
Έπι τού σχεδίου νόμου οπερί συστάσεως Επιτροπής Διαθέ- 
σεω; Σταφίδος Σουλτανίνας καί περί κυρώσεως συναφών 
υπουργικών αποφάσεων».
Προς τήν Ε' Άναϋεθ7ρηιι·/(ήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Υπό τής διατάξεως τοΰ άρθρου 2 παρ. I τοΰ Ν. 3484/ 
1955 (ΦΕΚ 353/Α/31.12.55) «περί μέτρων προστασίίί τής 
σταφίδος σουλτανίνας», έχούσης οΰτω: «Ή ΚΣΟΣ ύποχρέ- 
ούται όπως παραλαμβάνη τήν προσφερομένην αυτή ΰπό των 
παραγωγών σταφίδα σουλτανίναν χατ’ έφαρμογήν τής έν τή 
παραγράφφ 1 τον άρθρου 1 τον παρόντος άποφάσεως τον 'Υ
πουργικού Συμβουλίου καί διαθέτει αυτήν εις το έσωτερικόν 
δια προχείρου δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού εις δν δύνα- 
ται νά συμμετέχη καί ή ιδία ώς ενδιαφερόμενος έξαγωγεΰς 
ο~ί ίσοις όροις», προβλέπεται όπως ή συγκεντρουμένη ΰπό τής 
ΚΣΟΣ σταφί; διατίθεται εις τό' εσωτερικόν διά πρόχειρόν 
δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμόν.

Ή έν λόγω διάταξις άπό τής θεσπίσεώς ττ,ς. εις έλαχί- 
στας περιπτώσεις έφηρμόσθη καί τούτο λόγω των αδυναμιών 
καί μειονεκτημάτων τον σνστήματος τούτον τής διαθέσεως 
σταφίδες, τά όποια συνίστανται κυρίως εις την έλλειψιν τής 
απαιτουμενης εύλυγισίας καθορισμού των τιμών έκκινήσεως 
τον διαγωνισμού πρός τάς συνθήκας τής διεθνούς αγοράς, εις 
την απώλειαν πολυτίμου χρόνον, δοθέντος δτι ή σχετική δια
δικασία έκαστον διαγωνισμού απαιτεί χρόνον τουλάχιστον 4—5 
ήμερων γ,ζι εις τας ίϋσχερευς. Λίτινες δτ*#μιουργονντ2ί εις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τούς φορείς τής έξαγωγής, οι όττοϊοι άϊννατούν νά προσφέρουν 
το προϊόν ή νά ικανοποιήσουν ζητήσεις αγοραστών ελλείψει 
τιμών αγοράς τού προϊόντος άπό τό οργανόν πίρεμβάσεως.

’Επί σειράν έτών, κατά τό παρελθόν λόγω ακριβώς τών ώς 
άνω άδυναμιών και μειονεκτημάτων, ή διάθεσις τής σταφίδος 
έγένδτό υσίό ’Επιτροπής άποκαλοϋμένης ’Επιτροπής Διαθέσεως 
Σουλτανίνας.
: Ή έν λόγφ Επιτροπή, ήτις έλειτούργησε μέχρι τον έτους 
1967, ώς καί κατά τήν σταφιδικήν χρήσιν 1973—74, άντι- 
μετώπισεν έπιτυχώς τό ολον πρόβλημα τής διαθέσεως τής 
σταφίδος, διότι διά τών παρασχεθεισών εΰρειών αρμοδιοτήτων 
και τών άναγκαιων εξουσιοδοτήσεων ήδύνατο νά ικανοποίη
ση άνευ καθυστερήσεως πάσαν ζήτησιν με τιμήν στωλήσεως 
άνταποκρινομένην εις τήν διεθνή άγοράν.

Οντω. διά τών ύπ’ άσιθ. 109/28.7.61, 65/15.6.62. 117/ 
16.7.1963. 108/14.8.64. 146/28.7.65. 162/19.8.66 σορά-
ξεων τον Υπουργικού Συμβουλίου, ή Επιτροπή Διαθέσεως 
Σουλτανίνας. όρίζετο ώς φορεός άσκήσεως τής Κρατικής Πο
λιτικής τής σταφίδος Σουλτανίνας, ΰπό τήν έννοιαν δε ταύτην 
το έργον της συνίστατο:

, α) Εις τήν παρακολούθησιν τών εξελίξεων εις τό διε
θνές έμπόριον τής σουλτανίνας καί εις τήν κατάστρωσιν γε
νικού προγράμματος εξαγωγών τού προϊόντος.

’· <<

β) Ε2ς τήν παρακολούθησιν τών εξελίξεων εις τήν πολι
τικήν εξαγωγών τών κυριοτέρων άντοπρωνιστριών χωρών.

γ). Εις τον καθορισμόν τής άκολουθητέας εις γενικάς 
γρο^μμάς πολιτικής τιμών διαθέσεως τοΰ προϊόντος καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής έξαγωγικής περιόδου, μέ γνώμονα τήν 
ομαλήν έξαγωγήν τοΰ προϊόντος.

δ) Εις τήν διάθεσιν προς εξαγωγήν ή εσωτερικήν κατα- 
νάλωσιν μετ’ έξέτασιν τών εσωτερικών κα'ι διεθνών συνθη
κών, κατά τήν άπόλυτον αυτής κρίσιν, ποσότητος σουλτανίνας 
έκ τής συγκεντρωθείσης σταφίδος.

Διά τών αυτών ώς άνω πράξεων ώρίζετο επίσης ότι αί 
αποφάσεις τής Επιτροπής έδέσμευον άφ’ εαυτών τό Δημόσιον, 
μή άπαιτουμένης έτέρας τινός έγκρίσεως.'

Διά τους προεκτεθέντας λόγους έκρίθη επιβεβλημένη ή 
επαναλειτουργία τής ’Επιτροπής Διαθέσεως Σουλτανίνας, 
ητις σκοπεΐται διά τοΰ ύποβαλλομένου προς ψήφισιν σχεδίου 
γόμου, α! διατάξεις τοΰ οποίου παρέχουν εις ταύτην άρμο-
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διότητας και εξουσιοδοτήσεις παρόμοιας προς τάς διαλαμβα- 
νομένας τοιαύτας εις τάς ώς άνω πράξεις τού 'Τπ. Συμβου
λίου.

Έν Άθήναις τή 30 ’Απριλίου 1975 
Οι 'Υπουργοί

’Επί τών Οικονομικών Έπι τής Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ I. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Έπι τού 'Βαποριού
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συστάσεως Επιτροπής Διαθέσεως Σουλτανίνας καί περί 

κυρώσεως συναφών υπουργικών αποφάσεων.

Άρθρον 1.
1. Συνιστάται παρά τώ Ύπουργείω ’Εμπορίου εξαμελής 

’Επιτροπή Διαθέσεως Σουλτανίνας, άποτελουμένη έκ τού Γε
νικού Διευθυντοΰ τής Γενικής Διευθύνσεως Εμπορίου τού Υ
πουργείου Εμπορίου, ώς Προέδρου, έξ ένος υπαλλήλου τού- 
αύτοϋ 'Υπουργείου, έκ δύο υπαλλήλων τού Υπουργείου Γεωρ
γίας, έξ ενός εκπροσώπου τών Γεωργικών Συνεταιριστικών

..’Οργανώσεων Σουλτανοπαραγωγών, ύποδεικ,νυομένου ΰπό τής 
Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων Σουλτανοπαρα
γωγών (ΚΣΟΣ) και ενός έκπροσώπου τών έξαγωγέων στα
φίδος σουλτανίνας.

2. Τό έργον τής έν λόγφ ’Επιτροπής συνίσταται εις τήν 
διάθεσιν τής συγκεντρωθείσης ΰπό τής Κοινοπραξίας Συνεται
ριστικών ’Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) σταφίδος σουλ
τανίνας εσοδείας 1974. Προς τούτο ή Επιτροπή:

α) Καθορίζει τήν άκολουθητέαν είς γενικάς γραμμάς πο
λιτικήν τιμών διαθέσεως τού προϊόντος, μέ γνώμονα τήν όμα- 

• λήν και άπρ οσκοπτον έξ αγωγήν τούτου.
6) Παρακολουθεί τήν έξέλιξιν τής πολιτικής έξαγωγών 

τών κοριωτερων άνταγωνιστριών χωρών και
γ) ’Εγκρίνει, κατά τήν κρίσιν της, τήν διάθεσιν προς έξα- 

γωγήν είς ανταγωνιστικός τιμάς ή δι’ έσωτερικήν κατανάλω- 
σιν, μετ’ έξέτασιν τών εσωτερικών καί διεθνών συνθηκών, πο
σοτήτων σουλτανίνας έκ τής συγκεντρωθείσης ΰπό τής ΚΣΟΣ 
τοιαύτης, τυχόν άνοίγματος άγομένου είς βάρος τού κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. 'Η ώς άνω ’Επιτροπή συγκροτείται διά κοινής άποφά- 
σεως τών 'Υπουργών Γεωργίας καί ’Εμπορίου. Δι’ όμοιας άπο- 
φάσεως καθορίζεται πάν θέμα σχέσιν έχον προς τήν οργάνωσή 
καί λ,ειτουργίαν αύτής καί πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά 
τήν έκτέλεσιν τού παρόντος, τών απαραιτήτων σχετικών δα
πανών δαρυνουσών τον λογαριασμόν τής οικείας διαχειρίσεως 
σουλτανίνας.

4. Αί αποφάσεις τής Επιτροπής είναι έκτελεσταί, μή άπαι-
τουμένης έτέρας τινός έγκρίσεως, αί δέ πάσης φύσεως δαπά- 
ναι διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ έργου αύτής πραγματοποιούνται 
είς βάρος τού λογαριασμού διαχειρίσεως σουλτανίνας έσοδείας 
1974, κατά παρέκκλισιν τών περί Δημοσίου Λογιστικού καί 
Κρατικών .Προμηθειών διατάξεων, έπιφυλασσομένης, έν πάση 
περιπτώσει, τής έφαρμογής τών διατάξεων περί κατασταλτι
κού έλέγχου. . > ^

Άρθρον 2.
Διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τών 'Υ

πουργών Γεωργίας καί ’Εμπορίου δύναται νά έπεκταθούν αί 
διατάξεις τού προηγουμένου άρθρου καί είς έπομένας σταφιδι
κός χρήσεις, τών άπαραιτήτων δαπανών, πεφί ών τό προηγού- 
μενον άρθρον, δαρυνουσών τήν οίκείαν χρήσιν.

Άρθρον 3.
Κυρούνται άφ’ ής ίσχυσαν, καθ’ όλας αυτών τάς διατάξεις:
α) Ή όπ’ άριθ. 2468/12.9.74 άπόφασις τού 'Υπουργού 

Συντονισμού καί Προγραμματισμού, δημοσιευθείσα είς τό όπ’ 
άριθ. 893 τ. Β' ΦΕΚ τής 16.9.1974 καί


