
εις. if ιιτικη εκγ-εςις

-;'τ: τ:-ά 'r/«:iV Xόμ·:> *·ntprκαροατεως· τον» τ.α
ΓΖ -αγκατμΤοα Γαχ.αρομι/.::/ τόνε;;::. τής Αωζάννης.

Π οος τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

\· τ α χα : : ο μ.: κ.α: τχετε:ς μετάςα τών Χωρών της 
τ.ν/.ιζοντα: ::ά τής παγκοσμίου ταχααραμικής ταμ.οιτεως ·/.::: 
τών αιεά/ών ταχοαρομικών τ.μρω/ώ/ τών τον απτομ.ενω/
.____:j Χο.τών—Μελών τή : Π la/.': ·/. ης
Τλ'ν:εως ΙΧΙΟΧ POSTALE I'NiVEliSELLE τής 
οποίας. ίπο τής ίαράτεώς της έν έ'τε: 1874. μέλος είναι -καί

Ελλάς.
Η παγκόσμιος ταναόραμική τόμο στις ροίμίζε: τάς 

σεις τών Χωρών—Μελών τής Π αγκοτμιοα I αν.:ι:;.,.:·/.ής 
Ένώτεως ε!ς ό.τι άρορά τήν μ.εταςό των ανταλ/.αγην τοά 
έπιτταλικαά ταχοαρομειοα. π: :έ τιείνεις τα·.;.'::/ ν.α: ο.μρω- 
νιαι. τάς σχέσεις εις ό.τ: άρορά τάς εί:·7.ας ταχο οραμικάς 
άτητετ’Μς * f Tav-.:::aa:7.ai επίταγαι. ταχοαρομικά αεματα 
7.λ”. .

Γάταν ή ταγκόσμι:ς τπχ'-όρ:μ.:κή τ. ::ατ:ς οσ;/ και α.
.νείς ταχ·.:ρ:·μ:καί σσμρωνία: άποτελαάν έργο/ τοά ::να 

πενταετία/ ταν· :·/:μέντα παγκοσμίου τα/·.: :α π: ά τανεορ.οα 
και ίεμελιοάντα: : ά τής νάνου επική; αάτών κορωοεως.

Έ> ίσχά: Σόμτασις είναι ή εν Τόκιο /.ατά ττ ετ:ς 1 ΟοΓ) 
/.ατ-αττττώ-είτα ίπό- τοά ΙΣΤ- πα-'κτσν ::τγ”τγ7·.'τ:τχι7.: ά "τυ/ε~ 
ορίο.·. ήτις. καρωάείσα ;·ά τ:ά Α’'. Δ/τος 1C;)7/! 971 (ΦΕΚ 
Λ' 27ϋ/23.] 2.1971). έϊςσικολοο'ίεί ΐσχόο.σα νέχρ: τής 1ης 
Ίαν-οοαρίαα 1970. καί’ ήν αέο.α νά τεόή εις έ;αρμαγή/ ή εν 
Λωζάννη τήν δην ίοολίαα 1974 καταρτι: ίεϊτα νέα τοιαότν 
Σόμτασις από τ:·,7 ΙΖ' παγκοσμίου ταχοτραμικοά ταιεορίοο.

Κατ' άρ-ίρον 78 πτιμ. 1 τής πραμνητάείσης τελε.ταία; 
Σομτάσεως τή; Αωζάννης καί τάς οικείας τιατάΐάεις τών 
ταμ:ωνιών, ή έραρμογή τών πράσεων τοά "ελεαταίτα·: παγκο- 
τμιαα ταχατρομικοά σανεαρτοο άρςετα: άτό τής 1ης Ιαντατ
ρίτα 1970. ώς προελένίη, καπά τέ το άρ-Spcv 2δ ~ττ. 2 τ:7 
Καταστατικ.οά τής Παγ7.οτμ:·ου ΤαχοτρΌΛίκ.ής Ένώτεως αϊ 
πράςεις ποτά: :έαν νά 7.υ;ιοίοάν το τανάτ.-,ττν σο·.ατόν.

Δε;·ομέν·;·ο 5τ; a: —set ών πρόκεΐ-τα: πράςεις όπεγράρηταν 
καί άτό τοά μ.ετασχόντος εις τό Σανέττιτν ττ ς ΛτοΓά,νη ς ττλτ- 
τεςτ.τιτα άντιτρττώττα τή; Ελλτ,νιν.ής Τν.τετνέτεως. ή /.ά
τι·) τι ς αΰτη είναι -/.ατά τάτιν ττάςις α: ενός άτο'/ρεωτια.η.
ά:' ετέροα :έ τατιν.ή. 5τ:ν -τάοεμία μετά::λή είναι τα.ατή 
€·/. τών άττερων. έτα·/τ/.αν.:~/ετα; :ε νε·ά έα.ατττν τγ-λτ- 
τμ'τν ταχ·.:::μ;7.ον τανέ::::ν ά: όλων τώ< Χωρών—Με/.ών
τής ΓΙ αγν.ετν.ιοα Τα·/ν:ρομι·/.ής Ένώτεως.

ΙΙτός τον τ/.τ-τν ττάτ;ν ν.αττττι'τάη ·/.?': άττττλ/.εται. ττός 
ψήςιτιν το ττρττεινόιεν;-/ τ;/έ:::ν νέν τα. 7ν:κτ:7.όν τών ώτ 
ά·<ω 7.·αρωτει·.'/ ττά-εων τ:7 ΙΖ’ _ α·;/.: ·μ.ί να - αν·.: 7.·ά
τανετριοα τής Λω’7ά·/·/ης.

Εν Άνήναις τή 29 Ια·,·:·.·::·τα 1970

Οί Ίν.-αρ-.Έ
ΕΞωτετιν.ών Οιν.τνεν :·/ών

ΑΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΓΑΓ. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

?ιΙετα;:;ών -/.α; Ετ’ν.τινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΧ XOMOV

Περί -/.αρώτεως τών τράςεων ττά ΙΖ' τταγ/.οτμι-τα 
τα·/·.;:;:./.·.·/.;ά τανετρίοο τής Αω7ά-/νης.

"Ap-Spev πρώτον.

5. Καρτό/ται ν.α: -/.τώνται ΐτχϋν νόμοο:

π' τό άπο τον έν Βιέννη ΙΕ' πα·;7.;τχ:οα τα/αίρομι/τά 
τανεττίοα τανταχ-άέν τήν 10ην Ιταλι'τα 1904 α.αταττατια.όν 
τής II αγ/.ετμίοα Τα/·.:;:μΐ7.ής Έ-ώτειος. τροτοτοιηΓέν :ιά 
τοά τροτ·7έτ:α πρωτοκέ7.λ·;ο τ:ά Τό··/.α; 1900 -/αί τ:ά εεατε- 
ττα τρατάέττα πρωτον.ό/./.οα τής Αωζάννης 1974,

^ ^ ':2-
,ί' ό μεν.ν.άς α.ανονιτμος τής Π αγν.οτμιτν ι αχα;:;μ./.ής 

Ενωτεως.
. γ! ή ιταγτ.ότμιος ττννερεμιν.ή τάμτατις ετά τ;ά 7.α.:- 

νιτμεά εα.τελετεως αάτής -/.α;
: α; ε.τιν.ά; ταμτω.ιαι. τε:ι έτιττε/.ώ, μετά :ε:ηλωμε-

νης αςιας. τάχα:ρ:μ:7.ών ταμάτων, τα/α::εν.ι/.ών επιταγών 
ν.αι τ:χ.:;τμι.ν.ών τα; τιωτια.ών εντ; ·.ώ/. τ a/α;::μ..χώ / 
ττϊ7.. τα·/.:::μ;7.ών ά·/τ:·/.ειμενων ε ά,τιτ,ατα;τλή αάιών 
προς ειτπραςιν -/.α; τον:::μών εις έρημε:ί:ας α.αι περ:;: /.άς 
ε/.τετεις νέτα τών ν.α·.ενιτμών εα.τε/.ετεως α·.·τώ/. ώς τ.τ 
τα.·τα αναάεωρήάήταν -/.α: ετροπεποιή-Αηταν :;ά πράςεων ττά 
εν Αωζά·/νη ΙΖ’ παγ/,ττμιΐν τα/μ.:ρ:μ:7.τά τα-ετρίτα -/.ατά την 
δην Ιταλίαν 1974.

2. Γά -/.είμενα τών εν τή πραηγταμένη παραγράτω άνατε- 
ρτμένων ν.αταττατιν.αά. τεατέρτα πρατάεταα πρωτον.ό/.λτα τής 
Αωζάννης 1974. 7.α.τνιτμαά. ταμτάτεως ν.α; ειειν.ών ταμτω- 
νιών επανται εν πρώταταπω εις τήν Fαλλιν.ήν y.a: εν μετα- 
τρατει εις τήν ’Ελληνικήν γλώτταν.

Αρώραν αεατεραν.
1. U: άπα τής εν τώ πραηγααμένω αράρω Σ.μ,τάτεως ν.α. 

τών ειαι/.ών Σ.μαωνιών αά/ι παγίως άλλα /.ατά 7.·.μα..έμε
ναν τράταν πραάλεπόμενα: οραι παρατα/ής τών τα/.αρτμι/.ών 
αντικειμένων, τό εις αραχμάς ίτότιμτν τών εν ααταις πρατλε- 
πτμενων ταχααραμικών τε/.ών και αικαιωμάτων α.ά τήν εν

—Ελλτάτι— έ:αρμογήν αοτώνγ τό εις 'όρα'/μ/.άς' ΑτότιμαΤ'tTj^· 
πρττάέτων ταχαορομικών τελών τών έ; Ελλά: ο ς αιά τα 
Εςωτερια.όν μετατεραμένων αεραπαρικώς τα/τιρτμκών ά,τι- 

κειμενων άλλη-λαγραοίας καί θεμάτων ώς καί τών τπχααρο- 
•Λΐκών τελοιν άπ αττα/.ής τών έςωτερ τ/.ών ταχααραμικών 
θεμάτων έν γένε; όριζαντα: εκάττατε : άτααάτεων
ταά Λιαικητικτά - Σαμάα./.ίτα τών Ελληνικέ) < 'Γαχααραμ.ει'ων 
(ΕΛ—ΊΆ;. άπακειμένων εις τήν εγκριτιν ταά Τπααργαά 
.Μεταααρών και Επικοινωνιών, κ.ατ' άρίραν 11 ταΰ Χ.Λ. 
490/1970 «περ: όρη-α·>ώτέως καί λειτααργιας τών Τανα- 
αραμείων».

2. Ή ίτοτιμια τής αραχμής εν τχέτε: πρός τό χραταάν
:ράγ/,αν. άπερ λα-εοάνετα: ώς νομισματική μανάς εις τάς πρα
ς εις τής Π α-μκαααίαα Ταχναρααικής Ένώτεως. άριζεται αιά 
κοινής άπορά τέως τών Ύπαοργών Σαντανιαμαά και Π ρογρ μ;.- 
μιατιαμαά. Οικονομικών και Μεταρορών καί Επικοινωνιών.

3. Η τιμή τής αραχαής εν τχέτε: πρός τά ςένα νο ιίτματα. 
π:ός εκοοτιν τών αιά το έςωτερικ.ον ττχααρομικων επιταγ-ων 
ώς καί πρός πληρωμήν τών έκ τοό έςωτερικοά ταιοάτω-, 
καί ορίζεται ;άτε: τών -ελτιων τής τιμής ταν αλλάγματος τή: 
Γραπέζης τής Έ/.λάίας.

” Ap-Sp'OV τρίτον.
Αί εκ τών καρααμένων πράςεων άπορρεοατα: αικονοαικα: 

άποχρεώτεις τοά Έ/.λην.κοΰ Ληματιαα πρός τήν Πτγκοτ;;.::·· 
Ι'αχ.τρ-ομ’κ.ήν Ένωτιν ταρά'-ααν τόν Κρατικόν προαπολογιτμον.

“Αρίρον τέταρτον.
Η ίτχάς τοά παρόντος άρχετα: άπό !ης Ίανοααρίαα 1970. 

Έν Ανήναις τή 29 Ια-.οατρίαα 197ο 
Οί Τπααργο'ι

ΈΞωτερικών Οικανοχικών
ΑΧΜ. ΜΠίΤΣΙυΣ ΕΥΑΓΓ. ΛΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

Μεταρο;ών καί Επικοινωνιών
Γ. ΒΟΓΓΑΤΖΗΣ w’

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Άρίραν 7ο παράγρ. ο ταά Σαντά-,μ.ατας). Περί ταά τρόπαα 
καλόψεως τής ααπάνης τής πρακαλοαμένης εκ ταά τχεαιαα 
νάμα α «περ: κ.αρωοεως τών πράςεων ταα ΙΖ πάγκο τμιοα 
ταχααρομικαά τανεόριαα τής Αωζά-/νης».
I. Έν όίε: τοά πρακειμένοα τχεαιαα νόμου άπαλογίζετα: ίτ: 

ίά προκληνοάν αί κάτωί: ααπάνα: εις τάρας ταά Κρατικοά 
πρ:ά.τ:ά·.ογ:τμαά:

α. Η προό/.επαμένη έν άρίρω πρώτοι τοά τχεαιαα νομοα κά- 
;ωτ:ς τοά -'ενικοά κα'/ονιτμοά τής Παγκ.οτμιαα Ταχαάρομ’.κής


