' οιονδήποτε τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις 
τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973) ή τών Παραρτημάτων αυτής ή τών Πρωτοκόλλων τά όποϊα είναι 
προσηρτημένα είς ταύτην ή ακόμη έάν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις ύπό 
άλλων χωρών θά παρημπόδι£ον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών της 
Τηλεπικοινωνιών. 

LXXI 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Έλ Σαλβαντόρ : 
..· Ή. αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοΰ Έλ Σαλβαντόρ, επιφυλάσσει είς 
τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά διατυπώνη πασαν δήλώσιν ή έπιφύ
λαξιν, τήν οποίαν θά κρίνη άναγκαίαν έφ' όσον δέν θά έχη επικυρώσει τήν 
Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), 
δηλώνει ωσαύτως ότι; δέν δέχεται ούδεμίαν συνέπειαν παραβλάπτουσα τα 
συμφέροντα τής χώρας της,_ή οποία θά άπέρρεεν έξ επιφυλάξεων διατυ
πωθεισων ύπό έτερων χωρών. 
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LXXII 
Δια τό Κράτος του 'Ισραήλ : 

Αϊ δηλώσεις αϊ γενόμεναι υπό των αντιπροσωπειών της Αλγερίας (Αλγε
ρινής Δημοκρατίας, Λαϊκής καί Δημοκρατικής) τοϋ Βασιλείου τής Σαου
δικής Αραβίας, τής Αιγυπτιακής 'Αραβικής Δημοκρατίας, τών Ηνωμένων 
'Αραβικών Εμιράτων, τής Δημοκρατίας τοϋ Ιράκ, τοϋ Κράτους τοϋ Κουβέιτ, 
τοϋ Λιβάνου, τής Αραβικής Δημοκρατίας τής Λιβύης, τής Μαλαισίας, του 
Βασιλείου τοϋ Μαρόκου, τής Ισλαμικής Δημοκρατίας Μαυριτανίας, του 
Σουλτανάτου τοϋ Όμάν, τοϋ Πακιστάν, τής Λαϊκής Δημοκρατίας της Σο
μαλίας, τής Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Σουδάν, τής Τυνησίας,τής 'Αραβι
κής Δημοκρατίας τής Υεμένης και τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Υεμένης, 
ευρίσκονται εις προφανή αντίθεσιν προς τάς αρχάς καϊ σκοπούς τής Διε
θνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών καί συνεπώς στερούνται οιασδήποτε νο
μικής αξίας. Κατόπιν τούτου ή Κυβέρνησις τοϋ Ισραήλ καθίστα γνωστόν 
επισήμως ότι απορρίπτει καθ' ολοκληρίαν τάς δηλώσεις ταύτας καί θεωρεί 
ότι δεν δύνανται νά έχουν ούδεμίαν άξίαν όσον άφορα τά δικαιώματα καί 
τάς υποχρεώσεις τών Κρατών Μελών τής Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοι
νωνιών. 

Έν πάση περιπτώσει ή Κυβέρνησις τοϋ Ισραήλ θά κάμη ΧΡήσϊν τών 
δικαιωμάτων τά οποία τής ανήκουν δια νά διαφύλαξη τά συμφέροντα της 
εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αϊ Κυβερνήσεις τής 'Αλγερίας ('Αλγε
ρινής Δημοκρατίας Λαϊκής καί Δημοκρατικής), τοϋ Βασιλείου τής Σαου
δικής Αραβίας, τής Αραβικής Δημοκρατίας τής Αιγύπτου, τών Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, τής Δημοκρατίας τοϋ Ιράκ, τοϋ Κράτους του Κου
βέιτ, τοΰ Λιβάνου, τής Αραβικής Δημοκρατίας τής Λιβικής, τής Μαλαι
σίας, τοϋ Βασιλείου τοϋ Μαρόκου, τής 'Ισλαμικής Δημοκρατίας τής Μαυ
ριτανίας, τοϋ Σουλτανάτου τοϋ Όμάν, τοϋ Πακιστάν, τής Λαϊκής Δημο
κρατίας τής Σομαλίας, τής Λαϊκής Δημοκρατίας τοϋ Σουδάν, τής Τυνη
σίας, τής Αραβικής Δημοκρατίας τής Υεμένης και τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Υεμένης, παρεβίαζον καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς διατάξεις τής 
Συμβάσεως ή τών συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων ή Κανονι
σμών. 

LXXIII 
Διά την Δημοκρατίαν τής Κορέας : 
. Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Κορέας, ομιλούσα έν ονόματι 
τής Κυβερνήσεως της : 

1. Δηλώνει ότι όλαι αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις εις ό,τι άφορα την 
δυνατότητα της νά άντιπροσωπεύη κατά νόμον τήν Δημοκρατίαν τής Κο
ρέας εις τους κόλπους τής U.I.T. ή είς τήν παρούσα ν Διάσκεψιν, τών 
Πληρεξουσίων, ή οιαδήποτε δήλωσις τείνουσα νά αμφισβήτηση τήν νομι
μότητα τής δυνατότητος αντιπροσωπεύσεως ταύτης είναι άνευ βάσεως καί 
νομικής αξίας. 

2. 'Επιφυλάσσει ε'ις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λάβη όλα τά 
μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων 
της έάν ώρισμένα Μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δα
πανάς τής Ενώσεως ή θά παρέλειπον καθ' οιονδήποτε τρόπον νά συμμορ
φωθούν προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή τών Παραρτημάτων ή Πρωτοκόλλων 
τά όπόϊα είναι προσηρτημένα είς αυτήν, ή ακόμη έάν διατυπούμεναι επι
φυλάξεις ύπό άλλων χωρών θά παρημπόδι£ον τήν καλήν λειτουργίαν τών 
ιδίων αυτής υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών. 

LXXIV 
Διά τό Βέλγιον : 

{Η αντιπροσωπεία τοϋ Βελγίου επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό 
δικαίωμα νά λάβη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν προ
στασίαν τών συμφερόντων της εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ώρισμένα 
Μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δαπανάς τής Ένώ
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σεως ή θα παρέλειπον καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον να συμμορφωθούν 
προς τάς διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973), των Παραρτημάτων αυτής και των Πρωτοκόλλων 
τά οποία είναι συνημμένα είς αυτήν, ή ακόμη εάν διατυπούμεναι επιφυλά
ξεις ύπό άλλων χωρών είναι ικανοί νά προκαλέσουν αϋξησιν της συμμε
τοχικής της μερίδος είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως, ή τέλος έάν διατυ
πούμεναι επιφυλάξεις ύπό άλλων χωρών θά παρημπόδιξον τήν καλήν λει
τουργίαν τών υπηρεσιών της Τηλεπικοινωνιών. 

LXXV 
Διά τήν Αραβικήν Δημοκρατίαν τής Λιβύης : 

Ή αντιπροσωπεία τής Αραβικής Δημοκρατίας τής Λιβύης επιφυλάσσει 
είς τήν Κυβέρνησίν της το δικαίωμα νά άποδεχθή ή νά άρνηθή τάς συνε
πείας τάς απορρέουσας εξ οιασδήποτε διατυπουμένης επιφυλάξεως ύπό 
άλλων χωρών τοιαύτης φύσεως ώστε νά έπιφέρη αϋξησιν τοϋ μεριδίου 
συνεισφοράς της είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως και νά λάβη όλα τά 
μέτρα τά όποια θά κρίνη αναγκαία διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων 
της είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εν Μέλος ή εν συνεργα£όμενον Μέλος 
θά παρέλειπεν νά συμορφωθή μέ τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), ή τών Κανονισμών 
οί οποίοι είναι συνημμένοι είς αυτήν. 

LXXVI 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Γκαμπόν : 

Υπογράφουσα τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973) ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ Γκαμπόν 
επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λάβη όλα τά μέτρα 
τά όποϊά θά κρίνη αναγκαία διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων της είς 
περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις ύπό άλλων Κυ
βερνήσεων θά ήδύναντο νά προκαλέσουν αϋξησιν τής μερίδος συνεισφοράς 
της είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως ή θά ήδύναντο νά παρακωλύουν τάς 
υπηρεσίας της Τηλεπικοινωνιών. 

LXXVI Ι 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ "Ανω  Βόλτα : 

Ή Αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ "Ανω  Βόλτα είς τήν Διάσκεψιν 
Πληρεξουσίων τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA— 
TORREMOLINOS, 1973), επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα 
νά άρνηθή πάν οίκονομικόν μέτρον τείνον είς αϋξησιν τής συμμετοχικής 
της μερίδος είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως και έξ άλλου, νά λάβη όλα τά 
αναγκαία μέτρα διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, είς περίπτωσιν 
κατά τήν οποίαν Μέλη δεν θά έτήρουν τάς διατάξεις τής Συμβάσεως τής 
Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
ή τών επισυναπτομένων Παραρτημάτων ή Κανονισμών. 

LXXVI 11 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Μαλί : 

Ή αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ Μαλί είς τήν Διάσκεψιν Πληρε
ξουσίων τής U.I.T. δηλώνει ότι ούδεμίαν αϋξησιν τής συμμετοχικής της 
μερίδος αποδέχεται είς τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως, λόγω αδυναμίας οιου
δήποτε Μέλους, προς διακανονισμόν τών συνεισφορών του και τών λοιπών 
συναφών εξόδων. 

'Επιφυλάσσει, έπί πλέον τό δικαίωμα τής Κυβερνήσεως της νά λάβη 
όλα τά αναγκαία μέτρα διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της είς ό,τι 
άφορα τάς τηλεπικοινωνίας έκ τοϋ γεγονότος μή σεβασμού τής Συμβά
σεως (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ύπό οιουδήποτε Μέλους τής 
'Ενώσεως. 
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LXXIX 

Διά τό Νεπάλ : 
Ή αντιπροσωπεία τοϋ Νεπάλ επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό 

δικαίωμα νά λάβη όλα τά μέτρα τά όποια θά κρίνη κατάλληλα διά τήν προσ
τασίαν των συμφερόντων της, sic περίπτωσιν κατά τήν οποίαν οιαδήποτε 
αιτία ήθελε επιφέρει αϋξησιν εις τό αναλογούν έτήσιον μερίδιον συμμε

. τοχής της. 
LXXX, 

Διά τά Ηνωμένα 'Αραβικά 'Εμιράτα : 
Ή αντιπροσωπεία των Ηνωμένων 'Αραβικών Εμιράτων δηλώνει ότι ή 

Κυβέρνησίς της επιφυλάσσει τό δικαίωμα νά λάβη όλα τά μέτρα τά όποϊα 
θά κρίνη αναγκαία διά τήν διαφύλαξιν τών συμφερόντων της, εις περί
πτωσιν κατά τήν οποίαν ένα Μέλος θά παρέλειπεν καθ' οιονδήποτε τρόπον 
νά τηρήση τάς διατάζεις τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), ή έάν αί επιφυλάξεις έκφρασθε

τ
σαι 

ύπό τίνος Μέλους θά παρημπόδιϋον τήν καλήν λειτουργίαν των υπηρεσιών 
της Τηλεπικοινωνιών ή θά ώδήγουν εις αΰξησιν τοϋ μεριδίου συνεισφοράς 
τών Ηνωμένων 'Αραβικών 'Εμιράτων εις τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. 

LXXXI 
Διά τήν Άνατολικήν Δημοκρατίαν τής Ουρουγουάης : 

Υπογράφουσα τήν παροϋσαν Σύμβασιν, ή 'Αντιπροσωπεία τής 'Ανατο
λικής Δημοκρατίας τής Ουρουγουάης δηλώνει ότι ή Κυβέρνησίς της επιφυ
λάσσει εις αυτήν τό δικαίωμα νά λάβη τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία 
διά τήν προστασία ν τών συμφερόντων της εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν 
ώρισμένα Μέλη δέν θά έτήρουν τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), ή τών Παραρτη
μάτων ή Πρωτοκόλλων, τά όποϊα είναι προσηρτημένα είς ταύτην ή έάν διατυ
πούμεναι επιφυλάξεις ύπό άλλων χωρών δύνανται νά επιφέρουν £ημίαν είς 
τάς υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών τής 'Ανατολικής Δημοκρατίας τής Ουρου
γουάης. 

LXXXII 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Βολιβίας : 

Υπογράφουσα τήν παροϋσαν Σύμβασιν ή 'Αντιπροσωπεία τής Δημο
κρατίας τής Βολιβίας δηλώνει ότι ή Κυβέρνησίς της επιφυλάσσει είς έαυτήν 
τό δικαίωμα νά λαμβάνη τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν διαφύ
λαξιν τών συμφερόντων της έάν έτερα Μέλη δέν τηρούν τάς διατάξεις τής 
Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
ή των Παραρτημάτων ή Πρωτοκόλλων τά όποϊα είναι προσηρτημένα είς 
ταύτην, ή έάν αί διατυπούμεναι επιφυλάξεις ύπό άλλων χωρών ήδύναντο 
νά επιφέρουν £ημίαν είς τά συμφέροντα τής Βολιβίας, ιδίως είς ότι άφορα 
τάς υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών τής Βολιβίας. 

LXXXII Ι 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Σενεγάλης : 

Ή 'Αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Σενεγάλης, δηλώνει έν ονόματι 
τής Κυβερνήσεως της, ότι δέν αποδέχεται ούδεμίαν συνέπειαν τών γενο
μένων εκ μέρους άλλων Κυβερνήσεων επιφυλάξεων, είς τήν παροϋσαν 
Διάσκεψιν, έχουσαν ώς αποτέλεσμα τήν αΰξησιν τής αναλογούσης μερίδος 
συνεισφοράς είς τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. 

Έξ άλλου ή Δημοκρατία τής Σενεγάλης επιφυλάσσει είς έαυτήν τό δι
καίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη χρήσιμα διά τήν δια
φύλαξιν τών συμφερόντων της, είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αί έκφε
ρόμεναι επιφυλάξεις έκ μέρους άλλων χωρών ή ό μή σεβασμός τής 
Συμβάσεως θά ήδύναντο νά παραβλάψουν τήν καλήν λειτουργίαν τών υπη
ρεσιών της Τηλεπικοινωνιών. 
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LXXXVI I 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Αργεντινής : 

Α 
Ή Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Αργεντινής επιφυλάσσει εις 

τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα : 
1. Νά μη δεχθή ουδέν οίκονομικόν μέτρον ίκανόν να έπιφέρη αϋξησιν 

τής συνεισφοράς της. 
2. Νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποια θά κρίνη κατάλληλα διά τήν προ

στασίαν των υπηρεσιών της Τηλεπικοινωνιών εις περίπτωσιν κατά τήν 
οποίαν χώραι Μέλη δεν θά έτήρουν τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). 

Β 
Ή Αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Αργεντινής επιφυλάσσει εις 

τήν ΚυΟέρνησίν της τό δικαίωμα νά διατύπωση τάς επιφυλάξεις τάς οποίας 
θά θεώρηση καταλλήλους εις ό,τι άφορα τά κείμενα τά περιεχόμενα εις 
τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973), τά όποϊα θίγουν αμέσως ή εμμέσως τήν κυριαρχίαν της. 

LXXXV 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής Γουϊνέας : 

Ή 'Αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τής Γουϊνέας επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη 
αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, έάν ώρισμένα Μέλη 
δεν τηροϋν, καθ* οιονδήποτε τρόπον, τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβά
σεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), ή εάν γενό
μενοι επιφυλάξεις υπό άλλων χωρών δύνανται νά παρεμποδίζουν τάς υπη
ρεσίας της Τηλεπικοινωνιών, νά δεχθή ή όχι τάς οικονομικός επιπτώσεις 
αϊ όποϊαι θά ήδύναντο πιθανόν νά προκύψουν έκ τών επιφυλάξεων αυτών. 

LXXXVI 
Διά τήν Ίσπανίαν : 

Ή αντιπροσωπεία τής Ισπανίας δηλώνει' έν ονόματι τής Κυβερνήσεως 
της ότι ή λέξις «χώρα» χρησιμοποιούμενη εις τόν πρόλογον εις τό 1ον 
άρθρον και εις άλλα άρθρα τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), είναι διά τήν έν λόγω Κυβέρνησίν 
συνώνυμος τοϋ όρου «Κυρίαρχον Κράτος» και ότι έχει τήν αυτήν άξίαν, 
τήν αυτήν Ίσχύν, και τό αυτό νομικόν και πολιτικόν περιεχόμενον. 

LXXXVI Ι 
Διά τήν Δημοκρατίαν τής 'Αργεντινής : 

Υπογράφουσα τήν παρούσα ν Σύμβασιν, ή 'Αντιπροσωπεία τής Δημοκρα
τίας τής 'Αργεντινής δηλώνει, έξ ονόματος τής Κυβερνήσεως της, ότι 
πάσα αναφορά τοϋ Τελικού Πρωτοκόλλου τής. Διεθνούς Συμβάσεως Τηλε
πικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), ή παντός έτερου στοι
χείου τής Διασκέψεως, εις τάς νήσους MALOUINES, τάς νήσους της 
GEORGIE DU SUD και τάς νήσους SANDWICH DU SUD, ύπό την έσφαλ
μένην ονομασία ν «Νήσοι FALKLAND και αί εξαρτήσεις των», ουδόλως επη
ρεάζει τά απαράγραπτα και αναπαλλοτρίωτα κυριαρχικά δικαιώματα τής 
Δημοκρατίας τής Αργεντινής επί τών εδαφών αυτών. Ή κατοχή τών 
νήσων αυτών ύπό τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και 
τής Βορείου 'Ιρλανδίας, κατόπιν πράξεως βιαίας τήν οποίαν ουδέποτε απε
δέχθη ή Δημοκρατία τής 'Αργεντινής ώδήγησε τόν Όργανισμόν Ηνωμέ
νων 'Εθνών, εις τήν άπόφασίν του 2065 (XX) νά καλέση αμφότερα τά 
δύο μέρη νά αναζητήσουν είρηνικόν διακανονισμόν τής διενέξεως ταύτης 
περί τής κυριαρχίας έπι τών έν λόγω νήσων. 
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Έπι πλέον, υπογραμμίζεται ότι πάσα αναφορά των ιδίων αυτών στοιχείων 
εις το λεγόμενον «Βρεττανϊκόν Ανταρκτικόν Έδαφος» ουδόλως επη
ρεάζει τα δικαιώματα της Δημοκρατίας της 'Αργεντινής εις τον 'Ανταρκτι
κόν τομέα της 'Αργεντινής και ότι ή μνεία αϋτη περιλαμβάνεται εις το 
άρθρον IV τής Ανταρκτικής Συνθήκης, τής συναφθείσης εις Ουάσιγκτον 
τήν 1ην Δεκεμβρίου, 1959, τήν οποίαν ή 'Αργεντινή Δημοκρατία και τό 
Ήνωμένον Βασίλειον τής Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου 'Ιρλανδίας 
έχουν υπογράψει. 

LXXXVIII 
Διά τήν Άλγερίαν (Δημοκρατία τής) : 

Ή 'Αντιπροσωπεία τής 'Αλγερινής Δημοκρατίας (Λαϊκής και Δημοκρα
τικής), είς τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων τής Διεθνοϋς 'Ενώσεως Τηλεπι
κοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), επιφυλάσσει είς τήν Κυ
βέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη 
αναγκαία διά τήν προστασίαν των συμφερόντων της, είς περίπτωσιν κατά 
τήν οποίαν ώρισμένα Μέλη δέν θά έτήρουν, καθ' οιονδήποτε τρόπον τάς 
διατάξεις τής Διεθνοϋς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORRE
MOLINOS, 1973), ή έάν αϊ διατυπούμεναι επιφυλάξεις υπό άλλων Μελών 
θά παρεκώλυον τάς υπηρεσίας της Τηλεπικοινωνιών ή θά έπέφερον αϋξη
σιν τής συμμετοχικής της μερίδος είς τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

LXXXIX 
Διά τό Περού : 

Ή Αντιπροσωπεία τοϋ Περοϋ δηλώνει ότι τό Κράτος τοΰ Περοϋ, δέν 
θεωρεί εαυτό δεσμευμένον είς ούδεμίαν περίπτωσιν υπό τών διατάξεων, 
τής Συμβάσεως, τών σχετικών μέ τήν διαιτησίαν μεταξύ τών Μελών τής 
Ενώσεως, άφορώσα είς τόν κανονισμόν τών διαφορών. 

'Εξ άλλου, ή 'Αντιπροσωπεία τοϋ Περοϋ επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν 
του τό δικαίωμα : 

1. Νά λαμβάνη τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν προστα
σίαν τών συμφερόντων της είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ώρισμένα 
Μέλη τής 'Ενώσεως θα παρέλειπον καθ' οιονδήποτε τρόπον, νά συμμορ
φοϋνται προς τάς διατάξεις τής Συμβάσεως ή Κανονισμών αυτής ή ακόμη 
έάν διατυπούμεναι επιφυλάξεις υπό τών Μελών αυτών παρημπόδιξον τήν 
καλήν λειτουργίαν τών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών τοϋ Περοϋ. 

2. Νά άποδεχθή ή νά άρνηθή τάς συνεπείας τών επιφυλάξεων τών 
δυναμένων νά προκαλέσουν αϋξησιν τής συμμετοχικής των μερίδος είς 
τάς δαπανάς τής Ενώσεως. 

3. Νά άποδεχθή ή νά άρνηθή όλας ή ώρισμένας τών διατάξεων τών 
Διοικητικών Κανονισμών": Τηλεγραφικού, Τηλεφωνικού Κανονισμού, Κανο
νισμού Ραδιοεπικοινωνιών και προσθέτου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών 
αναφερομένων είς τήν Σύμβασιν. 

XC 
Διά τό 'Ιράν : 

Ή Αντιπροσωπεία τοϋ 'Ιράν επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της τό 
δικαίωμα νά λαμβάνη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη αναγκαία διά τήν 
προστασίαν τών συμφερόντων της είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ώρι
σμένα Μέλη δέν θά άνελάμβανον τό αναλογούν μερίδιόν των είς τάς δα
πανάς τής Ενώσεως σχετικώς μέ τάς ύφισταμένας όφειλάς, τους τόκους 
τών οφειλών τούτων και των μελλοντικών συνεισφορών, ή θά παρέλειπον 
καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις τής 
Διεθνοϋς_ Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973),, τών Παραρτημάτων αυτής, των Πρωτοκόλλων ή τών Κανονισμών 
οι οποίοι είναι προσηρτημένοι είς αυτήν, ή ακόμη έάν διατυπούμεναι επι
φυλάξεις ύπό άλλων χωρών παρημπόδιΖον τήν καλήν λειτουργίαν τών υπη
ρεσιών της Τηλεπικοινωνιών. 
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Χ£Ι 
Δια τήν Σοβιετικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Λευκορωσίας, την 

Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Βουλγαρίας, τήν Κούβαν, τήν Λαϊκήν Δημοκρα
τίαν της Ουγγαρίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Μογγολίας, τήν Λαϊκήν 
Δημοκρατίαν της Πολωνίας, τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας, τήν 
Σοβιετικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Ουκρανίας, τήν Σοσιαλιστικήν 
Δημοκρατίαν της Ρουμανίας, τήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Τσεχο
σλοβακίας καί τήν "Ενωσιν των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών: 

Αϊ άντιπροσωπεϊαι τών ανωτέρω χωρών θεωρούν ότι αϊ διατάξεις τοϋ 
άριθμοϋ 5 της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORRE
MOLINOS, 1973), δεν συμφωνούν μέ τήν αρχήν κατά τήν οποίαν αί πολυ
μερείς Διεθνείς Συνθήκαι τών όποιων το θέμα καί ό σκοπός ενδιαφέρουν 
τήν Διεθνή κοινότητα εις τό σύνολον της ως ή περίπτωσις τών Τηλεπι
κοινωνιών (όρα άρθρον 4 της προαναφερθείσης Συμβάσεως) οφείλουν 
νά είναι άνοικταί εις παγκόσμιον συμμετοχήν. 

X.CII 
Δια τήν Δημοκρατίαν τών Φιλιππίνων : 

Ή 'Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας τών Φιλιππίνων επιφυλάσσει εις τήν 
Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λάβη όλα τά μέτρα τά όποϊα θά ήδύναντο 
νά είναι άναγκαϊα δια τήν προστασίαν τών συμφερόντων της, έάν ώρι
σμένα Μέλη δεν άνελάμβανον τό μερίδιόν των εις τάς δαπανάς της 'Ενώ
σεως, πράγμα τό όποιον θά ήδύνατο νά έπιφέρη αυξησιν της συνεισφοράς 
τών Φιλιππίνων. 'Επιφυλάσσει επίσης τό δικαίωμα εις τήν Κυβέρνησίν της 
εις ό,τι άφορα τάς συνεπείας τάς προκύπτουσας έξ οιασδήποτε επιφυλά
ξεως γενομένης ύπό ετέρας χώρας ή οποία θά έβλαπτεν τά συμφέροντα 
τών Φιλιππίνων. 

X.CIII 
Διά τήν Όμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν της Γερμανίας : 

Ή 'Αντιπροσωπεία της 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα νά λαμβάνη άπαντα τά 
μέτρα τά όποϊα θά ήδύνατο νά κρίνη άναγκαϊα διά τήν προστασίαν τών 
συμφερόντων της έάν ώρισμένα Μέλη δεν αναλαμβάνουν τό μερίδιόν των 
εις τάς δαπανάς της 'Ενώσεως ή παραλείπουν καθ' οιονδήποτε άλλον 
τρόπον, νά συμμορφωθούν προς τάς διατάξεις της Συμβάσεως, τών Πα
ραρτημάτων της ή τών Πρωτοκόλλων τά όποϊα είναι προσηρτημένα εις 
ταύτην, ή έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι έκ μέρους έτερων χωρών τεί
νουν είς τήν αϋξησιν της συμμετοχικής της μερίδος εις τάς δαπανάς της 
'Ενώσεως ή είς τήν παρακώλυσιν της καλής λειτουργίας τών τηλεπικοι
νωνιακών υπηρεσιών της. Ή 'Αντιπροσωπεία της 'Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γερμανίας επιφυλάσσει ωσαύτως είς τήν Κυβέρνησίν της τό 
δικαίωμα νά λαμβάνη τά κατά τήν κρίσιν της κατάλληλα μέτρα είς περί
πτωσιν κατά τήν οποίαν, ό τακτικός προϋπολογισμός της Ενώσεως θά έπε
βαρύνετο διά δαπανών σχετικών προς τήν τεχνικήν συνεργασίαν. 

XCIV 
Διά τήν Γαλλίαν : 

Ή'Γαλλική 'Αντιπροσωπεία επιφυλάσσει είς τήν Κυβέρνησίν της τό δι
καίωμα νά λαμβάνη άπαντα τά μέτρα τά όποϊα ήθελε κρίνει άναγκαϊα 
διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της είς τήν περίπτωσιν καθ' ην 
ώρισμφνα Μέλη δεν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δαπανάς 
τής 'Ενώσεως ή θά παρέλιπον καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον νά συμμορ
φωθούν προς τάς διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), τών Παραρτημάτων της η τών Πρω
τοκόλλων τά όποϊα είναι προσηρτημένα είς ταύτην, ή ακόμη έάν επιφυλά
ξεις διατυπούμεναι έκ μέρους έτερων χωρών θά παρεκώλυον τήν καλήν 
λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 
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XCV 
Δια τό Μονακό : 

Ή 'Αντιπροσωπεία τοϋ Μονακό επιφυλάσσει είς την Κυβέρνησίν της τό 
δικαίωμα νά λαμβάνη άπαντα τά μέτρα τά όποια ήθελε κρίνει αναγκαία 
διά τήν προστασίαν των συμφερόντων της εις περίπτωσιν καθ' ην ώρι
σμένα Μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των εις τάς δαπανάς της 
Ενώσεως ή θά παρέλειπον νά συμμορφωθούν προς τάς διατάζεις της Συμ
βάσεως (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973), των Παραρτημάτων της ή 
των Πρωτοκόλλων τά όποϊα είναι προσηρτημένα είς ταύτην ή ακόμη έάν 
επιφυλάξεις διατυπούμεναι έκ μέρους έτερων Μελών θά παρεκώλυον τήν 
τελείαν και άποτελεσματικήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
της. 

X.CVI 
Διά τήν Αύστρίαν, τό Λουξεμβοϋργον και τό βασίλειον τών Κάτω Χωρών: 

Αϊ Άντιπροσωπεϊαι τών ανωτέρω χωρών επιφυλάσσουν είς τάς Κυβερ
νήσεις των τό δικαίωμα νά λαμβάνουν άπαντα τά μέτρα τά όποϊα ήθελον 
κρίνει αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων των είς περίπτωσιν 
καθ' ην ώρισμένα Μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δα
πανάς της 'Ενώσεως, ή θά παρέλειπον καθ' οιονδήποτε τρόπον νά συμμορ
φωθούν προς τάς διατάζεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) τών Παραρτημάτων της ή τών Πρω
τοκόλλων τά όποϊα είναι προσηρτημένα είς ταύτην, ή ακόμη έάν επιφυ
λάξεις διατυπούμεναι έκ μέρους έτερων χωρών δυνατόν νά προκαλέσουν 
αϋξησιν τών συμμετοχικών των μεριδίων είς τάς δαπανάς της "Ενώσεως, 
ή τέλος έάν επιφυλάξεις διατυπούμεναι έκ μέρους έτερων χωρών θά παρε
κώλυον τήν καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των. 

XCVIΙ 
Διά τήν Όμοσπονδιακήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν της Γιουγκοσλαυίας : 

Ή 'Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαυίας επιφυλάσσει εις τήν Κυβέρνησίν της τό δικαίωμα : 

1. νά λαμβάνη άπαντα τά μέτρα τά όποϊα κρίνει αναγκαία διά τήν προστα
σίαν τών συμφερόντων τών τηλεπικοινωνιών της έάν ώρισμένα Μέλη δέν 
τηρούν τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, ή έάν επιφυλάξεις δια
τυπούμεναι έκ μέρους έτερων χωρών θά παρεκώλυον τήν καλήν λειτουρ
γίαν τών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της' 

2. νά λαμβάνη άπαντα τά μέτρα τά όποϊα θά κρίνη άναγκαϊα διά τήν προ
στασίαν τών συμφερόντων της έν περιπτώσει καθ' ην ώρισμένα Μέλη δέν θά 
άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δαπανάς της 'Ενώσεως, ή έάν επιφυ
λάξεις διατυπούμεναι έκ μέρους άλλων χωρών ήθελον προκαλέσει αϋξησιν 
τής συμμετοχικής της μερίδος είς τάς δαπανάς της Ενώσεως. 

XCV! 11 
Διά τήν Συνομοσπονδία ν της Ελβετίας και 

τό Πριγκιπάτον τοϋ Λίχτενοταϊν : 
Αϊ άντιπροσωπεϊαι τών ανωτέρω μνημονευομένων χωρών επιφυλάσσουν 

τό δικαίωμα είς τάς Κυβερνήσεις των νά λαμβάνουν τά άναγκαϊα μέτρα 
διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων των έάν κατατιθέμενοι επιφυλάξεις 
ή έτερα λαμβανόμενα μέτρα έχουν ώς συνέπειαν νά παρακωλύσουν τήν 
καλήν λειτουργίαν τών τηλεπικοινωνιακών των υπηρεσιών ή νά οδηγήσουν 
είς αϋξησιν τών συμμετοχικών των μερίδων είς τάς δαπανάς τής 'Ενώσεως. 

XCIX 
Διά τό Κράτος του 'Ισραήλ : 

Τό Κράτος τοϋ Ισραήλ εμμένει είς τήν θέσιν του όσον άφορα είς τήν 
Απόφασιν 48 ύπό τό φώς τών ακολούθων γεγονότων : 

1. Ή Άπόφασις βασίζεται επί κατηγοριών στερουμένων πάσης βάσεως 
έκ μέρους ένεργουσών άπροκαλύπτως πολεμικός επιχειρήσεις και συνεχι
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ζουσών άνευ περιορισμού εχθροπραξίας εναντίον τοϋ Κράτους τοϋ 'Ισραήλ 
χωρίς νά παρασχεθη εις την Διάσκεψιν ή ελαχίστη άπόδειξις των ισχυρι
σμών των. 

2. Τό σχέδιον Αποφάσεως έξητάσθη τό Σά66ατον, 20 Οκτωβρίου εις 
περιβάλλον έξημμένων συζητήσεων, παραλόγων κατηγοριών και υπονοου
μένων απειλών — και τούτο κατ' αυτήν τήν ήμέραν τοϋ Σαββάτου — ότε 
οι κατήγοροι έγνώριζον πλήρως ότι ό μόνος αντιπρόσωπος τοΰ 'Ισραήλ 
απουσίαζε διά τήν έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών του καθηκόντων. 'Ενε
φανίσθη, έκ τοϋ γεγονότος τούτου, ότι τό 'Ισραήλ άπεδέχετο τάς αβάσι
μους ταύτας κατηγορίας διότι ό αντιπρόσωπος του δεν είχε λάβει τόν 
λόγον διά νά τάς απόκρουση. Έξ άλλου τό Ισραήλ έπληροφορήθη ότι ή 
απουσία αϋτη έσημειώθη κατά τήν διάρκειαν τών συζητήσεων, καί έγένετο 
περί τούτων λόγος εις τό έγγραφον ύπ

: άρ. 341 τό όποϊον υπεβλήθη ύπό 
της Μαλαισίας. 

3. Οι λόγοι θρησκευτικής τάξεως οι όποϊοι εξηγούν τήν άπουσίαν τοϋ 
αντιπροσώπου τοϋ Ισραήλ εϊχον έκτεθή πλήρως τήν παραμονήν ύπό τοϋ 
Προέδρου. Ό Πρόεδρος εϊχε δώσει τήν έπίσημον ύπόσχεσιν ότι, εάν εν 
γεγονός σημαντικόν διά τό 'Ισραήλ άνέκυπτε τό Σάββατον, θά προσεπάθει 
νά άναβάλη τήν συζήτησιν προς τόν σκοπόν όπως έπιτραπή εις τήν Άντ ι 
προσωπείαν τοϋ Ισραήλ νά άσκηση τό δικαίωμα της νά έκφρασθή (όρα 
τόν αριθμόν 670 της Συμβάσεως τοϋ Μοντραί 1965) τοϋ οποίου τό περιε
χόμενον έχει ώς ακολούθως : 

«Προστατεύει (ό Πρόεδρος) τό δικαίωμα όλων τών αντιπροσωπειών 
όπως εκφράζουν ελευθέρως καί πλήρως τήν γνώμην των έπί τοϋ συζητου
μένου θέματος». 

4. Δεδομένου ότι οι κανόνες ούτοι δεν έτηρήθησαν, ή Αντιπροσωπεία τοϋ 
Ισραήλ συνεμορφώθη προς τήν κανονικήν διαδικασίαν καί, έπ' ευκαιρία 

της πρώτης αναγνώσεως τοϋ σχεδίου αποφάσεως — γενομένης κατά τήν 
διάρκειαν της γενικής συνελεύσεως της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου — εξέ
θεσε τά γεγονότα ώς ταύτα παρουσιάζονται καί έζήτησε ρητώς τήν άπόρ
ριψιν τοϋ σχεδίου αποφάσεως, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ αριθμού 
692 της Συμβάσεως. Ό Πρόεδρος ήρνήθη νά θέση εις ψηφοφορίαν τό 
σχέδιον αποφάσεως κατά τήν άνάγνωσίν του, δηλών ότι ή πρότασις αϋτη 
τοϋ αντιπροσώπου τοϋ 'Ισραήλ δέν ήτο σύμφωνος προς τήν διαδικασίαν, 
τοϋτο δέ έν αντιθέσει προς τάς διατάξεις της Συμβάσεως καί προς τήν 
συνήθη πρακτικήν. 'Επί πλέον, αϊ έν γενική συνελεύσει άντιπροσωπεϊαι δέν 
εϊχον τήν εύκαιρίαν νά ψηφίσουν έπί τοϋ θέματος άφοϋ ακούσουν αμφότερα 
τά μέρη. 

5. Εις τήν δήλωσίν του τήν ύποβληθεϊσαν εις τήν γενικήν συνέλευσιν της 
22ας 'Οκτωβρίου καί ή οποία εμφαίνεται έξ ολοκλήρου εις τό πρακτικόν 
της συνελεύσεως ταύτης, τό 'Ισραήλ έδήλωσεν ιδιαιτέρως : 

(α) Τήν ιδίαν ήμέραν κατά τήν οποίαν διετυπώθησαν ισχυρισμοί περί 
δολιοφθοράς αναφερομένης εις τά υποβρύχια καλώδια της Βηρυ
τού, ό εκπρόσωπος τοϋ Ισραήλ ήρνήθη επισήμως νά άναλάβη οιαν
δήποτε εύθύνην έπ' αύτοϋ τοϋ περιστατικού. 

(β) Αυτό τοϋτο τό καλώδιον είναι κατά τό μέγιστον τμήμα ιδιοκτησία 
ευρωπαϊκών χωρών καί τών Ηνωμένων Πολιτειών, τών οποίων 
τό Ισραήλ επιζητεί τήν συμπάθειαν καί τήν κατανόησιν. Διά 
ποίους λόγους τό Ισραήλ θά ήθελε νά διακινδύνευση τάς συμπα
θείας ταύτας καί νά προξενήση βλάβας εις τά αγαθά φιλικών εθνών. 

(γ) 'Ομοίως, έάν τό 'Ισραήλ έπεθύμει νά προβή εις μίαν τοιαύτην 
πράξιν, διά ποίον λόγον θά ένήργει τόσον πλησίον της ακτής, 
ένθα είναι εύκολος ό εντοπισμός τής διακοπής καί ή επισκευή είναι 
σχετικώς απλή. 
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(δ) Eic τήν περίπτωσιν ταύτην όπως και είς το παρελθόν, διενεργούν
ται πράξεις δολιοφθοράς προερχόμενοι άπό το έσωτερικόν. Προ
ηγουμένως εϊχον γίνει £ημίαι είς τους υπογείους αγωγούς πετρε
λαίου, εϊχον γίνει είσθαλαί είς Πρεσβείας αραβικών κρατών, εϊχον 
δολοφονηθή ανώτεροι υπάλληλοι αραβικών χωρών, εϊχον διενερ
γηθή άεροπειρατεϊαι, συνοδευόμενοι άπό άπαγωγάς ομήρων. Είς 
όλας τάς περιπτώσεις ταύτας, επρόκειτο περί εσωτερικών αγώνων 
μεταξύ ομάδων αραβικών κρατών. Εδώ επίσης τά γεγονότα οδη
γούν είς τά αυτά συμπεράσματα. Είναι γνωστόν ότι διαφωνοϋσαι 
άραβικαί ομάδες δρουν είς τον Λίβανον. Κατά τάς ημέρας έκείνας 
μία έκ τών ομάδων τούτων, συνέλαβε, ώς ομήρους είς Βηρυτόν, 
50 Λιβανόύς αθώους και έπαιξεν άπερισκέπτως με τήν £ωήν των. 
Αι ομάδες αύται έχουν έλαχίστας ικανότητας αναγκαίας διά τόν 
χειρισμόν εκρηκτικών καί διά τήν έκτέλεσιν τοιούτου είδους δολιο
φθορών, ώς καί ελάχιστα μέσα επιτρέποντα είς ταύτας νά φθάσουν 
τά σημεία ένθα θεωρείται ότι διεπράχθησαν αϊ £ημίαι. ΔΓ ενός 
μόνον κτυπήματος, δύνανται νά εκδικηθούν δι' αδικίας, πραγμα
τικός ή φανταστικός, καί, εντός τοϋ επικρατούντος κλίματος νά 
ενοχοποιήσουν τό Ισραήλ. 

(ε) 'Εξυπακούεται ότι τήν στιγμήν καθ' ην ό Λίβανος ώμίλησε διά 
πρώτην φοράν περί της διακοπής τοϋ καλωδίου καί έ£ήτησεν άπό 
τήν ITALCABLE νά παρέμβη διά τήν έξασφάλισιν της θέσεως είς 
λειτουργίαν μέσω εναλλακτικών οδών, ανεφέρθη είς τό έπεισόδιον 
τούτο ώς είς μίαν πράξιν δολιοφθοράς. Πολύ βραδύτερον εϊχε 
τήν ίδέαν ότι τό έπεισόδιον ήδύνατο νά έκμεταλλευθή διά σκοπούς 
προπαγάνδας. 

Εν όψει τών προαναφερθεισών δηλώσεων, τό Κράτος τοϋ 'Ισραήλ θεω
ρεί ότι ή λεγομένη Άπόφασις 48 είναι παράνομος καί κακώς προσαρτηθεϊσα 
είς τήν παροϋσαν Σύμβασιν, καί ότι αϋτη στερείται πάσης εννοίας καί 
ουδέν αποτέλεσμα συνεπάγεται. 

Τό κράτος τοϋ 'Ισραήλ είναι πεπεισμένον ότι πάντα τό αμερόληπτα Μέλη 
της 'Ενώσεως συμμερίζονται τήν απσψίν του καί θά επιφυλάξουν είς τήν 
λεγομένην Άπόφασιν ταύτην τήν ύποδοχήν ή οποία της αξίζει. 

C 
Διά τήν Δανίαν, τήν Φινλανδίαν, τήν Ισλανδία ν, 

τήν Νορβηγίαν καί τήν Σουηδίαν : 
Αϊ άντιπροσωπεϊαι τών ανωτέρω μνημονευομένων χωρών επιφυλάσσουν 

είς τάς Κυβερνήσεις των τό δικαίωμα νά λαμβάνουν πάντα τά μέτρα τά 
όποϊα θά θεωρήσουν αναγκαία διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων των 
είς περίπτωσιν καθ' ην ώρισμένα Μέλη της 'Ενώσεως δέν θά άνελάμβανον 
τό μερίδιόν των είς τάς δαπανάς της Ενώσεως ή ακόμη έάν εν Μέλος 
παρέλειπε, καθ' οιονδήποτε τρόπον, νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις 
της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973) τών Παραρτημάτων ή τών Πρωτοκόλλων, τά όποϊα εϊναι προσηρτη
μενα είς ταύτην, ή έάν επιφυλάξεις διατυπωθεϊσαι ύπό έτερων χωρών ήδύ
ναντο νά παρεμποδίζουν τήν καλήν λειτουργίαν τών Τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών των. 

CI 
Διά τήν Ίταλίαν : 

Τ. Ή αντιπροσωπεία της Ιταλίας επιφυλάσσει είς την Κυβέρνησίν της 
τό δικαίωμα νά λαμβάνη πάντα τά μέτρα τά όποϊα θά θεώρηση αναγκαία 
διά τήν προστασίαν τών συμφερόντων της είς περίπτωσιν καθ' ην ώρισμένα 
Μέλη δέν θά άνελάμβανον τό μερίδιόν των είς τάς δαπανάς της Ενώσεως, 
ή θά παρέλειπον καθ' οιονδήποτε τρόπον νά συμμορφωθούν προς τάς δια
τάξεις της Συμβάσεως, τών Παραρτημάτων αυτής ή τών Πρωτοκόλλων, 
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τά όποϊα είναι προσηρτημένα sic ταύτην, ή ακόμη εάν επιφυλάξεις διατυ
πωθεϊσαι ύπό έτερων χωρών τείνουν εις αϋξησιν τοϋ μεριδίου της εις τάς 
δαπανάς της Ενώσεως ή ήδύναντο νά παρεμποδίσουν την καλήν λειτουρ
γίαν τών ίδιων αυτής υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών. Ή 'Αντιπροσωπεία της 
Ιταλίας επιφυλάσσει ομοίως το δικαίωμα εις την Κυβέρνησίν της νά λαμβά

νη τά μέτρα τά όποια επιβάλλονται εις περίπτωσιν καθ' ην δαπάναι σχετικαί 
προς τάς δραστηριότητας τεχνικής συνεργασίας θά ένεγράφοντο εις τόν 
τακτικόν προϋπολογισμόν τής Ενώσεως. 

2. Ή 'Ιταλία επιφυλάσσει εις έαυτήν το δικαίωμα νά μη συμμετέχη εις 
τά συμπληρωματικά έξοδα τά όποια δυνατόν νά επιβαρύνουν την Διεθνή 
"Ενωσιν Τηλεπικοινωνιών εις μελλοντικός Διασκέψεις Πληρεξουσίων και 
Διοικητικός Διασκέψεις διά τής υίοθετήσεως μιας έκτης γλώσσης μεταφρά
σεως συμφώνως προς την άπόφασιν την ψηφισθεϊσαν ύπό τής παρούσης 
Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

CII 
Διά τό Ήνωμένον Βασίλειον τής Μ. Βρεττανίας και Β. Ιρλανδίας : 

Α 
Ή 'Αντιπροσωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας και Β. 

'Ιρλανδίας λαμβάνει σημείωσιν τής δηλώσεως τής 'Αντιπροσωπείας της 
Χιλής άφορώσης τά ανταρκτικά εδάφη. Έν τω μέτρω καθ' ώ δύναται νά 
είναι εις την πρόθεσιν τών έκδοτων τής δηλώσεως ταύτης νά αποσκοπούν 
τό Βρεττανικόν άνταρκτικόν έδαφος, ή Κυβέρνησις τής Αυτής Μεγαλειό
τητος τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας και τής Β. Ιρλανδίας 
δέν έχει ούδεμίαν άμφιβολίαν όσον άφορα την κυριαρχίαν της έπι τοϋ 
έν λόγω εδάφους. 

Β 
Ή 'Αντιπροσωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας και τής 

Β. Ιρλανδίας δηλοϊ ότι δέν αποδέχεται την δήλωσιν την γενομένην ύπό τής 
'Αντιπροσωπείας τής 'Αργεντινής καθ' όσον ή δήλωσις αϋτη αμφισβητεί την 
κυριαρχίαν τής Κυβερνήσεως τής Αυτής Μεγαλειότητος τοϋ Ηνωμένου 
Βασιλείου έπΐ τών νήσων Φάλκλαντ και τών έξηρτημένων των, ώς και έπΐ 
τοϋ Βρεττανικοϋ ανταρκτικού εδάφους και αϋτη επιθυμεί σαφώς νά διαφύ
λαξη τά δικαιώματα τής Κυβερνήσεως τής Αυτής Μεγαλειότητος έπ' αύτοϋ 
τοϋ θέματος. Αί νήσοι Φάλκλαντ και αϊ έξηρτημέναι των ώς και τό Βρετ
τανικόν άνταρκτικόν έδαφος είναι, και συνεχίζουν νά είναι άναπόσπαστον 
τμήμα τών εδαφών τών οποίων αί διεθνείς σχέσεις εξασφαλίζονται ύπό 
τής Κυβερνήσεως τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τής Μ. Βρεττανίας και τής 
Β. 'Ιρλανδίας. 

Ή 'Αντιπροσωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου δέν δύναται επίσης νά δεχθή 
τήν γνώμην την έκφρασθεϊσαν ύπό τής Αντιπροσωπείας τής 'Αργεντινής 
συμφώνως προς τήν οποίαν ή ονομασία «'Εξαρτήσεις τών νήσων Φάλκλαντ» 
είναι εσφαλμένη, παντελώς, καθ' ό μέτρον ή γνώμη αϋτη αναφέρεται εις 
τήν όνομασίαν «Νήσοι Φάλκλαντ» έκ τοϋ γεγονότος ότι ή ονομασία αϋτη 
είναι εσφαλμένη. Εξ άλλου, ή Αντιπροσωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου 
δέν δύναται νά δεχθή τήν έκφρασθεϊσαν γνώμην ύπό τής 'Αντιπροσωπείας 
τής 'Αργεντινής συμφώνως προς τήν οποίαν δέον νά συνδυασθή ό όρος 
" MALOUINES " διά τόν καθορισμόν τών Νήσων Φάλκλαντ και τών εξαρ
τήσεων των. Ή άπόφασις τής ειδικής Επιτροπής τών Ηνωμένων 'Εθνών 
νά προοτεθή " MALOUINES " μετά τόν καθορισμόν τούτον άναφέρετο μό
νον εις τά στοιχεία τής Ειδικής 'Επιτροπής τών Ηνωμένων Εθνών τής 
έπιφορτισθείσης νά μελετήση τήν έφαρμογήν εις τάς αποικιακός χώρας 
και εις τους λαούς των και δέν υίοθετήθη ύπό τών Ηνωμένων 'Εθνών δΓ 
άπαντα τά στοιχεία αυτών Ή Άπόφασις όθεν αϋτη ουδόλως άφορα εις 
τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973), οϋτε εις τά Παραρτήματα αυτής ή πάντα τά λοιπά στοιχεία τά δημο
σιευόμενα ύπό τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 
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Ως npoc τήν Άπόφασιν 2065 (XX) των Ηνωμένων Εθνών, ή 'Αντιπρο
σωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου δέν δέχεται τάς ύπό Tfjq 'Αντιπροσωπείας 
τής Αργεντ ινής δοθείσας προς τοϋτο αιτιολογίας; 

Ή Αντιπροσωπεία τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου σημειοϊ τήν άναφοράν της 
Αντιπροσωπείας τής Αργεντ ινής εις τό άρθρον IV τής Συνθήκης διά τήν 
Ανταρκτ ικήν τής υπογραφείσης εις τήν Ουάσιγκτον τήν 1ην Δεκεμβρίου, 
1959, επιθυμεί όμως να δήλωση ότι τό άρθρον τοϋτο δέν έπιβεβαιοϊ οϋτε 
δικαιολογεί τήν έΕουσίαν ή τήν κυριαρχίαν οιασδήποτε δυνάμεως έπί ενός 
οιουδήποτε εδάφους τής ανταρκτικής. Ή Κυβέρνησις τής Αυτής Μεγαλει 
ότητος δέν έχει ούδεμίαν άμφιβολίαν ως προς τήν κυριαρχίαν τοϋ Η ν ω 
μένου Βασιλείου έπί τοϋ Βρεττανικοϋ ανταρκτικού εδάφους. 

C I I I 
Διά τήν Δημοκρατίαν τοϋ Παναμά : 

Ή Αντιπροσωπεία τής Δημοκρατίας τοϋ Παναμά δηλοϊ ότι δέν δέχεται 
ούδεμίαν δήλωσιν περιλαμβανομένην έν ονόματι οιασδήποτε χώρας, ε ις τήν 
Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
ή ε ις πάν έτερον έγγραφον, και ώς έκ της φύσεως της έπιφέρουσαν ζη
μίαν εις τά κυριαρχικά δικαιώματα τής Δημοκρατίας τοϋ Παναμά έπί της 
Ζώνης τής διώρυγος τοϋ Παναμά. 

C I V 
Διά τήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν τής Ρουμανίας : 

Κατά τήν ύπογραφήν τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) ή Ρουμανική Άντιπροσωπεία_ δηλοϊ 
ότι ή διατήρησις της καταστάσεως εξαρτήσεως ώρισμένων έδαφων, ε ις 
τήν οποίαν αναφέρονται αϊ διατάζεις τοϋ προσθέτου Πρωτοκόλλου I I I , δέν 
είναι σύμφωνος προς τά ύπό τοϋ Ο.Η.Ε. υιοθετηθέντα έγγραφα άφορώντα 
εις τήν παραχώρησιν ανεξαρτησίας εις τάς αποικιακός χώρας και ε ις τους 
αποικιακούς λαούς, περιλαμβανομένης τής Δηλώσεως τής σχετικής προς 
τάς αρχάς τοϋ διεθνούς δικαίου τάς άφορώσας εις τάς φιλικάς σχέσεις 
και εις τήν συνεργασία ν μεταξύ των Κρατών, συμφώνως προς τον κατα
στατικόν χάρτην τών Ηνωμένων 'Εθνών, ή οποία υίοθετήθη ομοφώνως διά 
τής 'Αποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Ο.Η.Ε. 2625 (XXV) τής 24ης 
'Οκτωβρίου, 1970 και ή οποία διακηρύττει επισήμως τήν ύποχρέωσιν τών 
Κρατών νά ευνοούν τήν πραγματοποίησιν τής αρχής τής ίσότητος τών δικαι
ωμάτων τών λαών και τοϋ δικαιώματος αύτοδιαθέσεώς των, έπί σκοπώ 
όπως τεθή τέρμα άνευ καθυστερήσεως είς τήν άποικιοκρατίαν. 

CV 
Ό Πρόεδρος της Διασκέψεως : 

Ό Πρόεδρος τής Διασκέψεως εκφράζει τήν λύπην του διά τους όρους 
τής δηλώσεως τής γενομένης έν ονόματι τοϋ Κράτους τού ' Ισραήλ κατά 
τήν Διάσκεψιν Πληρεξουσίων (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) και 
περιληφθείσης είς τό τελ ικόν Πρωτόκολλον της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλε
πικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973). Ή δήλωσις αύτη περι
λαμβάνει σχόλια άφορώντα είς τήν έφαρμογήν του εσωτερικού Κανονισμού 
τών Διασκέψεων ό όποιος αποτελεί τμήμα τοϋ Γενικού Κανονισμού τοϋ 
προσηρτημένου είς τήν Σύμβασιν τοϋ Μοντραί (1965). 

'Εάν ό αριθμός 670 τής έν λόγω Συμβάσεως καθορίζη. πράγματι ότι ό 
Πρόεδρος τής Διασκέψεως «προστατεύει τό δικαίωμα άπασών τών αντιπρο
σωπειών νά εκφράζουν ελευθέρως και πλήρως τήν γνώμην των έπί τοϋ 
ύπό συζήτησιν θέματος», είναι προφανές ότι πρόκειται περί αντιπροσωπειών 
αϊ όποϊαι είναι παροϋσαι κατά τήν διάρκειαν τοιαύτης συζητήσεως, όπερ 
δέν συνέβη είς τήν περίπτωσιν τής 'Αντιπροσωπείας τού Κράτους τοϋ 
' Ισραήλ ή όποια, διά λόγους θρησκευτικούς και λίαν αξιοσέβαστους, δέν 
παρέστη είς τήν γενικήν συνέλευσιν τοϋ Σαββάτου 20 'Οκτωβρίου, 1973, 
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παρά τάς ενδείξεις αϊ όποϊαι άφηνον νά ύποτεθή, άπό την προτεραίαν, ότι 
ή έν θέματι σύνοδος θά έξήταζε το σχέδιον αποφάσεως τό περιλαμβανόμε
νον εις τό έγγραφον ύπ' άρ. 326, τό υποβληθέν ύπό της 'Αντιπροσωπείας 
τοϋ Λιβάνου. Δέον νά προστεθη έπ' αύτοϋ τοϋ θέματος δτι, κατά την 
διάρκειαν συζητήσεως την οποίαν είχε την Παρασκευήν 19 'Οκτωβρίου μετά 
τοϋ κ. SAKKED, Αντιπροσώπου τοϋ Ισραήλ, ό Πρόεδρος δέν ήδυνήθη 
νά δώση ούδεμίαν έγγύησιν ως προς τήν δυνατότητα αναβολής των σχετι
κών συζητήσεων διά τό έν λόγω σχέδιον αποφάσεως και προσεφέρθη απλώς 
νά επιχείρηση, διά διαφόρων διαβουλεύσεων — αϊ όποϊαι έλαβον χώραν, 
άλλα χωρίς αποτέλεσμα — νά έπιτύχη τήν άναβολήν τών συζητήσεων μέχρι 
της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου, 1973. 

Κατά τήν γενικήν συνέλευσιν της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου ό Αντιπρό
σωπος τοϋ Κράτους τοϋ Ισραήλ, έπ' ευκαιρία τής πρώτης αναγνώσεως 
τοϋ κειμένου τής Αποφάσεως 48, προταθέντος ύπό τής 'Επιτροπής συντά
ξεως και δημοσιευθέντος εις τό έγγραφον ύπ' άρ. 351 έζήτησε νά τεθη έκ 
νέου εις ψηφοφορίαν τό περιεχόμενον τής αποφάσεως, άξιων νά βασισθή 
ή συζήτησις αύτη έπί τοϋ αριθμού 692 τής Συμβάσεως τοϋ Μοντραί. 

Ή ερμηνεία τοϋ Προέδρου ήτο ή ακόλουθος : Εκείνο τό όποϊον εϊχε 
νά έξετάση ή γενική συνέλευσις ήτο τό κείμενον τής 'Αποφάσεως, πριν ή 
τό κείμενον τοϋτο θεωρηθή όριστικόν, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 763 τής έν λόγω Συμβάσεως, καί ούχϊ ή ουσία τής έν λόγω απο
φάσεως, έπί τής οποίας ή γενική συνέλευσις άπό 20 'Οκτωβρίου, 1973 απε
φάνθη διά ψηφοφορίας κατόπιν ονομαστικής κλήσεως τής οποίας τό απο
τέλεσμα ήτο τό άκόλουθον : 64 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι εναντίον και 46 
άποχαί. 

Ή Άπόφασις τοϋ Προέδρου ελήφθη συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ 
αριθμού 697 τής Συμβάσεως τοϋ Μοντραί (1965). 

Εις πίστωσιν, οι καθ' έκαστον αντιπρόσωποι υπέγραψαν τό τελικόν τοϋτο 
Πρωτόκολλον εις έν άντίτυπον καί εις έκάστην τών γλωσσών άγγλικήν, 
κινεζικήν, ΐσπανικήν, γαλλικήν καί ρωσσικήν. Τό Πρωτόκολλον τοϋτο θά 
παραμείνη εις τά άρχεϊα τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, ή οποία 
θά άποστείλη άνά έν άντίγραφον εις έκάστην τών ύπογραψασών χωρών. 

Έγένετο έν MALAGA—TOR REM OLIΝ OS, τή 25n 'Οκτωβρίου, 1973. 

'Ακολουθούν αϊ αύται ύπογραφαί ώς εις τήν Σύμβασιν. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

, ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Ι 
Δαπάναι τής Ενώσεως διά τήν περίοδον άπό 1974 έως 1979 

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτείται νά καταρτίζη τον έτήσιον 
Προϋπολογισμόν τής Ενώσεως κατά τοιούτον τρόπον, ώστε αϊ έτήσιαι 
δαπάναι : 

— τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, 
— τής Γενικής Γραμματείας, 
— τής Διεθνούς επιτροπής καταγραφής συχνοτήτων, 
—τών Γραμματειών τών διεθνών Συμβουλευτικών επιτροπών, 
— τών εργαστηρίων καί τεχνικών εγκαταστάσεων τής Ενώσεως, 
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νά μη υπερβαίνουν τά κατωτέρω ποσά δια τά έτη 1974 και επόμενα, μέχρι 
της επομένης Διασκέψεως Πληρεξουσίων : 

35.000.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1974 
36.650.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1975 
36.600.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1976 
37.600.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1977 
38.800.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1978 
39.980.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1979 

Διά τά επόμενα τοϋ 1979 έτη, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί θά πρέπει νά 
υπερβαίνουν πλέον τοϋ 3% ετησίως τό καθωρισμένον ποσόν διά τό προη
γηθέν έτος. 

2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον είναι έξουσιοδοτημένον νά ύπερβαίνη τά 
καθοριζόμενα έν τη ώς άνω παραγράφω 1 όρια, διά νά κάλυψη τάς δαπανάς 
άναφορικώς προς τήν ένδεχομένην άντικατάστασιν Μελών της Διεθνούς 
Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων (βλέπε άπόφασιν υπ' άρ. 3 τής 

παρούσης Διασκέψεως) . 

3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά έγκρίνη τάς δαπανάς τάς 
αναφερόμενος ε ις τάς Διασκέψεις τάς προβλεπόμενος εις τόν αριθμόν 91 
τής Συμβάσεως, ώς και εις τάς συνόδους τών διεθνών Συμβουλευτικών 
Επιτροπών. 

3.1 Κατά τήν διάρκειαν τών ετών 1974 έως 1979, ό υιοθετούμενος 
ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμός, λαμβανομένων 
ενδεχομένως, ύπ' όψιν, τών διατάξεων τοϋ κατωτέρου εδαφίου 
3.2 δέν θά ύπερβαίνη τά ακόλουθα ποσά : 

6.600.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1974 
2.900.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1975 

11.000.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1976 
3.400.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1977 
3.000.000 φράγκα Ελβετ ίας διά τό έτος 1978 

14.800.000 φράγκα Ελβετίας διά τό έτος 1979 
3.2 'Εάν (α) ή Διάσκεψις Πληρεξουσίων, (β) μία παγκόσμιος διοι

κητική Διάσκεψις ναυτικών ραδιοεπικοινωνιών, (γ) μία διοικητική 
Διάσκεψις ραδιοεπικοινωνιών επιφορτισμένη μέ τήν κατάρτισιν 
σχεδίου διά τήν ύπηρεσίαν ραδιοφωνίας διά δορυφόρων, (δ) μία 
παγκόσμιος διοικητική Διάσκεψις ραδιοεπικοινωνιών τής κινητής 
ναυτικής υπηρεσίας (R) ή (ε ) μία παγκόσμιος διοικητική Διάσκεψις 
επιφορτισμένη μέ τήν άναθεώρησιν τών Κανονισμών ραδιοεπι
κοινωνιών δέν θά έλάμβανον χώραν κατά τήν διάρκειαν τών ετών 
1974 έως 1979, τό σύνολον τών εγκεκριμένων διά τά έτη ταϋτα 
ποσών θά έμειοϋτο κατά 3.800.000 ελβετικά φράγκα διά (α) 
3.124.000 ελβετικά φράγκα διά (β) 3.200.000 ελβετ ικά φράγκα διά 
(γ) 1.950.000 ελβετικά φράγκα διά (δ) και 4.800.000 ελβετικά 
φράγκα διά ( ε ) . 

Έάν ή Διάσκεψις πληρεξουσίων δέν συνέλθη κατά τό 1979 τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον έτος προς έτος διά τά μετά τό 1979 έτη, 
θέλει εγκρίνει τάς πιστώσεις τάς οποίας θά κρίνη άναγκαΐον νά 
παράσχη διά τάς δαπανάς τών Διασκέψεων τών προβλεπομένων 
εις τόν αριθμόν 91 τής Συμβάσεως ώς και τών συνόδων και 
διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

3.3 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά έγκρίνη ύπέρβασιν τών 
ετησίων ορίων τών ώρισμένων εις τήν ώς άνω παράγραφον 3.1 έάν 
ή ύπέρβασις αϋτη δύναται νά συμψηφισθή διά ποσών περιλαμ
βανομένων εντός τών ορίων τών δαπανών : 

— παραμενουσών διαθεσίμων κατά έν προηγούμενον έτος, 
— ή δυναμένων νά αναληφθούν έξ ενός μελλοντικού έτους. 
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4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτείται νά ύπερβή τα καθορισθέντα 
όρια ε ις τάς ανωτέρω παραγράφους 1 και 3, δια νά αντιμετώπιση : 

4.1 Αυξήσεις της κλίμακος αποδοχών, παροχάς ύπό μορφήν συντάξεων 
ή αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων θέσεως 
αϊ όποϊαι γίνονται δεκταί ύπό των Ηνωμένων Εθνών διά τό ε ις 
Γενεύην υπηρετούν προσωπικόν των. 

4.2 Διακυμάνσεις της τιμής συναλλάγματος μεταξύ τοϋ Ελβετικού 
φράγκου και τοϋ δολλαρίου Ηνωμένων Πολιτειών αϊ όποϊαι θά 
συνεπήγοντο συμπληρωματικός δαπανάς διά τήν Ένωσιν. 

5. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έχει ώς άποστολήν νά πραγματοποιή όλας 
τάς δυνατάς οικονομίας. Προς ι ό ν σκοπόν αυτόν οφείλε ι νά όρίζη τάς 
έγκρινομένας δαπανάς κατ' έτος εις τό πλέον χαμηλόν έπίπεδον σύμφωνον 
μέ τάς άνάγκας τής Ενώσεως εντός τών ορίων τών οριζομένων εις τάς 
ώς άνω παραγράφους 1 και 3, λαμβάνον ύπ' όψιν, περιπτώσεως τυχούσης, 
τάς διατάξεις τής παραγράφου 4. 

6. Εάν αϊ πιστώσεις τάς οποίας δύναται τό Διοικητικόν Συμβούλιον νά 
έγκρίνη κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τών ώς άνω παραγράφων 1 έως 4, 
αποδεικνύονται ανεπαρκείς νά διασφαλίσουν τήν καλήν λειτουργίαν τής 
Ενώσεως, τό Συμβούλιον δύναται νά ύπερβή τάς πιστώσεις αύτάς μόνον 

κατόπιν εγκρίσεως ύπό τής πλειοψηφίας τών Μελών τής Ενώσεως τών 
οποίων δεόντως ζητείται ή συμβουλή. 

Οιαδήποτε αίτησις συμβουλής τών Μελών τής Ενώσεως δέον νά συνο
δεύεται . μέ πλήρη έκθεσιν τών δεδομένων τά όποϊα δικαιολογούν μίαν 
τοιαύτην αϊτησιν. 

7. Πρό τής εξετάσεως προτάσεων δυναμένων νά έχουν οίκονομικάς 
επιπτώσεις αϊ Παγκόσμιοι Διοικητικοί διασκέψεις και αϊ Γενικαΐ συνελεύσεις 
τών διεθνών συμβουλευτικών Επιτροπών θά πρέπει νά διαθέτουν μίαν 
πλήρη έκτίμησιν τών σχετικών συμπληρωματικών δαπανών. 

8. Συνέχε ια δεν θά δοθή εις καμμίαν άπόφασιν διοικητικής διασκέψεως 
ή Γενικής Συνελεύσεως μιας διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής έχούσης 
ώς συνέπειαν άμεσον ή έμμεσον αϋξησιν τών δαπανών πέραν τών 
πιστώσεων τάς οποίας δύναται τό Διοικητικόν Συμβούλιον νά διαθέτη κατά 
τους όρους τών ώς άνω παραγράφων 1 έως 4 ή εντός τών προβλεπομένων 
έν παραγράφω 6 προϋποθέσεων. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Ν II 

Ακολουθητέα Διαδικασία ύπό τών Μελών προς έκλογήν 
τής τάξεως συνεισφοράς των 

1. Έκαστον Μέλος δέον νά γνωστοποίηση πρό τής 1ης Ιουλίου 1974 
προς τόν Γενικόν Γραμματέα, τήν ύπ' αύτοϋ έκλεγεϊσαν τάξ ιν συνεισφοράς 
άπό τόν πίνακα τάξεων συνεισφοράς τόν έμφαινόμενον εις τόν αριθμόν 92 
τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 
1973). 

2. Τά Μέλη τά όποϊα θά παραλείψουν νά γνωστοποιήσουν πρό τής 1ης 
Ιουλίου, 1974, τήν άπόφασιν των, κατ' έφαρμογήν τών όρων τής ώς άνω 

παραγράφου 1, θά υποχρεωθούν νά συνεισφέρουν κατά τόν αριθμόν τών 
ύπ' αυτών δηλωθεισών μονάδων ύπό τό καθεστώς τής Συμβάσεως 
MONTREUX (1965). 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ I I I 

Κατάλληλα μέτρα ίνα δοθή εις τά Ηνωμένα Έθνη ή δυνατότης νά εφαρ
μόσουν τήν Σύμβασιν όσον άφορα πασαν έντολήν άσκουμένην δυνάμει τοϋ 

άρθρου 75 τοϋ Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών. 
Ή Διάσκεψις Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 

(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) απεφάσισε νά λάθη τά ακόλουθα 
μέτρα προκειμένου νά δώση εις τά Ηνωμένα "Εθνη τήν δυνατότητα συνε
χίσεως εφαρμογής τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών έν συνεχεία 
τής αποφάσεως τής Διασκέψεως νά κατάργηση τήν ιδιότητα τοϋ Συνερ
γαζομένου Μέλους. 

Συμφωνείται όπως ή δυνατότης τήν οποίαν απολαμβάνουν σήμερον τά 
Ηνωμένα Έ θ ν η συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ άρθρου 75 τοϋ Κατα

στατικού Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών και προς τους όρους τής Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (MONTREUX, 1965), άνανεωθή κατά τους 
όρους τής Συμβάσεως (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) άπό τής 
ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως ταύτης. 

Έκαστη περίπτωσις θά εξετάζετα ι ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Ενώσεως. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Ν IV 

Μέτρα διά τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων 
τής Παπούα —Νέας Γουϊνέας 

Ή Διάσκεψις Πληρεξουσίων τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) απεφάσισε τάς ακολούθους συμ
φωνίας, αί όποϊαι θά έφαρμόζωνται προσωρινώς, διά τήν προστασίαν των 
δικαιωμάτων τής Παπούα —Νέας Γουϊνέας, επειδή ή Διάσκεψις αύτη απε
φάνθη διά τήν κατάργησιν τής ιδιότητος τοϋ Συνεργαζομένου Μέλους : 

1. Οταν ή Διεθνής Σύμβασις Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMO
LINOS, 1973), θά τεθή έν ίσχύϊ το καθεστώς τοϋ Συνεργαζομένου Μέλους 
τής Ενώσεως, ώς είναι σήμερον ή Παπούα —Νέα Γουϊνέα θά παραμείνη 
αμετάβλητος μετά τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τών Μελών τής 
Ενώσεως, εξαιρέσει τοϋ δικαιώματος ψήφου ε ις τάς διασκέψεις και 
συνόδους τών οργάνων τής Ενώσεως και τοϋ δικαιώματος υποβολής υπο
ψηφιοτήτων εις τήν Διεθνή Έπιτροπήν Καταγραφής Συχνοτήτων. Επίσης 
ή χώρα αύτη δεν θά δύναται νά έκλεγή εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον. 

2. Ή χώρα αύτη δύναται συνεπώς νά ύπογράψη και νά επικύρωση τήν 
Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών (MALAGA—TORREMOLINOS, 1973) 
ύπό τύπον ειδικού καθεστώτος αναλόγου προς εκε ίνο του Συνεργαζομένου 
Μέλους, ώς καθορίζεται εις τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών 
(MONTREUX, 1965). Έν συνεχεία ή χώρα αϋτη θά έπωφεληθή δυνάμει τής 
Συμβάσεως MALAGA—TORREMOLINOS, ενός _ καθεστώτος αναλόγου 
προς έκεϊνο τοϋ Συνεργαζομένου Μέλους, μετά των δικαιωμάτων και υπο
χρεώσεων αί όποϊαι απορρέουν, ώς έάν ή κατηγορία αϋτη Μέλους διετη
ρεϊτο εις τήν νέαν Σύμβασιν. Ή κατάστασις αϋτη θά διατηρηθή μέχρις 
ότου ή Παπούα —Νέα Γουϊνέα καταστή πλήρες Μέλος τής Ενώσεως κατά 
τάς προσήκουσας διατάξεις τής Συμβάσεως MALAGA—TORREiMOLINOS. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Ν V 

Ημερομηνία αναλήψεως καθηκόντων ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως 
και τοϋ αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως 

Ό Γενικός Γραμματεύς και ό αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς οι όποιοι 
εξελέγησαν ύπό τής Διασκέψεως Πληρεξουσίων (MALAGA—TORREMOLI
NOS, 1973) κατά τους προβλεπόμενους ύπό της Διασκέψεως ταύτης όρους 
θά αναλάβουν τά καθήκοντα των τήν 1ην Ιανουαρίου, 1974. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Ν VI 

Μεταβατικοί Διατάζε ις 
Ή Διάσκεψις Πληρεξουσίων τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 

(MALAGA—TOR REM Ο LI Ν OS, 1973) άπεφάσισεν όπως αϊ έπόμεναι δια
τάζε ις εφαρμοσθούν προσωρινώς μέχρι της θέσεως έν ίσχύϊ της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών MALAGA—TORREMOLINOS, (1973). 

1. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά άπαρτισθή έκ τριάκοντα έΕ Μελών 
εκλεγομένων υπό της Διασκέψεως συμφώνως τη οριζόμενη ύπό της έν 
λόγω Συμβάσεως διαδικασία. Τό Συμβούλιον θά δυνηθή νά συνέλθη ευθύς 
μετά την έκλογήν του και νά έκτελή τά καθήκοντα τά όποϊα τοϋ εμπι
στεύεται ή Σύμβασις. 

2. Ό Πρόεδρος και ό Αντιπρόεδρος τους οποίους τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον θά έκλέΕη κατά την διάρκειαν της πρώτης συνόδου του θά 
παραμείνουν έν υπηρεσία μέχρι της εκλογής τών διαδόχων των, ή οποία θά 
λάβη χώραν κατά τήν έναρΕιν τής ετησίας συνόδου τοϋ 1975 τοϋ Συμ
βουλίου. 

ΕΙΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ι Ν ΤΟΥΤΟΥ, οι οικείοι πληρεΕούσιοι υπέγραψαν τά πρόσ
θετα πρωτόκολλα εις έν άντίτυπον, και εις έκάστην τών γλωσσών Άγγλ ικήν , 
Κινεζικήν, Ίσπανικήν, Γαλλικήν και Ρωσσικήν. 

Τά πρωτόκολλα ταϋτα θά παραμείνουν κατατεθειμένα εις τά άρχεϊα τής 
Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ή οποία θά έπιδώση έν άντίγραφον 
εις έκάστην τών ύπογραψασών χωρών. 

Έγένετο έν MALAGA—TORREMOLINOS, 
τήν 25ην Οκτωβρίου, 1973. 

Ακολουθούν αϊ αύται υπόγραφα! ώς ε ίς τήν Σύμβασιν. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ Π Ι Ν Α Ϊ 
("Αρθρον 2) 

Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον 
εις τήν Διεθνή Σύμβασιν Τηλεπικοινωνιών 

(Malaga—Torremolinos, 1973) 

Αναγκαστικός διακανονισμός των διαφορών. 
Κατά τήν στιγμήν της υπογραφής τής. Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπι

κοινωνιών (Malaga—Torremolinos, 1973) oi υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι 
υπέγραψαν τό άκόλουθον Πρόσθετον Προαιρετικόν Πρωτόκολλον άναφε
ρόμενον εις τόν άναγκαστικόν διακανονισμόν τών διαφορών και αποτελούν 
μέρος τών τελικών Πράξεων τής Διασκέψεως πληρεξουσίων (Malaga— 
TorremoJinos, 1973). Τα Μέλη τής Ενώσεως, Μέρη τοϋ παρόντος προσ
θέτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου τής Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπι
κοινωνιών Malaga—To we m ο lii no s, 1973 : Εκφράζουν τήν έπιθυμίαν νά 
καταφεύγουν, εις ό,τι τά άφορα, ε ις τήν ύποχρεωτικήν διαιτησίαν διά τήν 
έπίλυσιν όλων τών διαφορών σχετικώς με τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως 
ή τών προβλεπομένων έν τω άρθρω 42 αυτής Κανονισμών, 

Συμφωνούν έπΊ τών επομένων διατάξεων : 

"Αρθρον 1 
Εφ' όσον δέν έπιλεγή δι ' άπό κοινού συμφωνίας είς τών τρόπων διακα

νονισμού τών προβλεπομένων έν άρθρω 50 τής Συμβάσεως αί διαφοραί 
άναφορικώς μέ τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως ή τών προβλεπομένων έν 
τω άρθρω 42 αυτής Κανονισμών υπάγονται, κατ' αίτησιν ενός τών μερών, 
είς ύποχρεωτικήν διαιτησίαν. Ή διαδικασία είναι εκείνη τού άρθρου 81 τής 
Συμβάσεως, τής οποίας ή παράγραφος 5 τροποποιείται ώς ακολούθως : 

«5. 'Εντός προθεσμίας τριών μηνών άπό τής ημερομηνίας λήψεως τής 
κοινοποιήσεως αιτήσεως διαιτησίας, έκαστον τών έν λόγω δύο Μερών υπο
δεικνύει ένα διαιτητήν. 

Εάν μετά παρέλευσιν τής προθεσμίας ταύτης, τό έν μέρος δέν υπέδειξε 
τόν διαιτητήν του ή ύπόδειξις αύτη γίνεται, τη αιτήσει τοϋ έτερου μέρους, 
ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως, ό όποϊος ένεργεϊ συμφώνως τα ϊς διατάξεσι 
τών παραγράφων 3 και 4 τοϋ άρθρου 81 τής Συμβάσεως». 

"Αρθρον 2 
Τό παρόν Πρωτόκολλον θά είναι άνοικτόν δι ' ύπογραφήν ύπό τών Μελών 

τά όποια θά υπογράψουν τήν Σύμβασιν. Θά έπικυρωθή κατά τήν προβλε
πομένην διά τήν Σύμβασιν διαδικασίαν και θά παραμείνη άνοικτόν διά 
προσχώρησιν τών Κρατών άτινα θά γίνουν Μέλη τής Ενώσεως. 

"Αρθρον 3 
Τό παρόν Πρωτόκολλον θά τεθή έν ίσχύϊ τήν ιδίαν μέ τήν Σύμβασιν 

ήμέραν, ή τήν τριακοστήν ήμέραν άπό τής ημέρας καταθέσεως τοϋ δευτέρου 
οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, άλλα τό ένωρίτερον άπό τής 
ενάρξεως ισχύος τής Συμβάσεως. 

ΔΓ έκαστον Μέλος τό όποϊον θά επικύρωση τό παρόν Πρωτόκολλον ή 
θέλει προσχωρήσει μετά τήν έναρξιν ισχύος του, τό πρωτόκολλον τούτο 
θέλει τεθή έν ίσχύϊ τήν τριακοστήν ήμέραν, μετά τήν κατάθεσιν τοϋ οργάνου 
επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 4 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά ανακοίνωση είς άπαντα τά Μέλη — 

(α) τάς τεθείσας είς τό παρόν Πρωτόκολλον ύπογραφάς και τήν 
κατάθεσιν τών οργάνων επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, 

(β) τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν τό παρόν πρωτόκολλον θά τεθή 
έν Ίσχύϊ. 
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Eic πίστιν τοΰ οποίου οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τό παρόν 
Πρωτόκολλον sic εν άντίτυπον sic έκάστην των γλωσσών, Άγγλικήν, Κινε-
£ικήν, Ίσπανικήν, Γαλλικήν και Ρωσσικήν, τοΰ Γαλλικού κειμένου έπικρα-
TouvToc έν περιπτώσει αμφισβητήσεων. Τό άντίτυπον τοΰτο θα παραμείνη 
κατατεθείμένον είc τό άρχεϊα Trjc Διεθνοϋ^ Ένώσεα^ Τηλεπικοινωνιών 
ή οποία θα παραδώση έν άντίγραφον ε ^ έκάστην τών ύπογραψασών χωρών. 

Έγένετο έν Malaga—Torremolinos, 
τη 25η Οκτωβρίου, 1973. 

Έτυπώθη έν τ φ Τυπογράφεicp της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


