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·|.;-· τοϋ σ'/ε-δίου Νομού «περί μέτρων προστασία; καί ένι- 
σχύσεωε τή: έξ αγωγής τής Κορινθιακής σταφί.ος και 
ιυθμίσεως' συναφών θεμάτων».

//.ιός Γ ή Γ Doi'/.i/1' Γί·/Γ Λ/./.)/Γ(·/»

Λόγω των. άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ Κ.Ν. 2'«!’"
: · »')_”> 'Χ.Ζ'/Ζ\ ΓΓΓΙΖΖOV, ’Τ Λ ΣΙΞC-J' J Ξί7Ο Jν ΤΞ/VC.AOVIXCoV 'LIZ /.

·,λώ/ είς τό όλου κύκλοναα π υπαγωγής. διακινήσεως. έπε- 
:-;~ασ.α: καί έιεποεί.τε τής Κορινθιακής σταφίδος. παρί- 
τταται επιτακτική ανάγκη νέας ρυθμισεως τής προστασίας

τής έΙε.'(···ν: τ.ζ κχ. κχ-χργησεως ενιων σιχτχ-όιχτι
£ ..,·/ τϋ Κ..\. = 955. προς προστασίαν τής . Κοριν
θιακής στπφίδ·.: άνωτέρ:.; ποιύοητος^τής πχραγομενης εις 
-·>ν πετ.οχήν . ■.•-•ιχλϊία; και Κορινθίας, όεδομενου ότι η 
ππραγομένη εις ολας τάς λοιπάς περιφερείας τής Χωράς 
Κορινθιακ* στατίε. ταύτόστμος απο ιιπυφτως
ποιότητες. είναι κατωτέρας νοιαυτης.

' Λ μ ετέρου, καί δεδομένου ότι εις εκ άστην περίφερε·. ν.ν 
επικρατούν ίδια·. συνθήκαι διαλογής, έπεξεργχσίας. παρα
σκευής μιγμάτων στχοιδοκάρπου διάφορων περιφερειών. συνε 
πεία των οποίων ή εν αύταίς συσκευαζομένη καί ες αυτών 
έξαγομένη Κορινθιακή σταφίς είναι γωσ τή είε τάς αγοράς 

“τοϋ έΐωτεεικοϋ υπό ώεισυένα τοπωνύαια π.χ. V OST ΙΖΖΑ, 
GOLF. ΖΑΝΤΕ κλπ., καθορίζεται ή διαδικασία, καθ’ ήν 
ό δι’ έξχγωγήν προοριζόμενος σταφιδόκαρπος ση μαίνεται 
διά τούτων.

Λιά τής προτεινομένης ρυΟμίσεως, ικανοποιείται καί 
αίτημα των σταφιδοπαραγωγών καί σταφιδεμπόρων Άμα- 
λιάδοε. τοϋ Έβγχτοϋπαλ/.ηλικοΰ Κέντρου Άμαλιάδος και 
τής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος περί έλευ- 
Οέρας εισαγωγής σταφιδοκάρπου εις την περιφέρειαν Άμα- 
λιάδος ώστε νά ύπάρχη συνεχής εργασία τών έν τή περι
φέρεια ταύτη υφισταμένων σταφιδεργοστασίων, άπασχο- 
λούντων σημαντικόν αριθμόν έργατών.
Τέλος, επειδή διά τών ώς άνω προτεινομένων ρυθμίσεων 

(ορισμένα άρθρα τοϋ Κ.Ν. 2490 1955 στερούνται, π/.έον, 
περιεχομένου, προτείνεται ή κατάργησις αυτών (άρθρα 70. 
72. 73. 74, 75. 76 καί 77).

Εΐδικώτερον. διά τής έν λόγω Νομοθετικής ρυΟμίσεως 
επιδιώκονται τά κάτωθι :

1. Λιά τοϋ άρθρου I : ΊΙ περιφέρεια, εις ήν καλλιεργεί
ται ΚοεινΟιακή στατίε. διαιεεΐται οιόνον εΐε δύο πεειοχά: : 
Λ' καί .Β'.

Ο έν τή περιοχή Λ' παραγύμενος σταφιδόκαρπος είναι 
άνουτέρας ποιότητος. Έκ τών περιοχών τούτο/ν, μόνον ή 
περιοχή .V' είναι προστατευομένη. ήτοι κλ.ειστή διά τής 
είσροάς Κορινθιακής σταφίδος παραγωγής τής περιοχής Β'.

Λιά. τοϋ Κ.Χ. 2400. κλεισταί περιφέρεια·, διά τάς είσροάς 
Κορινθιακής σταφίδος ετέρων περιφερειών ήσαν καί αί 
περιφέρεια·. Ζακύνθου, Κεφαλληνίας καί Άμαλιάδος, διότι, 
κατά τό παρελθόν, υπήρχε σημαντική ποιοτική άνωτερό- 
της τοϋ εις τάς περιφέρειας ταύτας παραγομένου σταφι
δοκάρπου, έναντι τοϋ παραγομένου εις έτέρας περιφερείας. 
Σήμερον όμως τοιαύτη ποιοτική άνωτερότης ύφίσταται μόνον 
εις την χαρακτηριζομένην ώς περιοχήν Λ' (Λΐγιαλεία - 
Κορινθία).

Λιά τούτο, διά τής προτεινομένης 
ται αί υπόλοιποι σταφιδοπαραγωγικα 
εις μιαν, χαρ ακτηρ: ζομένην ώς πε 
συγκριττκώς πρός τήν περιοχήν Λ.' 
σταφιδόκαρπον.

ρυΟμίσεως, ένοποιοϋν- 
περιφέρειαι τής χώρας 
ιοχήν Β' παράγουσα·/ 
κατωτέρας ποιότητος

Άφ’ ετέρου, πρός ποιοτικήν βε> 
που τής περιοχής .Η' έπιτρέπετα 
σταφιδοκάρπου έκ τής περιοχής Λ

Επίσης, διά τής προτεινομένης 
εντός τής περιοχής Λ' ή μεταφορά κ 
κής σταφίδος περιοχής Λίγιαλείας

ίωσιν τοϋ σταφιδοκάρ- 
ή είσαγο/γή έν αυτή

υΟμίσεως. επιτρέπεται, 
ί συσκευασία ΚορινΟια- 
εΐς Κορινθίαν ή άντι-

στρόφόις. ύφ’ ώρισμένας προϋποθέσεις, ώστε νά διευπολυ- 
νεται ή έργασία τών σταφιδεργοστασίων καί ή έξ αγωγή 
τής Κοεί'/Οιακής σταφίδος εις τό έξωτερτκόν.

Λιά τοϋ άρθρου τούτου, τέλος, ικανοποιείται καί αίτημα 
τών σταφιδοπαραγωγών καί σταφιδεμπόρων Άμαλιάδος, τοϋ 
' Εργάτου παλληλικοϋ Κέντρου Λ μαλιάδος καί τής Γενικής 
Συνομοσπονδίας 'Εργατών Ελλάδος όπως επιτρέπεται ή 
έλε-θέρα εισαγωγή εις τήν περιφέρειαν Άμαλιάδος σταφι
δοκάρπου ές οίασδήποτε έτέρας περιφερείας. ώστε νά ύπάρχη 
συνεχής έργασία τών εν τή περιφερεία ταύτη υφισταμένων 
σταφιδεργοστασίων. απασχολούνται·/ σημαντικόν αριθμόν

2. Λιά τοϋ άρθρου 2 : Καθορίζεται άφ’ ενός μέν ο :ι τα 
μέσα συσκευασίας Κορινθιακής σταφίδας παραγωγής τής 
περιοχής Λ’ συσκευαζομένης εντός τής αυτής καί προορι- 
ζομένης πρός έςαγωγήν σημαίνον ται-, ύπόχεεωτικώς, διά 
τοϋ γράμματος «Λ» καί τών σημ,άτων «\ USTIZZA» ή 
«ΠΟΙ.Ι·» άναλόγως εάν ή σταφίς είναι παραγωγής μόνον 
περιφερείας Λίγιαλείας ή μόνον περιφερείας Κορινθίας, άφ’ 
ετέρου δέ ότι τά μέσα συσκευασίας Κορινθιακής σταφίδος 
προερχομένης είτε έκ τής περιοχής Λ’ είτε ές άναμίξεως 
σταφιδοκάρπου τών περιοχών Λ' καί Β' καί συσκευαζομέ- 

_ νης έν τή -.περιοχή- Β'-, -σημ-αίνονται-ύποχρεωτικώς μέν διά 
τής λέξεως «PROVINCIAL», προαιρετικώς δέ διά τοϋ τόπου 
συσκευασίας αΰτοϋ. Λιά τοϋ αύτοϋ, επίσης .άρθρου καθορί
ζεται οτι τά μέσα συσκευασίας Κορινθιακής σταφίδος παρα
γωγής τής περιοχής Β' συσκευαζομένης έντός αυτής καί 
προοριζομένης πρός έςαγωγήν. σημαίνοντα·, ΰποχρεωτικώς 
μέν διά τής λέςεως «PROVINCIAL» προαιρετικώς δέ διά 
τών σημάτων «ΖΑΝΤΕ», «CEP Η ALLON1A», «AMA
LIAS» «PVRG05». «PATRAS» καί «KALA.MA.TA»,
δηλωτικών τοϋ τόπου συσκευασίας ή προελεύσεως ταύτης, 
αποκλεισμένου παντός ετέρου σήματος, καθορίζεται δέ καί 
τό ΰύος τών στοιχείων τών ανωτέρω σημάνσεων.

Αί ανωτέρω σημάνσεις κρίνονται απαραίτητοι πρός ές:ι- 
σφάλισιν άφ’ ενός μέν τής προστασίας τοϋ άνωτέρας ποιό- 
τητος σταφιδοκάρπου τής περιοχής Α' άφ’ ετέρου δέ πρός 
προβολήν είτε τών τόπων παραγωγής είτε τών τόπων συ
σκευασίας τοϋ σταφιδοκάρπου καί έμμέσως. δι’ αυτών τήν, 
τυχόν, έπιμελημένην έργασία·/ είτε τών σταφιδοπαραγωγών 
είτε τών σταφιδεργοστασίων.

3. Λιά τοϋ άρθρου 3 : Καθορίζονται οι λιμένες δι’ ών 
έςάγεται ή Κορινθιακή σταφίς ή φέρουσα τάς σημάνσεις 
«\ OSTIZZA» καί «GOLF» καί ορίζονται αί προϋποθέσεις 
διασφαλίσεως τής προελεύσεως της καί τής συσκευασίας της.

4. Λιά τοϋ άρθρου 4 : Αντικαθίστανται καί αύθις αί 
διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν'.Λ. 3541/56 άνττκατασταθεΐσαι 
ύπ’ άριθ. 1 καί 2 παράγραφοι τοϋ άρθρου 54 τοϋ Κ.Ν. 2490 
έκ τής έφαρμογής τών οποίων διεπιστώθησαν τά κάτωθι :

α) Σοβαραί ποσότητες σταφίδος, λ.όγω τής καλής των 
ποιοτικής καταστάσεως, άποδίδουν ποσοστό·/ μικρότερον τοϋ 
έκάστοτε καθοριζομένου έλαχίστου ποσοστοϋ. ότε δέον όπως 
πρός άπαλλαγήν έκ τών ύποχρεώσεών των. οί συσκευασταί 
παραδώσουν αύτούσιον σταφιδόκαρπον τοϋθ’ όπερ άντιτί- 
θεται πρός τον σκοπόν τοϋ νόμου καί τήν προσπάθειαν 
βελτιώσεως τής ποιότητος τοϋ έςαγομέ·/ου σταφιδοκάρπου.

β) Ή έργασία παρακο/.ουθήσεως τών άπορριμμάτων κατά 
τήν έπεςεργασίαν καί σ·υσκευασίαν, έπίπονος καί διά τον 
Α Σι) καί διά τούς έςαγωγεΐς, δημιουργεί συνεχώς διενέ
ξεις μεταξύ αύτών.

γ) 'Η έντός τοϋ επομέ·/ου άπό τής συσκευασίας μηνός 
ύποχρέωσις παραδόσειος τών άπορριμμάτων καθιστά δυσχε
ρή τήν παρακολούθησιν καί ευχερή τήν καταστρατήγησιν 
τοϋ Νόμου, δοθέντος ότι ετυγχέονται τά άπορρίμματα τοϋ 
προηγουμένου μετ’ έκείνων τοϋ επομέ·/ου μηνός.

δ) ΊI έκάστοτε έπε 
πτουν τά άπορρίμματα. 
νως, ά>Αά μέρος μόνον

ξεργαζομένη σταφίς. έξ ής προκύ- 
δέν συσκευάζεται άπασα, ταυτοχρό- 
ταύτης, άνάλογον με τάς σχετικάς
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παραγγελίας, οπότε ό ΰπόχρεως πρός παράδοσιν απορριμ
μάτων αναγκάζεται νά παραδώσ^, τά άναλογοϋντα εις τήν 
συσκευασθεΐσαν ποσότητα σταφίδος άπορρίμματα, τήν δέ 
υπόλοιπον ποσότητα τούτων, ήτις προέκυψεν έκ τής επε
ξεργασίας. νά τήν διατηρήση εις τούς άποθηκευτικούς του 
χώρους, μέχρι συσκευασία: τής υπολοίπου ποσότητος, δη- 
άιουργουμένων οΰτω προβλημάτων άποθηκεύσεως. άτινα τον 
όδηγοϋν εις τήν παράδοσιν ποσότητος απορριμμάτων μεγα- 
λυτέρα: τής άναλαγούσης μέ αποτέλεσμα νά εΰρίσκεται 
έλλειμματικός εις νέαν μελλοντικήν συσκενασίαν.

ε) Δημιουργοϋνται ενοχλητικά', γραιρειοκρατικαί διατυ
πώσεις. ή όλη δέ διαδικασία αποτελεί αντικινήτρου διά τήν 
εξαγωγήν τής Κορινθιακής σταιρίδος, το όποιον δέον όπί»ς 
άρθή. Διά τής έπιδιωκομένης διά του άρθρου 4 ρυθμι- 
σεως επιδιώκεται όπως :

α) Ό υπολογισμός τοϋ ελάχιστου ποσοστού απορριμμά
των ένεργήται έπί τοϋ έξαγομένου ή τοϋ διατιθεμένου εις 
τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν σταφιδοκάρπου και ουχι επι· 
τοϋ συσκευαζομένου. κρινομένου τοϋ τρόπου τουτου ΐυς 
πλέον ευχερούς καί διά τους έξαγωγεϊς καί διά τον Λ.Δ.Ο.

β) Διά τήν χορήγησιν τοϋ πιστοποιητικού εξαγωγής άρκεϊ 
μόνον ή έκπλήρωσις των εις τό καΟοριζόμενον έλάχιστον 
ποσοστον υποχρεώσεων τών υποχρέων έκ των εξαγωγών 
των ή διαΟέσεως εις τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν τοϋ προη
γουμένου άπό τής · έκδόσεως- μηνός, παρεχόμενης ούτως 
ευκαιρίας συμψηφισμού τών έπί πλέον παραδοΟέντων άπορ- 
ριμμάτων εις μεταγενεστέρας έξαγωγάς ή διαθέσεις έντός τοϋ 
αΰτοϋ έξαγωγικοϋ έτους, εις άς περιπτδισεις ή ποιότης τής 
σταφίδος δέν επέτρεψεν έξαγωγήν απορριμμάτων, ϊσων προς 
τό καθωρισθέν έλάχιστον ποσοστόν.

γ) Διευκολύνεται ό μή δυνάμενος έξ αντικειμενικής αδυ
ναμίας ύπόχρεως νά έκπληρώση τάς υποχρεώσεις του διά τής 
πληρωμής τής άξιος τούτων εις τήν κατωτάτην καθοριζο- 
μένην τιμήν παρεμβάσεως κλπ., διά τήν έμπορεύσιμον ποιό
τητα τής σταφίδος καί ούχί τήν τιμήν έξαγοράς τών άπορ- 
ριμμάτων υπό τοϋ Α.Σ.Ο.. ΐνα μή τούτο 'άποτελέση εις 
βάρος τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού τοϋ Νόμου αντικείμενου 
έκμεταλλεύσεως τών ένδιαφερομένων.

δ) Ρυθμισθεϊ ή έμφανισθεΐσα αδυναμία ακριβούς υπολο
γισμού τών εις τον Α.Σ.Ο. παραδοθέντων απορριμμάτων 
κατά τήν έξαγωγικήν περίοδον 1970/71.

5. Διά τοϋ άρθρου 5 : Ρυθμίζονται νομοθετικώς απαι
τήσεις εκατέρωθεν αγοραστών σταφίδος καί ΑΣΟ. αί όποΐαι 
δέν δύνανται μέχρι τοϋδε νά ικανοποιηθούν διά διοικητικών 
πράξεων έλλείψει ειδικής π ός τούτο έξουσιοδοτήσεως νό
μου.

6. Διά τοϋ ά,ρθρου 6 : Παρέχεται ή έξουσ οδότησις εις 
τούς έπί τής Γεωργίας καί Εμπορίου ' Υπουργούς όπως, 
δι’ άποφάσεών των, δημοσιευομένωο διά τής Κυβερνά σεωε, 
ρυθμίζουν τυχόν λεπτομέρειας διά τήν έφαρμογήν τών άρθρων
1. 2 καί 3 τοϋ περί ού σχεδίου Νόμου.

7. Διά τοϋ άρθρου 7 : ’Ανατίθεται εις τά αρμόδια όργανα 
τοϋ Υπουργείου Γ ωργίας, τάς Τελωνειακάς Άρχάς τοϋ 
Κράτους καί τον ΑΣΟ ή παρακολούθησις τής έφαρμογής τών 
άρθρουν 1.2 καί 3 τοϋ περί ου σχεδίου Νόμου.

8. Διά τοϋ άρθρου 8 : Καθορίζονται αί έπιβαλλύμεναι 
εις τούς παραβάτας τών διατάξεων τών άρθρων 1.2 καί 3 
τοϋ περί ού σχεδίου Νόμου ποιναί.

9. Διά τοϋ άρθρου 9 : Μετατίθεται ή προθεσμία κα
θορισμού τής τιμής ασφαλείας τής σταφίδος. Κορινθιακής 
καί Σουλτανίνας εις τον μήνα Αύγουστον, ότε έχουν διαμορ- 
φωθή αί συνθήκαι παραγουγής τής ελληνικής σταφίδος καί 
τών λοιπών παραγωγ κών χωρών, ώς καί αί συνθήκαι τής 
διεθνούς αγοράς άπό πλευράς τιμών κλπ., στοιχεία όλως 
απαραίτητα διά τον καθορισμόν τής τιμής στηρίξεως τοϋ είσο- 
δήμ.ατος τών παραγωγών.

10. Διά τοϋ άρθρου 107 Καθορίζεται ότι ή κατά τό 
άρθρον 4 τοϋ Ν. 3943/59 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως διατάξεων περί Κορινθιακής σταφίδος καί αυτονόμου 
Σταφιδικού ’Οργανισμού» - προβλεπομένη κωδικοποίησις 
θά περιλάβη καί τάς διατάξεις τοϋ ϋπ’ οψιν σχεδίου Νόμου, 
ώστε όλαι αί σχετικαί διατάξεις νά είναι συγκεντρωμέναι 
πρός εύχερεστέραν άναζήτησίν των.

11. Διά τοϋ άρθρου 11 : 'Ορίζεται οτι άπό τής προσεχούς 
σταφιδικής περιόδου καταργοϋνται τά άρθροα 70,72,73,74, 
75,76,77 τοϋ Κ.Ν. 2490/55.

12. Διά τοϋ άρθρου 12 : 'Ορίζεται ότι ή ισχύς τοϋ Νόμου 
άρχεται άπό τής 1ης Μαρτίου 1977. ίνα άφ’ένός παρασχεθή 
χρόνος προσαρμογής εις τούς ένδιαφερομένους (σήμανσις 
χαρτοκιβωτίων κλ.π.) άφ’ ετέρου δέ δημοσιευθή καί έφαρ- 
μοσθή ταύτοχρόνως συναφές Π ροεδρικόν Διάταγμα «περί 
Τυποποιήσεως καί Ποιοτικού Ελέγχου τής πρός έξαγωγήν 
προοριζομένης Κορινθιακής σταφίδος». Διά τών άρθρων 4 καί 
5 ορίζεται, ότι ή ισχύς αυτών άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
τοϋ Νόμου διά. τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Εις τούτο άποσκοπεϊ τό παρόν σχέδιον νόμου, το όποιον 
έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν ύμώ>ν πρός ψήφισιν.

Έν ΆΟήναις τή 9 Δεκεμβρίου 1976 
ΟΙ ' Υπουργοί

Δικαιοσύνης Γεωεγίαε Έυποείου
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