
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
vTO ςχίοιο νομού «Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας 

του Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το ποοτεινόμενο νομοσχέδιο έχει σαν σκοπό να ρυθμίσει θέματα που 
θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εντατικοποίηση της εφαρμογής 
των πρστραμμάτων του Υπουργείου Γ εωργίας κα: την άρση ανασταλτι
κήν παοαγόντων ^ην άσκηση της δραστηριοτηεάς του.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται το θέμα της υπαγωγής 
του Πνευματικού Κέντρου Χανιών (Π.Κ.Χ.) από το Υπουργείο Γεωρ
γίας στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ρυθμίζο
νται οργανωτικά και άλλα θέματα των Οργανισμών των νομικών 
προσώπων Π.Κ.Χ., ΑΣΟ, ΕΟΚ και Οργανισμού Βαμβαχος. Αντιμετω
πίζονται θέματα μετεκπαίδευσης κβι-"δίβρισμού των υπαλλήλων του 
Υπουργείου. Ανατίθενται σε επιστημονικά "ιδρύματα και δημόσιες επι
χειρήσεις και Οργανισμούς η σύνταξη-μελετών ή πραγματοποίηση 
άλλων σχετικών εργασιών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης κϊτάάχτινωσιων αγροτόπαιδων 
και δυνατότητα χορήγησης υλικών" χα:~ ενισχύσεων από το Κ.Τ.Γ.Κ. 
και Δασών.

Επέρχονται τροποποιήσεις στη κείμενη νομοθεσία για τους διπλωμα
τούχους οινολογτκών σχολών, συμπληρώνονται οι διατάξεις για την 
οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων των Γεωργικών Συμβούλων 
και Ακολούθων.

Τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις για την ΑΤΕ. .
Παρέχεται δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, κυρώνονται αποφά

σεις κανονιστικού περιεχομένου και τέλος κατάργούνται διατάξεις.
Ειδικότερα, η κατ’ άρθρο ρύθμιση έχει ως εξής:
Με το άρθρο 1 η εποπτεία και ο έλεγχος του Πνευματικού Κέντρου 

Χανιών (Π.Κ.Χ.) που μέχρι σήμερα υπάγονταν στα Υπουργεία Γεωρ
γίας και Πολιτισμού, υπάγεται αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτι
σμού.

Η υπαγωγή αυτή επιβάλλεται για τους εξής λόγους;
Το Π.Κ.Χ. έχει σαν σκοπό την ανύψωση του Πνευματικού και 

εκπολιτιστικού επιπέδου των Χανιών, καθώς χάι την οργάνωση και 
υποβοήθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν.το Νομό Χανιών και 
ανάγονται σε όλους τους τομείς της γνώσης κα: της εμπειρίας.

Οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο υπάγονται, σύμφωνα με τον 
Οργανισμό του, η εποπτεία και η με κάθε μέσο ενίσχυση των Πνευματι
κών Κέντρων της Χώρας και ο συντονισμός και υποβοήθηση της απ’ 
αυτά αναπτυσσόμενης δραστηριότητας (παρ. 1).

Παρέχεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς να ρυθμίζουν 
θέματα που αφορούν την συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων 
και λοιπών οργάνων διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου, τις αρμοδιότη
τες, τρόπο διορισμού καθώς και. εκσυγχρονισμό του Οργανισμού των 
νομικών προσώπων Π.Κ.Χ., ΑΣΟ και ΕΟΚ (παρ. 2, 3 και 4).

Με τύ άρθρο 2, ορίζοντα: τα όργανα διοίκησης του ΕΟΚ (παρ. 1).
Παρέχεται δυνατότητα στον ΕΟΚ να συμμετέχει στην ίδρυση επιχει

ρήσεων οποιοσδήποτε εταιρικής μορφής με αντικείμενο την αγορά, 
επεξεργασία, αποθήκευση, συντήρηση και εκποίηση στην εσωτερική ή 
εξωτερική αγορά καπνών, να συμμετέχει σε υφιστάμενα νομικά πρό
σωπά πδυ έχουν την ίδια αρμοδιότητα και να ενεργεί μεμονωμένες 
εμπορικές πράξεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού (παρ. 2). Ορίζε
ται ότι η απαιτούμενη δαπάνη για την συμμετοχή του ΕΟΚ στις 
ανωτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ή με τραπεζικό δανεισμό 
για τον οποίον θα παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ 
του ΕΟΚ ή της Εταιρείας στην οποία συμμετέχει. Σε συνέχεια προβλέ- 
.τεται ότι ο ΕΟΚ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναοέρονται 
στη διαχείρηση γενικά των κρατικών αποθεμάτων καπνού και των 
καπνών που αγοράζονται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν 
την ιδιωτική οικονομία και ότι, κατά τα οριζόμενα από ειδικό κανονισμό 
που θα εγκρΐνεται με κοινή Υπουργική Απόφαση, θα πραγματοποιού
νται οι κάθε φύσης σχετικές δαπάνες, οι συναλλαγές και γενικά η 
διαχείριση στον τομέα αυτό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
νομοθεσίας περί Δημοσίου Λογιστικού κα; Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. και 
θα ορίζονται όργανα και διαδικασίες ελέγχου (παρ. 3).

Στη συνέχεια παρέχεται εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς 
να εγκρίνουν με κοινές αποφάσεις τη συμμετοχή του ΕΟΚ σας επιχειρή

σεις της παε. 2. τις καταστατικές δ/ξεις των επιχειρήσεων που ιδρύο
νται ιιε συμμετοχή του ΕΟΚ και τις Συμβάσεις συμμετοχής του σί 
υφεστάυιενα νοαικά πρόσωπα (παρ. 4).

Με το άοθοο 3. παρέχεται ευχέρεια απόσπασης υπαλλήλων του 
ΕΟΚ στις επιχειρήσεις που συμμετέχει και αυξάνεται από 3% σε 5% 
υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης τακτικού ποοσωπικού του 
ΕΟΚ τόσο η εργοδοτική εισφορά, όσο και η εισφορά των ασφαλισμένων 
υπαλλήλων στο Ταμείο αυτό, για να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα η 
επικουρική σύνταξη του προσωπικού του ΕΟΚ που προβλέπεται ότι 
θα μειωθεί λόγω συνςρξιοδοτήσεως πολλών υπαλλήων (παρ. 1 και 2).

Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου αντιμετωπίζεται ερμηνευτικό πρό
βλημα που όημιουσγήθηχε κατά την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 
του ν. 1393/1983, αν δηλαδή το άρθρο αυτό καλύπτει και ασφάλιση 
των Προέδρων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισυιού 
Βάμβακος στον ΟΑΕΔ (για ανεργία - στράτευση - οικογενειακά επιδό
ματα) στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, στην Εργατική Εστία 
και στο ΙΚΑ - TEAM ενώ με την παρ. 4 καθορίζεται μηνιαία αντιμισθία 
για τον αντιπρόεδρο του" ΕΟΚ και επεχτείνονται οι διατάξεις που 
ρυθμίζουν θέματα αποζημιώσεων και ασφάλισης για σύνταξη και υγειο
νομική πεοίθαλψη του Προέδρου του ίδιου Οργανισμού και στον αντι
πρόεδρο, που συνιστάται σαν όργανο διοίκησης του ΕΟΚ με την παρ. 
1 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου.

Η ρύθμιση των πιο πάνω θεμάτων είναι αναγκαία και απόλυτα 
δικαιολογημένη, εάν ληφθεί υπόψη ότι η σύσταση του προαναφερόμενου 
οργάνου αποσκοπεί στον καταμερισμό μεταξύ του Προέδρου και αντι
προέδρου του ΕΟΚ του τεράστιου όγκου εργασίας που συσσωρεύτηκε 
στον πρώτο ύστερα από την κατάργηση των Γενικών Δ/νσεων και 
Υπηρεσιών χα: των αντίστοιχων βαθμών της διοικητικής ιεραρχίας 
και ότι για να ανταποκριθεί ο αντιπρόεδρος στα καθήκοντα που θα 
του ανατεθούν πρέπει να προσφέρει εξαρτημένη εργασία μισθού και 
παροχή ασφάλισης για σύνταξη και υγεία καθώς και των λοιπών 
ενεργημάτων που απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι.

Με το άρθρο 4. αυξάνεται το όριο ηλικίας για τη χορήγηση εκπαιδευ
τικών αδειών στους μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, 
για να μετεκπαιδεύονται σε θέματα του τομέα γενικά της Γεωργίας.

Στη συνέχεια ορίζεται ότι οι γεωτεχνικοί που βρίσκονται σε μετεκπαί
δευση, κατά το χρόνο προκήρυξης για πλήρωση θέσεων του Υπουργείου 

-Γεωργίας, κρίνσνται για διορισμό με τους άλλους υποψήφιους κα; 
εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις διορίζονται μετά το τέλος 
της μετεκπαίδευσής τους σε ισάριθμες θέσεις που παραμένουν κενές 
για το σκοπό αυτό.

Η θέσπιση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι αναγκαία για να 
αρθούν, ειδικά για τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Γ εωργίας που διορίζονται κατά κανόνα σε μεγάλη ηλικία, οι τυπικές 
προϋποθέσεις (όριο ηλικίας) που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις 
για τη μετεκπαίδευση και διορισμό των δημοσίων υπαλλήλων.

Με το άρθρο 5. παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εθνι
κής Οικονομίας. Οικονομικών και Γ εωργίας να αναθέτουν με σύμβαση 
έργου, σε επιστημονικά ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανι
σμούς. που διαθέτουν εξειδικευμένεξ γνώσεις και εμπειρία σε γεωργικά 
θέματα, την ενέργεια μελετών ή άλλων σχετικών εργασιών.

Η ανωτέρω ευχέρεια είναι αναγκαία, γιατί παρέχεται η δυνατότητα 
στους ανωτέρω Υπουργούς να εκτιμούν κάθε φορά τη σπουδαιότητα 
και την αναγκαιότητα ενός έργου πάνω στο γεωργικό τομέα κα; να 
αναθέτουν την ενέργεια μελετών για την καλύτερη εφαρμογή και βελτί
ωση των προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας.

Με το άρθρο 6, παρέχεται ευχέρεια στο Υπουργείο Γεωργίας για 
την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων αγρο
τόπαιδων στις οποίες, εκτός από την παροχή φιλοξενίας, αναψυχής 
xot φυσικής αγωγής σε όλα τα αγροτόπαιδα, θα παρέχεται μέοα σε 
ψυχαγωγικά πλαίσια, με μορφή διαλέξεων, πρακτικών οδηγιών, εκδρο
μών κ,λπ. ειδικότερη επιμόρφωση σε ό.τι αφορά την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα του δάσους, ώστε να γίνει βίωμά 
τους η μεθοδική και ακίνδυνη επέμβασή τους σε αυτά. Η εγκατάσταση 
των κατασκηνώσεων γίνεται σε εκτάσεις του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή 
•σε κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εποικισηκές ή χορτολιβαδιχές εκτάσεις 
του ν. 998/1979 οι οποίες επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά χρήση 
από τους αρμόδιους φορείς. Οι δαπάνες αντιμετωπίζονται από πισ.ώ- 
σεις που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Κεντρικού 
Ταμείου Γ εωργίας Κτηνοτροφίας Ο! οποίες μπορεί να μεταβιβάζονται 
xot στα περιφερειακά Ταμεία Γ εωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών των 
νομών. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας συγκροτούνται επιτρο
πές λειτουργίας των κατασκηνώσεων, εγκρΐνεται ο κανονισμός λειτουρ
γίας τους και ρυθμίζονται θέματα, λεπτομέρειες και διαδικασίες για 
τη διάθεση μηχανολοπκοΰ εξοπλισμού προς εκτέλεση εργασιών διαμόρ-
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φοκτηζ του χώρου, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων 
των κατασκηνώσεων καθώς και για τη διάθεση δασικών υλικών και 
προϊόντων γης.

Με το άρθρο 7, μπορεί να διαθέτει το Κ-.Τ.Γ.Κ. και Δασών δενδρύλ- 
α ιπ: ςυλεϊα κατεργασμένη ή μη, ξύ/χνες κατασκευές. ποΛΑαπλασιαστικο 
υλικό, φυτοφάρμακα και άλλα υλικά, δωρεάν, σε οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης* αγροτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους, παιδικές 
κατασκηνώσεις, σωματεία ή άλλους φορείς κοινωνικού και πολιτιστικού 
σκοπού. Επίσης χρηματικές ενισχύσεις σε φυλοδασικές επιτροπές και 
συλλόγους, αγροτικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης και χρηματικά βρα
βεία για πρότυπες ή ιδιαίτερες επιδόσεις τους στον αγροτικό τομέα.

Οι παροχές, τα υλικά και μέσα της παραπάνω παραγράφου μπορεί 
να διατίθενται και από τα Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών στα πλαίσια 
των οικονομικών δυνατοτήτων των Ταμείων.

Με το άρθρο 8, τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του 
ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144) για να παρασχεθεί δυνατότητα απόκτησης 
άδειας άσκησς επαγγέλματος οινολόγου στους πτυχιούχους των σχο
λών Τεχνολόγων Τροφίμων των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) και να αρθεί η άνιση μεταχεί
ριση μεταξύ των πτυχιούχων των σχολών αυτών και παρόμοιων σχο
λών της αλλοδαπής, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος οινολόγου Β ’ κατηγορίας. Επίσης επειδή πρόκειται για 
σπουδές μεταλυκειακού επιπέδου, που πρέπει να γίνουν σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα αρμοδιότητας ΤΠ.Ε.Π.0., που έχει και την &υθύνη της εκπαι
δευτικής πολιτικής απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας 
και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Οι πτυχίούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 
των Τ.Ε.Ι. έχουν αποκλειστικές σπουδές τεσσάρων (4) χρόνων στην 
Οινολογία και ως εκ τούτου δεν απαιτείται πρόσθετη πιστοποίηση 
απόκτησης ειδικών γνώσεων, στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, 
όπως συμβαίνει με πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων όπου σημαντικό 
μέρος των γνώσεων της Οινολογίας αποκτώνται μετά τις βασικές τους 
σπουδές και άρα χρειάζεται η διαδικασία πιστοποίησης της απόκτησής 
τους.

Με το άρθρο 9, Τροποποείται ο καταστατικός νόμος 4332/1929 
(ΦΕΚ 283Α) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και ειδικότερα:

1. Συμπληρώνεται, η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4332/29, προκει- 
μένου να διευουνθούν οι δραστηριότητες της ΑΤΕ, με την προσθήκη 
στο σκοπό της και τη διενέργεια οποιασδήποτε τραπεζικής εργασίας 
για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Η διεύρυνση αυτή .είναι αναγκαία διότι η ΑΤΕ έχει ήδη μεταβάλει 
εξελικτικά τη δραστηριότητα της, συνδυάζοντας παράλληλα με την 
άσκηση της αγροτικής πίστης και τη συνηθισμένη τραπεζική λειτουρ- 
γία.

Έτσι παράλληλα προς το πιστωτικό της έργο ασκεί και όλες τις 
τραπεζικές εργασίες που είναι απόλυτα αναγκαίες για τη στήριξη του 
έργου της αυτού, το οποίο ολοκληρώνεται με την πλήρη τραπεζική 
εξυπηρέτηση των αγροτών και των οργανώσεων τους.

Για τις εργασίες όμως αυτές, που ασκούνται με βάση και στα πλαίσια 
των αποφάσεων των νομισματικών αρχών, δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
διάταξη στον καταστατικό της νόμο, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί 
με την πρστεινόμενη διάταξη που παρέχει και τη νομική κάλυψη για 
την άσκηση των τραπεζικών εργασιών, ρυθμίζοντας την υφιστάμενη εκ
κρεμότητα.

2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 4332/29 προκειμένου να καταργηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο 
οκταετής διάρκεια των μεσοπρόθεσμων και η εικοσαετής διάρκεια των 
μακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται από την ΑΤΕ και να αποτι- 
λέσει ο καθορισμός της διάρκειας των δανείων αυτών αντικείμενο που 
θα ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΤΕ και σύμφωνα με τις 
εκάστοτε τεχνοοιχονομικές συνθήκες.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία διότι βασικός παράγοντας για τον 
καθορισμό της διάρκειας των πιο πάνω δανείων πρέπει να είναι η 
διάρκεια της παραγωγικής ζωής των βελτιώσεων, ώστε κάθε αντικα
τάστασή τους να καλυφθεί και πάλι με δανειοδότηση.

Οι περιορισμοί όμως που θέτει η διάταξη που αντικαθίσταται εμποδί
ζουν την Τράπεζα να καθορίσει τη διάρκεια των δανείων αυτών με 
βάση τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια και πολλές φορές δεν επιτρέπουν 
την εφαρμογή των προγραμμάτων εκείνων που εξυπηρετούν τα σχή
ματα και τις δραστηριότητες που προωθούνται από την Πολιτεία.

Γ ια τους λόγους αυτούς η ανώτατη διάρκεια των δανείων πρέπει 
να καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικοοικονομικές συνθήκες που δια
μορφώνονται κάθε φορά, ώστε να είναι δυνατή η διαφοροποίησή της

ανάλογα με τη μορφή της επένδυσης και τη θέση της στις επιδιώξεις 
του κρατικού προγράμματος, πράγμα που θα συμβάλλει στην ποιοτική 
βελτίωση των έργων και στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
των φορέων και ακόμα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
που θα διευκολύνουν την παραμονή ή και προσέλκυση νέων και δυναμι
κών ανθρώπων στην ύπαιθρο και τη γεωργία.

Χωρίς την επίτευξη του στόχου αυτού δεν είναι δυνατές οι επιδιωκό- 
μενες από το κρατικό πρόγραμμα νέες παραγωγικές σχέσεις και ο 
μετασχηματισμός της αγροτικής οικονομίας.

3. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4332/1929. 
προκειμένου να αναμορφωθεί το σύστημα άσκησης της αγροτικής πί
στης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η αναμόρφωση αυτή είναι αναγκαία για τους πιο κάτω λόγους:
Το σύστημα άσκησης της πίστης που ισχύει σήμερα είναι σχεδια

σμένο με πατερναλιστικό πνεύμα παλιότερων εποχών, που θεωρούσε 
τη λήψη απόφασης αποκλειστικό δικαίωμα του προϊσταμένου.

Χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη οριζόντιας αποκέντρωσης και 
οποιασδήποτε μορφής συμμετοχής των αγροτών στη λήψη αποφάσεων 
σε περιφερειακό επίπεδο και από οποιοδήποτε μηχανισμό κοινωνικού 
ελέγχου και διαφάνειας. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν ανταποκρίνονται 
στις σημερινές απαιτήσεις μ/ αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλή
ματα, που θα αυξηθούν οπωσδήποτε στο μέλλον με την παραπέρα 
ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.

Οι προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για τη βελτίωση του 
συστήματος ήταν αποσπασματικές και οπωσδήποτε δεν αντιμετώπιζαν 
το πρόβλημα στο σύνολό του. Στηρίζονται κυρίως στην κάθετη αποκέ
ντρωση δηλαδή στη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κέντρο προς το 
Διευθυντή του Υποκαταστήματος.

Η μορφή αυτή της αποκέντρωσης είχε σαν αποτέλεσμα να συσσωρεύ
εται όλο και περισσότερο υπεύθυνη εργασία όσον αφορά την έγκριση 
και χορήγηση των δανείων σ' ένα και μόνο πρόσωπο.

Η αύξηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και η επέκτασή της 
ο* άλλους τομείς (καταθέσεις κ.λπ.) και 'παράλληλα η περιορισμένη 
στήριξη των υποκαταστημάτων από εξ ειδικευμένο προσωπικό υπήρξε 
βασικός περιοριτικός παράγοντας για την παραπέρα βελτίωση του 
συστήματος. Για την εφαρμογή μιας ουσιαστικής περιφερειακής αποκέ
ντρωσης στις διαδικασίες άσκησης της πίστης είναι ανγκαία η ριζική 
αναμόρφωση του σημερινού συστήματος και ο σχεδιασμός ενός νέου 
που ν' ανταποκρίνεται πληρέστερα και ουσιαστικότερα στο πνεύμα και 
στις απαιτήσεις της εποχής.

Μια από τις βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να υπακούει ένα 
σύγχρονο σύστημα άσκησης της πίστης είναι η συμμετοχή των ενδιαφε
ρομένων στα όργανα λήψης των αποφάσεων και ο κανονικός έλεγχος 
με την παρακολούθηση της σωστής κατανομής και καλής χρήσης των 
πιστώσεων.

Η Επιτυχία ενός τέτοιου στόχου προϋποθέτει τη συμμετοχή, στα 
όργανα έγκρισης μεγάλων και ευρύτερης σημασίας δανείων, εκπροσώ
πων των κοινωνικών φορέων της περιοχής που θα έχουν τη δυνατό
τητα άμεσης αντίληψης και γνώσης των σχετικών προβλημάτων αλλά 
κα: εκπροσώπων των υπηρεσιακών οργάνων της πολιτείας και της 
Τράπεζας.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του πιο πάνω νόμου, με τη σύσταση 
και λειτουργία των επιτροπών πιστώσεων στις έδρες των υποκαταστη
μάτων και τις έδρες των νομών, εξασφαλίζει αυτήν ακριβώς την προϋ
πόθεση γιατί καθιερώνει τη συμμετοχή των αγροτών μέσω των συλλο
γικών τους φορέων στις αποφάσεις χορήγησης μεγάλων δανείων που 
αφορούν δραστηριότητες που επηρεάζουν την οικονομία της ευρύτερης 
περιοχής τους και με τον τρόπο αυτό διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο 
στα μεγάλα αυτά δάνεια.

Πρόκειται για θεσμό μεγάλης σπουόαιστητας που διαπαιδαγωγεί 
το κοινωνικό τους ήθος, ενώ παράλληλα περιορίζει τους κινδύνους 
αντιπαραγωγικής τοποθέτησης των δανειζόμενων κεφαλαίων από φο
ρείς ακατάλληλους δεδομένου ότι οι σχετικές αποφάσεις θα παίρνονται 
αδιάβλητα από "πολυμελές όργανο και μάλιστα στον τόπο της παραγω
γής και όχι από ένα μόνο άτομο.

Με το άρθρο 10.αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 17 του ν. 504/1976 και προστίθεται παρ. 4 στο ίδιο άρθρο 
ώστε να υπάρξει ενιαία διαδικασία κατοχύρωσης της σωστής κατα
σκευής των έργων και των διαφόρων προμηθειών που εκτελούν οι 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Αυτό εξασφαλίζει την έξωθεν καλή μαρτυ
ρία και φήμη για το Συνεταιριστικό Κίνημα και τη σωστή τοποθέτηση 
των πιστώσεων που προορίζονται για έργα και για προμήθειες στις 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
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ε -m0 άοθοο 11 ρυ6ιιέζετα<. θέμα κατάστασης προσωπικού που 
υ?_ηρ£*ΕΪ στο Υπουργείο Γεωργίας χαι στο ν.π.δ.Ε. ώστε αυτό να είναι 
o-mv ίδια θέση με συναδέλφους που έχουν τα ίδια μαυτούς προσόντα. 
Ειδιχότερα: Στο Υπουργείο Γεωργίας χαι τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύονται 
από αυτό, υπηρετούν μονιιιοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι διορίστηχαν 
με βάση τις διατάξεις του Υ παλληλεχού Κώδιχα ή άλλες διατάξεις χαι 
οι οποίοι πριν απο το διορισμό τους, είχαν προσληφθεί από την ΚΥΔΕΠ 
-υισ την εξυπηρέτηση της κρατικής σποροπαραγωγής με σχέση εργα- 
οίας ιδιωτικού διχαίου χαι αμείβονταν από τους λογαριασμούς ειδιχής 
διαχείρισης σπόρων, βαμβαχοσπόρου xat πατατοσπόρου της χρατιχής 
σποροπαραγωγής.

Με τις διατάξεις των παρ. 6 χαι 8 του άρθρου 22 του ν. 1564/1985 
(ΦΕΚ 164) παρασχέθηκε η δυνατότητα στο προσωπιχό το οποίο, κατά 
ττ; δημοσίευση του νόμου αυτού υπηρετούσε στην ΚΥΔΕΠ για τον 
προαναφερόμενο σκοπό και με τις ίδιες προϋποθέσεις, να διοριστεί σε 
οργανικές θέσεις του Υπουργείου Γεωργίας και των ν.π.δ.δ. εποπτειας 
του χαι να υπολογτσθεί ο χοόνος που υπηρέτησαν συνέχεια ή διακεκο- 
υιένα. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην κρατιχή σποροπαραγωγή, 
ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Έτσι με τη διάταξη της παρ. 5 ρυθμίζεται το παραπάνω θέμα με 
την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 
1564/1985 και για την κατηγορία των υπαλλήλων αυτών.

Με το άρθρο 12 κυρώνεται χαι έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία 
που δημοσιεύθηκε η αριθ. Ε4/4214/11.7.1985 απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας «Ρύθμιση θεμάτων Λογαριασμού Πρόνοιας 
Ταχτικού Προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Καπνού· (ΦΕΚ 
441/Τ.Β./15.7.1985).

Με τις διατάξεις της υπόψη απόφασης παρέχεται δυνατότητα στους 
Υπαλλήλους του ΕΟΚ να εξαγοράζουν την προϋπηρεσία τους μέχρι 
να συμπληρώσουν τουλάχιστον τον απαιτούάενο χρόνο που λαμβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος που 
δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί από τον λογαριασμό Πρόνοιας του 
ΕΟΚ χαι σε χάθε περίπτωση μέχρι να συμπληρώσουν υπηρεσία 28 
ετών με εισφορά στο λογαριασμό αυτό.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η οικονομική 
αυτοδυναμία του πιο πάνω λογαριασμού πράγμα που επιτυγχάνεται 
με την άμεση ενίσχυση των υπαλλήλων που κατανέμεται μεταξύ αυτών 
κατά τον δικοαότερο τρόπο σε σχέση με τα οφέλη που απολοιμβάνουν 
(παρ. 1).

Επίσης κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία που 
δημοσιεύτηκε η αριθ. 34β Οικ. 1028/3.3.1982 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Αντιμετώπιση ζη
μιών ομφαλοφόρων πορτοκαλιών και κοινών μανταρινιών εσοδείας 
1981-1982 που έγιναν από παγετό, χαλάζι, ανεμοθύελλα και πλημ
μύρα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής τους καλύψεως από τον ΟΓΑ»
(ΦΕΚ 104/Τ.Β./1982).

Η παραπάνω απόφαση εχδόθηκι -για να παραταθεί η ημερομηνία 
λήξεως (20.1.1982) της ασφαλιστικής καλύψεως από τον ΟΓΑ των 
ομφαλοφόρων ποικιλιών πορτοκαλιών και κοινών μανταρινιών εσοδείας 
1981-1982 ώστε να καλυφθούν οι ζημιές που προχλήθηχαν στα προϊό
ντα αυτά από χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα και πλημμύρα μετά την 
ανωτέρω ημερομηνία και μέχοι 2022.1982.

Επειδή, η ανωτέρω ρύθμιση, η οποία ήταν αναγκαία για την αντιμε
τώπιση έκτακτης και σοβαρής κατάστασης, που δημιουμγήθηκε σε 
βάρος των παραγωγών από τις- αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν ήτο 
δυνατό να πραγματοποιηθεί με άλλο προσφορότερο νομοθετικό μέτρο, 
ούτε ήτο δυνατή η έκδοση, για τη ρύθμιση του θέματος, της απλής 
Υπουργιχής Απόφασης που προβλέπεται από τις διατάξες των άρθρων 
8. 14 και 19 του ν. 4169/1961 και του άρθρυ 2 της από 24.10.1977 
Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το ν. 759/1978, διότι το Διοικητικό Συμ
βούλιο του ΟΓΑ - με πρόταση του οποίου εχδίδεται - βρισκότανε υπό 
ανασυγκρότηση, εχδόθηχε η υπόψη κοινή απόφαση για τη νομιμοποί
ηση των δαπανών που προχλήθηχαν στον ΟΓΑ από την εφαρμογή 
της (παρ. 2).

Με την παρ. 3, κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία
που_ δημοσιεύθηχ: η apiiL 233081/21.1.1983 κοινή απόφαση των
Υπουργών Γεωργίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ρύθμιση θεμάτων 
που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή της 34β Οικ. 1028/3.3. 
1982 απόφασης» (ΦΕΚ 66/τ.β./1983).

Η παραπάνω άπάφατη εχδόθηχε για να καλύψει τυπική αδυναμία 
ενταλματοποίησης δαπάνης -για την καταβολή αποζημίωσης από τον 
ΟΓΑ στους πληγέντες παραγωγούς και δεν ήτο δυνατό να πραγματο-' 
ποιηθεί με άλλο προσφορότερο νομοθετικό μέτρο.

Με την παραγ. 4, κυρώνεται επίσης και έχει ισχύ νόμου για όσο 
χρόνο ίσχυσε η αριθ. 322693/12.8.1982 κοινή απόφαση των Υπουρ

γών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Γεωργίας «τροποποίηση 
διατάξεων που αναφέρονται στην ορεινή γεωργία και τη γεωργία ορι
σμένων μειονεκτικών περιοχών» (ΦΕΚ 610/Τ.Β./23.8.1982).

Η απόφαση αυτή εχδόθηχε για να καλύψει διαδικαστικές παρεκκλί
σεις που έγιναν κατά την εφαρμογήν τής αριθ. 34β Οικ. 1028/3.3. 
1982 απόφασης ώστε να απαλειφθεί τυπική αδυναμία ενταλματοποίη
σης της δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης απο τον ΟΓΑ στους 
πληγέντες παραγωγούς και δεν ήτο δυνατό να πραγματοποιηθεί με 
άλλο προσφορότερο νομοθετικό μέτρο.

Με την παρ. 5, κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία 
που δημοσιεύθηκι η αριθ. 226502/7.1.1983 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας 
«παράταση σύμβασης ερτασίας μισθωτών του Υπουργείου Γεωργίας»
(ΦΕΚ 2/Τ.Β./11.1.1983).

Η απόφαση αυτή εχδόθηχε για να παραταθούν νομοθετικά οι εργα
σιακές συμβάσεις του προσωπικού που παρέμεινε στην Υπηρεσία για 
να συνεχισθούν τα Προγράμματα ’ Εργων χαι εργασιών του Υπουργείου 
ώστε να νομιμοποιηθούν οι πράξεις των δαπανών της Διοίκησης που 
έγιναν για την αντιμετώπισή τους.

Με την παρ. 6, κυρώνεται και έχει ωχύ νόμου από την ημερομηνία 
που εκδόθηκε η αριθ. 226121/67/25.1.1982 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Συντονισμού, Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, το 
κείμενο της οποίας έχει ως εξής:
«Αριθ. Πρωτ. 226121/67 Αθήνα, 25.1.1982

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
" Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1066/1980 «Περί αυξήσεως των υπό του 

ΟΓΑ καταβαλλόμενων συντάξεων, εξασφαλίσεως των προς τούτο ανα
γκαίων πόρων xat άλλων τινών διατάξεων».

2. Τις επικρατούσες συνθήκες παραγωγής χαι διαθέσεως ελαιόλα
δου στη χώρα μας.

Αποφασίζουμε
1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1066/1980 δεν 

εφαρμόζονται για δάνεια τα οποία χορηγούνται από την Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) τις για λογαριασμό , αυτής ασχούσες 
αγροτική πίστη. Συνεταιριστικές οργανώσεις ή από τις λοιπές Τράπεζες 
με ενέχυρο, το ελαιόλαδο το οποίο έχει εισκομισθει ή θα εισκομεσθεί 
κατά την τρέχουάα ελαιοκομική περίοδο στους Οργανισμούς Παρεμβά
σεως, επειδή πρόκειται περί διευκολυντικών δανείων διαοχείας μέχρι 
45 ημερών.

. 2. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΤΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑΣ
Α. ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩ,Ν. ΣΗΜΙΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ»

Η παραπάνω απόφαση εχδόθηχε για την αντιμετώπισή απρόβλε
πτων και επειγουοών αναγκών που ποοέχυψαν κατά τη παράδοση 
ελαιόλαδου της ελαιοκομικής περώδου έτους 1982 στους Οργανισμούς 
Παρεμβάσεως, ώστε να νομιμοποιηθεί απώλεια εσόδων που προχλήθη
χαν στον ΟΓΑ.

Με την παρ. 7, κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία 
που εκδόθηκε η αριθ. 13031/28.2.1984 κοινή απόφαση των Υφυ
πουργών Οικονομικών και Γεωργίας, το κείμενο της οποίας έχει ως

«Αριθ. Πρωτ. 13031 Αθήνα, 28 Φεβρουάριου 1984
Κατάργηση διατάξεως εισφοράς ελαιοτριβείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ
’ Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
ά) Του ν. 400/1976 «Περί Τπουργικρύ Συμβουλίου και Υπουρ

γείων» καθώς και τον ν. 1266/1982.
β) Του ν.δ. 2686/1953 «Περί προστασίας των ελαιοπυρήνων» χαι 

ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού (ΦΕΚ 317 Α).
2. Την αριθ. 211614/42654/8.12.1953 κοινή απόφαση των 

Τπουργών Γεωργίας και Οικονομικών που προβλέπεται από το άνω 
ν.δ. με την οποία επιβλήθηκε από το έτος 1954 και εφεξής ετήσια·
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εισφορά 100 δρχ. στα μηχανοκίνητα ελαιοτριβεία της χώρας υπέρ του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.

3. Το π.δ. 34/1984 «Προσωρινή αναπλήρωση του Υπ. Γεωργίας» 
(ΦΕΚ 10/1984).

4. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Εξυπηρετήσεως Κ.Τ.Γ.Κ. και 
Δασών για τη κατάργηση της εν λόγω εισφοράς.

5. Την απόφαση αριθ. 0548/382/19.9.1983 «ανάθεση αρμοδιοτή
των στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 548/20.9.1983/Τ.
Β.)

Αποφασίζουμε:
1. Καταργούμε τη διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ. 2686/1953 με 

την οποία επιβλήθηκε από το 1954 και εφεξής ετήσια εισφορά 100 
δρχ. στα μηχανοκίνητα ελαιοτριβεία υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, 
διότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε επιβληθεί η πιο πάνω ει
σφορά.

2. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με σχετικό νόμο.
01 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΣΤ. Γ1ΩΤΑΣ»

Με την παρ. 8 κυρώνονται και έχουν εσχύ νόμου από την ημερομη
νία που δημοσιεύτηκαν η αριθ. 300537/29.11.1984 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εξωτερικών. Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών καί 
Γεωργίας « Παροχή επισιτιστικής και οικονομικής βοήθειας στην- Αιθιο
πία και τη Σενεγάλη» (ΦΕΚ 840/τ.Β./30.11.1984) και η αριθμ. 
367575/11.7.1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών. 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας «Τροποποιήσει της 
300537/29.11.1984 απόφασης» (ΦΕΚ 441/Τ. Β./15.7.1985).

Η έκδοση των αποφάσεων αυτών ήταν επιτακτική ύστερα από τις 
συνεχείς εκκλήσεις των χωρών SAHLE για παροχή βοήθειας προς 
αντιμετώπιση των δραματικών συνθηκών επιβίωσης και ιδιαίτερα του 
επισιτιστικού προβλήματος των κατοίκων της Αιθιοπίας και Σενεγά
λης, αλλά και από την ιδιαίτερη ευαισθησία του Ελληνικού λαού για 
την παροχή στις δοκιμαζόμενες χώρες κάθε δυνατής βοήθειας και την 
εξαγγελία της Κυβέρνησης για παροχή βοήθειας στα πλαίσια της 
πολιτικής της για την ισότιμη συνεργασία και αλληλεγγύη προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.

Με την παρ. 9. κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία 
που δημοσιεύτηκε η apt6, 2195/11040/30.1:1985 κοινή απόφαση 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Ρύθμιση 
λεπτομερειών λειτουργίας των Ταιεείων Προστασίας Ελαιοπαοαγω-
γής» (ΦΕΚ 75/Τ.Β./13.2.1985).

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε για να καλύψει διαδικαστικές παρεκκλί
σεις ώστε να απαλειφθεί τυπική αδυναμία ενταλματοποίησης δαπάνης 
για την καταβολή δεδουλευμένων ημερομισθίων στους Τομεάρχες δα- 
κοκτονίας (Πτυχιούχοι ΤΕΙ) που προσλήφθηκαν από το Ταμείο Προ
στασίας ελαιοπαραγωγής Κεφαλληνίας.

Με την παρ. 10, κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία 
που δημοσιεύθηκε η αριθ. 39134/30.4.1986 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ποικιλιών και 
υβριδίων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ιδιοκτησίας Υπουργείου Γε
ωργίας» (ΦΕΚ 412/τ. Β/11.6.1986).

Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε για να καλυφθεί το νομοθετικό 
κενό της δυνατότητας παραχώρησης της αξιοποίησης και εκμετάλλευ
σης ποικιλιών χαι υβριδίων φυτικών ειδιών που έχουν εγγραφεί στον 
Εθνικό Κατάλογο, Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών με 
δημιουργό και ιδιοκτήτη το Υπουργώ Γεωργίας (κρατική σποροπαρα
γωγή) και επειδή ακόμα δεν έχει συσταθεί ο Εθνικός Οργανισμός 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Ε.Ο.Π.Υ.) σε άλλον φορέα όπως γεωργι
κούς συνεταιριστικούς φορείς, ν.π.ι.δ. xat σε ουσικά πρόσωπα, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4τουν. 1564/85.

Με την παρ. 11 κυρώνεται και έχει εσχύ νόμου από την ημερομηνία 
που δημοσιεύθηκε η αριθ. 420288/7.5.1986 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας 
«Ρύθμιση θεμάτων δαπανών κινήσεως υπαλλήλων Υπουργείου Γεωρ
γίας και υπηρεσιακής κατάστασης αυτών που αποσπώντα: οε Αγροτι
κές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ 364/τ.Β./2.6.1986).

Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε για να ρυθμισθούν θέματα δαπανών 
κινήσεως. υπηοεσιαχής κατάστα σης και απασχόλησης τακτικών υπαλ
λήλων του Υπουργείου Γεωρ γίας πλην των κλάδων Διοικητικού κα: 
Οικονομικού που αποσπώντα: στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Ορ γσ- 
νώσεις για πρώτη φορά ύστερα από εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 
4 του άρθρου 72 του Ν. 1541/1985 «Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις» (ΦΕΚ 68/τ. Α./18.4.1985). *

Με την παρ. 12 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία 
που δημοσιεύτηκε η αριθ. 17/2.1.1987 απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1541/85 «Αγροτικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ 2/τ. Α./9.1.1987) το κείμενο της 
οποίας έχει ως εξής:
Αριθμός πράξεως 17

Αθήνα. 2 Ιανουάριου 1987 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1541/85 «Αγροτικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις.»

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
' Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Οργανα».

β. Την πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, αναφορικά με την έκτα 
κτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατά
ξεων του Ν. 1541/85 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», ώστε 
και η ολοκλήρωση της εφαρμογής του Νόμου να διευκολυνθεί, αλλά 
και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις για την εκλογή αιρετών οργάνων διοίκησης να προχωρήσει και 
να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα.

γ. Την ανάγκη να τεθούν σε άμεση εφαρμογή οι σχετικές τροποποιη- 
τικές διατάξεις, αποφασίζει:

Άρθρο 1.

Οι κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1541/85, όπως συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1644/86, τροποποιούνται από 
τότε που άρχισε η ισχύς τους ως ακολούθως:

1. Το τέταρτο εδάφιο της παοαγρ. 2 του άρθρου 48 αντικαθί σταται 
ως εξής:

«...Συνεταιρισμοί με λιγότερο από πενήντα (50) μέλη εκλέγουν έναν 
αντιπρόσωπο στην ένωση στην οποία ανήκουν...»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 50 αντικαθί σταται 
ως εξής:

«Εάν όλα τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού ασχολούνται κυρίως 
με την παραγωγή του σχετικού προϊόντος ή δε λειτουργούν Κ.Ο.Π.Α.Σ. 
κατά το άρθρο 40, στην αντίστοιχη Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ. συμμετέχουν, ως 
εκπρόσωπου οι αντιπρόσωποι του μέλους της.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 3 του (άρθρου 50 αντικαθίσταται 
ως εξής: «Ο αριθμός των εκπροσώπων - μελών κάθε Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ. 
είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών των αντιστοιχούν κλαδικών 
οργα νώσεων παραγωγής των αγροτι κών συνεταιρισμών μελών της 
ένω σης ή αν μετέχουν εκπρόσωποι ολο κλήρου του αγροτικού συνεταιρι 
σμού, με τον αριθμό των μελών που ασχολούνται κυρίως με το σχετικό 
προϊόν.

4. Στο τέλος της παραγρ. 3 του άρθρου 50 προστίθεται ένα εδάφιο 
ως εξής:

«Το Καταστατικό τη; ένωσης μπορεί να καθορίζει και διαφορετικό 
τρόπο εκπροσώπηση; των συνεται ρισμών - μελών τη; στις Κ.Ο.Π.Ε. 
Α.Σ. ενιαία για όλου; του; συνεται ριαμοό; μέλη τη;.»

5. Το πρώτο εδάφιο τη; παραγρ. 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται 
ω; εξής:

«2. Οι κεντρικές κλαδικές συνε ταιριστικές ενώσεις συνιστώνται από 
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών».

6. Το δεύτερο εδάφιο της πα ραγρ. 3 του άρθρου 51 αντικαθί σταται 
ως εξής:

«... Ο αντιπρόσωπος της ένωσης στην οποία λειτουργούν Κ.Ο.Π.Ε. 
Α-Σ. πρέπει να είναι μέλος της αυτί στοιχης Κ.Ο.Π.Ε.Α.Σ.».

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 63 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ο: αγροτικοί συνεταιρισμοί των οποίων ot περιφέρειες συμπίπτουν 
υποχρεούνται να συγχωνευθούν σύμφωνα με την διαδικασία του άρ 
θρου 42 του νόμου αυτού».

8. Στο τέλος της παραγρ. 1 του άρθρου 63 προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής:

«Κατ' εξαίοεση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγρ. 2 και 3 και 
του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν υπσχριεούνται 
σε συγχώνευση συνεταιρισμοί οικισμών».

9. Η παράγρ. 2 του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισμών που υπάρχουν κατά 

τη δημοσίευση του νόμου αυτού και των οποίων οι περιφέρειες βρίσκο
νται μέσα στον1 Ιδιο νόμο, μπορούν να συγχωνευθούν σύμφωνα με τη
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διαδικασία του άρθρου 42 του νό μου αυτού. Μέχρι τη συγχώνευσι·: 
•π περιφέρεια κάθε ένωσης ορίζεται από το Καταστατικό της.

'Οπου στις διατάζεις του νόμου αυτού αναφέρεται, οε σχέση με 
πρωτοβάθμιο αγροτικό συνεταιρισμό, η ενωστ αγροτικών συνεταιρι
σμών του νομού, νοείται η ένωση στην περιφέρεια της οποίας ο συνε
ταιρισμός έχει την έδρα του*.

10. Η παράγρ. 5 του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αγροτικός συνεταιρισμός του οποίου ο αριθμός των μελών είναι 

μικρότερος του ελάχιστου ορίου με λών για τη λειτουργία συνεταιρι 
σμού, σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγρ. 2 του άρθρου 44 
του νόμου αυτού, μπορεί να συγχωνευθεί με αγροτικό συνεταιρισμό 
γειτονικής περιφέρειας*.

11. Η παράγρ. 9 του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αγροτική συνεταιριστική οργάνωση η οποία δεν συγχωνεύεται 

σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 5 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται 
να μετέχει στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ένωση 
αγροτικών συνεταιρισμών της οποίας είναι μέλος.

Η μη ολοκλήρωση της απογρα ψής και αποτίμησης των περιουσια
κών στοιχείων των συγχωνευόμε νων συνεταιριστικών οργανώσεων, 
σε εφαρμογή του άρθρου αυτού, δεν παρεμποδίζει τη διαδικασία συγχμ 
νευσης.»

12. Το άρθρο 64 καταργείται.
13. Οι προθεσμίες των άρθρων'65 παραγρ. 1 και 3, 66 παραγρ.

1. 3, 4 και 8, 69 παραγρ. 3 παρα τείνονται μέχρι 31.7.1987.
Με απόφαση του Τπουργού Γε ωργίας είναι δυνατή η παράταση 

των προθεσμιών αυτών για ένα χρόνο από'τη λήξη τους.

Τέλος καταργείται το άρθρο 4 του ν. 1206/1981 *περί ρυθμέσεως 
θεαάτων του Οργανισμού Βάμβακος και άλλων τι νων διατάξεων»
(ΦΕΚ 268ΑΙ.

Η κατάργηση του άρθρου αυτού είναι αναγκαία γιατί το θέμα που 
ρυθμίζεται με αυτό (μηνιαία αποζημίωση του Ποοέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανωμού Βάμβακος) αντιμετωπίζεται με τη διά
ταξη του άρθρου 9 του ,Ν. 1393/1983 (ΦΕΚ 126Α (παρ. 6).

Με το άρθρο 14 ορίζεται ως χοόνος έναρξης ισχύος του νόμου η 
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζει το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο 
θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.

Αθήνα, 26 Φεβρουάριου 1987 
Οι Υπουργοί

Προεδρίας της Κυβέρνησης 
ΑΠ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Εξωτερικών
ΚΑΡ. Π ΑΠ ΟΥ ΑΙΑΣ

Εθν. Οικονομίας 
ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ 
Εθνικής Παιδείας 

Και θρησκευμάτων
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ

Οικονομικών
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Υγείας, Πρόνοιας και 
Ασφαλίσεων

Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 
Πολιτισμού

Α. Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ '
Γ εωρτίας

ΓΙΑΝ. Π0ΤΤΑΚΗΣ

Εμπορίου
ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Άρθρο 2.

Αυτή η πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και να κυρωθεί νομοθετικά με την φροντίδα του Υπουργού Γεωργίας.

Η ισχύς αυτής της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε προ κειμένου αφενός να προσαρμοσθούν ■ 
ορισμένες αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεις του Ν. 1541/1985 
στην υφιστάμενη πραγματικότητα και αφ’ ετέρου να καταστεί δυνατή 
η διενέργεια των εκλογών στις συνεταιριστικές οργανώσεις και την 
ΠΑΣΕΓΕΣ μέχρι 30.6.1987 και δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπισθεί 
με άλλο προσφορά τερο νομοθετικό τρόπο.

Με το άρθρο 13 καταργείται το Γραφείο Ερυθρού Πεπέρεως Κα 
ρατζόβης (παρ. 1). Μεταφέρονται από το Κεντρικό Γ ραφείο Ερυθρού 
Πεπέρεως Καρατζοβής στο Υπουργείο Γεωργίας θέσεις προσωπικού 
(παρ. 2).

Ρυθμίζονται θέματα του υπηρετούντος προσωπικού στο Γραφείο 
Ερυθρού Πεπέρεως (παρ. 3). Τέλος τα περιουσιακά στοιχεία του Γρα 
φείου αυτού περιίχσνται στη Δ/νση Γ εωργίας Νομού Πέλλας (παρ. 4).

Η κατάργηση του παραπάνω Γ ραφείου επιβάλλεται διότι ο έλεγ χος 
της γνησιότητας, η συσκευασία, η διαφήμιση, η επέκταση της καλλιέρ
γειας και η προώθηση της Εμπορίας του Ερυθρού Πιπεριού εκτελσύνται 
από το Γραφείο ποιοτικού ελέγχου της Δ/νσης Γεωργίας του Ν. Πέλλας 
που έχει την ευθύνη σ' όλη την περιοχή Αριδαίας.

Καταργείται ο ν. 214/1914 «Περί μέτρων προστασίας κατά της 
φυλλοξήρας» (ΦΕΚ 91Α) που καθορίζει ειδικό καθεστώς για τις αιιερι- 
κανικες ποικιλίες αμπιλιών και συγκεκριμένα ορίζει την ίδρυση φυτω
ρίων με σκοπό τη μελέτη της αντοχής των αμερικανικών υποκειμένων 
στη φυλλοξήρα, την προσαρμογή αυτών στα διάφορα εδάφη και τη 
συγγένεια τους προς τις εγχώριες ποικιλίες. Το ειδικό αυτό καθεστώς 
θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της εγχώριας παραγωγής οπό 
τυχόν μόλυνση που ήταν δυνατό να μεταδοθεί από την ελεύθερη καλ
λιέργεια των αμερικανικών αμπελιών. Σήμερα όμως που η λειτουργία 
των φυτωρίων αυτών απέδειξε ότι οι ποικιλίες αυτές είναι ανθεκτικές 
στη φυλλοξήρα, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος εφαρμογής του ν. 
214/1914 και συνεπώς πρέπει να καταργηθεί.

Η κατάργηση εξάλλου του νόμου αυτού δεν έχει επιπτώσεις στις 
εξαγωγές μας, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να γίνονται όπως και από 
άλλες φυλλοξηριώσες χώρες (Γαλλία, Ιταλία κ_λπ.) ενώ θα επιφέρει 
αύξηση του αμπελουργικού εισοδήματος από την ελεύθερη καλλιέργεια 
των αμερικανικών ποικιλιών.

Σε συνέχεια λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση του υπηρετούντος 
προσωπικού χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά του (παρ. 5).

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ 

Α' . ν.ο. 3853/1958 «Περί Οργανισμού Βάμβακος» (ΦΕΚ 160 Α).

Άρθρο 9.

Ειδικοί διατάξεις καταστάσεως προσωπικού.

1...............................................................................................................
2............................................................ .....................
3. .....................................................................................................
4. Προς αντιμετώπισή εκτάκτων ή εποχιακών αναγκών και των 

τοιούτων καθαριότητος των Γ ραφείων του Οργανισμού, επιτρέπεται η 
επί ημερομισθίου ή ωρομισθίω πρόσληψις του εκάστοτε απαιτουμένου 
τεχνικού, εργατοτεχνικού και υπηρετικού προσωπικού, συνδεομένου 
μετά του Οργανισμού δια σχέσεως ιδιωτικού δικαίου.

Οι προσλαμβανόμενοι τεχνικοί υπάλληλοι κα; εργατοτεχνϊται δεν 
δύνανται να υπερβούν τους τριάκοντα (30) και να υπηρετήσουν πλέον 
του εξαμήνου κατ’ έτος.

Η πρόσληψις του ανωτέρω-προαωπιχού ενεργειται υπό του Προέδρου 
του Οργανωμού κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, 6ι’ 
ης ορίζονται τα προσόντα, ο αριθμός, το χρονικόν διάστημα εργασίας 
και το ανώτερον όριον ημερομισθίου ή ωρομισθίου του προσληφθησομέ- 
νου προσωπικού.

5. .........................................................................................................

Β'. ν.δ. 243/1969 «περί βιλτιώσεως και προστασίας της αμπελουργι
κής παραγωγής» (ΦΕΚ 144 Α).

Άρθρον 9.

ι: ..................................... ::........................
2...................................................................................
3. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος δικαίωμα αποκτήσεως 

άδειας ασκήοεως επαγγέλματος οινολόγου έχουν:
α) Οι κεκτημένοι πτυχίου Ανωτ. Γεωπονικής Σχολής ημεδαπής ή 

Χημικού Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχο
λής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ή ισότιμου πτυχίου ή δίπλωμα 
ομσταγών Σχολών ή Ιδρυμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Διπλωματούχοι τεχνολογίας τροφίμαγ ανώτατης σχολής ημεδα
πής ή αλλοδαπής ομοταγούς προς Πανεπιστημιακός Σχολάς.

γ) Διπλωματούχοι ανιγνωρισμένων οινολογικών Σχολών της αλλο
δαπής προσηρτημένων εις Πανεπιστημιακός Σχολάς διετούς τουλάχι
στον φοιτήοεως.

4. Δια συμμετοχήν εις δοκιμασίαν προς απόκτησιν άδειος ασκήοεως 
επαγγέλματος οινολόγου των υπό στοιχεία α και β της προηγούμενης 
παραγράφου προελεόσεως εξωτερικού, προαπαιτείται η εκ της κείμενης
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νομοθεσίας επιβαλλόμενη αναγνώριοις της ισχύος του πτυχίου αυτών 
δΓ άσχησιν επαγγέλματος tv Ελλάδι. Οι χάτσχοι προσόντων των εδα
φίων α χαι β της παραγράφου 3 λαμβάνουν άδειαν οινολόγου Α 
κατηγορίας. οι δε διπλωματούχοι του εδαφίου γ της αυτής παρατρά
ψου, λαμβάνουν άδιιαν οινολόγου Β' χατηγορίας.

5. ..................................................................................................... ..
6. ..........................................................................................................................................................................

7. ........................................................................................................
8..................................................................................

Γ'. ν. 4332/1929 «Περί χυρώσεως της μεταξύ Ελληνιχού Δημοσίου 
και Εθνικής Τραπεζης της Ελλάδος συμβάσεως περί συστάσεως χαι 

λειτουργίας της Αγροτικής Τραπεζης» (ΦΕΚ 283 Α).

Άρθρο 7.

1............................................................................. ...........................
2. Η λήξις των υπό στοιχείων α' δανείων ή πιστώσεων, συμπίπτει 

κατά την συγκομιδήν ή την διάθεσιν των προϊόντων ή γεωργικών 
ειδών, των υπό στοιχείου β' δάνειων η προθεσμία ορίζεται κατ’ ανώτα
του όριον οκταετής, των δε υπό στοιχείου γ ’ το πολύ εικοσαετής από 
της χρησιμοποιήσεως του συνολικού ποσού των δανείων, η δε λήξις 
των δόσεων κατά τα οριζόμενα δια τα υπό στοιχείον α' δάνεια.

3 ...............................................................................................
4 ................................................................. ........................................

Άρθρο 26.

1..............................................................................................................
2..................................................................................
3.-Το Διοικητικόν Συμβούλιου δύναται, κατόπιν γνώμης της Κυβερ- 

νήσεως ν’ αναθέτη την γνωμοδότησιν δια τας χορηγητεας πιστώσεις 
προς μεμονωμένους παραγωγούς. Συνεταιρισμούς ή Ενδύσεις Συνεται
ρισμών εις «Τοπικά Συμβούλια της ΑΤΕ» εδρεύοντα εις τα Υποκατα
στήματα ή Πρακτορεία αυτής και αποτελούμενα:

α) Εκ του Διευθυντού του Υποκαταστήματος ή Πρακτορείου ως Προ
έδρου.

β) Εκ του Επιθεωρητού της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών της ΑΤΕ ή 
εκ του Επόπτου Συνεταιρισμών. Τον Επιθεωρητήν απάντα ή κωλυόμε
νου αναπληροί ο οικείος Επόπτης Συνεταιρισμών, τον δε Επόπτην 
αντικαθιστά:, εις των Υπαλλήλων του Υποκαστήματος υποδεικνυόμενος 
υπό του Διευθυντού αυτού.

γ) Εκ του Επιθεωρητού Γεωργίας, τοιούτου δε μη υπάρχοντος. 
απόντος ή κωλυόμενου, εκ του Προϊσταμένου Γεωργίας ή εκ του υπό 
του τελευταίου τούτου ως αντιπροσώπου του οριζομένου γεωργικού 
υπαλλήλου.

δ) Εκ δύο γεωργών, εκλεγόμενων ανά διετίαν υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΑΤΕ εκ πίνακος καταρτιζόμενου εξ ημισιίας ανά 
διετίαν κατά περιφέρειας Υποκαταστήματος ή Πρακτορείου, παρά των 
Γιωργικών Συνεταιρισμών και Επιμελητηρίων και περιέχσντος 4 αντι
προσώπους των Συνεταιρισμών και 4 αντιπροσώπους των Επιμελητη
ρίων. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται υπό μεν των Συνεταιρισμών μεταξύ 
των μελιάν αυτών, υπό δε των Επιμελητηρίων μεταξύ των μεμονωμέ
νων παραγωγών.

Μέλη των «Τοπικών Συμβουλίων» εν ουδεμία περιπτώσε: δύναντα: 
ν αποτελόσουν οι ασκούντες εμπορικάς ή βιομηχανικά; επιχειρήσεις 
ή οι ενεργόόντες κατ' επάγγελμα προμηθευτικός εργασίας, ως και οι 
υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών.

Δ ν. 504/1976 «Περί τροποπσήσεως και συμπληρώσεως της νομοθε
σίας περί επιμελητηρίων, εμπορικών αντιπροσώπων, μεσιτών αστικών 

συμβάσεων και τινών άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 350 Α).

Άρθρο 17.

1...................................................................... .......................................
2. Αι υπό των φορέων της προηγούμενης παραγράφου προμήθειαι 

αξίας ανωτέοας του 1.000.000 δραχμών κατ' είδος ετησίως, διενερ- 
γσύνται κατ' εντολήν και δια λογαριασμόν αυτών υπό της Πανελληνίου 
Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γ ιωργικών Συνεταιρισμών, μετά σύμφωνον 
γνώμην τριμελούς Επιτροπής συγκροτούμενης δι αποφάοεως του 
Υπουργού Γεωργίας και απστιλουμένης εξ εκπροσώπων, του Υπουρ
γείου Γεωργίας, της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος και της ανω
τέρω Συνομοσπονδίας, οριζομένων αντιστοίχως υπό του Υπουργού 
Γεωργίας. Διοικητικού της Α.Τ.Ε. και του Διοικητικού Συμβουλίου

της Συνομοσπονδίας. της σχετικής χατακυρωτιχής αποφάσεως τιλού- 
σης υπό την έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας.

3. Το ανωτέρω οίκον αξίας δύναται να διαψορσποιήται δι’ αποφά
σεως του Υπουργού Γεωργίας τη αιτήσει της Πανελληνίου Συνομο
σπονδίας Ενώσεων Γ ιωργικών Συνεταιρισμών.

Περί μέτρων προστασίας κατά της φυλλοξήρας.

Νόμος 214 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοοώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και δια- 
τάσσομεν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Απαγορευτικά! διατάξεις.

Άρθρον 1.

Απαγορεύεται η εισαγωγή εις το Κράτος εχ πάσης χώρας:
α ") Φυτών οιασδήποτε αμπέλου και παντός μέρους αυτής εν χλωρά 

ή ξηρά καταστάσει, ήτοι ριζών, πρέμνων, κληματίδων, φλοιών, φύλ
λων, σταφυλών. ' ιεμφύλων και παντός εν γένει τεμαχίου ή λειψάνου 
αμπέλων, πλην των σταφίδων και των γιγάρτων. Η οινολάσπη, το 
γλεύκος και ο οίνος δεν περιλαμβάνονται εις την απαγόριυσιν τούτην.

β") Εντόμων φυλλοξήρας, προνυμφών, νυμφών, και ωών αυτής.
γ") Παοσαλίσκων και στυλαρίων (φουρκάδων), δεμάτων και καλά

θων, ως εγένετο χρήσις εις τας αμπέλους.
δ’) Λιπασμάτων ζωικών ή φυτικών ή μιγμάτων τούτων.
ε ’) Φυτικής γης και χωμάτων γεωργικών, ως και παντός έρματος 

πλοίων εκ χωμάτων, ως και χαλίκων και άμμου περιεχόντων χώματα.

Άρθρον 2.

Το Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας δύναται:
1) Ν’ απαγορεύη δισ Β. διατάγματος την εισαγωγήν εις το Κράτος 

εκ πάσης χώρας παντός είδους δένδρων, φυτών, χόρτων και μερών 
αυτών, εν χλωρά ή ξηρά καταστάσει, ριζών, ριζωμάτων, κονδύλων, 
φυμάτων, βολβών, κλάδων, φλοιών, φύλλων, ανθέων. καρπών και 
σπόρων, ως και παντός άλλου δυναμένου να μεταδώση την φυλλοξήοαν, 
ή να επιτρέπη την υπό ωρισμένας διατυπώσεις εκ τινων χωρών μόνον 
εισαγωγήν τινων των εν τω παρόντι εδαφίω ειδών.

2) Να υποβάλλη δια Β. Διατάγματος εις κάθαρσιν ή απολύμανσιν 
παν φυτόν ή μέρος ή προϊόν ή υπόλειμμα αυτού, ως και παν σκεύος, 
εργαλείου ή άλλο αντικείμενο» εν γένει, ούτινος η ελεύθερα εισαγωγή) 
εις το Κράτος εκ του εξωτερικού ή μεταφορά εχ τίνος περιφέρειας εις 
άλλην ήθελα χριθή ως δυναμένη να μεταδώση την φυλλοξήοαν.

3) Να χαθορίζη δια Β. Διατάγματος τον τρόπον της απολυμάνσεως 
και τους λιμένας και τελωνεία ξηρός και ταχυδρομικά γραφεία, δι ων 
και μόνον θα επιτρέπηται εν ανάγκη η εισαγωγή τίνος ή πλειόνων εχ 
των εν τω ανωτέρω αριθμώ 1 αναφιρομένων ειδών, επί τη προσαγωγή 
πιστοποιητικού προελεύσεως, και εν οις θα διενεργήται η εν αριθμώ 
2 οριζομένη χάθαρσις ή απολύμανσις.

4) Ν" απαγορεύη δια Β. Διατάγματος την εκ τίνος νομού, επαρχίας, 
δήμου, κοινοτητος ή περιφέρειας του Κράτους μεταφοράν εις άλλος 
περιφέρειας του εσωτερικού · των εν τοις άρθροις 1 και 2, παρ. 1, 
αναψερομένων ειδών ή τινων εξ αυτών παντελώς, ή επιτρέπη τούτην 
υπό τους εν άρθρ. 2, πομ. 2 και 3, περιορισμούς, εάν αι περιφέρεια:, 
καθ’ ων κηρύσσεται η απαγόρευσες, ήθελον χαρακτηρισθή φυλλοξηριώ- 
σαι ή μεμολυσμέναι ή ύποπτοι φυλλοξήοας.

5) N”‘ απαγορεύη δια Β. Διατάγματος την εις το εξωτερικόν γενικώς 
ή εις τινας χώρας εξαγωγήν των εν άρθροις 1 και 2, παρ. 1, ειδών 
ή τινων εξ αυτών εκ των περιφερειών του Κράτους, αίτινες κατά τα 
εν άρθροις 32. 33, 39, 42 και 43 οριζόμενα ήθελον κηρυχθή μεμολυ- 
ομέναι ή φυλλοξηριώοαυ ή να επιτρέπη την εξαγωγήν των ειδών 
τούτων υπό τους εν άρθρω 2. παρ. 2 και 3. και τοις σχετικοίς Β. 
διατάγμασι περιορισμούς και διατυπώσεις.

Άρθρον 3.

Απαγορεύεται εν τω Κράτε: ο πολλαπλασιασιιός και φύτευσις Αμερι
κανικών αμπέλων δια σπόρων, εμβολίων και μοσχευμάτων, ως xat η 
καλλιέργεια τοιούτων αμπέλων.
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Λύνονται δε να επιτραπώσιν αυται δια Β. Διατάγματος εις τας 
οσιζοϋ-ένας εν αυτώ περιφέρειας εκ των αναφερομενων εν άρθροις 39 
και 43.

Άρθρον 4.

Τα εν τοις ανωτέρω άρθροις 1, 2 και 3 προβλεπομενα Β. Διατάγ
ματα εκόίδονται κατόπιν γνωμοδοτήσεως του κατά το άρθρον 21 
φυτοπαθολο*ηκου Συμβουλίου και συμφώνως αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

Ποινικοί και άλλοι διατάζεις κατά των παραβατών.

Άρθρον 3.

0 εν γνώσει εισάγων ή οπωσδήποτε συντελών να εισαχθώσιν ή 
μεταοερθώσιν εν Ελλάδι. κατά παράβασιν των προηγουμένων άρθρων 
] και 2 και των σχετικών Β. Διαταγμάτων, φυτά και είδη εκ των 
απηγορευμένων. λάθρα ή επί τη βάσει ψευδούς δηλώσεως ως προς το 
είδος και τον τόπον της προελεύσεως των απηγορευμένων ειδών και 
ο εν γνώσει φυτεύων, καλλιεργών ή πολλαπλααιάζων τοιαύτα φυτά 
τιμωρείται με φυλάκισιν ενός μέχρι δέκα πέντε μηνών ή με χρηματικήν 
ποινήν 50 έως 1000 δραχμών, ή με αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Εν περιπτώσει υποτροπής διπλασιάζεται η ποινή.
0 εξ αμελείας υποπίπτων εις τας παραβάσεις ταύτας τιμωρείται 

δια χρηματικής ποινής 50 έως χιλίων δραχμών.
Τελωνιακοί, υγειονομικοί, λιμενικοί, γεωργικοί και ταχυδρομικοί 

α>ς και πας άλλος δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος ή υπηρέτης, οίτινες 
εξ αμελείας ή εν γνώσει οπωσδήποτε ήθελον συντέλεση εις την εισαγω
γήν ή μεταφοράν τοιουτων ειδών προς τας άνω οριζομένας ποινάς 
παύονται προσωρινώς της υπηρεσίας ευθύς άμα τη εισαγωγή εις δίκην, 
εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 24 του Ποινικού νόμου.

Ατμοπλοικαί. σιδηροδρομικοί ή άλλαι εταιρείαι μετακομιδής μεταφέ- 
ρουσα; τοιαύτα απηγοοευμένα είδη καταδιώκονται κατά τους νόμους 
περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων προς πληρωμήν των χρηματι
κών ποινών, εις ας κατεδικάσθησαν οι εν τη υπηρεσία αυτών τελούντες, 
εφ' όσον ούτοι δεν επλήρωσαν.

Απαγορεύεται εις τας εταιρείας ταύτας η εν τη υπηρεσία διατήρησις 
προσώπων καταδικασθέντων άπαξ δια παράβασιν εκ των εν τω άρθρω 
τοΰτω αναφερομένων. Ο διευθύνων την εταιρείαν ή και άλλος εν γνώσει 
διατηρών τοιούτον πρόσωπον εν τη υπηρεσία τιμωρείται εν τοιαύτη 
περιπτώσει με φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών ή με ποινήν μέχρι χιλίων 
δραχμών. ή με αμφοτέρας τας ποινάς, και εν υποτροπή ή εξακολουθήσει 
με το διπλάσιον της ποινής.

'Αρθρον 6.

Αι δημόσια; αρχα: προβαϊνουσιν αυτεπαγγελτως εις την καταδίωξιν 
των παραβαοιων των εν τοις άρθροις 1. 2 και τοις σχετικόίς Β. 
Διατάγμασι διατάξεων.

Εάν η κατά παράβασιν των άρθρων 1 κα*. 2 εισαγωγή ή μεταφορά 
ανακαλυφθη συνεπεία ιδιωτικής καταγγελίας διατίθεται υπέρ· του κα- 
'Χγγείλαντος το ήμισυ της επιβαλλόμενης εις τους παραβάτας χρημα
τικής ποινής.

’.Αρθρον 7.

Τα κατα παράβασιν των άρθρων 1 και 2 εισαγόμενα είδη επιστρέφο- 
νται αμέσως εις τον τόπον της προελεύσεως, δαπάνη του εισαγωγίως 
τη αιτήσει αυτού, εντός τριών ημερών υποβαλλόμενη, άλλους δημεύο
νται και καταστρέφονται αμέσως παρά της τελωνιακής αρχής, είτε δια 
του πυρός είτε ριπτόμενα εις την θάλασσαν μετά των περιεχόντων αυτά 
σάκκων, κιβωτίων κτλ. αν ευ ουδεμιάς αποζημιώσεως του εισαγαγό- 
ντος τα απηγοοευμένα είδη ή του ιδιοκτήτου αυτών.

Πάσα φυτεία γενομένη δι’ αμπέλων ή φυτών μεταφερθέντων εξ 
απηγορευμένων κατά τα άρθρα 42 και 43 περιφερειών και εισαχθέντων 
κατά παραβασιν των άρθρων 1 κα: 2 καταστρέφονται δια πυρός, 
απολυμαινομένου του εδάοους, διαταγή των διοικητικών αρχών, άνευ 
αποζημιώσεως του ιδιοκτήτου ή νομέως. ανεξαρτήτως των εν τω 
προηγουμένου άρθρω οριζόμενων ποινών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Αμερικανικαί άμπελοι.

Άρθρον 8.

Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου κάτοχοι φυτειών, 
φυτωρίων, σπορείων, συλλογών, ή μεμονωμένων κλημάτων αμερικανι

κών αμπέλων υπσχοεούνται, όπως εντός διμήνου υποβάλωσιν εις τον 
Νομογ εωπονον δια της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής δήλωσιν 
αναφέρουσαν περί της θέσεως, της εκτάσεως και των ποικιλιών των 
καλλιεργούμε νουν αμερικανικών αμπέλων και αν αυται είναι εμβολια- 
σμέναι ή μη.

Ο Νομογεωπόνος επιακεπτόμενος τας δηλωθείοας φυτείας καταγρά
φει ταύτας εν ειδιχώ μητρώω.

Η επέχτασις των φυτειών τούτων επίσης δε και η εξ αυτών πώλησις 
μοσχευμάτων ή ερρίζων φυτών απαγορεύεται άνευ της αδείας του 
Νομογεωπόνου, φυλαττομένων πάντοτε των διατάξεων των άρθρων
2 και 4.

Άρθρον 9.

Πάσα φυτεία ή φυτώοιον εκ τοιουτων αμπέλων, μη εγκαίρους δηλω- 
θείσα καταστρέφεται άνευ αποζημιώσεους του ιδιοκτήτου εκριζουμένων 
και καιομένων των αμπέλων επί τόπου και απολυμαινομένου του εδά
φους. Ο ιδιοκτήτης τιμωρείται προσθέτους και κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 5. αν ειδοποιηθείς υπό της αρμοδίας αρχής δεν ποοέβη αμέσους 
εις την καταστροφήν. Εις τας διατάξεις ταύτας δεν υπάγονται αι δια 
Β. Διατάγματος γνωμοδοτήσεις του Φ. Συμβουλίου ορισθησόμεναι πε
ριφέρεια:.

Άρθρον 10.

Αι φυτείαι και τα φυτώρια των αμερικανικών αμπέλαυν είτε προύπάρ- 
χουσι του παρόντος νόμου είτε μετά ταύτα εγκαθίστανται όπου ήθελεν 
επιτροπή, υπόκεινται εις την διηνεκή επίβλεψιν του φυλλοξηρικοΰ Επι- 
θεωρητού ή Νομογεωπόνου και των άλλων αρμοδίων γεωργικών αρ
χών, δικαιούμενων να εισέρχωνται εν αυταις και ενεργώσι τας ανα
γκαίας ερευνάς.

Δια πάσαν νέαν φυτείαν ή φυτώοιον αμερικανικών αμπέλων, εις ας 
περιφέρειας ήθελεν επιτροπή η καλλιέργεια αμερικανικών αμπέλων, 
προαπαιτείται άδεια του φυλλοξηρικοΰ Επιθεωρητού, και ελλείψει 
τοιούτου του Νομογεωπόνου εν η ορίζεται η θέσις και η έκτασις της 
φυτείας ή του φυτωρίου και η προέλευσις και αι ποικιλία; των προς 
φύτευσιν αμπέλων. Ο Επιθεωρητής ή Νομσγεωπόνος υποδεικνύει τας 
καταλλήλους προς φύτευσιν ποικιλίας, μετά την ιξέτασιν του εδάφους, 
δικαιούται δε να απαγορεύη την φύτευσιν ποικιλιών, προερχόμενων εκ 
φυτωρίων κακώς συντηρουμένων ή των εξ απηγορευμένης προελεύ
σεως φυτών.

Άρθρον 11.

Ο πολλαπλασιασμός και το εμπόρων των αμερικανικών αμπέλων, 
ως και η εγκατάστασις φυτωρίων, τοιουτων αμπέλων απαγορεύεται 
άνευ ειδικής προς τούτο αδείας παρεχόμενης υπό του φυλλοξηρικοΰ 
Επιθεωρητού ή του Νομογεωπόνου, κατόπιν εξετάσεως του εδάφους 
των προς πολλαπλασιασμόν ποικιλιών και της προελεύσεως αυτών.

Εις τον Επιθεωρητήν ή Νομσγεωπόνσν παρέχεται το δικαίωμα και 
μετά την παροχήν της ως άνω αδείας ν’ απαγορεύη τον πολλαπλασια
σμό»- κα: την πώληση- μοσχευμάτων και ερρίζων φυτών αμερικανικών 
αμπέλων εις α φυτώρια καλλιεργούντο; ακατάλληλοι δια τον τόπον 
μη ανθεκτικοί ή εις χλώρωσιν υποκείμενα; ποικιλία; αμερικανικών 
αμπέλων ή εν αις ο εμβολιασμός και αι άλλοι καλλιεργητικοί φροντίδες 
δεν παρέχονται επιμελούς και κατά τας οδηγίας του.

Εν περιπτώσει μη περαιτέρω συμμορφώσεως προς τας οδηγίας του 
ο φυλλοξηρικός Επιθεωρητής δικαιούται όπως μετά δικαιολογημένων 
έκθεσιν υποβαλλομένην εις το Φυτοπαθ. Συμβούλων και εγκρινομένην 
υπ’ αυτού όρη την δοθείσαν άδειαν. Αίρεται επίσης η άδεια εάν δεν 
τηρώνται αι δια Β. Διατάγματος οριζόμενα; αναγκαίοι δια τον έλεγχον 
υποχρεώσεις. Η άρσις της αδείας συνεπάγεται την παντελή απαγόρευ
ση* πωλήσεως φυτών. Ο παραβάτης τιμωρείται με χρηματικήν ποινήν 
50—500 δραχ., ή με φυλάκισιν μέχρι 2 μηνών ή με αμφοτέρας τας 
ποινάς ταύτας. Εν υποτροπή διπλασιάζεται η ποινή και επιβάλλεται η 
καταστροφή του φυτωρίου.

Άρθρον 12.

Πάσα νέα φυτεία ή φυτώριον γενομένη άνευ αδείας ή παρά την 
απαγόρευση του Επιθεωρητού ή των Νομογεωπόνων καταστρέφεται 
συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 9, ο δε παραβάτης, υπόκειται 
εις Γας κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 ποινάς.

Άρθρον 13.

Η διακομιδή αμερικανικών ή άλλων αμπέλων και εν γένει ειδών 
απηγορευμένων δια μέσου περιφερειών αμολύντων ή εις ας απαγόρευε-
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ται η εισαγωγή επιτρέπεται ιώνον εφ' όοον ταύτα είναι επιαελώς 
συνεσχευασμενα εντός ξύλινων χώωτίων. καλώς κλειόμενων δια χο
χλιών. διευκολυνόντων την επιθεώρηοιν αυτών

Προ πόσης τοιαύτης μεταφοράς υπσχρεούται ο μεταφέρουν να ειδο
ποίηση τους αρμοδίους δια την επιθεώρηοιν γεωργικούς υπαλλήλους 
του τόπου του προορισμού των. 0 παοαβάτης των διατάξεων τούτων 
τιαωοείται με χρηματικήν ποινήν δραχ 50-500, τα δε μεταφερόμενα 
κατάσχονται και καταστρέφονται πάοαυτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

Φυτώρια και Σχολαί εμβολιασμού.

Άρθοον 14.

Προς διευκόλυνσιν της ταχείας και ασφαλούς ανασυστάσεως των 
καταστρεφομένων υπό της φυλλοξήρας αμπέλων, το Τπουργείον της 
Εθνικής Οικονομίας προβαίνει εις την ιδρυσεν των αναγκαίων φυτω
ρίων αμερικανικών αμπέλων εις τας ψυλλοξηριώσας περιφέρειας.

Σκοπός των τοιούτων φυτωρείων είναι a') η μελέτη περί της αντο
χής κατά της φυλλοξήρας, περί της εις τα διάφορα εδάφη προοαρμο - 
γής, και της εις τας ποικιλίας των εντοπίων αμπέλων συγγένειας των 
διαφόρων ποικιλιών αμερικανικών αμπέλων, και β') ο πολλαπλασια
σμός αυτών αναλόγως των παρουσιαζομένων ή προύπολογιζομένων 
αναγκών, επί τω τέλει παροχής εις τους επι&υμούντας να ανασυστήσωσι 
τους αμπελώνας των αμπελουργούς καταλλήλων μοσχευμάτων και 
ερρΐζων φυτών, εμβολιασμένων ή μη. αμερικανικών αμπέλων. Η πα- 
ρσχή των ειδών τούτων γίνεται εις την τιμήν της αξίας των επί τη 
βάσει τιμολογίων εγκρινομένων υπό του Υπουργείου.

Άρθρον 15.

Προς ταχυτέραν μελέτην της προσαρμογής των αμερικανικών ποικι
λιών εις τα εδάφη της χώρας επιτρέπεται εις το Τπουργείον, όπως εν 
οενάγκη και μετά γνωμοδότησιν του κατά το άρθρον 21 Φ. Συμβουλίου 
προβαίνει εις ΐδρυσιν των κατ το άρθρον 14 φυτωρίων και εις περιφέ
ρειας μεμολυσμένας ή υπόπτους κατά το άρθρον 42.

Επίσης επιτρέπεται εις το Τπουργείον, όπως προς τον σκοπόν της 
παραγωγής ανόσων κληματίδων και φυτών αμερικανικών αμπέλων, 
ιδρύση δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου κατόπιν αποφάσεως του Φ. 
Συμβουλίου, τοωύτον φυτώριον και εις περιφέρειαν αμόλυντσν κατά' 
το άρθρον 41 επί απομεμονωμένης νήσου, ήτις όιμα τη ιδρύσςι αυτού 
κηρύσσεται φυλλοξηριώσα, υποκείμενη εις τας απαγορευτικάς διατάξεις 
των φυλλοξηριωσών περιφερειών. Τα προς εγκατάστασιν του φυτωρίου 
εισαγώμενα φυτά αμερικανικών αμπέλων απολυμαίνονται επιμελώς 
και καλλιεργούνται αναμίξ μετά ποικιλιών ευρωπαϊκών αμπελώνων. 
Η μεταφορά κληματίδων και φυτών εκ του φυτωρίου τούτου εις άλλα 
φυτώρια του Κράτους ή εις ανόσους περιφέρειας υπό μόνου του Κράτους 
επί σκοπώ δοκιμών επιτρέπεται μετά πάροδον εξαετίας από της τελευ
ταίας εισαγωγής κλημάτων εις την νήσον αδεία του Φ. Συμβουλίου, 
αποφαινομένου δια πλειοάηφίας των τριών τετάρτων του όλου αριθμού 
των μελών αυτού, και αφού πρώτον δια λεπτολόγου εξετάσεως βεβαι- 
ωθή η τελεία απουσία φυλλοξήρας εν τω φφτωρίω και όλη τη νήσω.

Άρθρον 16.

Εις τα φυτώρια τούτα προσαρτώντα: ειδικοί πρακτικοί σχολαί εμβο
λιασμού προς μόρφωσιν εργατών εμβολιαστών. Επίσης μικρόν εργσ- 
στήριον.αναλύσιως του εδάφους και σύλλογοί αμερικανικών και άλλων 
καπέλων

Άρθρον 1 7.

Αι σχολαί εμβολιασμού σκοπούσιν την μόρφωσιν εργατών πεπειρα
μένων περί την γνώσιν των ποικιλιών των αμερικανικών αμπέλων, 
τον πολλαπλασιασμόν και εμβολιασμόν αυτών, και των άλλων φυτών, 
την ανασύστασιν των αμπελώνων και την δια των διαφόρων μεθόδων, 
καταπολέμησιν της φυλλοξήρας. Οι ποοολαμβανόμενο: ως εργάται 
μαθηταί δέον να γνωρίξωσι ανάγνωσι·. , γραφήν και αρίθμησιν και νο 
μη είναι ηλικίας ανωτέρας των 40 ετών. Η διδασκαλία των είναι 
αποκλειστικούς πρακτική. Η μαθητεία των διαρχε: επί 3-6 μήνας. 
Μετά τούτην δοκιμαζόμενοι λαμβάνουε -.ν πιστοποιητικών ιχανότητος. 
Εργαζόμενοι εν τοις φυτωρώις λαμβάνσυσιν ημερομίσθιον εκτάκτων 
εργατών. Προτιμώνται δε μετά ταύτα ως ταχτικοί εργάται των φυτω
ρίων και λοιπών γεωργικών ιδρυμάτων.

Άρθρον 18.

Τα φυτώρια ταύτα και at παρ’ αυτοίς προσηρτημέναι σχολαί εμβο
λιασμού διεθόνονται υπό επιστήμσνος γεωπόνου αποφοίτου ανώτερου; 
Γεωργικής ή Δενδροκομιχής σχολής της εσπερίας, έχοντος προσόντα 
βαθμόν και μισθόν Νομογεωπόνου και εγκύφαντος ειδικώτερον περί 
τα ζητήματα ταύτα.

0 Διευθυντής φυτωρίου δύναται να διευθύνη και δύο ή πλειότερα 
τοιαύτα.

Παρ’ εκάστω φυτωρίω διορίζεται εις εργοδηγός και δύο εργάται, 
τακτικοί, έμπειροι δε περί τον εμβολιασμόν και την καλλιέργειαν φυτω
ρίων, επί μισθώ δραχ{Ιών 70-100, εν ανάγκη δε προσλαμβάνονται 
και έκτακτοι εργάται. Ο εργοδηγός δύναται να επιστάτη και πλείονα 
του ενός φυτώρια διευθυνόμενα υπό του αυτού Διεοθυντού. 0 εργοδηγός 
διορίζεται δΓ υπουργικής διαταγής, κατά τα ισχύοντα περί εργοδηγών 
ή βοηθών Νομογεωπόνου, οι δε τακτικοί εργάται προσλαμβάνονται 
μετά πρότασιν του Δωυθυντού και γνωμοδότησιν του Φυτοπαθολογικού 
Συμβουλίου. Τα της ιδρύσεως τα>ν φυτωρίων τούτων και των σχολών, 
της οργανώοεως αυτών, των καταλλήλων προς πολλαπλασιασμόν αμε
ρικανικών αμπέλων, και λοιπών λεπτομερειών κανονίζει Β. Διάταγμα 
εκδιδόμενον μετ’ απόφασή του κατά το άρθρον 21 Φ. Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑ] ΟΝ 5

Προααρμωγή αμερικανικών αμπέλων, 
αναλύσεις εδάφους.

Άρθρον 19.

Η προπαρασκευαστική έρευνα περί της προσαρμογής των αμερικανι
κών αμπέλων εις τα εδάφη της χώρας, διεξάγεται δια συστηματικής 
μελέτης του εδάφους δια χημικών αναλύσεων, και ανατίθεται εις το 
Γεωπονικόν Χημείαν, τας Γεωργικός σχολάς και Σταθμούς, και αγρο
κήπια και τα φυτώρια των αμερικανικών αμπέλων, επίσης δε εις τους 
φυλλοξηρικούς Επιθεωρητάς και Νομσγεωπόνους. Η εργασία αύτη 
εχτελείται ενιαίως κατά τας υποδείξεις της επιθεωρήοεως της αμπε
λουργίας και τας τεχνικός οδηγίας του Γεωπονικού Χημείου, εμ ο 
συγκεντρούνται τα πορίσματα των διαφόρων αναλύσεων, επί τη βάσει 
των οποίων ο επιθεωρητής της αμπελουργίας συντάσσει τας αναγκαίας 
οδηγίας και τους τοπικούς εδαφολσγικούς χάρτας, σημειούντας τας 
καταλλήλους δι’ έκαστον έδαφος ποικιλίας των αμερικανικών αμπέλων.

Τα της εργασίας ταύτης κανονισθήσονται δια Β. Διατάγματος εκδι- 
δομένου μετά γνωμοδότησιν του Φυτοπαθολογικού Συμβουλίου. Η 
δαπάνη προς προμήθειαν των αναγκαίων εργαλείων, οργάνων και 
έκδοσιν χαρτών και οδηγιών βαρύνει το φυλλοξηρικόν Ταμείον.

Άρθρον 20.

Προς ταχυτέραν διεξαγωγήν των ερευνών τούτων και επάρκειαν 
των άλλων αυτού εργασιών ιδρύεται παρά τω εν Αθήναις Γεωπονικώ 
Χημείω θέας Επιμελητού επί βαθμώ και μισθώ γραμματέως a ’ ή 
β' τάςεως.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν 6

' Φυτοπαθολσγιχόν Συμβούλων.

Άρθρον 21.

Συνωτάτα: παρά τω Τπουργείω της Εθνικής Οικονομίας Φυτοπαθο- 
λσγικσν Συμβούλων αποτελούμενσν εκ του Νομικού Συμβουλου του 
Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας ως Προέδρου, των Τμηματαρχών 
της Γεωργίας και Γεωργικής Οικονομίας, των Επιθεωρητών της ααπε- 
λουργίας. Γ εωργίας και Φυτοπα&ολογικής υπηρεσίας, των εν τω Πανε- 
πιστημίω καθηγητών της Ζωολογίας και Φυτολογίας, του Διευθυντού 
του εν Αθήναις Γεωπονικού Χημείου, ενός αντιπροσώπου της Γιωργι- 
κής Ελληνικής Εταιρείας, ενός αντιπροσώπου του Γεωπονικού Συνδέ
σμου ή ενός επιστήμονος δωριξομίνου υπό του Υπουργού χα: ενός 
ιδιώτου κτηματΐου δωριζόμενου υπό του Υπουργού.

Άρθρον 22.

Καθήκον του συμβουλίου τούτου είναι νσ γνωμ,ο&οτή πεςι των λη- 
πτέων νομοθετικών χα: διοικητικών μέτρων προς καταπολέμησιν της 
ουλλοςήρας ή άλλων νόσων ίων ρυτών, να παρασκευάζω τα σχετικά 
σχέδια νόμων χαι Β. Διεττατμάτων χ,α: των ερμηνευτικών αυτών εγκυ
κλίων. υπουστικών διατα^ώ1. ι^·:ως δ: εν τω παρόντι νόμω ποοβΛϊπο- 
μενων Β.Α. και Τ.Δ., ν* αποφαινηται περί των εν τοις άρθροις 47 χα: 
48 του παρόντος νόμου, προβλεπομένων αποζημιώσεων χα: παροχής 
ενθαρρύνσεων, περί καθορισμού χαι κηρύξεων μεμολυσμένων περιφε
ρειών. περί επιβολής κατασταλτικών χα: προληπτικών μέτρων Θεοα-
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— Ir.- nipi επιβολής ή άοσεως απαγοοευτιχών διατάξεων εισαγωγής 
ή μεταφοράς ροτών, κερί ιδρύσεως φυτωρίων χαι ανασυστάοεως των 
άαπελώνων χα: περί παντός άλλου σχετικού προς την ουλλοξήραν χαι 
τας νόσους των φυτών ζητήματος. Το Φυτ. Συμβούλων γνωμοδοτεί 
επί· του ετησίου προϋπολογισμού χαι εγκρίνει τον απολογισμόν του 
χατά το άρθρον 51 ταμείου αντιφυλλοξηριχής αμύνης.

'Αρθρον 23.

Τα μέλη του Φυτοπα&ολσγιχού Συμβουλίου δωρίζονται-δια Β. Δια
τάγματος, χαλούνται δε εις συνεδρίαν εγγράφως υπό του Υπουργού.

Εις τα μέλη του συμβουλίου τα διατελούντα χαι μη εν τη υπηρεσία 
του Υπουργείου δύνανται ν' ανατεθώσιν αποστολαί εις το εσωτεριχόν 
προς επιθεώρησιν χαι μελέτην.

Άρθοον 24.

Το συμβούλων αποφαίνετου χαι γνωμοδστεί εγχύρως εν απαρτία 
παρόντων πέντε μελών. Χρέη γραμματέως εχτελεί ο εισηγητής της 
επιθεωρήσεως της αμπελουργίας.

Προς απρόσχοπτον διεξαγωγήν των εργασιών του συμβουλίου, εν 
απουσία τινός των μελών παρατεινομένη υπέρ τον μήνα, ο Υπουργός 
διορίζει προσωρινώς αναπληρωτήν αυτού.

Την υπηρεσίαν του Φυτ. Συμβουλίου διεξάγει η επιθεώρησις της 
αμπελουργίας. Τα της διεξαγωγής των συνεδριάσεων του συμβουλίου 
κανονίζει Β. Διάταγμα.

Άρθρον 25.

Εις τα μέλη και τον γραμματέα του συμβουλίου τα τε εν τη δημοσία 
υπηρεσία xat τα μη, παρέχεται αποζημίωσις δια πάσαν συνεδρίαση», 
κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως γενομένη, επίσης δε δια πάσαν απο
στολήν εις το εσωτερικόν, λαμβάνουσι πλην των οδοιπορικών εξόδων, 
ημερήσιον αποζημίωσιν. At αποζημιώσεις αύται χονσνισθήσονται δια 
Β. Διατάγματος.

ΚΕΦΑΛΆ10Ν 7 

Επίβλεφις φυτειών.

Άρθρον 26.

Εάν ήθελεν αναφανή εις τινας φυτείας, ή φυτώρια αμπέλων ή εις 
κλήματα μεμονωμένα εντός κήπων νόσος τις, συνοδευομένη μάλιστα 
υπό φαινομένων εξαντλήσεως του φυτού, ο ιδιοκτήτης ή καλλιεργητής 
ή νομεύς ή επιστάτης ή φύλαξ αυτών οφείλει να ειδοποιή αμέσως τον 
δήμαρχον ή την κοινοτικήν αρχήν, εν τη περιφέρεια των οποίων κείνται 
τα προσβεβλημένα κτήματα αύται δε τον νομάρχην »η»ί»ν·ν χα: τηλε- 

, γραφιχώς ει δυνατόν. Αι αστυνομιχαϊ χαι γεωργικοί αρχαί, εις γνώση» 
των οποίων ήθελε περιέλθει -τοιαύτη πληροφορία, υπέχουσιν επίσης 
την υπσχρέωσιν αμέσου ειδοποιήσεως, αι μεν γεωργικοί προς τον 
Νομσγεωπόνσν, αι δε αστυνομικοί προς τον νομάρχην, όστις διαβιβάζει 
αμελητεί τας πληροφορίας ταύτας προς τον Νομσγεωπόνσν ή τον ειδι
κόν φυλλσξηριχόν επιθεωρητήν.

Άρθρον 27.

Τη επιμελεία των δημάρχων ή των κοινοτικών αρχών εις τας εκά- 
στστι ιστό του Υπουργείου οριζομένας περιφέρειας ενεργείται άπαξ κατ’ 
έτος, χατά τας υποδείξεις του επιθεωρήσου ή του Νομογεωπόνου, 
επίσχεφις χαι εξέτασις των αμπέλων του Δήμου ή της Κοινότητος. 
Προς τούτο ο δήμαρχος ή η κοινοτική αρχή προτείνει γεωπόνον εμπει
ρογνώμονα, όστις κατόπιν της εγκρίσεώς του υπό του Νομογεωπόνου 
ενεργεί την επίσκεφιν χαι εξέτασιν. Το πόρισμα τούτης υποβάλλεται 
αμέσως υπό της Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής εις τον Νομάρχην.

Εάν αι δημοτικοί ή κοινοτικοί αρχαί παραλείφωσι την εντός της 
υπό του Νομάρχου τασσόμενης διορίας εκτέλεσιν του καθήκοντος τού
του, τιμωρούνται με χρηματικήν ποινήν μέχρι 500 δραχ. ή φυλάκισιν 
μέχρι 40 ημερών. Εν περιπτώσει τοιαύτης αμέλειας ο Νομάρχης εκ 
συνεννοήσεως μετά του Νομογεωπόνου, διατάσσει την δι’ αρμοδίου 
προσώπου εκτέλεσιν της επιθεωρήσεως δια δαπάνης του Δήμου ή 
Κοινότητος, προκαταβαλλόμενης υπό του ταμείου της αντιφυλλοξηρι- 
κής αμύνης.

Άρθρον 28.

Οι δημόσιός κοινοτικοί ή δημοτικοί υπάλληλος οίτινες ήθελαν πασα
λείφει να γνωστσποιήσωσιν, χατά τα εν τω άρθρω 26, την ύπαρξιν 
της επί των αμπέλων αναφανείσης νόσου, τιμωρούνται με χρηματικήν

ποινήν μέχρι 500 δραχ. ή με φυλάκισιν μέχρις 60 ημερών ή με 
αιίφοτέρας τας ποινας ταύτας. εφαρμοζόμενων κατά την κοίσιν του 
δικαστηρίου χαι των διατάξεων του άρθρου 24 του Ποινικού Νόμου. 
Με τας αυτάς ποινας τιμωρούνται χαι οι ιδιόκτητός καλλιεργηταί. 
νομείς, επιστάται χαι φύλακες, οίτινες ήθελον παοαλείφη να τνωστοποι- 
ήσωσιν την αναφανείσαν νόσον χατά το άρθρον 26.

Άρθρον 29.

0 Νομογεωπόνος ή φυλλοξηρικός Επιθεωρητής, άμα ως περιέλθει 
αυτώ τοιαύτη ειδοποιησις περί εμφανίσεως νόσου, ενεργεί <τι·ί~.γ την 
ταχιστην επιθεώρησιν των υποδεικνυομένων ως νοαουσών ή υπόπτων 
αμπέλων είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ άλλων αρμοδίων γεωργικών 
υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι otxrot δικαιούνται να εισέρχωνατι ελευθέριος 
εις τας υποδεικνυόμενος ιδιοκτησίας ή xat τας γειτονικός αυτών, αν 
ήθελον κρίνει αναγκαίον, χαι να επιχειοώσι πάσας τας κριθησομένας 
αναγκαίας εκσχαφάς, εκριζώσεις ή άλλος ερευνητιχάς πράξεις επί των 
κλημάτων και της γης προς εξαχρίβωσιν της νόσου, επικαλούμενοι εν 
ανάγκη την συνδρομήν των δημοτικών χαι αστυνομικών αρχών, ήτις 
δέον να παρέχηται ποοθύμως. Το πόρισμα της ερεύνης τούτων υποΒάλ
λεται εν περιλήψει τηλεγραφικώς εις τον Επιθεωρητήν ή τον Νομογεω
πόνον. εις ον δέον να υποβάλληται επίσης όσον τάχιστα η περί της 
ερεύνης έκθεσις.

Οι εμποδίζοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπον την είσοδον εις τας ιδιοκτη
σίας ή την ενέργειαν της ερεύνης τιμωρούνται με χρηματικήν ποινήν 
μέχρι 500 δραχμών, ή με φυλάκισιν μέχρι 3 μηνών ή με αμφοτέρας 
τας ποινάς ταύτας.

Άρθρον 30.

Τα έξοδα των κατά το άρθρον 29 εξετάσεων βαρύνουσι το ταμείον 
αντιφυλλοξηρικής αμύνης, των δε χατά το άρθρον 27 την δημοτικήν 
ή κοινοτικήν αρχήν. Δια τας τυχόν, συνεπείς της κατά το άρθρον 29 
ερεύνης, προσγενομένας μικρός ζημίας δεν παρέχεται αποζημίωσες εις 
τον ιδιοκτήτην, τον νομέα ή τον καλλιεργητήν του κτήματος.

Άρθρον 31.
*

Εν περιπτώσει καθ’ ην εκ της γενομένης εξετασεως ήθελεν αποδει- 
χθή η εμφάνισις φυλλοξήρας, ο Επιθεωρητής ή ο Νομογεωπόνος αναφέ
ρει τηλεγραφικώς εις το Υπουργείον της εθνικής Οικονομίας, εις ο 
υποβάλλει και την χατά το άρθρον 29 έχθεσιν. Συγχρόνως ο Νομάρχης 
ειδοποιούμενος υπό του Νομογεωπόνου εκδίδει δια της αστυνομικής 
αρχής διαταγήν περί της απομονώσεως της προσβεβλημένης και υπό
πτου εχτάσεως χαι της αμυντικής ζώνης xat απαγορεύσεως πάσης 
εντός αυτής ενεργείας.

Εν επειγούση δε περεπτώσει προχαλεί τηλεγραφικώς την άδειαν του 
Υπουργείου περί αμέσου καταστροφής των προσβεβλημένων φυτειών 
χατά τας διατάξεις του άρθρου 33 χαι 34. Οι παραβαίνοντες όπως 
δήποτε την εχδιδομένην διαταγήν τιμωρούνται χατά τους ορισμούς 
του άρθρου 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8

Διακήρυξες ρυλλοξηριχής μολύνσεως.
Κατασταλτικά μέτρα—θεραπευτική μέθοδος.

Άρθρον 32.

0 Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας άμα τη υποβολή της κατά το 
προηγούμενου άρθρον 31 εχδέσιως περί εμφανίσεως της φυλλοξήρας. 
μετά σύμφωνον γνωμοδότηση» του χατά το άρθρον 21 Φυτ. Συμβουλίου 
πάραυεα χαλουμένου. προχαλεί αμέσως την έχδοσιν Β. Διατάγματος, 
δ;"ου κηρύσσεται μεμολυαμένη η έχτασις των προσβεβλημένων φυ
τειών, ως χαι των πέ^ιξ αμπέλων, κήπων, φυτωρίων, χαι λοιπών 
εκτάσεων, οριζομένης της περιμέτρου της χηρυσσομένης μεμολυσμένης 
εχτάσεως.

Η περίμετρος αύτη περιλαμβάνει A ’) τας προσβεβλημένος υπό της 
φυλλοξήρας αμπέλους, Β") Μίαν ζώνην ύποπτον πλάτους 15 τουλάχι
στον μέτρών, Γ ’) Μίαν ζώνην αμυντικήν περί ταύτας, τουλάχιστον 50 
μέτρων.

Άρθρον 33.

Η δημοσίευσες του Β. Διατάγματος συνεπάγεται πάραυτα αυτοδικαί
ως:

A *) Εις τας προσβεβλημένος αμπέλους και την ύποπτον ζώνην την 
άμεσον εφαρμογήν των κατασταλτικών μέτρων, ήτοι 1) Τ-ην δια του
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πυρός καταστροφήν των πρέανων. κληματιδών. φύλλων χαι υποστη
ριγμάτων της αμπέλου χαι παντός άλλου αντικειμένου , όπερ δυναται 
να γείντ) φόρους της φυλλοξηρας.

2) Την απολύμανσιν του εδάφους.
3) Την απαγόρευσιν πάσης νέας ©υτείας αμπέλου, επί χρονικόν 

διάστηιια ουχί μικρότερον των 3 ετών μετά την βεβαίωσιν της κατα
στροφής.

Β ’) Εις την αμυντικήν ζώνην την εφαρμογήν των θεραπευτικών 
μέτρων υπό των αρμοδίων αρχών υποδειχθησομένων.

Γ’) Καθ’ όλην την περίμετρον, την κηρυσοομένην μεμολυσμενην, 
την απομόνωσιν ήτοι 1) την απαγόρευσιν της εισόδου εν αυτή-άνευ 
της άδειος του αρμοδίου υπαλλήλου, 2) την απαγόρευαιν της βοσχής, 
3) την απολύμανσιν των εργατών, 4) την απαγόρευσιν της εξαγωγής 
εκείθεν χωμάτων, πρέιενων, κληματίδων, φύλλων, φυτών, εργαλείων 
χαι παντός άλλου αντικειμένου δυναμένου να μεταδώση την φυλλοξή- 
ραν.

Το χηρύσσον μεμολυσμενην την έχτασιν Β. Διάταγμα δύναται μετά 
γνωμοδότησιν του Φ. Συμβουλίου ν’ απαγορεύση χαι παν άλλο είδος 
καλλιέργειας επί 2 το πολύ έτη ή να επιτρέψη τοιαύτην μόνον υπό 
περιορισμούς. Το αυτό δυναται να γινη χαι δια μεταγενεστέρου Β. Δια
τάγματος.

Δια Β. Διαταγμάτων χαι υπουργικών διαταγών εχδιδομένων. προητ 
γοομένη γνωμοδοτήσει του Φ. Συμβουλίου, ορισθήαονται αι λεπτομέ- 
ρειαι χαι ο τρόποι της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθου.

Άρθρον 34.

Εν επειγούση πιριπτωσι: δύναται ο Υπουργός της Εθνικής Οικονο
μίας να διατάξη την άμεσον εφαρμογήν των διατάξεων του προηγουμέ
νου άρθρου 33 χαι προ της εχδόσεως των εν άρθρω 32 προβλεπομένου 
Β. Διατάγματος.

'Αρθρον 35.

Εις εξαιρετικός περιπτώσεις επειγούσης ανάγκης δύναται το Υπουρ- 
γείον, συμφώνως γνωμοδοτήσει του Συμβουλίου, να διατάξη την εφαρ
μογήν των διατάξεων του άρθρου 33 ή τωων εξ αυτών χαι εις μη 
προσβεβλημένος περιφέρειας προληπτιχώς καί προς αποσόβησιν της 
μεταδόσεως της νόσου. *

Άρθρον 36.

Οι όπως δήποτε πειρώμενοι να παρεμποδίσωσι ή εξουδετερώσω- 
otv την εφαρμογήν των μέτρων, άτινα θέλουσιν ορισθή δια Β. Διαταγμά
των ή οιωνδήποτε διαταγών προς εφαρμογήν των άρθρων 33, 34 χαι 
35 τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του αρθρ. 5 του παρόντος νόμου.

'.Αρθρον 37.

Τα έξοδα της εφαρμογής, των χαζά το άρθρον 33 κατασταλτικών 
μέτρων, βαράνουσι το Ταμείον της αντιφυλλοξηριχής Αμύνης. τα δε 
της εφαρμογής των θεοαπευτιχών μέτρων, χαζά το άρθρον 33 β', 
βαρύνουσι το Ταειεών δι’ όσον χρόνον θέλει ορίσει Υ. διαταγή, εκδιδο- 
μένη μετά γνωμοδότησιν του Φυτοπαθολσγιχού Συμβουλίου.

Άρθρον 38.

Εάν εν τινι προσβληθείση εκτάσει, μετά την εφαρμογήν των κατα
σταλτικών μέτρων του άρθρου 33, ήθελε χαταπνιγή η φυλλοξηριχή 
χηλίς χαι χεετόπιν ερεύνης των αρμοδίων υπαλλήλων βεβαιωθή η 
παντελής, έλλειφη της φυλλοξήρας. χαι αν 5 έτη μετά την βεβαίωσιν 
τούτην, ουδεμίαν νέα ύποπτος ένδειξις ήθελεν εχδηλωθό δύνανται ν’ 
αρθώσιν γνωμοδοτήσει του Συμβουλίου δια Β.Δ. αι κατά της περιφε- 
ρειεες ταυτης επιβεβλημένοι απαγορευτικοί διατάξεις των άρθρων 1 
και 2.

Άρθρον 39.

Εν περιπτώσει μεγάλης εξαπλώσεως της φυλλοξήοας εν τινι δήμω. 
νομώ ή περιφερεία του Κράτους ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, 
συμφώνως τη γνωμοδοτήσει του Φυτοπαθολσγιχού Συμβουλίου, προ- 
χαλεί έχδοσιν Β. Διατάγματος. 6Γ ου χηούοσε>νται φυλλοξηριώσαι ολό
κληροι αι περιφεοειαι αύται. εν αις εξηπλώθησαν αι ©υλλοςηριχαί χηλί- 
δες. Αμα τη αναχηρύξει ταύτη. αίρεται αυτοδικαίως η εφαρμογή των 
κατά το άρθρον 33 κατασταλτικών μέτρων.

Κατηγορία', αμπελουργικών περιφερειών.
Φυλλοξηριχός χάρτης.

Άρθρον 40.

Αι αμπελουργικοί περιφέρειαι του Κράτους διακρίνονται, δια την 
εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου, εις τρεις κατηγορίας, 
ήτοι 1) εις τους αμολύντους, 2) εις τας μεμολυσμένας ή υπόπτους, 
συμφώνως προς τα άρθρα 31 και 32 και 3) εις τας Φυλλοξηριώσας 
συμφώνως τω άρθρω 39.

Άρθρον 41.

Εις τας αμολύντους πεοιφερείας της 1ης κατηγορίας εφαρμόζονται 
αι απαγορευτικοί διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 και των συναφών 
Β.Δ. περί εισαγωγής φυτών χαι καλλιέργειας αμερικανικών αμπέλων. 
Η εκ των περιφερειών τούτων μεταφορά των εν τοις άρθροις 1 και 2 
ειδών εις πάσας τας περιφέρειας είναι ελεύθερα.

Άρθρον 42.

Εις τας μεμολυσμένας ή υπόπτους περιφέρειας εφαρμόζονται αι 
απαγορευτικοί διατάξεις των άρθρ. 1, 2 και 3 επιτρεπόμενης της 
άρσεως δια Β.Δ. πασών ή τινων των εν άρθ. 2 παρ. 1. απαγορευτικών 
διατάξεων παντελώς ή υπό τους εν παοαγράφοις 2 κα· 3 περιορισμούς. 
Η μεταφορά εχ των περιφερειών τούτων των εν άρθροις 1 και 2 ειδών 
εις άλλος περιφέρειας αμολύντους ή υπόπτους (δηλαδή της πρώτης 
και δευτέρας κατηγορίας) απαγορεύεται κατά τα εν τη παραγράφω 4 
του όιρθρου 2, προβλεπόμενα. Εις τας περιφέρειας της κατηγορίας 
ταύτης εφαρμόζονται αι περί κατασταλτικών και θεραπευτικών μέτρων 
διατάξεις του άρθρου 33.

Άρθρον 43.

Εις τας φυλλοξηριώσας περιφέρειας δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις 
του άρθρου 33 περί κατασταλτικών μέτρων και αι απαγορευτικοί 
διατάξεις του άρθρου 3 περί καλλιέργειας αμερικανικών αμπέλων.

Δεν εφαρμόζονται επίσης αι διατάξεις των άρθρ. 26 χαι 27 περί 
επιβλέψεως φυτειών. Την δε εφαρμογήν των διατάξεων τούτων συνεπά
γει η δημοσίευσις'του εν αρθρ. 39 προβλεπομένου Β.Δ., συνεπάγουσα 
ωσαύτως την κατά το άρθρον 2, παράγραφος 4. απαγόρευσιν της 
μεταφοράς εκ των περιφερειών τούτων εις άλλας περιφέρειας αμολύ
ντους ή υπόπτους των εν άρθροις 1 και 2 και τοις σχετιχοίς Β.Δ. 
ειδών, επιτρεπόμενης εν τούτοις της μεταφοράς ενίων των εν άρθοω 
2 ειδών, κατόπιν εχδόσεως ειδικού Β. Διατάγματος.

Δια Β. Διατάγματος αίρονται δια τας περιφέρειας ταύτας αι απαγο
ρευτικά! διατάξεις των άρθρων 1 και 2 εν όλω ή εν μέρει. Δι’ ομοίου 
Β. Διατάγματος αίρονται επίσης αι απαγορευτικοί διατάξεις του άρθρου 
3, επιτρεπομένης της εισαγωγής και ελευθέρας κυκλοφορίας των αμερι
κανικών αμπέλων.

Άρθρον 44.

Η κατά το πρσηγούμενσν άρθρον 43 παράγρ. 3 άδεια εισαγωγής 
και ελευθέρας κυκλοφορίας αμερικανικών αμπέλων παρέχεται κατόπιν 
αιτήσεως της πλκιονότητος των αμπελουργών της περιφέρειας εκπρο
σωπούμενων υπό των κατά τα άρθρα 66 - 69 τοπικών επίτροπων ή 
των κατά τον περί φυλλοςηριχών συνεταιρισμών νόμον συνεταιρισμών 
και μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν του Φυτοπαθολσγιχού Συμβου
λίου.

Άρθρον 45.

Λήγοντος του θέρους εχάστου έτους το Υπουργείον της Εθνικής 
Οικονομίας, όνωμοδοτήσει του Φυτοπαθολσγιχού Συμβουλίου δημο
σιεύει δια της Εφηαερίδος της Κυβερνήσεως τριών ημερησίων εφημερί
δων της πρωτευούσης εις τρεις διαφόρους ημέρας χαι μιας εφημερίδος 
τοπικής πίνακα δων εις την 2αν και 3ην κατηγορίαν χατατασσομένων 
περιφερειών.

Άρθρον 46.

Το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας δημοσιεύει επίσης κατά την 
αυτήν εποχήν εχάστου έτους φυλλοξηριχόν χάρτην της χώρας, συνοδευ- 
όμενον υπό αναλυτικών πινάκων.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν 9
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Εν τι»; vcxCTT τούτα, trxptvouiva) υπό του Φυτοπαθολυναχού Συμ
βουλίου tuoettveTot δια διαφόρων χρωμάτων η κατηγορία, εις ην υπά
γεται εχαστη περιφέρεια ή τμήμα αυτής.

Αι δαπάναι της εχδόοεως του χάρτου βαρυνουσι το Ταμείον της 
αντιφυλλοςηριχής αμύνης.

ΚΕΦ.ΔΛΑΙΟΝ 10

ν Αποζημιωθείς.

'Αρθρον 47.

Εάν εν τη αμπέλω εβείάαιώόη η παρουσία βυλλοξήρας, ο ιδιοκτήτης, 
νομεύς ή καλλιεργητής της αμπέλου, ης διετάχθη η καταστροφή κατά 
τα άρθρα 32. 33 και 34 εις ουδεμιαν δικαιούται αποζημίωαιν, εάν η 
άμπελός του ήτο προσβεβλημένη υπό της φυλλοξήρας. Εάν όμως η 
άμπελος καίτοι μη προσβεβλημένη, κατεστράφη, ως κείμενη εις την 
ύποπτον ζώνην, παρέχεται εις τον ιδιοκτήτην· ή νομέα, κατ' εκτίμησιν 
πραγματογνωμόνων. αποζημίωσις εφ’ όσον το πλάτος της υπόπτου 
ζώνης υπερβαίνει τα 15 μέτρα.

Η αποζημίωσις αύτη δεν δύνατα: να είναι ανώτερα της αξίας του 
καθαρού εισοδήματος τριών μέσων εσοδειών, ας δα ηδύνατο να δώση 
η άμπελος, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων της καλλιέργειας, 7)μερομι- 
σθίων. υλικών, φυλάκτρων και πάσης άλλης δαπάνης. Δια πάσαν άλλην 
ζημίαν δένδρων χ.τ.λ. προξενηδείσαν εκ της εφαρμογής των κατά το 
άρθρον 33 κατασταλτικών μέτρων εμ· δένδρα V] άλλα αντικείμενα εν 
τη προσβεβλημένη και τη υπόπτω ζώνη, παρέχεται αποζημίωσις ανά
λογος προς την προξενηδείσαν ζημίαν.

Ουδεμία αποζημίωσες παρέχεται εις τον ιδιοκτήτην, νομέα ή καλ
λιεργητήν αμπέλου, όστις, κατά παράβασιν του άρθρου 26, δεν εδήλω- 
σεν την εμφάνισιν της νόσου, επίσης δε δια πάσαν φυτείαν υφισταμένην 
παρά τας απαγορευτικάς διατάξεις του παρόντος νόμου (άρδρω 7 εοάφ.
γ’)·

Εν περιπτώσει εφαρμογής της παραγρ. 4 του άρθρου 33 περί απαγΌ- 
ρεύσεως πάσης καλλιέργειας επί του γηπέδου καταστραφεντος αμπελώ- 
νος, παρέχεται εις τον ιδιοκτήτην αμπελώνος, ή νομέα της γης αποζη- 
μίωσις ίση προς το πιθανόν ενοίκιον του αγρού επί διετίαν.

‘Αρθρον 48.
Ο προσδιορισμός της χορηγητεας αποζημιώσεως εις ιδιοκτήτην 

αμπελώνος, σταφιδαμπελώνος, ου διετάχθη η καταστροφή, γίνεται 
παρά τριών πραγματογνωμόνων, εκλεγόμενων του μεν παρά του Νο
μάρχου, του δε παρά του ενδιαφερομένου κτηματίου και του τρίτου 
παρά των δύο πραγματογνωμόνων ή εν διαφωνία παρα του Προέδρου 
των Πρωτοδικών.

Εάν ο ιδιοκτήτης μη ορίση εντός πέντε ημερών αφ' ης ήθελε πρό
σκλησή εγγράφως προς τούτο παρά του Νομάρχου, τον εαυτού πραγμα- 
τογνώμονα. διόριζε·, τούτον ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών.

Εντός οκτώ ημερών από του διορισμού των οφείλουσιν οι πραγματο- 
γνώμονες να μεταβώσιν επί τόπου προς εκτίμησιν της αξίας του κατα- 
στραφησομένου μέρους κα: της του ετησίου αυτού εισοδήματος και 
προσδιορισμόν της χορηγητεας εις τον ιδιοκτήτην αποζημιώσεως. 
Κατά τον προσδιορισμόν τούτον λαμβάνεται υπ* 66ει και ο κίνδυνος 
της προσβολής, εις ην ή σαν εκτεθειμένη οι αμπελώνες, ων απεφασίσθη 
η καταστροφή.

Οι πρσγματογνώμονες αποφαίνονται κατά πλειονοψηφίαν και ητιο- 
λογημένως. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην ο ιδιοκτήτης ή το Δημόσιον δεν 
αποδεχθώσιν την γενομέμην εκτίμησιν, δικαιούνται εντός δέκα ημερών 
από της προς αυτούς κοινοποιήσεως της αποφάσεως των πραγματο
γνωμόνων να ανακόψωσιν αυτήν ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδι
κείου.

Εν η δε περιπτώσει οι πραγματσγνώμονες δεν ήθελαν εκδώσει την 
απόφασϊν των εντός ενός μηνός, απο του διορισμού των. η πραγματο
γνωμοσύνη ματαιούτα.. οι δε ενδ,αφερόμενυι έχουσι το δικαίωμα προ
σφυγής εις το Πρωτοόικείον. Το Δημόσιον αντιπροσωπεύει ο αρμόδιος 
Οικονομικός Εφορος. Η αποφασις του Πρωτοδικείου είναι κατ αμοο- 
τέρας τας περιπτώσεις τελεσίδικος και ουδέν κατ' αυτής είναι δεκτόν 
τακτικόν ή έκτακτον ένδικον μέσον.

’Αρθρο·/ 49.

Εις τους κατσ το προηγούμενον άρθρον πραγματογνώμονας παρέχε
ται πκην των οδοιπορικών εξόδων και ημερησία αποζημίωσις δρχ. εξ. 
Εκκαθαρίζεται δε υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών.

Άρθρον 50.

Αι κατά τα προηγούμενα άρθρα 47, 48 και 49 καταβαλλόμενα: 
αποζημιώσεις βαρυνουσι το Ταμειον της αντιφυλλοξηριχής αμύνης.

Το Τπουργείον της Εθνικής Οικονομίας δυνατοί να παράσχη βοή
θημα εις τους ιδιόκτητός ή καλλιεργητάς των άνευ αποζημιώσεως 
καταστρεφομένων αμπέλων, κατά τα δια Β.Δ. οοισθησόμενα. εφ* όσον 
υύτοι τυγχάνουσιν άποροι μικροί ιδιοκτήται ή καλλιεργηται. αυτοπρο
σώπως καλλιεργούντες τας καταστρεφοαενας αμπέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11

Ταμείον αντιφυλλοξηρικής αμύνης.

Άρθρον 51.

Προς κάλυφιν των δαπανών, αιτινες θέλουσιν προκόψει εκ της εφαρ
μογής των διατάξεων του παρόντος νόμου συνιστάται Ταμείον αντιφυλ- 
λοξηρικής αμύνης, υπαγόμενον εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου 
της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 52.

Πόροι του Ταμείου τούτου είναι:
1) Αι κατά τον παρόντα νόμον επιβαλλόμενα·, χρηματικά· ποιναΐ.
2) Πρόσθετος εισφορά λεπτών 15 κατά ενετικόν χιλιόλιτρον σταφίδος 

Κορινθιακής εξαγόμενης εις το εξωτερικόν ή εισαγομένης εις τας απο- 
θήκας παρακρατήσεως.

3) Εισφορά 20 λεπτών κατά 300 οκάδας σουλτανίνας και πάσης 
άλλης σταφίδος εξαγο}ΐένης εις το εξωτερικόν.

4) Πρόσθετον τέλος λεπτών 2 κατ' οκάν παραγομένου ανύόρου 
οινοπνεύματος, ή πρόσθετον τέλος λεπτών 5 κατ’ οκάν επί του κατανα- 
λισκομένου προς πόσιν οινοπνεύματος, συνεισπραττόμενον μετά του επί 
του οινοπνεύματος φόρου καταναλώσεως.

5) Εισφορά 10 λεπτών κατά στρέμμα αμπέλου ή 20 λεπτών κατά 
1000 οκάδας οίνου. Η διάταξις αύτη ισχύει μόνο εν περιπτώσει επιβο
λής επί του οίνου ή των αμπέλων εγγείου φόρου, μεθ’ ου συνεισπράττε- 
ται.

6) Εισφορά λεπτών 30 κατά 1000 οκάδας, εξαγομένου οίνου. Ποσά 
κάτω των 1000 οκάδων, δεν υπόκεινται εις εισφοράν. Η εισφορά αύτη 
δύναται να καταργηθή δια Β. Διατάγματος εν περιπτώσει επιβολής 
εγγείου φόρου επί του οίνου.

7) Τα εκ της πωλήσεως προϊόντων των φυτωρίων έσοδα.
8) ΕΤησία εισφορά του Δημοσίου οριζομένη εν τω προϋπολογι

σμό).
Δια του Β.Δ. ορίζεται η κστα το εδ. 4 του παρόντος άρθρου πόρος. 

’.Αρθρο*/ 53.

Εκ των πόρων του Ταμείου τούτου καταβάλλονται αι αναγκαία: 
δαπάνα: δια την εν άρθροις 7 και 9 προβλεπομένην καταστροφήν 
απηγοοευμένων φυτειών, δια την εν άρθροις 14, 15 και 16 προβλεπο- 
μενην ίδρυα tv φυτωρίων, συλλογών και σχολών δια τας εν άρθροις 25, 
29 αμοιβάς και αποζημιώσεις, δια την εφαρμογήν των εν άρθρω 33 
αναφεαομένων κατασταλτικών μέτρων και προληπτικής θεραπείας δια 
την έκοοσιν του εν άρθρω 46 φυλλοξηρικού χάρτου και δια τας εν 
άρθροις 47, 48 και 49 προβλεποαένας αποζημιώσεις ιδιοκτητών και 
πραγματογνωμόνων, ως και δια πασαν άλλην σχετικήν δαπάνην.

Εκ του αυτού Ταμείου καταβάλλονται αι δαπάνα: αι αναγκαίοι προς 
παροχήν των κατά το επόμενον άρθρον ενθαρρύνσεων προς τους αμπε
λουργούς.

‘.Αρθρον 54.

Προς αντιμετώπιζαν των αναγκών της πρώτης εφαρμογής του παρό
ντος νόμου διατίθεται υπο του Δημοσίου υπέρ του Ταμείου της φυλλοξη- 
ρικής αμύνης άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος νόμου και τη ιδρύσει 
του Ταμείου πίστωσις δραχμών 100 χιλιάδων, αιτινες βαρυνουσι τον 
προϋπολογισμόν του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 55.

Το Ταμείον εδρεύει εν Αθήναις και εκπροσωπείται υπό του Υπουργού 
της Εθνικής Οικονομίας, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
τούτου κωλυόμενου υπό του Επιθεωρητού της αμπελουργίας, αντιπροέ
δρου. Διοικείται δε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, απαρτιζόμε
νου εκ του Προέδρου αντιπροέδρου κα: τριών μελών, ήτοι του Τμηματάρ
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yrov της Γεωργίας, του Νομικού Συμβούλου και ενός Επιθιωρητοί 
της Γεωργίας ή φυλλοξηριχού Επιθεω ρητού. διοριζόμενου κατ' έτος 
xwco του Υπουργού. Γραμματεύς αυτού διορίζεται δια Β. Διατάγματος 
κατ’ έτος εις των Γραμματέων του Υπουργείου της Εθνικής Οικονο
μίας, επί επιμισβίω δρχ. 200 κατ’ έτος.

Άρθρον 56.

0 προϋπολογισμός χαι απολογισμός του Ταμείου συντάσσονται κατ’ 
έτος υπό του Δ. Συμβουλίου κατά την γνωμοδότησιν του Φ. Συμβουλίου 
κατά το άρθρον 22. 0 προϋπολογισμός αποτελεί παράρτημα του προϋ
πολογισμού του Υπουργείου της Εάν. Οικονομίας και υποβάλλεται εις 
την Βουλήν μετά του προϋπολογισμού του Κράτους, ο δε αποΛσγισμος 
ynr> ισολογισμός μετά των δικαιολογητικα» στοιχείων αποστελλεται 
εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον, όπερ εξελέγχει αυτόν και εκδίδει την 
απόφασίν του, δημοσιευομένην δια της Εφημερίδος της Κυβερνη- 
σεως.

Τα χρήματα κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, 
αι δε πληρωμαί ενεργούνται παρ’ αυτής δι’ ενταλμάτων του Υπουργείου 
της Εθνικής Οικονομίας. Επιτρέπεται δε η δυνάμει ομοίου εντάλματος 
προκαταβολή δια μελλούσας δαπάνας ποσού μέχρι 10 χιλιάδων δραχ
μών επί αποδόσει λογαριασμού, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του 
άρθ. 48 του Λογιστικού Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν 12.

Ενθαρρύνσεις.

‘Αρθρον 57.

. Αι δι’ αμερικανικών κλημάτων ανασυνιστάμεναι άμπελοι απαλλάσ
σονται παντός εγγείου φόρου, εφ όσον τοιούτος ήθελε επιβληθή επί 
μίαν 7ετίαν, αφ’ ης εφυτεύθησαν. Αι σταφιδάμπελοι ομοίως απολαύου- 
σιν εν όλω ή εν μέρει τοιαύτης απαλλαγής, κατά τα δια Β. Διατάγματος 
εκδιδομένου τη προτάξει του Υπουργικού Συμβουλίου, ορισθησό- 
μενα.

Αι εις αμμώδεις εκτάσεις φυτευόμεναι άμπελοι, απολαύουσι της 
αίυτής απαλλαγής μετά προηγουμένην πιστοποίησιν του αρμοδίου Νο
μογεωπόνου περί της αμμώδους ποιότητος του εδάφους και ανάλυσιν 
αυτού υπό του Γεωπονικού του Χημείου.

‘Αρθρον 58.

Εάν οι αμπελουργοί περιφέρειας τίνος ή βέλον ενωθή εις συνεταιρι
σμόν προς καταπολέμησιν της φυλλοξήρας κατά τον περί φυλλοξηρικών 
συνεταιρισμών νόμον, δύναται να παρέχωνται εις τον συνεταιρισμόν 
τούτον δωρεάν ή εις ηλαττωμένην τιμήν κατά την γνώμην του Φυτοπα- 
θολσγικού Συμβουλίου, δαπάνη του Ταμείου φυλλοξηρικής αμύνης. τα 
αναγκαία δια την θεραπείαν της νόσου εντομοκτόνα υλικά.

Εάν μετά προηγουμένην επί τόπου εξέτασιν ειδικών υπαλλήλων 
αποστελλομένων υπό του Υπουργείου επί τη αιτήσει του συνεταιρισμού 
των αμπελουργών κριθή δυνατή η εφαρμογή της δια του κατακλυσμού 
δι’ ύδς?τος θεραπείας, το Υπουργείον εκτιλεί τας προς εφαρμογήν της 
μεθόδου τούτης εργασίας και εγκαταστάσεις δαπάνη του ταμείου της 
φυλλοςηρικής αμύνης. εφ* όσον η κατακλυστέα έκτασις είναι ανάλογος 
προς τας απαιτουμένας δαπάνας.

‘Αρθρον 59.

Αι φυτεία: αμερικανικών αμπέλων ανεμβολιάστων προς παραγωγήν 
κληματίδων και τα φυτώρια αμερικανικών αμπέλων, τα εγκατεστημένα 
και καλλιεργούμενα κατά τας οδηγίας της αρμοδίας υπηρεσίας και 
διατελούντα υπό την επίβλεψιν αυτής, απαλλάσσονται παντός εγγείου 
φόρου δια παντός, παρέχονται δε εις αυτά δωρεάν εκ των δημοσίων 
φυτωρίων τ’ αναγκαία δια την πρώτην αυτών εγκατάστασιν φυτά.

‘Αρθρον 60.

Προς μεγαλυτέραν ενθάρρυνσ.ν των ιδιοκτητών των κατά το προη- 
γούμενον άρθρον αμπέλων και φυτωρίων, επί τω σκοπώ ταχύτερο υ 
πολλαπλασιασμού των καταλλήλων ποικιλιών των αμερικανικών αμπέ
λων, και συνεπώς ταχύτερος κα: ασφαλέστερος ανασυστάσεως των 
αμπέλων, το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας δύναται μετά γνωμο
δότησή του Φυτοπαθολσγικού συμβουλίου, εκδιδομένην κατόπιν ητιο- 
λσγημένης εκθέσεως του αρμοδίου φυλλοξηρικού επιθερωρητού ή νομο
γεωπόνου, θεωρούμενης υπό του επιθεωρητού της αμπελουργίας, ν 
απσνείμη εις τα καλλίτερον λειτουργόύντα φυτώρια και ανεμβοχιάστους

αμερικανικός αμπέλους εκτάσεως 10 τουλάχιστον στρεμμάτων ειδικά 
διπλώματα και μετάλλια. Το αυτό Υπουργείον διοργανώνει κατά διε
τίαν διαγωνισμούς τοιούτων φυτωρίων και αμερικανικών αμπέλων. 
Εις τους βραβευμένους εις τους διαγωνισμούς τούτους παρέχονται δύο 
έπαθλα χρηματικά, ων τα ποσά ορίζονται υπό του Φυτοπαθολογικού 
Συμβουλίου, ειδικά διπλώματα και μετάλλια.

Αι λεπτομέρεια: των κατά το άρθρον τούτο ορισθήσονται δια Β.Δ. 
μετά γνωμοδότησιν του φυτοπαθολογικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν 13.

Παροχή δανείων.

Άρθρον 61.

Προς ώθησιν εις την παραγωγήν του αναγκαίου δια την ανασύστασιν 
των αμπεχώνων ποσού κληματίδων και ερρίζων φυτών αμερικανικών 
αμπέλων επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας να 
εγγυάται εις την Εθνικήν Τράπεζαν την παροχήν ενυποθήκων δανείων 
επί τόκω μέχρις 6%, τοκοχρεωλυτικώς εξοφλούμενων.

Η υπέρ τα 59e διαφορά του τόκου, ον ήθελε αξιώσει η Εθνική 
Τράπεζα, δύναται να καταβάλληται υπό του Κράτους βαρύνουσα κατ’ 
έτος τον ειδικόν προϋπολογισμόν του Υπουργείου της Εθνικής Οικσνο- 
μίας.

Το ολικόν ποσόν δανείων, δι’ α παρέχεται η εγγύησις του Κράτους, 
δεν δύναται να υπερβαίνει τας 75 χιλιάδας δραχμών ετησίως. Η 
τοιάυτη εγγύησις του Κράτους δύναται να παρέχηται δια ποσόν μη 
υπερβαινον κατ' ανώτατον όρον εν όλω το εν και ήμισυ εκατόμμύριον 
δραχμών. Εν τοις συνομολογηθησομένοις δανείοις η πρώτη τοκοχρεω
λυτική δόσις θα καταβάλληται υπό των δανειζόμενων από του τετάρτου 
έτους μετά την σύναψιν του δανείου.

Άρθρον 62.

Τα κατά το προηγούμενον άρθρον δάνεια παρέχονται αποκλειστικώς 
εις τους εγκαθιστώντας φυτώρια ή φυτείας αμερικανικών αμπέλων 
ανεμβολιάστων, προωρισμένων εις παραγωγήν κληματίδων προς φύ- 
τειχπν ή ποΛΛαπλασιασμόν, εκτάσεως πέντε τουλάχιστον στρεμμά
των.

Το ποσόν του παρεχόμενου δανείου, δι' ο θα δίδηται η εγγύησις 
του Κράτους, δεν δύναται να υπερβαίνη τας δρχ. 200 κατά στρέμμα 
εμφυτευόμενης αμερικανικής αμπέλου ή φυτωρίου.

.Η καταβολή του δανείου προς τον δανειζόμενον εκ μέρους της 
Τραπεζης θα γίνηται τμηματικώς. μετά πιστοποίησιν του αρμοδίου 
Νομσγεωπόνου ή υπαλλήλου της φυλλοξηρικής υπηρεσίας ή άλλου 
προς τούτο εντεταλμένου, περί *της αποκλειστικής χρησιμοποιήσεως 
προς τον ως άνω ειδικόν σκοπόν του προηγουμένως καταβληθέντος 
τμήματος του δανείου, και περί της προετοιμασίας υπό των δανειζόμε
νων των αναγκαίων δια την αυτήν χρήσιν του καταβληθησομένου νέου 
τμήματος του δανείου.

Άρθρον 63.

Η υποθήκη εγγράφεται υπό της Εθνικής Τραπεζης δια το όλον 
δανειστέον ποσόν και είναι ισχυρά δι' ο ποσόν κατεβλήθη. Η απόδειξις 
περί τον καταβληθέντος ποσού γίνεται δι' αντιγράφου εξηγμένου εχ 
της οικείας μερίδος του βιβλίου της Τραπεζης και πιστοποτηθέντος 
υπό του Διευθυντού του χαταβάλλσντος Υποκαταστήματος. Η δε ανα
γκαστική εχτέλεσις. ή άλλη οιαδήπστε επιδίωξις της απαιτήσεως υπό 
της Εθνικής Τραπεζης γίνεται δια των αυτών τίτλων και κατά τας 
διατάξεις των νόμων ΦΚς της 1 ] Απριλίου 1859 χαι εν γένει των 
ειδιχώς ισχυόντων περί Τραπεζης νόμων. Η Τράπεζα οφείλει να επι- 
δώση το πρόγραμμα του πλειστηριασμού εις τον Νομογεωπόνον του 
νομού εν ω κείται το χτήμα.

Μετά τον πλειστηριασμόν το μη πληοωθέν ποσόν του δανείου κατα
βάλλεται υπό του Δημοσίου.

Άρθρον 64.

Ουδεμία άλλη χρήσις του δανείου επιτρέπεται εις τον δανειζόςιενον. 
Ο άλλως διαθέτων τούτο ή παραμελών την εμφυτευθείοαν αμερικανικτιν 
άμπελον ή εμβοχιάζων αυτήν δι ευρωπαϊκής αμπέλου προ της εξοφλή- 
σεως του παρασχεθέντος δανείου τιμωρείται με χρηματικήν ποινήν 
μέχρι δραχμών 50 δι έκαστον στρέμμα αμπέλου ή με φυλάκισιν μέχρι 
τριών μηνών ή με αμφοτερας τας ποινάς.
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-η βάσει εχθέσεως ητιολογημένης του φυλλοξηρικού υπαλλήλου 
δύναται το Δημόσιον να οτναλάβη την έναντι της Τραπέζης πληρωμήν 
του δανείου, χαι να ζητήση την άμεσον απόδοσιν του δανείου, εισπρατ- 
τομένου χατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Άρθρον 65.

Τοιαύτα δάνεια δύνανται να χορηγώνται χαι εις,τους κατά τον περί 
φυλλοξηριχών συνεταιρισμών νόμον, φυλλοξηριχούς συνεταιρισμούς, 
τους ρυνεστημένους επί τω αυτώ σχοπώ.

ΚΕΦΑΛΑ! ΟΝ 14 

Τυπιχαί Φυλλοξηριχαί Επιτροπαί.

Άοθρον 66.

Προς ενίσχυσιν της φυλλοξηρικής υπηρεσίας του Κράτους εν τω 
έργω της χατά της φυλλοξήρας αμύνης της χώρας συν ιστών τα., όπου 
δεν λειτουργούσιν φυλλοξηρικοί συνεταιρισμοί, τοπιχαί επιτροπαί κατά 
περιφέρειας οριζομένας εχάστοτε δια Β. Διαταγμάτων, εχδιδομένων 
μετά γνωμοδότησιν του Φυτοπαθολογιχού Συμβουλίου, και περιλαμβά- 
νουσαι ένα ή πλείονας συνορεύοντας δήμόύς ή κοινότητας.

Άρθρον 67.

Αι τοπιχαί επιτροπαί αποτελούνται εχ δώδεκα μελών χατοιχούντων 
ευ τη περιφερεία της επιτροπής χαι ιδιοκτητών αμπέλων ή σταφιδαμπέ-. 
λων εχτάσεως 25 τουλάχιστον στρεμμάτων. Τα μέλη των επιτροπών 
εκλέγονται υπό του Υπουργείου, τη υποδείξει του Νομογεωπόνου, εχ 
καταλόγου διπλάσιου αριθμού, χαταρτιζομένου υπό του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου, χαι διορίζονται δια Β.Δ. At επιτροπαί συνέρχο
νται εις σύσκεψιν υπό την προεδρείαν του Προέδρου του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού καταστήματος, προσχλήσει του Προέδρου ή του ημίσεος 
αριθμού των μελών. Των εκ πλειόνων του ενός Δήμων ή Κοινοτήτων 
αποτελόυμένων επιτροπών προεδρεύει ο πρεσβύτερος ή ο υπό τούτου 
υποδεικνυόμενος.

Της συνεδριάσεως των τυπικών επιτροπών δύναται να μετέχη αυτο
δικαίως ο Νομογεωπόνος ή αναπληρωτής αυτού ή ο φυλλοξηρικός 
Επιθεωρητής άνευ δικαιώματος ψήφου.

‘Αρθρον 68.

Τα μέλη των επιτροπών, απουσιάζοντα από τρεις συνεχείς συνεδριά
σεις αδικαιολογήτως. υπόκεινται εις πρόστιμον 10 δρχ. επιβαλλόμενου 
υπό του Νομάρχου, γνωμοδοτήσει του Νομογεωπόνου, κατόπιν απολο
γίας του ενδιαφερομένου, ανεκκλήτως και εισπραττόμενον ως δημόσιον 
έσοδον υπέρ του Ταμείου αντιφυλλοξηρικής αμύνης. Εν υποτροπή συν 
τη επιβολή του προστίμου παύονται υπό του Τπουργού αναπληρούμενα 
εχ του προϋπάρχοντος καταλόγου.

Αι τοπικοί φυλλοξηρικοί επιτροπαί υποβοηθούσε το έργον της επιβλέ - 
-ψεως των αμπελώνων, της οργανώσεως της φυλλοξηρικής αμύνης και 
της ανασυστάσεως των αμπελώνων, εργαζόμενοι προς εγκατάστασιν 
φυτωρίων και διάδοσιν του εμβολιασμού των αμπέλων.

Τποβάλλουσι προς το Τπουργείσν δια του Νομάρχου ευχάς περί 
παροχής των κατά τα άρθρα 57 - 60 ενθαρρύνσεων και των κατά τα 
άρθρα 61-65 δανείων και περί απαγορεύσεως ή άδειος εισαγωγής 
εξ άλλων περιφερειών του Κράτους των εν άρθρω 2 ειδών, ως και 
περί χηρύξεως της περιφέρειας αυτών ως φυλλοξηριώσης ιπι τω σκοπώ 
της αδείας εισαγωγής και καλλιέργειας αμερικανικών αμπέλων προς 
ανασύστασιν των αμπέλων, μεριμνώσι δε προς σύστασιν φυκλοξηρικων 
συνεταιρισμών.

Μετά την κατάρτισιν φυλλοξηρικού συνεταρισμού η τοπική επιτροπή 
παύει υφισταμένη.

Άρθρον 69.

Αι αποφάσεις και ευχαί των επιτροπών υποβάλλονται υπό την κρίσιν 
του Φυτοπαθολογιχού Συμβουλίου.

Αι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνσνται χατά πλειοψηφίαν των 
παρόντων, προχειμένου όμως περί ελεύθερος καλλιέργειας αμεριχανι- . 
κών αμπέλων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφώ.

Δια Β.Δ. ορισθήσονται λεπτομερέστερου τα της λειτουργίας αυτών.

Προσωπικέ Φυλλοξηρικής Υπηρεσίας

Άρθρον 70.

Προς εφαρμογήν του παρόντος νόμου και διεξαγωγήν των αφορώ- 
ντων την κατα της φυλλοξήρας άμυναν και την αμπελουργίαν εν γένει. 
υπηρεσιών, οργανούται ειδική τεχνική υπηρεσία, ης προίσταται το 
γραφείον της επιθεωρήσεως της αμπελουργίας, ιδρυόμενον παρά τω 
Τμήματι της Γεωργίας εν τω Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρον 71.

Του κατά το προηγούμενου άρθρον γραφείου προίσταται ο Επιθεωρη
τής της αμπελουργίας. Τοιούτος διορίζεται επιστήμων Γεωπόνος έχων 
τα προσόντα τον βαθμόν και τον μισθόν του Επιθεωρητού της Γεωρ
γίας. και καταλλήλως παρεσκευασμένος θεωρητικούς και πρακτικώς 
δια τα έργα της υπηρεσίας ταύτης.

, Την θέσιν ταύτην καταλαμβάνει κατα την πρώτην από της δημυσιεύ- 
σεως του παρόντος νόμου τριετίαν ο κατά το άρθρον 88 μεταχληθησό- 
μενος αλλοδαπός επιστήμων.

Άρθρον 72.

Παρά τω γραφείου Επιθεωρήσεους της Αμπελουργίας διορίζεται ως 
εισηγητής επιστήμων Γεωπόνος, έχων προσόντα, βαθμόν και μισθόν 
Νομογεωπόνου. Εις τον Εισηγητήν της Επιθεωρήσεως της Αμπελουρ
γίας ανατίθενται και τα καθήκοντα του κατά το άρθρον 24 γραμματέως 
του Φυτοπαθολογιχού Συμβουλίου.

0 Εισηγητής ούτος, μετά τριετή ευδόκιμου εν τω βαθμώ τούτου 
υπηρεσίαν ·χαι μετά ενιαύσιον τουλάχιστον απασχόλησιν εις περιοδείας 
χαι μελέτας ανά τας φυλλοξηριώσας περιφέρειας, δύναται, μετά σύμφω
νον γνωμοδότησιν του φυτοπαθολογιχού Συμβουλίου, να προαχθή εις 
Επιθεωρητήν της Αμπελουργίας.

Παρά τω αυτώ Γραφείου δύναται να διορισθή και γραμματεύς β ’ 
τάξεως έχων τα προσόντα, τον βαθμόν xat τον μισθόν Υπουργικού 
Γραμματέως Β' τάξεως καπά τον Νόμοι' ΓΊ^ΓΗ αρθρ. 6.

Άρθρον 73.

Παρά τω Γραφείου Επιθεωρήσεους της αμπελουργίας διορίζεται εις 
γραφεύς A ’ ή Β' τάξεαυς και έτερος Β' τάιξεως, έχοντες τα προσόντα, 
τον βαθμόν κσ: μισθόν υπουργικού γραφέους a ’ ή β' τάξεως.

Εις την μίαν των θέσεουν τοότουν δύναται ν’ αποσπασθή εις των εν 
τη υπηρεσία του Υπουργείου εργοδηγών.

Άρθρον 74

Εις τας φυλλοξηριώσας και μεμολυσμένας ή υπόπτους περιφέρειας 
διορίζονται πάντοτε μετά γνωμοδότησιν του Φυτοπαθολογιχού Συμ
βουλίου περί της ανάγκης του διορισμού, του αριθμού των διοοιστέων 
υιοί της εχτάσεως ευιάστης περιφέρειας, επιθεωρηταί της φυλλοξήρας 
οι χαταλληλότιρσν δια τα έργα της Επιθεωρήσεως παρεσχευασμένοι 
έχοντες προσόντα, βαθμόν και μισθόν Νομογεωπάνου υιοί επττυχόντες 
εν διαγωνισμού κατά τα δια Β.Δ. οριζόμενα. Εις τούτους ανατίθεταα η 
επιθέωρησις και επίβλεψις των φυτειών, η εποπτιία της εφαρμογής 
των κατασταλτικών μέτρων, της ανασυστάσεως των αμπελώνων και 
της εφαρμογής των φυλλοξηριχών διατάξεων, και πάσα άλλη σχετική 
υπηρεσία. Ο αριθμός αυτών κατά τα πρώτα τρία σ.τό της δημοσιεύσεως 
του παρόντος έτη δεν δύναται να υπερβή τους 4. Εις ας περιφέρειας 
δεν είναι διωρισμένοι τοιούτοι, τα καθήκοντα αυτών ανατίθενται προσω- 
ρινώς εις τους Νομογεωπόνους και εις τους Διευθυντάς φυτωρίων και 
σχολών. Δύνανται δε ν' ανατεθώσι και καθήκοντα Νομογεωπόνων εις 
τους Επιθεωρητάς της φυλλοξήρας, εις ας περιφέρειας ελλείπουσι Νο- 
μσγεωπόνοι.

Άρθρον 75.

Περί του διορισμού των κατά τα άρθρα 71-73 καταλλήλων προσώ
πων γνωματεύει πρότερσν το κατά το άρθρον 21 Φ. Συμβούλιον, 
εκτιμούν το· δίπλωμα του υποψήφιου τας θεωρητικός αυτου σπουδάς 
xat τας πρακτικός εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑ10.Ν 15.
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Άρθρον 76.

Τους Επιθεωρητάς της φυλλοξήρας αναπληρούσι χαι βουηθούσιν εις 
το έργο των. ενεργούντες κατά τας οδηγίας των, οι φυλλοξηρικοί 
εστοδηγοί. εις ους ειδικώτεοον ανατίθεται η επ’ τόπου εφαρμογή των 
κατασταλτικών μέτρων, η άμεσος και διαρκής επίβλεψις των φυτειών 
και της ανασυστασεως των αμπελώνων, η έμπρακτος καθοδήγησις 
τα>ν αμπελουργών προς εφαρμογήν των θεραπευτικών μεθόδων και 
εςάσχησιν εις τον εμβολιασμόν των αμερικανικών αμπέλων. Οι φυλλο- 
ςηοικοί εργοδηγοί έχουσι προσόντα, βαθμόν και μισθόν εργοδηγού κα. 
διορίζονται κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των πρακτικώς ησκημένων 
περί τα έργα ταύτα. υπάγοντα. δε εις τας γενικός διατάξεις περί 
εργοδηγών.' 0 αριθμός των εργοδηγών, κατά την πρώτην από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου τριετίαν, ορίζεται εις 1-2 κατα 
περιφέρειαν φυλλοξηρικοΰ Επιθεωρητού. Δΰναται δε ν' αναπληρωθώσιν 
υπό των κατά το άοθρον 18 εργοδηγών των φυτωρίων και ν αναπχη- 
ρώοι τούτους.

Άρθρον 77.

Προς εκτέλεσιν των κατασταλτικών μέτρων και απαγορευτικών 
διατάξεων τίθεται εις διάθεοιν της φυλλοξηρικής υπηρεσίας η δύναμις 
της χωροφυλακής.

Επιτρέπεται δ όπου παρίσταται ανάγκη τη δικαιολογημένη προτάσει 
του φυλλοξηρικοΰ Επιθεωρητού ή Νομογεωπόνου, να διορισθή υπό του 
Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας ο αναγκαίος αριθμός φυλάκων επί 
μηνιαίω μισθώ δραχμών 70.

Άρθρον 78.

0* αριθμός των φυλάκων ορίζεται δΓ εκάστην περιφέρειαν υπό του 
Φυτοπαθολογικού Συμβουλίου επί τη βάσει εκθέσεως του φυλλοξηρικοΰ 
Επιθεωρητού. Διορίζονται δε ούτοι υπό του Υπουργού προτάσει του 
φυλλοξηρικοΰ Επιθεωρητού ή αναπληρωτού αυτού Νομογεωπόνου, και 
απολύονται υπό του Υπουργού προτάσει του φυλλοξηρικοΰ Επιθεωρη- 
τού μετά γνωμοδότησή του Φυτοπαθολογικού Συμβουλίου.

Διορίζονται φύλακες, οι γνωρίζοντες ανάγνωσιν και γραφήν, εκπλη- 
ρώσαντες την στρατιωτικήν αυτών υποχρέωσιν, προτιμωμένων των 
μη αναπήρων τραυματιών του πολέμου. Οι διοριζόμενοι δίδουσιν όρκον 
υπηρεσίας ενώπιον του Νομάρχου και διατελούσιν υπό τας οιαταγάς 
του φυλλοξηρικοΰ επιθεωρητού ή εργοδηγού, εκτελούντες την ανατιθε- 
μένην αυτοίς υπηρεσίαν κατά τας οδηγίας των.

Ενεργούντες ως όργανα της δημοσίας ασφαλείας συντάσσουσι πρω
τόκολλα κατά των παραβατών των διατάξεων του παρόντος νόμου 
και ιδίως των άρθρων 33, δικαιούμενοι να ζητήσωσι προς επιβολήν 
των διατάξεων τούτων την συνδρομήν των οργάνων της δημοσίας 
ασφαλείας ήτις δέον να παρέχητα: απροφασίστως.

‘Αρθρον 79.

Προς τελειοτέραν παρασκευήν και εξασκησιν του προσωπικού της 
φυλλοξηρικής υπηρεσίας επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Εθνικής 
Οικονομίας, όπως διαταγή αυτού μετ απόφασιν του Φυτοπαθολογικού 
Συμβουλίου απυστέλλη εις την αλλοδαπήν κα: ιδία κατά ποοτίμησιν 
εις την μεσημβρινήν Γαλλίαν, )ταλίαν ή .Αλγερίαν δ: εν θερινόν εξάμη- 
VOv μέχρ: τεσσαρας επιστήμονας γεωπόνους εκ των εν τη δημοσία 
υπηρεσία ή μη'τοιούτων, ίνα εκ του σύνεγγυς παραχολουθήσωσ: την 
λειτουργίαν της Υπηρεσίας της φυλλοξηρικής αμύνης και μάλιστα την 
δι Αμερικάνικων αμπελώνων ανασυστασιν των αμπελώνων. Προ της 
αποστολής των εις την αλλοδαπήν, οι γεωπόνοι ούτοι δέον να υπηρετή- 
σωσιν επί οιμηνον τουλάχιστον εις τας φύλλοξηριώσας περιφέρειας της 
χώρας, όπως ανπληφθώσ: τας αμπελουργικός συνθήκας κα; ανάγκας 
αυτών.

Οι εκτός της υπηρεσίας τελούντες προσλαμβάνονται δια την οιμηνον 
ταύτην υπηρεσίαν δι Υπουργικής διαταγής και λαιιβάνουσι κατά το 
οιμηνον τούτο διάστημα μισθόν και οδοιπορικά όσα οι εν τη υπηρεσία.

Οι επανερχόμενοι εκ της αποστολής των δυνανται να διορίζωντα: 
κετα προτίμησιν φυλλοξηρικοί Επιθεωρηταΐ ή Διευθυνταί φυτωρίων 
κατόπιν διαγωνισμού.

Ε’-ί τους αποστελλομένους παρέχεται, πλην των οδοιπορικών εξόδων 
μεταβάσεως και επιστροφής οριζόμενων εις φρ. χρ. 600, και επίδομα 
μηνιαίον φρ. χρ. 250 εάν μη διατελώσιν εις την υπηοεσίαν του Κράτους, 
επιμίσθιου δε δραχμών 150 αν είναι εκ των εν τη υπηοεσία γεωπόνων, 
καταβαλλόμενου και του μισθού αυτών εις χρυσόν.

’Αρθοον 80.

’Αμα τω καταρτισμώ της φυλλοξηρικής υπηρεσίας και τη ιδρύσει 
φυτωρίων, ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας δΰναται εκ των εν τη 
υπηρεσία του Υπουργείου Διευθυντών Γεωργικών Σταθμών, Νομσγεω- 
πόνων. Καθηγητών Γεωργικών Σχολών, εργοδηγών και βοηθών ν* 
αποσπά οσους εγκρίνω διαδοχικούς εις την Διεύθυνσιν των φυτωρίων, 
ή παρά τη υπηρεσία των φυλλοξηρικών Επιθεωρητών, όπως εργαζόμε
νοι παρ’ αυτοις ασκηθώσι πρακτικώς. Η απόσπασις τούτων δεν δύναται 
να διαρκέση πλέον των εξ μηνών και ουδέ ολιγώτερον των τριών.

Μετά την λήξιν της πρακτικής ταύτης εξασκήσεως παρέχεται εις 
τους υπαλλήλους τούτους υπό του Επιθεωρητού της Αμπελουργίας, 
κατόπιν εκθεσεως τυυ αρμοδίου φυλλοξηρικοΰ Επιθεωρητού ή Διευθυ- 
ντού φυτωρίου, πιστοποιητικό ειδικής εξασκήσεως και δύναται να διορί- 
ζωνται ούτοι κατά προτίμησιν Διευθυνταί φυτωρίων, φυλλοξηρικοί Επι- 
θεωρηταί και εργοδηγοί, εϊάσης δε να προτιμιόνται κατά την αποστολήν 
εις την αλλοδαπήν κατά το άρθρον 79.

'Αρθρον 81.

Ex των εχτός υπηρεσίας αποφοίτων της Αβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής δύναται ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, κατά την πρώτην 
πενταετίαν από της δημοοιεύοεως του παρόντος νόμου, ν’ αποστείλη 
κατ’ έτος, κατόπιν διαγωνισμού, προς πρακτικήν εξάσκησιν παρά τη 
υπηρεσία των φυτωρίων και της φυλλοξηρικής εποπτείας. επί χρονικόν 
διάστημα ουχί μείζον του ενός θερινού εξαμήνου, αριθμόν τινα δοκίμων, 
οριζόμενου κατά τας παρουσιαζομένας ανάγκας. αλλ’ ουχί ανώτερον 
των 5 ετησίων, επί μηνιαία αποζημιώσει δραχ. 100. Μετά το πέρας 
της πρακτικής των ταύτης εξασκήσεως οι δόκιμοι ούτοι, λαμβάνοντες 
πιστοποιητικόν ειδικής ικανότητος. διορίζονται φυλλοξηρικοί εργοδηγοί 
ή εργοδηγοί φυτωρίων κατά το άρθρον 18 και 76.

Άρθρον 82.

Διορίζεται επιμελητής β’ τάξεως παρά τω Γεωπονικώ Χημείω, 
κατά το άρθρον 20, επί βαθμώ και μισθώ Γραμ. β' τάξεως. κατόπιν 
δημοσίας εν διαγωνιομώ δοκιμασίας, ο έχων δίπλωμα διδάκτορας η 
προλύτου των Φυσικών Επιστημών ή πτυχίον χημικής σχολής και 
αποδείξεις ενιαυσίου ειδικής εξασκήσεως εν ανεγνωρισμένω χημικώ 
εργαστηρίω, ή ο έχων δίπλωμα ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής της 
Εσπερίας και αποδείξεις διετούς εξασκήσεως εν ανεγνωρισμένω χημικώ 
εργαστηρίω.

Διορίζεται επιμελητής α ’ τάξεως επί βαθμώ και μισθώ υπουργικού 
γραμματέως α * τάξεως ο επί τριετίαν υπηρετήσας ως επιμελητής β ’ 
τάξεως. ή κατόπιν δ η υ όσιας εν διαγωνισμό) δοκιμασίας ο έχων δί
πλωμα διδάχτορος ή προλύτου των φυσικών επιστημών και ανωτέρας 
Γεωργικής Σχολής της Εσπερίας ή ο έχων εν των διπλωμάτων τούτων 
κα: π ροοαγων αποδείξεις διετούς εργασίας εν ανεγνωρισμένω χημικώ 
εργαστηρίω.

Άρθρον 83.

Δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου μετά γνωμοδότησή του Φυτοπα- 
θολσγικού Συμβουλίου, opioth^oovrai ιιδικώτερον τα της οργανώσεως 
της φυλλοξηρικής υπηρεσίας, τα καθήκοντα κα; δικαιώματα κα: α: 
προς αλλήλους σχέσεις των υπαλλήλων, α: περιφέρεια: της δικαιοδοσίας 
των, τα της αποστολής υπαλλήλων εις αλλοδαπήν, τα της ενεργείας 
διαγωνισμών κα: πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16.

Γενικά: κα: μεταβατικαί διατάξεις.

Άρθρον 84.

Υπό το γενικόν όνομα άμπελος εν τω παρόντ: νόμω περιλαμβάνονται 
η Κορινθιακή σταφιδάμπελος η Σουλτανίνα, πάσα άλλη σταφιδάμπελος 
κα: πάσα άλλη άμπελος παράγουσα σταφυλάς προς βρώσιν. νωπάς ή 
ξηρός ή προς οινοποίτριν. ως κα: παν κλήμα οιακοσμητιχής αμπέλου 
κα: πάντα τα φυτά της τάξεως των αμπελοειδώ·ν.

Άρθρον 85.

0: ιδιόκτητα: αμπελώνων ακαλλιέργητων απο τριετίας και εγκατα- 
λελειμένων υπσχοεούνται να προβώσιν εις καλλιέργειαν ή εκρίζωσιν αυ
τών.
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' \λλως δικαιούται η ,φυλλοξηριχή υπηρεσίας μετά πρόσχλησιν του 
ιδιοκτήτου ποος καλλιέργειαν ή εκρίζωσα , να ποοβαίνη εις την σύντα
ξιν πρωτοκόλλου και εις χαταστοογήν αυτών άνευ τίνος αποζημιώσεως 
-ων ιδιοκτητών. Κατά του ποωτοχόλλου επιτρέπεται προσφυγή εις το 
χατά το άοθοον 21 Φ. Συμβούλων. Η προσουτή δεν έχει ανασταλτικήν 
δύνσιιιν. αν εν τω πρωτοκολλώ κηρύσσεται επείγουσα η ανάγκη της κα
ταστροφής.

Άρθρον 86

Πάσαι αι δια του παρόντος νόμου προβλεπόμεναι δηλώσεις. αιτήσεις, 
αναοοοα; ιδιωτών, τοπικών επιτροπών, συνεταιρισμών, δημοτικών ή 
κοινοτικών αρχών, at άδειαι φυτείας αμερικανικών αμπέλων και φυτω
ρίων, πιστοποιητικά ποοιλεύσεως, τα καταστατικά και λοιπά έγγραφα 
τον συνεταιρισιιών κα: παν άλλο έγγραφον αφοοών την εφαρμογήν 
των διατάξεων του παρόντος νόμου ή την διεξαγωγήν της φυλλοξηρι- 
κής υπηρεσίας απαλλάσσονται των τελών του χαρτοσήμου.

Άρθρα/ 87.

Α: κατά τον παοόντα vouov επιβαλλόμεναι Υρηματικαί ποιναί ει- 
σπραττόμεναι υπό των αρμοδίων ταμιών κατά τους νόμους περί εισπρά 
ξεως. των δημοσίων εσόδων, αποδίδονται καθ' έκαστον έτος εις το 
ταμείον της φυλλοςηριχής αμύνης.

Άρθρον 88.

Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας να μετακα- 
λέση εκ της αλλοδαπής προς ενίσχυσιν της Γεωργικής υπηρεσίας του 
Κράτους:

1) . Έναν ειδικόν επιστήμονα, εις ου ανατεθήσεται ειδικώς η μελέτη 
περί της οργανώσεως των κατά τον παρόντα νόμον φυτωρίων και 
σχολών και περί της φυλλοςηριχής υπηρεσίας, η επιθεώρησις των 
αμπέλων και η ανώτατη εποπτεία της φυλλοξηρικής υπηρεσίας εν γένει.

2) Έτερον τοιούτον εις ον ανατεθήσονται καθήκοντα φυλλοξηριχού 
επιθεοιοητού.

3) Δύο ή πλειοτέρους γεωργικούς τεχνίτας, ειδικώτερον περί την 
καταπολέμησιν της φυλλοξήρας και τον εμβολιασμόν των αμπελώνων 
ησκημένους, ες ους ανατεθήσονται καθήκοντα φυλλοξηρικών εργοδη
γών ή εργοδηγών φυτωρίων.

Η μετάκλησις των ως άνω αλλοδαπών γίνεται μετά γνωμοδότησή 
του Φ. Συμβουλίου.

Τα της αντιμισθίας αυτών, του χρόνου της υπηρεσίας των, της 
καταβολής των εξόδων ελεϋσεως και επιστροφής και οι λοιποί όροι 
της υπηρεσίας αυτών κανονίζονται δΓ ιδιαιτέρας συμφωνίας.

Άρθρον 89.

Προς ταχείαν και μεταδοτικήν οργάνωσή και διεξαγωγήν της μελέ
της περί προσαρμογής των αμερικανικών αμπέλων, επιτρέπεται ες 
τον-Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας δια χρόνον ουχί ανώτερον του 
εξαμήνου. να μετακαλέση ειδικόν διακεκριμένον επιστήμονα, αναλαβό- 
ντα τοιαύτας αποστολάς και ες άλλος χώρας της Ευρώπης. Τα της 
αντιμισθίας αυτών, εξόδων ελεύσεως και επιστροφής και λοιπών όρων 
της υπηρεσίας των κανονίζονται δΓ ιδιαιτέρας συμβάσεως.

Άρθρον 90.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού 
εν τη Εφημέριό; της Κυβερνήσεως, άμα δε τη δημοσιεύσει και των 
προς εκτέλεσιν τ,ου άρθρου 2 προβλεπομένων Β. Διαταγμάτων, καταρ- 
γείται η ισχύς του περί φυλλοξήρας νόμου ΨΉΒ' της 12 Ιανουάριου 
1880 και των συναφών και εξ αυτού απορρεόντων Β. Διαταγμάτων.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς παρά της Βουλής και παρ’ Ημών σήμερον 
κυρωθες, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράεους.

Εν Αθήναις, τη 31 Μαρτίου 1914 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β

Ο επι της Εθνικής Οικονομίας Ο επί των Οικονομικών
Υπουργός Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
0 επί της Δικαιοσύνης 

Υπουργός

ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Ο επί των Εσωτερικών 

- Υπουργός
Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

Εθεωοήθη και ετίθη η μεγάλη του Κράτους σφροτΆς 
Εν Αθήναις τη 9 Αποιλίου.1914 
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ
ΣΤ. ν. 1206/1981 «Περί ρυθιείσεως θεμάτων του Οργανισμού 

Βάμβαχος και άλλων τινών διατάξεων· (ΦΕΚ 258Α1.

"Αρθρον 4.

Εις τον μη εν ενεργεία δημόσιον υπάλληλον, Πρόεδρον του Διοικητι
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Βαμβακος, παοέχεται μηνιαία αποζη- 
μίωσις, το ύψος της οποίας, οριζόμενον διά κοινής αποοάσεως των 
Τπουργών Οικονομικών xat Γεωργίας, δεν δύναται να είναι ανώτερον 
του εκάστστε βασικού μηνιαίου μισθού του 1ου βαθμού της κλίμακος 
της διοικητικής ιεραρχίας, προσηυξημένου κατά ποσοστόν 20%.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Γε
ωργίας xat άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1.

"Ελεγχος, εποπτεία xci οργανισμοί νομικών προσώπων.

1. Το Πνευματικό Κέντρο Χανιών (ΠΚΧ) που έχει συσταθεί με το 
ν. 320/1976 (ΦΕΚ 112Α) υπάγεται εφεξής στον έλεγχο και την 
εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπου στην κείμενη νομοθεσία 
αναοέρεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Γεωργίας και ο Υπουρ
γός Γεωργίας νοείται, αντίστοιχα, το Υπουργείο Πολιτισμού xat ο 
Υπουργός Πολιτισμού.

2. Η συγκρότηση των διοικητκών συμβουλίων και των λοιπών 
οργάνων διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου, οι αρμοδιότητες καθώς 
και ο τρόπος διορισμού των πολυμελών οργάνων του Πνευματικού 
Κέντρου Χανιών (Π.Κ.Χ.), του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού 
(ΑΣΟ) και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (ΕΟΚ) καθορίζονται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας" της Κυβέρνησης και των 
αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβέρνησης.

3. Στις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου των εποπτευομένων από 
το Υπουργείο Γεωργίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στη 
θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ΑΣΟ μπορεί να τοποθετούνται 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου χατά 
περίπτωση Υπουργού και υπάλληλοι του δημοσίου ή νομικών προσώ
πων του δημόσιου τομέο, οι οποίοι απρσπώνται για όσο χρόνο διαρκεί 
η θητεία. 0 χρόνος απόσπασης θεωρείται ως προς όλες τις έννομες 
συνέπειες ως διανυθείς στην υπηρεσία.

4. Οι Οργανισμοί του ΕΟΚ και του Π.Κ.Χ. συντάσσσνται σε προθε
σμία ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 24 του Ν. 1558/1985 ίΦΕΚ 137).

5. Ο Οργανισμός του ΑΣΟ καθορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών 
του. τις αρμοδιότητες, τον τρόπο λειτουργίας, τη σύνθεση και κατανομή 
του προσωπικού καθώς και κάθε άλλο θέιια σχετικό με την οσγάνωση 
και λειτουργία του.

Άρθρο 2.

Οργάνωση - Δραστηρεότητες - Διαχείριση ΕΟΚ

1. "Οργανα διοίκησης του ΕΟΚ είναι:
c) Το Διοικητικό Συμβούλιο
Β) 0 Πρόεδρος
γ) Ο Αντιπρόεδρος
2. 0 ΕΟΚ, εκτός από τις αρμοδιότητες που έχει, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, μπορεί:
α) Να συμμετέχει στην ίδρυση επιχειρήσεων, οποιασδήποτε εταιρικής 

μορφής, οι οποίες έχουν σκοπό την αγορά, επεξεργασία, αποθήκευση, 
επεντήρηση και εκποίηση στην εσωτερική ή εξωτερική αγορά καπνών 
ή τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι επιβοηθητική του σκοπού 
του.

β) Να συμμετέχει σε υφιστάμενα νουακά πρόσωπα, τα οποία επιδιώ
κουν τον παραπάνω σκοπό.


