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Στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας 
—ο/ύ.χπλζσιχστικού υλικόν .φυτικών ειδών»..
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1. To πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτό»; απο τελείται 
από τους σπόρους σποεάς και το φυτωριακό υλικό. Ί ο 
υλικό αυτό μαζί με τα λιπάσματα, τα μηχανήματα κα. τα 
φυτοφάεμακα αποτελούν τα βασικά εφόδια για τη ^εωρ- 
γία.

11 σημασία του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι τερά
στια. Η λαϊκή παροιμία αό.τι 6α σπείρεις. θα θερίσεις» 
κυριολεκτεί στην προκειμένη περίπτωση. Οι χώρεε με 
σύ-γχρονη γεωργία φρόντισαν τις τελευταίες δεκαετίες να 
δώσουν μεγάλη ώθηση στον τομέα αυτόν. Ανέπτυξαν την 
έρευνα πάνω στη Γενετική - Βελτίωση .των φυτιόν και 
δημιούργησαν ποικιλίες και υβρίδια φυτιόν με πολύ μεγάλες 
αποδόσεις, με καλύτερης ποιότητας παραγωγή και με καλ
λίτερη προσαρμοστικότητα στις διάφορες εδαφοκλιματικές 
περιοχές. _

Παράλληλα ανέπτυξαν την τεχνολογία των σπόρων και 
με μια εκσυγχρονισμένη νομοθεσία ελέγχουν την όλη παρα
γωγική διαδικασία.

Αποτέλεσμα όλων αυτοόν των συντονισμένων ενεργειών 
είναι να εξασφαλίζουν στους γεωργούς τους, σπόρους για 
σπορά και λοιπό πολλαπλασιαστικό φιλικό εγγυημένο από 
τις κρατικές τους υπηρεσίες, απαλλαγμένο από βλαβερές 
ασθένειες και με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

2. Στη χώρα μας η παραγωγή βελτιωμένων σπόρων 
σποράς οργανώθηκε αρχικά με βάση τον Α.Χ. 825/193/ «περί 
οργανώσεως σποροπαραγωγής σιτηρών κτηνοτροφικών φυ
τών και οσπείων» όπωε συυπληοώθηκε και τοοποποιήθηκε 
με το Λ’.Λ.' 1348/1942.

Αργότερα με Υπουργικές Αποφάσεις προστέθηκε στην 
παραγωγή βελτιωμένων σπόρων και η παραγωγή σπόρων 
ρυζιού, καλαμποκιού, μηδικής κλπ. Το 1960 με το Ν. 4035/60 
«περί ·μέτρο>ν επεκτάσεως και βελτιώσεως των δένδρο κη
πευτικών καλλιεργειών και άλλων τινών διατάξεων» συμπε- 
ριελήφθηκαν οι σπόροι πατάτας και τα κηπευτικά και 
θεσπίσθηκαν κανόνες για σην παραγωγή του φυτωριακού υ
λικού.

Η παραπάνω νομοθεσία ρυθμίζει κυρίως κρατική σπο
ροπαραγωγή με πολύ μικρά περιθώρια για τη συνεταιριστι
κή ή ιδιωτική πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα να δημιουργη- 
θεί στο χώρο της παραγωγής σπόρων σποράς r/α είδος κρα
τικού μονοπωλιακού κχθεστοότος. Αντίθετα στον τομέα του 
φυτωριακού υλικού η παραγωγή αφήνετο στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα. πλήθος 
από μικεοσυτωριούχους.

Ο τομέας της κρατικής σποροπαραγωγής παρουσίασε 
ση μεγαλύτερη ανάπτυξή της από το 19(10 μέχρι το 1976. 
Κάθε χρόνο 15.000 περίπου αγρότες από 1.100 χωριά 
υπέγραφαν συμβάσεις με τους κατά τόπους κρατικούς φο
ρείς και κα/ϋ.ιεργούσαν 550.000 περίπου στρέμματα για 
παραγωγή 100.900 τόννων διαφόρων σπόρων. Ο αριθμός 
το»/ 1.100 χωρίων ήτανε υπερβολικός γιατί προκαλούσε 
μεγάλη απασχόληση υπαλλήλων και διάσπαση ειδικευμένου
προσο/πικου με αποτέλεσμα την αύξηση του πραγματικού 
κόστους των παραγομένων σπόρο»/. Π εκλογή το»/ συμβα- 
σιούχυ»/ σποροπαραγωγοόν εγένετο από τα Σποροπαραγω- 
γικά Κέντρα με ορισμένα κριτήρια για εγγύηση καλών 
εργασιών. Ί )μως πολλές φορές στην εκλογή των σποροπα
ραγωγοόν επενέβαιναν και οι τοπικοί και ούλα: παράγοντες, 
δεδομένου ότι οι σποροπαραγωγικές καλλιέργειες δίνουν 
μεγαλύτερη πρόσοδο από τις κοινές καλλιέργειες.

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του *70 έγιναν σκέψεις καί
προτάσεις για την κατάργηση της κρατικής σποροπαραγωγής, 
διότι παρουσίαζε σημάδια κόπωσηε.

Η σημερινή κχτασταση έχει διαμορφωθεί ως εξής :
11 κρατική σποροπαραγωγή κη—υτικών πεακτικά έπαυ

σε. ορισμένοι δε ιδιώτες παράγουν σπάρους κηπευτικών έξω 
από κάθε νομιμότητα και χωρίς κρατική πιστοποίηση.

Ο. ανάγκες της χώρας καλύπτονται κυρίως με εισαγωγές 
απο Αυ.ερική, Γx/Alx. Ολλανδία Ισραήλ και τιάρα τελευταία 
Ιαπωνία.
-Η κρατική σποροπαραγωγή υβριδίων αραβοσίτου κα- 

τέρ ρεύσε. Οι ανάγκες της χώρας καλύπτονται με ει σαν ου νέε
κυρίως απο τις Η.Π.Α.

προβληματική γιατί
όλος ο βασικός πατατοσπορος εισάγεται από το εξουτερικό 
(Καναδά κλπ.)

Στο·/ τομέα της παραγωγή; φυτωριακού υλικού που είχε 
αφεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία η κατάσταση δεν ήταν , 
ποτέ ικανοποιητική. Οι συνθήκες λειτουργίας των φυτωρίων 
δενδρουδών καλλιεργειών και αμπέλου ήταν και εξακολουθούν 
να είναι απαράδεκτες. Καταστρεπτικές ασθένειες όπως η 
βλογιά των πυρηνοκάρπων, ο μολυσματικός εκφυλισμός 
της αμπέλου κλπ. ςαπλώθηκαν και πήραν διαστάσεις πανελ
λήνιες λογω του ακαταλλήλου φυτωριακού υλικού.

Ο αριθμός των μικροφυτωρίων στη χώρα είναι αδικαιολό
γητα υψηλός. Επίσημα λειτουργούν σση χώρα 873 δενδροκο- 
μικά φυτώρια και 35 αμπελουργικά, από τα οποία τεράστιος 
αριθμός μικροφυτωρίο»/ λειτουργεί παράνομα. Μόνο στο 
Νομό Κορινθίας υπολογίζεται να υπάρχουν περί τα 800 μικρο- 
φυτώρια.

Η εμπορία των δενδρυλλίων φθάνει στο απαράδεκτο επί
πεδο σης λαϊκής αγοράς ( παζάρι) και του πλανόδιου μικρο- 
πωλητού, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να συμβαίνει δενδρα
καλλιέργητης που επιθυμεί να φυτέψει μια δεδομένη ποικιλία 
καρποφόρου δένδρου προμηθεύεται τα δενδρύλλια από το 
εμπόριο και αργότερα όταν τα δενδρύλλια καρποφορήσουν 
αποδεικνύεται ότι του έχουν δώσει άλλη ποικιλία από εκείνη 
που αρχικά ζήτησε. Η ζημιά σσην περίπτωση αυτή για τον 
αγρότη και την εθνική οικονομία είναι τεράστια και προφα-
νήί· _

Τέλος σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές πολλαπλασιαστικού 
υλικού μπορούμε να υπολογίσουμε ότι κατά την τρέχουσα 
περίοδο θα εξαχθεί συνάλλαγμα περίπου 2,5 δισεκατομμυ
ρίων για σπόρους σποράς υβριδίων καλαμποκιού, πατάτας, 
κηπευτικών και λοιπών σπόρων. Εκτός από αυτά εξά
γεται και σημαντική ποσότητα συναλλάγματος για εισαγωγή 
φυτοόν προς φύτευση φράουλας ( όλα τα φυτά φράουλας 
εισάγονται από το εξωτερικό) χνθοκομικοόν και καλλωπιστι
κών φυτοόν κλπ. ( για τα παραπάνω 8εν υπάρχουν ακριβή 
στοιχεία).

3. Την περ'.γραφόμενη πιο πάνω κατάσταση θεωρούμε 
τελείως απαράδεκτη για τη χώρα μας η οποία είναι δεδομένο 
ότι μπορεί να γίνει σποροπαραγωγικό κέντρο όχι μόνο για 
την κάλυψη των εθνικών αναγκών αλλά και για την εξαγωγή 
σημαντικών ποσοτήτων σπόρο»/ στις χώρες της Δυτικής 
Ευροόπης και της Μέσης Ανατολής, διότι διαθέτει το συγκρι
τικό πλεονέκτημα από άποψη οικολογικών και λοιπό»/ 
συνθηκών που είναι :

—Το ξηρό κλίμα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι που 
εμποδίζει την ανάπτυξη το»< ασθενειών.

—Οι δυνατότητες για εύκολη απομόνωση για σταυρογονι- 
μοποιούμενα φυτά λόγω του αναγλύφου και του νησιωτικού 
χαρακτήρα της.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής ανατέθηκε 
η μελέτη του προβλήματος σε ομάδα εργασίας από ειδικούς 
για το πολλαπλασιαστικό υλικό, με τη δημιουργία κατάλλη
λου οργανωτικού, θεσμικού και νομικού πλαισίου για την 
ανάπτυξη σύγχρονης σποροπαραγωγής, βελτιωμένου φυ- 
τωριαιιού υλικού και εμπορίας τους, με το οποίο θα επιτυγχά
νεται :
-Η μεγιστοποίηση της ντόπιας σποροπαραγωγής και η 

ελαχ ιστό ποίηση το»/ εισαγωγό»/.
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—Οι εξαγωγικές κατευθύνσεις, δεδομένων των ευνοϊκών 
εόαφυκλιματικών συνθηκών της χώρα:. για την τάρα ττέρα. 
ανάπτυξη της σποροπαραγωγής.
-Η ενίσχυση της ντόπιας σποροπαραγωγής και παραγωγής 

φυτωριακού υλικού που αναπτύσσεται σε συνεταιριστικό 
επίπεδο.

Λπό τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι η ανάπτυξη του τομέα 
πρέπει να βασίζεται στους εξής παράγοντες :
-Στη γνώση πάνω στην παραγωγή του πολλαπλασιαστι

κού υλικού και την τεχνολονία των σπόεων (RNOV\ -
HOW).
-Στο συνεχή εφοδιασμό των παραγωγικών τάξεων με 

βελτιωμένες Ελληνικές ποικιλίες και με ξένες προσαρμοσμέ
νες στη χώρα.
-Στην ύπαρξη μια: εκσυγχρονισμένης νομοθεσίας μέσα 

στα πλαίσια της οποίας 6α δουλέψει το σύστημα παραγωγή- 
εμπορία των σπόρων και του ουτωριακού υλικού.
-Στην ύπαρξη ειδικευμένης κρατικής υπηρεσίας στον 

τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού.
4. Με βάση το πόρισμα της προαναφερόμενης μελέτης, 

καταρτίστηκε το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τις διατάξεις 
του οποίου αντιμετωπίζεται η έρευνα και η δημιουργία νέων 
ελληνικών ποικιλιών πολλαπλασιαστικού υλικού, ο εκσυγχρο
νισμός του ελέγχου και πιστοποίησης της παραγωγής και 
του ελέγχου της εμπορίας αυτού, θέτοντας προδιαγραφές 
για σωστούς ελέγχους, δημιουργούνται Κέντρα Τεχνολογίας 
Σπόρων ως όργανα για την κυκλοφορία των τεχνικών πληρο
φορικών σε όλους τους ενδιαφερομένους, λαμβάνεται ιδιαί
τερη μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκών σποράς και 
φύτευσης σης Χώρας με ση δημιουργία ασφαλιστικών απο
θεμάτων. ιδρύεται κρατικός Οργανισμός Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού με μορφή ανώνυμης εταιρείας που θα ενεργοποιήσει 
τις γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις στον τομέα της 
παραγωγής επεξεργασίας και διακίνησης των σπόρων 
σποράς και του φυτωριακού υλικού και θα εκμεταλλεύεται 
τις ποικιλίες και τα υβρίδια που δημιουργούνται από Ινστι
τούτα 'Ερευνας του Υπουργείου Γεωργίας και τα άλλα 
Ιδρύματα του Κρατικού Τομέα, ιδρύονται οι απαραίτητες 
υπηρεσιακές μονάδες και συλλογικά όργανα, εξασφαλίζονται 
οι οικονομικοί πόροι και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
για την εφαρμογή του νόμου.

5. Για το νομοσχέδιο αυτό Οα πρέπει από την αρχή να 
επισημάνουμε ότι είναι τεχνικής φύσης και ότι αποτελεί 
νομικό πλαίσιο που περιέχει τις βασικές ρυθμίσεις και 
παρέχει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση 
με διοικητικές πράξεις διαδικαστικών. τεχνικών και 
άλλων θεμάτων τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται από τη 
ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και τις εγχώριες και διεθνείς 
συνθήκες γύρω από το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλι
κό.

6. Ο προαναφερόμενος σκοπός επιδιώκεται με το υπόψη 
νομοσχέδιο, με κάθε άρθρο του οποίου ρυθμίζονται :

Με το άρθρο 1. καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του 
νόμου.

Με το άρθρο 2. δίνονται ορισμοί για την ακριβέστερη 
διατύπωση και την ασφαλέστερη ερμηνεία του νόμου.

Με το άρθρο λ. γίνεται διάκριση του πολλαπλασιαστικού 
υλικού σε ομάδες και καθορίζονται οι κατηγορίες του υλικού 
αυτού, οι οποίες κατατάσσονται σε κάθε ομάδα.

Σε συνέχεια παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Γεωργίας για να καθορίζει, με απόφασή του. τα φυτικά είδη 
των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό ανήκει σε κάθε 
ομάδα, τις προϋποθέσεις αναμίςεως και ελέγχου των μιγμά
των και για να δίδει ορισμούς ανάλογα με το φυτικό είδος 
κάθε κατηγορίας πολλαπλασιαστικού υλικού των υπό κα- , 
τηγοριών στις οποίες μπορεί με την ίδια απόοαση να υπο
διαιρούνται οι κατηγορίες.

Με το άρθρο 4. καθορίζονται σαν προϋποθέσεις παραγωγής 
για εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού. α)η κατοχή άδειας

λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης, β) 
η εγγραφή της προς αναπαραγωγή ποικιλίας στον εθνικό 
κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του 
άρθρου '! και γ) η υποβολή δήλωσης για έλεγχο και πι
στοποίηση του υπό αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλι
κού.

Με το άρθρο δ, καθορίζονταν οι αρμόδιοι φορείς για τη 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας σπυρςπαρζγωγικής ή 
φυτωριακής επιχείρησης η διαδικασία χορήγησης της άδειας, 
λόγοι και διαδικασία αφαίρεσής της. τα επιτρεπόμενα ένδικα 
μέσα κατά των αποφάσεων αυτών και η διαδικασία άσκησής 
τους.

Σε συνέχεια ορίζεται εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης 
της ανωτέρω άδειας για. τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα 
και καθορίζονται οι υποχρεώσεις του:, καθιεοώνε .-*·. η 
τήρηση από την αρμόδια υπηρεσία ειδικού μητρώου, στο 
οποίο θα καταχωρούνται οι χορηγούμενες και ανακαλούμενες., 
άδειες και παρέχεται εςουσιοδόνηση στον Υπουργό Γεωρ
γίας για να καθορίζει, με απόφασή του. τις προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση των αδειών αυτών, τις υποχρεώσεις των 
δικαιούχων, τον τύπο και τον τρόπο τήρησης του μητρώου 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την 
εφαρμογή του άρθρου.

Με το άρθρο 6, καθιερώνεται η τήρηση ειδικού καταλόγου 
με τον τίτλο « Εθνικός Κατάλογος Ποικιλιών Κάλλιες- 
γουμένων Φυτικών Ειδών» στον οποίο θα καταχωρούνται 
το όνομα των ποικιλιών που γίνονται αποδεκτές για έλεγχο 
και πιστοποίηση, το έτος εγγραφής τους στον κατάλογο 
αυτό και το όνομα του δημιουργού και του διατηρητού τους, 
καθορίζονται τα σχετικά με την έγκριση και τον τρόπο εγ
γραφής των ποικιλιών στον κατάλογο, η διάρκεια ισχύος 
της εγγραφής, τα τηρούμενα από τα ερευνητικά ιδρύματα 
στοιχεία και τα ένδικα μέσα κατά των απορριπτικών απο
φάσεων.

Σε συνέχεια εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας για 
την έκδοση, με γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 19. αποφά- 
σεών του με τις οποίες καταρτίζονται τεχνικοί κανονισμοί 
που καθορίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής 
και διαγραφής των ποικιλιών φυτικών ειδών στον Εθνικό 
Κατάλογο, τις απαιτούμενες δοκιμές και τους πειραματικούς 
ελέγχους των ποικιλιών αυτών, τους τρόπου: αξιολόγηση: 
και κατάταξής του: και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Τέλος καθορίζονται τα ανακοινώσιμα και μη στοιχεία 
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργία: και ο τρόπος 
ανακοίνωσής τους σε τρίτους.

Με το άρθρο 7. προσδιορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για 
τον έλεγχο και την πιστοποίηση των χαρακτηριστικών και 
ποιοτικών προδιαγραφών του φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια 
ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και οι χώροι στους οποίους 
6α διενεργείται η εργασία αυτή.

Σ: συνέχεια εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Γεωργίας για 
την έκδοση, με γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 19. απο- 
σάσεών του με τις οποίες καταρτίζονται τεχνικοί κανονισμοί 
που καθορίζουν τις διαδικασίες ελέγχου για την πιστοποίηση 
των διαφόρων ειδών, τις ποιοτικές προδιαγραφές των διαφό
ρων κατηγοριών και ειδών, τη διαδικασία έκδοσης πιστο
ποιητικού ελέγχου κ.αι πιστοποίησης, τις επιτρεπόμενες 
συσκευασίες κατά είδος, τις σφραγίσεις των μέσων συσκευα- 
σίας. τις επίσημε: ετικέττες και τις ετικέττες του παραγωγού 
της οικείας επιχείρησης κλπ.

Με το άρθρο 8 :
(1) Δίδεται ο ορισμό: του δημιουργού ποικιλία: πολλά - 

πλασιαστικού υλικού και καθορίζονται τα δικαιώματά του. 
ορίζεται σαν προϋπόθεση για την προστασία του η χορήγηση 
σ’ αυτόν πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας και καθορί
ζονται τα αρμόδια όργανα, οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι 
προϋποθέσει: για τη χοοήγηση του πιστοποιητικού αυτού 
( παρ. 1. 2'. 3. 4 και'δ).



(2) Καθιερώνεται η τήρηση από την αρμόδια κεντρική 
υπηρεσία τον Υπουργείου :

χ ί Ειδικού πίνακα γενών και ειόών. στον οποίο θχε-/γρχ- 
εοντχι όλα τχ γένη και είδη θυτών, για τι; ποικιλιες των 
οποίων —αρέχεται προστασία στον; δημιουργού; τους, 
και

β) Μητρώου δικαιωμάτιον δημιουργού φυτικών ε'.όων, 
στον οποίο Οα αναγράφονται οι ποικιλίες στις οποίες /ορηγή- 
Δην,ι π:ϊτ;πο:ητ:·/.ό φυτικής ςημιουργιχς. ε: ονοματιε; των 
ποικιλιών και τα σχετικά με τη νομική κατάσταση των οι- 
καιωμάτων του ίημιουργού στοιχεία.

Για το Μητρώο αυτό ορίζεται ότι αποτελεί μέσο δημο
σίευσης των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό (παρ.
β).

ί3) Καθορίζεται χρονική διάρκεια της προστασίας των 
δικαιωμάτων του δημιουργού, παρέχεται δυνατότητα στον 
Υπουργό Γεωργίας να παραχωρεί, με απόφασή του στον 
Οργανισμό του άεθρου 20. την εκμετάλλευση του δικαιώμα
τος του δημιουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την 
παραχώρηση αυτή και ρυθμίζονται οι σχεσεις που οημιουρ- 
νούνται μεταξύ του δικαιούχου δημιουργού και του Οργανι
σμού ( παρ. 7 και 8).

|4) Καθορίζονται τα επιτρεπόμενα ένδικα μέσα κατά των 
αποφάσεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου αυτού 
(παρ. 9).

(δ) Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Γεωργίας 
να ρυθμίζει με διατάγματα και αποφάσεις του θέματα τεχνι
κά καθώς και λεπτομέεειεε και διαδικασίες ( παρ. 10 και
Π)·

Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές είναι απαραίτητες διότι τα 
θέματα που ρυθμίζονται με τα ανωτέρω διατάγματα και 
αποφάσεις είναι ευμετάβλητα λόγω της τεχνολογικής προόδου 
και διότι δημιουργούν ευχέρεια ταχείας προσαρμογή; της 
νομοθεσίας μας στην αντίστοιχη νομοθεσία των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, άλλων προηγμένων κρατών μη μελών και τη; Δι
εθνούς Ένωσης για την προστασία των φυτικών δημιουργών 
που εδρεύει στη Γενεύη, στην οποία έχει συμφέρον να προ
σχωρήσει η χώρα μας όταν φυσικά θα δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες.

Με το άρθρο 9. θέτοντκι τα πλαίσια μέσα στα οποία θα 
επιδ'.ωχθεί η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών, κα
θορίζονται οι στόχοι των σχετικών ερευνητικών προγραμμά
των και οι φορείο, ο τρόπο;, τα μέσα και κίνητρα της εφαρμο
γής των προγραμμάτων αυτί3ν από ιδιωτικούς φορείς.

Με το άρθρο 10. ορίζονται ποιοι μπορούν να είναι δια- 
τηρητές ποικιλίας πολλαπλασιαστικού υλικού, οι προϋποθέ
σεις που πρέπει να πληρούν και οι υποχρεώσεις τους.

Στη συνέχεια παρέχεται δυνατότητα στον Τπουργό 
Γεωργία; για να αναθέτει, με απόφασή του. τη διατήρηση 
ποικιλίας πολλαπλασιαστικού υλικού σε κρατικά ιδρύματα 
τ οργανισμούς, σε συνεταιριστικές οργανώσεις και ιδιωτικέ; 
επιχειρήσεις, καθορίζονται οι προϋποθέσεις της ανάθεσης 
αυτής και ρυθμίζονται έννο;αε; σχέσεις που δημιουρνούνται 
από αυτήν.

Με το άρθρο 11. ορίζεται ότι σποροκαλλιεργητές είναι 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν σποροπαραγωγή 
για λογαριασμό σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων ύστερα, 
από ανάθεσή τους, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και ο τρόπος της ανάθεσης αυτή;.

Με το άρθρο 12. λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία τουν καλλιεργειών πολλαπλασιαστικού υλι
κού, ώστε να εξασφαλίζεται το αμιγές της ποικιλίας και 
η υγιεινή του κατάσταση, ρυθμίζονται ο τρόπος και οι φορείς 
εφαρμογής των μέτρων αυτών κοι οι δημιουργούμενες έννομες 
σχέσεις.

Με το άρθρο 13. καθορίζονται οι προϋποθέσεις παραγωγής 
για εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού που ανήκει σε αλλο
δαπούς δημιουργούς ή σποροπαςαγωγικές και φυτωριακές 
επιχειρήσεις και ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής σε συνάλ
λαγμα των δικαιωμάτων του;.

Μι το αρ-ύρς 14. λαμίάνονται τα απαραίτητα μέτρα για 
την προστασία και τιατήρηση ΗΟ'.'/.ιλιων των εγχωρίων αέε/,- 
τιωτων φυτικών α.χι ζωιαων ειόών και των αντίστοιχων αγρί
ων μαρθών τους. -/.αύως και των Οιοτοεων μέσα "τους οποίους 
όημιουργή-άηκαν μ· τον παεαϊοτιακό τρόπο καλλιέργειας, εκ- 
τρορής κα: ρυτικής αναπαραγωγής, χωρίς την επεμίααη της 
γενετικής επιστήμης.

Μέχρι τήμερα όεν έχε; ληρόεί καμία μέριμνα για την προ
στασία των πκεσπάνω ειόών με αποτέλεσμα την ιςσοανιττ. 
:ε Μεγάλο ποσοστό των πιο πάνω ειόών. όπως π.χ. η μείωση 
των ελληνικών ποικιλιών σίτου από 80 που αριθμούσαν το 
ετο; 1930 σε 10. -π'Όνο; που επισηχαίνετα: και στην εκόό
ση WORLD CONSERVATION STRATECT {19801
της 1L CN. ως παράόειγμα του παινεμένου εξαφάνισης γε
νετικού υλικού

Η ::ατήρηοη και προστασία του πιο πάνω γενετικού υλικόν, 
το οποίο περιέρχεται στις εξοικειωμένες ιε το φυσικό περι- 
όα/.λον ποικιλίες των καλλιεργούμενων φυτικών ειόών. των 
εκτρεφόμενων ζωων. των υόρόόιων και μικροοργανισμών, κα- 
·>ώς και στι; άγριες'μορςές τους, είναι αναγκαία κα: ουσια-
:τ·::*/.τ,ς αημα 2:2; γ·.2 τη γενε τι*/.η εττιιττήμη y.a : τη·ν ε6ν·/.η
:·.7.ονου.ί 2 s :ότ·. το >λ·.7.ό αυτό αττοτελε1: τη όατη 7. a ac-ετήριο
ττοιχείο -;:i τα -ρογpay.ματα της. με τα οτοία όιαρν_ώς ετι-

καινούργιες όελτ:ιώτεις ττ:ς ν.αλλι έργειες, στην
αντοχή τους στους μικροοργανισμούς κα: τις ασθένειες, στην 
προσαρμογή τους τε όιαςορες κλιματολογκές τυν-ύήκες -και 
εόάςη. στην ποιοτική ίελτίωση των προϊόντων κ'/.π.. οι οποί
ες ,ίελτιώσεις όεν όιαρκούν μόνιμα αλλά εκφυλίζονται ύστε
ρα από ορισμένα χρόνια με αποτέλεσμα η -γενετική να ξαναρ
χίζει από το υλικό αυτό.

Με το άρθρο 15. ορίζεται ότι η εαπορία πολλαπλασια
στικού υλικού επιτρέπεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο έχει άδεια επιχείρησης εμπορίας του 
υλικού αυτού, καθορίζονται οι όροι και οι ποοϋποθέσεις 
χορήγησης και αφαίρεσης της άδειας αυτής και τα επιτρεπό
μενα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων με τις οποίες αφαι- 
ρείται η άδεια. Σε συνέχεια ορίζεται ότι οι χορηγούμενες 
άδειες καταχωρούνται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία 
του Υπουργείου σε ειδικό μητρώο, του οποίου ο τύπος και 
τα κχτχχωρούμενα σε αυτό στοιχεία θα καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Με το άρθρο 16. καθορίζονται οι προϋποθέσεις που 
πρέπει να πληρεί το πολλαπλασιαστικό υλικό για να είναι 
εμπορεύσιμο. οι προϋποθέσεις εισαγωγής και οι υποχρεώσεις 
των εμπορικών επιχειρήσεων εισαγωγής πολλαπλασιαστικού 
υλικού, θέματα σχετικά με την υποσυσκευασία και με τη 
διενέργεια ελέγχου της εμπορίας γενικά του υλικού αυτού.
( παρ. 1. 2. 3. 4. δ. 6 και S).

Σε συνέχεια παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Γεωργίας, για να εκδίδει, με απόφασή του. τεχνικούς κα
νονισμούς, από τους οποίους θα διέπεται η εμπορία του πολ
λαπλασιαστικού υλικού (παρ. 7).

Τέλος προβλέπονται εξαιρέσεις διακίνησης και διάθεσης 
στο εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού κατά παρέκκλιση 
από τους τεχνικούς κανονισμούς σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
δυσμενών καιρικών συνθηκών και καθορίζονται οι προϋπο
θέσεις εισαγωγής του υλικού αυτού γ.α επεξεργασία και 
επανεξαγωγή ( παρ. 9 και 10).

Με το άρθρο 1 /. παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Γεωργίας για να καθορίζει κάθε χρόνο με απόφασή του. τις 
ποικιλίες πολλαπλασιαστικού υλικού και τις ποσότητες 
αυτού που είναι απαραίτητες να υπάρχουν σαν κρατικά αποθέ - 
ματα για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος 
σχεδιασμού της γεωργικής παραγωγής της χώρας. Οι 
ποικιλίες και οι ποσότητες του υλικού αυτού θα καθορί
ζονται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες παραγωγή; 
και εμπορίας του και με την ίδια απόφαση Οα καθορίζονται 
ακόμη, ο τρόπος εξασφάλισης του υλικού αυτού και όλα 
τα σχετικά θέματα με τη διάθεση και ανανέωσή του;*.:»
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Ms το άοθρο 1?. παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Γεωργίας νια να δεσμεύει, με απόφασή του. μέρος ή ολόκληρη 
την ποσότητα ποικιλιών πολλχπλασιαστικού υλικού νια την 
αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών στην αγορά του υλικού 
αυτού που οφείλονται σε έκτακτα περιστατικά και να ρυθμίζει 
θέματα ττου προκύπτουν από τη δέσμευση αυτά,.

'Με το άρθρο 19. προσδιορίζονται τα μέτρα τα οποία 
λαμβάνονται για την προστασία της γεωργική: παραγωγής 
σε πεείπιωση που το πολλαπλασιαστικό υλικό διάφορων 
σπορομερίδων δεν πληροί τι: σχετικε: ποιοτικέ: προδιαγρα- 
οέ: των τεχνικών κανόνισμ.ων.

Sis το άεθρο 20. συνιστάται στο Ίπουργειο Γεωργίας 
συλλογικό όεγανο αε την ονομασία «Γεχνική Επιτροπή 
Π υ/λαπλασιαστικού Ί'/.ικοϋ» η οποία αποτελεί επιστημονικό 
συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Γεωργία:, σε θέ
ματα που ορίζονται ειδικά από το νόμο αυτό καθώς και σε 
κάθε άλλο σχετικό με το πολλαπλασιαστικό υλικό θέμα που 
παραπέμπει σ’ αυτή ο ΐ’πουργό:.

Σε συνέχεια καθορίζεται η σύνθεση και ο τρόπο: συγκρό
τησα,: τη: Επιτροπή:, καθορίζεται η αμοιβή των μελών 
τη: Επιτροπή: και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Γεωργία: για να καθορίζει με απόφασή του την οργάνωση 
και λειτουργία τη: Επιτροπή: και τα τηρούμενα από αυτή 
στοιχεία και βιβλία.

Με το άρθρο 21. συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, με την επωνυμία Εθνικό: Οργανισμό: Πολλαπλα
σιαστικού Υλικού ( Ε.Ο.Π.Υ.)' και με έδρα, την Αθήνα, για 
το οποίο ορίζεται ότι θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ
γείου Γεωργία:, θα έχει την μορφή τη: ανώνυμη: εταιρεία:
και διέπεται από τι: διατάξει: του Ν. 2190/1920 για θέματα 
που δεν ορίζονται διαφορετικά από το συζητούμενο νό
μο.

Σε συνέχεια, ρυθμίζονται θέματα μετοχικού κεφαλαίου 
του Ε.Ο.Π.Υ., καθορίζεται ο σκοπό: του, εξασφαλίζονται 
οι εκτάσει:. εγκαταστάσεις, μηχανήματα και μέσα που είναι 
απαραίτητα για την πραγματοποίηση του σκοπού του, ορί
ζονται οικονομικοί πόροι, ώστε ο Οργανισμός να έχει οι
κονομική αυτοδυναμία, ρυθμίζονται θέματα της διοίκησή: 
του και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργίας 
για την κατάρτιση και δημοσίευση με απόφασή του. του 
καταστατικού του Οργανισμού και για την έγκριση των 
κανονισμοί'/ διάρθρωσης, οργάνωση: και λειτουργία: κατά
σταση: και αμοιβή: προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης 
του Ε.Ο.Π.Υ.

Τέλος, ορίζεται ότ. η θέση του Προέδρου του Οργανισμού 
θεωρείται πλήρου: απασχόληση: και ρυθμίζονται θέματα 
κύριας και επτασυρταή: ασφάλισης αυτ:ύ Επίσης δίνετε-. η δυ
νατότητα απόσπασης ει: ικπυμέ/ων υπαλλήλων τ:υ εημετιευ τε- 
μέα στα/ ΕΟ.Π.Υ. καπά τη. πρώτη πενταετ·; για τη αωττή 
εργανωση -/.π: λεεσουςγια του.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμό: αυτό: θα ασκεί τι: δρα
στηριότητες του σύμφωνα με τις διατάξει: του νόμου αυτού 
και δε'/ δημιουργείται για λογαειασυό του μονοπωλιακή 
κατάσταση, ώστε να χποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξη 
της ιδκυτικής πρωτοβουλίας στον τομέα του πολλαπλασια
στικού υλικού.

Αντίθετα 6α αποτε/χσει έναν ισχυρό φορέα δημιουργίας 
νέων ποικιλιών κα ι διατήρηση: ορισμένων κατηγοριών
πολλαπλασιαστικού υλικού, θα έχει τη δυνατότητα να αντα
γωνίζεται στο διεθνή χώρο παρόμοιου: αλλοδαπού: οργα
νισμού: και επιχειρήσει: και θα εξασφαλίζει, με τη συμ
μετοχή στη. διοίκηση των εκπροσώπων των ενδιαφερομένων 
τάξεων, στην ελληνική γεωργία αφθονότερο, φθηνότερο και 
καλλίτερη: ποιότητα; πολλαπλασιαστικό υλικό.

Με το άρθρο 22, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκ
δοση. με πρόταση των αρμοδίων Υπουργό)'/, Λ το: με το ο
ποίο συνιστώνται στην περιφερειακή υπηρεσία του Υπουρ- 
γείου Γεωργίας α) Ινστιτούτο Ιΐατατας, με αρμοδιότητα τη 
δημιουργία ελληνικών ποικιλιών πατάτας, και την αξιολό
γηση ξένων ποικιλιών αυτής και β) Ιολογικό Εργαστήριο 
Πατάτας για ττ, υε/.έτη και έρευνα των ιυλυ-'ΐκόιν ασθε

νειών πατάτας, των οποίων η έδρα, η οργανική υπαγωγή, οι 
ειδικότερες αρμοδιότητες, η οργάνωση, λειτουργία, στελέ- 
χωση κλπ. θα καθορισθούν με το ίδιο Λ'γμα .

Καότρίζοντα: ο: πιτσώειει ς ατά τις '.ποιες 5α αντιμετωπ- 
σ·5ούν ο: δαπάνες έγκατα:τάσεων και εφοπλισμού των α/ωτερω 
υπηρεσιών. μεπίνκίΛζ»/ται τα υεισεάμενα α Κέντρα Σταεο- 
τα: αγωγή; τι Κέντρα Ελέγχου και πιετρπν.τση ς Π ελλαπλσ- 
τ:αττικού Υλικού και ε τι ]ν: τι τσίτι Ελέγχ:. Π ιιν.ι/.ιίν 
Καλλιεργούμενων Φυτών τ·ε 1 .στιτεύτι Ελέγχου Ποικιλιών 
Καλλιεργούμενων Φυτό)·, -/.α: Π ε-λλαπλα-ιαιστικαύ Υλικού Φυ- 
τών Μεγάλης Καλλιέςγεκαις κα εντάτ τέντα.· :τις αεμόδ'ες 
για ττν έλεγχο και τιστο-ποιηττ του πολλαπλασιαστικού υλικού 
υπηρεσίες ώστε να αποτελόσουν ενιαίο εύνελο υπηεετιών που 5α 
καλύψει ολόκληρο το κύκλωμα πα:αγωγής - επερεογασίας - εμ
πορίας και σχετικών ελέγχω- τ:ν υλικού αυτού.

Στη συνέχεια λαμϊάνετα: μέριμνα για την τακτοποίηση του 
προσωπικού με το οποίο εςυπηρετείτα: σήμερα η κρατική σπ> 
σοπαρ αγωγή.

Για τη/ ανάγκη τακτοποίησης το. πεστωπικεύ α.σού πασα- 
όετουμε τις ακό/.ου-ύες διευκεινήσεις.

Όπως προαναρέρετα: η κρατική σποροπαραγωγή έχε: υ.ε 
απόσαση του Υπουργού Γεωργίας ανατεόε: στη.·/ Κ.Υ.Λ.Ε.Π. 
Η ύλη οραστησιότητα της σποροπασ αγωγής αυτής εςυπτ.οετεί- 
ται οικονομικά από ειδικό λογάριατμό «κε:άλατα κρατικής 
σποροπαραγωγής" ο Όποιος τηρείται στη/ Τράπεζα της Ελλά
δος και τον οποίο διαχειρίζεται υπό τη/ εποπτι'σ κα· το*, έλεγ- 
■/γ. του Υπουργείου Γοοασγίας. η ΚΥΛΕΠ .

Η ΚΥΛΕΠ για τη. εαυπησέτηση του πιο πάνω έργου ατ. α- 
σχολε: ϊικό της προσωπικό, ν.αύώς κα: προσωπικέ από εκατόν 
εξήντα έξι fl66Y Υπαλλήλους ειαεόεων ειδικοτήτων το οποίο 
έχε: πεΌτλάδε: με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αεεήτευ 
χρόνου, κ.αι τέσσερες αναλύσει ες σπόρων που υπηεετούν ως 
ηχερούίσ-ΰ-ιες πλέον της πενταετίας.

Το προσωπ:-//ό αυτό. τ. ΚΥΛΕΠ σκειόοι από πιστώσεις του 
πιο πάνω λογαο:ααχού κα: το έχε: ε:σ5έτ: σε υπτπεσίεο του 
Υπουργείου Γεωργίας και Παγανισμούς 'Κ.Π.Λ.Λ.Υ που επο
πτεύονται από αυτό για τον έλεγχο κα: πιστοποίηση το·υ πολλα- 
πλασιπσ:αστικσυ υλικού των ευτικών ::δο)ν. π . αποτελούν αντι
κείμενο οραπττφιότητάς τους.

Με το συζητούμενο νικι.στχέόο. όπως έχε: τ:οηγούμενα ανσ- 
οερ-άεί. καταργείτε·. το μονοπωλ· οκό κσ-ύεττιός της νσατοκής 
σπΐαοπαε αγωγής καο η πασαγωγή και ενπ'οισ -ενικά του πολ
λαπλασιαστικού υλικού .αρήνεται ελεύόερη. -/.ατω από την ο τ ο
πτοί α και το// έλεγχο του Υπουργείου κα: των Οργανισμών γειοε- 
γικού -χασακτήσα που εμπλέκονται στο κύκλων, ϋ ττς σποτοτα- 
ραγωγής. ίάε->ρο 7 παρ. 1 τ«ο τ«ζητουμε·/ου /ου ογ/εο ου :.

Η κατάργηση του καθεστώτος αυτού 5σ έχει ο ο σνσπόεευ-

ΚΥΛΕΠ π» τυπικά ρέσεται ως εργοδότης δεν -5α έχε: πλέον 
τη. ανάγκη κα: ττ, δυνατότητα να το εισττεήοε·.

Ετσειδή τ απόλυση του προσωπικού αυ—.ύ 5 α :τ,;.:ου:γήσεο 
κοινωνικό πεόίλτ-μσ κα-5ως -και πεόελτμσ στ ς υπηοεσιες του 
Υπουσγείο-υ ν.αι στους Παγανισμούς οι οποίο·: ε·.ό. διαττοευ·. ό
ποιο παοπ/ασέσεται τον έλεγνε κα: πιστοποίηση του οολ/.απλα- 
παστικού υλικού των συ τ οκών ειδών τησ αουοειοττταε το-ς. 
5α στεστόοά/ των υπησετιώ · ποοσω—κοί - — κα: α ε-

ςησης του προσεοπικού αυτού, προτεινται ο :ιοσ·σ;ος του ·,·ε 
α'/άλοτπ' εοααμογή τον. διατάαει-ν/ του ·. ον. ου i !/">'!Π8·5 ττο 
Υπουσ-,-εόο Γεωργ-ιας κα· στα Κ.Π.Λ.Λ. εποπτείτς το·, που υπη
ρετεί σήμερα.

Με το άοθρο 23, παρέχεται εξουσιοδότηση στους 1 πουρ- 
γούς Εθν. Παιδείας και Ποησκ.ευμα.των κ.α. Γεωσγια: για τη 
σύσταση, με απόφασή του;, σε Α νεότατα Εκπαιδευτικά Ι
δρύματα ειδικό)·/ μονάδων με την ονομασία Κέντρα Εκπαί
δευσης στην Τεχνολογία των Σπυρί·/'/, τα. οποία, στα πλαί
σια των δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων, θα εφαρμό-ουν το 
αναφερόμενυ στο νομοσχέδιο έργο.



ο

Σε συνεχεία ορίζεται. οτι η εφαρμογή του ανωτέρω έργου 
'ία ανατίθεται στα Κέντρα Εκπαίδευσης στην Τεχνολογία των 
Σπόρων με σύμβαση έργου με την οποία 6α συγκεκριμενο
ποιείται το έργο ττου ανατίθεται, οι υποχρεώσεις των συμ
βαλλόμενων. το ύψος της χρηματοδότησης κ.λπ.

Με το άρθρο 24. ορίζεται ως φορέα: απο τις Πιστώσεις του 
οποίου 6α αντιμετωπίζεται οικονομικά η δραστηριότητα των 
υπηρεσιών νια την εφαρμογή του νόμου το Κεντρικό Ταμείο 
Γεωργίας. Κτηνοτροφίας και Δασών και τα Ταμεία Γεωρ- 
για:. Κτηνοτροφίας και Λασών των Νομαρχιών. θεσπίζον- 
ται έσοδα υπέρ του ανωτέρω Κεντρικού Ταμείου ώστε να ε- 
ςασοαλισθεί οικονομική αυτοδυναμία για την εξυπηρέτηση 
των σκοτών του νόμου και ρυθμίζονται διάφορα διαδικαστικά 
θέματα.

Με το άρθρο 25. ορίζονται ποινικές και διοικητικές κυρώ
σεις για τους παραβάτες των διατάξεων του νόμου, καθώ; 
και των Διαταγμάτων και αποφάσεων που εκόίδονται σε ε
φαρμογή του.

Με το άρθρο 26. διαγράφονται παλαιέ: οφειλές ετών 1645- 
19611 συμβασιούχων σποροπαραγωγών.

Με το άρθρο 27. θεσπίζεται υποχρέωση καταβολής πα
ράβολου με την έννοια του ανταποδοτικού τέλους, για τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο νομοσχέδιο και παρέ
χεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργίας να καθορί
ζει με διάταγμα το ύψος του παράβολου για κάθε περί
πτωση.

Με το άρθρο 28, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Γεωργίας για να ορίζει, με αποφάσεις του. γενικά κάθε 
αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του νόμου.

Με το άρθρο 29. παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Γεωργίας για την έκ.δοση διαταγμάτων με τα. οποία θα κα- 
ταεγηΟούν στο σύνολό τους ή τμηματικά οι διατάξεις των 
νόμων που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, από τις οποίες 
διέπεται το σημερινό καθεστώς για το πολλαπλασιαστικό 
υλικό.

Η μεθόδευση αυτή για την κατάργηση των ανωτέρω 
διατάξεων είναι αναγκαία και αναπόφευκτη, εαν ληφθούν 
υπόψη και οι διατάξεις τυ άρθρου 30 του νομοσχεδίου με 
τις οποίες ορίζεται ότι και η έναρξη ισχύος των διατάξεων 
του νόμου 6α ορισθεί με τα προαναφερόμενα διατάγματα, 
ώστε να μην υπάρξει νομοθετικό κενό για το διάστημα με- 
τα.ςύ της κατάργησης υφισταμένων διατάξεων και την έ
ναρξη ισχύος των θεσπιζομένων νέων με το νόμο.

Στη συνέχεια ρυθμίζεται η τύχη των εκκρεμών υποθέ
σεων. κατά τη δημοσίευση των ανωτέρω καταργητικών 
διαταγμάτων.

Με το άρθρο 30. ορίζεται ότι η έναρξη ισχύος του νόμου, 
στο σύνολό του ή τμηματικά, θα καΟορισθεί με τα Δ'γμα- 
τα του άρθρου 29. εκτός από τις διατάξεις των άρθρων που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό που θα ισχύσουν από τη δη
μοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεωε.

Η θέση σε ισχύ του νόμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
είναι αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτηση 
υποδομή και να ετοιμασθούν τα δήγματα και οι αποφάσεις 
που θα εκδοθοόν σε εφαρμογή του. ώστε η μετάβαση από 
το ισχύον για το πολλαπλασιαστικό υλικό καθεστώς στο 
εισαγόμενο με το νόμο νέο να είναι ομαλή.

Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζονται με το προτεινόμενο νο
μοσχέδιο. το οποίο θέτουμε υπόψη σας για -ψήφιση.

Α·5ήνα. 28 Ιουνίου 1985 
Οι Υπουργοί

Ιΐροιδρίας της Κυίέρνησηε Εύν.ν.ής Οικονομίας
7.α·. Οικονομικών

ΛΠοΣΤ. Λ ΓΛΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΛΡΣΕΧΤΙΣ
Δικαιοσύνη; Β8ν:κής Παιδεία;

και θαηακεεμάτων
ΜΙΛΤ. Π A11 ΑΤΟΑΝΝΟΓ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΔΙΑΝΗΣ

( εωα-'ΐα; Εμποαίου
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ X. ΑΚΡΙΤΙΛΗΣ

Κοινών. Αασαλίαεων
Γ. ΓΙύΧΧΙΙΜΑΤΛΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Α’. Λ.Χ. 825 193/. «Περί οργανώσεως σποροπαραγωγή:
βελτιωμένων σπορών μικρών σιτηρών, κτηνοτροΦίκών φυ-
τών και οσπρίων» (ΦΕΚ 343 τ. Λ 1.9.1937 ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Πεοτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απε- 
φασισαμεν και διατάσσομεν :

Άρθρον 1.
1. Οεγανούται κατά τα; διατάξει; του παροντο: σπο- 

ροπαραγωγή βελτιωμένων σπόρων μικρών σιτηρών και κτη - 
νοτεοφικιόν φυτών και οσπρίων σκοπόν έ/ουσα :

α) Τον αμιγή πολλαπλασιασμόν σπόρων των υπό των 
ιδρυμάτων ερεύνης εημ-.ευργευμένων και διατηρούμενων δια 
συνεχούς διαλογής όελτιωαένων ποικιλιών.

β) Την διάδοσιν των ποικιλιών των συνιστωμένων υπό 
του Υπουργείου Γεωργία; βάσει των δεδομένων των ι
δρυμάτων ερεύνης.

γ) Την τακτικήν κατ' έτος ανανέωσιν του σπόρου των 
υπό των γεωργών εν μεγάλω καλλιεργούμενων βελτιωμέ
νων ποικιλιών ίνα αύται διατηρούνται αμιγεί;.

δ) Την αντιμετώπισιν των εκάστοτε εμφανιζομένων εκ
τάκτων εις σπόρους αναγκών κατά τον αρτιώτεεον δυνατόν 
τρόπον.

Άρθρον 2.
1. Συνιστάται παρά τ<υ Υπουργείω Γεωργία: Κεντρι

κή Επιτροπή Σποροπαραγωγής αποτελουμένη εκ του Γε
νικού Γοαμματέω; του Υπουργείου τούτου ως Προέ
δρου. εκ του ΔιευΟυντού Β' Δ'νσεως Γεωργία: του Υπουρ
γείου Γεωργία:, εκ του Προϊσταμένου τη; Υπηρεσία: Γεωρ- 
γοοικονομικών μελετών του Υπουργείου Γεωργίας, εκ του 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αγροτικής Τραπέζης της Ελ- 
λάοο;. εκ του Τμηματάρχου Φυτών Μεγάλης Καλλιέργεια: 
του Υπουργείου Γεωργίας και του οικείου Τμηματάρχου 
της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδα: οριζομένου υπό σης 
Διοικήσεως αυτής. Εις σην Επιτροπήν οσάκις συζητούν- 
ται τα υπό στοιχεία α’ και β' της παρούσης παραγράφου 
θέματα μετέχει άνευ ψήφου και ο Διεύθυνσής ή ο Υποδιευ
θυντής του οικείου Ιδρύματα: Ερεύνης καλούμενος υπό του 
Προέδρου. Χρέη Γρχμματέω: της Επιτροπής εκτελεί ο προ
ϊστάμενος του Γραφείου σποροπαραγωγής του Υπουργείου 
Γεωργίας.

Τον Πρόεδρον απάντα κωλυόμενου ή ελλείποντχ ανα- 
πληροί παρά τη Επιτροπή ο κατά βαθμόν ανώτερος και 
μεταξύ ισοβάθμιον ο αρχαιότερο: εκ των παρά τη Επιτροπή 
δημοσίων υπαλλήλων, τα δε λοιπά μέλη οι νόμιμοι αυτών 
χναπληρω τχί.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γρχμμχτεύς της Επιτροπής, 
δικαιούνται κατά συνεδρίασιν αμοιβής δραχμών εκατόν πεν- 
τήκοντα (150) καταβχ/ύ.ομένη: εις βάρος τη: κατά το 
άρθρον 6 του παρόντος -/ενικής διαχειρίσεω: σης όλης ερ
γασίας σποροπαραγωγής.

Η Επιτροπή χύση έχει τους εξής σκοπού: :
α) καθορίζει κατ’ έτος τα: ποικιλίας βελτιωμένων σπό

ρων μικρών σιτηρών, κσηνοτροφικών φυτών και οσπρίων 
αίτινε: δέον να πολλαπλάσια σθώσι.

β) Καθορίζει κατά περιφέρειας τας προς αναπαραγωγήν 
συγκέντρωσιν και διάθεσιν κατ έτο; ποσότητα; βελτιωμέ - 
νων σπόρων των άνω φυτών δ·.’ άπαντα τα στάδια της σπο
ροπαραγωγή: και ενεργεί την κατ αρχήν κατανομήν κατα 
περιφέρειας των προς διάθεσιν συγκεντρουμένων ποσοτή
των βελτιωμένων σπόρων.

γ) καθορίζει τα: τιμά: διαθέσεω: των προς πολλαπλά - 
σιασμόν σπόρων, τας τιμάς εξαγοράς των συγκομιδών των 
σποροπαραγωγή)'/, τα; τιμά; διαθέσεω: ει; τούς γεωργούς 
ΤΟ** εμπορικού σπόρου, τα: τ·μά- διαθέσ-Μ- των εκ_το’ΐ_
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εξωτερικού υπό πης Αγροτική; Τρχπέζης τη; Ελλάδος 
εισχγομένων σπόρων, καθώς χαι τα.; τιμά; εξαγορά; και 
υιαθέσεως σπόρων του εσωτερικού των μη προερχόμενων 
εκ τη; σποροπαραγωγής.

ή) καθορίζει τα; ποσότητα;, τα είδη και ποικιλία: σπύ- 
οων ά; Οα υποχρεούται. εγκρίσει του Υπουργού Γεωργί
α:. να εισαγάγη η Αγροτική Τραπεζα τη: Ελλάδος εκ 
του εξωτερικού. καθώ: και την εςαγοραν τοιουτων εκ του 
εσωτερικού δια την κάλυψιν εκτάκτων αναγκών.

ε) καθορίζει κατ'έτο: τα Κέντρα σποροπαραγωγή: και 
συγκεντρώσεω: βελτιωμένων σπόρων.

Άπασαι αι κατά τα: προηγουμένα; παραγράφου: απο
φάσεις τη; Κεντρική; Επιτροπή; σποροπαραγωγή: υπό- 
κεινται ει; την έγκρισιν του Υπουργού της Γεωργία:.

11 ίδια Επιτροπή συντάσσει τον κανονισμόν π/;; οικονο
μική; δια/ειρίσεω: τη; σποροπαραγωγή: (διαχείρισις. ενέρ
γεια δαπανών, καθορισμό: δαπανούν πληρωτέων τη Αγρο
τική ! ραπέζη τη; Ελλάδος κατ αποκοπήν, καθώ: και τό
κων. προμήθεια: κλπ.. τρόπο: συντάξεως τη; υποβολή; 
δικαιολογητικών. τρόπο: χρεώσεω; των διαφορών και λοι
πών επιβαρύνσεων). ως επίση: και του; υπό του παρόντο; 
προβλεπο μένους κανονισμού: ελέγχου και διοικητική: διε
ξαγωγή: τη; σποροπαραγωγή;.

Οι κανονισμοί ούτοι εγκρινόμενοι υπό του Υπουργού τη; 
Γεωργία: δημοσιεύονται εις την Εφημερίδα τη; Κυβερνή- 
σεως.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή συνέρχεται εν τω Υπουργείω 
Γεωργία: τακτικώ; τρις του έτους εις ημερομηνίας ορι-
ζομένας υπό του Προέδρου αυτής.

Λύναται όμως αύτη να συνέρχεται και εκτάκτως οσάκις 
παρίσταται ανάγκη, αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας.

·’!. Τα πρακτικά της κατά τα ανωτέρω Κεντρική: Επι
τροπής σποροπαραγωγής κρατεί ο προϊστάμενος του Γρα
φείου Σποροπαραγωγής του Τμήματος Φυτών Μεγάλης Καλ
λιέργεια.; του Ί πουργείου Γεωργίας. Εις το ίδιον Γραφείον 
Σποροπαραγωγής ανατίθεται η πχεακολούθησι; της εκτελέ- 
σεω: των αποφάσεων της ανωτέρω Επιτροπής, καθώς και 
η διεκπερπίωσι; της όλης υπηρεσίας αυτής.

Άρθρον 3.
1. Η οργάνωσις της σποροπαραγωγής βασίζεται επί 

των υπο των ειδικών Ιδρυμάτων εεευνη; νινοαένων πει
ραματικό)·; εργασιών δια τον καθορισμόν των κατά πεει- 
σερεια: πης Χώρα; προσαρμοζομένων ποικιλιών βελτιωμέ
νων σπορών μικρών σιτηρών, κτηνοτροοικών ουτών και 
οσπρίων.

2. Οι κατά το άρθρον 1 του παρόντο; σκοποί εκτελούν- 
ται υπο του 1 πουργείου Γεωργία; χρησιμοποιούντο; ωε 
όργανα εκτελέσεω: :

α) Γην Αγροτικήν Τ ράπεζαν της Ελλάδος ω; προ; το 
οικονομικοί και εμπορικόν μέρος (οικονομική διαχείρισιε. 
συγκέντρωσις. καθαρισμός, απολύμανσις. συσκευασία, απο- 
θήκευσις. μεταφορά, διάθεσι; καθώς και αγορά και εγκα- 
ταστασι; μηχανημάτων καθαρισμού και απολυμάνσεωε και 
πάντων των συναφών με την σποροπαραγω-.ήν ορνάνων. 
σκευών κ/.π.). και

3) Ια Κρατικά ιδρύματα ερεύνης ως πέος το επιστη
μονικόν και το καθαεώ; τεχνικόν μέρος (εισήγησις δια τον 
προσδιορισμόν των πυλλαπλασιασθησομένων ποικιλιών, τε
χνική παρακολούΟησις των σποροπαραγωγών, έλεγχος των 
στ-κομί'ΐι-ιν εις τους αγρούς, έλεγχος κατά, την παεαλα- 
βην. σφεαγισις των σά.κκων κλπ.).

Άρθρον 4.
]. Προ; ενίσ/υσιν τη; σποροπαραγωγής όυναται να πα- 

ρεχηται εις τους σποροπαραγωγούς ο βελτιωμένο; σπό
ρος των Άρυμάτινν ερεύνης ή των ενδιαμέσων σταδίων 
πολλαπλασιασμού επί χυτουσία. επιστροφή ατόκους εί

τε επί μειωμένη τιμή μέχρι 2ό 0/Ο. η δε εσοδεία των ενι- 
σχυοαένων σποροπαραγωγών επιτρέπεται να εξαγοράζη- 
ται με ηυξημένην τιμήν. Ο σπόρος παραγωγής του δευτέ
ρου σταδίου σποροπαραγωγής δύναται να διατίθεται εις 
τους γεωργούς με μειιομένην τιμήν μέχρι 2.) °0.

2. Το ποσοστόν της μειώσεως κατά την διάθεσιν και 
αυξήσεω; των τιμούν κατά την εξαγοράν των βελτιωμένων 
σπόρων όλων των σταδίου·/ σποροπαραγωγής καθορίζε
ται κατ’ έτος υπό πης εν τω άρθρω 2 του παρόντος Επιτρο
πή-

Άρθρον ,ϋ.
Εν περιπτώσει ανεπάρκειας εν τη χώρα σπόρων μικρών 

σιτηρών, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών δύναται η Α
γροτική Τράπεζα της Ελλάδος μετ’ απόφασιν του Υπουργού 
της Γεωργίας και γνώμην της εν άρθρω 2 Επιτροπής να προ- 
βαίνη κατά το άρθρον 2 εδάφιον δ' του παρόντος Νόμου δια 
λογαριασμόν της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. εις προμήθειας εκ της αλλο
δαπής, ως επίσης και εις την εν τω εσωτερικά) αγοράν τ&ι- 
ούτων σπόρων μη προερχόμενων εκ της σποροπαραγωγής 
και να διαθέτη τας ποσότητας ταύτας επί ηλαττωμένη τιμή 
καθοριζομένη υπό της κατά το άρθρον 2 του παρόντος Επι
τροπής.

Άρθρον ().
Αι εκ πης εφαρμογής των άρθρων 2, 4. 5, 11, 13 και Ιό 

του παρόντος αναγκαστικού Νόμου προκύπτουσαι δαπάνα·, ή 
επιβαρύνσεις καλύπτονται εις βάρος της κατά το άρθρον 11 
του υπ’ αριθμ. 37/1936 αναγκαστικού Νόμου διαχειρίσεως 
της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Εγχωρίου Σιτοπαρα
γωγής.

Αρθρον /.
Με την σποροπαραγωγήν ασχολούνται :
α) τα υπό του Υπουργείου Γεωργίας οριζόμενα ιδρύματα 

ερεύνης και
β) τα πάσης φύσεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Σπο- 

ροπαραγωγικοί Συνεταιρισμοί. Σποροπαραγωγικαι Εταιρείαι 
ή Σποροπαραγωγικά Τμήματα Γεωργικών Π ιστωτικών Συνε
ταιρισμών) : Η υπό του Υπουργείου Γεωργίας αναγνώρισις 
των υπό στοιχείον β του παρόντος άρθρου σποροπαραγωγών 
ενεργείται κατά τα εν τω άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα.

Άρθρον S.
1. Η σποροπαραγωγή ενεργείται εις δύο στάδια.
Το πρώτον στάδιο·/ αποβλέπει εις την παραγωγήν σπό

ρου παρ’ ειδικών σποροπαραγωγων ή ιδρυμάτων του Υπουρ
γείου Γεωργίχς. εκλεγομένων υπό των προς τούτο εντεταλ
μένων ιδρυμάτων ερεύνης του Υπουργείου Γεωργίας. Εις 
τα ούτως εκλεγόμενα νομικά ή φυσικά, πρόσωπα παρέ/ετα· 
επί συμβάσει προς αναπαραγωγήν ο αρχικές σπόρος ο παρα- 
γύμενος ει; τα σποροπαραγωγικά αγροκτήματα των ιδρυ
μάτων ερεύνη; του Υπουργείου Γεωργία:.

Το δεύτερον στάδιο·/ αποβλέπει ει; την περιοδικήν ανα
νέωσε/ του σπόρου των γεωργών και ει; την διάδοσιν σπόρων 
καθαρών ποικιλιών. Προς τον σκοπόν τούτον χορηγείται υπό 
της Αγροτικής 1 ραπέζης πης Ελλάδος ο εκ της συγκομιδής 
του προύτου σταδίου της σποροπαραγωγής συγκεντρούμενος 
σπόρος εις κατάλληλα σποροπαραγωγικά χωρία ή σπορο- 
παραγωγικού: Συνεταιρισμούς περιλαμβάνοντας σποροπαρα
γωγούς εκλτγομένους υπό των εντεταλμένων ιδρυμάτων ε
ρεύνης του Υπουργείου Γεωργίας εν συνεργασία υπ τας το
πικά; γεωργικά: υπηρεσία: εις τρόπον ώστε να καθίσταται 
δυνατά, η μερική ή συνολική ανασυγκέντρωσις του σπόρου 
τούτου και διάθεσις αυτού εις τους γεωργούς προς περιοδικήν 
ανανέωσιν του σπόρου των και προς διάδοσιν αυτού.

2. Η Αγροτική Τ ράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να 
παραλαμβάνη απάσας τα: προσκομιζομένας ποσότητας σπύ- 
ρων παραγωγής του πρώτου σταδίου ως επίσης και τας υπό 
πης κατά το άρθρον 2 Επιτροπής καθοριζομένας τοιαύτας 
παραγωγή: του τελευταίου σταδίου, εφ" όσον κατ’ αμοοτέ-



ρας τα: περιπτυ/σει: ήθελον πληροί τους όρου: τον: προβλ.ε- 
πομένους υπό των κανονισμών ελ-έγχου σπόριο/.

ο. Κκτα το δεύτερον στχόιον — ολ.λ.κπλ.χσιασμυυ δέον παν- 
τω: να λ.χυι5άνητχι πρόνοια. ό>στε εν περιπτωσει μη συνο- 
λ.ικής αν α συ γκ ε ν τ ρ ό) σ ε ω ς του σπόρου υττό τη: Αγροτική: 
Τραπέζης τη: Ελ.λχδος διευκολ,ύνηται κχ·. εξασφχλίζητχι η 
'Six σποεχν διάθεσι: τη: συγκομιδή: του σπόρου τούτου υττό 
των ιδίων σττοροττχρχγωγών.

4. Η συνκομιδή του σττόρου του πρώτου σταδίου δύνχ- 
τχι κατόπιν αποφάσεως τη: Κεντρικής Επιτροπή: Σπορο- 
πχεχνωγή: να θιατίθηται και προ: διάδοσιν ή χνανέωσιν του 
σπόοου εφ’ όσον υπάρχει περίσσευμα τούτου.

5. Τα συμφωνητικά δια τους επί συμβάσει σποροπχεχ- 
γωγούς του πρώτου σταδίου κ.χτχρτίζονται υπό των εντε
ταλμένων δια την εργασίαν τχύτην ιδρυμάτων ερεύνης του 
Υπουργείου Γεωργίας, το δε περιεχόμενον αυτό)-/ εγκρίνε- 
τχι δΓ αποφάσεως της κατά το άρθρου 2 του παρόντος Επι
τροπής δικαιούμενης και να τροποποιή ταύτα.

»ί. Τα συμφωνητικά σποροπαραγωγής υπογράφονται υπό 
του Διευθυντου του οικείου ιδρύματος ερεύνης ή των προ: 
τούτο δεόντιο: εξουσιοδοτημένων οργάνων αυτού αο’ ενός 
και των ενδιαφερομένων σποροπαραγωγών αφ’ ετέρου. Δια 
τους Συνεταιρισμούς και Εταιρείας υπογράφουσι τα συυ- 
φωνητικά οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτό>ν.

Άρθρου 9.
1. Τα κατά το χρθρον 7 και υπό στοιχείον β νομικά ή φυ

σικά πρόσωπα τα επιθυμούντα ν’ ασχοληθώσι με την επί 
συμβάσει σποροπαραγωγήν του πρώτου σταδίου και να ανα- 
γνωρισθώσιν ως σποροπαραγωγοί υπό του Υπουργείου Γεωρ
γίας αποτείνονται γραπτώς εις την πλησιεστέραν υπηρεσίαν 
του αρμοδίου ιδρύματος ερεύνης.

Εις την αίτησίν των πρέπει να χνχφέρωσι : 
α) Την τοποθεσίαν του αγροκτήματος. ■ 
β) Την έκτασιν αυτού ή την γενικήν έκτασιν των γαιών 

των μελών του Σποροπαραγωγικού Συνεταιρισμού ή Enat- 
ρείας.

Μετά την λήψιν της χιτήσεως ο Διευθυντής του ιδρύματος 
ή ο εντεταλμένος υπάλληλος αυτού ομού μετά του οικείου πεο - 
ισταμένου Γεωργικής υπηρεσίας ή του εντεταλ.μένου υπαλ
λήλου χυτής. ελέγχουσι τους αγρούς του αιτούντος και δια- 
βιβαζουσι την αίτησιν εις το οικείον ίδρυμα, όπερ δι’ απο- 
φάσεώς του αναγνωρίζει τους κατά την κρίσιν του καταλ
λήλους. ως σποροπαραγωγούς.

2. Οι σποροπαραγωγοί πρέπει να ανταποκρινωντχι ει: 
τους εξής όρους :

α) Να είναι κάτοχοι επαρκών και καταλλήλων γαιών.
1 ο ελάχιστου ποσόν στρεμμάτων άττνα πρέπει να σπείρη. 

ο σποροπαραγωγός γεωργός ή ο μεγαλοκτηματίας ή τα 
μέλη σποροπαραγωγικού συνεταιρισμού ή Εταιρείας καθο
ρίζονται υπό του αρμοδίου ιδρύματος Ερεύνης.

β) Να είναι κάτοχοι των απαιτουμένων μέσων παραγω- 
γης (αροτριόντων. γεωργικών εργαλείων κύ.π).

γ) Να έχωσι καταλλήλους αποθήκας δια την αποθήκευσιν 
και πρό/.ηφιν αναμίξεως των ποικιλ.ιών. 

δ) Να έχωσιν ανάλ.ογον μόρφωσιν.
3. Δια την αναγνώρισιν των σποροπαραγωγών του δευ

τέρου σταδίου ακολουθείται η χυτή ως άνω διαδικασία.
4. Τα ονόματα των σποροπαραγωγών, συνεταιρισμών ή 

εταιρειών του πρώτου και δευτέρου σταδίου σποροπαραγω
γής. καθώς και των χωρίων εις α ευρίσκονται τα σποροπαρα- 
γωγτκά αγροκτήματα άτινχ ανεγνωρίσθησαν υπό των ιδρυ
μάτων ερεύνης. δημοσιεύονται δια Διατάγματος του Υπουρ
γού της Γεωργίας εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά 
τριετή ευδόκιμου δοκιμασίαν.

5. Η ιδιότης του εγκεκριμένου σποροπαραγωγού απόλ- 
λ.υται δΓ αποφάσεω: του Υπουργού Γεωργίας εφ’ όσον ού- 
τος δεν συμμορφούται προς τας υποδείξεις των ενεργούντων 
την σποροπαραγωγήν Κρατικό)'/ ιδρυμάτων.

!.. Απαντα τα ανεγνωρισμενχ κατα τα ανωτέρω σπο- 
ροπαοαγωγικά αγροκτηυατα και των δύο σταδίων της σπο
ροπαραγωγής υπόκεινται εις τον έλεγχον των οικείων Ιδρυ
μάτων Ερεύνης του Υπουργείου Γεωργίας.

Ο έλεγχο: ούτος ενεργείται εις τέσσαρα στάδια :
α) 'Ελεγχος των αγρών των σποροπαραγωγόυν κατά το 

άρθρο 9 του παρόντος.
β) ο έλεγχος της εσοδεία: ει: του: αγρούς.
γ) ο έλεγχος κατα την παραλαβήν του σπόρου.
δ) ο έλεγχος κατά την παραλαβήν δια καταλλήλων καλ- 

λιεργειόυν δειγμάτων.
2. Άπασχι αι λ.επτομέρειαι εκτελ.έσεω: του παρόντος 

ορισθήσονται δια κανονισμό/ν συντασσοοιένων υπό της εν 
αεθρω 2 του παρόντο: επιτροπής.

Άρθρου Π.
1. Εν περιπτώσει καθ ην δεν γίνεται ανασυγκέ·/τρωσι: 

του σπόρου του δευτέρου σταδίου, ο ενδιαφερόμενος σπορο - 
παραγωγός δικαιούται να προσκόμιση τον πχρχχθέντα σπό
ρον του εις το οικείου Κέντρου Συγκεντρώσεως σπόρων, όπου 
μετά τον κεκανονισμένον έλεγχον θα καθορισθή. θα απο/,υ- 
μανθή και θα παραδοθή μετ’ αναλ.όγου πιστοποιητικού ανα- 
λ.ύσεω: του σπόρου εις τον ενδιαφερόμενον προς πώλ.ησιν.

2. Ο καθαρισμός και απολ,ύμανσις του σπόρου τούτου 
ενεργείται δωρεάν μετά σχετικήν απόφασιν της Κεντρικής 
Επιτροπής Σποροπαραγωγής.

Άρθρου 12.
1. Η όλ.η διαχείρισις της σποροπαραγωγής ανατίθεται εις 

την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλ,άδος. ή τις διαθέτει προς τον 
σκοπόν της διαδόσεως και περιοδικής ανανεώσεως των υπό 
των γεωργο/ν χρησιμοποιουμένων σπόρων, τους βελτιωμένους 
σπόρους επί πιστώσει εις τους παραγωγούς και καθ’ υπέρ- 
βασιν των υπέρ αυτών εγκεκριμένων καλλιεργητικό)-/ πιστό)- 
σεων.

Επίσης οι σπόροι ούτοι διατίθενται και τοις μετρητοίς.
2. £2: Κέντρα διαθέσεως σπόρων της ΛΤΕ νοούνται τα 

καθ’ άπασαν την χώραν Υποκαταστήματα. Αντιπροσωπεία1, 
και Πρακτορεία της ΛΤΕ. £2: τοιαύτα κέντρα δύνα’/ται να 
χρησιμοποιηθό/σι. μετ’ απόφασιν της γ/ άρθρω 2 επιτροπής 
και αι έδραι των Ενώσεων Γεωργικό)-/ Συνεταιρισμών.

Άρθρου 13.
1. Το προσωπικόν ελέγχου εφ’ όσον δεν επαρκεί το 

μόνιμον προσωπικόν του οικείου ιδρύματος ερεύνης ή το εκ 
των Γεωργ.κών Υπηρεσιών προς τον σκοπόν τούτον οριζό
μενου παεά του Υπουργείου Γεωργίας, προσλαμβάνεται ως 
έκτακτον κατά τας διατάξεις του άρθρου 46 εδαφ. 4 του υπ’ 
αριθ. 574/1S37 Αναγκαστικού Νόμου.

2. Το βοηθητικόν προσωπικόν ελ.έγχου (δειγματολήπται.
αναλ.υταί και το του καθορισμού, απολ.υμάνσεως και
συσκευασίας σάκ,κων θα προσλ.αμβάνηται υπό του αρμοδίου 
ιδρύματος ερεύνης.

3. Οι αποθηκάριοι των Κέντρων συγκεντρώσεως θα προσ- 
λ.αμβάνωνται υπό της A Τ Ε όντε: υπεύθυνοι έναντι τχύτης.

Άρθρου 14.
Παρά τω Υπουργείο/ Γεωργία: και παρά τω τμήματι Φυ

τό)·/ Μεγάλης Καλλιέργεια:. Γ ραφείου Σποροπαραγωγής, 
τηρείται ειδικόν Μητρώου δια τα: υπαρχούσας και νεοδημιουρ- 
γουμένας ποικιλ.ίας μικρών σιτηρό)·/. οσπρίων και κτηνοτρο- 
φικών φυτό/ν. ονομαζόμενου «Μητρώου των Ελληνικών ποι- 
κιλιό)-/ μικρών σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών» εν ω ανα
γράφεται εκάστη ανεγνωρισμένη ποικιλία με τας κυρίας και 
διακρινούσας αυτήν μορφολ.ογικάς και φυσιολ.ογικάς ιδιότη
τας. με την προέλ-ευσιν της επλογής της και δια ποιαν περι
φέρειαν της χό/ρας και εδαφολ.ογικάς συ-/θήκας συνιστάται 
πέος διάδοσιν. απάντων των στοιχείων τούτων παρεχόμενων 
υπευθύνως υπό των οικείων Ιδρυμάτων ερεύνης.

' \ρθρον III.
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Ά zho'i'j 15.
1. Με* απόφ/ασιν -ί,; κατά το άρθρον 2 του παρόντος 

Επιτροπή; δύναται η Λ Τ h να προβαίνει εκ — ρομηθείας και 
εγκαταστασε:: μηχανημάτων καθαρισμού και χπολυμάνσεεος 
σπόρων. ωρ επίσης και ειρ προμήθειας tojv χναγκαιούντων 
δια ττ.ν σπο ροπχραγωγήν οργάνων και σκευών, της σχετικής 
δαπάνης βαρυνούση: την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. κατά το άρθοον 6 του 
ρραρόντορ.

2. Αι εγκαταστασειε αυ 
κουσι κατά κυριότητα ειρ 
όμο/ς. εφ' οσον ειρ τα ειρ 
σποεοπαραγωγή. να διχθέ 
χρήσιν - '.ΤΕ.

ται. τα όργανα, σκευή, κ./.τρ. ανή- 
την Κ.Ε.Π.Ε.Σ.. υποχεΐουμένην 
α ευρίσκοντχ.ι Κέντοα λειτουργεί 

:τη ταύτα ειρ την αττοκλειστικήν

Λεθεον 1G.
Αι πρόσοδοι του άρθρου 11 του νόμου 6195.Ί8.7.34 δϋνανται 

να διατ,ίΟενται κατά ταρ κείμενος περί α.νεγέρσεωρ συνεται
ρικών αποθηκών διατάξεις και δια τη·/ κνέγερσιν αποθηκοόν 
και εγκαταστάσεων απαραιτήτων δια την οργάνωσιν τηρ 
σποροπαεα-Ό/'.σ'ρ και ων έχει ελεύθερα ν την χεησιαοποίησιν 
η ΑΤΙ·;.

ΆρΟρον 17.
1. Απαγορεύεται η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ωρ και η 

διάδοσιρ τον.- εν του εσουτερικώ παραγομένων σπόρων κακής 
ποιότητορ κτηνοτροφικών φυτών.

Δ'.’ αποφάσεωρ του Τπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του 
γεωργικού εομέου/.ίου εν.ειρομενων. Γόνατα: η απαγορεύεις 
αύτη να εατα-ύή κα: επί επόρων άλλων φυτών.

2. .Μέχριε ενάρξεως τηρ λειτουργικέ του κατά, το άρθρον 
18 του παρόντος συνιστωμένου σταθμού δοκιμών και ελέγ
χου σπόρων, ο έλεγχος επί της εισαγωγής και της εν γένει 
εμπορίας των κατά τ’ ανωτέρω σπόρων, δύναται ν’ ανατεθή 
εις εν ή πλείονα των λειτουργούντων ήδη Ιδρυμάτων του 
Υπουργείου Γεωργίας καθ’ α ειδικώτερον θέλει ορίση. Βασιλι
κόν Διάταγμα εκδοθησόμενον προτάσει του Υπουργού της 
Γεωργίας.

Άρθρον 18.
1. Προς τον σκοπόν α) της ενεργείας του επισήμου κρα

τικού ελεγχου επί των δια σποράν προοριζομένων καρπών 
και των προϊόντων των δυναμένων να χρησιμοποιηθώσι δια 
σποράν οιασδήποτε προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) 
της καθοδηγήσεως των με σποροπαραγωγήν ασχολούμενων 
οργανισμών, εταιρειών και ιδιωτών, δια την κρτιωτέραν 
εκπλήρωσιν του προορισμού των και γ) του καθορισμού 
των τελειστέρων μεθόδων δοκιμής και ελέγχου των σπόρων 
και τηρ επιλύσεω; προβλημάτων σχετιζομένων με ταρ δια
φόρους ιδιότητας των σπόρων, ωρ επίσης την μελέτην των 
μέσων και μεθόδων δια τον καλλίτερου καθαρισμόν, απο- 
λύμανσιν, συσκευασίαν αποθήκευσιν. συντήρησα/, τυποποίη- 
σιν κ.ο.κ. και εν γένει με τ’ αφορώντα την προαγωγήν του 
ποιοτικού επιπέδου των χρησιμοποιουμένων παρ’ ηαίν σπό
ρων, συνιστάται Ειδικός Κρατικός Σταθμόε Δοκιμών και 
Ελέγχου σπόεων. του αριθμού των κατά το άρθρον 29 παρ. 
2 του νόμου 4142 σταθμών γεωργικής ερεύνηρ ελαττουμένου 
κατά ένα.

2. Ο Σταθμός ούτος εξυπηρετείται εις ό.τι αφορά την λει
τουργίαν αυτού υπό του κατά το άρθρον 12 του υπ’ αριθ. 574 
1937 Λναγκ. Νόμου «πεεί Οργανισμού του Υπουργείου 
Γεωργίας», ωε ουτορ μεταγενεστέρους ετροποποιήθη. συστα- 
θέντοε Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας. Κτηνοτροφίας και Δα
σών.

3. Ο τρόπος λειτουργίας του εν λόγω σταθμού, η έδρα τού
του, ο τρόπος διενεργείας του ελέγχου των εν εμποεία σπό
ρων και ο εν γένει τρόπος εκπληρώσεως του προορισιιού του 
Στάθμου ειρ ταε εκτός έδρας του περιοερείας. καθορισθή- 
σονται δια Βασιλικών Διαταγμάτων, εκδιδοαένων προτάσει 
του 1 πουρνού Γεωργίας.

4. Το προσωπικόν του σταθμού αποτελείται από το εν άρ- 
θρω 52 του Κόμου 4142, ωρ τούτο ετροποποιήθη δια του άρ
θρου 27 παράγρ. 3 του υπ’ αριθ. 574/1937 Αναγκ. Κόμου,

προβλεπόμε'/ον τοιούτον. Λι θέσειε αύται πληοοΰνται δια 
τοπ ,ύετήσειυς εκ των ήδη υπηρετ ,νντων-παρά τω Γπουργειω 
1 'εωργία; υπαλλήλων.

Άρθρον 19.
Η όλη υπόθεσις της. κατά ταρ διατάξεις του παοόντος. σπο

ροπαραγωγής τελεί υπό την ανωτέραν εποπτείαν του Υπουρ
γείου Γεωργίας (Β’. Διεύθυνσις Γεωργίας), το οποίον εν προ- 
κειμένω ελέγχει και κατευθύνει εν τη γενικωτέρα αρμοδιό- 
τητί του την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος και τα συναφή 
με την σποροπαραγωγήν εν γένει ιδρύματα.

Άρθρον 29.
ΙΙασα εν γένει λεπτομέρεια αφορώσα την εκτέλεσιν και 

εφαρμογήν του παρόντος δύναται να κανονισθή δια Β. Διαταγ
μάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας.

Η ισχύς του παρόντος Αναγκ. Κόμου άρχεται 10 ημέρας 
μετά την δημοσίευσίν του εις την Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως.

Εν Κερκύρα τη 22 Λυγούστου 1937 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιο·/
Ο Ποόεδοος

I. ΜΕΤΑΞΛΣ
Τα Μέλη

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. 1.ΔΟΓΡΕΚΤΗΣ. Κ. ΓΕΩΡΙΆΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ. 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ. ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Γ. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Λ. ΚΟΡΙΖΗΣ. Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ. Κ. 
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ. Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ. Κ. ΝΙΚΟΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ. ΙΙΙΠ. ΠΑΠ ΑΒΛΣ1 ΛΕΙΟΥ. Π. ΟΪΚΟ.ΚΟ- 
ΜΑΚΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίφ.
Εν Αθήναις τη 31 Λυγούστου 1937 

Ο Επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Β'. Α.Ν. 855/1946, ιιΠερί ιδρύσεως Κέντρων παραγωγής 
σπόρου γεωμήλων» (ΦΕΚ.18 Τ. Α/23.1.1946)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφα- 
σίσαμεν και διατάσσομεν :

Άρθρον 1.
1. Δ·.’ αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένων 

κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Γεωργικού Συμβουλίου, δύναται 
να ιδρύωνται Κέντρα, προς παραγωγήν εκλεκτού υγιούς, ηγγυη 
μένου σπόρου, κατα/Δήλων δια τας κλιματολογικάς και ρδα - 
φολογικάς συνθήκας της χώρας ποικιλιών γεωμήλων.

2. Η τοποθεσία, η έκτασις. τα όρια, καθώς και ο χρόνος 
της ενάρξεως λειτουργίας έκαστου τοιούτου Κέντρου σπορο
παραγωγής, καθοείζονται εν τη ιδρυτική αποφάσει.

Άρθρον 2.
1. Ειδικός κανονισμός εκδιδόμενος αποφάσει του Υπουρ

γού Γεωργίας, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Γεωργικού Συμ
βουλίου θέλει καθορίζει λεπτομερώς α) τους όρους και τας 
προϋποθέσεις τη; καλλιέργειας των φυτών, των γεωμήλων, 
β) τας καλλιεργούμενα; υποχρεωτικώς ποικιλίας γεωμή
λων, γ) τον χρόνον και τρόπον συγκομιδής, μεταφοράς, δια
λογής, αποθηκεύσεως. απολυμάνσεως των σπορογεωμήλων, 
σφραγίσεως κ.λπ. των σάκκων, δ) τον τρόπον και τους όρους 
της ασκήσεως του φυτοπαθολογικού ελέγχου και υγείας των 
φυτειών και των παραγομένων κονδυλίων γεωμήλων, ε) τον 
τόπον των χορηγουμένων πιστοποιητικών υγείας και καθα- 
ριότητος του σπόρου, στ) τα εφαρμοστέα μέτρα δια την πρό- 
ληψιν ή καταπολέμησιν των ασθενειών και εντόμων ως και
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πάσαν άλλη1; λεπτομέρειαν αποσκοπούσαν εις την παραγωγήν 
υγιούς και καταλλήλου δι’ αναπχοαγωγην σπόρου γεωμήλων. 
Τροποποιτσι: του ανωτέρω Κανονισμού δύναται να γίνη κατά 
τον αυτόν ως άνω τρόπον.

Αρθρον 3.
1. Η Γεωργική Υπηρεσία Νομού, εις την αρμοδιότητα τη; 

οποίας υπάγεται το κατα το άρθρον I του παρόντος σποροπα- 
ραγωγικον Κέντρου. δΓ ειδικως προ: τούτο απασχολούμε
νων γεωργικών υπαλλήλων της οριζόμενων δ.' αποφάσεως 
του Υ πουργού της Γεωργίας ασκεί τον έλεγχον και την παρα
κολούθησή/ της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και των του Κανονισμού του άρθρου 2.

2. Δι’ αποφάσεως του 1‘παυργού Γεωργίας όύνανται να 
τίθενται εις την διάθεσιν της Γεωργικής Υ’πηρεσιας του Νουού 
προς ενίσχυσιν του εν τω εδαφιω Ί του παρόντος άρθρου έργου 
της και άλλοι εν ενεργεία κρατικοί γεωργικοί υπάλληλοι ή 
υπάλληλοι Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, εκ των εχόντων 
πείραν και ειδίκευσιν περί τας εργασίας ταύτης.

3. ΔΓ ομοίας αποφάσεως δύνανται να ανατίθεται η ανω- 
τάτη εποτττεία των σποοοπαραγωγικών κέντρων εις ανώτε
ρου τεχνικόν υπάλληλον του Υ’πουργείου Γεωργίας.

4. Εις τους ανωτέρω υπαλλήλους δύναται να παρέχεται 
ειδική αποζημίωσή καθοριζόμενη δΓ αποφάσεως του Υ’πουρ- 
γού Γεωργίας εις βάρος των παρά τω άρθρω 4 του παρόντος 
Νόμου εσόδων.

Άρθρου 4.
1. Προς προστασίαν των σποροπαραγωγών των κατά το 

άρθρου 1 του παρόντος Κέντρων και υποστήριςιν των παρα
γωγικό)-/ τιμούν των παραγομένων εις αυτά σπορογεωμήλων, 
δι’· αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικό)-/ δύ- 
ναται να επιβάλλεται :

α) Η εξαγορά ή προαγορά μέρους ή όλου της παραχθησο- 
μένης ποσότητος σπορογεωμήλων,, εις τιμάς ανωτέρας του 
μέσου κόστους καθοριζομένας κατ’ έτος βάσει του μέσου κό
στους παραγωγής.

β) Ειδική εισφορά μέχρι 2 % επί της κατ’ οκάν τιμής 
των γεωμήλων των εισαγομένων εκ του εξωτερικού.

γ) Ειδική κράτησις μέχρι 2 % επί της τιμής πωλήσεως 
των μεταφερομένων σ.τορογεωμήλων των παραγομένων εις 
τα κατά το άρθρον 1 του παρόντος Κέντρα. 0 τρόπος εισπρά- 
ξεως της ανωτέρω κρατήσεως ορίζεται δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας.

2. Τα έσοδα των παραγράφων 3’ και γ’ του ανωτέρω εδα
φίου του παρόντος άρθρου, κατατίθενται εις ειδικόν έντοκον 
λογαριασμόν παρά τη Αγροτική Ί ραπέζη της Ελλάδος και 
διατίθενται δι’ αποφάσεως του Υ πουργού Γεωργίας :

α) Δια την υποστήριςιν των παραγωγικών τιμών του εις 
τα Κέντρα παραγομένου σπόρου γεωμήλων.

3) Δια την ανέγερσιν. εγκρίσει του Υπουργού Γεωργίας, 
καταλλήλων αποθηκών διατηρήσεως και απολυμάνσεως γεω
μήλων, εις τα κατά το άρθρον 1 σποροπαραγωγικά Κέντρα.

γ) Δια την επιχορήγησιν μέχρι 23 % της αξίας του σπόρου 
γεωμήλων προελεύσεως εςωτερικού του χρησιμοποιούμενου 
υπό των παραγωγό/-/ των σποοοπαραγωγικών Κέντρων.

Άρθρον 5.
1. Η ύιάθεσις (πούλησις) εις το εσωτερικόν και εξωτερικόν 

εις τα κατά το άρθρον 1 του παρόντος Κέντρα, παραγομένων 
γεωμήλων ενεργείται υπό των Γεωργικών Συνεταιρισμών και 
των Ενώσεών των, υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος 
και υπό των ιδιωτό/ν εμπόρων.

2. Οι ανωτέρω, πλήν της Αγροτικής Τραπέζης. δέον να 
κέκτηνται άδειαν εμπορίας σπορογεωμήλων. II άδεια αύτη 
χορηγείται υπό του Υπουργείου Γεωργίας. Εν τη αόεία τ αύτη 
ορίζονται οι όροι και αι προϋποθέσεις της ασκήσεως της 
εμπορίας το/ν γεωμήλων των σποοοπαραγωγικών Κέντρων.

3. Απαγορεύεται η εισαγο/γή γεωμήλων εις τα κατά το 
άρθρον 1 του παρόντος σποροπαραγωγικά Κέντρα, πλήν των

οριζουενων εν τω κατά το άρθρον 2 του παρόντος Κανονισμού 
ποικιλιών. Ομοίως απαγορεύεται η εξαγωγή σποοου γεωμή
λων υιη συνοδευομένων υπο των κατά το άρθρον 2 του παρόν
τος Κανονισμού, πιστοποιητικών φυτοπαθολογικού ελεγχου. 
ως και του σχετικού αποδεικτικού καταβολής της εν άρθρω 4 
του παρόντος ειδικής εισφοράς καθώς και η μεταφορά σπό
ρου γεωμήλων εκτός των σποοοπαραγωγικών Κέντρων υπό 
φυσικών ή Νομικών προσώπων μη κεκτημένων την κατά την 
παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου άδειαν.

Άρθρον 6.
1. ΚαΛλιεργηταί σπορογεωμήλων μη συμμορφούμενω ή 

μη εκτελούντες τα: διατάξει: του κατά το άρθρον 2 του παρόν
τος Νόμου Κανονισμού, δεν δύνανται να τύχωσι της χορηγή- 
σεως πιστοποιητικού καταλληλότητας και υγείας σπόρου ουδέ 
των ευεργητημάτων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

2. Οι άνευ αδείας του Υπουργείου Γεωργία: ασκούντε: 
το εμπόριον γεωμήλων σποοοπαραγωγικών Κέντρων, ή παρα- 
βαίνοντες τα διατασσόμενα περί των όρων ενασκήσεως, σφρα- 
γίσεως και γνησιότητος εν τω Κανονισμό) του άρθρου 2 του 
παρόντος Νόμου, τιμωρούνται υπό του αρμοδίου Πλημμε- 
λειοόικείου, δικάζοντος δι’ απ’ευθείας κλήσεως επί τη εγκλή- 
σει των οργάνων της Γεωργικής Υπηρεσίας, Αγορανομία: 
και Αγροτικής Ασφαλείας ή και αυτεπαγγέλτως δια φυλακί- 
σεως δέκα πέντε έως τριάκοντα ημερών και χρηματικής ποι
νής 1.000 - 100.ϋυΟ δρχ.

3. Αι χρηματικαί αύται ποιναί κατατίθενται ως έσοδον 
εις την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος και διατίθενται 
προς εκπλήρωσιν των εν τω άρθρω 4 του παρόντος Νόμου 
οριζόμενων σκοπών.

Εν Αθήναις τη 18 Ιανουάριου 1946
Εν ονόματι του Βασιλέως 

Ο Αντιβασιλεύς 
0 Αθηνών Δαμασκηνός

Το Υ πουργικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεοοος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ 
Τα Μέλη

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ. Κ. ΡΕΝΤΗΣ, ΑΛ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. 
ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ. Θ. ΧΑΒΙΝΗΣ, Γ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ. Δ. 
ΜΑΝΑΣ .X. ΕΥΈΛΠΙΔΗΣ, Ε. ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ. Θ. ΜΑΝ- 
ΝΕΤΑΣ, Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ, Π. ΕΥΡΙΠΑΙΟΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ. 
Δ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ, Κ. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΠΑΣ. 
Κ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Α. ΖΑΚΚΑΣ, X. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σοραγίς.
Εν Αθήναις τη 18 Ιανουάριου 1946
Ο επί τη: Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚίΥΝΣΤ. ΡΕΝΤΗΣ

Γ’ Ν’.Δ. 1348/1942, «Περί συμπληρώσεως και τροποποιή- 
σεως του υπ’ αριθ. 825/37 Αν. Νόμου «Περί οργανώσεως 
σποροπαραγωγής βελτιωμένων σπόρων μικρών σιτηρών, 
κτηνοτροφικώ-/ φυτό/ν και οσπρίων» (ΦΕΚ. 129/τ.Α* 
26.5.1942).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Έχοντες υπ’ όψει το άρθρο-/ 1 του υπ" αριθ. 1 Νομ. Διατά

γματος της 30 Απριλίου /2 Μαίου 1941 «περί των αρμοδιο
τήτων της Κυβερνήσεως, των Υ πουργών και άλλων διατάξεων 
αποφασίσαμε-/ και διατάσσομεν.

Άρθρον 1.
1. Εις την δυνάμει του Αν. Νόμου 825/1937 διενεργου- 

μένην τακτικήν δια των ιδρυμάτων ερεύνης του Υ’πουργείου 
Γεωργίας σποροπαραγωγήν βελτιωμένων σπόρων μικρών σι
τηρών, κτηνοτροφικών φυτό)ν και οσπρίων, εις ην νοείταΓσυμ- 
περιλαμβανομένη και η τοιαύτη του αραβοσίτου, δύναται να 
χρησιμοποιώνται και Συνεταιρικαί Οργανώσεις ως επί συμ-
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βάσει σποροπαραγωγοί δευτέρου μόνον σταδίου πολλαπλά - 
σιασμού. μετ’ απόφασίν τη; Κεντρική; Επιτροπή; Σπορο
παραγωγή; και συμφώνωε —ρο; του; εκάστοτε ισχύονταε 
Κανονισμού; Σποροπαραγωγής.

2. Καθ’ όμοιον τρόπον δύναται ν’ ανατίθενται εις Κοινο- 
ποαξίαν Συνεταιρικών Οργανώσεων εν ολω ή εν μέρει και 
εργασίαι διαχειρίσεω; σπύοων τη; τακτική; σποροπαραγω
γή: ω; συγκέντρωσι;. αποθήκευσι;. καθαρισμό;, απολύ- 
μανσις. φόρτωσι; και διάθεσι; υπό την εποπτείαν των Κρατι
κών οεγάνων τη; Αγροτική; Τραπέζη; τη; Ελλαδο; περιο- 
ριζομένη: εν ται; περιπτώσεσι ταύταις, εις την εν συνερ
γασία αετά του Υπουργείου Γεωργία; εκτίμησιν των αναγ
κών κινήσεω; των σπορών και διατακτικών έγκαιρου διαθε- 
σεω; τούτων.

3. Ομοίως, κατόπιν αποφάσεων τη; Κεντρική; Επιτρο
πή; Σποροπαραγωγής, δύναται ν’ ανατίθηται εν όλω ή εν 
μέρει ει; την αυτήν Κοινοπραξίαν Συνεταιρικών Οργανώσεων, 
ή δια λογαριασμόν ταύτη; εξαγορά παρά παραγωγών ή παρά 
τη; Κ.Ε.Π.Ε.Σ. παρασκευή και διάθεσι; σπόρων προ; κά- 
λυψιν εκτάκτων αναγκών παρουσιαζομένων ει; διαφό ου; 
περιφερεία; του Κράτους.

4. Η διαχείρισι; των ει; την Κοινοπραξίαν ανατιθεμένων 
κατά τα προηγούμενα εδάφια εργασιών θα ενεργήται συμφώ- 
νω; προ; τους εν ισχύΐ Κανονισμού; τη; σποροπαραγωγής 
και τα; εκάστοτε αποφάσεις τη; Κεντρική; Επιτροπή; Σπο
ροπαραγωγής.

δ. Κυρούται η υπ’ αριθ. δΐ τη; ΚΕ' Συνεδριάσεω; τη; 
19η; Ιουλίου 1940 απόφασι; του Υπουργικού Συμβουλίου, 
έχουσα ούτω :

«Το Υπουργικόν Συμβούλιου, εισηγουμένου του Υπουρ
γείου Γεωργίας αποφασίζει την κατά παρέκβασιν του Αν. 
Νόμου 825/37 «περί οργανώσεω; σποροπαραγωγή; βελτιω
μένων σπόρων μικρών σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών και 
οσπρίων» ανάθεσιν της διαχειρίσεω; τη; σποροπαραγωγή; 
εις την συσταθείσαν Κοινοπραξίαν Ενώσεων Συνεταιρισμών 
Διαχειρίσεω; Εγχωρίου σίτου (Κ.Ε.Σ.Δ.Ε.Σ.), αναλαμ- 
βάνουσαν ενιαίω; την όλην διαχείρισιν τη; τακτική; και εκτά
κτου σποροσυγκεντρώσεως, σποροπαρασκευή; και σπορο- 
διαθέσεω; κατά την ισχύουσαν Νομοθεσίαν και του; εις εκτέ- 
λεσιν ταύτη; ισχύοντα; Κανονισμού; σποροπαραγωγή; και 
τα; συναφείς αποφάσεις τη; Κεντρική; Επιτροπή; Σπορο
παραγωγής».

Άρθρον 2.
1. Με την σποροπαραγωγήν του δευτέρου σταδίου δύνανται 

να ασχοληθώσι δι’ ίδιον λογαριασμόν, κατόπιν εγκρίσεω; του 
Υπουργείου Γεωργίας. Συνεταιρικά· Οργανώσεις, Εταιρεία·, 
και ιδιώται, υποχρεούνται όμως να εξαγοράζωσι κατ’ έτος 
τα; αναγκαιούσα; προ; πολλαπλασιασμόν ποσότητα; σπό
ρων εκ του πρώτου σταδίου τη,; Κρατική; σποροπαραγωγή;.

Αι τιμαί διαθέσεω; προ; παραγωγού; των ούτω παρασκευα
ζόμενων σπόρων, ορίζονται πάντοτε υπό του Υπουργείου 
Γ εωργίας.

Η κ.ατά τ’ ανωτέρω ιδιωτική; μορφή; σποροπαραγωγή 
τελεί υπό τον έλεγχον του Ε.δικού Κρατικού Σταθμού Δοκι
μών και Ελέγχου Σπόρων, τη; ει; του; αγρού; παρακολου
θήσει»; των καλλιεργειών τούτων ανατιθέμενη; υπό του 
Υπουργείου Γεωργία; εις τα οικεία ιδρύματα ερεύνη; ή ει; τα; 
οικεία; Γεωργικός Υπηρεσία:

2. Προ; κάλυψιν εκτάκτων αναγκών ει; σπόρους, περί ων 
ο παρών Νόμος, η Κεντρική Επιτροπή Σποροπαραγωγής, 
δύναται. κατόπιν εγκρίσεω; του Υπουργού Γεωργίας, να 
προβαίνη ει; εξαγόταν σπόρων εκ των κατα την παράγραοον 
1 του παρόντος παραγομένων από ανεγνωρισμένου; κατά 
τα; σχετικά; ισχύουσα; διατάξει; σποροπαραγωγού;.

Αι τιμαί και ο τρόπο; τη; εςαγοράς τοιούτων σπόρων 
ορίζονται εκάστοτε δι’ αποφάσεων τη; Κεντρική; Επιτοοπής 
Σποροπαραγωγής, εγκρινομένων υπό του Υπουργού Γεωρ
γίας.

3. Συνεταιρικά! Οργανώσει;.: νεργούσαι δι’ ίδιον λογα
ριασμόν σποροπαραγωγήν, δύνανται. κατόπιν αποφάσεων της

Κεντρική; Επιτροπή; σποροπαραγωγή; να εξαγοράζωσιν 
πατά τη; Κεντρική; Προστασία; Εγχωρίου Σιτοπαραγωγή; 
αλευροποιήσιμον σίτον προ; σποροπαρασκευήν και διάθεσιν 
μόνον επί σκοπώ καλύψει»; αναγκών τη: περιφερεία; των. 
Αι τιμαί εξαγορά; σίτου προς παρασκευήν σπόρου και διαθέ
σει»; των ούτω παρασκευαζομένων σπόριο·/ ορίζονται εκά
στοτε υπο του Υπουργείου Γεωργίας.

Η- ισχύ; τη; παρούση; παραγράφου ορίζεται από τη; ενάρ- 
ξεω; τη; οικονομική; χρήσεω; τη; Κεντρική; Επιτροπή: 
Π ροστασία; Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής 194^ - 41.

Άρθρον 3.
1· Εις περιπτώσεις καθ’ ας δια την διάθεσιν σπόρων χορη- 

γούμεναι υπό των Γεωργικών Ταμείων κατά το άρθρον 10 
του υπ’ αριθ. 813 Αν. Νόμου επιχορηγήσεις δεν αρκούν δια την 
εις ικανοποιητικά: δια του; γεωργού; τιμά; διάθεσιν των 
σπόρων τούτων, η Κεντρική Επιτροπή Σποροπαραγωγή; 
δύναται ν’ αποφασίζη την ει; βάρος του λογαριασμού τη; 
καταβολήν επιχορηγήσει»; μέχρι; 20 % τη; αξία; των διατι- 
θεμένων σπόρων, ανεξαρτήτω: τη; υπό των Γεωργικών 
Ταμείων επιχορηγήσει»;.

2. Κυρούται η κατά την ΛΘ' τη; 4η; Οκτωβρίου 1940 
συνδερίασιν του Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσα απόοασι; 
καθ' ην απεφασίσθη η ει; βάρος του λογαριασμού- σπορο
παραγωγή; πρόσθετο; επιχορήγησι; κατά 10 % τη; αξία; 
του κατά το γεωργικόν έτο; 1940-41 διατεθέντο; δια τη; 
Αγροτική; Τραπέζη; σπόρου βίκου.

Άρθρον 4.
1. Δ·.' αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Σποροπα

ραγωγής. εγκρινομένων υπό του Υπουργού της Γεωργίας, 
διαγράφονται εις βάρος της διαχειρίσεω; της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. 
σπόροι τακτικής ή εκτάκτου σποροπαραγωγής, καταστάν- 
τε; άχρηστοι ή ακατάλληλοι προς σποράν εξ οιασδήποτε 
αιτίας.

2. Ομοίως κατά τον αυτόν τρόπον ρυθμίζεται πάσα περί- 
πτωσις ολικής ή μερικής διαγραφή: χρέους γεωργών λαβόν- 
των, βάσει της περί σποροπαραγωγής Νομοθεσίας σπάρους 
μη φυτρώσαντας, λόγιο' αποδεδειγμένης καταστροφής τηε 
βλαστικής ικανότητες τούτων, μη οφειλομένη; εις υπαιτιό
τητα των γεωργών και εφ' όσον η τοιαύτη κατάστασιε του 
σπόρου δεν εγνωστοποιήθη εις τούτους υπό της υπηρεσίας.

ο. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ανατρέχει από της ισχύος 
του Αν. Νόμου 826/37.

Άρθρον 5.
Οι σπόροι της τακτικής και εκτάκτου σποροπαραγωγής, 

εφ' όσον τυγχάνουσι συσκευασμένοι εις σάκκου; εσφραγι- 
σμένους. φέροντας πινακίδας της Υπηρεσίας σποροπαρα
γωγής. απαλλάσσονται κατά τα; εντο; τη; Χώρα; μεταφορά; 
των κατά την διάθεσιν των παντό; φόρου, τέλου; κτήσεω; 
ή δικαιώματο; υπέρ Δήμων, Κοινοτήτων. Λιμενικών Τα- 
μείοίν. Ταμείων Οδοποιία;, ω; και υπέρ ετέρων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρον 6.
1. Προ; τον σκοπόν αφ' ενό; τη; παρακολουθήσει»; και 

καθοδηγήσει»; των Συνεταιρικών Οργανώσεων δια την εφαρ
μογήν των κατά τον παρόντα Νόμον διατάξεων και αφ' ετέ
ρου τη; στατιστική; και λογιστική; ενημερώσει»; τη; Κεν
τρική; Επιτροπή; Σποροπαραγωγή;, δια δε την τακτικήν 
και έκτακτον σποροπαραγωγή·/, το παρά τι» Τμήματι Φυ
τών Μεγ. Καλλιέργεια: του Υπουργείου Γεωργία; λειτουρ
γούν Γραφείον Σποροπαραγωγή;, ει; ο προσθέτω; ανατί
θενται τ' ανωτέρω καθήκοντα, ενισχύεται δι' ενό; γεωπόνου 
αποφοίτου Ανώτατη; Γεωπονική; Σχολή;, τοποθετούμενου 
εκ των ήδη υπηρετούντο»/ και εχόντων σχετικήν πείραν, 
αυξανόμενων των υπό του Αν. Νόμου 574/1937 άρθρου 1 ω; 
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, οριζόμενων θέσεων ειση- 
γητι»ν του Τεχνικού Ποοσωπικού των Διευθύνσεων Α' και 
Π' Γεωργία; του Υπουργείου Γεωργία;, κατά μίαν εισέτι.
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2. To αυτό Γραφείον ενισχύεται και ot ενός λογιστού 
προσλαμβανόμενου υπό της Κ.Ε.Π.Ε.Σ.. συμφώνως προς 
τους Κανονισμούς της προσαυξανόμενων κατά μίαν των υπό 
του Οργανισμού Κεντρικής Γπηρεσίας και προσωπικού της 
Κ.Ε.Π.Ε.Σ. — ροβλεπομένων οργανικών θέσεων α' και 5' 
κατηγορίας του μονίμου προσωπικού της.

Κατά τον αυτόν τρόπον — ροσλχμϋανετχι και είς λογιστής 
εις ενίσχυσιν του προσωπικου του Ελεγκτηρίου της Κ.Ε.Π. 
Ε.Σ., επιοορτισυένου με τον έλεγχον τηε όλης όιαχειρίσεως 
σττοροτιχραγωγής.

Άρθρο·/ /.
1. Η εις το άρθρο·/ 2 εδάφ. 1 του Α. Νόμου 825/37 φρά- 

σις «εις την Εττιτροττήν οσάκις συζητούνται τα υπό στοι
χείο·/ α' και β' της παρούσης παραγράφου θέματα, μετέχει 
άνευ ψήφου ....)) αντικαθίσταται ως ακολούθως : «Εις την 
Εττιτροπήν δύνανται να μετέχωσιν άνευ ψήφου, κατόπιν ει
δικής ττροσκλήσεως του Προέδρου, οι Λιευθυνταί ή Υ'πο- 
διευθυνταί των ιδρυμάτων ερεύνης, οσάκις η παρουσία το/ν 
κρυ/εται απαραίτητος, ως εκ της φύσεως των συζητουμένων 
θεμάτων».

2. Από της ισχύος του παρόντος, η εις το αυτό ως άνοι 
άρθρο·/ και εδάφιο·/ προβλεπομένη κατά συνεδριάσω αμοιβή 
τιυ Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως της Κεντρι
κής Επιτροπής Σποροπαραγωγής, διπλασιάζεται.

Άρθρον 8.
1. Εις το τέλος του εδαφ. 2 του άρθρ. 11 του Αν. Νόμου 

825/37 προστίθεται η ακόλουθος φράσις.
«Οι δια την συσκευασίαν ταύτης αναγκαιούντες καινουρ

γείς σάκκοι. δύνανται να χορηγώνται εις τιμήν κόστους υπό 
του οικείου Κέντρου Σποροπαραγωγής».

2. Το εδάφ. 3 του άρθρου 13 του αυτού Αν. Νόμου αντι
καθίσταται ως ακολούθως :

«3. Οι αποθηκ,άριοι των Κέντρων τακτικής και εκτάκτου 
σποροσυγκεντρώσεως θα προσλαμβάνωνται υπό των εντο- 
λοδόχων της Κεντρικής Επιτροπής Σποροπαραγωγής (Α
γροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή Κοινοπραξία Συνεταιρ. 
Οργανώσεων), όντες υπεύθυνοι έναντι μεν τούτων δια το 
οιαχειριστικόν μέρος, έναντι δε των υπηρεσιών των οικείων 
Κέντρων δια την τηρητέαν τάξιν, ακρίβειαν και την ασοαλή 
διατήρησιν των σπόρων και λοιπών ειδών και υλικών σπο
ροπαραγωγής».

Άρθρον 9.
1. Το άρθρο·/ 15 του Αν. Νόμου 825/37 αντικαθίσταται 

ως ακολούθως :
«1. Μετ' απόφαστ/ της Κεντρικής Επιτροπής Σπορο

παραγωγής δύνανται οι εντολοοόχοι ταύτης (Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος ή Κοινοπραξία Συνεταιρικών Οργα
νώσεων). να προβαίνωσιν εις προμήθειας υλικών και εγκα
ταστάσεις μηχανημάτων καθαρισμού και κπολυμάνσεως 
σπόρων. Οσαύτως μετά σύμφωνον πρότασιν των Κέντρων 
Σποροπαραγωγής, δύνανται τα οικεία ΐποκ τα ή αι εντολυ- 
δόχοι της Κοινοπραξίας υπηρεσία·., να προβαίνωσιν εις προ
μήθειας των αναγκαιούντων δια την σποροπαραγωγή·/ 
οργάνων, μικροϋλικώ·/ και σκευών.»

2. Αι εγκαταστάσεις αύτχι. τα όργανα, σκεύη κ.λ.π. ανή
κουν κατά κυριότητα εις την Κ.Ε..Π.Ε.Σ., υπόχρεουμέ/ην. 
εφ όσον εις τας εις α ευρίσκονται λειτουργεί σποροπαρα
γωγή, να διαθέτη, ταύτα εις την αποκλειστικήν χρήσιν των 
εντολοδόχων της Κεντρικής Επιτροπής Σποροπαραγωγής 
(Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ή Κοινοπραξία Συνεται
ρικών Οργανώσεων)».

3. Η εις το τέλος του άρθρου 16 του αυτού Αν. Νόμου 
φράσις «και ων έχει ελεύθερα·/ την χρησιμαποίησιν η ΑΤΕ», 
αντικαθίσταται δια της ακολούθου : «και ων έ/ουσιν ελεύ
θερα·/ την χρησιμοποίησιν εγκρίσει του Υττουργείου Γεωρ
γίας οι εντολοδόχοι της Κεντρικής Επιτροπής Σποροπα
ραγωγής (Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδοε ή Κοινοπραξία 
Συνετ αιοικών -Οένανώσεων».

Αι εκ της εφαρμογής του παρόντος Αν. Νόμου προκύ- 
:τουσαι δαπά'/at ή επιβαρύνσεις καλύπτονται εις βάρος της 

..ατά το άρθρον 11 του υπ' αριθ. 37/1936 Αν. Νόμου δια
χειρίσεων της Κ.Ε.Π.Ε.Σ.

Άρθρον 11.
Το άρθσον 17 του Αν. Νόιχου 825/37 αντικαθίσταται ως 

κατωτέρω :
«1. Απαγορεύεται η υπό φυσικών ή νομικών προσώπων 

εισαγωγή εκ του εξωτερικού, ως και η διάθεσις των εν τω 
εσωτερικού παραγομένων σπόρων μικρών σιτηρών, κτηνο- 
τροφικών φυτών και οσπρίων, εφ' όσον ούτοι υπαχθώσι δι' 
Υπουργικών αποφάσεων, καθ α κατωτέρω ορισθήσεται, εις 
τον έλεγχον και τους περιορισμούς εμπορίας σπόρων και δεν 
ανταποκρίνονται εις τα όρια ανοχής και λοιπά χαρακτηριστι
κά. τα οριζόμενα υπό το/ν βάσει του εδασ. 3 του άρθρου 18 
του Αν. Νόμου 825/37 εκδιδομένων Κανον. Διαταγμάτων 
«περί τρόπου διενεργείας του ελέγχου των εν εμπορία σπό
ρων».

2. Η υπαγωγή των σπόρων των διαφόρων ειδών εις τον 
έλεγχον και τους περιορισμούς εμπορίας ενεργείται δι' απο
φάσεων του Υπουργείου Γεωργίας, εκδιδομένων μετ' ητιο- 
λογημένην πρότασιν του Σταθμού Δοκιμών και Ελέγχου 
σπόρων και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. Εις τας αποφάσε.ς ταύτας περιλαμβάνονται και 
λεπτομέρεια·, του ελέγχου αι σχετιζόμεναι με έκαστον των 
ειδών τούτων.

3. Εγκλήσει της οικείας Γεωργικής Υπηρεσίας της επι
φορτισμένης με τον έλεγχον των σπόρων, τιμωρούνται, εισα- 
γόμενοι δι’ απ' ευθείας κλήσεω: ενώπιον του αρμοδίου Πται
σματοδικείου. με χρηματικήν ποινήν δραχμών χιλίων μέχρι 
δέκα χΔιάδων. ή με ποινή·/ φυλακίσεως 15 ημερών μέχρι 
3 μηνών, ή και με αμφοτέεαε τας ποινάς ταύτας :

α) Οι άνευ αδείας εισάγοννες, μεταφέροντες ή πωλούντες 
σπόρους μη υποβληθέντας εις τον δέοντα Κρατικόν έλεγχον.

β) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των Νόμων, Β. Δια
ταγμάτων, Κανονισμών και Υ πουργικών αποφάσεων, δι' ων 
ρυθμίζονται ζητήματα σχετιζόμενα με το εμπόριο των σπό
ρων. · ·

γ) Οι καθ' οιονδήποτε τρόπον κωλυσιεργούντες και πα- 
ρεμβάλλοντες προσκόμματα εις τα ενεργούντα το·/ έλεγχον 
των σπόρων Κρατικά όργανα.

δ) Οι καθ' οιονδήποτε τρόπον νοθεύοντες τους προς πώ- 
λησιν σπόρους και

ε) Οι υποθάλποντας την λαθραία·/ εμπορίαν σπόρων υπο
κειμένων εις τον Κρατικόν έλεγχον.

Αι κατά τ' ανωτέρω επιβαλλόμενα·, χρηματικαί ποιναί 
εισπράττονται κατά τας περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων 
διατάξεις και αποδίδονται εις τα οικεία Γεωργικά Ταμεία 
Νομών.

4. Οι κατά παράβασιν των ανωτέρω διατάξεων τιθέμενοι 
εν εμπορία σπόροι κατάσχονται δια πράξεις του Προϊστα
μένου της οικείας Γεωργικής Υ πηρεσίας και καταστρέφον- 
ται υπό ταύτης συντασσομένων σχετικών πρωτοκόλλων, ή 
διατίθενται δι' αποφάσεων τω·/ οικείων Νομαρχών δι' άλ- 
λαε χρήσεις, πλην της σποράς, επ' ιυφελεία του οικείου 
Γεωργικού Ταμείου.

Άρθρον 12.

1. Άπαντα εα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, τα προσά- 
γοντα σπόρους προς Κρατικόν έλεγχον, υποχρεούνται να 
καταβάλωσιν υπέρ του οικείου Γεωργικού Ταμείου παρά
βολον οριζόμενο·/ δια των κατά το εδαφ. 2 του προηγουμένου 
άρθρου του —αρόντος εκδιδομένων αποφάσεων του Υπουρ
γού Γεωργίχς. Δια των αυτών αποφάσεων θα καθορίζηται 
το ποσοστόν εκ του παράβολου τούτου, όπερ θα καταβάλλε
ται υπό του Γεωργ. Ταμείου ως αμοιβή εις τα μέλη της Ε- 
πιτοοπτς ττς ενεονούστε ττν επί στα ον δεινίΐατολτόίαν·

Άρθεον 10.
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2. Τα u—ο Ειδ. Κρατικού Σταθμού Δοκιμών και Ελέγ
χου Σπόρων χορηγούμενα πληροφοριακά δελτία, συντάσ- 
σονται επί παγίου χαρτοσ/.υ,ου δραχμών πεντήκοντα (50).

Εν Αθήναις τη 11 Μαΐου 1942
Το Υπουργικόν Συμβούλιου 

Ο Πούεδοοε
Γ. ΤΣΟΛΑΚ0ΓΛΟΤ

1 α μέ λη
Σ. ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ. Σ. ΜΟΤΤΟΤΣΗΣ. Γ. ΜΠΑΚΟΣ. 

Λ. ΤΣΤΡΙΓΩΤΗΣ
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθηναίε τη 23 Μαΐου 1942
Ο Πρόεδρος τη Κυβερνήσεως 
ως Υπουενός τη Δικαιοσύνης

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΤ

Δ'. Ν. 4035/1960. «Περί μέτρων εττεκτάσεως και βελτιώ-
σεως των δενδροκη—ευτικών καλλιεργειών και άλλων τι-
νών διατάξεων» (ΦΕΚ. 15,τ.Α/15.2.1960).

a) ΆρΟρον 4.
1. Από της ισχύος του τεαρόντοε Νόμου απαγορεύεται 

η παρά φυσικών ή νομικών προσώπων εγκατάστασις φυτω
ρίων παραγωγής δενδρυλλίων, εμβολίων, παραφυάδων και 
μοσχευμάτων καρποφόρων δένδρων, ως και σπόρων κη
πευτικών και ανθοκομικών φυτών προς διάθεσιν εις τρίτους 
άνευ ειδικής αδείας λειτουργίας τούτων, χορηγουμένης υπό 
της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας του Νομού, εφόσον συν- 
τρέχουσιν, αι κατά την παρ. 3 καθοριζόμεναι προϋποθέσεις 
και όροι.

2. Επιτρέπεται η εκάστοτε επί τετραετίαν το πολύ εγκα- 
τάστασις φυτωρίων καρποφόρων δένδρων δια τας ατομικάς 
αποκλειστικούς ανάγκας του ίδιου καλλιεργητού. αδεία της 
οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας του Νομού επί τη συνδρομή 
των κατά την παράγραφον 3 προϋποθέσεων ήτις θα καθορί- 
ζη και την έκτασιν εκάστου τούτων, άνευ των υπό του άρθρου 
8 του παρόντος προβλεπομένιυν οικονομικών επιβαρύνσεων.

ο. ΔΓ αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευό
μενων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ορισθήσονται 
οι όροι και αι προϋποθέσεις ας δέον να πληρούν τα κατά τας 
προηγουμένας παραγράφους προς ίδρυσιν φυτώρια, αι ποικι- 
λιαι ας υποχρεούνται να εμβολιάζουν, η διαδικασία της εκ- 
δοσεως των αδειών λειτουργίας, ο κανονισμός λειτουργίας 
των φυτωρίων και οιαθεσεως των παρσνομένων ειδών, αι 
υποχρεώσεις των φυτωριού/ων ωε και πάσα ά/λ.η συναφής 
λεπτομέρεια.

4. Οι κατα την δημοσίευσήν του παρόντος διατηρούντες 
εν λειτουργία φυτώρια παραγωγής- δενδρυλλίων. εμβολίων 
και μοσχευμάτων προε διάθεσιν ειε τρίτους υποχρεούντα 
όπως, εντός εςαμήνου από της ισχύος του παρό'/τος. ζητή- 
σωσι παρά της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας άδειαν συνε- 
χίσεως της λειτουργίας του φυτωρίου των, ήτις χορηγείται 
αυτοίς εφ' όσον το φυτώριον πληροί τας κατά την προηγου- 
μένην παράγραφον προϋποθέσεις και όρους.

5. Τα φυτώρια υπόκεινται εις έλεγχον ασκουμενον υπό 
των εντεταλμένων παρά της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας 
οργάνων, άτινα παρακολουθούν τας εν γένει εργασίας των 
φυτωρίων και την τήρησιν των υποχρεώσεων τι·)·/ φυτωριού- 
χων, οιτινες υποχρεούνται να μη παρακ.ωλύωσι την άσκησιν 
ελεγχου επι ποινή ποοσκαίεου ή οριστική,ς ανακλήσεως της 
αδείας.

Αι λεπτομέρεια', της ασκήσεως του κρατικού τούτου ελέγ- 
χου ορισθησονται δι αποοάσεων του Υπουργού Γεωργίαε. 
δημοσιευόμενων εις την Εοημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Εφ1 όσον κατά τον έλεγχον ήθελε διαπιστωθή η μη 
τηρησις των κανονισμών λειτουργίας των φυτωρίων ή των 
λοιπών υποχρεώσεων των ουτωριούχων και η μη συμ-

μόρφωσιε τούτων εντός τακτής προθεσμίας προς τας 
εγγοάφουε υποδείξεις του ενεργησαντος τον έλεγχον ορ
γάνου. ανακαλείται δι' αποφασεως του Διευθυντου Γεωρ
γία; η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του φυτωρίου.

β) Άρθρον 5.
Η Λειτουργία των φυτωρίων παραγωγής δενδρυλλίων, 

εμβολίων και μοσχευμάτων καρποφόρων δένδρων προς διά- 
θεσιν εις τρίτους επί κτήματος ή κτημάτων συνολικής εκτά- 
σεως ανωτέςας των 20 στρεμμάτων επιτρέπεται, εφ' όσον 
ο ασκών την φυτωριακήν επιχείρησιν κέκτηται δίπλωμα 
Γεωπόνου ή θέλει προσλάβει εντός εςαμήνου από της ισχύος 
του παρόντος ως Τεχνικόν Διευθυντήν της επιχειρήσεώς του 
διπλωματούχου Ανωτάτης ή Μέσης Γεωπονικής Σχολής, μη 
συνδεόμενου δι’ υπαλληλικής σχέσεως προς το Δημόσιον ή 
Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή την Α.Τ.Ε. Επι
τρέπεται όπως, εγκρίσει του Υπουργού Γεωργίας, δύο το 
πολύ φυτωριακαί επιχειρήσεις εκ των προηγουμένων εκτά- 
σεως μέχρι 50 στρεμμάτων εν συνόλου έχωσι κοινόν Διευ
θυντήν εφ' όσον είναι εγκατεστημένα·, εντός του αυτού Νο
μού ή εις γειτονικές περιφερείας δύο ομόρων Νομών.

Δύναται δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας δημο
σιευόμενων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επιβάλ
λεται υποχρέωσις προσλήψεως γεωπόνου ως τεχνικού Διευ- 
θυντού και δια φυτώρια παραγωγής δενδρυλλίων εκτάσεως 
μικροτέρας των είκοσι στρεμμάτων, ουχί όμως και ελάσ- 
σονυς των δέκα στρεμμάτων.

γ) 'Αρθρον 7.

1. Εφεξής το εμπόριον δενδρυ/λ.ίων, μοσχευμάτων, σπό
ρων και γενικώς μέσων αναπαραγωγής καρποφόρων δέν
δρων ή κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών επιτρέπεται μό
νον κατόπιν αδείας εκδιδομένης υπό της οικείας Διευθύν- 
σεως Γεωργίας εφ' όσον συντρέχουν αι κατά την παράγραφον 
3 προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κατ' εξαίρεσιν εις τους 
κεκτημένους άδειαν λειτουργίας φυτωρίων, κατά τα εν άρ- 
θρω 4 του παρό'/τος οριζόμενα επιτρέπεται η άνευ αδείας 
απ' ευθείας υπ' αυτών πώλησις των παρά της ιδίας αυτών 
φυτωριακής εκμεταλλεύσεως παραγομένων ειδών.

2. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ασκούντα εμπορίαν των 
ανω ειδών υποχρεούνται όπως, εντός εξαμήνου από της 
ισχύος του παρόντος, υποβάλωσιν εις την Διεύθυνσιν Γεωρ
γίας της περιφερείας των αίτησιν εκδόσεως αδείας συνεχί- 
σεως της εμπορίας των ειδών τούτων ήτις χορηγείται εφ' 
όσον συντρέχουν αι προϋποθέσεις της επομένης παραγρ. 3.

3. Δι' αποφάοεων του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευό
μενων εις την Εφημερίδα Κυβερνήσεως καθορίζονται αι 
προϋποθέσεις και οι σι γένει όροι ους δέον να πληρώσι τα 
παραγόμενα ως άνω είδη εφ' όσον αποτελούσαν αντικειμενον 
εμπορίας, τα οποία δέον απαρχιτήτως, να προέρχονται από 
φυτώρια λειτουργούντα βάσει αδείας. η διαδικασία της χρη- 
γήσεως των αδειών εμπορίας, αι υποχρεώσεις των ασχο
λούμενων με το εαπόριον τούτων, ως και ο τρόπος και τα 
όργανα της διενεργείας κρατ.κού επί πάντων τούτων ε/.έγ- 
χου.

S) Άρθρον 6.
]. Δια την χορήγησιν αδειών Λειτουργίας φυτωρίων πα

ραγωγή,; δενδρυ/λ.ίων. εμβολίων και σπόρων προς εμπορίαν, 
ως και τοιυυτων δια την συνέχισιν της λειτουργίας των ήδη 
λειτουργούντων. κατατίθεται παρά των ουτωριούχων εις την 
Τράπεζαν της Ελλάδος τέλος δρχ. 200 κατά στρέμμα και 
μέχρι χιλίων (1.000) κατά φυτώριον. Της υποχρεώσεως 
ταύτης καταβολής τέλους εξαιρούνται τα υπό των Δήμων 
και Κοινοτήτων ιδρυόμενα και συντηρούμενα φυτώρια καρ
ποφόρων δένδρων.

Το τέλος τούτο αποτελεί έσοδον του κατά το άρθρον 18 
του παρόντος λογαριασμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωρ
γίας Κτηνοτροφίας και Δασών.
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2. Δια την έκδοσιν αδειών εμπορίας περί ων αι παε. 1 
και 2 του ποοηγουμένου άρθρου κατατίθεται εις την Τρά- 
—εζαν της Ελλάδος και υπέρ του αυτου λογαριασμού του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και. Δασών τέλος εκ δρχ. εκατόν κατά στρέμμα 
και μέχρι χιλίων (1.000) δρχ- κατά φυτώριον. Επεκτασις 
διατάξεων περί οργανώσεως σποροπαραγωγής και επί κη
πευτικών και ανθοκομικών φυτών.

ε) Άοθρον 9.
1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευο- 

μένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να κα
θορίζονται εκάστοτε τα είδη σπόρων ως και τα υλικά αγε
νούς πολλαπλασιασμού (βολβοί, κόνδυλοι, ριζώματα κ.λ.π.), 
των κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών εφ' ων εφαρμό
ζονται αι διατάξεις του Α.Ν. 825/1937 ((περί οργανώσεως 
σποροπαραγωγής βελτιωμένων σπόρων κ.λ.π.». ως ετρο- 
ποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Ν.Δ. 1348/1942 περί 
συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του υπ' αριθ. 825/193/ 
Λ.Ν. και του IS.Δ. 255/1947 «περί κυρώσεως και τροπο- 
πο'.ήσεως του από 11.5.46 Ν.Δ/τος».

2. Εις την υπό του άρθρου 2 του Α.Ν. 825/1937 «περί 
οργανώσεως σποροπαραγωγής βελτιωμένων σπόρων κ.λ.π.» 
προβλεπομένην Κεντρικήν Επιτροπήν σποροπαραγωγής, 
μετέχει ως τακτικόν μέλος αυτής, από της ισχύος του παρόν
τος, και ο Διευθυντής της Α' Δ/νσεως Γεωργίας του Υπουρ
γείου Γεωργίας.

στ) Άρθρον 10.
1. Η οργάνωσις, ο έλεγχος και η τεχνική παρακολούθη- 

σις της σποροπαραγωγής των κηπευτικών γενικώς, ανατί
θεται εις τον Ειδικόν Κρατικόν Σταθμόν Δοκιμών και Ε
λέγχου Σπόριον (Ε.Κ.Σ.Δ.Ε.Σ.).

2. Η σποροπαραγωγή των κηπευτικών θα γίνεται επί 
Κρατ. Κτημάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Γεωργίας ή 
Ιδρυμάτων υπαγόμενων εις αυτά οριζομένων προς τούτο 
δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας. Δύναται επίσης 
να γίνεται και υπό ιδιωτών γεωπόνων υπό τον άμεσον έλεγ
χον και παρακολούθηση» των αρμοδίων Κρατικών Ιδρυμάτων 
συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 825/37 «περί ορ
γανώσεως σποροπαραγωγής κ.λ.π.» ως ούτος ετροποπο·ήθη 
μεταγενεστέρους.

3. Προκειαένου περί νεωμήλων. φασιόλων, πίσων κα· 
κυάμων, η σποροπαραγωγή δύναται να γίνεται και επι ιδιω
τικών κτημάτων μισθουμένων ή οπωσδήποτε χρήσιμο - 
ποιουμένων επί συμβάσει. κατά τα ειδικότεοον δια κοινών 
αποοάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών κα
θοριζόμενα.

ζ) Άρθρον 11.
1. Προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως του αμιγούς της ποι

κιλίας και του τύπου, ως και της υγιεινής καταστάσεως των 
συμφώνως τω παρόντι πολλαπλασιαζομένων σπόρων και 
υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού των κηπευτικών φυτών, 
επιτρέπεται η έκδοσις παρά του Υπουργού Γεωργίας, μετά 
πρότασιν του ΕΚΣΔΕΣ απαγορευτικών διατάξεων δημο
σιευόμενων εις την Εφημερίδα της Ινυβερνήσεως καλλιέρ
γειας δι' είδη και ποικιλίας φυτών, των οποίων η παρουσία, 
εις ακτίνα καθοριζομένην δια των αυτών αποφάσεων πέριξ 
των σημείων σποροπαραγωγής και πολλαπλασιασμού των 
εν λόγιο κηπευτικών φυτών επιβάλλει ταύτας προς πρό
ληψη.· σταυρογονιμοποιήσεως ή διαδόσεως φυτοπαθολογι- 
κών ασθενειών.

2. Οι παραβάται υποχρεούνται εις καταστροφήν, εντός 
τακτής προθεσμίας των απηγορευμένων καλλιεργειών μερί- 
μνη και δαπάναις των ιδίων κατόπιν προσκλήσεώς των προς 
τούτο παρά του αρμοδίου Ιδρύματος Ερεύνης ή των παρ' 
αυτού εντεταλμένων δια τον έλεγχον γεωργικών υπαλλήλων.

Εις περίπτωση μη εγκαίρου συμμορφώσεώς των ούτοι 
διώκονται κατά τα εν άρθρω 20 του παρόντος οριζόμενα, αι 
δε τοιαύται καλλιέργεια! των μετά την έκδοσιν καταδικα- 
στικής κατ' αυτών αποφάσεων καταστρέφονται μερίμνη των 
εντεταλμένων προο τούτο υπαλλήλων καταλογιζομένων άμα 
εις βάρος των προς τούτο δαπανών αίτινες, προκαταβαλλό
μενα1. παρά του οικείου Τ.Γ.Κ. και Δασών, βεβαιούνται και 
εισπράττονται υπέρ αυτού κατά τας διατάξεις του Νόμου 
περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.

η) Άρθρον 12.
Εις εςαιρετικάς περιπτώσεις και επί σ. ,οπώ διαδόσεως της 

καλλιέργειας αυτών. δύναται κατόπιν αποφάσεων του Υπουρ
γού Γεωργίας, να διατίθενται εις παραγωγούς οι κατά το 
άρθρον 10 παραγόμενοι σπόρομ ο>ρισμένων ποικιλιών κη
πευτικών φυτών επί μειωαένη τιμή ή δωρεάν.


