
Επι τοΰ σχεδίου νόμου «περί κυρωσεως τής Συμβάσεως 
Εμπορίας Σίτου μετά τού Προοιμίου τής Διεθνούς Συμ
φωνίας Σίτου 1971. ώς καί -τού Πρωτοκόλλου Π αρ χτ ά- 
σεως τής Συμβάσεως περί Εμπορίας τού Σίτου μετά τού 
Προοιμίου των πρωτοκόλλων παρατάσεως τής Διεθνούς 
Συμφωνίας Σίτου τοΰ 1971».

Προς τήν Βονλήν τών ’Ελλήνων
Τ. Ή Διεθνής Συμφωνία Σίτου τοΰ 1971 άντικατέστησε 

τήν τοια-ΰτην τοΰ 1967 κυσωθείσαν παρ' ήμίν διά τού Ν.Α. 
77/4.1.69 (ΦΕΚ 33/28.2.69. τεύχος Α').

2. Ή Διεθνής Συμφωνία Σίτου συνίσταται εν. δύο διακε
κριμένων Συμβάσεων ήτοι:

α) Έκ τής Συμβάσεως περί Εμπορίας τού Σίτου^ μετά 
τοΰ Προοιμίου τής Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου τού 1971 και 

β) έχ τής Συμβάσεως διά τήν τ:αροχήν Βοήθειας εις Τρό- 
φιμα.
Αί Κυβερνήσεις τών χωρών—μελών συμφώνως τώ προοιμιω 

έχουν τήν δυνατότητα πρδσχώρήσεως είτε εις τήν μ'.αν είτε 
είς άμφοτέρας τάς'ανωτέρω Συμβάσεις.

3. Η ’Ελλάς προσε/ώρησεν είς τήν πρώτην ‘ένο τών οΰο 
Συμβάσεων. ήτο: τήν Σύμβασιν —ερε Εμπορίας Σίτου τού 19 /1. 
τυμφώνως —ρός τό άρθρο·/ 25 παρ. 1 αυτής τήν 26ην Μαίου 
1974. δί επιστολής τού εκπροσώπου τής 'Ελληνικής Κυ- 
ίερνήτεως -?ός τό STATE DEPARTMENT.

4. Ή Σύμβασις διά τήν Εμπορίαν τοϋ Σίτου έχε: ώς αντι
κείμενο·/ ο

α) Τήν προώθησιν τής Διεθνούς Συνεργασίας είς ότ: αφο
ρά τά παγ·/.ότμ:α προβλήματα τοϋ σίτου. · . *

'δ) Τήν διευκόλυνσιν τής άναπτύίόεως τοϋ διεθνούς -έμπο- 
ρίου σίτου καί σιταλεύρου. διά τής καθιερώσεως συστήματος 
ελευθέρας εισαγωγής κα: επαγωγής αυτών, επί σκοπώ ένι- 
σχύσεως καί άναπτύςεως τών χωρών εκείνων τών όποιων ή 
αίκονομία 'επαρτάτα: εκ τής πωλήσεως τοϋ σίτου.

γ) Τήν κατά το δυνατόν πληρεστέραν συμβολήν είς τήν 
έξασφάλισιν σταθερότητες τής δ'.εθνοϋς αγοράς σίτου, πρός 
το συμφέρον τόσον τών χωρών—μελών επαγωγής όσον καί 
τών χωρών—μελών εισαγωγής καί

ό) τήν πρόβλεψιν συμφώνως πρός τό άρθρον 21 τής πα- 
pc όσης Συμβάσεως ενός πλα:σ!ου δ:ά τήν διαπραγμάτευσιν τών 
διατάσεων αί οποία: σχετίζονται με τάς τ:μάς τοϋ σίτου ώς 
καί με τά δ:·/.α:ώματα καί τάς υποχρεώσεις τών χωρών - με- 
λών όσον άφορά είς τήν εμπορίαν τοϋ σίτου.

5. Α:ά τής προσχωρήσεώς της είς τήν έν λόγω Σύμβα-
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σ:ν ή 'ΕΧλάς τηρείται ενήμερος των εσε/.ισεων 
αγοράς σίτου καί συμμετέχε: είς 
πάς τοϋ Διεθνούς Συμβουλίου Σίτου, όπερ 
εφαρμογής τής Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου.

6. Αί δαπάνα: εφαρμογής τής -έν λόγω Συμβάσεως καλύ
πτονται δ:’ ετησίων εισφορών τών χωρών—μελών (άρθρο·/ 
19). Ή εισφορά έκάστης χώρας καθορίζεται άναλόγως τοϋ 
•αριθμού τών ψήφων τάς όποιας αύτη διαθέτει έν σχέσε: πρός 
τό σύνολο·/ τών ψήφων τών χωρών—μελών. Α:ά τήν 'Ελλάδα 
ή εισφορά δ:ά τήν περίοδον 1974—76 (Ίούλ:ος 74—Ιού
νιος 75) ώρίσ·3η είς Λίρας ’Αγγλίας 450.

Αί λο:παί δαπάνα: συμμετοχής είς τά 
τρσπάς (άρθρον 19) βαρύνουν τάς Κυβερνήσεις τών κρα
τών—μελών.

7. Ή ισχύς τής Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου 1971 (Σύμβα-

" Συνόδους καί Έπι-

Έα= :ας τοϋ Σίτου κα: 2.’ύμβασ:ς παροχήςΣύυ-β: Βοη-

9. Είς τά άρθρα τού Πρωτοκόλλου Παρατασεως τής Σΰμ- 
“βάσεως περί Εμπορίας τοϋ Σίτου ορίζεται ό τρόπος τής υπο
γραφής. τής έπικυρώσεως. αποδοχής έγκρίσεως προσχωρή- 
σεως προσωρινής έφαρμογής οώτοϋ ώς επίσης καί ό καθαρι- 
σμός τής εισφοράς τών χωρών—μελών αίτ:νες προσχωρούν είς 
τούτο, καταργουμένων οϋτω τών αντιστοίχων άρθρων τής Συμ
βάσεως δ:ά τήν Εμπορίαν τοϋ Σίτου τοϋ 4971. ~

10. θέτοντες τούτα ύπ’ όψ:ν υμών εισηγούμεθα τήν έγ- 
κρ:σ:ν καί δημοσίευσιν τοϋ νποβαλλομένου σχεδίου νόμου διά 
τήν κύρωσ:ν τής Συμβάσεως περί ’Εμπορίας τοΰ Σίτου μετά τοΰ 
αντή Προοφμίου ώς επίσης καί τοϋ Πρωτοκόλλου Παρατάσεως 
ταύτης μετά τοϋ Προοιμίου τών Πρωτοκόλλων Παρατάσεων 
τής Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου.

’Ε-/ Άθήρ/αις τή 26 Μαίον 1975 

Ο: 'Υπουργοί

Έπ! τοϋ Συντονισμού 
καί Π ρογρ αμματ ισμού 

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Έπ: τών Εσωτερικών

Α. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Έπ: τής Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΛΑΧΟΓΛΟΥ

Έπ: τοϋ Έμποσίου 
I. ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΤΉΣ

θείας είς τρόφιμα) έληςε τήν 30ήν ’Ιουνίου 1974 καί παρε- 
τάθη δ:ά σχετικών Πρωτοκόλλων/ μέχρ: τής 30ής ’Ιουνίου 
1975.

8. Τό Πρωτόκολλο·/ Παρατάσεως τής Συμβάσεως περί 
Εμπορίας τού Σίτου μετά τοϋ Προοιμίου, όπερ είνα: κο:νόν. τό
σον δ:ά το Πρωτόκολλο·/ Παρατάσεως τής Συμβάσεως περί 
Εμπορίας τοϋ Σίτου όσον καί διά τό Πρωτόκολλου τής Συμ
βάσεως περί παροχής Βοήθειας είς τρόφιμα υπέγραψε καί 
ή 'Ελλάς τήν 22α-/ 'Απριλίου 1974. .

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περ: κυρώσεως τής Συμβάσεως περί Εμπορίας' τοϋ Σίτου, 

μετά τού Προοιμίου τής Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου τοϋ 
197Πώς καί τού Πρωτοκόλλου Παρατάσεως τής Συμβά
σεως περί Εμπορίας τοϋ Σίτου μετά τοϋ Προοιμίου τών 
Πρωτοκόλλων Παρατάσεως τής Διεθνούς Συμφωνίας Σί
του τοΰ 1971.

'Λούρον πρώτον.
1. Κυροϋτα: καί έχε: ίσχόν Νόμου.
α) Από 18ης ’Ιουνίου 1971 ή Σύμβασις περί Εμπορίας 

τοϋ Σίτου ώς πρός όλα τά άρθρα ταύτης πλήν τών άρθρων 
3 έως καί 9 καί τοϋ άρθρου 21. μετά τών δύο παραρτημά
των αυτής καί τοϋ Προοιμίου τής Διεθνούς Συμφωνίας Σίτου 
είς ήν ή Ελλάς πρσσεχώρησε τήν 26ην Μαίου 1971.

β) ’Από 1 Ιουλίου 1971 ώς πρός τά άρθρα 3 έως καί 
9 καί τό άρθρον 21. ’

2. Κυροϋτα: καί έχε: ίσχόν Νόμου.
α) Από 19ης ’Ιουνίου 1974 τό Πρωτόκολλο·/ Παρατά

σεως τής Συμβάσεως περί Εμπορίας τοϋ Σίτου ώς πρός όλα 
τα άρθρα ταύτης, πλήν τών άρθρων 3 έως καί 9 καί τού άρ
θρου 21. μετά τοϋ Προοιμίου τών Πρωτοκόλλων Παρατά
σεως τής Διεθνούς Συμσωνίας Σίτου τοΰ 1971, τό όποιον ή 
Ελλάς υπέγραψε τήν 22αν ’Απριλίου 1974.

β) ’Από 1ης ’Ιουλίου 1974 ώς πρός τά άρθρα 3 έως καί 
9 καί τό άρθρον 21.

Τά κείμενα τής Συμβάσεως περί Εμπορίας τοϋ Σίτου, ώς 
καί τοΰ Πρωτοκόλλου Παρατάσεως ταύτης έποντα: έν Πρωτο
τυπώ είς τήν Γαλλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν.

'Αρθρο·/ δεύτερον.
Ή δαπάνη διά τήν 'έτησίαν εισφορά·/ τής Ελλάδος είς τό 

Διεθνες Στμίουλισν Σίτου βαρύνει: τότν Προϋπολογισμόν τοΰ 
Υπουργείου Συντονισμού καί Π ρογραμματισμοΰ. Αί λοιπαί δα
πάνα: συμμετοχής αντιπροσώπων είς τάς Συνόδους τοϋ Συμβου
λίου καί τών Επιτροπών αυτού βαρύνουν τά αρμόδια κατά πε
ρ ίπτωσιν 'Υπουργεία.

Άρθρ-σν τρίτον.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άσχετα: άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.
Εν Άθήναις τή 31 Μαίου 1975 

Οί -Υπουργοί
Έπ: τοϋ Συντονισμού Έπ: τής Γεωργίας

. καί ΠρογραφιμοΕτκτμοΰ ΙΠΠ. ΙΟΡΛΑΝΟΓΛΟΥ 
Π. Π Α Π ΑΑΗΓΟ ΥΡ ΑΣ

’Επί τών Εξωτερικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

Έπ: τοΰ Έκποοίου 
I. ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΤΗΣ


