
Εκί τοϋ αχείιου νόμου «κερί ρυύμίτεινς Ψεμάτων τοϋ Οργα
νισμού Βάμίακος».

IΙούς li/r Βυνλι/ν τ<7γ 'ΕλλψΊον

Διά τοϋ κχρόντος νόμου κκοκεϊται ή άναμόρφωτις ώο υμέ
νων οιατάκεων άναφερομένων είς τον βάμβακα. κροκειμενου 
νά καταττή δυνατή ή έφαρμογ-ή Ψεεχών. ο! όττοίο: ίτχύουν ί·ά 
το κρ-οϊόν τούτο είς τήν Εύρωκαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα, 
κρός τούς όκοίους έκιβάλλετα: νά έν2ρμον•.tySώμεν. τυμφώνώ.; 
κρός τα οριζόμενα- είς την Συιν-ύή'/τν Π ροτχωρήτεως καί ει- 
ϊι-κώτερον τη ύκ' άρ:3. 4 Πρωτό/ολλον ταύτης.

Είϊ κώτερον κατ’ άρ-3ρον

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ορίζονται:
του κροτε'.νομενου νομοτχετιο.

Δ:άα του α:·>:ου I. κοοατίΨεται κεείκτωτι:
! τοϋ άρ·3ρον 2 τού Ν’.Λ. 3853/1958 ώς τούτο άντικατεσταΨη 
ί:ά τοϋ άρ-3ρου I τοϋ Ν. 194/1075. το όκοΐον έχε! ώς ό αυ- 
νημμένος κίνακ τροκοκοιουμένων- ϊιατάκεων. δυνάμει τών ϊια- 
τάςεων τής όκοίας άνατίνεται νέα άρμοϊιότης είς τον Οργα- 
νιομόν Βάμβαν.ος. τυνττατχένη είς τήν άκν.ηπν ελέγχου έκ: 
τού είταγομένου είς τά έκν.οκκιττήριχ τυακόρου βάμβακος. -/.τι 
τοϋ έκκονυκιζομένου. ώς κρός τήν κοτοτητα. κοιέτητα y.-ar; το 

“ν.2τνόνεν.ον~τό>ν'τιμών αύτο-ΰΤ Ή κα-3ίέρώτ7ς τοϋ έλεγχον τού
τον έτ:βάλλε τα; έ/. λόγων έναρμονίτεως κρός το ύκό τοϋ κρο- 
ανκυφερομένου Πρωτοκόλλου ύτ’ άρ:·3. 4 όρ’.ζομένου καύεττώ- 
τος ϊιά τον βάμβαικα τό όκοΐον άκό τοϋ έτους 1981 -3ά scarp-,, 
μόζετ2! είς τήν Χώραν μας καί άκοβλέκει είς τη-; έκιτυχή 
εφαρμογήν τοϋ -3ειμοϋ κληρωμής τής οίκο νομικής ένιτχύ-εως 
είς τούς καροιγωγούς. έκ τοϋ Εύρω.καϊκοϋ Ταμείου Γεωργικού 
Π ρόταν-2>τολ’.εμού καί Έγγυήτεων (FEOGA) κρός ττήριξιν 
τοϋ είτοϊήματός των ώς καί τήν ίιασφάλισιν τών κοινοτικών 
τάρων. Πέραν τούτου ϊιά τοϋ ?ι ενεργού μενού ώς άνω ποιοτι
κού ελέγχου ίημιουργοϋνται κ.ροϋκο-3έτε:ς ϊιά τήν τυκοκοίητιν 
τού κροϊόντος ϊιά τής όκοίας άφ' ενός μέν ό καραγωγός άκο- 
λαμβάνει τήν κραγματικήν τιμήν τοϋ κρο'όντος του άφ’ ετέ
ρου οέ ϊ: ασφαλίζεται οιά τήν βιομηχανία κρώτη όλη υψηλής 
τεχνολογικής άριας.

Διά τοϋ άρ·3ρου 2, καρέχετα: έκαχσι&ϊότη-σις είς τ:ν ’V- 
κουργόν Γεωργίας όκως οΓ άκοφάτ-εώς του κα-ίορίψη είοικέν 
τόκον τμχτωνητικοϋ άγορακωλητίας ή έκκοκκίσεως βάμβακος 
σν/ακτομένου μεταξύ τών καραγωγών καί έμκόρων ή έκκοκκι- 
ττών βάμβχ/.ος ϊιά κληρεττέοαν κχτοχύρωσιν τών συμφερόν
των- τών καρ αγωγών καί τήν οιευκολυντιν τών συναλλαγών 
κατά τά ΐσχΰοντα κοινοτοκά κρότυκα έκί άλλων γεωργικών 
κροϊοντων.

Διά τοϋ άρ-ϋρου 3 καρ. 1. αυξάνονται α! -3έ-ε:ς τού Κλά- 
ϊου ΑΤΙ Γεωκονικοϋ τού 'Οργανισμού Βάμβακος κατά έξή- 
κκ-τα (60) τυμκοτούμεναι είς έκατο·/ έςήκοντα εννέα (169) 
καί 2ιαβα-3μίζονται 15 -όέ-τεις ονυ—4ου Ja-SacA είς τοιαύτας 
3ου—2ου κλέον τών ήοη όφιττιαμίνων.

Ή αυαητις τών -3έτεων τού ΙΟ-άϊευ τούτου είναι έκιβεβ/.η- 
μέν-η κρσκειμένευ ό Όργχ/ατχός Βάμβακος νά άντ'.με,τωκιτη 
εκιτυχώς τούς άνατιΑεμενους είς αύτον ϊϋΤγχους ζωτικής 
ττγχατίας οί όκοίοι ·3ά ειενεργοϋατα: είς τά λειτουργοϋντα εκ- 
κοοβκιατήίΐα ό άοι-ϋ'χός τών όκοιων άνεεχεται είς έβοοχήκα/τα
(70).

Τό ώς ά/ω κροτωκινών ·3ά άτχολήτα: μέ τούς ώς άνω ελέγ
χους έκί 8 κερίττου μήνας καί κατα τό ϋκόλοικον χρονικόν ::ά- 
στγνχα μέ τήν άντιμετώκιτιν τών κροβλημάτων .καί τών ·3εκχι- 
κών μετακχηματιτμών οι όκοίοι ά-;αγ“/.α:οϋν έκ τής έντάαεώς 
μας είς τήν Ε.Ο.Κ. ήτοι τοϋ έκτυγχρονιτμοϋ τής καλλιέρ
γειας οιά τής οημιοοργίας ελέγχου καί καρακολου-ϋήτεως τών 
'Οίχάϊων Κοινής Καλλιέργειας, τής ϊιοηχινήρ-εως τοϋ κροΐόν- 
τος. τής καρακοΰ.ουΑήτεως τών κροόληχάτων έκί τής τεχνο
λογίας τής ίνας τοϋ βαμίακοοκόρου, τού νήματος τοϋ ΰφάομα- 
τος. τοϋ έτοιμου ενδύματος κ.λκ.

Έκ άλλου ή ά-^ύψωοις τών -3έοεω< τοϋ Κλάϊου τούτου εί
ναι χ^αγκ αία.

α) Διά τήν εκάνορωοιν άντιοτοίχων ύκηρεοιακών μονάϊων 
αί όκοιαι ·3ά κροκύψουν έκ τής κρογραμματιο-5είοης άναοιορ- 
γανώτεως τοϋ Όργανιομοϋ Βάμβακος οιά τής έκρόοεως τών 
οκό τών οιατάκεων τοϋ Ν. 992/1979 (άρ·3ρον 38) κκερί 
οργανωτεως τών οιοικητικών ϋκηρεοιών οιά τήν εφαρμογήν 
τής Συν-ύήκης Προοχωρήοεως τής Ελλάίος είς τάς Ευρω- 
καικάς Κοινότητας» κροβλεκομένων Π ροεορικών Διαταγμά
των. ώς και 'Τκηρεοιών αί όκοϊα: έχουν εύ-3ύνα; ηύκημένης 
ικουοαιότητος καί άρμοοιότητος ίΚέντρα Τεχνολογίας. Τα- 
κινομήοεως. Έκμηχανιοεως κλκ.).

ί) Διά τήν οημιουργίαν κροοκτικών έκελίκεων όμοιων 
κρος έκείνας τών ΰκαλλήλων τοϋ Κλάίου ΑΤΙ Γεωκονικοϋ 
τοϋ Τκο.ργείου Γεωργίας, κροκειμένου νά εκαλειφ·3ή τό 
φαινόμενο τής οιαρροής Γεωκόνων :οϋ Οργανιομοϋ άάμία- 
/.ος κρός τό 'Γκουργείον τούτο.

Διά τής καρ. 2 τού ίδίου ά’ρ·3ρου κροβλέκεται ή αΰςηοις 
τών ·3έοεων τοϋ Κλάοου 5ΙΕ4 Δακτυλογράφων κατά δύο (2) 
οια τήν κρόο/.ηψιν ίοαρί·3μων :ακτυλογράφων κενών γν^ωο- 
τών. καί οιαβα·3μίζεται μία -3έοις 10ου—6ου βα·3μοϋ είς τοι- 
αύτην 5ου—4ου, κλέον τής ήοη ύφιοταμένης μιας (J). Πε- 
ραιτέρω ορίζεται ώς δεύτερος είοαγωγικός βα-3μός οιά τάς 
οακτυλογραφους κενών γλωοοών ό 9ος καί τά άκαιτούμενα 
κ:όο·3ετα τυκικά κροοόντα ϊιοριομοΰ είς τον βα·3μόν τούτον.

Διά τοϋ άρ·3ρου 4. κροβλέκεται ή κλήρωοις νομοθετικού 
κενού τό όκοΐον κροέκυψεν έκ τής έφαρμογής τών οιατάδεων 
τοϋ Α.Ν. 176/1967 «κερί άντικαταοτάοεως Διοικητικών 
Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. καί Όργ αν ιτμών κλκ.» οιά τών όκοιων 
ενώ καρέχετα: έκουτιοοότητις εκϊότεως κοινών 'Τκουργίκών 
Ακοφάτεων κα·3οριζουτών τήν τύν·3ετιν τών Διοικητικών Συμ

βουλίων δέν κρο-β/.εκεται άκοζημίωτις οιά τους κροεορους αυ
τών. είς κερικτωτιν κατά τήν όκοίαν οϋτοι ασκούν κα·3ήκον- 
:α τυκικής και ούτιαττικής οιοικήτεως ώς τυμίαινε: είς τόν 
έν λόγω Όργανιτμόν. Τοιαύτη αμοιβή- οεν κροεόλέκετο καί 
ύκό τών τυναφών οιατάκεων τού Ν_\. 3853/58 ίιότ: ϊι’ αυ
τού ώρίζετο ώς Πρόεϊρος τοϋ Όργανιομοϋ Βάμβακος ανώ
τερος ή ά/ώτατος έν ενεργεί α ύκάλληλος τοϋ 'Τκουργείου Γε
ωργίας. Μετά τήν τροκοκοίητιν τοϋ κα-3εττώτος τούτου οιά 
τών έκόο-3ε:τών όυνάμει τοϋ κρομνηο-3εντός Α.Ν. κοινών Ύ- 
κουργικών Ακοφάτεων 378453/5769/15.11.1976 ΦΕΚ 271 
Ν.Π.Δ.Δ. καί 85308/3903/16.11.1978 ΦΕΙέ 1012 τ. Β' 
20.11.1978 όριζουτών ότι ώς Πρόεϊρος τοϋ Όργανιομοϋ το- 
κο-3ετεΐτ2: εκτός τών άνωτέρων καί άνωτάτων ΰκαλλήλων 
τοϋ 'Τκουργείου καί ίμκορος ή βιομήχανος. έςαγωγεύς. κα7>- 
λιεργητής καί καρ αγωγός βάμβακος. Πρόεϊρος Βαμόακοκα- 
ραγωγικών Συνεταιριττικών Όργανώτεων, ώς καί κάν κρό- 
τωκον έχον έκαιρετικήν έκιττημονικήν κατάρτιτ:·' καί κείρτι 
είς -3έματα αγροτικής κολιτικής. κροκύκτει -3έμα άκοζη- 
μιωτεως τοϋ Προέϊρου. είς κερικτωτιν κατά τήν όκοιαν οΰ- 
τος ϊέν είναι ϊημότιος έν ένεργεία ύκάλληλος. τό όκοΐον άν- 
τιμετωκιζετα: ύκό τών οιατάκεων τοϋ άρ·3του τούτου.

Διά τοϋ άρ·3ρου 5. ορίζεται ώς κοινή, ϊι’ έκείνον ό όκοίος 
ϊυτχεραινει ή έμκοίίζει τό*ν ύκό τών άρμοοίων υκα/.λήλων ατ- 
κούμενον έλεγχον είς τά έκκοκκιττήρια. ή κροίλεκομενη ύκο 
τοϋ sp-SpOj 169 τοϋ Ποινικού Κώϊικος τοιαύτη. ’Ανεξαρτή
τως τής κοινικής ταύτης εΰ·3ύνης αν ό ύκαίτιος τής ώς άνω 
καραβάτεως είναι ίϊιοκτήτης ή μιτ·3ωτής ή ΰκεύ·3υνθς 7,»:- 
τουργίας τοϋ έκκοκκκικττηρίου τιμωρείται, κατόκ-.ν άκοςά-εως 
τοϋ ’Τκουργοϋ Γεωργίας, κροτάτε: τοϋ Όργανιτμοϋ Βάυ.βα- 
κος καί ;χέ κλείτιμο τοϋ έκκ-οκκιττηρίου του μέχρις εκ μηνών.

Εν Α-υήναις τή 17 Ιουλίου 1981
Οί Ύκουργοί

Ποοεϊοίας Κυβερνήσει·)? 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣI. Π ΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Δικαιοσύνης
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Οΐκονοχικών
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ
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Π ΓΝΑΞ
Τροποποιουμενών διατάξεων.

’’Αρθρο·/ 2 τού Χ.Λ. 3853/1958 «-£?1 Όογαν-ΐσμοΰ Β άμ
πακος» ώ; τούτο άντικατεστάδη διά τοΰ άρθρου 1 "5 .V 
194/1975 «περί -ροποποιήσεω; καί τυμπληρώσεως ϊιατα- 
Ξεών τ:νων τού Χ.Λ. 38υ3/1958».

Άρδρον 1.

Τί> άρδοον 2 τού Χ.Λ. 3853/58 «περί ’Οργανισμού Βάμ-
•ίατος» αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

μαγωγηι 
>τερον δέ:

a) Ή έπέκτατις τής καλλιεργεας τοΰ βάμβακος. ή ::ά- 
>οσις τών ένδεικνυομένων έκάστοτε αυγχρονω> άγροτοτεχ/:- 
κών μεθόδων καλλιέργειας καί καταπολεμήσει·:; τών άσδε- 
νειών αύτοΰ, τοΰ 'Οργανισμού Βάμβακος όυνα μενού νά δια
δέτη επ’ άντα/.λάγματι διά τους άνω σκοπούς σύγχρονα μέσα 
παραγωγής λ μηχανήματα κλπ.).

β) Ό εφοδιασμός τών καλλιεργητών 2·.ά των καταλλήλων 
σπόρων, μηχανημάτων. φαρμάκων καί Χαιτών εφοδίων.

γ) Ή παρακολούθησις καί ό έλεγχος~τής σπδσοπαράγώ-' 
'-ή;, ώς καί ό εκσυγχρονισμός τής όργανώσεως αυτή; πρός 
έξασφάλισιν βαμβακόσπορου άρίστης ττα'άτηττ; καί χαμηλού 
/κόστους.

δ) Ή' μελέτη καί τεχνολογική ερευνά τοΰ βαμβακόσπορου 
καί των προϊόντων του. ώς καί ή παρακολούθησις των σπο- 
ρελαισυργείων καί ή είσηγησις μεθόδων πρός βελτίωσιν των 
προϊόντων των.

• ε) Ή εΐσήγησις έττΐ προδιαγραφών κατασκευής καταλλή
λων μηχανημάτων διά τον εκσυγχρονισμόν τής καλλ:εργείας 
του θάμβακος. καδώς καί συναφών μέσων καί μττχαντ,υ άτων 
καί ή κατεύδυνσις τών εγχωρίων βιομηχανιών καί βιοτε
χνιών πρό>ς κατατκευήν προϊόντων άντ αποκρ: νομόν ων εις τήν 
σύγχρονον τεχνολογίαν.

στ) Ή μελέτη τών μηχανολογικών καί κτιριακών εγκατα
στάσεων τών εκκοκκιστηρίων βάμβακος. τού τεχνικοί εκσυγ
χρονισμού τών υφισταμένων το'.οΰτων καί ό έλεγχος τής λει
τουργίας αυτών.

■») έί τασινομησις κα: τυποποιησις τοΰ βαμβακος καί ή 
διενέργεια εξετάσεων καί πραγματογνω;χοτυνών : τών π:οϊ-
οντων τής καλλιέργειας τοΰ βάμβακος.

η) Ή τεχνολογική μελέτη τών προϊόντων τής καλλιέρ
γειας τοΰ βάμβακος καί τών τεχνητών κλωστικών ύλών. ώ; 
καί τών εξ αυτών κατασκευαζομένων προϊόντων. ατλών ή 
τυμμίκτων.

:γ: 
ΰ ι

ΐια/.αμβανετα 
συμφωνητικό·/ άγυραττωλητ

ι) Ή ύποίοήθησις τής βαμβακο βιομηχανίας διά τήν βελ- 
τίωτιν τών προϊόντων της καί τήν με/,ωσύ; τοΰ κόστους κατα
σκευής αυτών.

:α) Ή τήρησις στατιστικής άφορώση; ε·.ς τήν 
γειαν, παραγωγήν, έκκόκκισιν. κατανάλ 
,τών φυτοφαρμάκων. μηχανημάτων καί 
καλλιέργειας τοΰ βαμβακος. ώς καί έ 
χρησίμου διά τήν μελέτη·/ καί είτήγητιν 
/έπί τοΰ βάμβακος πολιτικής.

:β) Ή συγκέντρωσές καί έπεξεργασία 
τιμών, εισαγωγών - εξαγωγών. ο ι ομηχανοπ ο ι η τ ε ο ς και απο- 
δεματων βαμβακος. τεχ/ητών καί τυνθετικών ΐνών. όαμβακο- 
ιαπόρου, βαμβακελαίου, λ ντερ καί βαμβακόπίττας.

ιγ) Ή παρακολολΰητις τής πολιτικής περ. τού όάμβακος 
τής αακουμένης ΰπό τών λοιπών όαμβακοπαραγωγικών Χω-

μών καί ή είαήγηαες περί τών ένοεικνυομενινν υΛτρων 
ιττααίας τής εγχωρίου παραγωγής.

ίο) Ή μελέτη καί είτήγητις περί τών αναγκαίων πρός 
ψιν μέτρων ϊιά τήν αϋςηϊΐν τής καταναλώτεω; τοΰ βαμ 
κος καί τήν «νίτχυτιν τής αυ·/αγων:οτικής Οετεως τών προ 
των αύτοϋ, έναντι τών ΰςαντουργικών προιοντωυ εκ τεχ/η 
καί συνθετικών ΐνών οιά τής αυμμετοχης εις εκθετεις ο 
βακος, προβολής καί ο'.αςη-χίτεως τών βαμοακουργικών π 
όντων.

ιε) Ή ένίτχυτις τοΰ οιά τον ίαμβακα ερευνητικόν τ 
γράμματος τοΰ Υπουργείου Γεωργίας οιά τ?ς ο'.ενεργε 
ερευνητικών εργατιών οαπά/αις τοΰ Οργαν-.τν.ου 1'αμβά 
■καί ϊιά τοΰ κατά τόπους προτωπικοΰ του. εντός τοΰ πλάι 
τών παρεχόμενων όοηγοών ϋπο τώ*/ άρμοοιων Κεντρικών Υ 
ρετιών τοΰ Τπουργείου Γεωργίας.

ιατ) Ή μελέτη παντός ετέρου θέματος -υναροϋς πρός 
ανωτέρω αντικείμενα. ;

ιζ) Ή ουνεργατία μετά τών οιε-ΰνών Οργανίτμών εχό
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ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ !. .
Περί ρυ-ΰμίτεως -δεμάτων τοΰ Οργανιαμοΰ' Βάμβυκοςί ο

"Ap-Spov 1.

Εις τήν παράγραφον 1 τοΰ άρδρου 2 τοΰ X'. Λ/τος 3853/ 
1958 «περί Οργανισμού Βάμβακος») ιυς τό άρθρον τούτο 
άντικατεστάδη οιά τοΰ αρδ'/ου 1 τού Χόμοου 194/1975 
«περί τροποποιήσεως καί συ; πληρώσεως οιατάςεών τινων 
τοΰ Ν. Λ/τος 3853/1958 κ.λπ.» προστί-ΰετα: περίπτωσις ιη 
έχουσα ώς άκολοΰ-δως:

«ιη) Ό έλεγχος τοΰ είσαγομένου εις τά εκκοκκιστήρια 
τυσπόρου βάμόακος καί τού έκκοκκιζομένου ώς πρός τήν πο
σότητα. τήν ποιότητα καί τήν τιμήν βια-δέσεως αΰτοΰ». ·

“Αρδρον 2.

Δι’ αποφάσεων τοΰ Υπουργού Γεωργίας, ίημοσιευομένων 
οιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως, οόναται νά καδορί- 
ζετα: είίικος τύπος συμφωνητικών άγοραπω/.ησίας ή έκκοκ- 
κίσεως ρ.άμβακος προς χρήσιν τών παραγωγών καί έκκοκκι- 
στών κατά τάς μεταςό των συναλ/.αγάς. ώς καί πάσα λε
πτομέρεια ά'φορώσα τήν κατάρτισιν τών συμφωνητικών τού
των.

Άρδρον 3.
1. Αϊ θέσεις τοΰ Κλάδου ΑΤΙ Γεωπονικού τοΰ Οργανι

σμού Βάμβακος περί ών σό άρδρον 18 τοΰ Π. Δ/τος 1074/ 
1977 «περ! όργανώσεως τοΰ Όργανισμοϋ Βάμβακος», αυ
ξανόμενα·. κατά εξήκοντα (30) δυνάμει τοΰ παρόντος, ορί
ζοντα: εν συνό/.ω εις εκατόν εξήκοντα εννέα '.169). όιαρ- 
θροϋνται δέ κατά ραδμοΰς ώς έπεται:

Μία (1) -δόσις επί βαδμώ 1ω
Μία (1) δέσις έπί βα·δμω Άναπληρωτοΰ Γενικού Λιευ- 

δυντοϋ.
Τριάκοντα (30) δέσεις έπί ραδμοίς 3ω—2ω

<ιι «περί οργανωσεως 
α: κατά δύο (21 ϊυνά-

ί:ς την y.2///. ιέ:· Ιι*7.2τον τρ ’.oy.cvTa ετττα
:·/ τού βάχίακο:. —4(ρ.
τών £οο:ίων 'ή? 2. Αί θέσεις τοΰ Κλάδου
τ2ντ:ς zzo’.y£tC‘J τό άρδρον 27 τοΰ Π. Λ/το

ορΟ&λτγΣττ: */.ή; του Οργανσμοΰ Βάμβακ,ος» 
με: τού παρόντος, ορίζοντα:

, % _ δύο ί21 δέσεις Λακτυλογράιειχειων περί των
τα: δέ κατά βαθ-χού: ώς έι

Γ/. ωσσων. ιιαρδροΰν-

Λύο (2) δέσεις έπί βαδμοίς οω—4ω 
Επτά (7) δέσεις έπί βαδμοίς ΙΟω—6ω

Ως πρόσδετον τυπικόν προσον διορισμού εις τόν δεύτερον 
εισαγωγικό·/ βαδμόν 9ον διά δακτυλογράφους Ξένων Γ/.ωσ-


