
Cilo

-Ίο-ου -Z'-£5:5:i(u; _τοΰ_ ά-ρΑρου
τύ 2359, Ι'δΐκ, · έρ οποττοίήϊεως 'καί συμτληρώ- 
ς έν:ω' τών τ.ερί -· ,::κής Τραπέ'ύης τής Έλ/.άύ

- α •τϊ’.; Γιων λ. ί' oj v i to1» »>:

Προς τήν βον/.ψ»· τώ? ■

1 Συχοώ-'ως τ?ός τάς ': ατ air; ς ip’Sp',,
Ν . 2359/ 1953, ώ; αύτα: JLiT ά τήν Tpc-crc :ησ*.ν

Λ2'. τυ 2“λή:ω7·.ν αν ::ά τώ / " υ. ' - Τ (υ V τών τα: αγρ. 4. 5
ί.ί\ 6 τού άο-S του 1 τού Ν.Α. ’ ' *' 1953.. άτα·■^ορεύετα:

Λ εις τούς 17:οεοοους. Α ϊ * “ έ ::ονς y.a: μέλη Α:ι::ν.η-
τ”/.ών χαί Έ=or- <ών Συμί' ίίν τών Kc:vc;τρας:ών τον
X. 479/1943. Κεντρ’.χι >ώ πων ν. , .:α:ρ:τμών τον
X. 602/1914,. ώς χαί τών tv:::μών ών 6 T7.CTOT είνα:
η ”::7τατ!2 ών γεωργ'.χών ε: "SCtcvT ων ν.λτ.. νά

: T2j7C*/:6 ’ to , 11 ρ ο — ο ρ ο: όεέρο : ή μέλη A:ct:^.ητι-
/.ών X a: ErrorΓΤ’.κών Συχί' »·> 'έτέ;:αν τών ώς άνω
Ό: πότεων :χαί

) εις τον; Προέϊρο V·. τ:'ροεορούς y.al τά μέλη τών
Λ::: ΛΤΓ 7*-·/.ών 7. α: Έ-οπτ ων Συμόουλ’.ων τών :τατης ςν τέως
V.2* v;jl:v Γεωργ-.κών Συνετα:ρ·Γ7:ν.ών Όρ*; ανώσεων . ώς
xa: 5·? ταλλή/.ους αυτών νά 7 -χμετiycvv ε!ς τήν
ΛΤ ΤΙ V Συνετά::::ττ:χών Έτ:χε:ρ ητεων λε:τονργο -σών ντο μορ-
7 r« r<!(mW^jlov ε τα:ρε!ας ή νά είνα V7 2/.ληλο 1 τοντων.

Ή.1::; αρμογή των ί’.ατασεων τούτων, εν αυνϊυατμω 
-,ρος , τήν ταρατηρουμένην ελλε:ψ:ν είϊ'.κευμένων στελεχών 
τερ: τήν ?·'·/ησ:ν τών Συνετα:;:στ:χ.ών Όργτ/ώσεων, έχε; 
ώς άποτ: '

i) ' ·,τρ:καί Συνετά:; :στ:κα: Όργχ<ώτε:ς να
στ* ,;·:σ:ών ικανών καί ΪΟκ:μασμένων συνετα:-

•.νωνύμου Εταιρείας λε:του?γοϋσα: Συν- 
α’τ'.νες, ώς γνωστόν. ϊ>.αχε:ρίζοντα: 

των τσαραγωγών καί τής έ·3νιχής οίκονο- 
έ ΟίΟίχοΰντα: άπό πρόσωπα άσχετα μ* 
ενόχων των Έτα:;ε:ών τούτων Σονέτα:-

Ζ:7 ,ν.

-V. Το <; άτοπον ε!ς ό ήγαγεν ή εφαρμογή τών ττρο-
•ανγμτ»5ε:σώ - όίων, αν αγνωρ:σ-S ένπαρεκάμφ-3 η ΰπό τών
ο-ατάςεων τού ά;·5ρθυ { τού προσφάτως εκίο-ύέντος Ν.Α. 
i 4J/1914 <.σε:ί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως χαί ερμη
νείας τού Ν.Α. 66/1974, περί 'άποχαταστάσίως τής νομιμό
τητες ϊ!ς τάς πάσης μορφής καί βα·3μού Γεωργ’.χάς Συν- 
ετα:ρ·.στ:κάς Ό?γανώσε:ς, Εταιρείας καί Ινο:νοπραή!ας χύ- 
τών. ΠΛΣΕΓΕΣ χα: άλλων τ:νών > Ρ.ατάίόεων», συμφώνως 
»ρο; τάς όποιας τά ό:ορ:στέα, χατ'> εφαρμογήν τού Ν-A. 
00 1974. πρόσωπα εις προσωρινά ϊ:ο:χητ:χά συμόούλ’.α Συν- 
ετ- τ'.ατ’.χών Έτα:ρε:ών τών :ίρυ·3ε:σών μετά τήν 21ην Αττρι- 
λ:· j J 06 ν. ίέον νά έπ:λέγωντα: έχ τών μελών τών
αποκαν:στ2μενων χα: συμπληρ θυμένων ;:ο:χηΤ:χών συμόουλίων 
τώ·. μετεχουσών ε!ς ταύτας Γεωργικών Συνετα:ρ:στ:κών Όρ-
V< ’GJ7i(i)V.

4. Έπε:ϊή α: εν τή παραγράφω 1 ί:αλαμόανόμενα: 5:ατά- 
ςε:ς αποτελούν άνασχετ.κόν παράγοντα τής ανατττύϊεως τής 
τν.ετα:ρ·.ττ:χής προσπαύείας. έν γένε:. χαί ε:ϊ:χώτερθν τής 
ίνρο-ύμοο χαί άποοοτ’.χής λΐ’.τοοργιάς τών ανώτερου 2α·ύμθύ 
1ον·τα:ρ:ττ:χών Όργχ/ώσεων. »έθν όπως χαταργη·3ούν.

Εις τούτο άποσχοπε: το παρόν σχέ::ον νόμου, όπερ εχομεν τήν 
ττοήν νά ·3ετωμεν ύπ’ όψ:ν Υμών ττρος 2ήφ:σ:ν.

Έ> Ά·3ήνα:ς τή 16’Ιουνίου 1975
Ό Ύετουογός 

IΠ ΓΙ. ΙΟΡΑΑΝΟΓΛΟΓ

ά'/τ’.χαταττάτεως τού άρνρρυ 7 τ^ X. 23uW/ 1953
.περί τροποπο:ήτεως χαί συμπληρώσεως ΐ/ίων τών περ:
Άγσοτ:χής'Γραπέζης ττς Έλλαοος χαί τερ: Συνετα:ρ:-
j ■ ώ ν τ,ε χΐνων ;·. ατατ ίω**'··.

Ap-Spov 1.

Τό άρ-Spov 7 τού Ν. 2359/1953: ώς τούτο έτροποπο-.ήνη 
χα! συνεπληρώ-3η ο:ά τών παραγραφών 4. 5 χαί 6 τού άρ-Spο. 
1 τού Ν.Α. 2555/1953 (ιτερί τρθαθαθ:ήτεως χαί τυμτληρώ- 
τεως τού Χτ. 2359/1953». ά''τιχα·3ίττατα:. ως άχολούύως:

«'Ap-Spov 7.
Οι καταο:χαα'3έ:.τες ϊ:' άτ’.ατίαν ή χατα/ρητ:ν τερί τήν 

0:αχεί;'.τ:ν ~ερ!0υϊίας Σόνετα’.ριατ’.κών Οργανώαεων ή του 
Αημοτίου. οέν ίύνχ;τα: νά Ο'.ατελώα'.ν ούοέ άτλα μέλη Συν- 
εταιρ'.ττ'.χών Οργα-ώαεων ί:αγραφόμενα υτο/ρεωτ:χώς τών 
είρημενων Όργανώϊεων».

’Ap-Spov 2.

Η ίαχΰς τΟύ -αρόντος άρχετα: άτό τής ϊημοΐ’.ε./εώς του 
::ά τής Ερημερίίος τής Κοίερνήτεως.

Έν Α-3ήνα:ς τή !6 Ιουν:ου 1975

Ό Τ-ου?γός
III Π. ΙΟΡΑΛΝΟΓΛΟΪ

Λ: S. 90/5/1975
^ Ε Κ θ Ε Ε I Σ

Τού Γεν'.χού Λογ:ττηρίομ τού Κράτους («p-Sp:·.. 57, ταράγρ. 
3 τού Συντάγματος) έττί τού τχεϊίου Νόμου τού Υπουρ
γείου Γεωργίας «ττερί χαταργήτεως ϊ:ατάςεών τινων τού 
Ν. 2359/1953. οτερί τροτοτο-ήτεως χαί αυμτληρώτεχ · 
ένίων τών τερί Άγροτιχής Τρατε-ζης, τής Έ'.χαόος > 

ττερϊ αυνετα'.ρ’τμών κειμένων ϊ:ατάςεων, ώς ετροτοαο·. - 
ταν χαί τυνετληρώ-ύηααν ί:ά τού Ν.Α. 2555 1953. 
τρο;:ο.το:ήτες·,ς τού Ν. 2359/1953».
Αία τών Ο'.ατάα :ων τού ώς άνω Νομοτχεοίου χαταργού.- 

α! ϊ:ατάαε:ς τού άρ-Spου 7 τού Ν. 2359/1953. ώς έτρο. : 
αοιή-ύηταν ϊ:ά τού άρ-Spoj 1 τού Ν.Α. 2555/!953, ί:' ώ· 
χταγορεύετα: εις τούς τροέϊρους, άντιαροέ-ρους χαί 
ί:ο:χητ:χών χαί έτοττ’.χών τυμίουλίων χαί χο:νο.τρας:ών 
Ν. 479/1943. τών χεντρ·.χών ένώτεων ουνετα:ριτμών -. 
Ν. 602/1974. ώς χαί τών οργανισμών τοροατατίας τών γεωρ
γικών έν γενε: προϊόντων, νά είνα: ταύτοχρόνως τροίορο:. 
άντ'.πρόεορο: ή μέλη ο:0:χ.ητ:χ.ών χα: εποπτ-.-χών αυμόουλίων 
εις έτέρας τών ώς άνω όργανώϊεων κλτ.

Έχ τούτου όέν προχαλείτα: ο:κονομ:χή τ:ς έπίπτωτ'.ς έπί 
τού Κρατ:κού Π ρούπολογ’.σμοΰ.

Έν ΆΑήνα.ς τή 23 Μα:ου 1975
1 Ό Γενικός Α:ευ-5υντής

ΝΠν. ΒΑΛΗΣ


