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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
όπ "Αρ. 1156 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τοΰ Καταστατικού τοΰ Παγκοσμίου 'Οργανισμού Τουρισμού 
(Κυρωτικός) Μάμος τοΰ 1974 εκδίδεται δ ια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τ ω "Αρθρω 52 τοΰ 
Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

Α ρ ι θ μ ό ς 61 τοΰ 1974 

Ο Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙ

ΣΜΟΥ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ( Κ Υ Ρ Ώ Τ Ι Κ Ο Σ ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1974 

Ή Βουλή τ ω ν 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό -παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί του Καταστατικού Συνοπτικός 
τοΰ "Παγκοσμίου 'Οργανισμού Τουρισμοΰ (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ τίτλος. 
1974. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Καταστατικόν» σημαίνει το Καταστατικόν τοΰ Παγκοσμίου 'Ορ
γανισμού Τουρισμοΰ τοΰ οποίου το κείμενον έν τ ω α γ γ λ ι κ ω πρω
τοτυπώ εκτίθεται ε'ις το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακας και έν μετά ηίναξ. 
φράσει εις την έλληνικήν εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος : Πρώτον 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων ^ερος. 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κεί ΜέροςΡ°ν 

μενον. 

3 . Το Καταστατικόν τοΰ Παγκοσμίου 'Οργανισμού Τουρισμοΰ, το Κύρωσις 
όποιον ή Κυπριακή Δημοκρατ ία υιοθέτησε δι' επισήμου δηλώσεως Korraota
ήμερομηνίας 27ης Αυγούστου 1974 δυνάμει της ύπ' αριθμόν 13.145 τ ικου· 
και ήμερομηνίαν 28ην Μαρτίου 1974 'Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

(797) 
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ΠίΝΑΞ 
('Άρθρον 2) 

ΠΡαΤΟΝ ΜΕΡ"ΟΣ 
STATUTES OF THE WORLD TOURISM ORGANISATION 

(WTO) 
ESTABLISHMENT 

Article 1 
The World Tourism Organisation, hereinafter referred to as "the Organi

sation", an international organisation of intergovernmental character resulting 
from the transformation of the International Union of Official Travel Organi

sations (IUOTO), is hereby established. 
HEADQUARTERS 

Article 2 
The headquartersof the Organisation shaHbedetermtnedand. may at any — :~ 

time be changed by decision of the General Assembly. 
AIMS 

Article 3 
1. The fundamental aim of the Organisation shall be the promotion and 

development of tourism with a view to contributing to economic development, 
international understanding, peace; prosperity,, and universal respect for, and 
observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction 
as to race, sex, language or religion. The Organisation snail take all appropriate 
action to attain this objective: 

2. In pursuing this aim, the Organisation shaH pay particular attention: to 
the interests of tire developing countries in the field: of tourism. 

3. In order to establish its central role in the field of tourism» the Organi
sation shall establish and maintain· effective collaboration with apprOpriate organs 
of the United Nations and its specialised agencies. In this connection the 
Organisation shall seek a cooperative reiatronship with and participation: iir the 
activities of the United Nations Development Programme,, as a participating and 
executing agency. 

MEMBERSHIP 
Article 4 

Membership of the Organisation shall be open to■: 
(a) Full Members, 
lb). Associate Members. 
(c) Affiliate Members. 

Article 5 
1. Full membership of the Organisation shall be open to all sovereign 

States. 
2. States whose national tourism .organisations are Full Members of IUOTO 

at the time of adoption of these Statutes by the Extraordinary General Assembly 
of IUOTO shall have the right to become Full Members of the Organisation, 
without requirement of vote, on formally declaring that they adopt the Statutes 
of the. Organisation and accept the obligations of membership. 

3. Other States may become Fu!l Members of the Organisation if their 
candidatures are approved by the General Assembly by a majority of twothirds 
of the Full Members present and voting provided that said majority is a majority 
of the Full Members of the Organisation. 
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Article 6 
1. Associate membership of the Organisation shall be open to all territories 

or groups of territories not responsible for their external relations. 
2. Territories of groups of territories whose national tourism organisations 

are Full Members of I.UOTO at the time of adoption of these Statutes by the 
Extraordinary General Assembly of 1UOTO shall have the right to become 
Associate Members of the Organisation, without, requirement of vote, provided 
that the State which assumes responsibility for their external relations approves 
their membership and declares on their behalf that such territories or groups of 
territories adopt the Statutes of the Organisation and accept the obligations of 
membership. 

3. Territories or groups pf territories may become Associate Members of 
the Organisation if their candidature has the prior approval of the Member 
State which assumes responsibility for their external relations and declares on 
their behalf that such territories or groups of territories adopt the Statutes of 
the Organisation and accept the obligations of. membership. Such candidatures 
must be approved by the Assembly by a majority of twothirds of the Full 
Members present and voting provided that said majority is a majority of the 
Full Members of the Organisation. 

4. When an Associate Member of the Organisation becomes responsible for 
the conduct of its external relations, that Associate Member shall be entitled to 
become a Full Member of the Organisation on formally declaring in writing to 
the SecretaryGeneral that it adopts the Statutes of the Organisation and accepts 
the obligations of full membership. 

Article 7 
1. Affiliate membership of the Organisation shall be open to international 

bodies, both intergovernmental and η ongovernmental, concerned with specialised 
interests in tourism and to commercial bodies and associations whose activities 
are related to the aims of ihe Organisation or fall within its competence. 

2. Associate Members of RJOTO at the time of adoption of these Statutes 
by the Extraordinary General Assembly of IUOTO shall have the right to Decome 
Affiliate Members of the Organisation, without requirement of vote, on declaring 
that they accept the obligations of Affiliate membership. 

3. Other international bodies, both intergovernmental and nongovernmental, 
concerned with specialised interests in tourism, may become Affiliate Members of 
the Organisation provided the request for membership is presented in writing to 
the SecretaryGeneral and receives approval by the Assembly by a majority of 
twothirds of the Full Members present and voting and provided that said 
majority is a majority of the Full Members of the Organisation. 

4. Commercial bodies or associations with interests defined in paragraph 1 
above may become Affiliate Members of the Organisation provided their requests 
for membership are presented in writing to the SecretaryGeneral and are endorsed 
by the State in which the headquarters of the candidate is located. Such can
didatures must be approved by the General Assembly by a majority of two
thirds of the Full Members present and voting provided that said majority is a 
majority of the Full Members of the Organisation. 

5 There may be a Committee of Affiliate Members which shall establish its 
own rules and submit them to the General Assembly for approval. The Committee 
may be represented at meetings of the Organisation; It may request the inclusion 
of questions in the agenda of those meetings. It may also make recommendations 
to the meetings. 

6. Affiliate Members may participate in the activities of the Organisation 
individually or grouped in the Committee of Affiliate Members. 
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ORGANS 
Article 8 _ 

I.. The organs of the Organisation are : 
(a> The Geraerai Assembly; hereinafter referred t o as the Assembly. 
(b> The Executive CouneiL hereinafter referred to as the Council. 
(c) The Secretariat. 

2. Meetings of the Assembly and the Corneal shaH be h e l ^ M the head
quarters of the Organisation· onfess the respective' organs dedsue otherwise 

GENERAL ASSEMBLY 
Article 9 

1. The Assembly is the supreme of the Organisation and shall be composed 
of delegates representing Full Members. 

2. At each session of the Assembly each Full and Associate Member shall 
be represented by. not.more, thanfivedelegates, oneofwhomshaftbe^desigBateti
by the Member as Chief Delegate. 

3. The Committee of Affiliate Members may designate up to three: observers 
and each Affiliate: Member may designate one observer; wfey may partkapater in 
the work of the Assembly. 

Article: W 
The Assembly shall meet ire ordinary session every two^ years antL as welL 

in extraordinary sessicm when circumstances require. Extraordinary; sessions may 
be convened at the request of the Council or of a. majority of Full Hfesibers of 
the Orgamsation. 

Article Π 
The Assembly shall adopt its own rales of procedure. 

Article 12 
The Assembly may consider any question and make recommendations on 

any matter within the competence of the OrganisatKHL. Its fonctioas, other tfcas 
those which have been conferred on it elsewhere in the present Statutes, shall be r 

(a) to elect its President and VicePresidents■ ; 
lb) to eiect the members of the Council ; 
(c) to appoint the SecretaryGeneral on the recommend^tioa of the 

Council; 
(d) to approve the Financial Regulations of the Organisatkm; 
(e) to lay down general guidelines for the administration of the 

Organisation; „ . ' 
ff> to approve the staff regulations applicable to the personnel of the 

Secretariat; 
(g) to elect the auditors on the recommendation of the Council; 
(h) to approve the general programme of work of the Orgamsation : 
(i) to supervise the financial policies of the Organisation and to review 

and approve the budget ; 
(j) to establish, any technical or regional body which may become 

necessary ; · 
(k) to consider and approve reports on the activities of the Organisation 

and of its organs and to take all necessary steps to give effect to the 
measures which arise from them ; 

(i) to approve or to delegate the power to approve the conclusion of 
agreements with governments and international organisations: 
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On) to approve or ίο delegate ίhe poAcr to approve the conclusion of 
agreements with private organisation* or private entities ; 

(n) io prepare and recommend international agreements on any question 
that falls within die competence of She Organisation ; 

(o) to decide, in accordance wish the present Statutes, on applications for 
membership. 

. Article 13 
1. The Assembly shall elect its President and VicePresidents at the beginning 

of each session. 
2. The President shall preside over the Assembly and shall carry out the 

duties which are entrusted to him. 
3. The President shall be responsible to the Assembly while it is in session. 
4. The President shall represent the Organisation for the duration of his term 

of office on all occasions on which such representation is necessary. 

EXECUTIVE COUNCIL 
Article 14 

1. The Council shall consist of Full Members elected by the Assembly at 
the ratio of one member for every five Full Members, in accordance with the 
Rules of Procedure laid down by the Assembly, with a view to achieving fair 
and equitable geographical distribution. 

2. One Associate Member selected by the Associate Members of the Organi
sation may participate in the work of the Council without the right to vote. 

3. A representative of the Coinmittee of Affiliate Members may participate 
in the work of the Council without the right to vote. 

Article 15 
The term of elected members shall be four years except that the terms of 

onehalf of the members of the first Council, as determined by lot, shall be two 
years. Election for one^half of the membership of the Council shall be held every 
two years. 

Article 16 
The Council' shall meet at least twice a year. 

Article 17 
The Council shall elect a Chairman and VieeChairman from among its 

elected members to serve for a term of one year. 

Article 18 
The Council shall adopt its own Rules of Procedure. 

Article 19 
The functions of the Council, other than those which are elsewhere assigned 

to it in these Statutes, shall be : 
(a) to take all necessary measures, in consultation with the Secretary

General, for the implementation of the decisions and recommendations 
of the Assembly and to report thereon to the Assembly ; 

(b) to receive from the SecretaryGeneral reports on the activities of the 
Organisation ; 

(c) to submit proposals to.the Assembly ; 
(d) to examine the general programme of work of the Organisation as 

prepared by the SecretaryGeneral, prior to its submission to the 
Assembly ; 
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(e) to submit reports and recommendations on the Organisation's accounts 
and budget estimates to the Assembly; 

(f) to set up any subsidiary body which may be required by its own 
activities ; 

(g) to carry out any other functions which may be entrusted to ft by the 
Assembly. 

Articie 20 
Between sessions of the Assembly and in the absence of any contrary · 

provisions in these Statutes, the Council shall take such administrativeand technical 
decisions as may be necessary, within the functions and financial resources of the 
Organisation, and shall report the decisions which have been taken to the Assembly 
at its following session, for approval. 

SECRETARIAT 
Article 21 

The Secretariat shall consist of" the SecretaryGeneraT and suchstaff as the~ 
Organisation may require. 

Article 22 
The. SecretaryGeneral shall be appointed by a twothirds majority of Fiill 

Members present and voting in the Assembly, on the recommendation of the 
Council, and for a term of four years. His appointment shall be renewable; 

Article 23 
1. The SecretaryGeneral shall be responsible to the Assembly and Council. 
2. The SecretaryGeneral shall carry out the directions of the Assembly and 

Council. He shall submit to the Council reports on the activities of the Organi
sation, its accounts and the draft general programme of work and budget estimates 
of the Organisation. 

3. The SecretaryGeneral shall ensure the legal representation of the Organi
sation. 

Article 24 
T. The SecretaryGeneral shall appoint the staff of the Secretariat: in accor

dance with staff regulations approved by the Assembly. 
2. The staff of the Organisation shall be responsible to the Secretary

General. 
3. The paramount consideration in the recruitment of staff and in the 

determination of the conditions of service shall be the necessity of securing: the 
highest standards of efficiency, technical competence and integrity. Sabject to 
this consideration, due regard shall be paid to the importance of recruiting the 
staff on as wide a geographical basis as possible. * 

4. In the performance of their duties the SecretaryGeneral and staff shall 
not seek or receive instructions from any government Or any other authority 
external to the Organisation. They shall refrain from any action which might 
reflect on their position as international officials responsible only to the Organi
sation.  . 

BUDGET AND EXPENDITURE 
. Article 25 

I. The budget of the Organisation, covering its administrative functions and 
the general programme of work, shall be financed by contributions of. the Full, 
Associate and Affiliate Members according to a scale of assessment accepted, by 
the Assembly and from other possible sources of receipts for the Organisation 
in accordance with the Financing Rules which are attached to these Statutes and 
form an integral part thereof. 
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2. The budget prepared by the Secretary-General shall be submitted by the 
Council to the Assembly for examination and approval. 

• ■ Article 26 
1. The accounts of the Organisation shall be examined by two auditors 

elected by the Assembly on the recommendation -of the Council for a pefiod 
of two years. The auditors shall be eligible for' re-election. 

2. The auditors, in addition to examining the accounts, may make such 
observations as they deem necessary with respect to the efficiency of the financial 
procedures and management, the accounting system, the internal financial 
controls and, in general the financial consequences of administrative practices. 

QUORUM 
Article 27 

1. The presence of a majority of the Full Members shall be necessary to 
constitute a quorum at meetings of the Assembly. 

2. The presence of a majority of the Full Members of the Council shall 
be necessary to constitute a quorum at meetings of the Council. 

VOTING 
Article 28 

Each Full Member shall be entitled to one vote. 

Article 29 
L Subject to other provisions of the present Statutes, decisions on all matters 

shall be taken in the Assembly by a simple majority of Full Members present 
and voting. 

2. A two-thirds T.:ajority vote of the Full Members, present and voting, 
shall he necessary to take decisions on matters involving budgetary .and financial 
obligations of the Members, the location of the headquarters of the Organi-
satioji, and oiher questions deemed of particular imporiance by a simple majority 
of the Full Members present and voting at the Assembly. 

Article 30 
Decisions of the Council shall be made by a simple majority of Members 

present and voting except on budgetary and financial recommendations which 
shall be approved by a two-thirds majority of Members present and voting. 

LEGAL PERSONALITY, PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
Article 31 

The Organisation shall have legal personality. 
Article 32 

The Organisation shall enjoy in the territories of its Member States the 
privileges and immunities required for the exercise of its functions. Such 
privileges and immunities may be defined by agreements concluded by the 
Organisation. 

AMENDMENTS 
Article 33 

1. Any suggested amendment to the present Statutes and its Annex shall 
be transmitted to the Secretary-General who shall circulate it to the Full Members 
at least six mouths before being submitted to the consideration of the Assembly. 

2. An amendment shall be adopted by the Assembly by a two-thirds 
majority of Full Members present and voting. 
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3. An amendment shall come into force for all Members when twothirds 
of the Member States have notified the Depository Government of their approval' 
of such amendment. 

SUSPENSION OF MEMBERSHIP 
Article 34 

1. if any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is 
contrary to the fundamental aim of the Organisation as mentioned in Article 3 
of these Statutes, the Assembly may, by a resolution adopted by a majority 
of twothirds of Full Members present and voting, suspend such Member from 
exercising the rights and enjoying the privileges of membership. 

2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is 
recognised by the Assembly. 

WITHDRAWAL FROM MEMBERSHIP 
Article 35 

1. Any Full Member way withdraw from the Organisation on the expiry 
of one year's notice in writing to the Depository Government. 

2. Any Associate Member may withdraw from the Organisation on the same 
conditions of notice, provided the Depository Government has been notified in 
writing, by the Full Member which is responsible for the external relations of 
that Associate Member. 

3. An Affiliate Member may withdraw from the Organisation on the expiry 
of one year's notice in writing to the SecretaryGeneral. 

ENTRY INTO FORCE 
Article 36 

The present Statutes shall enter into force onehundredandtwenty days 
after fiftyone States whose official tourism organisations are Full Members of 
IUOTO at the time of adoption of these Statutes, have formally signified to the 
provisional Depository their approval of the Statutes and their acceptance of the 
obligations of membership, 

DEPOSITORY 
Article 37 

1. These Statutes and any declarations accepting the obligations of Member
ship shall be deposited for the time being with the Government of Switzerland. 

2. The Government of Switzerland shall notify all States entitled to receive 
such notification of the receipt of such declarations and of the date of entry 
into force of these Statutes. 

INTERPRETATION AND LANGUAGES 
Article 38. 

The official languages of the Organisation shall be English, French, Russian 
and Spanish. 

Article 39 
The English, French, Russian and Spanish texts of these Statutes shall be 

regarded as ecuially authentic. 

TRANSITIONAL PROVISIONS 
Article 40 

The headquarters shall provisionally be in Geneva. Switzerland, pendinga 
decision by the General  Assembly under Article 2. 
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During a period of one:hundrec!;.indi'i^hi.v clays alter the.sc Statutes enter 
into force. States Members oi the Linked "Μια ions.. J he .specialised agencies and 
the .International' Atomic Energy Agericv or Parties fo. the Statute of the In
ternational Court of Justice shall have the right, to become Full Members of 
the Organisation, without requireneni. of vole, on tornvaily declaring that they 
■adopt the Statutes of the Organisation and accepi the obligations of membership. 

Article 42 
During the year following the entry into force of the present Statutes, States 

whose national tourism organisation:, were members of IUOTO at the time of 
adoption of these Statutes and which have adopted the present Statutes subject 
to approval may'participate in the activities of the Organisation with the rights 
and obligations of a Full Member. 

Article 43 
During the year following the entry into force of the present Statutes, terri

tories or groups of territories not responsible for their external relations but 
whose tourism organisations were Full Members of IUOTO and are therefore 
entitled to Associate membership and which have adopted the Statutes subject 
to approval by the State which assumes responsibility for their external relations 
may participate in the activities of the organisation with the rights and obli
gations of an Associate Member. 

Article 44 
When the present Statutes come into force, the rights and obligations of 

HIOTO shall be transferred to the Organisation. 
Article 45 

The SecretaryGeneral of IUOTO at the time of the entry into force of 
the present Statutes shall act as SecretaryGeneral of the Organisation until 
such time as the Assembly has elected the Secretary^General of the Organisation, 

Done at Mexico City on 27 September 1970. 

. . . ' ■ ' . ANNEX 
FINANCING RULES 

1. The financial period of the Organisation shall be two years. 
2. The financial year Shall be from 1 January to 31 December. 
3. The budget shall be financed by the contributions of the Members according 

to a method of apportionment to be determined by the Assembly, based on the 
level of economic development of and the importance of tourism in each country, 
and by other receipts of the Organisation. 

4. The budget shall be formulated in United States dollars. The currency 
used for the payment of contributions shall be the United States dollar. This shall 
not preclude acceptance by the SecretaryGeneral, to the extent authorised by the 
Assembly, of other currencies in payment of Members' contributions. 

5. A General Fund shall be established. All membership contributions made 
pursuant to paragraph 3, miscellaneous income and any advances from the Working 
Capital Fund shall be credited to the General Fund. Expenditure for administration 
and the general programme of work shall be paid out of the General Fund. 

6. A Working Capital Fundshall be established, the amount of which is to 
be fixed by the Assembly. Advance contributions of Members and any other 
budget receipts which the Assembly decides may be so used, shall be paid into 
the Working Capital Fund. When required, amounts therefrom shall be transferred 
to the General Fund. 

http://the.sc
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7. Fiuidsiotrust may be established to finance activities not provided for 
in the budget of the Organisation which are of Jnterest to some member countries 
or groups of countries: Such funds shall be financed by voluntary contributions. 
A fee may be charged by the Organisation to administer these Funds. 

8. The Assembly shall determine the utilisation of gifts, legacies and other 
extraordinary receipts not included ire the budget

9. The SecretaryGenerai shall submit the budget estimates to the OQSJUCU at 
least three1 months before the appropriate meeting of the Council. The Council 
shall examine these estimates and: shall recommend the budget to the Assembly 
for final examination and approval. The Council's estimates shall be sent to 
Members at least three months before the appropriate session of the Assembly. 

10. The Assembly shall approve the budget by years for the succeeding two
year financiai. period and its annual apportionment, as weB as its administrative 
accounts for each year. 

11. The accounts of the Organisation for the last financial year shal be 
transmitted by the SecretaryCreneral to the auditors and to the competent organ 
of the. Council. The auditors shall report to the Council and to the Assembly. 

12. The Members of the Organisation shall pay thdr conlribution inr therfirst 
month of the financial year for which it is due. Members shall be notmed of 
the; amount, o t their contribution^ as determined, by the Assembly;, six months 
■before the beginning of; the financial year to which it rebates. 

However, the Council may approve justified cases of arrears due to dfflferent 
financiai years existing in different countries: 

13. A. Member wMcfir is in. arrears in the payment of its financiai contributions 
to the Organisation's expendmrre sha© be deprived of the privileges enfoyedL by 
the. Members in the form of services and the right to vote in AssemMy and the 
Council if the amount .of' its arrears equals or exceeds the amount of the con
trlrations due from it for the preceding two financial years. At the r eves t of 
the CbxracnV l&e Assembly may,, however, permit such a Member to vote and to 
enjoy the services of the Organisation if it is satisfied that the failure to pay is 
due to contfitioiis beyond the control of the Member. 

14. A Memiber withdrawing from the Organisation shall be liable for assess
ments on a pro recta basis up to the time the withdrawal becomes effective.. 

In calculating the assessments of Associate and Affiliate Members, account 
shall be taken of the different bases of their membership and the limited rigftts 
they enjoy within the Organisation. 

Done.•■.at Mexico City on 27 September, 1970. 

ΚΑΤΑ ΣΤΑΤί KON TOY ΠΑΓΚβΣΜ IOY OP ΓΑΝΙ ΣΜΟΥ ΤΟΥΡf ΣΜΟΥ 
ΚΑΘ1ΔΡΥΣ1Σ 

"Αρθρον 1 
Ό Παγκόσμιος 'Οργανισμός Τουρισμού, έν τοις εφεξής αναφερόμενος ώς 

«6 'Οργανισμός», ών διεθνής οργανισμός διακυβερνητικού χαρακτηρος προ
ελθών εκ της μετατροπής της Διεθνούς Ενώσεως 'Επισήμων Ταξιδιωτικών 
'Οργανισμών.(IUOTO). δια του παρόντος καθιδρύεται. 

ΕΔΡΑ ' 
"Αρθρον 2 

Ή έδρα τοΰ 'Οργανισμού καθορίζεται και δύναται να μεταβάλληται κα
τόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 
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ΣΚΟΠΟΙ 
"Αρθρον 3 

1. Ό -θεμελιώδης σκοπός τοΰ 'Οργανισμού είναι ή προώθησις και άνά-
πτυξις τουρισμού ,άποσκοποΰντος. να συμβάλη εις την οίκονομικήν άνάπτυξ,ιν, 
την διεθνή χατανόησιν, τήν ειρήνη ν, την εύημερίαν και τον παγκόσμιον σεδασμόν 
και την διαφύλαξιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθέριων 
πάντων τών ανθρώπων αδιακρίτως φυλής, φύλου, γλώσσης ή θρησκεύματος. 
Ό 'Οργανισμός θα πρσδαίνη εις. πάσαν κατάλληλον ένέργειαν προς έπίτευξιν 
τοΰ σκοποΰ τούτου. 

2. ?£ν τη επιδιώξει τοΰ σκοποΰ τούτου, ό 'Οργανισμός οφείλει νά λαμβάνη 
ιδιαιτέρως ΐπι' δψιν τά συμφέροντα τών αναπτυσσομένων χωρών εις toy'τομέα 
τοΰ τουρισμού. 

3. "Προς ένίσχυσιν τοΰ κεντρυΛοΰ αύτοΰ ρόλου εις τόν τομέα του τουρισμού, 
ό 'Οργανισμός θά καθιδρύη και διατηρώ λυσιτελή συνεργασίαν μετά των 
αρμοδίων οργάνων τοΰ "Οργανισμού ^Ηνωμένων 'Εθνών χαι τ δ ν ειδικευμένων 
αυτού οργανώσεων. Έ ν προκειμένω δ 'Οργανισμός θά έπιδιώχη σχέσιν συνερ
γασίας χαι συμμετοχή ν είς τάς δραστηριότητας του Προγράμματος "Αναπτύ
ξεως των °Ιτνώμένων Εθνών, ως συμμετέχουσα και εκτελεστική όργάνωσις. 

ΙΔΙΟΤΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 
"Αρθρον 4 

Ή ιδιοτης μελικές του 'Οργανισμού είναι ανοικτή εις—;'. 
<α) Πλήρη Μέλη (FULL MEMBERS) 
φ) 'Αντ^στέλλοντα Μέλη (ASSOCIATE MEMBERS) 
(γ) Εταιρικά / ΐέλη {AFFILIATE MEMBERS). 

"Αρθρον 5 
1. " Ή αδιστης Πλήρους Μέλους του 'Οργανισμού είναι ανοικτή είς Scmivi'a 

τ ά ιευρίαρχα Κράτη. 
2~ Τά Κράτη, των ίπτοίων ©ι εθνικοί οργανισμοί ταυρισμοί} άπστελ©Βντιλήρη 

Μέλη της JJLJ0JO κατά τόν χρονον της υΊσθΕτήσεως του τ^αρόντος Enxivwvul·· 
-zxmxsD οπό της Έκτακτου Τεν^κης Συνελεύσεως της 3O0TD, ■κέιττηνται τ?ό Bt
;καίωμα χτπωχ; καιαυτουν "Πλήρη Μέλη του 'Οργανισμού, άνευ ανάγκης ΒίΕ^α
γωγης ψηφοφορίας, 'κατόπιν της ώπ' αυτών επισήμου δηλώσεως τεερι οίΦθετή
σεως τ,όΟ 4ίαταστατ.ικου του "Οργανισμού και αποδοχής ~τών εκ της Ιδιότητος 
.μέλους άπορρεσοσών υποχρεώσεων. 

.3. "Ετερα Κράτη δύνανται να καταστούν Πλήρη Μέλη" του 'Οργανισμού 
έφ\δσον ή ύποψηφιότης των έγκριθή ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως διά πλειο
ψηφίας των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Πλήρων Μελών, νοου
μένου ότι ή είρημένη πλειοψηφία αποτελεί τήν πλειόψηφίαν τών Πλήρων Μελών 
του 'Οργανισμού. 

"Αρθρον 6 
1. Ή ίδιότης 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους του 'Οργανισμού είναι ανοικτή 

είς άπάσας τάς έδαφικάς επικρατείας (TERRITORIES) ή. ομάδας εδαφικών 
επικρατειών {GROUP OF TERRITORIES), αίτινες δεν είναι υπεύθυνοι δια 
πάς έξωτερι'κάς των σχέσεις. 

.2. Αι εδαφικοί έπικράτειαι ή ομάδες εδαφικών επικρατειών, τών οποίων 
•ο? εθνικοί οργανισμοί τουρισμού αποτελούν Πλήρη Μέλη. της HJOTO κατά τον 
χρονον της υϊσθετήσεως του παρόντος ΚαταστατκκοΟ ΰπο της Έκτακτου Γε
νικής Συνελεύσεως της HJOTO, κέκτηνται το δικαίωμα σπως καταστούν 'Αντε
πιστέλλοντα Μέλη του 'Οργανισμού, άνευ ανάγκης διεξαγωγής ψηφοφορίας, 
νοουμένου οτι το Κράτος, όπερ φέρει την ευθύνη ν τών εξωτερικών των σχέσεων, 
εγκρίνει τήν Ιδιότητα των <ως μελών και δηλοΐ εκ μέρους αυτών δτι αί έν λ ό γ ο 
έδαφικαί έπικράτειαι ή ομάδες εδαφικών επικρατειών υιοθετούν το Καταστα
τικό ν του 'Οργανισμού και αποδέχονται τάς εκ της. Ιδιότητος μέλους απορ
ρέουσας υποχρεώσεις. 



Ν. 61/74 808 

3. 'Εδαφικοί έπικράτειαι ή ομάδες εδαφικών έπικροπτείών δύνανται νά 
καταστούν 'Αντεπιστέλλοντα Μάλη του 'Οργανισμού, έφ* δσον ή υπσψηφιότης 
των τύχη της προηγουμένης εγκρίσεως του Κράτους—Μέλους απερ φέρει τήν 
εύθύνην των εξωτερικών των σχέσεων και δπερ δηλοί έκ μέρους αυτών δτι αί 
εν λόγω εδαφικοί έπικράτειαι ή ομάδες εδαφικών επικρατειών υιοθετούν το 
Καταστατικόν του Όργανισμου. και αποδέχονται τάς έκ της ιδιότητος μέλους 
απορρέουσας υποχρεώσεις.; ΑΙ υποψηφιότητες αδτα*. δέον απως εγκρίνεται ; 
υπό της Συνελεύσεως δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφι
ζόντων Πλήρων Μελών^. νοουμένου ότι η είρημένη πλειοψηφία αποτελεί την 
πλειοψηφίαν των Πλήρων Μελών του Όργανκτμαδ. 

4. Όσάκις 'Αντεπιστέλλον τι Μέλος του Όργανισμου καθίσταται ύπευθυ~ 
νον δια την διαχείρισιν τών εξωτερικών αύτοϋ σχέσεων, τούτο θά: δικαιούται 
νά καταστή Πλήρες Μέλος του Όργανισμου κατόπιν της ύπ' αυτού επισήμου 
εγγράφου δηλώσεως προς, τον Γενικόν. Γραμματέα περί υίσθετήσεωςτσΰ Κατα
στατικού του Όργανισμου και αποδοχής τών έκ τής ιδιότητος πλήροος: μέλους 
άπορρεουσών υποχρεώσεων. 

_
 : "Αρθρον 7 

1. Ή Ίδιότης ΕταιρικούΜέλους του Όργανισμου είναι ανοικτή εις διεθνή 
σώματα, διακυβερνητικά, και μή κυβερνητικάν ασχολούμενα: εις εξειδικευμένα 
θέματα τουρισμού, καθώς καί. εις εμπορικά σώματα καί συνδέσμους των άπσίών 
αί δρα€ΓΓ7|ριστητες σχετίζονται προς τους σκοπούς του Όργοχι/Βσ^κκι ή*· εμπί
πτουν εντός της αρμοδιότητας αόταυ, 

2 Τά 'Αντεπιστέλλοντα Μέλη τήςΙϋ€>ΤΓΟ κοπσετειν χρσναν της «κ^ετήβρεείϊς 
ταυ παρόντος Κϋπάυιατικαΰ. υπώ της 'Εκτάκτου Γενι'κήΊς Συνελεύσεως: της; 
IUGTQ κέκτηνται τό δικάίώματ. δπως καταστούν "Εταιρικά; Μέλη τσδ Ό ρ γ α 
νισμου, άνευ. ανάγκης διεξαγωγής ψηφοφορίας,, κατόπιν της &Γ αώτών δηλώ
σεως περί άττοθσχής τών έκ της Ιδιότητας ταυ 'Εταιρικού Μέλους ccrmf^cRi®G&v 
υποχρεώσεων.. . 

3; "Ετερα διεθνή σώματα, διακυβερνητικά, και μή κυβερνητικός άα^σλαυ
μενα εις εξειδικευμένα θέματα τουρισμού; δύνανται νά καταστούν εΕταιρ*κ<τ 
•Μέλη του Όργανκτμαυ νοουμένου δτι ή αίτησις περί αποκτήσεως της Ιδιότητος 
μέλους υπσδάλλεται εγγράφως προς τον Γενικόν Γραμματέα καί τυ^νχάνει τηΐς 
εγκρίσεως υπό της Συνελεύσεως δια πλειοψηφίας τών δυο τρίτων των παρόν
των και ψηφιζόντων Πλήρων Μελών και νοουμένου δτι ή είρημένη πλειοψηφία 
όητοτελεΐ την πλεισψηφίαν τών Πλήρων Μελών του ΌργοενισμυΟ. 

4. Εμπορικά σώματα ή σύνδεσμοι, ενδιαφερόμενοι είς. θέματα καθοριζό
μενα έν παραγράφω Τ ανωτέρω, δύνανται νά καταστούν Εταιρικά. Μέλη; του 
Όργανισμου νοουμένου δτι αί αιτήσεις των περί αποκτήσεως της Εδιότήτος 
μέλους υποβάλλονται εγγράφως προς τον Γενικόν Γραμματέα καέ φέρόϋν την 
εγικρισιν (ARE EMX>RSBD) του Κράτους έν τω όποίω κείται ή έδρα τουδπο
ψηφίόυ. Αί. τοιάυται υποψηφιότητες δέον δπως έγκρίνωνται υπό της Γενικής 
Συνελεύσεως δια πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών παρόντων κάί ψηφιζόντων 
Πλήρων Μελών^ νοουμένου δτι ή είρημένη'πλειοψηφία αποτελεί την πλεχοψη
φίαν τών Πλήρων Μελών του Όργανισμου. 

5. Δύναται νά συσταθή 'Επιτροπή Εταιρικών Μελών ήτις θά καταρτίζη 
τους εσωτερικούς αυτής "κανονισμούς καί ύπο'βάλλη. αυτούς προς έγκρισιν εις 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν. .Ή Επιτροπή δύναται νά έκπροσωπήται κατά τάς 
συνεδριάσεις του Όργάνισμό.ΰ. Αΰτη δύναται νά αίτήται τήν έγγραφήν θε
μάτων εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. τών έν λόγω συνεδριάσεων. Δύναται ωσαύ
τως νά προβαίνή εις εισηγήσεις προς τάς συνεδριάσεις. 

6. Τά Εταιρικά Μέλη δύνανται· νά συμμετέχουν είς τάς δραστηριότητας 
τοΰ Όργοινισμου ατομικώς ή όμαδικώς έν τώ πλαισίω τής 'Επιτροπής Εται
ρικών Μελών. 
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ΟΡΓΑΝΑ 
"Αρθρον 8 

Ι. Τά όργανα του 'Οργανισμού" είναι : 
(α) Ή Γενική Συνέλευσις, εν τοις εφεξής αναφερομένη ώς ή Συνέ

λευσις. 
(β) Τό Έκτελεστικόν Συμ£ούλΐον, έν τοΐς εφεξής άνάφεράμενον ως το 

Συμβούλιον. 
(γ) "Η Γραμματεία. 

2. ΑΙ συνεδριάσεις της Συνελεύσεως και τοΰ Συμβουλίου θα διεξάγωνται 
έν τη έδρα του 'Οργανισμού, έκτος εάν τα σχετικά όργανα αποφασίζουν άλλως. 

FEm ΚΗ Σ ΥΜΕΛΕΥΣ ΙΣ ~ 
■ "Αρθρον 9 

1.Ή Σονελευσις είναι τό datbrorov όργανον του Όργαν*σμοΰ και συν
τίθεται έξ άνΐιπρσσώπων εκπροσωπούντων Πλήρη Μέλη. 

2. Εις έκάσχην σύνοδον της Συνελεύσεως έκαοτον Πλήρες και * Αντεπι
στέλλον Μέλος θά έκπροσωπηται ύπό ουχί πλειόνων χών πέντε tdarimpou&mdv., 
δ εις εκ τών οποίων θα υποδεικνύεται ύπό του Μέλους ώς Αρχηγός της αντι
προσωπείας. 

3. Ή 'Eatrrpofurj Έτοορικων Μελών δύναται να ΰπαοείξη μέχρι τρεις πά
ρατηρητάς και Ικασχον 'Εταιρικόν Μέλος δύναται να υποδείξω ένα παρατη
ρηχήν, οίχινες Ιώνανται να συμμετέχουν είς τάς εργασίας της ΣυνΕλεύσεως. 

"ΑρΒρον IB 
"Ή Συνελευσις ©Ίίνερχεται εις τακτικην σύνοδον καθ' εκάστην διετίαν, ώς 

επίσης και ίείς Θπχεκτον ϊσύνοδον οσάκις τούτο εταβάλλετιχι εκ των mpioxa
ι^ων, ^snxr«Toi ούνοδοι Βύνανιαι νά ουγκαλώνται τη αιτήσει του Σ/υμδου
λίου η της :πλεκ>φη!φίας των Ήλήρων Μελών τοΰ "Οργανισ^ιοΰ. 

'"Αρθρον Ή 
ΐΗ JEUJI«&EUGGK; υιοθετεί χους ©ϊκείους Όχττης εσωτερικούς κανονιο^ιούς. 

"Αρθρον 12 
"ΉΣυνελευσις δύναται νά έξετάζηπαν ζήτηιμα και να ποιήται εισηγήσεις 

επί τιαντός θέματος της αρμοδιότητος τοΰ 'Οργανισμού. Αί αρμοδιότητες 
αύτης, ιΐλήν τών ανατεθειμένων αύτη άλλαχοΰ δυνάμει τοΰ παρόντος Κατα
στατικού, συνίσταται είς τά κάτωθι : 

(α) νά έκλέγη τον Πρόεδρον και τους 'Αντιπροέδρους αύτης' 
(β) νά έκλέγη τά ιμέλη τοΰ Συμβουλίου' 
(γ) νά διορίζη τον Γενικόν Γραμματέα τη είσηγήσει τοΰ Συμβουλίου' 
(δ) νά έγκρίνη τους Οικονομικούς Κανονισμούς τοΰ 'Οργανισμού' 
(ε) νά κάθορίζη τάς γενικάς γραμμάς της διαχειρίσεως τοΰ 'Οργανι

σμού' 
': (στ) νά έγκρίνη τους κανονισμούς προσωπικοΰ τους εφαρμοστέους επί 

τοΰ υπαλληλικού προσωπικού της Γραμιματείας' 
(ζ) νά έκλέγτ} τους έλεγκτας τη είσηγήσει του Συμβουλίου" 
(η·) νά εγκρίντ} το γενικό ν πρόγραμμα εργασίας τοΰ 'Οργανισμού' 
(θ) νά έποπτεύτ) την. οίκονομικήν πολιτικήν τοΰ 'Οργανισμού, ώς και νά 

'εξετάζω και έγκρίνη τον προϋπολογισμόν" 
(ι) νά καθιδρύη οιονδήποτε τεχνικόν ή περιφερειακόν σώμα όπερ δυ

νατόν νά καθίσταται άναγκαΐον' 
(ια) νά μελέτα και έγκρίνη εκθέσεις περί τών δραστηριοτήτων του Ό ρ 

γανισμοΰ και των οργάνων αύτοΰ, ώς και νά προδαίνη είς παν 
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άναγκαΐον διάβημα δια να προσδώση ίσχύν εις τά μέτρα άτινα προ
κώιττουν έξ αυτών 

(φ) να έγκρίνη ή να μεταβιβάζη τήν~έξουσίαν εγκρίσεως της συνάψεως 
συμφωνιών μετά κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών 

(ιγ) νά έγκρίνη ή' νά μεταβιβάζη την έξουσίαν εγκρίσεως της συνάψεως 
συμφωνιών μετά 'ιδιωτικών οργανισμών ή ιδιωτικών οντοτήτων 

(ιδ) νά έτοιμάζη και εισηγείται διεθνείς συμφωνίας επί παντός θέματος 
εμπίπτοντος εντός της αρμοδιότητος τοΰ 'Οργανισμού' 

(ιε) νά άποφασίζη. συμφώνως τώ παρόντι Καταστατικώ, επί αιτήσεων 
περί αποκτήσεως της ιδιότητος μέλους. 

"Αρθρον 13 
1. Ή Συνέλευσις εκλέγει τον Πρόειδρον και τους 'Αντιπροέδρους αυτής 

κατά την εναρξιν εκάστης συνόδου. 
2 Ό Πρόεδρος προεδρεύει της Συνελεύσεως και εκτελεί τά. ανατιθέμενα 

είς αυτόν καθήκοντα. 
3. Ό Πρόεδρος είναι υπεύθυνος έναντι της Συνελεύσεως εν δσω αϋτη ευρί

σκεται εν συνάδω. 
4. Ό Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όργανισμόν διαρκούσης της θητείας αύτου 

εν τω άξιώματι είς πάσας τάς περιπτώσεις καθ' άς ή τοιαύτη έκπροσώπησις 
καθίσταται αναγκαία. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
"Αρθρον 14 

1. Το Συμβούλισν αποτελείται εκ Πλήρων Μελών εκλεγομένων ύπό της 
Συνελεύσεως κατ' άναλογίαν ενός μέλους προς πέντε Πλήρη Μέλη, συμφώνως 
προς τους καθοριζόμενους υπό της Συνελεύσεως Εσωτερικούς Κανονισμούς, 
προς τον σκοπόν επιτεύξεως ευλόγου και δικαίας γεωγραφικής κατανομής. 

2. "Εν Αντεπιστέ?ν.λον Αθελος έκλεγόμενον υπό τών 'Αντεπιστελλόντων 
Μελών του 'Οργανισμού δύναται νά συμμετέχη άνευ δικαιώματος ψήφου εις 
τάς εργασίας τοΰ Συμβουλίου. 

3. Εις αντιπρόσωπος της Επιτροπής Εταιρικών Μελών δύναται νά συμ
μετέχη άνευ δικαιώματος ψήφου είς τάς εργασίας του Συμβουλίου. 

"Αρθρον 15 
Ή θητεία τών αιρετών μελών είναι τετραετής πλην της θητείας του ήμί

σεος εκ τών μελών του πρώτου Συμβουλίου, ως ήθελε καβορισθή διά κληρώ
σεως, ήτις εΐναι διετής. Ή εκλογή διά τήν ανάδειξα/ τοΰ ήμίσεος έκ τών μελών 
τοΰ Συμβουλίου θά διεξάγηται καθ' έκάστην διετίαν. 

"Αρθρον 16 ^ 
Το Συμβούλισν συνέρχεται τουλάχιστον δις τοΰ έτους. 

"Αρθρον 17 
Το Συμβούλισν εκλέγει μεταξύ τών αιρετών μελών αύτοΰ τον Πρόεδρον 

και τόν Άντιπρόεδρον διά νά υπηρετήσουν διά περίοδον ενός έτους. 

"Αρθρον 18 
Το Συμβούλιον υιοθετεί, τους οικείους αύτου Έσοιτερικούς Κανονισμούς. 

"Αρθρον 19. . 
Αϊ αρμοδιότητες τοΰ Συμβουλίου, πλην τών ά'λλαχοΰ απονεμομένων αύτω 

δυνάμει τοΰ παρόντος Καταστατικού, συνίστανται είς τά κάτωθι : 
(α) νά λαμβάνη άπαντα .τά αναγκαία μέτρα, εν συνεννοήσει μετά τοΰ 

Γενικού Γραμματέως, διά την έφαρμογήν τών αποφάσεων και είση
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γήσεων της Συνελεύσεως, ώς και νά ύποβάλλη εκθέσεις περί αυτών 
ε'ις την Συνέλευσιν 

(β) να .λαμβάνη παρά του Γενικού Γραμματέως εκθέσεις περί. τών δρα
στηριοτήτων τοΰ 'Opycxv;ouo0' 

(y) νά ύποβάλλη προτάσεις tie την ΣυνέΧευσιν 
(δ) νά έξετάζη το γενικον πρόγραμμα εργασίας τοΰ 'Οργανισμού, ώς 

τοΰτο καταρτίζεται ύπό τοΟ Γενικού Γραμματέως, προ της υποβολής 
αύτοΰ εις την Συνέλευσιν' 

(ε) νά ύποβάλλη εκθέσεις και εισηγήσεις περί τών λογαριασμών τοΰ 
'Οργανισμοΰ ώς και προτάσεις επί τοΰ προϋπολογισμού εις την 
Σ υνέλευσιν 

(στ) νά συνιστά οιονδήποτε έπιβοηθητικόν σώμα, όπερ δυνατόν νά άπαί
τήται συνεπεία τών Ιδίων αύτοΰ δραστηριοτήτων 

(ζ) νά εκτελή πάν έτερον καθήκον τυχόν άνατιθ&μενον αύτώ ύπό της 
Σ υνελεύσεως. 

"Αρθρον 20 
Μεταξύ τών συνόδων τής Συνελεύσεως και ελλείψει οιωνδήποτε περί του 

αντιθέτου διατάξεχον εν τω παρόντι Καταστατικώ, το Συμβούλιον θα λαμβάνη 
τάς αναγκαίας διαχειριστικάς και τεχνικάς αποφάσεις, εντός του πλαισίου τών 
αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων του 'Οργανισμού, και θά φέρη εις 
γνώσιν τής Συνελεύσεως τάς κατά τά άνω λαμβανομένας άττοφάσεις προς 
εγκρισιν κατά την έπομένην σύνσδον αυτής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Άρθρον 21 

'Η Γραμματεία αποτελείται εκ τοΰ Γενικού Γραμματέως και εκ του απαι
τουμένου ύπό τοΰ 'Οργανισμού προσωπικού. 

"Αρθρον 22 
Ό Γενικός Γραμματεύς διορίζεται ύπό τής πλειοψηφίας τών δύο τρίτων 

τών παρόντων και ψηφιζόντων έν τη .Συνελεύσει Πλήρων Μελών τή είσηγήσει 
του 2υμ6ουλίου και διά ττερίσδον τεσσάρων ετών. Ό διορισμός αύτοΰ δύνα
ται νά άνανεοΰται. 

"Αρθρον 23 
1. Ό "Γενικός Γραμματεύς είναι υπεύθυνος έναντι τής Συνελεύσεως και 

τοΰ Συμβουλίου. 
2. Ό Γενικός Γραμματεύς εκτελεί τάς οδηγίας τής Συνελεύσεως και τοΰ 

Συμβουλίου. Ούτος υποβάλλει είς το Συμβούλιον τάς εκθέσεις περί τών 
δραστηριοτήτων τοΰ 'Οργανισμού, τους λογαριασμούς τούτου, τό προσχέδιον 
γενικού προγράμματος εργασίας και τάς προτάσεις έπί τοΰ προϋτίολογισμοΰ 
τοΰ Όργανισμοΰ. 

3. Ό Γενικός Γραμματεύς διασφαλίζει τά τής νομικής εκπροσωπήσεως τοΰ 
Όργανισμοΰ. 

"Αρθρον 24 
1. Ό Γενικός Γραμματεύς διορίζει τό προσωπικόν τής Γραμματείας συμφώ

νως προς τους εγκεκριμένους ύπό τής Συνελεύσεως Κανονισμούς περί προ
σωτακου. 

2. Τό προσωπικόν τοΰ Όργανισμοΰ εΐναι ύπεύθυνον έναντι τοΰ Γενικού 
Γραμματέως. 

3. Τό ύπέρτατον κριτήριον διά την πρόσληψιν τοΰ προσωπικού ώς και διά 
τον καθορισμόν τών δρων υπηρεσίας δέον δπως είναι ή ανάγκη διασφαλίσεως 
τών ανωτάτων έττιπέδων αποδόσεως, τεχνικής ικανότητος και άκεραιότητος. 
Ύπό την έπιψύλαξιν του κριτηρίου τούτου, δέον δπως λαμβάνηται προσηκόντως 
ύπ' δψιν ή σπουοαιότης τής προσλήψεως τοΰ προσωπικού επί μιας κατά τό 
δυνατόν εύρυτέρας γεωγραφικής βάσεως. 
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4. Έν τή εκτελέσει των καθηκόντων των, ό Γενικός Γραμματεύς και το 
προσωπικόν δέον δπως μη επιζητούν ή λαμβάνουν οδηγίας παρ* οιασδήποτε 
κυβερνήσεως ή ετέρας αρχής ξένης προς τον όργανισμόν. Δέον δπώς ούτοι 
απέχουν οιασδήποτε ενεργείας δυναμένης να εχη άντίκτυπον έπι της θέσεως 
των ως διεθνών αξιωματούχων υπευθύνων μόνον έναντι του 'Οργανισμού. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑ! 
"Αρθρον 25 

1. Ό Προϋπολογισμός του 'Οργανισμού, καλύπτων τάς διαχειριοτικάς 
αρμοδιότητας και το γενικόν πρόγραμμα εργασίας αυτού, χρηματοδοτείται έξ 
εισφορών των Πλήρων, 'Αντεπιστελλόντων και Εταιρικών Μελών συμφώνως 
προς τίνα αποδεκτή ν ύπό της Συνελεύσεως κλίμακα υπολογισμού, ως καί εξ 
έτερων δυνατών πηγών εσόδων δια τον Όργανισμόν συμφώνως προς τους 
συνημμένους τω παρόντι Καταστατικώ και αποτελούντος άναπσσπαστον τμήμα 
αυτού Οικονομικούς Κανονισμούς. 

2. Ό καταρτιζόμενος ύπό του Γενικού Γραμματέως προϋπολογισμός υπο
βάλλεται υπό του Συμβουλίου εις τήν Συνέλευσιν προς έξέτασιν και εγκρισιν. 

"Αρθρον 26 
1. Οί λογαριασμοί τοΰ 'Οργανισμού εξελέγχονται ύπό δύο ελεγκτών εκλε

γομένων ύπό της Συνελεύσεως τη είσηγήσει του Συμβουλίου δια περίαδαν δύσ 
ετών. Οί έλεγκταί δύνανται νά: έπανεκλέγωνται. 

2. Οί έλεγκταί δύνανται, επιπροσθέτως προς τήν έξέλεγξιν των λογα
ριασμών, να προβαίνουν, εις τοιαύτας παρατηρήσεις ατη/ας κρίνουν αναγκαίας 
έν σχέσει προς τήν δραστικότητα τών οικονομικών διαδικασιών και τήν δια
χείρισιν, το λογιστικό ν σύστημα, τον έσωτερικόν οίκονομικόν έλεγχαν καί, έν 
γένει, τάς οίκονομικας. συνεπείας της διαχειριστικής πρακτικής. 

ΠΕΡΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 
"Αρθρον 27 . 

1. Δια τήν ϋπαρξιν απαρτίας εις τάς συνεδριάσεις της Συνελεύσεως απαι
τείται ή παρουσία τής πλειονότητος τών Πλήρων Μελών. 

2. Δια τήν ΰπαρξιν απαρτίας ε'ις τάς συνεδριάσεις του Συμβουλίου απαι
τείται ή. παρουσία τής πλειονότητος τών Πλήρων Μελών. 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
"Αρθρον 28 

"Εκαστον Πλήρες Μέλος δικαιούται εις μίαν ψήφον. 

"Αρθρον 29 
Τ. 'Επιφυλασσομένων έτερων διατάξεων *τοΰ παρόντος Καταστατικού, αϊ 

αποφάσεις τής Συνελεύσεως επί παντός θέματος λαμβάνονται δι' απλής πλειο
ψηφίας τών παρόντων καί ψηφιζόντων Πλήρων Μελών. 

2. Πλειοψηφία δύο τρίτων τών παρόντων καί ψηφιζόντων Μελών απαι
τείται δια τήν.λήψιν αποφάσεων έπί Θεμάτων σχετιζομένων προς τον προυπο
λογισμόν καί. τάς οίκονομικάς υποχρεώσεις τών Μελών, τον καθορισμάν τής 
έδρας τοΰ 'Οργανισμού, ως καί προς έτερα ζητήματα ιδιαιτέρας σπουδαιότητος, 
Θεωρούμενα ώς τοιαύτα ύπό τής απλής πλειοψηφίας τών παρόντων καί ψηφι
ζόντων έν τή Συνελεύσει Πλήρων Μελών. 

"Αρθρον 30 
Αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου, λαμβάνονται δι.' απλής πλειοψηφίας τών 

παρόντων καί ψηφιζόντων Μελών εξαιρέσει τών τοιούτων επί εισηγήσεων^ 
προϋπολογιστικού καί οικονομικού χαρακτήρος, αΐτινες εγκρίνονται διά πλειο
ψηφίας δύο τρίτων τών παρόντων και ψηφιζόντων Μελών. 
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑ! 
• "Αρθρον 31 

Ό 'Οργανισμός έχει νομικήν προσωπικότητα. 

"Αρθρον 32 
Ό 'Οργανισμός απολαύει εν ταΐς έδαφικαις έπικρατείαις τών Κρατών 

Μελών αύτου τών προνομίων και ασυλιών τών απαιτουμένων δια την άσκησιν 
τών αρμοδιοτήτων αύτοΰ. Τα εν λόγω προνόμια και άσυλίαι δύνανται να 
καθορίζωνται δια συμφωνιών συναπτομένων υπό του ΌργανισμοΟ. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
"Αρθρον 33 

1. Πάσα προτεινομένη τροπόποίησις του παρόντος Καταστατνκον και του 
Παραρτήματος αυτού δέον Οπως διαβιβάζηται προς τον Γενικόν Γραμματέα, 
όστις οφείλει να κοινοποιή ταύτην προς τά Πλήρη Μέλη τουλάχιστον εξ μήνας 
πριν ή άϋτη ύποδληθη εις την κρίσιν της Συνελεύσεως. 

2, Ή τροποποίησις υιοθετείται υπό της Συνελεύσεως δια της πλειοψηφίας 
τών δύο τρίτων τών παρόντων και ψηφιζόντων Πλήρων Μελών. 

3 Ή τροποποίησις λαμβάνει ίσχύν δι' άπαντα τά Μέλη άφ* ής τά δύο τρίτα 
τών Κρατών Μελών γνωστοποιήσουν προς την θεματοφύλακα Κυβε.ρνησιν την 
υπ' αυτών εγκριοιν της τοιαύτης τροποποιήσεως. ■■·.... 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
"Αρθρον 34 

1. 'Εάν οίσνδτρτοτε Μέλας ευρέθη υπό της Συνελεύσεως έμμένον εϊς τίνα 
ττολιτικήν ευρ^σκομένην εις αντίθεσιν -προς τον θεμελιώδη σκοπόν του 'Όργα
νισμοΒ.̂  ώζ αδτος αναφέρεται έν άρΒρω 3 του παρόντος Καταστίχτ,ιχοΰ, ή .Συ
νέλευοΐς δύναται, κατόπιν αποφάσεως υιοθετούμενης δια ττλειοψηψίας τών δύο 
τρίτων τών τιοορόντων και ψηφιζόντων Πλήρων Μελών,· νά άναστείλτ) την ύπό 
του :έν λόγω Μέλους άσκησα/ τών δικαιωμάτων και άπόλαυσιν τών προνομίων 
τών απορρεόντων εκ της Ιδιότητος του Μέλους. 

2. "Ή άναρτολή ΐϊαραμένει έν ίσχύϊ μέχρις ου διαπιστωθη υπό της Συνε
λεύσεως μετα&σλή ε'ις την τοιαύτην παλιτικήν. 

ΑΠΟΧΏΡ.ΗΣΙΣ ΜΕΛΟΥΣ 
"Αρθρον 35 

. 1. Πάν Πλήρες Μέλος δύναται να αποχώρηση εκ του ΌργανισμοΟ άμα 
τη εκπνοή της προς τούτο επιδιδόμενης εγγράφου εΊδοποιήσεως ενός έτους προς 
την θεματοφύλακα Κυ&έρνησιν. 

2. ΊΊαν ^Αντεπιστέλλον Μέλος δύναται να όπτοχωρήση εκ του 'Οργανισμού 
ύπό τους αυτούς όρους ειδοποιήσεως, νοουμένου ότι ή θεματοφύλαξ Κυβέρνησις 
έχει είδοποιηθη εγγράφως υπό του Πλήρους Μέλους όπερ εΐναι ύπεύθυνον δια 
τάς έξωτερικάς σχέσεις του έν λόγω 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους. 

3 ΊΕταιρί'κόν τι Μέλος δύναται να αποχώρηση εκ του 'Οργανισμού άμα 
τη εκπνοή της προς τούτο επιδιδόμενης έγγραφου ειδοποιήσεως ενός έτους 
προς τον Γενικόν Γραμματέα. 

ΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΧΥΟΣ 
"Αρθρον 36 

Το παρόν Καταστατικόν τίθεται έν ίσχύϊ την έκσπσστήν είκοστήν ήμέραν 
μετά την :5πο πεντή'κοντα και ενός Κρατών, τών δπόίων οι .επίσημοι, οργανισμοί 
τουρισμού είναι Πλήρη Μέλη της IUOTO. κατά τον χρόνον υίοθετήσεως του 
παρόντος Καταστατικού, έπίσημσν γνωστοποίησα/ προς την προσωρινήν θεμα
τοφύλακα περί της υπ' αυτών εγκρίσεως του Καταστατί'κοΟ και αποδοχής τών 
έκ της ιδιότητος του μέλους άπορρεουσών υποχρεώσεων. 
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ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ 
"Αρθρον 37 

Τ. Τό παρόν Καταστατικόν και πάσα* αί περιέχουσαι άποδοχήν τών έκ 
της ιδιότητος ταυ μέλους άπορρεουσών υποχρεώσεων δηλώσεις δέον δπως 
κατατίθηνται επί του παρόντος παρά τη Κυβερνήσει της ΈλΦετίας^ 

2. Ή Κυθέρνησις της Ελβετίας οφείλει νά γνωστοποιή προς άπαντα τά 
δικαιούμενα ειίς λήψιν τοιαύτης γνωστοποιήσεως Κράτη περί της λήψεως τοι
ούτων δηλώσεων ώς και περί της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος ταυ παρόντος 
Καταστατικού. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Ι 
"Αρθρον 38 

Αί επίσημοι γλώσσαι,του Όργανισμου είναι ή 'Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική 
και Ισπανική. 

"Αρθρον 39

Τά εν τη 'Αγγλική, Γαλλική,, Ρώσικη και. Ισπανική κείμενα του παρόντος 
Καταστατικού θεωρούνται ώς: έξ ίσου αύθεντικά. 

METABATIKAI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 40 

Ή έδρα.θα εύρίακηται προσωρινώς εν Γενεύη της Ελβετίας, έν αναμονή λή
ψεως αποφάσεως ύπό της Γενικής: Συνελεύσεως δυνάμει του "Αρθρου· 2L 

"Αρθρον 41 
Διαρκούσης της χρονικής περιόδου εκατόν όγδοήκοντα ήμερων μετά τήν 

έναρξιν ισχύος του παρόντος Καταστατικού, Κράτη Μέλη των 'Ηνωμένων Εθνών, 
αί ειδικευμένοι οργανώσεις και ή Διεθνής Όργάνωστς *Ατσμιίκής "Ενεργείας: 
ή τά Συμβαλλόμενα Μέρη εν τω Καταστατικω του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Δικαιοσύνης θά έχουν τό δικαίωμα νά καταστούν Πλήρη Μέλητου 'Οργανισμού, 
άνευ ανάγκης διεξαγωγής ψηφοφορίας, κατόπιν της υπ* αυτών επισήμου δη
λώσεως περί υΐοθετήσεως του Κοτταστατικου του Όργανισμου και άιτΰδοχης
τών έκ της ιδιότητος του μέλους άπορρεουσών υποχρεώσεων. 

"Αρθρον 42 
Διαρκουντος του έτους δπερ έπεται της ενάρξεως ισχύος του παρόντος 

Καταστατικού, Κράτη, τών οποίων σι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού ήσαν μέλη 
της MJOTO κατά τόν χρόνον της υιοθετησεως ταυ παρόντος Καταστατι'κου καί 
τά όποια έχουν υιοθετήσει τό παρόν Καταστατικόν ύπσ τήν έπιφύλαξιν εγκρί
σεως, δύνανται νά συμμετέχουν εις τάς δραστηριότητας του ΌργανίσμσΟ μετά 
τών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Πλήρους Μέλους. 

"Αρθρον 43 * 
Διαρκσυντος του έτους, δπερ έπεται της ενάρξεως Ισχύος του παρόντος 

Καταστατικού, εδαφικοί έπικράτειαι ή ομάδες εδαφικών επικρατειών μή υπεύ
θυνοι διά τάς εξωτερικός των σχέσεις, αλλά τών οποίων οι οργανισμοί τουρι
σμού ήσαν Πλήρη Μέλη της IUOTO και ώς έκ τούτου δικαιούμεναι εις άπό
κτησιν της ιδιότητος του 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους καί αί οπσϊαι έχουν υιο
θετήσει τό Καταστατικόν ύπό τήν έπιφύλαξιν εγκρίσεως ύπό του Κράτους τό 
όποιον φέρει τήν εύθύνην τών εξωτερικών των σχέσεων, δύνανται νά συμμετέ
χουν εις τάς δραστηριότητας τοΰ 'Οργανισμού μετά τών δικαιωμάτων καί υπο
χρεώσεων 'Αντεπιστέλλοντος Μέλους. 

""'Αρθρον 44 . . 
'Αφ' ής τό παρόν Καταστατικόν τεθή έν Ίσχύϊ, τά δικαιώματα καί αί υπο

χρεώσεις της UJOTO θά μεταβιβασθούν εις τόν Όργανισμόν. 
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"Αρθρον 45 
Ό Γενικός Γραμματεύς, τής iUOTO κατά τόν χρόνον της ενάρξεως ισχύος 

τοϋ παρόντος Καταστατικού θά ενεργή ώς Γενικός Γραμματεύς του ' Ο ρ γ α 
νισμού μέχρι τοΰ. χρόνου καθ' δν ή Γενική Συνέλευσις προ^ή είς. έκλογήν τοΰ 
Γενικού Γραμματέως τοΰ 'Οργανισμού. · 

Έ γ έ ν ε τ ο εν τη "Π όλε ι τοΰ Μεξικού .την 2/ην Σεπτεμβρίου 1970. 

. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Ή οικονομική περίοδος .τοΰ Ό ρ γ α ν ί σ μ ο ΰ είναι διετής. 
2. Τό οικονομικόν έτος άρχετα ι τήν Ιην ' Ιανουαρίου καί λ ή γ ε ι τήν 31ην 

Δεκεμβρίου. 
3 . Ό προϋπολογ ισμός χρηματοδοτείται έξ εισφορών των Μελών συμφώνως 

προς μέθοδον κατανομής άποφασιζομένην ύπό της Συνελεύσεως επί τη βάσει 
του εποιέδου. οικονομικής αναπτύξεως και: της σπσυδαιότητος τοΰ τουρισμού 
t.v εΐίάστη χώρα , ώ ς καί· εξ έτερων εσόδων τ ο ΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ . 

4 . Ό προϋπολογισμός καταρτίζεται εις δ ο λ λ ά ρ ι α "Ηνωμένων Πολιτειών. 
Το δια τήνπληρωμήν τών εισφορών χρησιμσποιούμενον νόμίσμα είναι τ ο δολ
λάριον Η ν ω μ έ ν ω ν Πολιτειών. Τουχο ουδόλως αποκλείει την ύπό τ ο υ Γενικού 
Γραμματέως αποδοχή ν, χαθ ? ην εκτασιν επιτρέπεται wro της Συνενώσεως . , 
Ετέρων νομισμάτων π ρ ο ς πληρωμήν τών εισφορών τ ώ ν Μελών. 

3.. ϋίσΒιϊδρυεται εν Γενικών Ταμείον ( O E N E S A L HJN!>). Πόσοι α ϊ συνε
π ε ί α τ η ς ϊδιότητσι; μέλους καταδάλλομεναι εΐσφοραΐ.. συμφώνως τ η π α ρ α γ ρ ά φ ω 
3 , τ ά πο ικ ίλα έ σ ο δ α και οϊαέδηπστε π ρ ο κ α τ α δ ο λ α ι ε κ του Τιχμεί©υ Τίροκιχτα
£ολών ( W O R K I N G C A P I T A L FIJND) πιστοΰνται ε ι ς τ ο Γενικών Τίχμεϊον. Αϊ 
οαπανα ι τ η ς ΒαζχχειρίσΕως κα ι τ ο υ γενικού προγράμματος ε ρ γ α σ ί α ς κοττα&άλ
λονται ε κ τ ο υ Γενικοΰ Ταμείου. 

δ . Κο#ι5ρΟΕται ε ν Ταμείων Προκαταβολών {WCMKIKG C A f i T A L FUM>) , 
τ ο ποσόν τ ο ΰ οποίου Θα καθορισθη υπό τ η ς Σ υνελεύσεως. ΑΙ προκατα&ιλλό
μεναι είσφαραι τών Μελών, ώς και οιοδήποτε έν τ ώ προυπολογ ισμώ έσοδα 
ατινα η Συνέλευσ ι ς αποφασίζει ώς δυνάμενα οστώ νά χ.ρησιμσποιηθ;οΰν, ©α 
κοτοαδάλλωνται εις τό Ταμεΐον Προκαταβολών. ΎΊοσά εκ τούτου, οσάκις π α 
ρίσταται ανάγκη , θά μεταφέρωνται εις το Γενικόν 'Ταμεΐον. 

7, Δύναται νά καθιδρυθή Ταμεΐον—Έμπίστευ μα προς χρηματοδότησιν μη 
προβλεπομένων έν τω προϋποίλογισμώ τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ δραστηριοτήτων, αιτι
νες ενδιαφέρουν ώρισμένας χώρας—μέλη ή ομάδας χωρών. Το Ταμεΐον τούτο 
χρηματόοοτείται εξ οικειοθελών εισφορών. Ύπό τοΰ Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ δύνανται νά 
επιΦάλλωνται τέλη διαχειρίσεως τοΰ Ταμείου τούτου . 

Β. Ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ι ς καθορίζει τήν χρησιμοπόίησιν τών δωρεών, κληροδοτη
μάτων και έτερων εκτάκτων εσόδων μή περιλαμβοπ/σμένων έν τω ττροϋπολο
γ ισμώ. 

■9 Ό Γενικός Γραμματεύς δέον να ύποδάλλη τ ά ς "προτάσεις επί του προϋπο
λογισμού π ρ ο ς τ ο Συμβούλ ιον τουλάχιστον τρεις μήνας π ρ ο της αρμοδ ίας συνε
δριάσεως τοΰ Συμβουλίου. . Το Συμβοόλ ιον εξετάζει τ ά ς έν λ ό γ ω προτάσε ις 
και ε ίσηγεϊται τον προϋπολογισμόν προς τήν Συνέλευσιν διά τελική ν έξέτασιν 
και εγκρισιν. ΑΙ προτάσεις του Συμβουλ ίου δέον νά αποστέλλωνται προς τ ά 
Μέλη τουλάχιστον τρεις μήνας j i p o της αρμοδίας συνόδου της Συνελεύσεως. 

10. Ή Συνέλευσ ι ς εγκρίνε ι τόν προϋπολογισμόν κ α τ ά έτη διά τ ή ν ακο
λουθούσαν διετή οϊκονομικην περίοδον και τήν έτησίαν άύτοΰ κατανομήν, ώ ς 
επίσης καί τους διαχειριστικούς λογαριασμούς αυτοΰ δι* εκαστον έτος. 
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11. Oi λογαριασμοί του 'Οργανισμού διά το τελευταϊον οίκονομεκόν Ιτος 
δέον νά διαβιβάζονται υπό ταυ Γενικού Γραμματέως είς τους έλεΥκτάς και 
τά αρμόδια όργανα του Συμβουλίου. 

Οι έλεγκταί δέον να υποβάλλουν εκθεσιν προς τό Συμβούλιον κάί την 
Συνέλευσιν.. 

12. Τα Μέλη του 'Οργανισμού οφείλουν νά καταβάλλουν την είσφοράν 
των κατά τον πρώτον μήνα του οικονομικού έτους διά τό δπαΐον αύτη οφεί
λεται. Προς τά Μέλη δέον νά γνωστοποιήται τό ποσόν της εισφοράς των, ως 
τούτο καθωρίσθη υπό της Συνελεύσεως, εξ μήνας προ της ενάρξεως του Οικο
νομικού 'έτους είς τό όποιον άφορα. 

Έν τούτοις, τό Συμβουλιον δύναται νά έγκρίνη δεδικαιολογημένας περι
πτώσεις καθυστερήσεων συνεπεία της είς διαφόρους χώρας υπάρξεως διαφόρων 
οικονομικών ετών. 

13. Τό τελούν έν καθυστερήσει περί την καταβολήν της οικονομικής αυτού 
εισφοράς δια τάς δαπανάς του 'Οργανισμού Μέλος θά στερήται των υπό τών 
Μελών άπσλαυομένων προνομίων υπό: την μορφήν υπηρεσιών^ ώς και του δι
καιώματος του ψηφίζειν έν τη Σ.υνελεύσει και τω Συμβουλίω έφ> δσον τό καθυ
στερούμεναν. υπ' αυτού' ποσόν ισοδύναμη ή ύπερβαίνη τό ποσόν τών όπ* oalrrou 
οφειλομένων εισφορών διά: τά προηγούμενα δύο οικονομικά έτη. Τη αιτήσει 
του Συμβουλίου, ή Συνελευσις δύναται, έν τούτοις, νάιέπιτρέψη είς τό έν λόγω 
Μέλος νά: ψηφίζη και, άπσλαύη τών υπηρεσιών του 'Οργανισμού έάν ίκανσποιηθη 
δτι ή παράλειψις καταβολής οφείλεται είς συνθήκας εύρισχομένας πέραν του 
ελέγχου του 'Μέλους. 

14. Τό αποχωρούν εκ του Όργανισμοϋ Μέλος ευθύνεται διά τάς εισφοράς 
του ύπολργιζσμένας επί αναλογικής (PRO RATA) βάσεως μέχρι ταυ: χρόνου 
καθ' δ ν ή άποχώρησις καθίσταται ισχυρά. 

Κατά τον ύπολαγισμόν τών εισφορών τών Αντεπιστελλόντων και Εται
ρικών Μελών, δέον νά λαμβάνωνται ύπ' όψιν αϊ διαφορετικοί βάσεις της ιδιό
τητος των ώς μελών, ώς και τά περιωρισμένα δικαιώματα: άτινα απολαύουν 
εντός του Όργανισμοϋ. 

Έγένετο έν τη Πόλει τοΰ Μεξικού τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1970. 


