
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου για την «κύρωση της Δ it όνους Συμφωνίας Τροπιχής 

Ξυλείας του 1983»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Διεθνής Συμφωνία Τροπιχής Ξυλείας του 1983, χαταρτίστηχε στη 
Γενεύη στις 18 Νοεμβρίου 1983, στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προ
γράμματος για τα βασικά προϊόντα της UNCTAD, χαι υπογράφτηχε 
από την Κοινότητα χαι τα Κράτη-μέλη της στις 29 Ιουνίου 1984.

Η συμφωνία αυτή τέθηχε σε προσωρινή ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 
37 την 1η Απριλίου 1985, η χώρα μας δεν χατέθεσε δήλωση προσω
ρινής εφαρμογής στις 3 Δεκεμβρίου 1984.

Τα άρθρα της Συμφωνίας αναφέρονται:
Το Ιο στους στόχους.
Το 2ο στους ορισμούς.
Το 3ο μέχρι χαι το 5ο στην Οργάνωση χαι Διοίχηση του Διεθνή Ορ

γανισμού Τροπιχής Ξυλείας.
Το 6ο μέχρι χαι το 17ο στο Διεθνές Συμβούλιο Τροπιχής Ξυλείας 

(σύνθεση, εξουσίες, ψήφους...).
Το 18ο μέχρι χαι 26ο στην Οιχονομιχή λειτουργία, στις λειτουργικές 

δραστηριότητες χαι στη σχέση με το Κοινό Ταμείο βασικών προϊόντων 
του Διεθνή Οργανισμού Τροπιχής Ξυλείας.

Το 27ο μέχρι xat το 32ο στην εξέταση θεμάτων σχετιχά με τις στατι
στικές μελέτες χαι πληροφόρηση καθώς χαι στις υποχρεώσεις των με
λών.

Το 33ο μέχρι και το 43ο στις Τελικές διατάξεις της Συμφωνίας από 
την υπογραφή της, την προσχώρηση, την έναρξη ισχύος της, τη διάρ
κεια, που ορίζεται πενταετής από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφώ να την παρα
τείνει για δύο διετίες ή να την επαναδιαπραγματευτεί, ή να θέσει τέρμα 
σ’ αυτή.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1987
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Κύρωση Διεθνούς Συμφωνίας Τροπικής 
Ξυλείας του 1983

'Αρθρο πρώτο.

Κυρώνεται χαι έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 πας. 1 του Συ
ντάγματος η Διεθνής Συμφωνώ Τροπιχής Ξυλείας του 1983, της 
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα χαι σε μετά
φραση στην ελληνική έχει ως εξής:


