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Έπί τού Σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής ύπογραφείσης 
έν Τιράνοις τήν 21 ην Μαΐου 1976 Κτηνιατρικής Συμβά
σεως μεταξύ τής ’Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας».

Προς τήν Βουλήν nor Ελλήνων

Διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπειται ή κύρωσις 
τής μεταξύ Ελλάδος καί ’Αλβανίας συνομολογηΟείσης Κτη
νιατρικής Συμβάσεως. ρυθμιζούσης άπό υγειονομικής πλευράς 
τά εις τήν διακίνησιν ζώων καί ζωοκομικών προϊόντων 
άσορώντα θέματα, προς έξασφάλισιν προστασίας εις την 
κτηνοτροφίαν καί δημοσίαν υγείαν των δύο χωρών.

Εΐδικώτερον διά τής Συμβάσεως :
α) Τίθεται υπό υγειονομικόν κτηνιατρικόν έλεγχον ή 

εισαγωγή εξαγωγή καί διαμετακόμισις εις άμφοτέρας τάς 
Συμβαλλομένας χώρας ζώων καί ζωοκομικών προϊόντων 
καί καθορίζεται ό τύπος τών κατά περίπτωσιν κτηνιατρικών 
ύγειονομικών πιστοποιητικών, περί λ.ηφθέντων εις τό παρα
κολουθούν τό κείμενον τής Συμβάσεως Παράρτημα, τά 
όποια θά (συνοδεύουν τά διακανούμενα, προς πιστοποίησιν 
τής υγείας καί κχταλληλότήτος αυτών.

β) Καθορίζεται ό τρόπος διενεργείχς τοΰ Κτηνιατρικού 
ελέγχου εις τά σημεία εισαγωγής, ή τύχη καί ή μεταχεί- 
ρισις τών είσαγομένων, έν περιπτώσει έμφανίσεως μεταδο
τικής νόσου εις τήν χώραν έξ ής προέρχοντΓ; ή έφ’ όσον δεν 
θά έχουν π/ηρωθή οι προβλεπόμενοι ύπό ής Συμβάσεως 
όροι, ώς καί τά περιοριστικά μέτρα τά όποια δικαιούται νά 
λάβη έκάστη χώρα, έν περιπτούσει καθ’ ήν τά είσαγόμενα 
ζώα καί ζωοκομικά προϊόντα είναι προσβεβλημένχ έκ μετα
δοτικών νόσων ή άκατάλληλ,α, άντιστοίχως.

γ) Προβλ.έπεται ό τρόπος άπολυμάνσεως τών μέσων μετα
φοράς, ή ανταλλαγή Κτηνιατρικών καί ’Επιζωοτικών Δε/,- 
τίων καί ή παροχή άμοιβαίως πληροφοριών άφορωσών εις 
τά ληφθέντα μέτρα, διά τον περιορισμόν καί τήν έξάλειψιν

τών μολυσματικών νόσων τών ν,ωων καί κτηνών, ώς καί ή 
συνάντησις άντιττροσολττων τών συ μ β αλλ ο μ έ ν ω ν μερών, όσα-
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δ) Ή σύμβχσις ισχύει διά πέντε (5) έτη, παρατείνεταε 
δέ αυτομάτως έπί δύο (2) εΐσέτι έτη καί οΰτω καθ’ έξης; 
έφ’ όσον ούδεν τών συμβαλλομένων μερών προβή εις έγγραφον 
καταγγελίαν :ξ (6) μήνας προ τής λήξεως τής ισχύος της;

Εις ταύτα άποβ/.έπει τό έν λ.όγω σχέδιον Νόμου, ούτινος 
έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλ.έσωμεν τήν έπιψήφισιν.
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ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρούσεως τής ΰπογραφείσης έν Τιράνοις τήν 21ην 

Μαΐου 1976 Κτηνιατρικής Συμβάσεως μεταξύ τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Άλ.βανίας.

Αρθρον Πρώτον.
Κυροϋται καί έχει έσχύ.ν νόμου, ή ύπογραφεϊσα-έν Τιράνοις 

τήν 21ην Μαΐου 1976 Κτηνιατρική Σύμβασις. μεταξύ τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
’Αλβανίας, μετά τών συνημμένων αυτή υποδειγμάτων Πι
στοποιητικών, ών τό κείμενον έν πρωτοτυπώ εις τήν Ελλη
νικήν, τών δέ υποδειγμάτων Πιστοποιητικών καί έν μετα
φράσει εις τήν Γαλλικήν, έχει ώς έπεται :

“Αρθρον Δεύτερον.
' Η ισχύς τού παρόντος έρχεται από τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 21 ’Ιουλίου 1976 
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