
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τού σχεδίου Νόμου «περί τροποπόιήσεως τών «περί

των πόρων τοΰ Οργανισμού Βάμβακος διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοΰ προτεινομένου σχεδίου Νόμου αντιμετωπίζεται 
ή διαπιστωθεΐσα αναπόφευκτος ανάγκη αύξήσεως των πόρων 
τοΰ ’Οργανισμού Βάμβακος, διότι, παρά τό γεγονός της 
συνεχώς αύξανομένης δραστηριότατος τοΰ ’Οργανισμού, 
•ξτις έχει ώς έπακόλουθον την αύξησιν, των 'Υπηρεσιών 
καί την άνάγκην έπανδρώσεως αυτών διά τοΰ καταλλήλου 
προσωπικού, εν τούτοις τα έσοδα του Οργανισμού παρε- 
μειναν άπό τό έτος 1962 σταθερά, καίτοι αί τακτικαί δα- 
πάναι τοΰ ’Οργανισμού παρουσιάζουν κατ’ έτος αΰξησιν 
υπερβαίνουσαν τό 25%.

Οί σήμερον υφιστάμενοι πόροι τοΰ ’Οργανισμού Βάμ
βακος έθεσπίσθησαν διά του άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 3ο11,1956 
«περί ταξινομήσεως τοΰ Βάμβακος καί αύξήσεως τών υπέρ 
αυτού πόρων», δΓ ού έπεβάλλετο υπέρ τοΰ Όργανισμοΰ 
φόρος 60 λεπτά κατ’ όκάν έπί τοΰ έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσα- 
γομένου βάμβακος καί έπί τοΰ έν τη ήμεδαπή βιομηχανο- 
ποιουμένου εγχωρίου βάμβακος, οστις έν συνεχεία διά της 
ύπ άριθ. 3/2.1.62 πράξεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, 
κυρωθείσης διά τοΰ άρθρου 5 του~Ν.Λ. 4231/1962" «περί 
μέτρων άφορώντων εις την άνάπτυξιν τοΰ έξαγωγικοΰ 
έμπορίου», έμειώθη εις τό ποσόν τών 26,87 λεπτών κατά 
χιλ/μον, άναλαμβάνοντος τοΰ Δημοσίου την κάλυψιν τοΰ 
Όογανισμοΰ Βάμβακος' διά τοΰ ποσοΰ όπερ ήθελον μειωθη 
αί εισπράξεις τούτου έ* της αιτίας ταύτης.

Ύπηχθησαν έπίσης εις την φορολογίαν ταύτην διά τοΰ 
άρθρου 6 τοΰ Νόμου τούτου καί αι έκ τοΰ έξωτερικοΰ εΐσα- 
γύμεναι πάσης φύσεως τεχνηταί ή συνθετικά! ύφαντικαί 
Γνες μή συνεχείς (τεχνικός βάμβαξ) μέχρι καί 3 ντενιέ, 
ώς καί αί έν τη ημεδαπή βιομηχανοποιούμεναι τοιαΰται 
εγχωρίου παραγωγής.

’Εν οψει τών ανωτέρω, διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπό κρίσιν 
νομοσχεδίου άντικαθίσταται ή παρ. 1 τοΰ άρθρου 10 τοΰ 
Ν.Δ. 3853/1958 «περί τοΰ Όργανισμοΰ Βάμβακος» καί 
όρίζεται εις 50 λεπτά κατά χιλ/μον ό υπέρ τοΰ ’Οργανισμού 
φόρος έπί τοΰ έκ τής ημεδαπής βιομηχανοποιουμένου έγχω- 
ρίου βάμβακος καί τοΰ έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγομένου 
τοιούτου, ώς καί έπί τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ ε’.σαγομένων 
πάσης φύσεως τεχνητών ή συνθετικών υφαντικών ΐνών μή 
συνεχών, μέχρι καί 3 ντενιέ ή έν τη ημεδαπή βιομηχανο- 
ποιουμένων τοιούτων ΐνών εγχωρίου παραγωγής.

Διά τοΰ αύτοΰ άρθρου προβλέπεται ή έτησία έπιχορή- 
γησις τοΰ Όργανισμοΰ έκ τοΰ κρατικού προϋπολογισμού ή 
οποία δέον να είναι αντίστοιχος προς τάς δαπάνας διοική- 
σεως καί λειτουργίας τοΰ ’Οργανισμού τάς μή καλυπτο- 
μένας έκ τής προσόδων έν γένει τοΰ Όργανισμοΰ.

Διά τοΰ άρθρου 2 συμπληρούται ή παρ. 3 τοΰ άρθρου 5 
τού Ν.Δ. 3611/56 ώς πρός τον υπολογισμόν τής μέχρι 
20% ένισχύσεως τοΰ ’Ινστιτούτου Βάμβακος καί Βιομη
χανικών φυτών έκ τής ώς άνω ειδικής φορολογίας.

Διά τοΰ άρθρου 3 ορίζεται ή έναρξις τού χρόνου ισχύος 
τού νόμου τούτου.

Περί ηροποποιησεως τών «περ: τών πόρων 
τοΰ Οργανισμού Βάμβακος διατάξεων».

Άφ-ΰρον 1.

Ή ταράγραφος 1 τού άρ-S-poj 10 τοΰ Ν.Δ. 3853/1958 
«περί Οργανισμού Βάμβακος», άνττ/.αύίττατα: ώς άν.ολού- 
-ΰως:

«1. Ποροι τοΰ Οργανισμού Βάμβακος είναι:

( α) Ο κατά τάς κειμένας διατάξεις ΰ.τέρ αΰτοΰ εΐδι/.ός 
φορος ετι τοΰ έν τή ημεδαπή βιομηχανοποιουμένου έγχωεΐου 
βάμβακος και εκ του εσωτερικού εισογομενου τοιουτου. ώς 
και ετι τών έκ τοΰ εξωτερικού εΐσαγομένων τάτης φύσεως 
τεγ^ητών ή τυν-5ετικών υφαντικών ΐνών μή συνεχών (τεχνη- 
.0^ βαμοασ) μέχρι 3 ντενιε συμπεριλαμβανομένων. η εν τη 
ήμεδαπή βιοαηχανοποιουμενων τοιούτων ΐνών έγχωριου παρα
γωγής καά ίστις άτό τής ισχύος’τού παρόντος Νόμου 'ορίζε
ται εις τεντήκοντα (50) λεπτά κατά χιλ/μον.

β) Ετήσια έπιχορήγησις έκ τοΰ προϋπολογισμού τών εξό- 
2ων τοΰ Κράτους, αναγραφόμενη κατ' έτος εις τον τοοϋτολο- 
γιο-μόν τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας καί αποδιδόμενη εις τον 
Οργανισμόν. Τό ύψος τής έτιχορηγήσεως δέον νά είναι αντί-· 

στοίχον πρός__-άς_ δαπάνα;.ομοικήσεως καί λειτουργία; _το_ΰ__ 
’Οργανισμού Βάμβακος τάς μή καλυττομενας έκ τοΰ ειδικού 
φορου καί τών έν γένει πόρων αΰτοΰ.

γ) Αί έν γένει πρόσοδοι έκ τής περιουσίας τού Οργανι
σμού Βάμβακος, τής ένεργείας εξετάσεων. πραγματογνωμο
συνών, διαιτησιών, τής έν.οόσεως πιστοποιητικών καί πάσης 
άλλης πηγής».

Άρ-3-ρ'θν 2.

Τό συμφώνως τή παραγράφω 3 τού άρόρου 5 τού Ν.Δ. 
3611/1955 «περί ταξ ινομήσεως τού βάμβακος καί έ που ρή
σεως τών υπέρ αΰτοΰ πόρων» όριζόμενο,ν ποσοστόν ΰπέ; τοΰ 
’Ινστιτούτου Βάμβακος καί Βιομηχανικών Φυτών υπολογίζε
ται έπί τοΰ συνόλου τών εισπράξεων τών πραγματοποιούμενων 
έκ τοΰ κατά την περίπτωσιν α' τοΰ άρ-ΰρου 10 παρ. Ια τοΰ 
Ν.Δ. 3853/58. ώς άντικατεστάΰη διά τοΰ άρίρου 1 τού πα
ρόντος, ειδικού φορου.

Άρ-3-ρον 3.
Ή ίσχΰς τοΰ παρόντος νόμου άρχεται άπό 1.1.1978.

ΣΧΕΔΌΝ ΝΟΜΟΓ f%

Έν Ά-3ήγαις τή 7 Μαίου 1977 
Οί Υπουργοί

Συντονισμού Οίκονοαικών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ’ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΓ

Γεωογίας
I. ΜΠΟΥΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ·
Τροπρποιούαεναι ή άντικαθιστάμεναι διατάξεις ύπό τού 

σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τών «περί τών πόρων 
τού ’Οργανισμού Βάμβακος διατάξεων».

Εις τήν ρύθμισιν τού ανωτέρω θέματος αποβλέπει τό 
παρόν σχέδιον Νόμου, τό όποιον έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν 
υπ’ όψιν υμών πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 7 Μαίου 1977

Οί Υπουργοί
Συντονισμού Γεωργίας

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ I. ΜΠΟΥΤΟΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Ν.Δ. 3853/1058
Άρθρον 10 παρ. 1.

«1. Πόροι τού ’Οργανισμού Βάμβακος είναι :
α) Ό κατά τάς κειμένας διατάξεις υπέρ αύτοΰ υφιστά

μενος ειδικός φόρος έπί τού έκκοκκισμένου βάμβακος, 
εγχωρίου καί έκ τού έξωτερικοΰ είσαγομένου.

β) Αί έν γένει πρόσοδοι έκ τής περιουσίας τού ’Οργανισμού 
Βάμβακος, τής ένεργείας εξετάσεων, πραγματογνωμοσυνών, 
διαιτησιών, τής έκδόσεως πιστοποιητικών καί πάσης άλλης 
πηγής.


