
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «π ερί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώ- 
σεως διατάξεων τ'.νων τού Χ.Λ. 3853 58 «περί ’Οργανισμού 
Βάμβακος καί άλλων τινών διατάξεων».

Προς τήν Bov/.'ην των 'Ελλήνων

Διά τοϋ Νομοθετικού Διατάγματος 3853'58. ή νομοθεσία 
τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος συνεπλ.ηρώθη ούσιωδώς καί 
j—έτρεύεν εϊς τούτον να συνέχιση κατά τό δυνατόν, τήν 
ά~ ο στολήν του. "Αν όμως τό άνω νομοθετημα εςυπηρετει 
βασικώε τάς άνάγκας τοϋ ’Οργανισμού τήν εττοχήν εκείνην, 
κατά τήν δεκαπενταετή έφαρμογήν του διεπιστώθησαν 
σοβαραί άδυναμίαι και εις τινας περιπτώσεις τοϋτο απε- 
δείχθη τροχοπέδη, μή ετιτρέτουσα τήν λυσιτελή άντιμετώ- 
—ισιν των άνακυύασών εκτοτε αναγκών με την σημαντικήν αυ- 
ξησιν της Βαμβακοκαλλιέργειας, ήτ.- αυτομάτως συνεπάγεται 
καί άντίστοιχον αΰςησιν των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων 
τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος, όστις έχει ώς τελικόν αντι
κειμενικόν σκοιτόν καί φιλοδοξίαν να προαγάγη τήν βαμ
βακοκαλλιέργειαν εις τοιοϋτον βαθμόν ώστε ό Βάμβας. ο 
λευκός αυτός «χρυσός», να καταστή τό —ρώτον έςαγωγικον 
προϊόν τής Χώρας καινά ώφελήση τεραστίως τον ' Ελληνα 
Καλλιεργητήν, τήν Βιομηχανίαν καί τήν ’Εθνικήν μας 
Οικονομίαν.

Διά τής προτεινομένης τροποποιήσεως τής ίσχυούσης 
—νομοθεσίας— περί' - ’Οργανισμού - βάμβακος διευρύνονται - αί 

αρμοδιότητες αΰτοϋ εις θέματα άρρήκτως συνδεδεμένα μέ τήν 
δυνατότητα πλήρους, (ολοκληρωμένης καί συγχρονισμένης 
διεξαγωγής τής αποστολής του, μή παραβλαπτομένης έκ 
τούτου ούδεμιάς αρμοδιότητας ετέρου ψορέως.

Έξ άλλ.ου, άλως ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή διάταξις 
τοϋ Νομοσχεδίου ή παοέχουσα τήν δυνατότητα αύξήσεως των 
θέσεων τοϋ τακτικού προσωπικού καί συστάσεως διά Π.Δ. 
θέσεων προσωπικού έπί^χέσει ιδιωτικού δικαίου, προς άν- 
τιμωτώπισιν των ηΰξημένων σημαντικωτάτων ύπηρεσιακών 
αναγκών πού ’Οργανισμού, ώς και τής δειγματίσεως των 
δεμάτων βάμβακος πρός ταξινόμησιν, τής όδηγήσεως τοϋ 
αύτοκινήτου, τής φυλάξεως τοϋ κτιρίου τοϋ ’Οργανισμού, 
τής καθαριότητας των Γραφείων κλπ, διότι ή διάταξις τοϋ 
άρθρου 9 παρ. 4 τοϋ Ν.Δ. 3853/58, λόγω των προβλεπομένων 
περιορισμών εις άριθμόν καί χρόνον ΰπηρετήσεως είναι 
τελείως ανεπαρκής καί ασυμβίβαστος μέ τάς έν εξελίξει 
τακτικάς άνάγκας τοϋ ’Οργανισμού εις προσωπικόν τής 
Κατηγορίας ταύτης. —’Αλλά καί ή θεσπιζομένη χορήγησις 
υποτροφιών ή εκπαιδευτικών άδειων εις υπαλλήλους 
τού ’Οργανισμού Βάμβακος κατά παρέκκλισην τών ίσχυουσών 
ϊιατάςεων τοϋ Υπαλληλικού Κωδικός καί τού Α.ΝΤ. 340/68, 
είναι ούαιώδους σημασίας, λόγω τής ρύσεως τών ειδικών ■θεμά
των, είς τά όποια παρίσταται έκάστοτε επείγουσα ανάγκη επι- 
μορφώσεως τών άνω υπαλλήλων, κατά τήν κρίσιν τοϋ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος, ή δέ άπαι- 
τουμένη υπό τής διατάξεως έγκρισις τής άποφάσεώς του 
παρά τοϋ Υπουργού Γεωργίας, στενώ ς έποπτείοντος τόν 
’Οργανισμόν καί τό ειδικόν έργον του διά τών Υπηρεσιών 
τού Υπουργείου του, αποτελεί πλήρη έγγύησιν διά τήν ορθήν 
καί μετά φειδοϋς χρήσιν τής εΰχερείας ήν παρέχει ή σχετική 
διάταξις.

Είδικώτεοον :
Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νομοσχεδίου αντικαθίσταται τό

* ω  Ο V* λ οn-niro *■' . . ■ . > ια.ρυρον ζ σου .ν—χ. οουο/υο, ώστε να κα/.υπτη και τας νέας
περιπτώσεις έφ’ ών κρίνεται άναγκαϊοννά έπεπταθή ή άρμο- 
διότης τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος, διευκρινιζόμενου ότι 
ό ’Οργανισμός Βάμβακος προμηθευόμενος σύγχρονα μηχανή
ματα καί μέσα παραγωγής Βάμβακος - δύναται νά διαθέτη 
ταϋτα έπ’ άνταλάγματι.

Διά τοϋ άρθρου 2, άντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 
τοϋ Ν.Δ. 3853/58 καί αύξάνονται αί Διευθύνσεις καί τά 
Γραφεία τής Περιφερειακής 'Υπηρεσίας άπό 16 εις 20.

Διά τοϋ άρθρου 3, τοϋ Νομοσχεδίου συνιστάται μία θέσις 
Γενικού Διευθυντοΰ καί μία θέσις Άναπλητωτοϋ Γενικού

Διευθυντοϋ τοϋ Κλάδου ΑΙ Γεωπονικού ώς 
έκ τής συγχρόνου οργανωτικής δομής του Οργανισμού
Βάμβακος.

Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νομοσχεδίου, άντικαθίσταται τό 
άρθρον 8 τοϋ Νομοθ. Δ/τος 3853 58 καί παρέχεται ή έξοητ- 
σιοδότησις εις τούς 'Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
Οικονομικών καί Γεωργίας, όπως διά Προεδρτκών Διατα
γμάτων. έψ’ άπας έ/επομένων. /.χ-ύοριτύή ές ύπαρχής ή έν γέ- 
νει όργάνωσ:σ γής Κεντρικής καί Π ερισερειακής ’Υπηρεσίας οί 
Κλάδοι τοϋ τακτικού προσωπικού, ό άριθμός τών οργανικών 
θέσεων καί ή άναδιοργάνισίς των κατά Κατηγορίας καί 
Κλάδους, αί θέσεις προσωπικού έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, έφ’ όσον κρίνονται απαραίτητοι διά τήν άντιμετώπισιν 
τών διαρκών αναγκών τής 'Υπηρεσίας.

Τέλος διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Νομοσχεδίου, θεσπίζεται διά 
μίαν βραχεΐαν μεταβατικήν περίοδον ή κατά παρέκκλισιν 
έκ τών κειμένων διατάξεων μετεκπαίδευσις ώς επιβάλλεται 
έκ τών συγχρόνων άναγκών τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος.

Εις ταϋτα άποσκοπεΐ τό παρόν σχέδιον Νόμου όπερ έχομεν
τήν τιμήν νά θέσωμεν ΰπ’ δψιν υμών πρός ψήφισιν.

’Εν ΆΟήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1975
Οί 'Υπουργοί

Έπί τοϋ Συντονισμού 
καί Προγοαυυατισμοϋ
Π. ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑΣ

Έπί τής Προεδρίας 
τής Κυβεονήσεως

Γ. ΡΑΑΑΗΣ

’ Επί τών Οικονομικών . ______Έπί τής ^/Γεωργίας____
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ ΙΠΠ. ΙΑΡΔΛΝΟΓΑΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥ.ΜΕΝΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν.Δ. 3853/58 «Περί ’Οργανισμού Βάμβακος».

Άρθρον 2.

Άρμοδιότης.
1. Εις τήν αρμοδιότητα τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος 

ανήκει ή κατά τάς γενικάς κατευθύνσεις τοϋ 'Υπουργείου 
Γεωργίας μελέτη, έφαρμογή καί παρακολούθησις τών έκά
στοτε ένδεικνυομένων μέτρων διά τήν προαγωγήν τών θε
μάτων παραγωγής καί έν γένει άξιοποιήσεως τοϋ βάμβα
κος, είδικώτερον δέ :

α) Τής έπεκτάσεως τής καλλιέργειας τοϋ βάμβακος, τής 
διαδόσεως τών ένδεικνυομένων μεθόδων καλλιέργειας καί 
καταπολεμήσεως τών άσθενειών αύτοϋ, τοϋ εφοδιασμού τών 
καλλιεργητών διά τών καταλλήλων σπόρων, μηχανημάτων, 
φαρμάκων καί λοιπών εφοδίων.

β) Τών έγκαταστάσεων τών εκκοκκιστηρίων βάμβακος, 
τοϋ συγχρονισμού καί τοϋ έλέγχου τής λειτουργίας αύτών.

γ) Τής ταξινομήσεως καί τυποποιήσεως τοϋ βάμβακος 
καί τής ένεργείας εξετάσεων καί πραγματογνωμοσυνών έπί 
τών προϊόντων τής καλλιέργειας τοϋ βάμβακος.

δ) Τής τεχνολογικής μελέτης τών προϊόντων τής καλλ.ι- 
εργείας τοϋ βάμβακος, τών τεχνητών κλωστικών υλών, ώς 
καί τών έξ αύτών κατασκευαζομένων προϊόντων.

ε) Τής προστασίας τής παραγωγής τοϋ βάμβακος, τής 
όργανώσεως τής έμπορίας καί τής έξαγωγής αύτοϋ εις τό 
εξωτερικόν.

στ) Τής ύποβοηθήσεως τής βαμβακοβιομηχανίας διά τήν 
βελτίωσιν τών προϊόντων της καί τήν μείωσιν τοϋ κόστους 
κατασκευής αύτών.

ζ) Τής τηρήσεως στατιστικής, άφορώσης τήν καλλι
έργειαν, παραγωγήν, έκκόκκισιν, κατανάλωσιν τοϋ βάμβα
κος.

η) Παντός άλλου συναφούς πρός τά ανωτέρω θέματος, 
ώς καί τής έν ισχύ σε ως τοϋ ’Ινστιτούτου Βάμβακος εις τήν 
διεξαγωγήν έρευνών έπί τών κλωστικών φυτών, διά τής 
υπό τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος καταβολής τών δαπανών 
τών έκτος Σταθμού τοϋ Ίστιτούτου πειραματικών άγρών
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καί της εγκατ ”.. >·.χν 7τα:χκολουθήσ-εως τωνΓ ττειρχ^ .. 
μάτεκων τούτων αγρών υττο του ττροτοττικοϋ τοΰ ‘Οργανισμού, 
έφ' όσον νπηρετεΐ τοιοϋτον άγρών, εις τάς περιφέρειας έγκχ- 
τχστάσεως.

2. Έπί των λοιπών κλωστικών φυτών ό ’Οργανισμός 
Βάμβακος έχει αρμοδιότητα άνάλογον πρός την έπί τοΰ 
βάμβακος.

Άρθρον 7.
'Υπηρεσία τοΰ ’Οργανισμού Βάμβακος καί όργανικαί 

θέσεις αυτής.
1. Ή 'Υπηρεσία τοΰ ’Οργανισμού Βάμβακος διακρίνεται 

εις Κεντρικήν καί Περιφερειακήν. 'Η τελευταία άποτελεΐται 
έκ μέχρι δέκα ές Περιφερειακών Γραφείων.

Άρθρον 8.

Όργάνωσις 'Υπηρεσιών καί κατανομή τών οργανικών 
θέσεων.

Διά Βασ. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοΰ ' Υπουρ
γού Γεωργίας μετά γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
’Οργανισμού Βάμβακος, καθορίζονται :
— α Υ -Η' συγκρότησις της Κεντρικής 'Υπηρεσίας εις Διεύ- 
θυνσιν, Έπιθεώρησιν, Τμήματα καί Γραφεία καί ή άρμο- 
διόττς τούτων.

β) Ό άριθμός, ή έδρα, ή περιφέρεια καί ή άρμοδιότης 
τών Περιφερειακών Γραφείων.

γ) 'Η κατανομή τών κατά το άρθρον 7 τοΰ παρόντος 
οργανικών θέσεων εΐς τε πήν Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν καί να 
Περιφερειακά Γραφεία.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποΓήσεως καί συμπληρώσεως ϊιατάσεών τινων τοΰ 

' Ν.Δ. 3853/58 «περί 'Οργανισμού Βάμίακος καί άλλων 
τ.ινών ϊιαταςχων».

Άρδρον 1.
To άρδρον 2 τοΰ Ν.Δ. 3853/58 «περί 'Οργανισμού Βάμ- 

βχ/.ος» άντιικαδίσταται ώς ακολούθως:
«1. Εις τήν άρμοϊ'.έτητα τοΰ Όργχνισμοΰ Βάμίακος άνή- 

κει ή κατά τάς γεν.κάς κατευδύνσεις τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ
γίας μελέτη, εφαρμογή καί παρακολούδησις τών έκάστοτε έν- 
ϊεικνυομένων μέτρων ϊιά τήν προχ/ωγήν τών δεμάτων παρα
γωγής καί έν γένει άπιοποιήσεως τοΰ βάμβακος, είϊικώτε- 
ρον ;έ: . ,

α) Ή έπέκτασις τής καλλιέργειας τοΰ βάμβακος, ή ϊιά-
εκαστοτε συγχρόνων αγροτεχνικώνϊοτις τό

μεδόϊων καλλιέργειας καί καταπολεμά,τέως τών . άσδενειών 
αΰτοΰ. τοΰ ’Οργανισμού Βάμίακος ϊυναμένου νά ϊιαδέτη επ’ 
άνταλλάγματ: ϊιά τούς άνω σκοπούς σύγχρονα μέσα παραγω
γής (μηχανήματα κλπ.).

β) Ό έφοϊιασμός τών καλλιεργητών ϊιά τών καταλλήλων 
απόρων.-μηχανημάτων, φαρμάκων καί λοιπών έφοϊίων.

γ) Ή παρχ/.ολούδησις καί ό έλεγχος τής σποροπαραγω
γής. ώς καί ό εκσυγχρονισμός τής οργανώσεως αυτής προς 
ίζασφάλισα/ βαμβακοσπόρου άρίστης ποιότητος καί χαμηλού 
κόστους.

ό) Ή μελέτη καί τεχνολογική έρευνα τοΰ ίαμβχ/.οσπόρου 
και τών πρΐόντων του, ώς καί ή παρακολοΰδησις τών σπο- 
ρελαιουργείων καί ή εΐσήγησις μεδόϊων προς ίελτίωσιν τών 
προϊόντων των.

ε) Ή εΐσήγησις επί προϊϊαγραφών κατασκευής ν.αταλύ/ήσ 
λων μηχανημάτων οιά τον εκσυγχρονισμόν τής καλλιέργειας 
τοΰ βάμβακος. καδώς καί συναφών μέσων καί μηχανημάτων 
και ή κατεύδυνσις τών εγχωρίων βιομηχανιών καί βιοτεχνών 
προς κατασκευήν προϊόντων άνταποκρινομένων εις τήν σΰγχρο- 
cv τεχνολογίαν.

στ) Ή μελέτη τών μηχανολογικών καί κτιρ.ιακών εγκα

ταστάσεων τών εκκοκκιστηρίων βάμβακος. του τεχνικού ε 
συγχρονισμού τών υφισταμένων τοιούτων και ό έλεγχος τή 
λειτουργίας αυτών.

ζ) Ή τααινόμησις καί τυποποίησες τοΰ 'βάμβακος καί 
-ϊιενέονεια εξετάσεων καί πραγματογνωμοσυνών χπι των π: ι 
ιόντων τής καλλιέργειας τού βάμβακος.

η) Ή τεχνολογική μελέτη τών προϊόντων τής ‘ καλλιε: 
ν-είας τού βάμβακος καί τών. τεχνητών κ/.ωστικών υ/.ών. ω 
καί τών ές αυτών κατασκευαζομένων προϊόντων, απλών ή συι 
μικτών.

δ) Ή όργάνωσις τής εμπορίας τοΰ -βάμβακος. το- ποιο 
τικοΰ ελέγχου τοΰ έξαγομένου βάμβακος εις τάς πει.πτώ 
σεις κατά τάς όποιας όιαλαμβάνεται ούτος ώς ορος εις τ 
σχετικόν συμφωνητικόν αγοραπωλησίας καί ή έρευνα τή 
αγοράς.

ι) Ή ύποβοήδησις τής βαμβακοβιομηχανίας ϊιά τήν ίελ 
τίωσιν τών προϊόντων της καί τήν μείωσιν τοΰ κόστους κατα 
σκευής αϋτών.

ια) Ή τήρησις στατιστικής άφορώσης εις τήν καλλιέρ 
γειαν, παραγωγήν, έκκόκκισιν, κατχνάλω-σιν τοΰ βάμβακος 
τών φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων καί λοιπών έφοϊίων τή: 
καλλιέργειας -τοΰ βάμβακος, ώς -καί επί παντός στοιχείο: 
χρησίμου οιά τήν μελέτην καί είσήγησιν τής όρδολογτ--.υί,ι 
άπί τοΰ βάμβστ/.ος πολιτικής.--------------------- -----------------------------

<β) Ή συγκέντρωσις καί επεξεργασία στοιχείων περί 
τιμών, εισαγωγών—εξαγωγών, βιομηχανοποιήσεως κα- ~ 
μάτων βάμβακος. τεχνητών καί συνδετικών ΐνών. ' . ό
ρου, βαμβακελαίου, λίντερ καί βαμβακόπιττας.

ιγ) Ή παρακολού-υησις -τής πολιτικής περί τού 
τής άσκουμένης ϋπό τών λοιπών βαμβακοπαραγωγινύ 
καί ή εΐσήγησις περί τών ένϊεικνυομένων μέτρων πρ .·. . ί ; 
τής εγχωρίου παραγωγής.

ιϊ) Ή μελέτη καί εΐσήγησις περί τών αναγκαίων πρός 
λήψιν μέτρων ϊιά τήν αύξησην- τής κατα-.αλώσεως τού όάμ- 
βακος καί τήν ένίσχυσιν τής συναγωνιστικής δέσεως τον προ
ϊόντων χύτοΰ. έναντι τών ύφαντουργικών προϊόντων έκ τεχνη
τών καί συνδετικών ΐνών ϊιά τής συμμετοχής εις έκ ύέσε-.ς

χβ-αχες.' τ:ροβολή^ καί ϊιαφημ!?εο>; τών βαμβ ακουργιν.ών
τττοϊέντων.

‘ ιε) Ή εν ίσχυσις τοΰ ϊιά τόν ίάϊίϊγ.ι ερευνητικού προ-
γ:ά;χχ2τες τ :ΰ 'Υπουργείου Γεω :γίας ::ά τής ϊ-ιενεργείας
έ;εννητ:·/.ών έργαίιών ϊαπχναις τοΰ Ό:γανισμοΰ Βάμβακος
καί ϊιά τοΰ κατά τόπους προσωπικού που. εντός τοΰ πλαι
σίου τών παρεχόμενων όϊηγιών ύπό τών άρμοϊίων Κεντ;ιν.ών 
Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας.

ιστ) Ή μελέτη παντός ετέρου δέματος συναφούς π 
ανωτέρω αντικείμενα.

ιζ) Ή συνεργασία μετά τών ϊιεδνών Όργχ/ΐσμών 
των ώς άρμοϊιότηπα τον βάμβακα καί ή παρακολούδη:
ενημερωσις περ: των εργασιών αυτών.

2. Ό ’Οργανισμός Βάμίακος έχε: άρμοϊιότητά χ.άλόγον 
πρός τήν έπί τοΰ βάμβχ/.ος και έπί τών ύ.οιπών κλωστικών 
φυτών (λινού, καννάβεως κλπ.).

3. Αί ώς χνω όρμοβιέτητες τοΰ Οργανισμού Βάμβακος 
ασκούνται: έν συνεργασία μχτά V’v Υπηρεσιών τοΰ Υπουρ
γείου Γεωργίστ».

Άρδρον 2.

Ή παράγραφος 1 τοΰ άρδρου 7 τοΰ Ν.Δ. 3853 '58 άντι- 
καδίστατα: ώς άκολοόδως:

«Ή 'Υπηρεσία τοΰ 'Οργανισμού Βάμβακος ϊιακρίνετα: εις 
Κεντρικήν και Ποριφερειακάς. Αί τε ύ. ε υ σ slxa* -άπε τελούν - τ ·. 
ές είκοσι Διευδύνσεων καί Γραφείων».

Άρδρον 3.
Συνιττώντα: ϊιά τοΰ παρόντος, μία (-1) δέσις Γενικού 

Διευδυντοΰ καί μία δέσις Άναπληρωτόΰ Γενικού ΔιευδυντΓ 
τοΰ Κλάδου Αί Γεωπονικού, πλησουαενα: ϊιά ποο-α—ω -Λ % ε % /w *’ ^ 4 * *χατα τας χειχενας Οίαταζε:;.


