
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Οττ* Άρ. 405 τής 4ης ΜΑΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό ττερί Κυρώσεως του Καταστατικού του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 

Ενεργείας Νόμος του 1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "Αρθρω 52 τουΣυντάγμοττος. 

'Αριθμός 21 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

'Επειδή ή Κυπριακή Δημοκρατία δι' αποφάσεως του Υπουργικού Προοίμων. 
Συμβουλίου υπ' άρ. 3582 καΐ ήμερομηνίοο/ 12.12.1963 ενέκρινε και 
απεδέχθη τό Καταστατικόν του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 
'Ενεργε ίας και δυνάμει του άρθρου 4Β του ρηθέντος Καταστατικού 
προσεχώρησεν εις τον ρηθέντα Όργανισμόν. 

Διά ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώ ς ό περί Κυρώσεως του Καταστα- Συνοπτικός 
τικοΟ του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας Νόμος του 1965. τίτλος. 

2. Τό Καταστατικόν του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργείας, κορωσις 
τό κείμενον του οποίου εκτίθεται είς τόν Πίνακα, καΐ ή εις τόν Οργά- ΚαταστατικοΟ. 
νισμόν τούτον προσχώρησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας διά του πα- Π1ναζ· 
ρόντος Νόμου κυροΰνται . 

ΠΙΝΑΞ. 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ^ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

"Αρθρον Ι. 
ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 

Διά του παρόντος τά Συμβαλλόμενα Μέρη Ιδρύουν «Διεθνή Όργανισμόν "Ατο
μικής Ενεργείας» (είς τό εξής άποκαλούμενον «ό 'Οργανισμός») κατά τους κατω
τέρω καθοριζόμενους δρους και συνθήκας. 

(359) 
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"Αρθρον 2. 
ΣΚΟΠΟΙ. 

Ό 'Οργανισμός θέλει επιδιώξει τήν έττίσπευσιν και έπαύξησιν της συμβολής 
της ατομικής ενεργείας εις τήν εϊρήνην, ύγείαν και εύημερίαν άνά τον κόσμον. 
Θέλει επίσης εξασφαλίσει εν τω μέτρω των δυνατοτήτων του, δπως ή ύπ' αύτοΰ ή 
τη αιτήσει του ή ύπό τήν έπίβλεψίν του ή ελεγχόν του παρεχομένη αρωγή, μή χρη-
σιμοποιήται κατά τρόπον έξυπηρετοΰντα στρατιωτικούς σκοπούς. 

"Αρθρον 3. 
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 

Α.—Ό 'Οργανισμός Εργον έχει— 
(Ι) Νά ένθαρρύνη καΐ νά διευκολύνη άνά τον κόσμον τήν έρευναν, άνάπτυξιν 

καΐ πρακτικήν έφαρμογήν της ατομικής ενεργείας δΓ ειρηνικούς σκοπούς. 
Νά μεσολαμη, εφ'όσον καλείται προς τούτο, Ινα τά μέλη τοϋ 'Οργανισμού 
παρέχουν άλλήλοις υπηρεσίας, υλικά, έξοπλισμόν καΐ εγκαταστάσεις. 
Νά ενεργή Ινα παρέχη υπηρεσίας χρησίμους ε'ις τήν έρευναν, άνάπτυξιν 
και πρακτικήν έφαρμογήν τής ατομικής ενεργείας δι' ειρηνικούς σκοπούς. 

(2) Νά μέριμνα, συμφώνως προς το παρόν Καταστατικόν, διά τήν διάθεσιν 
υλικών, υπηρεσιών, εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων αναγκαίων διά τήν 
έρευναν, άνάπτυξιν και πρακτικήν έφαρμογήν τής ατομικής ενεργείας διά 
σκοπούς ειρηνικούς, περιλαμβανομένης τής παραγωγής ηλεκτρικής ενερ
γείας, λαμβανομένων δεόντως ύπ' όψει τών αναγκών τών υποανάπτυκτων 
περιοχών τοϋ κόσμου. 

(3) Νά προωθή τήν άνταλλαγήν επιστημονικής και τεχνικής φύσεως πληροφο
ριών έπι τής χρησιμοποιήσεως τής ατομικής ενεργείας δι' ειρηνικούς 
σκοπούς. 

(4) Νά ένθαρρύνη τήν άνταλλαγήν και έκπαίδευσιν επιστημόνων και τεχνικών 
ε'ις το πεδίον τής χρησιμοποιήσεως τής ατομικής ενεργείας δι' ε'ιρηνικούς 
σκοπούς. 

(5) Νά καθιεροΐ και έφαρμόζη μέτρα έξασφαλίζοντα ότι τά ύπό τοϋ 'Οργανισμού, 
ή τη αιτήσει του, ή ύπό τήν έποπτείαν ή τον ελεγχόν του παρεχόμενα ειδικά 
σχάσιμα ή άλλα υλικά, ύπηρεσίαι, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και πληρο
φορίαι δεν θά χρησιμοποιώνται κατά τρόπον εξυπηρετούντα σκοπούς 
στρατιωτικούς. Νά έπεκτείνη τήν έφαρμογήν τών μέτρων τούτων, τη 
αιτήσει τών ενδιαφερομένων μερών, έπι παντός διμερούς ή πολυμερούς 
συμφώνου ή τη αιτήσει κράτους τινός, έπι πάσης ενεργείας τοϋ κράτους 
τούτου είς το πεδίον τής ατομικής ενεργείας. 

(6) Νά καθιεροΐ ή υίοθετή, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων, ή ενδεχομένως τη 
συνεργασία τών αρμοδίων οργάνων τών Ηνωμένων 'Εθνών και τών ενδια
φερομένων ειδικευμένων οργανώσεων, κανόνας ασφαλείας διά τήν προ
στασίαν τής υγείας καΐ τόν είς το ελάχιστον δυνατόν περιορισμόν τών κιν
δύνων εϊς οϋς εκτίθενται πρόσωπα και αγαθά (συμπεριλαμβανομένων 
κανόνων σχετικών προς τάς συνθήκας εργασίας). Νά λαμβάνη μέτρα 
διά τήν έφαρμογήν τών ώς άνω κανόνων έπι τών Ιδίων αύτοΰ εργασιών 
ώ.ς καΐ επί εργασιών καθ* ας χρησιμοποιούνται υλικά, ύπηρεσίαι, εξοπλι
σμός, εγκαταστάσεις και πληροφορίαι παρεχόμενοι είτε ύπό τοΰ 'Οργα
νισμού ή τη αίτήσει του, ή ύπό τήν έποπτείαν ή τόν ελεγχόν του. Νά λαμ
βάνη μέτρα διά τήν έφαρμογήν τών κανόνων τούτων, τη αιτήσει τών ενδια
φερομένων μερών, έπι εργασιών συντελουμένων βάσει οιασδήποτε 
διμερούς, ή πολυμερούς συμφωνίας ή τη αιτήσει κράτους τινός, επί οιασ
δήποτε εργασίας τοΰ κράτους τούτου είς το πεδίον τής ατομικής ενεργείας. 

(7) Νά κτάται ή ίδρύη τάς αναγκαίας διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου του εις τίνα 
περιοχήν εγκαταστάσεις, υλικά και έξοπλισμόν, οσάκις αί έκεϊ εις τήν 
διάθεσιν του τιθέμενοι εγκαταστάσεις, υλικά και εξοπλισμός είναι ακατάλ
ληλοι ή διατίθενται ύφ' όρους οϋς κρίνει ούτος μή ικανοποιητικούς. 
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Β. Κατά την έκτέλεσιν του έργου του ό 'Οργανισμός δέον δπως 
(Ι) Κατευθύνη τάς ενεργείας του συμφώνως προς τους σκοπούς και τάς αρχάς 

των Ηνωμένων Εθνών περί προαγωγής της ειρήνης και διεθνούς συνερ
γασίας και συμφώνως προς τήν άκολρυθουμένην ύπό τών Ηνωμένων 
'Εθνών πολιτικήν της πραγματοποιήσεως παγκοσμίου αφοπλισμού ύπό 
εγγυήσεις και συμφώνως προς παν διεθνές σύμφωνον περί εφαρμογής 
τής πολιτικής ταύτης. 

(2) Καθιεροΐ ελεγχον επί τοΰ τρόπου χρησιμοποιήσεως τών υπ' αύτοϋ παρα
ληφθέντων ειδικών σχάσιμων υλικών κατά τρόπον έξασφαλίζοντα τήν 
χρησιμοποίησιν τών υλικών τούτων μόνον δι' ειρηνικούς σκοπούς. 

(3) Κατανέμη τους πόρους του κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά εξασφαλίζεται 
ή αποτελεσματική χρησιμοποίησίς των ώς και το μεγαλύτερον δυνατόν 
γενικόν όφελος δι δλας τάς περιοχάς τοΰ κόσμου, λαμβανομένων ύπ' 

1 όψει τών ειδικών αναγκών τών υποανάπτυκτων περιοχών. 
(4) Ύποβάλλη ετησίως εκθέσεις τών ενεργειών του είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν 

τών Ηνωμένων 'Εθνών, καί, ενδεχομένως, είς τό Συμβούλιον 'Ασφαλείας. 
'Εάν, εντός τοΰ πλαισίου τών εργασιών τοΰ 'Οργανισμού ήθελον άναφυή 
ζητήματα εμπίπτοντα είς τήν αρμοδιότητα τοΰ Συμβουλίου Ασφαλείας ό 
'Οργανισμός δέον δπως φέρη ταύτα είς γνώσιν αυτού ώς οργάνου φέ
ροντος τήν κυρίαν εύθύνην διά τήν διατήρησιν τής διεθνούς ειρήνης καί 
ασφαλείας. Δύναται επίσης νά λαμβάνη τά ύπό του παρόντος Καταστα
τικού επιτρεπόμενα μέτρα, ιδία τά υπό τής παραγράφου Γ τοΰ άρθρου 12 
προβλεπόμενα τοιαύτα. 

(5) Ύποβάλλη εκθέσεις είς τό Οίκονομικόν καί Κοινωνικόν Συμβούλιον ώς 
καί είς έτερα όργανα τών Ηνωμένων Εθνών, επί θεμάτων τής αρμοδιό
τητος των. 

Γ.—Κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου του ό 'Οργανισμός δέον δπως μή εξαρτά 
τήν ύπ' αύτοϋ παροχήν αρωγής εϊς τά μέλη έξ οιωνδήποτε πολιτικών, οικονομικών, 
στρατιωτικών ή άλλων δρων ασυμβιβάστων προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
Καταστατικού. 

Δ.—Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Καταστατικού ώς καί 
τών συμφώνως προς τάς διατάξεις τούτου συναφθησομένων συμφώνων μεταξύ 
τού "Οργανισμού κάί ενός ή πλειόνων κρατών, ό 'Οργανισμός δέον δπως άσκή τό 
έργον του σεβόμενος τά κυριαρχικά τών κρατών δικαιώματα. 

"Αρθρον 4. 
ΜΕΛΗ. 

Α.—Ιδρυτικά μέλη τοΰ 'Οργανισμού θά είναι τά κράτημέλη τών Ηνωμένων 
'Εθνών ή οιασδήποτε τών είδικευμένων οργανώσεων τοΰ Ο Η.Ε. άτινα θέλουν 
υπογράψει τό παρόν Καταστατικόν εντός ένενήκοντα ήμερων άφ' ής άνοιξη προς 
ύπογραφήν καί καταθέσει τό σχετικόν έγγραφον επικυρώσεως. 

Β.—'Επιγενόμενα μέλη τοΰ Όργανισμοϋ θά είναι τά κράτημέλη ή μή τών Ηνω
μένων 'Εθνών ή οιασδήποτε τών ειδικευμένων οργανώσεων του Ο.Η.Ε., άτινα 
ήθελον καταθέσει τό όργανον αποδοχής τοΰ παρόντος Καταστατικού μετά τήν 
2γκρισιν τής υποψηφιότητας των ύπό τής Γενικής Διασκέψεως, τη συστάσει τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τήν σύστασιν και Εγκρισιν ύποψηφιότητος κράτους 
τινός, τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί ή Γενική Διάσκεψις δέον όπως διαπιστοϋν 
δτι τό κράτος τοΰτο, δύναται και επιθυμεί νά έκτελή τάς εκ τής Ιδιότητος του ώς 
μέλους τοΰ 'Οργανισμού απορρέουσας υποχρεώσεις, λαμβανομένης δεόντως 
ύπ* δψει τής Ικανότητος καί προθυμίας του ενδιαφερομένου κράτους νά ενεργή 
συμφώνως προς τους σκοπούς καί τάς αρχάς τοΰ Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

Γ. Ό 'Οργανισμός βασίζεται έπί τής αρχής τής κυριάρχου Ισότητος απάντων 
τών μελών του, άπαντα δέ τά μέλη, διά νά εξασφαλίσουν είς έαυτά τά έκ τής Ιδιό
τητος των ώς μέλους απορρέοντα δικαιώματα καί ευεργετήματα, δέον δπως έκπλη
ροϋν καλή τη πίστει τάς συμφώνως προς τό παρόν Καταστατικόν ύπ* αυτών αναλη
φθείσας υποχρεώσεις. 
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"Αρθρον 5. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ. 

Α.--Ή Γενική Διάσκεψις, συγκειμένη εξ αντιπροσώπων απάντων των μελών, 
θέλει συνέρχεται εις ετησίας τακτικάς συνόδους ώς και είς οίας εκτάκτους συνόδους 
ήθελε συγκαλέσει ό Γενικός Διευθυντής, τη αΐτήσει είτε τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
είτε της πλειοψηφίας τών μελών. Αί σύνοδοι θά λαμβάνουν χώραν είς τήν έδραν 
του 'Οργανισμού, εκτός αν ή Γενική Διάσκεψις ήθελεν άλλως ορίσει. 

Β.—Είς τάς ώς άνω συνόδους, Εκαστον μέλος θά αντιπροσωπεύεται ύφ* ενός 
αντιπροσώπου ενδεχομένως συνοδευόμενου υπό αναπληρωτών και Συμβούλων. 
"Εκαστον ένδιαφερόμενον μέλος θά φέρη τά έξοδα ταξιδίου και παραμονής τής αντι
προσωπείας του. 

Γ.—Κατά τήν έναρξιν εκάστης συνόδου ή Γενική Διάσκεψις θά έκλέγη τόν 
Πρόεδρον αυτής ώς καΐ τά λοιπά μέλη του Προεδρείου. Ή θητεία των θά διαρκή 
όσον και ή σύνοδος. Ή Γενική Διάσκεψις, ύπό τήν έπιψύλαξιν τών έν τω παρόντι 
Καταστατικώ διαλαμβανομένων, θά ψηφίζη τόν έσωτερικόν αυτής κανονισμόν. 
"Εκαστον μέλος θά δικαιούται μιας ψήφου. Αποφάσεις έπι τών είς τάς παραγρά
φους Η τοϋ άρθρου 14, Γ του άρθρου 18 καΐ Β του άρθρου 19 αναφερομένων 
θεμάτων, θά λαμβάνωνται διά πλειοψηφίας τών 2/3 τών παρόντων καΐ ψηφιζόντων 
μελών. Αποφάσεις επί ετέρων ζητημάτων συμπεριλαμβανομένου τοϋ ζητήματος 
τοϋ καθορισμού προσθέτων θεμάτων ή κατηγοριών θεμάτων, αί έπι τών οποίων 
αποφάσεις θά απαιτούν πλειοψηφίαν 2/3 θά λαμβάνωνται δι* απλής πλειοψηφίας 
τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Ή διάσκεψις ευρίσκεται έν απαρτία πα
ρούσης τής πλειοψηφίας τών μελών. 

Δ.—Ή Γενική Διάσκεψις δύναται νά συζητή ο'ιονδήποτε θέμα ή ζήτημα εμπίπτον 
είς τά πλαίσια τοϋ παρόντος Καταστατικού ή σχετιζόμενον προς τά καθήκοντα 
και αρμοδιότητας οιουδήποτε ύπό τοϋ παρόντος Καταστατικού προβλεπομένου 
οργάνου, ώς και νά προβαίνη είς συστάσεις επί τών θεμάτων τούτων, προς τά μέλη 
τοΰ Όργανισμοϋ, προς το Διοικητικόν Συμβούλιον ή και προς αμφότερα. 

Ε.—Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ: ' 
(Ι) Θά έκλέγη τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς το άρθρον 6. 
(2) Θά έκγρίνη τήν είσδοχήν νέων μελών συμφώνως προς τό άρθρον 4. 
(3) Θά στερή προσωρινώς τά μέλη τών προνομίων και δικαιωμάτων των συμ

φώνως προς τό άρθρον 19. 
(4) Θά έξετάζη τήν έτησίαν έκθεσιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
(5) Θά έγκρίνη, συμφώνως προς τό άρθρον 14, τόν ύπό τοΰ Συμβουλίου προ

τεινόμενον προϋπολογισμόν τοΰ 'Οργανισμού ή θά έπιστρέφη τούτον ε'ις 
τό Συμβούλιον, όμοΰ μετά τών σχετικών συστάσεων διά τό σύνολον ή 
μέρος τούτου, προς έπανυποβολήν είς ταύτη ν. 

(6) Θά έγκρίνη εκθέσεις προς περαιτέρω ύποβολήν είς τά 'Ηνωμένα "Εθνη, 
κατά τους όρους τής καθοριζούσης τάς σχέσεις μετά τών Ηνωμένων 
'Εθνών συμφωνίας, εξαιρέσει τών είς τήν παράγραφον Γ τοΰ "Αρθρου 12 
αναφερομένων εκθέσεων, ή θά έπιστρέφη ταύτας εϊς τό Συμβούλιον όμοΰ 
μετά τών σχετικών συστάσεων της. 

(7) Θά έγκρίνη οιανδήποτε συμφωνίαν τοΰ Όργανισμοϋ και τών Ηνωμένων 
'Εθνών ή άλλων οργανώσεων, ώς προβλέπεται υπό τοΰ άρθρου 16, ή. θά 
τήν έπιστρέφη όμοϋ μετά τών σχετικών συστάσεων της, εις τό Συμβούλιον 
προς έπανυποβολήν είς ταύτην. 

(8) Θά έγκρίνη τους όρους και περιορισμούς ύπό τους όποιους τό Συμβούλιον 
θά δύναται νά συναπτή δάνεια συμφώνως προς τήν παράγραφον Ζ τοΰ 
άρθρου 14. Θά έγκρίνη τους όρους τής αποδοχής προαιρετικών συν
εισφορών προς τόν Όργανισμόν ώς και τόν τρόπον καθ* όν θά δύναται 
νά χρησιμοποιήται, συμφώνως προς τήν παράγραφον ΣΤ τοΰ άρθρου 14, 
τό έν αύτη άναφερόμενον ποσόν. 

(9) Θά έγκρίνη τροποποιήσεις τοΰ παρόντος Καταστατικού συμφώνως προς 
τήν παράγραφον Γ Τοΰ άρθρου 18. 

(10) Θά έγκρίνη τόν διορισμόν τοΰ Γενικού Διευθυντού συμφώνως προς τήν 
παράγραφον Α τοΰ άρθρου 7. 
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ΣΤ.—Ή Γενική Διάσκεψις θά είναι αρμοδία : 
( ί ) Νά λαμβάνη αποφάσεις έπί παντός θέματος εϊδικώς παραπεμπομένου αύτη 

ύπό τοΰ Συμβουλίου. 
(2) Νά παραπέμπη είς το Συμβοΰλιον Θέματα προς έξέτασιν, ώς καΐ νά αίτήται 

άπό TOOTO εκθέσεις έπί παντός θέματος σχετιζομένου προς τό gpyov τοΟ 
'Οργανισμού. 

"Αρθρον 6. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ. 

Α.—Τό Διοικητικόν· Συμβοΰλιον θά άποτελήται έκ τών ακολούθων μελών : 
(Ι) Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον, ούτινος λήγει ή θητεία (ή εϊς τήν περίπτωσιν 

τοΟ πρώτου Συμβουλίου, ή έν τω Παραρτήματι Ι αναφερομένη Προπαρα
σκευαστική Επιτροπή), θά διορίζη ώς μέλη του νέου Συμβουλίου τά είς 
τήν τεχνικήν τής ατομικής ενεργείας, συμπεριλαμβανομένης της παραγω
γής ακατέργαστων υλών, πέντε πλέον προηγμένα μέλη τοΰ 'Οργανισμού, 
ώς καΐ τό είς τήν τεχνικήν της ατομικής ενεργείας, συμπεριλαμβανομένης 
τής παραγωγής ακατέργαστων υλών, πλέον προηγμένον μέλος έκαστης 
τών μή άντιπροσωπευομένων ύπό τών ανωτέρω πέντε μελών ακόλουθων 
περιοχών : 

Ι. Βόρειος 'Αμερική. 
2. Λατινική 'Αμερική. 
3. Δυτική Ευρώπη. 
4. 'Ανατολική Ευρώπη. 
5. 'Αφρική και Μέση Ανατολή. 
6. Νότιος "Ασία. 
7. Νοτιανατολική Ασία και Ειρηνικός Ωκεανός. 
8. "Απω 'Ανατολή 1 

(2) Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον ούτινος λήγει ή θητεία (ή είς τήν περίπτωσιν 
τοΟ πρώτου Συμβουλίου ή έν τω Παραρτήματι Ι αναφερομένη Προπαρα
σκευαστική Επιτροπή) θά διορίζη επίσης ώς μέλη του νέου Συμβουλίου δυο 
αντιπροσώπους τών έξης ετέρων χωρών παραγωγής ακατέργαστων 
υλών, ήτοι Βελγίου, Τσεχοσλοβακίας, Πολωνίας καΐ Πορτογαλίας, ώς 
και έν έτερον μέλος ώς άντιπρόσωπον χώρας χορηγουσης τεχνικήν βοή
θειαν. Ουδέν τών είς τήν κατηγορίαν ταύτήν ανηκόντων, μελών δύναται 
νά διορίζεται τό έπόμενον τής θητείας του έτος είς τό Συμβοΰλιον,, ώς 
μέλος διά τήν αυτήν κατηγορίαν. 

(3) "Η Γενική Διάσκεψις θά έκλέγη έτερα δώδεκα μέλη τοΟ Διοικητικού Συμβου
λίου, λαμβανομένης δεόντως ΰπ* δψιν τής ανάγκης δικαίας αντιπροσωπεύ
σεως είς τό Συμβοΰλιον, έν τφ συνόλω του, τών έν τω έδαφίώ Α1 τοΰ 
παρόντος άρθρου αναφερομένων περιοχών, είς τρόπον ώστε τό Συμβοΰλιον 
νά περιλαμβάνη πάντοτε εις τήν κατηγορίαν ταύτην τρεις αντιπροσώπους 
τής περιοχής τής Λατινικής ^Αμερικής, τρεις αντιπροσώπους τής περιοχής 
τής 'Αφρικής καΐ τής Μέσης 'Ανατολής καΐ £να

ν άντιπρόσωπον έκαστης 
άλλης περιοχής εξαιρέσει τής Βορείου 'Αμερικής. Εξαιρέσει τών συμ
φώνως προς τήν παράγραφον Δ τοΟ παρόντος άρθρου δι* ενιαυσία ν 
θητείαν εκλεγομένων πέντε μελών, ουδέν τών είς τήν κατηγορίαν ταύτην 
ανηκόντων μελών θά δύναται νά επανεκλέγεται διά τό μετά τήν λήξιν τής 
θητείας του έτος είς τήν αυτήν κατηγορίαν. 

Β.—ΟΙ ύπό τών εδαφίων Α1 καΐ Α2 τοΰ παρόντος άρθρου προβλεπόμενοι 
διορισμοί θά λαμβάνουν χώραν τουλάχιστον έξήκοντα ημέρας πρό έκαστης τακτικής 
ετησίας συνόδου τής Γενικής Διασκέψεως. Αί ύπό τοΰ εδαφίου Α3 τοΰ παρόντος 
άρθρου προβλεπόμενοι έκλογαί θά λαμβάνουν χώραν κατά τάς τακτικός ετησίας 
συνόδους τής Γενικής Διασκέψεως. 
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Γ. Τα εις το Διοικητικόν Συμβούλιον συμφώνως προς τα εδάφια Α Ι και Α2 
τοϋ παρόντος άρθρου άντιπροσωπευόμενα μέλη θα άσκοΰν τά καθήκοντα των από 
τοΰ τέλους της επακολουθούσης τον διορισμόν των τακτικής ετησίας συνόδου τής 
Γενικής Διασκέψεως μέχρι τοϋ τέλους τής επομένης τοιαύτης. 

Δ.—Τά εις το Διοικητικόν Συμβούλιον συμφώνως προς τό εδάφιον Α3 τοΰ πα
ρόντος Αρθρου άντιπροσωπευόμενα μέλη, θά άσκοΰν τα καθήκοντα των από τοϋ 
τέλους της τακτικής ετησίας συνόδου τής Γενικής Διασκέψεως καθ' ην εξελέγησαν 
μέχρι του τέλους τής επομένης τοιαύτης. Κατά την έκλογήν πάντως των μελών 
τούτων διά τό πρώτον Συμβούλιον, πέντε μέλη θέλουν έκλεγή δΓένιαυσίαν θητείαν. 

Ε.—"Εκαστον μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου θά δικαιούται μιας ψήφου. 
'Αποφάσεις έπι τοϋ ϋψους τοϋ προϋπολογισμού τοϋ Όργανισμοϋ θά λαμβάνωνται 
διά πλειοψηφίας τών 2/3 τών παρόντων καϊ ψηφιζόντων μελών, ώς προβλέπεται 
ύπό τής παραγράφου Η τοϋ άρθρου 14. "Αποφάσεις επί ετέρων ζητημάτων συμ
περιλαμβανομένου τοϋ ζητήματος τοϋ καθορισμού προσθέτων θεμάτων ή κατηγοριών 
θεμάτων, αϊ επί τών οποίων αποφάσεις θά άπαιτοϋν πλειοψηφίαν τών 2/3, θά λαμβά
νωνται δι' απλής πλειοψηφίας τών παρόντων καϊ ψηφιζόντων μελών. Τό Συμβού
λιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τών 2/3 τών μελών. 

ΣΤ. —Τό Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί τό έργον τοϋ 'Οργανισμού συμφώνως 
προς τό παρόν Καταστατικόν, λαμβανομένων ύπ* δψιν τών ευθυνών του έναντι 
τής Γενικής Διασκέψεως, ώς καθορίζονται αύται υπό τοΰ Καταστατικού τούτου. 

Ζ. —Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά συνέρχεται κατά τον κατά κρίσιν του όρι
ζόμενον χρόνον. Αί συνεδριάσεις θά λαμβάνουν χώραν είς τήν έδραν τοϋ 'Οργα
νισμού έκτος εάν ήθελεν άλλως όρισθή ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

Η.—Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά έκλέγη εκ τών μελών του τον Πρόεδρον 
καϊ τό Προεδρεΐον αύτοϋ, ύπό τήν έπιφύλαξιν δε τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
Καταστατικού, θά ψηφίζη τον έσωτερικόν αύτοϋ Κανονισμόν. 

Θ.—Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά συνιστά τάς κατά τήν κρίσιν του 
ενδεικνυόμενος έπιτροπάς. Τό Συμβούλιον δύναται νά διορίση αντιπροσώπους 
του εις τάς μετά τών άλλων οργανώσεων σχέσεις του. 

Ι.—Τό Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει ετησίως εκθεσιν προς τήν Γενικήν 
Διάσκεψιν σχετικώς μέ τό έργον τοΰ 'Οργανισμού καϊ τά ύπό τούτου εγκριθέντα 
προγράμματα. Τό Συμβούλιον συντάσσει επίσης, προς ύποβολήν είς τήν Γενικήν 
Διάσκεψιν, οίας εκθέσεις ό 'Οργανισμός καλείται ή ενδέχεται νά κληθή δπως ύπο
βάλη εις τά Ηνωμένα "Εθνη, ή είς έτέραν τινά όργάνωσιν συνδεομένην προς τό 
έργον τοϋ Όργανισμοϋ. Αί εκθέσεις αύται, όμοΰ μετά τών ετησίων εκθέσεων, 
θά ύποβάλλωνται είς τά μέλη τοϋ Όργανισμοϋ τουλάχιστον Ενα μήνα προ τής τα
κτικής ετησίας συνόδου τής Γενικής Διασκέψεως. 

"Αρθρον 7. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ. 

Α.—Τοϋ προσωπικού τοΰ Όργανισμοϋ προΐσταται ό Γενικός Διευθυντής. 
Ό Γενικός Διευθυντής διορίζεται ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, τή έγκρίσει 

τής Γενικής Διασκέψεως, διά τετραετή θητείαν. Ούτος είναι ό ανώτερος διοικητι
κός υπάλληλος τοϋ Όργανσιμοϋ. 

Β.—Ό Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος διά τόν διορισμόν, όργάνωσιν καϊ 
διοίκησιν τοΰ προσωπικού, ευρισκόμενος ύπό τήν έξουσίαν καϊ έλεγχον τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου. 'Επιτελεί τό έργον του συμφώνως προς τόν ύπό τοϋ Συμβουλίου 
ψηφιζόμενον κανονισμόν. 

Γ. Τό προσωπικόν θά περιλαμβάνη τους απαραιτήτους διά τήν έκπλήρωσιν 
τοΰ σκοποϋ καϊ έργου τοϋ Όργανισμοϋ ειδικευμένους επιστήμονας, τεχνικούς ή 
άλλους υπαλλήλους. Ό Όργανσιμός δέον δπως έμφορήται ύπό τής αρχής δπως 
ό αριθμός τοϋ μονίμου αύτοϋ προσωπικού διατηρηθή εϊς τό ελάχιστον. 
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Δ. Πρωταρχική μέριμνα κατά την επιλογήν και χρησιμοποίησιν τοϋ προσω
πικού, ως και κατά τόν καθορισμόν των συνθηκών εργασίας αύτοΰ, θά είναι δπως 
ό 'Οργανισμός χρησιμοποιή υπαλλήλους με τά περισσότερα φυσικά προσόντα 
άποδοτικότητος, τεχνικής καταρτίσεως και άκεραιότητος. Ύπό τήν ως άνω έπι
φύλαξιν θά λαμβάνωνται δεόντως υπ' δψιν αί συνεισφοραΐ των μελών είς τόν Όργα
νισμόν, θά αποδίδεται δε ή δέουσα προσοχή, ίνα ή επιλογή του προσωπικού γίνεται 
επί γεωγραφικής βάσεως δσον ενεστιν ευρείας. 

Ε. —Οί δροι και αί συνθήκαι διορισμού, αποδοχών καΐ απολύσεως του προσω
πικού καθορίζονται συμφώνως προς κανονισμόν καταρτιζόμενον ύπό τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού 
καΐ τών ύπό της Γενικής Διασκέψεως, τη συστάσει τοϋ Συμβουλίου, εγκρινομένων 
γενικών κανόνων. 

ΣΤ.—Κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, τόσον ό Γενικός Διευθυντής 
δσον και τό προσωπικόν δέον δπως μή ζητούν f] δέχωνται οδηγίας παρά οιασδήποτε 
ξένης προς τόν Όργανισμόν αρχής. Δέον δπως απέχουν άπό πάσης πράξεως 
δυναμένης να εχη άντίκτυπον επί τής ιδιότητος αυτών ώς μελών του 'Οργανισμού. 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών έναντι τοΰ 'Οργανισμού ευθυνών των, δέον δπως μή απο
καλύπτουν βιομηχανικά μυστικά ή ετέρας εμπιστευτικός πληροφορίας περιελ
θούσας είς γνώσιν των ώς εκ τών καθηκόντων των ώς υπαλλήλων τοΰ 'Οργανισμού. 
"Εκαστον μέλος υποχρεούται νά έπιδεικνύη σεβασμόν είς τόν διεθνή χαρακτήρα τών 
καθηκόντων τόσον τοΰ Γενικού Διευθυντού δσον και τοΰ προσωπικού τοΰ 'Οργα
νισμού και νά μή έπιζητή νά έπηρεάζη τούτους κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων 
των. 

Ζ.—Είς τόν δρον «προσωπικόν» τοΰ παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και 
οί φύλακες. 

"Αρθρον 8. 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

Α.—"Εκαστον μέλος δέον δπως παρέχη τάς κατά τήν κρίσιν του χρησίμους 
είς τόν Όργανισμόν πληροφορίας. 

Β.—"Εκαστον μέλος δέον δπως παρέχη εις τόν Όργανισμόν πάσαν επιστη
μονικής φύσεως πληροφορίαν άπορρέουσαν εκ τής κατά τό άρθρον Μ, ύπό τοΰ 
'Οργανισμού παρεχομένης αρωγής. 

Γ. Ό 'Οργανισμός δέον δπως συγκεντρώνη και παρέχη κατά προσιτόν τρό
πον τάς, κατά τάς παραγράφους Α και Β τοΰ παρόντος άρθρου, παρεχόμενος αύτώ 
πληροφορίας. Δέον επίσης δπως λαμβάνη θετικά μέτρα διά νά ένθαρρύνη τήν με
ταξύ τών μελών του άνταλλαγήν πληροφοριών σχετικών προς τήν φύσιν και τους 
τρόπους ειρηνικής χρησιμοποιήσεως τής ατομικής ενεργείας, μεσολαβών μεταξύ 
τών μελών του προς τόν σκοπόν τούτον. 

"Αρθρον 9. 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ. 

Α.—Τά μέλη τοΰ 'Οργανισμού δύνανται νά θέτουν είς τήν διάθεσιν τοΰ 'Οργα
νισμού οίας ποσότητας ειδικών σχάσιμων υλικών ήθελον κρίνει σκόπιμον και 
ύφ' ους δρους ήθελε τούτο συμφωνηθή μετ' αύτοΰ. Τά εις τήν διάθεσιν τοϋ 'Οργα
νισμού τιθέμενα υλικά δύνανται κατά τήν διακριτικήν εύχέρειαν τοΰ παρέχοντος 
ταύτα μέλους, νά άποθηκεύωνται είτε εϊς τάς άποθήκας αύτοΰ είτε, κατόπιν ειδικής 
μετά τοΰ 'Οργανισμού συμφωνίας, είς τάς άποθήκας τοΰ Όργανισμοΰ. 

Β.—Τά μέλη τοϋ 'Οργανισμού δύνανται επίσης νά θέτουν είς τήν διάθεσιν αύτοΰ 
τάς εϊς τό άρθρον 20 καθοριζόμενος ακατέργαστους ϋλας ώς και άλλα υλικά. Τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον καθορίζει τάς ποσότητας τοϋ υλικού δπερ θά δέχηται ό 
'Οργανισμός δυνάμει τών ύπό τοΰ άρθρου 13 προβλεπομένων συμφωνιών. 

Γ. "Εκαστον μέλος τοϋ 'Οργανισμού δέον δπως γνωστοποιή είς τούτον τάς 
ποσότητας, τήν μορφήν και σύνθεσιν τών ειδικών σχάσιμων υλικών, ακατέργαστων 
υλών και λοιπών υλικών άτινα τό μέλος τούτο προτίθεται, κατά τόν κανονισμόν τοΰ 
'Οργανισμού νά θέση εις τήν διάθεσιν του ευθύς αμέσως ή κατά τήν διάρκειαν 
περιόδου προσδιοριζόμενης ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Δ.—Tfj αιτήσει του 'Οργανισμού πάν μέλος αύτρΰ δέον δπως παραδίδη άνευ 
χρονοτριβής, είς έν ή πλείονα μέλη του Όργανισμοϋ τάς ύπό τόΟ 'Οργανισμού 
καθοριζόμενος ποσότητας των υπ* αύτοΟ είς τήν διάθεσιν τοΰ "Οργανισμού τε
θέντων υλικών. Δέον επίσης δπως παραδίδη, άνευ χρονοτριβής, είς αυτόν τοΟτον 
τον Όργανισμόν τάς έκ των ώς άνω υλικών ποσότητας διά τό είς τάς εγκαταστά
σεις του έπιτελούμενον έργον καΐ τάς έπιστημονικάς αύτοϋ έρευνας. 

Ε.—Αϊ ποσότητες, τό είδος καΐ ή σύνθεσις τών υπό μέλους τινός είς τήν διά
θεσιν του 'Οργανισμού τιθεμένων υλικών δύνανται νά μεταβληθούν οποτεδήποτε 
Οπό τοΟ μέλους τούτου, τη έγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΣΤ.—Ή πρώτη άνακοίνωσις, συμφώνως προς τήν παράγραφαν Γ τοΟ τταρόντος 
. άρθρου, θά λάβηχώραν εντός τριών μηνών άπό τής θέβ^&ί§?έν Ισχύϊ τοΟ Καταστα
τικού τούτου έν άναφορ^ προς τό ένδιαφερόμενον μέλος. Πλην άντιθ,έτου αποφά
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τά αρχικώς διατιθέμενα υλικά προορίζονται διά 
τό ήμερολογιακόν έτος δπερ διαδέχεται τό έτος καθ' δ τό παρόν Καταστατικόν θά 
τεθή έν ίσχύϊ έν αναφορά προς τό ένδιαφερόμενον μέλος. "Ομοίως, μεταγενέστεροι 
ανακοινώσεις, πλην αντιθέτου αποφάσεως του Συμβουλίου, ισχύουν διά τό έπό
μενρν ήμερολογιακόν έτος, πρέπει δέ νά λαμβάνουν αΟται χώραν τό άργότερον 
τήν πρώτην ήμέραν του Νοεμβρίου εκάστου έτους. 

Ζ.—Ό 'Οργανισμός δέον δπως καθορίζη τόν τόπον καΐ τρόπον παραδόσεως, 
ενδεχομένως δέ και τήν μορφήν καΐ σύνθεσιν τών υλικών άτινα, κατόπιν αίτήσεως 
τοΰ Οργανισμού, έν τών μελών του θά τω παραδώση, έκ τών ποσοτήτων άς, κατά 
τήν άνακρίνωσιν τοΰ μέλους τούτου προς τόν Όργανισμόν, προτίθεται νά θέση 
είς τήν διάθεσίν του. Ό 'Οργανισμός δέον επίσης δπως έλέγχη τάς ποσότητας 
τών παραδοθέντων αύτώ υλικών και άναφέρη ταύτας περιοδικώς είς τά μέλη. 

Η.—"Ο 'Οργανισμός θά είναι υπεύθυνος διά τήν έναποθήκευσιν καί άσφάλειαν 
τών είς τήν κατοχήν του ευρισκομένων υλικών. Ό 'Οργανισμός δέον δπως έξα
σφαλίζη δτι τά ώς ανω υλικά θά προστατεύωνται έναντι— 

(Ι) Κινδύνων έκ καιρικών συνθηκών. 
(2) 'Αφαιρέσεως ή αλλαγής προορισμού άνευ αδείας. , 
(3) Βλάβης ή καταστροφής, συμπεριλαμβανομένης'τής δολιοφθοράς* καί 
(4) Βιαίας καταλήψεως. Κατά τήν έναποθήκευσιν τών είς τήν κατοχήν του 

ευρισκομένων ειδικών σχάσιμων ολικών, δ 'Οργανισμός δέον δπως έξα
σφαλίζη τήν γεωγραφικήν κατανομήν τών ανωτέρω υλικών, είς τρόπον 
ώστε νά μή συγκεντρώνωνται μεγάλαι ποσότητες τοιούτων υλικών είς 
μίαν χώραν ή περιοχήν τοΰ κόσμου. 

Θ.—Ό 'Οργανισμός έν τω μέτρω τών δυνατοτήτων του, δέον δπως ίδρύη ή 
κτάται κατά τάς άνάγκας του τά κάτωθι: 

(Ι) 'Υλικά, έξοπλισμόν καί εγκαταστάσεις προς παραλαβήν, έναποθήκευσιν 
καί διανομήν τών προϊόντων. 

(2) Μέσα υλικής προστασίας. 
(3) Κατάλληλα μέσα υγιεινής καί ασφαλείας. 
(4) Εργαστήρια έλεγχου διά τήν άνάλυσιν καί έλεγχον τών παραλαμβανομένων 

προϊόντων. 
(5) Οίκήματα και γραφεία προς στέγασιν τοΰ ώς έκ τών ώς άνω παρατιθεμέ

νων απαιτουμένου προσωπικού. 
Ι.—Τά συμφώνως προς τό παρόν άρθρον διατιθέμενα υλικά, δέον δπως χρησι

μοποιούνται ώς ήθελε καθορίσει τό Διοικητικόν Συμβούλιον συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοΰ παρόντος Καταστατικού. Ουδέν τών μελών τοΰ "Οργανισμού δι
καιούται νά άπαιτη δπως τά είς τόν Όργανισμόν ύπ* αυτού διατιθέμενα υλικά φυ
λάσσωνται κεχωρισμένως ή νά προσδιορίζη τόν τρόπον κατά τόν οποίον θά έδει 
νά γίνη ή χρήσις τούτων. 

"Αρθρον 10. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

Τά μέλη τοΰ Όργανισμοϋ δύνανται νά θέτουν εϊς τήν διάθεσιν τούτου υπηρε
σίας, έξοπλισμόν καί εγκαταστάσεις δυναμένας νά χρησιμεύσουν είς τήν πραγματο
ποίησιν τών σκοπών και τοΰ έργου του Όργανισμοϋ. 
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"Αρθρον 11. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 

Α.— "Αν εν ή πλείονα μέλη τοϋ Όργανισμοϋ προτίθενται να συντάξουν προγράμ
ματα έρεύνης, αναπτύξεως ή πρακτικής εφαρμογής τής ατομικής ενεργείας δι* ειρη
νικούς σκοπούς, δύνανται να αίτοΰνται την άρωγήν τοϋ Όργανισμοϋ προς έξασφά
λι~ιν τών ειδικών καΐ άλλων σχάσιμων υλικών, υπηρεσιών, έξοπλισμοϋ ή εγκατα
στάσεων αναγκαίων προς τον σκο.όν τοϋτον. Πάσα τοιαύτη αίτησις θά συνο
δεύηται ύπό έπεξηγήσεως τοϋ σκοποϋ και τής εκτάσεως τοϋ προγράμματος και θά 
έξετάζηται ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΒΓ—Ό 'Οργανισμός δύναται επίσης, κατόπιν αιτήσεως, να παρέχη συνδρομήν 
ε'ις εν ή πλείονα μέλη, προς τον σκοπόν όπως επιτύχουν τήν δια τήν έκτέλεσιν τοιού
των προγραμμάτων άπαραίτητον χρηματοδότησιν εκ τρίτης πηγής. "Εν. τη παροχή 
τής τοιαύτης συνδρομής, δέν θά ζητήται άπό τόν Όργανισμόν νά παρέχη οιασδήποτε 
εγγυήσεις ή νά άναλαμβάνη ο!ινδήποτε οίκονομικήν εύθύνην ως προς το εν λόγω 
πρόγραμμα. 

Γ.—Ό 'Οργανισμός δύναται νά φροντίζη δια τήν παροχήν ύφ' ενός ή πλειόνων 
μελών τών διά το πρόγραμμα απαραιτήτων υλικών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων ή καΐ διά τήν ύπ' αύτοϋ τούτου άπ' ευθείας παροχήν τοϋ συνόλου, 
ή μέρους τούτων, λαμβανομένης ύπ' όψει τής επιθυμίας τών αιτούντων. 

Δ. Προς έξέτασιν τοιούτων αιτήσεων, ό 'Οργανισμός δύναται νά άποστέλλη 
εις το έδαφος τών αιτούντων το κατάλληλον προς έξέτασιν τοϋ προγράμματος 
τούτου προσωπικόν. Προς τόν σκοπόν τοϋτον ό 'Οργανισμός, τή έγκρίσει τών 
αιτούντων, δύναται νά χρησιμοποιή το ίδιον αύτοϋ προσωπικόν,ή νάπροσλαμβάνη 
τους προς τοϋτο καταλλήλους υπηκόους οιουδήποτε μέλους. 

Ε.—Προ πάσης εγκρίσεως οιουδήποτε προγράμματος κατά το άρθρον τοϋτο, 
το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει δπως έξετάζη δεόντως : 

(Ι) 'Εάν το πρόγραμμα είναι χρήσιμον καΐ εάν είναι άπό επιστημονικής καΐ 
τεχνικής απόψεως πραγματοποιήσιμον. 

(2) Έάν υπάρχουν σχέδια, πόροι και τεχνικόν προσωπικόν κατάλληλα προς 
έξασφάλισιν τής αποτελεσματικής εκτελέσεως τοϋ προγράμματος. 

(3) Έάν οί προτεινόμενοι κανόνες υγιεινής καΐ ασφαλείας είναι κατάλληλοι 
διά τήν χρησιμοποίησιν ή έναποθήκευσιν τών υλικών καΐ λειτουργίαν τών 
εγκαταστάσεων. 

(4) Έάν οί αϊτοϋντες εύρίσκωνται εν αδυναμία νά εξασφαλίσουν τά αναγκαία 
κεφάλαια, υλικά, εγκαταστάσεις, έξοπλισμόν και υπηρεσίας. 

(5) Τήν δικαίαν κατανομήν τών ε'ις.τήν διάθεσιν τοϋ Όργανισμοϋ ευρισκομέ
νων υλικών ή άλλων πόρων. 

(6) Τάς είδικάς άνάγκας τών υποανάπτυκτων περιοχών τοϋ κόσμου, και 
(7) Οιαδήποτε ενδεχομένως σχετικά ζητήματα. 
ΣΤ.—Κατά τήν εγκρισιν προγράμματος τίνος, ό 'Οργανισμός δέον δπως συ

ναπτή μετά τοϋ αιτουμένου μέλους ή μελών συμφωνίαν ήτις■: 
(Ι) Θά προβλέπη τήν διάθεσιν τοϋ διά το πρόγραμμα απαιτουμένου ειδικού 

σχάσιμου ή άλλου ύλικοϋ. 
(2) Θά προβλέπη άποστολήν τών ειδικών σχάσιμων υλικών, προς χρησιμο

ποίησιν των ε'ις τά προγράμματα τοϋ Όργανισμοϋ, ανεξαρτήτως αν ήσαν 
ταϋτα ύπό τήν φύλαξιν τοϋ Όργανισμοϋ ή τοϋ διαθέσαντος μέλους, άπό 
τής θέσεως ένθα έφυλάσσοντο, ε'ις τήν χώραν τοϋ υποβάλλοντος το πρό
γραμμα μέλους, ύπό όρους, εξασφαλίζοντας τήν άσφάλειαν οιασδήποτε 
απαιτουμένης ποσότητος και συμφώνως προς τους ισχύοντας κανόνας 
υγιεινής και ασφαλείας. 

(3) Θά καθορίζη τους δρους και συνθήκας, συμπεριλαμβανομένων τών δαπα
νών, ύφ' ους τά υλικά, ύπηρεσίαι, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις θέλουν 
παρασχεθή ύπό τοϋ Όργανισμοϋ. Έν ή περιπτώσει, τά υλικά, ύπηρεσίαι, 
εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ήθελον παρασχεθή ύπό μέλους τινός, θά 
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άνακοινοΐ τους δρους και συνθήκάς, α'ίτινες συνεφωνήθησαν μεταξύ άφ' 
ενός του ύποβαλόντος το πρόγραμμα και άφ' έτερου τοϋ παρέχοντος 
ταΰτα μέλους. 

(4) Θα περιλαμβάνη δια τό ύποβαλόν το πρόγραμμα μέλος την δέσμευσιν 
καθ* ην: 
(α) Ή προβλεπομένη αρωγή δεν θά χρησιμοποιήται κατά τρόπον εξυπη

ρετούντα στρατιωτικούς σκοπούς· και 
(β) Τό πρόγραμμα θά υπόκειται εις τάς υπό τοϋ άρθρου 12 προβλεπόμενος 

εγγυήσεις, αϊτινες θά ρυθμίζωνται είδικώτερόν ύπό της περί ου δ 
λόγος συμφωνίας. 

(5) Θά προνοή καταλλήλως διά τά δικαιώματα και συμφέροντα του 'Οργανισμού 
καΐ του ενδιαφερομένου μέλους ως προς τάς έκ του προγράμματος τυχόν 
απορρέουσας εφευρέσεις, ανακαλύψεις ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

(6) Θά περιλαμβάνη διατάξεις προβλεπούσας τον τρόπον διακανονισμού των 
διαφορών. 

(7) Θά περιλαμβάνη οίας λοιπάς διατάξεις ήθελον κριθή άναγκαΐαι. 
Ζ.—Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου θά έφαρμόζωνται επίσης έπ! πάσης 

ενδεχομένης αιτήσεως προς παροχήν προϊόντων, υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, ή 
εξοπλισμού σχετικώς προς πρόγραμμα εύρισκόμενον ήδη έν εκτελέσει. 

"Αρθρον 12. 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. 

Α.—Ε'ις πάσαν συμφωνίαν ή πρόγραμμα τοΰ 'Οργανισμού ένθα ούτος καλείται 
ύπό των ενδιαφερομένων μερών νά λάβη μέτρα προς κατοχύρωσίν του, ό 'Οργα
νισμός θά εχη τάς ακολούθους εύθύνας και δικαιώματα, καθ' δ μέτρον είναι ταΰτα 
εφαρμόσιμα έπί τοΰ έν λόγω προγράμματος ή συμφωνίας : 

(Ι) Νά έξετάζη τά σχέδια τών ειδικών εγκαταστάσεων και έξοπλισμοΰ, συμπε
ριλαμβανομένων τών πυρηνικών αντιδραστήρων, νά έγκρίνη δε ταΰτα 
μόνον άφοϋ βεβαιοϋται δτι δεν εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς, δτι 
είναι σύμφωνα προς τους επιβαλλόμενους κανόνας υγιεινής και ασφαλείας 
καΐ δτι επιτρέπουν τήν αποτελεσματική ν έφαρμογήν των ύπό τοΰ παρόντος 
άρθρου προβλεπομένων μέτρων "κατοχυρώσεως. 

(2) Νά άπαιτη τήν έφαρμογήν απάντων τών ύπό τοϋ 'Οργανισμού προβλεπο
μένων μέτρων υγιεινής και ασφαλείας. 

(3) Νά άπαιτη τήν τήρησιν και ύποβολήν τοΰ απολογισμού τών εργασιών 
προς διευκόλυνσιν τοϋ προϋπολογισμού τών ακατέργαστων υλών και τών 
ειδικών σχάσιμων υλικών άτινα χρησιμοποιούνται ή παράγονται έν τω 
πλαισίω τοΰ προγράμματος ή της συμφωνίας. 

(4) Νά αίτηται και νά δέχεται εκθέσεις έπί της προόδου τών εργασιών. 
(5) Νά έγκρίνη τά εφαρμοστέα μέτρα διά τήν χημικήν έπεξεργασίαν τών ραδιε

νεργών υλικών, ίνα βεβαιοϋται δτι ή χημική αϋτη επεξεργασία άφ' ενός μέν 
δέν συνεπάγεται τήν μεταλλαγή ν τούτων κατά τρόπον δυνάμενον νά εξυ
πηρετήσουν στρατιωτικούς σκοπούς άφ* έτερου δε δτι είναι σύμφωνος 
προς τους εφαρμοστέους κανόνας υγιεινής και ασφαλείας. Νά άπαιτη 
δπως τά ώς υποπροϊόντα κτηθέντα ή παραχθέντα ειδικά σχάσιμα υλικά 
χρησιμοποιούνται, ύπό τον συνεχή ελεγχον του 'Οργανισμού, δι' ειρηνι
κούς σκοπούς, και δή διά τάς εργασίας έρεύνης ή τους ύπό τοϋ ενδιαφερο
μένου μέλους προσδιοριζόμενους έτοιμους ή ύπό κατασκευήν ευρισκομέ
νους αντιδραστήρας. Νά άπαιτη επίσης δπως έκ τών ώς υποπροϊόντων 
κτηθέντων ή παραχθέντων ειδικών σχάσιμων υλικών, παραδίδεται εϊς τον 
Όργανισμόν πάν πλεόνασμα τών αναγκαίων διά τήν έξυπηρέτησιν τών ώς 
άνω σκοπών ποσοτήτων και τοΰτο διά νά αποφεύγεται ή δημιουργία απο
θεμάτων τοιούτων υλικών, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι τά οϋτω παραδοθέντα 
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εις τον Όργανισμόν ειδικά σχάσιμα υλικά θά έπιστρέφωνται αμέσως, 
και δη κατόπιν σχετικής αιτήσεως, εις τό ένδιαφερόμενον μέλος ίνα χρη
σιμοποιηθούν ύπό τούτου συμφώνως προς τάς ώς άνω καθοριζόμενος 
διατάξεις. 

(6) Θά άποστέλλη εις τό έδαφος του προς δ ή αρωγή κράτους έπιθεωρητάς διο
ριζόμενους ύπό τοϋ 'Οργανισμού εν συνεννοήσει μετά τοϋ ενδιαφερομένου 
κράτους οΐτινες θά έχουν άνά πάσαν στιγμήν τήν δυνατότητα εισόδου είς 
οιανδήποτε περιοχήν ή επαφής μετά παντός προσώπου ασχολουμένου με 
τά ύπό έλεγχον ευρισκόμενα, κατά τό παρόν Καταστατικό ν, υλικά, έξοπλι
σμόν καΐ εγκαταστάσεις. Ούτοι θά δύνανται επίσης να έχουν άνά πάσαν 
στιγμήν τάς απαραιτήτους πληροφορίας δια τον ύπολογισμόν των ακατέρ
γαστων υλών καΐ ειδικών σχάσιμων ή άλλων υλικών, πάντα δε ταϋτα 
ίνα εξακριβώνουν έάν ύπάρχη παραβίασις της ύπό του εδαφίου ΣΤ4 
τοϋ άρθρου 11 προβλεπομένης υποχρεώσεως περί μή χρησιμοποιήσεως 
τών υλικών διά στρατιωτικούς σκοπούς ή τών εν τω έδαφίω Α2 τοϋ 
παρόντος άρθρου αναφερομένων κανόνων υγιεινής και ασφαλείας ή παντός 
άλλου δρου προβλεπομένου ύπό τής μεταξύ τοϋ 'Οργανισμού και τοϋ ενδια
φερομένου κράτους συναφθείσης συμφωνίας. Οί ύπό τοϋ 'Οργα
νισμού διοριζόμενοι Έπιθεωρηται θά συνοδεύωνται ύπό αντιπροσώπων 
τών άρχων τοϋ ενδιαφερομένου κράτους, έάν τό εν λόγω κράτος ήθελεν 
απαιτήσει τοϋτο, ύπό τον δρον ότι εκ τούτου δεν θά πρόκυψη καθυστέρησις 
ή άλλη παρεμπόδισις αυτών είς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των. 

(7) Έν ή περιπτώσει εν ή πλείονα κράτη δεν προβαίνουν εις τήν εντός λογικής 
προθεσμίας λήψιν τών αιτηθέντων επανορθωτικών μέτρων ή λαμβάνουν 
ανεπαρκή τοιαύτα, ό 'Οργανισμός δύναται νά άναστέλλη ή νά παύη οριστι
κώς τήν παροχή ν αρωγής και ν' άποσύρη τά προς έκτέλεσιν τοϋ προγράμ
ματος ύπό τούτου ή μέλους τινός παρασχεθέντα υλικά και έξοπλισμόν. 

Β.  Ό 'Οργανισμός συνιστά, αναλόγως τών αναγκών του, σώμα επιθεωρητών. 
Οί έπιθεωρηται ούτοι έργον έχουν νά ελέγχουν άπάσας τάς ύπό τοϋ Όργανισμοϋ 
τούτου έκτελουμένας εργασίας ίνα εξακριβώνουν έάν ό 'Οργανισμός συμμορφοΰται 
προς τους ύπ' αύτοϋ καθορισθέντος κανόνας υγιεινής καΐ ασφαλείας προοριζόμενους 
διά νά έφορμόζωνται έπί τών ύπό τήν έγκρισιν, τήν διεύθυνσιν ή τον έλεγχόν του 
υποβαλλομένων προγραμμάτων ή έάν ό 'Οργανισμός λαμβάνη άπαντα τά κατάλληλα 
μέτρα διά νά άποφεύγηται ή διά στρατιωτικούς σκοπούς χρησιμοποίησις τών ύπό 
τήν φύλαξίν του ευρισκομένων ή διά τάς εργασίας του χρησιμοποιουμένων ή παρα
γομένων ακατέργαστων υλών καΐ ειδικών σχάσιμων υλικών. Ό 'Οργανισμός 
λαμβάνει τά ενδεικνυόμενα μέτρα, ίνα αμέσως θέση τέρμα ε'ις πάσαν παραβίασιν ή 
ελλιπή έφαρμογήν τής υποχρεώσεως προς λήψιν τών προσηκόντων μέτρων. 

Γ.—Οί ώς άνω έπιθεωρηται θά είναι επίσης υπεύθυνοι διά τήν ε'ις τούτους 
ύποβολήν καΐ τήν ύπό τούτων έξέτασιν τών έν τω έδαφίω Α6 τοϋ παρόντος άρθρου 
αναφερομένων λογιστικής φύσεως πληροφοριών, ώς καΐ διά τήν έξακρίβωσιν τής 
τηρήσεως ή μή τής είς τό εδάφιον ΣΤ4 τοϋ άρθρου 11 αναφερομένης υποχρεώσεως 
ή τών ε'ις τό εδάφιον Α2 τοϋ άρθρου τούτου αναφερομένων μέτρων και απάντων 
τών λοιπών δρων τοϋ προγράμματος, οΐτινες προβλέπονται ύπό τής μεταξύ τοϋ 
Όργανισμοϋ και ενός ή πλειόνων κρατών συναφθείσης συμφωνίας. Οί Έπιθεω
ρηται αναφέρουν πάσαν παραβίασιν εις τον Γενικόν Διευθυντήν, όστις και διαβι
βάζει τήν έκθεσίν των είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον. Τό Συμβούλιον καλεί τό 
ένδιαφερόμενον κράτος νά θέση τέρμα είς τήν οιανδήποτε διαπιστωθεΐσαν παρα
βίασιν. Τό Συμβούλιον φέρει τό γεγονός τής παραβιάσεως ταύτης είς γνώσιν 
απάντων τών μελών τοϋ Συμβουλίου 'Ασφαλείας και τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ 
Ο.Η.Ε. Έάν τό έν λόγω κράτος δεν λάβη, εντός λογικής προθεσμίας άπαντα τά 
ενδεικνυόμενα μέτρα διά νά θέση τέρμα είς τήν ώς άνω παραβίασιν, τό Συμβούλιον 
δύναται νά λαμβάνη τό έν ή και αμφότερα τών ακολούθων μέτρων : νά δώση οδηγίας 
διά να περιορισθή ή διακοπή ή παροχή τής ύπό τοϋ Όργανισμοϋ ή μέλους τούτου 
παρεχομένης αρωγής ή και νά άξιώση τήν έπιστροφήν τών εις έν ή πλείονα μέλη 
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παρασχεθέντων υλικών και εξοπλισμού. Ό 'Οργανισμός δύναται επίσης, δυνάμει 
τοϋ άρθρου 19, να στερή οιονδήποτε μή συμμορφούμενον μέλος τής ασκήσεως τών 
έκ της τοιαύτης ιδιότητος του απορρεόντων προνομίων και δικαιωμάτων. 

"Αρθρον 13. 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

'Υπό τήν έπιφύλαξιν ετέρας συμφωνίας μεταξύ τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
καί τοΰ μέλους, δπερ παρέχει εϊς τόν Όργανισμόν υλικά, υπηρεσίας, έξοπλισμόν ή 
εγκαταστάσεις, το Διοικητικόν Συμβούλιον θά συναπτή μετά τοϋ μέλους τούτου συμ
φωνίαν περί της εϊς τοϋτο καταβολής της αξίας τών ύπ* αύτοΰ παρεχομένων ειδών. 

"Αρθρον 14. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

Α.—Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά ύποβάλλη εϊς τήν Γενικήν Διάσκεψιν τόν 
έτήσιον προϋπολογισμόν τών δαπανών τοϋ 'Οργανισμού. Προς διευκόλυνσιν 
του σχετικού έργου του Συμβουλίου, ό προϋπολογισμός θά συντάσσεται υπό τοϋ 
Γενικού Διευθυντού. 'Εάν ή Γενική Διάσκεψις δέν έγκρίνη τόν προϋπολογισμόν, 
θά έπιστρέψη τούτον εϊς τό Συμβούλιον όμοΰ μετά τών σχετικών συστάσεων της. 
Τό Συμβούλιον θά ύποβάλη έν τοιαύτη περιπτώσει νέον προϋπολογισμόν είς τήν 
Γενικήν Διάσκεψιν προς εγκρισιν. 

Β.—Αί δαπάναι τοϋ 'Οργανισμού θά κατατάσσωνται είς τάς εξής κατηγορίας : 
(Ι) Διοικητικά! δαπάναι: Αύται θά περιλαμβάνουν: 

(α) Δαπανάς διά τό προσωπικόν τοΰ 'Οργανισμού μή περιλαμβανομένου 
τού προσωπικού, δπερ προσλαμβάνεται διά νά άπασχολήται με τά έν 
τω κατωτέρω έδαφίω Β2 αναφερόμενα υλικά, υπηρεσίας, έξοπλισμόν 
καΐ εγκαταστάσεις. Δαπανάς συνεδριάσεων. Δαπανάς απαιτούμε 
νας διά τήν σύνταξιν τών προγραμμάτων τοΰ "Οργανισμού και διά 
τήν διανομήν πληροφοριακού υλικού. 

(β) Δαπανάς διά τήν έφαρμογήν τών είς τό άρθρον 12 αναφερομένων 
μέτρων δσον άφορα τά προγράμματα τοΰ 'Οργανισμού ή τών δσων 
αναφέρονται εις τό εδάφιον Α5 τοΰ άρθρου 3 δσον άφορφ οιανδήποτε 
διμερή ή πολυμερή συμφωνίαν, όμοΰ μετά τών δαπανών τής ύπό τοΰ 
'Οργανισμού διαχειρίσεως και εναποθηκεύσεως τών ε'ιδικών σχά
σιμων υλικών, μή περιλαμβανομένων τών έν τη κατωτέρω παραγράφω 
Ε αναφερομένων συναφών δαπανών. 

(2) Δαπάναι μή αναφερόμενοι έν τω έδαφίω Ι τής παραγράφου ταύτης και 
άφορώσαι τά διά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου τοΰ 'Οργανισμού κτηθέντα 
αγαθά, εγκαταστάσεις, υλικά καΐ έξοπλισμόν, ως και αξία τών ύπό τοΰ 'Οργα
νισμού παρεχομένων, δυνάμει συμφωνιών μεθ' ενός ή πλειόνων μελών 
αύτοΰ, αγαθών, εγκαταστάσεων, υλικών καί έξοπλισμοΰ. 

Γ.—Προς καθορισμόν τοΰ ϋψους τών έν τω ώς δνω έδαφίω Β1 (β) αναφερο
μένων δαπανών, τό Διοικητικόν Συμβούλιον εκπίπτει τά ποσά, ατινα είναι άναλη
πτέα δυνάμει συμφωνιών περί μέτρων κατοχυρώσεως μεταξύ τοΰ 'Οργανισμού 
καί ενός ή πλειόνων συμβαλλομένων μερών. 

Δ.—Τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατανέμει μεταξύ τών μελών τοΰ 'Οργανισμού 
τάς έν τω ώς άνω έδαφίω Β1 άναφερομένας δαπανάς συμφώνως προς κλίμακα 
καθοριζομένην ύπό τής Γενικής Διασκέψεως. Διά τόν καθορισμόν τής ώς δνω 
κλίμακος, ή Γενική Διάσκεψις δέον δπως έμφορήται ύπό τών αρχών, αΐτινες υίοθε
τήθησαν ύπό τών Ηνωμένων 'Εθνών δσον άφορα τάς εισφοράς τών κρατώνμελών 
εϊς τόν τακτικόν προϋπολογισμόν τοΰ 'Οργανισμού τών Ηνωμένων Εθνών. 

Ε. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δέον δπως κατά περιόδους προσδιορίζη τιμο
λόγιον τών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων τών είς λογικόν υψος ενιαίων δαπα
νών εναποθηκεύσεως καί διατηρήσεως, διά τά ύπό τού 'Οργανισμού είς τά μέλη 
παρεχόμενα υλικά, υπηρεσίας, έξοπλισμόν καί εγκαταστάσεις. Τό τιμολόγιον 
δέον δπως προσδιορίζεται κατά τρόπον παρέχοντα είς τόν Όργανισμόν τοιαύτα 



371 

έσοδα, ώστε να καλύπτοντα ι τα έν τώ ώς άνω έδαφίω Β2 αναφερόμενα έξοδα και 
δαττάναι. μη υπολογιζόμενων των προαιρετικών εισφορών, άτινας τό Διο ικητ ικόν 
Συμβούλιον συμφωνως προς την παράγραφον ΣΤ, δύναται νά χρησιμοποίηση προς 
τον σκοπόν τοΰτον. Τά εκ της εφαρμογής τοϋ τοιούτου τ ιμολογίου εισπραττόμενα 
ποσά θά μεταφέρωνται εις χωριστόν ταμεΐον χρησιμεΰον δια την καταβολήν εις τά 
μέλη της αξίας απάντων τών ύπό τούτων παρεχομένων αγαθών, υπηρεσιών, εξο

πλισμού ή εγκαταστάσεων, ώς και διά την τακτοποίησιν τών έν τω ώς άνω έδαφίω 
Β2 προβλεπομένων ετέρων δαπανών εις ας θά ήδύνατο νά προβή αυτός ούτος ό 
'Οργανισμός. 

ΣΤ. Οιονδήποτε περίσσευμα τών εις την παράγραφον Ε μνημονευομένων 
εσόδων έναντι τών ύπό της ιδίας παραγράφου προβλεπομένων δαπανών και εξόδων, 
ώς και οιαδήποτε προαιρετ ική εισφορά εις τον Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν θά μεταφέρηται εϊς τό 
Γενικόν Ταμεΐον χρησιμοποιούμενον καθ' δν τρόπον ήθελε καθορίσει τό Διο ικητ ικόν 
Συμβούλιον τη έγκρίσε ι της Γενικής Διασκέψεως. 

Ζ. Ύ π ό την έπιφύλαξιν τών ύπό της Γενικής Διασκέψεως ψηφιζομένων κα

νόνων και περιορισμών, τό Διο ικητ ικόν Συμβούλιον θά εχη δικα ίωμα νά συναπτή 
δάνεια διά λογαριασμόν τοΰ 'Οργαν ισμού, χωρίς δμως και νά καθιστά τά μέλη τοϋ 
'Οργανισμού οπωσδήποτε υπεύθυνα διά τά έν λόγω δάνεια. 'Επίσης τό Διο ικητ ικόν 
Συμβούλιον έχει δικα ίωμα νά δέχηται τάς εις τον Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν παρεχόμενος προαι

ρετικός εισφοράς. 
Η. Αί αποφάσεις τόσον τής Γενικής Διασκέψεως επί τών οικονομικής φύ

σεως θεμάτων δσον και τοϋ Διο ικητ ι κού Συμβουλίου επί τοΰ ϋψους τοΰ προϋπολο

γισμού τοΰ 'Οργαν ισμού, λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τών 2/3 τών παρόντων και 
ψηφιζόντων μελών. 

"Αρθρον 15. 
Π Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑ Ι . 

Α. Εις τό έδαφος εκάστου μέλους ό 'Οργανισμός θά άπολαύη τής διά τήν έκτέ

λεσιν τοΰ έργου του απαραιτήτου νομικής προσωπικότητος, προνομίων και ασυ

λιών. 
Β. Οι αντιπρόσωποι τών μελών τοΰ 'Οργανισμού όμοΰ μετά τών αναπληρω

τών και συμβούλων των, τά μέλη τοΰ Διο ικητ ικού Συμβουλίου και οί άναπληρωταί 
και σύμβουλοι των, ό Γενικός Διευθυντής και τό προσωπικόν τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ 
θ' απολαύουν προνομίων και ασυλιών, αϊτ ινες τυγχάνουν απαραίτητοι διά τήν έν 
τω πλαισίω τοΰ 'Οργαν ισμού άνεξάρτητον έκτέλεσιν τοΰ έργου του. 

Γ. Ή εις τό άρθρον τοΰτο μνημονευομένη νομική προσωπικότης, ώς καΐ τά 
προνόμια και αϊ άσυλίαι θά καθορίζωνται ε'ις μίαν ή πλείονας ε'ιδικάς συμφωνίας 
συναπτομένας μεταξύ τών μελών και τοϋ 'Οργανισμού άντιπροσωπευομένου προς 
τοΰτο ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού, ενεργούντος κατά τάς οδηγίας τοΰ Συμβουλίου. 

"Αρθρον 16: 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ, Α Λ Λ Α Σ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. 

Α. Κατόπιν εγκρίσεως τής Γενικής Διασκέψεως, τό Διο ικητ ικόν Συμβούλιον 
δικαιοΰται νά συναπτή μίαν ή πλείονας συμφωνίας προς καθορ ισμόντών κανόνων 
οϊτ ινες δέον νά διέπουν τάς σχέσεις μεταξύ τοϋ 'Οργανισμού και τών Η ν ω μ έ ν ω ν 
'Εθνών ή άλλων 'Οργανώσεων συνδεομένων με τον Όργαν ισμόν . 

Β. ΑΊ καθιεροϋσαι τάς σχέσεις τοΰ Όργαν ισμοΰ προς τά Η ν ω μ έ ν α "Εθνη 
συμφωνίαι θά προβλέπουν : 

( Ι ) Τήν ύπό τοϋ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ ύποβολήν ε'ις τά Η ν ω μ έ ν α Έθνη τών έν το ις 
έδαφίοις Β-4 και' Β--5 τοΰ άρθρου 3 αναφερομένων εκθέσεων. 

(2) Τήν ύπό τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ έξέτασιν τών άφορωσών τοΰτο αποφάσεων τής 
Γενικής Συνελεύσεως ή Συμβουλίου τ ινός τών Η ν ω μ έ ν ω ν 'Εθνών και τήν 
ύποβολήν εις τό άρμόδιον όργανον τών Η ν ω μ έ ν ω ν 'Εθνών εκθέσεων, 
οσάκις απαιτείται τοΰτο, περί τών. ύπό τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ ή τών μελών 
αυτού, συμφώνως προς τό παρόν Καταστατικόν,. ληφθέντων κατόπιν τής 
ώς άνω εξετάσεως μέτρων 
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"Αρθρον 17. 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Α. Οιονδήποτε ζήτημα ή διαφορά περί τήν έρμηνείαν ή έφαρμογήν τοϋ πα
ρόντος Καταστατικού, μή διευθετούμενα δια διαπραγματεύσεων, θα παραπέμπωνται 
εις το Διεθνές Δικαστήριον προς διακανονισμόν κατά το Καταστατικόν τοϋ έν λόγω 
δικαστηρίου, εκτός αν τά ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνούν επί άλλου τινός.τρόπου 
διευθετήσεως της διαφοράς. 

Β.—'Υπό τήν έπιφύλαξιν σχετικής εγκρίσεως τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ 
Ο.Η.Ε., ή Γενική Διάσκεψις και το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούνται κεχωρι
σμένως όπως ζητούν άπό το Διεθνές Δικαστήριον γνωμοδοτήσεις επί παντός νο
μικοΰ ζητήματος προκύπτοντος εκ τής λειτουργίας τόϋ 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 18. 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ. 

Α.—Οιονδήποτε τών μελών τοϋ 'Οργανισμού δύναται νά προτείνη τροποποιή
σεις τοϋ παρόντος Καταστατικού. Κεκυρωμένα αντίγραφα τοΰ κειμένου οιασδή
ποτε προτεινομένης τροποποιήσεως εκδίδονται ύπό τοΰ Γενικοϋ Διευθυντού, όστις 
και άνακοινοϊ ταύτα εϊς άπαντα τά μέλη τοΰ 'Οργανισμού, ένενήκοντά τουλάχιστον 
ημέρας πρό τής υπό τής Γενικής Διασκέψεως εξετάσεως τής έν λόγω τροποποιήσεως. 

Β.—ΕΊς τήν πέμπτην έτησίαν σύνοδον τής Γενικής Διασκέψεως άπό τής έν 
ίσχύϊ θέσεως τοΰ παρόντος Καταστατικού, το θέμα τής γενικής αναθεωρήσεως τών 
διατάξεων τούτου θά αναγραφή είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής έν λόγω συνόδου. 
Έάν ή πλειοψηφία τών παρόντων και ψηφιζόντων μελών άποφανθή υπέρ τής αναθεω
ρήσεως, αϋτη θέλει λάβη χώραν κατά τήν έπομένην Γενικήν Διάσκεψιν. Μετά 
ταϋτα, προτάσεις έπιτοϋ θέματος τής γενικής αναθεωρήσεως τοΰ παρόντος Καταστα
τικού θά δύνανται νά ύποβάλλωνται είς τήν Γενικήν Διάσκεψιν ήτις και θά άποφασίζη 
σχετικώς, ακολουθούσα τήν αυτήν διαδικασίαν. 

Γ.—Αϊ τροποποιήσεις ισχύουν δι ' άπαντα τά μέλη όταν
(ϊ) Ψηφισθούν ύπό τής Γενικής Διασκέψεως δια πλειοψηφίας τών 2/3 τών πα

ρόντων και ψηφιζόντων μελών, μετά έξέτασιν.τών, υπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, έφ' εκάστης προτεινομένης τροποποιήσεως, υποβαλλομένων 
παρατηρήσεων, και 

(ϋ) Γίνουν άποδεκταί ύπό τών δύο τρίτων απάντων τών μελών συμφώνως προς 
τάς σχετικάς αυτών συνταγματικάς διατάξεις. Ή αποδοχή πραγματο 
ποιείται διά τής καταθέσεως τοΰ οργάνου αποδοχής παρά τη έν παραγράφω 
Γ τοϋ άρθρου 21 αναφερομένη ΘεματοφύλακιΚυβερνήσει. 

Δ.—'Ανά πάσαν στιγμήν μετά τήν πάροδον πενταετούς προθεσμίας άπό τής έν 
ίσχύϊ θέσεως τοΰ παρόντος Καταστατικού κατά τήν παράγραφον Ε τοΰ άρθρου 21 
ώς και είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην δέν προτίθεται ν' άποδεχθή τροποποίησίν 
τίνα τού παρόντος Καταστατικού, πάν μέλος τοΰ 'Οργανισμού δύναται νά άποχωρή 
εκ τούτου οιά γραπτής ανακοινώσεως απευθυνόμενης προς τήν έν παραγράφω Γ 
τοΰ άρθρου 21 άναφερομένην ΘεματοφύλακαΚυβέρνησιν, ήτις άνευ αναβολής θά 
είδοποιή σχετικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον και τά μέλη αύτοΰ. 

Ε.—Ή άποχώρησις μέλους τινός έκ του 'Οργανισμού ουδόλως επηρεάζει τάς 
συμβατικός του υποχρεώσεις συμφώνως προς το άρθρον 11 ή τάς έκ τοΰ προϋπο
λογισμού υποχρεώσεις του διά τό έτος καθ' ό αποχωρεί. 

"Αρθρον 19. 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ. 

Α.—Πάν μέλος τοΰ 'Οργανισμού καθυστερούν τήν πληρωμήν τών προς τον 
Όργανισμόν οικονομικών υποχρεώσεων του, δέν θά δικαιούται ψήφου έάν τό ύπ' 
αύτοΰ καθυστερούμενον ποσόν ίσοΰται ή υπερβαίνει τό ποσόν τών διά τά δύο προη
γούμενα έτη ύπ' αύτοΰ οφειλομένων συνεισφορών. 'Εν τούτοις ή Γενική Διάσκε
ψις δύναται νά έπιτρέπη εις τό έν λόγω μέλος νά μετέχη τών ψηφοφοριών, έάν δια
πίστωση ότι ή μή έκπλήρωσις τών οικονομικών του υποχρεώσεων οφείλεται εις 
λόγους μή εξαρτώμενους έκ τής θελήσεως του. 
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Β. Έάν μέλος τοϋ 'Οργανισμού παραβιάζη συνεχώς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
Καταστατικού η οιασδήποτε άλλης συμφωνίας συναφθείσης ύπ' αύτοΰ συμφώνως 
προς το Καταστατικόν τούτο, ή Γενική Συνέλευσις δι ' αποφάσεως λαμβανομένης 
ύπό της πλειοψηφίας τών 2/3 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, κατόπιν σχε
τικής συστάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να στέρηση το εν λόγω 
μέλος τής ασκήσεως τών εκ τής τοιαύτης ιδιότητος του απορρεόντων προνομίων 
καΐ δικαιωμάτων. 

"Αρθρον 20. 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ. 

(Ι) «Είδικόν σχάσιμον ύλικόν». Διά τοΰ δρου τούτου εννοείται τό πλουτώ
νιον 239, τό Ούράνιον 233, φυσικόν ούράνιον είς έμπλουτισμένον είς 
U235 ή U233, κάθε προϊόν περιέχον εν ή καΐ περισσότερα τών ώς άνω 
ισοτόπων και πάντα

 τ
ά άλλα σχάσιμα υλικά, ατινα ήθελον κατά διαστή

ματα προσδιορισθή ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Έν πάση περι
πτώσει ό δρος «είδικόν σχάσιμον ύλικόν» δεν χρησιμοποιείται διά τάς 
ακατέργαστους ϋλας. 

(2) «Ούράνιον έμπλουτισμένον είς U235 ή U233». Διά τοΰ δρου τούτου 
εννοείται ούράνιον περιέχον ή U235 ή U233 ή και τά δύο ταϋτα ισότοπα εις 
τοιαύτην ποσότητα, ώστε ό λόγος τοϋ αθροίσματος τών δύο τούτων ισο
τόπων προς τό Ίσότοπον U238 νά είναι μεγαλύτερος τοϋ λόγου τοϋ ισο
τόπου U235 προς τό ίσότοπον U238, τοΰ υφισταμένου εϊς τό φυσικόν 
ούράνιον. 

(3) «'Ακατέργαστος ϋλη». Διά τοϋ δρου τούτου εννοείται ούράνιον περιέχον 
αναμεμιγμένα πάντα τά έν τή φύσει ευρισκόμενα ισότοπα τοΰ ουρανίου, 
ούράνιον ούτινος ή περιεκτικότης εϊς U235 είναι κατωτέρα τής φυσικής, 
θόριον, πάσας τάς ώς άνω μνημονευθείσας ϋλας ύπό τήν μορφήν μετάλλου 
ή κράματος ή χημικών ενώσεων ή συμπυκνωμένων προϊόντων, κάθε 
άλλη ν ούσίαν περιέχουσαν μίαν ή και περισσότερος τών ώς άνω μνημο
νευθεισών ουσιών είς περιεκτικότητας, άτινας ήθελε προσδιορίσει κατά 
καιρούς τό Διοικητικόν Συμβούλιον, ώς και κάθε άλλην ούσίαν τήν οποίαν 
ήθελεν υποδείξει κατά καιρούς τό Διοικητικόν Συμβούλιον. 

"Αρθρον 21. 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΘΕΣΙΣ ΕΝ ΙΣΧΥΚ 

Α.—Τό παρόν Καταστατικόν θά παραμείνη άνοικτόν προς ύπογραφήν ύπό τών 
κρατώνμελών τών Ηνωμένων 'Εθνών ή τών ειδικευμένων οργανώσεων άπό τής 
26ης 'Οκτωβρίου 1956, και διά περίοδον ένενήκοντά ήμερων. 

Β.—Τά υπογράφοντα τό παρόν Καταστατικόν κράτη γίνονται μέρη τούτου διά 
τής καταθέσεως τοΰ οργάνου επικυρώσεως. 

Γ.—Τά όργανα επικυρώσεως τών υπογραφόντων τό παρόν Καταστατικόν 
κρατών και τά όργανα αποδοχής τών κρατών τών οποίων ή ύποψηφιότης ενεκρίθη 
συμφώνως προς τήν παράγραφον Β τοϋ άρθρου 4 τοϋ Καταστατικού τούτου, κα
τατίθενται παρά τή Κυβερνήσει τών Ηνωμένων Πολιτειών ήτις καΐ θά είναι ή θεμα
τοφύλαξΚυβέρνησις. 

Δ.Τ6 παρόν Καταστατικόν έπικυροϋται ή γίνεται άποδεκτόν ύπό τών κρατών 
συμφώνως προς τάς σχετικός συνταγματικός αυτών διατάξεις. 

Ε.—Τό παρόν Καταστατικόν, ανεξαρτήτως τοϋ Παραρτήματος αύτοΰ, θά τεθή έν 
ίσχύϊ άμα τή καταθέσει τών οργάνων επικυρώσεως ύπό 18 κρατών, συμφώνως προς 
τήν παράγραφον Β τοΰ παρόντος άρθρου, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι μεταξύ τών δέκα 
οκτώ τούτων κρατών θά περιλαμβάνωνται τουλάχιστον τρία τών ακολούθων : 

Καναδάς, Γαλλία, Σοβιετική "Ενωσις, Μεγάλη Βρεττανία και Ήνωμέναι Πολι
τεΐαι. Τά όργανα επικυρώσεως και αποδοχής, κατατιθέμενα μεταγενεστέρως, 
θά ισχύουν άπό τής λήψεως των. 
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ΣΤ. Ή ΘεματοφύλαξΚυβέρνησις θά πληροφορη άνευ αναβολής άπαντα τά 
υπογράφοντα το παρόν Καταστατικόν κράτη περί της ημερομηνίας της καταθέσεως 
εκάστου οργάνου επικυρώσεως ως και της έν ίσχύϊ θέσεως τοϋ Καταστατικού 
τούτου. Ή θέματοφύλαξΚυβέρνησις θά πληροφορη άνευ αναβολής τά υπογρά
φοντα κράτη ή τά μέλη τοϋ Όργανισμ.οΰ περί της ημερομηνίας άφ' ής έτερα κράτη 
γίνονται μέλη τοϋ 'Οργανισμοϋ. 

Ζ. Το Παράρτημα τοϋ παρόντος Καταστατικού θά τεθή έν ίσχύϊ άφ' ής τό 
Καταστατικόν τοϋτο άνοιξη προς υπογραφή ν. 

"Αρθρον 22. 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΗΝΩΜΕΝΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ. 

Α.—Τό παρόν Καταστατικόν θά καταχωρηθή ύπό τής ΘεματοφύλακοςΚυβερνή
σεως συμφώνωςπρός τό άρθρον 102 τοϋ Χάρτου των Ηνωμένων 'Εθνών. 

Β.—Αί συναπτόμενοι συμφωνίαι μεταξύ τοϋ Όργανισμοϋ και ενός ή πλειόνων 
μελών ή μιας ή πλειόνων 'Οργανώσεων ώς καΐ αί μεταξύ τών μελών τοϋ "Οργα
νισμού συναπτόμενοι καΐ εις τήν εγκρισίν του υποκείμενοι συμφωνίαι, θά καταχω
ρώνται παρ* αύτώ. Αί συμφωνίαι αύται θά καταχωρώνται υπό τοϋ Όργανισμοϋ 
παρά τοις Ήνωμένοις "Εθνεσι έν ή περιπτώσει τό άρθρον 102 τοϋ Χάρτου τών Η ν ω 
μένων 'Εθνών προβλέπει τήν τοιαύτην καταχώρησιν αυτών. 

"Αρθρον 23. 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ. 

Τό παρόν Καταστατικόν, συντεταγμένον ε'ις τήν Άγγλικήν, Κινεζικήν, Ίσπα
νικήν, Γαλλικήν καΐ Ρωσσικήν γλώσσαν, εκάστη τών οποίων θεωρείται έξ ίσου 
αυθεντική, θά κατατεθή είς τά αρχεία τής ΘεματοφύλακοςΚυβερνήσεως. Δεόντως 
κεκυρωμένα αντίγραφα τοϋ παρόντος Καταστατικού θά διαβιβάζωνται ύπό τής θεμα
τοφύλακοςΚυβερνήσεως εις τάς Κυβερνήσεις τών λοιπών υπογραφόντων κρατών 
ώς καΐ εϊς τάς Κυβερνήσεις τών κρατών, άτινα έγένοντο δεκτά ώς μέλη συμφώνως 
προς τήν παράγραφον Β τοϋ άρθρου 4. 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, 
Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τό παρόν 

Καταστατικόν. ■'■■'" 
ΕΓΕΝΕΤΟ ε'ις τήν έδραν τοϋ Όργανισμοϋ τών Ηνωμένων 'Εθνών τήν 26ην 

ήμέραν τοϋ μηνός 'Οκτωβρίου τοϋ έτους χίλια έννεακόσια πεντήκοντα εξ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

Α.—'Αφ' ής τό παρόν Καταστατικόν άνοιξη προς ύπογραφήν, θά λειτουργήση 
Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή αποτελούμενη έξ ενός αντιπροσώπου εκ τών ακο
λούθων χωρών : Αυστραλίας, Βελγίου, Βραζιλίας, Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών 
'Αμερικής, Γαλλίας, 'Ινδιών, Πορτογαλίας, Μεγάλης Βρεττανίας, Τσεχοσλοβακίας, 
Σοβιετικής 'Ενώσεως καΐ Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως και έξ ενός αντιπροσώπου 
έκαστης τών εξ χωρών, αΐτινες ήθελον έκλεγή ύπό τής Διεθνοϋς Διασκέψεως προς 
σύνταξιν τοϋ Καταστατικού τοϋ Διεθνοΰς Όργανισμοϋ 'Ατομικής 'Ενεργείας. Ή 
Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή θά εξακολούθηση λειτουργούσα μέχρις ότου τεθή 
έν ίσχύϊ τό παρόν Καταστατικόν καί, έν συνεχεία, μέχρις ότου συγκληθή ή Γενική 
Διάσκεψις και άπαρτισθή τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τό άρθρον 6. 

Β. Ή Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή δύναται, προς άντιμετώπισιν τών δα
πανών της, νά ζητήση δάνειον άπό τόν Όργανισμόν τών Ηνωμένων Εθνών προ
βαίνουσα έν συνεργασία μετά τών αρμοδίων άρχων τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, εϊς 
άπάσας τάς προς τούτο ενδεικνυόμενος ενεργείας, συμπεριλαμβανομένης τής προ
βλέψεως τής ύπό τοϋ Όργανισμοϋ εξοφλήσεως του έν λόγω δανείου. Έάν τό 
δάνειον είναι ανεπαρκές, ή Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή δύναται νά δεχθή έκ 
μέρους τών Κυβερνήσεων προκαταβολάς έναντι τών συνεισφορών των είς τόν προϋ
πολογισμόν τοϋ Όργανισμοϋ. 
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Γ.  Ή Προπαρασκευαστική 'Επιτροπή 
(Ι) 'Εκλέγει το Προεδρεΐον της, ψηφίζει τον έσωτερικόν της κανονισμόν, συ

νέρχεται οσάκις απαιτείται τοϋτο, ορίζει τον τόπον των συνεδριάσεων και 
συνιστά τάς κατά τήν κρίσιν της αναγκαίας έπιτροπάς. 

(2) ΔιορίζεΓτόν Έκτελεστικόν Γραμματέα αυτής και προσλαμβάνει το άναγκαΐον 
προσωπικόν δπερ και άσκεΐ το υπό της Επιτροπής καθοριζόμενον έργον. 

(3) Προπαρασκευάζει τήν πρώτην 1, σύνοδον τής Γενικής Διασκέψεως, συμπε
ριλαμβανομένης τής συντάξεως τής προσωρινής ημερησίας διατάξεως και 
τοΰ σχεδίου εσωτερικού κανονισμού, λαμβανομένου υπ* δψιν δτι ή ώς άνω 
σύνοδος δέον δπως συνέλθη το συντομώτερον δυνατόν μετά τήν εναρξιν 
τής ισχύος τοΰ παρόντος Καταστατικού. 

(4) Διορίζει μέλη τινά του Διοικητικού Συμβουλίου, ώς προβλέπουν τά εδάφια 
Α1 και Α2 και τής παραγράφου Β τοΰ άρθρου 6. 

(5) Παρασκευάζει μελετάς, εκθέσεις και συστάσεις, δια τήν πρώτην σύνοδον 
τής Γενικής Διασκέψεως και τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, επί θεμάτων 
ενδιαφερόντων τον Όργανισμόν και απαιτούντων άμεσον έξέτασιν, Ιδία 
επί— 

(α) τής χρηματοδοτήσεως τοΰ 'Οργανισμού


(β) των προγραμμάτων και τοΰ προϋπολογισμού τοΰ πρώτου έτους 
τοΰ 'Οργανισμού· 

(}·) των τεχνικών προβλημάτων τών σχετιζομένων με τήν προπαρα

σκευήν τών μελλοντικών εργασιών τοΰ 'Οργανισμού


(ό) τής συστάσεως Μονίμου Γραμματείας παρά τω Όργανισμώ
 καΐ 

(ε) τοΰ καθορισμού τοΰ τόπου τής έδρας του 'Οργανισμού. 
(6) Προβαίνει εϊς συστάσεις διά τήν πρώτην σύνοδον τοΰ Διοικητικού Συμβου

λίου δσον άφορα τάς διατάξεις τής ειδικής συμφωνίας, ήτις θέλει ρυθμίσει 
το νομικόν καθεστώς τοΰ 'Οργανισμού και τά αμοιβαία δικαιώματα και 
υποχρεώσεις μεταξύ τοΰ 'Οργανισμού καΐ τής χώρας ένθα κείται ή έδρα 
αύτοΰ. 

(7) (α) θ α άρχίση διαπραγματεύσεις μετά τών Ηνωμένων 'Εθνών προς σύν
ταξιν σχεδίου συμφώνου κατά το άρθρον 16 τοΰ παρόντος Καταστατικού, ύποβλη
θ,ησόμένου εις τήν πρώτην σύνοδον τής Γενικής Διασκέψεως και τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου

 και 
(β) Θά προβαίνη εις συστάσεις προς τήν πρώτην σύνοδον τής Γενικής Διασκέ

ψεως και τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, δσον άφορα τάς υπό τοΰ άρθρου 16 τοΰ πα
ρόντος Καταστατικού προβλεπόμενος σχέσεις τοΰ 'Οργανισμού μετ' άλλων Διεθνών 
'Οργανισμών. 

Έτυ.ώθη έν τω Γιτο ,ραφείω της Κυπριο^ής Δ η μ ο κ ρ ά τ ε ς , ί ν Λευκωσία. 


