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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1390/1938
«Περί Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου και θέσεως
διατάξεών τινων «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών».
Άρθρον 1.
Προς τον σκοπόν της προστασίας της μαστίχης Χίου δια της
συστηματοποιήσεως της παραγωγής, της συγκεντρώσεως, της συσκευασίας,
επεξεργασίας και της από κοινού διαθέσεως αυτής επιβάλλεται δια του
παρόντος η αναγκαστική συνεταιρική οργάνωσις πάντων των
μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Άρθρον 2.
Εις την περιφέρειαν μιάς ή πλειόνων Κοινοτήτων των μαστιχοχώρων Χίου
συνιστάται ανά εις Συνεταιρισμός, περιωρισμένης ευθύνης, ούτινος μέλη
εγγράφονται υποχρεωτικώς πάντες οι εις την περιφέρειαν τούτου ενήλικοι,
μαστιχοπαραγωγοί ιδιοκτήται ή εμφυτευταί, ή επικαρπωταί, ή μισθωταί, ή
επίμορτοι καλλιεργηταί σχινοφυτειών. Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται δια των
ασκούντων την πατρικήν εξουσίαν, οι δε στερούμενοι της ελευθέρας
διαχειρίσεως της περιουσίας των δια των εκπροσωπούντων τούτους νομίμως,
οίτινες και εγγράφονται συνεταίροι υπό την ιδιότητά των ταύτην.
Οι έχοντες σχινοφυτείας ως άνω, εις την περιφέρειαν πλειόνων
συνεταιρισμών δεν γίνονται υποχρεωτικώς συνεταίροι εις πάντας τούτους,
αλλά εις ένα μόνον τον του τόπου της κατοικίας των ή τον του τόπου εις ον
έχουσι το κέντρον της παραγωγής των, κατ’ εκλογήν των και κατά
προτίμησίν των.
Άρθρον 3.
Δι’ αποφάσεως της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Γεωργικών Μεταβατικής ισχύος
Συνεταιρισμών της Ελλάδος εκδιδομένης εντός τεσσάρων μηνών από της
ισχύος του παρόντος και δημοσιευομένης εν περιλήψει εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μετά γνώμην κατά πλειοψηφίαν λαμβανομένην, Επιτροπής
αποτελεσθησομένης 1) εκ του Νομάρχου Χίου ή του νομίμου αυτού
αναπληρωτού, ως προέδρου, 2) εκ του Προϊσταμένου της Γεωργ. Υπηρεσίας
Χίου, 3) εκ του Διευθυντού του Γεωργικού Ταμείου του Νομού Χίου, 4) εξ
ενός εκπροσώπου της Ε.Σ.Σ.Ε., 5) εκ του οικείου Επιθεωρητού
Συνεταιρισμών ή του Επόπτου Συνεταιρισμών της Αγροτικής Τραπέζης, 6) εκ
του Διευθυντού του Υπ/τος της Α.Τ.Ε. ή του παρά της Διοικήσεως αυτής
οριζομένου αντικαταστάτου αυτού, και 7) εκ δύο αντιπροσώπων των
μαστιχοπαραγωγών οριζομένων υπό του Νομάρχου Χίου:
1) Θέλει ορισθή η έδρα και περιφέρεια εκάστου Συνεταιρισμού.
2) Θα συνταχθώσι τα καταστατικά των Συνεταιρισμών, άτινα θέλουσι
καθορίσει, πλην των ανωτέρω, τα της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως των
Συνεταιρισμών, τους πόρους των Συνεταιρισμών και πάσαν λεπτομέρειαν
σχετικήν προς την λειτουργίαν και τον τρόπον επιτεύξεως των σκοπών των
Συνεταιρισμών.
Το καταστατικόν θέλει ορίσει το ποσόν της παραγωγής το παρέχον
δικαίωμα εις απόκτησιν μιάς μερίδος, ως και τα της ευθύνης των συνεταίρων.
Καθ’ όμοιον τρόπον καθορισθήσονται οι δικαιούμενοι λόγω μείζονος
παραγωγής πλειοτέρων μερίδων και ο ανώτατος αριθμός μερίδων, τον οποίον

2
δύναται να αποκτήση ο αυτός παραγωγός.
Ο αριθμός των ψήφων εκάστου συνεταίρου είναι ανάλογος προς τον
αριθμόν των υποχρεωτικών μερίδων, τας οποίας οφείλει ή δύναται να
αποκτήση, ουδέποτε όμως ανώτερος των πέντε.
Συνεταίροι έχοντες παραγωγήν μικροτέραν της διδούσης δικαίωμα εις
απόκτησιν μιας μερίδος δύνανται συνενούμενοι να αποκτήσωσι μίαν μερίδα
και να έχωσι μίαν ψήφον εν τω Συνεταιρισμώ, αντιπροσωπευόμενοι εις τας
Γενικάς Συνελεύσεις, καθ’ ον τρόπον θέλει ορίσει το Καταστατικόν.
Αι διατάξεις των κατά τον τρόπον τούτον καταρτισθησομένων πρώτων
καταστατικών των Συνεταιρισμών δύνανται να αποκλίνωσι των διατάξεων
του Νόμου 602. Πάσα μεταγενεστέρα τροποποίησις των καταστατικών
τούτων, ως και του της κατά το άρθρον 8 του παρόντος συνιστωμένης
Ενώσεως θα γίνεται καθ’ ον τρόπον ορίζει η κειμένη περί Γεωργικών
Συνεταιρισμών Νομοθεσίας, ης αι διατάξεις θα έχωσιν εφαρμογήν και επί των
δια του παρόντος συνιστωμένων Συνεταιρισμών και Ενώσεως εφ’ όσον δεν
αντίκειται εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρον 4.
Προς διαπίστωσιν της ιδιότητος του μαστιχοπαραγωγού καταρτίζεται υπό Μεταβατικής ισχύος
του Προέδρου εκάστης Κοινότητος εντός 20 ημερών από της ισχύος του
παρόντος πίναξ περιέχων πάντα τα προς εγγραφήν υποχρεούμενα πρόσωπα
ως και την έκτασιν των παρ’ αυτών κατεχομένων σχινοφυτειών και την
παραγωγήν αυτών εις μαστίχην.
Ο ούτω καταρτισθείς πίναξ υποβάλλεται εις τον αρμόδιον Ειρηνοδίκην και
ταυτοχρόνως τοιχοκολλάται επιμελεία του Προέδρου της Κοινότητος εις τα
Γραφεία και εις τα μάλλον πολυσύχναστα μέρη της Κοινότητος,
συντασσομένου σχετικού πρακτικού, όπερ επίσης υποβάλλεται εις τον
Ειρηνοδίκην.
Εντός 15 ημερών πας έχων έννομον συμφέρον δύναται να καταθέση εις
τον Πρόεδρον της Κοινότητος εγγράφως λαμβάνων σχετικήν απόδειξιν, τας
τυχόν ενστάσεις του κατά του περιεχομένου του πίνακος.
Εντός τριών ημερών από της λήξεως της κατά την προηγουμένην
παράγραφον προθεσμίας πάσαι αι υποβληθείσαι ενστάσεις υποβάλλονται υπό
του Προέδρου της Κοινότητος εις τον Ειρηνοδίκην, όστις δικάζων εκ των
ενόντων αποφαίνεται εντός 15θημέρου από της υποβολής τελεσιδίκως επ’
αυτών και του πίνακος. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναπτύξωσιν εις τον
Ειρηνοδίκην τας απόψεις των και προφορικώς.
Αντίγραφον της αποφάσεως του Ειρηνοδίκου και του τελικού πίνακος
αποστέλλεται εις τον Πρόεδρον της Κοινότητος, όστις υποχρεούται, όπως το
υποβάλη αμέσως εις τον Πρόεδρον της κατά το άρθρον 3 Επιτροπής και την
Ε.Σ.Σ.Ε.
Άρθρον 5.
Μετά την λήψιν του κεκυρωμένου καταλόγου και την κατά τα ανωτέρω
έγκρισιν του Καταστατικού του Συνεταιρισμού υπό της Ε.Σ.Σ.Ε.
συγκαλούνται επιμελεία του Επιτρόπου ή Αντιπροσώπου της Ε.Σ.Σ.Ε. ή του
Επόπτου Συνεταιρισμών του ορισθησομένου παρά της Ε.Σ.Σ.Ε. οι
ενδιαφερόμενοι μαστιχοπαραγωγοί εις Γεν. Συνέλευσιν ίνα λάβωσι γνώσιν
του Καταστατικού και προβώσιν εις την εκλογήν του Διοικητικού και
Εποπτικού Συμβουλίου ως και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού εις την
Γενικήν Συνέλευσιν της κατά τα ανωτέρω συνιστωμένης Ενώσεως.
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Άρθρον 6.
Ουδείς συνεταίρος δύναται να διαγραφή ή αποχωρήση του Συνεταιρισμού
εφ’ όσον δεν απώλεσε τας κατά το άρθρον 4 ιδιότητας, οι απωλέσαντες όμως
ταύτας διαγράφονται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
διαπίστωσις της απωλείας της ιδιότητος του Συνεταίρου γίνεται δια πράξεως
του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινουμένης υποχρεωτικώς εις την πρώτην
συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν του Συνεταιρισμού.
Πας τυχόν μη εγγραφείς ως Συνεταίρος είτε διότι δεν είχε κατά την
σύνταξιν του πίνακος την ιδιότητα του μαστιχοπαραγωγού, είτε διότι
παραλειφθείς δεν υπέβαλε κατά το άρθρον 5 του παρόντος ένστασιν δύναται
να αξιώση την εγγραφήν του δι’ υποβολής αιτήσεως εις το Διοικητικόν
Συμβούλιον του Συνεταιρισμού. Εις ην περίπτωσιν το Διοικητικόν
Συμβούλιον αρνείται να προβή εις την εγγραφήν του έχει ούτος το δικαίωμα
να προσφύγη εις την Ε.Σ.Σ.Ε. αποφαινομένην τελικώς.
Η ΕΣΣΕ καταργήθηκε
Άρθρον 7.
Οι τυχόν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υφιστάμενοι Συνεταιρισμοί Μεταβατικής ισχύος
παραγωγής ή πωλήσεως μαστίχης θεωρούνται άμα τη ιδρύσει των Αναγκαστ.
Συνεταιρισμών διαλελυμένοι της περιουσιακής αυτών καταστάσεως
εκκαθαριζομένης υπό του Εποπτικού Συμβουλίου της κατά τα κατωτέρω
συνιστωμένης Ενώσεως εις ην και περιέρχωνται το ενεργητικόν και όλα εν
γένει τα περιουσιακά στοιχεία αυτών. Τα μέλη του Συνεταιρισμού ως και πας
τρίτος έχων λαμβάνειν παρά του διαλυομένου Συνεταιρισμού θεωρούνται ως
πιστωταί της Ενώσεως εξοφλούμενοι παρ’ αυτής εντός των ορίων του
εκκαθαρισθησομένου
ενεργητικού
των
διαλυθέντων
υποχρέων
Συνεταιρισμών.
Άρθρον 8.
Προς εκπλήρωσιν των κατά το άρθρον 1 σκοπών οι κατά τα ανωτέρω
ιδρυόμενοι Συνεταιρισμοί συνενούνται αναγκαστικώς εις Ένωσιν εδρεύουσαν
εν Χίω υπό τον τίτλον «Ένωσις Μαστιχοπαραγωγών Χίου».
Το κατασταστικόν της Ενώσεως μετά γνώμην της κατά το άρθρον 3 του
παρόντος επιτροπής εγκρίνεται δι’ αποφάσεως της Ε.Σ.Σ.Ε. δημοσιευομένης
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Ένωσις διοικείται υπό εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου
αποτελουμένου εκ τριών μονίμων και εξ αιρετών μελών.
Μόνιμα μέλη είναι:
1) Ο Προϊστάμενος της Γεωργικής Υπηρεσίας.
2) Ο Τεχνικός Επιθεωρητής της Α.Τ.Ε..
3) Ο παρά τη Ενώσει Επίτροπος της Ε.Σ.Σ.Ε. ή ο παρ’ αυτής
υποδεικνυόμενος Επόπτης Συνεταιρισμών της Α.Τ.Ε..
Αιρετά μέλη είναι εξ αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών.
Οι τελευταίοι ούτοι διορίζονται υπό της Ε.Σ.Σ.Ε. εκ καταλόγου
καταρτιζομένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως και
περιλαμβάνοντος διπλάσιον αριθμόν υποψηφίων. Κατά τον αυτόν τρόπον
ορίζονται και ισάριθμοι αναπληρωταί των τακτικών μελών. Τα μόνιμα μέλη
αναπληρούνται υπό των νομίμων αναπληρωτών των.
Πρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται υπ’ αυτού εκ των μαστιχοπαραγωγών
μελών του.
Η θητεία των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Της διοικήσεως της Ενώσεως δεν δύνανται να μετέχουν ουδέ να εκλεγούν
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αντιπρόσωποι παρά τη Γεν. Συνελεύσει αυτής οι εξασκήσαντες κατά την
τελευταίαν πενταετίαν το εμπόριον της μαστίχης ως και οι μεσίται και οι
μεταπράται μαστίχης.
Το Εποπτικόν Συμβούλιον της Ενώσεως αποτελείται εξ ενός των εν Χίω
Πρωτοδικών, οριζομένου προτάσει της Ε.Σ.Σ.Ε. υπό του Υπουργού της
Δικαιοσύνης, εκ του Διευθυντού του εν Χίω υποκαταστήματος της Αγροτικής
Τραπέζης ή του Νομίμου αναπληρωτού του και εκ τριών αντιπροσώπων των
παραγωγών διοριζομένων υπό της Ε.Σ.Σ.Ε. εκ καταλόγου καταρτιζομένου
υπό της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως και περιλαμβάνοντος διπλάσιον
αριθμόν υποψηφίων. Μετά την πρώτην τριετίαν επιτρέπεται όπως δι’
αποφάσεως της Ε.Σ.Σ.Ε. επιτραπή η απ’ ευθείας υπό της Γενικής
Συνελεύσεως της Ενώσεως εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού και
Εποπτικού Συμβουλίου αυτής.

Καταργήθηκε με
το άρθρο 18 παρ. 20
του Ν. 3147/2003

Η Ε.Σ.Σ.Ε. καταργήθηκε

Άρθρον 9.
Η Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως αποτελείται από αντιπροσώπους των
Συνεταιρισμών οι οποίοι εκλέγονται υπό των Γενικών Συνελεύσεων αυτών
εφ’ ωρισμένη θητεία μεταξύ των μελών του.
Οι αντιπρόσωποι συνεταιρισμών παραγόντων μέχρι 16.000 οκάδων Καταργήθηκε
μαστίχης έχουσιν μίαν ψήφον, οι των παραγόντων μέχρι 35.000 οκάδων δύο με το άρθρο 77
και οι των παραγόντων άνω του ποσού τούτου τρεις ψήφους. Ουδείς του Ν. 1541/1985
συνεταιρισμός δύναται να έχη πλείονας των τριών ψήφων.
Αι παρά τη Ενώσει μερίδες των Συνεταιρισμών ορίζονται κατά τοιούτον
τρόπον ώστε τα 4/5 τουλάχιστον των μερίδων των μελών των Συνεταιρισμών
να περιέρχωνται εις το συνεταιρικόν Κεφάλαιον της Ενώσεως.
Η πρώτη Γενική Συνέλευσις της Ενώσεως συγκαλείται υπό της Ε.Σ.Σ.Ε.
Μεταβατικής ισχύος
Άρθρον 10.
Η Ένωσις προς εκπλήρωσιν των σκοπών της ενεργεί πάσαν πράξιν
σκοπούσαν την προστασίαν της καλλιεργείας και εμπορίας του προϊόντος.
Ειδικώτερον:
α) Συνάπτει δάνεια και χορηγεί τοιαύτα εις τα μέλη της.
β) Αποκτά αποθήκας ή υπόστεγα προς εναποθήκευσιν και συσκευασίαν
της μαστίχης.
γ) Συσκευάζει και πωλεί δια λογαρισμόν των συνεταιρισμών την εις αυτήν
παραδιδομένην μαστίχην δυναμένη να χορηγήση προκαταβολάς μέχρι 3/4 επί
της αξίας αυτής.
δ) Αποκτά εγκαταστάσεις δια την δι’ ίδιον ή δια λογ/σμόν των συνεταίρων
βιομηχανοποίησιν της μαστίχης και πωλεί τα εκ της βιομηχανοποιήσεως
προϊόντα ή υποπροϊόντα.
ε) Προνοεί δια την ισορρόπησιν της προσφοράς και ζητήσεως μαστίχης
και ενεργεί την διαφήμισιν αυτής μεριμνώσα δια την εξεύρεσιν νέων αγορών
και τρόπων αυξήσεως καταναλώσεως του προϊόντος.
στ) Ενεργεί δια λογαριασμόν των συνεταίρων και κατόπιν δηλώσεως
αυτών προμηθείας ειδών χρησίμων δια τας καλλιεργητικάς των ανάγκας.
Άρθρον 11.
Πάντα τα μέλη των Συνεταιρισμών υποχρεούνται να παραδίδωσιν
ολόκληρον την παραγωγήν των μαστίχης εις τον Συνεταιρισμόν εις ον
ανήκουσι και δια τούτου εις την Ένωσιν.
Εξαιρετικώς επιτρέπεται εις έκαστον παραγωγόν να παρακρατή εκ της υπ’
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αυτού παραγομένης μαστίχης μέχρι δύο το πολύ οκάδας εφ’ όσον το ποσόν
τούτο διαθέση προς ιδίαν αυτού οικιακήν χρήσιν.
Τον τρόπον παραδόσεως και παραλαβής της μαστίχης θέλει ορίσει το
Καταστατικόν της Ενώσεως ή κατ’ εξουσιοδότησιν τούτου ο κανονισμός
εργασιών αυτής.
Πας συνεταίρος μη συμμορφούμενος προς τα ανωτέρω υπόκειται εις
πρόστιμον ίσον προς την αξίαν της μη παραδοθείσης μαστίχης επιβαλλόμενον
δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η απόφασις αύτη του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται εις τον
ενδιαφερόμενον επί αποδείξει ή δια δικαστικού κλητήρος. Κατά της
επιβαλλούσης το πρόστιμον αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ενώσεως επιτρέπεται προσφυγή εις το Εποπτικόν Συμβούλιον,
αποφαινόμενον ανεκκλήτως. Η προσφυγή δέον να ασκηθή εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως της
αποφάσεως.
Καταστάσης τελεσιδίκου της αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου, η Ένωσις επιδιώκει την είσπραξιν του επιβληθέντος
προστίμου ενάγουσα τον τιμωρηθέντα συνεταίρον ενώπιον του
ειρηνοδικείου της έδρας της. Επί των σχετικών αγωγών εφαρμόζεται

Αντικατάσταση
με το άρθρον μόνον
του Ν. 142/1943
Καταργήθηκε με
το άρθρο 18 παρ. 20
του Ν. 3147/2003

αναλόγως η διαδικασία του Νόμου ΓϠΟΔ της 31 Δεκεμβρίου 1913 «περί
εκδικάσεως των μεταξύ εργατών και εργοδοτών διαφορών περί
πληρωμής εργατικών μισθών και ημερομισθίων», της Ενώσεως
Μαστιχοπαραγωγών Χίου επεχούσης θέσιν εργάτου.
Εν περιπτώσει υποτροπής δύναται, τη εγκλήσει της Ενώσεως, να
παραπεμφθή ο παραβάτης συνεταίρος ενώπιον του αρμοδίου
Πλημμελειοδικείου, όπερ επιβάλλει τας ποινάς τας προβλεπομένας υπό
του επομένου εδαφίου.
Έμποροι αγοράζοντες απ’ ευθείας παρά παραγωγών οιανδήποτε
ποσότητα μαστίχης, ή και άλλοι μεσολαβήσαντες μεταξύ παραγωγών και
τρίτων εις αγοραπωλησίας μαστίχης, διώκονται τη εγκλήσει της
Ενώσεως και τιμωρούνται υπό του αρμοδίου Πλημμελειοδικείου δια
φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και χρηματικής ποινής μέχρι του
πενταπλασίου της αξίας της αγορασθείσης μαστίχης καθοριζομένης της
αξίας ταύτης επί τη βάσει των τιμολογίων της Ενώσεως. Η κατά
παράβασιν του παρόντος άρθρου αγοραζομένη παρά παραγωγών μαστίχη
κατάσχεται εις χείρας παντός και παραδίδεται εις την Ένωσιν
Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ήτις διαθέτει ταύτην δια λογαρισμόν αυτής.
Εν υποτροπή αι ως άνω ποιναί διπλασιάζονται.
Το παραδιδόμενον συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου
προϊόν είτε εις την Ένωσιν είτε εις την κατανάλωσιν, πρέπει να είναι
απολύτως καθαρόν και απηλλαγμένον πάσης ξένης ουσίας.
Εις τον υπεύθυνον της νοθείας επιβάλλεται εγκλήσει του ζημιουμένου ή
της Ενώσεως υπό του αρμοδίου δικαστηρίου χρηματική ποινή από δραχμών
χιλίων μέχρι δέκα χιλιάδων.
Άρθρον 12.
Δια του Καταστατικού της Ενώσεως ή του Κανονισμού της Ε.Σ.Σ.Ε. Η Ε.Σ.Σ.Ε. καταργήθηκε
δύναται να καθορίζωνται αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως του παρόντος ως
και να επεκτείνεται η δράσις της Ενώσεως και των εις αυτήν υπαγομένων
συν/σμών επί άλλων σκοπών ή να περιορίζεται η οικονομική δραστηριότης
της Ενώσεως εις τινας μόνον των σκοπών των υπό του παρόντος
προβλεπομένων.
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Άρθρον 13.
Η δια του παρόντος συνιστωμένη Ένωσις και οι εις αυτήν ανήκοντες
Συν/σμοί υπάγονται εις τας διατάξεις του Ν.1154 του 1938, των διατάξεων
του τελευταίου τούτου Νόμου εν διαφωνία κατισχυουσών των του παρόντος.

