
Στο σχέϊιο νόμου «κύρωση τοϋ KotowτατικΛΰ τοϋ ’Οργανισμού
Βιομηχανικής Άναπτύξεως τών ',Ηνωμένων Εδνών
(UNIDO) πού υίοδετηδημε σττ.ς 8 ’ Απ,ριλίου 1979 κατά
τήν εόόοαη σέ όλομέλεια συνέλευση».

Προς τη Βον/.η τι~·ν 'Ελλήνων

Σχετικά μέ το άνωτέρω θέμα σάς γνωρίζουμε τά έξης '

1. 'Ως γνωστόν, ό ’Οργανισμός Βιομηχανικής Άναπτύ- 
ξεως των 'Ηνωμένων Εθνών (UNITED NATIONS IN
DUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION), σέ 
συντομία UNIDO, ιδρύθηκε τό 1966 μέ απόφαση της 
Γενικής Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων ’Εθνών καί άποτε- 
λεϊ αυτόνομο σώμα εντός τοϋ ’Οργανισμού, έχοντας γενικό 
του σκοπό, νά βοηθάει τά άναπτυσσόμενα έθνη στην άνά- 
πτυξη τής βιομηχανίας τους, νά συντονίζει τις δραστηριό
τητες τοϋ ΟΗΕ στον βιομηχανικό τομέα καί νά άντιμετω- 
πίζει σχετικές άνάγκες έπειγούσης φύσεως.

2. 'Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στά ιδρυτικά μέλη τοϋ 
UNIDO, συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του, καταβάλλει 
την ετήσια εθελοντική της συνεισφορά, είχε δέ εκλεγεί μέ
λος τοϋ Δ. Συμβουλίου του.

3. Προσβλέποντας στην επιτυχέστερη αντιμετώπιση τών
ευρέων αντικειμενικών στόχων τοϋ UNIDO, σύμφωνα μέ 
τις άποφάσεις τής 6ης Ειδικής Συνόδου τής Γενικής Συνε
λεύσεως τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, έχοντας άπώτερο σκοπό 
την καθιέρωση μιας Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξεως 
διά τής έπισπεύσεως τής έκβιομηχανίσεως ιδίως τών ύπό 
άνάπτυξη χι ρών, τής έξαλείψεως όσον τό δυνατόν τών 
οικονομικών ανισοτήτων, τής δημιουργίας όρθολογιστικών 
καί δικαίων Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, υιοθετήθηκε 
την 8η ’Απριλίου 1979 κατά την έβδομη σέ ολομέλεια Γε
νική Συνέλευση τών 'Ηνωμένων ’Εθνών ή καθιέρωση τοϋ 
UNIDO ώς έξειδικευμένου Όογανισμοΰ στά πλαίσια τοϋ 
ΟΗΕ. · ..............

4. Σέ σχέση μέ τις προαναφερόμενες δραστηριότητες τοϋ
UNIDO, μέ την καθιέρωσή του ώς έξειδικευμένου ’Οργα
νισμού δίδεται έμφαση, μεταξύ άλλων, στά κάτωθι: .

α) Νά ενθαρρύνει καί επεκτείνει, ώς αρμόδιο όργανο, 
τή βοήθεια προς τις άναπτυσσόμενες χώρες, γιά τήν άνά
πτυξη, επέκταση καί έκσυγχρονισμό τών βιομηχανιών τους.

β) Νά βοηθάει τις άναπτυσσόμενες χώρες στην ίδρυση 
καί λειτουργία βιομηχανιών γιά την πλήρη άξιοποίηση τών 
διαθέσιμων φυσικών καί άνθρώπινων πόρων ώστε νά κατα
στούν αύτές αυτοδύναμες.

γ) Νά διαθέτει ενα FORUM καί νά ενεργεί ώς όργανο 
έξυπηρετήσεως τών άναπτυσσομένων καί βιομηχανικών χω
ρών στις επαφές, διαβουλεύσεις καί διαπραγματεύσεις 
μεταξύ τους.

δ) Νά θεσπίζει ειδικά μέτρα σχεδιασθέντα νά προωθούν 
τή συνεργασία μετά τών άναπτυσσομένων χωρών μεταξύ 
τους ώς καί μεταξύ τών άναπτυγμένων καί άναπτυσσομένων 
χωρών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5. Τά κύρια όργανα τοϋ ’Οργανισμού, τοϋ οποίου ή έδι 
είναι στη Βιέννη, θά είναι :

α) 'Η Γενική Συνέλευση, ή οποία θά συνέρχεται άπ: 
άνά διετίαν, έκτος άν άποφασισθεί διαφορετικά.

β) Τό Συμβούλιο Βιομηχανικής Άναπτύξεως, άποτελι 
μενο άπό 53 μέλη (33) άπό τις άναπτυσσόμενες '/Cap: 
15 άπό τις άναπτυγμένες χώρες καί 5 άπό τις χώρες 
κεντρική κατευθυνόμενη οικονομία (Σοσιαλιστικές).

γ) 'Η Γραμματεία, τής οποίας προίσταται Γενικός Διε 
θυντής.

6. Μέχρι τέλους Φεβρουάριου 1981 τά κράτη-μέλη τ 
’Οργανισμού Βιομηχανικής Άναπτύξεως τών Ήνωμέν< 
ΈΟ^ών (UNIDO) άριθμοΰσαν 104.

Άπό αυτά έχουν επικυρώσει τό καταστατικό τοϋ UNID 
36.

Άπό τά μέχρι σήμερα σχετικά έγγραφα προκύπτει ί 
οπωσδήποτε έντός τοϋ θέρους 1981 θά έχουν επικυρώσει 
Καταστατικό τοϋ UNIDO ή πλειοψηφία τών χωρών-μελ» 
τοϋ ΟΗΕ καί βεβαίως τά κράτη τής Ευρωπαϊκής Κοινότ 
τας (ΕΟΚ).

7. Άπό Ελληνικής πλευράς, κατόπιν οδηγιών τ< 
'Υπουργείων ’Εξωτερικών καί Συντονισμού έχει άνακο 
νωθεΐ στή Γραμματεία τοϋ UNIDO ότι ή-σχετική-διαδ 
κασία έπικυρώσεως τοϋ έν λόγω Καταστατικού θά όλοκλ 
ρωθεϊ σύντομα, εις δέ τήν ΕΟΚ, έκφράσαμε τήν πρόθει 
εύθυγραμμίσεως μας μέ τήν πλειοψηφία.

Ή επικύρωση αυτή θά τεθεί έν Ισχύι όταν τουλάχιστ 
80 άπό τά Κράτη-μέλη τοϋ ’Οργανισμού τήν συνυπογο; 
ψουν.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1982 

Οί 'Υπουργοί
Έθν. Οικονομίας ’Εξωτερικών
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση τοϋ Καταστατικού τοϋ UNIDO (Όργανισμ· 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης τών Ηνωμένων ’Εθνών).

1 , λ άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ πού προβλέπει τό άρθρο 2 

παρ. 1 τοϋ Συντάγματος, τό Καταστατικό Όργανισαο 
Βιομηχανικής ’Ανάπτυξης τών Ηνωμένων ’Ελύνών (UNJ 
DO), πού υϊο-λετή-ύηκι στις 8 ’Απριλίου 1979 κατά τήν είόι 
μη σέ ολομέλεια Συνέλευση τών Ηνωμένων ’Ελένών.

Ακολουθεί τό κείμενο τοϋ Καταστατικού στήν Άγγλικ 
γλώσσα καί ή επίσημη μετάφρασή του στήν Ελληνική


