
Έπί τού σχεδίου Χόυ.ου «περί κυρώσεως τής Έλληνο-βουλ-
ναρικής Συμβάσεως διά τήν συνεργασίαν εις τον τομέα
τής Φυτοπροστασίας καί Καραντίνα;».
Μεταξύ τής /ώρα; μας καί τής Βουλγαρίας ύφίστατο ή - 

έν Άθήναις ύπο-ρραφεϊσα τήν 19ην 4.1956 Φυτοτταθολογίκή 
Συαιοωνΐα (εκυρώθη fit à τοϋ ύπ’ άρ'.θ. 4387/1964 Χου.ο- 
•ετ.κοϋ Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το ύττ’ άριθ. 193/ 
,ρΓΚ τεύχος .V τής 2.11.1964) ήτις καί έτέθη έν ισχύί την 
5.2.1965.

' Η Συμφωνία αυτή, ήτις ήτο ττενταετοΰς ισχύος καί μέ 
προβλεπομένην —αράτασιν ενός έτους έληξε το έτος 1972.

' Η φερομένη ένώτπον υμών πρός κύρωσιν νέα Σύμβασις 
διά τήν ττροστασίαν των φυτών μεταξύ τής χώρας μας καί 
τής Βουλγαρίας δεν διαφέρει σημαντικώς τής ληξάσης ώς 
άνω τταλαιάς τοιαύτης.

Λ'.ά ταύτης ττρ ο βλέπονται εΐδικώτερον τα κάτωθι :
—'Αμοιβαίος έλεγχος τών δασικών, τών καλλιεργούμενων 

καί μή εκτάσεων, εντός τής δικαιοδοσίας έκάστης τών 
συμβαλλομένων χωρών, ττρος έγκαιρον διαττίστωσιν τής 
φυτοΟγιεινής καταστάσεως καί ακριβή έντοττισμόν επικιν
δύνων φύτόπάρασίτώνΤ '

—'Έγκαιρος λήψις καί εφαρμογή τών έττιβαλλομένων 
μέτρων έκριζώσεως ή καταττολεμήσεώς των, πρός παρεμπό- 
δισιν έξαπλώσεώς των, εις τήν έτέραν τών συμβαλλομένων 
χωρών.

— Θέσις ΰίΐο καραντίναν τών προσβεβλημένων περιοχών 
καί ανάλογος ένημέρωσις τοϋ ττληθυσμοϋ.

—’Εφοδιασμός όλων τών εξαγομένων εκατέρωθεν φυτών 
καί φυτικών προϊόντων μέ ττιστο ποιητικόν φυτοϋγείας 
διεθνούς τύπου, πληροϋντος τάς φυτοϋγειονομικάς απαιτή
σεις τών συμβάλλομένων χωρών. Ή εισαγωγή καί εξαγωγή 
Τών έν. λόγω άποστολών θά διενεργεϊται διά τών συνοριακών 
σταθμών τών άναφερομένων εις τάς έθνικάς νομοθεσίας.

—'Ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων καί πείρας.
—'Ανταλλαγή πληροφοριών έπί τής διαπιστώσεως κοίί 

εςαπλώσεως τών φυτοπαρασίτων καί τών μέτρων καταπο- 
λεμήσεως έπί ετήσιας βάσεως, μέχρι πρώτης ’Απριλίου.

ΕΙΣΗΠΓΓΤΚΗ ΕΚΘΕΣίΣ — Σύγκλησις κοινών συσκέψεων επί θεμάτων φυτο
προστασίας, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητον, καί πάντως 
ούχί πέραν τής τριετίας, εναλλάξ εις Ελλάδα καί Βουλγα
ρίαν, πρός συξήτησιν καί έπιλυσιν άνακυπτόντων θεμάτων 
φυτοπροστασίας. II δαπάνη (έξοδα ταςιδίου καί παραμονής) 
θά καλύπτεται ύπό τής χώρας ήτις αποστέλλει τούς ειδικούς.

' Η διάρκεια τής ισχύος τής έν λόγω συμβάσεως όρίξεται 
διά πέντε έτη παρατεινομένης. αύτομάτως. δι’ έν έτος 
έκάστην φοράν, εκτός εάν τά συμβαλλόμενα μέρη τήν καταγ
γείλουν εξ μήνας πρό τής λήξεως τής πρώτςς ή τών άκολού- 
θων περιόδων.

Έκ τών σκοπών τής συμβάσεως καί τών άναλαμβανο- 
μένων υποχρεώσεων, καταφαίνεται ότι τά μέλλοντα να 
προκόψουν ώφέλη διά τήν χώραν μας, εις τον τομέα τής 
φυτοπροστασίας είναι άξιόλογα.

Τέλος, ούδεμία μονομερής οικονομική ύποχρέωσις ανα
λαμβάνεται.

Έν Άθήναις τή 20 Φεβρουάριου 1976.

Οί Υπουργοί

_____ ’Εξωτερικών ___ __ ._______ Γεωργίας.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

«Περί κυρώσεως τής έν Σόφια ΰπογραφείσης τήν ΐ3ην 
Σεπτεμβρίου 1975 Συμβάσεως, μεταξύ τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλγα
ρίας διά τήν συνεργασίαν εις τον τομέα τής Φυτοπροστα
σίας καί Καραντίνας».

Άρθρον πρώτον! .
Κυροϋταί καί έχει ισχύν νόμου ή έν Σόφια ύπογραψεΐσα 

τήν 13ην Σεπτεμβρίου 1975 Σύμβασις, μεταξύ τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής .λαϊκής Δημοκρατίας τής Βουλ
γαρίας διά τήν συνεργασίαν εις τόν τομέα τής Φυτοπροστα
σίας καί Καραντίνας ής τό κείμενον έν πρωτοτΰπω εις τήν 
Ελληνικήν έπεται ώς έχει :


