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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ* 'Αρ. IIIQ της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμφωνίας Άφορώσης εις τά Ταχυδρομικά Δέματα Μεταξύ των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών της 'Αμερικής (Κυρωτικός) Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
' Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 33 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΏΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΏΝΙΑΜ ΤΗΝ ΑΦΟΡΏΣΑΝ Ε Ι Σ ΤΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΏΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΏΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙ
ΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Επειδή κατά την 7ην Μαΐου 1973 υπεγράφη εν Λευκωσία, κατόπιν Προοίμιον. 
αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου υπ' άρ. 10.707 και ήμερο
μηνίαν 12ην Αυγούστου 1971, Συμφωνία μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τής 'Αμερικής άφορώσα εις τά Ταχυδρομικά Δέματα με
ταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιώντων δύο Χωρών. 

Και επειδή ή ρηθείσα Συμφωνία δέον νά κυρωθή διά Νόμου ψηφι
ζομένου ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων. 

Διά ταΰτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1..Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί Συμφωνίας Άφο Συνοπτικός 
ρώσης εις τά Ταχυδρομικά Δέματα Μεταξύ τών Ταχυδρομικών Ύπη τίτλος, 
ρεσιών τής Κυπριακής Δημοκροπίας και τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής 'Αμερικής (Κυρωτικός) Νόμος του 1974. 

2. 'Εν τώ παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του κει
μένου— 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου' 
«Συμφωνία» σημαίνει τήν ύπογραφεΐσαν εν Λευκωσία τήν 7ην 

Μαΐου 1973, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' 
άρ. 10.707 και ήμερομηνίαν 12ην Αυγούστου 1971, και εν Ούα
σιγκτώνι τήν 8ην Ιουνίου 1973, Συμφωνίαν άφορώσαν εις τά Τα
χυδρομικά Δέματα μεταξύ τών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών 
Ηνωμένων Πολιτειών καΐ τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ρμηνεισ 
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Κύρωσιςτης 3. Ή Συμφωνία, της όποιας το κείμενον εκτίθεται εις τον έπισυ
Συμφωνιας νημμένον Πίνακα, δια του παρόντος Νόμου κυροΰται. 

"Εναρξις 4. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου θεωρείται ως άρξαμένη την πρώ
ίσχύος. την ήμέραν τοΰ μηνός Ιουλίου 1974. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΏ Σ Α ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
Οί κάτωθι υπογράφοντες, δυνάμει των άς περιβέβληνται εξουσιών, δια και 

εκ μέρους των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμε
ρικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουσι συμφωνήσει επί τών ακολούθων 
"Αρθρων : 

"Αρθρον Ι 
Άντικείμενον της Συμφωνίας 

Μεταξύ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής (συμπΕριλαμβαναμένων 
τοΰ Πουέρτο Ρίκο, τών Παρθένων Νήσων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τής Γΐκουάμ 
και τής 'Αμερικανικής Σαμόης) άφ' ενός και τής Κυπριακής Δημοκρατίας άφ' 
ετέρου δύνανται νά ανταλλάσσω ντα ι ταχυδρομικά δέματα εντός τών ορίων του 
βάρους και τών διαστάσεων τών αναφερομένων εις τους Λεπτομερείς Κανονι
σμούς δια την Έφαρμογήν τής παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 11 
Δέματα εν διαμετακομίσει 

1. Ή Ταχυδρομική Υπηρεσία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνεί όπως 
δέχηται εν διαμετακομίσει δια τών υπηρεσιών αυτής από ή εις οιανδήποτε χώραν 
μεθ' ής διατηρεί έπικοινωνίαν ταχυδρομικών δεμάτων, δέματα προερχόμενα εκ 
Κύπρου ή έχοντα διεύθυνσιν παραδόσεως των εν Κύπρω. 

2. Ή Ταχυδρομική 'Υπηρεσία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών θά γνωστσποιή 
τάς χώρας προς τάς οποίας δέματα δύνανται νά άποστέλλωνται μέσω αυτής 
ως ενδιαμέσου, καθώς και τα διά την ρηθεισαν ύπηρεσίαν οφειλόμενα αύτη 
τέλη και δικαιώματα ως και τους λοιπούς δρους. 

3. Διά νά γίνουν δεκτά προς περαιτέρω διαβίβασιν δέματα αποστελλόμενα 
υπό τών Ταχυδρομικών 'Υπηρεσιών Κύπρου μέσω τών υπηρεσιών τής Ταχυ
δρομικής Υπηρεσίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δέον νά πληρώσι τους εκάστοτε 
επιβαλλόμενους δρους υπό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 

4. Δέματα δεν μεταφέρονται εν διαμετακομίσει μέσω του εδάφους τής 
Κύπρου. 

"Αρθρον111 
Ταχυδρομικά τέλη και δικαιώματα 

Ι. Ή Υπηρεσία προελεύσεως δικαιούται νά είσπράττη παρά τοΰ άποστο
λέως εκάστου δέματος τά ταχυδρομικά τέλη και δικαιώματα δι' αιτήσεις πλη
ροφοριών εν σχέσει με την διάθεσιν δέματος γενομένην μετά την ταχυδρόμησίν 
του καθώς και, εν περιπτώσει δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας, τά τέλη δεδη
λωμένης αξίας και τά τέλη παραλαβής, ατινα δυνατόν νά καθορίζωνται από 
καιρού εις καιρόν ύπό τών κανονισμών αυτής. 

2. Πλην τής περιπτώσεως τών επιστρεφομένων ή περαιτέρω αποστελλο
μένων δεμάτων, τά ταχυδρομικά τέλη και τοιούτον μέρος τών εν τω προηγού
μενα) άρθρω αναφερομένων δικαιωμάτων ως ήθελεν έφαρμόζεσθαι, δέον νά 
προπληροόνωνται. 
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"Αρθρον IV 
Ετοιμασία δεμάτων* 

"Εκαστον δέμα δέον νά είναι συσκευασμένον κατά τρόπον ίκανοποιητικόν 
άνάλογον προς το μήκος του ταξιδιού καί. την προστασίαν τοΟ περιεχομένου, 
ώς εκτίθεται εις τους Λεπτομερείς Κανονισμούς. Έκαστη των συμβαλλο
μένων χωρών δύναται επίσης νά πρόβή εις την λήψιν των αναγκαίων μέτρων 
προς διασφάλισιν της ακριβούς περιγραφής των περιεχομένων των αποστελλο
μένων δεμάτων. 

"Αρθρον V 
'Απαγορεύσεις 

Ι. 'Απαγορεύεται ή δια ταχυδρομικών δεμάτων αποστολή των ακολούθων 
αντικειμένων : 

(α) επιστολής ή σημειώσεως έχούσης χαρακτήρα πραγματικής και 
προσωπικής αλληλογραφίας. Παρά ταύτα, επιτρέπεται νά έσω
κλείστ) τις έν τω δέματι άνοικτόν τιμολόγιον περιοριζόμενον εις τάς 
λεπτομέρειας αίτινες συνιστώσιν εν τιμολόγιον, καθώς και εν απλούν 
άντίγραφον της διευθύνσεως του δέματος, προστιθεμένης της διευ
θύνσεως τοΟ <αποστολέως" 

(β) οιουδήποτε εσωκλείστου αντικειμένου φέροντος διεύθυνσιν διάφο
ρον της επί του περικαλύμματος του δέματος' 

(γ) οιουδήποτε ζώντος ζώου, πλην τών μελισσών 
(δ) οιουδήποτε αντικειμένου ούτινος ή αποδοχή απαγορεύεται ύπό τών 

εν ίσχύΧ τελωνειακών ή άλλων νόμων ή κανονισμών έκατέρας τών 
χωρών 

(Ε) οιουδήποτε εκρηκτικού ή εύφλεκτου αντικειμένου και, γενικώς, 
οίουδήττοτΕ αντικειμένου, ούτινος ή μεταφορά εΐναι επικίνδυνος, 
περιλαμβανομένων τών αντικειμένων ατινα ώς εκ τής φύσεως ή τής 
συσκευασίας των δύνανται νά εκθέσουν εϊς κίνδυνον τους ταχυδρο
μικούς υπαλλήλους ή νά ρυπάνουν ή βλάψουν δλλα αντικείμενα' 

(στ) άσεμνων ή ανήθικων αντικειμένων. 
Επίσης τχπαγορεύεται ή αποστολή νομισμάτων, τραπεζογραμματίων, χαρ

τονομισμάτων τ) οιωνδήποτε άξιων είς τον κομιστήν, πλατίνης, χρυσού ή αργύ
ρου (κατειργασμένου ή μή)' πολυτίμων λίθων, κοσμημάτων ή άλλων πολυ
τίμων αντικειμένων εντός τών δεμάτων άνευ δεδηλωμένης άξιας. 

'Εάν δέμα, δπερ περιέχει κέρματα, τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα 
ή οιουδτ\"π:οΊ:ε είδους αξιόγραφα πληρωτέα είς τον κομιστήν, πλατίνην, χρυσόν 
ή άργυρον (κατειργασμένον ή μή) πολύτιμους λίθους, κοσμήματα ή άλλα 
πολύτιμα αντικείμενα, άποσταλή άνευ δεδηλωμένης άξιας θά θεωρηθή ώς δέμα 
μετά δεδηλωμένης άξιας ύπό τής Υπηρεσίας προορισμού και θά τυγχάνη ανα
λόγου χειρισμού. 

2. Ήάν δέμα τι κατά παράβασιν τών άνω απαγορεύσεων παραδοθή ύπό 
της μίας Υπηρεσίας εις τήν ετέραν, ή δευτέρα αύτη 'Υπηρεσία θά προβή εις 
ενεργείας σύμφωνους προς τους νόμους και κανονισμούς τής χώρας της. 
'Εκρηκτικά ή εύφλεκτα αντικείμενα καθώς και έγγραφα, εικόνες και άλλα 
αντικείμενα άτινα βλάπτουσι τά χρηστά ήθη, δύνανται νά καταστρέφωνται επί 
τόπου υπό της Υπηρεσίας ήτις ανευρίσκει ταύτα έν τω ταχυδρομείω. 

3. Το γεγονός οτι δέμα τι ττεριέχει έπιστολήν, ή μήνυμα έ'χον τον χαρα
κτήρα επιστολής, έν ουδεμία περιπτώσει συνεπάγεται τήν έπιστροφήν του 
δέματος προς τον αποστολέα. Ή επιστολή, έν τούτοις, σημαίνεται δι" εϊσπρα
ξιν του ταχυδρομικού τέλους δπερ λογίζεται εις το διπλάσιον εκείνου δπερ 
θά κατεβάλλετο διά τήν ταχυδρομικήν διαμετακόμισιν τής επιστολής εκ τής 
χώρας προελεύσεως είς τήν χώραν προορισμού. 
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4. Αϊ δύο Ύπηρεσίαι πληροφορούν άλλήλας περί των άπηγορευμένων 
αντικειμένων, δια τοΰ Καταλόγου των Άπηγ_ορευμένων 'Αντικειμένων του δημο

σιευομένου υπό του διεθνούς Γραφείου της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ε ν ώ 

σεως. Έ ν τούτοις, ούδεμίαν ως εκ τούτου εύθύνην άναλαμβάνουσιν έναντι των 
τελωνειακών ή αστυνομικών αρχών ή του άποστολέως. 

5. Έ ά ν δέμα τι, γενόμενον έκ παραδρομής δεκτόν ύπό τοΰ ταχυδρομείου, 
ούτε επεστράφη εις τον τόπον προελεύσεως ούτε παρεδόθη είς τον παραλήπτην, 
ή Υπηρεσία προελεύσεως δέον να ένημερωθή ακριβώς, περί του τόπου δια

χειρίσεως τοΰ δέματος τούτου, ίνα αΰτη προβή εις την λήψιν τών ενδεδειγμένων 
μέτρων. 

"Αρθρον VI 
Δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας 

1. Τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας δύνανται νά γίνουν αποδεκτά μέχρι 
τοΰ ποσοΰ τών 170 χρυσών φράγκων ή τοΰ ισοδυνάμου αυτών έν τω νομίσματι 
της χώρας προελεύσεως. Έ ν τούτοις ol Διευθυντά! τών δύο συμβαλλομένων 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δύνανται, αμοιβαία συναινέσει, νά αύξάνωσιν ή' 
ελαττώνωσι το μέγιστον τοΰτο δριον της δεδηλωμένης άξιας. 

2. Ουδέν δέμα είναι δυνατόν νά δημιουργήση δικαίωμα δι* αποζημίωσαν 
μεγαλυτέραν της πραγματικής άξιας τοΰ περιεχομένου αύτου, άλλ' επιτρέπεται 
ή δήλωσίς του διά μέρος μόνον της τοιαύτης άξιας του. 

"Αρθρον VII 
Ευθύνη. Άποζημίωσις. 

1. Αϊ Ταχυδρομικαί Ύπηρεσίαι τών δύο ενδιαφερομένων χωρών δεν θά 
εύθύνωνται διά την άπώλειαν, παραβίασιν ή την βλάβην οιουδήποτε συνήθους 
δέματος. 

2. Πλην τών έν τω έπομένω "Αρθρω αναφερομένων περιπτώσεων, αϊ συμ
βαλλόμενοι Ύπηρεσίαι ευθύνονται διά την άπώλειαν δεμάτων μετά δεδηλω
μένης αξίας ταχυδρομηθέντων έν τη μια τών δύο χωρών προς ποτράδοσιν έν 
τη έτερα, και διά την άπώλειαν, ύπεξαίρεσιν, παραβίασιν ή βλάβην τοΰ περιε
χομένου η μέρους οώτοΰ. 

Ό άποστολεύς ή έτερος' δικαιούχος απαιτήσεως, δικαιούται αποζημιώσεως 
αναλόγως προς το πραγματικόν ποσόν της βλάβης, παραβιάσεως ή ζημίας. 
Το ποσόν της αποζημιώσεως λογίζεται επί τη βάσει της πραγματικής άξιας 
(τρεχούσης τιμής ή μη ύπαρχούσης ταύτης, συνήθους κατ' έκτίμησιν άξιας) 
έν το} τόπω ένθα και τω χρόνω δτε το δέμα έγένετο δεκτόν προς μεταφοράν 
νοείται έν πάση περιπτώσει δτι ή άποζημίωσις δεν δύναται νά ύπερβαίνη το 
ποσόν της δηλωθείσης αξίας και έφ' οδ το τέλος ασφαλίσεως ή το μέγιστον 
ποσόν τών 170 χρυσών φράγκων. 

Έ ν αις περιπτώσεσιν ή απώλεια , βλάβη, ή παραβίασις περιεχομένου λαμ
βάνει χώραν έν τη υπηρεσία τής χ ώ ρ α ς προορισμού, ή Υπηρεσία ταύτης δύναται 
νά καταβάλη άποζημίωσιν npor τον παραλήπτη'ν ίδίαις δαπάναις και άνευ δια
σκέψεως μετά τής Υπηρεσίας προελεύσεως ' νοείται δτι δ παραλήπτης δύναται 
νά απόδειξη ,οτι. δ άποστολεύς παρητήθη τοΰ δικαιώματος του υπέρ τοΰ παρα
λή πτου. 

3. Ουδεμία άποζημίωσις καταβάλλετα ι δι' εμμεσον ζημίαν ή άπώλειαν 
κέρδους προερχομένη ν έκ τής απώλειας^ υπεξαιρέσεως, βλάβης, μή παραδό
σεως, εσφαλμένης παραδόσεως ή αργοπορ ίας δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας 
αποστελλομένου συμφώνοος προς τους δρους της παρούσης Συμφωνίας . 

4. Έ ν ή περιπτώσει άποζημίωσις είναι καταβλητέα διά την άπώλε ιαν δέ
ματος ή διά την καταστροφήν αυτού ή τήν άφαίρεσιν ολοκλήρου τοΰ περιεχο
μένου του. ό άποστολεύς δικαιούται, τη αιτήσει του, είς την έπιστροφήν τών 
ταχυδρομικών τελών. Τά τέλη ασφαλίσεως δμως έν ουδεμία περιπτώσει επι
στρέφονται. 
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5. Μή ύπαρχούσης ειδικής Tit pi τ 
συνομολογηθή δι' αλληλογραφίας , ούί 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τών^Ηνωμέ 
ρεσιν, ή βλάβην εν διαμέτακομίσει or 
μάτων προερχομένων έκ χ ώ ρ α ς μή με 

6. Ό σ ά κ ι ς δέμα μετά δεδηλωμένης a.Fj.ar προερχόμενοι έκ της μιας χ ώ ρ α ς 
και προοριζόμενον δια παράδοσιν εις την έτέραν διαβιβάζεται, ές αυτής είς την 
τρίτην χώραν ή επιστρέφεται είς τρίτην χωράν τη αιτήσει του άποοτολέως ή 
ιυΰ παραλήπτου ή πλευρά ή δικαιούμενη είς την αποζημίωση/ εν περιπτώσει. 
άπωλείας , υπεξαιρέσεως, αφαιρέσεως η βλάβης σημειούμενης μετά την περαι
τέρω διαβίβασιν ή έπιστροφήν του δέματος υπό της αρχικής χώρ«.^ ι-ροορισμοϋ, 
δύναται νά απαίτηση έν τοιαύτη περιπτώσει, μόνον την άποζημίωσιν τήν οποίαν 
ή 'Υπηρεσία της χ ώ ρ α ς δπου έοημειώθη ή απώλεια, όπεξαΐρεσις, ή βλάβη, συγ
κατατίθεται νά καταβάλη ή1 τήν όποίαν ή 'Υπηρεσία υποχρεούται νά καταβολή 
συμφώνως προς τήν συμφωνίαν τήν γενομένην μεταξύ των Υπηρεσιών τών 
αμέσως ενδιαφερομένων είς τήν περαιτέρω διαβίβασιν ή έπιστροφήν. Έ κ α τ έ ρ α 
τών δύο συμβαλλομένων Υπηρεσιών τών ύπογραψασών τήν παρουσαν Συμφω
νίαν, ήτις έκ παραδρομής αποστέλλει δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας είς τρίτην 
χώραν, ευθύνεται έναντι του άποστσλέως είς τον αυτόν βαθμόν ώς και ή χ ώ ρ α 
προελεύσεως, ήτοι εντός τών δρων της παρούσης Συμφωνίας . 

"Αρθρον V I I I 

Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς έκ της 'Αρχής της Ευθύνης 

1, Αϊ δύο Υπηρεσίαι άπαλλάττονται πάσης ευθύνης : 
(α) οσάκις το δέμα έχη παραδοθή προς τον παραλήπτην ή εχη έπι

στραφή προς τον αποστολέα., και ό παραλήπτης ή άποστολεύς, ανα
λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, εχη δεχθή τήν. παράδοσιν άνευ οιασδήποτε 
επιφυλάξεως' 

(fj) έν περιπτώσει απώλε ιας ή ζημίας λ ό γ ω ανωτέρας βίας, άν και έκα
τέρα τών Υπηρεσιών δύναται, οικεία βουλήσει και άνευ προσφυγής 
προς τήν έτέραν, νά κατα?βάλη άποζημίωσιν δι' άπώλειαν, ή βλάβη ν 
λ ό γ ω ανωτέρας βίας, ακόμη και .είς περιπτώσεις καθ ' ας αϊ Υπη
ρεσίαι της χ ώ ρ α ς έν τη υπηρεσία της οποίας έσημειώθη ή απώλεια 
ή βλάβη άναγνωρίζουσιν δτι ή βλάβη ώφείλετο ε'ις άνωτέραν βίαν. 
At Υπηρεσίαι αί υπεύθυνοι διά τήν άπώλειαν, παραβίασιν ή βλάβην 
οφείλουν νά άποφασίζωσι βάσει της ημεδαπής νομοθεσίας της χ ώ ρ α ς 
κατά πόσον ή απώλεια, άφαίρεσις ή βλάβη αύτη ώφείλετο εις συν
θηκας ίσοδυναμούσας προς άνωτέραν βίαν' 

( γ ) όσάκις, της ευθύνης των μή άποδειχθείσης άλλως, αύται αδυνατούν 
νά καθορίσουν τήν τύχην τών δεμάτων συνεπεία καταστροφής τών 
υπηρεσιακών στοιχείων, οφειλομένης είς άνωτέραν βίαν' 

(δ) οσάκις ή βλάβη εχη προξενηθή έκ λάθους ή αμελείας του άποστο
λέως ή του παραλήπτου ή τών αντιπροσώπων αυτών ή όσάκις αϋτη 
οφείλεται είς τήν φύσιν του αντικειμένου." 

(ε) δ ιά δέματα ,άτινα περιέχουσιν άπηγορευμένα αντικείμενα' 
(στ) έν περιπτώσει καθ ' ην ό άποστολεύς δέματος μετά δεδηλωμένης 

αξίας, με τήν πρόθεσιν νά εξαπάτηση, δηλοϊ δτι ή άΕ,ία του περιεχο
μένου είναι ανωτέρα της πραγματ ικής τοιαύτης" έν τούτοις, ό κανο
νισμός ο&τος δεν θά έπηρεάζη οιανδήποτε νομικήν διαδικασίαν ήτις 
κατέστη α ν α γ κ α ί α υπό της νομοθεσίας της χ ώ ρ α ς προελεύσεως' 

(ζ ) δ ιά δέματα κατασχόμενα όπό τών τελωνειακών 'Αρχών λ ό γ ω ψευδούς 
δηλώσεως έπι του περιεχομένου' 



Ν. 33/74 662 

(η) οσάκις ουδεμία έρευνα αναζητήσεως ή αίτησις δι* άποζημίωσιν εχη 
γίνει ύπό του δικαιούχου ή του αντιπροσώπου αυτού εντός ενός έτους 
άπό της επαύριον της ταχυδρομήϋεως του δέματος μετά δεδηλωμένης 
αξίας' 

(θ) δια δέματα άτινα περιέχουσα/ ύλιικά άνευ πραγματικής αξίας ή είδη 
φθαρτών ή άτινα δεν ήσαν σύμφωνα προς τους όρους της παρούσης 
Συμφωνίας ή ιάτινα δεν έταχυδρομήθησαν κατά τον καθορισθέντα 
τρόπον" αλλ' ή Υπηρεσία ή υπεύθυνος διά την άπώλειαν, ύπεξαίρεσιν 
ή βλάβην δύναται νά καταβάλη άποζημίωσιν εν σχέσει προς τοιαύτα 
δέματα άνευ προσφυγής προς την έτέραν Ύπηρεσίαν. 

2. Ή ευθύνη Ε»ιά την κατάλληλον έγκλεισιν του περιεχομένου, την συσκευα
σίαν, και την σφράγισιν των δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας βαρύνει τον 
αποστολέα και ούδετέρας των δύο χωρών οά Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι άνά
λαμβάνουσιν ευθύνη ν δι' άπώλειαν, ύπεξαίρεσιν ή βλάβην οφειλομένη ν είς. ελατ
τώματα 'άτινα δεν δύνανται νά παρατηρηθώσι κατά τον χρόνον της ταχυδρο
μήσεως. 

"Αρθρον IX 
Τερματισμός ευθύνης 

1. Ή εάθύνη των δύο Υπηρεσιών τερματίζεται διά δέματα άτινα εχουσι 
παραδοθή συμφώνως προς τους εσωτερικούς κανονισμούς των και των οποίων 
οι ίδιοκτήται ή αντιπρόσωποι αυτών εχουσι δεχθή την παραλαβήν. Προς τον 
σκοπόν τούτον, ή Υπηρεσία δύναται νά προβαίνη εις την έπι&εβαίωσιν των 
περιεχομένων τών δεμάτων προ ή κατά τόν χρόνον της παραδόσεως. 

2. Έ ν τούτοις ή ευθύνη παραμένει οσάκις ό παραλήπτης ή, εν περιπτώσει 
επιστροφής, ό άποστολεύς δήλοι επιφυλάξεις κατά τήν παραλαδήν του δέματος 
του οποίου το περιεχόμενον παρεβιάσθη ή έβλάβη. 

"Αρθρον Χ 
Καταβολή αποζημιώσεως 

Ή καταβολή αποζημιώσεως αναλαμβάνεται ύπό της υπηρεσίας προελεύ
σεως πλην τών έν τη παραγράφω 2 του "Αρθρου VIΙ ενδεικνυομένων περι
πτώσεων καθ' άς ή καταβολή γίνεται ύπό τής Υπηρεσίας προορισμού. Πάρα 
ταύτα, ή Υπηρεσία προελεύσεως δύναται, μετά τήν λήψιν τής συναινέσεως του 
άποστολέως, νά εξουσιοδότηση τήν Ύπηρεσίαν προορισμού νά πλήρωση τόν 
παραλήπτην. Ή καταβάλλουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα νά αίτήσηται 
τήν άπόδοσιν της αποζημιώσεως παρά της υπευθύνου Υπηρεσίας. 

"Αρθρον XI 
Προθεσμία διά τήν κατα&ολήν αποζημιώσεως 

1.. Ή άποζημίωσις διά δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας καταβάλλεται έίς 
τόν δικαιοΟχον αίτη.τήν το συντομώτερον δυνατόν και το βραδύτερον εντός ενός 
έτους από τήχ; επαύριον τής υποβολής τής αιτήσεως. 

Έ ν τούτοις, ή Υπηρεσία ήτις ευθύνεται διά τήν διενέργειαν τής πληρωμής 
τής αποζημιώσεως δύναται κατ' έξαίρεσιν νά έπιβραδύνη ταύτην περαιτέρω, 
εάν κατά τήν έκπνοήν τής ορισθείσης χρονικής περιόδου δεν ήδυνήθη νά λάβη 
άπόφασιν έν σχέσει με τήν τύχην του περί οδ ό λόγος αντικειμένου ή τήν δη
μιουργηθεΐσαν εύθύνην. 

2. Πλην τών περιπτώσεων καθ' άς ή πληρωμή αναβάλλεται κατ' έξαίρεσιν, 
ώς προβλέπεται εις το.δεύτερον μέρος της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
"Αρθρου, ή Ταχυδρομική Υπηρεσία ήτις αναλαμβάνει τήν πληρωμήν της απο
ζημιώσεως εξουσιοδοτείται νά καταβολή ταύτην εκ μέρους της Υπηρεσίας 
ήτις, δεόντως πληροφορηθεΐσα. περί τής αιτήσεως δι' άποζημίωσιν, άφήκε νά 
παρέλθη χρονικόν διάστημα εννέα μηνών χωρίς νά διευθέτηση το ζήτημα. 
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"Αρθρον XII 
Καθορισμός της ευθύνης 

1. Μέχρις αποδείξεως τοΰ ένοπτίου, ή ευθύνη όιά δέμα μετά δεδηλωμένης 
αξίας βαρύνει την Ταχυδρομικήν Ύπηρεσίαν ήτις, πσραλαβοΰσα το δέμα ανε
πιφυλάκτως και κατέχουσα, άπαντα τά κεκανονισμένα μέσα έρεύνης ώς προ
νοείται ύπό των κανονισμών, δεν δύναται νά απόδειξη δτι εγινεν ή πρέπουσα 
διάθεσις του δέματος ή ή δέουσα παράδοσίς του εις τον παραλήπτην η τον 
άντιπρόσωπον αύτοΰ. 

2. 'Οσάκις ή απώλεια, ύπεξαίρέσις ή βλάβη δέματος μετά δεδηλωμένης 
αξίας ανακαλύπτεται άμα τω άνοίγματι του ταχυδρομικού σάκκου εν τω 
Υραφείω παραλαβής και άφοΰ επανειλημμένως υποδεικνύεται τούτο είς το 
Υραφεΐον αποστολής, ή ευθύνη βαρύνει την Ύπηρεσίαν εις ην το τελει;ταϊον 
τούτο γραφεϊον αποστολής ανήκει, έκτος εάν άποδειχθή δτι ή ανωμαλία έπε
συνέδη έν τη Υπηρεσία παραλαβής. 

3. 'Εάν, έν τη περιπτώσει καθ' ην δέμα τι απεστάλη εκ μιας των δύο χωρών 
διά τιαραδοσιν έν. τη έτερα, ή απώλεια, υπεξαίρεσις η βλάβη, έλαβε χώραν 
κατά την διάρχειαν της μεταφοράς, χωρίς νά καθίσταται δυνατόν νά άπο
δειχθή εις ποίας χώρας την ύπηρεσίαν συνετελέσθη ή ανωμαλία, αι δύο Ύττη
ρεσϊαι επωμίζονται την χαταδολήν αποζημιώσεως Ηατά ίσα μέρη. 

4. Άυα. της καταδολης της αποζημιώσεως, ή ενδιαφερόμενη Υπηρεσία υπο
καθίσταται, μέχρι τοΰ καταβληθέντος ποσσα, εις τά δικαιώματα του προσώπου 
όπερ Ιλαδεν άποζημίωσιν διά ·πασαν άΥωγήν ήτις πιθανόν νά έγερθη κατά του 
τιαραλψπτου, του άποστολέως Ψ\ οίοιίδήπστε τρίτου. 

5. ^Έάν Βε.μα θεωρηθέν τιρστερσν ώς άπολεσθέν άνευρεθή, ολικώς η μερι
κώς, τό ^πρόσιοπον ε ί ς τ ό ότιόιον κατεβλήθη άποζημίωσις τΐληραφορεΤται δτι δι
καιούται νά τό τΓαραλαδτ], έναντι επιστροφής του ττοσοΰ της ληφθείσης απο
ζημιώσεως. 

"Αρθρον ΧΠ1 
'Ατίόδοσις της αποζημιώσεως 

1. Ή υπεύθυνος 'Υπηρεσία διά την άπώλεοαν, οπεξαίρεσιν η βλάβη ν και 
διά λοΥαριασμόν της οποίας τ) πληρωμή έγένετο, υποχρεούται νά έπιστρέψη 
τό τποσόν της αποζημιώσεως .είς την 'Υπηρεσίαν ήτις ενήργησε την πληρωμή ν. 
τι άπόδοσις αυτή δέον νά λαμδάνη χώραν άνευ χρονοτριβής και τό βραδύ

τερον εντός εννέα μηνών από της γνωστοποιήσεως της πληρωμής. 
2. Α Ί τοιαύτα ι αποδόσεις είς την'πιστώτριαν Ύπηρεσίαν δέον νά γίνωνται 

άνευ επιβαρύνσεως ταύτης διά ταχυδρομικής επιταγής ή ετέρας επιταγής είς 
νόμισμα ισχύον έ ν τ η ττιστωτρία χώρα ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον αμοι
βαίως σύμφωνηθησόμενον δι' αλληλογραφίας. 

"Αρθρον XIV 
Πιστοποιητικό ν Ταχυδρομήσεως. 'Αποδείξεις 

1. *0 άποστολεύς δύναται νά ζήτηση κατά τον χρόνον τής ταχυδρομήσεως 
συνήθους δέματος {ουχί μετά δεδηλωμένης αξίας) καί νά λάβη πιστοποιητικόν 
ταχυδρομήσεως παρά του ταχυδρομικού γραφείου δπου τό δέμα έταχυδρομήθη, 
έπί είδικου προς τόν σκόπόν τούτον τταρεχομένου εντύπου' εκάστη δε 'Υπη
ρεσία δύναται νά δρίση έπί τούτω λογικόν τι τέλος. 

2. Ό άποστολεύς δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας λαμβάνει άνευ κατα
βολής τέλους κατά τόν χρόνον της ταχυδρομήσεως άπόδειξιν διά τό δέμα του. 
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"Αρθρον XV 
'Αποδείξεις παραλαβής j<al αναζητήσεις 

1. Ό άποστολεύς δέματος μετά δεδηλωμένης άξιας δύναται νά λάβη από
δειξιν παραλαβής τη καταβολή του προσθέτου τέλους, έάν ύπάρχη τοιούτον, 
ώς ή Υπηρεσία προελεύσεως του δέματος ήθελεν ορίσει και ύπό τους εν τοις 
Κανονισμοΐς αναγραφόμενους δρους. 

2. Τέλος δύναται νά έπιβληθή, έάν οϋ,τω θελήση ή Υπηρεσία προελεύσεως, 
άμα τη λήψει αιτήσεως πληροφοριών εν σχέσει με την διάθεσιν συνήθους δέ
ματος καθώς και δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας, μετά την κατάθεσιν του 
δέματος, έάν ό άποστολεύς δεν εχη εν τω μεταξύ καταβάλει το είδικόν τέλος 
διά την λήψιν αποδείξεως παραλαβής. 

3. Τέλος δύναται επίσης νά έπιβληθή τη πρωτοβουλία της 'Υπηρεσίας 
προελεύσεως έν σχέσει προς οιονδήποτε παράπονον δι' άνωμαλίαν ήτις έκ 
πρώτης όψεως δεν ώφείλετο είς λάθος της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. 

"Αρθρον XVI 
Τελωνειακά δικαιώματα 

Τά δέματα υπόκεινται είς πάντας τους έν τη χώρα προορισμού, εν ίσχύϊ 
τελωνειακούς νόμους και κανονισμούς. Τά καταβλητέα τέλη εισπράττονται 
παρά τοΰ παραλήπτου κατά τήν παράδοση/ του δέματος συμφώνως προς. τους 
τελωνειακούς κανονισμούς, 

"Αρθρον XVII 
Άκύρωσις τελωνειακών δικαιωμάτων 

Αϊ συμβαλλόμεναι Ύπηρεσίαι συμφωνοΰσιν εις την άκύρωσιν των τελω
νειακών δικαιωμάτων και ετέρων μη ταχυδρομικών τελών έπϊ δεμάτων ,άτινα 
επιστρέφονται ε'ις την χώραν προορισμού, εγκαταλείπονται Οπό τών αποστο
λέων, καταστρέφονται λόγω τής ολικής βλάβης τών περιεχομένων, ή διαβιβά
ζονται περαιτέρω εις τρίτη ν γώραν. 

"Αρθρον XVIIΙ 
Τέλος εκτελωνισμού 

Αϊ ύπηρεσίαι παραδόσεως δύνανται νά είσπράττωσι παρά τοΰ παραλήπτου, 
είτε συναφώς, προς τήν παράδοσιν τοΰ δέματος είς το Τελωνεΐον και τήν έκ
τελώνισίν του είτε συναφώς προς τήν παράδοσιν είς το Ταχυδρομείον μόνον, 
τέλος μή υπερβαίνον το εν χρυσοΰν φράγκον δι' εκαστον δέμα ή έτερον τοιοΰτον 
τέλος ώς ήθελεν από καιρού εις καιρόν όρισθή διά παρόμοιας υπηρεσίας είς τάς 
άναφορικώς προς ταχυδρομικά δέματα σχέσεις των μετ' άλλων χωρών γενικώς. 

"Αρθρον XIX 
Παράδοσις προς τον παραλήπτη ν. 

Τέλος διά παράδοσιν είς τον Τόπον Διευθύνσεως 
Τά δέματα παραδίδονται είς τους παραλήπτας το συντομώτερον δυνατόν 

συμφώνως προς τάς έν τη χώρα προορισμού ισχύουσας συνθήκας. ΑΙ Ύπη
ρεσίαι της χώρας ταύτης δύνανται νά εϊσπράττωσιν έν σχέσει προς παράδοσιν 
δέματος είς τον παραλήπτη ν τέλος μη υπερβαίνον τά 60 χρυσά εκατοστά τοΰ 
φράγκου δι' εκαστον δέμα. Το αυτό τέλος δύναται νά έπιβάλληται παρουσια
ζόμενης τής περιπτώσεως, δι' έκάοτην μεταγενεστέραν τής πρώτης έπίσκεψιν 
είς τον τόπον διαμονής ή τον τόπον εργασίας τοΰ παραλήπτου. 

"Αρθρον XX , 
Τέλη αποθηκεύσεως 

Αϊ Ύπηρεσίαι τής χώρας προορισμού εξουσιοδοτούνται νά είσπράττωσι 
τά ύπό τής νομοθεσίας αυτών οριζόμενα τέλη αποθηκεύσεως διά δέματα φέ
ροντα τήν διεύθυνσιν «Γενική Παράδοσις» ή «Παράδοσις έν τω Ταχυδρομείω» 
ή μή ζητηθέντα εντός τής προσδιορισθείσης χρονικής περιόδου. Το τέλος έν 
ουδεμία περιπτώσει δύναται νά ύπερβή τά 10 χρυσά φράγκα. 
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"Άρθρον XX ί 
Δέματα περιελθόντα εκ παραδρομής 

Δέματα ληφθέντα κατά'παρέκκλιση· της πορείας των ή άποσταλέντα εκ 
παραδρομής, προωθούνται περαιτέρω ή επιστρέφονται, συμφώνως προς τάς 
προνοίας των Λεπτομερών Κανονισμών. 

"Αρθρον XX ϊ i 
Τροποποίησις διευθύνσεως 

1. Ή . περαιτέρω άτιοοτολή δέματος συνεπεία τροποποιήσεως της διευθύν
σεως δύναται νά λάβη χ ώ ρ α ν εις την χωράν προορισμού. Αϊ Υπηρεσία ι τής 
τελευταίας ταύτης γ^ώρας δύνανται νά.συλλέγωσι το δια την τροποποίησιν τής 
διευθύνσεως τέλος το προσδιοριζόμενον υπό των εσωτερικών των κανονισμών. 
Ό μ ο ί ω ς δέμα τι δύναται νά άποσταλή περαιτέρω εκ μιας των δύο χωρών, 
τών οποίων αϊ Ταχυδρομικοί Υπηρεσία ι είναι μέλη τής παρούσης Σ υμφων ίας 
εις τρίτην χώραν, νοουμένου ότι τηρούνται αί άπαιτούμεναι διά την περαιτέρω 
άποστολήν του . δέματος συνθήκαι, και δτι τό επί πλέον ταχυδρομικόν τέλος 
προκαταβάλλετα ι κατά τον χρόνον τής περαιτέρω αποστολής ή δτι προσάγετα ι 
έ γ γ ρ α φ ο ς μαρτυρία δτι τοΰτο θά καταβληθή όπό του παραλήπτου . 

2. Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α τέλη, επιβληθέντα εν σχέσει με την περαιτέρω άποστολήν 
και μη καταβληθέντα υπό του παραλήπτου ή τοΰ αντιπροσώπου αύτου δεν άκυ
ροΰνται έν περιπτώσει περαιτέρω τροποποιήσεως τής έπαναπευθύνσεως ή επι
στροφής είς τον τόπον προελεύσεως, αλλ5 εισπράττονται π α ρ ά τοΰ παραλήπτου 
ή του άποστολέως, αναλόγως τής περιπτώσεως, άνευ επηρεασμού τής πληρωμής 
οιωνδήποτε καταστάντων πληρωτέων ειδικών τελών, την άκύρωσιν τ ώ ν οποίων 
δεν δέχεται ή Υπηρεσία προορισμού. 

"Αρθρον XXIII 
Μή παράδοσις 

1. Έ ά ν ή παράδοσις δέματος είναι ανέφικτος ή ό παραλήπτης άρνήται 
παραλαβή ν, τοΰτο επιστρέφεται ατελώς μέσω τών οικείων άνταλλακτηρίων, 
γραφείων τών δύο συμβαλλομένων Υπηρεσιών. Ή χ ώ ρ α προελεύσεως δύναται 
νά είσπράτττ) π α ρ ά τοΰ άποστολέως διά την έπιστροφήν τοΰ δέματος τέλος 
ϊσον π ρ ο ς τό ποσόν δπερ απαιτε ίτα ι διά τήν πλήρη προπληρωμήν τών κατα
βλητέων ταχυδρομικών τελών τής αρχικής ταχυδρομήσεως. 

2. Ό . άποστολεύς οφείλει νά δηλοΐ κατά τον χρόνον τής καταθέσεως, δτι 
εάν ή παράδοσις τοΰ δέματος δεν δύναται νά συντελεσθή ώς δείκνυται έν τη 
διευθύνσει τοΰτο δύναται είτε (α) νά προσφερθή προς παράδοσιν είς δευτέραν 
διεύθυνσιν έν τή χ ώ ρ α προορισμού, (β) νά θεωρηθή ώς έγκαταλε ιφθέν ή ( γ ) νά 
έπιστραφή είς τον αποστολέα. Ουδέν άλλο επιτρέπεται. Ή παράκλησις δέον 
νά έμφαίνηται έπί τοΰ δέματος και τής τελωνειακής δηλώσεως και νά εϊναι 
σύμφωνος ή ανάλογος προς ενα τών ακολούθων τύπων : 

«Έάν δεν καθίσταται δυνατή ή παράδοσις έν τή ώς άνω διευθύνσει, νά 
παραδοθή είς ». 

« Έ ά ν δέν καθίσταται δυνατή ή παράδοσις έν τή ώς άνω διευθύνσει νά 
έγκαταλειφθή». 

«Έάν δεν καθίσταται δυνατή ή παράδοσις ε ν τή ώς άνω διευθύνσει νά 
έπιστραφή εις τον αποστολέα». 

3. Μή ύπαρχούσης παρακλήσεως υπό τοΰ άποστολέως περί τοΰ αντιθέτου, 
δέμα δπερ δέν δύναται νά παραδοθή επιστρέφεται είς τόν αποστολέα άνευ 
■προηγουμένης κοινοποιήσεως και &απάναις τούτου τριάκοντα ημέρας μετά τήν 
άφιξίν του είς τό γραφεΐον προορισμού. Δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας επι
στρέφονται ώς τοιαύτα. 

Παρά ταΰτα* δέμα τοΰ οποίου δ παραλήπτης άπεποιήθη τήν παραλαβήν 
επιστρέφεται αμέσως. 
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"Αρθρον XXIV 
Πώλη σις—Καταστροφή 

'Αντικείμενα, των οποίων ή φθορά ή άλλοίωσις θεωρείται ως επικείμενη, 
δύνανται, ταύτα μόνον, να πωληθώσιν αμέσως, έστω και εν διαμετακομίσει 
κατά την άποστολήν προς τον προορισμόν ή κατά την έπιστροφήν των, άνευ 
προηγουμένης ειδοποιήσεως ή' δικαστικής διατυπώσεως. Έάν δι' οιονδήποτε 
λόγον, ή πώλησις εΐναι αδύνατος, τά φθαρέντα ή σεσηπότα αντικείμενα κατα
στρέφονται. 

"Αρθρον XXV 
'Εγκαταλελειμμένα δέματα 

Δέματα άτινα δεν δύνανται να παραδοθώσιν εις τους παραλήπτας των και 
άτινα οι αποστολείς των έχουν εγκαταλείψει, δεν επιστρέφονται ύπό της χώρας 
προορισμού αλλ' υφίστανται διαχείρισιν συμφώνως προς την ήμεδάπήν νομο
θεσίο:ν. Ουδεμία άπαίτησις εγείρεται ύπό της χώρας προορισμού κατά της 
χώρας προελεύσεως εν σχέσει προς τά_ τοιαύτα δέματα. 

"Αρθρον XXVI 
Δικαιώματα 

1. Δι' εκαστον δέμα αντάλλασσαμενον μεταξύ των συμβαλλομένων Χωρών 
ή άποστέλλουσα υπηρεσία καταχωρεί εις πίστιν της υπηρεσίας προορισμού το 
αναλογούν ταύτη έπί του δελτίου δεμάτων σχετικόν μερίδιον ως προνοείται 
εις τους Λεπτομερείς Κανονισμούς. 

2. Έ ν περιπτώσει περαιτέρω αποστολής ή επιστροφής του δέματος εις τον 
τόπον προελεύσεως του έάν είσπραχθώσι. νέα ταχυδρομικά τέλη και νέα ασφά
λιστρα (έν τη περιπτώσει δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας) ύπό της άποστελ
λούσης υπηρεσίας, το δέμα τυγχάνει διαχειρίσεως ώς έάν προήρχετο έκ της 
χώρας ταύτης. Άλλέως, ή άποστέλλουσα υπηρεσία ανακτά καρά: της ετέρας 
υπηρεσίας την όφειλομένην αύτη άναλογίαν, ήτοι αναλόγως τής περιπτώσεως : 

(α) τά έν τη παραγράφω 1 προσδιοριζόμενα δικαιώματα" 
(β) τά διά τήν περαιτέρω άποστολήν ή έπιστροφήν του δέματος δικαιώ

ματα. , 
3. Τά καταβλητέα ποσά διά τά έν διαμετακομίσει δέματα, ήτοι δέματα 

προοριζόμενα διά τρίτην τινά χώραν, δύνανται νά καθορισθώσιν ύπό τής. έν 
διαμετακομίσει Υπηρεσίας και νά κοινοπόιηθώσι δι5 αλληλογραφίας. 

"Αρθρον XXVII 
'Αεροπορικά δέματα 

ΑΙ Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι των δύο χωρών έχουσι τό δικαίωμα νά καθορί
σωσι δι' αμοιβαίας συναινέσεως τά έπί πλέον αεροπορικά τέλη και τάς συν
θήκας της δι' αέρος μεταφοράς των δεμάτων. 

"Αρθρον XXVIII 
Ποικίλαι διατάξεις 

1. Τά έν τη παρούσα Συμφωνία αναφερόμενα φράγκα και εκατοστά του 
φράγκου εΐναι χρυσά φράγκα και εκατοστά του φράγκου ώς ορίζονται έν τω 
Καταστατικώ τής Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως. 

2. Τά δέματα δέν υπόκεινται εις οιασδήποτε ετέρας επιβαρύνσεις πλην 
των έν τή παρούση Συμφωνία προβλεπομένων, εκτός έάν άλλέως άποφασισθή 
δι' αμοιβαίας συναινέσεακ των δύο Υπηρεσιών. 

3. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, έκατέρα των συμβαλλομένων Υπηρεσιών 
δύναται νά άναστείλη. προσωρινώς την ταχυδρομικών ύπηρεσίαν δεμάτων, είτε 
πλήρως είτε μερικώς, ύπό τον δρον δτι θά παράσχη άμεσον προειδοποίησιν, έν 
ανάγκη τηλεγραφικός, προς τήν έτέραν Συμβαλλομένην Ύπηρεσίαν. 
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"Αρθρον XXIX 
Ζητήματα μη προνόουμένα εν τή παρούση Συμφωνία 

Ί. Έκτος εάν γίνεται δια ταύτα πρόνοια έν τη παρούση Συμφωνία, άπαντα 
τά ζητήματα τα άφορώντα είς αιτήσεις δι' άνάληψιν η έπιστροφήν δεμάτων, 
λήψιν και διάθεσιν αποδείξεων επιστροφής, και απαιτήσεων δι' αποζημιώσεις 
έν σχέσει προς δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας, θά διέπωνται ύπό τών προνοιών 
της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως και τους διά την εφαρμογή ν ταύτης 
Κανονισμούς καθ' δ μέτρον ούτοι εΐναι εφαρμόσιμοι και δεν άντιβαίνουσι προς 
τάς προηγηθείσας διατάξεις. Έάν ουδεμία έγένετο πρόνοια δια ζήτημα τι 
εφαρμόζονται ή ημεδαπή νομοθεσία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής 
ή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αϊ ύπό έκατέρας τών Συμβαλλομένων λαμβα
νόμεναι αποφάσεις έν τη οικεία χώρα. 

2. Αϊ λεπτομέρειαι διά τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας θα καθο
ρισθώσιν ύιτό τών δύο Υπηρεσιών είς τους Λεπτομερείς Κανονισμούς αί πρό
νοιαι τών όποιων δύνανται νά τροποποιηθώσι ή συμπληρωθώσι δι' αμοιβαίας 
συμφωνίας δι' αλληλογραφίας. 

3. ΑΙ δύο Υπηρεσίαι δύνανται νά πληροφορώσιν άλλήλας περί τών νόμων,, 
διαταγμάτων και διατιμήσεων έν σχέσει προς τήν ανταλλαγή ν ταχυδρομικών 
δεμάτων. Δέον νά κοινοποιώσιν άλλήλαις πασαν δασμολογική ν τροποποίησιν 
μεταγενεστέρως γενομένην. 

"Αρθρον XXX 
"Εναρξις της ισχύος και διάρκεια της Συμφωνίας 

1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθη είς έφαρμογήν τήν Ιην Ιουλίου 1974. 
2. Ή .Συμφωνία αϋτη θά παραμείνη έν ίσχύϊ επί εξ μήνας μετά τήν ήμε

ρομηνίαν καθ' ην έκατέρα τών δύο 'Υπηρεσιών θά ειδοποίηση τήν έτέραν περί 
της προθέσεως της όπως τήν καταγγείλη. 

Έγένετο εις διπλούν κάί υπεγράφη έν Λευκωσία τήν έβδόμην ήμέραν του 
Μαΐου 1973 και έν Ούασιγκτώνι τήν ογδόη ν ήμέραν του Ιουνίου 1973. 

Γ. ΖΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΣ, Μ. Ε. Τ. KLAFFEN, 
Υπουργός ^Συγκοινωνιών Γενικός Διευθυντής τών Ταχυδρομείων 

και "Εργων. τών Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής. 

Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ί ς : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΏΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΦΟΡΩ.ΣΗΣ Ε Ι Σ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΔΕΜΑΤΑ 

Οι ακόλουθοι Λεπτομερείς Κανονισμοί διά τήν Έκτέλεσιν τής περί Ταχυ
δρομικών Δεμάτων Συμφωνίας συνεφωνήθησαν μεταξύ τών Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής και τής Κυπριακής Δημο
κρατίας. 

"Αρθρον 1 
Κυκλοφορία 

1. Έκατέρα Υπηρεσία θά άποστέλλη διά τής όδου και τών μέσων απο
στολής τών ιδίων αυτής δεμάτων τά δέματα ατινα παραδίδονται ταύτη ύπό 
τής ετέρας Υπηρεσίας διά μεταφοράν έν διαμετακομίσει διά τοΰ εδάφους της. 

2. Δέματα αποστελλόμενα έκ παραδρομής θά διαβιδάζωνται είς τον προ
ορισμόν των διά της συντομωτέρας εις τήν διάθεσιν τής διαβιβαζούσης υπη
ρεσίας όδου. Δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας έκ παραδρομής αποστελλό
μενα δεν δύνανται νά έναποστέλλωνται εις τον προορισμόν των ειμή ως ταχυ
δρομικόν ΰλικόν μετά δεδηλωμένης άξιας. Έάν τούτο είναι αδύνατον, ταύτα 
δέον νά έπιστρέφωνται είς τον τόπον προελεύσεως των. 
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"Αρθρον 2 
Περιορισμός βάρους και διαστάσεων 

1. Το βάρος των προς ανταλλαγή ν, δυνάμει των προνοιών της παρούσης 
Συμφωνίας, δεμάτων δεν δύναται να ύπερβαίνη τάς 22 λίβρας (10 κιλά) καΐ 
αϊ διαστάσεις αυτών δέον να μην ύπερβαίνωσι τά ακόλουθα δρια : 

Μέγιστον μήκος 3Vz πόδας 
Μέγιστον μήκος και περιφέρεια : 6 πόδας. 

Προς τον σκοπόν τού ακριβούς υπολογισμού του βάρους και τών διατά
ξεων, αί υπό τού γραφείου αποστολής παρεχόμεναι ενδείξεις θά γίνωνται δεκταί 
πλην περιπτώσεων προφανούς λάθους. 

2. Τά ως άνω εκτεθέντα δρια βάρους και διαστάσεων δύνανται νά τροπο
ποιούνται από καιρού εις καιρόν δι' εγγράφου συμφωνίας μεταξύ τών Συμβαλ
λομένων. ' 

"Αρθρον 3 
Κιβώτια 

1. Αί Ταχυδρομικά! Ύπηρεσίαι τών δύο χωρών προμηθεύουσι τους οικείους 
σάκκους τους άναγκαιοΰντας διά την άποστολήν τών δεμάτων των κάΙ έφ' 
έκαστου σάκκου αναγράφεται το δνομα της υπηρεσίας ή της χώρας εις ην 
ούτος ανήκει. 

2. ΟΙ σάκκοι δέον νά επιστρέφονται κενοί εις την ύπηρεσίαν προελεύσεως 
εις δέματα εγκλεισμένα εν ένι τούτων. Ό ολικός αριθμός τών επιστρεφομένων 
σάκκων αναγράφεται επί τών σχετικών φύλλων διαδρομής. 

3. Έκαστη τών συμβαλλομένων Χωρών υποχρεούται νά καταβάλλη τη 
έτερα την άξίαν τών μη επιστρεφομένων σάκκων αυτής. 

"Αρθρον 4 
Μέθοδος 'Ανταλλαγής Δεμάτων 

1. Τά δέματα ανταλλάσσονται εντός σάκκων, δεόντως κεκλεισμένων και 
έσφραγισμένων ύπό τών, κοινή συμφωνία, μεταξύ τών δύο Υπηρεσιών, καθο
ριζομένων, γραφείων, και· αποστέλλονται προς την χώραν προορισμού ύπό 
της χώρας προελεύσεως, ιδίαις αυτής δαπάναις, και διά τοιούτων μέσων οία 
αυτή διαθέτει. 

2. Τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας τίθενται εις σάκκους ετέρους ή εκεί
νους εις τους οποίους τίθενται τά συνήθη δέματα και επί τών έτικεττών τών 
περιεχόντων δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας σάκκων αναγράφονται τοιαύτα 
διακριτικά σύμβολα οία άπό καιρού εις καιρόν ήθελον συμφωνηθή. 

3. Το βάρος οιουδήποτε σάκκου δεμάτων δέν υπερβαίνει τά 40 κιλά (88 
λίβραι). * .' 

■ "Αρθρον 5 · 
Καθορισμός ισοδυνάμων 

Διά τον καθορισμόν τών τελών διά δέματα εκάστη τών Συμβαλλομένων 
είναι ελευθέρα νά έφαρμόση τοιαύτα προσεγγίζοντα ισοδύναμα οία είναι ευχε
ρώς δεκτά εν τω νομίσματί της. 

"Αρθρον δ . 
Προετοιμασία δεμάτων 

'Έκαστον δέμα δέον δπως : ' . . ' . ■ · 
(α) φέρη την ακριβή διεύθυνσιν του παραλήπτου διά Λατινικών χαρα

κτήρων. Δέν γίνεται δεκτή αναγραφή διευθύνσεων διά μολυβδίδος 
έκτος εάν,, ή μεν μολυβδίς είναι μελανή ή δε έφ' ης ή διεύθυνσις 
επιφάνεια τοΰ δέματος έχει προηγουμένως ύγρανθή. Ή διεύθυνσιο 
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δέον να άναγράφηται έτι" αύτοΰ τούτου του δέματος ή επί έτικέττας 
τόσον στερρώς προσηρμοσμένης ίκ αύτοΰ ώστε να μη δύναται να 
άποσπασθή. Ό αποστολεύς τοΰ δέματος συμβουλεύεται νά έγκλείχι 
εις τό δέμα αντίγραφαν της διευθύνσεως καθώς και σημείωμα περί 
της ιδικής του διευθύνσεως' 

(β) είναι συσκευασμένον κατά τρόπον άνταποκρινόμενον εις την διάρ
κε.ιαν της μεταφοράς καΐ τήν προστασίαν τοΰ περιεχομένου αύτοΰ. 

'Αντικείμενα δυνάμενα νά τραυματίσουν ταχυδρομικούς υπαλλή
λους ή νά βλάψουν έτερα δέματα δέον νά είναι ούτω συσκευασμένα 
ώστε νά άποκλείηται πάς τοιούτος κίνδυνος. 

Γ Αρθρον 7 
Είδικαί συσκευασίαι 

1. Ρευστά και ευκόλως ρευστοπο ιού μένα σώματα δέον νά εΐναι συσκευα
σμένα εις διπλά δοχεία. Μεταξύ του εσωτερικού δοχείου (φιάλης, φιαλιδίου, 
κυτίου, κ.λ.π.) και του εξωτερικού τοιούτου (κυτίου εκ μετάλλου, ξύλου αντο
χής, κυματοειδούς χαρτονιού στέρεας ποιότητος η στέρεου ινώδους χαρτονιού 
ή δοχείου έξ ϊσου στέρεου) δέον νά άφίηται διάστημα δπερ νά πληρούται διά 
πριονιδίων, πιτύρων, ή άλλης απορροφητικής ύλης εν ικανή ποσότητι ώστε νά 
απορροφάται άπαν τό ρευστόν έν περιπτώσει θραύσεως τοϋ δοχείου. 

2. Ξηραι χρωστικαί κάνεις, ώς τό κυανοΰν της άνιλίνης κ.λ.π. πρέπει υπο
χρεωτικώς νά εγκλείονται εις μετάλλινα κυτία αντοχής, τά όποια τοποθε
τούνται με την σειράν των εις κυτία εκ ξύλου η κυματοειδούς χαρτονιού καλής 
ποιότητος, πάρεντιθεμένων πριονιδίων ή άλλης απορροφητικής ή προστατευτικής 
ύλης μεταξύ των δύο συσκευασιών. ΞΞηραί ουχί χρωστικαί κόνεις πρέπει νά 
τίθηνται εντός κυτίων εκ μετάλλου, ξύλου ή χαρτονιού. Τά τοιαΰτα κιβώτια 
δέον ακολούθως νά εγκλείονται εις κάλυμμα εκ λινοΰ υφάσματος, περγαμηνής 
ή χονδρού χάρτου. 

"Αρθρον 8 
Τελωνειακαί Δηλώσεις 

1. Ό άποστολεύς ετοιμάζει μίαν τελωνειακήν δήλωσιν δι' εκαστον δέμα 
άποστελλόμενον έξ έκατέρας των χωρών επί είδικοΰ εντύπου παραχωρουμένου 
προς τον σκοπόν τούτον υπό τής χώρας προελεύσεως. 

Ή τελωνειακή δήλωσις περιέχει επακριβή δήλωσιν των περιεχομένων χαί 
της αξίας του δέματος, την ήμερομηνίαν ταχυδρομήσεως, τό ακριβές βάρος, τό 
δνομα και την διεύθυνσιν του άποστολέως, και τό όνομα και τήν διεύθυνσιν του 
παραλήπτου και έπικολλάται στερρώς επί του δέματος. 

2. ΑΙ δύο Ύπηρεσίαι ούδεμίαν εύθύνην άναλαμβάνουσι διά την άκρίβειαν 
τοΰ περιεχομένου των τελωνειακών δηλώσεων. 

"Αρθρον 9 
Αποδείξεις παραλαβής 

1. Άναφορικώς προς τά δέματα μετά δεδηλωμένης αξίας διά τά όποια 
ζητείται άπόδειξις παραλαβής των ή υπηρεσία προελεύσεως τοποθετεί επί τοΰ 
δέματος τά γράμματα ή τάς λέξεις " Α . R. " ή " Avis de Reception " (Είδο
ποίησις παραλαβής) ή " Return Receipt Requested " (Παράκλησις δι' άπόδειξιν 
παραλαβής). Ή υπηρεσία προελεύσεως ή οιαδήποτε ετέρα υπηρεσία διοριζό
μενη υπό τής άποστελλούσης Ύπη£εσίας πληροί εντυπον άπόδειξιν παραλαβής 
και επικολλά τοΰτο έπί του δέματος. Έάν τό εντυπον δεν φθάση εις τήν ύπη
ρεσίαν προορισμού, ή υπηρεσία προελεύσεως ετοιμάζει άντίγραφον τούτου. 

2. Ή υπηρεσία προορισμοΟ, άφοΰ συμπλήρωση δεόντως τό εντυπον τής 
αποδείξεως παραλαβής, επιστρέφει τούτο άνευ ταχυδρομικής επιβαρύνσεως εις 
τήν διεύθυνσιν του άποστολέως τοΰ δέματος. 
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3. 'Οσάκις ό άποστολεύς ζητή άπόδειξιν παραλαβής μετά την ταχυδρό
μησιν τοϋ δέματος ή υπηρεσία προελεύσεως πληροί δεόντως Ιντυπον αποδείξεως 
παραλαβής και προσαρτά τοΰτο επί εντύπου αναζητήσεως εις το οποίον κατα
χωρούνται αϊ λεπτομέρειαι αϊ άφορώσαι εις την διαβίβασιν του δέματος και 
ακολούθως αποστέλλει τούτο προς την υπηρεσίαν προορισμού τοΰ δέματος. 
Έ ν περιπτώσει κανονικής παραδόσεως του δέματος, ή υπηρεσία προελεύσεως 
αποσύρει το εντυπον αναζητήσεως και διαχειρίζεται την άπόδειξιν παραλαβής 
κατά τον έν ταΐς ανωτέρω παραγράφοις προσδιοριζόμενον τρόπον. 

"Αρθρον 10 
"Ενδειξις δεδηλωμένης αξίας 

"Εκαστον δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας και ή σχετική τελωνειακή δήλωσις 
φέρουσιν ενδειξιν της δεδηλωμένης αξίας έν τω νομίσματι της χώρας προελεύ
σεως. Ή ενδειξις επί του δέματος αναγράφεται ολογράφως και δι' αραβικών 
αριθμών. Το ποσόν της δεδηλωμένης αξίας μετατρέπεται εις χρυσά φράγκα 
ύπό της Υπηρεσίας προελεύσεως. Το αποτέλεσμα της μετατροπής αναγρά
φεται ευκρινώς διά νέων αριθμών παραπλεύρως ή κάτωθι εκείνων οΐτινες παρι
στούν το ποσόν της δηλωθείσης αξίας έν τω νομίσματι της χώρας προελεύσεως. 

"Αρθρον 11 
Αύξοντες αριθμοί, έτικετται, σφραγίδες 

1. "Εκαστον δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας δέον νά φέρη έπί της πλευράς 
διευθύνσεως αύξοντα αριθμόν ασφαλίσεως καθώς και έτικέτταν μετά της ανα
γραφής «ήσφαλισμένον» ή «δεδηλωμένης αξίας» σημειούμενης η έκτυπουμένης 
έπί τοϋ δέματος. Ό αύξων αριθμός ασφαλίσεως δέον επίσης νά άναγράφηται 
έπί τής τελωνειακής δηλώσεως. 

2. Ό σφραγιδοκηρός ή άλλαι σφραγίδες, αϊ πάσης φύσεως έτικετται και 
πάντα τά έπί του δέματος μετά δεδηλωμένης αξίας έπικολλώμενα γραμμα
τόσημα δέον νά άπέχωσιν άλλήλοις κατά τρόπον ώστε νά μη άποκρύπτωσι 
δλάβην εις το περικάλυμμα. Άλλ3 οϋτε δύνανται τά γραμματόσημα, εάν 
ύπάρχωσι τοιαύτα, νά διπλώνονται έπί τών δύο όψεων τοΰ περικαλύμματος 
κατά τρόπον καλύπτοντα τήν συρραφήν, ώστε νά κρύβωσι το άκρον τούτου. 

"Αρθρον 12 
Σφράγισις τών δεμάτων 

1. Τά συνήθη δέματα δύνανται νά σφραγίζωνται κατά τήν κρίσιν τών απο
στολέων αλλά και ή προσεκτική πρόσδεσις θεωρείται ως ικανός τρόπος κλει
σίματος. 

2. "Εκαστον δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας θά σφραγίζηται διά σφραγι
δοκηρού ή διά μολύβδου ή ετέρων σφραγίδων, αΐτινες δέον νά είναι ίκαναί εις 
αριθμόν ώστε νά καθίσταται αδύνατος ή έπέμβασις εις τύ περιεχόμενον άνευ 
εγκαταλείψεως προδήλων Ιχνών τής τοιαύτης επεμβάσεως. Έκατέρα τών συμ
βαλλομένων Χωρών δύναται νά απαίτηση είδικόν αποτύπωμα ή σήμα του απο
στολέας έπί τής σφραγΐδος δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας ταχυδρόμου μένων 
έν τη υπηρεσία ταύτης ώς μέσον προστασίας. 

3. Αϊ Τελωνειακαί Ύπηρεσίαι τής χώρας προορισμού εξουσιοδοτούνται νά 
άνοίγωσι τά δέματα. Προς τον σκοπόν τούτον αϊ σφραγίδες ή έ'τερα μέσα προσ
δέσεως δύνανται νάθραύωνται. Τά ύπό τών Τελωνειακών Υπηρεσιών άνοι
γόμενα δέματα δέον νά έπσνσπροσίένο^νται και έπανασφραγίζωνται επισήμως. 

"Αρθρον 13 
"Ενδείξις τού βάρους τών δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας 

Το ακριβές βάρος εις γραμμάρια ή εις λίβρας και ούγγίας έκαστου δέ

ματος μετά δεδηλωμένης αξίας θά καταχωρήται'ύπό τής Υπηρεσίας προελεύ

σεως : 
(α) έπί τής πλευράς διευθύνσεως τοΟ δέματος' 
(β) έπί τής τελωνειακής δηλώσεως, εις τόν προσήκοντα χώρον. 
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"Αρθρον 14 
Τόπος Τ ay υδ ρο μή σε ως 

'Έκαστον δέμα καί ή οικεία τελωνειακή οήλωσιςθά φέρωσι το δνομα της 
υπηρεσίας και την ήμερομηνίαν ταχυδρομησεως. 

"Αρθρον 15 
Έπαναποστολαί 

6 
1. Ή έπαναποστέλλουσα αποσταλέν εκ παραδρομής δέμα Υπηρεσία δεν 

θά έπιβάλη έπ' αύτοΰ τελωνειακά ή έτερα μη ταχυδρομικά τέλη. 
Όσάκις Υπηρεσία τις έπιστρέφη τοιούτο δέμα προς την χώραν εξ ής τούτο 

ελήφθη κατ' ευθείαν, αυτή θά έπιστρέφη την ληφθεΐσαν πίστωσιν και θά άνα
φέρη την παράδρομήν δια δελτίου ελέγχου. 

Έν άλλαις περιπτώσεσι, και εάν το πιστωθέν ττοσόν δεν είναι άρκετόν διά 
νά καλύψη τάς δαπανάς της έπαναδιαβιβάσεως, ή έπαναποστέλλουσα Υπη
ρεσία θά παρέχτ) εις την Ύπηρεσίαν προς την οποίαν αποστέλλει το δέμα τάς 
πιστώσεις τάς όφειλομένας διά την περαιτέρω διαβίβασιν' ακολούθως αύτη θά 
ανάκτηση τό ποσόν του ελλείμματος απαιτούσα τούτο παρά της ανταλλακτικής 
υπηρεσίας παρά της οποίας τό εκ παραδρομής αποσταλέν δέμα ελήφθη κατ' 
ευθείαν. Ό λόγος της τοιαύτης απαιτήσεως θά κοινοποιηθή προς την ρηθεΐσαν 
άνταλλακτικήν ύπηρεσίαν διά δελτίου 'έλεγχου. 

2. 'Οσάκις δέμα τι επετράπη νά άποσταλή έκ παραδρομής συνεπεία λόγου 
αποδιδόμενου εις την ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, και ώς έκ τούτου παρίσταται 
ανάγκη δπως τούτο έπυστραφή εις την γώρ<χν προελεύσεως, ή 'Υπηρεσία ήτις 
επιστρέφε Γ το δέμα θά παρέχτ) προς την Ύπηρεσίαν έξ ή ς τούτο ελήφθη τά διά 
τό δέμα τούτο πιστωθέντα ποσά. 

3. Τά δικαιώματα άτινα επιβάλλονται επι δέματος αποστελλομένου εις 
τρίτη ν χώραν θά ,ζητώνται παρά τής 'Υπηρεσίας προς την οποίαν τό δέμα απο
στέλλεται έκτος έάν τό δικαίωμα διά την μεταφοράν κατεβλήθη έκ των προ
τέρων κατά τον χρόνον τής έπαναποστολής, όποτε τό δέμα θά ύποστή δια
χείρισιν ώς έάν είχεν αποστολή κατ' Ευθείαν ύπό τής έπαναποστελλούσης χώρας 
προς την νέον χώραν προορισμού. Έν περιπτώσει καθ' ην ή Υπηρεσία τής 
τρίτης χώρας προς την οποίαν τό δέμα αποστέλλεται, αρνείται νά άναλάβη τά 
τέλη, λόγω αδυναμίας εισπράξεως τιαφά του άποστολέως ή του παραλήπτου, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, ή δι' οιονδήποτε έτερον λόγον, θά έπαναχρεωθή 
διά τούτων ή 'Υπηρεσία προελεύσεως. 

4. Έν περιπτώσει δέματος επιστρεφομένου ή έπαναποστελλομένου έν δια
μετακομίσει διά μέσου μιας των δύο 'Υπηρεσιών προς ή άπό την έτέραν, ή 
μεσολαβούσα 'Υπηρεσία δύναται επίσης νά απαίτηση τό ποσόν δπερ οφείλεται 
εις αυτήν διά πασαν επιπροσθέτως παρεχομένην εδαφική ν ή θαλασσίαν ύπη
ρεσίαν όμου μεθ' οιωνδήποτε ποσών οφειλομένων προς οιανδήποτε έτέραν Ύπη
ρεσίαν ή ενδιαφερόμενος Υπηρεσίας. 

5. Δέμα, ούτινος τροποποιείται ή διεύθυνσις, έπαναποστέλλεται έν τή αρ
χική αυτού συσκευασία και συνοδεύεται ύπό τής αρχικής τελωνειακής δηλώ
σεως. Έάν τό δέμα δι' οιονδήποτε λόγον, δέον νά έπανασυσκευασθή, ή έάν ή 
αρχική τελωνειακή δήλωσις δέον νά άναπληρωθή ύπό νέας τοιαύτης, τό δνομα 
τής Υπηρεσίας προελεύσεως τοΰ δέματος και ό αρχικός αύξων αριθμός καί, 
ει δυνατόν, ή ημερομηνία ταχυδρομήσεως έν τή ρηθείση υπηρεσία, θά κοπα
χωρώνται τόσον επί του δέματος όσον και επί τής τελωνειακής δηλώσεως. 

'ΙΑρθρον 16 
Επιστροφή μή παραδοθέντων δεμάτων 

1. Έάν ό άποστολεύς δέματος, δπερ δεν δύναται νά παραδοθή, δεν εχη 
υποβάλει παράκλησιν, ώς προνοείται ύπό του άρθρου XXIII, παράγραφος 2 
τής παρούσης Συμφωνίας, ή Υπηρεσία προορισμού δεν υποχρεούται νά συμμορ
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φωθή προς τούτο άλλα δύναται να έπιστρέψη τό δέμα εις την χώραν προελεύ
σεως άφου τό κράτηση επί τοσούτον χρόνον ώς έχει προσδιορισθή. 

2. Ή Υπηρεσία ήτις επιστρέφει τό δέμα προς τον αποστολέα υποδεικνύει 
ευκρινώς και θετικώς επί του δέματος και επί της οικείας τελωνειακής δηλώ
σεως τον λόγον της μη παραδόσεως. Ή πληροφορία αϋτη δύναται νά παρα
σχεθή 'ιδιοχείρως ή δια σφραγϋδος ή δια δελταρίου. Ή αρχική τελωνειακή 
δήλωσις ή αναφερομένη εις τό έπιστραφέν δέμα δέον νά έπιστραφή εις την 
χώραν προελεύσεως μετά τοΰ δέματος. 

3. Τό προς έπιστρσφήν εις τον αποστολέα, δέμα δέον νά καταχωρήται κεχω
ρισμένως έπί του φύλλου διαδρομής τών δεμάτων διά της λέξεως " Rebut" 
(μη παραίδοτέον) εν τη στήλη τών «Παρατηρήσεων». 

"Αρθρον 17 
Πώλησις— Καταστροφή 

Όσάκις δέμα μετά δεδηλωμένης αξίας έχει πωληθή ή καταστραφή συμ
φώνως προς τάς προνοίας του άρθρου XXIV της Συμφωνίας, ετοιμάζεται 
έκθεσις της πωλήσεως ή καταστροφής, άντίγραφον της οποίας διαβιβάζεται 
προς τήν Ύπηρεσίαν προελεύσεως. 

"Αρθρον 18 
"Ερευναι Άφορώσαι Δέματα 

Διν έρευνας άφορώσας δέματα άτινα δεν έχουσιν έπιστραφή, χρησιμο
ποιείται έντυπαν παράμοιον προς το δείγμα τό επισυναπτόμενα ν εις τους Λεπτο
μερείς Κανονισμούς της περί Ταχυδρομικών Δεμάτων Συμφωνίας της Παγκο
σμίου Ταχυδρομικής 'Ενώσεως. Τά τοιαύτα έντυπα αποστέλλονται ακολούθως 
προς τάς υπηρεσίας τάς διοριζομένας υπό τών δύο Υπηρεσιών ίνα έπιλαμβά
νωνται τούτων και τυγχάνουσΐ διαχειρίσεως κατά τον αμοιβαίως μεταξύ τών 
δύο Υπηρεσιών αποφάσιζαμενον τρόπον. 

"Αρθρον 19 
Φύλλα διαδρομής τών ταχυδρομικών δεμάτων 

1. Δέον να έτοιμάζωνται χωριστά φύλλα διαδρομής δεμάτων διά τα κοινά 
δέματα αφ' ενός και διά τά μετά δεδηλωμένης αξίας τοιαύτα, άφ* έτερου. Τά 
φύλλα διαδρομής δεμάτων ετοιμάζονται εις διπλούν και αμφότερα αποστέλ
λονται έσωκλείστως εντός ενός τών σάκκων. Ό περιέχων τά φύλλα διαδρομής 
σάκκος προσδιορίζεται διά του γράμματος " F ", ευκρινώς άποτιθεμένου επί 
του δελταρίου. Τά φύλλα διαδρομής δεμάτων δύνανται επίσης νά έτοιμά
ζωνται και μεταβιβάζωνται συμφώνως προς είδικάς διαταγάς. 

2. Συνήθη δέματα αποστελλόμενα έξ έκατέρας τών χωρών προς τήν έτερον 
χώραν καταχωρούνται έπί τών φύλλων διαδρομής προς ύπολογισμόν του όλικόΰ 
βάρους τούτων εις χιλιόγραμμα. 

3. Δέματα μετά δεδηλωμένης άξιας αποστελλόμενα έξ έκατέρας τών χωρών 
καταχωρούνται ατομικώς έπί τών φύλλων διαδρομής δεμάτων, άτινα δέον νά 
δεικνύωσι τον αριθμόν ασφαλίσεως, τήν δεδηλωμένην άξίαν, τό βάρος και τό 
γραφεΐον (Κράτος ή Χώραν) προελεύσεως εκάστου δέματος μετά δεδηλωμένης 
άξιας καθώς κάί τό όλικόν καθαρόν βάρος τών δεμάτων. 

4. Δέματα άτινα αποστέλλονται " a decovert ,r (εν διαμετακομίσει) δέον 
νά καταχωρώνται κεχωρισμένως. 

5. Έν περιπτώσει επιστροφής ή περαιτέρω αποστολής δεμάτων ή λέξις 
"Returned" (επιστρέφεται) ή "Redirected"' (αποστέλλεται περαιτέρω), ώς αν 
ή περίπτωσις, δέον νά καταχωρήται έπί τοΰ φύλλου διαδρομής έναντι τής ατο
μικής καταχωρήσεως. Δήλωσις περί τών τυχόν οφειλομένων έπί τών τοιούτων 
δεμάτων τελών δέον νά έμφανίζηται έν τή στήλη τών «Παρατηρήσεων». 
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6. Ό συνολικός αριθμός των σάκκων εκάστης αποστολής δέον επίσης να 
έμφαν,ίζηται επί του φύλλου διαδρομής δεμάτων. 

7. Έκαστη άποστέλλουσα υπηρεσία ανταλλαγής δέον νά άριθμή τα φύλλα 
διαδρομής δεμάτων εις το άνω άριστερόν μέρος κατ' αριθμητική ν σειράν ετησίως. 
Σημείωμα περί τοΰ τελευταίου αριθμού του έτους δέον νά όπάρχη επί του 
πρώτου φύλλου διαδρομής δεμάτων του επομένου έτους. 

8. Ή ακριβής μέθοδος της κοινοποιήσεως τών δεμάτων ή των κιβωτίων 
τών περιεχόντων ταΰτα, τών αποστελλομένων ύπό τής μιας 'Υπηρεσίας εν δια
μετακομίσει δια τής άλλης, όμου μεθ' οιωνδήποτε λεπτομερειών τής διαδικα
σίας έν σχέσει ττρός την κοινσποίησιν τών τοιούτων δεμάτων ή κιβωτίων, δια 
τάς όποιας δεν γίνεται πρόνοια έν τη πορούση Συμφωνία. 9α καθορίζηται δι' 
αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ'τών δύο Άρχων'δι* αλληλογραφίας. 

"Αρθρον 20 
Δελτία 'Ελέγχου ύπό τών Άνταλλακτηρίων Γραφείων 

1. "Αμα rg λήψει μιας αποστολής, το άνταλλακτήριον γραφεΐον προορι
σμοΟ προβαίνει είς έπαλήθευσιν ταύτης. Αί καταχωρήσεις έν τω φύλλω δια
δρομής δεμάτων δέον να έπαληθευωνται πλήρως. 'Εκαστη παράλειψις ή λάθος 
δέον νά αγηται αμέσως εις γνώσιν του άνηπαλλακτηρίου γραφείου αποστολής 
διά Δελτίου "Ελέγχου. Αποστόλη τις κρίνεται ως ευρεθείσα έν τάξει από 
πάσης απόψεως εάν δεν ετοιμασθώ οιονδήποτε Δελτίον 'Ελέγχου. 

Έαν διαπιστωθη λάθος ^ ανωμαλία τις αμα τ§ λήφει μιας άτ^οτολτ|ς, δέον 
Λώ φυλάττίονται άπαντα τ ά στοιχεία ατινα δυνατόν να βοηθήσωσι μεταγενεστέ
ρως εις ερΕύνας ή εξετάσεις αιτήσεων Βυα καταδολήν άποζημιώαεως. 

2~ Το άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής τιρός το οποίον αποστέλλεται 
Δελτίον "Έλεγχου επιστρέφει τούτο άφου τό έχει εξετάσει και έχει καταχωρηθεί 
έπ' αυτόυ τάς οίας τυχόν έχει παρατηρήσεις. Τό δελχίον τορτο επισυνάπτεται 
τότε τιρός τό ιρύλλον διαδρομής δεμάτων ε ί ς τό ότιοϊον αναφέρριαι. Διορθώσεις 
γενόμεναι ετιί τίνος φύλλου διαδρομής δεμάτων, αιτινες δεν :&ποστη·ρίζονται 
ΰπό ̂ δικαιολογητικών εγγράφων, θεωρούνται ώς στερούμεναι αξίας. 

3 . "Οσάκις ταχρίσταται ανάγκη, τό άνταλλακτήριον γραφεΐον αποστολής 
δύναται να τιληροφορηται και τηλεγραφ,κκώς, δαπάναις άποστελλουσης τό τοι
ούτον τηλεγράφημα υπηρεσίας. 

4. !£ν τεραΓκίκιει ελλείμματος είς τ ό ΤΕεριεχόμενον αποστολής ιινσς, ;έτοι
μάζεται διπλότυπον του φύλλου διαδρομής δεμάτων, αντίγραφαν ~τοΒ οποίου 
οπτοστέλλεται εις τ ό άνταλλακτήριον γραφεΐον προελεύσεως της αποστολής. 

~5. Τό άνταλλακτήριον γραφεΐον όπερ λαμβάνει παρά της άποστελλόύσης 
υπηρεσίας δέμα όπερ είναι κατεστραμμένον, ή ελλιπώς συσκευασμένον, δέον νά 
ετιαναπσστέλλη τό τοιούτον δέμα άφου τό έπανασυσκέυάστ], άντιαραστή ανάγ
κη, διατηρούν όσον τό δυνατόν περισσότερον τήν αρχική ν αύτσυ συσκευασίαν. 

Έάν ή ζημία είναι τοιαύτη ώστε νά είναι τιιθανόν οτι τό ττεριεχόμενον του 
δέματος έχει αφαιρεθή, τό άνταλλακτήριον γραφεΐον δέον νά πρσβή οίκοθεν 
είς την άποσφράγισιν TOD δέματος και εις τον ελεγχον του περιεχομένου του. 

"Εν "πάσ?) περιπτώσει τό βάρος του δέματος δέον νά έπαληθευθη τψό και 
μετά την άνασυσκευασίαν και να αναγραφή έπ* αυτοΰ τούτου του τιερικαλύμ
ματός του δέματος. Ή αναγραφή αΰτη δέον νά άκολουθηται ύπό τής σημειώ
σεως " ^Repacked at "" {άνασυσκευασθέν έν ) . 

"Αρθρον 21 
Πιστώσεις 

1. Έκαστη Υπηρεσία γνωστοποιεί ττρός τήν έτέραν τάς ύπ' αύτης όφει
λομένας τελικάς πιστώσεις διά τά δέματα τά άπευθυνθέντα διά τταράδοσιν εις 
τήν υπηρεσίαν τής επικρατείας αυτής. Αί τελικαι άδται ττιστώσεις θα ανα
φέρονται είς χρυσά φράγκα κατά χιλισγραμμον και θά λογίζονται έττί του 
συνολικού καθαρού βάρους έκαστης αποστολής. 
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2. Έκαστη Υπηρεσία επιφυλάσσει εαυτή το δικαίωμα νά άλλοιοΐ τά συνο
λικά της τέλη, βάσει οιωνδήποτε τροποποιήσεων των τελών αυτών αΐτινες δυ
νατόν νά άποφασισθώσι, συμφώνως προς τας μετά τών άλλων χωρών γενικώς 
σχέσεις της, άναφορικώς προς τά ταχυδρομικά δέματα. 

3. Δέον νά παραχωρήται τρίμηνος προειδοποίησες περί εκάστης αυξήσεως 
ή ελαττώσεως των τελών τών αναφερομένων εν τω άρθρω τούτω. Πάσα 
τοιαύτη έλάττωσις ή αϋξησις θά ίσχύτ] διά περίοδον ουχί μικροτέραν του ενός 
έτους. 

"Αρθρον 22 
Λογαριασμοί 

1. Κατά το τέλος εκάστου τριμήνου ή παραλαμβάνουσα Υπηρεσία ετοι
μάζει λογαριασμόν επί τη βάσει τών φύλλων διαδρομής τών καλυίττόντων τάς 
κατά την διάρκειαν του τριμήνου άποστολάς. 

2. Οι λογαριασμοί όδτοι υποβάλλονται εις την άποστέλλουσαν Ύπηρεσίαν 
δι' έξέτασιν και άποδοχήν δσον το δυνατόν ένωρίτερον μετά τό τέλος του τρι
μήνου προς τό: όποιον οδτοι αναφέρονται. 'Αποδεκτά αντίγραφα τών λογατ 
ριασμών επιστρέφονται άνευ αναβολής. 

3. "Αμα τη αποδοχή τών λογαριασμών τών δεμάτων, τών άποσταλέντων 
από και εις τάς δύο χώρας, ή χρεώστρια Υπηρεσία προβαίνει εις διαδήματα; 
προς διευθετησιν του καθαρού υπολοίπου άνευ αναβολής διά της χρήσεως, επι
ταγών, ως ήθελεν αμοιβαίως συμφωνηθη δι' αλληλογραφίας. Αι δαπάναι πλη ; 
ρωμής βαρύνουν την χρεώστριαν Ύπηρεσίαν. 

"Αρθρον 23 
'Ισχύς και διάρκεια τών Λεπτομερών Κανονισμών 

Οί παρόντες ΛεπτομερεΓς Κανονισμοί θά τεθώσιν έν ίσχύϊ κατά τήν ήμέραν' 
καθ* ήν θά τεθή έν ίσχύΐ ή Συμφωνία περί Ταχυδρομικών Δεμάτων, και ή 
διάρκεια των θά είναι ή αύτη ώς και της Συμφωνίας. Αι ένδιαφερόμεναι Ύπη
ρεσίαι, δμως, εχσυσι τό δικαίωμα, δι1 αμοιβαίας συμφωνίας, νά τρσποποιώσι 
τάς λεπτομέρειας, άπό καιρού είς καιρόν. 

Έγένετο είς διπλούν και υπεγράφη έν Λευκωσία τήν έβδόμην ήμέραν του 
Μαΐου 1973 και έν Ουασιγκτώνι, τήν όγδόην τ\μέρ<χν του 'Ιουνίου 1973. 

Γ. ΖΑΜΠΑΡΛΟΥΚΟΣ, Μ. Ε. Τ. KLAFFEN, 
'Υπουργός Συγκοινωνιών Γενικός Διευθυντής τών Ταχυδρομείων 

και "Εργων. τών Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμερικής. 


