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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ε::': Σχεδίου Νόμον ι.περί νομμοποιήτεως δαπανών. γενομένων 

νπο νπηρετιών τοΰ Υπουργείου Γεωργίας καί τροποποιή- 
τεους διατάςεων τοΰ άρθρου 6 τον Ν.Δ. 438/1974. περί 
κέντρω/ γεω-,γικής έκπαιδεύτεως ΚΕ.Γ.Ε.)».

Προς τήν Bov/,ijV ιών ‘Ελλήνων

1. Συμφωνω^ ..pC<g . α ^ ^■ α·-! πατ. 1
11 τοΰ Α.Ν. 1547/1930 «περί τνττάτεως Δ/ντεως 

Γεωργικών Εφαρμογών παρά τώ Ύπονργείω Γεωργίας» (ώς 
οντοτ έκυοώθη διά τοΰ X. 1643/1951). δημοτιενθέντος εις 
τό ύπ' άοιθ. 249 ΦΕΙν τ. Α' τής 29.10.1950. ή Δ/ντις Γεωρ
γικών Εφαρμογών καί Εκπαιδεύτεως εςνπηρετειτα: οικονο
μικούς υπό τού Κεντρικοΰ Ταμείου Γεωργίας—Κτηνοτροφίας 
καί Δατών (ΚΤΓΚ καί Δατών) εις τον προΰπολογιτμόν τον 
όποιον έγγοάοονται υπό ίδιον Κετάλαιον καί Άρθρον αί άναγ- 
καιονται αυτή πιττώτεις. Ό τρίτος διαθέοεως καί διαχειρί- 
τε(ος των πιττώτεων τούτων καί α: εργατιαι τον προγράμματος 
Γεωργικών Εοαρμογών καί Έκπαιδεύτεως καθορίζονται δι' 
άποφάτεων τον Υπουργού Γεωργίας.

2. Σνυ,φώνως πρός τάς διατάξεις τον άοθρον 265 τον Ν.Δ. 
86/1969 «πετί Δυτικού Κωδικός» (ΦΕΙν 7_τ.. ΑΈτής 18J. 
19691. ή θήρα έπυπηρετείτα: ομοίως οικονομικούς ΰττο τον 
ΚΤΓΚ καί Αατών. εις τον προϋπολογιτμόν τον οποίον τυνι- 
ττατα: προς τοΰτο ιδιαίτερον κεφάλαιο·/ έκ τών εκ τής θήρας 
πόρων.

Κατ εξουτιοδότητιν τών διατάξεων ττ. - πατ. 5 τον άρθρου 
257 καί τής παρ. 2 τον άρθρου 259 τον ύτοΰ ώς άνω Κώδι-, 
κος. έκδίδεται κατ' έτος άπόφατις τον 'Υπουργού/Γεωργίας. 
οΓ ής έπικηρύττοντα: τά επιβλαβή θηράματα καί καθορίζε
ται ή τχετική ν.οιβή.

3. Δυνάμει τών προμνητθειτών εις τάς παραγράφους 1 καί 
2 διατάξεων έξεδόθηταν. άντιττοίχως αί:

π. νπ' άριθ. 344500/9470/28.12.72 άπόφατις τοΰ έ—ί δε
μάτων Γεωργίας 'Υφυπουργού τον τέως Υπουργείου Έθνι- 
κής Οικονομίας διά τήν άντιμετώπιονν τών δαπανών τον προ
γράμματος Γεωργικών Εφαρμογών καί Εκπαιδεύτεως καί

ό. ύπ' άριθ. 62456/2691/10.7.73 άπόφατις τον Άναπλη- 
ρωτού 'Υπουργού τον τέως ' Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας, 
αιτινες δεν έδημοτιενθηταν διά τής Εφημερίδες τής Κνβερ- 
νήτεως, μή όριζομένου τούτον ρητώς ναό τών ώς άνω έξου- 
τιοδοτικών διατάξεων.

4. Βατέ: τών άνωτέρω άποφάτεων έδην.ιονογτθηταν ύπο τώ* 
αρμοδίων ύπηρετιών δ απ αν αι. μέρονς τών όποιων καθυττεοεϊ 
ή ένταλματοποίητις τυνεπεία τών να’ άοιθ. Γ28/74 καί 147/ 
1974. Πράξεων τον Ιον Τμήματος τον Ελεγκτικόν Συνεδρίου, 
έξ ών προκύπτει οτ:. τά τχετ·κά εντάλματα δέν τυγχάνουν θεω
ρητές ναό τών Έα:τρίαων Ε—Σ. λόγω μή δηαοτιεύτεως ϊ:ά 
τής Εοτν.εείοος τής Κνίερνήτεως τών ώς ε'ρητα·. άαοφά- 
τεων. ώς έ?ε:. χαρακτηρ!τ·5έντος τον αεριεχομένον αντών ώς 
κχΌνιττικον το’.οντον.

5. Οντω έοημ:ονργή-άη εκκρεαίτης. ή άντ·μετώα:ρ·.ς τής 
όαοίας είνα: οννατή μόνον νομο-5ετ:κώς. όαερ καί r/.οαείτα: 
ο:α των ο*ο.ταςεων τον o-'p-Spov 1 τον Σμεοιον.

6. Δ:ά τών ααρ. 2. 3. 4 καί 5 τον αρ-3ρον 6 τον Χ.Δ. 438/ 
1974, αερί κέντρων γεωργικής έκαα:ϊενοεως (ΚΕ.Γ.Ε). όρί- 
ζετα: ότ·. αί οααάνα; τνντηρήρεως. έα:τν.ενής κλα. τών κτ:- 
Ρ’.ακών έγκαταττάοεων καί έΞοαλ·τμον τών ΚΕ.Γ Ε.. ώς καί 
αί οην.:ονργοόν.ενα: τοιαντα: έκ τής κατά νόμον ϊραττηρ:ότη- 
τος αντών βαρύνουν τάς α:ττώτε:ς τής οικείας όαηρεοί2ς·Εμωρ- 
γίας τής Νομαρχίας.

7. Τά ΚΕ.Γ.Ε. άαοτελοΰν κκτά τάς κε:μένος ϊιατααε'.ς 
οργανικά; μοναοας τών ναηρρρεών Γεωργίας τών Νομαρχιών 
ε:ς την αερ'.φερε'.αν τών όαοίων έχονν !δρν-3ή ή μέλλει νά λε:- 
τουργήτονν. εςαοτώντα: όμως έκ. τής Α/νρεως Γεωργικών 
Εφαρμογών τον Ταονργοίον, ήτ:ς εςναηρετείταε οίκονομ;- 
κώς όαο τον Κ.Τ.Γ. καί Δατών, ανμφώνως αρός τάς διατά-

•όο ; ^ής ααραγράφον j τής ααρονρης καί αί αερ:φερε:ακαί 
ναηρετ:ακαί μονάοες αντής ναό τών οικείων Τ.Γ. καί Δατών 
τών Νομαρχιών. Σννεαεια τοντον. α: άναφερόμενατ εν τή αα- 
ραγροφω 6 α:οτόοεις τής οικείας ναηρεαίας Γεωργίας τής 
Α μαρχ:ας. ε:να: α: το:αντα: τών ο·.κε:ων Τ.Γ. καί Δααών. 
τάς οαοίας ραρννονν. μέχρ: τήμερον. α! 2ααάνα! τών ταρ. 2, 3,
4 καί 5 τον άρ-άρον 6 τοΰ Ν.Δ. 438/1974.

8. F:. τής εφαρμογής τών ναό τροαοαοίηαεν ϊιατάςεων.
-ννεαείο; τής ίιατναώτεως αντών. ένοέχετα: νά όημ:ονο·'η-/ονν
αμ;:τίητήαε:ς κα-3 οτον αφορά τήν έα:5άρννα:ν τών α’.ττώ-
αεων καί τήν εν οννεχεία άμφ-.ϊβήτησ:ν τής νομιμότητες τότον
τών οημ:ονργη-Sε:ιών δααανών ojov καί τών όημ;ονργηνητο-
εένων τοίούτων. καί ώς εκ τούτον -3εωρεΐταί τκόα’.μος ή ο:ά
τροτοαοίήτεως ο:ενκρίνητ:ς τών ϊ.ατάςεων τούτων, άαό τής
t.-χνος αντών. όαερ καί ακοαεϊται ο:ά τον άο-5οον 2 τον Σνε- > * * * - Λ

1 7.1

Εις τήν τακτ:αοίη*:ν τών ά-/ωτέρω άαοόλέαε: τό ααρόν
■ΔενΣχεοίον Νομον. οαερ εχομεν την τϊμην νά ·3έτωμεν να

μων αρος ύήφ·.τ:ν.

Εν Α-3ήνα:ς τή 2 ’Ιουνίου 1975 
Οί Γαονργοί

Οικονομικών
C. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΊ'

Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΪ

ΤΡΟ Π ΟIIΟΙΟΓΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 438 

_ «Περί κέντρων γεωργ:κής έκααιοεντεως (ΚΕ.Ι'.Ε.)».

Άρ·3ρον 6.
Δααάνα: έγκαταττάοεων καί λειτουργίας.

I....................................................................................................

2. Αί δααάνα: λειτουργίας τών ΚΕ.Γ.Ε., α! οαααναι σνν- 
τηρήτεως καί έα'.τκενής τών κτιριακώ·. έγκαταττάοεων καί 
τνντηρήτεως καί εΰαρεα'.τμοΰ τών αερίβόλων αντών, α! ία- 
αανα: τνντηρήτεως τοΰ έςοαλίτμον. ώς κ,αί αάτα έτέρα δααά- 
νη δ:ά τήν εύρυθμον λειτουργίαν καί εναρεαή έμφάν:τιν τών 
ΚΕ.Γ.Ε., βαρύ·, ουν τάς α'.ττώτεις τής οικείας ύαηρετίας 
γεωργίας τής Νομαρχίας.

3. Τάς α:ττώτε:ς τής οικείας ύαηρετίας γεωργίας τής 
Νομαρχίας βαρύνουν, ώταύτως, α! ϊααάνα: διαμονής, διατρο
φής. ααροχής ιατροφαρμακευτικής αεριθάλψεως κατά τάς 
ημέρας έκαα-Δεύτεως τών έκαα.ϊενομένων εις τά ΚΕ.Γ.Ε. 
ώς καί αί τοιαντα: έκααιδεύτεως αντών κατά τήν διάρκειαν 
τών εις ταντα όργανονμένων έκάττοτε ταχύρρυθμων έκααι- 
δεύτεων. Κατ έςαίρετιν. τά εις ΚΕ.Γ.Ε. έκααιδευόμενα έμ-
μιτθα τε/,εχη, τα οικαιονμενα και /.αμία.οντα ημερητιαν

,ημιωτιν ααρα των υαηρετιων αντω·. ή των εργοδοτών
και διατροφήςτων. καταβάλλουν μόνον τά έςοβα ττεγατεως 

ώς θέλε: καθοριτθή δι’ άαοφάτεως τον Ύαουργοϋ Γεωργίας 
δημοτιευομένης διά τής Εφημερίδες τής Κυβεονήτεως. Εις 
τή-/ έςαιρετιν τούτην ύαάγοντα: καί οί εις τά ΚΕ.Γ.Ε., ύαη- 
ρετοΰντες ναάλληλοι.

4. Αί δατά·.α: διά τάς κυτά τάς αεριατώτεις γ/ καί δ' τον 
άρθρου 3 τοΰ παρόντος ταχύρρυθμους έκταιδεύτεις δύνα/ται 
νά καταβαλλωντα: είτε έκ τών οικείων πιττώτεων τών ύπη- 
ρετιών γεωργίας τών Νομαρχιών, εις τάς όποιας υπάγονται 
τά ΚΕ.Γ.Ε. είτε ύπό τών έ'.δίαφερομένων νπηρετιών. ώς θέ-

.λ|·. καθοριτθή δ:’ άποφάτεως τον 'Τπονργον Γεωργίας δήμο· 
τιενομένης διά τής Εφημερίδες τής Κυβεονήτεως.

5. Αί δαπάνα! έκ τής τννάθεως τυμβάτεων, διά τήν κατά 
τό άρθρον 5 τοΰ παρόντος πρακτικήν έπάτκητιν καί έκπαίδεν- 
— · τι” · _α-ακαλονθούντων προγραμμάτων τών ΚΕ.Γ.Ε. ώς 
καί αί δαπάνα! μετακινήτεως τών έκπαιδευομένων εις τάς 
έγκαταττάτεϊς κτήματα, γεωργικ,άς, δατικάς, κτηνοτροφικάς 
καί αλιευτικάς εκμεταλλευτείς, βαρύνουν τον προϋπολογιτμον



ΕΚβΕΣΙΣ
των οικείων όπηρεαιών γεωργίας των Νομαρχιών, ύπό τον 
όρον ότι αί ιδιόκτητοι γεωργικά; κλπ. εκμεταλλευτείς ία 
προαφέρωνται άπο άπόψεως μέαων διά την πρακτικήν εςά- 
σκηαιν τών μα-δητευομένων καί ο! ιδιόκτητα! αυτών -δα επι
τρέπουν εις ούτους τήν χρτε .μ : ία ::ν τών μ/αων ώς -δέλε: 
καδορισ-δή δι’ άποφάτεως τοϋ ‘Υπουργού Γεωργίας, ϊημοαιευο- 
μένης διά τής Έφημερίδος τής Κυϊερνήαεως.

Περί νομιμοποιήαεως δαπανών, γινομένων ύπό υπηρεσιών 
του 'Υπουργείου Γεωργίας καί τροποποιήαεως διατά
ξεων τοϋ άρ·δρου 6 τού Ν.Δ. 438/1974. πε.-ί κέντρων 
γεωργικής έκπαιδεόαεως Κ.Ε.Γ.Ε.

"Αρθρον 1.

Νομιμοποιούνται άπασαι αί οαπάναι, αί γενόμεναι ύττδ 
των υπηρεσιών τοϋ Υπουργείου Γεωργίας βάσει :

α. -τής ύπ’ άριΟ. 344500/9470/28.12.1972 c—οφάσεως 
τοϋ επί θεμάτων Γεωργίας 'Υφυπουργού τοϋ τέως Ύπουρ- 

_ γείου _Έθνικής_Οίκονομί«ς, περί οικονομικής έξυπηρετήσεως 
Γεωργικών ’Εφαρμογών καί Έκπαιδεύσεως περιφερειακών 
υπηρεσιών καί

β. τής ΰπ’ άριθ. 62456/2691/10.7.1073 άποφάσεως τοϋ 
Άναπληρωτοϋ 'Τπουργοΰ τοϋ τέν.ς ' Γπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, περί έπικηρύςεως επιβλαβών θηραμάτων καί 
κοιθορισμοϋ αμοιβής τούτων.

"Αρθρον 2.

1. "Οπου έν άρθρω 6 τοϋ Ν.Δ. 43S/1974, περί κέντρων 
γεουργικής έκπαιδεύσεως (ΚΕ.Γ.Ε.) άναφερεται δτι, αί 
δαπάναι βαρύνουν τάς πιστώσεις τής οικείας υπηρεσίας 
Γεωργίας τής Νομαρχίας, νοείται δτι αυται βαρύνουν τάς. 
υπό ειδικόν φορέα (ΚΕ.Γ.Ε.) έγγραφομένας πιστώσεις είς 
τον προϋπολογισμόν τοϋ οικείου Ταμείου Γεωργίας Κτηνο
τροφίας καί Δασών (Τ.Γ.Κ καί Δασών).

2. Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρθρου άοχεται άφ’ ής ίσχυ- 
σε τό Ν.Δ.'438/1974.

"Αρθρον 3.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, έκτος άν άλ
λως έν αύτώ όρίζηται.

Έλ Ά-δήναις τή 2 Ιουνίου 1975 

Οί Υπουργοί
Οικονομικών Γεωργίας

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Ά:ιύ. 113/10/1975

Γοϋ Γενικού Λογιατηρίου τοϋ Κράτους (ορ-όρον 75—r.τράγε. 
1 τού Συτάρματος) επί τοϋ Σχεδίου Νόμου τοϋ 'Γπουργείου 
Γεωργίες «περί νομιμοποιήαεωα δαπανών. γενομένων υπό 
όπηρεαιών τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας καί τροποποιήοεως 
διατάξεων τού άρύρου 6 τού Ν.Δ. 43S/1974. περί Κέν
τρων Γεωργικής Έκπαιδεόαεως Κ.Ε.Γ.Ε».

Διά τών διατάξεων του ώς άνω Σχεδίου Νόμου -δεαπίζονται 
τά κάτω-δι:

1. Διά τοϋ άρόρου 1 μονιμοποιούνται. άςό,^τής ίανόος του, 
άπατα: αί δαπάνα:, α! γενόμεναι υπό τών ύπηρετιών τοϋ Υ
πουργείου Γεωργίας έάαει:

α) Τής ύπ' αρι-δ. 344500/9470/28.12.1972 άποφάτεως 
τοϋ έπ: -δεμάτων Γεωργίας Υφυπουργού τοϋ τέως ’Υπουρ
γείου Εδνικής Οικονομίας, «περί οικονομικής έξυπηρετήσεως 
Γεωργικών Εφαρμογών καί Εκπαιοεϋτεως Περιφερειακών 
Υπηρετιών». ίι' ής καύορίζονται αί δραστηριότητες καί αί 

δαπάνα: τού Προγράμματος Γεωργικών ’Εφαρμογών καί Έκ- 
παιδεότεως τών Περιφερειακών Υπηρετιών. ώς καί τά δι- 
καιολογητικά πρός νομιμοποίητιν τών δαπανών τούτων κ/.π. καί

£) τής ύπ’ άρι-δ. 62456/2091 /10.7.193 άποφάτεως τού 
Άναπληρωτοΰ Υπουργού τού τέως Υπουργείου Έ-δν.κής Οί- 
κ.ονομιας «περί έπικηρύςεως επιβλαβών -δηραμάτων καί κα- 
-δορισμοϋ αμοιβής τούτων», δι’ ής έχαρακτηρίτ-δηταν ώς επι
βλαβή -δηράματά τινα κατά τό κυνηγετικόν έτος 1973— 
1974 καί καδωρίσ-δη ή αμοιβή διά τόν φόνον των κατά κεφχ- 
λήν κλπ.

2. Διά τών διατάξεων τού άρδρου 2 τού νομοσχεδίου, ή 
ίτχΰς τού όποιου άρχεται άφ' ής ί σχάσε τό Ν.Δ. 438/74 
(5.6.1974), ορίζεται ότι, όπου έν Έ-δρω 6 τού Ν.Δ. 438/ 
1974 αναφέρετα: ότι α: δαπά/α: βαρύνουν τάς πιστώσεις τής 
οικείας υπηρεσίας Γεωργίας τής Νομαρχίας, νοείται ότι 
αυταρ βαρύνουν τάς. ϋπό ειδικόν φορέα (Κ.Ε.Γ'.Ε.) έγγραφο- 
μένας πιατώτεις εις τόν προϋπολογισμόν τού οικείου Ταμείου 
Γεωργίας. Κτηνοτροφίας καί Δααών (Τ.Γ.Κ. και Δααών).

Εκ τών προτεινομένων διατάςεων δεν προκαλείτα: δαπάνη 
τού Κρατικού Προϋπολογισμού ή τού Προϋπολογισμού ετέρου 
Ν.Π.Δ.Δ.. νομιμοποιείται όμως τοοαύτη είς βάρος τού 
Προϋπολογιαμοϋ τοϋ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δααών έκ δρχ. 10.000.000 
περίπου.

Εν Α-δήναις τή 2 Ιουνίου ί 975

Ο Γενικός Διευ-δυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ
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"Ap-S:ov 4.
To αρ-Spcv 8 τού X.A. 3853/58 i-,::wv:ττχτχ’.-ώς xr.c- 

/,s jv ω ύ .
«Διά Π. Δ/των έκοιοομένων —ροτ2·-£: τών Υπουργών Προ- 

;:::ας Κυόερνήχεως. Οικονομικών κχί Γεωργίχς. μετά γνώ- 
τοό Διοικητικού Συμβουλίου τοό Οργανισμού Βχμόχκοςμην

καί Βυνχμένων νχ τροχοχοιη-ύώτι:ν χτχχ ΐ·. -ε- ετιχ:
τής οημοτιευτεως των, εχιτρεχετχ: οχως κχ-όοριχ-υοόν
όχχρχής:

χ) Ή έν γένει όνγχνωτις τής Ι\εντρικής καί τών Π έρι
ο ερειχκών 'Υπηρεσιών τοό Όργχνιχυοό Βάμόχν.ος καί ή κχτχ 
οργανικά: μονάδας οιχρ-ύρωσις χυτών.

.3) Ό τίτλος, ή έορχ καί ή άομοοιότης έκαστη; τών ώ; 
χνω οργανικών μονχοων. χροκειμενου Βε χέρι “εριςερε'.χκων 
τοιούτων κχί ή χεριςέρειχ έκάστης.

γ) 01 κλάδοι τού τακτικού χ;οσωχικοό κατά κατηγορίας, 
επιτρεπόμενης τής συστάσεως νέων, κχτχογήσεως, διαχωρι
σμού. μετονομχσίχς ή συγχωνευτεί» ς ΰςιστχυ,ένων, ώς κχί ό 
χρι-όμος τών οργανικών θέσεων έκαστου Κλάδου κχτχ ίχ- 
•υμόν, τών -θέσεων τούτων μή ϊυνχαένων πάντως νχ ύχερβούν 
εν συνο/.ω συμχεριλχμίχν ομένων κχί τών ήΒη ός’.ττχμένων τα
κτικών κχί προσωρινών θέσεων, τχς εκατόν είκοσι χέντε Βιά 
την Α' Κατηγορίαν, τχς όγΒοήκοντχ Βιά την Β' Κχτηγορίχν 
κχί τχς_ό/.τώ Βιά τήν ΓίΚχτηγΟρίχν. _ ___________________

Β) Τά Βιά τον Βοοριίσ.μόν εις τον εισαγωγικόν όχθιόν έκα
στου Κλχόου χχχ'.τούμενχ ειδικά τυπικά προσόντα.

ε) Αί θέσεις τού έχί τχέσει εργασίας ιδιωτικού Βικχίου 
προσωπικού. μή ο ον άμε νχ. πάντως νχ ΰχερ'οόν, ύπολογιζομέ- 
νων κχί τών ός'.ττχμένων το'.οότων. εν αί / κχί τοό προσω
πικού κχθχριότητος τών Γρχρειών, τχς εκατόν έν συνόλω, 
ώς κχί ή κατανομή τοό χρθτωχ:κοό τούτου κχτχ είΒικότητχς.

στ) Ή κχτχνομή τών όργχνικών_θέσεων τοό τχκτ'.κιοό κχί 
τοό έπί οιαΒήποτε σχέσε: προσωπικού εις τήν Κεντρικήν κχί 
τχς Περισερειχκάς 'Τχηρετίχς.

ζ) Ό κλάΒος, ό βαθμός κχί τχ τυχόν ειδικά χροτόντχ 
τοό Προϊσταμένου έκάστης τών υπό στοιχεϊον α' όργανικών 
μονχοων. >

η) Τχ τής έντχςεως εις τοος κχθοριισθησομένους κλά
δους τών όχηρετοόντων όχχλλήλων, άχχγορευομένης πάντως 
τής ετ ευκαιρία τχύτης απονομής άνωτέρου βχθμοό ή μετχ- 
όολής τής έκ τής αρχαιότητες έν τώ βχθμώ χροκυπτούσης 
σε:ρχς.

Άρθρον 5.
Επί μΐχν τρ:ετίχν ό Όργχνισαός Βάμβακος Βόνχτχι νχ 

’/Α'77Τ5 εκ.πκιδευτικχς χΒείχς εις υπαλλήλους χυτού 2;α σπου- 
οχς ή ειΒικευσιν εις τεχνικά νέμχτχ έν τή χλλττχτή, κχτχ 
τχρέκκ/.·.τ:ν τών ϊ:χτχΞων τών χρνρων 88 κχί 89 ττχρ. 1 
τοό Ν. 1811/1951 «ττερί Κώϊ:κος κχττχστχσεως τών ϊημο- 
σ:ων ϊ:ο:κητ:κών όττχλλήλων» κχί τών τοό xp-Spoo 5 τχρ.
7 τοό Α.Ν. 340/1968 «ττερί μέτρων βελτιώσεως τής χτοΒο- 
γκότητος τών Δημοσίων Ττηρεσιών κχί Ν.Π.Δ.Α.» ή ετέ
ρων σν/χςών νόμων. Τχ τής χορηγήτεως τών έκχχ:ϊευτ:κών

χόε’.ών ρ>όμ:ζθνΤΧ: έκχστοτε ο; χτοφχσεως τοό Δ'.Ο'.κητικοό 
Σχμίοολίοχ τοό Όργχν.τμοό Βχμόχκος, έγκρ-.νομένης ύ~ο τοό 
Τττοοργοό Γεωργίας.

" Αρ-ύρον 6.

Ή ίτχός τοό χχρόντος άρχετχ: χττό τής :ημθσ:εύσεώς τοο 
?:χ τής Έρημε:ίο:ς τής Κοόερνήσεως.

Έν Άνήνχ'.ς τή 5 Σετττεμόρίοο 1975 

Οί Υτοοργοί

Έτί τοό Σοντονισμοό Έχί τής Προεορίχς
τής ΚοόερνήσεωςΠ ρ ογρ οαμχτ: τμοό 

Π. Π Α Π ΑΛΗΓΟΥΡ ΑΣ

Έχί τών Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Γ. ΡΑΛε\ΗΣ 

Έχί τής Γεωργίχς
ΙΠ Π. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
Ά=·.θ. 152/13/1975

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (χρθρον 75 ττχράγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος) έττί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ Ύ—ουρ- 
γείου Γεωργίας «χερί τροχοττοιήσεως καί συμττληρώσεως 
διατάξεων τινων τοϋ Ν.Δ. 3S53/195S <ι—ερί Όργανισμοϋ 
Βάμβακος» καί άόό.ων τινων διατάξεων.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω Νομοσχεδίου, τροττοττοι- 

ουμένων- καί- συμττληρουμένων—ένίων- διατάξεων -τοϋ -Ν.Δ. 
3853/1958 «ττερί Όργανισμοϋ Βάμβακος», θεσττίζονται τά 
άκόλουθα :

1. α) Καθορίζονται αί αρμοδιότητες τοϋ Όργανισμοϋ 
Βάμβακος β) ορίζεται οτμ ή περιφερειακή υπηρεσία τοϋ 
Όργανισμοϋ άποτελεΐται έξ είκοσι Διευθύνσεων καί Γρα-

εφείων (άντί δέκα εξ περιφερειακών Γραφείων ώς άχρι τοϋδε) 
γ) συνιστάται παρά τώ Όργανισμώ Βάμβακος μία θέσις 
Γενικοϋ Διευθυντοϋ καί μία θέσις Άναπληρωτοϋ Γενικοϋ 
Διευθυντοϋ καί δ) παρέχεται έξουσιοδότησις όπως, διά Π. 
Δ/των ρυθμίζωνται θέματα σχετικώς μέ την όργάνωσιν καί 
διάρθρωσιν τών Υπηρεσιών τοϋ Όργανισμοϋ, τάς θέσεις 
τοϋ τακτικοϋ καί τοϋ επί σχέσει ίδιωτικοϋ δικαίου πρόσω- 
πικοϋ, την Έταξιν τών ύπηρετούντων ΰπα)Αήλων κ.λ.π. 
(άρθρα 1—3).

2. Προβλέπεται ότι ό ’Οργανισμός δύναται νά χορηγη 
εις ΰπαόά.ήλους αύτοϋ υποτροφίας ή έκπαιδευτικάς άδειας 
κατά παρέκκλισιν τών ύφισταμέ·;ων σχετικών διατάξεων. 
(Άρθρον 4).

Έκ τών ώς άνω διατάξεων δεν προκαλεΐται δαπάνη τοϋ 
Κρατικοϋ Προϋπολογισμοϋ, προκαλεΐται όμως τοιαύτη εις 
βάρος τοϋ Όργανισμοϋ έκ δρχ. 1.100.000, περίπου, έτησίως, 
έκ της συστάσεως τών θέσεων Γενικών Διευθυντών, ώς καί 
έτέρα, ακαθάριστος, έκ της άναδιαρθρώσεως τών θέσεων 
προσωπικού καί συστάσεως νέων τοιούτων, έκ τής χορη- 
γησεως υποτροφιών κ.λ.π., έξαρτωμένη έκ τών έκδοθησο- 
μέ'^ων Π.Δ/των καί αποφάσεων.

Έν Άθήναις τη 23 Αύγουστου 1975
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ
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κτηματσκογικεν τιιακος ανασταται ετι id ημέρας εις τα οι
κεία κοινοτικά ή στ μοτικά καταστήματα κ71 τό οΐκείον Δα- 
σασχειον. καλείται :έ συγχρόνως τάς ένσιαρεσόμενος. ίτω; 
λάίη γιώσιν τούτων ·/.σί ύτΐισαλη τά; κατ' αυτών άντισσή- 
σεις τον.

2. Εις τον τότο-ν τής άναρτήσεως ο! ένδιαρερόμενοι: ένη- 
μεσού·.|ται ντο τον συνεργείου ή έτεροί τρός τούτο εντεταλ
μένου τσοσώστον ττερε τον τεριεχομένου τ:ύ κτηματικού χάρ
του και τον κτηματολογικού τίνακος καί λαμόάνονν οδηγίας 
διά την τνντ/.ήρωτ'ί/ τ:ύ ντο τής Γενικής Διεν-5ύνσεως Δα
σών τον Ύτοο-ργείον Γεωργίας συντεταγμένου έντύτον δελτίου 
άντισσήσεων.

Άσ-Spov 1 λ.

At άντισρήσεις κατά τον τεριεχομένου τον άναρτηύέντος 
κατά τά άνωτέρω κτηματικόν -/άρτον και κτηματολογικού τί- 
νατκος κατατίθενται άτελώς καί έτί άτοδείξει εις τον γραμ
ματέα τον συνεργείου ή το οικείοι Δασαρχείο·; εντός μτ,νός 
άτό τής ταρόδον τής κατά τό ίσ-ύσον 12 τού ταρό.τ&ς τρο- 
•ύετμίας.

Άσ-Spov 14.
1. Προς έ/.δίκασιν των αντιρρήσεων ατανισταται εν τή 

τερ'.ςίερεία έκαστον Πρωτο-δικείον τριμελής Έτιτροτή, ά- 
_ταρτάζόμενη εκ. τού- Προέδσον Πρωτοδικώνή Π ρωτοδίκο-ν ή
Έμμίσ-Scv Παρέορον ταοά Πσωτοδίκαις. ή Είσημοδίκοα. ώς 
Πσοεδσον. ενός εοοριακον ΰταλλήλον ή καί όνος όααολόγον 
ύταλλήλον τού ’Γτονιγε ίοο· Γεωργίας. Δ;’ άτ:ράσ-ων των 
'Γτοαργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης καί Γεωργίας δημο
σιευόμενων διά τής Έρημερίδος τής Τννόεονήιιως. όοίϋονται 
c! μετέχοντας τής Έτιτροτής δημόσιοι λειτονογοι καί ο! 
ανατληρωταί .τύτών. Δ·ά κοινής άτο-ράσεως των αϋτών Ύ- 
τον-ργών έτιτρέτεται ή σύστασις τλειένων έτιτσοτών έν τή 
τεσιρερεια έκάττον Πσωτοδικείον, ών ή εδ:·χ δύναται νά όσι- 
σ·3ή καί εκτός τής έδρας χύτού. Χρέη Γραμματέως. τής 
Έτιτροτής έκτελεί -ντάλληλος · τον Ττουσγείου Γεωργίας 
όοιζόνειλος ΰτό τού Ύτονσγον Γεωργίας. Τά τακτικά ν,έλη 
των Ετιτσοτών ·άτόντα. έλλείτοντχ ή κωλυόμενα άνατληρούν- 
τα: ναό των άνατλησωτών χυτών των οριζόμενων ·σεά τών 
σνγκροτησχτών τάς Έτιτροτάς τχντας χτοράσεων.

2. Διά κοινής άτοράσεως τών Ύτονργών Οικονομικών καί. 
Γεωργίας όσίζεται ή ά-μοιόή ίο’ έκάστην εν γραρείω ή ύταί- 
-5σω σννεορίατιν τών μελών τής έτιτροτής καί τον γοαμμα- 
τεως. κατά τχοέκκλισιν τής διατάτεωτ τον a:-S:cv 7 τα.:. 
2 τον Ν.Δ. 4352/1964.

3. Ή κατά τότον άρμοϊιότης τής Έτιτροτής ‘εκτείνεται 
ετι τών όααικώ.ν εκτάσεων. α! ότοία: ντάγονται εις την αρ
μοδιότητα τών εν τή τεσιρερεία χυτής Δααατχο'ίων.' Έτί 
τ/.ειονων έτιτσοτών εις την τ.εριρέρειχν ένός Π,ρωτο-ϊικείομ 
ή κανά τότον ά-μοδιόττς έκάτττ.ς τούτων τροσσιοσίζετχ: διά 
τής τερ: σοττασεως χύτών άτοράσεως.

'ApSporv 15.
Διά τήν έκοίκατιν εκάτ,της άντιροήσεως όσίίετχι ντο τού 

Πσοεδσον τής Ετιττοτής τότες, ήμέοα καί ώρα. γνωςτο- 
τοιονν,ένη οέκα τονλά/ιττον ημέρας τρό τής όικατ’μομ εις 
τον εν;ιαρερόμενον. ντοχρεούμενον νά τροσκεμίαη τάντα τά 
εις -/ειρας τον άτετεικτ κά τών άνΤΌτητεών τον ττοινεΐα. 
ίι t-τιτοθτή ςμνειορι^ί·*: νομίμως ταεό.ιτων τά·/των τών με

λών αντής καί άτορατίζει κατ’ άτόλντον τλειούτρίαν. Ή 
Ετ’τροτή δνναται νά χεησιμετειήτη οιαοήτοτε άτοδε κτικά 
μετά, μή οεςμενο.αένη ντο ίικονοαικών όιατάχεων καί άτο- 
βλετοντα μόνον εί: τήν ουσιαστικήν έςχ/.ρίόωτιν τών εις τήν 
αςμοοιοτητα της νταγομένων άντ:κε·μένων. Α! άτοςάαε·ς τής 
Ετιτροτής έκοίΐοντα: ντοχεεωτικώς εντός ;ιμή·:ν άτό τής 

ήνέεας τής ανζηττ.τεως. τής τρο-ύετμίας ταύτης ίνναμένης 
νά ταοαταίή έτί εν·α ειτέτ: μήνα ϊι’ άτοράαεως τεν ;Ττονρ- 
γού Γεωργίας, είναι ϊέ όριάτικαί καί-εκτελεαταί.

Κατά τήν έκοίκααιν τών άντιρρήαεων τό Δημοα ον έκτρο- 
σωτείτα: τα:ά τεν οίκείεν Δααάρχον ή ταρά Νομικού Ενμ- 
ίενλον η Παρέορον ή Δικαστικόν Άντιτροοώτσν τον Νομι

κού Σνμόονλίον τού Κράτονς όριζομέν-ον ντό τον Π_ροέόρον 
■αύτεύ ή ταρά Δίκην]άρον τον Δημόσιόν. Σνντρεχόντων εξαι
ρετικών λόγων Αύναται νά όρίζητα: ταρά τού 'Γτονργού Γε
ωργίας δικηγόρος ^άμειόόμενος κατά τάς τερί Κώδικες Δ -
κηγορων οιαταςενς.

'A;-S;ov Ί6.
1. Δεκιτής γενομένης άντιρρήσεώς τίνος, οιατάσσετα: -ντο 

τής Έτιτροτής ή δ:ό?-5ωσις τον κτηματικού /άρτον καί τού 
κτηνατολογικού τΚακός τής οικείας δασικής έκτάσεως ή τών , 
έντός χντής έ’τέρων μορρών χρησιμοτοιήσεως ^τής γής.

2. Μετά τήν έκδίκασιν τών άντιρρήαεων και τήν τυχόν 
διόρ-ύωσιν τού χάρτου καί τού τίνακος, ό κτηματικός χάρ
της καί κτήμα τολογικός τίναιξ δασικών 'έκτάσεοίν κηρύσσεται 
οριστικός δι’ άτοςάαεω; τον Ύτουργοΰ Γεωργίας.

3. Τά τοωτότντα τον οριστικού κντηματικον4χάρτοο καί 
τού κτηματολογικού ιείνακος ςν/,άτςονται καρά τή Γενικ,ή 
Διενύύνσε: Δασών τον 'Τιεονργε'ίον Γεωργίας.

Αντίγραρα τούτοκν ρύλάεσονται τεαρά τή οικεία Δ:ε·ο·5νν- 
σε: Δασών καί τώ οΐκείω Δασαρχείο;».

- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Όριστικοττοίησις τής Όριο-ύεσιας. 

τ: "AvSSpov 17. _______ -1________ ___-
Έάν κοιτά τού άναρτηύέντος κτηματικού χάρτου ή κτημα- 

τολογικού τειναηοος δασικών εκτάσεων δεν ΰττε6λή-5ησσν αντιρ
ρήσεις ή χί ύχοόληδεΤσαι άχερριρ-ύησχ;. ή κατ’ άε-ύρα ΊΟ 
καί 11' τού ιεαρόντος τεροαωρινή όριο-ύεσία τής άντστοίχον 
δασικής έκτάσεως κα-ύίσταται οριστική.

'Ap-Spov 18.

Έάν διετάχύη όαό τής Έτιτροτής τού ap-Spov 14 τον τα- 
ρόντοος δ:όρ-5ωσις τού κττηματτικού χάρτον, διορ-5ούται άντι- 
στοίχως καί ή γενομένη τροσωρινή όριο-ύεσία. Χίετά τήν διόρ- 
-3ιοσ^ αύτη κ>5ίσταται οριστική. ^

ΚΙ3ΦΑΛ.4ΙΟΝ Ε'. J
, _ . _. #>'■Προστασία τών δημοσίων δασικών εκτάσεων.

'Α?·5ρον 19.

Ώς δημόσιοι δασικα! εκτάσεις έν τή έννοια τού ταρόντος 
λογίζονται α! δασικα! εκτάσεις χί κει-Sείσαι ώς άνήκουσα: 
εις το Δημόσιον ή Ν.Π.ΔΑ.

'Ap-S.pov 20.·

1. Έάν τώ κηρνχ-Sevrti ώς όριστικώ κτηματικώ χάρτη

τχντοτητος έκαστη; εν τω οριστικω χάρτη χτοτντουμενη ία- 
σικής έκτάσεως στοσ/μί*. καταχωρείτα: άτελώς εις τά ίι- 
£λ·ία μεταγραρών τής οικεία; τεριρερείας. αιτήσει τού οι- 
ονείον Δασάρχου.

σεως.
'A;-S?ov 21.

Ο! άνεν έ/νοχ.ικού δικαιώματος ένχ/τ·. τού Ατμό:ίου ή τού 
Ν.ΠΑΔ. έξακολονύο-νντες νά κατέχοχ/ ή κα-ίαλαμίάνοτ^τες 
δασικήν εκτασιν εις ήν άρορά ή κατ xp.-Spov 20 τού -ααρόν-

τρωτοκόλλον τούτον ονοέν ένδικον αε-ον χώσει.
-Άρ-5ρον 22.

1. Οί ιάξιούντες έμτράγματον δικαίωμα έτί δασικής έκτα- 
σεως ή τμήματος αύτής. εις ήν άρθ·:| ή^ V-XJ ώρ-SpOv 20 τού 
ταρόντος καταχώρησες, σννανται να έτισιωτοντ- την ava-fvoi- 
ρισσν τών άξιονμένών δικαιωμάτων των ε·τος 5 ετών αττο



ής χζτ^τχωρήζεως. Β: έγερζεως τζχτιχής ζγωγής χζτά τάς 
τχνζύζζς Βιζτζςεις.

_ 2. Π «*/&»ΐτ,ς αζράκτον τής /.ατά τήν -?^ήγο.μέ-λην 
ιζράγραρον ζρο-όεζμίζ; ή άζ:.ρ ρ: ρ-3 ε! ζη ς. τελεσ: Βίχω ς τής 
χζ:ο-όέ<ζμως άζχη·5ε!ζης αγωγής. ούοέν ιΒιωτιχον Β'.χζιωμζ 
Γ/ζγνωριζετα: έζί τής αντίστοιχον Βασική; εκτάζεως.

Άp-Spov 23.

Τά εν ζρ·3?οις 19 έως 22 τοό ζζρόντο.ς Βιαλζμίζ-.όμενζ 
ζχύονν καί" Βιά τάς εντός Βαζ'.κής έχτζζεως ύζζρχούζζς τν- 

/CV έτέρας μορρζς χρηζιμοζοιήζεως τής γής.

Ά p-Spov 24.

Αί ττΐρ; ζροζτζσίας τών Βημ οσίων χτηχάτων οιζτάςεις ίέν 
όίγονται Βιά τον ζζρόντος. έρ' όζον· ϊι' αυτών ζροστζτενον- 
τζ: ζληρέζτε-ρον τά ζνμρέροντζ τοό Δημόσιόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ποινιχζϊ Διατάσεις.

•A&m 25.

Ο! ζα: ζόζται τών έν -άρ-3ρω 6 τοό ζζρόντος-όζοχρεώζεων. 
τιμωροό.ντ2ΐ χζτά τζς Βιζτζςεις τών άρ-3ρων 167 χζ! 169 
τού Π.Κ. Κατά τζς ζΰτάς διατάξεις τιμωρείται ,ό θέρων 
ζντίστζσ'.ν χζτά τής έ/.τελέζεως τον χζτ’ άρ-3ρον 21 τοό ζζ
ρόντος ζρωτοχόλλον ή μή σνμμορρΟνμενος. ζρος τοντο.

·*■ 1
Άρ-3ρον 26.

Όζτις έχ zpo-ύέζεως μετατοζίζει, άρ αίρει. όλζζτει ή 
χαταστρέρει τά όζο τών συνεργείων'χτηματογρζρήζεως τοζο- 
·3%.τούμε\»ζ σήματα ή ορόσημα ή ψευΒώς τοζο·$ετ·εί τοιαντα:, 
τιμωρείται Βιά ρνλζχίζεως μέχρι Βύο έτών. Έάν τις τών 
ζράςεων τούτων έτελέζ-όη ές άμελείας, έζιβάλλετα: ρνλά- 
χισις μέχρι τριών μηνών ή χ.ρηματιχή ζοινή.

'Ao-Spov 27.

1. Όστις καταλαμβάνει ή έςζχολο>5εί νά χζτέχη Βασιχή/ 
εχτζζιν, εις ήν άρορά ή χζτ’ άρΰρον 20 τοό ζαρόντος χατζ- 
χώροζις. έν γνώζει τζύτη.ς έττ:ρι>λζσζθμέ.νης τής έρζρμογής 
τοό άρ-3σον 280 τοό Ν.Α. 86/1969. ώς τοότο ζντιχζτεζτζ- 
-3η όζο τοό άρ·3ρον 13 τοό ΝΔ. 996/1971, τιμωρείται Βιά 
ρνλζχίζεως χζ: Βιά χρηχζτιχής ζοινής μέχρι τής ζςίζς τής 
χζτεχαμένης ή χζτζλ ζμβ ανομένης έχτζζεως, έν όζοτροζή Βέ 
Βιζ ρνλζχισεως τουλάχιστον τριών μηνών χζι με χρημζτιχήν 
ζοινήν μέχρι τοό Βιζλζζίου τής Ζςίζς τής έχτζζεως.

2. Έή τις τών ζράςεων τούτων έτελέζ·3η ές άμιελείας, 
έζιβάλλετζι ρυλάχιζις μέχρις Ες μηνών ή χρημζτιχή ζοινή.

Άρ-3ρον 28.

Όζτις έχ ζρο/3έσεως ΰζοΒειχνύει ψενΒή όρια ή ζζρέχει 
ψενΒή στοιχεία ζερί τών Βιχζιωμζτων αύτοό ή τρίτων έζί τών 
χτ ημ ζτογ ρ ζ ο οομ έ ν ων Βζσιχών έχτάζεων, τιμωρείται μέ ρνλά- 
χιζιν χζι με χρημζτιχήν ζοινήν άζό τσό ήμίζεος μέχρι τοό 
ζζ/όλον τής άςίζς τοό χτήματος, έν ύζοτροζή Βέ. μέ βνλά- 
χ-.σιν τούλζχιζτον τριών μη-;ών χζι χρημζτιχήν ζοινήν μέχρι 
τοό ΟΓζλζζίοζ τής άςίζς τοό χτήμζτος.

Άρ-3ρον 29.

Όζτις. έχ ζρο·3έζεως ύζοΒειχνύει ψενΒή όρια ή ζζρέχει 
ψεοεή ζτοιχείζ ζερί τών Βιχζιωμζτων αύτοό ή τρίτω·* έζί Βζ
σιχών έχτάζεων, εις ζς άοορζ ή χζτ’ zp-Spov 20 τοό ζαρόν- 
τος χζταχώρηζις, τιμωρείται μέ γ/κτκ.ζ’.ν χζι μέ χρημζτι

χήν ζοινήν ζζό τοό ήμίζεος μέχρι τοό ζζ·ολοο τής ζςιζς τοό 
χτήματος, έν όζοτροζή. Βέ. μέ ρολάχιτιν τούλζχιζτον 3 μη
νών χζι μέ χρημζτιχήν ζοινήν μέχρι τού Β'.ζλαζίοο τής ζςιζς 
τοό χτήμζτος,

Άρ-ύρον 30.

Αέ'Βιζτάςεις τών άρ-3ρων 27 έως 29 τοό ζζρόντος έοζιρ- 
μόζοντζι χζι έζάχις ζί έν αύταϊς άνζρερόμενζ: ζράςεις άεο
ρθόν εις έντος εαζιχής έχτζζεως ύ9'·:·τζ;ζένζς έτέρας μορ- 
ράς χρησιμοζοιήζεως τής γής.

"Ap-S-pov 31.

Όζτις ώς Βιάο·:χος. μάρτος. όριοΒείχτης ή ύρ’ οίζνΒήζοτε 
άλλη/ ΐοιότητα. έν γνώζει τής άνζληδείας. ζμριζίητεί χα-S’ 
οϊονΒήζοτε τρόζον^ ένώζιον Βιοιχητιχής ή Βιχζζτιχής αρχής, 
την όριστζμένην ύζέρ τοό Αημοζίον ή νομιχοό ζριζώζον Βη- 
μοζίον Βιχζίον νομιχήν ή ζρζγματιχήν χζτάζταζιν ή/ ΐζχυ- 
ρίζετα: άνζληύή ζρζγμζτα. ζναροριχώς μέ την ένεντ: αύτοό 
ή τιρίτον ζρζγματιχήν ή νομιχήν χζτάστζζιν χζι ιΒίζ, ώς 
ζρος τον χρόνον νομής ή χζτοχής Βαζιχής. χατά τήν έννοιαν 
τών ζζρ. ί έως 3 τοό άρ-Spoj 1 τοό Ν.Α. 86/1969. έχτά- 
ζεως. τιμωρείται Βιά ρολζχίζεως μέχρι Βόο έτών ή Βιά χρη
ματικής ζοινής άζό τοό ήμίζεος μέχρι τοό ζονόλοο τής ζςίζς 
τής εις ήν ζν2>ρέρετζί ή ζράςις έχτζζεως.

_ Άρ-$ρον 32.

Εις τον χατζγγέλλοντζ άρμοΒίως τήν χατάλη}’.ν ή Βιενέρ- 
γειζ·/ οΐζζΒήζοτε Βιαχζτοχιχής ζράςεως, έζί Βζσιχής χζτά 
τήν έννοιαν τοό Ν.Λ. 86/1969 έχτάσεως, ζνηχούζης *ίς το 
Δηζόζιον ή Ν.Π.Α_\. ή σομίάλλοντζ εις τήν άζόΒειςιν τοό 
γεγονότος τούτον, χζταβζλλεται όλόχληρος ή τνχόν έζιδλη- 
■δείζζ χζτά τάς Βιατάςεις τών ζρ-3ρων 25 «ως χζι 31 τοό 

'ζαρό·/τος, χρηζατιχή ζοινή, εύ·5ΰς ώς αότη χζτζβληόή εις 
τό Αηιμόζιον Τζμείον ζαρζ τοό χατζΒιχαζύέντος. Εις ζερί- 
ζτωζιν, xarS’ ήν ζλείοτνες τχ/ίίχλον εις τχότζ ή ήχο'.ίή 
Βιανέμεται ίζομερώς είςζάντζς.

Άρ^.ρον 32 ζ.

Α! ύζό τών Βιζτάςεων τοό ζζρόντος χεραλαίον ζροίλεζό- 
μεναι ζοιναί έζιίζλλο'/τζι έρ’ όζον βάζει άλλων Βιζτάςεων 
at ζνζ.ίζτοιχοι ζράςεις Βέν τιμωροόνται ζύστηρότερον.

Τελικζί Διατάζεις.
Άρ·3?ον 33.

Άζζζζι ζί έχ τής έρ αρμογή ς ιτοό ζζριόντος Νόμον Βηζιονρ- 
γούμενζι Βζζάναι. ζλήν μιζ-5οΒοσίζς μονίμων Βημοζίων νζαλ- 
λήλο>ν, βαρόνον·/ τάς οϊχείζς ζιστώζεις τοό Κ.ΤΤ.Κ. χζι 
Δζζών, έζιχορηγονμένον τοό Τζμείον τούτον έχ τον ζρονζολο- 
γιζμοό Αηζοζίων Έζε/ούζεων ή χαί τοό τατχτιχοό τοισύτον.

Άρ>-3ρον 34.

Ο! ζζραίάτζι τών άρ-ύρων 25 έως χζι 32 τοό ζζρόντος 
ζαρζζέμζοντζι, άνεςαρτήτως τής ϊΒιότητός των. ?ι’ άζεν- 
·3είζς χλήζεως, χζλονμένον ζάντοτε χζι τοό Βημοζίον, ·έχζρ> 
ζωζονμένον έν ζροχειμέ·/ω όζό τοό 'Τζονργοό Γεωργίας, όζερ 
Βύνατζι νά ζαρζζτή ώς ζολιτιχως ΐνάγω·/ Βιά τάς τνχον 
■ζςιώζεις τον. άνεν τηρήζεως ζροΒιχζζίας,

’Ap-Spcr/ 35.

Κατά τήν έχτέλεζζ/ τών Βιά τον ζζρόντος ζροίλεζομένων 
έργζζιών χαταρτίζεως χτημζτολογίον χζι χτηματολογιχον 
ζίναχος. έζιτρέζετζι όζως. χζτά ζζρέχχλιζιν τών ίζχνοντών 
Βιζτάςεων. μετζτί-5ε·/τζ: Βι’ άζοράζεως τοό ζρμοΒίον 'Τζονρ- 
γείοο Γεωργίας οίοιίήζοτε ϋζά/Αηλο: τής Γενιχής Διεν-3ύ·/- 
σεως Δασώ·/ τοό Τζονργείοο Γεωργίας εις τον Νομόν εές τό/ 
όζοίον έχτελοότ/ται αί ώς ζ·/ω έργαζίζι, ώς χζι τζνάζζλιν.
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’A:-S?ov 36.
Τά άςορώντχ εις τήν έχ'έλεσ'.ν τοΞ> ζχρόντος. χανονκτ-δή- 

εαντχ: ί;’' αζοφάσεων τσΰ Ύζευργοΰ ΓεωργΗς ϊημοζευομένων 
εις ζην Έιημερίίχ τής Κυίερνήτεως.

"Ap-Spcv 37.

Ή ισχύς τού ζαρόντες αρχεται άζο τής ϊηαοσιεΰσεώς του 
?:ά της Έρημερίΐος τής Κυέερνήαεω ς.

Έν Ά·3ήνχ;ς τή 2/0 Αύγυύττου 1975 

Οι Ύζουργοί
Π ροεϊρί·χς Κυβερνήτεως

Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ
Δέκατο τάνης 

Κ. ΣΤΒΦΑΝΑΚΗΣ

Οίκοναιικών 
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Γ εωρ-άας
ΙΠΠ. ΙΟΡΛΑΝΟΓΛΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
(Κατ’ άρθρον 75 ζαρ. 3 τοϋ Συντάγματος)

Περί-του “τρόπου καλύψεως δαζάνης ζ ρ ο κ αλο υ μένη ς έκ 
τοΰ σχεδίου Νόμου ζερί κτηματικού χάρτου, Κτηματο- 
λογικοϋ ζίνακος, όριοθεσίας δασικών εκτάσεων καί 
ζροστασίας των Δημοσίων δασών.

1. Έκ της εφαρμογής τοϋ ώς άνω Νομοσχεδίου, εις 
ζερίπτωσιν έγκρίσεως θά ζροκύψη έζιβάρυνσις τοϋ ζροϋ- 
πολογισμοϋ τοΰ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών έκ δραχμών 50.000. 
000 ώς άναλυτικώτερον άναφέρεται εις την συνημμένην 
έκθεσιν ζροκαλουμένης δαζάνης.

2. Παρέχεται ευχέρεια έζιχορηγήσεως τοϋ Κ.Τ.Γ.Κ. 
καί Δασών έκ τοϋ ζροϋζολογισμοΰ Δημοσίων Έττενδύσεων 
ή καί τοΰ Κρατικοΰ ζροϋζολογισμοΰ. Ή δαζάνη όμως αΰτη 
δεν δύναται νά ζροσδιορισθή άζό τοΰδε, διότι τοιαύτη έζι- 
χορήγησις θά ζαρέχεται, έφ’ όσον αΐ ζροκαλούμεναι έκ 
τής έψαρμογής τοϋ σχεδίου Νόμου δαζάναι, δέν είναι δυ
νατόν νά καλυφθώσιν έκ τών νομοθετημένων έσόδων τοΰ 
Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών.

3. Ή κατά τό τρέχον έτος δαζάνη ύζολογίζεται ότι θά 
άνέλθη εις δραχμάς έξ εκατομμύρια (δραχ. 6.000.000) ήτις 
θά βαρόνη τάς οικείας ζιστώσεις τοϋ ζροϋζολογισμοΰ τοϋ 
Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών.

Έν Άθςναις τή 12 Αύγουστου 1975 
Οί Γζουργοί

Οικονομικών Γ εωε^ίας
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ ΙΠΠ. ΙΟΡΛΑΝΟΓΛΟΓ

α) Προβλέζεται κτηματογράφησις καί όριοθεσία τών 
δασικών έκτάσεων, σύνταξις καί τήρησις'κτηματολογικοΰ 
χάρτου καί κτηματολογικοΰ ζίνακος, ορίζεται άρμόδιος 
φορεύς διεξαγωγής τών άζαιτουμένων-εργασιών ή Γενική 
Δ/νσις Δασών, ώς καί άκολουθησομένη μέθοδος καί δια
δικασία (άρθρα 1-4).

β) Προβλέζεται συγκρότησις μέχρι δέκα ζέντε (15) 
συνεργείων κτηματογραφήσεως δι’ άζοφάσεως τοϋ Μζουρ- 
γοϋ Γεωργίας, άζοτελουμένων έκ μονίμων ύζαλλήλων τοϋ 
'Τζουργείου Γεωργίας, ώς καί ύζαλλήλων ζροσληφθησο- 
μένων έζί σχέσει έργασίας Ίδιωτικοϋ Δικαίου αορίστου 
χρόνου, ό συνολικός άριθμός τών όζοίων δέν δύναται νά 
ΰζερβή τούς εκατόν ζεντήκοντα (150) ήτοι δέκα άνά Συν- 
εργεΐον.

'Ομοίως ζροβλέζεται ότι ή ήμερησία άζοζημίωσις τών 
συγκροτούντων τα Συνεργεία κτηματογραφήσεως καθο
ρίζεται δι’ άζοφάσεως τών 'Τζουργών Οικονομικών καί 
Γεωργίας καί ότι αί έκ τής έφαρμογής τοϋ ζρογράμματος 
ζρομήθειαι ένεργοϋνται εις βάρος τών ζιστώσεων τοϋ Κ.Τ. 
Γ.Κ. καί Δασών κατά τάς ζερί αύτοϋ ΐσχυούσας διατάξεις 
(άρθρον 5).

γ) Καθορίζονται ΰζοχρεώσεις κατόχων άκινήτων νά 
έζιτρέζουν διέ/χυσιν τών ύζαλλήλων καί τοζοθέτησιν ορό
σημων έζί ιδιοκτησιών των, ώς έζίσης αί μέθοδοι καί δια- 
δικασιαι καταρτίσεως τών κτηματολογικών ζινάκων καί 
δημοσιότητος τούτων (άρθρα 6-9).

δ) 'Ορίζεται ό τρόζος όριοθεσίας τών δασικών έκτά
σεων (άρθρα 10-11)

ε) Καθορίζονται αί διαδικασίαι κηρύξεως ώς οριστικών 
τοΰ κτηματικοϋ χάρτου καί ζροσωρινοϋ κτηματαλογικοώ 
ζίνακος καί συνιστώνται τριμελείς Έζιτροζοί έκδικάσεως 
ένστάσεων (άρθρα 12-18).

στ) Θεσζίζονται διατάξεις ζροστασίας τών Δημοσίων 
Δασικών έκτάσεων (άρθρα 19-24).

ζ) Κατά τών ζαραβατών θεσζίζονται ζοινχί (άρθρα 25-
32). ν

η) Καθορίζεται ότι αί έκ τής έφαρμογής τοϋ σχεδίου 
Νόμου ζροκαλούμεναι δαζάναι, ζλήν μισθοδοσίας μο
νίμων δημοσίων ύζαλλήλων, βαρύνουν τάς οικείας ζι- 
στώσεις τοϋ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών, έζιχορηγουμένου τούτου 
έκ τοΰ Π ροϋζολογισμοϋ Δημοσίων Έζενδύσεων ή καί 
τοϋ τακτικοϋ Π ροϋζολογισμοϋ.

2. Ή έτησία δαζάνη, έν ζλήρη λειτουργία τών 15 
Συνεργείων καί εϊκοσιν (20) Έζιτροζών έκδικάσεως έν
στάσεων, ζρομηθείας τών άναγκαιούντων διά την εφαρ- 
μ.ογήν τοϋ ζρογράμματος έφοδίων έν γένει ζροϋζολογί- 
ζεται εις δραχαάς ζεντήκ οντα εκατομμύρια (δραχ. 50.
000.000) άναλυομένη ώς κάτωθι :

1) Μισθοί καί λοιζά έζιδόματα 150 έκτάκτων ύζαλλήλων :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β5
Έφοδιασμ.οϋ Sc Είδ. Διαχειρίσεων 

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τής Ύζηρεσίας Εφοδιασμού καί Ειδικών Διαχειρίσεων 
τοΰ 'Τζουργείου Γεωργίας έζί τοϋ σχεδίου Νόμου «ζερί 
Κτηματικού Χάρτου, Κτηματολογικοΰ Πίνακος, Όριοθε- 
σιας τών Δασικών έκτάσεων καί ζροστασίας τών Δη
μοσίων Δασικών έκτάσεων».

1. Διά τοΰ ώς άνω σχεδίου Νόμου θεσζίζονται τά άκό- 
λουθα :

α) Δασολόγοι ζτυχιοϋχοι 6x15—90 ύζάλ.X
Άνωτ. Σχολών 14 μήν. X 12.000= 1 δ. 120.000

β) Λογισταί Άν. Σχολ. 1 X 15=15 ύζάλ. X 
14 μήν. X 9.000= 1.890.000

γ) Λογισταί Μέσων Σχ. 1 X 15=15 ύζάλ. X 
14 μήν. X 6.000= 1.260.000

δ) Διοικητ. Μέσ. Σχολών 2x15 =30 ύζάλ. X
14 μ.ήν.Χ6.000 = 2.520.000

2) Έργοδοτικαί εΐσφοραί. 20.790.000x17% 3.534.300
3) Όδοιζορικά-'Ημερήσιαι άζοζημιώσεις

ύζαλλήλων 300 ύζάλ. χ500 δρχ. χΙΟΟ
ήαέρες. 15.000.000

4) Όδοιζορικά-'Ημερήσιαι άζοζημιώσεις 
Έζιτοοζών Μέλη 4x12 μήνες χ2.000X
20 Έζιτροζαί . ‘ 1.920.000

5) Άζοζημίωσις Έζιτροζών (20) -



Πρόεδρο; Πρωτόδικης 
Οίκον, “Εφορος 

—Δασάρχης-- 
Γ οαιιαατεύε

4.000
2.000 
2.000 
1.500

0.500x12x20= 2.2S0.000
6) Προμήθεια εφοδίων, μισθώματα κλπ. 6.475.700

50.000.000
3. Ή κατά τό τρέχον έτος δα—άνη ύπολογίζεται ότι θά 

άνέλθη εις δραχμάς έξ εκατομμύρια (Δραχ. 6.000.000) 
άναλυομένη ώς κάτωθι :

α) Μισθοί καί λοιττά έπιδόματα εκτάκτων 
ύπαλλήλων (50) διά 5 Συνεργεία έττί 4 μήνες. 2.S85.000 

β) 'Οδοιπορικά-'Η μερήσιαι αποζημιώσεις 
100 ύπαλλήλων διά 5 Συνεργεία έπί 4 μήνες. 1./00.000 

γ) Όδοι—ορικά καί ά—οζημιώσεις 5 Επί
τροπων έ—ί 4 μτνεε. 350.000

δ) Προμήθεια οργάνων καί εφοδίων έν γένει 1.065.000

6.000.000
4. ' Η κατά τό τρέχον έτος δα—άνη θά καλυφθή έκ των 

—ιστώσεων τοΰ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών.

Έν Άθήναις τή 8 Αύγουστου 1975
Ό Προϊστάμενος Β5 'Υπηρεσίας 

‘ ΝΙΚ. ΣΤΡΟΤΖΛΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Άριθ. 146/11/1975

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75 παρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) έ—ί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ ' Υπουρ- 
γείου Γεωργίας «περί Κτηματικού Χάρτου, Κτηματο- 
λογικοϋ Πίνακος, Όριοθεσίας των Δασικών έκτάσεων 
καί —ροστασίας τών Δημοσίων Δασικών Έκτάσεων».
Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου Νόμου θεσπί

ζονται τά κάτωθι :
1. Προβλέπεται ότι, ή κτηματογράφησις καί όριοθεσία 

τών δασικών έκτάσεων, ή σύνταξις καί τηρησις κτηματικού 
χάρτου καί κτηματολογικοϋ πίνακος αυτών, ύπάγεται εις 
την αρμοδιότητα τής Γεν. Δ/νσεως Δασών τοΰ 'Υπουργείου 
Γεωργίας καί καθορίζεται ότι, εις μέν τον κτηματικόν 
χάρτην άποτυποϋται πάσα αυτοτελής δασική έκτασις μετά 
τών εντός αυτής υφισταμένων ετέρων μορφών χρησιμοποιή- 
σεως τής γής, εις δέ τον κτηματολογικόν πίνακα περιέχον- 
ται τά ονόματα τών έχόντων έμπράγματον δικαίωμα έπί 
τής κτηαατογραφουαένης δασικής έκτάσεως κλπ. (άρθρα 
1 - 4>.

2. 'Ορίζεται 0Tt, αί έργασίαι κτηματογραφήσεως έκτε- 
λούνται διά συνεργείων συγκροτουμένων έκάστοτε δΓ άπο- 
φασεως τοΰ Υπουργού Γεωργίας, τοΰ άριθμοϋ τούτων 
δυναμένου νά άνέλθη μέχρι δέκα πέντε (15) κλπ. Έκάστου 
συνεργείου προισταται δασολόγος, ό άριθμός δέ τοΰ τεχνι
κού, διοικητικού καί λογιστικού προσωπικού τού συνερ
γείου δεν δύναται νά ΰπερβαίνη τούς 20. Έν περιπτώσει 
ανεπαρκείας τού προσωπικού τής Γενικής Δ/νσεως Δασών 
τού 'Υπουργείου Γεωργίας, ό 'Υπουργός Γεωργίας δύναται 
νά άποσπα εις αύτήν υπαλλήλους τής Τοπογραφικής Υπη
ρεσίας ή άλλης τίνος Υπηρεσίας τού Υπουργείου Γεωρ
γίας. Δύναται έπίσης ό 'Υπουργός νά προσλαμβάνη καί 
έκτακτον προσωπικόν έπί συμβάσει έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου άορίστου χρόνου καί έπ’ άμοιβή όριζομένη διά 
κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωρ
γίας. 'Ο άριθμός τού προσωπικού τούτου δεν δύναται 
νά ύπερβαίνη τούς 10 άνά συνεργείου. Ή ήμερησία έκτος

έδρας άποζημίωσις τών συγκροτούντων τά έν λόγω συνερ
γεία πάσης φύσεως υπαλλήλων, καθορίζεται διά κοινής 
άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας 
κατά παρέκκλισιν τών περί οδοιπορικών έξόδων καί ημε
ρησίων αποζημιώσεων διατάξεων. Αί έκ τής έφαρμογής 

■ τού προγράμματος προμήθειαι δύναται νά ένεργοϋνται εις 
βάρος τών οικείων πιστώσεων τού Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών 
κατά τάς περί τούτου κειμένας έκάστοτε διατάξεις. (“Αρθρον 5)

3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικώς μέ τήν σύνταξιν τού 
κτηματικού χάρτου καί τού κτηματολογικοϋ πίνακος, πα
ρέχεται εύχέρεια προσλήψεως έπί τόπου τών έργων, 
ύπό τών προϊσταμένων τών συνεργείων, μέχρι πέντε (5) 
όριοδεικτών καί προβλέπεται ότι, τά τής άποζημιώσεως 
αύτών καθορίζονται δΓ άποφάσεως τού 'Υπουργού Γεωρ
γίας κλπ. (“Αρθρα 6-11).

4. Καθορίζεται ή διαδικασία κηρύξεως ώς οριστικών τού 
προσωρινού κτηματικού χάρτου καί τού προσωρινού κτη- 
ματολογικού πίνακος καί προβλέπεται ή σύστασις έν τη 
περιφερεία έκάστου Πρωτοδικείου τριμελούς έπιτροπής πρός 
έκδίκασιν τών αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τοΰ 
κτηματικού χάρτου καί κτηματολογικοϋ πίνακος. Διά κοι
νής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας 
ορίζεται ή άμοιβή δι’ έκάστην έν γραφείω ή ύπαίθρω συν
εδρίαση/ τών μελών καί τού γραμματέως τής έπιτροπής. 
Κατά_τήν^ έκδίκασιν_τών αντιρρήσεων τό Δημόσιον έκπρο- 
σωπεϊται παρά τού οικείου Δασάρχου ή παρά τού~ύπό 
τού Υπουργού Γεωργίας όριζομένου Νομικού Συμβούλου 
ή Δικηγόρου, τοΰ τελευταίου άμειβομένου κατά τάς ϊσχυ- 
ούσας διατάξεις ή καί έπί ποσοστοΐς κλπ. (άρθρα 12 - 18).

5. Ρυθμίζονται σχετικώς μέ τήν προστασίαν τών έν 
, τώ όριστικώ κτηματικώ χάρτη καί τώ όριστικώ κτηματο-

λογικώ πίνακι έμφαινομένων δασικών έκτάσεων τών άνη- 
κουσών εις τό Δημόσιον ή εις Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. (άρθρα 19 -24).

6. Προβλέπονται ποινικαί κυρώσεις ή χρηματικαί ποιναί 
κατά παντός όστις : α) έκ προθέσεως, μετατοπίζει, άφαι- 
ρεϊ, βλάπτει ή καταστρέφει τά ύπό τών συνεργείων κτημα
τογραφήσεως τοποθετούμενα σήματα ή ορόσημα, β) έξα- 
κολουθεΐ νά κατέχη ή καταλαμβάνει δασικήν έκτασιν καί 
γ) ύποδεικνύει ψευδή όρια κλπ. (άρθρα 25 -32 καί 34).

7. 'Ορίζεται ότι, άπασαι αί έκ τής έφαρμογής τού παρόν
τος νόμου δημιουργούμεναι δαπάναι πλήν μισθοδοσίας μο
νίμων δημοσίων υπαλλήλων, βαρύνουν τάς οικείας πιστώ
σεις τοΰ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών έπιχογηγουμένου έκ τού 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ή καί τού τα
κτικού τοιούτου (άρθρον 33) κλπ.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλεϊται δαπάνη 
τού προϋπολογισμού τού Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών καί έμμέ- 
σως τού έπιχορηγούντος αύτό Κρατικού Προϋπολογισμού 
(Τακτικού ή Επενδύσεων) έκ τής μισθοδοσίας έν γένει 
τών έκτάκτων υπαλλήλων τών συνεργείων κτηματογραφή
σεως, έκ τής άποζημιώσεως τών μελών τών Επιτροπών 
έκδικάσεως ένστάσεων κατά τοΰ περιεχομένου τού κτημα
τικού χάρτου, έκ τής καταβολής οδοιπορικών καί λοιπών 
έξόδων εις τούς τακτικούς καί έκτάκτους υπαλλήλους τών 
συνεργείων, ώς καί έκ τής προμήθειας τών άναγκαιούν- 
των διά τήν έφαρμογήν τού προγράμματος, έφοδίων έν 
γένει, έκ δραχμών 50.000.000, περίπου, έτησίως, ώς καί 
ακαθόριστος τοιαύτη έκ τής αμοιβής τού τυχόν όριζομένου 
ύπό τού 'Υπουργού Γεωργίας δικηγόρου, ώς έκπροσώπου 
τοΰ Δημοσίου κατά τήν έκδίκασιν τών άντιρρήσεων κατά 
τού περιεχομένου τού κτηματικού χάρτου ή τού κτηματο- 
λογικού πίνακος.

Έν ’Αθήναις τη 12 Αύγούστου 1975 

Ό Γενικός Διευθυντής

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


