
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ *Αρ. 594 της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Καταστατικού τοΰ Παγκοσμίου 'Οργανισμού Υ γ ε ί α ς (Τροποποίη-

σις) Κυρωτικός Νόμος του 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις τήν έιτίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ 
ματος. 

Αριθμός 54 τοΰ 1967 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ Υ Γ Ε Ι Α Σ 

'Επειδή ή Κυπριακή Δημοκρατία, Μέλος τοΰ Όργαν ισμοΰ Ήνω- Προοίμιον. 
μένων 'Εθνών, κατέστη από της Ί6ης Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1961 τακτικόν μέ
λος τοΰ Παγκοσμίου Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ Υ γ ε ί α ς (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ως «ό 'Οργανισμός») συμφώνως προς τα άρθρα 4 και 79 το5 
Καταστατικού αύτοΰ (έν τοις εφεξής αναφερομένου ως <:τό Κατα
στατικόν») και απεδέχθη τάς έν τω Καταστατικω διαλαμβανόμενος 
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και δεσμεύεται υπ' αύτοΰ : 

Και επειδή ή Δεκάτη Ό γ δ ο η Γενική Συνέλευσις τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ 
δι1 άποφάσεοος αυτής W.H.A. 18.48 υιοθέτησε τροποποίησιν τοΰ άρ
θρου 7 τοΰ Καταστατικού ώς εκτίθεται εις τόν Πρώτον Πίνακα. 

Και επειδή ή έν τω Πρώτω Πίνακι τροποποίησις τοΰ άρθρου 7 τοΰ 
Καταστατικού εγκριθείσα υπό τοΰ Υπουργ ικού Συμβουλίου δΓ απο
φάσεως αύτοΰ ύπ' αριθμόν 6356 της 16ης Φεβρουαρίου 1967, δέον να 
κυρωθή δια νόμου ψηφιζομένου ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώ
πων. 

Δια ταΰτα ή Βουλή τών Αντ ιπροσώπων ψηφίζει— 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Καταστατικού τοΰ Συνοπτικός 
Παγκοσμίου Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ Υ γ ε ί α ς (Τροποποίησις) Κυρωτικός Νόμος τίτλος, 
τοΰ 1967. 

2 . Ή έν τω Πρώτω Πίνακι αναφερομένη τροποποίησις τοΰ άρθρου κύρωσις 
7 τοΰ Καταστατικού τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ (δπερ δια σκοπούς πληρότητος τροποπο;ή
τοΰ κειμένου εκτίθεται ώς έτροποποιήθη έν τω Δευτέρω Πίνακι) δια σε" ς· 
τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. ' ' nfvafT" 

Δεύτερος 
(639)

 Πίναε>-
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2.) 

Το άρθρον 7 t oo Καταστατικού τοϋ Οργανισμού τροποποιείται δια της αντι
καταστάσεως αότοΰ δια του κάτωθι : ^ 

"Αρθρον 7 
(α) Έι/ περιπτώσει καθ' ην Μέλος ήθελε παραλείψει να εκπλήρωση τάς προς 

ιόν Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν Υ γ ε ί α ς υποχρεώσεις του η εν περιπτώσει οιωνδήποτε άλλων 
εξαιρετικών περιστάσεων, ή Συνέλευσις της 'Υγείας δύναται, ύφ' ους δρους 
θεωρήσει πρέποντας, νά άναστείλη τά άφορώντα εις τό δικαίωμα της ψήφου 
προνόμια και τάς υπηρεσίας ;Τς τάς οποίας τό Μέλος δικαιούται. Ή Συνέλευ
σις της Υ γ ε ί α ς θα έχη την έξουσίαν νά άποκαταστήση τά άφορώντα εις τό 
δ ικα ίωμα της ψήφου τοιαύτα προνόμια και τάς τοιαύτας υπηρεσίας. 

(β) Έ ν περιπτώσει καθ' ην Μέλος ήθελεν αψηφήσει, τάς ανθρωπιστικός αρ
χάς και τους αντικειμενικούς σκοπούς οί όποιοι καθωρίσθησαν έν τω Καταστα
τικά) διά της εσκεμμένης ασκήσεως πολιτικής φυλετικής διακρίσεως, ή Συνέ
λευσις 'Υγείας δύναται νά άναστείλη ή νά άποκλείση τό Μέλος τούτο έκ τοΰ 
Παγκοσμίου 'Οργανισμού Υ γ ε ί α ς . 

Ούχ' ήττον, τά δικαιώματα και τά προνόμια του, ώς και ή ίδιότης του ώ ς 
μέλους, δύνανται νά άποκατασταθώσιν ύπό της Συνελεύσεως 'Υγείας τη προ
τάσει του Εκτελεστ ικού Συμβουλίου κατόπιν λεπτομερούς εκθέσεως άποδει
κνυούσης δτι τό έν λ ό γ ω Κράτος εγκατέλειψε την πολιτικήν της φυλετικής δια
κρίσεως ή όποια προσκάλεσε την άναοτολήν ή τόν αποκλεισμό ν του. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2.) 

Τά μετέχοντα εις τον Καταστατικόν τούτον Χάρτην Κράτη δηλούσιν, έν συμ
φωνία προς τόν Χάρτην των Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν , δτι αί κάτωθι άρχαί. άποτελοΰσι 
τάς βάσεις τής ευτυχίας των λαών, των αρμονικών αυτών σχέσεων της ασφα
λείας των. 

Ή υγε ία είναι κατάστασις πλήρους σωματικής αξίας πν;.υματικής και κοινω

νικής τοιαύτης, δεν συνίσταται, δε μόνον εις την μή ϋπαρξιν ασθενείας ή ανα

πηρίας. 
Ή καλύτερα κατάστασις υγε ίας τήν οποίαν είναι ίκσνόν νά απόκτηση πάν 

άνθρώπινον όν, αποτελεί' εν τών θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτού, άδιακρίτοος 
φυλής, θρησκεύματος, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής κοινωνικής κατα

στάσεως. 
Ή υγε ία δλων τών λαών είναι θεμελιώδης προϋποθεσις της Παγκοσμίου ειρή

νης και ασφαλείας· αυτή εξαρτάται, έκ τής στενωτάτης συνεργασίας ατόμων 
και Κρατών. 

Τά έπιτυγχανόμηνα αποτελέσματα ύπό έκαστου Κράτους έν τη βελτιώσει 
και τή προασπίσει τής υγε ίας ει να ι πολύτιμα δι' δλους. 

Ή άνισότης τών διαφόρων χωρών δσον άφορα τήν βελτίωσα· τής υγε ίας και 
τήν καταπολέμησιν τών ασθενειών, ιδία τών μεταδοτικών τοιούτων, αποτελεί 
κίνδυνον δι' δλους. 

Ή υγιεινή άνάπτυξις του παιδιού εΐναι πρωταρχικής σημασίας. Ή ικανότης 
ζωής έν αρμονία μετά περιβάλλοντος έν πλήρει μεταβολή είναι ουσιώδης διά 
τήν ανάπτυξα· ταύτη ν. 

Ή παραδοχή δλων τών λαών εις τά ευεργετήματα τών κεκτημένων γνώσεων 
ύπό τών ιατρικών, ψυχολογικών και συγγενών προς αύτάς επιστημών είναι 
ουσιώδης εις τήν έπίτευξιν του ανωτέρου βαθμού υγείας . 

Δίαπεφωτισμένη κοινή γνώμη και ενεργός συνεργασία έκ μέρους του κοινού 
τυγχάνουν πρωταρχικής σημασίας διά τήν βελτίωσα* τής υγε ίας τών πληθυ
σμών. 



641 

ΑΙ Κυβερνήσεις είναι υπεύθυνοι δια την υγείαν των λαών των" δεν δύνανται 
αδται να ανταποκριθούν προς τάς υποχρεώσεις των ταύτας ειμή δια της λή
ψεως των καταλλήλων υγειονομικών και κοινωνικών μέτρων. 

Αποδεχόμενοι τάς αρχάς ταύτας, τα συμβαλλόμενα μέρη, έπί τω τέλει δπως 
συνεργασθώσι μεταξύ αυτών και μεθ* δλων τών άλλων, αποδέχονται τόν κστά
στατικόν τούτον χάρτην καΐ ίδρύουσι διά της παρούσης πράξεως την Παγκό
σμιον Όργάνωσιν Υγείας, ώς είδικευμένην όργάνωσιν κατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 57 τοΰ> Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών. 

Κεφάλαιον Ι. 

ΣΚΟΠΟΣ 
"Αρθρον 1. 

Σκοπός της Παγκοσμίου 'Οργανώσεως 'Υγείας (εφεξής ονομαζόμενη <ή 
Όργάνωσις») ει ναι νά έξυψώση δλους τους λαούς εις το άνώτερον δυνατόν 
έπίπεδον υγείας. 

Κεφάλαιον II. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! 

"Αρθρον 2. 
Ή Όργάνωσις, προς έπίτευξιν τοΰ σκοπού αυτής, έχει τά κάτωθι καθήκοντα : 
1. Νά ενεργή ώς διευθύνουσα και συντονίζουσα 'Αρχή, εν τω πεδίω της υγείας, 

προκειμένου περί έργων εχόντων Διεθνή χαρακτήρα. 
2. Νά καθορίση και διατήρηση ούσιαστικήν συνεργασίαν μετά τών Ηνωμένων 

Εθνών, τών ειδικευμένων οργανώσεων, τών Κυβερνητικών Υπηρεσιών Υγείας, 
τών επαγγελματικών ομάδων, ώς και έτερων οργανώσεων, ή μετά τών οποίων 
συνεργασία ήθελε καταστή αναγκαία. 

3. Νά βοηθή τάς Κυβερνήσεις, τή αιτήσει των, εις τήν ένίσχυσιν τών υπηρε
σιών τής υγείας. 

4. Νά παρέχη τήν κατάλληλον τεχνικήν άρωγήν και έν έπειγούση περιπτώ
σει, τήν ά\'αγκαίαν βοήθειαν, τή αιτήσει τών Κυβερνήσεων ή τή αποδοχή αυτών. 

5. Νά παρέχη τή αιτήσει τών Ηνωμένων Εθνών, τάς ύγειονομικάς υπηρε
σίας και τοιαύτας βοηθείας προς είδικάς ομάδας, ώς οι πληθυσμοί τών υπό κη
δεμονίαν εδαφών, καΐ νά συντρέχη εις τήν παροχή ν τών υγειονομικών τούτων 
υπηρεσιών. 

6. Νά ίδρύη και συντηρή υπηρεσίας διο:.κητικάς και τεχνικός, αί όποΐαι ήθε
λον κριθή άναγκαΐαι, συμπεριλαμβανομένων τών επιδημιολογικών και στατι
στικών τοιούτων. 

7. Νά ένισχύη τήν δράσιν, τήν τείνουσαν εις τήν καταστολήν τών επιδημικών, 
ενδημικών, καΐ άλλων νόσων και μέριμνα διά τήν πρόοδον αυτής. 

8. Νά ένισχύη, συνεργαζόμενη έν ανάγκη μετ' άλλων ειδικευμένων οργανώ
σεων, την υίοθέτησιν τών καταλλήλων μέτρων διά τήν πρόληψιν τών εξ ατυχη
μάτων ζημιών. 

9. Νά συντελή εις τήν βελτίωσιν, συνεργαζόμενη έν ανάγκη μετ' άλλων ειδι
κευμένων οργανώσεων, τής διατροφής τής κατοικίας, τής εξυγιάνσεως, τής ψυ
χαγωγίας, τών οικονομικών συνθηκών και τοιούτων εργασίας, ώς καί δλων 
τών άλλων παραγόντων Υγιεινής τοΰ περιβάλλοντος. 

10. Νά παρακινή εις τήν συνεργασίαν τών επιστημονικών και επαγγελματι
κών ομάδων, αϊτινες συντελούν εις τήν πρόοδον τής Υγείας. 
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11. Νά προτείνη συμβάσεις, συμφωνίας και κανονισμούς, προβαίνη εις συστά
σεις άφορώσας τά Διεθνή ζητήματα υγείας και έκπληροΐ τα καθήκοντα έκεΐνα, 
τά όποΐα ήθελον εν τω πλαισίω τούτω άνατεθή εις την Όργάνωσιν και θά άντα
πεκρίνοντο εις τόν σκοπόν αυτής. 

12. Να μέριμνα δια την πρόοδον υπέρ της υγείας και ευημερίας της μητρός 
και τοΰ παιδιού καΐ συντελή εις την έν αρμονία συμδίωσιν αυτών μετά περιβάλ
λοντος έν πλήρει εξελίξει. 

13. Να εύνοή πάσαν ένέργειαν έν τω πεδίω της ψυχικής υγιεινής, ιδία την 
άψορώσαν εις την έγκαθίδρυσιν αρμονικών σχέσεων μεταξύ τών ανθρώπων. 

14. Νά ένισχύη και καθοδηγή την ερευναν έν τω πεδίω τής υγείας. 
15. Νά εύνοή την βελτίωσιν τών κανόνων τής εκπαιδεύσεως και τής μορφώ

σεως τοΰ υγειονομικού, ιατρικού και λοιπού συγγενούς προσωπικού. 
16. Νά μελέτα και καθίστα γνωστήν, τη συνεργασία αν τούτο είναι άναγ

καΐον, μετ' άλλων ειδικευμένων οργανώσεων, την διοικητικήν και κοινωνικήν 
τεχνικήν, την άφορώσαν την δημοσίαν ύγιεινήν και την προληπτικήν και θερα· 
πευτικήν ίατρικήν μέριμναν, συμπεριλαμβανομένων τών νοσηλευτικών ύπηρε 
σιών και τών τοιούτων κοινωνικής ασφαλείας. 

17. Νά παρέχη πάσαν πληροφορίαν, πάσαν συμβολή ν και πασαν συνδρομήν 
έν τω πεδίω τής υγείας. 

18. Νά συντελή εις την διαμόρφωσιν, μεταξύ τών λαών, διαπεφωτισμένης 
κοινής γνώμης όσον άφορα τήν ύγείαν. 

19. Νά καταρτίζη και άναθεωρή, κατά τάς άνάγκας, τήν Διεθνή όνοματο
λογίαν τών ασθενειών, αιτιών θανάτων και τών μεθόδων δημοσίας υγιεινής. 

20. Νά τυποποίηση, έν ώ μέτρω τούτο εΐναι άναγκαΐον, τάς διαγωνιστικάς 
μεθόδους. 

21. Νά ανάπτυξη, καθορίση και ένθαρρύνη τήν άποδοχήν τών Διεθνών κανό
νων, δσον άφορα τά τρόφιμα, τά βιολογικά, φαρμακευτικά και παρόμοια 
προϊόντα. 

22. Γενικώς νά λάβη πάντα τά απαιτούμενα μέτρα προς έπιτέλεσιν τοΰ σκο
πού τής 'Οργανώσεως. 

Κεφάλαιον 111. 
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

"Αρθρον 3. 
Ή άπόκτησις τής ιδιότητος μέλους τής 'Οργανώσεως είναι έχρικτή δι' δλα τά 

Κράτη. 
"Αρθρον 4. 

Τά Κράτη, μέλη τών Ηνωμένων Εθνών, δύνανται νά αποβούν μέλη τής 'Ορ
γανώσεως διά τής υπογραφής ή τής αποδοχής καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον, 
τοΰ παρόντος Καταστατικού Χάρτου, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Κεφα
λαίου XIX και συμφώνως προς τους συνταγματικούς κανόνας αυτών. 

"Αρθρον 5. 

Τά Κράτη τών οποίων αϊ Κυβερνήσεις προσεκλήθησαν όπως άποστείλωσι 
παρατηρητάς εις τήν διεθνή συνδιάσκεψιν τής Υγείας, τήν συνελθοΰσαν έν Νέα 
Υόρκη το 1946, δύνανται νά γίνουν μέλη διά τής υπογραφής ή τής αποδοχής 
καθ οιονδήποτε τρόπον, του Καταστατικού τούτου Χάρτου, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοΰ Κεφαλαίου XIX και συμφώνως προς τους συνταγματικούς αυτών 
κανόνας, έφ' δσον ή υπογραφή ή ή αποδοχή αυτών ήθελεν άποβή οριστική προ 
τής πρώτης συνόδου τής Συνελεύσεως τής 'Υγείας. 
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"Αρθρον 6. 
Υπό την έπιφύλαξιν των δρων πάσης μελλούσης συμφωνίας μεταξύ των 'Ηνω

μένων Εθνών και της 'Οργανώσεως ήτις ήθελεν έγκριθή συμφώνως προς το 
Κεφάλαιον ΧΥΙ τα Κράτη άτινα δεν εΐναι μέλη, συμφώνως προς τά άρθρα 4 και 
5 δύνανται νά ζητήσωσι νά γίνωσι μέλη και θά γίνωσι δεκτά, ύπό την ιδιότητα 
των ταύτην, δταν ή αίτησις των ήθελεν έγκριθή δι ' απλής πλειοψηφίας ύπό τής 
Συνελεύσεως τής Υγείας. 

"Αρθρον 7. 
Εις περίπτωσιν καθ' ην εν Κράτος μέλος δεν έκπληροΐ τάς οίκονομικάς αύτου 

υποχρεώσεις προς την όργάνωσιν ή ε'ις περίπτωσιν άλλων εξαιρετικών περιπτώ
σεων, ή Συνέλευσις τής Υγείας, δύναται, ύπό συνθήκας άς ήθελε κρίνει ώς σκό
πιμους, νά άναστείλη τά προνόμια τά άφορώντα τό δικαίωμα τής ψήφου κα ι 
τής υπηρεσίας, ών απολαμβάνει τό Κράτος μέλος. Ή Συνέλευσις τής Υγε ίας 
θά έχη την έξουσίαν νά άποκαταστήση τά προνόμια ταΰτα καΐ τάς υπηρεσίας. 

"Αρθρον 8. 
Τά εδάφη ή ομάδες εδαφών, μή έχοντα την εύθύνην τής διευθύνσεως τών διε

θνών αυτών σχέσεων, δύνανται νά γίνουν δεκτά ύπό την Ιδιότητα τών συνεργα
ζομένων μελών ύπό τής Συνελεύσεως τής 'Υγιεινής, τή αιτήσει, γενομένη διά 
λογαριασμόν τοιούτου εδάφους ή ομάδος εδαφών, τοϋ Κράτους μέλους ή τής 
'Αρχής, ήτις έχει την εύθύνην τής διευθύνσεως τών Διεθνών αυτών σχέσεων. 

Οι αντιπρόσωποι τών συνεργαζομένων μελών εις την Συνέλευσιν τής 'Υγείας, 
δέον νά έκλέγωνται μεταξύ τών εχόντων τεχνικήν αρμοδιότητα προσώπων, και 
εκ του ιθαγενούς πληθυσμού. 

Ή φύσις και ή έκτασις τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τών συνεργαζο
μένων μελών θέλουσι καθορισθή ύπό τής Συλελεύσεως τής 'Υγείας. 

Κεφάλαιον IV. 
ΟΡΓΑΝΑ 

"Αρθρον 9. 
Ή λειτουργία τής 'Οργανώσεως εξασφαλίζεται διά : 

(α) τής Παγκοσμίου Συνελεύσεως τής 'Υγείας (εφεξής ονομαζόμενης 
«Συνελεύσεως τής Υγείας»)" 

(β) του 'Εκτελεστικού Συμβουλίου (εφεξής ονομαζόμενου «Συμβουλίου»)' 
(γ ) τής γραμματείας. 

Κεφάλαιον V. 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Σ ΤΗΣ Υ Γ Ε Ι Α Σ 

"Αρθρον 10. 

Ή Συνέλευσις τής Υγε ίας απαρτίζεται έξ αντιπροσώπων τών Κρατών Μελών. 

"Αρθρον Π . 

"Εκαστον Κράτος μέλος αντιπροσωπεύεται ύπό τριών αντιπροσώπων κατ' 
άνώτατον δριον, τού ενός τούτων υποδεικνυομένου ώς αρχηγού τής αντιπροσω
πείας. Οι αντιπρόσωποι ούτοι δέον νά έκλέγωνται μεταξύ τών προσώπων τών 
πλέον ενδεδειγμένων, ώς έκ τής τεχνικής αυτών αρμοδιότητος έν τω πεδίω τής 
υγείας, προτιμώμενων τών άντιπροσωπευόντων την έθνικήν διοίκησιν υγείας 
του Κράτους μέλους. 

"Αρθρον 12. 
Άναπληρωταί και σύμβουλοι δύνανται νά συνοδεύσουν τους αντιπροσώπους. 
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"Λρθρον 13. 
Ή Συνέλευσις της Υ γ ε ί α ς συνέρχεται εις τακτική ν ειηοίον σύνοδον και εις 

έκτακτους τοιαύτας δταν αί περιστάσεις το επιβάλλουν. Αί έκτακτοι σύνοδοι 
συγκαλούνται τη αίτήσΓ.ι του Συμβουλίου ή πλειοψηφίας των Κρατών μελών. 

"Αρθρον 14. 
Ή Συνέλευσις της 'Υγείας, καθ' έκάστην έτησίαν σύνοόον, εκλέγει την χώραν 

η την περιοχήν εν τη οποία θά συνέλθη ή προσεχής αυτής σύνοδος, του Συμβου
λίου καθορίζοντος μεταγενεστέρως τον τόπον. Το Συμβούλιον καθορίζει τον 
τόπον συγκλήσεως εκάστης εκτάκτου συνελεύσεως. 

"Αρθρον 15. 
Το Συμβούλιον, κατόπιν γνώμης τοϋ Γενικού Γραμματέως των 'Ηνωμένων 

'Εθνών, αποφασίζει περί της ημερομηνίαςέκαστης ετησίας συνόδου και έκαστης 
εκτάκτου συνόδου. 

"Αρθρον 16. 
Ή Συνέλευσις της 'Υγείας εκλέγει τόν Πρόεδρον αυτής και τά λοιπά μέλη τού 

Προεδρείου εις τήν αρχήν έκαστης ετησίας συνόδου. Διατηροΰσιν οδτοι τά κα
θήκοντα αυτών μέχρι της εκλογής τών διαδεχθησομένων αυτούς. 

"Αρθρον 17. 
Ή Συνέλευσις τής 'Υγείας υιοθετεί τόν ίδιον αυτής κανονισμόν. 

"Αρθρον 18. 
Τά καθήκοντα τής Συνελεύσεως τής 'Υγείας συνίστανται ει.ς : 
1. Τόν καθορισμόν τής πολιτικής τής 'Οργανώσεως. 
2. Τήν έκλογήν τών Κρατών τών καλουμένων να διορίσωσι αντιπρόσωποι· εις 

το Συμβούλιον. 
3. Τόν διορισμόν του Γενικού Διευθυντού. 

.' 4. Τήν μελέτην και έγκρισιν τών έκ'θέσεων, και τής δράσεως τού Συμβουλίου 
και του Γενικού Διευθυντού, τήν παροχήν εις το Συμβούλιον οδηγιών είς θέμα
τα, είς τ ά όποια μέτρα τινά ή μελέται και έ'ρευναι, ώς και ή υποβολή εκθέσεων 
ήθελον κριθή επιθυμητά. 

5. Τήν ϊδρυσιν πάσης α ν α γ κ α ί α ς είς τήν λειτουργίαν τής 'Οργανώσεως Ε π ι 

τροπής. 
6. Τόν έ'λεγχον τής οικονομικής πολιτικής τής 'Οργανώσεως, τήν έξέτασιν 

και έ'γκρισιν του προϋπολογισμού αυτής. 
7. Τήν παροχήν οδηγιών εις το Συμβούλιον και είς τόν Γενικόν Διευθυντήν 

'ίνα έπιστήση τήν προσοχήν τών Κρατών Μελών και τών Διεθνών 'Οργανώσεων, 
Κυβερνητικών ή μή Κυβερνητικών, επί παντός ζητήματος άψορώντος τήν ύγείαν 
το όποιον ή Συνέλευσις τής 'Υγε ίας θά ήδύνατο νά κρίνη άξιον προσοχής. 

8. Τήν πρόσκλησιν πάσης Διεθνούς ή 'Εθνικής 'Οργανώσεως Κυβερνητικής ή 
μή Κυβερνητικής,άναλαβούσης εύθύνας συγγενε ίς προς τάς τοιαύτας τής 'Ορ
γανώσεως , δπως προβή εις τόν διορισμόν αντιπροσώπων προς συμμετοχήν, άνευ 
δικαιώματος ψήφου, εις τάς συνόδους αυτής ή είς τάς τοιαύτας τών 'Επιτροπών 
και συνδιασκέψεων τών συγκαλουμένων όπό τήν έξουσίαν αυτής, κατά τους 
καθοριζόμενους υπό τής Συνελεύσεως τής Υ γ ε ί α ς όρους ούχ ήττον, προκειμέ
νου περί Ε θ ν ι κ ώ ν 'Οργανώσεων, αί προσκλήσεις δέν δύνανται νά αποσταλούν 
ειμή με τήν συγκατάθεσιν τής ενδιαφερόμενης Κυβερνήσεως. 

9. Τήν μελέτην τών σχετικών μέ τήν ύγείαν συστάσεων τών προερχομέ\ων εκ 
τής Γενικής Συνελεύσεως, εκ του Οικονομικού! και Κοινωνικού Συμβουλίου, εκ 
τών Συμβουλίων 'Ασφαλείας ή κηδεμονίας τών Ηνωμένων 'Εθνών και τήν σύν
ταξα/ εκθέσεως προς τους ανωτέρω έπί τών ληφθέντων υπό τής Όργανώσεο^ς 
μέτρων, ε'ις έκτέλεσιν τοιούτων συστάσεων. 
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10. Τήν σύνταξιν εκθέσεως προς τό Οικονομικοί/ και Κοινωνικόν Συμβούλιον, 
συμφώνως προς τάς διατάξεις πάσης συμφωνίας συναφθείσης μεταξύ της Όργα. 
νοήσεως και των Ηνωμένων 'Εθνών. 

Π. Τήν ένθάρρυνσιν και καθοδήγησιν τών ίρευνών εν τω πεδίο) της υγείας 
δια της χρησιμοποιήσεως του προσωπικού της Όργανώσεως ή δια της ιδρύ
σεως ιδίων 'Οργανώσεων ή δια της συνεργασίας μετ' επισήμων ή μη επισήμων 
'Οργανώσεων εκάστου Κράτους μέλους, τη συγκαταθέσει της Κυβερνήσεως 
αυτών. 

12. Τήν ΐδρυσιν πάσης άλλης 'Οργανώσεως κρινομένης επιθυμητής. 
13. Τήν λήψιν παντός έτερου μέτρου καταλλήλου προς πραγμάτωσιν του 

σκοπού της Όργανώσεως. 
"Αρθρον 19. 

Ή Συνέλευσις της Υγείας κέκτηται την έξουσίαν δπως άποδέχηται συμβάσεις 
ή συμφωνίας άφορώσας παν ζήτημα περιλαμβανόμενον εν τη άρμοδιότητι της 
Όργανώσεως. Ή πλειοψηφία τών δύο τρίτων της Συνελεύσεως της Υγείας 
είναι αναγκαία δια τήν άποδοχήν τών συμβάσεων ή συμφωνιών, αΐτινες θα τε
θώσιν έν ίσχύϊ ώς προς εκαστον Κράτος μέλος κατόπιν της υπό τούτου αποδο
χής αυτών συμφώνως προς τάς συνταγματικός αύτου διατάξεις. 

"Αρθρον 20. 
"Εκαστον Κράτος μέλος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν τής λήψεως, εντός 

προθεσμίας δέκα οκτώ μηνών μετά τήν ύπό τής Συνελεύσεως τής Υγείας άπο
δοχήν συμβάσεως ή συμφωνίας, τών αναγκαίων μέτρων έν σχέσει με τήν άπο
δοχήν τοιαύτης συμβάσεως ή συμφωνίας. "Εκαστον Κράτος μέλος θά γνω
στοποιή εις τον Γενικόν Διευθυντήν τά ληφθέντα μέτρα και εάν δεν αποδέχεται 
τήν σύμβασιν ή συμφωνίαν εντός τής ταχθείσης προθεσμίας, θά άπευθυνη δή
λωσιν αιτιολογούσαν τήν μή άποδοχήν αυτής. Έν περιπτώσει αποδοχής εκα
στον Κράτος μέλος συμφωνεί δπως άπευθύνη έτησίαν ^κθεσιν είς τόν Γενικόν 
Διευθυντήν, συμφώνως προς τό Κεφάλαιον ΧΙ Υ. 

"Αρθρον 21. 
Ή Συνέλευσις τής Υγείας θά κέκτηται έξουσίαν δπως άποδέχηται κανονι

σμούς αφορώντας : 
(α) Τά Υγειονομικά μέτρα και τοιαύτα καθάρσεως και πάσαν διαδικα

σίαν προωρισμένην δπως παρεμποδίζη τήν μετάδοσιν νόσων εκ μιας 
χώρας εις τήν άλλην. 

(β) Τήν άφορώσαν τάς νόσους, τάς αιτίας θανάτων και τάς μεθόδους δη
μοσίας Υγιεινής όνοματολογίαν. 

(γ) Τάς διεθνώς έφαρμοζομένας τυποποιημένας μεθόδους διαγνώσεως, 
(δ) Τους κανόνας περί τής ανοσίας, του καθαρού και τής δράσεως τών 

βιολογικών φαρμακευτικών καΐ παρομοίων προϊόντων, του διεθνούς 
εμπορίου, 

(ε) Τους δρους τους σχετικούς με τήν διαφήμισιν και τήν όνομασίαν τών 
βιολογικών, φαρμακευτικών και παρομοίων προϊόντων, του διεθνούς 
εμπορίου. 

"Αρθρον 22. 
Οι εις έκτέλεσιν τοΰ άρθρου 20 υιοθετούμενοι κανονισμοί θά τίθενται έν ίσχύϊ 

διά πάντα τά Κράτη Μέλη, τής αποδοχής αυτών ύπό τής Συνελεύσεως τής 
Υγείας γνωστοποιηθείσης δεόντως, εξαιρέσει διά τά Μέλη έκεΐνα άτινα ήθελον 
καταστήσει γνωστόν εις τόν Γενικόν Διευθυντήν, εντός τής έν τή γνωστοποιήσει 
καθοριζομένης προθεσμίας, δτι αρνούνται ή έχουν επιφυλάξεις ώς προς αυτούς. 

"Αρθρον 23. 
Ή Συνέλευσις τής Υγείας κέκτηται τήν έξουσίαν δπως ποιήται συστάσεις 

προς τά Κράτη Μέλη άφορώσας πάν ζήτημα ύπαγόμενον είς τήν αρμοδιότητα 
τής Όργανώσεως. 
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Κεφάλαιον VI. 
 ΕΚΤΈΛΕΣΤΙΚΟΝ Σ Υ ΜΒΟΥ/Μ ON 

"Αρθρον 24. 
Το Συμβούλιον απαρτίζεται έκ δέκα οκτώ προσώπων υποδεικνυομένων ύπό 

Ισαρίθμων Κρατών Μελών. Ή Συνέλευσις της Υγείας εκλέγει, λαμβανομένης 
ύπ' δψει δικαίας γεωγραφικής κατανομής, τα Κράτη τά καλούμενα νά όρίσω
σιν άντιπρόσωπον εις το Συμβούλιο ν. "Εκαστον τών Κρατών τούτων θα άπο
στείλη εις το Συμβούλιον πρόσωπον έ'χον τάς άπαιτουμένας τεχνικάς γνώσεις 
έν τω πεδίω τής υγείας, δπερ δύναται νά συνοδεύηται υπό αναπληρωτών και 
συμβούλων. 

"Αρθρον 25. 
Τά μέλη ταύτα εκλέγονται διά μίαν τριετίαν και είναι επανεκλέξιμα, ούχ, 

ήττον προκειμένου περί τών εκλεγέντων μελών κατά τήν πρώτην σύνοδον τής 
Συνελεύσεως τής Υγείας' ή διάρκεια τής θητείας εξ έκ τών μελών τούτων θά 
είναι ενιαύσιος και ή διάρκεια τής θητείας έτερων εξ μελών θά εΐναι διετής, 
τής τοιαύτης κατανομής οριζόμενης διά κλήρου. 

"Αρθρον 26. 
Το Συμβούλιον συνέρχεται τουλάχιστον δις του έτους καΐ καθορίζει τον τό

πον έκαστης συνόδου. 
"Αρθρον 27. 

Το Συμβούλια»' εκλέγει τον Πρόεδρον αύτου και υιοθετεί τον ίδιον αυτού 
κανονισμόν. 

"Αρθρον 28. 
Τά καθήκοντα τού Συμβουλίου είναι τά επόμενα : 
1. Νά έφαρμόζη τάς αποφάσεις και τάς κατευθύνσεις τής Συνελεύσεως τής 

Υγείας. 
2. Νά ενεργή ώς έκτελεστικόν όργανον τής Συνελεύσεως τής 'Υγείας. 
3. Νά έκπληροΐ πάν έτερον καθήκον άνατιθέμενον εις αυτό ύπό τής Συνελεύ

σεως τής Υγείας. 
4. Νά γνωμοδοτή προς τήν Συνέλευσιν τής Υγείας επί ζητημάτων άτινα ήθε

λον ύποβληθή ύπό ταύτης και έπί εκείνων άτινα ήθελον παραπεμφθή είς τήν 
Όργάνωσιν ύπό τών συμβάσεων, συμφωνιών και κανονισμών. 

5. Νά ύποβάλλη εξ ίδιας πρωτοβουλίας, είς τήν Συνέλευσιν τής Υγείας γνω
μοδοτήσεις και προτάσεις. 

6. Νά έτοιμάζη τάς ημερησίας διατάξεις τών συνόδων τής Συ\ελεύσεως τής 
Υγείας. 

7. Νά ύποβάλλη είς τήν Συνέλευσιν τής Υγείας, προς έξέτασιν και έγκρισιν 
γενικόν πρόγραμμα εργασίας, έκτεινόμενον έπί ώρισμένης περιόδου. 

8. Νά έξετάζη παν ζήτημα άναγόμενον είς τήν αρμοδιότητα αύτου. 
9. Έ ν τω πλαισίω τών καθηκόντων και τών οικονομικών μέσων τής 'Οργα

νώσεως, νά λαμβάνη πάν έπεΐγον μέτρον είς περίπτωσιν γεγονότων επιβαλλόν
των άμεσον ένέργειαν. Δύναται είδικώτερον νά εξουσιοδότηση τον Γενικόν Δι
ευθυντήν νά λάβη τά αναγκαία μέτρα προς καταπολέμησιν τών επιδημιών, νά 
μετάσχη είς τήν έφαρμογήν τής υγειονομικής αρωγής τής παρασχεθησομένης 
είς τά θύματα θεομηνίας τινός και νά άναλάβη τάς μελετάς ή έρευνας έπί του 
επείγοντος τών όποιων ή προσοχή αύτου ήθελεν έπιστηθή ύπό Κράτους τινός 
ή ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού. 

"Αρθρον 29. 
Τό Συμβούλιον έχει αρμοδιότητα νά ενεργή έν ονόματι ολοκλήρου τής Συνε

λεύσεως τής Υγείας, έπί ζητημάτων άτινα ήθελον άνατεθή είς αυτό ύπό του 
'Οργανισμού τούτου. 
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Κεφάλαιο ν VI I. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

"Αρθρον 30. 
Ή Γραμματεία περιλαμβάνει τόν Γενικόν Διευθυντήν και το άπαιτούμενον 

εϊς την Όργάνωσιν τεχνικόν καΐ διοικητικόν προσωπικόν. 
"Αρθρον 31. 

Ό Γενικός Διευθυντής διορίζεται ύπό της Συνελεύσεως της 'Υγείας, τη προ
τάσει του Συμβουλίου και ύπό τους δρους τους οποίους ή Συνέλευσις της 
Υγείας δύναται νά καθορίση. Ό Γενικός Διευθυντής, ευρισκόμενος ύπό τήν 
έξουσίαν του Συμβουλίου, ει ναι ό ανώτατος τεχνικός καΐ διοικητικός λειτουρ
γός της 'Οργανώσεως. 

"Αρθρον 32. 
Ό Γενικός Διευθυντής είναι αυτοδικαίως Γραμματεύς της Συνελεύσεως της 

Υγείας, τοΰ Συμβουλίου, πάσης Επιτροπής και συμβουλίου της 'Οργανώσεως, 
ώς καΐ των συνδιασκέψεων, ό:ς συγκαλεί. Δύναται οδτος νά μεταβίβαση τα κα
θήκοντα αύτου. 

"Αρθρον 33. 
Ό Γενικός Διευθυντής ή ό αντιπρόσωπος αύτοΰ δύναται νά ποιήται χρήσιν 

διαδικασίας, δυνάμει συμφωνίας μετά των Κρατών μελών, έπιτρεπούσης εις 
αυτόν όπως, εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του, έρχηται εις άπ' ευθείας σχέ
σεις μετά τών Υπουργείων των είρημένων Κροατών, 'ιδιαιτέρως μετά τών διοική
σεων υγείας και μετά τών εθνικών υγειονομικών οργανώσεων, Κυβερνητικών 
ή μή. Δύναται ωσαύτως νά έρχηται εις απ' ευθείας σχέσεις μετά τών διεθνών 
οργανώσεων, ών ή δρασις υπάγεται ε'ις τήν δικαιοδοσίαν της 'Οργανώσεως. 
'Οφείλει οδτος νά τηρη ενήμερα τά περιφερειακά Γραφεία επί τών ζητημάτων 
άτινα ενδιαφέρουν τήν ο'ικείαν αυτών σφαΐραν δράσεως. 

"Αρθρον 34. 
Ό Γενικός Διευθυντής δέον νά έτοιμάζη και ύποβάλλη εις το Συμβούλιον 

καθ' £καστον έ'τος οίκονομικάς εκθέσεις και τάς προβλέψεις έπι του προϋπολο
γισμού της 'Οργανώσεως. 

"Αρθρον 35. 
Ό Γενικός Διευθυντής διορίζει το προσωπικόν της Γραμματείας συμφώνως 

προς τόν κανονισμόν προσωπικού, τόν καθοριζόμενον ύπό της Συνελεύσεως 
της Υγείας. 

Ή πρωταρχική άποψις, ήτις δέον νά κυριαρχίση ώς προς τόν διορισμόν του 
προσωπικού δέον νά συνίσταται εις τήν πρόβλεψιν, δπως ή άποτελεσματικότης, 
το άκέραιον και ή άντιπροσώπευσις Διεθνούς Χσρακτήρος της Γραμματείας 
έξασφαλισθώσι τά μέγιστα, θ ά λαμβάνεται υπ' δψιν ωσαύτως ή σπουδαιότης 
προσλήψεως τοΟ προσωπικού έπι βάσεως γεωγραφικής δσον τό δυνατόν εύρυ
τέρας. 

"Αρθρον 36. 
Οι δροι υπηρεσίας του προσωπικού της 'Οργανώσεως θά είναι, δσον τό δυνα

τόν, σύμφωνοι με τους δρους τών άλλων οργανώσεων τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 37. 
Έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων των, ό Γενικός Διευθυντής και τό προσω

πικόν δεν πρέπει νά ζητούν ή δέχωνται οδηγίας £κ τίνος Κυβερνήσεως ή ξένης 
αρχής προς τήν Όργάνωσιν. θ ά απέχουν έκ πάσης ενεργείας, ήτις δύναται 
νά θίξη τήν κατάστασίν των ώς Διεθνών υπαλλήλων. "Εκαστον Κράτος μέϊ
λος της 'Οργανώσεως αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν, ώς προς εαυτό, νά σέδη
ται τόν αποκλειστικώς διεθνή χαρακτήρα τοΟ Γενικού Διευθυντού και του προ
σωπικού και νά μή προσπαθή νά έπηρεάζη αυτούς. 
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Κεφάλαιον V I I I . 
ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ 
"Αρθρον 38. 

Το Συμβούλιον ιδρύει χάς Έπιτροπάς , τάς οποίας ή Συνέλευσις της 'Υγείας 
ήθελεν αποφασίσει και τή ιδία αύτοϋ πρωτοβουλία ή τη προτάσει του Γενικού 
Διευθυντού, δύναται νά ίδρυση πασαν έτέραν Έπιτροπήν κρινομένην έπιθυμη
τήν δι' έπιτέλεσιν τών σκοπών της 'Οργανώσεως. 

"Αρθρον 39. 

Το Συμβούλιον εξετάζει από καιρού ε'ις καιρόν, έν πάση περιπτώσει άπαξ 
του έτους, την ανάγκην της διατηρήσεως έκαστης επιτροπής. 

"Αρθρον 40. 

Το Συμβούλιον δύναται νά προβή εις τήν ϊδρυσιν παραλλήλων 'Επιτροπών, 
ή μικτών τοιούτων μετ' άλλων οργανώσεων ή νά άποφασίση τήν συμμετοχήν της 
'Οργανώσεως ε'ις τοιαύτας Έπιτροπάς . Δύναται νά εξασφάλιση τήν άντιπρο
σώπευσιν της 'Οργανώσεως εις Έ π ι τ ρ ο π ά ς συσταθείσας υπ' άλλων 'Οργανι
σμών. 

Κεφάλαιον IX. 
Σ Υ Ν Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ 1 Σ 

"Αρθρον 41 

Ή Συ\έλευσις της 'Υγείας ή το Συμβούλιον δύναται νά συγκαλή τοπικάς, 
γεν ικάς και τεχνικάς συνδιασκέψεις ή πασαν άλλη ν τοιαύτην ειδικού χαράκτη 
ρος προς μελέτην ζητήματος τίνος υπαγομένου εις τήν αρμοδιότητα της 'Ορ
γανώσεως και νά έξασφαλίζη τήν άντιπροσώπευσιν, ε'ις τάς συνδιασκέψεις ταύ
τας, Διεθνών 'Οργανώσεων, τή συγκαταθέσει δε τών ενδιαφερομένων Κυβερνή
σεων και 'Εθνικών 'Οργανώσεων, δυναμένων τών μεν ή τών δε νά εχωσι χαρα
κτήρα Κυβερνητικόν ή μή. Ό τρόπος της τοιαύτης αντιπροσωπεύσεως θέλει 
καθοριοθή ύπό της Συνελεύσεως τής Υ γ ε ί α ς ή τοΰ Συμβουλίου. 

"Αρθρον 42. 
Το Συμβούλιον μέριμνα διά τήν άντιπροσώπευσιν τής 'Οργανώσεως εις τάς 

συνδιασκέψεις, εις ας κρίνει δτι αϋτη είναι ενδιαφερόμενη. 

Κεφάλαιον Χ. 
ΕΔΡΑ 

"Αρθρον 43. 
Ή έδρα τής 'Οργανώσεως θέλει καθορισθή ύπό τής Συνελεύσεως τής Υγείας , 

κατόπιν γνώμης τών Ηνωμένων Εθνών . 

Κεφάλαιον XI. 

ΤΟΠ Ι ΚΑ Ι ΣΥΜΦΩΝ1ΑΙ 
"Αρθρον 44 

(α) Ή Συνέλευσις τής Υ γ ε ί α ς καθορίζει, άπό καιρού εις καιρόν, τάς γεω
γραφικάς περ ιοχάς δπου είναι έπιθυμητόν δπως ίδρυθή τοπική Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς . 

(β) Ή Συνέλευσις τής Υγε ίας , δύναται, τή συγκαταθέσει τής πλειοψηφίας 
τών Κρατών Μελών τών κειμένων έν έκαστη ούτω οριζόμενη περιοχή, νά Ίδρυ
ση τοπικήν όργάνωσιν ίνα άνταποκριθή ε'ις τάς ' ιδιαιτέρας ά ν ά γ κ α ς της περιο
χής ταύτης. Δεν δύναται νά υφίστανται πλείονες τής μιας τοπικαί 'Οργανώ
σεις έν εκάστη περιοχή. 
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"Αρθρον 45. 
Έκαστη τοπική Όργάνωοις θά άποτελή μέρος της δλης 'Οργανώσεως, συμ

φώνως προς τον παρόντα καταστατικόν χάρτην. 
"Αρθρον 46. 

Έκαστη τοπική Όργάνωσις κέκτηται τοπικήν Έπιτροπήν και τοπικόν Γρα
φεΐον. 

"Αρθρον 47. 
Αϊ τοπικαί Έπιτροπαι απαρτίζονται ύπό αντιπροσώπων των Κρατών Μελών 

και τών συνεργαζομένων μελών έκαστης περιοχής. Τά εδάφη ή ομάδες εδα
φών περιοχής μή έχοντα τήν εύθύνην τής Διευθύνσεως τών Διεθνών αυτών σχέ
σεων, και τά όποια δέν είναι συνεργαζόμενα μέλη, δικαιούνται νά άντιπροσω
πεύωνται εις τάς τοπικάς ταύτας Έπιτροπάς και νά μετέχουν τούτων. Ή φύσις 
και ή έ'κτασις τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τών εδαφών τούτων ή ομά
δων εδαφών έναντι τών τοπικών Επιτροπών θέλουσι καθορισθή ύπό τής Συνε
λεύσεως τής 'Υγείας, κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Κράτους μέλους ή πάσης 
ετέρας 'Αρχής έχούσης τήν εύθύνην τής διευθύνσεως τών διεθνών σχέσεων τών 
εδαφών τούτων και μετά τών Κρατών Μελών τής περιοχής. 

"Αρθρον 48. 
Αί τοπικαί Έπιτροπαι συνέρχονται οσάκις είναι άναγκαΐον και καθορίζουσι 

τον τόπον έκαστης συγκεντρώσεως αυτών. 
"Αρθρον 49. 

Αί τοπικαί Έπιτροπαι υίοθετουσι τον ϊδιον αυτών κανονισμόν. 
"Αρθρον 50. 

Τά καθήκοντα τής τοπικής Επιτροπής είναι τά ακόλουθα : 
1. Νά διατυπώνη τάς άφορώσας ζητήματα αποκλειστικώς τοπικού χαρακτή

ρος κατευθύνσεις. 
2. Νά έλέγχη τήν δρασιν του τοπικού Γραφείου. 
3. Νά προτείνη εις το τοπικόν Γραφεΐον τήν σύγκλησιν τεχνικών συνδιασκέ

ψεων, ως και πάσαν έργασίαν και έρευναν συμπληρωματικήν έπί τών ζητημάτων 
υγείας, αΐτινες κατά τήν γνώμην τής τοπικής Επιτροπής, θά ήδύναντο νά 
πραγματοποιήσουν τον έπιδιωκόμενον ύπό τής 'Οργανώσεως τής περιοχής 
σκοπό ν. 

4. Νά συνεργάζηται μετά τών οικείων τοπικών Επιτροπών τών Ηνωμένων 
Εθνών και μετά τών τοιούτων τών ειδικευμένων 'Οργανώσεων, ώς και μετ' άλ
λων Διεθνών τοπικών 'Οργανώσεων έχουσών κοινά μετά τής 'Οργανώσεως 
συμφέροντα. 

5. Νά παρέχη εις τήν Όργάνωσιν γνώμας, διά μέσου του Γενικού Διευθυντού, 
έπί τών Διεθνών ζητημάτων Υγείας εχόντων σημασίαν ύπερβαίνουσαν τά δρια 
τής περιοχής. 

6. Νά προβαίνη εις συστάσεις άφορώσας τήν χορήγησιν συμπληρωματικών 
τοπικών πιστώσεων ύπό τών Κυβερνήσεων τών ενδιαφερομένων περιοχών, εις 
περίπτωσιν καθ' ήν τά ύπό τοΰ κεντρικού προϋπολογισμού τής 'Οργανώσεως 
παρεχόμενα κονδύλια διά τήν περιοχήν ταύτην εΐναι ανεπαρκή διά τήν πραγ
ματοποίησιν τών τοπικών αναγκών. 

7. Πάντα τά καθήκοντα τά ανατιθέμενα ε'ις τήν τοπικήν Έπιτροπήν ύπό τής 
Συνελεύσεως τής 'Υγείας, του Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντού. 

"Αρθρον 51 
Ύπό τήν γενικήν έξουσίαν του Γενικού Διευθυντού τής 'Οργανώσεως, το τοπι

κόν Γραφεΐον είναι τό διοικητικόν δργανον τής τοπικής Επιτροπής. Δέον 
τούτο, αφ' έτερου νά έκτελή, εντός τών ορίων της περιοχής, τάς αποφάσεις 
τής Συνελεύσεως τής Υγείας και τοΰ Συμβουλίου. 
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"Αρθρον 52. 
'Αρχηγός τοπικού Γραφείου είναι ό τοπικός Διευθυντής διοριζόμενος ύπό του 

Συμβουλίου εκ συμφώνου με την τοπικήν Έπιτροπήν. 

"Αρθρον 53. 
Το προσωπικόν τοΰ τοπικού Γραφείου διορίζεται συμφώνως προς τους κα

νόνας, οίτινες θέλουσι καθορισθή δια συμφωνίας μεταξύ τοΰ Γενικού Διευθυντού 
και τοΰ τοπικού Διευθυντού. 

"Αρθρον 54. 
Ή Παναμερικανική Υγειονομική Όργάνωσι ς , άντιπροσωπευομένη ύπό τοΰ 

Παναμερικανικού Υγειονομικού Συμβουλίου και των Παναμερικανικών Υγειο
νομικών συνδιασκέψεων και -πάσα έτερα τοπική διακυβερνητική Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς 
Υ γ ε ί α ς υπάρχουσα προ της ημερομηνίας της υπογραφής τοΰ παρόντος κατα
στατικού χάρτου, θά έ \σωματωθοΰν έν καιρώ τω δέοντι έν τή 'Οργανώσει . 'Η 
ένσωμάτωσις αϋτη θά συντελεσθή, ευθύς ως τοΰτο κατσστή. δυνατόν, δια κοι
νής ενεργείας, βασιζόμενης έπί της αμοιβαίας συγκαταθέσεως τών αρμοδίων 
'Αρχών, έκδηλουμένης ύπό τών ενδιαφερομένων οργανώσεων. 

Κεφάλαιον XII. 
ΠΡΟΎΠΟΛΟΠ Σ Μ Ο Σ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑ Ι 

"Αρθρον 55 
Ό Γενικός Διευθυντής επιμελείται της καταρτίσεως και υποβάλλει εις το 

Συμδούλιον τάς προβλέψεις τοΰ ετησίου προϋπολογισμού της 'Οργανώσεως. 
Το Συμβούλιον εξετάζει τάς προβλέψεις ταύτας και υποβάλλει αύτάς εις τήν 
Συνέλευσιν της 'Υγείας, συνοδευόμενος διά τών συστάσεων, τάς οποίας κρίνει 
σκόπιμους. 

"Αρθρον 56. 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν συμφωνίας μεταξύ τής 'Οργανώσεως και τών Ηνωμένων 

'Εθνών, ή Συνέλευσις τής Υ γ ε ί α ς εξετάζει και εγκρίνει τάς προβλέψεις τοΰ 
προϋπολογισμού και εκτελεί τήν κατανομήν τών δαπανών μεταξύ τών Κρατών, 
συμφώνως προς τήν κλίμακα τήν οποίαν δέον νά καθορίση. 

"Αρθρον 57 
Ή Συνέλευσις τής Υ γ ε ί α ς ή το Συμβούλιον ενεργούν έν ονόματι τής Συνε

λεύσεως τής Υγε ίας , έχει έξουσίαν όπως άποδέχηται και διοική τάς δωρεάς 
και κληροδοτήματα προς τήν Όργάνωσιν , ύπό τον δρον δτι οι δροι τών δωρεών 
και κληροδοτημάτων τούτων κρίνονται ύπό τής Συνελεύσεως τής Υ γ ε ί α ς ή τοΰ 
Συμβουλίου συμφέροντες και κείνται, έν τω πλαισίω τών σκοπών και τής πολι

τικήο τής 'Οργανώσεως. 
"Αρθρον 58. 

Είδικόν κονδύλιο ν, οΰτινος ή διάθεσις ανατίθεται εις τό Συμβούλιον, θέλει 
αναγραφή προς άντιμετώπισιν τών επειγουσών περιπτώσεων και τών απροβλέ
πτων γεγονότων. 

Κεφάλαιον X I I I . 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
"Αρθρον 59. 

"Εκαστον Κράτος Μέλος θά έ'χη μίαν ψήφον εις τήν Συνέλευσιν τής Υγε ίας . 

"Αρθρον 60. 
(α) ΑΙ αποφάσεις τής Συνελεύσεως τής Υ γ ε ί α ς έπι σπουδαίων ζητημάτων 

λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τ ο ν δύο τρίτων τών παρόντων Κρατών Μελών 
και ψηφιζόντων. 
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Τά ζητήματα ταΰτα περιλαμβάνουν τήν υίοθετησιν συμβάσεων ή συμφωνιών, 
την έ'γκρισιν συμφωνιών δεσμευουσών την Όργάνωσιν μετά. τών 'Ηνωμένων 
Εθνών, τών Διεθνών "Οργανώσεων και 'Οργανισμών, κατ' έψαρμογήν τών άρ
θρων 69, 70 και 72, τροποποιήσεις εις τόν παρόντα Καταστατικόν Χάρτην. 

(β) ΑΙ αποφάσεις έπί άλλων ζητημάτων συμπεριλαμβανομένων του καθορι
σμού προσθέτων κατηγοριών ζητημάτων εφ' ών αϊ αποφάσεις θα λαμβάνωνται 
δια πλειοψηφίας τών δύο τρίτων, λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας τών "πα
ρόντων Κρατών Μελών και ψηφιζόντων. 

(γ) Ή ψηφοφορία έν τω Συμβουλίω και ταΐς Έπιτροπαΐς της 'Οργανώσεως, 
έπί ζητημάτων παρόμοιας φύσεως, θά ένεργήται συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τών παραγράφων (α) και (β) του παρόντος άρθρου. 

Κεφάλαιον XIV. 
Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

"Αρθρον 61. 
"Εκαστον Κράτος Μέλος υποβάλλει έτησίαν έκθεσιν προς την Όργάνωσιν 

έπί τών ληφθέντων μέτρων και τάς έπιτελεσθείσας προόδους δια την βελτίωσιν 
της υγείας κ α! του πληθυσμού αύτου. 

"Αρθρον 62. 
"Εκαστον Κράτος Μέλος υποβάλλει έτησίαν έ'κθεσιν έπί τών ληφθέντων μέ

τρων ε'ις έκτέλεσιν τών συστάσεων της 'Οργανώσεως καί εις έκτέλεσιν τών 
συμβάσεων, συμφωνιών ή κανονισμών. 

"Αρθρον 63. 
"Εκαστον Κράτος Μέλος άνακοινοΐ ταχέως εις τήν Όργάνωσιν τους Νόμους, 

Κανονισμούς, επισήμους εκθέσεις καί στατιστικός έχουσας σπουδαιότητα, αφο
ρώντας τήν ύγείαν και δημοσιευθέντας έν τώ Κράτει τούτω. 

"Αρθρον 64. 
"Εκαστον Κράτος Μέλος αποστέλλει στατιστικάς καί επιδημιολογικός εκθέ

σεις κατά τους δρους οΐτινες θέλουσι καθορισθή ύπό της Συνελεύσεως της 
Υγείας. 

"Αρθρον 65. 
Τή αιτήσει τουι Συμβουλίου, εκαστον Κράτος Μέλος δέον νά διαβιβάζη, έν 

τώ μέτρω του δυνατού, πασαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άφορώσαν τήν 
ύγείαν. 

Κεφάλαιον XV. 
ΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Α Σ Υ Λ Ι Α 

"Αρθρον 66. 
Ή Όργάνωσις θά άπολαμβάνη έπί του εδάφους έκαστου Κράτους Μέλους 

της αναγκαίας νομικής Ικανότητος προς έπιτέλεσιν του σκοπού καί ένάσκησιν 
τών καθηκόντων αυτής. 

"Αρθρον 67. 
(α) Ή Όργάνωσις θά άπολαμβάνη έπί του εδάφους έκαστου Κράτους Μέ

λους τών αναγκαίων προνομίων καί ασυλιών προς έπιτέλεσιν τοΰ σκοπού καί 
ένάσκησιν τών καθηκόντων αυτής. 

(β) Οι αντιπρόσωποι τών Κρατών Μελών, τά υποδειχθέντα δπως αποτελέσουν 
μέλη τοΰ Συμβουλίου, πρόσωπα καί τό τεχνικόν καί διοικητικόν προσωπικόν 
της 'Οργανώσεως θά απολαμβάνουν επίσης τών προνομίων καί ασυλιών τών 
αναγκαίων ε'ις τήν έλευθέραν άσκησιν τών σχετικών με τήν Όργάνωσιν καθη
κόντων αυτών. 
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"Αρθρον 6b. 
Ή νομική αϋτη ικανότης, τά προνόμια και ή ασυλία θέλουσι καθορισθή δι' 

ιδιαιτέρας συμφωνίας, ήτις θα έτοιμασθή ύπό της Όρχκνώσεως , κατόπιν συ
νεννοήσεως μετά του Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων ΈΟνών και θα συνα
φθή μεταξύ των Κρατών Μελών. 

Κεφάλαιο ν XVI. 
Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ ΜΕΘ' ΕΤΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

"Αρθρον 69. 
Ή Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς συνδέεται προς τά 'Ηνωμένα "Εθνη ώς μία των ειδικευμένων 

'Οργανώσεων τών προβλεπομένων υπό του άρθρου 57 του Χάρτου τών 'Ηνωμέ
νων Ε θ ν ώ ν . Ή συμφωνία ή πλείονες τοιαύτα ι, αΐτινες ήθελον καθορίσει τάς 
σχέσεις της 'Οργανώσεως μετά τών Ηνωμένων 'Εθνών, δέον νά έγκριθώσι διά 
πλειοψηφίας τών δύο τρίτων της Συνελεύσεως της 'Υγείας. 

"Αρθρον 70. 
Ή Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς δέον νά εγκαθίδρυση π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς σχέσεις και νά συνεργά

ζηται στενώς μετά τών άλλων διακυβερνητικών 'Οργανώσεων ή μετά τών όποι
ων συνεργασία κρίνεται επιθυμητή. Πάσα επίσημος συμφωνία συναφθείσα 
μετά τών 'Οργανώσεων τούτων δέον δπως έγκριθή διά πλειοψηφίας τών δύο 
τρίτων της Συνελεύσεως της 'Υγείας. 

"Αρθρον 71. 
Ή Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς δύναται, όσον άφορα τά ζητήματα της δικαιοδοσίας αυτής, 

νά λάβη πάν πρόσφορον μέτρον προς συνεννόησιν και συνεργασίαν μετά τών 
μή Κυβερνητικών Διεθνών 'Οργανώσεων και κατόπιν συγκαταθέσεως της ενδια
φερόμενης Κυβερνήσεως, μετά τών 'Εθνικών 'Οργανώσεων Κυβερνητικών ή μη 
Κυβερνητικών. 

"Αρθρον 72. 
'Υπό τήν έπιφύλαξιν εγκρίσεως υπό τών δύο τρίτων της Συνελεύσεως της 

Υγε ίας , ή Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς δύναται νά άναλάβη εξ άλλων 'Οργανώσεων ή Διεθνών 
'Οργανισμών ών οι σκοποί και ή δράσις περιλαμβάνεται εν τω πεδίω της αρμο
διότητος της 'Οργανώσεως, τά καθήκοντα έκεΐνα, τους πόρους και υποχρεώ
σεις δι' ών ή ε'ιρημένη Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς θά εΐχεν έπιφορτισθή κατά τάς διατάξεις 
Διεθνούς συμφωνίας ή συμφωνιών αποδεκτών υπό τών δύο μερών γενομένων 
μεταξύ τών αρμοδίων αρχών τών οικείων 'Οργανώσεων. 

Κεφάλαιον XVI Ι. 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΙ 

"Αρθρον 73. 
Τά κείμενα τών προτεινομένων τροπολογ ιών του παρόντος Καταστατικού 

Χάρτου θά άνακοινώνται υπό τοΰ Γενικού Διευθυντού εις τά Κράτη Μέλη εξ 
μήνας πρό της εξετάσεως αυτών υπό τής Συνελεύσεως της Υγείας . 

Αί τροΊΐολογίαι θά ισχύσουν δι' δλα τά Κράτη Μέλη όταν υιοθετηθούν ύπό τών 
δύο τρίτων τής Συνελεύσεως τής 'Υγείας καί γίνουν άποδεκταί ύπό τών δύο 
τρίτων τών Κρατών Μελών συμφώνως προς τους οικείους αυτών συνταγματι
κούς κανόνας. 

Κεφάλαιον XVI Ι Ι. 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
"Αρθρον 74. 

Το Ά γ γ λ ι κ ό ν , Σινικόν, ' 1 σπανικόν, Γαλλικόν και Ρωσσικόν κείμενον του Κα
ταστατικού τούτου Χάρτου θεωρείται ώς έξ ϊσου αύθεντικόν. 
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"Αρθρον 75. 
Πάν ζήτημα ή πάσα διαφορά σχετικώς με την έρμηνείαν ή την εφαρμογής 

του Καταστατικού τούτου Χάρτου, δπερ δέν ήθελεν διακανονισθή δια της όδου 
των διαπραγματεύσεων, ή υπό της Συνελεύσεως της Υγείας, θά παραπέμπων
τα ι ύπό των μελών εις το Διεθνές Δικαστήριον, συμφώνως προς το Καταστα
τικόν του Δικαστηρίου τούτου, Ακτός άν τά ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνήσωσι 
επί ετέρου τρόπου διακανονισμού. 

"Αρθρον 76. 
Τη έγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών ή τή έγκρίσει, 

τη άπορρεούση έκ πάσης συμφωνίας μεταξύ τής 'Οργανώσεως και τών Ηνω
μένων 'Εθνών ή Όργάνωσις θά δύναται νά ζήτηση παρά του Διεθνούς Δικαστη
ρίου συμβουλευτικήν γνώμην έπί παντός νομικού ζητήματος τής δικαιοδοσίας 
τής 'Οργανώσεως. 

"Αρθρον 77. 
Ό Γενικός Διευθυντής δύναται νά αντιπροσώπευση ενώπιον του Δικαστηρίου 

τήν Όργάνωσιν εις πάσαν διαδικασίαν άφορώσαν αϊτησιν συμβουλευτικής γνώ
μης. Δέον ούτος νά λαμβάνη τά αναγκαία μέτρα διά τήν ύποβολήν τής υπο
θέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων τών άναγκαισύντων 
εις τήν εκθεσιν επιχειρημάτων, τών άφορώντων τάς διαφόρους απόψεις έπί τοΰ 
ζητήματος. 

Κεφάλαιον XIX. 
Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΕΝ 1ΣΧΥΊ· 

"Αρθρον 73. 
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του Κεφαλαίου 111 ό Καταστατικός ούτος 

Χάρτης θά παραμείνη ανοικτός εις τήν ύπογραφήν ή εις τήν άποδοχήν όλων 
τών Κρατών. 

"Αρθρον 79. 
(α) Τά Κράτη δύνανται νά αποβούν μέλη τοΰ Καταστατικού τούτου Χάρτου 

διά : 
1. Τής υπογραφής, άνευ επιφυλάξεως εγκρίσεως. 
2. Τής υπογραφής ύπό τήν έπιφύλαξιν εγκρίσεως, ακολουθούμενης ύπό απο

δοχής. 
3. Τής απλής αποδοχής. 
(β) Ή αποδοχή θά άποβή πραγματική δι' υποβολής επισήμου πράξεως ε'ις 

χείρας τού Γενικού Γραμματέως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 80. 
Ό Καταστατικός ούτος Χάρτης θά τεθή έν ίσχύϊ όταν είκοσι εξ Κράτη Μέλη 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά αποβούν μέλη αύτοΰ, συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου 78. 

"Αρθρον 81 
Συμφώνως προς τό άρθρον 102 τοΰ Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, ό Γενικός 

Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων 'Εθνών θά καταχώρηση τον Καταστατικόν τοΰτον 
Χάρτην όταν υπογραφή άνευ επιφυλάξεως εγκρίσεως ύπό ενός Κράτους ή άμα 
τή καταθέσει τής πρώτης πράξεο^ς αποδοχής. 

"Αρθρον 82. 
Ό Γενικός Γραμματεύς τών 'Ηνωμένων.'Εθνών θά ειδοποίηση τά Κράτη Μέ

λη τοΰ Χάρτου τούτου περί τής ημερομηνίας τής θέσεως αύτοΰ' έν Ισχύϊ. θ ά 
ειδοποίηση ταΰτα ωσαύτως περί τών ημερομηνιών καθ' ας έτερα Κράτη θά γί
νουν μέλη τοΰ Καταστατικού τούτου Χάρτου. 

ΕΊς πίστιν τών ανωτέρω οί υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι, δεόντως εξουσιο
δοτούμενοι προς τοΰτο, υπογράφουν τον παρόντα Καταστατικόν Χάρτην. 

Έγένετο έν τή πόλει τής Νέας Υόρκης, τήν 26ην ' Ιουλίου 1946, εις εν πρωτό
τυπον συνταχθέν εις τήν Άγγλ ικήν , Σινικήν, Ίσπανικήν, Γαλλικήν και Ρωσσι
κήν γλώσσαν, εκάστου κειμένου ιόντος έξ ϊσου αυθεντικού. 


