
Στο Τχεϊ'.ύ "OAO. ι>ΤρΟΠΟΠΟΐ’ηση καί συμπλήρωση Των δίαΤΟί- 
ξεων του Ν.Α. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενι
σχύσεων εις την γεωργικήν. κτηνοτροφικήν. ?ασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» -/.at άλλες διατάξεις».

Τρος π; Βονλή τω>· Ελ/.φων
Ύστερα 2.:: τη δεκαετή εφ:·:ρμογή του Ν.Α. 131/1974. 

αποδείχθηκε ότε είναι αναγκαία η τροποποίηση κα: συμπλή
ρωσή τον. σε τρόπο ώστε να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα τα 
οποία προεκυιίαν σε μεταγενέστερο ττι; δημοσιεύσεώς τον χρέ- 
νο. να απλοποιηθούν προίλεπόμενες ατό αυτό διαδικασίες που 
κρίνοντα: σήμερα γραφειοκρατικές κα: ..δυσχεραίνουν την τα- 
χε’α χ/τιμετώπιση των προβλημάτων τον συνδέονται με την 
ν.αταίολή των οζονομικών ενισχύσεων ττη γεωργική, κτη- 
'ΌΤρΟφική. δασική και αλιευτική παραγωγή και να ρυθμιστούν 
ορισμένα άλλα παρεμφερή με τις ενισχύσεις -θέματα.

Σττ ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων αποβλέπει το προτει- 
νόμενο νομοσχέδιο. με κάθε άρθρο τον οποίου ειδικότερα ορί
ζοντα::

.Με το άρθρο 1. παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής οικο
νομικών ενισχύσεων στους ενδιαφερομένους παρχγωγούς δια 
μέσου των γεωργικών σ υν ετα ι ρ; σ τ:κων Όργχ/ωσεων τους. με. 
την έ/.δοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα 
των οργανώσεων χυτών. και τη 2:ανέμη σε συνέχεια ατό αν
τί ς τον εισπρ αττομένου ποσού στους παραγωγούς, πράγμα το 
ο.-.οίο ο εν είναι εφικτό με τις κείμενες διατάξεις. '

Με το άρθρο 2. ταρέχεται δυνατότητα ταρακράτησης ατό 
τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις τον μεσολαβούν στην πλη- 
ρωμή τω·ν ενισχύσεων στους ενδιαφερομένου; ποσοστού 2% ετί 
των σχετικών πληρωμών για την αντιμετώπιση των με τις 
πληρωμές αυτές διοικητικών και διαχειριστικών εξόδων των
C γχ/ώσεων. .............. ..,

Με το άρθρο 3. ρυθμίζεται το θέμα τη; καταβολής οικο
νομικών ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών τον τροκα- 
λοννται γενικά στη γεωργία, στην οποίο/περιλαμβάνονται κα: 
τι κτηνοτροφία η δασοτονία και η αλιεία, οπτό θεομηνίες και 
άλλα έκτακτα γεγονότα, τον δεν καλύπτονται ασφαλιστικά 
ατό το/ ΟΠΑ, καθώς και ενισχύσεων για ύδρευση κα*. άλλες 
δραστηριότητες στο γεωργικό τομέα του χ/αφέρονται σε οδη
γίες και κανονισμούς της ΕΟΚ, (χειροτεχνία - αγροτικός 
τουρισμός κλτ.). τράγμα το οτοίο σήμερα δεν είναι εφικτό με 
τις κε'μενες διατάξεις.

Με το άρθρο 4, ορίζεται ότι ο: εκδιδόμενες σε εφαρμογή 
των διατάξεοιν των παραγράφων 1. 3 και 4 τον άρθρου 1 
του Ν.Α. 131/1974 αποφάσεις δεν θα δημοσιεύονται στη/ 
Εφημερίδα της Κνίερνήσεως κα: ότι η τροίλετόμενη ατό 
την ταρ. 4 του άρθρου 1 κοινή ατίφαση θα εκ.διδεται μονο 
ατό τον Υπουργό Γεωργίας. Οι ρυθμίσεις αυτές αττοσκοτούν 
στη/ στλούστενση των διαδικασιών και τη σύντμηση του χρό
νου καταίολής των οικονομικών ενισχύσεων. · ·

Με το άρθρο 3·. ταρέχεται η δυνατότητα για τη/ ετιίολή 
ατό τον Ττουργό Γεωργίας ντοχρέωσης στους δικαιούχους 
οτοιασδήτοτε οικονομικής ενισχύσεως να τηρούν σχετικά με 
αυτές στοιχεία ή όιίλία και ντοχρέωσης των δικαιούχων να 
ε τι δεικνύουν στους ενταλμόνους υπαλλήλους τον Υπουργείου 
Γεωργίας τα εμπορικά έγγραφα και βιβλία για τον έλεγχο 
της αλήθειας των τράξεων με δάση των οτοίων χορηγήθη
κε σ’ χυτούς η οικονομική ενίσχυση, τεραιτέρω ταρέχεται δυ
νατότητα ετιβολής διοικητικών κυρώσεων στους μη σνμμορ- 
φο.μενονς με τις x/ωτέρω υποχρεώσεις ταρ αγωγούς.

Με το άρθρο 6, ταρέχεται ευχέρεια για τη σύσταση, με 
κοινές ατοφάσεις των αρμοδίων Υπουργών. τριμελών επιτρο
πών σε εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων ή σχ/ σνμτληρωμα- 
τικών μέτρων της εθνικής νομοθεσίας γτα την εφαρμογή χυ
τών, καθώς και ετιτροτών για την εξακρίίωση συγκεκριμέ
νων τραγματικών τεριστατικών ή τη διχτίστωση διαφόρων . 
μεγεθών της γεωργικής παραγωγής για τη/ ταροχή οικο
νομικών ενισχύσεων σε εφαρμογή τον Π_Α. 131/1974, τον 
Tape/τος ή"άλλου σχετικού νόμον και τη/ παρόχτ. ενισχύσε

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ων τ.ου καταβάλλονται δια μέσον της Α.Τ.Ε., κχθώς και 
για τον έλεγχο των σχετικών δατανών.

Στα μέλη των ετιτροτών δεν θα καταβάλλεται αυεοιίή. 
εκτός ατό τις επιτροπές τον ·ύα σνσταθούν για τον έλεγχο 
αιτήσεων παροχής εξισωτικής αποζημίωσης στην οτοία έχει 
προγραμματισθεί να συμμετέχουν κχ. εξωυτηρεσ.ακοί παρά
γοντες.

Η σύσταση των x/ωτέρω επιτροπών είναι αναγκαία διότι 
γίνεται εκτίμηση των ανωτέρω περιστατικών κατά τρόπο αν
τικειμενικό και εξασφαλίζεται καλύτερα η διάθεση του δη
μοσίου χρήματος. Τούτο άλλωστε αποδείχθηκε στη διοικητι
κή πρακτική σωστό μέτρο, γι' χυτό οι ανωτέρω επιτροπές 
μέχρι σήμερα συγκροτούντο και λειτουργούσαν άτυπα. Τούτο 
όμως δον είναι δυνατό ύστερα τπό τις διατάξεις του Ν. 1232J 
1982 του απαγορεύουν ρητά τη σύσταση συλλογικών οργάνων 
χωρίς ειδική διάταξη νόμου. Έτσι δημιουργήθηκε νομοθετι
κό κενό σε ότι αφορά τις ανωτέρω επιτροπές το οτοίο καλύ
πτεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Μ: το άρθρο 7, θεσπίζεται η μη χ/αζήτητη ατό τους ανα
πήρους του ΟΓΑ και περιορισμένου αριθμού λοιπών γεωργών, 
χρηματικών ποσών του καταβλήθηκαν σ’ αυτούς με μορφή 
εξισωτικής αποζημίωσης αχρεωστήτως για το λόγο ότι αφε
νός μεν τα έλαβαν με καλή πίστη και τα διέθεσχ/, αφετέρου 
δε υπάρχει x/τικειμενική αδυναμία επιστροφής των χρηματι
κών τούτων ποσών. .:

Με το άρθρο 8, αντικαθίσταται το άρθρο 1 του Ν.Α. 
3424/1955 «περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊ
όντων. διότι: 'ν.·.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ελλιπείς και η προ
στασία των παραγωγών γεωργικών και κτη/οτροφικών προϊ
όντων '-σκιώδης γιατί προβλέπει μικρές ποινές για τους αγο
ραστές των προϊόντων αυτών, που δεν εξοφλούν εμπρόθεσμα 
το τίμημα στους πωλητές αγρότες, δεν προστατεύει έλα τα 
■γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, αλλά μόνον χυτά που 
κατονομάζει ·και, το κυριώτερο. γιατί ορίζει ότι η ποινική δί
ωξη χωρ:ί μόνον ύστερα από έγκληση τΟυ πώληση αγρότη 
με αποτέλεσμα να μένουν ατιμώρητοι οι εκμεταλλευτές έμπο
ρο: αγροτικών προϊόντων, στην περίπτωση που ο παθών αγρό
της: είτε από άγνοια του νόμου, είτε από αμέλεια του, δεν 
υποβάλλει μέσα σε 3 μήνες μήνυση, όπως ορίζουν οι βασικές 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. ·.. : , .

Με τη/ προτεινόμενη. διάταξη το έγκλημα χυτό διώκεται 
αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του πώληση αγρότη, που 
δεν έχει τη/ έννοια και τις — ιό πάνω δυσμενείς συνέπειες τη; 
έγκλησης του Ποινικού Κώδικα, αυξάνονται οι προβλεπόμε- 
νες ποινές και προστατεύονται όλα γενικά τα γεωργικά και 
κτηνοτροφικά προϊόντα.
*·■ Με το άρθρο 9 x/αθέτεται στα κατά τόπους Δτριόσια Τα
μεία ο έλεγχος των κατασχόμενων στα χέρια του Δημοσίου 
σαν τρίτου ή εκχωρούμενων απαιτήσεων κατ’ χυτού που προ
ύχοντα: από οικονομικές ενισχύσεις και τον οποίο δεν μπο
ρούσε ν’ ασκήσει έγκαιρα η αρμοδία για την x/αγνωριση των 
δαπχ/ών πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων αρχή, λέγω του 
ασυ/ήθως υψηλού αριθμού των κοινοποιούμενων σ’ χυτήν κα
τασχετηρίων ή εκχωρητηρίων με συνέπεια τη σημαντική επι
βράδυνση των συναφών πληρωμών.

Με το άρθρο 10, ορίζεται σαν χρόνος ενάρξεως ισχύος 
του νόμου ο από της δημοσιεύσεώς του στη/ Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τα x/ωτέρω θέματα ρυθμίζονται με το προτεινόμενο νο
μοσχέδιο, το οποίο έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας 
για ψήφισή. .' ; ·

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 1983 
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