ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμον "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Γεωργίος και νομκών προσώπων εποπτείος
τον"
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό τη ρύθμιση
θεμάτων, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη
άσκηση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας και
των νομικών προσώπων, που εποπτεύονται από αυτό.
Συγκεκριμένα με το υπόψη νομοσχέδιο:
α) Συμπληρώνονται οι κείμενες διατάξεις για την οργά
νωση και λειτουργία των Γραφείων των Γεωργικών Συμ
βούλων και Γεωργικών Ακολούθων.
β) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις για
την οργάνωση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών.
γ) Ρυθμίζονται θέματα αλυκών, που κρίνονται κατάλληλες
^ια υδατοκαλλιέργειες και δεν χρησιμοποιούνται πλέον για
την παραγωγή άλατος από το Υπουργείο Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας.
δ) Συντέμνονται προθεσμίες, που προβλέπονται από την
αγροτική νομοθεσία για να επιτευχθεί γρηγορότερη απο
κατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών.
ε) Αναδιατάσσεται η κλίμακα δικαιώματος ψήφων των
μελών των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στις
τοπικές τους συνελεύσεις.
στ) Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αποσπάσεις υ
παλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων
εποπτείας του σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου.
ζ) Τακτοποιούνται χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
του Υπουργείου Γεωργίας, που εκδόθηκαν για τη χρημα
τοδότηση των οργανισμών αποθεματοποίησης σταφίδων και
σύκων.
η) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1740/1987, που ορίζουν τους
δικαιούχους των αδειών συλλογής, επεξεργασίας και εμπο
ρίας κοραλλιών.
θ) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες δια
τάξεις του Αλιευτικού Κώδικα, για να ρυθμιστούν θέματα
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες
της αλιευτικής νομοθεσίας και ειδικότερα σε θέματα, που
αφορούν την καταστροφή, κατάσχεση, εκποίηση και δήμευση
των αλιευτικών εργαλείων, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
παράβαση, καθώς και θέματα που αφορούν την εκμϊσθωση
ιχθυοτρόφων υδάτων.
ι) Ρυθμίζονται θέματα αδειών αλχίας αλιευτικών σκαφών
μηχανοτρατών και γριγρί υπολειπόμενων διαστάσεων.
ια) Καθιερώνονται ειδικοί όροι και προδιαγραφές για την
προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών
ενδείξεων των παρθένων ελαιολάδων.
ιβ) Ρυθμίζονται θέματα εκτέλεσης έργων συλλογής, α
ποθήκευσης και μεταφοράς υδάτων σε δασικές εκτάσεις
και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν.
998/1979.
ιγ) Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής ειδικής αποζη
μίωσης στους γεωπόνους, που απασχολούνται με τον ποιο
τικό έλεγχο των νωπών, επεξεργασμένων και μεταποιημένων
προϊόντων φυτικής προέλευσης και το φυτοϋγειονομικό
έλεγχο των φυτών και των φυτικών προϊόντων.
ιδ) Ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν την υπηρεσιακή
κατάσταση των Γενικών Οικονομικών Επιθεωρητών του
Υπουργείου Γεωργίας.

χ) Επιτρέπεται να παοαχωρείται για εθνικούς λόγους
δημόσια δασική ή χορτολιβαδική έκταση σε ν.π.ι.δ., που
χαρακτηρίζονται ως κοινωφελή ιδρύματα που συνιστωνται
ή υφίστανται οπό πρεσβυγενή Πατριαρχεία.
ιστ) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι δκιτύξε,ς
του ν. 1565/1985 προκειμένου να εναρμονισθεί το καθεστώς
παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας λιπασμάτων με τα
ισχύοντα στην Ε.Ο.Κ.
ιζ) Παρέχεται η δυνατότητα στα Ταμεία Προστασίας
Ελαιοπαραγωγής να προσλαμβάνουν ωρομίσθιο προσωπικό
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 1943/1991.
ιη) Καταργείται η ειδική εισφορά υπέρ του Α.Σ.Ο.
που επιβάλλεται επί της παραγόμενης ποσότητας κοριν
θιακής σταφίδας προκειμένου να επιλυθούν τα σοβαρά και
δυσχερή προβλήματα, που δημιουργούνται από τη διατήρησή
της.
ιθ) Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής ανώτατων δικα
στικών λειτουργών σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του
Υπουργείου Γεωργίας μείζονος οικονομικού ενδιαφέροντος.
κ) Κατοχυρώνεται η άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλ
ματος.
κα) Καθορίζονται συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 1096/1983 'σχετικά με την καθιέ
ρωση κοινοπκού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας' (EE L 110).
κβ) Νομιμοποιούνται οι δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν
για την παροχή έκτακτης επισιπκής βοήθειας στη Βουλγαρία.
κγ) Συνιοτάται Γραμματεία Επιτροπής Τιμών και Ειυοδημάτων καθώς κσι Ομάδα Εργασίας.
Επίσης αναπροσαρμόζονται οι πόροι του Οργανισμού
Βάμβακος, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 1790/1988, που
αφορούν τους πόρους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωρ
γικών Ασφαλίσεων και τη σύνθεση του διοικητικού του
συμβουλίου, καθορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης των μελών
και του γραμματέα του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και η μηνιαία
αντιμισθία που καταβάλλεται στο Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α.,
παρέχεται η δυνατότητα οτον ΕΛ.Γ.Α. να αναθέτει τη
διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών σε ιδιώτες
γεωτεχνικούς όταν δεν επαρκεί το γεωτεχνικό προσωπικό
του, ρυθμίζονται θέματα των τακτικών υπαλλήλων του Ο.Γ.Α.,
που μετατάχθηκαν ή πρόκειται να μεταταγοΰν στον ΕΛ.Γ.Α.
και παρέχεται η δυνατότητα καθιέρωσης εισιτηρίου εισόδου
επίσκεψης σε 'προστατευόμενες περιοχές' που έχουν χαρακτηρισθεί εθνικοί δρυμοξ αισθητικά δάση και διατηρητέα
μνημεία της φύσης. Τέλος, τροποποιούνται διαπιξεις του
ν. 1845/1989 που αφορούν το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής
Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
Ειδικότερα με κάθε άρθρο του υπόψη νομοσχεδίου ορί
ζεται:
Με το άρθρο 1, συμπληρώνονται, οι διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 992/1979 'περί οργανώοεως των διοικητικών
υπηρεσιών δια την εφαομογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως
της Ελλάδος εις τας Ευρωπάίκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως
συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων' (ΦΕΚ 280
Α ) προκειμένου να παρασχεθεί η διπλωματική ιδιότητα στον
προϊστάμενο των Γραφείων Γεωργικών Συμβούλων και
Γεωργικών Ακολούθων. Προβλέπεται μισθολογική αντιστοι
χία των προϊσταμένων των ανωτέρω γραφείων προς τους
αντίστοιχους διπλωματικούς. Ρυθμίζονται τα οδοιπορικά έ
ξοδα και οι λοιπές απολαβές του ανωτέρω προσωπικού για
την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών διαβίωσής τους
στο εξωτερικό, καθώς και το θέμα της μετάθεσης των
προϊσταμένων των ανωτέρω γραφείων που τοποθετούνται
σε υπηρεσίες, του Υπουργείου Γεωργίας.
Με το άρθρο 2, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι
διατάξεις του ν. 1564/1985 'Οργάνωση παραγωγής και
εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών*
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(ΦΕΚ 164 Α ) προκειμένου να αντιμετωπισθούν ορισμένα
προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του και
ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με την παραγωγή και την
εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυπκών ειδών.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1, αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 1564/1985
προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στις σττοροπαραγωγικές επιχειρήσεις της Χώρας να αναπαράγουν πολ
λαπλασιαστικό υλικό ποικιλιών, που είναι εγγεγραμμένες
στους κοινούς καταλόγους ποικιλιών των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων, το οποίο βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας μπορεί
να ειοάγεται και να εμπορεύεται ελεί£ερα στη Χώρα. Στη
συνέχεια ορίζεται ότι ποικιλίες φυτικών ειδών, κυρίως δενδρωδών και καλλωπιστικών, που δεν έχουν συμπεριληφθεί
σε τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου και πιστοποίησης του
άρθρου 7 και οι οποίες αναπαρήγοντο πριν από την έναρξη
ισχύος του ν. 1564/1985, μπορούν να συνεχίοουν να αναπαράγονται, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εγγραφής σε
εθνικό κατάλογο.
Με την παρ. 2, εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.
1564/1985 οι παραγωγοί ανθοκομικών προϊόντων, προκει
μένου να διευκολυνθεί η παραγωγή των προϊόντων αυτών,
τα οποία ενώ τεχνικά μπορεί να χαρακτηρισθούν ως πολ
λαπλασιαστικό υλικό, στην πραγματικότητα είναι ανθοκομικά
προϊόντα, αφού διατίθενται για τελική χρήση στον κατανα
λωτή.
Με ας παρ. 3 και 4, συμπληρώνονται οι διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 προκειμένου να προστεθεί μια
ακόμη περίπτωση αφαίρεσης των αδειών παραγωγής πολ
λαπλασιαστικού υλικού.
Με την παρ. 5. τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 1564/1985
προκειμένου να εναρμονισθεί με πς διατάζεις του νέου
άρθρου 4 του νόμου αυτού.
Με την παρ. 6, συμπληρώνονται οι διατάζεις του άρθρου
8 προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα αυτόματης
χορήγησης πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας σε δημόσια
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
που έχει δημιουργήσει ποικιλίες φυτικών ειδών, των οποίων
έχει τεθεί σε εμπορία πολλαπλασιαστικό υλικό μέχρι την
έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού. Με την προτεινόμενη
συμπλήρωση θα επιτευχθεί η προστασία των αξιόλογων
αυτών ποικιλιών, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα
καταστούν ελεύθερες με κίνδυνο την κλοπή τους και την
ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους.
Με την παρ. 7, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
10 προκειμένου να εππραπεί η διατήρηση ποικιλίας και από
φυτικά πρόσωπα, αφού η όλη φιλοσοφία του νόμου είναι
να δώσει την ευχέρεια σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
να συμμετέχει στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασια
στικού υλικού.
Με την παρ. 8, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 11
προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία υπογραφής της
σύμβασης ανάθεσης της παραγωγής πολλαπλασιαστικού
υλικού μεταξύ των σποροπαραγωγικών και φυτωριακών ε
πιχειρήσεων και των καλλιεργητών.
Με την παρ. 9, τροποποιείται το άρθρο 15 προκειμένου
να καθορισθούν επακριβώς οι εμπορικές δραστηριότητες
των κατόχων αδειών σποροπαραγωγικών και φυτωριακών
επιχειρήσεων και να προστεθεί μια ακόμη περίπτωση αφαίρεσης αδειών εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, ώστε
να τιμωρούνται οι κάτοχοι τέτοιων αδειών, που παραβαίνουν
εκ συστήματος τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Με την παρ. 10, αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ.
1 και 8 του άρθρου 16 και προστίθεται νέα παράγραφος
10 στο άρθρο αυτό προκειμένου να εναρμονισθούν οι
διατάξεις του άρθρου αστού με την αντίστοιχη κοινοτική

νομοθεσία, να καθοριστούν οι περιπτώσεις κατά πς οποίες
μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, να διακινηθεί
πολλαπλασιαστικό υλικό με μειωμένες προδιαγραφές και να
διευκολυνθούν οι υπάλληλοι, ncu ασκούν τους ελέγχους
κατά την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού.
Με την παρ. 11, καταργείται το άρθρο 17 του ν. 1564/1985,
που προβλέπει τη διατήρηση κρατικών ασφαλιστικών απο
θεμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού, προκειμένου να εναρμονισθούμε με την κοινοτική νομοθεσία, που επιβάλλει την
ελεύθερη διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού μεταξύ
των κρατών μελών και δεδομένου όπ από τη μέχρι σήμερα
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν υπήρξε
ανάγκη διατήρησης κρατικών αποθεμάτων, τα τυχόν δε
προκύπτοντα κενά στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού
καλύπτονται από αντίστοιχο υλικό των άλλων κρατών μελών.
Εξάλλου η διατήρηση κρατικών αποθεμάτων, τα οποία πρέπει
να ανανεώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα
με το φυτικό είδος, έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση
του κραπκού προϋπολογισμού. Για την αντιμετώπιση εξάλ
λου εκτάκτων αναγκών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 18 του ν. 1564/1985.
Με την παρ. 12, αντικαθίσταται το άρθρο 19 προκειμένου
να γίνει διάκριση των διαφόρων ειδών ελέγχου, που διενεργούνται στο πολλαπλασιαστικό υλικό, να καθορισθούν
οι ενέργειες σπς οποίες πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες,
για τους ελέγχους αυτούς υπηρεσίες, και να παταχθεί η
παράνομη παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
με την επιβολή άμεσων διοικητικών κυρώσεων.
Με την παρ. 13, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 20, που προβλέπουν τη συγκρότηση της
Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιασπκού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.).
Οι τροποποιήσεις αυτές κατέστησαν αναγκαίες μετά τη
δημοσίευση του ν. 1845/1989 'Ανάπτυξη και αξιοποίηση της
αγροπκής έρευνας και τεχνολογίας Δασοπροστασίας και
άλλες διατάξεις* (ΦΕΚ 102 Α), με πς διατάξεις του οποίου
προβλέπεται κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Πολλα
πλασιαστικού Υλικού (Ε.Ο.Π.Υ.) και μεταφορά των Ιδρυμάτων
Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας στο Εθνικό Ίδρυμα
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓΈ.), καθώς και εκχώρηση του
ελέγχου και της πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού
των ελαιούχων και των κλωστικών φυτών στον Οργανισμό
Βάμβακος.
Με την παρ. 14, ορίζεται όπ το Ινσπτούτο Ελέγχου
Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών και Πολλαπλασιαστικού
Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας υπάγεται εφεξής στη
Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής της κεντρικής υ
πηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.
Με την παρ. 15, καταργείται η περίπτωση α' της παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 1564/1985, με πς διατάξεις της
οποίας προβλέπεται η σύσταση ινσπτούτου πατάτας.
Η κατάργηση των διατάξεων αυτών κρίνεται αναγκαία,
γιατί μετά τη δημοσίευση του ν. 1845/1985 η ίδρυση Ινστι
τούτων Γεωργικής Έρευνας ανατέθηκε στο ΕΘ.Ι-ΑΓ.Ε.
Με το άρθρο 3, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου δέκατου του ν. 1822/1988 "Σύσταση εταιρίας
εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις* (ΦΕΚ 272 Α )
και προστίθενται παρ. 7, 8, 9, 10 και 11 στο άρθρο αυτό
προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν τη χρήση
αλυκών κατάλληλων για υδατοκαλλιέργειες.
Συγκεκριμένα η παρ. 6 του άρθρου δέκατου του ν.
1822/1988 προβλέπει όπ αλυκές κατάλληλες για υδατο
καλλιέργειες περιέρχονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Γεωργίας και Βισμηχανίας, Ενέργειας και Τε
χνολογίας, στο Υπουργείο Γεωργίας και στη συνέχεια παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για
εκμετάλλευση. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης
παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά την παραχώρηση των
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αλυκών, που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Γεωργίας,
στους ενδιαφερόμενους για εκμετάλλευση, δεδομένου ότι
δεν είχαν προβλεφθεί στην τροποποιούμενη Μτσξη Ο
τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια και
η-θωμά
της παραχώρησης, η τύχη του εξοπλισμού και της υποθη
κευμένης στις παραχωρούμενες αλυκές ποσότηιας άλατος,
καθώς και η τύχη του προσωπικού των αλυκών αυτών.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυθμίζονται ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις με τον οποίο περιέρχεται στο Υπουργείο
Γεωργίας η χρήση αλυκών κατάλληλων για υδατοκαλλιέρ
γειες, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία μίσθωσης των
αλυκών αυτών, ρυθμίζονται θέματα σχεπκά με τα έργα, τις
εγκαταστάσεις, τα κτίρια, το μηχανολογικό εξοπλισμό και
το προσωπικό των αλυκών των οποίων η χρήση περιέρχεται
στο Υπουργείο Γεωργίας, ανακαλούνται αποφάσεις του
Υπουργού Γεωργίας με τις οποίες παραχωρήθηκαν εκτάσεις
αλυκών για την ίδουση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλ
λιέργειας, προκειμένου οι εκτάσεις αυτές να μισθωθούν,
σύμφωνα με πς διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δέκατου
του ν. 1822/1988 και παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης
των αλυκών ή τμημάτων αυτών σε Ανώτατα Εκπαιδευπκά
Ιδρύματα ή Ερευνηπκά Ιδρύματα για τη διεξαγωγή ερευνών,
τόσο για τη βελτίωση της παραγωγής άλατος, όσο και για
την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα.
Με το άρθρο 4, συντέμνονται οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 72 παρ. 5 του Αγροπκού Κώδικα, η οποία
αναφέρεται στο χρόνο έκδοσης της απόφασης της Επι
τροπής Απαλλοτριώσεων από τρεις (3) μήνες, or. ένα (1)
μήνα, καθώς επίσης και η δυνατότητα κατ'εξαίρτση παρά
τασης της προθεσμίας αυτής από τρεις (3) μήνες σε ένα
(1) μήνα.
β) Του άρθρου 13 του ν 2185/1952 ‘περί ανιιγιαστικής
απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων
καλλιεργητών κτηνοτρόφων" (ΦΕΚ 217 Α ), η οποία αναφέρεται είτε στην αυταπάγγελτη αναθεώρηση της απόφασης
της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων από την ίδια είτε στην
υποβολή ένστασης από τον ενδιαφερόμενο, από τρεις (3)
μήνες σε ένα (1) μήνα.
γ) Του άρθρου 4 παρ.5 του ν.δ. 1189/1972 "περί εκδόσεως
οριστικών τίτλων κυριότητος κατά τας διατάξεις της Αγρο
τικής Εποικιστικής Νομοθεσίας αποκατασταθέντων κληρού
χων απάντων των αγροκτημάτων και συνοικισμών' (ΦΕΚ 99
Α ), η οποία αναφέρεται στη δημοσίευση της απόφασης της
Επιτροπής Οριστικών Διανομών μαζί με τα κτηματολογικά
στοιχεία από είκοσι (20) ημέρες, σε δέκα (10) ημέρες,
καθώς επίσης στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά
της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Οριστικών Διανομών,
από οαράντα πέντε (45) ημέρες, σε δέκα πέντε (15) ημέρες.
Η προτεινόμενη σύντμηση προθεσμιών επιβάλλε.ται προ
κειμένου να επιτευχθεί η γρηγορότερη αποκατάσταση α
κτημόνων καλλιεργητών σπς διαπθέμενες για το σκοπό
αυτόν εκτάσεις.
Με το άρθρο 5. παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης
υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και τω> νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωπκού δικαίου εποπτείπς του, σε
νομικά πρόσωπα ιδιωπκού δικαίου εποπτευόμενα από αυτό,
ύστερα από σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων
των υπηρεσιών από πς οποίες προέρχονται και σπς οποίες
αποσπώνται οι υπάλληλοι.
Με το άρθρο 6, επιδιώκεται η ρύθμιση θεμάτων, που
προέκυψαν από την έκδοση των, με αριθμούς £ 229/1983,
5809/1984 και 5819/1984, χρηματικών ενταλμάτων προπλη
ρωμής του Υπουργείου Γεωργίας για τη χρηματοδότηση
των οργανισμών αποθεματοποίησης σταφίδων και σύκων.
Συγκεκριμένα μέχρι το έτος 1980 η συγκέντρωση στα
φίδων γινόταν από τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό

(Α.Σ.Ο.) για την κορινθιακή σταφίδα και από την Κοινοπραξία
Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (Κ.Σ.Ο.Σ.) για
τη σταφίδα σουλτανίνα, σύμφωνα με το ν.δ. 2490/1953
'περί τμ τοποιήσεως και συμπληρώσεως της περ. Αυτόνο
μου Στοφιδί! ού Οργανισμού κοι περί Κορινθιακής Σταφίδας
Νομοθεσίας' (ΦΕΚ 196 Α ) και του ν. 3484/1955 'περί μέτρων
προστασίας της σταφίδας Σουλτανίνας' (ΦΕΚ 353 Α ). Μετά
την ένταξη της Χώρας σπς Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η
συγκέντρωση σταφίδας γινόνταν, εκτός από τους ανωτέρω
αναφερόμενους οργανισμούς, και από πς συνεταιριστικές
οργανώσεις που είχαν οριστεί για το σκοπό αυτόν με
υπουργικές αποφάσεις, τα δε διαχειριστικά τους ανοίγματα
καλύπτονταν από πς σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.
Από τον έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας, διαπιστώθηκε όπ
δεν υπήρχαν εξουσιοδοπκές διατάξεις, που να επιτρέπουν
την κάλυψη ανοιγμάτων διαχείρισης σταφίδων ετών 19811983 και για πς λοιπές συνεταιρισπκές οργανώσεις πλην
του Α.Σ.Ο. και της Κ.Σ.Ο.Σ.
Η έλλειψη αυτή ρυθμίστηκε με την έκδοση του ν.
1409/1983 'Τροποποίηση και σιμπλήρωση των διατάξεων
του ν.δ. 131/1974 'περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων
εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν
παραγωγήν' και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 199 Α) πλην όμως
υπάρχει νομοθεπκό κενό για την περίοδο 1981-1983, το
οποίο επιδιώκεται να καλυφθεί ^ιε τη ριΧϊμιση του άρθρου
αυτού.
Με το άρθρο 7, επιδιώκεται η αντιμετώπιση σοβαρών
προβλημάτων, που αφορούν τη διοίκηση, λειτουργία και
συντήρηση των εγγειοβελπωπκών έργων των Τοπικών Ορ
γανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.).
Ειδικάτε^*! ::ε πς διατάξεις των παρ. 1 και 2 επιχειρείται
η αναΓ όταξ της κλίμακας του δικαιώματος ψήφων των
T.O.E.C στ.ε τοπικές συνελεύσεις, ανάλογα με την κατεχόμενη πιο > ϊθε μέλος έκταση, που βρίσκεται στην περιοχή
δικαιοδοσίας του Οργανισμού και εξυπηρετείται από τα
εγγειοβελπωτικά έργα, κατά τρόπο ώστε να παρέχει εχέγγυο
για τη δημιουργική, νοικοκυρεμένη και αποτελεσμαπκή διοί
κηση, λειτουργία και συντήρηση των έργων που θα στο
χεύουν στο συμφέρον των ίδιων των μελών των Τ.Ο.Ε.Β.
τα οποία συστηματικά, άμεσα, αποκλειστικά και υπεύθυνα
ασχολούνται με τη γεωργία.
Με πς διατάξεις της παρ. 3 παρατείνονται μέχρι 31-31992 οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν. 1914/1990
'Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της
κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις'
(ΦΕΚ 178 Α ), που αναφέρονται στην παράταση της θητείας
των αντιπροσώπων στις γενικές συνελεύσεις και των μελών
των διοικητικοιν συμβουλίων των Τοπικών Οργανισμών Εγ
γείων Βελπώσεων, καθώς και στις εκλογές σπς τοπικές
συνελεύσεις για την ανάδειξη νέων ανππροοώπων, προ
κειμένου οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν με τη νέα κλίμακα
υπολογισμού των ι|ήφων που καθορίζεται με την παρ.1 του
παρόντος άρθρου.
Με το άρθρο 8. αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 1740/1987 'Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών
σχημαπσμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και
άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 221 Α ), που ορίζει τους δικαιούχους
των αδειών συλλογής κοραλλιών, προκειμένου να διευρυνθεί
το δικαίωμα χορήγησης των αδειών σε κάθε ενδιαφερόμενο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ώστε να μην υπάρχει προνομιακή
μεταχείριση ορισμένης κατηγορίας επαγγελμαπών (ουσια
στικά μόνο των σπογγαλιέων, αφού επάγγελμάτίες αλιείς
κοραλλιών δεν υπάρχουν σήμερα), αλλά και να διασφαλίζεται
η πλήρης και ορθή εκμετάλλευση των κοραλλιογενών σχη
μαπσμών των θαλάσσιων περιοχών της Χώρας. Επίσης
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αυξάνονται τα ανταποδοτικά τέλη των αδειών λόγω παρέ
λευσης τετραετίας από την καθιέρωσή τους αλλά και λόγω
της ιδωϊτερης αξίας του προϊόντος.
Με το άρθρο 9, τροποποιούνται διατάξεις του ν.δ.
423/1970 "Αλιευτικός Κώδικ" (ΦΕΚ 27 Α') προκειμένου να
ρυθμιστούν θέματα σχετικά με τις κυρώσεις, που επιβάλ
λονται στους παραβάτες της αλιευτικής νομοθεσίας και
ειδικότερα θέματα σχετικά με την καταστροφή, κατάσχεση,
εκποίηση και δήμευση αλιευτικών εργαλείων, που χρησιμο
ποιήθηκαν κατά την παραβαση, καθώς και θέματα σχετικά
με την εκμίσθωση ιχθυοτρόφων υδάτων.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1, αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 10
του ν.δ. 420/1970, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν. 1740/1987, ώστε να δοθεί η δυνατότητα
λήψης ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων στις
λιμνοθάλασσες ή άλλες υδάτινες εσωτερικές περιοχές του
νομού με απόφαση του νομάρχη. Η αρμοδιότητα αυτή
ασκείται ήδη από τον οικείο νομάρχη για τις ιχθυοτρόφες
λίμνες και ποτάμια της Χώρας και με τη νέα διάταξη
επεκτείνεται και στις λιμνοθάλασσες και άλλες υδάτινες
εκτάσεις (κανάλια, τάφροι κ.λπ.), ώστε ο νομάρχης να ασκεί
τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των ιχθυο
τρόφων υδάτων της περιοχής του.
Με την παρ. 2, αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν.δ.
420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
3 του ν. 1740/1987, προκειμένου να καθοριστούν τα χρη
ματικά πρόσημα και ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας αλιείας
κιβερνήη] και σκάφους ανάλογα με το είδος της παράβασης
και σε ορισμένες περιπτώσεις και το αλιευτικό εργαλείο,
να ορισθεί όπ η αφαίρεση της άδειας αλιείας του σκάφους
δεν αίρεται με τη μετανηολόγησή του ή την αλλαγή του
ιδιοκτήτη ή κυβερνήτη του, να ορισθούν οι αρμόδιες για
την επάολή των ποινών αρχές, καθώς και τα σχετικά με
την κατάσχεση και εκποίηση του προϊόντος που αλιεύτηκε
κατά την παράνομη αλιεία, να καθοριοθούν τα ένδικα μέσα
που επιτρέπονται κατά της απόφασης εκβολής των κυρώ
σεων, να παρασχεθεί η δυνατότητα στους Υπουργούς Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας να αυξάνουν με
προεδρικό διάταγμα τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό
χρηματικά πρόστιμα και τέλος να καθοριστεί όη είναι δυνατή
η κατάσχεση αλιευτικών εργαλείων και συσκευών, που α
νευρίσκονται σε περιοχές αλιείας, σπς οποίες απαγορεύεται
η χρήση τούς από την κείμενη νομοθεσία και δεν εξακρι
βώνεται η ταυτότητα του ιδιοκτήτη τους.
Με την παρ. 3, αντικαθίσταται το άρθρο 1' του ν.δ.
420/1970, όπως αντικατασταθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
3 του ν. 1740/1987, προκειμένου να καθοριστούν οι κυρώσεις
που επιβάλλονται σε αλιεις, οι οποίοι ασκούν αλιευτική
δραστηριότητα σε ιχθυοτρόφα ύδατα χωρίς τη συναίνεση
του έχοντας το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης ή
χωρίς την ειδική άδεια ελεύθερης αλιείας που εκδίδει η
αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που αυτή επιτρέπεται, καθώς
και οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράνομη αλιεία
με συσκευές ή εργαλεία μη επιτρεπόμενα ή φθοροποιά σε
ιχθυοτρόφα ύδατα και καθορίζεται η έννοια των μη επιτρε
πόμενων και φθοροποιών αλιευτικών εργαλείων.
Με την παρ. 4, αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου
51 του ν.δ. 420/1970, όπως ανηκαταστάθηκε με την παρ.
6 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987, προκειμένου να καθορισθεί
ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος των δημόσιων ι
χθυοτρόφων υδάτων σε περίπτωση μίσθωσης αυτών οε
αλιευπκούς συνεταιρισμούς, καθώς και η απόδοση των
ελεύθερων αλιέων, όταν επιτρέπεται στο ιχθυοτροφείο ε
λεύθερη αλιεία, προς το μισθωτή συνεταιρισμό. Στη συνέχεια
καθορίζεται όη η σύμβαση μίσθωσης των ιχθυοτρόφων
υδάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και

την κατώτατη ετήσια ποσότητα ψαριών και την αξία αυτή
που είναι υποχρεωμένος να παράγει ο μισθωτής συνετά,
ρισμός, καθώς και η υποχρέωση του μισθωτή να καταθέπ
υπέρ του δημοσίου ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ε:
της αξίας της καθημερινά αλιευόμενης παραγωγής το
μισθίου, καθώς και ο προορισμός και ο τρόπος διάθεση·
του ποσοστού αυτού και παρέχεται η δυνατότητα αυξο
μείωσης της κατώτατης αξίας της ετήσιας αλιευόμενηι
ποσότητας ψαριών, που περιλαμβάνεται στη σύμβαση α\
συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Με την παρ. 5, παρέχεται η δυνατότητα στους Υπουργοϊκ
Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οικονομικών και Γεωργίας vc
συνιστούν τριμελή Συμβούλια Εκδίκασης Αλιευτικών Προ
σφυγών (Σ.Ε.Α.Π.), που θα έχουν ως σκοπό την εκδίκαση
σε πρώτο βαθμό των προσφυγών κατά αποφάσεων ποι
επιβάλλουν χρηματικές ποινές για αλιευηκές παραβάσεις
του ν.δ. 420/1970 και του ν. 1740/1987. Κατά των απο
φάσεων των Σ.Ε.Α.Π. χωρεί προσφυγή μέσα σε τριάντα
ημέρες ενώπιον του Συμβουλίου Αλιείας.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη εκδίκαση των αλιευηκών προσφυγών.
Με την παρ. 6, παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό
Γεωργίας να συνιστά με απόφασή του ειδικές επιτροπές
για την εκδίκαση αλιευτικών προσφυγών, που εκκρεμούν
ενώπιον του Συμβουλίου Αλιείας, αλλά και όσες άλλες
υποβληθούν μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος
που προβλέπεται στην παρ. 5.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εκδικασθούν αλιευηκές προσφυγές που εκκρεμούν από καιρό
στο Συμβούλιο Αλιείας, το οποίο λόγω της πολυμελούς
σύνθεσής του και των πολλαπλών αντικειμένων με τα οποία
ασχολείται δεν μπορεί να επιλύσει με την απαιτούμενη
ταχύτητα ης δύο χιλιάδες περίπου προσφυγές που εκκρε
μούν.
Με το άρθρο 10, ρυθμίζονται θέματα αδειών αλιείας
σκαφών μηχανοτρατών και κυκλικών δικτύων (γριγρί) που
δεν πληρούν ης διασιάοεις που προβλέπονται από το
άρθρο 10 του β.δ. 666/1966 "περί αδειών αλιευηκών σκαφών"
(ΦΕΚ 160 Α ) ή έχουν αλλάξει περισσότερες από μία φορές
την μηχανή τους κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.
3 του άρθρου 12 του β.δ. 666/1966.
Όλες οι άδειες αλιείας μηχανοτρατών που χορηγήθηκαν
σε αλιευτικά σκάφη, που δεν πληρούν ης προύποθέσεις
του άρθρου 10 του β.δ. 666/1966 έπαυσαν να ισχύουν από
1 Ιανουάριου 1987, σύμφωνα με ης διατάξεις του άρθρου
μόνου του η.δ. 346/1982 "Αδειες αλιείας αλιευτικών σκαφών
υπολειπομένων διαστάσεων" (ΦΕΚ 61 Α). Από τότε και
μέχρι σήμερα υπήρξε μία μεταβατική περίοδος κατά ιην
οποία πολλά από τα σκάφη αυτά ανηκαταστάθηκαν ή α
νακατανεμήθηκαν και απέκτησαν κανονικές άδειες αλιείας
σύμφωνα με ης ισχύουσες διατάξεις. Υπάρχουν όμως ακόμη
είκοσι πέντε (25) ΐΛίευηκά σκάφη μηχανοτρατών υπολειπόμενων διαστάσεων, τα οποία δεν έχουν άδεια αλιείας
και δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν.
Εξάλλου από έρευνα που διεξήγαγε η διεύθυνση θαλάσ
σιας Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, διαπιστώθηκε όπ
εργάζονται σόλη τη χώρα πενήντα επτά (57) περίπου
αλιευτικά σκάφη κυκλικών δικτύων (γριγρί), τα οποία έχουν
αλλάξει τη μηχανή τους περισσότερες από μία φορές, κατά
παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ. 666/1966.
Η διακοπή της λειτουργίας των ανωτέρω αλιευτικών
σκαφών και η αφαίρεση της άδειός τους θα δημιουργήσει
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου όπ σε κάθε ένα
αλιευτικό σκάφος εργάζονται 3-4 οικογένειες (12 άτομα
περίπου), οι οποίες με τη διακοπή της λειτουργίας των
σκαφών θα περιπέσουν σε ανεργία με όλα τα επακόλουθα
αποτελέσματα
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Με την προτεινόμενη διά τάξη παρέχεται οιους ιδ.οκιήτες
αλιευτικών σκαφών μηχανοτρατών και κυκλικών δικτύων
(γριγρί), η δυνατότητα να λειτουργήσουν τα σκάφη τους
για μια τριετία από την ισχύ του παρόντος νόμου, μέσα
στην οποία θα πρέπει να τα αντικαταστήσουν ή ανακατα
σκευάσουν, προκειμένου να τους χορηγηθεί κανονική άδεια
αλιείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Με το άρθρο 11, επιδιώκεται η προστασία των ονομασιών
προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των παρθένων
ελαιολάδων, με την καθιέρωση ειδικών όρων και προδια
γραφών, που πρέπει να πληρούνται για τη σήμανση των
μέσων συσκευασίας με τα τοπωνύμια των περιοχών προέ
λευσής τους ή τη γεωγραφική τους ένδειξη.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία επειδή στην αγορά
προσφέρονται ελαιόλαδα, είτε με την αναγραφή επί των
μέσων συσκευασίας τοπωνυμίων (όπως π.χ. ελαιόλαδο Κα
λαμάτας, Λακωνίας, Μάνης κ.λπ.), είτε με τη χρησιμοποίηση
ως εμπορικών σημάτων τοπονυμιών των περιοχών που
παράγουν εκλεκτά παρθένα ελαιόλαδα, χωρίς το περιεχό
μενο ελαιόλαδο να προέρχεται τις περισσότερες φορές
από τις περιοχές που χρησιμοποιούνται ως τοπωνύμια ή
και πολλές φορές να είναι προέλευσης άλλης χώρας ή
ακόμη και μίγμα παρθένου ελαιόλαδου οποιοσδήποτε προέ
λευσης και εξευγενισμένου ελαιόλαδου ή σπορέλαιων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνονται ειδικοί όροι
και προδιαγραφές για τα παρθένα ελαιόλαδα των ανωτέρω
περιοχών, προκειμένου να επιτευχθεί προστασία του κα
ταναλωτή, ο οποίος θα αγοράζει πλέον το ελαιόλαδο της
απόλυτης επιλογής του, αύξηση του εισοδήματος των πα
ραγωγών ελαιολάδου των περιοχών αυτών, καθώς και αύξηση
της εισροής συναλλάγματος οτη Χώρα μας, δεδομένου ότι
προοδοκάται ot εξαγωγές ελαιόλαδου φημισμένων παρα
δοσιακών περιοχών,να αυξηθούν σημαντικά..
Με το άρθρο 12, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 58
του ν. 998/1979 'περί προστασίας των δασών και των
δασικών εκτάσεων εν γ-ένει της χώρας" (ΦΕΚ 289 Α') και
προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 70 του ίδιου νόμου.
Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να
λυθούν οοβαρά προβλήματα που προέκυ^κιν κατά την ε
φαρμογή του. Συγκεκριμένα:
Με την παρ. 1, επιδιώκεται να επιλυθεί το οξύτατο
πρόβλημα έλλειψης υδατικών πόρων, το οποίο τελευταία
λόγω των συνεχών περιόδων λειψυδρίας έχει επιδεινωθεί,
με συνέπεια να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη κατασκευής
έργων συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς των ρεόντων
επιφανειακών υδάτων (βροχοπτώσεων, πηγών κ.λπ.) ώστε
να μην χάνονται αυτά στη θάλασσα και μένουν ανεκμετάλ
λευτα. Βασική αιτία της απορροής των επιφανειακών υδάτων
είναι οι μικρές υδρολογικές λεκάνες κα» το ανώμαλο ανά
γλυφο έδαφος με μεγάλες κλίσεις που παρατηρείται στη
Χώρα. Σαν βασικά έργα συγκέντρωσης και αποθήκευσης
επιφανειακών υδάτων είναι η κατασκευή λιμνοδεξαμενών
(εξωποτάμιων ή εσωποτάμιων) και οι ταμιευτήρες φραγμά
των.
?
Με την εφαρμογή του προγράμματος κατασκευής λιμνοδεξαμενών του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι ενταγμένο
στα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται
από την Ε.Ο.Κ. και την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων
ύδατος στα Ελληνικά νησιά, θα επιτευχθεί αναζωογόνηση
του νησιωτικού χώρου, θα μπορέσουν οι κάτοικοι να καλ
λιεργήσουν τις λίγες γεωργικές εκτάσεις τους, θα εξυπη
ρετηθεί και επιλυθεί το υδρευτικό πρόβλημα των κατοίκων
και θα αξιοποιηθούν οι τουριστικές δυνατότητες, με απο
τέλεσμα οι κάτοικοι να παραμείνουν στα νησιά τους και να
μην παρουσιάζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης. Έτσι
τα ακριτικά νησιά θα βελτιώσουν την οικονομία τους, πράγμα
απαραίτητο για εθνικούς και κοινωνικούς λόγους, τα δε

υπόλοιπα νησιά θο ι ονωθούν με τις διάφορες δραστηριά
τητες που είναι αναγκαίες για κοινωνικούς, οικονομικούς
και τουριστικούς λόγους.
Σε ορεινές επίσης και ημιορεινές περιοχές, όπου εναλ
λάσσονται οι αγροτικές και δασικές εκτάσεις, επιβάλλεται
να προγραμματίζονται μικρά αρδευτικά έργα με τη δημιοιχηίο
ταμιευτήριων συγκέντρωσης υδάτων, ώστε με την ανοβαθμ,οπ
των καλλιεργειών με την άρδευση να συγκροτηθούν cn
κάτοικοι στις περιοχές αυτές, που τείνουν να ερημώσουν.
Με την παρ. 2, προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 70 του ν.
998/1979 με την οποία επιβάλλεται ποινή φυλάκισης του
λάχιστον ενός (1) μηνάς για τη μη έκδοση, εντός τριών
(3) μηνών από την καταστολή της πυρκοιάς ή την κατα
στροφή του δάσους ή της δασικής έκτασης, της απόφασης
του οικείου νομάρχη για την κήρυξη της έκτασης ως
αναδασωτέας.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ορθολογικότερη
και αποτελεσματικότερη προσταοία των δασών και των
δασικών εκτάσεων της Χώρας.
Με το άρθρο 13, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης
ειδικής αποζημίωσης στους γεωπόνους που ασχολούνται
α) Με τον ποιοτικό έλεγχο των νωπών, επεξεργαομένω '
και μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης.
β) Με το φυτοϋγειονομικό έλεγχο των φυτών, φυτικών
προϊόντων και άλλων αντικειμένων που πιθονόν να είναι
φορείς επικίνδυνων εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών
και της φυτικής παραγωγής της Χώρας.
Η αποζημίωση αυτή θα καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενυυς ιδιώτες, ανεξάρτητα της καταβολής του επιδό
ματος των δεκαοκτώ χιλιάδων (18 000) δραχμών, χαι
χορηγείται για εργασία πέραν του κανονικού ωράριου λει
τουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και πς αργίες
και εξαιρέσιμες ημέρες.
Το Υπουργείο Γεωργίας, όπως είναι γνωστό, είναι αομόδ-ο
για τον ποιοτικό έλεγχο των εισαγόμενων, εξαγόμενων και
διακινούμενων στη χώρα νωπών, επεξεργασμένων και με
ταποιημένων γεωργικών προϊόντων, φυτικής προέλευσης
και το φυτοϋγειονομικό έλεγχο των φυτοόν και των φυτικών
προϊόντων. Για τη διενέργεια του ποιοτικού και φυτούγειονομίκού ελέγχου το Υπουργείο Γ εωργίας χρησιμοποιεί ικανό
αριθμό εξειδικευμένων γεωπόνων, οι οποίοι απασχολούνται
και πέραν του κανονικού ωραρίου καθώς και τις αργίες και
εξαιρέσιμες ημέρες, προκειμένου να φέρουν σε πέρας το
δύσκολο και πολλές φορές επικίνδυνο έργο του ποιοτικού
και φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Η χρησιμοποίηση όμως των
γεωπόνων ποιοτικών και φυτουγειονομικών ελεγκτών σε
μόνιμη βάση καθίσταται αδύνατη λόγω του περιορισμού του
ανώτατου όριου υπερωριακής απασχόλησης στις τριακόσιες
(300) ώρες το χρόνο χαΥάτομο, που προβλέπει το άρθρο
17 του ν. 1505/1984 "Αναδιάρθρωση μισθολογίου της Δη
μόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις" (φΕΚ 194
Α ), όριο που καλύπτεται ταχύτατα, με αποτέλεσμα d ποιο
τικοί και φυτουγειονομικοί ελεγκτές να εναλλάσσονται με
γεωπόνους άλλων ειδικοτήτων και να υποβαθμίζεται ο ποιο
τικός και φυτούγειονομικός έλεγχος και τελικά η ποιότητα
των εξαγόμενων προϊόντων.
Με την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται
αύξηση των εισαγόμενων οπωροκηπεπτικών στη Χώρα μας.
Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος και επομένως η ανάγχη
για εφαρμογή της τυποποίησης στην εσωτερική μας αγορά
κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσουμε να ανταγωνισθοφε
τα εισαγόμενα προϊόντα.
Εξάλλου η εφαρμογή της τυποπσίησης στη Χώρα μας
αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση, που απορρέει από κοι
νοτικούς κανονισμούς.
Για την εφαρμογή της τυποποίησης στην εσωτερική αγορά
της Χώρας και τον αποτελεσματικά ποιοτικό έλεγχο των
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γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, καθώς και το
φυτοϋγειονομικό έλεγχο των φυτών και των φυτικών προϊό
ντων είναι απαραίτητο να εξαιρεθούν οι ποιοτικοί και φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές από τον περιορισμό των τριακοσίων
(ορών (300) υπερωριακής απασχόλησης το χρόνο. Εξάλλου
με την καταβολή του επιδόματος των δεκαοκτώ χιλιάδων
(18.000) δραχμών στους γεωπόνους του Υπουργείου Γεωρ
γίας δεν επιτρέπεται η παράλληλη αμοιβή για υπερωριακή
εργασία και η λήψη του επιδόματος.
Αποτέλεσμα της απαγόρευσης αυτής είναι οι γεωπόνοι
ποιοτικοί και φυτουγειονομικοί ελεγκτές να προτιμούν να
μην εργάζονται υπερωριακά και να εισπράττουν το επίδομα,
παρά να αμείβονται για υπερωριακή εργασία χωρίς να
εισπράττουν το επίδομα, με συνέπεια να δημιουργούνται
ανυπέρβλητα προβλήματα στον ποιοτικό και φυτούγειονομικό έλεγχο και να υποβαθμίζεται η ποιότητα των προϊόντων.
Με το άρθρο 14, ρυθμίζονται θέματα υπτρεσιακής κατά
στασης των Γενικών Οικονομικών Επιθεωρητών και συγκε
κριμένα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα προσόντα και ο
τρόπος επιλογής τους και προβλέπεται η καταβολή σ αυτούς
επιδόματος προϊσταμένου διεύθυνσης.
Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες ιιροκειμένου να
παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα στους Γενικούς Οικονο
μικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Γεωργίας, ώστε να
μπορέσουν να ασχοληθούν απερίσπαστα στο δύσκολο και
επίπονο έργο τους, που είναι η διενέργεια ερευνών και
ενόρκων διοικητικών εξετάσεων των υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Γεωργίας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
Οργανώσεων και Οργανισμών που εποπτεύονται από αυτό,
η διενέργεια οικονομικού ελέγχου στις διαχειρίσεις χρημα
τικού και υλικού των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και στα
επιδοτούμενα, από κάθε πηγή σε ολόκληρη, την επικράτεια
δια του Υπουργείου Γεωργίας, φυσικά και νομικά πρόσωπα,
Οργανισμούς και Οργανώσεις, η διενέργεια δευτεροβάθμιων
οικονομικών ελέγχων, τόσο επί του έργου των Περιφερεια
κών Οικονομικών Επιθεωρητών, όσο και των Ελεγκτών
Οικονομικών Ενισχύσεων, καθώς και κάθε άλλη ελεγκπκή
και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί
Με το άρθρο 15, απαγορεύεται η παρασκευή και εξαγωγή
στο εξωτερικό ελιών μαυρισμένων με οξείδωση σε αλκαλικό
περιβάλλον (CONFITES).
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία επειδή ο τύπος της
φυσικής μαύρης ελιάς, σαν φυσικό προϊόν, έχει επιβληθεί
και είναι αποδεκτός από ένα ευρύ διεθνές καταναλωτικό
κοινό, τυχόν δε παρασκευή και εξαγωγή στο εξωτερικό
ελιών μαυρισμένων με οξείδωση σε αλκαλικό περιβάλλον,
θα προκαλούσε σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά της φυσικής
μαύρης ελιάς με αντίστοιχη ζημία των ελαιοπαραγωγών της
Χώρας.
Με το άρθρο 16, προστίθεται εδάφιο μεταξύ προτελευ
ταίου και τελευταίου εδαφίου της παρ. 2Β του άρθρου 13
του ν. 1734/1987 ‘Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχε
τικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παρα
χωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις'
(ΦΕΚ 189 Α ), προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα
παραχώρησης δημόσιων δασικών ή χορτολιβαδικών εκτά
σεων σε κοινωφελή ιδρύματα, που υφίστανται ή συνιστώνται
από τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής ή την
Ιερά Μονή και Αρχιεπισκοπή του Όρους Σινά γα πνευμα
τικούς, πολιπστικούς, φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς και
λοιπούς σκοπούς.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ίδρυση από
τα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής ή την Ιερά
Μονή και Αρχιεπισκοπή του Όρους Σινά κοινωφελών ιδρυ
μάτων με σκοπό να μεταφερθεί ο μεγαλύτερος όγκος της
επιστημονικής και πολιπσπκής τους δραστηριότητας στη
Χώρα μας.

Με το άρθρο 17, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι
διατάξεις του ν. 1565/1985 'Λιπάσματα' (ΦΕΚ 164 Α ) προ
κειμένου να εναρμοντσθεί το καθεστώς παραγωγής, διακί
νησης και εμπορίας των λιπασμάτων με τα ισχύοντα στην
Ε.Ο.Κ..
Ειδικότερα:
Με τη ν παρ. 1, αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 1565/1985
προκειμένου να ορισθούν οι προληπτικοί έλεγχος που θα
διενεργούνται κατά την εισαγωγή, παραγωγή, συσκευασία
και εμπορία των λιπασμάτων και να καθορισθούν οι υπο
χρεώσεις των ασχολουμένων με οποιοδήποτε τρόπο με
την παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία λιπασμάτων.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εναρμονισθούμε με τα ισχύοντα στην Ε.Ο.Κ. στον τομέα των
λιπασμάτων.
Με την παρ. 2, προστίθεται άρθρο 13α στο ν. 1565/1985
προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στο ελληνικό
Δημόσιο να αντιμετώπισα τις εκκρεμείς υποθέσεις που
υφίστανται ή θα δημιουργηθούν από τη λύση της Σύμβασης
μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Συνεταιριστικής
Εταιρίας Λιπασμάτων Α.Ε. (ΣΥ.Ν.Ε.Λ. Α.Ε.). Η ρύθμιση αυτή
κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου όλες οι εκκρεμείς υπο
θέσεις που θα υφίστανται ή θα δημιουργηθούν από τη λύση
της ανωτέρω Σύμβασης να επιλυθούν με το ήδη υφιστάμενο
νομικό καθεστώς.
Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού κρίνονται αναγκαίες α
φενός γα την εναρμόνιση του καθεστώτος των λιπασμάτων
με τα ισχύοντα στην Ε.Ο.Κ. και αφετέρου για την τακτοποίηση
των εκκρεμοτήτων που θα προκόψουν κατά την ημερομηνία
απελευθέρωσης της εμπορίας των λιπασμάτων μεταξύ του
ελληνικού Δημοσίου και των εμπλεκομένων στον τομέα των
λιπασμάτων μερών.
Με το άρθρο 18, επιδιώκεται η πρόσληψη ωρομίσθιου
προσωπικού από τα Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 1943/1991 Εκσυγχρονισμός της
οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ανα
βάθμιση του προσωπικού ιης και άλλες διατάξεις- (ΦΕΚ 50
Α ) και ειδικότερα των παρ. 3, 4 περιπτ. α’ έως δ’, 5 και 6
του άρθρου 29.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί λόγω των ιδιό
μορφων συνθηκών των ελαιοκομικών περιοχών παρουσιά
ζεται έλλειψη προσωπικού, κυρίως λόγω των ορίων ηλικίας,
που προβλέπει το άρθρο 29 του ν. 1943/1991, με αποτέλεσμα
το απαιτούμενο για τη δακοκτονία προσωπικό να εξευρί
σκεται δύσκολα και με πολλές προσπάθειες και παραινέσεις
και να απαρτίζεται, σε μεγάλο ποσοστό, από άτομα ηλικίας
κάτω του 21ου και άνω του 55ου έτους. Εξάλλου παρου
σιάζεται απροθυμία απασχόλησης εποχιακού προσωπικού
στη δακοκτονία λόγω του χαμηλού ημερομισθίου και της
ανθυγιεινής και δύσκολης εργασίας (χρησιμοποίηση τοξικών
φαρμάκων, δύσβατες περιοχές κΑπ.). Αποτέλεσμα των α
νωτέρω είναι να καθυστερούν τα προγράμματα καταπολέ
μησης του δάκου της ελιάς σε βάρος της προστασίας της
ελαιοπαραγωγής της χώρας.
Με το άρθρο 19, καταργούνται από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου οι διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του
από 26-9/30-11-1955 β.δ. "περί κωδικοποιήσεως των περί
προστασίας κορινθιακής σταφίδος και περί Αυτόνομου Στα
φιδικού Οργανισμού διατάξεων" (ΦΕΚ 326 Α ), του άρθρου
11 του ν. 553/1977 ‘περί μέτρων προστασίας και ενισχύσεως
της εξαγωγής της Κορινθιακής σταφίδος και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων' (ΦΕΚ 73 Α’) και του Π.Δ. 535/1989
'Καθορισμός του ύψους της υπέρ Α.Σ.Ο. εισφοράς κατά
χιλιόγραμμο επί της παραγόμενης ποσότητας Κορινθιακής
σταφίδας (ΦΕΚ 224 Α ), με τις οποίες επιβάλλεται εισφορά
υπέρ του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (Α.Σ.Ο.) επί
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της παραγόμενης ποσότητας κορινθιακής σταφίδας.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 53 παρ. 1 του από 26-9'3011-1955 β.δ. επιβλήθηκε εισφορά υπέρ του Α.Σ.Ο. κατά
χιλιόγρε^ιμο επί της παραγόμενης ποσότητας κορινθιακής
σταφίδας. Η εισφορά αυτή αναπροσαρμόσθηκε με το π.δ.
535/1989. που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου
11 του ν. 553/1977, και καθορίστηκε με ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) επί της οριζόμενης κάθε χρόνο ελάχιστης τιμής
παραγωγού για το σταφιδόκαρπο μέσου παραγωγτ· ού τύπου
Πατρών, Ιονίων Νήσων. Ηλείας, Τριφυλλίας και Πυλίας. Με
το ίδιο διάταγμα καθορίστηκε σε ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) επί της οριζόμενης κάθε χρόνο τιμής σταφιδοκάρπου
Α.Σ.Ο., που προορίζεται για οινοπνευματοποίηση, η εισφορά
που επιβάλλεται στο ποιοτικό παραγωγικό παρακράτημα
(ποιοτική διαλογή). Η εισφορά αυτή αυξήθηκε σε ποσοστό
έξι τοις εκατό (6%) του παραγωγού και δεκαπέντε (15%)
τοις εκατό του βιομηχανικού παρακρατήματος με βάση τον
κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) 2202/90 του Συμβουλίου της 24 Ιουλίου
1990 "για την τροποποίηση του κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθμ.
1206/90 ’περί καθορισμού των γενικών κανόνων του κα
θεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή στον τομέα των με
ταποιημένων οπωροκηπεσηκών" (E.E.L. 201).
Η εισφορά όμως ένα τοις εκατό (1%) που επιβάλλεται
επί της παραγόμενης ποσότητας κορινθιακής σταφίδας
αντίκειται σαφώς σπς διατάξεις του άρθρου 3 του Κανο
νισμού (Ε.Ο.Κ.) 426/86 του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουά
ριου 1986 "για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών" (E.E.L. 49), οι οποίες
προβλέπουν την καταβολή στο ακέραιο της ελάχιστης τιμής
παραγωγού, που ορίζει κάθε χρόνο η Ε.Ο.Κ., χωρίς κανενός
είδους κράτηση υπέρ οποιοσδήποτε φορέα, οποιεσδήποτε
υπηρεσίες και αν προσφέρει. Ήδη η συγκέντρωση σταφίδας
με κραπκή ενίσχυση έχει καταργηθεί και ο παραγωγός πωλεί
ελεύθερα το προϊόν του στους μεταποιητές κατά κύριο
λόγο (80-90%) και σπάνια το παραδίδει στον Α.Σ.Ο. προκειμένου να συγκεντρωθεί και μεταπωληθεί από αυτόν.
Τούτο συμβαίνει διόπ λόγω της μικρής παραγωγής και της
μεγάλης ζήτησης έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία τέσσερα
χρόνια τιμές παραγωγού αυξημένες κατά εκατό τοις εκατό
(100%) ένανπ της ελάχιστης τιμής παραγωγού. Εξάλλου
παύει να ισχύει για τον Α.Σ.Ο. το στοιχείο της ανταποδοτικότητας ένανπ υπηρεσιών που προσφέρει, αφού ο Α.Σ.Ο.
εισπράττει αδιάκριτα από όλους τους σταφιδοπαραγωγούς
το (1%) χωρίς να προσφέρει κανενός είδους υπηρεσίες. Η
διατήρηση επιπλέον της ανωτέρω κράτησης σε βάρος των
παραγωγών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να
μας οδηγήσουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Οσον αφορά τα ποιοτικά παραγωγικά παρακρατήματα έξι
τοις εκατό (6%) σε βάρος του παραγωγού και δέκα πέντε
τοις εκατό (15%) σε βάρος του μεταποιητή, έχει ανατεθεί
αποκλειστικά στον Α.Σ.Ο. η διαχείρισή τους με την 339781/
17-9-1991 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας "Παραγωγικό
ποιοτικό παρακράτημα Κορινθιακής σταφίδας (6%). Καθο
ρισμός φορέα συγκέντρωσης και διάθεσης" (ΦΕΚ 812 Β ).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργούνται οι διατάξεις
του άρθρου 58 παρ. 1 του β.δ. από 26-9/30-11-1955, του
άρθρου 11 του ν. 553/1977 και του π.δ. 535/1989 προκειμένου να επιλυθούν τα σοβαρά και δυσχερή προβλήματα,
που δημιουργήθηκαν από τη διατήρηση της ανωτέρω ει
σφοράς υπέρ του Α.Σ.Ο..
Με το άρθρο 20, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής
ανώτατων δικαστικών λειτουργών σε επιτροπές και ομάδες
εργασίας του Υπουργείου Γεωργίας μείζονος οικονομικού
ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο της διάθεσης των εθνικών αλλά και των
κοινοτικών επιδοτήσεων προς τους αγρότες και αλιείς.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου η εξέταση

από τις ανωτέρω επιτροπές των σχετικών αιτημάτων και η
υποβολή προτάσεων για την καταβολή των οικονομικών
ενισχύσεων στους δικαιούχους, που απορρέουν από την
εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων, να διενεργείται
κατά τον πλέον αδιάβλητο και διαφανή τρόπο.
Με το άρθρο 21, επιδιώκεται η κατοχύρωση της άσκησης
του κτηνιατρικού επαγγέλματος στη Χώρα μας.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι στη Χώρα μας,
σε αντίθεση με την Ε.Ο.Κ. όπου το κτηνιατρικό επάγγελμα
είναι κατοχυρωμένο για τους επιστήμονες κτηνίατρους, δεν
υπάρχουν διατάξεις που να κατοχυρώνουν την άσκηση του
επαγγέλματος αυτού, με αποτέλεσμα να παρατηρείτε· α
ντιποίηση του κτηνιατρικού επαγγέλ;ιστός από άτομα που
δεν είναι κτηνίατρος όπως ζωοκόμος κτηνονοσοκόμος πε
ταλωτές και άλλα εμπειροτέχνες.
Για την κατοχύρωση του κτηνιατρικού επαγγέλματος κα
την αποφυγή της αντιποίησής του, προτείνε τα το υπόψη
άρθρο, με το οποίο ορίζετα όπ το κτηνιατρικό επάγγελμα
θα ασκείται από πτυχιούχους κτηνιατρικών σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρι
σμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
Με το άρθρο 22, λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα για
την εφαρμογή του κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 1096/88 του Συμ
βουλίου της 25.4.1988 "σχετικά με την καθιέρωση κοινοπκού
καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής
δραστηριότητας" (EE L 110).
Με τις προτεινόμενες διατάξεις καθορίζονται οι δικαιούχοι
της αποζημίωσης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
τη χορήγησή της. ο τρόπος ανακήρυξης των δικαιούχων,
οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που διενεργούντας ο τρόπος
πληρωμής της αποζημίωσης, καθώς και οι κυρώσεις που
επιβάλλονται στους παραβάτες των διατάξεων αυτών.
Η ρύιθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί
δυνατό στο Υπουργείο Γεωργίας να εφαρμόσει τον κανο
νισμό (Ε.Ο.Κ.) 1096/88 με τη θέσπιση των αναγκαίων συ
μπληρωματικών διατάξεων για τους κατόχους γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με όρους που θα εξασφαλίζουν δίκαιη και
σταθερή πηγή εισοδήματος, σταθεροποίηση της αγοράς κα
βελτίωση της διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων με τη διεύ
ρυνση της επιφάνειάς τους και την αύξηση του αριθμού
των βιώσιμων εκμεταλλεύσεων. Εξάλλου στην προτεινόμενη
ρύθμιση δίνεται αναδρομική ισχύ προκειμένου να καλυφθεί
το χρονικό διάστημα από 3-4-1989, ημερομηνία που άρχισε
να ισχύει το μέτρο, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου.
Με το άρθρο 23 παρέχεται η δυνατότητα νομιμοποίησης
των δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο
Γεωργίας για την παροχή έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας
στην Βουλγαρία και αφορούν την αποστολή 2.000 τόννων
πορτοκαλιών, 2.000 τόννων μαλακού σίτου και 1.000 τόννων
ζάχαρης. Η παροχή της βοήθειας αυτής έγινε κατά παρέκ
κλιση των κειμένων διατάξεων για τις προμήθειες με α
πευθείας ανάθεση στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π. και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. που δικαιολογείται λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης και της συμφέρουσας τιμής αγοράς
των ανωτέρω προϊόντων.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να νομι
μοποιηθούν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το
έτος 1991 και αφορούν την παροχή έκτακτης επισιστιστικής
βοήθειας στη Βουλγαρία για την αντιμετώπιση των δραμα
τικών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και ιδιαίτερα του
έντονου επισιτιστικού της προβλήματος.
Με το άρθρο 24, συνίσταται Γραμματεία Επιτροπής Τιμών
και Εισοδημάτων και Ομάδα Εργασίας κα ορίζεται όπ η
ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.8.1989,
ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί η ανωτέρω
γραμματεία.
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Η ρύθμιση του άρθρου αυτού κρίνε ται αναγκαία για την
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη γραμματειακή εξυπηρέ
τηση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων καθώς και για
την επεξεργασία των προτάσεων των Υπουργών μελών και
την υποβολή εισηγήσεων στην Επιτροπή αυτή.
Με το άρθρο 25. αναπροσαρμόζονται οι πόροι του Ορ
γανισμού Βάμβακος προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδά
του και να μπορέσει ο Οργανισμός αυτός να ανταπεξέλθει
στις λειτουργικές του ανάγκες.
Συγκεκριμένα τροποποιείται ο ειδικός φόρος που επι
βάλλεται στο βιομηχανοποιημένο εγχώριο και εισαγόμενο
βαμβάκε Ο ειδικός αυτός φόρος επιβλήθηκε για πρώτη
φορά με τη μορφή τέλους, το 1935 με το άρθρο 12 του
α.ν. της 19/20.11.1935 "περί Οργανισμού Ινστιτούτου Βάμ
βακος· (ΦΕΚ 575 Α), το οποίο όριζε όπ επιβάλλεται.:
α. Πρόσθετο εισαγωγικό τέλος στο εισαγόμενο από το
εξωτερικό βαμβάκι εκ 1.17 δραχμών κατά χιλιόγραμμο και
β. Ειδικό τέλος στο βιομηχανοποιημένο εγχώριο βαμβάκι
εκ 30 λεπτών κατά οκά. Με το α.ν. 254/1936 "περί τροποποιήσεως των από 19 Νοεμβρίου 1935 και 28 Δεκεμβρίου
1935 Αναγκαστικών Νόμων "περί Οργανισμού Ινστιτούτου
Βάμβακος' (ΦΕΚ 461 Α ) και το ν.δ. 3611/1956 'περί ταξινομήσεως του βάμβακος και επαυξήσεως των υπέρ αυτού
πόρων' (ΦΕΚ 247 Α'), τα ανωτέρω τέλη μετονομάσθηκαν
σε ειδικούς φόρους και ορίσθηκαν σε 60 λεπτά κατά οκά
εκκοκκισμένου βάμβακος, τόσο για το βιομηχανοποιημένο
εγχώριο βαμβάκι, όσο και για το από εξωτερικό εισαγόμενο.
Τέλος με το ν. 675/1977 'περί τροποποιήσεως των περί
των πόρων του Οργανισμού Βάμβακος διατάξεων' (ΦΕΚ
254 Α) ο ειδικός αυτός φόρος ορίστηκε σε πενήντα (50)
λεπτά κατά χιλιόγραμμο. Οι ανωτέρω μορφές φόρου ενείχαν
την έννοια της ανταποδοτικότητας για τις υπηρεσίες, που
προσφέρει ο Οργανισμός Βάμβακος, π.χ. ταξινομώντας τα
δέματα εκκοκκισμένου βάμβακος (1.210.000 δέματα το
1989/90), όταν από το 1956, προστέθηκαν σπς αρμοδιότητές
του και η ταξινόμηση (ν.δ. 3611/1956).
Ο τρόπος προσδιορισμού του ειδικού αυτού φόρου, δηλαδή
σταθερή τιμή (αξία) στη μονάδα βάρους, δεν είναι αποτε
λεσματικός, γιατί με την πάροδο λίγων μόλις ετών από τη
δημοσίευση οποιοσδήποτε νόμου, που θα αναπροσάρμοζε
το ύψος του φόρου, ο πληθωρισμός θα εξανέμιζε τα έσοδα
του Οργανισμού Βάμβακος. αφού η επιβολή του ειδικού
φόρου δεν ακολουθεί τις πληθωριστικές τάσεις ούτε τις
τιμές του βαμβακιού.
Εξάλλου αναποτελεσματικός κρϊνεται και ο τρόπος εί
σπραξης του ειδικού φόρου, δηλαδή η βεβαίωση του βιομηχανοποιημένου στη Χώρα βαμβακιού, γιατί είναι δύσκολο
και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο να ελεγχθεί επακριβώς
η ποσότητα του βαμβακιού, παρόλο που ο Οργανισμός
Βάμβακος, διαθέτει ειδικούς φοροβεβαιωτές για την εργασία
αυτή.
Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται ο ειδικός φόρος,
που επιβάλλεται στο βιομηχανοποιημένο εγχώριο βαμβάκι
και αντικαθίσταται από ανταποδοτική εισφορά. Χαρακτηρί
ζεται δε ως ανταποδοτική εισφορά γιατί ο Οργανισμός
Βάμβακος. εκτός από το πιο πάνω συγκεκριμένο έργο της
ταξινόμησης εκκοκκισμένου βαμβακιού, από το 1981, με την
είσοδό μας στην Ε.Ο.Κ., ταξινομεί στα εκκοκκιστήρια και
τα εργαστήριά του και το σύσπορο βαμβάκι (ποιοτικά και
ποσοτικά) προκειμένου οι παραγωγοί να τϋχουν της κοι
νοτικής ενίσχυσης, η οποία για το 1989 - 1990 ήταν 80
δρχ^χλγρ. και συνολικά 75.000.000.000 δρχ.
Το πιο πάνω συγκεκριμένο έργο ενώ πολλαπλασίασε
υπέρμετρα την απασχόληση του Οργανισμού Βάμβακος
(πρόσληψη επί 8μηνο 350 εποχιακών υπαλλήλων και απα
σχόληση του μεγαλύτερου μέρους των 415 μονίμων υπαλ
λήλων του) και ωφέλησε τα μέγιστα τους παραγωγούς και

εκκοκκιστές, δεν χρεώθηκε σε αυτούς καμιά επιβάρυνση
μέχρι σήμερα.
Κρϊνεται ορθό για το πιο πάνω έργο, που απασχολεί
περίπου το 80% του προσωπικού του, ο Οργανισμός Βάμ
βακος να τύχει ανταπόδοσης, που μαζί με πς άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού Βάμβακος
ονομάζεται ενιαία ανταποδοτική εισφορά.
Η εισφορά αυτή θα υπολογίζεται επί της κατά χιλιόγραμμο
αξίας του σύσπορου βαμβακιού. Ο τρόπος αυτός υπολογι
σμού της εισφοράς κρϊνεται ο πλέον αποτελεσματικός,
αφού η εισφορά θα επιβάλλεται επί της κατά χιλιόγραμμο
αξίας του σύσπορου βαμβακιού και όχι επί της ποσότητας
του βιομηχανοποιημένου βαμβακιού.
Εξάλλου με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται ο
ειδικός φόρος που επιβάλλεται στο εισαγόμενο προς βιο
μηχανοποίηση από το εξωτερικό βαμβάκι. Ο φόρος αυτός
θα υπολογίζεται εφεξής σε ποσοστό επί της αξίας του
εισαγόμενου προϊόντος και όχι σε σταθερή τιμή (αξία) επί
της μονάδας βάρους του προϊόντος.
Τέλος ορίζεται όπ τόσο η ανταποδοτική εισφορά όσο
και ο ειδικός φόρος θα κατατίθενται από τους εισαγωγείς
ή από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στην Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδος σε λογαριασμό του Οργανισμού Βάμβακος.
Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει πλεονεκτήματα γιατί είναι
απλούστερη και ακρβέστερη.
Με το άρθρο 26, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι
διατάξεις του ν. 1790/1988 'Οργάνωση και λειτουργία Ορ
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων' (ΦΕΚ 134 Α'),
ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη των εσόδων του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
από την ειδική ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 5 του
νόμου αυτού και να προσδιορισθεί επακριβώς ο τρόπος
βεβαίωσης και είπραξης της εισφοράς αυτής από συγκε
κριμένους φορείς, που θα επιφορτιστούν με το έργο αυτό
(Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εμπορίου, Α.Τ.Ε.), κα
θώς και η έκταση εφαρμογής της, η οποία βασίζεται στην
αρχή της ανταποδοτικότητας, ώστε να αποδεικνύεται όπ
η επιβολή της είναι συμβιβαστή με το κοινοπκό καθεστώς,
αλλά και κοινωνικά δίκαιη.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις - συμπληρώσεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου ο ΕΛ.Γ.Α. να αποκτήσει
οικονομική αυτοδυναμία, ώστε να ανταποκρίνεται στις ση
μερινές του ανάγκες, καθώς και τη δυνατότητα να επεκτείνει
την ασφάλιση και σε άλλα αντικείμενα και κινδύνους.
Ειδικότερα:
Με πς παρ.Ι και 2, του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η
περίπτωση του άρθρου 5 και προστίθεται νέο άρθρο 5α
στο ν. 1790/1988.
1.
Με πς παρ.Ι και 2 του νέου άρθρου 5α ορίζεται το
αντικείμενο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, δηλαδή τα
αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, φυτικής, ζωική , α
λιευτικής και υδατοκαλλιεργηπκής προέλευσης τόσο στα
αυτούσια (σε φυσική κατάσταση), όσο και στα προερχόμενα
από βιομηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία των προϊόντων
αυτών. Αντίθετα η εισφορά δεν επιβάλλεται στα εισαγόμενο
αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα γιατί η επιβολή της
και στα προϊόντα αυτά θα ήταν αντίθετη με την αρχή της
ανταποδοτικότητας, αλλά και με το κοινοτικό καθεστώς.
Από τα εγχωρίως παραγώμενα αγροτικά προϊόντα και
υποπροϊόντα, εξαιρούνται της επιβολής της εισφοράς ε
κείνα, τα οποία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον
ΕΛ.Γ.Α. (αρχή ανταποδοτικότητας). Τα προϊόντα αυτά είναι:
α. Όλα τα διασικά προϊόντα, εκτός από τα δενδρύλλια των
φυτωρίων, τα κάστανα, τα χαρούπια κΛπ., τα οποία καλύ
πτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.ΓΛ. και β. Τα προϊόντα
αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης προσωρινά
όμως, μέχρις ότου καλυφθούν ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ Λ..
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Η εισφορά επιβάλλεται επίσης και:
α. Στα αγροτικά προϊόντα που βάσει των Κανονισμών
της Ε.Ο.Κ. παραδίδονται στην αγοραστική παρέμβαση ή
στην απόσυρση, επειδή τόσο η αγοραστική παρέμβαση όσο
και η απόσυρση αποτελούν εμπορική συναλλαγή.
β. Στην ενίσχυση στην παραγωγή του ελαιόλαδου, που
χορηγείται από την Ε.Ο.Κ. στους ελαιοπαραγωγούς, επειδή
αυτή αποτελεί μέρος της τελικής τιμής που απολαμβάνει
ο ελα*οπ<*κιγωγός τιμή παραγωγού ελα»ολάόου - τιμή πώ
λησης + ενίσχυση στην παραγωγή.
Εξ' άλλου, η τιμή αποζημίωσης του ελαιόλαδου από τον
ΕΛ.ΓΛ., καθορίζεται βάσει της ανωτέρω τιμής παραγωγού
ελαιόλαδου.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θεωρούνται
ως:

Α. Αγροτικά προϊόντα:
α. Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και γενικά τα προϊό
ντα γης.
β. Τα δασικά προϊόντα ήτοι η ξυλεία, τα καύσιμα εκ ξύλου,
τα καυσόξυλα, οι ξυλάνθρακες, οι πάσσαλοι, τα υπορθώματα
αμπέλου κ.λπ., οι καπνόβεργες, οι πλοκόρεβδοι, οι καλλω
πιστικοί κλάδοι, οι ρίζες ερείκης, το δαδί, η ρητίνη, τα
δαφνόφυλλα, οι κώνοι πεύκης και λοιπών κωνοφόρων δέν
δρων, οι σπόροι δασοπονικών ειδών, οι σπόροι φυτών
βοσκοτόπων τα φυτόχωμα εν γένει, τα δενδρύλλια των
φυτωρίων κ.λπ.
γ. Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης ήτοι τα κτηνοτροφικά,
τα πτηνοτροφικά, τα μελισσοκομικά και τα σηροτροφικά
προϊόντα.
δ. Τα προϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέ
λευσης ήτοι τα νωπά ψάρια και τα λοιπά υδρόβια ζώα που
αλιεύονται σε ιχθυοτρόφους λίμνες, ιχθυοτροφία, θυννεία
και στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν περιλαμβάνονται στα προϊό
ντα αυτά, τα κατεψυγμένα ψάρια και οι σπόγγοι.
Β. Αυτούσια αγροτικά προϊόντα εκείνα τα οποία πωλούνται
σε ακατέργαστη (φυσική) κατάσταση καθώς και εκείνα τα
οποία δέχοντα* στοιχειώδη επεξεργασία για να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και να διευκολυνθεί η διάθεσή τους στην
κατανάλωση, εφόσον η επεξεργασία αυτή που γίνεται στα
πλαίσια αγροτικών εργασιών δεν αποτελεί άσκηση βιομη
χανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης.
Γ. Αγροτικά προϊόντα μετά από βιομηχανική ή βιοτεχνική
επεξεργασία, εκείνα τα οποία δέχονται βιομηχανική ή βιο
τεχνική επεξεργασία, που τους προσδίδει το χαρακτήρα
των βιοτεχνικών προϊόντων. Ο όρος 'γεωργία' χρησιμο
ποιείται με την ευρεία έννοια και περιλαμβάνει εκτός από
την αποκλειστική εκμετάλλευση της γης (γεωργία) και την
κτηνοτροφία, τα δάση και την αλιεία.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του νέου άρθρου
5α διατηρούνται τα ίδια ποσοστά της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 1790/1988 και
τα οποία είναι 2% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης
και 1% για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης.
3. Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 καθορίζεται
η αξία των αγροτικών προϊόντων και στην οποία επιβάλλεται
η ειδική ασφαλιστική εισφορά.
Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των αγροτικών προϊό
ντων ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης (χονδρική
ή λιανική πώληση, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων) και τη μορφή
(αυτούαα ή βιομηχανοποιημένα) αυτών αφορά τόσο την
πωλούμενη ποσότητα όσο και στην τιμή πώλησης. Στην
περίπτωση των βιομηχανοποιημένων αγροτικών προϊόντων,
ως αξία τους για την επιβολή της εισφοράς, υπολογίζεται
η αξία των αυτούσιων, που χρησιμοποιήθηκαν για να παραχθούν.

4. Με τις διατάζεις της παραγράφου 6 ορίζεται υποκείμενο
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, δηλαδή το πρόσω· to
το οποίο βαρύνεται με την εισφορά οστήν. Το πρόσωπο
αυτό είναι ο πωλητής των αγροτικών προϊόντων και υπο
προϊόντων παραγωγός, Φΐχχκά ή νομικό πρόσωπο, συμπε
ριλαμβανομένου Kot του δημοσίου.
Στους 'παοαγι.τγούς' περιελήφθησαν, γ.α να ιην 5vxi»e''<γουν έσοδα του ΕΑ.Γ.Α. και :
α. Ο; απασχολούμενοι κατή κύριο επάγγελμα στη γεωργία
με μκτθά ή ημερομίσθιο, που λενβάνουν την αμοιβή τους
σε είδος,
β. CH εκμεταλλευτές αλωνισπκών συγκροτημάτων, ελαιο
τριβείων κ.λπ., που λαμβάνουν την αμοιβή τους σε είδος
αλωνιστικού, εκδλπτηκού κ.λπ. δικαιώματος.
Ο ανωτέρω θα υπολογίζουν επιπλέον στην αμοιβή τους
και το αναλογούν ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς.
5. Με ας διατάξεις των παραγράφων 7,8,9,10 και 11 του
νέου άρθρου 5α, που πνοφέρονται στο Υπουργείο Οικο
νομικών (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες) ως αποκλειστι 
κού φορέα είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς
ορίζονται:
α. Οι υπόχρεοι για την απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής
εισφοράς.
β. Ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης αυτής από τους
εν λόγω υπόχρεους.
γ. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την είσπαξη αυτής,
δ. Η διαδικασία είπραζής της και
ε. Οι κυρώσεις (προσαυξήσεις, πρόστιμα) που επιβάλλο
νται σε βάρος των υπόχρεων, σε περιπτώσεις που αυτοί
αποδίδουν την εισφορά εκπρόθεσμα, ή ελλιπώς, ή παρα
λείπουν την απόδοση αυτής.
6. Με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του νέου
άρθρου 5ο, που αναφέρονται στους φορείς είσπραξης βεβαίωσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ορίζονται ot
τρόποι απόδοσης της εισφοράς από τους υπόχρεους και
ο τρόπος απόδοσης από την Α.Τ.Ε. στον ΕΛ.Γ.Α. των
εισποραττόμενων ποσών της εισφοράς στις ειδικές περι
πτώσεις:
c. πώλησης αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων σπς
κατά τόπους λαϊκές αγορές,
β. αγοράς αγροτικών προϊόντων απευθείας από τους
παραγωγούς και καταβολής της αξίας τους σε αυτούς με
εντολές πληρωμής μέσω Α.Τ.Ε. ή άλλης τράπεζας,
γ. παράδοσης αγροτικών προϊόντων στην αγοραστική
παρέμβαση ή στην απόσυρση,
δ. χορήγησης ενίσχυσης στην παραγωγή του ελαιόλαδου
και
ε. πώλησης καπνών σε φύλλα.
7. Με την παρ. 14 του νέου άρθρου 5α, ορίζονται ο
τρόπος απόδοσης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
στον ΕΛ.Γ.Α. των εσόδων από την ειδική ασφαλιστική
ασφορά και τα ποσοστά παρακράτησης από τα έσοδα αυτά
τρία στα εκατό (3%) ως ποσοστό είσπραξης και πέντε στα
εκατό (5%) ως ποσοστό βεβαίωσης, υπέρ του δημοσίου.
8. Με τις παρ. 15 και 16 του νέου άρθρου 5α η ειδική
ασφαλιστική εισφορά που εισπράττεται υπέρ του ΕΛ.ΓΛ.
απαλάσσεται απο κάθε φόρο, τέλος χαρτόσημου και κάθε
άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου και ορίζεται ο χρόνος
έναρξης είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς.
Με τις παρ. 3,4,5 και 6 του άρθρου 2S:
α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του
ν. 1790/1988 ώστε να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο
του ΕΛ.Γ.Α. και ένας (1) εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας
Δημοκρατικών Αγροπκών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ-ΔΛ.Σ.Ε.)
προκειμένου να επιτευχθεί αναλογική εκπροσώπηση όλων
των φορέων των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α..
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β. Ρυθμίζεται η μηνιαία αντιμισθία του προέδρου του
διοικητικού συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και η αποζημίωση
του προέδρου, του αντιπροέδρου, των μελών και του γραμ
ματέα του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. για την συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του.
γ. Ορίζεται ότι τα προς συζήτηση θέματα εισηγειται στο
διοικητικό συμβούλιο ο πρόεδρός του.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο του
ΕΛ.ΓΛ. να αναθέτει με απόφασή του, σε ιδιώτες γεωτε
χνικούς τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών των ζημιών,
υπό την εποπτεία του ΕΛ.Γ.Α., και την παρακολούθηση της
πορείας των καλλιεργειών καθώς και παρόμοιων αρμοδιο
τήτων για όσο χρονικό διάστημα κρινεται απαραίτητο λόγω
μη επάρκειας του τακτικού γεωτεχνικού προσωπικού του
ΕΛ.ΓΑ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί το είδος και η
έκταση των ζημιών, που προκαλούνται από φυσικούς κιν
δύνους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, η δε παρουσία
των πραγματογνωμόνων στις πληγείσες περιοχές πρέπει
να είναι άμεση, σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών από φυ
σικούς κινδύνους. Εξάλλου η αντιμετώπιση των ανωτέρω
αναγκών από τακτικό γεωτεχνικό προσωπικό λόγω της
ιδιομορφίας απασχόλησής του είναι οικονομικά ασύμφορη
για τον Οργανισμό, δεδομένου άλλωστε ότι η ίδια διαδικασία
ακολουθείται με απόλυτη επιτυχία επί μία τριακονταετία και
από τον Ο.Γ.Α. με το μικρότερο δυνατό κόστος.
ε. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το φορέα καταβολής
της σύνταξης και της αποζημίωσης κατά την αποχώρηση,
τον τρόπο καταβολής των εισφορών και την παροχή υ
γειονομικής περίθαλψης στους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. που
μετατάχθηκαν αυτοδίκαια ή πρόκειται να μεταταγούν από
τον Ο.Γ.Α..
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αρθεί
η αβεβαιότητα και η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί στο
προσωπικό αυτό ως προς το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό
του καθεστώς με αποτέλεσμα να δημιουργούν :αι σοβαρά
προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Α., α
φενός μεν λόγω αποστέρησης των υπηρεσιών έμπειρων
στελεχών τα οποία παραιτούνται, αφετέρου δε λόγω α
προθυμίας διοικητικών υπαλλήλων του Ο.Γ.Α. να μεταταγούν
στον ΕΛ.Γ.Α..
Με την παρ. 7 του άρθρου 26, παρέχεται η δυνατότητα
καθιέρωσης εισητηρίου εισόδου επίσκεψης rui σε άλλες
κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, πέραν των εθνικών
ιδρυμάτων, όπως είναι ιδίως τα αισθητικά δάση και τα
διατηρητέα μνημεία της φύσης, που καλύεττι νιαι από το
ίδιο με τους δρυμούς νομοθετικό πλαίσιο (ν.δ. 996/1971,
192Α'). Είναι γεγονός ότι σήμερα εκτός από τους εθνικούς
δρυμούς δέχονται πολλούς επισκέπετες και άλλες προσταυεόμενες περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν επίσης
ιδιαίτερα προβλήματα αποτελεσματικής φύλαξης - προστα
σίας και αξιοποίησής τους, για την εξυπηρέτηση των σκοπών
της κηρύξεώς τους. Υπάρχει επομένως επιτακτική ανάγκη
γτα την βελτίωση των συνθηκών προστασίας, οργάνωσης
και λειτουργίας τους, που μπορεί να γίνει, δεδομένων των
υφισταμένων δυνατοτήτων, με την καθιέρωση εισιτηρίου
εισόδου επίσκεψης και τη διάθεση των εσόδων για το σκοπό
αυτόν.
Με την κήρυξη μιας προστατευόμενης περιοχής επιβάλ
λονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.δ. 9Θ6/1971)
περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση και την εκμετάλλευση
των εκτάσεων που περιλαμβάνονται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή (απαγορεύσεις βοσκής, υδατομίας, επι
τρεπτών επεμβάσεων κΑπ.),με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους δήμους και κοινότητες που
θίγονται με την κήρυξη της περιοχής. Για την άμβλυνση
των προβλημάτων αυτών θεσπίζεται με την προτεινόμενη

διάταξη η δυνατότητα απόδοσης μέρους από το προϊόν
του εισιτηρίου στους δήμους και κοινότητες που έχουν
άμεση σχέση με την προστατευόμενη περιοχή.
Με ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας τα τελευταία χρόνια, δημιουργούνται στα δάση και τις
δασικές εκτάσεις της χώρας 'χώροι υπαίθριας αναψυχής"
με διάφορες απλές κατασκευές (καθίσματα, βρύσες, τραπέζια
υπαίθριων γευμάτων, χώροι θέας, παιχνιδιών κ.λπ.), που
χρησιμοποιούνται ελεύθερα από το κοινό. Η δημιουργία και
ιδιαίτερα η αποτελεσμαπκή συντήρηση, καθαριότητα και
λειτουργία των χώρων αυτών, απαιτεί σημαντικές δαπάνες
και την απασχόληση προσωπικού, που δεν μπορούν να
εξασφαλιστούν σπς περισσότερες περιπτώσεις. Με την
προτεινόμενη δυνατότητα θέσπισης εισιτηρίου και για τους
χώρους αυτούς, θα επιλυθούν πολλά από τα παραπάνω
προβλήματα, ώστε το κοινό να εκτιμά καλύτερα, αλλά και
να χαίρεται και να απολαμβάνει πιο ουσιαστικά τους 'χώρους
υπάιθριας αναψυχής'.
Με το άρθρο 27 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.1845/
1989 'Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ
102Α ) προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που προέκυψιαν κατά την εφαρμογή του. Ειδικότερα:
Με την παρ.1, αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 2
προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα και σε νομικά ή
φυσικά πρόσωπα να συμμετέχουν στις εταιρίες που μπορεί
να συνιστά το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με την παρ.2. αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 5 και
ορίζεται ότι ο τηρούμενος στην Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε. λογαριασμός του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα διακινείται με
γραπτές εντολές του Γενικού Διευθυντή και του Δ/ντη της
Δ/νσης Οικονομικού της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με τις παρ.3 και 4, τροποποιούνται αντίστοιχα τα άρθρα
7 και 8 που αναφέρονται στη σύνθεση και τις αρμοδιότητες
του διοικητικού συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις περιορίζεται ο α
ριθμός των μελών του Δ.Σ. από δεκατρία σε εννέα και
ορίζεται ότι η θητεία των μελών του θα είναι τριετής και
θα μπορεί να ανανεώνεται. Απαγορεύεται η αντικατάσταση
των μελών του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας τους
προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και δυσλει
τουργία που τυχόν θα προκαλούντο.
Καθορίζεται ότι για τις τροποποιήσεις του προϋπολογι
σμού και τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και
μισθώσεων κινητών και ακινήτων αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα
από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.
Οι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να
καταστεί το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. πιο ευέλικτο και αποτελε
σματικό.
Με την παρ.5, τροποποιείται το άρθρο 9 που αναφέρεται
στο γενικό διευθυντή του ΕΘ.ΙΛΓ.Ε. Καθορίζεται ο διοικη
τικός ρόλος του γενικού διευθυντή, παρέχεται η δυνατότητα
και σε ερευνητές βαθμίδας Β να καταλάβουν τη θέση του
γενικού διευθυντή και διευρύνονται έτσι οι δυνατότητες
επιλογής του καταλληλότερου από άποψη τόσο επιστημο
νικών όσο και διοικητικών προσόντων. Εξάλλου η επιλογή
του γενικού διευθυντή γίνεται πιο αντικειμενική αφού για
την ύπαρξη και την αποτίμηση των επιστημονικών του
προσόντων γνωματεύει το καΥ εξοχήν αρμόδιο επιστημονικό
συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με την παρ. 6, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
10 προκειμένου να καταστεί το επιστημονικό συμβούλιο
ανεξάρτητο από τη διοίκηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και να ασχοληθεί
απερίσπαστο με το έργο του, που είναι η διατύπωση γνώμης
σε επιστημονικά θέματα.
Με την παρ.7, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
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12 που αναφέροντα στο προσόντα, τη θητεία και πς
αποδοχές των δκυθυντών των ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,
ώστε να δβυρυνθούν οι δυνατότητες επιλογής των καταλ
ληλότερων τόσο από άποψη επιστημονικών όσο και δκ*κηπκών προσόντων.
Με την παρ.8, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
13 που αναφέροντα στα εαστημονικά συμβούλια των ιν
στιτούτων ώστε να καταστούν αυτά αποτελεσματικά και
ευέλκτα Με -πς προτεινόμενες τροποποιήσεις ορίζεται ότι
τα συμβούλια αυτά είναι τριμελή και τα μέλη τους ετελλέγονται από το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. από
τους ερευνητές βαθμίδας Α ή Β ή από επιστήμονες που
δεν υπηρετούν σε αυτό και έχουν τα ανάλογα επιστημονικά
προσόντα και σχετική ερευνητική δραστηριότητα.
. Με την παρ.9, αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου
14 προκειμένου να καταργηθούν οι συμβουλευτικές επιτρο
πές των ισνπτούτων, που διορίζονται από τον Υπουργό
Γεωργίας, αφού το έργο τους, το οποίο εξάλλου δεν
προσδιορίζεται από το νόμο, δεν διαφέρει από το έργο
του επιστημονικού συμβουλίου. Με το νέο άρθρο 14 μπορεί
να συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. επι
τροπές αξιολόγησης του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με την παρ.10, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
17 που αναφέρονται στα επιστημονικά προσόντα, που α
παιτούνται για πς διάφορες βαθμίδες ερευνητών, προκει
μένου να προσαρμοσθούν στις ανάγκες της χώρας μας σε
εφηρμοσμένη έρευνα και σε σύνδεση αυτής με πς γεωργικές
εφαρμογές.
Με την παρ.11, παρέχεται η δυνατότητα στους κριθέντες
με βάση πς διατάξεις του άρθρου 26 παρ.8 του ν. 1845/1989
να επανακριθούν. ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται
μέσα οε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
από το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σύμφωνα
με πς διατάξεις του άρθρου 17, όπως αυτό τροποποιείται
με τον παρόντα νόμο.
Με την παρ.12. τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
25 και παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης της νομής και
κατοχής της ακίνητης και κινητής περιουσίας που ανήκα
κατά χρήση στις περιφερειακές υπηρεσίες έρευνας και τα
περιφερειακά εργαστήρια γεωργικών εφαρμογών και ανά
λυσης λιπασμάτων στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Με την παρ. 13. καταργείται η παρ.3 του άρθρου 25 με
την οποία προβλέπεται απαλλαγή από κάθε φόρο ή τέλος
μεταβίβασης της κυριότητας της ακίνητης περιουσίας των
περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, που
μετάφέρονται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η ρύθμιση αυτή κρίνε ται α
ναγκαία γιατί η διάταξη της παραγράφου αυτής κατέστη
ονενεργής, αφού με την παρ. 12 του παρόντος άρθρου,
με την οποία αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 25. δεν
προβλέπεται μεταβίβαση της κυριότητας αλλά μόνο της
νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας, που κατά χρήση
ανήκει στις ανωτέρω υπηρεσίες, που μεταφέρονται στη
ΕΘ.ΙΛΓ.Ε.
Με την παρ. 14 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι
ίκατώξεις των παρ. 9. 10 κα 15 του άρθρου 26 με τις
οποίες μετοφέρεται αυτοδίκακι στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. το προσωπικό
του υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση του ν. 1845/1989 στις
κτηρεοίες του Υπουργείου Γεωργίας, που μεταφέρθηκαν
ατο ΕΘ.ΙΛΓ.Ε.
Η δώταξη αυτή κρϊθηκε αναγκαία γιατί οι υπηρεσίες που
αετοφέρθηκαν στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ήταν καθαρά δημόσιες υπη
ρεσίες. οι δε υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε αυτές ήταν
ιόνιμα δημόσιοι υπάλληλος διεπόμενοι από το καθεστώς
του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων και το ασφαλιστικό και
τυνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει για τους μόνιμους

δημόσιους υπάλληλα*;, με αποτέλεσμα με την ένταξη ή
μεταφορά τους στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., π-.υ είναι νομικό .όσωπο
ιδιωτικού δικαίου, να δτ^ουργηθούν σοβαρό προβλήματα
οε βάρος τους και να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση από
άποψη οσφαλκττκού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Με την παρ. 15, παρέχεται δυνατότητα στο προσωπκό
που ανοφέρετα στις nap. 1, 9 κα 10 του άρθρου 26, όπως
τροποποιείτα με τον παρόντα νόμο να ασκήσει τα σχετκά
δικαώματά του εντός έξι μηνών από την δημοσίευση του
παρόντος νόμου.
Με την παρ. 16, ορίζετα ότι το πρόσωοκό των παρ.
1,2,3,5,6,7,9 κα 10 του άρθρου 26 του ν. 1845/1989, όπως
τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, που εντάοσετα στο
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε εξακολουθεί να διατηρεί κα μετά την ένταξή του
το ίδιο ασφαλιστικό κα συνταξιοδοπκό καθεστώς υπό την
προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί για τη ρύθμκϊη των ασφαλκτπκών
κα ουνταξιοδοτικών του θεμάτων σχεπκός νόμος. Η ρύθμκη
αυτή κρίνε τα αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν προ
βλήματα που τυχόν θα δημιουργηθοΰν από την ένταξη του
προσωπικού αυτού στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και να μη βρεθεί το
προσωπικό αυτό σε δυσμενέστερη θέση από άποψη ασφα
λιστικού κα συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Με την παρ. 17, ορίζετα ότι το προσωπικό που υπηρετεί
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε υπηρεσίες του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας που
μεταφέρονται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., παραμένει προσφέρον τις
υπηρεσίες του στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ως αποσπασμένο πρόσωγπκ6
του Υπουργείου Γεωργίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων ως προς το χρόνο απόσποσης.
Η διάταξη αυτή κρϊθηκε αναγκαία προκεψένου να στε
λεχωθούν οι υπηρεσίες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., κατά την πρώτη
εφαρμογή του νόμου αυτού, με έμπειρο προσωπικό που θα
συμβάλλει αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία του.
Με την παρ. 18. παρέχεται η δυνατότητα στο τεχντκό
βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. να ε
νταχθεί, εφόσον το επιθυμεί, στο τεχνιό προσωπικό της
περίπτωσης γ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1845/1989.
Με την παρ. 19, μεταφέρονται τα Κέντρα Κτηνιατρικών
Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετά των Τμημάτων
και Γραφείων τους και τα υπαγόμενα σε αυτό Ινστιτούτα
μετά των Τμήμάτων κα Γραφείων τους στο Εθνικό Ιδρυμα
Αγροτικής Ερευνας.
Η ρύθμιση αυτή κρίνε τα αναγκαία προκειμένου όλες α
μονάδες αγροτικής έρευνας να τεθούν κάτω από εννϊαίο
φορέα.
Με την παρ. 20, καταργούνται α περιπτώσεις η, θ κα ι
της παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 721/1977 'περί εγκρίσεως
κυκλοφορίας κα ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως κα
ρυθμίσεως αιναφών θεμάτων* (ΦΕΧ 296 Α'), όπως οπές
προστέθηκαν με την περίπτωση α της παρ.4 του άρθρου
28 του ν. 1845/1989 κα αφορούν τη συμμετοχή εκπροσώπων
της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εισαγωγέων
Βιομηχόνων Γεωργοχημικών κα της Κεντρικής Ενωσης
Δήμων κα Κοινοτήτων Ελλάδος στο Ανώτατο Συμβούλιο
Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.).
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να περιορισθεί ο αριθμός των μελών, που συγκροτούν το
Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. στον απόλυτα αναγκαίο, ώστε η σύνθεσή του
να αποτελείται από άτομα, που διαθέτουν τις απαραίτητες
εξειδικευμένες γνώσεις κα την εμπειρία, που απαιείια
προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κα προβλή
ματα δυσλειτουργίας αυτού.
Με το άρθρο 28, ορίζετα ως χρόνο έναρξης ισχύος του
νόμου από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν δοφορετκά ορίζεται σης επί μέρους
διατάξεις.
Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με το παρόν νομοσχέδιο
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το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.
Αθήνα. 28 Ιανουάριου 1992
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α. Σαμαράς

Σ. Κούβελας
ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. Χριστοδούλου
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

I. Παλαιοκρασσάς
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σ. Χατζηγάκης

Γ. Σούρλος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ. Παπακωνσταντίνου

Α. Παυλίδης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Β. Μαντζώρης

Α. Ανδριανόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ν. Γκελεστάθης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεδρίαση αριθμός 81 της 6 Φεβρουάριου 1992, ώρα
6.00 μ.μ.
Συνεδρίασε το τμήμα Δ' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βόλτης, Επίτιμος
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Γ. Πανταζόπούλος, επί
τιμος αρεοπαγίτης, Α. Κατσίφας, πρόεδρος εφετών (ειση
γητής), Φ. Αρναούτογλου, πάρεδρος ΣτΕ (εισηγητής) και
X. Κότσιφας, εφέτης Δ.Δ. και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Γεωργίας με τίτλο ’Ρύθμιση θεμάτων αρ
μοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων
εποπτείας του*.
Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι Σ. Σαρηβαλάσης,
σύμβουλος επικρατείας και Γ. Καλλιμόπουλος, αναπληρωτής
καθηγητής πανεπιστημίου, λόγω κωλύματος.
Γραμματέας η Ε. Παπανίκου - Γαβριλιάδη.
Παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργού Π. Αυγερινόπουλος.
Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διετύ
πωσε τις εξής παρατηρήσεις:
Α' Γενικές παρατηρήσεις
1. Όπου αναφέρονται νόμος διατάγματα και αποφάσεις
να μην παρατίθεται η περίληψη, αλλά να παρατίθεται σε
παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και ο αριθμός
του φύλλου της Εφ. Κυβ. λχ 992/1979 (Α.280).
2. Όπου αναφέρονται διατάξεις νόμων να είναι πλήρης
η αναφορά λχ. της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 419/1976.
3. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων σε λέξεις του
κειμένου του νομοσχεδίου, χωρίς να πρέπει.

4. Παρατηρείται ότι το κείμενο εδαφίων δεν γράφεται
στη συνέχεια, αλλά αρχίζει από νέο στίχο, ως να μην
αποτελεί συνέχεια της ίδιας παραγράφου και εφιστάται η
προσοχή για τις διορθώσεις κατά την καθαρογραφή του
νομοσχεδίου.
5. Οπου αναφέρεται η λέξηΓΔημόσιο’ να γραφεί με
κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.
Β' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 1 η παρ. 4 να λάβει αριθμό 3 γιατί δεν
υπάρχει παρ. 3.
2. Στο άρθρο 2:
α) Στην παρ. 3 η Επιτροπή διατυπώνει επιφύλαξη ως
προς τη συνταγματικότητα της εξουσιοδότησης ενόψει της
ευρύτητας της παρεχομένης εξουσιοδότησης και συνιστά
την επανεξέταση του θέματος.
β) Στην παρ. 10, περ. β, δεύτερο στίχο, αντί των λέξεων
’σε περιπτώσεις' να τεθεί η λέξη: ’επί’.
γ) Στην παρ. 12 και στο άρθρο 19 του ν. 1564/1985,
που αντικαθίσταται:
αα) Στην παρ. 2. τρίτο στίχο από το τέλος, αντί των
λέξεων: ’με τους αναπληρωτές τους." να τεθεί το εδάφιο:
’Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους'.
ββ) Στην παρ. 4, τρίτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 'και'.
3. Στο άρθρο 9:
α) Στην παρ. 2 και στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970, που
αντικαθίσταται, η παρ. 5 να διατυπωθεί ως εξής:
’5. Οι αρμόδιες, σύμφωνα με την παρ. 2, αρχές προβαίνουν
στην κατάσχεση των αλιευμάτων καθώς και των αλιευτικών
εργαλείων και συσκευών, τα οποία ανευρίσκονται σε πε
ριοχές αλιείας που απαγορεύεται η χρήση τους και δεν
εξακριβώνεται η ταυτότητα του παραβάτη ιδιοκτήτη εφαρ
μόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
αυτού".
β) Στην παρ. 3 και στο άρθρο 17 του ν.δ. 420/1970,
όπως αντικαθίσταται:
αα) Στην παρ. 1, στίχοι 12-13, αντί: ’ή αυτεπάγγελτα...δη
μόσιο’ να τεθεί: ’και αυτεπαγγέλτως εφόσον την εκμετάλ
λευση έχει το Δημόσιο.'.
ββ) Στην παρ. 6, περ. γ, δεύτερο στίχο, να προστεθεί η
φράση:
’που προτείνονται από τον αρμόδιο υπουργό.’
4. Στο άρθρο 10, παρ. 3, τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη:
’από’ να προστεθεί το κείμενο: ’σχετική άδεια που παρέχεται
μετά από’.
5. Στο άρθρο 11:
α) Η παρ. 12 να διατυπωθεί ως εξής:
*12. Οι παραβάτες που παρόντος άρθρου τιμωρούνται
ποινικώς μεν με ας προβλεπόμενες από το άρθρο 458 του
Ποινικού Κώδικα ποινές. Διοικητικώς δε με χρηματική ποινή
τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων δραχμών και με απαγό
ρευση λειτουργίας των μονάδων τους για χρονική περίοδο
από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση
υποτροπής η άδεια λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων
αφαιρείται οριστικά. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί
να αναπροσαρμόζονται τα προβλεπόμενα ως άνω όρια των
διοικητικών ποινών’.
β) Στην παρ. 14 η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται π θα γίνει το ελαιόλαδο που ήθελε κατασχεθεί
και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.
6. Στο άρθρο 12 και στην παρ. 3 του άρθρου 70 του ν.
998/1979, που προστίθεται, τελευταίο στίχο, να απαλειφθεί
το εδάφιο: Ίο αδίκημα... προς τούτο’.
7. Στο άρθρο 13:
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α) Στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 'τους' va προστεθεί
η λέξη: 'ενδιαφερομένους".
β) Στο τελευταίο εδάψ.ο, δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη:
'και' να προστεθεί η λέξη: 'κατά'.
8. Στο άρθρο 15, παρ. 1, πρώτο στίχο, να προστεθούν
οι λέξεις: 'και διάθεση καθώς*.
9. Στο άρθρο 17:
α) Στην παρ. 2 και στην παρ.4 του άρθρου 11 του ν.
1565/1985, που προστίθεται, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η
διάταξη είναι αντισυνταγματική λόγω ευρύτητας της παρεχομένης εξουσιοδότησης.
β) Στην παρ. 3 και στο άρθρο 13α του ν. 1565/1985,
που προστίθεται, πρώτο στίχο, αντί των λέξεων: ‘Υποθέσεις
που είναι εκκρεμείς* να τεθούν οι λέξεις: "θέματα που
προκύπτουν* και στον έκτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη:
■της*.
10. Στο άρθρο 20, έβδομο στίχο, αντί της λέξης: "Σώμα*
να τεθεί η λέξη: ‘δικαστήριο* και να προστεθεί το εδάφιο:
"Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να ορίζει και επιτίμους
ανωτάτους δικαστικούς λειτουργούς.*
11. Στο άρθρο 21, παρ. 3, πρώτο στίχο, μετά τη λέξη:
‘διατάξεων* να προστεθεί: "της παρ. 1*.
12. Στο άρθρο 23:
α) Στην παρ. 6 (που τροποποιεί το άρθρο 14 του ν.
1790/1988), περ. α, πρώτο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις:
’Κατ' εξαίρεση καΓ και στο δεύτερο στίχο, προ της λέξης:
"όταν* να προστεθεί το κείμενο: "σε περιπτώσεις εξαιρετικών
καιρικών φαινομένων, φυσικών κινδύνων ή άλλων εξαιρετικών
αναγκών*.
β) Στην παρ. 7 (που αντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου
21 του ν. 1790/1988), περ. β, όγδοο στίχο, αντί της λέξης:
’εισήγηση'να τεθεί η λέξη: 'πρόταση*.
13. Στο άρθρο 24:
α) Στην nop. 1 (που αντικαθιστά την παρ. 4 του άρθρου
2 του ν. 1845/19S9), στο δεύτερο στίχο αντί της λέξης:
'εισήγηση' να τεθεί η λέξη: 'γνώμη*, στους στίχους 4-6
αντί του κειμένου: 'νομικά...βάσης*, να τεθεί: 'καθώς και
άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα'.
β) Στην παρ. 3, περ. δ, στο δεύτερο στίχο να απαλειφθεί
η λέξη: 'να'.
γ) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ρύθμιση του δευτέρου
εδαφίου της περ. γ, της παρ. 4 (η οποία αντικαθιστά την
περ. κα' του άρθρου 8 του ν. 1845/1989) υπάρχει και στην
παρ. 9 (που αντικαθιστά το άρθρο 14 του νομοθετήματος).
Συνιστά την επανεξέταση του θέματος.
δ) Η παρ. 10, περ. β (που αντικαθιστά την παρ. 7 του
άρθρου 17 του ν. 1845/1989) ενέχει αοάφεια κατά το μέρος
που προϋποθέτει διδακτορικό για προαγωγή, αλλά συγχρό
νως υπονοεί ότι τούτο δεν είναι απαραίτητο και πρέπει να
επανεξετασθεύ
ε) Στην παρ. 15 να γίνει η εξής διατύπωση: Ίο προσωπικό
το αναφερόμενο στις παρ. 1, 9 και 10 του άρθρου 26. όπως
τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μπορεί να ασκήσει τα
σχετικά δικαιώματα του εντός έξι (6) μηνών από τη δημο
σίευση του παρόντος νόμου'.
στ) Στην παρ.λ 16:
α) Οι στίχοι 1-3: Ίο προσωπικό ... ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.* να ανα
διατυπωθούν ως εξής: Ίο προσωπικό που εντάσσεται στο
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 5,
6, 7. 9 και 10 του άρθρου 26 του ν. 1845/1989, όπως
τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο*.
β) Στους στίχους 4-5 οι λέξεις: 'εκδοθησομένου ... θε
μάτων* να διαγραφούν ως περιττές.
14. Σε σχέση με το άρθρο 25 που κυρώνει υπουργικές
αποφάσεις, από την ημερομηνία που ισχυσαν, η Επιτροπή
επισημαίνει όυ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας
του ΣτΕ 3596 και 3597/1991 μια τέτοια αναδρομική κύρωση

υπουργικών οπι.νου· ...ι c . ω σν.οχίν') ως ανηοιτ*ταγυα·πκή.
Συνιστά λ ο. π Ον. την χωοις *η μορ?ή κυοώσεως υπουργικών
αποφάσεων- θέσπιση του ονφισστικού τους περιεχομένου,
στην οποία θα δοθεί αναδρομική ισχύς.
15.
Στο άρθρο 26 η Επιτροπή επισημαίνει ότι, εφόσον
σκοπός της ρύθμισης, είναι, κατά να ανοφερόμενα στην
εισηγητική έκθεση του· νόμου, η παροχή αμοιβής στους
υπαλλήλους της Γραμματείας της Επιτροπής Τιμών και
Εισοδημάτων και Οι κάδος Εργασίας, πρέπει αυιή η ρύθμιση
να υλοποιηθεί με ρητή ουσιαστική διάταξη και όχι με πχ
μορφή πρόσδοσης αναδρομικής ισχύος στην περί σικττάσεως
της Γραμματείας πράξη, που δεν είναι νοητή.
Αθήνα 6 Φεβρουάριου 1992
Η Γ,'ντψματέας
Ε. ΓΙΑΠΑΝίΚΟΥ - ΓΑΡΡΙΛΙΑΔΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ-μ.ΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΠΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Α) ν 992/1979
"περί οργανώσεακς των διοικητικών υπηρεσιών διά την
εφαρμογήν της Συνθήκης προονωρήσεως της Ελλάδος εις
τας Ευρωπαϊκός Κοινότητος και ρυθμίσεως συναφών θε
σμικών και οργανοιτικόν θεμάτων* (Α 280)
ΆρΟρον 24
Σύστασις και λειτουργά Υπηρεσιών Εξωτερικού
1. Δια Π.Δ/τος εκδιόομένου τη προτάσει των Υπουργών
Προεδρίας Κυβεμνήοεως, Εξωτερικών, Οικονομικών και
Γεωργίας, συνιοτώνται εις ίο εξωτερικόν μέχρις οκτώ (8)
Γραφεία Γεωργικών Συμβουλών.' και επτά (7) Γραφεία Γεωρ
γικών Ακολουθών.
2. Εις την αρμοδιότητα των ο<; άνω Γραφείων ανήκει η
μέριμνα δια την συνεχή εξασφάλισιν των αναγκαίων, δια
την ολοκλήρωσιν του σχεδιασμού και της εφαρμογής της
Γεωργικής Πολιτικής, στοιχείων και πάσης φύσεως πληρο
φοριών, αι οποίοι ενδιαφέρουν τον γεωργικό τομέα την
εκπροσώπησιν του γεωργικού το^ιέως εις το εξωτερικόν,
την εκτέλεσιν πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών επί των
διακινουμένων προς ή και οπό το εξωτερικόν γεωργικών
προϊόντων, τον φυτούγειονομικόν έλεγχον αυτών και την
εισήγησιν παντός μέτρου δια την βελτίωσιν της θέσεως
των γεωργικών προϊόντων ας την διεθνή αγοράν και γενικώτερον της καταστάσεως της ελληνικής γεωργίας.
3. Δια του αυτού Π.Δ/τος καθορίζονται, η έδρα, η περι
φέρεια, τα προσόντα, ο τρόπος επιλογής του προσωπικού
και η εν γένα λειτουργία των υπηρεσιών τούτων, πρόσθετοι
περιορισμοί, πέραν των υπό του Υπαλληλικού Κωδικός
προβλεπομένων ή αποκλίσεις από των διατάξεων του Υ
παλληλικού Κώδικος, όπου τούτο καθίσταται αναγκαίον λόγω
της «ρύσεως των υπηρεσιών εξωτερικού, δύνανται να καθορίζωνται δια του αυτού Π. Διατάγματος.
4. Το προσωπικόν των γραφείων τούτων τελεί υπό τον
οικείον Πρέσβυν και επί των ζητημάτων της αρμοδιότητός
του συμβουλεύεται αυτόν και ακολουθεί τας οδηγίας του.

Β) ν. 1697/1987
‘Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας του
Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις* (Α 57)
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Αρθρο 4
Διορισμός μετεκπαιδευόμενων- Γεωργικοί ΣύμβουλοιΟινολόγοι-Υπάλληλοι με προϋπηρεσία στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π
- Εκπαίδευση Δασοφυλάκων- Θηροφυλάκων
1. Οι γεωτεχνικοί, που υποβάλλουν αίτηση για διορισμό
στο Υπουργείο Γεωργίας αλλά βρίσκονται σε μετεκπαίδευση
όταν προκηρύσσεται η πλήρωση των οικείων θέσεων, κρί—
νονται μαζί με τους άλλους υποψηφίους και εφ όσον πληρούν
τις νόμιμες προϋποθέσεις, διορίζονται μετά το τέλος της
μετεκπαίδευσής τους σε ισάριθμες θέσεις που παραμένουν
κενές για το σκοπό αυτόν.
2. Οι γεωργικοί σύμβουλοι και γεωργικοί ακόλουθοι, που
υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε υπηρεσίες εξωτερικού, εξο
μοιώνονται πλήρως, ως προς τις αποδοχές και τις προ
σαυξήσεις τους, προς το Σύμβουλο Πρεσβείας οι γεωργικοί
σύμβουλοι και προς τον Α' Γραμματέα Πρεσβείας οι γεωργικοί
ακόλουθοι από την ηιιερομηνία ανάληψης τω>ν καθηκόντων
τους.
3. Στο άρθρο 9 του ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144) προστίθενται
παράγραφοι 9 και 10 που έχουν ως εξής:
'9. Από 1.1.1990 καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν.δ.
243/1969 που αφορούν τη χορήγηση άδειας άσκησης του
επαγγέλματος οινολόγου.
10. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οινολόγοι
θεωρούνται:
α) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνο
λογίας Ποτών των Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων
σχολών αλλοδαπής.
β) Οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Α.Ε.Ι.
ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών
τους πρόγραμμα εκνολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις
αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού οίνου και αμπέλλου
διάρκειας τουλάχιστο δυο εξαμήνων.
γ) Οι απόφοιτοι της σχολής ΝΤΙΖΟΝ και οι κάτοχοι
πτυχίου ανώτερων σχολών Τεχνολόγων Τροφίμων Φυτικής
Προέλευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) μέχρι 31.12.1S86 με υποχρέωση
όμως οινολογικής μετεκπαίδευσης, της οποίας το πρόγραμ
μα, η διάρκεια και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργίαν Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας'.
4. Με την υποχρέωση παρακολούθησης ειδικού προγράμ
ματος εκπαίδευσης διάρκειας έξι (6) μηνών, οι δασικοί
υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ 15 (δασοφύλακες) και ΔΕ32 (θηροφύλακες), που μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα (ΐε τις διατάξεις
του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136), κατατάσσονται σε ενιαίο κλάδο
ΔΕ 15 δασοφυλάκων.
Το ειδικό αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης ρυθμίζεται με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Προηγούμενη εκπαίδευση του παραπάνω προσωπικού σε
ειδικό σχολείο δασοφυλάκων ή θηροφυλάκων δεν τους
απαλώσσει από την υποχρέωση παρακολούθησης του ειδικού
προγράμματος εκπαίδευσης.
5. Οι δασικοί υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ 15 δασοφυλάκων
και θηροφυλάκων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους
φέρουν ειδική στολή και υπόδηση υπαίθρου.
Το προσωπικό αυτό μπορεί να εφοδιάζεται και με κάθε
άλλο αντικείμενο, υλικό ή εφόδιο απαραίτητο για την ε
κτέλεση της υπηρεσίας στην ύπαιθρο.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται: το
είδος, η σύνθεση και ο χρωματισμός της στολής, ο χρόνος
χρήσης της, η χορήγηση και περιγραφή της, η ραφή των
στολών και κάθε άλλη λεπτομέρεια και διαδικασία για το
ενιαίο και διακριτικό της εμφάνισης του προσωπικού προ
στασίας των δασών.
Η δαπάνη προμήθειας των υλικών και εφοδίων της παρ.5

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωρ
γιος, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών).
6.
Ο διατάξεις της παρ.δ του άρθρου 22 του ν. 1584/1985
(ΦΕΚ 164Α) εφαρμόζονται και για τους μόνιμους δημόσιους
υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των ν.π.δ.δ.
εποπτείας του, οι οποίοι διορίστηκαν πριν από την ισχύ
του παραπάνω νόμου, για το χρόνο υπηρεσίας που πρόοφεραν στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π. για την εξυπηρέτηση της κραπκής
σποροπαραγωγής με σχέση εργασίας ιδιωπκού δικαίου και
αμείβονταν από τους λογαριασμούς ειδικής διαχείρησης
σπόρων, βαμβακόσπορου και πατατόσπορου της κραπκής
σποροπαραγωγής.
Αρθρο 9
Τροποποιήσεις ν. 1541/1985 και ν. 504/1976
1. Οι παρ.2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 504/1976
αντικαθίστανται ως εξής:
'2. Ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα που γνωμοδοτούν
ή αποφασίζουν για την πραγματοποίηση προμηθειών, έργων
και εργασιών των αγροπκών συναιτερισπκών οργανώσεων
και συναιτερισπκών εταιρειών καθορίζονται με προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας
ύστερα από γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Η γνώμη της
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. διατυπώνεται εντός εύλογης προθεσμίας και
οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη του
σχετικού εγγράφου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το
προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.'.
"3. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παρα
γράφου καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχεπκά με: α) Τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται η διενέργεια
διαγωνισμού για την πραγματοποίηση έργου, β) τους όρους
συμμετοχής στους διαγωνισμούς, πς διακηρύξεις και πς
δημοσιεύσεις, γ) τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την
έγκριση των αποτελεσμάτων, δ) τη ούντάξη και υπογραφή
των συμβάσεων, ε) τη συγκρότηση επιτροπών για τη διε
νέργεια των διαγωνισμών, τη διατύπωση γνώμης για το
αποτέλεσμα αυτών, την παραλαβή των έργων προμηθειών
κ,λπ. και στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με
την πραγματοποίηση προμηθειών έργων και εργασιών των
συναιτερισπκών οργανώσεων και συναιτερισπκών εταιρειών.
Σπς επιτροπές προμηθειών ή εκτέλεσης έργων μπορούν
να μετέχουν και υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας ή
άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, εφ'όσον πρόκειται για
έργα ή προμήθειες που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή
φορείς του δημόσιου τομέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
συμμετοχή υπαλλήλων του Δημοσίου ή φορέων του δημόσιου
τομέα είναι δυνατή, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης
συναιτερισπκής οργάνωσης ή συναιτερισπκής εταιρείας'.
2. Στο άρθρο 17 του ν. 504.1976 προστίθεται παρ.4 το
κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
'4. Η μη τήρηση των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών
του διατάγματος που προβλέπεται από πς παραγρ.2 και 3
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής σύμβασης'.
3. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία
που δημοσιεύτηκε η αριθ.17/2.1.1987 απόφαση του Υπουρ
γικού Συμβουλίου 'Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1541/1985
'Αγροτικές Συναιτερισπκές Οργανώσεις' (ΦΕΚ 2/τ.Α/
9.1.1987).
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 1541/1985,
όπως ισχύει, ανπκαθίσταται ως εξής:
'3. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση δεύτερου αγροτικού συναιτερισμού μέσα στην ίδια περιφέρεια. ΚαΥεξαίρεση επιτρέ
πεται η ίδρυση και λειτουργία μέσα στην ίδια περιφέρεια:
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α Περισσότερων του ενός συνατερισμών σε οργανισμούς
τοπκής αυτοδιοίκησης με πληθικνό τουλάχιστον τριών
χιλώδων (3.000) κατοίκων και
β. αγροτικών συνατερισμών ειδικού σκοπού με αντικείμενο
τη ζωική παραγωγή και τα προϊόντα της, την εκτέλεση
δασικών εργασιών (δασικοί συνεταριομοί), την παραγωγή
αλιευπκών, σηροτροφιών και μελισσοκομικών προϊόντων
(αλιευτικοί, σηροτροφικοί κα μελισσοκομικοί ιχτνεταφίσμοΟ,
ανθοκομιών και καλλωπιστικών φυτών (ανθοκομικοί συνεταρισμοΟ. την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, την αγροτική
βιοτεχνία κα οικοτεχνία και την κοινή γεωργική, κτηνοτροφική κα δαακή εκμετάλλευση. Η ίδρυση δεύτερου αγροτικού
συνεταψΜσμού του ίδιου ειδικού σκοπού στην ίδια περιφέρεια
δεν ε rnτρόπε τα.
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 1541/1985
προστίθετα νέο εδάφιο ως εξής:
Τια τη σύσταση περισσότερων του ενός συνεταρισμών
μέσα στην ίδια περιφέρεια, σύμφωνα με την περίπτωση α’
της παραγρ.3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, απαιτείται η
σύνταξη κα υπογραφή του καταστατικού από τριακόσια
(300) ιδρυτικά μέλη*.
6. Το εδάφιο ζ1 της π£ψαγρ.2 του άρθρου 6 του ν.
1541/1985 μεταφέρετα ως πρώτο εδάφιο της παραγρ.3
του ίδιου φθρου κα αναριθμούντα ανάλογα τα επόμενα
εδάφια.
7. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν.
1541/1985 μεταφέρετα η φράση: 'με εξαίρεση τα μέλη των
μελισσοκομικών συνεταρισμών”.
8. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 28 του ν.
1541/1985 προστίθενται νέες παράγραφοι 12 και 13. α
οποίες έχουν ως εξής:
”12. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμ
βουλίου εκείνος που:
α) καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία),
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, πα
ράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση και εμπορία
ναρκωτικών.
β) Στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση.
γ) Ασκεί ή μετέχει μέσω της συζύγου του ή των ιχτνοικούντων τέκνων του σε επιχείρηση με σκοπούς όμοιους με
εκείνους που επιδιώκει ο συνεταιρισμός.
13. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού
συμβουλίου δημιουργηθεί σε μέλος του κώλυμα από τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, το μέλος αυτό
εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του”.
9. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του ν. 1541/1985
προστίθετα νέα παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
*6. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου
28 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή κα στα μέλη του
εποπτικού συμβουλίου*.
10. Οι περιπτώσεις ά κα β- της παρ.2 του άρθρου 32
του ν. 1541/1985 αντικαθίστανται ως εξής:
*α) Τη νόμψη λειτουργία των αγροτικών ίχ/νεταιριστικών
οργανώσεων κα συνεταιριστικών εταιρειών, ιδίως την τή
ρηση από τα όργανά τους του νόμου, του καταστατικού
κα των κανονισμών.
β) Το διαχειριστικό κα λογιστικό έλεγχο των αγροτικών
συνεταριστικών οργανώσεων κα συνεταιριστικών εταρειών
κα γενικά την παρακολούθηση της οικονομικής τους κα
τάστασης .
11. Η περίπτωση δ' της παραγρ.2 του άρθρου 32 του ν.
1541/1985 αντικαθίστατα ως εξής:
*δ) Την υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων των
αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων στην άσκηση των

αρμοδιοτήτων τους".
12. (λ παράγραφοι 5,6 κα 7 του άρθρου 32 · ό ν.
1541/1985 αντικαθίστανται ως εξής:
*5. Το προεδρικό διάταγμα για τη συγκράτηση του σώματος
προβλέπει ιδίως τη δκ^>θρωση, τις αρμοδιότητες, την ορ
γάνωση κα λειτουργία της κεντρικής υπηρεσίας κα των
περιφερειακών γραφείων, τις θέσεις κα τη διάκρισή τους
κατά βαθμούς του ελεγκτικού κα λοιπού προσωπικού του
σώματος, τα προσόντα, τον τρόπο πρόσληψης κα χορή
γησης αποδοχών, το ύψος των οποίων σε περίπτωση
αδυΜαμίας κατάρτισης ειδικής συλλογικής σύμβασης εργα
σίας ρυθμίζετα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο
μικών και Γεωργίας έπειτα από πρόταση του διοικητικού
συμβουλίου του σώματος, την υπηρεσιακή κατάσταση κα
εξέλιξη, τα ειδικότερα καθήκοντα, δικαώματα κα υποχρεώ
σεις, τον πειθαρχκό έλεγχο, τους όρους κα τη διαδικασία
απόλυσης του ανωτέρω προσωπικού.
Η εργασιακή σχέση του προσωπικού αυτού διέπετα από
πς διατάξεις των άρθρων 3 παρ.1 του ν. 1859/1944 (ΦΕΚ
215) και 3 του δ.δ. 23/30.7.1946 (ΦΕΚ 226 Α ).
Προβλέπει επίσης τα των αμοιβών των μελών κα του
γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου του σώματος, των
οποίων α όροι κα α προϋποθέσεις καταβολής καθώς κα
το ύψος αυτών ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υ πουργών
Οικονομικών και Γεωργίας μετά από πρόταση του διοικητικού
συμβουλίου.
6. Με κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας που συντάσσοντα από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονρα με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζοντα α λεπτομέ
ρειες που αφορούν θέματα λετουργίας του διοικητικού
(χμβουλίου, προμηθειών κα διαχείρισης.
7. Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους α ελεγκτές
είνα ανεξάρτητοι.
Οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους απαγορεύεται.
Οι ελεγκτές υποχρεούνται να τηρούν εχεμύχθεια γ>α ό.π
μαθαίνουν κατά την άσκηση των καθιφιόντων τους. Οι
λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία κα τον τρόπο
ελέγχου, καθώς και την επιθεώρηση του έργου των ελεγκτών
ρυθμίζονται με ειδικό κανονικό που συντάσσετα από το
διοικητικό συμβούλιο του σώματος κα εγκρίνετα με απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας*.
13. Οι παράγραφοι 8 κα 9 του άρθρου 32 του ν. 1541/1985,
α οποίες ανπκαταστάθηκαν με τις παραγράφους 9 κα 10
αντίστοιχα του άρθρου 32 του ν. 1644/1987, αντικαθίσταντο
ως εξής:
*8. Οι ελεγκτές δικαούνται κατά την άσκηση των καθη
κόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς
κα κάθε άλλο στοιχείο που κρίνε τα χρήσιμο για την πλήρη
κα επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.
Οφείλουν να εξακριβώσουν την αλήθεια κα νομψότητα
των εγγράφων στα βιβλία και στα διάφορα στοιχεία των
ελεγχομένων, ιδίως δε να ελέγχουν τον ισολογισμό κα τα
αποτελέσματα χρήαεως των συνεταρκτπκών οργανώσεων
κα εταιρειών κα να διαπιστώνουν την ακρίβεια, την ειλι
κρίνεια κα τη νομιμότητα των περιεχομένων. Αν κατά τη
διενέργεια οποιοσδήποτε ελέγχου α ελεγκτές αντιμετωπί
σουν θέματα για τα οποία δεν έχουν πς απαραίτητες ειδικές
γνώσεις (όπως εκτίμηση αξίας εκτελεσθέντος κπριακού
έργου κΑπ.) μπορούν να ζητήσουν από το διοικητικό συμ
βούλιο το διορισμό εμπειρογνώμονα Το διοικητικό συμβούλιο
σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος αποφασίζει το διριεψο αυτού, καθορίζοντας συγχρόνως την αμοιβή κα τον
τρόπο καταβολής της. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα
των εργασιών τους στο εποπτικό συμβούλιο της οργάνωσης
για να το ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μελών
της συνεταιριστικής οργάνωσης που ελέχθηκε, στο όργανο,
στην οργάνωση ή στα μέλη που ζήτησαν, σύμφωνα με την
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παρ.10 του άρθρου αυτού, τη διενέργεια ελέγχου. Αν από
18. Στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 51 του ν. 1541/1965,
το πόρισμα του ελέγχου προκύπτει ότι έχουν συντελεσθεί
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
πράξεις τιμωρούμενες από ττς διατάξεις του ποινικού κώδικα,
το εποπτικό συμβούλιο για τις συνεταιριστικές οργανώσεις
"Το καταστατικό της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής
ή το διοικητικό συμβούλιο για ττς οργανώσεις που στερούνται
Ένωσης μπορεί να ορίζει και διαφορετικό τρόπο εκπροσώ
του οργάνου αυτού, υποχρεούται μέσα σε χρονικό διάστημα
πησης των ενώσεων, ενιαία για όλες τις ενώσεις- μέλη
δύο (2) μηνών να υποβάλει το πόρισμα ή σχετική έκθεση
της".
στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
19. Η προθεσμία της παρ.3 του άρθρου 63 παρατείνεται
9.
Ο. ελεγκτές ευθύνονται συμμέτρους για κάθε ζημιά πουγια δύο (2) ακόμη μήνες από την έναρξη της ισχύος του
με δόλο ή από βαριά αμέλεια προκάλεσαν κατά την εκτέλεση
νόμου αυτού.
των καθηκόντων τους'.
20. Η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του ν. 1541/1985,
14. Η παράγραφος 10 του άρθρου 32 του ν. 1541/1985
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
αντικαθίσταται ως εξής:
"7. Η συνεταιριστική μερίδα, που έχει καταβληθεί από τα *10. Ο έλεγχος είναι τακτικός και έκτακτος.
μέλη των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συγ
Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται κάθε δύο (2) χρόνια
χωνεύονται, αφαιρείται από τη συνεταιριστική μερίδα του
τουλάχιστον και είναι γενικός.
άρθρου 16 παράγραφος 2. Αν απομένει υπόλοιπο, κατα
βάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες δόσεις".
Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται:
21. Όπου στην παρ.1 του άρθρου 65 του ν. 1541/1985
α) Ύστερα από αίτηση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., του διοικητικού
αναφέρεται η ένωση αγροτικών συνεταιρισμών του νομού,
συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου, της γενικής συνέ
νοούνται οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών.
λευσης, της αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης ή του
22. Μετά την παρ.5 του άρθρου 65 προστίθεται νέα
ενός πέμπτου (1/5) των συνεταίρων ή των αντιπροσώπων,
παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:
του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των
"6. Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών που προβλέπονται
ανωνύμων εταιρειών, των διαχειριστών ή των νόμιμων εκ
στο άρθρο 76, για τον υπολογισμό του αριθμού των αντιπροσώπων των προσωπικών εταιρειών.
προσώπων στις κεντρικές ενώσεις, λαμβάνονται υπόψη οι
β) Ύστερα από εντολή του νομάρχη για τις πρωτοβάθμιες
διατάξεις των καταστατικών τους που ισχύουν κατά τη
και δευτεροβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις
δημοσίευση αυτού του νόμου".
και τις συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους
23. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
στο νομό και του Υπουργού Γεωργίος για όλες τις άλλες
66 του ν. 1541/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για κάθε
συνεταιριστικές οργανώσεις, τους συνεταιριστικούς οργα
νισμούς και τις συνεταιριστικές εταιρείες.
άλλη κοινοπραξία που υφίσταται κατά την έναρξη ισχύς του
νόμου αυτού και δεν αναφέρεται ονομαστικά ανωτέρω".
Η πρόσκληση ή εντολή απευθύνεται στο διοικητικό συμ
24. Η παράγραφος 10 του άρθρου 66 αντικαθίσταται ως
βούλιο του σώματος ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα.
Ο έλεγχος του εδαφίου αυτού περιορίζεται στα θέματα
εξής:
των εδαφίων α' και β της παρ.2 αυτού του άρθρου. Η
"10. Οι διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 και 6 εφαρμόζονται
αναλόγως σε όλες τις κοινοπραξίες του άρθρου αυτού".
έκταση και το περιεχόμενο του έκτακτου ελέγχου προσ
διορίζεται από την πρόσκληση ή εντολή".
25. Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 73 του ν.
15. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 32 του ν.
1541/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Οι διατάξεις των άρθρων 21 παρ.2 και 3, 28 παρ.4
1541/1985 προστίθενται νέες παραγράφοι 11 και 12 ως
έως 9 και 48 παρ.2 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως
εξής:
' 11. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίος και προκειμένου
στους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις που
περί του χρόνου έναρξης ελέγχου των συνεταψιστικών
διατηρούνται
Οι ψήφοι των μελών των Τ.Ο.Ε.Β. στις τοπικές συνε
εταιρειών και του Υπουργού Εμπορίου, καθορίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου
λεύσεις καθορίζονται ανάλογα με τη συνολική έκταση που
κατέχει κάθε μέλος, η οποία βρίσκεται στην περιοχή δι
αυτού·.
καιοδοσίας του οργανισμού, και εξυπηρετείται από τα έργα,
12. Η εποπτεία και ο έλεγχος του Υπουργείου Εμπορίου
στις ανώνυμες εταιρείες δε θίγονται από τις διατάξεις του
με την ακόλουθη κλίμακα:
Από 1 στρέμμα μέχρι 20 στρέμματα 1 ψήφος
άρθρου αυτού".
16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 1541/1985
Ανω των 20 στρεμμάτων 2 ψήφοι".
αντικαθίσταται ως εξής:
26. Η παράγραφος 4 του άρθρου 74 αντικαθίσταται ως
"1. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, που έχουν την έδρα τους
εξής:
στον ίδιο νομό, συνιστούν την ένωση αγροτικών συνεται
"4. Εάν και μετά την εφαρμογή της προηγούμενης πα
ρισμών του νομού.
ραγράφου δεν υπάρξει δασικός συνεταψισμός για να αναλάβει την εκμετάλλευση, συντήρηση ή βελτίωση του δάσους,
Σε κάθε νομό ουνιστάται μόνο μία ένωση αγροτικών
συνεταιρισμών.
ο ιδιοκτήτης του μπορεί να προχωρήσει στην εκμετάλλευση,
ΚαΥεξαίρεση, μετά από πρόταση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και
συντήρηση και βελτίωσή του με αυτεπιστασία ή με εκμίσθωση
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, συνεταιρισμοί ειδικού
σύμφωνα με ας διατάξεις του ν.δ. 86/19ΘΘ".
27. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 74
σκοπού της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού
μπορούν να συναστούν ένωση αγροτικών συνεταιρισμών
αντικαθίσταται ως εξής:
ειδικού σκοπού. Η περιφέρεια της ένωσης αυτής μπορεί να
"...Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από
είναι και ευρύτερη των ορίων ενός νομού*.
πρόταση του Υπουργού Γεωργίος και ύστερα από γνώμη
17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51
της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., καθορίζονται η ακριβής διοδικασία, τα
του ν. 1541/1985, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
υποδείγματα συμφωνίας, οι εγγυήσεις και οι λοιπές λεπτο
"Οι Κεντρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις έχουν
μέρειες για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, συντή
περιφέρεια ολόκληρη την επικράτεια και συνιστώνται για. ρησής και βελτίωσης δασών στους δασικούς
ένα μόνο συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής ή βασικό προϊόν
συνεταιρισμούς...".
από αυτά που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω Γ
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Γ) ν.416/1»/ε

'περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών· (Α 221)
Υπάλληλοι ανήκοντες ί*ς άλλα Υπουργεία ή Αρχάς
Αρθρο.5.-1. Πλην του τακτικού, επί συμβάαει και επιτίμου
προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όπερ υπάγεται
οργανικώς εις το Υπουργείον Εξωτερικών, δΰνανται να
τοποβετώνται παρ'αυτή, δυνάμει ειδικών διατάξεων και εν
συνεννοήσει μετά του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάλληλοι
ανήκοντες οργανικώς εις έτερα Υπουργεία ή Αρχάς, ως
ενδεικτικώς αναφέρονται:
α. Στρατιωτικοξ Ναυτικοί και Αεροπορικοί Ακόλουθοι εκ
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
β. Στρατιωτικοί Εμπειρογνώμονες, ως Σύμβουλοι, εκ του
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
γ. Οικονομικοί Σύμβουλοι και Οικονομκοί Εμπειρογνώμο
νες εκ του Υπουργείου Συντονισμού.
δ. Εμπορικοί Σύμβουλος Ακόλουθοι κοι Γραμματείς εκ
του Υπουργείου Εμπορίου.
ε. Σύμβουλοι ή Ακόλουθοι Τύπου εκ του Υπουργείου
Προεδρίας Κυιβερνήσεως.
ς. Ναυτιλιακοί Σύμβουλοι ή Ακόλουθοι και Προξενικοί
Λιμενάρχαι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
ζ. Εργατικοί Ακόλουθοι εκ του Υπουργείου Εργασίας,
η. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Μετοναστεύσεως εκ του
Υπουργείου Εσωτερικών.
2.Οι ούτω τοποθετούμενοι υπάλληλοι, αποτελοΰντες μέλη
του συνόλου της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής,
έχουν έναντι του Προϊσταμένου τούτης, πάσας τας υπο
χρεώσεις του αμέσως υφισταμένου. Δύνανται ούτοι να
αλληλογραφούν απ είθειας μετά των Αρχών εις τας οποίας
υπάγονται οργανικώς μέσω του Προϊσταμένου της οικείος
αρχής, οφείλουν δε να αναφέρουν εις τούτον, περί παντός
σοβαρού ζητήματος ή ενεργείας, δυναμένων να έχουν έστω
κοι έμμεσον σχέσιν προς την εξωτερικήν πολιτικήν της
χώρας.
Δ) ν. 1564/1985
'Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδιόν' (Α 164)
Αρθρο 4
Προϋποθέσεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού.
Επιτρέπεται η παραγωγή για εμπορία πολλαπλασιαστικού
υλικού από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον:
α) Έχει άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγής ή φυτωριακής
επιχείρησης.
β) Έχει εγγροφεί η υπό αναπαραγωγή ποικιλία στον
εθνικό κατάλογο ποικιλών καλλιεργούμε vow φυτικών ειδών.
γ) Έχει υποβάλει δήλωση για τον έλεγχο και την πιστο
ποίηση του υπό αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού ιΑικού.
Αρθρο 5
Αδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή
φυτωριακής επιχείρησης.1 2
1. Την άδεια λειτουργίας της σποροπαραγωτικής επιχεί
ρησης χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας και της φυτωριακής
ο νομάρχης, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η επι
χείρηση.
Αδεια δεν απαιτείται για τα ιδρύματα έρευνας του Υ
πουργείου Γεωργίας ή άλλα ερευνητικά ιδρύματα που τελούν
υπό την εποπτεία ή τον έλεγχο του Δημοσίου.
2. Η άδεια λειτουργίας αφαψείται αν:
α) Υποβληθεί σχετική δήλωση του δικαιούχου.

β) CX ο-τ,ΌμνΓκιραγ^·γιεές η φυτωριακας δρχπηΛάτητβς
της επιχειρησας έπαυσαν για διάστημα τρών συνεχόμενων
ετών.
γ) Εκλειψει έστω κοι μία από πς απατούμενες για την
χορήγηση της άδειος προϋποθέσεις.
3.
Κατά της απόφοοης με την οποία οφαιρειται η άοαα
λειτουργίας για τους λόγους των περιπτώσεις β κοι γ της
προηγοιϊμενης παραγράφου χωρεί προσφυγή του δικαιούχου
της άδειος ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος
αποφασίζει ύστερα από επανεξέταση της υπόθεσης κι*
γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20. Η προσφυγή ασκείται
μέσα σε προθεσμία ι ροντα (X) η ιερών από την κοινοποίηση
της απόφασης που προσβάλλεται.
Α. Οι αποφάσεις, με πς οποίες χορηγούνται κι» αφα ρούνται οι άδειες, κοινοποιούνται στην αρμόδια κεντρ*κή
υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, από την οποία καταχωρούνται σε τηρούμενο από αυιή κ&τ.ό μητρώο.
5. Τα ιδρύματα της παραγ. 1 υττοχρεού/ται να γνωστο
ποιούν στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου
Γ εωργίας κάθε πληροφορία που ανοφερεται στην πορεία
και εξέλιξη των σποροπαραγωγικών και φυτωριακών δρα
στηριοτήτων τους και. στην ποσότητα της παραγωγής τους
σύμφωνο με όσα ορίζονται με τις αποβάσεις της παραγ.
6.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
οι απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις για τη χο
ρήγηση της άδειας λεπικυργίας, οι υποχρεώνεις των δι
καιούχων, ο τύπος του ειδικού μητρώου της παραγ. 4, τα
καταχωρούμενπ σε αυτό στοιχεία, κοθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη γ.α \ικ' εφαρμογή του
άρθρου αυτού.
Αρθρο 7
Έλεγχος και πιοτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού.
1. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού
υλικού διενεργείιοι από πς αρμόδιες περιφερειακές υπη
ρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή κατά περίπτωση, σύμ
φωνα με πς κείμενες διατάξεις, από ν.π.δ.δ. αρμοδιότητας
Υπουργείου Γεωργίας. Διενεργείται επίσης και από επο
πτευόμενους από το Δηιόο:ο φορείς γεωργικού ενδιαφέ
ροντος ή αγροτικούς συνεταιρισμούς κσ ενώσεις γεωργικών
συνεταρισμών, στους οποίους ο Υπουργός Γ εωργίας μπορεί,
με απόφοση αυτού και του τυχόν στναρμόδιου υπουργού,
να αναθέσει τη διενέργεια, υπό την εποπτεία, τον έλεγχο
και την ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών του, του ελέγχου
και της πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού ορισμένων
ειδών.
2. Για τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης πολλα
πλασιαστικού υλικού απαιτείτο* η υποβολή από τους ενδια
φερόμενοι^ της δήλωσης της περίπτωσης γ του άρθρου
4 στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς της προηγού
μενης παραγράφου.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Γ εωργίας, που εκδίδονται
ύστερα από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20 και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρ
τίζονται τεχνικιί κανονικοί με τους οποίους καθορίζονται:
α) Οι διαδ'κασίες ελέγχου για την πιστοποίηση των
διαφόρων ειδών.
β) Οι διαδικασίες μετελέγχου και διοικητικής επίλυσης
των διαφορών.
γ) Οι ποιοτικές προδιαγραφές των διαφόρων κατηγοριών
και ειδών.
δ) Ο τύπος και η διαδικασία έκδοσης ττιστοποσιηκού
ελέγχου και πιστοποίησης.
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e) Os επιτρεπόμενες συσκευασίες κατ'είδος.
στ) Οι σφραγίσεις των μέσων ουσκευασίας.
ζ) CH επίσημες ετικέττες και cx ετν-έττες του παραγωγού
της οικείας επιχείρησης.
η) Οι επίσημες δειγματοληψίες,
θ) Οι διαδικασίες μίξης σπορομερίδων,
ι) Τα τηρούμενα από τις σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις βιβλία παραγωγής μερίδων πολλαπλα
σιαστικού υλικού.
ια) Οι αριθμοί των σπορομερίδων ή αριθμοί μερίδων
πολλαπλασιαστικού υλικού.
ιβ) Οι ελάχιστες εκτάσεις των αγροτεμαχίων στα οποία
ενεργείται η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, αυτο
τελείς ή μη, συνεχόμενες ή μη.
ιγ) Οι απομονώσεις των καλλιεργειών πολλά πλααασηκού
υλικού ανάλογα με τα είδη και τις κατηγορίες,
ιδ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια.
4.
Οι αρμόδιοι φορείς διενεργούν τον έλεγχο και την
πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού ιδίως στους
ακόλουθους χώρους:
α) Στους αγρούς των σποροπαραγωγών και τα φυτώρια,
β) Στις εγκαταστάσεις διαλογής και τυποποίησης,
γ) Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συντήρησης,
δ) Στους πειραματικούς αγρούς μετελέγχου των δειγμά
των.
ε) Στα εργαστήρια ελέγχου σπόρων και λοιπού πολλα
πλασιαστικού υλικού.

6. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας τηρεί:
α) Ειδικό πίνακα γενών και ειδών στον οποίο με απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας και ύστερα από γνώμη της επι
τροπής του άρθρου 20 εγγράφονται όλα τα γένη και τα
είδη φυτών για τις φυτικές ποικιλίες των οποίων είναι
δυνατή η προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών τους.
Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί ο ειδικός πίνακας
να τροποποιείται μια φορά κάθε έτος ή και να αποκλείονται
οποτεδήποτε από τον πίνακα αυτόν ορισμένες ομάδες
ποικιλιών ανεξάρτητα αν ανήκουν στα γένη ή είδη φυτών
που περιλαμβάνονται οε αυτόν.
Σε περίπτωση κατά την οποία γένος ή είδος φυτού
διαγράφεται από τον άδικό πίνακα, τα δικαιώματα εκείνων
που πριν από την ημερομηνία διαγραφής έχουν υποβάλει
αίτηση για την παροχή πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας
γ«α τις ποικιλίες του γένους ή είδους που διαγράφηκε, δεν
επηρεάζονται.
β) Μητρώο δικαιωμάτων δημιουργού φυτικών ποικιλιών,
στο οποίο αναγράφονται οι ποικιλίες για πς οποίες χορη
γήθηκε πιστοποιηπκό φυτικής δημιουργίας και ot ονομασίες
τους, τα σχετικά με τη νομική κατάσταση των δικαιωμάτων
του δημιουργού και ιδιαίτερα η προστασία του δικαιώματος,
η χρονολογία έναρξης και λήξης της προστασίας του
δικαιώματος, κάθε μεταβολή στο δικαίωμα, στο πρόσωπο
του δικαιούχου ή στην ονομασία της ποικιλίας, οι όροι της
παραχώρησης και γενικά κάθε σχετικό στοιχείο που ορίζεται
με την απόφαση της παρ. 11.
Το μητρώο δικαιωμάτων δημιουργού αποτελεί μέοο δη
μοσιότητας για κάθε τρίτο, ο οποίος τεκμαίρεται ότι γνωρίζει
Αρθρο 8
Δημιουργός και προστασία των δικαιωμάτων του1 2 3 4 5 όλα τα στοιχεία του.
7. Τα δικαιώματα των δημιουργών προστατεύονται για
συνολική χρονική διάρκεια μέχρι και δεκαοκτώ (18) ετών
1. Δημιουργός ποικιλίας φυτικού είδους είναι κάθε φυσικό
προκειμένου για αμπέλια καθώς και για οπωροφόρα και
ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ανακαλύπτει ή δημιουργεί μία,
διακοομηττκά δένδρα και μέχρι και δεκαπέντε (15) ετών
οποιοσδήποτε φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, ποικιλία
προκειμένου για όλα τα άλλα γένη και είδη φυτών, από
φυτικού είδους, η οποία είναι νέα, πρωτότυπη, ομοιογενής
την ημερομηνία χορήγησης του πιστοποιητικού φυτικής
και σταθερή.
δημιουργίας.
2. Ο δημιουργός ποικιλίας φυτικού είδους έχει το απο
8. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται
κλειστικό δικαίωμα να:
ύστερα
από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20, παραα) Παράγει το πολλαπλασιαστικό υλικό της ποικιλίας του
χωρείται στον οργανισμό του άρθρου 21 του νόμου αυτού
και το διαθέτει.
η άδεια εκμετάλλευσης του δικαιώματος του δημιουργού,
β) Εκμεταλλεύεται ή μεταβιβάζει τα όικαώματά του για
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
την παραγωγή και εμπορία.
α) Η παραχώρηση επιβάλλεται για λόγους δημόσιου συμ
3. Τα δικαιώματα που αναφέροντα: στην προηγούμενη
φέροντος.
παράγραφο αναγνωρίζονται και προστατεύονται, εφόσον ο
β) Ο νόμιμος κάτοχος του πιστό ποιητικού φυτικής δη
δημιουργός ή ο διάδοχός του κατέχει πιστοποιητικό φυτικής
μιουργίας αρνείται να επιτρέψει την παραγωγή ή εμπορία
δημιουργίας, το οποίο εκδίδει για κάθε νέα πο ι.ιλία φυτικού
πολλαπλασιαστικού υλικού της ποικιλίας του, όπως επίσης
είδους ο Υπουργός Γεωργίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη
και την εκμετάλλευση ουτής κατά τον τρόπο που κάθε
της επιτροπής του άρθρου 20.
φορά επιβάλλεται και
4. Ο ενδιαφερόμενος για τη λήψη πιστοποιητικού φυτικής
γ) Έχουν περάσει τρία (3) έτη από την ημερομηνία
δημιουργίας υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Γεωργίας, το
χορήγησης του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας.
οποίο εφαρμόζει και για τη χορήγηση του πιστοποιητικού
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια υποχρεω
αυτού τα οριζόμενα από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του
τικής παραχώρησης, η οποία κυμαίνεται από δύο (2) μέχρι
άρθρου 6.
τέσσερα (4) έτη δυνάμενη να παραταθεί εφόσον εξακο
5. Το πιστοποιητικό φυτικής δημιουργίος χορηγείται, ε
λουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής παρα
φόσον η ποικιλία:
χώρησης, η έκταση των δικαιωμάτων του οργανισμού και
α) Είναι νέα σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παρ. 1
το χρηματικό ποσό που οφείλει να καταβάλει στον κάτοχο
και ανταποκρίνεται και στις λοιπές προϋποθέσεις της ίδιας
του πιστοποιητικού, η απαραίτητη ποσότητα πολλαπλασια
παραγράφου, που διαπιστώνονται με πειραματικό έλεγχο
στικού υλικού που πρέπει να παραδώοει στον οργανισμό ο
του Υπουργείου Γεωργίας ή με βάση τα αποτελέσματα
κάτοχος και το αντίτιμο του υλικού.
ελέγχων που γίνονται από άλλη ημεδαπή ή αλλοδαπή αρχή,
9. Κατά των αποφάσεων που δημοσιεύονται στο μητρώο
εφόσον τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται έγκυρα.
,’
δικαιωμάτων δημιουργού φυτικών ποικιλιών και οι οποίες
β) Δηλώνεται ότι θα διατηρείται μέσα στον εθνικό χώρο
αφορούν την χορήγηση, άρνηση, ανάκληση για οποιονδήαπό διατηρητή που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
ποτε λόγο του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας, την
1°·
παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο του δικαιώματος ά
γ) Περιλαμβάνεται στον ειδικό πίνακα γενών και ειδών
δειας εκμετάλλευσης δικαιώματος δημιουργού και γενικά
της παρ. 6.
για κάθε απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις

[
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του άρθρου αυτού και σε εφαρμογή των δβτάξεων του
διατάγματος της παρ. 10, α ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προσφύγουν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά τις
κείμενες διατάξεις.
10. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
του Υπουργού Γεωργίας και ύστερα από γνώμη της επι
τροπής του άρθρου 20, ρυθμίζονται τα εξής θέματα:
α) Ο καθορισμός της έννοιας των ιδιοτήτων της φυσικής
ποικιλίας της παρ. 1, τα κριτήρια επιλογής της ονομασίας
και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αυτής.
β) Η επέκταση ή ο περιορισμός των δικαιωμάτων του
δημιουργού της παρ. 2 για ορισμένες ποικιλίες φυτικών
ειδών ή τμημάτων των φυτών τους ανάλογα με τον πε
ριορισμό χρησιμοποίησής τους και θέματα που αφορούν τη
μεταβίβαση των δικαιωμάτων του δημιουργού και των τυχόν
συνδικαούχων αυτού, τα δικαιώματα αυτού προς τον οποίο
έγινε με οποιονδήποτε τρόπο η μεταβίβαση κα οι σχετικές
υποχρεώσεις του δημιουργού.
γ) Ο καθορισμός των αλλοδαπών φυσικών και νομικών
προσώπων που δικαιούνται να ζητήσουν πιστοποιητικό φυ
τικής δημιουργίας, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
του πιστοποιητικού αυτού, με βάση διεθνείς συμφωνίες, σε
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η εκπροσώπησή
τους στην Ελλάδα.
δ) Οι λόγος για τους οποίους παύει η προστασία του
δημιουργού πριν από τη λήξη της χρονικής διάρκειας που
αναφέρεται στην παρ. 7. οι λόγοι και η διαδικασία έκπτωσης
του δημιουργού από τα δικαιώματά του, καθώς και η τύχη
των σχέσεων των έκπτωτων δημιουργών και των τρίτων
που έχουν συναλλαγή με αυτούς.
11. Με αποφύσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκ δί
δονται ύστερα από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως, ρυθ
μίζονται θέματα που αναφέρονται σε διαδικασίες και λε
πτομέρειες που αφορούν την παραλαβή και το χειρισμό
αιτήσεων, τον τύπο αυτών καθώς και τα έγγραφα και στοιχεία
που τις συνοδεύουν, τη διεξαγωγή των ελέγχων των ποι
κιλιών και των ονομασιών τους, την έκδοση πιστοποιητικού
φυτικής δημιουργίας, τη διατήρηση και συντήρηση των δειγ
μάτων, τη συνεργασία με αλλοδαπούς οργανισμούς και
ιδρϊνατα διατήρησης γενετικού υλικού, τον τύπο, την τήρηση
και τη χρήση του ειδικού πίνακα ειδών και γενών και του
μητρώου δικαιωμάτων δημιουργών φυτικών ποικιλιών, τις
ποικιλίες των φυτικών ειδών, σπς οποίες είναι δυνατή η
επέκταση και ο περιορισμός των δικαιωμάτων του δημιουρ
γού. σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα διατάγματα της παρ.
10 περίπτωση β και άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια που
είνα απαραίτητη για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.
Άρθρο 10
Διατηρητής και υποχρεώσεις του.1 2 3
1. Διατηρητής ποικιλίας είναι δημόσια υπηρεσία ή νομικό
πρόσωπο που διατηρεί κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου
Γεωργίας την ποικιλία με τα χαρακτηριστικά με τα οποία
έχει γραφεί στον εθνικό κατάλογο του άρθρου 6 και παράγει
το υλικό καλλιτερευτού.
2. Διατηρητής ποικιλίας μπορεί να είναι ο δημιουργός
της ή ο αντιπρόσωπός του εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 3.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως, καθορίζονται
α προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διατηρητές
καθώς και οι υποχρεώσεις τους. Με τις ίδιες αποφάσεις
καθορίζονται και οι ελάχιστες ποσότητες υλικού καλλιτερευτού, ανάλογα με τα φυτικά είδη, που πρέπει να διατηρούν

ως ασφαλιστικό απόθεμα οι διατηρητές.
4.
Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκόΛονται
ύστερα από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20. μπορεί
να ανατίθεται η διατήρηση ποικιλίας φυτικού είδους σε
κρατικό ίδρυμα ή σε εποπτευόμενο από το Δημόσιο οργα
νισμό και σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 3, εφόσον:
α) ο δημιουργός της ποικιλίας είναι άγνωστος ή η ποικιλία
είνα ελεύθερη.
β) Ο διατηρητής έπαυσε να πληροί έσπο και μία από τις
προϋποθέσεις της παρ. 3 ή να τηρεί τις υποχρεώσεις του,
χωρίς στην περίπτωση αυτή να θίγονται τα δικαώματα του
δημιουργού. Στην (δια περίπτωση και με την αυτή απόφαση
αποτιμώνται οι απαιτήσεις του δημιουργού που γεννιούνται
από την αφαίρεση της διατήρησης και καθορίζεται ο τρόπος
εξόφλησής τους.
Η άσκηση ένδικου μέσου κατά της παραπάνω απόφασης
δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.
Αρθρο 11
Καλλιεργητές πολλαπλασιαστικού υλικού.
1. Καλλιεργητές είναι δημόσια υπηρεσία ή φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που παράγει πολλαπλασιαστικό υλικό για λογα
ριασμό σποροπαραγωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων.
2. Η σύμβαση ανάθεσης της παραγωγής πολλαπλασια
στικού υλικού μεταξύ των σποροπαραγωγικών και φυτωριακών επιχειρήσεων και των καλλιεργητών περιέχει τους
απαραίτητους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξασφά
λιση του αμιγούς της ποικιλίας και της φυτοϋγείας των
καλλιεργειών παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως, καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 2 οι οποίοι υποχρεωπκά
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, ελέγχονται και εγχρίνοντα,
πριν από την υπογραφή αυτής από τις αρμόδιες περιφε
ρειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή από τους
κατά περίπτωση αρμόδιους οργανισμούς και λοιπούς φορείς
της παρ. 1 του άρθρου 7 που ελέγχουν και την εφαρμογή
τους.
Με τις Ιδιες αποφάσεις καθορίζονται και οι διαδικασίες
καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15
Άδεια εμπορίας.
1. Επιτρέπεται η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού,
προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού από οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει άδεια επιχείρησης
εμπορίας του υλικού αυτού. Την άδεια επιχείρησης εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας
ή κατ'εξουσιοδότησή του ο νομάρχης στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει η επιχείρηση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήαεως, καθορίζονται οι προϋ
ποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών επιχείρησης εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού και οι υποχρεώσεις των δικαιού
χων τους, ο τύπος του ειδικού μητρώου και τα καταχωρούμενα σε αυτό στοιχεία και κάθε λεπτομέρεια που είνα
απαραίτητη για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3. Για τη χορήγηση της άδειας απατείτα αίτηση του
ενδιαφερομένου προς τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρε
σίες του Υπουργείου Γεωργίας ή τους κατά περίπτωση
αρμόδιους οργανισμούς κα λοιπούς φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 7. α οποίες ελέγχουν την ύπαρξη των προϋποθέ
σεων που ορίζονται για το σκοπό αυτόν από την απόφαση
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της παρ. 2 και αιτιολογημένα εισηγούνται στον Υπουργό
Γεωργίας ή στον οικείο νομάρχη.
4. Στους αιτούντες άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής
ή φυτώρια κής επιχείρησης χορηγείται από τον Υπουργό
Γεωργίας ή καΥεξουσιοδότησή του από το νομάρχη, στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση, άδεια επιχεί
ρησης εμπορίας για το πολλαπλασιαστικό υλικά της δικής
τους παραγωγής ή και για το πολλαπλασιαστικό υλικό άλλων
σπορσπαραγωγικών ή φυτωριακών επιχειρήσεων της ημε
δαπής ή αλλοδαπής.
5. Η άδεια εμπορίας αφαιρείται αν:
α) Υποβληθεί σχετική δήλωση του δικαιούχου.
β) Οι εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης έπαυσαν
για διάστημα τριών (3) συνεχόμενων ετών.
γ) Εκλείψει μια από τις απαιτούμενες για τη χορήγηση
της άδειας προϋποθέσεις.
6. Κατά της απόφασης, με την οποία αφαιρείται η άδεια
επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού ιιλικού, για τους
λόγους των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης πα
ραγράφου, χωρεί προσφυγή του δικαιούχου της άδειας
ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος αποφασίζει
ύστερα από επανεξέταση της υπόθεσης και γνώμη της
επιτροπής του άρθρου 20. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της
απόφασης που προσβάλλεται.
7. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται και αφαιρούνται
οι άδειες κοινοποιούνται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία
του Υπουργείου Γεωργίας, από την οποία καταχωρούνται
σε τηρούμενο από αυτή ειδικό μητρώο.
Αρθρο 16
Εμπορία - Έλεγχοι.1 2 3 4
1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι εμπορεύσιμο μέσα
στη χώρια εφόσον:
α) Ανήκει είτε σε ποικιλία φυτικού είδους που είναι
εγγεγραμμένο σε ομάδα του εθνικού καταλόγου του άρθρου
6 που επιτρέπει την εμπορία μέσα στη χώρα είτε σε ειδικούς
καταλόγους οι οποίοι δημοσιεύονται με αποφάσεις του
Υπουργού Γεωργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
περιλαμβάνουν ποικιλίες από τις εγγεγραμμένες στον κοι
νοτικό κατάλογο ποικιλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
σε αντίστοιχους καταλόγους τρίτων χωρών εφόσον τους
έχει αναγνωρισθεί νόμιμα η ισοτιμία των σχετικών ελέγχων.
β) Συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ελέγχου και πιστο
ποίησης της περίπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7.
γ) Συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ελέγχου της περίπτ.
δ της παρ. 6 όταν πρόκειται για εισαγόμενο πολλαπλασια
στικό υλικό.
δ) Πληροί τους όρους και προϋποθέσεις, που κατά πε
ρίπτωση ορίζονται από τους κανονισμούς της παρ. 6.
2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις εισαγωγής πολλαπλασια
στικού υλικού υποχρεούνται να εμπορεύονται και να διακι
νούν το υλικό αυτό με ας συσκευασίες και ας εακέττες
της παραγωγικής επιχείρησης της αλλοδαπής και να επι
κολλούν πάνω σας συσκευασίες και ας οριζόμενες από
τους κανονισμούς της παρ. 6 ετϊκέττες τους.
3. Η υποσυσκευασία και ανασυσκευασία του για εμπορία
πολλαπλασιαστικού ιιλικού επιτρέπεται υστερία από έλεγχο
και σφράγιση των υποσυσκευασιών σύμφωνα με τα ορχζόμενα
στους κανονισμούς της παρ. 6 από τους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 7 προς τους οποίους απαιτείται, για το σκοπό
αυτόν, η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου.
4. Το πολλαπλασιαστικό υλικό, που διατίθεται στην εμπορία
ή για οποιοδήποτε λόγο δια κινείται, υπόκειται σε ελέγχους
για τη διαπίστωση των κανονισμών του άρθρου 7 και της

παρ. 6 σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από τους
ίδιους κανονισμούς.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργουνται αυτεπάγγελτα ή ύστερα
από αίτηση οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον από τους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 ιδίως στους ακόλουθους
χώρους:
α) Στις αποθήκες και στα καταστήματα χονδρικής και
λιανικής πώλησης.
β) Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας.
γ) Στους σιδηροδρομικούς και λοιπούς σταθμούς, στους
λιμένες και αερολιμένες και στα τελωνεία κατά το στάδιο
του τελωνισμού.
5. Οι σποροπαραγωγικές και φυτωριακές επιχειρήσεις
καθώς και οι επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού οφείλουν να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στους
αρμόδιους υπαλλήλους για την άσκηση των ελέγχων της
παρ. 4.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Γ εωργίας, που εκ δίδονται
ύστερα από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20 και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρ
τίζονται τεχνικοί κανονισμοί εμπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού με τους οποίους καθορίζονται:
α) Οι εακέττες των εμπορικών επιχειρήσεων πολλαπλα
σιαστικού ιιλικού.
β) Οι διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και οι
διαδικασίες ελέγχου κατά την εμπορία, τη διακίνηση, την
εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση του πολλα
πλασιαστικού υλικού.
γ) Οι διαδικασίες ελέγχου των υποσυσκευασιών και ανασυσκευασιών του πολλαπλασιασπκού υλικού, οι σφραγίσεις
και οι ετϊκέττες των υποσυσκευασιών και ανασυσκευασιών.
δ) Οι φυτουγειονομικοί και λοιποί έλεγχοι του εισαγόμενου
πολλαπλασιαστικού υλικού, ο τύπος, οι προϋποθέσεις και
οι διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών ελέγχου του υλικού
αυτού.
ε) Τα βιβλία εισαγωγών - εξαγωγών των μερίδων του
πολλαπλασιαστικού ιιλικού τα οποία είναι υποχρεωμένες να
τηρούν οι εμπορικές επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού.
στ) Κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας καθορίζονται τα τελωνεία της χώρας από τα
οποία επιτρέπεται η εισαγωγή και η εξαγωγή πολλαπλα
σιαστικού υλικού.
8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως σε περιπτώσεις
δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποφάσεις του Υπουργού
Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως, είναι δυνατή η διακίνηση και η διάθεση στο εμπόριο
πολλαπλασιαστικού υλικού με μειωμένες προδιαγραφές κατά
παρέκκλιση των τεχνικών κανονισμών του άρθρου 7. Με
τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα είδη, οι ποικιλίες, οι
κατηγορίες, οι ποιοτικές προδιαγραφές, οι ποσότητες του
πολλαπλασιαστικού υλικού των μειωμένων προδιαγραφών
καθώς και η χρονική διάρκεια της ισχύος των αποφάσεων
αυτών.
9. Κατά παρέκκλιση από τους τεχνικούς κανονισμούς και
τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν
επιτρέπεται η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με το
καθεστώς τελειοποίησης για επανεξαγωγή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 1402/1983 (ΦΕΚ 167) όπως ισχύει κάθε
φορά.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως, ρυθμίζονται θέματα σύμπραξης και συνεργασίας
των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών και
Γεωργίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη
για την εφαρμογή του ανωτέρω καθεστώτος στον τομέα
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του παλλαπλοσιοατικου υλικόό.
ΚΕΦΑΛΑΊΟ Δ'
Μίτρα ηροστοσίας γεωργναής παραγωγής.
Αρθρο 17
Ασφαλιστικά κρατικά αποθέματα.
1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται
κάθε έτος με βάση τα στοιχεία παραγωγής και εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού, καθορίζονται:
α) CH ποικιλίες φυτικών ειδών, οι κατηγορίες και οι
ποσότητες του πολλαπλασιαστικού υλικού που διατηρούνται
ως κρατικά ασφαλιστικά αποθέματα για την απρόσκοπτη
εφαρμογή του προγράμματος σχεδιασμού της γεωργικής
παραγωγής της χώρας.
β) Ο τρόπος εξασφάλισης των αποθεμάτων αυτών με
αγορά είτε από τον οργανισμό του άρθρου 21 είτε από
σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού
ή με απευθείας παραγωγή από υπηρεσίες του Υπουργείου
Γεωργίας και από οργανισμούς και ιδρύματα που υπάγονται
όαυτό.
γ) Τα μέσα και οι πιστώσεις που απαιτούνται για την
αγορά ή παραγωγή αποθεμάτων.
δ) Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διάθεσης και ανανέωσης
των αποθεμάτων.
ε) Κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια που απαιτούνται για
την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Η τιμή διάθεσης των ασφαλιστικών αποθεμάτων πολ
λαπλασιαστικού υλικού καθορίζεται με αποφάσεις του Υ
πουργού Γεωργίας.
Αρθρο 19
Μέτρα προστασίας της παραγωγής.1 2 3
1. Σε περίπτωση καιά την οποία διαπιστώνεται, ύστερα
από μετέλεγχο που διενεργούν οι φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 7, ότι πολλαπλασιαστικό υλικό συγκεκριμένης με
ρίδας δεν πληροί τις ποιοτικές προδιαγραφές των κανο
νισμών του άρθρου 7, ο Υπουργός Γεωργίας διατάσσει με
απόφασή του τον αποχαρακτηρισμό και την απαγόρευση
της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού του υπολοίπου
της μερίδας από την οποία προέρχεται καθώς και την
απαγόρευση της εισαγωγής εφόσον πρόκειται για μερίδα
που παράγεται στο εξωτερικό.
2. Σε περίπτωση που ύστερα από ελέγχους της παρ. 1
διαπιστωθεί κατέπανάληψη ότι πολλαπλασιαστικό υλικό δια
φόρων μερίδων της ίδιας ποικιλίας δεν πληροί τις προϋ
ποθέσεις των τεχνικών κανονισμών του νόμου αυτού, με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αναστέλλεται ο χαρα
κτηρισμός και η εμπορία όλων των μερίδων της ποικιλίας
αυτής του πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και η εισαγωγή
της ποικιλίας αυτής από το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση
συγκροτείται τριμελής εξεταστική επιτροπή του Υπουργείου
Γεωργίας για τον έλεγχο των παραπάνω διαπιστώσεων και
τον προσδιορισμό της αιτίας ακαταλληλότητας του πολλα
πλασιαστικού υλικού αυτού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται
με βάση το πόρισμα της επιτροπής της παρ. 2 και ύστερα
από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 20, διατάσσεται:
α) Η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης εφόσον διαπιστωθεί
υπαιπότητά της για την ακαταλληλότητα του πολλαπλα
σιαστικού υλικού.
β) Η αλλαγή του διατηρητή της ποικιλίας εφόσον διαπι

στωθεί άτι η ονΌταίιλ?μνότητε οφείλε*’,, ντο υλικό κολλπτ.ρευτού.
γ) Η διαγραφή της πούλιας από τον εθνικό κατάλογο
του άρθρου 6 ή η απαγόρευση εισαγωγής πολλατελαοκχπίΛΟύ
υλικού εφόσον πρόκειται για ποικιλία εξωτεροιού, σε περί
πτωση που η ακαταλληλότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού
οφείλεται στην ποικιλία.
4. Με τις αποφάσεις των παρ. 1, 2 m 3 καθορίζονται
και α απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες και πρόσθετα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτελε<^κτη«ή
εφαρμογή τους.
5. Η άσκηση των ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την
εκτέλεση των τκ^χιπάνω αποφάσεων.
6. Η επανεγγροφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλίας φυτικού
είδους που διαγράφηκε με την απόφαση της παρ. 3, επι
τρέπεται σύμφωνα με ιις διατάξεις του άρθρου 6 και εφόσον
διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέ γχους ότι έπαυσαν να
υπάρχουν οι λόγοι της διαγραφής της.
Η υποβολή της αίτησης επανεγγροφής ποικιλίας δεν
αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης διαγραφής της.
Οργανωτικές διατάξεις.
Αρθρο 20
Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας Τεχνική Επιτροπή
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) η οποία γνωμοδοτεί
για θέματα πο*' ορίζονται από το νόμο αυτόν, καθώς και
για κάθε σχετικό με το πολλαπλασιαστικό υλικό θέμα που
παραπέμπει σε αυτή ο Υπουργός Γεωργίας.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας και αποτελείτπι από:
α) Τον προϊστάμενο της αρμόδιας για το πολλαπλασια
στικό υλικό κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας,
ως πρόεδρο.
β) Έναν υπάλληλο από καθεμιά από τις αρμόδιες για την
πολιτική και φυτική έρευνα, κατά φυτικό είδος, διευθύνσεις
του Υπουργείου Γεωργίας.
γ) Έναν εκπρόσωπο από κάθε αρμόδιο κατά φυτικό είδος
ίδρυμα έρευνας και ίδρυμα ελέγχου ποικιλιών του Υ πουργείου
Γεωργίας.
δ) Έναν εκπρόσωπο της κεντρικής κλαδικής οργάνωσης
σπάρων.
ε) Εκπρόσωπο του Οργανισμού του άρθρου 21.
στ) Εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκ
παιδευτικού Ιδρύματος γεωπονικών επιστημών.
ζ) Εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώ
σεων Γεωργικών Συνεταφιομών (ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.).
η) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΓΕΩΤ Ε.Ε.).
θ) Εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Γενεπστών Βελτιωτών.
ι) Εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων παρα
γωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.
Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων ε' έως
και Γ δεν ορίσουν εκπρόσωπό τους μέσα σε προθεσμία
είκοσι ημερών από την έγγραφη πρόκλησή τους από τον
Υπουργό Γεωργίας η επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τη
συμμετοχή των εκπροσώπων τους.
3. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του
Υπουργείου Γεωργίας.
4. Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας που είναι
δημόσιοι υπάλληλοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους
από τον Υπουργό Γεωργίας και τα υπόλοιπα μέλη προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τις διοικήσεις των
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φορέων από τους οποίους προέρχονται.
Η διάρκεια της θητείας των μελών και του γραμματέα
της επιτροπής ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2.
Στη σύνθεση της επιτροπής μπορεί να συμμετέχουν και
μέλη τα οποία κατά τη διάρκεια της θητείας τους μετατέθηκαν
από τις υπηρεσίες που εκπροσωπούσαν.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται η
ανπκατάσταση των μελών της επιτροπής, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, για σπουδαίο λόγο.
5. Τα μέλη της επιτροπής που μετέχουν στη σύνθεσή
της για τη λήψη απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνουν μαζί
με τον πρόεδρο τα έντεκα (11). Με απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής που μετέχουν
μόνιμα στη σύνθεσή της, για τη λήψη απόφασης ανάλογα
με το εξεταζόμενο φυτικό είδος ή ομάδα αυτών. Με την
Ιδια απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και ο τρόπος λει
τουργίας της επιτροπής, τα τηρούμενα από αυτή βιβλία και
στοιχεία και κάθε λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία
της.
6. Στον πρόεδρο, το γραμματέα και τα μέλη της επιτροπής
δεν καταβάλλεται καμιά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους
σπς συνεδριάσεις της επιτροπής.
Στα μέλη της επιτροπής που δεν είναι υπάλληλοι του
δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα κατα
βάλλονται οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας ημερήσια
αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
Αρθρο 22
Σύσταση-Μετονομασία υπηρεσιών-Προσωπικό.1 2 3 4
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών
και Γεωργίας, συνιστώνται οι εξής υπηρεσιακές μονάδες:
α) Ινσπτούτο πατάτας, το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τη
δημιουργία ελληνικών ποικιλιών πατάτας και την αξιολόγηση
ξένων ποικιλιών, τη μελέτη βελτιωμένων μεθόδων καλλιέρ
γειας πατάτας, στην οποία περιλαμβάνεται και η προβλάστηση πατατόσπορου, κάθε παθολογικό και φυσιολογικό
θέμα του φυτού αυτής και την έρευνα θεμάτων εμπορίας,
διακίνησης, μεταποίησης και σποροπαραγωγής της πατάτας.
β) Ιολογικό εργαστήριο πατάτας, το οποίο έχει ως αρ
μοδιότητα τη μελέτη και έρευνα των ιολογτκών ασθενειών
της πατάτας, την παρακολούθηση της φυτούγειονομικής
κατάστασης των σποροκαλλιεργειών αυτής και την παροχή
οδηγιών αντιμετώπισής τους, καθώς και την εργαστηριακή
εξέταση φύλλων, κονδύλων και από ύποπτες υγειονομικά
σποροκαλλιέργειες και καλλιέργειες πατάτας.
2. Με τα παραπάνω διατάγματα καθορίζονται η έδρα και
η οργανική υπαγωγή των συνιστώμενων υπηρεσιακών μο
νάδων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λει
τουργία και η στελέχωση αυτών και κάθε αναγκαίο μέτρο
και λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία τους.
3. Οι δαπάνες για την κατασκευή οποιοσδήποτε εγκα
τάστασης και την προμήθεια του αναγκαίου εργαστηριακού
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού αντιμετωπίζονται από
τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για το ινστι
τούτο πατάτας και του λογαριασμού του άρθρου 24 για το
ιολογικό εργαστήριο πατάτας.
4. Τα κέντρα σποροπαραγωγής, που προβλέπονται από
την περ.β της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977
(ΦΕΚ 133), μετονομάζονται σε κέντρα ελέγχου και πιστο
ποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού.
Τα κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού
υλικού έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο και την πιστοnofcr|(X] του υλικού αυτού και σε ό,τι αφορά την οργανική

υπαγωγή και τη στελέχωσή τους διέπονται από πς αντί
στοιχες διατάξεις που αφορούν τα κέντρα σποροπαραγωγής,
οι οποίες δε θίγονται από το νόμο αυτόν.
5. Το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων
Φυτών, που προβλέπεται από την παρ. Α1-3αα (8) του π.δ.
915/1981 (ΦΕΚ 232 κα» 257), μετονομάζεται αε Ινσπτούτο
Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών και Πολλαπλα
σιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, έχει σαν
αρμοδιότητα τον έλεγχο των ποικιλιών όλων των καλλιερ
γούμενων φυτών και το συντονισμό του ελέγχου, της
πιστοποίησης και διακίνησης του πολλαπλασιαστικού ιιλικού
φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του
Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία,
οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η στελέχωση και κάθε αναγκαίο
μέτρο, λεπτομέρεια και διαδικασία για την εύρυθμη λειτουργία
του ινστιτούτου αυτού.
6. Το προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεΐ από την
ΚΥΔΕΠ για την εξυπηρέτηση της κρατικής σποροπαραγωγής
και υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου
χρόνου και το οποίο αμείβεται από τους λογαριασμούς
ειδικής διαχείρισης σπόρων, βαμβακόσπορου και πατατό
σπορου της κραπκής σποροπαραγωγής, μπορεί να διορισθεί
οε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου
Γεωργίας και των ν.π.δ.δ. εποπτείας του.
7. Ο διορισμός γίνεται σύμφωνα με πς διατάξεις του ν.
1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α) που εφαρμόζονται ανάλογα εκτός
αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
8. Όταν επιθυμούν να διορισθούν πρέπει να έχουν προσληφθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1984.
Ως χρόνος υπηρεσίας των διοριζομένων λογίζεται ο
χρόνος που υπηρέτησαν, συνεχώς ή διακεκομένα, με ο
ποιαδήποτε σχέση εργασίας στην κραπκή σποροπαραγωγή
και θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγμαπκής
δημόσιας υπηρεσίας.
9. Το προσωπικό της παρ. 6, που πληροί πς προϋποθέσεις
της παρ. 8 και για οποιοδήποτε λόγο δε διορίζεται, μεταφέρεται αυτοδίκαια στους φορείς που κατά τη δημοσίευση
του νόμου αυτού έχει διατεθεί και κατατάσσεται σε προ
σωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόρι
στου χρόνου σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 1476/1984.
10. Οι διατάξεις των παρ. 6 έως και 9 του άρθρου αυτού
εφαρμόζονται ανάλογα και για το διορισμό των αναλυτριών
σπόρων, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στο Σταθμό Ελέγχου Σπόρων ως ημερομίσθιες για
πέντε συνεχή έτη και αμείβονται σε βάρος του ειδικού
λογαριασμού της διαχείρισης σπόρων.
Ε) ν. 1822/1988
‘Σύσταση εταιρίας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες δια
τάξεις' (Α 272).
Αρθρο δέκατο
1. Αλυκές του Δημοσίου, που δεν εισφέρονται στην
εταιρία, μπορεί να παραχωρούνται από το Δημόσιο με
απόφαση του οικείου νομάρχη προς χρήση και εκμετάλλευση
στους δήμους και πς κοινότητες, στα διοικητικά όρια των
οποίων ανήκουν, για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε
ετών, ύστερα από σχετική αίτηση της κοινότητας ή του
δήμου προς τον οικείο νομάρχη. Τα έξοδα καλλιέργειας
της αλυκής έως το τέλος του έτους, κατά τό οποίο γίνεται
η παραχώρηση, καλύπτονται από πς εγκεκριμένες πιστώσεις
του Δημοσίου.
2. Εάν στο διάστημα αυτό αποδειχτεί η οικονομική βιω-

ωμότητα της αλυκής, με πράξη του οικείου νομάρχη ο
χρόνος εκμετάλλευσης παρατείνετα για χρονική διάρκεια
οριζόμενη με την Ιδια απόφαση. Η ανανέωση της παραχώ
ρησης γίνε τα με τον Ιδιο τρόπο.
3. ΑΑεκές που κρίθηκαν βιώσιμες κατά τη διαδικασία της
προηγούμενης παραγράφου μπορούν να συνάψουν σύμβαση
συνεργασίας με την εταιρία.
4. Με απόφαση του νομάρχη επιτρέπεται η παραχώρηση
Γρος Ο.Τ.Α., μετά από σχετική αίτησή τους, της χρήσης
αλυκών ή τμημάτων αλυκών που δεν εισφέρονται στην
εταιρία ούτε παραχωρούνται κατά τις παρ. 1, 2 και 5 αυτού
του άρθρου, για εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών ή την
οβονομική ανάπτυξη της περιοχής με τουριστική ή άλλη
εκμετάλλευση.
Ο αρμόδιος νομάρχης δύναται να ζητεί, κατά περίπτωση,
τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της προτεινόμενης εκ
μετάλλευσης.
5. Επέκταση αλυκής ή ίδρυση νέας χωρεί μετά από
σύμφωνη γνώμη του ή των Ο.Τ.Α. της περιοχής στην οποία
ανήκει εάν σε εξήντα μέρες από τη λήψη της σχετικής
πρότασής του ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και
τεχνολογίας δεν λάβει αρνητική απάντηση, τεκμαίρεται συ
ναίνεση του ερωτώμενου Ο.Τ.Α.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωρ
γίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας αλυκές
κατάλληλες για υδατοκαλλιέργειες μπορεί να περιέρχονται
στο Υπουργείο γεωργίας και να παραχωρούνται με απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας για εκμετάλλευση.
ΓΓ) β.δ. 29-10/6-12-1949
‘περί κωδικοποιήσεως των αγροτικών νόμων" (Αγροτικός
Κώδιξ A 342).
Διαδικασία
Αρθρον 721 2 3 4 5
1. Η Επιτροπή απαλλοτριώσεων συνεδριάζει νομίμως
παρόντων πάντων των μελών αυτής και αποφασίζει κατά
πλειοψηφίαν.
2. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται εν ιδίω πρακτικώ
υπογραφομένω υπό πάντων των μελών αυτής.
3. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ασκεί πάντα τα κατά την
πολιτικήν δικονομίαν δικαιώματα του προέδρου των πρω
τοδικών.
4. Η επιτροπή δύναται να χρησψοποιήση ααδήποτε α
ποδεικτικά μέοα, μη δεσμευομένη υπό δικονομικών διατά
ξεων και αποβλέπουσα μόνον εις την ουσιαστικήν
εξακρίβωστν των εις την αρμοδιότητά της υπογομένων
αντικειμένων.
5. Αι αποφάσεις των επιτροπών Απαλλοτριώσεων εκδίδονται υποχρεωτικώς εντός τριμήνου από της ημέρας της
συζητήσεως, δυναμένου να παραταθή επί εν εισέτι τρίμηνον
δΓ αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης
κατόπιν ητιολογημένης αιτήσεως του Προέδρου της Επι
τροπής υποβαλλομένης ένα μήνα προ της λήξεως αυτού.
Απράκτου παρερχομένης της προθεσμίας τούτης, ο Πρόε
δρος, τα μέλη και ο γραμματεύς της Επιτροπής Απαλλο
τριώσεων στερούνται της κατά το άρθρον 78 του παρόντος
αμοιβής και εισί πειθαρχικώς διωκτέοι ο μεν πρόεδρος κατά
τας σχεττκάς διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων επί τη
αιτήσει του Υπουργού της Γεωργίας ή του αρμοδίου Γενικού
Διοικητικού, τα δε μέλη και ο Γραμματεύς κατά τας περί
πειθαρχικής διώξεως των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωρ
γίας, σχετικός διατάξεις.

Δικαιοδοσία
Αρθρον 74
1. Η επιτροπή απαλλοτριώσεων κατατάσσει ορισπκώς δΓ
αποφάσεώς της τους δικαιουμένους γεωργικής αποκαταστάαεως ή επαγγελματικού κλήρου, ορίζει την έκτασιν του
γεωργικού και επαγγελματικού κλήρου ως και των συνεται
ρικών τοιούτων, προσδιόριζα τας ας τον συνεταιρισμόν
παραχωρητέας εκτάσεις και κτίρια, οριοθετούσα τούτος,
καταργεί υφισταμένας τυχόν σχέσεις επί των παραχωρουμένων ή απαλλοτριωτέων εκτάσεων δυναμένη εν ανάγκη
και να ιδρύη τοιαύτας, γνωμοδοτεί περί της καταβλητέας
είς τους ιδιοκτήτας αποζημιώσεως και αποφαίνετα εν γένα
επί παντός ζητήματος σχετικού προς την απαλλοτρίακχν
του κτήματος.
2. Αι αποφάσεις αύτα της επιτροπής είναι οριστικοί και
αμετύκλητοι κοινοποιούνται διοοσγπκώς εις τους ενδιαφε
ρομένους, εις την Διεύθυνσιν Τοπσγροφικής Υπηρεσίας του
Υπουργείο Γεωργίας και ας τας αρμοδίας Γεν. Διοικήσεις,
και υποβάλλονται εν πρωτοτύποις ας το Υπουργείον της
γεωργίας επιμελεία της εποικιστικής υπηρεσίας, εκτελούνται
δε διοικητικώς.
3. Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων προβαίνει ας νέον κα
θορισμόν βιώσιμου κλήρου ας περίπτωσιν καθ' ήν η αρχική
εκδίκασις του κτήματος εγένετο άνευ πρσηγουμένης τούτου
καταμετρή σε ως και ωρίσθη διάφορος βιώσιμος και διάφορος
παραχωρητέος κλήρος, το δε κτήμα ευρίσκεται κατά την
επιγιγνομένην καταμέτρησιν μεγαλυτέρας εκτάσεως της
υπολογισθείσης κατά την εκδίκασιν τούτης.
Ζ) ν.δ. 2185/1959
"περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών κτηνοτρόφων" (Α
217)
Αρθρον 13
Εντός τριών μηνών από της εις τον συνεταιρισμόν αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών ή κτηνοτρόφων
κοινοποήσεως της κατά το άρθρον 74 του αγροτικού
κώδικος αποφάσεως, η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, είτε
αυταπαγγέλτως είτε τη αιτήσει παντός έχοντος έννομον
συμφέρον, δι' αποφάσεώς της εφ' άπαξ εκδιδομένης δύναται
να διαγράψη τους κακώς δικαιωθέντας κλήρου ή να εγγράψη
ως κληρούχους κακώς ή εκ λάθους παραλειφθέντας δια
της προτέρας της αποφάσεως, μειούσα εν ανάγκη την
ορισθείσαν έκτασιν του κλήρου. Ομοίως η Επιτροπή Απαλ
λοτριώσεων δύναται εντός της αυτής προθεσμίας να διορθώση οιονδήποτε της αρχικής αποφάσεώς της λάθος εις
οιον δήποτε θέμα ανοφερόμενον. Αι μετά την πάροδον της
τριμήνου προθεσμίας εκ διδόμενοι αποφάσεις είναι αυτοδι
καίως άκυροι.
Η) ν.δ. 1189/1972
"περί εκδόσεως οριστικών τίτλων κύριότη τος κατά τας
διατάξεις της Αγροτικής Εποοιιστικής Νομοθεσίας αποκατασταθέντων κληρούχων απάντων των αγροκτημάτων και
συνοικισμών (Α 99)
Εκδοσις οριστικών τίτλων κυριότητος μη ορισπκώς
διανεμηθέντων κτημάτων.
Αρθρον 4-1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Ν. Διατάγματος, αρμοδία δια την έκδοσιν των οριστικών
τίτλων κυριότητος κλήρων (γαών και οικοπέδων) των μη
ορισπκώς διανεμηθέντων κτημάτων, είναι η Επιτροπή Opt-
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σηκών Διανομών, περί ής το από 22.3.1927 Π.Δ. 'περί του
τρόπου διανομής των απαλλοτριωθέντων κατά τον αγρο
τικόν νόμον αγροτικών κτημάτων και των εν αυτοίς συνοι
κισμών".
-2. Η Επιτροπή θύτη, κατά την διενέργειαν της οριστικής
διανομής των γαιών του αγροκτήματος ή της ρυμοτομίας
και διανομής των οικοπέδων εκόστου συνοικισμού, παρα
πέμπει, δυνάμει του παρόντος εις την Επιτροπήν Απαλλο
τριώσεων, τους εκ των κληρούχων εγκαταλείψαντας
οικογενειακώς τον συνοικισμόν, προς έκπτωσιν εκ του
κλήρου των (γαιών και οικοπέδου), κατ' εφαρμογήν των
σχετικών διατάξεων της κειμένης εποικισπκής Νομοθεσίας.
-3. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Οριστικών Διανομών, ασκεί
πάσας τας αρμοδιότητας περί ω το άρθρον 3 του παρόντος
ως και την τοιαύτην του άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωσις
δ, άνευ προτάσεως της Δ/νσεως Τοπογραφικής Υπηρεσίας.
-4. Η Επιτροπή Οριστικών Διανομών καταρτίζει τον κτηματολογικόν πίνακα των δικαιούχων λαμβάνουοα υπ' όψιν,
ως προς την καταγραφήν τούτων, απάσας τας επελθούσας
μεταβολάς ως προς τα πρόσωπα αυτών, συνεπεία αποφάσεών της, αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων,
δικαστικών αποφάσεων, νομίμων διοικητικών πράξεων ή
νομίμων δικαιοπραξιών ή ανωμάλων τοιούτων, επικιιρωθεισών δεόντως, ή γενομένου αναδασμού. Εις την στήλην
των παρατηρήσεων δέον, όπως σημειούται το στοιχείον,
εξ ου απορρέει το δικαίωμα του εκ μεταβολής δικαιούχου.
- 5. Περί πάντων των ανωτέρω ε*δίδεται παρά της Επι
τροπής Οριστικών Διανομών ενιαία απόφασις, ήπς μετά
των οικείων κτηματολογικών στοιχείων (πίναξ και διάγραμμα),
δημοσιεύται δώ τοιχοκολλήσεως επί 20ήμερον εις το Κοι
νοτικόν Κατάστημα, καλούνται δε δια ταυτοχρόνου προσκλήσεως, δημοσιευομένης και ταύτης κατά τ' ανωτέρω, οι
ενδιαφερόμενοι όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσ
σαράκοντα πέντε (45) ημερών από της επομένης της
δημοσιεύσεως της προσκλήσεως υποβάλουν τας τυχόν
αντιρρήσεις των εις την Επιτροπήν Οριστικών Διανομών,
ήτις εντός δημέρου από της λήξεως της ως άνω 45θημέρου
προθεσμίας, αποφαίνεται οριστικώς. Η επί των αντιρρήσεων
εκδιδομένη απόφασις της Επιτροπής Οριστικών Διανομών
δημοσιεύται δια τοιχοκολλήσεως εις την οικείαν Κοινότητα,
μερίμνη του οικείου Προέδρου Κοινότητος. Περί της ημε
ρομηνίας της δημοσιεύσεως συντάσσεται πρακτικόν παρά
της Επιτροπής Οριστικών Διανομών. Από της ημερομηνίας
τούτης (δημοσιεύσεως) η οριστική διανομή θεωρείται ως
κυρωθείοα, δυνάμει του παρόντος και εκδίδονται οι οριστικοί
τίτλοι κυριότητας, επ' ονόμαπ των εις τους κτηματολογικούς
πίνακας της οριστικής διανομής αναγραφομένων δικαιούχων.
θ) ν. 1541/1985
"Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις" (Α 68)
Αρθρο 73
Αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις.1
1.
Από τις υπάρχουσες αναγκαστικές συνεταιριστικές
οργανώσεις διατηρούνται μόνο οι συνεταιρισμοί δασοκτημόνων (α.ν. 1627/1939-ΦΕΚ 64), οι ΤΟΕΒ, οι οινοποιητικοί
Σάμου (α.ν. 6085/1934-ΦΕΚ 85), οι μαστίχης Χίου (α.ν.
1390/1939-ΦΕΚ 364), ο κροκοπαραγωγών (ν.δ. 818/1971 —
ΦΕΚ 9), οι σύνδεσμοι κιτροπαραγωγών (ν. 4878/1931-ΦΕΚ
54) και οι διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής
χορτονομής (ν.δ. 11.7.1923-ΦΕΚ 196Α).
Διατηρούνται επίσης και οι υπάρχουσες ενώσεις αυτών
των συνεταιρισμών.
Τα μέλη αναγκαστικών συνεταιρισμών που διατηρούνται
δικαιούνται να είναι συγχρόνως τακτικά ή ειδικά μέλη α

γροτικού συνεταιρισμού εφόσον έχουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις.
2. Οι υπόλοιπες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργναώσεις
μπορούν μέσα σε έντεκα (11) μήνες από την έναρξη ισχύος
αυτού του νόμου να μετατραπούν σε ελεύθερους συνεται
ρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του.
Η ειδικότερη διαδικασία της μετατροπής ρυθμίζεται με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα
από σύμφωνη γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.
Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 63 εφαρμόζεται και στους αναγκαστικούς συνεται
ρισμούς, που μετατρέπονται σε ελεύθερους. Οι προθεσμίες
του εδαφίου αυτού αρχίζουν από τη μετατροπή των ανα
γκαστικών συνεταιρισμών σε ελεύθερους.
3. Αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις, που δεν
συμμορφώθηκαν με την προηγούμενη διάταξη, διαλύονται
με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, μετά από αίτηση
της διεύθυνσης γεωργίας.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 3 και 48 παρ.
2 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως στους ανα
γκαστικούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους που δια
τηρούνται.
5. Μέλη των λειτουργούντων αναγκαστικών συνεταιρισμών
διαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορτονομής
καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι ιδιοκτήτες εκτάσεων, τις
οποίες διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.
11.7.1923 οι συνετιαρισμοί αυτοί, άσχετα με τον τόπο της
κατοικίας τους.
6. Με νόμο είναι δυνατή η σύσταση αναγκαστικών συ
νεταιρισμών, που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών
κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκ
μετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων. Η ίση μεταχείριση όσων
συμμετέχουν σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς εξασφαλί
ζεται.
I) ν. 1914/1990
"Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και
της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δια
τάξεις (Α 178)
Αρθρο 52
1. Παρατείνετε» μέχρι την 31.3.1991 η θητεία των αντι
προσώπων στις γενικές συνελεύσεις και των μελών των
διοικητικών συμβουλίων των ΤΟΕΒ, που έληξε ή λήγει μέχρι
την αυτήν ημερομηνία.
2. Οι εκλογές στις τοπικές συνελεύσεις για την ανάδειξη
νέων αντιπροσώπων ειδικά για τις πιο πάνω περιπτώσεις
θα διεξαχθούν εντός του μηνός Μαρτίου 1991.
ΙΑ) ν. 1740/1987
‘Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών,
ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατά
ξεις (Α 221)
Αρθρο 1
Προστασία και εκμετάλλευση
κοραλλιογενών σχηματισμών.
1. Οι κοραλλιογενείς σχηματισμοί που βρίσκονται στις
θαλάσσιες περιοχές (ζώνες) στις οποίες εκτείνονται η
κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώμτα ή η δικαιοδοσία του
ελληνικού κράτους αποτελούν εξαντλήσιμο εθνικό πόρο, η
εκμετάλλευση του οποίου ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικά
Δημόσιο και ενεργείται από το Υπουργείο Γεωργίας.
2. Η συλλογή, επεξεργασία και εμπορία κοραλλιών που
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προέρχονται από τις θαλάσσιες περιοχές της παραγράφου
1 επιτρέπεται ύστερα από ειδική άδεια.
Η άδεια για τη συλλογή κοραλλιών χορηγείται από τον
Υπουργό Γεωργίας σε <χτνεταρισμοός ή συλλόγους επαγγελρατιών σπογγαλιέων ή αλιέων κοραλλιών ή οε ομάδες
επάγγελμάπών σπογγαλιέων ή αλιέων κοραλλιών που α
ποτελούνται από πέντε τουλάχιστον άτομα και συνδέονται
μεταξύ τους με καταστατικό νόμιμα θεωρημένο. Η άδεια
αυτή εκδίδεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου για χρονικό
διάστημα μέχρι τριών ετών έναντι ανταποδοτικού τέλους
τριακοσίων χιλιάδων δραχμών κατ' έτος.
Η άδεια για την επεξεργασία και εμπορία κοραλλιών
χορηγείται από τους Υπουργούς Γεωργίας και Εμπορίου:
α) σε συνεταιρισμούς ή συλλόγους επαγγελματιών σπογγαλιέων ή αλιέων κοραλλιών, οι οποίοι μπορούν να την
παραχωρούν σε μέλη τους με αντάλλαγμα και κατά τους
όρους που ορίζει το καταστατικό και β) σε φυσικά ή άλλα
νομικά πρόσωπα. Η άδεια εμπορίας κοραλλιών εκδίδεται με
αίτηση του ενδιαφερόμενου συνεταιρισμού ή συλλόγου ή
φυσικού ή άλλου νομικού προσώπου για τρία έτη έναντι
τέλους εκατό χλιάδων δραχμών. Η άδεια επεξεργασίας
κοραλλιών εκδίδεται για ένα έτος με αίτηση του ενδιαφε
ρόμενου συνεταιρισμού ή συλλόγου ή φυσικού ή άλλου
νομικού προσώπου έναντι τέλους τριακοσίων χιλιάδων δραχ
μών.
3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Γεωργίας, Εμπορίου και Εμπορικής Ναυτιλίας,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι μέθοδοι εκμετάλλευσης
των κοραλλιογενών σχηματισμών, οι όροι διακίνησης, επε
ξεργασίας και εμπορίας των κοραλλιών, τα δικαιώμτα του
Δημοσίου και ο τρόπος άσκησής τους, οι όροι για τη
χορήγηση των αδειών της παρ. 2, τα επιτρεπόμενα μέσα
συλλογής, οι όροι λειτουργίας τους και τα μέτρα ασφάλειας
της εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση και η επιμόρφωση
των ασχολουμένων με τη συλλογή κοραλλιών και ρυθμίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την προστασία και ορθο
λογική εκμετάλλευση των κοραλλιογενών σχημαπσμών.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
ο χρόνος έναρξης και λήξης της εκμετάλλευσης των ζωνών
κατά περιοχή, ο μέγιστος αριθμός των αδειών που μπορούν
να χορηγηθούν, η διαδικασία, οι όροι, οι περιορισμοί και οι
προϋποθέσεις της έκδοσης και ανάκλησής τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αυξομειώνονται τα α
νταποδοτικά τέλη της παραγράφου 2.
Αρθρο 2
Κυρώσεις.1 2
1. Όποιος, χωρίς άδεια κατά την παράγραφο 2 του
άρθρου 1. φέρει σε πλωτό ή άλλο μέσο ειδικά εργαλεία ή
εξοπλισμό προοριζόμενο για συλλογή κοραλλιών ή συλλέγει
κοράλλια ή μεταφέρει ή επεξεργάζεται ή εμπορεύεται με
οποινδήποτε τρόπο κοράλλια ή μεταφέρει ή επεξεργάζεται
ή εμπορεύεται κοράλλια που έχουν συλλεχθεί χωρίς άδεια,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με
χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων δραχμών
και μέχρι δέκα εκατομμύρια δραχμές.
2. Όποιος συλλέγει, μεταφέρει, επεξεργάζεται ή εμπο
ρεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κοράλλια κατά παράβαση
των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου
1 και των αποφάσεων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και με
χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων δραχμών
και μέχρι δέκα εκατομμύρια δραχμές.

3. Πλωτά ή άλλα μέσα, εργαλεία και λοιπός εξοπλισμός
που δημεύονται κατά το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα,
αν δεν πλάστηυοστούν, διατίθενται με απόφαση του Υ
πουργού Γεωργίας σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά
ιδρύματα ή σε νο(ΐικά πρόσωπα του δημόαου τομέα.
4. Με απόφαση των αστυνομικών και λςιεσκών αρχών
που βεβαιώνουν την παράβαση επιβάλλεται στους παραβά
τες, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέηοντα από πς παραγράφου 1 και 2, πρόσημο οπό διακόσιες
χιλιάδες μέχρι και πέντε εκατομμύριο δραχμές και αφαίρεση
της σχετικής άδειας μέχρι και του υπολοίπου του χρόνου
ισχύος της.
Με την ίδια απόφαση τα κοράλλια κατάσχονται κα διατάσσεται η εκποίησή τους με πρόχειριο πλειοδοτικό δια
γωνισμό από την επιτροπή της παραγράφου 6. Δύναται
επίσης να κρατείται για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι
ένα χρόνο το σκάφος και τα μέσα συλλογής κοραλλιών.
5. Κατά της απόφασης της παιχγρέιφου 4 ο ενδιαφε
ρόμενος μπορεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοσή
της ά αυτόν να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στο σύμ
βουλο αλιείας. Η προσφυγή ουζητείται μετά από προηγού
μενη κλήτευση του ενδιαφερομένου. Κατά τα λοιπά
εφαμρόζεται το άρθρο 14 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27).
Κατά της απόφασης του συμβουλίου αλιείας επιτρέπεται
ουσιαστική προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο.
6. Αν μέσα οε πέντε έτη από τη βεβαίωση της παράβασης
ο παραβάτης υποπέσει στην ίδια ή άλλη συναφή παράβαση
τα όρια των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από
το άρθρο αυτό διπλασιάζονται.
7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Γεωργίας, επιτρέπεται να
αυξάνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο αϊτό χρηματικές
ποινές και πρόστιμα έως το διπλάσιο.
8. Ο πλειστηριαομός που προβλέπεται από το άρθρο
αυτό ενεργείται από επιτροπή που αποτελείται από έναν
εκπρόσωπο: α) της αρμάδας εποπτείας αλιείας, β) της
λιμενικής ή αστυνομικής αρχής, που βεβαίωσε την παράβαση
και γ) της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου.
Αρθρο 3
Τροποποίηση του ν.δ. 420/1970
κοβ. του ν. 998/1979.
1.
Το άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27) αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 3.
Δημιουργία και βελτίωση ιχθυοτροφείων κλπ.
1. Για τη δημιουργία, επέκταση κοκ βελτίωση των ιχθυο
τροφείων και υδατοκαλλιεργειών, θυννείων και άλλων ε
γκαταστάσεων που αφορούν την αλιεία καθώς και για τη
δημιουργία σταθμών παραγωγής γόνου ψαριών και άλλων
υδρόβιων οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων αλιείας και
εγκαταστάσεων, επεξεργασίας, διακίνησης και εμπορίας α
λιευμάτων, επιτρέπεται, για λόγους δημόσιας ωφέλειας να
απαλλοτριώνονται αναγκαστικά υπέρ του δημοσίου:
α) υδατοσκεπεις εκτάσεις σπά αλμυρά, υφάλμυρα και
γλυκά νερά, καθώς και οι γειτονικές ή μη γειτονικές χερσαίες
εκτάσεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του
σκοπού της απαλλοτρίωσης και
β) ιδανικά μερίδια σε ιχθυοτροφεία του δημοσίου που
ανήκουν στην κυριότητα φυσικών ή νομικών προσώπων και
κρίνονται απαραίτητα για την ορθολογική οργάνωση και
εκμετάλλευση των ιχθυοτροφείων αυτών.
2. Οι υδάτινες και χερσαίες εκτάσεις καθώς και τα ιδανικά
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μερίδια της προηγούμενης παραγράφου κηρύσσονται απαλλοτριωτέα σύμφωνα με τις διατάζεις για τις αναγκοσπκές
απαλλοτριώσεις, ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη και αποτελείται από:
α) έναν υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας αλιείας, που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υ πουργό Γεαργίας,
β) τον προϊστάμενο του τμήματος οικονομικής διαχείρησης
της διεύθυνσης εσωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
γ) τον αρμόδιο υπάλληλα για θέματα αλιείας του νομού
ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
δ) έναν εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και
κοινοτήτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτήν
και
ε) έναν εκπρόσωπο της ένωσης γεωργικών συνεταιρκρών
του νομού, ο οποίος είναι μέλος αλιευτικού συνεταιρισμού
που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτήν.
Με την Ιδια απόφαση του νομάρχη ορίζεται και ο πρόεδρος
της επιτροπής.
Αν οι φορείς των περιπτώσεων δ' και ε' δεν υποδείξουν
εκπροσώπους για τη συγκρότηση της επιτροπής μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή τους, οι
εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται με τους αναπληρωτές τους
από το νομάρχη.
3.
Οι δοοπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του
άρθρου αυτού αντιμετωπίζονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν με πρόταση του Υπουργού
Γεωργίας στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπο
λογισμό δημοσίων επενδύσεων'.
2.
Το άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως
εξής:

αρμόδιες για την έκδοσή τους αρχές, η χρονική διάρκεια
ισχύος, η ανανέωση και ανάκληση των αδειών αυτών, καθώς
και ο επιτρεπόμενος αριθμός αδειών αλιείας κατά περιοχή,
χρονική περίοδο και αλιευπκό εργαλείο,
ια) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας απόπλου
σκαφών για αλιεία σε διεθνή ύδατα και
ιβ) κάθε άλλο μέτρο που αποσκοπεί στη ρύθμιση της
αλιείας και στην ανάπτυξη και προστασία της αλιευτικής
παραγωγής και γενικά των υδάπνων βιολογικών πόρων και
υγροβιοτόπων.
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορί
ζονται οι τύποι και οι προδιαγραφές των σκαφών και γενικά
των πλωτών μέσων με τα οποία επιτρέπεται η αλιεία.
3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυ
τιλίας, καθορίζεται ο τύπος των αδειών αλιείας, η αντιμε
τώπιση της δαπάνης για την προμήθεια των σχετικών
εντύπων από τους αρμόδιους για την έκδοση των αδειών
φορείς και το ύψος των τελών για την έκδοση και ανανέωση
των επαγγελμαπκών και ερασιτεχνικών αδειών αλιείας.
4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, μπορεί να ρυθμί
ζονται:
α) θέματα σχετικά με την κατοχή, μεταφορά, εμπορία,
διατήρηση, μεταποίηση, τυποποίηση και την ποιοτική κατά
ταξη αλιευτικών προϊόντων και γενικά των υδρόβιων ορ
γανισμών και
β) θέματα σχετικά με την απαγόρευση κατασκευής, ει
σαγωγής, κατοχής και εμπορίας δικτύων και γενικά αλιευ
τικών εργαλείων και συσκευών.
"Αρθρο 10
5. Αν υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή καταστροφής των
ιχθυοαποθεμάτων και ιδιαίτερα του γόνου των ψαριών, ή
Ρυθμιστικά μέτρα αλιείας.1
άλλων υδρόβιων οργανισμών ή κίνδυνος γενικότερης δια
1.
Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση ταραχής της ισορροπίας του υδάτινου οικολογικού συστή
ματος ή για λόγους ρύθμισης της αλιείας, μπορεί με
του Υπουργού Γεωργίας μετά από γνώμη του συμβουλίου
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδονται ύστερα
αλιείας, μπορεί να ορίζονται είτε γενικά για όλη την επι
από γνώμη του συμβουλίου αλιείας και δημοσιεύονται στην
κράτεια είτε μερικά κατά περιφέρεια, ανάλογα με τις τοπικές
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επιβάλλονται για χρονική
συνθήκες, για τα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα, τα εξής:
περίοδο μέχρι ένα έτος ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά
α) οι περιοχές και οι χρονικές περίοδοι αλιείας, τα
της αλιείας μέτρα, σε σχέση με πς ρυθμίσεις που προβλέεργαλεία, ο εξοπλισμός, οι συσκευές και οι μέθοδοι άσκησης
πονται από τα διατάγματα που εκδόθηκαν ή εκδίδονται
της αλιείας,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Με
β) ο αριθμός ορισμένων τύπων αλιευτικών σκαφών ή
πς αποφάσεις αυτές μπορεί να απαγορευτεί η αλιεία σε
άλλων πλωτών μέσων και εργαλείων.
ορισμένη απόσταση από πς ακτές ή σε ορισμένο βάθος
γ) οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση » .; λειτουργία
υδάτων, με ορισμένους τύπους σκαφών ή ορισμένα εργαλεία,
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την παραχώρηση
ή η αλιεία ορισμένων ειδών.............. και ποσοτήτων αλιευ
των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση των μονάδων αυτών
μάτων σε μια ή περισσότερες θαλάσσιες, λιμνοθαλάσσιες,
χερσαίων και υδάπνων εκτάσεων,
λίμνες και ποτάμιες περιοχές.
δ) οι προϋποθέσεις λειτουργίας και εκμετάλλευσης των
6. Τα ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα,
δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων,
που αναφέρονται στην πρηγούμενη παράγραφο, μπορεί να
ε) τα είδη, τα μεγέθη και οι ποσότητες των ψαριών και
επιβάλλονται για τους ίδιους λόγους με αποφάσεις του
άλλων υδρόβιων οργανισμών που επιτρέπεται να αλιεύονται
νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού
καθώς και οι όροι ειδικής προστασίας ορισμένων υδρόβιων
συμβουλίου, για μια ή περισσότερες λίμνες ή ποτάμιες
οργανισμών,
περιοχές του νομού".
στ) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας
3.
Το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως
γόνου ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών,
εξής:
0 « προϋποθέσεις, για τη χορήγηση άδειας για τοπο
θέτηση μόνιμων ή προσωρινών εργαλείων ή εγκαταστάσεων
"Αρθρο 11.
για αλιεία,
Κυρώσεις.
η) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας με
ειδικά ή νέα συστήματα αλιείας,
1.
Οι παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων και
θ) οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας πειραματικής
αλιείας καθώς και εισαγωγής υδρόβιων οργανισμών που
αποφάσεων που εκδίδονται, σύμφωνα με πς παρ. 1, 4, 5
προορίζονται για εμπλουπσμούς,
και 6 του άρθρου 10, τιμωρούνται με πς εξής διοικητικές
ι) α προϋποθέσεις για τη χορήγηση επαγγελματικών και
ποινές:
α) Οι παραβάτες των διατάξεων, που καθορίζουν το
ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, ατομικών και σκαφών, οι
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ελάχιστο επιτρεπόμενο να αλιευτεί μέγεθος ψαριών και
άλλων υδρόβιων οργανισμών, τιμωρούνται με πρόσημο από
εκατό χιλιάδες μέχρι διακόσιες χιλιάδες δραχμές και με
αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη καθώς
και της άδειας αλιείας του σκάφους ή άλλου πλωτού μέσου
με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση από τριάντα
ημέρες μέχρι ένα έτος.
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μία διετία, τα όρια
του προστίμου, ο χρόνος αφαίρεσης της ατομικής άδειας
αλιείας του κυβερνήτη και της άδειας αλιείας του σκάφους
ή άλλου πλωτού μέσου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η
παράβαση διπλασιάζονται.
β) Οι παραβάτες των άλλων διατάξεων τιμωρούνται με
πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες μέχρι εκατό χιλιάδες δραχ
μές και με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλτ,ΐας του
κυβερνήτη και της άδειας αλιείας του σκάφους ή άλλου
πλωτού μέσου, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση,
από δέκα μέχρι τριάντα ημέρες.
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μία διετία, τα όρια
του προστίμου και ο χρόνος αφαίρεσης της ατομικής άδειας
του κυβερνήτη και της άδειας αλιείας του σκάφους ή άλλου
πλωτού μέσου, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση,
διπλασιάζονται.
Η αφαίρεση της άδειας αλιείας του σκάφους ή άλλου
πλωτού μέσου, με το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση, δεν
αίρεται με τη μετανηολόγησή του ή την αλλαγή του ιδιοκτήτη
ή του κυβερνήτη του.
2. Εκτός από πς προβλεπόμενες από την προηγούμενη
παράγραφο ποινές, οι αρμόδιες για τη βεβαίωση των πα
ραβάσεων αρχές προβαίνουν στην κατάσχεση και εκποίηση
του προϊόντος που αλιεύθηκε παράνομα. Επίσης κατάσχο
νται τα αλιευτικά εργαλεία και οι συσκευές με τα οποία
πραγματοποιήθηκε η παράβαση ή βρίσκονται επάνω στο
σκάφος σε περίοδο κατά την οποία απαγορεύεται η χρη
σιμοποίησή τους σε όλη τη Χώρα ή είναι περισσότερα από
τα επιτρεπόμενα. Τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές δη
μεύονται κατά το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα.
Όσο από τα δημευόμενα είναι παράνομα είτε καταστρέφονται είτε διατίθενται δωρεάν με απόφαση του Υπουγού
Γεωργίας σης υπηρεσίες αλιείας ή σε ερευνηπκά ιδρύματα
και όσα είναι νόμιμα αλλά χρησιμοποιήθηκαν παράνομα
εκτίθενται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό από επιτροπή που
αποτελείται από εκπροσώπους: α) της αρμόδιας εποπτείας
αλιείας, β) της λιμενικής ή αστυνομικής αρχής που βεβαίωσε
την παράβαση και γ) της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου.
3. Πέραν των διοικητικών ποινών οι παραβάτες των
διατάξεων των διαταγμάτων και αποφάσεων που εκδίδονται
σύμφωνα με ης παρ. 5 και 6 του άρθρου 10 τιμωρούνται
με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και με χρηματική ποινή μέχρι
ένα εκατομμύριο δραχμές.
4. Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται με αποφάσεις των
προϊσταμένων των οικείων:
α) κεντρικών λιμεναρχείων, λιμεναρχείων και απολιμεναρχείων, αν πρόκειται για παραβάσεις σε θαλάσσιες πε
ριοχές και λιμνοθάλασσες,
β) δασικών υπηρεσιών, αν πρόκειται για παραβάσεις σε
ορεινά ρέοντα ύδατα,
γ) αστυνομικών αρχών, αν πρόκειται για παραβάσεις σε
εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια και άλλα υδάηνα συστή
ματα).
Ειδικά η αφαίρεση της άδειας αλιείας του σκάφους ή
άλλου πλωτού μέσου κατ' εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 γίνεται με απόφαση
του νομάρχη.
Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιηολογημένες και εκ δί
δονται μετά τη λήψη της απολογίας του παραβάτη ή αφού
περάσει άπρακτη η προθεσμία του που ορίστηκε με έγγραφη

πρόσκληση για να απολογηθεί.
5. Κατά της απόφασης επιβολή των κυρώο.ων που
προβλέπονται από ας προηγούμενες παραγράφους, επι
τρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στο Συμβούλιο
Αλιείας μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοσή της.
Η προσφυγή συζητείται μετά από προηγούμενη κλήτείχη
του ενδιαφερομένου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο
14. Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Αλιείας επιτρέπετε·
ουσιαστική προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο.
6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Γεωργίας, επιτρέπεται να
αυξάνονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό πρόστιμα
έως το διπλάσιο’.
4. Το άρθρο 17 του ν.δ. 420/1970 ανακαθίσται ως εξής:
"Αρθρο 17.
Παράνομη αλιεία σε εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιεργειών- Ιχθυοκλοπή.
1. Οποιος αλιεύει σε ιχθυοτροφεία, θυννεία, ιχθυοτρόφους
ποταμούς ή λίμνες και γενικά σε ιχθυοτρόφα ύδατα χωρίς
τη συναίνεση αυτού που έχει το δικαίωμα αλιείας ή χωρίς
την άδεια της αρμόδιας αρχής σε περίπτωση που το δημόσιο
έχει την εκμετάλλευση με αυτεπιστασία, τιμωρείται με φυ
λάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή του
λάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών. Η ποινική δίωξη
ασκείται ύστερα από έγκληση εκείνου που έχει το δικαίωμα
της αλιείας και αυτεπαγγέλτως, αν την εκεμετάλλευση έχει
το δημόσιο.
2. Με ης ίδιες ποινές τιμωρούνται και ο μισθωτής α
λιευτικών χώρων της προηγούμενης παραγράφου, αν αλιεύει
με μέσα ή συστήματα φθοροποιά ή μη επιτρεπόμενα και
κάθε άλλος που αλιεύει με τη συγκατάθεση ή την ανοχή
του μισθωτή με τα ίδια μέσα ή συστήματα. Τα επιτρεπόμενα
ή φθοροποιά μέσα ή συστήματα ορίζονται από ης κείμενες
διατάξεις ή από ης συμβάσεις μίσθωσης των παραπάνω
αλιευτικών χώρων.
3. Όποιος προξενεί υπαιτίως ασθένειες, θανάτους ή
απώλεια μέρους ή του συνόλου του εκτρεφόμενου ζωικού
κεφαλαίου των παραπάνω μονάδων με οποιδήποτε τρόπο
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρη
ματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών.
4. Με ης ποινές των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 1300/19Θ2
(ΦΕΚ 129) τιμωρείται η κλοπή υδρόβιων ζώων από κλουβιά
ή δεξαμενές εντατικών υδατοκαλλιεργειών (ιχθυοκλοπή)'.
5. Το άρθρο 26 του ν.δ., 420/1970 αντικαθίσταται από
τότε που ίσχυσε ως εξής:
"Αρθρο 26.
Διοίκηση και δια χειρηση των ιχθυοσκαλών και
ιχθυαγορών του δημοσίου.
1.
Με διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υ
πουργού Γεωργίας, μπορεί να ανατίθετα η διοίκηση και
διαχείριση καθεμιάς ή όλων των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγο
ρών, που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται με δα
πάνες του δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
οργανισμούς ή τράπεζες ή επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα
κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 6 του ν.
1256/1982 (ΦΕΚ 65), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και συνεταιριστικές οργανώσεις.
Ο ανάδοχος φορέας, εφ" όσον δεν είναι συνετα^Μσηκή
οργάνωση, μπορεί να αναθέτει τη διοίκηση και διαχείρηση
μιας ή όλων των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών σε αυτοτελή
επιχείρηση, στην οποία διαθέτει το σύνολο ή το μεγαλύτερο
μέρος του κεφαλαίου της. Στην επιχείρηση αιπή μπορούν
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vg συμμετέχουν συνεταιριστικές οργανώσεις, εφ' όσον είναι
αλιευτικές.
Οι συμβάσεις που συνάπτονται με το φορέα ή τους
φορείς, με τις οποίες καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας
και διαχείρισης των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, υπογρά
φονται από τον Υπουργό Γεωργίας ως εκπρόσωπο του
δημοσίου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζονται ειδκότερα διαδικαστικά θέματα και άλλες αναγκαίες λεπτο
μέρειες που αναφέρονται στη λειτουργία των ιχθυοσκαλών
και ιχθυαγορών ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των πιο
πάνω συμβάσεων.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Ε
μπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των
ιχθυοσκαλών και των οργανισμών λιμένων ή λιμενικών τα
μείων, που αφορούν τη χρήση ή τις διευκολύνσεις διέλευσης
στους χώρους δικαιοδοσίας των οργανισμών λιμένων ή
λιμενικών ταμείων, τα τυχόν καταβαλλόμενα από την ιχθυό
σκαλα τέλη ή αποζημιώσεις για χρήση των εγκαταστάσεών
τους που είναι πέρα από τη χωρική περιφέρεια των ιχθυο
σκαλών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορέουν
από τις σχέσεις αυτές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
σχετική με τις παραπάνω σχέσεις.
2. Για τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιχθυόσκαλες
ή τις ιχθυαγορές μπορεί να επιβληθεί στους συναλλασσομένους ειδικό τέλος είτε ενιαίως είτε χωριστά για κάθε
ιχθυόσκαλα ή ιχθυαγορά. Το τέλος αυτό ορίζεται είτε σε
ποσοστό επί της αξίας των νωπών, ψυγμένων και κατα
ψυγμένων αλιευτικών που διακινοΰνται σε αυτές είτε με
άλλο τρόπο.
Το παραπάνω τέλος, αν τα αλιεύματα προέρχονται από
το εξωτερικό εισπράττεται εφάπαξ κατά τον εκτελωνισμό
τους και φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού για ης
ιχθυόσκαλες-ιχθυαγορές ή άλλου ειδικού λογαριασμού του
δημοσίου.
Το τέλος αυτό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υ
πουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές ανήκουν στην κυριότητα
του δημοσίου, αν έχουν κατασκευαστεί με δαπάνη του.
Ο Υπουργός Γεωργίας ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο
φορέα διοίκησης και διαχείρισης των ιχθυοσκαλών και ι
χθυαγορών.
4. Η χρήση των κρηπιδωμάτων, των κτιριακών και μηχα
νολογικών εγκαταστάσεων και του χώρου προβλέπεται για
την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιχθυοσκαλών και ιχθυα
γορών, καθώς και η ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση
και βελτίωσή τους περιέρχονται στο φορέα διοίκησης και
διαχείρισης".
6.
Το άρθρο 51 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως
εξής:

"Αρθρο 51.
Μίσθωμα.1 2
1. Το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς ορίζεται με
τη σύμβαση μίσθωσης σε ποσοστό που δεν μπορεί να είναι
κατώτερο από δέκα στα εκατό της αξίας της ετήσιας
αλιευτικής παραγωγής του μισθίου.
Η αξία της ετήσιας παραγωγής, του μισθούμενου ιχθυοτρόφου ύδατος υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του
ιχθυοτροφείου και την παραγωγή ανά μονάδα επιφανείας
σε συνάρτηση με τις τιμές χονδρικής πώλησης κατά είδος
αλιευμάτων που συνθέτουν την παραγωγή του μισθίου.
2. Το ετήσιο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος, εφ'

όσον η αξία της παραγωγής του μισθίου, όπως εκπμήθηκε
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνεται ή
μειώνεται τουλάχιστον κατά ποσοστό είκοσι στα εκατό.
Το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται κατά τις ποσοστιαίες μο
νάδες που υπερβαίνουν ή υπολείπονται από το ποσοστό
είκοσι στα εκατό.
Η αναπροσαρμογή του μισθώματος γίνεται με απόφαση
του νομάρχη, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής που
αποτελείται από τους προϊσταμένους της Εποπτείας Αλιείας
και του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης
Εσωτερικών καθώς και από εκπρόσωπο του μισθωτή συ
νεταιρισμού. Αν ο μισθωτής δεν ορίσει εκπρόσωπο μέσα
σε δεκαπέντε ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση
τον εκπρόσωπο ορίζει με πράξη του ο νομάρχης.
Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή γνωμοδοτεί έστω και αν
απουσιάζει ένα από τα μέλη της.
3. Οι εγγυήσεις που δίδονται υπέρ των συνεταιρισμών
για την καλή εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων
καλύπτουν και τα ποσά κατά τα οποία αναπροσαρμόζεται
το μίσθωμα.
4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ
μόζονται και για τη μίσθωση της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας
(Μπουρού) Ξάνθης χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα της
Μονής Βατοπεδίου και της Αθωνιάδας Σχολής επί των
εσόδων που πραγματοποιεί το δημόσιο από την ιχθυοτροφική
εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας αυτής.
5. Για τον προσδιορισμό των ποσοστών που αποδίδονται
στη Μονή Βατοπεδίου και την Αθωνιάδα Σχολή, το μίσθωμα
από τη λίμνη Βιστωνίδα υπολογίζεται στο ύψος που ορίζεται
από την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν.δ. 420/1970
και η διαφορά που προκύπτει για τη συμπλήρωση των ποσών
που πρέπει να αποδίδονται στους πιο πάνω δικαιούχους
καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται κάθε χρόνο
στον προϋπολογισμό εξόδων της νομαρχίας Ξάνθης'.
7. Το άρθρο 67 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως
εξής:
"Αρθρο 67.
Απόδοση από τα έσοδα του Ιχθυοτροφείου Λογαρούς.
1. Παραχωρείται κάθε έτος και κατανέμεται ισομερώς
στις κοινότητες Κορωνησίας, Καλογερικού και Ανέζας του
νομού Αρτας το ένα πέμπτο και στο Δήμο Πρέβεζας έτερο
ένα πέμπτο από τα έσοδα που πραγματοποιεί το δημόσιο
από την αλιευτική εκμετάλλευση του Εθνικού Ιχθυοτρφείου
Λογαρούς.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ρυθμίζονται ο
τρόπος απόδοσης του παραπάνω εσόδου και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια'.
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του ν.δ. 420/1970
αντικαθίσταται ως εξής:
Ί. Η επιτροπή επιθεώρησης συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και αποτελείται από:
α) έναν αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος-Γενικών Υ
πηρεσιών,
β) έναν αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος-ιατρό και
γ) έναν αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος-μηχανολόγομηχανικό ή ναυπηγό-μηχανικό.
Αν δεν είναι δυνατή η μετάβαση της επιτροπής στο λιμάνι
εκκίνησης για την επιθεώρηση των σπογγαλιευτικών πλοίων,
ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί με απόφασή του
να συγκροτεί ή να εξουσιοδοτεί το νομάρχη ή τον έπαρχο
να συγκροτούν επιτόπια επιτροπή που αποτελείται από το
λιμενάρχη, καθώς και από ένα στρατιωτικό ή ιδιώτη γιατρό
και ένα μηχανικό κατά προτίμηση δημόσο ή δημοτικό υ-
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ηάλληλο, ot οποία προτείνοτν^Μ από το λιμενάρχη’.
9.
Στο άρθρο 50 του ν.δ. 420/1970 προστίθεται παρά
γραφος 3 που έχει ως εξής:
’3. Σπς περιπτώσεις που η εκμετάλλευση ιχθυοτρόφων
υδάτων εντάσσεται σε αναπτυξαικούς νόμους ή προγράμ
ματα με εθνική ή με κανοπκή χρηματοδότηση τα ανωτέρω
χρονικά διαστήματα μπορεί να ορίζοντα μέχρι κα το δι
πλάσιο'.
ΙΒ. ν.δ. 42ΟΊ970
’Αλιευτικός Κώδιξ’ (Α 27)
Αρθρον 13
Είσπραξις προστίμων.
1. Η είσπραξις του επιβαλλομένου προστίμου ενεργείτα
διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων
διατάξεις υπό της επιβαλλουσης τούτο αρχής, είτε παρά
του παραβάτου κυβερνήτου του αλιευτικού, είτε παρά του
πλοικτήτου, οίπνες είναι εις ολόκληρον υπεύθυνοι δια την
καταβολήν του προστίμου, μη ετπτρεπομένης της αποδόσεως των κατασχεθέντων αλιευτικών πλοίων, μέσων κα
εργαλείων προ της καταβολής τούτου.
2. Τα επιβαλλόμενα πρόσημα, ως κα ανηστοίχως τα εξ
εκποιήσεως αλιευμάτων ποσά, αποτελούντα δημόσιον έσοδον, κατατίθεντα εις το οικείον δημόαον ταμείον, μερϊμνη
της επιβαλλούσης την ποινήν αρχής, υποχρεθυμένης όπως
καταχωρίζη τους αριθμούς των εκδιδομένων αποδεικτικών
εισπράξεως εφ' εκάστης σχεπκής αποφάσεως αυτής.
Άρθρον 14
Άσκηας προσφυγής.
1. Κατά των συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου
12 εκδιδομένων αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του Συμβουλίου Αλιείας εντός μηνιαίας ανατρεπτικής προ
θεσμίας, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.
Η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικήν δύναμιν επί της εισπράξεως του προστίμου.
2. Η επί της προσφυγής απόφασις δύναται να άρη ή να
μειώση την επιβληθείσαν πανήν κα είνα ανέκκλητος εκτελουμένη υποχρεωτικώς υπό του Υπουργού δια των οι
κείων αρχών.
3. Εάν η απόφασις απήλλαξε τον προσφυγόντα του
προστίμου ή διέταξε την μείωσιν τούτου ή την επιστροφήν
του τιμήματος του εκποιηθέντας αλιεύματος, ο Υπουργέχ;
Γεωργίας διατάσσει την επιστροφήν του καταβληθέντος
προστίμου ή του ποσού καθ' ο τούτο εμειώθη ή του τιμήματος
του αλιεύματος.
4. Η προσφυγή δέον να συνοδεύεται υπό π αραβόλου
δραχμών πεντήκοντα, ούσα άλλως απαράδεκτος. Το πα
ράβολον τούτο, αποτελούν τέλος προς εκδίκασιν της προ
σφυγής. δεν επιστρέφετα κα αν έττ γίνη δεκτή αύτη.
αποτελεί δε δημόσιον έσοδον.

της προηγούμενης δέσεως κα ιης ινοοαρμοστεος χρονικόν
διάστημα, εν σχέαει προς την σύτην πμήν πωλήσεως των
ιχθύων κατά τον χρόνον ενεργειας της δημοπρασίας, επί
τη βάσει της οποίας εγένετο η σύμβοας.
2.
Ελλέψει των εν παραγράφω 1 αγορανομικών τιμών
λαμβάνετα υπ όψιν ο ιιέσος όρος των τιμών χονδρ*ής
πωλήσεως εν τη αυτή ως άν περιφερείς.
ΙΓ) β.δ. 660/1966
’περί αδειών αλιευτικών σκαφών"

(Α 160).

Δικαιούμενα άδειος αλιείας σκάφη
μηχανοτρατών και γρι-γρι.
Αρθρον 10.- Δια να τύχη σκάφος π αδείας αλιείας
μηχανότρατας ή ρεμουλκούντος σκάφους αλιευτικού συ
γκροτήματος κυκλικών δικτύων (πρωτοκάχον) γρι—γρι νυκτός ή ημέρας δέον όπως πληρούνται οι κάτωθι
προϋποθέσεις.- Προκειμένου περί μηχανοτρατών το σκάφος
να έχη τουλάχιστον α) μήκος δέκα τεσσάρων (14) μέτρων,
μετρούμενον επί της τρόπιδας από του ασσού της στείρας
μέχρι του ασσού του ποδοστάματος (στουπί με στουπί), βΐ
μέγιστον εξωτερικόν πλάτος πέντε (5) μέτρων, γ) ύψος
δύο (2) μέτρ. μετρούμενον κατακορύφοκ; επί της μεγίστης
διατομής του σκάφους από του άνω (ΐέρους της τράπιδος
μέχρι του καταστρώματος, δ) ολικήν χωριτικτδητα είκοσι
οκτώ (28) περίπου κόρων και ε) να είναι εφωδιασμένον με
μηχανήν προώσεως ισχύος ογδοήκοντα (80) ίππων, του
λάχιστον δε δικύλινδρον. - Προκειμένου περί ρυμουλκούντος
σκάφους αλιευτικού συγκροτήματος κυκλικών δικτύων (πτωτοκάικον γρι-γρι) νυκτός ή ημέρας, τούτο να έχη τουλά
χιστον α) μήκος ένδεκα (11) μέτρων, μετρούμενων επί της
τρόπιδος από του ασσού της στείρας μέχρι το ασσού του
ποδοστήματος (στουπί με στουπί), β) }ΐέγστον εξωτερικόν
πλάτος τεσσάρων και ημίσεοκ; (4,5) μέτρων, γ) ύψος ενός
μέτρου και δέκα εκατοστών (1,10) μετρούμενον κατακορύφως επί της μεγίστης διατομής του σκάφους από του άνω
μέρους της τρόπιδος μέχρι του καταστρώματος και δ) να
φέρη μηχανήν προώσεως ισχύος τουλάχιστον τεσσαράκοντα
(40) Ιππων.
Χρησιμοποιηθείσαι μηχαναί
μηχανοτρατών και γρι-γρι.

Άρθρον 12.- 1. Μηχαναί μηχανοτρατών και γρι-γρι χρησψοποιηθείσαι δι αλιείαν υπό σκαφών δια τα οποία προ
της ισχύος του παρόντος, εχορηγήθη όδεια αλιείας δι'
εργαλείου συστήματος μηχανότρατας ή γρι-γρι δΰνανται
να εξακολουθήσωσι χρησιμοποιούμενοι μέχρις αχρηστεύσεώς των, προκειμένου μεν περί μηχανοτρατών εάν έχουα
ισχύν τριάκοντα (30) ίππων και άνω προκειμένου δε περί
κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) ανεξαρτήτως ιπποδυνάμεως, τα
δε χρησιμοποιούντο αυτός σκάφη τυγχάνουσι αδείας αλιείας
κατά τα υπό του παρόντος Β.Δ/τος προβλεπόμενα.- 2. Αι
κατά τ’ ανωτέρω μηχαναί μηχανοτρατών ισχύος 30 ίππων
Αρθρον 45
και άνω επιτρέπεται να τοποθετηθώστν και επί ετέρων
σκαφών τυχόντων προ της ισχύος του παρόντος αδείας
Αναπροσαρμογή μισθώματος.1
αλιείας είτε ως μηχανότρατας είτε ως γρι-γρι, απαγορεύεται
1.
Αι συμβατικοί δόσεις των μισθωμάτων των δημοσίων όμως η χρησιμοποίησίς των εις νεοκατασκευαζόμενα σκάφη
μηχανοτρατών ή γρι-γρι εφ' όσον δεν έχουσι την προβλειχθυοτροφείων, θυννείων, λιμνών, ποταμών κα ιχθυοτρόφων
πόεμνην υπό του άρθρου 10 του παρόντος ισχύν.- 3. Εις
εν γένει υδάτων, αυξομειούντα αναλόγως, εφ- όσον προπερίτττωσιν καθ' ήν ηχρηστεύθη είτε το σκάφος κα διατη
κύψει αύξησις ή μείωας της μέσης σγορανομικής τιμής
ρείται η μηχανή είτε η μηχανή και διατηρείται το σκάφος
χονδρικής πωλήσεως των ιχθύων εις την περιφέρειαν της
μηχανότρατας ή γρι-γρι μη πληρούντων τας διατάξεις του
αρμοδίας οικονομικής εφορίας κατά ποσοστόν τουλάχιστον
άρθρου 10 του παρόντος επιτρέπεται η εφ' άπαξ από της
40% κα κατά το μεταξύ της δημοπρασίας μέχρι της κατά
ισχύος του παρόντος δί αποφάσεως του Υπουργού Βιο
την σύμβασιν ημερομηνίας καταβολής της θέσεως ή μεταξύ
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μηχανίας αντικατάστασις του άχρηστε υβέ ναός σκάφους δ
άλλου ίσων τουλάχιστον διαστάσεων, της αχρηστευθείσης
δε μηχανή δι' άλλης ίσης τουλάχιστον ισχύος.- 4. Δια
πάσαν περίπτωσιν αλλαγής της μηχανής των μηχανοτρατών
και γρι-γρι απαιτεί το» προηγουμένη έγκρισις του Υπουργείου
Βιομηχανίας (Υπηρεσία Αλιείας).
ΙΔ. π.δ. 346/1982
"Αδειες αλιείας αλιευτικών σκαφών υπολειπομένων δια
στάσεων (Α 61).
Αρθρο μόνο
Όλες οι άδειες αλιείας μηχανοτρατών που χορηγήθηκαν
και ανανεώνονται σύμφωνα με ττς διατάζεις των άρθρων
12 και 5, αντίστοιχα, του Β.Δ. 666/1966 "περί αδειών
αλιευτικών σκαφών (ΦΕΚ 160 τ. Α722.8.1966) σε αλιευτικά
σκάφη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10
του Ιδιου Διατάγματος, παύουν να ισχύουν μετά την 31η
Δεκεμβρίου 1986.
ΙΕ) ·ν. 998/1979
‘περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων
εν γένει της Χώρας' (Α 289).
Αρθρον 41
Κήρυξις αναδασωτέων εκτάσεων.
1. Η κήρυξις εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι'
αποφάσεως του οικείου νομάρχου καθοριζούσης σαφώς τα
όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και
συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το
οποίον δημοσιεύεται εν φωτοσμικρύνσει μετά της αποφά
σεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εις έκαστον νομόν το πρόγραμμα δί αναδασώσεις
καταρτίζεται υπό της δασικής υπηρεσίας και εγκρίνεται υπό
του νομάρχου μετά γνωμοδότησιν του νομαρχιακού συμ
βουλίου δασών, επί τη βάσει της υφισταμένης καταστάσεως
της δασικής βλαστήσεως εν τω νομώ, των επελθουσών
κατά το πρόσφατον παρελθόν αποψιλώσεων, αραιώσεων ή
υποβαθμισεων, ως και των αναγκών ενισχύσεως και επεκτάσεως της ρηθείσης βλαστήσεως δια προστατευτικούς ή
αισθητικούς σκοπούς, ως και εν όψει των τυχόν προτάσεων
άλλων ενδιαφερομένων υπηρεσιών και των οικείων οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Το εν λόγω πρόγραμμα
καταχωρίζεται ανά πενταετίαν και εκτελείται δα των κατανεμομένων πιστώσεων του προϋπολογισμού ή των δατιθεμένων προς τον σκοπόν της αναδασώσεως άλλων
ειδικών κονδυλίων.
Δια την κατάρτισιν του προγράμματος απαιτείται όπως
τούτο κοινοποιηθεί τουλάχιστον εν δίμηνον προ της εγκρίσεως του εις τας Νομαρχιακός Υπηρεσίας του Υπουργείου
Συντονισμού και Δημοσίων Εργων (αρμοδότητος Γεν. Δ/νσεως Οικισμού). Παρερχομένης της προθεσμίας τούτης, το
πρόγραμμα εγκρίνεται άνευ της γνώμης των υπηρεσιών
τούτων. Εάν διατυπωθούν υπό των υπηρεσιών τούτων εμπροθέσμως αντιρρήσεις αναγόμενοι εις θέματα της αρμοδότητός των, επί των αντιρρήσεων αποφαίνονται οι
Υπουργοί Συντονισμού, Γεωργίας και Δημοσίων Έργων, η
τυχόν δε μεταξύ των δαφωνία επιλύεται υπό του Εθνικού
Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.
3. Ειδκώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως
αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής δάσους
ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαίάς ή άλλης αιτίας εκ των
εν άρθρω 38 παρ. 1 αναφερομένων η κατά την παράγραφον
1 του παρόντος άρθρου απόφασις του νομάρχου εκδίδεται,

μετά εισήγηοιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωττκώς εντός τριών μηνών από της καταστολής της πυρκαιός
ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας καταστροφής. Δια
της αποφάσεως τούτης καθορίζονται και υποχρεώσεις της
δαακής υπηρεσίας δια την κατάρ τισιν και εφαρμογήν ειδικού
δια την προκειμένην περίπτωσιν προγράμματος αναδασώ
σεως.
4.
Δια την δημιουργίαν πάρκων ή αλσών ή δασών αναψυχής
εντός πόλεων ή οικισιττκών περιοχών απαιτείται σχετική
πρόβλεψις εις το οικείον προεδρικόν διάταγμα το καθόριζαν
το σχέδον της πόλεως ή τον τρόπον αναπτΰξεως της
οικιστικής περιοχής, η δε πραγματοποίησις της αναδασώ
σεως βαρύνει τον οικείον οργανισμόν τοπικής αυτοδοικήσεως ή τον φορέα της οικιστικής αναπτύξεως. Εις
περίπτωσιν αδρανείας τούτων η υπό του ρηθέντος προε
δρικού διατάγματος προβλεπομένη δημιουργία πάρκου ή
άλσους ή δάσους αναψυχής ενεργείται κατόπιν απφάσεως
του οικείου νομάρχου δαπάναις των υποχρέων υπό της
δασικής υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και εις περίπτωσιν
αναδημιουργίας τούτων μετά τυχόν καταστροφήν εκ πυρ
καίάς. Αι δενδροστοιχίαι ή γραμμικοί φυτείαι ή άλλαι δενδροφυτεύσεις εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών
δημιουργούνται κατόπιν αποφάσεως του οικείου οργανισμού
τοπικής αυτοδιοικήσεως ή του αρμοδίου οικιστικού φορέως.
Αρθρον 58
Δημόσια έργα.
1. Δια την εκτέλεσιν μεγάλων δημοσίων έργων, ως αε
ροδρομίων, τεχνητών λιμνών, φραγμάτων κ.λπ. είναι δυνατή
η κατάληψις και εκχέρσωσις ή κάλυψις δασών ή δασικών
εκτάσεων, εάν περί της εκτελέσεως των έργων τούτων εις
την συγκεκριμένην περιοχήν υφίσταται ειδκός νόμος και
κατά τους όρους τούτου. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν δα
την προς τους ως είρηται σκοπούς κατάληψιν και εκχέρσωσιν
ή κάλυψιν δάσους ή δασικής εκτάσεως απαιτείται έγκρισις
παρεχομένη υπό του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος επί τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας
και ερειδομένη επί σχεπκής μελέτης του αναλαβόντος ή
έχοντος την πρωτοβουλίαν εκτελέσεως του έργου κρατικού
φορέως, δικαιολογούσης την ανάγκην του έργου τούτου
και την επιλογήν της συγκεκριμένης θέσεως.
2. Δια την εκτέλεσιν έργων υποδομής και εγκατάστασιν
δικτύων ηλεκτρισμού εντός δασών ή δασικών εκτάσεων,
απαιτείται έγκρισις του Υπουργού Γεωργίας, παρεχομένη
μετά γνώμην του Σιμβουλίου Δασικής Πολιτικής. Δια της
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δυνατοί να τεθούν
όροι ως προς τον τρόπον και τους χώρους εκτελέσεως
των έργων και εγκαταστάσεως των δικτύων ή (ορισμένων
γραμμών ή αγωγών εντός του εδάφους ή να ετπβληθή
υποχρέωσις όπως τούτα συνδυασθούν προς το υφιστάμενον
ή υπό εκτέλεσιν δίκτυον δασικών οδών ή προς άλλα τεχνικά
έργα.
3.
Η εκτέλεσις μικρών δημοσίων ή δημοτικών και κοινοτικών
έργων, ως μετεωρολογικών σταθμών, τηλεπικοινωνιακών
δικτύων ή εγκαταστάσεων, έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εντός δασών ή δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτή
κατόπιν αδείας του νομάρχου, παρεχομένης μετά γνωμοδότησιν του νομαρχιακού συμβουλίου δασών, εις ο δα την
περίπτωσιν τούτην μετέχει μετά ψήφου και ο προϊστάμενος
τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας. Η εκτέλεσις των έργων
τούτων δέον πάντως να συνδυάζηται προς την εκτέλεσιν
και χρησιμοποίησιν των κατά το άρθρον 16 δασοτεχνικών
έργων.
4. Εφ' όσον κατά την εκτέλεσιν εντός δασών ή δασικών
εκτάσεων οιωνδήποτε έργων προκύπτουν ζητήματα αφο-
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ρώντα ας τα ύδατα και τας υδατικός σχέσεις, ή ρύθμιας
τούτων ενεργείται επί τη βάσει των κειμένων περί διοικήσεως
κα διαχειρίοεως των υπογείων ή ρεόντων υδάτων διατάξεων.
Αρθρον 70.
Παραβάσεις υποχρεώσεων σχετικών προς αναδασώσεις.
1. Ο εκχερσών ή γεωργικώς καλλιεργών έκτασιν κηρυχθείσαν ως αναδασωτέαν τιμωρείται δια φυλακίσεως του
λάχιστον τριών μηνών. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρούνται
κα εκείνα κατ' εντολήν των οποίων ετελέσΐήσαν α εν
λόγω πίφαβάσεις. Ο ασκών βοσκήν εντός αναδασωτέας
εκτάσεως κα ο μη λαμβάνων τα προσήκοντα μέτρα δια την
μη είσοδον των ζώων ων έχει την φύλαξιν εντός τααύτης
εκτάσεως, ως και ο επιτρόπων την βοσκήν εις τρίτους
πμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
2. Ο βλάπτων ή καταστρέφων δασικός φυτείας, φυτώρια
ως και πόσης φύσε ως εγκαταστάσεις κα εργαλεία, χρηαμοπαούμενα δια την αναδάσωσιν περιοχής κηρυχθεισης
αναδασωτέας και εν γένει ο καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζων την αναδάσωσιν τααύτης εκτάσεως, ιδία δια
της παρακωλύσεως των οργάνων της δασικής υπηρεσίας
ή των κατ' εντολήν ταύτης εργαζομένων, τιμωρείται δια
φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
ΙΣΤ) ν. 1734/1987
"Βοσκότοποι κα ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς
και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις" (Α 189)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡύθμιση θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις.
Αρθρο 13.
Παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων.1 2
1. Παραχωρήσεις δημόσιων δασών απαγορεύοντα. Εξαοούντα παραχωρήσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων
ορειβασίας κα χειμερινού αθλητισμού καθώς και περιπτέρων
1 ξενώνων για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αυτών.
Στην ίδια εξαίρεση περιλαμβάνεται η διενέργεια μεταλλευ
τικών και λατομευπκών εργασιών, σύμφωνα με τις ειδικόχρες διατάξεις του ν. 998/1979. Η εξαίρεση δεν ισχύει
•ία τους πυρήνες των εθνικών δρυμών.
2. Η παραχώρηση δημόσιων δασικών εκτάσεων είνα
υαντή εφ' όσον δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες κα δεν
χουν προστατευτική σημασία, με ας ακόλουθες διακρίσεις:
Α) Σύμφωνα με ας διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας
ιαραχωρούντα α εξής εκτάσεις:
α) Οσες κρίνοντα, ύστερα από κοινή έκθεση των δ/νσεων
ασών και γεωργίας κα σύμφωνη γνώμη αυτών, κατάλληλες
ία γεωργική εκμετάλλευση από άποψη μορφολογική κα
δοφολογική, εφ' όσον προέχει για την εθνική οικονομία η
ιγροτική εκμετάλλευσή τους.
β) ’Οσες κρίνοντα κατάλληλες σύμφωνα με τον πολεοομυιό σχεδίασμά (γενικό πολεοδομικό σχέδιο-ζώνη οικι
στικού ελέγχου), ύστερα από κοινή έκθεση των υπηρεσιών
ων Υπουργείων Γεωργίας κα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και σύμφωνα με
ς διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ
3 τΆ) κα των διαταγμάτων που εκ δίδονται σε εκτέλεση
υτού, για δημιουργία νέων οικισμών ή επέκταση παλαών,
Φ" όσον η χρήση αυτή επιβάλλετα από το δημόαο συμέρον.
γ) Όσες είνα α πλέον άγονες, μετά από γνώμη του
ρμόδιου δασάρχη, για τους σκοπούς που προβλέποντα
τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 του ν.δ. 221/1974,

εφ1 όσον α χρήσεις αυτές προέχουν για την εθνική ~*·ονομία
ή επιβάλλονται από το δημόσιο συμφέρον.
Β) Επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά
χρήση για ορισμένο χρόνο α εξής δημόσιες δασικές εκτά
σεις:
’Οσες κρίνοντα κατάλληλες από άποψη θέσης κα είνα
απαραίτητες για τη δημιουργία και λειτουργία κατασκηνώ
σεων, χιονοδρομικών κέντρων, ορειβατικών καταφυγίων,
αθλητικών χώρων κα εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων,
δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, νοσοκομείων, ιερών
ναών κα ιερών μονών, κέντρων υγείας κα υγειονομικών
σταθμών, σωφρονιστικών καταστημάτων, νεκροταφείων, α
γορών, σφαγείων τυροκομείων, μελισσοκομείων, υδροτριβείων, ιχθυοτροφείων κα χώρων απορριμμάτων κα λυμάτων,
εγκαταστάσεων ύδρευσης κα άρδευσης, εφ- όσον α χρήσεις
αυτές προέχουν για την εθνική οικονομία, αν πρ>όκειτα για
αγροτική εκμετάλλευση κα επιβάλλονται από το δημόσιο
συμφέρον, αν πρόκειτα για άλλη χρήση.
Η παραχώρηση για τους σκοπούς αυτού γίνε τα κατά
περίπτωση στον οικείο ο.τ α., σε αγροτικές συνεταιρχστικές
οργανώσεις κα πς επιχειρήσεις τους, τον Ε.Ο.Τ. τη γενική
γραμματεία Αθλητισμού, τον Οργανιεμό Εργατικής Κατοικίας,
τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ή σε άλλο φορέα του δημόσιου
τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ
65).
Η παρκιχώρηση στις περιπτώσεις α' και γ της παραγράφου
2Α κα στις περιπτώσεις της παρκιγράφου 2Β του παρόντος
άρθρου διαρκεί όσο υφίστατα ο σκοπός για τον οποίο
έγινε.
3. Η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης των παρ. 1 κα
2Β γίνεται με απόφαση του νομάρχη, αν πρόκειται για
έκταση μέχρι 10 στρέμματα, του Υπουργού Γεωργίας, αν
πρόκειτα για έκταση μέχρι 50 στρέμματα και του υπουργικού
συμβουλίου, αν πρόκειτα για μεγαλύτερες εκτάσεις, ύστερα
από εισήγηση της οικείας διεύθυνσης δασών κα γνώμη του
νομαρχιακού συμβουλίου, το οποίο συν εκ τιμά κα πς γενι
κότερες επιπτώσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η από
φαση για την παρκιχώρηση συνοδεύεται από έκθεση της
αρμόδιας υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος του Υπουρ
γείου Γεωργίας για πς πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον
από την παρκιχώρηση. Στην έκθεση αναφέροντα α τυχόν
όροι, με τους οποίους θα πρέπει να γίνει η παρκιχώρηση
κα τα μέτρια που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία
του περιβάλλοντος. Η μη συμμόρφωση με τους όρους κα
η μη εφαρμογή των μέτρων συνιστούν λόγο υποχρεωτικής
ανάκλησης της παραχώρησης.
Αν πρόκειτα για παραχωρήσεις εκτάσεων που βρίσκόντα
σε παραμεθόρχες ή αμυντικές περιοχές, απατείτα προη
γούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιος υπηρεσίας του Υπορκτγειου Εθνικής Αμυνας.
4. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης έκτασης από
τον Ε.Ο.Τ. ή τη Γ ενική Γ ραμματεία Αθλητισμού ή τον ο.τ.α.
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την πρχτγματοποίηση των
cm οπών που αναφέροντα στην π ρ>ση γούμενη παράγραφο,
το τίμημα κα η διαδικασία της παραχώρησης αυτής καθορίζετα από πς ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία
τους.
ΙΖ) ν. 1565/1985
"Λιπάσματα" (ΦΕΚ 164 Α)
Άρθρο 4.
Άδεια.
1.
Για την απόκτηση δικαώματος παραγωγής, εισαγωγής,
συσκευασίας κα εμπορίας λιπασμάτων, απατείτα ειδκή
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άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, που χορηγείται ύστερα
ο προγραμματισμός από τους ενδιαφερόμενους φόρε*: τω
από ποιοτικό έλεγχο του λιπάσματος και σύμφωνα με τις
απαιτούμενων ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικό
χωροταξικές, χρονικές και ποσοτικές ανάγκες της χώρας.
και οι σχετικές προτάσιες των αμρόδιων υπουργών απο
2.
Ημεδαποί ή αλλοδαποί, που ασχολούνται με οποιοδή- στέλλονται στο Υπουργέιο Προεδρίας της Κυβέρνησης μέο
ποτε τρόπο με την παραγωγή, την εισαγωγή, ιχισκευασία
σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στη
και εμπορία των λιπασμάτων, οφείλουν να παρέχουν στα
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εισήγηση προς το Υπουρ
(φμόδια κρατικά όργανα όλες τις πληροφορίες που έχουν
γικό Συμβούλιο από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρ
σχέση με τα τεχνικά στοιχεία του άρθρου 2 και τα στοιχεία
νησης και Οικονομικών γίνεται μέσα στον επόμενο μήνι
κόστους των λιπασμάτων.
και το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει το συνολικό αριθμ<
ωρών απασχόλησης ωρομίσθιου προσωπικού κατά φορέι
Αρθρο 11.
το αργότερο μέχρι 15 Μαίου 1991.
Κυρώσεις.
3. Το ωρομίσθιο προσωπικό πρέπει να έχει τα απαιτούμεν<
τυπικά προσόντα που ορίζονται στη σχετική πρικήρυξη, νι
έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μη>
1. Με ας ποινές του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα
έχει υπερβεί το 55ο έτος, να έχει εκπληρώσει τις στρα
τιμωρείται όποιος:
τιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί ατ
α) Παράγει, εμπορεύεται ή διαθέτει με οποιονδήποτε
αυτές και να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη
τρόπο λιπάσματα που δεν ανταποκρίνονται σπς διατάξεις
απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, σύμφωνα με τις διατάζεκ
των άρθρων 2 και 3.
που ισχύουν για το τακτικό προσωπικό.
β) Αρνείται την παροχή πληροφροιών, για τεχνικά και
4. Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού ο φορέας
κοστολογικά στοιχεία ή παρέχει ανακριβείς πληροφροίες ή
μετά την παροχή της σχετικής έγκρισης, σύμφωνα με τι<
παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο των οργάνων
διατάξεις της παρ. 2, εκδίδει προκήρυξη στην οποία ανα
που είναι αρμόδια για τον έλεγχο.
φέρονται:
γ) Ασκεί ας δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ.
α) Οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν, τα έργα στι
1 του άρθρου 4 χωρίς την προβλεπόμενη από αυτό άδεια.
οποία θα απασχοληθεί και τα καθήκοντα που θα έχει τι
δ) Εκμεταλλεύεται κατά σύστημα τα όρια ανοχής των
προσωπικό αυτό.
θρεπτικών συστατικών.
β) Ο αριθμός, κατά ειδικότητα, του ωρομίσθιου πρόσω
2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται
πικού.
μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου και γνώμη της
γ) Τα απαιτούμενα προσόντα.
ΤΕ.Γ.Ε.Λ., μπορεί να ανακληθεί η άδεια των εισαγωγέων
δ) Η αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις τωι
και να απαγορευθεί η λειτουργία του εργαστηρίου ή εργο
υποψηφίων και η προθεσμία υποβολής, που δεν μπορεί νι
στασίου των παραβατών της προηγούμενης παραγράφου,
είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την τελευταίι
για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες. Η κύρωση αυτή
δημοσίευση στον Τύπο.
είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη και δεν προϋπο
ε) Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, ο αριθμός τω>
θέτει δόλο του παραβάτη.
ωρών που θα απασχολείται ημερησίως κάθε άτομο και c
3. Υπάλληλος ή μέλος της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., που αποκαλύπτει
ανώτατος αριθμός ωρών απασχόλησης κατ' άτομο, που δε\
σε μη αρμόδιο πρόσωπο τεχνικό, βιομηχανικό ή εμπορικό
επιτρέπεται να υπερβαίνει κατ' έτος πς οκτακόσιες ογδόνκ
στοιχείο σχετικό με τα λιπάσματα, που περιήλθε οε γνώση
(880) ώρες.
του από τον παρασκευαστή του ή τον αντιπρόσωπο, αν
5. Η προκύρηξη αναρτάται στο κατάστημα του ενδιαφε
αυτός είχε ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία να τηρηθεί
ρόμενο φορέα και δημοσιεύεται περιληπτικά σε δύο του
απόρρητο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
λάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, εφ' όσον εκδίδονται στην,
και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων έως ένα εκα
έδρα του φορέα ή στην πρωτεύουσα του νομού. Επίσης
τομμύριο δραχμές. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από
η προκήρυξη αποστέλλεται για ανάρτηση στα καταστήματς
έγκληση αυτού που ζημιώθηκε από την αποκάλυψη του
της οικείας νομαρχίας ή του δήμου ή της κοινότητας της
απόρρητου.
έδρας του φορέα.
6. Για την απασχόληση του ωρομίσθιου προσωπικού κα
ΙΗ) ν. 1943/1991
ταρτίζονται πίνακες, κατ' ανάλογη εφαρμογή των παραγρά
'Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της
φων 2-5 του άρθρου 24.
δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και
7. Η απασχόληση του. κατά το άρθρο αυτό, προσωπικού
άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 50 Α)
σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με εκείνα που προβλέποντα
στη σχετική προκήρυξη και για τα οποία προσελήφθη αΑρθρο 29
παγορεύται.
Απασχόληση προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσης
8. Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της απασχόλησης,
αναγκών.1 2
με βάση το σχετικό όρο της προκήρυξης, η σύμβασι
εργαασίας λύεται αυτοδικαίως και το προσωπικό αυτό α
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπεται να απαποχωρεί από την υπηρεσία δίχως καμιά αποζημίωση για την
σοχλούν ωρομίσθιο προσωπικά για κάλυψη εποχικών ή
αιτία αυτήν και χωρίς καμιά διατύπωση. Οποιαδήποτε πα
άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, εντός των ορίων
ράταση της αρχικής σύμβασης ή ανανέωση, με τη σύναι|κ
των σχετικών πιστώσεων, εφ' όσον αποδεδαγμένιος οι
νέας σύμβασης, πέρα από το όριο των οκτακόσιων ογδόντε
ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από το
(880) ωρών εργασίας, ετησίως, απαγορεύεται. Παράβαστ
τακτικά προσωπικό ή με άλλον προσφορότερο και οικονο
των
διατάεξων του προηγούμενου εδαφίου δεν μετατρέπε
μικότερο τρόπο.
τη σύμβαση σε αορίστου χρόνου σε καμία περίπτωση. Τγ
2. Για την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού απαιτείται
αρμόδια για εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν vc
ετήσιος προγραμματισμός, που ενεργείται από το προη
καταβάλλουν αποδοχές σε ωρομίσθιο προσωπικό που δια
γούμενο έτος.
τηρείται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άλλως τα καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σ' αυτούς.
παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 15. Για το έτος 19Θ1
9. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα, που
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κρατείος, με πρόταση των Υπουργών Γεωργίος και Εμπορίου,
αποφασίζουμε:
Αρθρο μόνο
1. Το ύψος της επιβαλλόμενης εισφοράς κατά χιλιόγραμμο
επί της παρσγόμενης ποσότητας Κορινθιακής σταφίδας
υπέρ του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (Α.Σ.Ο.) για
την εκπλήρωση των σκοπών του και για την αντιμετώπιση
των δαπανών λειτουργίας του, καθορίζεται από της στα
φιδικής περιόδου 1989-1990 και εφεξής για μεν τη σταφίδα
που κατατάσσεται στους παραγωγικούς τύπους σε ποσοστό
ένα τας εκατό (1%) επί της οριζόμενης κάθε χρόνο ελά
χιστης τιμής παραγωγού για το σταφιδόκαρπο μέσου πα
ραγωγικού τύπου (Πατρών, ΙονΙων Νήσων, Ηλείας, Τριφυλίας,
Πυλίας) κάθε εσοδείας, για δε το ποιοτικό παραγωγικό
παρακράτημα (ποιοτική διαλογή) σε ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) επί της οριζόμενης κάθε χρόνο τιμής σταφιδοκάρπου
Α.Σ.Ο. που προορίζεται για οινοπνευματοποίηση.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται το Π.Δ. 179/1988 (80 Α).
Στον Υπομργό Γεωργίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1989.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΔ) ν.δ. 3853/1958
'περί Οργανισμού Βάμβακος* (Α 160)
Πόροι.
Αρθρον 10.
1. Πόροι του Οργανισμού Βάμβακος είναι: - α) Ο κατά
τας κειμένας διατάξεις- υπέρ αυτού υφιστάμενος ειδικός
φόρος επί του εκκοκκισμένου βάμβακος, εγχωρίου και εκ
του εξωτερικού εισαγομένου.
- β) Αι εν γένει πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Ορ
γανισμού Βάμβακος, της ενεργείας εξετάσεων, πραγματο
γνωμοσυνών, διαιτησιών, της εκδόσεως πιστοποιητικών και
πάσης άλλης πηγής.
2. Οι πόροι του Οργανισμού κατατίθενται, κατά τας
κειμένας διατάξεις, εις την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελ
λάδος, δί ης εκτελείται η χρηματική διαχείρισις αυτού.
3. Αι πάσης φύσεως και εξ οιασδήποτε αιτίας απαιτήσεις
του Οργανισμού του Βάμβακος βεβαιούνται και εισπράττονται
ως μέχρι τούδε κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δη
μοσίων εσόδων.
ΚΕ) ν. 1790/1988
‘Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων* (Α 134).
Αρθρο 5
Πόροι του ΕΛ.Γ.Α.

ΧΡΗΣΤΟΣ A NT. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΑΝΔ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΓ) ν. 675/1977
‘περί τροποποιήσεως των περί των πόρων του Οργανισμού
Βάμβακος διατάξεων* (Α 251)
'Αρθρον 1.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3853/1958
‘περί Οργανισμού Βάμβακος', αντικαθίσταται ως ακολούθως:
*1. Πόροι του Οργανισμού Βάμβακος είναι:
α) Ο κατά τας κειμένας διατάξεις υπέρ αυτού ειδικός
φόρος επί του εν τη ημεδαπή βιομηχανοποιθυμένου εγχω
ρίου βάμβακος και εκ του εξωτερικού εισαγομένου τοιούτου,
ως και επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων πάσης
φύσεως τεχνητών ή συνθετικών υφαντικών ινών μη συνεχών
(τεχνητός βάμβαξ) μέχρι 8 ντενιέ συμπεριλαμβανομένων, ή
εν τη ημεδαπή βιομηχανοποιουμένων τοιούτων ινών εγχω
ρίου παραγωγής και όσης από της ισχύος του παρόντος
Νόμου ορίζεται εις πεντήκοντα (50) λεπτά κατά χιλ/μον.
β) Ετήσια επιχορήγησις εκ του προϋπολογισμού των
εξόδων του Κράτους, αναγραφομένη κατ’ έτος εις τον
προϋπολογισμόν του Υπουργείου Γεωργίας και αποδιδομένη
εις τον Οργανισμόν. Το ύψος της επιχορηγήσεως δέον να
είναι αντίστοιχον προς τας δα πάνας διοικήσεως και λει
τουργίας του Οργανισμού Βάμβακος τας μη καλυπτομένος
εκ του ειδικού φόρου και των εν γένει πόρων αυτού.
γ) Αι εν γένει πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Οργανισμού
Βάμβακος, της ενεργείας εξετάσεων, πραγματογνωμοσυ
νών, διαιτησιών, της εκδόσεως πιστοποιητικών και πάσης
άλλης πηγής*.

Πόροι του ΕΛ.Γ.Α. είναι: 1. α) Τα έσοδα από ειδική
ασφαλιστική εισφορά υπολογιζόμενη επί της αξίας χονδρικής
πώλησης αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων αυτών,
φυτικής προέλευσης ποσοστού 2% και ζωικής, αλιευτικής
και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης ποσοστού 1%.
Το ύψος της ειδικής αυτής ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί
να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεώργιος.
Η ανωτέρω εισφορά παρακρατείται από το καταβαλλόμενο
στους αγρότες τίμημα.
β) Τα έσοδα του Ο.Γ.Α. από την εισφορά του άρθρου 5
του ν. 1066/1980 (ΦΕΚ 183 Α), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α').
γ) Τα ασφάλιστρα.
δ) Τα τέλη εκτίμησης ζημιών.
ε) Οι πρόσοδοι κεφαλαίων, δωρεές, κληροδοτήματα και
κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων.
στ) Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό ή άλλον προϋ
πολογισμό.
2.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ριΛμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.
Αρθρο 7.
Διοικητικό Συμβούλιο.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από το Διοικητή και τον Υποδιοικητή του ΕΛ.Γ.Α.,
ως Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα και από εννέα (9)
ακόμα μέλη, που διορίζονται με τριετή θητεία.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. με ισάριθμα αναπληρωματικά διορί
ζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία δη
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ως μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται πρόσωπα αναγνωρισμέ
νου κύρους τα οποία λόγω ειδικών γνώσεων ή πείρας
μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του
σκοπού του ΕΛ.ΓΛ..
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Στο Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. εκτός του Διοικητή και Υποδιοικητή
συμμετέχουν ως μέλη:
α) Δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, ορι
ζόμενοι με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό
Γεωργίας, που έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέμ ιτα γεωρ
γικής παραγωγής.
β) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας υπάλληλος του Υπουρ
γείου Γεωργίας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από
τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος λόγω των ειδικών γνώσεων
και της εμπειρίας του σε θέματα γεωργικών ασφαλίσεων ή
γεωργικής οικονομίας ή αγροτικής εκπμητικής, θεωρείται
ικανός να συμβάλλει στην επιτυχία του έργου mi ΕΛ.Γ.Α.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Αγροτικής Τράπεζας Ελ
λάδος, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από το
Διοικητή της Α.Τ.Ε..
δ) Δύο (2) εκπρόσωποι των γεωργικών συνεταιριστικών
οργανώσεων, υποδεικνυόμενοι με τους αναπληρωτές τους
από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεως Γεωργικών
Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
ε) Ένας (1) εκπρόσωπος των αγροτικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων, υποδεικνυόμενος με τον αναπληρωτή του
από τη Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλά
δας (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.).
στ) Ένας {1) εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), υποδεικνυόμενος με τον αναπληρωτή
του από το Διοικητικό Συμβούλιο και προερχόμενος από
τους εκλεγμένους για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανππροσώπους.
ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος των συνδικαλιστικών οργανώ
σεων των υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α., υποδεικνυόμενος με τον
αναπληρωτή του από πς συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται
από τα εδάφια δ, ε. στ και ζ της προηγούμενης παραγράφου,
μπορεί να ανακαλούνται από τους φορείς που τα υπέδειξαν.
5. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α.
πτυχιούχος ανώτατης σχολής, που ορίζεται με τον ανα
πληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβοιιλίου.
6. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, τα υπόλοιπα
μέλη του και ο Γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση, που
καθορίζεται σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 150SM984 (ΦΕΚ 194 Α).
Αρθρο 9.
Λειτουργία του Δ.Σ.1 2 3 4 5
1. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέ
δρου τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε το
κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως
πέντε (5) από τα μέλη του.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον έξι (6) από τα μέλη του, στα οποία συμπερι
λαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέ
δρου.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει
και ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Α. χωρίς ψήφο.
3. Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο εκ τελεί ο αρμόδιος κατά
περίπτωση για το συζητούμενο θέμα διευθυντής του ΕΛ.Γ.Α.,
αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματός του, από το
νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο,
τα μέλη και το γραμματέα του.
5. Με κανονισμό μπορεί να καθορίζονται λεπτομερειακά
τα παραπάνω θέματα της λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς και

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για
την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου και ορίζοντα τα
τηρητέα απ' αυτό βιβλία.
Αρθρο 10.
Διοικητής-Υ ποδιοικητής,
Αρμοδιότητες, αντιμισθία ασφάλιση.
1. Διοικητής κα Υποδιοικητής του ΕΛ.ΓΛ. διορίζονται
πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με τριετή θητεία με α
πόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο Διοικητής έχει πς ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί τον ΕΛ.Γ.Α. σε οποιαδήποτε δικασπκή
κα εξώδικη ενέργεια ή πράξη*
β) συγκαλεί σε συνεδριάσεις τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου κα προεδρεύει αυτού’
γ) υπογράφει όλα τα έγγραφα του ΕΛ.Γ.Α. προς πς
δημόσιες αρχές’
δ) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. το
προσωπικό του οποίου κατανέμει κα τοποθετεί ανάλογα
με πς ανάγκες·
ε) υπογράφει πς ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίες,
που αποφασίζονται από το Δ.Σ..
3. Αν δεν υπάρχει διοικητής ή κωλύεται ή απουσιάζει,
πς αρμοδιότητές του ασκεί ο υποδιοικητής.
4. Ο Διοικητής μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει
ορισμένες αρμοδιότητές του στον υποδιοικητή ή σε άλλα
υπηρεσιακά όργανα του ΕΛ.Γ.Α..
5. Ο Υποδιοικητής έχει πς ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Είναι υπΓϊθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων
του Δ.Σ.
β) φροντίζει για την κανονική και αποδοπκή λειτουργία
των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α.
γ) εγκρίνει κάθε απαραίτητη δαπάνη μέχρι του ποσού
που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και
δ) φροντίζει για την κατάρπση του προϋπολογισμού,
ισολογισμού και απολογισμού του ΕΛ.Γ.Α..
6. Αν δεν υπάρχει Υποδιοικητής ή κωλύεται, πς αρμο
διότητές του ασκεί ο αρχαιότερος διευθυντής του ΕΛ.Γ.Α..
7. Η θέση του Διοικητή και του Υποδιοικητή του ΕΛ.Γ.Α.
θεωρείται πλήρους απασχόλησης.
8. Στο Διοικητή καταβάλλεται: α) Μηνιαία αντιμισθία που
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Γεωργίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει πς ακαθάριστες
αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου και β) αποζημίωση
για τη συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα του ΕΛ.Γ.Α.,
οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση γνα την εκτός
έδρας μετακίνησή του, που καθορίζονται με τον κανονισμό
της παρ. 3 του άρθρου 11.
9. Στον Υποδιοικητή καταβάλλονται η μηνιαία αντιμισθία
και οι αποζημιώσεις της προηγούμενης παραγράφου μειω
μένες κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%).
10. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του ΕΛ.Γ.Α., για το
χρόνο θητείας τους, ασφαλίζονται στους ασφαλιστικούς
οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προ
σωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφ' όσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν
καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφά
λιση.
Αρθρο 14.
Προσωπικό.
1.
Το προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. διακρίνεται σε τακτικό κα
έκτακτο και προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου σύμφωνα με πς εκάστοτε κείμενες διατάξεις κα τα

36

οριζόμενα από τους κανονικούς του ΕΛ.Γ_Α..
2. Με κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που εκδίδεται
μέοα σ' ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, καθορίζεται το σύνολο των οργανικών θέσεων τα
κτικών και έκτακτων υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α., που κατανέμοντπι σε κλάδους ή ειδικότητες και διαρθρώνονται σε
βαθμούς και καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υποΟ-ηψίων για το διορισμό τους στις θέσεις αυτές.
Ειδικότερα με τον κανονιμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ Λ.,
τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, τα
καθήκοντα και τις ευθύνες, το χρόνο εργασίας του, τη
μισθοδοσία του, ας πόσης φύσης άδειες, τη μετάθεση,
απόσπαση κα μετακίνησή του, τη μετάταξη, προαγωγή και
ένταξή του, την αρχαιότητά του και ας ηθικές αμοιβές, την
πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδική
ματα και ας ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης,
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή σχέση
και κατάσταση του προσωπικού αυτού.
3. Το τακακό, καθώς και το έκτακτο προσωπικό με σχέση
εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου
χρόνου κατηγορίας γεωπόνων, μετεωρολόγων, μηχανικών,
ηλεκτρονικών χειριστών αεροσκαφών, φυλάκων και μηχα
νοτεχνιτών συστημάτων ενεργητικής προστασίας των καλ
λιεργειών που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου στους καταργούμενους με το άρθρο 17
παρ. 2 του παρόντος νόμου Κλάδους Β" Ασφάλισης της
Γεωργικής Παραγωγής και ΙΠ Πρόληψης Ζημιών Γεωργικής
Παραγωγής του Ο.Γ.Α., μετατάσσεται αυτοδικαίως στον
ΕΛ.Γ _Α., μεταφερομένων αυτομάτως και των αντίστοιχων
οργανικών θέσεών τους.
4. Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α.
επιτρέπεται η μετάταξη στον ΕΛ.Γ.Α. επιστημονικού, διοι
κητικού και βοηθητικού προσωπικού μόνιμων υπαλλήλων του
Ο.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέοα σε
ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από της ισχύος του
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού, που προβλέπεται από
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Η μετάταξη αυτή γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Γεωργίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
μετά γνώμη του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και του Ο.ΓΛ..
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αποσπώνται
στον ΕΛ.Γ Λ. υπάλληλοι του Ο.Γ Λ. μετά γνώμη του Δ.Σ.
του ΕΛ.Γ.Α. και του Ο.Γ.Α..
Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών στον ΕΛ.Γ Λ.
θεωρείται για κάθε έννομη συνέπεια, σαν να έχει διανυθεί
στην υπηρεσία του Ο.Γ.Α., από τον οποίο εξακολουθούν
να καταβάλλονται και α πόσης φύσης αποδοχές τους.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ Λ. το προσωπικό που
αναφόρετοι στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου εντάσ
σεται σε οργανικές θέσεις του ΕΛ.Γ.Α.. Μέχρι την ένταξή
του στον ΕΛ.Γ Λ. το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει
τις υπηρεσίες του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
με τις οποίες υπηρετούσε στον Ο.Γ.Α. και να διέπεται για
την υπηρεσιακή και συνταξιοδοτική του κατάσταση, την
ασφάλιση υγείας και την εφάπαξ αποζημίωση κατά την
αποχώρηση από πς διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς
υπαλλήλους του Ο.Γ.Α..
Για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια κυρίως
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ο βαθμός, ο χρόνος
υπηρεσίας στο βαθμό και ο χρόνος της συνολικής υπηρεσίας
κάθε υπαλλήλοα
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο συνολικός χρόνος
υπηρεσίας των υπαλλήλων που μετατάσσονται στον ΕΛ.Γ Λ..
ο οποίος και λογίζεται για κάθε συνέπεια ότι έχει διανυθεί
στον ΕΛ.Γ.Α., η σειρά μεταξύ των ομοιοβάθμων, καθώς και

κάθε άλλο σχετικό θέμα που απορρέει από την ένταξη.
7. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου π<
μετατάσσεται στον ΕΛ.Γ.Α. δεν μπορεί να παίρνει συνολικέ
τακτικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες των συνολικών το
κτικών μηνιαίων αποδοχών που έπαιρνε στον Ο.Γ.Α. πρ.
από τη μετάταξή του.
Τυχόν διαφορά αποδοχών που προκύπτει διατηρείται ο.»
προσωπικό επίδομα μέχρι την κάλυψή της κατά οποιοδήπον
τρόπο.
8. Στους τακτικούς υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. και στα μέλτ
των οικογενειών τους, καθώς και στους υπαλλήλους το.
Ο.Γ.Α. που μετατάσσονται στο τακτικό προσωπικό τα
ΕΛ.Γ Λ. ως και στα μέλη των οικογενειών τους, εφαρμόζοντο;
οι διατάξεις του ν. 437/1976, όπως ισχύουν κάθε φορά.
9. Το προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. που αναφέρεται στις πα
ραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου διατηρεί την
ασφάλισή του στο ΤΕΑΠΟΚΑ εφαρμοζομένων των διατάξεων
των άρθρων 13 και 14 του ν. 1422/1984 (ΦΕΚ 27 Α’).
Για την εφαρμογή της προηγούμενης πααγράφου ο
ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.
1422/1984.
10. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και σύμφωνη
γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουρ
γείου Γεωργίας και του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., επιτρέπεται η
μετάταξη στον ΕΛ.Γ.Α. προσωπικού του Υπουργείου Γεωρ
γίας που έχει αποσπαστεί στον ΕΛ.Γ.Α.
Το προσωπικό αυτό εντάσσεται σύμφωνα με πς διατάξεις
της παραγράφου 6.
11. Μέχρι τη μετάταξη και την ένταξη του προσωπικοί.')
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου το
Διοικηπκό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. επιτρέπεται να εκδίδει
αποφάσεις, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πς οποίες είναι δυνατό να ρυθμίζονται προ
σωρινά θέματα που αφορούν τη μεταφορά των οργανικών
θέσεων και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικρού
που μετατάσσεται από τον Ο.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο
αυτό, χωρίς σε καμιά περίπτωση να θίγονται δικαιώματα
του προσωπικού αυτού.
12. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών καιρικών φαινομένων
φυσικών κινδύνων ή άλλων εξαιρετικών αναγκών μπορεί,
με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, να ανατίθεται η
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών αρμοδιότητας του Υ
πουργείου Γ εωργίας ή του ΕΛ.Γ Α ή άλλων εποπτευόμενων
από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου του δημόσιου τομέα, σε υπαλλήλους οποιοσδήποτε
κατηγορίας και κλάδου του Υπουργείου ή οποιουδήποτε
από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ή αγροτικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων και αγροτικών συνεταιριστικών εταιριών
και κατά παρέκκλιση των ειδικών κατά περίπτωση οργανικών
ή άλλων διατάξεων για πς αρμοδιότητες και τα καθήκοντα
των υπαλλήλων.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν το
γνωστικό αντικείμενο της εργασίας η οποία τους ανατίθεται,
μπορεί να αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Σε περιπτώσεις κατά πς οποίες το ανωτέρω προσωπικό
του Υπουργέιου Γεωργίας και των εποπτευόμενων από
αυτό ανωτέρω νομικών προσώπων δεν επαρκεξ μπορεί να
ανατίθεται η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών κα σε προ
σωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου για όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη.
Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας μετά από έγκριση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης και κατά παρέκκλιση οποιοσ
δήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αμοιβή του προσωπικού
αυτού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Γεωργίας.

13.0 δκχτάξεις, που εφαρμόζοντα κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος του παρόντος για την υγειονομική περίθαλψη και
τη χορήγηση αποζημίωσης κατά την αποχώρηση των υπαλ
λήλων του Ο.ΓΆ., εφαρμόζονται αναλόγως με τις τροπο
ποιήσεις τους και για το προσωπικό του ΕΛ.ΓΛ..
14. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίνετε·
από τον Υπουργό Γεωργίας, διορίζεται ως νομικός cxjpβουλος δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, του οποίου οι αποδοχές
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Γεωργίας και Δικαιοσύνης.
15. Οι Κανονισμοί, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο
από πς διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 και της παρ.
2 του άρθρου οπού, εγκρίνονται από τους Υπουργούς
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας.
Αρθρο 21.
1. Παρέχεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, προ
θεσμία έξι (6) μηνών για την υποβολή αιτήσεων ενώπιον
των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων Λάρισας και Μαγνησίας,
σύμφωνα με πς διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 και των
άρθρων 3 και 7 του ν. 1341/1983.
Μετά την προθεσμία αυτήν οποιαδήποτε, με αυτό το
αντικείμενο, αίτηση κρίνεται απαράδεκτη.
2. Η υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης α' της παραγράφου
1 του άρθρου 24 του Αγροτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
"δδ) Άγαμους ενήλικες καλλιεργητές ανεξάρτητα από
το φύλο τους'.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας μπορεί να καθιερώνεται εισιτήριο εισόδου επί
σκεψης σε εθνικούς δρυμούς και σε Μουσεία -Κέντρα
Πληροφόρησης Επισκεπτών, που δημιουργούνται στους ε
θνικούς δρυμούς ή άλλες προστατευόμενες περιοχές που
ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας.
Το προϊόν του εισιτηρίου αποτελεί έσοδο του Κεντρικού
Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και κατατίθεται
στον Ειδικό Λογαριασμό 26670/0 που τηρείται από αυτό
στην Τράπεζα της Ελλάδος, διατιθέμενο για τη βελτίωση,
διατήρηση και προστασία των φυσιογραφικών χαρακτηρι
στικών και γενικά τη λειτουργία των δρυμών.
Η τιμή του εισιτηρίου, οι κατηγορίες προσώπων που
απαλλάσσονται ή καταβάλλουν μειωμένο εισιτήριο, οι ημέρες
ελεύθερης επίσκεψης του κοινού, ο καθορισμός του τύπου
του εισιτηρίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορί
ζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου αυτής ύστερα
από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Τα
μείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.
4. Δημόσιες δασικές εκτάσεις ή βοσκότοποι, που έχουν
παραχωρηθεί ή επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά χρήση,
σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
μπορεί να παραχωρούνται και κατά κυριότητα, εφ' όσον
πρόκειται να εγκατασταθούν σ' αυτές βιώσιμες επιχειρήσεις
του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις αγροτικών συνεταιριστικών
οργανώσεων, εταιρίες αγροτικών συνεταιριστικών οργανώ
σεων ή δημοτικοσυνεταιρισηκές επιχειρήσεις.
Επίσης, επιτρέπεται η παραχώρηση κατά κυριότητα των
ίδιων, ως και ανωτέρω, εκτάσεων σε ομογενείς του εξω
τερικού ή σε εταιρείες του δημόσιου τομέα για τη δημιουργία
οικισμών, με τον όρο ότι μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα
θα αναγερθούν κατοικίες, η δαπάνη κατασκευής ή το τίμημα
πώλησης των οποίων θα καταβληθεί με εισαγωγή συναλ
λάγματος. επιφυλασσομένης κάθε άλλης διάταξης που κα
θορίζει ευνοϊκή, υπέρ των ομογενών ή των εισαγόντων
συνάλλαγμα, ρύθμιση.
Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του κατά

περίπτωση συνα,ομόδ ου υπουργού, που δημοοκεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήοεως, καθορίζονται οι όροι και a
προϋποθέσεις για τις παραχωρήσεις αυτές, το όργανο για
τη διαπίστωση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και η
σχετική διαδικασία, οι όροι χρήσης της παροχωρούμενης
έκτασης και τα μέτρα για την προστασία του περ^άλλοντος,
καθώς και κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία που είναι αναγκαία
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Οι κατά κυριότητα παραχωρήσεις ενεργούνται με απόφαση
του ίδιου οργάνου που κατά περίπτωση είναι αρμόδιο για
την παραχώρηση των εκτάσεων κατά χρήση στα πλαίσια
των οριζομένων από την απόφαση του προηγούμενου ε
δαφίου.
5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985
(ΦΕΚ A 210) προστίθενται τα έξης:
1. Ειδικά για κτίρια αποθηκών ΣΙΛΟ, ψυγείων και δεξα
μενών ιδιοκτησίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων,
τα οποία κατασκευάζονται με προγράμματα του Υπουργείου
Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η α
νωτέρω προθεσμία, για υποβολή των απαραίτητων στοιχείων
και δικαιολογητικών για έκδοση ή αναθεώρηση τυχόν υφι
στάμενης οικοδομικής άδειας ορίζεται οε δέκα μήνες.
Για την έκδοση της οικοδομικής αυτής άδειας δεν επι
βάλλεται πρόστιμο ή εισφορά, τυχόν δε επιβληθέντα ανα
καλούνται.
Η διάταξη αυτή ισχύει για όλες πς μέχρι της δημοσιεύσεως
του νόμου αυτού εκκρεμείς υποθέσεις.
2. Κτίρια, εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι προϊό
ντων και υποπροϊόντων της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.\ που ανεγέρθηκαν από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα στους
χώρους των πέντε ζαχαρουργείων που βρίσκονται στη
Λάρισα, στο Πλατύ του νομού Ημαθίας, στις Σέρρες, στην
Ξάνθη και στην Ορεοπάδα του νομού Έβρου, καθώς και
στο Σταθμό Ελέγχου Ζαχαροτεύτλων Σίνδου του νομού
Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια,
θεωρούνται όπ έχουν ανεγερθεί νόμιμα και όπ δεν οφεί
λονται κανενός είδους τέλη, ειοφορές, κρατήσεις ή πρόστιμα
που τυχόν επιβλήθηκαν για την αιτία αυτή.
6. Ακίνητες περιουσίες συνεταιρισμών, των οποίων διατάχθηκε, με δικαστική απόφαση πριν από το 1956, η διάλυση
και ιδίως δάση, βοσκότοποι, χορτολιβαδικές και γενικότερα
δασικές εκτάσεις, οι οποίες αποκτήθηκαν από τους συνε
ταιρισμούς αυτούς πριν από την απόφαση για διάλυσή τους
και φέρονται ακόμα ως ιδιοκτησίες τους στα αρμόδια υπο
θηκοφυλακεία, εφ' όσον δεν έχει αρχίσει ή στην περίπτωση
που άρχισε, δεν έχει περατωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης
των συνεταιρισμών αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια ατελώς
στην κυριότητα του Δημοσίου, ύστερα από εντολή του
οικείου νομάρχη, σύνταξη πρωτοκόλλου κατάληψης από τον
αρμόδιο οικονομικά έφορο και μεταγραφή του στα βιβλία
μεταγραφών του κατά τόπον αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.
Η διαχείριση και προστασία των ακινήτων αυτών γίνεται
με βάση τον α.ν. 1539/1938 και τις συναφείς διατάξεις περί
διοικήσεως δημοσίων κτημάτων.
ΚΓΤ) ν. 1845/1989
"Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας-Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις" (Α 102)
Άρθρο 2
Χάραξη και άσκηση πολιτικής στους τομείς της
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας
1.
Η χάραξη και άσκηση της πολιτικής στην αγροτική
έρευνα και τεχνολογία ανήκει στην αρμοδιότητα του Υ
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πουργείου Γεωργίας.
2. Ειδικότερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας
ανήκει:
α) Ο προγραμματισμός της αγροτικής έρευνας και τε
χνολογίας και οι προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση, με βάση
τα πορίοματά τους σχετικά με την ελληνική αγροτική οι
κονομία και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή
του αγροτικού πληθυσμού της χώρος, καθώς και το περι
βάλλον.
β) η κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού
για την αγροτική έρευνα και τεχνολογία του Υπουργείου
Γεωργίας,
γ) κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τις πιο πάνω
δραστηριότητες και συμβάλλει στην πραγματοποίησή τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του
Εθνικού ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) μπορεί,
κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να
ανατίθενται απευθείας με σύμβαση έργου μελέτες και α
ξιολογήσεις σε ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες,
ειδικά γραφεία ή εταιρείες και γενικά σε νομικά πρόσωπα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Με την ίδια απόφαση
μπορεί να συνιστώνται ομάδες εργασίας από ειδικούς επι
στήμονες για την παρακολούθηση της σύνταξης και αξιο
λόγησης καθώς και την εφαρμογή των πιο πάνω μελετών,
εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ιδρύματα αντίστοιχα
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Τα μέλη των ομάδων εργασίας μπορεί να
λαβμάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που εγκρίνεται
από τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωρ
γίας, μπορεί να ιχινιστώνται οργανισμοί ή εταιρείες, στις
οποίες μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
συνεταιριστικές οργανώσεις και εταιρείες λαϊκής βάσης. Τα
συνιστώμενα νομικά πρόσωπα λειτουργούν κατά τους κα
νόνες της ιδιωτικής οικονομίας με σκοπό την εφαρμογή
και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας
και τεχνολογίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Γ εωργίας, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα α
γροτικής έρευνας που διεξάγεται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή σε άλλα
ιδρύματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας,
σχετικά με την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την πνευματική ίδιο* τησία και τα
σήματα, η διαδικασία εκχώρησής τους και κάθε άΛλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Αρθρο 5
Πόροι ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ατέλειες και προνόμια
Ελεγχος οικονομικής διαχείρισης1
1. Πόροι του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι:
α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Γεωργίας,
β) η ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό των
δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλου
φορέα,
γ) επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς,
δ) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, τη
διάθεση τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του,
στ) δωρεές και άλλες παροχές τρίτων,
ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

2. Οι πόροι και τα έσοδα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. από οποιαδήποτε
πηγή και αν προέρχονται κατατίθενται σε λογαριασμό της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος διακινειται με.
γραπτές εντολές του γενικού διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
4. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. απαλλάσσεται από δικαστικά τέλη για
όλες ας δίκες του και απολαμβάνει όλες τις ατέλειες και
τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια που έχει το Δημόσιο.
5. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχεί
ρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γίνεται μέσα στους δύο πρώτους
μήνες κάθε έτους από δυο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται
από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, ύστερα από αίτηση του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., και αφορά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση του
ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας μέχρι την
31η Μαρτίου του ίδιου έτους. Ο ετήσιος ισολογισμός και
η έκθεση των ορκωτών λογιστών δημοσιεύονται υποχρεωτικά
σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών,
μία πρωινή και μία απογευματινή.
Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε
έκτακτο έλεγχο της διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Οι δαπάνες
του ελέγχου βαρύνουν το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
Αρθρο 7
Διοικητικό συμβούλιο
1. Το Δ.Σ. αποτελείται από δεκατρία μέλη:
α) τον πρόεδρο, που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωρ
γίας από επιστήμονες με κύρος, γνώσεις και διοικητική
εμπειρία,
β) το γενικό διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,
γ) δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
που προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου
του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος,
δ) έναν εκπρόσωπο της Γ ενικής Γ ραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας, που προτείνεται από τον αρμόδιο υπουργό,
ε) το διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Διαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας,
στ) το δειυθυντή της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών
του Υπουργείου Γεωργίας,
ζ) το διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του
Υπουργείου Γεωργίας,
η) έναν εκπρόσωπο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλά
δος, που προτείνεται από το Διοικητή της,
θ) έναν επιστήμονα κύρους, που προτείνεται από το
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,
ι) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που προτείνεται από
το διοικητικό συμβούλιό της,
ια) έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μαζί
με τον αναπλήρωτή του. που εκλέγονται με μυστική ψη
φοφορία από το ερευνητικό προσωπικό του,
ιβ) έναν εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού και τεχνικού
προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του,
που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του
προσωπικού αυτού.
Χρέη γραμματέα εκτελεΐ υπάλληλος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που
ορίζεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ..
2. Τα μέλη του Δ.Σ. με ισάριθμα αναπληρωματικά διορί
ζονται με απόφαση του Υ πουργού Γεωργίας, πυ δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η άάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι
τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια ακόμη φορά.
Τα μέλη του Δ.Σ. προβλέπονται στις περιπτ. γ\ δ, η.

αρμόδια όργανα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που υπογράφουν τα σχετικά
δανειστικά συμβόλαια.
ιγ) Αποφασίζει το διορισμό, την πρόσληψη και την προα
γωγή του ερευνητικού προσωπικού ύστερα από ιχιμφωνη
γνώμη του Ε.Σ..
ιδ) Προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων του
γενικού διευθυντή και των διευθυντών των ινστιτούτων.
ιε) Μεταθέτει το μη ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος
ύστερα από εισήγηση του γενικού διευθυντή και σύμφωνα
με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού.
ιστ) Παρακολουθεί και ελέγχει το γενικό διευθυντή στην
εκτέλεση των καθηκόντων του.
Αρθρο 8
ιζ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ, την απο
Αρμοδιότητες - Λειτουργία του Δ.Σ.
στολή στο εξωτερικό εμπειρογνωμόνων, συνεργατών και
1.
Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και έχει τις εξής υπαλλήλων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καθώς και την πρόσκληση στην
Ελλάδα επιστημόνων διακεκριμένων στην αγροτική έρευνα.
αρμοδιότητες:
ιη) Εγκρίνει συμβάσεις και δαπάνες σύμφωνα με τον
α) καταρτίζει τους κανονισμούς οργανωτικής διάρθρωσης
κανονισμό προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
και λειτουργίας των ινστιτούτων και υπηρεσιών του
ιθ) Προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας πς κάθε είδους
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., κατάστασης προσωπικού, προμηθειών και οικο
αποδοχές του προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που δεν προνομικής διαχείρισης. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με
βλέποντυ στο νόμο αυτόν και στον κανονισμό κατάστασης
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ ησης και
προσωπικού.
Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερκ) Διορίζει τους διευθυντές των ινστιτούτων του
νήσεως.
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.
β) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Γεωργίας για τη σύσταση,
κα) Συγκροτεί τα επιστημονικά συμβούλια των ινστιτούτων
αναμόρφωση, συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων ιν
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και σπς επιτροπές αξιολόγησης και διορκ^ιού
στιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
ή πρόσληψης του προσωπικού των ινστιτούτων αυτών.
γ) Με εισήγηση του γενικού διευθυντή καταρτίζει και
κβ) Χορηγεί, με πρόταση του Ε.Σ., ερευνητικές άδειες
υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο
στο ερευνητικό προσωπικό.
προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει
κγ) Προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας την απονομή
στις απαραίτητες τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋ
ειδικών βραβείων για την αναγνώριση εξαιρετικά δημιουρ
πολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.
γικής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ύστερα από
δ) Καταρτίζει, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του
αξιολόγησή της από το Ε.Σ..
Συντονιστικού Συμβουλίου Αγροπκών Ερευνών και με τη
κδ) Αποφασίζει τη διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων και
βοήθεια του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το
σεμιναρίων σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας.
γενικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων (ετήσιο και πολυε
κε) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που
τές), το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για
παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας ή εισάγονται
έγκριση.
από το γενικό διευθυντή, το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και το
ε) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που συΕ.Σ. των ινστιτούτων.
ντάσσεται με βάση τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των
2. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προέ
ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και με τη συνεργασία του Επι
δρου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτέκτως, όταν το κρίνει
στημονικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στον
απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως επτά
Υπουργό Γεωργίας για έγκριση.
από τα μέλη του. Του Δ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο
στ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωνόμιμος αναπληρωτής του.
λήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων.
3. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
ζ) Ενεργεί για την κατοχύρωση, προστασία, εκμετάλλευση
επτά από τα μέλη του στα οποία συμπεριλίψιβάνονται ο
ή εκχώρηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής. Οι αποφάσεις λαμβάπνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων στον τομέα της α
νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών κα
γροτικής έρευνας, σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου
σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ο ψήφος του προέδρου.
4 του νόμου αυτού.
Σπς συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς
η) Αποφασίζει τη σύσταση οργανισμών ή εταιρειών του
ψήφο, στελέχη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή κάθε άλλο αρμόδιο πρόσωπο
άρθρου 2 παρ. 4 του νόμου αυτού. Η απόφαση αυτή
ύστερα από πρόαιληση του προέδρου.
εγκρίνεται από τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης
4. Εισηγητής για όλα τα θέματα είναι ο γενικός διεθυντής
και γεωργίας.
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εξουσιοδοτημένα από το γενικό διεθυντή
θ) Καθορίζει τη διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και χρη
στελέχη του ή άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από τον
ματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και
πρόεδρο.
τη διαδικασία πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των
5. Ο γενικός διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου σπς
αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.
συνεδριάσεις του Δ.Σ., σπς οποίες συζητούντα θέματα
ι) Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των
σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του.
σκοπών του σε ερευνητές που δεν ανήκουν στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
6. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο
και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτών των μελετών
κα το γραμματέα του, αφού προηγουμένως επκμρωθούν
από το ερευνητικό προσωπικό του.
από το Δ.Σ..
ια) Αποδέχεται πς κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματο
7. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνετα από τον Υπουργό
δοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους
Γεωργίας, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με
ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ..
ιβ) Αποφασίζει τη σύναψη δανείων, ύστερα από εισήγηση
του γενικού διευθυντή και εξουσιοδοτεί προς τούτο τα
θ', ι'. α' κα β' της παρ. 1 μπορεί να αντικαθίστανται από
τους φορείς που τα υπέδειξαν.
4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει χωρίς ψήφο και ο
νομικός σύμβουλος του ΕΘ.Ι-ΑΓ.Ε..
5. Η αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ. καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
6. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα
μέλη, ο νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας λαμβάνουν
αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Γεωργίας.
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Αρθρο 9
Γενικός διευθυντής-Αρμοδιότητες
1. Ο γενικός διευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. διορίζεται με
τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο γενικός
διευθυντής έχει τα προσόντα του ερευνητή της βαθμίδας
Α του νόμου αυτού και εμπειρία στην έρευνα, καθώς και
επαρκείς διοικητικές ικανότητες. Η θητεία του γενικού
διευθυντή μπορεί να ανανεωθεί για μία τετραετία ύστερα
από αίτησή του και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ..
2. Ο γενικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εκπροσωπεί το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ενώπιον των
δικαστηρίων και δημόαων αρχών της ημεδαπής και αλλο
δαπής.
β) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σύμφωνα με το νόμο αυτόν, τους ισχύοντες
κανονισμούς του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τις αποφάσεις του Δ.Σ..
Εισηγείται στο Δ.Σ. μετάθεση και απόσπαση του μη
ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
γ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ
ε) φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού,
ισολογισμού και απολογισμού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
3. Ο γενικός διευθυντής μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες
σε στελέχη του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
4. Το γενικό διευθυντή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους διευθυντές της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που ορίζεται από τον
πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
5. Η θέση του γενικού διευθυντή είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης.
6. Στο γενικό διευθυντή καταβάλλεται:
α) μηνιαία αντιμισθία που καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας,
β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για την
εκτός έδρας μετακίνησή του.
7. Ο γενικός διευθυντής για το χρόνο της θητείας του
ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επι
κουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εφ"
όσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από
άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
8. Ο γενικός διευθυντής με τη λήξη της θητείας του
μπορεί να ζητήσει με αίτησή του ένταξη στη βαθμίδα Α του
ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Η κρίση γίνεται
από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και, αν είναι
θετική, ο υποψήφιος καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση και
τοποθετείται σε αντίστοιχο με την ειδικότητά του ινστιτούτο.
Σε περίπτωση που επιλέγεται γενικός διευθυντής από το
ερευνητικό προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. , μετά τη λήξη της
θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε
πριν από την επιλογή και ο χρόνος που διανύθηκε στη
θέση του γενικού διευθυντή λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
στη βαθμίδα Α.
Αρθρο 10
Επιστημονικό Συμβούλιο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Αρμοδιότητες-Επιτροπές1
1.
Το Ε.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) Το γενικό διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ως πρόεδρο.
Οταν ο γενικός διευθυντής πρόκειται να κριθεί για ανανέωση
της θητείας του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το οποίο έχει προσόντα ερευνητή Α' και ορίζεται
από τον πρόεδρό του,
β) τέσσερις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους που

δεν υπηρετούν στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., με προσόντα τουλάχιστο,
ερευνητή βαθμίδας Α, με αξιόλογα ερευνητικό και συγγρο
φικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, που ορί
ζονται από τον Υπουργό Γεωργίας,
γ) δύο ερευνητές βαθμίδας Α, που εκλέγονται |ν»ζΐ μ
τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το
σύνολο του ερευνητικού προσωπικού.
2. Τα μέλη του Ε.Σ. με τους αναπληρωτές τους διορίζοντο.
με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσίευται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η θητεία των μελών του Ε.Σ. είναι τριετής.
4. Χρέη γραμματέα του Ε.Σ. ασκεί υπάλληλος του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που ορίζεται από το γενικό διευθυντή του.
5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. ο
πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση,
που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Γεωργίας.
6. Με τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λει
τουργίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Ε.Σ.
7. Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Αξιολογεί και αποτιμά το ερευνητικό έργο των ινστι
τούτων και συντάσσει ετήσια έκθεση για την εξέλιξη των
ερευνητικών προγραμμάτων, την οποία και υποβάλλει στο
Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
β) Εισηγείται την έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων
των ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
γ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το διορισμό ή την πρόσληψη και
την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού, με γνώμη της
οικείας επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου αυτού.
δ) Εισηγείται στο Δ.Σ. το διορισμό των διευθυντών των
ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή την ανανέωση της θητείας
τους με γνώμη του Ε.Σ. του αντίστοιχου ινστιτούτου.
ε) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο
θέμα που παραπέμπει σε αυτό το Δ.Σ..
8. Για την υποβοήθηση του έργου του Ε.Σ. συνιστώντα·
με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτροπές κρίσης
ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των προ
γραμμάτων έρευνας κατά ειδικότητα, καθώς και επιτροπές
αξιολόγησης για διορισμό, πρόσληψη και προαγωγή του
ερευνητικού προσωπικού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το αντικείμενο κάθε
επιτροπής, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μελών,
η διάρκεια της θητείας τους και κάθε άλλη αναγκαία λε
πτομέρεια.
Αρθρο 12
Διευθυντής ινστιτούτου-Αρμοδιότητες
1. Ο διευθυντής του ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
2. Ο διευθυντής του ινστιτούτου πρέπει να έχει τα
προσόντα του ερευνητή της βαθμίδας Α. όπως αυτά κα
θορίζονται στο νόμο αυτόν και αναγνωρισμένη προσφορά
σε ερευνητικούς τομείς συναφείς με τις δραστηριότητες
του ινστιτούτου.
3. Η πλήρωση των κενών θέσεων των διευθυντών του
ινστιτούτων προκηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ..
4. Η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια επιλογής των
διευθυντών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8
και 13 του νόμου αυτού, καθώς και στις σχετικές διατάξεις
του Κανονισμού Προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
5. Η θητεία του διευθυντή ινστιτούτου είναι τριετής, που
μπορεί να ανανεώνεται για δύο ακόμη τριετίες σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 7 του
άρθρου 10 του νόμου αυτού. Διευθυντής ινστιτούτου μετά
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από τριετή θητεία μπορεί να ζητήσει από το Ε.Σ. να κριθεί
για ένταξη στη βαθμίδα Α του ερευνητικού προσωπικού του
ινστιτούτου.
Διευθυντής ινστιτούτου ύστερα από εξαετή ουνεχή θητεία
εντάσσεται με αίτησή του αυτοδικαίως στη βαθμίδα Α του
ερευνητικού προσωπικού του ινστιτούτου.
6. Οι αποδοχές του διευθυντή ινστιτούτου είναι ίσες με
τις αποδοχές του ερευνητή της βαθμίδας Α προσαυξημένες
κατά είκοσι τοις εκατό.
7. Οι αρμοδιότητες του διευθυντή ινστιτούτου είναι οι
εξής:
α) Προϊσταται των υπηρεσιών του ινστιτούτου,
β) Εκπροσωπεί το ινστιτούτο στις αρμόδιες αρχές της
ημεδαπής και αλλοδαπής.
γ) Προεδρεύει των επιτροπών αξιολόγησης και πρόσλη
ψης του ερευνητικού και λοιπού προσωπικού του ινστιτούτου.
δ) Αποφασίζει για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης
του ινστιτούτου, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δ.Σ..
ε) Συντάσσει ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ι. το γενικό
πρόγραμμα (ετήσιο και πολυετές) των δραστηριοτήτων,
καθώς και τον προϋπολογισμό του ινστιτούτου, με βάση ας
κατευθυντήριες γραμμές του γενικού προγράμματος δρα
στηριοτήτων του Δ.Σ..
στ) Συντάσσει ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ι. την ετήσια
έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό του ινστιτούτου.
ζ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία
του ινστιτούτου που δεν ανατίθεται στο Ε.Σ. του ινστιτούτου
και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ..
Αρθρο 13
Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου
(Ε.Σ.Ι.)-Αρμοδιότητες
1. α. Το Ε.Σ.Ι. είναι:
αα) τριμελές, αν το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού
δεν υπερβαίνει τους δέκα,
ββ) πενταμελές, αν το σύνολο του ερευνητικού προσω
πικού δεν υπερβαίνει τους είκοσι,
γγ) επταμελές σε κάθε άλλη περίπτωση,
β. τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία
από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού. Το ερευνητικό
προσωπικό των βαθμιδών Α και Β πρέπει να έχει την
απόλυτη πλειοψηφία στο Ε.Σ.Ι.. Εφ' όσον ο αριθμός των
ερευνητών Α και Β βαθμίδας δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία,
συμπληρώνεται με ερευνητές Γ βαθμίδας.
γ. Το Ε.Σ.Ι. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. και η
θητεία του είναι τριετής.
δ. Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. εκλέγεται ένα από τα μέλη του
με μυστική ψηφοφορία.
2. Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ι. είναι οι εξής:
α) Αξιολογεί τα ερευνητικά προγράμματα του ινστιτούτου,
β) Εισηγείται στο διευθυντή του ινστιτούτου το γενικό
πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋπολογισμό, ισολογι
σμό και την έκθεση πεπραγμένων του ινστιτούτου, καθώς
και τη λήψη κάθε μέτρου για την αύξηση της παραγωγικό
τητάς του.
γ) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και κάθε άλλο θέμα
που παραπέμπεται σε αυτό από το διευθίΛτή του ινστιτούτου.
δ) Γνωμοδοτεί στο Ε.Σ. για το διορισμό και ανανέωση
της θητείας του διευθυντή.
Αρθρο 14
Επιτροπές ινστιτούτου1
1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται

ύστερα απύ ννώμη του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. και 5: μοιχεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ουνκητώνται σε κάθε
ινστιτούτο επιτροπές αξιολόγησης του ερευνητικού προ
σωπικού Α και Β βαθμίδας, ερευνητικού προσωπικού Γ και
Δ βαθμίδας και του προσωπικού της παραγράφου 1 του
άρθρου 20, κοθώς και επιτροπές αξιολόγησης, διορισμού ή
πρόσληψης του προσωπικού που αναφέρεται σπς περιπτώ
σεις α', β', γ' της παραγράφου 3 και σπς παραγράφου 4
και 5 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ειδικότερο αντι
κείμενο κάθε επιτροπής, η διαδικασία επιλογής των μελών,
η διάρκεια της θητείας τους και κάθε άλλη αναγκαία λε
πτομέρεια.
2.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συντστάται σε κάθε
ινστιτούτο Συμβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.).
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο της
Επιτροπής, η διαδικασία επιλογής των μελών, η διάρκεια
της θητείας τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα μέλη του Σ.Ε. Ζορίζονται με απόφαση του νομάρχη
της έδρας του ινστιτούτου.
Αρθρο 17
Ερευνητικό προσωπικο-Διαδικαοία διορισμού ή
πρόσληψης και προαγωγής
1. Το ερευνητικό προσωπικό κατέχει θέσεις ερευνητών
που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες Α, Β, Γ, Δ με
τους εξής αντίστοιχους τίτλους:
- Τακτικός ερευνητής-βαθμίδα Α.
- Αναπληρωτής ερευνητής-βαθμίδα Β.
- Εντεταλμένος ερευνητής-βαθμίδα Γ.
- Δόκιμος ερευνητής-βαθμίδα Δ.
Οι ερευνητές των βαθμιδών Δ και Γ προσλαμβάνονται
με τριετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου αυτού.
Οι ερευνητές των βαθμιδών Β και Α ανήκουν στο τακτικό
ερευνητικό προσωπικό.
2. Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης και προαγωγής που
απαιτούνται για κάθε βαθμίδα ορίζονται τα εξής:
α) για τη βαθμίδα Δ: διδακτορικό δίπλωμα σε ειδικότητα
σχετική με την αγροτική έρευνα. Γνώσεις και ικανότητα για
υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός ηιήματος ερευνητικού
έργου, που να οποδεικνύονται ασπό επίσημα στοιχεία.
β) Για τη βαθμίδα Γ: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα,
απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει
και να εκτελεί ερευνηπκά έργα, να κατανέμει τμήματα ή
φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους κα
θοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνα πρω
τότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς
αναγνωρισμένου κύρους.
γ) Για τη βαθμίδα Β: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα,
απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να οργανώνει
και να διευθύνα ερευνηπκά προγράμματα, '/α συντονίζει και
να κατευθύνει την έρευνα στα επί μέρους έργα του ερευ
νητικού προγράμματος και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες
στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να
έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά πε
ριοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και να έχει ανα
γνωρισμένη από άλλους ερευνητές συμβολή στην πρόοδο
της επιστήμης.
δ) Για τη βαθμίδα Α: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα,
απαιτείται ο ερευνητής να έχει την ικανότητα να αναπτύσσει
την έρευνα σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες
σε ευρύτερα πεδία έρευνας, να συμβάλλει στη χάραξη
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ερευνητικής πολιτικής, να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για
τη συμβολή του αε επιστημονικούς τομείς της ειδικότητάς
του και να έχει πλούσιο ιχτγγροφικό έργ-ο σε μονογραφίες
ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύ
ρους.
3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προη
γούμενη παράγραφο λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση
διπλώματα ευρεσιτεχνίας του κρινομένου και η συμμετοχή
του στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και προϊόντων.
Πρόσθετα προσόντα μπορεί να προβλεφθούν στον κα
νονισμό κατάστασης προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Με τον
Ιδιο κανονισμό ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια. σχετική με την κατάσταση του ερευνητικού προ
γράμματος.
4. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ερευνητικού προ
σωπικού είναι ενιαίες για όλες ας βαθμίδες.
5. Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προ
σωπικού, στα ινσπτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γίνεται ύστερα από
προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες. Η προ
κήρυξη δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημε
ρήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης,
καθώς και σε μία της έδρας του ινστιτούτου. Η προκήρυξη
κοινοποιείται και σας πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλο
δαπή, όπου υπάρχουν έλληνες επιστήμονες.
6. Για το διορισμό ή πρόσληψη και προαγωγή αποφαίνονται
οι οικείες επιτροπές και το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. κατά την
εξής διαδικασία:
α) Η επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αξιολογεί
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού και
γνωμοδοτεί στην επιτροπή της παραγράφου θ του άρθρου
10.

β) Η επιτροπή της παραγράφου 8 του άρθρου 10 αξιολογεί
σε δεύτερο βαθμό το κρινόμενο προσωπικό, γνωμοδοτεί
στο Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και κοινοποιεί τη γνωμοδότηση
στον κρινόμενο.
γ) Το Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για το διορισμό ή προαγωγή του προσωπικού.
7. Γ ια την προαγωγή στη βαθμίδα Γ απαιτείται τριετής
θητεία στη βαθμίδα Δ και θετική κρίση κατά την παράγραφο
6 του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος,
η θητεία του παρατείνεται για ένα έτος, μετά δε τη λήξη
της επανακρίνεταε Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί
προακτέος, απολύεται.
8. Για την προαγωγή στη βαθμίδα Β απαιτείται τριετής
θητεία στη βαθμίδα Γ και θετική κρίση κατά την παράγραφο
6 του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθώ προακτέος,
η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο έτη κάθε
φορά. Κατά τη λήξη καθεμιάς θητείας επανακρίνεταε Αν
και μετά την τελευταία κρίση δεν κριθεί προακτέος, η θητεία
του δεν ανανεώνεται. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να
ζητήσει με αίτησή του, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών
από την κοινοποίηση σ' αυτόν της κρίσης, να με τα φερθεί
στο προσωπικό της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του
άρθρου 20 του νόμου αυτού με απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ι. ή σε προσω
ποπαγή θέση υπαλλήλου του Υπουργείου Γεωργίας, ανάλογα
με τα προσόντα του, οπότε λαμβάνει τις αποδοχές της
θέσης αυτής. Η θέση αυτή καταργείται μετά την αποχώρησή
του, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή. Κατά το
διάστημα από τη λήξη της θητείας μέχρι την οριστική κρίση
γνα μεταφορά στη θέση την οποία ζήτησε, ο ερευνητής
παραμένει στη θέση του και λαμβάνει τις αποδοχές του.
9. Ο ερευνητής της βαθμίδας Β προάγεται ύστερα από
αίτησή του εφ' όσον, έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθμίδα
αυτήν και έχει κριθεί θετικά κατά τη διαδικασία της παρα
γράφου 6 του άρθρου αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική,
επανακρίνεται κάθε τρία έτη.

10. Ερευνητής, που έχει διακριθεί με τη συγγραφική του
επίδοση, τη διεθνή προβολή στο χώρο της αγροτικής
έρευνας και γενικά τη συμβολή του στην προώθηση της
επιστήμης και της τεχνολογίας, μπορεί να κριθεί προακτέος
κατ' εξαίρεση για ανώτερη βαθμίδα με απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.. Για
την εφαρμογή της διάταξης αυτής ακολουθείται η διαδικασία
της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
11. Οι βαθμίδες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις
μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., να κα
ταλαμβάνονται από ερευνητές Δ, Γ, Β, Α βαθμίδας αδια
κρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η
κατανομή των κενών οργανικών θέσεων σας βαθμίδες
γίνεται κάθε έτος μέχρι τέλος Μαρτίου, με απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
12. Οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό γίνονται
μέχρι τέλους Μάίου κάθε έτους.
Αρθρο 20
Ειδικό επιστημονικό προσωπικό εφαρμογών Τεχνικό Διοικητικό - Οικονομικό - Βοηθητικό και
έκτακτο προσωπικό - Νομικός σύμβουλος
1. Οι ειδικοί επιστήμονες εφαρμογών είναι επιστήμονες
με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή τίτλο μεταπτυχιακής
ειδίκευσης σε ειδικό επιστημονικό τομέα ερευνηακού ιδρύ
ματος ημεδαπής ή αλλοδαπής ή με πτυχίο ανώτατων εκ
παιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού οι ειδικοί επι
στήμονες εφαρμογών κατατάσσονται σε βαθμίδες ανάλογα
με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Η εμπειρία και η
εξειδίκευσή τους αποδεικνύονται με έγγραφα. Το κύριο
αντικείμενο του προσωπικού αυτού είναι η σύνδεση της
έρευνας με τις εφαρμογές.
2. Το τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές
και τεχνικές εργασίες που έχουν σχέση με την υποδομή
και λειτουργία των ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., την υπο
στήριξη της αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνο
λογίας και την προσφορά υπηρεσιών σε τρίτους.
3. Το τεχνικό προσωπικό διακρίνεται ανάλογα με τα
προσόντα του σε:
α) ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες με πτυχίο Α.Ε.Ι. και
ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υπο
στήριξης της αγροπκής έρευνας και τεχνολογίας,
β) τεχνολόγους πτυχιούχους τεχνικού εκπαιδευτικού ι
δρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή κέντρων ανωτέρας τεχνικής και επαγ
γελματικής εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) με εξειδίκευσή και
εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της αγροπκής
έρευνας και τεχνολογίας.
γ) τεχνικούς, απόφοιτους τεχνικού ή πολυκλαδικού λυ
κείου ή αναγνωρισμένης τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευ
σης.
4. Το διοικητικό και οικονομικό προσωπικό στελεχώνει
πς διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες για την υποστήριξη
της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων.
5. Το βοηθητικό προσωπικό εξυπηρετεί ανάγκες που
παρουσιάζονται στις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και
επιστημονικές υπηρεσίες.
6. Γ ια την κάλυψη παροδικής φύσης εποχιακών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορεί
να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρό
νου σύμφωνα με πς ισχύουσες διατάξεις.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που εγκρίνεται
από τον Υπουργό Γεωργίας, προσλαμβάνεται ως νομικός
σύμβουλος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, του
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οποίου α αποδοχές καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Όκονομκών. Δικβοσύνης και Γεωργίας.
Αρθρο 25
Ενοποίηση, αναδώρθρωση. κατάργηση και μεταφορά
υπηρεσιών έρευνας, Περιοιχχακά στοιχεία
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κιβερνήσεως, οι περιφερειακές υπηρεσίες έρευνας
(ινστιτούτα ιδρύματα κέντρα σταθμοί) τα περιφερειακά
εργαστήρια γεωργικών εφαρμογών και ανάλυσης λιπασμάτων
οι φυτουγιειονομκιοί σταθμοί Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρα
κλείου, Πάτρας του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να ενο
ποιούνται,
αναδιαρθρώνονται,
καταργούνται και
μεταφέρονται στο ΕΘ.ΙΛΓ.Ε..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Γεωργίας μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή
στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. η κινητή και ακίνητη περιουσία που κατά
χρήση ανήκει στις πιο πάνω περιφερειακές υπηρεσίες έ
ρευνας, στα περιφερειακά εργαστήρια γεωργικών εφαρμο
γών και ανάλυσης λιπασμάτων στην πρώην κρατική
σποροπαραγωγή, στους σταθμούς, κτήματα και φυτώρια του
Υπουργείου Γεωργίας, που ασχολούνται με την παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης
και παραλαβής της περιουσίας που μεταβιβάζεται, ο τύπος
και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι
όροι και α προϋποθέσεις της μεταβίβασης και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια.
3. Η κατά κυριότητα μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας
απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος. Η μεταγραφή ενεργείται με μέριμνα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με βάση την απόφαση
της παραγράφου 2, η οποία, εφ' όσον συνοδεύεται από το
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αποτελεί τίτλο
μεταγραφής.
Αρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις1 2 3
1. Το επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί κατά η
δημοσίευση του νόμου αυτού στις περιφερειακές υπηρεσίες
έρευνας (ινστιτούτα, ιδρύματα, κέντρα, σταθμούς) του Υ
πουργείου Γεωργίας και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.), μπορεί να ζητήσει μέσα σε τέσσερις
μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να κριθεί για
ένταξη σε βαθμίδες ερευνητικού προσωπικού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η ένταξη γίνεται σε αντί
στοιχη βαθμίδα ερευνητή, ανάλογα με τα προσόντα που
έχει ο ενδιαφερόμενος ύστερα από κρίση της ειδικής επι
τροπής της παραγράφου 8. Μέχρι την ένταξή του το
προσωπικό αυτό εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του
με το ίδιο νομικό καθεστώς.
2. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για ένταξη στις mo
πάνω βαθμίδες η ειδική επιτροπή κρίσης μπορεί να απο
φασίσει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., την ένταξη
του πιο πάνω προσωπικού σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή
συνιστώμενες ανάλογα με τα προσόντα του, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 3 περίπτωση
α’ του άρθρου 20.
3. Το επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου 1 μπορεί
να ζητήσει, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, να κριθεί απευθείας για ένταξή του στο
προσωπικό της παραγράφου 1 ή της περίπτωσης α" της
παραγράφου 3 του άρθρου 20, ανάλογα με τα προσόντα
του.

4. Όσοι από το προσωπικό της παραγράφου 1 δεν
υποβάλουν αίτηση για ένταξη ή δε\ . ,οδέχσνται τη · τάξή
τους, καθώς και το προσωπικό για το οποίο οι κρίσεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 είναι αρνητικές, μετατίθενται σε
άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή παραμένουν
στο Μ.Φ.Ι..
5. Όσοι από το προσωπικό των παραγράφων 1, 6, 7 και
11 του άρθρου αυτού εντάσσονται σε θέσεις ερευνητή
βαθμίδας Δ και δεν κρίνονται προακτέοι σε θέσεις ερευνητή
βαθμίδας Γ εντάσσονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς
θέσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου
20 ή μεταφέρονται με αίτησή τους σε αντίστοιχη θέση του
Υπουργείου Γεωργίας ή του Μ.Φ.Ι. ανάλογα με τα προσόντα
τους.
6. Επιστήμονες χωρίς διδακτορικό δίπλωμα, κάτοχοι αναγνωρκ^ιένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .(Master,
D.E.A. κ.λπ ), που υπηρετούν σε ερευνητικά ιδρύματα του
Υπουργείου Γεωργίας, ή επιστήμονες χωρίς μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών, με συνεχή υπηρεσία σε ερευνητικά ιδρύματα
του Υπουργείου Γεωργίας τουλάχιστον πέντε ετών, μπορεί
να κριθούν από την ειδική επιτροπή κρίσης της παραγράφου
8 για ένταξη στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2. Σε
περίπτωση θετικής κρίσης για ένταξη σε βαθμίδα ερευνητή
κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις και εξελίσσονται
μέχρι τη βαθμίδα Β με βάση το σύνολο του ερευνητικού
τους έργου σύμφωνα με το άρθρο 17, με εξαίρεση την
κατοχή του διδακτορικού διπλώματος. Οι θέσεις αυτές
καταργούνται, όταν κενωθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετατίθενται σε άλλη υ
πηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.
7.
Όσοι από το επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί
κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σε ερευνητικά ιδρύματα
του Υπουργείου Γεωργίας, εκπονούν διδακτορική διατριβή
σχετική με το αντικείμενο απασχόλησής τους, παραμένουν
σε προσωποπαγείς θέσεις έως τη λήψη του διδακτορικού
διπλώματος και κατά ανώτατο όριο μέχρι τρία χρόνια από
τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 'Όταν αποκτήσουν διδα
κτορικό δίπλωμα, κρίνονται για ένταξη σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στα άρθρο 17. Αν κριθεί αρνητικά ή δε λάβει
διδακτορικό δίπλωμα μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, μέσω σε δύο μήνες
από τη γνωστοποίηση της κρίσης ή την εκ πνοή της τριετούς
προθεσμίας, να ενταχθεί στον κλάδο των ειδικών τεχνικών
επιστημόνων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Αν κριθεί αρνητικά, μετατίθεται
σε υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.
8. Η ειδική επιτροπή κρίσης συγκροτείται με απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του
ΕΘ.Ι.ΑΓ. Ε., και αποτελείται από:
α) έναν εκπρόπωπο του Υπουργείου Γεωργίας, ως πρόε
δρο,
β) δύο αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες με πλούσιο
συγγραφικό και ερευνητικό έργο στο χώρο της αγροτικής
έρευνας,
γ) δύο εκλεγμένους εκπροσώπους του επιστημονικού
προσωπικού, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου
αυτού σε ερευνητικά ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από ει
σήγηση της πιο πάνω ειδικής επιτροπής, συγκροτούνε®
τριμελείς επιτροπές κριτών που αποτελούνται από επιστή
μονες αναγνωρισμένου κύρους, των οποίων τα γνωστικά
αντικείμενα καλύπτουν ή είναι συγγενή με τις ειδικότητες
των κρινομένων για ένταξη.
Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η αξιολόγηση
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των κρινομένων
για ένταξη και η εισήγηση στην ειδική επιτροπή, η οποία

αποφασίζει τελικά για την ένταξή τους κατά βαθμίδα.
9. Το προσωπικό που δεν εμπίπτει σπς διατάξεις των
παραγράφων 1, 6 και 7 και υπηρετεί κατά τη δημοσίευση
του νόμου αυτού σπς υπηρεσίες του Υ πουργείου Γεωργίας
οι οποίες μετοφέρονται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σύμφωνα με πς
διατάξεις του άρθρου 25 μετοφέρεται αυτοδικαίως στο
Εθ,Ι.ΑΓ.Ε. και εντάσσεται, ανάλογα με τα προσόντα του,
στο προσωπικό των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου
20.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ένταξη το προσωπικό αυτό
διέπεται για την υπηρεσιακή κατάστασή του από πς διατάξεις
που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας.
Μετά την ένταξη του το προσωπικό αυτό εξακολουθεί
να διατηρεί το ίδιο μισθολογικό καθεστώς.
10. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από
γνώμη του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., και με επιφύλαξη της
παραγράφου θ, μπορούν με αίτηση τους να μεταφερθούν
σε αντίστοιχη θέση του Υπουργείου Γεωργίας, ανάλογα με
τα προσόντα τους, όσοι από το προσωπικό της παραγράφου
αυτής δεν επιθυμούν τη μεταφορά τους στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
11. Υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, κάτοχοι διδα
κτορικού διπλώματος, μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν
στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μέσα σε τρεις
μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Η
ένταξη γίνεται με την ολοκλήρωση της κρίσης από την
ειδική επιτροπή της παραγράφου 8 και την αποδοχή της
από τον αιτούντα.
12. Μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., του διδακτικού ή ερευ
νητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. ή ερευνητικών ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άλλοι επιστήμονες που
έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 17 μπο
ρούν να ζητήσουν μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού την ένταξή τους στο ερευνητικό προσωπικό
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η ένταξη γίνεται οε κενές θέσεις κατά
ειδικότητα, που θα προκόψουν με την ολοκλήρωση της
κρίσης της ειδικής επιτροπής που αναφέρεται στην παρά
γραφο 8 και σύμφωνα με απόφαση του Ε.Σ. ύστερα από
γνώμη του Ε.Σ.Ι. του αντίστοιχου ινστιτούτου. Η κρίση για
ένταξη γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17. Η
ένταξη γίνεται με την ολοκλήρωση της κρίσης και την
αποδοχή της από τον αιτούντα.
13. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις για το ερευνητικό
προσωπικό οι εκπρόσωποι των ερευνητών με τους ανα
πληρωτές τους, που λαμβάνουν μέρος στα συλλογικά όργανα
διοίκησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και των ινστιτούτων, ορίζονται
από τον Υπουργό Γεωργίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή
της διάταξης αυτής ως ερευνητές νοούνται το επιστημονικό
προσωπικό, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού
υπηρετεί στα ερευνητικά ιδρύματα του Υ πουργείου Γεωργίας,
που μεταφέρονται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..
14. Μέχρι τη δημοσίευση και ισχύ του κανονισμού κατά
στασης προσωπικού, το Δ.Σ. εκδίδει αποφάσεις με τις
οποίες μπορεί να ρυθμίζονται προσωρινώς θέματα υπηρε
σιακής κατάστασης του προσωπικού.
15. Το προσωπικό των παραγράφων 1, 2, 3, 5, 6, 7, θ,
11 και 12 του άρθρου αυτού, που εντάσσεται ή μεταφέρεται
στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εξακολουθεί να διατηρεί το Ιδιο ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό καθεστώς που έχει μέχρι την ένταξη η
μεταφορά του.
Αρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 721/19771
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 721/1977
(ΦΕΚ 298) αντικαθίστανται ως εξής:
*1. Το αρμόδιο όργανο για τον εργαστηριακό έλεγχο,

κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και του ν.2147/1952
(ΦΕΚ 155Α), ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας,
ύστερα από γνώμη του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ..
2. Η Διεύίλτνση Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωρ
γίας διαβιβάζει αντίγραφα των στοιχείων των παραγράφων
2 και 3 του προηγούμενου άρθρου στο αρμόδιο όργανο για
τον εργαστηριακό έλεγχο. Το όργανο αυτό ειδοποιεί τον
ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των στοιχείων
για τον αριθμό και την ποσότητα των δειγμάτων του γεωρ
γικού φαρμάκου, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο'.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 721/1977
αντικαθίσταται ως εξής:
'4. Προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας χορηγείται για πε
ριορισμένες χρήσεις γεωργικών φαρμάκων και για κάλυψη
αναγκών φυτοπροστασίας. Με απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. ορίζοντα οι
απαιτούμενοι έλεγχοι για τη χορήγηση της προσωρινής
αυτή άδειας κυκλοφορίας'.
3. Στο άρθρο 16 του ν. 721/1977 προστίθεται νέα πα
ράγραφος 5, που έχει ως εξής:
'5. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από
γνώμη του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. μπορεί να ανατίθενται οι εργαστη
ριακοί έλεγχοι κατά πς διατάξεις του παρόντος και του ν.
2147/1952 σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Με την ίδια απόφαση καθο
ρίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέ
ρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής'.
4. Το άρθρο 18 του ν. 721/1977 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 προστίθενται περιπτώσεις η’, θ
και Γ, που έχουν ώς εξής:
■η) Από έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, της
Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνε
ταιρισμών, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο
αυτής.
θ) Από έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, του
Πανελληνίου Συλλόγου Εισαγωγέων Βιομηχάνων Γεωργοχημικών, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο
αυτού.
ι) Από έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλόδος, που
υποδεικνύονται από τη διοίκησή της'.
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
'3. Εισηγητές του Συμβουλίου ορίζονται κατά περίπτωση
οι προίσταμένοι των τμημάτων: Ελέγχου και Εγκρίσεως
Κυκλοφορίας Γεωργικών Φαρμάκων και Εμπορίας - Κοστο
λόγησης και Προμηθειών Γεωργικών Φαρμάκων της Διεύ
θυνσης Προστασίας Φυτών, που αναπληρώνονται από το
νόμιμο αναπληρωτή τους.
Ο πρόεδρος μπορεί να ορίσει και μέλος του Συμβουλίου
για ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συζητούμενου θέματος'.
5. Στον πρόεδρο, τα μέλη, τους εισηγητές και το γραμ
ματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων κα
ταβάλλεται αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων του
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Για
τον καθορισμό της αποζημίωσης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του νόμου
αυτού.
Αρθρο 35
Κύρωση αποφάσεων
1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία
από την οποία ίσχυσε η 240525/15.3.1988 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας 'Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικου
καλλιεργουμένων φυτών για την ίδια χρήση ή ειδικές χρήσεις*
(ΦΕΚ 184/τ. Β76.4.1988), το κείμενο της οποίας έχει ως
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"Αριθμ. Πρωτ.: 240525
Εισαγωγή πολλαπλασκχτηκού υλικού καλλιεργουμένων
φυτών για Ιδια χρήση ή ειδ**ές χρήσεις.

έχει ως εξής:
"Αριθ. 290380
Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών του τύπου "Μαιιριομέντ ς
με οξείδωση ελιές σε αλκαλικό περιβάλον*

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυ
βερνητικά όργανα* (ΦΕΚ 137 Α).
2. Τις διατάξεις του α.ν. 1891/1939 ’περί απαγορεύσεων
παρασκευής βρωσίμων ελαιών δι" αλκαλικών διαλυμάτων κι»
της εξαγωγής αυτών εις το εξωτερικόν"(ΦΕΚ 325/Α).
3. Την 344172/7.5.1986 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ
γού και του Υπουργού1 Γεωργίας "ανάθεση αρμοδιοτήτων
Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Δημ. Πι
τσιώρη" (ΦΕΚ 318 Β).
4. Την ανάγκη αξιοποίησης μέρους της παραγωγής ειιι
τραπέζιων ελιών στο στάδιο του πρασίνου ή πρασινοκόκκινο* ι
καρπού, καθώς και συμμετοχής της χώρας μας στη διεθνή
αγορά του τύπου επιτραπέζιων ελιών "Μαυρισμένες με
οξείδωση επιτραπέζιες ελιές σε αλκαλικό περιβάλλον*.
5. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης
και την έλλειψη διατάξεων για τη ρύθμιση του ανωτέρω
θέματος
Αποφασίζουμε
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 1891/1939 (ΦΕΚ 328
Α) αντικαθίσταται ως εξής:
*2. Των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου εξοι
ρούνται:
α) Οι πράσινες ελιές οι οποίες πωλούνται ως τέτοιες,
β) Οι πράσινες ελιές καθώς και οι ελιές που συγκομίζοντ»*
πριν από την πλήρη ωρίμαναή τους και οι οποίες μαυρίζουν
με οξείδωση σε αλκαλικό περιβάλλον και πωλούνται ως
μαύρες".
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1564/1985 "Οργάνωση παραγωγής
και εμπορίας του πολλαπλασιατικού υλικού φυτικών ειδών*
(ΦΕΚ 164/T.AV26.9.1985).
2. Την ανάγκη εξαίρεσης ορισμένων φυσικών ή νομικών
προσώπων από την υποχρέωση απόκτησης άδειας επιχεί
ρησης επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
προκειμένου να μπορούν να εισάγουν πολλαπλασιαστικό
υλικό αποκλειστικά για ιδιόχρηση ή ειδικές χρήσεις.
3. Την έλλειψη διατάξεων για τη ρύθμιση του ανωτέρω
θέματος.
4. Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης
για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Αποφασίζουμε
1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.
1564/1985 η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 3 αυτού, χωρίς να απαιτείται άδεια
επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού από:
α) Ιδρύματα έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλα
ερευνητικά ιδρύματα που τελούν υπό τη εποπτεία του
Δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την προϋπόθεση ότι το υλικό
αυτό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ίδια χρήση.
β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την προϋπόθεση
ότι το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πει
ραματισμό, εκθέσεις ή για ανάπλαση του περιβάλλοντος.
2. Η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των προηγου
μένων περιπτώσεων επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Οι προϋ
ποθέσεις χορήγησης της έγκρισης αυτής καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
3. Επιτρέπεται η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλιεργουμένων φυτών που μεταφέρεται από επιβάτες ή
αποστέλλεται δωρέαν και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί α
ποκλειστικά για ερασιτεχνική χρήση και σε ποσότητες μέχρι:
α. Πενήντα (50) γραμμάρια συνολικά προκειμένου για
ιμλούς σπόρους (καλλωπιστικά, καπνός, κηπευτικά κ.λπ.).
β. Χίλια (1.000) γραμμάρια συνολικά προκειμένου για
χονδρούς σπόρους (καλαμπόκι, σιτάρι, όσπρια κ.λπ.) και
βολβούς ανθέων και
γ. Πενήντα (50) τεμάχια συνολικά για σπορόφυτα και
μοσχεύματα εμβολιασμένα ή μη χωρίς να απαιτείται καμία
άδεια ή έγκριση, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι
κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 1988
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ*.2
2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία
από την οποία ίσχυσε η 290380/17.8.1988 απόφαση του
Υφυπουργού Γεωρίας "Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών του
τύπου "Μαυρισμένες με οξείδωση ελιές σε αλκαλικό περι
βάλλον* (ΦΕΚ 620/τ,/Β/24.8.1988), το κείμενο της οποίας

Αθήνα, 17 Αυγούστου 1988
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΠΓΓΣΙΩΡΗΣ"
ΚΖ) ν. 721/1977
"Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικά//
φαρμάκων, ως και ρυθμισεως συναφών θεμάτων* (Α 298).
Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ
Άρθρον 18. 1 Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Γεωργία/,
Ανώτατον Συμβούλιον Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ)
ως γνωμοδοτικόν όργανον του Υπουργού Γεωργίας δια τη·/
εφαρμογήν και εκτέλεσιν των περί ελέγχου των γεωργικά//
φαρμάκων ισχυουσών διατάξεων.
2. Το Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ., συγχροτούμενον δι" αποφάσεως το»/
Υπουργού Γεωργίας, συντίθεται:
α) Εκ του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεων
Γεωργικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ως Προέ
δρου αναπληρωμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού το»/
β) Εκ των δύο μελών, μετά των αναπληρωτών τω*/,
εχόντων ειδικότητα επί των γεωργικών φαρμάκων και of*ζομένων υπό της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνά//
εκ των τακτικών ή εκτάκτων ή Επικουρικών Καθηγητιόν ή
Υφηγητών ή Επιμελητών των εδρών Χημείας, Γεωργική»*,
Χημείας, Εντομολογίας και φυτοπαθολογίας αυτής.
γ) Εκ δύο τακτικών Καθηγητών της Τοξικολογίας και της.
Χημείας τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών αναπληροομένων υπό των εκτάκτων ή επικουρικών καθηγητών ή
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υφηγητών ή επιμελητών της ίδιος έδρας, οριζομένων υπό
της οικείος σχολής.
δ) Εξ ενός ειδικού επιστήμονος του Γενικού Χημείου του
Κρότους οριζομένου μετά του οναπληρωτού του υπό του
Γενικού Διευθυντού του Γενικού Χημείου του Κράτους.
ε) Εκ του Προϊσταμένου της Διευθύνοεως Προστασίας
Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας αναπληρωμένου υπό του
νομίμου αναπληρωτού τούτου.
στ) Εκ του Προϊσταμένου της Διευθύνοεως Δημοσίας
Υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού τούτου.
ζ) Εξ ενός Γεωπόνου εδικού εις τα γεωργικά φάρμακα
οριζομένου παρά του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
μετά του αναπληρωτού του.
3. Εισηγηταί του Συμβουλίου ορίζονται κατά περίπτωσιν
οι προϊστάμενοι των Τμημάτων: Ελέγχου και Εγκρίσεως
Κυκλοφορίας Γεωργικών Φαρμάκων, Εμπορίας - Κοστολογήσεως και Προμηθειών Γεωργικών Φαρμάκων της Διευθϋνσεως Προστασίας Φυτών και Ελέγχου Γ εωργικών
Φαρμάκων του Μ.Φ.Ι. αναπληρούμενοι υπό του νομίμου
αναπληρωτού των.
Ο Πρόεδρος δύναται να ορίση και μέλος του Συμβουλίου
προς ειδικωτέραν μελέτην και εισήγησιν επί του συζητουμένου θέματος.
4. Χρέη Γ ραμματέως εκ τελεί εις των υπαλλήλων, της
Διευθύνοεως Προστασίας Φυτών οριζόμενος υπό του Υ
πουργού Γεωργίας.
5. Ο Πρόεδρος δύναται να καλή, όπως εκτεθούν τας
γνώμας των ενώπιον του Συμβουλίου, εκπρόσωπον του
Πανελληνίου Συλλόγου Βιομηχάνων Εισαγωγέων Γεωργοχημικών, οριζόμενον μετά του αναπληρωτού του υτΤ αυτού,
εκπροσώπους των Βιομηχανικών Οίκων γεωργικών φαρμά
κων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και εκπροσώπους των
οργανώσεων των παρασκευαστών, αντιπροσώπων, εισαγω
γέων και εμπόρων γεωργικών φαρμάκων και πάντα διτνάμενον να έχη γνώμην επί των θεμάτων της αρμοδιότητος
τούτου.
6. Το Συμβοΰλιον επιλαμβάνεται, πλην των υπό του
παρόντος νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων, παντός
σχετικού με τα γεωργικά φάρμακα θέματος το οποίον
παραπέμπτει εις τούτο ο Υπουργός Γεωργίας.
7. Το Συμβούλιον υποχρεούται όπως μεριμνά δια την
έγκαιρον έκδοσιν της γνωμοδοτήσεως αυτού προς έκδοσιν
των υπό του παρόντος προβλεπομένων Προεδρ. Διαταγ
μάτων και υπουργικών αποφάσεων, οσάκις απαιτείται αύτη.
8. Δια του Προεδρικού Διατάγματος θέλουν ρυθμισθεΐ αι
λεπτομέρεια! της λειτουργίας του Συμβουλίου.
9. Εις τον Πρόεδρον, τα Μέλη, τους Εισηγητάς και τον
Γραμματέα του Σιμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωσις, οριζομϊένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών
κα Γεωργίας, εις βάρος των πιστώσεων του Κ.Τ.Γ.Κ. και
Δασών.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

'5. Οι Γεωργικοί Σίχιβουλοι και Γεωργικοί Ακόλουθοι είναι
επικεφαλής των Γ ραφείων Γ εωργικών Συμβούλων και Γεωμ_
γικών Ακολούθων, αντίστοιχα, ανήκουν δε στην αντίστοιχη
με την έδρα τους διπλωματική αρχή και μέσω αυτής ανα
γνωρίζονται από τις αρχές των χωρών αρμοδιότητάς τους.
Έχουν τη διπλωματική ιδιότητα, εφοδιάζονται με διπλωματικά
διαβατήρια και απολαύουν των προνομίων και ευργετημάτων
που παρέχονται στα αντίστοιχα μέλη του διπλωματικού
προσωπικού των πρεσβειών, όπως καθορίζονται από νόμους,
έθιμα και διεθνείς συμβάσεις. Στο λοιπό προσωπικό των
Γραφείων Γεωργικών Συμβούλων και Γ εωργικών Ακολούθων
χορηγείται ειδικό υπηρεσιακό διαβατήριο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 150, παρ. 3, περίπτωση η' του ν.
419/1976 (ΦΕΚ 221 Α'). Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι εξομοιώ
νονται πλήρως ως προς τις αποδοχές και τις προσαυξήσεις
τους προς τους Συμβούλους Πρεσβείας Α' και οι Γεωργικοί
Ακόλουθοι προς τους Γραμματείς Πρεσβείας Α'.
Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι Γεωργικοί Ακόλουθοι το
ποθετούμενοι σε υπηρεσίες εξωτερικού παραμένουν στην
ίδια θέση για μια διετία τουλάχιστον και όχι περισσότερο
της τετραετίας, εκτός αν για αποχρώντες λόγους κριθεΐ
από τον Υπουργό Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του υπη
ρεσιακού συμβουλίου, ως αναγκαία η κατά περίπτωση με
ταβολή των χρονικών αυτών ορίων. Το λοιπό προσωπικό
των Γραφείων Γεωργικών Συμβούλων και Γεωργικών Ακο
λούθων τοποθετούμενο στα Γραφεία αυτά παραμένει στην
ίδια θέση για χρονικό διάστημα από τρία μέχρι έξι χρόνια.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από σύμφωνη γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση του
προσωπικού αυτού, ανεξάρτητα από τα χρονικά όρια ή αν
ειδικές ανάγκες της θέσης δικαιολογούν την παραμονή
αυτών για μακρότερο χρόνο.
6. Για τα οδοιπορικά έξοδα, τις ημερήσιες εκτός έδρας
αποζημιώσεις, τις μετακινήσεις στην περιφέρεια αρμοδιό
τητας του Γ ραφείου ή και εκτός αυτής, τα κάθε φύσης
έξοδα μετάθεσης, απόσπασης και' πρώτης εγκατάστασης,
καθώς και τις λοιπές απολαβές των Γ εωργικών Συμβούλων
και Γεωργικών Ακολούθων εφαρμόζονται οι σχετικές αντί
στοιχες διατάξεις που αφορούν τους Συμβούλους Πρεσβείας
Α- και τους Γραμματείς Πρεσβείας Α' του ν. 419/1976, όπως
αυτές κάθε φορά ισχύουν.
7. Γεωργικοί Σύμβουλοι και Γεωργικοί Ακόλουθοι, που
υπηρέτησαν ευδόκιμα για μια τουλάχιστον τριετία στις α
ντίστοιχες θέσεις του εξωτερικού και μετατίθενται στο
εσωτερικό, τοποθετούνται υποχρεωτικά για μια τουλάχιστον
τριετία στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης
ή σε άλλη διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας για εκτέλεση
ανάλογης, με την εμπειρία που απέκτησαν, υπηρεσίας'.
2. Στο άρθρο 4 του ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α) η παρά
γραφος 2 καταργειται.
3. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν.419/1976 προστίθεται
περίπτωση θ' ως εξής:
'θ) Γ εωργικοί Σύμβουλοι και Γεωργικοί Ακόλουθοι από το
Υπουργείο Γεωργίας’.

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας
κα νομικών προσώπων εποπτείος του

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν.1564/1965 (ΦΕΚ 164 Α1)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίος

1. Το άρθρο 4 του ν.1564/1Θ85 αντικαθίσταται ως εξής:
' Αρθρο 4
Προϋποθέσεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικου
1. Επιτρέπεται η παραγωγή για εμπορία πολλαπλασια
στικού υλικού από φυσικά ή νομικό πρόσωπο, εφόσον:
α) Έχει άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φι/τωριακής επιχείρησης.
β) Εχει υποβάλει δήλωση για τον έλεγχο και την πιστό-

Άρθρο 1
Γεωργικοί Σύμβουλοι και Γεωργκοί Ακόλουθοι
1. Στο άρθρο 24 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α ) προστί
θενται παράγραφοι 5-7 ως εξής:

