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ΓΙερί νομιμοποιήσεως δαπανών. γενομένων ύπό ύπηρεσιών
του 'Υπουργείου Γεωργίας καί τροποποιήσεως διατά
ξεων τοϋ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 438/1974, περί κέντρων
γεωργικής έκπχιδεύσεως (ΚΕ.Γ.Ε.).

Προς τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
1. Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τοϋ 

άρθρου 11 τοϋ Α.Ν. 154//1950 «περί συστάσεως Δ/νσεως 
Γεωργικών Εφαρμογών — αρά τώ Ύπουργείω Γεωργίας» 
(ώε ουτος έκυοώθη διά τοϋ Ν. 1643/1951) δηαοσιευθέντος 
εις το ύπ’ άριΟ. 249 ΦΕΚ τ. Λ' τ-ής 29.10.1950, ή Δ/νσις 
Γεωργικών Εφαρμογών καί Έκπχιδεύσεως εξυπηρετείται 
οίκο-, ομικώς ύπό τοϋ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας—Κτηνο
τροφίας καί Δασών (ΚΤΓΚ καί Δασών) εις τον προϋπο
λογισμόν τοϋ οποίου έγγράφοντχι ύπδ ίδιον Κεφάλαιον 
καί "Αρθρον αί άναγκαιοϋσαι αυτή πιστώσεις. Ό τρόπος 
διαθέσεως καί διαχειρίσεως τών πιστώσεων τούτων καί αί 
έργασίαι τοϋ προγράμματος Γεωργικών ’Εφαρμογών καί 
Έκπχιδεύσεως καθορίζονται δι’ άποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ 
Γεωργίας.

2. Συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 265 τοϋ 
Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδιιος» (ΦΕΚ 7 τ. Α' 
τής 18.1.1969) ή Θήρα εξυπηρετείται ομοίως οΐκονομικώς 
ύπό τοϋ ΚΤΓΚ καί Δασών, εΐς τον προϋπολογισμόν τοΰ 
οποίου συνιστάται προς τοϋτο ιδιαίτερον κεφάλαιον έκ τών 
έκ τής Θήρας πόρων.

— Κχτ’-έξουσιοδότησιν τών διατάξεων της παρ. 5 τοΰ 
άρθρου 257 καί τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 259 τοϋ αύτοΰ ώς 
άνω Κώδικος έκδίδεται κατ’ έ'τος άπόφασις τοΰ 'Τπουργοϋ 
Γεωργίας, δΓ ής επικηρύσσονται τά επιβλαβή θηράματα 
καί καθορίζεται ή σχετική αμοιβή.

3. Δυνάμει τών προμνησθεισών εΐς τάς παραγράφους 1 
καί 2 διατάξεων έξεδόθησαν, αντίστοιχος αί :

α. ύπ’ άριθ. 344500/9470/28/12/72 άπόφασις τοϋ επί 
θεμ,άτων Γεωργίας 'Υφυπουργού τοϋ τέως Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας διά τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών 
τοϋ προγράμματος Γεωργικών ’Εφαρμογών καί Έκπαι- 
δεύσεως καί

β. ύπ’ άριθ. 62456/2691/10.7.1973 άπόφασις τοϋ Άνα
πλήρωτου 'Τπουργοϋ τοϋ τέως Υπουργείου ’Εθνικής Οικο
νομίας, αίτινες δεν έδημοσιεύθησαν διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως, μή όριζομένου τούτου ρητώς ύπό τών 
ώς ά· oj έξουσιοδοτικών διατάξεων.

4. Βάσει τών ανωτέρω άποφάσεων έδημιουργήθησαν ύπό 
τώιν αρμοδίων υπηρεσιών δχπάναι, μέρους τών οποίων καθυ
στερεί ή έντχλμχτοποίησις συνεπεία τών ύπ’ άριθ. 128/74 
καί 147/74 Πράξεων τοϋ 1ου Τήματος τοϋ Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, έξ ών προκύπτει ότι, τά σχετικά εντάλματα δέν 
τυγχάνουν θεωρητέα ύπό τών ’Επιτρόπων Ε-Σ, λόγω μή 
δημοσιεύσεως διά τής Έφημερίδος της Κυβερνήσεως' τών 
ώς είρηται άπο φάσεων, ώς έδει, χαρακτηρισθέντος τοϋ 
περιεχομένου αυτών ώς κανονιστικού τοιούτου.

5. Οΰτο.ς έδημιουργήθη έκκρεμότης, ή ά.ντιμετώπισις τής 
οποίας είναι δυνατή μόνον νομοθετικώς, οπερ καί σκοπεϊται 
διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου.

6. Διά τών παρ. 2, 3, 4 καί 5 τοϋ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 
438/1974, περί κέντρων γεωργικής έκπαιδεύσεως (ΚΕ.Γ.Ε.) 
ορίζεται ότι, αί δαπάναι συντηρήσεως, επισκευής κ.λπ. τών 
κτιριακών εγκαταστάσεων καί έξοπλισμοϋ τών ΚΕ.Γ.Ε. 
ώς καί αί δημιουργούμενχι τοιαϋται έκ τής κατά νόμον 
δραστηριότητος χυτών βαρύνουν τάς πιστώσεις τής οικείας 
υπηρεσίας Γεωργίας τής Νομαρχίας.

7. Τά ΚΕ.Γ.Ε. άποτελοϋν κατά τάς κειμένας διατάξεις 
όργανικάς μονάδας τών υπηρεσιών Γεωργίας τών Νομαρ
χιών εΐς τήν περιφέρειαν τών οποίων έχουν ίδρυθή ή μέλλει 
νά λειτουργήσουν, έξαρτώνται όμως έκ τής Δ/νσεως Γεωρ
γικών Εφαρμογών τοϋ 'Υπουργείου, ήτις εξυπηρετείται 
οΐκονομικώς ύπό τοΰ Κ.Τ.Γ. καί Δασών συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τής παρούσης καί αί περι
φέρεια:·, αί ύπηρεσιακαί μονάδες αυτής ύπό τών οικείων Τ.Γ. 
καί Δασών τών Νομαρχιών. Συνεπεία τούτου αί άναφερό- 
μεναι έν τή παραγράφω 6 πιστώσεις της οικείας -υπηρεσίας

Γεωργ-ας τής Νομαρχίας, είναι αί τοιαϋται τώ» οικείων Τ.Γ. 
καί Δασών τάς οποίας βαρύνουν, μέχρι σήμερον, αί δαπάναι 
τών παρ. 2. 3, 4 καί 5 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 438/1974.

8. Έ:: τής εφαρμογής τών ύπό τροποποίησιν διατάξεων 
συνεπεία τής διατυπώσεως αύτών, ενδέχεται νά δημιουρ- 
γηθοϋν άμφισβητήσεις καθ’ όσον άφορα τήν έπιβάρυνσιν 
τών πιστώσεων καί τήν έν συνεχεία άμφισβήτησιν τής νομι
μότατος τόσον -τών δημιουργηθεισών δαπανών όσον καί τών 
δημιουργηθησομένων τοιούτων καί ώς έκ τούτου θεωρείται 
σκόπιμος ή διά τροποποιήσεως διευκρίνισις τών διατάξεων 
τούτων, άπο τής ισχύος αύτών, οπερ καί σκοπεϊται διά
τοϋ άρθρου 2 τοϋ Σχεδίου.

Εΐς τήν τακτοποίησιν τών άνωτέρω άποβλέπει τό 
σχέδιον νόμου, όπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’
'Υμών πρΐς ψήφισιν. | Ο »2,
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Περί κέντρων γεωργικής έκπαιδεύσεως (ΚΕ.Γ.Ε.). 
“Αρθρον 6.

Δαπάναι έγκαταστάσεων καί-λειτουργίας. -
1................................................................... ............................

2. Αί δαπάναι λειτουργίας τών ΚΕ.Γ.Ε., αί δαπάναι 
συντηρήσεως καί έπισκευής τών κτιριακών έγκαταστάσεων 
καί συντηρήσεως καί εύπρεπισμοΰ τών περιβόλων αύτών, 
αί δαπάναι συντηρήσεως τοϋ έξοπλισμοϋ, ώς καί πάσα 
έτέρα δαπάνη διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν καί ευπρεπή 
έμφάνισιν τών ΚΕ.Γ.Ε., βαρύνουν τάς πιστώσεις τής οικείας 
υπηρεσίας γεωργίας τής Νομαρχίας.

3. Τάς πιστώσεις τής οικείας ύπηρεσίας γεωργίας τής 
Νομαρχίας βαρύνουν, ωσαύτως, αί δαπάναι διαμονής, δια
τροφής, παροχής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως κατά 
τάς ημέρας έκπαιδεύσεως τών έκπαιδευομένων εΐς τά ΚΕ.Γ. 
Ε., ώς καί αί τοιαϋται έκπαιδεύσεως αύτών κατά τήν διάρ
κειαν τών εις ταϋτα όργανουμένων έκάστοτε ταχυρρύθμων 
εκπαιδεύσεων. Κατ’ έξαίρεσιν, τά εΐς ΚΕ.Γ.Ε. έκπαιδευό- 
μενα έμμισθα στελέχη, τά δικαιούμενα καί λαμβάνοντα 
ήμερησίαν άποζημίωσιν παρά τών ύπηρεσιών αύτών ή τών 
εργοδοτών των, καταβάλλουν μόνον τά έξοδα στεγάσεως 
καί διατροφής, ώς θέλει καθορισθή δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως. Εΐς τήν έξαίρεσιν ταύτην ύπάγονται καί 
οί εΐς τά ΚΕ.Γ.Ε., ύπηρετοϋντες ύπάλληλοι.

4. Αί δαπάναι διά τάς κατά τάς περιπτώσεις γ' καί δ' 
τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος ταχυρρύθμους έκπαιδεύσεις 
δύνχντχι νά κχτχβάλλ.ωντχι είτε έκ τών οικείων πιστώ
σεων τών ύπηρεσιών γεωργίας τών Νομαρχιών, εΐς τάς 
οποίας ύπάγονται τά ΚΕ.Γ.Ε. είτε ύπό τών ένδιαφερομένων 
ύπηρεσιών, ώς θέλει καθορισθή δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουρ
γού Γεωργίας δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως.

5. Αί δαπάναι έκ τής συνάψεως συμβάσεων, διά τήν 
κατά τό άρθρον 5 τοϋ παρόντος πρακτικήν έξάσκησιν καί 
έκπαίδευσιν τών παρακολουθούντων προγράμματα τών ΚΕ. 
Γ.Ε. ώς καί αί δαπάναι μετχκινήσεως τών έκπαιδευομένων 
εΐς τάς εγκαταστάσεις κτήματα, γεωογικάς, δασικάς, κτη- 
νοτροφικάς καί άλιευτικάς έκ μεταλλεύσεις, βαρύνουν τον 
προϋπολογισμόν τών οικείων ύπηρεσιών γεωργίας τών Νο
μαρχιών, ύπό τον όρον ότι αί ιδιόκτητοι γεωργικά! κλπ. 
εκμεταλλεύσεις θά προσφέρωνται άπό άπόψεως μέσων διά 
τήν πρακτικήν έξάσκησιν τών μαθητευομένων καί οί ίδιο - 
κτήται αύτών θά έπιτρέπουν εις αύτούς τήν χρησιμοποί
ησήν τών μέσων ώς θέλει καθορισθή δΓ άποφάσεως τοΰ 
'Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί νομιμοποιήσεως δαπανών, γενομένων ύπό υπηρεσιών 

τοϋ Ιπουργείου Γεωργίας καί τροπόποιήσεως διατά
ξεων τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 438/1974, περί κέντρων 
γεωργικής έκπαιδεύσεως ΚΕ.Γ.Ε.

Άρθρον 1.

Νομιμοποιούνται άπασαι αί δαπάναι, αί γενόμεναι ύπό 
των υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας βάσει :

α. τής ΰη άριθ. 344500/9470/28.12.1972 άποφάσεως 
τοϋ έτΐί θεμάτων Γεωργίας 'Υφυπουργοί τοϋ τέως 'Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας, περί οικονομικής έξυπηρετήσεως 
Γεωργικών Εφαρμογών καί Έκπαιδεύσεως περιφερειακών 
υπηρεσιών καί

β. τής ύπ’ άριθ. 62450/2691/10.7.1973 άποφάσεως τοϋ 
Άναπληρωτοϋ 'Υπουργοί τοϋ τέως 'Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, περί έπικηρύξεως επιβλαβών θηραμάτων καί 
καθορισμοί αμοιβής τούτων.

Άρθρον 2.
1. "Οπου έν άρθριο 6 τοϋ Ν.Δ. 438/1974, περί κέντρων 

γεωργικής έκπαιδεύσεως (ΚΕ.Γ.Ε.) άναφέρεται ότι, αί 
δαπάναι βαρύνουν τάς πιστώσεις τής οικείας υπηρεσίας 
Γεωργίας .τής Νομαρχίας,, νοείται ότι αύται βαρύνουν τάς— 
ύπό ειδικόν φορέα (ΚΕ.Γ.Ε.) έγγραφομένας πιστώσεις εις 
τον προϋπολογισμόν τοϋ οικείου Ταμείου Γεωργίας Κτηνο
τροφίας καί Δασών (Τ.Γ.Κ καί Δασών).

2. 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρθρου άρχεται άφ’ ής ϊσχυ- 
Ά το .Ν.Δ.‘438/1974.

"Αρθρον 3.
' Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, έκτος άν άλ
λως έν αύτώ ορίζεται.

Έν Άθήναις τή 2α ’Ιουνίου 1975 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟν 1ΠΠ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ
"Αρι-5. 113/10/1975

Τοϋ Γενικοί Λογιστηρίου τοϋ Κράτους 
(άρθρον 75 παράγρ. 1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου 
Νόμου τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας «περί νομιμοποιήσεως 
δαπανών, γενομένων ύπο υπηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Γεωρ
γίας καί τροποποιήσεως διατάξέων τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 
438/1974, περί Κέντρων Γεωργικής Έκπαιδεύσεως ΚΕ.Γ. 
Ε. ]

Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου θεσπίζονται 
τά κάτωθι :

1. Διά τοϋ άρθρου 1 νομιμοποιούνται, άπό τής ισχύος 
του, άπασαι αί δαπάναι, αί γενόμεναι ύπο τών υπηρεσιών 
τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας βάσει:

α) Τής ύπ’ άριθ. 344500/9470/2S. 12.1972 άποφάσεως 
τοϋ έπί θεμάτων Γεωργίας 'Υφυπουργοί τοϋ τέως 'Υπουρ
γείου ’Εθνικής Οικονομίας, «περί οικονομικής έξυπηρετή- 
σεως Γεωργικών Εφαρμογών καί Έκπαιδεύσεως Περι
φερειακών 'Υπηρεσιών», δι’ ής καθορίζονται αί δραστηριό
τητες καί αί δαπάναι τοϋ Προγράμματος Γεωργικών Εφαρ
μογών καί Έκπαιδεύσεως τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών, 
ώς καί τά δικαιολογητικά προς νομιμοποίησιν τών δαπανών 
τούτων κλπ. καί

β) τής ύπ’ άριθ. 62456/2691/10.7.1973 άποφάσεως τοϋ 
Άναπληρωτοϋ 'Υπουργοί τοϋ τέως 'Υπουργείου ’Εθνικής 
Οικονομίας «περί έπικηρύξεως έπιβλαβών θηραμάτων καί 
καθορισμοί άμοιβής τούτων», δι’ ής έχαρακτηρίσθησαν ώς 
έπιβλαβή θηράματά τινα κατά το κυνηγετικόν έτος 1973 
1974 καί καθωρίσθη ή άμοιβή διά τον φόνον των κατά 
κεφαλήν κλπ.

2. Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ νομοσχεδίου 
ή ισχύς τοϋ όποιου άρχεται άφ’ ής ίσχυσε το Ν.Δ. 438/74 
(5.6.1974), ορίζεται ότι, όπου έν άρθρω 6 τοϋ Ν.Δ. 438: 
1974 άναφέρεται ότι αί δαπάναι βαρύνουν τάς πιστώσει: 
τής οικείας υπηρεσίας Γεωργίας τής Νομαρχίας, νοείται 
ότι αύται βαρύνουν τάς, ύπύ ειδικόν φορέα (ΚΕ.Γ.Ε.) 
έγγραφομένας πιστώσεις εις τόν προϋπολογισμόν 7 οι
κείου Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας καί Δασών (Τ.Γ.Κ 
καί Δασών).

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων δέν προκαλεΐται δα 
πάνη τοϋ Κρατικοί Προϋπολογισμοί ή τοϋ Προϋπολογισμοί 
ετέρου Ν.Π.Δ.Δ. νομιμοποιείται όμως τοιαύτη εις βάρο.* 
τοϋ Προϋπολογισμοί τοϋ Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών έκ Τ
Ι 0.000.000 περίπου.

Έν Άθήναις τή 3η ’Ιουνίου 1975 
'Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


