
' Επί τοϋ σχεδίου Κόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεων 
τινων τής «περί Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος νομοθε
σίας».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Λιά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου ' σκοπεϊται :
α) Ή κατάργησις τοΰ, κατά τάς κειμένας διατάξεις, 

υφισταμένου κωλύματος Six τήν άντιπροσώπευσιν των 
συνεταιρισμένων παραγωγών εις τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
ττς Λ.Τ.Ε. ΰπό των προέδρων, αντιπροέδρων, μελών τών 
διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων τών συνεταιριστικών 
οργανώσεων παντός βαθμοϋ κλπ. προσώπων, επι τώ λογω 
ότι. ή διατήρησις τοΰ κωλύματος τούτου άποτελεϊ άνασχε- · 
τικόν παράγοντα τής συνεταιριστικής άναπτυξεως και απο
στερεί τάς συνεταιριστικάς οργανώσεις έκ τών υπηρεσιών 
ικανών καί δοκιμασμένων στελεχών και

β) ή προσαρμογή τών περί συνθέσεως τοϋ Δ.Σλ τής 
Λ.Τ.Ε. διατάξεων, ώστε οί συμμετέχοντες ώς μέλη τοϋ 
Συμβουλίου τούτου υπάλληλοι τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας νά 
προίστανται τών οικείων, κατά τήν ένεστώσαν όργανωτικήν 
όιάρθρωσιν τοϋ 'Υπουργείου τούτου, 'Υπηρεσιών.

Είδικώτερον, κατ’· άρθρον τοϋ προτεινομένου νομοσχε
δίου, ορίζονται :

Άρθρον 1:
/Διά τοϋ άρθρου τούτου άντικαθίσταται ή παράγρ. 2 

τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 2359/1953, επί τώ σκοπώ, όπως 
καταργηθή τό διά τών διατάξεων αυτής θεσπισθέν κώλυμα 
διά τούς-προέδρους, άντιπροέδρους, τά μέλη τών διοικητι
κών καί .πεπτικών συμβούλων τών παντός βαθμοϋ συνε
ταιριστικών οργανώσεων κλπ. έν αύτή άναφερόμενά πρό
σωπα, νά έκπροσωποΰν τούς συνεταιρισμένους παραγωγούς 
εις τό. Δ.Σ. τής Α.Τ.Ε.

/Η άντικαθισταμένη διάταξις έχει ώς έξής : ·. ■
• «2. Οί αντιπρόσωποι τών συνεταιρισμένων παραγωγών 

εις τό Δ.Σ. τής Α.Τ.Ε. ώς καί οί άναπληρωταί αυτών," 
δέον νά κέκτηνται τά ύπό τής κείμενης περί Συνεταιρισμών 
νομοθεσίας άπαιτούμενα προσόντα, διά τήν· εκλογήν αυτών 
ώς μελών τών Διοικητικών ή Εποπτικών Συμβουλίων 
γεωργικής συνεταιριστικής όργανώσεως, δεν δύνανται όμως 
νά έκλεγώσιν ώς τοιοϋτοι οί έν ένεργεία πρόεδροι ή αντι
πρόεδροι ή μέλη τών Διοικητικών ή εποπτικών συμβουλίων 
οίωνδήποτε συνεταιριστικών οργανώσεων ή υπάλληλοι αυτών 
ή οι οπωσδήποτε έπί μισθώ προσφέροντες τάς υπηρεσίας 
των εις συνεταιρισμούς καί ενώσεις συνεταιρισμών παντός 
βαθμοϋ καί μορφής, ή έχοντες κατά τούς οικείους ’Οργα
νισμούς τών ώς είρηται Ενώσεων τήν -διαχείρισιν τής 
περιουσίας αυτών. Δέν δύνανται έπίσης νά έκλεγώσιν εις 
τήν κατηγορίαν ταύτην μελών τοϋ Δ.Σ. τής Τραπέζης'οί 
έμπίπτοντες εις τάς άπαγορεύσεις τοΰ κατωτέρω άρθρου 7 
παράγρ. 4 ή οί διατελέσαντες υπάλληλοι τής Τραπέζης. Τών 
ώς είρηται κωλυμάτων εξαιρείται τό άριστίνδην ύπ.δ τοΰ 
Ύπουργοϋ τής Γεωργίας όριζόμενον μέλος τοϋ Συμβουλίου 
έκ τής τάξεως ταύτης». Τ Λ;4

• . Άρθρον 2.
1. Διά τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου τούτου αντικαθίσταται ή 

περίπτ. 4 τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 3874/1958, 
έπί τώ σκοπώ, όπως διευκρινισθή ποιος έκ τών Γενικών 
Διευθυντών Γεωργίας μετέχει τοΰ Δ.Σ. τής Α.Τ.Ε., καθ’ 
όσον κατά τήν δημοσίευσιν τής άντικαθισταμένης διατάξεως 
παρά τώ 'Υπουργείω Γεωργίας ύφίστατο μία Γενική 
Διεύθυνσις Γεωργίας, ένώ κατά τήν ένεστώσαν όργανωτικήν 
διάρθρωσιν αύτοϋ ύφίστανται τρεις (3) Γενικαί Διευθύν
σεις μέ ισαρίθμους Γενικούς Διευθυντές.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ-
«4. Τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ Γεωργίας τοΰ 'Υπουργείου 

Γεωργίας, άναπληρουμένου ύπό τοΰ Προϊσταμένου έτέρας 
Γενικής Διευθύνσεως τοϋ αύτοϋ 'Υπουργείου, όριζομένου 
ύπό τοΰ 'Υπουργοϋ Γεωργίας.

2. Διά τής παραγρ. 2 τοΰ αύτοϋ άρθρου άντικαθίσταται 
ή περίπτ. 9-10 τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 
3874/195S, έπί τώ σκοπώ, όπως άρθοϋν τά διά τών δια
τάξεων αύτής θεσπισθέντα κωλύματα έκπροσωπήσεως τών 
συνεταιρισμένων άγροτών εις τό Δ.Σ. τής Α.Τ.Ε».

'Η άντικαθισταμένη διάταξις έχει ώς εξής :

' Η άντικαθισταμένη διάταξις έχει ώς έξής : <ζ>

«9—10. Έκ 2 άντιπροσώπων μετ’ ισαρίθμων άναπληρω- 
τών τοΰ συνεταιρισμένου άγροτικοΰ κόσμου, λαμβανομένων 
έκ τών έν ένεργεία μελών τών Διοικητικών Συμβουλίων 
τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Δέν δύναται νά έπιλεγώσιν ώς μέλη τοΰ Διοικητικοΰ 
Συμβουλίου τής Τραπέζης έκ τής τάξεως τών συνεταιρι
σμένων άγροτών οί όντες Πρόεδροι, άντιπρόεδροι ή μέλη 
διοικητικών συμβουλίων πλειόνων τής μιας συνεταιριστικών 
όργανώσεων οίουδήποτε βαθμοϋ ή κοινοπραξιών τοΰ Νόμου 
479/1943 ή Συνεταιριστικών ’Επιχειρήσεων λειτουργουσών 
ύπό τήν μορφήν άνωνύμων έταιρειών».

3. Διά τής παραγρ. 3 τοΰ αύτοϋ άρθρου άντικαθίσταται 
τό δεύτερον έδάφιον τής παραγρ. 3 τοΰ.άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 
3874/1958 διά τόν αύτόν ώς έν τή προηγουμένη παραγράφω 
σκοπόν.

Ή άντικαθισταμένη διάταξις έχει ώς έξής :
. ((Πάντως τά ύπό τοΰ νόμου 4332/1929, ώς ούτος έτρο- 

ποποιήθη καί συνεπληρώθη μεπαγενεστέρως, τοΰ νόμου 
2359/ϋ3,'καί τοΰ Ν.Δ/τος 2555/1953 καθοριζόμενα λοιπά 
κωλύματα διά τούς άντιπροσώπους τών συνεταιρισμένων 
παραγωγών εις τό Δ.Σ. τής Τραπέζης διατηρούνται έν 
ίσχύι». ' _ μ, '·' ’ ; '■

.·_ . Άρθρον 3. . · " ;
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■· Διά τοΰ άρθρου τούτου άντικαθίσταται τό δεύτερον έδά
φιον τής παραγρ. 1 τοΰ .άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 3874/1958, 
έ'πί σκοπώ, όπως διευκρινισθή ποιος έκ τών τριών Διευ
θυντών Γεωργίας θά μετέχη εις τήν ’Επιτροπήν Πιστώ
σεων τής Α.Τ.Ε. εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή θέσις τοΰ Γενι
κού Γραμματέως τοϋ Υπουργείου Γεωργίας είναι κενή. ’’• · . \ * - . ' · '

'Η άντικαθισταμένη διάταξις έχει ώς έξής : ·
«Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή θέσις τοΰ Γενικού Γραμ

ματέως τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας είναι κενή εις τήν Επι
τροπήν Πιστώσεων μετέχει ό Γενικός Διευθυντής Γεωργίας 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας ή ό εις τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τής Τραπέζης αναπληρωτής του». · ' .

, Άρθρον 4.

Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι, τό,ύπ’ ίψιν σχέδιον 
Νόμου θά ΐσχύση άπό τής δημοσιεύσεώς του διάτής’Εφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως.' \

Εις τά άνωτέρω άποσκοπεϊ τό προτεινόμενον σχέδιον 
Νόμου, όπερ έχομε'/ τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ 6ψιν υμών 
πρός ψήφισιν. .' · .
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Έν Άθήναις τή 21 ’Απριλίου 1976 .ν
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