
Έπί τ·οΰ· σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τοϋ Πρωτοκόλ
λου Τρίτης Παρατάσεως-τής Συμβάσεως «περί Εμπορίας 
τοϋ Σίτου τοϋ έτους 19/1 μετά τοϋ συνημμένου Προοι
μίου». -

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

ΕΙΣΠΓΙΓΠΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Αί λοιπχί δαπαναι συμμετοχής εις τάς Συνόδους καί Έ- 
πιτροπάς (άρθρον 19) βαρύνουν τάς Κυβερνήσεις τών κρα
τών - μελών.— “ .·' - __ή.75^__1 (

7. Ή ισχύς της Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου 1971 (Σύμ- 
βασις περί Εμπορίας τοϋ Σίτου καί σύμβασις παροχής Βοή
θειας εις τρόφιμα) έληξε την 30ην ’Ιουνίου 1974 κάί παρε- 
τάθη διά σχετικών Πρωτοκόλλων μέχρι τής 30ής Ιουνίου 
1975 καί έν συνεχεία μέχρι της 30ής ’Ιουνίου 1976. ..

1. 'Η Διεθνής Συμφωνία Σίτου τοϋ 1971 αντικατέστη
σε την τοιαύτην τοϋ 1967 κυρωθεϊσαν παρ’ ήμϊν διά τοϋ 
Ν.Δ.77/4.1.69 (ΦΕΚ 33/28.2.69, τεϋχος Α').

2. Ή Διεθνής Συμφωνία Σίτου συνίσταται έκ τοϋ Προοι
μίου και δύο διακεκριμένων Συμβάσεων ήτοι :

α) ’Εκ τής Συμβάσεως περί ’Εμπορίας τοϋ Σίτου τοϋ 
έτους 1971.

β) Έκ τής Συμβάσεως διά τήν παροχήν Βοήθειας εις 
Τρόφιμα τοϋ έτους 1971. :

To Προοίμιον είναι κοινόν καί διά τάς δύο ώς άνω Συμ
βάσεις. · *

Αί Κυβερνήσεις τών χωρών - μελών συμφώνως τώ προοι- 
μίω έχουν τήν δυνατότητα προσχωρήσεως είτε εις τήν μίαν 
είτε εις άμφοτέρας τάς άνωτέρω Συμβάσεις.

3. Ή Ελλάς τπροσεχώρησεν είς.τήν πρώτην. έκ.τών δύο 
Συμβάσεων, ήτοι τήν Σύμβασιν περί Εμπορίας Σίτου τοϋ 
1971, συμφώνως προς τό άρθρον 25 παρ. 1 αυτής τήν 26ην 
Μαίου 1971, δι’ επιστολής τοϋ εκπροσώπου τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως προς τό STATE DEPARTMENT καί έκύ- 
ρωσε παύσην διά Ν.117 (ΦΕΚ 173/20.8.75, τεϋχος Α').

4. Ή Σύμβασις διά τήν Εμπορίαν τοϋ Σίτου έχει ώς
άντικείμενον : · . ., _ '

8. Τό Πρωτόκολλον Τρίτης Παρατάσεως τής Συμβά
σεως περί Εμπορίας τοϋ Σίτου μετά τοϋ Προοιμίου όπερ 
είναι κοινόν τόσον διά τό Πρωτόκολλον Παρατάσεως τής 
Συμβάσεως περί Εμπορίας τοϋ Σίτου, όσον καί διά τό Πρω
τόκο/λον τής Συμβάσεως περί παροχής Βοήθειας εις Τρό
φιμα, υπέγραψε καί ή Ελλάς τήν 7ην ’Απριλίου 1976.

9. Εις τά άρθρα τοϋ Πρωτοκόλλου Τρίτης Παρατάσεως 
τής Συμβάσεως περί Εμπορίας τοϋ σίτου ορίζεται ή διάρκεια 
τής ισχύος τής Συμβάσεως μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου· 1978, 
ό τρόπος τής υπογραφής, τής έπικυρώσεως, άποδοχής έ-/κτί
σεως προσχωρήσεως, προσωρινής εφαρμογής αύτοϋ ώς 
έπίσης καί ό καθορισμός τής εισφοράς τών χωρών — μελών 
αίτινες προσχωρούν εις τοΰτο.

10. Θέτοντες ταΰτα ύπ’ 6ψιν 'Υμών είσηγούμεΟα τήν
εγκρισιν καί δημοσίευσιν. τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νό-, 
μου διά τήν κύρωσιν τοϋ Πρωτοκόλλου Τρίτης Παρατάσεως 
τής Συμβάσεως'περί Εμπορίας τοϋ Σίτου τοϋ έτους 1971 
μετά τοϋ συνημμένου Προοιμίου. ’ · · ’ *

Έν ’Αθήναις τή 15 Μαρτίου 1977 ή '.V; '

■ 1 .01 'Υπουργοί · %

α) τήν προώθησιν τής Διεθνούς Συνεργασίας εις ότι ά- - 
φόρα τά παγκόσμια προβλήματα .τοϋ σίτου,
ίΐ β) την διευκόλυνσίν τής άναπτύξεως τοϋ διεθνούς έμπο-, 
ρίου σίτου καί σιτάλευρου, διά τής καθιερώσεως συστήμα
τος έλευθέρας εισαγωγής καί εξαγωγής αύτών, έπί σκοπώ' 
ένισχύσεως καί άναπτύξεως τών χωρών εκείνων τών οποίων 
ή οικονομία έξαρτάται έκ τής πωλήσεως τοϋ σίτου, . '
■V γ) τήν κατά τό δυνατόν πληρεστέραν συμβολήν είς την 
έξασφάλ.ισιν σταθερότητος τής διεθνούς αγοράς σίτού, προς 
τό συμφέρον τόσον τών χωρών — μελών εξαγωγής όσον καί 
τών χωρών - μελών εισαγωγής καί *. ή -

' δ) τήν πρόβλεψιν συμφώνως προς τό άρθρον 21 τής πα- 
ρούσης Συμβάσεως ενός πλαισίου διά τήν διαπραγμάτευσιν' 
τών διατάξεων αί όποΐαι σχετίζονται με τάς τιμάς τοϋ σί
του ώς καί μέ τά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις τών χω
ρών - μελών όσον αφορά είς τήν εμπορίαν τοϋ σίτου. .

5. Διά τής προσχωρήσεώς της εις τήν έν λόγω Σύμβα- 
σιν ή Ελλάς τηρείται ενήμερος τών έξελίξεων τής διεθνούς 
άγοράς σίτου καί συμμετέχει είς τάς Συνόδους καί Έπιτρο- 
πάς τοϋ Διεθνούς Συμβουλίου Σίτου, όπερ είναι τό 6ργα- 
νον έφαρμογής τής Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου.' / ■ , '

• 6. Αί δαπάναι έφαρμογής τής έν λόγω Συμβάσεως κα
λύπτονται, δι’ έτησίων εισφορών τών χωρών — μελών (άρ
θρον 19). 'Η εισφορά έκάστης χώρας καθορίζεται άναλόγως 
τοϋ άριθμοϋ τών.ψήφων τών χωρώ·/—μελών. Διά τήν Ελ
λάδα ή εισφορά διά τήν περίοδον 1976 — 77 (άπό 1ης ’Ιου
λίου 1976 έως 30ής ’Ιουνίου 1977) ώρίσθη εις Λίρας ’Αγ
γλίας 1.062,50.
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Περί κυρώσεως τοϋ Πρωτοκόλλου Τρίτης Παρατάσεως 
τής Συμβάσεως «περί Εμπορίας τοϋ Σίτου τοϋ έτους 1971 

■ ..· μετά τοϋ συνημμένου'.Προοιμίου»!. * : ■- " *
ι · :' ;■ - ·. ■ . ■ *'· .

' . "Αρθρον Πρώτον. ’ .
Κυροϋται καί έχει Ισχΰν Νόμου:

.α) άπό 19ης ’Ιουνίου 1976 τό Πρωτόκολλον Τρίτης'Πα
ρατάσεως τής Συμβάσεως περί ’Εμπορίας τοϋ Σίτου ώς 

• προς άπαντα τά άρθρα ταύτης, πλήν τών άρθρων '3 έως 9 
’ καί τοϋ άρθρου -21, μετά τοϋ συνημμένου Προοιμίου, τό 
όποιον ή Ελλάς υπέγραψε την 7ην ’Απριλίου 1976. λ. ·

β) άπό 1ης ’Ιουλίου 1976 ώς πρός τά άρθρα 3 έως καί 
9 τό άρθρον 21. ·,·

Τό κείμενον τοϋ Πρωτοκόλλου Τρίτης Παρατάσεως τής 
Συμβάσεως περί Εμπορίας τοϋ Σίτου μετά τοϋ Προοιμίου 
έπεται είς Πρωτοτύπω είς τήν ’Αγγλικήν καί έν μεταφρά
σει είς τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν.


