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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

λ Ο Η Ν Α 
4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1084 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΡΙΘΜΟΕ ΦΥΛΛΟΥ 

196 

ΝΟΜΟΣ ΥΙΤ ΑΡΙΘ. 1504 

Κύρωση της διεθνούς σύμβασης τηλεπικοινωνιών (ΝΑΊ'- 
ΡΟΜΠΙ 1982) και των παραρτημάτων και πρωτοκόλ¬ 

λων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κιομαύμεν ιχαι εκδίδαμεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής 
ψηφισβέντ-α νόμον: 

'Αρόρο πρώτο. 

1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρΦρο· 28 
ααρ. 1 του Συντάγματος η ϊιεόνής σύμβαση τηλεπτικοινω- 
νιών, που υπογράφτηκε <ττ·ο· Ναίρόμπι τη^ ΐΚένοα την 6η 
Νοεμβρίου 1982 και αχοτείλεΙίται ατό ογδόντα τρία (813) 
ίρ&ρχ, τρία (4) παραρτήματα, ένα (1) τελικό πρωτόκολλο, 
επτά (7) πιράσΦετ* πρωτόκολλα και ένα (1) πρόσΦετο προ- 
αιρετικό πρωτόκολλο. 

2. 'Τα κείμενα της σύμβασης, τα παραρτήματα και τα πρω¬ 
τόκολλα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο σε 
πρωτότυπο στη γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα έχουν ως εξής: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕΕ ΡΕ5 

ΤΕΕΕΟΟΜΜΙΙΝΙΟΑΤΙΟΝδ 

ΑΚ'ΠΟΕΕ 4 

ΟΗ]θΙ άε Γυηίοη 

ΡΚΕΜίΕΚΕ ΡΑΚΤΙΕ 

0Ι8Ρ08ΙΤΙ0Ν8 ΕΟΝϋΑΜΕΝΤΑΕΕδ 

Ργ«*πιΙ)ιιΙ« 

1 Εη Γεοοηηαίκ53ηΐ ρΐοίηουιβηΐ Α οΗαςυε ρ3γ$ Ιε <1γοϊ( ωυνεΓϊίη άε 
Γέ£ΐεπιεηΐεΓ δεδ ίέΙέοοηηηυηίοΒίίοηδ εί οοπιρίε ίεηυ άε ΓίηιροΠΒηοε ΟΓοίδ- 
δΒηίε άεβ ίέΙέοοιτιπιυηίοΒίίοηδ ρουΓ Ιβ δΒυνε^ΒΓάε άε Ιβ ροίχ εί \ε άένείορ- 
ρειηεηί δΟΟίΒΐ εί έοοηοηιίςυε άε Ιουδ Ιεδ ρΒγδ, Ιεδ ρΙέηίροίεηίίΒίΓεδ άεδ 
βουνεΓηειτιεηΐδ οοηΐΓΒΟίΒηίδ, ΒγΒηί εη νυε άε ΓΒοίΙίίεΓ Ιεδ ΓείΒίίοηδ ρΒοίΠ- 
ςυεδ εί 1» οοορέΓΒίίοη εηίΓε Ιεδ ρευρίεδ ρβγ 1ε Ηοη Γοηοίίοηηεπιεηΐ άεδ 
ίέΙέοοππηυηίοΒίίοηδ οηί, ά’υη οοππηυη Βοοοτά, ΒΓΓέίέ Ιβ ρΓέδεηίε Οοηνεη- 
ίίοη, ςυί εδί ΓίηδίηιπιεηΙ ΓοηάΒπιεηΐΒΐ άε Γϋηίοη ίηίεπίΒΐίοηΒίε (Ιεδ 
ΐέΙέοοπιπιυηίοΒίίοηδ. 

ΟΗΑΡΙΤΚΕ 1 

( οπιροδίΐίοη, οΙ>}«( βί δίπκίιΐΓβ ύβ Γυηίοη 

ΑΚΤΙΟΕΕ 1 

13 1. Ε’ϋηίοη 3 ρουΓ οΗϊεί: 
14 α) άε πΐΒΐηίεηΐΓ εί ά’έίεηάΓε 1β οοορέΓΒΐίοη ίηίεΓηΒίΐοπΒίε εηίΓε Ιουδ 

Ιεδ ΜεπιΗΓεδ άε Γυηίοη ρουΓ ΓΒΠΐέΙίοΓΒΐΐοη εί Γεηιρίοί ΓΒΐΐοηηεΙ 
(Ιεδ ΙέΙέοοιτιπιυηίοΒίίοηδ άε ίουίεδ δΟΠεδ, Βΐηδί ςυε άε ρΓοηιουνοΪΓ 
εΐ (ΓοΓΓπγ Ι’ΒδδΐδίΒηοε ίεοΗηίςυε Βυχ ρΒγδ εη άένείορρεηιεηΐ άΒΠδ 
1ε άοπίΒίηε άεδ ιέΙέοοηΐϊηυηίοΒίίοηδ; 

15 ύ) άε ίΒνοπδεΓ 1ε άένείορρεηιεηΐ άε ιηογεηδ ίεοΗηίςυεδ εί ΙευΓ εχρίοί- 
ΐΒΐίοη 13 ρΐυδ είΐίοΒοε, εη νυε ά’3υ£ΠΐεηΐεΓ Ιε Γεηάεπιεηΐ άεδ 
δεΓνίοεδ άε ΙέΙέοοππηυηίοΒίίοη, ά’ΒΟΟΓοΐίΓε ΙευΓ εηιρίοί εί άε 
βέηέΓΒΐίδεΓ Ιε^ρΙυδ ροδδίΗΙε ΙευΓ υίίΙίδΒΐίοη ρβγ 1ε ρυΗΙίο; 

16 ο) ά'ΚΒΓηιοηίδεΓ Ιεδ είΤοΠδ άεδ ηΒΐίοπδ νεΓδ οεδ Πηδ. 
17 2. Α οβί είϊεΐ εί ρΐυδ ρΒΓίίουΙίέΓεπιεηΙ, Γϋηίοη:* 

18 α) εΓΓεοΐυε ΓΒίίπΗυίίοη άεδ ΓΓέςυεηοεδ άυ δρεοίΓε ΓΒάίοέΙβοΙπςυε εί 
Ι’εηΓεβίδίΓεηιεηΐ άεδ 3δδί§η3ΐίοηδ άε ΓΓέςυεηοε, άε Γ3?οη 3 ένίίεΓ 
Ιεδ 1>Γουί1ΐ38εδ ρφυάίοίΒΗΙεδ εηίΓε Ιεδ δίαΐίοηδ άε ΓΒάίοοοπιιηυηίΟΒ- 

Ιίοηδ άεδ άίΓΓέΓεηΐδ ρΒγδ; 

19 1>) εοοΓάοηηε Ιεδ εΓΓοΛδ εη νυε ά’έϋιηίηεΓ Ιεδ ΗΓουίΙΐΒβεδ ρΓ^ιιάίεΐ»- 
61εδ εηίΓε Ιεδ δίΒίίοηδ άε ΓΒάίοοοπιΐΏυηίοΒίίοη άεδ άίΓΓέΓεηίδ ρΒγδ 
εί ά’ΒπιέΙϊοΓεΓ ΓυίίΙίδΒίίοη άυ δρεοίΓε άεδ ΓΓέςυεηοεδ; 

20 ο) εηοουΓΒ^ε 1β οοορέΓΒΐίοη ϊηίεΓηΒίίοηΒίε εη νυε ά’ΒδδϋΓΟΓ Ι’Βδδίδ- 
ΐΒηοε ΙεοΗηίςυε Βυχ ρΒγδ εη άένείορρειηεηί Βΐηδΐ ςυε Ιβ οΓέΒίίοη, 
1ε άένείορρειηεηί ει Ιε ρεΓίεοΐίοηηεηιεηΙ άεδ ίηδίΒΐΐΒίίοηδ εί άεδ 
ΓέδεΒυχ άε ΐέΙέοοηιπιυηίοΒίίοη ά3ηδ Ιεδ ρΒγδ εη άένείορρειηεηί ρβγ 
Ιουδ Ιεδ πιογεηδ 3 δ3 άίδροδίίίοη, γ οοπιρπδ δ3 ρ3Γΐίοίρ3ΐίοη 3υχ 
ρΓθ§Γ3πιπιεδ ΒρρΓορπέδ άεδ ΝΒΐίοηδ υηίεδ εί 1 υΐΠίδΒΐίοη άε δεδ 
ρΓορΓεδ τεδδουΓοεδ, δείοη Ιεδ όεδοΐηδ; 

Οοπιροδΐάοη άε ΓίΙοίοη 

2 1. 1/υηίοη ίηίεΓηΒίΐοπΒίε άεδ ΙέΙέοοπιπιυηίοΒίίοηδ δε οοπιροδε άε 
ΜεπιΙ>Γεδ ςυί, ευ έ^ΒΓά 3υ ρπηοίρε ά’υηϊνεΓδΒΐίΐέ εί β ΓίηΙέΓέΐ ςυ’ϋ γ β 3 
οε ςυε 1β ρ3Γΐίοίρ&(ίοη έ Γυηίοη δοί( υηίνεΓδεΙΙε, δοηΐ: 

3 α) Ιουί ρβγβ έηυπιέΓέ άΒΠδ 1’Βηηεχε I, ςυί δί^ηε εί ΓΒΐίΠε 13 Οοηνεη 
Ιίοη ου ΒάΗέΓε 4 οεί Αοίε; 

4 Η) ιουί ρ3νδ ηοη εηυπιέΓε ά3ηδ Ι'Βηηεχε 1, ςυί άενίεηΐ Μεπι1>Γε άεδ 
ΝΗΐΐοηδ υηϊεδ ει ΒάΗέΓε 3 Ιβ υοηνεπίίοη οοηΓοπηέηιεηΐ υυχ 
άίδροδΐΐίοηδ άε I’ϋπίοίε 46; 

5 ε) Ιουί ρ3γδ δουνεΓ3ΐη ηοη έηυπιέΓέ ά3ηδ Γβηηεχε 1, ει ηοη Μεπι^Γε 
άεδ Ναΐίοηδ υηίεδ, ςυί ΒάΗέΓε 3 Ιβ Οοηνεηΐίοη οοηΓοΓΓηέπιεηΐ Βυχ 
άίδροδίΐίοηδ άε ΓβπίοΙε 46, ΒρΓέδ ςυε δΒ άεπίΒηάε ά'Βάπιίδδίοη εη 
ςυΒϋΙέ άε ΜεπιΗΓε άε Γυηίοη β έΐέ Β^Γέέε ρβγ Ιεδ άευχ ΐίεΓδ άεδ 
ΜεπιΗΓεδ άε Γυηίοη. 

21 ά) οοοΓάοηηε Ιεδ εΓΓοΠδ εη νυε άε ρεΓΠΐε«Γε 1ε άένείορρεπιεηΐ 
ΗΒπηοηίευχ άεδ ηιογεηδ άε ΐέΙέοοπιπιυηίοΒίίοη, ηοΐΒΐηπιεηΐ οευχ 
ΓΒίδΒπί ΒρρεΙ Βυχ (εοΗηίςυεδ δρΒίίΒίεδ, άε ιηΒπίέΓε έ υΐίϋδεΓ &υ 
Γηίευχ Ιεδ ροδδίΗΠίΐέδ ςυ’ίΐδ οΓΓΓεηί; 

22 ε) ΓΒνοπδε Ιβ οο1ΐΒΐ>οΓΒ(ίοη εηίΓε δεδ ΜεπιΗΓεδ εη νυε άε ΓέίΒΗΙΐδδε- 

πιεηΐ άε ΐΒτίΓδ β άεδ ηίνεΒυχ Βυδδί ΗΒδ ςυε ροδδίΗΙε, οοιηρΒπΗΙεδ 
Βνεο υη δεΓνίοε άε Ηοηηε ςυβίίΐέ εί υηέ 8«άοη ΠηΒηοίέΓε άεδ 
(έΙέοοπιπΊυηίοΒίίοηδ δΒίηε ει ίηάέρεηάΒηΐε; 

23 /) ρΓονοςυε ΓΒάορίίοη άε πιεδϋΓεδ ρεΓηιε«3ηι ά’ΒδδυΓΟΓ Ιβ δέουπίέ άε 
Ιβ νίε ΗυηΊΒΐηε ρΒΓ Ιβ οοορέΓΒΐίοη άεδ δεΓνίοεδ άε ΐέΙέοοΓηιηυηίοΒ- 

Ιίοη; 

24 $) ρΓοοέάε β άεδ έΐυάεδ, ΒΓΓέΐε άεδ τέ^ΙεηιεηΐΒΐίοηδ, Βάορίε άεδ 
τέδοΐυΐιοηδ, ΓοΓπιυΙε άεδ τεοοπιπίΒηάΒΐίοηδ εί άεδ νοευχ, τεουείΙΙε εί 
ρυΗΙίε άεδ ίηΓοπηΒΐίοηδ οοηοεΓΠΒΠΐ Ιεδ ΙέΙέοοπιπιυηίοΒίίοηδ. 

6 2. Εη 3ρρ1ίθ3ΐίοη άεδ άίδροδίΐίοηδ άυ ηυπιέΓΟ 5, δί υηε άεπΐ3ηάε 
ά'Βάπιίδδίοη εη ςυΒϋΙέ άε ΜεπιΗΓε εδΐ ρΓέδεηΐέε άΒΠδ ΓίηΐεΓν3ΐ!ε άε άευχ 
υοηΓέΓεηοεδ άε ρΙέηίροΐεηΐί3ίΓεδ, ρ3Γ 1β νοίε άίρ1οπΐ3ΐίςυε εί ρ3Γ 1'εηΐΓε- 

πιίδε άυ ρβγδ ού εβί Γιχέ Ιε δίέ^ε άε Γυηίοη, 1ε δεοΓέΐΒίτε βέηέΓ3ΐ οοηδυΐΐε 
Ιεδ ΜεπιΗΓεδ άε Γυηίοη; υη ΜεηιΗΓε δετΒ οοηδίάέΓέ οοπιπιε δ’έίΒηΙ βΗδίεηυ 
δ’ϋ η'α ρΒδ τέροηάυ άυηδ Ιε άέΐυί άε ςυΒίτε πιοίδ β οοπιρίεΓ άυ ^υτ οΰ ίΙ 3 
έΐέ οοηδυΐΐέ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 5 

δΙηιοΙυΓε άε Γυηίοη 

ΑΚΤΙΟΕΕ 2 

Οτοιίδ ε( οΗΙί^Βΐϊοηδ άεδ ΜεπιΗΓεδ 

7 I. Εεδ ΜεπιΗΓεδ άε Γυηίοη οηΐ Ιεδ άίοίΐδ ει δοηΐ δουπιίδ Βυχ οΗΗ^β- 
Ιίοηδ ρΓένυεδ ά3ηδ Ιβ Οοηνεηίίοη. 

8 2. Εεδ άΓοίΐδ άεδ ΜεπιΗΓεδ, εη οε ςυί οοηοεΓηε ΙευΓ ραπίοίρΗΐίοη 3υχ 
οοηΓέΓεηοεδ, Γέυηίοηδ εί οοηδυΐΐΒΐίοηδ άε Γϋηίοη, δοηί Ιεδ δυίνΒηΐδ: 

9 α) Ιουί ΜεηιΗΓε 3 Ιε άτοίΐ άε ρ3ΠίοίρεΓ Βυχ οοηΓέΓεηοεδ άε Γϋηίοη, 
εδΐ έΙίβίΗΙε 3υ ΟοηδείΙ ά’ΒάΓηίηίδΙΓΒΐίοη ει β Ιε άτοίΐ άε ρΓέδεηίεί 
άεδ οΒηάϊάΒίδ Βυχ ροδίεδ άε ΓοηοΐίοηηΒΪΓεδ έΐυδ άε ιουδ 1ε$ ΟΓ^Βηεδ 
ρεΓΓηΒηεηΐδ άε Γϋηίοη; 

10 ΰ) Ιουί ΜεηιΗΓε β, δουδ τέδΟΓνε άεδ άίδροδίΐίοηδ άεδ ηυπιέΓΟδ 117 
εί 179, άΓοίι β υηε νοίχ β Ιουΐεδ Ιεδ οοηΓέΓεηοεδ άε Γυηίοη, β 
ίουΐεδ Ιεδ Γέυηίοηδ άεδ ϋοπιίΐέδ οοηδυΐΐΒΐίΓδ ίηίεΓΠΒΐίοηΒυχ εί, δ’ϋ 
ΓβϊΙ ρΒΠίε άυ Οοηδεί! ά'ΒπιίηίδίΓΒΐίοη, β ίουίεδ Ιεδ δεδδίοηδ άε οε 
ϋοηδείΙ; 

11 ε) Ιουί ΜεηιΗΓε β, $ουδ τέδεΓνε άεδ άίδροδΐΐίοηδ άεδ ηυπιέΓΟδ 117 
ει 179, έ£3ΐεπιεη( άτοίί β υηε νοίχ άΒΠδ ίουΐε οοηδυΙΐΒΐίοη 
εΓΓεοΐυέε ρβγ 00ΓΓεΝρ«’τηΙ.υη ι· 

ΑΚΤΙΟΕΕ 3 

δίέ^ε άε Γϋηίοη 

25 Ε’ϋηίοη οοπιρΓεηά Ιεδ 0Γ£Βηεδ δυίνΒηΙδ: 

26 1. Ιβ ΟοηΓέΓεηοε άε ρΙέηίροΐεηΐίΒίΓεδ, 0Γ£Βηε δυρΓέηιε άε Γϋηίοη; 

27 2. Ιεδ οοηΓέΓεηοεδ ΒάπιίηίδίΓΒΐίνεδ; 

28 3. Ιε Οοηδείΐ ά’ΒάηιίηίδίΓΒΐίοη; 

29 4. Ιεδ οΓ£3ηεδ ρεΓπίΒηεηΐδ άέδί^ηέδ οί·ΒρΓέδ: 

30 α) Ιε δεοΓέΐΒΠΒΐ βέηέΓΒΐ; 

31 δ) Ιε Οοηιίΐέ ίηίεΓΠΒΐίοηΒΐ ά’εηΓεβίδίΓεηιεηΐ άεδ ΓΓέςυεηοεδ (ΙΡΚΒ); 

32 ε) 1ε Οοηιίΐέ οοπδϋΙΐΒΐίΓ ίη(επΐΒ(ίοηΒΐ άεδ ΓΒάίοοοηιπιυηίοΒίίοηδ 
(ΟΟΙΚ); 

33 ά) 1ε Οοηιίΐέ οοηδυΙ(3ίϊΓ ίη(εΓΠΒΐίοηΒΐ (έΙέ^ΓΒρΗίςυε εί ΐέΙέρΗοηίςυε 
(ϋΟΙΤΤ). 

ΑΚΤΚΧΕ 6 

ϋοηίέΓβηοε άε ρΙ«ίρο(ίη(1ιΐΓ« 

34 1. Εβ ΟοηΓέΓεηοε άε ρΙέηίροΐεηΐίΒίΓεδ εδΐ οοπιροδέε άε άέΙέ£3ΐίοηδ 
τερΓέδεηΐΒπΐ 1ε$ ΜεπιΗΓβδ. Ε11ε εδΐ ηοπηΒίεπιεηι οοηνοςυέε ιουδ Ιεδ οίης 
ΒΠδ εί, άε ΐσυίε ΓΒςοη, ΓίηίεΓΥΒίΙβ εηίΓε Ιεδ ΟοηΓέΓεηοεδ άε ρΐέηίροίεη- 

ιίΒΪΓεδ δυοοεδδίνεδ η’εχοέάε ρΒδ βίχ ΒΠδ. 12 Εε δίέ£ε άε Γϋηίοη εδΐ Γιχέ β Οεηένε. 
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α) 
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/) 

Ζ) 

λ; 

ο 

ϊ> 

ν 

I) 

ί-α ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηίροΐεηΐίηίεεδ: 

ΟέΙεεπιίηε Ιεδ ρείηοίρεδ 8έηέεαυχ ςυε (ΙοίΙ δυίνεε Γυηίοη ρουτ 
3((είη0εε Ιεδ οΙ^εοΙίΓδ έηοηοέδ 3 Ι’3ΐΐίο1ε 4 <1ε Ια ρεέδεηΐε Οοηνεη- 

Ιίοη; 

εχαπιίηε Ιε ΚβρροεΙ Ου ΟοηδείΙ Ο'υΟππηίδίευίίοη εεΐ313ηΙ Γβειίνίιέ 
(1ε (οιΐ3 Ιεδ οε83ηεδ (1ε Γυηίοη Οερυίδ Ει (ΙεΓηίέΓε ΟοηΓέεεηεε <1ε 
ρΐέηίροΐεηΐίυίεεδ; 

έΙυΕΙίΙ Ιεδ Βαδεδ (Ια Ευ08ε1 Οε Γυηίοη 3ίηδί ςυε 1ε ρΐ3Γοη<1 (1ε δεβ 
Οέρεηδεδ ρουτ |3 ρέείοΟε 3ΐΐ3Π( ίιΐδςυ'ιϊ |3 ρεοεΗμίπε ΟοηΓέεεηεε 
(1ε ρΐέηίροιεηΐίυίεεδ, 3ρεέβ 3νοΪΓ εχηπιίηέ ιουδ Ιεδ βδρεοΐδ ρεηί- 
ηεηίδ (1ε Γβειίνίιέ <1ε Γϋηίοη ΟιιπιηΙ εε((ε ρέείοΟε, V οοιηρείδ Ιε 
ρεο8εαπιιηε (Ιεδ εοηΓέεεηοεδ ε( (έιιηίοηδ ε( (ου( 3ΐι(Γε ρΐ3η 3 ιηογεη 
(εεπιε ρΓέδεηίέ ρβε 1ε ΟοηδείΙ (1'3(1ηιίηίδ(Γ3(ίοη; 

Γοπηοίε (ουίεδ Οίεεειίνε.δ 8έηέε3ΐεδ οοηοεεηηηΐ Ιεδ εΓΓεοΙίΓδ (Ιε 
Γυηίοη ε( Πχε, 3ϋ Εεδοίη, Ιεδ (Γ3ί(εσιεη(δ (1ε 1)3δε, Ιεδ έεΗεΙΙεδ (1ε 
(Γ3ί(επιεηίδ ει 1ε εέ8ίεηε (Ιεδ ίη(1εηιηί1έδ ε( ρεηδίοηδ (1ε (οιΐδ Ιεδ 
Γοης(ιοηη3ΪΓεδ (1ε Γυηίοη; 

εχβπιίηε Ιεδ εοπιρίεδ (1ε Γυηίοη ει Ιεδ 3ρρΓθυνε ΟέΠηίΐίνεπιεπΙ δ’ϋ 
γ 3 Ιίειι; 

έΙϊ( Ιεδ ΜεηιΙιεεδ (1ε Γυηίοη 3ρρε1έδ 3 εοηιροδεΓ Ιε ΟοηδείΙ Ο’υΟπιί- 

ηίδίοΐίοη; 

έΐίΐ Ιε δεοεέΜίεε 8έηέευΙ ε( Ιε νίοε-δεοεέοίεε 8έηέε3ΐ ε( Γιχε 13 (ΐ3ΐε 
3 ΙυςυεΙΙε ίΐδ ρΓεηηεηί ΙευΓ$ Γοηειίοηδ; 

έΐίΐ Ιεδ ιηεπιΕεεδ (Ιιι Οοπιίιέ ίηιεΓΠ3ΐίοη3ΐ 0’εηεε8ίδΐεεπιεηι (Ιεδ 
Γεέςυεποεδ εΐ Πχε Ιβ (1β(ε 3 ΙυςυεΙΙε Πδ ρΓεηηεηί Ιευεδ Γοηειίοηδ; 

έΐίΐ Ιεδ ΟίεεοΙευεδ <1θδ ΟοπιίΙέδ οοηδυΐΟΙίΓδ ίηιεεηΒΐίοηδυχ ει Πχε 13 

(Ιβίε 3 ΙηςυεΙΙε ίΐδ ρΓεηηεηί ΙειίΓδ Γοηειίοηδ; 

Γένίδε Ιβ ΟοηνεηΙίοη δί εΙΙε Ιε ,]υ8ε ηέεεδδ3ΐεε; 

οοηοΐυΐ ου Γένίδε, Ιε 03δ έεΗέϊηΙ, Ιεδ υοοοεΟδ εηΙΓε Γυηίοη εΙ Ιεδ 
3υΐτεδ θΓ83ηίδ3(ίοηδ ίη(εΓη3(ίοη3ΐεδ, εχυιη.ηε Ιου( 
δοηε εοηεΐυ Ρ3( Ι« ΟοηδείΙ Ο'υΟπιίηΐδΙευΙιοη 3υ ηοιη (1ε υηιοη 
3νεε εεδ ηιέπιεδ οε83ηίδ3ΐίοηδ ει Ιυί (Ιοηηε 13 δυ.ΐε ςυ εΙΙε ιυ8ε 

ςοηνοηΒβΙβ; 

(Γ3ί(ε (ουΧεδ Ιεδ υυΐεεδ ςυεδίίοηδ (1ε ιέΙέεοιηιηυηίεΒίίοη χυ8εεδ 

ηέεεδδυίεεδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 8 

ΟοηδείΙ ·Ι’3(1ηιίηίδ(Γ3ΐΙοη 

57 1. (1) ίε ΟοηδείΙ (1’3(1πιίηίδΐΓ3ΐίοη εδ( εοπιροδέ Οε ςυυευηΐε ει υη 
ΜεπιΕεεδ (1ε Γυηίοη έΐυδ ρ3Γ 13 ΟοηΓέεεηεε (1ε ρΐέηίροιεηιίβίεεδ εη ΙεηυηΙ 
εοπιριε (Ιε 13 ηέεεδδίιέ (1’υηε εέρυείίιίοη έςυίιβΜε Οεδ δΐέ8εδ Ου ΟοηδείΙ 
εη«ε (ουιεδ Ιεδ εέ8ίοηδ Ου ιηοηΟε. 5υυΓ Οβηδ Ιεδ 035 Οε νβευηεεδ δε 
ρΓοΟυίδβηι 03Πδ Ιεδ εοηΟίιίοηδ δρέείΓιέεδ ρ3Γ Ιε Κε81επιεηι 8εηεε3ΐ, Ιεδ 
ΜεηιΙχεδ Οε Γυηίοη έΐυδ 3υ ΟοηδείΙ 0’Βθιηίηί5ΐε3ΐίοη εειηρίΐδδεηΐ Ιευε 
πΐ3ηθ3( ίυδφΓύ 13 Ουιε 3 ΙυςυεΙΙε 13 ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηιροιεηιιβιεεδ 
ρΓοεέΟε 3 ΓέΙεεΙίοη Ουη ηουνευυ ΟοηδείΙ. Ιΐδ δοηΐ ΓέέΙί8ίΙ)1εδ. 

58 (2) Οιβςυε ΜεεηΗεε Ου ΟοηδείΙ Οέδί8ηε ρουΓ δίέ8εε 3υ ΟοηδείΙ 
υηε ρεΓδοηηε ςυί ρευι έιεε 3δδίδ1έε Ο υη ου ρΙυδίευΓδ Βδδεδδευεδ. 

59 2. Εε ΟοηδείΙ Ο’υΟπιίηίδΙΓβιίοη έΟέΙίΙ δοη ρΓορΓε Γέ81εηιεηΐ ιηιεηευΓ. 

60 3. θ3ηδ ΓίηίεενϊΙΙε ςυί δέρ3Γε Ιεδ ΟοηΓέεεηεεδ Οε ρΐέηίροΐεηΐίηίεεδ, Ιε 
ΟοηδείΙ Ο’υΟιηίηίδΙΓΒΐίοη 38ίι εη ΟηΙ ςυε ηηυηΟυΐυίΓε Οε Ιβ Οοηίεεεηοε Οε 
ρΙέηίροΐεηΙίβίΓεδ Ουηδ Ιεδ Ιίιηίιεδ Οεδ ρουνοίΓδ 0έ1έ8υέδ ρ3Γ εεΙΙε-οι. 

61 
4 (1) Εε ΟοηδείΙ 0'3θτηίπίδΐΓ3ΐίοη εδΐ εΙ)3Γ8έ Οε ρεεηΟεε (ουίεδ 

ιτιεδυιεδ ρουΓ ΕβείΙίΙετ 13 ηιίδε 3 εχέουΐίοη, ρ3Γ Ιεδ ΜεεηΐΗεδ, Οεδ Οίδροχι 
Ροηδ Οε 13 ΟοηνεηΙίοη. Οεδ Κέ81επιεηΐδ υΟπιιπίδίοΐιΓδ, Οεδ Οεείδιοηδ Οε Ει 
ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηίροΐεηΐίυίεεδ ει, Ιε 035 έοΗέυηΙ. Οεδ Οέείδίοηδ Οεδ υυΐεε- 
εοηίεΓεηεεδ ε! εέυηίοηδ Οε Γυηίοη υίηδί ςυε ΟΉεεοεηρΙιε (ουίεδ Ιεδ υυΐεεε 
ιϋεΗεδ ςυί Ιυί δοηΐ 3δδί8ηέεδ Ρ3Γ 13 ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐεηιροΐεηΐιβκεδ. 

,,’ (2) II ΟέΠηίΙ εΐιβςυε υηηέε 13 ροΙίιίςυε 0’3δδίδ(3ηεε (εεΗηίςικ 

ιιΠίΓπιέιηεηΐ 3 Γο^ει Οε I υηιοη. 

Λΐ (3) II βδδυΓε υηε εοοΓθίη3(ίοη εΓΠεβεε Οεδ 3ε(ίνί(έδ Οε Γυηίοη εΙ 
εχεεεε υη εοηιεόΐε ΠηυηείεΓ εΓΓεεΙίΓ δυε Ιεδ οε83ηεδ ρεεπιοπεπίδ. 

64 (4) II Γυνοείδε 13 εοορέΓ3(ίοη ίηΙεεηυΙίοηΒίε εη νυε 0’3δδυεεΓ ρ3Γ 
Ιουδ Ιεδ ιηογεηδ 3 33 ΟίδροδίΙίοη, ει ηοΐβπκηεηΐ ρ3Γ |3 ρ3(1ίείρ3ΐίοη Οε 
Γυηίοη 3υχ ρΓ08Γ3πιηιεδ ,ιρρεορπεδ Οεδ ΝβΙίοηδ υηίεδ, 13 εοορέεβιίοη 
ίεεΗηίςυε 3νεε Ιεδ ρυγδ εη ΟένεΙορρεπιεηΙ, εοηΓοεηιέπιεπ! 3 Ι’ο^εΐ Οε 
Γυηίοη, ςυί εδ( Οε Γυνοείδεε ρβε Ιουδ Ιεδ πιογεηδ ροδδίβίεδ 1ε ΟένεΙορ- 

ρεεηεηΐ Οεδ ιέΐέεοπιηιυηίεβίίοηδ. 

λΚΤΚ'Ι Ρ « 

$εεεέ(*ή*( 8έηέεϊΙ 

ΑΙΕΤΙΟΕΕ 7 

ΟοηΓέεεηεεδ βΟπιΙηΐδΙεειΙνεδ 

48 1. Εεδ ΟοηΓέεεηεεδ 3θπιίηίδΙΓ3ΐίνεδ Οε Γυηίοη οοπιρεεηηεηι: 

49 α) Ιεδ εοηΓέεεηοεδ 3θπιίηίδΐΓ3ΐίνεδ πιοπΟίβΙεδ; 

50 Ι>) Ιεδ εοηΓέεεηοεδ βΟοιίηίδΙευΙίνεδ εέ8ίοη3ΐεδ. 

2. Εεδ εοηΓέεεηοεδ 3θπιίηίδ(ε3ΐίνεδ δοηΐ ηοεπιηίεπιεηι οοηνοςυέεδ 
ρουε (Γ3ίΐεε Οε ςυεδίίοηδ Οε ιέΐέοοπυηυηίοβιίοη ρβείίουΐιέεεδ^. δευΙεδ Ιεδ 
ςυεδίίοηδ ίηδΟείιεδ 3 Ιευε οεΟεε Ου ίουε ρευνεηΐ γ έιεε ΟεΕυιιυεδ. Εεδ 
Οέείδίοηδ Οε οεδ εοηΓέεεηοεδ Οοίνεηΐ έιεε, Ουηδ (ουδ Ιεδ 03δ, οοηΓοεεηεδ 3υχ 
Οίδροδίιίοηδ Οε 13 ΟοηνεηΙίοη. Εοεδ Οε 13 ρείδε Οεδ εέδοΐυΐιοηδ ει Οεοΐδίοηδ, 

Ιεδ εοηΓέεεηοεδ ηΟιηίηίδίευΙίνεδ Οενεηίεηι Ιεηίε οοεηριε Οεδ εερεεουδδίοηδ 
Πηυηοίέεεδ ρεένίδίΕΙεδ ει Οοίνεηι δ’είϊοεοεε Ο’ένίΙεε Οε ρεεηΟεε ιεΙΙεδ εεδοΙυ- 

Ιίοηδ ει Οέείδίοηδ ςυί ρευνεηι εηιεηίηεε Ιε Οέρηδδεεηεηι Οεδ Ιιιη.ιεδ 
δυρέείευεεδ Οεδ οεέΟίΙδ Πχέεδ ρυε 13 ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέη.ροΐεηΐ.ηιεεδ. 

52 3. (1) Ε’οεΟεε Ου )ουε Ο’υηε ΟοηΓέεεηεε ηΟεηίηίδΙεβΙίνε πιοηΟίηΙε 

ρβυΐ ΰΟΙΏροΠίΓ'. 

53 α) \ά τενίδίοη ρβηΐοΐΐΰ (Ιεδ Κέ^ΐβπιεηΐδ Β<1πιίηΐδΐΓΒΐΐίδ έηιιτηόΓέδ 

αιι ηυπιέΓΟ 643; 

54 εχοβρυοηη€)ΐ€ϊτΐ£η(, 1η τενίδΐοη οοιηρίέΐε <1*υη ου ρΙυδίβυΓδ <16 

οβδ Κβκίοηιβηΐδ; 

55 €) Ιουΐε 3ϋΐΓ« ςυβδίίοη 03Γ30ΐίΓ€ ιηοπ(1ί3ΐ Γ«ΐ€ν3ηΐ άε \& 

οοΓπρέΙβηοε <1ο Ιβ οοηίέΓβηοβ. 

56 (2) Ε’οεΟεε Ου ίουε Ο’υηε ΟοηΓέεεηεε 3θπιίηίδΐΓ3ΐίνε εέ8ίοη3ΐε ηε 
ρευι ροειεε ςυε δυε Οεδ ςυεδίίοηδ Οε ιέΐέεοιηιηυη,εηΐ.οη ^ 

03Γ301έεε εέ8ίοη3ΐ, γ εοπιρείδ Οεδ ΟίεεεΙίνεδ Οεδίιηεεδ υυ Οοηχ.ΐε ·η « 

ιιοηιιΙ 0’εηεε8ίδΐεειηεηΐ Οεδ Γεέςυεηεεδ εη οε ςυ. 

ίηιέεεδδ3η( 13 εέ8ίοη ΟοηΙ ίΐ δ’38ιΙ, 3 οοηΟίΙιοη ςυε εεδ 
Ρ3δ εοηίευίεεδ 3υχ ίηΐέεέΐδ Ο’υυΙεεδ εέ8ίοηδ. Εη ου εε, Ιεδ 
ΐεΙΙε εοηΓέεεηεε Οοίνεηι έιεε, Ουηδ ιουδ Ιεδ 03δ, οοηΓοειηεδ 3υχ Ο.δροδ,Ι,οηδ 

Οεδ Κέ81εεηεηΐδ 3θεηίηίδΙΓ3ΐίΓδ. 

65 1. (1) Εε 5εοεέΐ3εί3ΐ 8έηέε3ΐ εδΐ Οίεί8έ ρατ υη δεοεέΐυίεε 8έηέε3ΐ 
3δδίδΙέ Ο’υη νίεε-δεθΓέΐ3ίεε 8έηέΓ3ΐ. 

66 (2) Εε δεοεέΐυίεε 8έηέΓ3ΐ ει Ιε νίοε-δεοΓέΟίεε 8έηέε3ΐ ρεεηηεηΐ Ιευε 
δεενίοε 3 Ιβ Οβιε Γιχέε 3υ πεοπιεηι Οε Ιευε έΐεειίοη. Ιΐδ εεδίεηι ηοεπΐ3ΐειηεηΐ 
εη Γοηειίοηδ ίυδςυ'έ 13 Οβιε Γιχέε ρυε 13 ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηίροιεηιίβίεεδ βυ 
εουεδ Οε 53 εέυηίοη δυίνβηΐε ει ηε δοηΐ εέέΙί8ίΕΙεδ ςυ’υηε Γοίδ. 

67 (3) Εε δεεεέΐυίεε 8έηέΓ3ΐ ρεεηΟ Ιουΐεδ Ιεδ πιεδυεεδ εεςυίδεδ ρουε 
Γυίεε εη δοειε ςυε Ιεδ εεδδουεοεδ Οε Γυηίοη δοίεηΐ υΐίΐίδέεδ βνεο έοοηοπιίε 
ει ΪΙ εδΐ τεχροηδηΜε Οενβηι 1ε ΟοηδείΙ Ο’υΟπιίηίδΙΓβιίοη ρουε |3 Iο131ίιέ Οεδ 
βδρεείδ 3θΓηίηίδΙε3ΐίΓδ ει Γιηυηοίεεδ Οεδ 3ειίνίιέδ Οε Γυηίοη. Εε νιεε- 

δεεεέοίεε 8έηέε3ΐ εδΐ εεδροηδβΕΙε ΟενβηΙ Ιε δεεεέοίεε 8έηέε3ΐ. 

68 2. (1) 5ί ΓεπιρΙοί Οε δεοεέΐ3ίεε 8έηέε3ΐ ΟενίεηΙ νβεβηΐ, 1ε νίεε- 
δεεεέιβίεε 8έηέε3ΐ δυεοέΟε 3υ δεεεέιυίεε 8έηέε3ΐ 03ηδ δοη εηιρίοί, ςυ’ίΙ 
εοηβεενε ;υ5ςυ’3 13 Οβιε Γιχέε ρατ 13 ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηίροιεηιίβίεεδ υυ 
εουεδ Οε 53 εέυηίοη δυίνυηιε; ίΙ εδΐ έϋ8ί1)1ε 3 εε ροδίε δουδ εέδεενε Οεδ 
Οίδροδίιίοηδ Ου ηυπιέεο 66. Εοεδςυε, Ουηδ εεδ εοηΟίιίοηδ, Ιε νίεε-δεεεέιυίεε 
8έηέΓ3ΐ δυεεέΟε υυ δεεεέιαίεε 8έηέε3ΐ 03ηδ δοη εηιρίοί, Ιε ροδίε Οε νίεε- 
δεεεέιβίεε 8έηέε3ΐ εδΙ εοηδίΟέεέ Οενεηυ νυευηι α 13 εηέπιε Ουιε ει Ιεδ 
Οίδροδίιίοηδ Ου ηυιυέεο 69 δ’3ρρ1ίςυεηι. 

69 (2) 5ί ΓεπιρΙοί Οε νίεε-δεεεέιβίεε 8έηέε3ΐ Οενίεηι νυεβηι ά υηε 
Οβιε βηιέείευεε Οε ρΐυδ Οε 180 μιυεδ 3 εεΙΙε ςυί 3 έΐέ Γιχέε ρουε Ιβ εέυηίοη 
Οε 13 ρεοεΗυίηε ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηίροΐεηΐίβίεεδ, Ιε ΟοηδείΙ Ο βΟιηίηΐΜπ 
Ιίοη ηοιηπιε υη δυεέεδδευε ρουε 13 Ουεέε Ου ηΐ3ηθ3ΐ εεδίβηι ά εουείε. 

70 (3) 5ί Ιεδ ειηρΙοίδ Οε δεεεέοίεε 8έηέε3ΐ ει Οε νίεε-δεεεέιυίκ· 

8έηέε3ΐ ΟενίεηηεηΙ ναεαηΐδ δίηιυΙΟηέπιεηΙ, Ιε Γοηειίοηηυίεε έΐυ ςυί α έιέ Ιε 

ρΐυδ Ιοη8ιειηρ5 εη δεενίοε εχεεεε Ιεδ Γοηειίοηδ Οε δεεεέοίεε 8έηέε3ΐ ρεη03ηι 
υηε Ουεέε ηε ΟέρβδδβηΙ ρβδ 90 ίουεδ. Εε ΟοηδείΙ 0’3θιηίηί5ΐΓ3ΐίοη ηοιηπιε 
υη δεεεέΐΒίεε 8έηέε3ΐ ει, δί Ιεδ επιρΙοίδ δοηΐ Οενεηυδ ν303ηΐδ 3 υηε 031ε 
βηΐέείευεε Οε ρΐυδ Οε 180 ίουεδ 3 εεΙΙε ςυί 3 έιέ Γιχέε ρουε Ιβ εέυηίοη Οε 13 
ρεοοΗβίηε ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηίροΐεηΐίβίεεδ. ίΙ ηοιηπιε έ83ΐειηεηΐ υη νιεε- 

δεεεέΐβίεε 8έηέε3ΐ. υη ΓοηεΙίοηηβίεε υίηδί ηοηιιηέ εεδίε εη δεενίοε ρουε 13 
Ουεέε εεδίυηΐ 3 εουείε Ου πιβηΟυι Οε δοη ρεέΟέοεδδευε. II ρευι Γηίεε 3ειε Οε 
Ο3η0ίθ3ΐυεε 3 ΓέΙεεΙίοη 3υ ροδίε Οε δεεεέΐ3ίεε 8έηέε3| ου Οε νίοε-δεεεέΐ3ΐεε 
8έηέε3ΐ 3 13 ΟοηΓέεεηεε Οε ρΐέηίροΐεηιίϊίεεδ ρεέοίιέε. 

71 3. Εε δεοεέΐ3ίεε 8έηέε3ΐ 38ίι εη ςυβίίΐέ Οε εερεέδεηοηι Ιέ83ΐ Οε 

Γυηίοη. 

72 4 Εε νίεε-δεεεέΐβίεε 8έηέε3ΐ 3δδίδΐε Ιε δεοεέοίεε γέηέεβΙ 03ηδ Γεχεε- 

οίεε Οε δεδ Γοηειίοηδ ει 3δδυιηε Ιεδ ΙέοΗεδ ρβειίουΐίέεεδ ςυε Ιυί οοηΓκΚ 
δεοεέιβίεε 8έηέε3ΐ. II εχεεεε Ιεδ Γοηειίοηδ Ου δεοεέ(3ΐεε 8εηεε3ΐ εη I 36δεηο 

Οε οε Οεεηίεε. 



24:^8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ΑΚΤΙϋΕΕ 10 

(Γοιηίίέ ίηίεΓΜίίοηβΙ (ΓεηΓεςίδίΓειηειιί 4βδ ΓΓέςυεηοεδ 

73 1. Εε ΟοπιίΙέ ίηίεπΐ3ΐίοη3ΐ (ΓεηΓεΒίδίΓεπιεηΐ (Ιεδ ΓΓέςυεηοεδ (ΙΡΚΒ) 

εδί οοπιροδέ (1ε οίης πιεηι&Γεδ ΐικίέρβηάαηΐδ έΐυδ ρ3Γ 13 ϋοηΓέΓεηοε (1ε 
ρΙέηίροΐεηίίΕίΓεδ. ϋεδ Γηεηι&Γεδ δοηί έΐυδ ραπηί Ιεδ 03η<1ί(ΐ3ΐδ ρΓοροδέδ ρ3Γ 
Ιεδ ρ3>8 ΜειηβΓεδ (1ε Γϋηίοη, (1ε πίΕηίέΓε 3 ΕδδυτεΓ υηε ΓέρβΓίίΐίοη 
έςυίΐΕ&Ιε εηίΓε Ιεδ Γέ^ίοηδ <1υ ΓηοΓκΙε. ΟΗβςυε ΜεπιβΓε (1ε Γϋηίοη ηβ ρευί 
ρΓοροδεί ςυ’υη δευΐ 03Π(1ί(ΐ3ΐ, ΓεδδΟΓίίδδΕηί <1ε δοη ρ3γδ. 

74 2. Εεδ πιεΓηΙϊΓβδ (1υ Οοπιίΐέ ϊηΐεΓη3ίίοη3ΐ (ΤεηΓεΒίδίΓειηεηΐ (Ιεδ 
ΓΓέςυεηοεδ ρΓεηηεηΙ ΙευΓδ Γοηοίίοηδ 3υχ (ΐ3ίεδ ςυί οηί έίέ Πχέεδ ΙοΓδ (1ε ΙευΓ 
έΐεοιίοη εί Γεδίεηί εη Γοηοίίοηδ ^δςυ’Ευχ <ΐ3ΐεδ Πχέεδ ρ3Γ 13 (ΤοηΓέΓεηοε (1ε 
ρΙέηίροΙεηΐίβίΓεδ δυίναηίε. 

75 3. Εεδ πιειη&Γεδ (1υ Οοπιίίέ ίηΙεΓΠ3ΐίοη3ΐ (ΤεηΓεΒΪδίΓεπιεηΐ άεδ 
Γίέςυεηοεδ, εη δ’3οςυίΐΐ3ηί άε ΙευΓ ΙίΐοΗε, ηε ΓερΓέδεηίεηί ρ3δ ΙευΓ ρ3γδ ηί 
υηε Γέ^ίοη, πιηίδ δοηί (Ιεδ 3ί$εηΐδ ίπιρ3Πί3υχ ΐηνεδίίδ (Γυη ιηβηίΐΕί ίηΙεπΐ3- 
ιίοηαΐ. 

4. Εεδ Ι&οΗεδ εδδεηίίεΐΐεδ άυ ΟοιηίΙέ ϊηΐεΓΠ3ΐίοη3ΐ «Ι’εηΓε^ϊδίΓειηεηΐ 

αεδ ΓΓέςυεηοεδ οοπδίδίεηί: 

77 

78 

79 

81 

82 

α) 3 είΤεοίυεΓ Γίηδοηριίοη εί ΓεηΓε$ίδΐΓειηεηΐ πιέίΗοάίςυεδ <1εδ 3δδί- 

8Π3ΐΐοηδ (1ε ΓΓέςυεηοε Γβίίεδ ρ3Γ Ιεδ άϊΓΓέΓεηίδ ρ3γδ, οοηΓοΓΓηέΓηεηΐ 
3 13 ρΓοεέ<1υΓε δρέοίΓιέε (Ιβηδ Ιε Κέ£ΐεπιεηί (Ιεδ Γ3(1ίοοοιηιηυηίθ3- 

ίίοηδ εί, 1ε 03δ έοΗέυηί, οοπΓοπηέιπεηί 3υχ (Ιέοίδίοηδ (Ιεδ 
οοηΓέίεηοεδ οοιηρέίεηίεδ <1ε Γϋηίοη, 3Πη (1’εη ΕδδυτεΓ 13 Γεοοη- 

η3ΐδδ3ηεε ίηίεηΐ3ΐίοη3ΐε οΓΠαεΙΙε; 

δ) 3 είΤεοίυεΓ, ά3ηδ Ιεδ ιηέπιεδ οοηάίίίοηδ εί (Ιβηδ 1ε πιέιηε βυί, υηε 
ίηδοηρίίοη πιέίΗοίϋςυε (Ιεδ επιρίΕοειηεηΐδ Εδδϊςηέδ ρ3Γ Ιεδ ρ3γδ 
3υχ $3(εΠί(εδ £έθδί3ΐίοηη3ΪΓεδ; 

ο) 3 ΓουΓηίΓ (Ιεδ 3νΐδ 3υχ Μειη&Γεδ εη νυε Οε ΓεχρΙοίΐΕίίοη <1’υη 
ηοπιΟΓε 3υδδί £Γ3η(1 ςυε ροδδί&Ιε (1ε νοίεδ Γ3(1ίοέ1εοΐπςυεδ (ΐ3ηδ Ιεδ 
Γέ^ϊοπδ ά\ι δρεοίΓε (Ιεδ ΓΓέςυεηοεδ ού (Ιεδ &Γουί1ΐ3£εδ ρΓέ]υ(1ίοί3ΐ)1εδ 
ρευνεηΐ δε ρΓΟίΙυΪΓε, 3Ϊηδϊ ςυ’εη νυε (1ε ΓυΐίΙίδ3ίίοπ έςυίίΕβΙε, 

εΓΓιοβοε εί έοοηοπιίςυε (1ε Ι’οΓ&ίίε <1εδ δΕίεΙΙίίεδ £έθδΐ3ίίοηη3ίΓεδ, 
οοπιρίε Ιεηυ <1εδ βεδοίηδ (Ιεδ Μειη&Γεδ ςυί ΓεςυίέΓεηί υηε 3δδίδ- 

ί3ποε, (Ιεδ Οεδοϊηδ ρΕΓίίουΙίεΓδ (Ιεδ ρ3γδ εη (Ιένείορρεπιεηί, υίηδί 
ςυε (1ε 13 δϊΐυ3ΐϊοη §έο§Γ3ρΗίςυε ρ3Πί€υ1ϊεΓε Οε οεΠ3Ϊηδ ρ3γδ; 

ά) έ εχέευίεΓ Ιουΐεδ Ιεδ ΐ&οΗεδ 3<1(1ίΠοηηε11εδ Γεΐ3ΐίνεδ 3 Γ3δδί{>η3ΐίοη 
εί 3 Γυΐί1ίδ3ΐΐοη (Ιεδ Π-έςυεηοεδ, 3ΐηδϊ ςυ’3 Γυΐί1ίδ3(ΐοη έςυίΐ301ε (1ε 
1'θΓθίΐε (Ιεδ 83ΐεΙ1ΐΐεδ 8έοδΐ3ΐίοηη3ΪΓεδ οοηίοπηέπιεηΐ 3υχ 
ρΓοεέ<1υΓεδ ρΓένυεδ ρ3Γ 1ε Κέ^ίειηεηΐ <1ε5 Γ3(ϋοεοπιπιυπίθ3ΐίοηδ, 

ρΓεδοπίεδ ρ3Γ υηε οοηίέΓεηεε ςοπιρέιεηΐε άε Γϋηίοη ου ρ3Γ 1ε 
Οοηδείΐ <3’3<1ηΊίηϊδΐΓ3ΐίοη 3νεο Ιε εοηδεηίεπιεηί <1ε 13 ηΐ3]οπΙέ (Ιεν 
ΜεηιΙϊΓεδ (1ε Γϋηίοη εη νυε (1ε 13 ρΓέρ3Γ3ίίοη (Ι’υηε ΐεϋε 
εοηΓέΓεηεε ου εη εχέευίίοη (1ε δεδ (Ιέάδίοηδ; 

€) 3 3ρροηεΓ δοη 3Ϊ(1ε ΐεοΚηίςυε 3 13 ρΓέρ3Γ3(ίοη εί 3 ΓοΓ83ηίδ3ΐιοιι 
(Ιεδ ςοηΓέΓεηεεδ <1ε Γ3(ϋοοοΓηΓηυηί(:3ΐίοηδ εη οοπδυΐίβηΐ δί 
ηέοεδδβίΓε Ιεδ 3υΐΓεδ ΟΓ^ηεδ ρεΓπΐ3ηεηΐ5 (1ε Γϋηίοη, εη Ιεπ3ηι 
ςοπιρίε Οε Ιουΐε (ϋτεςίίνε (1υ Οοηδείΐ <3’3<1πιίηίδΐΓ3ΐίοη τεΐ3ΐίνε 3 

Γεχέουΐίοη (1ε εεΙΙε ρΓέρ3Γ3ΐίοη; Ιε Οοηιίΐέ 3ρροΓίεΓ3 έκ^Ιεπιεηΐ 
δοη 3δδίδΐ3πςε 3υχ ρ3γδ εη (ΙένεΙορρεπιεηΐ (ΐ3η$ Ιεδ ΐΓβνπυχ 
ρΓέρ3Γ3ΐοΪΓεδ 3 οεδ οοηΓέΓεηεεδ; 

/) 3 ΐεπίΓ 3 ϊοϋΓ Ιεδ (ΙοδδίεΓδ ίη(1ίδρεηδ301εδ ςυί οηί ΙΓ3ΪΙ 3 Γεχεκι 
(1ε δεδ Γοηεΐίοηδ. 

(ΙένεΙορρεΓηεηΙ εί 3υ ρεΓΓεεΙϊοπηεπιεηΐ (Ιεδ 1έ1έοοηιπιυη!θ3ΐϊοηδ (ΐ3ηδ Ιεδ 
ραγδ εη (ΙένεΙορρεπιεηΐ, <ΐ3Πδ 1ε 03(ΐΓε Γέ^ίοηΕΐ εί (ΐ3ηδ 1ε (1οηΐ3ίηε ίηΐεΓη3- 

(ίοηβΐ. 

86 2. Εεδ Οοηιίΐέδ εοηδυΙίΕΐίίδ ίηΐεΓΠ3ΐϊοπ3υχ οηί ρουΓ πιεηι^Γεδ: 

87 α) (1ε <1γοιΙ, Ιεδ,βόηιίηίδίΓΕίίοηδ (1ε Ιουδ Ιεδ ΜεπιΟΓεδ <1ε Γϋηίοη; 

88 δ) Ιουΐε εχρίοίίβΐίοη ρΓίνέε τεςοηηυε ςυί, 3νεο Γ3ρρΓθθ3ίίοη (1υ 
ΜεπιβΓε ςυί Γε Γεοοηηυε, (ΙεπίΕπάε 3 ρΕΠϊαρεΓ 3υχ ΐΓ3ν3υχ (1ε οεδ 
Οοηιίιέδ. 

89 3. Εε ΓοηεΙίοηηεπιεηΐ (1ε οΐιαςυε ΟοηιίΙέ εοηδυΐΐβΐϊί ίηΙεΓη3(ίοη3ΐ εδί 
3δδυτέ ρ3Γ: 

90 α) Ι’ΕδδεπιβΙέε ρΙέηϊέΓε; 

91 δ) Ιεδ εοηιηιίδδίοηδ (1'έ1υ(1εδ ςυ'εΐΐε εοηδίίΐυε; 

92 ε) υη (ΙίΓεείευΓ, έΐυ ρ3Γ 1ε ΟοηΓέΓεηοε (1ε ρ1έηίροΐεηΙΪ3ΪΓεδ εί ηοιηπιε 
εοηίοΓπιέιηεηΐ 3υ ηυπιέΓΟ 323. 

93 4. II εδί ίηδίίΐυέ υηε Οοηηπιίδδίοη ηιοη<1ί3ΐε (1υ ΡΙεπ 3ΐηδί ςυε (Ιεδ 
Οοπιηιίδδίοηδ Γέ^ίοηβίεδ όχι ΡΙεπ, δείοη <1εδ (Ιέοίδίοηδ οοη]οίηΐεδ (Ιεδ 
3δδεπι61έεδ ρΙέηίέΓεδ (Ιεδ Οοπιίΐέδ οοηδυ1ΐ3ΐίΓδ ίηΙεΓΠ3ΐίοη3υχ. ϋεδ Οοπιηιίδ- 
δίοηδ έΙβΟοΓεηΙ υη ΡΙβη βέηέίΕΐ ρουΓ 1ε τέδε3ϋ ίηΙεΓη3ΐίοη3ΐ άε Ιέΐέεοηιηιυ- 

ηίοΕίίοη, 3Πη (1ε ΓβείΗίεΓ 1ε (Ιένείορρεπιεηΐ οοοΓ(1οηηέ (Ιεβ δεΓνίοεδ ίηΙεΓ- 

ηΕΐίοηβυχ όε ΙέΙέοοηιπιυηίς3ΐίοη. ΕΙΙεδ δουπιεΠεηΙ βυχ Οοπιίΐέδ οοηδυ1ΐ3ΐίίδ 
ίηΙεΓηΕΙίοηβυχ (Ιεδ ςυεδΗοηδ (ΙοηΙ Γέίυ(1ε ρΓέδεηΙε υη ίηΙέΓέΙ ρΕΠίουΙίεΓ 
ρουΓ Ιεδ ρ3γδ εη (Ιένείορρεπιεηΐ εί ςυί τεΐένεηΐ (1υ ηιβηόΕΐ ά^ οεδ Οοπιίιέδ. 

94 5. Εεδ ϋοιηπιίδδίοηδ Γέ^ίοη3ΐεδ (1υ ΡΙεπ ρευνεηΐ ΕδβοοΐεΓ έίΓοίΙεηιεηΐ 
3 ΙευΓδ ΐΓ3ν3υχ Ιεδ θΓ83ηϊδ3ΐίοηδ τέ^ίοπΕίεδ ςυί 1ε δου1ΐ3ί(εη(. 

95 6. Εεδ πιείΗοάεδ (1ε (Γ3ν3ΐ1 άεδ ϋοηιίΐέδ οοηδυ1ί3ΐίΓδ ίηίεΓηβΙίοηβυχ 
δοηί (ΙέΓιηίεδ (Ιβηδ Ιε Κέβίεηιεηΐ ^έηέΓΕί. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 12 

ϋοπιίΐε «Ιε εοοπϋηβίίοη 

96 1. Εε Οοπιίΐέ (1ε οοοΓ(1ίη3(ίοη εδί οοηιροδέ (1υ δεοΓέΐ3ΪΓε ^έηέΓΕί, (1υ 
νίοε-δεοΓέοίΓε ^έηέΓ3ΐ, (Ιεδ (ΙίΓεοίευΓδ (Ιεδ Οοπιίΐέδ οοηδυ1ΐ3(ίίδ ίηίεΓΠ3ΐίο- 
η3υχ εί (Ιεδ ρΓέδί(1εη( εί νίοε-ρΓέδί<1εηΐ άυ ϋοπιίΐέ ϊηΐεΓΠ3ΐίοη3ΐ (ΤεηΓε$ίδ- 
ΐΓεπιεηΐ (Ιεδ ΓΓέςυεηοεδ. II εδί ρΓέδί(1έ ρ3Γ 1ε δεοΓέΐΕΪΓε βέηεΓΕί, εί εη δοη 
3θδεποε, ρ3Γ Ιε νίοε-δεοΓείΕίΓε βέηεΓΕί. 

97 2. Εε Οοπιίΐέ (1ε οοοΓ(1ίη3ΐίοη οοηδείΐΐε 1ε δεεΓέΟίΓε βέηέΓΕί εί Ιυί 
ΓουΓηίΐ υηε 3ί(1ε ρΓ3(ίςυε ρουΓ Ιουίεδ Ιεδ ςυεδΗοηδ (1’3(1πιίηίδίΓ3ΐίοη, (1ε 
Πη3ηοεδ εί (1ε οοορέΓΕίίοη ΙεοΗηίςυε ίηΙέΓεδδ3η( ρΐυδ (1’υη θΓ^3ηε ρεπτιβ* 

ηεηΐ, βΐηδί ςυε 03ηδ Ιεδ (1οπΐ3ίηεδ άεδ Γεΐ3(ίοηδ εχΙέπευΓεδ εί (1ε ΓίηΓοπη3- 

ΐίοη ρυΟϋςυε. ϋ3ηδ Γεχ3πιεη (1ε οεδ ςυεδίίοηδ, 1ε ΟοιηίΙέ Ιίεηί ρΐείηεπιεηΐ 
οοπιρίε (Ιεδ (Ιίδροδίΐίοηδ <1ε Ιε ϋοηνεηΐίοη, (Ιεδ (Ιέοίδίοηδ (1υ ΟοηδείΙ 
(1'3(1ηιίηίδΐΓ3ΐίοη εί (Ιεδ ίηιέΓέΙδ άε Γϋηίοη ΙουΙ εηίίέΓε. 

98 3. Εε Οοπιίΐέ <1ε οοοΓ(1ίη3(ίοη εχΕπιίηε έ^3ΐεηιεη( Ιεδ 3υίΓεδ ςυεδίίοηδ 
ςυί Ιυί δοηί οοηΓιέεδ 3υ ΙίίΓε (1ε 1ε ΟοηνεηΙίοη εί (ουίεδ ςυεδίίοηδ ςυί Ιυί 
δοηί δουηιίδεδ ρβΓ 1ε Οοηδείΐ (1’3(1ηιίηίδ(Γ3(ίοη. ΑρΓέδ έΐυΟε (1ε οεδ ςυεδ- 

ΐίοηδ, 1ε Οοπιίΐέ ρΓέδεηΙε 3υ Οοηβεΐΐ (1’3(1πιΐηίδΐΓ3(ίοη υη ΓβρροΓί 3 ΙευΓ 
δυ3εί ρ3Γ Γίη(εΓηιέ(1ί3ίΓε ά\ι δεοΓεΐ3ΐΓε ^έηέΓ3ΐ. 

ΑΡΤΙϋΕΕ 13 

ΑΚΤΙΟΕΕ 11 Εε$ ίοηεΐίοηπαίΓεδ βΐυχ εί Ιε ρεΓβοηηε! 4ε Γϋηίοη 

(’οΓηίΐέδ εοη$υΙί3ίΐΓ$ ίπίεΓηβίΐοηβυχ 

1. (1) Εε ϋοηιίιέ οοπδυΙ(3ΐίΓ ίη(εΓη3ίίοη3ΐ (Ιεδ Γ3(1ίοοοπιηιυηίθ3ΐίοηδ 
(ϋ€ΙΚ) εδί ο1ΐ3Γ£έ (1’εΓΓεοίυεΓ ϋεδ έ(υ(1εδ εί (ΤέΓηεΚΓε (Ιεδ τεοοηιηΐ3π(ΐ3{ίοηδ 
δϋΓ Ιεδ ςυεδίίοηδ ΐεοΗηίςυεδ εί (Ι’εχρίοίίβΐίοη δε Γ3ρροΠ3ηί δρέοίΠςυεπιεηΐ ^ 

3υχ Γ3(1ίοοοπΐΓηυηίθ3ΐίοηδ, δβπδ Ιίηιί(3ΐίοη ςυυηί 3 1ε £3Γηπιε (1ε ΓΓέςυεηοεδ; 
εη Γέ§1ε ^έηέΓΕίε, οεδ έΐυείεδ ηε ρΓεηηεηΙ ρ3δ εη οοπιρίε Ιεδ ςυεδίίοηδ 
ά οπίΓε έοοηοπιίςυε, πιβίδ (Ιβηδ Ιεδ 03δ οΰ εΐΐεδ δυρροδεηί <1εδ οοπιρ3Γ3ί- 

δοηδ εηίΓε ρΐυδίευίδ δοΐυίίοπδ ίεοΗηίςυεδ, Ιεδ Γ30ίευΓδ έοοηοπιίςυεδ ρευνεηί 101 
υυδδί έίΓε ρπδ εη οοηδί(1έΓ3ΐίοη. 

(2) Εε ϋοπιίΐέ οοηδυΙΐβίίΓ ίηίεΓΠ3(ίοη3ΐ ίέ1έ^Γ3ρ1ιίςυε εί 
ΐέΙέρΗοηίςυε ((ΓΟΤΤ) εδί οΙίΕΓ^έ (1’εΓΓεοίυεΓ (Ιεδ έίυ(1εδ εί ό'έπιείίΓε (Ιεδ 
ΓεοοίΏΓΠΕηίΐΕΐίοηδ δυΓ Ιεδ ςυεδίίοηδ ,ίεοΗηίςυεδ, (ΤεχρΙοίΐΕίίοη εί (1ε 13γϊΠο3- 
ιίοη οοηοεΓηυηΐ Ιεδ δεΓνίοεδ (1ε Ιέ1έοοπιπιυηίθ3ΐίοη, 3 Γεχοερίίοη (Ιεδ ςυεδ- 

ιίοηδ ίεοϋηίςυεδ εί <1 εχρ1οίΐ3ίίοη δε Γ3ρροΓί3η( δρέοίΠςυεπιεηΐ 3υχ Γ3(1ίο- 102 
οοπΊΓηυηίθ3ΐίοηδ ςυί, δείοη 1ε ηυιηέΓο 83, τεΐένεηί (1υ €€\Ρ. 

(3) ϋ3Πδ 1 Εοοοπιρίίδδεηιεηΐ (1ε δεδ ίϋοΗεδ, οΗ3ςυε Οοπιίΐέ οοηδυΙ- 
Ι3ΙΪΓ ίηίεΓη3ίίοη3ΐ (Ιοίί ροΛεΓ όύπιεηΐ 3ίίεηίίοη 3 Γέίυίΐε (Ιεδ ςυεδίίοηδ εί 3 

I όΐ36θΓ3ίίοη άεδ Γεοοππη3η(ΐ3ίίοηδ (ΙίΓεοίεπιεηΐ Ιίέδ 3 1ε 0Γέ3ίίοη, 3υ 

1 (1) Οβηδ ΓβοοοπιρΙίδδεηιεηΐ (1ε ΙευΓδ Γοηοίίοηδ, Ιεδ ΓοηοΐίοηπΕίτεδ 
έΐυδ 3ίηδί ςυε 1ε ρεΓδοηηεΙ (1ε Γϋηίοη ηε (Ιοίνεηί δοΙΙίοίίετ ηί βοοερίεΓ 
(Ι’ίηδίΓυοίίοηδ (1'3υουη βουνεΓηεπιεηΐ, ηί (1’3υουηε 3υίοπίέ εχΐέΓίευτε 3 

1 ϋηίοη. ΙΙδ (Ιοίνεηί δ'36δίεηΪΓ (1ε ίουί βοίε ίηοοηιρ3ΐίΙ>Ιε 3νεο Ιευτ δίΐυΕίίοη 
(1ε ΓοηοίίοηηβΪΓεδ ίηΐεπΐ3ίίοη3υχ. 

(2) ΟΗβςυε ΜεπιόΓε <1οϊί τεδρεοίεΓ Ιε 03Γ30ίέΓε εχοΐυδίνεπιεπί 
ΐηίεΓη3ίίοη3ΐ 4εδ Γοηοίίοηδ (Ιεδ ΓοηοίίοηηΕίΓεδ έΐυδ εί (1υ ρεΓδοηηεΙ (1ε 
Γϋηίοη, εί ηε ρ3δ οΗεΓοΗεΓ 3 Ιεδ ίηΠυεηοεΓ 43ηδ Γεχέουίίοη ^ε Ιευτ ίβοΗε. 

(3) Εη (ΙεΗοΓδ (1ε ΙευΓδ Γοηοίίοηδ, Ιεδ Γοηοίίοηη3ΪΓεδ έΐυδ 3Ϊηδί ςυε 
Ιε ρεΓδοηηεΙ (1ε Γϋηίοη, ηε (Ιοίνεηί ρ3δ 3νοΐΓ (1ε ρ3Γίίοίρ3ίίοη ηί (Ι’ίηΐέΓέίδ 
ΠηβηοίεΓδ, (1ε ςυείςυε η3ΐυΓε ςυε οε δοίί, (Ιβηδ υηε εηίΓερΓίδε ςυείοοηςυε 
δ οοουρΕηί (1ε Ιέ1έοοηιπιυηίθ3ΐίοηδ. ΤουίεΓοίδ, ΓεχρΓεδδίοη «ίηιέΓέΙδ Πηβη- 
οίεΓδ» ηε ϋοίΐ ρ3δ έίΓε ίηίεφΓέίέε οοπιιηε δ’ορροδ3ηί 3 \ά οοηίίηυ3ίίοη (1ε 
νεΓδεπιεηίδ ρουΓ 13 τείΓΕίίε εη ΓΗίδοη (Ι’υη εηιρΙοί ου (1ε δεΓνίοεδ ΕηΙέπευΓδ. 

(4) Ρουτ £3Γ3ηίΐΓ υη Γοηοίίοηηεπιεηΐ εΓΓιοβοε (1ε Γϋηίοη, ίουί 
ρ3γβ ΜεηιΒΓε (Ιοηί υη τεδδοηίδδΕηί 3 έίέ έΐυ δεοΓέίπίΓε νίοε- 

δεοΓέί3ΪΓε £έηέΓ3ΐ, πιειηϋΓε (1υ Οοπιίίέ ίηίεΓη3ίίοη3ΐ (Ι’εηΓε^ίδίΓεηιεηΙ (Ιεδ 
ΓΓέςυεηοεδ, ου (ϋΓεοίευΓ (Ι’υη ΟοιηίΙέ οοη$υ1ΐ3ίίΓ ϊηΐεΓη3ίίοη3ΐ (Ιοίί, (Ιβηδ 13 
ηιεδυΓε (1υ ροδδίΒΙε, δ*3ΐ>δίεηίΓ (1ε 1ε Γ3ρρεΙεΓ εηίΓε (Ιευχ ϋοηΓέΓεηοεδ (1ε 
ρΙέηίροΐεηίίΕίΓεδ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

103 2. Εε δεοτέΐΒΐτε £έηέτ3ΐ, Ιο νΐοε-δεοτέΐΒΐτε £έηέΓ3ΐ εΐ Ιεδ 4ΐτεοΐευτδ 4ε$ 
Οοηιΐΐέδ οοηδυΐΐΒΐΐΓδ ΐηΙεπίΒΐΐοηΒυχ αίηςΐ ςυε Ιεδ Γηετηβτεδ 4υ Οοπιΐΐέ 
ϊηΙετηΒΐΐοηΒΐ 4’εητε£ΐδΐτεηιεηΐ 4ε§ Γτέςυεηοεδ 4οΐνεηΐ ίουδ είτε τεδδοπΐδ- 
δπηίδ (1ε ρΒγδ 4ΐΓΓέτεηΙδ, Μεπι&τεδ 4ε Γϋηΐοη. Εοτδ (1ε Γέΐεοΐΐοη (1ε οε$ 

ΓοηοΐΐοηηΒΐτεδ, Π εοηνίεηί (1ε Ιεηΐτ 4ΰπιεηΐ οοπιρίε <1εδ ρτΐηοΐρεδ εχροδέδ 
Βϋ ηυτηέτο 104 εΐ 4’υηε τέρΒΠΐΙΐοη £έθ£Τ3ρ1ιΐςυο έςυΐΐΒ&Ιε εηΐτε Ιεδ 
τόβΐοηδ 4υ πιοηίΐε. 

104 3. Εβ οοηδί4έτ3ΐΐοη 4οιηΐη3ηΐε 4βπ5 1ε τεοτυίειηεηΐ εΐ Ιβ ΠχΒΐΐοη <1εδ 
οοη4ΐΙΐοηδ 4’ετηρΐοΐ 4υ ρεΓδοηηεΙ 4οΐι είτε 13 ηέοεδδΐιέ 4’Βδδυτετ 3 Γυηΐοη 
Ιεδ δεΓνίεεδ (1ε ρεΓδοηηεδ ροδδέ43ηΐ Ιεδ ρΐιΐδ Ηυυΐεδ ςυΒίίΙέδ 4’εΓΠοΐεηοε, <1ε 
οοπιρέΐεηοε εΐ 4’ΐηιέ£τΐΐέ. Ε’ΐπιροΠΒηοε 4’υη Γεοηιίεπιεηΐ είϊεοΐυέ δυτ υηε 
5θδε £έθ£Γ3ρΗΐςυε Βυδδΐ 1βγ£ο ςυε ροδδΐβίε 4οΐΙ είτε 4ύτηεηΐ ρτΐδε εη 
οοηδΐ4έτ3ΐΐοη. 

ΑΚΤΙϋΕΕ 14 

Ονκ»ιί$ι(ίβι (ηνηιιχ «| εοη4υίΐε (1« 4έ6*<δ 
μιχ εο«ί«ρβ·εββ εί *υΐΓ« γ«ιβϊομ 

1*5 1 Ροιιγ Γοτ£3ηϊδΒΐΐοη <1ε ΙευΓδ ΐΓΒΥΒυχ ει Ια οοη4υΐΐε <1ε ΙευΓδ 4έ&3ΐδ, 
Ιεδ οοηΓέτεηοεδ, Ιεδ ΒδδειηϋΙέεδ ρΙέηΐέΓεδ εΐ τέυηΐοηδ (Ιεδ Οοιηΐΐέδ οοηδυΙΐΒ- 

ΐίΓδ ΐηΙεπίΒΐΐοηΒυχ ΒρρΙΐςυεηΐ Ιε τε£ΐεπιεηΐ ΐηΐέηευτ οοπιρηδ 4βπ5 Ιε 
Κέ£ΐετηεηΙ £έηέτ3ΐ. 

1*6 2. Εεδ οοηΓέτεηοεδ, 1ε Οοηδεΐΐ 4,34τηΐηΐδΐΓ3ΐΐοη, Ιεδ Βδδειη&Ιέεδ 
ρΐέηΐέτεδ εΐ τέυηΐοηδ <1εδ Οοηιΐΐέδ οοηδυΐΐΒΐΐΓδ ΐηίεπίΒΐΐοηΒυχ ρευνεηΐ 
34ορΙετ Ιεδ τέ£ΐεδ ςυ’ΐΐδ _)υ£εηΐ ΐη4ΐδρεη$Βΐ)Ιε8 εη οοιηρΙέηιεηΐ (1ε εεΐΐεδ <1υ 
Γέ^ίειηεηΐ ίηιεπευΓ. ΤουΐεΓοΐδ, οεδ ιέ£ΐεδ οοιηρίέιηεηΐ&ΐτεδ 4οΐνεηΐ είτε 
οοπιρΒίΐ&Ιεδ Βνεο Ιεδ (Ιίδροδίΐΐοηδ <1ε Ιβ ϋοηνεηΐΐοη; δ’ΐΐ δ’3£ΐι (1ε τέ£ΐεδ 
οοηιρΙέιηεηΐΒΐτεδ «κίορίέεδ ρ&τ <1εδ ΒδδετηβΙέεδ ρΐέηΐέτεδ ει (Ιεδ εοηιιηίδδίοηδ 
4’εΐυ4εδ, εΐΐεβ δοηι ρυΟΗέεδ δουδ Γοπηε (1ε τέδοΐυΐΐοη 4υηδ Ιεδ 4οουιηεηΐ5 
4βδ 25δεηιΙ)1έε$ ρΐέπΐέτεδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 15 

ΡίΜκεδ 4ε Γυηΐοη 

1*7 1. Εεβ (Ιέρεηδεδ <1ε Γϋηΐοη οοηιρΓεηηεηΐ 1ε$ ΓτΒΐδ ΒίΤέτεηΐδ: 

1Μ α) Βυ ϋοηδείΐ 4’34πιΐηΐδΐΓ3ΐΐοη εΐ Βυχ οτ£3ηεδ ρετηίΒηεηΐδ (1ε 
Γϋηΐοη; 

Μ* 1>) Βυχ ϋοηΓέτεηοεδ (1ε ρΙέηίροΐεηΐΪ3Ϊτεδ εΐ Βυχ οοηΓέτεηοεδ 34ιηΐηΐδ- 
ΙΤΒΐΐνεδ πιοη<1Ϊ3ΐεδ; 

11· ϋ) & Ιβ οοορέτΒΐΐοη εΐ β Ι’ΒδδΐδίΕηοε Ιεείιηΐςυεδ 4οηΐ Οέηέίιοΐεηΐ Ιεδ 
ρ»γ$ εη άένείορρεπιεηΐ. 

111 2. Γεδ (Ιέρεηδεδ 4ε Γϋηΐοη δοηΐ οουνεπεδ ρ3Γ Ιεδ οοηίΓίΙηιΐΐοηδ 4ε 
δεδ ΜεπιΟΓεδ, 4έΙεΓΠΐΐηέεδ εη Γοηεΐΐοη 4υ ηοπιΟΓε 4’υηΐιέδ οοιτεδροη4αηΐ 3 

1β εΐ3δδε 4ε εοηίπΟυίΐοη εΗοΐδΐε ρ3Γ εΙΐΒςυε ΜεπιΙ)Γε δείοη 1ε ιβΟΙεαυ 
δυΐνΒηΐ: 

οίΒδδε 4ε 40 υηΐΐέδ οΙ^δδε 4ε 4 υηΐιέδ 
είΒδδε 4ε 35 υηΐιέδ (4355ε 4ε 3 υηΐιέδ 
οΐπδδε 4ε 30 υηΐιέδ οΐ3δδε 4ε 2 υηΐιέδ 
οίΒδδε 4ε 25 υηΐιέδ 0,3556 1 1/2 υη>165 
εΐ3$δε 4ε 20 υηΐιέδ (43δδε 4ε 1 υηΐΐέ 
οίΒδδε 4ε 18 υηΐιέδ οΐ3δδε 4ε 1/2 υηίΐέ 
εΐ3$δε 4ε 15 υηΐιέδ οΐ3δδε 4ε 1 /4 υηΐΐέ 
οίΒδδε 4ε 13 υηΐιέδ (43δδε 4ε 1/8 υηΐΐέ ρουΓ Ιεδ ρ»γδ Ιεδ ιηοΐηδ 
οίΒδδε 4ε 10 υηΐιέδ Βνβηοέδ Ιεΐδ ςυ’ΐΐδ δοηΐ τεοεηδέδ ρ3Γ Ιεδ 
οίΒδδε 4ε 8 υηΐιέδ ΝΒΐΐοηδ ϋηΐεδ εΐ ρουΓ 4’ΒυΐΓεδ ρβγδ 
οίΒδδε 4ε 5 η-.:ιΛ* 4έΐεΓΠΐΐηέδ ρΒΓ 1ε Οοηδείΐ 4,Β4ηιΐηΪ5ΐΓΒ- 

Ιίοη 

Π2 3. Εη ρΐυδ 4εδ οΐ3δδε$ 4ε οοηΐΓΐ^υΐΐοη ηιεηΐΐοηηέεδ 3υ ηυΓηέιο 111, 

ΙουΙ ΜεηιβΓε ρευΐ οΗοΐδΐΓ υη ηοΓη^-ε ■:"υηΐιέδ οοηίπΟυΐΐνεδ δυρέπευτ 3 40. 

113 4. Εε$ ΜεπιΟΓεδ οΗοίδίδδ» ηΐ ΙιΗίεπιεηΐ Ιβ οίΒδδε 4ε οοηίπΟυΐΐοη δείοη 
ΐΒςυεΙΙε ΐΐδ εηΐεη4εηΙ ρΒΛ,Κ ίΓ τ Βυχ 4έρεηδεδ 4ε Γϋηΐοη. 

114 5. Αυουηε τέ4υοΐΐοη 4ε Ιβ οίΒδδε 4ε οοηίπΟυΐΐοη οΗοΐδΐε 
οοηίοπηέΓηεπί β Ιβ Οοηνεηΐΐοη ηε ρευΐ ργοπ4γο εΓΓεί ρεη4Βηΐ Ιβ 4υΓέε 4ε 
ΥΒΐΐ4ΐΐέ 4ε οειίε ϋοηνεηΐΐοη. ΤουΙείοΐδ, 4βπ8 4ε$ οίΓΟοηδίΒηοβδ εχοερίΐοη- 

ηεΐΐεδ, Ιεΐΐεδ ςυε 4εδ ΟΒίΒδίΓΟρΗεδ ηΒΐυΓεΙΙεδ ηέοεδδΐίΒηΐ 1ε ΐΒποεπιεηΐ αε 
ρΓο^ΓΒπιπιεδ 4’ΒΪ4ε ΐηΙεΓΠΒΐΐοηΒίε, 1ε ϋοηβεΐΐ 4’Β4ηιΐηΪ5ΐΓΒΐΐοη ρευΐ Βυΐο- 

πδεΓ υηε τέ4υοΐΐοη 4υ ηοπιΟτε 4’υηΐΐέδ 4ε οοηΙπΟυΙΐοη ΙοΓδςυ’υη ΜεπιΟΓε 
εη ΓβϊΙ Ιβ 4εηΐΒη4ε εΐ Γουτηΐι Ιβ ρΓευνε ςυ’ΐΐ ηε ρευΐ ρΐυβ ηΐΒΐηΙεηΐΓ 53 

οοηΐπ1)υΐΐοη 4βπ5 Ιβ οίΒδδε οΗοΐδΐε β Γοηςΐηε. 

115 6. Εεδ 4έρεηβεδ 4εδ οοηΓέΓεηοεδ Β4πιΐηΐδΐΓΒΐΐνεδ τέ^ίοηΒίεδ νΐδέεδ Βυ 
ηυπιέΓΟ 50 δοηι δυρροΠέεδ ρβγ Ιουβ Ιεδ ΜεπιΟΓεδ 4ε Ιβ τέ^ΐοη οοηοετηέε, 

δείοη Ιβ οίΒδδε 4ε οοηΙηΟυΙΐοη 4ε οεδ 4επιΐεΐδ εΐ, δυΓ Ιβ πιέπιε ΟΒδε, ρβγ 
οευχ 4εδ ΜεηιΟΓεδ 4’ΒυΐΓεδ τέ£Ϊοη$ ςυΐ οηΐ ένεηΐυεΙΙεπιεηΙ ρΒΓίΐοΐρέ β 4ε 
Ιεΐΐεδ οοηΓέΓεηοεδ. 

116 7. Εεδ ΜεπιΟΓεδ ρΒγεηΐ β ΓΒΥΒηοε ΙευΓ ρΒΠ οοηίπΟυΙΐνε ΒηηυεΙΙε, 

ΟΒίουΙέε 4’ΒρΓέδ Ιε 0υ4^εΐ Βπειέ ρβγ 1ε ϋοηδεΐΐ 4’Β4πιΐηΐδΐΓΒΐΐοη. 

117 8. ϋη ΜειηΟιτ εη τεΐΒΓ4 4βπ$ δεδ ρυΐεπιεηΐδ ή Γϋηΐοη ρεπί δοη 4γοϊΙ 
4ε νοίε 4έΓιηΐ Βυχ ηυπιέΓΟδ 10 εΐ 11, ΙΒΠΙ ςυε 1ε ηιοηΐ&ηΐ 4ε δε« ΒΓπέτέδ ε$ΐ 
έ£Βΐ ου δυρεπευΓ Βυ πιοηίΒηΐ 4εδ οοηίπΟυΐΐοπδ έ ραγεΓ ρ&Γ οε ΜεηιΟΓε 
ρουΓ Ιεδ 4ευχ Βηηέεδ ρΓέοέ4εηΐεδ. 

11* 9. Εεδ 4ΐδροδΐΐΐοηδ Γέ^ΐδδΒηΐ Ιεδ οοηίπΟυΐίοηδ ΠηΒηοΐέΓεδ 4εδ εχρίοΐ- 

ΐΒΐΐοπδ ρπνέεβ Γεοοηηυεδ, 4εδ θΓ£&ηίδπιεδ δοΐεηΐΐΠςυεδ ου ΐη4υδΐπε!δ εΐ 4εδ 
θΓ£3ηΪ83ΐΐοηδ ΐηΙεπίΒΐΐοηΒίεδ Π^υτεηΐ 4&ηδ Ιε Κέ^ΙεηιεηΙ £έηέΓ&Ι. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 16 

1|Ι|ΙΜΙ 

11* 1. (1) Ε’ϋηΐοη β ρουΓ Ι&η^υεδ οΓΠοΐεΙΙεδ: Γ&η£ΐ&ίδ, Ι*ΒΓ&1>ε, 1ε 
οΗΐηοΐδ, Γεδρ&£ηοΙ, 1ε Γγβπ9βϊ$ εΐ Ιε ηΐδδε. 

12* (2) Ε’ϋηΐοη β ρουΓ 1&π£υεδ 4ε ΙγβυβϊΙ: Γ3η£ΐ&ΐ$, Γεδρ&^ηοΙ εΐ 1ε 
ΓΓ3Π93Ϊ8. 

121 (3) Εη 03δ 4ε οοηίεδίΒΐΐοη, Ιε Ιεχίε ΓτΒηςΒΐδ ΓβΐΙ Γοΐ. 

122 2. (1) Εεβ 4οουηιεηΐδ 4έΠηΐΐΐΓδ 4εβ ΟοηΓέΓεηοεδ 4ε ρΙέηΐροΙεηΐΐΒΪΓεβ 
εΐ 4εβ οοηΓέΓεηοεδ Β4(ηΐηΐδΐΓ&ΐΐνε$, ΙευΓδ Αοίεβ Πη&ΐδ, ρΓΟίοοοΙεβ, Γέδοΐυ- 

Ιΐοηβ, Γεοοπιηι&η4Βΐΐοη8 εΐ ναυχ βοη έΐΒΟΙΐδ 4βπ5 Ιεδ ΐΒη^υεδ οΓΓιοίεΙΙεδ 4ε 
Γϋηΐοη, 4’ΒρΓέδ 4εδ Γέ4&οΐΐοηδ έςυΐνΒίεηΙεδ Βυδδΐ Οΐεη 4&ηβ 1& Γοπηε ςυε 
4βπ8 1ε Γοη4. 

123 (2) Τουβ Ιεδ ΒυίΓεβ 4οουπιεηΐ8 4ε οεδ οοηΓέΓεηοεδ δοηι τέ4Ϊ£έδ 
4βπ8 Ιεδ ΐΒηςυεδ 4ε ΙγβυβϊΙ 4ε Γϋηΐοη. 

124 3. (1) Εεβ 4οουηιεη1δ οΓΠοΐεΙβ 4ε δεπνΐοε 4ε Γϋηΐοη ρΓεδοτίΐδ 4&η$ 
Ιεδ Κέ£ΐεπηεηΐδ Β4ηιΐηΐδΐΓΒΐΐΓ$ δοηι ρυΟΙΐέδ 4&ηδ Ιεδ δΐχ ΐΒηςυεδ οΓΓιοίεΙΙεδ. 

125 (2) Εεδ ρΓοροδΐΙίοηδ εΐ οοηΐπ0υΐΐοη$ ρΓέδεηΙέεδ ρουΓ εχ&ιηεη Βυχ 
οοηΓέΓεηοεδ εΐ τέυηΐοηδ 4εδ ΟοιηΐΙέβ οοηβυΙΐΒΐΐΓδ ΐηίεπίΒΐΐοηΒυχ εΐ ςυΐ δοη! 
Γέ4ί£έεδ 4βπ8 Γυηε 4εδ ΐΒηςυεδ οΓΓιοίεΙΙεδ δοηι οοπιπιυηΐςυέεδ Βυχ 
ΜεπιΟΓεδ 4βπ8 Ιεδ ΐΒηςυεδ 4ε ΐπινΒίΙ 4ε Γϋηΐοη. 

126 (3) Τουδ Ιεδ ΒυίΓεδ 4οουπιεηΐδ 4οη1 Ιε δεοτέΐ&ΐΓε £έηέΓ&Ι 4οΐΐ, 
οοηΓοπηέπιεηΙ 3 δεδ ΒΐΙή1>υΙίοη8, ΒδδυτεΓ Ιβ 4ΐδΙπ6υΙΐοη £έηέΓ3ΐε, βοηΐ 
έΐΒ^Ηδ 4βπ8 Ιεδ ΐΓοΐδ ΐΒη^υεδ 4ε ΙγβυβϊΙ. 

127 4. (1) Εοΐδ 4εδ οοηΓέΓεηοεδ 4ε Γ '^;οη εΐ 4εδ Βδδεηι^Ιέεδ ρΙέηΐέΓεδ 
4εδ Οοπιΐΐέδ οοηδυΙΐΒΐΐΓδ ΐηίεΓΠΒΐίοηΒυχ, 1ογ5 4εδ τέυηΐοηδ 4εδ οοπιπιΐδδΐοηδ 
4’έΐυ4εδ ΐηδοηίεδ Βυ ρτο^ΓΒπιπιε 4ε ΙγβυβϊΙ Βρρτουνέ ρβγ υηε Βδδεηι&ΐέε 
ρΐέηΐέτε εΐ οεΐΐεδ 4υ ΟοηδεΐΙ 4'34ηιΐηΐδΐΓΒΐΐοη, υη δγδίέπιε εΓΓιοΒοε 
4*ΐηΐεΓρΓέΐ3ΐΐοη τέοΐρτοςυε 4βπ8 Ιεδ δΐχ ΐ3Π£υεδ οΓΓιοίεΙΙεδ 4οΐΐ είτε υΐΐΐΐδέ 

128 (2) Εογ5 4εδ Βυΐτεδ τέυηΐοηδ 4εδ Οοηιΐΐέδ οοηδυΙΐΒΐΐΓδ ΐηίετηΒΐΐο- 
πβοχ, Ιεδ 4έ1)Βΐδ οηΐ Ιΐευ 4βπ8 Ιεδ ΐΒη£υε$ 4ε ΙγβυβϊΙ, ρουτ ΒυίΒηΙ ςυε Ιεδ 
Μεπι&Γεδ ςυΐ 4έδΐτεηΐ υηε ΐηίετρΓέΐΒΐΐοη 4Βηδ υηε ΐΒΠ£υε 4ε ΙγβυβϊΙ ρΒΠΐ- 
ουίΐέτε ΐη4ΐςυε Βνεο υη ρτέυνΐδ 4’3υ πιοΐηδ 90 ]ουτδ Ιευτ ΐηίεηιΐοη 4ε 
ρΒΠΐοΐρετ β Ιβ τέυηΐοη. 

129 (3) ΕοΓδςυε Ιουδ Ιεδ ρΒΠΐοΐρΒηΐδ β υηε οοηΓέτεηοε ου 3 υηε 
τέυηΐοη οοηνΐεηηεηΐ 4ε οειίε ρτοοέ4υτε, Ιεδ 4έ1>3ΐδ ρευνεηΐ Βνοΐτ Ιΐευ 4αηδ 
υη ηοπιβτε 4ε ΐ3η£υεδ ΐηΓέτΐευτ β οεΐυΐ πιεηΐΐοηηέ οΐ-4ε$δυδ. 

ΑΚ.ΤΙΟΕΕ 17 

ϋαρΒάΙέ ]υη<1ίςυε Γϋηΐοη 

130 Ε’ϋηΐοη ]ουΐΐ, δυτ 1ε Ιεττΐΐοΐτε 4ε οΙΐΒουη 4ε δεδ Μεπι^τεδ, 4ε 13 
ΟΒρΒοΐιέ ]υπ4ΐςυε ςυΐ Ιυΐ εδΐ ηέοεδδΒίτε ρουτ εχετοετ δε$ Γοηοΐΐοηδ εΐ 
ΒΠεΐη4τε δεδ ο^εοΐΐΓδ. 

ΟΗΑΡΙΤΚΕ II 

Οΐ$ρο<$ΐΗοη$ £6ηέΓ&ΐ6$ ΓβΙ&Ιίνεβ *υχ ίέΐέεοηιιηϋηίοβίίοηβ 
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ΑΚΤΙΕ'ΕΕ 18 141 4. Α πιοίηδ 4’αΐΎαη8βπιβηΙδ ραΠΐαιΙίβΓδ Γίχαηι 4’αυΐΓεδ οοη4ίιίοηδ, 

1οιΐ8 Ιβδ Μειη&Γβδ ρΓεηηεηι Ιε8 πιεδϋΓεδ υΐίΐβδ ρουΓ αδδυΓβΓ 1» πιαίηίεηαηοε 
ΟγοϊΙ 4η ραΐδΐϊε ή υΙϊΙίδεΓ 1ε δεηίεε ίηίεπιαίίοηαΐ 4ε εεΐΐεδ ίΐεδ δεειίοηδ <1ε είΓευίΙδ ίηΐέΓηαιίοηαυχ 4ε ιέΐέεοπιιηυηίεαιίοη ςυί 

4εδ (έΐέεοιηιηυηίεηιίοηδ 5οηι εοιηρπδεδ 4αηδ Ιεδ ΗπιίΙεδ <1ε ΙειίΓ εοηίΓόΙε. 

131 ιεδ ΜειηΙίΓεδ ΓεεοηηαίδδεηΙ αυ ρυΜκ' Ιε 4γοϊι 4ε εοιτεδροη4Γε 3η 
πιογεη 4υ δεΓνίεε ίηΙεΓηαΐίοηαΙ <1ε εο<τεδροη4αηεε ρυΕΙίςυε. Εεδ δεΓνίεεδ, 
Ιεδ Ιαχεδ εΐ Ιεδ £αΓαηΐίεδ δοη! Ιεδ ηιέπιεδ ροϋΓ Ιοαδ Ιεδ υδί^εΓδ, 4αηβ εΗαςυε 
εαιέ£οηε <1ε εοιτεδροη4αηεε, δαηδ ρποπιέ ηί ρτεΐέτεπεε ςηεΐεοηςηε. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 19 

Αιτεί (Ιεδ ΙέΙέεοηιιηυιιίεηΙίαηδ 

132 1. Εε$ ΜεηιΙίΓεδ δε Γέδεενεηι 1ε <3γοτΙ «Ι’ίίΓΓβίεΓ Ια ΐΓαηδιηίδδϊοη <1ε Ιοηΐ 
ιέΙέβΓίΓηιηε ρπνέ ςυί ραΓαίιταίι 4απ£εΓευχ ρουΓ Ια δϋΓείέ <1ε ΓΕίαΙ οη 
εοηίΓαϊΓε ά δεδ Ιοίδ, έ 1’θΓίΙτε ρυΡΙίε ου αυχ Εοηηεδ ηιαυΓδ, ά εΠατ^ε 
(ΤανϊδεΓ Ϊιηιηέ4ίαΐειηεη1 Ιε Ευεεαυ 4'οη£ίηε 4ε ΓαπεΙ ΐοΐαΐ 4υ ιέ1έ£Γαιηιηε 
ου 4’υπε ραιΐιε ςυείοοηςυε <1ε εεΐυί-εϊ, $αυΓ 4αηδ 1ε εαβ ού εεΐιε ηοιίΓιεα- 
ιίοη ραΓαϊίΓαίι 4απ§εΓευ5ε ρουΓ Ια δϋΓείέ 4ε ΓΕίαΙ. 

133 2. Εεδ ΜεηιΙίΓεδ δε τέδεΓνεηι αυδδί 1ε 4γοιι 4’ίηιειτθΓηρΓε ιουΐε αυίΓε 
ΐέΐέεοπκηυηϊεαΐΐοη ρπ νέε ςυί ρεηι ραίαΐίΓε 4αη£εΓευδε ρουΓ Ια δΰεείέ 4ε 
ΓΕιαι ου εοπίταίιε α δεδ Ιοίδ, ά ΓοΜεε ρυΕΙϊε ου αυχ βοηηεδ πιεευΓδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 20 

δυδρεηδίοη 4υ δετνίεε 

134 ΟΙιαςυε ΜετηΡεε δε εέδεενε 1ε 4εοϊι 4ε δυδρεη4εε 1ε δεενΐεε 4εδ 
ιέΐέεοεηπιυηίεαιΐοηδ ίηιεεηαιίοηαΐεδ ρουε υηε 4υεέε ίη4έ1εεηιίηέε, δοίΐ 4'υπε 
ιειαηιέεε §έηέΓαΙε, βοίΐ δευίειηεηΐ ρουε εεειαίηεδ εεΐαΐίοηδ εΐ/ου ρουε 
εεειαίηεδ ηαΐυεεδ 4ε εοεεεδροη4αηεεδ 4ε 4έραΠ, 4’αεείνέε ου 4ε ΙεαηδίΙ, α 
εΗαε§ε ρουε Ιυί 4'εη ανίδεε ίιηηιέ4ΐ3ΐειηεηΙ εΗαευη 4εδ αυΐεεδ Μειηβεεδ ραε 
Γίηΐεειηέ4ία1εε 4υ δεεεέιαίεε βέηέεαΙ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 21 

ΚεδροηδαΜΙΚέ 

135 Εεδ Μειειβεεδ η’αεοερίεηΐ αυευηε εεδροπδαΡΜίιέ ά Γέ$αε4 4εδ υβα^εεδ 
4εδ δεενίεεδ ίηίεεηαιίοηαυχ 4ε ΙέΙέεοπιπιυηίοαίίοη, ηοΐαπιπιεπι εη εε ςυι 
εοηεεεηε Ιεδ ΓέεΙαπιαΙίοηδ Ιεη4αηι α οΕιεηίτ 4εδ 4οπυηα£ε$ ει ίηιέεέΐδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 22 

δεεεεΙ 4εδ ΙέΙέεοπιιηυηίεαίίοιίδ 

1. Εεδ ΜειηΕεεδ 5’εη(>3^εη! ά ρεεη4εε ιουΐεδ Ιεδ ιηεδυεεδ ροδδίΕΙεδ, 

οοΓηραίίΡΙεδ ανεε Ιε δγδίέπιε 4ε ΙέΙέεοιηηιυηΙεαιίοη επιρΙογέ, εη νυε 4’αδ- 
δυεεε 1ε δεεεεΙ 4εδ εοεεεδροη4αηεεδ ίηιεεηαιίοηαίεδ. 

2. ΤουΐεΓοίδ, ίΐδ δε εέδεενεηΐ 1ε 4εοί( 4ε εοπιηιυηίςυεε εεδ εοεεεδροη- 

4αηεεδ αυχ αυΐοείιέδ εοιηρέιεηιεδ, αΠη 4’αδδυεεε ΓαρρΙίεαιίοη 4ε Ιευε 
Ιέβίδίαιίοη ίηιέείευεε ου ΓεχέευΙίοη 4εδ εοηνεηΐίοηδ ίηιεεηαιίοηαίεδ 
αυχςυεΙΙεδ Πδ δοη: ραειίεδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 24 

ΝοεΙΠεαΙίο· 4ε$ εοαίτανεαΙΙουβ 

142 ΑΠη 4ε Γβεϊΐίιεε ΓαρρΙίεαιίοη 4εδ 4ίδρθδίΙίοηδ 4ε ΓαεΙίεΙε 44, Ιεδ 
ΜεεηΡεεδ δ'επ£α£εηΙ 4 δε εεηδείκηεε ιηυιυείίειηεηΐ αυ δυ]εΙ 4εδ εοηίεανεη- 
ιίοπδ αυχ 4ίδρθδί(ίοηδ 4ε Ια ριέδεηΐε ΟοηνεηΙίοη ε( 4εδ Κέ£ΐεπιεηΐδ α4πιί- 
ηίδΙεαΙίΓδ γ αηηεχέδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 25 

ΡΗοΗΐί Ια ΙέΙέεοηηυυΙεαΙίοαδ εεΐαΐίνεβ ά Ια 
ήαιΙΙέ 4ε Ια είε Ιιαηιαίαε 

143 Εεδ βετνίοεα ίηίετηαΐίοηαυχ άς ιέΐεοοιηιηυηίοαίίοη (Ιοίνεπί αοοοΓάεΓ Ια 
ρποπ(έ α!>δθ1υε ή 100168 165 Ιέΐέοοππηυηίοαίίοηδ Γείαΐίνεδ α Ια δέουπίέ άε Ια 
νΪ6 Ηυπιαίηε εη πιεΓ, 50γ ΐεΓΓε, (Ιαηδ Ιεδ αίΓδ ει (Ιαηδ Γεεραοε εχίΓα- 

αίπιοβρΗέηςυε, αίηδί ςυ'αυχ ΐέΙέοοπίΓηυπίοαίίοπδ ερί<1έτηίοΙο£ίςυε5 <5’ιιγ- 
£εηοε εχοερίίοηηεΐΐε (1ε ΓΟ^βηίδαΐίοη πιοηάίαίε (1ε Ια δαηΐέ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 26 

ΡΗοΗΐέ 4η Ι«Ι«|ηηΜ> 4Έ(ι( Η 
4η α>ιτ«πιϋο« (είερίοηίψκβ 4Έ(χ( 

144 δοιΐ8 ΓέββΓνε (Ιεβ (1ί$ρο8ΪΙίοη$ <1βδ απϊοΐεδ 25 ει 36, Ιεδ ΐέΙέβΓβηιπιεδ 
<1Έ(&1 ]οιιΐδ56Πΐ (Ι’οη άτοϊί (1ε ρποπιέ δΐΐΓ Ιεβ αυίΓεβ ΐεΙέ^Γαττιπιεδ, ΙοΓδςυε 
Γεχρέ<1ί(6τΐΓ εη Γαΐΐ Ια άεπιαηάε. Ιχδ οοηνεΓδαΐίοηβ ΐεΙερΗοηΐςιιεδ (ΙΈίαΙ 
ρευνεηί έ^&ΙειηεηΙ, 8«γ (Ιεπιαικίε εχρΓεδδε 61 <1αη$ Ια πιεβϋΓε ά\χ ροδδϊ^ΐε, 
βέηέίΐάεΓ (Ι’υη άτοιχ <1β ρποπιέ 8«γ Ιοδ αυΐΓϋδ οοπιπιυηίεαίΐοηδ ΐεΙερΗο- 
ηΐςυεδ. 

ΑΚΤΙΟίΕ 27 

145 1. ιεδ ΐεΙε^Γαπιπιεδ (ΙΈίαΙ, αίηδί ςυε Ιεδ ΐέΐέ^πιηιεδ (1ε δεΓνϊοε, 
ρευνεηΐ έίΓε Γέ^ΐίΐέδ εη 1αη£3£€ δεεΓεΙ (Ιαηδ ίουΐεδ Ιεδ τεΐαΐΐοηδ. 

146 2. Εεδ Ιέ1έ£Γαπιπιεδ ρπνέδ εη Ιαη£3£ε δεοΓεΙ ρειινεηί έίΓε αίίπιΐδ εηίΓε 
ίουδ Ιεδ ραγδ α Ι’εχςερίΐοη ύε εευχ ςυϊ οηί ρΓέαΙα^ΙεηιεηΙ ηοΐϊΠέ, ραΓ 
ΠηίεπηέίϋαίΓε (1υ δεοΓείαίΓε £έηεΓ3ΐ, ςυ’ϋδ η’α<1πιε«εηΐ ραδ εε 1αη£3£ε ρουΓ 
οεΐΐε εαΐέ£θπε (1ε οοΓΓεδροηϋαηεε. 

147 3. Εεδ Μεπι&Γεδ ςαί η’α(1πιεΐΙεηΙ ραδ Ιεδ ΙέΙέ£Γαπιηιεδ ρπνέδ εη 
Ιαη£3£ε δεοΓεΙ εη ρΓονεηαηοε ου α (Ιεδίΐηαΐϊοη <1ε ΙευΓ ρΓορΓε ΙεΓΠίοΐΓβ, 
(Ιοΐνεηΐ Ιεδ αεεερίεΓ εη ΐΓαηδίΙ, δαυί (Ιαηδ Ιε οαδ (1ε δυδρεηδίοη άε δεΓνϊοε 
ρΓενυ α ΓαπίοΙε 20. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 28 

Ταχε$ βΐ ίΓαηοΗϊδε 

ΑΚΤΙΟΕΕ 23 

Ε(αΙ>Ιί886ΐηεπ(, βχρίοΐίβΐΐοη «( $αανε£αΓ(1ε 
<1ε$ νοίββ εΐ <1εδ ιηδΙαΙΙαΙίοηβ 4ε ΙέΙέοοιηιηυηίεαΙίοη 

148 Εεδ (Ιίδροδίΐίοηδ τεΐαΐίνεδ αυχ (αχεδ (Ιεδ ΙέΙέοοηιηιυηϊοαΙίοηδ βΐ Ιεδ 
(ΙίνεΓδ οαδ (Ιαηδ Ιε$ςυεΙδ Ια ίταηοΗίδε εβί αοοοΓ(1έε δοηΐ Πχέδ (Ιαηδ Ιεδ 
Κέ£ΐεπιεηΐδ αάπιίηίδίΓαΐίΓδ αηηεχέδ α Ια ρΓέβεηίε Οοηνεηΐίοη. 

1. Εεδ Μεπι^Γεδ ρΓεηηεηι Ιεδ ηιεδυίεδ υΐίΐεδ εη νυε (Ι’έΐαόϋΓ, (Ιαηδ Ιεδ 
πιείΙΙευΓεδ οοηϋΐΐίοηδ ΙεοΗηΐςυεδ, Ιεδ νοίεδ ει ίηδίαΙΙαίίοηδ ηέοεδδαίΓεδ ρουτ 
αβδυΓεΓ ΓέοΗαη£ε ταρίίΐε ει ίηΐηίεΓΓΟιηρυ <1εδ ΙέΙέοοηιηιυηϊοαΙίοηδ ίηίεΓηα- 
Ιίοηαίεδ. 

2. Αυΐαηΐ ςυε ροβδί^Ιε, οεβ νοίεδ εΐ ίηδίαΙΙαίίοηδ (Ιοίνεηΐ έίΓε 
εχρίοίΐεεδ δείοη Ιεδ ΏεΐΗοάεδ ει ρΓθοέ(1υΓε$ ςυε Γεχρέπεηοε ρΓαΐίςυε (1ε 
I εχρίοίΐαΐίοη α τένέΐέεδ Ιβδ πιείΙΙευΓεδ, εηίΓείεηυεδ εη 6οη έΐαΐ 4'υΐίϋδαΐίοη 
ει Γηαίηίεηυεδ αυ ηίνεαυ άεδ ρΓ0£Γέδ δοίεηΐίΠςυεδ εΐ ΐεοΗηίςυεδ. 

3. Εε$ Μεπι&Γεδ αββυΓεηΙ Ια δαυνε£3Γ(1ε <1ε οεβ νοίεδ ει ίηδίαΙΙαίίοηδ 
(Ιαηδ Ιεδ Ηιηίΐεδ (1ε ΙευΓ ^Ηίΐίοΐίοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 29 

Εΐα!>Ιί85€ΐηειιΙ εΐ τε<1(Ιί(ίοη 4«8 οοπιρίε» 

149 Εεδ τέ£ΐεπιεηΐ5 (1ε οοπιρίεβ ίηίεΓηαΙίοηαυχ δοηΐ οοηδίίΙέΓέδ οοπιιηε 
ΐΓαπδαοΐίοηδ οουΓαηΐε$ εΐ είΤεοΐυέδ εη αοοοΓ(1 ανεο Ιεβ ο61ί£αΐίοηδ ίηίεπιαίίο- 
ηαΐεβ οουΓαηίεδ <3εδ ραγδ ίηΐέΓεδδέδ, ΙοΓδςυε Ιεδ £0υνεπιεπιεηΐ5 οηί οοηοΐυ 
(Ιεδ 3ΓΓ3η£επιεηΐ5 ά οε δ^εΐ. Εη Γαδδεηοε (1’απ·αη£βπΐ6ηΐ5 (Ιε οε £εητε ου 
(1’αοοοΓ(ΐ5 ραΠίουϋεΓδ, οοηοΐυδ (Ιαηβ Ιεβ οοηάίΐίοηδ ρΓένυεδ α ΓαπίοΙε 31, οοδ 
Γέ£ΐειηεηΐ5 (1ε οοπιρίβδ δοηΐ εΓΓεοΐυέδ οοηίοΓπιέιηεηΐ αυχ (Ιίδροδίΐίοηδ (Ιεδ 
Κέ£ΐεπιεηΐ5 α^ΓηίηίδίΓαΐίίδ. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 30 

υ·ί(έ ηοΜ(λίκ 

150 Εη Ι’Εβδεηοε 4»ΓΓ3η£επιεηΐδ ρΕΠΐουΙΐοΓδ οοηοΐυδ εηίΓΟ Μεπι&Γεδ, 
Γυηήέ πιοηέίΕΐΓε εηιρίογέε ε )ε οοπιροδΐήοη 4εδ Ι3χε$ 4ε ΓέρΕΠΐήοη ρουΓ 
Ιεδ δεΓνΐοεδ ΐηίεΓΠΕήοηΕυχ 4ε ιέΙέοοππηυηΐοΕήοη εΐ ε ΓέίΕβΙΐδδεπιεηι 4ε$ 
εοΓηρίεχ ϊηίεπίΕΐΐοηΕϋχ εδΐ: 

— δοίΐ ΓυηΐΙέ πιοηέΐΕΪΓε 4υ Ροη4δ ΓηοηέΐΕΪΓε ΐπίεπΊΕΐΐοπΕί, 

— δοΐΐ Ιε Γγεπο-ογ, 

οοππιιε 4έίΐηΐδ (ΐΕΠδ Ιεδ Κέ§Ιεπιεηΐ5 ΕόπήηΐδίΓΕίΐίδ. Εεδ πκκίΕΐΐιεδ 4’ΕρρΙΐοΕ- 
(ϊοη $οη( Πχέεδ 4επ8 ΓΕρρεη4ίοε 1 Ευχ Κέ£ΐεπιεηΐδ ΐέΙέβΓΕρΗΐςυε εΐ 
ΙέΙέρΗοηΐςυε. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 31 

Αιτ*·£ειη«Βΐ8 ρ&ιΐίαιϋεη 

151 Εεδ ΜεπιήΓεδ δε ΓέβεΓνεηΙ, ρουΓ ευχ-ιηέπιεδ, ροιίΓ Ιεδ εχρΙοΐΐΕΐΐοηδ 
ρηνέεδ Γεοοηηυεβ ρεγ ειιχ εΐ ρουΓ 4*ΕυΐΓεδ εχρΙοΐΐΕΐίοηδ 4ύπιεηΐ Εαίοπδεεδ 
ε οει είίεΐ, 1ε ίΕοιήιέ (3ε οοηοΙυΓε 4εδ ΕΠΈη^επιεπΙδ ρΕΠίουϋεΓδ δυτ (Ιεδ 
ςυεδήοηδ (1ε ΙεΙέοοιηπιυηΐοΕήοη ςυϊ η’ΐηΐέΓεδδεηΐ ρΕδ )ε ΒέηέΓΗΐΐΐέ 4εδ 
ΜειπΙ>Γε$. ΤουΙείοίδ, οεδ ΕίτΕη^ειηεηΙδ ηε όοΐνεηΐ ρΕδ αΐΐετ ε Γεηοοηΐιε 4εδ 
(Ιΐδροδΐΐΐοηδ <1ε 1ε ρΓέδεηΐε Οοηνεηήοη οιι <1εβ Κέβίεπιεηΐδ Ε^ηιΐηϊδίΓΕίϊίδ γ 
Εηηεχέδ, εη οε ςυϊ εοηοετηε Ιεδ 1>Γθΐή1ΐΕ£ε8 ρΓ0]ιι<ϋοϊ&Ε>1εδ ςυε ΙειίΓ πήδε & 
εχέουήοη δεΓΕίΙ δυδοερήήΐε 4ε ΟΕυδεΓ ειιχ δεηήοεδ 4ε ΓΕ4ΐοοοπιπιυηϊθΕΐΐοη 
(Ιεδ ΕυίΓεδ ρΕγδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 32 

Οουίετακε* γ^μιΙμ, ιιτη^ηκαΐδ γ^ϊομηχ, 
οτ|ΐιήιϋο« ήροΐλ1« 

152 Εεδ ΜειηήΓεδ δε Γέδετνεηί 1ε 4γοϊΙ <1ε ΐεηΪΓ 4εδ οοηίέΓεηοεδ τέ^ϊοπΕίεδ, 
<Ιε οοηοΙιίΓε 4εδ ΕΓΓΕη^επιεηΙδ ΓέροηΕΐιχ εΐ <1ε οτέετ 4εβ οΓ^ΕπίδΕήοηδ 
Γέ^ΐοπΕίεδ, εη νιιε <1ε Γέ^ΙεΓ <1εδ ςυεβήοηδ <1ε ΐέΙέοοπιπιυηΐοΕήοη δυ&οερή· 
ήΐεδ 4’έίτε ΙΤΕΪΐέεδ δϋΓ υη ρΐΕπ γ^ϊοπεΙ. Εεδ ΕίτΕη^επιεηΙδ ΓέροπΕυχ ηε* 
(Ιοίνεηΐ ρΕδ έΐτε εη οοηΐΓΕ4ΐοήοπ Ενεε 1ε ρΓέ&εηΙε Οοηνεηήοη. 

(ΖΗΑΡΙΤΚΕ III 

Οί$ρο8ϋίοη$ $ρ€€ΐ&ΐ6$ Γβίβίΐνοδ ειιχ Γβίϋοοοπιιιιιιηιο&Ιίοιίδ 

ΑΚΤΙΟΕΕ 33 

υΐϋίδΕήοη ηήοηηεΐΐε 4υ δρβείΓβ 4βδ ίΓέςυεηοεδ 
Γ»4ίοε1εοίΓΪςυεδ εί 4ε ΓοΛιίε (Ιεδ ΜήεΙΙίίεδ £έοδί»ήοηη«ΪΓεδ 

153 1. Εεδ ΜειηήΓεδ δ’είίοΓοεηΐ 4ε ΙΐηήίεΓ 1ε ηοωήΓε 4ε ίΓέςυεηοεδ εΐ 
Γέΐεη4υε 4υ δρεοίΓε υήΐΐδέ Ευ πήηΐπιυπι ΐη4ΐδρεηδΕή!ε ρουτ ΕδδυτεΓ 4ε 
πίΕηϊέΓε δΕίΐδίΕΪδΕηΐε 1ε ίοηοήοηηεπιεηΐ 4εδ δεΓνΐοεδ ηέοεδδΕΐτεδ. Α οεΐΐε Πη, 

ίΐδ δ’είίΟΓοεηΙ 4’ΕρρϋςυεΓ ήΕηδ Ιεδ πιοϊηήΓεδ άέΐΕΐδ Ιεδ <3εΓηΐεΓδ ρεΓίεείϊοη- 

ηεπιεηΐδ όε 1ε ΙεεΗηΐςυε. 

154 2. ΕοΓδ ήε ΓυΐΠίδΕίίοη ήε όΕηήεδ ήε ίτέςυεηεεδ ρουΓ Ιεδ ΓΕίϋοοοπι- 

πιυηΐεΕίϊοηδ δρΕίΐΕΐεδ, 1ε$ Μεπι1>Γεδ ήεηηεηΐ εοπιρίε ήυ Γεϊι ςυε Ιεδ 
ίΓέςυεηοεδ εΐ ΓοιΊήΐε ήεδ δΕίεΙΙίΙεδ ^εοδίΕΐΐοηπΕίΓεδ δοη! ήεδ τεδδουΓοεδ 
ηΕΐυτεΙΙεδ Ηπιΐΐέεδ ςυϊ ήοϊνεηΐ έίΓε υήΐίδέεδ ήε πίΕηϊέΓε εΠΊοΕοε εΐ έεοηο- 
Γηΐςαε, εοηΓοηηέηιεηΙ Εαχ (ϋδροδϊήοπδ ήυ Κέ^Ιεπιεπι όεδ ΓΕήίοεοιηηΊΐιηίεΕ- 

Ιίοηδ, εΠπ ήε ρεπηεΐίΓε υη Ε<χέδ έςυϊ(Εΐ)1ε ε εεΐΐε οιΊήΐε εΐ 3 εεδ ίΓέςυεηοεδ 
Ευχ (ΙίΓΓέΓεηΙδ ρΕγδ ου 8ΓθυΡβ5 οοπιρίε Ιεηυ <3εδ βεδοίηδ δρέοΪΕυχ 
(Ιεδ ρυγδ εη ήένείορρεηιεηΐ εΐ άε 1ε δϊΙυΕίϊοη β&Ιβ^Ρΐή^116 ήε οεΠΕίηδ 

ρΕ^δ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 34 

Ιηΐ6ΓεοηηιυηίοΕ(ίοιι 

155 1. Εεδ δίΕΐίοηβ ςυί ΕδδυΓεηί Ιεβ ΓΕ<1ίοοοπιπιυηϊοΕήοηδ ήΕηδ Ιε δείνΐοε 
π»οΙ)Πε δοη( (εηυεδ, ήΕη$ Ιεδ ΗπιίΙεδ ήε ΙευΓ ΕίίεοΐΕΐίοη ηοπηΕίε, ά έεΙίΕπ^οΓ 
ΓέοΐρΓοςυετηεηΐ Ιεδ ΓαήίοοοπιιηυηίοΕίΐοηδ δΕηδ (ΙϊδΙΐηοΙϊοη ήυ δγδίέηιε 

ΓΕήΐοέΙεοΙηςυε Εήορίέ ρΕΓ εΐίεδ. 

156 2. ΤουΙείοίδ, εΠπ ήε ηε ρΕδ εηίΓΕνεΓ Ιεδ ρΓΟ^Γέδ δοίεηΐϊΓιςυεδ, Ιεδ 
(Ιίδροδΐήοηδ <1υ ηυπιέΓΟ 155 η’επιρεεΗεηΐ ρΕδ ΓεπιρΙοί (3‘υη δγδίεπιε 
ΓΕίΙΐοέΙεοίπςυε ίηοΕρΕ^Ιε ήε οοιηπιυηΐςυεΓ Ενεο <3’ΕυΐΓεδ δγδίέηιεδ, ρουΓνυ 
ςυε οεΐΐε ΐηοΕρΕοΐΐε δοϊΐ (Ιυε 3 Ιε ηΕΐυτε δρέοίΓιςυε (3ε οε δγδίέπιε εΐ ςυ’εΙΙε 
ηε δοΐΐ ρΕδ ΓεΠεί <1ε ήίδροδίήΓδ ΕάορΙέδ υηίςυεπιεηΐ εη νυε <3'εηιρεο1ιεΓ 
ΠηίεΓΟΟπιιηυηίοΕίίοη. 

157 3. Νοηο6δΐΕηΐ Ιεδ άίδροδίήοηδ <1υ ηυπιέΓΟ 155, υηε δίΕΐίοη ρευΐ έίΓε 
Είίεοΐέβ ε υη βεΓνΐοε ίηίεΓηΕΐίοηα! τεδίΓεΐη! <1ε ιέΙέοοπιπιυηΐοΕήοη, 

ήέΙεΓπιΐηέ ρΕΓ 1ε 6υΙ ήε οβ βεΓνΐοε ου ρεγ ή’ΕυίΓεδ οίτοοηδίΕποεδ 
ίηήέρεηήΕηίεδ <1υ δγδίέπιε επιρίογέ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 35 

ΒΓουΗΐΕ^ ρΓε]υ(1ΐείαΙ>1ε$ 

158 1. Τουΐεδ Ιεδ δίΕίϊοπδ, ςυεΙ ςυε δοίΐ ΙευΓ ο6]εΙ, ήοΐνεηΐ έίΓε έΐΕΐ)1ίεδ εΐ 
εχρΙοΐΐέεδ ήε πίΕηίέΓε ε ηε ρΕδ ΟΕυδεΓ (1ε ΙίΓουΐΙίΕξεδ ρΓέ]υ<ϋοίΕ6Ιεδ πυχ 
οοπΊΐτιυηίοΕίίοηδ. ου δεΓνΐοεδ ΓΕ<3ίοέΙεοΐΓΪςυεδ ήεδ ΕυίΓεδ ΜεπιόΓεδ, ήεδ 
εχρΙοίΐΕΐΐοηδ ρηνέεδ τεοοηηυεδ εΐ (Ιεδ ΕυίΓεδ εχρΙοΐΐΕΐίοηδ ήυπιεηΐ ΕυΙο- 

ΓΪδέεδ ε ΕδδυΓεΓ υη δεΓνΐοε <1ε ΓΕήΐοοοΓπηιυηΐοΕίΐοη, εΐ ςυϊ Γοηοιίοηηεηΐ εη 
δε οοηΓοππΕηΙ Ευχ (Ιίδροδΐήοηδ (1υ ΚέβΙεπιεηΐ <3εδ ΓΕήΐοοοπιπιυηίοΕίίοηδ. 

159 2. ΟΗβςυε ΜεπιβΓε δ'εη^Ε^ε ε εχί^εΓ, <1εδ εχρΙοίΐΕΐίοηδ ρηνέεδ τεοοη- 

ηυεδ ρεγ Ιυΐ εΐ <3εδ ΕυίΓεδ εχρΙοίΐΕΐίοηδ ήυπιεηΐ Ευιοηδέεδ ε οει είίεΐ, 
Ι’οβδεΓνΕίίοη ήεδ ρΓεδοηρήοηδ <1υ ηυπιέΓΟ 158. 

160 3. Οε ρΐυδ, Ιεδ Μειη&Γεδ ΓεοοηηΕίδδεηΐ (1έδΪΓΕΐ)Ιε ήε ρίεηήΓε Ιε$ 

πιεδυΓεδ ρΓΕίίςυεπιεηΐ ροδδΐδΙεδ ρουΓ επιρέοΗεΓ ςυε 1ε Γοηοιϊοηηεπιεηΐ (Ιεδ 
ΕρρΕΓείΙδ εΐ ΐηδίΕΐΐΕίΐοηδ έΐεοίηςυεδ (3ε (ουίεδ δοΛεδ ηε ΟΕυδε (3εδ Ε»ΓουϊΙ- 

ΐΕ^εδ ρΓέ3υ(1ϊοΪΕΐ)1εδ Ευχ οοιηιηυηίοΕΙίοηδ ου δβΓνϊοεδ ΓΕήϊοέΙεοίηςυεδ νίδέδ 
υυ ηυπιέΓΟ 158. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 36 

Αρρείδ ε( ιηεδδΕ^εδ 4ε 4έ(Γ€δδε 

161 Εεδ δίΕίϊοπδ <1ε ΓΕήΐοοοπιπιυηίοΕίίοη δοηΐ οΐιΐϊκέεδ ή’ΕοεερΙεΓ εη ρΓΪο- 
πίέ Εΐ)5θ1υε Ιεδ Ερρείδ βΐ πιεβδΕ^βδ <1ε ήέίΓεδδε ςυείΐε ςυ’εη δοΐΐ 1ε ρΓονε- 
πΕηοε, (1ε τέροηήΓε <1ε πιέπιε ε οεδ ηιεδδΕ^εδ εΐ ή’γ ήοηηεΓ ΪΓηπιέίΙΪΕΐεπιεηΐ 
1ε δυΐίε ςυ’ίΐδ οοπιροΓίεηΐ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 37 

§ί£η«ιιχ 4ε 4έΐΓβ«δ€, 4'υΓ^εηεε, 4ε δέειιηΐέ 
ου 4Ί4εη(ίΠε8ίίοη ίβυχ ου (ΓοηιρευΓδ 

162 Εεδ ΜεπιόΓεδ δ’εη£Ε£εηΙ ε ρΓεηόΓε Ιεδ πιεδυΓεδ υΐίΙεδ ρουΓ τέρηπιεΓ 1ε 
(ΓΕηδπιΐδδΐοη ου 1ε πήδε εη οίΓουΐΕΐίοη <1ε δί^πΕυχ <1ε ήέίΓεδδε, ή’υΓ^εηοε, (1ε 
δέουηΐέ ου ή’ΐήεηήΠοΕίΐοη Γπυχ ου ΐΓοπιρευΓδ, εΐ ε οοΙίΕήοΓεΓ εη νυε ήε 
ΙοοΕίίδεΓ εΐ (ΤίήεηήΠεΓ Ιεδ δίΕίϊοπδ ήε ΙευΓ ρΓορτε ραγδ ςυϊ έπιείΐεηΐ ήε ίεΐδ 
δϊ^πΕυχ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 38 

Ιηδ(»1ΐΕ(ίοηδ 4εδ δεητίεεδ 4ε 4έίεηδε η»Ιίοη»1ε 

163 1. Εεδ ΜεπιβΓεδ οοηδεΓνεηΐ ΙευΓ επάέΓε Ιήιεηέ ΓείΕΐίνεπιεηΐ Ευχ 
ΐηδίΕΐΐΕΐϊοηδ ΓΕήίοέΙεοΙηςυεδ πιϊΙΐΐΕΐΓεδ 4ε ΙευΓδ ΕΓπιέεδ εΐ 4ε ΙευΓδ ίοΓοεδ 
ηΕνΕΐεδ εΐ Εέπεηηεδ. 

164 2. ΤουΙείοίδ, οεδ ίηδίΕΐΐΕΐίοηδ 4οίνεηΙ, ΕυΐΕηΙ ςυε ροδδίβίε, οΙ?δεΓνεΓ 
Ιεδ 4ίδροδίήοηδ Γέ^ΙεπιεπίΕίΓεδ τεΐΕΐίνεδ Ευχ βεοουΓδ ε ρΓέΐεΓ εη οε$ 4ε 
4έΐΓβδδε εΐ Ευχ πιεδυΓεδ ε ρΓεη4Γε ρουΓ επιρέοΙιεΓ Ιεδ 6ΓουϊΙΐΕ£εδ ρΓ^υ4ΐοϊ3- 
Μεδ ΕΪηδί ςυε Ιβδ ρΓεδοηρήοηδ 4βδ Κέ^ΐεπιεηΐδ Ε4πιίηί5ΐΓ3Πί5 οοηοεΓΠΕηΐ 
Ιεδ Ιγρβδ 4’έπιίδδϊοη εΐ Ιεδ ίΓέςυεηοεδ ε υήΙϊδεΓ, δείοη 1ε ηΕΐυΓε 4υ δεΓνΐοε 
ςυ’εΐΐεδ ΕδδυΓβηΐ. 

165 3. *Εη ουίΓε, ΙοΓδςυε οεδ ίηδίΕΐΐΕήοηδ ρΕΓΐίοίρεηΐ Ευ δεΓνΐοε 4ε Ιε 
οοΓτεδροη4Εηοε ρυΐιΐΐςυε ου Ευχ ΕυίΓεδ δεΓνΐοεδ τέ^ΐδ ρεγ Ιεδ Κέ^ΐεπιεηΐδ 
Ε4πιΐηΐδΐΓ3ΐΐί5 Εηηεχέδ ε 1ε ρΓέδεηΐε Οοηνεηήοη, εΙΙε 4οΐνεηΐ δε οοηίοπηεΓ, 
εη βέηέΓΕί, Ευχ ρΓεδοηρήοηδ Γέ&1βπιεηΐΕΪΓεδ ΕρρΙΐοΕήΙεδ έ οβδ δεΓνΐοεδ. 
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ΟΗΑΡΙΤΚΕ IV 

Κβ1α(·οη$ 8νβο Ιεβ ΝβΙίοη$ υηίίί βΐ Ιβ$ 
θΓ£&η·58(ϊοη$ ϊη(βΓηα(ϊοηαΙβ8 

ΑΚΤΙΟίΕ 39 

ΚεΙβΙϊοηδ βνβο Ιβδ Νβίΐοηχ Ε'ηϊβδ 

166 1. Εβδ Γβΐ3ΐΪ0Πδ βΠίΓβ Ιβδ Ν3ίίθΠ5 υπϊβδ βί ΓυΠΙΟΠ ΐηΙβΓΠΒΐΐΟΠΒΐβ 0βδ 
. ίέΐέοοπιιηυηϊοαίϊοηδ δοηί όέΓϊηϊβδ όβηδ ΓΑοοογ0 εοηοΐυ εηίΓβ οβδ όευχ 
θΓ£3ηϊδ3ίϊοηδ, όοηί 1ε ίβχίε Π^υΓε όβηδ Γβηηβχβ 3 ύ 13 ρΓέδεηίε Οοηνεη- 

ίΐοη. 

167 2. ΟοπίοπηέπΊβπΐ 3υχ όϊδροδϊίϊοηδ (1ε Γ3ΓίϊεΙε XVI (1ε ΓΑεοοίό 
οϊ-όβδδυδ ηιεηΐϊοηηέ, Ιεδ δβΓνϊοεδ ό’βχρίοϊΐβίϊοη (Ιεδ Ιέΐβοοπιπιυηίοβίϊοηδ (Ιεδ 
ΝβΙΐοπδ υηΐβδ ,ϊουϊδδβηΐ (Ιεδ όΓοίίδ εί βοηΐ δουπιΐδ 3υχ οί>1Ϊ£3ΐϊοηδ ρΓένυβδ 
(Ιβηδ οείίε Οοηνεηίϊοη βί <ΐ3Πδ Ιεδ Κβ£ΐεπιεπΙδ 30πιϊηϊδΐΓ3ΐϊΓδ. Ιΐδ οηί, εη 
οοηδέςυεηοε, 1ε 0γοϊΙ ό’βδδϊδίεΓ, 3 ίίίΓε οοηδυ1ί3ίϊΓ, 3 ίουίβδ Ιεδ οοηίέΓβηοεδ 
<1β Γυηίοη, γ οοπιρπδ Ιεδ Γβυηϊοηδ (Ιεδ Οοιηϊίέδ οοηδυ1ί3ΐϊΓδ ίηίεΓΠ3ΐϊοη3υχ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 40 

Κβΐιίΐοπδ βνβο Ιβ8 οΓ£8ηϊ$3ίίοιΐ8 ϊηίβπΜίίοηηΙβδ 

168 ΑΠη ό’3ΪόβΓ 3 13 Γέ3ΐϊδ3ίϊοη ό’υηε εηίίέΓε οοοΓόϊηαίϊοη ϊηίεΓΠ3ΐΐοη3ΐε 
(ΐ3ηδ 1ε όοπΐ3Ϊηε όβδ ίέ1έοοππηυηίθ3ΐϊοηδ, Γυηϊοπ οοΙίΒβοΓβ 3νεε Ιεδ ογ£3- 

ηΪ53ΐίοπδ ίηΐεΓΠ3ΐΐοη3ΐεδ ςυί οηί όβδ ϊηίέΓέίδ εί (Ιεδ ΗΟίϊνϊίέδ οοηηεχεδ. 

(ΓΗΑΡΙΤΚΕ V 

ΑρρΙϊοΗΐϊοπ όβ Ια Οοηνεηίϊοη βί <1β5 Κέβίβπιβηίδ 

ΑΚΤΙΟΕΕ 41 

Οίδροδίίϊοπδ Γοηάαπιεηίαΐεδ βί 
Κέςίβπιβηί £βηβΓ3ΐ 

169 Εη 03δ (1ε όϊνβηξβηοε εηίΓε υηε όϊδροδϊίϊοη όε >3 ρΓεπιϊέΓε ρυΠίε όε 13 
Οοηνβηίϊοη (Οϊδροδϊίϊοηδ Γοη03Γηβηΐ3ΐεδ, ηυπιέΓΟδ 1 3 194) εί, υηε όϊδροδϊ- 

Ιίοη (1ε 1& δεεοηίΐε ρ3Πϊβ (Κε^ΐεπιεηΐ $έπέΓ3ΐ, ηυπιέΓΟδ 201 3 643), 13 
ρΓβπιΐβΓε ρΓένβυί. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 42 

Κβ£ΐβιηβηΐ5 3<Ιηιίιιί$ίΓαίίί$ 

70 1 Εεδ όϊδροδϊίϊοηδ (1ε >3 Οοηνεηίϊοη δοηί οοπιρίέΐέεδ ρ3Γ Ιεδ 
Κέ£ΐεπιεηΐ5 30ππηίδΐΓ3ΐϊΓδ, ςυί Γέ£Ϊδδεηί ΓυίϊΙϊδΒίϊοη (Ιεδ ίέΐέοοπιπιυηϊοβ* 
Ιίοπδ εί Ιϊεπί ίοϋδ Ιβδ Μεπι&Γβδ. 

71 2. Εβ Γ3ίϊΠθ3ΐΐοη (1ε 13 ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη οοηΓοπηέτηεηΐ 3 
Γβπϊοίε 45 ου 1’3(1Ηέδΐοη 3 13 ρΓέδβηίε Οοηνεηίϊοη οοηΓοπηέπιεηΐ 3 

Γβτίϊοίε 46, ϊιηρίϊςυε Γ3εεερΐ3ΐϊοη (Ιεδ Κέ£ΐεπιεηΙδ 30ΓηίπϊδΐΓ3ΐϊΓδ εη νΪ£υευΓ 
3υ πιοπιεηΐ (1ε εείίε Γ3ίϊΓιε3ίϊοη ου (1ε εείίε βόΗέδϊοη. 

72 3. Εβδ Μεηί^Γβδ (Ιοϊνεηί ϊηΓοηηεΓ 1ε δεεΓέί3ΪΓε £έηβΓ3ΐ (1ε Ιευτ 3ρρΐΌ- 
63ίίοη όε ίουίε Γβνϊδϊοη (1ε εεδ Κέ£ΐεπΊεηίδ ρ3Γ (Ιβδ οοηίεΓβηοεδ 30ίηϊηΪ5ίΓ3- 
ίϊνεδ εοΓηρεΙεπίεδ. Εε δβεΓέί3ΪΓε £έηέΓ3ΐ ηοίϊΓιε οβδ υρρΓοϋυίϊοηδ 3υχ 
ΜβπιϋΓβδ 30 Γπγ εί 3 ιηεδυΓβ ςυ’Π Ιεδ τεςοίί. 

73 4. Εη 035 (1ε όίνβΓ£βηοβ εηίΓβ υηε (Ιϊδροδϊίϊοη <1β 13 Οοηνεηίϊοη εί 
υηε (Ιϊδροδϊίϊοη (Γυη Κε^ΐεπιεηΐ 3(1πιϊηϊδίΓ3ίϊΓ, 13 Οοηνεηίϊοη ρΓβνβυί. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 43 

ν«1ί«ϋίέ (Ιβδ Κέκίβπιβηίδ «ΙηππϊδίΓηίϊίδ βη υϊ^ιιοιγ 

174 Εεδ Κέ^Ιεηιεηΐδ 30ιηϊηϊδΐΓ3ΐϊΓ5 νϊδέδ 3υ ηυπιεΓΟ 170 δοηί οευχ εη 
νϊβυευΓ 3υ πιοπιεηΐ (1ε 1β 5Ϊ£Π3ίυΓε (1ε 13 ρ:εδεηίε Οοηνεηίϊοη. Ιΐδ δοηι 

οοηδϊίΙέΓέδ οοηιιηε βηηεχέδ 3 Ιβ ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη εί (ΙεπιβυΓβηΐ ν3ΐ361εδ. 
δουδ τέδεΓνε (Ιεδ τενϊδϊοηδ ρ3Πϊε1Ιεδ ςυί ρευνεηί είΓε 3(1ορίεεδ 3υχ ίεπηεδ 
(1υ ηυηιβΓΟ 53, ]υδςυ’3υ πιοπιεηΐ άε ΓεηΙτέε εη νΐ£υειΐΓ (Ιεδ ηουνε3υχ 
Κέβίεπιεηίδ έΐ3βθΓέδ ρ3Γ Ιεδ οοηΓέΓεηοεδ 3(1πιίηί5ΐΓ3ΐίνεδ ηιοη(1Ϊ3ΐεδ 
οοπιρέΐεηίεδ εί (Ιεδίϊηέδ 3 Ιεδ τεπιρΙβοεΓ εη Ι3ηί ςυ’Βηηεχε» 3 13 ρΓβδβηίε 
Οοηνεηίϊοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 44 

Εχβευίΐοη άβ Ια Οοηνβηίϊοη βί άβ$ Κβ^ίβιηβηίδ 

175 1. Εεδ Μεηι1)Γε5 δοηί ίεηυδ (1ε δε οοηίοπηεΓ 3υχ (Ιϊδροδϊΐϊόηδ (1ε 13 
ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη εί (Ιεδ Κέβίεπιεηΐδ 3(1πιϊηϊδΐΓ3ΐίΓ5 γ 3ηηεχέδ <ΐ3Πδ ίουδ 
Ιεδ 6υΓβ3υχ εί <ΐ3ηδ ίουίεδ Ιεδ δΐ3ίϊοηδ (1ε 1έ1εοοηιηιυηϊθ3ΐίοη β13&Ηδ ου 
εχρίοϊίέδ ρ3Γ ευχ εί ςυϊ 3δδυΓεηί όεδ δεΓνϊοεδ ίηΐεΓΠ3ΐϊοη3υχ ου ςυί ρευνεηί 
ρΓονοςυεΓ (Ιεδ 1)Γουϊ1ΐ3£εδ ρΓέ)υ(1ϊοΪ3ΐ)1εδ 3υχ δεΓνϊοεδ (1ε Γ3(1ϊοοοπιπιυηϊθ3- 
ίϊοη (Ι βυίΓεδ ρβγδ, 53υΓ εη οε ςυί οοηοβΓηε Ιεδ δβΓνϊοεδ ςυϊ έοΗ3ρρεηΐ 3 οβδ 
ο61Ϊ£3ίϊοηδ εη νεΠυ (Ιβδ (Ιϊδροδϊΐϊοηδ (1ε Γαηϊοίε 38. 

176 2. Ιΐδ (Ιοϊνεηί εη ουίΓβ ρΓεηάΓβ Ιεδ πιεδυΓβδ ηέοεδδ3ΪΓεδ ρουΓ ίπιροδεΓ 
1’οΙ)5εΓν3ΐϊοη (Ιεδ (ϋδροδϊίϊοηδ (1ε 13 ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη εί (Ιεδ Κέ^ΐβπιεηΐδ 
3(1ηιϊηϊδίΓ3ίϊΓδ υυχ εχρίοϊΐυίϊοηδ 3υίοηδέεδ ρ3Γ ευχ 3 έίυΕΙΪΓ εί ά βχρΙοϊίεΓ 
(Ιεδ Ιέ1έοοπιπιυηϊθ3ΐϊοηδ βί ςυϊ 3δδυΓεηί όβδ δβΓνϊοεδ ϊηίβΓη3ίϊοη3υχ ου 
βχρίοϊίεηί ίΐβδ δίβίϊοηδ ρουν3ηί 03ϋδβΓ <3ββ 6Γουϊ1ΐ3£βδ ρΓέ)υ<1ϊοΪ361εδ 3υχ 
δβΓνϊοεδ (1ε Γ3(1ϊοεοπιπιυηϊθ3ίϊοη (Ι’βυίΓβδ ρβγδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 45 

Κβίίίίοβίίοη (Ιβ Ιβ Οοηνβηίϊοη 

177 1. Ε3 ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη δβΓ3 Γ3ίϊΠέε ρ3Γ οΗβουη (Ιβδ £ουνβΓηβ' 
ηιεηίδ δΪ£η3ί3ΪΓεδ δβίοη Ιβδ τέβίβδ οοηδίϊίυίϊοηηβΐΐβδ εη νϊ^υευΓ (Ιβηδ Ιεδ 
ρυγδ ΓβδρεοίϊΓδ. Εβδ ϊηδίΓυηιεηίδ (Ιβ Γ3ΐϊΓΐ03ίϊοη δβΓοηί ΒίΐΓβδδβδ, (Ιυηδ 1ε ρΐυδ 

ότε! (ΙεΙυι ροί>δΐ1ι1ε, ρ3Γ 13 νοϊε (1ϊρ1οπΐ3ίϊςυε εί ρ3Γ ΓεηΐΓβπιίδε <1υ £ουνεΓ 
ηεπιεηί <1υ ρ3γδ ου δβ ίΓουνε 1ε δϊέ£β <1β Ι’ΕΙηϊοη, 3υ δβθΓέί3ΪΓε £έηέΓ3ΐ ςυί 
Ιβδ ηοίϊΠε βυχ ΜεηιΕΓβδ. 

178 2. (1) Ρεη(ΐ3ηΐ υηε ρβποίΐε (1ε (Ιευχ βηδ ά οοπιρίετ (1ε 13 άαΐ€ 
(1’εηίΓέε εη νϊβυευτ (1ε Ιβ ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη, ίουί βουνβΓηεπιεηΐ δί£Π3' 
ί3ΪΓε 3ουίί (Ιβδ (Ιτοϊίδ οοηίβΓέδ 3υχ ΜεπιΕΓεδ <1β ΓΕΙηϊοη 3υχ ηυπιέΓΟδ 8 

3 11, πιβπιε δ’ϊΐ η’3 ρ3δ (Ιέροδέ (1’ϊηδίηιπιεηΐ (1ε Γ3ίϊΠο3ίϊοη 3υχ Ιβηπεδ (1υ 
ηυιηέΓο 177. 

179 (2) Α ΓεχρΪΓ3ίίοη (Ι’υηε ρέποάε (1ε (Ιευχ 3Πδ 3 οοπιρίβΓ ίΐε 13 

(ΐ3ίε (1’εηΐΓέβ εη νϊ§υευΓ (1ε 13 ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη, υη £ουνβΓηεηιεηΐ 
5Ϊ§η3ΐ3ΪΓε ςυϊ η’3 ρ3δ (Ιέροδέ (ΓϊηδΙηιιηβηΐ (1ε Γ3ίϊΠθ3ίϊοη 3υχ ίεΓΠίεδ (1υ 
ηυηιέΓο 177 η’3 ρΐυδ ςυαίϊίέ ρουΓ νοίβΓ 3 3υουηε οοηίέΓβηοε (1ε Γϋηϊοη, 3 

3υουηε δβδδϊοη (1υ Οοηδβϊΐ (1'3(1ηΊΪηίδίΓ3ίϊοη, 3 βυουηε Γέυηϊοη (Ιβδ 0Γ£3ηβδ 
ρβΓΠίΒηεηΐδ (1ε ΓΕΙηϊοη, ηϊ ΙοΓδ (1’3υουηε οοηδυΙί3ίϊοη ρ3Γ οσΓΓβδροη(ΐ3ηοβ 
εΓΓεοίυέβ εη οοηΓοτπιϊΐέ 3νβο Ιβδ (ϋδροδϊίϊοηδ (1ε 13 Οοηνεηίϊοη, εί οεΐ3 οηί 
ςυε ΓϊηδίΓυΓηβηί (1ε Γ3ίϊΠθ3ΐϊοη η’3 ρβδ έίέ (Ιέροδέ. Εβδ (ΐΓοϊίδ (1ε οε 
£ουνβΓηειηεηΐ, 3υίΓβδ ςυε Ιβδ ίίΓΟΪΙδ (1ε νοϊε, ηε δοηί ρ3δ βΓΓεοίέδ. 

180 3. ΑρΓβδ 1'εηίΓέε εη νϊ^υευΓ (Ιβ 13 ρΓέδεηίε Οοηνεηίϊοη οοηίοΓπιέπιεηΐ 
3 Γ3Γίϊο1ε 52, οΗυςυε ϊηδίΓυπιεηί ϋε Γ3ΐϊΠθ3ΐϊοη ρΓβηί! εΓΓβί έ 13 (ΐ3ίε ίΐε 
(Ιέρόί βυρΓέδ ά\ι δβΟΓέΙβΪΓε £έηέΓ3ΐ. 

181 4. θ3ηδ Ιε 03δ ού Γυη ου ρΙυδϊευΓδ (Ιβδ £θυνβΓηεπιεηΐδ δΪ£η3ί3ΪΓβδ ηε 
Γ3ίϊΠβΓ3ΪεηΙ ρ3δ 13 Οοηνεηίϊοη, οεΙΙε-οϊ η’βη δβΓ3Ϊί ρβδ πιοϊηδ νπΙβΕΙβ ρουΓ 
Ιβδ £0υνεπιεΐΏεηΐ5 ςυϊ Γ3υΓ3Ϊεηί ΓβίϊΠέβ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 46 

Αιΐΐιβδίοη 8 Ιβ Οοηνβηίϊοη 

182 1. Εε Βουνεπιβιηεηΐ ά’υη ρυγδ ςυί η’3 ρ3δ δίβηέ 13 ρΓέδεηίε Οοηνεη- 
ίίοη ρευί γ 3<1ΗέΓεΓ εη ίουί Ιβπιρδ δουδ τέδεΓνε (Ιβδ (ϋδροδϊίϊοηδ (Ιβ 
Γ3Γίϊε1β 1. 

183 2. Ε’ϊηδίΓυπίεηΙ (1*3(1Ηέ5Ϊοη βδί 3<ΐΓεδδέ 3υ δεοΓέί3ΪΓε £έηέΓ3ΐ ρ3Γ 13 
νοϊε <1ϊρ1οπΊ3ίϊςυε εί ρ3Γ ΓβηίΓβπιϊδβ (1υ £ουνβΓηβπιβηΐ (1υ ρ3γδ ού δε ΙΓουνε 
1ε δϊέ£β άε ΓΕΙηϊοη. II ρΓβηύ εΓΓβί έ 13 <ΐ3ίε (Ιβ δοη (Ιέρόί, 3 πιοϊηδ ςυ’Π 
η’εη δοϊί δίϊρυΐέ 3υΐΓβπιβηΐ. Εε δβθΓέί3ΪΓε £έηέΓ3ΐ ηοίϊΠε Γ3(1Ηέδϊοη 3υχ 
ΜεπιόΓβδ εί ΙοηδΠίεΐ 3 οΗαουη ό’βυχ υηε οορϊε 3υΐΗεηίϊΓιέβ όε ΓΑείε. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 47 

Ρβηοηοϊηίϊοη (Ιβ Ι« Οοηνβηίϊοη 

184 1. Τουί Μεπι&Γε ςυϊ 3 Γ3ίϊΠέ 13 ρΓβδβηίε Οοηνβηίϊοη ου ςυϊ γ 3 
3(1ΗέΓέ 3 1ε (Ιγοϊι όε 13 όέηοηεβΓ ρβΓ υηε ηοίϊΠοβίϊοη 30Γβδδέε 3υ δεεΓέΙβίΓβ 
£έηέΓ3ΐ ρ3Γ \ά νοϊε όϊρ1οπΐ3ΐίςυε βί ρ3Γ ΓεηίΓβιηϊδβ όυ £ουνβΓηβπιεηΙ όυ 
ρ3γδ οΰ δβ ίΓουνε Ιε δίέ£β όε Γυηίοη. Εε δεοΓβΐυΪΓβ £έηέΓ3ΐ εη πνϊδβ Ιβδ 
υυίΓβδ ΜβπιόΓβδ. 



ΦΕΚ 196 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

185 2. Οειίε (Ιέηοηείυιίοη ρΓοϋυί! δοη είΐεΐ 4 Ι’εχρίΓυΙίοη (1’υηε ρέηοΟε 
(Γυηε υηηέε 4 ραπίτ (Ιυ ίοιίΓ ού Ιε δεεΓέΐυίιε £έηέΐ3ΐ 3 τεςυ I» ηοΙίΓιευιίοη 

ΑΚΤΙΟΕΕ 48 

ΑΙ>Γθ83(ϊοη 4ε 1* ΟοηνεηΙίοη ίη(εηι>(ίαη>1ε 8εδ 
ιέΐέεοπιηιυηίεηΐίοηδ 8ε ΜηΙη£3-ΤοιτειηοΙ1ηο3 (1973) 

186 1-3 ρεέδεηΐε ΟοηνεηΙίοη 3βΓ0£ε εΐ εεπιρίβεε 13 ΟοηνεηΙίοη ίηίεπιηΐίο- 
ηβίε 8εδ Ιέ1έοοιηπιυηίε3ΐίοηδ (Ιε Μ3ΐ3£3-ΤοιτεπιοΙίηοδ (1973) (Ιυηδ Ιεδ 
εεΐηΐίοηδ εηιεε Ιεβ ^οανετηεπιεηΐδ εοηΐΓ3θΐ3ηΙδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 49 

Κείηΐϊοηδ βνεε 8ε* Εΐηΐδ ηοη εοηΐηείιηϋ 

187 Τουδ Ιεδ ΜεπιΙίΓεδ δε ΓέδεενεηΙ, ροιίΓ ευχ-Γηέιηεδ εΐ ρουΓ Ιεδ εχρίοίια- 
Ιίοηδ ρπνέεδ εεεοηηυεδ, 13 ΓηευΙΙέ <1ε ΠχεΓ Ιεδ εοη8ί(ίοηδ «Ιβηδ Ιεδςυεϋεδ ίΐδ 
3(1πιεΙΙεηΙ Ιεδ Ιέΐέεοηπηιιηίεβίίοηδ έεΐιβη^έεδ 3νεε «η Ε13Ι ςυί η'εδΐ ρβδ 
ρβπίε 3 13 ρεέδεηΐε ΟοηνεηΙίοη. δί υηε ιέΐέεοπιιηυηίευίίοη οπβίηβίΓε 8'υη 
Ε131 ηοη εοηΐΓ3εΐ3ηΙ εδ! υεεερίέε ρ3Γ ηη ΜειηΠτε, εΙΙε <1οίι έίΓε ΐΓηηδΓηίδε 
ε(, ρουΓ 3ϋΐ3ηΙ ςυ'εΙΙε ειηρΓυηΙε Ιεδ νοίεδ <1ε Ιέ1έεοιηπιυηίθ3ΐίοη (Γυη 
ΜειηΙιτε, Ιεδ (ΙίδροδίΙίοηδ οβϊίβυΙοίΓεδ <1ε >3 ΟοηνεηΙίοη εΐ <)εδ Κέ(;1επιεηΐδ 
3(1πιίηίδΐΓ3ΐίΓδ 3Ϊηδί ςυε Ιεδ Ιβχεδ ηοπηβίεδ Ιϋί δοηΐ βρρίίςυέεδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 50 

ΚέςΙεπιεηΙ (Ιεδ 8ίίίέΓεη8δ 

188 1. ιεδ ΜειηΕΓεδ ρευνεη! τέ^ΙεΓ ΙευΓδ (ΙίΓΓέιεηιΙδ δυε Ιεδ ςυεδίίοηδ 
ΓεΙβίίνεδ 3 Ι'ίηΙεΓρΓέΐ3ΐίοη ου 3 ΓυρρΙίεβΙίοη (1ε 13 ρΓέδεηΐε ΟοηνεηΙίοη ου 
(Ιεδ Κέβίεπιεηίδ ρεένυδ 3 Ι'3Γΐίε1ε 42 ρ3Γ 13 νοίε (ϋρίοπιυΐίςυε, ου δυίνβη! 
Ιεδ ρΓοεέάυΓεδ έΐυβίίεδ ρ3Γ Ιεδ !Γ3ΐ!έδ Οίίαιέτβυχ ου ηιυΙΙίΐ3(έΓ3υχ εοηεΐυδ 
εηϋε ευχ ρουΓ Ιε εέβίεπιεηΐ 8εδ 8ίΓΓέΓεη(1δ ίηιεεηβιίοηυυχ, ου ρβε Ιουιε 
3υΐΓε πιέίΗοΐΙε <1οηΙ ίΐδ ρουηυίεηι (ΙεοίίΙετ 8’υη εοπιηιυη 3οοογ(Ι. 

189 2. Αυ 03δ ού 3υουη <1ε εεδ Πΐονεηδ (1ε εέβίεπιεη! ηε δετοί! βιίοριε, 
Ιουι ΜειπΟτε, ρυπίε <33Πδ υη (ΙίΙΤέΓεηιΙ, ρευ! ονοίτ εεεουεδ 3 1’3Γΐ>ίΐΓ3(;ε, 

εοηΓοΓπιέηιεηΙ 3 13 ριοεέίΙυΓε (ΙέΓιηίε 3υ Κέ^ΐεπιεηι £έηέΓ3ΐ ου 3υ Ργοιο- 

εοίε 3<1(1ίιίοηηεΙ Γ3ευ1(3ΐί1', δείοη 1ε εαδ. 

€ΗΑΡΙΤΚΕ VI 

ΟέΠηίΙϊοη$ 

ΑΚΤΙΟΕΕ 51 

ΠείίπϊιίοηΝ 

190 Ουηδ 13 ρεέδεηιε ΟοηνεηΙίοη, ό πιοίηδ (1ε εοη(Γ3<1ίε(ίοη 3νεε 1ε 
εοηιεχίε: 

191 α) Ιεδ Ιεπηεδ ςυί δοη! 8έΓιηίδ (Ιυηδ Γυηηεχε 2 3 13 ρεέδεηίε Οοηνεη- 

Ιίοη οη! 1ε δεηδ ςυί Ιευε εδΙ 3δδίβηέ (Ιυηδ εεΐιε υηηεχε; 

192 />) Ιεδ υυιεεδ ιεπηεδ (ΙέΓιηίδ (Ιβηδ Ιεδ Κέ£ΐεπιεη!δ νίδέδ 3 ΓυηίεΙε 42 

οηΐ 1ε δεηδ ςυί ΙευΓ εδ( Βδδίβηέ (Ιυηδ εεδ Κέ^ΐεπιεηΐδ. 

(ΓΗΑΡΙΤΚΕ VII 

Οϊ$ρο$ϊ(ϊοη Πη»Ιε 

ΑΚΤΙΟΕΕ 52 

Μίδε εη νίςυευΓ ε· εηΓεβίδίΓεπιεηΙ 
ιΐε Ι« ΟοηνεηΙίοη 

193 Ε3 ρΓέδεηΙε ΟοηνεηΙίοη επίιειο εη νι^υευΓ Ιε 1" ίυηνιεε 1984 εηϋε Ιεδ 
ΜεηιΕΓεδ (ΙοηΙ Ιεδ ίηδίευηιεηΐδ 8ε Γ3ΐίΠε3ΐίοη ου 8'38Ηεδΐοη υυΓοπι ειε 

(Ιέροδέδ 3ν3ηΙ εειιε <)3ΐε. 

194 ΟοηΓοΓπιέηιεηι 3υχ (ΙίδροδίΙίοηδ <!ε ΓυπίεΙε 102 (Ιε Ι.ι 1 1 
Νηιίοηδ ΕΙηίεδ, 1ε δεεΓέΐηΪΓε £έηέΓ3ΐ (Ιε ΓΕΙηίοη εηιεείδίατο Ιυ ρΓεδεηιε 
ΟοηνεηΙίοη υυριέδ (1υ 5>εεΓέ!3Π3ΐ (Ιεδ Νβιίοηδ υηίεδ. 

ΟΗΑΡΙΤΚΕ VIII 

ΕοηεΙϊοηηειηεηΙ άε 1’ϋηϊοη 

ΑΚΤΙΟΕΕ 53 

ΟοηΓέεεηεε 8ε ρΙέηϊροΙεηΙίβίΓεδ 

201 1. (1) Ευ ΟοηΓέΓεηεε 8ε ρΙέηίροΐεηΐίυίΓεδ δε εέυηίι εοηΓοπηεπιεηί 
3υχ (Ιίδροδίϊίοηδ (1υ ηυητέΓο 34. 

202 (2) δί εεΐ3 εδ! ρΓ3|ίςυεηιεη! ροδδίβΙε, 13 831ε ε! Ιε Ιίευ 8'υηε 
ΟοηΓέιεηεε (1ε ρΐέπίροιεπίίβίτεδ δοη! Πχέδ ρ3Γ 1β ΟοηΓέεεηεε 8ε ρΐέηίροΐεη. 
ιί3ίτεδ ρεέοέ8εηΐε; 83ηδ Ιε ε3δ εοη!Γ3ίΓε, εεΐΐε 8β!ε ε! οε Ιίευ δοηι 
(ΙέΙεπηίηέδ ρβΓ Ιε ΟοηδείΙ 8'38πιίηίδ!Γ3ΐίοη 3νεε Γοεεοκΐ (1ε Ιυ Γη3]οπΐε (Ιεδ 
ΜεπηβΓεδ (1ε ΓΕΙηίοη. 

203 2. (1) Ευ (131ε ε! Ιε Ιίευ (1ε 1β ρΓοεΗβίηε ΟοηίεΓεηεε ιΐε ρΐέηιροιεη- 

ιίυίΓεδ, ου Γυη 8εδ (Ιευχ δευίεηιεηΐ. ρευνεη! έϋε εΗυη^έδ: 

204 α) η |3 (1επΐ3η(1ε (Ι'υυ πιοιηδ υη ςυαη (Ιεδ ΜευιΟτεδ (1ε ΓΕΙηίοη, 

3(ΐΓεδδέε ίη(ϋνί(1υε11επιεηι υυ δεοΓειαυε βέηέοΐ: 

205 1>) δυτ ρΓοροδίΐίοη (Ιυ ΟοηδείΙ (ΤυΟπιιηίδΙΓυΙίοη. 

206 (2) Οηηδ Ιεδ (Ιευχ 03δ, υηε ηουνεΐΐε (Ιυίε ε! υη ηουνε3υ Ιίευ. ηυ 
Γυη 8εδ (Ιευχ δευίεηιεηϊ, δοη! Πχεδ 3νεε ΓυεεϋΓίΙ (Ιε 13 ηΐ3]οΓί!έ 
ΜεπιίδΓεδ (1ε ΓΕΙπίοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 54 

ΟοηίέΓεηεεδ >8πιίηίδ(ηΐίνεδ 

207 1. (I) Ε'οκίΓε (Ιυ )ουΓ (Γυηε εοηΓέΓεηεε 3(1ηιίηίδ!Γ3ΐίνε εδ! Πχέ ρ»Γ 
Ιε ΟοηδείΙ (1’3(1ηιίηίδΐΓ3ΐίοη, 3νεε Γυεεοπΐ (1ε Ιυ πΐ3)θπ(έ 8εδ ΜειτιΕιεδ (1ε 
ΓΕΙηίοη δ’ίΐ δ’βΕίι (Γυηε εοηΓέΓεηεε 3(ΐΓηίηίδ!Γ3!ίνε ηιοηίΐίβίε, ου (1ε Ιβ 
Γη3)θΓϊιέ (Ιεδ ΜεΓηΓχεδ (1ε Ιβ Γέ^ίοη εοηδίάέΓέε δ'ίΐ δ'βΒίι 8’υηε εοηΓέΓεηεε 
3(1ηιίηίδΐΓ3ΐίνε Γέ^ίοηυΐε, δουδ ΓέδεΓνε (Ιεδ (ΙίδροδίΙίοηδ (Ιυ ηυιηέΓΟ 229. 

208 (2) Εε ε3δ έεΐιέβηΐ, εε! 0Γ(ΐΓε (Ιυ ]οογ εοηιρΓεηίΙ (ου(ε ςυεδίίοη 
(3οη! ΓίηεΙυδίοη 3 έιέ (Ιέεκίέε ρ3Γ υηε ΟοηΓέΓεηεε (1ε ρΙέηίροιεηΙίυίΓεδ. 

209 (3) ΕΙηε εοηΓέΓεηεε 3(1ηηίηίδΐΓ3ΐίνε πιοη(1ί3ΐε !Γ3ί!3η! (1ε Γ3(1ίοοοΓη- 

ηιυηίεβίίοηδ ρευ! έ^υΙεπιεπ! ροηεΓ 3 δοη οΓ(ΐΓε (Ιυ )ουΓ (Ιεδ (ΙίΓεείίνεδ 3 

(ΙοηηεΓ 3υ Οοπιίιέ ίηΙεΓηυΐίοηβΙ (Ι'εηΓεκίδΙΓεπιεηι (Ιεδ Πέςυεηεεδ ΙουεΟυη! 

δεδ υειίνίιέδ ε! Γεχ3ΐηεη (1ε εεΙΙεδ-εί. ΕΙηε εοηΓέΓεηεε 3(1πιίηίδ(Γ3ΐίνε 
πιοηόίαΙε ρευ! ίηεΙυΓε (Ιβηδ δεδ (Ιέείδίοηδ 8εδ ίηδϋυειίοηδ ου (Ιεδ (1επΐ3η(1εδ, 

δείοη Ιε εβδ, 3υχ οΓ83ηεδ ρεΓηιβηεηΐδ. 

210 2. (I) υηε εοηΓέΓεηεε 3(1πιίηίδΐΓ3ΐίνε πιοηιϋυΙε εδ! εοηνοςυέε: 

211 α) 5υΓ (Ιέείδίοη (1'υηε ΟοηΓέΓεηεε (1ε ρΙέηίροΙεηιίβίΓεδ, ςυί ρευ! 

ΠχεΓ 13 (131ε ε! Ιε Ιίευ (1ε 83 τέυηίοη; 

212 ύ) δυε Γεεοπιπΐ3η(ΐ3ΐίοη (Ιυηε εοηΓέΓεηεε 3(ΙπιίηίδΐΓ3ΐίνε 
ηιοηίϋβίε ρεέεέάεηίε, δουδ τέδεενε (1'3ρρΓθΙδ3ΐίοη ρ3Γ Ιε 
ΟοηδείΙ (1'3(1πιίηίδ!Γ3ΐίοη; 

213 ε) 4 Ιβ άεπι&ηάε (1'3υ ηιοίηδ υη ςυ3Π (Ιεδ ΜεπιΕΓεδ (Ιε Γϋηίοη, 

3(ΐΓεδδέε ίη(1ίν!(1υεΙ1εηιεηΙ 3υ δεςεειυιτε ίέηέοΙ; 

214 ά) δυΓ ρΓοροδίιίοη 8υ ΟοηδείΙ (1'3(1π)ίηίδ(Γ3!ίοη. 

215 (2) Ουηδ Ιεδ 03δ νίδέδ 3υχ ηυηιέΓοδ 212, 213, 214 ε! ένεηΙυεΙΙε- 

Γηεη! 211, 13 83!ε ε! Ιε Ιίευ (1ε 13 εοηΓέεεηεε δοη! Πχέδ ρβΓ Ιε ΟοηδείΙ 
(Τ3(1πιίηί8(Γ3ΐίοη ανεε Ι'3εεθΓ(1 (1ε 13 πΐ3)οπ!έ (Ιεδ ΜεηιΕΓεδ (1ε Γυηιοη, 

δουδ ΓέδεΓνε (Ιεδ (ΙίδροδίΙίοηδ 8υ ηυπιέΓΟ 229. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

21#> 3. (1) υηε οοηΓέτεηοε ΒϋπΊΪηίδίΓΒΐίνε τέβίοηΒίε εδί οοηνοςυέε: 

217 α) δυτ ϋέοίδίοη ϋ'υηε ΟοηΓέτεηοε ϋε ρΙέηίροΐεηΐίΒίΓεδ; 

218 δ) $υτ ΓεοοιυπίΒηϋΒΐίοη ϋ’υηε οοηΓέτεηοε ΒϋιτπηίδίΓΒΐίνε 
ηιοηϋίΒίε ου τέβίοηΒίε ρτέοέϋεηΐε, δουδ τέδετνε ϋ’ΒρρΓοβΒΐίοη 
ρ3Γ 1ε Οοηδείΐ ϋ’ΒϋπιίηίδΐΓ3ΐίοη; 

219 ϋ) 3 13 ϋεηίΒηϋε ϋ'Βυ πιοίηδ υη ςυΒΓί ϋεδ ΜειηΠτεδ ϋε Γυηίοη 
3ρρ3Γΐεη3η( 3 13 τέβίοη ίηΐέτεδδέε, βϋτεδδέε ίηϋίνίϋυεΙΙεπιεηΐ 
3ΐι δεοΓέΐΒίτε βέηέΓΒΐ; 

220 ά) δυτ ρτοροδίΐίοη ϋυ ΟοηδείΙ ϋ’αϋτηίηίδίΓΒΐίοη. 

221 (2) θ3Π5 Ιεδ ε35 νΐδέδ 3υχ ηυπιέΓΟδ 218, 219, 220 εί ένεηΐυεΙΙε- 

Γπεηΐ 217, 13 ϋΒίε εΐ Ιε Πευ ϋε 13 οοηΓέτεηοε δοηΐ Γιχέδ ρ3Γ 1ε ΟοηδείΙ 
ϋ’ΒϋίηίηίδίΓΒΐίοη υνεο ΓΒοεοτϋ ϋε 13 πΐ3]οπ(έ ϋεδ ΜειηΠτεδ ϋε Γυηίοη 
3ρρ3Πεπ3ηΐ 3 13 τέβίοη οοηδίϋέτέε, δουδ τέδετνε εΐεδ ϋίδροδίιίοηδ (1υ 
ηυηιέΓΟ 229. 

222 4. (1) 1/οτϋΓε ϋυ ^υτ, Ιβ ϋυΐε εΐ 1ε Πευ (Γυηε εοηΓέΓεηεε Βϋπιίηί'· 
ΐΓ3ΐΐνε ρευνεηΐ είτε οΗ3η§έδ: 

223 α) ά Ιβ ϋειτίΒπϋε ϋ’Βυ πιοίηδ υη ςυΒΓί ϋεδ ΜεπιΠΓεδ (1ε Γυηίοη 
δΊΙ δ’3βίΐ ϋ’υηε εοηΓέΓεηεε ΒϋπιίηίδίΓΒΐίνο ΓηοηϋΪ3ΐε, ου εΓυη 
ςυυτί ϋεδ ΜεπιΠΓεδ (1ε Γυηίοη βρρΒΓίεηΒηί 3 <3 τέβίοη 
εοηδίίΙέΓέε δΊΙ δ’3§ίΐ ϋ'υηε εοηΓέΓεηεε ΒϋπιίηίδίΓΒΐίνε 
τέβίοηΒίε. Γεδ <1εηΐ3η<1ε5 δοηΐ 3<ΐΓεδδέεδ ίηϋίνίϋυεΙΙεπιεηί 3υ 
δεοτέΐΒΪΓε βέηέΓΒΐ ςυί εη δΒίδίΐ 1ε ΟοηδείΙ ϋ’ΒϋΓηίηίδίΓΒΐίοη 3υχ 
Πηδ ϋ’ΒρρτοβΒΐίοη; 

224 δ) δϋΓ ρΓοροδίίίοη ϋυ ΟοηδείΙ ϋ’ΒϋιηίηίδίΓΒΐίοη. 

225 (2) θ3Πδ Ιεδ ε3δ νΐδέδ 3υχ ηυπιέΓΟδ 223 εί 224, Ιεδ πιοϋίΓιοΒίίοηδ 
ρΓοροδέεδ ηε δοηί ϋέΓιηίΐίνεπιεηΐ 3(1ορΐέεδ ςυ’Βνεο Ι’ΒΟΟοτϋ (1ε Ιβ ηΐ3]θΓίΐέ 
(Ιεδ ΜεΓηβτεδ (1ε Γυηίοη δΊΙ δ’Ββίΐ (Γυηε εοηΓέΓεηεε ΒϋπιίηίδΙΓΒΐίνε 
τηοηϋίΒίε, ου (1ε 1β πίΒρπίέ (Ιεδ ΜειτιβΓεδ (1ε Γυηίοη ΒρρΒΓίεηΒηί 3 Ιβ 
τέβίοη εοηδίίΙέΓέε δΊΙ δ’Ββίί ϋ’υηε εοηΓέΓεηεε ΒϋπιίηίδίΓΒΐίνε τέβίοηΒίε, δουδ 
τέδεΓνε ϋεδ ϋίδροδίιίοηδ (1υ ηυηιέΓΟ 229. 

226 5. (I) υηε ΟοηΓέτεηοε <1ε ρΙέηίροΐεηίίαΪΓεδ ου Ιε ΟοηδείΙ ϋ'ΒϋΓηϊηίδ- 
ΐΓΒΐίοη ρευνεηΐ ^βετ υΐϋε (1ε Γυιτε ρτέοέϋετ Ιβ δεδδίοη ρπηοίρυΐε ϋ’υηε 
εοηΓέΓεηεε 3(1σιίηίδΐΓ3ΐίνε (1’υηε δεδδίοη ρΓέρΒΓΒίοίτε οΠυτ^έε ϋ’έΐΒβΙΪΓ εί (1ε 
δουηιείίΓε υη ταρροτί δυτ Ιεδ Ηυδε* ΐεοΙιπίςυεδ (Ιεδ ΐΓΒνυυχ <1ε Ιβ οοηΓέτεπ^· 

227 (2) Γη εοηνοεβίίοη (1ε εεΐίε δεδδίοη ρΓέρΒΓΒίοίτε εί δοη οτϋτε (1υ 
]ουΓ ϋοίνεηΐ έίΓε Βρρτουνέδ ρ3Γ 13 πΐ3]οηΙέ (Ιεδ ΜειτιΠτεδ ϋε Γυηίοη δΊΙ 
δ’3£ίΐ ϋ'υηε εοηΓέΓεηεε ΒϋπιίηίδίΓΒΠνε ηιοηϋίΒίε, ου ρβγ <3 ηΐ3]οηΐέ (Ιεδ 
ΜεΓηΠτεδ <1ε Γυηίοη 3ρρ3Πεη3ηΐ 3 Ιβ τέ^ίοπ ίηΐέΓεδδέε δΊΙ δ’3§ίΐ ϋ’υηε 
εοηΓέΓεηεε ΒϋΓηίηίδίΓΒΐίνε Γέ§ίοη3ΐε, δουδ τέδεΓνε (Ιεδ ϋίδροδίιίοηδ ϋυ 
ηυηιέΓΟ 229. 

228 (3) Α πιοίηδ ςυε 13 τέυηϊοη ρΓέρΒΓΒίοίτε (1'υηε οοηΓέτεηοε Βϋπιί- 
ηίδΐΓ3ίίνε η'εη <3έεί(1ε αυίΓετηεηΐ, Ιεδ ΐεχίεδ ςυ’εΙΙε 3 Πηυΐεηιεηΐ Βρρτουνέδ 
δοηΐ ΓΒδδεηιΠΙέδ δουδ Ιβ Γοτηιε ά'υη Γ3ρροΠ ςυί εδΐ 3ρρτουνέ ρ3Γ εείΐε 
τέυηϊοη ε( δίβηέ ρβγ δοη ρτέδί(1εηΐ. 

229 6. ϋΒηδ Ιεδ εοηδυ1(3ΐίοηδ νίδέεδ 3υχ ηυπΊέτοδ 207, 215, 221, 225 εί 
227, Ιεδ ΜεπιΠτεδ <1ε Γυηίοη ςυί η’οηΐ ρ35 τέροηίΐυ (ΐΒηδ Ιε (ΙέΐΒί Πχέ ρ3Γ 
Ιε ΟοηδείΙ (Ι’βίΙηιίηίδΙΓΒΐίοη $οηΐ εοηδίίΙέΓέδ εοπιπιε η’β^ηΐ ρ3δ ρΒΠίείρέ 3 
εε$ εοηδυΐΐΒΐίοηδ εί εη εοηδέςυεηεε ηε δοηί ρΒδ ρτίδ εη εοηδί(1έΓ3ΐίοη (Ιβπδ 
Ιε ε3ΐευΙ (1ε Ιβ π^οπίέ. δί Ιε ηοπιΠτε (Ιεδ τέροηδεδ τεςυεδ ηε ιΐέρβδδε ρβδ 13 
πιοίΐίέ (1υ ηοπιΠτε (Ιεδ ΜερηΠτεδ άε Γυηίοη εοηδυΐίέδ, οη ρτοεέίΐε β υηε 
ηουνεΙΙε εοηδυΐΐΒΐίοη (Ιοηΐ 1ε Γέδυ1(3( δεΓ3 (ΙέίετπιίηΒηΐ ςυεί ςυε δοίΐ 1ε 
ηοπιΠτε <1ε δυΓΓΓ3^ε5 εχρππιέδ. 

230 7. δΊΙ γ εδΐ ίηνίΐέ ρ3Γ υηε ΟοηΓέτεηοε (1ε ρΙέηίροΐεηΐίβίΓεδ, ρΒΓ Ιε 
Οοηδείΐ (1’3(1πιίηίδΐΓ3ΐίοη ου ρ3Γ υηε οοηΓέτεηοε 30ηιίηίδΐΓ3ΐίνε ρτέοέίΐεηΐε 
εΗΒΓ^έε (ΤέΐΒβΙίΓ Ιεδ Πβδεδ ΐεοΗηίςυεδ 3 Γίηίεηΐίοη (1’υηε οοηΓέτεηεε 3(1πί! 
ηίδΙΓβΐίνε υΐΐέπευτε, εί δουδ τέδετνε ςυε Ιεδ (Ιίδροδίΐίοπδ Πυ^^έΐΒίΓεδ 
ηέεεδδ3ΪΓεδ δοίεηΐ ρτίδεδ ρβτ Ιε Οοηδείΐ (1’3(1πιίηίδΐΓ3ΐίοη, Ιε (XIΚ ρευΐ 
εοηνοςυετ υηε τέυηϊοη ρΓέρΒΓΒίοίτε 3 Ιβ εοηΓέτεποε, ςυί δε ΐίεηί ρτέ3ΐ3ΠΙε- 
ηιεηΐ 3 ΐ3(1ίΐε εοηΓέτεποε 3<1πιίηίδΐΓ3ΐίνε. Γε (ΠτεείευΓ (1υ 001Κ δουπιεί Ιε 
ΓΒρροΠ (1ε εεαε τέυηϊοη ρΓέρΒΓΒίοίτε, ρ3Γ ΓίηΐεΓΠΐέ<1ί3ίΓε ά\ι δεετέΐΒίΓε 
^έηέΓΒΐ, εοηιιηε εοηίπΠυΐίοη 3υχ ΐΓ3ν3υχ (1ε Ιβ ςοηΓέτεηεε 3<ΐΓηίηίδΐΓ3ΐίνε. 

ΑΚΤΙΟΓΕ 55 | 

ΟοικείΙ (1’*<1ηι1ηίδ(Γ»Ιίοη 

1. (1) Γε Οοηβείΐ (Ι’ΒίΙηιΐηίδίΓβΐίοη εδΐ εοηιροδέ (1ε ΜοπιΠτεδ <1ε 
Γυηίοη έΐυδ ρβτ 13 ΟοηΓέτεποε (1ε ρ1έηίροΐεη(ί3ΪΓεδ. 

(2) δί, εηΐτε (Ιευχ ΟοηΓέτεποεβ άε ρ1έηίρο(εη(ί3ΪΓεδ, υηε ν303ηςε 
δε ρπχΐυίΐ 3υ δείη <1υ Οοηδείΐ (1’3(1πιίηΐδ(Γ3(ίοη, Ιε δίέ^β τενίεπί όε (ΙγοϊΙ 3υ 
ΜεηιΠΓε (1ε Γυηίοη ςυί 3 οβίεηυ, Ιοτδ (1υ (ΙετηίεΓ δΟΓυΐίη, 1ε ρΐυδ 8Γ3η<1 
ηοπιβΓε (1ε δυΙΤίβ^εδ ρβγπτι Ιεδ ΜεπιΠτεδ ςυί Γοηΐ ρ3Πίε (1ε Ιβ πιέπιε τέ^ίοη 
εί (Ιοηΐ Ιβ 03η(ϋ<ΐ3ΐυΓε η’3 ρ3δ έΐέ τεΐεηυε. 

233 (3) ϋη δίέ^β 3υ Οοηδείΐ εδΐ εοηδΐάετέ οοπιηιε νααιπΐ: 

234 α) ΙοΓδςυ'υη ΜεπιΠτε <1υ Οοηδείΐ ηε δ’εδΐ ρ3δ Γβίΐ τερτέδεπίετ έ 
(Ιευχ δεδδίοηδ 3ηηυε11ε$ εοηδέευίίνεδ (1υ Οοηδεΐΐ; 
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ΰ) ΙοΓδςυ’υη ΜειηβΓε (1ε Γυηίοη δε (ΙέπιεΙ <1ε δεδ Γοηεΐίοηδ (3ε 
ΜεπιΠτε (1υ Οοηδείΐ. 

2. ϋ3Πδ Ιβ πιεδυτε (1υ ροδδίΠΙε, 13 ρετδοηηε (1έδί§ηέε ρυτ υη ΜεαιΠτε 
(1υ ΟοηδείΙ (1’3(1πιίηίδΐΓ3ΐίοη ρουτ δΐέ^ετ 3υ ΟοηδείΙ εδΐ υη ΓοηεΐϊοηηβίΓε (1ε 
δοη 3(1πιίηίδΐΓ3ΐίοη ϋεδ ΐέΙέεοηιπιυηίοΒίίοηδ ου εδΐ (Πτεοΐεπιεπί τεδροηδΒόΙε 
ϋεν3ηΐ εεΠε ΒϋιηίηίδίΓΒΗοη ου εη δοη ηοπι; οεΐΐε ρετδοηηε ϋοίΐ είτε 
ςυ3ΐίΠέε εη ΓΒΪδοη ϋε δοη εχρέπεηοε ϋεδ δεΓνίεεδ ϋε ΐέΙέεοπιηιυηίεΒίίοη. 

3. Αυ ϋέΠυΙ ϋε εΙΐΒςυε δεδδίοη ΒηηυεΙΙε, 1ε Οοηδείΐ ϋ’3(1πιίηίδΐΓαΐίοη 
έϋΐ, ρ3Γτηί Ιεδ Γερτέδεηΐυηΐδ ϋε δεδ ΜεπιΠτεδ εί εη ΐεηΒηΐ οοηιρίε ϋυ 
ρπηοίρε ϋυ τουΐεηιεηΐ εηΐτε Ιεδ τέβίοηδ, δεδ ρτορτεδ ρτέδίϋεηΐ ε( 
νίεε-ρτέδίϋεηΐ. Οευχ-ςί τεδίεηΐ εη Γοηειίοηδ ]υδςυ’έ ΓουνεΠυτε ϋε 13 δεδδίοη 
ΒηηυεΙΙε δυίνυηΐε εί ηε δοηί ρ3δ ΓέέΙίςίΠΙεδ. Γε νίοε-ρτέδΐεΐεπί τεηιρίβεε Ιε 
ρτέδίϋεηΐ εη Ι’3ΐ>δεηοε ϋε οε (ΙετηιεΓ. 

4. (1) Γε ΟοηδείΙ ϋ’ΒϋπιίηίδίΓΒΐίοη δε τέυηίΐ εη δεδδίοη ΒηηυεΙΙε 3υ 
δίέβε ϋε Γυηίοη. 

(2) Αυ εουτδ ϋε οεΐΐε δεδδίοη, Π ρευΐ ϋέείϋεΓ ϋε Ιεηίτ εχεερίίοη- 
ηεΐΐεπιεηΐ υηε δεδδίοη δυρρΙέηιεηΐΒίΓε. 

(3) Ουηδ Ι'ιηίεΓνυΙΙε ϋεδ δεδδίοηδ οΓϋίΠΒίτεδ, Η ρευΐ είτε 
οοηνοςυέ, εη ρτίηοίρε 3υ δίέβε ϋε Γυηίοη, ρΒΓ δοη ρτέδίϋεηΐ, β Ιβ 
ϋεηΐ3ηϋε ϋε Ιβ π^οπίέ ϋε δεδ ΜεπιΠΓεδ, ου β ΓίηίΐίΒΐίνε ϋε δοη ρτέδίϋεηΐ 
ϋ3ηδ Ιεδ οοηϋίΐίοηδ ρτένυεδ 3υ ηυηιέΓΟ 267. 

5. Γε δεεΓέίβίτε §έηέΓ3ΐ εί Ιε νίςε-δεοΓέΟίτε βέηέΓΒΐ, Ιε ρτέδίϋεηΐ εί 1ε 
νίεε-ρΓέδίϋεηΐ ϋυ υοπιίΐέ ίηΐεΓη3ΐίοη3ΐ ϋ'εηΓε§ίδΐΓεπιεηΐ ϋεδ Γτέςυεηεεδ εί 
Ιεδ ϋίτεείευΓδ ϋεδ (Γοπιίίέδ οοηδυ1ΐ3ΐϊΓδ ίηΐεΓη3ΐίοη3υχ ρ3Γΐίοίρεηΐ ϋε ρΙείη 
ϋτοίΐ 3υχ ϋέΠΠέΓΒΐίοηδ ϋυ (ΓοηδείΙ ϋ’3ϋηιίηίδΐΓ3ΐίοη, πΐ3ίδ δ3ηδ ρτεηϋτε ρ3Π 
3υχ νοίεδ. ΤουΙεΓοίδ, 1ε ΟοηδείΙ ρευί Ιεπίτ ϋεδ δέ3ηεεδ τέδετνέεδ β δεδ δευίδ 
ΓηετηβΓεδ. 

6. Ι-ε δεεΓέΐΒίτε ^έηέΓΒΐ βδδυτηε Ιεδ Γοηοιίοηδ ϋε δεθΓέΐ3ίτε ϋυ (Γοηδείΐ 
ϋ'3ϋπΊίηίδ(Γ3(ίοη. 

7. ί.ε Οοηδβίΐ ϋ’ΒϋπιίηίδίΓΒΐίοη ηε ρτεηϋ ϋε ϋέείδίοη ςυε ΙοτδςυΊΙ εδΐ 
εη δεδδίοη. Α ΐίΐτε εχοερίίοηηεΐ, 1ε Οοηδείΐ τέυηί εη δεδδίοη ρευί ϋέαϋεΓ 
ςυ’υηε ςυεδίίοη ρβιΓίουΠέτε δεΓ3 τέ^ΐέε ρ3Γ εοΓΓεδροηϋ3ηεε. 

8. Εε τερΓέδεηΐ3ηΐ ϋε οΗΒουη ϋεδ ΜεοιΠτεδ ϋυ Οοηδείΐ ϋ’ΒϋΓπίηίδίΓΒ' 
Ιίοη 3 1ε ϋτοίΐ ϋ’βδδίδίετ εη ςυΒίίΐέ ϋ’οΠδετνβΙευΓ β Ιουΐεδ Ιεδ τευπίοηδ ϋεδ 
οτβΒηεδ ρεπηΒηεπΙδ ϋε Γυηίοη ϋέδί^ηέδ 3υχ ηυιηέΓΟδ 31, 32 εί 33. 

9. δευίδ Ιεδ Γτ3ίδ ϋε νο^υ^ε, ϋε δυΠδίδίβηοε εί ϋ’3δδυΓ3ηεεδ εη§3£έδ 
ρ3Γ Ιε ΓερΓέδεηΐ3ηΐ ϋε εΗυευη ϋεδ ΜεηιΠτεδ ϋυ υοηδείΐ ϋ’3ϋπιίηίδίΓ3ΐίοη 
ρουτ εχετεετ δεδ Γοηοιίοηδ 3υχ δεδδίοηδ ϋυ Οοηδεί! δοηί β Ιβ οΙΐΒΓ^ε ϋε 
Γυηίοη. 

10. ΡουΓ Γεχέευίίοη ϋεδ ΒΠπΠυΙίοηδ ςυί Ιυί δοηί ϋένοΐυεδ ρβγ Ιβ 
(Γοηνεηΐίοη, Ιε Οοπδείΐ ϋ’αϋπιίηίδίΓβιίοη, εη ρυπίευΠετ: 

α) εδΐ είΐΒΓ^έ, ϋβηδ ΙΊπίεΓνυΠε ςυί δέρυτε Ιεδ ΟοηΓέτεηοεδ ϋε ρΐέηίρο- 

ΐεηΐίβίΓεδ, ϋ’Βδδυτετ Ιβ οοοΓϋίηυΠοη Βνεε Ιουίεδ Ιεδ οΓβΒηίδΒίίοηδ 
ϊηίεΓΠΒΐίοηΒίεδ νίδέεδ 3υχ ΒΠίεΙεδ 39 εί 40. Α οεί εΓΓεί, ίΐ εοηεΐυΐ 
3υ ηοπι ϋε Γυηίοη ϋεδ 3εεοτϋδ ρτονίδοίτεδ 3νεε Ιεδ ΟΓβΒηίδΒΐίοηδ 
ίηΐεΓη3ΐίοη3ΐεδ νίδέεδ 3 Γαηΐοίε 40 εί 3νεε Ιεδ ΝΒΐίοηδ υηίεδ εη 
3ρρ1ίο3ΐίοη ϋε ΓΑεοοτϋ επίτε ΓΟΓβΒηίδΒΐίοη ϋεδ Ν3ΐίοηδ υηίεδ εί 
Γυηίοη ίηΙεΓΠΒΐίοηΒίε ϋεδ ΐέΙέοοτηηιυηίεΒίίοηδ; οεδ 3οεοτϋδ ρτονί- 

δοίτεδ ϋοίνεηΐ είτε δουπιίδ β Ιβ ΟοηΓέτεηοε ϋε ρΙέηίροΐεηΐίΒίΓεδ 
δυίνυηΐε οοηΓοτπιέΓηεηΙ 3υχ ϋίδροδίΠοηδ ϋυ ηυηιέΓΟ 46; 

δ) δΐ3ΐυε δυτ Ιβ πιίδε εη οευντε ϋεδ ϋέοίδίοηδ τείΒΐίνεδ Βυχ ΓυΙυτεδ 
οοηΓέτεποεδ ου τέυηίοηδ 3>3ηΐ ϋεδ Γέρετουδδίοηδ ΠηΒηοίέΓεδ, ςυί 
δοηί ρτίδεδ ου ρτέδεηΐέεδ ρβγ Ιεδ οοηΓέτεποεδ 3ϋπιίηίδΐΓ3ΐίνεδ ου Ιεδ 
3δδεπι61έεδ ρΐέηίέτεδ ϋεδ Οοηιίΐέδ οοηδυ1ΐ3ΐίΓδ ίηΐεΓΠ3ΐίοη3υχ. Οε 
ΓΒΪδΒηΐ, Ιε ΟοηδείΙ ϋ’3ϋΓηίηίδ(ΓΒ(ίοη Ιίεηί οοηιρίε ϋε Γβηίοίε 80; 

Ο ϋέοίϋε ϋε Γυϋορίίοη ϋεδ ρτοροδίΐίοηδ ϋε οΗΒη^επιεπίδ δίΓυοίυτεΙδ 
ϋεδ οτ^Βπεδ ρετπίΒηεηΐδ ϋε Γυηίοη, ςυί Ιυί δοηί δουπιίδεδ ρβγ Ιε 
5εοΓέ(3ΪΓε ςεηέΓβΙ; 

ά) εχΒπιίηε εί ΒΓΓέΐε Ιεδ ρΐΒΠδ ρ1υπ*ΒηηυεΙδ τείΒΐίΓδ Βυχ ροδίεδ ϋε 
ΙγβυβϊΙ εί Βυ ρετδοηηεΐ ϋε Γυηίοη; 

Βττέΐε ΓεΓΓεοιίΓ εί Ιβ οίΒδδίΠοΒίίοη ϋυ ρετδοηηεΐ ϋυ δεοτέίΒΠΒΐ 
^έηέτΒΐ εί ϋεδ δεοΓέΐΒΓΪΒίδ δρέοΪΒΐίδέδ ϋεδ οτ^Βηεδ ρεΓηίΒηεηΐδ ϋε 
1 υηίοη. εη Ιεηυηΐ οοηιρίε ϋεδ ϋιτεοΐινεδ βέηέτΒίεδ ϋοηηέεδ ρβγ Ιβ 
( οηΓέτεηοε ϋε ρΙέηίροΐεηΐίΒΪΓεδ εί, εη ρτεηυηΐ εη οοηδίϋέΓΒΐίοη Ιε 
ηυηιέΓΟ 104, Βρρτουνε υηε Ιϊδίε ϋ εηιρίοίδ ϋεδ ΟΒίέ^ΟΓίεδ ρτοΓεδ- 

δίοηηεΙΙε εί δυρέτίευτε ςυι, οοηιρίε ΐεηυ ϋεδ ρτο^τέδ οοηδίυηΐδ 
βοοοπιρΐιδ ϋυηδ Ιε> ΐεοΗηίςυεδ εί Ι'εχρΙοίΐΒΐίοη ϋεδ ΐέΙέοοηίΓηυηίοΒ' 
ΐιοηδ. δετοηΐ ρίΐυτνυδ ρυτ ϋεδ ΐιΐυΐαίτεδ ϋε οοηΐΓΒίδ ϋε ϋυτέε 

ϋέίετπιίηέε 3νεο ροδδίΠίΙίΐέ ϋε ρτοΙοη^Ιίοη, εη νυε ϋ’ειηρΙο^εΓ Ιεδ 
δρέοίΒΐίδίεδ Ιεδ ρΐυδ οοπιρείεηΐδ ϋοηΐ Ιεδ 03ηϋίϋ3ΐυτεδ δοηί 
ρτέδεηΐέεδ ρβτ Γεηΐτεπιίδε ϋεδ ΜειηΠτέδ ϋε Γυηίοη; οεπε ΗδΙε δετΒ 
ρτοροδέε ρΒΓ Ιε δεοτείΒίτε §έηέΓ3ΐ εη οοηδυΙ(3(ίοη υνεο 1ε Οοιηίΐέ 
ϋε οοοΓϋίηΒΐίοη εί δετυ δουπιίδε ΓέβυΙίέΓεπιεηΙ β Γέεχβτηεη; 

/) έΐΒΠΠί ίουδ Ιεδ Γέ^ίειηεηΐδ ςυΊΙ ^υ8ε ηέοεδδΒίτεδ Βυχ ΒΟΐίνίΐέδ 
ΒϋπιίηίδίΓβΐϊνεδ εί ΠηΒηοίέΓεδ ϋε Γϋηΐοη, Βίηδί ςυε Ιεδ τέ^ΐεπιεηΐδ 
Βϋπιίηίδ(Γ3(ίΓδ ϋεδίίηέδ β ΐεηΪΓ οοηιρίε ϋε Ιβ ρτΒΐίςυε οουτΒηΙε ϋε 
ΓθΓ£3ηίδ3(ίοη ϋεδ ΝυΠοηδ υηίεδ εί ϋεδ ίηδίίΐυΐίοηδ δρέοίΒΐίδέεδ 
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ςαϊ βρρίϊςυεηΐ Ιε Γέβίιηε εοπιπιυη άεδ ΐΓβϊΐεπιεηΐδ, ίηάειηηϊΐέδ εί 
ρεηδϊοηδ; 

%) εοηίΓόΙε 1ε ίοηειϊοηηειηεηΐ βάπιίηϊδίΓβΙϊί άε Γϋηϊοη εί 3ΐτέΐε άεδ 
πιεδαΓεδ βρρΓορπέεδ νϊδ3ηΙ Ιβ Γ3ΐϊοηβΙϊδ3ΐϊοη είΠεβεε άε εε ίοηε- 
Ιϊοηηεπιεηΐ; 

Η) εχβπιϊηε εί βΓΓέΐε 1ε Ηυάβεί Ηηπυεί (1ε Γϋηϊοη εί Ιε Ηυάβεί 
ρΓένϊδϊοηηεΙ ροιίΓ Γβηηέε δυϊνβηΐε, εοπιρίε Ιεηυ άεδ ΙϊπιϊΙεδ Γιχέεδ 
ρουΓ Ιεδ άέρεηδεδ ρ3Γ Ια ΟοηίέΓεηεε <1ε ρΙέηίροΐεηΐίβΪΓεδ, εη 
ΓέβΙϊδβηΙ ΙουΙεδ Ιεδ έεοηοπιϊεδ ροδδϊΗΙεδ, ηιβϊδ εη £3Γά3ηΐ 3 Γεδρηΐ 
ΓοΗΙϊβ3ΐϊοη ίβϊΐε 3 ΓΙΙηϊοη ά’οΗίεηΪΓ <1εδ ΓέδυΐΙβΙδ δβΐϊδίβϊδβηΐδ 
3.1183Ϊ Γβρϊάεηιεηΐ ςυε ροδδϊΗΙε ρ3Γ ΓϊηίεπηέάϊβίΓε άεδ εοηίέΓεηεεδ 
εί άεδ ρΐΌ£Γ3ΐτΐΓηεδ (1ε ΐΓ3ν3Ϊ! (Ιεδ ΟΓββηεδ ρεπηβηεηΐδ; εε ίβϊδβηΐ, 
1ε ΟοηδεϊΙ Ιϊεηΐ οοπιρίε (Ιεδ νυεδ άυ Οοπιϊιέ <1ε εοοΓάϊηβΙϊοη 
εοηεεπίΒπΐ Ιεδ ρΐ3Πδ άε ΐΓβνβϊΙ πιεηΐϊοηηέδ 3υ ηαπιέΓΟ 302, Ιεΐΐεδ 
ςα’εΐΐεδ Ιυί δοηί εοπιπιυηϊςυέεδ ρ3Γ 1ε δεεΓέΙβΪΓε βέηέΓ3ΐ, εί άεδ 
Γέδαΐΐβίδ άε ΙουΙεδ βΠ3ΐγδεδ (1ε εοαίδ ιηεηΐϊοηηέεδ 3ΐιχ ηυπιέΓΟδ 301 
εί 304; 

ί) ρΓεη(1 Ιουδ βΓΓβηβειτιεηΐδ ηέεεδδ3ΪΓεδ εη νυε άε Ια νέπΓιεβίϊοη 
βηηυείΐε (Ιεδ εοπιρίεδ <1ε Γυηϊοη έΙβΗΙϊδ ρ3Γ 1ε δεεΓέΙβΪΓε βέηέΓβΙ εί 
βρρπιυνε οεδ εοπιρίεδ, δ’ϊΐ γ 3 Ηευ, ρουΓ Ιεδ δουπιείίΓε 3 13 
ΟοηίέΓεηεε άε ρΙέηϊροΙεηΙϊβΪΓεδ δυϊνβηΐε; 

]) 33υδΐε, δ’ϋ βδΐ ηέεβδδ3ΪΓε: 

1. Ιεδ έεΗεΙΙεδ (1ε &3δε άεδ ΐΓ3ΪΙειηεηΙδ άυ ρεΓδοηηε! (1ε 13 
εβίέβοπε ρΓοΓεδδϊοηηεΙΙε εί (Ιεδ εβίέβοπεδ δυρέπευΓεδ, 3 Γεχ- 
εΐιΐδΐοη (Ιεδ ΐΓβϊΙεπιεηΙδ (Ιεδ ροδίεδ βυχςυείδ ϊΐ εδΐ ρουΓνυ ρ3Γ 
νοίε ά’έΐεείϊοη, 3Πη (1ε Ιεδ 3(ΐ3ρΙεΓ βαχ έεΗεΙΙεδ (1ε Ηβδε άεδ 
ΐΓβϊΐεηιεηΙδ Γιχέεδ ρ3Γ Ιεδ Νβΐϊοηδ ϋηΐεδ ρουΓ Ιεβ εβίέβοπεδ 
εοΓΓεδροηάβηΙεδ (Ια Γέβϊπιε εοπιπιαη; 

2. Ιεδ έεΗεΙΙεδ (1ε Ηβδε (Ιεδ ΐΓ3Ϊΐεηιεηΐδ (Ια ρεΓδοηηε! (1ε 13 
εβίέβοπε (Ιεδ δεΓνίεεδ βέηέΓβυχ, 3ίϊη <1ε Ιεδ βάβρίεΓ 3αχ 
δβΙβΪΓεβ βρρίϊςυέδ ρ3Γ Ιεδ Νβΐϊοηδ ϋηΐεδ εί Ιεδ ϊηδίϊΐυΐϊοηδ 
δρεείβΗδέεδ 3α δϊέβε άε Γυηϊοη; 

3. Ιεδ ϊηάεπιηϊΐέδ (1ε ροδίε (1ε 13 εβίέβοπε ρΓοίεδδϊοηηεΙΙε εί (Ιεδ 
εβίέβοπεδ δυρέπευΓεδ, γ εοιηρπδ εεΙΙεδ (Ιεδ ροδίεδ βυχςυεΙδ ΐΐ 
εδΐ ροαΓνα ρ3Γ νοΐε (1'έΐεεΐΐοη, εοηίοΓπιέπιεηΙ 3αχ (Ιέεΐδΐοηδ 
άεδ Ν3ΐΐοηδ ϋηΐεδ ν3ΐ3Η1εδ ροαΓ 1ε δϊέβε (1ε Γυηϊοη; 

4. Ιεδ ϊηάεπιηϊΐέδ άοηΐ ΗέηέΓιεΐε Ιουί 1ε ρεΓδοηηεΙ (1ε Γυηϊοη, εη 
Ηβπηοηϊε 3νεε ΙουΙεδ Ιεδ πιοάϊίϊεβίϊοηδ 3άορΐέεδ (ΐ3Πδ 1ε 
Γέβϊπιε εοπιπιαη (Ιεδ ΝβΙϊοηδ υηϊεδ; 

5. Ιεδ εοηΙπΗυΙϊοηδ άε Γυηϊοη εί (Ια ρεΓδοηηεΙ 3 13 03Ϊδδε 
εοπιπιυηε <1εδ ρεηδϊοηδ (Ια ρεΓδοηηεΙ (Ιεδ Ν3ΐϊοηδ υηϊεδ, 
εοηίοΓπιέπιεηΙ 3υχ άέεϊδϊοηδ άυ Οοπιϊιέ πιϊχίε (1ε εείΐε €3Ϊδδε; 

6. Ιεδ ϊηόεπιηϊΐέδ (1ε εΗειΙέ (1ε νϊε αεεοΓάέεδ 3αχ ΗέηέΠεΪ3ΪΓεδ (1ε 
Ια θ3Ϊδδε (1’3δδαΓ3ηεε (Ια ρεΓδοηηεΙ (1ε Γυηϊοη δείοη 13 

ρΓ3ίϊςαε δαϊνίε ρ3Γ Ιεδ Ναΐϊοηδ υηϊεδ; 

&) ρΓεηά Ιεδ (Ιϊδροδϊΐϊοηδ ηέεεδδ3ΪΓεδ ροαΓ 13 εοηνοε3ΐϊοη όεδ 
υοηίέΓεηεεδ (1ε ρ1έηΐρο(εηΙΪ3ΪΓεδ εί (Ιεδ εοηίέΓεηεεδ 3(1ηιϊηϊδΐΓ3ΐϊνεδ 
(1ε Γυηϊοη εοηίοπηέιηεπί 3αχ 3Γΐϊε1εδ 53 εί 54; 

I) δοαπιεί 3 13 υοηΓέΓεηεε <1ε ρ1έηίροΐεηΙΪ3ΪΓεδ Ιεδ 3νίδ ςα’ΐΐ ]υβε 
αΐϊΐεδ; 

ηι) εχ3πιϊηε εί εοοΓ(1οηηε Ιεδ ρΓθβΓ3ηΐΓηεδ (1ε ΐΓ3ν3Ϊ1 3»ηδϊ ςαε ΙεαΓ 
ρΓΟβΓέδ, (1ε πιέπιε ςαε Ιεδ 3ΓΓ3ηβείηεηΙδ <3ε ΐΓ3ν3Ϊ1 (Ιεδ 0Γ£3ηεδ 
ρεΓπΐ3ηεηΐδ (1ε Γυηϊοη, γ οοιηρπδ Ιεδ εβΙεηάπεΓδ (Ιεδ Γέαηϊοηδ εί 
ρΓεη<1 εη ρ3Γΐϊεα1ϊεΓ Ιεδ πιεδαΓεδ ςαΜΙ εδΐΐπιε 3ρρΓορίϊέεδ εοηεεΓ- 

η3ηΙ 13 τέίΐαοΐϊοη (Ια ηοπιΗΓε εί (1ε 13 (ΙαΓέε (Ιεδ εοηίέΓεηεεδ εί 
Γέαηϊοηδ 3Ϊηδί ςαε 13 (ϋηιϊηαΐϊοη άεδ άέρεηδεδ ρΓέναεδ ροαΓ Ιεδ 
εοηίέΓεηεεδ εί Γέαηϊοηδ; 

η) ίοαΓηϊι 3αχ θΓβ3ηεδ ρεΓπΐ3ηεηΐδ άε Γϋηϊοη, 3νεε Ι’3εεοΓ(1 άε 13 

πΐ3ΐοΓϊΐέ άεδ ΜεπιΗΓεδ άε Γυηϊοη δ’Π δ’3βϊί ά’αηε εοηίέΓεηεε 
3άπιϊηϊδΐΓ3ΐϊνε πιοηάΪ3ΐε, οα ρ3Γ 13 π^οπίέ άεδ ΜεπιΗΓεδ άε 
Γυηϊοη 3ρρ3Λεη3ηΐ 3 13 τέβϊοη ϊηΙέΓεδδέε δ’ϊΐ δ'3βϊΙ ά’αηε 
εοηίέΓεηεε 3άπιϊηϊδΐΓ3ΐϊνε τέβϊοηαίε, άεδ άΪΓεείϊνεδ 3ρρΓορΓΪέεδ εη 
εε ςαϊ εοηεεΓηε ΙεαΓ 3δδϊδΐ3ηεε ΐεεΗηϊςαε εί 3α(Γε 3 13 ρΓέρ3Γ3ΐϊοη 
εί 3 ΓοΓβ3ηϊδ3(ϊοη άεδ εοηίέΓεηεεδ 3άπιϊηϊδΐΓ3(ϊνεδ; 

ο) ρΓοεέάε 3 13 άέδϊβη3ΐϊοη ά’αη Ιϊΐαΐ3ΪΓε 3α ροδίε άενεηα ν303ηΐ άε 
δεεΓέίβΪΓε βέηέΓβΙ οα άε νϊεε-δεοΓέΐ3ΪΓε βέηέΓ3ΐ, δοαδ ΓέδεΓνε άεδ 
άϊδροδϊΐϊοηδ έηοηεέεδ 3α ηαηιέΓΟ 103, ά3ηδ 13 δϊΐα3ΐϊοη νϊδέε 3α 
ηαπιέΓΟ 69 οα 70 εί εεΐ3 3α εοαΓδ ά’αηε άε δεδ δεδδϊοηδ 0Γάϊη3ΪΓεδ 
δϊ 13 νβεβηοβ δ’εδί ρΓοάαϊΙε άαηδ Ιεδ 90 ραΓδ ςαϊ ρΓέεέάεηΐ εείΐε 
δεδδϊοη, οα Ηϊεη 3α εοαΓδ ά’αηε δεδδϊοη εοηνοςηέε ρ3Γ δοη 
ρΓέδϊάεηΙ ά3Πδ Ιεδ ρεποάεδ ρΓέναεδ 3α ηαπιέΓΟ 69 οα 70; 

ρ) ρΓοεέάε έ 13 άέδϊβηβΐϊοη ά’αη ΙϊΙαΙβΪΓε 3α ροδίε άενεηα ν3ε3ηΐ άε 
άΪΓεεΙβυΓ ά’αη Οοπιϊΐέ εοηδα1ΐ3ΐϊί ϊηΐεΓη3ΐϊοη3ΐ 3 13 ρΓεπιϊέΓε 
δεδδϊοη ΓέβαΙϊεΓε Ιεηαε βρΓέδ 13 άβίε οα 13 ναε3ηεε δ εδΐ ρΓοάαϊΐε. 
υη άϊτεείεαΓ 3Ϊηδί ηοπιπιέ τεδίε εη ίοηεΐϊοηδ 3αδςα’3 13 ά3ΐε Πχέε 
ρ3Γ 13 ΟοηίέΓεηεε άε ρ1έηιροΙεηΙΪ3ΪΓεδ δαϊν3η1ε εοπιπιε Ιε δΐϊραίε Ιε 
ηαπιέΓΟ 323, Η ρεαΐ είΓε έΐα έ εε ροδίε ΙοΓδ άε 13 ΟοηίέΓεηεε άε 
ρ1έηϊροΐεηΙΪ3ΪΓεδ δαϊν3ηΐε; 

φ ρΓοεέάε έ 13 άέδϊβηΗΐίοη ά’αη ΙϊΙαΐ3ΪΓε 3α ροδίε άενεηα ν3ε3ηΐ άε 
πιεπιΠίε άα ΟοπιϊΙέ ϊηΐεΓη3ΐϊοη3ΐ ά’εηΓεβϊδίΓεπιεηΙ άεδ ίΓέςαεηεεδ 
δείοη 13 ρτοεέάαΓε ρΓένυε 3α ηαπιέΓΟ 315; 

τ) τεπιρίϊΐ Ιεδ 3υΐΓεδ Γοηεΐϊοηδ ρΓέναεβ ά3ηδ 13 Οοηνεηΐϊοη εί, ά3ηδ 1ε 
οβάΓε άε εεΐΐε-εϊ εί άεδ Κέβίεπιεηΐδ 3άπιϊηϊδΐΓ3ΐϊίδ, Ιοαίεδ Ιεδ ίοηε- 
ΐϊοηδ ^αβέεδ ηέεεδδΕΪΓεδ ά 13 Ηοηηε βάπιϊηϊδΐΓ3ΐϊοη άε Γυηϊοη ου 
άε δεδ 0Γβ3ηεδ ρεΓΠίαηεηΐδ ρηβ ίηάϊνϊάαείΐεπιεηΐ; 
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φ ρΓεηά Ιεδ άϊδροδϊάοηδ ηέεεδ$3ΪΓεδ, 3ρΓέδ βεεοΓά άε πΐ3]οηΐέ άε'Ν 
ΜεπϊΗΓεδ άε 1’ϋηϊοη, ροαΓ τέδοαάΓε 3 ΙϊίΓε ρΓονϊδοΪΓε Ιεδ ε3δ ηοη 
ρΓέναδ ά3ηδ 13 ΟοηνεηΙϊοη, Ιεδ Κέβίεπιεηΐδ 3άπιϊηϊδΐΓ3ΐϊίδ εί ΙεαΓδ 
βηηεχεβ, ροητ 13 δοΐαΐϊοη άεδςαείδ ϊΐ η’εδί ρΐαδ ροδδϊΗΙε ά’3«εηάΓε 
13 ρΓοεΗβϊηε εοηίέΓεηεε οοπιρέΐεηΐε; 

ί) δοαπιεί αη ΓβρροΠ δαΓ Ιεδ 3ε1ϊνϊ1έδ άε Ιοαδ Ιεδ θΓβ3ηεδ άε Γυηϊοη 
άεραϊδ 13 άεπιϊέΓε ΟοηίέΓεηεε άε ρΙέηίροΙεηΐΪ3ΪΓεδ; 

υ) εηνοϊε 3υχ ΜεπιΗΓεδ άε Γϋηϊοη Ιε ρΐυδ ΙόΙ ροδδϊΗΙε 3ρΓέδ εΗβεαηε 
άε δεδ δεδδϊοηδ, άεδ εοπιρίεδ τεηάυδ δαεεϊηείδ άε δε$ ΐΓ3ν3αχ, 3Ϊηδϊ 
ςαε Ιοαδ άοεαπιεηΐδ ςα'ϊΐ ]αβε αάΐεδ; 

ν) ρΓεηά Ιεδ άέεϊδϊοηδ ηέεεδδ3ΪΓεδ ροαΓ 3δδαΓεΓ >3 Γέρβηίΐϊοη βέοβΓ3- 
ρΗϊςαε έςυϊΐ3Η1ε άα ρεΓδοηηεΙ άε Γϋηϊοη εί εοηίΓόΙε ΓεχέεαΙϊοη 
άε εεδ άέεϊδϊοηδ. 

ΑΚΤΙΟϋΕ 56 

5ε€Γέ*»Η«( βέηέηΐ 

1. ϋε δεεΓέΐ3ΪΓε βέηέΓ3ΐ; 

α) εοοΓάοηηε Ιεδ αείϊνϊΐέδ άεδ άϊίΤέΓεηΙδ 0Γβ3ηεδ ρεΓΠίβηεηΙδ άε 
Γυηϊοη εη (εη3ηΐ εοπιρίε άεδ ναεδ άα ΟοπιϊΙέ άε εοοΓάϊη3ΐϊοη 
άοηΐ ϊΐ εδΐ ςαεδίϊοη 3α ηαπιέΓΟ 96, 3Πη ά’3δδαΓεΓ αηε αΐϊΐϊδβΐϊοη 
3αδδϊ είΓιεβεε εί έεοηοπιίςυε ςαε ροδδί^ΐε άα ρεΓδοηηεΙ, άεδ ίοηάδ 
εί άεδ 3αΐΓεβ ΓεδβοαΓεεδ άε Γυηϊοη; 

ί» 0Γβ3ηϊδε Ιε ιγ3νϋϊ 1 άυ 5εεΓέΐ3ΓΪ3ΐ βέηέΓ3ΐ εί ηοπιπιε 1ε ρεΓδοηηεΙ άε 
εε 5εεΓέΐ3ΓΪ3ΐ, εη $ε εοηίθΓΠ>3ηΐ βαχ άΪΓεείϊνεδ άοηηέεδ ρβΓ 13 

ΟοηίέΓεηεε άε ρΙέηΐροΐεηΐΐβΪΓεδ εί βαχ τέβίεπιεηΐδ έΙβΗΙϊδ ρβΓ 1ε 
ΟοηδεϊΙ ά’βάπιϊηϊδίΓβιϊοη; 

ο) ρΓεηά Ιεδ πιεδαΓεδ βάπιϊηϊδίΓβΐϊνεδ τείβΐϊνεδ 3 Ιβ εοηδίϊΐαΐϊοη άεδ 
δεεΓέΐ3Π3ΐδ δρέεϊβΐϊδέδ άεδ ΟΓββηεδ ρεπηβηεηΐδ εί ηοπιπιε 1ε 
ρεΓδοηηεΙ άε εεδ δεεΓέΐ3Π3ίδ δυτ Ιβ Ηβδε άα εΗοϊχ εί άεδ ρΓοροδί- 
ΐϊοηδ άα εΗεί άε εΗβςαε ΟΓββηε ρεΓΠίβηεηι, 13 άέεϊδϊοη ΠηαΙε άε 
ηοπιϊηβΐϊοη οα άε Ιϊεεηεϊεπιεηΐ βρρβηεηβηι εερεηάβηΐ βα 
δεεΓέΙβϊτε βέηέΓβΙ; 

ά) ροΛε 3 Ιβ εοηηβϊδδβηεε άα ΟοηδεϊΙ ά'βάπιϊηϊδίΓβΐϊοη ΐοαίε άέεϊδϊοη, 

ρπδε ρβΓ Ιεδ Νβΐϊοηδ ϋηΐεδ εί Ιεδ ϊηδίϊΐαΐϊοηδ δρέεϊβΐϊδέεδ, ςαϊ 
βίίεείε Ιεδ εοηάϊΐϊοηδ άε δεΓνϊεε, ά'ϊηάεπιηϊΐέδ εί άε ρεηδϊοηδ άα 
τέβϊπιε εοπιπιαη; 

β) νεϊΙΙε 3 Γβρρίϊεβάοη άεδ τέβίεπιεηΐδ βάπιϊηϊδίΓβΙϊίδ εί ΠηβηεϊεΓδ 
βρρΓοανέδ ρβΓ Ιε ΟοηδεϊΙ ά’βάηιϊηϊδίΓβΐϊοη; 

/) ίοαΓηϊι άεδ 3νϊδ 3απάϊςαεδ βαχ 0Γβ3ηεδ άε Γυηϊοη; 

%) δαρεΓνϊδε, ροαΓ Ιεδ Ηεδοϊηδ άε Ιβ βεδίϊοη 3άπιϊηϊδΐΓ3ΐϊνε, 1ε 
ρεΓδοηηεΙ άα δϊέβε άε Γυηϊοη, 3ίϊη ά’3δδαΓεΓ υηε υΐϊΐϊδβΐϊοη βαδδϊ 
είΠε3εε ςαε ροδδϊΗΙε άε εε ρεΓδοηηεΙ εί άε Ιαϊ βρρΙίςαεΓ Ιεδ 
εοπάϊΐϊοηδ ά’επιρίοϊ άα τέβϊπιε εοπιπιαη. Γε ρεΓδοηηεΙ άέδίβηέ 
ροαΓ 3δδϊδΙεΓ άΐτεείεπιεπί Ιεδ άϊτεείεαΓδ άεδ Οοπιϊΐέδ εοηδαΐΐβΐϊίδ 
ϊηίεΓηβΐϊοηβαχ εί Ιε ΟοπιϊΙέ ϊηΙεΓηβΐϊοηβΙ ά’εηΓεβϊδίΓεπιεηΙ άε$ 
ίΓέςαεηεεδ ΐΓβνβϊΙΙε δοαδ Ιεδ οΓάΓεδ άΪΓεεΙδ άεδ Ηβαίδ ίοηεΐϊοηηβΪΓεδ 
ϊηίέΓεδδέδ, πΐ3Ϊδ εοηίοΓπιέπιεηΙ 3αχ άΪΓεείϊνεδ 3άπιϊηϊδΐΓ3ΐϊνεδ 
βέηέΓ3ΐεδ άα ΟοηδεϊΙ ά’βάπιϊηϊδίΓβΙϊοη εί άα δεεΓέΐ3ΪΓε βέηέΓβΙ; 

Η) άβηδ 1’ϊηΐέΓέΐ βέηέΓ3ΐ άε Γυηϊοη εί εη εοηδπΐΐβΐϊοη 3νεε Ιε 
ρΓέδϊάεηΙ άα Οοπιϊιέ ϊηίεΓηβΙϊοηβ! ά’εηΓεβϊδίΓεπιεηΐ άεδ ίΓέςαεηεεδ 
οα 3νεε Ιε άΪΓεεΙεαΓ άα ΟοπιϊΙέ εοηδαΐΐβΐϊί εη εβαδε, βίίεείε 
ΐεπιροΓ3ΪΓεπιεηΐ άεδ ίοηεΐϊοηηβΪΓεδ β ά’βαίΓεδ επιρίοϊδ εη ίοηεΐίοη 
άεδ ΠαεΙαβίϊοηδ άα ΐΓβνβϊ! βα δϊέβε άε Γϋηϊοη. Οε δεεΓέΙβΪΓε 
βέηέΓβΙ δϊβηβΙε βα ΟοηδεϊΙ ά’βάπιϊηϊδ(Γ3(ϊοη εεδ βίίεείβΐϊοηδ ΐεπιρο- 

ΓβΪΓεδ εί ΙεαΓδ εοηδέςυεηεεδ ΠηβηεϊέΓεδ; 

ϊ) 35δαΓε Ιε (ΓβνβϊΙ άε δεεΓέΐβΓΪβ! ςαϊ ρΓέεέάε εί ςαϊ δαϊΐ Ιεδ 
εοηίέΓεηεεδ άε Γυηϊοη; 

)) ρΓέρβΓε άεδ τεεοπιπιβηάβΐϊοηδ ροαΓ Ιβ ρΓεπιϊέΓε Γέαηϊοη άεδ εΗείδ 
άε άέ1έβ3ΐϊοη πιεηΐϊοηηέε βα ηαηιέΓΟ 450, εη Ιεη3ηΐ εοηιρίε ά«δ 
τέδαΐΐβίδ άεδ εοηδαΐΐβΐϊοηδ τέβϊοηβίεδ ένεηίαεΙΙεδ; 

Ιι) βδδατε, δ’ϊΙ γ β Ιϊεα εη εοορέΓβήοη βνεε 1ε βοανεΓηεπιεηΐ ϊηνϊίβηι. 
Ιε δεεΓέιβΓΪβΐ άεδ εοηίέΓεηεεδ άε Γϋηϊοη εί, εη εοΙΙβΗοΓβΐϊοη 3νεε 
1ε εΗεί άε Ι’οΓββηε ρεΓΠίβηεηι ϊηΐέΓεδδέ, ίοαΓηϊι Ιεδ δεΓνίεεδ 
ηέεεδδ3ΪΓεδ 3 Ιβ ιεηαε άεδ Γέαηϊοηδ άε εΗ3ςαε ΟΓββηε ρεΓπΐ3ηεηΐ 
άε Γϋηϊοη, εη τεεοοΓβηΐ, άβηδ Ιβ πιεδαΓε οά ϊΙ Ι’εδίϊπιε ηέεεδδβΪΓε, 
βα ρεΓδοηηεΙ άε Γυηϊοη, εοηίοΓπιέπιεηΙ βα ηαπιέΓΟ 283. 1~ε 
δεεΓέΙβΪΓε βέηέΓβ! ρεαΐ 3αδδϊ, δαι άεπιβηάε εί δαΓ Ιβ Ηβδε ά’αη 
εοηΐΓβΐ, 3δδατεΓ Ιε δεεΓέΐ3Π3ΐ άε ιοαίε 3αΐΓε Γέαηϊοη τείβΐϊνε βαχ 
ΐέΙέεοπιηΊαηϊεβίϊοηδ; 

I) ΐϊεηΐ 3 )οατ Ιεδ ηοπιεηεΐ3ΐαΓεδ οίΓιεϊεΙΙεδ έίβΗΙϊεδ ά’3ρΓέδ Ιεδ Γεηδεϊ- 

βηεπιεηΐδ ίοαΓηϊδ 3 εεΐ είίει ρβΓ Ιεδ ΟΓββηεδ ρεπηβηεηΐδ άε Γυηϊοη 
ου ρβΓ Ιεδ 3άηιϊηϊδΐΓ3ΐϊοηδ, 3 Γεχεερίϊοη άεδ ΠεΗϊεΓδ άε τέίέΓεηεβ 
εί άε Ιουδ 3υΐΓεδ άοδδϊεΓδ ϊηάϊδρεηδβΗΙεδ ςαϊ ρευνεηΐ βνοΪΓ ΙΓ3ΪΙ 
3αχ ίοηεΐϊοηδ άυ Οοπιϊιέ ϊηΙεΓηβΐΐοηβΙ ά’εηΓεβϊδίΓεηιεηΙ άεδ 
ίΓέςαεηεεδ; 

τη) ραΗΙϊε Ιεδ ρπηεϊρβυχ Γ3ρροΠδ άεδ ΟΓββηεδ ρ>εΓπΐ3ηεηΐδ άε Γϋηϊοη 
3Ϊηδί ςυε Ιεδ 3νϊδ εί Ιεδ ϊηδίΓαείϊοηδ ά’εχρ1οϊΐ3ΐϊοη 3 υΙϊΙίδεΓ άβηδ 
Ιεδ δεΓνίεεδ ϊηιεΓηβιϊοηβαχ άε Ιέΐέεοππηυηϊεβίϊοη ςαϊ άέεοαίεηΐ άε 

εεδ 3νϊδ; 



1\\ύ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΪΌΝ) 

η · ρυΗΙΐε Ιεδ αοοοΓΟδ ΐηίεΓηαΐΐοηαυχ εί Γέ^ΐοηαυχ οοηοεΓηαηΐ Ιεδ 
ΐέΙέοοπΊΓηυηΐοαίΐοηδ ςυΐ Ιυΐ δοηΐ οοππηυηΐςυέδ ραΓ Ιεδ ραπϊεδ, «η 
Ιΐβηΐ έ ]ουτ Ιεδ Οοουπιεηΐδ ςυΐ δ’^ Γαρροπεηΐ; 

290 ο) ρυΗΙΐε Ιεδ ηοπηεδ ΐεοΗηΐςυεδ Ου Οοηιίιέ ΐηίεΓηαΐΐοηαΙ Ο’εηΓε^ΐδίΓε- 
πιεηΐ Οεδ ΓΓέςυεηοεδ, αίηδΐ ςυε ιουίε 3υΐΓε Οοηηέε οοηοεΓηαηΐ 
Γαδδΐ^ηαΐΐοη εί ΓυΐΐΙΐδαΐΐοη Οεδ ΓΓέςυεηοεδ εί Οεδ ροδΐΐΐοηδ Οε 
δαίεΙΙΐιεδ δϋί ΓογΗϊΙο Οεδ δαίεΙΙΐιεδ ^έοδίαΐΐοηηαΐΓεδ, ΐεΐΐε ςυ'εΙΙε λ 
έΐέ έΙαβοΓέε ρ3Γ 1β Οοηιίιέ Οαηδ ΓεχεΓοΐοε Οε δεδ Γοηοιΐοηδ; 

291 ρ) έΐαβίΐΐ, ρυΗΙΐε εΐ Ιΐεηΐ 3 ^υτ εη ΓεοουΓ3ηΐ, Ιε οαδ έοΗέαηΐ, 3υ\ 

3υΐΓε& θΓ£3ηεδ ρεητΐ3ηεη(5 Οε Γϋηΐοη: 

292 1. υηε Οοουηιεηίαΐΐοη ΐηΟΐςυαηΐ 13 οοπιροδΐΐΐοη ει 13 δίΓυοίυτε 
Οε Γϋηΐοη; 

293 2. Ιεδ δίαΐΐδίίςυεδ &έηέΓ3ΐεδ εΐ Ιεδ Οοουηιεηΐδ οΓΠοΐεΙδ Οε δβΓνΐοε 
(1ε Γϋηΐοη ρΓεδοηΙδ Οαηδ Ιεδ Κε^ΙεΓηεηΐδ αΟπιΐηΐδίΓαιΐΓδ; 

294 3. Ιοιίδ αυίΓεδ ΟοουπιεπΙδ <1οηι ΓέιαΗΙΐδδοιηεηΐ εδί ρΓβδοηΙ ρ3Γ Ιε*> 

οοηΓέΓεηεεδ εΐ ρ3Γ 1ε ΟοηδεΐΙ ΟαΟπιΐηΐδίΓαΐΐοη; 

295 ς) Γ3δδεπιΜε εί ρυΗΙΐε, δουδ Γοηηε αρρΓορπέε, Ιεδ Γεηδεϊ^ηεπιεηΐδ 

ηαΐΐοηαυχ εί ΐηίεπιαίΐοηαυχ οοηοεΓηαηΐ Ιεδ ΐέΙέοοπίΓηυηΐοαίΐοηδ 
(ΐ3Πδ 1ε ηιοηΟε εηΐΐεΓ; 
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τ) ΓεουεΐΙΙε εΐ ρυΗΙίε, εη οοΙΙβΗοΓβΙΐοη βνεο Ιεδ αυ(Γε$ οΓ^βηεδ ρεπτιβ- 
ηεηΐδ <1ε Γϋηΐοη, Ιεδ ΐηΓοπηαΐΐοηδ Οε οβΓβοΐέεε ΐεοΗηΐςυε ου 
αΟπιΐηΐδίΓαΐΐΓ ςυΐ ρουΓΓαίεηΐ έίΓε ρβΠΐουΙΐέΓεπιεηΐ υΐϋεδ ρουτ Ιεδ 
ρ3γδ εη ΟένεΙορρειηεπΙ αίίη Οε Ιεδ 3ί<1εΓ α απιέΙΐοΓεΓ ΙειίΓδ Γέδεαυχ 
(1ε ιέΐέοοπιπιυηΐοβίΐοη. Ε’αίΙεηΐίοη Οε οεδ ρ3γδ εδί έ£3ΐεπιεηι βΐΐΐτέε 
δΐΐΓ Ιεδ ροδδΐΗΐΙΐΐέδ οΓΓεηεδ ρ3Γ Ιεδ ρΓΟβΓαπιηιεδ ΐηίεπιβιίοηβυχ 
ρΐβοέδ δουδ Ιεδ αυδρίοεδ (Ιεδ Ναΐΐοηβ ϋηΐεδ; 

$) Γ3δδεηι61ε εΐ ρυΗΙΐε ιουδ Ιεδ Γεηδεΐ^ηειηεηΐδ δυδοερίΐΗΙεδ (ΤέίΓε 
υΐΐΐεδ 3υχ ΜειηΗΓεδ, οοηοεΓπαηΐ Ιβ πιΐδε εη οευντε (1ε πιογεηδ 
ΐεοΗηΐςυεδ Οεδίΐηέδ 3 οβίεπΐτ Ιε πιειΊΙειίΓ ΓεηΟεπιεηΐ <1εδ δεΓνίεεδ (1ε 
Ιέΐέοοπιπιυηΐοαίΐοη ει, ηοοπίΓηεηΐ, Ιε ΓπεΐΙΙειίΓ επιρίοί ροδδΐΗΙε (Ιεδ 
ΓΓέςυεηοεδ ΓαΟΐοέΙεοίπςυεδ εη νυε (1ε (ΙΐΓηίηυεΓ Ιεδ ΗΓουΐΙΙα^εδ; 

ι) ριαΗΙίε ρέποΟΐςυειηεηΐ, 3 ΓαΐΟε (Ιεδ Γεηδεΐβηεπιεηΐδ Γέυηΐδ ου πιΐδ 3 

53 (Ιΐδροδϊΐΐοη, γ οοπιρπδ οευχ ςυΊ! ρευΐ τεουειΠίΓ 3υρΓέδ (3*3υΐΓεδ 
θΓ83ηϊδ3ΐϊοηδ ίη(εΓΠ3ίϊοη3ΐεδ, υη ]οιιπΐ3ΐ (1’ίηΓθΓηΐ3ΐίοη εΐ <1ε άοαι- 

πιεη(3ΐϊοη βέηέΓ3ΐεδ 5ϋΓ Ιεδ ΐέΙέεοΓηπιυηίθ3ΐΐοη5; 

14) ίΙέΐεΓηιίηε, εη εοηδυ1ΐ3ΐίοη 3νεε 1ε (Ιίτεείευτ (1υ ΟοηιίΙέ οοηδυ)ΐ3ΐϊΓ 
ϊηΙεΓΠ3ίίοπ3ΐ ϊηΐέΓεδδέ ου, 5ϋΐν3ηΙ 1ε ε3δ, 3νεε 1ε ρΓέδϊ(1εη( (1υ 
ΟοπιίΙέ ίπ{εΓΠ3ΐίοη3ΐ (Ι'εηΓεβΐδίΓεηιεηΐ (Ιεδ ίτέςυεηοεδ, 13 ΓοΓπιε ει 
13 ρΓέδεηΐ3ίϊοη (1ε (ουιεδ Ιεδ ρυ1)1Ϊ03ΐΐοηδ (1ε Γϋηΐοη, εη Ιεη3ηΐ 
εοηιρίε όε ΙευΓ πΒΐυτε εί (1ε Ιβυτ εοηίεηυ 3Ϊηδΐ ςυε (1υ πιοάε (Ιε 
ρυΐ5ΐΐε3ίΐοη 1ε Γηίευχ βρρΓορηβ ει 1ε ρΐυδ έεοηοπιίςυε; 

ν) ρΓεηά Ιεδ ηιεπυτεδ ηέοεδδβΪΓεδ ρουτ ςυε Ιεδ (Ιοουπιεηΐδ ρυόΐΐέδ 
δοΐεηΐ (Ιϊδίπ^υέδ εη ΐεηιρδ ορροΠυη; 

\ν) 3ρΓέδ οοηδυ1ΐ3ΐΐοη 3νεο Ιε ϋοηιϊΐέ (Ιε οοοΓ<1ΐη3ΐΐοη εί 3ρΓέδ 3νοΐτ 
Γέδϋδέ Ιουΐεδ Ιεδ έοοηοπιΐεδ ροδδΐβίεδ, ρΓέρ3Γε ει δουηιεί 3υ 
ΟοηδεΐΙ <1,3<ΐΓηΐηΪ5ΐΓ3ΐΐοη υη ρΓθ]εΐ (1ε 1>ιι<1§οΐ 3ηηυεΙ ει υη ϋυ(1^οι 
ρΓένΐδίοηηεΙ ρουΓ Ι’3ηηέε δυϊν3ηΐε, εουνΓ3ηΙ Ιεδ άέρεηδεδ ϋε 
Γϋηΐοη <13Π5 Ιεδ Ιΐπιΐιεδ Πχέεδ ρ3Γ 13 ΟοηίεΓεηοε <1ε ρΐέηίροΐεη- 

ΐΪ3ΪΓεδ ει εοηιρΓεη3ηΐ <1ευχ νεΓδΐοηδ. ϋηε νεΓδΐοη οοιτε5ροη(ΐΓ3 3 

υηε 0Γθΐδδ3ηςε ζέΓο ρουΓ Γυηΐΐέ (1ε ςοηΐπ^υΐίοη, Ι’βυίΓε 3 υηε 
εΓθΐδδ3ηοε ΐηίέπεϋΓε ου έ§3ΐε 3 Ιουίε Ιΐπιϊΐε Πχέε ρ3Γ Ιε ΡΓοίοεοΙε 
3(1(1ϊΐΐοηηε1 1 3ρΓέδ ρΓέΙένεπιεηΐ ένεηΐυεί δυτ 1ε εοπιρίε (1ε ρΓονΐ- 
δΐοη. Γε ρΓθ]εΙ (1ε δυϋ^εΐ εί Γβηηεχε οοηίεηβηΐ υηε 3η3ΐ>,δε (Ιεδ 
εούΐδ, 3ρΓέδ 3ρρΓθ63ΐΐοη ρ3Γ 1ε ϋοηδεΐΐ, δοηΐ ΐΓ3ηδπιΐδ 3 ΐΐίΓε 
(ΙΊηΓοΓπίΒΐΐοη 3 ίουδ Ιεδ Μεπι^Γεδ <1ε Γϋηΐοη; 

χ) 3ρΓ6δ εοηδυΐΐυΐϊοη 3νεε Ιε Οοπιΐΐέ ίΐε οοοΓίϋηβΐΐοη ει εοηιρίε Ιεηυ 
(Ιεδ νυεδ (1ε οβίυΐ-οί, ρΓέρ3Γε ει δουηιεί 3υ ϋοηδεϋ (Ι’βιΙηιΐηΐδίΓΒΐΐοη 
<1εδ ρΐ3ηδ (Ιε ΐΓ3ν3ΪΙ ρουΓ ΓανεηΐΓ ροΛ3ηΐ δυΓ Ιεδ ρπηεΐρυΐο 

3εΐίνΐιέδ εχεΓοέεδ 3υ δίέ^ε <1ε Γϋηΐοη οοηΓοπηέπιεηΐ 3υχ (1ίΓεαι% 
(1υ ΟοηδεΐΙ (1’3(ΐΓηίη!δΐΓ3ΐΐοη; 

ν) ρΓέρβΓε ει δουηιεί 3υ ΟοηδεΐΙ (1’3(1πιΐηΐδΐΓ3ΐΐοη (Ιεδ ρίβηδ ρΐυτΐ- 
3ηηυεΙδ (1ε ΓεοΙβδδειηεηΙ όε ροδίεδ <1ε ΐΓβνβϋ, <1ε ΓεεπιίεπιεηΙ εί (1ε 
δυρρΓεδδίοη (Ι’επιρΙοΐδ; 

ζ) εη ΐεηβηΐ οοπιρίε (1ε Γορΐηΐοη (1υ Οοηιίιέ (1ε εοοΓ<1ΐη3ΐίοη, ρΓέρ3Γε 
ει δουηιεί 3υ ΟοηδεΐΙ (1’3(1πιΐηΐδΐΓ3ΐΐοη <1εδ ΒηπΙ^δεδ (1ε εούΐδ οΐεδ 
ρπηεΐρβΙεδ 3ειΐνίΐέδ εχεΓεεεδ 3υ δΐέ^ε <1ε Γϋηΐοη ΙοΓδ (1ε Γαηηέε 
ρΓέοέ(ΐ3ηΐ 13 δεδδΐοη, εη Ιεη3ηι εοπιρίε δυπουί (Ιεδ εΓΓεΙδ ϋε 
Γ3ΐΐοη3ΐΐδ3ΐΐοη οΜεηυδ; 

αα) 3νεε Γίΐίΐε άυ Οοηιίιέ (1ε εοοΓ(1ΐη3ΐίοη, έΐ361ΐ( υη τβρροπ (1ε 
^εδΐΐοη ΠηβηοΐέΓε δουπιΐδ εΙΐ3ςυε βηηέε 3υ ΟοηδεΐΙ (Ι’βίΙηιΐηΐδίΓβ- 
Ιΐοη ει υη οοπιρίε Γεο3ρΐΐυΐ3ΐΐί έ 13 νβΐΙΙε (1ε οΗ3ςυε ΟοηίεΓεηοε (1ε 
ρΙέηΐροΙεηΐΐ3ΪΓεδ; ςεδ (Ιοουπιεηΐδ, 3ρΓέδ νέπΓιεβίΐοη ει βρρΓοόβΐΐοη 
ρβΓ 1ε ΟοηδεΐΙ (1'3(1ηιΐηΐδΐΓ3ΐΐοη, δοηΐ οοπιηιυηΐςυεδ 3υχ ΜεπιΙ>Γεδ 
ει δουπιΐδ 3 Ιβ ΟοηΓέΓεηοε άε ρ1έηΐροΐεηΐΪ3ΪΓεδ δυΐνβηιε 3υχ Γιηδ 
ό,εχ3πιεη εί (1'3ρρΓθΙ)3ΐΐοη (ΙέΠηΐΐΐνε; 

αΐ)) ανεε Γβΐίΐε (1υ Οοηιίιέ (1ε εοοΓ(1ΐη3ΐΐοη, έθ6Ιΐ( υη Γ3ρροΓΐ 3ηηυεΙ 
δυΓ Γαειίνΐιέ (1ε Γϋηΐοη ΐΓ3ηδΐηΐδ, 3ρΓέδ 3ρρΓθΙ>3ΐΐοη άιι ΟοηδεΐΙ 
(ΤβίΙιηΐηΐδίΓαΐΐοη, 3 Ιουδ Ιεδ Μεπι&Γεδ; 

αϋ) 3δδυΓε ίουΐεδ Ιεδ βυίΓεδ Γοηεΐΐοηδ (1ε δεθΓέΐ3Π3ΐ (1ε Γϋηΐοη; 

αά) βεοοΓηρΓιΐ ιουίε 3υΐΓε Γοηςίΐοη ςυε Ιυΐ εοηίίε 1ε ΟοηδεΐΙ (ΤβάηΉηί' 
ΙΓ31Ϊ0Π. 

309 2. II εοηνίεηι ςυε Ιε δεεΓειυΐτε βέηεΓ3ΐ ου 1ε νίοε-δεοΓείαιτε ^ίΝν,-ι.ιΐ 
3δδίδΙε, 3 ΓιίΓε οοηδυ1ΐ3ΐΐΓ, 3υχ ΟοηίεΓεηοεδ (Ιε ρ1έπΐροΐεηΐΪ3ΪΓεδ εί 3υ\ 
οοηΓέΓεηεεδ 3(1πιΐηΐδΐΓ3ΐΐνεδ (1ε Γϋηΐοη 3ΐηδΐ ςυ’βυχ 3δδεηιΙ)Ιέεδ ρΐεπίέπεδ 
(Ιεδ Οοπιΐΐέδ ςοηδυ1ΐ3ΐΐΓδ ΐηΙεΓη3ΐΐοη3υχ; ΙευΓ ρβΠΐεΐρβΓιοη 3υχ δέ3ηοεδ 6υ 
ΟοηδεΐΙ (1’3(1πιΐηΐδΐΓ3ΐ!οη εδί τέ^ΐε ρ3Γ Ιεβ (Ιίδροδΐΐΐοηδ <1εδ ηυπιέΓΟδ 241 
ει 242; Ιε δεεΓέΐ3ΪΓε ^έηέΓβΙ ου δοη τερΓέδεηίβηΐ ρευΐ ρ3ηΐεΐρβΓ, 3 ιΐιΓ€ 
εοηδυ!ΐ3ΐΐΓ, 3 ίουΐεδ Ιεδ βυίΓεδ Γέυηΐοηδ (1ε Γϋηΐοη. 

ΑΚΤΙΟΓΕ 57 

Οοηιίιέ ίηίεΓηβΐίοηβΙ (Ι’εηΓε^ίδίΓεπιβηΙ (ίεβ ίΓέςυεηεεδ 

310 1. (1) ϋεδ πιεπιΙ)Γεδ (1υ ΟοιηΐΙέ ΐηίεπιυΐίοηβΐ (Ι’εηΓεβΐδίΓεπιεηΙ <1εδ 
ΓΓέςυεηοεδ (Ιοΐνεηΐ έίΓε ρΐεΐηεηιεηΐ ςυ3ΐΐΠέδ ρ3Γ ΙευΓ οοπιρέΐεηεε ΐεεΗηΐςυε 
(ΐ3ηδ Ιε (1οπΐ3Ϊηε (Ιεδ Γ3(1ΐοοοπιπιυηΐθ3ΐΐοη5 εί ροδδέίΙεΓ υηε εχρέπεηοε 
ρΓ3ΐΐςυε εη ηΐ3ΐΐέΓε (1’3δδΐβη3ΐΐοη εί (1’υΐΐ1ΐδ3ΐΐοη (Ιεδ ΓΓέςυεηοεδ. 

311 (2) Εη ουίΓε, ρουΓ ρεπηεΙίΓε υηε ηιεΐΙΙευΓε οοηιρΓέΗεηδΐοη (Ιεδ 
ρΓΟ&Ιέπιεδ ςυΐ νΐεηηεηΐ (ΙενβηΙ Ιε Οοηιίιέ εη νεΠυ (1υ ηυπιέΓΟ 79, οΗβςυε 
ηιεπι^Γε (ΙοΐΙ έίΓε 3υ οουτ3ηΐ άεδ οοη(1ΐΐΐσηδ 8^ο^Γ3ρ1ιΐςυε5, έοοηοπιΐςυεδ εί 
(1έηιθ£Γ3ρΙιΐςυεδ (1’υηε τέβΐοη ρυηίουΙΐέΓε (1υ §ΙοΕε. 

312 2. (1) Ευ ρΓοεέ(1υΓε (Ι’έΐεοΐΐοη εδί έΐ3β1ίε ρ3Γ 13 ΟοηΓέΓεηοε (1ε 
ρΙέηΐροΐεηΐΐβίΓεδ <1ε 13 Γβςοη δρέοίΠέε 3υ ηυηιέΓΟ 73. 

313 (2) Α οΗβςυε έΐεοΐΐοη, Ιουί πιεπιΕΓε <1υ Οοηιίιέ εη Γοηοΐΐοηδ ρευΐ 
έίΓε ρΓοροδέ έ ηουνεβυ οοηιηιε 03η(1ΐ(ΐ3ΐ ρ3Γ 1ε ρ3χδ (ΙοηΙ ΐΐ εδί τεβδοπΐδ- 
δ3ηΐ. 

314 (3) Οεδ πιεπιβΓεδ <1υ Οοηιίιέ ρΓεηηεηΐ ΙευΓ δεΓνΐοε 3 13 (131ε Πχέε 
ρ3Γ |3 ΟοηΓέΓεηοε (1ε ρΙέηΐροΐεηΐΪ3ΐΓεδ ςυΐ Ιεδ 3 έΐυδ. ΙΙδ τεδίεηΐ ηθΓηΐ3ΐε- 

πιεηΐ εη Γοηοΐΐοηδ ^υδςυ,^ 13 (ΐ3ΐε Πχέε ρ3Γ \ά οοηΓέΓεηοε ςυΐ έΐΐΐ Ιευτδ 
δυοοεδδευτδ. 

315 (4) 8ΐ, (ΐ3ηδ ΓΐηΙεΓνβΠε ςυΐ δέρβΓε (Ιευχ ΟοηΓέΓεηεεδ (1ε ρΐέηΐρο- 
Ιεηΐΐ3ΐτεδ οΗ3Γ§έεδ (1’έΙΪΓε Ιεδ ηιεΓη^Γεδ (1υ Οοηιίιέ, υη ηιοΓη&Γε έΐυ (1υ 
Οοηιίιέ (Ιέπιΐδδΐοηηε, 3ΐ)3η(1οηηε δεδ Γοηοΐΐοηδ ου (1έοέ(1ε, Ιε ρΓέδΐ(1εηΐ <1υ 
Οοηιίιέ (1ειτΐ3η(1ε 3υ δεοΓέΐ3Ϊτε βέηέΓαΙ (ΠηνΐΐεΓ Ιεδ ΜεηιΒΓεδ (1ε Γϋηΐοη 
ςυΐ Γοηι ρ3Πΐε (1ε 13 τέβίοη ΐηιέΓεδδέε 3 ρΓοροδεΓ (Ιεδ 03η(ϋ(ΐ3ΐ5 ρουτ 
ΓέΙεοΐιοη (Ι’υη τεηιρίβ^ηΐ ρβΓ 1ε ΟοηδεΐΙ (1’3(1πιΐηίδΐΓ3ΐΐοη ΙοΓδ (1ε 53 
δεδδΐοη 3ηηυεΙΙε δυΐνβηίε. 0ερεη(ΐ3ηΐ, δΐ 13 ν303ηοε δε ρΓ0(ΙυΐΙ ρΐυδ (1ε 
90 ]ουτδ 3ν3ηΐ Ια δεδδΐοη (1υ ΟοηδεΐΙ (ΓαΟπιΐηΐδΙ^ιΐοη ου αρΓέδ >3 δεδδΐοη 
3ηηυε11ε (1υ ΟοηδεΐΙ (1'3(1ηΊΪηΐδΐΓ3ΐΐοη ςυΐ ρΓέοοεΙε 13 ρΓοοΗαΐηε ΟοηΓέΓεηοε 
(1ε ρΙέπΐροΐεηιΐαΪΓεδ, Ιε ρβγδ (ΙοηΙ οε ιηειη&Γε όΐ3ΐι τεδδοηΐδδαηΐ (1έδί§ηε, 
βυδδΐΐόΐ ςυε ροδδΐΕΙβ ει (13Π5 Ιεδ 90 ]ουΓ5, υη τεπιρίαςαηΐ έ^αΐεηιεηΐ τεδδΟΓ- 

ιίδδαηΐ (1ε οε ρ3>δ, ςυΐ τεδΐεΓ3 εη Γοηοΐΐοηδ ]υδςυ’α Ι'βηΐΓέε εη Γοηοΐΐοηδ (3υ 
ηουνε3υ πιειη1?Γε έΐυ ρ3Γ Ιε ΟοηδεΐΙ (Τα(1ιηΐηΐδΐΓ3ΐΐοη ου ]υδςυ’3 Ι'εηΙΓέε εη 
Γοηοΐΐοηδ (Ιεδ ηουνεαυχ πιεηιΕΓεδ (1υ Οοηιίιέ έΐυδ ραΓ Ια ρΓοοΗαΐηε 
ΟοηΓέΓεηοε (1ε ρΙέηΐροΐεηΐΐαΐΓεδ. ϋ3ηδ Ιεδ (Ιευχ οαδ, Ιεδ (Ιεροηδεδ ςυ’εη- 
ΐΓ3Ϊηε Ιε νο^α§ε Ου Γεπιρΐ3ς3ηΐ δοηΐ 3 >3 οΗαΓ§ε 0ε δοη α0πιΐηΐδΐΓ3ΐΐοη. Γε 
ΓεΓηρΙας3ηΐ ρουΓΓ3 έίΓε ρΓέδεηΐέ οοπιπιε Ο3η0ΐ0α1 ά Γέΐεοΐΐοη ρ3Γ 1ε ΟοηδεΐΙ 
0 α0ηιΐηίδΐΓ3ΐΐοη ου ραΓ Ια ΟοηΓέΓεηοε 0ε ρΙέηίροΐεηΐί3ΪΓεδ, δείοη Ιε 035. 

316 3. (1) Εεδ ηιέΐΗοΟεδ 0ε ΐΓ3ν3ΪΙ Ου Οοηιίιέ δοηΐ ΟέΠηΐεδ Οαηδ Ιε 
Κέβίεηιεηΐ Οεδ Γ3θΐοοοΓηΓηυηΐθ3ΐΐοηδ. 

317 (2) Εεδ ηιεηιΙ>Γεδ Ου Οοηιίιέ έΐίδεηΐ ρ3Γπιί ευχ υη ρΓέδίΟεηΙ ει υη 
νΐοε-ρΓέδΐΟεηΐ, Ιεδςυείδ τεπιρΓίδδεηΙ ΙευΓδ Γοηοΐΐοηδ ρεηΟβηΐ υηε Ουτέε 
0’υηε 3ηηέε. ΡαΓ 13 δυΐΐε, 1ε νΐοε-ρΓέδΐΟεηΙ βυοοέΟε οΗαςυε αηηέε 3υ 
ΡΓέδίΟεηΙ, εί υη ηουνεαυ νΐοε-ρΓέδΐΟεηΙ εδί έΐυ. 

318 (3) ίε Οοηιίιέ Οΐδροδε 0’υη δεοΓέΐαπαΙ δρέοΐαΐΐδέ. 

319 4. Αυουη πιεπιβΓε Ου Οοηιίιέ ηε Οοΐΐ, τεΐαΐΐνεπιεηΐ 3 ΓεχεΓοΐοε Οε δεδ 
Γοηοιΐοηδ, ΟεηιαηΟεΓ ηΐ τεοενοΐτ Ο’ΐηδίΓυοίΐοηδ Ο’βυουη 20ϋν6Γη€Π16η1’ η’ 
0'υυουη πιεπι^Γε 0’υη ^ουνεΓπεπιεηΙ ςυείοοηςυε, ηΐ 0’αυουηε ΟΓ^αηΐδβΙΐοη 
ου ρεΓδοηηε ρυόΐΐςυε ου ρπνέε. ϋε ρΐυδ, οΗαςυε πιεηιΕΓε ΟοΐΙ τεβρεοΐεΓ Ιε 
03Γ30ΐέΓε ΐηΙεΓηβΙΐοηαΙ Ου Οοηιίιέ εί Οεδ Γοηοιΐοηδ 0ε δεδ τηεπι&Γεδ ει ϋ ηε 
Οοΐΐ εη 3υουη οαδ εδδαγεΓ Ο’ΐηΠυεηοεΓ Γυη ςυείοοηςυε 0’εηΐΓε ευχ Οαηδ 
ΓεχεΓοΐοε 0ε δεδ Γοηοιΐοηδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 58 

ΟοηιΚέδ οοηδυΚαΙίΓδ ϊηΙεΓηαΙίοηαυχ 

320 1. Εε ΓοηοΐΐοηηεπιεηΙ 0ε οΗαςυε Οοηιίιέ οοηδυΐΐαΐΐΓ ΐηΙεΓηαΐίοηαΙ εδί 
αδδυτέ ραπ 

321 α) ΓαδδετηΗΙέε ρΙέηΐέΓε, ,Γέυηΐε 0ε ρΓέΓέΓεηοε Ιουδ Ιεδ ςυβίΓε 3Πδ. 

ΕοΓδςυ’υηε οοηΓέΓεηοε α0ηιίηΐδΐΓ3ΐΐνε πιοη0Ϊ3ΐε οοΓΓεδροηΟαηΐε α 
έΐέ οοηνοςυέε, 13 τέυηΐοη 0ε ΓαδβεπιΗΙέε ρΙέηΐέΓε δε Ιΐεηΐ, δΐ 
ροδδΐΗΙε,'βυ πιοΐπδ ΗυίΙ πιοΐδ 3νβηΐ εεΐΐε οοηΓέΓεηοε; 

322 ί>) Ιεδ οοπιηΊΐδδΐοηδ Ο’έΐυΟεδ οοηδίίΐυέεδ ρ3Γ ΓβδδεπιΗΙέε ρΙέηΐέΓε ρουΓ 
ΐΓ3ΐΐεΓ Ιεδ ςυεδίΐοηδ 3 εχβηιΐηεΓ; 

323 ε) υη Οΐτεοίευτ έΐυ ρ3Γ Ιβ ΟοηΓέΓεηοε 0ε ρΐέηΐροΐεηΐΐβίτεδ ρουι 13 
ρέποΟε δέρ3Γ3ηΐ Οευχ ΟοηΓέΓεηεεδ 0ε ρίέηΐροΐεηΙΐαίΓεδ. II εδί 
ΓέέΙί^ΐΗΙε 3 Ιβ ΟοηΓέΓεηοε 0ε ρΐέηΐροΐεηΐΐβΐτεδ δυΐνβηίε. 5ΐ 1ε ροδίε 
δε ΐΓουνε ΐηορΐηέηιεηΐ ναοαηΐ, Ιε ΟοηδεΐΙ Ο’αΟπιΐηΐδίΓαΐίοη, 1ογ5 0ε 



1 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) ·>'Λ1 

53 δεδδΐοη ΕηηυεΙΙε δυΐνΕηίε, 4έδϊβηε Ιο ηουνεΕυ 4ΪΓε(:ΐευΓ 
οοηΓοπτιεπιεηΐ Ευχ 4Ϊ5ροδΐΐίοη5 4υ ηυηιέΓο 268; 

324 ά) υη δεεΓέΐΕΠΕί δρέοΪΕΐίδέ ςυΐ Εδδΐδίε 1ε 4ΪΓβοίευΓ; 

325 €) 4εδ ΐΕβοΓΕίοΐτεδ ου ΐηδίΕΐΐΕΐΐοηδ ΐεοΗηΐςυεδ ΟΓέέδ ρ3Γ Γϋηίοη. 

326 2. (1) Εεδ ςυεδίΐοηδ έίυ4ΐέεδ ρ3Γ οΗαςυε Οοπιΐΐέ εοηδυΙίΕίΐΓ ΐηίεΓΠΕ- 

ίίοηαΐ, εί δυΓ ΙβδςυεΙΙεβ ϋ εδί εΙίΕΓβέ 4’έιτιεΙΐΓε <1βδ ΓεεοΓη(Ώ3η4Εΐΐοηδ, Ιυί 
δοηΐ ροδέεδ ρ3Γ 13 ΟοηΓέΓεηεε 4ε ρ1έηΐροίεηΐΪ3ΪΓεδ, ρ3Γ υηε εοηΓέΓεηεε 
3<1πιΐηΪ5ΐΓ3ΐϊνε, ρ3Γ Ιε ΟοηδεΐΙ 4’34ιηΐηΪ5ΐΓΕΐΐοη, ρ3Γ ΓαιιίΓε Οοιηΐΐέ εοηδυΙ- 

ΙεΙϊΓ ου ρ3Γ Ιε Οοηιΐΐέ ΐηΐεΓΠΕίΐοηΕΐ 4’εηΓε§ΐδΐΓεΓηεηΐ 4εδ Π-έςυεηεεδ. Οε* 
ςυεδίΐοηδ νΐεηηεηί δ’Ε]ουίεΓ 3 εεΐΐεδ ςυε Ι’Εδδειη&Ιέε ρΙέηΐέΓε 4υ Οοηιΐιέ 
οοηδϋΙίβΙϊΓ ίηΙεΓεδδέ Ιυΐ-ηιέπιε 3 4έεΐ4έ (1ε τεΐεπίτ, ου, 4επ5 ΠηίεΓναΙΙε 4εδ 
3δδ6Γπ1)1έε5 ρΙέηΐεΓεδ, ε εεΙΙεδ 4οηί Γίηδεπρίΐοη 3 έίέ 4επΐΕη4έε οιι 
ΕρρΓουνέε ρ3Γ εθΓΓεδροη4Εηεε ρ3Γ νΐη§ί Μεπι&Γεδ 4ε Γϋηίοη 3υ πιοΐηδ. 

327 (2) δυΓ 4επΐΕη4ε 4εδ ρΕγδ ΐηίέΓεδδέδ, εΙίΕςυε Οοπιΐίέ εοηδυΙίΕίΐΓ 
ΐηίεΓηΕΐΐσηΕΐ ρευΐ έβΕίεηιεηΙ Γεϊγο 4εδ έίυ4εδ εί <1οπηεΓ <3εδ εοηδεΐΐδ δϋΓ (Ιεδ 
ςυεδίΐοηδ ΓείΕίΐνεδ 3υχ ίέΙέεοππηυηΐεΕίΐοηδ ηΕΐΐοηβΙεδ 4ε εεδ ρβγδ. Ε*έίυ4ε 
(1ε εεδ ςυεδίΐοηδ 4οϊί έίΓε εΓΓεείυέε οοηΓοΓηιέηιεηΐ 3υχ 4ΐδροδΐΙΐοη5 (1υ 
ηυηιέΓο 326; (ΐ3ηδ Ιε$ 035 ού εείίε έΐυ<1ε ΐτηρίΐςυε Ιε εοπιρΕΓΕΐδοη (1ε 
ρΙυδίευΓδ δοΐυΐίοηδ ίεεΗηΐςυεδ ροδδΐ&Ιεδ, <1ε§ ΓΕείευΓδ έεοηοπιΐςυεδ ρευνεηι 
έίΓε ρπδ εη εοηδΐ4έΓ3ίΐοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 59 

Οοπιΐίέ 4ε εοοΓ4ϊπΕίΐοη 

328 1. (1) Εε Οοπιΐίέ <3ε εοοΓ4ΐηΕίΐοη Εδδΐδίε εί εοηδείΙΓε Ιε δεοΓέΐΕΪΓε 
^εηέΓ3ΐ δυΓ Ιουίεδ Ιεδ ςυεδίΐοηδ ηιεηίΐοηηέεδ 3υ ηυπιέΓθ97; Π Εδδΐδίε 1ε 
δεθΓέί3ΪΓε βέηέΓβΙ (13Π5 ΓΕεεοιτιρΙΐδδεηιεηΐ (Ιεδ ίΕεήεδ ςυΐ δοηί Εδδΐ^ηέεδ 3 
οεΐυΐ-εΐ εη νεηυ (Ιεδ ηυηιέΓΟδ 276, 298, 301, 302, 305 εί 306. 

329 (2) Εε Οοπιΐίέ εδί εΙίΕηξέ (Ι’βδδϋΓεΓ 13 οοοΓ(1ΐη3ΐΐοη 3νεε Ιουίεδ Ιεδ 
θΓ§3ηΐδ3ίΐοηδ ίπίεπΊΕΐΐοπΕίεδ ηιεηίΐοηηέεδ Ευχ ΕΓίΐεΙεδ 39 εί 40, εη εε ςυΐ 
εοηεεπιε 13 ΓερΓέδεηίΕίΐοη (Ιεδ οΓβΕηεδ ρεπτίΕηεηΐδ (1ε, Γυηΐοη 3υχ 
εοηΓέΓεηεεδ 4ε εεδ ΟΓβΕηΐδΕίίοηδ. 

330 (3) Εε Οοπιΐίέ εχ3ηιΐηε Ιεδ ΓέδυΙίΕίδ (Ιεδ Εεΐίνΐίέδ (1ε Γϋηίοη (ΐ3ηδ 
Ιε 4οπΐ3Ϊηε (1ε 1ε εοορέΓΕίΐοη ΙεεΗηΐςυε εί ρΓέδεηίε (Ιεδ τεεοπιηΐ3η(ΐ3ΐΐοηδ 
3υ ΟοηδεΐΙ 4’Ε4ηιίηΪ5ΐΓΕΐΐοη ρΕΓ Γΐηίεπηέ4Ϊ3ΪΓε 4υ δεεΓέίΕΪτε ^έηέΓΕί. 

331 2. Εε ΟοΓηΐιέ (Ιοίί δ’εΓίοΓοεΓ (1ε ΤοπηυΙεΓ δεδ εοηεΐυδΐοηδ ρ3Γ ΕεεοΓίΙ 
υπΕπίπιε. 8Ί1 η’εδί ρΕδ Ερρυγέ ρΕΓ 1ε ιη^οηίέ (1υ Οοπιΐίέ, 1ε ρΓέδΐ4εηί 
ρευί, (ΐΕηδ (Ιεδ οΪΓεοηδί3ηεεδ εχεερίίοηηεΐΐεδ, ρΓεη(ΐΓε (Ιεδ (Ιέεΐδΐοηδ δουδ 53 
ρΓορΓε Γεδροηδ3ΐ>ΐ1ΐΐέ, δ’ΐΐ εδίΐηιε ςυε 1ε τέβίεπιεπί (Ιεδ ςυεδίΐοηδ εη εΕυδε 
εδί υτβεηί εί ηε ρευί ΕΐΐεηίίΓε 1ε ρΓοεΙίΕΐηε δεδδΐοη (1υ ΟοηδεΐΙ 4’Ε4πιΐηΪ5ίΓΕ- 
ίΐοη. ϋΕηδ εεδ εΪΓεοηδΐ3ηεεδ, Π ΓεϊΙ Γ3ρρθΓί ρΓΟίτιρίεπιεηΐ εί ρ3Γ έεπί 3υχ 
Μεηι1>Γε5 (1υ ΟοηδεΐΙ 4’34πιΐηΪ5ΐΓ3ΐΐοη δϋΓ εεδ ςυεδίΐοηδ, εη ΐη4ΐςυΕηί Ιεδ 
ΓΕίδοηβ ςυΐ Γοηί Επιεηέ 3 ρΓεη^Γε εεδ (Ιέεΐδΐοηδ, εί εη Ιυΐ εοπυτιυηΐςυΕηΙ 
Ιεδ νυεδ, εχροδέεδ ρεγ έεπί, (Ιεδ ΕυίΓεδ Γηεπι&Γεδ <3υ Οοηιΐιέ. δΐ Ιεδ ςυεδίΐοηδ 
έίυίΐΐέεδ (Ιυηδ (1ε ίεΐΐεδ εΪΓεοηδί3ηεεδ ηε δοηί ρΕδ υτ^εηίεδ πίΕΐδ ηέυηπιοΐηδ 
ΐΓπροΠΕηίεδ, εΐΐεδ (Ιοϊνεηί έίΓε δουηιΐδεδ ε ΓεχΕίηεη (1υ ϋοηδεΐΐ (!'α(!πΊΪηΐδ- 
ΐΓΕίίοη ε δΕ ρΓοεΗαΐηε δεδδΐοη. 

332 3. Εε (Γοπιΐΐέ δε τέυηΐί δυΓ εοηνοοΕίΐοη (1ε δοη ρΓέδΐ(1εηΐ, Ευ πιοΐηδ 
υηε Γοΐδ ρεγ ηιοίδ; Η ρευί έ^Εΐεπιεπί δε τέυηΐΓ εη ΟΕδ (1ε 6εδοΐη, 3 Ιε 
(ΙεπίΕηίΙε (1ε (Ιευχ (1ε δεδ πιεπιβΓεδ. 

333 4. ΕΙη ΓΕρροΓί δυΓ Ιεδ ίΓΕΥΕυχ <3υ ϋοηιΐΐέ (1ε εοοΓίΙΐηΕΐΐση εδί έί3βΙΐ ει 
εοπιπιυηίςυέ δυΓ (1εηΐ3η(1ε Ευχ ΜεπιΒΓεδ άη ΟοηδεΐΙ (Ι’ΕίΙπιΐηΐδίΓΕίΐοη. 

ΟΗΑΡΪΤΚΕ IX 

Οί$ροδΐ(ίοπ5 βέηβΓβΙβδ οοηοεΓηβηί Ιβδ οοπί^Γ^ηοεδ 

ΑΚΤΙϋΕΕ 60 

Ιηνίίαΐίοη βί χίπιίδδίοπ βυχ ΟοηίβΓεηεεδ (Ιε ρ1έηίροΐεηΙΐβι>€5 
ΙοΓδςυΊΙ γ λ υη βουνβΓπεηιεηΙ ΐηνιίβηΐ 

334 1. Εε §ουνεΓπειτιεηΙ ΐηνίΐ3ηί, εη 3εεοΓ(1 Ενεε 1ε ΟοηδεΐΙ (1’Ε(1ιτπηΪ5ΐΓ3- 

ίΐοη, Πχε Ιε (Ιβίε (ΙέΠηΐίΐνε εί Ιε Ιΐευ εχΕεί (1ε 13 εοηΓέΓεηεε. 

335 2. (1) ϋπ 3Π ΕνΕηί εείίε (ΐΕίε, 1ε §ουνεΓηεπιεηΐ ΐηνΐΐΕηί εηνοίε υηε 
ΐηνΐΐΕίΐοη Ευ §ουνεπιεΓηεηΐ (1ε εΙίΕςυε ρΕγδ Μεπι^Γε (1ε Γϋηίοη. 

336 (2) Οεδ ίηνί' ποηβ ρευνεηί έίΓε Είΐτεδδέεδ δοΐί (ΙΐΓεεΙεΓηεηΐ, δοΐί 
ρΕΓ ΓεηίΓεηιΐδε άυ ν..ν ,.λ-^γο ^έηέΓΕί, δοΐί ρεγ ΓίηΐεΓΠΐέ(ϋ3ΪΓε (Ι’υη ΕυίΓε 
§ουνεΓηεπιεηΙ. 

337 3. Εε 5εεΓέΐ3ΪΓε ^επέΓΕί Εοίτεδδε υηε ΐηνΐΐΕίΐοη Ευχ ΝΕίΐοηδ ϋηΐεδ 
εοηίοπηέπΊεηΙ Ευχ (Ιΐδροδΐΐΐοηδ (Ιε : ίϊΓϋεΙε 39 εί, δυτ Ιευτ (ΙεπίΕηίΙε, Ευχ 
ΟΓ^ΕηίδΕίΐοηδ τέ§ΐοη3ΐεδ (1ε ΟΕίΐοη (Ιοηί ΐΐ εδί Γυΐΐ πιεηΐϊοη ε 
Γβηΐείε 32. 

338 4. Εε $ουνεΓηεπιεηι εη ΕεεοΓίΙ Ενεε 1ε ΟοηδεΐΙ (1 ΕότηιηΐδίΓΕ- 

ίΐοη ου δϋΓ ρΓοροδΐίΐοη (1ε εε (ΙεΓηΐεΓ, ρευί ΐηνΐίεΓ Ιεδ ίηδίΐΐυίΐοπδ 
δρέεΐΕϋδέεδ (Ιεδ ΝΕίΐοηδ ϋηΐεδ Εΐηδΐ ςυε ΓΑ^εηεε ΐηίεΓΠΕίίοηΕίε (1ε 
ΓέηεΓ^ΐε Είοπιϊςυε ε εηνογεΓ (Ιεδ ο6δεΓν3ίευΓ5 ρουτ ρυπίείρεΓ ε Ιε 
εοηΓέΓεηεε ε ιΐίΓε εοηδυΙίΕίΐΓ, δυΓ Ιε 1)Ε5ε (1ε 1ε τέεΐρΓοεΐΐέ. 

339 5. (1) Εεδ τέροηδεδ (Ιεδ Μεηι6Γε5 (Ιοϊνεηί ρΕτνεπιτ υυ ^ου\ειπεπκ-■■ ! 

ΐηνΐΐΕηί Ευ ρΐυδ Ιεγ(1 υη πιοΐδ ΕνΕηί Ι'ουνεΓίυΓε (1ε Ιε εοηΓέΓεηεε; εΙΕ' 
(Ιοϊνεηί, ΕυίΕπί ςυε ροδδΐ^ΐε, (ΙοηηεΓ Ιουίεδ ΐη(1ϊε3ΐΐοη5 δυτ Ιε εοηιροδΐΐίοπ 
(1ε Ιε (1έ1έ§3ΐΐοη. 

340 (2) Οεδ τέροηδεδ ρευνεηι έίΓε ΕίίΓεδδέεδ Ευ βουνεΓηεπιεηΐ ίηνΐΐΕηΐ 
δοΐί (ΙίΓεείεηιεηΐ, δοΐί ρεγ ΓεηίΓεηιΐδε (1υ δεεΓέΐΕίτε βέηέΓΕί, δοΐί ρεγ 
Γϊηΐεπηέ(1Ϊ3ΪΓε (1'υη ΕυίΓε §ουνεΓηεηιεηΐ. 

341 6. Τουδ Ιεδ ΟΓβυηεδ ρεπηΕηεηΐδ (1ε Γϋηίοη δοηί τερΓέδεηίέδ 3 Ιε 
εοηΓέΓεηεε 3 ιΐίΓε εοηδυΙίΕίΐΓ. 

342 7. δοηί Ε(1πιΐδ Ευχ ΟοηΓέΓεηεεχ (ίε ρ1έηΐροίεηΐΪ3ΪΓεδ; 

343 α) Ιεδ (ΙέΙέβΕίΐοηδ, ίεΐΐεδ ςυ'εΙΙεδ δοηί (ΙέΠηΐεδ ε 1’Εηηεχε 2; 

344 δ) 1ε$ οβδεΓνΕίευΓδ (Ιεδ ΝΕίΐοηδ ϋηΐεδ; 

345 ε) Ιεδ οβδεΓνΕίευΓδ (Ιεδ ΟΓ^ΕηΐδΕίΐοηδ τέ^ΐοπΕίεδ (1ε Ιέΐέεοπιηιυηΐ* 
εΕΐΐοη, εοηΓοπηέπιεηΐ Ευ ηυηιέΓο 337; 

346 ά) Ιεδ ο^δεΓνΕίευΓδ (Ιεδ ΐηβΐΐΐυΐΐοηδ δρέεΪΕΐΐδέεδ εί (1ε ΓΑ^εηεε ΐηίεΓπΕ* 

ίΐοηΕίε (1ε Ι’έηεΓ^ίε Είοπιΐςυε, εοηΓοΓπιέπιεηΐ Ευ ηυηιέΓο 338. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 61 

ΙηνίίΕίΐοη εί «ι1ιηί$$ίοη βυχ εοηΓέΓεηεεδ &<1πιΐηί$ίΓαίίνε5 
ΙοΓδςυ'ίΙ γ 8 υη ^ουνεΓηεηιεηί ίηνίίβηί 

347 1. (1) Εεδ (Ιΐδροδΐίΐοηδ (Ιεδ ηυηιέΓΟδ 334 ε 340 δοηί ΕρρΙΐεΕ&Ιεδ Ευχ 
εοηΓέΓεηεεδ ΕίΙηιΐηΐδίΓΕίΐνεδ. 

348 (2) Εεδ ΜεηιβΓεδ (1ε Γϋηίοη ρευνεηι ΓΕΪτε ρΕΓί (1ε ΓΐηνΐίΕΐίοη ςυΐ 
Ιευτ ε έίέ 3(ΐΓεδδέε Ευχ εχρΙοΐίΕΐΐοηδ ρπνέεδ τεεοηηυεδ ρΕΓ ευχ. 

349 2. (1) Εε ^ουνεΓηεπιεηί ΐηνΐΐΕηί, εη ΕεεοΓίΙ Ενεε 1ε ΟοηδεΐΙ (Γβίΐηιΐ* 
ηΐδίΓΕίΐοη ου δυτ ρΓοροδΐίΐοη (1ε εε (ΙεΓηΐεΓ, ρευί 3(ΐΓεδδεΓ υηε ηοίΐΠεΕίΐοη 
Ευχ ΟΓ^ΕηΐδΕίΐοηδ ΐηίεΓΠΕίΐοηΕΐεδ ςυΐ οηί ΐηίέΓέί ε επνογεΓ (Ιεδ ο6δεΓν3ίευΓ5 
ρουτ ρΕΓίΐεΐρεΓ ε 1ε εοηΓέΓεηεε ε ιΐίΓε εοηδυΙίΕίΐΓ. 

350 (2) Εεδ οΓ^ΕηΐδΕίΐοηδ ΐηίεΓηΕίΐοπΕίεδ ΐηίέίεδδέεδ ΕάΓεδδεηΐ Ευ 
βουνείηεπιεηΐ ΐηνΐΐΕπί υηε (ΙεπίΕηίΙε (1’Ε(1ηΊΪ55Ϊοη (1επ5 υη (ΙέΐΕΪ (1ε (Ιευχ 
πιοΐδ ε ρΕΠίΓ (1ε Ιε (ΐΕίε (1ε 1ε ηοίΐΠεΕίΐοη. 

351 (3) Εε £ουνεΓηεπιεηΙ ΐηνΐΐΕηί ΓΕδδεπι61ε Ιεδ (ΙεπίΕηάεδ εί Ιε 

(Ιέεΐδΐοη (Τ3(1ιηΪ55Ϊοη εδί ρπδε ρεγ 1ε εοηΓέΓεηεε εΙΙε-ηιέπιε. 

352 3. δοηί Είίπιΐδ Ευχ εοηΓέΓεηεεδ ΕίΙπιΐηΐδίΓΕίΐνεδ: 

353 α) Ιεδ (ΙέΙέβΕίΐοηδ, ίεΙΙεδ ςυ’εΙΙεδ δοηί (ΙέΠηΐεδ ε ΓΕηηεχε 2; 

354 δ) Ιεδ οΒδεΓνοίευΓδ (Ιεδ ΝΕίΐοηδ ϋηΐεδ; 

355 ε) Ιεδ ο&δετνΕίευΓδ (Ιεδ οτ^ΕπΐδΕίΐοηδ τέ^ΐοηΕΐεδ (1ε ίέΙέεοπίΓηυηΐεΕίΐοη 
(Ιοηί ΐΙ εδί Γεϊι ιηεηίΐοη ε Γυπίείε 32; 

356 ά) Ιεδ ο&δεΓνυίευΓδ (Ιεδ ϊηδίΐίυΐΐοηδ δρέεΪΕΐΐδέεδ εί (1ε ΓΑ^εηεε ϊηίεΓηΕ- 
ίΐοηΕίε (1ε ΓέηεΓ^ΐε Είοηιΐςυε, εοηΓοΓΠΐέπΊεηΐ Ευ ηυηιέΓο 338; 

357 ε) Ιεδ οβδεΓνΕίευΓδ (Ιεδ ΟΓ^ΕηΐδΕίΐοηδ ΐηίεΓηΕίΐοπΕίεδ Ε^Γέέεδ 
εοηΓοΓΠΐέπιεηΐ υυχ (Ιΐδροδΐίΐοηδ (Ιεδ ηυηιέΓΟδ 349 3 351; 

358 /) Ιεδ ΓερΓέδεηίΕπίδ (Ιεδ εχρΙοΐΐΕΐΐοηδ ρπνέεδ τεεοηηυεδ, (Ιύπιεηΐ Ευΐο- 
πδέεδ ρεγ Ιε Μεπι^Γε (Ιοηί εΙΙεβ <1έρεη(1εηΐ; 

359 %) Ιεδ ΟΓ^Εηεδ ρεπηΕηεηΐδ <1ε Γϋηίοη ε ΙΐίΓε εοηδυΙίΕίΐΓ, ΙοΓδςυε 1ε 
εοηΓέΓεηεε ΐΓΕίίε (Ιεδ ΕΓΓΕΪτεδ ςυΐ τεΐένεηί ϋε Ιευτ εοηιρέίεηεε. Εη 
ευδ (1ε βεδοΐη, Ιε εοηΓέΓεηεε ρευί ΐηνΐίεΓ υη οΓβΕηε ςυΐ π εογεϊΙ 
ρΕδ ]υ§έ υίΐΐε (1ε δ’γ ΓΕίτε τερίέδεηίεΓ; 

360 Η) Ιεδ ο6δεΓνΕίευΓδ (Ιεδ Μεπι&Γε$ (1ε Γϋηίοη ςυί ρυπΐεΐρεπί, δαηδ 
(Ιτοΐί (1ε νοίε, ε Ιε εοηΓέΓεηεε ΕίΙτηΐηΐδίΓΕίΐνε τέ^ΐοπΕίε (Γυπε 
τέ^ΐοη ΕυίΓε ςυε εείίε ε ΙυςυεΙΙε ΕρρΕΠΐεηηεηί Ιεδίϋίδ ΜεηιΗΓεδ. 

ΛΚΤΙΟΕΕ 62 

ΡΓοεέΟυΓε ρουί Ιε εοηνοεΕίΐοη 4ε εοηΓέΓεηεεδ 
8(1πιΐηίδίΓΕίΐνεδ πιοηιϋΕΐεδ ί Ιε «ΙεπίΕπάε 4ε Μεπι^Γεδ 

4ε Γϋηίοη ου δυΓ ρΓοροδΐίΐοη 
4υ ΟοηδεΐΙ 4*Ε4ηιίηίδ(ΓΕΐίοη 

361 1. Εεδ Μειτι^Γεδ (1ε Γϋηίοη ςυί (ΙέδίΓβηί ςυ'υηε εοηΓέΓεηεε Είΐηιιηίδ- 
ίΓΕίίνε ιηοηίϋΕίε δοΐί εοηνοςυέε εη ίηΓοΓηιεηΐ 1ε δεεΓέίΕίτε §έηέΓΕΐ εη 
ΐηίϋςυΕηΐ Γοτεΐτε 4υ ]ουτ, Ιε ίίευ εί Ιε (Ιπίε ρΓοροδέδ ρουτ Ιε εοηΓέΓεηεε. 

362 2. Εε δεεΓέίΕΐτε βέηέΓΕί, Ευ τεςυ 4ε τεςυέίεδ εοηεοτίΐΕηίεδ ρΓονεηΕπί 
(Ι’Ευ πιοΐηδ υη ςυΕΠ (Ιεδ ΜεπιΕΓεδ, εη ίηΓοπηε ίουδ Ιεδ Μεηι^Γεδ ρεγ Ιεδ 
ιηογεηδ 4ε ιέΙέεοηιπιυηίεΕίΐοη Ιεδ ρΐυδ ΕρρΓορπέδ εη Ιεδ ρπΕΠί 4ε Ιυί 
ΐη4ίςυεΓ, 4επ5 υη 4έΐΕΐ 4ε δίχ δεπίΕΐηεδ, δ’Πδ Εεεερίεηί ου ηοη Ιε ρΓοροδί- 

ίΐοη ΓοΓπιυΙέε. 

363 3. 5ΐ 1ε πίε]ογΐίέ 4εδ ΜεηιόΓεδ, 4έίεΓηιΐηέε δείοη Ιεδ 4Ϊ5ρο5!ΐΐοηδ 4υ 
ηυηιέΓο 229, δε ρΓοηοηεε εη ΓΕνευΓ 4ε Γεηδεηι61ε 4ε 1ε ρΓοροδΐίΐοη, 

ς’εδί·3-4ΪΓε Εεεερίε ε Ιε Γοΐδ Γογ4γ€ 4υ 3ουΓ, 1ε 4βίε εί 1ε Ιΐευ 4ε τέυηιοη 
ρΓοροδέδ, !ε δεεΓέίΕΐτε ςέηέΓΕί εη ΐηΓοΓΠΐε ίουδ Ιεδ Μεπι&Γεδ ρεγ Ιεδ ηιογεηδ 
4ε ιέΙέεοππτιυηιΟΕίΐοη Ιεδ ρΐυδ ΕρρΓορπέδ. 



2'»·ίΚ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

364 4 (1) δί Ια ρΓοροδΐίίοη αοοβρίεε ΐΐΜίνΙ »ι ιβυηΐΓ 1λ ουηΙεΓβηΐΛ: .*ι»κ·*ΐ' 

ςιι'^υ 5ΐβ8ε Γϋηΐοη, Ιε δεοτέΐαίτε βέηέΓαΙ <ΐ6πΐ3η6ε 3ϋ £ουνβΓηεπιεηι 6ιι 
ρ3>5 ΐηΐέτεδδέ δ’ίΙ βοοερίε 6ε 6ενβπΪΓ βουνεΓηβπιβηΐ ΐηνΐΐαηί. 

365 (2) θ3Π5 ΓαΓΓίπηαΐΐνβ, 1ε δεΟΓέΙαΐτε £έηέτα1, βη 30οογ6 ανεο οε 
βουνεΓπεπιβηΙ, ρτεη6 Ιεδ 6ϊδροδίιίοηδ ηέοβδδαΐτεδ ρουΓ 13 τέυηΐοη 6ε 13 

οοηΓέτεηοε. 

366 (3) ϋαηδ 13 ηέ£3ΐίνε, Ιε δεοτέΐαΐτε £έηέτ3ΐ ΐηνίΐε Ιεδ Μεπι&τεδ ςυϊ 
οηΐ 6επΐ3η6έ 13 οοηνοοαίϊοη (Ιε Ια οοηΓέτεηοε 3 ΓοππυΙεΓ (1ε ηουνβΙΙβδ 
ρΓοροδΐΐΐσηδ ςυαπ( 3υ Ιίευ (1ε 13 τέυηΐοη. 

367 5. Εοτδςυβ 13 ρΓοροδΐίίοη αοοερίέε Ιεη6 3 τέυηΐτ 13 οοηΓέτεηοε 3υ 
δΐέ^ε <1ε Γϋηΐοη, Ιεδ 6ΐδροδΐΐΐοηδ (1ε ΓαΠίοΙβ 64 δοηΐ αρρίΐοββίεδ. 

368 6. (1) δί Γεηδεπιβίε (1ε 13 ρΓοροδΐίίοη (οτ6τε 6υ 3ουτ, Ιϊευ εί 6αΙβ) 
η’βδί ρ35 αοοβρίέ ρ3Γ 13 πια]οπΐέ (Ιεδ Μβηι&Γβδ, 6έΙβητιΐηέβ δείοη Ιεδ 
(Ιίδροδϊΐίοηδ 6υ πυιηέΓΟ 229, Ιε δβΟΓέίαΐΓβ £έηέταΙ οοπιιηυηϊςυβ Ιεδ Γβροηδβδ 
τεςυβδ αυχ ΜβπιβΓβδ (ίε Γϋηΐοη, εη Ιεδ ιηνΐίαηΐ 3 δε ρΓοηοηοεΓ (1ε Γαςοη 
6έΠηΐΐΐνε, ά3ηδ υη 6έΐ3ΐ (1ε δϊχ δεπιβΐηεδ, δυτ Ιε ου Ιεδ ροΐηΐδ οοηΙτονβΓδέδ. 

369 (2) Οεδ ροϊηίδ δοηΐ οοηδΐ6έτέδ οοιηπιε 36ορΐέδ Ιοτδςυ’ίΙδ οηΐ έΐέ 
3ρρΓουνέδ ρ3Γ 13 πΐ3]θΓΪ(β άεδ ΜεπιόΓεδ, 6έΐεπηϊηέε δείοη Ιεδ 6ΐδροδΐ(ΐοηδ 
<3ιι ηυηιέΓΟ 229. 

370 7. Ε3 ρΓθοέ6υτε ΐη6ϊςυέε οί-6εδδυδ εδΐ έ£3ΐεπιεηί 3ρρΙΐθ3&Ιβ Ιοτδςυε 
13 ρΓοροδΐίίοη (1ε οοηνοοαίϊοη (1'υηε οοηΓέτεηοβ α6ιηΐηΐδΐΓ3ΐΐνβ πιοη(1ί3ΐε 
εδΐ ρΓέδεηίεε ραΓ Ιε Οοηδβΐΐ 6’α6πιΐηΐδΐΓ3(ίοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 63 

ΡτοοήΙυκ ρουτ Ιβ οοηνοοαίϊοη 6ε οοηΓβΓβηοβδ βίΐηιίηίδίηίΐνβδ 
Γβ£ΪοηαΙβ$ * 1» άειηεικίε 6ε ΜειηΟΓεβ 6ε Γυιιίοιι 
ου $υΓ ρΓθρο$ΚΙοη 6υ ΟοηδείΙ (ΓαΰιηΐηίδίηΗοη 

371 ϋαηβ Ιε 03δ 6βδ οοηΓβΓβηοβδ α6πιΐηΐδίΓα(ΐνβ5 Γέ£ΪοηαΙβδ, 13 ρτοοβ6υΓβ 
6έοή(β 3 Γαηίοΐβ 62 δ'αρρίΐςυβ 3υχ δευίδ Μεπι1>Γεδ 6ε 13 τέ£Ϊοη ΐηΐέΓβδδέβ. 
δϊ >3 οοηνοοαίϊοη 6οίί δε Γαΐτβ δϋΓ Γΐηΐΐΐαίΐνβ 6βδ Μειη&Γβδ 6ε >3 Γέ£ΐοη, Η 
δυΠΊΐ ςυβ 1ε δβΟΓέίαΐτβ £βηβΓα1 τβςοΐνβ 6εδ 6βιηαη6β8 οοηοοΓ6αηίβδ έπιαηαηΐ 
6υ ςυατί 6εδ ΜβιηβΓβδ 6ε οβίίβ τέ£ίοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 64 

Ο»ροδ16οηδ Γβίβίίνβδ ιυχ οοηΓεΓεηοεδ ςυί βε Γευηίδβεηί 
δηηβ βοανβΓΒβηιβηί ΐηνίίβηί 

372 Εοτδςυ’υηβ οοηΓέτβποβ 6οίΙ βίτβ Γέυηίε δ3ηδ £ουνβπιβπιβηΐ ίηνΐΐαηΐ, Ιεδ 
6ίδροδϊίίοηδ 6εδ αηίοΐβδ 60 βί 61 δοηΐ αρρΙΐοα&Ιβδ. Εβ δβοτέΐαΐτβ £βηέΓα1, 
αρτέδ εηίβηίβ 3νεο 1ε ΟουνβΓηβπιβηΐ 6ε 13 €οηΓε6έΓ3ΐϊοη δυΐδδβ, ρΓεη6 Ιεδ 
6ΐδρο5ΪΙιοηδ ηέοβδδαΪΓβδ ρουΓ οοηνοςυετ εί θΓ83πίδεΓ 1η οοηΓεΓεποε 3υ δίέβε 
6ε Γϋηΐοη. 

ΑΚΤΙϋΕΕ 65 

Οϊ$ροδί(ίοη$ οοπιιηυηεδ 3 (ουίεβ Ιεδ οοηΓεΓεηοεδ 

ΟιηηκεπιεηΓ 6ε Ιε 6»(ε ου 6υ Ιίευ 6’υηε οοηΓεΓεποε 

373 1. Εεβ 6ίδροδίΐίοηδ 6εδ 3Πίο1εδ 62 εί 63 δ’3ρρϋςυεηΐ ρ3Γ 3η3ΐθ8ΐ6 
ΙοΓδςυ’ΐΙ δ’3^ΐ(, έ 13 6εηΐ3η6ε 6ε ΜειηβΓεδ 6ε Γϋηΐοη ου δϋΓ ρΓοροδΐίίοη 
6υ ϋοηδείΐ 6’36ιηΐηΐδΐΓ3ΐΐοη, 6ε οΗ3Π£εΓ 13 631ε εί 1ε Ιίευ 6’υηε οοηΓέΓβηοε, 
ου Γυη 6εδ 6ευχ δευίεπιεηΐ. ΤουΐεΓοΐδ, 6ε Ιεΐδ οΗ3ηκειηεηΐδ ηε ρευνεηί έίΓε 
ορεΓέδ ςυε δΐ 13 ΓΠ3]οηΐέ 6εδ Μειη^Γεδ ίηΐέΓεδδεδ, 6έΐεΓπιΐηέε δείοη Ιεδ 
6ΐδροδΐΐϊοηδ 6υ ηυηΊβΓΟ 229, δ’εδΐ ρΓοηοηοέε εη ΙευΓ Γβνευί. 

374 2. Τουί ΜειτιΟπε ςυϊ ρΓοροδε 6ε ο1ΐ3η§εΓ 13 631ε ου 1ε Ιίευ 6’υηβ 
οοηΓέΓεηοε ε$1 Ιεηυ 6’ο6ΐεηίΓ Γβρρυΐ 6υ ποηιΟΓε τεςυίδ 6’3υΐΓ€δ ΜεΓηόΓεδ. 

375 3. Εε 03δ έοΗευπί, Ιε δεοΓέΙβΐτε βέηέΓ3ΐ Γ3ΪΙ οοηηβίίΓε 63ηδ 13 οοπιιηυ- 
ηίθ3ΐΐοη ρΓένυε 3υ ηυπιβΓΟ 362 Ιεδ οοηδέςυεηοεδ ΓιππηοΐέΓεδ ρΓθ6361εδ ςυί 
ΓέδϋΙίεηΙ 6υ οΗβηβοπιεηΙ 6ε Ιίευ ου 6υ οΗβη^οπιεπί 6ε 631ε, ρ3Γ εχεπιρίε 
ΙοΓδςυε 6εδ 6έρεηδεδ οηΐ έίέ εη^βόεδ ρθυΓ ρΓέρ3ΓεΓ 13 Γέυηϊοη 6ε 13 
οοηΓέΓεηοε 3υ Ιίευ ρΓένυ ΐηίΐΪ3ΐεπιεηΐ. 

ΑΚΤΙϋΕΕ 66 

ΟέΙβίδ η π>ο4*Ιί105 6ε ρήχη(«(ίοη 6βδ ρΓοροδΐΙίοηδ 
εί πιρροϋδ ηυχ οοηΓεΓεηοεδ 

376 1. Ιηιιηε6Ϊ3ΐεηιεηΐ 3ΡΓέδ 1’εηνοΐ 6βδ ίηνίοίίοηδ, 1ε δεοΓέ(3ΪΓε ^έηέΓβ! 
ρπε Ιβδ ΜεπιΙϊΓεδ 6ε Ιυί Γβιγο Ρ3ΓνεηΪΓ 6οηδ υη 6έΐ3Ϊ 6ε ςυβίΓε ηιοΐδ ΙευΓδ 
ρΓοροδΐΐΐοηδ ρουΓ Ιεδ (Γ3Υ3υχ 6ε )3 οοηΓέΓεηοε. 

377 2. Τουίε ρΓοροδΐίίοη 6οηΐ Γ36ορ(ίοη εη(Γ3ΐηε Ιη τένίδίοη 6υ ΙεχΙε 6ε 
13 ϋοηνεηΐίοη ου 6εβ Κέ^Ιεπιεηΐδ 36πιΐηΐδ(Γ3(ΐΓδ 6οΐι οοηίεηίΓ 6βδ 
τέίέΓεηοεδ 3υχ ηυηιέΓΟδ 6εδ Ρ3Πΐε$ 6υ ΙεχΙε ςυΐ ΓεςυΐέΓεηΐ οεηε τένΐδΐοη. 
Εεδ πιοίΐΓδ 6ε 13 ρΓοροδΐίίοη 6οΐνεηΐ έίΓε ΐη6ΐςυέδ 63ηδ ο1ΐ3ςυε 03δ 3υ8δΐ 
Ηγ' ·* - 

3"Ή 3. Εε 5εθΓέΐ3ΪΓε βεηεΓυΙ οοηιπιυηιςυο Ιον ρΓοροΜίιοι^ .ι ι.·α κ·' 

Μοπι^Γεδ 3υ ΓυΓ εί 3 πιεδϋΓε 6β ΙευΓ τέοερίίοη. 

379 4. Εε δεοΓέΐ3ΪΓε 8έηέΓ3ΐ ΓέυηΐΙ εί οοοΓ6οηηε Ιβδ ρΓοροδΐΐΐοηδ ει 
Γ3ρροιΐδ τεςυδ 6εδ 36η)ίηΐ$(Γ3(ίοηδ, 6υ ΟοηδεΐΙ 6'36ηιΐηί8(Γ3(ΐοη, 6βδ 
3δδεπιΙ)Ιέεδ ρΙέηΐέΓϋδ 6βδ ΟοηιΐΙέδ οοηδυΐΐβΐΐίδ ΐηίεΓΠΗίίοηβυχ εί 6ε$ 
τέυηΐοηδ ΡΓέΡ3Γ3(οΪΓεδ βυχ οοηΓεΓεηοεδ, δβΙοπ Ιε οβδ, εί Ιεδ Γηϊι ρβΓνεηΪΓ 
3υχ Μεπι(>Γεδ ςυπίτβ ηιοΐδ ου τηοΐηδ βνβηΐ 13 631ε 6'ουνεηυΓε 6ε 13 
οοηΓέΓεηοε. Εεδ ΓοηοίΐοηηηΐΓβδ έΐυδ 6ε Γϋηΐοη ηε δοη( Ρ3δ Η36Πΐ(έ$ έ 
ρΓέδεηίεΓ 6εδ ρΓοροδΐΐΐοηδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 67 

ΡοβνοίΓδ 6εβ 6έΙέ^η(ΐοηδ ηυχ οοηΓεΓεηοεδ 

380 1. Ε3 6έ!έ8»ΐίοη βηνογέε 3' υηε οοηΓέΓεηοε Ρ3γ υη ΜεπιόΓε 6ε 
Γϋηΐοη 6οΐΐ έίΓε 6ύιηεη( 300Γβ6ΐΐέε οοηΓοΓπιέηιεηΐ 3υχ 6ΐδροδϊιΐοηδ 6εδ 
ηυηιέΓΟδ 381 3 387. 

381 2. (1) Εβδ 6έΙέ£3(ΐοηδ πυχ ΟοηΓεΓεηοεδ 6ε ΡΙέηίροΙεηΙΪ3ΪΓε5 δοηΐ 
300Γέ6ϊιέεδ Ρ3γ 6βδ 30ΐεδ δΐ^ηέδ Ρ3Γ 1ε οΗεΓ 6ε ΓΕ(31, ου Ρ3Γ Ιε οΗεΓ 6υ 
£ουνεπιειηεηΐ, ου ρ3Γ Ιε πιΐηΐ$(Γε 6βδ ΑίΤ3ΪΓεδ έΐΓβηβέΓεδ. 

382 (2) Εβδ 6έΙέ&3ΐΐοηδ 3υχ οοηΓεΓεηοεδ 36ΓηΐηΐδΐΓ3ΐΐνβδ δοηΐ 
300Γέ6ΐ(έβδ ρβΓ 6βδ 30ΐεδ δΐ^ηέδ Ρ3Γ Ιε οΗεΓ 6ε ΓΕί&ί, ου Ρ3Γ Ιε οΗεΓ 6υ 
^ουνεΓηεπιεηΐ, ου ρβΓ Ιε ηιΐηΐδίΓε 6εδ ΑΓΓ3ΐΓεδ έ(Γ3Π£έΓεδ, ου Ρ3Γ Ιε 
ηιΐηΐδίΓε οοπιρέιεηΐ ρουΓ Ιεδ ςυεδίΐοηδ (Γ3Ϊ(έεδ 3υ οουΓδ 6ε 13 οοηΓέΓεηοε. 

383 (3) δουδ τέδετνε 6ε οοηΠπη3ΐΐοη έπΐ3η3η( 6β Γυηε 6εδ 3υΐοπίέδ 
οΐΐέεδ 3υ ηυηιέΓΟ 381 ου 382 εί Γβςυε 3ν3ηΐ 13 δΪ£η3ΐυΓβ 6βδ ΑοΙβδ Ωη&ΐβ, 
υηε 6έ1έ£3ΐϊοη ρβυί βΐΓβ ρΓονΐδοΐΓβπιβηΐ 300Γέ6ΐΐέβ ρ3Γ Ιε οΗεΓ 6ε 13 πιΐδδΐοη 
6ΐρΙοπΐ3ΐΐςυε 6ε δοη ρ3^δ 3ϋΡΓέδ 6υ £ουνβΓηβπιβηΙ 6υ Ρ3γδ οίι δε ΰβηΐ \& 

οοηΓέΓεηοε ου, δΐ οε 6βΓηΐβΓ βδΐ οβίυΐ 6υ δΐέ£β 6ε Γϋηΐοη, Ρ3Γ 1ε οΗεΓ 6ε 13 
6έΙέ£3(ΐοη ρεπτιβηεηΐε 6β βοη ρβγβ 3υΡΓέδ 6β ΓΟίΤΐοβ 6βδ Ν3ΐΐοηδ ϋηίεδ έ 
Οβηένβ. 

384 3. Εεδ ρουνοίΓδ δοπ( βοοερίέδ δ’ΐΙ$ δοη( δΐ£ηέδ Ρβγ Γυηε 6εδ αυΐοπίέδ 
έηυιτιέΓέβδ 3υχ ηυηιέΓΟδ 381 ά 383 εί δ’ΐΐδ Γέροη6εηΐ 3 Γυη 6βδ οπΙέΓεδ 
8υΐν3Π(δ: 

385 — οοηίβΓβΓ Ιβδ ρΐεΐηδ ρουνοίΓδ 3 13 6έΙβ£3ΐΐοη; 

386 — 3ϋΙοπδβΓ Ια 6έΙέ£3ΐϊοη α ΓερΓέδεηίβΓ δοη £ουνβΓηεπιεηΙ 83Π5 

αυουηε ΓβδΙποΐίοπ; 

387 — 6οηηεΓ α Ια 6έ1έ£3ΐίοη ου έ οεΠαΐηδ 6ε δ€5 πιεπι6Γε8 1ε 6γοιΙ 6ε 
5Ϊ£ηεΓ Ιβδ ΑοΙβδ Πηαΐδ. 

388 4. (1) ϋηε 6έΙέ£3(ΐοη 6οηΐ Ιβδ ρουνοίΓδ δοηΐ Γβοοηηυδ εη Γβ£ΐε Ρ3Γ 
Ια δέαηοβ ρΙέηΐέΓβ βδΐ Ηα6ΐΙίΐέβ α βχβΓοβΓ 1β 6γοϊΙ 6β νοίβ 6υ Μεπι^Γε 
ΐηΐέΓβδδέ βΐ α 8Ϊ£ηβΓ Ιβδ ΑοΙβδ Πηαΐδ. 

389 (2) ϋηβ 6έΙέ£3ΐΐοη 6οηί Ιβδ ρουνοίΓδ ηβ δοηΐ Ρ3δ Γβοοηηυδ εη 
Γβ£ΐε Ρ3γ Ια δέαηοε ρΙέηΐβΓε η’εδΐ Ρ3δ Ηα^ίΐίΐέε α εχεΓοεΓ 1ε 6γοιΙ 6ε νοίε ηΐ 
α 8Ϊ£ηεΓ Ιβδ ΑοΙβδ ΠηαΙδ Ι3πΐ ςυ’ΐΐ η’3 Ρ3δ έίέ Γβπιβ6ίέ 3 οβί έΐαΐ 6β οΗοδεδ. 

390 5. Εβδ ρουνοίΓδ 6οΐνβηΐ βίΓβ 6έροδέδ 3υ δβοΓέΙαπαί 6β Ια οοηίέΓβηοβ 
6βδ ςυβ ροδδϊ^Ιε. ϋηβ οοπιιηΐδδΐοη δρέοΐαΐβ ΙβΙΙβ ςυβ οβΙΙβ ςυΐ βδΐ 6έοπΐβ αυ 
ηυηιέΓΟ 471 βδΐ ο1ΐ3Γ£έβ 6β Ιβδ νέπΠβΓ; βΙΙβ ρΓέδβηΐβ α Ια δέβηοβ ρΙέηίβΓβ υη 
ΓαρροΠ δυΓ δβδ οοηοΐυδΐοηδ 6βηδ Ιβ 6έΙαΐ Πχέ ραΓ οβ1Ιβ*οΐ. Εη 3(ΐβη6αη( 13 

6έοΐδίοη 6β Ια δέαηοβ ρΙέηΐέΓβ α οβ 5υ]βΐ, Ια 6έΙέ£3(ΐοη 6’υη ΜβπιΙ)Γε 6ε 
Γϋηΐοη βδΐ Ηα&ΐΐίΐέβ α ραΠίοίρεΓ αυχ (Γαναυχ ε( α εχεΓοεΓ Ιε 6γοϊΙ 6ε νοίε 
6ε οε ΜβπιβΓβ. 

391 6. Εη τέ£ΐε £έηέΓαΙε, Ιεδ ΜεηιΙίΓεδ 6ε Γϋηΐοη 6οϊνβηΙ δ’εΓΓοΓοεΓ 
6’εηνογεΓ αυχ οοηίέΓβηοβδ 6ε Γϋηΐοη ΙευΓδ ρΓορΓβδ 6έΙέ£3ΐίοηδ. ΤουΐεΓοΐδ, 

δί ρουτ 6εδ Γαΐδοηδ εχοερίίοηηβΙΙεδ υη ΜεπιϊΐΓβ ηε ρευΐ ραδ βηνογεΓ 83 

ρΓορΓε 6έΙέ£3ΐίοη, ίΙ ρευΐ 6οηηεΓ 3 Ια 6έΙέ£3ΐΐοη 6*υη αυίΓε Μεηι^Γε Ιε 
ρουνοΐτ 6ε νοίεΓ εί 6β 5Ϊ£ηβΓ εη δοη ηοηι. Οε ΙταηδΓεΠ 6ε ρουνοΐτ 6οίΐ 
Γαϊτε Γο6]εΐ 6’υη αοίε δΐ£ηέ Ρβγ Γυηβ 6εδ αυΐοπίέδ οΐΐέεδ αυ ηυηιέΓΟ 381 

ου 382. 

392 7. ϋηε 6έ1έ£3ΐΐοη αγαηΐ Ιε 6γοϊι 6ε νοίε ρευί 6οηηεΓ πΐ3η63ΐ α υηε 
βυίΓε 6έΙέ§3(ΐοη αγβηΐ 1ε 6γοϊΙ 6ε νοίε 6’εχεΓοεΓ οε 6γοϊΙ αυ οουΓδ 6’υηε ου 
6ε ρΐϋδΐευτδ δέαηοεδ αυχςυεΙΙεδ Π ηβ Ιυϊ βδΐ ραδ ροδδΐ6Ιβ 6’3δδΐδΙβΓ. Εη 
ρατβΐΙ 038, βΙΙβ 6οίΐ βη ΐηΓοΓπιβΓ Ιβ ΡΓέδΐ6βηΐ 6β Ια οοηΓέΓβηοβ βη (βηιρδ υΐϋε 

βΐ Ρ3Γ έοπί. 

393 8. ϋηβ 6έΙέ£3ΐίοη ηβ ρβυί βχβΓοβΓ ρΐυδ 6’υη νοίβ Ρ3Γ ΡΓθουΓ3ΐίοη. 

394 9. Εβδ ρουνοίΓδ εί ρΓοευταΐΐοηδ 36Γβδδέδ ραΓ ΐέΙέ£Γ3Γηηιβ ηβ δοηΐ ραδ 
αοοβρίαβίβδ. Εη τβναηοΗβ, δοηΐ αοοβρίέβδ Ιβδ τέροηδβδ ΐέΙέ£Γ3Ρ1ιΐςυ65 3υχ 
6επΐ3η6βδ 6’έοΐ3ΪΓθΐδδβηιβηΐ 6υ ΡΓβδΐ6εηΐ ου 6υ δβΟΓέΐαπαΐ 6β Ια οοηΓέΓεηοε 

οοη' τηαηΐ 1^ ρουνοΐτ» 
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ΟοιχΙίΗοικ 4ε ρβΗίοίρβΙίοη 

395 1. Εβδ γπ6γπ6γ05 4βδ Οοηιίΐέδ οοηδαΙίβΙϊΓδ ίηίεΓηβΐίοηβυχ πιβηΐϊοηηέδ 
βαχ ηαπιβΓΟδ 87 εί 88 ρεανβηί ρβΠίοίρεΓ β ΐοαίεδ Ιβδ βοιίνίΐέδ 4α Οοιηΐΐά 
οοηδαΙΐβΐίΓ ίηΐέΓβδδέ. 

396 2. (1) Τοαίε 4επΐ3η4β «Ιο ρβΠίοίρβίίοη βαχ ΐτβνβαχ 4’αη Οοπιίιέ 
οοηδαΙΐβΐίΓ έπιβηβηΐ 4’αηε εχρΙοίΐβΐίοη ρπνέβ τεοοηηαε 4οίΙ είτε βρρτοανέε 
ρβτ Ιο ΜογπΗγο ςαί Γβ τεοοηηαε. Εβ 4επιβη4ε εδΐ β4τεδδέε ρβτ μ ΜοπίΒγγ 
βα δεοΓέΙβίτβ ^έηέΓβΙ, ςαί Ιβ ροτίε β Ιβ οοηηβίδδβηοε 4ε Ιοαδ Ιεδ ΜεπιΙίΓεδ βΐ 
άα άΪΓεοΙειίΓ (1ε οε ΟοπιίΙέ. Εε 4ίΓεοΐβατ (Ια ΟοπιίΙέ οοηδαΙΐβΐίΓ Γβίΐ 
οοηηβίΐΓβ β οεΙΙε εχρίοίΐβΐίοη Ια δαϊΐε ςαί β έΐέ 4οηηέε έ δ» 4επιβη4β. 

397 (2) υηε εχρίοίΐβΐίοη ρπνέβ τεοοηηαε ηε ρεαΐ ίπΙετνεπίΓ βα ηοπι 
(Ια Μεπι&Γε ςαί Γβ Γεεοπηαβ ςαβ δί εεΐαί-εί, 4βπδ οΗβςαε οβδ ρβΠίοαΙίβΓ, 
Γβίΐ δβνοίτ 3α ΟοπιίΙέ οοηδαΚβίίΓ ίπΐέτεβδέ ςα’ίΐ Γβ βαίοτίδέε 4 οεΐ είΤβΙ. 

398 3. (1) Εεδ ΟΓςβηίδβΙίοηδ ίηΐβΓηβΙίοηβΙβδ εί Ιβδ θΓ£βηίδβΙίοηδ 
Γέ£ίοηβΙβ8 (1β Ιέΐέοοηιπιηηίοβίίοη πιεηΐίοηηέβδ β ΓβτΙίοΙε 32 ςαί οοοτ4οη- 
ηεηΐ Ιβατδ ΐΓ3ν3αχ βνεο εεαχ (1ε Γυηίοη εί ςαί οηΐ (Ιεδ βοΐίνίΐέδ οοηηεχεδ, 

ρεανβηί είτε 3(1πιί56δ β ρβΠίοίρεΓ, 3 Ιίΐτβ οοηδυΐΐβΐίΓ, 3αχ Ιτβνβαχ (Ιεδ 
Οοηιίΐέδ οοηδοΐΐβΐίίδ. 

399 (2) Εβ ρΓειηίέΓε 4επιβη4ε (1β ρβΛίοίρβίίοη βαχ Ιτβνβαχ 4’αη 
Οοπιίιέ οοηδαΐΐβΐίί έτηβηβηΐ 4’αηε θΓ£βηίδβ(ίοη ίηίεπιβίίοηβΐβ οα 4’αηβ 
οτββηίδβΐίοη τέ^ίοηβίε (1ε Ιέΐέοοπιπιαηίοβίίοη ιηεηΐίοηηέε β ΓβηίεΙβ 32 βδΐ 
3(ΐΓεδδέε βα δεοΓέιβίΓε £έηέτβΙ, ςαί 1β ροηε ρβΓ Ιεδ πιογεηδ (1ε Ιέΐέοοπιπιαηί- 
οβίίοη Ιεδ ρΐαδ βρρτορπέδ β Ιβ οοηηβίδδβηοε (1ε Ιοαδ Ιβδ ΜεπιβΓβδ εί Ιεδ 
ίηνίΐε β δε ρΓοηοηεβΓ δατ ΓβοοερΙβΙίοη (1ε οεΙΙε 4βπΐ3η4β; 1β (Ιειηβηίΐε εδΐ 
βοοερίέε δί 1β πιβΐοηΐέ (Ιεδ Γέροηδβδ (Ιεδ ΜειαΕτεδ ρβΓνεηαβδ (Ιβηδ Ιε 4έ1βί 
(1’αη ιηοίδ βδΐ Γβνοτβ&ΐβ. Εε δβοΓέΙβΪΓβ βέηέτβΐ ροιΤε Ιε τέδαΐΐβΐ <3ε οεΐΐε 
οοηδυΐΐβΐίοη β 1β οοηηβίδδβηοε (1ε Ιοαδ Ιεδ ΜεπιΕΓεδ εί (Ιεδ ηιεπι&Γεδ 4υ 
Οοπιίιέ <1ε εοοΓ(ϋη3ΐίοη. 

400 4. (1) ιεδ οΓββηίδπιεδ δοίεηΙϊΓιςαεδ οα ίη4υδΐπε1δ ςαί δε οοηδβοτεηΐ 3 

Γέίαάε (1ε ρτοΕΙέπιεδ (1ε Ιέΐέοοπιπιαηίοβίίοη οα 3 ΓέΙαάβ οα 1β Γβ&ποβίιοη 
4ε τηβΐέπεί 4εδΐίηέ 3αχ δεΓνίοεδ <3ε ΐέΙέοοπίΓηαηίοβίίοη ρεανβηί έίΓε β(1πιίδ β 
ρβΠίοίρεΓ, β ιίίΓβ οοηδαΙΐβΐίΓ, 3αχ τέαπίοηδ (Ιεδ οοιηιπίδδίοηδ (Ι'έΐϋίΐεδ (Ιβδ 
Οοπΐίΐέδ οοηδα1ΐ3ΐίίδ, δοαδ τέδεΓνε (1ε ΓβρρΓοΟΕίίοη όεδ β(1ιηίηίδΐΓ3ΐίοηδ όεδ 
ρβ^δ ΐηίέΓεδδέδ. 

401 (2) Τοαίε (Ιεηιβηίΐε (Γβάιηίδδίοη βαχ τέαπίοηδ άβδ οοπιηιίδδίοηδ 
(Ι’έΐαθεδ (1’αη ΟοπιίΙέ οοηδυΐιβίίΓ έηιβηβηΐ (Ι’αη θΓ§3ηίδπιε δάβηΐίΠςαε οα 
ϊηίΐυδίπεί <1οίΐ έΐΓβ βρρΓοανέε ρβΓ Γβ<1πιίηίδΐΓ3ΐίοη (Ια ρ3γδ ίηΐέΓβδδέ. Οβ 
(Ιεπιβηίΐε βδΐ βίΐΓβδδέε ρβΓ εβηε 30πιίηίδΐΓ3ΐίοη βα δεοΓέΐβίΓβ ^έηέΓβΙ ςαί εη 
ίηίοπηε Ιοαδ Ιβδ Μεπι1)Γεδ εί 1ε (ΙΪΓβοΐβαΓ <1ε οε ΟοπιίΙέ. ίε (ΙίΓβοΐεαΓ (Ια 
Οοπιΐιέ οοηδαΐΐβΐίί Γβίΐ οοηηβΐίΓε β ΓοΓδβηίδπιε δοίεηΐίΠςαε οα ίηάαδίπβΐ 1β 
δυίΐβ ςαί β έΐέ (Ιοηηεε β δβ (Ιεηιβηίΐβ. 

402 5. Τοαίε εχρΙοίΐ3ΐίοη ρπνέε τεοοηπαβ, Ιοαίε οΓ^ΕηίδβΙίοη ίηΐβΓΠβΐίο- 

ηβίε οα οΓ^ΕηίδβΙίοη τέ^ίοηβίε άβ ΙέΙέοοπιπιαηίοβίίοηδ, οα ΐοαΐ ΟΓ^βηίδπιβ 
δοίβηΐίΠςυε ου ίηάϋδΐηεΐ ςαί β έΐέ 3<1ηΐϊ5 β ρβΠίοίρεΓ βαχ ΐΓβνβαχ (1’αη 
ΟοπιίΙέ οοηδαΙΐβΐίΓ 3 1ε άνού (1ε (ΙέηοηοεΓ οεπε ρ3Λίοίρ3ΐίοη ρβΓ αηε 
ηοΙίΠοβΙίοη βίΐΓβδδέβ 3α δεοΓέιβίΓε ^έηέΓβΙ. ΟεΜβ <1έηοηοί3ΐίοη ρΓοηίΙ είϊεΐ 3 
ΓβχρίΓβΐίοη (1’αηε ρέποάε (1’αηε βηηέε β ρβΓίίτ (Ια ]ουΓ (1ε τέοβρίίοη (1β 1β 
ηοΙίΠοβΙίοη ρβΓ 1ε δεοΓέιβίΓε ^έηέΓβΙ. 
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407 

408 

409 

410 

411 

412 

ά) (Ιέείάε, βα να άυ ρΓο^ΓβπιΠΊβ (1ε ΐΓβνβί! βρρΓΟυνε (Ιοηΐ ιΐ βδΐ 
ςαβδΐίοη βα ηυπιέΓΟ 406, δ’ίΐ γ β Ιίευ (1ε πιβίηίεηίΓ ου (Ιε (ΙίδδουίίΓε 
Ιεδ εοπιπιίδδίοηδ (Ι’έίαιίεδ εχίδίβηίεδ, οα (1ε ΟΓέεΓ (1ε ηουνεΝβδ 
οοηίΓηίδδίοηδ (1’έΐαίΐεδ; 

β) βΐΐπΐιαε βαχ οοπιηιίδδίοηδ (Γέΐυάβδ Ιεδ ςαεδίίοηδ β έιαίΙίεΓ; 

/) εχβηιίηε εί βρρΓΟυνε 1ε Γ3ρροΠ (Ια (ΙίΓβοΙεαΓ δυΓ Ιεδ ΐΓβνβυχ (Ια 
ΟοπιίΙέ (Ιεραίδ 1β (ΙεΓηίβΓε Γέαηίοη (1ε ΓβδδεηιόΙέε ρΙέηίέΓβ; 

%) βρρΓοανε, δ’Π γ β Ιίευ, εη ναε (Ιε Ιβ ΐΓβηδτηεΚΓε βα Οοηδβίΐ 
(ΤβάιηίηίδίΓβΐίοη, Γεδίίπιβίίοη ρΓέδεηΐέβ ρβΓ 1β (ΙκεοίευΓ βαχ ΐβΓΠίεδ 
(Ιεδ (Ιίδροδίΐίοηδ (Ια ηυτηβΓΟ 439 όεδ Οεδοίηδ ΠηβηοίεΓδ (Ια ΟοπιίΙέ 
]αδςυ’3 Ιβ ρΓοεΗβίηε βδδεπιΟΙέε ρΙέηίέΓε: 

Η) 1θΓδ (1ε Ιβ ρπδε (Ιεδ Γέδοΐαΐίοηδ οα (Ιέοίδίοηδ, ΓβδδβπιΟΙέε ρΙέηίβΓε 
(ΙβνΓβίΐ ΐεηίΓ οοΓηρίε άεδ ΓέρβΓοαδδίοηδ ΠηβηοίβΓεδ ρΓένίδίβΙεδ εί 
(ΙοίΙ δ’είΤοΓοεΓ (1’ένίΐβΓ (1ε ρΓβηίίΓε ΐεΙΙβδ τέδοίαΐΐοηδ εί (Ιέοίδίοηδ ςαί 
ρεανβηί εηΐΓβίηεΓ Ιε (Ιέρβδδεηιεηΐ (Ιεδ Ιίπιίιεδ δαρέπεαΓεδ (Ιεδ 
ΟΓέίϋΐδ Γιχέεδ ρβΓ Ιβ ΟοηΓέΓεηοε (1ε ρΙέηίροΐεηΐίβίΓεδ; 

ί) εχβηιίηε Ιεδ ΓβρροΠδ όε Ιβ Οοπιπιίδδίοη ηιοηίΐίβίε <1υ ΡΙβη εί ΐοαίβδ 
Ιβδ βαίΓβδ ςαεδίίοηδ ^α^έεδ ηέοβδδβίΓβδ (Ιβηδ Ιε εβίίΓε (Ιβδ (Ιίδροδί- 
ΐίοηδ (Ιε Γβπίείε Π εί (Ια ρΓέδεηΐ οΗβρίΐΓβ. 
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Κέυηίοη$ <1ε ΓβδβειηΟΙέε ρΙέηίέΓε 

413 1. Ε’βδδεπι&ΐέε ρΙέηίβΓε δε Γέαηίΐ ηοΓηιβΙεπιεηΙ 3 Ιβ άβίε εί βα Ιίευ 
Γιχέδ ρβΓ Γβδδεπι&ΐέε ρΙέηίέΓε ρΓέοέίΙεηίε. 

414 2. Ε3 (Ιβίε εί Ιε Ιίευ (Γυηε τέαηίοη (Ιβ ΓβδδβηιΟΙέε ρΙέηίέΓε, οα Γυη 
(Ιεδ <1ευχ δβυΐεπιβηΐ, ρεανβηί έίΓε πιοιΙίΠέδ βνεο ΓβρρΓοΒβΐίοη (Ιβ Ιβ ^ηβ^ο- 

πΐέ (Ιβδ ΜεπιΙίΓεδ <3ε Γυηίοη ςαί οηΐ Γέροηάυ 3 αηε (Ιεπιβηίΐε (Ια δεοΓέιβίΓε 
μόπεταί ^οΐΐίοίίβηΐ Ιευτ βνίδ. 

415 3. Α οΗβοαηε (1ε οεδ τέαπίοηδ, ΓβδδεπιΕΙέε ρΐέηίέτβ <1’αη ΟοπιίΙε 
οοηδυΙιβίίΓ εδΐ ρτέδίιΐέε ρβτ Ιβ οΗβΓ (1ε Ιβ (Ιέΐέ^βΐίοη άυ ρβγδ (Ιβηδ Ιεςυεί Ιβ 
Γέαηίοη β Ιίευ οα, Ιοτδςαε οεΙΙε Γέαηίοη δβ Ιίβηι 3α δίέ^ε (1ε Γυηίοη, ρβτ 
υηε ρβΓδοηηε έΐαε ρβτ ΓβδδβπιΟΙέε ρΐέηίέτε εΙΙε-πιέπιε; 1ε ρτέδίίΐεηΐ βδΐ 
βδδίδΐέ <1ε νίοε-ρΓέδί(1εηΐδ έΙαδ ρβτ ΓβδδβπιΜέε ρΙέηίέΓε. 

416 4. Εε δβΟΓέΐβίτε ^έηέτβΙ βδΐ εΗβτ^έ (1ε ρτβηίίΓε, εη 3οοογ(1 βνεο 1ε 
(ΙίτεοίευΓ (Ια ΟοπιίΙέ οοηδαΐΐβΐίί ίηΙέΓβδδέ, 1β$ (Ιίδροδίΐίοηδ β(1πιίηίδΐΓβΙίνεδ εί 
ΠηβηοίέΓΟδ ηέοεδδβίτεδ εη ναε <1βδ τέαπίοηδ (1ε ΓβδδβπιΒΙέε ρΐέπΐέτε εί 4εδ 
οοπιηιίδδίοηδ (1’έΐαίΐεδ. 
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Εβη£υβδ εί (Ιτοΐΐ 4ε νο*β ιιιχ β$βειη61έεδ ρΐέπΐέτεβ 

417 1. (1) Εβδ Ιβη^αβδ αΐίΐίδέβδ βα εοατδ (Ιβδ βδδβπιΕΙέεδ ρΐέπΐέτεδ δοηΐ 
οεΙΙβδ ςαί δοηΐ ρτέναβδ βαχ βπίοΐβδ 16 βι 78. 

418 (2) Εβδ (ΙοουιηβηΙδ ρτέρβΓβΙοίΓβδ (Ιβδ οοητιπτίδδίοηδ 4’έ1α(1εδ, Ιβδ 
(ΙοοαπιεηΙδ εί Ιβδ ρτοοέδ-νετ^βαχ 4βδ βδδβπιΐιΐέεδ ρΙέηίέΓβδ εί Ιβδ (Ιοουπιβηΐδ 
ρυ!>1ίέδ β Ιβ δαίιε 4ε οεΐίβδ-οί ρβτ Ιβδ ΟοπιίΙέδ οοηδυΙΐβΐίΓδ ίηΐβΓηβΙίοηβαχ 
δοηΐ τέίΐί^βδ 4βηδ Ιβδ Ιτοίδ Ιβη^υβδ 4ε Ιτβνβίΐ 4ε Γυηίοη. 

ΚόΙεδ 4ε Γ·δδειη61ββ ρΙέηίέΓε 

403 Ε’βδδβπιΐίΐέβ ρΐέηίέτβ: 

404 α) εχβηιίηε Ιεδ ΓβρροΓίδ 4βδ οοπιηιίδδίοηδ 4’έΐα4εδ εί βρρτοανβ, 
πιο4ίΓιε οα Γε3ε1ΐε Ιεδ ρτο3εΙδ 4ε Γεοοπιπιβη43ΐίοη ςαε οοηιίεηηεηΐ 
οβδ ΓβρροΠδ; 

405 δ) εχβηιίηε Ιβδ ςαεδίίοηδ εχίδίβηίεδ βΓιη 4ε νοίτ δ’ίΐ γ β Ιίεα οα ηοη 
4’εη ροαΓδαϊντε Γέ1α4ε, εί έΙβΕΗΐ Ιβ Ιίδΐε 4εδ ηουνεΙΙβδ ςαεδίίοηδ β 
έΐυ4ίετ οοηΓοτηιέπιβηΙ βαχ 4ίδροδίΐίοηδ 4α παπιέτο 326. Εογ5 4ε Ιβ 
Γέ4βοίίοη 4α ΙεχΙε 4ε ηοανεΐΐβδ ςαεδίίοηδ, ίΙ οοηνίβηι 4β δ'βδδατβΓ 
ςα'εη ρπηοίρε Ιεατ έ1υ4ε 4ενΓβίΐ ροανοίτ είτε πιεηέε β Είεη 4βηδ 
αη 4έ1βί έ^βΐ βα 4οαΙ)1ε 4ε ΠηΐβΓνβΙΙε εηΐτε 4εαχ βδδβπιΜέεδ 
ρΙέηίέΓβδ; 

406 ο) βρρτοανβ 1ε ρτο^Γβπιηιε 4ε (ΓβνβίΙ 4έοοα1βηΙ 4βδ 4ΪΝρ»»νΐη.*ηΝ 4υ 
παπιέτο 405 εί Πχε Γογ4γ8 4εδ ςαεδίίοηδ β έΐα4ίετ 4'βρτεδ Ιειη 
ίπιροΠβηοε, Ιεατ ρτίοπίέ εί Ιεατ ατ^βηοε εη Ιεηβηΐ οοπιρίε 4ε !.ι 
ηέοβδδίίέ 4ε πιβίηίεηίΓ βα ιηίηίηιυπι Ιβδ εχί^εηοεδ ςυβηι βαχ 
ΓβδδοαΓΟβδ 4ε Γυηίοη; 

419 2. Εβδ ΜεηιβΓβδ βαίοπδέδ β νοΙβΓ βαχ δέβηοβδ 4βδ βδδβπιΕΙέεδ 
ρΙέηίέΓβδ 4βδ ΟοπιίΙέδ οοηδαΙβίίΓδ δοηΐ οεαχ ςαί δοηΐ νίδέδ βα παπιέτο 10. 

ΤοαίεΓοίδ, Ιοτδςα’αη Μεπι&Γε 4ε Γυηίοη η’βδί ρβδ τερτέδεπίέ ρβτ αηε 
β4ηιίηίδΐΓ3ΐίοη, Ιβδ Γβρτέδβηίβηΐδ 4βδ εχρίοίΐβΐίοηδ ρτίνέβδ Γβοοηηαβδ 4α 
ρβγδ οοηοβτηέ οηΐ, βηδβπιΐιΐε εί ςαβί ςαβ δοίΐ Ιεατ ηοπι&Γε, 4τοίΙ β αηε 
δβαίε νοίχ, δοαδ τέδετνε 4βδ 4ίδροδίΐίοηδ 4α παπιέτο 397. 

420 3. Εβδ 4ίδροδίΐίοηδ 4εδ παπιέτοδ 391 β 394 Γβίβΐίνβδ βαχ ρτοοαΓβΐίοηδ 
δ’βρρίίςυεηΐ βαχ βδδεηιΕΙέβδ ρΐέηίέτεδ. 
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421 1. ί'*»α»Μέε ρΙέηίέΓε οτέε « ιηβίηΐίεηΐ δείοη Ιβδ 6βδθίη$ Ιε* 

οοηήΝΜΒ (Γ4μΙο ηέ(χ»»π$ ροατ ΐΓβίιετ Ιβδ ςαεδίίοηδ ςα’εΙΙε β πιίδεδ β 



- ί.)(> ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 

Γείικίτ 1x5 »Α·ιιι»ΐ**ΐ»οβ5, Ια €χρΙοίίαίϊοηδ ρπνέα Γεοοπηυα, Ια θΓ£αηί- 

591ΚΜΚ5 ιΜπιηοοηβ^ Ο ^ οτ^αηΐδαΐΐοηδ Γέ£ίοηαΙα άε ΙέΙέοοΓηπιυηίοα- 

Ιιοα, κΙ·ϊΐί ι αηίοηκβκηΙ αυχ άίδροδίίίοηδ άα ηυιπέΓΟδ 398 εί 399, 

(ΙάίκΜΟ άτ ριηκίπ ραπ αυχ Ιΐταναυχ άβ οοιηιηίδδΐοηδ ά’έίυάα, δε Γοηί 
«ΜϋΐΜίιτ μ* *β εοαη άκ Γα&δαηΜέε ρίέηίέτε, δοίί, υΙίέηευΓεπιεηΐ, αυ 
άατααη ά» Οοηίέ οοβΜ^ΐίί ίηΐόε^έ. 

422 Ζ Εο ονίΓΓ, «| 5θΐ«5 ίίκτνε άα άίδροδίίίοηδ άα ηυπιέΓΟδ 400 εί 401, 

Ια αραϋ άα οτρΜΡίΟί 5€ϊ«ι*ίΓκ|υα ου ίηάυδίηεΐδ ρευνεηί έίΓε αάιηίδ 3 

ραίΐίαρα, α Μη οοβδ*ΙΐαΐτΓ, α ίουίε Γέυηίοη άε Γυηε ςυείοοηςυε άα 

423 3. ί’αββεβΜ** ρίεπιετε ηοηππιε ηοπηαίετηεηΐ υη Γαρροηευτ ρηηοίραΙ 
« « ικτ^φοτΐηυ ρηποίραί ρουΓ οΗαςυε οοπιπιίδδίοη ά’έίυάα. 3ΐ Ιε 
νοΙακ άε ίταναέΐ (Γιαικ οοιηιηϊδβΐοπ ά’έίυάα Τεχίβε, Γαδδεηι&Ιέε ρΙέηίέΓε 
ικμμκ, ροντ οείίε οοιηηιίδβίοη, αυίαηί άε νϊοε-ΓαρροΓίευΓδ ρπηοίραυχ 
πφρίί —τίΜΜίητ \ ςυ’εΐΐε Γαΐϊηκ ηέοαβαίΓε. ίοΓδ άε 13 ηοπιίηαΐίοη άα 
πφροΚΡΜδ ρτίοοίρβοχ εί άα νίοε-ΓαρροΠευΓδ ρπηοίραυχ, οη ίίεηάΓ3 

εοαρκ ϊοαί ρατΟοίΑΐίέτεπιεηί άα οτίίέΓα άε οοπιρέίεηοε εί άε Ιεχί^εηοε 
(Γηκ ΐΓτρ®ΛΛτοΐϊ 8έο£ταρίιίςηε έψιίίαΜε, αίηβί ςυε άε 13 ηέοεδδίίέ άε 
Γινοηβα Εα ρβτίιοίρβίίοη ρΐυβ είΠοαοε άα ραγβ εη άένείορρετηεηί. 3ί, άαηδ 
ΓαΝετνα&ε βηέτε άβυχ Γέυηίοηδ άε ΓαδδεπιβΙέε ρΙέηίέΓε, υπ ΓαρροπευΓ 
ρτηκιραί νϊαιί ά είχε επιρέοΗέ ά'εχετοετ δα Γσηοίίοηδ, εί δί 83 οοππτιίδδίοη 
ά'έίΜλα «’α.ναιΐ ςυ'υη νίοε-ΓαρροΓίευΓ ρηηοίραΙ, οεΐυί-οί ρΓεηά 83 ρΙαοε. 

Οη» Ιτ οα» ου Η δ’3#! ά’ιιηε οοπιπιίδδίοη ά’είυάα ρουΓ ΙαςυεΙΙε Γαβ- 

κ·Μκ ρίάηετε αναΐί ηοπιπιέ ρΙυβίεαΓδ νίοε-ταρροΓίευΓδ ρπηοίραυχ, οείίε 
α>—ΒΒΪοιι, 3α οοιιτδ άε 33 Γέυηίοη δυίναηίε, έΐϊί ρ3πηί ευχ δοη ηουνεαυ 
Ι3ΡΙΚΚΙΜΙΓ ρήηαρα* εί, δΐ πέοαβαίΓε, υη ηουνεαυ νϊοε-ΓαρροπευΓ ρηηοίραΙ 
ρνη μ» ηκηιΜ1». ϋπε (βΙΙε οοπιπιίδβϊοη ά’έίυάα έΐίί (1ε ιηέιηε υη 
Βονναϋ νϊοαΓαρροιΐευτ ρηποϊρβΐ αυ 033 ού Γυη άε 808 νίοε-ταρροΠευΓδ 
ρηκιρκο βδί επιρόοΗό (1’εχετοετ 303 Γοηοιίοη» (13Π8 Γίη(εΓν3ϋε εη(Γε όευχ 
ί>··κιΤΐι· άκ 1'333εηιΕΗόε ρΐόηίοτε. 
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ΤΓ3Ϊ!ειηεη( 4ε<» βίΜΪΓ» <ΐ€5 εοπιηιί$$ίοη« 4>(υ4α 

424 1. Ιχν ςυεδίίοΠΝ οοηΓιοεδ υυχ ςοπίΓηίδδΐοηΝ (1‘εΐυιΐεδ ποηΐ. ϋ^ηδ )3 

ΓηοΜίΓε (1υ ροδδίΗΙε, ΐΓίΐίΙέεδ ρυΓ ςοΓΓεδροπεΙπηςε. 

425 2. (1) Γερεηϋυηΐ, Γ^δδεηιΟΙέε ρΙέηΐεΓε ρευΐ ϋΐ’ίεπιεηί (ΙοηηεΓ όεδ 
(ΙΪΓεοΙΐνοδ υυ δ^εί <3εδ Γέυηίοηδ <1ε οοπιηΊΐδδίοηδ ύ'έΐυάε» *4υ' 4ρρ3Γ3Ϊδ>εηΙ 
ηόεεδδ,ιίτεδ ρουΓ ΐΓυΐΐεΓ <3εδ ^Γουρεδ ΐηιροΠΒΠΐδ (ίε ςυεδίίοηδ. 

42η (2) ί η τέ^,Ιε ^έηόΓυΙβ, (Ιπηδ ΙΊη(εΓν3Ηε εηΐτε είευχ 3δδειη^1έεδ 
ρΙόηίεΓεδ, υηβ οοπιηιίδδϊοη ϋ’εΐιιίΐεδ ηε Ιΐεηΐ ραδ ρΐυδ όε (Ιευχ τευηιοηδ, 
<3οηΐ 83 Γευηίοπ Πηυΐε <^υΐ ρτεοέ(1ε ΓΗδδεηιΕιΙέε ρΙεηϊέΓε. 

427 (3) Εη ουίΓε. δ’ΙΙ υρρυΓυίΐ 3 υη τυρροηευΓ ρπηοίρυΐ. 3ρΓέδ Ρβ3- 
δεηιΗΙεε ρΙεηϊέΓε. ςυ'υιιε ου ρΙϋδίευΓδ Γέυηίοηδ εΐε 83 οοτηΓΠίδδίοη <1'ε(υ(1ε$ 
ηοη ρΓένυεδ ρυΓ ΓυδδεηιΗΙόε ρΙέηΐεΓε ποηι ηεοεδδ3ΪΓεδ ρουτ ϋΐδουΐετ νεΓβυΙε* 
Γηεηΐ (Ιεδ ςυεδίϊοηδ ςυΐ η’οηΐ ρυδ ρυ έίΓε ΐΓ3ΐ!έεδ ρ3Γ οοΓΓεδροηνΙυηοε, ϋ 
ρευί, υνεο Γ3υΐοπδ3ΐίοπ ϋε δοη 3(1πιΐη>3(Γ3ΐΐοη ει 3ρΓεδ οοηδυΐΐυΐιοη ϋυ 
(ΙίτεςίευΓ ιηίεΓεδδέ ει ϋεδ πιεηιΗΓεδ <1ε 53 οοηιπιϊδδΐοη, ρΓοροδεΓ υηε τευηιοη 
έ υη εηϋτοϊΐ οοηνεηυ^ΐε, εη Ιεηυηΐ οοιηρίε (1ε Ιη ηόεεδδΐΐέ <1ε τέεΙυίΓε Ιεδ 
(Ιέρεηδεδ υυ πιιηϊηΊυηι 

428 3. Ε’υδδεηιΜέε ρΙέηΐεΓε ρευί, εη 03δ (1ε Ηε.δοίη, οοη>ιίίυεΓ ιΐεδ ^Γουρεδ 
(1ε [Γ3ν3ϊ1 ηηίχιεδ ρουτ Γέΐυ<1ε (Ιεδ ςυεδίΐοηδ ο]ΐιί ΓεςυίέΓεηΐ 13 ρδΠιεΐρβίίοη 
(1'εχρεΓΐδ (1ε ρΙϋδίευΓδ οοιηηιϊδδίοηδ (Ι'έΐυίίεδ. 

429 4. ΑρΓέδ βνοΐΓ οοηδϋΐΐέ Ιε δεοίεΐαΐτε £έηέΓ3ΐ, 1ε (Ιΐτεοίευτ ά’υη ΟοπιίΙέ 
οοη$υ1ΐ3ΐϊΓ, <3'30οογ(1 ανεο Ιεδ Γ3ρροΠευΓδ ρπηαρπυχ (Ιεδ (ΙϊνεΓδεδ οοπιπιΐδ- 
δίοηδ (Γέΐυάεδ ΐηΐέΓεδδέεδ, έΐυΗΙιΐ Ιε ρΙβη £έηεΓ3ΐ (Ια Γέυηίοηδ (1υ ^Γουρε 
(Ιεδ εοιτίΓηίδδίοηδ (1’έΐυϋεδ ςυί (Ιοίνεηΐ δίέ^εΓ εη υη πιέπιε Ιϊευ ρεη(ΐ3ηΐ 13 
Γηέπιε ρέΓΪοίΙε. 

43«» 5. Εε (ΙΐτεοίευΓ εηνοίε Ιεδ τυρροΓίδ Γιηπίδ (Ιεδ οοπιπιίδδίοηδ <1’εΐυ(1εδ 
αυχ 3(ΐΓηίηίδΐΓ3ΐίοηδ ρυπϊείρυηίεδ, 3υχ εχρ1οί(3ΐίοηδ ρπνέεδ τεοοηηυεδ (1υ 
Γοηιίΐέ εοηδυΙΐ3ΐίΓ εΐ, ένεηΐυεΙΙεπιεηΙ, 3υχ θΓ£3ηίδ3ΐίοηδ ίηίεΓηΗΐίοηαΙεδ εί 
3υχ ΟΓβαηίδΒΐίοηδ τέβίοηΒίεδ (1ε ΐέΙέοοπιιηυηίοΒίίοη, ςυί γ οηΐ ρβϋίοϊρέ. 
Ε'εδ ΓπρροΠδ δοηΐ εηνοχέδ 3ϋδδίΐόΙ ςυε ροδδίΙ>Ιε εί, εη ίουί οαδ, 3δδεζ ιό( 
ρουτ ςυΊΙδ ρ3Γνίεηηεηί 3 Ιευτδ (1εδΙίη3ΐ3ΪΓεδ 3υ πιοίηδ υη ηιοϊδ 3ν3ηι Ιυ 
ύ3ΐε άς \ά ρΓοεΗβίηε 3δδεπι1)1έε ρΙέηΐεΓε. II ρευί δευίεπιεηΐ έίΓε (ΙέΓο^ε 3 

εεΠε οΐ3υδε ΙοΓδςυε άεδ Γέυηίοηδ (Ιεδ οοπιπιίδδίοηδ (1’έΐυ(1εδ οηΐ Ιίευ 
ΐηΐΓηέ(1ί3ΐεΓηεηΐ 3ναηΐ οεΙΙε (1ε Γ3δ5ειτι&1έε ρΙέηίέΓε. Εεδ ςυεδίΐοηδ ςυί η'οηί 
ραδ Γβίΐ Γο1>]εΐ (Γυη Γ3ρροη ρβΓνεηυ (ΐ3Πδ Ιεδ οοηίΐίΐίοηδ οί-(1ε$δυδ ηε 
ρευνεηΐ ραδ έίΓε ίηδΟΓίΐεδ α Γοτοίτε (1υ ]ουΓ (3ε ΓβδδεπιΟΙέε ρΙέηίέΓε. 
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?υλνΐ:<»η-> 4υ ΙϊικΙηΐΓ; κεΜΜηΐΙ δρεοίβΐίδέ 

431 1. (I) ίε (ΙίΓεοΐε^Γ ιΐ’υη Γοηιΐιέ οοπδϋΐΐαίιί οοοίϋοηηε Ιεδ ΐΓ3ναυχ (Ιε 
Γ3δ&επιΜέε ρΙέηίέΓε εί <1εδ οοπιπιίδδίοηδ (Ι'εΐυϋεδ; ϋ εδΐ τεδροηδαόΐε <1ε 
ΓθΓ£3ηίδ3ΐϊοη ύα ΐΓ3ν3υχ <1υ Οοηιΐΐέ. 

432 (2) ίε (ΙίιτοίευΓ 3 13 τεδροηδαΕίΙΐιέ (1« (Ιοουιηεηΐδ ύυ Οοπιίΐβ ει 
ρτεη<1, (1ε οοηοεπ βνεε Ιε δεοτέίαιτε ^έηέΓβΙ, Ιεβ πιεδυτεδ νουΙυε$ ρουΓ ςυΊΙδ 
δοίεηΐ ρυ61ίά <13Π5 Ιε5 Ιαη^υα άε (Γ3ν3ΪΙ ύε Γίΐηίοη. 

433 (3) ίε (ΙΪΓεοίευΓ ε*ι ■ * > ► - $ε™'* τη» Γοπη^ · γ · Ί 

δρέααϋδέ ςυί (ΓβνβιΙΙε δουδ δοη 3υ(οπ(ε «Ιίτεοίε α ΓθΓ£3ηίδ3(ίοη (Ιεδ Ιίαναυχ 
άυ ΟοπιίΙέ. 

434 (4) ίε ρεηοηηεΙ «Ιεδ $Νήΐ8η2ΐ$ $ρω»ΙίΜ$, (Ια ΙαόοΓαίοίΓεδ εΐ 
ά€5 ίηδ(3ΐΐ3(ϊοη& Ιεοΐιηίςυεδ (Ιεδ Οονηίΐή εοη3υΙ(3(ίΓδ ΓεΙένε, άυ ροϊηί άε 
νυε 3<1ιηΐηΪ5(Γ3ΐίΓ, άε Γβυΐοπίε άυ δεοΓείαΐτε ςεηέΓαΙ οοηΓοππέπιεηΙ αυχ 
άϊδροδϊΐΐοηδ άυ ηιιπιέτο 282. 

435 Ζ ίε άίκάαίΓ οΗοίδΐΐ Ιε ρεηοηηεΙ ΐεοΗηίςυε ει 3άπιίηί5(Γ3(ίί άε οε 
$εοΓέΐ3ΓΪ3ΐ ά3ηδ Ιε 03άΓε άυ Επιά^εΐ αρρΓουνέ ρ3Γ Ια ΟοηΓέΓεηοε άε ρΐέηίρο- 
ΐεηΙΐβίΓα ου ρ3τ Ιε ΓοηδείΙ ά'3άπιίηίδΐΓ3ΐίοη. ία ηοπιίηαΐίοη άε οε 
ρετδοηηεΙ (εοΐιηΐςυε εί 3άπιΐηίδ(Γ3ΐΐΓ ε»! 3ΐτείέε ρ3Γ 1ε δεοΓέΐαίτε ςεηέΓΒΐ, εη 
3θεοιά ανεο Ιε άΪΓεοίευΓ ία άεοϊδΐοη άεΓιηΐίίνε άε ηοπιίηβίίοη ου άε 
Ιίοεηοίεπιεηΐ αρραηκτηΐ η δεοτείαίιχ §εηέτ3ΐ. 

434 3. ίε άίηάαν ραπΐοίρε άε ρΙείπ άτοίί 3 ΐίίΓε οοηδυΙίαίίΓ αυχ 
άέΐϋκταΐίοηδ άε ΓαδδεπιΜέε ρΐέηκη εί άεβ οοιτίΓηίδδίοηδ ά’έίυάεδ. II ρΓεηά 
Ιουίεδ ιηεδυη» οοηοετηαηί Ια ρτερβηίιοη άεδ Γέυηίοηδ άε ΓαδδεπιόΙέε 
ρλέηκτε εί άεδ οοπιιηΗΜοηδ ά'έίηάα, δουδ τέδεΓνε άα άίδροδίίίοηδ άυ 
ηυπλέτο 416. 

437 4. ίε άΪΓεοίευτ ηοά οοοιρίε, άαηδ υη ΓαρροΠ ρτέδεηΐέ α ΓαδδεπιΒΙέε 
ρίεηκτε. άε Γαοίΐνΐίε άυ €οαΐίέ οοηδυΗαΐίί άερυίδ Ια άετηΐέΓε Γέυηίοη άε 
ΓαβεηΜεε ρΕεπ*έτε Οε πιρροτί, αρτέδ αρρΓοί>3ΐίοη, εδί εηνογέ αυ 
χαεΜΐπ ρηεηΙ ρουτ είτε (ταη»ιηκ αυ ΟοηδεϊΙ ά'αάιηίηίδίΓαίιοη. 

43β 5. ίε άΐτεοίειιτ ρτέδεηίε αυ Οοηβεΐΐ ά’αάιηίηΐδίΓαίίοη, ά δα δεδδίοη 
αηηηεΠε, υη ταρροτί δβτ Ια αοίΐνϊίέδ άυ ΟοπιίΙέ ρεηάαηΐ Γαηηέε 
ρκοέάεπκε, αυχ Γπ» (ΓίηΓοπηαίιοπ άυ ΟοηδεϊΙ εί άα ΜεπιΙ)Γα άε Γυηίοη 

439 6. ίε άίΓεοίευτ, αρΓέδ ανοΐΓ οοηβυΐίέ 1ε δεοΓέίαίΓε βέηόΓ»!, $ουπιεί ά 
1’αρρΓθΕ>αΐϊοη άε ΓαδδεηιόΙέε ρΙέηίέΓε υηε ϋδίίιηαίίοη άεδ 5εδθίηδ ΠηαηοίεΓδ 
άυ ΟοπιίΙέ οοηδυΙίβίίΓ ]υδςυ'έ Ια ρΓΟοΗαίηε 3$$εηιΙ>1έε ρΙέηίέΓε. Οείίε ε$ίι· 
πιαίίοη, αρΓέδ αρρΓοΒαίΐοη, εβί εηνογέε βυ δεοΓέίαίΓε $έηέΓ3ΐ ρουΓ έίΓε 
δουπιίδε αυ ΟοηδεϊΙ ά’αάπήηΐδίΓαίίοη. 

440 7. ίε άΪΓεοίευΓ έΐβ&Ηΐ, αΓιη ςυε 1ε βεοΓέΙβίΓε $έηέΓβΙ Ιε* ίηοοΓροΓβ βυχ 
ρΓένίδίοηβ ΗυάβέίαΪΓεβ αηηυείΐεβ άε Γυηίοη, Ια ρΓένίβίοη* άε άέρεηβε» άυ 
ΟοπιίΙέ ρουΓ Γαηηέε βυίνβηίε, εη *β ίοηάΛηΐ βυΓ Γε&ίίηιβίίοη άα Βεβοίηδ 
ΠηβηοίεΓδ άυ Οοιηίίέ αρρΓουνέε ρβΓ Γβδβειηΐϊΐέε ρΙέηίέΓε. 

441 8. ίε άΪΓεοίευΓ ραηίοίρε άαηδ ίουίε Ια ηιεβυΓε ηέοεδδαίΓε αυχ αοίίνίίέδ 
άε οοορέΓβίίοη εί ά’αδδίδίαηοε ίεοΗηίςυεδ άε Γϋηΐοη άαηδ 1ε οαάΓε άεδ 
άίδροδίίίοηδ άε Ια Οοηνεηίίοη. 

ΑΚΤΙΟίΕ 75 

ΡΓοροδίίΙοπδ ρουτ Ια οοηίέΓβηοα αάπιίηίδίΓαίίνα 

442 1. ιεδ αδδεπιβίέεδ ρΙέηίέΓεδ άεδ Οοπιίΐέδ οοπδυΙίαίίΓδ ίηίεηιαίίοπαυχ 

δοηί αυίοπδέεδ ά δουπιεΙίΓε αυχ οοηίέΓεηοεδ αάπιίηίδίΓαίίνεδ άεδ ρΓοροδί- 

ίίοηδ άέοουίβηί άίΓεοίεπιεηΙ άε ΙευΓδ τεοοπιπιαηάαΐίοηδ ου άε οοηοΐϋδίοηδ 
άε ΙευΓδ έίυάεδ εη οουΓδ. 

443 2. ί.οδ αδδεπι61έεδ ρΙέηίέΓεδ άεδ Οοιηίΐέδ οοπδυΙίαίίΓδ ρευνεηί έ^αΐε- 
Γηεηΐ ΓοΓηιυΐεΓ άεδ ρΓοροδίίίοηδ άε ιηοάίΠοαίίοη αυχ Κέβίεπιεηίδ αάπιίηίδ- 
ΐΓαιίΓδ. 

444 3. Οεδ ρΓοροδίίίοηδ δοηί αάΓεδδέεδ εη ίεπιρδ υίίΐε αυ δεοΓέίαίΓε 
^έηέΓαΙ εη νυε ά'έίΓε ΓαδδειτιβΙέεδ, οοοΓάοηηέεδ εί οοπιπιυηίςυέεδ άαηδ Ιεδ 
οοηάίίίοηδ ρΓένυεδ αυ ηυπιέΓΟ 379. 

ΑΚΤΙΟίΕ 76 

ΚεΙαίίοηδ άα Οοπιΐίέδ οοηδυΐίαίΐίδ εηίΓβ ευχ 
εί ανεο άα οΓ^απΙβαίιοηδ ίηίεΓηαίΐοηαΙα 

445 1. (1) ιεδ αδδεηαόΐέεδ ρΙέηίέΓεδ άεδ Οοιηίΐέδ οοηδυΐΐαΐίίδ ρευνεηί 
οοηδίίίυεΓ άεδ οοπιπιίδδίοηδ ιηίχίεδ ρουΓ είΤεοίυεΓ άεδ έίυάεδ εί έπιείίΓε άεδ 
ΓοοοπΊΐηαηάαΐίοηδ δυΓ άεδ ςυεδίΐοηδ ά’ίηΙέΓέί οοπιπιυη. 

44Λ (2) ιεδ άίτεοίευΓδ άεδ Οοιηίΐέδ οοηδυΐίαίίίδ ρευνεηί. εη οοΙΙαΗοΓα- 

ιίοη ανεο Ιεδ ταρροηευΓδ ρπηοίραυχ, ΟΓ^απίδεΓ άεδ Γέυηίοηδ ηιίχιεδ άε 
οοπιπιίδδίοηδ ά’έίυάεδ άεδ άευχ Οοπιίίέδ οοηδυΚαΐίΓδ, εη νυε ά'εΓΓεοΐυεΓ άεδ 
έίυάεδ εί άε ρΓέραΓεΓ άεδ ρΓθ]είδ άε τεοοπιπιαηάαΐίοη δυτ άεδ ςυεδίΐοηδ 
ά’ίηΐέΓέί οοπιπιυη. Οεδ ρΓθ]είδ άε τεοοηίΓηαηάαΐίοη δοηί δουπιίδ α Ια 
ρΓΟοΗαίηε Γέυηίοη άε Γαδδεπιόΐέε ρΙέηίέΓε άε οΗαουη άεδ Οοπιίίέδ οοηδυΐία- 

Ιίίδ. 

447 2. ίοτδςυε Γυη άεδ Οοπιίίέδ οοπδυΙίαίίΓδ εδί ίηνίιε ά δε Γαϊτε 
ΓερΓέδεηίεΓ α υηε Γέυηίοη άε ΓαυίΓε Οοπιίίέ οοηδυΙίαίίΓ ου ά'υηε οΓ^απίδα- 
ίίοη ίηίεΓηαίίοηαΙε, δοη 3δδεπιΕ)Ιέε ρΙέηίέΓε ου δοη άίτεοίευΓ εδί αυΐοπδέ. εη 
ίεηαηι οοπιρίε άυ ηυπιέΓΟ 329, α ρΓεηάΓε άεδ άίδροδίίίοηδ ρουτ αδδυτεΓ 
οείίε ΓερΓέδεηίαίίοη ά ίίίΓε οοηδϋΙΙβίίΓ. 

448 3. ίε δεοΓέιαίτε ^έηέΓαΙ, 1ε νίοε-δεοΓείαίτε £έηέΓαΙ, Ιε ρΓέδϊάεηι άυ 
Οοπιίίέ ίηίεΓηαίίοηαΙ ά’εηΓε^ίδίΓεπιεηΐ άεδ Γίέςυεηοεδ ει Ιε άίτεοίευτ άε 
ΓαυίΓε Οοπιίίέ οοηδυΙίαίίΓ, ου ΙευΓδ τερΓέδεηίαηΐδ, ρευνεηί αδδίδίεΓ ά ιίίΓ€ 
οοηδυΙίαίίΓ αυχ Γέυηίοηδ ά’υη Οοπιίίέ οοηδυΙίαίίΓ. Εη 03δ άε όεδοίη. υη 
Οοπιίίέ ρευί ίηνίιεΓ α δεδ Γέυηίοηδ, α ίίίΓε οοηδυΙίαίίΓ, άεδ ΓερΓέδεηίαηίδ άε 
ίουί οΓ^αηε ρεΓπιαηεηί άε Γϋηΐοη ςυί η’α ραδ ]ϋ£έ ηέοεδδαίτε άε δε Γαϊτε 
»ερΓ<*^εηΐι»Γ 



<ΐ»ΚΚ I !)ί> ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 

(ΓΗΑΡΪΤΚ.Ε XI 

ΚέβΙεηΐίηί ΐηΙέηειίΓ όεβ οοηίέΓεηςβ§ εί αυΐκς Γβυηίοηδ 

465 2. II η’εδί ΐπδΐίΐυέ 4ε δου:-οοτηιηΪ5δΐθΓ.5 εί £Γυυρε.δ !ε ! ··,■-<■' 
οεΐα ε$1 α^δοΐυιηεηΐ πεοβδδαΐΓ^. 

466 3. 8ου5 τέδετνε αεδ οίΐδροδίΐιοηδ ρτένιιεδ αυχ ηυιηεΐΌδ 464 εί 46 5, 
$εΓ3 έΐα&ΐΐ Ιεδ οοΓππιΐδδίοηδ Γ.υίναηΐ«&: 

ΑΚΤΙΟΕΕ 77 

Κεβίεηηηί ιηΐέπευτ 4εδ οοηίβΓβηοεδ βΐ αυΐτεδ τευηιοηδ 

1. Οπίκ 4βδ ρΐαεβδ 

449 Αυχ δέαηοεδ 4ε 13 οοηΓέτεηοε, !ε$ 4έΙέ£αΐΐοηδ δοηι ταη£έεδ 4αηδ Γογ4γ« 
αΙρΗαβέιίςυε 4εδ*ηοηΐδ εη Γταηςαΐδ 4εδ ραγδ Γ^ρτέδβηΐέδ. 

2. Ιηιυ£ΐΐΓ*(Ιοη 4ε I* οοηίέΓβηοε 

450 1. (1) Ια δέαηοε ίηαυβυταίε 4ε I» οοηΓέτεηοε β»1 ρτέοέ4εε 4’υηε 
Γέυηίοη 4εβ οΗεΓδ 4ε 4έ1έ£αΐΐοη αυ οουτβ 4ε ΙαςυεΙΙε ε$1 ρτέρατέ Γοκίκ 4α 
]ουτ 4ε 1» ρτειπΐέΓε δέαηοε ρΐέηίέτε ει δοηι ρτέδεηΐέεδ 4ε« ρτοροδΐόοηδ 
οοηοετηαηΐ Γοτβαηΐδαΐΐοη βΐ 1» 4έδΐ£ηαΙίοη 4εβ ρΓέδί4εηΐ8 ει νίοε*ρΓέδΐ4εηΐ5 

4ε Ια οοηΓέτεηοε εί 4ε δεδ οοπίιηίδδίοηδ οοιηρίε ΐεηυ 4υ ρπηοίρε 4α 
Γουίβηιεηΐ 4ε 1η τέραπίιΐοη £έθ£ΓαρΗίςυε, 4ε Ια οοπιρέΐεηοε ηέοεβδαΐτε εί 
4εδ 4ΐδροδί(ίοηδ 4α ηυπιέΓΟ 454. 

451 (2) Ια ρτέδΐ4εηΙ 4ε Ια Γέυηίοη 4ε$ οΗεΓδ 4ε 4έ1έ§αΐίοη εδί 4β5ΐ£ηέ 
οοηΓοπηέπιεηΐ αυχ 4ΐδρο8ΪΙΐοηδ 4ε$ ηαηιέΓΟδ 452 εί 453. 

452 2. (1) Ια οοηΓέτεηοε εδί ΐηαυ£ϋΓβε ραΓ υηε ρετδοηηαϋΐέ 4έδΐ£ηέε 
ραΓ 1ε £ουνεΓηβΓηβηΐ ίηνΐΐαηΐ. 

453 (2) 5’ΐΙ η’γ 3 ραδ 4ε £ουνεΓηειηεηΙ ΐηνίΐαηΐ, εΙΙε εδί ΐηαυβυτέε ρ3Γ 
1ε οΙιβΓ 4ε 4έ!έ£αΐΐοη 1ε ρ!υδ 3£έ. 

454 3. (1) Α Ια ρτεπιΐέΓο δέαηοε ρΐέηίέτε, ί! εδί ρτοοέόέ 3 1’έΐεοΐΐοη 4ιι 
ρτέδϊόεηΐ ςυΐ, £έηέΓ3ΐετηεηι, εδί αηβ ρεΓδοηηαΙΐΐέ 4έδΐ£ηέε ραΓ 1ε £ουνεΓηε- 

ΓΠβηί ϊηνίΐαηί. 

455 (2) 5’ϋ η’γ 3 ρ3δ 4ε §ουνβΓηεπιεηΙ ΐηνΐΐαηΐ, 1ε ρΓέδί4εηΐ εδί οΗοΐδΐ 
οοτηρίβ ιεηιι 4ε Ια ρΓοροδΐΐΐοη Γβίΐε ραΓ Ιεδ οΗεΓδ 4ε 4έ1έ£αΐΐοη αυ οουτδ 4ε 
Ια Γέυηίοη νίδέε 3ϋ ηυπιέΓΟ 450. 

456 4. Ια ρτειηΐέΓε δέ3ηοε ρΐέηίέτε ρτοοέ4ε έςαΐεπιεηΐ: 

457 α) ά Γέΐεοΐΐοη 4εδ νΐοε-ρΓέδΐ4εηΐδ 4ε 1η οοηΓέτεηοε; 

458 δ) 3 Ια οοηδίΐΐυΐΐοη 4εδ οοηιπιΐδδίοηδ 4ε Ια οοηΓέτεηοε εί α Γέΐβοΐΐοη 
4ε$ ρτέδΐ4εηΐδ εί νϊθ€-ρΓέδΐ4εηΐδ τεδρεοΐΐΓδ; 

459 α) α Ια οοηδίΐΐυΐΐοη 4α δεοτέΐαπαΐ 4ε Ια οοηΓέτεηοε, Ιεςυεί εδί 
οοπιροδέ 4ε ρεΓδοηηε) 4ιι δεοτέΐατΐαΐ £έηέτα1 4ε Γϋηίοη εί, 1ε εαδ 
έοΚέαηΐ, 4ε ρείδοηηεΐ Γοαπιί ραΓ Γα4πιΐηΐδΐΓαΐίοη 4υ ^οιινεπιειηεηΐ 

ΐηνίΐαηΐ. 

3. ΡΓβΓθ8*ί1νεδ 4α ρΓέβί4βηΐ 4β 1* εοηίεΓεηεε 

460 1. Εη ρ!υδ 4ε ΓεχεΓοΐοε 4ε ίουΐε* Ιεδ αυίΓεδ ρΓεΓΟ^αΟνεδ ςαί Ιαί δοηΐ 
οοηΓέτεεδ 4αηδ 1ε ρΓέδεηΐ Γέ^ΙεηιεηΙ, Ιε ρΓε$ί4εηΐ ρΓοηοηοε 1 οανεηυΓε εί Ια 
οΙόίιίΓε 4ε οΗαςαε δέαηοε ρΙεηίεΓε, 4ιη£* Ιεδ 4εΕαΐδ, νειΙΙε α Γαρρίίοαίίοη 
4υ Γε^ΐεπιεηΐ ίηίεπευΓ, 4οηηε Ια ραΓοΙε, πιει Ιεδ ςυεδίϊοηδ 3υχ νοίχ ει 
ρΓοςΙαπιε Ιεδ 4έοίδίοηδ α4ορΐέεδ. 

461 2. II α Ια 4ΪΓεοΙϊοη £εηέΓαΙε 4εδ ΐΓαναυχ 4ε Ια οοηΓέτεποε ει νείΙΙε αυ 
πιαΐηΐίεη 4ε Γοτ4Γε αυ οουίδ 4εδ δεαηεεδ ρΙεηΐέΓεδ. II δίαΐυε δϋΓ Ιεδ πιοΐΐοηδ 
εί ροϊηΐδ 4’ογ4γ€ ει α, εη ραΛίαιϋεΓ, Ιε ρουνοΐΓ 4ε ρΓοροβεΓ Γ^ουίηεπιεηΙ 
οα Ια οΙόΙυΓε 4υ 4ε6αΐ, Ια Ιενεε οα 13 δυδρεηδΐοη 4’υηε δέαηοε. II ρευΐ αυδδί 
4εοί4εΓ 4 α]ουΓηεΓ Ια οοηνοοαίίοη 4’υηε δέαηοε ρΙέηίέΓε, δ’Π Ιε ϊυ£ε 
ηεοεβδαίΓε. 

462 3. II ρΓΟίέ^ε Ιε 4γοϊΙ 4ε Ιουΐεδ Ιεδ 4έΙέ£αΙϊοηδ 4’εχρππιεΓ ΗΕΓεηιεηΙ εί 
ρΐείηεηιεηΐ ΙευΓ ανίδ δυΓ Ιε δυίεΐ εη 4ΐδουδδΐοη. 

463 4. II νβϊΙΙε 3 οε ςυε Ιεδ 4έ6βΐδ δοίεηΐ Ιίπιΐΐεδ 3υ δυ]εΐ εη 4ίδαΐδδϊοη ει 
Η ρευΐ ΐηΙεΓΓοπιρΓε ΙουΙ ΟΓβίευΓ ςυί δ’εοαηεΓΒίΙ 4ε Ιβ ςυεδίΐοη ΐΓΒΪΐεε, ρουΓ 
Ιυΐ ΓβρρεΙεΓ Ια ηεοεβδΐΐε 4ε δ’εη Ιεηΐτ 3 οεΐΐε ςυεδίΐοη. 

4. ΙηδΙΐΙυΙιοη 4βδ οοιηπιίδ$ίοη$ 

464 1. Ια δέβηοε ρΐεπΐέτε ρευΐ ΐηδίίΐυετ 4εδ οοηιπιΐδδίοηδ ρουτ εχΒπιΐηεΓ 
Ιεδ ςυεδίΐοηδ δουηιΐδεδ 3υχ 4έ1ΐΙ)εΓ3ΐΐοηδ 4ε )3 οοηΓέΓεηοε. Οεδ οοηιπιΐδδίοηδ 
ρευνεπί ΐηδΙίΙυεΓ 4ε$ δουδ-οοηιιηίδδίοηδ. Εεδ οοπιηιΐδδΐοηδ εί δουδ-οοηιπιίδ- 
δΐοηδ ρευνβηί έβαίεπιεηΐ οοηδίΐΐυεΓ 4εδ £Γουρεδ 4ε Ιταναΐΐ. 

467 4.1 €οηιηα.·ϊ<;ιοη άε άίΓεεϋοη 

468 α) ^ειι^ οοηιηιΐδδίοη εδί ποΓηιαιεΓηεηΐ οοηδίΐΐυεε ρβΓ !β ρΓέδί4εηΐ ·Μ 
Ια οοηίέίεηοο ου 4ε Ια τέυηΐοη, ςυΐ Ια ρΓέδίΟε, ραι ι·;δ 
νίορ·ρΓέδ»4εηΐδ εί ραΓ 1ε$ ρΓέδΐ4εηΐδ ει νΐοε-ρΓόδκΙςΠδ 4εε οοΓαηιίδ- 

δΐοηδ. 

469 δ) Ια οοΓηηιΐδδίοη 4ε 4ΪΓεοίίοη οοοΓ4οηηε ίουΐεδ Ιεδ αοιίνίΐεδ 
αίίΐΓεηίεδ αυ Εοη 4έΓουΙεπιεηΐ 4εδ ΐΓαναυχ ει βΐΐε 6ΐαΕΙί( Γογ4γγ ο: 

Ιε ηοιη&Γε 4εδ δέ&ηοε», εη 6νίΐβηι, $ί ροδδ*61ε, ιουΐε δΐιηυΐιαπί,ίΐέ νυ 
Ιε ρείΐΐ ηοπιΕΓβ 4ε$ ηιεπιΕΓεδ 4ε οεπαίηεδ 4έΙέςβιϊοηδ. 

470 4.2 ϋοΜΓΠΜίίοη άεχ ρουνοϊ^ 

471 ΓείΙε οοπίΓηΐδδίοη νέηΓιε Ιεδ ρουνοίΐδ 4εδ άεΐέ^αΐΐοηδ αυχ οοηίεΓεηοοδ 
εί εΙΙε ρΓ^δεηΙε δεδ οοηοΐυδΐοηδ 4 Ια δέαηοε ρΙέηίέΓε Ο^ηδ Ιεβ 461βΐδ Πχεδ ραΓ 
οεΐΐε-οΐ. 

472 .4.3 €οηιηιίχ5ίοη άε Γέάααΐοη 

473 α) Εεδ Ιεχίεδ έΙαΕΙΐδ αυΐαηΐ ςυε ροδδΐϋΐε 4αηδ ΙευΓ ΓοΓπιε 4εΓιηΐιΐνο 
ραΓ Ιεδ 4ΐνεΓδεδ οοπιηιΐδδΐοηδ εη ΐεηαηΐ οοηιρίε 4εδ ανΐδ εχρππιέδ. 

δοηι δουητΐδ ί Ια οοΓηπιΙδδΐοη 4ε Γέ4αοιΐοη, ΙαςυεΙΙε εδί οΗαΓ^έε 
4’εη ρεΓίεοΐίοηηεΓ Ια Γοπηε δαηδ οη αΙίεΓεΓ !ε δεηδ βΐ, δ’ϋ γ α Ηευ. 
4ε Ιβδ αδδειη^ίεΓ ανεο Ιεδ ιεχίεδ αηΙεΓΪευΓδ ηοη αίηεη4εδ. 

474 β) Οβδ Ιεχίεδ δοηΐ δουπιΐδ ραΓ Ια οοΓπιηΐδδΐοη 4ε Γίϋαοΐΐοη α Ια δέαηοε 
ρΙέηίέΓε. ΙαςυεΙΙε Ιεδ αρρΓουνε ου Ιεδ Γεηννπε. αυχ Πηδ 4ο πουνει 
εχαηιεη, α Ια οοπιηιΐδδΐοη οοπιροΐεπίν. 

475 4.4 €οτηη*ΐ5ςΐύη άε εοηΐτήΐε δυάχέΐαιτε 

476 α) Α 1’ουνεΠυΓε 4ε οΗαςυε οοηίέΓεηοβ ου Γέυηίοη, Ια δέαηοε ρΙέηίέΓε 
ηοπιπιε υηε οοπίΓηΐδδΐοη 4ε οοηίΓόΙε Ευό^έΐαΐτε οΚατ^όε 
4’αρρΓέοίβΓ ΓθΓ£3ηΐδαΐΐοη ει Ιβδ ϊηογεηδ 4’αοιΐοη ηαΐδ α Ια 4ΐδροδΐ- 
ΐιοη 4εδ 4έΙέ£υέδ, 4’εχαηιΐηεΓ ει 4 αρρΓουνοΓ Ιβδ οοπιρίεδ 4οδ 
4έρβηδεδ εηοουηιεδ ρεηϋαηΐ ίουιε Ια 4υΓέε 4ε Ια οοηΓέΓεηοε ου 
Γέυηίοη. ΟεΐΙβ οοιηηιΐδδΐοη οοιηρΓεη4, ίη4έρβη4ατηιηεη1 4βδ 
Γηεπι&Γεδ 4βδ 4έ1έ£αΐΐοηδ ςυΐ 4έδΪΓοηΐ γ ραΠίοΐρεΓ, υη τερΓέδεηίαηί 
4υ δεΟΓέΐαΐΓε £έηέΓαΙ εί, δ'ΐΐ γ α υη $ουνεΓηεπιεηΐ ΐηνίΐαηΐ, υη 
ιερΓέδεηΙαηΙ 4ε οεΐυΐ-οί. 

477 δ) ΑναηΙ Ρέρυίδβπιεηΐ 4υ 6υ4£εΐ αρρΓουνέ ραΓ 1ε ΟοηβεΐΙ 4’α4Γηΐηίδ- 

ΐΓαΐΐοη ρουΓ Ια οοηΓέΓεηοε ου Γέυηίοη, Ια οοπίΓηΐδδΐοη 4ε οοηίΓόΙε 
Ευ4£έΙαΪΓε, εη οοΙΙαΕοΓαΙΐοη ανεο Ιε δεοΓέιαπαΐ 4ε Ια οοηΓέΓεηοε ου 
τέυηΐοη, ρΓέδεηΙε α )α δόαηοε ρΙέηίέΓε υη έΐαΐ ρΓονΐδοΐΓε 4εδ 
άέρεηδεδ. Εα δέαηοε ρΙέηίέΓε εη ιίεηΐ οοηιρίε, αίίη 4ε 4έοΐ4θΓ δί Ιεδ 
ρΓ0£Γέδ ΓβαΙΐδέδ }υδΙΐΠεηΙ υηε ρΓοΙοη^αιΐοη αυ-4ε1α 4ο Ια 4αΐβ α 
ΙαςυεΙΙε 1ε ϋυ4£εΙ αρρΓουνέ δεΓα έρυΐδέ. 

478 <ν Α Ια Πη 4ε οΗαςυε οοηΓέΓεηοε ου Γέυηίοη. 1,« οοίηΓπΐδ^ΐοη 4ε 
οοηίΓοΙε Ευ4£έΐαΐΓε ρΓέδεηΐε έ Ια δέαηοε ρΙέηίέΓε υη ιαρροπ ΐη4ι 
ςυαηΐ, αυδδ; εχαοίβηιεηΐ ςυε ροδδΐΕΙε, 1ε πιοηίαηΐ εδΐΐπιέ 4εδ 
4έρεηδε$ 4ε Ια οοηΓέΓεηοε ου τέυηΐοη, αΐηδΐ ςυε 4β οεΙΙβδ ςυε 
τΐδςυε 4’εηΐΓαίηβΓ Γεχέουΐΐοη 4βδ 4έοίδΐοηδ ρτΐδβδ ρατ οεΐΐε 
οοηΓέτεποβ ου τέυηΐοη. 

479 ά) Αρτέδ ανοϊτ εχατηΐηέ ει αρρτουνέ οε ταρροη, Ια δέαηοε ρΐέηΐετε Ιε 
Ιταηδπιεί αυ δεοτέΐαΐτε £έηέΓα1, ανεο δεδ ο^δετναΐΐοηδ, αΠπ ςυ'ΐΐ εη 
δαΐδΐδδε 1ε ΟοηδοΐΙ 4’α4ιηΐηΐδΐΓ3ΐΐοη Ιοτδ 4ε δα ρτοοΗαίηε δεδδΐοη 
αηηυεΙΙε. 

5. ΟοπιροδΐΗοη «Ιεβ οοηιπιΐδδίοηδ 

480 5.1 €οη/έΓβηεε5 άε ρΐέηΐροίβηΐϊαΐηχ 

481 Εε§ οοπιηιΐδδΐοηδ δοηι οοτηροδέεδ 4εδ 4έ1έ£ϋέδ 4εδ ραν^, ΜεπιβΓβδ εί 
4εδ ο^δετναίευτδ ρτένυδ αυχ πυηιέτοδ 344, 345 ει 346 ςυΐ εη οηΐ Γαΐΐ Ια 
4ετηαΓ.4ε ου ςυΐ οηΐ έΐέ 4έδΐ£ηέδ ραΓ Ια δέαηοε ρΐέπΐέτε. 

482 5.2 €οη1έΓ€ηεεχ αάηιίηϊ*ίΓαιϊνε$ 

483 Εβδ οοπίΓηΐδδΐοηδ δοηι οοτηροδέεδ 4εδ 4έ1έβυέδ 4εβ ραγδ Μετη^τεδ, 4εδ 
ο^δετναίευΓδ εί 4εδ Γερτέδεηίαηΐδ ρτένυδ αυχ ηυτηέΓΟδ 354 α 358, ςυΐ εη οηί 
Γαΐΐ Ια άειηαηϋε ου ςυΐ οηί έΐέ 4έδΐ£ηέδ ρατ Ια δέαηοε ρΙέηίέΓε. 

484 6. ΡτέδΙιΙεπΙδ εί νίοε-ρτέδίίίβιιΐδ 4βδ δοϋδ-οοπιιηίδδϊοηδ 

485 Εε ρτέδΐ4εηΙ 4ε οΐιαςυε οοπιπιΐδδΐοη ρτοροδε έ οεΐΐε-οΐ Ιε οΗοΐχ 4εδ 
ρΓέδΐόεηΐδ εί νΐοε-ρτέδΐϋεηΐδ 4εδ δουδ-οοηιπιΐδδΐοηδ ςυ’εΙΙε ΐηδίίΐυε. 



2Γ>2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΒΤΟΝ) 

ί 

7. ΟοηνοοαΙϊοα ιιιχ δέ*η«δ 

406 ί«5 δέαηοεδ ρΐέηίέεεδ εί οεΙΙεδ Οεδ οοπίΓηίδδίοηδ, δουδ-οοπιπιίδδίοηδ εί 
£εουρεδ Οε ιεαναίΙ δοηι αηηοηοέεα δυίϊϊδαηιπιεηΐ 3 Γαναηοε αυ Ηευ Οε 
Γέυηίοη Οε Ια εοηΓέεεηοε. 

8. ΡηριΜαη ρίκιΙΜ απ«1 Ι’οικτΙιη <· I* εοείέεεεε* 

487 ία ρεοροδίιίοπδ ρεέδεηΐέεδ αναηΐ ΓουνεΠυεε <1β Ια εοηΓέεεηοε δοηι 
εέραείίεδ ραε Ια δέαηοε ρΐέηίέεε εηίεε Ιεδ εοηιπιίδδίοηδ οοΓηρείεηιεχ 
ίηδίίΐυέεδ οοηΓοπηέπιεηι αυχ Οίδροδίιίοηχ Οε Ια δεοιίοη 4 Ου ρεέδεηΐ 
ιέ£ΐεηιεηι ίηΐέπευε. ΤουΙεΓοίδ, Ια δέαηοε ρΐέπίέεε ρευ! Ιεαίιεε ΟίεεοΙεεηεπΙ 
η'ίπιροπε ςυεΙΙε ρεοροδίιίοη. 

9. ΡτοροβΙιίοαι ου αηειυίειηεηΐδ ρήκκά αα εουη Οε Ια αιίύυκι 

488 1. ίεα ρεοροδίιίοπδ ου αιηεπΟεπιεπίδ ρεέδεηΐέδ αρεέδ ΓουνεεΙυεε Οε Ια 
εοηΓέεεηοε βοηΐ εεπιίδ, δοΐοη Ιε 035, αυ ρεέδίΟεηι Οε Ια οοηΓέεεηοε ου αυ 
ρεέδίΟεηι Οε Ια οοπιπιίδδίοη οοπιρέιεηΐε ου Ηίεη αυ δεοεέΐαπαΐ (1ε Ια 
οοηΓέεεηοε αυχ Πη$ <Ιε ρυΗΙίοαιίοη ει <1β ΟίχίπΗυιίοη οοπιπιε Οοουπιεηι <1ε 
οοηΓέεεηοε. 

489 2. Αυουπε ρεοροδίιίοη ου απιεηίΐεηιεηΐ έοείΐ ηε ρευΐ είτε ρεέδεηΐέ α'ίΙ 
η’εδΐ δί£ηέ ραε Ιε οΗεΓ <1ε Ια ΟέΙέ^αΙίοη ϊη(έΓε55έε ου ραε δοπ δυρρΙέαηι. 

490 3. Εε ρεέδίΟεηι <1ε Ια οοηΓέΓεηεε, (1’υηε οοπιπιί$$ίοη, (1’υπε δουδ- 
οοπιηιίδδίοη ου Ο’υη £εουρε <1ε ΙεαναίΙ ρευΐ ρεέδεηίεε εη Ιουί (εηιρδ <3εδ 
ρεοροδίιίοπδ αυδοερίίΗΙεδ (1’αοοέΙέΓεΓ Ιε οουΓδ <1εδ ΟέΗαΐδ. 

491 4. Τουίε ρεοροδίιίοη ου αίρεηΟεεηεηΙ (Ιοί! οοηίεηίε εη (εεπιεβ 
οοηοεείδ εί ρεέοίδ Ιε Ιεχίε ά εχαηιίηεΓ. 

492 5. (1) Εε ρεέδίΟεηι Οε Ια οοηίέΓεηοε ου Ιε ρεέδίΟεηι <1ε Ια οοπιηιίδ- 
δίοη, (1ε Ια δουδ-οοπκηίδδίοη ου (1υ £εουρε (1ε ΙεαναίΙ οοπιρέιεηΐ ΟέοίΟε 
(Ιαηδ οΗαςυε οαδ δί υηε ρεοροδίιίοη ου υη αιηεη(1επιεη( ρεέβεηΐέ εη οουΓδ 
(1ε δέαηοε ρευι Γαίεε ΓοΗ]εΙ (1'υηε οοπιπιυηίοαίίοη νεεΗαΙε ου δ’ίΙ (ΙοίΙ έίΓε 
τεηιίδ αυχ ίϊηδ <1ε ρυΗΙίοαιίοη εί (Ιε ΟίδΙείΗυΙίοπ (Ιαηδ Ιεδ οοηίΐίιίοηδ ρΓένυεδ 
αυ ηυπιέΓο 488. 

493 (2) Εη £έηέεαΙ, 1ε (εχ(ε (1ε (ουιε ρεοροδίιίοη ίηιροπαηΐε ςυί (1οί( 
Γαίεε Γο8]εΙ Ο’υη νοίε (ΙοίΙ έ(εε ΟίδΙείΗυέ (Ιαηδ Ιεδ Ιαη^υεδ Οε (ΓαναίΙ Οε Ια 
οοηΓέΓεηεε δυΓΓίδαπισιεηΐ (ό( ρουΓ ρεεεηεΓΙεε δοη είικίε αναη( Ια (Ιίδουδδίοη. 

494 (3) Εη ουίεε, 1ε ρΓέδί(1εη( Οε Ια οοηΓέΓεηεε, ςυί εεςοίΐ Ιεδ ρεοροδί- 
(ϊοηδ ου αιηεηΟεπιεηΐδ νίαέδ αυ ηυπιέΓο 488, Ιεδ αί£υί11ε, δείοη 1ε οαδ, νεεδ 
Ιεδ οοιηηιίδδίοηδ οοπιρέ(εη(εδ ου Ια δέαηοε ρΙέηίέΓε. 

495 6. Τουίε ρεΓδοηηε αυΐοείδέε ρευ( Ιίεε ου ΟεπιαηΟεε ςυε δθί( Ιυ εη 
δέαηοε ρΐέηίέεε (ου(ε ρεοροδίιίοη ου (ουΙ απιεη(1επιεη[ ρΓέδεηιέ ρ3Γ εΙΙε αυ 
οουΓδ (1ε Ια οοηΓέΓεηεε ε( ρευι εη εχροδετ Ιεδ πιοΐίΓδ. 

10. ΟοοΟΚίουχ Γεςαίαεα ρουε Γεχαηεα ε( 1ε νο(ε 
Ο'ιιηε ρεοροδίιίοη ου 4’υα χπιεαΟεπιεαΙ 

490 1. Αυουπε ρΓθροδί(ίοη ου αηιεπ(1επιεη( ρεέδεηιέ αναηΐ ΓουνεεΙυεε (1ε 
Ια οοηΓέΓεηεε, ου ραΓ υηε 0έΙέ£α(ίοη (ΙυΓαηΙ Ια οοηΓέτεηοε, ηε ρευ( έ(Γε ΓΤΐίδ 
εη (Ιίδουδδίοη δί, αυ πιοιηεηι (1ε δοη εχαπιεη, ίΙ η’εδΐ ραδ αρρυγέ ραΓ αυ 
ιηοίηδ υηε αυ(Γε ΟέΙέραιίοη. 

497 2. Τουίε ρΓοροδίΙίοη ου Ιουί απιεη(1επιεη( Οΰιηεηΐ αρρυγέ (1οί( έ(Γε, 
αρεέδ (Ιίδουδδίοη, πιίδ αυχ νοίχ. 

11. ΡτοροδΙΟουα ου αηκαΟεηιεηΓα ουιΐδ ου ΟΙΓΓέεέδ 

498 (?υαη0 υηε ρΓοροδίΙίοη ου υη απιεη(1επιεπ( α έ(έ οπιίδ ου ΙοΓδςυε δοη 
εχαηιεη α έΐέ ΟίίΓέεέ, ίΙ αρραηίεη( ά Ια 0έΙέ£αιίοπ δουδ Ιεδ αυδρίοεδ (1ε 
ΙαςυεΙΙε ίΙ α έιέ ρΓέδεηιέ 0ε νείΙΙεΓ ά οε ςυε οεΐίε ρΓοροδίΙίοη ου οε( 
απιεηΟειηεηΐ ηε δοίι ραδ ρεεΟυ (1ε νυε ραΓ Ια ϊυίΐε. 

12. ΟιηΟυίΙε 4εα (ΙέΟαΓδ εη δέαηοε ρΐέηίέεε 

499 12.1 Οιιοηιηι 

500 ΡουΓ ςυ'υη νοίε δοίι ναΙα6Ιεηιεη( ρπδ αυ οουΓδ (1'υηε δέαηοε ρΙέηίέΓε, 
ρΐυδ Οε Ια ηιοίιίέ (Ιεβ (ΙέΙέ^αΐίοηδ αοοτέίΐίιέεδ ά Ια οοηΓέΓεηεε εί α^απ! οίτοίι 
<1ο νο(ε (Ιοίνεηι έίΓε ρΓέδεηιεδ ου ΓερΓέβεηΙέεδ & Ια δέαηοε. 

501 12.2 Οεάεε άε άάακίίοη 

502 (1) ιεδ ρετδοηηεδ ςυί (ΙέδίΓεηΙ ρΓεηάι-ε Ια ραΓΟίε ηε ρευνεπί Ιε 
ΓαίΓε ςυ'αρΓέδ ανο»Γ οΕΐεηυ Ιε οοηαεηίειηεηΐ (1υ ρεέδίιίεηΐ. Εη ΓέρΙε 
βέηέΓαΙε, εΙΙεδ οοπιπιεηοεηι ραΓ ίηάίςυεΓ 4 ςυεΙ ιίκε εΙΙεδ ραΓίεηΙ. 

χι»3 (2) Τουίε ρεΓδοηηε ςυί α Ια ραΓοΙε (ΙοίΙ δ’εχρππιεΓ Ιεηίεηηεηΐ εί 
(1ίδ(ίηο(επιεη(, εη δέραεαηΐ ίίεη Ιεδ πιοΐδ ε( εη ιηαΓςυαηΙ Ιεδ (εηιρδ (1’αΓΓέι 
ηέοεδδαίΓεδ ρουΓ ρεπηε(ΐΓε ά (ουδ (1ε Είεη οοπιρΓεηίίΓε δα ρεηδέε. 

504 12.3 ΜοΙίοηι ά'οεάη εί ροίηΐε ά’οτάεε 

505 (1) Αυ οουΓδ άεδ (1έΙ>α(δ, υηε (1έ1έ£α(ίοη ρευ(, αυ πιοπιεηι ςυ'εΙΙε 
]υ£ε ορροπυη, ρΓέδεηΙεΓ ΙουΙε πιοΐΐοη Ο’οπίΓε ου δουΙενεΓ Ιουί ροίηι 
(1’θΓ(ΐΓε, Ιεδςυείδ (Ιοηηεηι ίπιηιέ(1ία(επιεη( Ιίευ 4 υηε (Ιέοίδϊοη ρή$ε ραΓ Ιε 
ρεέδίάεηΐ οοηΓοπηέιηεηΙ αυ ριέδεη( ΓέρΙεπιεηΐ ίπΐέπευε. Τουίε ΟέΙέ£α(ίοη 
ρευ( εη αρρείεε (1ε Ια (Ιέοίδϊοη Ου ρΓέαίύεηΙ, ιηαίδ οεΙΙε-οί (ΐδ(ε ναΙαΟΙε εη 
δοη ίπιέρπιέ δί Ια πια(οη!έ Οεδ 0έ)έ£3(ίοηδ ρΓέδεηιεδ εί νοίαηΐ ηε δ’? ορροδε 
ραδ. 

506 (2) ία ΟέΙέβαιίοη ςυί ρεέδεηΐε υηε πιοιίοη Ο’οεΟΓε ηε ρευ( ραδ, 
Οαηδ δοη ίηΙεΓνεηΙίοη, (ηύιεΓ Ου ΓοηΟ Οε Ια ςυεδίίοη εη Οίδουδδίοη. 

507 12.4 Οκάη άε ρηοπιέ άεε ιηοΙίοηί εί ροϊηΐι ά'οεάτε 

508 ί'οΓΟεε 0ε ρποπίέ 4 αδδί^ηετ αυχ πιοιίοηκ εί ροίηΐδ Ο’ογΟγο ΟοηΙ Π εδ( 

ςυεδίίοη αυχ ηυπιέΓΟδ 505 ει 506 εδ( 1ε δυίναηΐ: 

509 α) (ου( ροίηΐ Ο’ογΟγο ΓεΙα(ϊΓ 4 ΓαρρΙίοαήοη Ου ρΓέδεηΙ Γέ£ΐεπιεη( 
ίηΐέπευΓ, > οοπιρπδ Ιεδ ρεοοέΟυΓεβ 0ε νοίε; 

510 Ι>) δϋδρεηδίοη 0ε Ια δέαηοε; 

511 ε) Ιενέε 0ε Ια δέαηοε; 

512 ά) α^ουΓηεηϊεηΐ Ου 0έΙ>α( δυΓ Ια ςυεδίίοη εη Οίδουδδίοη; 

513 ε) οίδΐυεε Ου 0έ)>α( δυΓ Ια ςυεδίίοη εη Οίδουδδίοη: 

514 /) (ου(εδ αυ(Γεδ ηιοιίοηδ ου ροίηΐδ Ο’ογΟγο ςυί ρουιταίεηΐ έίΓε 
ρΓέβεη(έδ ε( ΟοηΙ Ια ρποπίέ ΓεΙαίίνε εδ( Γιχέε ραΓ Ιε ρΓέ$ί0εη(. 

515 12.5 Μοίίοπ άε ίΐιαρεηιίοη οιι άε Ιενέε άε Ια εέαπεε 

516 Ρεη0αη( Ια Οίδουδδίοη 0'υηε ςυεδίίοη, υηε 0έΙέ£3(ίοη ρευ! ρεοροδεΓ 0ε 
δϋδρεηΟΓε ου 0ε Ιενεε Ια δέαηοε, εη ίη0ίςυαη( Ιεδ πιοιίΓδ 0ε δα ρΓοροδίΙίοη. 
5ί οειιε ρΓοροδίΙίοη εδ( αρρυνέε, Ια ραεοίε εδ( Οοπηέε ά Οευχ οεα(ευΓδ 
δ'εχρππιαη( οοπΙγο Ια Γηοΐίοη εί υηίςυεπιεηΐ δυΓ οε δυ]ε(, αρεέδ ςυοί Ια 
πιο(ϊοη εδ( πιίβε αυχ νοίχ. 

517 12.6 Μοίίοπ ά’α/οοΓηεηιεπΙ άιι άέύαί 

518 ΡεηΟαηΙ Ια Οίδουδδίοη 0ε ΙουΙε ςυεδίίοη, υηε 0έΙέ£3(ίοη ρευ( ρεοροδεΓ 
Γα^υεηεπιεη( Ου 0έ1>α( ρουε υηε ρέείοΟε Οέΐεεπιίηόε. Αυ οαδ οϋ υηε (εΙΙε 
πιο(ίοη ΓαίΙ Γο6]εΙ 0’υηε Οίδουδδίοη, δευίδ (εοίδ οεαίευεδ, εη ρΐυδ 0ε ΓαυΙευε 
0ε Ια πιο(ίοη, ρευνεηΐ > ρεεηΟεε ραεί, υη εη Γανευε 0ε Ια πιοιίοη ει Οευχ 
οοηίεε, αρεέδ ςυοί Ια πιοιίοη εδ( πιίδε αυχ νοίχ. 

519 12.7 Μοίίοπ άε εΐόηιεε άιι άέύαι 

520 Α ιουί πιοπιεηι, υηε 0έ1έ£α(ίοη ρευΐ ρεοροβεε ςυε Ιε ΟέΟαι δυε Ια 
ςυεδίίοη εη Οίδουδδίοη δοίι οΐοδ. Εη οε οαδ, Ια ραεοίε η’εαΐ αοοοεΟέε ςυ’4 
Οευχ οεαίευεδ ορροδέδ 4 Ια οΐόΐυεε, αρεέδ ςυοί οειιε πιοιίοη εδΐ πιίδε αυχ 
νοίχ. 5ί Ια πιοιίοη εαΐ αΟορΙέε, Ιε ρεέδίΟεηι ΟεηιαηΟε ίπιιηέΟίηιειηεηΐ ςυ'ίΙ 
δοίι νοιέ δυε Ια ςυεδίίοη εη Οίδουδδίοη. 

521 12.8 υηίίαίίοη άει ίηιεηεηιίοηι 

522 (1) Εα δέαηοε ρΐέηίέεε ρευΐ ένεηΐυεΙΙεπιεηΐ ΙίιηίΐεΓ Ια Ουιέε ει Ιε 
ηοηιΙίΓε Οεδ ίηίεενεηΐίοηδ 0’υηε ηιέπιε ΟέΙέραΐίοη δυε υη δυ]ε( Οέΐεειηίηέ. 

523 (2) ΤουΙεΓοίδ, δυε Ιεδ ςυεαίίοηδ 0ε ρεοοέΟυεε, Ιε ρεέδίΟεηι Ιίπιίΐε 
Ια Ουιέε 0ε οΗαςυε ίηιεΓνεηΐίοη 4 οίης πιίηυΙεδ αυ πιαχίπιυπι. 

524 (3) ΟυαηΟ υη οεαίευε Οέραδδε Ιε Ιεπιρδ 0ε ραεοίε ςυί Ιυί α έιέ 
αοοοεΟέ, Ιε ρεέδίΟεηι εη ανίαε ΓαοαεπιΗΙέε ει ρείε Ι’οΓαίευε 0ε νουΙοίε Ηίεη 
οοηοΐυεε δοη εχροδέ 4 ΗεεΓ ΟέΙαί. 

525 12.9 Οόηΐίε άε Ια Ιάιε άει οεαίεππ 

526 (I) Αυ οουπ 0’υη ΟέΗαι, Ιε ριέδίΟεηι ρευι Οοηηετ Ιεοΐυεε 0ε Ια 
Ιίδΐε Οεδ οεαίευεδ ίηδοηΐδ; ίΙ γ α]ου(ε Ιε ηοπι Οεδ ΟέΙέραιίοηχ ςυί πιαηίΓεδ- 
ιεη! Ιε ΟέδίΓ 0ε ρεεηΟεε Ια ραεοίε εί, ανεο Γαδδεηιίπιεηΐ 0ε ΓαβδεπιΙιΙέε, ρευι 
ΟέοΙαεεε Ια ΙίδΙε οΙοαε. ΟερεηΟαηΐ, ι’ίΙ Ιε ^(ε ορροείυη, Ιε ρεέδίΟεηι ρευι 
αοοοεΟεε, 4 ΙίΙεε εχοεριίοηηεΙ, Ιε ΟεοίΙ Οε ιέροηΟεε 4 ΙουΙε ίηΙεΓνεηΙίοη 
αηιέηευεε, πιέηιε αρεέδ Ια οΐόΐυεε Οε Ια ΙίδΙε. 

527 (2) Εοεδςυε Ια ΙίδΙε Οεδ οεαίευεδ εδΐ έρυίδέε, Ιε ρεέδίΟεηι 
ρΓΟηοηοε Ια οίδΐυεε Ου ΟέΗαι. 

528 12.10 Οαειίίοη άε εοηρέιεηεε 

529 ιεδ ςυεδίίοηδ Οε οοπιρέιεηοε ςυί ρευνεπί δε ρεέδεηΙεΓ Οοίνεηΐ έΐεε 
εέ£ΐέεδ αναπΙ ςυ'ίΙ δοίι νοιέ δυΓ Ιε ΓοηΟ Οε Ια ςυεδίίοη εη Οίδουδδίοη. 

538 12.11 Κειναίι ει ποιινεΐΐε ρτέεεηίαίίοη ά’ιιπε ηοίΐοπ 

531 Γαυιευε 0’υηε πιοιίοη ρευι Ια ΓεΙίεεε αναηι ςυ'εΙΙε »οίΙ πιίδε αυχ νοίχ. 
Τουίε πιοιίοη, αηεηΟέε ου ηοη, ςυί αεταίΙ αίηδί Γειίιέε, ρευι έιεε ρτέααηιέε 
4 ηουνεαυ ου Γερείδε, αοίι ραΓ Ια ΟέΙέ$οιίοη αυίευε Οε ΓαβιειιΟειι»ειιΙ, δοίι 
ραΓ ΙουΙε αυΐκ ΟέΙέ|αΐίοη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

13. ΟεοΙΙ Οε νοΙβ 

532 1. Α Ιουΐεβ Ιεδ δέαηοεδ Οε Ια οοηίέεεηοε, Ια ΟέΙέΒαιίοη ^ υη ΜοπίΕγο 
Οε ΓΙΙηίοη, Ούπιεηι αοοεέΟίΙέε ραε οε Οεεηίεε ροιίΓ ραειίοίρεε 4 Ια 
οοηίέεεηοε, α ΟεοίΙ 4*ιηε νοίχ, οοηίοειηέηιεηΐ ά Γαείίοίε 2. 

533 2. ία 0έ1έ£αΐίοη Ο’υη ΜειηΕεε Οε Γυηϊοη εχεεοε δοη ΟεοίΙ Οε νοίε 
Οαηδ Ιεδ οοηΟίιίοηδ ρεέοίδέεδ 4 Γαείίοίε 67. 

14. ΥοΙε 

534 14.1 ϋέβηϋίοη άε Ια ηια]οήιέ 

535 (1) Ια Γη αραιέ εδΐ οοπδΐίΐυέε ραε ρΐυδ <1ε Ια πιοίΐίέ Οεδ 

Οέΐέβαιίοηδ ρεέδεηίεδ ει νοίαηι. 

536 (2) 1x5 αββιεπίίοπδ ηβ δοηί ραδ ρείδεδ εη οοηδίΟέεαΙίοη Οαηδ Ιε 
ΟέοοηιρΙε Οεδ νοίχ ηέοεδδαίεεδ ροιίΓ οοηδΙίΐυεε Ια πιαίοείιέ. 

537 (3) Εη 035 Ο’έβαΙίΙέ <1ε8 νοίχ, 13 ρεοροδίιίοη ου ΓαπιεπΟεπιεηΙ ε5ΐ 

οοπβίΟέεέ οοπιπιε εείεΐέ. 

538 (4) Αυχ Π η 8 <|υ ρεέδεηΐ εέβίεπηεηΐ, 051 εοηδίΟέεέε οοπιπιε 
«ΟέΙέβαΙίοη ρεέδεηΐε ει νο(3η(» ΙουΙε ΟέΙέ^αΙΐοη ςυί δε ρεοποποε ρουε ου 

οοπΙγο υηε ρεοροδίιίοη. 

539 14.2 Νοη-ραΜιαραΙϊοη αυ νοίε 

540 Ιχδ Οοΐέ^αΐίοηδ ρΓέδοηΙεδ ςυί ηε ραπίοίρεηΐ ραδ ά υη νο(ε Οέΐεεπίιηέ 
ου ςυί ΟέοΙαεεηΙ εχρεοδδέπιεηΐ ηε ρβδ νουΐοίε 7 ραπιοιρεε, ηε δοηΐ ραδ 
οοηδίΟόεέεδ οοπιπιε α&δεηίεδ <1υ ροίηΐ Οε γυε <ίε Ια ΟέιεεπιιηαΙιοη Ου 
ςυοπιπι 3ϋ δεηδ (1υ ηυπιέεο 500, ηί οοπυηε δ’έιαηΐ αΕδΙεηυεδ Ου ρο.ηί Οε 
νυε Οε Ι’αρρΙίοαΙίοη Οεδ Οίδροδίΐίοηδ Ου ηυηιέΓΟ 544. 

557 14.7 ΕχρΙίεαιίοη5 άε νο/ε 

558 Ιχ ρΓέδίΟεπι Οοηηε Ια ραεοίε αυχ Οείέ^αΐίοηδ ςυί ΟέδίεεηΙ εχρΓιςυεε 
Ιευε νοίε ροδίέήευεετηεηι 3υ νοιε Ιυί-πιέπιε. 

559 14.8 νοιε ά’υηε ρεοροείιίοη ραε ραηίε! 

560 (1) ίοΓδςυε Γαυίευε 0'υηε ρεοροδίιίοη Ιε ΟεπιαηΟε, ου ΙοΓδςυε 
ΓαδδεπιΕΙέε Ιε |υ^ε ορροείυη, ου ΙοΓδςυε Ιε ρΓέδίΟεηι, ανεο ΓαρρεοΕαίίοπ 0ε 
Γαυίευε, Ιε ρεοροδε. οεηε ρεοροδίιίοη εδ( δυΕΟίνίδέε ε( δεδ Οίΐϊέεεηίεδ 
ραηίεδ δοηΐ πιίδεδ αυχ νοίχ δέραεέεηεηΙ. Ιχδ ραειίεδ 0ε Ια ρΓοροδίΙίοη ςυί 
οηι έΐέ αΟορΙέεδ δοη( εηδυίΐε ηιίδεδ αυχ νοίχ οοπιπιε υη ιουΙ. 

561 (2) δί ιουιεχ Ιεχ ραηίεδ 0'υηε ρΓοροδίΙίοη δοηί εείειέεδ, |3 ρεορο- 
δίιίοη εΙΙε-πιέπιε εχΐ εοηδίΟέεέε οοπιπιε εείεΐέε. 

562 14.9 Οτάτε άε νοίε άε! ρεοροεΐίιοη! εεΐαΐίνε! ά υηε ηέηε ηυεαίοη 

563 (1) δί Ια πιέιηε ςυεχίίοη Γαίΐ Ι’οΕίει 0ε ρΐυχίευεδ ρεοροδίΐίοηδ, 
οεΙΙεχ-οί δοηί πιίδεδ 3υχ νοίχ 03Πδ Ι’οεΟεε ού εΙΙεδ οηΐ έιέ ρεόδεηΐέεδ, ά 
πιοίηδ ςυε ΓαβδεπιΕΙέε π'εη ΟόοίΟε αυΐεεπιεηΐ. 

564 (2) Αρεέδ οΗαςυε νοίε, ΓαδδεπιΕΙέε ΟέοίΟε δ’ίΙ γ 3 Ιίευ ου ηοη 0ε 
ιρεΙΙεε αυχ νοίχ 13 ρεοροδίιίοη δυίναπίε. 

565 14.10 Λιηεηάεηεηΐ! 

566 (1) ΕδΙ οοηδίΟέεέε οοπιπιε αηιεηΟειηοηΙ ΙουΙε ρεοροδίΐίοη 0ε 
πιοΟίίίοαιίοη ςυί οοπιροηε υηίςυειηεηΐ υηε δυρρεεδδίοη, υηε αΟίοηοΙίοη 0 
υηε ραηίε 0ε Ια ρεοροδίΐίοη οεί^ίηαίε ου Ια εένίδίοη 0'υηε ραηίε 0ε οειίε 
ρεοροδίΐίοη. 

567 (2) Του! 3πιεη0επιεη1 0 υηε ρεοροδίΐίοη ςυί εδΐ αοοερίέ ραε Ια 
ΟέΙέβαιίοη ςυί ρεέδεηΐε οεηε ρεοροδίΐίοη εδ( αυδδίΐό! ίηοοεροεέ αυ Ιεχίε 
ρείπιίιίί 0ε Ια ρεοροδίιίοη. 

568 (3) Αυουηε ρεοροδίιίοη 0ε σιοΟίΓιοαίίοη η’εδΙ εοηδίΟέεέε οοπιπιε 
υη 3πιεη0επιεη| δί ΓαβδειηΙιΙέε εδ! 0'ανίδ ςυ’εΙΙε εδ( ίηοοπιραΐίΕΙε ανεο Ια 
ρεοροδίιίοη ίηίιίαΐε. 

541 

542 

14.3 Μα]οή<« ερέείαίε 

Εη οε ςυί οοηοεεηε ΓαΟτηίδδίοη 0ε ηουνεαυχ ΜεπιΕεεδ 0ε Ι’υηίοη, Ια 

ιη3]οπΙβ τεςιιίδί €81 Πχέβ & ΓβΛΐοΙβ 1. 

543 

544 

14.4 ΡΙ»5 ά€ αηςααηίε ροιίΓ οβηί ά'αδ5ίβηίϊοη5 

Εοεαςυε 1ε ηοπΛεε Οεβ αΕδίεηίίοηδ Οέραδδε Ια ηιοίιίέ Ου ηοηιΕεε Οεδ 
υ(Τεα8ε5 εχρείιηέδ (ρουε, οοηίεε, βΕδίεηΙίοηδ), 1'εχαιηεη 0ε Ια ςυεδίιοη εη 
Ιίδουδδίοη εδΐ εεηνογέ ά υηε δέαηοε υΐιέείευεε αυ οουεδ 0ε ΙαςυεΙΙε Ιεδ 
ιΕδίεηΙίοηδ η’εηίεεεοηΐ ρΐυδ εη Ιίβηε 0ε οοπιρίε. 

545 14.5 Ρτοεέάυιεε άε νοιε 

546 

547 

(1) 

α) 

1χ8 ρεοοέΟυεεδ Οε νοιε δοηί Ιεδ δυίναηιεδ: 

4 ηιαίη Ιενέε, εη εέβΙε βέηέεαίε, 4 πιοίηδ ςυ’υη νοιε ραε αρρεΙ 
ηοπιίηαΙ βείοη Ια ρεοοέΟυεε 6) ου υη νοιε αυ βοευίιη δεοεεί 
δείοη Ια ρεοοέΟυεε ε) η’αίΐ έιέ ΟεπιαηΟέ; 

548 1» 
ραε αρρεΙ ηοπιίηαΙ Οαηδ ΓοεΟεε αΙρΗαΕέιίςυε ίευηςαίδ Οεδ 
ηοπίδ Οεδ ΜεπιΕεεβ ρεέδεηΐδ εΐ ΗαΕίΙίΙέδ 4 νοιεε: 

549 
1. δί αυ πιοίηδ Οευχ ΟέΙέ^αΙίοηδ, ρεέδεηίεδ ει ΗαΕίΙίΙέεδ 4 

νοιεε, Ιε ΟεπιαηΟεηι αναηι 1ε ΟέΕυΐ Ου νοιε 4 πιοίηδ ςυ υη 
νοίε αυ δοευίίη δεοεεί δείοη Ια ρεοοέΟυεε ε) η αιι εΐε 

ΟεπιαηΟέ, ου 

550 
2. δί υηε πιαίοείιέ ηε δε 0έ«α8ε ραδ οΐαίεεπιεηΐ Ο’υη νοιε 

δείοη Ια ρεοοέΟυεε α); 

551 ε> 
αυ δοευίίη δεοεεί δί οίης αυ πιοίηδ Οεδ Οέΐέβαίιοηδ ρεέδεηίεδ ει 
ΗαΕίΙίΙέεδ 4 νοιεε Ιε ΟεπιαηΟεηι αναηι 1ε ΟέΕυΙ Ου νοίε. 

552 (2) Αναηι 0ε Γαίεε ρεοοέΟεε αυ νοίε, 1ε ρείδίΟεηΐ εχασιίηε ΙουΙε 
Οεπ,αηΟε οοηοεεηαηΙ Ια ίαςοη Οοη. οεΐυί-οί δ'είΤεοΙυεεα, ρυ,δ 0 αηηοηοε 
οΓΓιοίεΙΙεπιεηΙ Ια ρεοοέΟυεε 0ε νοίε ςυί να εΐεε αρρ'.ςυέε ε, |α ςυεδίηαη 
ηηιβε αυχ νοίχ. II ΟέοΙαεε εηδυίΐε ςυε Ιε νοίε α οοπιπιεηοε εΐ, Ιοεδςυε 
οε|υί-οί εδΐ αοΗενέ, ίΙ εη ρεοοΙαπιε Ιεδ εέδυΐΐαΐδ. 

553 

554 

(3) Εη οαδ Οε νοίε αυ δοευίίη δεοεεί, 1ε δεοεόΐαπαΐ ρεεηΟ 
ίπιιηέΟίαίειηεηΙ Ιεδ Οίδροδίΐίοηδ ρεορεεδ ά αβδυεεε 1ε δεοεεί Ου δοευίίη. 

(4) 5ί υη δνδίέπιε όΐεοΐεοηίςυε αΟέςυαι εδΐ ΟίδροπίΕΙε εΐ δί Ια 
οοηΓίιεηοε εη ΟέοίΟε αίηδί, 1ε νοίε ρευΐ έΐεε είΤεοΐυέ αυ π,ογεη 0 υη 

5>δΐέπιε έΐεοΐεοηίςυε. 

555 

556 

14.6 ΙηΙεεάίεΙίοη ά’ίηιεηοιηρεε υη νοίε φιαηά ίΙ «Μ εοηηεηεέ 

ΟυαηΟ Ιε νοίε εδΐ οοπιπιοηοέ, αυουηε Οέΐέβαϋοη ηε ρευ! ΓιπίεεεοπιρΓε, 

Γ 5'ΪΙ δ'αβίι 0’υηε ιηοΐίοη Ο'οεΟεε εεΐαΐίνε αυ ΟέεουΙεπιεηΙ Ου νοιε. Οεηε 

πιοιίοη Ο’οεΟεε ηε ρευΙ οοπιρεεηΟεε Οε ρεοροδίιίοη εηίεαίηαηΐ υηε ιηοΟίΠ- 
ΓαΙίΤου νοίΤεπ ^υεδ ου υηε ,ηοΟίΠοαΙίοη Ου ΓοηΟ Οε Ια ςυεαίιοπ π,,δε 
αυχ νοίχ Ιχ νοίε οοπιπιεηοε ραε Ια ΟέοΙαεαΙιοη Ου ρεέδίΟεη! ιηΟιςυαηΐ ςυε 
?ε νοΐέ α οο^π,εηοέ εΐ Π ί Ιεεηιίηε ραε Ια ΟέοΙαεαΙιοη Ου ρεέδ.Οεηΐ 

ρεοοίαιηαηΐ Οεδ εέδυΐΐαΐδ. 

569 14.11 νοιε 5υε Ιε! αηιεηάεηιεηΐ! 

570 (1) 8ί υηε ρεοροδίιίοη εδΐ Ι*οΕ]εΙ Ο’υη απιεηΟεπιεηΙ, ο εδΐ οεΐ 
απιεηΟεπιεηι ςυί εδΐ πιίδ αυχ νοίχ εη ρεεηυεε Ιίευ. 

571 (2) 8ί υηε ρεοροδίιίοη εδΐ ΓοΕ]εΙ Οε ρΐυδίευεδ απιεηΟετηεηΙδ, οεΐυί 
ςυί δ’έοαείε Ιε ρΐυδ Ου Ιεχίε οεί^ίηαΐ εδΐ πιίδ αυχ νοίχ εη ρεειηίεε Ιίευ. δί οεΐ 
απιοηΟεπιεηΙ ηε εεουείΙΙε ραδ Ια ηιαίοείΐέ Οεδ δυίίεαβεδ, οεΐυί Οεδ απιεηΟε- 

πιεηΐδ ραεπιί οευχ ςυί εεδίεηΐ, ςυί δ’έοαείε εηοοεε Ιε ρΐυδ Ου Ιεχίε οπβιπαΐ 
εδΐ εηδυίιε ηιίδ αυχ νοίχ ει αίηδί Οε δυίιε ίυδςυ’α οε ςυε Γυη Οεδ απιεηΟε- 
πιεηΐδ αιι εεουείΙΙί Ια ηιαίοείΐέ Οεδ δυΓΓεα^εδ; δί Ιουδ Ιεδ αηιοηΟεπΊεηΐδ 
ρεοροδέδ οηι έιέ εχαπιίηέδ δαηδ ςυ’αυουη Ο’ευχ αιι εεουείΙΙί υηε πιαίοείιέ, Ια 
ρεοροδίιίοη οεί^ίηαίε ηοη απιεηΟόε εδΐ εηίδε αυχ νοίχ. 

572 (3) δί υη ου ρΐυδίευεδ αιηεηΟειηεηΙδ δοηι αΟορΙέδ, Ια ρεοροδίιίοη 
αίηδί πιοΟίΓιόε εδΐ εηδυίιε εΙΙε-ιηέιηε πιίδε αυχ νοίχ. 

573 14.12 ΚέρέΙίΙίοη ά'υη νοίε 

574 (1) δ’α^ίδδαηι Οεδ οοπιπιίδδίοηδ, δουδ-οοπιπιίδδίοηδ ει ^ιουρ68 Οε 
ΙεαναίΙ Ο’υηε οοηίέεεηοε ου («* 'έυηίοη, υηε ρεοροδίιίοη, υηε ραείίε 
Ο’υηε ρεοροδίιίοη ου-υη αητ -ΓαγαηΙ Οέίά ίαίΐ ΓοΕ]εΙ Ο’υηε Οέοΐδίοη 
ά Ια δυίιε Ο’υη νοίε Οαηδ υηε Οεδ οοπιπιίδδίοηδ, ου δουδ-οοεηηιίδδίοηδ ου 
Οαηδ υη Οεδ §Γουρε$ Οε ΙεαναίΙ, ηε ρευΙ ραδ όΐεε πιίδ αυχ νοίχ ά ηουνεαυ 
Οαηδ Ια τηέπιε οοπιπιίδδίοη ου δουδ-οοπιπιίδδίοη ου Οαηδ Ιε πιέπιε ^εουρε Οε 
ΙεαναίΙ. ί ειίε ΟίδροδίΙίοη δ’αρρίίςυε ςυεΙΙε ςυε δοίΐ Ια ρεοοέΟυεε Οε νοίε 

οΗοίδίε. 

575 (2) δ'α^ίδδαηι Οεδ δέαηοεδ ρΐέηίέεεβ, υηε ρεοροδίιίοη, υηε ραηίε 
Ο’υηε ρεοροδίιίοη ου υη απιεηΟεπιεηι ηε Οοίΐ ραδ έΐεε εεπιίδ αυχ νοίχ, ά 
πιοίηδ ςυε Ιεδ Οευχ οοηΟίιίοηδ δυίναηιεδ δοίεηΐ εεεηρϋεδ: 

576 α) Ια πιαίοείιέ Οεδ ΜεπιΕεεδ ΗαΕίΙίΙέδ 4 νοιεε εη (αιι Ια ΟεπιαπΟε, 

577 6) Ια ΟεπιαηΟε Οε εέρέιίΐίοη Ου νοιε εδΐ ΓαίΙε αυ πιοίηδ υη ]ουε 
Γεαηο αρεέδ 1ε νοιε. 

15. Οοπιπιίδδίοηδ εΐ δοπδ-οοπιπιΐδδίοηδ 

ΟοπΟυίΙε Οεδ ΟέΕαίδ εΐ ρεοοέΟπεε Οε νοίε 

578 1. Ιχδ ρεέδίΟεηΐδ Οεδ οοπιπιίδδίοηδ ει δουδ-οοηιπιίδδίοηδ οηι Οεδ αΙΙεί- 
Ευΐίοηδ αηαΙοβυεδ ά οεΙΙεδ ΟένοΙυεδ αυ ρεέδίΟεηΙ Οε Ια οοηίέεεηοε ραε Ια 
δεοιίοπ 3 Ου ρεέδεηΐ εέ^ΙειηεηΙ ίηΐέείευε. 

2 Ιχδ ΟίδροαίΙίοηδ Γιχέεδ 4 Ια δεοιίοη 12 Ου ρεέδβηΐ εέβΙειηεηΐ 
ίηΐέείευε ρουε Ια οοηΟυίΐε Οεδ ΟέΕαΙδ εη δέαηοε ρΐέηίέεε αοηΐ αρρΙιοαΟΙεδ 
αυχ ΟέΕαΙδ Οεδ οοπιπιίδδίοηδ ου δουβ-οοπιιηίδδίοηδ, βαυί εη "ΐαίιεεε οε 

ςιιοηιιη. 

I 3 Ιχδ ΟίδροδίΙίοηδ Γιχέεδ 4 Ια βεοιίοη 14 Ου ρεέδεηΐ 
ίηΐέείευε δοηί αρρΙίοαΕΙεδ αυχ νοίεδ Οαηδ Ιεδ οοπιπιίδδίοηδ ου χουδχοπιπι 
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16. Κβητα 

$81 1. Εη ρέηέεείε, Ια 4έΙέ£8ΐίοπ5 ςυί ηε ρευνεηι ραχ Γαίι* ραΠα^εί 
Ιευε ροίηΐ 4ε νυε ραε Ια χυΐεεχ 4έΙέ£αΙίοηχ 4οίνεηΐ χ’εΓΓοεεεε, 4αηχ 1ε 
πιεχυεε 4υ ροχχίΗΙε, <1β $β εΕΙΙίεε ά Γορίηίοη 4ε Ια ιη^οπιέ. 

582 2. ΤουιεΓοίχ, β'ϊΙ αρραεαίΐ 4 υηε άέΙέ^ΕΙίυη ςυ’υηε 4έοίχίοη ςυεί- 
εοοςυε αΐ 4ε ηαΐυεε & ειηρέεΗεε $οη £θυνεεηετηεηι 4ε εαΙίΩεε 1ε Οοηνεη- 
ιίο.ι ου 4’αρρεουνεε 1» εένϊχίοη <ί'υη εέ£ΐεπιεηΐ, εεηε 4έΙέ£αιίοη ρευΐ Γαίεε 
(Ια εέχεενεχ 4 ιϊιη ρεονϊχοΐεε ου 4έΠηϊιίΓ Ευ χιςει 4ε εεηε 4έε»ίοη. 

17. Ρτο«»-»Γΐη«χ 8α κααεα ρΐήϋπχ 

$83 I. ία ρΓοεά-νεΛϊαχ (Ια χέαπεα ρΐέηίέεα χοηι έΙΕΗΙίϊ ραε Ιε 
χεεεέιαείαΐ (1ε Ια εοηΓέεεηεε, ςυί εη αχχυεε Ιυ 4ίχΙείΗυΙίοη αυχ 4έ1έ£Εΐίοη$ Ιε 
ρΐυί τόΐ ροχχίΗΙε ε« εη (ουΙ εαχ αυ ρΙυ$ Ιαε4 $ |ουεχ ουνεεΗΙεχ Ερεά εΗεςυε 
χέαηεε. 

$84 2. ίοεχςυε Ια ρεοεέβ-νεεΗΕΐιχ οηι 6(6 4ίχ1ηΗυέχ, Ια 4έ1έ|5Βΐίοη5 
ρευνεηΐ 4έροχεε ραε έοείι αυ χεεεέΐαείαι (1ε Ιυ εοηΓέεεηεε, ει οεεί 4αηχ Ιε 
ρΐιΐδ ΗιέΓ 4έΙαί ροχχίΗΙε, Ια εοεεεειίοηχ ςυεΙΙεχ εχιίπιεηΐ ίυχίίίϊέα, εε ςυί ηε 
Ια επιρέεΗε ραχ (Ιε ρεέχεηίεε οεαίεπιεηΐ (Ια πκχϋΓιεαΙίοηχ 4 Ια χέαηεε αυ 
εουεχ (Ιε ΙαςυεΙΙε Ια ρεοεέχ-νεεΗαυχ χοηι αρρεουνέχ 

$85 3. (1) Εη εέ^Ιβ (ςέηέεαίε, Ια ρεοεέχ-νεεΗαυχ ηε εοπιίεηπεηΐ ςυε Ια 
ρεοροκίΐίοηχ ε( Ια εοηεΐυχίοηχ, ανεε Ια ρείηείραυχ αεβυπιεηΐχ χυε ΙεχςυεΚ 
εΙΙα χοηι Γοη(1έα, 4αηχ υπε εέ4αεΐίοη αυχχί εοηείχε ςυε ροχχίΗΙε. 

$86 (2) Νέαηπιοίηχ, (ου(ε (ϋΙέ^Εΐίοη α Ιε (ΙεοίΙ <1ε 4επιεη4εε Γίηχεε- 
Ιίοη Ε,ΐΕίγΙίςυε ου ϊη εχΙεηχο (1ε (ουίε 4έε1αεαΙίοη ΓοπτηιΙέε ραε εΙΙε ευ 
εουεχ (Ια (ΙέΠαιχ. Οαηχ εε εαχ, εΙΙε (Ιοϊί εη εέ^Ιε $έηέεαΙε Γχηηοηεεε Ευ 
4έΗυ( (Ιε χοη ίηιεενβηΐίοη, εη νυε <1ε ΓαείΙίιεε Ιε ι&εΗε (Ια εαρροΠευεχ. ΕΙΙε 
4οϊΙ, εη ου(Γ«, εη Γουεηίε εΐΐε-ιηέηιε Ιε (εχιε Ευ χεεεέΐχείαΐ (Ιε Ιε εοηΓέεεηεε 
4αηχ Ια (Ιευχ Ηευεα ςυί χυίνεηι Ιε Πη (1ε Ιε χέαηεε. 

587 4. II ηε 4οίΙ, εη (ου( εβχ, έΐτε υιέ ςυ’ενεε 4ίχεεέΙίοη (Ιε Ιε ΓχευΙιο 
εεεοε4έε ηυ ηιηπέτο 586 εη εε ςυί εοηεετηε Γϊηχεηίοη (Ια 4έε1αεαιίοηχ. 

18. Οββρία εε*4η η ηαροΗχ 4α εο—ϋεείο·» Μ ΕοαΕ-εοΕΕκΜοα 

588 1. (I) ία 4έΗΕΐ! (Ια εοηιιηίεχίοηε Λ χουχ-εοτηπιίεείοπχ χοηι 
εέχυπιέχ, χέΕηεε ί,εε Εέυηεε, (1επ$ (Ια οοηιρία .εηΡυί έ(Εί>Ιίχ ρΕΓ Ιε 
!. ·ςΓ«ΕΠΕ! άκ Ια εοηΓέτεηεε ε( «ΙχιπΡυέϊ αυχ (ΙέΙέ^ΕΙίοηϊ 5 όυΓ5 ουνπιΕΙα 
ευ ρΙυ$ ΙεγΡ χρτ6$ εΗαςυε χίαηεε. Ια εοιπρία Γεη<1υχ πιεηεηΐ εη κΙίεΓ Ια 
ροίηΐχ ε$βεη[ίε1> άα (1ίΕευ$Είοη$, Ια (ϋνεηα ορίηίοηχ ςυ'ίΙ εοηνίεηΙ (1ε 
ποιεί, χίηδί ςυε Ια ρΓοροίίιίοηί ε( εοηεΐυχίοη; ςυί χε (Ιέ^Ε^εηι (1ε Ι’επ- 
χεωΕΙε. 

588 (2) Νέαηηιοίηι, Ιουιε 4έΙ6κΕ(ίοη ε ίβαΐεηιεηι Ιε 4γοι( (Γυχεε (Ιε Ιε 
ίΕευΙιί ρχένυε Ευ ηυπιέΐΌ 586. 

588 (3) Η ηε (Ιοί! (*η τεεουΓυ ςυ'ανεε (ΙίχεΓέιίοη 4 Ια ΓχευΙιέ 6 
ΙαςυεΙΙε χε ι61ϋτε ΓαΙίπέα είκΙεαυχ. 

581 2. Ια εοπυηίαίοηχ ε( χουχ-εοπιπιίχχίοηχ ρευνεηι είΕΡΙίτ Ια εαρροηχ 
ραηίεΐχ ςυ'εΙΙα αιίπιεπί ηέεεχχαίια ει, ένεηΐυεΙΙεηιεηΐ, 4 Ιε Πη (1ε Ιευη 
(ΓΕνΕυχ, εΙΙα ρευνεηι ρείχεηίεΓ υη ηρροη ΓιηαΙ (Ιεπχ ΙεςυεΙ εΙΙα ιΐεαρίιυ- 
Ιεηΐ χουχ υηε Γοπηε εοηείχε Ια ρεοροχίιίοηχ ε» Ια εοηεΐυχίοηχ ςυί ΓέχυΙίεηΐ 
4α έ(υ(Ια ςυί ΙευΓ οη( Μ εοηΓιέα. 

18. Λρρη6αΜΜ 4α ρτοεέ»-τε«*α«χ, εοαρία ηα4η Η ηρροηα 

582 I. (1) Εη (6(1ε (έηέηΐε, ειΙ ^πιηιεηεειηεηι 4ε εΐιαςυε χίαηεε 
ρΐίηίέιε ου 4ε εΐιυςυε χέηηεε 4ε εοπιπιίχιίοη ου 4ε χουι-εοιηπιίιχίοη, Ιε 
ρΓ$χ·4εηι 4ευιαη4ε χί Ια 4^Ι6(Ε(ίοηχ οη( 4α οΕχετνΕΐίοηχ 4 ΓοπηυΙετ ςυαηΙ 
ευ ρΓοεέχ-νειΐχΙ ου Ευ εοπιρίε Γεη4υ 4ε Ιε χέαηεε ρι6ε64εηΐε. Οευχ-εί χοη( 
εοηχί46ι6χ εοιηπιε αρρΓουνίχ χί αυευηε εοιτεοιίοη π'β 6(6 εοιηπιυηίςυέε ευ 
χεεΓέίΕΠΕί ου χί αυευηε ορροχίιίοη ηε χε πιεπίΓαιε νετΕεΙεηιεηι. όαηχ Ιε 
εεχ εοηίΓΕίεε. Ια εοπεαίοηχ η$εαχαίΓα χοπ( αρροπέα ευ ρΐΌεέχ-νετΕεΙ ου 
ευ εοπιρίε ιεη4υ. 

583 (2) Τουί ταρροπ ραηίεΙ ου ΠηεΙ 4οί( βετε αρρεουνέ ραί Ιε 
εοηηίχχίοη ου Ιε χουχ-εοπιπιίχχίοη ιηιίΓαχίε. 

584 2. ,1) Ια ρτοε6χ-νετ(Ηΐυχ 4α 4ετηί6ια χίεηεεχ ρΐέηϋτα χοηι 
εχεηιίηέχ ει ερρτουνέχ ρ»Γ Ιε ρΓέχκΙεηι. 

915 (2) ία εοπιρια Γεη4υχ 4α 4ετηί6τα χίεηεα 4'υηε εοπιηιίχιίοη 
ου 4'υηε χουχ-εαεΜήχικΜΐ χοηι εχεηίηί* ει ερρτουνίχ ρει Ιε ρ>6χί4εηΐ 4ε 
εεηε εοαιηίχχίοη ου χουχπηηηπιίχχίοη. 

20. ΝυΕΜηΟιε 

596 1. ία ηυπιέτοχ 4α εΙιαρίίΓα, ΕΠίεΙα ει ρΕΓΕ^ταρΙια 4α ιεχία 
χουπιίχ 4 (ένίχίοη χοηι εοηχεηά ]υχςυ’4 Ιε ρΓεπιίέτε ΙεεηίΓε εη χέεηεε 
ρΐέηϋιε Ι_εχ (εχια αίουΐέχ ροΠεηι ρτονίχοίΓεπκηΙ Ιε ηυΓπειο 4υ 4ετηίεΓ 
ρ3ΓΕ$ΓΕρΙιε ρΓέεέϋεη! 4υ ιεχίε ρηηιίϋΓ, ευςυεί οη Ε^ουΙε «Α», «Β», εΐε. 

597 2 ίε ηυηιέιοΙΕβε 46ΠηίιίΓ 4α εΙιερίΙΓα, ΕΠίεΙα ε< ρΕΓΕ^ΓΕρΙια αΙ 
ηοππαίειηεηι εοηΠέ 4 Ιε εοπιιηίαίοη 4ε ΓΜεειίοη, Ερτέχ ΙευΓ ε4ορΐίοη εη 
ρΓεπύέπ Ιεαυιε, ιπειχ ρευΐ ϋεε εοηΓιί ευ χεοΓ^ιαίτε |6η6πϋ χυΓ 46είχίοη 
ρπχε εη χέαηεε ρΙέηϋΓε. 

21. ΛρριοΟΕΙίοα 4είίηίιίνε 

598 ία Ιεχια 4α Α«α ΠηεΙχ χοηι εοηχί46τ4ε εοιηπιε 46Τίηίιίίι Ιοτχςυ’ίΙχ 
οηΐ εΐί αρρΓουνέχ εη χεεοη4ε ΙεεΙυΓε ρεε Ιε χίεηεε ρΙέηΜτε. 

22. 8Ι*εεΙ*γ* 

599 ία Ιεχία 4έΠηίιίΓχ Ερρεουνά ρεε Ιε εοηΚεεηεε χοηι χουιηίχ 4 Ιε 
χίβηεΐυεε 4α 4ίΙέ§υ6δ ηπυηίχ 4α ρουνοΐεχ 4έΓιηίχ 4 ΓβηίεΙε 67, εη χυίνεηΐ 
Γοε4εε ΕΐρΙίΕΡέιίςυε 4α ηοπιχ εη Γεεηςείχ 4α ρεγχ εερε6χεηι6χ. 

% 
23. Οοηιηηηίςυεχ 4ε ρεεχεε 

600 Οεχ εοιηιηυηίςυέχ οΓΓίείεΙχ χυε Ιεχ Ιεχναυχ 4ε Ιε εοηΓέεεηεε ηε ρευνεηι. 
έΐεε Ιεεηχπιίχ 4 Ιβ ρεεχχε ςυ’ανεε ΓαυΙοείχΕίίοη 4υ ρε6$ί4εηι 4ε Ια 
εοηΓέεεηεε. 

24. ΡεεηεΜχε 

601 ΡεηΟαηι Ια 4υεέε 4ε Ια εοηΓέεεηεε, Ια ηιεπιΒεεχ 4α 4έΙέ8Ε(ίοηχ, Ια 
πιεεηΐιεα 4υ ΓοηχείΙ 4’α4πιίηίχ(ε3ΐίοη, Ια Ηαυίχ Γοηαΐίοηηαίεα 4α οε^απεχ 
ρεεπιαηεηΐχ 4ε Ι’ΙΙηίοη ςυί ΕχχίχΙεηΙ ά Ια εοηΓέεεηεε εΐ 1ε ρεεχοηηεΙ 4υ 
χεεεέιαείαΐ 4ε ΓΙΙηίοη 4έΙαεΙιέ 4 Ια εοηΓέεεηεε, οηι 4εοίΙ 4 Ια ΓεαηεΙιίχε 
ροχίαίε, 4 Ια ΓεαηεΙιίχε 4α ιέΐέβεαπιπια αίηχί ςυ’4 Ια ΓεαηεΙιίχε ιέΙέρΗοηιςυε 
ει ΙέΙεχ 4βπχ Ιε ηιαυεε οΰ 1ε κουνεπιεηιεηΐ 4υ ραγχ οώ χβ Ιίεηΐ Ιε 
εοηΓέεεηεε ε ρυ χ’εηΐεη4εε 4 εε χυίει ανεε Ια αυΐεα βουνεεηεσιεηΐχ ει Ια 
εχρίοίΐαΐίοηχ ρεϊνέα εεεοηηυα εοηεεεηέχ. 

ΟΗΑΡΙΤΚΕ XII 

ΑυΙεε* ιΜβροβΙΜοη 

ΑΚΤΙΟίΕ 78 

Ιιχρα 

602 I. (1) ίοεχ 4α εοηΓέεεηεα 4ε ΓΙΙηίοη αίηχί ςυε 4α εέυηίοηχ 4υ 
ΟοηχείΙ 4'α4πιίηίχ|ε8ΐίοη ε! 4α Οοιτιίιέχ εοηχυΙΙαΙίΓχ ίηίεεηΕΐίοηαυχ, 4α 
Ιαηχυα αυιεα ςυε εεΙΙα ίη4ίςυέα βυχ ηυπιέεοχ 120 ει 127 ρευνεηι έΐεε 
εηιρΙογέα: 

603 α) χ'ίΙ αΐ 4εεηαη4έ αυ χεεεέιαίεε @έηέεαΙ ου αυ εΗεΓ 4ε Γοε^αηε 
ρεπηαηεηι ίηΐέεεχχέ 4’αχχυεεε ΓυΙίΙίχαΐίοη 4'υηε ου 4ε ρΐυχίευεχ 
ίαπ^υα χυρρίέπιεηΙΕίεεχ, οεαία ου έεείΐα, ει 4 εοη4ί!ίοη ςυε Ια 
4έρεηχα χυρρίέπιεπίαίεα εηεουευα 4ε εε ΓαίΙ χοίεη! χυρροηέα 
ραε Ια ΜεπιΒεεχ ςυί οηι Γαΐι εεΚε 4επιαη4ε ου ςυί Ι'οηΐ ερρυγέε; 

604 Ι>) χί υηε 4έΙέ£8(ίοη ρεεη4 εΙΙε-εηέπιε 4α 4ίχροχϊΙίοηχ ρουε αχχυεεε 4 

χα ρεορεα Γεαίχ Ια Ιεα4υεΙίοη οεαίε 4ε χε ρεορεε Ιαηςυε 4αηχ Ι'υηε 
4α Ιαη(υα ίη4ϊςυέα αυ ηυιηέεο 127. 

605 (2) Οαηχ Ιε εαχ ρεένυ αυ ηυπιέεο 603, Ιε χεεεέιαίεε (έηέεεΙ ου Ιε 
εΗεΓ 4ε Γοε^αηε ρεεηαηεηΙ εοηεεεηέ χε εοηΓοπηε 4 εεηε 4επΐ8η4ε 4αηχ Ια 
πιεχυεε 4υ ροχχΐΗΙε, ερεέχ ανοίε οΗίεηυ 4α ΜειηΗεα ίηιέεεχχέχ Γεπ^αβε- 
πιεηΙ ςυε Ια 4έρεηχα εηεουευα χεεοηΙ 4ύηιεη( εεηιΗουεχέα ραε ευχ 4 
ΓίΙηίοη. 

606 (3) Οαηχ Ιε εαχ ρεένυ αυ ηυπιέεο 604, Ια 4έΙέ£αΐίοη ίηΐέεεχχέε 
ρευ! εη ουίεε, χί είίε Ιε 4έχϊεε, αχχυεεε 4 χα ρεορεα Γεαίχ Ια |εα4υεΙίοη 
οεαίε 4αηχ χα ρεορεε Ιχηριε 4 ραείίε 4ε Ι’υηε 4α Ιαηρια ίηΟΐςυέα αυ 
ηυπιέεο 127. 

607 2. Τουί Ια όοευπιεηιχ 4οη{ Η εχι ςυεχίίοη αυχ ηυπιέεοχ 122 4 126 
ρευνεηι έΐεε ρυΗΙίέχ 4αηχ υηε αυΐεε Ιαη^υε ςυε εεΙΙα ςυί γ χοη! χρέείΓιέα 
4 εοη4ίιίοη ςυε Ια ΜεπιΗεα ςυί 4ειηεη4εη! εεηε ρυΜίεαιίοη χ’εη£Ε£εηΐ 4 
ριεη4εε 4 Ιευε εΗαε§ε Ια Ιοηϋϊιέ 4α Γεαίχ 4ε ΐεα4υεΙίοη ει 4ε ρυΜίεαιίοη 
εηεουενχ. 

ΑΚΤΙΟίΕ 79 

Πηκα 

608 1. (1) ΟΗαςυε ΜεπιΗεε Γαίι εοηηαϋεε αυ χεεεέιαίεε ιέπέεεΙ, χίχ πιοίι 
ευ πιοίηε ενεηΐ Ι'εηΙεέε εη νί^υευε 4ε Ιε ΟοηνεηΙιοη, Ια εΐαχχε 4ε εοηΙείΗυ- 

(ίοη ςυ’ίΙ ε εΗοίχίε. 

609 (2) ίε χεεεέιαίεε £έηέε*Ι ηοιίίϊε εεηε 4έείχίοη αυχ ΜεπΗηχ. 

610 (3) ία ΜεπιΗεα ςυί η’οηΐ ραί Γαίι εοηηαΐΐεε Ιευε 4έείχιοη 4αηχ 
Ιε 4έΙαί χρέείΓιέ αυ ηυπιέεο 608 εοηχεενεηΐ Ια εΐαχχε 4ε εοηΙεϊΗυΙίοη ςυ'ίΐχ 
αναίεηΙ εΗοίχίε αηιέείευεεπιεηι. 

611 (4) ία ΜεπιΗεα ρευνεηι 4 ΙουΙ πιοηιεηΐ εΗοίχίε υηε εΐαχχε 4ε 
εοηΙείΗυΙίοη χυρέείευεε 4 εεΙΙε ςυ’ίΐχ αναίεπΙ α4ορΐέε αυρεεαναηΐ. 

612 2. (1) Τουί ηουνεαυ ΜεπιΗεε αεςυίηε, αυ ΙίΙεε 4ε Γαηηέε 4ε χοη 
α4Ηέχίοη, υηε εοηΙείΗυΙίοη εαίευίέε 4 ραπίε 4υ ρεεσιίεε }ουε 4υ πιοίι 4ε 
Ι'84Ηέχίοη. 

613 (2) Εη εαχ 4ε 4έηοηείΕ(ίοη 4ε Ια ΟοηνεηΙιοη ραε υη ΜειηΗεε, Ια 
εοηΙείΗυΙίοη 4οίΙ έΐεε αεςυίηέε ]υχςυ’αυ 4εεηίεε }ουε 4υ ιηοίχ οώ Ια 
4έηοηεία!ίοη ρεεη4 εΓΤεΙ. 



2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡίίΤΟΝ) 

614 3. Εα βοιηπια 6υα ροείεηΐ ίηΐέεέΐ 1 ρβειίε 6υ 6έΗυΙ 6ε ςΗβςυε 
βηηέε ίϊηβηείέεε 6ε 1'Είηίοη. 0*1 ΐηίέεέί «I ίϊχέ βυ ίβυχ 6ε 3% (ΐεοίχ ρουτ 
«ηί) ρβε «η ρεη6βηι Ια *ίχ ρεεπυεεδ ηιοίδ ει βυ Ιβυχ 6ε 6% (βίχ ρουΓ εεηι) 
ρβε βη 1 ρβειίε <1υ χερίίέεηε πιοίδ. 

615 4. Εα 6ίδροδί1ίοη8 χυίνβηίεχ δ’βρρίίςυεηΐ βυχ εοηΙείΗυΙϊοηδ 6α 
εχρίοϋβιίοηχ ρείνέεχ εεεσήηυα, οεββηίδπια δείεηιίΓιςυα ου ίη6υδΙείε1δ εί 
οΓ83ηΐ58(ΐοη5 ίηιεεηβΐίοηβία: 

616 α) I** εχρίοίίβιίοηδ ρείνέεδ εεεοηηυα εί Ια οε^βηίδεηα δείεηιίΓιςυα 
ου ίη6υ5ΐείεΙδ εοηιείΐιυεηΐ βυχ 6έρεηδα 6α Οοεηίιέδ εοηδϋΙΙβΙίΓδ 
ίηίεεηβιίοηβυχ »υχ ιεβνβυχ 6αςυεΙ$ ίΙ$ $οηι εοηνεηυχ <1* ρβείί- 
είρεε. Οε εηεπιε, Ια εχρίοίίβιίοηδ ρείνέα εεεοηηυα εοηίείΗυεη! 

βαχ 6έρεηχα (Ια εοηΓέεεηεα βΰεηίηίδίεβίίνα βυχςυείΐα εΐΐα 5οη( 

εοηνεηυα (1ε ρβπίείρετ ου οη( ρβειίείρέ βυχ (επηα 6υ 
ηυπβέεο 358; 

617 

6Ι( 

619 

620 

621 

622 

623 

1>) Ια θΓ8»ηΪ5Η(ίοη5 ίηίεεηβΐίοηβία εοηΙείΗυεηΙ έββίεπιεηΐ βυχ 
6έρεηχα <1α εοηΓέεεηεεχ ου Γέυηίοη$ βυχςυείΐα εΙΙα οηΐ έιέ 
β6ιηίδα 6 ρβειίείρεε 4 εηοίπδ ςυε, βουβ εέδεενε (1ε εέείρεοείΐέ, εΙΙα 
η’βίεηι έιέ εχοηέεέα ρβε 1ε Οοηχείΐ 6’β6εηίηίδΙεβΙϊοη; 

Π Ια εχρίοίίβιίοηδ ρείνέα εεεοηηυα. Ια οε^βπίδΐηα δείεηιίΓιςυα ου 
ίηόυχιηεΐδ ει Ια οε*βηΐδ3ΐιοη5 ίπίεεηβιίοηβία ςυί εοηΙείΗυεηΙ βυχ 
6έρεηχα <1α εοηΓέεεηεα ου εέυηίοηχ χείοη Ιεχ 6ίδροδίιίοηχ 6η 
ηυπιέεοχ 616 ει 617 εΗοίδίχχεηι ΙίΗεεπιεηι, 6ιιυ Ιε (ιΗΙειιι ςυί 
Γι^υιτ βυ ηυιηέΓΟ 111 6ε Ιβ (Γοηνεηιίοη, Ιβ εΐβχχε (1ε εοηίείΗυΙίοη 
5*Ιοη Ιβςυείΐε ίΐχ εηίεηίεηι ρβειίείρεε ίΐυχ 6έρεηχεχ, 4 Γεχείυχίοη 
(Ια εΐβχχα (1ε 1/4 ει (1ε 1/8 6’υηίιέ εέδεενέα βυχ ΜειηΗεα (1ε 
Ι’υηϊοη, ει ίΙ$ ϊηΓοππεηΐ 1ε χεεεέΐβίεε βέηέεβΐ (1ε Ιβ είβδδε εΗοίδίε; 

Λ ·*5 εχρΙοίιαιϊοηχ ρείνέα εεεοηηυα, Ια οεββηίχιηα δείεηιίΓιςυα ου 
ίη6υδ1είείδ εΐ Ια οεββηίδβΐίοηδ ίηιεεηβΐίοηβία ςυί εοηΙείΗυεηΙ 3υχ 
6έρεηχα <1α εοηΓέεεηεα ου εέυηίοηχ ρευνεηι 4 Ιου! πιοπιεηι 
εΗοίχίε υηε εΐβχχε (1ε εοηίείΗυΙίοη χυρέείευεε 3 εεΙΙε ςυ’ίΐχ βνβίεηι 
3(1οριέε 3υρ3Γ3ν3ηι; 

ε) βυευηε εέ6υειίοη (1υ ηοπ)Ηεε (1'υηίΙέδ (1ε εοηίείΗυΙίοη ηε ρευ! 

ρεεη6εε είΤεΙ ρεη6βηι Ι> 6υτέε (1ε νβίκϋΐέ (1ε Ιβ ΟοηνεηΙίοη; 

/) εη εβδ (1ε (Ιέηοηείυιίοη (1ε 13 ρβηίείρβίίοη βυχ (Γβνβυχ (1'υη 
ΟοιηϊΐΟ εοηδυΙΙυΙιΤ ίηίεπιβίίοηβΐ, Ια εοηίπΗυιίοη (1οί( έΐεε βεςυίηέε 
ίυδςυ’υυ (ΙεπιίεΓ ]οιιγ (1υ πιοίδ ού 13 (ΙέηοηείυΙίοη ρΓεικΙ είΤεΙ; 

$) Ιε πιοηιβηΐ <1ε ΓυηίΙέ εοη(Η1>υ(ίνε (Ια εχρίοϋυΐίοηδ ρπνέα Γεεοη- 

ηυα, (Ια οΓ£3ηί5ΐηα δείεηΐίΓιςυεδ ου ίηΗυδ’πεΙδ ε( (Ια 0Γ£3ηί$3- 

ιίοηβ ϊηίετηαΐίοηυΐα 3υχ άέρεηβα <1«δ Οοιηίιέδ οοηδυΐΐαΐίίδ ίπίεε- 

ηαΐίοηυυχ υυχ Ιηιναυχ (Ιεδςυείδ ίΐδ δοη( εοηνεηυδ άΐ ρυηίεϊρεΓ αι 
Πχέ ύ 1/5 (1ε ΓυηίΙέ εοηΐπΐιυΐίνε (Ια Μειη1>Γα όε Γυηίοη. Οα 
οοηΐηΐιυηοηδ χοηι εοηδίεΙέΓέα εοιηιηε υηε Γεεείιε (1ε ΓίΙπίοη. ΕΙΙα 
ροηεηι ίηιέΓέι οοηΓοπηέιηεηι βυχ (Ιίδροδίιϊοηδ (1υ ηυιηέΓΟ 614; 

Η) Ιε ιηοηίβηΐ (1ε ΓυηίΙέ εοηΙπΕυίίνε 3υχ (Ιέρεηδα (1’υηε εοηΓέτεπεε 
»<1ηιιηΐδΙΓ3ΐινε (Ια εχρίοίΐηΐίοηδ ριίνέα τεεοηηυεδ ςυί γ ρυπίεί- 

ρεηι' 3υχ ιεπηα όυ ηυπιέΓΟ 358 ει (Ια ΟΓοβηίδηιίοηδ ίηίεπιαίίο- 

ηβία ςυί γ ρηηίείρεηΙ, αι Πχέ εη (ϋνίδβηΐ 1ε ιηοηΟηΙ Ιοιβΐ (1υ 
(ηκΐ^ει (1ε 1ι εοηΓέτεηεε εη ςυαίίοη ρβΓ Ιε ηοπιΙϊΓε ιοίβΙ ά'υηίιέχ 
νεΓδέα ρβτ Ια ΜεπιΕτα βυ ΙίΙτε (1ε ΙευΓ εοηΐηΕυίίοη βυχ (Ιέρεηδα 
(1ε ΓίΙπίοη. Εα εοπιτίΕυΙίοηχ βοηΐ εοηχΜέτέα εοπιηιε υηε ηεεΚε 
(1ε Γυηίοη. ΕΙΙα ροηεηι ίηιέΓέι 6 ρυηίΓ (1υ δοίχυηιίέπιε 3ουγ ςυί 
δυί! Γεηνοί (Ια ΓβεΙυια, βυχ (βυχ Γιχέδ βυ ηυιηέΓΟ 614. 

5. Εα (Ιέρεηδα οεοβδίοηηέα βυχ 1βΙ>θΓβ(οίΓα ει ίηδίβΐΐβΐίοηδ ΐεεΗηί- 

ςυα <1ε Γυηίοη ρβτ (Ια ιηαυια, (Ια εβδβίδ ου (Ια τεεΗεΓεΗα βρέείβΙα 
ρουε 1ε οοπιρίε (1ε εεηβίηδ ΜεπιΙηα, £Γουρα <1ε ΜεηιΙίΓα, ΟΓββηίδβιίοηδ 

Γέ|ίοηβ1α ου βυίΓα, δοηΐ δυρροηέα ρβι εα ΜεπιΕΓεδ, £Γουρα, οιοβηίδβ- 

ιίοηδ ου βυΐεα. 

«* 6. Εε ρπχ (Ιε νεηιε (Ια ρυΕΙίεβίίοηδ βυχ βόιηίηίδίΓβιίοηδ, βυχ εχρΙοί- 
Ιβιίοηδ ρπνέα τεεοηηυα ου 6 (Ια ρβΛίευΚεα αι (Ιέΐεπηίηέ ρβΓ Ιε 
δεετέΙβίΓε βέηέτβΐ, εη εοΙΙββοΓβΐίοη βνεε 1ε ΟοηδείΙ (Ι'βιΙιηίηίδΙΓβΐίοη, εη 
δ'ίηδρίΓβηΐ (1υ χουεί (1ε εουνηΓ, εη τέβίε ^έηέεβίε, Ια (Ιέρεηδα (1ε εερπχΐυε- 

•ίοη ει (1ε (ϋδΙτίΕυίίοη. 

(Ιέρεηδα δυρέπευεα βυχ αέάίΐδ (ΙοηΙ Ιε ΟοηβείΙ (1'»<1ιηίηίδΙΓ3ΐίοη ρευ! 

(ΙίδροδεΓ. 

628 2. II ηε βεΓβ (Ιοηηέ δυίΐε 6 βυευηε άέείδίοη (1’υηε ςοηίέεεηεε β(1ιηίηίχ- 

ιεβίίνε ου (1’υηε βδδβπιΜέε ρΙέηίέΓβ ά’υη Οοιηίιέ εοηδυΐίβιίί ίηίεΓηβΐίοηβΙ 
β^βηΐ ρουε εοηδέςυεηεε υηε βυ^πιεηΐβΐίοη (ϋεεείε ου ίηΡίτεειε (Ιεδ 
(Ιέρεηδα 3υ-(1ε1β (Ια ετέάίΐδ (ΙοηΙ 1ε Οοηδείΐ ό’β(1πιίηίδ(Γβ(ίοη ρευ! (Εχροδεε. 

ΑΚΤΠΟΕΕ 81 

629 1. Εα β(1πιίηίδΐΓβΙίοηι (Ια ΜετηΕεα ει Ια εχρίοίΐηΐίοηχ ριΜα 
εεεοηηυα ςυί εχρίοίΐεηΐ άα χετνίεα ίηιεεηβιίοηβυχ (1ε (έΗεοηηιηίοβΙίοα 
(Ιοίνεηι χε πιειίεε (1'βεεοπΐ χυε Ιε πιοηίβηΐ άί Ιευε* ετέβηοα ει Λι Ιευεχ 
(ΙεΙΙα. 

630 2. Εα οοπιρία βΓΓέτεηΐχ βυχ (ΙέΕίΐι ει ετέιϋΐχ νίχέβ βυ ηυιηέτο 629 

δοηΐ έΙβΟΙίδ εοηΓοπηέπιεηΙ βυχ ιΐηροιίΐίοηδ <1α Κέ|1εηιεη(ι «ΙιηίηίΜηΐίΓ* 6. 
πιοίηχ (ΓβεΓβηβεπιεηΐχ ρβειίευίίετι εηίεε Ια ρβειία ίηιέεεβχέα. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 82 

ΑεΜ(τβ|ε: ρεοεβΟυεε 

(Υοίε βεΙίεΙε 50) 

631 1. Εβ ρβειίε ςυί ΓβίΙ βρρεΙ εηιβπιε Ιβ ρεοεέεΙυΓε εη (εβηιπιειιβηι 6 
ΓβυΙεε ρβειίε υηε ηοΙίΓιεβΙίοη (1ε (Ιεπιβηιΐε (1'βΓΐ>ί(Γβ(ε. 

632 2. Εα ρβειία άέείάεηΙ Ο’υη εοεηπιυη βεεοκΐ δί Ι'βΓΕί(Γβ|ε (Ιοί! έΐεε 
εοηΐίέ 6 (Ια ρβεβοηηα, 6 (Ια βάπυηίδίεβίίοηχ ου 6 (Ια οουνεεηειηεηιχ. Αυ 
εβχ ού, ύβηδ Ιε (ΙέΙβί (1’υη πιοίδ 6 εοπιριεε άυ 3ουε (1ε Ιβ ηοΙίΓιεβΙίοη (1ε Ιβ 
(Ιεπιβηύε (Ι'βεΕίίεβοε, Ια ρβειία η’οηι ρβδ ρυ ιοπιΙιεΓ (Γβεοοεά χυε ο* ροίηι, 
ΓβεΕίίεβοε α( εοηΓιέ έ (Ια οουνεεηεηιεηΐδ. 

633 3. 8ί Γβε()ί(Γ3{!ε αι εοηΐϊέ 6 6α ρεεχοηηα, Ια βείιίΐεα ηε (Ιοίνεηι ηί 
έιεε 6α εεχχοείίδδβηΐχ 6’υη ρβ>χ ρβειίε 6βηχ Ιε 6ίΓΓέεεη6, ηί βνοίε Ιευε 
6οιηίεί1ε 6βηχ υη 6ε εα ρβνχ, ηί έιεε 4 Ιευε χεενίεε. 

634 4. $ί Γβε1>ί1εβ(ε αι εοηΐΐέ ύ 6α βουνεεηειηεηΐχ ου 6 6α β6πιίηίδίεβ- 
ιίοηχ 6ε εα οουνεεηεπιεηΐχ, εευχ-εί 6οίνεη| έιεε εΐιοίχίχ ρβεπιί Ια Μετηίκα 
ςυί ηε χοηι ρβχ ίηρίίςυέι 6βηχ Ιε 6ίίΤέεεη6, ιηβίι ςυί χοηι ρβειία 6 
Γβεεοε6 6οηΙ Γβρρίίεβίίοη β ρεονοςυέ 1ε 6ίΠ’έεεη6. 

635 5. ΰβηδ Ιε 6έΙβί 6ε Ιεοίδ πιοίδ 6 εοιηρίεε 6ε Ιβ 6βΐε 6ε εέεεριίοη 6ε Ιβ 
ηοΙίΓιεβΙίοη 6ε Ιβ 6ε(ηβη6ε 6'βεΕίΐΓββε, εΗβευηε 6εδ 6ευχ ρβειία εη εβυχε 
6έχί£ηε υη βεΕίιεε. 

636 6. $ί ρΐυχ 6ε 6ευχ ρβειία χοηι ίπιρίίςυέα 6βηδ Ιε 6ί(Τέεεη6, εΐιβευη 
6α 6ευχ ^εουρα 6ε ρβειία β>>βηι 6α ίηδέεέΐχ εοπιεπυηδ 6βηδ 1ε 6ί(Γέεεη6 

6έδίβηε υη βεΕίιεε εοηίοειηέιηεηΐ έ Ιβ ρτοεέ6υεε ρεένυε βυχ ηυπιέεοδ 634 
εί 635. 

637 7. Εα 6ευχ βείιίΐεα βίηδί 6έδί*ηέδ χ'εηΐεη6εηΙ ρουε ηοπιηιεΓ υη 
Ιεοίδίέπιε βεΕίΐεε ςυί, δί Ια 6ευχ ρεεηιίεεχ δοηΐ 6α ρεεχοηηα ει ηοη 6α 
βουνεεηειηεηΐχ ου 6α β6πιίηίδΐεβιίοηδ, 6οίι εέροη6εε βυχ εοη6ίιίοηχ Πχέα 
βυ ηυπιέΓΟ 633, εί ςυί, 6ε ρΐυχ, 6οίΙ έιεε 6’υηε ηβιίοηβΙίιέ 6ίΓΓέεεηιε 6ε 
εεΙΙε 6α 6ευχ βυιεα. Α 6έΓβυΐ 6’βεεοε6 εηίεε Ια 6ευχ βεΕίΙεα δυε 1ε εΗοίχ 
6υ Ιεοίδίέπιε βεΕίΙεε, εΐιβςυε βεΕίΐεε ρεοροχε υη Ιεοίδίέπιε βεΕίιεε η'βχβηΐ 
βυευη ίηιέεέΐ 6βηδ Ιε 6ίΓΓέεεη6. Εε χεεεέΐβίεε «έηέεβΙ ρεοοέ6ε βΙοεχ 4 υη 
Ιίεβ£ε βυ δοεί ρουε άέχίςηεε Ιε Ιεοίδίέπιε βεΕίΐεε. 

7. Ε’ΙΙπίοη εηίεείίεπ! υη Γοη6δ 6ε εέδεενε οοηδίίΐυβηΐ υη εβρίΐβΐ 6* 

εουΐεπιεηΐ ρεπηεΐίβηΐ 6ε Γβίεε ΓεοηΙ βυχ 6έρ*ηδα εχχεηιίεΐΐα εί 6ε πιβίη- 

Ιεηίε 6εδ εέχεενα εη αρέεα δυίϊϊχβηιεδ ρουε ένίΐεε, 6βηχ Ιβ πιεδυε* 6υ 
ροχχίΕΙε, 6’βνοίε εεεουεδ 4 6α ρεέΐδ. Εε ΕοηχείΙ 6’β6πιίπίδΐΓβΐίοη Πχε 
βηηυεΙΙεπιεηΙ Ιε ιηοηίβηΐ 6υ Γοη6δ 6ε εέδεενε εη Γοηειίοη 6εδ Εεδοίηδ 
ρεένυδ. Α Ιβ Πη 6ε εΐιβςυε βηηέε ίϊηβηείέεε, Ιουχ Ια εεέύίΐδ ΕυύβέΙβίεεδ ςυί 
η’οηΐ ρβδ έΐέ 6έρεηχέδ ου εη^β^έχ χοηι ρίβεέχ 6βηδ 1ε Γοη6δ 6ε εέδεενε. Εεδ 
βυΐεεδ 6έιβί1χ εεΙβίίΓχ 4 εε Γοη6δ 6ε εέδεενε χοηι 6έεείΐδ 6βηδ 1ε Κέ^Ιεπτεηΐ 
Πηβηείεε. 
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638 8. Εα ρβειία εη 6έχβεεοε6 ρευνεηι χ’εη1εη6εε ρουε Γβίεε εέίΐεε Ιευε 
6ίίΤέεεη6 ρβε υη βεΕίΙεε υηίςυε 6έχί£ηέ 6’υη εοπιπιυη βεεοε6; εΙΙα ρευνεηι 
βυδδί 6έδίβηεε εΗβευηε υη βεΗίΙεε εί 6εεηβη6εε βυ χεεεέΐβίεε βέηέεβΐ 6ε 
ρεοεέ6εε 4 υη Ιίεβ^ε βυ βοεί ρουε 6έχίβηεε ΓβεΗίΐεε υηίςυε. 

639 9. Εε ου Ια βεΗίΐεα 6έεί6εηΙ ΙίΗεεπιεηι 6ε Ιβ ρεοεέ6υεε 4 δυίνεε. 

640 10. Εβ 6έείδίοη 6ε ΓβεΗίιεε υηίςυε αι 6έΓιηίιίνε ει Ιίε Ια ρβειία βυ 
6ίΓΓέεεη6. 5ί ΓβιΕίίεβ^ε αι εοηΓιέ 4 ρΐυχίευεχ βεΗίΐεα, Ιβ 6έείδίοη ίηίεε- 

νεηυε 4 Ιβ πιβίοείΐέ 6α νοία 6εδ βεΗίΙεα εχι 6έΓιηίΙίνε εί Ιίε Ια ρβειία. 

ΚββροικιΜΙίΐή ΓιαηκΙβκ· 4** ςοπίβΓβηοββ ·4»*·4*1τ*ιίνβ5 

βί 4» ΗΝηΜέο ρΙέβΙίΓΜ 4ββ ΟΟΪ 

^27 1. Αν»ηΙ 4’&<1ορ(ΰΓ ίΐβδ ρΓοροδίΐΐοηδ αγβηΐ ΐηοΐίΐφποβδ Πη&ηοΐέΓεδ, 
Ιβδ 0θηΓ6Γ€Π065 3(1ΠΊΪΠΪ5ΐΓ3ΐ»ν6δ 61 355€Πΐ6!έθ5 ρΙέπίάΓβδ 4β5 ΟΟΓΠΪΐέδ ΟΟΠδϋΙ- 

ΐΗΐΐίδ ΐηίΓΓηβιΐοη&υχ Ιίφηικηΐ οοπιρίβ <1« ίουΐΦδ ΐ€5 ρΓενϊδίοηδ ^ικΙ^έΐΗΐΓεδ 
Γυηίοη βη νυο <1,358ϋΓ€Γ ςιΐ€ οββ ρΓοροδίΐίοηδ η’βηΐΓ3ΐη€ηΐ ρ3δ <1ε 

641 11. ΟΗίΐφΐϋ ρ&Λιε δαρροΓίο Ιβδ (Ιέρβη^ ςυ'οΙΙβ & εηοοιιπιοδ 4 Γοοοιι- 
δΐοη άε Ι’ΐηδίΓυοίϊοη βΙ Δε ΠηΐιχχΙυοιίοη <1β Ι’βι^ίίΓΛ^β. 1^$ Γγ&ικ <Γ&Η>ίΐηβ«, 

βυΐΓβδ ςυο οβηχ βχροδ^δ ρ&Γ 1«δ ρ&ηΐβδ βΠοδ-ίη^πίΦδ, δοηΐ ι^ρβηΐδ 4’ιιηβ 
πι&ηι6κ έ^&ΐφ βηΐΓβ Ιββ ρβηίοδ βη 1ί(ί§β. 

642 12. 1/ϋηίοη Γουπιίΐ Ιουβ Ιβδ Γβη$βίςηβπιβη(5 $β Γ&ρροη&η( &ιι <ϋίΤ6τβη4 

άοηΐ (β ου Ιβδ 3Γί)!ΐτβ8 ρβυνβη! &νοΐΓ 6βδοίη. 



2 ι.'ιΓι 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»! (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

ΟΗΑΡΙΤΚΕ XIII 

Κ^ΙμβμΜ ·άιηΐΒΐ*<Γ«ΗΓ§ 

ΑΚΤΙΟ.Ε 83 

Αυ νομ ρβ ια κ6ρυ«υουι ρΒοΟαιβ ράιχβμαονε: 

Η. νΐΝΗΑυΐ 
1. νΟΝΥΑΟΑΝΟ 

ρουκ ιλ κίρυΒίίουι ροριιιαιμ οάνοοια: 

Μ) ία άίιροιίΐίοηι <1β Ι· ΟοηνβηιΙοη «οπι βοπιρΙΜα ρβτ Ια Κί*Ιβηιβηΐί 
■άπιίηΐΜτΜίΓι ιαίνιηκ: 

* - Ιβ Κ4*Ιβπιβηΐ ϋΙ*(Γ*ρΗΙςιιβ, 

- Ιβ Κ8|1βιηβη( (ΜίρΗοηϊςυβ, 

- Ιβ (ϋ|Ι«ηεη( άα ηάίοβοπιιηιιηίαΐίοη». 

ΡΟυ* ί£ ΚΟΥΛΙΓΜΕ ΠΑΧΛΒΙΕ δΑΟυΟΓΓΕ: 

ΕΝ ΡΟΙ ΡΕ <31101, Ια ρΙέηίροΙίηΙίβίΓα ΓββρβοίίΓί οηί 5ί*ηί Ιβ 
Οοηνβηΐίοη βη «η εχειηρίΜΓβ άβηχ εΗ»ευηβ άα Ιβη^υα αη^ΐβίίβ, βΙΓιποίίβ, 
αραβηοίε, ίτϊηςβϊχβ βΐ ηιαβ, Ιβ ΙβχΙβ Γηης&κ ΓβίίίηΙ Γοί βπ εα άβ 
εοηιαίαΐϊοη; εεί εχεπιρίιιτβ ΓαΙβΓβ άέρο$έ αυχ ϊΓβΙιίνα άε Γϋηίοη ίηΙβΓ- 

παιϊοηαΐβ άα ιίΙίεοιηιηιιηίεβϋοηί, ΙβςυεΙΙε βη ΓβπιβΚΓϊ υηβ βορίβ 8 εΗϊευη 
άα ραγ> χίβηηιβίΓα. 

ΡίΐΙ έ Ν&ΪΓθϋί, Ιβ 6 ηονβπι1)Γβ 1982. 

_λ/5χ^λ-^αΡ'^χ. 

1ΑΒΕΑ 8ΑΟΙΚ ΡΑΗΙΑΝ 
ΤΑΗΕΧ ΙΑΜΕΙ. ΛΛΒΕΟ 
5ΑΜΥ $. ΑΙ.-ΚΑ5ΗΕΕΚ 
ΟΒΑΙΟυίΧΑ Η. ΜΟΗΛΜΕΟ 

ΜΟΗΑΜΜΑΟ Α51_ΑΜ ΛΑΤΑΝΙΑ* 

ΜΟΗΑΜΜΑΟ ΖΛΑΕΕΝ ΚΑΚΙΜ! 

V ΚΗΟ*ΑΜ ΑΟΑ 3ΗΛΚΛΚ 
' ' ΑΖ1ΖΙΛ-Ι-ΑΗ ΒυΚΗΑΝΙ 

ρουκ ιλ κέρυΒίίουΕ αιοΕιοεννε ϋβΜοοκΑτιςυΕ ετ ρορυΐΑΐκΕ: 

ρουκ εα κέρυβυουΕ ακοεντινε: 

>/*■* 

Ν. ΒΟυΗΙΚΕΟ 
Μ. Α14 ΒΕΙϋΑΟΙ 
Α.ΗΑΜΖΑ 

ρουκ ΕΆϋδΤΚΑΕΙΕ: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ΡΟυΚ ί'ΑΙΓΠϋΟΗΕ: ΡΟυΛ ΕΕ ΒΕΕΙΖΕ: 

I. Ρ. Β ΜΑΗΤ1Ν 

ρου* εα ΕίρυβίίουΕ ρορυΐΛίκε 
Ου ΒΑΝΟΕΑΟΕ8Η: 

(μΜ^ 

Λ. Β. Μ. ΤΑΗΕΚ 
Α. Μ. ΒΑ5ΗΕΟ ΟΗΟλνΟΗυΗΥ 4^ 

ΡΒΑΝςΟΙδ 0055011 

ΤΑΟΡίςυΐ ΒΟΟΒΑΪΜΛ 
Α1.ΡΗΟΝ5Ε ΟΌΕ.ΙΥΕ1ΚΑ 
ΠΟΕΙΙΑ ΑΖΟΟΟΟΒΕΗΟϋ 
ΡΑΤΒΙϋΕ ΗΟυΝΟΑΥΟυ 

θ£5Ιλ£ ΑΟΑΟΙΑ 
ΝΑδδίκου ΜΑϋΗίουοι 

ΡΟϋΚ ΕΑ ΒΑΚΒΑΟΕ: 
ρουκ εα κΕρυβυουε $οοιαεΙ5ΤΕ δονιΕτιουε ϋΕ ΒίΕίοκυδδΐΕ: 

/&*( ^ V ρ !>· 

ρουκ ια κβρυΒίίουΕ ου βοτ8^ανα: 

ΝΙΟΕί Α. ΒΑΚΚΟΥ/ 

0. Μ. ΤΗ0ΜΡ50Ν 
ΕϋΟΕΝΕ V. ΡΙΝΟΑΙΧ 

ρουκ εα κέρυΒΕίουε ρΕοΕκατιυε ου βκ£$ιε: 

ΑκτΗυκ οεζακ ακαιηο ιτυΑδδυ 

ΥΙΟΟΜΤΕ ΟΕΟΚΟΕ5 νΐΕΑΙΝ Χ1ΙΙ1 

Κ>ΖΕΡ Ι>Ε ΡΒΟΡΤ 
ΜΙΟΗΕ1 ΟΟΝΥ 

ρουκ εα κΕρυΒΕίςυΕ ρορυΕΑίκΕ οε βοεοακιε: 

[>Ε ΡΒΟΡΤ 
ΜΙοιει οονυ 

Ν «ΜΚΜΑΚΚν 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ρουκ ια κέΡϋΒίίουΕ ου ΒυκυΝοι.· 

ΡΒΕΚΚΕ ΟΙΑΥΕΚ ΟΑΝίΙΝΟϋ 
ΖΑΟΙΑΛΙΕ ΒΑΝΥΙΥΕΖΑΚΟ 
ΤΗΛ*α$5Ε ΝΥΛΜΦΛΝΑ 

ρουκ ια κ£ρυβι.ιουΕ·υκΐΕ ρυ οαμηκοι/Ν: 

Ρ. ΚΑΜΟΑ ΝίΙΚέ 
ι. ϋΡουρρ 
Η. ΟΧΚΙΑΚΑ 
ν. \έοα 

ΡΟΙ/Κ 1£ αίΟΛ: 

ΛΛΚ) 5ΕΛΟΙΟ ΡΟΙΧΟΝΙ ΡΕΚΕΖ 
ΜΙΟυΕΙ ί. ΡΙΖΑΜΟ ΛΒΛΟΟΝΕ5 

5ΕΚΟΙΟ Λ. ΑΝΟΕΙΧΟΤΠ ΟλΙΜΖ 
**<* 095Λ ΑΚΑΝΟϋΑ 

ρουκ ια κέρυΒυουε ροριπαικε οε οηινε: 

ίιυ ΥυΑΝ 

ΡΟυΚ ^ΑΝΑ^Α. 

α 2μ+*· ΑΙ,ΑΙΝ Οθυ«3 

Χ>ΗΝ Α. ΟΟΒΕΚΤ 

ρουκ ια κέΡίηυουΕ μ οηυρκε: 

ΑΝΜΕΑ5 Ο. 5ΚΑΚΡΑΚΙ5 

ρουκ ια κέρυβίίουΕ ϋυ οαρλέκτ: 

{^/Λλα+'κ^» % 

ΜΑΒΙΑ ΕΟΓΤΉ ΡΙΝΤΟ Α1.ΥΕ8 

ΡΟΙΛΙ 1/βΤΑΤ ΟΕ ΙΑ ΟΤΕ Ρϋ ΥΑΤΙΟΑΝ: 

Μ0Ν5Ε10ΝΕΙ)X Ρ. ΡΗΑΜ ΥΑΝ ΤΗϋΟΝΟ 
ΑΝΤΏΝΙΟ 5ΤΕΡΑΝ1ΖΖΙ 

ρουκ ια κύΡυΒίίςυε οε οοεομβιε: 

ΗΕΟΤΟΚ ΓΗΛΧΚΥ 5ΑΜΡΕΚ 

ΟΜΑΝΟΟ ΟΑΙΧΟ 5ΙΜΚΕΖ 



φι·;κ ι !κι ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 245!) 

ρουκ ια κέρυβίίουε ρορυυυκε ρυ οονοο: 

ΒΕΚΝΑΚϋ ΒΑΕΟΟΝΟΑ 
Ι$ΗΧ)ΚΕ ΝΌΟΝΟΑΒΕΚΑ 
ΡΕΟΚΕΝΤΙΝ ΒΟυΟΚΑΟΚΑ 
ΓυΐΙΕΝ ΒΟυΚΑΜΒΟυ μιακαμιοοε 

ΡΟυΚΟυΒΑ: 

ΗΑΝ5 ;Ε5ΡΕΚ5ΕΝ 
}. Ρ. ΡΕΟΕΚ5ΕΝ 
ΚΜΙΝ ίΕΝΒΒΥ 

ρουκ ΕΑ ΚβΡϋΒΙΛ<?υΕ ΑΚΑΒΕ Ο’ΕΟΥΡΤΕ: I 

ηΑ-ΛΙ~- 

ρουκ εα κέρυΒΕίουε ϋΕ οοκέΕ: 

5υκ ίΑΕ ΚΑΝΟ 

ΜΟΗΑΜΕΟ ν/ΑΟΟΙ ΑΒΟΕΕ ΗΑΜΙϋ 
(ΒΚΑΗ1Μ ΡΑΤΗ1 ΗΑ55ΑΝ ΚΗΛΤΤΑΒ 
ΟΕΡΑΤ ΑΒΟΕΕΗΑ1 ΑΒΟΕΕ ΗΑΜΙϋ 5ΗΛΦΚΑΤ 

ρουκ ΕΕ ΟΟδΤΑ ΚΙΟΑ: 

ΜΙουΕΕ Ι_Ε0Ν 501-ΕΚ 
ΜΑΚΟΟ Τ ΟΕΕΟΑΟΟ ΜΟΚΑ 

ρουκ εα κΕρυβυουΕ ρε οΟτε ρτυοικε: 

ΡΟυΚ ΕΑ ΚΕΡυβΙ-ΙΟυΕ ΡΈΕ 5ΛΕΥΑΡΟΚ: 

■χ/Κ* 

ΡΟυΚ ΕΈ5ΡΑ0ΝΕ: 

ΚΟΟΑ55! ΑΡΕΤΕ 
ΥΑΡΟ 5ΑΜ50Ν ΒΚΟυ 
ΕΕΟΝ ΑΧΑ ΒΟΝΝΥ 

ΚΟΟΑ58ΙΒΙΕ 
ΛΙίΙΕΝΝΕ ΚΟΡΡΙ 
ΟυΜΑΚ ΣΜΟΟΗ 

Ρ. ΜΟΙΙΝΑ ΝΕΟΚΟ 
λ Μ ΝΟνίΕΕΟ-ΡΕΚΤΚΕΙΕ Υ ΡΑΚΕ0Ε5 



2ΐ<;<> ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ρουκ 1.Ε5 6ΤΑΤ5-υΝ18 Ο’ΑΜίΚΙΟυΕ: ρουκ ίΑ κέρυβίίουΕ οαβονακε: 

ΚΛ1Λ4ΑΝΝ 3€ΗΑΒΡΕΒ 

ΡΟυΚ ί’ΒΤΗΙΟΡΙΕ: 

' λ*” 

«*>£ 

ΙΝΟΙΟΑΥΕΗϋ ΟΙΚΜΑ* 

ΟΑΒΚΕΟΗΚΙ5ΤΟ 3ΕΥΟΟΜ 
ΑΒΕΒΕ ΟΟβΗϋ 
Α1_ΕΜ$ΕΟΕϋ ΟΕΟΕΡΛ 

-1, 

ρουκ εα κέρυΒίίουε οε οαμβιε: 

ΡΟϋΚ ΡΙΟϋ: 

0. ν'. ΟΧ 
Ο. Η. ΚΑΚΤΟΝ 

ΡΟυΚ ίΑ Ρ1ΝΙΑΝΟΕ: Ρουκ 1.Ε ΟΗΑΝΑ: 

ΡΒΤΕΧ ΤΒ7ΤΒΗ ΟΒΒΒΛΗ 
Κ>ΗΝ ΚΟΠ ΟΥΙΗΑΗ 

ΡΟϋΚ ΕΛ ΟΚέΟΕ: 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 2461 

ρουκ ιλ κέρυβί-ίουΕ ου ουΛΤΕΜΑΐΑ: ρουκ ια κΕρυβυουε οε ΗΑϋΤΕ-νοΐ-ΤΑ: 

ρουκ ια κέρυΒυουρ ροριπαικε κενοαπιΟΝΝΑΐκρ οε ουίΝΐΕ: 

<β 
Όυοα5>\ ΡΕΚΕΝΟ ΥΑίΤΕΚ 

ρουκ ιλ κέΡυβίίουΕ ρε είνοε: 

* ΛίΑΓΕ ΚΟϋΚΟυΜΑ 
ΜΛΜΑϋου δΑίίου οιλιιο 
ΚΛΟΙΟ ΚΟίΟΝ ΡΟΡΛΝΑ 

Μ. ΡΑίΙΕΟυ ΒΛΗ 

Τ. V. «ΙΚΑΝΟΑΝ 
Η. Κ. ΚΛΟ 
Ρ. Κ. ΟΛΚΟ 
V. $. 5Ε3ΗΑΡΚΙ 

ρουκ ια κέΡυΒίίουε όε ουίΝέε ΕουΑΤΟΚίΑΕΕ: 

ΟΕΜΕΤΚΙΟ ΕΙ,Ο ΝϋΟΝΟ ΝδΕΡΟΜΙ! 

ΕΜΙΕΙΟ ΜΑΝΟυΕ ΟΥΟΝΟ ΜΕΥΕ 
ΟΜ3ΤΟΒΛ1. ΝΟΟΝΟ ΜΒΑ ΑΥΑΝΟ 

ΡΟυΕ ΕΒ ΟυΥΑΝΑ: 

ρουκ ΕΛ ΚύΡυΒΕΙΟυΒ ΟΊΝΟΟΝΕΒΓΒ: 

Κ. 30ΕΡΑΝ0ΑΤ 
Κ. «ΊΚΛΝΤΟ 

ΑΚΝΟΙΛ ΡΜ. ΜΓΝΑΤΛΜΡυ 
3. 30Ε0ΙΗΑΚΤ0 

ΝΑΖΑΚϋΟΟΙΝ ΝΑ51ΓΠΟΝ 
Ρ. 3ΛΚΤΟΝΟ 
ΜϋΝΤΟΥΟ ΗΑΟΰυ^ΛΚΝΟ 
3. Α. ΙΑ3ΙΝ 

ΚΕΝΝΕΤΗ Κ. 3ΗΟΚΤΤ 
ΚΟΝΛΙΌ ΟΑ5Ε 

ρουκ ιλ κέΡυβΕίουΕ ιβίΛΜίουε οίκλν: 

3ΑΥΕΟ ΜΟβΤΛΡΑ 8ΛΡΑΥΙ 
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ρουκ ΙΑ ΚίΡΙΙΒΙ-ίςυΕ ΟΊΚΑΟ: ρουκ ΕΕ ΜΡΟΝ: 

Ν Ιτ'-τ' 

ν'* ^-1ι 

Αίΐ Μ. ΑΒΟυΐ,ΑΗ 5ΗΑΒΑΝ 
Μ\ΥΑΟ ΑΒϋυΐ. ΑΜ1Ν ΚΗΑΚ1 

Ο». ΑΜΕ* ίΟΜΑΚϋ 

ρουκ ί’ΙΚΙ,ΑΝΟΕ: 

,ί- τ\ 1» ^ 3, 

^ Ά> 

Ί % 1 ψ 
& Μ & α 

τΕκυο κο$υοι 
ΜΟΚΙΥΑ ΚΟΥΑΜΑ 
ΜΙΤ5υο ΚΟΙΙΜΑ 
ΤΟ5Η1Κ0 ΤΑΚΑΗΑ8Η1 

ΐ'ΐ*«-'Χ^θβ~Α. 

ρουκ ΕΕ ΚΟΥΑυΜΕ ΗΑΟΗέΜΙΤΕ ϋΕ -Κ5ΚΟΑΝΙΕ: 

Η. Ε. ΜΙΟΗΑΕΕ Ο. ΟΒΕΕΝΕ 
Ρ. Ο. ΜοΟΟΥΕΒΝ 
Ρ. Μ. ό ΟΙΟΝΝΑΙΤΗ 

ρουκ υΑ κέΡυβι,ιουΕ ου κενυα: 

ρουκ Ε’έΤΑΤ ΟΊ5ΚΑΕΕ: ρουκ Ε’έΤΑΤ ου ΚΟΛΈΪΤ: 

-- -** * ιη^. I ^ 

Μ. 5ΗΑΚΚ60 

υ*ι Μ ΟΟΒΟΟΝ 
Ο. Κ06ΕΝΗΕ1ΜΕΧ 

ΑΒΟυΕΕΑ Μ. ΑΙ 3ΑΒΕί 
5ΑΕΜΑΝ Υ. Α1 ΚΟΟΜΙ 
ΑΗΕΜΑϋ Κ. Αί ΗυΜΑΙϋΑ 
ΛΟΕΙ, Α. ΑΕ ΕΒΚΑΗΙΜ 

ΡΟϋΚ ΕΤΓΑΕΙΕ: ρουκ ΕΕ ΚΟΥΑυΜΕ ου ΕΕ50ΤΗΟ: 

ΜΛΒΟΕΙΧΟ 5ΕΚΑΡΙΝΙ 

ΡΟϋΚ ΙΛ ΙΑΜΑίΟυΕ: 

ϊΧλλ: 

Μ. ΜΛΤΗΙΒΕίΙ 
Ρ. Μ. ΚΑΜΛΚΟΑΕ 

ρουκ εε ειβαν. 

ΜΛϋΒΚΓΕ-ΗΑΒΙΒ ΟΗΑΖΑΙ. 
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ΡΟυΚ ΤΑ ΙΑΜΑΗΙΚΙΥΑ ΑΚΑΒΕ ΤΙΒΥΕΝΝΕ 
ΡΟΡυΤΑΙΚΕ ΕΤ 300ΙΑΤΙ5ΤΕ: 

ρουκ ΙΑ Κ£ΡϋΒΤΚ}υΕ ϋΕ5 ΜΆΓΟΙ ΥΕ5: 

<Α υ> ^ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΑΗΜΕΟ ΡΑΗΜ1 ΕΤ ΗΑΜΜΑΤ1 

ΑΤΙ ΜΟΗΑΜΜΕΟ 5ΑΤΕΜ ΕΝΑΥΤΙ 
ΜΟΗΑΜΕΟ 5ΑΤΕΗ Α125ΑΒΕΥ 
ΜΟΗΑΜΕΟ ΑΒΙΙΤΟΑ55ΕΜ ΟΗΑ\νΐ 

ρουκ τα κέρυΒΕίουΕ ου μάτι: 

ΡΟυΚ ΤΑ ’.ΙΝΟΙΡΑΙΓΓβ ΟΕ ΤΙΕΟΗΤΕΝ5ΤΕΙΝ: 
ρουκ ΤΕ ΚΟΥΑϋΜΕ ϋϋ ΜΑΚΟΟ: 

/^\ΛΑ^λΑ' 
Μ. ΑΡΟΤΗέΤΟΖ 
I. ΜΑΝΖ 

4^ 

Ρουκ ΤΕ ΤϋΧΕΜΒΟυΚΟ: 

ΜΟΗΑΜΕΟ ΜΟΟΗΟΙΝΕ 
ΜΟΗΑΜΕΟ ΜΕΖ1ΑΤ1 

ΗΑ55ΑΝ ΤΕΒΒΑΟΙ 
ΑΗΜΕΟ ΚΗΑΟΙΙΜ 

ρουκ τα κέρυΒτιουΕ οέΜοατνπουΕ οε μαοαοα5€ακ: ρουκ τα κέρυβτιουε κτΑΜίουε οε μαιικιτανιε: 

ΡΑ50ΑΤ ΚΑΤΟΥΟΝΟΚΑΗΟΝΑ 
ΒΕΚΝΑΚϋ ΚΑΒΕΝΟΚΟ 

ΡΟϋΚ ΤΑ ΜΑΓΑΙδΙΕ: 

ΜΟΗΑΜΕΟ ΒΙΝ ϋΑΚυδ 
Ο Η ΑΝ ΥΑΝ ΟΗΟΟΝΟ 

ΡΟϋΚ ΤΕ ΜΕΧΙ<}υΕ: 

/\Υ) 

ΕΝΚιουε βυ; ρτοκε5 

ΡΟϋΚ ΤΕ ΜΑΤΑΚΙ: 

ΡΟϋΚ ΜΟΝΑΟΟ: 

1Α5ΡΕΑ ΑΝΤΟΙΝΕ ΜΒΕΚΕΑΝΙ 

ΙΑΜΕ5 ΟΗΙΟΑΜΒΟ ΚΑΜΡΟ&Ε 
Ε\ΥΕΝ 5ΑΝ05ΤΕΚ ΗΙ>ΥΑ ΕΤΙΕΝΝΕ ΡΒΛΝΖ1 
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ΡΟΙ Η ΙΑ ΚΕΡυΒΜςΐϋί ΡΟΡϋΙΑΙΚΡ IX: ΜΟΝΟΟΙII ρουκ ια κέρυβίίουε ρ£οέκΑυ= ιχι νιο£κιλ: 

ρουκ ια κέρυβυουε ροροιαικε ου ΜοζΑΜΒίουε: 

5ΜΑΚΤ ΕΟνΑΚΟ ΚΑΤΑ* ΑΙΑ 

ΝυΗυ ΜΟΗΑΜΜΕΟ 
5ΤΈΡΗΕΝ ίΕΚΚΥ ΟΚΑΡΟΚ ΜΒΑΝΕΡΟ 
ιοκΐ5 οια ίΕϋυυ 
5ΗΕΗυ ΑΟΕΒΑΥΟ ΝΛ$Ι*υ 
ΚΕΗΙΝΟΕ ΑΥΟΟΙΑ ΡΑΟΑΗΙ/Ν5Ι 
Κ)ΗΝ ΑΟΕΒΑΥΟ ΙΑΤΈΛ) 

ΑΙΚΚΤ ΑΟΕΒΑΥΟ ΒΕΕΟΚΟΡΤ 

ΡΟυΚ ΙΑ ΝΟΚΥέΟΕ: 

ΚίΕΙΧ ΗΟίίΕΚ 
ΙΥΑΚ Μ0ΚΙ·ΕΒϋ5Τ 
ΡΕΚ ΜΟΒΤΕΝ5ΕΝ 
ΑΚΝΕΒΟΕ 

ΡΟϋΚ ΕΕ ΝΙΟΛΚΛΟΙΜ: Ρουκ ΙΑ ΝΟυνΕΙΧΕ-ΖέΙΑΝΟΕ: 

ΜΟΙΛΛΑΟΑ Μ0088Α 
ΗΑΜΛΝΙ ΚΙΝΟΟ ΚΑΛΑΝΕ 

Η Ε ΚΑΚΙΜ ΑΗΜΕΟ Λί ΗΑΚΕΜΙ 
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ρουκ ια κέρυβυουΕ οε ^όικιανοα: 

ΒΛΚΝΑΒΛ5 ί. ΚΑΤΟ 

24Γ»Γ« 

Ρουκ ίΕ ΡΕΚΟϋ: 

ρουκ ια κέΡυβΡΓουΕ ΟΕ5 ρηιριρρινεβ 

ΟΕ ΠΕΚΙΝΟ 5. ΟΑΚΚΕΟΝ 

ρουκ ιλ κέρυΒΕίουε ΐδίΑΜίρυε ου ρλκκτλν: ρουκ ια κέρυβίίουΕ ρορυΐΑΐκε ρε ροεοονε: 

Ο. Ρ. ΚΑΜΑΚΑ 
Κ. ΜΑΓΤΑΥΑ ΑΡΟΝδΟ ΟΕ ΟΑ5ΤΚΟ 
Ο. Η. ΚΑΙΕΤΟΝ Ι05Ε ΑΝΤ0ΝΙΟ ΟΑ ΚΙΙΥΛ ΟΟΜΕ5 

ίθΑθ ΥΕΚ3ΤΕΕΟ 

Ρουκ ΙΑ ΒβΡυΒΕ^υΕ ου ΡΑΚΑΟϋΑΥ: 

ΡΗΐυΡΡΙΛ ΕΕΕΝΜΑΝ 
ρυ Αϋ ΑΒΒΑ5 
ΙΒΚΑΗΙΜ Α. ΑΕ ΜΑΗΜΟΟΟ 
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ρουκ ιλ κβρυβυουΕ ακαβε βυκιεννε: ρουκ ΕΑ ΚέΡυΒΕΙΟΕΕ ΟΕ 5ΑΙΝΤ-ΜΛΚΙΝ: 

ΕΝΟ. Μ. ΟΒΕΙϋ 
ΕΝΟ Α. Μ. ΝΛΡΡΑΚΗ 

Μ 

ρουκ εα κέρυΒΕίουΕ ου 5Ρν£οαε: 

ρουκ ΕΑ ΚέΡϋΒΕΙΟυΕ ΟέΜΟί ΚΑΤΙΟυΕ ΑΕΕΕΜΑΝΟΕ: 

Γ)Κ ΜΑΝΕΡΕΠ ΟΑΙ Ον 

ρουκ ΕΑ ΚΕΡϋΒΕΙΟυΕ 5Ο0ΙΑΕΙ5ΤΕ ΒΟνίέΤίρυΕ Ο'υΚΚΑΙΝΕ: 

νΕΑϋΙΜΙΚ ΡΕΕΙΚΑΤΝΥΙ 

Α55ΑΝΕ ΝϋΙΑΥΕ 
ΜΑΗΜουσου δΑΜουκΑ 
ΜΑΚΙΕ-ίΕΑΝΝΕ ΝΟΙΑΥΕ 
ίΕΟΝ ϋΙΑ 
Α55ΑΝΕ ΟΙΙΕΥΕ 
δΟΙίΕΕΥΜΑΝΕ ΜΒΑΥΕ 
ΑΕΙΟϋΝΕ ΒΑΟΑΚΑ ΚΕΒΕ 
ΟυίΕΑ ΤΗΙΑΜ 
ΜΑΜΑϋΟυ ΝΟΙΑΥΕ 

ρουκ ΙΑ ΚέΡυΒυ<3υΕ δΟΟΙΑΕΙδΤΕ ϋΕ ΚΟυΜΑΝΙΕ: Ρουκ ΕΑ ΚέΡϋΒΕίρυΕ ϋΕ δΙΝΟΑΡΟυΚ: 

ϊ 
ΕΙΜ ΟΗΟΟΝ 5ΑΙ 

ΡΟϋΚ ΕΕ ΚΟΥΑϋΜΕ-υΝΙ ϋΕ ΟΚΑΝϋΕ-ΒΚΕΤΑΟΝΕ 
ΕΤ ϋ’ΙΚΕΑΝϋΕ ϋυ ΝΟΚϋ: 

"Χ" §/Ιη**τ· 

ρουκ ΟΑ ΚβΡϋΒΙ,ΙΟυΕ ΟέΜΟΟΚΑΤίςυΕ 50ΜΑΙΛΕ: 

Η. Ε. ΑΒΟΙ/ΚΑΗΜΑΝ Η055ΕΙΝ ΜΟΗΑΜΟΟΟ 
ΑΒΡυΕΚΑΟΙΚ ΜΟΗΑΜΟυϋ λΥΑΕΑΥΟ 

3. Η. Μ. δΟΕΟΜΟΝ 
Α. ΜΛΚ5ΗΑ1Χ 
.1. Ρ. Κ. ΜΛΚΤΙΝ ρουκ εα κέρυΒΕίουΕ ϋέΜοοκΑΤίρυΕ ϋυ δουϋΑΝ: 

ρουκ ΕΑ ΚβΡυΒΕίρυΕ ΚνΑΝϋΑίδΕ: 

ΑΒΟΑΕΕΑ 51ΚΑΟ ΕίϋΙΝ 
ΗΑ55ΑΝ ΒΛΒΙΚΕΚ ΜΟΗΑΜΕΟ 
ΑΥ/ΑΟ ΒΛΒΙΚΕΚ ΑΒΟΕΕΟΑϋΙΒ 
ΜΑΗΜΟϋΟ ΤΑΜΙΜ 
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Ρουκ ΙΑ ΚΕΡϋΒΕΙΟΙΙΕ δΟΟΑΕΙδΤΕ ΟέΜΟΟΛΑΤΙΟυΕ ΟΕ δια ΙΑ*ΚΑ: ρουκ ια κέρυΒΕκ?υε δοαΛίΐδΤΕ τοΗέοοδεονΑΟί >ε : 

ρουκ ΕΑ $ϋ£θΕ: 

ΜΚΗΑΙ ΟΝΟΚΕΗίΑ 

ΤΟΝΥ ΗΑΟ5ΤΧ0Μ 
Τ. ΕΑΚ550Ν 
ΑΧΝΕ ΚλΒΕΚΟ 

ΡΟϋΚ ΙΑ ΤΗΑΪΙΑΝϋΕ: 

Ν*-* — - 

I 

Ρουκ ΙΑ ΟΌΝΐΐϋέΚΑΤΙΟΝ δυΐδδΕ: 

Χν. ι ΓΛν-, 

Μ. ΛΡΟΤΗέίΟΖ 
ο. ιχιρυΐδ 
Ε ΜΑΝΖ 

ΤΗ. ΜΟΕΟΚΙ.1 -ΡΕΙ.ΕΤ 
Ρ. 1. ΟΑΪ.Ι.Ι 

7Ϊ&Α. 

500ΗΑΚΤ Ρ. 5ΑΚΟΚΝ 
ΚΑΝΕ5 50ΗΜΑΚΑΚΚΙΙΕ 
ΜΑΝΟΤΕ ΜΓΤΧδΟΜΥιΆΝΟ 
*ΊΟΗΥΑ ΒΗΟΟΕ5υν*’ΑΝ 

ΡΟϋΚ ΕΑ ΚέΡυΒΕϊΟΟΕ ΰυ δυΚΙΝΑΜΕ: ρουκ ια κέρυΒΕίρυΕ τοσοίΑίδΕ: 

ρουκ ΕΕ ΚΟΥΑΕΙΜΕ ου 5ν/ΑΖΙΕΑΝϋ: 

ΥΙΟΤΟΚ 5ΥϋΝΕΥ ΕΕΙΒΕΚΑΝΟΤ 
Κ>ΗΝ 5ΕΕΒΥ 5ΙΚΗΟΝΟΖΕ 
ΒΑ81ΕΙΟ ΡΑΝυκν/ΕΝΤΕ ΜΑΝΑΝΑ 
3ΑΜΕ5 ΡΕΝΖ1Ε ΜΒΛΥΙΥΑΝΕ ΜΗΕΑΝΟΑ 

ΡΟΕΪΚ ΕΑ ΚέΡυΒΕΙΟυΕ-υΝΙΕ ΟΕ ΤΑΝΖΑΝΙΕ: 

ΑΒ1ΧΙΕΕΑ Η. ΚΗΑΜ15 

V. 1. Ο. ΜΛΙΧΥΑ 

Κ. ΗΙΗΥΙ ΕΏΧ365ΛΝ 
ΜΑΗΑΜΑ ΒΟυΚΑΚΙ 

ρουκ ΕΕ ΚΟΥΑΙίΜΕ ΟΕ5 ΤΟΝΟΑ: 

^ ϋ. Ο. Κ05Ε 
Α, τυχριε 
Ο. V. 51ΗΟΕΕΤΟΝ 
V. 1. ΟΧΑΥ 
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ΡΟυ* ΙΑ ΤυΝΙδΙΕ: 

ΒΚΑΗΙΜ ΚΗΟυΑΟΜ 
ΒΕΟΗΙΚ ΟυΕΒίΑΟϋΙ 
ΚΑΟυΡ ΟΗΚ1Κ 
ΜΟΗΛΜΕϋ ΕΖΖΕϋΙΝΕ 
ΟΗΕΓΗ.Υ ΗΕΕΑΕ 

ρουκ ια τυκουΐΕ: 

ρουκ ι_’υΝκ>Ν οεχ κέρυβι.ιουΕ5 δοαΑΜδΤΕδ δονιέτιουεδ 

ΡΟΙ Κ 1 λ ΚΙ ΡυΒΕίρυΕ ΟΚΙΕΝΤΑΕΕ ΏΕ Ε'ϋΚνοίΜΥ 

ΟΙΕΒΕΚΤΟ I. νΕΚϋΙΕΚ 
Ευι5 Μ. ΜΙ I ΙΠί 

πουκ ι.α κβρυβΕίουΕ ου υενε/επα 

ρουι εα ϊίρυβίίουΕ ίοείΑΐκτε ου υιετ ναμ: 

/ 4.-— 

ΤΚυΟΝΟ νΑΝ ΤΗΟΑΝ 

ρου* εα ιίρυβυιουΕ ακαβε ου υ£μεν: 

ΑΗΧΛΧΛ ΛΕ1 ΑΕ-ΙΗΟυΚΑΜ 

ρουκ εα κέρυΒί.ιουε οέΜοαίΑΠουΕ ρορυΐΛίκε ου υΕμεν: 

ΚΛΜΑΕ ΑΒΟυΐ ΚΑΗΤΜ 

Ρουκ ΙΑ «ίΡυΒΕίουε χοοιαι.ιχτε ρέοέκΑτινΕ ϋΕ Υουαο$ι.ΛνΐΕ: 

νυίιί ίΑθο*ονιί 

ρουκ ια κέρυβίίουε ρυ ζαικι 

Ρουκ ΕΑ ΚβΡϋΒΕίρυε ΡΕ ΖΑΜΒΙΕ: 

Η. Ε. Μυ$ΟΝΟΑ ίϋδΤΙΝ ΟΗΙΜΒΛ 
ΤΗΟΜΑ5 ΝΕΕ50Ν ΟΉΙΝΥΟΝί,Α 

ρου* ία κέρυΒίιουε ου ζιμβαβφε: 

(ΰΐΰΰι^ο^ 

β 
ΟΚ. ΝΑΟΜΙ ΝΗΠΤΑΤηνΑ 
ΒΑΥΜΟΝΟ ΜυΤΑΜΒΙΧ V Α 
ΑΜΕΙ νΗΒΝΟΕΒΟ 
(ΉΕΜΒΤ 5ΙΖΜΑ 
ΟΑΥΟ ΟΑΙΛΑΜΑΝΖΙ 
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ΑΝΝΕΧΕ 1 

( ΥθΪΓ ΠϋΓΠΓΓΟ 3) 

ΑΓ^Η»ηί5ΐ3η (ΚέρυΒΙίςυε 
4έιηοεΓ8(ίςυε 4') 

ΑΙΒβηίε (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΙβΪΓε 
δοείβΐίδΐε 4’) 

ΑΙ|[έπε (ΚέρυΒΙίςυε 3ΐ8έηεηηε 
4έπιοθΓ8ΐίςυε Μ ρορυΐβίτε) 

ΑΙΙεπιββηε (ΚέρυΒΙίςυε (ΜέτηΙε 4’) 

Αη^οΙ» (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίεε 4’) 

ΑηΒίε 8βου4ίΐε (Κογβυπιε <3’) 

ΑπεηΙίηε (ΚέρυΒΙίςυε) 

Αυδίηΐίε 
ΑυίποΒε 
ΒαΙιαπιαδ (ΟοπιπιοηννεβΙΐΗ 4εδ) 

Β&ΒΓεϊη (ΕίβΙ <1ε) 

ΒβηβΒκΙεδΒ (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίεε 
<1υ) 

ΒβΓΒ&4ε 
ΒεΙ§ίςυε 
ΒεΙϊζε 
Βέηίη (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίτε 4υ) 

ΒίέΙοηιβδίε (ΚέρυΒΙίςυε δοείβΐίδΐε 
δονίέιίςυε 4ε) 

Βίπηβηίε (ΚέρυΒΙίςυε εοοίβΐίδΐε <1ε 
Γυηίοη <1ε) 

ΒοΙίνϊε (ΚέρυΒΙίςυε <)ε) 

ΒοΙδίν&ηβ (ΚέρυΒΙίςυε 4υ) 

ΒεέδίΙ (ΚέρυΒΙίςυε Γέ4έΓβΙίνε 4υ) 

ΒυΙ^απε (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίεε (1ε) 

Βυηιη4ί (ΚέρυΒΙίςυε 4υ) 

ΟβπιεΓουη (ΚέρυΒΙίςυε-ΙΙηίε 4υ) 

ΐιιικίι 

Οβρ-νεΗ (ΚέρυΒΙίςυε (1υ) 

(εηΐΓβΓποβίηε (ΚέρυΒΙίςυε) 

€ΗϊΙϊ 
Οιίηε (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίτε 4ε) 

ΟΒγρεε (ΚέρυΒΙίςυε <Ιε) 

ΟίΙέ <1υ νχίοη (ΕίβΙ 4ε Ια) _ 

ΟοΙοπιΒίε (ΚέρυΒΙίςυε <1ε) 

Οοτηοεεδ (ΚέρυΒΙίςυε Γέ4έΓ3ΐε 
ίδΙβπιίςυε 4εδ) 

Οοηςο (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίτε 4υ) 

ΟοΓέε (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

ΟοδΙβ Κίοβ 

ΟδΙε (ΙΊνοϊκ (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

ΟυΒβ 

ΟβηετηβΓΕ 

ΟρΒουΐί (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

Οοικίηίοίηε (ΚέρυΒΙίςυε) 

ΕβΥΡίε (ΚέρυΒΙίςυε βηΒε <1') 

Ε1 δβΙνβδοΓ (ΚέρυΒΙίςυε (1’) 

Ειηίηκ ιηΒει υβέ 

ΕφηΜίΓ 

Εχρβχηε 

Εΐβΐβ-ΕΙηίδ 4Άπ*έηςυε 

ΕΐΒίορκ 

Γκϋΐ 
Ρίηΐ8η4ε 

Ρηηαε 

(ΐεΒοηχϊκ (ΚέρυΒΙίςυε) 

(ιαιηΒίε ι ΚέρυΒΙίςυε 4ε) 

(ιΗβηβ 
Οτέεε 

Οτεηυδε 

ΟυβιεπιβΙβ (ΚέρυΒΙίςυε (1υ) 

Ουίηέε (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίτε 
ΓένοΙυιίοηηβίτε 4ε) 

Ουίπέε-Βίδδβυ (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

Ουίηέε έςυβιοπβίε (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

Ουγβηε 

Η3ΐ(ί (ΚέρυΒΙίςυε <|') 

Ηυυΐε-νοίο (ΚέρυΒΙίςυε <1ε) 

Ηοη4υΓ3$ (ΚέρυΒΙίςυε 4υ) 

Ηοη§Γοίδε (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβύε) 

Ιη(1ε (ΚέρυΒΙίςυε (1ε Γ) 

Ιη4οηέδίε (ΚέρυΒΙίςυε (Γ) 

Ιγ3π (ΚέρυΒΙίςυε ίδΙβπιίςυε 4') 

ΐΓ3ς (ΚέρυΒΙίςυε (1*) 

ΐΓΙβπόε 

Ιβίαηείε 
ΙδΓΒίΙ (Εΐβί (Γ) 
Ιΐβΐίε 
ΙβιηβΙςυε 
Ιαροπ 

1θΓ(ΐ8ηίε (Κογαυπιε ΗβεΒέπιίιε (1ε) 

ΚβιηρυεΠευ δέιηοεΓβΙίςυε 
Κεηγ3 (ΚέρυΒΙίςυε ίΐυ) 

Κο\νεϊ1 (Ε(31 (1υ) 

Εβο (ΚέρυΒΙίςυε 4έπιοεΓ3ΐίςυε 
ρορυΐβίεε) 

ΕεδΟίΒο (Κογβυπιε (1υ) 

ΕίΒβπ 
ΕίΒέπα (ΚέρυΒΙίςυε 4υ) 

ΕίΒγε (ΐ3πΐ3Βίπγ3 3ΓβΒε ΗΒγεηπε 
ρορυΐβίεε ε( δοοίβΐίδΐε) 

ΕίεεΗίεηδΙείη (ΡτίηείρβυΙέ (1ε) 

ΕυχεηιΒουΓί 

Μ3£|3§3503γ (ΚέρυΒΙίςυε 
(ΙέηιοοοΙίςυε 4ε) 

ΜβΙβίδίε 
Μ3|3»ί 

Μ3ΐ4ίνεδ (ΚέρυΒΙίςυε 4εδ) 

Μ3ΐί (ΚέρυΒΙίςυε (1υ) 

ΜαΙΐε (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

ΜβΓοε (Κογβυπιε (1υ) 

Μβυπεε 
ΜβυπΟηίε (ΚέρυΒΙίςυε ίδΙβπιίςυε 

(1ε) 

Μεχίςυε 
Μοηβεο 
Μοη£οΙίε (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΙαίτε 

(1ε) 

ΜοζβιηΒίςυε (ΚέρυΒΙίςυε 
ρορυΐβήε <1υ) 

ΝβηιίΒίε 
Νβυηι (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

ΝέραΙ 
Νίε3Γ3^υ3 

Νι^εε (ΚέρυΒΙίςυε (1υ) 

Νί£έπ3 (ΚέρυΒΙίςυε Γέ4έΓ8ΐε <1υ) 

Νοενέ^ε 
ΝουνεΙΙε-Ζέΐ3η(1ε 
Οηιβη ($υΙ(3η3( (1') 

Ουβαηάα (ΚέρυΒΙίςυε (1ε Γ) 

Ρ3Κί8(3Π (ΚέρυΒΙίςυε ίδΙειηίςυε <1υ) 

Ρ3Π3Π13 (ΚέρυΒΙίςυε (1υ) 

Ρ3ρου3δίε-ΝουνεΙΙε-Ουίηέε 
Ρ3Γ3@υ3γ (ΚέρυΒΙίςυε (1υ) 

Ρυγδ-Ββ5 (Κογβυπιε (Ιεδ) 

ΡέΓου 
ΡΒίΙίρρίηεδ (ΚέρυΒΙίςυε (Ιεδ) 

Ροΐο^ηε (ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐυίτε (1ε) 

Ροηυ^υΐ , 

03(3Γ (Ρ.(3( (1υ) 

ΚέρυΒΙίςυε 3Γ3Βε δγπεηηε 

ΚέρυΒΙίςυε <1ε(ηοεΓ3ΐιςυε 
3|Ιεηΐ8η(1ε 

ΚέρυΒΙίςυε ρορυΐβίεε 
(1έιηοεΓ8ΐίςυε (1ε Οοτέε 

ΚέρυΒΙίςυε δοείυϋδΐε χονίέΐίςυε 
(1'υΐ(Γ3ΐηε 

Κουιηβηίε (ΚέρυΒΙίςυε βοείυΐίδΐε 
(1ε) 

Κογβυπιε-υηί (1ε θΓβη(1ε-ΒΓεΐ88ηε 
ε« (1'ΐΓΐ8η(1ε (1υ Νοηΐ 

Κ\»υη(ΐ8ί5ε (ΚέρυΒΙίςυε) 

88·ηι-Μ8πη (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

8εο Τοπιέ-ε(-Ρπηείρε (ΚέρυΒΙίςυε 
(Ιέιηοοτεΐίςυε (1ε) 

ΚέηέββΙ (ΚέρυΒΙίςυε (1υ) 

5ίεΓΓ8 Εεοηε 

8ίη^3ρουΓ (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

8οπΐ8ΐίε (ΚέρυΒΙίςυε 
(ΙέΓηοοΓβιίςυε) 

8ου(ΐ8η (ΚέρυΒΙίςυε (Ιέιηοετυιίςυε 
(1υ) 

δπ ΕυηΙο (ΚέρυΒΙίςυε δοείυΐίδΐε ι 
(1έπιο€Γ3(ίςυε (1ε) 

δυίΐβίήεβίηε (ΚέρυΒΙίςυε) 

δυέάε 

δυίωε (ΟοηΓέάέηΐίοη) 

δυππειηε (ΚέρυΒΙίςυε (Ιυ) 

8\ν8ζίΐ3Π(1 (Κογβυπιε (Ιυ) ΐ 
Τεηζυηίε (ΚέρυΒΙίςυε-ΙΙηίε (1ε) 

ΤεΙΐ8(1 (ΚέρυΒΙίςυε (Ιυ) 

ΤεΒέεοβΙονβςυε (ΚέρυΒΙίςυε | 
κχύβΙίΜε) ί 

ΤΒβΤΙβηιΙε 
Τοβοΐείκ (ΚέρυΒΙίςυε) 

Τοηϋβ (Κογβυπιε άα) 

Τηηίιέ-ει-ΤοΒβϋΟ 

Τ υηίδίε 
ΤυΓςυίε 

I ηιοη ιΐεδ ΚερυΒΙίςυεε ιοαβίίεΐεβ 
δονιέιίςυεδ 

υηιιριβγ (ΚέρυΒΙίςυε οιίεηιβίβ (1ε 
I·) 

νεηεζυείβ (ΚέρυΒΙίςυε (Ιυ) 

νίει Νβπι (ΚέρυΒΙίςυε χοείβΐίδΐε 
(Ιυ) 

Υέπιεη (ΚέρυΒΙίςυε 8Γ&Βε (Ιυ) 

Υέηαεη (ΚέρυΒΙίςυε (Ιέπιοεηΐίςυε 
ρορυΙβίΓε (Ιυ) 

ΥουβοχΙβνίε (ΚέρυΒΙίςυε «χή&Ιίχίε 
Γέ(1έΓ8(1νε (1ε) 

ΖβίΓε (ΚέρυΒΙίςυε (Ιυ) 

ΖβΓηΒίε (ΚέρυΒΙίςυε (1ε) 

ΖίπιΒ&Βητε (ΚέρυΒΙίςυε (Ιυ) 

ΑΝΝΕΧΕ 2 

ΟβΠπίΟοη <Ιϊ μγΙιΙμ (βππβ$ επιρΙογέβ (Ιβη$ I* (Γοηνεηϋοη 
β( <1*η* Ιβ* Κέ{Ι(ηκΒ(! άβ Γυηίοη 

ίη(εη»(ίοη*Ι« <1ε* (έΐέϋοπιηιυηΐαιϋοιη 

Οείίηίΐίοη (1ε ΜΓΐιίιβ Ι«Γηκ$ επιρΙογέϊ άαη$ I» Οοηνεηΐίοη 
«I ά&η$ Ιμ Κ«κΙβπι«ιι($ <1β Γυηίοη 

ίη(βπια(ίοη*Ιε άβ* («Ιβεοιηιηυηίε»Ηοη$ 

2001 Αιι> Γιηδ <1ε 1β ρτέδεηΐε ΟοηνεηΙίοη, Ιεδ Ιεπηεδ δυίνβηΐδ οη( Ιε δεηδ 
(Ιοηηέ ρβΓ Ιεδ (ΙέΠηίΐίοηδ ςυί Ιεδ 3εεοπιρ3£ηεη(. 

2002 ΑάηιίηκΙΓαΗοη: Του( δεΓνίεε ου (Ιέρβηεπιεηΐ ςουνεΓηειηεηοΙ Γεδροη 
δβΒΙε (Ιεδ ΓηεδυΓεδ 3 ρεεπΟεε ρουΓ εχέευΙεΓ Ιεδ οΒ1ί^3(ίοηδ (1ε Ιβ ΟοηνεηΙίοη 
ίηίεηιβίίοηβίε (Ιεδ (έΙέεοιηηιυηίε8(ίοηδ εΐ (Ιεδ Κέ^Ιεπιεπΐδ. 

2003 ΒΓΟίιίΙΙαβΐ ρίέ]ΐιάϊάαΜι: ΒΓΟυίΙΙβ^ε ςυί εοπιρΓοπιεί Ιε ΓοηΜίοηηεπιεηι 
(Γυη δεΓνίεε (1ε Γβ(1ίοη8νί£8(ίοη ου (Ι'βυίΓεδ δεΓνίεεδ (1ε δέευηΐέ ου ςυί 
(ΙέβΓβόε δέπευβεπιεηΐ, ίπίεποιηρί (1ε Γβ(οη Γέρέιέε ου επιρέεΒε Ιε Γοηεΐίοη- 

ηεπιεηι (Γυη δεΓνίεε <1ε Γβ(1ίοεοπ>ιηυηίε8ΐίοη υΐίΐίδέ εοηΓοπηέπιεηι βυ 
Κέ$Ιεπιεη( (Ιεδ Γβ^ίοεοηιιηυηίεβΙίοηδ. 

2004 0>ΓΠ$ρυη(1αηύ( ρΜΐςαε: ΤουΙε ΙέΙέεοπιπιυηίεβιίοη ςυε Ιεδ ΒυΓεβυχ εΐ 
δίβΐίοηδ, ρ3Γ Ιε ΓβίΙ άε ΙευΓ πιίδε 4 Ιβ Οίδροδίιίοη (Ιυ ρυΒΙίε, (Ιοίνεηι 
3εεερ(εΓ βυχ Γιηδ (Ιε (Γβηδπιίδδίοη. 

2005 ΟέΙέχαιίοη: ΕηδεηΒΙε (Ιεδ (ΙέΙέβυέδ εΐ, ένεηΙυεΙΙεπιεηΙ, Οεδ 
ΓερΓέδεηΙβηΐδ, εοπδείΠεΓδ, βΚβεΒέδ ου ίηΙεφΓέΙεδ εηνογέδ ρβτ υη πιέπιε 
ρβγδ. 

ΟΗβςυε ΜεπιΒΓε εδΐ ΙίΒεε (1ε εοηιροδετ 88 (1έΙέ(8(ίοη 4 δβ εοηνεηβηεε. 
Εη ρβηίευΙίεΓ, ίΙ ρευ( γ ίηεΙυΓε εη ςυβίίΐέ (1ε (Ιέΐέ^υέδ, 4ε εοηδείΙΙεη ου 
(Ι’βΙΟεΗέδ, (Ιεδ ρεηοηηεδ βρρβΠεηβηΙ 4 4εβ εχρίοίΐβΐίοηδ ρπνέεδ Γβεοηηυεδ 
ρβτ Ιυί ου (Ιεδ ρετδοηηεδ βρραιίεηβηΐ 4 ά’βυίΓεδ εηΐτερτίδεβ ριίνέεδ ςυί 
δ'ίηΙέΓεδδεηΙ βυχ ιέΐέεοπιπιυηίοβίίοηδ. 

2006 Οέΐίχηέ: ΡεΓδοηηε εηνογέε ρβτ Ιε £θυνετηειηεη( 4’υη ΜεπιΒΓε 4ε 
Γυηίοη 4 υπε ΟοηΙέΓεηεε 4ε ρΐέηίροΐεπιίβίκδ, ου ρεποηηε Γερτέδεπιβηι Ιε 
ΒουνετηειηεηΙ ου Ι'84πιίηίδ(Γ8(ίοη 4’υπ ΜεπιΒη 4ε Γϋηίοη 4 υπε 
οοηΓέτεηεε 34οιίηίδΐΓ4(ίνε ου 4 υπε Γέυηίοη 4'υη Οοπιίιέ εοπβυΐιβίίί ίηίετ- 

ηβΙίοηβΙ. 
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Ρ*™0""* ""*»· Ρ" «*η ^ϋ«*«>ηβη1 η*ίοηβ1 ,αβηΐΗϊαυβ 
ου ιηΟυΧικ! δυΐοπβί ρβΓ Ιί 8ουνβΓηβιηβηι ου Γβ4ιηίηίβΐΓ8Ιίοη 4β βοη ρβν5 

.ηί“«"η“* * °ΟΠ"η'“ίοη4 Ί’«π Οοηίΐί οοηδυΙίβιίΓ 

οοιηιηβη48η1 *η οΗβΓ 4ββ Γογομ ιηίΙίιβίΓβί, ιοιτμιγμ, ηβνβίβδ ου 
βίπβππβδ; 

β8βη1δ <1ίρ1οιη»ιίςυίβ ου οοηβυΙβίΓβδ; 

““ ,. *<**■■ Τουί ρβηίουϋβΓ ου δοοίέιί, βυίΓβ ςυ'υηβ ίηβιίίυ- 

8Η0ϋ:"ΤΤη18ΐί· ς“' ίχΡ|0'1' “ηβ ίηβίβΐΐβίίοη 4ο 
·*““"* 4 8“«Γ*Γ «η ββτνίοβ <Ιο ιίΐίοοηνηυηίοβιίοη 

«I« “α «υβοβριΛΙβ * οβυββΓ 4βδ Ι>Γουί1ΐ88β5 ΡΓέ)υ4ίοίβΙ>1ββ 4 υη 

2009 ... Ε*Ρ,οί,α,">η ρηνέ' τ'οηην'. Τουίβ βχρίοίΐβίίοη ρπνέβ Γίροη4βηΐ 4 |8 

Γ.η ^ 5,00 ? 4 "•“Π*"* οΜϊββΙϊοηί ρΓίνυ« 4 ΓβηίοΙβ 44 *1β 
£“'°Π Τ1 ,Π,ρθ8ίβ5 ρ3Γ '« Μοπ,Βγο βυτ ίο (ογπιοϊγο ΙυΓυοΙ μ, 
ιηδίβΙΚ Ιο *,4ββ ϊοοΐβΙ <1* ««ο οχρίοϋβίίοη ου Ρ8Γ Ιο ΜβηΓοΓουί β 

ΓΛΒ:4 “-4 * Λ- ^-«· 
2010 ΟΙαΐΐναΙαιτ: Ροηοηηο βηνογέβ ρυτ: 

Ιμ Νβιίοηβ υηίβδ, υηο ίηδίίΐυίίοη δρίοίβΙίδέβ 4βδ Νβίίοηδ υηίβδ 

άΐ ΓέηίΓ8!ε ϊ,°'ηίί'υ' θΓ8αηί58(ίοη 
3°" , ^ Ρ°ϋΓ Ρ"*ωΡ« 4 ΙΐίΓο 000581- 
Ιη™ * , ε°ηαηη<χ <1ο ρΙβηίροΙβηίίβίΓβδ, 4 υηο οοπΓβΓβηοβ 

ΙίοΓβ" °“ 4 Γ4“η'°η <Γ“η 0ο™Ιέ εοπϊυΚαιίΓ ίηίβΓπβ- 

υηβ θΓ88ηΐ53(ιοη ιηΙΟΓηβίίοηβΙβ, ρουΓ ρβηίοίρβΓ 4 ΙίΐΓβ οοηδυΙίβιίΓ 
* “"* °Ρ"'Γίη<* ?<*η,'ηί«™1'ν« ου 4 υηο Γόυπίοη 4'υη Ο,ιηίΙβ 
οοηχυΙΐπΐιΓ ιηΐβτη&ΐιοη&Ι; 

" ΪΖΪΓΤΤΤ* ^ Μβ,η1,Γ<: Λ ''υηί0η· Ρ°“Γ Ρ^ίο.ρΟΓ 58Π5 
<ΙγοιΙ άε νο(6 ά ιιηϋ ςοηίέΓΜκχ 3<ίπιΐπΪ5ΐπ*ΐίνο Γέ^ίοηαΐϋ; 

οοηίοπηέιηβηΐ βυχ 4ίδρθ5ίίίοηδ ρβηίηβηίβδ <1β Ιυ Οοηνβπίίοη. 

™<1ί^Ης““',0','· Τ4,ίε“ηί“ιίοη ·«!**· 4 ΓοΜβ Ο» οηΟο5 

- 5β0Γίΐ8ΐΓβ 8έηέΓ8ΐ 4ο* Νυίίοηδ υηίβδ; οΗβΓ 4ββ ογ88πο5 ρηηοίρβυχ 
4ββ Νβΐίοηβ υηίβδ; 

- ΟουΓ ίηίβΓηβιίοηβΙε <1ο Ιυβίϊοο. 

Εβδ Γέροηββδ βυχ ΙόΙ68Γ3πιιηβ5 4Έΐ8ί 4έΠηίδ οϊ-<1ο»υ$ 5οη< έ83ΐοηιοη( 
0ΟΠ5ίί10Γ005 ΟΟΠίηΐΟ (1θ$ (έ108Γ8Π1Π105 <1Έ(81. 

2010 ΤέΙέχταιηπιεχ ρήνές. ΤόΙό8Γ8Γηιηοδ υυΐΓβί ςυβ Ιβδ (4148Γ8πιπιοδ ό’Είβι 
ου <1ο δΟΓνίοβ. 

2020 ΤέΙέχταρΗί' Ροπηβ ϋβ ΙόΙόοοηιηιυηίθ31ίοη (Ιβηϊ Ι&ςυοΙΙο Ιο* ίηίοηηβ- 
Ιίοηί ΙΓ3Π5Π1Ϊ505 5θηΙ (Ιοδίϊηέοδ 4 ΟίΓΟ βηΓ08Ϊ5ΐΓ005 4 ΓβΓπνόβ βου$ Γογιπο 
<1’υη (ΙοουπιοηΙ 8Γ8ρ1ιίςι/β; 005 ίηΓοπηυΙίοης ρουνοηι «Ιυηκ οοηαίη: 035 βΙΓβ 
ρΓέδβηΙέβδ 50118 υηο αυίΓο Γογγπο ου οηΓθ8ί5(Γόο5 ρουΓ υη 8838ο υΙιόπουί. 

Νοιβ: 1)η (ΙοουηιοηΙ 8πιρΙιίυιιο 051 υη δυρροη 4'ίηΓοπηβιίοη ϊργ 1ο<|υο1 εΜ 
οπγο8ϊ5(ι4 <1ο Γυςοπ ροπηυηοηΐο υη Ιοχίο όοΓίι ου ίπιρήιηέ ου υηε 
ίπΐ38ο Πχο, οι ςυί οδ< δυ$οορΙίΙ>Ιο <1'ίΐΓο οΙυβδό οι ιοηδυΐΐε. 

2021 ΤέΙέρΗοηίί: Ροπηβ <1β (όΐόοοπιπιυηίουΐίοη οδδοηΐίοΐΐοηιοηΐ άβδϋηόε 4 
1’όοΗ3η8ο εΤίηίοπηυΙίοηδ δουδ 13 Γοπηο <1β ρυεοΐβ. 

Νοα I 

Νοιι 2: 

(μ οηίβδ Γ8<«ο41βοιηςυο5 δοηι οηΟε, «οοίτοπίδβηϋίςυοδ 4οηι 
1* *** Ρ*Γ οοηνβτϊΡ°π ίηβτίβυΓο 4 3 000 ΟΗζ, κ ρ,ορα- 
8ββη< <ΐ3ηι 1 Οδρ&οε $8ηδ ριίίο βηίΓιοίβΙ. μ 

Ροατ Ιο« 1)«οίη> <1υ ηυη,έιο 83 4ο Ιο Οοηνοηιίοη, Ιο ΐβπηο «Γ84ίο- 
€οη.Η·υηια·ηοη» «οη.ρπ»ί 488ΐοη.οηι Ιβδ Ιόΐόοοηιιιιυηίουϋοηδ 

Ι^^ΓΟ ΐ*τηΐΜΓ-ίί** 4Ιβε,Γ0η,8*ηί,ί'1“« <1οηι Ιο ΓΛ,υβηα ε51 

ΙϊΰΠοΜ * 3°ΟΟΟΗζ’ * Ρ™Ρ»8«»η1 4ηιι5 1·βδρ30β δυηδ *υ!4ε ΑΝΝΕΧΕ 3 

(νοΪΓ βπίοΐβ 39) 

δΐηκι άί ηάί<χϋβΗ!ίοη: δοΓνίοβ <1β πκϋοοοιηηιυηΐ(»(ίοη <1οηΙ Ιβδ 
έιηίΜίοηδ δοηΐ είβδϋηέβδ 4 4ιγο Γοςυβδ <ΙΪΓβ<Χβιηεη( ρβτ Ιο ρυΐιΐίο βη 8έηοΓ3ΐ. 
Οβ δβτνίοβ ρουι οοπιρΓοη^Γο 4βδ έιηίδδίοηδ δΟΠΟΓΟδ, 4οδ βπιίδδίοηδ <1β 
Ιέΐίνίιίοη ου <1'»υΐΓβδ 8οηΐΜ 4-4πιίδδίοη. 

5ίΓνιοβ ίηϋΓηαΐίοηαΙ: 8οηάοβ 4ο ιόϋοοπιπιυηίοβιίοη βηίΓβ ΕυΓοβυχ ου 
Μαΐίοηχ 4ο (4Ι4οοηιιηυηίθ3(ίοη 4β Ιουίβ ηβΐυΓΟ, δίΐυόδ 4ίηδ 4βδ ρβγβ 
4ίΓΓίΓβηΐδ ου «ρρίηβη»ηί 4 4οβ ρ*γδ 4ί(Τ0Γοηΐδ. 

Α<χοΗ βηίΓβ ΓΟι^ηΙηΟοη .άββ ΝβΜοηβ ϋηίββ βί 

Ι ΙΙηίοη Ιη(επι*(ίοη·1« <16$ (έΐόοοπιιηυηίοΐϊοηχ 

2014 
$ιηία ηιούίΐί: δοΓνίεβ 4β Γ&4ίοοοπιιηυηίου(ίοη βηίΓβ δίυίίοηδ πιοΕίΙβδ 

βί δίιιίοηδ ιβπβδίΓβί, ου βηίΓβ δίαΐίοηδ πιοΕΠοδ. ΡκιηιΜβ 

ΤέΙέασπιηιιηκαιίοη: Τουιβ ΙΓυηιπιίδδίοη, ίπιίδδίοη ου Γίββριίοη 4ο 
δί8ηβδ, 4β δϊβηυυχ, 4’έοπΐβ, 4'ίπΐ88ο», 4ε δοη» ου 4β Γβηδβί8ηοιηεηΙδ 4β 
Ιουίβ ηβΐυΓο, ρ»Γ (11. Γ>4ίο4Ιεαικϊι4, ορίϊςυε ου χυίΓβδ δγβίίηιεδ ίΙεβίΓΟ- 
Γηι8ηΜςυβδ. 

Εη Γϊίδοη 4βδ 4ίδροδϊίίοηβ 4β ΓυηίοΙε 57 4β Ιυ ΟΚβΠο 4βδ Νίίίοηδ 
υηίβδ βί 4β ΓυηίοΙε 26 4β Ιυ Οοηνοηιίοη 4β 1’ίΐηίοη ίηιετηΜίοηυΙε 4βδ 
ΙόΙέοοηίΓηυηίοαιίοηδ οοηοΐυβ 4 ΑίΙυηΐίε Οίίγ βη 1947, Ιβδ ΝυΙίοηυ. υηίβδ βί 
Γϋηΐοη ίηίοΓηυιίοηυΙβ 4βδ ιόΐόοοπιηιαηίουΐίοηδ οοηνίβηηεηι 4β οβ ί)υί δυίι: 

ΤέΙέχταηιηκ: ΕοπΙ άαιίηέ & Λίτ* ΐτ»η»ιηί§ ρν ΙέΙέ*τ»ρΗίβ βη νυε άε 8& 

ΓΐΠΐίΜ Λϋ <ΐ€8ΐίη»ΙβΪΓ«. Οϋ ΙβΠϊ1€ οοπψΓβηά λΐιηΐ ΐ€ Γκϋοΐ61έβΓβιηπιβ, $&ιιΓ 
βρόοιΠοΜίοη οοηΐΓβίΓβ. ΑΛΤΙΟίΕ I 

Τέίέχκα/ηηΐίχ ά* χετνΐα. Τάΐέ^ηηιιηββ 6οΗ·η£έβ οηΐτβ: 

α) Ιβδ «4πιίη·δΐΓ8ΐίοη3; 

Ι>) Ιβδ εχρίοίκιίοηυ ρπνέβ· Γβοοηηυβυ; 

ο) Ιβδ υ4πιίηίδΐΓ3ΐίοη· β» Ιβδ εχρίοίΐυΐίοηδ ρπνόβδ Γβοοηηυββ; 

Λ) Ιββ υ4ιηίηίδΐη(ίοηδ βί Ιβδ βχρίοίίδΐίοπι ρτίνέββ Γβοοηηυββ 4'υηβ 
Ρ*1*» υί I* ββοτίίδΐιβ 8ύη6τυ1 4β Γυηίοη 4'υυίτβ ρβη; 

βί ΓβΙδίίΓ» βυχ ιέΙόοοπίΓηυηίοδϊίοηδ ρυΟίίςυβδ ίηΐβτηβιίοηυΐοδ. 

Τέϋ/ταιηηα οι οβηηηαιίοη, ϋΗρΗοηίφιι, ά'Ειαι: Τί1ί8Γυιηιηβδ βί 
οοηνβΓδβιίοηβ ΙίΙέρΕοηίςυβδ 6η»ηυη! 4ε Γυηβ 4οβ υυιοπίέβ οί·»ρΓ4δ: 

- <*βΓ 4’υη Εκι; 

- <*βί 4'υη (ουνεπΜΐηβηι βί ηβαΟτα 4'υη (ουνετηβηιβηΐ; 

Εβδ Νυίίοηδ υηίβδ τβοοηηβίδδβηΐ Ι'υηίοη ίηΐβΓπυίίοηυΙο 4βδ 
Ιόΐέοοπιηιυηίουιίοηδ, υρροίόβ οί-βρεάδ «Γυηίοη», οοπιιηβ Γίηδίίίυίίοη 
δρέοίυΐίδέβ οΙΐ8Γ8οε 4β ρΓπκΙιο ίουίββ Ιβδ πιοδυοοδ υρρΓορπίβδ οοηΓοΓΠίβδ 4 
δοη Αοίβ οοηδίίίυιίΓ ρουΓ υΙίείικίΓΟ Ιβδ ΗυΙδ ςυ’οΙΙβ δ'βδί Πχόδ 4υηδ οβι Αοιβ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ II 

Κβρτόδβηίβίΐοβ ΓβοΙρΓοςυβ 

Ι· ΕΌΓ8υηίδυίίοη 4βδ Νυίίοηδ υηίβδ δβπι ϊηνίιόο 4 βηνογβτ 4ββ 
ΓορΓόδβηίαηίδ ρουΓ ρβηίοίρβΓ, ββπδ 4γοιΙ 4β νοίβ, βυχ 461ίΜΓ8ΐίοηδ 4β 
Ιουίβδ Ιββ οοηίέΓοηοοδ ρΙέηίροΙβηίίβίΓβδ βί β4ηιίηί3ΐΓβΙίνβδ 4ο Γυηίοη; βΙΙβ 
δβΓβ 68β1οπιεηΐ ίηνίιάβ, βρΓέδ δ'ίΐΓβ 4ύηιεη( οοηοβΓΐόβ βνοο Γυηίοη, 4 
βηνογβΓ 4βδ ΓβρΓέδβηιβηίδ ρουΓ ββδίδίοΓ 4 4β$ Γίυηίοηδ 4β Οοηιίΐίδ οοηβυΙ- 
ίβίίΓδ ίηίετηβΐίοηβυχ ου 4 Ιουίβδ βυΐΓβδ Γόυηίοηδ οοηνοφιέβδ ρβΓ Γυηίοη, 
βνβο Ιβ 4γοιΙ 4β ρβηίοίρβτ, δβηδ νοίβ, 4 I* 4ί§ουδδίοπ 4β ςυβδίίοηδ 
ίηιβΓβδδβηί Ιβδ Νυίίοηδ υηίβδ. 
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2. ΕΌηίοη χετβ ίηνίιέβ & εηνο^ετ 4εχ ΓερΓέχεηίβηΙχ ροιίΓ β55Ϊ8ΐοΓ 
βυχ χέβηεεχ 4ε ΓΑιχετηβΙέε βέηέταίε 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ βυχ Γίηχ 4ε 
εοηχυΐίβίίοη χυΓ Ιεχ ςυεχίίοηχ 4ε Ιέΐέεοπηηυηίοβίίοη. 

3. ΟΌηίοη χεεβ ίηνίιέε & εηνο^εΓ 4ε* ΓερΓέχεηίβηΙχ ρουΓ βχχίχιετ 
βυχ χέβηεεχ <1α ΟοηχείΙ έεοηοπιίςυε Μ χοείβΙ 4ε* Νβίίοηχ υηίεχ Μ (Ια 
ΟοηχείΙ 4ε ιυίεΙΙε, 4ε Ιευη εοιηιηίχχίοηι Λ εοπιίιέ* Μ 4 ρβιΤίείρεΓ, χαηχ 
<3γοϊι (1ε νοιε, 4 Ιευη 4έΙί1>έΓβ(ίοηχ ςυβη4 ίΐ χεΓ8 ΐΓβίιέ 4ε ροϊηίχ (1ε ΓοτεΙεβ 
<1υ )ουτ αυχςυεΙχ ΙΌηιοη χεΓβίΙ ίηιέΓεχχέε. 

4. ίΌηϊοη χεη ίηνίιέε 4 εηνογετ 4ε* ΓερΓέχεηίβηΙχ ρουΓ βχχίχίετ 
αυχ χέβηεεχ 4εχ εοιηιηίχχίοηχ ρηηείρβίεχ (1ε ΓΑχχεπιΙιΙέε £έηέΓβ1ε βυ εουη 
4εχςυεΙΙεχ (Ιοίνεικ έίΓε 4ίχευίέεχ 4ε* ςυεχίίοηχ εεΐενβηί (1ε >3 εοιηρέίεηεε 
(1ε ΙΌηιοη, εΐ 4 ραηίαρετ, χαηχ 4εοίι 4ε νοιε, 4 εεχ 4ί»ευι*ίοη*. 

5. ίε Χεοτέιβηβί 4ε* Νβίίοηχ υηίεχ εΓΓεείυείβ 1β 4ίχ(ηΙ>υΐίοη άΐ (οαχ 
εχροχέχ έετίι* ρτέχεηίέχ ρβΓ 1’υηίοη αυχ Μειη^κχ (1ε ΓΑβχειηΙιΙέε βέηέίβίε, 
(Ια ΟοηχείΙ έεοηοπιίςυε ε( χοείβΙ εί άΐ χεχ εοιηιηίχχίοηχ, εί (Ια ΟοηχείΙ άΐ 
(υίεΙΙε, χείοη Ιε εα*. 1> ηέιηε, Ιεχ εχροχέχ έεπίχ ρίέχεηιέχ ρβΓ Ιεχ Νβίίοηχ 
ΙΙηίεχ χετοηί 4ίχϊη1>υέχ ρβΓ Ι'υηίοη 4 χεχ ΜεπιΙπεχ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ III 

ΙκιΙρ'Ν 4ε ςαεχΗοαι 4 Γοε4κ 4α |«Γ 

Αριέχ Ιεχ εοηχυΐίαίίοηχ ρΓέΙίιηίηβίΓεχ ςυί ρουπβίεηί έίΓε ηέεεχχβίΓεχ, 
Ι’υηίοη ίηχετίΓα 4 Ι’οκίΓε (Ια ]ουΓ 4ε* εοηΓέτεηεε* ρΙέπίροΐεηΐίβίΓε* ου 
α4πιίηίχΐΓαι·νεχ, ου (Ιεχ Γέυηίοηχ (Ι'αυίΓεχ 0Γ£βηε$ άΐ ΙΌηιοη, Ιεχ ςυεχίίοηχ 
ςυί Ιυί χετοηΐ ρΓοροχέεχ ρβγ Ιεχ Νβίίοηχ υηίεχ. Ιχ ΟοηχείΙ έεοηοπιίςυε εί 
χοείβΙ εί χεχ εοιηιηίχχίοηχ, βίηχί ςυε 1ε ΟοηχείΙ (1ε ΙυίεΙΙε ίηχετΪΓοηΙ ρβΓείΙΙε- 
ιηεηΙ 4 ΙευΓ οε4εε 4υ ίουτ Ιεχ ςυεχίίοηχ ρΓοροχέεχ ρβΓ Ιεχ εοηΓέΓεηεεχ ου 
Ιεχ αυίιεχ οΓββηεχ 4ε Ι’υηίοη. 

ΑΚΤΙΟΟΕ IV 

ΚεεοαΗηαη4ι(1οη« 4εχ ΝαΜοαα υαίε* 

1. ΟΌηίοη, ιεηβηΐ εοπιρίε (1υ ΓαίΙ ςυε Ιεχ Νβίίοηχ υηίεχ χοηΐ Ιεηυεχ 
(Ιε Γβνοήχετ Ια ιέβΐιχαΐίοη (Ιεχ ο6]εειίΓ* ρεένυχ 4 ΓβΠίεΙε 3$ άΐ Ια ΟΗβΠε, εί 
(Γακίετ 1ε ΟοηχείΙ έεοηοπιίςυε εί χοείβΙ 4 εχεΓοετ Ια Γοηείίοη εί Ιε ρουνοίΓ 

ςυε Ιυί εοηΓέιε ΓβΓίίοΙε 62 (Ιε Ιβ ΟΗβΠε <!ε ΓβίΓε ου ρεονοςυεΓ (Ιεχ έίυ4εχ εί 
(Ιεχ Γβρροηχ χυΓ (Ιεχ ςυεχίίοηχ ίηΙεΓηβίίοηβΙε* (Ιβηχ Ιεχ (Ιοιηβίηεχ έεοηοιηί- 
ςυεχ, χοείβυχ, <1ε Ιβ ευΐίυίε ίηΙεΙΙεείυεΙΙε. εί άΐ Γέ4υεβίϊοη, (1ε Ιβ χβηΐέ 
ρυόΙίςυε εί βυΙΓεχ (Ιοηιβίηεχ εοηηεχεχ, ε( (1'β(ΐΓεχχεΓ (Ιεχ Γεεοπιιηβη4β(ίοηχ 
χυε (ουίεχ εεχ ςυεχίίοηχ βυχ ίηχίίΐυΐίοηχ χρέείβϋχέεχ ίηίέΓεχχέεχ: ιεηβηι 
εοπιρίε έββίεπιεηΐ (1υ Γβίι ςυε Ιεχ βΓίΐεΙεχ 58 εί 63 άΐ Ιβ ΟΙιβΗε (ϋχροχεηι 
ςυε Ι’ΟΓββηίχβΙίοη (Ιεχ Νβίίοηχ υηίεχ <3οί1 Γβίιε (Ιεχ τεεοπιπιβηίΐβΐΐοηχ ρουΓ 
εοοΓ(1οηηεΓ Ιεχ βεΐϊνίιέχ (1ε εεχ ίηχίίΐυίίοηχ χρέείβΙίχέεχ εί Ιεχ ρπηείρεχ 
βέηέΓβυχ (Ιοηι εΙΙεχ χ’ίηχρίΓεηΐ, εοηνίεηϊ (1ε ρτεηίίΓε Ιεχ ιηεχυΓεχ ηέεεχχβίτεχ 
ρουΓ χουηιείίΓε 1ε ρΐυχ Ιοί ροχχί61ε, 4 χοη 0Γ£βηε κρρΓορπε. 4 (ουίεχ ίϊηχ 
υίίΐεχ, (ουίεχ ιεεοηιπιβηίΐβΐίοηχ οίΤϊείεΙΙεχ ςυε Ι’ΟΓβαηίχβΙίοη (Ιεχ Νβίίοηχ 
υηίεχ ρουεΓβ Ιυί β()ΓεχχεΓ. 

2. Ε’υηίοη εοηνίεηϊ (Ι’εηίΓεΓ εη εοηχυΐΐβίϊοη βνεε Ι’ΟΓββηίχβΐίοη (Ιεχ 
Νβίίοηχ υηίεχ, 4 Ιβ (Ιειηβηάε (1ε εεΙΙε-εί βυ χυ]εί (1ε εεχ τεεοπιιηβηίΐβΐίοηχ, 

εί φΐ ΓβίΓε εοηηβίιεε εη (επιρχ νουΐυ, 4 Ι’ΟΓββηίχβΙίοη (Ιεχ Νβίίοηχ υηίεχ, 
1ε4 πιεχοΓεχ ςυ’βυΓοηί ρπχεχ Ι’υηίοη ου χεχ ΜοπιΙκεχ, ρουΓ (ΙοηηεΓ εΠεί 4 

εεχ τεεοηιπιβηίΐβίίοηχ ου χυΓ ιουί βυίεε ΓέχυΙίβί (1ε εεχ ιηεχυΓεχ. 

3. Ε’υηίοη εοορέτεΓβ 4 ιουίε βυίιε ηιεχυΓε ςυί ρουΓΓβίί έΚε 
ηεεεχχβίΓε ρουΓ βχχυΓεΓ Ιβ εοθΓ(1ίπβΙίοη ρΙείηεπιεηΐ εΙΤεειίνε (Ιεχ βείίνίιέχ 
(Ιεχ ίηχ(ί(υ(ίοηχ χρέείβΙίχέεχ εί (1ε εεΙΙεχ (Ιεχ Νβίίοηχ υηίεχ. ΕΙΙε εοηνίεηϊ 
ηοίβιηπιεηι (Ιε εοΙΙβΕοΓεΓ βνεε ιουί θΓ£βπε ου β ίουχ οΓ£βηεχ ςυε Ιε 
ΟοηχείΙ έεοηοπιίςυε ει χοείβΙ ρουΓΓβίί έίβΙιΙίΓ ρουΓ ΓβοϊΙίίεΓ εείίε εοοΓίίηβ- 
Ιίοη εί (1ε ΓουπιίΓ ίουχ τεηχείβηεπιεηίχ ςυί ρουιτβίεηί έκε ηέεεχχβίΓεχ ρουΓ 
βηείηΐίΓε εεχ Ιϊηχ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ V 

ΕεΙιαηκε 4ε ΓεηβεΙ|ηεΐΜΐί> εί 4ε 4οευη»εη(8 

1. 8ου* Γέχετνε 4ε* ηιεχυΓε* ςυί ρουιτβίεηί ίίΓε ηέεεχχαίΓεχ ρουΓ 
χαυνε(βΓ(1εΓ Ιε εαταείέτε εοηΓκΙεηίίεΙ 4ε εεηβίηχ 4οευιηεηΙι, Ιε* Ναιίοη* 

υηίεχ εί Ι’υηίοη ρΓοο64εΓοηί 4 ΓέεΙιβη^ε 1ε ρΐυ* εοπιρίεί εί Ιε ρΐυχ Γβρί4ε 
ροχχίΜε 4ε Γεηκίβηεπκηιχ εί 4ε 4οευπιεη(χ, ρουΓ χβΐίχίβίίε αυχ 6ε*οίη* 4ε 
εΗβευηε 4’εΙΙεχ. 

2. 8βηχ ρίέ3υ4ίεε 4υ εβΓβειέΓε υέηβΓβΙ 4εχ 4ίχροχίιίοηχ 4υ ρυτ.ι· 
£ΓβρΙιε ρΓέεέ4εηί: 

α) ΙΌηιοη ρΓβχεηίεΓβ βυχ Νβίίοηχ υηίεχ υη Γβρροίί βηηυεΙ χυΓ χοη 
βείίνίιέι 

6) Ι’υηίοη 4οηηεΓβ χυίιε, 4βηχ Ιουίε Ιβ ηιεχυΓε ροχχίΜε, 4 Ιουίε 
4εοιβη4ε 4ε Γβρροηχ χρέείβυχ, 4’έ(υ4εχ ου 4ε Γεηχείβηειηεηιχ 

ςυε Ιεχ Νβίίοηχ υηίεχ ρουΓΓβίεηί Ιυί βότεχδεΓ; 

Ο Ιε δεοτέίβίΓβ ^έηέΓβΙ 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ ρπχ&ΙεΓβ 4 4ε* έοΗβη*εχ 
4ε νυεχ βνεε Γβυίοηίέ οοιηρέίεηΐε 4ε Ι’υηίοη, 4 Ιβ 4επιβη4ε 4ε 
εεΙΙε-εί, ρουτ ΓουπιίΓ 4 ΙΌηιοη Ιεχ Γεηχείβηειηεηΐχ ςυί ρΓέχεηίε- 

ΓβίεηΙ ρουΓ εΙΙε υη ίηΐέιέί ρβηίουΐίετ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ VI 

ΑχχΙχίαηεε αυχ ΝαίΙουχ υηίεχ 

ΕΌπίοη εοηνίεηϊ 4ε εοορέίεΓ βνεε 1ε* Νβίίοηχ υηίεχ, ΙευΓ* 0Γ8β· 
ηίχΓηεχ ρΓΪηείρβυχ εί χυ6χί4ίβίΓεχ, εί 4ε Ιευε ΓουπιίΓ Ιουίε Γβχχίχίβηεε ςυ’ίΙ 
Ιυί χεεβ ροχχίΐχίε, εοηΓοΓΠΐέηιεηΐ 4 Ιβ ΟΙιβΓίε 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ εί 4 Ιβ 
Οοηνεηίίοη ίηΙεΓηβίίοηβΙε 4εχ ιέΙέεοΓηπιυηίεβίίοηχ, εη (εηβηί ρΙείηεηιεηι 
εοιηρίε 4ε Ιβ χίιυβίίοη ρβΓίιουΙίέΓε 4ε εευχ 4εχ ΜεηιόΓεχ 4ε ΙΌηιοη ςυί ηε 
χοηι ρβχ ΜεηιόΓεχ 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ. 

Ακτιουε νπ 

ΚεΙαίίοηχ βνεε Ιβ Οομγ ΙηίεπιαΙΙοααΙε 4ε 4υΚΙεε 

1. ΕΌηίοη εοηνίεηϊ 4ε ΓουίηίΓ 4 Ιβ ΟουΓ ίηΙεΓηβίίοηβΙε 4ε Ιυχιίεε 
ίουχ Γεηχεί^ηεπιεηίχ ςυε εεΙΙε-εί ρευί Ιυί 4επιβη4εΓ εη βρρϋεβίίοη 4ε 
ΓβηίεΙε 34 4ε χοη χίβΐυί. 

2. Ι_Άχχεπι6Ιέε βέηέΓβΙε 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ βυίοπχε ΙΌηιοη 4 
4εηιβη4εΓ 4 Ιβ ΟουΓ ίηΙεΓηβίίοηβΙε 4ε Ιυχίίεε 4εχ βνίχ εοηχυΙιαίίΓχ χυε Ιεχ 
ςυεχίίοηχ ;υη4ίςυεχ ςυί χε ροχεηί 4βηχ Ιε 4οιηβίηε 4ε χβ εοπιρέιεηεε. 
βυίΓεχ ςυε Ιεχ ςυεχίίοηχ εοηεεπιβηί Ιεχ τείβίίοηχ πιυΙυεΙΙεχ 4ε ΙΌηιοη βνεε 
ΓθΓ£βηί8βΐίοη 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ ου Ιεχ βυίΓεχ ίηχ(ί(υ(ίοηχ χρέοίβΙίχέεχ. 

3. υηε εεςυέίε 4ε οε βεητε ρευί έίεε β4Γεχ*έε 4 Ιβ Οουε ρβΓ Ιβ 
ΟοπΓέεεηεε ρΐέπίροιβπΐίβίεε ου ραε Ιε ΟοηχείΙ β4ηιίηίι(Γ8(ίΓ β(ίχχβη( εη 
νεπυ 4'υηε βυίοηχβίίοη 4ε Ια ΟοηΓέτεπεε ρΙέηίροΙεηιίβίΓε. 

4. <3υβη4 εΙΙε 4ειηβη4ε υη βνίχ εοηχυΙίαίίΓ 4 Ιβ ΟουΓ ίηΙεΓηβίίοηβΙε 
4ε Ιυχίίεε, ΙΌηιοη ίηΓοπηε 4ε εείίε τεςυέιε Ιε ΟοηχείΙ έεοηοπιίςυε εί 
χοείβΙ. 

ΑΚΤΙΟΟΕ VIII 

Γ ΙερραΙίΐοΒΧ εοαεεταααί Ιε ρεηοααεΙ 

1. υ'θΓ8βηίχβ(ίοη 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ εί ΙΌηιοη εοηνϊεηηεηί 
4’έίβ6ΙίΓ ρουΓ Ιε ρεΓΧοηηεΙ, 4βηχ ιουίε Ιβ πιεχυιε ροχχίΒΙε, 4εχ ηοπηεχ, 
πιέ(Ιιο4εχ εί 4ίχροχί(ίοηχ εοπβπιυηεχ 4εχ(ίηέεχ 4 ένίίεΓ 4εχ εοη(Γβ4ίε(ίοηχ 
8Γβνεχ 4βηχ Ιεχ ιεπηεχ εί εοη4ί(ίοηχ 4’ειηρΙοί, βίηχί ςυε Ιβ εοηευπεηεε 
4βηχ Ιε Γεεηιίειηεηί 4υ ρείχοηηεΙ εί X ΓβείΙίΙετ Ιεχ έοΗβη^εχ 4ε ρεΓχοηηεΙ 
ςυί ρβΓβϊίΓβίεηί χουΐιβίίβΐιίεχ 4ε ρβη εί 4’βυίΓε ρουΓ υίίΙίχεΓ βυ πιίευχ Ιεχ 
χεΓνίεεχ 4ε εε ρετχοηηεΙ. 

2. υ'θΓ8βηίχβΐίοη 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ εί ΙΌηιοη εοηνϊεηηεηί 4ε 
οοορέΓεΓ, 4βη* Ιουίε Ιβ ηιεχυΓε ροχχίΕΙε, εη νυε 4'βΙ(είη4Γε Ιε* Πη* 

εί-4εχχυχ. 

ΑΚΤΙΟΟΕ IX 

δεηΊεε* ΜαίΙχϋςηε* 

1. ί’ΟΓββηίχβΙίοη 4εχ Νβίίοηχ υηίεχ εί ΙΌηιοη εοηνϊεηηεηί 4ε 
χ'εΠοΓεεΓ 4ε ΓέβΙίχεΓ υηε εοΙΙβίιΟΓβίίοη βυχχί έίΓοίίε ςυε ροχχίΕΙε, ΓέΙίπιίηβ- 
Ιίοη 4ε Ιουί 4ου6Ιε εηιρΙοί 4βηχ ΙευΓ βείίνίίέ εί Γυΐίΐίχαίϊοη Ιβ ρΐυχ εΠίεαεε 
ροχχίόΐε 4ε ΙευΓ ρεΓχοηηεΙ ΙεεΙιηίςυε 4βηχ Ιε πιχιεηιΜεηιεηί, ΓαπαΙχχε, Ιβ 
ρυΕΗεβίϊοη, Ιβ ηοπηβΐίχβΐίοη, Ι'βπιέΙίοΓβίίοη εί Ιβ 4ίΓΓυχίοη 4ε Γεηχείίηε- 
πιεηίχ χίαΐίχΐίςυε*. ΕΙΙεχ εοηνϊεηηεηί 4’υηίΓ Ιευη εΓΓοπχ ρουΓ Ι·κγ Ιε 
ηιείΙΙευΓ ρατίί ροχχ&Ιε 4ε* Γεηχεί^ηεπιεηίι Κβίίβιίςυεχ εί ρουΓ αΙΙέ(εΓ Ια 
(4(4μ 4ε* Βουνετηειηεηί* εί 4ε* βυίΓεχ ΟΓ^βηίχπιε* βρρεΙέχ 4 ΓουπιίΓ εεχ 
Γεηχεί$ηεπιεπ(χ. 
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’ 1. Ι ηιοη Γεεοηπβί! ςυε ΓθΓ£3ηί83(ίοη 4βδ Ναΐίοηδ υηίβδ β5( 
I οια.ιηίδΐηε εεηιιαΙ εΙΐ3Γ£6 4ε ΓεουείΠύ, βηβΙγδβΓ, ρυΜίεΤ, ηοππβΙίδβΓ, 
ρεπεεϋοηηβΓ βι κρ*αάπ Ιβδ δίβΐίδΐίςυα δετναηι αυχ 1)3(5 £έηέΓ33χ 4εχ 
οςςαηίδβίίοηδ ίηιεπιβιίοηαίεδ. 

3. Ε’θΓ£3πί53(ίβη 4εδ Ν31ΪΟΠ5 υηίβδ Γεεοηηαίΐ ςυε Γυηίοη βδί 
Γο^αηίδπιε εεπίπιΙ εΙΐ3Γ£έ 4β ΓεευεϋΙΪΓ, αηβΙνδεΓ, ρυύΙίβΓ, ηοπηβΙίδεΓ, 

ρειΐεείίοηηβΓ ει ιέραηύΓβ Ια 8(3(ί5(ίςυα 43Π5 Ιβ ύοπιαίηε ςυί Ιυί β8( 
ρΓορΓε, 53115 ρΓέίυ4ίεε 4βδ <Ιγοι(5 4ε ΓθΓ£3ηίδ3(ίοη 4α Ν3(ίθΠ5 υηία 4ε 
δ'ΐηΙέϊϊΜίτ 4 4ε ίεΙΙα 5(8(Ϊ5(ίςυα, 4βπ8 13 ιηηυη ού βΙΙα ρευνεηί έΐτε 
η«*553ΪΓ«5 4 13 ΓέβΙίδβΠοη <1β 565 ρτοριβδ οβ^εείίΓδ ου 83 ρεΓίεείίοηηετηεπϊ 
4βδ 5(3(Ϊ8(ίςυα (1υ ιηοπιΐι· εηιίετ. II βρρ8Γ(ίεη4Γ8 3 Γυηίοη (1ε ρΓεηύΓε 
ίουίεδ 4έεί5ίοπ8 εοηεβηιαηι 13 Γοπηε 5005 ΙαςυεΙΙε 5βδ 4οευηιεηί5 <1β δεενίεβ 
56Γοη( έοΗΙίδ. 

4. Εη νυε 4β εοηδήίυεΓ υη εεηίεε 4ε Γεηδεί£ηειηεη(5 5(3(ί5(ίςυεδ 
(Ιεδίίηέ 3 1'υ53§ε §έπεΓ3ΐ, ίΐ εβί εοηνεηυ ςυε Ιβδ 4οηηέεδ Γουεπία 3 Γυηίοη 
3ϋΧ ΓΐΠδ <ΤίηεθΓρθΓ3(ίθΠ 3 565 56Π65 8(3(ίδ(ίςυα (1ε 1)356 Οϋ 3 565 ΓβρροΠδ 
δρέείαυχ δβεοηί, <1305 ιουιε 13 ιηεδυΓε ροβχίΐιΐε, 3οεε5δίΙ>Ιε5 3 ΓθΓ£3ηίδ3(ίοη 
<1ε5 Ν3(ίοη5 υηίε5, 5ιιγ 53 <1εηΐ3η<1ε. 

5. II 651 εοηνεηυ ςυε Ιε5 (Ιοηηεεδ Γουεπίεδ 3 ΓθΓ£3ηίδ3(ίοη 4α 
Ν31ΪΟΠ5 υη!65 3Ι1Χ Ππ5 4’ίηθΟΓρθΓ3ίίθη 3 565 56065 8(3(Ϊ8(ίςυε8 <1ε 1)356 03 
3 565 Γ3ρρθΓί5 δρέείαΟΧ δβΓΟηί βΟΟβ^δίΕΙα 3 Γϋηΐοη 53Γ 53 (1εΠΊ3Π(1ε. (Ιβηδ 
(0316 13 ηΐ653Γ6 03 ΟβΙβ 5βΓ3 ρΟδδίΕΙε 61 ΟρρΟΗυη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ X 

Κβτνϊεα βύηίβιΜΓβΐίΙδ Μ (εε^δίςυβδ 

1. Ε'θΓ£3ηί58(ϊοη <ίβ5 Ν3(ίοπ5 υηία 61 Γυηίοη Γβεοηηαίδδβηί ςυ’ίΙ 

651 5θυίΐ3ίΐ3|)|6, ρθ3Γ 3(ίίί56Γ (1ε 13 Π13ηΪ6Γ6 13 ρΐ35 6ΪΪ1ε366 1ε ρ6Γ5θηηβ] 6( 

165 Γ65503Γ665 4Ϊ5ρθηίΙ)1ε5, 4’ένί(βΓ, 6|ΐ3ς36 Γθίδ ςϋβ Οβίβ 56Γ3 ρΟδδί&Ιβ, |3 
ΟΓέβίίοη <1ε χεενιεβδ (Ιοηΐ 165 ίεαναυχ 56 Γοηι εοηευΓτβηεβ ου εΙιεναυοΗβηΙ, 

ε(, εη 635 «Ιβ (ιεδοίη, <1β 56 οοηδυΐιεε 3 εβίΐε Πη. 

2. Ε'θΓ£3ηΪ53(ίοη 4α Νβίίοηδ υηία β( Γυηίοη ρΓβη4Γοη( βηδβπι&Ιε 
<1β5 (1Ϊ5ρθ5ΐΙίοη5 6η εε ςυί οοηεβΓηε ΓεηΓε£Ϊ5(Γεηιεη( εΐ Ιβ 4έρό( 4α 
(1οειΐΓηεηΐ5 οΓΠείεΙδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ XI 

ΟάρκίΙΙοΗ ΜρίιίΓΗ Μ ΠηκΚκ! 

1. Εε 6υ4§ε( ου Ιε ρκ^εΐ εΐε ί>υ4£β( 4β Γυηίοη 5βηι (Γ3Π5Πΐί5 3 
ΓθΓ£3ηί53(ίοη <165 Ναΐίοηδ υηίβδ εη πιέπιε (επιρδ ςυ’ίΐ 56Γ3 (οηδπιίδ βοχ 
ΜεηιΙίΓεχ (1ε Ι’υηίοη; ΓΑδβεπιΙιΙέε ^έηέοίε ρουιτβ Γαίτε 4α Γβεοπιπΐ3η43- 

(ίοηδ 3 Γυηίοη 3 εε 5^ε(. 

2. Ε’υηίοπ 33Γ3 Ιε είτοΐΐ «Ι’βηνοχβΓ (1β5 ΓβρΓέδεηΟηΐδ ρουΓ ρ3Πί- 
είρβΓ, 5335 «ΙγοιΙ <1ε νοίε, 33χ (ΙέΙίΕέοΐίοηδ (1ε ΓΑ5δβηιΙ)Ιέε £έηέΓ3ΐε ου <1β 
(ουιεδ εοπι3ΐΪ55Ϊοη5 (Ιε εε(ίε Α55βπι61έε 3 (ουί ηιοπιεηΐ ού 1ε Ι)3(ί8ε( <1β 
Γυηίοη 56Γ3 εη ύίδευδδίοη. 

ΑΚΤΙΟίΕ XII 

Γ»·ηε«κ·( 4« κη4εα ιρεΗιχχ 

1. 5ί Γυηίοη 5ε (Γουνε εοη(Γ3ίη(ε, 4 Ιβ 5υί(ε ύ'υηε ύεπιβηύε «Ι'βχχίχ- 
(3πεβ, ύε Γ3ρροΓ(5 5ρέεΐ3υχ ου ϋ’έΐυύεχ, ρΓέχεηΙέχ ρβΓ ΓθΓ£8ηί53(ίοη <1β5 
Ν3(ίοηδ υηίβδ εοηΓοπηέπιεη( 4 ΓβΠίεΙε VI ου 4 <1'33(Γε5 ύίχροδίιίοηδ ύυ 
ρΓέδεη( 3(χογ<1, <1β ί3ίΓβ Γυεβ 4 ύ'ίπιροΠ3η(ε5 άέρεηδβδ δυρρΙύπίεη(31165, Ιβ5 

ρβοίεδ 5β εοη5υΙ(6Γοη( ροη( ύέιεπηίηεΓ εοπιπιεηΐ Γβίιε Γβεε 4 εεχ ύέρεηχεδ 
ύε 13 πΐ3ηίέΓ6 Ιβ ρΐυδ έςυί(3ΐ)Ιε ροδδίίιίε. 

2. ΕΌΓ£3ηί53(ίοη <1β5 Ν3(ίοη$ υηίβ5 β( Γυηίοη 5β εοηχυΚεΓοηΐ 
έ£3ΐειηεη( ροηΓ ρΓβηύΓβ Ιβ5 ύίδροδΚίοηβ ςο'εΙΙβδ ]υ£βΓθη( εςυίΐβΐιίεδ ρουε 
εουνΓΐΓ 1β5 Γεβίδ ύβδ δβΓνίεεβ εεηιουχ 3<1(ηίηί5(Γ3(ίΓ5, (εεΗηίςυβδ ου (ίχεβυχ 
ε( ύε (03(65 Γβείΐίίέδ ου 35δίδ(3ηεε χρέείβίεχ 3εεοη1έε5 ρβΓ Ι’θΓ£3ηΐ53(ίοη 
<1β5 Ν3(ίοηδ υηίβ5 3 Ιβ (1εηΐ3η<1ε <1ε Γυηίοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ XIII 

Ι^ύηεζ-ρχχΜΓ 4α ΝιΗομ υ«Ια 

Εβ5 Γοηειίοηη3ΪΓ65 <1ε Γυηίοη βυΓοη( Ιβ (Ιγοϊι <1'3(ίΙί56Γ Ιβ Ιιίηβζ-ρβΗβτ 
<Ιβ5 Ν 31 ί ο π 5 υηίεβ εοηΓοπηέπιεηΙ βυχ βεεοπίχ βρύείβυχ φιί δβτοηι εοηεΐυχ 
ρβΓ Ιβ δβεΓ&βίεβ ίέηέτβΙ ύε Ι'θΓ£3ηί53(ίοη ύβχ Νβΐίοηβ υηίβδ β*< Ιβδ 
3υ(οΓΪ(β5 εοπιρβ(βη(β5 (1ε Γυηίοη. 

ΑΚΤΙΟί^ XIV 

Λεβοτάδ εβίΓβ ίηΚΚαΗβα 

1. ί’υηίοη εοηνίεηΐ (1'ίηΓοπηεΓ Ιβ ΟοηδβίΙ έεοηοπιίςυε ε( δοείβΐ ύε 
13 Π3(3Γβ ε( ύε Ιβ ροπέε ύε (ου( βεεοηΐ οΓΠείεΙ εηνίδ3£έ εη(Γε Γυηίοη ε( 
(ο3(ε 3υ(Γε ίπδΐίΐυΐίοη χρέείβΐίδέε ου (ου(ε βυΐΓβ θΓ£3ηίδ3(ίοη ίη(εΓ£θυνεΓηε- 
πιεηοίε ου (ου(ε θΓ£8ηί88(ίοη ίηίεηιβίίοηβίε ηοη £ουνβΓηεηιεηΐ3ΐε, ε( 
ίηΓοππεο εη ου(Γβ Ιβ Οοηδβίΐ έεοηοιηίςυε βι δοείβΙ <1β5 ύέοίΐβ ύε εεΐ 
3βεοΓ(1 ςυβηό Π 56Γ3 εοηεΐυ. 

2. ΕΌΓ£3ηίδ3(ίοη ύβδ Νβΐίοηδ υηίβδ εοηνίεηΐ (1'ίηΓοπηεΓ Γυηίοη (Ιε 
13 Π3(3Γ6 β( (Ιε 13 ροπέε (Ιε (ουί βεεοπΐ οΓΠείεΙ εηνίδ3£έ ρβΓ (ου(β8 3υ(Γ(5 

ίπ5(ί(υ(ίοη5 δρβείβΗδέβδ 83γ ύβδ ςυβδίίοηδ ςυί ρευνεηΐ ίηΙέιβδδβΓ Γυηίοη εΐ, 
εη ουίΓβ, ΓβΓ3 ρ3Π 4 Γυηίοη <1β5 ύέΐβίΐδ ύε εει ΒεεοκΙ ςυβηύ ίΙ χεπι εοηεΐυ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ XV 

ΕΙβΙβου 

1. Ι.'θΓ^3ηΐ53ΐίοη (1(·5 Νβϊίοηδ υηίβδ ε( Γυηίοη εοηνίεηηεη( ίΐε‘5 

ύίδροδίΐίοπδ εί-ύβδδυδ (Ιβηδ >3 εοηνίεΐίοη ςυ'εΙΙεδ εοη(πΙ)υεΓθη( 4 ηΐ3ίη(εηίΓ 
υηβ Ιίβίδοπ βίΤεαίνβ εηΐΓβ Ιβδ ύευχ θΓ£3ηίδ3(ίοη5. ΕΙΙβδ 3ΓΓΐΓηιεη( ΙβυΓ 
ίηίβηΐίοη ύε ρΓβηύεε Ιβδ πιεδυΓβδ ςυί ρουτοίβη! έ(Γβ ηέεε853ΪΓε5 4 εε((β Πη. 

2. Εβδ (Ιίδροδίιίοηδ εοηεεπΐ3η( 13 Ιϊβίδοη ρΓβνυε ρβΓ Ιβ ρεέδβηΐ 
βεεοπΐ δ’ηρρϋςυεΓοηί, ιίβηδ (ου(ε \α πιβδυΓε βρρΓΟρπέε, βυχ ΓβΙβΠοηδ εηΐτε 
Γυηίοη εΐ 1ΌΓ£3ηί83(ίοη ύβδ Νβίίοηβ υηίβδ. ν εοπιρπδ δβδ ΗιίΓΓβυχ 
Γέ£ίοπ3υχ ου βυχίΙίβίΓβδ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ XVI 

δεηίεε 4β (έ)έεοηιηιυΒίει(ίοη 4βδ Νβΐίοβδ Ε'ηία 

1. Ε'υηίοη ΓβεοπηβίΙ ςυ’ίΙ βδ( ίηιροΠ3η( ρουτ ΓθΓ£3ηίδ3(ίοη (1ε5 

Ν3(ίοηδ υηίβδ ύβ ΙιβηέίϊείβΓ όβδ πιέπιεδ <1γο·(8 ςυε Ιβδ ΜεπιΙίΓεδ (ίε Γυηίοη 
ύυπδ ΓεχρΙοίΟΗοη ύβδ δετνίεβδ (Ιε (έΐέεοπιπιυηίεβίίοη. 

2. Ε'θΓ£3ηί53(ίοπ (Ιβδ ΝβΙίοηδ υηίβδ δ’βη£3£β 4 εχρίοίΐετ Ιβδ δβΓνίεβδ 
ύε (έίβεοιηπιυηίεβιίοη ςυί (Ιέρεηύεηι ύ’εΙΙε οοηΓοπηβπιεηΐ βυχ (βπηβδ <1ε Ια 
Οοηνεηΐίοη ίηιετηβιίοπαίε ύβδ (έΙέεοηιπιυηίεαΗοηδ ε( (Ια Κέ£ΐβηηεη( αηηεχέ 
4 εε((β ( οηνεηιιοπ. 

3. Εβδ πιοάβΙίιέδ ρΓβείδβδ <1'3ρρΙίε3(ίοη (Ιε εβ( απίείε Γεβοη! ΓοΙςβ! 
ύ'3ΓΓ3Π£επιεη(5 <Ηδ(ίηε(8. 

ΑΚΤΙΟΕΕ XVII 

ΕχβεβΜο· 4β ΓβεεοΗ 

Εε $εεΓβ(3ίΓβ £βηέΓ3ΐ (Ιβδ Ναΐίοηδ υηίβδ ε( Γαυ(οπ(έ εο(ηρέ(εη(β ύε 
Γυηίοη ρουποηι εοηεΙυΓβ (ουδ 3ΓΓ3η£βπιβη(5 εοπιρΙέπιεηΙαίΓεδ ςυί 
ρ3Γ3Ϊ(Γοη( δουΙιαίοΙιΙεδ εη νυε 4ε ΓαρρΙίεαΗοη 4υ ριέδεπι βεεοΓύ. 

ΑΚΤΙΟΕΕ XVIII 

ΚβνΜο· 

Οβ( αεεοΓύ δβτα 5υ]ε( 4 Γένίδίοη ρβΓ εη(εη(ε βη(Γβ Ιβδ Νβΐίοηδ υηίβδ εΐ 
Γυηίοη 5035 Γέδβτνε 4’υη ριέβνίδ 4β χίχ ηιοίβ 4ε Ια ρβΠ 4ε Ι’υηβ ου 4ε 
Ι'αυίΓβ ρβπίε. 

ΑΚΤΙΟΕΕ XIX 

Εβίτέε εβ τΙρΜΓ 

1. Εβ ρΓέββηΐ αεεοΓ4 βηΐΓβτα ρΓονίδοίΓβπιεηΙ βη νίβυευΓ βρεέδ βρρΓΟ- 
1>»*ίοη ρβΓ ΓΑδβεπιΙιΙέε ίέηέτβίε 4βχ Νβ(ίοη$ υηίβδ β( Ια ΟοηίέΓβηεβ 
ρΙέηίροίβηΙίβΪΓβ 4α (έΙέεοπιπιυηίεαΕίοηδ (βηυβ 4 Αιίαηιίε Οί(>, εη 1947. 

2. 5038 Γέδβτνε 4β Ι’βρρΓοΕβάοη πιβηΐίοηηέε βυ ρβτβ^ηρίιβ I. Ιβ 
ρτέδβηΐ 806ογ4 εη(τβτβ οίΤϊείεΐίβπιβηΙ βη νί^υευτ βη πιέηιε (βηρβ ςυε Ιβ 
Οοηνβπϋοη ίηΐβτηβϋοηβίε 4α (έΐέεοπκηυηίεβίίοηβ εοηεΐυβ 4 ΑιΙβηΠε Οί(> 
εη 1947 ου 4 υηβ 4β(ε βηΐέπευτε δβίοη Ια ύέείδίοη 4β Γυηίοη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 2473 

Ρκοτοοουε πναι.(*) 

& 1» 

ΟοηνεηΙΐοη Ια^πίλΙΙοίΗΐΙβ (έΙκοηιηηΒίαιϋοΐΗ 

(Ν»ΙγοΜ, 1982) 

Αυ ιηοπιοηΐ 4β $ΐ$ηεΓ Ια ΟοηνεηΙΐοη ΐηΐβπιαίΐοηαίε 4εδ Ιέΐ&οιηιηυηΐ- 
03ΐϊοη<> (ΝαΐπΛΐ, 1982), 1« ρΙέπΐροΐεοΐΐαΐΐΌδ χηιηϊριέι ρτεηηεη! »<Λβ 4ε$ 
4έο1αΓα(ΐοη8 5υΐναηΙε$ ςυί Γοηί ραΠΐε 4« Αοίϋδ Πηα1$ 4β Ια ΟοηΓέΓβηοε 4ε 
ρΐέπίροΐεηΐίαίπ» (ΝμγοΜ, 1982): 
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Ροιιγ Ια ΚέρυΜΐηυε ρορυΐ^ ΓένοΙυϋοηηαϊΓβ άβ Ουίηέβ: 

ία ΟέΙέβαΐΐοη 4ε Ια Κ.έρυΙ>1ίςυε ρορυΐαυε ΓένοΙυΐΐοηηαΐΓε 4ε Ουΐηέε Γέδετνε & 
8οη ΟουνεπιειιιεηΙ 1ε 4γοιΙ 4ε ρπ6η<ΐΓβ ίουίεδ πιεδυΓεβ ςυΊΙ ρουπτα 3«β€Γ ηέοβδβαΐΓεδ 
ρΟΙΙΓ ρΓΟίέ^βΓ 585 ΐηΐέΓέΐδ 51 ΟεΠαίηδ ΜεΠΐΙ)Γε$ Π€ ρΓΟΠΠβΠΐ ρθβ ΙϋΙΙΓ ρΗΠ 4εδ 
άέρεηδεχ 4ε Γυηΐοη ου ηε βε εοηΓοπηεηΐ ραβ 4ε ςυείςυε ιηαιϋέτβ ςυε οε βοΐΐ αυχ 
ίΐΐίροδΐΐΐοπχ Ια ΟοηνεηΙΐοη ΐηίεπιαίΐοηαίε 4εδ Ιέΐέοοπιπιυηΐοαίΐοηδ 
(ΝαϊπΛΐ, 1982), 4ε βεδ αηηεχεβ ου 4εδ ρΓΟϊοοοΙεβ ςυί γ δοηΐ αηαοΗέδ ου εηοοΓε δί Ιβδ 
ιέβεΓνεδ ΓοπηυΙέεδ ραΓ 4’αυ(Γε$ ραγδ οοπιρΓΟΓηεηεηΙ Ιο βοη Γοηοΐίοηηεπιεηΐ 4ε δεδ 
δεΓνΐοεδ 4ε Ιέΐέοοππηυηϊοαίίοη. 

2 

ΡουΓ Ια Ρταηοβ: 

ία ΟέΙέ£αΙΐοη ΓΓαηςαΐδε ΓέδεΓνε 4 βοη ΟουνεΓηειηεηΐ 1ε 4γοϊι 4ε ρΓεη4ιτ (ουίεβ 
Ιβδ πιεδυΓεβ ςυΊΙ ρουιτα εδΐΐπιεΓ ηέοεδδαΐΓεδ ρουΓ ρΓοίέ^εΓ βεδ ΐηΐέΓέίδ αυ οαδ ού 
οεπαΐηδ ΜειηΙίΓεδ ηε ρΓεη4Γαΐεηΐ ραδ ΙευΓ ραπ 4εδ 4έρεηχεδ 4ε Γυηΐοη ου πιαηςυε- 

Γαΐεπί <1β ςυείςυε αυίΓε Γβςοη <1« δε οοηΓοπηεΓ αυχ 4ίδρο5!ΐίοη5 ςί« Ια ΟοηνεηΙΐοη 
ΐηίεΓηαΐΐοηαΙε 4εδ ΙέΙέοοπίΓηυηΐοαΙίοπδ (ΝαΪΓοΒΐ, 1982), 4ε δεδ αηηεχεβ ου 4οχ ρίοΐο- 
οοΐεβ ςυί γ 5οηΐ αηαοΗέδ, ου εηοοΓε δί 4ε$ ΓέδεΓνεδ ΓοπηυΙέεδ ραΓ 4’αυΐΓεβ ραγδ 
οοπιρΓοηιεααΐεηΙ 1ε Ηοη ΓοηοΐΐοηπβπιεηΙ 4ε δεδ δεΓνΐοεδ 4ε ιέΐέοοιηπιυπΐοαίίοη. 
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ΡουΓ Ια ΤΗαίΙαηάβ: 

ία Οέ1έ$αΙΐοη 4ε Ια Τ1ιαϊ1αη4ε ΓέδεΓνε έ &οη Οουνεπιειηεηΐ Ιε 4τοΐΐ 4ε ρκη4κ 
ίουΐβδ πιεδυΓεβ ςυΊΙ εδΐιπιεΓα ηέοεδδαΐΓεδ ρουΓ ρΓθ(έ£εΓ δεδ ΐηιέΓέΙδ αυ οαδ ού υη ραγδ 
ςυείοοηςυε η’οΒβεΓνεπιΐΙ ραδ, 4ε ςυβίςυο ηιαπίύΓβ ςυβ <χ δοίΐ, Ιββ (ϋβροδίΐίοηδ <1β Ια 
Οοηνβηΐίοη ίηΐβπιαίίοηαίε ίΐβδ ΙέΙέοοηιπιυηίοαίίοηδ (ΝαίΓοΙϊί, 1982), ου δί Ιΰδ ΓβδβΓνβδ 
ίοΓΓηυΙέβδ ραΓ υη ραγδ ςυβίεοηςυβ άβναίβηΐ οοηιρτοηιβίΐΓβ Ιβ 1κ>η Γοηοΐίοηηοπιβηΐ 
<1ΰδ δβΓνίοβδ <1β Ιέΐέοοπιπιυηίοαίίοη (1ϋ Ια ΤΗαϊΙαηίΙα ου οοη<!υίιχ ύ υηβ αυβιηβηίαΐίοη 
άο βα ραπ <1β οοη(π6υ(ίοη αυχ ίΐέρβηδϋδ ίΐο Γυηΐοη. 
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ΡουΓ Ια ΚέρυΙ>Ιίφ4€ ΐχίαηιϊηυε ά* Μαυηίαηίβ : 

ία 04Ιέ{$αΙίοη <1υ ΟουνβΓηοπιοηΐ (ίε Ια ΚέρυβΗςυε ίδΙαηιίςυε <ίε Μαυπίαηίε ύ 
Ια ΟοηΤέιχηοε άε ρΙέπίροΙεηΙϊαίΓεδ <1ε Γυηΐοη ίηίεΓηαΐίοηαΙε <1εδ (έΐέοοπιηιυηίοαίιοηδ 
(ΝαΐΓθ1>ί, 1982) τέδεΓνε ύ βοη ΟουνεΓηεπιεπί Ιε άΓοίί (1ε π’αεοερίεΓ αυευηε πιεδυΓε 
ΠηαηείέΓε ρουναηΐ εηίΓαΐηεΓ υηε αυβτηεηΐαΐίοη (Ιο χα ραπ <χ>ηΐηΐ5υΐίνε ύ Γυηΐοη εΐ 
(1ε ρΓεη<ΐΓε ιουιεδ πιεχυΓεδ ςυ’ίΐ )υ$εΓα ηέεεδδαίΓεδ ρουΓ ρΓΟίέ^εΓ δεδ χεΓνΐοεδ <1ε 
Ιέΐέεοπιπιυηίοαίίοη αυ εαδ ού <1εδ ραγδ ΜεπιΙ>Γεδ η’οΙ>δεΓνεΓαίεηΙ ραδ Ιεδ (ΙίδροδίΙίοηδ 
<1ε Ια Οοηνεηΐίοη ίηίεΓηαΐίοηαΙε «Ιεδ ΐέΐέεοιηπιυηίοαίίοηδ (ΝαΐΓθ6ΐ, 1982). 
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ΡουΓ Ια ΛέρυΜΐφί* αΐχέήεηηε άίτηοαταΙίφΜ ε/ ρορυΐαΐη: 

ία ΟεΙέ^αηοη <1ε Ια Κ6ρυ1>1ίςυε αίβεηεηηε όέηιοοΓαΐίςυε εΐ ρορυΙαίΓε ά Ια 
("'οηίέΓεηεε <1ε ρΙ^ηίροΐεηΐίαίΓεδ ϋε Γυηΐοη ΐηίεπιαίΐοηαίε <1εδ ιέΐέεοπιπιυηίοαίΐοη'* 

ι \,ιιΓιΉί. 1^X2» γονογμ' ,ΐ Μ»η ίΜΜΐ\ι·Γόειηεηΐ Ιε ιΙγοι* <1ε ρη-ηιίΓε.ίουΐεχ πιομιγο " 

ρουΓΓα ]υ§εΓ ηέεεδδαΪΓεδ ρουΓ ρΓΟίέ^εΓ χεδ ΐηΐέΓέΐδ. αυ εαδ ού οεπαΐη* ΜεηιΗΓε* 

η οΗδετνεΓαίεηΙ ραχ, <1ε ςυείςυε ηιαηίέΓε ςυε οε $οίΙ, Ιεδ «Ιϊδροδίΐιοηδ <ίε Ια Οοηνεη- 

ιϊοη ίη(εΓηα(ΐοηαΙε (Ιεδ ιέΐέοοπιηιυηΐεαίΐοηδ (ΝαΐΓθΙ)ί, 1982). ου $ΐ Ιεδ Γ^δετνεδ Γογ* 

ΓηυΙεεδ ραΓ Ιεδ αυίΓεδ Μειπότεδ ύεναΐεηΐ οοιηρΓΟίηεΗΓε βεδ δεΓνίεεδ <1ε ιέΐέεοπιηιυηΐ- 

οαΐϊοη ου εηΙίαΝιετ υηε αυβιηεηίαΐΐοη <!ε δα ραπ εοηΐπ1>υΐίνε αυχ (Ιέρεηδεδ (1ε 

Γυηΐοη. 

(*) Νοι* άυ 5κτέΐαήαί χέηέταί: ίεχ Ιεχίεδ <1υ ΡτοΐοοοΙε Γιηαΐ βοηΐ γοπ^ Ράί 
0Γ(ΐΓε εΙίΓοηοΙορςυε άε ΙευΓ <Κρδί 

Οαηδ Ια ΤαΜε <1ε* ιηοΐ^τεχ οεα ΐεχίεβ »οηΐ εΐαχαέδ ρατ οπίτε αΙρΗαΝίΐϊςυε <1εδ 

ηοπι* 4ε ραγδ. 

6 

ΡουΓ Ια Μα1αί$ΐ€: 

ία Ε)έ1^(ΐοη 4ε Ια ΜαΙαΐδΐε 

1. Γέδεενε έ δοη Οουνετηεπιεηΐ Ιε 4γοϊ( <1ε ρτεη4η (ουίεδ ιηεδυΓεδ ςυ’ϋ 
ρουιτα )υ^εΓ ηέοεδδαΪΓεδ ρουΓ ρΓοΙέκεΓ δεδ ίηιέΓ&α αυ οαβ ού οεηαΐηχ ΜειηΙ>Γεδ ηε 
ρΓεη4Γαΐεη( ραχ ΙευΓ ραπ αυχ όέρεηχεδ 4ε Γυηΐοη ου ιηαηςυεΓαΐεηΐ, 4ε ςυείςυε 
ιηαηΐέΓε ςυε οε βοΐΐ, 4ε δε εοηΓοπηετ αυχ 4ΐ$ροδΐ(ΐοηδ 4ε Ια Οοηνεηΐΐοη ΐηΐεπιαίΐο- 

ηαίε 4εβ (έΐέοοιηιηυηΐεαίΐοηδ (ΝαΪΓθ6ί, 1982), 4ε δεδ αηηεχεδ ου 4ε$ ρΓοίοοοΙεχ ςυί γ 
δοηΐ αΐΐαοΗ^δ, ου εηεοτε δΐ 4εβ Γέδετνεδ 4’αυΐτεβ ραγβ εοιηρΓΟίηεηαίεηΐ Ιε 1>οη 
Γοηαΐοηηεπιεηι 4ε$ δεενΐοεβ 4ε Ι61έοοπιπιυπίοαιΐοη 4ε Ια ΜαΙαΐδΐε; 

2. 4έοΙαΓε ςυε Ια δΐ&ηαΐυΓε 4ε Ια ΟοηνεηΙΐοη δυαιηεηΐΐοηηέε εΐ Ια ΓαύΠοαίΐοη 
ένεηΐυεΙΙε 4ε εεΙΙε-α ρατ 1ε Οουνετηειηεηΐ 4ε Ια ΜαΙαΐδΐε η’οηΐ αυουηε ναΙευΓ εη οε 
ςυί οοηοετηε Ιε ΜειηΙίΓε Π^υταπί ύ Γαηηεχε 1 αουδ 1ε ηοπι 4’ΙδΓαβΙ, α η'ίιηρίΐςυεηΐ 
4'αυουηε ηιαηίέΓε Ια Γεοοηηαίδδαηοε 4ε οε ΜεπιΙ>Γε ρατ Ιε ΟουνεπιεπιεηΙ 4ε Ια 
ΜαΙαΐδΐε. 
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ΡουΓ Μοηαΰο: 

ία ΟέΙέ^αΐΐοη 4ε Ια ΡΗηοίραυίέ 4ε Μοηαοο Γέδετνε έ χοη Οουνετηεπιεηΐ Ιε 
4γοϊ( 4ε ρτεη4ιτ ίουΐεβ ηιεδυπ» ςυ’Η εβΙίηιεΓΗ ηέοεβδαΐτεδ ρουΓ ρΓοίέ^ετ βεβ ΐηΐέτέΐδ 
αυ οαδ ού εεπαίηβ ΜετηΒιεβ ηε ρτεη4Γαΐεη( ραα ΙευΓ ραπ 4ε« 4έρεηβεδ 4ε Γυηΐοη ου 
πΊαηςυεταίεηΙ 4ε βε οοηΓοππετ αυχ 4ΐδροδΐϊΐοηδ 4ε Ια ΟοηνεηΙΐοη (ΝοΙγο1>ϊ, 1982), 4ε 
δεδ αηηεχεβ ου 4εβ ρΓΟίοοοΙεβ γ αηαοΗέβ ου εηοοιε δΐ 4ε$ Γέβετνεδ ΓοπηυΙέεδ ραΓ 
4'αυ(π» ΜεηΙηεδ οοπιρΓοιηεΠαΐεηι Ιε ρατΓαίΐ εί είϊΐοαοε Γοηαΐοηηετηεη! 4ε δε$ 

δεΓνΐοεδ 4ε (έΐέοοιηηιυηΐοαίίοη. 

ΡουΓ Ια ΚέρυΜιηυε /έάέΓαΐ€ άυ Νΐχέηα : 

Εη δΐ^ηαηΐ Ια ριέδεηΐε ΟοηνεηΙΐοη, Ια ΟέΙέ^αΐΐοη 4ε Ια ΚέρυΜΐςυε Γέ4έΓαΙε 4υ 
Νί^επα 4έο1αΓε ςυε δοη ΟουνεΓηεηιεηΐ *ε τέδεΓνε Ιε 4γοϊι 4ε ρΓεη4« ίουΐεδ πιεχυτεδ 
ςυΊΙ ρουΓΓα }υ^εΓ ηέοεβδαΐΓεδ ρουΓ ρΓοίε^εΓ δεδ ΐηΐέΓέΐδ αυ οαδ ού οεΠαΐηβ ΜεπΛΓεδ 
4ε Γυηΐοη ηε ρΓεη4Γαίεηΐ ραδ ΙεύΓ ραπ 4εδ 4έρεηδεδ 4ε Γυηΐοη ου πιαηςυεΓαΐεηΐ 4ε 
ςυείςυε αυίΓε Γαςοη 4ε $ε οοηίοπηεΓ αυχ 4ΐδροδΐ(ϊοπ5 4ε Ια ΟοηνεηΙΐοη ΐηίεπιαίΐο- 

ηαίε 4εδ (έΐέοοπιιηυηΐοαίΐοηδ (ΝαΪΓθ6ί, 1982), 4ε δεδ αηηεχεβ ου 4εβ ρι'οίοοοίεβ ςυί γ 
δοηΐ αιιαοΗέδ, ου εηοοΓε δΐ 4εβ τέδετνεβ ΓοπηυΙέεδ ραΓ 4’αυΐΓεδ ραγδ οοηιρΓοιηεΐΐαΐεηΐ 
4ε ςυείςυε ηιαηίέΓε ςυε οε δθΐ( Ιε 1)οη Γοηοίΐοηηετηεηΐ 4ε$ βεΓνΐοεβ 4ε ΙέΙέοοηιπιυηί- 

οαΐϊοη 4ε Ια Κέρυΐιϋςυε Ιε4έΓαΙε 4υ Νΐ^έπα. 
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ΡουΓ Ια €οη/έάέΓαΐίοη χυνις* €1 Ια Ρτίκΐραυίέ άβ υββΚίβηχίβίη: 

1. ιεδ 1>έ1έ^(ΐ ραγδ δυχηιέπΓΐοηηέδ Γέδετνεηΐ Ιε 4γοϊΙ 4ε ΙευΓ$ 

Οουνετηεπιεηΐδ 4ε ρΓεικΙιε Ιεδ ηιεδυΓεβ ηέοεδβαΪΓε$ έ Ια ρτοΐεοΐίοη 4ε ΙευΓδ ίηΐέΓέΐδ δΐ 
4εδ Γέδετνεδ 4έρο*έε* ου 4’αυΐΓέβ ηεδυΓεβ ρπβεδ 4εναΐεη( ανοΐΓ ρουΓ οοη$έςυεηοε$ 

4ε ροηεΓ αηεΐηΐε αυ !>οη Γοηοιίοηηεπιεηΐ 4ε ΙευΓδ δεΓνΐοεδ 4ε Ιέΐέοοπιπιυηΐοαίΐοη ου 
4ε οοη4υΪΓε 4 υηε αυ§πιεηΐα(ΐοη 4ε ΙευΓδ ραΠδ οοηΐπ6υΐΐνεδ αυχ 4έρεηδεβ 4ε 
Γυηΐοη. 

2. Εη οε ςυί οοηοεπιε ΓαΠΐοΙε 83 4ε Ια ΟοηνεηΙΐοη ΐηΙεΓηαΐΐοηαΙε 4εχ 
(έΐέοοπιηιυηΐοαίΐοηδ (ΝαΐΐΌ&ΐ, 1982), Ιεδ ΟέΙέ^α(ΐοηδ 4«δ ραγδ βυβηιεηΐΐοηηέδ 4έοΙα- 

τεηΐ ΓοπηεΙΙετηεηΐ πιαΐηίεηΐΓ Ιεδ τέδεΓνεδ ςυ’εΙΙεδ οηΐ ΓοπηυΙέεδ αυ ηοπι 4ε ΙευΓδ 
Α4πιΐηΐδΐΓαΐΐοη$ ΙοΓδ 4ε Ια δΐβηαΐυΓε 4εχ Κέ^ΙεπιεηΙδ ιηεηΐΐοηηέδ 4αηδ Ιε4ΐΙ απΐοΐε. 
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ΡουΓ Ια ΚέρχώΗφιβ ατχβηΐϊηβ: 

1- Εη βΐ&ηαίη Ια ρίέβεηΐε ΟοηνεηΙΐοη, Ια Οέΐέβαΐίοπ 4ε' Ια ΚέρυΜιςυε 
αΓ£εη(ΐηε 4έο1αΓε, αυ ηοπι 4ε δοη ΟουνεπιεπιεηΙ, ςυε ίουΐε τέΓέΓεηοε 4υ ΡτοΐοοοΙε 
Γίηαΐ 4ε Ια ΟοηνεηΙΐοη ΐηίεπιαίΐοηαίε 4εδ (έΐέοοπιιηυηΐοαίΐοηδ (ΝαΐΓθΙ?ΐ, 
Κεηγα, 1982) ου 4ε (ουι αυ(Γε 4οουπιεηΐ 4ε Ια ΟοηΓέτεηοε, αυχ ΙΙεβ Μαίουΐηεδ, αυχ 
Πεβ 4ε Ια ΟέοΓ^ΐε 4υ 5υ4 α αυχ Πε$ 8αη4ινίοΗ 4υ 8υ4, βουβ Ια 4έηοιηΐηαΐίοη 
εποηέε 4ε «Πεδ ΡαΙίΙαη4 εί ΙευΓδ 4έρεη4αηοεδ», η’αίίεαε εη ηεη Ιεδ 4γοϊ18 
δουνεΓαΐηδ 4ε Ια ΚέρμΙ>1ΐςυε αΓ^εηιΐηε βυΓ 1εδ4Ηε$ Ηεε. 

2. ί'οοουραήοη 4ε οε$ Πεδ ραΓ Ιε Κογαυηιε-υηί 4ε θΓαη4ε*ΒΓεΐαβηε εί 
4ΊΗαη4ε 4υ Νογ4, ά Ια βυΐΐε 4‘υη αοίε 4ε Γογοο ςυε η’α ]αηιαΐ5 βοοερίέ Ια 
Κέρυ&Ιίςυε αΓ^εηΐΐηε, α οοη4υΐι ΓθΓ^αηί$αΐΐοη 4εβ Ναΐιοηδ ϋηίεδ, 4αη$ 1ε$ ΓέβοΙυ- 

ιίοη$ 2065 (XX), 3160 (XXVIII) « 31/49 4ε ΓΑδδειηΜέε «επέΓαΙε, 4 ΐηνϊΐεΓ Ιεδ 4ευχ 
ραηϊεδ 4 ΓβοΗεΓοΗεΓ υη Γέ^Ιεηιεηΐ ραοΐΓιςυε 4ε οε οοηίΐΐΐ 4ε δουνεΓαΐηειέ 5υΓ Ιεδ4ΐΐεδ 
Πεδ ει 4 Ιε* ρτίεΓ ΐηδίαπιιηειιΐ 4'εηΐΓερΓεη4Γε 4εβ ηέ$οοΐα(ΐοηδ εη νυε 4ε πιεατε Πη 4 

υηε βΐΐυαιΐοη οοΐοηίαΐε. 



2474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

3. ϋε ρΙϋ&, ϊΙ εοηνίεηΐ 4ε δί&ηεΐετ ςυε ίουΐε τέΓετεπεε 4ε$ πιέπιεδ <1οαιιήβηΐ$ 

ευ ρήκικίυ «Τειτίΐοίτε εηίετεΐίςυε ϋηίεηηίςυε» η’είΤεαε εη ηεη Ιεδ 4γοι15 4ε Ια 
ΚέρυΒΙϊςυε »Γ*εηΐίηε 4εη» Ιε δεείευτ βηίετοίίςυε 3Γ£εη(ίη εί ςυε οείΐε ιηεηίίοη Π^υτε 
1 ΓεηίοΙε IV 4υ Ττείΐέ βηΟΓΟίίςυε οοηοΐυ Α \νεδ1ιίη8ΐοη 1ε 1€Γ 4έοειηΙ)Γε 1959, 4οηΐ 
Ια ΚέρυΜίςυε ετβεηΐίηε εί Ιε ΚογευπΊε-ϋηί 4ε θΓεη4ε-ΒΓε(ε£ηε εί 4ΊΓΐ3η4ε 4υ 
Νογ4 βοηΐ ίου» 4ευχ δίβηεΐείΓεβ. 
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ΡουΓ Ια ΚέρυΜΐ^υε άε% ΡΗάιρριηεχ ; 

Ιλ [)έ1έ£3(ϊοη 4ε Ια ΚέρυόΙίςυε 4εδ ΡΗΠίρρίηεδ τέβετνε 3 δοη Οουνεπιειπεηι 1ε 
<1γοϊι <1ε ρίεηάΓε Ιουΐε» αιεδυτε» ςυί ρουητείεηΐ έΐτε ηέεεδδείτε» ρουΓ ρτοΐε^ετ $εδ 
ίηΐέτέΐδ »ι οεπεΐηδ ΜειηΒΓε» ηε ρτεηείεηΐ ρεβ ΙευΓ ρβπ 4ε« 4έρεπ»ε5 ίΐε Γϋηΐοη, εε 
ςυΐ ρουιτείΐ εηίΓείηετ υηε ευ$ιηεηΐ3ΐίοη 4ε Ια οοηΙηΒυιίοη (1ε» Ρΐιίΐίρρίηβδ, ου δ’ίΐδ 
πιεηςυΑίεηΐ, <1ε ςυείςυε 3υΐΓε τηεηίέτε ςυε εε »οίΙ, βυχ οΜί§εΙίοηδ 4ε 13 Οοηνεηιίοη 
ίηΐεπΐ3ΐίοηεΙε 4ε» Ιέΐέεοπιιηυηίεείίοηδ (ΝαϊγοΒϊ, 1982), <1ε $εδ βηηεχεδ ου <1ε$ ρτοΐο- 

εοΙεδ ςυί γ δοηΐ εΙίεεΚέ», ου εηεοΓε δί 1ε$ Γέδετνεβ Γείιεδ ρ3Γ Η’ευίτε» ρεγ» ενβίεηί 
ρουΓ εοηδέςυεηεε <1ε Ιέβετ Ιε» ίηΐέτέΐδ 4εβ ΡΗίΙίρρίηε». 
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ΡουΓ ΒαΓ&αάε: 

Ιλ ΟεΙέ&εΐιοη <3ε ΒεΓί>ε4ε τέβετγε 3 δοη ΟουνεπιεπιεηΙ Ιε 4γοιΙ (1ε ρτεη4τε 
ίουΐε» πιεδυΓε» ςυΊΙ ρουιτε )υ$εΓ ηέεεδδείτεδ ρουΓ ρτοΐέ£εΓ $ε$ ίπΐέτεΐδ δί υπ ου 
ρ1υ$ΐευΓ5 ΜευιΒΓε» ηε ρείεηΐ ρεδ ΙευΓ» ρεΛδ εοηΐη&υΐίνεδ &ιιχ 4έρεηδεδ <1ε Γϋηΐοη, 

ου η'οΒδεΓνεηΐ ρε$, <1ε ςυείςυε πιεπίέτε ςυε εε *οί(, Ιε» ϋίδροδίΐιοη» <1ε Ι& Οοηνεη- 

(ΐοη ίηίετηβΙϊαηΑίε 4εδ Ιέΐέεοπιιηυηίεείίοηδ (ΝαϊγοΒϊ, 1982), <3ε $ε$ εηηεχε» ου 4ε» 

ρΓοίοεοΙε» ςυϊ γ βοηί βΚβοΗέδ, ου δί Ιε» Γέδετνε» Ο’ευΙτεβ ΜεπιΙίΓεδ ρευνεηΐ εοιηρΓΟ- 

πιε«Γε Ιε» δετνίοεδ 4ε Ιέΐέοοηηηυηίεείίοη 4ε ΒειΊ>ε4ε. 

13 

ΡουΓ Ια ΡέρυΜΐφα άυ νεηεζυεία : 

Εε Οέΐέ^εΐίοη (3ε Ιε ΚερυΒΙίςηε <1υ Υεηεζυείε τέδετνε 3 »οη ΟουνεπιεπιεηΙ Ιε 
(Ιγοιι (1ε ρηικίΓε ίουΐεβ ηκβυτεε ςυ’ιΐ )υ^εΓ3 ηέεεβ&Αίτε» ρουΓ ρΓοίε^εΓ »ε» ϊηιέΓεί» ·υ 
ε&5 οΰ (1'«υ!Γ« ΜετηΒιεβ, αείυεί» ου ΓυΙυΓ», ηε εοηΐηΒυεΓείεηΐ ρε» ευχ <1έρέη»ε» άΐ 
Γϋηΐοη, ου ηεηφιεηΐεηΐ <1ε $ε εοηΓοππετ ευχ <ϋ$ρο$ίιϊοη$ ϋε Ιε Οοηνεηιίοη 
ΐηίεπιείϊοηείε άεε (έΐέεριηιηυηίεβίίοη» (ΝεΪΓοΒί, 1982), <1ε *ε» εηηεχε» ου (1ε$ ρΓοίο· 

εοΙεβ ςυί γ βοηί εηεεΗέ», ου εηεοιε δΐ <1ε« Γ**ετνε« ίοπηυΙέεδ ρεΓ ύ'ευίΓε» ΜειηΒΓε» 

εοηιρΓοπιεηεΐεηΐ Ιε 6οη Γοηε(ΐοηηεπιεη( <1ε &εδ «Γνίοε» <1ε ΙέΙέεοηιπιυηΐοείΐοη. Εη 
ουίΓε, εοηΓοπηέπιεηΐ 3 εε ροΐίόςυε ίηιεπιειίοηείε, 1ε ΟουνεΓηεπιεηΐ <1υ Υεηεζυείε 
η’εεεερίε ρε» ΓαΗήΐη^ε εοπιπιε πιο^επ άε τφ» Ιε» (ΙίΓΓέΓεηίΙ». 0‘ε»! Ιε τεϊδοη ρουΓ 
ΙεςυεΙΙε Μ ίοπηυΙε (Ιεβ ιΐ*εΓνε5 ευ »υ)εΐ (1ε« εηΐεΐεδ <1ε Ιε ϋοηνεηΐΐοη ίηιεπιειίοηείε 
<ίε5 Ιέΐέοοιηιηυηίοείίοη» (ΝείΓοΒί, 1982) ςυί (Γβίΐεηί ά€ εεΐΐε ςυε$(ίοη. 
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ΡουΓ Ια ΒέρυΜφίε χοοϊαΐίχίε ά* Ρουηαηίβ: 

Αυ πιοπιεηΐ άε βί^πεΓ Ιε Οοηγεηΐίοη ίηίετηεηοηείε <1ε» ΙέΙέεοηιπιυηΐοείΐοη» 
(ΝείΓοΒί, 1982), Ιε Οεΐέ^εΐιοη (1ε 1ε ΚέρυΜίςυε δοαείίδΐε (1εΛ Κουιηεηίε «ΙέεΙεΓε ςυε 
1ε ηηίηΐΐεη (1ε Ι*ΜΜ (1ε (Ιφβτκίεηεε (1ε «Πείη* ΐειτΐΐοίΓε$( ' Γοπι ^ΓέΓεηοε 1ε« 

(Ιίδροδΐΐίοη» (1υ ΡτοΐοοοΙε ε<1(1ίιΐοηηε1 III, ιΓεβΐ ρε* οοηΓοπηε ευχ (Ιοαπηεηΐδ ε<1ορ(έ$ 

ρεΓ ΓΟΝυ εοηεετηεπί Γοοιγοϊ (1ε Γϊη<1έρεη(1εηεε ευχ ρεχ» « ευχ ρευρίε» εοΙοηΐευχ, 

γ οοπιρτίδ Ιε Ο^εΙεΓείίοη ΓεΙειίνε ευχ ρπηαρεε (1ε (Ιγοϊι ίηίεπιείίοηεΙ ίουεΗεηΐ Ιε* 

ΓεΙείίοη* ειηΐεείεε εΐ Ιε εοορέηΐίοη εηΐτε Ιε* Ειείβ, οοηΓοππέτηεηΐ * Ιε ΟΙιεπε (Ιε» 

Νειίοη» ΙΙηίεβ ςυί ε έίέ εάορίέε έ Γυηεηίιηίΐέ ρεΓ Ιε τέδοΐυΐίοη (1ε ΓΑδίεηιΒΙέε 
Κ^ηέΓεΙε (1ε ΓΟΝϋ 2625 (XXV) (1υ 24 οοΐοΒΓε 1970 εΐ ςυί ρΓοεΙεπιε $οΙεηπε1Ιεπιεη( 

ΓοΜί$εΐίοη <1εδ Εΐεΐδ <1ε ΓενοηχεΓ Ιε ΓέεΙί$εΐίοη (1υ ρπηοίρε (1ε Γ^εΐίΐέ (1ε (Ιγοϊι» (Ιε» 

ρευρΙεβ εί όε ΙευΓ (Ιγοϊι & 4ί$ρο&εΓ (Ι'ευχ-ιη&ιηε», (Ιεη» 1ε 6υΙ (1ε ιηεΐίΓε υη ιειτηε $εη» 
Γεΐ3Γ(1 ευ εοΐοηίεΐίδπιε. 
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ΡουΓ Ια ΚίρυΜιφα χοίίαΐϊχίε ά' Κου/ηαηϊ* : 

Εη δί^πεπί Ιεβ Αείε» ΠηεΙ$ (1ε 1ε ΟοηΓέτεηεε <1ε ρΙέηίροΐεη(ίεΪΓε$ (1ε Γϋηΐοη 
ίηιεπιειίοηείε (Ιεβ Ιέΐέεοιηιηυηίςειίοηί (ΝείΓοΒί, 1982), Ιε 0616*ειίοη (1ε Ιβ 
ΚέρυΒΙίςυε δοοεϋείε (1ε Κοιιιηεηίε τίβετνε & *οη Οουνετηεπιεηΐ Ιε (Ιγοϊι: 

I. (1ε ρΓεη<ΐΓε Ιουΐεε ηιεευτεβ ςυ’Η ]υ^ετε υΐίΐεε ςυεηι ευχ εοη&έςυεηεεδ 
ΠηεηαεΓεδ ςυί ρουπείεηΐ (Ι^εουΙετ <1« Αείε» ίΐηείε 4ε Ιε Οοηβτεηοε ου (1ε$ ΓέεεΓνε» 

Γείιεδ ρεΓ ά ευ(τε$ Ειείε Μειη^Γε», εί ηοΐεηιηεηΐ οεϋεχ ςυί οηΐ ΐτείι 4 υηε ευιιηεηο 
ΐιοη ίνεηΐυεΙΙε 4ε &ε ρε« οοηΐπΒυΐίνε ευχ 4έρεη»ε5 4ε Γϋηΐοη; 

2’ *** 1ουί€ 4^βτ«ϊοη ου Γ^εετνε }υεςυ*ευ πιοιηεηΐ 4ε 1ε ΓειίΓιοειίοη 
4ε Ιε ϋοηνεηϋοη ίηιεπιειίοηείε 4ε$ Ιέΐέοοιηιηυηίεειίοη* (ΝεΐιχΛί, 1982). 
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ΡουΓ Ια ΡέρυΜϊφ* η*αηάβί*ε; 

ϋε ΜΚρϋοη 4ε (ε Κ6ρυΜίς« ητεη4εί»ε Α Ιε ϋοηβτεικχ ιΑεετνε Α εοη 
Οουνετηειηεηΐ Ιε 4γοιΙ 4ε ρτεη4τε Ιε* ηεηιτε* ηέεεβεεΐΓε* ρουΓ ρτοίΑ^ετ *ε* ίη^τΑΐδ: 

— δί 4εδ ΜειηΒΓεδ ηε ρτεηεϊεηΙ ρε* ΙευΓ ρεΠ 4εδ 4έρεη5ε$ 4ε Γϋηΐοη, 

εηίΓείηεηΙ είηκί υηε ευ^πιεηίεΐίοη 4ε$ ρεΠ5 οοηΐπΒυΐίνεδ 4ε» ευίΓε» ρβγ$ 

ΜεηιΒΓε»; 

— $ί 4εδ ΜεπιΙ>Γε$ η’οϊ>5εΓνεϊεη( ρεδ, 4ε ςυείςυε πκ. *ίέΓε ςυε εε $οί(, 1εκ 
4ί$ροδίιίοπ5 4ε Ιε ϋοπνεπίίοη ίηιεπιειίοηείε 4ε$ Ιε1έεοπιηιυηίοεΐίοη$ 

(ΝείΓοΒί, 1982), 4ε βε* εηηεχε» ου 4ε* ρΓθ!οοο!ί > ςυί γ εοηΐ εΐΐεεΗέ$; 

— »ί 4ε$ τέδεΓνεδ ΓοπηυΙάεδ ρεΓ 4’ευΐΓε$ ε4πιϊηί$(Γ ·*ίοηβ εοπιρΓοπιεηείεηΐ 1ε 
Βοη Γοηοιίοηηετηεηΐ 4ε »ε$ χεΓνίεεδ 4ε ΙέΙΑοοηιη'! ι.ιιοείίοη. 
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ΡουΓ ΙΊίαΙΐε: 

Εε Οεΐέβείίοη 4ε Πίεΐίε 4έοΐ3ΐε ςυε 1ε Οουνεπιεη ^ηΐ ίΐεΐίεη ηε ρευΐ εοοερίετ 
ευαιπε οοηδέςυεηεε ΠηεηοίέΓε δυδοερίίΒΙε 4ε 46εου1εΓ 4ε Γε$εΓνε5 Γείιεδ ρεΓ 4'ευΐΓε$ 

βουνεΓπεπιεηΐδ ρειίίείρεηΐ Α 1ε ΟοηίέΓεηοε 4ε ρΙέηίροΐεηΐίείΓε» (Νε»Γθ6ί, 1982). 

Ε11ε τέδεΓνε έ^εΐεπιεηΐ Α 5οη Οουνεπιειπεηι 1ε 4γοϊΙ 4ε ρΓεη4ιε ίουΐεδ πιεχυΓεδ 
ςυ’ίΐ ε$ιίπιεΓ3 ηέοεεδείΓε» ρουΓ ρΓοΙέ^εΓ δε* ίηΐέΓέΙδ δί 4ε» ΜεπιΒΓε» πιεηςυείεηΐ, 4ε 
ςυείςυε πιβηίέΓε ςυε οε 5θ«1, 4ε »ε εοπΓοπηεΓ ευχ 4Ϊ5ρο5!ΐίοη5 4ε 13 Οοηνεηιίοη 
ίηίεπιείίοηΑίε 4ε» Ιέΐέοοιηιηυηίοείίοηδ (ΝεΪΓοΒί, 1982), ου δί 4ε» τέδεΓνε» Γοηηυΐέεδ 
ρεΓ 4’ευΐΓεδ ρεγ$ 4ενείεηΙ εοπιρΓοηιείίΓε 1ε Ι»οη (οηοιίοηηειηεηΐ 4ε 5ε5 δεΓνίοε» 4ε 
ΙέΙέεοπιπιυηίεεΙίοη. 
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ΡουΓ Ια ΚέρυΜίφα άυ ΟυαίαηαΙα: 

Εε Ι>Α1έ^3ΐϊοη 4ε Ιε ΚέρυΜίςυε 4υ ΟυεΙεηιεΙε Α 1ε ΟοηΓέτεηοε 4ε ρΐέηίροΐεη· 
ιίβίΓεβ (ΝεΪΓοΒί, 1982), 

1. ΓέδεΓνε Α 5οη ΟουνεπιεπιεηΙ 1ε 4γοιΙ 4ε ρΓεη4Γε Ιουΐε» πιεβυΓεδ ςυ’Η 
ε5ΐίιηεΓ3 ηέεε$$εΪΓε5 εί δυΓΠ'.Επίεδ ρουΓ ρΓΟίέ^εΓ δεβ ίηΐέΓέΐδ ευ εεβ ού 4’ευΐΓεδ 

ΜεπιΙϊΓεδ η'οΒδεΓνεΓείεηΐ ρε» Ιε» 4ίδρο5Ϊ(ίοηδ 4ε 1ε Οοηνεηιίοη ίηιεπιειίοηείε 4εδ 
ιέΐέοοηιηιυηίοείίοηδ (ΝείΓΟ&ί, 1982), 4ε $ε$ εηηεχεδ ου 4ε» ρΓοίοοοΙεδ ςυί γ βοηΐ 
βηεεΗέδ, ου δί 4εδ τέβεΓνεδ ςυείοοηςυεδ ΓοπηυΙέεδ ρεΓ 4’ευΐΓεδ ρεγβ 4ενείεηΐ 
εοπιρΓοιηεΠΓε Ιε Βοη ΓοηειίοηηειηεηΙ 4ε βεδ βεΓνίοεδ 4ε ΙέΙέοοηιπιυηίεεΙίοη; 

2. τέβεΓνε, 4ε ρΐυδ, ε δοη ΟουνεπιεπιεηΙ, 1ε 4γοϊΙ 4ε ΓοπηυΙεΓ Ιουΐε 4έοΙεΓ3- 
ιίοη ου τέβεΓνε ]υδςυ’ευ ηιοιηεηΐ ού ίΐ ΓείίΠεΓε 1ε Οοηνεηιίοη (ΝείΓοΒί, 1982). 
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ΡουΓ Ια ΚέρυδΙϊφα αηίΓα/ήεαΐηε : 

Εε Γ)ε1έ£3(ίοη 4ε 1ε Κ,ερυΒΙίςυε εεηίΓείποείηε Α Ιε ΟοηίέΓεηοε 4ε ρΐέηίροΐεη- 

ήεΪΓεδ (ΝείΓοΙϊί, 1982) 4εε1εΓε ςυε δοη Οουνετηειηεηί $ε τέβεΓνε 1ε 4γοϊι 4ε ρΓεη4τε 
ίουΐεδ Ιεδ Ηίδροδίΐίοηδ ηέοεββείτεδ εη νυε 4ε 5ευνε£ετ4εΓ βεβ ίπίετέΐ» δί οεΠείηδ ρε^δ 
Μεπιίχε* 4ε Γϋηΐοη η’οίΜετνείεηΐ ρεβ Ιε* Ηϊδροδίΐίοη» 4ε Ιε ρτ&εηΐε Οοηνεηιίοη 
ίηιεπιειίοηείε 4ε* Ιέΐέοοιηιηυηίεειίοηβ ου Γοπηυΐείεηΐ 4ε Γεςοη εηοπηείε 4εβ 
τέδετνε* Ιεη4εηΐ Α ευ§σιεηΐεΓ Ιε» ρεη» 4ε εοηΙπΒυΙίοη» 4ε δοη ρεγ» ευχ 4ερεηδεδ 4ε 
Γϋηΐοη. 
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(εε ηυτηέτο η’α ρα$ έίέ υΐάάέ) 
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ΡουΓ ΜαΙαυή: 

Εη »ί£ηεηΐ 1ε ρτ&εηΐε Οοηνεηιίοη, Ιε Οέΐέβείίοη 4υ ΜεΙεννί τέβετνε Α δοη 
ΟουνεπιεπιεηΙ Ιε 4γοϊΙ 4ε ρτεπ4τε Ιουΐε» ιηεβυι-ε» ςυ’ίΐ ρουιτε ίυ^ετ ηέοεδδείΓε» ρουτ 
ρτοΐέ^ετ *ε» ίηϋτΑΐβ *ί εεπείη» ΜεπιΒτεδ ηε ρείεη! ρε» Ιευτ» ρεΠδ οοη1π1>υ1ίνε$ ευχ 
4έρεηβε* 4ε Γϋηΐοη ου η’οΒβετνεηΐ ρεβ, 4ε ςυείςυε αιεηίέτε ςυε εε βοίΐ, Ιε» 
4ί$ρο»ί(ίοηδ 4ε Ιε ρΓέεεηΐε Οοηνεηιίοη, 4ε βε» εηηεχε» ου 4ε» ρτοΐοεοΐεδ ςυί γ »οηΐ 
βΐΐεείιέβ, ου *ί Ιε» Γέβετνε» 4’ευΙτε» ρεγ» ρευνεηΐ εοηιρΓοιηεΐίΓε βε» δετνίεεδ 4ρ 
ιέΐέεοηιπιυηίεειίοη. 
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ΡουΓ Ια ΚέρυΜφυτ ρορυΐαΐη άυ ΒαηχΙαάαΗ: 

Εε ϋέΐέ^εΐίοη 4ε Ιε Κέρυ&Ηςυε ρορυΐείτε 4υ Βεη^Ιε4ε«Η τέβετνε Α »οη 
ΟουνεπιεπιεηΙ Ιε 4γο«Ι 4ε ρτεη4Γε Ιουΐε* ηιεβυΓε» ςυ’ίΐ ρουιτε )υ£εΓ ηέοεββείΓεδ ρουΓ 
ρτοΐέ^βτ »ε» ίηΐέτέΐδ: 

1. »ί Ιε» τέδετνεβ ΓοπηυΙέεδ ρετ 4’ευΐτε» (ουνεπιεηιεηΐδ 4ε ρεγδ Μειη^τεδ 4ε 
Γϋηΐοη εηΐτεΐηεηΐ υηε ευ&ιηεηίεΐίοη 4ε &ε ρεΠ εοηΐπΒυΐίνε ευχ 4έρεηδεδ 4ε 
Γϋηΐοη; 

2. δί 4ε» Μετη&τε» η’οΕβετνεηΐ ρε», 4ε ςυείςυε ηιεπίέιε ςυε εε $οίΐ, 1« 
4ί*ροδίΐίοπδ 4ε 1ε Οοηνεηιίοη ίηιεπιειίοηείε 4ε» Ιέΐέεοπιτηυηίεείίοηδ (ΝείτοΒί, 1982) 
ου 4ε βε* εηηεχε» ου ρτοΐοεοΐεδ; 

3. »ί Ιε* Γέβετνε» ΓοπηυΙέεδ ρετ 4’ευΐΓε» (ουνεπιειηεηΐ» 4ενείεηι εοπιρΓΟ- 

πιείίΓε 1ε 6οη Γοηεΐίοηηεπιεηΐ 4ε δε» ρτορτεβ δετνίοεβ 4ε Ιέΐέεοπιηιυηίεείίοπ. 
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Ροιιτ Ια ΚέραΒΗηυε ρορυΐαΐτε άα Οοηχο: 

1. Εη δίβηαηΐ Ιο ΡτοίοοοΙβ Πηαΐ άε I» Οοηνβηΐίοη ίηΐβπιαίίοηαΐβ 4βδ 
ΙέΙέοοηιιηυηίοαΙίοηδ (ΝαΐΓΟ&ί, 1982), Ια Οέ1έ£αΐίοη (Ιο Ια ΚέρυβΗςυβ ρορυΙαίΓβ 4υ 
Οοη^ο τέδβτνβ 4 »οη Οουνβηιβιηβηΐ Ιβ 4γοϊι άε ρΓβη4τβ Ιουίβδ πιβδυΓβδ ςυ’ίΐ .ίυ^βΓα 
ηέοβδδαίΓβδ ροιιτ ρτοΐέ^βτ δβδ ίηΐβτέΐδ αυ «8 ου οβηαίηδ ΜβΓηβτβδ ηβ δβ οοηΓοπηβ- 

ΓβίβηΙ ρβδ, άε ςυβίςυβ ηιαπίέτε ςυβ οβ δοίΐ, βυχ 4ίδρο$ίΙίοηδ άε Ιβ (Γοηνβηΐίοη 
ίηίβηιαίίοηαΐβ 4ββ Ιέΐέοοηιπιυηΐοαίίοηδ (ΝβΪΓο&ί, 1982), ου $ί Ιβδ τέδβτνβδ ΓοπηυΙέβδ 
ρβΓ 4’βυΐΓβδ Μβτηβτβδ 4βνβίβη( οοιηρτοτηβηΓβ Ιβ 6οη Γοηοιίοηηβιηβηΐ 4β δβδ δβΓνίοβδ 
άε Ιέΐέοοιηπιυηίοβίίοη. 

2. Ια Οέΐέ^βΐίοη άε Ί· Κέρυ&Ιίςυβ ρορυΙαίΓβ 4α Οοη$ο Γέδβτνβ «ο ουίτ* 4 

5οη Οουνβπιβιηβηί, Ιβ 4τόίΐ άε η’βοοβρίβτ βυουηβ ιηββϋΓβ ΠηβηοίέΓβ δυβοβρΐί6Ιβ 
4’βηΙπιϊηβΓ υηβ ένβηΙυβΙΙβ βυ(ΐηβηΐβΐίοη άε δα ραπ οοηΐπβυΐΐνβ βυχ 4έρβη&βδ (Ιβ 
Γυηίοη. 
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Ροντ Ια ΚέραΒΗφίε άΊταη: 

Ια Ε>έΙέ§«ιϊοη <1β Ια Κ.έρυ61ίςυβ 4'Ιτας 4έοΙβτβ ςυβ §οη Οουνβπιβιηβηί δβ 
τέββτνβ Ιβ 4τοίΙ άν ρτβη4τβ ιουίβ ιηβδυτβ ςυΊΙ βδίιπιβη ηέοββδβίτβ ρο«Γ δβυνβ£ΐΓ4βΓ 
8β3 ίηΐέτέΐβ, αυ οαβ ού υη Μβιη&τβ η’ο6δβΓνβΓ8ίι ρβδ, 4β ςυβίςυβ πιαηίέτβ ςυβ οβ 5θίΙ, 

Ιβδ (Ηκροδϊόοηδ (Ιβ Ια Οοηνβηΐίοη ίηΐβπιβίϊοηβΐβ 4β$ ιβίέοοιηιηυηίοαιίοηδ 
(ΝαίΓοβϊ, 1982) ου $ί Ιβδ Γέδβτνββ ΓοπηυΙέβδ ρβΓ υη ΐβΙ ΜβιηΒτβ οοτηρτΌΐηβΐΐαίβηΐ Ιβ 
1)οιι Γοηοΐίοηηβτηβηΐ (Ιβδ δβτνίοβδ (Ιβ Ιέΐέοοτητηυηίοαιίοη (Ιβ Πτβς ου οοικίυϊδβίβηΐ 4 

υηβ αυρηβηίαΐΐοη <1β Ια ςυοίβ-ρβη οοηΐηβυΐίνβ <1β ΓΙτας βυχ 4έρβηββδ (Ιβ Γυηίοη. 
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Ροατ Ιε υΒαη : 

Εα ΟβΙέ^αΙΐοη 4υ Είβαη άέοΐατβ ςυβ »οη Οουνβπιβιηβηί δβ Γέδβτνβ Ιβ 4τοίΐ <1β 
ρτβη4τβ Ιουίβ ιηβδυτβ ςυ’ίΐ βδΐϊιηβΓβ ηέοβδδαίτβ ρου. *βυνβ£βΓ4βΓ δββ ίηΐέτέΐδ, βυ οβδ 
ου υη ΜβιηΙ>Γβ η’ο&δβΓνβταίΙ ρβδ, (Ιβ ςυβίςυβ πιαηίέτβ ςυβ οβ' $οίΙ, Ιβδ 4ίδροδί(ίοηδ (Ιβ 
Ια Οοηνβηΐίοη ίηίβηιαίίοηβίε (Ιβδ ΙέΙέοοηιιηυηίοαΙίοηδ (4β ΜαΙαββ-ΤοπβιηοΙιΐΐοδ, 1973 

βί 4β ΝαιτοΜ, 1982) ου δί Ιβ* τέδβτνβδ ΓοπηυΙέβδ ρβΓ υη Ιβί Μβιη&Γβ οοιηρΓοιηβΙΙβίβηΐ 
Ιβ 6οη ΓοηοΙίοηηβιηβηΐ (Ιβδ δβτνίοβδ 4β ΙέΙ&οιηιηυηίβαΐίοη <1υ ΕΐΙ^αη ου οοηόυίδβΐβηΐ 
Α υηβ βυβιηβηίαίιοη 4ε Ιβ ςυοΐβ·ρβιΐ οοπίπΐιυΐίνβ <1υ ΕϊΙίβη αυχ (Ιέρβηββδ άε Γυηίοη. 
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ΡοϋΓ Ια ΜιηαΗίηγα αταΒε Ιώγεηηε ρορνίαΐκ εί χοααΐαίε: 

Ια ΟβΙββαΐίοη άε Ια ίαηιβΗίπ^α βΓα6β ΙίΙιγβηηβ ρορυΙαίΓβ βΐ δοοίαΐΐδίβ τέδβΓνβ 4 

δοη Οουνβτηβιηβηΐ Ιβ (ΙγοιΙ ά'Λ<χερΐετ ου ηοη Ιβδ ςοηδέςυβηββδ (Ιέβουΐαηί (Ιβ Ιουίβ 
τέδβΓνβ ΓοπηυΙέβ ρβΓ (Ι'αυίΓβδ ρα>δ, <1β ηαΐυΓβ 4 βηΐΓβϊηβΓ υηβ βυ&τηβηΐβΐίοη άε δα 
ςυοίβ-ραη οοηΐπ&υΐίνβ βυχ (Ιέρβηδββ άε Γυηίοη, βι άε ρι^η(ΐΓβ ίουΐβδ ιηββυΓβδ ςυΊΙ 
ρουΓΓβ ίυ^βΓ ηέοβδδβίιβδ 4 Ια δβυνβ£απ1β άε δβδ ίηΙέΓέΙδ βΐ (Ιβ δβδ δβΓνίοβδ άε 
ΐβΙ&οπιιηυηίβαϋοπ αυ οαβ ου υη Μβπι&Γβ πιαηςυβΓαίΐ άε δβ οοηΓοππβτ βυχ (ϋδροδίΛ 
Ιίοηβ <1β Ια Γοηνβηΐΐοη ΐηΐβπιαίίοηαΐβ <1βδ Ιέΐέοοπιιηυηίοαίίοηδ (ΝβΪΓθ6ί, 1982) ου άεδ 

ΚέβΙβηιβηΐδ ςυί χ δοηΐ αηηβχβδ. 
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Ροηγ ϋοχία Κϊεα: 

Εα ΟέΙέ£β!ίοη άε Οοβ(α Λίββ Γέδβτνβ 4 βοη Οουνβπιβιηβηί Ιβ (ΙγοιΙ (Ιβ: 

1. η’βοοβρίβτ αυουηε ηιββυΓβ Γιηβηαέτβ δυδββρ(ί61β 4’βη(ΓβίηβΓ υηβ βυχηιβη- 

Ιβίίοη άε δβ α>ηΐπ6υΙίση 4 Γυηίοη; 

2. άε ρΓβικίΓβ (ου(βδ πιβδυΓβδ ςυ*ίΙ ββΐίπιβΓβ ηέοβδδβίΓβδ ρουΓ ρΓΟίβ^βΓ δβδ 

δβΓνίοβ» άε Ιέΐέοοιηηιυηίοβίίοη βυ οαβ ου (Ιβδ ρβ>δ ΜβπιϋΓβ* η'οΙ>δβΓνβΓαΐβπΐ ρβδ Ιβδ 
άΐδροδίΐίοηδ <1β Ια Οοηνβηϋοη ίηΐβπιαίίοηαΐβ <1βδ Ιέΐβοοιηιηυπϊοαιΐοηδ 

(ΝβΪΓο6ί, 1982); 

3. άε ΓοπηυΙβΓ Ιβδ Γέδβτνββ ςυ’Η βδΐίιηβΓβ ορροΠυηβδ 4 Γέ^απΙ (Ιβδ (βχΐβδ 

οοηίβηυδ 4βη& Ιβ Οοηνβηΐίοη ίηιβΓηαΐίοηβΙβ (Ιβδ Ιέΐέοοπιιηυηίοαίίοηδ (ΝβίΓοΗί, 1982) 

βί ςυί ρουιτοίβηΐ βΠβοίβΓ (ϋΓβοΐβτηβη! ου ίηάίΓβοΐβπιβηΙ δβ δουνβΓβίηβίβ. 
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Ροντ IΈίαΐ άΊιταεΙ: 

Εβ 06Ιέ$α(ίοη άε ΓΕίβί (ΙΊδΓαβΙ, βυ ηοιη άε $οη Οουνβπιβιηβηί - ΓέίΙέΓβηι Ιβ 
ηυπλέτο ΧΟΙΧ 4υ ΡκΚοοοΙβ Γιηβΐ 4 Ιβ ΟοηνβηΙίοη ίηΐβτηβΐίοηβΐβ 4βδ ίέΐέοοιηηιυηϊοβ- 

Ιϊοηβ άε ΜαΙαβα-ΤοιτβιηοΙίηοδ, 1973 - (ΙέοΙβΓβ ςυβ Ιβ» ρβηίββ άε Ια Κέβοΐυ- 

(ίοη Νβ 74 Γβίβΐίνβ 4 ΙδΓββΙ Γβροββηΐ »υΓ άε% αΙΙέ§α(ίοηδ ιηβηδοη^έΓβδ. ΕΙΙβ» Γοηΐ 
νβΙοΪΓ άεε οοη*ί4έτβΐίοηι πιβίέτίβΙΙβ» βί ]υπ4ίςυβδ ςυί ηβ »οηΐ Γοηόέβ» ηί άε βαείο ηί 
άε βίτε. ΕΙΙβ» ηβ δβτνβηΐ ηί Ιβδ 6υΙ» νέηΐβ&Ιβ* ηί Γ(^>)β( άε ΠΙΓΓ βί 1»τβέΙ Ιβδ Γβ]βΠβ 

ρυΓβπιβηΐ βί δίπιρίβπιβηΐ. 

29 

Ροατ Ια ΛέροΜκ/αε άΊηάοηέχΐε: 

1. Ια ΟέΙέ^αΐίοη άε Ια ΚέρυΜίςυβ ΟΊηάοηέδίβ ΓβδβΓνβ 4 δοη Οουνβπιβπιβηΐ 
Ιβ (ΙγοιΙ: 

α) άε ρΓβη(ΐΓβ ίουίβδ πιβδυΓβδ ςυ*Π βδΐίιηβΓβ ηέοβδδβίΓβδ ρουτ ρΓοίέ^βί δβ» 

ίηΐέτέΐ» δί 4β» Μβηι6Γβδ η'οϋδβΓνβηΐ ρββ, 4β ςυβίςυβ ιηαηίβΓβ ςυβ οβ κοίι, 
Ιβδ 4ί»ρο»ίΐίοη» άε Ια Οοηνβηΐίοη ίηΐβΓΠβΐίοηβΙβ 4ββ ιέΙέοοπιπιυηΐοαΓοηδ 
4β 1982, ου δί 4βδ Γέδβίνβδ ΓοπηυΙέβδ ρβΓ 4’βυΐτβδ ραγβ οοηιρΓοηιβΜβηι Ιβ 
6οη Γοηοΐίοηηβιηβηΐ άε δβδ δβΓνίοβδ <1β ΙέΙέοοιηιηυηίοαίίοη; 

Β) άε ρτβηάΓβ (ου(β βυ(Γβ ιηβδυΓβ οοηίοπηβ 4 Ιβ Οοηδίίΐυΐίοη βι βυχ Ιοίδ άε 
Ιβ ΚέρυΜίςυβ 4Ίη4οηέδίβ. 

2. Ια 13έΙββαΐίοη ίηάοηέδίβηηβ, βυ ηοηι 4υ Οουνβπιβιηβηί 4β Ια Εέρυ6ϋςυβ 
(1Ίη<!οηέδίβ, (ΙέοΙαΓβ ςυ'βΙΙβ ηβ δβ )υββ ραδ Ιβηυβ (ΤαρρΙίςυβΓ Ιβδ (ϋδροδίιίοηδ 4β 
Γαπίοΐβ 50. ραΓα^ΓαρΗβ 2, 4β Ια Οοηνβηϋοη ίηΐβτηαιίοηβίε 4βδ ιέΐέοοιηπιυηίοβηοηδ 

4ε 1982. 

30 

Ροατ Ια ΚέριώΗςιιε ίοείαΐώιε /έάέταιίνε άε ΥοαχοίΙανΐε. 

Ια ΟέΙέ^αΐίοη 4β Ια ΚέρυΜίςυβ δοοίαΙίδΙβ Γέ4έτβ(ϊνβ 4β Υου^οβΙανίβ Γέδβτνβ 4 

δοη ΟουνβΓηβηιβηΐ Ιβ 4γοι(: 

1. 4β ρΓβηόΓβ ίουίβδ πιβδυΓβδ ςυ'Η βδΐΐπιβ ηέοβδδαίΓβδ ρουτ ρτοΐέ^βΓ Ιβδ 
ΐη(έΓέ(8 4β δβ» ΙέΙέοοιηιηυηίοαίίοη» »ί οβηβίη» Μβπι6Γβ» η’ο6»βΓναίβη( ραβ Ιβ» 4ί»ρο»ί- 

ιίοη» 4β Ια ρΓέ»βη(β Οοηνβηΐίοη, ου δί 4βδ Γέββτνββ ΓοπηυΙέβδ ραΓ 4'αυΐΓβδ ραγ* 

οοιηρΓοιηβ((αίβη( Ιβ 6οπ Γοηοΐϊοηηβπιβηΐ 4β δβδ δβτνίοβδ 4β (έΐέοοηιιηυηίοαίίοη; 

2. άε ρΓβη4Γβ ίουιββ ηιβ»υΓβ» ςυ’Η ρουπα βδΐίπιβΓ ηέοβδδαίΓβδ ρουΓ ρΓΟίέ^βΓ 
δβ$ ίηΐέίέιβ αυ οα» ού οβηαίηδ Μβιη^Γβδ ηβ ρΓβη4Γαίβη( ρβδ ΙβυΓ ρβΠ βυχ 4έρβη»βδ 4β 
Γυηίοη, ου δί 4ββ Γέδβτνβ* ΓοπηυΙέβδ ρβΓ (ΤαυίΓβδ ρβγδ έίβίβηΐ δυδθβρΐϊ6Ιββ άε 
4οηηβΓ Ιίβυ 4 υηβ αυ&πιβηΐβΐίοη άε δα ραπ οοη(π6υ(ίνβ αυχ 4έρβηδβ$ 4β Γυηίοη. 
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Ροατ Ια ΚέραΒΒφιε ρορνίαΐτε άν Βίαιη: 

Ια ΟέΙέββΙίοη άε Ια Κέρυ6Ηςυβ ρορυΙαίΓβ 4υ Βέηίη 4 Ια ΟοηΓέτβηοβ 4β 
ρΙέηίροίβηΐίαΪΓβδ 4β Γυηίοη ίηΐβτηαΐΐοηαΐβ 4βδ ιέΐέοοηιιηυηίοαίίοηβ (ΚαΐΓθ6ί, 1982). 

Γέδβτνβ 4 δοη Οουνβτηβπιβηΐ Ιβ 4τοίι 4β ρτεπ^τβ ίουίβδ ιηββΒτβ» ςυ'ίΐ )υ$βΓα 
ηέοβδδαίΓβδ ρουΓ ρΓοίέ^βΓ δβδ ϊηΐβΓέίδ αυ οα» ου οβηαΐηβ Μβιη&Γβ* η*ο6ββΓνβΓαίβηΐ 
ραβ Ιββ 4ίδρθδί(ίοηδ 4β Ια €οηνβη(ίοη ίηΐβπιαίίοηαΐβ 4βδ (έΐέοοιηπιυηίοβίίοηδ 
(ΝαίΓοόί, 1982), ου δί Ιβδ Γέδβτνβ» ΓοπηυΙέβδ ραΓ 4'αυ(Γβδ Μβιηθτβδ 4βνα*βη( οοιυρτο- 

τηβΠΓβ Ιβ βοη Γσηοΐίοηηβπιβηΐ 4β δβδ δβΓνίοβδ 4β ΙέΙέοοιηιηυηίοαίίοη ου βηίΓαίηβτ υηβ 
βυβπιβηιαίίοη (Ιβ δα οοηΐπ(>υ(ίοη αυχ 4έρβηδββ άε Γυηίοη. 
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Ροατ Ια ΚέραΒΙϊφίε ΐοχοΐαίχε: 

Ια ΟέΙέ&αΐίοη 4β Ια Κέρυ61ίςυβ (ο^οίβιββ Γέδβτνβ 4 δοη Οουνβπιβιηβηί Ιε 4τοίι 
άε ρΓβηάτβ Ιβδ πιβδυΓβδ ςυ'ίΙ ίυββτβίΐ ορροΠυηβδ, δί υη ραγβ ηβ Γβδρβοΐαίΐ ραβ Ιβδ 
4ίδροδίϋοηδ άε Ια ρτέδβηΐβ Οοηνβηΐίοη ου δί 4βδ τέδβτνβδ βτηίββδ ρατ οβηαίηδ 
ΜβΓπ6τβδ ρβη4αη( Ια ΟοηΓέτβηοβ άε ΝαίτοΙιί, 1982, ου Ιοη άε Ια δί^ηαΐυΓβ ου 4β 
Γα4Ηέδίοη οηΓτβΙηβίκδΧΙ φ» δίΐυαίίοηι ρτέ>·4ίοία6ΐ6» 4 δβδ δβτνίοβδ άε (βΙέοοηιτηυηίοα· 

ιϊοη ου υηβ αυβηκηίαΐίοη βδΐίιηέβ Ιτορ ίηαροΠαηΐβ άε δα ραη 4β οοηΐπ6υ(ίοη αυχ 
4βρβηδβδ 4β Γυηίοη. 
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Ροατ Ια ΡέραΒΙίηαε οήεηίαίε άε ΐ υτνχααγ: 

Εα Οβίβ^αιίοη άε Ια ΚέρυΗΙίςυβ οτΐεπίαΐβ άε Γυηιβυαγ 4έοΙαΓβ, αυ ηοιη 4β δοη 
Οουνβτηβηιβηΐ, ςυβ οβίυϊ-οί δβ Γέδβτνβ Ιβ 4τοίΙ άε ρτβη4τβ Ιβδ πιβδυΓβδ ςυ*ί! βδΐίπιετα 
ηέοβδδαίΓβδ ρουτ ρτοΐέ^βτ δβ» ίηΐέτέΐδ αυ οα* οΰ οβηαίηδ Μειη^Γβ* η’ο&δβι-νβταίβηΐ 
ραδ Ιβδ 4ίδρθδίΐίοηδ άε Ια Οοηνβηΐίοη ίηΐβπιαίίοηαΐβ 4βδ ΙέΙέοοιηιηυηίοαίίοηδ 
(ΝαίΓΟ&ί, 1982), ου 4βδ αηηβχβδ ου ρτοΐοοοίβδ ςυί γ δοηΐ 3οίηΐδ, ου δί 4β» Γέδβτνβδ 
ΓοπηυΙββδ ρατ 4’αυΐΓβδ ραγδ οοηιρτοηιβΚαίβηΙ Ιβ βοη Γοηοίίοηηβιηβηΐ άε δβ* δβτνίοβδ 
<ίβ Ιβίβοοπιηιυηίοαίίοη. 
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Ροατ Ια ΚέραΒΙίφιε άέτηοοταϋφίε ά’Α/ρΗαπϊχιαη : 

Εα ΟβΙέβαΐίοη άε Ια ΚέρυΗΙίςυβ 4έπ)οοταΐίςυβ 4ΆΓβΗαηίδΐαη 4 Ια ΟοηΓέτβηοβ 
4β ρΙέηίροίβηΐίαΐΓβδ 4β Γυηίοη ίηΐβπιαίίοηαΐβ 4βδ ιβίέοοπιιηυηίοαίΐοηδ 
(Ναίτο6ί, 1982) Γέδβτνβ 4 δοη ΟουνβπιβηιβηΙ Ιβ 4γοΗ: 

1. 4β ρτβη4τβ ίουίβδ πιβδυΓβδ ςυ’ίΙ ίυ^ετα ηέοβδδαίΓβδ ρουτ ρτοίέββΓ »βδ 
ίηΐέτέΐδ δί υη Μειη^τβ η'ο&δβτνβ ραδ, άε ςυβίςυβ ιηαηΐέΓβ ςυβ οβ δοίΐ, Ιβδ 4ίδρο$ίΐίοηδ 
4β Ια Οοηνβηΐίοη ίηΐβπιαίίοηαΐβ 4βδ (έΐέοοπιιηυηίοαίίοηδ (Ναίτο^ί, 1982), ου 4βδ 
αηηβχβδ βι ρτοΐοοοίβδ ςυί γ βοηΐ )οίηΐδ, ου βηοοτβ δί Ιβ» οοηδέφιβηοβδ 4β ιουίβ 
Γέδβτνβ ΓοπηυΙέβ ρβτ υη αυΐτβ ραγδ Ιέδβηΐ δβδ ίηΐέτέΐδ, βι ρΐυδ ραηίουΐίέτβιηβηΐ 
οοπιρΓοιηβΐίβηΐ Ιβ 6οη Γοηαίοηηβιηβηΐ 4β δβδ δβτνίοβδ άε ιέΐέοοηιιηυηίοαίίοη; 

2. 4β η’βοοβρίβτ αυουηβ ηιββυΓβ Πηαηοίέτβ ρουνβηΐ βηΐιαίηετ υηβ βυβηιβηΐβ* 

ιίοη 4β βα ραη οοηΐπ6υΐίνβ αυχ 4έρβηδβ$ άε Γυηίοη; 

3. 4β Γαίτβ Ιουίβ Γέδβτνβ ου 4έοΙαΓΒΐίοη αναηΐ ςοΊΙ «ιίΓιβ Ια Οοηνβηιίοη 
ίηΐβΓηαΐίοηαΙβ 4βδ (έΐέοοιηιηυηίοαίίοηδ (Ναίτοΐή, 1982). 



_’ί7<; ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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Ρουε Ι'Εΐαι άυ Κο*νεϊι εΐ ΓΕιαι άυ Οαιαε: 

Εεχ ΟέΙεβαΐίοηχ άε ΓΕίαί άυ Κο*νεϊι ει άε ΓΕίαί άυ Οαΐατ άέοΐατεηί ςυε Ιβυτ·* 
Οουνετηειηεηΐχ χε τέχετνεηί Ιε άτοίί άε ρτεηάτε ιουίεχ πιεχυτεχ ςο’Πχ Ιυβετοηί 
ηέοεχχαΪΓεχ ρουτ ρτοΐέβετ Ιευτχ ίηΐέτεΐχ χί υη ΜειπΗτε (1ε Γϋηίοη η’οΗχετνε ραχ, (1ε 
ςυείςυε ιπαπίετε ςυε οε χοίί, Ιεχ άΐχρο$ίΐίοη5 (1ε Ια Οοηνεπίίοη ίπίεπιαίίοπαίε άεχ 
ΙέΙέοοηιπιυηίοΒίϊοηχ (ΝαίΓοΗί, Κεηγα, 1982), ου χί Ιεχ τέχετνεχ ςυ’ίΙ α ΓοπηυΙέεχ 
οοπιρΓοπιείίεηΐ Ιβ Ηοη ΓοηοιιοηηειηεηΙ (1ε Ιευτχ χετνίοεχ άε ιέΐέοοιηπιυηίοαίίοπ ου 
εηίΓαίηεηι υηε αυκπιεηίαΐίοη άε Ιβ οοηίπΗυίίοη άυ Κοννεϊί ου άυ Οαίατ αυχ 
άέρεηχεχ (1ε Γϋηίοη. 
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Ρουε Ιε Λογαυεηε άυ ΕεχοίΗο: 

Εα ΡέΙέκαΐίοη (1υ ΕεχοίΗο άέοΙατε αυ ηοιη άε χοη ΟουνεΓηειηεηί: 

1. ςυ’εΙΙε π’αοοεριε αυευηε οοηχέςυεηοε άεχ τέχετνεχ ΓοπηυΙέεχ ραΓ υη ραγχ 
ςυεΙ ςυ’ίΙ χοίί, ε! ΓέχεΓνε 4 χοη ΟουνεΓηειηεηί Ιε άτοίί (1ε ρτεηάτε ίουιεχ πιεχυΓεχ 
ςυ’ίΙ ρουπα ίυ^ετ ηέοεχχαίτεχ; 

2. ςυ’εΙΙε ΓέχεΓνε ά χοη ΟουνεΓηειηεηί 1ε άτοίί (1ε ρΓεηίίΓε Ιουίεχ «ηεχυτεχ 
ςυΉ ρουιτα }υ£εΓ ηέοεχχϋκεχ ρουε ρτοΐέβετ δεχ ϊηίεΓέίδ χί ά'αυίτεχ ραγχ η’οΗχετναίεηί 
ραχ !εχ (Ιίχροχίίΐοηχ άε Ια ρτέχεπίε ΟοηνεηΙίοπ (ΝαίτσΗί, 1982), ου <1εχ αηηεχεχ ου 
ρτοισοοίεχ ςυί γ χοπι )οΐηίχ, ου χί (Ιεχ τέχεΓνεχ Γοπηυΐέεχ ραί ά’αυίτεχ ραγχ 
οοαιρτοπιείΐαίεηΐ Ιε Ηοη Γοηοιίοηπειηεηΐ άε χεχ χεΓνίεεχ <1ε ΙέΙέοοηιηιυηίοαίίοη. 
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Ρουε Ια ΚερυύΙιηυζ άετηοεεαίιηυε άΑ/^Ηαηαΐαη, Ια ΚέρυδΙίςυε α/χέηβηηε άέτηοετα- 
ιίηυε ε/ ρορυΐαιεε, Ιε Ηοναυεηε ά'Αεαΰιε χαουάϋε, Ια ΚέρυΜΐφιε ρορυΐαίεε άυ 
ΒαηχΙαάεχΗ. Ια ΚέρίώΙΐφα ίίΐαεηιςυε άΊεαη, Ια ΒέρυόΙϊηυε άΊεας, Ιε Κοναυεηε 
ΗαεΗέεηίΐε άε άοεάαηϊε. ΙΕίαΐ άυ Κουεεϊί, Ιε ίάΙ>αη. Ια άαεηαΗίείγα αταΕε Ιώγεηηε 
ροραΙαίΓε ει $ο€ίαΙι$Ιε, Ια ΚέρυΜΐφ/ε άεχ ΜαΙάινε*. Ιε Βογαυτηε άα Μαεοε, Ια 
ΚέριώΙίι^αε αίαεηίφιε άε Μααηίαηΐε, Ιε 5υΙΐαηαί άΌεηαη, Ια ΚέριώΙΐφίε Μα- 
ηιίφ/ε άυ ΡαΙοχίαη. ΓΕίαί άυ Οαίαε. Ια ΗέραΜςαε αταύε χγηεηηε, Ια ΚέρνΜΐφίε 
άέτηοεεαύφίε 5οη\αΗε, Ια ΗέρνδΙίφίε άέτηοοΓαΐί^αε άα Εοιιάαη, Ια Ταηΐχΐε, Ια 
ΒέρνΜΐηαε αεαόε άιι Υέτηεη, Ια ΚέραΰΙΐφιε άέηοεταα^αε ρσρνίαίεε άα Υέηεη: 

Εεχ ΟέΙέ^αΙίοηχ (Ιεχ ραγχ οΐ-(1ε55υδ έ Ια ΟοηΓέΓβηεε άε ρΙέηϊροΙεηΐίαΐΓεχ 
(ΝαίΓθ6ϊ, 1982) (ΙεεΙαΓεηι ςυε ΙευΓ χί£ηαΐυΓε άε Ια Οοηνεηΐίοη ίπίεπιαίιοπαίε (Ιεχ 
Ιεΐέοοππηυηίοαίίοηχ (ΝαΐΓο6ί, 1982), αίηχί ςυε Ια Γαΐίίϊεαίιοη ένεηΐυεΙΙε (1ε οεΐ ΑοΙε 
ραΓ ΙευΓχ ΟουνεΓηεηιεηΐχ τεχρεοάΓχ, ηε χοη! ραχ ναΙαΗΙεχ νίχ-4-νίχ <1ε ΓεηΐιΙέ χίοηϊχίε 
Γίβυταπί (Ιαηχ Γαηηεχε 1 έ Ια Οοπνεηιίση χουχ Ια ρίέΐεηόυε αρρεΙΙαίΐοη (ΓΙχταβΙ ε! 
η'ίηιρϋςυεη! αυαιη«ηετη χα Γεοοηηαίχ&αηοε. 
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ΡοαΓ Ια ΡέραόΗφίε άε $ίη$αροιΐΓ: 

ϋα ΟεΙέβαίίοη (Ιε Ια ΚέρυβΗςυε <1ε δίη^αρουΓ τέχεενε έ χοη ΟουνεΓηειηεηί Ιε 
<1γοϊι <1ε ρΓεηόΓε ίουιεχ πιεχυΓεχ ςυ’ίΐ ρουττα ]υ£εΓ ηέοεχχαίΓεχ ρουΓ ρΓοιέ^εΓ χεχ 
ίηίέΓέΐχ χί υη Μεηι^Γε άε Γϋηίοη πιαηςυε, άε ςυείςυε ιηαηίετε ςυε οε χοίί, αυχ 
σ61ί£3ΐΐοηχ ςυι (Ιέοουΐεηϊ <1ε Ια ΟοηνεηΙίοπ ϊηίεΓηαιϊοηαΙε (Ιεχ ιέΐάεοιηιηυηίοαίΐοηχ 
(ΝαίΓθ6ί, 1982), ου (Ιεχ αηηεχεχ ε! <3εχ ρΓΟίοεοΙεχ ςυί γ χοηί )οίηΐχ, ου δί Ιεχ Γ^δεΓνεχ 
Γαίιεχ ραΓ υη ραγχ εοηιρΓοπιείΐεηί Ιε Βοη Γοηοΐίοηηεπιεηΐ άε χεχ χεπ/ίοεδ (1ε Ιέίέςοηι- 
ιηυηίςαΐίοη ου εηίΓαίηεηι υηε αυ^ιηεηίαιίοη (1ε χα ραπ οοηΐπΒυΐίνε αυχ (Ιέρεηχεχ άε 
Γϋηίοη. 
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ΡουΓ Ια ΗέραΜίςαε άε Εοτέε: 

Εα Ε)έΙέ£α{>οη άε Ια ΚέρυΒΙίςυε άε Οοι^ε ΓέχεΓνε ά χοη Οουνετηεηιεη! Ιε (Ιγοϊι 
<1ε ρΓεη(ΐΓε ίουιεχ πιεχυΓεχ ςυΊΙ εχιίιηε ηέοεχχβίΓεχ ρουΓ ρΓοΙέ^εΓ χεχ ίηΐέΓ&χ χί υη 
ΜεηιΒΓε άε Γϋηίοη ηε ρΓεη<1 ραχ χα ραπ (Ιεχ (Ιέρεηχεχ άε Γϋηίοη ου η’οΒχεΓνε ραχ 
Ιε5 (Ιίχροχίιίοηχ <1ε Ια ρΓέχεηΐε ΟοηνεηΙίοπ, ου (Ιεχ αηηεχεχ, ρΓοίοεοΙεχ ε! Γέ^ΙεηιεηΙχ 
ςυί γ χοη! )οίηίχ, ου χί (Ιεχ τέχεΓνεχ Γαίίεχ ρβΓ (ΓαυΙη» ραγχ οοπιρΓοπιεϋεη! Ιε 6οη 
Γοηο!ϊοηηεηιεη! <1ε χεχ χεΓνίοεχ (1ε (έΙεεοΓπιηυηίοαίίοη. 
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Ρουε Ια ΗέρυδΙΐηυε άυ 5έηέχαΙ: 

Εη χίβηαη! Ια ρΓεχεηΐε ΟοηνεηΙίοπ, Ια ΟεΙέ^αΐίοη <1ε Ια ΚέρυΒΓιςυε άα δέηέ^α! 
(ΙεοΙβΓε αυ ηοπι <1ε χοη Οουνεπιεπιεη!, ςυ'εΙΙε η’αοοερίε αυευηε οοηχέςυεηοε ϊεχ 
ΓέχεΓνε* Γαίίεχ ραΓ ά’αυίΓεχ ^ουνεπιενηεηΐχ αγαηί ρουΓ εοηχέςυεηεε Ι’αυ^πιεηίαιίοη 
άε χα ραπ εοηίπΒυίίνε αςχ (Ιέρεηχεχ άε Γϋηίοη. 

ΡαΓ αίΙΙευΓχ, Ια ΚέρυΒΙίςυε <1υ $εηέ£αΙ *ε Γέχετνε Ιε <1γοϊ! άε ρΓεηύΓε (ουίεχ 
πιεχυΓεχ ςυ’εΙΙε )υ§εΓα υιϋεχ α Ια χαυνε§απ1ε άε χεχ ίηίέΓέΐχ αυ εαχ ου οεπαίηχ 
ΜεπιΒΓεχ η'οΒχεΓνεΓαίεη! ραχ Ιεχ (Ιίχροχίιίοηχ (Ιε Ια ΟοηνεηΙίοπ ίη(ετηα(ίοηαΙε (Ιεχ 
ΙέΙέεοπιπιυηίεαίίοηχ (ΝαϊτοΒΐ, 1982), (Ιεχ αηηεχεχ ου ρτοΐοοοίε* ςυί γ χοηί αϋαοΒέχ 
ου αυ οαχ ού Ιεχ ΓέχεΓνε* έιηίχεχ ραΓ (Ι'αυίΓεχ ραγχ ΐεηάηήεηί έ οοπιρτοπιεϋΓε Ιε 6οη 
Γοηοίίοηπειηεηί άε χεχ χεΓνίεεχ <1ε ίέΐέεοπιιηυηΐεαιίοη. 
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Ρουε Ια Κέρυ&Ιιηυε άυ Βυεηηάί : 

Ια ΟέΙέ^αΐίοη (1ε Ια ΚέρυΒΙίςυε <1υ Βυηιη<1ί Γέχετνε 4 χοη ΟουνεΓηειηεηί Ιε 
(Ιγοι!: 

1. <1ε ρΓεηϋίε ίουΐε^ πιεχυΓεχ ςύΊΙ ρουΓΓα εχΐιηιεΓ ηεςβχχαηεχ ρουι ρηηε^εΓ 

χεχ ίηίέτέίχ αυ οαχ ου εεπαίηχ ΜεπιΒιτχ η’οΒχετνεΓαΐεη! ραχ, <1ε ςυείςυε Γαςοη ςυε οε 
χοίί, Ιεχ (Ιίχροχίίίοηχ <3β Ια ΟοηνεηΙίοπ ϊηίεΓηαιϊοηαΙε (Ιεχ ΐέΐέοοπιπιυηίοαίίοηχ 
(ΝαΐΓοΒί, 1982), <1ε χεχ αηηεχεχ ου (Ιεχ ρΓοίοοοΙεχ ςυί γ χοηί αααεΗέχ; 

2. (1’αοοερίεΓ ου ηοη ίουίε ιηεχυΓε χυχοερίΐΒΙε όε (ΙοηηεΓ Ιίευ 4 υηε »υ§τηεη· 
ίαίίοη (1ε χα ραπ οοπίπΕυίίνε. 
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Ρουε Ιε ΟΗαηα: 

Ια ΟέΙέςαίΐοη (1υ ΟΗαηα ΓέχεΓνε α χοη ΟουνεΓηειηεηί Ιε (Ιγοϊι <1ε ρΓεη<ΐΓε 
(ουίεχ πιεχυΓεχ ςυ'Η εχίιπιεπι ηέεεχχαίΓεχ ρουΓ ρΓοίέ^εΓ χεχ ΐηίέΓέίχ χί !ε ηοη-τεχρεει 
άε Ια ΟοηνεηΙίοπ ϊηίεΓηαιϊοηαΙε (Ιεχ Ιέΐεοοηιπιυηίοαίίοηχ (ΝαίτοΒί, 1982), <1εχ 
αηηεχεχ εί ρΓοίοοοΙεχ ςυί γ χοηί αίίαοΗέχ, ου Ιεχ Γέχετνεχ ΓοπηυΙέεχ ραΓ (Ι’αυίΓεχ ραγχ 
εοπιρΓΟπιείίεηί Ιε Ηοη Γοηοίίοηηεηιεηΐ (1ε χεχ χετνίεεχ όε (έΐέοοπιιηυηΐεαίίοη. 
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Ρουε Ια ΚέρυΜϊςυε άέεηοεεαήηυε άε Μαάαχαχεαε: 

Ια ΟέΙέ£αίϊοη άε Ια ΚέρυΗΙίςυε (Ιέηκκταΐϊςυε <1ε Μα^α^αχοαΓ ΓέχεΓνε ά χοη 
ΟουνεΓηειηεηί Ιε (Ιγοϊι άε ρΓεηάΓε ίουίεχ πιεχυΓεχ ςυΊΙ Ιυ^ετα υίΐΐεχ ρουΓ ρΓοίέβεΓ 
χεχ ΐηίέΓέίχ αυ εαχ οΰ Ιεχ ΜεηιΗΓεχ άε Γϋηίοη η’οΗχεΓνεΓβίεηί ραχ, άε ςυείςυε 
πιαηίέΓε ςυε οε χοίι, Ιεχ άίχροχίίΐοηχ άε Ια ΟοηνεηΙίοπ ϊηίεΓηαιϊοηαΙε άεχ ίέΐέεοπιπιυ- 
πίεαίίοηχ (ΝαίΓοΗί, 1982) ου χί άεχ τέχετνεχ ΓοπηυΙέεχ ραΓ ά'αυίΓεχ ραγχ νεπαίεηί 4 
εοπιρΓοηιεηΓε Ιε Ηοη Γοηείίοηηειηεηΐ άε χεχ ρΓορΓεχ χεΓνίεεχ άε ίέΐέεοιηιηυηίεαίίοη. 

ΕΙΙε ιέχεΓνε έ&αίειηεηΐ 4 χοη ΟουνεπιεηιεπΙ Ιε άΓοίί άε η'αεεερίεΓ αυευηε 
ίηείάεηεε ΠηαηείέΓε τέχυΙίαηί άεχ ιέχεΓνεχ Γαίιεχ ραΓ ά'αυίτεχ ^ουνεπιεηιεηίχ ραπίεί- 
ραηί 4 Ια ρΓέχεηίε ΟοηΓέτεηεε. 
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Ρουε Ια ΒέρυύΙϊφιε ΐχΙαεηϊςυε άυ ΡαΜχίαη: 

Ια Οεΐέ^αΐίοη άυ ΟουνεΓηειηεηί άυ ΡαΙάχίαη 4 Ια ΟοηΓέΓεηεε άε ρΐέηϊροίεη- 
ιίαίΓεχ άε Γϋηίοη ίηίεπιαίίοηαίε άεχ ΙέΙέεοηιηιυηίεαίίοηχ (ΝαίΓοΗί, 1982) χε ΓέχεΓνε )ε 
άίοίί ά’αοεβρίεΓ ου ηοη Ιεχ εοηχέςυεηεεχ ςυί ρουιταΐεπί ιέχυΐίετ άυ ποη-Γεχρεεί, ραΓ 
ίουί αυίτε ΜεπιΗΓε άε Γϋηίοη, άεχ άίχροχϊίΐοπχ άε Ια Οοηνεπίίοη (1982) ου άεχ 
Κέ£ΐεπιεηί5 γ αηηεχεχ. 
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Ρουε Ια Κέρυϊάίηυε- ϋηϊε άυ Οαεηεεουη : 

Ια ΟέΙέ^αίίοη άε Ια ΚέρυΗΙίςυε·ϋηίε άυ ΟαπιεΓουπ α Ια ΟοηΓέΓεηεε άε 
ρΙέηίροΐεηΐίαίΓεχ άε Γϋηίοη ίηίεπιαίίοηαίε άεχ ίέΐέεοπιπιυηίεαίίοηχ (ΝαίΓοΗί, 1982) 
άέεΙαΓε ςυε χοη ΟουνεΓηειηεηί χε ΓέχεΓνε Ιε άΓοίί άε ριεηάΓε ίουιεχ Ιεχ πιεχυΓεχ 

ηέεεΝ'αΐΓ»:·' α Ια χαυνε^αίάε άε χε:. ίηίεηΠν -ι κ·- ΐν-ΝΟίνεχ έηιΐχεχ ραΓ ά’αυίΓΐ' 
άέΐέ^αΐίοηχ ου Ιε ηοη-Γεχρεεί άε Ια ρΓέχεηίε Οοηνεπίίοη ίεπάαϊεηί α οοιηρΓοιηεΐίΓε 1ε 
Ηοη Γοηείϊοηηεηιεηΐ άε χεχ χεΓνίεεχ άε ΙέΙέεοπιπιυηίεαΙίοη. 

Εη ουίι-ε, 1ε Οουνεπιεηιεηΐ άε Ια ΚέρυΗΙίςυε'ϋηίε άυ Οαπιετουη η’αεοερίε 
αυευηε εοηχέςυεηεε άεχ ΓέχεΓνεχ Γαίίεχ ραΓ ά'αυίΓεχ άέΐέ^αίίοηχ 4 Ια ρτέχεηίβ 
ΟοηΓέΓεηεε, αγαηί ρουΓ εΓΓεί Γαυ^πιεηίαΐίοη άε χα εοηίπΗυίίοη αυχ άέρεηχεχ άε 
Γϋηίοη. 

46 

Ρουε Ια Τυεηυίε: 

Εα ΟέΙέ^αίιοη άυ ΟουνεπιεηιεπΙ άε Ια ΤυΓςυίε 4 Ια ΟοηΓέΓεηεε άε ρΐέηίροίεη- 
ίίαΪΓεχ άε Γϋηίοη ίηίεπιαίίοηαίε άεχ Ιέΐέεοπιιηυηϊοαίίοηχ (ΝαίΓοΗί, 1982) Γέχετνε 4 
χοη Οουνετηεπιεηΐ 1ε άΓοίί άε ρΓεηάΓε ίουιεχ πιεχυΓεχ ςυ’ΐΙ ρουΓΓα εχιίπιεΓ ηέεεχ- 
χαΪΓεχ ρουΓ ρΓΟίέ^ετ χεχ ΐηίέΓέίχ, χί άεχ τέχεΓνεχ ΓοπηυΙέεχ ραΓ ά’αυίΓεχ ΜεηιΗΓεχ άε 
Γϋηίοη εηίΓαίηεηι υηε αυςιηεηίαΐίοη άε χα ραπ εοηίπΗυίΐνε αυχ άέρεηχεχ άε 
Γϋηίοη. 

ΕΙΙε Γέχετνε άε ρΐυχ 4 χοη ΟουνεΓηειηεηί 1ε άτοίί άε ρτοεέάετ 4 υηε Γέάυείίοη 
ρτοροπίοηπείΐε 4 Ια οοηίηΗυίΐοη άε Ια ΤυΓςυίε αυ ΙίίΓε άε ίουίε ηιΗπςυε ου 
χουχ-ηιΗπςυε άυ Ηυά^εί, αυ οαχ ου άεχ τέχετνεχ έηιΐχεχ ρατ ά’αυίτεχ ραπίβχ χε 
ίΓαάυΪΓαίεηί ρατ Ιε οοη-νετχεπιεηΐ ρατ οεχ ραΠίεχ άεχ ραπχ οοηίπΗυίίνεχ άυεχ αυ ίίΐτε 
άε οείίε ηιΗπςυε ου χουχ-ηιΗπςυε. 
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Ρουε Ια ΚέρυΜΐηυε αεαΒε χνήεηηε: 

Εα ΟέΙέκαίίοη άε Ια ΚέρυΗΙίςυε αταΗε χγηεηηε άέοΐατε ςυε χοη Οουνετηεηιεηΐ 
χε Γέχετνε 1ε άτοίι άε ρτεηάτε ίουίεδ ιηεχυτεχ ςυ'ίΙ ΐυ^ετα ηέοεχβαίΓεχ ρουτ ρτοΐέ^ετ 
χεχ ΐηίέΓέίχ αυ οαχ οΰ υη ΜειπΗτε ηηαηςυεταίι, άε ςυείςυε Γαςοη ςυε οε χοίί, άε χε 
οοηΓοππετ αυχ άίχροχίΐίοηχ άε Ια Οοηνεπίίοη ίηίεπιαίίοηαίε άεχ ιέΙέοοπίΓηυηίοαίίοηχ 
(ΝαίΓοΗί, 1982), ου χί άεβ τέχετνεχ ΓοτπιυΙέε* ρατ υη ΜεηιΗτε οοπιρΓοηιεααίεηΐ χεχ 
χετνίεεχ άε ιέίέοοπιηιυηίοαίίοη ου οοηάυΐχαίβηΐ 4 υηε αυρηεηίαίΐοη άε Ια ραπ 
οοηίπΗυίίνε άε Ια ΚέρυΗΙίςυε αταΗε χγηεηηε αυχ άέρεηχεχ άε Γϋηίοη, 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 2477 

48 
54 

ΡουΓ Ια ΚέρυΜΗηυζ ίοζΐαΐΐίΐζ άυ Υΐζί Ναη: 

Αιι ηοιη 4ε *οη ΟουνεΓηειηεηΐ, Ια ΟέΙέ§αΐΐοη <*β Ια ΚέρυΗΙΐςυε *οοΐαΙΐ«ε 4υ 
Υΐεΐ Ναιη Α Ια ΟοηΓέτεηο* 4ε ρΙέηΐροΐεηΐΐαΐΓε* 4ε Γυηΐοη ΐηίεπιηΐΐοηαίε 4ε* 

ιέΙέοοπίΓηυηΐοαίΐοη* (ΝαΐΓοΗΐ, 1982) 4έοΙαΓε οε ςυί ·ιιΗ: 

1. εΙΙε οοηίίπηε υηε Γοΐ* 4ε ρΐυ* Ια ροβΐΐΐοη 4υ Οουνετηειηεηΐ 4ε Ια 
ΚέρυΗΙΐςυε βοοίαϋβίε 4υ Υιεί Ναιη, εχροβέε 4αη* Ια 4έοΙαΓαΐΐοη 4ε *οη ΜΐηΐβΙέΓε 4ε* 

αΠαΐΓε* έίΓοηβέΓεβ, εη 4αΐε 4υ 7 αούι 1979, Α *ανοΪΓ ςυε 1ε* αΓοΗίρεΙ* Ηοαηβ δα 
(ΡαΓαοεΙ*) εί Τηιοη* 5» ($ρΓ»ιΙγ ου δρΓαίΙεγ) Γοηΐ ραπίε ΐηΐέβΓαηίε 4υ ΐειτΐΐοΐΓε 4ε 
Ια ΚέρυΗΙΐςυε κκΐιϋϋβ 4υ Υΐεί Να®. Ρατ οοηχέςυεηΐ, 1ε Οουνβτηεπιεοί 4*1 Υ»ε< 

Να® ηε ρευΐ αοοερίεΓ Ιε* ®ο4ίΓιοαΐΐοη* 4ε ΓααπΗυΐΐοη 4ε ΓΓέςυεηοε* εί 1ε* 

4έΙΐ®ΐΐα(ϊοη* 4ε« $υΗ4ίνΐ*ΐοη$ 4ε* ζοηεδ 60, 6Ρ εί 60, Γι^υΓ&ηΙ 4αη* 1ε* Αοίε* ΠηαΙ* 

(ΑΩΟ 27/132Α) <!ε Ια ΟοηίέΓεηοε α4®ΐηί*ΐΓαΙΐνε ®οη4ία1ε 4ε* Γα4ίοοο®®υηΐοαΐΐοη* 

ρουΓ Ιε* *ετνϊεε* ®οΗΐΙε* αεΓΟπαυΙΐςυε* (Οεηένε, 1978). ΕΐαηΙ 4οηηέ ςυε οε* 4ΐ*ρο*ΐ- 

ιΐοη* αΓΓεοΐεηΐ Ιε* *ετνΐοε* αέτοηαυίΐςυε* άζ Ιέ1έοο®®υηΐοαΐΐοη <1ιι νΐεί Νβηι εί οευχ 
ίΐε οεΠαΐη* αυίΓε* ραγ* 4ε Ια Γέ^ΐοη, εΙΙε* 4ενπ>ηΙ έπε Γένΐβέε* ραΓ Ιε* ρΓοοΗαΐηε* 

ΟοηΓ&Γεηεε* α4®ϊηΐ$ΐΓαΐΐνε* ®οη4ΐαΙε* <1ε* Γα4ΐοοο®®υηΐοαΐΐοη* ρουτ Ιε* *εΓνΐοε* 

®οΗΐ1ε*; 

2. εΙΙε Γέβετνε εη ουίι* λ »οη Οουνετηε®εηΐ Ιο.4γοϊι 4ε η’αοοερίεΓ αυουηε 
ααΐτε 4ΐ*ρο*ΐΐΐοη 4υ Κέ^ίετηεηΐ 4ε* Γα4ΐοοοιη®υηΐοαΐΐοη* ςυί ρουπαΐΐ ροΠετ 
ρΓέ)υ<ϋεε λ *εβ *ετνίεε* <1ε Ιέΐέοοιηιηυηίοαίΐοη, ζί οεΐυί 4ε ρΓεη4Γε ιουιε* ®ε*υΓε* 
ςα’ίΐ )ιΐ8ετ» ηέοε**αίΓε* ροιίΓ ρΓΟίέ^εΓ *ε* ΙπΐέΓέΐ* εί *ε* *εΓνΐοε* 4ε ΐέ1έοοΓη®υηϊοα* 

ιΐοη. 
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Ρουτ Ια ΒέρυΒΙΐφίΖ χαΐηηαΐχζ: 

Ια Οέΐέςαΐίοη 4ε Ια ΚέρυΗΙΐςυε £β£οηαί$ε Γέ*εΓνε Α *οη ΟουνεΓηεηιεηι 1ε 

4γοϊ(: 

1. 4ε ρτεη4κ ΐοαίε* ιηεβυΓε* ηέοε**αΐΓε* ρουΓ ρΓΟίέ^εΓ *ε* ίηΙέΓδΙ* *ί 4ε* 

ΜειηΙίΓε* η’ο&δεΓνεηΙ ρα*, 4ε ςιιείςυε πιαηί^Γε ςυε οε *οίΙ, Ιε* 4Ϊ5ρο*ΐΙΐοη5 4ε Ια 
ΟοηνεηΙίοη ίηίετηαΐΐοηαίε 4ε* Ιέΐέοοπιιηιιπιοαίίοη* (ΝαιγοΙϊϊ, 1982) οιι *ϊ 4ε* Γέ*εΓνε* 

Γαϊΐε* ραΓ 4*αϋΐΓε* Μετη&Γε* ρειινεηΐ οοιηρΓθΐηε«Γε *ε* *εητίοε* 4ε Ιέΐέοοιηιηϋηίοα- 

Ιΐοη; 

2. 4’αοοερΐεΓ οα ηοπ Ιε* οοη*έςαεηοε* Πηαηοί^Γε* ςυϊ ρουιταΐεηΐ ένεηΐυεΙΙε- 

Γηεηΐ Γέ*ιιΙιεΓ 4ε οε* Γέβετνε*. 
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Ροιιτ Ια ΚέραΜΐηνζ άβ Οό/ε ά'Ινοΐη: 

Ια ΡέΙέμΐιοη 4ε Ια ΚερυΙ>1ϊςιιβ 4ε Οδΐε 4*1νοΪΓε 4έοΙαΓε ςυ’εΙΙε τεχεΓνε α *οη 
ΟουνεΓηειηεηΐ 1ε 4γοϊΙ 4’αοοερΐεΓ οιι 4ε τεΓυχεΓ 1ε* οοη*6ςυεηοε* 4ε* Γέ*εΓνε* 

ΓοπηαΙέε* 4αη* Ια ρΓέβεηΐε Οοηνεηΐίοη (ΝαΐΓοδΐ, 1982) ραΓ 4’αυΐΓε* βουνεπιεπιεηΐ* 

εί ςυϊ ρουιταίεηΐ εηίΓαίηεΓ ιιηε αυβιηεηίαηοη 4ε *α ραπ 4ε οοηΐπΐϊυΐΐοη αυχ 
46ρεη*ε* 4ε Γυηΐοη ου ςυί ρουιταΐεπί οοΓηρΓΟΓπείΐΓε *ε* *εΓνίοε* 4ε Ιέΐέοοπιιηυηΐοα- 

Ιίοη. 
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(α ηνιηέτο η 'α ρα3 έίέ υύΗχέ) 
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Ρομγ Ια Η.€ραόΙί(]ΐ4€ ροραΙαϊΓΡ άζ ΒιιΙχαπζ: 

Εη Μβηαηΐ Ια Οοηνεηΐϊοη ΐπίεπιαίΐοηοίε 4ε* ΙέΙέοοηιιηυηΐοαίίοη*, Ια Κέρυ&ΐΐςυε 
ρορυΙαίΓε 4ε ΒυΙ^απε 4εο1»πο ςυ’εΙΙε *ε τέβετνε 1ε 4γοι( 4ε ριεη4Γε ίουιε* πιε$υΓε$ 

ηέοε**αΪΓε* ρουΓ ρΓοΙέ^εΓ *ε* ϊηιέΓέΐ* *ΐ 4'αυΐΓε* Είαΐ* η’ο1)*εΓνεηΐ ρα* Ιε* 4ΐ*ρο*ΐ· 

ιΐοη* 4ε Ια Οοηνεηϋοη ΐπίεπιαίΐοπαίε 4ε* (έΐέοοιηιηυηίοαίίοη* ου *ΐ, ραΓ 4’αυ(Γε* 

αοίε*. Η* ροΓίεηΐ αηεΐηΐε Α Ια αουνεταΐηεΐέ 4ε Ια ΚέρυΙιΙΐςυε ρορυΙαίΓε 4ε ΒυΙκαΓίε. 
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ΡοΐίΓ Ιζ ΡοηνχαΙ: 

Ια Ο^Ιέ^βΐίοη ροΠυ§αί*ε 4έο1αΓε, αυ ηοιη 4ε $οη ΟουνεΓηεηιεηι, ςυ'εΙΙε 
η’αοοερίε αυουηε οοη*6ςυεηοε 4ε* Γ^βετνε* ίαίιε* ραΓ 4’αυΐΓε* βουνεΓηεπιεηι*, ςυί 
εη(ΓαΙηεΓ8ΐεη( υηε αυ^πτεπίαΐίοη 4ε $α ςυοιε-ραπ οοπίπδυΐίνε αυχ 4έρεη*ε* 4ε 
Γυηΐοη. 

ΕΙΙε 4έο1αΓε αυ**ί Γ^ιεΓνετ Α *οη ΟουνεΓηεπιεηΐ Ιε 4γοι( 4ε ρΓεη4Γε ιου(ε$ 

πιεβΟΓε* ςυ’Η ρουιτα εαΐίιηετ ηέοε**αΪΓε$ ρουτ ρτοΐέβετ *ε* ϊηΐέΓίι* αυ οα* οϋ οεηαιη* 
ΜεπιόΓε* ηε ρΓεη4Γαίεη( ρα* ΙευΓ ραπ 4ε* 4όρεη*ε* 4ε Γυηΐοη ου πιαηςυεΓαίεηι 4ε 
ςυείςυε αυίΓε Γαςοη 4ε *ε οοηΓοπηετ αυχ 4ΐ*ρο$ΐ(ΐοη$ Λ Ια Οοηνεηιΐοη ΐηιεΓηαιΐο- 
ηαίε 4ε* ΐέΙέοοΓηιηυηΐοαροη* (ΝαΐΓοΒί, 1982), 4ε *ε* αηηεχε* ου 4ε* ρΓοίοοοΙε* ςυί ? 
*οη( αΠαοΗΑ*, ου εηοοτε » 4ε* τέβετνε* ΓοπηυΙεε* ραΓ 4*αυΐΓε$ ραγ* οοηιρΓοπιεηαΐεηι 
Ιε 6οη ίοηαΐοηαεπιεηΐ 4ε *ε* «ετνΐοε* 4ε (ΑΙΑοοπιιηυηΐοαίιοη. 

ΡουΓ Ια ΚέρυΜφίζ /έάζΓαίϊνζ άυ ΒγζχϊΙ: 

Εη δί^ηαηΐ οε* Αοίε* ΓιηαΙ*, ςυί 4ενΓοηι έίΓε ΓαΐΐΠε* ραΓ $οη Οοπ^γΑ* ηαιίοηαΐ, 
Ια ΟΑΙΑβαΐΐοη 4υ ΒγΑ*ϊ1 Γέ*ετνε Α $οη Οουνετηειηεηΐ Ιε 4γοϊ( 4ε ρΓοηδΓε ίουΐε* 

πιεβυΓε* ςυΊΙ ε*ιΐσιεΓα ηόοε**αΪΓεβ ρουΓ ρΓΟΓό^εΓ *ε* ιηιέΓεί* αυ οα* ού 4*αυ(Γε$ 

ΜεπιΒΓε* πιαηςυεΓαίεηι 4ε *ε οοηΓοπηεΓ αυχ 4ΐ*ρο*ΐ(ΐοη* 4ε Ια Οοηνεηΐΐοη ΐηίετηα- 

ΙΐοηαΙε 4ε* ιΑΙΑοοπιπιυηΐοαιΐοη* (ΝαΐΓοΒϊ, 1982), ου 4ε *ε* αηηεχε* ε( ρΓΟίοοοΙε* 

)οίηΐ5, ου εηοοτε *ΐ 4ε* Γε*ετνε* ΓοπηυΙεε* ραΓ 4’αυΐΓε* ΜετηΗΓε* η*ςυεηΐ 4'εηΐΓαΙηεΓ 
υηε αυ^πιεπίαΐΐοη 4ε Ια οοηΐηΒυΙΐοη 4υ ΒΓέ*ΐΙ αυχ 4έρεη*ε<; 4ε Γϋηίοη ου εηίϊη *ΐ 
Ιεβ ρΑβετνε* 4'αυΐτε* ΜεπιΒΓε* Γΐ&ςυεηΐ 4ε οοπιρΓΟπιεΚτε !ε Ηοπ Γηηοιίοηηεηιεπί 4ε 
*εβ *εΓνΐοε* 4ε ιέΐέοοιηιηυηΐοαίΐοη. 
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ΡουΓ Ια ΚζρυΒΙϊηυζ άέηκκταίιηυζ ΞοηιαΙίζ: 

Ια Ε)6Ιέβα(ΐοη 4ε Ια ΚέρυΗΙΐςυε 4έηιοθΓα(ιςυε 5οιπαΙΐε (ΙέοΙατε ςυε *οη ΟουνεΓ- 
ηετηεηΐ ηε *αυΓαΐ( αοοερίεΓ αυουηε 4ε* οοη*έςυεηοε* ΠηπηοίεΓεχ ςυί ρουιταιεηΐ 
4Αοου!εΓ 4ε* Γέ*εΓνε* Γαΐΐε* ^αΓ 4'αυΐΓε* 8οϋν€Γη<*,τ,εη,'! ρ»πΐοίρ<*ηΐ » » » (.'οπΓέιεικε 
4ε ρΙέηίροΐεηΐΐαΐΓε* (ΝαΐΓοΒί, 1982). 

ΕΙΙε τε*εΓνε εη ουίΓε Α *οη ΟουνεΓηεηιεηΐ Ιε 4γοϊι 4ε ρΓεηδτε ίουιε* πιε*υΓε* 

ςυΊΙ ]υ8εη ηέοε**αΪΓε$ ρουΓ *αυνεβαΓ4εΓ *ε* ιηΐέΓ^Ι* αυ οα* οΰ οεΠαΐη* ΜεπιΒΓε*, 4ε 
ςυείςυε Γαςοη ςυε οε *οίΐ, ηε Γε*ρεοΐαίεηΐ ρα* Ιε* 4ΐ*ρο*ίιΐοη* 4ε Ια ί'οηνεηΐΐοη 
ίηίεΓπαΐίοηαΙε 4ε* ιέΐέοοιητηυηίοαιίοη* (ΝαϊτοΠί. 1982/ ου μ ι»ο* ιβ«εΓνεκ ΓοηιιυΙίτε* 

ραΓ 4'αυ(Γε* ραγ* οοιηρΓοηιειιαίεηι *ε* *.εΓνιοε* 4ε (εΙίοοηίΓηιιηΐοαιίοη. 
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' Αυ ηοιη άζ Ια ΡζρυΜίί/υζ )ζάζτα!ζ άΆΙΙζΓηαχηζ: 

1_α ΟέΙε^αίιοη 4ε Ια ΚέρυΜιςυε Γέ4έΓαΙε 4ΆΙΙεπι;ΐϋηε 4έι!α»ε οΜίοΐεΙΙεηιεηΐ ά 
ρΓοροΝ 4ε ΓαηιοΙε 83 4ε Ια (’οηνρηΐΐοπ ιηυτηαίιοπ,'ίε Ίο* ιεΙέι*οπι.τ.υηϋ:αΐιο:ι<· 

( ΝλιγοΡι. 1982» ςυ'εϋε πιαΐηΐιεηί Ιε* τε*εΓνι>ν Ι;ιηε\ ;»ι» ι*οη* 4ε Ια *ν’·'*πιιΜιουε 
ΓεϋεΓαΙε 4’ΛΙΙεπΐ48ηρ 1°Γ* 4ε Ια Μ^ηαΐυίε «ίε Ηέκ»επν·η»'* ιηειπιοηηέ*. *·<!*? 

απκΊε. 
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Αυ πότη άζ Ια ΚέρυΜςυζ/έάίταΐζ ά'ΑίΙζτηαχηζ 

Εα ΐκΐέβαΐΐοη 4ε Ια ΚέρυΗΙΐςυε Γέ4έταΙε 4’ΑΙΙεπΐ38ηε τέ*εΓνε Α *οη Οουνεεπε- 

ηιεηΐ Ιε 4γο»Ι 4ε ρεεηδεε Ιουιε* πιεβυΓε* ςυΊΙ ε*ιΐιηεΓ3 ηέοε**αΪΓε* ρουΓ ρτοΐέρεΓ *ε* 

ΐηΐέΓέΐ* *ΐ οεΠαΐη* ΜεηιΗΓε* ηε ρτεηηεηΐ ρα* ΙευΓ ραπ 4ε* 4έρεη*ε* 4ε ΓΙΙηίοη ου. 

4ε ςυείςυε αυίΓε πιαηΐέΓε ςυε οε *οίΐ. ηε τε*ρεοίεηΐ ρα* Ιε* 4ΐ.*ρο*ΐΐΐοη* 4ε Ια 
Οοηνεηΐίοη, 4ε *ε* αηηεχε* ου 4ε* ρΓοίοοοΙε* ςυι γ *οηΐ )οΐπΐ*. ου *ΐ 4ε* τεβεενε* 

ΓοπηυΙέε* ρ*Γ 4'αυΐεε* ραγδ 5οηι 4ε ηαΐυΓε α αοοΓοάΓε *α οοηΐΓίΗυΐίοη αυχ 4όρεη*ε* 

4ε Γυηΐοη ου Α οοπιρΓοηιεΗΓε Ιε Ηοπ Γοηοΐΐοηηεηιεηΐ 4ε *ε* *εΓνΐοε* 4ε ιέΐόοοηιπιυ- 

ηΐοαίίοη. ΙΕ>ε ρΐυ*, Ια ΟεΙέκαίιοη 4ε Ια ΚέρυΗΙΐςυε Γέ4έΓ»Ιε 4 ΛΙΙειη:ΐ8ηε ΓοπηυΙε. Α 
ΙΐίΓε 4ε π»ε*υΓε οοηδεΓναίοίεε, υηε Γέβεενε οοηίΓε ιουιε ηιο4ΐΠο»ΐΐοη 4ε ΓαηιοΙε 4 4ε 
Ια Οοηνεηΐΐοη ίηίεπιαίΐοηαίε 4ε* ΙέΙέοοπιπ»υηιοαΐΐοη5 ςυί ιεη4Γαιΐ ά ίηοΐυτε 4αη* !α 
Οοηνεηΐΐοη Ια οοορέΓαΐίοη ΐεοΗηίςυε εη ιαηι ςυ οΗ)εΐ 4ε Γϋηιοη: εΙΙε Γέ*εενε 
έ^αίβηιεηΐ Α *οη αουνεπιετηεηΐ Ιε 4γοϊι 4ε ρΓεη4εε Ιουίε* π»ε*υΓε* ηέοε**«ΐΓε* 8υ 03* 

οΰ Ιε Ηυ4$εΐ θΓ4ΐη»νε )*« Γυηΐοη * ετ. ΐιθΐ/*επιΐ( οΗέΓέ 

ΡηυΓ Ια ΒέρυΰΙΐφίΖ χοααΐϊχΐζ ΐοΗζζοάονα^υζ · 

Αυ ηοιη 4ε *οη ΟουνεΓηεηιεηΐ. Ια ΠεΙέβαηοη 4ε Ια ΚέρυΗΙΐςυε *οοΐαϋΜε 
ΙοΗέοο*1οναςυε 4έοΙαΓε ςυε, εη *ΐ£παηΐ Ια ( οηνεηΐίοη ΐηίεΓπαΙΐοηαΙε 4ε* ιεΐέοοπιηιυ 
ηΐοαιΐοη* (ΝαΐΓοΗΐ, 1982). εΙΙε Ιαΐ*.*ε ουνεπε Ια ςυεΜιοη 4·.* I «Ηορπορ 4ιι »?«·βΐεπ ε?»; 

4ε* Γα4ΐοοοπ»ηιυηΐοαΐίοη* (Οεηένε. 1979). 
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Ρουτ Ιζ ΟιΐΙΐ: 

Ια ΡέΙέ^αΐίοη 4υ (ΓΚιΐΙί Ιΐεηΐ Α δΐ^ηαΐεε ςυε οΗαςυε Γοΐ* ςυ'αρραΓαΐ**εηι 4αη* Ια 
€οηνεηΐΐοη ΐηίετηαΐΐοηαίε 4ε* (έΐέοοηιηιυηίοαίίοη*, 4αη* *ε* αηηεχε*, 4αη* Ιε* 

ΚέκΙεπιεηΐ*, ου 4αη* 4ε* 4οουπιεηΐ* 4ε ςυείςυε ηαΐυΓε ςυε οε *οΐ(, 4ε* πιεηιΐοη* ου 
4β* ΓέΓέΓεηοε* Α 4ε* «ΐεπΊΐοίΓε* αηίαΓοιΐςυε*» οοπιπιε 4έρεη4αηοε* 4’υη Εΐαι ςυεΙ- 

οοηςυε, οε* πιεηιΐοη* ου ΓέΓέΓεηοε* ηε $’αρρϋςυεηί ρα*, εί ηε ρευνεηΐ ρα* *'αρρϋ· 

ςυεΓ, αυ δβοίευΓ αηίαΓοίΐςυε οΗΐΙΐεη, οοτπρη* εηίΓε 53 εί 90 4ε ί<'ηρκυ4ε ουε*ι, ςυι 

Γαΐΐ ραΠΐε ΐηΙέ^Γαηΐε 4υ ΙβιτΐΐοίΓε ηαΐΐοηαΐ 4ε Ια ΚέρυΗΙιψιε 4« < Ηίΐι ει μο > ;π· I 

οεΐΐε ΚέρυΗΙΐςυε ρο**έ4ε 4ε* 4γοιΙ$ ΐπιρΓεβοηρίιΗΙε* εί εχεη»· ',πινίΊ.ιίηΓΐ·* 

Ευ έ&3Γ4 Α οε ςυί ρΓέοέ4ε, Ιε ΟουνεΓηειηεηι 4υ ΓΗΐΙΐ *ε τέ^ετνε 1ε 4γοϊι 4ε 

ρτεικίη Ιε* πιεβυΓε* ςυΊΙ )υ§ετα ηέοεββαίΓεβ ρουτ ρΓοίέ^εΓ *ε* ϊηιέΓέι* αυ <·α* οΰ 
4'αυΐΓβ* Εΐαΐ* ροπεταΐεπί αΐΐεΐηΐε, 4ε ςυείςυε ΓηαηΐέΓε ςυε οε *οίΐ, Α Ιοιιΐ ου ρ«ηΐε 
4υ (επίΐοίΓε 4έΠηΐ οϊ·4ε*βυ», εη ΐπνοςυαηΐ Ιε* 4ΐ*ρο*ΐιΐοη* 4ε Ια4ΐΐε Οοπνεηΐιοη. 4ε 
*ε* αηηεχε* οα 4ε *ε* ρΓοίοοοΙε* εΐ/ου 4ε* Κέ^Ιεπιεηΐ* ν αΓΓέτεπί*. 
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Ροατ Ιε ΟύΗ: 

Ευ ΟΗΑρϋοβ άα €Ηίϋ λ Ια ΟοηΓ&τβηοβ άε ρϋηίροΙβηΐΐαΪΓβδ τΑδβτνβ Α $οη 
Ουυνβτηβηβηΐ Ιβ άτοίΐ άε ΓοπηυΙβΓ Ιβ* Γέκτνα ςιΓΐΙ ϊυ^βτ» ΒέοβκαΐΓβ* αυ ηι]β( άε* 

Ιβχιβ* οοηΐβπυ* 4*η$ Ια Οοηνβηιΐοη ίηΐββηαιίοηαΐβ άε* Ι&έοουιιηυηίουιΐοηδ 
(Ναίτο&ϊ, 1982), (Ιαπ* *β* αηηβχβ*, ά*η* *α ρτοΐοοοίβ* ου 4αηχ Ιβ* Κέ§Ιβιηβηΐ5 γ 
αίΤέΓβηι* « ςυί α/Γβοίβηΐ ιΙΪΓβαβπιβηΐ ου υκΙΐΓοοίβπιβηΙ Ιβ ΓοηοΐΐοηπβιηβηΙ (Ιβ κ$ 

ββτνίοβ* άε (έΐβοοιηηιυηΐοαίίοη ου ςυί ροπβηΐ αηβϊηΐβ * μ ΚΗΐνβταΐηβιΑ. 

ΕΠβ Ιοί Γέββτνε αο**ί Ιβ (ΙγοιΙ <1β ρΓοίέβ,βΓ *β* ΐηΐέΓ&δ αυ ου* ού Ιβ* Γέββτνβ* 

(ΤαυίΓβ* βουνβτηβιηβηΐχ βηΐΓβίηβταίβηΐ υηβ αυβπιβηίαΐϊοη <1β η οοηΐπ6υΙΐοη αυχ 
<1έρβη*β$ άε Γυηΐοη. 

ΡουΓ Ια ΚέρνδΚηνε άε Ηααίε- ΥοΙια: 

Ιλ ΟβΙέ£8ΐίοη <1β Ιβ Κέρυ6Μςυβ <1β ΗαυΙβ-ΥσΙΙα 8 Ιβ (.'οηΓβΓβηοτ (Ιο ρίβηϊροΐεη- 

ιΐαΪΓβ* άε ΓΙ)ηΐοη ΐηΐβτηαΐΐοηαΐβ 6β$ ΐΑΙέοοπιιηυηΐοαίίοη* (ΝοιγοΙμ, 1982) Γ&βΓνβ 3 

5οη Οουνβπιβιηβηΐ Ιβ (ΙγοιΙ: 

1. άε Γβίυ5βΓ (ουίβ* ιηβχυΓβ* ΠπαηοΐέΓβ* (Ιβ ηαΐυτβ Α αυ£ΐηβηΐβΓ $8 ραπ 
οοηΐηΐηιΐίνβ αυχ άέρβηββ* άε Γυηΐοη; 

2. άε ρκηάη (ουίβ* ΠΜ5υπ$ ςυ’ϊΙ ρουιτα ]υ(βτ ηέοβ**αίΓβδ Α Ια ςαυνββαπίβ 
άε δβ* ίηΐέΓβυ αυ οα$ ού (Ιβ* Μβηη&Γβχ η’ο6$βτνβηΐβηΐ ρα* Ιβ$ (Ιΐδροδΐΐΐοη* 0ε Ια 
ΟοηνβηΙΐοη ΐηΐβτηαΐΐοηαΐβ <!β* (ΑΙΑβοιηπιυηΐοαίΐοηδ (Νχϊγο&ι, 1982) ου 0β$ αηηβχβ*, 

Κέ^ΐβπιβηΐδ « ρηχοοοΙβ* γ αίΤΑτβηΙ*, ου βποοτβ $ΐ <1β* Γέββτνβ* ΓοηηυΙΑβ* ρατ 
(Γαυίτβ* Εΐαΐ* Μβιη&Γβ* οοηρΓοηιβΜαίβηΐ Ιβ 6οη Γοηοιίοηηβιηβηί (Ιβ κ$ ββτνΐοβ* (Ιβ 
(βϋοοπιίηυηΐοηΐΐοη. 
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Ρομγ Ια ΡέρνΜίφέε άν Νΐχεε: 

Ιλ ΟΑΙΑχαΙΐοη <1β Ια ΚέρυΜΐςυβ <1υ Νί^βτ Α Ια ΟοηΓΑτβαοβ άε ρΙΑηΐροίβηΐΐαΪΓβ* 

(Ιβ Γυηΐοη ϊηΐβτηαΐΐοηαΐβ άε* ιέΐέοοιηιηυηίοαίΐοη* (Ναΐτοβί, 1982), τΑββτνβ Α *οη 
Οουνβτηβιηβηΐ Ιβ «ΙτοΐΣ: 

1. άε ρΓβη«ΐΓβ Ιβ* ιηββυτβ* ςυ’ΐΐ ίυ^βτα ηέοβ*$βίΓβ« ρουΓ ρτοΐέ^βτ *β* ϊηΐέτβίδ 
αυ οα* ού οβΗαΐη* Μβιηβη» <!β Γυηΐοη Γηαηςυβηϋβηΐ, <1β ςυβίςυβ Γαςοη ςυβ οβ *οίι, 
άε 3β οοηΓοππβτ αυχ (ϋ*ρο*ίιΐοιι* άε Ια ΟοηνβηΙΐοη ου άε* Κέβίβπιβηΐβ, ου βηοοΓβ $ΐ 
άε* Γέββτνββ ΓοπηυΚβ* ρατ οβ* Μβιη&τβ* οοιηρτοπιβίΐαΐβηΐ Ιβ 6οπ Γοηαίοηηβτηβηΐ άε* 

ββτνΐοβ* άε (ΗΑβοηκιηυηιβαήοη άυ Νΐ(βτ; 

2. <Γαοοβρ(βτ ου άε ΓβΤυαβτ Ιβ* βοηαέςυβηοβ* άε$ τΑββτνββ ρτορΓβ* Α βηίπυηβτ 
υηβ αυβπιβηίαΰοη άε μ ραπ βοηίπ6υ(ΐνβ αυχ άέρεηζε* άε Γυηΐοη. 
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Ροαε Ια ΚέρυΜίςαε άε ΙΊηάε: 

1. Εη $ί^ηαη{ Ιβ* Αβ(β$ Πηαΐβ άε Ια ΟοηίέΓβηοβ άε ρ1βηΐρο(βη(ΐαίΓβ8 άε 
Γυηΐοη ΐπίβτηαϋοηαΐβ (Ιβ* ιΑΙΑβοηιιηυηΐβαΐΐοηα (ΝαΐΓοδΐ, 1982), Ια ΟβΙΑ(αΐΐοη άε Ια 
Κέρυ61ΐςυβ (Ιβ ΓΙπόβ η’αοεβρίβ ρουτ *οη Οουνβπιβιηβηΐ αικχιηβ βοηβΑςυβηββ 
ΠηαηαΑη ΓέχυΙίαηΙ (Ιβ* ΓέββΓνβ» ςυί ρουιταΐβηΐ βιιβ ΓαΐΙββ ρατ υη Μβπι^Γβ αυ *υ)βΙ 
(Ιβ* Γιηαηοβ* (Ιβ Γυηΐοη. 

2. Ε)* ρ)οί, Ιλ ΜΚ|λΙίοη ()<; Ιλ Κ^ριιΜίςηλ <)« Πη<1ε ιί»«ν* » ϋοη ΟουνίΓ- 

ηβτπληι I* ίΓΟίΙ (Ιλ ρτβικίΓί. «η ΙληΙ ςυί <1ί 6ίκ>ίη, 1κ ιηαυι» ρΓορ«5 λ *55ΜΓίτ Ιί 
Ραπ Γσποιΐοηηίπΐίΐκ Λΐ Γυηΐοη « <Ιϊ κ$ 0Γ*λπα ροτηληιηΐ», λίη» ςηι Γ»ρρϋί3ΐιοη 
ιΐη (1ίϊρο$ΐιΐοη> <1ί Ιηκ <1υ Κί^ΐίιηεηι 8επέΓΗΐ η (Ιο Κέ|1ίΐηίηι$ «ΙιιιΐηΗϊΓίΙίΓι 
ληηίχή λ Ιλ Οοηνίηιίοη « οη ρλχ» ςυίΐοοηςικ ΓλίΙ Λα ■*κηα Λ/οιι η'λεειρίί ρ»χ 

Ιεχ <1ΐ5ρο>ίιίοηί <5ί Ιλ Οοπντπϊίοη. 

ΡουΓ Ια Οεέεε : 68 

Εη δί^ηαηΐ Ια Οοηνβηΐΐοη ίηΐβίηαοοηαΐβ <1ον Ιβίβνοτηπιυηκαίιοηδ 
(ΝαΪΓοΙή, 1982), Ια ΟβΙβ£α(ΐοη <1β Ια Κβρυ&Ιίςυβ <1β Ογλυ ά Ια 1'οηίβΓβηββ <1β 
ρΙ^ηΐροίβηΐίαΪΓβδ (Ιβ Γϋηίοη ίηιβΓηαΐίοηαΙβ (Ιβ* ιβΙββοπίΓηυηιβαΐϊοηΝ (ΝαίΓοΜ. 1982) 

(ϋβΙβΓβ ΓοπηβΙΙβιηβηΐ ςυ’βΙΙβ τΑββΓνβ ά ίοπ ΟουνβΓηβιηβηΐ Ιβ «ΙγοιΙ άε ρΓβη<ΐΓβ ίουϊβΝ 
ιηβ*υΓβ8 βοηίοηηβ* Α Ια υοη*(ίΐυΐίοπ, Α Ια Ιβ^ίδΙαίίοη βι αυχ βη^βιηβη^ ίηΐβτηαίιο- 

ηαυχ άε Ια ΚΑρυ6ΐίςυβ άε ΟΓέββ, (ΐυ’ΐΐ ρουπα βδΐίιηβΓ ου ]υββΓ ηβββϋΗαΐΓβ* ου υΐιΙβΝ 
ρουΓ ρτο(β£βτ βΐ «αυνββαιτίβτ *β* (Ιγοϊικ βι ίηιβΓβίδ παίιοπαυχ αυ βαπ ου ά» Β(αΐ* 

Μβιη^Γβ* <1β Γυηΐοη ιηαπςυβΓαΐβηΐ, <1β ςυβίςυβ ηιαηιβΓβ ςυβ ββ 5θΐΐ, <1β τκρββίβΓ Ιβϋ 
ΰΐδροαΐΐΐοη» <1β Ια ρίΑαβηΐβ Οοπνβηΐΐοη βι άε «5 αηηβχβ*, ρΓοιοβοΙβδ βι Κβ^Ιβπιβηΐί 
ςυί γ &οη( ααοβΗβ*, οβ (Ιβ β'γ ςοηΓοπηβΓ ου βηβοΓβ αυ εα* ού ϊΙ$ ηβ ρΓβηύίαίβηΐ ρα$ 

ΙβυΓ ραπ 4β$ άέρεηζε* άε Γϋηίοη. 

ΕΙΙβ ιΑ*βΓνβ β^αίβιηβηΐ Ιβ 4γοϊΙ ά $οη Οουνβπιβιηβηΐ άε η ααχρίβΓ αυευηβ 
βοηαέςυβηοβ άε ίουΐβ* Γβχβτνβδ ΓοπηυΙββ* ραΓ (1'αυΐΓβ* ραηΐβδ εοηίΓαααηΐβ* ςυί. βηΐΓβ 

αυΐτβ* βΗοββ*, ρουΓΠΐΐβηΐ βηίπιΐηβΓ υηβ αυ§ιηβηΐαΙΐοη άε $α ρΓοριβ ςυοΐβ·ραπ 

εοηΐη6υιϊνβ αυχ (Ιέρβηββδ <Ιβ Γυηΐοη, ου βηοοΓβ $ί Ιβ$ Γβ^βΓνβ* βη ςυβ*(ίοη (Ιβναίβπΐ 
εοιηρΓΟίηβΠΓβ Ιβ 6οη βι βΓΓιοαοβ ίοηβιΐοηηβπιβηΐ (Ιβ* δβΓνΐοβδ <1β Ιβίββοπ^ηιυηιοαίίοη 
άε Ια Κέρυ6Ηςυβ άε Οτήοε. 
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ΡονΓ Ραροναχιε-Νοα νεΙΙε-Ουίηέε: 

Ιλ Ο^Ιβ^αΐϊοη «Ιβ Ραρουαίΐβ-ΝουνβϋβΌυϊηββ τβββτνβ Α βοη Οουνβπιβιηβηΐ Ιβ 
(ΙγοϊΙ (Ιβ ρΓβπύΓβ ίουΐβ* Γηββυιτβ ςυ’Π ββΐίιηβΓ* ηβββ*$αΐΓβ$ ρουΓ ρΓΟίέ^βΓ 5β* ίηΐβΓβΐ* 

ίΐ οβπβϊηχ ΜβπιΗΓβ* ηβ ρΓβηηβηι ρα$ ΙβυΓ ραπ <1β$ άέρβηδβ* όβ Γϋηίοη ου $ΊΙ$ 

πιαηςυβηι, <Ιβ ςυβίςυβ αυΐΓβ πιαηΐΑτβ ςυβ οβ $οΐ(, αυχ ο6Ιί§αιίοη$ ςυί (ΙβοουΙβηΐ άε Ια 
Οοηνβηΐΐοη ίηΐβτηαιϊοηαΐβ άε* («ΙΑοοπιτηυηΐοαίιοη* (ΝαΐΓθ6ί, 1982) ου (Ιβ* αηηβχβ* βι 
<1ββ ρίοΐοοοίβ* ςυί γ *οηι )οϊηι*. ου βηοοΓβ ίΐ (Ιβ* ΓΑ*βτνββ ΓοπηυΙββ* ραΓ (Ι'αυίΓβ* 

ραγ* οοπιρτοπιβκβηΐ Ιβ 6οη ίοηοιΐοππβπιβηι άε$ $βΓνίεβ* άε ιέΐέοοιηιηυηΐοαίΐοο άε 
Ραρουα»ΐβ-ΝουνβΙΙβ-ΟυΐηΑβ. 
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Ροατ Ια ΚέρίώΜφίε-υηΐε άε Ταηζαηΐε: 

Ια ϋέΐέβαιΐοη <1β Ια ΚΑρυΗΙίςυβ-ϋηίβ άε Ταηζαηϊβ ιΑαβινβ Α §οη ΟουΥβτηβηιβπΐ 
Ιβ (ΙγοιΙ (Ιβ ρτβη(ΐΓβ ίουΐββ πιββυΓβ* ςυ’ΐΙ βαόιηβΓα ηέββαααΐΓβχ ρουΓ ρΓοί^βτ *β* 

ΐηίΑτΑΐα αυ οα* ού όβ* Μβτη&Γβ* η’οόββΓνβταΐβηΐ ρα&, (Ιβ ςυβίςυβ πιαηίΑτβ ςυβ οβ *οιΐ, 

Ιβ* (Ιί*ρο&ίιίοη& (Ιβ Ια Γοηνβηιίοη «ηΐβΓηαιΐοηαΙβ άε* ιβΙΑοοηιηιυηΐοαίΐοη* 

<ΝαΐΓο6ι. 1982) ου *ί Ιβ* ΓβαβΓνβ* ΓοπηυΙββ* ραΓ (ΤαυίΓβ* ραγ* οοπιρτοηιβΠβηΐ Ιβ 6οη 
Γοηοιίοηηβιηβηι 4β *β* δβτνΐοβ* άε ιβίβοοτηιηυηίοαίίοη ου βηίΓαΐηβηι υηβ αυ§τηβηΐα- 

(ίοη άε &α ραπ οοηιή^υΐίνβ αυχ 4βρβη*β* άε Γϋηίοη. 

Ροατ Ια άαπιαϊφίε: 

Ιλ ΟέΙβ^αΐίοη άε Ια )απιαΙςυβ Γέ*βι*νβ Α »οη Οουνβπιβιηβηι Ιβ (ΙγοιΙ (Ιβ ριβη<ΐΓβ 
Ιουΐβ* πιββυΓβ* ςυ’ΐΐ ]υ^βΓ3 πέο«καίΓβ* ρουΓ ρΓοίΑ^βτ δβ* ιηΐΑτέΐ* αυ οα* ού ύβδ 
ΜβτηΕΓΓ* ιηαηςυβΓαίβηΐ, άε ςυβίςυβ Γο$οη ςυβ οβ *οΐΐ, (Ιβ *β οοηΓοππβτ αυχ 
(Ιϊχροδΐ ιΐοη 5 (Ιβ Ια Οοηνβηΐϊοη ΐπίβπιαίΐοηαΐβ άε$ ιέΐβοοηηηυηιοαιιοηδ 
(Ναΐτο6ΐ. 1982), άε *β* αηηβχβ* ου 6β* ρΓΟίοοοΙβ* ςυί γ *οηΐ ΐοΐηΐδ, ου βηοοΓβ *ί 6βδ 
Γ^*βτνβ* ΓοπηυΙΑβ* ρατ (ΓαυΙτβ* ραγί οοιηρΓοπιβίΐαΐβηΐ Ιβ 6οη Γοηοιίοηηβηιβηΐ (Ιβ* 

ββτνΐοβ* άε ιΑΙΑοοιηπιυηΐοαίίοη άε Ια ^αιηαIςυ^ ου βηίΓαίηαΐβηΐ υηβ βυ$ιηβηΐαΓιοη άε 

*α ραπ οοηΐπΐηιΐΐνβ αυχ (ΙΑρβηββ* (Ιβ Ι’υηΐοη. 
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ΡοατΟίώα: 

Εη βί$ηαηΐ Ιβ* Ααβ* ΓιηαΙ* <1β Ια ρτΑββηΙβ ΟοηΓέτβηοβ άε ρΙΑηίροίβηΐίαίΓβ*, 

ΓΑόηιΐηΐΛΓαίιοη άε Ια ΚΑρυΜΐςυβ άε Ου6α Ιΐβηΐ Α 6ΐβη ρτΑοΐ*βΓ ςυβ, (Ιβναηΐ Ιβ* 

(ΙΑοΙαηΐΐοη* ρατ Ιβ*ςυβΙΙββ Ιβ Οουνβτηβπιβηΐ. (Ιβ* Ειαίβ-ϋηί* (ΙΆιηΑηςυβ α ιαιΐ 
οοηηαΙΐΓβ *οη ΐηίβηϋοη (Ι’ΑιηβΠιβ νβΓ* Ου6α άε* ΡΓο*πιιηιηβ$ 4β Γ«1ΐθ(1ΐΓΓυ*ίοη Α άβ* 

Π η* *υΙ>νβηΐνβ* β< 6Α*ΐα6ΐΙΐααΐΓίοβ* - (ΙΑοΙαβαΐίοη* ςυί οοηΐτβνΐβηηβηΐ αυχ <1ι*ρο*ι- 

(ίοπ, (Ιί Ιλ Οοηνίηιίοη <1ΐ ΓΙΙηίοη ίηΐίπιλίίοηίΐί <1ίί ι*Ι*οοιηιηιιηκίΙίοπ» - ίΐίί κ 
τΟκτνζ Ιί <!ιοΐΙ (ΓοΙϊΙίλίτ, ςυληιΐ ίΙΙί ϊί ΐ«ιίΓλ ηέίίΜλίΐί, Ιί* πιογίη* ιΐοηϊ ίΐΐί 
άί»ροκ α η'λρρίϊςοίτ ιουΙΜ Ιί» ΓΠΜίκί» ςυ ίΙΙί ίυ(ίη ορροηιιηί* ροοΓ λίΜίΓίΓ « 

πκίΠίυΓ ΓοηίΐίοηηίΐηίηΙ ρο»βΐΙ>Ιί <1ί ίίΐνϊοί» (Ιί π«Ι»ο<ίίίΓιι*ίοη. 
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Λμιγ Ια Ειαιι-υηα Λ Αη%Μφκ: 

ΡιοΓοηιΚηίηΙ ΙιοιιΜίλ ρλΓ ΓίνοΙυΙίοη όί» <ϋί>*1ι <1* Ιλ ΟοηΚτοκ* Λί Ρ<*η'Ρ°- 

(αιΗλΐπι Οι 19*2 Μ ΓυΐΤ, Ια Εαο-υηί» ΟΆπιίηςοι α Γί»ίΓνίΐη Ιί «Ιίοίι Λί *·'« 

ιοβία ι«κτνα « (ΙΜλΓλΙίοη· ραικυΚίτα λρρεορτίία λήηι άι αΙιΠιτ »λ Οοηνιη 
ιίοη Μ Ι’υηίοη ΐιΛιτηλΙΐοηλΙι Λα ιΗίίΟπιιηυηΐίίΐΐοη,. I* ρΓίοςαιρλΙιοη *£οίπ·Ιε 

« ΕίλΒ-ϋηί» (ΓΑπιίπαιιί αΙ ιηοΐΐνίί ρ·γ Ι’λΐΛίποί ™*«ιΐλΜλ. Λ·><" '«<*' 

(«ίΒΓ» <1ί Γυηΐοη, «Ι ιιηι ρΙληΐΠαΙΐοη Πηοπεΐίΐί Γίλ)ι»1ϊ. Ρ»γ ροΙηι»»»®" 

υηΐοη « ρ.Γ ΓοΜΐ*»ι.ο« ΐηιροΛ έ «ΙΙί-ο. <)ΌσπΓ ηηί 
ΜίίΙληι* ικΗηΐαοι» ςηΐ «ΓλίοηΙ πιΐοι» »«ϋΓίί» ρλε Ιί Ρτο*Γλΐηιηί <·« 

η « ρ^α "ίίορ^η,ίη. « ρηι Ιί ^ ρΗνί. 0««« "ΤίΓίη'ί Γ α,Γ.αί,ε αέηέΓαΙ, νη Γΐηαρλίΐιί <Ι*η» ΙλςηίΙΙί »ί ιιοονί Ιλ ίοηί«ίη« 

ΙΓλν.ϋΧ λν.„ι .* 0*..ΐ Π«4 Ρ"- I* Ρ—«" ** 
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Ροατ Ιο Οαναηε: 

Ιλ ϋβίββαΐΐοη άε Ια Ουγαηβ ιΑαβτνβ Α »οη Οουνβπιβιηβηι Ιβ <ΙγοΚ άε ρτβτκΐΓβ 
ίουΐβ* ιηβδυιβ* ςυ’Π βΠΐηβια ηβοβ**αΪΓβ* ρουΓ ρΓΟίέ^βτ χβ* ΐηΐβτέα μ άη ΜβιηΙ>τη 
π ο6*βΓνβηΐ ρα*. άε ςυβίςυβ τηαηϋτβ ςυβ οβ «οίΐ, Ιβ* <1ίβρο*ίΐΐοηχ άε Ια Οοηνβηΐΐοη 
ϊηΐβπηαΐίοηαΐβ άε* ΐβΙβοοΓΠΓηυηίοαίίοηδ (ΝοϊγοΕϊ, 1982) ου *ί Ιβ* Γέαβτνβ* βΐ Ιβ* 

αοιίοη* (1‘αυίΓβ* ραγ* οοπιρτοπιβιΙβιΗ Ιβ 6οα Γοηοιίοηηβιηβηι άε ιβ* αβτνΐοβ* άε 
ιΑΙβοοιηηιυηίοαποη ου βηΐΓ8ϊηβηι υηβ αυβιηβηίαΐΐοη άε μ ραπ οοη1π6υΐΐνβ αυχ 

(Ιβρβηδβδ άε Γυηΐοη. 

Ροηγ Ια ΝοανεΙΙε-ΖέΙαηάε : 

Ιλ ΟβΙβ^αΐίοη άε Ια ΝουνβΗβ-ΖέΙαηάβ Γύαβτνβ Α *οη ΟουνβΓηβπιβηΙ Ιβ (ΙγοιΙ άε 
ρΓβη<ίΓβ ίουΐβ* πιβ&οΓβδ ςυ’ΐΙ ]υ(βτα ηύοβαααΐΓβ* ρουΓ ρτοΐΑΐβτ κι ΐηίΑτΑΐβ αυ οα* ού 
οβπαίηα Μβιη6Γβ* ηβ ρτβτκΐΓΐίβηΐ ρα* ΙβυΓ ραπ άε* (1Αρβη*β* άε Γϋηίοη ου ηιαηςυβ- 

Γαΐβηΐ άε ςυβίςυβ αυΐτε Γαςοη άε *β οοηΓοππβτ αυχ άήροαΐΐΐοη* άε Ια Οοηνβηΐίοη 
ΐηΐβτπαΐΐοηαΐβ άε* ιέ&οοπιηιυηίοαίΐοηβ (ΝαίΓθ6ΐ, 1982), άε «βι αηηβχβ* ου άε* ρτοιο- 

οοΙβ* ςυί γ *οη( γοίη(χ, ου βηοοτβ η (Ιβ* ιΑββτνβα ΓοπηυΙββ* ρατ (Γαυίτβ* ραγβ 
οοηιρΓοπιβίΐαΐβηΐ Ιβ 6οη Γοηοιίοηηβιηβηι άε* αβτνΐοο άο ιΑΙΑοοιηιηυηΐοαιίση άε Ια 

ΝουνβΙΙβ-ΖΑΙαικΙβ. 



247!» ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΒΤΟΝ) 
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Ροατ Ιτ Κογαατητ άτχ Τοηχα: 

Ί » "οη. 4. Οουν*™™, *, Κογ.υπκ 
. Γοη**’ Γί?Γν* 4 « ΟοανβΓηβηιβηι I, *οίΙ Λ* ρκη<ΐΓ( πιϊμιγμ ουΊΙ 

»==:Λ5γ.'ώϊ5ΐ»«Γϊςιτ - *■ 
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Λ"" ί **"*· 70 **“**»« ρ^Α,ί* Λο**™,,. ,α 
Κ€ρΜ»φ" ροραίαιττ ά* ΜόηχοΙίτ, Ια ΚέραΜίφα ροραΙαίτβ ά* ΡοΙοκη* Ια 
ΚέρΜφ,' Οέη,οαα,Ιφ" αΙΙαηααΛ' „ /. ΛέρνΜφιί ,£££„ ,€Η^0^αφιί: 

ι λ ,041,4****0"5 <*“ Ρ·>* ο-<1μ>ι« ιΐΜτναιι 1 Ιαιη ΟουνητκπΜηυ γμμλΙΓϊ 
* <,Γ0,' * “ “Ί"* — —" Γιη*ηοϊ4τβ ρ„„νβη, Ε„,™ίπ„ 2 Γ^Γη^όη 

Ρ*"* “!“"»"«*« «ϋ*«ρ.Μ« * Ι’υηίοη, (ίηη 1* <Ιγοϊ( 
“ ρπηάη (οαη. «.««,γ» ςΒ .1. ρ«*γο„« η**,** „„„ Ιηιπ !ηιίΛι. 

I)* ρΐιη, 'ΙΙα Ιηιτ Γέκτναιι έ*»1αη«ηΙ 1* <1γο·( άί Γ«ΐη ιουΐο 4ΜιηΙίοη ου 

&Γ(Β Ά"1*"- * “0·""— ^=““ 
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•Λμιγ Ια ΚέριώΙίφ* θα Καγα: 

I* 0*Ι**«ιΐοη άί 1, ΚίρυΜίςυβ Λα Και^ι ύ&ΐικ, »υ 
ηΐίηΐ Μ οοηΓοππέπκηΙ *υ« ρουνοίη ςυί Ιυί ιοηι (ΜνοΙυί: 

ηοιη <Ιβ *οη Οουνβτηβ- 

.Εη δϊκηβηΐ Ι& (Γοηνοηΐίοη ίηΐβΓηβΐΐοηβΙβ 4ε* Ιέΐβοοτηπιυηίοβίϊοη*. Ιβ Κέρυβίιςυί 
δοαβίΐδίβ δονίβΐίςυβ 4β ΒίβΙοηι**ϊβ, Ιβ Κ,έρυΒϋςυο δοείβΐίδΐβ δονίβιίςυβ 4’ϋΐ£Γ3Ϊπβ βί 
Γϋηίοη 4β* ΚβρυΒΙίςυβ* δοοιβΠβΐβ* δονίβιίςυβ* 4&1βτοηΐ ςυβΙΙο* κ ρέ*βΓνβηΐ Ιο 4γοϊι 
4β ργοκΙγο Ιουΐβ* πιβ*υΓβ* ςυ’βΙΙβ* 3υ$βΓοηΙ ηέοοβββίίβ* ροαΓ ρΓθΐέ$βΓ Ιβυι* ίηΐβΓέΙ* 

3ΐι 03& ου 4’βυΐΓβ* Είβι* πιβηςυβΓβίεηΐ 4ο $ο οοπΓογπιογ βυχ 4ί8ροβ»ΐίοη* 4β Ιβ 
Οοηνβηΐϊοη ίηΐβτηβΐίοηβίο 4β* ΙέΙ&οπιτηυηίοβΙίοη* ου ρτβη4ηιίβηΙ «Ι’βυΐΓβ» ιηββυΓβ* 
5υ*βορΐίΒ1β* 4'οιηρίοΙβΓ «ιγ 13 δουνβΓβίηβΙβ 4ο Γϋ.Κ.5.5. 

ί3 ΚβραΜίςυο βοαβίΐκίο χονίέίΐςυο 4ο ΒϊέΙοηΐδδΐο, Ιβ ΚέρυΒΗςυο βοοίβΐΐβίο 
δονϊβιίςυε 4'ϋ1ΐΓ3Ϊηο « Γϋηίοη 4ο$ ΚέρυΒΙίςυοβ βοοίβΗκίοβ $ονίέ(ίςυβ$ (ΐοηηοηΐ ρουΓ 
ΠΙ^ίΐίπιο οι ηο Γοοοηηβΐίδοηΐ ρυ$ 13 δί^ηβΙυΓΟ 4β 1ε Οοηνοηιΐοη ϊη(οτη3{ΐοηβΙο 4« 
ΙόΙόοοπιπτυηίθ3{ίοη$ (ΝειγοΒι, 1982) ρβΓ 13 Οόΐέ^βΐίοη 4υ Οιίΐί. 

Ια ΟΒ^λΙϊοβ» 4ο Ιο ΚέριιΜίςικ βοα&Ιίβίο βονϋίϊςυβ 4ο ΒΐέΙοηΐ5*ΐβ, 4ο Ιι 
ΚορυΒΙΐςυο $οοΐ3ΐΐ$(ο χονΐέΐϊςυβ 4'ϋΐιπιίηο οι 4ο Γϋηίοη 4οβ Κέρυϋϋςυοβ ΜκΐβΙίβίο» 
5ονίόιίςυο5 ΓοβοΓνοηΐ 3 Ιου» ΟουνβΓηοπιβηΐχ Ιο 4γοϊ( 4ο η'βοοορίΟΓ βυουηο (Ιόοίδίοη 

4'ογ4γο ΠηβηοϊβΓ φιί οοη4υίηΐ( Α υηβ ιυχπιοηίΑϋοπ ίηριΜίΠέο 4ο Ιουη οοηΐηΒυιιοηΗ 
3ηηυοΙΙθ3 βί ΓέβυΙίΛηΐ, οη ρβΛίουΙΐοτ, 4ββ πτο4ίΓίοι(ίοη» ορροηόο* «υ ηυπιέτο 107, 
βΓΐίοΙο 15, 4β Ιβ Οοηνβηΐΐοη ίηίοτηβΐΐοηιΐβ 4ββ ΙέΙέοοιηιηυηίοβΙίοη! (ΝειγοΒι, 1982) 
ρ·Γ Ιβ Οοηί^τβηοβ 4ο ρΙ^ηίρο(οη(ίβίη». 
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Ροντ ΓΕφίαΐΜΓ. 

Ιλ ΟέΙέββΐίοη 4ο ΓΕςυΜουΓ 4έο1βτο, βυ ηοπι 4ο βοη Οουνοτηοιηοηΐ, ςυ’βΙΙβ 
δ'οΠοΓΟΟΓβ, 4βη$ Ιβ ιηοβιΐΓβ 4υ ρο»0>1ο, 4’οΐΜθτνοτ Ιο* 4ί»ρο§ίιΐοη* 4ο Ιβ ΟοηνοηΙίοη 
βρρΓουνέβ ρβτ Ιβ ρτ^οηΐβ Οοη^Γοηοο (ΝβίΓθ6ί, 1982) οι νέ*βτνβ & $οη ΟουνβΓηβ- 
Γπβπΐ Ιο 4γοι(: 

α) 4’β4ορίβτ (ουιοβ ηιββυΓβ» ηέοοβββΪΓοβ ροαΓ ρΓθ(έ§οτ ιο γομοηγοο ηβ(υ> 
γοΙΙο*, βοβ βοτνϊοο* 4ο (έΐέοοιηπιυηΐοβίίοη β< κι βυ(το ίηιέτύο, 4βη> Ιο οβ* ού ϋι 
>θΓβϊοη( οοιηρΓοιη» ρβΓ >υί(ο 4ο ΓίηβρρΙίοβίίοη 4ο> 4ί>ρο>ί(ίοηι 4ο Ιβ4ίΐο Οοηνοηΐΐοη 
« 4β >β> βηηβχββ, ου 4ο> ι^ββΓνο Γοππυϋοβ ρβΓ 4'βυΐΓΜ ρβ>ϊ ΜοπιΒγο 4β Γϋηίοη; 

4β ργοπ4γο (ουίο βυίΓο 4^α>ίοη, ςοηΓοππ^τηβη! Α μ ΙέρβΙβίιοη οι βυ 4γοϊΙ 
ίηίοτηβϋοηβΙ, ρουΓ 46Γοπ4γο >ο> 4γοι|8 βουνοτβίηβ. 

... . <Ι“ *,'νί*Γνβ 4 *°η ΟουνβΓηυηκηι I, <ΐΓοί« ρτίη<1κ Ιουιβ» ιηουΓ» 
ηΐ·! “ί1!”*” η^“,ΓΜ Ρ°“Γ »»νί*«Γ<1ίΓ « ρΓΟΙίίβΓ 50 ίηιέΓίο ιί υη ΜοιΛγϊ 

"ί " <*Ε· Ρ“· ΟΟΒ"η' “ > « »*"». 1» 4Ϊ8ρο»ίιϊοη* Λ' I. ΟοηνυηιίοΓ 
ιηιοτηβκοηβίο 4ο> «Μοοπιηιυηιοβϋοηβ (ΝβίΓοΒί, 1982); 

... * Ί"*.14 Οουν«π.«η)ίηι Λα I. ΚίρυΜί,υ, *, Κο,γ, άίοΙίη' ΐου«, ιοροη». 
Μΐηί «η « <,υι οοηοπκ 1η α>ικ4φιοιη> ςυί ρουπηεικ Γέ>υΐ!ο 4ο Γόονο «ιηίιο 
ρβΓ 4ο» ΜοπιΒγοχ 4ο Γϋηίοη. 
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Ροηγ Ι’Είραχη*: 

Ιλ 0£Ιέ£β(ϊοη 4ο ΓΕίρβ^ηο 4^οΙβΓβ βυ ηοηι 4β $οπ ΟουνοΓηοπιοηΐ ςυβ Ιβ πιο! 
«ρβγ>» υΐίΐί^ 4βηβ Ιβ ρΓέβιηΒυΙο, Ιο* βηίοΐοβ ! β! 2 β! 4’βυΐτθ8 4ίβροβϋΐοη8 4ο Ιβ 
Οοηνοηΐίοη ίηΐβΓπβΙίοηβΙβ 4ο> (έΐέοοιηηιυηίοβϋοηβ (ΝβίΓοΒί, 1982) βυ κυ)ο! 4ο> 
ΜοιηΒγο* λ 4ο Ιουη 4γοι(> βί ο&Η^βΐΐοηβ, οι! ρουρ 1ο4ί( Οουνοπιοιηοηΐ >>,ηοη>σιβ 4υ 
ΐοπηο «ΕίβΙ βουνοΓβίηΜ βί ςυΊΙ β Ιβ ιη&ηβ νβΙβυΓ, Ιβ ηηβιηο ροΛέβ οι Ιο η^ιηο 
οοηίβηυ )υπ4ίςυο β! ροΐίϋςυο. 

(α ηα/ηέη η ’ά ραχ έίέ αΐΐΐαί) 
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Ροατ Ιβ Μβχΐφ*: 

Ιλ ΟέΙά^βΐιοη 4υ Μοχϊςυο 4έοΙβΓβ φιβ *οη ΟουνοΓηοιηοη! κ Γέβοτνο Ιο 4γοι! 4ο 
Ργοπ4γο Ιοβ πιοβυΓΟ ςυ’Π ]υ*β ηέοο88βίΓ0$ ρουτ ρΓΟί^βτ 8ββ ίηΐέίίΐί 5ΐ 4ο« ΜοπιΒγο* 
η'οίΜοτνοηΐ ρβ>, 4ο ςυοίςυο πιαηίέτο ςυο οβ 5θϊΙ, Ιβ* 4ί*ρο*ί(ϊοη* 4ο Ιβ Οοηνοηΐίοη 
ΐηΐΟΓηβΐίοηβΙο 4β* ιέΙ&οιηιηυηίοβίίοηβ (ΝειγοΒϊ, 1982), ου *ΐ Ιο* Γ&ΟΓνο* ΓοπηυΙέο* 
ρβΓ 4ο* ΜοπιΒγο* βοπηρΓοπιοηοη! Ιο* δΟΓνίοβ* 4ο Ιέΐέοοηιηηυηίοβίίοη 4υ Μοχΐςυο ου 
οηΐΓβίηοη! υηο βυχπιοηΐβΐίοη 4ο $β ρβΛ εοηΐηόυΐΐνο βυχ 4έροη*ο* 4ο Γϋηίοη. 
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Ροατ /ο Νκαταχαα: 

Εη $ί£Π8ηΐ Ιβ Οοηνβηΐίοη ίπίβπιβίΐοηβΐβ 4β* (έΐέβοπιπιυηίοβίϊοη* 
(ΝβίΓοΒί, 1982), Ιβ ϋέΐόββίίοη 4β Ιβ ΚόρυΒΙίςυο 4υ ΝΐοβΓβ^υβ Γέ*οτνβ β βοη ΟουνβΓ- 
ηοηιοηι Ιο 4γοι! 4β ργοπ4γο ιουΐο* πιο*υΓθ* ςυΊΙ )υ$β ηόοο**βίΓβ* ρουΓ ρΓΟϊέ^βΓ *ο* 
ϊηΐόΓβΙχ βυ οβ* οϋ Ιβ* τόβοΓνο* Γοπηυΐοο* ρβΓ 4’βυΐΓθ* ΟόυνβΓηοιηοηΙ» οίΜΓβίηοΓβίοη! 
υηβ βυ^πιοπίβήοη 4ο *β ρβΛ οοηΐπ6υΙίνβ βυχ 4έρβη$β* 4β Γϋηίοη ου οοπιρΓΟπιο!· 
ΐΓβίοη! Ιο* ϊβΓνίοο* 4β ίέΙ^όοηηιυηίοβίίοη 4υ ΝίοβΓβ^υβ. 
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Ροατ Ια ΚέρίώΙίψίβ 4ο ΟοΙοτηόϊ*: 

Εβ ΟέΙέ£βΐίοη 4β Ιβ ΚέρυΒΙίςυο 4β ΟοΙοπιΒίο Γβ*βΓνβ έ *οη ΟουνβΓηβπιβηι Ιβ 
4γοϊ! 4,β4ορ(0Γ ίουΐο* πιοβυιο* ςυ’βΙΙβ ρουιτβ }υββΓ ηβοβ**βίΓβ*, οοηΓοΓτηβηιβηΐ έ *β 
ΙέβίδΙβίίοη ηβιΐσηαίο β! βυ 4γοϊΙ ΐηΐοπίχίοηβΙ, ρουΓ *βυνοββΓ4θΓ *ο* ίηΐ^ί* βυ οβ* 
ού Ιβ* ΓέββΓνβ* Γοπηυΐέο* ρβΓ Ιβ* ΓορΓββοηίβηί* 4’βυΐΓθ* Είβι* ρουιτβίοη! οοηιρΓο* 
τηοΐΐΓβ Ιο* βοΓνίοο* 4ο Ιοίοοοηιιηυηίοβίίοη 4ο Ιβ ΟοΙοπιΒίο ου Ιο ρΙοίη οχογοιοο 4ο $ο* 
(Ιγοϊι* *ουνβΓβίη*, βίη$ί ςυ’βυ οβ* ού ΓβρρΙίοβιίοη ου ΓίηΐβΓρΓβίβϋοη 4*υηβ 4ί$ρο$ί· 
!ίοη ςυοίοοηςυο 4β Ιβ Οοηνοηιίοη Γοη4πιίοηΐ οβ* πιοβυρο* ηέοβ**βίΓβ5. 
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Ροατ Ια ΛέραΜΐφι* χοσΐαΐΐχΐβ χονϊέΐΐφΐί άβ ΒΐέΙοηικΐβ. Ια ΚέραΜιφιτ χοοίαΙιΊΐτ 
χον/ό/ΐφΜΡ ά’υΐίταίηβ ο/ Γϋηίοη 4ο* ΚέραΜΐψΛβχ χοβίαΐαΐΐχ 3ονίέιίψ4€$ : 
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Ροατ ΓΕχραχη*: 

Εβ Ι)έΙέ£8ΐίοη 4β ΓΕβρβ^ηο 4έοΙβτο, βυ ηοιη 4β βοη Οουνβτηβπιβηΐ, ςυ'βΙΙβ 
η’βοοορίβ βυουηο 4ο* οέβοΓνοβ ΓοπηυΙέο* ρβτ 4’βυΐΓββ βουνβτηβπιβηΐ* ο! ςυί ίπιρίϊςυο- 
Γβίοηΐ υηβ βυ|ΐηβηίβΙΐοη 4ο βο* ο6Ιΐ*βϋοη* Πηβηο&β* ύ Γ«|βι4 4ο Γϋηίοη. 
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Ροατ /ο Νκαταχάα: 

Εβ ΟουνβΓηβπιβηι 4ο Ιβ ΚέρυΜίςυβ 4ο ΝίοβΓβ|υβ *ο τέβΟΓνο Ιο 4γοι! 4β 
ΓοηηιυΙοΓ ίουΐο 4όοΙβΓβΐίοη ου γ^χογυο )υ*ςυ'ύ οβ ςυΊΙ Γβΐίίίο Ιβ Οοηνοηιίοη ίηΐβΓηβ- 
Ιίοηβίο 4ο* ιέΐέοοπιιηυηιοβίίοη* (ΝβίΓοΒί, 1982). 
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Ροατ Ιτ Ρογαΐίτηϊ-ϋηί ά* Οταηάί-Βηίαχηε τι άΊΗαηάβ άα Νοτά: 

I 

Εβ ΟέΙό^βΐίοη 4υ Κ,ογβυπιβ-ϋη» 4β <3Γ8η4β-ΒΓ0ΐ8£ηβ οι 4ΊΓΐβη4ο 4υ Νογ4 
ΓβββΓνβ έ *οη ΟουνβΓηβπιβηι Ιβ 4γοϊΙ 4β ργοπ4γο Ιουιβ* πιοβαβο* ςυ*»1 ρουΓΓβ β*ΙΐπιβΓ 

ηόοο**βΪΓθ* ρουΓ ργοΙΟ£ογ *ο* ίηιβΓβι* βυ οβ* ού οοιίβίη* ΜοπιΒγο* ηβ ρΓβη4Γβίοηΐ ρβ* 

ΙβυΓ ρβΠ 4ο$ 4όροη$ο* 4ο Γϋηίοη ου πιβηςυοΓβίοηΐ 4ο ςυοίςυο βυίΓο Γβςοη 4ο *ο 
οοηίοΓηιβΓ βυχ 4ί$ρο*ίιΐοη& 4β Ιβ Οοηνοηιίοη ίηΐβΓπβΐίοηβΙο 4β* ΐοΙβοοΓηπιυηίοβίίοη* 
(ΝβίΓοΒί, 1982), 4β *β* βηηοχο* ου 4β* ρίοΐοοοίο* ςυί > *οηΐ βΙΙβοΗό*, ου βηοοΓβ *ί 
4β* Γ**βΓνβ* ΓοΓπιυΙέβ* ρβΓ 4’βυΐΓΟ* ρβγ* οοπιρΓοηιοιιβίοηι Ιβ Βοη Γοηοιίοηηβηιοηΐ 4ε 
*β* δβΓνίοβ* 4β ΐβίβοοπιπιυηΐοβίίοη. 

II 

Εο Βο^βυηιο-ϋηί ηοιβ ςυο Ιβ (ΖοηίβΓβηοβ β β4ορίέ υηο τέ4υοΐίοη 4ο 10% 4ο 
οοηβίη* 4ο$ ρ!βίοη4* ΠηβηοίβΓ* ρΓοροβό* 4βη* Ιβ ρΓθ)βΙ 4ο ΡγοΙοοοΙο β44ίιίοηηβΙ I 
ρουΓ Ιβ ρόήο4ο οοπιπιοηςβηΐ βη 1984; οοροη4βηΙ, οοιίβ τέ4υοΐϊοη ηβ Γέροη4 ρβ* 
βηΙϋΓβπϊβηΐ βυ *ουοί οχρηπτό 3 ρΙυδίβϋΓ* Γορήδο* ρβΓ 4ο ηοπιΒΓου$ο$ 4έΙ^βΐίοη$ ςυί 
οηΐ ρΓέοοηί*^ ςυο Γϋηίοη β)υ*ΐο *β* 4έροη*ο$ Γυΐυκ* βυχ Γθ**ουΓθβ* ΠηβηοίέΓβ* 4β 
Ιου* Ιβ* ΜοπιΒγο* 4β Γϋηίοη. Οοιίβ οβΓβηοβ ΓβηίοΓοβ Ιβ ηέοβ**ίΐέ, ρουΓ Ιβ Οοη*βίΙ 
4'β4Γηίηΐ$ΐΓ3ΐίοη, 4ο δ’βΙΙβεΗοΓ ιγο* *βπβυ*βπιβηι β Γβίτβ Ιουΐο* Ιο* έοοηοηιίβ* ρο**ί- 
Β1β$ 4βη& Ιο Βυ4§βΐ βηηυοΙ 4ο Γϋηίοη. ΡουΓ *β ρβΠ, Ιο Κογβυιηο·ϋηϊ ΓβδβΓνο $β 
ροδίιίοη ςοηοοΓηβηΐ ιουιβ ρτορο*ίιίοη ίπηρίίςυβηΐ 4β* 4όροη$ο* βυροηουτο* βυ (ηοη- 
ΐβηι ΐοίβΙ Γιχέ βυ Βυ4^βι 4ο Γϋηίοη ρουΓ 1983. 



2480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

III 

Γβ Κογ*υι»ιβ-υηί ά 3ρρυνέ Ιβδ αείίνϊΐέδ 6'3$$ί5ΐ3ηεβ ΐβοΗηίςιιβ 6ββ οτβαηβδ 
ρεπηαηβηΐχ <1β Γϋηίοη βί Ιβ τόΐβ βνβηίυβί 6β Γϋηίοη οοηιιηβ βίίιηϋΐαηΐ άα Ια 
οοορΑπΜίοη ίβεΗηίςυβ ρβτ Ιβ ΡτοΒτατηιηβ νοίοηίβίτβ βρβείαΙ »6ορίέ β Ιβ ρτβδβηΐβ 
Οοηίϊτβηεβ, αίηβί ςυβ ρ»Γ ΠηΐβπηβιΙϊαϊΓβ 6υ ΡτοβΓατηιηβ 6ββ Ναίίοηβ ϋηίββ ροιίΓ Ιβ 
ΟΑνβΙορρβιηβηΐ ΤουίβΓοίβ, βη Γαΐκβηββ 6’ίη8ΐηιεΐίοπδ εΐαίτββ 6β Ιβ ρτΑββηΐβ 
(ΓσηΓΑτεηεβ ςιιαηί αυχ ϊηαόβηοβδ ΠηαηείΑτββ άα Γίηΐτο6υείίοη άα «ΓββδίδίΒηοβ 
ΐβεΗηίςυβ» <1305 Ιβδ ο6]«ΛϊΓ5 <1β Γϋηίοη, Ιβ Κογαυιηβ-ϋηί 5β 6οϊί <ΤβχρππιβΓ δοη 

ίηςυίΑΟκΙβ λ ρτοροβ όβ Γΐηα<4βηο« ςυβ Ιβ* όΑρβηβββ οοηβαετΑβδ Α εββ αβίνίιΑβ 
ροοΓΓβίΐ ανοίτ ηιγ Γ»ρίΐΐυ6β <1β Γϋηίοη Α βχβτεβτ κι Γοηεϋοηβ ΙβεΗηίςυββ ποπτιχΙμ. 

Ρατ εοπβΑςυβηΐ, Ιβ Κογαωηβ-ϋηί ββ τΑββτνβ Ιβ «Ιτοίι, <ΐ3η$ Ιβ* 6ίβευ55ίοη5 Γυΐυτββ 6υ 
&υ4§βΐ 6β Γυηίοη, 6’ίηβίϋβτ ροατ ςυβ εβ* Γοηαίοηχ ίβείιηίςυβ* ηοπηαΐββ νΐβηηβηι βη 
ρτίοπίΑ <1ωι ΓαΠηΙχιίίοπ 6β» ετΑ6ίΐβ <1β Γϋηίοη. 
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Ροατ Ια Οαηαάα: 

Ια ΟΑΙΑ&οιίοη 6υ €οηα6α, ηοίβηί Ι'βπιρΙβυΓ <Ιβ Γαυχπιεηΐβΐίοη <1β$ ρΙαίοη6β 
ΠηβηαβΓί 6αηβ Ιβ Ρτοΐοεοΐβ α66ί(ίοηηβΙ I ρουΓ Ιββ αηηέββ 1983 Α 1989, ιΆββτνβ Ιβ 
ροδίιίοη (Ιβ χοή Οουνβτηβιηβηΐ ου *υ}βί <1β Γαεεβρίαΐίοη <1β* οΕΙςμηοηβ ΠηαηείΑτββ 
ίπτροβέββ «α Ιίίτβ 6υ ΡτοΐοοοΙβ α66ίΐίοηηβ1 I, ϋβρβηχβχ <1β Γϋηίοη ροιίΓ Ια 
ρΑτΐο6β 1983 Α 1989. 

ϋοηίοπηΑιηβηΙ αυχ άίβροβίιίοηβ 6υ ραταβταρΗβ 2, ββείίοη 16, <1β ΓαΠίεΙβ 77 <1β 
Ια Οοηνβηΐΐοη ϊηΐβτπχϋοπαΐβ 6β$ ι£1ΑεοπιιηυηΐεαΙίοη&, Ια ΟΑΙΑ^αήοη 6υ 0αηα<1α 
τΑββτνβ βη ουίτβ Α βοη Οουνβτηβπιβηΐ Ιβ 6γοΚ 6β Γοππυΐβτ ΐου(β$ τΑββτνββ δυρρΙέτηβη- 
Ιαίτββ ςυί ρουιταίβηί έΐτε ηΑεβαβαίτββ ΐυβςυββ α γ εοιηριίι Ιβ πιοιηβηΐ οΰ Ια 
Οοηνβηΐχοη ίηΐβτηαΐΐοηαΐβ 6ββ ι&βεοιηπιυηίεαίϊοηβ (ΝαΐΓοϋ, 1982) αυτα βίε ΓβΐίΓιββ 
ρατ Ιβ Οαηα6α. 

86 

Ροατ Ια Ρέτοα: 

Ια ϋβΐέφβΐίοη 6υ ΡβΓου τβββτνβ Α βοη ΟοονβτηβπιβηΙ Ιβ <4τοίΐ: 

1. <1β ρΓβΙΚίΓβ Ι« Γηβ*ΟΓβ5 ςυ’Η ]ΐ18βΓ3 ΙϊβεβδδΟίτββ ΡΟΙΙΓ ρΓΟίέ^βΓ 565 ίηΙβΓβίδ 
αυ 605 ού εβΠαίηβ ΜβηΛτββ 6β Γϋηίοη οιαηςυβΓαίβηί, ςυβίςιιβ Γα^οη ςηβ εβ 5θί(, 
όβ ιβ εοηίοπηβτ αυχ (ϋιροχίήοηβ <1β Ια Ο>ην6ηίίοη ου <1β 565 ΚΑ^Ιβιηβηία, ου βπεοΓβ 
δί όβ$ ΓέδβΓνββ ΓοπηυΙΑβα ρατ εββ Μβη^Γβα εοΕορτοηιεηαίβηΐ Ιβ βοη Γοπαίοηηβιπβηΐ 
<165 56τνίε63 Μ ΐέ^ΧΜΟΠί 00103ΙΪ0Π <1ϋ ΡέΓΟϋ; 

2. θ’αεεβρ^ετ ου όβ Γβίυαβτ Ιβ5 εοη$Αςυβηο65 <1β5 ΓΑββτνββ 5θϊεβρΐΐΙ)Ιβ5 ά'βπ· 

ΐταΐηβΓ υηβ αυ^πιβοΐαΐίοη <1β 53 ραβί οοπίπ&υϋνβ αυχ (ΙΑρβηβββ <1β Γϋηίοη; 

3. <1β Γοπηυΐβτ Ιουΐβ αυΐΓβ (ΙΑεΙαταώοη ου ΓΑββτνβ ΐυβςυ’αυ ιηοπιβηΐ ού ββΓ3 

ΓαϋΠΑβ Ια ρτΑαβηίβ Οοηνβηΐίοη. 
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Ροατ Ια ΚέραΜϊφί* ιχία/ηΐςαί άΊταη: 

1. Επ 5Ϊ8ηαη( Ιβ5 Α«β5 Πηβΐ5 <1β Ια Οοηίΐ&Γβηοβ <16 ρΙΑηΐροΐβπΙίαΪΓββ <1β 
Γϋηίοη ϊηΙβΓηαίϊοηαΙβ <1β5 (ΑΙβεοιηπιυαίεα(ίοη$ (ΝοϊγοΙμ, 1ί8^), 1« ΟΑ1Α(3(!οη <1β Ια 
ΚίριιΜίφκ ί5ΐ,ιπί(,ιΐ£ «ΙΊγϊπ ί«κτν« 1 βοη Οοηνιτηοηοηι Ι« «ίΐΌίι άΐ ρτηκΙκ ιοοιη 
πικυηβ ςυί ροϋΓΤοηι ίικ ηίοεβΜίιτβ ρουΓ ρΓοιέ^οτ 5Μ ίηΐέτ&β βί οβπβίηβ ΜβιηΙΐΓΜ 
η« ρΓεηηαιΙ ρω Ιμιγ ρβπ <1β άέρηιχβ άί ΓΙ/πίοη οη ιί υη Μ«η6π η'οίΜΟΓνβ ρ«5 

ό' ίίΛι» Γηβηίόιτ <|υ< « βοί(, 1« ιϋιροβίάοηι <4ο Ιβ Οοανηιιίοη 
( ΝϊιγοΟι, 19*2), ου (Ι« βηικχα Μ 4α ρΓοϊοοοΙα ςυί γ ,οηι )οϊηιι, ου ακοκ βί Ια 
ιάίΓνα ΓοηηυΙέα ρβΓ 4'βυιια ρβγβ οουιρΓΟΓΠΜΚπ! Ιε ηοη Γοηαίοπηεπιεηι 4ε βεβ 
ββνιοα 4ε Ι,Ιέοοηιιηυηίοβιίοη. 

2- Εη ουΙΓε, Ιβ ΟέΙέ*β(ίοπ 4ε Ιβ ΚέρυΕΙίςυε ίβίβπιίςυε 4’Ιεβη ιΕβετνε * βοη 
ΟουνεπιειπεηΙ Ιε 4γοιι 4ε ρΓακΙτε, $'Η γ β Ιίευ, Ια υιαυια ρΓορηβ & βββυτεΓ Ιε Ηοη 
Γοηειίοηηβπιβηΐ <1β Γϋηίοη β! <1β 5β5 οεςαπεβ ρβπηαηβηΐδ. 
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Ροατ ΙΆϋίΐταΙκ: 

Αυ ηοΓη άκ *οη ΟοονβτηβπιβηΙ, Ια ΟΑΙΑ^αΐίοη <1β ΓΑυΚταΙίβ, ηοΐαηΐ ςυβ 1β& 
<1έ1)3($ ςυί οηΐ ευ Ιίβυ Α 13 ϋοηίέτβηεβ <1β ρΙΑηίροΙβηΙίαΐτβς ίΐβ Ναίτο6ί Α ρτοροβ <Ικ 
ηυιηέτοβ 14 α 20 (αΠίεΙβ 4), άυ ηυριέτο 110 (αΠίεΙβ 15) Λ <1υ ηυιτιβΓο 1.1 <1υ Ρτοΐο- 
εοΙβ 3<1<1ϊιΐοηηβΙ I, Ιαΐβββηΐ 5υ(>8ί5(6Γ <1ββ <1ου(ε$ ςυαηΐ αυχ βίΓβΐβ ςυβ ΓαρρΙίεαΙίοη <1β> 
ηουνεϋεβ (Ιίβροβίΐίοηβ <1β ΓατΤΐεΙβ 4 ρουτταίΐ ανοίτ βυτ Ιββ τβββουτεββ ΓιηαηαΑτββ Οβ 
Γϋηίοη. ά&ΙβΓβ ςυ'εΙΙβ αεεβρίβ Ιββ ηουνβΠβδ άίβροβϋίοηβ <1β ΓβΠίεΙβ 4 Α εοηάίΐίοη 
ςυβ: 

1. Ιββ 3€ΐίνίΐβ5 είβ εοορΑπκίοη ΙβεΗηίςυβ α (Ι'αχβίϋαηεβ (βεΗηίςυβ ΓιηαηεΑβ5 

βυτ Ιβ 6υ<1§βί οτ<1ίηαίΓ6 βχεΙυβηΐ Ιββ ααίνΐιέβ «Ιβ ρτο]β(5 ΙβΙΙββ ςυβ Ια Γουτηίΐυτβ <1β 
ΓηαιέπβΙ ρουτ Ιββ β^βΐέπββ; 

2. Ια εοορέταΐίοη ΙβεΛπίςυβ βί ΓαββίβΙαηεβ Ιβείιηίςυβ ΩηαηεΑββ βυτ Ιββ τββ· 
^ουτεββ ρτορτββ <1β Γϋηίοη η'βηίταΐηβηί ρηβ <1β ηκκϋΓιεαϋοπβ ΓοικΙαηιβηίαΙο βί 
πια)βυτ65 ρουτ Ιββ Πηαηεββ άζ Γϋηίοη ίηΐβτηαιίσηαΐβ 4ββ ώΙΑβοαιβυηίεηΐίοηβ. 
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Ροατ I* Ωαηττηαήί, Ια Ρΐτύαηάτ. ΙΊχΙαηάτ, Ια Νοτνέχτ α Ια 5αέάτ: 

1. Εη οβ ςυί εοηεβτηβ Ιββ αιΐίβίββ 42 βί 83 <1β Ια Οοηνβηΐίοη ίηΐβτηαΐίοηαίε 
<1ββ (έ&εοπκηυηίεχίίοηβ (Ναίτο6ϊ, 1982), Ιββ ΕΜΜ^αΐίοη) <1β5 ραχβ 5υβηΐ6ηΗοηηΑ& 

(ΙΑεΙατβηΐ ΓοπηβΙΙβιηβηΐ αιαίπίβηίΓ Ιο τΑββτνββ ςυ'βΙΙβ» οη! ΓοπηυΙΑο αυ ηοιη 6β Ιβυη 
ΑάιηίπίΚταΐίοηβ Ιοη <λα Ια Αριαίιιη <λο Κ^ΙομιΜι πιβηΐιοηηέβ Ααηι Γαηίεΐα 83. 

2. Ιο ϋΑΜιαίίοηα όο ραγι εί-κίβηυβ «Μβίατβηΐ, αυ ηοη όβ Ιβυη Οουνετηβ- 
ιηβηα τββρββΐίΓβ, ςυ'ϋι η*αοββρ!βη! αυευηβ εοηβΑςυβηοβ 6ο τΑββτνβ* ςυί 
βηΐταΐηβταιβη! υηβ αυρηβηίαΐίοη 6β Ιββτ ςυο(6*ρατ! εοη{ή6υΐίν« αυχ όΑρβηβο <1β 
Γϋηίοη. 

3. ίο ΟΗΑιαϋσηι 6ο ραχβ βυχηβηόοηπΑβ τέββτνβηΐ Α Ιβυη Οουνβτηβιηβιΐΐβ 
Ιβ 6τοΗ 6β ρτβη6τβ (ουίββ ιηββυτββ ςυ’ίΐβ ρουιτοη! ββϋπτβτ ηΑεβββαίτββ ρουτ ρτοΐέ^τ 
Ιβυη ίη(ΑτΑΐ> αυ εαβ ού εβηβίηβ ΜβηιΕτο 6β Γϋηίοη ηβ ρΓβη6ταίβη( ραβ Ιβυτ ραπ 
6ο 6*ρβηβο 6β Γϋηίοη, ου 6*βη ·! υη ΜβηιΕτβ οαηςυαϋ, 6β ςυβίςυβ αυΐτβ 
πιαηΐΑτβ, 6β κ εοηίοπηβτ αυχ 6ίβροβί(ίοηβ 6β Ια ϋοηνβηϋοη ίηΐβτηαΐίοηαΐβ 6ββ 
ΐΗ^εοιηπιυηίεαίίοηι (Ναίτο6ί, 1982). 6ο αηηβχο ου 6ο ρτοΐοεοίο ςυί γ βοη( 

αϋαεΜα, ου « 6ο τέββτνο ΓοπηυΙΑο ρατ 6*αυ(το ραχβ 6βναίβηΐ εοπιρτοπιβυτε Ιβ 
6οη ΓοτκΧίοηηβοαβηΐ 6β Ιβυη αβτνίοο 6β ΐΑΙΑοοαβπιυηίεαίίοη. 
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Ροατ Ια ΚέραΝάξοτ 4α €<4ο*4*€. Ια ΚέραΜφιτ ροραΐαΐτα 4α Οοηχο. Ι Έςααιτατ, Ια 
ΚέρΜφκ ρίώοΛαηα, Ια ΛέριΛΗφα 4Ίη4οηέ$ία. Ια ΡέραΜΐφιτ 4α Κτηγα. Ια 
ΚέραΝίφ** 4α ΓΟαραηάα, Ια ΚέραΝίφια άέηακταίΐφία 5οηαΙΙα: 

ϋβχ ϋΑΙΑ^αϋοηβ 6β$ ραχβ εί-6β55υ$ ταϋΓιβηΐ, ςυαηΐ αυ Γοη6 β! εοιηρίβ Ιβηυ 665 
ηουνβΙΙο άήροαίϋοηβ ίη!το6υί(ο 6αηβ Ια ϋοηνβηΐίοη ίηΐβτηαΐίοηαΐβ 6ββ ΐΑΙβεοπιιηυ- 
ηϊεαιίοηβ (ΝαττοΕί, 1982), Ιο τΑββτνβ» Ν“ 40, 42 β! 79 ΓοπηυΙΑβ* Ιοη 6β Ια 
ΟοηΓΑτοκ* α6πιϊηί5ΐΓαΐίνε ηιοηόϊαΐβ 6ο τα6ίοεοηιη!υηίεαΐίοηβ (Οβηένβ, 1979), 6αη5 

Ια ηιββυΓβ ου βΙΙββ β’αρρΙίςυβηΐ αυχ ιόοΙυΐίοηβ, τβεοπιτηαη6α(ίοη, ρτοιοεοΐββ β! Α«« 
ίίηαΐβ όβ Ια ΟοηΓΑτβηεβ 6ε ρΙΑηίροίβηΐίαιτο 6β ΓϋΙΤ (ΝαίτοΜ, 1982). 
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Ροατ ΓΑαΐτίϋΗα. Ια Βαπόρια. Ια ΐΜχαηώοατρ αί Ια Λογαατηα 4αχ Ραγχ-Βαχ: 

ϋββ ΟΑΙΑβαΐίοηδ 6ββ ραγ5 εί-6β*5ω τΑββτνβηΐ Α Ιβυη Οουνβπιβηκηΐβ Ιβ 6τοϊ( 6ε 
ρτεη6τβ ίουΐββ ιηουτο ςυΊΙβ ρουττοη! ββΐίηβτ ηΑεβ&βαίτβδ ρουτ ρτο(έ£βΓ Ιβυη 
ίηίΑτΑη αυ ε» ού οβΠαιηβ ΜβηιΕιο ηβ ρτβτκίτχίβηί ραβ Ιβυτ ραπ 6ββ 6Αρβηβ6β 6β 
Γϋηίοη, ου ηαηςυβταϊβηΙ 6β ςυβίςυβ αυΐτβ ίαςοη 6ε ββ εοηίοπηβτ αυχ 6ί5ρθ5ί(ίοηβ 
άα Ια ϋοηνβηΐίοπ ίηΐβτηαΗοηαΙβ 6ββ ίέΐέεοηιιηυηϊεαίίοηβ (ΝοϊγοΙμ, 1982); 6β βββ 
αηηβχββ βί 6ββ ρτοίοεοΐββ ςυί > βοη! χΐΙοεΗέ*. ου βηεοτβ $ΐ 6ε* τΑββτνββ Γοππυΐβββ 
ρατ 6’αυίτββ ραγ$ Αίαίβη! *υβεβρΐί1)Ιββ 6β 6οηηβτ Ιίβυ Α υηβ αυχιηβηΐχΐίοη 6ε Ιβυτβ 
ραΠβ εσηΐτΐΐΜΚίνββ αυχ 6Αρβηβββ 6β Γϋηίοη, ου βηίϊη » 6ββ τΑββτνβι ίοπηυΙΑββ ρατ 
6’αυϋο ραγβ εοηιρτοιηβΠαίβη! Ιβ Εοη ΓοηεϋοηηβηβηΙ άα Ιβυη ιβτνίεο 6β (Αΐέεοπι- 
ιηυπίεαίίοη. 
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Ροατ ΓΑαΐτϊσΗα. Ια ΒαΙχΐςαα, Ια ΐΜχαη*Ηοητ% αί Ια Κοναατηα άαχ Ρανχ-Βαχ: 

Εη εβ ςυί εοηεβτηβ ΓαπΐεΙβ 83 6β Ια ('οηνβηίίοη ίηίβτηαΐίοηαΐβ 6ββ ίβίβεοιηπιυ' 
πϊεαΙίοη$ (Ναϊτο6ί, 1982), Ιββ ΟβΙέ^βΐίοη* 6β5 ραγ5 5υβηιβη!ΐοηηβ5 6έε1ατβη( ΓοπηβΙΙβ* 
Γηβηΐ Γηαίηίβηίτ Ιβ* τβββτνβς ςυ βΙΙββ οη! ΓοτηιυΙββδ αυ ηοιη 6β Ιβυη Α6πιϊηΪ5ΐΓ3ίϊοη5 

Ιοη 6β Ια βί^παίυτβ 6ββ Κ^Ιειηβηύ πιβηΐίοηηό 6αηβ ΓαηίεΙβ 83. 

93 

Ροατ Ια ΒάραΰΙΐηα* 4α ΖΐτηΒαόννα: 

Εη $ί£ηαηΐ Ια ρτΑββηίβ Οοηνβηΐίοη β! αναηί δα ταηΓιοαίίοη, Ιβ Οουνβτηβπιβηΐ 6β 
Ια ΚβρυΙ>Ιίςυβ 6υ Ζίπι^αΗυ'β ΓοπηυΙβ Ιββ τβδβτνββ $υίναηΐβ5: 

1. βα βίβηαΐυτβ ηβ βΐβηίΠβ ηυΙΙβιηβη! ςυ'ϋ βχευ$β Ιββ αείίοηβ α^Γ^ίνβδ 
6Ί5ταϋΙ εοηίτβ $ββ νοίβίηβ; 

2. Η ηβ τβεσηηαί! βη αυευηβ Γαςοη Ια ροΐϋίςυβ 6β βΑβτΑχαϋοη ταείαΙβ 6β Ια 
ΚΑρυ6Ιίςυβ βυ6αίτ»εαίηβ, ηί βββ αείίοηβ α^τβββίνββ βη ΝαπιίΕίβ β( βββ αείΐνΐΐΑβ 6β 
6β$ΐα1>ίΙί$αΐίοη 6β Ια τΑ(ίοη 6β ΓΑίτίςυβ 6υ $υ6. 

3. ϋα ϋΑΙέβαϋοη 6β Ια ΚΑρυΕΙίςυβ 6υ Ζίπώα&κβ τΑββτνβ Α βοη Οουνβτηβ* 
ΓΠβηι Ιβ 6τοή 6β ρτβη6τβ (ουίββ ριββυτββ ςυ’ίΙ εβίιηιετα ηΑεβββαίτββ ρουτ ρτσίέ^ετ δε5 

ιηιβτΑίβ αυ εαβ ού εβπαίηβ Μβπι^Γββ ηβ ρτβη6ταίβη( ραβ Ιβυτ ραπ 6ββ 6Αρβηββ5 6β 
Γϋηίοη ου πιαηςυβΓαίβηΐ 6β ςυβίςυβ αυΐτβ Γαςοη 6β ββ εοηίοπηβΓ αυχ 6ίβροβίιίοηδ 
6β Ια Οοηνβηΐίοη ίηΐβτηαΐίοηαΐβ 6ββ ΐΑΙΑοοηιπιυηίεαίίοηβ (ΝαίτοΗί, 1982), 6β δβδ 
αηηβχβδ ου 6ββ ρτοίοοοίββ ςυί χ βοηΐ ]οίη!β, ου βηεοτβ βί 6ββ τΑββτνββ ΓοπηυΙβββ ρατ 
6’3υ(τββ ραγ$ εοπιρτοηιβΠαϊβηΐ Ιβ βοη ίοηειίοηηβιηβηΐ 6β βββ ββτνϊεββ 6β ιΑΙΑεοιηηιυ- 

ηίεαίίοη. 
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Ροατ Ια ΒέραΜηα* 4α Οιγρτα: 

Α 

ϋα ΟΑΙΑχαίϊοη 6β Ια ΚΑρυΕΙίςυβ 6β ΟΗγρτβ Α Ια ΟοηίΑτβηεβ 6β ρΙΑηίροίβηιίαίτββ 
6β Γϋηίοη ϊηΐβτηαΐίοηαΐβ 6ββ ιΑΙΑεοπιηιυηίοαίίοηβ (ΝαίτοΕί, 1982) 6ΑεΙατβ ςυ βΙΙβ 
τέββτνβ Α βοη Οουνβτηβηιβηΐ Ιβ 6τοίί 6β η’αεεβρίβτ αυευηβ ίηει6βηε« ΠηαηείΑτβ ςυί 
ρουττοΗ τΑβυΙιβτ 6ε τΑββτνββ Γαίίββ ρατ 6’αυΐτβ* Εΐαΐβ ρατίίο Α Ια Οοηνβηίίοη 
ιπίβτηαίίοηαΐβ 6ββ ΐΑΙΑαχηηιυηίεαίίοηβ (Ναίτο&ί, 1982). 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 24*! 

ΕΙΙε τέβετνε έβαΐεηιεηΐ 4 βοη ΟουνετηεπιεηΙ 1ε 4γοϊΙ 4ε ρηαάη (ουίεβ ιβηυΓη 
ςυΊΙ εβίϊ πιέτα ηέοεββαίτεβ ου υίίΐεβ ρουΓ ρτοίέ&ετ ου βαυνειαπΙετ ιο ίηΐέτέΐβ ου βε* 
4τοϊΐβ ηαίϊοηαυχ *ί Ιεβ Εΐαι* ΜειηΒτεβ 4ε ΓΕΓηίοα, 4ε ςυείςυε πιαηΐέτε φκ α βοϊι, 
η’οΒβετνεηί ρω Ιεβ 4ϊβροβίΙίοη8 4ε Ια Οοηνεηϋοη ρτέοίΐέε, 4ε κι αηηεχεβ, ρτοίο- 
οοΐεβ εί Κέ^ΙεπιεηΙβ, ου *ΐ 4εβ τέβετνε* Γοπηυΐέεβ ρω 4’αυίτε* ΕίαΙβ ΜγπίΒγγ* 

οοΓηρΓΟίυείΙαιΐ Ιε Βοη ίοηαϊοηηεπιεο! 4ε κ$ βετνίοεβ 4ε (έΐέοοπιηυηϊοωίοη. 

Β 

I» ΟέΙέ^αΐίοη 4ε Ια ΚέρυΒΙίςυε (1ε ΟΒγρτε 4 Ια ΟοηΓέτεηοε 4ε ρΐέηίροίεηίϊ αϊτέ* 
<1ε Ι*υηίοη ίηίετηαΐίοηαίε 4εβ (έΐέοοιηιηυηϊοαίίοηβ (ΝαίτοΒί, 1982) εη βϊ§ηαη( Ια 
Οπνεηϋοη ίηίετηαίϊοηαίε 4ε$ ΐέΙέοοΓηπιυηϊοαίίοηδ (1ε ΝαίτοΒί (1982), 4έοΙατε οΓΓϊ- 
άεΐΐεπηεηΐ εί Γεππειηεηΐ ςυε 1ε Οουνετηειηεηΐ 4ε Ια ΚέρυΒΙίςυε 4ε ΟΗγρτε τέουβε, 
κ]ε«ε εΐ οοηβΜέτε οοπίτηε ΙττεοεναΒίε (συίε οοηίεβΟίίοη ανοικτέ ρίβτ 1ε ράββέ ου ςυϊ 
ρουτπϋί Γέίιε 4 ίου! πιοηιεηί 4αηβ Γανεηϊτ, ρβΓ η'ίτηροπε ςυεί Είαί ΜειηΒτε (1ε 
ΓΙΙηίοη ρατίϊε 4 Ια Οοηνεηίίοη ρτέοϊίέε, οοηοετηαηί Πηΐέ£η(έ εί Ια βουνεταϊηείέ 
ηαίΐοηαίε 4ε Ια ΚέρυΒΙίςυε 4ε ΟΗγρτε βυτ ΓεηβεπιΒΙε (1ε βοη ίετηΐοίΓε. 

ΕΙΙε 4έο1ατε έ£αΙειηεηί ςυε 1ε$ τέκϊοηβ <1υ ίεττΐΐοίτε (1ε Ια ΚέρυΒΙίςυε Ϊ11έ£α1ε- 
ιηεηΐ εί (επιροηϋτεπιεηί οοούρέεβ βοηί α τεβίεηί ρατίϊε ϊηίέςταηίε εί ίηβέραταΒΙε 
4υ4ϊί ΐεττΐΐοίτε, 4οηί Ιεβ τεΐαίίοηβ ϊηίετηαίϊοηαΐεβ τεΐένεηί (1ε Ια οοιηρέίεηοε ΙέχαΙε εΐ 
(1ε Ια τεβροηβαΒϊΙΐίέ <Κι ΟουνετηεπιεηΙ <1ε Ια ΚέρυΒΙίςυε 4ε ΟΗγρτε. 

Εη νεΠυ (1ε οε ςυί ρτέοέ4ε, 1ε Οουνετηειηεηί 4ε Ια ΚέρυΒΙίςυε 4ε ΟΗγρτε α Ιε 
4τοίί εχοΙυβϊΓ, εηίϊετ, αΒβοΙυ εΐ βουνεταϊη (1ε τερτέβεηίετ 4αηβ Ιεβ τεΐαίϊοηβ ίηίετηαΐϊο- 
ηαΐεα Ια ΚέρυΒΙίςυε (1ε ΟΗγρτε 4αηβ ια Ιοίαΐϊίέ, νυ ςυ'εΙΙε εβί τεοοπηυε ηοη 
βευίειηεηΐ εη 4γο»1 ίηίετηαίιοηαΐ ιηαΐβ εηοοτε ρατ (ουβ Ιεβ Είαίβ, ρω ΓΟτ§αηϊβαίϊοη 
4ε« Ναίϊοηβ υηϊεβ « βεβ ίηβίίίυΐίοηβ βρέααϋβέεβ, αϊηβί ςυε ραΓ (ουίεβ Ιεβ αυίτεβ 
ΟΓβωιΐβαΐΐοηβ ίηίεπιαίιοηαΐεβ ου ίηίετ^ουνετηειηεηίαΐεα. 
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Ροντ Ια ΚέρνΜΙψι* ά'ΕΙ 8αΗαάοτ: 

Εε ΟουνετηεπιεηΙ (1ε Ια ΚέρυΒΗςυε (1Έ1 $α1να(1θΓ $ε τέβετνε 1ε (ΙγοϊΙ (1ε 
η’αοοερίεΓ αυαιπε σιεβακ ίϊηαηα&ΓΒ ςυί ρουιταίΐ εηΐταίηεΓ υηε αυριιεηίαΐίοη όε βα 
οοηίπΕυΙίοη ε( <3ε ΓοππυΙετ Ιεβ Γ^βετνεβ ςυΊΙ )υ^ετα ηέοεββαΐιεβ αυ §υ]εΙ (1ε$ 1εχ(εβ 
οοηίεηυβ <1αη$ Ια Οοηνεηΐίοη ίηίετηαϋοηαίε άα (έΐέεοπιπιυηίοαίίοηβ (ΝαΐΓοΕϊ, 1982) 

ςυί ρουιταΐεηΐ ροηετ (ΙΪΓεοίειηεπί ου ίικΙΪΓεαειηεπΙ αηείηΐε 4 βα βουνεΓαίηεΐέ. 

II αε Γέβετνε αυββί 1ε (ΙγοϊΙ (1ε ρτεηάίε άα ιηεβυιεβ ςυΊΙ ]υ£ετα πέοεββαίΓεβ ρουτ 
ρπΧ6βετ βεβ βετνίοεβ άα ΙέΙ^οοΓηπηιηίεαίϊοη αυ εαβ ού (Ιεβ ραγβ ΜεηιΙ>Γε5 πιαηςυε· 

Γβΐεηί (1ε βε εοηίοπηετ αυχ (ϋβροβΐϋοηβ <Ιε Ια ΟοηνεηΙίοη ίηίεπιαίίοηαίε άεβ Ιέΐέοοηι- 

ιηυηίεαίϊοη* (ΝοιγοΕϊ, 1982). 

% 

ΡουΓ Οπηαά(: 

Εη εε ςυί εοηοεΓηε Ια ά6εΙαΓα(ίοη Ν° 13 (1ε Ια ΟέΙέ£β(ϊοη <1ε Ια ΚέρυΜίςυε <1υ 
νεηεζυεία τεΐαΐίνε α Ια ροϋΐίςυε (1ε βοη ΟουνεΓηεηιεηΐ <1βηβ Ιεβ αίΤαίΓεβ ιηίεπιαοο- 

ηαΐεβ, εΐ βείοπ ΙαςυεΙΙε 1ε νεηεζυεία η’αεεερίε ραβ ΓαΓΕϊίΓα^ε εη ΐαηΐ ςυε ιηογεη <1ε 
Γέ^ΙεπιεπΙ <1εβ <ϋίΤέτεη<ΐ5, Ια [)^16βαΙΐοη <1ε Οεηαάε τέβεΓνε 4 βοη Οουνεπιεηιεηί Ιε 
(ΙγοϊΙ <1ε ρτεηίίΓε (ουίεβ ιηεβυτεβ ςυΊΙ ,ΙυβεΓα ηέοεββαϊτεβ ρουΓ βαυνε^αΓίΙεΓ βεβ ϊηιέΓέΙβ 
$ϊ υη ΜετηΒτε π’οίτβετνε ραβ Ιεβ (Ιϊβροβϊΐϊοηβ (Ιε Ια Οοηνεηΐϊοη ϊηΐεηια(ϊοηαΙε <1εβ 
Ιέΐέεοιηηιυηϊοαίϊοηδ (ΝβΪΓοΙύ, 1982), ου Ιεβ αηηεχεβ εΐ ρΓοίοεοΙεβ ςυϊ γ βοηΐ }οίηΐβ, 

ου βϊ Ιεβ ΓέβεΓνεβ ΓοπηυΙέεβ ρατ (Ι’αυϊΓεβ Μειη6Γ« άεναίεηΐ εοιηρΓΟίηεηΓε Ιε Ι>οη 
Γοηοΐϊοηπεηιεηΐ <1ε$ βεΓνίεεβ (1ε (έΐέεοπιπιυηϊεαίϊοη (1ε ΟΓεηαάε. 
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ΡουΓ ΓΕίαΐ 4Ί$γοΛ. 

ιεβ (ΙεοΙβΓαΐϊοπβ ΓοπηυΙέεβ ραΓ εειΤαϊηεβ (ΙέΙέ^αΐϊοηβ (Ιαηβ Ιεβ ηυιηέΓοβ 6, 37, 93 

(I) <1υ ΡτοίοοοΙε Γιηαΐ έΐαηΐ εη εοηίΓαάϊεΐϊοη Πα^ΓΟΠίε ανεε Ιεβ ρηηα'ρεβ εΐ Ιεβ 
οΕϊεείϊίβ (1ε Γϋηϊοη ίηίεΓηαΐϊοπαΙε (Ιεβ ιέΙέεοπΗηυηϊςαΙϊοηδ βΙ, ραΓ εοηβέςυεπί, 
(Ιέηυέεβ <1ε 1ου(ε ναΙευΓ )υπ(1ϊςυε, Ιε ΟουνεπιεπιεηΙ (ΙΊβΓβεί Ιϊεηϊ 4 ΓαΪΓε βανοΪΓ 
οΓΓιοίεΙΙειηεηΐ ςυΊΙ ιε]«ΐε ρυεεηιεηΐ εΐ βΐτηρίεαιεπί οεβ (ΙέεΙαΓαίϊοηβ εΐ ςυΊΙ εοηβϊάέΓε 
ςυ’εΙΙεβ ηε ρευνεηΐ ανοΪΓ αυουηε ναΙευΓ ρουΓ <χ ςυί εβ( (Ιεβ (1γοϊ($ ε( (Ιεβ οΜϊβαΐϊοηβ 
(Ιεβ Ε(α(β ΜειηΒιεβ <!ε ΓΙΙηϊοη ίηίετηαΐϊοηαίε (Ιεβ (έΐέεοππηυηίεαίϊοηβ. 

Οε ίοαίε ίαςοη, Ιε ΟουνετηεπιεηΙ (1ΊβΓα€1 βε ρΓ^ναυ<ΐΓα όεβ (Ιτοίΐβ ςυί βοηΐ Ιεβ 
βϊεηβ ρουτ βαυνεβατάετ βεβ ίη(έτ4(β αυ οαβ ού Ιεβ £ουνετηειηεηΐ5 (1ε εεβ <ΙέΙέ£βΐϊοη$ 

νϊοΙεΓαϊεηΐ (1ε ςυείςυε ηιαπίέτε ςυε οε βοίί Γυηε ςυείοοηςυε (Ιεβ <ϋβροβϊ(ϊοη$ <1ε Ια 
Οοηνεηΐϊοη ου (Ιεβ αηηεχεβ, (Ιεβ ρτοΐοοοίεβ ου (Ιεβ Κύ^Ιεηιεηΐβ γ αηηεχέβ. 
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ΡουΓ /ε Κογαυοι* άυ $\ναζίΐαηά: 

Εα ΟέΙε£αΐϊοη (1υ Κογαυπιε (1υ 5>ναζϊΙαη(1 τέβετνε Ιε (ΙγοϊΙ 4 βοη ΟουνετηεπιεηΙ 
(1ε ρτεηάΓε (ουίεβ παεβυΓεβ ςυΊΙ }υ£ετα ηεοεββαϊτεβ ρουτ βαυνε^απίετ βεβ ΐηίετέΐβ (Ιαηβ 
1ε οαβ ού (Ιεβ ΜεπιΙ>Γεβ ηε ΓεβρεοΙετβίεηΙ ραβ, (1’υηε Γαςοη ου 4’υηε αυΐτε, Ιεβ 
(Ιϊβροβίιίοηβ όε Ια ΟοηνεηΗοη ίηίετηαΐίοηαίε 4εβ (έΐέοοηιιηυηίοαϋοηβ (ΝαίτοΒί, 1982) 

ου Ιεβ αηηεχεβ ε( Κέ£ΐετηεη(β ςυί γ βοη( )οϊη(β, ου βί (Ιεβ τέβετνεβ Γαϊίββ ρατ (Ι’αυίτεβ 
ραγβ οοπιρΓοπτεηαϊεηΐ Ιε Βοη Γοηο(ίοηηεπιεη( (1ε βεβ βετνίοεβ (1ε (έ&οοιηιηυηίοαϋοπ. 
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ΡουΓ Ια ΛέραΜφίί 4α ΓΟυχαηάα: 

Εη βϊκηαηΐ Ια ρτέβεηΐε Οοηνεηΐίοη, Ια Ο^ΐύ^αϋ'οη 4ε Ια ΚέρυΒΙϊςυε 4ε 
ΓΟυ£αη4α 44ο1ατε ςυε βοη ΟουνετηεπιεηΙ βε Γέβετνε Ιε 4γοϊ( 4ε ρΓεη4ιτ (ουίεβ 

ιηεβυΓεβ ςυΊΙ εβίιηιετα ηίοβββαίΓεβ ρουΓ ρΓθί6*εΓ βεβ ίηΐέι&β βί οεΛαϊηβ ΜεπίΗη**. ηε 
τεβρεοΐεηΐ ραβ ΙευΓβ οΒ1ί£α(ϊοηβ εηνετβ ΓΙΙηίοη εη οε ςυί οοηοετηε Ια οοηΐηΒυΐιοη 
αυχ 46ρεηβεβ ου βΊΙβ η’οΒβεΓνεηΐ ραβ, 4ε ςυείςυε οιαηίέτε ςυε οε $οί(, Ιεβ 4ΐβρο5Ϊ- 
(ϊοηβ 4ε Ια Οοηνεηίϊοη ίηίετηαΐίοηαίε 4εβ ΙέΙέοοπιπιυηίοαίϊοηβ (ΝαΪΓοΒϊ, 1982), 4ε βεβ 
αηηεχεβ ου 4εβ ρηχοοοίεβ ςυί γ βοη! αΐΐαοΒεβ, ου εηοοτε βί Ιεβ Γέβετνεβ ΓοπηυΙέεβ 
ραΓ 4’αυΐΓεβ ραγβ 4εναίεη( οοπιρτοπιεηιε 1ε Βοη Γοηοΐϊοηηεπιεηί 4εβ βετνίοεβ 4ε 
(614οοηιπιυηίοα(ίοη 4ε Ια ΚέρυΒΗςυε 4ε ΓΟυ£αη4α. 
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Ρουτ Ια ΡέρώΕφΚ άυ ΗαΗ: 

Εα Οέΐέβαΐίοη 4ε Ια ΚέρυΒΗςυε 4υ ΜαΙί 4έοΙατε ςυε βοη Οουνετηειηεη( 
η’αοοερίετα αυουηε αυ£πιεη(α(ίοη 4ε βα ραπ οοηΐτίΒυΗνε αυ Βυ4(ε( 4ε Γϋηίοη, εη 
ταίβοη 4ε Ια 4έΓαί1Ιαηοε 4ε ςυείςυε ραγβ ςυε οε βοί( αυ Γέ£ΐεπιεη( 4ε βεβ οοτκΗΒυ· 
Ιίοηβ ε! αυ(τεβ Γπιίβ οοηηεχεβ, ου 4υ Γαίΐ 4εβ τέβετνεβ έιηίβεβ ρατ 4*αυ(τεβ ραγβ, ου 
εηοοτε 4υ ηοη-τεβρεοί 4ε Ια ρτέβεηΐε Οοηνεη(ίοη ρατ οεπαίηβ ραγβ. 

ΕΙΙε τέβετνε 4ε ρΐυβ 4 βοη ΟουνετηεπιεηΙ Ιε 4γοϊ( 4ε ρτεη4τε (ουίεβ Ιεβ ηιεβυτεβ 
ςυί β'ιηιροβεταΐεπί ρουτ ρτοΐέ^ετ βεβ ίηΐέτέίβ εη πιαίίέτε 4ε (έΐέοοηιηιυηίοαίϊοη 4υ 
Γαί( 4υ ηοη-τεβρεοί 4ε Ια Οοηνεη(ίοη 4ε ΝαίτοΒί (1982), ρατ υη ραγβ ΜεοιΒτε 
ςυείοοηςυε 4ε ΓΙΙηίοη. 
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ΡουΓ Ια Ρογαυοια-ί/ηΐ 4α 0ταη4α-Βηΐα^ηα αί 4ΊΗαη4α 4υ Νοτά: 

Εα Ε>έΙέ(α(ίοη 4υ Κογαυπηε-υηί 4ε Οηη4ε·Βτεα(ηε εί 4ΊΗαη4ε 4υ Νογ4 
ρτεη4 αο(ε 4ε Ια (ΙέοΙαταΙίοη Ν° 59 4ε Ια ΟέΙέ£β(ϊοη 4υ ΟΗίΙί οοηοειηαηΐ Ιεβ 
(επίΐοίτεβ αηίβΓΟίϊςυεβ. Οαηβ Ια πιεβυτε ού οε((ε 4έοΙατα(ίοη ρευΐ νίβετ 1ε ΤετπίοΪΓβ 
αηίαίΌΐίςυε Βτίΐαηηϊςυε, Ιε ΟουνετηεπιεηΙ 4υ Κογβυηιε-ϋηί 4ε Οταη4ε-Βιε(α£ηε ε( 
4ΊΓΐαη4ε 4υ Νογ4 (ίεη( 4 ρτέοίβεΓ ςυΊΙ ηε 4ου(ε ηυΙΙεπιεη( 4ε βοη 4γοϊ( 4ε 
βουνεΓαίηεΐέ βυτ Ιε Τεττΐΐοίτε αη(ατο(ίςυε Βηίαηηϊςυε. Α ρτοροβ 4ε 1α4ί(ε 4έοΙατα(ίοη, 
Ια Ι)έ1έ§α(ϊοη 4υ ΚογαυπιεΛΙηί α((ίιε Γα((εη(ίοη βυτ Ιεβ 4ίβροβΐ(ίοηβ 4υ Τπιίΐέ 
αηΟΓοίϊςυε, ε( ηοΐαπιπιεηί βυτ ΓαΠίοΙε IV 4ε οβ Τταΐΐέ. 
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ΡουΓ Ια Κογαυ/ηα-ϋηί 4α Οταηάα-Βταΐαχηα αί άΊΗαηάα 4μ Νογ4: 

ία Οέ1έ£&(ϊοη 4υ Κογαυπιβ-υηί 4ε θΓ&η4ε·ΒΓε(3£ηε ε( 4Ίτ!αη4ε 4υ Νογ4 

4εοΐ3Γβ ςυ'εΙΙε η'αοοερ(ε ραβ Ια 4έο1βΓα(ϊοη Ν° 10 ίαί(ε ρατ Ια Οέΐέ^αίϊοη αΓ£εη(ίηε 
ρουτ αυίαηί ςυε οε((ε 4έοΙατα(ίοη οοη(εβ(ε Ια βουνεταίηεΐέ 4υ ΟουνετηεπιεηΙ 4ε δα 

Μα)εβ(ε αυ Κογαυπιε-υπί βυτ Ιεβ ΙΙεβ ΕαΙΙ(Ιαη4 ε( Ιευτβ 4έρεη4αηοεβ, αϊηβί ςυε βυτ 1ε 
ΤεπΐΐοίΓε αηίατοίίςυε Βηίαηηϊςυε ε( εΙΙε 4έβϊτε ΓοηηεΙΙεηιεηΐ τέβετνετ Ιεβ 4γοϊ(5 4υ 

ΟουνετηεπιεηΙ 4ε δα Μα]εβ(έ βατ οε((ε ςυεβίίοη. Εεβ ΙΙεβ ΡαΙΙ(Ιαη4 ε( Ιευτβ 4έρεη- 

4αηοεβ αϊηβί ςυε Ιε Τεττίΐοίτε αηίατοΐϊςυε Βηίαηηϊςυε βοη(, αί οοη(ίηυεη( 4 έίτε, 

ραιΐϊε ϊη(έ£Γαη(ε 4εβ (εΓΓίίοΐτεβ 4οη( Ιεβ τεΙαΗοηβ ϊηίεΓηαίίοηαΙεβ βοη( αββυτέεβ ρατ Ιε 
Οουνετηετηεηί 4υ Κογαυπιε-ΙΙηϊ 4ε Οταη4ε-ΒΓε(α£ηε ε( 4ΊΗαη4ε 4υ Νογ4. 

Εα Οέ)έ$α(ϊοη 4υ Κογαυπιε-ΕΙηι ηε ρευ( ραβ ηοη ρΐυβ αοοερίετ Γορίηϊοη 
εχρπΓηεε ρατ Ια ΟέΙέ£α(ϊοπ ατ£εη(ϊηε βείοη ΙαςυεΙΙε ΓαρρεΙΙαίίοη «Οέρεη4αηοεβ 4εβ 

ΙΙεβ ΡαΙΙ(1αη4» εβί εηοηέε, ραβ ρΐυβ, 4αηβ Ια ηιεβυτε ού οε«ε ορϊηϊοη βε τέίέτε 4 

ΓαρρεΙΙαίϊοη «4*ΙΙεβ ΡαΙΚΙαη4», Ιε Γαί( ςυε οε((ε αρρεΙΙα(ίοη βοϊί εττοπέε. Εη ουίτε, 

Ια ΟέΙέ£3(ϊοη 4υ Κογαυπιε-ϋηί ηε ρευ( ραβ αοι^ρίετ Γορίηϊοη εχρηηηέε ρατ Ια 
ΟέΙέ£8(ϊοη 3Γ£εη(ϊπε βείοη ΙαςυεΙΙε ιΙ οοηνίεηΐ 4’αββοοίετ Ιε (εηηε «Μαίουϊηεβ» 4 Ια 

4έ$Ϊ£ηα(ϊοη 4εβ ΙΙεβ Ρα1Ι()·>.4 « Λ Ιευτβ (Ιέρ^ΜΜ^β. Εα 4έοί$ϊοη 4υ Οοηιϊιέ βρέοίαΙ 
4ε$ Ναίϊοηβ υηίεβ (Γ^ουΓετ «Μαίουϊηεβ» αρτέβ οειίε 4έβΪ£ηα(ίοη η'αναϊί (ταϊ( ςυ’αυχ 

4οουπιεη(5 4υ Οοηιίίέ βρέοίαΙ 4εβ Ναίϊοηβ ΙΙηίεβ οΗατ$έ 4’έ(υ4ίετ ΓαρρεΙΙαίίοη 4ε Ια 
4έοΙαΓα(ϊοη τεΐαΐϊνε α Γοοττοϊ 4ε Γϊη4έρεη4αηοε αυχ ραγβ οοΙοηϊαυχ εί 4 Ιευτβ 

ρευρΙεβ ε( εΙΙε η'α ραβ έ(έ α4ορ(έε ρατ Ιεβ Ναίϊοηβ ΙΙηίεβ ρουτ (ουβ Ιευτβ 4οουπιεη(β. 

Οε((ε 4έοΪ5>οη ηε οοηοετηε 4οηο ηυΙΙεπιεηΐ Ια Οοηνεη(ίοη ϊη(ετηα(ίοηαΙε 4εβ 
(εΐέοοπιπιυηίοαίϊοηβ (ΝαίτοΒί, 1982) ηί βεβ αηηεχεβ ου (ουβ αυίτεβ 4οουηιεη(β ρυΒΙϊέβ 

ρατ Ι’ϋηϊοη ϊη(επιβ(ϊοηαΙε 4εβ (έΙέοοηιπιυηίοαΗοηβ. 

Ρουτ οε ςυϊ εβί 4εβ ΚέβοΙυίίοηβ 2065 (XX), 3160 (XXVIII) εί 31/49 4ε 

ΓΑββεπιΒΙεε ^όπεταίε 4εβ Ναίϊοηβ ϋηϊεβ, Ια Ι3έ1έ£α(ϊοη 4υ Κογαυπιε-ΙΙηί η’αοοερίε 

ραβ Ιεβ ΓΕΪβοηβ 4οηηεεβ ρατ Ια ΟέΙέ£α(ίοη ατ£επ(ϊηε 4 οε( έ£ατ4. Εε Βογαυπιε-υηϊ 
β’εβΐ αΒβίεηυ Ιοτβ 4υ νοίε 4εβ 4ευχ ρτεπιΐέτεβ ΚέβοΙυίϊοηβ εί β’εβί ρτοηοηοε οοηΐτε Ια 

(Γοίβϊέπιε. 

Εα [>ε1έ£α(ίοη 4υ Κογαυπιε-υηί βου1Ϊ£ηε έ£αΙεηιεη( ςυε, 4αη$ Ιε οουταηί 4ε 
Γαηηέε, ΓΑτ^εηιϊηε α ίη(εποπιρυ, βαηβ ανεΠϊββεηιεηΐ ου ρτονοοαίϊοη, Ιεβ ηέβοοία- 

(ϊοηβ νίβαη( 4 τέ^Ιετ οε 4ί(Τέτεη4, ρουτ εηναΒϊτ Ιεβ ΙΙεβ Ρα!Ι(1αη4. 

Εα ΟέΙέ£α(ϊοη 4υ Κογαυπιε-ϋηι ηο(ε Ια τέΓέτεηοε 4ε Ια ΟέΙέςαίίοη ατ£εη(ίηε 4 

ΓαΠίοΙε IV 4υ Τταιίέ 4ε ΓΑηίατοΐίςυε βί^ηε 4 λναβΗϊηςίοη Ιε I" 4έοεπ)Βτε 1959, ηιαϊβ 

εΙΙε (ϊεη( 4 4έοΙατετ ςυε οε( απϊοίε ηε οοηΠηηε ηί ηε |υβ(ϊΠε Ιε ρουνοϊΓ ου Ια 

βουνεταϊηείέ 4‘υηε ρυίββαηοε ςυείοοηςυε βυτ υη (εττιίοΐτε αηΟΓοίϊςυε ςυέ! ςυΊΙ βοιί. 
Εε Οουνετηεηιεηί 4ε δα Μαίεβίό η'α αυουη 4ου(ε ςυαηί 4 Ια βουνεταϊηείέ 4ιι 

ΚοναυππΓ Γη· χυτ Ιτ ΤίΓΓΐΐ·»ΐΓΓ .*ηΙ,ιτνίιοη^ Βπί.ιηηίςικ* 
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ΡοϋΓ Ια Τυηιυΐα: 

Εη οε ςυϊ οοηοετηε Ια 4έοΙαΓα(ιση 94 (Β) 4ε Ια Ι>έΙέ£α(ίοη 4ε ΟΒγρτε, Ιε 
Οουνετηεηιεηί ίυτο οοηβΐ4έτε ςυε ΓΑ4ιηίηί$(Γα(ϊοη βΓέοο-οΚγρτίοίε αοίυεΙΙε ηε 
Γερτέβεηίε ςυε Ια ραπΐε ητέτί4ίοηαΙε 4ε ΓϊΙε 4ε ΟιγρΓε. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

104 

Ροατ Ια ΡάρυΊΑίφία /άάάταΐα ά'Αΐίατηαχηα. ΙΑυχίκαΙία, 1‘Ααίηάια. Ια ΒαΙ&φια, Ια 
€αηαάα, Ια ϋαηαιηαΗί. Ια Είαΐχ- ΙΙηΐχ ά'Αηάπφια, Ια ΓιηΙαηάα. Ια Ρταηοα. Ια 
Οτέαα, ΙΊχΙαηάα. ΠίαΙΐα, Ια άαροη, Ια Ρτΐηαρανίά άα υα<·Ηΐβη$(αϊη, Ια 
ΐΜχαηώουτχ. Μοηααο, Ια Νοη/άχα. Ια ΝοαναΙΙα-ΖάΙαηάα. Ια Ραρουαζία-ΝουναΙΙα- 

Οαΐηάα, Ια Λογαιυηα άα Ραγ$-Βαχ, Ία ΡοτίυχαΙ, Ια Ρογαυη\α-1!ηΐ άα Οααηάα· 

Βταίαχηα αΐ άΊιΊαηάα άα Νοτά. Ια 8αέάα αί Ια €οη/άάάταΐΐοη χνΐχχα: 

Ιχχ Οέ1έ£βίΐοηβ Οεβ ρβγβ ά-Οεββυβ, βε τέΓέτβηί α Ια τέβετνε ΓοπηυΙέε ρ3Γ 13 
ΚέρυΜΐςιιε άα Οοίοιη&ΐε, Ια Κερυ&Ιίςυε ρορυΙβίτε Ου Οοη^ο, ΓΕςυβίευτ, Ια 
ΚέρυΰΙϊςυε ββϋοηβΐβε, Ια ΚέρυΜιςυε ΟΊηΟοπέβΐε, Ιβ ΚερυβΙΐςυε Ου Κεηγβ, Ιβ 
ΚέρυόΙΐςυε Οε ΓΟιΐ£βηΟβ ει Ιβ ΚέρυϋΙΐςυε ΟέηιοοΓβΐΐςυε δοπιβϋε 0βη$ Ιβ ΟέεΙβτβ· 
ΐίοη Ν° 90 εβίίιηεηί, ρουΓ βυίβηΐ ςυε οείίε ΟέεΙβτβΐΐοη χ τέΓετε 8 Ιβ ΟέεΙβτβΐΐοη άα 
Βο^οϊβ, βϊ^πέε 1ε 3 Οέοειη^ΓΓ 1976 ρβΓ Ιεβ ρβγβ έςυβίοτΐβυχ, εί 3 Ι& τενεηΟϊοβίίοη Οε 
06$ ρβγβ (Ι’εχετατ Οεβ Οτοϊίβ βουνετβΐηβ βυτ Οεβ ρβπΐεβ Οε Γοτ&ΐίε Οεβ ββίεΙΙϊΐε» 
8έο$(&(ίοηη&ΪΓκ, ςυε οείίε τενεηΟϊοβίίοη ηε ρευΐ έίτε ηΟγτηχ ρβΓ !β ρτέβεηΐε 
ΟοηΓέτεηοε. Εη ουίΓε, Ιεβ ΟέΙέ§βίΐοη$ Οεβ ρβγβ οΐ-Οεββυβ βουΗβϊίεηΐ τεηουνεΐετ 13 
«ΚΟιηιΐοη Γβΐΐβ 4 α βυ)εΐ, βυ πογπ Οε Ιευη ΑΟπήηΐβΙτβίΐοη», Ιογχ Οε Ιβ βΐ§ηβίυτε 0ε$ 
Ααε* ΠηβΙχ Οε Ιβ Οοηίέτεηοε βΟηΐηίβίτβΙΐνε ιηοηΟΐβΙε Οε* τβΟΐοοοιηπιυηΐοβίΐοηβ 
(Οεηένε, 1979). 

ΕΗεβ βουΗβϊίεηϊ έ^Βίειπεηΐ βίΤΐππετ ςυε Ιβ τεΓέτεποε 4 1& «βΐΐυβίΐοη ^έο^Γβ- 
ρΐιΐςυε Οε οετίβΐηχ ρβγβ» Οβηβ Γβτίίοίε 33 ηε »Ϊ£ηΐΠε ρββ ςυε Γοη βΟιηείίε Ιβ 
τενεηΟϊοβίίοη Οε Οτοϊίβ ρτέΓέτεηΙίεΙ» ςυείοοηςυεβ 5ϋΓ Γοτ&ΐίε Οεβ ββίεΙΙίίεβ ^εοβίβηοη- 
ηβΐτεβ. 
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Ροατ Ια ΛέραΜόρια άέιηοοταίϊψια ά'Α/ρΜαηϊιίαη. Ια ΛέραΜΐφέα χοααΐάία χοήέίΐφ»α άα 
ΒΜοηαχία, Ια ΛέραόΙϊφια ρορυίαίτα άα ΒαΊχατία, Ια ΛέριώΒφια ρορυΐαίτα Ηοη- 

ρηοάα. Ια ΛέραΝ»φ*α ρορνίαϊτα άα ΜοαροΒα. Ια ΛέραΜφια ρορυΐαΐτα άα ΡοΙοχηα. 

Ια ΚέραΒΰφκ ά&ηοσαύφαα αΙΙατηαηάα. Ια Κέραάάϊψέα χοααΐϊχία χονίέϋφια 
ά'ΙΛταΐηα, Ια Κέρ%ώΙίψια χοααΗχία ΐοΗέαοαΙοταψια αί ΓΙ/ηίοη άα3 ΚέραώΗφίαι 
ιοααΐά/αα χονΟΗφίαχ: 

Ιχ* ΟέΜ$*({οη$ Οεβ ρ»γ» α-Οειβαβ πε ΓοεοηιυώβείΚ ρα» Ιε$ ρτΗεηϋοηβ ςυΐ 
νϊβεηΐ 4 ΗεοΟτε Ιι βουνετβΐηείέ ΟΈοΐ «υτ 1ε* ρνϋεβ Οε ΓοΛϊίε Οεβ ΜίεΙΙΐΐεχ 
^εο$ΐ3<ΐοηη3ΪΓε5, εβτ εΐΐεβ βοηΐ εοηΐηίΓε* *υ χίβίυΐ Οε Γεβρβεε εχΐη-βίιηοβρΗέπςυε 
χίοπ Ιε ΟγοϊΙ ΐπίεπιχΐοηβΐ υπίνεΓ*ε1Ιειηεηΐ Γεεοηπυ (Οεοΐβπιΐϊοη Ν° 90). 
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ΡουΓ νυηιοη άα Κέριώϋηααχ χκίαΗχία* αοΎίέάφιαι : 

€οιηπιε Γ» 0έ]4 Οέοίβιε 4 πιβΐηΐε* Γερπχεβ Ιε ΟουνετοειυεπΙ χονϊεΐίςυε β 
ρτοροβ Οε Ια ςυεβόοη Οε* ρτέΐεηοοηι ίετπίοπβίεχ 0»Π5 Ι*ΑηΙ*τοίίφΐε Γοπηυΐέε* ρβΓ 
εεηβΐπ$ Εΐβίβ, ΓΙίηίοη Οεβ ΛέρυδΙίςυε* βοαβΗΑε* χονϊεϋςυε® ο’β Γεοοηηυ ηϊ οε ρευΐ 
ΓεοοηηβίίΓε εοαπιε 14^*1 βυευη Γέ^ίετηεηΐ ιέρβιί Οε Ιβ ςυεβΟοη Οε Γβρρβιίεοβηεε Οε 
!ΆηΓβΓ«ΐςυε βαχ ΕίβΙ* (04εΙβη0οοβ Ν** 10 αΧ 59). 

(εΐέοοιηιηυηϊεβίκχηβ (ΝβίΓοόί, 1982) ου Οεβ Κέ^ιηειΜβ, βηηεχεβ X ρεοίοεοΙεβ ςυΐ γ 
•νοηί βηβεΜβ, ου εηεοιε βυ οβ ου )εβ Γέβετνεβ ΓοππυΙέεβ ρβΓ Ο'βυίΓεβ ρβγχ ΟενΓβϊεηΐ 
οοπιρΓΟίπεητε Ιε &οη ΓοηεΐίοηηεπιεηΙ Οε χΓνϊοεχ Οε (έΐέεοπιπιυηίϋβΐίοη. 

111 

Ροατ Ιθ5 ΕίαΟ-ϋι»« άλιαέήφαα: 

ΡτεηβηΙ ηοίε Οε Ιβ ΟέεΙβτβϋοη Γοηηυΐέε ρβτ ΓΛΟιηϊηΐβίΓβϋοη Οε Ου6β (Ν° 69), 
Ιεβ Εΐβίβ-υηίβ ΟΆηέπφίε ΓέβίΤίπηεηΐ Ιευτ ΟγοϊΙ 0’4πιείΐΓε νεη ΟοΙμι »μγ 0ε$ 
Γιΐςιιεηοε* βρρτορηέεβ, ΙίΕτεβ Οε ρεΠυΗΜώουβ ου Ο’βυΙτε* ΙχΓοαϊΙΙβ^εχ ρτ4ρι0ϊάβΙ)Ιε5, 
εί βε ΓέβετνεηΙ Ιε ΟγοΟ Οε ρτεοΟτε <ου(εβ Ιεβ ιηεβητεβ ηέεεχιβΪΓεβ εη οε ςαί οοηοετηε 
Ιε 1)ΓθυΗΙβ£ε εχϊ$(βη( εί ίου! 6ΓουΙ11β|ε 4νεη(υεΙ ςυε Ου6β οβυβεηϊ! βυ βετνίοε Οε 
ΓβΟίοΟϊίΤυήοη Οεχ Εΐβΐχ-υηΐχ. 
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ΡουΓ Ια Οιάί: 

Ια Ο414®βϋοη 0υ ΟΚΠΐ 4 Ιβ Οοηί^τεηοε Οε ρ&ηϊροΐεηΙΐβΪΓεβ β’ορροβε, Οβηχ Ιε 
ΓοηΟ ε< Οβηβ Ιβ Γοπηε, 4 Ιβ ΟέΟβηίίοη Οεβ ΚέρυΜΐςυεβ βονΐ&ΐςυεβ Οε Βϊ4ΙθΓυΜΐε, 
Ο’υΐίΓβϊηε εί Οε Γϋ.Κ.8.8. ςυί Π^υΓε βυ ηυιη4ΐΌ 79 Ου ΡιχΧοοοΙε ΠηβΙ εί ςυΐ Ιβ 
οοηοεπιε, εί εΙΙε εβίΐιηε ςυε οεβ Ι)έΜμ(ίοηι η’οηΐ ηϊ Ιε ρουνοΪΓ ηϊ «ΓβυΙοηίέ 
πΊΟΓβΙε» ρουΓ βε οοηβΐίίυετ εη (τίΒυηβΙ Ιιβ6ΐΙΐ(6 4 ]υ*ετ Οε Ιβ &£β1ϊ(6 Οεβ ΟέΙ^ίίοηβ 
βοοτεΟϊιέεβ 4 Ιβ ρΓέβεηΐε €οηΓέΓεηοε, ουίΓερββββηΐ βΐηβϊ Ιε* Οόοΐχϊοηβ Οε Ιβ Οοτηπιϊβ- 
βίοπ Οε νέπΠοβίΐοη Οεβ ρουνοίη, ΟΓ^βηε »4§ήΐιηε εοηβϋίυ4 ρβτ Ιβ ϋοηβτεηοε ςυΐ β 
Γεοοηηυ Ιβ Κ§βΚ(έ ε( Ιβ 14§ί<ίιηϋέ Οε Ιβ ΟέΙέ^βΗοη Ου - €ΜΝ, οοπαιηε Ιεβ οηί 
έ^βίεπιεηΐ Γεοοηηυεβ Ιεβ βυίΓεβ Οβέ^βΐίοηβ Οεβ ΜεηΚτεβ Οε Γυηίοη. 

Εη οοηβ4ςυεηοε, Ιβ ΟέΚ^βύοη Ου ΟΗϊΙί Γε)είΙε έηεηρςυεπιεηΐ εί οοηβϊΟέιε 
οοπίΓηε ΠΙέ$βΙε Ιβ ΟέοΙβτβΐίοη πιεηίΐοηηεε οϊ-Οεββυβ, οβτ εΙΙε ιηβηςυε Οε 1>ββε 
ϊυπΟϊςυε εί εΙΙε η’εβί ηιοϋνέε ςυε ρβτ Οεβ πιϊβοηβ εχοΐυβΐνεηιεηΐ ροΐϊίίςυεβ, (οΐβίε- 
ιηεηΐ «ΓΕη^έτεβ βυχ ο6}εοΐϊί5 Οε ΓΙίηίοη ΐηίετηβίΐοηβίε Οεβ (^ΙέοοπιιηυηϊοβΙϊοηβ εί βυ 
πιβηΟβΐ Οε Ιβ ρτεβεηίε ΟοηΓέΓεηοε. οε ςυΐ Ιβ βί(υε βυιοπιβιίςυεηιεηί εη ΟεΗοη Ου 
οβΟγο ]υηΟίςυε Οε ΙβΟίΐε ΟοηΓέτεποε. 
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Ροαα !α ΚέριώΙάρ/α ατραηϋηα: 

Γ.;.. ~ *·» ·’*«* ΡΜ 1. <*«ΜΙίοπ Ν» .02 

Βιταρκ *» <)ΊΗ»η^<)υ ΝοηΙ ς^ΙηιΤ^ Γοίϋ ^1β ·* °”η<,ί' 

ΓΕΓ π“ Μ^ίη«·«!|“ * >« 

114 

Ροαα Ια ΚέριΜΐφια ?$Ια/ηΐφΜα άΊηχη: 
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Ροατ Ια Βέρ*ώΙΐφια αοάαΐαΐα *ον&ϋφ*α άα ΒΜοηαιία. ία Λέριώϋφία χοααΐάΐα 
ίονίάίίφ/α ά’Ι&ηύαα αί ΐνηΐοα άα$ ΒάρυΜίφιαχ χοηαΐκία* χοήέάφιαα: 

Ιχβ Ο4148βϋοηβ Οεβ ρβγβ οϊ-Οεββυβ Γέβετνεηί 4 Ιευπ Οουνετηειηεηΐβ 1ε Ογοϊι 0ε 
ίβίιε ίουΐεβ Οέοΐβτβΐϊοηβ ου Γέβετνεβ ςυ’ίΐβ εβίιιηεΓοηΐ ηέοεβββΪΓεβ Ιογ* 0ε Ιβ ΓβΐϊΠοβ 

Ιϊοη 0ε Ιβ Οοηνεηύοη ΐηίετηβίΐοηβίε Οεβ ΙέΙέοοιηιηυηϊοβίϊοηβ (ΝβΪΓοΒΐ, 1982). 
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Ροατ Ια ΚέριώΗφια ατραηάηα: 

Εη οε ςυΐ οοηοετηε Ιβ Οέοΐβτβΐΐοη Ν° 59 Ου ΡτοίοοοΙε ΠηβΙ 0ε Ιβ Οοηνεηίΐοη 
ΐηίετηβίΐοηβίε Οεβ (41έοοπιπιυηΐοΜ4«9& φκ1ορ(4ε ρβτ Ιβ Οοοίέβεηοε 0ε ρ!4ηΐροΐεη· 
ιΐβΐτεβ (ΝβΪΓθ6ΐ, 1982), Ιβ Κέρυηΐςυε βτ^εηΟηε Γ4Λ*Ιε Ιβ ΟέοΙβηοίοα, ςυΐ γ εβί 
οοηίεηυε, ςυ’εϋε βοΐ( Γοππυΐέε εη ρβιΐΐουΐΐετ ρβτ ΓΕίβί ςυί εη εβί ΓβυΙευτ ου ρβτ 
(ουί βυΐτε Εΐβΐ, ςυΐ τΐβςυετβΐί Οε οοαιρτοηκητε Ιεβ Οτοϊίβ ςυ'εΙΙε β βυτ Ιε βεοίευτ 
οοπιρπβ εηίτε Ιε 25* εί Ιε 74* 0ε$τ4 Οε Ιοη^ΐίυΟε οοεΜ βυ βυΟ Ου 60* Οε$τέ Οε 
ΙβίϊίυΟε βυΟ ςυΐ οοηρτεηΟ Οεβ ΙεττίΙοΐτεβ βυτ ΙεβςυεΙβ Ιβ ΚέρυΜίςβε βιγεπΟπε εχετοε 
βεβ Ογοϊι* Οε βουνετβΐηείέ ΐπιρτεβοτΐρΟ^Ιεβ εί ΐηβΙΐέηβΜε*. 
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Ροατ Ια ΛέρΜίφβα ατρααύηα : 

Εβ ΜΚ(8(ίοη Οε Ιβ ΚέρυΜϊςυε βι^εηΰηε Γ^βετνε 4 βοη Οουνετηετηεηί Ιε Οπήΐ: 

1. Οε η'βεεερίετ βυευηε ηεβυτε Γιηβηο4τε βυβεερίΐΕΙε Ο’εηίτβίηετ υηε βυ(- 
ηεηΐβΤίοα Οε ββ οοηΐπ&υΐίοα; 

2. Οε ρτεηΟτε (ουίεχ ηκβυτε* ςυΉ ρευΐ εβϋηετ ορροτίυηεβ βΓιη Οε ρπχέ^ετ 
βεβ βετνίοε* Οε (4Ι6οοαιι·ΒΐκΙεβ(ίοη βυ οββ οά Οεβ ρβγβ ΜεπιΗτεβ η’οόβετνετβΐεηί ρββ 
Ιεβ Οηροβήίοη* Οε Ιβ Οοηνεηίΐοη ΐηίετηβίΐοηβίε Οεβ Ιέΐέοοιηηιυηΐοβίΐοηβ 
(ΝβίτοΜ, 1982); 

3. Οε ΓοτηυΙετ Ιεβ Οκτνβι ςυ'ΐΐ ρευί εβώβετ ορροτίυηεβ εη οε ςυΐ οοηοετηε 
Ιεβ ιεχίε. ςυΐ βοαί ίηοΐυβ Οβηβ Ιβ ΟοηνεηΟοη ΐηίετηβίΐοηβίε Οεβ (έΐέοοηηυηΐοβίΐοηβ 
(ΝβϊπΛί, 1982) εί ςυΐ ρουττβίεηί ροτίετ βίΐεΐηίε Οΐτεοίοηιεηί ου ίηΟΐτεοίεπιεηΙ 4 ββ 
χουνεπήοείέ. 
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Ροατ Ια ΛέρτΛΒφ/α άα Βσ/ητααα: 

Αυ πογπ Οε Μειι, οοηρβίΐβ&βηί εί ιηί$έποοπΙίΪΜΐχ, 

Εβ Οεΐέ^βίΐοη Οε Ιβ ΛέρυΜΐςυε ίβίβηΐςυε ΟΊηη 4 Ιβ ΟοηΓέτεηοε Οε ρ44ηΐρο- 
ίεηίΐβΪΓεβ Οε Γυηίοη ΐηίετηβίΐοηβίε Οε* ίέΐέοοηιιηυηίοβίΐοηβ (Νβίτο6ί, 1982) τε)είΐβ 
οβί^οπςυειηεηί Ιεβ 04οΙβτβίΐοηβ Γβΐίεβ Οβηβ Ιε Ρτοίοοοίε ΠηβΙ 5ουβ Ιεβ ηυπιέτοβ 9 
28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92. 

ΕΙΙε ΟέοΙβτε εη ουίτε ςυε, νυ Ιε ίεηιρβ ΐηβυΠΐββηΐ Οοηί εΙΙε Οίβροβε ρουτ 
ρτεβεηίεΓ Οεβ οοηΐτε-Γ&ετνεβ, εΙΙε τέβετνε 4 βοη Οουνετηεσιεηί Ιε Οτοίί Οε ΓοπηυΙεΓ 
Ιεβ τέβετνεβ εί οοπίτε-τέβετνεβ βυρρΙέπιεηΙβίΓε* ςυΐ ρουιτοηί 4ίτε ηύοεβββΐιεβ )υβςυεχ 
εί γ οοπιρπβ Ιβ Οβίε Οε ΓβΐιΠοβίίοη Οε Ιβ Οοηνεηίΐοη ΐηίετηβίΐοηβίε Οεβ Ιέΐάοοπυηυ- 
ηΐοβίίοηβ (ΝβΪΓθί»ΐ, 1982) ρβτ Ιε Οουνετηεηιεηΐ Οε Ιβ ΚέρυΜΐςυε ΐβίβπιΐςυε 0‘Ιτβη. 
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Ροατ Ια ΚέρχώΙΐφια ροραΐαΐτα άα ΟιΙηα: 

Εη βΐ{ηβηί οεΐίε Οοηνεηίΐοη, Ιβ Οέ)4£βίΐοπ Οε Ιβ Κ4ρυ(>1ΐςυε ρορυΐβΐτε Οε 
ΟΙιΐηε ΟέοΙβτε: 

1. ςυε Ιουίε ΓενεηΟΐοβίΐοη Οε βουνετβΐηείέ ένεηίυεΙΙεηεηί Γοτηυΐέε ρβτ υη 
βυίτε ρβγβ Οβηβ Ιε Ρτοίοοοίε ΠηβΙ Οε (β Οοηνεηίΐοη Οε ΓϋΙΤ (ΝβΐιοΒΐ, 1982) εί Οβηβ 
Ο βυίτεβ Οοευηεηίβ βυτ Ιεβ Πεβ Χΐβΐιβ εί ΝβηβΗβ, ςυΐ βοηί Οεβ ρβτίΐεβ ΐηβ4ρβτβΙ>Ιε8 Ου 
(ετπίοΐτε Οε Ιβ ΚέρυΜίςυε ρορυΙβίτε Οε ΟΙιΐηε, βεπι ίΙΙέ^βΙε εί ηοη βνεηυε; εη ουίτε, 
υηε ίεΙΙε ΓενεηΟΐοβίΐοη ϊπ]υ*ίτΓι4ε ηε ροΠετβ εη βυουη οββ βίίεΐηίε βυχ Οτοϊίβ Οε 
βουνετβΐηείέ βΒβοΙηβ εί ΐηοοηίεβίβΜεβ Οε Ιβ ΚέρυΜΐςυε ρορυΙβίτε Οε ΟΙιΐηε βυτ 
ΙεβΟΗεβ Πεβ; 

2. ςυ'εΙΙε τέβετνε 4 βοη Οουνετηεηεηί Ιε Οτοίί Οε ρτεηΟτε ιουίε* ηεβυτεβ 
ςυ'ίΙ ρουπβ ]υ*ετ ηέοεβββΐηβ ρουΓ ρηχέ^ετ βεβ ΐηίέτέίβ βΐ υη Μεη&τε ηε βε 
οοηΓοπηε ρββ βυχ Οΐιροβΐίΐοηι Οε Ιβ Οοηνεηίΐοη (ΝβΐτοΒΐ, 1982) ου βΐ Ιεβ τέβετνε» 
ΓοπηυΙέεβ ρβΓ Ο’βυίτεβ ρβγβ οοηρτοηείΐεηί Ιε Ι>οη Γοηείΐοηηετηεηΐ Οε βεβ βετνΐοεβ Οε 
ίέΐέοοηηυηϊοβίΐοη. 

ΕΝ ΡΟΙ ΟΕ ουοί, Ιέβ ρΙέηΐροΐεηίΐβΐΓ» ΓορβΟΐλ οη( βΐ^ηέ α Ρτο- 
ίοοοίο Γιπβΐ εη ιιη εχεηφίαΐτε εί εη εΗβαιηε Οεβ Ιβη^οεβ βη^ΐβΐβε, οΗΐηοίβε, 
εβρβΒηοΙε, Γπιηςβίβε εί ηκβκ. Οε Ρτοίοοοίε τεβίεη Οέροβέ βυχ βπΛΐνββ Οε 
Γϋηΐοη ΐηίετηβίΐοηβίε Οεβ ίέΐέοοπιτηυηΐοβίίοηβ, ΙβςυεΙΙε εη τεπιείίτβ υηε 
οορΐε 4 οΗβουη Οεβ ρβγβ βΐ^ηβίβίτεβ. 

Εβ ΓΧ14§βίίοα Οε Ιβ ΚέρυΜΐςυε Ου Βοίβνβηβ Οέείβτε ςυ’εΙΙε τέβετνε 4 βοη 
ΟοβνβηκηαΚ Ιε Οτοίί Οε ρηιιΑβ ίουίεβ «εβυτεβ ςυ'ίΐ ροοττβϊί ρχρα ηέοεβιβίτεβ 
ρουτ ββυνεββτΟετ βεβ ««έτέίβ, βυ «ββ ο* οετίβΐηβ ΜεβιΒτεβ β'οΒββτνβηΜ ρββ, Οε 
ςυείςιιε «βιιίέτε ςυε οε ιοίί, Ιεβ «βρο^Οοκ Οε Η Οοανειυΐοα άα 

Ρβΐί 0 Νβΐτο6ί, Ιβ 6 ηονεηι&Γβ 1982. 

5αΐναηί Ια η*έΜθ3 *ΐρ*αΐυτ€3 φαα ροντ Ια ΟοαναηΟοη. 



ΦΕΚ 196 2483 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟ ΤΟΝ) 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ8 ΑϋϋΙΤΙΟΝΝΕΕδ 

ΡΚ,ΟΤΟΟΟίΕ ΑΟϋΙΤΙΟΝΝΕΙ, I 

Οέρβηβββ Λ* Ι’υηΙοη ρουΓ Ι· ρ6Ηο4β 4* 1983 4 1989 

Ι.Ι ίβ ΟοηηίΙ 4'β4ιηίηίιΙηΙίοη «Μ βυΙοΗιβ 4 ΜβΜίτ Ιβ 6υ4|βΙ 
ιηηυβί 4β Γίίηίοη 4β ιβΙΙβ ·ο«β ςυβ Ιβι 44ρβηηι βηηυβϋα: 

- 4υ ΟοηηίΙ 4'»<1ιηίηί·Ιπΐίοη, 

- 4υ δβοτΜβΗβΙ (Μι4ηΙ, 
- 4υ ΟοπιίΙ* ίηΐβΓηβΙίοηιί 4'βηΓβίίι(Γβπιβηι 4α Μςυβηαι, 

- 4β· η«ΓΜβΗβΙ· (Ιο ΟοΓηίΙί» οοηιυΙΙβΙίΓι ίηΐβπιβίΐοηβυχ, 

- <1ο ΙβΙιοηΐοίΓβι β( ΙηιΙβΙΙβΙίοηι ΙβοΙιηίςυβι 4β Ι'υηΙοη, 

- (Ι« Ιβ οοορίηιίοπ ο <1β Γιιιίιίβηοβ (βοΗηίςυβι <)οη( ΜηΜΙοίοηι 
Ιο ρβ^ι «η 46νβΙορρβηιβηι 

ηβ 44ρβιηηι ρο Ιο ιοιηπιο οί-βρΓέι ρουτ Ιβι ιηηέο 1983 βΐ ιυίνβηία, 
ίυιςυ'4 Ιβ ρτοοΗβίηβ ΟοηΓέτβηοβ <1β ρΙέηίροΙβηΙίιΪΓβι: 

66.930.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ Γ»ηη*β 1983 

72.300.000 Γηηο ιυίαα ρο0τ Γιηηίβ 1984 

72.830.000 Γηηο ιυίαα ρουτ Ι'βηηίβ 1983 

74.100.000 Γηηο ιυίαα ρουΓ Γβηηββ 1986 

75.050.000 Γηηο ιυΐιιβι ρουΓ Ι'βηηΜΓ 1987 

75.400.000 Γηηο ιυίαα ρουτ ΓιηηΜ 1988 

76.550.000 Γηηο ιυίιηι ρουΓ Γβηηέβ 1989 

1.2 ΡουΓ Ιβι »ηη6βι ροιίΜίβυηι 4 1989, Ιβι 1>υ4|β1ι ιηηυβίι ηβ 
4βντοηι ρβι 46ρβαβΓ I* ιοπιπιβ Πχίβ ρουΓ Γβηηέβ ρι6οΜβηιβ. 

1.3 ία πιοηίβηΐι Πχίι οί-4βαυι ηβ οοιηρηηηβηΐ ρη Ιβι ηοηίβηΐι 
βΓΓβοιΜ βυχ οοηΓίηηοα, τΜιηίοηι, ο>ο!βι 4'Μυ4α β( ρτο,ίβΐ· ·ρ*οίιυχ 
ίηςίυι βυχ ρβηιηρΙια 2 βΐ 3. 

2. ίβ ΟοηηίΙ 4’β4*ίυ|·&βΙίοη ρβυΐ βυίοτίηΓ Ιβι 4*ρβηηι ηίβιίνβι 
ιυχ οοηΛτβηοα νίιβα βυ βιμηΜρ 109 <1β Ι· Οοηνβηιίοη ιίηιί ςυ'βυχ 
Γβνηίοηι 4α Οο»Κ4ι οορβΟΙίβΐίΛ Ιηΐβτηβΐίοηβυχ βι 4α οχοία 4’Μυ4α. ίβ 
ηοηίβηΐ βίτββιβ I ββηβ Πη 4βίΙ οουνΗΓ Ιβι 44ρβηια ηΐιιίνβι βυχ Γ*υηίοηι 
ρΓβριηιοίηι βυχ'βοηΠΓβηοββ, βυχ ΐηνβυχ βηιη Ιβι «βαίοηι, βυχ Γ*υηίοη· 
ρΓορηηιβηΐ 4ίΐα β* ββΙΙββ ιυίνιηι Ιπυη*4ίβΐβιη#ηΐ οβι Γ*υηΙοηι > οοιηρΗι, 
ιί ΓίηΓοπηιιίοη β« 4ίιροηίΙ>1ο; Ιβι 4*ρβηηι ίηηΜΙιίβι ςυί ρβυνβηι 
46οοο1βτ 4α 44βί·ίοη· 4β ββι οοηΓίηηοα ου Γίυηίοηι. 

2.1 ΡυηηΙ Ια βηηβα 1983 4 1989, 1β 1>υ4*β1 β4ορΙ* ρβΓ Ιβ ΟοηηίΙ 
4'β4ιηΙηί·ΐηΐίοη ρουτ Ια οοηΓΜβηοα, τ4υηίοηι β» οχοΐα 4'Μυ4α, ηβ 4οίι 
ρβι (ΙβρβιιβΓ Ια ιηοηίβηΐι ιυίνιηΐι: 

α) Οοφ,οιιμι 

1.950.000 Γηηα ιυίιηι ρουΓ Ιβ ΟοηΓΜβηοβ ιΟηίηίΜηΙίνβ πιοηΟίιΙβ 
4α η4ίοοοπιπιυηίοβΙίοηι ρουΓ Ια ητνίοα ιηοΐιίΐα, 1983. 

10.000.000 Γηηα ιυΐαα ρουΓ Ιβ ΟοηΓΜβηοβ ι4πιίηί·ιηιΙνβ ιηοη4ίβΙβ 
4α η4ίοοοηιηιυηίοβ(ίοη· ρουΓ Ιβ ρΙβηίΠοβΙίοη 4α 6βη4α 
4’οη4α 44οβπιΜπςυα βηΗ1>υ*α βυ ηΓνίοβ 4β η4ίο4ΙΓ- 
Γυιίοη 1984/1986 (6υ4|βΙι 1983 4 1986). 

11.100.000 Γηηα ιυίιηι ρουΓ Ιβ ΟοηΓΜβηοβ ι4ιηίηίιΐηΙίνβ Ιηοη4ίβ1β 
4α η4ίοοοιηπιυηίοΐΙοηι ιογ ΓυΐίΙίηΐίοη 4β Ι’οΛίΙβ 4α 
ιβίβΙΙΙία (βοΜβΙΙοηηβίια β» Ιβ ρΙβηίΠοβΙίοη 4α ητνίοα 
•ρβΐίβυχ υΐίΐΐηηΐ οβΚβ οΛΙιβ, 1985/1988 (6υ4|βϋ 1983 
4 1988). 

4.600.000 Γηηα ιυίιηι ρουΓ Ιβ ΟοηΓΜβηοβ β4π·ίηί·1ηΐίνβ πιοη4ίβΙβ 
4α η41οοοπ>π>υηίοβΐίοηι ρουΓ Ια ητνίοα ηοΜΙα, 1987 
(1>υ4(β(ι 1986 Λ 1987). 

1.130.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ Ιβ ΟοηΓ6τβηα β4ηίηίι1η(ίνε ηοη4ίβΙβ 
(616(ηρΗΙςυβ β( ΓέΙβρΙιοηίςυβ, 1988 (!>υ4|β<ι 1987 
β( 1988). 

4.130.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ Ιβ ΟοηΓΟτβηοβ 4β ρΙ6ηίρο(βη· 
(ίβίτα, 1989. 

4.550.000 Γηηα ιυίιηι, ρουτ Ιβ ηίη βη ββυνη 4α ηυΐα 44οί·ίοηι 
4α οοηίβηηοα; οβ πιοηΓβηι, ι'ίΐ η'βΚ ρ*> ιηρίοχβ, ηβ 
ρουπβ ρα *1τβ (ηηιΓΜ 4 4'βυίτα ηι6πςυα 4υ 6υ4|β». 
ία 44ρβηια βΠϋτβηία ιοη! ιουι Γέητνβ 4β Γβρρτο^βϋοη 
4υ ΟοηηίΙ 4’β4ηιίηίι(η(ίοη. 

Ι>) ΚέυΛίοηι Αι ΟαΚ 

2.700.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1983 

2.200.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1984 

5.250.000 Γηηα ιυίιια ρουτ 1985 

1.100.001^ Γηηα ιυίιηι ρουτ 1986 

3.430.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1987 

3.500.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1988 

5.300.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1989 

ί) ΚίιΐΛίοηι 4υ €αΤΤ 

4.800.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1983 

6.900.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1984 

6.100.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1985 

6.300.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1986 

6.500.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1987 

6.650.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1988 

7.000.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1989 

ά) 0^1*1 ά'έηιάιι 

800.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1983 

200.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1984 

420.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1985 

200.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1986 

330.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1987 

200.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1988 

330.000 Γηηα ιυίαα ρουτ 1989 

2.2 8ί Ιβ ΟοηΓ6ηηββ 4β ρ!4ηίρο(βη(ίβίια ηβ η τβυηΙ) ρβι βη 1989, Ιβ 
ΟοηηίΙ 4'β4ιηΙηίι(ηΙίοη 4οί( 4ΐβΜίΓ Ιβ βοΟί 4β οΗβαιηβ 4α οοηΓβτβηοα 
νίιβα βυ ηυηβτο 109 βίηιί ςυ'υη 1>υ4(βΐ βηηυβ) ρουτ Ια Γβυηίοηι 4α 
Οοπιίίβι βοηιυΙΐβΐΙΓι ίηΐβτηβΐίοηβυχ Ιβηυα βρτ4ι 1989, Γβρρτο6β(ίοη 4α 
βτ44Ι(ι 6υ4|6ιβίΓα βοπαροη4βη(ι 4βνβηΐ Μη ρι4βΙβ6Ιβιηβη( οΜβηυβ 
βυρτβι 4α Μβηϋηβ 4β ΓΙϊηίοη βοηΓοπηΜηβηΐ βυχ 4ί·ροιίΐίοηι 4υ ρβη· 
(ΓβρΗβ 7 4υ ρτ4ηηι ΡτοΐοβοΙβ. ία βτ441<ι οοΓταροη4βηΐι ηβ ιοηΐ ρβι 
ιηηιΓίηΜα. 

2.3 ίβ ΟοηηίΙ 4'β4ηίηίΜηΐίοη ρβυΐ βυίοιίητ υη 44ρβαβηιβηι 4α 
Ιίηιίια Πχ4α ρουτ Ια τβυηΐοηι βΙ οχοΐα 4'Μυ4α 4βηι οΗββυη 4α ρβη^η- 
ρΗα 2.1 Μ 2.1 β)« 2.1 4) οί-4βαυ· ιί α 44ρβαβιηβη( ρβυΐ Μη οοηιρβηβ* 
ρβΓ 4α ιοπιηια ι'ίηκτίνβηΐ 4βηβ Ια Ιίηίΐα 4α 44ρβηβα: 

- Γαΐβηι 41·ροηίΜα ιυτ υηβ βηη6β ρΓ6ο44βηΐβ 

- ου 4 ρτϋβνβτ ιυτ υηβ βηη4β Γυίυη. 

3. ία 44ρβηβα οοηιββτ4α βυ Ρτο]Μ «ϋΐίΐίιβίίοη βοβτυβ 4β Γοτ4ίηβ· 
ιβυτ ρβΓ 1ΊΡΚΒ» βυΐοΗιβα ρβΓ Ιβ ΟοηηίΙ 4'β4ηίηίι(η(ίοη ηβ ρβυνβηι ρβι 
44ρβ·ητ Ια ιοπιηια βυίνβηια: 

3.976.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1983 

3.274.000 Γηηα ιυίιηι ρουτ 1984 

3.274.000 Γηηα ιυίαα ρουτ 1985 

3.274.000 Γηηα ιυίαα ρουτ 1986 

3.274.000 Γηηα ιυίαα ρουτ 1987 

3.274.000 Γηηα ιυίαα ρουτ 1988 

' 'ΐϊβ&β Μίαα ρουτ 1989 

3.1 ίβ ΟοηηίΙ 4'β4ηιίηίιΙηΙίοη ρβυ! βυΐοΗητ υη 46ρβιηηιβηΙ 4α 
ΙίπιίΙβι ιυιηιβηιίοηηέα ιί οβ 46ρβαβπιβηΙ ρβυι Μη οοπιρβηιί ρβΓ 4β* 
ιοπιηια ι'ίηκτίνβηΐ 4βηι Ια Ιίηιίια 4α 44ρβηβα: 

- ταίβηΐ 4ίιροηίΙ>Ια ιυτ υηβ βηη6β ρτίοΜβηιβ 

- ου 4 ρτβίβνβτ ιυτ υηβ βηη6β Γυίυη. 

4. ίβ ΟοηηίΙ 6νβΙυβ τΜτοιρβοΙίνβπιβηΙ οΗιςυβ βηη6β Ια έοβηι 
ίηΐβτνβηυι 4βηι Ια 4βυχ βηη6α 4οουΙ6α, Ια 6αηι ιυηβρίίΜα 4β η· 
ρτο4υίΓβ 4βηι Γβηηββ βη οουη βΐ Ια 4αΠι ρτοΡιΙιΙα Γοη4Μ ιυτ Ια 
πιβίΙΙβυτα αΐίπιβίίοηι, ιυκβρΙίΜα 4β η ρτο4υίη 4βηι Ια 4βυχ βηηβα 4 
νβηίτ (Ι'βχβΓοίοβ 6υ4(ΜβίΓβ ιυίνβη! βΐ αΐυί ςυί ιυίΐ), ιουι Ια πιΙιΗςυα 
ιυίνβηία: 

4.1 ΜΗεΙΙα 4β ΐηίΙβπΛηΐι, οοηΐτίΐιυΐΐοηι βυ ιίΐτβ 4α ρβηιίοηι ου 
ίηΟβηηίΐΜ, γ οοηιρπι Ια ίη4βπιηίΐ6ι 4β ροΜε, β4ηίηβ ρβΓ Ια ΝβΙίοηι 
ϋηία ρουτ Μτβ βρρΙίςυβα 4 Ιβυτ ρβποηηβΐ βη Γοηαίοηι 4<3βη4νβ; 

4.2 οουη 4υ οΗβη|β βηΐτβ Ιβ Γηηο ιυίιη β! Ιβ 4οΙΙβΓ 4α Ειβιι-ΙΙηίι, 
4^ηι Ιβ ηιαυιβ ού ίΙ ίηΠυβ ιυτ Ια 46ρβηη· 4β ρβηοηηβΙ ρβγί κίοη Ιβ 
ΗυτΜηβ 4α ΝβΙίοηι υηία; 

4.3 ρουνοίτ 4'βοΗβΙ 4υ Γηηο ιυίιη ρβΓ ηρροη βυχ 44ρβηηι βυΐτα 
ςυβ οβΙΙβι οοηοετηβηι Ιβ ρβηοηηβΙ. 



2'.*ί ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

' Εη Γοηεΐίοη (1ε εεδ (Ιοηηέεβ, 1ε ΟοηβείΙ ρβυι αυιοηβετ ρουε 
Ι\·\εεείεε Ηυάβέιαίιε δυίναηι (εΐ ρεονίδοίΓεπιεηι ροϋΓ 1’εχεΓείεε ςυί βυί!) (1» 

(Ιερεηδεδ )υβςυ'4 εοηευεεεηεε (Ιεβ πιοηίαηΐβ ίηίϋςυέδ αυχ ραε3§πιρΗεδ 1. 2 

ε[ 3 εί-άεδβυδ, 33051» εη Γοηείΐοη (1υ ραεα£ΓαρΗε 4 εη ΙεηαηΙ οοιηρίε (1ε 
Γορροπυηίιέ άΐ Γίηαηεεε υηε Ηοηηε ρβη (1ε εεβ αυ£ΐηεη!αΙίοπ5 ρ3Γ (Ιεδ 
έεοηοιηίεδ ου βείη <1ε Γοεβαηίβαΐίοη, ιουί εη εεεοηηαίβδαηΙ ςυε εεείαίηεβ 
<1έρεη5εδ ηε ρευνεηί ρ35 είτε α^υβίέεδ εαρίάεηιεηΐ 3 (Ιεβ έεαείδ έεΗαρραη! 30 

εοηιεόΐε 4ε Γυηίοη. ΤουιεΓοίδ, Ιεδ (Ιέρεηβέδ είΓεεΙίνεδ ηε ρευνεηί ρ35 

<1έρ355εΓ Ιε πιοηιαηί Γέδυΐιαηι (Ιεβ έεαηβ είΤεείίΓδ νίδέδ 30 ραεβΒΓαρΗε 4 

εί-άεδδΟδ. 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ ΑΟϋΙΤΙΟΝΝΕΕ IV 

ϋβΐβ ά’βηΐΓβ* βη ΓοηεΙίοπβ άυ ««τέΓαϊΓ* £βηβη1 
ε( ιΐυ νϊοβ-8βθΓβί*ΪΓ« ΒβηέΓβΙ 

Εβ βεεΓέΙβίΓβ ϊέηέεαΙ εΐ Ιε νίεε-δεεΓέΐαΪΓε ΒέηέΓαΙ έΐυβ ραΓ 13 

ί“ £Εε=. αχ**“ 

6. ίε ΟοηβείΙ (ΤαόπιίηίδίΓβΙίοη 3 ηιίδδίοη <1ε Γέαΐίβεί ιουίεβ Ιεδ 
έεοηοπιίεδ ροβδίΗΙεβ. Α εειιε Πη, ίΐ δε 4οίΙ 4ε ίιχεε εΗαςυε 3ηηέε Ιεδ 
(Ιέρεηδεβ αυΐοπβέεδ 3υ ηίνεαυ Ιε ρΐυδ 635 ροδδίΗΙε εοπιραΙίΗΙε 3νεε Ιεδ 
Ηεδοίηβ <1ε Γυηίοη, 4αηβ' Ιεδ Ιίπιίΐεδ Πχέεδ 3ϋχ ραΓ3£ΓαρΗεδ I, 2 εΐ 3 

εί-ϋεδδϋδ, εη ιεηαηί εοιηρίε, 1ε 035 έεΗέαηί, (Ιεδ 4ί5ροβί(ίοηβ <1ο ραια- 

ΒίαρΗε 4. 

7. 8ί Ιεχ 0Γέ4ίΐβ ςοι ρεονεηΐ έιεε οΐϊΐίδέδ ραε 1ε ΟοηβείΙ εη νειχυ (Ιεδ 
ραΓ3βΓαρΗεδ 1 3 4 οί-4εβδυ5 ηε βυΓΠδεπΙ ραβ 3 Γίηαηεεε (Ιεδ βειίνίιέβ 
ίιηρεένυεβ πιαίδ υεβεηίεβ, 1ε ΟοηβείΙ ρεο( 4έραδδεε (1ε πιοίηδ (1ε 1% Ιεδ 
εεέ4ί(δ (Ιο ρ!αΓοη4 Γιχέ ρ3Γ >3 ΟοηΓέεεηεε (1ε ρΐέηίροΐεηιίαίεεδ. 5) Ιεδ εεέ4ίΙδ 
ρεοροδέδ (1έρ3δδεη( 1ε ρ1αΓοη4 (1ε 1% ου ρΐυδ, Ιε ΟοηβείΙ ηε ρευΐ αυίοείβεε 
οεδ οεέ4ίΐβ ςυ’ανεε ΓαρρεοΗαιίοη (1ε 13 Γηα]οείιέ (Ιεδ ΜειηΗεεδ (1ε Γυηίοη 
4ύιηεη( οοηδυΐιέβ. Τουιε εοη$υΙ(3(ίοη (Ιεδ ΜεεηΗεεδ (1ε Γυηίοη (Ιοίι δ’αρ- 

ρυγεε δΟΓ υη εχροβέ εοηιρίεΐ (Ιεβ ΓαίΙβ (υδΙίΓιαηι υηε Ιεΐΐε όεπΊ3η(1ϋ. 

8- Ρουε Γίχεε Ιε πιοηιαηί 4ε ΓυηίΙέ εοηιΗΗυΙίνε (1’υηε 3ηηέε ςυεΙ- 

εοηςυε, 1ε ΟοηβείΙ 4'α4ιηίηί5ΐι·βΙίοη ΙίεηΙ εοπιρίε <1υ ρεοΒΓαπιιηε (Ιεβ 
εοηΓέεεηεεδ εΐ (Ιεβ εέυηίοηβ ΓυΙϋΓεδ εΐ (Ιε Ιευε εοΰΐ εεβρεεΙίΓ εδΐίπιέ, 3Πη 
4’ένίΐεε (1ε ΙβεΒεβ Πυείυαίίοηδ (1’υηε 3ηηέε 3 ΓαυΙεε. 

ΡΚ.ΟΤΟΟΟΕΕ ΑϋΟΙΤΙΟΝΝΕΕ II 

ΡτοήΦικ · νΙικ ρ#Γ 1*5 ΜηΑκι ρον 1* Μχ 
4β Ιμιγ ώΜ 4β (οιΙιΜμ 

1. ΟΗβςυε ΜετηΗεε ίηΓοπηε 1ε βεετέΐαίκ ;^έηέεαΙ αναηί Ιε 
1".ίυί11βΙ 1983 (1ε 1* εΐβββε <1ε εοηΐηΗυίίοη ςυ’ίΙ 3 εΐιοίιίε 4αηβ Ιε ΙαΗΙεαυ 
(Ιεβ εΐαββεβ 4ε εοηιηΗυΙίοη Πριεβη! βυ ηυεηέτο 111 4ε Ια ΟοηνεηΙίοη 
ίηιεπιαιίοηαίε (Ιεβ ΐΕΙέεοπυηυηίεαίίοηβ (ΝαίεοΕί, 1982). 

2. Εεβ ΜεπιΕεεβ ςυί η’αυεοηι ρββ Γβί( εοηηαϊίΓε Ιευε (Ιέείδίοη βναηί 
Ιε I" )υίΙΙεί 1983 εοηΓοηηίπιεηι βυχ (ίίβροβίΐίοη· άα ρ3Γ3ΒΓ3ρΗε 1 εί-ίίεββυδ 
βεεοηΙ (εηυβ (1ε νεηετ 1ε πιάιηε ηοοιΕεε (Ι'υηίιέβ ςυε εεΐυί ςυ'Πδ νεηαίεηι 
εη νεηυ (1ε Ια ΟοηνεηΙίοη»(1ε ΜαΙαΒβ-ΤοπεπιοΙίηοδ (1973). 

3. Α Ια ρΓεηηϋΓε εέυηίοη (1υ ΟοηβείΙ (ΤαάιηίηίδίΓαΙίοη ςυί βυί( Ια 
πύβε εη νί^υεοε (1ε Ια ρΓέβεηιε ΟοηνεηΙίοη, Ιεβ ΜεηΕεεβ ρευνεηί, ανεε 
ΓαρρεοΕαιίοη (1υ ΟοηβείΙ (Τα(1πιίηίβ(Γ3!ίοη, εΜυιεε Ιε ηίνεαυ (1ε Ι’υηίιέ 
εοηΐηΕυίίνε ςυ'Ηβ οηΓ οΗοίβί βί Ιευε ρβείχεΆ νίΙββίΚΛϋ.4 Γ>Η)υ(ίοη εη 
νεηυ (1ε Ια' ηουνέΙΙε ΟοηνεηΙίοη εβ( βεηβί61επιεη( ηιοίηβ Εοηηε ςυε Ιευε 
ροβίιίοη εη νεηυ (1ε 1‘αηείεηηε. 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ ΑΟϋΙΤΙΟΝΝΕΕ III 

Μ«ιη· ρεορεεβ ΐ (Ιοηηεε *υχ Νιΐϊοηβ υηίβ* 
Ι> ροββίΙ>ί1ί(έ (1’αρρΙίςυεε I» ΟοινεηΙίοη 
«η μ ςυί ηκεπκ Μ η·α<1·( εχεκέ 

μ νεείο 8ε ΓιιΐκΙε 75 
4ε 1» Οιηείε (Ιεβ ΝιΙίοοβ 1)·ίεβ 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ ΑϋΟΙΤΙΟΝΝΕΕ V 

ΟιΙε 4’ειΐΓέε εη ίοηε(ίοη$ «Ιε$ πιεηιΙ>εε$ 4υ Οοηιίΐέ 
ίηίεεηαΐίοηαΐ 4’εΐΓε|;ΐ$(ιεηε·Ι άββ ίιέςβεκεβ 

Εεβ πιεπιΕεεδ (1υ Οοιηίΐί ίηιεεηβιίοηαΙ (1’εηεεΒ·βΙεεπιεη( (Ιεβ Γεέςυεηεεδ 
έΐυβ ραε Ια ΟοηΓέεεηεε ΰε ρΐέηίροΐεηΐίαίεεβ (1ε ΝαϊεοΕί (1982) (Ιαηβ Ιεβ 
εοπ(1ί(ίοηδ Πχέεβ ραε εεΐιε πιέηιε ΟοηΓίτεηεε εηίεετοηΐ εη ΓοπεΙίοηδ Ιε 
1" ιηαί 1983. 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ ΑΟΟΙΤΙΟΝΝΕΕ VI 

Εΐεείίοη «Ιεβ 4ίεεε1ευη 4εβ ΟοηΗέ* 
εοϋβνΚεϋίι ϊηίεποΐίοηηυχ 

Ιλ ΟοηΓέεεηεε (1ε ρΐέηίροιεηείαίεεβ (1ε Γυηίοη ίη(εεη*(ίοη*Ιε (Ιεβ 
ιεΙέεοηιπιυηίεαίίοηβ (ΝαίεοΕί, 1982) α αάοριέ (Ιεβ (ΙίβροβίΙϊοηβ ρεένοχβηί 
ΓέΙεειίοη (Ιεβ (ϋεεείευεδ (Ιεβ ΟοπιϊΙέβ εοηβυΙιβΙίΓβ ίηίεεηβΐίοηαυχ ραε Ια 
ΟοηΓέεεηεε άβ ρΐέπίροΐεηΐίαίεεβ. II α έιέ (Ιέεκίέ (1'αρρΙίςυεε Ιεβ ηιεβυεεβ 
βυίναηιεβ 4 Ιίίεε ίηΐέείπεαίεε: 

1. Ιυβςυ’4 Ια ρεοεΗαίηε ΟοηΓέεεηεε (1ε ρΐέηίροΐεηιίαίεεβ, Ιεβ (Ιίεεε- 
Ιευεβ (Ιεβ ΟοηιϊΙέβ εοηβυΙΙαίίΓβ ίηίεεηαιίοηαυχ βεεοηΙ έΐυβ ραε Ιευεβ 
αββεπιέΐέεβ ρΐέηίέεεβ, εοηΓοειηέιηεηΙ 4 Ια ρεοεέ(1υεε έΙαΕΙίε ραε Ια Οοηνεη- 

ιίοη ίηίετηαιίοηαίε (Ιεβ ΙέΙέεοπιηιυηίεαίίοηβ (1ε ΜαΙαβα-ΤοεεεπιοΙίηοβ (1973). 

2. Εεβ (Ιίεεείευεβ (Ιεβ ΟοηιϊΙέβ εοηβυΙΙαίίΓβ ίηίεεηαιίοηαυχ, έΐυβ εη 
νεηυ (Ιεβ (ΙίβροβίΙϊοηβ όυ ραεαΒεαρΙιε 1 είκΙεββυβ, εεβίεεοηί εη Γοηειίοηβ 
Ιυβςυ'4 Ια (Ιαίε 4 Ιαςυείΐε Ιευεβ βυεεεββευεβ έΐυβ ραε Ια ρεοεΗαίηε 
ΟοηΓέεεηεε (1ε ρΐέηίροΐεηϋαίεεβ ρεεη(1εοη( Ιευεβ Γοηειίοηβ βείοη Ια (Ιέείβίοη 
(1ε εεΚε ΟοηΓέεεηεε. 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ ΑϋΟΙΤΙΟΝΝΕί VII 

Απμ|Μμ·(· ΙηιιίΙοΙεΜ 

Εα ΟοηΓέεεηεε όε ρΐέηίροίεηϋαίεεβ άε Γυηίοη ίΜεεηαιίοηαΙε (Ιεβ 
(έΐέεοησιυηίεαϋοηβ (ΝαίεοΗί, 1982) α α(1ορΙέ Ιεβ (ΙίβροβίΙϊοηβ βυίναηιεβ ςυί 
βεεοΜ αρρΚςυέεβ 4 ιίίεε ρεονίβοίεε ]υβςυ'4 Γεηίεέε εη νί^οευε (1ε Ια 
ΟοηνεηΙίοη ίηιεεηαΐίοηαίε (Ιεβ ΙέΙέεοπιηιυηίεαίίοηβ (1ε ΝαίεοΗί (1982): 

1. Εε ΟοηβείΙ (ΓαχΙπιίηίβιεαιίοη, ςυί βεεα εοπιροβέ (1ε ςυαεαηΐε εΙ υη 
ΜεηιΗεεβ έΐηβ ρηε Ια ΟοηΓέεεηεε βείοη Ια ρεοεΜυιε Πχέε ραε Ιαίϋΐε 
Οοηνεηϋαα, ροηεεα βε εέυηίε αυββίΐόι αρεέβ βοη έΐεειίοπ εΐ εχέβυΐεε Ιεβ 
(ΟεΗεβ ςηε Η ΟοηνεηΙίοη Ιυί εοπΠε. 

2. Εε ρεέβί(1εηι εΙ 1ε νίεε-ρεέβίίΐεηΐ ςυε 1ε ΟοηβείΙ (Γαάιηίηίδίευίίοη 
έΙίεα αυ εουεβ (1ε δα ρεειηίέεε βεββίοη εεβίεεοηί επ Γοηειίοηβ ίυβςυ'ά 
ΓέΙεειίοη (1ε Ιευεβ βυεεεββευεβ, ςυί 3υεα Ιίευ 4 ΓουνεεΙυεε (1ε Ια βεββίοη 
αηηυεΙΙε άε 1984 (1υ ΟοηβείΙ. 

Λ 

Εα ΟοηΓέεεηεε (1ε ρΐέηίροΐεηιίαίεεβ (1ε Γυηίοη ίηίεεηαΐίοηαίε (Ιεβ 
ΙέΙέεοπιηιυηίεαίίοηβ (ΝαίεοΗί, 1982), α (Ιέεκίέ (1ε ρεεη<Ιεε Ιεβ ηιεβυεεβ 
βυίναηιεβ αίίη (Ιε (Ιοηηεε αυχ Ναιίοηβ υηίεβ Ια ροββίόίΐίιέ (Ιε εοηΐίηυεε 4 

αρρίίςυεε Ια ΟοηνεηΙίοη ίηίεεηαιίοηαίε άεβ Ιέΐέεοηυηυηίεαίίοηβ 4 Ια βυίΐε 

(1ε Ια (Ιέείβίοη (1ε Ια ΟοηΓέεεηεε (Ιε ρΐέηίροΐεηιίαίεεδ άΐ ΜαΙαβα-Τοεεεηιο- 

Ιίηοβ (1973) (1ε βυρρείιηεε 13 ςυαίίΐέ (1ε ΜεηιΗεε βδδοείέ. 

II εβί εοηνεηυ ςυε Ια ροββίΗίΙίιέ <1οη| )ουίββεη( αειυεΙΙεπιεη! Ιεβ 
Ναιίοηβ υηίεβ εοηΓοεηιέπιεηι βυχ (ϋβροβίιίοηβ (1ε Ι'αείίεΙε 75 (1ε 13 ΟΗαειε 
(Ιεβ Ναΐίοηδ υηίεβ, αυχ Ιεπηβδ (1ε Ια ΟοηνεηΙίοη ίηίεεηαιίοηαίε (Ιεβ 
ιέΐέεοιηπιυηίεαίίοηδ άΐ Μοηίεευχ (1965), δεεα εεεοηάυίιε αυχ ιεεπιεβ άΐ Ια 
ΟοηνεηΙίοη άΐ ΝαίεοΗί (1982) (Ιέβ Γεηίεέε εη νί*υβυε άΐ εειιε ΟοηνεηΙίοη. 

ΟΗαςυε εαβ βεεα εχαπιίηέ ραε Ιε ΟοηβείΙ (Ι'βιίπιίηίβιεβιίοη (1ε Γυηίοη. 

ΕΝ ΡΟΙ ϋΕ ουοί, Ιεβ ρΐέηίροΐεηΐίαίεεβ εεβρεεΙίΓβ οηΐ δίβηέ εεβ 
ΡεοΙοεοΙεβ 3(1(1ίΙίοηηεΙδ εη υη εχεπιρΙαίεε εΙ εη εΗαευηε (Ιεβ Ιαηβυεβ 
αη^Ιαίβε, εΗίηοίβε, εδραςηοίε, Γεαηςαίβε εΙ ευββε. Οεβ ΡεοΙοεοΙεβ εεβίεεοηί 
(Ιέροβέβ αυχ αεεΗίνεβ (1ε Γυηίοη ίηίεεηαιίοηαίε (Ιεβ ιέΐέεοπυηυηίεβιίοηβ, 

ΙαςυεΙΙε εη εεηιεΙΙεα υηε εορίε 4 εΗαευπ (Ιεβ ραχβ βΪΒηα(αίεεδ. 
* 

ΡλιΙ έ Ν3ϊγο6ϊ, 1( 6 ηονβιηΙ)ΐΐ 1982. 

5αινβηι /« πιέηκχ Βΐξηαίητεε φιε ροαΓ Ια Οοηηηϋοη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ ΑϋϋΙΤΙΟΝΝΕΕ ΓΑΟϋΕΤΑΤΙΕ 

Α ΕΑ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕΕ 

ϋΕδ ΤΕΕΕΟΟΜΜυΝΙΟΑΤΙΟΝδ 

ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982 

ΚΕΟΕΕΜΕΝΤ ΟΒΕΙΟΑΤΟΙΚΕ 

ϋΕ8 ΟΙΡΡΕΚΕΝϋδ 

δΕΟΟΝϋΕ ΡΑΚΤΙΕ 

ΚΕΟΕΕΜΕΝΤ ΟίΝΕΚΑΕ 

εαυδε (Ιέδί^ηε υη ΒΓΕίίτε. δί, 3 ΓέεΗέαηεε <1ε εε άέΐαί, Γυηε (Ιεδ ρ3Πίεδ η’3 
Ρ35 (1έδί§ηέ δοη 3ΓβίίΓε, εείίε <1έδί£η3ίίοη εδί Γ3ΐίε, 3 13 (1επΐ3η(1ε <1ε 1-3υΐΓε 

ρ3Γΐίε, ρ3Γ Ιε 5εθΓέΐ3ΪΓε £έηέτ3ΐ ςυί ρτοεέάε εοηΓοπτιέπιεηΙ 3ϋχ (Ιίδροδίΐίοηδ 
(Ιεδ ρ3Γ3^Γ3ρΗε$ 3 εΐ 4 (1ε Γ3Πΐε1ε 82 <1ε 13 (Γοηνεηίίοη.» 

ΑΚ.ΤΙΠ-Ε 2 

Εε ρτέδεηί ΡΓΟίοεοΙε δεΓ3 ουνεπ 3 13 δίβηΒίυτε (Ιεδ ΜεπιβΓεδ ςυί 
δίβηεΓοηΐ 13 (Γοηνεηίίοη. II δεΓ3 Γ3ίίΠέ δείοη 13 ρΓοεέάυτε ρΓένυε ρουτ 13 

(Γοηνεηίίοη εΐ τεδίετΒ ουνεΠ 3 ΓΒάΗέδίοη (Ιεδ ρ3γδ ςυί (Ιενίεπάτοπΐ 
ΜεπΊβτεδ (1ε Γυηίοη. 

ΑΚΤΙΟΕΕ 3 

Εε ρΓέδεηΐ ΡΓΟίοεοΙε εηίτεΓ3 εη νϊ^υευτ Ιε πιέπιε ]ουτ ςυε 13 (Γοηνεη- 
ίίοη ου 1ε ΐΓεηΐίέπιε )ουτ δυίνΒπί 13 <ΐ3ίε ϋε άέρόΐ (1υ δεεοηϋ ίηδίΓυπιεηΐ (1ε 
Γ3ΐϊΠθ3ΐΐοη ου (Ε3(1Ηέδίοη ηΐ3ίδ 3υ ρΐυδ ίόί Ιογ$ <1ε Γεηίτέε εη νίβυευτ άε Ια 
(Γοηνεηίίοη. 

ΡουΓ εΗ3ςυε Μειτι&Γε ςυί Γ3ίίΠεΓ3 Ιε ρΓέδεηΐ ΡΓΟίοεοΙε ου γ 3(1ΗέΓεΓ3 
βρΓέδ δοη εηίΓέε εη νί§υευτ, εε ΡΓΟίοεοΙε εηίΓετπ εη νίβυευΓ Ιε ΐτεπίιέπιε 
)ουΓ 3ρΓέδ Ιε (Ιέρόί <1ε ΙΊπδίΓυΓηεηί (1ε Γ3ΐίΠε3ΐίοη ου <1’3<1Ηέδίοη. 

ΑΚΤΙΓΕΕ 4 

Εε δεοΓείβίτε §έηέΓ3ΐ ηοίίΠεΓΒ 3 ίουδ Ιεδ ΜεηιβΓεδ: 

α) Ιεδ δί^η3ΐυΓεδ 3ρροδέεδ 3υ ρΓέδεηΐ ΡΓΟίοεοΙε εΐ 1ε (Ιέρόί (Ιε* 
ίηδίΓυιτιεηΐδ <1ε Γ3ΐίΠε3ΐίοη ου (1’3<1Ηέδίοη; 

Η) 13 ά3ΐε 3 Ιυςυείΐε 1ε ρΓέδεηί ΡΓΟίοεοΙε εηΐΓεΓ3 εη νί^υευτ. 

ΡΚΟΤΟΟΟΕΕ ΑϋϋΙΤΙΟΝΝΕΕ ΡΑΟϋΕΤΑΤΙΕ 

3 13 

ΟοηνβηΙίοπ ίη(εΓΠ3(ίοη3ΐε <1ε$ Ι(ΙέεοηιιηυπίαΙίοη$ 

ΕΝ ΡΟΙ ϋΕ ουοί, Ιε$ ρ1έηϊροΙ&ηιΪ3ΓΓ65 ΓεχρεοΙϊίχ οηϊ $ί£ηέ ο 
ρΓέδεηϊ ΡΓοίοςοΙε εη υη εχεπιρίαΐτε άηηδ εήυουηε <1ε$ ΐ3η£υε$ υηρίυι^ε. 
εΝίηοΐ$ε, εδρβ^ηοίε, ίΥβηςβίδε ει τυίίε, Ιε Ιεχιε ΙΥηηςβίϊ Γυίχυηι Γοι εη ςη* οε 
εοηΙεϊΟΠοη; οεΐ εχεπιρίβΐτε Γε$ιεΓ3 άέροκέ 3υχ 3ΓθΗίνε5 ιΐε Ι'υηϊοη ίη(εΓ- 
ηυϊΐοηυΐε <1ε$ 1έ1έεοηΐΓηυηίθ3ΐίοη5, ΙβςυεΙΙε εη ΓεηιειίΓυ υηε εορίε ύ εΗυουη 
(1ε5 ρ3^5 5ί§η3ΐ3ίΓε5. 

(ΝβΪΓΟ&ί, 1982) 
ΙΐροΕί. Ιε 6 ηονεπιΗΓε 1982. 

Κββίεπιεηΐ οβί^ΐοίτε άϋδ (ΙίίΥέΓϋΓκΙδ 

Αυ πιοπιεηΐ <1ε ρΓοεέάεΓ έ 13 δί^ηΗΐυΓε <1ε 13 (Γοηνεηίίοη ίηΐεΓη3ίίοη3ΐε 
άεδ Ιέ1έοοΓηπιυηίθ3(ίοη5 (Ν3Ϊγο6ϊ, 1982), Ιεδ ρ1έηίροΐεηΐ!3ΪΓεδ δουδδίβηέδ 
οηί δί§ηέ 1ε ΡΓΟίοεοΙε 3(1(1ίΐίοηηεΙ ΓβεαΙΐβΐίΓ δυίνυηΐ Γεΐ3ΐίΓ 3υ τέ^Ιεπιεπί 
οΐ5ΐίβ3ΐοίΓε <1εδ (ΙίΓΓέΓεηύδ ει Γ3ίδ3πΙ ρυΠίε ίΐεδ Αείεδ Πη3ΐδ όε 13 Ε'οηΓέΓεηεε 
(1ε ρΙεηίροΐεηΐίβίΓεδ (ΝβιγοΙ)!, 1982). 

Εεδ ΜεηιΕΓεδ <1ε Γϋηίοη, ρ3ΐτίεδ 3υ ρΓέδεηΐ ΡΓΟίοεοΙε ΒίΙοϋΐίοηηεΙ 
Γ3ευ1ΐ3ΐίΓ 3 1η Οοηνεηΐίοη ίηΐεΓη3ΐίοη3ΐε (Ιεδ ΐβΙέεοΓΠΓηυηίεβίίοηδ 
(ΝβϊγοΕϊ, 1982), 

εχρΓΪΓΠΒηΙ 1ε (ΙέδΪΓ ^ε ΓεοουπΓ, ρουΓ εε ςυί Ιεδ εοηεεπιε, 3 Γ3Γ6ίΐΓ3§ε 
οΕΙί§3ίοίΓε ρουΓ 13 δοΐυΐίοη (1ε Ιουδ <1ίΓΓβΓεη<ΐ5 τείΒΐίΓδ 3 ΓίηίεΓρΓέΐΒΐίοη ου 
3 Γ3ρρΙίθ3ΐίοη (1ε 13 Γοηνεηίίοη ου άεδ Κέ^Ιεηιεηΐδ ρπένυδ έ Γ3ηίε1ε 42 (1ε 
εεΙΙε-εί, 

δοηΐ εοηνεηυδ (Ιεδ άίδροδίΐιοηδ δυίνΒηΙεδ: 

ΑΚΤΙΟΕΕ 1 

Α Γηοίηδ ςυ'υη (Ιεδ ιηοίΐεδ (1ε τέβίεπιεηΐ έηυπιέΓεδ 3 Γ3Πίε1β 50 (1ε 13 
Οοηνεηίίοη η’3ίΐ έίέ εΗοίδί <1’υη εοπιπιυη Βεοοιτί, Ιεδ <1ίΓΓέΓεη<1δ τείΒΐιΓδ 3 

Ι’3ρρΙίο3ΐίοη <1ε 13 Γοηνεηΐίοη ου όεδ Κέ^ΐεηιεηΐδ ρΓένυδ 3 Γ3ΠϊεΙε 42 (1ε 
εεΐΐε-εί δοηΐ, 3 13 (1εηΐ3η(1ε (1’υηε (Ιεδ ρ3Πίεδ, δουπιίδ 3 υη 3Γ^ίΐΓ3^ε 
ο6Ιίβ3ΐοίΓε. Ε3 ρΓοεέ<1υΓε εδΐ εεΙΙε όε Γ3Πίε!ε 82 (1ε 13 Γοηνεηΐίοη άοηΐ 1ε 
ρ3Γ3£Γ3ρΗε 5 εδΐ ΓηοίΙίΠέ εοπιηιε &υΐ(: 

«5. ϋ3ηδ 1ε (1έΐ3Ϊ (1ε Ιίοίδ Γηοίδ έ εοπιρίεΓ (1ε 13 03ΐε (1ε τέοερίίοη ϋε 
!β ποίίΠεΒίίοη (1ε 13 (ΙεηίΒηίΙε (1’3Γ6ίΐΓ3^ε, ε1ΐ3ευηε (Ιεδ <1ευχ ρΒΓίίεδ εη 

Νοιβ χβαΓέΐαίΓβ χέηέταί 

ΡΓΟίοεοΙε 3(1(1ίΐίοηηε1 ΓαευΙΐπΐΐΓ 3 έίέ δί§ηέ ρπΓ Ιεδ (1έΙέε3ΐίοηδ 
δυίνβηίεδ: 

ΚέρηΜΐςαε άβηοοΓαΐίηιιβ ά'Α/χΗαηΐϊΐαη. Κογαυηίε ά ΑηιΙην χαουάίιρ. ΚαρχώΙιααν 
αΓχεηΐιηβ, ΑυχίΓαΙΐβ, Ανίήφρ. ΚέρυΗΙιςιΐρ ρορυΙαιη· άα ΒαηχΙαάπΗ. Βαώα(1<’ 

Β?1ζι<ΐ»β. ΒεΙίζ*. ΚέρΜ^ε ροραΐαηε ά» Βέηιη. ΗερυΝ,^ε ά» Βοΐικαηα 
ΚβρΜςΐίβ /εάεΓαίινε άιι Βτέχ,Ι. ΑέριώΚςαε άυ Βνηιηώ. ΒερΜ^ε-Ιη,ε άυ 
Οαηετοηη. σαηαάα. ΒέρΜςνε εεηίΓα/ήεαίηε, ί'ΗίΙι. ΚέρυΜιςυε άε €Η\ρη\ 

ΚερυόΙιηαε άε €ο!οηιΗιε, ΒέρυΜίςυε ρορυίαίκε άυ Ο>ηχο. ΒερυΝιαυε ιίε (ϊοη’ε 
Ιοιια Λ/ίΟ. Κ,φΜ^υ,· * Ο,ιι άΊνο,η. ΟαΙία. ϋαηιη,αγ*. ΚέρυΗΙ,^ί- υηΛ- 

ΊΕζνριβ. Κ^ρΜι^ ά ΕΙ 5αΙναάοΓ. Ε9ναΙ€υχ. Πάβ. ΠηΙαηά'. Κ,-ρ,Μ,ψχ ,αΝ,- 
ηα,π. Κ'ρΜφ€ * θΒ„*„,. ο,αηα αΓέ€' ακηα<]ι, κ.ρ'* Ιν 

Ουαιβη,αΙα. Κ,ρΜ,<]!,<■ ροραΐα,π· κνοίαιίοαηαίη * Ου,„ί(. ΚβρΜ,ο™ ^ 

βα,η" ",υα,οηαΐβ. ΰνραη*. ΚέρΜ,^α, * Ηαν,'-ΥοΙ,α. Ι,Ιαηά, Ι,αΙίε 
Μρ,α,βυε. Μροη. Κοναυηι ΗαΜη,ίΐί Μηίαη,ι Ειαι Λ Κυ»·?,ϊ Ιώαη 
Εαη,αΗιηνα α,αΕε Ιώγεηπι ρορυΐα,Γβ ε, ιοάαΐάιβ. ΡηπαραΜε άε Ι,εεΗ,εηνε,η 

υ /Γ ί · * Μαάαρα,εαγ Μαία*, ΚερΜ,^ε άε, 
ΜαΙώ,ε,. ΚερΜ,ραε άυ ΜΜ. Κο,αρη,ε άυ Μα,οε. ΚέραΗ^ε ,,Ιαη,,^ε άε 
Μαυπιαπιε. Μεχιηυε. ΝεραΙ. Ν,εαεα^α. ΡέρΜ^υε άυ Ν,χεε. ΚερΜ^υε 
/εάε,αΐε άυ Ν,χεηα. Νοη,εχε. Νου,εΙΙε-ΖέΙαηάε. ϊαΐ,αηα, άΌη,αη. ΚέρΜ,ε,υε άε 

ΙΟαχαηάα Ραρουα,,ε-ΝουνεΙΙε.αυ,ηέε ΚέρΜιρυε άυ Ρα,αρυαν. Κογρυη,ε άε, 
αν.ϊ α5, α ερυ ίηαε άεχ ΡΗίΙϊρρίηεχ, Ειαι άιι ζίαΐατ, ΚέρυύΙίφυε αεαύε νιτιεηηε. 

Κογαυη,ε-υη, άε Οηηάε-Βπ·ιαχηε ει άΊιΙαηάε άυ Νοεά. ΚερυΝ^υε ηυπάα,,ε. 

€Ρυ € αίηΐ-Μαήη. ΚέρυΗΙίηυε άιι ΞέηεχαΙ. ΒέριιύΙίηιιε άέηΜΚταΐίηιιε άη 
°\ι αη εριι Ιΐηνε χοεϊαΐίχίε άέ/ηοεταίι^ιιε άε ϊη ΕαηΙία. Χαέάε, €οπ/έάέΓαΐιοη 

χιιΐίίε, έρυύΐίςυε άιι 5ιιήηαηιε, Βοναιιτηε άιι 5ηατίΐαηά. ΒέριιΜιςυε-Όηίε άε 
Ταηζαηιε. ΤΗαάαηάε. ΒέρΜηιιε ΐο^οίαι^ε. Τιιηιχίε. ΒέριώΙιηιιε οηεηιαίε άε 

ιπιχυαν. ΒέριιΗΙίηυε αταόε άιι Υέηιεη. ΒερυΜιηιιε ροριάαίη· άεηιοεΓαΐίηιιε άιι 
ίτηεη, ΒέριιΒΙίςιιε άιι Ζαιτε. ΒέριιΗΙιςιιε άε ΖαηιΗιι· Ηι ρυΝιιριε άυ Ζ.ι/ηΗαύ νε. 



2ΊΧ*; ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Πρόλογος. 

1. Οι πληρεξούσιοι των συμβαλλόμενων κυβερνήσεων αναγνωρί¬ 

ζοντας πλήρως σε κάθε χώρα το κυριαρχικό δικαίωμα της ρυθμίσεω'ς 
των τηλεπικοινωνιών της και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχώς αυξα¬ 

νόμενη σημασία των τηλεπικοινωνιών για τη διαφύλαξη της ειρήνης 
και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των χωρών, με 
σκοπο τη διευκόλυνση των ειρηνικών σχέσεων και συνεργασίας μετα¬ 

ξύ των λαών με την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιών, αποφά¬ 

σισαν με κοινή συμφωνία την παρούσα σύμβαση η οποία αποτελεί το 
βασικό όργανό της Διεθνούς Ενώαεως Τηλεπικοινωνιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. 

Σύνθεση, σκοπός και διάρθρωση της Ενώσεως. 

Άρθρο 1. 

Σύνθεση της Ενώσεως. 

2. 1 Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει Μέλη τα 
οποία, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της παγκοσμιότητας και του 
ενδιαφέροντος για παγκόσμια συμμετοχή στην Ένωση είναι: 

3. α) Κάθε χώρα αναγραφόμενη στο Παράρτημα I η οποία υπο¬ 

γράφει και επικυρώνει τη Σύμβαση ή προσχωρεί σ’ αυτήν. 

4. β) Κάθε χώρα μη αναγραφόμενη στο Παράρτημα I που γίνεται 
Μέλος των Ηνωμένων Εθνών και προσχωρεί στη Σύμβαση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 46. 

5. γ) Κάθε κυρίαρχη χώρα μη αναγραφόμενη στο Παράρτημα I 

και μη Μέλος των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προσχωρεί στη Σύμ¬ 

βαση. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, εφόσον η αίτηση για 
αποδοχή της σαν Μέλους της Ενώσεως έχει γίνει αποδεκτή από τα 
δυο τρίτα των Μελών της Ενώσεως. 

6. 2. Εις εφαρμογήν των διατάξεων του αριθ. 5, αν μία αίτηση 
εισδοχής ως Μέλους υποβληθεί κατά το διάστημα που μεσολαβεί με¬ 

ταξύ δυο Διασκέψεων Πληρεξουσίων, δια της διπλωματικής οδού και 
μεσω της χώρας άπου εδρευη η Ένωση, ο Γενικός Γραμματέας συμ¬ 

βουλεύεται σχετικά τα Μέλη της Ενώσεως. Εάν κάποιο Μέλος δεν 
απαντήσει εντοςτεσσαρων μηνών από της ημέρας κατά την οποία 
ζητήθηκε η Ίνωμη του, θεωρείται ότι απέσχε. 

Άρθρο 2. 

Άρθρο 4. 

Αντικείμενο της Ενώσεως. 

13. 1. Η Ένωση έχει ως αντικείμενο: 
14. α) Να διατηρεί και να επεκτείνει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ 

όλων των Μελών της Ενώσεως για τη βελτίωση και την ορθολογική 
χρησιμοποίηση των Τηλεπικοινωνιών παντός είδους και επίσης να 
προωθεί και να προσφέρει τεχνική βοήθεια στις χώρες που βρίσκονται 
στο στάδιο της ανάπτυξης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών. 

15. β) Να ευνοεί την ανάπτυξη των τεχνικών μέσων και την 
πλέον αποτελεσματική εκμετάλλευση αυτών, με σκοπό την αύξηση 
της αποδόσεως των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επέκταση της 
χρήαεως αυτών και την κατά το δυνατόν γενίκευση της χρησιμοποιή- 
σεως αυτών από το κοινό. 

16. γ) Να εναρμονίζει τις προσπάθειες των Εθνών στην επιδίωξη 
των σκοπών αυτών. 

17. 2. Για το σκοπό αυτό η Ένωση ειδικώτερα: 

18. α) Πραγματοποιεί την κατανομή των συχνοτήτων του ρα¬ 

διοηλεκτρικού φάσματος και την καταγραφή των εκχωρούμενων συ¬ 

χνοτήτων με τρόπο που να αποφεύγονται επιβλαβείς παρενοχλήσεις 
μεταξύ των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των διαφόρων Χωρών. 

19. β) Συντονίζει τις προσπάθειες για την εξάλειψη των επιβλα¬ 

βών παρενοχλήσεων μεταξύ των σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των 
διαφόρων Χωρών και τη βελτίωση της χρησιμοποιήσεως του φάσμα¬ 
τος συχνοτήτων. 

20. γ) Ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για την εξασφάλιση τε- 

χνικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη δημιουργία, ανά¬ 

πτυξη και βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και δι¬ 

κτύων στις αναπτυσσόμενες χώρες με όλα τα μέσα που διαθέτει, συμ- 

περιλαμβανομένης της συμμετοχής της στα οικεία προγράμματα των 
Ηνωμένων Εθνών και της χρησιμοποίησης των δικών της πηγών 
ανάλογα με τις ανάγκες. 

21. δ) Συντονίζει τις προσπάθειες για την αρμονική ανάπτυξη των 
τηλεπικοινωνιακών μέσων, ιδιαίτερα εκείνες για τη διαστημική τε¬ 

χνική, εν όψει της καλύτερης χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν. 

22. ε) Ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των Μελών της για την κα¬ 

θιέρωση χαμηλών κατά το δυνατόν τιμολογίων εναρμονιζόμενων με 
παροχή υπηρεσιών καλής ποιότητας και ανεξάρτητη οικονομική δια¬ 

χείριση των τηλεπικοινωνιών πάνω σε υγιείς βάσεις. 

23. στ) Προκαλεί την υιοθέτηση μέτρων που εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής με τη συνεργασία των τηλεπικοινω¬ 
νιακών υπηρεσιών. 

24. ζ) Προβαίνει σε μελέτες, εκδίδει κανονισμούς, υιοθετεί απο¬ 

φάσεις, διατυπώνει συστάσεις και ευχές, συλλέγει δε και δημοσιεύει 
πληροφορίες που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. 

7. 1. Τα Μέλη της Ενώσεως έχουν τα δικαιώματα και τις υπο¬ 
χρεώσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

8. 2. Τα δικαιώματα των Μελών αναφορικά με τη συμμετονή 
τους στις διασκέψεις, συνόδους και τις ψηφοφορίες της Ενώσεως με 
αλληλογραφία είναι τα ακόλουθα: 

9. α) Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να μετέχει στις διασκέψεις ι 
Ενωσεως, να εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προτεί 
υποψήφιους για θέσεις υπαλλήλων που εκλέγονται σε όλα τα μόνιι 
όργανα της Ενώσεως. ^ 1 

1°. β) Με επιφύλαξη των διατάξεων των αριθ. 117 και 179, κά 
Μέλος εχει δικαίωμα μιας ψήφου σε όλες τις διασκέψεις της Εν< 

σεως, °\ολι< τις συνόδους των Διεθνών Συμβουλευτικών Επίτροπε 
και, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλες τις συνόδο 
του Συμβουλίου αυτού. 

11. γ) Με επιφύλαξη των διατάξεων των αριθ. 117 και 179, κάθε 
Μέλος εχει επίσης δικαίωμα μιας ψήφου σε όλες τις ψηφοφορίες που 
γίνονται με αλληλογραφία. τ ιτ τ 

Άρθρο 3. 

Εδρα της Ενώσεως. 

12· Εδρα της Ενώσϊωί ορίζεται η Γενεύη. 

Άρθρο 5. 

25. Η 
26. 1. 

σεως. 

27.2. 

28. 3. 

29.4. 

30. α) 

31. β) 

32. γ) 

(ΟΟΙΚ). 
33. δ) 

Επιτροπή 

Διάρθρωση της Ενώσεως. 

Ενωση περιλαμβάνει τα κάτωθι Όργανα: 

Τη Διάσκεψη πληρεξουσίων, ανώτατο όργανο της Ενώ- 

Τις Διοικητικές Διασκέψεις. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Τα κάτωθι μόνιμα Όργανα: 

Τη Γενική Γραμματεία. 

Τη Διεθνή Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων (Ι.Ρ.Κ.Β.). 

Τη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών 

Τη Διεθνή Συμβουλευτική Τηλεγραφική και Τηλεφωνικά 
(οαττ). 

Άρθρο 6. 

Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

34. 1. Η Διάσκεψη πληρεξουσίων απαρτίζεται από αντιπροσω¬ 

πείες που εκπροσωπούν τα Μέλη. Η Διάσκεψη συγκαλείται κανονικά 
κάθε πέντε έτη και οπωσδήποτε το διάστημα μεταξύ διαδοχικών 
Διασκέψεων πληρεξουσίων δεν υπερβαίνει τα εξής έτη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

35. 2. Η Διάσκεψη πληρεξουσίων: 
36. α) Προσδιορίζει τις γενικές αρχές που οφείλει να ακολουθεί η 

Ένωση για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 4 
της παρούσας Συμβάσεως. 

37. β) Εξετάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των 
δραστηριοτήτων όλων των Οργάνων της Ενώσεως κατά το χρονικό 
διάστημα από της τελευταίας Διασκέψεως των πληρεξουσίων. 

38. γ) θέτει τις βάσεις του Προϋπολογισμού της Ενώσεως καθώς 
και το ύψος των δαπανών αυτής για την περίοδο που μεσολαβεί μέ¬ 

χρι και την προσεχή Διάσκεψη πληρεξουσίων, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα σχετικά θέματα της δραστηριότητας της Ενώσεως κατά την 
περίοδο αυτή, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων και συνόδων 
που έχουν προγραμματισθεί και οποιουδήποτε μεσοπρόθεσμου προ- 

γράμματος που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

39. δ) Διατυπώνει γενικές κατευθύνσεις που αφορούν τη δύναμη 
του Προσωπικού της Ενώσεως και εφόσον κριθεί αναγκαίο καθορίζει 
τις βασικές αποδοχές, τις μισθολογικές βαθμίδες και το καθεστώς 
των αποζημιώσεων και συντάξεων όλων των υπαλλήλων της Ενώ- 
αεως. 

40. ε) Εξετάζει τους λογαριασμούς της Ενώσεως και τους εγκρί¬ 

νει οριστικά εφ’ όσον έχουν καλώς. 

41. στ) Εκλέγει τα Μέλη της Ενώσεως που θα αποτελέσουν το 
Διοικητικό Συμβούλιο.. 

42. ζ) Εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενι¬ 

κό Γραμματέα και καθορίζει την ημερομηνία αναλήψεως των καθη¬ 
κόντων τους. 

43. η) Εκλέγει τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συ¬ 

χνοτήτων (ΙΕΚΒ) και καθορίζει την ημερομηνία αναλήψεως των κα¬ 
θηκόντων τους. 

44. θ) Εκλέγει τους Διευθυντές των Διεθνών Συμβουλευτικών 
Επιτροπών και καθορίζει την ημερομηνία αναλήψεως των καθηκόν¬ 

των τους. 

45. ι) Αναθεωρεί τη Σύμβαση αν το κρίνει αναγκαίο. 

46. ια) Συνάπτει ή αναθεωρεί, αν χρειασθεί, τις μεταξύ τηςΈ.ύΚ 
σεως και άλλων διεθνών οργανισμών συμφωνίες, εξετάζει κάθε προ¬ 

σωρινή συμφωνία που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για 
λογαριασμό της Ενώσεως με τους ίδιους αυτούς οργανισμούς και δί¬ 

νει σ’ αυτό τη συνέχεια την οποία κρίνει κατάλληλη. 

47. ιβ) Διαχειρίζεται όλα τα άλλα τηλεπικοινωνιακά θέματα τα 
οποία κρίνονται αναγκαία. 

Άρθρο 7. 

Διοικητικές Διασκέψεις. 

48. 1. Οι Διοικητικές Διασκέψεις της Ενώσεως περιλαμβάνουν: 

49. α) Τις παγκόσμιες διοικητικές διασκέψεις. 

50. β) Τις περιφεριακές διοικητικές διασκέψεις. 

51.2. Οι διοικητικές διασκέψεις συγκαλούνται κανονικά για την 
εξέταση ειδικών τηλεπικοινωνιακών θεμάτων. Μόνο τα θέματα που 
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτών μπορούν να συζητούν- 

ται. Οι αποφάσεις των διασκέψεων αυτών πρέπει σε όλες τις περι¬ 

πτώσεις να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της Συμβάσεως. 'Οταν 
υιοθετούνται αποφάσεις, οι διοικητικές διασκέψεις πρέπει να λαμβά¬ 

νουν υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορούν να προβλεφθούν 
και να προσπαθούν να αποφεύγουν την υιοθέτηση αποφάσεων που εν¬ 

δέχεται να ανεβάσουν το ύψος των δαπανών πάνω από τα ανώτατα 
όρια σε πιστώσεις που έχουν καθορισθεί από τη Διάσκεψη των Πλη¬ 

ρεξουσίων. 
52. 3. (1) Η ημερήσια διάταξη μιας παγκόσμιας διοικητικής δια- 

σκέψεως μπορεί να περιλαμβάνει: 

53. α) Τη μερική αναθεώρηση των Διοικητικών Κανονισμών που 
αναφέρονται στον αριθ. 643. 

54. β). Εξαιρετικώς, την πλήρη αναθεώρηση ενός ή περισσότερων 
από αυτούς τους Κανονισμούς. 

55. γ) Κάθε άλλο θέμα παγκόσμιου χαρακτήρα που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της διασκέψεως. 

56. (2) Η ημερήσια διάταξη μιας περιοχικής διοικητικής διασκέ- 

ψεως μπορεί να αναφέρεται μόνο σε ειδικά τηλεπικοινωνιακά θέματα 
περιοχικού χαρακτήρα περιλαμβανομένων των κατευθύνσεων που 

προορίζονται για τη Διεθνή Επιτροπή καταγραφής συχνό·. > . :: 

ό,τι αφορά στις δραστηριότητές της τις σχετικές με την εν λόγω πε¬ 

ριοχή με τον όρο ότι οι κατευθύνσεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τα συμφέροντα άλλων περιοχών. Εξ άλλου, οι αποφάσεις μιας τέ¬ 

τοιας διασκέψεως, πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι σύμφωνες με 
τις διατάξεις των Διοικητικών Κανονισμών. 

Άρθρο 8. 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

57. 1.(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από σαράντα 
ένα Μέλη της Ενώσεως που εκλέγονται από τη Διάσκεψη των Πλη¬ 

ρεξουσίου λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ισομερούς κατανομής 
των εδρών του Συμβουλίου μεταξύ όλων των περιοχών του κόσμου. 

Εκτός από τις περιπτώσεις κενώσεως εδρών σύμφωνα με τους προ- 

βλεπόμενους στους Γενικούς Κανονισμούς όρους, τα Μέλη της Ενώ- 

σεως που έχουν εκλεγεί στο Διοιητικό Συμβούλιο εκπληρώνουν την 
εντολή τους μέχρι την ημερομηνία που η Διάσκεψη πληρεξουσίων 
προβαίνει στην εκλογή νέου Συμβουλίου. Τα ίδια Μέλη μπορούν να 
επανεκλέγονται. 

58. (2) Κάθε Μέλος του Συμβουλίου ορίζει για την έδρα του στο 
Συμβούλιο πρόσωπο το οποίο μπορεί να βοηθείται από ένα ή περισ¬ 

σότερους συμβούλους. 

59. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον δικό του εσωτερι¬ 

κό κανονισμό. 

60. 3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των Διασκέψεων 
πληρεξουσίων, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί σαν εντολοδόχος της 
Διασκέψεως πληρεξουσίων μέσα στα όρια των εξουσιών που παρα- 

χωρήθηκαν από αυτήν. 

61.4. (1) Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα αναγκαία μέ¬ 

τρα για διευκόλυνση της εφαρμογής από τα Μέλη, των διατάξεων 
της Συμβάσεως, των Διοικητικών Κανονισμών των αποφάσεων της 
Διασκέψεως πληρεξουσίων και αν χρειασθεί των αποφάσεων άλλων 
Διασκέψεων και συνόδων της Ενώσεως και ασκεί όλα τα άλλα καθή¬ 

κοντα τα οποία του ανατέθηκαν από τη Διάσκεψη των πληρεξουσίων. 

6ί& (^Καθορίζει κάθε χρόνο την πολιτική τεχνικής βοήθειας 
σύμφωνι νυ·;- τους σκοπούς της Ενώσεως. 

63. (3) Εΐξασφαλίζει αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριο¬ 

τήτων της. Ενώσεως και ασκεί αποτελεσματικό οικονομικό έλεγχο 
στα μόνιμα όργανα αυτής. 

64. (4) Ευνοεί τη Διεθνή ννεργασία για τήν εξασφάλιση με όλα 
τα εις τη διάθεσή της μέσα και κυρίως με τη συμμετοχή της Ενώσεως 
στα οικεία προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, τηςτιχνικής συνερ¬ 

γασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τους σκοπούς της 
Ενώσεως που ευνοούν με όλα τα δυνατά μ* ^9την ανάπτυξη «μ» «μ 
λεπικοινωνιών. 

Άρθρο 9. 

Γενική Γραμματεία. 

65. 1. (1) Η Γενική Γραμματεία διευθύνεται από Γενικό Γραμμα¬ 

τέα επικουρούμενο από αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. 

66. (2) Ο Γενικός Γραμματέας και ο αναπληρωτής Γραμματέας 
αναλαμβάνουν υπηρεσία από την ημερομηνία η οποία καθορίζεται 
κατά την εκλογή τους. Παραμένουν κανονικά σε υπηρεσία μέχρι την 
ημερομηνία που καθορίζεται από την επόμενη σύνοδο της Διασκέ- 

ψεως των πληρεξουσίων και μπορούν να επανεκλεγούν μία ακόμη 
φορά. 

67. (3) Ο Γενικός Γραμματέας παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
για εξασφάλιση λογικής χρήσεως των εσόδων της Ενώσεως και είναι 
υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο των από 
διοικητικής και οικονομικής απόψεως δραστηριοτήτων της Ενώ¬ 

σεως. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος έναντι 
του Γενικού Γραμματέα. 

68. 2. (1) Αν η θέση του Γενικού Γραμματέα χηρεύσει, ο αναπλη¬ 

ρωτής Γενικός Γραμματέας διαδέχεται αυτόν και διατηρεί τη θέση 
μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από την επόμενη σύνοδο της 
Διασκέψεως πληρεξουσίων, μπορεί δε να εκλεγεί για τη θέση αυτή με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του αριθ. 56. Οταν κάτω από αυτές 
τις συνθήκες ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας διαδεχθεί τον ! ε- 
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νικο I ’ραμματέα στη θέση ίου ή θέση του αναπληρωτή I "ενικού 1 'ραμ- 

ματέα θεωρείται χηρεύσασα κατά τ.,ν ίδια ημερομηνία και εφαρμό¬ 

ζονται οι διατάξεις του αριθμού 69. 

69. (2) Αν η θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα χηρεύσει 
περισσότερο από 180 ημέρες προ της ημερομηνίας που έχει καθορι- 

σθεί για τη σύγκληση της προσεχούς Διασκέψεως πληρεξουσίων, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει διάδοχο για το υπόλοιπο διάστημα. 

70. (3) Αν οι θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα χηρεύσουν ταυτοχρόνως, ο αρχαιότερος εκλεγ¬ 

μένος υπάλληλος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα για 
μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Το Διοικητικό Συμ¬ 

βούλιο διορίζει Γενικό Γραμματέα, εφ’ όσον δε οι θέσεις εχήρευσαν 
περισσότερο από 180 ημέρες προ της ημερομηνίας που έχει οριαθεί 
για τη σύγκληση της προσεχούς διασκέψεως πληρεξουσίων, και ανα¬ 

πληρωτή Γενικό Γραμματέα. Ο διοριζόμενος κατ’ αυτό τον τρόπο 
υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντά του κατά το υπόλοιπο διάστημα της 
περιόδου για την οποία είχε εκλεγεί ο προκάτοχός του. Ο υπάλληλος 
αυτός μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για εκλογή στη θέση του Γενι¬ 

κού Γραμματέα ή του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στη Διά¬ 

σκεψη των Πληρεξουσίων. 

71. "3. Ο Γενικός Γραμματέας ενεργεί υπό την ιδιότητα του νόμι¬ 

μου αντιπροσώπου της Ενώσεως. 
72. 4. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας συντρέχει τον Γενικό 

Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του και «αναλαμβάνει τα 
ειδικά καθήκοντα τα οποία του αναθέτει ο Γενικός Γραμματέας, 
Εκτελεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα σε περίπτωση απου· 

σί«ας αυτού. 

Άρθρο 10. 

Διεθνής Επιτροπή καταγραφής Συχνοτήτων. 

73. 1. Η Διεθνής Επιτροπή καταγραφής Συχνοτήτων (ΙΡΚή. 

αιποτελείται από πέντε ανεξάρτητα μέλη, που εκλέγονται από τη 
Διάσκεψη των Πληρεξουσίων. Τα μέλη αυτά εκλέγονται μετιχξή υπο¬ 

ψηφίων που προτείνονται από χώρες Μέλη της Ενώσεως κιατα τρόπο 
ο οποίος εξασφαλίζει ισόρροπο εκπροσώπηση των περιοχών του κό- 

σμου.Κάθε Μέλος της Ενώσεως μπορεί να προτείνει ένα μόνο υποψή¬ 

φιο προερχόμενο από τη χώρα του. 

74. 2. Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων 
ανολαμβάνουν τα καθήκοντά τους κατά τις ημερομηνίες που έχουν 
καθορισθεί κατά τον χρόνο της εκλογής τους και παραμένουν στις θέ¬ 

σεις αυτές μέχρι τις ημερομηνίες που καθορίζονται από την επομένη 
Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

75. 3. Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής καταγραφής Συχνοτήτων 
κατά τήν εκτέλεση τον καθήκοντος τους δεν εκπροσωπούν τη χώρα 
τους ούτε την περιοχή, αλλά είναι αμερόληπτοι παράγοντες περιβε- 

βλημένοι με διεθνή εντολή. 

76.4. Τα κυριώτερα καθήκοντα της Διεθνούς Επιτροπής Κατα¬ 

γραφής Συχνοτήτων είναι: 

77. α) Να πραγματοποιεί μεθοδική καταγραφή και καταχώρηαη 
των από τις διάφορες χώρες εκχωρουμένων συχνοτήτων σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινω¬ 

νιών και αν χρειαστεί σύμφωνα με αποφάσεις των αρμοδίων διασκέ¬ 

ψεων της Ενώσεως, με σκοπό την επίσημη διεθνούς αναγνωρίσεως 
αυτών. 

78. β) Να πραγματοποιεί με τους ίδιους όρους και για τον ίδιο 
σκοπό μεθοδική καταγραφή των παρ«χχωρούμενων από τις χώρες θέ¬ 

σεων των γαιοστατικών δορυφόρων. 

79. γ) Να παρέχει συμβουλές στα Μέλη για την εκμετάλλευση 
του μεγαλύτερου δυνατού «χριθμού ραδιοηλεκτρικών οδών στις περιο¬ 

χές του φάσματος των συχνοτήτων στις οποίες μπορούν να προσκλη¬ 

θούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις καθώς επίσης και για την ισόρροπη 
αποτελεσματική και οικονομική χρησιμοποίηση της τροχιάις των 
γαιοστατικών δορυφόρων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των 
Μελών που χρειάζονται βοήθεια, των ειδικών αναγκών των υπό - 

«ανάπτυξη χωρών καθώς επίσης και της ειδικής γεωγραφικής κατα- 
στάσεως ορισμένων χωρών. 

80. δ) Να εκτελεί όλα τα πρόσθετα καθήκοντα τα σχετικά με την 
ίΧΧί*ίΡΤΙβΤ1 χβι ττΙ χρησιμοποίηση των συχνοτήτων και την ισόρροπη 
χρησιμοποίηση της τροχιάς των γαιοστατικών δορυφόρων, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ραδιοεπι¬ 

κοινωνιών και καθορίζονται από «αρμόδια διάσκεψη της Ενώσεως 

ί, απυ το Διοικητικό Συμρυυλιυ με τη συγκατάθεση της π/.ειυψηΤ·.α; 

των Μελών της Ενώσεως εν όψει προπαρασκευής μιιας τέτοιας δια- 

σκέψεως ή σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτής. 
81. ε) Να παρέχει τεχνική βοήθεια για την προπαρασκευή και ορ¬ 

γάνωση των διασκέψεων ραδιοεπικοινωνιών σε συνεργασία, όταν 
χρειασθεί, με τα άλλα μόνιμα όργανα της Ενώσεως και λαμβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβου¬ 

λίου, κατά την εκτέλεση αυτής της προπαρασκευής, η Επιτροπή θα 
παρέχει επίσης βοήθεια στις υπό ανάπτυξη χώρες κατά τις προπαρα¬ 

σκευαστικές εργασίες στις διασκέψεις αυτές. 
82. στ) Να ενημερώνει τους απαραίτητους φακέλους που έχουν 

σχέση με την άσκηση των καθηκόντων της. 

Άρθρο 11. 

Διεθνείς Συμβουλευτικές Επιτροπές. 

83 1. (1) Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοεπικοινω¬ 

νιών (ΟΟΙΚ) επιφορτίζεται με τη διενέργεια μελετών και την έκδοση 
συστάσεων επί θεμάτων τεχνικών και εκμετιχλλεύσεως που αναφέ- 

ρονται ειδικά στις ραδιοεπικοινωνίες απεριόριστου φάσματος συχνο¬ 

τήτων. Οι μελέτες αυτές γενικά δεν «χναφέρονται σε οικονομικά θέ¬ 

ματα αλλά όπου προϋποθέτουν συγκρίσεις μεταξύ εναλλακτικών τε¬ 

χνικών λύσεων μπορούν να ληφθούν υπόψη και οικονομικοί παρά¬ 

γοντες. 

84. (2) Η Διεθνής Συμβουλευτική Τηλεγραφική και Τηλεφωνική 
Επιτροπή (ΟΟΙΤΤ) επιφορτίζεται με τη διενέργεια μελετών και 
έκδοση συστάσεων πάνω σε θέματα τεχνικά εκμεταλλεύσεως και τι- 

μολογήσεως που αναφέρονται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
εκτός των θεμάτων τεχνικών ή εκμεταλλεύσεως που «χναφέρονται ει- 

ά στις ραδιοεπικοινωνίες τα οποία σύμφωνα με το αρ. 83 βρίσκον- 

στη δικαιοδοσία της ΟΟΙΚ.. 

85. (3) Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, κάθε Διεθνής 
Συμβουλευτική Επιτροπή θα δίνει την πρέπουσα προσοχή στη μελέτη 
των θεμάτων και την επεξεργασία των συστάσεων που συνδέονται 
απ’ ευθείς με τη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση των τηλεπι¬ 

κοινωνιών στις υπό ανάπτυξη χώρες τόσο σε περιοχικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. 

86. 2. Οι Διεθνείς Συμβουλευτικές Επιτροπές έχουν σαν μέλη: 

87. α) αυτοδικαίως, τις διευθύνσεις όλων των Μελών της Ενώ¬ 

σεως. 
88. β) κάθε αναγνωρισμένη ιδιωτική επιχείρηση η οποία με την 

έγκριση του Μέλους το οποίο την έχει αναγνωρίσει, ζητεί να μετάσχει 
στις εργασίες των Επιτροπών αυτών. 

89. 3. Η λειτουργία κάθε Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
εξασφαλίζεται από: 

90. α) Τη Γενική Συνέλευση 
91. β) Τις επιτροπές μελετών που συγκροτούνται από αυτή 
92. γ) Ένα διευθυντή εκλεγόμενο από τη Σύνοδο των πληρεξου¬ 

σίων και διοριζόμενο σύμφωνα με τον Αριθ. 323. 

93.4. Συνιατάται Παγκόσμια Επιτροπή Σχεδίου καθώς επίσης 
και Περιοχικές Επιτροπές Σχεδίου σύμφωνα με κοινές αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτρο¬ 

πών. Αυτές οι Επιτροπές επεξεργάζονται ένα Γενικό Σχέδιο για το 
διεθνές δίκτυο τηλεπικοινωνιών με σκοπό τη διευκόλυνση της συντο¬ 

νισμένης αναπτύξεως των διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Αυτές υποβάλλουν στις Διεθνείς Συμβουλευτικές Επιτροπές θέματα 
των οποίων η μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υπό 
ανάπτυξη χώρες και τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα των επι¬ 

τροπών αυτών. 
94. 5) Οι Περιοχικές Επιτροπές Σχεδίου μπορούν να συνεργάζον¬ 

ται στενά με περιοχικούς οργανισμούς που εκδηλώνουν την επιθυμία 
για τέτοιου είδους συνεργασία. 

95. 6. Οι μέθοδοι εργασίας των Διεθνών Συμβουλευτικών Επι¬ 

τροπών καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό. 

Άρθρο 12. 

Συντονιστική Επιτροπή. 

96. 1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το Γενικό 
Γραμματέιχ, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τους Διευθυντές 
των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών και τον Πρόεδρο και Αντί- 
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πρόεδρό της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων. Προε¬ 

δρεύεται από το* Γενικό Γραμματέα και κατά την απουσία του από 
τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. 

97. 2. Η Συντονιστική Επιτροπή συμβουλεύει και επικουρεί το 
Γενικό I ραμματέα σε όλα τα θέματα τα διοικητικά, οικονομικά και 
τεχνικής συνεργασίας που ενδιαφέρουν περισσότερα από ένα μόνιμα 
όργανα καθώς επίσης και σε θέματα των τομέων εξωτερικών σχέ¬ 

σεων και δημοσίας ενημεριυσεως. Κατά την εξέταση αυτών των θε¬ 

μάτων η Επιτροπή λαμβάνει απολύτως υπόψη τις διατάξεις της Συμ- 

βάσεως, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συμφέ¬ 
ροντα της Ενώσεως σφαιρικά. 

98. 3. Η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει επίσης τα άλλα σημαν¬ 

τικά θέματα τα οποία της αναθέτονται από τη Σύμβαση και οποιαδή¬ 

ποτε θέματα που υποβάλλονται σε αυτή από το Διοικητικό Συμβού¬ 

λιο. Μετά τη μελέτη των θεμάτων αυτών, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί του αντικειμένου τους μέσω του 
Γενικού Γραμματέα. 

τητους για τη συμπλήρωση εκείνων του εσωτερικού Κανονισμού. Εν 
τούτοις οι συμπληρωματικοί αυτοί κανόνες πρέπει να συμφωνούν με 
τις διατάξεις της Συμβάοεως. Εάν πρόκειται για συμπληρωματικούς 
κανόνες που υιοθετούνται από Γενικές Συνελεύσεις και επιτροπές με¬ 

λετών δημοσιεύονται σε μορφή αποφάσεως στα πρακτικά των Γενι¬ 
κών Συνελεύσεων. 

Άρθρο 15. 

Οικονομικά της Ενώσεως. 

107. 1. Οι δαπάνες της Ενώσεως περιλαμβάνουν τα έξοδα που 
αφορούν: 

108. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μόνιμα όργανα της 
Ενώσεως 

109. β) Τις διασκέψεις Πληρεξουσίων και τις παγκόσμιες διοικη¬ 

τικές διασκέψεις 

Άρθρο 13. 
1 10. γ) Την τεχνική συνεργασία και βοήθεια που παρέχεται στις 

υπό ανάπτυξη χώρες. 

Εκλεγόμενοι Υπάλληλοι και Προσωπικό της Ενώσεως. 

99. 1.(1) Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, οι εκλεγό¬ 

μενοι υπάλληλοι, καθώς και το προσωπικό της Ενώσεως δεν επιτρέ¬ 

πεται να ζητούν ή να δέχονται οδηγίες από άλλη Κυβέρνηση ή άλλη 
αρχή ξένη προς την Ένωση. Οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια 
ασυμβίβαστη προς τη θέση τους ως διεθνών λειτουργών. 

100. (2) Κάθε μέλος οφείλει να σέβεται τον αποκλειστικώς διεθνή 
χαρακτήρα των καθηκόντων των εκλεγομένων υπαλλήλων και του 
Προσωπικού της Ενώσεως και να μην επιδιώκει να επηρεάσει αυτούς 
κατά την εκτέλεση του έργου των. 

101. (3) Οι εκλεγόμενοι υπάλληλοι καθώς και το προσωπικό της 
Ενώσεως δεν επιτρέπεται να έχουν πέραν των καθηκόντων τους, 
συμμετοχή ή οικονομικά συμφέροντα οποιασδήποτε φύσεως σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση που ασχολείται με τηλεπικοινωνίες. Εν τού- 

τοις, η έκφραση «Οικονομικά συμφέροντα» δεν πρέπει να ερμηνευτεί 
σαν αντιβαίνουσα στη συνέχιση πληρωμών για τη σύνταξη λόγω 
προγενέστερης θέσεως ή παροχής υπηρεσιών. 

102. (4) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουρ¬ 

γία της Ενώσεως, οποιαδήποτε Χώρα-Μέλος από την οποία προέρ¬ 

χεται ο εκλεγόμενος Γενικός Γραμματέας, ο αναπληρωτής Γενικός 
Γραμματέας, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτή¬ 

των ή ο Διευθυντής μιας διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής οφείλουν 
όσο αυτό είναι δυνατόν, να μην ανακαλούν το πρόσωπο αυτό κατά το 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διασκέψεων πληρεξουσίων. 

103. 2. Ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ¬ 

ματέας, οι Διευθυντές των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών και 
τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων πρέπει να 
προέρχονται όλοι από διαφορετικές χώρες, μέλη της Ενώσεως. Κατά 
την εκλογή των υπαλλήλων αυτών επιβάλλεται να λαμβάνονται 
υπόψη οι αρχές που εκθέτονται στον αριθ. 104 καθώς επίσης και μια 
ισόρροπη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των περιοχών του κόσμου. 

104. 3. Η κυριαρχούσα σκέψη κατά την πρόσληψη και τον καθο¬ 

ρισμό των όρων χρησιμοποιήσεως του Προσωπικού πρέπει να είναι η 
αναγκαία για την εξασφάλιση στην Ένωση των υπηρεσιών προσώ¬ 

πων με ανώτατα προσόντα ικανότητας καταλληλότητας και ακε¬ 

ραιότητας. Επιβάλλεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η απουδαιό- 

τητα προσλήψεως Προσωπικού επί ευρύτερης, κατά το δυνατόν γεω¬ 

γραφικής βάσεως. 

Άρθρο 14. 

Οργάνωση των εργασιών και Διεύθυνση των συζητήσεων 
κατά τις διασκέψεις και άλλες συνόδους. 

105. I. Για την οργάνωση των εργασιών τους και τη Διεύθυνση 
των συζητήσεών τους οι διασκέψεις, οι Γενικές Συνελεύσεις και σύνο¬ 

δοι των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών εφαρμόζουν τον εσω¬ 

τερικό κανονισμό που περιλαμβάνεται στο Γενικό Κανονισμό. 

106.2. Οι διασκέψεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Γενικές Συ¬ 

νελεύσεις και σύνοδοι των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών 
μπορούν να υιοθετήσουν τους κανόνες τους οποίους κρίνουν απαραί¬ 

111.2. Οι δαπάνες της Ενώσεως καλύπτονται από τις συνδρομές 
των μελών της που καθορίζονται με βάση τον αριθμό των μονάδων 
οι οποίες αντιστοιχούν στην κλάση συμμετοχής που έχει εκλέξει κάθε 
Μέλος σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

κλάση 10 μονάδων κλάση 4 μονάδων 
κλάση 35 μονάδων κλάση 3 μονάδων 
κλάση 30 μονάδων κλάση 2 μονάδων 
κλάση 25 μονάδων κλάση I 1/2 μονάδων 
κλάση 20 μονάδων κλάση I μονάδας 
κλάση 18 μονάδων κλάση 1/2 μονάδας 
κλάση 15 μονάδων κλάση 1/4 μονάδας 
κλάση 13 μονάδων κλάση 1/8 μονάδας. Για τις λι- 

κλάση 10 μονάδων γότερο αναπτυγμένες χώρες ό- 

κλάαη 8 μονάδων πως αναφέρονται στον πίνακα 
κλάση 5 μονάδων των Ηνωμένων Εθνών και άλλες 

χώρες που καθορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

112.3. Εκτός από τις κλάσεις συμμετοχής που αναγράφονται 
στον αριθμό I I I κάθε Μέλος μπορεί να εκλέξει ένα αριθμό μονάδων 
συμμετοχής άνω των 40. 

1 13. 4. Τα Μέλη εκλέγουν ελεύθερα την κλάση συμμετοχής σύμ¬ 

φωνα με την οποία επιθυμούν να μετέχουν στις δαπάνες της Ηνώ- 
αεως. 

1 14. 5. Καμμία μείωση της χλάσης συμμετοχής,πουφει επιλεγεί 
σύμφωνα με τη Σύμβαση δεν μπορώ να γίνει κατα, ·ρη» διάρκεια 
ισχύος αυτής της Συμβάσεως. Εν τούτοις, αε εξαιρετικές περιστάσεις 
όπως είναι εθνικές καταστροφές για τις οποίες απαιτείται η εχπΟ^,Ιή 
προγραμμάτων διεθνούς βοήθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο μκβρώ 
να εγκρίνει μείωση του αριθμού μονάδων συμμετοχής όταν αυτό ζη¬ 

τηθεί από Μέλος που έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να 
μετέχει στην κλάση που έχει αρχικά επιλέξει. 

1 15. 6. Οι δαπάνες των περιοχικών διοικητικών διασκέψεων που 
προβλέπονται στον αριθ. 50 βαρύνουν όλα τα Μέλη της ενδιαφερομέ- 

νης περιοχής ανάλογα με την κλάση συμμετοχής αυτών και στην ίδια 
βάση, τα Μέλη άλλων περιοχών, τα οποία ενδεχομένως έχουν με- 

τάσχει σε τέτοιες διασκέψεις. 
1 16. 7. τα Τα Μέλη πληρώνουν προκαταβολικά την ετήσια συν¬ 

δρομή τους που υπολογίζεται βάσει του προϋπολογισμού που εγκρί- 

νεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

1 17. 8. Κάθε Μέλος που καθυστερεί τις πληρωμές του προς την 
Ένωση στερείται του δικαιώματος ψήφου, όπως καθορίζεται στους 
αριθ. 10 και 1 I, εφόσον το καθυστερούμενο ποσόν ισούται ή υπερβαί¬ 

νει το ποσόν των οφειλομένων συνδρομών του για τα προηγούμενα 
δύο έτη. 

I I 8. 9. Οι διατάξεις που εφαρμόζονται ως προς τις οικονομικές 
υποχρεώσεις των αναγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, των 
Επιστημονικών ή Βιομηχανικών Οργανισμών καθώς και των διε¬ 

θνών οργανισμών, περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό. 

Άρθρο 16. 

ρλώσσεί:. 
Π 9. I, (1) Επίσημες Γλώσσες της Ενώσεως είναι η Αγγλική, η 

Αραβική, η Κινεζική, η Ιαπωνική, η Γαλλική και η Ρωσσική. 
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120. (2) Γλώσσες εργασίας της Ενώσεως είναι η Αγγλική, η'Γαλ- 

λική και η Ισπανική. 
12 1. (3) Σε περίπτωση αμφισβητήσεως το γαλλικό κείμενο είναι 

επικρατέστερο. 

122. 2. (1)..Τα τελικά πρακτικά των Διασκέψεων πληρεξουσίων 
και των Διοικητικών Διασκέψεων, οι τελικές πράξεις αυτών, τα 
Πρωτόκολλα, οι αποφάσεις, οι συστάσεις και οι ευχές συντάσσονται 
στις επίσημες γλώσαης της Ενώσεως σε κείμενα ισοδύναμα τόσο από 
απόψεως τύπου όσο και από απόψεως ουσίας. 

123. (2) Όλα τα άλλα έγγραφα των Διασκέψεων αυτών συντάσ- 

αονται στις γλώσσες εργασίας της Ενώσεως. 
124.3.(1) Τα επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα της Ενώσεως, τα 

προβλεπόμενα στους Διοικητικούς Κανονισμούς δημοσιεύονται στις 
έξη επίσημες γλώσσες. 

125. (2) Οι προτάσεις και εισηγήσεις που υποβάλλονται στις δια¬ 

σκέψεις και συνόδους των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών σε 
οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες κοινοποιούνται στα Μέλη 
στις γλώσσες εργασίας της Ενώσεως. 

126. (3) Όλα τα άλλα έγγραφα που προορίζονται για γενική δια¬ 

νομή και τα οποία προετοιμάζονται από τον Γενικό Γραμματέα στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συντάσσονται στις τρεις γλώσσες ερ¬ 

γασίας. 

127. 4. (1) Κατά τις διασκέψεις της Ενώσεως και τις Γενικές Συ¬ 

νελεύσεις των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατά τις συνό¬ 

δους των επιτροπών μελετών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
εργασίας το οποίο εγκρίνεται απο μια Γενική Συνέλευση και εκείνες 
του Διοικητικού Συμβούλιου, πρέπει' να χρησιμοποιείται ένα αποτε¬ 

λεσματικό σύστημα αμοιβαίας μετάφρασης στις έξη επίσημες γλώσ¬ 

σες. 
128. (2) Στις άλλες συνόδους των Διεθνών Συμβουλευτικών Επι¬ 

τροπών, οι συζητήσεις διεξάγονται στις γλώσσες εργασίας υπό την 
προϋπόθεση ότι τα Μέλη που ζητούν μετάφραση για μια συγκεκρι¬ 

μένη γλώσσα εργασίας ανακοινώνουν την απόφασή τους να συμμε- 

τάσχουν στις συνόδους αυτές 90 τουλάχιστον ημέρες πριν. 
129. (3) Οταν όλοι οι μετέχοντες σε μιά διάσκεψη ή σε μία σύ¬ 

νοδο συμφωνήσουν, όλες οι συζητήσεις μπορούν να διεξάγονται σε λι- 

γότερες γλώσσες από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω. 

Άρθρο 17. 

Νομική Ικανότης της Ενώσεως. 

130. Η Ενώση περιλαμβάνει στην επικράτεια κάθε ενός από τα 
Μέλη τηςι της (αναγκαίας νομικής ικανότητος για την άσκηση των 
λειτουργιών της και εκπλήρωση των σκοπών της. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. 

Γενικές Διατάξεις σχετικές προς τις Τηλεπικοινωνίες. 

Άρθρο 18. 

Δικαίωμα του κοινού να χρησιμοποιεί τη Διεθνή 
Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών. 

131. Τα Μέλη αναγνωρίζουν στο κοινό το δικαίωμα επικοινω¬ 

νίας μέσω της δημοσίας υπηρεσίας διεθνούς ανταποκρίσεως. Οι υπη¬ 

ρεσίες, τα τέλη και οι εγγυήσεις είναι οι ίδιες για όλους τους χρήστες 
σε κάθε κατηγορία ανταποκρίσεως χωρίς οποιαδήποτε προτεραιό¬ 

τητα ή προτίμηση. 

Άρθρο 19. 

Διακοπή Τηλεπικοινωνιών. 

132. 1. Τα Μέλη διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν τη 
μεταβίβαση κάθε ιδιωτικού τηλεγραφήματος το οποίο θα μπορούσε 
να θεωρηθεί επικύνδυνο για την ασφάλεια του Κράτους ή αντίθετο 
προς Τους Νόμους αυτού, προς τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη υπό 
τον όρο να ειδοποιούν αμέσως το γραφείο προελεύσεως σχετικά με τη 
μη μεταβίβαση αυτού του τηλεγραφήματος ολικώς ή μερικώς εκτός 
εαν η ειδοποίηση αυτή κρίνεται επικίνδυνη για την ασφάλεια του 

Κράτους. 

133. 2. Τα Μέλη διατηρούν επίσης, το δικαίωμα νμ διακόπτουν 
κάθε ιδιωτική τηλεπικοινωνία η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί επι¬ 

κίνδυνη για την ασφάλεια που Κράτους ή αντίθετη προς τους νόμους 
αυτού, προς τη δημοσία τάξη ή τα χρηστά ήθη. 

Άρθρο 20. 

Αναστολή Υπηρεσιών. 

134. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την υπηρε¬ 

σία των Διεθνών Τηλεπικοινωνιών για απροσδιόριστο χρόνο, είτε γε¬ 

νικώς, είτε σε μερικές μόνο σχέσεις ή και για ορισμένες κατηγορίες 
ανταποκρίσεων εξερχομένων, εισερχομένων ή διαβατικών υπό τον 
όρο να ειδοποιεί σχετικά με αυτό αμέσως κάθε ένα από τα άλλα 
Μέλη μέσω της Γενικής Γραμματείας. 

Άρθρο 21. 

Ευθύνη. 

135. Τα Μέλη δεν αναλαμβάνουν ευθύνη έναντι των πελατών 
των διεθνών Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κυρίως όσον αφορά αι¬ 

τήσεις για αποζημίωση. 

Άρθρο Ό.2. 

Απόρρητο των Τηλεπικοινωνιών. 

136. 1. Τα Μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέ¬ 

τρα, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σύστημα τηλεπικοινωνίας, ώ¬ 

στε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των διεθνών ανταποκρίσεων. 
137. 2. Εν τούτοις διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τις 

ανταποκρίσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής της εσωτερικής τους νομοθεσίας ή εκτελέσεως διε¬ 

θνών Συμβάσεων στις οποίες έχουν προσχωρήσει. 

Άρθρο 23. 

Εγκατάσταση, Εκμετάλλευση και Προστασία 
των Τηλεπικοινωνιακών οδών και εγκαταστάσεων. 

138. 1. Τα Μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την οργά¬ 

νωση με τους καλύτερους τεχνικούς όρους των αναγκαίων οδών και 
εγκ/σεων για την εξασφάλιση της ταχείας και αδιάλειπτης ανταλλα¬ 

γής των διεθνών τηλεπικοινωνιών. 
139. 2. Όσο είναι δυνατόν, η εκμετάλλευση αυτών των οδών και 

εγκαταστάσεων πρέπει να ασκείται με τις καλλίτερες μεθόδους και 
διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί με βάση την από την πράξη κεκτη- 

μένη πείρα, πρέπει δε οι οδοί αυτές και εγκαταστάσεις να διατηρούν¬ 

ται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να βρίσκονται στο επίπεδο 
των επιστημονικών και τεχνικών προόδων. 

140. 3. Τα Μέλη εξασφαλίζουν την προστασία αυτών των οδών 
και εγκαταστάσεων μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 

141.4. Όλα τα Μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
διατήρηση σε καλή κατάσταση των τμημάτων των διεθνών τηλεπι¬ 

κοινωνιακών κυκλωμάτων τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στα όρια 
του ελέγχου τους, εκτός εάν υπάρχουν ιδιαίτερες συμφωνίες που κα¬ 

θορίζουν άλλους όρους. 

Άρθρο 24. 

Ανακοίνωση Παραβάσεων. 

142. Προς διευκόλυνση της εφαρμογής των διατάξεων του Άρ¬ 

θρου 44, τα Μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση της αμοιβαίας ανα- 

κοινώσεως των παραβάσεων των διατάξεων της παρούσης Συμβά- 

σεως και των προσαρτημένων σ’ αυτήν Διοικητικών Κανονισμών. 

Άρθρο 25. 

Προτεραιότητα Τηλεπικοινωνιών που αφορούν 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. 

143. Οι Διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες οφείλουν να παρα- 
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χωρούν απόλυτη προτεραιότητα σε όλες τις Τηλεπικοινωνίες που 
αφορούν την ασφάλεια ζωής, στη θάλασσα και στη ξηρά, στον αέρα ή 
στον εξωατμοσφαιρικό χώρο καθώς και στις επιδημϊολογικές τηλεπι¬ 

κοινωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχουν εξαιρετι- 

κώς επείγοντα χαρακτήρα. 

Άρθρο 26. 

Προτεραιότητα Κρατικών Τηλεγραφημάτων 
και Τηλεφωνικών Συνδιαλέξεων. 

144. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 25 και 36 τα 
Κρατικά Τηλεγραφήματα απολαμβάνουν προτεραιότητας σε σχέση 
με τα άλλα τηλεγραφήματα, όταν ο αποστολέας το ζητήσει. Οι κρα¬ 

τικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μπορούν επίσης εφόσον ζητηθεί ρητά 
και υπάρχει δυνατότητα, να τύχουν προτεραιότητας σε σχέση με τις 
άλλες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. 

Άρθρο 27. 

Μυστική Γλώσσα. 

145. 1. Τα Κρατικά και υπηρεσιακά τηλεγραφήματα μπορούν να 
συντάσσονται σε μυστική γλώσσα σε όλες τις σχέσεις. 

146. 2. Τα ιδιωτικά τηλεγραφήματα σε μυστική γλώσσα μπο¬ 

ρούν να γίνονται δεκτά μεταξύ όλων των χωρών εκτός εκείνων οι 
οποίες ανακοίνωσαν προηγουμένως μέσω του Γενικού Γραμματέα, 

ότι δεν δέχονται τη γλώσσα αυτή γι’ αυτή την-κατηγορία ανταποκρί- 

σεως. 

147. 3. Τα Μέλη τα οποία δεν δέχονται ιδιωτικά τηλεγραφήματα 
σε μυστική γλώσσα προερχόμενα ή προοριζόμενα για το έδαφος τους 
οφείλουν να τα δέχονται σαν διαβατικά εκτός της περιπτώσεως ανα¬ 

στολής της υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 20. 

Άρθρο 28. 

Τέλη και Ατέλειες. 

148. Οι διατάξεις οι σχετικές με τα τέλη των τηλεπικοινωνιών 
και οι διάφορες περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται ατέλεια ορί¬ 

ζονται στους Διοικητικούς Κανονισμούς τους προσαρτημένους στην 

παρούσα Σύμβαση. 

Άρθρο 29. 

Κατάρτιση και εξόφληση Λογαριασμών. 

149. Οι διακανονισμοί διεθνών λογαριασμών χαρακτηρίζονται 
σαν τρέχουσες συναλλαγές και ενεργούνται σύμφωνα με τις τρέχου¬ 

σες διεθνείς υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων χωρών, όταν οι κυβερ¬ 

νήσεις έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες για το θέμα αυτό. Εφ’ όσον 
δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες ή ελλείψει ιδιαιτέρων συμφωνιών 
συναφθεισών σύμφωνα με το άρθρο 31, οι Διακανονισμοί αυτοί των 
λογαριασμών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Διοικητικών Κανονισμών. 

Άρθρο 30. 

Νομισματική Μονάδα. 

150. Ελλείψει ιδιαιτέρων συμφωνιών συναφθεισών μεταξύ Με¬ 

λών, η νομισματική μονάδα που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση 
των τελών κατανομής για διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και 
την κατάρτιση των διεθνών λογαριασμών είναι: 

— ή η νομισματική μονάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

- ή το χρυσό φράγκο, 

όπως ορίζονται στους Διοικητικούς Κανονισμούς. Οι διατάξεις για 
εφαρμογή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I των Κανονισμών Τη¬ 

λεγραφικού και Τηλεφωνικού. 

Άρθρο 31. 

Ιδιαίτερες Συμφωνίες. 

151. Τα Μέλη επιφυλάσσουν σε αυτά τα ίδια, για τις αναγνωρι¬ 

σμένες από αυτά ιδιωτικές επιχειρήσεις και για άλλες επιχειρήσεις 
δεόντως για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένες, την ευχέρεια να συνά¬ 

πτουν ιδιαίτερες συμφωνίες για θέματα τηλεπικοινωνιών τα οποία 
δεν ενδιαφέρουν το σύνολο των Μελών. Εν τούτοις, οι συμφωνίες αυ¬ 

τές δεν πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρού¬ 

σας Συμβάσεως ή των προσαρτημένων σ’ αυτήν διοικητικών Κανονι¬ 

σμών όσον αφορά στις επιβλαβείς παρενοχλήσεις τις οποίες θα μπο¬ 

ρούσε να προκαλέσει η εφαρμογή αυτών στις υπηρεσίες ραδιοεπικοι¬ 

νωνιών των άλλων χωρών. 

Άρθρο 32. 

Περιοχικές Διασκέψεις, Περιοχικές συμφωνίες, Περιοχικές Οργανώ¬ 

σεις. 

152. Τα Μέλη επιφυλάσσουν σε αυτά το δικαίωμα-να πραγματο¬ 

ποιούν περιοχικές διασκέψεις, να συνάπτουν περιοχικές συμφωνίες 
και'να συνιστούν περιοχικές οργανώσεις με σκοπό τον διακανονισμό 
τηλεπικοινωνιακών θεμάτων επιδεκτικών ρυθμίσεως σε περιοχικό 
επίπεδο. Οι περιοχικές συμφωνίες δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην 
παρούσα Σύμβαση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. 

Ειδικές Διατάξεις για Ραδιοεπικοινωνίες. 

Άρθρο 3.3. 

Ορθολογική Χρησιμοποίηση του Φάσματος Ραδιηλεκτρικών Συχνο¬ 

τήτων και της Τροχιάς Γαιοστατικών Δορυφόρων. 

153. 1. Τα Μέλη καταβάλλουν προσπάθεια ώστε ο χρησιμο¬ 

ποιούμενος αριθμός συχνοτήτων και η χρησιμοποιούμενη περιοχή 
του φάσματος να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό όριο το απαραί¬ 

τητο για την εξασφάλιση κατά ικανοποιητικό τρόπο της λειτουργίας 
των αναγκαίων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να εφαρ¬ 

μόζουν τις τελευταίες τελειοποιήσεις της τεχνικής στις συντομώτερες 
προθεσμίες. 

154. 2. Κατά τη χρησιμοποίηση των ζωνών συχνοτήτων για τις 
διαστημικές Ραδιοεπικοινωνίες τα Μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι οι συ¬ 

χνότητες και η τροχιά γαιοστατικών δορυφόρων είναι περιορισμένα 
φυσικά μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά 
καίμε οικονομία σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Ραδιοε¬ 

πικοινωνιών, ώστε να μπορούν χώρες ή ομάδες χωρών να συμμετέ¬ 

χουν δίκαια σ’ αυτή την τροχιά και σ’ αυτές τις συχνότητες λαμβανο- 

μένων υπόψη των ειδικών αναγκών των υπό ανάπτυξη χωρών και 
της γεωγοα^<νής θέσεως ορισμένων χωρών. 

Άρθρο 34. 

Ενδοεπικοινωνία. 

155. 1. Οι σταθμοί οι οποίοι εξασφαλίζουν τις ραδιοεπικοινωνίες 
στην κινητή υπηρεσία είναι υποχρεωμένοι, μέσα στα όρια, της κανο¬ 

νικής τους χρησιμοποιήσεως να ανταλλάσσουν αμοιβαία ραδιοεπι¬ 
κοινωνίες χωρίς διάκριση ως προς το ραδιοηλεκτρικό σύστημα που έ¬ 

χει υιοθετηθεί από αυτούς. 
156. 2. Κν τούτοις, για να μη παρακωλύονται οι επιστημονικές 

πρόοδοι, οι διατάξεις του Αριθ. 155 δεν εμποδίζει τη χρήση ραδιοη¬ 

λεκτρικού συστήματος μη ικανού να επικοινωνεί με άλλα συστήματα, 

εφ’ όσον η ανικανότητα αυτή οφείλεται στην ειδική φύση του συστή¬ 

ματος αυτού και δεν είναι προϊόν διατάξεων που επινοήθηκαν απο¬ 

κλειστικά με σκοπό την παρεμπόδιση της ενδοεπικοινωνίας. 
157. 3. Παρά τις διατάξεις του Αριθ. 155, ένας σταθμός μπορεί να 

διατίθεται για την εκτέλεση περιορισμένης διεθνούς υπηρεσίας τηλε¬ 

πικοινωνίας που καθορίζεται από το σκοπό αυτής της υπηρεσίας ή 
από άλλες συνθήκες ανεξάρτητες του χρησιμοποιούμενου συστήμα¬ 

τος. 

Άρθρο 35. 

Επιβλαβείς Παρενοχλήσεις. 

1 58. 1. Ολοι οι σταθμοί, οποιοσδήποτε και αν είναι ο σκοπός τους, 

πρέπει να εγκαθίστανται και να εκμεταλλεύονται κατά τρόπο που δεν 
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προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις επικοινωνίες ή ραδιοηλεκ¬ 

τρικές υπηρεσίες άλλων Μελών, αναγνωρισμένων ιδιωτικών επιχει¬ 

ρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων δεόντως εξουσιοδοτημένων για την 
εξασφάλιση υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών και οι οποίες λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

159. 2. Κάθε Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαιτεί, από 
τις αναγνωρισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις 
δεόντως εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό, την τήρηση των διατά¬ 

ξεων του Αριθ. 158. 

160. 3. Επιπλέον, τα Μέλη αναγνωρίζουν ως επιθυμητή τη λήψη 
των πρακτικά δυνατών μέτρων για την παρεμπόδιση της λειτουργίας 
ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων κάθε είδους οι οποίες προ- 

καλούν επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις ραδιοηλεκτρικές υπηρεσίες ή 
επικοινωνίες·που αναφέρονται στο Αριθ. 158. 

Άρθρο 36. 

Κλήσεις και Μηνύματα Κινδύνου. 

161. Οι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών είναι υποχρεωμένοι να δέ¬ 

χονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα και μηνύματα κινδύνου οποια¬ 

δήποτε και αν είναι η προέλευσή τους, να απαντούν κατά τον ίδιο 
τρόπο στα μηνύματα αυτά και να δίνουν σ’ αυτά αμέσους τη συνέχεια 
που επιβάλλεται. 

Άρθρο 37. 

Ψευδή ή Απατηλά Σήματα Κινδύνου, Επείγοντος, Ασφαλείας ή Ταυ¬ 

τότητας. 

162. Τα Μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
για την παρεμπόδιση της μεταβίβασης ή θέσης σε κυκλοφορία ψευ¬ 

δών ή απατηλών σημάτων κινδύνου, επείγοντος ασφαλείας ή ταυτό¬ 

τητας και να συνεργάζονται με σκοπό τον εντοπισμό και καθορισμό 
της ταυτότητας των σταθμών της χώρας τους που εκπέμπουν τέτοια 
σήματα. 

Άρθρο 38. 

Εγκαταστάσεις Υπηρεσιών Εθνικής Άμυνας. 

163. 1. Τα Μέλη διατηρούν την πλήρη ελευθερία τους αναφορικά 
με τις στρατιωτικές ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις του στρατού ξη- 

ράς και των ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεών τους. 

2. Εν τούτοις, οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει, όσο είναι δυνατόν, 

να τηρούν τις κανονιστικές διατάξεις τις σχετικές με την παροχή βοή¬ 

θειας σε περίπτωση κινδύνου με τη λήψη μέτρων για την παρεμπό¬ 

διση των επιβλαβών παρενοχλήσεων καθώς και τις >/.στάξεις των 
Διοικητικών Κανονισμών που αφορούν τους τύπους εκπομπής και τις 
συχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τη φύση των υπηρε¬ 

σιών που εξασφαλίζονται από αυτές. 
165. 3. Εξ άλλου, εφ’ όσον οι εγκαταστάσεις αυτές μετέχουν στην 

υπηρεσία της δημόσιας ανταποκρίσεως ή σε άλλες υπηρεσίες που διέ- 

πονται από τους προσαρτημένους στην παρούσα Σύμβαση Διοικητι¬ 

κούς Κανονισμούς, πρέπει να συμμορφώνονται γενικά με τις κανονι¬ 

στικές διατάξεις που εφαρμόζονται σ’ αυτές τις υπηρεσίες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. 

Σχέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη και τους Διεθνείς Οργανισμούς. 

Άρθρο 39. 

Σχέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη. 

166. 1. Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς 
Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών καθορίζονται στην συναφθείσα μεταξύ 
των δύο αυτών οργανισμών συμφωνία, το κείμενο της οποίας περι¬ 

λαμβάνεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας Σύμβασης. 

167. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου XVI της ανωτέρω 
μνημονευομένης συμφωνίας, οι υπηρεσίες εκμεταλλεύσεως τηλεπι¬ 

κοινωνιών των Ηνωμένων Εθνών απολαμβάνουν των δικαιωμάτων 
και υπόκεινται στις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στην πα¬ 

ρούσα Σύμβαση και στους Διοικητικούς Κανονισμούς. Έχουν κατα 
συνέπεια το δικαίωμα παραατάσεως, σ’ όλες τις διασκέψεις της Ενώ¬ 

σεως, συμπεριλαμβανομένων των συνόδων των Διεθνών Συμβουλευ¬ 

τικών Επιτροπών, υπό συμβουλευτική ιδιότητα. 

Άρθρο 40. 

Σχέσεις με τους Διεθνείς Οργανισμούς. 

168. Προκειμένου να υποβοηθηθεί η πραγματοποίηση πλήρους 
διεθνούς συντονισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Ένωση 
συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν συναφή ενδια¬ 

φέροντα και δραστηριότητες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 

Εφαρμογή της Συμβάσεως και των Κανονισμών. 

Άρθρο 41. 

Βασικές Διατάξεις και Γενικός Κανονισμός. 

169. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ μιας διατάξεως του πρώτου 
μέρους της Συμβάσεως (Βασικές Διατάξεις Αριθ. 1 μέχρι 194) και 
μιας διατάξεως του δεύτερου μέρους της Συμβάσεως (Γενικός Κανο¬ 

νισμός Αριθ. 201 μέχρι 643) επικρατέστερη θεωρείται η πρώτη. 

Άρθρο 42. 

Διοικητικοί Κανονισμοί. 

170. 1. Οι διατάξεις της Συμβάσεως συμπληρώνονται από τους 
Διοικητικούς Κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν τη χρησιμοποίση των 
τηλεπικοινωνιών και δεσμεύουν όλα τα Μέλη. , 

171.2. Η επικύρωση της παρούσας Συμβάσεως σύμφωνα με το ■’ 

άρθρο45 ή η προσχώρηση στη παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με τ«' * 

Άρθρο 46, συνεπάγεται την αποδοχή των σε ισχύ Διοικητικών Κανο¬ 

νισμών κατά τον χρόνο της επικυρώσεως ή προσχωρήσεως αυτής. 

172. 3. Τα Μέλη οφείλουν να πληροφορούν τον Γενικό Γραμμα¬ 

τέα για την έγκριση από αυτά κάθε αναθεωρήσεως των Κανονισμών 
αυτών από αρμόδιες διοικητικές διασκέψεις. Ο Γενικός Γραμματέας 
γνωστοποιεί στα Μέλη τις εγκρίσεις αυτές μετά τη λήψη τους. 

173.4. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ διατάξεως της Συμβά¬ 

σεως και διατάξεως Διοικητικού Κανονισμού επιρκατέστρη θεωρείται 

η Σύμβαση. 

Άρθρο 43. 

Εγκυρότητα των σε ισχύ Διοικητικών Κανονισμών. 

174. Οι Διοικητικοί Κανονισμοί που αναφέρονται στο αριθ. 170 

είναι οι ισχύοντες κατά τη στιγμή της υπογραφής της παρούσας Συμ¬ 

βάσεως. 
Αυτοί θεωρούνται προσαρτημένοι στην παρούσα Σύμβαση και πα¬ 

ραμένουν σε ισχύ, υπό την επιφύλαξη μερικών αναθεωρήσεων που 
μπορούν να υιοθετηθούν σύμφωνα με τους όρους του αριθμού 53 μέ¬ 

χρι της θέσεως σε ισχύ των νέων Κανονισμών που καταρτίζονται από 
τις αρμόδιες παγκόσμιες διοικητικές διασκέψεις για να αντικαταστή¬ 

σουν αυτούς σαν παραρτήματα της παοούσας συμβάσεως. 

Άρθρο 44. 

Εκτέλεση της Συμβάσεως και των Κανονισμών. 

175. 1. Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως και τους προσαρτημένους Διοι¬ 

κητικούς Κανονισμούς σε όλα τα γραφεία και σταθμούς τηλεπικοινω¬ 

νιών τους οποίους έχουν εγκαταστήσει ή εκμεταλλεύονται και οι 
οποίοι εξασφαλίζουν διεθνείς υπηρεσίες ή μπορούν να προκαλέσουν 
επιβλαβείς παρενοχλήσεις στις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών άλλων 
χωρών, εκτός εάν πρόκειται για υπηρεσίες που εξαιρούνται από αυτές 
τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38. 
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176. 2. Τα Μέλη είναι εξ άλλου υποχρεωμένα να λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την επιβολή της τηρήσεως των διατάξεων της 
παρούσοις Συμβάσεως και των Διοικητικών Κανονισμών στις εξου¬ 

σιοδοτημένες επιχειρήσεις από τα Μέλη να εγκαθιστούν και εκμεταλ¬ 

λεύονται τηλεπικοινωνίες και οι οποίες εξασφαλίζουν διεθνείς υπηρε¬ 

σίες ή εκμεταλλεύονται σταθμούς που μπορούν να προκαλέσουν επι¬ 

βλαβείς παρενοχλήσεις στις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών άλλων χω¬ 

ρών. 

Άρθρο 45. 

Επικύρωση Συμβάσεως. 

177. 1. Η παρούσα Σύμβαση θα επικυρωθεί από κάθε μία από τις 
κυβερνήσεις οι οποίες την υπογράφουν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
συνταγματικούς κανόνες στις αντίστοιχες χώρες. Τα κυρωτικά έγ¬ 

γραφα θα καταθέτουν μέσα στη συντομώτερη δυνατή προθεσμία, διά 
της διπλωματικής οδού και με τη μεσολάβηση της κυβερνήσεως της 
χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ενώσεως, στο Γενικό Γραμ¬ 

ματέα ο οποίος θα ανακοινώνει στα Μέλη. 

178. 2. (1) Κατά τη διάρκεια περιόδου δύο ετών από την ημερο¬ 

μηνία θέσεους σε ισχύ της παρούσας συμβάσεως, Κυβέρνηση η οποία 
έχει υπογράψει αυτήν, έστω και αν δεν κατέθεσε κυρωτικά έγγραφα 
σύμφωνα με τους όρους του Αριθ. 177, απολαμβάνει των δικαιωμά¬ 

των τα οποία αναγνωρίζονται στα Μέλη της Ενώσεως στους αριθ¬ 

μούς 8 μέχρι 11. 
179. (2). Από το τέλος της διετούς περιόδου από την ημερομηνία 

θέσεως σε ισχύ της παρούσας συμβάσεως, κυβέρνηση η οποία έχει 
υπογράψει τη σύμβαση και η οποία δεν κατέθεσε κυρωτικά έγγραφα 
σύμφωνα με τους όρους του αριθ. 177 δεν έχει πλέον το δικαίωμα 
ψήφου σε οποιαδήποτε διάσκεψη της Ενώσεως, σύνοδο του Διοικητι¬ 

κού Συμβουλίου, σύνοδο των μονίμων οργάνων της Ενώσεοκ; ούτε σε 
οποιαδήποτε ψηφοφορία που διενεργείται με αλληλογραφία σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Συμβάσεως μέχρις ότου κατατεθούν τα εν λόγω 
έγγραφα. Τα άλλα δικαιώματα της κυβερνήσεως αυτής εκτός του δι¬ 

καιώματος ψήφου δεν θίγονται. 
180. 3. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμβάσεως σύμ¬ 

φωνα με το Άρθρο 52, κάθε κυρωτικό έγγραφο θεωρείται ισχύον από 
την ημερομηνία καταθέσεώς του στον Γενικό Γραμματέα. 

181.4. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες Κυβερνήσεις, οι 
οποίες έχουν υπογράψει τη σύμβαση, δεν επικυρώνουν αυτή, δεν θα 
παύσει να ισχύει για τις Κυβερνήσεις οι οποίες την έχουν επικυρώσει. 

Άρθρο 46. 

Προσχώρηση στη Σύμβαση. 

182. 1. Η Κυβέρνηση χώρας η οποία δεν υπέγραψε την παρούσα 
Σύμβαση, μπορεί να προσχωρήση σ’ αυτήν σε οποιονδήποτε χρόνο με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του Αρθρου 1. 
183. 2. Το έγγραφο προσχωρήσειος απευθύνεται στο Γενικό- 

Γραμματέα δια της διπλωματικής οδού και με τη μεσολάβηση της 
κυβερνήσεως της χώρας που εδρεύει η Ένωση. Η προσχώρηση ισχύει 
από την ημερομηνία καταθέσεώς του, εκτός αν ορίζεται διάφορε ,ικά 
σ’ αυτό. Ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποιεί την προσχώρηση στα 
Μέλη και διαβιβάζει σε κάθε ένα από αυτά ένα επιυρωμένο αντί¬ 

γραφο της πράξεως προσχωρήσεως. 

Άρθρο 47. 

Καταγγελία της Συμβάσεως. 

184. 1. Κάθε Μέλος που επικύρωσε ή προσχώρησε στην παρούσα 
Σύμβαση έχει το δικαίωμα καταγγελίας αυτής δια γνωστοποιήσεις 
που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα δια της διπλωματικής οδού 
και με τη μεσολάβηση της Κυβερνήσεως της χώρας που εδρεύει η Ε¬ 

νωση. Ο Γενικός Γραμματέας ειδοποιεί τα άλλα Μέλη σχετικά με 

αυτό. 
185. 2. Η καταγγελία αυτή θεωρείται ότι ισχύει απο την εκπνοη 

περιόδου ενός έτους από την ημέρα λήψεως της σχετικής γνωστο¬ 

ποιήσεως από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 48. 

Κατάργηση της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών ΜΑΚΑΟΑ - 

ΤΟΚΚΕΜΟΕΙΝΟδ (1973). 

186. Η παρούσα Σύμβαση καταργεί και αντικαθιστά τη Διεθνή 
Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών ΜΑΕΑΟΑ - ΤΟΚΚΕΜΟΕΙΝΟδ (1973) 

στις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων. 

Άρθρο 49. 

Σχέσεις με μη Συμβεβλημένα Κράτη. 

187. Όλα τα Μέλη επιφυλάσσουν σ’ αυτά και τις αναγνωρισμένες 
ιδιωτιεκς επιχειρήσεις το δικαίωμα να καθορίζουν τους όρους με τους 
οποίους δέχονται επικοινωνίες ανταλλασσόμενες με Κράτος που δεν 
μετέχει στην παρούσα Σύμβαση. Εάν τηλεπικοινωνία προερχόμενη 
από Κράτος μη συμβεβλημένο γίνεται δεκτή από ένα Μέλος, αυτή 
πρέπει να μεταβιβαστεί και εφ’ όσον χρησιμοποιεί τηλεπικοινωνιακές 
οδούς ενός Μέλους εφαρμόζονται σε αυτήν οι υποχρεωτικές διατάξεις 
της Συμβάσεως και των Διοικητικών Κανονισμών καθώς και τα κα¬ 

νονικά τέλη. 

Άρθρο 50. 

Διακανονισμός Διαφορών. 

188. I. Τα Μέλη μπορούν να ρυθμίζουν τις διαφορές τους'πάνω σε 
θέματα σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμ¬ 

βάσεως ή των Κανονισμών που προβλέπονται στο άρθρο 42, δια της 
διπλωματικής οδού, ή σύμφωνα με διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί 
από διμερείς ή πολυμερείς συνθήκες που έχουν συναφθεί μεταξύ αυ¬ 

τών για τον διακανονισμό διεθνών διαφορών ή με κάθε άλλη μέθοδο 
την οποία θα μπορούσαν να αποφασίσουν από κοινού. 

189. 2. Στην περίπτωση που δεν υιοθετείται κανένα από αυτά τα 
μέσα διακανονισμού, κάθε Μέλος που βρίσκεται σε διαφωνία μπορεί, 
να προσφύγει στη διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζε¬ 

ται στο Γενικό Κανονισμό ή στο Πρόσθετο Προαιρετικό Πρωτόκολλο 
ανάλογα με την περίπτωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. 

Ορισμοί. 

Άρθρο 5 I. 

Ορισμοί. 

190. Στην παρούσα Σύμβαση εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 

από το κείμενο: 
191. α) Οι όροι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της πα¬ 

ρούσας Συμβάσεως έχουν την έννοια που τους αποδίδεται σ’ αυτό το 

παράρτημα. 

192. β) Οι άλλοι όροι που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς 
του άρθρου 12, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται σε αυτούς τους 
Κανονισμούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. 

Τελική Διάταξη. 

Άρθρο 52. 

Έναρξη ισχύος και Κατάθεση της Συμβάσεως. 

193. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουάριου 
1981 μεταξύ των Μελών των οποίων τα όργανα επικυρώσεως ή 
προσχωρήσεως θα έχουν κατατεθεί προ της ημερομηνίας αυτής. 

194. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 102 του Χάρτου των 
Ηνωμένων Εθνών ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως θα καταθέσει 
την παρούσα Σύμβαση στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. 

Λειτουργία της Ενώσεως. 

Άρθρο 53. 

Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

201.1. (1) Η Διάσκεψη Πληρεξουσίων συνέρχεται σύμφωνα με 
τις Διατάξεις του Αριθ. 34. 

202. (2) Εάν τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, η ημερομηνία και ο , 

τόπος κάθε Διασκέψεως Πληρεξουσίων καθορίζονται από την προη¬ 

γούμενη Διάσκεψη Πληρεξουσίων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ημερο¬ 

μηνία αυτή και ο τόπος ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κα¬ 

τόπιν συμφωνίας της πλειοψηφίας των Μελών της Ενώσεως. 
203. 2. (1) Η ημερομηνία και ο τόπος της επομένης Διασκέψεως 

πληρεξουσίων ή ένα από αυτά μπορούν να (αλλάξουν: 

204. α) Μετά από αίτηση τουλάχιστον του ενός τετάρτου των Με¬ 

λών της Ενώσεως που απευθύνεται χωριστά στον Γενικό Γραμματέα, 

205. β) Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

206. (2) Και στις δύο περιπτώσεις νέα ημερομηνία και τόπος ή το 
ένα από τα δύο μόνον καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας της πλειοψη¬ 

φίας των Μελών της Ενώσεως. 

Άρθρο 54. 

Διοικητικές Διασκέψεις. 

207. 1. (I) Η ημερήσια διάταξη μιας διοικητικής διασκέψεως κα¬ 

θορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συμφωνίας της 
πλειοψηφίας των Μελών της Ενώσεως, εάν πρόκειται για παγκόσμια 
διοικητική διάσκεψη, ή της πλειοψηφίας των Μελών της περιοχής 
την οποία αφορά η διάσκεψη εάν πρόκειται για περιοχική διοικητική 
διάσκεψη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αριθ. 229. 

208. (2) Ανάλογα με την περίπτωση, αυτή η ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνει κάθε θέμα που αποφασίστηκε να περιληφθεί από τη 
Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

209. (3) Μία Παγκόσμια διοικητική διάσκεψη που ααχολείται με 
τις ραδιοεπικοινωνίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνει στην ημερήσια 
διάταξη τις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν στη Διεθνή Επιτροπή 
Καταγραφής Συχνοτήτων σχετικές με τις δραστηριότητες της καθώς 
και την εξέταση αυτών των δραστηριοτήτων. Μία παγκόσμια διοικη¬ 

τική διάσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει στις αποφάσεις της οδηγίες ή 
αιτήσεις ανάλογα με την περίπτωση, που πρέπει να δοθούν στα μό¬ 

νιμα όργανα. 

210. 2. (I) Μία Παγκόσμια διοικητική διάσκεψη συγκαλείται: 
211. α) Κατόπιν αποφάσεως μιας Διασκέψεως Πληρεξουσίων η 

οποία μπορεί να καθορίσει την ημερομηνία και τον τόπο συνόδου της. 
212. β) κατόπιν αυστάσεως προηγούμενης παγκόσμιας διοικητι¬ 

κής διασκέψεως με την επιφύλαξη εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμ¬ 
βούλιο. 

213. γ) κατόπιν αιτήσεως του ενός τετάρτου, τουλάχιστον των 
Μελών της Ενώσεως, που απευθύνεται χωριστά στο Γενικό Γραμμα¬ 
τέα. 

214. δ) κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

215. (2) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους αριθμούς 212, 

213, 214 και ενδεχομένως 211, η ημερομηνία και ο τόπος της δια- 

σκέψεως ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συμφωνίας 
της πλειοψηφίας των Μελών της Ενώσεως με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του αριθμού 229. 

216. 3. (1) Μία περιοχική διοικητική διάσκεψη συγκαλείται: 
217. α) κατόπιν αποφάσεως μιας Διασκέψεως Πληρεξουσίων 
218. β) κατόπιν συστάαεως μιας προηγούμενης παγκοσμίου ή πε- 

ριοχικής διοικητικής διασκέψεως με την επιφύλαξη εγκρίσεως από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

219. γ) κατόπιν αιτήσεως του ενός τετάρτου, τουλάχιστον των 
Μελών της Ενώσεως τα οποία ανήκουν στην εν λόγω περιοχή, απευ¬ 

θυνόμενη χωριστά στον Γενικό Γραμματέα. 

220. δ) κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

221. (2) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους (αριθμούς 218, 

219, 220 και ενδεχομένως 217 η ημερομηνία και ο τόπος της Δια- 

ακέψεως ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμφωνία της 
πλειοψηφίας των Μελών της Ενώσεως που ανήκουν στην υπόψη πε¬ 

ριοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του αριθμού 229. 

222. 4. (I) Η ημερήσια διάταξη, η ημερομηνία και ο τόπος μιας 
διοικητικής διασκέψεως μπορούν να μεταβληθούν: 

223. α) Κατόπιν αιτήσεως τουλάχστον του ενός τετάρτου των 
Μελών της Ενώσεως εάν πρόκειται για παγκόσμια διοικητική διά¬ 

σκεψη, ή του ενός τετάρτου των Μελών της Ενώσεως που ανήκουν 
στην υπόψη περιοχή εάν πρόκειται για περιοχική διοικητική διά¬ 

σκεψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται χωριστά στο γενικό γραμματέα, ο 
οποίος τις παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 

224. β) κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

225. (2) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους αριθμούς 223 

και 224, οι προτεινόμενες μεταβολές υιοθετούνται οριστικά μόνον 
κατόπιν συμφωνίας της πλειοψηφίας των Μελών της Ενώσεως, εφ’ 

όσον πρόκειται για παγκόσμια διοικητική διάσκεψη, ή της πλειοψη¬ 

φίας των Μελών της Ενώσεως που ανήκουν στην υπόψη περιοχή εάν 
πρόκειται για περιοχική διοικητική διόισκεψη, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του αριθ. 229. 

226. 5. (I) Μία Διάσκεψη πληρεξουσίων ή το Διοικητικό Συμβού¬ 

λιο μπορούν να θεωρήσουν ότι είναι χρήσιμο να προηγηθεί, η κυρία 
σύνοδος μιας διοικητικής διασκέψεως, μιας προπαρασκευαστικής συ¬ 

νόδου επιφορτισμένης να καταρτίσει και να υποβάλει μία έκθεση 
πάνω στις τεχνικές βάσεις των εργασιών της Διασκέψεως. 

227. (2) Η σύγκληση της ' προπαρασκευαστικής αυτής συνόδου 
και η ημερήσια διόιταξη αυτής πρέπει να εγκριθούν από την πλειοψη- 

φία των Μελών της Ενώσεως εόεν πρόκειται για παγκόσμια διοικητι¬ 

κή διάσκεψη, ή από την πλειοψηφία των Μελών της Ενώσεως που 
οινήκουν στην ενδιαφερόμενη περιοχή, εάν πρόκειται για περιοχκή 
διοικητική διάσκεψη, με την επιφύλαξη του αριθμού 229. 

228. (3) Εκτός εάν η προπαρασκευαστική σύνοδος μιας διοικητι¬ 

κής διασκέψεως αποφασίσει διαφορετικά, τα κείμενα τα οποία τελικά 
αυτή ενέκρινε συγκεντρώνονται υπό μορφή εκθέσεως η οποία εγκρί- 

νεται από τη σύνοδο αυτή και υπογράφεται από τον Πρόεδρό της. 
229. 6. Στις ψηφοφορίες που προβλέπονται στους αριθμούς 207, 

215, 221, 225 και 227 τα Μέλη της Ενώσεως τα οποία δεν απάντη¬ 

σαν εντός της προθεσμίας της οριζομένης από το Διοικητικό Συμβού¬ 

λιο, θεωρούνται σαν μη μετέχαντα στις ψηφοφορίες αυτές και δεν 
λαμβάνονται, κατά συνέπεια, υπόψη για τον υπολογισμό της πλειο¬ 

ψηφίας. Εάν ο αριθμός των ληφθεισών απαντήσεων δεν υπερβαίνει το 
μισό του αριθμού των ερωτηθέντων Μελών, διεξάγεται νέα ψηφοφο¬ 

ρία της οποίας το αποτέλεσμα είναι οριστικό, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό ψηφισάντων Μελών. 

230. 7. Αν κληθεί προς τούτο από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων, 
από το Διοικητικό Συμβούλο ή από προηγούμενη διοικητική διά¬ 

σκεψη που έχει αναλάβει να καθορίσει τις τεχνικές βάσεις για μία 
επόμενη διοικητική διάσκεψη και με την προϋπόθεση ότι ελήφθησαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο οι αναγκαίες προϋπολογιστικές διατά¬ 

ξεις, η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών μπορεί 
να αυγκαλέαει σύνοδο προπαρασκευαστική της διασκέψεως η οποία 
γίνεται πριν από την εν λόγω διοικητική διάσκεψη. Ο διευθυντής της 
Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών υποβάλλει 
την έκθεση της προπαρασκευαστικής αυτής συνόδου, μέσω του Γενι¬ 

κού Γραμματέα, σαν εισήγηση στις εργασίες της διοικητικής διασκέ- 

ψεως. 

Άρθρο 55. 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

231. 1. (1) το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Μέλη της 
Ενώσεως τα οποία εκλέγονται από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

232. (2) Εάν, μεταξύ δύο Διασκέψεων Πληρεξουσίων χηρεύσει 
μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή αυτοδικαίως καταλαμβά¬ 

νεται από το Μέλος της Ενώσεως, το οποίο στην τελευταία ψηφοφο¬ 

ρία έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων μεταξύ των μελών που ανή¬ 

κουν στην ίδια περιοχή και δεν έχουν εκλεγεί. 
233. (3) Μία έδρα στο Συμβούλιο λογίζεται κενή: 

234. α) Όταν ένα μέλος του Συμβουλίου δεν αντιπροσωπεύθηκε 
σε δύο διαδοχικές ετήσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου. 
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235. β) Όταν ένα Μέλ'ος της Ενώσεως παραιτείται από τα καθή¬ 

κοντα του σαν Μέλος του Συμβουλίου. 
236. 2. Μέσα στα όρια του δυνατού, πρόσωπο το οποίο ορίζεται 

απο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάληψη της έδρας 
στο Συμβούλιο είναι στέλεχος της διευθύνσεως τηλεπικοινωνιών του, 

ή είναι απ’ ευθείας υπεύθυνο έναντι αυτής της διευθύνσεως ή εν ονό- 

ματι αυτής. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο λόγω της 
εμπειρίας του στα τηλεπικοινωνιακά ζητήματα. 

237. 3. Στην αρχή κάθε ετήσιας συνόδου, το Διοικητικό Συμβού¬ 

λιο εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού μεταξύ των (αντιπρο¬ 

σώπων των Μελών του, λαμβανομένων υπόψη της αρχής της εκ πε¬ 

ριτροπής διαδοχής μεταξύ των περιοχών. Αυτοί εκπληρούν τα καθή- 

κοντά τους μέχρι την έναρξη της επόμενης ετήσιας συνόδου και δεν έ¬ 

χουν δικαίωμα επανεκλογής. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον 
Πρόεδρο κατά την απουσία του. 

238.4.(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ετήσια σύ¬ 

νοδο στην Έδρα της Ενώσεως. 
239. (2) Κατά τη διάρκεια τής συνόδου αυτής μπορεί να αποφασί¬ 

σει να συγκαλέσει, εκτάκτως, μία συμπληρωματική σύνοδο. 
240. (3) Κατά το διάστημα μεταξύ τακτικών συνόδων, το Συμ¬ 

βούλιο μπορεί να συγκληθεί, κατά κανόνα στην έδρα της Ενώσεως 
από τον Πρόεδρό του κατόπιν αιτήσεως της πλειοψηφίας των Μελών 
του, ή με πρωτοβουλία του Προέδρου, σύμφωνα με τους όρους που ! 
προβλέπονται στον αριθμό 267. 

241. 5. Ο Γενικός Γραμματέας και Αναπληρωτής Γενικός Γραμ¬ 

ματέας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Κα¬ 

ταγραφής Συχνοτήτων και οι Διευθυνταί των Διεθνών Συμβουλευτι- ι 
■ κών Επιτροπών συμμετέχουν αυτοδικαίως στις συζητήσεις του Διοι- > 

κητικού Συμβουλίου χωρίς όμως να λαμβάνουν μέρος στις ψηφοφο¬ 

ρίες. Εν τούτοις το Συμβούλιο μπορεί να πραγματοποιεί συνεδριάσεις 
στις οποίες μετέχουν μόνο τα μέλη του. 

242. 6. Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί καθήκοντα γραμματέα 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

243. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις μόνο όταν 
βρίσκεται σε σύνοδο. Κατ’ εξαίρεση το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια 
συνόδου μπορεί να αποφασίσει ότι ένα συγκεκριμένο θέμα θα ρυθμι- 

σθεί δι’ αλληλογραφίας. 
244. 8. Ο Αντιπρόσωπος κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβου¬ 

λίου έχει το δικαίωμα να παρίσταται σαν παρατηρητής, σε όλες τις 
συνόδους των μονίμων οργάνων της Ενώσεως που αναφέρονται 
στους αριθμούς 31, 32 και 33. 

245. 9. Μόνον τα έξοδα ταξειδίου διαμονής και ασφαλίσεως που 
πραγματοποιούνται από τον αντιπρόσωπο κάθε Μέλους του Διοικητι¬ 

κού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του κατά τις 
συνόδους του Συμβουλίου, βαρύνουν την Ένωση. 

246. 10. Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες παρέ¬ 

χονται σ’ αυτό από τη Σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικώτε- 

ρα: 

247. α) Είναι επιφορτισμένο με την εξασφάλιση συντονισμού με 
όλους τους διεθνείς Οργανισμούς που προβλέπονται από τα Άρθρα 
39 και 40 κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο Δια¬ 

σκέψεων Πληρεξουσίων. Προς το σκοπό αυτό συνάπτει για λογαρια¬ 

σμό της Ενώσεως, προσωρινές συμφωνίες με τους διεθνείς Οργανι¬ 

σμούς που αναφέρονται στο Άρθρο 40 και με τα Ηνωμένα Έθνη 
κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών και της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. Οι προσωρινές 
αυτές συμφωνίες πρέπει να υποβάλλονται στην επόμενη Διάσκεψη 
Πληρεξουσίων σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 46. 

248. β) Αποφασίζει για την εφαρμογή αποφάσεων σχετικών με 
μελλοντικές διασκέψεις ή συνόδους που έχουν οικονομικές επιπτώ¬ 

σεις οι οποίες λαμβάνονται ή υποβάλλονται οστό τις διοικητικές δια¬ 

σκέψεις ή τις Γενικές Συνελεύσεις των Διεθνών Συμβουλευτικών Επι¬ 

τροπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο σ’ αυτές τις ενέργειές του πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του Άρθρου 80. 

249. γ) Αποφασίζει για την υιοθέτηση προτάσεων δομικών αλλα¬ 

γών των μόνιμων οργάνων της Ενώσεως που υποβάλλονται σ’ αυτό 
από το Γενικό Γραμματέα. 

250. δ) Εξετάζει και αποφασίζει για πολυετή προγράμματα που 
αναφέρονται σε θέσεις εργασίας και στο προσωπικό της Ενώσεως. 

251. ε) Ορίζει τον αριθμό και την ιεραρχία του Προσωπικού της 
Γενικής Γραμματείας και των ειδικών γραμματειών των μονίμων 
οργάνων της Ενώσεως ως λαμβάνονται υπόψη τις γενικές κατευθυν¬ 

τήριες γραμμές που δίνονται από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων, και 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό 104, εγκρίνει κατάσταση θέσεων 
των κατηγοριών επαγγελματικής και ανωτάτης οι οποίες, λαμβανο¬ 

μένων υπόψη των σταθερών προόδων που πραγματοποιούνται στη 
τεχνική και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιών, θα καταλαμβάνον¬ 

ται από κατόχους συμβολαίων καθορισμένης διάρκειας με δυνατό¬ 

τητα ανανεώσεως, με σκοπό τη χρησιμοποίηση των πλέον αρμοδίων 
ειδικευμένων των οποίων οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέσω των 
μελών της Ενώσεως. Η κατάσταση αυτή προτείνεται από το Γενικό 
Γραμματέα μετά από συνεννόηση με την επιτροπή συντονισμού και 
υποβάλλεται κανονικά για επανεξέταση. 

252. στ) Καταρτίζει όλους τους κανονισμούς τους οποίους κρίνει 
αναγκαίους για τις διοικητικές και οικονομικές δραστηριότητες της 
Ενώσεως καθώς και τους διοικητικούς κανονισμούς που αποσκοπούν 
να συμπεριλάβουν την τρέχουσα πρακτική του Οργανισμού Ηνωμέ¬ 

νων Εθνών και των ειδικευμένων Οργανισμών οι οποίοι εφαρμόζουν 
το Κοινό Καθεστώς αποδοχών αποζημιώσεων και συντάξεων. 

253. ζ) Ελέγχει τις διοικητικές λειτουργίες της Ενώσεως και ψη¬ 

φίζει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική οργάνωση αυτών των 
λειτουργιών. 

254. η) Εξετάζει και ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ενώ¬ 

σεως και τον προσωρινό προϋπολοσιμό για το επόμενο έτος, λαμβα¬ 

νομένων υπόψη των καθορισθέντων από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων 
ορίων για τις δαπάνες και πραγματοποιώντας,κάθε δυνατή οικονο¬ 

μία εν όψει όμως πάντοτε της υποχρεώσεως της Ενώσεως να επιτυγ¬ 

χάνει κατά το ταχύτερο δυνατό ικανοποιητικά αποτελέσματα, μέσω 
των διασκέψεων και των προγραμμάτων εργασίας των μονίμων ορ¬ 

γάνων. Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις από¬ 

ψεις της Συντονιστικής Επιτροπής που αφορούν τα σχέδια εργασίας 
’ τα αναφερόμενα στον αριθμό 302, όπως ανακοινώνονται σ’ αυτό από 
το γενικό γραμματέα, και τα απποτελέσματα όλων των αναλύσεων 
κόστους που μνημονεύονται στους αριθμούς 301 και 304. 

255. θ) Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και τον ετήσιο έλεγχο 
των λογαριασμών της Ενώσεως οι οποίοι καταρτίζονται από τον Γε¬ 

νικό Γραμματέα και εγκρίνει εφ’ όσον απαιτείται, τους λογαριασμούς 
αυτούς για υποβολή στην επομένη Διάσκέψη Πληρεξουσίων. 

256. ι) Προσαρμόζει, εάν είναι αναγκαίο: 

ι 257. I. Τις βασικές μισθολογικές βαθμίδες αποδοχών του προ¬ 

σωπικού της επαγγελματικής κατηγορίας και των ανωτέρων κατη¬ 

γοριών με εξαίρεση τις αποδοχές των θέσεων οι οποίες πληρούνται με 
εκλογή για να τις προσαρμόσει με τις βασικές κλίμακες αποδοχών 
που έχουν καθορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τις αντίστοιχες κοι¬ 

νές κατηγορίες. 
258.2. Τις βασικές μισθολογικές βαθμίδες αποδοχών του Προ¬ 

σωπικού της κατηγορίας των γενικών υπηρεσιών, για να τις προσαρ¬ 

μόσει προς τις αποδοχές οι οποίες εφαρμόζονται από τα Ηνωμένα Έ¬ 

θνη και τους ειδικευμένους οργανισμούς στην έδρα της Ενώσεως. 
259. 3. Τις αποζημιώσεις θέσεως της επαγγελματικής κατηγο¬ 

ρίας και των ανωτέρων κατηγοριών περιλαμβανομένων και των θέ¬ 

σεων που πληρούνται με εκλογή, σύμφωνα με τις αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών τις ισχύουσες για την έδρα της Ενώσεως. 

260. 4. Τις αποζημιώσεις τις οποίες δικαιούται όλο το Προσωπι¬ 

κό της Ενώσεως, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στο Κοινό Καθεστώς 
που υιοθετούνται από τα Ηνωμένα Έθνη. 

261.5. Τις συνεισφορές της Ενώσεως και του προσωπικού στο 
Κοινό Ταμείο Συντάξεων του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής του Ταμείου αυ¬ 

τού. 

262. 6. Τις αποζημιώσεις κόστους ζωής που παρέχονται στους δι¬ 

καιούχους του Ταμείου ασφαλίσεως Προσωπικού της Ενώσεως, σύμ¬ 

φωνα με την ακολουθουμένη από τα Ηνωμένα Έθνη πρακτική. 

263. ια) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σύγκληση των δια¬ 

σκέψεων Πληρεξουσίων και των διοικητικών διασκέψεων της Ενώ¬ 

σεως κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 53 και 54. 

264. ιβ) Υποβάλλει στη Διάσκεψη Πληρεξουσίων της Ενώσεως 
τις γνωματεύσεις τις οποίες κρίνει χρήσιμες. 

265. ιγ) Εξετάζει και συντονίζει τα προγράμματα εργασίας και 
την πρόοδό των, καθώς και τις διευθετήσεις εργασίας των μονίμων 
οργάνων της Ενώσεως περιλαμβανομένων των χρονολογιών των συ¬ 

νόδων και ειδικότερα λαμβάνει τα μέτρα τα οποία κρίνει κατάλληλα 
για μείωση του αριθμού και της διάρκειας των διασκέψεων των συ¬ 

νόδων καθώς επίσης και τη μείωση των προβλεπομένων δαπανών 
για τις διασκέψεις και συνόδους. 



24<Μ> ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίϊΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΒΤΟΝ) 

-<>(>. '.δ) Παρέχει στα μόνιμα όργανα της Ενώσεως με τη συγκα¬ 

τάθεση της πλειοφηφίας των Μελών της Ενώσεως εφόσον πρόκειται 
για Παγκόσμια Λιοικητική Διάσκεψη ή της πλειοφηφίας των Μελών 
της Ενώσεως που ανήκουν στην ενδιαφερόμενη περιοχή εφόσον πρό¬ 

κειται για ΓΙεριοχική Διοικητική Διάσκεψη, τις κατάλληλες κατευ¬ 

θυντήριες γραμμές αναφορικά με την τεχνική και άλλου είδους 
ενίσχυση αυτών στην προετοιμασία και οργάνωση των διοικητικών 
διασκέψεων. 

267. ιε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στον 
αριθμό 103 προβαίνει στον διορισμό Γενικού Γραμματέα ή Αναπλη¬ 

ρωτή Γενικού Γραμματέα σε κενωθείσα θέση στην περίπτωση την 
προβλεπόμενη στον αριθ. 69 ή 70 και κατά τη διάρκεια τακτικής συ¬ 

νόδου εφ’ όσον η θέση εχήρευσε 90 ημέρες προ της συνόδου αυτής, ή 
ακόμη κατά τη διάρκεια συνόδου που συγκαλείται από τον Πρόεδρο 
στις προβλεπόμενες στον αριθ. 69 ή 70 προθεσμίες. 

268. ιστ) Προβαίνει στον διορισμό Διευθυντού μιας Διεθνούς Συμ¬ 

βουλευτικής Επιτροπής όταν η θέση αυτή χηρεύσει, κατά την πρώτη 
τακτική σύνοδο που γίνεται μετά την ημερομηνία που χηρεύει η θέση. 

Ο κατ’ αυτόν τον τρόπο διοριζόμενος Διευθυντής παραμένει εν ενερ- 

γεία μέχρι της ημερομηνίας που ορίζεται από την επόμενη Διάσκεψη 
Πληρεξουσίων καθώς προβλέπεται στον αριθ. 323 μπορεί να εκλεγεί 
στη θέση αυτή κατά την επομένη Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

269. ιζ) Προβαίνει στον διορισμό σε θέσεις μέλους της Διεθνούς 
Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων που εχήρευσε σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στον αριθ. 315. 

270. ιη) Εκτελεί τις άλλες προβλεπόμενες από τη Σύμβαση λει¬ 

τουργίες και στα πλαίσια αυτής και των Διοικητικών Κανονισμών, ό¬ 

λες τις λειτουργίες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή διοί¬ 

κηση της Ενώσεως ή των μονίμων οργάνων αυτής λαμβανομένών 
χωριστά. 

271. ιθ) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, κατόπιν συμφωνίας της 
πλειοφηφίας των Μελών της Ενώσεως, για την προσωρινή επίλυση 
θεμάτων που δεν προβλέπονται από τη Σύμβαση, τους Διοικητικούς 
Κανονισμούς και τα Παραρτήματά τους, η διευθέτηση των οποίων 
δεν είναι δυνατόν να αναβληθεί μέχρι την προσεχή αρμόδια διά¬ 

σκεψη. 

272. κ) Υποβάλλει έκθεση επί των δραστηριοτήτων όλων των ορ¬ 

γάνων της Ενώσεως από τις τελευταίας Διασκέψεως Πληρεξουσίων. 

273. κα) Διαβιβάζει στα Μέλη της Ενώσεως το ταχύτερον δυνα¬ 

τόν, μετά από κάθε σύνοδο αυτού, περιληπτικά πρακτικά των δρα¬ 

στηριοτήτων του καθώς και άλλα έγγραφα τα οποία κρίνει χρήσιμα. 

274. κβ) Λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εξασφάλιση 
ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής του προσωπικού της Ενώσεως 
και ελέγχει την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. 

Αρθρο 56. 

Γενική Γραμματεία. 

275. I. Ο Γενικός Γραμματέας: 

27 6. α) Συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφόρων μονίμων ορ¬ 

γάνων της Ενώσεως λαμβανομένών υπόψη των απόψεων της Συντο¬ 

νιστικής Επιτροπής η οποία αναφέρεται στον αριθ. 96 προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πλέον αποτελεσματική και οικο¬ 

νομική χρησιμοποίηση του προσωπικού των κεφαλαίων και των άλ¬ 

λων εσόδων της Ενώσεως. 

277. β) Οργανώνει την εργασία της Γενικής Γραμματείας και 
διορίζει το προσωπικό της Γραμματείας αυτής σύμφωνα με τις κα¬ 

τευθύνσεις που δίδονται από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων και τους κα¬ 

νονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

278. γ) Λαμβάνει τα διοικητικά μέτρα τα σχετιζόμενα με τη σύ¬ 

σταση των ειδικευμένων γραμματειών των μονίμων Οργάνων και 
διορίζει το προσωπικό αυτών των Γραμματειών με βάση την εκλογή 
και τις προτάσεις του Προϊσταμένου κάθε μονίμου οργάνου, όμως η 
τελική απόφαση περί διορισμού ή απολύσεως ανήκει στο Γενικό 
Γραμματέα. 

279. δ) Γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε απόφαση 
που λαμβάνεται από τα Ηνωμένα Έθνη και τους ειδικευμένους ορ¬ 

γανισμούς που αφορά στους όρους εργασίας, αποζημιώσεως και πα¬ 

ροχών κοινής εφαρμογής. 
280. ε) Εποπτεύει την εφαρμογή των διοικητικών και οικονομι¬ 

κών κανονισμών των εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

281. στ) Παρέχει νομικές γνωματεύσεις στα όργανα της Ενώ¬ 

σεως. 
282. ζ) Εποπτεύει, για τις ανάγκες της διοικητικής διαχειρίσεως, 

το Προσωπικό της έδρας της Ενώσεως προς τον σκοπό εξασφαλίσεως 
μιας όσο το δυνατόν αποτελεσματικής χρησιμοποιήσεως του Προσω¬ 

πικού αυτού και της εφαρμογής από αυτό των όρων απασχολήσεως 
του Κοινού Συστήματος. Το προσωπικό το προοριζόμενο να βοηθεί 
απ’ αυθείας τους Διευθυντάς των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτρο¬ 

πών και τη Διεθνή Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων εργάζεται 
υπό τις άμεσες διαταγές των ενδιαφερομένων ανωτέρων λειτουργών 
σύμφωνα όμως με τις γενικές διοικητικές κατευθύνσεις του Διοικητι¬ 

κού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα. 

283. η) Μετακινεί προσωρινά και αφού συμβουλευθεί τον Πρόε¬ 

δρο της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων ή το Διευθυν¬ 

τή της ενδιαφερομένης Συμβουλευτικής Επιτροπής υπαλλήλους της 
Ενώσεως σε άλλες θέσεις σε συνάρτηση με τη ροή της εργασίας στην 
έδρα της Ενώσεως προς το γενικό συμφέρον της Ενώσεως. Ο γενικός 
γραμματέας ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις πρηαωρινές 
αυτές μετακινήσεις και τις οικονομικές συνέπειές των. 

284. θ) Εξασφαλίζει την εργασία γραμματείας η οποία προηγεί¬ 

ται και έπεται των διασκέψεων της Ενώσεως. 
285. ι) Προετοιμάζει συστάσεις για την πρώτη σύνοδο των αρχη¬ 

γών των αντιπροσωπειών που αναφέρονται στον αριθ. 450, λαμβα- 

νομένων υπόψη των αποτελεσμάτων ενδεχομένων περιοχικών δια- 

βουλεύσεων. 
286. ια) Εξασφαλίζει, όταν απαιτηθεί και σε σύνοδο των αρχη¬ 

γών των αντιπροσωπειών που αναφέρονται στον αριθ. 450, λαμβα- 

νομένων υπόψη των αποτελεσμάτων ενδεχομένων περιοχικών δια- 

βουλεύσεων. 
286. ια) Εξασφαλίζει, όταν απαιτηθεί και σε συνεργασία |χε την 

προσκαλούσα Κυβέρνηση τη γραμματεία των διασκέψεων της Ενώ¬ 

σεως και παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υπηρεσίες για τις 
συνόδους των μονίμων οργάνων της Ενώσεως σε συνεργασία με τον 
Προϊστάμενο του ενδιαφερομένου μονίμου οργάνου προσφεύγοντας 
στο μέτρο που κρίνει αναγκαίο στο προσωπικό της Ενώσεως σύμ¬ 

φωνα με τον αριθ. 283. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί επίσης κατό¬ 

πιν αιτήσεως και επί τη βάσει συμβολαίου, να εξασφαλίζει τη γραμ¬ 

ματεία οποιασδήποτε άλλης συνόδου σχετικής με τις τηλεπικοινω¬ 

νίες. 
287. ιβ) Ενημερώνει τα επίσημα ονοματολόγια που καταρτίζον¬ 

ται από στοιχεία παρεχόμενα για το σκοπό αυτό από τα μόνιμα Όρ¬ 

γανα της Ενώσεως ή από τις διευθύνσεις, με εξαίρεση τα ευρετήρια 
και όλους του άλλους απαραίτητους φακέλλους οι οποίοι μπορούν να 
έχουν σχέση με τα καθήκοντα της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής 
Συχνοτήτων. 

288. ιγ) Δημοσιεύει τις κύριες εκθέσεις των μονίμων οργάνων της 
Ενώσεως, ως και τις συστάσεις και οδηγίες εκμεταλλεύαεως προς 
χρήση από τις διεθνείς υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών που απορρέουν 
από τις συστάσεις αυτές. 

289. ιδ) Δημοσιεύει τις διεθνείς και περιοχικές συμφωνίες που 
αφορούν τις τηλεπικοινωνίες οι οποίες ανακοινώνονται σ’ αυτόν από 
τα Μέλη και ενημερώνει τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτές. 

290. ιε) Δημοσιεύει τα τεχνικά πρότυπα της Διεθνούς Επιτροπής 
Καταγραφής Συχνοτήτων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με 
την εκχώρηση και χρησιμοποίηση των συχνοτήτων και των θέσεων 
σε τροχιά γεωστατικών δορυφόρων όπως επεξεργάσθηκε από την 
Επιτοπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. ^ 

291. ιστ) Καταρτίζει, δημοσιεύει και ενημερώνει ανατρέχοντας 
κατά περίπτωση στα άλλα μόνιμα όργανα της Ενώσεως: 

292. 1. Σειρά στοιχείων που αναφέρονται στη σύνθεση και διάρ¬ 

θρωση της Ενώσεως. 
293. 2. Τις γενικές στατιστικές και τα επίσημα υπηρεσιακά έγ¬ 

γραφα της Ενώσεως τα προβλεπόμενα από τους Διοικητικούς Κανο¬ 

νισμούς. 

294. 3. Όλα τα άλλα έγγραφα η τήρηση των οποίων καθορίζεται 
από τις διασκέψεις και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

295. ιζ) Συγκεντρώνει και δημοσιεύει σε κατάλληλη μορφή, πλη¬ 

ροφορίες εθνικού και διεθνούς χαρακτήρος αναφορικά με τις τηλεπι¬ 

κοινωνίες σ’ όλο τον κόσμο. 

296. ιη) Συλλέγει και δημοσιεύει σε συνεργασία με τα άλλα μό¬ 

νιμα όργανα της Ενώσεως πληροφορίες τεχνικού ή διοικητικού χα¬ 

ρακτήρα οι οποίες θα ήσαν ιδιαίτερα χρήσιμες για τις υπό ανάπτυξτ 
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χώρες με σκοπό να τις βοηθήσουν για να βελτιώσουν τα τηλεπικοι¬ 

νωνιακά τους δίκτυα. Εφιστάται επίσης η προσοχή των χωρών αυ¬ 

τών στις δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από τα διεθνή προγράμ¬ 

ματα, που τελούν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. 
• -97. ιθ) Συγκεντρώνει και δημοσιεύει όλες τις πληροφορίες οι 

οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες στα Μέλη που αναφέρονται στη χρη¬ 

σιμοποίηση τεχνικών μέσων με στόχο την επίτευξη της καλλίτερης 
απόδοσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ιδιαίτερα της καλ¬ 

λίτερης δυνατής χρησιμοποίησης των ραδιοηλεκτρικών συχνοτήτων 
για μείωση των παρενοχλήσεων. 

2Θ8. κ) Δημοσιεύει περιοδικά, με τη βοήθεια των πληροφοριών 
που συγκεντρώνονται ή θέτονται στη διάθεσή του συμπεριλαμβανο¬ 

μένων και εκείνων τις οποίες μπορεί να λαμβάνει από άλλους διε- 

θνείς οργανισμούς έντυπο που περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και 
στοιχεία σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες. 

299. κα) Καθορίζει, αφού συμβουλευθεί τον Διευθυντή της ενδια- 

φερομένης Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή ανάλογα με την 
περίπτωση τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συ¬ 

χνοτήτων, τη μορφή και την εμφάνιση όλων των δημοσιευμάτων της 
Ενώσεως, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το περιεχόμενο αυτών 
καθώς επίσης τον καταλληλότερο και πλέον οικονομικό τρόπο δημο- 
σιεύσεως. 

300. κβ) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη διανομή 
των δημοσιευμένων στοιχείων. 

801. κγ) Κατόπιν συνεννοήσεως με τη Συντονιστική Επιτροπή 
και αφού πραγματοποιηθούν όλες οι δυνατές οικονομίες, προετοιμά¬ 

ζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχέδιο ετήσιου προϋπο¬ 

λογισμού και ένα προκαταρκτικό προϋπολογισμό για το επόμενο έ¬ 

τος που να καλύπτει τις δαπάνες της Ενώσεως μέσα στα όρια που κα¬ 

θορίζονται από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων και ο οποίος αποτελείται 
απο δύο εκδόσεις. Η μία έκδοση θα αντιστοιχεί σε μηδενική αύξηση 
για τη μονάδα συμμετοχής και η άλλη για μία αύξηση μικρότερη ή 
ίση προς κάθε όριο που καθορίζεται στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο I με¬ 

τά από ενδεχομένη ανάληψη από τον Λογαριασμό Αποθεματικού. Το 
1 σχέδιο προϋπολογισμού και το παράρτημα που περιλαμβάνει ανά- 

λυψη δαπανών μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβι¬ 

βάζονται πληροφοριακώς, σε όλα τα Μέλη της Ενώσεως. 
302. κδ) Αφού συμβουλευθεί τη Συντονιστική Επιτροπή και λάβει 

υπόψη του τις απόψεις αυτής, προετοιμάζει και υποβάλλει στο Διοι¬ 

κητικό Συμβούλιο προγράμματα εργασίας για το μέλλον που περι¬ 

λαμβάνουν τις κυριώτερες δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται στην 
Έδρα της Ενώσεως σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

303. κε) Προετοιμάζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

πολυετή προγράμματα ανακατατάξεων θέσεων εργασίας, προκήρυξη 
και κατάργηση θέσεων. 

304. κστ) Λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Συντονιστικής Επι¬ 

τροπής, προετοιμάζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ανα¬ 

λύσεις δαπανών των κυριώτερων δραστηριοτήτων που ασκούνται 
στην Έδρα της Ενώσεως κατά το έτος που προηγείται της συνόδου 
λαμβάνοντας υπόψη κυρίως, τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
με την ορθολογιστική οργάνωση. 

305. κζ) Με τη βοήθεια της Συντονιστικής Επιτροπής, καταρτίζει 
έκθεση οικονομικής διαχειρίσεως και λογαριασμών που υποβάλλεται 
κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανακεφαλαιωτικό λογα¬ 

ριασμό, πριν από κάθε Διάσκεψη Πληρεξουσίων. Τα στοιχεία αυτά, 
αφού ελεγχθούν και εγκριθούν από το Διοικητικά Συμβούλιο, ανακοι¬ 

νώνονται στα Μέλη και υποβάλλονται στην επόμενη Διάσκεψη Πλη¬ 

ρεξουσίων για εξέταση και οριστική έγκριση. 

306. κη) Με τη βοήθεια της Συντονιστικής Επιτροπής καταρτίζει 
ετήσια έκθεση πάνω στις δραστηριότητες της Ενώσεως, η οποία, 

αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαβιβάζεται προς όλα 
τα Μέλη. 

307. κθ) Εκτελεί όλες τις άλλες λειτουργίες της Γραμματείας της 
Ενώσεως. 

307. κθ) Εκτελεί όλες τις άλλες λειτουργίες της Γραμματείας της 
Ενώσεως. 

308. λ) Εκτελεί κάθε άλλη λειτουργία η οποία του ανατίθεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. 

309. 2. Ο Γενικός Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ¬ 

ματέας πρέπει να παρίσταται συμβουλευτικά, στις Διασκέψεις Πληρε¬ 

ξουσίων και τις Διοικητικές Διασκέψεις της Ενώσεως καθώς επίσης 

και στις” Γενικές Συνελεύσεις των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτρο¬ 

πών. Η συμμετοχή του στις συνόδους του διοικητικού Συμβουλίου 
διέπεται από τις διατάξεις των αριθμών 241 και 242. Ο Γενικός 
Ι'ραμματέας ή ο αντιπρόσωπός του μπορεί να μετέχει συμβουλευτι¬ 

κά, σε όλες τις άλλες συνόδους της Ενώσεως. 

Αρθρο 57. 

Διεθνής Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων. 

310. 1.(1) Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνο¬ 

τήτων πρέπει να είναι κατάλληλα ως προς την τεχνική αρμοδιότητα 
αυτών στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών και να κατέχουν πρακτική 
πείρα ως προς την απονομή και χρησιμοποίηση των συχνοτήτων. 

31 I. (2) Κξ’ άλλου, για την καλλίτερη κατανόηση των προβλη¬ 

μάτων τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις δια¬ 

τάξεις του αριθ. 79, κάθε Μέλος θα πρέπει να είναι ενήμερο των γεω¬ 

γραφικών οικονομικό» και δημογραφικών συνθηκών μιας ιδιαίτερης 
περιοχής της υδρογείου. 

312.2.(1) Η διαδικασία εκλογής καταρτίζεται από τη Διάσκεψη 
των Πληρεξουσίων όπως περιγράφεται στον αριθ.73. 

3 13. (2) Σε κάθε εκλογή μπορεί να προταθεί ξανά σαν υποψήφιος 
από τη χώρα από την οποία προέρχεται κάθε εν ενεργεία Μέλος της 
Επιτροπής. 

314. (3) Τα Μέλη της Επιτροπής αναλαμβάνουν υπηρεσία την 
ημερομηνία που ορίζεται από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων η οποία τα 
εξέλεξε. Παραμένουν κανονικά σε υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία 
που ορίζεται από τη διάσκεψη η οποία εκλέγει τους διαδόχους των. 

3 I 5. (4) Εάν κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο Δια¬ 

σκέψεων Πληρεξουσίων, οι οποίες και εκλέγουν τα Μέλη της Επιτρο¬ 

πής, ένα εκλεγμένο Μέλος της Επιτροπής παραιτηθεί, ή εγκαταλείψει 
τα καθήκοντά του ή αποθάνει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζητεί από 
το Γενικό Γραμματέα να καλέσει τα Μέλη της Ενώσεως, που αποτε¬ 

λούν μέρος της ενδιαφερομένης περιοχής, να προτείνουν υποψηφίους 
για την εκλογή αντικαταστάτου από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 
την επομένη ετήσια σύνοδό του. Εν τούτοις, εάν το κενό δημιουργεί- 

ται για περισσότερες από 90 ημέρες πριν από τη σύνοδο του Διοικητι¬ 

κού Συμβουλίου ή μετά την ετήσια σύνοδο του Διοικητικού Συμβου¬ 

λίου που προηγείται της επομένης Διασκέψεως Πληρεξουσίων, η 
χώοα από την οποία το μέλος αυτό προέρχεται υποδεικνύει το ταχύ¬ 

τερο δυνατό και εντός 90 ημερών αντικαταστάτη επίσης προερχό¬ 

μενο από τη χώρα αυτή, ο οποίος θα παραμείνει εν ενεργεία μέχρις 
αναλήψεως καθηκόντων του νέου μέλους το οποίο εκλέγεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή μέχρις αναλήψεως καθηκόντων των νέων 
Μελών του Συμβουλίου τα οποία εκλέγονται από τη προσεχή Διά¬ 

σκεψη Πληρεξουσίων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δαπάνες που προ- 

καλεί το ταξίδι του αντικαταστάτη είναι εις βάρος της Διευθύνσεώς 
του. Ο αντικαταστάτης μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλο¬ 

γή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων 
ανάλογα με την περίπτωση. 

316. 3. (1) Οι μέθοδοι εργασίας της Επιτροπής καθορίζονται από 
τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. 

317. (2) Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο 
και Αντιπρόεδρο οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους για ένα χρόνο. 

Εν συνεχεία ο Αντιπρόεδρος διαδέχεται κάθε χρόνο τον Πρόεδρο και 
εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος. 

31 8. (3) Η Επιτροπή διαθέτει ειδικευμένη Γραμματεία. 

319. 4. Δεν επιτρέπεται σε κανένα μέλος, σε σχέση με την εκτέ¬ 

λεση των καθηκόντων του, να ζητεί ή λαμβάνει οδηγίες οποιασδή- 

ποτε Κυβερνήσεως είτε μέλους αυτής είτε οποιασδήποτε δημόσιας ή 
ιδιωτικής οργανώσεως καθώς και οποιουδήποτε προσώπου. Επι¬ 

πλέον κάθε μέλος οφείλει να σέβεται τον διεθνή χαρακτήρα της Επι- 

,ροπής και των καθηκόντων των μελών αυτής και σε ουδεμία περί¬ 

πτωση επιτρέπεται προσπάθεια επηρεασμού οποιουδήποτε από αυτά 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Άρθρο 58. 

Διεθνείς Συμβουλευτικές Επιτροπές. 

320. I. Η λειτουργία κάθε Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
εξασφαλίζεται από: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. 32 Κα) Τη γενική συνέλευση, που συνεδριάζει κατόΓπροτίμηση 
κάθε τέσσερα χρόνια. 'Οταν έχει συγκληθεί αντίστοιχη παγκόσμια 
διοικητική διάσκεψη, η σύνοδος της γενικής συνελεύαεως πραγματο¬ 

ποιείται εφόσον είναι δυνατόν, οκτώ τουλάχιστον μήνες προ της δια- 

σκέψεως αυτής. 
322. β) Τις επιτροπές μελετών,οι οποίες δημιουργούνται από τη 

γενική Συνέλευση για τη μελέτη των σχετικών θεμάτων. 
323. γ) Ένα Διευθυντή που εκλέγεται από τη Διάσκεψη Πληρε¬ 

ξουσίων για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο Διασκέ¬ 

ψεων Πληρεξουσίων. Ο Διευθυντής αυτός μπορεί να επανεκλεγεί κα¬ 

τά την επομένη Διάσκεψη Πληρεξουσίων. Εάν η θέση μείνει απρόο¬ 

πτα κενή το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει νέο Διευθυντή κατά την 
επομένην ετήσια σύνοδό του σύμφωνα με τις διατάξεις του Αριθ. 

268. 

324. ^ Μια ειδικευμένη Γραμματεία που βοηθά τον Διευθυντή. 
325. ε) Εργαστήρια ή τεχνικές εγκαταστάσεις που δημιουργούν- 

ται από την Ενωση. 

326. 2. (1) Τα μελετώμενα από κάθε Διεθνή Συμβουλευτική Επι¬ 

τροπή θέματα για τα οποία είναι επιφορτισμένη να εκδίδει συστάσεις, 
υποβάλλονται σ’ αυτήν από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων, από διοικη¬ 

τική διάσκεψη, από το Διοικητικό Συμβούλιο, απο άλλη Συμβουλευ¬ 

τική Επιτροπή ή από τη Διεθνή Επιτροπή Καταγραφής Συχνοτήτων. 

Τα θέματα αυτά προσθέτονται σ’ εκείνα τα οποία αυτή η ίδια Γενική 
Συνέλευση της ενδιαφερόμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφά¬ 

σισε να εξετάσει η’ σ’ εκείνα των οποίων η εγγραφή ζητήθηκε ή έγινε 
δεκτή δι’ αλληλογραφίας οστό είκοσι τουλάχιστον Μέλη της Ενώσεως 
κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων 

327. (2) Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων χωρών κάθε 
Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί επίσης να προβαίνει σε μελέτες που 
να παρέχει συμβουλές σε θέματα σχετικά με τις εθνικές τηλεπικοινω¬ 

νίες των χωρών αυτών. Η μελέτη των θεμάτων αυτών πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άριθ. 326. Όταν αυ¬ 

τή η μελέτη επιβάλλει τη σύγκριση περισσοτέρων τεχνικών λύσεων, 
οι οικονομυιοί παράγοντες μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. 

Άρθρο 59. 

Συντονιστική Επιτροπή. 

328. 1.(1) Η Συντονιστική Επιτροπή παρέχει τη συνδρομή της 
στον γενικό γραμματέα επί όλων των θεμάτων τα οποία μνημο¬ 

νεύονται στον αριθ. 81 και βοηθά τον γενικό γραμματέα κατά την εκ¬ 

πλήρωση των καθηκόντων τα οποία του ανατέθηκαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις των αριθ. 276, 298, 301, 302, 305 και 306. 

329. (2) Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη να εξασφαλίζει το συν¬ 

τονισμό με όλους τους διεθνείς Οργανισμούς οι οποίοι μνημονεύονται 
στα Άρθρα 39 και 40 (αναφορικά με την εκπροσώπηση των μονίμων 
οργάνων της Ενώσεως στις διασκέψεις των οργανισμών αυτών. 

330. (3) Η Επιτροπή εξετάζει τα αποτελέσματα των εργασιών 
της Ενώσεως στον τομέα της τεχνικής συνεργασίας και υποβάλλει 
συστάσεις στο Διοικητικά Συμβούλιο μέσω του γενικού γραμματέα. 

331.2. Η Επιτροπή πρέπει να προσπαθεί να διατυπώνει τα 
αυμπεράσματά της με ομόφωνη γνώμη. Σε περίπτωση ελλείψεως 
υποστηρίξεως από την πλειοψηφϊα στην Επιτροπή, ο Πρόεδρος μπο¬ 

ρεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να λαμβάνει αποφάσεις,, με την ευθύνη 
του εφ’ όσον κρίνει ότι η διευθέτηση των θεμάτων αυτών είναι επεί¬ 

γουσα και δεν μπορεί να περιμένει την προσεχή σύνοδο του Διοικητι¬ 

κού Συμβουλίου. Με αυτές τις προϋποθέσεις, κάνει προφορική και 
γραπτή έκθεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ’ αυτά 
τα θέματα, αναφέροντας τους λόγους που τον οδήγησαν να πάρει τις 
αποφάσεις αυτές ως και τις εκτεθεϊσες γραπτώς απόψεις των άλλων 
μελών της επιτροπής. Εάν τα μελετώμενα θέματα με αυτές τις προϋ¬ 

ποθέσεις δεν είναι επείγοντα αλλά τουλάχιστον ενδιαφέροντα, πρέπει 
να υποβάλλονται για εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 
προσεχή σύνοδό του. 

332. 3. Η Επιτροπή συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Προέ¬ 

δρου της τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μπορεί επίσης να συνέρχε¬ 

ται σε περίπτωση ανάγκης κατόπιν αιτήσεως δύο μελών της. 
333. 4. Μία έκθεση συντάσσεται πάνω στις εργασίες της Συντονι¬ 

στικής Επιτροπής και ανακοινώνεται μετά από αίτηση στα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γενικές Διατάξεις σχετικές με τις Διασκέψεις. 

Άρθρο 60. 

Πρόσκληση και αποδοχή στις Διασκέψεις Πληρεξουσίων 
όταν υπάρχει προσκαλούαα Κυβέρνηση. 

.334. I. Η προσκαλούσα Κυβέρνηση, σε συμφωνία με το Διοικητι¬ 

κό Συμβούλιο, ορίζει την οριστική ημερομηνία και τον ακριβή τόπο 
της διασκέψεως. 

335. 2. (1) Ενα χρόνο προ της ημερομηνίας αυτής, η προσκα¬ 

λούσα κυβέρνηση αποστέλλει πρόσκληση στην κυβέρνηση κάθε χώ¬ 

ρας Μέλους της Ενώσεως. 
3.36. (2) Οι προσκλήσεις αυτές μπορούν να απευθύνονται είτε απ’ 

ευθείας, είτε μέσω του γενικού γραμματέα, είτε μέσω άλλη Κυβερνή- 

σεως. 
337. 3. Ο γενικός γραμματέας αποστέλλει πρόσκληση στα Ηνω¬ 

μένα Έθνη σύμφωνα με το Άρθρο 39 και στους περιοχικούς τηλεπι¬ 

κοινωνιακούς Οργανισμούς που μνημονεύονται στο Άρθρο 32, κατό¬ 

πιν αιτήσεώς τους. 
338. 4. Η προσκαλούσα Κυβέρνηση, σε συμφωνία με το Διοικητι¬ 

κό Συμβούλιο ή μετά από πρόταση αυτού, μπορεί να προσκαλέσει τις 
ειδικευμένες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και τη Διεθνή Επι¬ 

τροπή Ατομικής Ενέργειας να αποστείλουν παρατηρητές για να με- 

τάσχουν στη διάσκεψη υπό συμβουλευτική ιδιότητα με βάση την 
αμοιβαιότητα. 

339. 5.(1) Οι απαντήσεις των Μελών πρέπει να φθάνουν στην 
προσκαλούσα κυβέρνηση όχι αργότερα από ένα μήνα προ της ημερο¬ 

μηνίας ενάρξεως της διασκέψεως και πρέπει να περιέχουν κατά το 
δυνατόν, όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τη σύνθεση της αντι¬ 

προσωπείας. 

340. (2) Οι απαντήσεις αυτές μπορούν να απευθύνονται είτε απ’ 

ευθείας στην προσκαλούσα κυβέρνηση είτε μέσω του Γενικού Γραμ¬ 

ματέα είτε μέσω μιας άλλης κυβερνήσεως. 
341. 6. Όλα τα μόνιμα όργανα της Ενώσεως αντιπροσωπεύονται 

στη Διάσκεψη υπό συμβουλευτική ιδιότητα. 

342. 7. Γίνονται δεκτοί στις Διασκέψεις Πληρεξουσίων: 

343. α) Οι αντιπροσωπείες όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα 
2. 

344. β) Οι παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών. 

345. γ) Οι παρατηρητές των περιοχικών τηλεπικοινωνιακών Ορ¬ 

γανισμών σύμφωνα με τον αριθ. 337. 

346. δ) Οι παρατηρητές των ειδικευμένων οργανισμών και της 
Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σύμφωνα με τον Αριθ. 338. 

Άρθρο 61. 

Πρόσκληση και Αποδοχή σε Διοικητικές Διασκέψεις 
όταν υπάρχει προσκαλούσα Κυβέρνηση. 

347. 1. (1) Οι διατάξεις των Αριθ. 334 μέχρι 340 εφαρμόζονται 
στις διοικητικές διασκέψεις. 

348. (2) Τα Μέλη της Ενώσεως μπορούν να ανακοινώσουν στις 
αναγνωρισμένες από αυτά ιδιωτικές επιχειρήσεις την πρόσκληση που 
τους απευθύνθηκε. 

349. 2. (1) Η προσκαλούσα κυβέρνηση, σε συμφωνία με το Διοι¬ 

κητικό Συμβούλιο ή μετά από πρόταση αυτού, μπορεί να απευθύνει 
ανακοίνωση στους Διεθνείς Οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
αποστείλουν παρατηρητές για να μετάσχουν στη διάσκεψη υπό συμ¬ 

βουλευτική ιδιότητα. 

350. (2) Οι ενδιαφερόμενοι διεθνείς Οργανισμοί απευθύνουν στην 
προσκαλούσα κυβέρνηση αίτηση συμμετοχής εντός προθεσμίας δύο 
μηνών αρχομένης από την ημερομηνία της ανακοινώσεως. 

351. (3) Η προσκαλούσα κυβέρνηση συγκεντρώνει τις αιτήσεις, η 
δε απόφαση περί αποδοχής λαμβάνεται από την ίδια τη διάσκεψη. 

352. 3. Γίνονται δεκτοί στις διοικητικές διασκέψεις: 
353. α) Οι αντιπροσωπείες, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρ¬ 

τημα 2. 

354. β) Οι παρατηρητές των Ηνωμένων Εθνών. 
355. γ) Οι παρατηρητές των περιοχικών τηλεπικοινωνιακών ορ¬ 

γανισμών που μνημονεύονται στο Άρθρο 32. 
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3 56. '■ ι Οι παρατηρητές των ειδικευμένων οργανώσεων και της 
Διεθνούς Κπιτροπής Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τον Αριθ. 338. 

33 7. ε) Οι παρατηρητές των διεθνών Οργανισμών οι οποίοι γί¬ 

νονται δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις των Αριθ. 349 μέχρι 351. 

358. στ) Οι αντιπρόσωποι των αναγνωρισμένων ιδιωτικών επι¬ 

χειρήσεων δεόντως εξουσιοδοτημένων από το μέλος από το οποίο 
εξαρτώνται. 

359. ζ) Τα μόνιμα όργανα της Ενώσεως, υπό συμβουλευτική 
ιδιότητα όταν η διάσκεψη διαχειρίζεται θέματα είναι της αρμοδιότη¬ 

τας τους. Εάν κριθεί αναγκαίο, η διάσκεψη μπορεί να προσκαλέσει 
όργανο το οποίο δεν θα έκρινε χρήσιμο να αντιπροσωπευθεί σ’ αυτήν. 

360. η) Οι παρατηρητές των Μελών της Ενώσεσως που μετέχουν 
χωρίς δικαίωμα ψήφου σε περιοχική διοικητική διάσκεψη μιας πε¬ 

ριοχής διαφορετικής από εκείνη στην οποία ανήκουν τα εν λόγω 
Μέλη. 

Αρθρο 62. 

Διαδικασία για τη Σύγκληση Παγκόσμιων Διοικητικών 
Διασκέψεων κατόπιν αιτήσεως των Μελών της Ενώσεως ή Προτά- 

σεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

361. 1. Τα Μέλη της Ενώσεως τα οποία επιθυμούν τη σύγκληση 
παγκόσμιας διοικητικής διασκέψεως πληροφορούν περί αυτού το γε¬ 

νικό γραμματέα, αναφέροντας την προτεινόμενη για τη διάσκεψη 
ημερησία διάταξη, τον τόπο και την ημερομηνία. 

362. 2. Ο Γενικός Γραμματέας, μετά τη λήψη ταυτοσήμων αιτή¬ 

σεων προερχομένων τουλάχιστον από το ένα τέταρτο των Μελών 
γνωστοποιεί τούτο με τα πλέον κατάλληλα τηλεπικοινωνιακά μέσα 
σ’ όλα τα Μέλη και ζητεί από αυτά να του γνωστοποιήσουν, εντός 
προθεσμίας έξι εβδομάδων, εάν αποδέχονται ή όχι την διατυπωθείσα 
πρόταση. 

363. 3. Εάν η πλειοψηφία των μελών, που καθορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Αριθ. 229, αποφανθεί υπέρ του συνόλου της προ- 

τάσεως, δηλαδή αποδέχεται τόσο την ημερήσια διάταξη όσο και την 
προτεινόμενη ημερομηνία και τόπο συνόδου, ο Γενικός Γραμματέας 
πληροφορεί περί αυτού όλα τα Μέλη με τα πλέον κατάλληλα τηλεπι¬ 

κοινωνιακά μέσα. 
364. 4.(1) Εάν η πρόταση που έγινε αποδεκτή προβλέπει σύγ¬ 

κληση της διασκέψεως εκτός της έδρας της Ενώσεως, ο Γενικός 
Γραμματέας ερωτά την κυβέρνηση της ενδιαφερομένης χώρας εάν 
δέχεται να γίνει προσκαλούσα κυβέρνηση. 

365. (2) Εάν η απάντηση είναι καταφατική, ο Γενικός Γραμμα¬ 

τέας σε συμφωνία με την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση, λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για τη σύγκληση της διασκέψεως. 

366. (3) Εάν η απάντηση είναι αρνητική, ο γενικός γραμματέας 
καλεί τα Μέλη τα οποία ζήτησαν τη σύγκληση της διασκέψεως να 
διατυπώσουν νέες προτάσεις ως προς τον τόπο της διασκέψεως. 

367. 5. Όταν η πρόταση η οποία έγινε δεκτή προβλέπει τη σύγ¬ 

κληση της διασκέψεως στην έδρα της Ενώσεως εφαρμόζονται οι δια¬ 

τάξεις του Αρθρου 64. 
368. 6. (1) Εάν δεν εγκριθεί το σύνολο της προτάσεως (ημερήσια 

διάταξη, ημερομηνία και τόπος) από την πλειοψηφία των Μελών που 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 229, ο γενικός γραμ¬ 

ματέας κοινοποιεί τις ληφθείσες απαντήσεις στα Μέλη της Ενώσεως 
καλώντας αυτά να αποφανθούν κατά τρόπο οριστικό, εντός προθε¬ 

σμίας έξη εβδομάδων από της λήψεως, επί του ή των αμφισβητουμέ- 

νων σημείων. 
369. (2) Τα σημεία αυτά θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτά όταν 

εγκριθούν από την πλειοψηφία των Μελών, που καθορίζεται από τις 

διατάξεις του Αριθ. 229. 
370. 7. Η διαδικασία η οποία αναφέρεται ανωτέρω εφαρμόζεται 

επίσης όταν η πρόταση συγκλήσεως παγκόσμιας διοικητικής διασκέ- 

ψεως υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αρθρο 63. 

Διαδικασία για τη Σύγκληση Περιοχικών Διοικητικών 
Διασκέψεων κατόπιν Αιτήσεως των Μελών της Ενώσεως 

ή Προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 

.37 I. Στην περίπτωση περιοχικών διοικητικών διασκέψεων η δια¬ 

δικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 62 εφαρμόζεται μόνο στα Μέλη 
της ενδιαφερομένης περιοχής. Εάν η σύγκληση πρόκειται να γίνει με 
πρωτοβουλία των Μελών της περιοχής, αρκεί να λάβει ο Γενικός 
Γραμματέας ταυτόσημες αιτήσεις προερχόμενες από το ένα τέταρτο 
των Μελών της περιοχής αυτής. 

Άρθρο 64. 

Διατάξεις σχετικές με Διασκέψεις που συνέρχονται 
χωρίς την προσκαλούσα Κυβέρνηση. 

.372. Όταν πρόκειται να συνέλθει διάσκεψη χωρίς προσκαλούσα 
κυβέρνηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Άρθρων 60 και 61. Ο γε¬ 

νικός γραμματέας κατόπιν αυνεννοήσεως με την Κυβέρνηση της Ελ¬ 

βετικής Συνομοσπονδίας, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σύγ¬ 

κληση και την οργάνωση της διασκέψεως στην έδρα της Ενώσεως. 

Άρθρο 65. 

Διατάξεις κοινές για όλες τις Διασκέψεις, 
Αλλαγή της ημερομηνίας ή του Τόπου Διασκέψεως. 

.37.3. I. Οι διατάξεις των Άρθρων 62 και 63 εφαρμόζονται κατ’ 

αναλογία, όταν πρόκειται μετά από αίτηση των Μελών της Ενώσεως 
ή πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να οιλλάξει η ημερομηνία και 
ο τόπος της διασκέψεως ή το ένα από τα δύο μόνο. Εν τούτοις, τέ¬ 

τοιου είδους αλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιούνται παρά μόνο 
εάν η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων Μελών που καθορίζεται σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις του Αριθ. 229 αποφαίνεται υπέρ αυτών. 

.374. 2. Κάθε Μέλος που προτείνει αλλαγή της ημερομηνίας ή του 
τόπου διασκέψεως είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει την υποστήριξη 
του απαιτούμενου αριθμού άλλων Μελών. 

.375.3. Εάν είναι αναγκαίο, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει 
στην ανακοίνωση που προβλέπεται στον Αριθ. .362, τις πιθανές οικο¬ 

νομικές συνέπειες που προκύπτουν από την αλλαγή της ημερομηνίας 
ή του τόπου π.χ. όταν έχουν γίνει δαπάνες για την προπαρασκευή 
συγκλήσεως της διασκέψεως στον προβλεπόμενο αρχικά τόπο. 

Άρθρο 66. 

Προθεσμίες και Τρόπος Υποβολής Προτάσεων 
και Εκθέσεων στις Διασκέψεις. 

.376. 1. Αμέσως μετά την αποστολή των προσκλήσεων ο Γενικός 
Γραμματέας παρακαλεί τα Μέλη να αποστείλουν σ’ αυτόν εντός προ¬ 

θεσμίας τεσσάρων μηνών, τις προτάσεις για τις εργασίες της διασκέ- 

ψεως. 
.377. 2. Κάθε πρόταση της οποίας η αποδοχή συνεπάγεται την 

αναθεώρηση του κειμένου της Συμβάσεως ή των Διοικητικών Κανο¬ 

νισμών πρέπει να περιέχει παραπομπές στους αριθμούς των τμημά¬ 

των του κειμένου των οποίων ζητείται αναθεώρηση. Η αιτιολογία 
των προτάσεων θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε περίπτωση όσο το 
δυνατόν πιο συνοπτικά. 

378. 3. Ο γενικός γραμματέας ανακοινώνει τις προτάσεις σ’ όλα 
τα Μέλη όταν λάβει αυτές. 

379. 4. Ο γενικός γραμματέας συγκεντρώνει και συσχετίζει τις 
λαμβανόμενες προτάσεις και τις εκθέσεις των διευθύνσεων του Διοι¬ 

κητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων των Διεθνών Συμ¬ 

βουλευτικών Επιτροπών και των προπαρασκευαστικών συνόδων των 
Διασκέψεων ανάλογα με την περίπτωση και τις αποστέλλει στα Μέλη 
τουλάχιστον τέσσερεις μήνες προ της ημερομηνίας ενάρξεως της Δια- 

σκέψεως. Οι εκλεγμένοι υπάλληλοι της Ενώσεως δεν έχουν δυνατό¬ 

τητα να υποβάλουν προτάσεις. 

Άρθρο 67. 

Διαπιστευτήρια των Αντιπροσωπειών στις Διασκέψεις. 

380. 1. Η αντιπροσωπεία που αποστέλλεται από ένα Μέλος της 
Ενώσεως σε διάσκεψη πρέπει να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη σύμ¬ 

φωνα με τις διατάξεις των Αριθ. .381 μέχρι 387. 

381.2.(1) Οι αντιπροσωπείες στις Διασκέψεις Πληρεξουσίων 
διαπιστεύονται με πράξεις υπογεγραμμένες από τον Αρχηγό του 
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τ' από τον Αρχηγό της Κυβερνήαεως ή από τον Υπουργό 
I ξωτερΆών. 

:ί(2) Οι αντιπροσωπείες στις διοικητικές διασκέψεις διαπι¬ 

στεύονται με πράξεις υπογεγραμμένες από τον Αρχηγό του Κράτους, 

τον Αρχηγό της Κυβερνήσεως ή τον Υπουργό Εξωτερικών ή από τον 
Υπουργό τον αρμόδιο για τα θέματα που εξετάζονται από τη διά¬ 

σκεψη. 

383. (.'!) Με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης προερχομένης από μία 
από τις αρχές που μνημονεύονται στον αριθμό 381 και 382 και λαμ- 

βανομένης προ της υπογραφής των Τελικών Πράξεων μία αντιπρο¬ 

σωπεία μπορεί προσωρινά να διαπιστευθεί από τον Αρχηγό της δι¬ 

πλωματικής αποστολής της ενδιαφερόμενης χώρας της την Κυβέρ¬ 

νηση της χώρας που γίνεται η διάσκεψη, ή στην περίπτωση που η 
διάσκεψη πραγματοποιείται στην έδρα της Ενώσεως, μία αντιπρο¬ 

σωπεία μπορεί επίσης να διαπιστευθεί προσωρινά από τον Αρχηγό 
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της χώρας της στο Γραφείο των Ηνω¬ 

μένων Εθνών στη Γενεύη. 

381. 3. Τα διαπιστευτήρια γίνονται δεκτά εάν είναι υπογεγραμ¬ 

μένα από μία από τις αρχές που μνημονεύονται στους αριθμούς 381 

μέχρι 383 και εάν ανταποκρίνονται σε ένα από τα επόμενα κριτήρια: 

383.—να απονέμουν πλήρεις εξουσίες στην αντιπροσωπεία 
386. — να εξουσιοδοτούν την αντιπροσωπεία να εκπροσωπεί την 

κυβέρνησή της χωρίς κανένα περιορισμό 
387. — να δίνουν στην αντιπροσωπεία ή σε ορισμένα από τα Μέλη 

της το δικαίωμα υπογραφής των Τελικών Πράξεων. 
388.1.(1) Μία αντιπροσωπεία της οποίας τα διαπιστευτήρια 

αναγνωρίζονται ως έχοντα καλώς από την Γενική Συνέλευση έχει τη 
δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα ψήφου του ενδιαφερομένου Μέλους 
και να υπογράφει τις Τελικές Πράξεις. 

389. (2) Μία αντιπροσωπεία της οποίας τα διαπιστευτήρια δεν 
αναγνωρίζονται ως καλώς έχοντα από τη Γενική Συνέλευση δεν μπο¬ 

ρεί να ασκεί το δικαίωμα ψήφου ούτε να υπογράφει τις Τελικές Πρά¬ 

ξεις για όσο χρόνο δεν θα έχουν τακτοποιηθεί αυτά. 

390. 5. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να καταθέτονται στη γραμ¬ 

ματεία της διασκέψεως το συντομότερο δυνατόν. Ειδική επιτροπή, ό¬ 

πως προσδιορίζεται στον Αριθ. 47 1, επιφορτίζεται με τον έλεγχο αυ¬ 

τόν και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση με τα συμπεράσμα¬ 

τα της εντός της καθοριζόμενης από τη Γενική Συνέλευση προθε¬ 

σμίας. Στο διάστημα αναμομής της αποφάσεως της Γενικής Συνε- 

λεύσεως επί του εν λόγω θέματος, η αντιπροσωπεία ενός Μέλους της 
Ενώσεως μπορεί να μετέχει στη διάσκεψη και να ασκεί το δικαίωμα 
ψήφου του ενδιαφερομένου Μέλους. 

391.6. Κατά γενικό κανόνα τα Μέλη της Ενώσεως πρέπει να 
προσπαθούν να αποστέλλουν στις διασκέψεις της Ενώσεως τις δικές 
τους αντιπροσωπείες. Εν τούτοις, εάν ένα Μέλος για εξαιρετικούς λό¬ 

γους, δεν μπορεί να αποστείλει δική του αντιπροσωπεία, μπορεί να 
δώσει στην αντιπροσωπεία άλλου Μέλους το δικαίωμα ψήφου και 
υπογραφής για λογαριασμό του. Η εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο πράξεως υπογραφομένης από μία από τις 
αναφερόμενες στους Αριθ. 381 ή 382 αρχές. 

392. 7. Αντιπροσωπεία που έχει το δικαίωμα ψήφου μπορεί να 
δώσει εντολή σε άλλη αντιπροσωπεία με δικαίωμα ψήφου να ασκήσει 
το δικαίωμα αυτό κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων συνεδριά¬ 

σεων στις οποίες δεν είναι δυνατόν να παραστεί.Σε παρόμοια περί¬ 

πτωση πρέπει να πληροφορεί σχετικά τον Πρόεδρο της διαακέψεευς 
εγγράφως και εγκαίρως. 

39.3. 8. Μία αντιπροσωπεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα μιας 
μόνο ψήφου κατ’ εξουσιοδότηση. 

39 1. 9. Τα διαπιστευτήρια και οι εξουσιοδοτήσεις που απευθύνον¬ 

ται τηλεγραφικώς δεν γίνονται δεκτά τουναντίον, γίνονται δεκτές τη¬ 

λεγραφικές απαντήσεις σε αιτήσεις διασαφήσεως του Προέδρου ή της 
γραμματείας της Λιασκέψεως, σχετικές με τα διαπιστευτήρια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. 

Γενικές διατάξεις σχετικές με τις διεθνείς 
συμβουλευτικές Επιτροπές. 

Αρθρο 68. 

Όροι Συμμετοχής. 

395. 1. Τα Μέλη των Λιεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών που 

αναφέρονται στους αριθ. 87 και 88 μπορούν να συμμετέχουν σε όλες 
τις δραστηριότητες της ενδιαφερόμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

396. 2. (I) Κάθε αίτηση αναγνωρισμένης ιδιωτικής επιχειρήσεως 
για συμμετοχή στις εργασίες μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει 
να εγκρίνεται από το Μέλος το οποίο την έχει αναγνωρίσει. Η αίτηση 
απευθύνεται από το Μέλος αυτό στο γενικό γραμματέα ο οποίος πλη¬ 

ροφορεί σχετικά όλα τα Μέλη και τον Διευθυντή αυτής της Συμβου¬ 

λευτικής Επιτροπής. Ο Διευθυντής της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
γνωστοποιεί στην αναγνωρισμένη ιδιωτική επιχείρηση τη συνέχεια η 
οποία δόθηκε στην αίτησή της. 

397. (2) Μία αναγνωρισμένη ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να 
ενεργεί για λογαριασμό του Μέλους το οποίο την έχει αναγνωρίσει, 
εκτός εάν το Μέλος αυτό γνωστοποιεί στην ενδιαφερόμενη Συμβου¬ 

λευτική Επιτροπή, σε κάθε ειδική περίπτωση, ότι την εξουσιοδότησε 
προς τούτο. 

398. .3.(1) Οι Διεθνείς Οργανισμοί και οι περιοχικοί τηλεπικοι¬ 

νωνιακοί οργανισμοί οι μνημονευόμενοι στο Αρθρο 32 που συντονί¬ 

ζουν τις εργασίες τους με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών και 
που ασκούν συναφείς δραστηριότητες, μπορούν να γίνονται δεκτοί 
για να συμμετάσχουν στις εργασίες των Συμβουλευτικών Επιτροπών 
υπό συμβουλευτική ιδιότητα. 

399. (2) Η πρώτη αίτηση από διεθνή ή περιοχικό τηλεπικοινω¬ 

νιακό οργανισμό που αναφέρεται στο Άρθρο 32, για συμμετοχή στις 
εργασίες μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, απευθύνεται στο Γενικό 
Γραμματέα ο οποίος πληροφορεί σχετικά όλα τα Μέλη με τα πλέον 
κατάλληλα τηλεπικοινωνιακά μέσα και καλεί αυτά να αποφανθούν 
επί της αποδοχής της αιτήσεως αυτής. Η αίτηση γίνεται δεκτή εάν η 
πλειοψηφία των απαντήσεων των Μελών που λαμβάνονται εντός 
προθεσμίας ενός μηνός είναι ευνοϊκή. Ο Γενικός Γραμματέας γνω¬ 

στοποιεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής σε όλα τα Μέλη και 
στα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. 

100. 1.(1) Οι επιστημονικοί ή βιομηχανικοί οργανισμοί που 
ασχολούνται με τη μελέτη των τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων ή 
με τη μελέτη ή κατασκευή υλικού που προορίζεται για τις υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών, μπορούν να γίνονται δεκτοί να συμμετέχουν, υπό 
συμβουλευτική ιδιότητα στις συνόδους των επιτροπών μελετών των 
Συμβουλευτικών Επιτροπών με την επιφύλαξη εγκρίσεως των Διευ¬ 

θύνσεων των ενδιαφερομένων χωρών. 
101. (2) Κάθε αίτηση επιστημονικού ή βιομηχανικού οργανισμού 

για συμμετοχή στις συνόδους των επιτροπών μελέτης μιας Συμβου¬ 

λευτικής Επιτροπής πρέπει να εγκρίνεται από τη Διεύθυνση της εν- 

διαφερομένης χώρας. Η αίτηση απευθύνεται από τη Διεύθυνση αυτή 
στο γενικό γραμματέα ο οποίος πληροφορεί σχετικά όλα τα Μέλη και 
το Διευθυντή αυτής της Επιτροπής. Ο Διευθυντής της Συμβουλευτι¬ 

κής Επιτροπής γνωστοποιεί στον επιστημονικό ή βιομηχανικό οργα¬ 

νισμό τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτησή της. 
102. 5. Κάθε αναγνωρισμένη ιδιωτική επιχείρηση, διεθνής οργα¬ 

νισμός, περιοχικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός ή κάθε επιστημο¬ 

νικός ή βιομηχανικός οργανισμός που έγινε για συμμετοχή στις ερ¬ 

γασίες μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα να καταγ¬ 

γείλει αυτή τη συμμετοχή με μια ανακοίνωση που απευθύνεται στο 
Γενικό Γραμματέα. Η καταγγελία αυτή πραγματοποιείται μετά τη 
λήξη χρονικής περιόδου ενός έτους από της ημερομηνίας λήψεως της 
ανακοινώσεως από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 69. 

Καθήκοντα της Γενικής Συνελεύσεως. 

103. Η Γενική Συνέλευση: 

• 0 1. α) Εξετάζει τις εκθέσεις των επιτροπών μελετών και εγκρί¬ 

νει, τροποποιεί ή απορρίπτει τα σχέδια συστάσεων, που περιέχουν οι 
εκθέσεις αυτές. 

105. β) Εξετάζει τα υφιστάμενα θέματα για να αποφανθεί εάν 
υπάρχει ή όχι ανάγκη συνεχίσεως της μελέτης και καταρτίζει κατά¬ 

λογο νέων θεμάτων για μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αριθ. 
326. Κατά τη σύνταξη του κειμένου των νέων θεμάτων πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι κατ’ αρχή η μελέτη θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εν¬ 

τός προθεσμίας ίσης προς το διπλάσιο του μεταξύ δύο Γενικών Συνε¬ 

λεύσεων διαστήματος. 

106. γ) Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας που απορρέει από τις 
διατάξεις του Αριθ. 405 και καθορίζει τη σειρά των θεμάτων που θα 
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ανακογα μ-ί. 'ττ, σπουόαιότητα προτεραιότητα και του 
επείγοντος αυτών, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να συγκρα- 

τούνται στο ελάχιστο οι απαιτήσεις ως προς τους πόρους της Ενώ- 
σεως. 

407. δ) Αποφασίζει, ενόψει του εγκεκριμένου προγράμματος ερ¬ 

γασίας για το οποίο γίνεται λόγος στον Αριθμό 406 τη διατήρηση ή 
διάλυση των υφισταμένων επιτροπών μελετών, ή για τη δημιουργία 
νέων. 

408. ε) Κατανέμει στις επιτροπές μελετών τα θέματα για μελέτη. 

409. στ) Εξετάζει και εγκρίνει την έκθεση του Διευθυντού επί των 
εργασιών της Επιτροπής από .την τελευταία σύνοδο της Γενικής Συ- 
νελεύσεως. 

410. ζ) Εγκρίνει, εάν υπάρχει θέμα, προς υποβολή στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, την υποβαλλόμενη από τον διευθυντή κατά τους όρους 
των διατάξεων, του αριθμού 439 εκτίμηση των οικονομικών αναγ¬ 

κών της Επιτροπής μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση. 

4 I I. η) Η Γενική Συνέλευση κατά τη λήψη των αποφάσεων θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προβλεπόμενες οικονομικές επιπτώ¬ 

σεις και να προσπαθεί να αποφεύγει την υιοθέτηση αποφάσεων οι 
οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν την υπέρβαση των ανωτέρων 
ορίων πιστώσεων που καθορίζονται από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

4 I 2. θ) Εξετάζει τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής Σχεδιά- 

σεως και όλα τα άλλα θέματα τα οποία κρίνονται αναγκαία στα 
πλαίσια των διατάξεων του Άρθρου I I και του παρόντος Κεφαλαίου. 

Άρθρο 70. 

Σύνοδοι της Γενικής Συνελεύσεως. 

4 13. 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κανονικά σε ημερομηνία 
και τόπο που ορίζονται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση. 

4 14. 2. Η ημερομηνία και ο τόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνε¬ 

λεύσεως, ή ένα από τα δύο, μπορούν να τροποποιούνται με την έγ¬ 

κριση της πλειοψήφίας των Μελών της Ενώσεως τα οποία έχουν 
απαντήσει σε αίτηση του γενικού γραμματέα με την οποία ζητήθηκε 

η γνώμη τους. 
4 I 5. 3. Σε κάθε μία από τις συνόδους αυτές, η Γενική Συνέλευση 

μιας συμβουλευτικής επιτροπής, προεδρεύεται από τον Αρχηγό της 
αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία η σύνοδος λαμβάνει χώρα ή 
όταν η σύνοδος αυτή γίνεται στην έδρα της Ενώσεως, από πρόσωπο 
που εκλέγεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος υπο- 

βοηθείται από Αντιπροέδρους οι οποίοι εκλέγονται από τη I ενική 

Συνέλευση. 
116.4. Ο Γενικός Γραμματέας επιφορτίζεται με τη λήψη των 

αναγκαίων διοικητικών και οικονομικών μέτρων, σε συμφωνία με το 
Διευθυντή της ενδιαφερομένης Συμβουλευτικής Επιτροπής, για τις 
συνόδους της Γενικής Συνελεύσεως και των επιτροπών μελετών. 

Άρθρο 71. 

Γλώσσες και Δικαίωμα Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. 

1. (I) Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται κατά τις Γενικές Συνε¬ 

λεύσεις είναι οι προβλεπόμενες στα Άρθρα 16 και 78. 

(2) Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα των επιτροπών μελετών, 
τα έγγραφα και πρακτικά των Γ ενικών Συνελεύσεων και τα έγγραφα 
που δημοσιεύονται μετά τις Συνελεύσεις αυτές από τις Διεθνείς Συμ¬ 

βουλευτικές Επιτροπές συντάσσονται στις τρεις γλώσσες εργασίας 

της Ενώσεως. 
2. Τα Μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών είναι 
εκείνα τα οποία προβλέπονται στον Αριθμό 10. Εν τόύτοις, όταν ένα 
Μέλος της Ενώσεως δεν αντιπροσωπεύεται από μία διεύθυνση, οι αν¬ 

τιπρόσωποι των αναγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων της ενδια¬ 

φερομένης χώρας έχουν μαζί και ανεξάρτητα του αριθμού τους, δι¬ 

καίωμα μιας μόνο ψήφου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 

Αριθμού 377. 
3. Οι διατάξεις των Αριθμών 391 μέχρι 394 οι σχετικές με τις 

εξουσιοδοτήσεις εφαρμόζονται στις Γενικές Συνελεύσεις. 

\ρ·ιρο 7 2. 

Επιτροπές Μελετών. 

121.1. Η Γενική Συνέλευση δημιουργεί και διατηρεί, ανάλογα με 
τις ανάγκες, τις απαραίτητες επιτροπές μελετών για την επεξεργασία 
των υπό μελέτη θεμάτων. Οι διευθύνσεις, οι αναγνωρισμένες ιδιωτι¬ 

κές επιχειρήσεις οι διεθνείς και περιοχικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανι¬ 

σμοί οι οποίοι γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις των Αριθ¬ 

μών 398 και 399 και οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στις εργασίες 
των επιτροπών μελετών δηλώνουν τούτο είτε κατά τη σύνοδο της Γε¬ 

νικής Συνελεύσεως είτε μεταγενέστερα, στο Διευθυντή της ενδιαφερό- 

μενης Συμβουλευτικής Επιτροπής. 

122. 2. Εξ' άλλου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των 
\ριθμών 100 και 401, οι εμπειρογνώμονες των επιστημονικών ή 
βιομηχανικών Οργανισμών μπορούν να γίνουν δεκτοί να μετάσχουν 
υπό συμβουλευτική ιδιότητα σε κάθε σύνοδο οποιασδήποτε από τις 
επιτροπές μελετών. 

123. 3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει κανονικά τον κύριο εισηγητή 
και ένα αναπληρωτή του κυρίου εισηγητή για κάθε επιτροπή μελε¬ 

τών. Εάν ο όγκος εργασίας μιας επιτροπής μελετών το απαιτεί, η Γε¬ 

νική Συνέλευση ορίζει για την επιτροπή αυτή τόσους επί πλέον ανα¬ 

πληρωτές κυρίου εισηγητού όσους θεωρεί απαραίτητο. Κατά τον διο¬ 

ρισμό των κυρίων εισηγητών και των αναπληρωτών κυρίων εισηγη¬ 

τών θα λαμβάνονται υπόψη όλως ιδιαιτέρως κριτήρια αρμοδιότητας 
και ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής καθώς επίσης και η ανάγκη 
προωθήσεως πιο ενεργού συμμετοχής των υπό ανάπτυξη χωρών. 
Εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνόδων της Γενι¬ 

κής Συνελεύσεως ένας κύριος εισηγητής κωλύεται να ασκήσει τα 
καθήκοντά του και δεν έχει ορισθεί παρά ένας μόνο στην επιτροπή 
του τότε αυτός καταλαμβάνει τη θέση του. Στην περίπτωση επιτρο¬ 

πής μελετών για την οποία η Γενική Συνέλευση είχε ορίσει περισσό¬ 

τερους από ένα αναπληρωτές κυρίου εισηγητού, η Επιτροπή αυτή κα¬ 

τά την επομένη σύνοδό της εκλέγει μεταξύ αυτών τον νέο κύριο ειση¬ 

γητή της και αν είναι αναγκαίο ένα νέο αναπληρωτή κυρίου εισηγητή 
μεταξύ των μελών της. Μια τέτοια επιτροπή μελετών εκλέγει επίσης 
ένα νέο αναπληρωτή κυρίου εισηγητού εάν ένας από τους αναπληρω¬ 

τές Κυρίου εισηγητού κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του κατά 
τη διάρκεια μεταξύ δύο συνόδων της Γενικής Συνελεύσεως. 

Άρθρο 7.3. 

Διεξαγωγή των Εργασιών των Επιτροπών Μελετών. 

121. I. Η επεξεργασία των θεμάτων τα οποία αναθέτονται στις 
επιτροπές μελετών γίνεται κατά το δυνατόν με αλληλογραφία. 

123. 2. (I) Κν τούτοις, η Γενική Συνέλευση μπορεί να δίνει σε 
ό,τι αφορά τις συνόδους των επιτροπών μελετών κατευθυντήριες οδη¬ 

γίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επεξεργασία των ση¬ 

μαντικών ομάδων θεμάτων. 

126. (2) Κατά γενικό κανόνα, κατά το διάστημα το οποίο με¬ 

σολαβεί μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων μια επιτροπή μελετών δεν 
πραγματοποιεί περισσότερες από δύο συνόδους περιλαμβανομένης 
και της τελικής συνόδου η οποία προηγείται της Γενικής Συνελεύ¬ 
σεως. 

127 (3) Εξάλλου εάν ένας κύριος εισηγητής μετά τη Γενική 
Συνέλευση είναι της γνώμης ότι μία ή περισσότερες σύνοδοι της επι¬ 

τροπής του μελετών μη προβλεπόμενες από τη Γενική Συνέλευση, εί¬ 

ναι αναγκαίες για την προφορική συζήτηση των θεμάτων που δεν κα¬ 

τέστη δυνατόν να επιλυθούν με αλληλογραφία μπορεί κατόπιν εγκρί- 

σεως της Διευθύνσεώς του και αφού συμβουλευθεί τον αρμόδιο Διευ¬ 

θυντή και τα μέλη της Επιτροπής του, να προτείνει σύνοδο σε κατάλ¬ 

ληλο τόπο λαμβάνοντα υπόψη και την ανάγκη περιορισμού των δα¬ 
πανούν στο ελάχιστο. 

128. 3. Η I ενική Συνέλευση, σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να 
συγκροτήσει μικτές ομάδες εργασίας για τη μελέτη θεμάτων τα 
οποία απαιτούν τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολλές επιτρο¬ 
πές μελετών. 

129. I. Ο Διευθυντής μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής, αφού συμ¬ 

βουλευθεί τον Γενικό Γραμματέα και σε συμφωνία με τους κυρίους 
εισηγητές των διαφόρων ενδιαφερομένων επιτροπών μελετών, κα¬ 

ταρτίζει το γενικό σχέδιο των συνόδων της ομάδας των Επιτροπών 
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ο·. οποίες πρόκειται να συνεΛβουν στον ίοιο τόπο κατά την ί- 

όια περίοδο. 

130. 5. Ο Διευθυντής αποστέλλει τις τελικές εκθέσεις των επιτρο- 

πών μελετών στις μετέχουσες διυθύνσεις στις αναγνωρισμένες ιδιωτι¬ 

κές επιχειρήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ενδεχομένως, 
στους διεθνείς και περιοχικοϋς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς οι 
οποίοι είχαν συμμετάσχει σ’ αυτές. Οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται 
το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε αρκετά νωρίς ώστε να περιέλ¬ 

θουν στους παραλήπτες των ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την ημε¬ 

ρομηνία της επόμενης Γενικής Συνελεύσεως. Δύναται να γίνει παρέκ¬ 

κλιση από τον όρο αυτό όταν οι σύνοδοι των επιτροπών μελετών 
λαμβάνουν χώρα αμέσως προ της Γενικής αυτής συνελεύσεως. Τα 
θέματα τα οποία δεν αποτέλεσαν (αντικείμενο εκθέσεως που εστάλη 
κατά τον προαναφερθέντα τρόπο δεν μπορούν να αναγραφούν στην 
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως. 

Αρθρο 74. 

Καθήκοντα του Διευθυντού. Ειδικευμένη Γραμματεία. 

131. 1.(1) Ο Διευθυντής της Συμβουλευτικής Επιτροπής συντονί¬ 

ζει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως και των επιτροπών μελε¬ 

τών. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εργασιών της Επιτρο¬ 

πής. 
132. (2) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη των εγγράφων της Επι¬ 

τροπής και λαμβάνει σε συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα, τα 
αναγκαία μέτρα για τη δημοσίευσή τους στις γλώσσες εργασίας της 
Ενώσεως. 

13.3. (3) Ο Διευθυντής βοηθείται από μία γγραμματεία που 
αποτελείται από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο εργάζεται υπό την 
άμεση εποπτεία του για την οργάνωση των εργασιών της Επιτροπής. 

13 1. (I) Το προσωπικό των ειδικευμένων γραμματειών των 
εργαστηρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων των Συμβουλευτι¬ 

κών Επιτροπών υπάγεται από διοικητικής απόψεως στην αρμοδιό¬ 

τητα του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αριθμού 
282. 

135. 2. Ο Διευθυντής εκλέγει το τεχνικό και διοικητικό προσωπι¬ 

κό της γραμματείας αυτής στα πλαίσια του εγκεκριμένου από τη Διά¬ 

σκεψη Πληρεξουσίων ή το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμού. Ο 
διορισμός του τεχνικού και διοικητικού αυτού προσωπικού γίνεται 
από το Γενικό Γραμματέα σε συμφωνία με τον Διευθυντή. Η τελική 
απόφαση διορισμού ή απολύσεως ανήκει στον Γενικό Γραμματέα. 

136. .3. Ο Διευθυντής μετέχει αυτοδικαίως, αλλά υπό συμβουλευ¬ 

τική ιδιότητα, στις συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως και των επι¬ 

τροπών μελετών. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προπα- 

ρασκευή των συνόδων της Γενικής Συνελεύσεως και των επιτροπών 
μελετών υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του αριθμού 4 16. 

137. 1. Ο Διευθυντής υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση επί 
τιυν δραστηριοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής από της τελευ¬ 

ταίας συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως. Η έκθεση αυτή μετά την έγ¬ 

κρισή της, αποστέλλεται στο Γ ενικό Γραμματέα για να διαβιβασθεί 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

138. Γ). Ο Διευθυντής υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά 
την ετήσια σύνοδο αυτού, έκθεση επί των δραστηριοτήτων της Επι¬ 

τροπής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους προς τον σκοπό 
ενημερώσεως του Συμβουλίου και των Μελών της Ενώσεως. 

139. 6. Ο Διευθυντής, αφού συμβουλευθεί τον γενικό γραμματέα 
υποβάλλει για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση εκτίμηση των οικο¬ 

νομικών αναγκών της Συμβουλευτικής Επιτροπής μέχρι της προσε¬ 

χούς Γενικής Συνελεύσεως. Η εκτίμηση αυτή, κατόπιν εγκρίσεως, 
διαβιβάζεται στο γενικό γραμματέα για υποβολή στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

1 10. ι. Ο Διευθυντής καταρτίζει, με σκοπό την ενσωμάτωση από 
το γενικό Γραμματέα στις ετήσιες προϋπολογιστικές προβλέψεις της 
Ενώσεως, τις προβλέψεις δαπανών της Επιτροπής για το επόμενο έ¬ 

τος σε βάση την εκτίμηση των οικονομικών αναγκών της Επιτροπής 
η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση. 

111.8. Ο Διευθυντής μετέχει όσο είναι αναγκαίο, στις δραστηριό- 

τητες τεχνικής συνεργασίας και βοήθειας της Ενώσεως στα πλαίσια 
των διατάξεων της Συμβάσεως. 

Λρυρο ..). 

Προτάσεις για τις Διοικητικές Διασκέψεις. 

112. I. 01 Γενικές Συνελεύσεις των Διεθνών Συμβουλευτικών 
Επιτροπών εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν στις διοικητικές διασκέ¬ 

ψεις προτάσεις απορρέουσες απ’ ευθείας από συστάσεις των ή πορί¬ 

σματα των τρεχουσών μελετών των. 
1 13. 2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών 

μπορούν επίσης να διατυπώνουν προτάσεις τροποποιήσεως των Διοι¬ 

κητικών Κανονισμών. 
111. 3. Οι προτάσεις αυτές αποστέλλονται εγκαίρως στο Γενικό 

Γραμματέα που τις συγκεντρώνει, τις συντονίζει και τις ανακοινώνει 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Αριθμό 379. 

Αρθρο 76. 

Σχέσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών, 
μεταξύ τους και με τους άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. 

113. 1.(1) Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συμβουλευτικών Επιτρο¬ 

πών μπορούν να συνιστούν μικτές επιτροπές για τη διεξαγωγή μελε¬ 

τών και την έκδοση συστάσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

116. (2) Οι Διευθυντές των Συμβουλευτικών Επιτροπών μπο¬ 

ρούν, σε συνεργασία με τους κυρίους εισηγητές να οργανώνουν μικτές 
συνόδους των επιτροπών μελετών και των δύο Συμβουλευτικών Επι¬ 

τροπών, με σκοπό τη διεξαγωγή μελετών και προπαρασκευή σχε¬ 

δίων συστάσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Αυτά τα σχέδια 
συστάσεων υποβάλλονται στην προσεχή σύνοδο της Γενικής Συνελεύ¬ 

σεως κάθε Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
I 17. 2. 'Οταν μία από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές προσκαλεί¬ 

ται να μετάσχει σε μία σύνοδο της άλλης Συμβουλευτικής Επιτροπής 
ή ενός άλλου διεθνούς οργανισμού, η Γενική Συνέλευση αυτής ή ο 
Διευθυντής της εξουσιοδοτείται να λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλί¬ 

σει την εκπροσώπηση αυτή υπό συμβουλευτική ιδιότητα, λαμβάνον- 

τας υπόψη τις διατάξεις του Αριθ. 329. 

1 18. 3. Ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ¬ 

ματέας, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτή¬ 

των και ο Διευθυντής της άλλης Συμβουλευτικής Επιτροπής ή οι 
αντιπρόσωποί τους, μπορούν να παρίστανται, υπό συμβουλευτική 
ιδιότητα, σε συνόδους μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αν είναι 
αναγαίο μία Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνόδους της, υπό 
συμβουλευτική ιδιότητα εκπροσώπους κάθε μόνιμου οργάνου της 
Ενώσεως, το οποίο δεν θεώρησε αναγκαίο να εκπροσωπηθεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. 

Εσωτερικός Κανονισμός των Διασκέψεων και άλλων Συνόδων. 

Αρθρο 77. 

Εσωτερικός Κανονισμός των Διασκέψεων και άλλων Συνόδων. 

1. Σειρά θέσεων 

449. Κατά τις συνεδριάσεις της διασκέψεως, οι αντιπροσωπείες 
κατατάσσονται κατά την αλφαβητική σειρά των ονομάτων στη γαλ¬ 

λική των αντιπροσωπευομένων χωρών. 

2. Έναρξη της Διασκέψεως 

450. 1.(1) Πριν από την εναρκτήριο συνεδρίαση της διασκέψεως 
προηγείται σύσκεψη των Αρχηγών των αντιπροσωπειών κατά τη 
διάρκεια της οποίας πρσπαρασκευάζεται η ημερήσια διάταξη της 
πρώτης Συνεδριάσεως Ολομέλειας και υποβάλλονται προτάσεις για 
την οργάνωση και τον ορισμό των προέδρων και αντιπροέδρων της 
διασκέψεως και των επιτροπών της, λαμβανομένης υπόψη της αρχής 
της εκ περιτροπής της γεωγραφικής κατανομής των αναγκαίων κρι¬ 

τηρίων αρμοδιότητας και των διατάξεων του Αριθ. 454. 

451. (2) 0 Πρόεδρος της συνόδου των Αρχηγών των αντιπρο¬ 

σωπειών ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Αριθμών 452 και 
453. 
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Ι·)~·-·(*) Η έναρξη της διασκέψεως κηρύσσεται α;:6 προσωπι- 
κότητα η οποία ορίζεται από την προσκαλούσα κυβέρνηση. 

153. (2) Εάν δεν υπάρχει προσκαλούσα κυβέρνηση, η έναρξη 
κηρύσσεται από τον πρεσβύτερο κατά ηλικία αρχηγό (αντιπροσω¬ 
πείας. 

454.3.(1) Ο Πρόεδρος της διασκέψεως εκλέγεται κατά την 
πρώτη Συνεδρίαση Ολομέλειας και είναι κατά γενικό κανόνα μία 
προσωπικότητα που ορίζεται από την προσκαλούσα Κυβέρνηση. 

455. (2) Εάν δεν υπάρχει προσκαλούσα Κυβέρνηση, ο Πρόε¬ 

δρος εκλέγεται λαμβανομένης υπόψη της προτάαεως των Αρχηγών 
των Αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια της προβλεπομένης στον 
Αριθμό 450 συνόδου. 

456. 4. Η πρώτη Συνεδρίαση Ολομέλειας προβαίνει επίσης: 
457. α) Στην εκλογή των Αντιπροέδρων της διασκέψεως. 
458. β) Στη σύσταση των επιτροπών της διασκέψεως και στην 

εκλογή των αντιστοίχων Προέδρων και Αντιπροέδρων. 

459. γ) Στη συγκρότηση της γραμματείας της διασκέψεως η 
οποία αποτελείται από προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της 
Ενώσεως και ανάλογα με την περίπτωση από προσωπικό που διατί¬ 

θεται από τη διεύθυνση της προσκαλούσας κυβερνήσεως. 

3. Προνόμια του Προέδρου της Διασκέψεως. 

460. 1. Ο Πρόεδρος εκτός των άλλων προσώπων τα οποία εκχω¬ 

ρούνται σ’ αυτόν από τον παρόντα Κανονισμό, κηρύσσει την έναρξη 
και τη λήξη κάθε Συνεδριάσεως της Ολομέλειας, διευθύνει τις συζη¬ 

τήσεις, μεριμνά για την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού, δίνει 
. το λόγο, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τις «αποφά¬ 

σεις που υιοθετήθηκαν. 

461.2. Έχει τη γενική διεύθυνση των εργασιών της διασκέψεως 
και μεριμνά για την τήρηση της τάξεως κατά τη διάρκεια των συνε¬ 

δριάσεων της ολομέλειας. Αποφασίζει σε θέματα κανονισμού και έχει 
ιδιαιτέρως το δικαίωμα να προτείνει την αναβολή ή λήξη συζητή- 

σεως, τη λύση ή τη διακοπή μιας συνεδριάσεως. Μπορεί επίσης να 
αποφασίζει την αναβολή της συγκλήσεως μιας ολομέλειας εάν το 
κρίνει αναγκαίο. 

462. 3. Προστατεύει το δικαίωμα όλων των αντιπροσωπειών να 
εκφράζουν ελεύθερα και πλήρως τη γνώμη των επί του συζητουμένου 
θέματος. 

463. 4. Μεριμνά όπως οι συζητήσεις περιορίζονται στο συζητού- 

μενο θέμα και μπορεί να διακόπτει κάθε ομιλητή ο οποίος παρεκκλί¬ 

νει από το συζητούμενο θέμα για να του υπενθυμίσει την ανάγκη να 
περιοριστεί στο θέμα αυτό. 

4. Σύσταση επιτροπών. 

464. 1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνιστά επιτροπές για την 
εξέταση θεμάτων τα οποία υποβάλλονται για συζήτηση στη διά¬ 

σκεψη. Οι επιτροπές αυτές μπορούν να αυνιστούν υποεπιτροπές. Οι 
επιτροπές και υποεπιτροπές αυτές μπορούν να συνιατούν επίσης ομά¬ 

δες εργασίας. 
465. 2. Υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας συνιστώνται μόνο ό¬ 

ταν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. 
466. 3. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των Αριθμών 464 και 

465 θα συνιστά τις ακόλουθες επιτροπές: 

467.4. 1. Επιτροπή διευθύνσεως: 
468. α) Η επιτροπή αυτή αποτελείται κανονικά από τον Πρόε¬ 

δρο της διασκέψεως ή της συνόδου, ο οποίος προεδρεύει, από τους 
Αντιπροέδρους και όσιό τους Προέδρους και Αντιπροέδρους των επι¬ 

τροπών. 
469. β) Η επιτροπή διευθύνσεως συντονίζει όλα τα θέματα που 

έχουν σχέση με την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και καταρτίζει 
τη σειρά και τον αριθμό των συνεδριάσεων, αποφεύγοντας χρονική 
επικάλυψη, όπου είναι δυνατόν, λόγω του περιορισμένου αριθμού με¬ 

λών ορισμένων αντιπροσωπειών. 
470.4.2. Επιτροπή Διαπιστευτηρίων: 
471. Η επιτροπή ελέγχει τα διαπιστευτήρια των αντιπροσω¬ 

πειών της διασκέψεως και υποβάλλει τα πορίσματά της στην Συνε¬ 

δρίαση Ολομέλειας εντός χρονικής προθεσμίας που ορίζεται από τη 
τελευταία. 

472.4.3. Συντακτική Επιτροπή: 

173. α) Τα κείμενα τα οποία καταρτίζονται κατά το δυνατόν 

στην οριστική τους μορφ-τ, απο τις διάφορες επιτροπές /.αμβάνον . <, 

υπόψη τις εκφρασθείσες γνώμες υποβάλλονται στη συντακτική επι¬ 

τροπή, που επιφορτίζεται με την τελειοποίηση της μορφής χωρίς να 
αλλοιώνει το νόημα και όπου απαιτείται, να τα συνδέει με τα μη βελ¬ 

τιωμένα προηγούμενα κείμενα. 

474. β) Τα κείμενα αυτά υποβάλλονται από τη συντακτική επι¬ 

τροπή στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία τα εγκρίνει ή τα πα¬ 

ραπέμπει στην αρμόδια επιτροπή για νέα εξέταση. 
475.4.4. Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού: 

476. α) Κατά την έναρξη κάθε διασκέψεως ή συνόδου, η Συνε¬ 

δρίαση ολομέλειας συνιστά μία επιτροπή ελέγχου προϋπολογισμού 
επιφορτισμένη να εποπτεύει την οργάνωση και μέσα δράσεως που τί¬ 

θενται στη διάθεση των αντιπροσώπων, να εξετάζει και να εγκρίνει 
τους λογαριασμούς των γενομένων δαπανών καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διασκέψεως ή συνόδου. Η επιτροπή αυτή περιλαμβάνει εκτός από 
τα μέλη των αντιπροσωπειών που επιθυμούν να μετάσχουν, αντιπρό¬ 

σωπο του γενικού γραμματέα και αν υπάρχει προσκαλούσα κυβέρ¬ 

νηση, αντιπρόσωπο της κυβερνήσεως αυτής. 
477. β) Προ της εξαντλήσεως του εγκεκριμένου από το Διοικη¬ 

τικό Συμβούλιο προϋπολογισμού για τη διάσκεψη ή σύνοδο, η επι¬ 

τροπή ελέγχου προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τη γραμματεία 
της διασκέψεως ή συνόδου, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προσω¬ 

ρινή κατάσταση δαπανών. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει αυτό 
υπόψη, προκειμένου να αποφασίσει εάν οι πρόοδοι που έχουν γίνει δι¬ 

καιολογούν παράταση της διασκέψεως πέρα της ημερομηνίας κατά 
την οποία θα εξαντληθεί ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός. 

478. γ) Στο τέλος κάθε διασκέψεως ή συνόδου, η επιτροπή 
ελέγχου προϋπολογισμού υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση 
στην οποία παρουσιάζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, το σύ¬ 

νολο των κατ’ εκτίμηση δαπανών της διασκέψεως ή συνόδου καθώς 
επίσης μία εκτίμηση του κόστους το οποίο ενδεχομένους συνεπάγεται 
η εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από αυτή τη διάσκεψη 
ή σύνοδο. 

479. δ) Η έκθεση αυτή μετά την εξέταση και έγκρισή της από 
τη Συνεδρίαση Ολομέλειας, διαβιβάζεται μαζί με τις παρατηρήσεις 
της στο γενικό γραμματέα για υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο 
κατά την προσεχή ετήσια σύνοδό του. 

5. Σύνθεση Επιτροπών. 

480.5. 1. Διασκέψεις Πληρεξουσίων: 

481. Οι επιτροπές συγκροτούνται από τους αντιπροσώπους των 
χωρών Μελών και παρατηρητές που προβλέπονται στους αριθμούς 
344, 345 και 346 οι οποίοι το ζήτησαν ή υποδείχθηκαν από τη Γενι¬ 

κή Συνέλευση. 

482. 5. 2. Διοικητικές Διασκέψεις: 
483. Οι επιτροπές συγκροτούνται από τους αντιπροσώπους των 

χωρών Μελών, παρατηρητές και αντιπροσώπους που προβλέπονται 
στους Αριθμούς 354 μέχρι 358 οι οποίοι το ζήτησαν ή υποδείχθηκαν 
από τη Γενική Συνέλευση. 

484. 6. Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Υποεπιτροπών 

485. Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής προτείνει σ’ αυτή την εκλογή 
Προέδρων και Αντιπροέδρων των υποεπιτροπών τις οποίες συνιστά. 

7. Σύγκληση των Συνεδριάσεων 

486. Οι Συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, των επιτρο¬ 

πών, υπο επιτροπών και ομάδων εργασίας αναγκέλλονται εγκαίρους 
στο χώρο συνόδου της διασκέψεως. 

8. Προτάσεις που υποβάλλονται πριν 
από την Έναρξη της Διασκέψεως 

487. Οι προτάσεις που υποβάλλονται πριν από την έναρξη της 
διασκέψεως κατανέμονται από τη Γενική Συνέλευση στις αρμόδιες 
επιτροπές οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμή¬ 

ματος 4 του παρόντος εσωτερικού Κανονισμού. Εν τούτοις, η Γενική 
Συνέλευση μπορεί απ’ ευθείας να συζητήσει οποιαδήποτε πρόταση. 
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9. Προτάσεις ή-τροπολογϊες που υποβάλλονται 
κατά τη διάρκεια της Διασκέψεως 

488. 1. Οι προτάσεις ή τροπολογίες που υποβάλλονται μετά τη\ 

έναρξη της διασκέψεως πρέπει να επιδίδονται στον Πρόεδρο της δια- 

σκέψεως ή στον Πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής κατά περίπτωση ή 
επιδίδονται ακόμη στη γραμματεία της διασκέψεως για δημοσίευση 
και διανομή σαν έγγραφα διασκέψεως. 

489. 2. Καμμία έγγραφη πρόταση ή τροπολογία δεν μπορεί να 
υποβληθεί εάν δεν υπογράφεται από τον Αρχηγό της ενδιαφερομένης 
αντιπροσωπείας ή από τον αναπληρωτή του. 

490. 3. Ο Πρόεδρος της διασκέψεως μιας επιτροπής, μιας υποεπι¬ 

τροπής ή ομάδας εργασίας μπορεί να υποβάλλει οποτεδήποτε προτά¬ 

σεις προοριζόμενες να επιταχύνουν το ρυθμό των συζητήσεων. 
491*4. Κάθε πρόταση ή τροπολογία πρέπει να περιλαμβάνει με 

τρόπο σαφή και συγκεκριμένο το προς εξέταση θέμα. 

492. 5. (1) Ο Πρόεδρος της διασκέψεως ή ο Πρόεδρος της αρμό¬ 

διας επιτροπής, υποεπιτροπής ή ομάδας εργασίας αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση εάν μία πρόταση ή τροπολογία η οποία υποβάλλεται κατά 
τη διάρκεια μιας συνόδου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προφορι¬ 

κής ανακοινώσεως ή εάν πρέπει να κατατεθεί για δημοσίευση και 
διανομή σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Αριθ. 488. 

493. (2) Γενικά, το κείμενο κάθε σημαντικής πρότασης το 
οποίο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ψηφοφορίας, διανέμεται εγ¬ 

καίρους στις γλώσσες εργασίας της διασκέψεως ώστε να μελετηθεί 
προ της συζητήσεως. 

494. (3) Εξ’ άλλου ο Πρόεδρος της διασκέψεως ο οποίος λαμ¬ 

βάνει τις προτάσεις ή τροπολογίες που αναφέρονται στον Αριθ. 488, 

τις κατευθύνει στις αρμόδιες επιτροπές ή στη Γενική Συνέλευση, κατά 
περίπτωση. 

495. 6. Κάθε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να αναγνώσει ή 
να ζητήσει να αναγνωσθεί σε Συνεδρίαση Ολομέλειας κάθε πρόταση 
ή τροπολογία η οποία υποβάλλεται από αυτό κατά τη διάρκεια της 
διασκέψεως και μπορεί να εκθέσει τους λόγους υποβολής αυτής.. 

10. Προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την εξέταση 
και ψήφιση Προτάσεως ή Τροπολογίας 

496. 1. Καμμία πρόταση ή τροπολογία που υποβάλλεται πριν 
από την έναρξη της διασκέψεως ή από μία αντιπροσωπεία κατά τη 
διάρκεια της διασκέψεως δεν μπορεί να συζητηθεί εάν δεν υποστη- 

ριχθεί κατά τη στιγμή εξετάσεώς της από μία τουλάχιστον ακόμη αν¬ 

τιπροσωπεία. 

497. 2. Κάθε πρόταση ή τροπολογία δεόντως υποστηριχθείαα 
πρέπει να τίθεται, κατόπιν συζητήσεως σε ψηφοφορία. 

11. Προτάσεις ή τροπολογίες οι οποίες παραλείπονται ή ανακαλούν- 

» ται 

498. Όταν μία πρόταση ή τροπολογία παραλείπεται ή αναβάλ¬ 

λεται η εξέτασή της, η αντιπροσωπεία από την οποία υποβλήθηκε 
οφείλει να παρακολουθεί ώστε η πρόταση ή τροπολογία αυτή να μη 
διαφύγει την εξέταση. 

12. Διεξαγωγή Συζητήσεων στη Γενική Συνέλευση. 

499. 12. 1. Απαρτία 
500. Για να διεξαχθεί έγκυρα ψηφοφορία κατά τη διάρκεια συνε- 

δριάσεως Γενικής Συνελεύαεως απαιτείται να παρίστανται ή να αντι¬ 

προσωπεύονται στη συνεδρίαση περισσότερες από τις μισές αντιπρο¬ 

σωπείες που έχουν διαπιστευθεί στη διάσκεψη και έχουν δικαίωμα 
ψήφου. 

501. 12. 2. Σειρά συζητήσεων 
502. (1) Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν το λόγο δεν μπο¬ 

ρούν να ομιλήσουν παρά μετά τη συγκατάθεση του Προέδρου. Κατά 
γενικό κανόνα αρχίζουν αναφέροντας με ποιά ιδιότητα ομιλούν. 

503. (2) Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει το λόγο οφείλει να εκ¬ 

φράζεται αργά και ευδιάκριτα, να διαχωρίζει καλά τις λέξεις και να 
τηρεί τους απαιτούμενους χρόνους παύσεως για να επιτρέπει σ’ όλους 
να εννοούν καλά τη σκέψη του. 

504. 12. 3. Προτάσεις επί ζητημάτων εσωτερικού κανονισμού και 
ζητήματα κανονισμού. 

505. (1) Κατά τη διάρκεια συζητήσεων, μια αντιπροσωπεία απο¬ 

ρεί όποια στιγμή κρίνει κατάλληλη, να υποβάλλει πρόταση επί ζητή¬ 

ματος κανονισμού ή να εγείρει ζήτημα κανονισμού, τα ζητήματα αυ¬ 

τά επιλύονται αμέσως από τον Πρόεδρο σύμφωνα με τον παρόντα 
εσωτερικό Κανονισμό. Κάθε αντιπροσωπεία μπορεί να προσφύγει κα¬ 

τά της αποφάσεως του Προέδρου, όμως η απόφαση αυτή παραμένει 
ισχυρή στο σύνολό της εάν η πλειοψηφία των αντιπροσωπειών οι 
οποίες παρίστανται και ψηφίζουν δεν αντιτίθεται σ’ αυτό. 

506. (2) Η αντιπροσωπεία η οποία υποβάλλει πρόταση επί ζητή¬ 

ματος Κανονισμού δεν μπορεί κατά την παρέμβασή της να ασχοληθεί 
με την ουσία του υπό συζήτησιν θέματος. 

507. 12.4. Σειρά προτεραιότητας των προτάσεων επί ζητημάτων 
κανονισμού. 

508. Η σειρά προτεραιότητας που τηρείται επί προτάσεως και ζη¬ 

τημάτων κανονισμού που μνημονεύονται στους αριθμούς 505 και 
506 είναι η ακόλουθη: 

509. α) Κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος 
Εσωτερικού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ψη¬ 

φοφορίας. 
510. β) Διακοπή της συνεδριάσεως. 

51 1. γ) Λύση της συνεδριάσεως. 

512. δ) Αναβολή της συζητήσεως επί του συζητουμένου θέματος. 

513. ε) Λήξη της συζητήσεως επί του συζητουμένου θέματος. 

514. στ) Οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις και ζητήματα κανονι¬ 

σμού τα οποία θα μπορούσαν να υποβληθούν και των οποίων η σχετι¬ 

κή προτεραιότητα ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

515. 12. 5. Πρόταση διακοπής ή λύσεως της συνεδριάσεως. 
516. Κατά τη διάρκεια συζητήσεως ενός θέματος, μία αντιπροσω¬ 

πεία μπορεί να προτείνει τη διακοπή ή λύση της συνεδριάσεως και να 
εκθέσει τους λόγους της προτάσεώς της. Εάν η πρόταση αυτή υπο- 

στηριχθεί, ο λόγος δίνεται σε δύο ομιλητές που είναι αντίθετοι με την 
πρόταση και αποκλειστικά επί'του θέματος αυτού, μετά δε η πρόταση 
τίθεται σε ψηφοφορία. 

517. 12. 6. Η Πρόταση αναβολής της συζητήσεως. 
518. Κατά τη διάρκεια συζητήσεως οποιουδήποτε θέματος μία 

αντιπροσωπεία μπορεί να προτείνει την αναβολή της συζητήσεως για 
ορισμένο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που θα γίνει τέτοια πρό¬ 

ταση, τρεις μόνο ομιλητές επί πλέον του ομιλητού ο οποίος υποβάλ¬ 

λει την πρόταση, μπορούν να μετάσχουν σ’ αυτή ένας υπέρ της προ¬ 

τάσεως και δύο κατ’ αυτής. Μετά τούτα η πρόταση τίθεται σε ψηφο¬ 

φορία. 

519. 12. 7. Πρόταση πέρατος της συζητήσεως. 
520. Οποτεδήποτε μία αντιπροσωπεία μπορεί να προτείνει τη 

λήξη της συζητήσεως επί του εξεταζομένου θέματος. Στην περίπτωση 
αυτή ο λόγος δίνεται σε δύο μόνο ομιλητές οι οποίοι αντιτίθενται στη 
λήξη και μετά ταύτα η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία. Εάν η πρό¬ 

ταση γίνει αποδεκτή, ο Πρόεδρος θέτει το υπό εξέταση θέμα αμέσως 
σε ψηφοφορία. 

521. 1 2. 8. Περιορισμός των παρεμβάσεων 
522. (1) Η Συνεδρίαση Ολομέλειας μπορεί, ενδεχομένως να πε¬ 

ριορίσει τον αριθμό και τη διάρκεια των παρεμβάσεων μία αντιπρο¬ 

σωπεία σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα. 

523. (2) Εν τούτοις επί ζητημάτων διαδικασίας, ο Πρόεδρος πε¬ 

ριορίζει τη διάρκεια κάθε παρεμβάσεως σε πέντε λεπτά κατ’ ανώτατο 
όσιο. 

524. (3) Όταν ένα ομιλητής υπερβεί το χρονικό διάστημα για το 
οποίο του δόθηκε ο λόγος, ο Πρόεδρος πληροφορεί περί τούτου τη 
Συνέλευση και παρακαλεί τον ομιλητή να ολοκληρώσει σύντομα την 
ομιλία του. 

525. 12. 9. Κλείσιμο του καταλόγου των ομιλητών. 

526. (1) Κατά τη διάρκεια μιας συζητήσεως ο Πρόεδρος μπορεί 
να αποφασίζει να αναγνωσθεί ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομι¬ 

λητών. Προσθέτει σ’ αυτόν το όνομα των αντιπροσωπειών οι οποίες 
εκδηλώνουν την επιθυμία να λάβουν το λόγο και με τη συγκατάθεση 
της Συνελεύσεως, μπορεί να θεωρήσει τον κατάλογο κλειστό. Εν τού- 

τοις, ο Πρόεδρος μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να παραχωρήσει 
κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα της απαντήσεως σε κάθε προηγούμενη 
παρέμβαση έστω και μετά το κλείσιμο του καταλόγου. 

527. (2) Όταν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών ο Πρόε¬ 

δρος κηρύσσει το πέρας της συζητήσεως. 
528. 12. 10. Ζητήματα αρμοδιότητας. 
529. Τα ανακύπτοντα ζητήματα αρμοδιότητας πρέπει να ρυθμί- 
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ζονται πριν διεξαχθεί ψηφοφορία επί της ουσίας του υπό συζήτηση θέ¬ 

ματος. 

3.30. 12. 11. Ανάκληση και νέα υποβολή προτάσεως. 
53 I. Ο υποβαλών μια πρόταση μπορεί να την αποσύρει πριν τεθεί 

σε ψηφοφορία. Κάθε πρόταση τροποποιηθείσα ή μη, μπορεί να υπο¬ 

βληθεί ξανά ή να αναληφθεί είτε από την αντιπροσωπεία η οποία 
πρότεινε την τροπολογία είτε από οποιαδήποτε άλλη αντιπροσωπεία. 

13. Δικαίωμα ψήφου. 

3.32. 1. Σε όλες τις συνεδριάσεις της διασκέψεως, η αντιπροσω¬ 

πεία1 Μέλους της Ενώσεως δεόντως διαπιστευμένη από αυτό για να 
μετάσχει στις εργασίες της διασκέψεως έχει δικαίωμα μιας ψήφου 
σύμφωνα με το άρθρο 2. 

333. 2. Η αντιπροσωπεία Μέλους της Ενώσεως ασκεί το δι¬ 

καίωμα ψήφου σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 

67. 

14. Ψηφοφορία. 

.3.34. 14. 1. Ορισμός της πλειοψηφίας. 
3.35. (1) Η πλειοψηφία αποτελείται από περισσότερες από τις μι- 

σές αντιπροσωπείες που παρίατανται και ψηφίζουν. 

5.36. (2) Οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των αναγκαίων ψήφων για την επίτευξη πλειοψηφίας. 

5.37. (3) Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση, ή η τροπολογία 

θεωρείται απορριφθείσα. 
538. (4) Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού θεωρείται 

σαν «παρούσα και ψηφίζουσα αντιπροσωπεία» κάθε αντιπροσωπεία η 
οποία κηρύσσεται υπέρ ή κατά μιας προτάσεως. 

539. I 1. 2. Μη συμμετοχή στη ψηφοφορία. 

540. Οι αντιπροσωπείες οι οποίες είναι παρούσες και δεν μετέ¬ 

χουν σε μία ορισμένη ψηφοφορία ή δηλώνουν ρητώς ότι δεν θέλουν να 
μετάσχουν σ’ αυτή, δεν θεωρούνται σαν απούσες, προκειμένου να 
εξακριβωθεί η ύπαρξη απαρτίας όπως ορίζεται στον αριθμό 500 ούτε 
σαν απέχουσες από απόψεως της εφαρμογής των διατάξεων του 

αριθμού 544. 

541. 1 1. 3. Ειδική πλειοψηφία. 
542. Όσον αφορά την εισδοχή νέων Μελών της Ενώσεως, η 

απαιτούμενη πλειοψηφία ορίζεται στο άρθρο 1. 

543. 14. 4. Αποχές υπερβαίνουσες το πενήντα τοις εκατό. 

544. Όταν ο αριθμός των αποχών υπερβαίνει το μισό του αριθ¬ 

μού των ψήφων που δόθηκαν (υπέρ, κατά, αποχές), η εξέταση του 
υπό συζήτηση θέματος παραπέμπεται σε μεταγενέστερη συνεδρίαση 
κατά την οποία οι αποχές δεν υπολογίζονται πλέον. 

545. 14.5. Διαδικασίες ψηφοφορίας. 
546. (1) Οι διαδικασίες ψηφοφορίας έχουν ως ακολούθως: 

547. α) Με ανάταση του χεριού κατά γενικό κανόνα εκτός εάν ζη¬ 

τηθεί με ονομαστική κλήση κατά τη διαδικασία β) η μυστική ψηφο¬ 

φορία κατά τη διαδικασίας 
548. β) με ονομαστική κλήση κατά την αλφαβητική σειρά στη 

Γαλλική γλώσσα των ονομάτων των Μελών που παρίατανται και 

ψηφίζουν. 
549. I. Εαν δύο τουλάχιστον αντιπροσωπείες, παρούσες και ψη- 

φίζουσες το ζητήσουν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας και εάν 
δεν έχει ζητηθεί μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τη διαδικασία γ, ή 

550. 2. Εαν μία πλειοψηφία δεν προκύψει καθαρά από μία ψηφο¬ 

φορία σύμφωνα με τιη διαδικασία α) 
551. γ) με μυστική ψηφοφορία, εάν πέντε τουλάχιστον από τις 

παρούσες και με δικαίωμα ψήφου αντιπροσωπείες το ζητήσουν πριν 

από την έναρξη της ψηφοφορίας 
552. (2) Ο Πρόεδρος, πριν από την έναρξη μιας ψηφοφορίας, εξε¬ 

τάζει οποιοδήποτε αίτημα ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο θα διε¬ 

ξαχθεί η ψηφοφορία και εν συνεχεία επίσημα ανακοινώνει τη διαδι¬ 

κασία ψηφοφορίας που θα εφαρμοσθει καθώς και το θέμα το οποίο τί¬ 

θεται σε ψηφοφορία. Εν συνεχεία κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφο¬ 

ρίας. Όταν αυτή τελειώσει ανακοινώνει τα αποτελέσματα. 

553. (3) Στην περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, η γραμματεία 
λαμβάνει αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της μυστι¬ 

κότητας της ψηφοφορίας. 
554. (4) Η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί με ηλεκτρονικό σύ¬ 

στημα εάν υπάρχει διαθέσιμο ανάλογο σύστημα και εάν το αποφασί¬ 

σει αυτό η Διάσκεψη. 

555. 14. 6. Απαγόρευση διακοπών μετά την έναρξη της ψηφοφο¬ 

ρώ- · π 
556. Όταν η ψηφοφορία έχει αρχίσει, καμμία αντιπροσωπεία οεν 

μπορεί να τη διακόψει, εκτός εάν πρόκειται για ζήτημα κανονισμού 
που αφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Το ζήτημα κα¬ 

νονισμού δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει πρόταση που συνεπάγεται 
αλλαγή στην ψηφοφορία που διεξάγεται η ουσιαστική τροποποίηση 
του θέματος που έχει τεθεί σε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία αρχίζει με 
την ανακοίνωση του Προέδρου ότι η ψηφοφορία άρχισε και τελειώνει 
με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτής από τον Πρόεδρο. 

557. 14.7. Επεξηγήσεις επί της ψηφοφορίας. 
558. Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στις αντιπροσωπείες οι οποίες επι¬ 

θυμούν να δικαιολογήσουν την ψήφον τους μετά την ψηφοφορία. 

559. 14. 8 Ψηφοφορία επί των μερών μιας προτάσεως. 

560. (I) Όταν αυτός που υποβάλλει μία πρόταση το ζητήσει ή ό¬ 

ταν η Συνέλευση το κρίνει σκόπιμο ή όταν ο Πρόεδρος κατόπιν συγ- 

καταθέσεως του υποβάλλοντος την πρόταση το ζητήσει, η πρόταση 
αυτή κατανέμεται, τα δε διάφορα μέρη της θέτονται χωριστά σε ψη¬ 

φοφορία. Τα μέρη της προτάσεως τα οποία υιοθετούνται θέτονται 
ακολούθως σε ψηφοφορία σαν σύνολο. 

561. (2) Εάν όλα τα μέρη μιας προτάσεως απορριφθούν, η πρό¬ 

ταση αυτή θεωρείται απορριφθείσα στο σύνολό της. 
562. 14.9. Σειρά ψηφοφορίας προτάσεων σχετικών προς το αυτό 

θέμα. 
563. (I) Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες προτάσεις επί του αυ¬ 

τού θέματος αυτές θέτονται σε ψηφοφορία κατά τη σειρά με την οποία 
υποβλήθηκαν εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 

564. (2) Μετά από κάθε ψηφοφορία η Συνέλευση αποφασίζει εάν 
υπάρχει περίπτωση ή μη να τεθεί σε ψηφοφορία η επόμενη πρόταση. 

565. 14. 10 Τροπολογίες. 
566. (1) Τροπολογία θεωρείται κάθε τροποποιητική πρόταση η 

οποία έχει αποκλειστικό σκοπό την απαλειφή, προσθήκη σε μέρος της 
αρχικής προσθήκης ή αναθεώρηση μέρους της προτάσεως αυτής. 

567. (2) Οποιαδήποτε τροπολογία επί μιας προτάσεως η οποία 
γίνεται αποδεκτή από την αντιπροσωπεία η οποία υπέβαλε την πρό¬ 

ταση αυτή, ενσωματώνεται αμέσως στο αρχικό κείμενο της προτά¬ 

σεως. 
568. (3) Καμμία τροποποιητική πρόταση δεν θεωρείται σαν τρο¬ 

πολογία εάν η Συνέλευση είναι της γνώμης ότι είναι ασυμβίβαστη με 

την αρχική πρόταση. 

569. 14. 11. Ψηφοφορία επί τροπολογιών. 

570. (1) Εάν μία πρόταση αποτελεί αντικείμενο τροπολογίας διε¬ 

ξάγεται ψηφοφορία κατά πρώτο λόγο επί της τροπολογίας αυτής. 
571. (2) Εάν μία πρόταση αποτελεί αντικείμενο περισσοτέρων 

τροπολογιών κατά πρώτο λόγο διεξάγεται ψηφοφορία επί της τροπο¬ 

λογίας η οποία διαφέρει περισσότερο από το αρχικό κείμενο. Εάν η 
τροπολογία αυτή δεν τύχει υποστηρίξεως από την πλειοψηφία, διεξά¬ 

γεται ψηφοφορία επί εκείνης από τις απομένουσες τροπολογίες η 
οποία διαφέρει περισσότερο από το αρχικό κείμενο και ούτω κοΓίΤ' 

εξής μέχρις ότου μία τροπολογία τύχει υποστηρίξεως από την πλειο¬ 

ψηφία, εάν όλες οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί εξετασθούν και 
καμμία από αυτές δεν τύχει υποστηρίξεως από την πλειοψηφία, η μη 
τροποποιηθείσα πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία. 

572. (3) Εάν μία ή περισσότερες τροπολογίες υιοθετηθούν, η κατ’ 

αυτό τον τρόπο τροποποιηθείσα πρόταση τίθεται ακολούθως σε ψηφο¬ 

φορία. 

57.3. 1 1. 12. Επανάληψη ψηφοφορίας. 
574. (1) Στις επιτροπές, υποεπιτροπές ή ομάδες εργασίας μιας 

διασκέψεως, ή μιας συνόδου, μία πρόταση, ή ένα μέρος της προτά¬ 

σεως ή μία τροπολογία η οποία έχει ήδη αποφασισθεί δια ψηφοφο¬ 

ρίας από μια από τις επιτροπές, υποεπιτροπές ή ομάδες εργασίας, δεν 
μπορεί να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία στην ίδια επιτροπή ή υποεπι¬ 

τροπή ή ομάδα εργασίας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την επιλεχθείσα διαδικασία ψηφοφορίας. 

575. (2) Στις Συνεδριάσεις Ολομέλειας μία πρόταση, ένα μέρος 
προτάσεως ή μία τροπολογία δεν θα τίθεται ξανά σε ψηφοφορία εκτός 
εάν πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 

576. α) ζητηθεί τούτο από την πλειοψηφία των Μελών με δι¬ 

καίωμα ψήφου και 
577. β) η αίτηση για επανάληψη της ψηφοφορίας γίνει τουλάχι¬ 

στον μία ημέρα μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. 
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15. Επιτροπές και υποεπιτροπές. 
Διεξαγωγή των συζητήσεων και διαδικασία ψηφοφορίας. 

578. 1. Οι Πρόεδροι των επιτροπών και υποεπιτροπών έχουν κα¬ 

θήκοντα ανάλογα με εκείνα τα οποία αναγνωρίζονται στον Πρόεδρο 
της διασκέψεως από το τμήμα 3 του παρόντος Εσωτερικού Κανονι¬ 

σμού. 
579. 2. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο τμήμα 12 του παρόν¬ 

τος Εσωτερικού Κανονισμού για τη διεξαγωγή των συζητήσεων στη 
Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται και στις συζητήσεις των επιτροπών 
και υποεπιτροπών, εκτός από το θέμα της απαρτίας. 

580. 3. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο τμήμα 14 του παρόν¬ 

τος εσωτερικού κανονισμού εφαρμόζονται και στις ψηφοφορίες που 
διεξάγονται στις επιτροπές ή υποεπιτροπές. 

16. Επιφυλάξεις. 

581. 1. Κατά γενικό κανόνα, οι αντιπροσωπείες των οποίων τις 
απόψεις δεν συμμερίζονται οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες, πρέπει να 
προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού, να συντάσαονται με τη γνώμη 
της πλειοψηφίας. 

582. 2. Εν τούτοις, εάν μία αντιπροσωπεία είναι της γνώμης ότι 
μία οποιαδήποτε απόφαση είναι τέτοιας φύσεως που να εμποδίζει την 
Κυβέρνησή της να κυρώσει τη Σύμβαση ή να αποδεχθεί την αναθεώ¬ 

ρηση ενός Κανονισμού, η αντιπροσωπεία αυτή μπορεί να διατυπώσει 
επιφυλάξεις υπό τύπο προσωρινό ή οριστικό, για την απόφαση αυτή. 

17. Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων. 

583. 1. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται 
από τη Γραμματεία της Διασκέψεως, η οποία διασφαλίζει τη διανομή 
αυτών στις αντιπροσωπείες όσο το δυνατόν νωρίτερα και οπωσδή¬ 

ποτε όχι αργότερα από 5 εργάσμες ημέρες μετά από κάθε συνε¬ 

δρίαση. 

584. 2. Όταν διανεμηθούν τα πρακτικά οι αντιπροσωπείες μπο¬ 

ρούν να υποβάλλουν εγγράφως και μέσα στη βραχύτερη δυνατή προ¬ 

θεσμία στη γραμματεία της διασκέψεως τις διορθώσεις τις οποίες 
θεωρούν ότι επιβάλλονται, τούτο δε δεν τις εμποδίζει να υποβάλλουν 
προφορικά τροποποιήσεις κατά τη συνεδρίαση κατά την οποία κυ- 

ρούνται τα πρακτικά. 

585. 3. (1) Κατά γενικό κανόνα, τα πρακτικά περιέχουν μόνο τις 
προτάσεις και τα συμπεράσματα μιαζί με τα βασικά επιχειρήματα επί 
των οποίων στηρίζονται, διατυπωμένα κατά τον πλέον σύντομο 
τρόπο. 

586. (2) Εν τούτοις, κάθε αντιπροσωπεία έχει το δικαίωμα να ζη¬ 

τήσει την καταχώρηση είτε αναλυτικά είτε επί λέξει στα πρακτικά 
μιας δηλώσεως η οποία διατυπώνεται κατά τη διάρκεια των συζητή¬ 

σεων. Στην περίπτωση αυτή, η αντιπροσωπεία οφείλει κατά γενικό 
κανόνα, να (αναγγείλει αυτό στην αρχή της παρεμβάσεώς της με το 
σκοπό να διευκολύνει το έργο των εισηγητών. 
Οφείλει επιπλέον να επιδώσει αυτή το κείμενο στη γραμματεία της 

διασκέψεως εντός δύο ωρών μετά το πέρας της συνεδριάσεως. 

587. 4. Πρέπει εν τούτοις να χρησιμοποιείται με φειδώ η ευχέρεια 
που παρέχεται στον αριθμό 586 σε ότι αφορά στην καταχώρηση των 
δηλώσεων. 

18. Πρακτικά και Εκθέσεις των Επιτροπών και Υποεπιτροπών. 

588. 1.(1) Οι συζητήσεις των επιτροπών και υποεπιτροπών συνο¬ 

ψίζονται, μετά όσιό κάθε συνεδρίαση σε πρακτικά που συντάσσονται 
από τη Γραμματεία της Διασκέψεως και διανέμεται στις αντιπροσω¬ 

πείες όχι αργότερα από 5 εργάσμες ημέρες μετά όσιό κάθε συνε¬ 

δρίαση. Στα πρακτικά εκθέτονται τα κύρια σημεία των συζητήσεων, 
οι διάφορες γνώμες οι οποίες επιβάλλεται να αναγραφούν, καθώς και 
οι προτάσεις και συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από τις συζητή¬ 
σεις γενικά. 

589. (2) Εν τούτοις, κάθε αντιπροσωπεία έχει το δικαίωμα να 
κάνει χρήση της παρεχόμενης στον Αριθμό 586 ευχέρειας. 

590. (3) Προσφυγή στην προβλεπόμενη ανωτέρω ευχέρεια πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να γίνεται μιε φειδώ. 

591.2. Οι επιτροπές και υποεπιτροπές μπορούν να συντάσσουν 
τις μερικές εκθέσεις τις οποίες κρίνουν αναγκαίες και ενδεχομένως 
μπορούν να υποβάλλουν, στο τέλοε των εργασιών τους, τελική 

έκθεση στην οποία ανακεφαλαιώνουν περιληπτικά τις προτάσεις κα_ 

τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τις μελέτες που τους 

ανατέθηκαν. 

19. Έγκριση Πρακτικών, Συνοπτικών Πρακτικών και Εκθέσεων. 

592. I. (1) Κατά γενικό κανόνα, στην αρχή κάθε συνεδρίασης Γε¬ 

νικής Συνελεύσεως ή συνεδριάσεως μιας επιτροπής ή υποεπιτροπής, ο 
Πρόεδρος ερωτά εάν οι αντιπροσωπείες έχουν να διατυπώσουν παρα¬ 

τηρήσεις επί των πρακτικών ή των συνοπτικών πρακτικών της προη- 

γουμένης συνεδριάσεως. 

Τα πρακτικά αυτά θεωρούνται εγκριθέντα εάν δεν έχει ανακοινω¬ 

θεί καμμία διόρθωση στη γραμματεία και δεν εκδηλώθηκε καμμία 
αντίρρηση προφορικά. Σε αντίθετη περίπτωση επιφέρονται οι αναγ¬ 

καίες διορθώσεις στα πρακτικά ή στο συνοπτικό πρακτικό. 

593. (2) Οποιαδήποτε έκθεση μερική ή τελική πρέπει να εγκρίνε- 

ται από την ενδιαφερόμενη επιτροπή ή υποεπιτροπή. 

594.2.(1) Τα πρακτικά των τελευταίων Γενικών Συνελεύσεων 
εξετάζονται και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο. 

595. (2) Τα συνοπτικά πρακτικά των τελευταίων συνεδριάσεων 
κάθε επιτροπής ή υποεπιτροπής εξετάζονται και εγκρίνονται από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής ή υποεπιτροπής. 

20. Αρίθμηση. 

596. 1. Οι αριθμοί των κεφαλαίων, άρθρων και παραγράφων των 
κειμένων που υποβάλλονται για αναθεώρηση διατηρούνται μέχρι της 
πρώτης αναγνώσεως σε Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως. Τα κεί¬ 

μενα που προσθέτονται φέρουν προσωρινά τον αριθμό της τελευταίας 
προηγουμένης παραγράφου του οιρχικού κειμένου, με την προσθήκη 
του «Α», «Β», κ.λ.π. 

597. 2. Η τελική αρίθμηση των κεφαλαίων, άρθρων και παρα¬ 

γράφων κανονικά αναθέτεται στην Επιτροπή Συντάξεως μετά την 
υιοθέτηση αυτών κατά την πρώτη (ανάγνωση, αλλά μπορεί κατόπιν 
αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως να ανατεθεί στον Γενικό Γραμ¬ 

ματέα. 

21. Τελική έγκριση. 

598. Τα κείμενα των Τελικών Πράξεων θεωρούνται οριστικά ό¬ 

ταν εγκριθούν σε δεύτερη ανάγνωση από την Γενική Συνέλευση. 

22. Υπογραφή. 

599. Τα τελικά κείμενα τα εγκρινόμενα από τη διάσκεψη υπο¬ 

βάλλονται προς υπογραφή στις αντιπροσωπείες οι οποίες είναι εφο¬ 

διασμένες με τα οριζόμενα διαπιστευτήρια στο Άρθρο 67 κατά την 
στη γαλλική γλώσσα αλφαβητική σειρά των ονομάτων των αντιπρο¬ 

σωπευόμενων χωρών. 

23. Δελτία τύπου. 

600. Επίσημες ανακοινώσεις επί των εργασιών της Διασκέψεως 
πρέπει να δίδονται στον τύπο μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου 
της Διασκέψεως. 

24. Ατέλεια. 

601. Κατά τη διάρκεια της Διασκέψεως τα μέλη των αντιπροσω¬ 

πειών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ανώτεροι λειτουργοί 
των μονίμων οργάνων της Ενώσεως οι οποίοι παρακολουθούν τη 
Διάσκεψη και το προσωπικό της Γραμματείας της Ενώσεως που εί¬ 

ναι σε απόσπαση στη Διάσκεψη, έχουν δικαίωμα ταχυδρομικής, τη¬ 

λεγραφικής, τηλεφωνικής και ΤΕΕΕΧ ατέλειας στον βαθμό που έχει 
συνεννοηθεί η Κυβέρνηση της χώρας στην οποία συνέρχεται η Διά¬ 

σκεψη, με τις άλλες ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις και αναγνωρισμένες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XII. 

Άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 78. 

Γλώσσες. 

602. 1. (I) Στις διατάξεις της Ενώσεωε καθώς και στις συνελεύ- 
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σεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διεθνών Συμβουλευτικών 
Επιτροπών, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλες γλώσσες εκτός 
εκείνων οι οποίες μνημονεύονται στους Αριθμούς 120 και 127. 

603. α) Εάν ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα ή τον επικεφαλής 
του ενδιαφερομένου μόνιμου οργάνου όπως εξασφαλίσει τη χρησιμο¬ 

ποίηση μιας επιπλέον γλώσσας ή γλωσσών, γραπτώς ή προφορικώς 
και με την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν 
θα βαρύνουν τα μέλη εκείνα τα οποία υπέβαλαν ή υποστήριξαν την 
αίτηση αυτή. 

604. β) Εαν μία αντιπροσωπεία λάβει η ίδια όλα τα μέτρα για να 
εξασφαλίσει με δικές της δαπάνες την προφορική μετάφραση από τη 
δική της γλώσσα σε μία από τις γλώσσες οι οποίες μνημονεύονται 
στον Αριθμό 127. 

605. (2) Στην περίπτωση η οποία προβλέπεται στον Αριθμό 603, 

ο γενικός γραμματέας ή ο επικεφαλής του ενδιαφερομένου μόνιμου 
οργάνου συμμορφώνεται με την αίτηση αυτή, στο μέτρο του δυνατού, 
αφού προηγουμένως τα ενδιαφερόμενα Μέλη αναλάβουν την υπο¬ 

χρέωση προς αυτόν να καταβάλλουν στην Ένωση τις δαπάνες οι 
οποίες θα προκύψουν εκ του λόγου αυτού. 

606. (3) Στην περίπτωση που προβλέπεται στον Αριθμό 604, η 
ενδιαφερόμενη αντιπροσωπεία μπορεί επιπλέον, εάν το επιθυμεί να 
εξασφαλίσει με δικές της δαπάνες στην ίδια αυτή γλώσσα προφορική 
μετάφραση από μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στον Αριθμό 
127. 

607. 2. Όλα τα στοιχεία για τα οποία γίνεται λόγος στους αριθ¬ 

μούς 122 μέχρι 126 μπορούν να δημοσιεύονται σε γλώσσα άλλη 
εκτός εκείνων οι οποίες καθορίζονται στους αριθμούς αυτούς με την 
προϋπόθεση ότι τα μέλη τα οποία ζητούν τη δημοσίευση αυτή ανα¬ 

λαμβάνουν την επιβάρυνση του συνόλου των δαπανών μεταφράσεως 
και δημοσιεύσεως. 

Αρθρο 79. 
/ 
Οικονομικά. 

608. 1. (1) Κάθε Μέλος γνωστοποιεί στο γενικό γραμματέα έξι 
μήνες τουλάχιστον προ της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, την 
κλάση συμμετοχής την οποία επέλεξε. 

609. (2) Ο γενικός γραμματέας ανακοινώνει την απόφαση αυτή 

στα Μέλη. 
610. (3) Τα Μέλη τα οποία δεν θα ανακοινώσουν την απόφασή 

τους εντός του χρόνου που ορίζεται στον αριθμό 608 διατηρούν την 
κλάση συμμετοχής την οποία είχαν προηγουμένως επιλέξει. 

611. (4) Τα Μέλη μπορούν σε κάθε στιγμή να επιλέξουν κλάση 
συμμετοχής ανώτερης εκείνης την οποία είχαν πρότερα αποδεχθεί. 

612'2. (1) Κάθε νέο Μέλος καταβάλλει, για το έτος της 
προσχωρήσεώς του, εισφορά υπολογιζομένη από την πρώτη ημέρα 

του μηνός της προσχωρήσεως. 
613. (2) Σε περίπτωση καταγγελίας της Συμβάσεως από ένα Μέ¬ 

λος, η εισφορά πρέπει να καταβληθεί μέχρι της τελευταίας ημέρας 
του μηνός που γίνεται η καταγγελία. 

614. 3. Τα οφειλόμενα ποσά υπόκεινται σε τόκο από την έναρξη 
κάθε οικονομικού έτους της Ενώαεως. Ο τόκος αυτός ορίζεται σε 3% 

(τρία τοις εκατό) ετησίως κατά τους πρώτους έξι μήνες και σε 6% 

(έξι τοις εκατό) ετησίως από τον έβδομο μήνα. 

615. 4. Οι επόμενες διατάξεις εφαρμόζονται για τις εισφορές των 
αναγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, των επιστημονικών ή βιο¬ 

μηχανικών Οργανισμών και των διεθνών Οργανισμών: 

616. α) Οι αναγνωρισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι επιστη¬ 

μονικοί ή βιομηχανικοί Οργανισμοί μετέχουν στις δαπάνες των Διε¬ 

θνών Συμβουλευτικών Επιτροπών στις εργασίες των οποίων συμφώ¬ 

νησαν να μετάσχουν. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι αναγνωρισμένες ιδιωτι¬ 

κές επιχειρήσεις, μετέχουν στις δαπάνες των διοικητικών διασκέ¬ 

ψεων στις οποίες έχουν συμφωνήσει να μετάσχουν ή έχουν μετάσχει, 

κατά τους όρους του αριθμ. 358. 
617. β) Οι διεθνείς Οργανισμοί μετέχουν επίσης στις δαπάνες των 

διασκέψεων ή συνόδων στις οποίες έγιναν δεκτοί προς συμμετοχή, 
εκτός εάν, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας απαλλάχτηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

618. γ) Οι αναγνωρισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιστημονι¬ 

κοί ή βιομηχανικοί οργανισμοί και οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι 
μετέχουν στις δαπάνες των διασκέψεων ή συνόδων σύμφωνα με τους 

Αριθμούς 616 και 617 επιλέγουν ελεύθερα από τον πίνακα ο οποίος 
εμφαίνεται στον Αριθμό 111 της Συμβάσεως, την κλάση συμμετοχής 
με την οποία συμφωνούν να μετάσχουν στις δαπάνες, με εξαίρεση τις 
κλάσεις μονάδων 1/4 ή 1/8 που προορίζονται για τα Μέλη της Ενώ- 

σεως και ειδοποιούν τον γενικό γραμματέα για την κλάση που επέλε- 

ξαν. 

619. δ) Οι αναγνωρισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επιστημονι¬ 

κοί ή βιομηχανικοί Οργανισμοί και οι Διεθνείς Οργανισμοί οι οποίοι 
μετέχουν στις δαπάνες των διασκέψεων ή συνόδων, μπορούν οποτε- 

, δήποτε να επιλέξουν μία κλάση συμμετοχής ανώτερη εκείνης την 
οποία είχαν υιοθετήσει προηγουμένως. 

620. ε) Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμμιά μείωση του αριθ¬ 

μού των μονάδων συμμετοχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμβά¬ 

σεως. 
621. στ) Σε περίπτωση καταγγελίας της συμμετοχής στις εργα¬ 

σίες μιας Διεθνούς Συμβουλευτικής Επυροπής, η εισφορά πρέπει να 
καταβληθεί μέχρι της τελευταίας ημέρας του μηνός που πραγματο¬ 

ποιείται η καταγγελία. 

622. ζ) Το ποσόν της ανά μονάδα συμμετοχής των αναγνωρισμέ¬ 

νων ιδιωτικών επιχειρήσεων, των επιστημονικών ή βιομηχανικών 
οργανισμών και των διεθνών Οργανισμών, στις δαπάνες των Διε¬ 

θνών Συμβουλευτικών Επιτροπών στις εργασίες'των οποίων συμφώ¬ 

νησαν να συμμετέχουν καθορίζεται στο 1/5 της μονάδας συμμετοχής 
των Μελών της Ενώσεως. Οι εισφορές αυτές θεωρούνται έσοδο της 
Ενώσεως. Υπόκεινται σε τόκο σύμφωνα με τις διατάξεις του Αριθμού 
614. 

623. η) Το ποσόν της μονάδας συμμετοχής στις δαπάνες μιας 
διοικητικής διασκέψεως των αναγνωρισμένων ιδιωτικών επιχειρή¬ 

σεων οι οποίες μετέχουν σύμφωνα με τους όρους του αριθμ. 358 και 
των διεθνών οργανισμών που συμμετέχουν σ’ αυτήν καθορίζεται με 
διαίρεση του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της εν λόγω δια- 

σκέψεως διά του συνολικού αριθμού των πληρωτέων από τα Μέλη 
μονάδων σαν συμμετοχή των στις δαπάνες της Ενώσεως. Οι εισφο¬ 

ρές αυτές θεωρούνται έσοδο της Ενώσεως. Υπόκεινται σε τόκο από 
την εξηκοστή ημέρα μετά την αποστολή των λογαριασμών προς επι¬ 

τόκια που ορίζονται στον Αριθμ. 614. ,. 

624. 5. Οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται στα εργαστήρια 
και σε τεχνικές εγκαταστάσεις της Ενώσεως για μετρήσεις, δοκιμές ή 
ειδικές έρευνες για λογαριασμό ορισμένων Μελών, ομάδων Μελών, 
περιοχικών Οργανισμών ή άλλων, βαρύνουν τα Μέλη αυτού, τις ομά¬ 

δες, τους Οργανισμούς ή τους άλλους. 

625. 6. Η τιμή πωλήσεως των εκδόσεων στις διευθύνσεις, στις 
αναγνωρισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε ιδιώτες ορίζεται από τον 
Γενικό Γραμματέα, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, με 
γνώμονα την κάλυψη, γενικά, με την πώληση των εκδόσεων αυτών 
των δαπανών εκτυπώσεως και διανομής. 

626. 7. Η Ένωση διατηρεί ένα Λογαριασμό Αποθεματικού προ- 

κειμένου να εξασφαλίζει κεφάλαιο κινήσεως για την κάλυψη των βα¬ 

σικών δαπανών και για να διατηρεί επαρκή ταμειακά απόθεμα ι»ι·ιι 
προς αποφυγή προσφυγής σε δάνεια κατά το μέτρο του δυνατού. Το 
ποσό του Λογαριασμού Αποθεματικού ορίζεται ετησίως από το Διοι¬ 

κητικό Συμβούλιο με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες. Στο τέλος 
κάθε οικονομικού έτους όλες οι πιστώσεις προϋπολογισμού οι οποίες 
δεν έχουν δανανηθεί ή δεσμευθεί καταχωρούνται στο Λογαριασμό 
Αποθεματικού. Άλλες λεπτομέρειες σχετικές με το λογαριασμό αυτό 
παρέχονται στον Οικονομικό Κανονισμό. 

Άρθρο 80. 

Οικονομικές Ευθύνες των Διοικητικών Διασκέψεων 
και Γενικών Συνελεύσεων των 

Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών. 

627. 1. Οι διοικητικές διασκέψεις και οι Γενικές Συνελεύσεις των 
Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών πριν από την υιοθέτηση προτά¬ 

σεων με οικονομικές επιπτώσεις, λαμβάνουν υπόψη όλες τις παροχές 
του προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι προτάσεις 
αυτές δεν θα προκαλέσουν δαπάνες μεγαλύτερες των πιστώσεων που 
το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει. 

628. 2. Δεν θα δίδεται συνέχεια σε καμμιά απόφαση διοικητικής 
διασκέψεως ή Γενικής Συνελεύσεως μιας διεθνούς συμβουλευτικής 
επιτροπής που έχει σαν συνέπεια την άμεση ή έμμεση αύξηση των δα¬ 

πανών πέραν των πιστώσεων τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να διαθέσει. 
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Άρθρο 81. 

Κατάρτιση και εξόφληση των λογαριασμών. 

629. 1. Οι Διευθύνσεις των Μελών και οι αναγνωρισμένες ιδιωτι¬ 

κές επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται υπηρεσίες διεθνών Τηλε¬ 

πικοινωνιών, οφείλουν να έρχονται σε συμφωνία για το ποσό των πι¬ 

στώσεων και των χρεών των. 
630. 2. Οι λογαριασμοί χρεώσεως και πιστώσεως που προβλέ- 

πονται στον αριθμό 629 καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Διοικητικών Κανονισμών, εκτός εάν υπάρχουν ιδιαίτερες συμφωνίες 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. 

Άρθρο 82. 

Διαιτησία: Διαδικασία. 

)Βλέπε άρθρο 50) 

631. 1. Το μέρος το οποίο προσφεύγει στη διαιτησία αρχίζει τη 
διαδικασία διαιτησίας διαβιβάζοντας στο άλλο μέρος ανακοίνωση 
σχετική με την αίτηση διαιτησίας. 

632. 2. Τα μέρη αποφασίζουν με κοινή συμφωνία εάν θα αναθέ¬ 

σουν τη διαιτησία σε πρόσωπα, διευθύνσεις ή κυβερνήσεις. Εάν εντός 
ενός μηνός μετά την ανακοίνωση της αιτήσεως περί διαιτησίας, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν επί του σημείου 
αυτού, η διαιτησία αναθέτεται σε κυβερνήσεις. 

633. 3. Εάν η διαιτησία αναθέτεται σε πρόσωπα, οι διαιτητές δεν 
πρέπει ν α είναι υπήκοοι των ενδιαφερομένων χωρών, ούτε να κατοι¬ 

κούν σε αυτές ούτε να χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες τους. 
634. 4. Εάν η διαιτησία αναθέτεται σε Κυβερνήσεις ή σε Διευθύν¬ 

σεις των Κυβερνήσεων αυτών, πρέπει να εκλέγονται μεταξύ Μελών 
ξένων προς τη διαφορά αλλά που μετέχουν στη συμφωνία, η εφαρμο¬ 

γή της οποίας προκάλεσε τη διαφορά. 

635. 5. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία λή- 

ψεως της ανακοινώσεως περί αιτήσεως διαιτησίας, κάθε ένα από τα 
δύο μέρη ορίζει ένα διαιτητή. 

636. 6. Εάν περισσότερα από δύο μέρη έχουν εμπλακεί στη δια¬ 

φορά, κάθε ομάδα η οποία έχει κοινά συμφέροντα στη διαφορά, ορίζει 
ένα διαιτητή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στους Αριθμούς 634 και 
635 διαδικασία. 

637. 7. Οι με τον τρόπο αυτό οριζόμενοι δύο διαιτητές συνεν¬ 

νοούνται για το διορισμό τρίτου διαιτητού, ο οποίος εάν οι δύο πρώ¬ 

τοι είναι πρόσωπα και όχι κυβερνήσεις ή διευθύνσεις πρέπει να πληρεί 
τους όρους που αναφέρονται στον Αριθμό 633 και επιπλέον να έχει 
διαφορετική εθνικότητα από εκείνη των δύο άλλων διαιτητών. Σε πε¬ 

ρίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο διαιτητών ως προς την εκλογή 

τρίτου, ο καθένας από αυτούς προτείνει τρίτο διαιτητή ο οποίος δεν έ¬ 

χει κανένα συμφέρον στη διαφορά. Ο γενικός γραμματέας της Ενώ- 

σεως προβαίνει τότε σε κλήρωση για την ανάδειξη του ενός από τους 
δύο που έχουν προταθεί σαν τρίτος διαιτητής. 

638. 8. Τα διαφωνούντα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν όπως 
διακανονισθεί η διαφορά τους από ένα μόνο διαιτητή που ορίζεται 
κατόπιν κοινής συμφωνίας. Μπορούν επίσης |τα μέρη να ορίζουν από 
ένα διαιτητή και να ζητούν από το Γενικό Γραμματέα να εκλέξει διά 
κληρώσεως μοναδικό διαιτητή. 

639. 9. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές αποφασίζουν ελεύθερα για τη 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

640. 10 Η απόφαση του μοναδικού διαιτητή είναι τελεσίδικος και 
δεσμεύει τους διαδίκους. Εάν η διαιτησία αναθέτεται σε περισσότε¬ 

ρους από ένα διαιτητές, η απόφαση που λαμβάνεται διά πλειοψηφίας 
των διαιτητών είναι τελεσίδικη και δεσμεύει τα μέρη. 

641. 11. Κάθε μέρος επιβαρύνεται με τις δαπάνες τις οποίες το ί¬ 

διο προκάλεσε κατά την έρευνα και προπαρασκευή της διαιτησίας. Οι 
δαπάνες της διαιτησίας, εκτός εκείνων που προκαλούνται από τα ίδια 
τα μέρη, κατανέμονται εξ ίσου μεταξύ των διαδίκων. 

642. 12. Η Ένωση παρέχει όλες τις σχετικές με τη διαφορά πλη¬ 

ροφορίες τις οποίες ο διαιτητής ή οι διαιτητές μπορεί να έχουν 
ανάγκη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XIII. 

Διοικητικοί Κανονισμοί. 

Άρθρο 83. 

Διοικητικοί Κανονισμοί. 

643. Οι διατάξεις της Συμβάσεως συμπληρώνονται ο?πό τους 
ακόλουθους Διοικητικούς Κανονισμούς: 

Τον Τηλεγραφικό Κανονισμό. 

τον Τηλεφωνικό Κανονισμό. 

τον Κανονισμό Ραδιοεπικοικωνιών. 

ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

Οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τη Σύμβαση σε ένα αντί¬ 

τυπο το οποίο έχει συνταχθεί στην Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Κι¬ 

νεζική και Ρωσσική, σε περίπτωση δε αμφισβητήσεως επικρατέστερο 
είναι το Γαλλικό κείμενο. Το αντίτυπο τούτο θα παραμείνει κατατε¬ 

θειμένο στα αρχεία της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, η οποία 
θα επιδώσει ένα αντίγραφο σε κάθε μία από τις χώρες οι οποίες υπέ¬ 

γραψαν. 

Έγινε στο ΝΑΙΒΟΒΙ, την 6ην Νοεμβρίου 1982. 
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Για τρ Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας 

// 

ό 1^0 

«χΡ'χ^-ί- 

ΒΑΒΕΛ 5ΑΟΙΚ ΟΑΗΙ ΑΝ 

ΥΛΗΕΒ ΙΑΜΕΙ ΛΛΠΕΟ 

5ΛΜΥ 5. ΑΙΒΑ5ΙΙΕΡ* 

ΟΒΑΙΟυίΕΛ Η ΜΟΗΛΜΕΟ 

Π·α τη Δτρμοΐφατία της Αργεντινής 

Η. νΡΝΗΑυ! 

). νΟΝ ΥΛΟΛΝΟ Πια -Γην Αυστραλία 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία τής Ανγκολας 

__ 

ΜΑΒΙΑ ΕΟΤΗ ΡΙΝΤΟ ΛΐνΕ5 

ίΟί£ ΑΝΤΟΝΙΟ 5ΜΙΤΗ 

Β. 1. ννίΙΚΙΝΪΟΝ 

Μ. Κ. ΒΑΜ5ΑΥ 

Ε. Ρ. 5ΑΝ08Α0Η 
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Για την Αυστρία 

ϋκ. ΗΕΙΝΚΙΟΗ 0ΒΙ.ΕΙ5 
ϋΛ. ΗΕΙΝΚΙΟΗ ΟΑΚΤΝΕΚ 
ΟΚ. λΥΑΙΤΕΚ ΚυΟΚΝΑ 
Ο*, κυκτ ΗΕΝ8ΕΙΥ 

νιοΟΜΤΕ ΟΕΟΚΟΕ5 νΐΙΑΙΝ Χιιιι 
«ΙΟΖΕΓ ΟΕ ΡΙΙΟΡΤ 
ΜΙΟΗΕΕ ΟΟΝΥ 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μπαγκλαντές 

Α. Β. Μ. ΤΑΗΕΛ 
Α. Μ. ΚΑ5ΗΕΟ ΟΗΟΎΟΗυΚΥ 

Για το Μπαρμπάντος 

Για το Μπελίζ · 

λ Ε. Β. ΜΑΚΤ!Ν 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ι'πενίν 

■&10ΕΙ Α. ι/αΡΚΟΆ 

Ο. Μ. ΤΗΟΜΡϊΟΝ 
ΕυΟΕΝΕ V. ΠΝΟΑΙΙ 

ΡΙΟΕΙΙΑ ΑΖΟΟΟΟΒΕΗΟυ 
ρατκκε ιιουΝΟΑνου 
ΟΕ51ΒΕ αοαρμ 
ΝΑ$5ΙΒθυ ΜΑΟΗΙΟϋΟΙ 
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Για τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 
Λευκορωσίας I 

Ρΐα την Ενωμένη Δημοκρατία του Καμερούν 

Για τη Δημοκρατία της Μποτσουάνα I 

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γραζιλίας 

ρ ΚΑΜΟΑ ΝΚΚΡ. 

). Ηρσυ«· 
η. οιοοακα 
ν. νεοΑ 

Για·τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας 
ϋ ΟΓ^ν θ' λιλιν οσυκϋ 

Ν>ΗΝ Α. ΟΙΙΒΒΚΤ 

Για τη Δημοκρατία του ΙΤράσινου Ακρωτηρίου 

, ^ ρ*<1— 
^ ΜΑΡΙΑ ΕΡΙΤΗ ΡΙΚΤΟ ΑΙΥΕ3 

\\α τη Δημοκρατία τόυ Μπουρουντι \ 

Για-τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής *. 

ΟΟΜΜΑΝΟΑΝΤ ΡΜΜΑΝυΕΙ ΜΟΚΛΙ.Ο 
ΙΕΑΝ-ΟΥΚΙΙΙΕ ΚΟΟΝΚΟυ 
ΟΟΜΙΝΙΟυΕ νίΟΛΚΟΙΜ 
Κ»5εΡΗ ΚΟΝϋΑΟυΐ-Ε 
Χ>5Λ)Ε ΥΟΝΟΟΚΟ 
3ΙΜΟΝ ΚΟ55ΙΟΝ0Ν 
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Ρια τη Χιλή ϊ 

Για τη ΛαΙ’ίίη Δημοκρατία της Κίνας I 

Για τη Δημοκρατία της Κύπρου I 

ΛΝΟΚΕΑ8 Ο. 8ΚΑΚΡΑΚΙ3 

•Για το Κράτος της Πόλης του Βατικανού 

Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας : 

Ί 

,-Γ.ί.·α νη Λαϊκή Δημοκρατία, του Κογκο : 

3*£_— 

ΚΒΚΝΑΗΡ ΒΑΙΟΙΜΒΑ 

ΙΙΙΠΟΗΕ Ν'ΟΟΝΟΑΚΡΚΑ 
Π.ΟΒΗΝΤΙΝ ΜΧΜΓΚΑΓΚΑ 

ΛΙΙΙΕΝ ΒΟυΚΑΜΒΟυ μιακαμκχιβ 

Για τη Δημοκρατία της Κορ*εας I 

ΜΟΝ5Ε10ΝΕΙΙΚ Ρ ΡΗΑΜ νΑΝ ΤΗυΟΝΟ 

ΛΝΤΟΝΙΟ 8ΤΕΡΑΝΙΖΖΙ Κ/Κ ΜΕ ΚΑΝΟ 
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Για την Κόστα Ρίκα * 

ΜΙΟυΕΙ 1.Β0Ν ίΟΙΒΛ 

ΜΑΚΟΟ Τ. ΟΕΕΟΛΙΧ) ΜΟΚΑ 

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αίγυπτου 

ιβκαηιμ εατιιι η*5Μ* κηαιι α» 
ΟΙΕΑΤ ΑΜΚΕΗΛΙ Λ»**1 ΜΛΜΙΟίΜΛ**» 

ΝΕΙΛΟΝ ρ. ΚΙΗΖ ΕΟΚΛί 
ΟΑΠΚΙΕΙ. ΒΕΚΝΑΙ ΟΟΜΡΖ 

Ρ. μοι.ινα νεοκο 
I. Μ. Νθνια.Ο-ΕΕΙΤΚΕΙ.1. V ΡΑΚΕΟΕ5 



2Γ»14 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

Για τις Ηνωμένες Πολιτείας της Αμερικής ; Για τη Γαλλία ί 

. ΥνΕ5 ΡΙΑΤΤΑΚΟ 
ΜΙΟΗΕΙ ΤΟΙΙΤΑΝ 
ΜΑΚ1Ε πυττ 

Για'την Αιθιοπία I 

'ρ./Ζ : 
2·>λ 

ΙΝΟΙΟΑΥΕΗΙΙ ΟΙΡΜΑ» 
ΟΛΒΗΕΙΉ*1*ΤΟ 5ΕΥΟΙΙΜ 
ΑΒΕΒΕ ΟΟβΗυ 
ΑΙΕΜ5ΕΟΕΙ> ΜΟΕΡΑ 

Για τη Δημοκρατία του Γκαμπόν : 

• Για το ΦίτζιV 

η)' όλΐΐ^. 
# ο. Η. 

Για τη Φινλανδία ί 

ΡΑΒ1Ρ.Ν ΜΒΕΝΟ ΕΚΟΟΗΑ 

ΡΕΚΚΑ ΤΑΚΜΝΝΐ 
ΙΟΚΜΑ ΝΙΚΚΙίΑ 

Για τη Δημοκρατία της Γκάμπια I 

Α$$ΛΝΡ ΝΟΙΑΥΕ 



Για την Γκάνα : 

ΜΗΝ ΚΟΕΙ ΟΥΙΜΑΗ 

Για την Ελλάδα : 

Για την Γπρενάντα : 

ΡΕΝΝ15 Αυθυ$ΤΙΝΕ 

ΚΑΥ5ΜΙΤΗ 

Για την Επαναστατική Λαϊκή Δημοκρατία της 

αι αρτ κουκουΜΛ 
μαμαοοιι ίΑΐ.ιου οιαι.ι.ο 

ΚΑϋΙΟ ΚΟΡΟΝ ΙΟΓΛΝΛ 

Μ. ΡΑΙ.ΙΙΟυ ΒΑΗ 

Για τη Δημοκρατία της Γουινέας, του Ισημερινέ 

ΡΓΜΕΤΚΙΟ ΕΙΟ ΝΟΟΝΟ Ν5ΕΠΙΜυ 

ΕΜΙΕΙΟ ΜΑΝΟΙΙΡ ΟΥΟΝΟ ΜΕΥΕ 

ΚΕΝΝΕΤΗ Κ. ΜΙΟΚΤΤ 
ΚΟΝΛΡΟ ΟΑ5Ε 



2Μίϊ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

ΝΑΖΑΚυπΟΙΝ ΝΑ51ΓΠΟΝ 

Ρ. 5ΑΚΤΟΝΟ 
ΜυΝΤΟΥΟ ΗΑθ1$ϋ^ΑΡΝΟ 

5. Α. ίΑ51Ν 

ΟΑΒΚΙΕΙ 5ΕΜΡΟΚ6 

ΟΑ5ΤΟΝ ΖΟΝΟΟ 

ΑυουδΤΙΝΕ ΒΑΙ.ΙΜΑ 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγκαρίας ι 

ΡΕΚΕΝΟ ΥΑΙΤΕΚ 

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν : 

$ΛΥΕΟ ΜΟΪΤΛΡΛ 5ΑΡΛΥΙ 

Για τη Δημοκρατία του Ιράκ I 

Για τη Δημοκρατία της Ινδίας ϊ 

* 

Ια.5- 
-- 

Για τη Δημοκρατία της Ινδονήσιας : 

Ν </->* Λ* 

'ζχε* ο^Ο' 

ΑΙI Μ. ΑΒΠυΐΑΗ 5ΗΛΒΛΝ 
ΜΥ/ΛΟ ΑΒΟΙΙΙ ΑΜΙΝ ΚΗΛΚΙ 

ΟΚ. ΑΜΕΚ ΙΟΜΑΚϋ 

Η. Ε. ΜΙΟΗΑΕΙ α ΟΚΕΕΝΕ 
Ρ. Ο. ΜοΟΟνΕΚΝ 
Ε. Μ. 6 ΟΟΝΝΑΠΉ 

Για την Ισλανδία » 

κν< Α. »ύΙΛ*ΟΝ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

Για το Κράτος του Ισραήλ Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας I 

Μ ΧΗΛΚΚίη 

υκι Μ. 00ΚΙ50Ν 
Ο. Κ05ΕΝΗΕΙΜΕ* 

ΕΝΟ. Μ. ΟΑΗΒΛ5 

Για τη Δημοκρατία της Κένυα ! 

Ηοη. ΗΕΝΚΥ ΚΙΡΚΟΝΟ ΛΚΑΡ ΜΜΟΓΥ 

Για την Ιταλία I 

ΜΑΚΟΕΙΙΟ 5ΕΛΑΠΝ1 

Για το Κράτος του Κουράιτ ! 

_ ~Λρ._Λ 1 κ> ,^, 

1 

Για την Ιαμαϊκή : 

ρ. ο. 0ΚΟ55 
ΛΒΟυΕΕΛ Μ. Αί 5ΑΒΡ; 

8ΑΙ ΜΑΝ Υ. ΑΙ ΒΟΟΜΙ 

ΑΗΗΜΑΠ Κ. ΑΕ ΗϋΜΑΙΟΑ 
ΑΡΕΕ Α. ΑΕ ΕΒΚΑΗ1Μ 

Για την Ιαπωνία I 
Για το Βασίλειο του Αεζοτο I 

μ- ίί “λ Κ 3> 

>\|' ^ Κ+ύ**** 

% % £ *$· Λ 

^ Μ $ Ζί. 

ττκυο κοδϋοι 
ΜΟΚΙΥΑ ΚΟΥΑΜΑ 

ΜΙΤ5ΙΙΟ ΚΟΙ1ΜΑ 

ΤΟδΗΙΚΟ ΤΑΚΑΗΑ5ΗΙ 

Μ. ΜΑΤΗΙΒΕΙΙ 
Ρ. Μ. ΗΛΜΑΚΟΑΕ 

Για το Λίβανο 

ΜΛΙΙΚΙΟΕ-ΗΑΒΙ* ΟΗΑΖ/ 



Για τη Λιβυκή Αρο:β 
και Λαϊκή Τζαμαρ 

ι κη ’Σοσι ολ ι οτ ι κη 
ιΧΙΟ της Λιβύης I 

,ΐ’υι .αί·- 

^\^Λ( ρ- ν^1> *■' -»*’ 

- Γ*ια το Μαλάουι 

ΙΛ3ΡΚ* ΛΝΤΟΙΝΠ ΜΒΠΚΕΛΝΙ 

ΜΜΓ5 ΟίΙΠΛΜΚΟ ΚΑΜΓΟΚΕ 
Β*ΕΝ ΧΛΝΟΧΤΕΚ Ηΐν/Α 

ΖΑΚΑΚ1Λ ΑΗΜΓη ΓΑΙΙΜΙ Γ1_ Η ΑΜΜΑΗ 

ΑΕΙ ΜΟΗΑΜΜΚΟ ΧΛΙ.ΕΜ [ ΝΛΥΕΙ 
ΜΟΗΑΜΕΟ 5ΛΕΗΙ ΑΙ Γ.Α1ί!;Υ 

ΜΟΗΑΜΕϋ ΛΒΙΛΟΛΚΙΜ Γ.ΗΛννΙ 

Για το Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν : 

ΡΙ^ρΙΙα-^Ιο^ 

Μ. ΑΡΟΤΗ6Ι.ΟΖ 
ΜΑΝΖ 

Για το Λουξεμβούργο ι 

Για τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης ι 

ΡΑΧβΑΕ ΚΑΤΟνοΝΠΚΑΗΟΝΑ 
ΒΕΛΝΑΚΟ ΚΑΒΕΝΟΚΟ 

Για τη Μαλαισία ! 

Γχα τη Δημοκρατία των Μαλντίβων ι 

Για τη Δημοκρατία του Μαλί : 

Για το Βασίλειο του Μαρόκου ! 

^1/ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 2Γ)19 

Για την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας 

ΟΙΙ5ΜΑΝΕ ΧΑΤΟΟυ χον 

Για το Μεξικό I 

Για το Μονακό 

.Γιο τη ΛαΙ’κ^ Δημοκρατία της Μοζαμβίκης ι 

ΙΜΑΚΤ ΒΟ«ΆΚΟ ΚΛΤΑ^ΑΙΛ 

Για το Νεπάλ"! 

Γΐα τη Ιϊικίφάγοοα ! 

ΟΚ. ΝΟΛΜΑΝ ΙΑΟΑΥΟ Ρ.ΓΝ'ί Η 
ινο. Αυουί>το οομ!-/ ρομγ.κο 

Για τη Δημοκρατία του Γίγηροη I 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μογκολίας ί 

14^. _ 0ΑΜΜΟΟ1Ι* 
ϊ. ΒΑΙΛΑΛΗΟβΗ 
I, ΗΑΤΙΑΟΒΟΒ) 



2Γ>20 ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ Κ¥ΒΕΡΝΗ2Ε0£ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
/ ^ Νιγηρίας : 

/Ϋ. · 

—λ— 

Για το Σουλτανάτο του Ομάν . 

5ΤΕΓΗΕΝ ίΠΚΚΥ ΟΚΑΓΟΚ ΜΒΛΝΕΕΟ 

ΐϋκιχ οι.α ίεουυ 
ΧΙΙΓ.ΙΙΙ) ΑΟΓ-ΒΑΥΟ ΝΑΧΙΚυ 
ΚΠ1ΙΙΝΟΓ ΑΥΟΟΙΑ ΓΑΟΑΗϋΝΪΙ 

ίΟΗΝ ΛΡΕΒΛΥΟ ΕΑΤΓίυ 

ΑΕΒΕΚΤ ΑΟΕΒΑΥΟ ΒΠΕΟΚΟΡΤ 

Για τη Νορβηγία ϊ 

|^ΠΙΛ> 

ν^ί. Ό+-*. 
Κ1ΕΕΙ ΗΟΕΕΕΚ 
ίνΑΚ ΜΟΚΕΕΒΙ/5Τ 
ΡΕΚ ΜΟΚΤΕΝ5ΕΝ 
ΛΚΝΕΒ0Ε 

Για τη Ι.'ε" Ζηλανδίας 

Η. Ε. ΚΛΚΙΜ ΑΗΜΕϋ ΑΕ ΗΑΚΕΜΙ 

Για Ία) Δημοκρατία της Ουγκάντα ; 

Ηοη. ΑΚΕΝΑ ΡΊΜΟΚ 
5. ΕΕΙΡΗΛΖ Κ. ΜΒΑΒΑΑΕΙ 
ΒΛΚΝΑΒΑ5 Ε. ΚΑΤΟ 

ϋ. Ο. Κ05Ε 
Α. τυΚΡΙΕ 
Ο. »ί. 5ΙΝΟΕΕΤΟΝ 
V. >. ΟΒΑΥ 

Για την Ισλαμικη Δημοκρατία του Πακιστάν 

Μει«Α«» 

λβεηεεεαη κηαν 



1>ΗΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚνΒΕΡΗΗΚΟΙ (ΤΕΤΧΟΤ η-ο^.,. 

Για την ίΐαπούα -Νέα Γουινέα : 

ς 
ο. Λ ΚΛΜΑΕΛ 
*. ΜΛΓΓΑνΛ 
Ο. Η. ΚΛΗΤΟΝ 

Για τη Δημοκρατία της Παραγουάης I 

Για το Βασίλειο των Κάτω Χώρων I 

Για τη Δημοκρατία των Φιλιππινών 

ΟΡΡΕΚΙΝΟ $. ΟΑΚΚΕΟΝ 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας 

Ι.ΓΟΝ ΚΟΙ,ΛΤΚΟΜ^ΚΙ 

Για την Πορτογαλλία ϊ 

ίΟ$έ ΛΚΤόΝΙΟ ΟΛ 51ΐνΛ ΟΟΜΕ5 

ίΟΑΟ ΥΕΚ5ΤΕΕΟ 

Για το Κράτος του Κατάρ : 

ΓΛΜ.05 Α. ΚΟΜΡΚΟ 5ΛΙΜ.ΠΝΡΑ 

ΚΟΒΕΚΤΟ ΚΑΝΝΑ ίΙΙΛυ ΝΜΟ ΑΠΒΑ* 

ΙΒΚΑ1ΙΙΜ Α. ΑΙ. ΜΑΗΜΟΟ» 



2Γ>22 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

Για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας : 

(*> 

* £^5.^1 

ΕΝΟ. Μ. Κ. ΑΙ ΚΙ.'ΚΟΙ 
ΕΝΟ. Μ. ΟΒΕΙΟ 

ΕΝΟ. Α. Μ. ΝΛΓΕΛΚΗ 

Για τη Δημοκρατία της Ρουάντα : 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 
Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου 

Για τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία 
της Ουκρανίας ι 

νΐΑΟΙΜΙΚ ΟΕΙΙΚΛΤΝΥΙ 

Για. τη Δημοκρατία της Σενεγάλης 

1 ία. τη Σοοι«\ιστιυή Δημοκρατία της Ρουμανίαο 

Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης-Βρετα> 
και Βορείου Ιρλανδίας { 

"■ "ΛΚ-ΚΑΙΙ 

ι· * *- Μλκτιν 

1Μ> 

Α55ΛΝΕ ΝΠ1ΛΥΕ 

ΜΑΙΙΜΟυίΧΜΙ $ΛΜΟΙ)ΚΛ 
ΜΛΚΙΕ ίΕΛΝΝΓ. ΝΟΙΛΥΕ 

Ι.Ρ.ΟΝ Ι>ΙΑ 

Λ*5ΛΝΙλ ΠυΓΥΓ 

ϋΟυΐ.ΓΥΜΛΝΕ ΜΒΛΥΕ 
ΑΜουΝΓ ΒΑΠΛΚΑ ΚΓΒΓ: 

ΟΟΙΕΑ ΤΗΙΑΜ 
ΜΑΜΑΙΧ>ΙΙ ΝΠΙΑΥΕ 



ΦΚΚ 1ί)6 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΒΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 2525 

Γιο τη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης ί Για την Ομοσπονδία της Ελβετίας 

ΜΜ ΟΗΟΟΝ $ΛΙ 

Για τη Δημοκρατία της Σομαλίας 

ΑΒΟυΐ,ΚΑΟΙΗ ΜΟΙΙΑΜΟυΡ ΜΆΙΑΥΟ 

λλ. ■ 5**-. 

Μ. ΑΡΟΤΗίΙΟΖ 
ο. ϋυρυΐϊ 
ι. ΜΑΝΖ 

τη. Μοεααι-ρειρτ . 
ρ. ι. ΟΑΙΙΙ 

Για τη Δημοκρατία του Σουδάν 
■ Για τη Δημοκρατία του Σουρινάμ ; 

ΑΒΟΛΚΑ ,ΑΙΚΛΟ Π ΠΙΝ 

ΗΑ5&ΑΝ ΒΑ8ΙΚΙΚ ΜΟΗΑΜΕΟ 
ΑΚ'ΛΟ ΗΑΒΙΚΕΚ ΛΠΟΠΙΧΑΟΙΚ 
ΜΛΗΜΟυΟ ΤΑΝΚ Μ 

.Για το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης-; 

Λ 
ΐγ^-ίΟ νίΓΤΟΚ 5ΥΟΝΡΥ ΙΕΙΒΜΑΝΟΤ 

ΧΙΙΙΝ ϋΠίΒΥ 5ΙΚΗΟΝΟΖΕ 

ΒΑ51Ι.ΙΟ ΡΑΝυΚν,ΕΝΤΕ Μ ΑΝΑΝΑ 

ΜΜΕΛ ΓΕΝΖΙΕ ΜΒΛΥΙΥΑΝΕ ΜΜΕΑΝΟΑ 

Για την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας 

Για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Σρι Λανκα. 

ΑΜΟΑΙΛνΑΚΝΑΚ 5ΗΑΝΜΟΟΑΚΑΙΑΗ 

Για τη Σουηδία ί 

I. Α. Μ&ΛΜΜΟΙΛΚΛ 
ΓΜΑΑΙΗ ΚΑ2υΚΑ 
ΑΜΧΜ4.Α Η. ΚΗΑΜΒ 
V. I. Ο. ΜΑΙΧΥΑ 

Για τη Σ3ο οι ολιστική* Δημοκρατία της 
Το ρ.χο σλο βοεκ ί ας 

ΤΟΝΥ ΗΑΟδΤΚΟΜ 

Τ. ΕΛΚ550Ν 

λανε κΑβεκο ΜΙΓΗΑΙ. ΟΝΟΝΕίΚΑ 



1Γ.24 
ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

Για την Ταϋλάνδη Για-την Τυνησία : 

Ϋ- ·* * · 

I 

*· <4*ί— 

0»Μ» λ»>!ΛΛ Α^νίΛ^α 

<^τΊ 

δυΟΗΑΚΤ Ρ 5ΑΚΟΚΝ* 
ΚΑΝΡ5 504ΜΑΚΛΚΚΙΛ. 
ΜΑΝΟΤΕ ΜΙΤΚ50Μ>ΥΑΝ0 
ν/ΙΟΗΥΑ ΒΗΟΟΙ^υν/ΑΝ 

Για τη Δημοκρατία, του Τογκο : 

Α. ΠΟ ΑΙΤΗΝΛΚΟ 

ΚΟΙΙΜΑ 50ΤΗΙ ΝΕΝΟΝΕΝΕ 
κοχχινι ΑΥΙΚΟΠ 

Κ. ΗΙΝνΐ ΕΟ,ΙΟΚΛΝ 

ΜΑΗΑΜΑ ΒΟυΚΛΚΙ 

Για το Βασίλειο των Βογκά ί 

ΒΚΑΗΙΜ ΚΗΟΙΙΛΟΜ 
ΒΕΟΗΙΚ ουΕΗίΑουι 
ΚΑΟυΡ ΟΗΚΙΒ 
ΜΟΗΑΜΕϋ ΕΖΖΕΟΙΝΒ 
ΟΗΒΟΙ.Υ ΗΒΙΑΙ 

Για την Τουρκία ! 

Ο. Ο. Λ05Ε 
Α. ΤϋΚΡΙΕ 
Ο. IV. 5ΙΝΟΕΕΤΟΝ 
«ί.). ακΑΥ 

Για την'Ενωση Σοβιετίχών Σοσιαλιστικών Δημοκρατία 

ΥΖΜϋΑΙΐν 



Για την Ανατολή Δημοκρατία 

ϋϋΗΜΕΡ.1 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ (ΤΕΥΧΟΣ ηροΤ„„, 

,ρατια της Ουρουγουάης · 
2Γ.2Γ> 

Για την Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατ 
της Γιουγκοσλαβίας 

ΟΠ.ΒΗΒΤΟ ί. νΗΚϋΐΠΚ 
ίυΐ5 Μ. ΜϋΙ.ΙΠΓ. 

Γι° τη Δημοκρατία της Γ,ενεζουε'λαη : Γΐ“ τ" ^Ίί *»1« ί 

(ΤΛΚ105 }Ό\.\0 ΜΑΚΤ1ΝΕΣ Ο 
(*ΛΚΙ.05 Α. $ΑΝ( ΗΙ 7. 

Μίουπ. I ΓΟΝ <ΓΛΜ ΒΟ 
ι 

Για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ 

τκυοΝΟ \’αν πιο αν 

Για την Αραβική Δημοκρατία της Υεμένης 1 

ΛΒΟυΐΧΛ ΑΕΙ ΑΕ-ΚΗΟϋΚΑΒΙ 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Υεμένης ι - 

Για -τη Δημοκρατία του Ζαϊρ ; 

ΡΚ ΝΑΟΜΙ ΝΗΙλνΑΤΙ»Α 

ΚΑΥΜΟΝΙ) ΜυΤΑΜΠΙΚν/Α 

ΑΒΝΙΕΙ ΆΗΕΝΠ1-ΒΟ 

ΟΙΕΜΙ5Τ 5Γ/.1ΒΑ 
ΡΑΥΙ5 ΟΑυΚΑΜΑΝΖΙ 

ΚΑΜΑΧ. ΑΒΡυΐΑΑΗΙΜ 
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Π Λ ρ /> ρΤΗΜ/5 α 

(' Βλέπε αριθμό 3 ) 

Λφγανιστάν •(δημοκρατία ίου) 

Αλβανία ^Σοσιαλιστιν.ή Λα’ίκή Δημοκρατία της) 

Αλγερία (Ααϊκή Δημοκρατία της) 

Γερμανία (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της) 

Ανγκολα (Λαϊκή Δημοκρατία της) 

Σαουδική Αραβία (Βασίλειο της) 

Αργεντινή (Δημοκρατία) 

Αυστραλία 

Αυστρία 

Μπαχάμες (Κοινοπολιτεία των) 

Μπαχρέιν (Κράτος του) 

Μπαγκλαντές (Λαϊκή Δημοκρατία, του) 

Μτιαρμπσντο ς 

Βέλγιο 

Μπελίζ 

Μπενίν (Λαϊκή Δημοκρατία του) 

Λευκορωσία (Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία τη 

Βιρμανία (Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ενώσεώς 

Βολιβία (Δημοκρατία της) 

Μποτσουάνα (Δημοκρατία της) 

Βραζιλία (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της) 

Βουλγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 

Μπουρούντι (Δημοκρατία του) 

Καμερούν (Ηνωμένη Δημοκρατία του) 

Καναδάς 

Πράσινο Ακρωτήριο (Δημοκρατία του) 

Κεντρική Αφρική (Δημοκρατία της) 

Χιλή 

Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία της) 

Κύπρος (Δημοκρατία της) 

Πόλις του Βατικανού (Κράτος της) 

Κολομβία (Δημοκρατία της) 

Κο μόρες (ΐσλαμική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των 
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Κογ,ίο' (Λαϊκή Δημοκρατία του) 

Κορέα (Δημοκρατία της) 

Κόστα Ρίκα 

Ακτή του Ελεφαντόδοντός (Δημοκρατία της) 

Κούβα 

Δανία 

Τζιμποιτί (Δημοκρατία του) 

Δομινικανή Δημοκρατία 

Αίγυπτος (Αραβική Δημοκρατία της) 

Ελ Σαλβαντόρ (Δημοκρατία του) 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Ισημερινός 

Ισπανία 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Αιθιοπία 

Φίτζι 

Φινλανδία 

Γαλλία 

Δημοκρατία του Γκαμπόν 

Γκάμπια (Δημοκρατία της) 

Γκάνα 

Ελλάς 

Γκρενάντα 

Γουατεμάλα (Δημοκρατία της) 

Γουινέα (Επαναστατική Λαϊκή Δημοκρατία της) 

Γουινέα Μπισσάου (Δημοκρατία της) 

Γουινέα του Ισημερινού (Δημοκρατία της) 

Γουιάνα 

Αϊτή (Δημοκρατία της) 

" Ανω Βόλτα (Δημοκρατία του) 

Ονδούρα (Δημοκρατία της) 

Ουγγαρία (Λαϊκή Δημοκρατία της) 

Ινδία (Δημοκρατία της) 

Ινδονησία (Δημιοκρατία της) 

Ιράν (ΐσλαμική Δημοκρατία του) 
Ιράκ (Δημοκρατία του) 
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Ιρλανδία 

Ισλανδία 

Ισραήλ 

Ιταλία 

Ιαμαϊκη 

Ιαπωνία 

Ιορδανία 

Δημοκρατική Καμπουτσέα 

Κένυα 

Κουβέϊτ 

Λάος 

Λεζοτο 

Λίβανος 

Λιβερία 

Λιβύη 

Λιχτενστάιν 

Λουξεμβούργο 

Μαδαγασκάρη 

Μαλαισία 

Μαλάουι 

Μαλντίβες 

Μαλί 

Μάλτα 

Μαροκο 

Μαυρίκιος 

Μαυριτανία 

Μεξικό 

Μονακο 

Μογγολία 

Μοζαμβίκη 

Ναμίμπια 

Ναουρού 

Νεπάλ 

Νικαράγουα 

(Κράτος του) 

(Χασεμιτικο Βασίλειο της) 

(Δημοκρατία της) 

(Κράτος του) 

(Λαϊκή Δημοκρατία του) 

(Βασίλειο του) 

(Δημοκρατία της) 

(Λιβυκή Αραβική Σοσιαλιστική και Λαϊκή Τζαμαριχια) 

(Πριγκηπάτο του) 

(Δημοκρατία της) 

(Δημοκρατία των) 

(Δημοκρατία του) 

(Δημοκρατία της) 

(Βασίλειο του) 

(ΐσλαμική Δημοκρατία της) 

(Λαϊκή Δημοκρατία της) 

(Λαϊκή Δημοκρατία της) 

(Δημοκρατία της) 
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Πιγηρας 

Πιγηρία 

Πορβηγ ία 

(Δημοκρατία του) 

(Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της) 

Πόα Ζηλανδία 

Ομάν 

Ουγκάντα 

Πακιστάν 

Παναμάς 

Παπούα Νέα Γουινέα 

Παραγουάη 

Κάτω Χώρες 

Περού 

Φιλιππίνες 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Κατάρ 

(Σουλτανάτο του) 

(Δημοκρατία της) 

(ΐσλαμική Δημοκρατία του) 

(Δημοκρατία του) 

(Δημοκρατία της) 

(Βασίλειο των) 

(Δημοκρατία των) 

(Λαϊκή Δημοκρατία της) 

(Κράτος του) 

Αραβική Δημοκρατία της Συρίας 

Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 

Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία 

της Ουκρανίας 

Ρουμανία (Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 

Ηνωμένο Βασίλειο της 

Πεγάλης Βρετανίας & Εορ.Ιρλανδίας 

Ρουάντα 

Άγιος Ι,'αρίνος 

Σάο Τομέ και ΙΊρινσίπε 

Σενεγάλη 

(Δημοκρατία της) 

(Δημοκρατία του) 

(Δημοκρατία του) 

(Δημοκρατία της) 

Σιέρα Λεόνε 

Σιγκαπούρη 

Σομαλία 

Σουδάν 

Σρι Λάνκα 

Νοτιαφρικανική 

Σουηδία 

Ελβετία 

Σουρινάμ 

Σουαζιλάνδη 

(Δημοκρατία της) 

(Δημοκρατία της) 

(Δημοκρατία του) 

(Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 

(Δημοκρατία) 

(Συνομοσπονδία της) 

(Δημοκρατία του) 

(Βασίλειό της) 
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Τανζανία 

Τσανι 

(ίίνωμένη Δημοκρατία της) 

(Δημοκρατία του) 

(Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) Τσεχοσλοβακία (Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 

Ταϊλάνδη 

Τόγκο (Δημοκρατία του) 

Τογκα (Βασίλειο των) 

Τρινιτέα και Το μπάγκο 

Τυνησία 

Τουρκία 

'Ενωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 

Ουρουγουάη (Ανατολοιή Δημοκρατία της) 

Βενεζουέλα (Δημοκρατία της) 

Βιετνάμ (Σοσιαλιστική Δημοκρατία του) 

Υεμένη (Αραβική Δημοκρατία της) 

Υεμένη (Λαϊκή Δημοκρατία της) 

Γιουγκοσλαβία (Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της) 

Ζαΐρ (Δημοκρατία του) 

Ζάμπια (Δημοκρατία της) 

Ζιμπάμπουε (Δημιοκρατία της) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Καθορισμός ορισμένων Όρων που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση 
και στους Κανονισμούς της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 

Καθορισμός ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση 
και στους Κανονισμούς της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 

2001 Για την εφαρμογή της παρούσας Συμβάαεως οι ακόλουθοι 
όροι έχουν την έννοια που δίδεται από τους ορισμούς οι οποίοι τους 
συνοδεύουν. 

2002 Διεύθυνση: Κάθε κυβερνητική υπηρεσία υπεύθυνη για τη 
λήψη μέτρων με σκοπό την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τη διε¬ 

θνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών και τους Κανονισμούς. 

2003 Επιβλαβής παρενόχληση: Παρενόχληση που παρακωλύει 
τη λειτουργία μιας υπηρεσίας ραδιοπλοΓας ή άλλων υπηρεσιών ασφα¬ 

λείας ή προξενεί σοβαρή βλάβη, παρεμποδίζει ή διακόπτει επανει¬ 

λημμένα υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας η οποία λειτουργεί σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. 

2004 Δημόσια Ανταπόκριση: Κάθε είδος τηλεπικοινωνίας την 
οποία τα γραφεία και οι σταθμοί πρέπει λόγω του γεγονότος ότι έ¬ 

χουν τεθεί στη διάθεση του κοινού, να δέχονται για μεταβίβαση. 

2005 Αντιπροσωπεία: Το σύνολο των αντιπροσώπων και ενδεχο¬ 

μένως εκπροσώπων, συμβούλων, ακολούθων ή διερμηνέων οι οποίοι 

αποστέλλονται από την ίδια χώρα. 
Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να καταρτίζει την αντιπροσωπεία του 

κατά βούληση. Συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνει σ’ αυτήν με 
την ιδιότητα των αντιπροσώπων, συμβούλων ή ακολούθων πρόσωπα 
ανήκοντα σε αναγνωρισμένες από αυτό ιδιωτικές επιχειρήσεις ή πρό¬ 

σωπα ανήκοντα σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 

για τις τηλεπικοινωνίες. 
2006 Αντιπρόσωπος: Πρόσωπο που αποστέλλεται από την κυ¬ 

βέρνηση Μέλους της Ενώσεως στη Διάσκεψη Πληρεξουσίων, ή πρό¬ 

σωπο που αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση ή τη Διεύθυνση ενός Μέ¬ 

λους της Ενώσεως σε διοικητική διάσκεψη ή σε σύνοδο Διεθνούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
2007 Εμπειρογνώμων: Πρόσωπο που αποστέλλεται από επιστη¬ 

μονικό ή βιομηχανικό εθνικό οργανισμό εξουσιοδοτημένο από την 
Κυβέρνηση ή τη Διεύθυνση της χώρας του, για να παραστεί στις συνο¬ 

δούς των επιτροπών μελετών Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. 
2008 Ιδιωτική Επιχείρηση: Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία μη κρατική 

ή επιχείρηση που εκμεταλλεύεται εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας 
προοριζόμενη να εξασφαλίζει υπηρεσία διεθνούς τηλεπικοινωνίας ή 
ικανή να προκαλέσει επιβλαβείς παρενοχλήσεις σε μια τέτοια υπηρε- 

αία. 
2009 Αναγνωρισμένη Ιδιωτική Επιχείρηση: Κάθε ιδιωτική επι- 

χείρηση, όπως ορίζεται ανωτέρω, που εκμεταλλεύεται υπηρεσία δη¬ 

μόσιας ανταποκρίσεως , ή ραδιοφωνίας και στην οποία οι προβλεπο- 

μενες στο άρθρο 44 της Συμβάσεως υποχρεώσεις επιβάλλονται απο 
το Μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκαταστημένη η έδρα της επι- 

γειρήσεως αυτής ή από Μέλος το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει την επι¬ 

χείρηση αυτή να εγκαθιστά και να εκμεταλλεύεται στο έδαφος του 

υπηρεσία τηλεπικοινωνίας. 
2010 Παρατηρητής: Πρόσωπο που αποστέλλεται απο: 

- Τα Ηνωμένα Έθνη, ένα εξειδικευμένο οργανισμό των Ηνωμένων 
Εθνών, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ή ενα περιοχικο 
τηλεπικοινωνιακό οργανισμό για να συμμετασχει σε Διάσκεψη Πλη- 

ρεξουσιών, μια διοικητική διάσκεψη ή σύνοδο Διευθνους Συμβουλευ¬ 

τικής Επιτροπής υπό συμβουλευτική ιδιότητα. 
- Διεθνή οργανισμό για να λάβει μέρος σε διοικητική διάσκεψη η σύ¬ 

νοδο Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής υπο συμβουλευτική ιδιο- 

— Την Κυβέρνηση Μέλους της Ενώσεως για να λάβει μέρος χωρίς δι¬ 

καίωμα ψήφου σε μια περιοχική διοικητική διάσκεψη σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις της Συμβάαεως. 
2011 Ραδιοεπικοινωνία: Τηλεπικοινωνία που πραγματοποιειτα 

με τη βοήθεια των ραδιοηλεκτρικών κυμάτων.^ 
Σημείωση 1: Τα ραδιοηλεκτρικά κύματα είναι ηλεκτρομαγνητικα 

κύματα των οποίων η συχνότης κατά συνθήκη είναι χαμηλότερη των 

3000 ΟΗΖ, διαδιδόμενα στο χώρο χωρίς τεχνητό μέσο. 
Σημείωση 2: Για τις ανάγκες του Αριθ. 83 της Συμβάσεως ο ορος 

« Γ Γτ· , οινωνία» περιλαμβάνει επίσης τηλεπικοινωνίες για τις 
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οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα των οποίων η 
συχνότης είναι ανώτερα των 3000 ΟΗΖ διαδιδόμενα στο χώρο χω¬ 

ρίς τεχνητό μέσον. 
2012 Ραδιοφωνική Υπηρεσία: Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας της 

οποίας οι εκπομπές προορίζονται για τη λήψη απευθείας από το κοινό 
εν γένει. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ηχητικές εκπομ¬ 

πές τηλεοπτικές εκπομπές ή άλλων ειδών εκπομπές. 
2013 Διεθνής Υπηρεσία: Υπηρεσία τηλεπικοινωνίας μεταξύ κινη¬ 

τών γραφείων ή σταθμών Τηλεπικοινωνίας πάσης φύσεως που βρί¬ 

σκονται ή ανήκουν σε διάφορες χώρες. 
2014 Κινητή Υπηρεσία: Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ κι¬ 

νητών σταθμών και σταθμών ξηράς, ή μεταξύ κινητών σταθμών. 
2015 Τηλεπικοινωνία: Κάθε μεταβίβαση, εκπομπή ή λήψη ση¬ 

μείων, σημάτων, κειμένων, εικόνων ήχων ή πληροφοριών πάσης φύ¬ 

σεως ενσυρμάτως ραδιοηλεκτρ ικώς οπτικώς ή μέσω άλλων ηλεκτρο- 

μαγνητικών συστημάτων. 
2016 Τηλεγράφημα: Κείμενο το οποίο προορίζεται να μεταβιβα- 

σθεί τηλεγραφικώς για επίδοση στον παραλήπτη. Στον όρο αυτό πε¬ 

ριλαμβάνεται και το ραδιοτηλεγράφημα εκτός αντιθέτου ορισμού. 

2017 Υπηρεσιακά Τηλεγραφήματα: Τηλεγραφήματα που ανταλ¬ 

λάσσονται μεταξύ: 

α) των Διευθύνσεων 
β) των Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
γ) των Διευθύνσεων και των Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Επιχει¬ 

ρήσεων 
δ) των Διευθύνσεων και των Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Επιχει¬ 

ρήσεων αφ’ ενός και του Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως αφ’ ετέ¬ 

ρου και τα οποία είναι σχετικά με τις δημόσιες διεθνείς τηλεπικοινω¬ 

νίες. 
2018 Κρατικά τηλεγραφήματα και κρατικές τηλεφωνικές συνδια¬ 

λέξεις: Τηλεγραφήματα και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που αποστέλ- 

λονται από μια από τις ακόλουθες αρχές: 

— Αρχηγό Κράτους 
— Πρόεδρο Κυβερνήσεως και μέλη Κυβερνήσεως 
— Αρχηγός στρατιωτικών δυνάμεων ξηράς, θάλασσας ή αέρος 

— Διπλωματυιές ή Προξενικές Αρχές 
— Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Προϊστάμενος των κυ¬ 

ρίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών 
— Διεθνές Δικαστήριο. 
Οι απαντήσεις στα κρατικά τηλεγραφήματα όπως αυτά ορίζονται 

ανωτέρω, θεωρούνται επίσης σαν κρατικά τηλεγραφήματα. 

2019 Ιδιωτικά Τηλεγραφήματα: Όλα τα (άλλα τηλεγραφήματα, 

εκτός των υπηρεσιακών ή κρατικών. 
2020 Τηλεγραφία: Σύστημα τηλεπικοινωνίας στο οποίο οι μετα¬ 

βιβαζόμενες πληροφορίες προορίζεται να καταγράφονται κατά την ά¬ 

φιξη σε μορφή γραπτού στοιχείου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις να παρουσιάζονται με εναλλακτική μορφή ή 
να καταγράφονται για μεταγενέστερη χρήση. 

Σημείωση: Γραπτό στοιχείο είναι ένα πληροφοριακό γραπτό βάσεως 
στο οποίο καταγράφεται κατά μόνιμο τρόπο ένα γραπτό 
ή έντυπο κείμενο ή μια σταθερή εικόνα και που ταξινο¬ 

μείται για πληροφοριακούς σκοπούς. 

2021 Τηλεφωνία: Σύστημα τηλεπικοινωνίας προοριζόμενο κυ¬ 

ρίως για την ανταλλαγή πληροφοριών υπό τη μορφή λόγου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

(Βλέπε Αρθρο 39) 

Συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της 
' ' Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινιονιών. 

Πρόλογος. 

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Διεθνής Ενωση Τηλεπικοινωνιών, λαμ- 

βάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Άρθρου 57 του Χάρτη των Ηνω¬ 

μένων Εθνών και του Άρθρου 26 της Συμβάσεως της Διεθνούς Ενω- 

σεως Τηλεπ/νιών του ΑΤΕΑΝΤΙΟ (ΓΙΤΥ 1947, συμφωνούν τα ακό¬ 

λουθα: 

Λ 

Άρθρο 1. 

Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοι- 
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ν ωνίων καλούμενη κατωτέρω «η Ένωση» σαν τον ειδικευμένο οργα¬ 

νισμό που επιφορτίζεται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμ¬ 

φωνα με το καταστατικό της Χάρτη για την εκπλήρωση των σκοπών 
που καθορίζονται σ’ αυτό το χάρτη. 

Αρθρο II. 

Αμοιβαία Αντιπροσώπευση. 

1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προσκαλείται για την απο¬ 

στολή αντιπροσώπων προς συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις 
συσκέψεις όλων των Διασκέψεων Πληρεξουσίων και των Διοικητι¬ 

κών Διασκέψεων της Ενώσεως. Επίσης μετά από σχετική συνεν¬ 

νόηση, προσκαλείται να αποστείλει αντιπροσώπους για παρακολού¬ 

θηση συνόδων διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών ή οποίων δήποτε 
άλλων συνόδων που συγκαλούνται από την Ένωση, με δικαίωμα 
συμμετοχής χωρίς ψήφο, στις συζητήσεις θεμάτων τα οποία ενδιαφέ¬ 

ρουν τα Ηνωμένα Έθνη. 

2. Η Ένωση προσκαλείται γι’ αποστολή αντιπροσώπων προς πα¬ 

ρακολούθηση των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνω¬ 

μένων Εθνών με σκοπό την παροχή πληροφοριών επί τηλεπικοινω¬ 

νιακών θεμάτων. 

3. Η Ένωση καλείται να αποστείλει αντιπροσώπους προς παρα¬ 

κολούθηση των συνεδριάσεων του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμ¬ 

βουλίου των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Κηδεμονίας, κα¬ 

θώς και των επιτροπών αυτών, για συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψή¬ 

φου, στις συζητήσεις θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως τα οποία εν¬ 

διαφέρουν την Ένωση. 

4. Η Ένωση καλείται να αποστείλει αντιπροσώπους προς παρα¬ 

κολούθηση των συνεδριάσεων των κυρίων επιτροπών της Γενικής 
Συνελεύσεως όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας της Ενώσεως 
και να συμμετέχουν στις συζητήσεις αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

5. Γραπτές εκθέσεις που υποβάλλονται από την Ένωση διανέμον¬ 

ται κατά περίπτωση από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών στα 
Μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, στα μέλη του Οικονομικού και Κοι¬ 

νωνικού Συμβουλίου και των επιτροπών τους και στα μέλη του Συμ¬ 

βουλίου Κηδεμονίας. Επίσης γραπτές εκθέσεις που υποβάλλονται 
από τα Ηνωμένα Έθνη διανέμονται από την Ένωση στα μέλη της. 

Αρθρο III. 

Εγγραφή θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης. 

Η Ένωση, μετά από προκαταρκτικές συνεννοήσεις που κρίνονται 
ενδεχομένως οιναγκαίες περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη των 
Διασκέψεων Πληρεξουσίων ή Διοικητικών Διασκέψεων, ή συνόδων 
άλλων οργάνων της Ενώσεως τα θέματα που προτείνονται σ’ αυτή 
από τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμ¬ 

βούλιο και οι επιτροπές αυτού καθώς και το Συμβούλιο Κηδεμονίας 
περιλαμβάνουν θέματα στην ημερήσια διάταξή τους που προτείνονται 
από τις Διασκέψεις ή από άλλα όργανα της Ενώσεως. 

Αρθρο IV. 

Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. 

1. Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Ηνωμέ¬ 

νων Εθνών για προώθηση των σκοπών οι οποίοι προβλέπονται από 
το Αρθρο 55 του Χάρτου και το καθήκον και τη δικαιοδοσία του Οι¬ 

κονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Αρθρο 62 

του χάρτου, να ενεργεί ή προκαλεί μελέτες και εκθέσεις αναφερόμενες 
στα διεθνή οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, δημό¬ 

σιας υγείας θέματα ή άλλα συναφή θέματα και να απευθύνει συστά¬ 

σεις επί όλων αυτών των θεμάτων προς τους ενδιαφερομένους εξειδι- 

κευμένους οργανισμούς. Η Ένωση, έχοντας επίσης υπόψη την αρμο¬ 

διότητα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα 
Αρθρα 58 και 63 του Χάρτη, να εκδίδει συστάσεις για τον συντονι¬ 

σμό των δραστηριοτήτων των ειδικευμένων αυτών Οργανισμών και 
των Γενικών Αρχών από τις οποίες διέονται, πρέπει να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για την υποβολή, το συντομότερο δυνατόν στο αρμό¬ 

διο όργανό της, όλων των επίσημων συστάσεων τις οποίες ο Οργανι¬ 

σμός των Ηνωμένων Εθνών απευθύνει σ’ αυτήν. 

2. Η Ένωση πρέπει κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού των Ηνω¬ 

μένων Εθνών, να λαμβάνει μέρος σε διαβουλεύσεις σχετικές με τις 
ανωτέρω συστάσεις και στον κατάλληλο χρόνο να γνωστοποιεί στα 
Ηνωμένα Έθνη τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από την Ένωση ή τα 
Μέλη της προς υλοποίηση αυτών των συστάσεων, ή κάθε άλλο απο¬ 

τέλεσμα μελετών τους. 

3. Η Ένωση συνεργάζεται για τη λήψη οποιωνδήποτε επιπλέον 
αναγκαίων μέτρων ώστε να αποβαίνει πιο αποτελεσματικός ο συντο¬ 

νισμός των δραστηριοτήτων των ειδικευμένων οργανισμών και εκεί¬ 

νων των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, συμφωνεί να συνεργάζε¬ 

ται με οποιοδήποτε όργανο ή όργανά τους τα οποία ενδέχεται να 
ιδρυθούν από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο προς διευκό¬ 

λυνση του συντονισμού αυτού και να παρέχει τις (αναγκαίες πληροφο¬ 

ρίες για την ολοκλήρωση αυτού του σκοπού. 

Αρθρο V. 

Ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών. 

** 

1. Μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ενώσεως πραγματο¬ 

ποιείται πλήρης και άμεση ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών 
για την κάλυψη των αναγκών τους, υπό την επιφύλαξη της απαιτού- 

μενης ενδεχομένως ειδικής διαδικασίας για προστασία του εμπιστευ- 

τικού υλικού. 

2. Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα των διατάξεων της 
προηγουμένης παραγράφου: 

α) Η Ένωση υποβάλλει στα Ηνωμένα Έθνη ετήσια έκθεση για τη 
δραστηριότητά της. 

β) Η Ενωση ανταποκρίνεται στα πλαίσια του δυνατού, σε κάθε 
αίτηση των Ηνωμένων Εθνών για υποβολή ειδικών εκθέσεων, μελε¬ 

τών ή πληροφοριών. 
γ) Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν αιτή- 

σεως, ανταλλάσσει απόψεις με την αρμόδια αρχή της Ενώσεως προς 
το σκοπό παροχής στην Ένωση πληροφοριών ιδιαίτερου ενδιαφέρον¬ 

τος γι’ αυτήν. 

Άρθρο VI. 

Παροχή βοήθειας προς τα Ηνωμένα Έθνη. 

Η Ένωση συμφωνεί να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε δυνατή 
βοήθεια προς τα Ηνωμένα Έθνη και τους κύριους και δευτερεύοντες 
οργανισμούς αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του χάρτου των Ηνω¬ 

μένων Εθνών και της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, λαμ¬ 

βάνοντας πλήρως υπόψη την ιδιάζουσα θέση των Μελών εκείνων των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο VII. 

Σχέσεις με το Διεθνές Δικαστήριο. 

1. Η Ένωση συμφωνεί να παρέχει κάθε πληροφορία που θα ζητεί¬ 

ται από το Διεθνές Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Κανονι¬ 

σμού της. 

2. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Ένωση να ζητά από το 
Διεθνές Δικαστήριο συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις επί νομικών θε¬ 

μάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και 
τα οποία δεν αναφέρονται στις αμοιβαίες σχέσεις της Ενώσεως και 
των Ηνωμένων Εθνών ή άλλων εξειδικευμένων οργανισμών. 

3. Η αίτηση που αναφέρεται ανωτέρω απευθύνεται προς το Δικα¬ 

στήριο από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων ή από το Διοικητικό Συμβού¬ 

λιο που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Διασκέψεως Πληρεξου¬ 

σίων. 
4. Η Ενωση ενημερώνει το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβού¬ 

λιο για την υποβολή αιτήσεως προς το Διεθνές Δικαστήριο για παρο¬ 

χή συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως. 

Άρθρο VIII. 

Διατάξεις που αφορούν το Προσωπικό. 

1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ένωση συμφωνούν ό¬ 

πως, στο μέτρο του δυνατού, καθιερώσουν για το προσωπικό κοινά 
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πρότυποι, μεθόδους και διατάξεις αποσκοπούαες στην αποφυγή σοβα¬ 

ρών αντιφάσεων στους όρους και συνθήκες απασχολήσεώς του. Επί¬ 

σης συμφωνούν να αποφεύγουν τον ανταγωνισμό κατά την πρόσληψη 
προσωπικού και να διευκολύνουν τις ανταλλαγές προσωπικού, που 
κρίνονται ευκταίες και από τις δύο πλευρές, για την καιλύτερη χρησι¬ 

μοποίηση των υπηρεσιών του προσωπικού αυτού. 

2. Ο Οργαινισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ένωση συμφωνούν ό¬ 

πως συνεργάζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επί¬ 
τευξη των ανωτέρω σκοπών. 

Αρθρο IX. 

Στατιστικές Υπηρεσίες. 

1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ένωση συμφωνούν να 
καταβάλλουν προσπάθειες για στενότερη δυνατή συνεργασία, για 
εξάλειψη κάθε παράλληλης εκτέλεσης του ίδιου έργου και από τους 
δύο και για την πλέον αποτελεσματική χρησιμοποίηση του τεχνικού 
τους προσωπικού για τη συλλογή, ανάλυση, δημοσίευση, τυπο¬ 

ποίηση, βελτίωση και διανομή πληροφοριών στατιστικής φύσεως. 

Συμφωνούν να συνδυάζουν τις προσπάθειές τους για εξασφάλιση της 
μέγιστης δυνατής ωφέλειας από τη χρησιμοποίηση των στατιστικών 
πληροφοριών και για περιορισμό στο ελάχιστο της απασχόλησης που 
προκαλείται στις Κυβερνήσεις ή τους άλλους Οργανισμούς από τους 
οποίους ζητούνται οι ανωτέρω πληροφορίες. . 

2. Η Ένωση αναγνωρίζει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σαν 
τον κεντρικό φορέα, αρμόδιο για τη συγκέντρωση, ανάλυση, δημο¬ 

σίευση, τυποποίηση βελτίωση και διανομή στατιστικών στοιχείων 
που εξυπηρετούν γενικούς σκοπούς διεθνών Οργανισμών. 

3. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει την Ένωση σαν 
τον κεντρικό φορέα, υπεύθυνο για τη συλλογή, ανάλυση, δημοσίευση, 
τυποποίηση, βελτίωση και διανομή στατιστικών στοιχείων, μέσα στα 
πλαίσια της ειδικής δικαιοδοσίας της, με την επιφύλαξη των δικαιω¬ 

μάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ενδιαφέρεται γι’ αυτά 
τα στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα εφόσον τα στοιχεία αυτά μπορούν 
να είναι αναγκαία για τους σκοπούς του ή για τη βελτίωση των παγ¬ 

κόσμιων στατιστικών. Εναπόκειται στην Ένωση να αποφασίζει για 
τον τύπο σύμφωνα με τον οποίο θα καταρτίζονται τα υπηρεσιακά 
τους έγγραφα. 

4. Με σκοπό τη δημιουργία ενός κέντρου στατιστικών πληροφο¬ 

ριών για γενική χρήση συμφωνείται όπως τα στοιχεία που συγκεν¬ 

τρώνονται από την Ένωση για ενσωμάτωση στις βασικές της στατι¬ 

στικές σειρές ή ειδικές εκθέσεις της, θέτονται, στο μέτρο του δυνατού, 
στη διάθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήαεώς 

του. 
5. Συμφωνείται όπως τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για ενσωμάτωση στις βασικές του 
στατιστικές σειρές ή ειδικές εκθέσεις, θέτονται στο μέτρο του δυνατού 
και πρόσφορου στη διάθεση της Ενώσεως κατόπιν αιτήσεώς της. 

Άρθρο X. 

Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες. 
1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ένωση αναγνωρίζουν 

ότι είναι σκόπιμη για την πλέον αποτελεσματική χρησιμοποίηση του 
προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων η αποφυγή δημιουργίας στο 
μέτρο του δυνατού, ανταγωνιζομένων ή επικαλυπτομένων υπηρεσιών 
και σε περίπτωση ανάγκης η συνεννόηση για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού. 
2. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ένωση λαμβάνουν από 

κοινού μέτρα αναφορικά με την καταχώρηση και τη διαφύλαξη των 
επίσημων εγγράφων. 

Άρθρο XI. 

Διατάξεις αναφερόμενες στον Προϋπολογισμό. 

1. Ο προϋπολογισμός ή το σχέδιο προϋπολογισμού της Ενώσεως 
διαβιβάζεται ταυτόχρονα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στα 
Μέλη της Ενώσεως, η δε Γενική Συνέλευση μπορεί να προβαίνει σε 
συστάσεις επ’ αυτού προς την Ένωση. 

2. Η Ένωση δικαιούται να αποστέλλει αντιπροσώπους για συμ¬ 

μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συζητήσεις της Γενικής Συνελεύ- 

σεως ή σ’ οποιεσοηποτε επιτροπές της Συνελεύσεως αυτής, τις οποίες 
συζητείται ο προϋπολογισμός της Ενώσεως. 

Άρθρο XII. 

Χρηματοδότηση Ειδικών Υπηρεσιών. 

1. Στην περίπτωση που Ένωση αντιμετωπίζει την ανάγκη πραγ¬ 

ματοποιήσει*^ σημαντικών συμπληρωματικών δαπανών κατόπιν αι- 

τήσεως συνδρομής που υποβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
για την εκπόνηση ειδικών εκθέσεων ή μελετών σύμφωνα με το Άρ¬ 

θρο VI ή άλλες διατάξεις της παρούσας Συμβάαεως, πραγματο¬ 

ποιούνται διαβουλεύσεις με σκοπό τον καθορισμό του πλέον δίκαιου 
τρόπου για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

2. Επίσης παρόμοιες διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ενώσεως με σκοπό την 
επίτευξη δίκαιων συμφωνιών για κάλυψη των δαπανών των κεντρι¬ 

κών διοικητικών, τεχνικών ή οικονομικών υπηρεσιών και όλων των 
ειδικών διευκολύνσεων ή συνδρομών παρεχομένων από τον Οργανι¬ 

σμό Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν αιτήσεώς της Ενώσεως. 

Άρθρο XIII. 

Άδεια (ΕΑΙ33ΕΖ-ΡΑ83ΕΚ) των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι υπάλληλοι της Ενώσεως θα έχουν το δικαίωμα της χρήσης της 
αδείας (ΕΑΙ83ΕΖ-ΡΑ83ΕΚ) των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με ει¬ 

δικές συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών και των αρμοδίων αρχών της Ενώσεως. 

Άρθρο XIV. 

Συμφωνίες μεταξύ Οργανισμών. 

1. Η Ένωση συμφωνεί όπως ενημερώνει το Οικονομικό και Κοι¬ 

νωνικό Συμβούλιο σχετικά με τη φύση και τον σκοπό κάθε σχεδιαζό¬ 

μενης επίσημης συμφωνίας μεταξύ της Ενώσεως και οποιουδήποτε 
εξειδικευμένου Οργανισμού ή άλλου διακυβερνητικού Οργανισμού ή 
διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού, επιπλέον δε όπως ενημερώνει 
το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο επί των λεπτομέρειαν της 
συμφωνίας αυτής όταν συναφθεί. 

2. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συμφωνεί όπως ενημερό>νει 
την Ένωση σχετικά με τη φύση και τον σκοπό οποιασδήποτε επίση¬ 

μης συμφωνίας σχεδιαζομένης από οποιονδήποτε άλλο εξειδικευμένο 
οργανισμό επί θεμάτων τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν την Ένωση, 
επιπλέον δε όπως την ενημερώνει επί των λεπτομερειών της συμφω¬ 

νίας αυτής όταν συναφθεί. 

Άρθρο XV. 

Σχέσεις. 

1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ένωση αποδέχονται 
τις προηγούμενες διατάξεις πιστεύοντας ότι αυτές θα συντελέσουν στη 
διατήρηση αποδοτικής σχέσεως μεταξύ των δύο οργανισμών. Διαβε- 

βαιώνουν ότι έχουν την πρόθεση να λάβουν κάθε μέτρο που θα ήταν 
αναγκαίο για τον σκοπό αυτό. 

2. Οι διατάξεις που αφορούν στις σχέσεις τις προβλεπόμενες από 
την παρούσα συμφωνία, θα έχουν εφαρμογή, σε βαθμό που είναι κα¬ 

τάλληλος, στις σχέσεις μεταξύ της Ενώσεως και του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, περλαμβανομένων των περιφερειακών ή βοηθη¬ 

τικών γραφείων του. 

Άρθρο XVI. 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. 

1. Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό όπιυς ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνιον απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με τα Μέλη τής 
Ενώσεως κατά την εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

2. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει την υποχρέωση 
όπως η λειτουργία των υπό τον έλεγχό του τηλεπικοινωνιακών υπη¬ 

ρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς 
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Συμράσεως Τηλεπικοινωνιών και των προσαρτημένων σ’ αυτήν κα¬ 

νονισμών. 

3. Οι ακριβείς διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα 
αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερων διακανονισμών. 

Αρθρο XVII. 

Εκτέλεση της Συμφωνίας. 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η αρμόδια αρ¬ 

χή της Ενώσεως μπορούν να συνάπτουν όλες τις συμπληρωματικές 
συμφωνίες οι οποίες θα εκρίνοντο επιθυμητές με σκοπό την εφαρμογή 
της παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο XVIII. 

Αναθεώρηση. 

Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε αναθεώρηση κατόπιν συνεν- 

νοήσεως μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ενώσεως, υπό την 
προϋπόθεση ειδοποίησης προ έξη μηνών από το ένα ή το άλλο μέρος. 

Αρθρο XIX. 

Έναρξη Ισχύος. 

1. Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί προσωρινά σε ισχύ κατόπιν της 
εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τη 
Διάσκεψη Πληρεξουσίων των Τηλεπικοινωνιών που θα συνέλθει στο 
ΑΤΕΑΝΤΙΟ (ΠΤΥ το έτος 1947. 

2. Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί επισήμως σε ισχύ, υπό την προϋ¬ 

πόθεση της αναφερομένης στην παράγραφο 1 εγκρίσεως, μαζί με τη 
διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών η οποία θα συναφθεί στο ΑΤΕΑΝ- 

ΤΙΟ αΤΥ το έτος 1947 ή και νωρίτερα, εφόσον αποφασισθεί αυτό 
από την Ένωση. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (*) 

στη 
Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών 

(ΝΑΙΚΟΒΙ 1982) 

Κατά την υπογραφήν της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοιν«υνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι λαμβάνουν ση¬ 

μείωση των ακολούθων δηλώσεων οι οποίες «αποτελούν τμήμα των 
Τελικών Πράξεων της Διασκέψεως Πληρεξουσίων (ΝΑΪΚΟΒΙ, 
1982): 

1 

Για την Επαναστατική Λαϊκή Δημοκρατία της Γουινέας: 

Η Αντιπροσωπεία της Επαναστατικής Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Γουινέας επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα τα οποία θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των 
συμφερόντων της σε περίπτωση κατά την οποία ορισμένα μέλη της 
Ενώσεως δεν θα αναλάμβαναν το μερίδιό τους στις δαπάνες της 
Ενώσεως, ή θα παρέλειπαν καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο να συμ¬ 

μορφωθούν με τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), των Παραρτημάτων αυτής ή των Πρωτο¬ 

κόλλων τα οποία είναι συνημμένα σ’ αυτήν, ή εάν οι διατυπούμενες 
επιφυλάξεις από άλλες χώρες θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία 
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

2 

Για τη Γαλλία: 

Η I αλλική Αντιπροσωπεία επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δι- 

(*) Σημείωση της Γενικής Γραμματείας: Τα κείμενα του Τελικού Πρωτο¬ 
κόλλου αναγράφονται κατά τη χρονολογική σειρά της καταθέσεώς 
τους. 
Στον Πίνακα των Περιεχομένων τα κείμενα αυτά κατακυροϋνται κατά 
την αλφαβητική σειρά των χωρών. 

καίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα έκρινε αναγκαία για 
την προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση κατά την οποία 
ορισμένα μέλη δεν θα (αναλάμβαναν το μερίδιό τους στις δαπάνες της 
Ενώσεως ή θα παρέλειπαν καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο να συμ¬ 

μορφωθούν με τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), των Παραρτημάτων της ή των IΙρωτοκόλ- 

λων τα οποία είναι συνημμένα σ’ αυτήν, ή ακόμη εάν επιφυλάξεις 
διατυπούμενες από άλλες χώρες θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουρ¬ 

γία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

3 

Για την Ταϋλάνδη: 

Η Αντιπροσωπεία της Ταϋλάνδης επιφυλάσσει το δικαίωμα της 
Κυβερνήσεώς της να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα θεωρήσει 
αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση 
που μία οποιαδήποτε χώρα δεν θα τηρούσε, καθ’ οποιονδήποτε 
τρόπο, τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή εάν επιφυλάξεις διατυπούμενες από άλλες χώ¬ 

ρες θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών της Ταϋλάνδης ή θα οδηγούσαν σε αύξηση της συμμετοχι¬ 

κής μερίδας της στις δαπάνες της Ενώσεως. 

4 

Για την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας; 

Η Αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
της Μαυριτανίας στη Διάσκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως 
Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982) επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή 
της το δικαίωμα να μη δεχθεί κανένα οικονομικό μέτρο που θα μπο¬ 

ρούσε να προκαλέσει αύξηση της συμμετοχικής μερίδας της στις δα¬ 

πάνες της Ενώσεως και να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα κρίνει 
αναγκαία για την προστασία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της, 

σε περίπτωση που οποίοδήποτε Μέλος δεν θα τηρούσε τις διατάξεις 
της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982). 

5 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας: 

Η Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στη Διά¬ 

σκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ 1982) επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να 
λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα θεωρήσει αναγκαία για την προ¬ 

στασία των συμφερόντων της σε περίπτωση που οποιαδήποτε Μέλη 
δεν θα τηρούσαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), ή εάν οι διατυπού- 

μενες επιφυλάξεις από άλλα Μέλη παρεμπόδιζαν την καλή λειτουρ¬ 

γία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της ή θα προκαλούσαν αύ¬ 

ξηση του συμμετοχικού μεριδίου της Αλγερίας στις δαπάνες της Ενώ¬ 

σεως. 

6 

Για τη Μαλαισία: 

Η Αντιπροσωπεία της Μαλαισίας) 

1. Επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα τα οποία δυνατόν να κρίνει αναγκαία για την προστα¬ 

σία των συμφερόντων της, σε περίπτωση που ορισμένα Μέλη δεν θα 
αναλάμβαναν το μερίδιό των στις δαπάνες της Ενώσεως, ή θα παρέ- 

λειπαν με οποιονδήποτε τρόπο να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις 
της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), των 
Παραρτημάτων της ή των Πρωτοκόλλων τα οποία είναι συνημμένα 
σ’ αυτήν, ή (ακόμη εάν επιφυλάξεις άλλων χωρών παρεμπόδιζαν την 
καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Μαλαισίας. 

2. Δηλώνει ότι η υπογραφή και η ενδεχόμενη επικύρωση από την 
Κυβέρνηση της Μαλαισίας της ανωτέρω μνημονευομένης Συμβά¬ 

σεως, δεν ισχύουν σ’ ό,τι αφορά το Μέλος που εμφανίζεται στο Πα¬ 

ράρτημα I με το όνομα Ισραήλ και δεν συνεπάγονται καθ’ οποιονδή- 

ποτε τρόπο την αναγνώριση αυτού του μέλους από τη Κυβέρνηση της 

Μαλαισίας. 
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Για το Μονακό: ' 

Η Αντιπροσωπεία του Πριγκηπάτου του Μονακό επιφυλάσσει στη 
Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει 
αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση 
που ορισμένα Μέλη δεν θα αναλάμβαναν το μερίδιό τους στις δαπά¬ 

νες της Ενώσεως, ή θα παρέλειπαν να συμμορφωθούν προς τις διατά- 

ςεις της Συμβάσεως (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), των Παραρτημάτων της ή 
των Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυτήν ή ακόμη εάν επιφυ¬ 

λάξεις διατυπούμενες από άλλα μέλη θα παρεμπόδιζαν την ομαλή 
και αποδοτική λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της. 

8 

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας: 

Γπογράφουσα την παρούσα Σύμβαση, η Αντιπροσωπεία της Ομο¬ 

σπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας δηλώνει ότι η Κυβέρνησή της 
επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα 
κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της σε περί¬ 

πτωση που ορισμένα Μέλη της Ενώσεως δεν θα αναλάμβαναν το 
μερίδιό τους στις δαπάνες της Ενώσεως ή θα παρέλειπαν με οποιον- 

δήποτε τρόπο να συμμορφωθούν προς τις Διατάξεις της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), των Παραρτημά¬ 

των αυτής ή των Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυτήν ή 
ακόμη εάν επιφυλάξεις διατυπούμενες από άλλες χώρες θα παρεμπό¬ 

διζαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την καλή λειτουργία των τηλεπικοι¬ 

νωνιακών υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγη¬ 

ρίας. 

9 

Για τη Συνομοσπονδία της Ελβετίας και το Πριγκηπάτο του Λιχτεν¬ 

στάιν: 

1. Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω μνημονευομένων χωρών επι¬ 

φυλάσσουν το δικαίωμα των κυβερνήσεών τους να λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων τους εάν κατα¬ 

τιθέμενες επιφυλάξεις ή άλλα λαμβανόμενα μέτρα έχουν σαν αποτέ¬ 

λεσμα την παρακώλυση της καλής λειτουργίας των τηλεπικοινωνια¬ 

κών τους υπηρεσιών ή την αύξηση των συμμετοχικών τους μεριδίων 
στις δαπάνες της Ενώσεως. 

2. Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω μνημονευομένων χωρών δη¬ 

λώνουν επισήμως όσον αφορά το Άρθρο 83 της Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982),ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις 
που διατυπώθηκαν για λογαριασμό των Διευθύνσεών τους κατά την 
υπογραφή των Κανονισμών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 

10 

Για τη Δημοκρατία της Αργεντινής: 
1. ΐπογράφουσα την παρούσα Σύμβαση, η Αντιπροσωπεία της 

Δημοκρατίας της Αργεντινής δηλώνει εξ ονόματος της Κυβερνήσεώς 
της ότι οποιαδήποτε αναφορά του 3 ελικού Πρωτοκόλλου της Διε¬ 

θνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, Κένυα 1982), ή 
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου της Διασκέψεως, για τα νησιά ΜΑ- 

ΕΟΙΠΝΕ8 ΟΕΟΚΟΙΕ ϋυ δυΟίκαι δΑΝϋννίΟΗ με την εσφαλ¬ 

μένη ονομασία «Νησιά Φώκλαντ και εξαρτήσεις των» με κανένα 
τρόπο δεν επηρεάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Δημοκρατίας της 

Αργεντινής στα εν λόγω νησιά. 
2. Η κατοχή των νησιών αυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο της 

Μεγάλης Βρεταννίας| και Βορείου Ιρλανδίας σαν αποτέλεσμα μιας 
πράξεως βίας που ουδέποτε αποδέχθηκε η Δημοκρατία της Αργεντι¬ 

νής οδήγησε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις αποφάσεις της 
Γενικής Συνελεύσεως 2065 (XX), 3160 (XXVIII) και 31/49 να κα- 

λέσει και τα δύο μέρη να αναζητήσουν ειρηνικό διακανονισμό της διε- 

νέξεως αυτής σχετικά με την κυριαρχία στα νησιά αυτά και να τα πα- 

ρακαλέσει επίμονα να διεξάγουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερ¬ 

ματισμό της αποικιακής καταστάσεως. 
3. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε αναφορα στα 

ίδια αυτά έγγραφα για τα λεγόμενα «Βρεταννικά Ανταρκτικά 
Εδάφη» με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της Δημο¬ 

κρατίας της. Αργεντινής στον Ανταρκτικό Τομέα της Αργεντινής και 
ότι η μνεία αυτή περιλαμβάνεται στο Άρθρο IV της Ανταρκτικής 
γ,,·.ιΙτ .τ.. ττ, „ον« θείσα- στην Ουάσιγκτον την 1 Δεκεμβρίου 1959, 

την οποία η Δημοκρατία της Αργεντινής και το Ηνωμένο Βασίλειο 
της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας έχουν υπογράψει. 

11 

Για τη Δημοκρατία των Φιλιππινών; 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας των Φιλιππινών επιφυλάσσει 
στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λάβει όλα τα μέτρα που θα μπο¬ 

ρούσαν να είναι αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της, 
εάν ορισμένα Μέλη δεν αναλάμβαναν το μερίδιό τους στις δαπάνες 
της Ενώσεως πράγμα που θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση της συνει¬ 

σφοράς των Φιλιππινών ή δεν θα τηρούσαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών της Ενώ¬ 

σεως (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), των Παραρτημάτων της ή των Πρωτοκόλ¬ 

λων τα οποία είναι συνημμένα σ’ αυτήν, ή εάν επιφυλάξεις που διατυ¬ 

πώνονται από άλλες χώρες θα έβλαπταν τα συμφέροντα των Φιλιπ¬ 

πινών. 

12 

Για το Μπαρμπάντος: , 

Η Αντιπροσωπεία του Μπαρμπάντος επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή 
της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία θα κρίνει αναγ¬ 

καία για την προστασία των συμφερόντων της, εάν ένα ή περισσότερα 
Μέλη δεν καταβάλουν τα συμμετοχικά μερίδιά τους στις δαπάνες της 
Ενώσεως, ή εάν δεν θα τηρούσαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις διατά¬ 

ξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), 

των Παραρτημάτων της ή των Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα 
σ’ αυτήν, ή εάν επιφυλάξεις που διατυπώνονται από άλλα Μέλη θα 
παρεμποδίζουν τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών του Μπαρμπάντος. 

13 

Για τη Δημοκρατία της Βενεζουέλας: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας επιφυλάσσει 
στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα 
κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της, εάν κά¬ 

ποια άλλα από τα υφιστάμενα ή μελλοντικά Μέλη δεν καταβάλουν 
τα μερίδιά τους στις δαπάνες της Ενώσεως, ή θα παρέλειπαν να συμ¬ 

μορφωθούν προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοι¬ 

νωνιών (ΝΑΪΡΟΒΙ 1982), των Παραρτημάτων της ή των Πρωτο¬ 

κόλλων τα οποία είναι συνημμένα σ’ αυτήν, ή ακόμη εάν επιφυλάξεις 
που διατυπώνονται από άλλα Μέλη θα παρεμπόδιζαν την καλή λει¬ 

τουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
Εξάλλου σύμφωνα με τη διεθνή της πολιτική, η Κυβέρνηση της Βε¬ 

νεζουέλας δεν αποδέχεται την διαιτησία σαν μέσο διακανονισμού των 
διαφορών. 

Για τον λόγο αυτό, εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά τα Άρθρα 
της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982) τα 
οποία αναφέρονται σ’ αυτό το θέμα. 

14 

Για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας: 

Κατά την υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ 1982) η Αντιπροσωπεία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
της Ρουμανίας δηλώνει ότι η διατήρηση της καταστάσεως εξαρτή- 

σεως ορισμένων εδαφών, στην οποία αναφέρονται οι διατάξεις του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου III, δεν είναι σύμφωνη με τα υιοθετηθέντα 
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έγγραφα τα οποία αφορούν 
την παραχώρηση ανεξαρτησίας στις αποικιακές χώρες και στους 
αποικιακούς λαούς περιλαμβανομένης της Δηλώσεως της σχετικής 
προς τις αρχές του διεθνούς δικαίου που αφορούν τις φιλικές σχέσεις 
και τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών, σύμφωνα με τον Καταστατι¬ 

κό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε ομόφωνα με την 
Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Ο.Η.Ε. 2625 (XXV) της 
24ης Οκτωβρίου 1970 και που διακηρύσσει επισήμως την υπο¬ 

χρέωση των Κρατών να προωθούν την πραγματοποίηση της αρχής 
της ισότητας των δικαιωμάτων των λαών και του δικαιώματος 
αυτοδιαθέσεώς τους με σκοπό να τεθεί τέρμα χωρίς καθυστέρηση 

στην αποικιοκρατία. 
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Για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας: 

Υπογράφουσα τις Τελικές Πράξεις της Διασκέψεως των Πληρεξου¬ 

σίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ 1982) η 
Αντιπροσωπεία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας επι¬ 

φυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 

1. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία σχετικά με 
τις οικονομικές συνέπειες οι οποίες θα μπορούσαν να προκόψουν από 
τις Ιελικές Πράξεις της Διασκέψεως, ή από τις επιφυλάξεις που δια¬ 

τυπώνονται από άλλα Κράτη Μέλη και κυρίως εκείνων που συνεπά¬ 

γονται αύξηση της συμμετοχικής μερίδας στις δαπάνες της Ενώσεως. 
2. Να διατυπώνει οποιαδήποτε δήλωση ή επιφύλαξη μέχρι την 

επικύρωση της Διεθνούς Συμβάαεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ 
1982). 

16 

20 

)0 αριθμός αυτός δεν έχει χρησιμοποιηθεί). 

21 

Για το Μαλάουι: 

Υπογράφουσα την παρούσα Σύμβαση, η Αντιπροσωπεία του 
Μαλάουι επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφε¬ 

ρόντων της εάν ορισμένα Μέλη δεν καταβάλουν τις συμμετοχικές 
των μερίδες στις δαπάνες της Ενώσεως ή δεν τηρούσαν καθ’ οποιον- 

δήποτε τρόπο τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως, των Παραρτη¬ 

μάτων της ή των συνημμένων σ’ αυτήν Πρωτοκόλλων, ή εάν οι επι¬ 

φυλάξεις άλλων χωρών παρεμπόδιζαν τις τηλεπικοινωνιακές της 
υπηρεσίες. 

Για τη Δημοκρατία της Ρουάντα: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ρουάντα στη Διάσκεψη 
επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει τα αναγ¬ 

καία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της: 

— εάν ορισμένα Μέλη δεν αναλάμβαναν το μερίδιό τους στις δα¬ 

πάνες της Ενώσεως με συνέπεια την αύξηση του συμμετοχικού μερι¬ 
δίου των άλλων χωρών Μελών 

— εάν ορισμένα Μέλη δεν τηρούσαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ, 

1982), των Παραρτημάτων αυτής ή των Πρωτοκόλλων των συνημ¬ 
μένων σ’ αυτήν 

— εάν οι διατυπούμενες επιφυλάξεις από άλλες διευθύνσεις παρεμ¬ 

ποδίζουν τη σωστή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρε¬ 
σιών. ι 

Για την Ιταλία: * ' 

Η Αντιπροσωπεία της Ιταλίας δηλώνει ότι η Ιταλική Κυβέρνηση 
δεν μπορεί να αποδεχθεί καμμία οικονομική συνέπεια απορρέουσα 1 

από τις επιφυλάξεις που διατυπώθησαν από άλλες Κυβερνήσεις που 
μετέχουν στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων (ΝΑΪΚΟΒΙ, 1982). 

Επιφυλάσσει επίσης στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
0Λα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφε¬ 

ρόντων της εάν ορισμένα Μέλη παρέλειπαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλε¬ 

πικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ 1982), ή εάν οι διατυπούμενες επιφυλάξεις 
από άλλες χώρες παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοι¬ 
νωνιακών υπηρεσιών της. 

18 

Για τη Δημοκρατία της Γουατεμάλα: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Γουατεμάλα στη Διά¬ 
σκεψη Πληρεξουσίων (ΝΑΪΚΟΒΙ, 1982). 

1. Επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
ολα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία και επαρκή για την προστασία 
των συμφερόντων της, σε περίπτωση που άλλα Μέλη δεν θα τηρή¬ 

σουν τις διατάξεις, της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪ- 

ΚΟΒΙ, 1982), των Παραρτημάτων αυτής ή των πρωτοκόλλων των 
συνημμένων σ’ αυτήν, ή εάν οποιεσδήποτε επιφυλάξεις που διατυπώ- 

θησαν από άλλες χώρες παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία των τη¬ 
λεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 

Επιφυλάσσει επιπλέον στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να 
ιατυπωνει κάθε δήλωση ή επιφύλαξη μέχρις ότου επικυρώσει τη 
Σύμβαση (ΝΑΪΚΟΒΙ, 1982). 

19 

I ια τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κεντρικής Αφρικής στη 
Διάσκεψη Πληρεξουσίων (ΝΑΪΚΟΒΙ, 1982) δηλώνει ότι η Κυβέρνη¬ 

σή της επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα αναγ¬ 

καία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της εάν ορισμένες 
χώρες έ η της Ενώσεως δεν τηρήσουν τις διατάξεις της παρούσας 
Διεσνους Συμβάσεως I ηλεπικοινωνιών ή διατυπώνονται κατά τρόπο 
αντικανονικό, επιφυλάξεις που θα είχαν σα συνέπεια την αύξηση των 
συμμετοχικών μεριδίων της χώρας της στις δαπάνες της Ενώσεως. 

22 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μπαγκλαντές: 

Η Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές επι¬ 

φυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα 
που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της: 

1. Εάν επιφυλάξεις που διατυπώνονται από άλλες κυβερνήσεις 
χωρών Μελών της Ενώσεως επιφέρουν αύξηση του συμμετοχικού με¬ 

ριδίου της στις δαπάνες της Ενώσεως. 

2. Εάν ορισμένα Μέλη δεν τηρούσαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ, 
1982), ή των Παραρτημάτων της ή Πρωτοκόλλων. 

3. Εάν οι διατυπούμενες επιφυλάξεις από άλλες Κυβερνήσεις πα¬ 

ρεμποδίζουν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρε¬ 
σιών. 

23 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό: 

1. Η Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, κατά 
την υπογραφή του Τελικού Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ 1982), επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή 
της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία 
για την προστασία των συμφερόντων της, στην περίπτωση που ορι¬ 

σμένα Μέλη δεν συμμορφώνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς τις 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ, 
1982) ή αν οι επιφυλάξεις οι διατυπούμενες από άλλα Μέλη θα πα¬ 

ρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρε¬ 

σιών. 
2. Εξάλλου η Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογ¬ 

κό επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να μην αποδεχθεί 
κανένα οικονομικό μέτρο που θα μπορούσε να προκαλέσει ενδεχό¬ 

μενη αύξηση του συμμετοχικού του μεριδίου στις δαπάνες της Ενώ¬ 

σεως. 

24 

Για τη Δημοκρατία του Ιράκ: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Ιράκ δηλώνει ότι η 
Κυβέρνησή της επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε 
μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων 
της, εάν ένα Μέλος δεν θα τηρούσε με οποιονδήποτε τρόπο τις διατά¬ 

ξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΪΚΟΒΙ, 1982), ή 
εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώθησαν από το μέλος αυτό παρεμποδί¬ 

ζουν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του 
Ιράκ ή οδηγούσαν σε μία αύξηση του συμμετοχικού μεριδίου του 
Ιράκ στις δαπάνες της Ενώσεως. 

25 

Για το Λίβανο: 

Η Αντιπροσωπεία του Λιβάνου δηλώνει ότι η Κυβέρνησή της επι¬ 

φυλάσσει σ’ αυτή το δικαίωμα να λαμβάνει κάθε μέτρο που θα κρίνει 
αναγκαίο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της εάν κάποιο Μέλος 
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δεν θα τηρούσε με οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΜΑΓΑΟΑ - ΤΟΚΚΕΜΟΕΙΝΌ5, 

1973 και ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), ή εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν 
από αυτό το Μέλος θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλε¬ 

πικοινωνιακών υπηρεσιών του Λιβάνου ή θα οδηγούσαν σε μία αύ¬ 

ξηση του συμμετοχικού μεριδίου του Λιβάνου στις δαπάνες της Ενώ- 
σεως. 

26 

Για την Αραβική Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία της Λιβύης: 

Η Αντιπροσωπεία της Αραβικής Σοσιαλιστικής Λαϊκής Δημοκρα¬ 

τίας της Λιβύης επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να 
αποδεχθεί ή να αρνηθεί τις συνέπειες που απορρέουν απ’ οποιαδήποτε 
επιφύλαξη που διατυπώνεται από άλλες χώρες και θα έχει σαν απο¬ 

τέλεσμα να επιφέρει αύξηση της συμμετοχικής της μερίδας στις δα¬ 

πάνες της Ενώσεως καθώς επίσης και να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα 
οποία κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της 
και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της εάν ένα Μέλος θα παρέ- 

λειπε να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982) ή τους προσηρτημένους σ’ αυτήν 

Κανονισμούς. 

27 

Για την Κόστα Ρίκα: 
Η Αντιπροσωπεία της Κόστα Ρίκα επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή 

της το δικαίωμα: 
1. Να μην αποδεχθεί οικονομικά μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα 

οδηγούσαν σε μία αύξηση της εισφοράς της στην Ένωση. 

2. Να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία κρίνει αναγκαία για την προ¬ 

στασία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών, εάν (άλλα Μέλη της 
Ενώσεως δεν θα τηρούσαν τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τη¬ 

λεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 

3. Να διατυπώνει οποιεσδήποτε επιφυλάξεις κρίνει κατάλληλες 
σχετικά με οποιοδήποτε κείμενο που περιλαμβάνεται στη Διεθνή 
Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) και το οποίο μπορεί 
άμεσα ή έμμεσα να επηρεάζει την κυριαρχία της. 

28 

Για το Κράτος του Ισραήλ: 
Η Αντιπροσωπεία του Κράτους του Ισραήλ εν ονόματι της Κυβερ- 

νήσεώς της επαναλαμβάνουσα τον Αριθ. ΧΟΙΧ του Τελικού Πρωτο¬ 

κόλλου της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, ΜΑΕΑΟΑ - 

ΤΟΚΚΕΜΟΕΙΝΟδ, 1973, δηλώνει ότι τα μέρη τα οποία αναφέρον- 

ται στο Ισραήλ στην Απόφαση Αριθ. 74 βασίζονται σε ψευδείς ισχυρι¬ 

σμούς. Αναφέρονται σε πραγματικούς και νομικούς προσδιορισμούς 
οι οποίοι δεν βασίζονται ούτε σε γεγονότα ούτε στον νόμο. Δεν εξυπη¬ 

ρετούν τους πραγματικούς στόχους και σκοπούς της Διεθνούς Ενώ¬ 

σεως Τηλεπικοινωνιών και απορρίπτονται από το Ισραήλ. 

29 

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας: 
1. Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ινδονησίας επιφυλάσ¬ 

σει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 
α) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία κρίνει αναγκαία για την 

προστασία των συμφερόντων της εάν Μέλη δεν θα τηρούσαν καθ 
οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπι¬ 

κοινωνιών του 1982 ή εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από 
άλλες χώρες θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοι¬ 

νωνιακών της υπηρεσιών. 
β) Να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλα μέτρα σύμφωνα με το Σύν¬ 

ταγμα και τους Νόμους της Δημοκρατίας της Ινδονησίας. 
2. Η Αντιπροσωπεία της Ινδονησίας, εν ονόματι της Κυβερνήσεως 

της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι δε¬ 

σμεύεται από τις διατάξεις του Άρθρου 50, παρ. 2, της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, ΝΑΪΚΟΒΙ, 1982. 
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Για την Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλα¬ 

βίας: 
Η Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρα¬ 

τίας της Γιουγκοσλαβίας επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δι¬ 

καίωμα: 
1. Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία κρίνονται αναγκαία 

για την προστασία των συμφερόντων των τηλεπικοινωνιών της εάν 
ορισμένα Μέλη δεν τηρήσουν τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως, 
ή εάν επιφυλάξεις που διατυπώνονται από άλλες χώρες θα παρεμπό¬ 

διζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 

2. Να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία θα έκρινε αναγκαία για την 
προστασία των συμφερόντων της εάν ορισμένα Μέλη δεν συμμε- 

τάσχουν στις δαπάνες της Ενώσεως, ή εάν οι επιφυλάξεις που διατυ¬ 

πώνονται από άλλες χώρες θα προκαλούσαν ενδεχομένως αύξηση 
του συμμετοχικού της μεριδίου στις δαπάνες της Ενώσεως. 

31 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μπενίν: 
Η Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπενίν στη Διά¬ 

σκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να 
λάβει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των 
συμφερόντων της εάν ορισμένα Μέλη δεν τηρήσουν τις διατάξεις της 
Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή εάν οι 
επιφυλάξεις άλλων Μελών παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών ή προκαλούν αύξηση της εισφοράς 
της στις δαπάνες της Ενώσεως. * 
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Για τη Δημοκρατία του Τόγκο: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Τόγκο επιφυλάσσει στην 
Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λάβει όλα τα μέτρα που θα κρίνει κα¬ 

τάλληλα εάν μία χώρα δεν θα τηρούσε τις διατάξεις της παρούσας 
Συμβάσεως ή εάν οι επιφυλάξεις οι οποίες διατυπώθησαν από ορι¬ 

σμένα μέλη κατά τη διάρκεια της Διασκέψεως (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή 
κατά την υπογραφή ή την προσχώρηση θα επέφεραν επιβλαβείς κα¬ 

ταστάσεις στις Τηλεπικοινωνιακές της υπηρεσίες ή μία πολύ σημαν¬ 

τική αύξηση του συμμετοχικού της μεριδίου στις δαπάνες της Ενώ¬ 

σεως. 
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Για την Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης: 

Η Αντιπροσωπεία της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης 
δηλώνει εξ ονόματος της Κυβερνήσεώς της, ότι επιφυλάσσει σ’ αυτήν 
το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προ¬ 

στασία των συμφερόντων της εάν ορισμένα Μέλη δεν θα τηρήσουν τις 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982), ή των Παραρτημάτων ή Πρωτοκολλούν που είναι συνημμένα 
σ’ αυτή, ή εάν οι επιφυλάξεις άλλων χωρών θα παρεμπόδιζαν την κα¬ 

λή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία του Αφγανιστάν: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Αφγανιστάν στη Διά¬ 

σκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 

1. Να λάβει όλα τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για την προστασία 
των συμφερόντων της εάν ένα Μέλος δεν θα τηρήσει με οποιοδήποτε 
τρόπο τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, Γ982), ή των Παραρτημάτων και πρωτοκόλλων που εί¬ 

ναι συνημμένα σ’ αυτήν ή ακόμη εάν οι συνέπειες κάθε επιφύλαξης 
που διατυπώνεται από άλλη χώρα βλάπτουν τα συμφέροντά της και 
ειδικότερα παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνια¬ 

κών της υπηρεσιών. 

2. Να μη αποδεχθεί οικονομικά μέτρα που θα οδηγούσαν σε αύ¬ 

ξηση του συμμετοχικού της μεριδίου στις δαπάνες της Ενώσεως. 
3. Να διατυπώσει κάθε επιφύλαξη ή δήλωση προτού να επικυρώ¬ 

σει τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 
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Για το Κράτος του Κουβέιτ και το Κράτβς του Κατάρ: 

Οι Αντιπροσωπείες του Κράτους του Κουβέιτ και του Κράτους του 
Κατάρ δηλώνουν ότι οι Κυβερνήσεις τους επιφυλάσσουν το δικαίωμα 
σ’ αυτές να λάβουν όλα τα μέτρα τα οποία κρίνουν αναγκαία για την 
προστασία των συμφερόντων τους εάν ένα Μέλος της Ενώσεως δεν 
τηρήσει, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβά¬ 

σεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, Κένυα, 1982) ή εάν οι επιφυλά¬ 

ξεις που διατυπώθηκαν παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλε¬ 

πικοινωνιακών τους υπηρεσιών, ή επέφεραν αύξηση της εισφοράς του 
Κουβέιτ και του Κατάρ στις δαπάνες της Ενώσεως. 
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Για το Βασίλειο του Λεζότο: 

Η Αντιπροσωπεία του Λεζότο δηλώνει εξ ονόματος της Κυβερνή- 

σεώς της: 

1. Ότι δεν αποδέχεται καμιά συνέπεια απορρέουσα από επιφυλά¬ 

ξεις που διατυπώνονται από οποιαδήποτε χώρα και επιφυλάσσει στην 
κυβέρνησή της το δικαίωμα να λάβει μέτρο που θα κρίνει αναγκαίο. 

2. Ότι επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λάβει όλα 
τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόν¬ 

των της εάν άλλες χώρες δεν τηρούσαν τις διατάξεις της παρούσας 
Συμβάσεως (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή των Παραρτημάτων ή Πρωτοκόλ¬ 

λων που είναι συνημμένα σ’ αυτήν ή εάν οι επιφυλάξεις άλλων χω¬ 

ρών θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών 
[της υπηρεσιών. 
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Για τη δημοκρατία του Αφγανιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Αλγερίας, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, τη Λαϊκή Δημοκρα¬ 

τία του Μπαγκλαντές, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τη Δημο¬ 

κρατία του Ιράκ, το Χααεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, το Κράτος 
του Κουβέιτ, τον Λίβανο, την Αραβική Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημο¬ 

κρατία της Λιβύης, τη Δημοκρατία των Μαλντίβων, το Βασίλειο του 
Μαρόκου, την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας, το Σουλτα¬ 

νάτο του Ομάν, την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν, το Κράτος 
του Κατάρ, την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, τη Δημοκρατία της 

Σομαλίας, τη Δημοκρατία του Σουδάν, την Τυνησία, την Αραβική 
Δημοκρατία της Γεμένης, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γεμένης: 

Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών στη Διάσκεψη Πληρε¬ 

ξουσίων (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) δηλώνουν ότι η υπογραφή εκ μέρους των 
της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), ως 
και η ενδεχόμενη επικύρωση αυτής της Πράξεως από τις αντίστοιχες 
Κυβερνήσεις των δεν ισχύουν όσον αφορά τη Σιωνιστική οντότητα 
την εγγεγραμμένη στο Παράρτημα 1 της Συμβάσεως με την ονομα¬ 

σία Ισραήλ και κατ’ ουδένα τρόπο συνεπάγονται την αναγνώρισή 
του. ι 
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Για τη Δημοκρατία της Σιγκαπούρης: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης επιφυλάσσει 
στην Κυβέρνησής της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτραπ0υ..θα. 

κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της εάν ένα μέ¬ 

λος της Ενώσεως παραλείψει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τις υποχρεώ¬ 

σεις που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙ- 
ΚΟΒΙ, 1982), ή των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων, που είναι 
συνημμένα σ’ αυτή, ή εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από μία 
χώρα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών 
της υπηρεσιών ή επιφέρουν αύξηση του συμμετοχικού της μεριδίου 
στις δαπάνες της Ενώσεως. 
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Για τη Δημοκρατία της Κορέας: 
Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατία; της Κορέας, επιφυλάσσει στην 

Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που 
κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της εάν ένα 
Μέλος της Ενώσεως δεν συμμετέχει στις δαπάνες της Ενώσεως ή εάν 
δεν τηρήσει τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως, ή των Παραρτη¬ 

μάτων, Πρωτοκόλλων και Κανονισμών που είναι συνημμένα σ’ αυ¬ 

τήν ή εάν επιφυλάξεις άλλων χωρών παρεμποδίζουν την καλή λει¬ 

τουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Σενεγάλης: 

Κατά την υπογραφή της παρούσας Συμβάσεως, η Αντιπροσωπεία 
Της Δημοκρατίας της Σενεγάλης δηλώνει, εξ ονόματος της Κυβερνή- 

σεώς της, ότι δεν αποδέχεται καμιά συνέπεια από επιφυλάξεις άλλων 
Κυβερνήσεων, που έχουν σαν συνέπεια την αύξηση του συμμετοχικού 
της μεριδίου στις δαπάνες της Ενώσεως. 

Εξ άλλου η Δημοκρατία της Σενεγάλης επιφυλάσσει σ’ αυτή το δι¬ 

καίωμα να λαμβάνει όλα τα τα μέτρα που θα κρίνει χρήσιμα για την 
διαφύλαξη των συμφερόντων της σε περίπτωση που ορισμένα Μέλη 
δεν θα τηρήσουν τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), των Παραρτημάτων ή Πρωτοκόλλων, που 
είναι συνημμένα σ’ αυτήν ή εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται 
από άλλες χώρες τείνουν να παρεμποδίσουν την καλή λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία του Μπουρούντι: 
Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Μπουρούντι επιφυλάσσει 

στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 

1. Να λαμβάνει.όλα τα αναγκαία μέτρα που θα κρίνει αναγκαία 
για την προστασία των συμφερόντων της εάν ορισμένα Μέλη δεν θα 
τηρήσουν, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τις διατάξεις της Διεθνούς Συμ¬ 

βάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), των Παραρτημάτων 
της ή των Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυτήν. 

2. Να αποδέχεται ή όχι κάθε μέτρο που θα οδηγούσε σε αύξηση 
του συμμετοχικού της μεριδίου. 
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Για την Γκάνα: 

Η Αντιπροσωπεία της Γκάνα επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το 
δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την 
προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση εάν η μη τήρηση της 
Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), των πα¬ 

ραρτημάτων και πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυτήν ή οι 
επιφυλάξεις άλλων χωρών παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης: 
Η Αντιπροσωπεία της Μαδαγασκάρης επιφυλάσσει στη Κυβερνήσή 

της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει χρήσιμα 
για την προστασία των συμφερόντων της εάν τα Μέλη της Ενώσεως 
δεν θα τηρήσουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή εάν επιφυλάξεις 
που διατυπώθηκαν από άλλες χώρες παρεμποδίζουν την καλή λει¬ 

τουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
Επιφυλάσσει επίσης στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να μην απο- 
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δέχε-αι οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από επιφυλάξεις άλλων 
Κυβερνήσεων που συμμετέχουν στην παρούσα Διάσκεψη. 
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I ια την ΙσΛαμική Δημοκρατία του Πακιστάν: 

Η Αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεως του Πακιστάν στη Διάσκεψη 
Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982) επιφυλάσσει σ’ αυτή το δικαίωμα αν αποδέχεται ή όχι τις επι¬ 

πτώσεις που θα προκαλούσε ή μη τήρηση από κάθε άλλο Μέλος της 
Ενώσεως, των διατάξεων της Συμβάσεως (1982) ή των προααρτη- 

μένων σ’ αυτήν Κανονισμών. 
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Για την Ηνωμένη Δημοκρατία του Καμερούν: 

Η Αντιπροσωπεία της Ηνωμένης Δημοκρατίας του Καμερούν στη 
Διάσκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) δηλώνει ότι η Κυβέρνησή της επιφυλάσσει σ’ αυ¬ 

τή το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύ¬ 

λαξη των συμφερόντων της εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται 
από άλλες αντιπροσωπείες ή η μη τήρηση της παρούσας Συμβάσεως 
τείνουν να παρεμποδίσουν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνια¬ 

κών της υπηρεσιών. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση της Ηνωμένης Δημοκρατίας του Καμε¬ 

ρούν δεν αποδέχεται καμιά συνέπεια απορρέουσα από επιφυλάξεις 
άλλων αντιπροσωπειών στην παρούσα Σύμβαση που θα : :αν 
αποτέλεσμα την αύξηση της εισφοράς της στις δαπάνες της Εν . πως. 
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Για την Τουρκία: 

Η Αντιπροσωπεία της Κυβερνήσεως της Τουρκίας στη Διάσκεψη 
Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών ( ΝΑΙ- 

ΚΟΒΙ, 1982), επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμ¬ 

βάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των 
συμφερόντων της εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από άλλα 
Μέλη της Ενώσεως οδηγούσαν σε μία αύξηση του συμμετοχικού της 
μεριδίου στις δαπάνες της Ενώσεως.· 

Επιπλέον, επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να προ¬ 

βαίνει σε αναλογική μείωση της εισφοράς της Τουρκίας σε οποιαδή¬ 

ποτε κατηγορία ή υποκατηγορία δαπανών του προϋπολογισμού, εάν 
οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από άλλα μέρη θα είχαν σαν απο¬ 

τέλεσμα τη μη πληρωμή από τα μέρη αυτά των οφειλομένων συμμε¬ 

τοχικών μεριδίων της κατηγορίας, ή υποκατηγορίας αυτής. 
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Για την Αραβική Δημοκρατία (της; Συρίας: 
Η Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας δηλώνει 

ότι η Κυβέρνησή της επιφυλάσσει σ’ αυτή το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφε¬ 

ρόντων της, εάν ένα Μέλος θα παρέλειπε, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπ/- 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από 
ένα Μέλος θα παρεμπόδιζαν τις τηλ'κές υπηρεσίες ή θα οδηγούσαν σε 
αύξηση του συμμετοχικού μεριδίου (της. Αραβικής Δημοκρατίας της 
Συρίας στις δαπάνες της Ενώσεως. 
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Για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετ Νάμ: 

Η Αντιπροσωπεία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετ Νάμ 
στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοι¬ 

νωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) δηλώνει εξ ονόματος της Κυβερνήσεώς 
της τα ακόλουθα: 

1. Διαβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη θέση της Κυβερνήσεως 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετ Νάμ όπως διατυπώθηκε 
στη δήλωση της 7ης Αυγούστου 1979 από τον Υπουργό της των 
Εξοπερικών, δηλαδή ότι τα αρχιπελάγη ΗΟΑΝΟ 33 (ΡΑΚΑΟΕΕ- 
5)και ΤΚυΟΝΟ 53 (5ΡΚΑΤΕΥ ήΒΡΚΑΤΕΕΥ) αποτελούν αναπό¬ 

σπαστα μέρη του εδάφους της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετ 
Νάμ. 

Συνεπώς η Κυβέρνηση του Βιετ Νάμ, δεν μπορεί να αποδεχθεί τις 
τροποποιήσεις εκχώρησης συχνοτήτων και της οριοθετήσεως των 
υποδιαιρέσεων των ζωνών 6ϋ, 6Ρ και 60 όπως περιέχονται στις Τε¬ 

λικές Πράξεις (Αϋϋ 27/132Α) της Παγκόσμιας Διοικητικής Δια- 

σκέψεως Ραδιοεπικοινωνιών για τις Κινητές Αεροναυτικές Υπηρεσίες 
(ΟΕΝΟνΑ, 1978). 

Δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν τις αεροναυτικές τη¬ 

λεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Βιετ Νάμ και εκείνες ορισμένων άλ¬ 

λων χωρών της Περιοχής, θα πρέπει ναι αναθεωρηθούν από τις προ¬ 

σεχείς παγκόσμιες Διοικητικές Διασκέψεις Ραδιοεπικοινωνιών για 
τις κινητές υπηρεσίες. 

2. Επιπλέον επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να 
μην αποδεχθεί [καμιά άλλη διάταξη του Κανονισμού Ραδιοεπικοι¬ 

νωνιών που θα ήταν δυνατόν να παρενοχλούν τις τηλεπικοινωνιακές 
της υπηρεσίες κια να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία 
για την προστασία των συμφερόντων της και των τηλεπικοινωνια¬ 

κών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Γκαμπόν: 

Η Αντιπροσωπεία της Δη;; -η. / ι.πόν επιφυκ νσαει 
στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 

1. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία ;.· ,α για την προστασία των 
συμφερόντων της εάν ορισμένα Μέλη ο;ν τηρήσουν καθ’ οιονΟήποτε 
τρόπο τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ. 1982) ή εάν οι επιφυλάξεις άλλων Μελών παρεμποδί¬ 

ζουν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
2. Να αποδέχεται ή όχι τις οικονομικές συνέπειες που ενδεχομέ¬ 

νως θα απορρέουν από τις επιφυλάξεις αυτές. 
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Για τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού, 
δηλώνει ότι επιφυλάσσει για την Κυβέρνησή της το δικαίωμα να απο¬ 

δέχεται ή να αρνείται τις συνέπειες των επιφυλάξεων που διατυπώ¬ 

νονται στην παρούσα Σύμβαση (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) από άλλες Κυβερ¬ 

νήσεις και που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια αύξηση της συμ¬ 

μετρικής της μερίδας στις δαπάνες της Ενώσεως ή θα παρεμπόδιζαν 
τις τηλεπικοινωνιακές της υπηρεσίες. 
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(Ο αριθμός αυτός δεν έχει χρησιμοποιηθεί) 

Ί 52 

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας: 

Κατά την υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, η 
Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας δηλώνει ότι επιφυλάσσει σ’ αυ¬ 

τήν το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προ¬ 

στασία των συμφερόντων της, σε περίπτωση που άλλα Κράτη δεν θα 
τηρήσουν τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών ή 
εάν άλλες πράξεις θα προσέβαλαν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. 

53 

Για την Πορτογαλλία: 

Η Αντιπροσωπεία της Πορτογαλλίας δηλώνει εξ ονόματος της 
Κυβερνήσεώς της ότι δεν αποδέχεται καμιά συνέπεια απορρέουσα 
από επιφυλάξεις άλλων Κυβερνήσεων που θα μπορούσαν να οδηγή¬ 

σουν σε μία αύξηση του συμμετοχικού της μεριδίου στις δαπάνες της 
Ενώσεως. Δηλώνει επίσης ότι επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δι¬ 

καίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την 
προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση που ορισμένα μέλη 
δεν θα συμμετείχαν στις δαπάνες της Ενώσεως ή θα παρέλειπαν καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο να συμορφτυθυύν) προς τις διατάξεις της Διεθνούς1 

Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) των Παραρτημά¬ 

των της ή Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυτήν ή ακόμη εάν 
επιφυλάξεις που διατυπώνονται από άλλες χώρες παρεμποδίζουν την 
καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας: 

Κατά την υπογραφή αυτών των Τελικών Πράξεων, που θα πρέπει 
να επικυρωθούν από το Εθνικό της Κογκρέσσο, η Αντιπροσωπεία της 
Βραζιλίας επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για τη προστασία των συμφε¬ 

ρόντων της σε περίπτωση που άλλα Μέλη θα παρέλειπαν να συμμορ¬ 

φωθούν προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή των Παραρτημάτων της και των συνημ¬ 

μένων Πρωτοκόλλων, ή ακόμη εάν οι επιφυλάξεις άλλων Μελών θα 
επέφεραν αύξηση της εισφοράς της Βραζιλίας στις δαπάνες της Ενώ- 

σεως ή τέλος οι επιφυλάξεις άλλων μελών θα παρεμπόδιζαν την καλή 
λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Σομαλίας: 

Η Αντιπροσωπεία της Σομαλίας δηλώνει ότι η Κυβέρνησή της δεν 
μπορεί να αποδεχθεί οποιεσδήποτε οικονομικές συνέπειες που θα 
μπορούσαν να προκύψουν εξ αιτίας διατυπουμένων επιφυλάξεων 
από άλλες κυβερνήσεις που συμμετέχουν στη Διάσκεψη Πληρεξου¬ 

σίων (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 

Επιφυλάσσει επίσης στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφε¬ 

ρόντων της σε περίπτωση που ορισμένα Μέλη δεν θα τηρούσαν καθ' 
οποιονδήποτε τρόπον τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπι¬ 

κοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή εάν επιφυλάξεις άλλων χωρών θα 
παρεμπόδιζαν τις τηλεπικοινωνιακές τους υπηρεσίες. 
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Εξ ονόματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας: 
Η Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα¬ 

νίας επίσημα δηλώνει αναφορικά με το Αρθρο 83 της Διεθνούς Συμ¬ 

βάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ότι διατηρεί τις επιφυ¬ 

λάξεις που διατυπώθησαν εξ ονόματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρα¬ 

τίας της Γερμανίας κατά την υπογραφή των Κανονισμών που αναφέ- 

ρονται στο εν λόγω άρθρο. 
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Εξ ονόματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας: 

Η Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα¬ 

νίας επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα 
τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την ’’ οστασία των συμφερόν¬ 

των της εάν ορισμένα Μέλη δεν θα συμμετείχαν στις δαπάνες της 
Ενώσεως, ή δεν θα τηρούσαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις 
της Συμβάσεως, των Παραρτημάτων της ή Πρωτοκόλλων, που είναι 
συνημμένα σ’ αυτήν ή εάν οι διατυπούμενες επιφυλάξεις από άλλες 
χώρες πιθανώς θα επέφεραν αύξηση της εισφοράς στις δαπάνες της 
Ενώσεως ή θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινω¬ 

νιακών της υπηρεσιών. Επιπλέον, η Αντιπροσωπεία της Ομοσπον¬ 

διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας διατυπώνει για λόγους πρόνοιας, 
επιφύλαξη εναντίον κάθε τροποποίησης του Άρθρου 4 της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπ'υιών που θα είχε αποτέλεσμα να περιληφθεί στη 
Σύμβαση η τεχνική συνεργασία σαν σκοπός της Ενώσεως επιφυλάσ¬ 

σει επίσης στην Κυβέρνηση της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που ο τακτικός προϋπολογισμός της 
Ενώσεως θα επιβαρυνθεί με δαπάνες σχετικές με την τεχνική συνερ¬ 
γασία. 
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Για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας: 

Η Αντιπροσωπεία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλο¬ 

βακίας δηλώνει εξ ονόματος της Κυβερνήσεώς της ότι, κατά την υπο¬ 

γραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982) αφήνει ανοικτό το θέμα της αποδοχής του Κανονισμού Ραδιοε¬ 

πικοινωνιών (ΟΕΝΟΥΑ, 1979), 
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Για τη Χιλή: 
Η Αντιπροσωπεία της Χιλής επιθυμεί να επισημάνει ότι σε κάθε 

περίπτωση που στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, στα Παραρ¬ 

τήματα και στους Κανονισμούς της ή σε οποιασδήποτε φύσεως έγ¬ 

γραφα εμφανίζονται μνείες ή αναφορές στα «Ανταρκτικά εδάφη» σαν 
εξαρτώμενα απ’ οποιοδήποτε Κράτος, οι μνείες η αναφορές αυτές δεν 
ισχύουν και δεν μπορούν να ισχύουν για την Χιλιανή Ανταρκτική Πε¬ 

ριοχή, που περιλαμβάνεται μεταξύ 53° και 90° μήκους δυτικά και η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού εδάφους της Δημο¬ 

κρατίας της Χιλής και επί της οποίας η Δημοκρατία αυτή έχει απα¬ 

ράγραπτα δικαιώματα και ασκεί κυριαρχία. Υπό το φως των προα- 

ναφερθέντων, η Κυβέρνηση της' Χιλής επιφυλάσσει σ' αυτή το δι¬ 

καίωμα, σε περίπτωση που άλλα Κράτη θα καταπατούσαν καθ' 
οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του εδάφους που περιγράφε- 

ται ανωτέρω, να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για 
την προστασία των συμφερόντων της διά της επικλήσεως των διατά¬ 

ξεων της παρούσας Συμβάσεως και των Παραρτημάτων της ή των 
Πρωτοκόλλων της ή και των αναφερομένων σ’ αυτά Κανονισμών. 
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Για τη Χιλή: 

Η Αντιπροσωπεία της Χιλής στη Διάσκεψη των Πληρεξουσίων 
επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα, να διατυπώνει τις επι¬ 

φυλάξεις που θα κρίνει αναγκαίες ως προς τα κείμενα τα περιλαμβα¬ 

νόμενα στην Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) 

στα Παραρτήματα, Πρωτόκολλα αυτής ή στους Κανονισμούς, και τα 
οποία θα μπορούσαν άμεσα ή έμμεσα να επηρεάσουν τη λειτουργία 
των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών ή να βλάψουν την κυριαρχία 
της. 

Επιφυλάσσει επίσης σ’ αυτή το δικαίωμα να προστατεύει τα συμ- 

φέροντά της εάν επιφυλάξεις διατυπούμενες από άλλες Κυβερνήσεις 
θα οδηγούσαν σε μία αύξηση της εισφοράς στις δαπάνες της Ενώ¬ 

σεως. 
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Για την Δημοκρατία του Νίγηρα: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Νίγηρα στη Διάσκεψη 
Πληρεξουσίων της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙ- 
ΚΟΒΙ, 1982) επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 

1. Να λαμβάνει τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστα¬ 

σία των συμφερόντων της σε περίπτωση που ορισμένα Μέλη της 
Ενώσεως θα παρέλειπαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο να συμμορφωθούν 
προς τις διατάξεις της Συμβάσεως ή τους Κανονισμούς, ή ακόμη εάν 
επιφυλάξεις που διατυπώνονται από τα Μέλη αυτά θα παρεμπόδιζαν 
την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Νίγηρα. 

2. Να αποδέχεται ή να αρνείται τις συνέπειες επιφυλάξεων που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του συμμετοχικού της μερι¬ 

δίου στις δαπάνες της Ενώσεως. 
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Για την Ελλάδα: 
Κατά την υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 

(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ελλάδας 
στη Διάσκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) δηλώνει επίσημα όΐι επιφυλάσσει στη 
Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα σύμφωνα με 
το Σύνταγμα, τη νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημο¬ 

κρατίας της Ελλάδας, που θα θεωρήσει ή θα κρίνει αναγκαία ή χρή¬ 

σιμα για την προστασία και διασφάλιση των εθνικών δικαιωμάτων 
της και συμφερόντων της, σε περίπτωση που Κράτη Μέλη της Ενώ¬ 

σεως θα παρέλειπαν καθ’ οιονδήποτε τρόπον να σεβαστούν τις διατά¬ 

ξεις της παρούσας Συμβάσεως και των Παραρτημάτων της, ή Πρω¬ 

τοκόλλων και Κανονισμών που είναι συνημμένοι σ’ αυτήν ή να συμ¬ 

μορφωθούν προς αυτές ή ακόμη σε περίπτωση που δεν θα αναλάμβα¬ 

ναν το μερίδιό τους στις δαπανες της Ενώσεως. 

Επιφυλάσσει επίσης το δικαίωμα στη Κυβέρνησή της να μην απο¬ 

δεχθεί καμιά συνέπεια όλων των επιφυλάξεων που διατυπώνονται 
από άλλα συμβαλλόμενα μέρη οι οποίες μεταξύ άλλων, θα οδηγού¬ 

σαν σε μία αύξηση του συμμετοχικού της μεριδίου στις δαπάνες της 
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Ενώσεως, ή ακόμη εάν οι επιφυλάξεις αυτές θα παρεμπόδιζαν την 
καλή και αποδοτική λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
της Δημοκρατίας της Ελλάδας. 
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Για την Παπούα Νέα Γουινέα: 

Η Αντιπροσωπεία της Παπούα Νέας Γουινέας επιφυλάσσει στην 
Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει 
αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της εάν ορισμένα 
Μέλη δεν συμμετείχαν στις δαπάνες της Ενώσεως ή παρέλειπαν, καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο, τις υποχρειόσεις που απορρέουν απ,ό την Διεθνή 
σύμβαση ί ηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή τα Παραρτήματα 
και τα Πρωτόκολλα που είναι συνημμένα ή ακόμη εάν επιφυλάξεις 
που διατυπώθηκαν από άλλες χώρες παρεμπόδιζαν, την καλή λει¬ 

τουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Παπούα Νέας Γουι¬ 
νέας. 
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Για την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας: 

Η Αντιπροσωπεία της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας επι¬ 

φυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέ¬ 

τρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της 
σε περίπτωση που Μέλη δεν θα τηρούσαν, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, 
τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982), ή εάν οι διατυπούμενες από άλλες χώρες επιφυλάξεις παρεμ¬ 

πόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών 
ή οδηγούσαν σε μία αύξηση του συμμετοχικού της μεριδίου στις δα¬ 

πάνες της Ενώσεως. 
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Για την Γουιάνα: 

Η Αντιπροσωπεία της Γουιάνας επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της 
το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για την 
προστασία των συμφερόντων της στην περίπτωση που ορισμένα 
Μέλη δεν τηρούσαν, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, τις διατάξεις της Διε¬ 

θνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), ή εάν οι επι¬ 

φυλάξεις και οι ενέργειες άλλων χωρών παρεμπόδιζαν την καλή λει¬ 

τουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών ή οδηγούσαν σε μια 
αύξηση του συμμετοχικού της μεριδίου στις δαπάνες της Ενώσεως. 

66 

Για τη Δημοκρατία της Άνω Βόλτα: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Άνω Βόλτα, στη Διά¬ 

σκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 

1. Να μη αποδέχεται οποιαδήποτε οικονομικά μέτρα που θα μπο¬ 

ρούσαν νά αυξήσουν τη συμμετοχή της μερίδα στις δαπάνες της Ενώ¬ 

σεως. 
2. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για τη δια¬ 

φύλαξη των συμφερόντων της εάν ορισμένα Μέλη δεν θα τηρήσουν τις 
διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982) ή των Παραρτημάτων, Κανονισμών και Πρωτοκόλλων αυτής, 
ή ακόμη εάν οι επιφυλάξεις άλλων Κρατών Μελών θα παρεμπόδιζαν 
την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Ινδίας: 
1. Κατά την υπογραφή των Τελικών Πράξεων της Διασκέψεως 

Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982), η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ινδίας δεν αποδέχεται 
καμιά οικονομική συνέπεια για την Κυβέρνησή της απορρέουσα από 
επιφυλάξεις που θα μπορούσαν να διατυπωθούν από οποιοδήποτε 
Μέλος ως προς τα οικονομικά της Ενώσεως. 

2. Επιπλέον η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ινδίας επιφυ¬ 

λάσσει για την Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει τα κατάλ¬ 

ληλα μέτρα, εάν χρειασθεί, για την εξασφάλιση της καλής λειτουρ¬ 

γίας της Ενώσεως και των μονίμων οργάνων της καθώς και για την 
εφαρμογή των Βασικών Διατάξεων του Γενικού Κανονισμού και των 

Διοικητικών Κανονισμών που είναι προσηρτημένοι στη Σύμβαση εάν 
οποιαδήποτε χώρα διατυπώσει επιφυλάξεις ή και δεν αποδεχθεί τις 
διατάξεις της Συμβάσεως. 
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Για την Ιαμαϊκή: 

Η Αντιπροσωπεία της Ιαμαϊκής επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της 
το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για 
την προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση που ορισμένα 
Μέλη θα παρέλειπαν καθ’ οποιονδήποτε τρόπον να συμμορφωθούν 
προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙ- 
ΚΟΒΙ, 1982) των Παραρτημάτων της ή των Πρωτοκόλλων, που εί¬ 

ναι συνημμένα σ’ αυτά ή εάν επιφυλάξεις άλλων χωρών θα παρεμπό¬ 

διζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της 
Ιαμαϊκής, ή θα οδηγούσαν σε μία αύξηση του συμμετοχικού της μερι¬ 

δίου στις δαπάνες της Ενώσεως. 
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Για την Κούβα: 

Κατά την υπογραφήν των Τελικών I Ιράξεων της παρούσας- Δια- 

σκέψεως Πληρεξουσίων, η Διεύθυνση της Δημοκρατίας της Κούβας 
επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι έναντι των δηλώσεων με τις οποίες 
η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εγνώρισε την 
πρόθεσή της να εκπέμπει προς την Κούβα προγράμματα ραδιοφωνίας 
για σκοπούς ανατρεπτικούς και αποσταθεροποιήσεως, δηλώσεις που 
είναι αντίθετοι προς τις διατάξεις της Συμβάσεως της Διεθνούς Ενώ¬ 

σεως Τηλεπικοινωνιών, επιφυλάσσει σ’ αυτή το δικαίωμα να χρησι¬ 

μοποιεί, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα τα οποία δια¬ 

θέτει και να εφαρμόζει όλα τα μέτρα που θα κρίνει σκόπιμα για την 
επιφύλαξη της καλύτερης δυνατής λειτουργίας των ραδιοφωνικών 
της υπηρεσιών. 
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Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έντονα ενοχλημένες από την 
εξέλιξη των συζητήσεων της Διάσκεψης Πληρεξουσίων 1982 της Διε¬ 

θνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, επιφυλάσσουν το δικαίωμα να 
διατυπώσουν όλες τις κατάλληλες ειδικές επιφυλάξεις και δηλώσεις 
πριν από την επικύρωση της Συμβάσεως της διεθνούς Ενώσεως Τη¬ 

λεπικοινωνιών. Γενική ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής δικαιολογείται από τη λυπηρή απουσία σ’ όλους τους το¬ 

μείς της Ενώσεως ενός ρεαλιστικού οικονομικού προγραμματισμού 
με την πολιτικοποίηση της Ενώσεως και την επιβληθείσα υποχρέωση 
σ’ αυτή να προσφέρει τεχνική συνεργασία και βοήθεια που θα εξασφα- 

λίζοντο καλύτερα με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την 
ανάπτυξη και του Ιδιωτικού τομέα. Η δήλωση αυτή είναι αναγκαστι¬ 

κά γενικού χαρακτήρος λόγω της ανικανότητος στην οποία βρίσκεται 
η Διάσκεψη να ολοκληρώσει το βασικό της έργο μέχρι το χρόνο που 
απαιτείται για την υποβολή επιφυλάξεων. 

Για την Νέα Ζηλανδία: 

Η Αντιπροσωπεία της Νέας Ζηλανδίας επιφυλάσσει στη Κυβέρνη¬ 

σή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγ¬ 

καία για την προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση που ορι¬ 

σμένα Μέλη δεν θα συμμετείχαν στις δαπάνες της Ε.νώσεως ή θα πα - 

ρέλειπαν καθ' οποιονδήποτε τρόπο να συμμορφωθούν προς τις διατά¬ 

ξεις της Διεθνούς Συμβάσειυς Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ.1982), 

των 1 Ιαραρτημάτιυν της ή Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυ¬ 

τά, ή ακόμη εάν επιφυλάξεις άλλων χωρών θα παρεμπόδιζαν την κα¬ 

λή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιιύν της Νέας Ζηλαν¬ 

δίας. 

Για το Βασίλειο των Τόνγκα: 

11 Χντιπροσωπεία της Νέας Ζηλανδίας, εξ ονόματος της Κυβερνή- 

σεως :υυ Βασιλείου των Τόνγκα, επιφυλάσσει στη Κυβέρνηση αυτή 
το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για 
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την συμμετοχή στις δαπάνες της Ενώσεως, ή θα παρέλειπαν, με 
υποιονδήποτε τρόπο, να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της Διε¬ 

θνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), των Παραρ¬ 

τημάτων της ή Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυτά ή ακόμη 
εάν οι επιφυλάξεις άλλων χωρών θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουρ¬ 

γία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Βασιλείου των Τόνγκα. 
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Για την Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας, τη Λαϊκή Δημοκρα¬ 

τία της Ουγγαρίας, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Μογγολίας, τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Γερμανίας και τη 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας: 

Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών επιφυλάσσουν στις αντί- 

στοιχες Κυβερνήσεις τους το δικαίωμα να μην αποδέχονται κανένα 
οικονομικό μέτρο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία αδικαιολό¬ 

γητη αύςηση των συμμετοχικών τους μεριδίων στις δαπάνες της 
Ενώσεως. ως και το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που θα 
κρίνουν αναγκαία για την διαφύλαξη των συμφερόντων τους. 

Επιπλέον, επιφυλάσσουν σ’ αυτές το δικαίωμα να διατυπώσουν 
οποιαδήποτε δήλωση ή επιφύλαξη κατά την επικύρωση της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 
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Για τη Δημοκρατία της Κένυα: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κένυα διά της παρούσας 
δηλώνει, εξ ονόματος της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με τις εξουσίες 
που παρέχονται σ’ αυτή: 

1. Ότι επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα που θα κρίνει (αναγκαία για τη διαφύλαξη και προστα¬ 

σία των συμφερόντων της εάν ένα οποιοδήποτε μέλος δεν θα τηρήσει 
όπως επιβάλλεται τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοι¬ 

νωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) 

2. Ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κένυα δεν αποδέχεται 
ευθύνες για συνέπειες που θα προκύψουν από επιφυλάξεις Μελών της 
Ενώσεως. 

75 

(Ο αριθμός αυτός δεν έχει χρησιμοποιηθεί) 
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Για το Μεξικό: 

Η Αντιπροσωπεία του Μεξικού δηλώνει ότι η Κυβέρνησή της επι¬ 

φυλάσσει σ’ αυτή το δικαίωμα να λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει 
αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της εάν άλλα Μέλη 
δεν τηρήσουν με οποιονδήποτε τρόπον τις διατάξεις της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), ή εάν οι επιφυλά¬ 

ξεις που διατυπώνονται από Μέλη παρεμποδίζουν τις τηλεπικοινω¬ 

νιακές υπηρεσίες του Μεξικού ή θα οδηγήσουν σε αύξηση της συμμε¬ 

τοχικής του μερίδας, στις δαπάνες της Ενώσεως. 
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Για τη Νικαράγουα: 

Κατά την υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ. 1982), η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Νικαρά¬ 

γουα επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα 
τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων 
της εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται από άλλες Κυβερνήσεις θα 
οδηγούσαν σε μία αύξηση της συμμετοχικής της μερίδας στις δαπά¬ 

νες της Ενώσεως ή θα παρεμπόδιζαν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρε¬ 

σίες της Νικαράγουα. 
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Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας: 

Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κολομβίας επιφυλάσσει 
στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα 
κρίνει αναγκαία, σύμφωνα με την εθνική Της νομοθεσία και το διε¬ 

θνές δίκαιο, για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της, σε περίπτωση 
που επιφυλάξεις από αντιπροσώπους άλλων χωρών θα παρεμπόδιζαν 
τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της Κολομβίας ή την πλήρη άσκηση 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, ως και σε περίπτωση που η 
εφαρμογή ή ερμηνεία σποιασδήποτε διατάξεως της Συμβάσεως θα 
επέβαλε αυτά τα αναγκαία μέτρα. 
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Για τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Λευκορωσίας, 
τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας και την 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών: 

Κατά την υπογραφή της Διεθγούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, η 
Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Σοβιετική 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας και ή Ένωση Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δηλώνουν ότι επιφυλάσσουν σ’ αυτές το 
δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που θα κρίνουν αναγκαία για 
την προστασία των συμφερόντων τους, σε περίπτωση που (άλλα 
Κράτη θα παρέλειπαν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της Διε¬ 

θνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, ή θα ελάμβαναν άλλα μέτρα 
που θα προσέβαλλαν την κυριαρχία της Ε.Σ.Σ.Δ. 

Η Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Σο¬ 

βιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας και ή Ένωση Σο¬ 

βιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών θεωρούν παράνομη και δεν 
αναγνωρίζουν την υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982) από την Αντιπροσωπεία της Χιλής. 
Οι Αντιπροσωπείες της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 

της Λευκορωσίας, της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 
Ουκρανίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα¬ 

τιών επιφυλάσσουν στις Κυβερνήσεις τους το δικαίωμα να μην απο¬ 

δέχονται καμιά απόφαση οικονομικής φύσεως που θα οδηγούσε σε 
αδικαιολόγητη αύξηση των ετησίων εισφορών τους και που θα προερ¬ 

χόταν ιδιαίτερα από τροποποιήσεις που έγιναν στον Αριθ. 107, Άρ¬ 

θρο 15, της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982) από την Διάσκεψη Πληρεξουσιών. 
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Για τον Ισημερινό: 

Η αντιπροσωπεία του Ισημερινού δηλώνει εξ ονόματος της Κυβερ- 

νήσεώς της ότι θα προσπαθήσει όσο τούτο είναι δυνατόν, να τηρεί τις 
διατάξεις της Συμβάσεως που εγκρίθηκε από την παρούσα Διάσκεψη 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) και επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα: 

α) Να υιοθετεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των φυ¬ 

σικών πηγών της, των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών και άλλων 
συμφερόντων της, σε περίπτωση που θα εθίγοντο συνεπεία μη εφαρ¬ 

μογής των διατάξεων της εν λόγω Συμβάσεως και των Παραρτημά¬ 

των της, ή από επιφυλάξεις άλλων χωρών Μελών της Ενώσεως και 
β) Να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σύμφωνα με τη νο¬ 

μοθεσία της και με το διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των κυριαρ¬ 

χικών της δικαιωμάτων. 
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Για την Ισπανία: 
Η Αντιπροσωπεία της Ισπανίας δηλώνει εξ ονόματος της Κυβερνή- 

σεώς της ότι η λέξη «χώρα» που χρησιμοποιείται στον Πρόλογο, στα 
Άρθρα I και 2 και σ’ άλλες διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τη¬ 

λεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) σχετικά με τα Μέλη και τα δι¬ 

καιώματα και υποχρεώσεις των, είναι για την εν λόγω Κυβέρνηση 
συνώνυμη του όρου «Κυρίαρχο Κράτος» και έχει την ίδια αξία, την ί¬ 

δια σημασία και το ίδιο νομικό και πολιτικό περιεχόμενο. 
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Για την Ισπανία: 
Η Αντιπροσωπεία της Ισπανίας δηλώνει, εξ ονόματος τη Κυβερνή- 
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σεώς της, ότι δεν αποδέχεται επιφυλάξεις διατυπούμενες από άλλες 
Κυβερνήσεις που συνεπάγονται αύξηση των οικονομικών της υπο¬ 

χρεώσεων έναντι της Ενώσεως. 
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Για τη Νικαράγουα: 

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Νικαράγουα επιφυλάσσει σ’ 

αυτή το δικαίωμα να διατυπώσει κάθε δήλωση ή επιφύλαξη μέχρις 
ότου επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 

1982) 
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Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρ¬ 

λανδίας: 
I. Η Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρε¬ 

ταννίας και Βορείου Ιρλανδίας επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δι¬ 

καίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την 
προστασία των συμφερόντων της εάν ορισμένα Μέλη δεν συμμε- 

τάσχουν στις δαπάνες της Ενώσεως ή παρέλειπαν με οποιοδήποτε 
τρόπο να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) των Παραρτημάτων ή Πρωτο¬ 

κόλλων, που είναι συνημμένα σ’ αυτή ή ακόμη εάν οι διατυπούμενες 
από άλλες χώρες επιφυλάξεις θα παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία 
των τηλεπικοινωνιακών τους υπηρεσιών. 

II. Το Ηνωμένο Βασίλειο σημειώνει ότι, η Διάσκεψη υιοθέτησε 
μία μείωση κατά 10% σε ορισμένα από τα ανώτατα οικονομικά όρια 
τα προταθέντα στο σχέδιο του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 1 για την 
περίοδο που αρχίζει το 1984. Εν τούτοις η μείωση αυτή δεν ανταπο- 

κρίνεται πλήρως στην εκφρασθείσα κατ’ επανάληψη προειδοποίηση 
από πολλές αντιπροσωπείες ότι η Ένωση πρέπει να εναρμονίσει τις 
μελλοντικές δαπάνες της με τους οικονομικούς πόρους όλων των Με¬ 

λών της Ενώσεως. 
Η αποτυχία αυτή ενισχύει την ανάγκη όπως το Διοικητικό Συμ¬ 

βούλιο αναλάβει με πολύ ζήλο το έργο του να πραγματοποιήσει κάθε 
δυνατή οικονομία στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ενώσεως. Από 
την πλευρά του το Ηνωμένο Βασίλειο επιφυλάσσει τη στάση του σχε 
τικά με οποιαδήποτε πρόταση η οποία συνεπάγεται δαπάνες ανώτε¬ 

ρες του συνολικού αριθμού που καθορίζεται στον προϋπολογισμό της 

Ενώσεως για το 1983. 
III. Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστήριξε τις δραστηριότητες τεχνι¬ 

κής βοήθειας των μονίμων οργάνων της Ενώσεως και τον ενδεχό¬ 

μενο ρόλο της Ενώσεως σαν ενθαρρυντικό της τεχνικής συνεργασίας 
μέσω Ειδικού Εθελοντικού Προγράμματος που υιοθετήθηκε από την 
παρούσα Διάσκεψη ως και μέσω του Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για την ανάπτυξη. Εν τούτοις, ελλείψει σαφών οδηγιών της 
παρούσας Διασκέψεως ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις της εισα¬ 

γωγής «της τεχνικής βοήθειας» στους αντικειμενικούς σκοπούς της 
Ενώσεως, το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να εκφράσει την ανησυχία 
του εξ αιτίας της επιπτώσεως που οι διατιθέμενες γι’ αυτές τις δρα¬ 

στηριότητες δαπάνες θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της 
Ενώσεως να ασκεί τα κανονικά τεχνικά της καθήκοντα. Συνεπώς το 
Ηνωμένο Βασίλειο επιφυλάσσει σ’ αυτά το δικαίωμα, σε μελλοντικές 
συζητήσεις του προϋπολογισμού της Ενώσεως να επιμείνει όπως αυ¬ 

τά τα κανονικά τεχνικά καθήκοντα έχουν προτεραιότητα κατά την 

απονομή των πιστώσεων της Ενώσεως. 
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Για τον Καναδά: 
Η Αντιπροσωπεία του Καναδά, σημειώνουσα το μέγεθος των αυ¬ 

ξήσεων στα οικονομικά ανώτατα όρια του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
I για τα έτη 1983 έως 1989 επιφυλάσσει τη στάση της Κυβερνήσεώς 
της αναφορικά με την αποδοχή των οικονομικών υποχρεώσεων σύμ¬ 

φωνα με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο I, Δαπάνες της Ενώσεως για την 

περίοδο 1983 μέχρι 1989. 
Η Αντιπροσωπεία του Καναδά εξάλλου επιφυλάσσει στην Κυβέρ¬ 

νησή της το δικαίωμα σύμφωνα με τη παράγραφο 2, τμήμα 16 του 
Αρθρου 77, της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, να διατυ¬ 

πώνει κάθε συμπληρωματική επιφύλαξη που θα έκρινε αναγκαία μέ¬ 

χρι και της στιγμής που η Διεθνής Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙ- 

ΚΟΒΙ. 1982) θα επικυρωθεί από τον Καναδά. 
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Για το Περού: 
Η αντιπροσωπεία του Περού επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το 

δικαίωμα: 
1. Να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την 

προστασία των συμφερόντων της σε περίπτωση που ορισμένα Μέλη 
της Ενώσεως θα παρέλειπαν, με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμορφω¬ 

θούν προς τις διατάξεις της Συμβάσεως ή των Κανονισμών της ή 
ακόμη εάν οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται απ’ αυτά τα Μέλη θα 
παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των Τηλεπικοινωνιακών υπηρε¬ 

σιών του Περού. 
2. Ν* αποδέχεται ή όχι τις συνέπειες των επιφυλάξεων που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της συμμετοχικής της μερίδας 

στις δαπάνες της Ενώσεως. 
3. Να διατυπώνει κάθε άλλη δήλωση ή επιφύλαξη μέχρις ότου 

επικυρωθεί η παρούσα Σύμβαση. 
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Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν: 
1. Κατά την υπογραφή των Τελικών Πράξεων της Διασκέψεως 

Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ 
1982) η Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επιφυ¬ 

λάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα 
που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της εάν 
ορισμένα Μέλη δεν συμμετείχαν στις δαπάνες της Ενώσεως, ή εάν 
ένα Μέλος δεν θα τηρεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της 
Συμβάσεως (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ή των Παραρτημάτων αυτών και 
Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ’ αυτή ή ακόμη εάν οι διατυ- 

πούμενες από άλλες χώρες επιφυλάξεις παρεμπόδιζαν την καλή λει¬ 

τουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 

2. Εξάλλου η Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 
Ιράν επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει αν 
χρειαστεί τα κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλιση της καλής λειτουρ¬ 

γίας της Ενώσεως και των νομίμων οργάνων της. 
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Για την Αυστραλία: 
Η Αντιπροσωπεία της Αυστραλίας, εξ ονόματος της Κυβερνήσεώς 

της, σημειώνουσα ότι η συζήτηση κατά τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων 
(ΝΑΙΚΟΒΙ) για τους αριθμούς 14 και 20 (άρθρο 4), αρ. 110 (άρθρο 
15) και του Αριθ. Ι.Ι, του προσθέτου πρωτοκόλλου I αφήνουν αμφι¬ 

βολίες ως προς τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων διατά¬ 

ξεων του άρθρου 4 για τουςοικονομικούς πόρους της Ενώσεως, δηλώ¬ 

νει ότι αποδέχεται τις νέες διατάξεις του Άρθρου 4 υπό τον όρο ότι: 

1. Οι δραστηριότητες της τεχνικής συνεργασίας και της τεχνικής 
βοήθειας που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό δεν 
συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες για έργα όπως η παροχή υλικών 

για συστήματα και 
2. Η εξασφάλιση τεχνικής συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας δια 

της χρησιμοποιήσεως των ιδίων των πόρων της Ενώσεως δεν θα συ¬ 

νεπάγεται μία βασική και σημαντική αλλαγή στα οικονομικά της Διε¬ 

θνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. 
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Για τη Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία: 

1. Οι Αντιπροσιυπείες των ανωτέρω χωρών δηλώνουν επισήμως 
αναφορικά με τα Άρθρα 42 και 83 της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπι¬ 

κοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ. 1982) ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις που δια¬ 

τυπώθηκαν εξ ονόματος τιυν Διευθύνσεών τους κατά την υπογραφή 
των Κανονισμών που αναφέρονται στο Άρθρο 83. 

2. Οι Αντιπροσιυπείες των ανωτέρω χωρών δηλώνουν εξ ονόμα¬ 

τος των αντιστοίχων Κυβερνήσεών τους ότι δεν αποδέχονται καμιά 
συνέπεια των επιφυλάξεων που θα οδηγούσαν σε μία αύξηση των 
συμμετοχικών τους μεριδίων στις δαπάνες της Ενώσεως. 

3. Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών επιφυλάσσουν στις 
Κυβερνήσεις τους το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που θα 
κρίνουν αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων τους εάν ορι¬ 

σμένα Μέλη της Ενώσεως δεν θα συμμετέχουν στις δαπάνες της 
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I νωσεως ή εάν κάποιο Μέλος παρέλειπε με οποιονδήποτε τρόπο να 
συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοι¬ 

νωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) των Παραρτημάτων, ή Πρωτοκόλλων, 
που είναι συνημμένα σ’ αυτή ή εάν οι επιφυλάξεις άλλων χωρών θα 
παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών τους 

υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας της Λαϊκής Δηκοκρατίας του 
Κονγκό, τον Ισημερινό, τη Δημοκρατία της Γκαμπόν, τη Δημοκρατία 
της Ινδονησίας, τη Δημοκρατία της Κένυα, τη Δημοκρατία της Ουγ¬ 

κάντα, τη Δημοκρατία της Σομαλίας: 

Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών επιβεβαιώνουν, ως προς 
την ουσία και υπό το φως των νέων διατάξεων που συμπεριελήφθη- 

σαν στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) τις 
επιφυλάξεις Αριθ. 40, 42 και 79 οι οποίες διετυπώθησαν κατά την 
Παγκόσμια Διοικητική Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη, 1979) 

στο μέτρο που εφαρμόζονται για τις Αποφάσεις, Συστάσεις, Πρωτό¬ 

κολλα και Τελικές Πράξεις της Διασκέψεως Πληρεξουσίων της Διε¬ 

θνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 
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Για την Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και το Βαλίλειο των 
Κάτω Χωρών: 
Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών επιφυλάσσουν στις Κυ¬ 

βερνήσεις τους το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που θα κρί¬ 

νουν αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων τους εάν ορι¬ 

σμένα Μέλη δεν θα συμμετείχαν στις δαπάνες της Ενώσεως ή θα πα- 

ρέλειπαν με οποιονδήποτε τρόπο να συμμορφωθούν προς τις διατά¬ 

ξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) 

των Παραρτημάτων της ή Πρωτοκόλλων, που είναι συνημμένα σ’ 

αυτή, ή ακόμη εάν οι επιφυλάξεις άλλων χωρών θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν μία αύξηση των συμμετοχικών τους μεριδίων στις δα¬ 

πάνες της Ενώσεως, ή τέλος, εάν οι επιφυλάξεις άλλων χωρών θα 
παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών τους 
υπηρεσιών. 
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Για την Αυστρία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και το Βασίλειο των 
Κάτω Χωρών: 

Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών επισήμως δηλώνουν 
αναφορικά με το Αρθρο 83 της Διευθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις που διατυπώ- 

θησαν εξ ονόματος των Διευθύνσεών τους κατά την υπογραφή των 
Κανονισμών οι οποίοι αναφέρονται στο Άρθρο 83. 
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Για τη Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε: 

Κατά την υπογραφή της παρούσας Συμβάσεως και πριν από την 
επικύρωσή της, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε δια¬ 

τυπώνει τις ακόλουθες επιφυλάξεις: 

1. Η υπογραφή της δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι ανέχεται 
τις επιθετικές πράξεις του Ισραήλ εναντίον των γειτόνων του. 

2. Κατ’ ουδένα τρόπο αναγνωρίζει την πολιτική φυλετικού δια¬ 

χωρισμού της Δημοκρατίας Νοτίου Αφρικής, ούτε τις επιθετικές ενέρ¬ 

γειες στη Ναμίμπια και τις ενέργειες αποσταθεροποιήσεως της Νοτιο 
Αφρικανικής περιοχής. 

3. Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε επιφυ¬ 

λάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα 
που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της εάν 
ορισμένα Μέλη δεν θα αναλάμβαναν το μερίδιό των στις δαπάνες της 
Ενώσεως ή θα παρέλειπαν με οποιονδήποτε τρόπο να συμμορφωθούν 
προς τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙ- 
ΚΟΒΙ, 1982) των Παραρτημάτων της ή Πρωτοκόλλων που είναι συ¬ 

νημμένα σ’ αυτή, ή ακόμη εάν οι επιφυλάξεις άλλων χωρών θα πα¬ 

ρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρε¬ 

σιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Κύπρου: 

Α. Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κύπρου στη Διάσκεψη 
Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982), δηλώνει ότι επιφυλάσσει στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να 
μην αποδέχεται οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσαν να προκό¬ 

ψουν από επιφυλάξεις διατυπούμενες από άλλα Κράτη μέρη της Διε¬ 

θνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΡΟΒΙ, 1982). 

Επιφυλάσσει επίσης στην Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα που θα κρίνει οιναγκαία ή χρήσιμα για την προστασία ή 
διαφύλαξη των εθνικών της συμφερόντων ή δικαιωμάτων εάν τα 
Κράτη Μέλη της Ενώσεως δεν θα τηρούσαν καθ' οιονδήποτε τρόπο 
τις διατάξεις της προαναφερομένης Συμβάσεως, των Παραρτημάτων 
της. Πρωτοκόλλων και Κανονισμών, ή εάν επιφυλάξεις άλλων Κρα¬ 

τών Μελών θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινω¬ 

νιακών της υπηρεσιών. 
Β. Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κύπρου στη Διάσκεψη 

Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ. 
1982), κατά την υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (1982) επισήμως και ρητά δηλώνει ότι η Κυβέρνηση της Δημο¬ 

κρατίας της Κύπρου αρνείται, απορρίπτει και θεωρεί απαράδεκτη 
κάθε αμβισβήτηση, εγερθείσα στο παρελθόν ή που θα μπορούσε να γί¬ 

νει σε κάθε στιγμή στο μέλλον από οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της 
Ενώσεως, μέρος της προαναφερομένης Συμβάσεως, αναφορικά με 
την εδαφική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία της Δημοκρατίας της 

Κύπρου επί του συνόλου του εδάφους της. 

Δηλώνει επίσης ότι οι παράνομα και προσωρινά κατεχόμενες πε¬ 

ριοχές του εδάφους της Δημοκρατίας είναι και παραμένουν αναπό¬ 

σπαστο και αδιαίρετο μέρος του εδάφους αυτής, για τις διεθνείς σχέ¬ 

σεις για τις οποίες η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου είναι 

νομίμως αρμοδία και υπευθύνη. 
Δυνάμει των ανωτέρω, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου 

έχει το αποκλειστικό πλήρες, απόλυτο και κυριαρχικό δικαίωμα να 
αντιπροσωπεύει στις διεθνείς σχέσεις τη Δημοκρατία της Κύπρου στο 
σύνολό της δοθέντος ότι αναγνωρίζεται όχι μόνον από το διεθνές δί¬ 

καιο αλλ’ επίσης από όλα τα Κράτη,από τον Οργανισμό των Ηνωμέ¬ 

νων Εθνών και τους εξειδικευμένους οργανισμούς του καθώς επίσης 
απ’ όλους τους άλλους διεθνείς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς. 
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Για τη Δημοκρατία του Ελ Σαλβαντόρ: 
Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Ελ Σλβαντόρ επιφυλάσσει σ 

αυτή το δικαίωμα να μην αποδέχεται κανένα οικονομικό μέτρο το 
οποίο δυνατόν να συνεπάγεται αύξηση της εισφοράς του και να διατυ¬ 

πώνει επιφυλάξεις που θα κρίνει αναγκαίες σχετικά με τα κείμενα 
που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙ- 
ΚΟΒΙ, 1982), που θα μπορούσαν άμεσα ή έμμεσα να βλάψουν την 

κυριαρχία της. 
Επιφυλάσσει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που 

θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των τηλεπικοινωνιακών της 
υπηρεσιών εάν χώρες Μέλη θα παρέλειπαν να συμμορφωθούν προς 
τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 

1982). 
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Για τη Γρενάδα: 
Σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της 

Βενεζουέλας (Αριθ. 13) την αναφερόμενη στην πολιτΐκήτης Κυβερνή- 

σεώς της σε διεθνή θέματα και σύμφωνα με την οποία η Βενεζουέλα 
αποδέχεται τη διαιτησία ως μέσον διακανονισμού διαφορών, η Αντι¬ 

προσωπεία της Γρενάδα επιφυλάσσει στη Κυβέρνηση της το ι 
καίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για τη 
διαφύλαξη τωνσυμφερόντωνεάνκάποιο Μέλος δεν τηρήσει τις ι*τα 
ξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982,), 

των Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων που είναι συνημμένα σ 
ή εάν οι διατυπούμενες από άλλα Μέλη επιφυλάξεις θα παρεμπό ιζαν 
την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της I ρε- 

νάδα. 



2545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ) 

97 

Για το Κράτος του Ισραήλ : 

Οι δηλώσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένες αντιπροσωπείες 
στους Αριθμούς 6, 37,93 (1) του Τελικού Πρωτοκόλλου, βριακόμενες 
σε καταφανή αντίθεση με τις αρχές και σκοπούς της Διεθνούς Ενώ- 

σεως Ιηλεπκοινωνιών και συνεπώς στερούμενες κάθε νομικής αξίας, 
η Κυβέρνηση του Ισραήλ επιθυμεί να καταστήσει επισήμως γνωστό 
ότι απορρίπτει ανεπιφύλακτα τις δηλώσεις αυτές και θεωρεί ότι δεν 
μπορούν να έχουν καμιάρ αξία σε σχέση με τα δικαιώματα και υπο¬ 

χρεώσεις των Κρατών Μελών της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινω¬ 
νιών. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Κυβέρνηση του Ισραήλ θα υπεραμύ¬ 

νεται των δικαιωμάτων της προς προστασία των συμφερόντων της 
εάν οι Κυβερνήσεις των αντιπροσωπειών αυτών θα παραβιάζουν με 
οποιονδήποτε τρόπο τις διατάξεις της Συμβάσεως, ή των συνημμέ¬ 

νων σ’ αυτήν Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων ή Κανονισμών. 
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Για το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης: 

Η Αντιπροσωπεία του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης επιφυλάσσει το 
δικαίωμα της Κυβερνήσεώς της να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα 
κρίνει αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της σε περί¬ 

πτωση κατά την οποία Μέλη δεν θα τηρούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982), ή των συνημμένων σ’ αυτήν Παραρτημάτων και Κανονισμών, 
ή εάν οι διατυπούμενες από άλλες χώρες επιφυλάξεις θα παρεμπόδι¬ 

ζαν την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 
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Για τη Δημοκρατία της Ουγκάντα: 

Κατά την υπογραφή της παρούσας Συμβάσεως η Αντιπροσωπεία 
της Δημοκρατίας της Ουγκάντα δηλώνει ότι η Κυβέρνηση επιφυλάσ¬ 

σει σ’ αυτή το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει 
αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της εάν ορισμένα 
Μέλη δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς την Ένωση όσον αφορά 
τη συμμετοχή στις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), των Παραρτημάτων της, ή Πρωτοκόλλων 
που είναι συνημμένα σ’ αυτήν ή ακόμη εάν οι διατυπούμενες από άλ¬ 

λες χώρες επιφυλάξεις θα παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τη¬ 

λεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Ουγκάντα. 
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Για τη Δημοκρατία του Μαλί: 
Η Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας του Μαλί δηλώνει ότι η 

Κυβέρνησή της δεν θα αποδεχθεί καμιά αύξηση του συμμετοχικού της 
μεριδίου στον προϋπολογισμό της Ενώσεως λόγω αδυναμίας 
οποιασδήποτε χώρας για το διακανονισμό των εισφορών της και των 
άλλων συναφών εξόδων, ή λόγω επιφυλάξεων άλλων χωρών ή 
ακόμη λόγω μη τήρησης της παρούσας συμβάσεως από ορισμένες 

Χώρες. ... . . .. 
Επιφυλάσσει επιπλέον στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβά¬ 

νει όλα τα μέτρα που θα ήταν ενδεχομένως αναγκαία για την προ¬ 

στασία των συμφερόντων της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών λόγω 
μη τήρησης συμβάσεως του Ναϊρόμπι (1982) από μια οποιαδήποτε 
χώρα Μέλος της Ενώσεως. 
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Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρ¬ 

λανδίας: 

Η αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεταν¬ 

νίας και Βορείου Ιρλανδίας επισημαίνει τη δήλωση Αριθ. 59 της Αν¬ 

τιπροσωπείας της Χιλής την αναφερόμενη στα Ανταρκτικά Εδάφη. 

Στο μέτρο που αυτή η δήλωση μπορεί να αφορά το Βρεταννικό Αν- 

ταρκτικό Έδαφος, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγά¬ 

λης Βρεταννίας και Βορείου Ιρλανδίας επιθυμεί να διευκρινίσει ότι δεν 
έχει καμιά1 αμφιβολία όσον αφορά το κυριαρχικό της δικαίωμα επί 
του Βρεταννικού Ανταρκτικού Εδάφους. Σχετικά με την προαναφερ- 

θείσα δήλωση, η Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου επισύρει 

την προσοχή στις διατάξεις της Συνθήκης για την Ανταρκτική και ει¬ 

δικότερα στο Άρθρο IV της Συνθήκης αυτής. 
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Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεταννίας και Βορείου Ιρ¬ 

λανδίας: 
Η Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετα'ν- 

Ιηας και Βορείου Ιραλανδίας δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τη δήλωση 
(Αριθ. 10) της Αντιπροσωπείας της Αργεντινής επειδή η δήλωση αυ¬ 

τή αμφισβητεί την κυριαρχία της Κυβερνήσεώς της Αυτής Μεγαλειό- 

τητος του Ηνωμένου Βασιλείου επί των Νήσων| Φώλκλαντκαι των 
εξαρτήσεών τους καθώς και επί του Βρεταννικού Ανταρκτικού εδά¬ 

φους και επιθυμεί σαφώς να διαφυλάξει τα δικαιώματα της Κυβερνή- 

σεως της Αυτής Μεγαλειότητος επί του θέματος αυτού. 

Οι Νήσοι'φώλκλαντκ.αι οι εξαρτήσεις τους καθώς και το Βρεταννι¬ 

κό Ανταρκτικό έδαφος είναι και συνεχίζουν να είναι αναπόσπαστο 
τμήμα των εδαφών των οποίων οι διεθνείς σχέσεις εξασφαλίζονται 
από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μ. Βρεταννίας και 
της Βορ. Ιρλανδίας. 

Η αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί ουδόλως 
να δεχθεί την άποψη που διατυπώθηκε από την Αντιπροσωπεία της 
Αργεντινής σύμφωνα με την οποία η ονομασία «Εξαρτήσεις των Νή- 

σωνΦώλκλαντ'» είναι εσφαλμένη ακόμη περισσότερο στο μέτρο που η 
άποψη αυτή αναφέρεται στην ονομασία « ΝήσοιΦώλκλαντ» ότι αυτή 
η ονομασία είναι εσφαλμένη. Εξάλλου, η Αντιπροσωπεία του Ηνωμέ¬ 

νου Βασιλείου δεν μπορεί να δεχθεί την άποψη που διατυπώθηκε από 
την αντιπροσωπεία της Αργεντικής σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
ενσωματωθεί ο όρος «ΜαλουΙνες» στον ορισμό των Νήσων ΦώλκΙ- 

|λαντ και των Εξαρτήσεών τους. II απόφαση της ειδικής επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών να προστεθεί «ΜαλουΙνες» μετά τον ορισμό 
αυτό δεν είχε σχέση παρά μόνο στα έγγραφα της ειδικής επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών επιφορτισμένης να μελετήσει την ονομασία 
της δηλώσεως σχετικά με την παραχώρηση της ανεξαρτησίας στις 
αποικιακές χώρες και στους λαούς τους και δεν υιοθετήθηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη για όλα τα έγγραφά τους. 

11 απόφαση αυτή δεν αφορά συνεπώς ουδόλως τη Διεθνή Σύμβαση 
«Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982), ούτε τα ΙΙαραρτήματά της ή 
όλα τα άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται από τη Διεθνή Ένωση Τη- 

λεπικοινωνιών. 
Σχετικά με τις Αποφάσεις 2065 (XX), 3 160 (XXVIII) και 31/49 

της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών, η Αντιπροσωπεία 
του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποδέχεται τις αιτιολογίες που δίδονται 
από την Αντιπροσωπεία της Αργεντινής για τις αποφάσεις αυτές. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο απέσχε κατά την ψηφοφορία των δύο πρώ¬ 

των Αποφάσεων και απεφάνθη εναντίον της τρίτης. Η αντιπροσωπεία 
του Ηνωμένου Βασιλείου υπογραμμίζει επίσης ότι, το τρέχον έτος, η 
Αργεντινή χωρίς ειδοποίησ., ή αφορμή διέκοψε τις διαπραγματεύσεις 
οι οποίες είχαν σαν σκοπό την διευθέτηση αυτής της διενέξεως για να 
εισβάλλει στις Νήσους Φώλκλαντ. 
Η αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνει την αναφο¬ 

ρά της Λντιπροσιυπείας της Αργεντινής στο άρθρο IV της Συνθήκης 
για την Ανταρκτική την υπογραφείσα στην Ουάσιγκτον την Ιη Δε¬ 

κέμβρη 1959, επιθυμεί όμως να δηλώσει ότι το Άρθρο αυτό κατ’ ου- 

δένα τρόπο επιβεβαιώνει ούτε δικαιολογεί την εξουσία ή την κυριαρ¬ 

χία οποιασδήποτε Δυνάμεως επί οποιουδήποτε εδάφους της Ανταρ¬ 

κτικής: η Κυβέρνηση της Λυτής Μεγαλειότητος δεν έχει καμιά αμφι¬ 

βολία ως προς την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου επί του Βρε- 

ταννικού Ανταρκτικού Εδάφους. 
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Για την Τουρκία: 

Αναφορικά με τη δήλωση 94 (Β) της αντιπροσωπείας της Κύπρου, 
η Τουρκική Κυβέρνηση θεωρεί ότι η σημερινή Ελληνο - Κυπριακή 
Διεύθυνση αντιπροσωπεύει μόνο το Νότιο τμήμα της νήσου Κύπρου. 

104 

Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Αυστρα¬ 

λία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, την Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την 
Ισλανδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν, 
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:ι· Α«,;;μμουργο, τη Μονάχο, τη Χιιρρηγιχ τη \;α /ηΛανόια, την 

ΙΙαπυυα - Χία Γουινέα, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, την ΙΙορτο- 

γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο τη; Μεγάλη; Βρεταννίκ; χαι Βορείου 
Ιρλανδία;, τη Σουηδία χαι την Ελβετική Συνομοσπονδία: 

Ο: Αντιπροσωπείε; των ανωτέρω χωρών αναφερόμενε; στην επι¬ 

φύλαξη που διατυπώθηκε από τη Δημοκρατία τη; Κολομβία;, τα; 

\α:χή Δημοκρατία του Κόγχο, τον Ισημερινό, τη Λημοχρατία τη; 

Γχχμπόν, τη Λημοχρατία τη; Ινδονησία;, τη Λημοχρατία τη; Κένυα, 

τη Λημοχρατία τη; Ουγκάντα χαι τη Λημοχρατία τη; Σομαλία; στη 
Δήλωση Αριθ. Ή), Θεωρούν ότι, εφ’ όσον η δήλωση αυτή αναφέρεται 
στι; Λήλωση του Μπογκοτά που υπογράφηκε την ,!η Δεκεμβρίου 
Ιι,7θ από Ισημερινέ; χώρε; και στη διεκδίκηση των χωρών αυτών 
να εξασχούν κυριαρχικό δικαίωμα επί των τομέων τη; τροχιά; των 
γεωστατικών δορυφόρων, η διεκδίκηση αυτή δεν μπορεί να γίνει δε¬ 

κτή από την παρούσα Λιάσχεψη. Εξάλλου οι Αντιπροσωπείε; των 
ανωτέρω χωρών επιθυμούν να επαναλάβουν τη δήλωση που έγινε γι' 
αυτό το θέμα, εξ ονόματο; των Λιευθύνσεών του; κατά την υπογραφή 
των [ ελικών Πράξεων τη; Παγκόσμια; Λιοικητιχή; Λιασχέψεω; 

Ραδιοεπικοινωνιών (Γενεύη Η>79). Κπιθυμούν επίση; να δηλώσουν 
ότι η αναφορά στη «Γεωγραφική κατάσταση ορισμένων χωρών» του 
άρθρου 3,1 δεν σημαίνει ότι αποδέχονται τη διεκδίκηση οπουδήποτε 
δικαιώματα;προτεραιότητο;επί τη; τροχιά; των γεωστατικών δορυ¬ 
φόρων. 

105 

I ια τη Λημοχρατία του Αφγανιστάν, τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δη- 

μοχρατια τη; Λευκορωσία;, τη Λαϊκή Λημοχρατία της Βουλγαρίας, 
τη λαϊκή Λημοχρατία της Ουγγαρίας, τη Λαϊκή Λημοχρατία της 
Μογγολίας, τη Λαϊκή Λημοχρατία τη; Πολωνίας, τη Λημοχρατία 
της I ερμανιας, τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Λημοχρατία της Ουκρα¬ 

νίας, τη Σοσιαλιστική Λημοχρατία της Τσεχοσλοβακίας και της 
Ενώσειυς Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Λημοκρατιών: 

Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών δεν αναγνωρίζουν τις 
αςιώσεις που έχουν σαν στόχο την επέκταση της Κρατικής κυριαρχίας 
στα ,μήματα της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων διότι είναι 
αν.ιθετες με το καταστατικό του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος 
σύμφωνα με το παγκοσμίους αναγνωρισμένο διεθνές δίκαιο (δήλωση 
αριθ. 90) 
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I ια την Ενωση των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Λημοκρατιών: 
Οπως εχει ήδη επανειλημμένα δηλώσει η Σοβιετική Κυβέρνηση, 

αναφορικά με το θέμα των εδαφικών αξιώσεων στην Ανταρκτική που 
διατυπώθηκαν από ορισμένα Κράτη, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλι- 

σ.ικών Λημοκρατιών δεν αναγνώρισε ούτε μπορεί να αναγνωρίσει 
σαν νόμιμη καμιά χωριστή διευθέτηση του θέματος της εξαρτήσεως 
της Ανταρκτικής (δηλώσεις Αριθ. 10 και 59). 

107 

I ια τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Λημοκρατία της Λευκορωσίας, τη 
Σοβιετική Σοσιαλιστική Λημοκρατία της Ουκρανίας και την Ένωση 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Λημοκρατιών: 

Οι Αντιπροσωπείες των ανωτέρω χωρών επιφυλάσσουν στις Κυ¬ 

βερνήσεις τους το δικαίωμα να διατυπώνουν όλες τις δηλώσεις ή επι¬ 

φυλάξεις που θα κρίνουν αναγκαίες κατά την επικύρωση της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 
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Για τη Λημοκρατία της Αργεντινής: 

Σχετικά με τη δήλωση Αριθ. 59 του Τελικού Πρωτοκόλλου της 
Λιεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών που υιοθετήθηκε από τη Διά¬ 

σκεψη Πληρεξουσίων (ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), η Δημοκρατία της Αργεντι¬ 

νής δεν δέχεται τη δήλωση που περιέχεται σ’ αυτή όπως διατυπώ¬ 

θηκε ιδιαίτερα από το Κράτος που την εξέδωσε ή από οποιοδήποτε 
άλλο Κράτος που θα μπορούσε να θίξει τα δικαιώματα που έχει στον 
τομέα που περιλαμβάνεται μεταξύ των μεσημβρινών κύκλων 25° και 
74 Δυτικά του ΟΚΕΕΝυΐΟΗ και νότια του παραλλήλου των 60° 

νότια, εδάφη επί των οποίων η Δημοκρατία της Αργεντινής ασκεί τα 
ανέκλητα και αναπαλλοτρίωτα κυριαρχικά της δικαιώματα. 
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Για τη Δημοκρατία τα;; Αργεντινής: 

II Αντιπροσωπεία τη; Λημοχρατία; τη; Αργεντινής επιφυλάσσει 
στη Κυβερνήσει τη; το δικαίωμα: 

1. \α μην αποδέχεται οικονομικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν αύξηση τη; εισφορά; τη;. 

2. \α λαμβάνει όλα τα μέτρα που θα κρίνει σκόπιμα γιατην προ¬ 

στασία των τηλεπικοινωνιακών τη; υπηρεσιών σε περίπτωση που 
χώρε; ΑΙέλη δεν θα τηρούσαν τι; διατάξει; τη; Λιεθνούς Συμβάσεως 
Τηλεπικοινωνιών (Ν ΑΙΚΟΒ1, 1982). 

3. \α διατυπώνει τι; επιφυλάξει; που θα κρίνει σκόπιμες σχετικά 
με τα κείμενα που περιλαμβάνονται στη Διεθνή σύμβαση Τηλεπικοι- 
νωνιών(ΝΑΙΚΟΒΙ. 1982) και που θα μπορούσαν άμεσα ή έμμεσα να 
θίξουν την κυριαρχία της. 
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Για τη Λημοκρατία της Μποτσουάνα: 

II Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Μποτσουάνα δηλώνει ότι 
επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέ¬ 

τρα που θα έκρινε αναγκαία για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της, 
σε περίπτωση που ορισμένα Μέλη δεν θα τηρούσαν με οποιονδήποτε 
τρόπο τις διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ 1982), ή των Κανονισμών, Παραρτημάτων και Πρωτο¬ 

κόλλων που είναι συνημμένα σ' αυτήν ή ακόμα εάν οι διατυπούμενες 
από άλλες χώρες επιφυλάξεις θα παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία 
των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών. 

Για της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λαμβάνοντας υπόψη τη δή¬ 

λωση (Αριθ. 69) που διατυπώθηκε από τη Διεύθυνση της Κούβας, 
επαναβεβαιώνουν το δικαίωμά τους να εκπέμπουν προς την Κούβα 
σε κατάλληλες συχνότητες χωρίς παρεμβολές ή (άλλες επιβλαβείς πα¬ 

ρενοχλήσεις και επιφυλάσσουν σ’ αυτές το δικαίωμα να λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη ή κάθε άλλη 
ενδεχόμενη παρενόχληση την οποία η Κούβα θα προκαλούσε στην 
υπηρεσία Ραδιοφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών. 

I 12 

Για τη Χιλή: 

Η Αντιπροσωπεία της Χιλής στη Διάσκεψη Πληρεξουσίων αντιτί- 
θεται στην ουσία και στη μορφή, της δηλώσεως των Σοβιετικών Δη¬ 

μοκρατιών Λευκορωσίας Ουκρανίας, ΕΣΣΔ που περιλαμβάνεται 
στον αριθ. 79 του Τελικού Πρωτοκόλλου που την αφορά και θεωρεί 
ότι οι αντιπροσωπείες αυτές δεν έχουν ούτε την ισχύ ούτε το «ηθικό 
κύρος» να αναδεικνύονται νομικώς ικανές να κρίνουν τη νομιμότητα 
των αντιπροσωπειών των διαπιστευμένων στην παρούσα Διάσκεψη, 

υπερβαίνοντας έτσι τις αποφάσεις της Επιτροπής πιστοποιήσεως των 
Διαπιστευτηρίων, νομίμου οργάνου που συστήθηκε από τη Διάσκεψη 
που αναγνώρισε τη νομιμότητα και νομιμοποίηση της αντιπροσω¬ 

πείας της Χιλής όπως τις αναγνώρισαν επίσης στις άλλες αντιπροσω¬ 

πείες Μέλη της Ενώσεως. 
Συνεπώς, η Αντιπροσωπεία της Χιλής ενεργά, απορρίπτει και θεω¬ 

ρεί σαν παράνομη την αναφερομένη ανωτέρω δήλωση, διότι στερεί¬ 

ται νομικής βάσεως και δικαιολογείται αποκλειστικά και μόνο από 
πολιτικούς λόγους, άσχετους προς τους αντικειμενικούς σκοπούς της 
Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών και την εντολή της παρούσας 
Διασκέψεως και έτσι αυτομάτως τίθεται εκτός του νόμιμου πλαισίου 
της εν λόγω Διασκέψεως. 
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Για τη Δημοκρατία της Αργεντινής: 
Η Δημοκρατία της Αργεντινής δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τη δή¬ 

λωση αριθ. 102 που έγινε, κατά την υπογραφή του τελικού πρωτο¬ 

κόλλου, από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρεταννίας και Βο¬ 

ρείου Ιρλανδίας ως προς τα δικαιώματά της επί των μνημονευομέ- 

νων εδαφών και αναφερομένη στις νήσους ΜαλουΓνες, στις νήσους 
της Γεωργίας και στις νήσους του νοτίου Σάντουιτς. 
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Για την Ισλαμιχή Δημοκρατία του Ιράν: 

Κξ ονόματος του Θεού, του Φιλεύσπλαχνου του Ελεήμονος, 
Η Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Διά¬ 

σκεψη Πληρεςουσίων της Διεθνούς Ενώαεως Τηλεποικινωνιών 
(ΝΑΙΚ.ΟΒΙ, 1982) απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις που 
διατυπώνονται στο Τελικό Πρωτόκολλο με τους αριθμούς 9, 28, 57, 
70, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92. 

Επιπλέον δηλώνει ότι, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει αρκε- 

τός χρόνος για την υποβολή αντεπιφυλάξεων, επιφυλάσσει στη 
Κυβέρνησή της το δικαίωμα να διατυπώνει τις συμπληρωματικές 
επιφυλάξεις και αντεπιφυλάξεις που θα κριθούν αναγκαίες μέχρι και 
του χρόνου της επικυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚ.ΟΒΙ, 1982) από την Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημο¬ 
κρατίας του Ιράν. 
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Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: 

Κατά την υπογραφή της παρούσας Συμβάσεως, η Αντιπροσωπεία 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας δηλώνει: 

1. Ότι κάθε κυριαρχική διεκδίκηση που διατυπώθηκε ενδεχομέ¬ 

νως από άλλη χώρα στο Τελικό Πρωτόκολλο της Συμβάσεως της 
ΔΕΤ (ΝΑΙΒΟΒΙ, 1982) και σε άλλα έγγραφα στα νησιά ΧΙ5ΗΑ και 
ΝΑΝ5ΗΑ, που είναι αδιάσπαστα τμήματα του εδάφους της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας θα είναι παράνομη και άκυρη. Εξάλλου μια 
τέτοια αναιτιολόγητη διεκδίκηση δεν θα επηρεάσει κατ’ ουδένα 
τρόπο τα απόλυτα και αδιαμφισβήτητα κυριαρχικά δικαιώματα της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στα εν λόγω νησιά. 

2. Ότι επιφυλάσσει στη Κυβέρνησή της το δικαίωμα να λαμβάνει 
όλα τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία για την προστασία των συμφε¬ 

ρόντων της εάν ένα Μέλος δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της 
Συμβάσεως (ΝΑΙΒΟΒΙ, 1982), ή εάν οι διατυπούμενες από άλλες 
χώρες επιφυλάξεις παρεμπόδιζαν την καλή λειτουργία των τηλεπι¬ 

κοινωνιακών της υπηρεσιών. 

Σε πίστωση, οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπέγραφαν αυτό το Τελι¬ 

κό Πρωτόκολλο σ’ ένα αντίτυπο και σε κάθε μία από τις γλώσσες: 

Αγγλική, Κινεζική, Ισπανική, Γαλλική και Ρωσική. Το Πρωτόκολλο 
αυτό θα κατατεθεί στα αρχεία της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών, η οποία θα αποστείλει από ένα αντίγραφο σε κάθε μία από τις 
χώρες που υπέγραψαν. 

Εγινε στο ΝΑΙΚΟΒΙ την 6η Νοεμβρίου 1982 

λκολουθούν οι ίδιες υπογραφές όπως και αττ, Ιύμ'ΐαοι',. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I 

Δαπάνες της Ενώσεως για την Περίοδο 198.4 μέχρι 1989. 

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καταρτίζει τον 
ετήσιο προϋπολογισμό της Ενώσεως κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ετή¬ 

σιες δαπάνες: 

— του Διοικητικού Συμβουλίου, 
— της Γενικής Γραμματείας, 

— της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων, 
— των γραμματειών των Διεθνιόν Συμβουλευτικών Επιτροπών, 
— τοαν Εργαστηρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων της Ενώσει·*;, 

— της τεχνικής συνεργασίας και βοήθειας που παρέχονται στις 

αναπτυσσόμενες χώρες 
να μην υπερβαίνουν τα κατίυτέρω ποσά για τα έτη 1984 και επόμενα 
μέχρι την προσεχή Διάσκεψη Πληρεξουσίων: 

66.950.000 Ελβετικά γ'/ϊ'/.Ί. για το έτας 1984 

72.500.000 Ελβετικά για το έτας 1 984 

72.850.000 Ελβετικά φράγ/.α για το έτος 1985 

74.100.000 Ελβετικά γ/β^/.Ί. για το έτος 1986 

75 050 000 Ελβετικά φς,άγ/α για το έτος 1987 

75.400.000 Ελβετικά φράγκα για το έτος 1988 

76.550.000 Ελβετικά φράγκα για το έτος 1989 

1·2· Ι'ιτι τα επόμενα του 1989 έτη, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνουν το καθορισμένο ποσό για το προηγούμενο 
έτος. 

1.3. Στα ποσά τα οποία καθορίζονται ανωτέρω δεν περιλαμβά¬ 

νονται τα ποσά που προορίζονται για τις διασκέψεις, συνόδους, σεμι¬ 

νάρια και ειδικά έργα τα οποία περιλαμβάνονται στις παραγράφους 2 
και 3. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες τις αναφερόμενες στις διασκέψεις που προβλέπονται στον Α- 

ριθ. 109 της Συμβάσεως ως και στις συνόδους των Διεθνών Συμβου¬ 

λευτικών Επιτροπών και σεμινάρια. Το ποσόν που προορίζεται για 
το σκοπό αυτό πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες που αναφέρονται στις 
προπαρασκευαστικές συνόδους των διασκέψεων, στις εργασίες μετα¬ 

ξύ των συνόδων, στις ίδιες τις συνόδους και τις δαπάνες που γίνονται 
αμέσως μετά από αυτές τις συνόδους περιλαμβανομένων, εάν υπάρ¬ 

χουν σχετικές πληροφορίες, των άμεσων δαπανούν που δυνατόν να 
απορρέουν από τις αποφάσεις των διασκέψεων ή συνόδων αυτών. 

2.1. Κατά τη διάρκεια των ετών 1983 μέχρι 1989, ο προϋπολο¬ 

γισμός που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διασκέ¬ 

ψεις, συνόδους και σεμινάρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα 
ποσά: 

α) Διασκέψεις 

1.950.000 ελβετικά φράγκα για την Παγκόσμια Διοικητική Διά¬ 

σκεψη Ραδιοεπικοινωνιών για τις Κινητές Υπηρεσίες, 
1984. 

10.000.000 ελβετικά φράγκα για την Παγκόσμια Διοικητική Διά¬ 

σκεψη Ραδιοεπικοινωνιών για τον Προγραμματισμό 
Ζωνών Βραχέων Κυμάτων εκχωρουμένων στη Ραδιο¬ 

φωνική Υπηρεσία, 1984/1986 (Προϋπολογισμοί 1983 
μέχρι 1986). 

I 1.100.000 ελβετικά φράγκα για την Παγκόσμια Διοικητική Διά¬ 

σκεψη Ραδιοεπικοινωνιών επί της χρησιμοποιήσεως 
της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων και του 
Προγραμματισμού των διαστημικών υπηρεσιών που 
χρησιμοποιούν την τροχιά αυτή, 1985/1988 (Προϋπο¬ 
λογισμοί 1984 μέχρι 1988). 

4.600.000 ελβετικά φράγκα για την Παγκόσμια Διοικητική Διά¬ 

σκεψη Ραδιοεπικοινωνιών για τις Κινητές Υπηρεσίες, 
1987 (Προϋπολογισμοί 1986 και 1987). 

1.) 40.000 ελβετικά φράγκα για την I Ιαγκόσμια Διοικητική Διά¬ 

σκεψη Τηλεφωνίας και Τηλεγραφίας, 1988 (Προϋπο¬ 
λογισμοί 1987 και 1988). 

4.140.000 ελβετικά φράγκα για τη Διάσκεψη IΙληρεξουαίων 
1989. ' 

4.550.000 ελβετικά φράγκα για την εφαρμογή μόνο των αποφά¬ 

σεων τΐυν διασκέψεων. Εάν το ποσόν αυτό δεν χρηαι- 
μοποιηθεί δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα κονδύλια 
του προϋπολογισμού. Οι σχετικές δαπάνες είναι υπό 
την επιφύλαξη έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

β) Σύνοδοι 0018 

2.700.000 ελβετικά φράγκα για το 198.4 

2.200.000 ελβετικά φράγκα για το 1984 

5.250.000 ελβετικά φράγκα για το 1985 

1.100.000 ελβετικά φράγκα για το 1986 

3.450.000 ελβετικά φράγκά για το 1987 

4.500.000 ελβετικά φράγκα για το 1988 

5.400.000 ελβετικά φράγκα για το 1989 

γ) Σύνοδοι Γ(ΤΠ 
1.800,000 ελβετικά φράγκα για το 198.4 

6.900.000 ελβετικά φράγκα για το 198 Ι¬ 

ό.100.000 ελβετικά φράγκα για το 198.4 

6.400.000 ελβετικά φράγκα για το 1988 

8.400.000 ελβετικά φράγκα για το 1987 

6.850.000 ελβετικά φράγκα για το 1988 

7.000.000 ελβετικά φράγκα για το 1989 

δ; Σεμινάρια 
800.000 ελβετικά φράγκα για. το 1984 

200.000 ελβετικά φράγκα, για. το 1981 

420.000 ελβετικά φράγκα για. το 1984 

200.000 ελβετικά φράγκα για. το 1986 

450.000 ελβετικά φράγκα για το 1987 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 2548 

200.000 ελβετικά φράγκα για το 1988 

.00.000 ελβετικά φράγκα για το 1989 

2.2. Εάν δεν συνελθεί η Διάσκεψη Πληρεξουσίων κατά το 1989, 

το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταρτίσει τη δαπάνη κάθε μίας 
των διασκέψεων που αναφέρονται στον Αριθ. 109, ως και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών που θα συ- 

νέλθουν μετά το 1989 και η έγκριση των αντιστοίχων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού πρέπει να γίνει προηγουμένως από τα μέλη της 
Ενώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος Πρω¬ 

τοκόλλου. Οι αντίστοιχες πιστώσεις δεν μπορούν να μεταβιβαοθούν. 

2.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει υπέρβαση των 
ορίων που καθορίζονται για τις συνόδους και σεμινάρια σε κάθε μία 
από τις ανωτέρω παραγράφους 2.1 β), 2.1, γ) και 2.1 δ), εάν η υπέρ¬ 

βαση αυτή μπορεί να αντισταθμισθεί από ποσά περιλαμβανόμενα εν¬ 
τός των ορίων των δαπανών: 

— που είναι διαθέσιμη από προηγούμενο έτος 
- ή μπορούν να κρατηθούν για το επόμενο έτος. 
3. Οι δαπάνες για το Πρόγραμμα «Αυξημένη χρησιμοποίηση από 

την ΙΡΚΒ» που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπο¬ 
ρούν να υπερβούν τα ακόλουθα ποσά: 

3.976.000 ελβετικά φράγκα για το 1983 

3.274.000 ελβετικά φράγκα για το 1984 

3.274.000 ελβετικά φράγκα για το 1985 

3.274.000 ελβετικά φράγκα για το 1986 

3.274.000 ελβετικά φράγκα για το 1987 

3.274.000 ελβετικά φράγκα για το 1988 

3.274.000 ελβετικά φράγκα για το 1989 

3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει υπέρβαση των 
ορίων των ανωτέρω ορίων εάν η υπέρβαση αυτή μπορεί να αντιστα- 

θμιαθείαπόποσά περιλαμβανόμενα εντός των ορίων των δαπανών: 
— που είναι διαθέσιμα από προηγούμενο έτος 
- ή που κρατούνται για το επόμενο έτος. 

4. Το Συμβούλιο εκτιμά αναδρομικά κάθε χρόνο τις αποκλίσεις 
που γίνονται κατά τα δύο προηγούμενα έτη, τις αποκλίσεις που μπο¬ 

ρεί να γίνουν στο τρέχον έτος και τις πιθανές αποκλίσεις που βασίζον¬ 

ται στις καλλίτερες εκτιμήσεις, που μπορούν να γίνουν στα δύο μελ¬ 

λοντικά έτη (το επόμενο και μεθεπόμενο οικονομικό έτος), στα ακό¬ 
λουθα κονδύλια: 

4.1. Κλίμακες αποδοχών, παροχές υπό μορφή συντάξεων και 
αποζημιώσεων, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων θέσεως 
που εφαρμόζονται από τα Ηνωμένα Εθνη για το προσωπικό τους 
που υπηρετεί στη Γενεύη. 

4.2. Διακυμάνσεις του συναλλάγματος μεταξύ του Ελβετικού 
φράγκου και του δολλαρίου των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέτρο 
που επηρεάζουν τις δαπάνες του προσωπικού που πληρώνεται βάσει 
της κλίμακος των Ηνωμένων Εθνών. 

4.3. Η αγοραστική αξία του Ελβετικού φράγκου σε σχέση με δα¬ 

πάνες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο προσωπικό. 

5. Τπό το φως αυτών των στοιχείων, το Συμβούλιο μπορεί να εγ¬ 

κρίνει για το επόμενο οικονομικό έτος (και προσωρινά για το έτος 
που ακολουθεί) δαπάνες συμπληρώσεως των ποσών που αναφέρονται 
στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3, προσαρμοσμένων σε σχέση με 
την παρ. 4 λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα χρηματοδότησης 
ενός μεγάλου μέρους των αυξήσεων αυτών από τις εξοικονομήσεις 
εντός του οργανισμού, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες δαπάνες δεν εί¬ 

ναι δυνατόν να προσαρμοστούν ταχέως λόγω αποκλίσεων που εκφεύ- 
γουν του ελέγχου της Ενώσεως. 

Εντούτοις, οι πραγματικές δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν 
το ποσόν που προκύπτει από τις πραγματικές αποκλίσεις που αναφέ- 
ρονται ατην ανωτέρω παράγραφο 4. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως αποστολή να πραγματοποιεί 
όλες τις δυνατές οικονομίες. Προς το σκοπό αυτό οφείλει να ορίζει τις 
εγκρινόμενες δαπάνες κάθε έτος στο πλέον δυνατό χαμηλό επίπεδο 
σύμφωνα με “τις ανάγκες της Ενώσεως, εντός των ορίων που καθορί¬ 

ζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 λαμβάνοντας υπόψη, 
αν χρειασθεί, τις διατάξεις της παρ. 4. 

7. ^ Εάν οι πιστώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 
Συμβούλιο δυνάμει των ανωτέρω παραγράφων 1 μέχρι 4, δεν επαρ¬ 

κούν για τη χρηματοδότηση απροβλέπτων αλλά επειγουσών δραστή¬ 

ριο .ήτων, το Συμβούλιο μπορεί να υπερβεί μέχρι 1% το ανώτατο ό- 

ριον των πιστώσεων που καθορίστηκε από τη Διάσκεψη Πληρεξου¬ 

σίων. Εάν οι προτεινόμενες πιστώσεις υπερβούν το ανώτατο όριο κα¬ 

τά 1% ή περισσότερο, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει τις πιστώσεις 
αυτές μόνον κατόπιν συγκαταθέσεως της πλειοψηφίας των Μελών 
της Ενώσεως μετά από σχετικές διαβουλεύσεις. 

Κάθε αίτηση συμβουλής των Μελών της Ενώσεως πρέπει να συνο¬ 

δεύεται από πλήρη έκθεση των στοιχείων που δικαιολογούν αυτή την 
αίτηση. 

8. Για τον καθορισμό του ποσού της συμμετοχικής μονάδος 
οποιουδήποτε έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το 
πρόγραμμα μελλοντικών διασκέψεων και συνόδων και τις κατ’ εκτί¬ 

μηση αντίστοιχες δαπάνες τους προκειμένου να αποφευχθούν μεγά¬ 
λες διακυμάνσεις από έτος σε έτος. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ II 

Ακολουθητέα Διαδικασία από τα Μέλη 
για την εκλογή της κλάσης εισφοράς τους. 

1. Κάθε Μέλος ενημερώνει πριν από την 1η Ιουλίου 1983 τον Γε¬ 

νικό Γραμματέα για την κλάση εισφοράς την οποία επέλεξε από τον 
πίνακα των κλάσεων εισφοράς που αναφέρεται στον αριθ. 111 της Διε¬ 

θνούς Συμβάσεως Τηλεπ/νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 

2. Τα Μέλη που δεν θα γνωστοποιήσουν την απόφασή τους πριν 
από την 1η Ιουλίου 1983, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω 
παραγράφου 1, θα καταβάλουν τον ίδιο αριθμό μονάδων που κατέ¬ 

βαλαν δυνάμει της Συμβάσεως ΜΑΕΑΟΑ ΤΟΚΚΕΜΟΕΙΝ08 
(1973). 

3. Κατά την πρώτη σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου που ακο¬ 

λουθεί την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμβάσεως, τα Μέλη μπο¬ 

ρούν κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, να μειώσουν 
το ύψος της συμμετοχικής μονάδος που επέλεξαν εάν η σχετική συμ¬ 

μετοχική τους θέση σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση είναι σημαντικά 
κατώτερη της θέσης τους σύμφωνα με την προηγούμενη Σύμβαση. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ III 

Μέτρα που θα δώσουν στα Ηνωμένα Έθνη τη δυνατότητα να εφαρ¬ 

μόσουν την Σύμβαση όσον αφορά κάθε Εντολή η οποία ασκείται δυ¬ 

νάμει του Άρθρου 7 5 του Καστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Η Διάσκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) απεφάσισε να λάβει τα ακόλουθα μέτρα προ¬ 

κειμένου να δώσει στα Ηνωμένα Έθνη τη δυνατότητα συνεχίσεως 
της εφαρμογής της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών μετά από 
την απόφαση της Διασκέψεως Πληρεξουσίων ΜΑΕΑΟΑ 
ΤΟΚΚΕΜΟΕΙΝΟδ 1973 να καταργήσει την ιδιότητα του Συνεργα- 

ζόμενου Μέλους: 

Συμφωνείται ότι η δυνατότητα την οποία απολαμβάνουν σήμερα 
τα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κα¬ 

ταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και προς τους όρους της 
Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΜΟΝΤΚΕϋΧ, 1965) θα 
αυνεχισθεί κατά τους όρους της Συμβάσεως (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982)|όταν 
τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση αυτή. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IV 

Ημερομηνία αναλήψεως καθηκόντων από το Γενικό Γραμματέα 
και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. 

Ο Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
οι οποίοι εξελέγησαν από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
1982) κατά τους προβλεπόμενους από την ίδια αυτή Διάσκεψη όρους, 

θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουάριου 1983. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ V 

Ημερομηνία Αναλήψεως Καθηκόντων 
από τα Μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Καταγραφής Συχνοτήτων 

Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής καταγραφής Συχνοτήτων τα 
οποία εξελέγησαν από την Διάσκεψη Πληρεξουσίων (ΝΑΙΚΟΒΙ, 
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1982) κατά τους προβλεπόμενους από την ίδια αυτή Διάσκεψη όρους, 
θα αναλάβουν τα χαθήχοντά τους την 1η ΜαΓου 1983. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ VI 

Εχλογή των Διευθυντών των Διεθνών 
Συμβουλευτιχών Επιτροπών. 

Η Διάοχεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώοεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) υιοθέτησε διατάξεις που προβλέπουν την 
εκλογή των Διευθυντών των Διεθνών Συμβουλευτιχών Επιτροπών 
από τη Διάσκεψη Πληρεξουσίων. 

Αποφασίατηκε να εφαρμοστούν τα αχόλουθα μεταβατικά μέτρα: 

1. Μέχρι την επόμενη Διάσκεψη Πληρεξουσίων οι Διευθυντές των 
Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών θα εκλέγονται από τις Γενικές 
Συνελεύσεις, σύμφωνα με την καθιερωθείσα από την Διεθνή Σύμβαση 
Τηλεπικοινωνιών (ΜΑΙΑ0Α-Τ0ΚΚΕΜ0ΕΙΝ08 1973) διαδικα¬ 
σία. 

2. Οι Διευθυντές των Διεθνών Συμβουλευτικών Επιτροπών που 
εκλέχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 

θα παραμείνουν σε υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι 
εκλεγμένοι από την επόμενη Διάσκεψη Πληρεξουσίων διάδοχοί τους 
θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την απόφαση της Δια- 
σκέψεως αυτής. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ VII 

Μεταβατικές Διατάξεις. 

Η Διάσκεψη Πληρεξουσίων της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινω¬ 

νιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) υιοθέτησε τις ακόλουθες διατάξεις που θα 
εφαρμοσθούν προσωρινά μέχρι την έναρξη ισχύος της Διεθνούς Συμ- 

βάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982): 

1, Το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα αποτελείται από σαράντα 
ένα Μέλη που εκλέχτηκαν από τη Διάσκεψη σύμφωνα με τη διαδικα¬ 

σία που ορίζεται στην εν λόγω Σύμβαση, μπορεί να συνέλθει αμέσως 
μετά την εκλογή του και να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατέθη¬ 

καν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος που θα εκλέξει το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης συνόδου που θα παραμεί¬ 

νουν σε υπηρεσία μέχρι της εκλογής των διαδόχων τους, που θα λά¬ 

βει χώρα κατά την έναρξη της ετήσιας συνόδου του 1984 του Συμ¬ 

βουλίου. 
Σε πίστωση, οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν τα πρόσθετα 

αυτά Πρωτόκολλα σ’ ένα αντίτυπο και σε κάθε μία από τις ακόλου¬ 

θες γλώσσες: Αγγλική, Κινεζική, Ισπανική, Γαλλική και Ρωσική. Τα 
Πρωτόκολλα αυτά θα παραμείνουν κατατεθειμένα στ’ αρχεία της 
Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, η οποία θά! αποστείλει ένα αν¬ 

τίγραφο σε κάθε χώρα που υπέγραψε. 

Έγινε στο ΝΑΙΚΟΒΙ, την 6η Νοεμβρίου 1982 

Ακολουθούν οι ίδιες υπογραφές όπως στη Σύμβαση. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΣΤΗ 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΜΒΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
στη 

Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) 

Υποχρεωτικός Διακανονισμός Διαφορών. 

Κατά την υπογραφή της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών 
(ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982) οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το 
ακόλουθο Πρόσθετο Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με τον υπο¬ 

χρεωτικό Διακανονισμό Διαφορών, που αποτελεί τμήμα των Τελι¬ 

κών Πράξεων της Διασκέψεως Πληρεξουσίων (ΝΑΙΚΟΒΙ, 1982). 

Τα Μέλη της Ενώσεως, μέρη στο παρόν πρόσθετο Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΝΑΙ- 
ΚΟΒΙ, 1982) εκφράζοντας την επιθυμία προσφυγής, για ότι τους 
αφορά, σε υποχρεωτική διαιτησία, για την επίλυση όλων των διαφο¬ 

ρών των σχετικών με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμβάσεως 
ή των Κανονισμών που προβλέπονται στο άρθρο 42 αυτής, συνεφώ- 

νησαν επί των ακολούθων διατάξεων: 

Αρθρο 1. 

Εκτός εάν ένας από τους τρόπους διακανονισμού που αναφέρονται 
στο άρθρο 50 της Συμβάσεως, δεν επελέγη διά κοινής συμφωνίας οι 
διαφορές οι σχετικές με την εφαρμογή της Συμβάσεως ή των Κανονι¬ 

σμών που προβλέπονται στο άρθρο 42 αυτής, υποβάλλονται μετά 
από αίτηση ενός οστό τα μέρη, σε υποχρεωτυιή διαιτησία. Η διαδικα¬ 

σία είναι εκείνη του άρθρου 82 της Συμβάσεως, της οποίας η παρά¬ 

γραφος 5 τροποποιείται ως ακολούθως: 

«5. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ημερομηνίας λήψεως 
της ανακοινώσεως της αιτήοεως διαιτησίας, κάθε ένα από τα δύο εν 
λόγω μέρη ορίζει ένα διαιτητή. Εάν, εντός της προθεσμίας αυτής το 
ένα από τα μέρη δεν ορίσει το διαιτητή του, ο ορισμός αυτός γίνεται, 
μετά από αίτηση του άλλου μέρους, από το Γενικό Γραμματέα, που 
ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρ¬ 

θρου 82 της Συμβάσεως». 

Άρθρο 2. 

Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για υπογραφή από τα 
Μέλη που θα υπογράψουν τη Σύμβαση, θα επικυρωθεί σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται για τη Σύμβαση και θα παραμείνει 
ανοιχτό για προσχώρηση των Μελών που θα γίνουν Μέλη της Ενώ- 

'σεως. 

Άρθρο 3. 

Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα με τη Σύμ¬ 

βαση ή τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία καταθέσεως του δεύτε¬ 

ρου οργάνου επικυρώαεως ή προσχωρήαεως, αλλά όχι νωρίτερα από 
την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως. 

Για κάθε Μέλος που θα επικυρώσει το παρόν Πρωτόκολλο ή θα 
προσχωρήσει σ’ αυτό με.^ι -η^ έναρξη ισχύος του, το Πρωτόκολλο 
αυτό θα τεθεί σε ισχύ τριαντα μέρες μετά από την κατάθεση του ορ¬ 

γάνου επικυρώαεως ή προσχωρήαεως. 

Άρθρο 4. 

Ο Γενικός Γραμματέας θα ανακοινώσει σ’ όλα τα Μέλη: 

α) τις υπογραφές οι οποίες έχουν τεθεί στο πρωτόκολλο αυτό και 
την κατάθεση των οργάνων επικυρώαεως ή προσχωρήσεως. 

β) την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο θα τε¬ 

θεί σε ισχύ. 

Σε πίστωση, οι αντίστοιχοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν 
Πρωτόκολλο σ’ ένα αντίγραφο, σε κάθε μία από τις γλώσσες: Αγγλι¬ 

κή, Κινεζική, Ισπανική, Γαλλική και Ρωσική, σε περίπτωση δε δια¬ 

φοράς επικρατέστερο θεωρείται το Γαλλικό κείμενο. Το αντίτυπο αυ¬ 

τό θα κατατεθεί στα αρχεία της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών, 
η οποία θα αποστείλει αντίγραφο αυτού σε κάθε μία από τις χώρες 
που υπέγραψαν. 

Έγινε στο ΝΑΙΚΟΒΙ, 6 Νοεμβρίου 1982 

Σημείωση του Γενικού Γραμματέα: 

Το Πρόσθετο αυτό Προαιρετικό Πρωτόκολλο υπογράφηκε από τις 
ακόλουθες αντιπροσωπείες: 

Δημοκρατία του Αφγανιστάν, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, Αη- 
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μοκρατία της Αργεντινής, Αυστραλία, Αυστρία, Λαϊκή Δημοκρατία 
του Μπαγκλαντές, Μπαρμπάντος, Βέλγιο, Μπελίζ, Λαϊκή Δημοκρα¬ 

τία του Μπενίν, Δημοκρατία της Μποτσουάνα, Ομοσπονδιακή Δημο¬ 

κρατία της Βραζιλίας, Δημοκρατία του Μπουρούντι, Ηνωμένη Δημο¬ 

κρατία του Καμερούν, Καναδάς, Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, Χι¬ 

λή, Δημοκρατία της Κύπρου, Δημοκρατία της Κολομβίας, Λαϊκή Δη¬ 

μοκρατία του Κογκό, Δημοκρατία της Κορέας, Κόστα Ρίκα,Δημο- 

κρατία της Ακτής του Ελεφαντόδοντος, Κούβα, Δανία, Αραβική Δη¬ 

μοκρατία της Αίγυπτου, Δημοκρατία του Ελ Σαλβαντόρ, Ισημερινός, 
Φίτζι, Φινλανδία, Δημοκρατία της Γκαμπόν, Δημοκρατία της Γκάμ¬ 

πια, Γκάνα, Ελλάς, Γρενάδα, Δημοκρατία της Γουατεμάλα, Λαϊκή 
Επαναστατική Δημοκρατία της Γουινέας, Δημοκρατία της Γουινέας 
του Ισημερινού, Γουιάνα, Δημοκρατία του Ανω Βόλτα, Ισλανδία, 

Ιταλία, Ιαμαϊκή, Ιαπωνία, Χασιμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, Κρά¬ 

τος του Κουβέιτ, Λίβανος, Λαϊκή Σοσιαλιστική Αραβική Δημοκρατία 
της Λιβύης, Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Δημοκρα¬ 

τία της Μαδαγασκάρης, Μαλάουι, Δημοκρατία των Μαλντιβών, Δη¬ 

μοκρατία του Μαλί, Βασίλειο του Μαρόκο, Ιαλαμική Δημοκρατία 
της Μαυριτάνίας, Μεξικό, Νεπάλ, Νικαράγουα, Δημοκρατία του Νί- 

γηρος, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία , της Νιγηρίας, Νορβηγία, Νέα 
Ζηλανδία, Σουλτανάτο του Ομάν, Δημοκρατία της Ουγκάντα,| 

Παπούα-Νέα Γουινέα, Δημοκρατία της Παραγουάης, Βασίλειο των 
Κάτω Χωρών, Δημοκρατία των Φιλιππινών, Κράτος του Κατάρ, Συ- 

ριακή Αραβική Δημοκρατία, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρε- 

ταννίας και Βορείου Ιρλανδίας, Δημοκρατία της Ρουάντα, Δημοκρα¬ 

τία του Αγίου Μαρίνου, Δημοκρατία της Σενεγάλης, Δημοκρατία του 
Σουδάν, Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Σριλάνκα, Σουηδία, Συνομο¬ 

σπονδία της Ελβετίας, Δημοκρατία της Σουρινάμε, Βασίλειο της 
Σουαζιλάνδης, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, Ταϋλάνδη, Δη¬ 

μοκρατία του Τόγκο, Τυνησία, Ανατολική Δημοκρατία της Ουρου¬ 

γουάης, Αραβική Δημοκρατία της Υεμένης, Λαϊκή Δημοκρατία της 
Υεμένης, Δημοκρατία του ΖαΓρ, Δημοκρατία της Ζάμπια, Δημοκρα¬ 

τία της Ζιμπάμπουε. 

Άρθρο δεύτερο. 

1. Οι, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αναθεωρήσεις των 
κατά τα άρθρα 42, 43 και 83 προσαρτημένων σ’ αυτή κανονισμών 
(τηλεγραφικού, τηλεφωνικού και ραδιοεπικοινωνιών), κυρώνονται 
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουρ¬ 

γού Συγκοινωνιών. Κατά την ίδια διαδικασία κυρώνονται και οι κα¬ 

τά τη διάρκεια ισχύος της συμβάσεως συμφωνίες που συνάπτονται 
βάσει των άρθρων 31 και 32 αυτής. 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών, που δημοσιεύον¬ 

ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
της εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης, των κανονισμών και 
συμφωνιών και ρυθμίζονται τα θέματα που είναι σχετικά με την 
εφαρμογή των προαιρετικών διατάξεων αυτών. 

'Αρ&ρο τρίτο. 

Η ισχύς τ-όυ νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του 
στην Εφημερίδα της ^υφερνήσεως. 

Παρ αγγέλλομεν να δημοσίευση στην Εφημιεριίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως το -κείμενο του παρόντος και να εκτείλεσθή ως νο- 

μος του Κράτους. 

Α·8ήνα, 30 Νοεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

■ΠΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΧ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΛΝΪΚΟΛΑΚΗΧ 

Θεωρήθηκε και τέ&ηχε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 3 Αεκεμβρίου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΓΕΟΡΓΙΟΧ . ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΧ ΜΑΓΚΑΚΗΧ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


