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"Αρθρον 11 

Ή παροΟσα Συμφωνία θά Ισχύη άνευ -περιορισμού διαρκείας. 
Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθόσον τό άφορφ, νά θέση τέρμα 

είς τήν έφαρμογήν της -παρούσης Συμφωνίας, κατόττιν προειδοττοιήσεως έτους, 
διδομένης είς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΟ Συμβουλίου Ευρώπης. 

Είς πίστωσιν των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιο
δοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν τήν παρουσαν Συμφωνίαν. 

Έγένετο έν Παρισίοις, τήν 13ην Δεκεμβρίου 1955, είς τήν Άγγλ ι κήν και 
τήν Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ϊσου αυθεντικών, είς έν και 
μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει κατατεθή είς τα * Αρχεία του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

Ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποίηση κεκυρωμένα αντίγραφα είς δλας 
τάς ύπογραψάσας και προσχωρησάσας Κυβερνήσεις. 

Ό περί της Τελωνειακής Συμβάσεως δια τήν Προσωρινήν Εισαγωγή ν Επι 
στημονικού Εξοπλισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 το0· Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Έπικύρωσις 
Συμβάσεως. 
ΠΙναξ. 

"Εγκρισις 
Ιδρυμάτων. 

'Εφαρμογή της 
Συμβάσεως. 

Αριθμός 87 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν Δ Ι Α ΤΗΝ 
Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ν Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Τελωνεοακής Συμ
βάσεως διά τήν Προσωρινήν Είσαγωγήν Επιστημονικού Εξοπλισμού 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1970. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντή ν του Τμήματος Τελωνείων 
του Υπουργείου Οίκονομικών 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Τελωνειακήν Σύμβασιν διά τήν Προ
σωρινήν Είσαγωγήν ΈπιστημονικοΟ Εξοπλισμού, ή οποία έγένετο 
έν Βρυξέλλαις τήν Πην Ιουν ίου 1968. 

3. Ή Σ ύ μ β α σ ι ς , της οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα 
καΐ τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει αποφάσεως του Υπουρ
γικοί) Συμβουλίου ύπ' άρ. 8739 και ήμερομηνίαν 15 Μαΐου 1969, διά 
του παρόντος Νόμου κυρουται. 

4 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δι* έγγραφου υπογραφό
μενου κατ* έντολήν αύτου Οπό τοΟ Γραμματέως του Υπουργικού Σ υμ. 
βουλίου, νά έγκρίνη οίονδήποτε έπιστημονικόν ή έκπαιδευτικόν ίδρυμα, 
δημόσιον ή Ιδιωτικόν, προς τόν σκοπόν της ΰπ' αύτου παραλαβής 
επιστημονικού εξοπλισμού είσαγομένου προσωρινώς υπό τους έν τη 
Σ υμβάσει προβλεπόμενους δρους. 

5. Ό Διευθυντής είναι έμπεπιστευμένος τά της εφαρμογής της 
Συμβάσεως, χορηγείται δέ αύτφ ή έν τοις "Αρθροις 6 καΐ 9 τής 
Συμβάσεως αναφερομένη διακριτική εξουσία. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3) 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 
Δ Ι Α ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ν Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
Τά ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ της παρούσης Συμβάσεως , ήτις έγένετο 

ύπό την α ιγ ί δα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασ ίας έν συσκέψει μετά 
της 'Οργανώσεως των Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν διό: την Έκπαίδευσιν, την Έπιστήμην 
καί την Μόρφωσιν (UNESCO), 

Λαβόντα ύπ ' δψιν ότι ή άνάπτυξις της 'Επιστημονικής έρεύνης καί εκπαι
δεύσεως είναι ζωτικής σημασίας δια την οίκονομικήν καί κοινωνικήν πρόοδον, 

Πεποιθότα δτι ή παροχή γενικών διευκολύνσεων δια τήν προσωρινήν, ατελή 
καί άνευ οιωνδήποτε φορολογικών υποχρεώσεων, ε ίσαγωγήν έξοπλισμιυ, προο

ριζομένου νά χρησιμοποιηθή δι' έπιστημονικάς έρευνας ή δια τήν έκπαίδευσιν, 
θέλει τελεσφόρος συμβάλει εις τήν έπίτευξιν του ώς άνω σκοπού, 

Συνεφώνησαν έπί τών ακολούθων : 
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι 

'Ορισμοί 
"Αρθρον 1 

Δια τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως— 
(α) ό δρος «επιστημονικός εξοπλισμός» σημαίνει όργανα, συσκευάς, μη

χανάς ή προσαρτήματα τούτων, άτινα θέλουν χρησιμοποιηθή διά σκο
πούς επιστημονικής έρεύνης ή δι' εκπαιδευτικούς τοιούτους' 

(β) ό δρος «εισαγωγικοί δασμοί καί φόροι» σημαίνει τελωνειακούς δα
σμούς ώς καί πάντα έτερον δασμόν, φόρον, τέλος ή έτέραν έπιβά
ρυνσιν, εισπραττόμενους έπί τή ε ισαγωγή εμπορευμάτων ή έν σχέσει 
προς τήν τοιαύτην ε ίσαγωγήν, δεν περιλαμβάνει δμως τέλη καί επι
βαρύνσεις, περιοριζόμενος κατά τό ποσόν αυτών, εις τήν κατά προσέγ
γισιν άξίαν παρασχεθεισών υπηρεσιών 

( γ ) δ δρος «προσωρινή ατελής ε ισαγωγή» σημαίνει προσωρινήν ε ίσαγω
γήν, ατελή, προς τούτοις δέ έξαιρουμένην οιασδήποτε απαγορευτ ικής 
ή περιοριστικής διατάξεως τών προσωρινώς εισαχθέντων ειδών, ύπο
κειμένην εις έ π α ν ε ξ α γ ω γ ή ν 

(δ) ό δρος «εγκεκριμένα ιδρύματα» σημαίνει δημόσια ή ιδιωτικά επιστη
μονικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, ών ό σκοπός βασικώς δεν είναι κερ
δοσκοπικός τοιούτος καί άτινα ήθελον έγκριθή ύπό τών αρμοδίων 
ά ρ χ ω ν τής χ ώ ρ α ς τής ε ίσαγωγής προς τόν σκοπόν τής ύπ ' αυτών παρα
λαβής επιστημονικού εξοπλισμού εισαγομένου προσωρινώς" 

(ε) δ δρος «κύρωσις» σημαίνει κύρωσιν, άποδοχήν ή έγκρ ισ ιν 
(στ) δ δρος «Συμβούλιον» σημαίνει τόν Όργαν ισμόν τόν συσταθέντα ύπό 

της Συμβάσεως , δι' ής καθιδρύθη τό Συμβούλιον Τελωνειακής Συ
νεργασίας καί ήτις υπεγράφη έν Βρυξέλλαις τή 15η Δεκεμβρίου 1950. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON II 
"Εκτασις 'Εφαρμογής 

"Αρθρον 2 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει τήν ΰποχρέωσιν όπως 

έπιτρέψη τήν προσωρινήν ατελή είσαγωγήν— 
(α ) έπιστημονικοΟ έξοπλισμοΟ, δστις μέλλει νά χρησιμοποιηθή έν τή εδα

φική αύτου έπικρατεία, αποκλειστικώς διά σκοπούς επιστημονικής 
έρεύνης ή" εκπαιδευτικούς τοιούτους" 
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(β) ανταλλακτικών επιστημονικού εξοπλισμού, δστις ήθελεν ήδη τύχει 
προσωρινής ατελούς είσαγωγής δυνάμει της παραγράφου (α) τοΟ 
παρόντος άρθρου' 

(γ) οργάνων, ειδικώς κατασκευασμένων διά την συντήρησιν, έξέλεγξιν, 
μέτρησιν ή επισκευή ν επιστημονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιουμένου 
έν τη εδαφική αύτου έπικρατεία αποκλειστικώς διά σκοπούς επιστη
μονικής έρεύνης ή έκπα δευτικούς τοιούτους. 

"Αρθρον 3 
ΕΙς τήν προσωρινήν ατελή είσαγωγήν έπιστημονικοΟ εξοπλισμού, ανταλλα

κτικών και οργάνων δύνανται νά έπιβληθώσιν ot έν τοις εφεξής δροι : 
(α) δτι ταύτα θέλουν είσαχθή ύπό εγκεκριμένων Ιδρυμάτων, ή δέ χρήσις 

αυτών θέλει τελεΐ ύπό τόν έλεγχον καΐ εύθύνην τών τοιούτων Ιδρυ
μάτων 

(β) δτι θέλουν χρησιμοποιηθή διά μή εμπορικούς σκοπούς, εντός τής χώρας 
τής είσαγωγής' 

(γ) δτι, λαμβανομένου ύπ' δψιν του σκοπού, δι* δν εΙσάγονται, ή ποσότης 
αύτώι t lva i ε,υΚυγυ^ τοιαύτη' 

(δ) δτι είναι δυνατός ό καθορισμός τής ταυτότητος αυτών επί τη έπανε
ξαγωγή των 

(ε) δτι, έν δσω ευρίσκονται έν τη χώρα τής εισαγωγής, ταύτα θέλουν 
παραμείνει ύπό τήν κυριότητα φυσικού τίνος προσώπου διαμένοντος 
έ ν τη αλλοδαπή ή νομικού τίνος προσώπου συσταθέντος έν τη αλλο
δαπή. 

"Αρθρον 4 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά άναστείλη, έν δλω ή έν 

μέρει, τάς δυνάμει τής παρούσης Συμβόσεως άνειλημμένας ύπ* αυτού υπο
χρεώσεις, έν αϊς περιπτώσεσιν είδη ίσης επιστημονικής αξίας προς τόν έπιστη
μονικόν έξοπλισμόν ή ανταλλακτικά, ών αιτείται ή προσωρινή ατελής είσα
γωγή, παράγονται καΐ διατίθενται έ ν τη χώρα τής εισαγωγής. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ I I I 
ΕΙδικαΙ διατάξεις 

"Αρθρον 5 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβάνει τήν όποχρέωσιν δπως, 

οσάκις τούτο εΐναι δυνατόν, μή άπαιτη τήν παροχήν ασφαλείας διά τό ποσόν 
τών εΙσαγωγικών δασμών καΐ φόρων, άρκεσθη δέ είς μίαν Εγγραφον προς 
τούτο άνάληψιν υποχρεώσεως. Ή τοιαύτη έγγραφος ύποχρέωσις δυνατόν νά 
άπαιτηθή είτε επί μιας έκαστης επί μέρους είσαγωγής είτε επί γενικής τίνος 
βάσεως, είς καθωρισμένην τ ινά χρονικήν περίοδον είτε, έφ* δσον τοιούτο μέτρον 
ήθελε κριθή έφαρμοστέον, είς όλόκληρον τήν χρονικήν περίοδον, καθ* ή ν ήθελε 
διαρκέσει ή παρασχεθείσα τω Ιδρύματι έγκρισις. 

"Αρθρον 6 
1, Πας επιστημονικός εξοπλισμός, δστις Ιτυχε προσωρινώς ατελούς είσα

γωγής, θέλει έπανεξαχθή εντός §ξ μηνών άπό της τοιαύτης είσαγωγής. 
Ούχ ήττον, at τελωνειακαΐ άρχαί τής χώρας, είς ήν έγένετο ή τοιαύτη προ
σωρινή είσαγωγή, δύνανται νά άπαιτήσωσιν δπως οδτος έπανεξαχθή εντός 
βραχυτέρας χρονικής περιόδου, ήτις ήθελε κριθή επαρκής διά τήν έπίτευξιν 
τοΟ σκοποΟ, δι* δν έγένετο ή προσωρινή αϋτη είσαγωγή. 

2. Δι* Ισχυρούς λόγους, at τελωνειακαΐ άρχαί δύνανται εΤτε νά έπιτρέ
ψωσι προσωρινήν άτελη είσαγωγήν δ«ά μεγαλυτέραν χρονικήν περίοδον είτε 
να παρατεΐνωσι τήν αρχικώς έγκριθεΐσβτν τοιαύτην. 



617 

3. Έν αΐς περιπτώσεσι δέν είναι δυνατή ή έπανεξαγωγή τοΟ επιστημονικοί) 
έξοπλισμοϋ, έν δλω ή έν μέρει, συνεπεία κατασχέσεως, πλην τής ένεργηθείσης 
κατ* αϊτησιν Ιδιώτου, ή προς έπανεξαγωγή ν ΰποχρέωσις θέλει άνασταλή, καθ' 
δ διάστημα διαρκεί ή τοιαύτη κατάσχεσις. 

"Αρθρον 7 
Ό προσωρινώς ατελώς εισαχθείς επιστημονικός εξοπλισμός δύναται νά 

έπανεξαχθη δια μιας ή πλειόνων αποστολών, μέσω οιουδήποτε αρμοδίου προς 
τοΰτο τελωνειακού γραφείου και ουχί κατ' ανάγκην μέσω τοΟ τελωνειακού 
γραφείου, δι* οδ έγένετο ή είσαγωγή. 

"Αρθρον 8 
Ό προσωρινώς ατελώς είσαχθεις επιστημονικός εξοπλισμός δύναται νά δια

τεθη άλλως ή δι* έπανεξαγωγής, είδικώτερον δέ δύναται νά παραδοθη προς 
έσωτερικήν χρήσιν, έφ* όσον ήθελον τηρηθή άπαντες οί δροι και αί διατυπώσεις, 
αί καθοριζόμεναι υπό τών νόμων και κανονισμών της χώρας της προσωρινής 
είσαγωγής. 

"Αρθρον 9 
Ανεξαρτήτως της προς έπανεξαγωγήν υποχρεώσεως, της προβλεπομένης 

έν τη παρούση Συμδάσει, δέν επιβάλλεται ή έπανεξαγωγή του δλου ή μέρους 
επιστημονικού εξοπλισμού ύποστάντος βαρείας βλάβας είς προσηκόντως δ.ια
κριβωθέν ατύχημα, νοουμένου δτι ό έν λόγω εξοπλισμός : 

(α) θέλει ύπαχθή είς τους είς οϋς υπόκειται εισαγωγικούς δασμούς και 
φόρους' ή 

(β) θέλει έγκαταλειφθή, άνευ οιασδήποτε δαπάνης, είς τό Ύπουργεΐον 
Οικονομικών της χώρας, έν ή είσήχθη προσωρινώς" ή 

(γ) θέλει καταστραφή, ύπό ύπηρεσιακήν έποπτείαν,. άνευ οιασδήποτε δα
πάνης του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας, έν ή εισήχθη προσω
ρινώς ώς αί τελωνειακαί άρχαί ήθελον έν έκαστη περιπτώσει ορίσει. 

"Αρθρον 10 
ΑΙ έν άρθρω 9 εκτιθέμενοι διατάξεις θά τυγχάνωσιν ωσαύτως εφαρμογής 

έπ! εξαρτημάτων του επιστημονικού εξοπλισμού, άτινα ήθελον άντικατασταθή 
συνεπεία επισκευών ή μεταβολών έπενεχθεισών είς τον τοιούτον έξοπλισμόν, έν 
δσω έν τη χώρα της προσωρινής είσαγωγής. 

"Αρθρον 11 
Αί διατάξεις τών άρθρων 6, 7, 8 καί 9 θά τυγχάνωσιν ωσαύτως εφαρμογής 

καΐ επί τών μνημονευομένων έν άρθρω 2 ανταλλακτικών καΐ οργάνων. 
ΚΕΦΑΛΑION IV 

Ποικίλαι διατάξεις 
"Αρθρον 12 

1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει μειώσει είς τό ελάχιστον τάς 
τελωνειακάς διατυπώσεις, έν σχέσει προς τάς έν τη παρούση Συμβάσει προβλε
πρμένας διευκολύνσεις. "Απαντες οί Κανονισμοί οί άφορώντες είς τάς τοιαύτας 
διατυπώσεις θέλουν ταχέως δημοσιευθη. 

2. Ό τελωνειακός ίίλεγχος καΐ ό έπί τη είσαγωγή καί έπανεξαγωγή τοΟ 
επιστημονικού εξοπλισμού τελωνισμός, δέον δπως διενεργώνται, εί δυνατόν καί 
έφ* δσον ενδείκνυται, είς τόν τόπον χρήσεως του εξοπλισμού. 

"Αρθρον 13 
ΑΙ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως έκθέτουσι τό ελάχιστον δριον τών 

δυναμένων νά παρασχεθώσι διευκολύνσεων. Ουδόλως άποκλείουσι τήν παροχήν 
μεγαλυτέρων διευκολύνσεων, άτινας ένια τών Συμβαλλομένων Κρατών παρέ
χουσιν ή δυνατόν νά παράσχωσιν έν τω μέλλοντι διά μονομερών διατάξεων ή 
δυνάμει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. 
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"Αρθρον 14 
Αιά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως αϊ έδαφικαΐ περιοχαί των Συμ. 

βαλλομένων Κρατών, αΐτινες συνιστώσι τελωνειακήν ή οίκονομικήν ε*νωσιν, δύ
νανται να λογίζωνται ώς μία επί μέρους εδαφική επικράτεια. 

"Αρθρον 15 
ΑΙ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως ουδόλως άποκλείουσι την έφαρμογήν 

απαγορευτικών ή περιοριστικών διατάξεων περιεχομένων είς εθνικούς νόμους 
καΐ κανονισμούς, έδραζομένων επί λόγων δημοσίων ηθικών άρχων ή δημοσίας 
τάξεως, δημοσίας ασφαλείας, δημοσίας υγιεινής ή υγείας ή άφορωσών είς την 
προστασίαν διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων. 

"Αρθρον 16 
ΟΙαδήποτε παράβασις τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, οΙαδήποτε 

ΰποκατάστασις, ψευδής δήλωσις ή πραξις, ώς έκ της οποίας ήθελε καταχρη
στικώς έπωφεληθή τών προνοουμένων έν τη παρούση Συμβάσει διευκολύνσεων 
οίονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ή εξοπλισμός, επάγεται, δια τόν άδικο
πραγοΰντα, είς τήν χώραν, έν ή διεπράχθη τό αδίκημα, επιβολή ν τών ποινών 
τών προβλεπομένων ύπό τών νόμων και κανονισμών της έν λόγω χώρας καΐ 
τήν πληρωμήν τών τυχόν έπιβλητέων είσαγωγικών δασμών καΐ φόρων. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ V 
Τελικαί διατάξεις 

"Αρθρον 17 
l . Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνέρχονται, οσάκις παρίσταται ανάγκη, έπί 

τω τέλει δπως έξετάζωσιν άπό κοινού τήν λειτουργίαν της παρούσης Συμβά
σεως, Ιδία δέ, έπί τω τέλει δπως μελετώσι μέτρα διασφαλίζοντα δμοιομορφίαν 
έν τη ερμηνεία καΐ εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως. 

2. "Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου συγκαλεί τάς τοιαύτας συνελεύ
σεις, τη αΐτήσει οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών. Έκτος τών περιπτώ
σεων, καθ*, ας τα Συμβαλλόμενα Μέρη ήθελον άλλως αποφασίσει, α'ι συνελεύ
σεις συγκαλούνται είς τήν έδραν του Συμβουλίου. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν καθορίσει τους διέποντας τάς συνελεύσεις 
αυτών κανόνας. ΑΙ αποφάσεις τών Συμβαλλομένων Μερών λαμβάνονται διά 
της πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τουλάχιστον τών παρισταμένων κατά τ ή ν συνέ
λευσιν και ψηφιζόντων Συμβαλλομένων Μερών. 

4. Διά τήν λήψιν οιασδήποτε αποφάσεως απαιτείται δπως παρίσταται πλέον 
του ήμίσεος τοΟ άριθμοΟ τών Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 18 
1. ΟΙαδήποτε διαφορά, ήτις ήθελεν άναφυή μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών, 

καθ* δσον άφορα" είς τήν έρμηνείαν ή έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, 
θέλει κατά τό δυνατόν διευθετηθή δι* άπ* ευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ 
τών έν λόγω Μερών. 

2. ΟΙαδήποτε διαφορά, μή διευθετουμένη δι* άπ" ευθείας διαπραγματεύσεων 
θέλει παραπεμφθη ύπό τών ενδιαφερομένων Μερών, μεταξύ τών οποίων ανεφύη 
ή διαφορά, είς τά Συμβαλλόμενα Μέρη έν συνελεύσει, συνωδά ταΐς διατάξεσι 
τοΟ άρθρου 17 της παρούσης Συμβάσεως, άτινα, έπί τούτω, έξετάζουσι τήν 
διαφοράν καΐ προβαίνουν είς συστάσεις διά τήν έπίλυσίν της. 

3. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, μεταξύ τών οποίων ανεφύη ή διαφορά, δύνανται 
νά άποδεχθώσιν έκ τών προΐέρων τάς συστάσεις της συνελεύσεως τών Σ υμβαλ
λομένων Μερών ώς δεσμευτικάς. 
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Αρθρον 19 
1. 'Απαντα τά Κράτη Μέλη τοΰ Συμβουλίου ώς κάί άπαντα τα Κράτη Μέλη 

τών Ηνωμένων Εθνών η* τών είδικευμέχων οργανισμών τών 'Ηνωμένων Εθνών, 
δύνανται νά καταστώσι Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως 

'> (α) δια της υπογραφής ταύτης, άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως αυτής 
(β) δια τής καταθέσεως έγγραφου επικυρώσεως μετά την ύπογραφή\ της 

Οπό τον δρον τής επικυρώσεως ή 
(γ) δια προσχωρήσεως εις ταύτην 

2. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή ν εις τήν 
"Εδραν του Συμβουλίου έν Βρυξέλλαις, ύπό τών έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου μνημονευομένων Κρατών, μέχρι τής 30ής Ιουνίου 1969. Μετέπειτα, 
αΰτη θέλει παραμείνει ανοικτή διά τήν προσχώρησιν τών τοιούτων Κρατών. 

3. Πά ν Κράτος, δπερ δέν είναι Μέλος τών έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου μνημονευομένων "Οργανισμών, εις δ ήθελεν άποσταλή έπϊ τούτω πρόσ
κλησις ύπό του Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου τή αιτήσει τών Συμβαλ
λομένων Μερών, δύναται νά καταστή Συμβαλλόμενον Μέρος τής παρούσης 
Συμβάσεως προσχωρούν ταύτη μετά τήν έναρξιν τής ισχύος αυτής. 

4. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως θέλουν κατατίθεσθαι τω Γρα
φείω τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου 

Αρθρο\ 20 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδοι τριών μηνών, άφ' 

ής πέντε τών μνημονευομένων έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 19 Κρατών ήθελον 
υπογράψει ταύτην, άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως της ή ήθελον καταθέσει 
τά έγγραφα τής επικυρώσεως ή προσχωρήσεως των. 

2. Διά πάν Κράτος, δπερ ήθελεν υπογράψει άνευ επιφυλάξεως περί επικυ
ρώσεως, επικυρώσει ή προσχωρήσει εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν, άφ' ής πέντε 
Κράτη υπέγραψαν ταύτην άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως ή κατέθεσαν τά 
έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως των, ή παροΰσα Σύμβασις θέλει τεθή 
έν Ισχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών, άφ' ής τό ώς εΐρηται Κράτος ήθελεν υπο
γράψει ταύτην άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως ή ήθελε καταθέσει τό έγ· 
γραφον επικυρώσεως ή προσχωρήσεως του. 

. "Αρθρον 21. 
1. Ή παροΰσα Σύμβασις είναι απεριορίστου χρονικής ισχύος. Οΰχ ήττον, πάν 

Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη ταύτη ν καθ' οιονδήποτε χρόνον 
μετά τήν έναρξιν ισχύος της, δυνάμει τοΰ άρθρου 20, τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Ή καταγγελία θέλει κοινοποιηθή δι' έγγραφου πράξεως, κατατεθησομένης 
παρά τω Γραφείω τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου. 

3. Ή Ισχύς τής καταγγελίας άρχεται μετά πάροδον εξ μηνών άπό τής λήψεως 
του έγγραφου τής καταγγελίας ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου. 

"Αρθρον 22. 
1. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη, συνερχόμενα συμφώνως τω άρθρω 17, τής παρού

σης Συμβάσεως, δύνανται νά προτείνωσι τροποποίησιν αυτής. ': 
2. Τό κείμενον οιασδήποτε, οϋτω προταθείσης τροποποιήσεως, θέλει κοινό' 

ποιηθή ύπό τοΰ Γενκοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου εις άπαντα τά Συμβαλ
λόμενα Μέρη, άπαντα τά λοιπά ύπογράψαντα Κράτη, εις τόν Γενικόν Γραμματέα · 
τών Ηνωμένων 'Εθνών κα ι ' ε ι ς τόν Γενικόν Διευθυντήν τής 'Οργανώσεως τών " 
Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Έκπαίδευσιν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν 
(UNESCO). 

3. Εντός £ξ μηνών, άφ' ής προταθείσα τροποποίησις ήθελεν ούτω κοινοποιηθή, 
πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά πληροφόρηση τόν Γενικόν Γραμματέα 
τοΰ Συμβουλίου— 

(α) οτί ένίσταται έΐς τήν προταθεΐσάν τροποποίησιν ή 
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(β) δτι, καίτοι προτίθεται να άποδεχθή τήν προταθεϊσαν τροποποίησιν, οι 
αναγκαίοι διά τήν άποδοχήν ταύτης δροι δέν έχουν εΙσέτι έκπληρωθή 
έν τη χώρο: του. 

4. Έ ν ή περιπτώσει Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν αποστείλει είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα τοΟ Συμβουλίου κοινοποίησιν ώς προνοείται έν παραγράφω 3 (β) 
του παρόντος άρθρου, τούτο δύναται, έν δσω δέν έχει είσέτι κοινοποιήσει είς τόν 
Γενικόν Γραμματέα άποδοχήν της προταθείσης τροποποιήσεως, νά ύποβάλη £ν
στασιν κατά της τροποποιήσεως εντός εννέα μηνών άπό της παρελεύσεως της 
εξαμήνου προθεσμίας, της προβλεπομένης έν παραγράφω 3 του παρόντος 
άρθρου. 

5. Έν αΐς περιπτώσεσιν ήθελε κατατεθή ένστασις, συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
της παραγράφου 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, κατά της προταθείσης τροποποιή
σεως, αυτή λογίζεται φς μή γενομένη αποδεκτή και στερείται πάσης έννομου 
συνεπείας. 

6. Έάν δέν κατατεθή οιαδήποτε ένστασις κατά της προταθείσης τροποποιή
σεως, συμφώνως ταΐς διατάξεσι της παραγράφου 3 ή 4 του παρόντος άρθρου, 
ή τροποποίησις λογίζεται γενομένη αποδεκτή άπό της καθοριζομένης κατωτέρω 
ημερομηνίας : 

'(α) έφ' δσον ού6έν Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν αποστείλει κοινοποίησιν, 
συμφώνως τη παράγραφο) 3 (β) του παρόντος άρθρου, άμα τη λήξει 
της καθοριζομένης έν παραγράφω 3 εξαμήνου προθεσμίας" 

■'(β) έφ' δσον οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν αποστείλει κοινο
■·",■ ποίησιν συμφώνως τη παραγράφω 3 (β) τοΟ παρόντος άρθρου, κατά 

την πρώτην έπισυμβάσαν των ακολούθων δύο ημερομηνιών : 
(i) κατά τήν ήμερομήνίαν, καθ' ήν άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη, 

άτινα απέστειλαν τοιαύτας κοινοποιήσεις, ήθελον γνωστοποιήσει 
είς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου άποδοχήν της προ : 
ταθείσης τροποποιήσεως, νοουμένου δτι, έάν άπασαι αί άποδοχαί 
γνωστοποιηθώσι. προ της παρελεύσεως της μνημονευομένης έν 
παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου εξαμήνου προθεσμίας, ή έν 
λόγω ημερομηνία λογίζεται ώς ημερομηνία παρελεύσεως της ώς 
εϊρηται εξαμήνου προθεσμίας" 

(ii) κατά τήν ήμερομήνίαν παρελεύσεως της μνημονευομένης έν παρα
γράφω 4 τοϋ παρόντος άρθρου έννεαμήνου προθεσμίας. 

7. Πάσα τροποποίησις, λογιζόμενη ώς γενομένη αποδεκτή, θέλει τεθή έν ίσχύϊ 
μετά πάροδον £ξ μηνών άπό της ημερομηνίας, καθ' ήν αϋτη λογίζεται ώς 
γενομένη αποδεκτή. · 

8. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου θέλει κοινοποιήσει, τό ταχύτερόν 
δυνατόν, προς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη και τά λοιπά υπογράφοντα 
Κράτη, οιανδήποτε ένστασιν ήθελεν ύποβληθή κατά της προταθείσης τροποποιή
σεως συμφώ^ως τη παραγράφω 3 (α), ώς και οίανδήποτε κοινοποίησιν ληφθεΐ
σαν συμφώνως τή παραγράφω 3 (β) τοΟ παρόντος άρθρου. Ούτος θέλει μετά 
ταύτα πληροφορήσει άπαντα τά Συμβαλλόμενα Μέρη και τά λοιπά ύπογρά
ψαντα Κράτη, κατά πόσον τό Συμβαλλόμενον Μέρος ή τά Συμβαλλόμενα Μέρη, 
άτινα άπέστειλοα/ αύτω τοιαύτην κοινοποίησιν, ένίστανται κατά της προταθείσης 
τροποποιήσεως ή αποδέχονται ταύτην. 

9. Παν Κράτος, δπερ ήθελεν επικυρώσει ή προσχωρήσει εις τήν παροΟσαν 
Σύμβασιν, λογίζεται άποδεχθέν άμα και τάς τροποποιήσεις, αΐτινες τελοΟσιν 
έν Ισχύϊ κοπά τήν ήμερομήνίαν καθ' ήν κατατίθεται τό έγγραφον επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως του. 

"Αρθρον 23 
1. Παν Κράτος δύναται, καθ' δν χρόνον υπογράφει τήν παρουσαν Σύμβασιν 

άνευ επιφυλάξεως περί επικυρώσεως ή καταθέτει τό έγγραφον επικυρώσεως 
ή προσχωρήσεως του ή καθ* οίονδήποτε μετέπειτα χρόνον νά δηλώση, διά 
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γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς ιόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου, 
δτι ή Ισχύς της παρούσης Συμβάσεως θά εκτείνεται εις πάσας ή· τινας τών 
εδαφικών περιοχών, δια τάς διεθνείς σχέσεις των οποίων εΐναι ύπεύθυνον ή δι ' 
ας τούτο αναλαμβάνει διεθνή εύθύνην. Ή τοιαύτη γνωστοποίησις θέλει τεθή 
έν ίσχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό της λήψεως αυτής ύπό του Γενικού 
Γραμματέως του Συμβουλίου, νοουμένου ούχ ήττον, ότι ή Σύμβασις δέν θά 
τυγχάνη εφαρμογής έπί τών έν τή γνωστοποιήσει κατονομαζομένων εδαφικών 
περιοχών, πρίν ή αυτή τεθή έν ίσχύϊ είς το είρημένον Κράτος. 

2. Παν Κράτος, δπερ ήθελε προβή είς γνωστοποίησιν, δυνάμει τής παρα
γράφου 1 τοΰ παρόντος άρθρου, δΓ ής εκτείνεται ή Ισχύς τής παρούσης Συμ
βάσεως και έφ' οιασδήποτε εδαφικής περιοχής, διά τάς διεθνείς σχέσεις τής 
οποίας είναι ύπεύθυνον, ή δΓ ήν περιοχήν αναλαμβάνει διεθνή εύθύνην, δύναται 
διά πράξεως του νά γνωστοποίηση είς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβου
λίου, συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 21 τής παρούσης Συμβάσεως, δτι ή 
περί ής ό λόγος εδαφική περιοχή δέν θά έφαρμόζη πλέον τάς διατάξεις τής 
Συμβάσεως. 

Άρθρον 24 
Ουδεμία έπιφύλαξις δύναται νό τεθή τή παρούση Συμβάσει. 

Αρθρον 25 
"Ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου θέλει γνωστοποιήσει είς άπαντα τά 

Συμβαλλόμενα Μέρη, τά λοιπά ύπογράψαντα Κράτη, τόν Γενικόν Γραμματέα 
τών 'Ηνωμένων Εθνών και τόν Γενικόν Διευθυντήν τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνω
μένων Εθνών διά τήν 'Εκπαίδευσα, την Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν (UNES
CO) τά έν τοις άκολούθοις : 

(α) ύπογραφάς, επικυρώσεις και προσχωρήσεις, δυνάμει του άρθρου 19 
τής παρούσης Συμβάσεως 

(β) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, συμ
φώνως τω άρθρω 20' 

( γ ) καταγγελίας, δυνάμει τοΰ άρθρου 21' 
(δ) πάσαν τροποποίησιν λογιζομένην ως γενομένην άποδεκτήν, συμφώνως 

τώ άρθρω 22, ώς και τή ν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος πάσης 
τοιαύτης τροποποιήσεως' 

(ε) γνωστοποιήσεις ληφθείσας συμφώνως τώ άρθρω 23. 

"Αρθρον 26 
Συνωδά τω άρθρω 102 τοΰ Καταστατικού Χάρτου ιών 'Ηνωμένων 'Εθνών, η 

παρούσα Σύμβασις θέλει καταχωρισθή παρά τή Γραμματεία τών Ηνωμένων 
Εθνών τή αίτήσει του Γενικού Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου. 

Εις πίστιν τών ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτο 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Βρυξέλλαις, σήμερον τή ενδέκατη ήμερα τοΰ 'Ιουνίου, τοΰ τίτους 
χίλια έννεακόσια έξήκοντα οκτώ, είς τήν *Αγγλ ική ν και Γαλλικήν γλώσσαν, 
αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ϊσου αυθεντικών, είς £ν πρωτότυπον, δπερ 
θέλει κατατεθή παρά τω Γραφείω του Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου, 
δστις θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτής είς άπαντα τά έν παρα
γράφω 1 του άρθρου 19 τής παρούσης Συμβάσεως μνημονευόμενα Κράτη. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο) τής Κ'-πτριακτ̂ ς Δημοκρατίας, έν Λ£υκωσ(σ. 


