ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου Νόμου—«περΕ ένο-ποιήσε-ως τού Εθνικού
’Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνία- (Ε.Ο.Ε.Χ.) καί
τοϋ Κέντρού Βιοτεχνικής Άναπτύξεως (ΚΕ.Β.Λ.)».
Πρός την Βονλ'ην ιών Ελλήνων

προάγουν τήν επαγγελματικήν εκπαίδευσιν, μειώνουν τας
κοινωνικά: άντιθέσεις,' προσφέρουν μεγάλα: δυνατότητας

'Υπό Φ. 110 Κ.Α.Ε. 2464 έπιχορήγησις
πρός ΚΕ.Β.Α. δραχ................................................ 6.000.000
Έζητήθη παρά τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμού ή έπιχορήγησις έκ τοϋ Προϋπολογισμού Δημοσίων ’Επενδύσεων
καί ’λ.πίζεται βασίμως, ότι αότη θά άνέλ.θη- εις τά α'ΰτά
έπίπεδα. ώς καί διά τό έτος 1976.
6. Εΐδικώτερον :
Διά τοϋ άρθρου 1 ενοποιείται ό~ ’Εθνικός. ’Οργανισμός
Ελληνικής Χειροτεχνίας μετά τοϋ Κέντρου Βιοτεχνικής
Άναπτύ:εως εί: ενιαίο·/ Όργανισαον ύπό τήν έπωνυαίαν
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟ
ΤΕΧΝΊΑΣ (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)».

Ό έν λ.όγω ‘Οργανισμός θά λ.ειτουργή ύπό τήν μορφήν
•τοϋ Νομικού Προσώπου ’Ιδιωτικού Δικαίου'. Ό Ε.Ο.Μ.Μ.
2.
"Αν λ.ηφθή ύπ’ δψιν ότι εντός των πλαισίων τής Ε.Ο.Κ.,Ε.Χ. θά χρηματοδοτείται έξ ολοκλήρου διά κεφαλαίων τόσον
τοϋ Τακτικού Προϋπολογισμού τοϋ Κράτους, όσον καί τοϋ
ή άνάπτυξις τής Ελληνικής Βιομηχανίας, αναγκαστικούς
Προυπολ.ογισμοϋ Δημοσίων ’Επενδύσεων, ουδόλως θί
θά στηριχθή, κατά κύριον λογον, εις την Μικρομεσαιαν
γεται ή αναγκαία εύελιξία τοϋ ’Οργανισμού διότι θά ύποΈπιχείρησιν, ή δημιουργία συνθηκών έπιβιώσεο/ς διά τάς
λαμβάνη διοικητικής καί οικονομικής αύτοτελείας καί θά
Μικρό μεσαίας μονάδας, αποτελεί προυπόθεσιν καί διά
λειτουργή κατά τούς κανόνας τής ιδιωτικής οικονομίας.
την ' έπιβίωσιν γενικώς τής Ελληνικής Βιομηχανίας εις
Διά τοϋ άρθρου (2) παρέχονται εύρεΐαι αρμοδιότητες,
τον Χώρον τής Ε.Ο.Κ. άναφερόμεναι εις ολόκληρον τό κύκλωμα τής' Μικρομεσαία:
3. Ή Βιοτεχνία ριζωμένη εις τάς ιδιομορφίας καί τά
Μεταποιητικής Έπιχειρήσεως καί Χειροτεχνίας.
. δεδομένα τοϋ τόπου μας, αποτελεί σοβαράν έγγύησιν εναν
Διά τοϋ άρθρου (3·) καθορίζονται οί πόροι τοϋ ’Οργανι
τίον - οίασδήποτε_άλλ.οτριώσεως._______ ;_______ _____
σμού καίκάταργεΐταΓ'τό" ύπό τοϋ άρθρου 15 τοϋ Ν.Δ: 4. Έκ τής έπισταμένης μελέτης καί παρακολουθτσεως
3999/59 προβλεπόμενον έσοδον ύπέο τοϋ Ε.Ο.Ε.Χ., περιε
τής έν γένει δράσεως τών έν θέματι αναπτυξιακών οργανι
χομένου τούτου εις τό Δημόσιον.
σμών, έν συνδυχαμώ με τά διατιθέμενα υπό τοϋ Κράτους
Διά τών άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 καί 11 προβλέπονται
, μέσα (κεφάλαια — Προσωπ’ικόν), πρός ύποβοήθησιν τής
τά όργανα'Διοικήσεως τοϋ έν λόγιο ’Οργανισμού ώς καί
προσπάθειας περαιτέρω άναπτύξεά φ διά παντός μέσου,
αί αρμοδιότητες αύτών.
.
τών Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων καί τής
Διά τοϋ άρθρου (10) συνιστώνται : α) ή 'Υπηρεσία
Χειροτεχνίας, ορθή είναι ή δημιουργία ενιαίου φορέως
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών ’Επιχειρήσεων" (ΒΙΟΤΕ
διά "· τής ένοποιήσεως τών ’Οργανισμών Ε.Ο.Ε.Χ. καί
ΧΝΙΑ) καί β) ή 'Υπηρεσία Βιοτεχνίας Ειδών Τέχνης,
ΚΕ.Β.Λ., διότι διά τοϋ τρόπου τούτου επιτυγχάνεται :
Οικοτεχνίας, Χειροτεχνίας καί Λαϊκής Τέχνης καί προβλέά) *Τπέρ τών Ελληνικών Μικρομεσαίων Μεταποιητι
πεται ή δι’ έκδοθησομένων κανονισμών διάρθρώσις τών
κών Επιχειρήσεων :
.
. \
.
· * , -.· ·.
'Υπηρεσιών τοϋ .’Οργανισμού.
Συντονισμός τών προσπαθειών καί ουσιαστική βελτίωσις τής ποιότητας καί τής έκτάσεως τών' παρεχομένων
.Διά τοϋ άρθρου(12)προβλέπεται ή διά καταρτισθησομένων κανονισμών διάρθρώσις τών ΙΥπηρεσιών τοϋ Όργα- '
υπηρεσιών καί τής έν γένει ύποστηρίξεως καί ένισχύσεως
νισμοϋ. .
· .. ■'
.
" ί. \ ...
τών Βιοτεχνικών καί Χειροτεχνικών Επιχειρήσεων.
ν
• Διά τοϋ άρθρου (13) : α) παρέχεται ή .ευχέρεια διαχει", β) *Υπέρ τοϋ Δημοσίου :
. · .·
ρίσεως κατά παρέκκλ,ισιν τών ίσχυουσών διατάξεων περί
ΛΆσκησις δυναμικής πολιτικής οικονομικής άναπτύξεως
ύπόρ τών Μικρομεσαίων Μεταποιητικών ’Επιχειρήσεων
Λογιστικού τών Νομικών Προσώπων καί διά κοινής άποτής Χειροτεχνίας καί έπίτευξις υψηλότερου βαθμοϋ άξιοφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας καί
ποιήσεως καί λίαν πιθανής μειώσεως τών διαθεσίμων
Ένεργείας, θά ρυθμισθοϋν άπαντα τά θέματα τής οικονο
μικής διαχειρίσεως καί έποπτείας τοϋ ’Οργανισμού καί
μέσων (κεφαλαίου, προσωπικοϋ) διά τής' δρθολογικωτέρας
β) 'προβλέπεται ή διενέργεια ελέγχου τοϋ ’Ισολογισμού
δργανώσεως τοϋ ενιαίου φορέως καί άποφυγής τών υφι
σταμένων εις ώρισμένους τομείς δράσεως τών ένοποιουτοϋ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ύπό 'Ορκωτού Λογιστοϋ. * ν ' ~
μένών ’Οργανισμών επικαλύψεων.
Διά τοϋ άρθρου (14) ρυθμίζονται άπαντα τά έκ τής
ένοποιήσεως τών δύο ’Οργανισμών προκύπτοντα θέματα.
δ. Βασικά Οικονομικά μεγέθη φορέων άναπτύξεως
Διά τοϋ άρθρου (15) καταργεΐται πάσα γενική ή ειδική
··.
τής Βιοτεχνίας Χειροτεχνίας·:
διάταξις· άναφερομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα ύπό τού
α) «Ε.Ο.Ε.Χ.» :
' παρόντος Νόμου.
·
.
.
Μ*
- ’Απασχολούμενο·/ προσωπικόν 322.
Διά τοϋ άρθρου (16) προβλέπεται όπως δΓ άποφάσεων
Οικονομικοί πόροι: Διά τό 1976 '
'
·
τοϋ .'Υπουργού Βιομηχανίας και Ένεργείας, κατόπιν γνώ
’ ..-έκ τοϋ Τακτικοϋ Προϋπολογισμού 1976 , ;. 15.000.000
μης τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. έπι-έκ τοϋ Ποοϋπολ,ογισαού Δημ. ’Επενδύσεων
- .'
λύονται ζητήματα τά όποια ήθελ.ον προκύψη έκ τής ενο1976_ ............................. *...........................:.... 115.000.000
ποιήσεως τών δύο ’Οργανισμών καί μή προβλεπόμενα ύπό
—έξ ετέρων πηγών 1976 (διαθέσιμα, έπι-'
* ’’
τοϋ
παρόντος νόμου.
. π
στροταί δανείων, πωλήσεις ταπήτων) .............. 97.000.000
β)'«ΚΕ.Β.Λ.» :
Διά τοϋ άρθρου (17) ρυθμίζονται τά θέματα Προσο/πικοϋ τά προκύπτοντα κατά την πρώτην έφαρμογήν τοϋ
^’Απασχολούμενο·/ προσωπικόν 131
Οικονομικοί πόροι : Διά τό 1976
παρόντος Νόμου. .
...
... . ·
-έκ τοϋ Τακτικοϋ Προϋπολογισμού 1976 . ..
6.000.000
... _
Έν Άθήναις τή 5 Αύγούστου 1977
—έκ τοϋ Προϋπολογισμού Δημ. ’Επενδύσεων_~ ”
(Τεχνική Βοήθεια) 1,976 .................. .-............. 30.500.000
.. . . Οί '.Υπουργοί
’·, . ν-;; .γ) Κατά τό τρέχον έτος 1977 ή έκ τοϋ Τακτικοϋ Προ
Συντονισμού
Ποοεδοίας
Κυβεονήσεως
ϋπολογισμού έπιχορήγησις πρός τούς ένοποιουμένους δργαΠ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ..·
:
Γ. ΡΑΛΛΗΣ γ- ··· ;
νισμούς είναι ή κάτωθι :
-ί-Τπό Φ. 110 Κ.Α.Ε. 2462 έπιχορήγησις
Οικονομικών i.~ '
Βιο μη/ανίας κχΠ" Ένεργείας
πρός Ε.Ο.Ε.Χ. δραχ............................................... 50.000.000
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ .
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

