
Έπί σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως τοϋ II ρωτοκόλλ.ου της 
7ης ’Απριλίου 1978 «περί νέας παρατάσεως της Διεθνούς 
Συμφωνίας τοϋ Έλαιολάδου, 1963, ώς αΰτη ετροποποιή- 
θη καί παρετάθη».

Πρός τήν Βονλήν ιών ’Ελλήνων

'Η παγκόσμιος παραγωγή τοϋ έλαιολάδου κατά μέσον 
όρον έτησίως άνήρχετο κατά την περίοδον 1917 - 1928 εις 
824.000 τόννους. Κατά την περίοδον 1973/υ4 - 1977/78 
έφΟασε κατά υιέσον όρον έτησίως τούς 1.400.000 τόννους.

Ή παραγωγή αΰτη προ βλέπεται ότι κατά τά προσεχή 
έτη θά σημειώση περαιτέρω αΰξησιν.

'Η συνεχιζόμενη έπέκτασις των φυτειών έλαιοοένδρων εις 
όλας τάς έλαιοπαραγωγικάς χώρας καί ιδίως εις την Βόρειον 
’Αφρικήν, ή όσημέραι συστηματοποίησις, ή άποτελεσματι- 
κότης καί ή έπέκτασις της καταπολεμήσεως διά συγχρόνων 
φυτοφαρμάκων των προκαλούντων σοβαράς ζημίας εντόμων 
καί ασθενειών της έλαίας, ή έντατικοποίησις τών έκμεταλ- 
λεύσεων τών ελαιώνων ύπό τών ώς άνω χωρών, διά της 
έφαρμογής τρόπων καί μεθόδων άνταποκρινομένων προς 
τάς συγχρόνους τεχνολογτκάς καί οΐκονομικάς εξελίξεις, 
όδηγοϋν άναποφεύκτως εις τήν αΰςησιν τής παγκοσμίου 
παραγωγής τοϋ έλαιολάδου.

Τό 92 % περίπου τής παγκοσμίου παραγωγής τοϋ έλαιο- 
λάδου καταναλίσκεται ύπό τών ιδίων έλαιοπαραγωγικών χω
ρών, αίτινες καταβάλλ,ουν προσπάθειας προς διάθεσιν τών 
πλεονασμάτων αυτών εις τάς χώρας τάς άποτελούσας έκ 
παραδόσεως άγοράς τών πλεονασμάτων τοϋ έλαιολάδου, 
παραλλήλως προς την αΰςησιν τής καταναλώσεως τοϋ προ
ϊόντος εις τό έσωτερικόν αυτών.

Αΐ προσπάθεια’, αύται τών έλαιοπαραγωγικών χωρών προσ
κόπτουν εις εμπόδια όφειλόμενα εις τον ανταγωνισμόν τοϋ 
έλαιολάδου έκ τών σπορέλαιων καί εις τάς δυσμενείς αντα
νακλάσεις τών κατ’ έτος μεγάλων διακυμάνσεων τής παρα
γωγής έλαιολάδου, τόσον είς τον έσωτερικόν τών έλαιοπαρα- 
γωγικών χωρών, όσον καί τών διαθεσίμων ποσοτήτων τοϋ 
προϊόντος είς την διεθνή αγοράν.

Συνεπεία τών διακυμάνσεων τής παραγωγής, σημειοϋται 
κατά τάς πλούσιας έσοδείας άθρόα προσφορά τοϋ έλαιολάδου 
εις την Διεθνή αγοράν, καί σοβαρά ύποτίμησις τών προϊόν
των, ένώ κατά τά έτη πενιχρών εσοδειών, παρατηρεϊται 
άνοδος τών τιμών καί δυσχεραίνεται ή κανονική τροφοδό- 
τησις τής άγορας μέ έλαιόλαδον είς σταθεράς κατά τό δυνατόν 
τιμάς.

Οΰτω καθίσταται δυσχερής ή διατήρησις τών είθισμένων 
εις τήν κατανάλωσιν έλαιολάδου αγορών, έτι δέ δυσχερε- 
στέρα ή κατάκτησις νέων τοιούτων.

Διά τούς ανωτέρω λόγους αυξάνεται άλματωδώς ή κατα
νάλωσες τών σπορέλαιων διεθνώς ένώ σημειώνει βραδύ 
ρυθμόν αύξήσεως ή κατανάλωσες τοϋ έλαιολάδου.

'Υπό τάς ανωτέρω συνθήκας κατέστη έπιτακτική ανάγκη 
λήψεως μέτρων εις διεθνές έπίπεδον, διά τήν προστασίαν 
ενός προϊόντος τό όποιον άξιοποιεΐ έδάφη περιωρισμένης 
γονιμότητες. ούχί εύεόρων περιοχών, καί έκ τού όποιου έςαρ- 
τάτα: ή ΰπαρςις καί ή αυντήρητις πο/.υαρίύμων αγροτικών 
οικογενειών είς τον κόσμον.

Εΐδικώτερον διά τήν χώραν μας ή έλαιο καλλιέργεια έχει 
ιδιαιτέραν οικονομικήν καί κοινωνικήν σημασίαν διότι άπα- 
σχολοϋνται είς ταύτην άνω τών 350.000 άγροτικών οικο
γενειών, αί όποΐαι αντιπροσωπεύουν ποσοστόν περίπου 30 % 
τοϋ συνόλου τών άγροτών τής χώρας. Προσέτι τό ακαθά
ριστον εισόδημα έκ τής ’Εθνικής ελαιοκομικής παραγωγής, 
κατά μέσον όρον έτησίως έκτιμαται είς 12 % τοϋ αντι
στοίχου ακαθαρίστου εισοδήματος τής φυτικής παραγωγής 
τής χώρας. ,

Διά τήν πλήρωσιν τής ανωτέρω επιτακτικής αναγκης 
έγένετο ύπό τήν αιγίδα τοϋ ’Οργανισμού τών 'Ηνωμένων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ’Εθνών (GXUCED) ή Διεθνής Συμφωνία τοϋ ’Ελαιολάδου 
τοϋ έτους 1956, ώς αΰτη έτροποποιήθη διά τοϋ Πρωτοκόλ
λου τής 3ης ’Απριλίου 1958, ήν έπεκύοωσε ή χώοα μα- 
διά τοϋ Ν.Δ. 4160/1960 (ΦΕΚ 168 Τ.Α. /9.10.1968) καί
κατέστη μέλος αυτής.

’Επίσης κατηρτίσθη νέα Διεθνής Συμφωνία τοϋ Έλαιο- 
λάδου τό έτος 1963, προ τής έκπνοής τής ισχύος τής προη
γούμενης Συμφωνίας, προς συνέχισιν τοϋ έργου διά τήν έκ- 
πλήρωσιν τών σκοπών τούς οποίους περιλαμβάνει ή προ 
αναφερθεΐσα Συμφωνία. Τήν Διεθνή Συμφωνίαν τοϋ Έλαιο- 
λάδου τοϋ έτους 1963 έπεκύρωσεν ή χώρα μας διά τοϋ Ν.Δ. 
4530/1966 (ΦΕΚ 153 Τ.Α' 9.8.19(>6) καί κατέστη μέλοε 
αυτής, κατόπιν τής καταθέσεως τοϋ εγγράφου έπικυρώσεως 
παρά τη 'Ισπανική Κυβερνήσει ή όποια είναι χώρα Θεματο- 
φύλαξ τής Συαφουνίας αυτής συαοώνως ποός το άρθεον 
36 αύτής.

Ή είρημένη Συμφωνία παρετάθη πρώτον μέχρι 30 Σε
πτεμβρίου 1969 διά τοϋ Πρωτοκόλλου τής 30ής Μαρτίου 
1967 κυρωθέντος διά τοϋ Α.Ν. 590/1969 (ΦΕΚ 233 τ. Α'/ 
196S), δεύτερον μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1973 διά τοϋ Πρω
τοκόλλου τής 7ης Μαοτίου 1969 κυοωθέντος διά τοϋ Α.Ν. 
683/1970 (ΦΕΚ 205'τ. Α'/1970)'καί τρίτον μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1978 διά τοϋ Πρωτοκόλλου τής 23ης Μαρτίου 
1973 κυρωθέντος διά τοϋ Ν.Δ. 129/1974 (ΦΕΚ 335 τ. Α'/ 
14.11.1975) καί ή χώρα μας εξακολουθεί νά είναι μέλος 
τής Συμφωνίας ταύτης.

Είς τήν Συμφωνίαν ταύτην συμμετέχουν αί κάτωθι χώραι.

Χώραι κυρίως Παραγωγικαί :
Άλγέριον, Εύρωπαϊκαί Οίκονομικαί Κοινότητες, (Δυτ. 

Γερμανία, Βέλγιον, Αουξεμβοϋργον, Δανία, Γαλλία. ’Ιρλαν
δία. ’Ιταλία, 'Ολλανδία, 'Ηνωμένου Βασίλειον), 'Ισπανία, 
Ελλάς, ’Ισραήλ, Μαρόκο Πορτογαλία, Συρία, Γιουγκο
σλαβία, Τύνις καί Τουρκία.

Χώραι κυρίως είσαγωγικαί :
Εύρωπαϊκαί Οίκονομικαί Κοινότητες, Αιβύη, Παναμάς 

καί Δομηνικανική Δημοκρατία.

Βασικοί σκοποί τής Διεθνούς Συμφωνίας τοϋ Έλαιολάδου 
τοϋ 1963 ώς αΰτη έτροποποιήθη μεταγενεστέρως είναι οί 
κάτωθι :

1. Προστασία τών έλαιοπαραγωγών μέ έξασφάλιση/ δι
καίων τιμών τοϋ προϊόντος, διά τής λ.ήψεως μέτρων κοινής 
συμφωνίας, άποβλεπόντων είς τήν μείωσιν τών δυσμενών 
επιδράσεων έκ τών μεγάλ.ων διακυμάνσεων τής παραγωγής 
επί τής προσφοράς καί τής ζητήσεως, τόσον είς τό έσωτερι
κόν τών έλαιοπαραγωγικών χωρών, όσον καί είς τό Διεθνές 
έμπόριον.

2. Συνεννόησις προς κατάργησιν τοϋ ανταγωνισμού, με
ταξύ τών έ/.αιοπαραγωγικών χωρών, οστις οδηγεί είς σο
βαράς «υποτιμήσεις τοϋ προϊόντος.

3. Καταβολή κοινής προσπάθειας διά τήν αΰςησιν διε
θνώς τής καταναλ.ώσεως τοϋ έλαιολάδου, διά τής τροφοδο- 
τήσεως συνεχώς τών αγορών μέ έλ.αιόλαδον ήγγυημένης 
ποιότητος, συμφώνους προς τάς επιθυμίας τών καταναλωτών 
καί τής άσκήσεως παραλλήλως παγκοσμίου διαφημίσεως 
τοϋ προϊόντος κατ’ έντολήν καί δαπάναις τοϋ Διεθνοϋς Συμ
βουλίου τοϋ ’ Ελαιολάδου.

4. Καθιέρωσις ένιαίου τύπου διεθνώς συμβολ.αίου άγορα- 
πωλ.ησιών έλ.αιολυάδου, προς διευκόλυνσιν τών συναλλ.αγών, 
ώς καί σύστασις διεθνοϋς Γραφείου Διαιτησίας καί συμβι
βασμών πρός έπίλυσιν τών διαφορών τών συναλλασσομένων 
είς τό διεθνές έμπόριον.

5. Καθιέρωσις ενιαίων εμπορικών όνομασιών τών έλαιο- 
λάδων καί τών πυρηνέλαιων διά τό διεθνές έμπόριον, πρός 
διευκόλ.υνσιν τών συναλλαγών, ώς επίσης καί καθιέρωσις 
ενιαίων φυσικών καί χημικών μεθόδων άναλ,ύσεως τοϋ προ-
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ιόντος, πρός διευκόλ.υνσιν της άποκαλύψεως των νοθειών 
καί πχραποιήσεων χύτου.

6. Κχθιέρωσις διεθνούς σήματος έγγυήσεως της άγνό- 
τητος των, έκ τών έλ.αιοπχρχγωγικών χωρών εξαγομένων 
ελαιόλαδων προς περιφρούρησιν της γνησιότητος τοϋ προ-_ 
ιόντος, τόσον — ρος τό συμφέρον τών παραγωγών όσον καί 
των καταναλωτών.

7. 'Υπόδειξες εις τά συμμετέχοντα Κράτη τών ένδεδει- 
γμένων τεχνικών, οικονομικών καί δημοσιονομικών μέτρων, 
διά την άντιαετώπισιν τών συναφών μέ το έλαιόλαδον 
προβλημάτων καί ιδίως τών άναγομένων εις τήν βελτίωσιν 
καί εκσυγχρονισμόν τών έλαιο φυτειών προς βελτίωσιν της 
παραγωγικότητες αυτών ώς καί τής ποιοτητος τοϋ προϊόν
τος, προς μείωσιν τοϋ παραγωγικού κόστους.

Σημειοϋται ότι πρό της έκπνοής τής ισχύος τοϋ τρίτου 
ώς άνω πρωτοκόλλου, έγένετο υπό τήν αιγίδα τοϋ ’Οργανι
σμού τών 'Ηνωμένων ’Εθνών δια το εμποριον και την Λνα- 
πτυςιν CNUCED, διάσκεψις τών κρατών μελ.ών αυτού τών 
ενδιαφερομένων διά το έλαιόλαδον εν Γενεύη την /ην Α
πριλίου 1978 καθ’ ήν κατηρτίσθη νέον πρωτόκολλου τής 
7ης ’Απριλίου 1978.

Ή ισχύς τοϋ νέου πρωτοκόλλου, δι’ ου παρατείνεται ή 
Διεθνής Συμφωνία τοϋ έλαιολάδου τοϋ 1973 λήγει τήν 31 
Δεκεμβρίου 1979. Δύναται όμως το πρωτόκολλου, συμφώνως 
πρός τό άρθρου 10 αύτοϋ νά παρομείνη έν ίσχύι πέραν τής 
31.12.1979, μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τής νέας Συμφωνίας, 
χωρίς ή διάρκεια τής παρατάσεως αυτής νά ΰπερβή τούς 
12 μήνας.

’Εκ τής εύοδώσεως τών σκοπών τής ώς άνω Συμφωνίας, 
αναμένεται διαμόρφωσις καλυτέρων οικονομικών συνθηκών 
εργασίας, έπ’ ώφελεία όχι μόνον τών ελαιοπαραγωγών μας, 
άλλά καί ετέρων τάξεων βιομηχάνων, εμπόρων, έλαιουργών 
μεταφορέων, έπαγγελματιών κ.λπ. οίτινες έξαρτοΰν έν 
πο/νλοϊς τήν οικονομικήν ύπάστασιν καί δραστηριότητά των 
έκ τοϋ έλαιολάδου καί γενικώτερον τών προϊόντων τοϋ δέν
δρου τής έλαίας καί βιομηχανικής έπεξεργασίας αυτών.

Ουσιώδες όφελος άναμένεται νά προκύψη τόσον έκ τής 
αύξήσεως τών συναλλαγματικών μας πόρων μακροχρονίως, 
λόγω αύξήσεως τών έξαγωγών, όσον καί έκ τής επιδιωκο- 
μένης σταθεροποιήσεως τών τιμών εις τό διεθνές έμπόριον, 
προσέτι, δέ θά δοθή λύσις εις πολλά προβλήματα καί ιδιαί
τερα τής σταθεροποιήσεως καί βελτιώσεως τοϋ εισοδήματος 
των έλαιοπαραγωγών.

Ή χώρα μας κρίνουσα ότι έξυπηρετοϋνται καί προστα
τεύονται τα συμφέροντά της, διά τής συμμετοχής της εις 
τήν παρατεινομένην Διεθνή Συμφωνίαν τοϋ έλαιολάδου τού 
έτους 1963 υπέγραψε τό παρόν πρωτόκολλου τής νέας Συμ
φωνίας ταύτης καί προέβη εις δήλ.ωσιν προσωρινής εφαρμογής 
αύτοϋ συμφώνως πρός τά άρθρα 4. 6 καί 10 αύτοϋ.

Κατόπιν τών ανωτέρω τό πρωτόκολλου τής 7ης ’Απριλίου 
τοϋ 1978, τής νέας παρατάσεως τής Διεθνούς Συμβάσεως 
Συμφωνίας τοϋ έλαιολάδου τοϋ έτους 1963. ώς έτροποποιή- 
θη καί παρετάθη, υποβάλλεται προς κύρωσιν διά τοϋ προτει- 
νομενου νομοσχεδίου κατ’ άρθρου τοϋ όποιου είδικώτεοον 
προβ/.έπεται :

Διά τοϋ άρθρου πρώτου κυροϋται τό εις τήν Γενεύην 
συναφθεν την /ην Άπριλ.ίου 1 i*78 Πρωτόκολ,λον «—εεί 
ν-ας παρατασεως της Διεθνούς Συμφωνίας του έλ.αιολ.άδου 
1963, ώς αΰτη έτροποποιήθη καί παρετάθη».

Διά τοϋ άρθρου δευτέρου, παρέχεται ή δυνατότης άνα- 
γραφής εις τον Προϋπολογισμόν έξόδων τοϋ 'Υπουργείου 
Γεωργίας τής αναγκαίας πιστώσεως πρός άντιμετώπισ.ν 
τών δαπανών συμμετοχής τής Ελλάδος έκ τής διά τοϋ ώς 
άνω Πρωτοκόλλ.ου νέας παρατάσεως τής Διεθνούς Συμφω
νίας τοϋ έλ.αιολ.άδου 1963.

Διά τοϋ άρθρου τρίτου, ορίζεται ώς χρόνος ισχύος τοϋ 
Νόμου ό άπό τής δημοσιεύσεως αύτοϋ.

Εις τά ανωτέρω άποσκοπεΐ το προτεινύμενον νομοσχέδιου 
το όποιον Οέτομεν ύπ’ οψιν σας πρός ψήφισιν.

Έν ΆΟήναις τή 11 ’Ιουνίου 19S0 

Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού ’Εξωτερικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΙΣ
Οικονομικών Γεωργίας

MINT. ΕΒΕΡΤ ΑΘ. ΚΑΝΕΑΑΟΠΟΥΑΟΣ
Έμποείου

ΣΤ.' ΔΙΙ.ΜΑΣ

ΣΝΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τοϋ Πρωτοκόλλου τής 7ης ’Απριλίου 

τοϋ 1978 «περί νέας παρατάσεως τής Διεθνούς Συμφω
νίας τοϋ Έλαιολάδου 1963. ώς αΰτη έτροποποιήθη καί 
παρετάθη.

Άρθρου πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου τό εις τήν Γενεύην συναφθεν 

τήν 7ην ’Απριλίου 1978, Πρωτόκολλου «περί νέας παρατά
σεως τής Διεθνούς Συμφωνίας τοϋ Έλ.αιολ.άδου 1963, ώς 
αΰτη έτροποποιήθη καί παρετάθη», τό όποιον ύπεγράφη 
ύπό τής Έλ.λ.άδος εις τήν Μαδρίτην τήν Ιδην ’Οκτωβρίου 
19/8 καί τοϋ όποιου τό κείμενον εις τό πρωτότυπον εις 
τήν Γαλλικήν καί εις μετάφρασιν εις τήν Ελληνικήν γ/.ώσ- 
σαν έχει ώς ακολούθως :


