
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟ ΓΠ.ΟΓΡΓΙΚΟΧ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΝ

Εχί τού σχ*δ:ον Νcrj.oj <crsp·. ·κ»ναωσεως τής ύχ aprS.
100/76 Π.Γ.Σ. «χερ 1 ■χριοτδίαρΊαμ.ού τών άρμοοιων οργά
νων χρος χτχτρ·.Ί άοκοίιοτήτων τινών χαχ έιςαρμογην τον
άρ-δ?ον 29 zap. 3 τού Ν'. 400/1976»».

Ποός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Δια τού χιρί/τείνομενον τχεδιον Nettop τχβχιείτσ: ή κύρω
σες τής or' ά?χδ. 100/1976 (ΦΕΚ 247/τ.Α'/16.9.1976) 
Π ράξεως τού Τχονργιχον Σ'νμδούΧίον.

Διά τής ώς άνω Π .ράξεως έξεχωρή-δηοχν αρμοδιότητες 
«ϊς τονς Τχονργούς Γεωργίας κεί Έμχοριον όχως ίιά κοι
νών άχοφάσεών των χα-δορίζονν έχάστοτε τήν τιμή itούε- » 
σεως τής Κορινθιακής σταρόδος.

Ή έξονσιοδοτιχή διάταξις τής χαρ. 3 τον άρδρον 29 τον 
Ν. 400./1976 «τεεί Τχονργτχον Συμίονλίον χαί Τχονρ- 
γείων» έχί τής όχοίας έστηρίχ·δη ή ώς άνω Πράξις τον Τ- 
χονργιχον ΣνμίονΧίον. χαταΧείχει άμφιίοΧίας ώς τρις τήν 
δυνατότητα τούτης -δεμελκύσεως αρμοδιότητες τών Τχονρ
γών Γεωργίας χαί Έμχορίου δια τόν χαδοριτμόν τής τιμής 
δια-δέσεως τής τταφίδος. Χαμδανοκέ/ον ύχ' όψεν ότ: ύχό τών 
χαταργη-δόντων ύχό τον Νόμον τούτον έτέρων Νόμων ή Κα
νονιστικών Π ράξεων δεν-χροεδΧέχετο αρμόδιον όργανον διά 
τον ώς άνω τχοχόν.

. ΈΗεοδή ,χατά το χαρ»ελ.-5όν, λόγω ύχκξτκΓΐο&/τή3»ε>ων ή όχι 
νομίμων έξουσιοδοτήαεων, ήχνρώ-δηταν y-ό τον ΣαμίονΧίον 
τής Έχιχρατείας διάφορες σχετικές με τόν χα-δ-ορισμόν τής 
τιμής δι.α·&έχεως τής σταμίδος Πράξεις τής ΔιΟΓχήσβως. 
με συνέχειαν νά δημιονργη-δονν οντω χΧιίστα χαί χερίχίλο- 
χα χροδΧήμχτα. it’ S χαί έχιρί-3η σχύχιμσν όχως. χρός άχο- 
φυγήν χάτης άμφισίτρτήτεως χοί τυχόν εν τώ μέΧΧοντι χροσ- 
4αΧής Πράξεων τών ειρμοί ίων Τχονργών χέρι τού χα-δορι- 
σμον τής τιμής δια-δέσεως τής σταφίίος. ή έν λόγω Πρά- 
ξις κνρω-δή ϊιά τον χροτειναμιέναυ xr/ytipu Νόμον.

Έν Άόήναις τή 20 Ίανοναρίον 1978

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περ: χνρώτεως τής νχ άρι-3. 100/76 Π.Τ.Σ. «χερΐ χροσ- 
ϊιορΓτμον τών αρμόδιων οργάνων ορό; άσκηση» αρμοδιοτή
των τινών χατ’ εφαρμογήν rov άρ-Spov 29 χαρ. 3 τον Ν. 

'400/1976»».

’Αμόρσν 1.

Κνρούτα· χα: έχει ΐσχύν νάνον, άφ’ ής έξ-οδό-δ-η. ή ύχ’ 
άρνδ. 100/1976 χράξις τοΰ Τεαχιργικοΰ ΣάνμϊανΧίον κχερϊ
χροσίιοριτμού τών αρμόδιων οργάνων χρός άσιχησιν αρμοδιο
τήτων τινών χατ’ βφχεαογήν τον άε-Spov 29 χαρ. 3 τον Ν. 
400/1976», δημοσιε>·3έ.ίσα εις τό ύχ’ όριό. 247 τεύχος χρώ- 
τον τής 16ης Σεχτεμίρίον 1976, ΦνΧλον τής Έιρημερίδος 
τής Κνόερνήτεως. εχονσα ώς άχοΧοόόως:

Πράξις ΰχ’ όριό. 100, τής 11ης ΣεχτεμόρΛον 1976.
τεερί χροσδεορκμον τών άρμσϊ ίων ίργ-άνων, χρός οεποησιν 

: άρ(μ<)ϊιοτήτων τινών, χχτ’ έςαρμογήν τοΰ «ρ$£ον 29 (τβρ. 
3, τού Ν. 400/1976.

Λαόον νχ’ όψιν:

α Τας ::αταξε·.ς τον άρόρτν 29 (χαρ. 3' τον νχ’ αριό.

400/1976 Νόμον «χερί Τχονργιχοΰ Σνμίονλίον χα'ι 'Τχονρ- 
γε ίων».

3) Την ύ.τ’ άριό. 0.2203/747ΔΙΠ/.11.8.1976 είαήγηαιν 
τον 'Τχονργον Σν·/τον:τμον. ϊΓ ής ίχχημαίνετα: ή άνάγχη 
χροτίιοριεμο^ τών άρμοοιων οργάνων, χατά τάς ώς άνω δια
τάξεις. χρός ά-χηαιν ώριτμενων αρμοδιοτήτων, αί όχοίαι ά- 
τχο.ντα: μέχρι τονδε νχ αντον, δν/άμε: τών χρομνηαόεισών 
νεαοών διατάξεων, αρχής γενεμένης έχ τον άρ-όρον 41 τον 
Ν.Δ. 957/19/1, δι ον χαττργτχόητειν τά έν αντώ είναβερό- 
μενα χνόερνητιχά ανΧΧογ.χά όργανα, ών α! αρμοδιότητες ά~ 
νετόόηια-/ εις τόν Ύχονργόν Έόνιχής Οιχονομίας, οντινος 
ή όόσις, ώς /χαί όλόχιΧηρον τό Ν-Α. τούτο Γ»οεΓ7ηρ<γή·ύηρτΓ/ δια 
τον Ν.Δ. 175/1973, αί δέ αρμοδιότητες χνται, ώς χαί ετε- 
ραι τοιανται. ά,αρερόαεναι χνρίως εις τονς τομείς Γεωργίας. 
Ειομηχα··ιας. Εμχορίον χαί Έργακτίας, ά/ετέάηοαν εις τόν 
Γχονργόν Σνντονιτμον, διά τον ίτχνοντος εόέτι άρ^ρον 44 

τον τντον Νομοόετιχον Διαιτάγματ&ς, άχορααίζει:

1. Ά.ιμοδιότητες τών Ύιονργείων Γεωργίας, Βιομηχα
νίας καί Ενέργειας, ΈΚχορίον χαί Έργατίας. άτν.ονμεναι 
μέχρι τονδε ύχό τον 'Τχονργον ΣνντονΚμον, σνμςώνως τώ 
άρ-νρω 29 (χαρ. 3) τον Ν. 400/1976. άτκούνται εφεξής 
ύχό τώ'. κα·3' ύλην αρμοδίων Τχονργών τών 'Τχονργείων 
τούτων.

2. Αί νχό τών άρ-όρων 2 (χαρ. 1), 3. 4 (χαρ. 1 χαί 2) 
χε·: 5 (χαρ. 1 χα: 2) τον ΝΑ. 37&8/1957 «χερί ιίρύσεως 
Έόνιαηΰ ΧΟμγανισμό/ Κεεχνον»', ώς «ννεταΧητρώ-όη χαί έτίροχο- 
χοιήύη, χροόΧεχάμαναι αρμοδιότητες τής χαταργηόείαης Κν- 
όερνητιχής Έχιτροχής Καχνοΰ, βτχονντάι εφεξής ύχό τής 
νχό τού άρΑρου 5 τού Νόμοο» 400/1976 εςραδΧε.χαμένης Οϊχονο- 
μιχής Έχιτροχής, ής αί έν χροχειμένψ άχοφάτεις έχτελοννται 
νχό .τών αρμοδίων χα-3’ νλην 'Τχονργών Οίχονομιχών, Έμχο- 
ρίον χαί Γεωργίας. Ai χροίλεχάμεναι ύΗ τής χειμένης »^ομο- 
ίετίας λοιχα·! αρμοδιότητες τής χαταργηύείτης Κνδερνητι- 
χής Έχιτροχής Καχ/ον, άαχοννχαι εφεξής ύχό τον 'Τχονρ- 
γού Έξαχορίον.

3. Αί άαχούμενα: μέχρι τονδε ύχό τον Τχονργον Σνντονι- 
σμον αρμοδιότητες τον χαταργη-άέντος ΣνμόονΧίον Εξωτερι
κόν Έμχοριον, αί μάν χροίλεχόμέναι ύχό τον άρύρον 4 τον 
ΝΑ. 480/1947. όακοννται έφεξ,ής ύχό τον Τχονργον Έμ-χο- 
piou, οά δέ χρρόλετχμενα: ύχό τών a^Sjoiw 1, 3 οοαϊ 5 (χαρ. 
1.5 χαί 7) τον ΝΑ. 3982/1959, ώς οντος αννεχΧηρώόη ύχό 
τού Νόμον 4484/1965. άτκοΰν-αχ'. άχαχΧειοχεχώς ύχό τών Τ
χονργών Έμχοριον χα: Βιτμηχανίας χα! Ένεργείας.

4. Αί νχό τον άρ-δρον 4 τον ΝΑ. 2490/1953 χ»ρο6λεχόμεναι 
αρμοδιότητες τ«ν Τχονργιχον ΣνμδανΧίον, αί όχοίαι ήακοννιο 
μέχρι τονδε όχό τής Οικονομικής Έχιτροχής. έχί τή 6άαε: 
τής ύχ' άριΰ. 127/76 Πράξεως αντον, άσχοό/ται εφεξής, 
ώς χρός τά μέτρα χροττααίας χαί στηρίξεως τής χαρχγωγή? 
χαί τόν χα-δοριαμόν τής τμής άαφαΧείας τής Κορινθιακής 
σταφίίος, ώς χαί τήν χάραξιν τής γενικής χοΧιτιχής έχί τον 
χροίό/τος τούτον ύχό τής Οικονομικής Έχιτροχής τον άρδρον 
5 τον Ν. 400/1976, τή είαηγήτει τών Τχονργών Γεωργίας 
καί Έκχορίαν. Ή άρμαδιότης Βιά τήν έφαρμοαγη·/ και έκτέιλιε- 
αιν τών έν χροκειμένφ άχοφάτεων τής Οικονομικής Έχιτρο- 
χής. χεριΧαμδανομένον χα: τον καδοοιαμον τής έκάυτοτε τιμής 
ίιαδόιεως τής Κο;ιν-δ·ακής αταοιδοο. ανήκει εϊς τούς Τ- 
•χονργχΰς Γόωφγγίαις .καί Έμοτορέον καί άσκείτα: 2νχ .κοινών άχο- 
φάαεων αϋτών.

5. Ή άτκομέ'/η ύχό τών Τχονεγών Σνντονιτμον καί Σνγ- 
κοινωνιών άρμοδιότης τής έγκρίσεως τών άχοφάαεων τοΰ Δι
οικητικού ΣνμόονΧίον τού Οτγτ/·.τε*ύ ΤηΧεχια.αινωνιών Έ).- 
Χάδος τών άφορωαών εις τάς διεδνείς σχέσεις καί τνμΑάσεις 
καί τάς σνμίάσεις μετ’ έμχοριχών ρίκων τής άΧλόίαχής. χρο-

0! Τχονργοί

Σνντονκχχον Γεωργίας
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