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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ* 'Αρ. 946 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κυρώσεως της Τροποποιήσεως του Καταστατικού του Διεθνούς 
'Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας Νόμος του 1972 εκδίδεται 'δια δημοσιεύ
σεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας' συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 τοΟ Συντάγμοσος. 

'Αριθμός 49 του 1972 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙ

ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
'Επειδή ή Κυπριακή Δημοκρατία δι' 'Αποφάσεως του Υπουργικού 

Συμβουλίου υπ' άρ. 3582 και ήμερομηνίαν 12ην Δεκεμβρίου 1963 
ενέκρινε και απεδέχθη το Καταστατικόν του Διεθνούς 'Οργανισμού 
'Ατομικής Ενεργείας, όπερ και έκυρώθη δια του ψηφισθέντος υπό 
τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων περί Κυρώσεως του Καταστατικού 
τοΰ Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής Ενεργείας Νόμου του 1965" 

Και επειδή δι' αποφάσεως τής Γενικής Διασκέψεως του Διεθνούς 
'Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας έτροποποιήθη το άρθρον 6 του 
προαναφερθέντος Καταστατικού αυτού, τα δε Κράτη—Μέλη του 'Ορ
γανισμού* εκλήθησαν δπως άποδεχθώσι τήν οΰτως άποφασισθεΐσαν 
τροποποίησα/* 

Και επειδή ή Κυπριακή Δημοκρατία δι' 'Αποφάσεως τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου ύπ' άρ. 11070 και ήμερομηνίαν 20ήν 'Ιανουαρίου 
1972 απεδέχθη τήν ε'ιρημένην τροποποίησιν" 

Και επειδή ή αποδοχή τής είρημένης τροποποιήσεως δέον νά κυ. 
ρωθη διά Νόμου ψηφιζομένου ύπό τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων : 

Δια ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ·ό περί Κυρώσεως τής Τρο Συνοπτικός 
ποποιήσεως του Καταστατικού του Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής τίτλος. 
'Ενεργείας Νόμος του 1972 και θα άναγινώσκηται όμου μετά του 
περί Κυρώσεως του Καταστατικού του* Διεθνούς 'Οργανισμού Άτο 2ΐτοΰΐ96; 
μικής Ενεργείας Νόμου του 1965 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 
«δ αρχικός Νόμος»). 

Προοίμιον. 

21 τοΰ 1965. 
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2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ του κει

μένου— 
«Καταστατικόν» σημαίνει το έν τω Πίνακι του αρχικού Νόμου 

έκτιθέμενον Καταστατικόν του Διεθνούς ΌργανισμοΟ' 'Ατομικής 
Ε ν ε ρ γ ε ί α ς ' 

«τροποποίησις» σημαίνει την υπό της Γενικής Διασκέψεως του 
Διεθνούς 'Οργανισμού 'Ατομικής 'Ενεργε ίας άποφασισθεΐσαν τρο . 
ποποίησιν των π α ρ α γ ρ ά φ ω ν Α, Β, Γ και Δ του άρθρου 6 του Κατα

στατικού, κατόπιν της οποίας το κείμενον των είρημένων παρα

γράφων καθίσταται ω ς εκτίθεται έν μέν τω ά γ γ λ ι κ ώ πρωτοτυπώ 
ε'ις το Πρώτον Μέρος έν δε μεταφράσει ε'ις τήν έλληνικήν εις το 
Δεύτερον Μέρος τεο Πίνακος τοϋ παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι, έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των εις το Πρώτον 
καΐ εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος εκτιθεμένων κειμένων, 
υπερισχύει τό εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 

3., Ή τροποποίησις, την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία απεδέχθη 
δι' 'Αποφάσεως του Υπουργ ικού Συμβουλίου ύπ' άρ. 11070 και ήμε
ρομηνίαν 20 ' Ιανουαρίου 1972, διά του παρόντος Νόμου κυρουται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 
Α. The Board of Governors shall be composed as follows : 
(1) The outgoing Board of Governors shall designate for membership on the 

Board the nine members most advanced in the technology of atomic energy including 
the production of source materials and the member most advanced in the technology 
of atomic energy including the production of source materials in each of the fol
lowing areas in which none of the aforesaid nine is located : 

. 1 . North America 
2. Latin America 
3. Western Europe 
4. Eastern Europe 
5. Africa 
6. Middle East and South Asia 
7. South East Asia and the Pacific 
8. Far East 

(2) The General Conference shall elect to membership of the Board of 
Governors: 

(a) Twenty members, with due regard to equitable representation on the 
Board as a whole of the members in the areas listed in sub  paragraph 
A (1) of this article, so that the Board shall at all times include in this 
category five representatives of the area of Latin. America, four represen
tatives of the area of Western Europe, three representatives of the area 
of Eastern Europe, four representatives of the area of Africa, two repre
sentatives of the area of the Middle East and South Asia,· one represen
tative of the area of South East Asia and the Pacific and one represen
tative of the area of the Far East. No member in this category in any 
one term of office will be eligible for re  election in the same category 
for the following term of office; and 

(b) One further member from among the members in the following areas : 
Middle East and South Asia, 
South East Asia and the Pacific, 
Far Eas t ; 

Ερμηνεία. 

Πίναξ. 
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(c) One further member from among the members in the following; areas : 
Africa, 
Middle East and South Asia, 
South East Asia and the Pacific. 

B. The designations provided for in sub  paragraph A (1) of this article shall 
take place not less than sixty days before each regular annual session of the General 
Conference. The elections provided for in sub  paragraph A (2) of this article; 
shall take place at regular annual sessions of the General Conference. ' 

C. Members represented on the Board of Governors in accordance with s u b 
paragraph A (1) of this article shall hold office from the end of the next regular 
annual session of the General Conference after their designation until the end * of 
the following regular annual session of the General Conference. ;, / : 

D . Members represented on the Board of Governors in accordance with s u b 
paragraph A (3) of this article shall hold office from the end of the regular annual' 
session of the General Gonference at which they are elected until the end of the 
second regular, annual session of the General Conference thereafter. . 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ 
A. To Διοικητίκόν Συμβούλιον θά άποτελήται εκ των ακολούθων μελών: 
(1) Το Διοικητίκόν Συμβού?αον ούτινος λήγει ή θητεία θά διορίζη ώς 

μέλη του νέου Συμβουλίου τά εις την τεχνικήν της ατομικής ενεργείας, συμ
περιλαμβανομένης τής π α ρ α γ ω γ ή ς ακατέργαστων υλών, εννέα πλέον προη
γμένα μέλη του 'Οργανισμού και το είς την τεχνικήν τής ατομικής ενεργείας, 
συμπεριλαμβανομένης τής π α ρ α γ ω γ ή ς ακατέργαστων υλών, π λ έ ο ν προηγμέ
νον μέλος εκάστης τών ακολούθων περιοχών εν τή όποια ουδέν τών είρημένων 
εννέα μελών κείται : 

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

(2) Ή Γενική Διάσκεψις θά έκλέγη ώς μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου— 

(α) είκοσι μέλη, λαμβανομένης δεόντως υπ' δψιν τής ανάγκης δικαίας 
αντιπροσωπεύσεως είς το Συμβούλιον, εν τω συνόλω του, τών 
μελών τών έν τω έδαφίω Α (1) του παρόντος άρθρου αναφερομένων 
περιοχών, είς τρόπον ώστε το Συμβούλιον νά περιλαμβάνη πάν
τοτε ε'ις τήν κατηγορίαν ταύτην πέντε αντιπροσώπους τής περιοχής 
τής Λατινικής 'Αμερικής, τεσσάρας αντιπροσώπους τής περιοχής τής 
Δυτικής Ευρώπης, τρεις αντιπροσώπους τής περιοχής τής 'Ανατο
λικής Ευρώπης, τεσσάρας αντιπροσώπους τής περιοχής τής 'Αφρι
κής, δύο αντιπροσώπους τής περιοχής τής Μέσης 'Ανατολής καΐ τής 
Νοτίου 'Ασίας, ενα άντιπρόσωπον τής περιοχής τής Νοτιανατολικής 
'Ασίας καΐ του Ειρηνικού και ενα άντιπρόσωπον τής περιοχής τής 
"Απω 'Ανατολής. Ουδέν τών εις τήν κατηγορίαν ταύτην ανηκόν
των μελών θά δικαιούται επανεκλογής εις τήν αυτήν κατηγορίαν 
διά το έπόμενον τής λήξεως τής θητείας του έτος' και 

(β) εν επιπλέον μέλος εκ τών μελών τών ακολούθων περιοχών : 
Μέσης 'Ανατολής και Νοτίου 'Ασίας, 
Νοτιανατολικής 'Ασίας και Ειρηνικού. 
"Απω 'Ανατολής. 
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(γ ) έν επιπλέον μέλος έκ των μελών τών ακολούθων περιοχών : 
'Αφρικής, 
Μέσης 'Ανατολής και Νοτίου 'Ασίας, 
Νοτιανατολικής 'Ασίας και Ειρηνικού. 

Β. Οι υπό του εδαφίου Α (1) του παρόντος άρθρου προβλεπόμενοι διορι
σμοί θα λαμβάνουν χώραν τουλάχιστον έξήκοντα ημέρας προ εκάστης τακτι
κής ετησίας συνόδου τής Γενικής Διασκέψεως. ΑΊ ύπό του εδαφίου Α (2) του 
παρόντος άρθρου πρόβλεπα με ναι έκλογαί θα λαμβάνουν χώραν κατά τάς 
τακτικάς ετησίας συνόδους τής Γενικής Διασκέψεως. 

Γ. Τα εις το Διοικητικόν Συμβούλιον συμφώνως προς το εδάφιον Α (1) 
τοΟ παρόντος άρθρου άντιπροσωπευόμενα μέλη θα ασκούν τά καθήκοντα των 
άπό του τέλους τής επακολουθούσης τον διορισμόν των τακτικής ετησίας συ
νόδου τής Γενικής Διασκέψεως μέχρι του τέλους τής επομένης τακτικής ετη
σίας συνόδου τής Γενικής Διασκέψεως. 

Δ. Τά εις το Διοικητικόν Συμβούλιον συμφώνως προς το εδάφιον Α (2) 
του παρόντος άρθρου άντιπροσωπευόμενα μέλη θα άσκουν τ ά καθήκοντα των 
άπό του τέλους τής τακτικής ετησίας συνόδου τής Γενικής Διασκέψεως καθ' 
ήν εξελέγησαν μέχρι του τέλους τής δευτέρας κατόπιν αυτής τακτικής ετη
σίας συνόδου τής Γενικής Διασκέψεως. 


