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Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής ύπογραφείσης
έν Ρώμη την 13ην Ιουνίου 1976 Συμφωνίας Συστάσεως
τού Διεθνούς Ταμείου ‘Αγροτικής Άναπτύξεως».

Προς την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Με άπόφασιν της Παγκοσμίου Διασκέψεως Τροφίμων 
καί Επισιτισμού. το έτος 1974 συνεκροτήθη τό Παγκόσμιον 
Συμβούλιον Τροφίμων, έχον ώς σκοττόν :

1) Την έξασφάλισιν άποθεμάτων καί τον ττροσδιορισμόν 
τοϋ τρόττου διαθεσεως αυτών.

2) Τον καθορισμόν βαθμού ττροτεραιότητος, μορφής καί 
μηχανισμού έν ισχύ σε ως τής γεωργικής τταραγωγής καί

3) τήν καθιέρωσιν τρόπων διεθνούς κινητοποιήσεως καί 
ασφαλείας έπισιτιστικών ειδών, περιλαμβανόμενου καί συ
στήματος εκτάκτου ανάγκης.

Δι’ άποφάσεως τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου Τροφίμων, 
βασιζόμενης εις τήν Χ1Π άπόφασιν τής Παγκοσμίου Δια- 
σκέψεως 1 ροφίμων καί ’.Επισιτισμού, συνεφωνώϋη ή σύστα- 
σις τοϋ Διεθνούς Ταιιείου Άγοοτικής Άναπτύξεως (INTER
NATIONAL FUND FOR' AGRICULTURAL DEVE
LOPMENT — I.F.A. D.—), ό αντικειμενικός σκοπός καί 
ή λειτουργία τού οποίου διαλαμβάνονται εις τό άρθρον 2 τής 
ΰπό κύρωσιν συμφωνίας. >

Ή Ελλάς εις πρόσκλησιν συμμετοχής της εις τήν άνωτέρω 
δραστηριότητα άνεκοίνωσε τον Μά'ιον 1976 διά τού Μονίμου 
’Αντιπροσώπου της είς τόν FAO δτι αποδέχεται νά συμ- 
μετάσχη ώς ιδρυτικόν μέλος είς την ίδρυσιν καί υπογραφήν 
τοϋ Καταστατικού τού Διεθνούς Ταμείου ’Αγροτικής Άνα
πτύξεως (I.F.A.D.) είς τό όποιον σημειωτέον δλα τά Εύ- 
ρωπαϊκά Κράτη, πλήν εκείνων τοϋ παραπετάσματος, πρό
κειται νά γίνουν μέλη.

Ή συμμετοχή τής Ελλάδος στο Διεθνές Ταμείον Γεωργι
κής Άναπτύξεως κρίνεται έπωφελής διότι :

1) ’Από οικονομικής άπόψεως θά ύπάρχη δυνατότης χρη- 
ματοδοτήσεως διαφόρων έργων γεωργοοικονομικής σημα
σίας καί εΐδικώτερα ή χρηματοδότησις προγραμμάτων άνα
πτύξεως μειονεκτουσών περιοχών αί όποΐαι μέχρι σήμερον 
παρουσιάζουν βραδύτητα άναπτύξεως καί

2) άπό πλευράς διεθνούς συνεργασίας θά διευρύνη τάς 
σχεσεις μας μετά τών άλλων χωρών, τόσον είς τόν οικονο

μικόν. όσον και εις τον τεχνικόν τουεα. με επιδίωξιν άφ' 
ένός την προβολήν-τής χωράς μας διεθνώς καί άφ’ ετέρου 
τήν άςιοποίησιν τής διεθνούς έμπειρίας είς τόν τομέα αύτον.

Τήν 13ην ’Ιουνίου 1976 έμονογραφήθη ύπό τού συνόλου 
τών αετασχόντων είς τήν σχετικήν σύσκεφιν κρατών—μελών 
τοϋ FAO τό κείμενον τής ιδρυτικής συμφωνίας καί τό σχέ- 
Π .ν τού καταστατικού τοϋ «Διεθνούς Ταμείου ’Αγροτικής 
’Αναπτύξεως (I.F.A.D.)».

' Η χώρα μας υπέγραφε τό κείμενον τής ιδρυτικής συμφω
νίας τήν Ιην ’Ιουλίου 1977, πρέπει δέ, συμφώνως προς τό 
άρθρον 13 Μέρος 1β τού κειμένου αύτής διά νά όλοκληρωθή 
ή διαδικασία τής άναγνωρίσεώς μας ώς μέλους, να κυρωθή 
αΰτη. Είς τούτο άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον Νομοσχέδιου, 
το όποιον κατ’ άρθρον αύτοϋ ορίζει :

1) Διά τοϋ άρθρου πρώτου, κυροϋται ή Συμφωνία 'Ιδρύ- 
σεωε τοϋ Διεθνούς Τααείου ’Αγροτικής Άναπτύξεως (I.
F.A.D.).

2) Διά τού άρθρου δευτέρου, ορίζεται δτι ή κατά το άρ
θρο ν 4 παρ. 2α τής Συμφωνίας εισφορά τής Ελλάδος προς 
τό Ι.Ι.Α. D. προσδιορισθεϊσα είς έπιπεδον άνάλογον τών 
χωρών—μελών τής κατηγορίας 111 πίνακος I τοϋ Μέρους 5 
τής Συμφωνίας ήτοι είς το ποσόν τών εκατόν πεντηκοντα 
χιλιάδων (150.000) δολλ. Η.Π.Α., θά βαρύνη τήν έγγεγραμ- 
μένην είς τόν προϋπολογισμόν δαπανών τού Υπουργείου 
Γεωργίας πίστωσιν (είς Φορ. 40/210 Κ.Α.2559).

3) Διά τού άρθρου τρίτου, ορίζεται ώς χρόνος ισχύος τού 
Νόμου ό άπό τής δημοσιεύσεως αύτοϋ.

Είς τά άνωτέρω άποσκοπεΐ τό προτεινόμενον σχέδιον νό
μου, δπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ 6ψιν υμών προς 
ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 17 Νοεμβρίου 1978
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