
’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της Φυτοπαθο- 
λογ’.κής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας τής ’Αλβανίας».

Προς την Βουλήν τών *Ελλήνων

Μεταξύ τής χώρας μας και τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας ύπεγράφη την 30ήν Μαρτίου 
1977 Φυτοπαθολογική Συμφωνία.

Μέ τή συμφωνία αύτή πού φέρεται προς κύρωσιν προ- 
βλέπεται ότι έκάστη άπό τάς δύο χώρας άναλαμβάνει την 
εύθύνη διά τα κατωτέρω:

α) Να έλέγχη τάς γεωργικάς καλλιέργειας, τά δάση καί 
τάς μή καλλιεργουμένας εκτάσεις μέ σκοπό τόν έγκαιρον 
προσδιορισμόν τυχόν, υπαρχόντων επικινδύνων εχθρών των 
φυτών καί φυτικών προϊόντων.

β) Νά θέτη είς καραντίνα τάς περιοχάς εις τάς οποίας 
διεπιστώθηκαν έπικίνδυνα φυτοπαράσιτα.

γ) Νά πληροφορή τούς άγρότας γιά τάς ώφελείας άπό την 
έγκαιρη καί άποτελεσματική καταπολέμησιν τών παθογό- 
νων αυτών καί νά λαμβάνη όλα τ’ αναγκαία μέτρα έκριζώ- 
ζεώς των ή αποτελεσματικής καταπολεμήσεώς των.

δ) Ν’ άπαγορεύη την εξαγωγήν φυτών καί φυτικών προ
ϊόντων με τά όποια θά ήδύνατο να μεταδοθούν επικίνδυνοι 
εχθροί τών φυτών.

3. Νά ένημερώνη γιά την έμφάνισιν είς την έπικράτειάν 
της επικινδύνων εχθρών τών φυτών καί φυτικών προϊόντων.

ζ) Νά έφοδιάζη τά εξαγόμενα φυτά καί φυτικά προϊόντα 
με πιστοποιητικόν φυτοϋγείας, τό όποιον θά βεβαιώνη ότι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ■Λ εμπόρευμα ικανοποιεί τάς φυτοΟγειονομικάς απαιτήσεις 
τής χώρας εισαγωγής.

η) Ν’ άνταλλάση έπιστημονικάς γνώσεις καί πείραν είς 
τόν τομέα τής φυτοπροστασίας.

θ ) Νά συ γκαλή κοινάς συσκέψεις γιά θέματα φυτοπροστα
σίας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άπό τούς σκοπούς τής συμβάσεως καί τάς άναλαμβανο- 
μενας υποχρεώσεις είναι φανερά τά μέλλοντα νά προκόψουν 
οφέλη διά την χώραν μας, δι’ ό καί είσηγούμεθα την νομο
θετικήν κύρωσίν της.

Έν Άθήναις τή 1S ’Ιανουάριου 1979 

Οί 'Τπουργοί
’Εξωτερικών Γεωργίας

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ

Περί κυρώσεως τής εις ’Αθήνας την 30ήν Μαρτίου 1977 
ύπογραφείσης Φυτοπαθολογικής Συμφωνίας μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊ
κής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας.

Άρθρον πρώτον
Κυροϋται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεϊα είς ’Αθήνας, 

τήν 30ήν Μαρτίου 1977, Φυτοπαθολογική Συμφωνία μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊ
κής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής ’Αλβανίας τής οποίας 
τό κείμενον εις πρωτότυπον εις τήν ελληνικήν γλώσσαν έχει 
ώς άκολούθως:


