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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3245 της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1998 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 

Ο περί της Συμφωνίας Λειτουργίας Αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό 
Τηλεπικοινωνιών διά Δορυφόρων (INTELSAT) και Ορισμένων Τροποποιήσεων Αυτής 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 7(111) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ, 

ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ 
(INTELSAT), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ 
ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ήδη Συμβαλλόμενο Μέρος της Προοίμιο. 

Συμφωνίας αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών διά 
Δορυφόρων (INTELSAT) η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας της 
Αφορώσης εις τον Διεθνή Οργανισμόν Τηλεπικοινωνιών διά Δορυφόρων (ΙΝ-
ΤΕί5ΑΤ)(Κυρωτικό) Νόμο του 1973, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το άρθρο 11(β) της πιο πάνω Συμφωνίας προβλέπει ότι, 
ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας αυτής, θα πρέπει να υπογραφεί 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή τους εξουσιοδοτημένους τηλεπικοινωνιακούς 
φορείς τους και μια άλλη επικουρική Συμφωνία, καλούμενη "Συμφωνία 
Λειτουργίας", 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η πιο πάνω Συμφωνία Λειτουργίας υπογράφτηκε μεν από 
την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, δυνάμει Απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου με Αρ. 12.272 και ημερομηνία 19.4.1973, αλλά εκ παραδρομής δεν 
κυρώθηκε ακόμη διά νόμου ως όφειλε δυνάμει των διατάξεων του Αρθρου 
169(2) του Συντάγματος, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στο μεταξύ η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Μερών του 
INTELSAT έχει κατά διάφορες χρονικές περιόδους εγκρίνει ορισμένες 
τροποποιήσεις στη Συμφωνία Λειτουργίας, 

(723) 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα 
ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας Λειτουργίας 
Αναφορικά με το Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών διά Δορυφόρων (IN
TELSAT) και Ορισμένων Τροποποιήσεων Αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 
1998. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια

"Συμφωνία" σημαίνει τη Συμφωνία Λειτουργίας αναφορικά με το 
Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών διά Δορυφόρων (INTELSAT) η οποία 
έγινε στην Ουάσιγκτον στις 20 Αυγούστου 1971· 

"τροποποιήσεις" σημαίνει— 
(α) τις τροποποιήσεις των άρθρων 22 και 6 της Συμφωνίας οι οποίες 

υιοθετήθηκαν από την 25η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Μερών 
που συνήλθε στη Σιγκαπούρη από τις 4 μέχρι τις 7 Απριλίου 1995· 
και 

(β) τις τροποποιήσεις των άρθρων 6, 14, 15 και 22(δ) της Συμφωνίας οι 
οποίες υιοθετήθηκαν από την 26η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων 
Μερών που συνήλθε στην Ουάσιγκτον από τις 16 μέχρι 17 Απριλίου 
1996. 

κυοωσητης 3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται η Συμφωνία και οι τροποποιήσεις, 
καΓτων"*5 τ ω ν ο π ο ί · ω ν τ<* κείμενα από το αγγλικό πρωτότυπο εκτίθενται στο Μέρος Ι 
τροποποιήσεων, του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II αυτού: 
Μεροςί' Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των κειμένων του Μέρους Ι 
Μέρος ιι. και. εκείνων του Μέρους II του Πίνακα θα υπερισχύουν τα κείμενα που 

εκτίθενται στο Μέρος Ι αυτού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 

ΜΕΡΟΣ Ι 

OPERATING AGREEMENT 
RELATING TO THE 

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS 
SATELLITE ORGANIZATION 

"INTELSAT" 
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PREAMBLE 
The Signatories to this Operating Agreement: 

Considering that the States Parties to the Agreement Relating to the Interna
tional Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" have undertaken 
therein to sign or to designate a telecommunications entity to sign this Operating 
Agreement, 

Agree as follows: 

ARTICLE 1 
(Definitions) 

(a) For the purpose of this Operating Agreement: 
(i) "Agreement" means the Agreement Relating to the International 

Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT"; 
(ii) "Amortization" includes depreciation; and 

(iii) "Assets" includes every subject of whatever nature to which a right 
of ownership can attach, as well as contractual rights. 

(b) The definitions in Article I of the Agreement shall apply to this Operat
ing Agreement. 

ARTICLE 2 
(Rights and Obligations of Signatories) 

Each Signatory acquires the rights provided for Signatories in the Agreement 
and this Operating Agreement and undertakes to fulfill the obligations 
placed upon it by those Agreements. 

ARTICLE 3 
(Transfer of Rights and Obligations) 

(a) As of the date the Agreement and this Operating Agreement enter into 
force and subject to the requirements of Article 19 of this Operating Agreement: 

(i) all of the property and contractual rights and all other rights, 
including rights in and to the space segment, owned in undivided 
shares by the signatories to the Special Agreement pursuant to the 
Interim Agreement and the Special Agreement as of such date, shall 
be owned by INTELSAT; 

(ii) all of the obligations and liabilities undertaken or incurred by or 
on behalf of the signatories to the Special Agreement collectively 
in carrying out the provisions of the Interim Agreement and the Spe
cial Agreement which are outstanding as of, or arise from acts 
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or omissions prior to, such date shall become obligations and lia
bilities of INTELSAT. However, this subparagraph shall not apply 
to any such obligation or liability arising from actions or decisions 
taken after the opening for signature of the Agreement which, after 
the entry into force of the Agreement, could not have been taken 
by the Board of Governors without prior authorization of the As
sembly of Parties pursuant to paragraph (f) of Article ΠΙ of the 
Agreement. 

(b) INTELSAT shall be the owner of the INTELSAT space segment and 
of all other property acquired by INTELSAT. 

(c) The financial interest in INTELSAT of each Signatory shall be equal 
to the amount arrived at by the application of its investment share to the valuation 
effected pursuant to Article 7 of this Operating Agreement. 

ARTICLE 4 
(Financial Contributions) 

(a) Each Signatory shall make contributions to the capital requirements of 
INTELSAT, as determined by the Board of Governors in accordance with the terms 
of the Agreement and this Operating Agreement, in proportion to its investment 
share as determined pursuant to Article 6 of this Operating Agreement and shall 
receive capital repayment and compensation for use of capital in accordance with 
the provisions of Article 8 of this Operating Agreement. 

(b) Capital requirements shall include all direct and indirect costs for the 
design, development, construction and establishment of the INTELSAT space seg
ment and for other INTELSAT property, as well as requirements for contribu
tions by Signatories pursuant to paragraph (f) of Article 8 and paragraph (b) of 
Article 18 of this Operating Agreement. The Board of Governors shall determine 
the financial requirements of INTELSAT which shall be met from capital contri
butions from the Signatories. 

(c) Each Signatory, as user of the INTELSAT space segment, as well as 
all other users, shall pay appropriate utilization charges established in accordance 

^ with the provisions of Article 8 of this Operating Agreement. 
(d) The Board of Governors shall determine the schedule of payments 

required pursuant to this Operating Agreement. Interest at a rate to be deter
mined by the Board of Governors shall be added to any amount unpaid after the 
date designated for payment. 

ARTICLE 5 
(Capital Ceiling) 

(a) The sum of the net capital contributions of the Signatories and of the 
outstanding contractual capital commitments of INTELSAT shall be subject to 
a ceiling. This sum shall consist of the cumulative capital contributions made 
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by the signatories to the Special Agreement, pursuant to Articles 3 and 4 of the 
Special Agreement, and by the Signatories to this Operating Agreement, pursuant 
to Article 4 of this Operating Agreement, less the cumulative capital repaid to 
them pursuant to the Special Agreement and to this Operating Agreement, plus 
the outstanding amount of contractual capital commitments of INTELSAT. 

(b) The ceiling referred to in paragraph (a) of this Article shall be 500 mil
lion U.S. dollars or the amount authorized pursuant to paragraph (c) or (d) of 
this Article. 

(c) The Board of Governors may recommend to the Meeting of Signatories 
that the ceiling in effect under paragraph (b) of this Article be increased. Such 
recommendation shall be considered by the Meeting of Signatories, and the 
increased ceiling shall become effective upon approval by the Meeting of Signa
tories. 

(d) However, the Board of Governors may increase the ceiling up to ten per
cent above the limit of 500 million U.S. dollars or such higher limits as may be 
approved by the Meeting of Signatories pursuant to paragraph (c) of this Article. 

ARTICLE 6 
(Investment Shares) 

(a) Except as otherwise provided in this Article, each Signatory shall have 
an investment share equal to its percentage of all utilization of the INTELSAT 
space segment by all Signatories. 

(b) For the purpose of paragraph (a) of this Article, utilization of the 
INTELSAT space segment by a Signatory shall be measured by dividing the space 
segment utilization charges payable by the Signatory to INTELSAT by the num
ber of days for which charges were payable during the six-month period prior 
to the effective date of a determination of investment shares pursuant to subpara
graph (c) (i), (c) (ii) or (c) (v) of this Article. However, if the number of days 
for which charges were payable by a Signatory for utilization during such six-
month period was less than ninety days, such charges shall not be taken into ac
count in determining investment shares. 

(c) Investment shares shall be determined effective as of: 
(i) the date of entry into force of this Operating Agreement; 

(ii) the first day of March of each year, provided that if this Operating 
Agreement enters into force less than six months before the suc
ceeding first day of March, there shall be no determination under 
this subparagraph effective as of that date; 

(iii) the date of entry into force of this Operating Agreement for a new 
Signatory; 

(iv) the effective date of withdrawal of a Signatory from INTELSAT; and 
(v) the date of request by a Signatory for whom INTELSAT space seg

ment utilization charges have, for the first time, become payable 
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by that Signatory for utilization through its own earth station, provid
ed that such date of request is not less than ninety days following 
the date the space segment utilization charges became payable, 

(i) Any Signatory may request that, if any determination of investment 
shares made pursuant to paragraph (c) of this Article would result 
in its investment share exceeding its quota or investment share, as 
the case may be, held immediately prior to such determination, it 
be allocated a lesser investment share, provided that such invest
ment share not be less than its final quota held pursuant to the Spe
cial Agreement or than its investment share held immediately prior 
to the determination, as the case may be. Such requests shall be 
deposited with INTELSAT and shall indicate the reduced invest
ment share desired. INTELSAT shall give prompt notification of 
such requests to all Signatories, and such requests shall be honored 
to the extent that other Signatories accept greater investment shares. 

(ii) Any Signatory may notify INTELSAT that it is prepared to accept 
an increase in its investment share in order to accommodate requests 
for lesser investment shares made pursuant to subparagraph (i) of 
this paragraph and up to what limit, if any. Subject to such limits, 
the total amount of reduction in investment shares requested pur
suant to subparagraph (i) of this paragraph shall be distributed among 
the Signatories which have accepted, pursuant to this subparagraph, 
greater investment shares, in proportion to the investment shares 
held by them immediately prior to the applicable adjustment. 

(iii) If reductions requested pursuant to subparagraph (i) of this para
graph cannot be wholly accommodated among the Signatories which 
have accepted greater investment shares pursuant to subparagraph 
(ii) of this paragraph, the total amount of accepted increases shall 
be allocated, up to the limits indicated by each Signatory accepting 
a greater investment share pursuant to this paragraph, as reductions 
to those Signatories which requested lesser investment shares pur
suant to subparagraph (i) of this paragraph, in proportion to the 
reductions requested by them under subparagraph (i) of this 
paragraph. 

(iv) Any Signatory which has requested a lesser or accepted a greater 
investment share pursuant to this paragraph shall be deemed to have 
accepted the decrease or increase of its investment share, as deter
mined pursuant to this paragraph, until the next determination of 
investment shares pursuant to subparagraph (c) (ii) of this Article. 

(v) The Board of Governors shall establish appropriate procedures with 
regard to notification of requests by Signatories for lesser invest
ment shares made pursuant to subparagraph (i) of this paragraph, 
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and notification by Signatories which are prepared to accept 
increases in their investment shares pursuant to subparagraph (ii) 
of this paragraph. 

(e) For the purposes of composition of the Board of Governors and calcula
tion of the voting participation of Governors, the investment shares determined 
pursuant to subparagraph (c) (ii) of this Article shall take effect from the first 
day of the ordinary meeting of the Meeting of Signatories following such deter
mination. 

(f) To the extent that an investment share is determined pursuant to sub
paragraph (c) (hi) or (c) (v) or paragraph (h) of this Article, and to the extent 
necessitated by withdrawal of a Signatory, the investment shares of all other Sig
natories shall be adjusted in the proportion that their respective investment shares, 
held prior to this adjustment, bear to each other. On the withdrawal of a Signato
ry, investment shares of 0.05 per cent determined in accordance with the provi
sions of paragraph (h) of this Article shall not be increased. 

(g) Notification of the results of each determination of investment shares, 
and of the effective date of such determination, shall be promptly furnished to 
all Signatories by INTELSAT. 

(h) Notwithstanding any provision of this Article, no Signatory shall have 
an investment share of less than 0.05 per cent of the total investment shares. 

ARTICLE 7 
(Financial Adjustments Between Signatories) 

(a) On entry into force of this Operating Agreement and thereafter at each 
determination of investment shares, financial adjustments shall be made between 
Signatories, through INTELSAT, on the basis of a valuation effected pursuant to 
paragraph (b) of this Article. The amounts of such financial adjustments shall be 
determined with respect to each Signatory by applying to such valuation: 

(i) on entry into force of this Operating Agreement, the difference, if 
any, between the final quota of each Signatory held pursuant to the 
Special Agreement and its initial investment share determined pur
suant to Article 6 of this Operating Agreement; 

(ii) at each subsequent determination of investment shares, the differ
ence, if any, between the new investment share of each Signatory 
and its investment share prior to such determination. 

(b) The valuation referred to in paragraph (a) of this Article shall be 
effected as follows: 

(i) deduct from the original cost of all assets as recorded in INTEL
SAT accounts as of the date of adjustment, including any capital
ized return or capitalized expenses, the sum of: 
(A) the accumulated amortization as recorded in INTELSAT 

accounts as of the date of adjustment, and 
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(Β) loans and other accounts payable by INTELSAT as of the date 
of adjustment; 

(ii) adjust the results obtained pursuant to subparagraph (i) of this 
paragraph by: 
(A) adding or deducting, for the purpose of the financial 

adjustments on entry into force of this Operating Agreement, 
an amount representing any deficiency or excess, respective
ly, in the payment by INTELSAT of compensation for use of 
capital relative to the cumulative amount pursuant to the Spe
cial Agreement, at the rate or rates of compensation for use 
of capital in effect during the periods in which the relevant 
rates were applicable, as established by the Interim Commu
nications Satellite Committee pursuant to Article 9 of the Spe
cial Agreement. For the purpose of assessing the amount 
representing any deficiency or excess in payment, compensa
tion due shall be calculated on a monthly basis and relate to 
the net amount of the elements described in subparagraph (i) 
of this paragraph; 

(B) adding or deducting, for the purpose of each subsequent finan
cial adjustment a further amount representing any deficiency 
or excess, respectively, in the payment by INTELSAT of com
pensation for use of capital from the time of entry into force 
of this Operating Agreement to the effective date of valua
tion, relative to the cumulative amount due pursuant to this 
Operating Agreement, at the rate or rates of compensation 
for use of capital in effect during the periods in which the 
relevant rates were applicable, as established by the Board of 
Governors pursuant to Article 8 of this Operating Agreement. 
For the purpose of assessing the amount representing any defi
ciency or excess in payment, compensation due shall be cal
culated on a monthly basis and relate to the net amount of 
the elements described in subparagraph (i) of this paragraph. 

(c) Payments due from and to Signatories pursuant to the provisions of this 
Article shall be effected by a date designated by the Board of Governors. Interest 
at a rate to be determined by the Board of Governors shall be added to any amount 
unpaid after that date, except that, with respect to payments due pursuant to sub
paragraph (a) (i) of this Artjcle, interest shall be added from the date of entry 
into force of this Operating Agreement. The rate of interest referred to in this 
paragraph shall be equal to the rate of interest determined by the Board of Gover
nors pursuant to paragraph (d) of Article 4 of this Operating Agreement. 
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ARTICLE 8 
(Utilization Charges and Revenues) 

(a) The Board of Governors shall specify the units of measurement of 
INTELSAT space segment utilization relative to various types of utilization and, 
guided by such general rules as may be established by the Meeting of Signatories 
pursuant to Article VIII of the Agreement, shall establish INTELSAT space seg
ment utilization charges. Such charges shall have the objective of covering the 
operating, maintenance and administrative costs of INTELSAT, the provisions of 
such operating funds as the Board of Governors may determine to be necessary, 
the amortization of investment made by Signatories in INTELSAT and compen
sation for use of the capital of Signatories. 

(b) For the utilization of capacity available for the purposes of specialized 
telecommunications services, pursuant to paragraph (d) of Article HI of the Agree
ment, the Board of Governors shall establish the charge to be paid for the utiliza
tion of such services. Iri doing so it shall comply with the provisions of the 
Agreement and this Operating Agreement and in particular paragraph (a) of this 
Article, and shall take into consideration the costs associated with the provision 
of the specialized telecommunications services as well as an adequate part of the 
general and administrative costs of INTELSAT. In the case of separate satellites 
or associated facilities financed by INTELSAT pursuant to paragraph (e) of 
Article V of the Agreement, the Board of Governors shall establish the charges 
to be paid for the utilization of such services. In doing so, it shall comply with 
the provisions of the Agreement and this Operating Agreement and in particular 
paragraph (a) of this Article, so as to cover fully the costs directly resulting from 
the design, development, construction, and provision of such separate satellites 
and associated facilities as well as an adequate part of the general and administra
tive costs of INTELSAT. 

(c) In determining the rate of compensation for use of the capital of Signa
tories, the Board of Governors shall include an allowance for the risks associated 
with investment in INTELSAT and, taking into account such allowance, shall fix 
the rate as close as possible to the cost of money in the world markets. 

(d) The Board of Governors shall institute any appropriate sanctions in cases 
where payments of utilization charges shall have been in default for three months 
or longer. 

(e) The revenues earned by INTELSAT shall be applied, to the extent that 
such revenues allow, in the following order of priority: 

(i) to meet operating, maintenance and administrative costs; 
(ii) to provide such operating funds as the Board of Governors may de

termine to be necessary; 
(iii) to pay to Signatories, in proportion to their respective investment 

shares, sums representing a repayment of capital in the amount of 
the provisions for amortization established by the Board of Gover
nors and recorded in the INTELSAT accounts; 
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(iv) to pay to a Signatory which has withdrawn from INTELSAT such 
sums as may be due it pursuant to Article 21 of this Operating Agree
ment; and 

(v) to pay to Signatories, in proportion to their respective investment 
shares, the available balance towards compensation for use of capital, 

(f) To the extent, if any, that the revenues earned by INTELSAT are insuffi
cient to meet INTELSAT operating, maintenance and administrative costs, the 
Board of Governors may decide to meet the deficiency by using INTELSAT oper
ating funds, by overdraft arrangements, by raising a loan, by requiring Signato
ries to make capital contributions in proportion to their respective investment shares 
or by any combination of such measures. 

ARTICLE 9 
(Transfer of Funds) 

(a) Settlement of accounts between Signatories and INTELSAT in respect 
of financial transactions pursuant to Articles 4, 7 and 8 of this Operating Agree
ment shall be so arranged as to minimize both transfers of funds between Signato
ries and INTELSAT and the amount of funds held by INTELSAT over and above 
any operating funds determined by the Board of Governors to be necessary. 

(b) All payments between Signatories and INTELSAT pursuant to this Oper
ating Agreement shall be made in U.S. dollars or in currency freely convertible 
into U.S. dollars. 

ARTICLE 10 
(Overdrafts and Loans) 

(a) For the purpose of meeting financial deficiencies, pending the receipt 
of adequate INTELSAT revenues or of capital contributions by Signatories pur
suant to this Operating Agreement, INTELSAT may, with the approval of the Board 
of Governors, enter into overdraft arrangements. 

(b) Under exceptional circumstances and for the purpose of financing any 
activity undertaken by INTELSAT, or of meeting any liability incurred by 
INTELSAT, pursuant to paragraph (a), (b) or (c) of Article III of the Agreement 
or to this Operating Agreement, INTELSAT may raise loans upon decision of 
the Board of Governors. The outstanding amounts of such loans shall be consi
dered as contractual capital commitments for the purpose of Article 5 of this Oper
ating Agreement. The Board of Governors shall, in accordance with subparagraph 
(a) (xiv) of Article X of the Agreement, report fully to the Meeting of Signatories 
with respect to the reasons for its decision to raise any loan and the terms and 
conditions under which such a loan was raised. 
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ARTICLE 11 
(Excluded Costs) 

The following shall not form part of the costs of INTELSAT: 
(i) taxes on income derived from INTELSAT of any of the Signatories; 

(ii) design and development expenditure on launchers and launching fa
cilities except expenditure incurred for the adaptation of launchers 
and launching facilities in connection with the design, development, 
construction and establishment of the INTELSAT space segment; 
and 

(iii) the costs of representatives of Parties and Signatories incurred in 
attending meetings of the Assembly of Parties, of the Meeting of 
Signatories, of the Board of Governors or any other meetings of 
INTELSAT. 

ARTICLE 12 
(Audit) 

The accounts of INTELSAT shall be audited annually by independent audi
tors appointed by the Board of Governors. Any Signatory shall have the right of 
inspection of INTELSAT accounts. 

ARTICLE 13 
(International Telecommunication Union) 

In addition to observing the relevant regulations of the International Telecom
munication Union, INTELSAT shall, in the design, development, construction 
and establishment of the INTELSAT space segment and in the procedures estab
lished for regulating the operation of the INTELSAT space segment and of the 
earth stations, give due consideration to the relevant recommendations and proce7 
dures of the International Telegraph and Telephone Consultative Committee, the 
International Radio Consultative Committee and the International Frequency Regis
tration Board. 

ARTICLE 14 
(Earth Station Approval) 

(a) Any application for approval of an earth station to utilize the INTEL
SAT space segment shall be submitted to INTELSAT by the Signatory designated 
by the Party in whose territory the earth station is or will be located or, with respect 
to earth stations located in a territory not under the jurisdiction of a Party, by 
a duly authorized telecommunications entity. 
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(b) Failure by the Meeting of Signatories to establish general rules, pursuant 
to subparagraph (b) (v) of Article VIII of the Agreement, or the Board of Gover
nors to establish criteria and procedures, pursuant to subparagraph (a) (vi) of 
Article X of the Agreement, for approval of earth stations shall not preclude the 
Board of Governors from considering or acting upon any application for approval 
of an earth station to utilize the INTELSAT space segment. 

(c) Each Signatory or telecommunications entity referred to in paragraph 
(a) of this Article shall, with respect to earth stations for which it has submitted 
an application, be responsible to INTELSAT for compliance of such stations with 
the rules and standards specified in the document of approval issued to it by 
INTELSAT, unless, in the case of a Signatory which has submitted an applica
tion, its designating Party assumes such responsibility with respect to all or some 
of the earth stations not owned or operated by such Signatory. 

ARTICLE 15 
(Allotment of Space Segment Capacity) 

(a) Any application for allotment of INTELSAT space segment capacity shall 
be submitted to INTELSAT by a Signatory or, in the case of a territory not under 
the jurisdiction of a Party, by a duly authorized telecommunications entity. 

(b) In accordance with the terms and conditions established by the Board 
of Governors pursuant to Article X of the Agreement, allotment of INTELSAT 
space segment capacity shall be made to a Signatory or, in the case of a territory 
not under the jurisdiction of a Party, to the duly authorized telecommunications 
entity making the application. 

(c) Each Signatory or telecommunications entity to which an allotment has 
been made pursuant to paragraph (b) of this Article shall be responsible for com
pliance with all the terms and conditions established by INTELSAT with respect 
to such allotment, unless, in the case of a Signatory which has submitted an 
application, its designating Party assumes such responsibility for allotments made 
with respect to all or some of the earth stations not owned or operated by such 
Signatory. 

ARTICLE 16 
(Procurement) 

(a) All contracts relating to the procurement of goods and services required 
by INTELSAT shall be awarded in accordance with Article ΧΙΠ of the Agree
ment, Article 17 of this Operating Agreement and the procedures, regulations, 
terms and conditions established by the Board of Governors pursuant to the provi
sions of the Agreement and this Operating Agreement. The services to which this 
Article refers are those provided by juridical persons. 
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(b) The approval of the Board of Governors shall be required before: \ 
(i) the issuing of requests for proposals or invitations to tender for con

tracts which are expected to exceed 500,000 U.S. dollars in value; 
(ii) the awarding of any contract to a value exceeding 500,000 U.S. 

dollars. 
(c) In any of the following circumstances, the Board of Governors may de

cide to procure goods and services otherwise than on the basis of responses to 
open international invitations to tender: 

(i) where the estimated value of the contract does not exceed 50,000 
U.S. dollars or any such higher amount as the Meeting of Signato
ries may decide in the light of proposals by the Board of Governors; 

(ii) where procurement is required urgently to meet an emergency situ
ation involving the operational viability of the INTELSAT space 
segment; 

(iii) where the requirement is of a predominantly administrative nature 
best suited to local procurement; and 

(iv) where there is only one source of supply to a specification which 
is necessary to meet the requirements of INTELSAT or where the 
sources of supply are so severely restricted in number that it would 
be neither feasible nor in the best interest of INTELSAT to incur 
the expenditure and time involved in open international tender, 
provided that where there is more than one source they will all have 
the opportunity to bid on an equal basis. 

(d) The procedures, regulations, terms and conditions referred to in para
graph (a) of this Article shall provide for the supply of full and timely informa
tion to the Board of Governors. Upon request from any Governor, the Board of 
Governors shall be able to obtain, with respect to all contracts, any information 
necessary to enable that Governor to discharge his responsibilities as a Governor. 

ARTICLE 17 
(Inventions and Technical Information) 

(a) INTELSAT, in connection with any work performed by it or on its be
half, shall acquire in inventions and technical information those rights, but no 
more than those rights, necessary in the common interests of INTELSAT and the 
Signatories in their capacity as such. In the case of work done under contract, 
any such rights obtained shall be on a non-exclusive basis. 

(b) For the purposes of paragraph (a) of this Article, INTELSAT, taking 
into account its principles and objectives, the rights and obligations of the Parties 
and Signatories under the Agreement and this Operating Agreement and 
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generally accepted industrial practices, shall, in connection with any work per
formed by it or on its behalf involving a significant element of study, research 
or development, ensure for itself: 

(i) the right without payment to have disclosed to it all inventions and 
technical information generated by work performed by it or on its 
behalf; 

(ii) the right to disclose and have disclosed to Signatories and others 
within the jurisdiction of any Party and to use and authorize and 
have authorized Signatories and such others to use such inventions 
and technical information: 
(A) without payment, in connection with the INTELSAT space 

segment and any earth station operating in conjunction there
with, and 

(B) for any other purpose, on fair and reasonable terms and con
ditions to be settled between Signatories or others within the 
jurisdiction of any Party and the owner or originator of such 
inventions and technical information or any other duly autho
rized entity or person having a property interest therein. 

(c) In the case of work done under contract, the implementation of para
graph (b) of this Article shall be based on the retention by contractors of owner
ship of rights in inventions and technical information generated by them. 

(d) INTELSAT shall also ensure for itself the right, on fair and reasonable 
terms and conditions, to disclose and have disclosed to Signatories and others wi
thin the jurisdiction of any Party, and to use and authorize and have authorized 
Signatories and such others to use, inventions and technical information directly 
utilized in the execution of work performed on its behalf but not included in para
graph (b) of this Article, to the extent that the person who has performed such 
work is entitled to grant such right and to the extent that such disclosure and use 
is necessary for the effective exercise of rights obtained pursuant to paragraph 
(b) of this Article. 

(e) The Board of Governors may, in individual cases, where exceptional cir
cumstances warrant, approve a deviation from the policies prescribed in subpara
graph (b) (ii) and paragraph (d) of this Article where in the course of negotiations 
it is demonstrated to the Board of Governors that failure to deviate would be 
detrimental to the interests of INTELSAT and, in the case of subparagraph (b) 
(ii), that adherence to these policies would be incompatible with prior contractu
al obligations entered into iri good faith by a prospective contractor with a third 
party. 

(f) The Board of Governors may also, in individual cases, where exception
al circumstances warrant, approve a deviation from the policy prescribed in para
graph (c) of this Article where all of the following conditions are met: 

(i) it is demonstrated to the Board of Governors that failure to deviate 
would be detrimental to the interests of INTELSAT, 
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(ii) it is determined by the Board of Governors that INTELSAT should 
be able to ensure patent protection in any country and 

(iii) where, and to the extent that, the contractor is unable or unwilling 
to ensure such protection on a timely basis, 

(g) In determining whether and in what form to approve any deviation pur
suant to paragraphs (e) and (f) of this Article, the Board of Governors shall take 
into account the interests of INTELSAT and all Signatories and the estimated finan
cial benefits to INTELSAT resulting from such deviation. 

(h) With respect to inventions and technical information in which rights were 
acquired under the Interim Agreement and the Special Agreement, or are acquired 
under the Agreement and this Operating Agreement other than pursuant to para
graph (b) of this Article, INTELSAT, to the extent that it has the right to do so, 
shall upon request: 

(i) disclose or have disclosed such inventions and technical informa
tion to any Signatory, subject to reimbursement of any payment made 
by or required of INTELSAT in respect of the exercise of such right 
of disclosure; 

(ii) make available to any Signatory the right to disclose or have dis
closed to others within the jurisdiction of any Party and to use and 
^authorize or have authorized such others to use such inventions and 
technical information: 
(A) without payment, in connection with the INTELSAT space 

segment or any earth station operating in conjunction there
with, and 

(B) for any other purpose, on fair and reasonable terms and con
ditions to be settled between Signatories or others within the 
jurisdiction of any Party and INTELSAT or the owner or origi
nator of such inventions and technical information or any other 
duly authorized entity or person having a property 
interest therein, and subject to reimbursement of any payment 
made by or required of INTELSAT in respect of the exercise 
of such rights. 

(i) To the extent that INTELSAT acquires the right pursuant to subparagraph 
(b) (i) of this Article to have inventions and technical information disclosed to 
it, it shall keep each Signatory which so requests informed of the availability and 
general nature of such inventions and technical information. To the extent that 
INTELSAT acquires rights pursuant to the provision of this Article to make 
inventions and technical information available to Signatories and others in the juris
diction of Parties, it shall make such rights available upon request to any Signato
ry or its designee. 

(j) The disclosure and use, and the terms ahd conditions of disclosure and 
use, of all inventions and technical information in which INTELSAT has 
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acquired any rights shall be a on a non-discriminatory basis with respect to all 
Signatories and their designees. 

ARTICLE 18 
(Liability) 

(a) Neither INTELSAT nor any Signatory, in its capacity as such, nor any 
director, officer or employee of any of them nor any representative to any organ of 
INTELSAT acting in the performance of their functions and within the scope of 
their authority, shall be liable to, nor shall any claim be made against any of them 
by, any Signatory or INTELSAT for loss or damage sustained by reason of any 
unavailability, delay or faultiness of telecommunications services provided or to 
be provided pursuant to the Agreement or this Operating Agreement. 

(b) If INTELSAT or any Signatory, in its capacity as such, is required, by 
reason of a binding decision rendered by a competent tribunal or as a result of 
a settlement agreed to or concurred in by the Board of Governors, to pay any claim, 
including any costs and expenses associated therewith, which arises out of any 
activity conducted or authorized by INTELSAT pursuant to the Agreement or to 
this Operating Agreement, to the extent that the claim is not satisfied through 
indemnification, insurance or other financial arrangements, the Signatories shall, 
notwithstanding any ceiling established by or pursuant to Article 5 of this Operat
ing Agreement, pay to INTELSAT the amount unsatisfied on such claim in propor
tion to their respective investment shares as of the date the payment by INTELSAT 
of such claim is due. 

(c) If such a claim is asserted against a Signatory, that Signatory, as a con
dition of payment by INTELSAT of the claim pursuant to paragraph (b) of this 
Article, shall without delay provide INTELSAT with notice thereof, and shall 
afford INTELSAT the opportunity to advise and recommend on or to conduct 
the defense or other disposition of the claim and, to the extent permitted by the 
law of the jurisdiction in which the claim is_brought, to become a party.to the 
proceeding either with such Signatory or in substitution for it. 

ARTICLE 19 
(Buy-Out) 

(a) Consonant with the provisions of Articles IX and XV of the Interim 
Agreement, the Board of Gqvernors shall, as soon as practicable and not later 
than three months after entry into force of this Operating Agreement, determine, 
in accordance with paragraph (d) of this Article, the financial status in relation 
to INTELSAT of each signatory to the Special Agreement for which, in its capac
ity as a State, or for whose State the Agreement, on its entry into force, had neither 
entered into force nor had been applied provisionally. The Board of Governors 
shall notify each such signatory in writing of its financial status and the rate of 
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interest thereon. This rate of interest shall be close to the cost of money in world 
markets. 

(b) A signatory may accept the assessment of its financial status and the 
rate of interest as notified pursuant to paragraph (a) of this Article or as may other
wise have been agreed between the Board of Governors and this signatory. 
INTELSAT shall pay to such signatory, in U.S. dollars or in another currency 
freely convertible into U.S. dollars, within ninety days of such acceptance, or wi
thin such greater period as may be mutually agreed, the amount so accepted, 
together with interest thereon from the date of entry into force of this Operating 
Agreement to the date of payment. 

(c) If there is a dispute between INTELSAT and a signatory as to the amount 
or the rate of interest, which cannot be settled by negotiation within the period 
of one year from the date of notification pursuant to paragraph (a) of this Article, 
the amount and rate of interest notified shall remain the standing offer by 
INTELSAT to settle the matter, and the corresponding funds shall be set aside 
at the disposal of such signatory. Provided that a mutually acceptable tribunal can 
be found, INTELSAT shall refer the matter to arbitration if the signatory so 
requests. Upon receipt of the decision of the tribunal, INTELSAT shall pay to 
the signatory the amount decided by the tribunal in U.S. dollars or in another 
currency freely convertible into U.S. dollars. 

(d) For the purpose of paragraph (a) of this Article, the financial status shall 
be determined as follows: 

(i) multiply the final quota held by the signatory pursuant to the Spe
cial Agreement by the amount established from the valuation ef
fected pursuant to paragraph (b) of Article 7 of this Operating 
Agreement as of the date of entry into force of this Operating Agree
ment; and 

(ii) from the resulting product deduct any amounts due from that sig
natory as of the date of entry into force of this Operating Agreement. 

(e) No provision of this Article shall: 
(i) relieve a signatory described in paragraph (a) of this Article of its 

share of any obligations incurred by or on behalf of the signatories 
to the Special Agreement collectively as the result of acts or omis
sions in the implementation of the Interim Agreement and the Spe
cial Agreement prior to the date of entry into force of this Operating 
Agreement; or 

(ii) deprive such a signatory of any rights acquired by it, in its capacity 
as such, which would otherwise continue after the termination of 
the Special Agreement and for which the signatory has not already 
been compensated pursuant to the provisions of this Article. 
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ARTICLE 20 
(Settlement of Disputes) 

(a) All legal disputes arising in connection with the rights and obligations 
under the Agreement or this Operating Agreement between Signatories with respect 
to each other, or between INTELSAT and a Signatory or Signatories, if not other
wise settled within a reasonable time, shall be submitted to arbitration in accord
ance with the provisions of Annex C to the Agreement. 

(b) All such disputes arising between a Signatory and a State or telecom
munications entity which has ceased to be a Signatory, or between INTELSAT 
and a State or telecommunications entity which has ceased to be a Signatory, and 
which arise after such State or telecommunications entity ceased to be a Signato
ry, if not otherwise settled within a reasonable time, shall be submitted to arbitra
tion, and may be submitted to arbitration in accordance with the provisions of 
Annex C to the Agreement provided the disputants in any given dispute so agree. 
If a State or telecommunications entity ceases to be a Signatory after an arbitra
tion in which it is a disputant had commenced, such arbitration shall be continued 
and concluded in accordance with the provisions of Annex C to the Agreement, 
or, as the case may be, with the other provisions under which the arbitration is 
being conducted. 

(c) All legal disputes arising in connection with agreements or contracts that 
INTELSAT may conclude with any Signatory shall be subject to the provisions 
on settlement of disputes contained in such agreements or contracts. In the ab
sence of such provisions, such disputes, if not otherwise settled within a reasona
ble time, shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of 
Annex C to the Agreement. 

(d) If upon entry into force of this Operating Agreement, any arbitration 
is in progress pursuant to the Supplementary Agreement on Arbitration dated June 
4, 1965, the provisions of that Agreement shall remain in force with respect to 
such arbitration until its conclusion. If the Interim Communications Satellite Com
mittee is a party to any such arbitration, INTELSAT shall replace it as a party. 

ARTICLE 21 
(Withdrawal) 

(a) Within three months after the effective date of withdrawal of a Signato
ry from INTELSAT pursuant to Article XVI of the Agreement, the Board of Gover
nors shall notify the Signatory of the evaluation by the Board of Governors of 
its financial status in relation to INTELSAT as of the effective date of its with
drawal and of the proposed terms of settlement pursuant to paragraph (c) of this 
Article. 

(b) The notification pursuant to paragraph (a) of this Article shall include 
a statement of: 



742 

(i) the amount payable by INTELSAT to the Signatory, calculated by 
multiplying the investment share held by the Signatory as of the 
effective date of its withdrawal by the amount established from a 
valuation effected pursuant to paragraph (b),of Article 7 of this Oper
ating Agreement as of that date; 

(ii) any amounts to be paid by the Signatory to INTELSAT, pursuant 
to paragraph (g), (j) or (k) of Article XVI of the Agreement, 
representing its share of capital contributions for contractual com
mitments specifically authorized prior to the receipt by the 
appropriate authority of notice of its decision to withdraw or, as 
the case may be, prior to the effective date of its withdrawal, together 
with the proposed schedule for the payments to meet the said con
tractual commitments; and 

(iii) any amounts due from the Signatory to INTELSAT as of the effec
tive date of its withdrawal. 

(c) The amounts referred to in subparagraphs (b) (i) and (b) (ii) of this Arti
cle shall be repaid by INTELSAT to the Signatory over a period of time consis
tent with the period over which other Signatories will be repaid their capital 
contributions, or over such lesser period as the Board of Governors may consider 
appropriate. The Board of Governors shall determine the rate of interest to be 
paid to or by the Signatory in respect of any amounts which may, from time to 
time, be outstanding for settlement. 

(d) In its evaluation pursuant to subparagraph (b) (ii) of this Article, the Board, 
of Governors may decide to relieve the Signatory in whole or in part of its respon
sibility for contributing its share of the capital contributions necessary to meet 
both contractual commitments specifically authorized and liabilities arising from 
acts or omissions prior to the receipt of notice of withdrawal or, as the case may 
be, prior to the effective date of withdrawal of the Signatory pursuant to Article 
XVI of the Agreement. 

(e) Except as may be decided by the Board of Governors pursuant to para
graph (d) of this Article, no provision of this Article shall: 

(i) relieve a Signatory referred to in paragraph (a) of this Article of 
its share of any non-contractual obligations of INTELSAT arising 
from acts or omissions in the implementation of the Agreement and 
the Operating Agreement prior to the receipt of notice of its deci
sion to withdraw or, as the case may be, prior to the effective date 
of its withdrawal; or 

(ii) deprive such a Signatory of any rights acquired by it, in its capacity 
as such, which would otherwise continue after the effective date 
of its withdrawal, and for which the Signatory has not already been 
compensated pursuant to the provisions of this Article. 
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ARTICLE 22 
(Amendments) 

(a) Any Signatory, the Assembly of Parties or the Board of Governors may 
propose amendments to this Operating Agreement. Proposed amendments shall 
be submitted to the executive organ, which shall distribute them promptly to all 
Parties and Signatories. 

(b) The Meeting of Signatories shall consider each proposed amendment 
at its first ordinary meeting following its distribution by the executive organ, or 
at an earlier extraordinary meeting convened in accordance with the provisions 
of Article VHI of the Agreement, provided that the proposed amendment has been 
distributed by the executive organ at least ninety days before the opening date of 
the meeting. The Meeting of Signatories shaUconsider any views and recommen
dations which it receives from the Assembly of Parties or the Board of Governors 
with respect to a proposed amendment. 

(c) The Meeting of Signatories shall take decisions on each proposed amend
ment in accordance with the provisions relating to quorum and voting contained 
in Article VIE of the Agreement. It may modify any proposed amendment, dis
tributed in accordance with paragraph (b) of this Article, and may also take deci
sions on any amendment not so distributed but directly consequential to a proposed 
or modified amendment. 

(d) An amendment which has been approved by the Meeting of Signatories 
shall enter into force in accordance with paragraph (e) of this Article after the 
Depositary has received notice of approval of the amendment from either: 

(i) two-thirds of the Signatories which were Signatories as of the date 
upon which the amendment was approved by the Meeting of Signa
tories, provided that such two-thirds include Signatories which then 
held at least two-thirds of the total investment shares; or 

(ii) a number of Signatories equal to or exceeding eighty-five per cent 
of the total number of Signatories which were Signatories as of the 
date upon which the amendment was approved by the Meeting of 
Signatories, regardless of the amount of investment shares which 
such Signatories then held. 

Notification of the approval of an amendment by a Signatory shall be transmitted 
to the Depositary by the Party concerned, and such a notification shall signify 
the acceptance by the Party of such amendment. 

(e) The Depositary shall notify all the Signatories as soon as it has received 
the approvals of the amendment required by paragraph (d) of this Article for the 
entry into force of an amendment. Ninety days after the date of issue of this notifi
cation, the amendment shall enter into force for all Signatories, including those 
that have not yet approved it and have not withdrawn from INTELSAT. 
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(f) Notwithstanding the provisions of paragraphs (d) and (e) of this Article, 
an amendment shall not enter into force later than eighteen months after the date 
it has been approved by the Meeting of Signatories. 

ARTICLE 23 
(Entry into Force) 

(a) This Operating Agreement shall enter into force for a Signatory on the 
date on which the Agreement enters into force, in accordance with paragraphs 
(a) and (d) or paragraphs (b) and (d) of Article XX of the Agreement, for the 
Party concerned. 

(b) This Operating Agreement shall be applied provisionally for a Signato
ry on the date on which the Agreement is applied provisionally, in accordance 
with paragraphs (c) and (d) of Article XX of the Agreement, for the Party con
cerned. 

(c) This Operating Agreement shall continue in force for as long as the Agree
ment is in force. 

ARTICLE 24 
(Depositary) 

(a) The Government of the United States of America shall be the Deposi
tary for this Operating Agreement, the texts of which in English, French and Span
ish are equally authentic. This Operating Agreement shall be deposited in the 
archives of the Depositary, with which shall also be deposited notifications of ap
proval of amendments, of substitution of a Signatory pursuant to paragraph (f) 
of Article XVI of the Agreement, and of withdrawals from INTELSAT. 

(b) The Depositary shall transmit certified copies of the texts of this Oper
ating Agreement to all Governments and all designated telecommunications enti
ties which have signed it, and to the International Telecommunication Union, and 
shall notify those Governments, designated telecommunications entities, and the 
International Telecommunication Union, of signatures to this Operating Agree
ment, of commencement of the sixty-day period referred to in paragraph (a) of 
Article XX of the Agreement, of the entry into force of this Operating Agree
ment, of notifications of approval of amendments and of the entry into force of 
amendments to this Operating Agreement. Notice of the commencement of the 
sixty-day period shall be issued on the first day of that period. 

(c) Upon entry into force of this Operating Agreement, the Depositary shall 
register it with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 
102 of the Charter of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto have signed 
this Operating Agreement. 
DONE at Washington, on the 20th day of August, one thousand nine hundred 
and seventy-one. 
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ANNEX 
TRANSITION PROVISIONS 

1) Obligations of Signatories 
Each Signatory to this Operating Agreement which was, or whose desig

nating Party was, a party to the Interim Agreement shall pay, or shall be entitled 
to receive, the net amount of any sums due pursuant to the Special Agreement 
as of the date of entry into force of the Agreement, from or to such party, in its 
capacity as a signatory to the Special Agreement, or from or to its designated 
signatory to the Special Agreement. 

2) Establishment of the Board of Governors 
(a) On the date of commencement of the sixtyday period referred to 

in paragraph (a) of Article XX of the Agreement, and thereafter 
at weekly intervals, the Communications Satellite Corporation shall 
notify all signatories to the Special Agreement and States or telecom
munications entities designated by States for whom this Operating 
Agreement will come into force, or will be applied provisionally, 
on the date of entry into force of the Agreement, of the estimated 
initial investment share of each such State or telecommunications 
entity pursuant to the provisions of this Operating Agreement. 

(b) During the said sixtyday period, the Communications Satellite Cor
poration shall make the necessary administrative preparations for 
the convening of the first meeting of the Board of Governors. 

(c) Within three days after the date of entry into force of the Agree
ment, the Communications Satellite Corporation, acting pursuant 
to paragraph 2 of Annex D to the Agreement, shall: 

(i) inform all Signatories for whom this Operating Agreement 
has come into force or has been applied provisionally of their 
initial investment shares determined pursuant to Article 6 of 
this Operating Agreement; and 

(ii) inform all such Signatories of the arrangements made for the 
first meeting of the Board of Governors, which shall be con
vened not more than thirty days after the date of entry into 
force of the Agreement. 

3) Settlement of Disputes 
Any legal dispute which may arise between INTELSAT and the Com

munications Satellite Corporation in connection with the rendering of services 
by the Corporation to INTELSAT, between the date of entry into force of this 
Operating Agreement and the effective date of the contract arranged pursuant to 
subparagraph (a) (ii) of Article ΧΠ of the Agreement, if not otherwise settled 
within a reasonable time, shall be submitted to arbitration in accordance with the 
provisions of Annex C to the Agreement. 

* * * * 
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ARTICLE XVII 
(Amendment) 

(a) Any Party may propose amendments to this Agreement. Proposed amendments 
shall be submitted to the executive organ, which shall distribute them promptly to all 
Parties and Signatories. 

(b) The Assembly of Parties shall consider each proposed amendment at its first 
ordinary meeting following its distribution by the executive organ, or at an earlier 
extraordinary meeting convened in accordance with the provisions of Article VII of 
this Agreement, provided that the proposed amendment has been distributed by the 
executive organ at least ninety days before the opening date of the meeting. The 
Assembly of Parties shall consider any views and recommendations which It receives 
from the Meeting of Signatories or the Board of Governors with respect to a 
proposed amendment 

(c) The Assembly of Parties shall take decisions on each proposed amendment in 
accordance with the provisions relating to quorum and voting contained in Article 
VII of this Agreement. It may modify any proposed amendment, distributed in 
accordance with paragraph (b) of this Article, and may also take decisions on any 
amendment not so distributed but directly consequential to a proposed or modified 
amendment. 

(d) An amendment which has been approved by the Assembly of Parties shall enter 
into force in accordance with paragraph (e) of this Article after the Depositary has 
received notice of approval, acceptance or ratification of the amendment from 
either 

0) two-thirds of the States which were Parties as of the date upon which the 
amendment was approved by the Assembly of Parties, provided that such 
two-thirds include Parties which then held, or whose designated Signatories 
then held, at least two-thirds of the total investment shares; or 

(ii)a number of States equal to or exceeding eighty-five per cent of the total 
number of States which were Parties as of the date upon which the 
amendment was approved by the Assembly of Parties, regardless of the 
amount of Investment shares such Parties or their designated Signatories 
then held. 

(e) The Depositary shall notify all the Parties as soon as ft has received the 
acceptances, approvals or ratifications required by paragraph (d) of this Article for 
the entry Into force of an amendment. Ninety days after the date of Issue of this 
notification, the amendment shall enter into force for all Parties, including those that 
have not yet accepted, approved, or ratified it and have not withdrawn from 
INTELSAT. 

(f) Notwithstanding the provisions of paragraphs (d) and (e) of this Article, an 
amendment shall not enter into force less than eight months after the date it has 
been approved by the Assembly of Parties. 
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ATTACHMENT NO. 1 

TKXT OF TWF. APPROVED AMENDf^NT TO 
T^g TNTELSAT OPERATING AG?.EEM7T>rr 

TO TMPLEKENT MULTIPLE SIGNATORY ARRANGEMENTS 

NEW LANGUAGE I S IN BOLDFACE TYPE; DELETED LANGUAGE I S ENCLOSED 
IN SQUARE BRACKETS AND LINE OUT 

THE OPERATING AGREEMENT 

1 . A r t i c l e 6 ( Inves tmen t : S h a r e s ) 

MODIFY PARAGRAPH (h) 

(h) N o t w i t h s t a n d i n g any p r o v i s i o n of t h i s A r t i c l e , no 
S i g n a t o r y s h a l l h a v e an i n v e s t m e n t s h a r e o f l e s s t h a n 0 . 0 5 p e r 
c e n t o f t h e t o t a l i n v e s t m e n t s h a r e s . The .Board o f G o v e r n o r s -
may recommend t o t h e M e e t i n g of S i g n a t o r i e s t h a t t h e minimum 
d e f i n e d i n t h i s p a r a g r a p h be c h a n g e d . Any new minimum s h a l l 
become e f f e c t i v e f o r t h e n e x t i n v e s t m e n t s h a r e d e t e r m i n a t i o n 
p u r s u a n t t o s u b p a r a g r a p h (c) ( i i ) a f t e r a p p r o v a l b y t h e M e e t i n g 
of S i g n a t o r i e s .3jt 

ADD NEW PARAGRAPH ( i ) 

( i ) The Boa rd of Gove rno r s may d e c i d e t o p e r m i t e n t i t i e s 
d e s i g n a t e d b y S i g n a t o r i e s o r P a r t i e s t o h o l d i n v e s t m e n t s h a r e s 
i n INTELSAT u n d e r t e r m s d e t e r m i n e d b y t h e Board of G o v e r n o r s . 

2 . A r t i c l e 14 ( E a r t h S t a t i o n A p p r o v a l ) 

MODIFY PARAGRAPH (a) 

( a ) Any a o o l i c a t i o n f o r a p p r o v a l of a n e a r t h s t a t i o n t o 
u t i l i z e t h e INTELSAT s p a c e . s e g m e n t s h a l l b e s u b m i t t e d t o 
INTELSAT by C^-he] a S i g n a t o r y d e s i g n a t e d by t h e P a r t y i n whose 
t e r r i t o r y t h e e a r t h s t a t i o n i s o r w i l l be l o c a t e d , by a 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s e n t i t y d e s i g n a t e d by s u c h S i g n a t o r y o r P a r t y 
o r , w i t h r e s o e c t t o e a r t h s t a t i o n s l o c a t e d i n a t e r r i t o r y n o t 
u n d e r t h e j u r i s d i c t i o n of a P a r t y , b y a d u l y a u t h o r i z e d 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s e n t i t y . 

7-tS-25 approved an addi t ion Co paragraph (h) . If tha t amendment 
e n t e r s i n t o force the paragraph" w i l l s t a t e : ^Notwithstanding any 
p r o v i s i o n of t h i s A r t i c l e , no Signatory s h a l l have an investment share of 
l e s s t han 0.05 per cent of the t o t a l investment shares or g rea t e r than 
150 pe r cen t of i t s percentage of a l l u t i l i z a t i o n of the ZNTSLSAT space 
segment by a l l S ignator ies determined pursuas t to the provis ions of 
paragraph (b) of t h i s A r t i c l e . " 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ 'INTELSAT" 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι Συμβαλλόμενοι της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας: 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Κράτη-Μέλη της Συμφωνίας που αφορά στο 
Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Διά Δορυφόρων "INTELSAT" ανέλαβαν 
να υπογράψουν ή αναθέσουν σε μια αρχή τηλεπικοινωνιών να υπογράψει 
την παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας, 

Συμφώνησαν τα πιο κάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1 
(Ορισμοί) 

(α) Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας: 
(i) "Συμφωνία" σημαίνει η παρούσα Συμφωνία αναφορικά με το 

Διεθνή Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Δια Δορυφόρων 
"INTELSAT", 

(ϋ) "Χρεολυσία" περιλαμβάνει την υποτίμηση- και 

(iii) "Περιουσιακά Στοιχεία" περιλαμβάνουν κάθε αντικείμενο 
οποιασδήποτε φύσης, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με δικαίωμα 
ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και με συμβατικά δικαιώματα. 

(β) £)ι ορισμοί του Άρθρου 1 της Συμφωνίας θα ισχύουν στην παρουσία 
Συμφωνία Λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 2 
(Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων) 

Ο κάθε Συμβαλλόμενος αποκτά τα δικαιώματα που παρέχονται στους 
Συμβαλλόμενους της Συμφωνίας και της Συμφωνίας Λειτουργίας και 
αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανατίθενται σε αυτόν 
από εκείνες τις Συμφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 3 

(Μεταφορά Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων) 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας και της 

παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας και τηρουμένων των απαιτήσεων 

του Άρθρου 19 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας: 

(i) όλη η περιουσία και τα συμβατικά δικαιώματα, 

περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε και προς το διαστημικό 

τμήμα, που κατέχεται εξ αδιαιρέτου σε μετοχές από τους 

Συμβαλλόμενους της Ειδικής Συμφωνίας, σύμφωνα με την 

Προσωρινή Συμφωνία και την Ειδική Συμφωνία από τέτοια 

ημερομηνία, θα κατέχονται από την INTELSAT, 

(ϋ) όλες οι υποχρεώσεις και ευθύνες που αναλαμβάνονται ή 

απορρέουν από ή εκ μέρους των συμβαλλομένων της Ειδικής 

Συμφωνίας συλλογικά στην εφαρμογή των προνοιών της 

Προσωρινής Συμφωνίας και της Ειδικής Συμφωνίας, οι οποίες 

εκκρεμούν από ή προκύπτουν από ενέργειες ή παραλείψεις πριν 

από τέτοια ημερομηνία, θα γίνουν υποχρεώσεις και ευθύνες του 

INTELSAT. Ωστόσο, αυτή η υποπαράγραφος δεν θα ισχύει για 

οποιαδήποτε τέτοια υποχρέωση ή ευθύνη που προκύπτει από 

ενέργειες ή αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από το άνοιγμα 

προς υπογραφή της Συμφωνίας, οι οποίες, μετά την έναρξη 

ισχύος της Συμφωνίας, δεν θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση 

της Συνέλευσης των Κρατών-Μελών, σύμφωνα με την 

παράγραφο (στ) του Άρθρου 111 της Συμφωνίας. 

Ο INTELSAT θα είναι ο ιδιοκτήτης του διαστημικού τμήματος του 

INTELSAT και όλης της άλλης περιουσίας που αποκτάται από τον 

INTELSAT. 

Το οικονομικό όφελος κάθε Συμβαλλόμενου στον INTELSAT θα 

ισούται με το ποσό που προκύπτει από εφαρμογή της μετοχής 

επενδύσεως του στην εκτίμηση, που πραγματοποιείται σύμφωνα με 

το Άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. 

/ 
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ΆΡΘΡΟ 4 
(Οικονομικές Συνεισφορές) 

(α) Ο κάθε Συμβαλλόμενος θα συνεισφέρει στις ανάγκες κεφαλαίου του 
INTELSAT, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας, σε αναλογία με την μετοχή επενδύσεως 
του, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας και θα λαμβάνει αποπληρωμή κεφαλαίου 
και αποζημίωση από την εκμετάλλευση του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(β) Οι ανάγκες κεφαλαίου θα περιλαμβάνουν όλες τις άμεσες και 
έμμεσες δαπάνες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και 
δημιουργία του διαστημικού τμήματος του INTELSAT και για άλλη 
περιουσία του INTELSAT, καθώς επίσης και απαιτήσεις για 
συνεισφορές από Συμβαλλόμενους σύμφωνα με την παράγραφο 
(στ) του Άρθρου 8 και την παράγραφο (β) του Άρθρου 18 της 
παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
καθορίζει τις οικονομικές ανάγκες του INTELSAT, οι οποίες θα 
καλυφθούν από τις συνεισφορές στο κεφάλαιο από τους 
Συμβαλλόμενους. 

(γ) Κάθε Συμβαλλόμενος, ως χρήστης του διαστημικού τμήματος του 
INTELSAT, καθώς επίσης και όλοι οι άλλοι χρήστες, θα 
καταβάλλουν τα ανάλογα τέλη χρήσεως όπως καθορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 της παρούσας Συμφωνίας 
Λειτουργίας. 

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει το χρονοδιάγραμμα 
πληρωμών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία 
Λειτουργίας, θα προστίθεται επιτόκιο σε ποσοστό που θα 
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε οποιοδήποτε ποσό που 
παραμένει^ οφειλόμενο μετά την ημερομηνία που καθορίζεται για 
πληρωμή. 
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ΑΡΘΡΟ 5 ~ 

(Ανώτατο Ό ρ ι ο Κεφαλαίου) 

(α) Το ποσό των καθαρών συνεισφορών στο κεφάλαιο των 

Συμβαλλομένων και των οφειλόμενων συμβατικών κεφαλαιουχικών 

οφειλών του INTELSAT θα υπόκεινται σε ένα ανώτατο όριο. Το 

ποσό αυτό θα αποτελε ίται από τ ις συσσωρευτικές συνεισφορές 

κεφαλαίου που γίνονται από τους συμβαλλομένους της Ειδικής 

Συμφωνίας, σύμφωνα με τα Άρθρα 3 και 4 της Ειδικής Συμφωνίας, 

και από τους Συμβαλλομένους της παρούσας Συμφωνίας 

Λειτουργίας, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας 

Λειτουργίας, πλην του συσσωρευτικού κεφαλαίου που επιστρέφετα ι 

σε αυτούς, σύμφωνα με την Ειδική Συμφωνία και την παρούσα 

Συμφωνία Λειτουργίας, συν το οφειλόμενο ποσό των συμβατικών 

κεφαλαιουχικών οφειλών του INTELSAT. 

(β) Το ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 

παρόντος Άρθρου θα είναι 500 εκατομμύρια δολλάρια Αμερικής ή 

το ποσό, το οποίο εξουσιοδοτείται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) 

ή (δ) του παρόντος Άρθρου. 

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται στην Γενική 

Συνέλευση των Συμβαλλομένων όπως το ανώτατο όριο που ισχύει 

σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου αυξηθεί. 

Τέτοια εισήγηση θα εξετάζετα ι από την Γενική Συνέλευση των 

Συμβαλλομένων, και το αυξημένο ανώτατο όριο θα τ ίθετα ι σε ισχύ, 

κατόπιν έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των Συμβαλλομένων. 

(δ) Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το ανώτατο 

όριο μέχρι και δέκα τοις εκατόν πέραν του ορίου των $500 

εκατομμυρίων ή τέτοιων ορίων, ως ήθελε εγκρίνει η Γενική 

Συνέλευση των Συμβαλλομένων σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του 

παρόντος Άρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

(Μετοχή Επενδύσεως) 

Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στο παρόν Άρθρο, ο κάθε 

Συμβαλλόμενος θα έχε ι ένα μερίδιο που ισούται με το ανό&ογο 

ποσοστό χρήσης του διαστημικού τμήματος του INTELSAT που 

αυτός κάνει σε σχέση με τους υπόλοιπους Συμβαλλομένους. 

Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος Άρθρου, η 

χρήση του διαστημικού τμήματος του INTELSAT από ένα 

Συμβαλλόμενο, θα μετριέται διαιρώντας τα τέλη χρήσεως του 

διαστημικού τμήματος που καταβάλλονται από τον Συμβαλλόμενο 

στον INTELSAT με τον αριθμό των ημερών για τ ις οποίες 

καταβάλλονται τα τέλη κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του καθορισμού των μετοχών 

επενδύσεως, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (γ) (i), γ (ϋ) ή γ (ν) του 

παρόντος Άρθρου. Ωστόσο, εάν ο αριθμός των ημερών για τ ις 

οποίες καταβλήθηκαν τέλη χρήσεως από ένα Συμβαλλόμενο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών ήταν λιγότερο από ενενήντα 

μέρες, τέτοια τέλη δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό των 

μετοχών επενδύσεως. 

Οι μετοχές επενδύσεως θα καθορίζονται ως ισχύοντα από: 

(i) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας 

Λειτουργίας· 

(ϋ) την πρώτη ημέρα του Μαρτίου κάθε χρόνου, νοουμένου ότ ι εάν 

η παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας τεθεί σε ισχύ νωρίτερα από 

έξι μήνες πριν την επόμενη πρώτη μέρα του Μαρτίου, δεν θα 

. υπάρχει κανένας καθορισμός σύμφωνα με την παρούσα 

υποπαράγραφο που ισχύει από αυτή την ημερομηνία, 

(iii) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας 

Λειτουργίας για ένα νέο Συμβαλλόμενο· 

(iv) την ημερομηνία αποχώρησης ενός Συμβαλλόμενου από τον 
INTELSAT· και 
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(ν) την ημερομηνία απαίτησης από ένα Συμβαλλόμενο για τον 

οποίο τα τέλη χρήσης του διαστημικού τμήματος έγιναν για 

πρώτη φορά πληρωτέα από αυτό τον Συμβαλλόμενο για χρήση 

μέσω του δικού του επίγειου σταθμού, νοουμένου ότ ι τέτοια 

ημερομηνία απαίτησης δεν είναι νωρίτερα από ενενήντα ημέρες 

μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα τέλη χρήσης του 

διαστημικού τμήματος έγιναν πληρωτέα. 

(i) Οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος μπορεί να απαιτήσει όπως εάν 

οποιοσδήποτε καταμερισμός μετοχών επενδύσεως που γίνεται 

σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του παρόντος Άρθρου θα έχει 

ως αποτέλεσμα η μετοχή του να υπερβεί το ποσοστό ή την 

μετοχή επενδύσεως του, ανάλογα με την περίπτωση, που αυτός 

κατείχε αμέσως πριν από τέτοιο καταμερισμό, θα του 

κατανεμηθεί μια μικρότερη μετοχή επενδύσεως, νοουμένου ότι 

τέτο ια μετοχή δεν θα είναι μικρότερη από την τελική της 

ποσόστωση που κατέχει αμέσως πριν από τον καταμερισμό, 

ανάλογα με την περίπτωση. Τέτοιες απαιτήσεις θα 

υποβάλλονται στον INTELSAT και θα υποδεικνύουν την 

επιθυμητή μειωμένη μετοχή επενδύσεως. Ο INTELSAT θα 

γνωστοποιεί τέτοιες απαιτήσεις αμέσως σε όλους τους 

Συμβαλλόμενους, και τέτοιες απαιτήσεις θα συμπληρώνονται 

στο βαθμό που άλλοι Συμβαλλόμενοι αποδέχονται μεγαλύτερες 

μετοχές επενδύσεως. 

(ϋ) Οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος μπορεί να γνωστοποιεί στον 

INTELSAT ότ ι είναι έτοιμος να αποδεκτεί μια αύξηση της 

μετοχής επενδύσεως του για να διευκολύνει τις απαιτήσεις για 

μικρότερη μετοχή επενδύσεως που έγιναν σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου και μέχρι ποιου 

ορίου, εάν υπάρχει. Τηρουμένων τέτοιων ορίων, το ολικό ποσό 

της μείωσης της μετοχής επενδύσεως που απαιτε ίται σύμφωνα 

με την υποπαράγραφο (ι) της παρούσας παραγράφου θα 

διανέμεται . μεταξύ των Συμβαλλομένων οι οποίοι έχουν 

αποδεχτεί, σύμφωνα με την παρούσα υποπαράγραφο, 

μεγαλύτερη μετοχή επενδύσεως, σε αναλογία με την μετοχή 
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επενδύσεως που κατέχεται από αυτούς αμέσως πριν από τη 
σχετική προσαρμογή. 

(iii) Εάν οι μειώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν πλήρως μεταξύ των Συμβαλλομένων, οι οποίοι 
έχουν αποδεκτεί μεγαλύτερες μετοχές επενδύσεως, σύμφωνα 
με την υποπαράγραφο (ϋ) της παρούσας παραγράφου, το ολικό 
ποσό των αυξήσεων που έγινε αποδεκτό, θα κατανέμεται, μέχρι 
των ορίων που υποδείχθηκαν από κάθε Συμβαλλόμενο, καθώς 
αυτός αποδεχόταν μεγαλύτερη μετοχή επενδύσεως σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο, ως μειώσεις προς αυτούς τους 
Συμβαλλόμενους οι οποίοι απαίτησαν μικρότερη μετοχή 
επενδύσεως σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παρούσας 
παραγράφου, σε αναλογία με τις μειώσεις που ζητήθηκαν από 
αυτούς σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παρούσας 
παραγράφου. 

(iv) Οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος, ο οποίος ζήτησε μικρότερη ή 
αποδέχτηκε μεγαλύτερη μετοχή επενδύσεως σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την 
αύξηση ή μείωση της μετοχής επενδύσεως του, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, μέχρι τον 
επόμενο καθορισμό των μετοχών επενδύσεως σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου. 

(ν) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει τις κατάλληλες 
διαδικασίες αναφορικά με την γνωστοποίηση των απαιτήσεων 
από τους Συμβαλλόμενους για μικρότερες μετοχές 
επενδύσεως, οι οποίες γίνονται σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου, και ειδοποίηση 
από τους Συμβαλλόμενους οι οποίοι είναι έτοιμοι να 
αποδεχθούν αυξήσεις στην μετοχή επενδύσεως τους, σύμφωνα 
με την υποπαράγραφο (ϋ) της παρούσας παραγράφου. 
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(ε) Για σκοπούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και 

υπολογισμού της συμμετοχής των Διοικητών στην ψηφοφορία, 

οι μετοχές επενδύσεως που καθορίζονται σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (γ) (ϋ) του παρόντος Άρθρου θα τεθούν σε ισχύ 

από την πρώτη ημέρα της συνήθους συνέλευσης της Γενικής 

Συνέλευσης των Συμβαλλομένων μετά από τέτο ιο καθορισμό. 

(στ) Στο βαθμό που μια μετοχή επενδύσεως καθορίζεται σύμφωνα 

με την υποπαράγραφο (γ) (Hi) ή (γ) (ν) ή την παράγραφο (η) του 
παρόντος Άρθρου, και στο βαθμό που απαιτε ί τα ι από την 

απομάκρυνση ενός Συμβαλλόμενου, οι μετοχές επενδύσεως 

όλων των άλλων Συμβαλλομένων θα προσαρμόζονται με την 
αναλογία την οποία οι αντίστοιχες μετοχές επενδύσεως τους 

που κατέχουν πριν την προσαρμογή αυτή, φέρουν η μια στην 

άλλη. Κατά την απομάκρυνση ενός Συμβαλλόμενου, οι μετοχές 

επενδύσεως της τάξης του 0,05 τοις εκατόν, οι οποίες 

καθορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (η) 

του παρόντος Άρθρου δεν θα αυξάνονται. 

(ζ) Ειδοποίηση των αποτελεσμάτων για κάθε καθορισμό μετοχών 

επενδύσεως και την ημερομηνία όπου τ ίθεται σε ισχύ τέτοιος 

καθορισμός, θα δίδεται αμέσως σε όλους τους Συμβαλλόμενους 

του INTELSAT. 

(η) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Άρθρου, 

κανένας Συμβαλλόμενος δεν θα έχει μετοχή επενδύσεως κάτω 

από το 0,05 τοις εκατόν του συνόλου της επενδύσεως. 

ΑΡΘΡΟ 7 

(Οικονομικές Προσαρμογές Μεταξύ των Συμβαλλόμενων) 

(α) Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας και 

μετέπειτα σε κάθε καθορισμό των μετοχών επενδύσεως, θα γίνονται 

οικονομικές προσαρμογές μεταξύ των Συμβαλλομένων, μέσω του 

INTELSAT, με βάση την εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 

με την παράγραφο (β) του παρόντος Αρθρου. Τα ποσά τέτοιο^-· 
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οικονομικών προσαρμογών θα καθορίζονται αναφορικά με κάθε 

Συμβαλλόμενο με.την εφαρμογή προς τέτοια εκτίμηση: 

(i) κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας, 

τη διαφορά, εάν υπάρχει, μεταξύ της τελευταίας ποσόστωσης κάθε 

Συμβαλλόμενου που κατέχεται σύμφωνα με την Ειδική Συμφωνία και 

την αρχική μετοχή επενδύσεως του όπως καθορίζεται σύμφωνα με το 

Άρθρο 6 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας· 

(ϋ) σε κάθε μεταγενέστερο καθορισμό των μετοχών επενδύσεως, η 

διαφορά, εάν υπάρχει μεταξύ του νέας μετοχής επενδύσεως κάθε 

Συμβαλλόμενου και της μετοχής επενδύσεως του πριν τέ το ιο 

καθορισμό. 

Η εκτίμηση, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος 

Άρθρου θα πραγματοποιείται όπως πιο κάτω: 

(ϊ) θα αφαιρείται από το αρχικό κόστος όλων των περιουσιακών 

στοιχείων όπως αυτά καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία του 

INTELSAT, από την ημερομηνία προσαρμογής, περιλαμβανο

μένης της επιστροφής κεφαλαίου ή των κεφαλαιοποιημένων 

δαπανών, το ποσό: 

(Α) της συσσωρευτικής απόσβεσης όπως καταγράφεται στα 

λογιστικά βιβλία από την ημερομηνία προσαρμογής, και 

(Β) των δανείων και άλλων λογαριασμών που καταβάλλονται 

από τον INTELSAT από την ημερομηνία προσαρμογής. 

(ϋ) θα προσαρμόζουν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται σύμφωνα 

με την υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου: 

(Α) προσθέτοντας ή αφαιρώντας, για σκοπούς οικονομικών 

προσαρμογών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

Συμφωνίας Λειτουργίας, ένα ποσό που παρουσιάζει τυχόν 

έλλειμμα ή πλεόνασμα, αντίστοιχα, στην καταβολή από τον 

INTELSAT αποζημίωσης για τη χρήση κεφαλαίου που αφορά 

στο συσσωρευτικό ποσό σύμφωνα με την Ειδική Συμφωνία, στο 



758 

ποσοστό ή ποσοστά αποζημίωσης για χρήση κεφαλαίου που 
ισχύει κατά τη διάρκεια των περιόδων στις οποίες τα ανάλογα 
ποσοστά ήταν εφαρμόσιμα, όπως καθορίστηκαν από την 
Προσωρινή Επιτροπή Επικοινωνιών Διά Δορυφόρου στο Αρθρο 
9 της Ειδικής Συμφωνίας. Για σκοπούς εκτίμησης του ποσού 
που αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα στην 
πληρωμή ή οφειλόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται πάνω σε 
μηνιαία βάση και θα αναφέρεται στο καθαρό ποσό των 
στοιχείων που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (i) της 
παρούσας παραγράφου. 

(Β) προσθέτοντας ή αφαιρώντας, για σκοπούς της κάθε 
επακόλουθης οικονομικής προσαρμογής, ένα επιπρόσθετο ποσό 
που αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα, 
αντίστοιχα, στην καταβολή από τον INTELSAT αποζημίωσης για 
χρήση κεφαλαίου από τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας μέχρι της ημερομηνίας εκτίμησης σε 
σχέση με το συσσωρευτικό οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με την 
παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας, στο ποσοστό ή ποσοστά 
αποζημίωσης για χρήση κεφαλαίου που ισχύει κατά τη διάρκεια 
των περιόδων στις οποίες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 
εφαρμόσιμα, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας Συμφωνίας 
Λειτουργίας. 

Για σκοπούς εκτίμησης του ποσού που αντιπροσωπεύει 
οποιοδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα στην πληρωμή, η 
οφειλόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται πάνω σε μηνιαία βάση 
και θα αφορά στο καθαρό ποσό των στοιχείων που 
περιγράφονται στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας 
παραγράφου. 

(γ) Οι οφειλόμενες πληρωμές από και προς τους Συμβαλλόμενους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, θα 
πραγματοποιούνται μέχρι μιας ημερομηνίας η οποία θα 

■ καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα προστίθεται 
τόκος σε ποσοστό που θα καθορίζεται από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο σ'οποιοδήποτε ποσό που παραμένει οφειλόμενο 
μετά από την ημερομηνία αυτή, αλλά αναφορικά με τις 
οφειλόμενες πληρωμές όπως καθορίζονται στην 
υποπαράγραφο (α)(ΐ) του παρόντος άρθρου, ο τόκος θα 
προστίθεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας. Το επιτόκιο το οποίο αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο θα ισούται με το επιτόκιο όπως 
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την 
παράγραφο (δ) του Άρθρου 4 της Παρούσας Συμφωνίας 
Λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 8 
(Τέλη Χρήσης και Έσοδα) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζα τις μονάδες μέτρησης της 
χρήσης του διαστημικού τμήματος του INTELSAT που σχετίζεται με 
διάφορους τύπους χρήσης και, καθοδηγούμενο από τέτοιους γενικούς 
κανονισμούς ως ήθελε καθόρισα η Συνέλευση των Συμβαλλομένων 
σύμφωνα με το Άρθρο VIII της Συμφωνίας, θα καθορίζει τα τέλη 
χρήσης του διαστημικού τμήματος. Ο στόχος των τελών αυτών είναι 
να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης του 
INTELSAT, το αποθεματικό τέτοιων κεφαλαίων λειτουργίας όπως 
ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει απαραίτητο, την απόσβεση 
των επενδύσεων που έγιναν από τους Συμβαλλόμενους του INTELSAT 
και αποζημίωσης για την χρήση του κεφαλαίου των Συμβαλλόμενων. 

Για τη χρήση της χωρητικότητας που διατίθεται για σκοπούς 
εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
παράγραφο (δ) του Άρθρου II της Συμφωνίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα καθορίζει το τέλος που θα καταβάλλεται για την χρήση 
τέτοιων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της Συμφωνίας και της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας 
και ιδιαίτερα με την παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου και θα 
λαμβάνει υπόψη τα έξοδα που συνδέονται με την παροχή 
εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως επίσης και ένα 
ικανοποιητικό μέρος. των γενικών και. διοικητικών ·'εξόδων, του 
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INTELSAT. Σε περίπτωση ξεχωριστών δορυφόρων ή συνδεδεμένων 
εγκαταστάσεων που χρηματοδοτούνται από τον INTELSAT σύμφωνα 
με την Παράγραφο (ε) του Άρθρου V της Συμφωνίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα ορίσει τα τέλη που θα καταβάλλονται για την χρήση 
τέτοιων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο, θα συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις της Συμφωνίας και της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας 
και ιδιαίτερα της παραγράφου (α) του παρόντος Άρθρου, ούτως 
ώστε να καλύπτει πλήρως τα έξοδα που απορρέουν άμεσα από τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, κατασκευή, και παροχή τέτοιων 
ξεχωριστών δορυφόρων και συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, καθώς 
επίσης και ενός ικανοποιητικού μέρους των γενικών και διοικητικών 
εξόδων του INTELSAT. 

(γ) Κατά τον καθορισμό του ποσοστού αποζημίωσης για χρήση του 
κεφαλαίου των Συμβαλλομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
περιλαμβάνει ένα ποσό για τους κινδύνους που συνδέονται με 
επενδύσεις στον INTELSAT και, λαμβάνοντας υπόψη τέτοιο ποσό, θα 
καθορίζει το ποσοστό όσο το δυνατό πλησιέστερα στο κόστος του 
χρήματος στις διεθνείς αγορές. 

(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις σε 
περιπτώσεις όπου οι πληρωμές για τα τέλη χρήσεως παραμένουν 
οφειλόμενες για τρεις μήνες ή περισσότερο. 

(ε) Τα έσοδα που πηγάζουν, από τον INTELSAT θα χρησιμοποιούνται, στο 
βαθμό που τέτοια έσοδα το επιτρέπουν, με την πιο κάτω σειρά 
προτεραιότητας: . 

(ι) για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης 

(ϋ) για εξασφάλιση τέτοιων κεφαλαίων λειτουργίας, όπως ήθελε 
καθορίσει απαραίτητα το Διοικητικό Συμβούλιο-

(iii) για την καταβολή στους Συμβαλλόμενους, σε αναλογία με τις 
αντίστοιχες μετοχές επενδύσεως τους, των ποσών που 
αντιπροσωπεύουν μια αποπληρωμή κεφαλαίου στο ποσό του 
αποθεματικού για απόσβεση, που καθορίζονται από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο και καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία του 
INTELSAT· 

(iv) για την καταβολή σε ένα Συμβαλλόμενο που αποσύρθηκε από τον 
INTELSAT τέτοιων ποσών, όπως αυτά θα του οφείλονται 
σύμφωνα με το Άρθρο 21 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. 

(ν) για την καταβολή στους Συμβαλλόμενους, σε αναλογία με τις 
αντίστοιχες μετοχές επενδύσεως τους, του διαθέσιμου 
υπόλοιπου προς αποζημίωση για την χρήση κεφαλαίου. 

Στο βαθμό, εάν υπάρχει, που τα έσοδα του INTELSAT δεν αρκούν 
για να πληρωθούν τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και 
διοίκησης του INTELSAT, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να καλύψει το έλλειμμα χρησιμοποιώντας τα 
κεφάλαια λειτουργίας του INTELSAT, με διευθετήσεις 
παρατραβήγματος, με σύναψη δανείου, ή με απαίτηση από τους 
Συμβαλλόμενους να προβούν σε συνεισφορές κεφαλαίου σε 
αναλογία με τις αντίστοιχες μετοχές επενδύσεως τους ή με 
οποιοδήποτε συνδυασμό τέτοιων μέτρων. 

ΑΡΘΡΟ 9 
(Μεταβίβαση Κεφαλαίων) 

Η διευθέτηση λογαριασμών μεταξύ των Συμβαλλομένων και του 
INTELSAT σε σχέση με οικονομικές συναλλαγές σύμφωνα με τα 
Άρθρα 4,7 και 8 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας θα 
διευθετείται με τέτοιο τρόπο που να ελαχιστοποιούνται τόσο οι 
μεταβιβάσεις κεφαλαίων μεταξύ των Συμβαλλομένων και του 
INTELSAT, όσο^και το ποσό των κεφαλαίων που κατακρατείται από 
τον INTELSAT πέρα από οποιαδήποτε κεφάλαια λειτουργίας που 
καθορίζονται ως απαραίτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ό λ ε ς οι πληρωμές μεταξύ των Συμβαλλομένων και του INTELSAT 
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας θα γίνονται σε 
δολλάρια Αμερικής ή σε νόμισμα που μετατρέπεται ελεύθερα σε 
δολλάρια Αμερικής. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
(Παρατραβήγματα και Δάνεια) 

Για σκοπούς κάλυψης των οικονομικών ελλείψεων, εν αναμονή της 
είσπραξης της επαρκών εσόδων του INTELSAT ή των συνεισφορών 
κεφαλαίου από τους Συμβαλλόμενους σύμφωνα με την παρούσα 
Συμφωνία Λειτουργίας, ο INTELSAT μπορεί, με την έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να προβεί σε διευθετήσεις ειδικής πίστωσης 
με παρατράβηγμα. 

Κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις και για σκοπούς χρηματοδότησης 
οποιασδήποτε δραστηριότητας που αναλαμβάνεται από τον 
INTELSAT, ή εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει 
από τον INTELSAT, σύμφωνα με την παράγραφο (α), (β) ή (γ) του 
Άρθρου III της Συμφωνίας ή της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας, ο 
INTELSAT μπορεί να συνάπτει δάνεια κατόπιν απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα οφειλόμενα ποσά τέτοιων δανείων θα 
θεωρούνται ως συμβατικές κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για σκοπούς 
του Άρθρου 5 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α)(χίν) του Άρθρου Χ 
της Συμφωνίας, θα δίνει πλήρη αναφορά στην Συνέλευση των 
Συμβαλλομένων αναφορικά με τους λόγους της απόφασης της να 
συνάψει οποιοδήποτε δάνειο και τους όρους και προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες έχει συνάψει ένα τέτοιο δάνειο. 

ΑΡΘΡΟ 11 
(Εξαιρούμενες Δαπάνες) 

πιο κάτω δεν θα αποτελούν μέρος των δαπανών TOU INTELSAT: 

(i) φόροι επί εισοδήματος που απορρέει από τον INTELSAT σε 
οποιονδήποτε των Συμβαλλομένων· 

(ϋ) έξοδα σχεδιασμού και ανάπτυξης για τις βάσεις εκτόξευσης και 
τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης, εκτός από δαπάνες που 
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απορρέουν από την προσαρμογή των βάσεων εκτόξευσης και 

εγκαταστάσεων σε σχέση με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή 

και δημιουργία του διαστημικού τμήματος του INTELSAT· 

(iii) δαπάνες αντιπροσώπων των Μερών και Συμβαλλομένων που 

απορρέουν από την συμμετοχή τους σε Γενικές Συνελεύσεις των 

Συμβαλλομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιωνδήποτε 

άλλων Συνεδριών του INTELSAT. 

ΑΡΘΡΟ 12 

(Λογιστικός 'Ελεγχος) 

Οι λογαριασμοί του INTELSAT θα υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από 

ανεξάρτητους ελεγκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοσδήποτε 

Συμβαλλόμενος θα έχει το δικαίωμα επιθεώρησης των λογαριασμών του 

INTELSAT. 

ΑΡΘΡΟ 13 

(Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) 

Επιπρόσθετα με την τήρηση των σχετικών κανονισμών της Διεθνούς 

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, κατασκευή και 

δημιουργία του διαστημικού τμήματος του INTELSAT και στις διαδικασίες 

που καθορίστηκαν για την ρύθμιση της λειτουργίας του διαστημικού 

τμήματος του INTELSAT και των επίγειων σταθμών. Ο INTELSAT θα 

μελετά δεόντως τις αντίστοιχες εισηγήσεις και διαδικασίες της Διεθνούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας, της Διεθνούς 

Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνίας και της Διεθνούς Επιτροπής Καταχώρησης 

Συχνοτήτων. 



764 

ΑΡΘΡΟ 14 

(Έγκριση Επίγειου Σταθμού) 

Οποιαδήποτε αίτηση για έγκριση ενός επίγειου σταθμού για χρήση 

του διαστημικού τμήματος του INTELSAT θα υποβάλλεται στον 

INTELSAT από τον Συμβαλλόμενο που καθορίζεται από το Μέρος στο 

έδαφος του οποίου βρίσκεται ή θα βρίσκεται ο επίγειος σταθμός, ή σε 

σχέση με τους επίγειους σταθμούς που βρίσκονται σε έδαφος το 

οποίο δεν βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία οποιουδήποτε Μέρους, από 

μια δεόντως εξουσιοδοτημένη τηλεπικοινωνιακή αρχή. 

Παράλειψη από την Συνέλευση Συμβαλλομένων να καθορίσει τους 
γενικούς κανονισμούς, σύμφωνα με την, υποπαράγραφο (β) (ν) του 

Άρθρου VIII της Συμφωνίας, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο να 

καθορίσει κριτήρια και διαδικασίες, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 

(α) (νϊ) του Άρθρου Χ της Συμφωνίας, για έγκριση των επίγειων 

σταθμών δεν θα αποκλείει το Διοικητικό Συμβούλιο από την εξέταση 

ή ενέργεια επί οποιασδήποτε αίτησης για έγκριση ενός επίγειου 

σταθμού για χρήση του διαστημικού τμήματος του INTELSAT. 

Ο κάθε Συμβαλλόμενος ή τηλεπικοινωνιακή αρχή που αναφέρεται 

στην παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου, σύμφωνα με τους 

επίγειους σταθμούς για τους οποίους έχει υποβάλει αίτηση, θα είναι 

υπόλογος στον INTELSAT για τη συμμόρφωση τέτοιων σταθμών με 

τους κανονισμούς και τα πρότυπα που καθορίζονται στο έγγραφο 

έγκρισης που του εκδίδεται από τον INTELSAT, εκτός, στην 

περίπτωση ενός Συμβαλλομένου ο οποίος έχε ι υποβάλει αίτηση, το 

Μέρος που τον ανέδειξε αναλαμβάνει τέτο ια ευθύνη σε σχέση με 

όλους ή μερικούς από τους επίγειους σταθμούς που τέτοιος 

Συμβαλλόμενος δεν κατέχει ή λειτουργεί. 

ΑΡΘΡΟ 15 

(Επιμερισμός της Χωρητικότητας του Διαστημικού Τμήματος) 

Οποιαδήποτε αίτηση νια επιμερισμό της χωρητικότητας του 

διαστημικού τμήματος του INTELSAT Go υποβάλλεται στον 
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INTELSAT από ένα Συμβαλλόμενο ή, στην περίπτωση μιας εδαφικής 
περιοχής που δεν βρίσκεται κάτω από τη δικαιοδοσία ενός Μέρους, 
από μια δεόντως εξουσιοδοτημένη τηλεπικοινωνιακή οντότητα. 

(β) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Αρθρο Χ της Συμφωνίας, ο 
επιμερισμός της χωρητικότητας του διαστημικού τμήματος του 
INTELSAT θα γίνεται σε ένα Συμβαλλόμενο ή, σε περίπτωση μιας 
εδαφικής περιοχής εκτός δικαιοδοσίας ενός Μέρους, στην δεόντως 
εξουσιοδοτημένη τηλεπικοινωνιακή οντότητα που υποβάλλει την 
αίτηση. 

(γ) Ο κάθε Συμβαλλόμενος ή τηλεπικοινωνιακή αρχή στην οποία έχει 
γίνει επιμερισμός σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος 
Άρθρου θα ευθύνεται για την συμμόρφωση με όλους τους όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον INTELSAT σε σχέση με 
τέτοιο επιμερισμό, εκτός, σε περίπτωση Συμβαλλόμενου, ο οποίος 
έχει υποβάλει αίτηση, το Μέρος που τον διόρισε αναλαμβάνει τέτοια 
ευθύνη για επιμερισμούς που γίνονται σε σχέση με όλους ή μερικούς, 
από τους επίγειους σταθμούς που δεν κατέχονται ή λειτουργούνται 
από τέτοιο Συμβαλλόμενο. 

ΑΡΘΡΟ 16 
(Αγορές) 

(α) Ό λ α τα συμβόλαια που αφορούν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
που απαιτούνται από τον INTELSAT θα κατακυρώνονται σύμφωνα με 
το Άρθρο XIII της Συμφωνίας, το Άρθρο 17 της παρούσας 
Συμφωνίας, το Άρθρο 17 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας και 
τις διαδικασίες, κανονισμούς, όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Συμφωνίας και της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. Οι 
υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν Άρθρο είναι αυτές που 
παρέχονται από νομικά πρόσωπα. 

(β) Η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται πριν από: 
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(i) την έκδοση απαιτήσεων για προσφορές ή προκηρύξεις 
διαγωνισμού για συμβόλαια που αναμένεται να υπερβούν τις 
500.000 Δολλάρια Αμερικής σε αξία. 

(ϋ) την κατακύρωση οποιουδήποτε συμβολαίου του οποίου η αξία θα 
υπερβαίνει τις 500.000 Δολλάρια Αμερικής. 

(γ) Σε οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω περιστάσεις, το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες 
με τρόπο άλλο από τις ανταποκρίσεις σε προκηρύξεις διεθνών 
διαγωνισμών. 

(i) όπου η υπολογιζόμενη αξία του συμβολαίου δεν υπερβαίνει τις 
50.000 Δολλάρια Αμερικής ή οποιαδήποτε τέτοια μεγαλύτερα ποσά, 
ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Συμβαλλομένων υπό το 
φως των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου-

(ϋ) όπου απαιτούνται αγορές κατ' επειγόντως για αντιμετώπιση 
επειγουσών καταστάσεων όπου διακυβέευται η βιωσιμότητα του 
διαστημικού τμήματος του INTELSAT. 

(iii) όπου η απαίτηση είναι κυρίως διοικητικής φύσεως η οποία 
ταιριάζει καλύτερα για τοπικές αγορές· και 

(iv) όπου υπάρχει μόνο μια πηγή προμήθειας που να ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για να ικανοποιηθούν 
οι ανάγκες του INTELSAT ή όπου οι πηγές προμηθειών είναι-τόσο 
αυστηρά περιορισμένες σε αριθμό που δεν θα ήταν ούτε εφικτό 
ούτε για το καλύτερο συμφέρον του INTELSAT να υποστεί τις 
δαπάνες και το χρόνο που θα απαιτείτο στην προκήρυξη διεθνούς 
διαγωνισμού, νοουμένου ότι όταν υπάρχουν περισσότερες από 
μια πηγές θα έχουν όλες την ευκαιρία να πλειοδοτήσουν επί ίσοις 
όροις. 
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Οι διαδικασίες, κανονισμοί, όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου θα προνοούν για την 

προμήθεια πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Κατ'απαίτηση οποιουδήποτε Διοικητή, το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα μπορεί να λαμβάνει, σε σχέση με όλα τα συμβόλαια, 

οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

επιτραπεί στο Διοικητή να αποποιηθεί των ευθυνών του ως Διοικητή. 

ΑΡΘΡΟ 17 

(Εφευρέσεις και Τεχνικές Πληροφορίες) 

Ο INTELSAT, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία, η οποία διεξάγεται 
από αυτόν ή εκ μέρους του, θα αποκτά, αναφορικά με εφευρέσεις και 
τεχνικές πληροφορίες τέτοια δικαιώματα, αλλά όχι περισσότερα από 

τέτο ια δικαιώματα, τα οποία είναι απαραίτητα για το κοινόν 

συμφέρον του INTELSAT και των Συμβαλλομένων υπό την ιδ ιότητα 

τους ως τέτοιο ι . Σε περίπτωση εργασίας που διεξάγεται με βάση 

συμβόλαιο, οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα που λαμβάνονται θα 

είναι επί μή αποκλειστικής βάσης. 

Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος Άρθρου, ο 

INTELSAT, λαμβάνοντας υπόψη τ ις αρχές και τους στόχους του, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μελών και τών Συμβαλλομένων 

σύμφωνα με την Συμφωνία και την Παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας 

και τ ις γενικά αποδεκτές βιομηχανικές πρακτικές, σε σχέση με 

οποιαδήποτε εργασία που διεξάγεται από αυτόν ή εκ μέρους τους η 

οποία συνεπάγεται σημαντικό στοιχείο μελέτης, έρευνας ή 

ανάπτυξης, θα διασφαλίζει για τον ίδιο: 

(i) το δικαίωμα, χωρίς πληρωμή, να αποκαλύπτονται σε αυτόν· όλες 

οι εφευρέσεις και τεχνικές πληροφορίες που απορρέουν από 

εργασία που διεξήχθηκε από αυτόν ή εκ μέρους του· 

(π) το δικαίωμα να αποκαλύψει και να αποκαλυφθούν στους 

Συμβαλλόμενους και σε άλλους, υπο τη · δικαιοδοσία 
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οποιουδήποτε Μέρους και να χρησιμοποιήσει, εξουσιοδοτήσει και 

να εξουσιοδοτηθούν οι Συμβαλλόμενοι και άλλοι τέτο ιο ι να 

χρησιμοποιήσουν τέτοιες εφευρέσεις και τεχνικές πληροφορίες: 

(Α) Χωρίς πληρωμή, σε σχέση με το διαστημικό τμήμα του 

INTELSAT και οποιουδήποτε επίγειου σταθμού που 

λειτουργεί σε σχέσει με αυτή· και 

(Β) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, με ίσους και λογικούς όρους 

και προϋποθέσεις που θα διευθετούνται μεταξύ των 

Συμβαλλομένων και άλλων, μέσα στη δικαιοδοσία 

οποιουδήποτε Μέρους και του ιδιοκτήτη ή εφευρέτη τέτοιων 

εφευρέσεων και τεχνικών πληροφοριών ή οποιασδήποτε 
άλλης δεόντως εξουσιοδοτημένης οντότητας ή ατόμου που 

έχει συμφέρον ιδιοκτησίας σε αυτές. 

(γ) Σε περίπτωση εργασίας που διεξήχθη με βάση συμβόλαιο, η 

εφαρμογή της παραγράφου (β) του παρόντος Άρθρου θα βασίζεται 

στην κατακράτηση από τους αναδόχους της ιδιοκτησίας των 

δικαιωμάτων και τεχνικών πληροφοριών που απορρέουν από αυτούς. 

(δ) Ο INTELSAT θα διασφαλίσει επίσης για τον ίδιο το δικαίωμα, με 

ίσους και λογικούς όρους και προϋποθέσεις, να αποκαλύπτει και να 

αποκαλύπτονται σε Συμβαλλόμενους και άλλους υπό τη δικαιοδοσία 

οποιουδήποτε Μέρους, και να εξουσιοδοτεί και εξουσιοδοτούνται οι 

Συμβαλλόμενοι και τέτοιο ι άλλοι να χρησιμοποιούν εφευρέσεις και 

τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται άμεσα στην εκτέλεση 

εργασίας που πραγματοποιείται εκ μέρους του, αλλά που δεν 

περιλαμβάνονται στην Παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, στο 

βαθμό που το άτομο, το οποίο έχει εκτελέσει τέτοια εργασία, έχε ι το 

δικαίωμα να παραχωρήσει τέτοιο δικαίωμα και στο βαθμό που τέτο ια 

αποκάλυψη και χρήση είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

άσκηση δικαιωμάτων που αποκτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 

(β) του παρόντος Άρθρου. 
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(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε επί μέρους περιπτώσεις, όπου το 

δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις, να εγκρίνει παρέκκλιση από 

τ ις πολιτικές που περιγράφονται στην υποπαράγραφο (β) (ϋ) και 

παράγραφο (δ) του παρόντος Άρθρου, όπου στην πορεία των 

διαπραγματεύσεων, υποδεικνύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ότ ι η 

παράλειψη παρέκκλισης θα ήταν καταστροφική για τα συμφέροντα 

του INTELSAT και, στην περίπτωση της υποπαραγράφου (β) (ϋ) ότ ι η 

συμμόρφωση Μ
ε τέτοιες πολιτικές θα ήταν ασύμβατη με τις 

προηγούμενες συμβατικές υποχρεώσεις που συνήφθησαν καλή τη 

πίστει απο ένα υποψήφιο ανάδοχο με τρίτους. 

(στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, σε επί μέρους περιπτώσεις, 
όπου οι εξαιρετικές περιστάσεις το δικαιολογούν να εγκρίνει μια 

παρέκκλιση από την πολιτική που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) 

του παρόντος Άρθρου όπου ικανοποιούνται όλες οι πιο κάτω 

προϋποθέσεις: 

(i) υποδεικνύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ότ ι παράλειψη 

παρέκκλισης θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα του INTELSAT. 

(ϋ) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότ ι ο INTELSAT θα 

πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει την προστασία του 

δικαιώματος ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε χώρα· και 

(iii) όπου, και στο βαθμό που ο ανάδοχος αδυνατεί ή είναι απρόθυμος 

να διασφαλίσει τέτοια προστασία σε έγκαιρη βάση. 

(η) Το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας κατά πόσο και σε ποια μορφή 

θα εγκρίνει οποιαδήποτε παρέκκλιση σύμφωνα με τ ις παραγράφους 

(ε) και (στ) του παρόντος Άρθρου, θα λαμβάνει υπόψη τα 

συμφέροντα του INTELSAT και όλων των Συμβαλλομένων και τα 

υπολογιζόμενα χρηματοοικονομικά οφέλη για τον INTELSAT που θα 

απορρέουν από τέτοια παρέκκλιση. 

(θ) Σε σχέση με τέτοιες εφευρέσεις και τεχνικές πληροφορίες όπου τα 

δικαιώματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με την Προσωρινή Συμφωνία και 

την Ειδική Συμφωνία, ή αποκτήθηκαν σύμφωνα με την Συμφωνία και 
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την παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας με τρόπο που δε συνάδει με την 

παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, ο INTELSAT, στο βαθμό που 

έχει το δικαίωμα να το πράξει κατ'απαίτηση θα: 

(i) αποκαλύπτει, ή ζητήσει να αποκαλυφθούν τέτοιες εφευρέσεις και 

τεχνικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο, υπό την 

προϋπόθεση επιστροφής οποιασδήποτε πληρωμής που γίνεται 

__—από ή απαιτείται να γίνει από τον INTELSAT αναφορικά με την 
άσκηση τέτοιου δικαιώματος αποκάλυψης-

(ϋ) δίνει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο να αποκαλύψει 
ή ζητήσει να αποκαλυφθούν σε άλλους, μέσα στη δικαιοδοσία 
οποιουδήποτε μέρους, και να χρησιμοποιήσει και εξουσιοδοτήσει 

ή ζητήσει να εξουσιοδοτηθούν τέτο ιο ι άλλοι να χρησιμοποιήσουν 

τέτοιες εφευρέσεις και τεχνικές πληροφορίες: 

(Α) χωρίς πληρωμή, σε σχέση με το διαστημικό τμήμα του 

INTELSAT ή οποιουδήποτε επίγειου σταθμού που λειτουργεί 

σε σχέση με αυτόν, και 

(Β) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, με ίσους και λογικούς όρους 

και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται μεταξύ των 

Συμβαλλόμενων ή άλλων, μέσα στη δικαιοδοσία 

οποιουδήποτε Μέρους και του INTELSAT ή του Ιδιοκτήτη ή 

εφευρέτη τέτοιων εφευρέσεων και τεχνικών πληροφοριών ή 

οποιασδήποτε άλλης δεόντως εξουσιοδοτημένης οντότητας ή 

προσώπου που έχε ι ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον σε αυτά, και 

υπό την προϋπόθεση επιστροφής οποιασδήποτε πληρωμής 

που έγινε ή απαιτείται από τον INTELSAT σε σχέση με την 

άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων. 

Στον βαθμό που ο INTELSAT αποκτά το δικαίωμα σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (β)(Ό του παρόντος Άρθρου να αποκαλύψει 

εφευρέσεις και τεχνικές πληροφορίες σε αυτόν, θα κρατεί ενήμερο 

κάθε Συμβαλλόμενο, ο οποίος το επιθυμεί, για τη διαθεσιμότητα και 

γενική φύση τέτοιων εφευρέσεων και τεχνικών πληροφοριών. Στο 
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βαθμό που ο INTELSAT αποκτά δικαιώματα σύμφωνα με τη διάταξη 

του παρόντος Άρθρου να προβαίνει σε εφευρέσεις και τεχνικές 

πληροφορίες που διατίθενται στους Συμβαλλομένους και σε άλλους 

μέσα στη δικαιοδοσία των Μερών, θα κάνει τέτο ια δικαιώματα 

διαθέσιμα κατ'απαίτηση σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο άτομο που 

αυτός υποδεικνύει. 

Η αποκάλυψη και χρήση, και οι όροι και προϋποθέσεις αποκάλυψης 
και χρήσης όλων των εφευρέσεων και τεχνικών πληροφοριών στις 
οποίες ο INTELSAT έχει αποκτήσει οποιαδήποτε δικαιώματα θα 
γίνεται χωρίς διακρίσεις σε σχέση με όλους τους Συμβαλλομένους 
και των αντιπροσώπων τους. 

ΑΡΘΡΟ 18 

(Ευθύνη) 

Ούτε ο INTELSAT ούτε οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος, υπό την 

ιδιότητα του ως τέτοιος, ούτε οποιοσδήποτε διευθυντής, 

αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οποιουδήποτε από αυτούς ούτε 

οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος σε οποιοδήποτε σώμα του INTELSAT 

που ενεργεί στην εκτέλεση των καθηκόντων του και μέσα στην 

έκταση της δικαιοδοσίας του, θα είναι υπόλογος σε, ούτε θα γίνεται 

οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον οποιουδήποτε από αυτούς από, 

οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο ή τον INTELSAT, για απώλεια ή ζημιά 

που προκύπτει λόγω οποιασδήποτε μη διαθεσιμότητας, 

καθυστέρησης, ή ελαττώματος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

που παρέχονται ή πρόκειται να παραχωρηθούν σύμφωνα με την 

Συμφωνία ή την παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας. 

Σε περίπτωση που απαιτείται από τον INTELSAT ή οποιοδήποτε 

Συμβαλλόμενο, υπό την ιδιότητα του ως τέτοιου, λόγω δεσμευτικής 

απόφασης από αρμόδια δικαστήριο που ως αποτέλεσμα 

διακανονισμού με τον οποίο συμφωνεί ή συναινεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο, για την πληρωμή οποιασδήποτε απαίτησης 

περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δαπανών ή εξόδων που συνδέονται 

με αυτή. η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
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διεξήχθη ή εξουσιοδοτήθηκε από τον INTELSAT, σύμφωνα με την 

Συμφωνία ή την παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας, στο βαθμό που η 

απαίτηση δεν ικανοποιείται μέσω αποζημίωσης, ασφάλισης ή άλλων 

οικονομικών διευθετήσεων, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε ανώτατο 

όριο όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 της παρούσας Συμφωνίας 

Λειτουργίας, οι Συμβαλλόμενοι καταβάλλουν στον INTELSAT το ποσό 

το οποίο ικανοποιήθηκε με βάση τέτοια απαίτησης, κατ' αναλογία με 

το αντίστοιχο μερίδιο επενδύσεως τους, από την ημερομηνία που η 

πληρωμή τέτο ιας απαίτησης από τον INTELSAT γ ίνετα ι οφειλόμενη. 

(γ) Εάν μια τέ το ια απαίτηση εναντίον ενός Συμβαλλόμενου, αυτός ο 

Συμβαλλόμενος, ως όρο πληρωμής της απαίτησης από τον INTELSAT 
σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, θα δίδει 

χωρίς καθυστέρηση στον INTELSAT ειδοποίηση για αυτό, και θα 

παρέχει στον INTELSAT την ευκαιρία να συμβουλεύσει και να 

προτείνει επί ή να διεξαγάγει την υπεράσπιση ή άλλη διευθέτηση για 

την απαίτηση, και στο βαθμό που επιτρέπεται διά της νομοθεσίας της 

δικαιοδοσία στην οποία εγείρεται η απαίτηση, να γίνει μέρος της 

νομικής διαδικασίας, ε ίτε με τέτοιο Συμβαλλόμενο ε ί τε 

υποκαθιστώντας τον. 

ΑΡΘΡΟ 19 

(Αποζημίωση) 

(α) Σύμφωνα με τ ις διατάξεις των Άρθρων IX και XV της Προσωρινής 

Συμφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο το δυνατό πιο γρήγορα και 

όχι αργότερα από τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

Συμφωνίας Λειτουργίας, θα καθορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 

(δ) του παρόντος Άρθρου, την οικονομική κατάσταση κάθε 

συμβαλλόμενου της Ειδικής Συμφωνίας σε σχέση με τον INTELSAT, 

για την οποία, υπό την ιδιότητα του ως Κράτος, ή για το Κράτος του 

οποίου ή Συμφωνία, κατά την έναρξη ισχύος της, δεν είχε ούτε τεθεί 

σε ισχύ ούτε εφαρμοστεί προσωρινά. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα 

γνωστοποιεί σε κάθε τέτοιο συμβαλλόμενο γραπτώς την οικονοϋΐκή 

του κατάσταση και το επιτόκιο επί αυτής. Το επιτόκιο αυτό 9α είναι 

πλησίον της αξίας χρήματος στις διεθνείς αγορές. 
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Ένας Συμβαλλόμενος μπορεί να αποδεχθεί την εκτίμηση της 

οικονομικής του κατάσταση και το επιτόκιο, όπως αυτό του 

γνωστοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος 

Άρθρου ή όπως μπορεί να έχει άλλως πως συμφωνηθεί μεταξύ του 

Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού του Συμβαλλόμενου. Ο INTELSAT 

θα καταβάλλει σε κάθε συμβαλλόμενο, σε Δολλάρια Αμερικής ή σε 

άλλο νόμισμα ελεύθερα μετατρέψιμο σε Δολλάρια Αμερικής, μέσα σε 

ενενήντα μέρας από τέτο ια αποδοχή, ή μέσα σε τέτο ια μεγαλύτερη 

χρονική περίοδο, όπως ήθελε από κοινού συμφωνηθεί, το ποσό που 
γίνεται έτσι αποδεκτό, μαζί με το επιτόκιο επί αυτού, από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας 
μέχρι την ημερομηνία πληρωμής. 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του INTELSAT και ενός 

συμβαλλόμενου σε σχέση με το ποσό ή το επιτόκιο, που δεν μπορεί 

να διευθετηθεί με διαπραγμάτευση μέσα στην περίοδο ενός έτους 

από την ημερομηνία γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (α) 

του παρόντος Άρθρου, η προσφορά του ποσού και του επιτοκίου 

όπως γνωστοποιούνται, θα παραμένουν σε ισχύ από τον INTELSAT 

για διευθέτηση του θέματος, και τα αντίστοιχα κεφάλαια θα τεθούν 

στη διάθεση τέτοιου συμβαλλόμενου. Νοουμένου ότ ι μπορεί να βρεθεί 

δικαστήριο κοινής αποδοχής, ο INTELSAT θα παραπέμψει το θέμα σε 

διαιτησία εάν ο συμβαλλόμενος το απαιτήσει. Κατά την έκδοση της 

απόφασης του δικαστηρίου, ο INTELSAT θα καταβάλλει στον 

' συμβαλλόμενο το ποσό το οποίο αποφασίστηκε από το δικαστήριο σε 

Δολλάρια Αμερικής ή σε ένα άλλο νόμισμα, ελεύθερα μετατρέψιμο σε 

Δολλάρια Αμερικής. 

Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος Άρθρου, η 

οικονομική κατάσταση θα καθορίζεται ως εξής: 

(i) με πολλαπλασιασμό της τελικής ποσόστωσης που κρατε ίτα ι από 

τους Συμβαλλόμενους σύμφωνα με την Ειδική Συμφωνία με το ποσό 

που ορίζεται από την εκτίμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με 

την παράγραφο ίρ). του Άρθρου 7 της παρούσας Συυφωνίας 
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Λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας· και 

(ϋ) από το ποσό που προκύπτει θα αφαιρούνται οποιαδήποτε ποσά 
τα οποία οφείλονται από αυτόν τον συμβαλλόμενο από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. 

Καμμιά διάταξη του παρόντος Άρθρου δεν θα: 

(i) απαλλάσσει ένα συμβαλλόμενο όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου από το μερίδιο του σε 
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που απορρέουν από ή εκ μέρους των 
συμβαλλομένων της Ειδικής Συμφωνίας συλλογικά ως 
αποτέλεσμα ενεργειών ή παραλείψεων στην εφαρμογή της 
Προσωρινής Συμφωνίας και της Ειδικής Συμφωνίας πριν την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας 
Λειτουργίας ή 

(ϋ) στερήσει από τέτοιο συμβαλλόμενο οποιαδήποτε δικαιώματα που 
αποκτούνται από αυτό, υπό την ιδιότητα του ως τέτοιου, τα 
οποία διαφορετικά θα συνέχιζαν μετά τον τερματισμό της 
Ειδικής Συμφωνίας και για τα οποία ο συμβαλλόμενος δεν έχει 
ακόμη αποζημιωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 20 
(Διακανονισμός Διαφορών) 

Κάθε νομική διαφορά που προκύπτει σε σχέση με τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που αφορούν στην Συμφωνία ή την Παρούσα Συμφωνία 
Λειτουργίας, μεταξύ των Συμβαλλομένων, μεταξύ τους, ή μεταξύ του 
INTELSAT και ενός Συμβαλλόμενου ή Συμβαλλόμενων, εάν δεν 
διευθετηθεί εντός ευλόγου χρόνου, θα υποβάλλεται σε διαιτησία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας. 
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Κάθε τέτοια διαφορά που προκύπτει μεταξύ ενός Συμβαλλόμενου και 
μιας Κυβέρνησης ή αρχής τηλεπικοινωνιών η οποία έπαυσε να είναι 
Συμβαλλόμενος, ή μεταξύ του INTELSAT και μιας Κυβέρνησης ή 
τηλεπικοινωνιακής αρχής, η οποία έπαυσε να είναι Συμβαλλόμενη, και 
η οποία προέκυψε - αφού τέτοια Κυβέρνηση ή τηλεπικοινωνιακή αρχή 
έπαυσε να είναι Συμβαλλόμενη· εάν δεν διευθετηθεί διαφορετικά 
εντός εύλογου χρόνου, θα υποβάλλεται σε διαιτησία και μπορεί να 
υποβάλλεται σε διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Παραρτήματος Γ της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι οι εμπλεκόμενοι σε 
οποιαδήποτε τέτοια διαφορά συμφωνούν. Στην περίπτωση όπου μια 
Κυβέρνηση ή μια τηλεπικοινωνιακή αρχή παύσει να είναι 
Συμβαλλόμενη αφού έχει αρχίσει η διαιτησία στην οποία εμπλέκεται, 
τέτοια διαιτησία θα συνεχίζεται και περατώνεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας, ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, με τις άλλες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες 
διεξάγεται η διαιτησία. 

Ό λ ε ς οι νομικές διαφορές που προκύπτουν, ως αποτέλεσμα 
συμφωνιών ή συμβολαίων που μπορεί να συνάψει ο INTELSAT με 
οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο θα υπόκεινται στις διατάξεις 
διακανονισμού Διαφορών που περιλαμβάνονται σε τέτοιες συμφωνίες 
ή συμβόλαια. Ελλείψει τέτοιων διατάξεων, τέτοιες διαιτησίες, εάν 
δεν διευθετηθούν διαφορετικά εντός ευλόγου χρόνου, θα 
υποβάλλονται σε διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας. 

Σε περίπτωση όπου κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαιτησία σύμφωνα 
με την Συμπληρωματική Συμφωνία επί Διαιτησίας, ημερομηνίας 4ης 
Ιουνίου 1965, οι διατάξεις της Συμφωνίας αυτής θα παραμένουν σε 
ισχύ σε σχέση με τέτοια διαιτησία μέχρι την αποπεράτωση της. Εάν 
η Προσωρινή Επιτροπή Επικοινωνιών διά δορυφόρων εμπλέκεται σε 
οποιαδήποτε τέτοια διαιτησία ο INTELSAT θα την. αντικαθιστά ως 
διάδικος. 
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ΑΡΘΡΟ 21 
(Αποχώρηση) 

(α) Μέσα σε περίοδο τριών μηνών μετά την ουσιαστική ημερομηνία 
αποχώρησης ενός Συμβαλλόμενου από τον INTELSAT, σύμφωνα με 
το Άρθρο XVI της Συμφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί 
τον Συμβαλλόμενο για την αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της οικονομικής του κατάστασης σε σχέση με τον INTELSAT, από την 
ουσιαστική ημερομηνία της αποχώρησης του και των προτεινόμενων 
όρων διευθέτησης, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του παρόντος 
'Αρθρου. 

(6) Η ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος Άρθρου 
θα περιλαμβάνει μια δήλωση: 

(i) του ποσού που καταβάλλεται από τον INTELSAT στον 
Συμβαλλόμενο, το οποίο υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της 
μετοχής επενδύσεως που κατέχεται από τον Συμβαλλόμενο από 
την ημερομηνία της αποχώρησης του με το ποσό που ορίζεται 
από μια εκτίμηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 
(β) του Άρθρου 7 της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας από 
αυτήν την ημερομηνία και μετά. 

(ϋ) οποιωνδήποτε ποσών που θα καταβληθούν από τον 
Συμβαλλόμενο στον INTELSAT, σύμφωνα με τις παραγράφους 
(ζ),(η)ή(θ) του Άρθρου XVI της Συμφωνίας που 
αντιπροσωπεύουν το μερίδιο των συνεισφορών κεφαλαίου για 
συμβατικές υποχρεώσεις που εξουσιοδοτούνται συγκεκριμένα 
πριν την παραλαβή ειδοποίησης από την αρμόδια αρχή για την 
απόφαση του να αποσυρθεί ή, ανάλογα με την περίπτωση, πριν 
την ημερομηνία της αποχώρησης του, μαζί με το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές προς εκπλήρωση των 
ρηθεισών συμβατικών υποχρεώσεων και 
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(iii) οποιωνδήποτε ποσών που οφείλονται από τον Συμβαλλόμενο 

στον INTELSAT, από την ουσιαστική ημερομηνία της 

αποχώρησης του. 

Τα ποσά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (6)(i) και (β) (ϋ) του 

παρόντος Άρθρου θα επιστρέφονται στον Συμβαλλόμενο από τον 

INTELSAT στη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία θα συμβαδίζει με 
την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα επιστρέφονται σε 
άλλους Συμβαλλόμενους οι κεφαλαιουχικές τους συνεισφορές, ή σε 
μια τέτοια μικρότερη περίοδο, ως ήθελε θεωρήσει κατάλληλη το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει το 
επιτόκιο που θα καταβάλλεται στον ή από τον Συμβαλλόμενο 
αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά τα οποία μπορεί, από καιρού εις 
καιρού, να παραμένουν οφειλόμενα για εξόφληση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αξιολόγηση του σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο (β) (ϋ) του παρόντος Άρθρου, μπορεί να αποφασίσει 

να απαλλάξει τον Συμβαλλόμενο πλήρως ή εν μέρει από την 

υποχρέωση του να συνεισφέρει το μερίδιο του στις συνεισφορές 

κεφαλαίου, που είναι απαραίτητες για κάλυψη τόσο των 

συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένων συμβατικών υποχρεώσεων και των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις πριν από 

την παραλαβή ειδοποίησης αποχώρησης ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, πριν την ουσιαστική ημερομηνία αποχώρησης του 

Συμβαλλόμενου σύμφωνα με το Άρθρο XVI της Συμφωνίας. 

Εκτός όπως αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με 

την παράγραφο (δ) του παρόντος Άρθρου, καμμιά διάταξη του 

παρόντος Άρθρου δεν θα: 

(i) απαλάσσει ένα Συμβαλλόμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 

(α) του παρόντος Άρθρου, από το μερίδιο του σε οποιεσδήποτε 

μη συμβατικές υποχρεώσεις του INTELSAT που προκύπτουν από 

πράξεις ή παραλείψεις στην εφαρμογή της Συμφωνίας και της 

Συμφωνίας Λειτουργίας πριν την παραλαβή ειδοποίησης για την 
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απόφαση του να αποχωρήσει ή, ανάλογα με την περίπτωση, πριν 
την ουσιαστική ημερομηνία της αποχώρησης του· ή 

(π) στερήσει από τέτοιο Συμβαλλόμενο οποιαδήποτε δικαιώματα που 
αποκτούνται από αυτόν, υπό την ιδιότητα του ως τέτοιου, τα 
οποία διαφορετικά θα συνέχιζαν μετά την ουσιαστική ημερομηνία 
της αποχώρησης του, και για τα οποία ο Συμβαλλόμενος δεν έχει 
ακόμη αποζημιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 22 
(Τροποποιήσεις) 

Ο κάθε Συμβαλλόμενος, η Συνέλευση των Μερών ή το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα 
υποβάλλονται στο Εκτελεστικό Όργανο, το οποίο θα τις διανέμει 
χωρίς καθυστέρηση σε ολα τα Μέρη και Συμβαλλόμενους. 

Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων, θα εξετάζει κάθε προτεινόμενη 
τροποποίηση στην πρώτη τακτική συνέλευση της μετά την διανομή 
αυτής από το Εκτελεστικό Όργανο, ή νωρίτερα σε έκτακτη γενική 
συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου VIII της Συμφωνίας, νοουμένου ότι η προτεινόμενη 
τροποποίηση έχει διανεμηθεί από το εκτελεστικό όργανο τουλάχιστο 
ενενήντα μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Συνέλευσης. Η 
Συνέλευση των Συμβαλλομένων θα εξετάζει οποιεσδήποτε απόψεις ή 
συστάσεις τις οποίες λαμβάνει από την Συνέλευση των Μερών ή το 
Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση. 

Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων θα λαμβάνει αποφάσεις πάνω σε 
κάθε προτεινόμενη τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις που 
αφορούν σε απαρτία και ψηφοφορία του Άρθρου VIII της Συμφωνίας. 
Μπορεί να τροποποιεί οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση, που 
διανέμενεται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος Άρθρου, 
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και μπορεί επίσης να λαμβάνει αποφάσεις πάνω σε οποιαδήποτε 

τροποποίηση που δεν διανέμεται έτσι , αλλά απορρέει άμεσα από 

προτεινόμενη ή τροποποιούμενη τροποποίηση. 

(δ) Τροποποίηση που εγκρίνεται από την Συνέλευση των Συμβαλλομένων 

θα τ ίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του παρόντος 

Άρθρου αφού ο θεματοφύλακας έχει παραλάβει ειδοποίηση έγκρισης 

της τροποποίησης, ε ί τ ε από: 

(i) τα δύο τρ ίτα των Συμβαλλομένων που ήταν Συμβαλλόμενοι κατά 

την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης από την Συνέλευση 

των Συμβαλλομένων, νοουμένου ότ ι τέτοια δυο τρ ί τα 

περιλαμβάνουν Συμβαλλόμενους, οι οποίοι τον χρόνο εκείνο 

κατείχαν τουλάχιστο δυο τρ ίτα του συνόλου των μετοχών 

επενδύσεως· ή 

(ϋ) αριθμό Συμβαλλομένων ίσον με ή που να υπερβαίνει τα ογδόντα 

πέντε τοις εκατόν του συνόλου των Συμβαλλομένων, οι οποίοι 

ήταν Συμβαλλόμενοι από την ημερομηνία κατά την οποία η 

τροποποίηση εγκρίθηκε από την Συνέλευση των Συμβαλλόμενων, 

ανεξάρτητα από το ύψος των μετοχών επενδύσεως, οι οποίες 

κατέχονταν τότε από τέτοιους Συμβαλλόμενους. 

Ειδοποίηση για την έγκριση κάποιας τροποποίησης από ένα Συμβαλλόμενο 

θα μεταβιβάζεται στον θεματοφύλακα από το εμπλεκόμενο Μέρος, και 

τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιεί την αποδοχή τέτοιας τροποποίησης 

από το Μέρος. 

(ε) Ο θεματοφύλακας θα ειδοποιεί όλους τους Συμβαλλόμενους κατά την 

παραλαβή των εγκρίσεων της τροποποίησης που απαιτούνται 

σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του παρόντος Άρθρου για την έναρξη 

ισχύος μιας τροποποίησης. Ενενήντα μέρες μετά την ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας ειδοποίησης, η τροποποίηση θα τ ίθεται σε ισχύ 

για όλους τους Συμβαλλόμενους, περιλαμβανομένων και εκείνων, οι 
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οποίοι δεν την έχουν ακόμη εγκρίνει, και δεν έχουν αποχωρήσει από 

τον INTELSAT. 

(στ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του 

παρόντος Άρθρου, μια τροποποίηση δεν θα τ ίθετα ι σε ισχύ αργότερα 

από δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης αυτής από την 

Συνέλευση των Συμβαλλομένων. 

ΑΡΘΡΟ 23 
(Έναρξη Ισχύος) 

(α) Η παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας θα τεθεί σε ισχύ για ένα 
Συμβαλλόμενο την ημερομηνία κατά την οποία η Συμφωνία τίθεται σε 

ισχύ, σύμφωνα με τ ις παραγράφους (α) και (δ) ή τ ις παραγράφους (β) 

και (δ) του Άρθρου XX της Συμφωνίας για το ενδιαφερόμενο Μέρος. 

(β) Η παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας θα ισχύει προσωρινά για ένα 

Συμβαλλόμενο την ημερομηνία κατά την οποία η Συμφωνία ισχύει 

προσωρινά, σύμφωνα με τις παραγράφους (γ) και (δ) του Άρθρου XX 

της Συμφωνίας, για το ενδιαφερόμενο Μέρος. 

(γ) Η παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας θα συνεχίσει να ισχύει για όσο 

χρονικό διάστημα η Συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ. 

ΑΡΘΡΟ 24 

(Θεματοφύλακας) 

(α) Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνιστά τον 

θεματοφύλακα της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας, της οποίας το 

κείμενο στην Αγγλική, Γαλλική και Ισπανική είναι εξίσου αυθεντικό. Η 

παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας θα κατατ ίθετα ι στα αρχεία του 

Θεματοφύλακα, στον οποίο θα κατατ ίθενται επίσης γνωστοποιήσεις 

έγκρισης των τροποποιήσεων, υποκατάστασης ενός Συμβαλλόμενου 

σύμφωνα με την παράγραφο (στ) του Άρθρου XVI της Συμφωνίας, και 

αποχωρήσεων από τον INTELSAT. 
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(β) Ο Θεματοφύλακας θα διαβιβάζει πιστοποιημένα αντίγραφα του 
κειμένου της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας σε όλες τις 
Κυβερνήσεις και όλες τις υποδεικνυόμενες τηλεπικοινωνιακές αρχές οι 
οποίες το έχουν υπογράψει, και στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, 
και θα ειδοποιεί τις Κυβερνήσεις αυτές, τις υποδεικνυόμενες 
τηλεπικοινωνιακές αρχές, και τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, για 
τις υπογραφές της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας, της έναρξης 
της περιόδου των εξήντα ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 
(α) του Άρθρου XX της Συμφωνίας, της έναρξης ισχύος της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας, των Ειδοποιήσεων Έγκρισης των 
τροποποιήσεων και της έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων της 
παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας. Ειδοποίηση για την έναρξη της 
περιόδου των εξήντα ημερών θα εκδίδεται κατά την πρώτη ημέρα της 
περιόδου αυτής. 

(γ) Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας, ο 
Θεματοφύλακας θα την καταθέσει στη Γραμματεία των Ηνωμένων 
Εθνών σύμφωνα με το Άρθρου 102 του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών. 

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι 
υπογεγραμμένοι να το πράξουν, έχουν υπογράψει την παρούσα Συμφωνία 
Λειτουργίας. 

ΕΓΙΝΕ στην Ουάσιγνκτον, την 20η μέρα του Αυγούστου, του χίλια 
ενιακόσια εβδομήντα ένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1) Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων. 

Κάθε Συμβαλλόμενος της παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας ο 

οποίος, ή το Μέρος που τον υπέδειξε, ήταν μέρος της Προσωρινής 

Συμφωνίας, θα καταβάλλει ή θα δικαιούται να λαμβάνει, το καθαρό 
σύνολο οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με την Ειδική 
Συμφωνία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, από 
ή προς τέτοιο μέρος, υπό την ιδιότητα του ως συμβαλλόμενου στην 
Ειδική Συμφωνία, ή από ή προς τον υποδεικνυόμενο συμβαλλόμενο 
στην Ειδική Συμφωνία. 

2) Ίδρυση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(α) Κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου των εξήντα ημερών, 

που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του Άρθρου XX της 

Συμφωνίας, και στη συνέχεια σε εβδομαδιαία διαστήματα, η 

Επιχείρηση Επικοινωνιών Διά Δορυφόρου θα ειδοποιεί όλους τους 

Συμβαλλόμενους της Ειδικής Συμφωνίας και τα Κράτη ή τ ι ς 

τηλεπικοινωνιακές αρχές οι οποίες υποδεικνύονται από τα Κράτη για 

τα οποία η παρούσα Συμφωνία Λειτουργία θα τεθεί σε ισχύ, ή θα 

εφαρμοστεί προσωρινά, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Συμφωνίας για την υπολογιζόμενη αρχική μετοχή επενδύσεως κάθε 

τέτοιου Κράτους ή τηλεπικοινωνιακής αρχής σύμφωνα με τ ι ς 

διατάξεις της παρούσας Συμφωνία Λειτουργίας. 

(β) Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου των εξήντα ημερών, η 

Επιχείρηση Επικοινωνιών διά Δορυφόρου θα προβεί στ ις 

απαραίτητες διοικητικές προετοιμασίες για την σύγκληση της 

πρώτης συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ) Εντός τριών ημερών, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Συμφωνίας, η Εταιρεία Επικοινωνιών διά Δορυφόρου, ενεργώντας 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Παραρτήματος Δ της Συμφωνίας: 
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(i) θα πληροφορεί όλους τους Συμβαλλόμενους για τους οποίους η 
παρούσα Συμφωνία Λειτουργίας έχει τεθεί σε ισχύ ή έχει 
εφαρμοστεί προσωρινά για την αρχική τους μετοχή επενδύσεως 
που καθορίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας 
Συμφωνίας Λειτουργίας· 

(ϋ) θα πληροφορεί όλους αυτούς τους Συμβαλλόμενους για τις 
διευθετήσεις που έγιναν για την πρώτη συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία θα συγκληθεί όχι αρχότερα από τριάντα 
ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας. 

3) Διακανονισμός Διαφορών 

Οποιαδήποτε νομική διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ του 
INTELSAT και της COMSAT σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών από την 
Εταιρεία στον INTELSAT, μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 
παρούσας Συμφωνίας Λειτουργίας και την ουσιαστική ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του συμβολαίου που διευθετήθηκε σύμφωνα με την υποπαράγραφο 
(α) (ϋ) του Άρθρου XII της Συμφωνίας, εάν δεν διευθετηθεί διαφορετικά 
μέσα σε εύλογο χρόνο, θα υποβάλλεται σε διαιτησία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Παραρτήματος Γ της Συμφωνίας. 



Υ.Σ.Ε. 209/85/25 
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Άρθρο XVII 

Τροποποίηση 

( α ) 

( β ) 

(Υ) 

( δ ) 

( ε ) 

( ζ ) Ανεξάρτητα των προνοιών των παραγράφων (δ ) και ( ε ) αυτού του 
Άρθρου, μια τροποποίηση δεν θα τίθεται σε ισχύ πριν την πάροδο 8 
μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της από την Συνέλευση των Μελών. 
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Τροποποιηθεί? στη Συμφωνία Λειτουργίας 
Αγαφορυκά-ΐικ το Διεθνή Ορ^αγιαμο Τ η λ ε π ι κ α ι γ ύ ^ ι ^ 

ALCI Λορπφόρων (INTELSAT) για την ΥληππΓηση_Λ>Γϋθ£ΐόίΐ£ίαγ 
Πολλαπλής_Εκποοαώπησηο τ ω ν ^ υ μ β α λ λ η μ ε ν η ^ Mp^-ny 

(Υιοθετήθηκε, από την 26π Συνέλεικτη των Συμβαλλομένων 
Μεοών στην Ουάσιγκτων OTIC 16 κπι 17 AnptXfnn logfi), 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Γ 

1. Άρθρο 6 (Μετοχές Επενδυτικού Κεφαλαίου) 

Τροποποίηση της πάρα. (θ). 

(θ) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιασδήποτε διάταξης αστού του 
'Αρθρου κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να έχει συμμετοχή 
στο επενδυτικό κεφάλαιο μικρότερη του 0,05 επί τοις εκατό (0,05%) 
του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να εισηγηθεί προς τη Συνέλευση των Συμβαλλομένων Μερών την 
τροποποίηση του κατώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. 
Οποιονδήποτε νέο κατώτατο όριο θα ισχύει για τον επόμενο καθορισμό 
της συμμετοχής των Συμβαλλομένων Μερών στο επενδυτικό κεφάλαιο, 
σύμφωνα με την υποπαράγραφο (γ)(ϊϊ) και μετά την έγκριση του από τη 
Συνέλευση των Συμβαλλομένων Μερών. 

Προσθήκη νέας παραγράφου (ι) 

(ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να επιτρέψει σε 
φορείς που υποδεικνύονται από Συμβαλλόμενα Μέρη ή Μέλη να 
κατέχουν μετοχές στο επενδυτικό κεφάλαιο του INTELSAT με όρους 
που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Άρθρο 14. 'Ργκρί<ττ\ Επίγειου Σταθμού 

Τροποποίηση της πάρα. (α). 

(α) Κάθε αίτηση για έγκριση χρήσης, από επίγειο σταθμό, διαστημικού 
χώρου του INTELSAT πρέπει να υποβάλλεται στο INTELSAT από ένα 
Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο έχει διορισθεί από το Μέλος στην 
επικράτεια του οποίου βρίσκεται ο επίγειος σταθμός ή πρόκειται να 
εγκατασταθεί ή από ένα τηλεπικοινωνιακό φορέα που διορίζεται από 
το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέλος ή. σε σχέση με επίγειους 
σταθμούς που βρίσκονται σε επικράτεια που δεν ανήκει στη 
δικαιοδοσία Μέλους, από δεόντως εξουσιοδοτημένο 
τηλεπικοινωνιακό φορέα. 

3. ΙΑοθρο 15 Κατανομή Διαστημικού Χώρου 

Τροποποίηση πάρα. (α) και (§) 
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(α) Κάθε αίτηση για παραχώρηση διαστημικού χώρου του INTELSAT 
πρέπει να υποβάλλεται στον INTELSAT από ένα Συμβαλλόμενο 
Μέρος ή, από ένα τηλεπικοινωνιακό φορέα που έχει διορισθεί από 
ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέλος ή στην περίπτωση επικράτειας 
που δεν βρίσκεται κάτω από τη δικαιοδοσία ενός Μέλους, από 
δεόντως εξουσιοδοτημένο τηλεπικοινωνιακό φορέα. 

(β) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο Χ της Συμφωνίας, 
παραχώρηση διαστημικού χώρου του INTELSAT θα γίνεται προς ένα 
Συμβαλλόμενο Μέρος ή προς ένα τηλεπικοινωνιακό φορέα που 
διορίζεται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος ή Μέλος, ή , στην 
περίπτωση επικράτειας που δεν βρίσκεται κάτω από τη δικαιοδοσία 
ενός Μέλους, προς το δεόντως εξουσιοδοτημένο τηλεπικοινωνιακό 
φορέα που υποβάλλει την αίτηση. 

4. * Αρθρο 77 (ΤρΓ>πρττο(ήσεις) 

Τροποποίηση της πάρα. (δ). 

(δ) Μια τροποποίηση η οποία έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση των 
Συμβαλλομένων Μερών τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με την παρα.(ε) 
αυτού του Άρθρου, μετά που ο θεματοφύλακας θα έχει λάβει 
γνωστοποίηση έγκρισης της τροποποίησης, είτε από -

ί) τα δύο - τρίτα των Συμβαλλόμενων Μερών τα οποία είχαν την 
ιδιότητα του Συμβαλλόμενου Μέρους κατά το χρόνο που η 
τροποποίηση εγκρίθηκε από την Συνέλευση των Συμβαλλόμενων 
Μερών, νοουμένου ότι αυτά τα δύο τρίτα περιλαμβάνουν 

.Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία κατείχαν τότε τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου ή 

(ϋ) ένα αριθμό Συμβαλλόμενων Μερών ίσο ή μεγαλύτερο του 
ογδονταπέντε τοις εκατό (85%) του συνολικού αριθμού των 
Συμβαλλόμενων Μερών τα οποία, είχαν την ιδιότητα του 
Συμβαλλόμενου Μέρους κατά το χρόνο που. η τροποποίηση 
εγκρίθηκε από τη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Μερών, 
ανεξάρτητα από το ποσό του επενδυτικού κεφαλαίου που aura 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη κατείχαν τότε. 

Γνωστοποίηση της έγκρισης μιας τροποποίησης από ένα Συμβαλλόμενο 
Μέρος θα πρέπει να διαβιβασθεί στο Θεματοφύλακα από το 
ενδιαφερόμενο Μέλος, και αυτή η γνωστοποίηση θα σημαίνει αποδοχή 
από το Μέλος αυτής της τροποποίησης. Για σκοπούς έγκρισης της 
τροποποίησης όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη που διορίζονται από το ίδιο 
Μέλος θα θεωρούνται, από κοινού, ως ένα Συμβαλλόμενο Μέρος. 

J 


