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ήος κατά τήν διαδικασίαν των άρθρων 3 και 4 τοΰ ττχρόν- 

Άρθρον 7.
Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοΰ παρόντος ή κατά τά 

άρθρα 2, 3, 4 καί 5 εκλογή τών_ αντιπροσώπων των παρα
γωγών ένεργηθήσεται εντός τον μηνος Νοεμβρίου 1958. 
Μέχρι τής ημερομηνίας ταυτης ως αντιπρόσωποι των ένδια* 
φερομένων παραγωγών παρα τω κατα το αρθρον 1 τοΰ ~α- 
οόντος Διοικητικώ Συμβουλιω τοΰ Οργανισμού διορί
ζονται, δι’ άποφάσεως τοΰ 'Τπουργοϋ Γεωργίας, ol_ ίχον- 
τες πείραν περί τά αρδευτικά εκ των ιδιωτων μελών των Γο
πικών ’Επιτροπών Άρδεύσεως και τών μελών των Διοικη
τικών Συμβουλίων τών Α.Σ.Ε.Β. τών καταργουμένων δυ
νάμει τοΰ άρθρου 1 παρ. 4 τοΰ Νόμου 3/04/57.

“Αρθρον 8
1. Διά τήν κατά περιφέρειας εφαρμογήν τών αποφάσεων 

τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τήν έπί τη βάσει αυτών 
έπιτόπιον διοίκησιν καί ρύθμισιν τής χρήσεως τών όδάτων 
συνιστώνται πέντε (5) Έκτελεστικαί Τοπικαι Έπιτροπαί 
(Ε.Τ.Ε. ),· ών ή κατά τόπον άρμοδιότης αντιστοιχεί προς 
τάς έν τώ άρθρω 2 πέντε περιφερείας.

Αί Έπιτροπαί αυται~ είναι τριμέ>χΐς7'άποτελούμεναΐ έκ~ 
τοΰ άρμοδίου κατά τόπον ’Αγρονόμου ενός Γεωπόνου όρι* 
ζομένου ύπό τής Διευθύνσεως Γεωριίας Κορινθίας καί τοΰ έν_ 
τώ Διοικητικώ Συμβουλιω αντιπροσώπου της οικείας περι
φέρειας. . . .·, · .Α -

Είδικώς εις τάς Ε.Τ.Ε. Βόχας, Σικυώνος καί Στυμφα ίας 
μετέχουσιν άνά εις (1) τών έν τώ Δ.Σ. τοΰ ’Οργανισμού 
άντιπροσώπων τών παραγωγών Βόχας, Σικυώνος καί Στυμ- 
φαλίας οριζόμενοι ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
’Οργανισμού. . ■ -■

2. Αΐ εδραι τών ’Εκτελεστικών Τοπικών ’Επιτροπών
ορίζονται ώς κάτωθι : ’ '■·" ; μ' . '

α)~ Ε.Τ,Ε. Βόχας τό Βραχάτιον ‘ μ
β) Ε.Τ.Ε. Σικυώνος τό Κιάτον * - . ; Λ
γ) Ε.Τ.Ε. Στυμφαλίας ή Λαύκα ' 
δ) Ε.Τ.Ε. Νεμέας ή Νεμέα ' ' ' Γ
ε) Ε.Τ.Ε. Κορίνθου ή Κόρινθος
Εις τον αυτόν έπί τής Γεωργίας ‘Υπουργόν άνατίθεμεν 

την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Διατάγματος.
Έν Άθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1958

πάναι ϊιοικήσεως, λειτουργίας καί συντηρήσεως τών εγγειο
βελτιωτικών έργων:

α) Π ερατωδέντων έργων έφ' ών ή σχετική άρμοίιότης 
κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 τοΰ ίρδραυ 1 τοΰ ΝΑ. 3881/ 
1958. ανήκει αποκλειστικούς εις το Ύπουργεΐεν Δημοσίων 
Έργων, καταβαλλόμενα!. ίι μεν ϊαπανχ· συντήρήίΐωί εκ 
τοΰ Τακτικού Προϋπολογισμού, αί ίέ τοιαϋται ϊιοικήσεως 
καί λειτουργίας εκ τού Προϋπολογισμού Δημοσίων Έπενϊΰυ
σεων.

ό) Αΐ πραγματοποιούμενα· κατά τήν περίοϊον κατασκευής 
τών έργων καί μέχρις ένάρεεως τής λειτουργίας τούτων. 
Εις τάς ϊαπάνας ταύτας ϊύνανται νά περιλαμβάνονται καί 
αί οτ/αγκαίαι τοιαϋται ϊιά τήν προμήθειαν μηχανικού εφο
πλισμού σνντηρήσεως τών έργων, ίϋναμένοϋ νά μεταβιίά- 
σδή έν συνεχεία εις τον οικείου ’Οργανισμόν Έγγειων Βελ
τιώσεων, ώς καί αί ϊαπάναι συντηρήσεως καί άποκαταστάσεως 
φδορών ή ζημιών, πραγματοποιούμενα! καί μετά τήν μεταβί- 
βασιν τών έργων προς λειτουργίαν, έφ’ όσον ϊΐ’ οίονδήπότε 
λόγον ϊέν έγένοντο αί σχετικά! εργασία·, κατά τήν περίοδον 
τής κατασκευής των.

Αί ϊαπάναι τής περιπτώσεως ταύτης βαρύνουν τό χρηματό- 
•ϊοτούμενον- ύπό τού - προϋπολογισμού . Δημοσίων,._ Έπενϊύσεων 
αντίστοιχον εργον, εντασσόμενα! εις τάς ϊαπανας -κατασκευής 
αΰτοΰ;

Διά περατωδέντα καί μή έντεταγμένα εις τον ώς άνω προ
ϋπολογισμόν έργα, καταβάλλονται ϊι’ έγγραφής εις αυτόν 
ειϊικοϋ κονϊυλίου.

2. Επίσης ϊύνανταΓ νά βαρύνουν τό Δημόσιον, αί κάτωδι 
ϊάπάν-αι ϊιοικήσεως* λειτουργίας κάί συντηρήσεως!

α) Αί άφορώσαι εις έπί μέρους βασικά έργα, έξυπηρετουντα 
μειζονα περιοχήν, κατά τό ποσοστόν τό αναλογούν ειί τάς 
εκτάσεις εις τάς όποιας ϊέν έχουν εΐσέτι, ϊι’ οίονοήποτε λό
γον, κατασκευαστή ή τεδή έν λειτουργία τά έργα τά έξ'υπή-
ρετοϋντα αποκλειστικούς ταύτας,·

ί) Αί άφορώσαι εις πάίης ρύσεως άποϊοχάς, έπιϊοματά 
καί έν γένει 2 οπόν ας τοΰ προσλαμβανόμενου τεχνικού προσω
πικού ύπό τών ’Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων, τών ίϊρυο- 
μένων εις τάς περιοχάς τών έγγειοβελτιωτίχών έργων καί 
έφ’ όσον τό στάϊιον, εις ό εύρίσκεταί ή κατασκευή καί άξιο- 
ποιησις τώ*/ άτιστοίχων έργων, ϊέν έπιτρέπει τήν ϊι’ εισφο
ρών τών ωφελούμενων άντίμετώπισιν τών ϊαπανών τούτων.

ΠΑΥΑΟΣ Β'
— Ό έπί τής Γεωργίας ‘Υπουργός - :*.-

Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ , ·

'Τ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ · ' '
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ϊιατάςεων τοΰ Ν.Δ. 

3881/58 «περί 'Εργων Έγγειων Βελτιώσεων», ώς ουτος 
έτροποποιήδη μεταγενεστέρους. >

'· Άρδρον 1. :
Δαπα*/αι ϊιοικήσεως, λειτουργίας καί συντηρήσεως · .

, Έργων. · ·
Αί ϊαπανα·. ϊιοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως τών 

εγγειοβελτιωτικών έργων, επιφυλασσόμενων τών ϊιατάςεων
τού αρδρου 2 τον παρόντος, βαρύνουν τοός ωφελούμενους, κα
ταβάλλονται 3έ ύπό τούτων, ύπό μορφήν στρεμματικών εισφο
ρών ·η αρδευτικών τελών ή αντιτίμου χρήσεως ΰϊατος. Ή κα
τανομή τών ώς άνω επιβαρύνσεων ή μέρους αυτών μεταξύ 
τών ωφελούμενων ένεργείται ύπό τών οικείων ’Οργανισμών 
Έγγειων. Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), βάσει γενικών ή ειϊικών 

αποφάσεων τοΰ Υπουργού Γεωργίας, έκϊιϊομένων μετά γνώ
μην τού Κεντρικού Γνωμοϊοτικοϋ Συμβουλίου ’Εγγειοβελτιω
τικών Εργων τού ‘Υπουργείου Γεωργίας.

■·■·;:.* 'Αρδρον 2. - .
Δαπάναι βαρύνουσαι τό Δημόσιον.

1. Κατ’ εξαίρεσιν βαρόνου*/ τό Δημόσιον αΐ κάτωδι ϊα-

γ) Μέρος τών· πραγματοποιούμενων πάσης φύσειος ϊαπα- 
νών ϊιοικήσεως λειτουργίας καί συντηρήσεως κατά τήν ϊιάρ- 
κειαν άναππύςεως τής περιοχής τών έργων Α' καί Β' τά- 
ξεως, ώς <τΰτη καδορ ίζεται ύπό τού άρ-λρου II τοΰ ΝΑ. 
3881/58 .κοκ καδ’ δ ποσόν κατ’ έτο-ς δεν ϊΔ/ανται Αυται νά 
καλυφδοϋν ύπό τών ωφελούμενων. Δι’ έργα έκτελεσδέντα εις 
παραμεδορίους περιοχάς τής Χώρας, αί κατά τά ανωτέρω 
ϊαπάναι ϊύναται νά καταβάλλονται καί πέραν τής περιόδου 
άναπτύξεως τών αντιστοίχων περιοχών έργων.

ο) Αί δαπάνα: άποκαταστάσεως ζημιών ή προλήψεως τού
των εις τά λειτουργοϋντα έργα Α' καί Β' τάξεως, προερχό
μενων έκ πλημμυρών ή ές άλλης αιτίας συνιστώσης ά*/ωτέ- 
ρα*/ βίαν, καδ’ ο μέρος αυται ϊέν 3ύ*/χ/ται νά καλυφδοΰν ύπό 
τώ*/ ωφελούμενων.

Αί ίοπά/αι τών περιπτώσεων (α) έως καί (γ), ώς καί · 
αί μέχρι περατώσεως τού έργου τοιαϋται τής περιπτώσεως 
(ϊ) τής παρούσης παραγράφου, βαρύνουν τό χρηματοϊοτούμε- 

νον ύπό τοΰ προϋπολογισμού Δημοσίων Έπενϊύσεων αντίστοιχον 
όργον, έντασσόμεναι εις τάς ϊαπά*/ας κατασκευής αύτοΰ. Διά 
περατωδέντα καί μή έντεταγμένα εις τον προϋπολογισμόν 
Δημοσίων Έπενϊύσεων έργα, αί ϊαπάναι τών ανωτέρω περι
πτώσεων (α) έως κάί (γ) καταβάλλονται εις βάρος τοΰ προ- 

• υπολογισμού τούτου, ϊΓ έγγραφής εις αυτόν, είίικοϋ κονϊυ- 
λιου, αί ϊέ τοιαϋται τής περιπτώσεως (ί) έκ τοΰ Τακτικού 
Προϋπολογισμού.

3. Αί εις τά περιπτώσεις (6) καί (γ) τής προηγούμενης 
παραγράφου ϊαπάναι, ώς καί ή κατά τήν περίπτωσιν (6) τής 
.παραγράφου 1 άξια τοΰ μεταβιβαζομενου εις τούς Ο.Ε.Β.



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ'
’Επί «σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως, συμπληρώσεως 

καί καταργήσεο/ς διατάξεών τινων τού Ν.Δ. 243/1969 
«περί βελτιώσεως καί προστασίας τής αμπελουργικής 
παραγωγής».✓ ·

Ποός τή>' Βουλήν των ‘Ελλήνων

* Η θέσπισις διατάξεων άποσκοπουσών εις βελτίωσιν 
καί πεοστασίαν τής άμπελουργικής παραγωγής συμφώνως 
πέος τα ίσχύοντα εις προηγμένας άμπελουργικάς χώρας, 
V ποιότης τής οινοπαραγωγής ή οποία είναι διεθνώς 
άνεγνώ ρ ισμένη, είχε καταστή άναγκαία ήδη άπό τινων 
ετών, προς τοϋτο δέ συνετάγη ύπό τών άρμοδίων Υπηρε
σιών’ τοΰ ’'Υπουργείου Γεωργίας σχετικόν σχέδιον Νόμου, 
το όποιον, άφοΟ άττετελεσεν αντικείμενο ν ε^ετασεως .ών 
'Υπηρεσιών τών 'Υπουργείων Οικονομικών, Εμπορίου 
καί Δικαιοσύνην, είσήχθη πρός ψήφισιν εις την Βουλήν τό 
1966. 'Η ψήφισίς του όμως δεν κατέστη δυνατή, λογφ της 
έν τώ μεταξύ διαλύσεως τής Βουλής, έτέθη δέ ούτος έν 
ϊσχύι τό 1969, ώς Ν.Δ. 243 «περί βελτιώσεως καί προστα
σίας τής άμπελουργικής παραγωγής».

Κατά τήν έφαρμογήν τοΰ εν λογιρ Ν. Δ/γματος διε- 
πιστώθη, ότι λόγω μή πληρότητος τής διατυπωσεως δια- 
τάξεών τινων, καθίστατο δυσχερής ό έλεγχος καί ή προστα
σία τών οίνων ονομασίας προελεύσεως. Διέπιστωθη, ωσαύ
τως, Ιδία μετά τήν_δημοσίευσιν τών Κανονισμών (ΕΟΚ) 
816/70 καί 817/70, δΓ ών καθωρίσθη ή κοινή οίνική πολι
τική τής ΕύρωπαΤκής Οικονομικής Κοινότητος, ή ανάγκη 
προσθήκης καί ετέρων διατάξεων, έπί σκοπώ έναρμονίσεως 
τής οίνικής Νομοθεσίας τής χώρας, τής άφορώσης εις τούς 
τυπικούς οίνους, πρός τάς νομοθετικάς διατάξεις, αΐ όποΐαι 
διέπουν τήν παραγωγήν τών V.Q.P.R.D. τής Κοινότητος, 
ώς έπεκράτησε νά καλούνται οΓ οίνοι ονομασίας προελευ- 
σεως, οί παραγόμενοι εις τάς χώρας τής Ε.Ο.Κ. ,. '

Παρίσταται, δθεν,’άνάγκη, έν δψει μάλιστα έναρμονίσεως 
τής οίνικής μας πολιτικής μέ τήν τής Κοινότητος, άντι- 
καταστάσεώς, καταργήσεως καί συμπληρώσεο/ς τών διατα- , 
ξεων τοΰ περί ου ό λόγος Ν. Δ/τος. " " ; ·.

Διά τής εν λόγο) νομοθετικής ρυθμίσεως άποσκοπεΐται :
ϊ. *Η βελτίωσις τής ποιότητας τόσον τών οίνων κοινής 

καταναλώσεως, όσον, καί κυρίως τών οίνων όνομασίας' 
προελεύσεως. *

2. *0 άποτελεσματικώτερος έλ.εγχος τής παραγωγής 
καί διακινήσεως τών οίνων, πρός προστασίαν τόσον τής 
πρωτογενούς παραγωγής 'καί κατ’ άκολουθίαν τών άμπε- 
λουργών, όσον καί τών καταναλωτών, άπό τυχόν παραποιή
σεις καί νοθείας.'

3. Ή παροχή μεγαλυτέρας δυνατότητας παραγωγής
οίνων ονομασίας προελεύσεως. '· * . -

4. Ή διασφάλισις τοΰ οίνεμπορίου, τοΰ άσχολ.ουμένου 
μέ τήν. εξαγωγήν οίνων όνομασίας προελεύσεως.

Λεπτομερέστερο'/, τα κατ’ άρθρον προτεινόμενα έχουν ώς* Κ— . * * .εςης : · ·
Άρθρον Ιον. Ή παράγραφος 3 τοΰ άρθρου 1 τόΰ Ν.Δ’. 

243/1969 συμπληροΰται διά τών περιπτ. α καί β, διά τών 
οποίων : . '" · . ;

—Άποσκοπεΐται έξασφάλ.ισις καλής ποιότητος πρώτης 
ύλης διότι έκ' σταφυλών βεβλαμμένων, φερουσών εμφανή 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων κλπ. δέν είναι δυνατόν νά 
παρασκευασθοϋν ΰπό τών οινοποιείων οίνοι δι’ άμεσον 
κατανάλωσιν. ■ '■· - .

.—Επιδιώκεται ή βελτίωσις τής ποιότητος τών οίνων 
άμεσου καταναλ.ώσεως διά ρυθμίσεως τών όρων μεταφοράς 
καί παραλαβής τών πρός οίνοποίησιν σταφυλ,ών.

— Αποσκοπεΐται ή έττίτευξις υψηλής ποιότητος οίνων 
ονομασίας προελεύσεως, διά καθορισμού τών μεθόδων παρα
γωγής, έπεξεργασίας, άποθηκεύσεως κλπ.

Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου 1 άντικαθίσταται ή παράγραφος 4· 
τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 243/1969, έπί σκοπώ έξαλείψεως

'εκ τοΰ ελληνικού άμπελώνος τών αύτοκάρπων νόθων, τά 
όποια, παρά τά χορηγούμενα κίνητρα, δέ'/ κατέστη δυνατόν - 
νά έκριζωθώσι τούλ.άχιστον εις τάς ζώνας παραγωγής οίνων 
ονομασίας προελεύσεως, δι’ οΰς ή Ε.Ο.Κ. έφαρμόζει αυστη
ρούς κανονισμούς. Διά τής αυτής διατάξεως παρέχεται ή 
δυνατότης έπεκτάσεως τοΰ μέτρου καί εις έτέρας ποικι
λίας, ών ή άντικατάστασις ήθελε κριθή έπιβεβλημένη διά—- 
τήν έξυγίανσιν τοΰ ελληνικού άμπελώνος καί τήν βελ.τίω- 
σιν τής ποιότητος τών ελληνικών άμπελ,ο-οινικών ποοϊόντων,

Άρθρον 2ον. Διά τήν εισαγωγήν καί εξαγωγή·/ πο^α- ^"/ 
πλασιαστικοΰ υλικού άμπέλ.ου δέον νά άποφαίνηται ή 'Υπη
ρεσία περί τής σκοπιμότητος δι’ έκάστην περίπτωσιν.

Καί ή μέν σκοπιμότης περί τήν εισαγωγήν προβλέπεται 
διά τού 756/9-12-1971 Β. Δ/τος «περί τών φυτόϋγ/κών 
όρων τών διεπόντων τήν εισαγωγήν φυτών κλπ.», άπομένει 
όμως άκάλυπτος ή υπηρεσία, προκειμένου περί έξαγωγής 
φυτικοΰ ύλικοΰ άμπέλου ,καί λ,οιπών δενδρωδών, δι’ ήν 
γνωμοδοτεΐ ώσαύτως. ' Η προστιθεμένη εις τό τέλος τοΰ 
άρθρου 2, παρ. 5, καλύπτει τό θέμα έξ όλ.οκλήρου. %.

Άρθρον 3ον. Διά τοΰ άρθρου τούτου διατυποΰται πλη- 
ρέστερον ή παράγραφος, 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 243/1969, 
πρός προστασίαν τοΰ καταναλωτοΰ, άλλά καί αυτών τούτων 
τών οίνων όνομασίας προελεύσεως, έκ τών παραποιήσεων, 
τών όφειλομένων είς έσκεμμένως χρησιμοποιούμενα ελλιπή 
περιγραφικά στοιχεία, δημιουργοΰντα σύγχυσιν εις τον 
καταναλωτήν ώς πρός τήν προέλευσιν τοΰ προϊόντος.

Άρθρον 4ον. Διά τοΰ άρθρου τούτου τροποποιούνται 
καί συμπληροΰνται διατάξεις τινές τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. , 
243/1969 ώς κάτωθι :
r —Διά ; τών τροποποιουμένων παρ. 2 καί 3 παρέχεται 
ή δυνατότης όπως ή μεταποίησις τών σταφυλών .πρός παρα
γωγήν τυπικών οίνων γίνεται καί έκτος τής καθορισμένης 
άμπελουργικής ζώνης όνομασίας προελεύσεως τοΰ οίνου, 
πάντοτε όμως έντός τής ~ περιοχής, τό τοπωνύμιου τής 
όποιας φέρουν οί οίνοι ώς όνομασία προελεύσεως, έφ* όσον 
συντρέχουν είδικοί πρός "τούτο λόγοι (νησιωτικοί χώροι, 1 

. άλληλοκαλυπτόμεναι άμπελ,ουργικαί. ζώναι διαφορετικών 
όνομασιών προελεύσεως, κατωκημένοι χώροι κλπ.). Διά 
τής έν λόγω ,τροποποιήσεως άποσκοπεΐται ή παροχή μεγα- ; 
λυτέρας δυνατότητος παραγωγής οίνων όνομασίας προελεύ- .

• σεως. - <
_·— Διά τής τροποποιήσεως τής παραγράφου 8 παρέχεται 

ή δυνατότης καθορισμού τών προϋποθέσεων, ύφ’ άς θά γίνε
ται ή άναγνώρΐσις νέων δνομασιών προελεύσεως, άφ’ ενός 
μέν πρός' διευκόλυνσιν τών ένδιαφερομένων, άφ’ ετέρου δέ 
διά τήν έπί ενιαίας βάσεως έξέτασιν τών. ύπο'βαλλομένων 
αιτήσεων.

— Διά τής τροποποιήσεως τής παραγράφου 9 παρέχεται,
ή δυνατότης καθορισμού τής διαδικασίας παροχής τού δι
καιώματος χρήσεως τών άνεγνωρισμένων ονομασιών ποοε- 
λχύσεως, διά τούς κατ’ έτος παραγομένους οίνους, έπί 
σκοπώ άφ* ενός μέν διασφαλ,ίσεως αυτών τούτων τών όνο
μασιών προελεύσεως καί κατ’ άκολουθίαν τών άμπελουρ- 
γών, άφ* έτέρου δέ διευκολ.ύνσεως τών οινοποιείων τών παρα
γόντων τοιαύτης κατηγορίας "οίνους. . _ .

— Διά συμπληρώσεως τής παρ. 10 παρέχεται ή δυνατό- · 
Της όπως οί olvot όνομασίας προελεύσεως, οίτινες κύκλοφο- . 
ρόΰν ύποχρεωτικώς ώς εμφιαλωμένοι, διατίθενται καί 
χύδην, μόνον όμως έντός τής περιοχής, τό τοπωνύμιου τής 
οποίας φέρουν ώς ονομασίαν προελεύσεως, καί ύπό προϋπο- 
θέσεις διασφαλιζούσας τόσον τόν καταναλωτήν, όσον καί 
τήν ονομασίαν προελεύσεως.

—Ή'παράγραφος 13 διατυποΰται έπί τό ορθόν.
—;'Η παράγραφος 14 διατυποΰται έπί τό ορθόν.
— Διά συμπληρώσεως τής παραγράφου 16 παρέχεται 

ή δυνατότης προστασίας καί τών «κατά παράδοσιν» όνο
μασιών οίνων, ώς είναι ή όνομασία «ρητινίτης» οίνος.

— Διά τής προστιθέμενης παραγράφου 18 ρυθμίζονται 
θέματα άφορώντα είς τόν τύπον καί τούς όρους έκδόσεως 
πιστοποιητικών καταγωγής, οσάκις άπαιτοΰνται τοιαΰτα 
διά τήν διευκόλυνσιν τών έξαγωγών είς τήν αλλοδαπήν.;



. ■—Διά τής προστιθέμενης παραγράφου 19 ρυθμίζονται, 
θέματα έζετάσεως των τυπικών οίνων προς διαπίστωσιν- 
τής ποιότητος καί γνησιότητος αυτών. ·. .· -

Άρθρον" 5ον. Διά τοϋ έν λόγω άρθρου, διά τοϋ- οποίου 
άντικαθίστανται αί παράγραφοι Ικαί 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
Ν.Δ. 243/1969 ρυθμίζονται, συμφώνως-καί προς τά είς 
’ττν ΕΟΚ ίσχύοντα, θέματα άφορώντα είς τό καλούμενον 
«ποσοτικόν» καί «ποιοτικόν» παρακράτημα, διά των οποίων 
άποσκοπεΐται έξυγίανσις τής, παραγωγής καί τοϋ οίνεμπο- 
ρίου, δι’ υποχρεωτικής διαθέσεως προς οίνοπνευματοποίη- 
σιν, ’όξοποίησιν κλπ., των προϊόντων πιέσεως ή έκχυλίσεως 
των στέμφυλων καί ύπερπιέσεως τών οίνολασπών, ώς καί 
νενικώς τών οίνων έκ σταφυλών, αί όποΐαι λόγω συστά- 
σέώς καί ποιότητος ή κρίνονται ακατάλληλοι, άπό πλευράς 
υγείας τών καταναλωτών, διά την παραγωγήν οίνων άμεσου 
καταναλώσεως ή επιβαρύνουν την οινοπαραγωγήν δι’ οίνων 
κακής, ποιότητος, οί όποιοι συναγωνίζονται άθεμήτως τό 
οίνεμπόριον των οίνων ποιοτητος. * *■ <·*-·.

. Είδικώτερον : · '*·.· . - . w
— Διά συμπληρώσεως τής παραγράφου 1 τής άφορώσης 

είς’ τό «ποσοτικόν» παρακράτημα, τό όποιον δύναται νά 
έπιβάλληται είς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, άφ’ ένός μέν 
διασφαλίζεται κατωτάτη τιμή διά τούς παρακρατουμένους 
οίνους, άφ’ ετέρου δέ καθορίζονται τά προϊόντα, τά επιτρε
πόμενα νά παραχθοΰν έξ αύτών; ■' - . . , -

— Διά συμπληρώσεως τής παραγράφου “2^κάθορίζονται 
λεπτομερέστερον τά τοϋ «ποιοτικού» παρακρατήματος, τό 
όποιον, είναι ύποχρεωτικόν καί επιβάλλεται έτησίως.

"Αρθρον 6ον. Δι’ άντικαταστάσεως τής παρ. 5 τοϋ άρ
θρου 7 τοϋ Ν.Δ. 243/1969 καθορίζεται, ή συναρμοδιότης' 

.τών. 'Υπηρεσιών,τοϋ ‘Υπουργείου Γεωργίας καί.τοϋ Γενικοϋ. 
Χημείου τοϋ Κράτους διά τήν έποπτείαν καί τον έλεγχον/ 
τή'ς τηρήσεως τών. διατάξεων τοϋ παρόντος· Νόμου', έπί 
σκοπώ έπαυξήσεως τών οργάνων έλεγχου, ίνά αί Ύπηρε-; 
σίαι- δυνηθοΰν νά άνταποκριθοΰν. καλλίτερον είς τάςέπηυ- 
ξημένας υποχρεώσεις, τάς όποίάς δημιουργεί ή νέα οίνική 
πολιτική τής Χώρας, έν δψει μάλιστα έντάξεως αυτής είς 
τήν Ε.Ο.Κ. ·'_. / / - · τ / / /*'-■■ ·

. Άρθρον 7ον. Διά τής συμπληρώσεως τής παραγράφου;
6 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 243/1969 άποσκοπεΐται όπως τά 
οινοποιεία άποκτήσουν εντός διετίας ικανόν έργαστηριακόν- 
έξοπλ.ισμόν, ώστε οί τεχνικοί αύτών νά δύνανταΐ νά αύτοε— 
λ.έγχωνται, διότι δεν νοείται σήμερον, εποχήν τής τεχνολο- 

' γικής προόδου,, νά λειτουργούν οινοποιεία έμπειρικώς.

Άρθρον 13ον. Προστίθεται άρθρον, δι’ ου καθορίζεται 
οτι θά κωδικοποιηθοϋν διά Π.Δ. προτάσει τοϋ ‘Υπουργού 
Γεωργίας, αί διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου, ώς καί αί 
έν ίσχύι διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 243/1969.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟ ΥΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ' '

Α. ΑΝΤΙ ΚΑ ΘI ΣΤΑ Μ ΕΝ AI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:· V
Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως καί προστάσίας τής 

- . , άμπελ.ουργικής παραγωγής». -

Άρθρον 1. . ·

«Παρ. 3. Διά κοινών άποφάσεων τών ‘Υπουργών Γεωρ
γίας καί Οικονομικών δύναται νά καθορίζωνται έκάστοτε 
οικονομικά κίνητρα διά τήν προώθησιν ώρισμένων ποικι
λιών άμπέλ.ου, τήν υποβοήθησιν τής άνασυστάσεως άμπελε- 
φυτειών προσβεβλημένων ύπό φυλλοξήρας ή πεπαλαιωμέ
νων, ώς καί διά τήν διάδοσιν μέσων καί μεθόδων άποσκο- 
πούντων είς τήν βελ.τιωσιν τής ποιότητος τών προϊόντων 
τής άμπέλ.ου καί τήν μείωσιν τοϋ κόστους παραγωγής».:./ 

«Παρ. 4.·’Εφεξής απαγορεύεται ή φύτευσις αύτοκά'ρπων 
νόθων». . . ;

Άρθρον 4. * ’■'·>■ /
Χ· *■} *

«Πμρ. 2: Οί οίνοι μιας δεδομένης- περιοχής δικαιούνται 
νά φέρουν ώς ονομασίαν προελεύσεως τήν τοπωνυμίαν τής 
περιοχής ταύτης έφ’ όσον πληρούν τούς διά τοϋ παρόντος· 
όριζομένους όρους. ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις τής 
τοπωνυμίας δοθείσης περιοχής δι’οίνους . έτέρας προελεύ
σεως έστω καί έάν τής τοπωνυμίας προηγούνται καθορι- 
στικαί έκφράσεις ώς είδος, τύπο, κλ.-π.». ·\,Γ

• ·*· ' · Άρθρον 5. - . ' ν'.
«Παρ. 2. Οί οίυοι τής κατηγορίας τών έλ.εγχομένων όνομαt 

σίών'προελεύσεως δέον νά προέρχωνται έκ σταφυλ.ών εκλε
κτών ποικιλ.ιών οίναμπέλου, καλλιεργούμενων κυρίως κατά 
παράδοσιν είς έκάστην περιοχήν καί εις έδάφη κατάλληλα 
διά τήν παρασκευήν οίνων ποιότητος περιωρισμένης αμπε
λουργικής ζώνης, έντός τής όποιας πρέπει νά παρασκευά
ζονται καί νά πληρούν ώρισμένόυς όρους άναφερομένους 
είς τήν στρεμματικήν άπόδοσιν τών άμπελώνων, τό σύστημα 
τοϋ κλαδεύματος καί τήν έλαχίστην περιεκτικότητα τού 
γλεύκους είς σάκχαρον». *

«Παρ. 3. Οί οίνοι τής κατηγορίας των άπλ.ών όνομασιών 
προελεύσεως δέον νά προέρχωνται έκ σταφυλ.ών ώρισμένων 
ποικιλ.ιών οίναμπέλ.ου καλλιεργουμένων κυρίως κατά παρά- 
δοσιν είς περιοχήν καί είς κατάλληλ.α έδάφη περιωρισμένης 
άμπελ.ουργικής ζώνης έντός τής οποίας πρέπει νά παρα
σκευάζονται.»

Άρθρα-8, 9, 10, 11, 12 καί 14. Διά τών έν λόγω άρ
θρων ενοποιούνται ποινικαί τινες διατάξεις καί προστίθενται 
νέαι ή_ τροποποιούνται ετεραι, ούτως ώστε νά καλ.ύπτώνται 
αί τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις, αί όποΐαι έπέρχονται 
διά τών ώς άνω διατάξεων, είς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ.
243/1969.

Έν Άθήναις τή 27 Ιουλίου 1976 

Οί ‘Υπουργοί

Συντονισμού καί Προγραμματισμού 
Π.' ΠΑΠΑλΗΓΟΥΡΑΣ

Οικονομικών Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ ' ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΑΟΥ

’Εμπορίου
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Βιομηχανίας
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

■ «Παρ. 8. Άναγνώρισις νέων ονομασιών προελεύσεως δύ- 
vaTat νά γίνη διά Β.Δ. έκδιδομένων προτάσει τοϋ ‘Υπουργού 
Γεωργίας τή είσηγήσει τής Κ.Ε.Π.Ο.»

«Παρ. 9. Δι’ όμοιων Β.Δ. θέλ.ουν καθορισθή, προκείμένου 
περί οίνων έλεγχομένης ονομασίας προελεύσεως, τά όρια 
τής περιοχής, αί έπιτρεπόμεναι νά καλλιεργούνται είς έκά
στην περιοχήν ποικιλίαι, τό σύστημα κλ.αδεύσεως, αί άνώ- 
τεραι στρεμματικαί άποδόσεις καί ή περιεκτικότης τού 
γλεύκους είς σάκχαρον, προκείμένου δέ περί οίνων άπλής 
ονομασίας προελεύσεως, τά όρια τής περιοχής, αί έπιτρε
πόμεναι νά καλλιεργούνται είς έκάστην περιοχήν ποικιλίαι 
.καί ή διαδικασία τής έτησίας άνανεώσεως τοϋ δικαιώματος 
χρήσεως ονομασίας προελεύσεως.»

«Παρ. 10. Οί κατά τό παρόν άρθρον οίνοι ονομασιών 
προελεύσεως δέν έπιτρέπεται νά κυκλ,οφοροϋν εί μή μόνον 
ώς έμφιαλ.ωμένοι. Δικαίωμα έμφιαλ.ώσεως τών οίνων τού
των έχει ό δυνάμει τοϋ παρόντος τυχών δικαιώματος χρή
σεως έλεγχομένης ή άπλής ονομασίας προελεύσεως ή ό |



— 3

ύπ’ χύτου -εΐδικώς διά συμβολαιογραφικής 
σιοδοτη μένος.»

α) Τά τοϋ έλέγχου ποικιλίας, ποιότητας καί υγιεινής 
καταστάσεως τών κληματίδων καί φυτών πάσης ποικιλίας 
αμπέλου άπό τοϋ σταδίου τής παραγωγής μέχρι καί τής 
διαθέσεως εις τούς καλλιεργητάς.

«Παο. 13. Διά Β.Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοϋ Ύπουρ- 
γοϋ Γεωργίας τή είσηγήσει τής Κ.Ε.Π.Ο. καθορίζονται 
αΐ προϋποθέσεις καί οί όροι χρησιμοποιήσεως των τοπω- 
νυμίων ώς έμττορ-χών στομάτων οινοι>».

«Παρ. 14. "Απαντα τά μέχρι σήμερον κατατεθειμένα 
εμπορικά σήματα οίνων, άναφερόμενα καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον είε τοπωνυμία ισχυουν μεχρις εκδοσεως τοϋ κατα 
τά άνωτέρω Β.Δ/τος, πέραν δέ ταύτης, έφ’ όσον πληροϋν- 
ται αί ύπ’ αύτοϋ όρισθησομεναι προϋποθέσεις και οροί».

«Παρ. 16. Διά Β.Δ/τος προτάσει των Ύπουργών^Γεωργί- 
ας, Εμπορίου καί Οικονομικών ρυθμίζονται τα τής παρα
γωγής, ελέγχου καί προστασίας τών ρητινιτών οίνων».

"Αρθρον 6.’
«Παρ. 1. Δύναται νά έπιβάλληται εις τούς παραγωγούς 

γλεύκους καί οίνου υποχρεωτική παράδοσις ποσοστοϋ τής 
παραγωγής γλεύκους καί οίνου κατά περιφέρειας διά κοινών 
αποφάσεων τών Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών καί 
Εμπορίου δημοσιευομένων εις την ’Εφημερίδα τής Κύβερ- 
νήσεως καί καθοριζουσών τάς λεπτομέρειας τρόπου, χρόνου, 
κέντρου παραδόσεως, τιμής, έλαχίστου άλκοολικοϋ βαθμοϋ 
καί τρόπου πληρωμής. Ή τιμή δέν δύναται νά είναι άνω- 
τέ-α τής καταβαλλόμενης τιμής δι’ οίνους άποσταζομένους 
πρΰς παρασκευήν οινοπνεύματος.
„ Δύνανται νά εξαιρούνται τής υποχρεωτικής παραδόσεως 

διά τών' αυτών ώς άνω αποφάσεων οί παραγωγοί μέχρι 
χιλίων λίτρων οίνου. * ·

- ’Εξαιρούνται τής υποχρεωτικής παραδόσεως οί παραγω- 
-γοί, τών οποίων'ό οίνος δικαιούται ελεγχόμενης ονομασίας 
προελεύσεως ή απλής ονομασίας προελεύσεως άνωτέρας 
ποιότητος κατά τά έν άρθρω 5 τοϋ παρόντος ή προορίζεται 
προς παρασκευήν εκλεκτών άποσταγμάτων καί έφ’ όσον 
ή παραγωγή τούτων διετέθη διά τον άνωτέρω σκοπόν».

«Παρ. 2. Οί κατεργαζόμένοι σταφυλής διά μηχανικών 
μέσων εις ' ποσότητα άνωτέραν τών εκατόν χιλιάδων 
(100.000) χιλιογράμμων έτησίως, ύποχρεοϋνται όπως 
καθ’ έκάστην οΐνικήν περίοδον οίνοποιοϋν ιδιαιτέρως ποσο- 
στον εκ τοϋ παρ’ αυτών, παραχθέντος έν συνόλω γλεύκους 
έξ έπί τοΐς έκατόν (6 %)..τούλάχιστον, προερχόμενον έκ 
τών τελευταίων πιέσεων τών σταφυλών (ή τής πιέσεως τών 
στεμφύλων έκ τής έρυθρας οΐνοποιήσεως. ' '

ΔΓ άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου 
καί Γεωργίας, δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως καθορίζεται ό τρόπος, ό τόπος, ό χρόνος καί 
η τιμή διαθέσεως τοϋ οότω παρχγομένου οίνου καί λοιπαί 
διατυπώσεις. Ή τιμή τοϋ οίνου τούτου δέν δύναται νά είναι 
ανωτέρα τής έκάστοτε ΐσχυούσης τιμής διατιμήσεως τών 
πρός άπόσταξιν οίνων». . , . ί

β) Τάς καλλιεργητικάς έργασίας τάς έπηρεαζούσας τήν 
ποσότητα καί ποιότητα τών άμπελουργικών προϊόντων, τά 
κριτήρια ώριμάνσεως καί έποχής τρυγητού, τάς μεθόδους 
άποξηράνσεως, τούς παραγωγικούς τύπους σταφίδων κλπ.

• γεωργοτεχνικά θέματα.
γ) Τήν ένέργειαν άπογραφής τών εκτάσεων άμπέλων, 

τών παραχθέντων άμπελουργικών προϊόντων, ώς καί τών 
άποθεμάτων τών προϊόντων έκ παραγωγής .προηγουμένων 
έτών.

δ) Τάς υποχρεώσεις τών ιδιοκτητών άμπέλου'καί έμπο
ρων τών προϊόντων αύτής έν γένει φυσικών ή νομικών 
προσώπων, περί υποβολής δηλώσεων τών κατεχομένων 
έκτάσεων, ποικιλιών, παραγωγής, άποθεμάτων προϊόντων 
καί τοϋ χρόνου καί τρόπου τών δηλώσεων καί πάσης λεπτο
μέρειας διενεργείας τής άνωτέρω άπογραφής.

ε) Τον καθορισμόν έκάστοτε τών ορίων τών περιφερειών 
ή ζωνών, έντός τών όποιων συνίσταμαι ή έπιτρέπεται ή . 
άπαγορεύεται ή καλλιέργεια ώρισμένων ποικιλιών.

.στ) Τον πολλαπλασιασμόν καί έμπορίαν άντιφυλλοξηρι- 
κών κλημάτων, τήν ίδρυσιν καί λειτουργίαν ’Ιδιωτικών φυτω- 
ρίων -καί. τάς υποχρεώσεις τών φυτωριούχων,

ζ) Τον καθορισμόν τής άσκήσεως έλέγχου ύπό τοϋ Γενι^. 
κοϋ Χημείου τοϋ Κράτους». . '

"Αρθρον 13. . ,. .
«Τιμωρούνται μέ τάς ποινάςτοϋ άρθρου 458 τοϋ Ποινικού 

Κώδικος : * _
α) Ό φυτεύων αύτόκαρπα νόθα. .
β) Οί μή πχραδίδοντες τό δι’ άποφάσεων τών Υπουρ

γών Γεωργίας, Οικονομικών καί Εμπορίου δημοσιευομέ- 
νων εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καθοριζόμενον 
ποσοστόν τής παραγωγής γλεύκους καί οίνου, ώς καί οί 
παραβαίνοντες τάς διατάξεις τών άποφάσεων τούτων τάς 
καθοριζούσας τάς λεπτομέρειας τρόπου, χρόνου καί κέντρου 
παραδόσεως, τιμής, έλαχίστου άλκοολικοϋ βαθμοϋ καί . 
τρόπου πληρωμής. ' ■

γ) Οί κατά παράβασιν τοϋ άρθρου 6 παρ. 2 τοϋ παρόν
τος κατεργαζόμενοι σταφυλάς διά μηχανικών μέσων εις 
ποσότητα άνωτέραν τών 100.000 χιλιογράμμων έτησίως 
καί μή παραδίδοντες είς τό οΐκεϊον κέντρον ποσοστόν 6 % 
τουλάχιστον προερχόμενον έκ τών τελευταίων πιέσεων τών · 
σταφυλών ή τής πιέσεως τών στεμφύλων έκ τής έρυθρας 
οΐνοποιήσεως συμφώνως πρός τά καθοριζόμενα δι’ άποφά
σεων τών Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας δημοσιευο- 
μένων εις τήν' ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

δ) Οί παρανόμως άσκοϋντες τό έπάγγελμα τοϋ οίνολό- 
γου. Παράνομος άσκησις θεωρείται καί ή καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον παρχχώρησις τής χρήσεως τής άδειας τοϋ οίνολό
γου, ώς διά μισθώσεως, εταιρικής συμβάσεως ή άλλως. ' 
Μέ τάς αύτάς ποινάς τιμωρείται καί δ πρός δν ή παραχώ- ' 
ρησις αΰτη μή ϋίναλόγος». ' . .. γ· "

.... "Αρθρον 7.. ,
«Παρ. 5.. Ή έποπτεία καί ό έλεγχος τής τηρήσεως 

τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου ώς πρός τούς οίνους 
τούς δικαιουμένους ονομασίας προελεύσεως ένεργείται ύπό 
τών Τοπικών Γεωργικών 'Υπηρεσιών, ώς πρός δέ τούς 
λοιπούς οίνους ύπό τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους καί 
τών παραρτημάτων αύτοϋ, συμφώνως πρός τάς κειμένας 
διατάξεις».

: - "Αρθρον 12. ;
; «1. Τιμωρούνται μέ τάς ποινάς τοϋ άρθρου 458 τοϋ Ποι

νικού Κώδικος οί έκ προθέσεως παραβαίνοντες τάς 'Υπουρ- 
γικάς ’Αποφάσεις τάς δημοσίευομένας είς τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως τάς άφορώσας είς : - : -V

■ "Αρθρον 14.
«Μέ φυλάκισιν τούλάχιστον τριών μηνών καί χρηματικήν 

ποινή? τιμωρείται : . -
■ α) "Οστις κατά παράβασιν τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος 
χρησιμοποιεί ώς όνομασίαν προελεύσεως τοϋ οίνου τήν. 
τοπωνυμίαν περιοχής τίνος, ένώ τό προϊόν τούτο δέν είναι 
ποιότητος καί χαρακτηριστικών^ γνωρισμάτων όφειλομέ- 
νων ουσιαστικής είς παράγοντας τής περιοχής φυσικούς ή. 
τεχνικούς ή. χρησιμοποιεί τήν τοπωνυμίαν περιοχής τίνος 
δι’ οίνους έτέρας προελεύσεων, έστω καί άν τής τοπωνυμίας 
προηγούνται κχθοριστικαί λέξεις, άφορώσαι τό είδος καί· - 

•τον τύπον τοϋ προϊόντος. - ·. ·-'
. β) Ύ)στις προσφέρει πρός πώλησιν ή καθ’ οίονδήποτε 

τρόπον διαθέτει είς τήν κατανάλωσιν προϊόν τι ώς οίνον '· 
. τής κχταγορίας τών έλεγχομένων δνομασιών προελεύσεως,



ενώ τούτο δεν πληροί τούς 6ρους της παραγράφου 2 τοϋ άρ
θρου 5 τοϋ παρόντος. - .............. " -

γ) Όστις προσφέρει προς πώλησιν ή καθ’ οΐονδήποτε 
-τρόπον διαθέτει εις τήν κατανάλωσιν προϊόν τι ώς οίνον 
της κατηγορίας των απλών όνομασιών προελεύσεως, ενώ 
τοϋτο δεν πληροί τούς όρους τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 
5 τοϋ ’ παρόντος. ; -

Β'. ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΑ! -ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

0V0-

ε) "Οστις χρησιμοποιεί μή «νεγνωρισμένην ή καταργη- 
θεϊσαν όνομασίαν προελεύσεως οίνου ή τοπωνύμιον ώς εμ
πορικόν σήμα, έφ’ όσον δεν πληροϋνται οί υπό τοϋ σχετι- 
κοϋ Δ/ματός οριζόμενοι όροι' (άρθρον 5 παράγραφος 7, 
13, 14). '
- στ) Όστις διαθέτει εις την κατανάλωσιν οίνον ονομασίας 
προελεύσεως χωρίς να όχη τό προς τοϋτο δικαίωμα (άρθρ.5 
παράγραφος 10).
~ ζ) Όστις παραβαίνει τά οριζόμενα δι’ αποφάσεων τών 
Υπουργών Γεωργίας, Βιομηχανίας καί Οικονομικών δη
μοσιευμένων είς την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άφορω- 
σών εις τούς ειδικούς όρους έμφιαλώσεως τών οίνων όνο- 
μασίας προελεύσεως, τά κέντρα φορτώσεως καί μεταφορτώ- 
σεως, τον τρόπον σφραγίσεως τών περιεχόντων τον κατά 
τά άνωτέρω μεταφερόμενον οίνον βαρελίων, δοχείων,δε
ξαμενών,'ή άλλων μεταφορικών μέσων (δεξαμενοπλοίων 
σιδηροδρόμων, αύτοκινήτων κλπ.). .
Τ ή) Ό δι* ίδιον λογαριασμόν μεταφέρων ή παραδίδων 
προς μεταφοράν οίνον μή έμφιαλωμένον κατηγοριών προε
λεύσεως, προοριζόμενον είτε προς έμφιαλωσιν έκτός τοϋ 
τόπου τής παραγωγής του.έν τώ έσωτερικώ ή τώ έξώτερι- 
κώ είτε πρός παρασκευήν άλλων προϊόντων, άνευ άδείας 
τής οικείας Δ/νσεως Γεωργίας». .*

"Αρθρον 15:.; - ..
«1.,'Η δίωξιςίπών παραβάσεων τών άρθρων 4, 5 καί 6. 

παράγραφος 2 τοϋ παρόντος χωρεΐ βάσει πρωτοκόλλου 
παραβάσεως συντασσομένου υπό χημικών, τοϋ Γενικοΰ 
Χημείου τοϋ Κράτους ή τών παραρτημάτων αύτοϋ, τής 
οικείας Δ/νσεως Γεωργίας ή τοϋ ’Ινστιτούτου Οίνου.·
. Ώς πρός την διαδικασίαν τηρείται ή καθοριζομένη διά 
τάς παραβάσεις τοϋ Β.Δ. τής 14ης Φεβρουάριου 1939 «περί ’ 
κωδικός τών Νόμων «περί φορολογίας τοϋ οινοπνεύματος», 
έφαρμοζομένων τών διατάξεων τών άρθρων 22 καί 27 ,τού·- 
του, διενεργουμένης. καί τής κατά τήν' παράγραφον 5 τοϋ 
άρθρου 26 αύτοϋ κατασχέσεως».

- "Αρθρον 16.
«1. Ό κατά παράβασιν τών διατάξεων τών άρθρων 4, 

5 καί 6 παράγραφος 2 τοϋ παρόντος παραγόμενος, κατεχό- 
μενος, μεταφερόμενος, έξαγόμενος ή διατιθέμενος είς την 
κατανάλωσιν οίνος ή γλεϋκος δημεύεται.

2. Ή δήμευσις δ.ιατάσσεται ύπό τοϋ Δικαστηρίου, άνε- 
ξαρτητως τής συμμετοχής είς τό αδίκημα τοϋ έχοντος οίον- 
δήποτε δικαίωμα έπί τοϋ πράγματος.

3. Ό δημευθείς οίνος ή γλεϋκος ή τό έκ τής άποστάξεως 
τοϋ οίνου άποληφθέν οινόπνευμα ή απόσταγμα εκποιούνται 
κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις, τό δέ προϊόν τής έκποιή- 
σεως κατατίθεται είς τό ΚΤΓΚ καί Δασών, μετά προηγού- 
μενον συμψηφισμόν τών είς τό Δημόσιον όφειλομχνων ει
σαγωγικών δασμών,' φόρων κλπ.».

"Αρθρον 17.
«Διά τάς παραβάσεις τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4 τοϋ 

παρόντος απαγγέλλεται πρός τούτοις ύπό τοϋ Δικαστηρίου 
καί ή καταστροφή τών έτικεττών καί τών περιβλημάτων.· 
’Επίσης τό Δικαστηριον δύναται νά διατάξη καί τήν δή- 
μευσιν τών δοχείων καί φιαλών.

Τό Δικαστηριον δύναται ωσαύτως νά διατάξη καί τήν 
δαπάναις τοϋ καταδικασθέντος έφ’ άπαξ δημοσίευσίν διά 
μιας έφ'ημερίδος ολοκλήρου τής καταδικαστικής άποφά- 
σεως ή περιλήψεως ταύτης».

"Αρθρον 6. ____ -
, «Πχρ. 3. Τά τοϋ ελέγχου τών άνωτέρω,* άσκουμένου ύπό 
τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους, ώς καί πάσα σχετική 
λεπτομέρεια κανονισθήσονται διά κοινών. αποφάσεων τών 
'Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας καί ’Εμπορίου δημο- 
σιχυομένών είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ . *
Περί άντικαταστάσεως,. συμπλήρωσε ως καί καταργησεως 

_ ένίων διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως 
καί προστασίας τής αμπελουργικής παραγωγής». .

. "Αρθρον 1.
ί. Ή παράγραφος 3,τοϋ άρθρου 1 τοϋ ΝΑ. 243/1969 

αντικαθίσταται ώς κάτωθ1: »
«3. Διά κοινών - αποφάσεων τών Υπουργών Γεωργίας καί 

Οικονομικών;
α) 'Ορίζονται αί ποιοτικά! προδιαγραφαί τών πρός οίνο- 

ποιησιν σταφυλών, τά τοϋ έλέγχου καί επανελέγχου τών άπορ- 
ρπττομένων φορτίων, ώς καί προορισμού τούτων, οί όροι μετα
φοράς καί παραλαδής τών σταφυλών, οί τρόποι δειγματολή- 
ψίας καί έξετάσεως τών δειγμάτων; τ'

β) Καθορίζονται αί μέθοδοι οΐνοποιήσεως καί αί συνθήκάι 
εφαρμογής τούτων, προκειμένου περί σταφυλών ή γλευκών 
προοριζομένων διά τήν παραγωγήν οίνων ονομασίας προελεύ
σεως, ών ή επεξεργασία καί ή οινοποίησις δέον νά ένεργοϋνται; 
μέσφ κεχώρισμένης γραμμής, ώς καί τά τής ,έπεξεργασίας 
τών σταφυλών., αί συνθήκάι οΐνοποιήσεως, επεξεργασίας, άπο- 
θηκεύσεως καί παλαιώσεως—συντηρήσεως τών οίνων, ώς καί 
πάσα έπί τών άνωτέρω λεπτομέρεια. *- . _ ·.,·> -

γ) Λύνονται νά καθορέζωνται έκάστοτε οικονομικά κίνητρα. 
£ιά τήν προώθησιν ώρισμένων* ποικιλιών αμπέλου, τήν ύπο'οή- 
θησιν τής άνασυστάσεως αμπελώνων προσόεδλημένων ύπό 
φυλλοξήρας ή γεγηρακότων, ώς καί διά τήν διάδοσιν μέσων 
καί μεθόδων άποσκοπούντων είς τήν βελτίωσιν τής ποιότητος 
τών προϊόντων τής αμπέλου καί τήν μείωσιν τοϋ κόστους 
παραγωγής». .

2. Ή παράγρ. 4 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 243/1969 αντι
καθίσταται ώς κάτωθι:

«4. α) Εφεξής απαγορεύεται ή ,φύτευσις αύτοκάρπων νό
θων αμπέλων. Οί υπάρχοντες αμπελώνες τής κατηγορίας 
ταύτης έκριζοϋνται ύποχρεωτικώς έπί αποζημιώσει καθοριζο- 
μένη διά κοινής άποφάσεως τών ^Υπουργών Γεωργίας καί 
Οικονομικών κατά τήν διά τής αυτής άποφάσεως- όρισθησο- 
μένην διαδικασίαν. Ή άποζημίωσις αΰτη δέον νά ά/ταποκρί
νεται είς τάς ύφισταμένας έκάστοτε συνθήκας, τοϋ δικαιούχου; 
δυναμένου έν πάση περιπτώσει νά άμφισδητήση ταυτην ενώ
πιον τών Δικαστηρίων.

β) Τό μέτρον τούτο τής -υποχρεωτικής, έπί αποζημιώσει, 
έκριζώσεως δύναται νά έπε,κτείνεται καί ‘έπί ετέρων ποικι
λιών ‘αμπέλου χαρακτηριζομένων πρός άντνκατάστασιν, δι’ 
αποφάσεων τοϋ Υπουργού Γεωργίας.

γ) Δύναται, ώσαύτως, νά έφαρμόζηται τό μέτρον τής προ
αιρετικής έκριζώσεως σταφιδαμπέλων κορινθιακής καί σουλ
τανίνας έπί αποζημιώσει, κατά τά οριζόμενα διά κοινών απο
φάσεων τών Υπουργών Γεωργίας καί Οικονομικών».

"Αρθρον 2.
Είς το τέλος τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 243/1969 προστί

θεται παράγραφος δ έχουσα οΰτω:
«ο. Ή εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου καί 

λοιπών δενδρωδών καλλιεργειών επιτρέπεται μόνον κατόπιν 
προηγουμένης άδείας τής αρμόδιας Δ/νσεως τοϋ Υπουργείου 
Γεωργίας, τηρουμένων τών περί φυτοϋγειονομικών όρων δια-


