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Ετί τού τχεοίου νόμου «τερί ·/;;:ω::ω; τή; ύτ.ογρζρείτη; εν
Β:εννη την 24ην Ατρ:λ:ου 1903 Σ.μοζτεω; τή; Β'.εννη;
τερ: τών ΠροΞεν:ν.ών Σχετεων.ι.

Που·; τί/ΐ· £. 'AyuDsoKjiiny.i/i· Βυν/.ψ· not·

Τήν "24ην Arp:λ:ου 1903 υττεγράρη εν Βιέννη, ύτό την 
αίγίία τού U.H.E. : ή ττερ· Π ροΞεν.ν.ών Σχέτεων Σύμόζτ·;. 
έτ: τώ τν.οτώ όμο:ομόρρου /.ζ: ν.ζύ ολ’.ν.ή; ρυύμ:τεω; ζτάντων 
τών εί; τζ; ΙΊροΞεν:/.ζ; τχέτε:; ζνζρερομένων ζητημάτων.

Ή Σύμόχτ:; ζΰτη. τήν όττοίζν ύτέγρζόζ/. τροτεχώρητζν 
ή έτεν.όρωτζν μέχρ: -ήμερον. to; τρον.όττε: έν. τών τηρο.με- 
νων εν τώ Αρχείω τον Συμόζτ:ν.ού Γμηματο; τή; ν.ζύ ήμα; 
Λ:ευνυνΓεω;, ττο^εκον, ί6 εν τ.νο/.ω Κρζ.η. ι*ινη η-η 
ο:ε·ύνώ; εν ίτχύ: τήν J Οην Μζρτ:ου 1907.

Η χώρζ μα; οεν τυγν. ζ τ ζλ έ γ ε τ ζ : μετζΞύ τών ύτογρζύχν- 
των τήν Σόμο ζτ:ν Κρατών.

Η ντο ν.υρωτ:ν τολυμερή; ζΰτη Σύμόατ:;. ζτοτελεΐτα: ε; 
49 εν ολω ζρύρων ν.ζί τύγν.ε:τα: έ/. Ι\ Κερζλζίων.

Γό ζρύρον 1 ζνζρέρετζ: εί; τον; εν τή Σ.μοάτε: χρητ'.μο 
τοίουμενου; ορού; ώ; «Π ροΞεν.ν.ή ζρχή». « ΠροΞεν/.ή τερ:- 
ρέρε'.ζ». u ip y η γο; τή; Π ροΞεν.ν.ή; αρχή;». « 11 ροΞεν.ν.ό ; 
λειτουργό;» -/.'/.τ.

Τα Ιον Κεραλα:ον, τερ:λχμόάνον τζ ζρύρζ 2—27 ::ζ:- 
ρείτζ: εί; ονο Τμήματα:

Τό Τμήμα I ^zpTpz 2—-24)' ζνζρερετα: εί; 'τηνΤγνίζύΡ 
opvj’.v IIροΞεν.ν.ών τχετεων (ζρύρον 2). εί; τήν ζτν.ητ'.ν 
τών IIροΞεν.ν.ών /.ζύην.όντων (ζρύρον 3). τήν έγν.χύί- 
όρυτ:ν IIροΞεν.ν.ή; ‘Αρχή; (ζρύρομ 4). εί; τζ ΠροΞεν/.ά 
ν,ζύήν.οντζ (ζρύρον 5). εί; την ζτν.ητ'.ν τών ΠροΞεν.ν,ών 
Ζι ζύην.όντων έ'/.τό; τή; ΠροΞεν.ν.ή; τερ’.οερείζ; ( ζρύρον 0). 
εις τήν ζτν.ητ'.ν Π.ρ&Ξεν./.ών -λ ζύην.όντων εν τρίτω Κρότε: 
(άρύρον 7), εί; τήν ζτν.ητ:ν Π ροΞεν.ν.ών ν.αύην.όντων 
λαγζρ'.ζτμόν τρίτου Κράτους (άρ·3ρον 8), εί; τζ; τάζε:; 
τών Αρχηγών τή; ΠροΞεν.ν.ή; ζρχή; (αρύρον 9). εί; τον 
ο:ορ:τμόν >ν.α: ζτοοοχήν τών αρχηγών τών Π ροΞεντν.ών Αρ
χών ( αρύρον 10), εί; τό Π ροΞεν.ν.όν υίτύ,ωμζ ή γνωττο- 
τταίητ:ν τού ::ορ:τμθ"ύ (ζρύρον 11), εί; τό έν.τελε-τήρνυν έγ
γραφον (ζρύρον 121. εί; τήν τροτωρ:νήν άτοοοχήν τών άρχη
γών τή; Προ;εντ/.ή; ‘Αρχή; < άρύρ-οζν 13). εί; τήν γνωττο- 
ττοίητ’.ν τρό; τζ; άρχά; τή; ΠροΞεν.ν.ή; ττερ:οερε!ζ; {ζρ
ύρον 14). εί; τήν τροτωρ:νήν ένάτν.ητ:·/ ν.αύην.όντων τού 
’Αρχηγού τή; Προ;εν:ν.ή; Αρχή; ζρύρον 15). εί; τό τρο- 
οάο-.-χζ υετζζν "Αρχηγών Π ρ-οηεν.ν.ών ’Αρχών ( ζρύρον 1C,·, 
εί; τήν ενέργειζν ::τ/.ωυζτ:/.01ν τράςεων ύτό ΠροΞεν.ν.ών 
ύτζλλήλων ι ζρνρον 171. εί; τον ο:ορ:τ;χόν τού ζύτού ττροτώ- 
του ώ; Προτεν.ν.ού λειτουργού ύτό ούο ή τεριττοτέρων Κρζ- 
τών (ζρύρον 18). εί; τον o:op:rzôv τών μελών τού Προίόε- 
ν.ν.ού IIροτωτ'./.ού ζρνρον 19). εί; τήν oôvsu·.·/ τού ΠροΞε- 
ν.ν.ού II ροτ(οτ·.ν.θύ ζρνρον 20). εί; τό τροόζο'.τυζ μετζρυ 
τών II ροΞεν.ν.ών λε:τουργών Π ροΞεν.ν.ή; τ:νο; Αρχή;
(zp-Spov 21), εί; τήν Ι·3ζγένε:ζν τών Π ροΞεν.ν.ών λε:τουρ-
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μονή; τού ::cp:ricj. ζρίΞεω; ν.ζί ζ~/ζχ(νρήτ£[ν;- ζονρον 24.,

Τό Τμήαζ II zp-Spz 25—27 ζνζρέρετζ: εί; τόν τερ-
μζτ'.τζόν τών ν.ζ-νην.όντων μελού; τή; Π ρο;εν:ν.ή; Αρχή;

ζρνρον 25), εί; τήν ζνζχώρητιν εν. τού ε:ζρου;..τού Κ:ζ^ 
του; ΐ:ζυονή; ι ζρνρον 201. εί; τήν τροττοτίζν τών Ιΐρο- 
Ξεν.ν,ών Χώρων ν.ζί Αρχείων ν.ζ: τών Γ,υ.ρεροντεον τού ζ::ο- 
ττελλοντο; Κοάτου; ε7; εΞζιοετ'.ν.ζ; τε::ττζτε:τ ζο-
•S?w 27' . ' 3-1^3’

Τό IIον Κεοάλζ:ον. ττερ'.λζμόάνον τζ ζρύρζ 28—57 ::ζ:- 
ρείτζ: εί; :όο Τμήμζτζ:

Τό Τμήμα I (zp-Spz 28—39 ζνζοερετζ: εί; τζ; ο:ευν.ο- 
λύντε:; τα; -αρεχομενζ; εί; τήν Π ροΞεν.ν.ή·/ Αρχήν ::ζ 
τήν εν.ττλήρωζίν τών ν.ζύην.όντων τη; ζρύρον 28 λ εί; τό 
ά—ζρζόίζττον τών Π ροΞεν.ν.ών Χωρών ζρύρον 31 . ε:; 
τήν οορολογ'.ν.ην ζττζλλζ-ρήν τών ΠροΞευιν.ών Χώρων zp- 
Spov 32 . εί; τό ζτ.ζρζόίζττον τών Π ροΞεν.ν.ών Αρχείων
ν.ζ: ε-/-/;ζοων (ζεύοον 33 ) τήν ελευύεοίζν ν.'.νήτ:
(άρ-ύρον 34), εί; τήν ελευύερ:r/ ετν/.ο:·/
30, 37. 381. εί; τζ ΠροΞεν.ν.ζ cr/.ζ'.ώματα ν/ζί τέλη ζρ
ύρον 39). ,

Τό Γμήμζ II 1 ζρύρζ 40—57) ζνζρέρετζ: : εί; τήν
ττροττζτίζν τών ΠροΞεν.ν.ών λειτουργών ι ζρύρον- 40) εί; 
τήν έτεροό'.ν.ίζν (ζρύρον 43), εί; τήν -ζραίτητ’.ν εν. τών 
τρονομίω- ν.ζ: ζτυλ:ών (ζρύρον 45). εί; τήν ζτζλλζγήν 
έν. τή; ν.ζτζγραρή; εί; όΆλία ζλλοοζτών ν.α: έν. τών ζ:ε·.ών 
δ'.χ/ομή; \ζρύρον 46). εί; τήν άτζλλζγήν έν. τή; ζοείζ; 
έργαζία; (ζρύρον 47), εί; τήν άτζλλζγήν έν. τού ν.ζύειτώ- 
το; τών Κο’.νωνον.ών Ατοζ/.ίτεων (ζρύρον 48). εί; τήν ρο- 
ρολογον.ήν άζζλλζ-'ήν (ζρύρον 49), εί; τήν ζτζλ/.ζγήν τών 
τελωνειακών οζτμών ν.α: τού τελωνε:ζν.ού έλέγχου (ζρύρον 
50), εί; ζταλλζγήν έν. ττρ::τωτ:ν.ών ττζροχών (ζρύρον 52) 
εί
άτυλ'.ών (ζρύρον 53).

Τό IIΙον Κεράλα:ον, τερ:λζμ?ζνον τα ζρύρα (58—68) 
άναρέρετ2:: εί; τό ν.χύεττώ; τό έρζρμοζόμενον εί; τούς έτ:- 
τίμου; ΠροΞενιν.ού; λειτουργού; /.ζ: εί; τζ; Πρ·οΞεν:ν.ζ; 
άρχά; ΐ:ευύυνομένζ; ύτ" αυτών.

Τό Π"ον Κεράλα:ον, τερ:λζμίάνον τά ζρύρζ 09—79 ζ·/ζ- 
ρέρετζ: εί; τά; Γεν.ν.ζ; ν.α: Τελον.ά; ::ατάΞε:;.

Α:ά τού βννημμένω; ύτοόζλλομένου ύμ:ν τρό; εγν.ρ'.τ:/ 
Σχεοίου Νόμου τν.οτείτζ: ή τροτχώρητ:; τή; Χώρα; ήμών 
εί; τήν ώ; ÿ/ω Πολυμερή Σύμόατ:ν.

Έν Άύήνα:; τή 17 Άτρ:λίου 1975

την εναρς:ν ν.ζ: /.ηύ:ν τών ΠιροΞεν:ν.ών τρονομίων ν.ζί

Ο: Υττουργοί
: ΕΞ ωτε ο :ν.ών Ο ίν.ονοα:ν.ών

ΑΗΜ. Μ ΠΙΤΣΙΟΣ ΕΤΑΓ. ΛΕΒΛΕΤΟΓΑΟΓ

Α:ν.ζ:οτύνη;
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ


