
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Λιπασματα»
Προς τη Βονλή τυ>ν Ελλήνων

Το — ροτεινόμενο νομοσχέδιο έχει ω; σκοπό την αντίκα
τάσταση νομικού καθεστώτος απο το οποίο διέττεται η — αεα- 
νωγή, η διακίνηση και η εμπορία των λιπασμάτων. καθώς 
και ο ποιοτικός και ποσοτικό; έλεγχός τους, προκειμένου 
να εκσυγχρονισθει με βάση τα πρότυπα των προηγμένων 
χωρών και ιδιαίτερα εκείνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τούτο είναι απόλυτα αναγκαίο γιατί η ισχύουσα νομοθεσία 
στον τομέα των λιπασμάτων δεν είναι δυνατό να ανταποκριθεί 
στις σημερινέ; απαιτήσει; τη; γεωργία; για την παραγωγή 
Βελτιωμένων τύπων λιπασμάτων ώστε να επιτυγχάνεται 
ορθολογικότερη χ.ρήση αυτών, ούτε είναι δυνατή η διενέργεια 
των απαραιτήτων ελέγχων για τη διασφάλιση τη: οικονομία; 
’■ου παραγωγού και τη: γεωργική; παραγωγή;.

Άλλωστε η διατήρηση του ισχύοντο; νομικού καθεστώτο; 
δεν συμπορεύεται με τα ισχύοντα στην ΕΟΚ στον τομέα 
των λιπασμάτων.

Ειδικότερα με κάθε άρθρο του υπόψη νομοσχεδίου προ- 
βλέπεται :

Με το άρθρο 1, ορίζονται οι ουσίε; που κατά την έννοια 
του προτεινόμενου νομοσχεδίου, θεωρούνται ω; λιπάσματα, 
καθώ; και οι ουσίε; που δεν εμπίπτουν στην έννοια αυτή 
(παρ. ί και 2). Στη συνέχεια παρέχεται δυνατότητα στον 
Υπουργό Γεωργία; να επεκτείνει την εφαρμογή των διατά
ξεων του νόμου και επί ουσιών που δεν υπάγονται στην έννοια 
του όρου λιπάσματα (παρ. 3).

Με το άρθρο 2, εξουσιοδοτείται ο Υπουργό; Γεωργία; 
για την έκδοση διαταγμάτων με τα οποία 6α καθορίζονται 
οι τύποι των λιπασμάτων που κυκλοφορούν στη χώρα καθώ; 
και τα προσδιοριστικ.ά στοιχεία κάθε τύπου λιπάσματο;. 
Στη συνέχεια ορίζονται τα λιπάσματα που δεν υπάγονται 
στι; διατάξει; του. νόμου αυτού.

Μέ το άρθρο 3, θεσπίζεται απαγόρευση κυκλοφορία; των 
λιπασμάτων εφόσον δεν πληρούν τι; προϋποθέσει; και όρους 
που αφορούν τη σήμανση, σφράγιση που θα κ,αθορισθούν με 
IX. Λ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωρ- 
Υί*ί·

Με το άρθρο 4, ορίζονται οι υποχρεώσει; των ασχολούμε
νων ή εκείνων που θα ασχοληθούν με οποιοδήποτε τρόπο 
με την παραγωγή, εισαγωγή, συσκευασία και εμπορία λιπα
σμάτων που προορίζονται για γεωργικούς σκοπούς.

Με το άρθρο 5, ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για τον έλεγχο 
της εφαρμογή; των διατάξεων του νομοσχεδίου (παρ. ί). 
Ορίζονται οι έλεγχοι στους οποίου; υπόκεινται τα κυκλοφο- 
ρούντα στη χώρα μα; λιπάσματα, καθορίζονται οι αρμόδιοι 
για την άσκηση των ελέγχων υπάλληλοι και η δικαιοδοσία 
των ελέγχων αυτών (παρ. 2, 3. 4 και 5). Στη συνέχεια πα
ρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Γεωργία; να καθορί
ζει με απόφασή του θέματα που αφορούν τον τρόπο διενέρ
γεια; τη; δειγματοληψίας, τις μεθόδους χημικών χναλύσεων 
των λιπασαάτων, τι: σχετικές προς την ανωτέρω διαδικασία 
προθεσμίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ώστε να εφαρ
μόζεται η απα·.τού;ιενη διαδικασία για την έκδοση των απο
τελεσμάτων το>ν αναλώσεων (παρ. 6). Τέλο: δίδεται το δι
καίωμα στους παραγωγούς, εισαγωγείς, εμπόρου; και στο.; 
αγοραστέ; λιπασμάτων να ζητήσουν αιτιολογημένα με αίτη
σή του; τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων (παρ. 7) ένα
ντι καταβολή; παράβολου.

Με το άρθρο 6, παρέχεται δυνατότητα, στον Υπουργό Γεωρ
γία: να συνιστά με π. διατάγματα εργαστήρια που είναι απα
ραίτητα για τον έλεγχο των λιπασμάτων και να καθορίζει 
τον αριθμό και σην έδρα τους.

Στη συνέχεια ρυθμίζονται θέματα στελέχωση; και εξοπλι
σμού των εργαστηρίων και αντιμετώπιση; των σχετικών 
δαπανών. Τέλο; ορίζονται και άλλα εργαστήρια για τον έλεγ- 
χο των λ.ιπασμάτων και παρέχεται εξουσιοδότηση στον 4 πουρ
νό Γεωργία; να καθορίζει με απόφασή του το ύψος του πα- 
ραβόλ.ου όταν οι έλεγχοι θα διενεργούνται στα εργαστήρια 
που θα συσταθούν.

Με το άρθρο 7, συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό όο- 
γανο στο Υπουργείο Γεωργίας, με τίτλο «Τεχνική Γνωμοδο- 
τική Επιτροπή Λιπασμάτων» (ΤΕΓΕΛ) και καθορίζονται 
η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και 
λειτουργία της, παρέχεται δυνατότητα για τη σύσταση Υπο
επιτροπών ή ειδική; υπηρεσία; κοστολόγησης λιπασμάτων 
η και ανάθεση; τη: κοστολόγηση; αυτής σε υπηρεσίες άλλων 
ι πουργείων και νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα. 
Γέ/.ος καθορίζεται το ύψος τη; αποζημίωση; του Ποοέδρου, 
των μελών, του εισηγητή και γραμματέα τη: ΤΕΓΕΛ και 
των Υποεπιτροπών της.

Με το άρθρο 8. κυρούνεται η 283198/31.7.1984 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνική; Οικονομίας. Οικονομικών 
και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθ. ΦΕΚ 517/ 
τ.Ιϊ/31. ι. 1984 και η οποία έ/ει ω: εξή: :

«Αριθ. 283198
Κύρωση Σύμβαση; μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Συ

νεταιριστική; Εταιρεία; Λιπασμάτων Α.Ε. (ΣΥΝ. Ε.Λ.) 
για την ανάθεση στη Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων 
Α.Ε. (ΣΥΝ.Ε.Λ.) τη; διάθεση; στους καλλιεργητές τη; 
χώρα; λιπασμάτων σε τιμές κατώτερε; του κόστους αυτών 
και την κάλυψη του ^σχετικού ανοίγματος τη; ΣΥΝ.Ε.Λ. 
από το Ελληνικό Δημόσιο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) Της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 
1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστω
τικής και συναλλαγματική: πολιτική: και άλ,λες διατάξεις», 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 12 του Π.Δ. 
574/1982 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργεί
ων». β) Του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3059/1954 «περί κυρώσεως 
της από 21.6.1951 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δη
μοσίου και της Αγροτικής Τραπέζης της Ελ,λάοο: « περί 
αναθέσεως εις τους καλλιεργητά: της χώρα: λιπασμάτων εις 
τιμά: έ/λατον του κόστους τούτων και της καλ.ύψεως του 
σχετικού ανοίγματος της Τραπέζης παρά του Ελληνικού Δη
μοσίου)!. γ) Του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ανώνυμης 
Εταιρείας, με την επωνυμία «Συνεταιριστική Εταιρεία Λι
πασμάτων Α.Ε.» και με διακριτικό τίτ/.ο «ΣΥΝ.Ε.Λ.», το 
οποίο δημοσιεύθηκε. ύστερα από την 203δ7/δις/8.10.81, 
εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Αττικής Διαμερίσματος 
Αθηνών, στο ΦΕΚ 3857 :.Α.Ε. και ΕΠΕ/2.11.19S1.

2. Την ανάγκη διάθεσης από το Δημόσιο χημικών λιπα
σμάτων σε μειωμένες τιμές στους παραγωγούς τη: χώρας 
γ.α αύξηση της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και 
τη μείωση του κόστους τους.

3. Την διαπίστωση ότι η Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπα
σμάτων Α.Ε. (ΣΥΝ.Ε.Λ.). μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση 
των ανωτέοω λ.ιπασμάτων και τον έηκαιρο εφοδιασμό των 
παραγωγών, με ε/.αχιστοποίηση του σχετικού κόστους.

4. Την ανάγκη απαλλαγής της Αγροτικής Τραπέζης Ελ- 
λ.άδος από τη ανωτέρω διαχείριση, ώστε να ενεργοποιηθεί 
απερίσπαστα στην κύρια αποστολ.ή της.

5. Την κατεπείγουσα ανάγκη εφοδιασμού των παραγω
γών με χημικά λ.ιπάσματα πριν από την έναρξη της ερχόμε
νης καλλιεργητικής περιόδου και την αδυναμία άμεσης νο
μοθέτησης του απαραίτητου νομικού πλ.αισίου με το συνήθη 
νομοθετικό τρόπο, για την ανάληψη από την ΣΥΝ.Ε.Λ. της 
ανώτερο) διαχείρισης, αποφασίζουμε :

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται η από 31 Ιουλίου 1984 Σύμβαση μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Συνεταιριστικής Εταιρείας Λι
πασμάτων Λ.Ε. (ΣΥΝ.Ε.Λ.), «Για την ανάθεση στη ΣΤΝ.Ε. 
-Λ. της ιια-ύιτη; στους καλλιεργητές τη; Χώρας λίπασμά- 
των Τΐ *"’|ΐ V.2ΤωΤΣΣ£Σ TC’J 7.Σ ΤΤζ. J^ 2ΨΤθ)ν 7.21 ΤΤ^ 

ύη του σχετικού ανοίγματος της ΣΥΝ .Ε.Λ. απο το £>/.λη- 
Ί·κο Δημόσιο», το κείμενο τη; οποίας έχε: ως ακολολύως:



— 2 —

«ΣΥΜΒΑΣΗ»
Στην Αθήνα σήμερα την 31 Ιουλίου 19S4 μεταξύ αφ’ ενός 

του Ελληνικού Δημοσίου του εκπροσωπείται ατό τον Γερά
σιμο Αρσένη. Υπουργό Οικονομικών και από τον Κουνσταν- 
τίνο Σημίτη. Υτουργό Γειυργίας και αφετέρου της Συνε
ταιριστικής Εταιρείας Λιτασμάτων Λ.Ε. (ΣΥ Ν.Ε.Α.) 
του εκτοοσωτείται ατό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ
βουλίου Αλέξη Μτακούρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Κώστα Ρέττο. συνομολογούνται τα ακόλουθα :

Άρθρο 1.
Το Ελληνικό Δημόσιο σε εφαρμογή της γεωργικής πολι

τική: για την αύξηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
και τη μείωση του κόστους αυτών, καθώς και για την αυτο
δύναμη ανάληψη ατό τους συνεταιριστικούς φερεις δραστη
ριοτήτων της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας, ανα
θέτει ατό την 1 Αυγούστου 1984 στην ΣΥΝ.Ε.Λ. τη διάθεση 
χημικών λιπασμάτων στους παραγωγούς της χώρας σε μειω
μένες τιμές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των "Ιτουρ- 
γών Οικονομικών και Γεωργίας.

Άρθρο 2.
1. Η διάθεση των λιπασμάτων σε μειωμένες τιμές θα γί

νεται ατό τις υπηρεσίες της ΣΥΝ.Ε.Λ. ή ατό συνεταιριστι
κούς φορείς του συμβάλλονται ή εξουσιοδοτούνται ατό αυτήν.

2. Η ΣΥΝ.Ε.Λ.· αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει 
τα λιπάσματα για τις καλλιέργειες του ορίζονται με αποφά
σεις του Υπουργείου Γεωργίας και σύμφωνα με τις ειδικές 
οδηγίες που κάθε φορά παρέχονται από αυτό.

Άρθρο 3.
Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διάθεσης των λιπα

σμάτων σε μειωμένες τιμές, οι αναγκαίες ποσότητες και οι 
τύποι αυτών καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουρ
γού Γεωργίας.

Άρθρο 4.
1. Η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναλαμβάνει την υποχρέωση στο τέλος 

κάθε οικονομικού έτους να συντάσσει, δια των υπηρεσιών 
της ή των φορέων του άρθρου 2. καταστάσεις των ποσοτήτων 
λιπασμάτων που διατέθηκαν κατά Δήμο ή Κοινότητα με 
μειωμένη τιμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαφορά 
που προκύπτει ατό τη διάθεση λιπασμάτων σε μειωμένες 
τιμές από την τιμή κόστους αυτών.

2. Η ακρίβεια του περιεχομένου των ανωτέρω καταστά
σεων -5α βεβαιώνεται από τους προϊσταμένους των οικείων 
Διευθύνσεων Γεωργίας, ύστερα από έλεγχο που σιενεργείτα: 
από τις αρμοιιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων αυτών, στη 
διαδέτη των οποίων η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναλαμβάνει την υπο
χρέωση να ·5ΐτε: όλα τα στοιχεία που τηρούνται από αυτή 
σχετικά με τα λιπάσματα που ειέδετε.

3. Οι κατα-5έσε:ς των ειατεδέντων λιπασμάτων που συν- 
τάχύτρ/.αν και ελέχ-ύηκαν σύμσωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους υποβάλλονται μαζί με τα οικεία δικαιολογητικά 
ατό την ΣΥΝ.Ε.Λ. στην αρμόδια για τα λιπάσματα του 
Ιτουργείου Γεωργίας υπηρεσία από την οποία βεβαιώνεται 
και η τιμή που αντίστοιχα ισχύει για λιπάσματα του αυτού 
τύπου που δεν επιδοτούνται και εγκείνονται οι δαπάνες της 
ΣΥΝ.Ε.Λ. για τη διακίνηση και διαχείριση των λιπασμάτων.

4. Τα χρηματικά εντάλματα για την καταβολή στη 
ΣΥΝ.Ε.Λ. της διαφοράς που δικαιούται από τη διάθεση 
των λιπασμάτων σε τιμή κατώτερη από την τιμή κόστους 
εκδίδονται από την υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων του 
Υπουργείου Γεωργίας, προς την οποία πρέπει να διαβιβάζο
νται θεωρημένα τα οικεία δικαιολογητικά.

Άρθρο 3.
1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση νά 

καταβάλλει στη ΣΥΝ.Ε.Λ.. μετά από αίτησή της. μέρος της 
υπέρ αυτής οφειλής, η οποία προ βλέπεται ότι θα π.-οκύψει 
απο τη διάθεση λιπασμάτων με μειωμένη τιμή, καθώς και 
την υποχρέωση να παρέχει στη ΣΥΝ.Ε.Λ. για την ομαλή 
διεξαγωγή, του έργου της. τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις 
ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών αυτής.

2. Το Ελληνικέ Δηυ.όσιο αναλαμβάνει επίσης την υπο
χρέωση να καταβάλλει στη ΣΥΝ.Ε.Λ. τις διοικητικές και 
λειτουργικές της όαπανες, που πραγματοποίησε από την 1η 
Ιανουάριου μέχρι την 1η Αυγουστου 1984 για την ανάληψη 
του έργου που της ανατίθεται με τη Σύμβαση αυτή.

Άρθρο 6.
1. Η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλά- 

βει δια των υπηρεσιών η των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) Την 1η Αυγούστου 1984. όλα τα υφιστάμενα κατά την 

ημερομηνία αυτή αποθέματα λιπασμάτων της Α.Τ.Ε.
β) Τα διακινούμενα, μετά την 1η Αυγούστου 1984, από 

την Α.Τ.Ε. λιπάσματα, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ενιαί
ου προγράμματος προμηθειών λιπασμάτων έτους 1984 και 
προγενεστέρων.

2. Η παράδοση και παραλαβή των λιπασμάτων της παρ. 
1 διενεργείται :

α) Των αποθεμάτων κατα Υποκατάστημα της Α.Τ.Ε. 
με προσωρινό πρωτόκολλο που συντάσσεται με βάση, εξολο- 
γιστικά στοιχεία της Λ.Τ.Ε., μεταξύ των παραληπτών της 
παρ. ί και των Υποκαταστημάτων της Α.Τ.Ε. και υπογρά
φεται από εκπροσώπους τους.

β) Των διακινουμένων με οριστικό πρωτόκολλο, ως ακο
λούθως :

1) Τα διακινούμενα με σιδηρόδρομο και με αυτοκίνητα 
στις Θύρες των αποθηκευτικών χώρων του τελικού προορι
σμού τους.

2) Τα διακινούμενα με πλοία στον προβλήτα του λιμανιού, 
ελεύθερα.

3. Η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρχλά- 
βει τα λιπάσματα της παρ. 1 με την οριζόμενη από την ισχύ- 
ευσα σε σχετική ατόφαση τη: Επιτροπή: Τιμών κα: Εισοδη
μάτων τιμή άδετης των λιπασμάτων.

Η τιμή αυτή ορίζεται προσωρινή και οριστικοποιείται 
από το Υπουργείο Γεωργία: κατά τον υπολογισμό του ανοίγ
ματος της διαχείρισης λιπασμάτων από την Α.Τ.Ε. μέχρι 
την ημερομηνία παράδοσής τους..

Η οριστική τιμή, η οποία θα προκόψει σύμφωνα με τα 
ανωτέρω και την οποία η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναλαμβάνει την υπο
χρέωση να αναγνωρίσει, θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό 
και την καταβολή υπέρ αυτής των ποσών που δικαιούται 
από τη διαχείριση και διάθεση των λιπασμάτων αυτών.

4. Η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει 
τα λιπάσματα της παρ. 1 στους παραγωγού: και να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά της διαχείρισης αυτών, από την ημερο
μηνία παραλαβή: τους μέχρι τη διάθεσή τους, σύμφωνα με 
τη Σύμβαση αυτή, για τον υπολογισμό και καταβολή υπέρ 
αυτής της διαφορά; που προκύπτει από τη διαχείριση και 
Σιάδετη των λιττμάτων αυτών στους παραγωγούς σε τιμή κα
τώτερη του κίστους αυτών.

5. Η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
του; ορού: του πρωτοκόλλου συμφωνίας, το οποίο καταρτί
στηκε μεταξύ αυτής και της Α.Τ.Ε., υπογράφηκε από εκ
προσώπους τους και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας 
και με το οποίο ρυθμίζονται οι μεταξύ της Α.Τ.Ε. και Σ ΓΝ. 
Ε.Λ. σχέσεις και συνεργασίες που προκύπτουν από τη μετα
βίβαση της διαχείρισης των λιπασμάτων και αφορούν :

α) Την οριστικοποίηση του προσωρινού πρωτοκόλλου της 
περίππ. α τη; παρ. 2.

β) Την ασφάλιση των πχραλχμβανομένων αποθεμάτων 
και των διακινουμένων λιπασμάτων.

γ) Τις συμβάσεις μεταφορών.
δ) Τις συμβάσεις μισθώσεως αποθηκών.
ε) Τις κατανομές και τη χωροχρονική ανακατανομή των 

λιπασμάτων, προέλευση: εσωτερικού και εξωτερικού, του 
προγράμματος καλλιεργητική: περιόδου 1984/1985.

στ) Την υλοποίηση του εγκεκριμένου ενιαίου προγράυ- 
ματ:: προμηθειών λιπασμάτων 1984. προέλευση: εξωτερι
κού.

Άρθρο 7.
Η ΣΥΝ.Ε.Λ. αναγνωρίζει στο Ελληνικό Δημόσιο το δι-
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καίωμα να λύει. με αμόφαση του Τμουργού Γεωργίας με- 
νομερώς τη Σύμβαση αυτή, για σμουδαίο λόγο, χωρίς την 
υμοχρέωση καταβολή: ομοιασδήμοτε αμοζηαίωστς στα
ΓΤΝ.Ε.Λ.
Για την Συνεταιριστική Εταιρεία Για το Ελληνικό Λημόσιο 

Λιμασμάτων Λ.Ε.
Ο Ποόεδοο; Ο Τπουονό; Οικονομικών

.1.4. ΜΠΑΚΟΤΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
Ο Διευ-ύ. Σύμόουλος 0 Γμούργος Γεωργίας

ΚΩΝ. ΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Άρθρο δεύτερο
1. Καταργούνται ατό την 1η Αυγούστου 1984 οι διατά

ξεις, του άρθρου 1 του Ν.Λ. 3059/1954 και η Σύμβαση του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Τ.Ε. μου κυρώθηκε με το 
•διο Ν. Λ/γμα.

2. Η διάθεση στους μαραγωγούς λιμασμάτων αμό την 
Α.Τ.Ε. λήγει την 1η Αυγούστου 1984.

3. Η Α.Τ.Ε. μαραδίδει στη ΣΤΝ.Ε.Λ. όλα τα υφιστά
μενα αμοθέματά της σε λιμάσματα την 1η Αυγούστου 19S * 
και, μετά την ημερομηνία αυτή, ο λα τα διακινούμενα αμό 
αυτή λιμάσματα σε εφαρμογή του εγκεκριμένου μρογράυ- 
ματος προμηθειών λιπασμάτων καλλιεογητικής μεριόδου
1984/1985.'

4. Η Α.Τ.Ε. μαραδίδει τα λιμάσματα της μροηγούμενης 
μαραγράφου στη ΣΤΝ.Ε.Α., εφαρμόζοντας αντίστοιχα τα 
οριζόμενα αμό τις διατάξεις των μαραγράφων 1,2 και 3 
του άρθρου 6 της Σύμβασης μου κυρώνεται με την απόφαση 
αυτή και τηρώντας τους όρους του μεταξύ αυτής και της 
ΣΤΝ.Ε.Λ. πρωτοκόλλου συμφ ωνίας μου αναφέρεται στην 
μαρ. 5 του άρθρου 6 της ανωτέρω Σύμβασης.

5. Η Α.Τ.Ε. για τον υμολογισμό και την καταβολή της 
διαφοράς και των διαχειριστικών εξόδων μου δικαιούται αμό 
τη διάθεση λιμασμάτων σε τιμή κατώτερη του κόστους 
αυτών μέχρι την 1η Αυγούστου 19S4, καθώς και των δια
χειριστικών της εξόδων των λιμασμάτων μου μαρέδωσε 
σύμφωνα με την μαρ. 3, υμοβάλλει δικαιολογητικά σύμφωνα 
με την καταργούμενη με την μαρ. 1 Σύμβαση.

Άρθρο τρίτο.
Η αμόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 19S4 

Ο: Τμουργοί
Εθνική; Οικονομία; και Ο-κονοιιικών ΓεωοΑας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

Με την ανωτέρω απόοαση κυρώνεται η Σύμβαση μου 
συνάφ&ηκε ιιεταςύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΣΤΝ. 
Ε.Λ.. μ* την ομοια αναθέτεται στην εταιρεία αυτή η διαχεί
ριση των λιμασμάτων μου διαθέτονται στους καλλιεργητές 
της χώρας χημικά λιμάσματα με τιμή κατώτερη του κόστους 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3059/ 
1954, μου ορίζουν :

Άρθρο 2
«Επιτρέπεται η μαρά του Δημοσίου διάθεσις εις τους μα

ραγωγούς της χώρας χημικών λιμασμάτων εμί μειωμένη 
τιμή εμί σκομώ αυξήσεως της μχραγωγής των γεωργικών 
μροϊόντων και μειώσεως του κόστους αυτών.

Ο τύμος των διατιθέμενων λιμασμάτων, η τιμή οιαθέσεως 
τούτων και μάσα σχετική λεπτομέρεια θα ρυθμίζονται δια 
κοινής αμοφάσεως των Ύμουργών Γεωργίας και Οικονομι
κών.

Εις τον Πρ/σμόν των εφόδων του Υπουργείου Γεωργίας, 
αναγράφεται η αναγκαιούσα μίστωσις δια την κάλυψιν της 
μροκυμτούσης εκάστοτε διαφοράς εκ της κατά την μροηγου- 
μένην μαράγραφον διαθέσεως χημικών λιπασμάτων εμί μειω
μένη τιμή».

Η διαχείριση των ανωτέρω λιμασμάτων είχε ανατεθεί στην 
Α.Τ.Ε. με μαρομοια Σύμόαση μου κυρώθηκε με το μροανα- 
οερόμενο Ν. Δ.’γμα και ε-αρμόσθηκε μέχρι την 31η Ιουλίου 
1984.

Μετά όμως αμο τη σύσταση αμό τις συνεταιριστικές οργα
νώσει; και την Α.Τ.Ε.. της ΣΤΝ.Ε.Α.. ο σκοπό; της ομοίας 
καλυμτει και την διαχείριση των λιμασμάτων μου της ανα- 
θέτεται με την Σύμβαση και μετά την ολοκλήρωση της οργα
νωτική; της υμοδομής στο κέντρο και την μεριφέρεια για 
την επίτευξη του σκομου της. θεωρείται αναγκαία και επω- 
οελής για την γεωργία η ανάθεση τη; διαχείρισης αυτής στη 
ΣΤΝ.Ε.Λ.. διότι θα μειωθούν τα διαχειριστικά έξοδα διά
θεσης των λιμασμάτων αυτών και στη συνέχεια του κόστους 
τους, και σκόμιμη διότι η εταιρεία αυτή θα αμοκτήσει πολύ- 
τιμη εμμειρίχ στη προμήθεια και διάθεση των λιμασμάτων, 
ώστε να αποτελέσει, μετά την εκμνοή της μροβλεμόμενης 
αμό τη Συνθήκη Ποοσχωρησης στις Ε.Κ. μεταβατικής πε- 
ριόδου, μολυτιμο και δυναμικό φορέα για την ενεργό συμμετο
χή του στον εφοδιασμό της γεωργίας μας με λιμάσματα.

'Τστερα αμό τα ανωτέρω και εκτιμώντας : α) την ανάγκη 
αμχλλχγής της Α.Τ.Ε. αμό την ανωτέρω διαχείριση, ώστε 
να ενεργομοιηθεί αμερίσμαστα στην κύρια αμοστολή της,
3) την κατεμείγουσα ανάγκη εφοδιασμού των μχραγωγών 
με χημικά λιμάσματα μριν αμό την έναρξη της καλλιεργητι
κής μεριόδου και γ) την αδυναμία άμεσης νομοθέτηση; του 
αμαραίτητου νομικού πλαισίου με το συνήθη νομοθετικό 
τρόμο, για την ανάληψη αμό την ΣΤΝ.Ε.Λ. της διαχείρισης 
αυτής, εκδόθηκε η αμόφαση μου κυρώνεται με το άρθρο αυτό.

Με το άρ-ύρο 9. κυρώνονται οι αμςφάσεις του Ττουργοο 
•Γεωργίας μευ αναφέροντα: τ’ αυτό, μροκειμέναυ να νομιμο- 
μο:η5σόν δαμχ,ιες του μροέκυψχ; ατό την εφαρμογή της και 
ειδικότερα αμό την κατχόολή αιτνών, εργοδοτικών εισφορών 
κλμ. των γεωεόνων μου μροσλήβ-Sηκαν σύμφωνα με τις αμο- 
φάσεις αυτές ατό τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, για 
την ενημέρωση σων καλλιεργητών σε ό.τι αφορά την καλύτε
ρη χρησιμομοίηση των λιμασμάτων.

Με το άρ·ύρο 10. αναγνωρίζονται δαμάνες μου μρχγματι- 
μοίητε η Α.Τ.Ε. με εντολή του Τμουργείευ Γεωργίας για τη 
διακίνηση και διαχείριση. μη εμιοοτούμενων λιμασμάτων, μέ
χρι την 31.7.1984. μου μροερίζονσαν για καλλιέργειες κυ
ρίως -ύερμοκημίων, δίοδε ωδ ών και κημευτικών, με σκοπο την 
εμίτευξη ανταγωνιστικών τιμών.

Με το άρ-ύρο 11. κα-ύορίζονεαι οι μοινικές και ειοικη.τι- 
κές κυρώσεις μου εμιίάλλοντα: στους μαραόάσις των διστσ- 
ξεων του νόμου.

Με το άρν»ρο 12. ορίζονται ο: διατηρούμενες διατάξεις.
Με το άρ-νρο 13, μαρεχεται εξουσιοδότηση για την στα

διακή κατάργηση των υφισταμένων διατάξεων με Διατάγμα-

Με το άρ-Spo 14. μαρέχεται εξουσιοδότηση για ση στα
διακή έναρξη ισχύος σου μροσεινόμενου 'νομοσχεδίου, με τα 
Διατάγματα του μροηγουμένου άρ-ύρου.

Λυτό κρινεται ατοαραίτητο καθόσον κατά την δοτή μετα
βατική οτερίοδο τοου έχει ορισθεί στον τομέα των λιμασμά
των πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν ορισμένες αμό
*·’ϊ .*.27ΖίΙ'1ζ.

Τα ανωτέρω θέματα ρυθμίζει το μροτεινόμενο νομοσχέδιο 
το ομοίο θέτουμε υπόψη σας για ψήφιση.

Ανήνα, ϋ Ιουλίου 1985

Οι Τ

Ποοεδοίας της Κυόέονησης
ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ

Εύνιχής Οικονομίας 
Και Οικονομικών

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Δικαιοσύνης

,ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΤ
Γεωσγίας

Κ. ΣΗΑΙΙΤΗΣ
Εμαοειου

Ν. ΑΚΡΪΤΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Α'- Ν. 527/1914. «Πε:ί εμπορίχ: χηαικών λιπασμάτων» 
(ΦΕΚ 407/-:. A','31.12.1914).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά τη: Βουλής, χπεφασίσχμεν 
και δικτάσσομεν.

Άρθρον I.
Τεχνητόν ή χημικόν λίπασμα είναι πασα ουσία χρησιμο- 

—οιουμένη “pop λίπανσιν του εδάφους, μετά προηγουμένην 
μηχανικήν ή χημικήν κατεργασίαν αυτής.

Άρθρον 2.
Ο βέλων να μετέλθη το εμπόριον ή την βιομηχανίαν των 

χημικών λίπασαάτων δέον νά ζητήση την προς τούτο άδειαν 
καρά του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, το οποίον εντός 
μηνός από της υποβολής της αιτήσεως χορηγεί την ζητου- 
μένην άδειαν.

Άρϋρον 3.
Απαγορεύεται η πώλησις χημικών λιπασμάτων περιεχόν- 

των ωφέλιμα στοιχεία κατά ποσοστόν μικρότερου του ελά
χιστου ορίου, του δια Β.Δ. δι’ εκάστην κατηγορίαν λιπάσμα
τος οριζομένου, ή περιεχόντων επιβλαβή στοιχεία κατά πο- 
σοστόν μεγα/.ύτερον του μεγίστου ορίου, του δια Β.Δ. δι’ 
εκάστην κατηγορίαν λιπάσματος οριζομένου.

Άρθρον 4.
Τα λιπάσματα τα εν τω τόπιο παραγόμενα ή εκ του εσω

τερικού εισαγόμενα επιτρέπεται να. πωλώνται μόνον εντός 
εσφραγισμένων σάκκων, βαρελίων. κιβωτίων ή άλλου είδους 
δοχείων, εφ’ εκάστου των οποίων αναγράφεται το όνομα του 
εν Ελλά δ ι εργοστασίου ή του εν Ελλάδ ι εμπόρου, η ονομασία 
του λιπάσματος, η περιεκτικύτης αυτού ει: λιπαντικά στοι
χεία και το καθαρόν βάρος του περιεχομένου λιπάσματος.

Εςαιρετικώς επιτρέπεται η εις χύμα πώλησις λιπασμάτων 
ποσού όχι μεγαλυτέρου των 100 χιλιόγραμμων, δι’ εκάστην 
πώλησιν. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο πωλητής υποχρεούται, 
ίνα εν τη αποθήκη των λιπασμάτων, διατηρεί εις μέρος ευκόλως 
ορατόν ανηρτημένην πινακίδα, εφ’ ης αναγράφεται δι’ ευ αν α
γνώστων στοιχείων η περιεκτικότης του λιπάσματος εις 
λιπαντικά στοιχεία και η ονομασία αυτού.

Ο πωλών χημικά λιπάσματα υποχρεούται, ίνα παρέχη 
εις πάντα αγοραστή ποσού 50 χιλιόγραμμων και άνω, 
έντυπον υπογεγραμμένου υπ’ αυτού, εν ω εμφαίνεται η 
ονομασία και η τιμή του πωλουμένου λιπάσματος η εις 
άσωτον, φωσφορικόν οςύ ( πεντοςείδιον φωσσόρου) και 
καλι (οςειδιον καλιού περιεκτικότης αυτού). η χημική μορφή 
υφ ην τα στοιχεία ταυτα ή μέρος των στοιχείων τούτων 
ευρίσκονται εν τω λιπάσματι ο βαθμός της λειοτριβήσεως 
και το ποσον των επιβλαβών ουσιών τινν περιεχομένων εν 
τω λιπάσματι.

Το έντυπον τούτο αποδεικνύει, ότι ο πωλητής εγγυάται 
οια τα ανωτέρω στοιχεία προς τον αγοραστήν.

ΆρΘρον 5.
^Ιίρόσωπα επιτετραμριένα την λήφιν δειγμάτων προς 

Ξνε/·εγςιν των προς πώ/.ησιν χημικών λιπασμάτων, ανα
γνωρίζονται οι Γεωπονικοι. οι Αστυνομικοί, οι Γελωνιακοι 
και οι Εφοριακοί υπάλληλοι του Κράτους, οι Ειρηνοδίκαι. 
ως και οι Πρόεδροι τουν Εμπορικών και Γεωρ-'ΐκών Επι
μελητηρίων.

Οι Γεωπονικοί υπάλληλοι ή οι δια διατχτήε του Γπουρ- 
γειου της Εθνικής Οικονομίας εςουσιοδοτουωε/ο'. άλλοι 
Δημόσιοι 1 πάλληλοι. δικαιούνται να προβαίνωσιν αυτεπαγ- 
γε/.τως εις λήψιν δειγμάτων λιπασαάτων είτε ετν τω Τε- 
λωνειω ευρισκομένων κατά την εκ τηε αλλοδαπέ,: εισαγωη*ήν 
• ων, είτε εκτεθειμένων πρ·-·ε εμτ.ορίαν. Τα. δείγματα ταυτα.

λαμβάνονται ενώπιον ενός ή. δύο μαρτύρων και αποστέλλον- 
ται προς ανάλυσιν εις το Γεωπονικόν Χημείο της περι
φέρειας. όπερ ενεργεί ταύτην, δαπάνη του Δημοσίου.

Τα κατά το εδάφιον α' πρόσωπα τη αιτήσει παντός ενδια
φερομένου, υποχρεούνται. αφού κ.αταβληθή. αυτοί; υπό του 
αιτούντος την εξέλεγξιν το δικαίωμα της αναλύσεως. συμφώ- 
νως με τιμολόγιον, οριζόμενου δια Β. Διατάγματος να λάβωσι, 
παρουσία και του πωλητού χημικών λιπασμάτων τα αναγκαία 
προς εξέλεγειν δείγματα και να αποστείλωσι ταυτα προς το 
αρμόδιον Γεωπονικόν Χημεί ον μετά του καταβληθέντος 
δικαιώματος αναλύσεως.

Εν περιπτώσει μη αποδοχής τη: αναλύσεως υπό των 
ενδιαφερομένων αύτη επαναλαμβάνεται εις το Κεντρικόν 
Γεωπονικόν Χημείον. εάν ο αϊτών προκχταβάλη το δικαίωμα 
της νέας αναλύσεως. Εν περιπτώσει δε, καθ’ ην η πρώτη 
ανάλυσις εγένετο υπό τούτου, αύτη επαναλαμβάνεται εις 
το Χημείον του Εθνικού Πανεπιστημίου.

ΆρΘρον C.
Τα εκ του εξωτερικού εισαγόμενα χημικά λιπάσματα, 

ως και αι πρώται ύλαι αι χρήσιμοι δια την -παρασκευήν 
τούτων, απαλλάσσονται παντός τελωνειακού, λιμενικού, δημο
τικού ή άλλου τινός δασμού.

Επίσης απαλλάσσονται των ως άνω δασμών τα εν τω 
εσωτερικά) από τόπου εις τόπον μεταφερόμενα.

Δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των επί των 
Οικονομικών και της Εθνικής Οικονομίας Υπουργών, μετά 
γνωμοδότηση- του παρά τω τμήματι της Γεωργίας I νω- 
μοδοτικού Συμβουλίου, ορίζονται αι πρώται ύλαι αι χρή
σιμοι δια την παρασκευήν χημικών λιπασμάτων.

ΆρΘρον 7.
Δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου κατά τα εν τω προηγου- 

μένω άρθρω οριζόμενα, δύναται να απαγορευθή η εις το 
εσωτερικόν εξαγωγή πάσης ύλης, χρησίμου δια την παρα
σκευήν χημικών λιπασμάτων.

Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των επι των 
Οικονομικών και επί της Εθνικής Οικονομίας Ίπουργων, 
δυνανται να καθορισθώσι τα αναγκαία μέτρα όπως η εκ της 
αλλοδαπής εισαγωγή των υλών των υπαγόμενων εις τας 
διατάξεις του παρόντος νόμου, μη επιτρέπηται, αν δεν συνο- 
δεύωνται υπό εντύπων του αποστέλλοντος προς τον παραλή
πτην, συμφώνως προς τα εν τω άρθρω 4 ορι,όμενχ.

ΆρΘρον S.
Ο πουλητής χημικού λιπάσματος, εν τω οποίω ήθελεν 

αποδειχθή. ότι στοιχείον τι, εκ των αναφερομένων εις το 
κατά το άρθρον 4 του παρόντος νόμου χορηγούμενον έντυπον 
εγγυήσεως. δε) συμφωνεί ακριβώς προς το εν τω λιπάσματι 
πεειεχύαενον. λαμβανομένου υπ’ όώει και του κόστα το επό
μενόν εδαειον ορίου ανοχής, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι 
τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν μέχρι χιλίων δραχμών 
ή με την ετέοαν των ποινών τούτων. Εν υποτροπή τιμωρείται 
με φυλάκισ.ν μέχρι; εξ μηνών και χρηματικήν ποινήν μέχρι 
χιλίων δεαχμών ή με την ετέραν των ποινών τούτων, και 
συνάμα δύναται να διαταχθή η άρσις της. κατά το άρθρον 
2 του παρόντος νόμου, χορηγηθείσης αδείας του μετέρχεσθαι 
το εμπόριον ή την βιομηχανίαν των χημικών λιπασμάτων. 
C ούτου στερηθείς το δικαίωμα του μετέρχεσθαι το εμπόριον 
ή την βιομηχανίαν των χημικών λιπασμάτων, δεν δύναται να 
λάβη νέαν άδειαν προ της πχρελεύσεως διετίας.

Δι’ έκαστον στοιχείον. εκ των εν τω εντύπω αναγραφυ- 
μένουν. επιτρέπεται ανοχή επί έλαττον ή επι πλέον του 
ηγγυηαένου. Τα του ορίου της ανοχής και του συμφηφισμου 
των επί πλέον και επί έλαττον λιπαντικών στοιχείων προς 
άλληλα. κανονίζονται δια Β. Διατάγματος.

Με τα: αυτά: ποινάς. κατά το εδ. α του άρθρου τούτου 
τιμωρούνται :

1. Ο άνευ αοείας μετερχόμενος το εμπόριον ή την βιο 
μηχανίαν των χημικών λιπασμάτων.
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2. Ο εν γνώση παρα3αίνων τα.; διατάξεις των άοθρων
q r jj ' o'
Ο. *4 TO. c ; ·

3. 0 αρνούμενος την παροχήν δειγμάτων sic τα κατά το 
άρθρον 5 επιτετραμμένα πρόσωπα.

Η καταδικαστική ατοοασ'.: δημοσιεύεται. επιμελεια του 
Εισαγγελέω: εις τας τοπικά; εφημεοίδας και εις δύο ημερή
σιας εφημερίδας της πρωτευούσης και τοιχοκολλάται επι 
δύο μήνας εις τα εμπορικά και βιομηχανικά και εις τα 
νεωργικά επιμελητήρια, εις την περιφέρειαν των οποίων 
κατοικεί ο τιμωρηθείς.

Άρθρον 9.
Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμην του παρά 

τω τμήματι της Γεωργίας Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, κανο
νίζονται ο τρόπος της δειγματοληψίας και οι μέθοδοι των 
αναλύσεων, το δικαίωμα των κατά το άρθρον 5 του τταρόντος 
νόμου εκτελούντων την δευτέραν χνάλυσιν, τα του ορίου της 
ανοχής και συμψηφισμού το/ν λιπαντικών στοιχείων, ο τύπος 
των εκδιδομένων πιστοποιήσεων του Χημείου, ως και —άσα 
διάτας:; απαιτουμένη δια την εφαρμογήν του —αρόντος νό
μου.

0 τιαρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και —αρ’ Ημών 
σήμερον κυρωθείς, δημοσ.εύθήτω δια της Εσημερίδος της 
Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 27 Δεκεμβρίου 1914
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Ο εττί των Οικονομικών 0 επί της Εθνικής Οικονομίας
Ύττουργός Υπουργός

ΛΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΝΔΡ. Μ1ΧΑΛΑΚΟΠΟΤΛϋΣ
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σοραγίς 

Εν Αθήναις τη 29 Δεκεμβρίου 1914
Ο εττί της Δικαιοσύνης Υττουργός

Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΛΝ

Ν. 1274/1918, ττερί τροττοττοιήσεως του Νόμου 527
«~ρί ευιττοοίας των χημικών λιπασμάτων» (ΦΕΚ 80/
τ. A' /13.4.1918).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
βασιλείς: των ελληνων

Ψηφισάμενοι ομοοώνως μετά της Βουλής, χπεφασίσαμεν 
και διατάσσομεν.

’Αρθρον 1.
Το άρθρο 2 του νόμου 52/ «ττερί εμπορίας των χημικών 

λιπασμάτων» αντικαθίσταται δια του εξής :
«Απαγορεύεται η πώλησις οιασδήποτε ουσίας ως λιπάσματος 

ανευ ειδικής προς τούτο αδείας του Υπουργείου της Γεωργίας 
εκτός της Κύπρου.

Ο θέλων να μετέλθη την βιομηχανίαν των χημικών λι
πασμάτων δέον να ζητήση ειδικήν προς τούτο άδειαν παρά 
του Υπουργείου της Γεωργίας.

Ε.δικήν άδειαν οφείλει να ζητήση παρά του αυτού Υπουρ
γείου και © θέλων να μετέλθη μόνον το εμποοιον των λι
πασμάτων, είτε χονδοικώς είτε λιανικός προς μεταπωλητές ή 
καταναλωτές. Ο κεκτημένος άδειαν βιομηχανίας λιπασμάτων 
δύναται να μετέλθη και το εμπόριον αυτών άνευ της ειδικής 
αδείας εμπορίας των χημικών λιπασμάτων.

Το Υ'πουργείον της Γεωργίας παρέχει την χιτουμένη7 
άδειαν, βιομηχανίας μεν των χημικών λιπασμάτων. εάν 
πεισθή κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Γεωργικού Συμβούλιο-1 
και εκθέσεως τριμελούς Επιτροπής εξ ειδικών οριζομένηί 
παρά ίου Υπουργού, ότι ο αϊτών έχει εις την διάθεσιν αυτού 
τας αναγκαιούσας πρώτος ύλχς και τας εγκαταστάσεις προς 
παρασκευήν χημικών λιπασμάτων, πληρούντων τους εν 
τω νόμω 527 και τοις σχετικόίς Διατάγμασιν όροις, εμπορίας 
οε μόνον αυτήν κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Γεωργικού 
Συμβουλίου και εάν το Υ πουργείον βεβαιωθή δια δηλώσεως

του αιτούντος και δΓ ερεύνης ότι πρόκειται να εμπορευθή 
λιπάσματα ποοερχόμενα είτε εκ βιομηχανικών εγκαταστά
σεων. κίτινες έχουσι λάβει την άδειαν βιοαηχανίας χημικών 
λιπασμάτων, είτε εξ ανεγνωρισμένων οίκων του Εξωτεοι- 
κού.

Πάσα άδεια εμποοίχ: και βιομηχανίας λιπασυάτων δύ- 
ναται να χρθτ εάν υπάρχωσι σοβαροί αφορμαί μετά σύμφωνον 
γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Γεωργία:.

Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να διχταχθή η κατάσχεσις 
και καταστροφή πάσης ουσίας φερομένης εις το εμπόριον 
ως λιπάσματος και μη ανταποκρινομένης εις τους όρους 
του νόμου 527 ή πωλουμένης άνευ αδείας»

Άρθρον 2.
Το άρθρον 8 του αυτού νόμου 527 τροποποιείται ως 

εξής :
«Ο πωλητής χημικού λιπάσματος εν τω οποίω ήθελεν 

αποδειχθή ότι στοιχείον τι εκ των αναφερουένων εις το κα
τά το άρθρον 4 του παρόντος νόμου χορηγούμενον έντυπον 
εγγυήσεως δεν συμφωνεί ακριβώς προς το εν τω λνπάσματι 
περιεχόμενο, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του κατά το επό
μενο εδάφιον ορίου ανοχής, τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις 
ενός έτους και χρηματικήν ποινήν μέχρι πέντε χιλιάδων 
δραχμών ή με την ετέραν τούτων, συνάμα δε δύναται να 
διχταχθή η άρσις της κατά το άρθρον 2 του παρόντος νόμου 
χορηγηθείσης αδείας του μετέρχεσθαι την βιομηχανίαν ή 
το εμπόριον των χημικών λιπασμάτων και εάν δεν έχη αύτη 
διαταχθή διοικητικός. Εν υποτροπή τιμωρείται με φυλάκισιν 
μέχρι δύο ετών και με χρηματικήν ποινήν μέχρι δέκα χι
λιάδων δραχμών, αιρόμενης συγχρόνως και της χορηγηθείσης 
αδείας βιομηχανίας ή εμπορίας των χημικών λιπασμάτων. 
Ο ούτω στερηθείς το δικαίωμα του μετέρχεσθαι το εμπόριον 
ή την βιομηχανίαν των χημικών λιπασμάτων δεν δύναται 
να λάβη νέαν άδειαν προ της παρελεύσεως τριετίας.

ΛΓ έκαστον στοιχείον, εκ των εν τω εντύπω αναγραφό
μενων επιτρέπεται ανοχή επί έλαττον ή επί πλέον του ηγγυη- 
μένου. Τα του ορίου της ανοχής και του συμψηφισμού των 
επί πλέον έλαττον λιπαντικών στοιχείων προς άλληλα, κανο
νίζονται ϊια Β. Διατάγματος.

Με τας αυτάς ποινάς κατά το εδ. α του άρθρου τούτου 
τιμωρούνται :

1) Ο άνευ αδείας μετερχόμενος την βιομηχανίαν ή το 
εμπόριον των λιπασμάτων.

2) Ο γ/ γνώσει πχρχβαίνων τας διατάξεις του άρθρου 3, 4 
εδ. χ . β’. γ’ του νόμου 527.

3) Ο χρνούμενος την παροχήν δειγμάτων εις τα κατά το 
άρθρον 5 του νόμου 527.

4) Ο δημοσ.εύων ψευδείς διαφημίσεις ή εκθέσεις ή ο 
παρέχων τοιαύτας εκθέσεις προς δημοσίευσιν άνευ αδείας του 
Υ’πουργείου. εις ο πάντοτε υποχρεούται επί τχις ανωτέρω 
ποιναίς. εν περίπτωση πχρχβάσεως ν’ χποστέλλη χντίγρχφον 
τχύτης αναφέρω·/ το όνομα του βιομηχάνου ή εμπόρου εις ον 
ανήκει το εφ’ „υ έγινε/ η ανάλυσις χημικόν λίπασμα.

Η καταδικαστική απύφασις δημοσιεύεται επιμελεία του 
εισαγγελέως εις τας τοπικάς εφημεειδας και εις δύο ημερήσιας 
εφημερίδας της πρωτευούσης και τοιχοκολλάται επί δυο μήνας 
εις τα εμπορικά και βιομηχανικά και εις τα γεωργικά επιμε
λητήρια εις την περιφέρειαν των οποίων κατοικεί ο τιμωρη
θείς».

Άρθρον 3.
Αι μέχρι τούδε εκδοθείσαι άδειαι εμπορίας ή βιομηχανίας 

λιπασμάτων ακυρούνται από της ισχύος του παρόντος νο
μού.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλή: και παρ’ Ημών 
σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Απριλίου 1018
ΑΛ ΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο επί της Γεωργίας Υπουργό

ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ
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Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη τον Κράτους σφραγίς 

Εν Αθήναις τη 11 Απριλίου 1918
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

I. Α. Τσιριμώκος

Γ.' Λ. 760/1948, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του Νόμου 1274Ί918 «περί τροποποιήσεως του Νόμου
327/1914» πεεί ευτονία: των χηνιικών λιπασιεάτων» 
(ΦΕΚ 207 τ.' A716.8.1948)

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ' Αναθεωρητικής 
Βουλής, αποφασίζομε·. και διατάσσομεν :

Άρθρον 1.
1. Ατό της ισχύος του ταρόντος Νόμου η εγχώριος 

Βιομηχανία Χημικών Λιτασμάτων, και το ελεύθερον εμτόριον 
αυτών δεν δικαιούνται, ανεξαρτήτως των ταρ’ αυτοίς υταε- 
χόντων ατοθεμάτων χημικών λιτασμάτων. να διαθέτουν τα 
ταρ’ αυτών εισανόμενα εκ του εξωτερικού ατλά ή μικτά 
και σύνθετα λιτάσματα, ή τα τοιαύτα παρασκευαζόμενα εν 
τή χώρα, εις τιμάς ανωτέρας της κατά τα κατωτέρω κα- 
θοριζομένη: τιμής κατά τόννον και λιταντικήυ μονάδα δι’ 
έκαστον είδος λιτασμάτων.

2. At κατά το τροηγούμενο εδάφιον τιμαί. εις ας υτο 
χρεούνται η τε εγχώριο: βιομηχανία και οι έμτοροι λίπασμά - 
των να τωλούν τα χημικά λιτάσματα. καθορίζονται εκάστοτε 
δι’ ατοφάσεων του Υτουργού της Γεωργίας, εκδιδομένων 
μετά γνώμην της κατά το άρθρον 2 του ταρόντος Νόμου 
Τεχνικής Γνωμοδοτικής Ετιτροτής Λιτασμάτων.

3. Αι ως άνω καθοριζόμενα', τιμαί ισχύουν ετί τρίμηνον
εκάστοτε ατό της κοινοτοιήσεως της τερί καθορισμού των 
τιμών ατοοάσεως του Υτουργού της Γεωργίας, ταρατεί- 
νεται δε αυτοδικαίως η ισχύς της ατοφάσεως ταύτης και 
τέραν του τριμήνου, εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι, βιομήχανο: 
ή έμτοροι λιτασμάτων, δεν ζητήσουν αναθεώρησιν της δι’ 
αιτήσεώς των υτοβαλλομένης εις το Υτουργείον Γεωργίας 
εγκαίρως και τοο της λήξεως του τριμήνου. Εις την 
τερίττωσιν ταύτην της υποβολής αιτήσεώς αναθεωρήσεως 
των τιμών λιτασμάτων. δύναται δι’ ατοφάσεως του Υτουργού 
της Γεωργίας, μετά γνώμην της Τεχνικής Γνωμοδοτικής 
Ετιτροτής Λιτασμάτων. να ορισθή νέα τιμή, εο’ όσον συν- 
τρέχουσιν λόγοι αναθεωρήσεως, ένεκα υτερτιμήσεως των 
ττιώτων υλών λιτασμάτων κα: των εν γένε; εςόϊων
μεταφοράς ν-α: έιομηχανοτοιήαεως. Η τεεί ανα-ύεωρή-
εεως άνω αοόφατις του Υτουργού της Γεωργίας ισχύει 
επίσης ετ! τρίμηνον ατό της κοινοτοιήτεώς της /.χτά 
τα ανωτέρω. Εν τεριττώαε; κα-5υττ ερήσεως της εκ:ό- 
σεως της ατοφάσεως του Υτουργού της Γεωργίας τερί κα
θορισμού των τιμών τωλήσεως των χημικών λιτασμάτων 
κατότιν αιτήσεώς αναθεωρήσεως αυτών των ως άνω β'.ομη- 
χανων ή εμτόρων λιτασμάτων ουχί εξ υτταιτιάτητος αυτών 
τέραν του δεκαπενθημέρου, ο Υπουργός της Γεωργίας δύ- 
ναται να εκδώση ατόφασιν προσωρινού καθορισμού τιμών 
τωλήσεως των λιπασμάτων, ισχυουσών μέχρις εκδόσεως της 
οριστικής του ατοφάσεως.

Ο 7 τουργόε της Γεωργίας μετά γνώμην της Τεχνικής 
1 νωμοδοτικής Επιτροπής δύναται δι’ ατοφάσεώς του και 
προ τηι ταρελεύσεως του τριμήνου ν’ αναθεωρήση την 
τεεί καθορισμού της τιμής των λιπασμάτων ατόφασιν του, 
η οποτεδήποτε μετά την αυτοδίκαια·/ ταράτασιν αυτής κατά 
τα ανωτέρω, εφ’ όσον ήθελε διατιστωθή ότι συντρέχουν 
προς τούτο λόγοι αναθεωρήσεσεως.

Άρθρον 2.
1. Κυρούται η υτ’ αριθ. 155U07/15.11.46 ατόφασις του 

Υπουργού της Γεωργίας τερί συστάσεως Τεχνικής, Γνω
μοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων.

2. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου συνιστάται παρά 
τω Υπουργείο/ Γεωργίας Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή· 
Λιπασμάτων, ατοτελουμένη εκ

1) του Γενικού Δ/ντού Γεωργίας ως Προέδρου, 2) του 
Διευθυντού Α' Διευθύνσεως Γεωργίας, 3) του Διευθυντού Β 
Διευθύνσεως Γεωργίας, 4) του Διευθυντού του Γενικού Χη
μείου του Κράτους, 5) του Διευθυντού του Κεντρικού Εδα- 
φολογικού Εργαστηρίου Αθηνών. 6) του Διευθυντού Βιο
μηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 7) του 
Διευθυντού των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αγροτικής Τρα- 
τέζης της Ελλάδος. 8) ενός Διευθυντού του Υπουργείου 
Εφοδιασμού, οριζομένου υπό του Υπουργού Εφοδιασμού 
και 9) του αρμοδίου Τμηματάρχου του οικείου Τμήματος 
του Υπουργείου Γεωργίας, ως Εισηγητού ως μελών.

Αναπληρωματικά μέλη των υτ’ οιριθ. 2 έως 7 και 9 με
λών ορίζονται οι νόμιμοι αυτών ανατληρωταί, του δε υτ’ 
αριθ. 8 μέλους ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εφο
διασμού. οριζόμενος υπό του Υτουργού Εφοδιασμού.

Τον Πρόεδρον της Επιτροπής εις τα καθήκοντα του ταύτα, 
απάντα ή κωλυόμενον ανατληροί ο Διευθυντής Α' Διευθύν- 
σεως Γεωργίας.

Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί εις των υπαλ
λήλων του ϊιαχειριζομένοιι τα λιπάσματα Τμήματος του 3-, 
πουργείου Γεωργίας οριζόμενος ως και ο αναπληρωτής του 
από του Υπουργού Γεωργίας.

3. Η Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων 
γνωμοδοτεί :

α) Ετί των ποσοτήτων και των τύπων των μικτών χη
μικών λιπασμάτων άτινα δύνανται να κατασκευασθώσι και 
να κυκλοφορώσιν εν τη χώρα.

β) Ετί των τιμούν τωλήσεως όλων των τύπων λιπασμάτων 
ως και των ατλών τοιούτων και

γ) Ετί παντός άλλου συναφούς ζητήματος ότερ ήθελε 
εθή εις ταύτην παρά του Υτουργού -της Γεωργίας.

4. Η Επιτροπή συνέρχεται μετά τρόσκλησιν του Προέδρου 
ταύτης. ατοφαίνεται δε κατά τλειοφηφίαν των παρόντων 
μελών αυτής, ευρισκόμενη εν απαρτία παρόντων πέντε μελών 
αυτής. Των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά.

Δύνανται να προσκαλούνται εκάστοτε παρά του Προέδρου 
της Επιτροπή: και ν’ ακούωνται, άνευ δικαιώματος ιάήφου 
συμβουλευτικούς, και ανά εις αντιπρόσωπος : α) της Α.Ε. 
Ε.Χ.Π. και Λιπασμάτων, β) του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Εισαγωγέων και Εμπόρων Χημ. Λιπασμάτων και γ) της 
Πανελληνίου Ομοσπονδία: Γεωργικών Συνεταιρισμών, υπο
δεικνυόμενος έκαστος παρά της οικείας Διοικήσεως, ή 
και άλλοι ενδιαφερόμενοι ή ειδικοί περί τα λιπάσματα.

5. Εις τα μέλη και τον Γραμματέα της Τεχνικής Γνω
μοδοτική.: Επιτροπής Λιπασμάτων χορηγείται αποζημίωσις 
ω: αυτή εκάστοτε καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
τη: Γεωεγία: εις θάρος του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας. 
Κτηνοτροφίας και Δασών.

6. 1! πεοβλεποαένη εις την τελευταία·/ παράγραφον 
της υπ’ αριθ. 153007/15.11.47 αποφασεως του Υπουργού 
Γεωργίας αποζημίωσις της δια ταύτης συσταθείσης Τεχνι
κής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων, βαρύνει ουχί 
το Δημόσιον, αλλά το Κεντρικόν Ταμείο·. Γεωργίας. Κτη
νοτροφίας και Δασών, κατά 50% του υπολοίπου ταύτης 
βαρύνοντος τα: βιομηχανίας λιπασμάτων και τους εισαγωγείς 
λιπασμάτων.

Άρθρον 3.
J. Πρώτα·, ύλαι δια την παρασκευήν και συσκευασίαν 

των χημικών λιπασμάτων, θεωρούνται αι φωσφοριται, η 
Θεϊκή αμιιωνία. η υγρά αμμωνία, το νιτρικόν νάτριον. η 
νιτρική αμμωνία, η νιτρική άσβεστος το Οειΐκό κάλιον, το 
χλωριούχον κάλ’.ον. οι πυρίται (σιδηροπυρίτης, χαλκοπυρίτης) 
τα οστά. τα. κέρατα, οι όνυχες ζώων, τα. αποζελατωμενα οστε
άλευρα και οι κενοί σάκκο·.. οι πληρούμενοι δια χημικών 
λιπασμάτων.
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2. θ', βάσει της κείμενης νομοθεσία; εισάγοντες πρώτας 
ύλας, περί ων το ανωτέρω εδάφιον υποχρεουνται όπως εντός 
δεκαπενθήμερου από της παραλαβής των, υποβάλλουν υπεύθυ
νον δήλωσ'.ν. εις το Υπουργείο·/ Γεωργίας περί του είδους και 
της εισαχθείσης ποσότητος πρώτιυν υλών και του τόπου 
προελεύσεως.

Άρθρον 4.
1. Δια Β.Δ. εκδιδομένουν ποοτάσει του Υπουργού της 

Γεωονίας, μετά γνώμην της κατά το άρθρον 2 του παρόντος 
Νόμου Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων, 
καθορίζονται οι σύνθετοι και μικτοί τύποι χημικών λιπασμά
των. οίτινες δύνανται να κυκλοφορώσιν εν τη χωρά, κατα 
προτίμησιν πυκνοί, χωρίς να δύνανται ούτοι οπωσδήποτε 
να υπερβώσι τους δέκα πεντε. ομοίως το είδος των αδρανών 
εις αυτούς ουσιών και η ποιότης των λιπασμάτων τού
των.

2. Απαγορεύεται η εν τη χώρα κυκλοφορία τύπων συνθέ
των και μικτών λιπασμάτων, μη προβλεπομένων υπο των εις 
εκτέλεσιν της προηγουμένης παραγράφου εκδιδομένων Β. 
Δ/των.

3. Δι’ ομοίων Β.Δ. δύναται εκάστοτε ν’ αντικατασταθή 
τύπος τις λιπάσματος δι’ άλλου, ούτινος η χρήσις ήθελε 
κριθή επωφελεστέρα ή να καταργηθή, εφ’ όσον ήθελε κριθή 
ασύμφορος μετά γνωμάτευσιν της Τεχνικής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Λιπασμάτων.

Άρθρον 5.
1. Δια τον καθορισμόν των τιμών των χημικών λιπασμάτων 

βάσει του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται υπ’ όψιν, προκει- 
μένου περί χημικών λιπασμάτων απλών, μικτών ή συνθέτων 
εισαγομένων εκ του εξωτερικού και πωλουμένων αυτοσίων 
εν τη χώρα :

α) Η τιμή εκάστου είδους λιπασμάτων ή πρώτων υλών ως 
αύται προσδιορίζονται υπό του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου 
εν τη διεθνεί αγορά ή η τιμή κτήσεώς των, προστιθεμένων 
των σχετικών δικαιολογημένων δαπανών μέχρι του εργο
στασίου ή της Κεντρικής Αποθήκης του εισαγωγέως εμπό
ρου.

και β) Το κανονικόν κέρδος της βιομηχανίας ή του εισα- 
γωγέως εμπόρου

Προκειμένου περί χημικών λιπασμάτων παρασκευαζόμε
νων υπό της εγχωρίου βιομηχανίας, δια τον καθορισμόν της 
τιμής των λαμβάνεται υπ’ όψιν :

α) Η τιμή των πρώτων υλών εν τη διεθνεί αγορά ή εν 
τω εσωτερικά) εφ’ όσον η προμήθεια των γίνεται εν αυτώ, ή 
η τοιαύτη της κτήσεώς των, προστιθεμένων των σχετικών 
δικαιολογητικών δαπανών των μέχρι του εργοστασίου.

β) Τα έξοδα βιομηχανοποιήσεως, και
γ) Το κανονικόν βιομηχανικόν κέρδος.
2. Η εγχώριος βιομηχανία και οι εισαγωγείς πρώτων 

υλών, ως αύται καθορίζονται υπό του παρόντος Νόμου, ή 
λιπασμάτων, υποχρεούνται, τη προσκλήσει της Τεχνικής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων, να προσάγουν εις 
αυτήν τα επίσημα συμβόλαιά των δια την προμήθεια·; πρώτων 
υλών ή λιπασμάτων, ως και παν αποδεικτικόν δια τας τιμάς 
τούτων έγγραφον, τα παρά της Τραπέζης της Ελλάδος 
θεωρούμενα δια την εξαγωγήν συναλλάγματος τιμολόγιά των 
και παν έτερον σχετικόν στοιχείον.

Η Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων έχει 
εν τούτοις την ευχέρειαν να λαμβάνη υπ’ όψιν της, κατά 
την κρίσιν της,και παν άλλο στοιχείον ενδεικτικόν των τιμών 
της διεθνούς αγοράς.

Τα έξοδα βιομηχανοποιήσεως εξευρίσκονται βάσει των 
επισήμων βιβλίων των βιομηχανιών και του ελέγχου των 
δικαιολογητικών αυτών, ως και παντός ετέρου χρησίμου κατά 
την κρίσιν της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λι
πασμάτων στοιχείου, ως και τεχνικού ελέγχου.

3. Προς διευκόλυνσιν του έργου της Τεχνικής Γνωμοδο
τικής Επιτροττής Λιπασμάτων, δύναται ο Υπουργός της

Γεωργίας κατόπιν προτάσεώς της, να συνιστά ειδικάς 
Γνωμοδοτικά; Επιτεοπαε Κοστολογήσεως δι’ αποοασεων 
του. οριζουσών. την συγκρότησ'.ν των και τον καθ’ όλου 
τρόπον εργασίας των. Τα πορίσματα των ειδικών τούτων 
επιτροπών υποβάλλονται εις την Τεχνικήν Γνωμοδοτικτν 
Επ.τροπην Λιπασμάτων. Εις τας Επιτροπάς ταύτας χο
ρηγείται αποζημίωσις ως αύτη εκάστοτε καθορίζεται δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εις βάρος του Κεν
τρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

4. Αι καθοριζόμενα1, ως άνω τιμαί οιαθέσεως των χη
μικών λιπασμάτων, νοούνται εν του εργοστάσιο ή εν ταις 
αποθήκαις εκφορτώσεως του εισαγωγέως εμπόρου.

Άρθρον 6.
1. Πας όστις θέτει εις κυκλοφορίαν εν τη χώρα τύπους 

συνθέτων και μικτών χημικών /.ιπασμάτων, παόαγομένων 
εν τω τόπω. ή εισαγομένων εκ του εξωτερικού μη προβλε
πομένων υπό των κατά το 4 άρθρον Βασιλικών Δ/των, 
διώκεται κατ’ έγκλησιν των αρμοδίων Γεωργικών Αρχών, 
ή οιουδήποτε τρίτου ή και αυτεπαγγέλτως υπό της αρμοδίας 
Εισαγγελικής Αρχής και τιμωρείται δια χρηματικής ποινής 
1.000.000 έως 10.000.000 δραχμών, ή δια φυλακίσεως ενός 
έτους, ή και αμφοτέρων των ποινών τούτων, της χρηματικής 
ποινής καταλογιζομένης υπέρ του Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Δια των αυτών ποινών 
τιμωρείται και πας όστις πωλεί χημικά λιπάσματα πέραν 
των τιμών των καθοριζομένων δι’ αποφάσεων του Υπουργού 
της Γεωργίας, περί ων προβλέπει το άρθρον 1. Καθ’ όμοιον 
τρόπον οι παραβάται του εδαφίου 2 του άρθρου 3 του παρόντος 
νόμου, τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής ενός έως τριών 
εκατομμυρίων δραχμών.

2. Η μη συμμόρφωσις της εγχωρίου βιομηχανίας, ή 
οιουδήποτε εμπόρου προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ή του εδαφίου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου βεβαιου- 
μένη υπό του Υπουργού της Γεωργίας συνεπάγεται την δια 
Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οι
κονομικών και Γεωργίας, μείωσιν, ή και άρσιν της τυχόν 
υφισταμένης δασμολογικής ατελείας. Επί πλέον δε δύναται ο 
Υπουργός της Γεωργίας να άρη δια πέντε το πολύ έτη την 
άδειαν της εμπορίας ή βιομηχανίας χημικών λιπασμάτων, 
μετά γνώμην της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Λιπασμάτων.

Άρθρον /.
Καταργούνται οι υπ’ αριθ. 562/1937 και 1112/1938 

Αναγκαστικοί Νόμοι και τα εις εκτέλεσιν τούτων Βασι
λικά Διατάγματα.

Άρθρον S.
Το εδάφιον 4 του άρθρου 1 του Ν. 1274/1919 «περί τρο- 

πσποιήσεως του Νόμου 52; 1914 «περί εμπορίας Χημικών 
Λιπασμάτων» αντικαθίσταται δια των εξής :

1. Πάσης κατηγορίας χημικά λιπάσματα, πωλούμενα 
άνευ ειδικής σχετικής αδείας του Υπουργείου Γεωργίας, 
εκδοθείσης κατά το άρθρον Γ του Νόμου 1274/1919, κατά
σχονται υπό των κατά τόπους αγορανομικών. Αστυνομικών 
ή Γεωργικών Κρατικό)·/ Υπηρεσιών και παραδίδονται δια 
πρωτοκόλλου εις τα οικεία Ταμεία Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
και Δασών, τα οποία πχρχλχμβάνουν και διαθέτουν ταύτα 
δια δημοπρασίας, ή απ’ ευθείας εις τους παραγωγούς, με 
τας εκάστοτε κχθοριζομένχς τιμάς και όρους υπό του Υπουρ
γείου Γεωργίας, κατχβάλλοντχ επί απολήψει, την δαπάνην 
μεταφοράς, εναποθηκεύσεως και πάσαν σχετικήν τοιαύ- 
την μέχρι της διαΟέσεώς των.

Το προϊόν της εκποιήσεως ταύτης αποτελεί πόρον του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον 
κατάσχονται και διατίθενται εις τους παραγωγούς χημικά 
λιπάσματα κυκλοφορούντα κατά παράβασιν του άρθρου 4 
του παρόντος Νόμου, ανεξαρτήτως των κυρώσεων των 
προβλεπομένων υπό του άρθρου 6, ως και χημικά λιπά-



σαατα μτ πληοούντα του: όοου: του άοθοου 2 του Νόαου 
1274/1919.

Ομοίως κατά τον αυτόν to: άνω τρόπον κατάσχονται 
και διατίθενται δια δημοπρασίας. ή απ' ευθεία: εις του: 
παραγωγόν:. χημικά λιπάσματα πωλούαενα ω: τοιαύτα. 
ή ως —ρώτη ύλη παρ’ οιουδηποτε, προελεύσεως ΟΤΝΡΑ. 
ή πρώται ύλαι δια χημικά'λιπάσματα προελεύσεως ΟΙΝΡΑ, 
βιομηχανοποιηθείσαι εν Ελλάδι δια λογαριασμόν του Δη
μοσίου.

Πάσα ουσία, φερομένη εις το εμπόριον ως χημικόν λί
πασμα και περιέχουσα επιβλαβείς ύλας δια τα φυτά, κατά
σχεται υπο των αυτών ως ανω *1 πηρεσιων και κκταστρε- 
φεται, εφ’ όσον δι’ αναλυσεως του Γενικού Χημείου του 
Κράτους και σχετικής ννωματεύσεως του Κεντρικού Εδα- 
οολονικού Εργαστηρίου Αθηνών εςακριβωθή υπό του πρώτου 
η νοθεία και προταθή υπό του δευτέρου η καταστροφή.

Αι σχετικαί δαπάναι επιβαρύνουν τον κατέχοντα ταύτην 
εφ’ όσον καταβληθούν δι οιονδήποτε λόγον υπό του Δη
μοσίου εισπράττονται αναγκασπκώς παρά του υποχρέου 
ως έσοδον του Δημοσίου, βάσει του Νόμου «περί εισπρά- 
ξεως δημοσίων εσόδων».

Αι μέχρι της δημοσιεύσει*): του παρόντος νόμου εκδο- 
θείσαι υπό του Υπουργείου της Γεωργίας άδειαι βιομη
χανίας ή εμπορίας χημικών λιπασμάτων, ισχύουν επί τρί
μηνον από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, μετά την 
πάροδον του οποίου αυτοδικαίως, αύται καθίστανται άκυροι.

Οι επιθυμούντες την εξακολούθησιν της βιομηχανίας ή 
εμπορίας χημικών λιπασμάτων, προκειμένου να τύχουν 
σχετικής αδείας κατά την κειμένην νομοθεσίαν, δέον να 
υποβάλουν εγκαίρως εντός του τριμήνου τούτου εις το 
Υπουργείον της Γεωργίας, υπεύθυνον δήλωσιν έκαστος, 
επέχουσαν θέσιν και αιτήσεως, ότι θα εξακολούθηση μετά 
το τρίμηνον την βιομηχανίαν ή εμπορίαν των χημικών λιπα
σμάτων, μετ’ ονομαστικής κατασπάσεως των κατά τόπους 
τυχόν αντιπροσώπων των.

Ο Υπουργός της Γεωργίας, βάσει της υπευθύνου ταύτης 
δηλώσεως, δύναται να εκδόση άδειαν προσωρινής εμπορίας 
ή βιομηχανίας χημικών λιπασμάτων, ήτις θέλει ισχύσει 
μέχρι τη: εκδόσεως ή μη οριστικής αδείας κατά τα κεκανο- 
νισμένα.

2. Οι ζητούντες το πρώτον όπως τύχωσιν ειδικής αδείας 
βιομηχανίας ή εμπορίας χημικών λιπασμάτων, ως και εκεί
νοι οίτινες κατά το προηγούμενον εδάφιον θα δηλώσουν 
ότι θα εξακολουθήσουν την βιομηχανίαν ή εμπορίαν χημι
κών λιπασμάτων, ων αίρονται αι άδειαι δια του παρόντος 
και αιτούν την ανανέωσιν αυτών, υπόκεινται εις εε>’ άπαξ 
καταβολήν τέλους υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών, αναλογώ: του κύκλου των εις λι
πάσματα εργασιών αυτών, κατατασσόμενοι εις αντιστοί
χους κατηγορίας υπό της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επι
τροπής Λιπασμάτων, κατά τα ειδικώτερον δι’ αποφάσεως 
του Υπουργού της Γεωργίας καθορισθησόμενα.

Το ανωτέρω τέλος δε'/ δύναται να υπερβή τα πέντε εκατομ
μύρια, ουδέ να είναι κατώτερον των εκατόν χιλιάδων δρα- 
χαών. Τα ανωτέρω όρια του τέλους δύνανται ν’ αυξομειούνται 
δι’ αποφάσεως των Γπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, 
δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά της αποφάσεως της κατά κατηγορίας κατατάξεως 
χωρεί ένστάσις του ενδιαφερομένου ενώπιον του Υπουργού 
της Γεωργίας, αποφαινομένου οριστικώς.

3. Μετά τριετίαν από τη: εκδόσεώς των. ανανεούνται 
αι εκδοθείσαι άδειαι βιομηχανίας ή εμπορίας χημικών λι
πασμάτων. τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, εκδ'.δομένων 
νέων τοιούτων. εφ’ όσον συντρέχουσιν αι προ: τούτο νόμιμοι 
προϋποθέσεις. Εκαστη ανανέωσι: συνεπάγεται τέλος υπέρ 
του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας. Κτηνοτροφία: και Δα
σών, ίσον προς το 1/10 του αρχικού τέλους του καταβλη- 
θέντος κατά την έκδοσιν τη: πρώτης αδείας, συμφιόνως 
τω παρόντι Νόμω.

Άρθρον 9.
Αι προβλεπόμεναι υπό του πρώτου εδαφίου του άρί)ρου2 

του Νόμου 1274/1919 χρηματικά/ ποιναί των 5.000 δρα
χμών ή των 10.000 εν υποτροπή. καθορίζονται εις εν εκα- 
τομμύριον δραχμών, ή δύο εκατομμύρια εις την περίπτωσιν 
της υποτροπής.

Αι χρηματικά; αύται ποιναί αποτελούσιν έσοδον του 
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας. Κτηνοτροφίας και Δασών 
και αποδίδονται αυτώ δια γραμματίου τρεχούμενων λογ/ 
σμών υπέρ τρίτων και ειδικώς υπέρ του Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας. Κτηνοτροφία: και Δασών.

Άρθρον 10.
Επιτρέπεται εις τον Ίπουργόν τη: Γεωργίας, όπως οίκο- 

θεν ή τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, συνιστά δι’ αποοά- 
σεως του Επιτροπά: εξ υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωρ
γίου;, ή ετέρων Δημοσίων υποιλλήλων , συμπληρουμένα: 
ή μη και υπό ειδικών μη δημοσίων υπαλλήλων, προς έλεγχον 
του κόστους ή τη: διαχειρίσεως των δια λογ/σμόν του Δη
μοσίου ή ετέρων Νομικών Προσώπων εισαγομένων εκ του 
εξωτερικού χημικών λιπασμάτων, ή πρώτων υλών δια λι
πάσματα, ή ετέρων γεωργικών ειδών.

Αι δαπάναι της λειτουργίας των επιτροπών τούτων βα- 
ρύνουσι τους περί ων διενεργείτοα ο έυχγχος.

Εγκρίνονται αι μέχρι τούδε εκδοθείσαι αποφάσεις του 
Υπουργού της Γεωργίας, αι διατάσσουσαι διεξαγωγήν 
ελέγχου συμφώνω: προς τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρον 11.
Κυρούνται αι γενόμεναι κατασχέσεις των παρανόμως 

κυκλοφορούντων, ως και των πωλουμένων χημικών λιπα
σμάτων προελεύσεως ΟΥΝΡΑ ή Δημοσίου.

Η διάθεσις των κατασχεθέντων τούτων λιπασμάτων 
διέπεται υπό του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Δ' Αναθεωρητική:.Βου
λής και παρ’ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθείτω δια 
της Εφημερίδος τη: Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νό
μος του Κράτους.

Εν Αθήναι: τη Γ1 Αυγούστου 1948 
ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο επί της Γεωργία: Υπουργός 
ΑΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη 
του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αόήναις τη 11 Αυγούστου 1984 
Ο επί τη: Δικαιοσύνη: Υπουογό:

Γ. ΜΕΑΑΣ

Δ'. Π.Δ. 433Ί977. «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. Ϊ33/Τ. Α'/18.5.1977).

Άρθρον 219.
Τεχνική Γνωμοδοτική Επίτροπέ, Λιπασμάτων.

1. Η Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων 
συγκροτείται εκ των κάτωθι :

α) Του Γενικού Διευθυντού Γεωργικής Παραγωγής.
β) Του Προϊσταμένου της Δ/νσεως Αναπαραγωγής Φυτών 

και Λιπασμάτων του Υπουργείου Γεωργίας.
γ) Του Προϊσταμένου της Δ/νσεως Φυσικών Πόρων της 

Γενικής Δ/νσεως Σχεδιάσεω: και Προγραμματισμού του 
Υπουργείου Συντονισμού.

δ) Του Προϊσταμένου της Α' Δ/νσεως της ΓενικήςΔ/νσεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας και 
Ενέργειας.

ε) Του Προϊσταμένου της Δ/νσεως Ερεύνη: Κόστους 
του Υπουργείου Εμπορίου.
στ) Του Προϊσταμένου τη: Δ/νσεως Φυτικής Παραγωγής 

της ΑΤΈ.
ζ) Του Προϊσταμένου σςς Υπηρεσία: Οικονομικής.
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2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί του ετησίου μρογράμ- 
! ' τ-γ.γ αναγκών εις λιπάσματα. επί των τιμών αγοράς λιμα
σμάτων υπό της Α.Τ.Ε. εκ των εγχωρίων βιομηχανιών, 
επί των τιμών διαθέσεως τούτων ως και επί παντός εν γένει 
θέαατος σχετικού μρος τα λιμάσματα, όπερ παραπέμπετε·, 
αυτή υμό του ΐμουργού Γεωργίας.

Ε'. Ν. 721/1977. «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου 
των γεωργικών Φαρμάκων, ωε και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 298/τ. A //.ΙΟ.19/ / ).

Άρθρον 1.

*) ........................................................................ ...................
3) ...........................................................................................
τ) ............................................................................................
δ) ...........................................................................................

αα) ...................................................................................
ββ) ...................................................................................
ΪΤ) ...................................................................................
δδ) ...................................................................................
«*) ......................;...........................,........;·····

στστ) Αι μρος θεραμείαν των τροφομενιών ουσίαι εξ
ιχνοστοιχείων, αι μη χρησιμοποιούμενα: ως
συνήθη λιμάσματα.

ΣΤ'. Ν.Δ. 3059/1954, «Περί κυρώσεως της αμό 21.6.1951 
Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγρο
τικής Τραπέζης της Ελλάδος «μερί αναθέσεως εις την 
Αγροτικήν Τράμεζαν της Ελλάδος της διαθέσεως εις τους 
καλλιεργητάς της χώρας λιμασμάτων εις τιμάς έλαττον 
του κόστους τούτων και της καλύψεως του σχετικού 
ανοίγματοε τηε Τραμέζης μαρά του Ελληνικού Δημοσίου» 
(Φ.Ε.Κ. 238/τ. A'/ 8.10.1954).

ΠΑΤΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’ όφει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντά
γματος και την αμό 21 Σεμτεμβρίου 1954 σύμφωνον γνώ
μην της κατά την μαράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής 
Εμιτρομής εκ Βουλευτών, μροτάσει του Ημετέρου Υ’πουρ- 
γικού Συμβουλίου, αμεφασίσαμεν και διατάσσομε'/ :

Άρθρον 1.
Κυρούταιη αμό 21.6.1954 Σύμβασις μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Αγροτικής Τραμέζης της Ελλάδος «μερί 
αναθέσεως εις την Αγροτικήν Τράμεζαν της Ελλάδος της 
διαθέσεως εις τους καλλιεργητές της χώρας λιμασμάτων 
εις τιμάς έλαττον του κόστους τούτων και της καλύψεως 
του σχετικού ανοίγματος της Τραμέζης μαρά του Ελληνικού 
Δημοσίου και ης το κείμενον έπεται.

Άρθρο 2.

Εν τη Β. Ελληνική Π ρεσβεία Βέρνης τη 6 Οκτωβρίου 1954
ΠΟΤΛΟΣ

Β.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11Λ1Ι ΑΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ. Π. ΚΛΝΕ.ΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. ΚΛ. ΘΕΟ- 

ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. I. ΝΙΚΟΑΙΤΣΑΣ. Α. ΓΕΡΟ- 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ. Κ. ΠΛΠΛΓΙΛΝΝΗΣ. Κ. ΚΑΡΛ- 
ΜΑΝΑΗΣ, ΣΤ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. II. ΛΕΒΑΝΤΗΣ, 
X. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ. Ε. .ΓΟΝΗΣ. Β. ΒΡΑΧΝΟΣ, 
Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κεατους σφρανίς. 
Εν ΑΘήναις τη 7 Οκτωδρίου 1954 
Ο εμί της Δικαιοσύνη: Υμουενός

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ'

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Εν ΑΘήναις σήμερον την 21 Ιουνίου 1954 μεταξύ αφ’ ενός 

του Ελληνικού Δημοσίου, εκμροσωμουμένου υμό του Κων/ 
νου Παμαγιάννη. Υμουργού το/ν Οικονομικών και του Π. 
Λεβαντή Υμουργού της Γεωργίας και αφ1 ετέρου της Αγρο
τικής Τραμέζης της Ελλάδος, εκμροσωμουμένης υμό του 
Διοικητού αυτής Χαριλάου Μητρέλ'.α. συνομολογούνται τα 
ακόλουθα :

Άρθρον 1.
Το Ελληνικόν Δημόσιον, εις εφαρμογήν της αγροτικής 

του πολιτικής, ήτοι της αυξήσεως εν γένει της παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και της μειώσεως του κόστους τούτων 
δια της διαθέσεως εις ευρείαν κλίμακα χημικών λιπασμάτων 
εις τιμάς επι έλ.αττον των κανονικών τιμών διαθέσεως, 
των καθοριζόμενων εκάστοτε παρά του Υπουργού Γεωργίας, 
δύναται, οσάκις κρίνει σκόπιμον ν’ αναθέτη δια κοινής απο- 
φάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών εις την 
Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος την διάθεσιν χημικών 
λιπασμάτων εις τους καλλιεργητές της χώρας εις μειωμένας 
τιμάς, κ,α&οριζομένας εκάστοτε δια της αυτής κοινής απο- 
φάσεως.

Άρθρον 2.
Η διάθεσις των λ.ιπασμάτων εις τιμάς μειωμένας θα ενερ- 

γήται υπό των υπηρεσιών της Αγροτικής Τραμέζης της 
Ελλάδος.

Άρθρον 3.
Η ημερομηνία ενάρξεως και λ.ήξεως της διαθέσεως των 

λιπασμάτων εις μειωμένας τιμάς ως και οι τύποι λιπασμά
των, εφ’ ων θα ισχύσουν αύται θα καθορίζονται εκάστοτε 
δΓ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρον 4.
Η ΑΤΕ αναλ.αμβάνει την υποχρέωσιν, όπως επιμελ.ήται 

της διαθέσεως επί μειωμένη τιμή των λ.ιπασμάτων εις τας 
κατά τας οικείας αποφάσεις γου Υπουργείου Γεωργίας οριζο- 
μένας καλλιέργειας και κατά τας παρεχομένας υπ’ αυτού 
ειδικάς οδηγίας.

Άρθρον 5.
Η ΑΤΕ υροχρεούται άμα τω πέρατι της διαθέσεως 

τούτων όπως συ'/τάσση δια των Υποκ/των της καταστάσεις 
κατά Κοινότητα των διατεθεισών επί μειωμένη τιμή ποσο
τήτων λ.ιπασμάτων, προκειμένου να διαπιστωθή η προκύ- 
πτουσα διαφορά επί της επί έλ.αττον της τιμής κόστους δια
θέσεως τούτων.

Η ακρίβεια του περιεχομένου των ε-/ λ.όγω καταστάσεων 
θα βεβαιούται υπό των Γ.ρμοοίων Δ/ντών Γεωργίας μετά προ
ηγούμενου παρ’ αυτών έλεγχον.

Δια τον έλεγχον τούτον, η ΑΤΕ υποχρεούται. όπως θέτη εις 
την διάθεσιν των Δ/ντών Γεωργίας τα παρ’ αυτή τηρού
μενα σχετικά στοιχεία των διατεθέντων λ.ιπασμάτων.

Αι κατά τας ανωτέρω παραγράφους καταστάσεις των δια- 
τεθέτων λ.ιπασμάτων, θα υποβά/λ.ιυνται μετά των οικείων 
δικαιολ.ογητικών υπό της .V Τ Ε εις την αρμοδίαν υτεηρεσίαν 
Λιπασμάτο/ν του Υπουργείου Γεωργίας, παρ’ ης θα βεβαιού- 
ται και η αντιστοίχως ισχύουσα τιμή ανεπιδοτήτων λιπασμά- 
των του αυτού τύπου. Η έκδοσις των οικείων χρηματικών 
ενταλ.μάτων δια την καταβολήν εις την ΑΤΕ της δικαιου- 
μένης διαφοράς δια την επί έλ.αττον της τιμής κόστους δια- 
θεσιν τούτων ανήκει εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν Εντε/.- 
λομένων Εξόδων, προς ην διαβιβάζονται δεόντως θεωρημένα 
τα οικεία δικαιολ.ογητικά.



Άρθρον 6.
Το Ελληνικόν Δημόσιον αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, 

όπως, αιτήσει τη: ΑΤΕ, προκατ*5άλ>.η αυτή μέρος της 
οφειλής, ήτις ττροβ/χττεται ότι 6α ττροκυψη εκ της εστι μειω
μένη τιμή διαθέσεως των λιπασμάτων τούτων.

Άρθρον 7.
Το Ελληνικόν Δημόσιον αναγνωρίζει οφειλήν του προς την 

ΑΤΕ εκ της παρ αυτής και κατά τας σχετικά: αποφάσεις 
του Υπουργείου Γεωργίας διαθεσεως επι μειωμένη ^ τιμή 
αζωτούχων λιπασμάτων εις τους παραγωγούς της Χωράς 
κατά το από 1.8.53 μέχρι 10.3.1954 χρονικόν διάστημα 
εττί (ΓΛΟΤζώ μ,ειώσεως του χοστουζ των γεωργιχων ττροϊόν- 
των.

Προς τακτοποίησιν της παρά της ΑΤΕ ληφθείσης δια 
την αιτίαν ταύτην προκαταβολής υποχρεούται αυτή όπως 
υποβολή τα υπό του άρθοου 5 της παρούσης προβ/χπό- 
μενα δικαιολογητικά. μετά τον έλ.εγχον των οποίων, κατα 
τα ανωτέρω, θέλουσιν εκδοθή τα οικεία χρηματικά εντάλ
ματα.
Δια την Αγροτικήν Τράπεζαν Δια το Ελληνικόν Δημόσιον 

Ο Διοικητής Ο επί τη: Γεωργίας Υπουργός
ΧΑΡ. ΜΗΤΡΕΛΙΑΣ Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ

Ο επί των Οικονομικών Υπουργός 
Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Σημειώνεται ότι το Κ.Δ. .3059/1954 και η Σύμβαση του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Α.Τ.Ε.. που κυρώθηκε με το 
ίδιο Ν. Δ/γμα καταργήθηκε με το άρθρο δεύτερο της αριθ. 
283198/31.7.1984 (ΦΕΚ 517/τ. Β'/31.7.1984) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
και Γεωργίας που κυρώνεται με το άρθρο 9 του Νομού 
αυτού.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Διπάσματο.

Άρ-Spc 1.
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νομού αυτοί, ως 
/.χάσματα -θεωρούνται ο: οργανικές κ.αι ανόργανες ουσίες που 
με τη χρησιμοποίησή του: στις κα/./.ιέργειε: ενισχύουν την 
σ/άπτυξη των ουτών. χυξχ/ουν τη-/ παραγωγή και όελτιωνουν 
την ποιότητα των προϊόντων.

2. Δεν -ύεωρούντα: /.χάσματα:
α'· Οι ουσίες πο. χ/ασέεοντα: ττι: διστάσει; του ν. 2520/

1940 (ΦΕΚ 273/.
Ο Ο: αιτίες που προορίζονται απε/.'/.ε:ττι-/.α για την προ- 

ττατία των ρυτών από τους επιΕ/.αόείς μικροοργανισμούς και 
τις παρατιτικές αοόένειες.

γ) Τα υποπροϊόντα των γεωργοκτηνοτρορικών εκμετσ/.'/.εύ- 
τεων. όπως ζωικά απεκκριμματα (κοπριά, ούρα, ούρα χ.·ακα- 
τωμένα με νερό, άχυρο και /.οιπά υπυλ.ειμμστσ στρωμνής των 
στσό/.ων). κομπόστες, άχυρο και άλλα παρόμοια υπο/.είμματσ 
φυτικής παραγωγής.

δ) Ο: εδαφοόε’/.τιωτικ.ές ουσίες που δεν περιέχουν σημ.αν- 
τικες ποσότητες -θρεπτικών στοιχείων, α/./.ά επιδρούν στο 
έδαφος οιο/χγικά. χημικ.ά ή φυσικά, όε’/.τιώνοντας την απο- 
τελεχματικότητα της δράσης των /.χασμάτων. όπως ο: ου
σίες εμέο’/.ιασμού εδάφους και όε/.τιωτης της υσής του. ο: 
στα-ύεροποιητές. τα όε’/.τιωτικά της δουής του εδάφους και 
τα αλ,ευροποιημένχ πετρώματα (ασοεστό/.ιύο: i.

ε) Τα υποστρώματα για κ.α/.λ.ιέργειες όπως τα φυτοχώμα
τα. η τύρφη, τα μίγματα που έχουν ως όαση την τύρρη ή το 
λιγνίτη και άλ/.α υποστρώματα με νίεπτικά ή όχι στοιχεία, 
που χρησιμεύουν για ριζόστρωμα στα ρυτά.
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στ) Ο: ουσίες που όεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες θρε
πτικών στοιχείων, α/,/.ά επιδρούν ευ··οίκα στη ρυσιο’/.ογια των 
φυτών ή επηρεάζουν το σχηματισμό των οργανικών τους ουσιών 
και

ζ) το διοξείδιο του άνόρακ.α.
3. Με προεδρικά όιατάγματα που εκδεϊονται με πρόταση του 

Υπουργού Γεωργίας ύστερα από γνώμη της τεχνικής γνωμο
δοτ ικής επιτροπής λιπασμάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.). του σρόρου 7, 
μπορεί να επεκτείνετα: η εσαρμογή όλων ή ορισμένων από 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου και στις ουσίες που αναφέ- 
ροντα: στες περιπτώσεις γ' έως και ζ’ της προηγούμενης πα
ραγράφου.

Άρόρο 2.
Τύπο: /.ιπασμάτων,

1. Με προεόρικά όιατάγματα που εκ.ϊιδοντα: ·κε πρόταση 
του Υπουργού Γεωργίας ύστερα από γνώμη της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., 
καθορίζονται ο: τύπο: των λ.ιπασμάτων που κυκλοφορούν στη 
χώρα και τα αν.όλουόα στοιχεία που προσδιορίζουν κά-ύε τύπο:

α) Η ονομασία του τύπου.
6) Τα όρεπτικ.ά χυστατικά και η σύνδεσή τους, το είδος 

των λ,οιπών συστατικών και τα έρια της περιεκτικότητας και 
των δύο κατηγοριών.

γ) Η μορφή ·κα: η ε/.άχ:στη διαλυτότητα των -θρεπτικών 
συστατικών.

δ) Ο: φυσικές και μηχανικές ιδιότητες.
ε) Η εκκρηκτικότητα ορισμένων /.ιπασμάτων και τα μέ

τρα ασοαλείας.
στ) Τα όρια ανοχής των όοεπτικώ·/ συστατικών.
ζ) Κάδε άλ.λο προσΐιοριστικό στοιχείο που επιόά/.λετα: από 

τις απαιτήσεις της γεωργίας και από τη/ τεχνολογική εξέ
λιξη.

2. Ο: ουσίες της προηγούμενης παραγράφου που περιέχον- 
ται στο λίπασμα οεν πρέπει να 6/,άπτσυν τη -γονιμότητα του εδά
φους και την υγεία των ανόρώπων. των ζώων και των ουτών.

3. Οι διατάξεις χυτού του άρ-δρου δεν εφαρμόζονται για τα 
λιπάσματα που προορίζονται για ερευνητικούς σκοπούς και για 
μη γεωργική χρήση.

Άρόρο 3.
Όρο: κυκλοφορίας /.ιπασμάτων.

1. Απαγορεύεται η διάδεση με οποτεδήποτε τεόπο των ’λι
πασμάτων της παρ. 1 του άρδρου 2 α/ αυτά δεν π/.ηρούν τους 
όρους της επόμενης παραγράφου.

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδον:α: υε πρόταση 
του Υπουργού Γεωργίας ύστερο από γνώμη της ΤΕ.Γ.Ε.Λ. 
ορίζοντα::

α) Η σφράγιση, ο τρόπο; κ.αι τα μέσα συσκευασίας, που 
πρέπει να είναι, κατά περίπτωση, ορισμένου ιιεγέδου; και εί
δους κ.αι να διασφα/.ίζουν το απασαίίαστο.

6) Η σήμχ/ση στην ο πο-ία περι/.τυ.όάνοντα: ως υποχρεωτι- 
κ.ές ενδείξεις:

(1) Ο τύπος του λ.ιπάχματος.
(2) Η εγγυημένη περιεκτικότητα σε δρεπτικ.ά συστατικ.ά 

που καδορίζουν το λ.ίπασμα, ο: χηυικ.οι τύποι, ε: μορφές και ο: 
δια/.υτότητες των δρεπτικ,ών συστατικ.ών.

(3) Το εγγυηυένο κ.αδαρό ή μικ.τέ όάεος. και για τα υγρά 
/.χάσματα ο εγγυημένος όγκος.

(4) Τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που 
παράγουν ή διχ/.ινούν σο λ.ίπασμα κ.αι ως προαιρετικές ενδεί- 
'■“*'·* ·

(1) Το μέγεδος των κ.όκ.κω-/ και ο έαδμός λ.ειοτρίίησης 
(περατότητα από ορισμένα κόσκινα).

(2) Ο: οδηγίες για την κατά/./.η’/.η χρήση, αποδήκ.ευση και 
μεταχείρηση

γ) Ο: δη/.ώσεις για τον τρόπο παραγωγής κ.αι τη/ προε- 
λ.ευση των πρώτων υλ.ών.


