
Ν. 16/75 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' Άρ. 1183 της 25ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί του Καταστατικού του Παγκοσμίου 'Οργανισμού Υγείας (Τροπο-
ποίησις) Κυρωτικός Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 16 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 34 ΚΑΙ 55: 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί του Καταστατικού Συνοπτικός 
του Παγκοσμίου 'Οργανισμού Υγείας (Τροποποίησις) Κυρωτικός τίτλος. 
Νόμος του 1975. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω— Ερμηνεία. 
«Τροποποίησις» σημαίνει την τροποποίησιν τών άρθρων 34 καΐ 

55 του Καταστατικού της Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας, την 
υίοθετηθεΐσαν δια της αποφάσεως WHA 26.37 της 26ης Συνόδου της 
Παγκοσμίου 'Οργανώσεως Υγείας, της όποιας το κείμενον έν τω 
Άγγλ ικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος 
καΐ έν μεταφράσει είς την Έλληνικήν εις τό Δεύτερον Μέρος τοΟ πρώτον Mipoc 
Πίνακος : Δεύτερον 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων ΜέΡ°ς· 
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3. Ή τροποποίησις της οποίας ή αποδοχή ύπό της Δημοκρατίας Κύρωσις 
ενεκρίθη διά της ύπ' αριθμόν 13.599 και ήμερομηνίαν Ιην Νοεμβρίου τροποποιή
1974 'Αποφάσεως του* Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοΟ παρόντος σεως ' 
Νόμου κυρουται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Article 34 

The DirectorGeneral shall prepare and submit to the Board the financial 
statements and budget estimates of the Organization. 

Article 55 
The DirectorGeneral shall prepare and submit to the Board the budget estimates 

of the Organization. The Board shall consider and submit to the Health Assembly 
such budget estimates» together with any recommendations the Board may deem 
advisable. 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
"Αρθρον 34 

Ό Γενικός Διευθυντής δέον να έτοιμάζη καΐ ύποβάλλη εις τό Συμβούλιον 
τάς οί'κονομικάς εκθέσεις και τάς προβλέψεις επί του προϋπολογισμού της 
'Οργανώσεως. 

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

Συμβούλιον τάς προβλέψεις επί ίου προϋπολογισμού της 'Οργανώσεως. Τό 
Συμβούλιον εξετάζει και υποβάλλει τάς προβλέψεις ταύτας εις τήν Συνέλευ-
σιν της Υγείας δμου μεθ' οιωνδήποτε συστάσεων άτινας τό Συμβούλιον κρίνει 
σκόπιμους.; > , 


