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φρούτων καί λαχανικών, κατά τά τελευταία έτη, ΰπαρνουν 
είσετι σοάαραι άδυναιαιαι εΐρ αυτόν τόν τομέα με δυσμενείς 
επιδράσεις έττί των τιμών, τοΰ εισοδήματος τών —αραγωγών 
καί τών έξαγωγέων. ’Ενδεικτικό»; άναφέρονται :

Ή έξάετησι: τών εξαγωγών φρούτων άττο ολίγα: αγορά: 
τοΰ εξωτερικού (π.χ. Άνατολικαι Χώραι, Μονάχον).

’Αναρχία εί; τό έξαγωγικόν εμπόριο·/ ώρισμένων ειδών, 
έξ αιτία; σή; ύπάρςεω; πολλών μικρών καί άνοργανώτων 
έξαγωγικών φορέων οι όποιοι ανταγωνίζονται άλλήλου; εί; 
τήν ίδιαν αγοράν.

Λιάθεσιρ τοΰ συνόλου σχεδόν τών εξαγομένων φρούτων 
καί λαχανικών εΐρ τά; δυτικά; άγορά; «επί προμήθεια» καί 
δχι μέ κλειστά; τιμά;.

Προβλήματα ποιότητος. εποχιακή; κατανομή; τή; προσ
φορά; προϊόντων και διαρθρώσει»; των κατά ποικιλίαν.

Δεν ΰφίσταται (μέ έξαίρεσιν τά αγγούρια καί μερικώ; τά 
γεώμηλα) αξιόλογο; έξαγωγική δραστηριότη; εί; είδη επί 
τών όποιων ή Χώρα διαθέτει συγκριτικόν πλεονέκτημα καί 
διά τά όποια έκδηλοϋται ζήτησι; εί; τά; άγορά; τοΰ εξωτερι
κού (άνθοκομικά. κηπτυτικά έκτο; έποχής, φυλλώδη λαχα
νικά, κρόμμυα. φράουλες, σπαράγγια κ.λπ.).

Ή όργάνωσι; τών μεταφορών όέν είναι ικανοποιητική 
καί τό κόστο; μεταφορά; είναι υψηλόν.

Εί; τά πλαίσια τή; πολιτική; οργανώσει»; τής εμπορία; 
τών φρούτων καί λαχανικών προτείνεται τό παρόν νομοσχέ- 
διον τό όποιον είδικώτερον έχει ώς σκοπόν την ένίσχυσιν τή; 
συνεταιριστική; δραστηριότητο; εί; τόν τομέα αύτόν, διά τή; 
δημιουργίας ένό; ισχυρού οργάνου παροχή; υπηρεσιών εί; τά; 
Γεωργικά; Συνεταιριστικά; οργανώσει; καί παρεμβάσει»; 
εις τά; άγορά; άπω ροκηπευτικών. 'Υπό τού Κεντρικού αύτού 
οργάνου εξαγωγών όπωροκηπευτικών 9ά άσκούνται βασικώ; 
αί ακόλουθοι λειτουργία'. :

α) Ή όργάνωσι; γραφείων εί; τά σπουδαιότερα κέντρα 
εμπορίας όπω ροκηπευτικών τού εξωτερικού, σκοπό; τών 
όποιων θά είναι :

Ή συγκέντρωσι; καί ή διοχέτευσι; πληροφοριών, μέχρι 
τόν παραγωγόν, σχετικών μέ τά; κρατούσα; συνθήκα; εί; 
τά; άγορά; τού εξωτερικού, έν συνεργασία μέ τά; άρμοδία; 
Κρατικά; Υπηρεσία; καί τού; αντιστοίχους μηχανισμού; 
τών τοπικών αγορών.

Ή κατεύθυνσι; καί κατανομή τών εξαγωγών φρούτων καί 
λαχανικών συμφώνω; μέ τά; ύπαρχούσα: πληροφορία; διά τά; 
κρατούσα; συνθήκα; κ.αι έκαστον κέντρον εμπορία;.

Ή διαπραγμάτευσι; συμφωνιών μέ ξένα; εισαγωγικά; 
επιχειρήσει; καί ή διεύθυνσι; νέων ευκαιριών άγορών εί; τό 
εξωτερικόν.

Ή παρακολούθησε; τή; σηρήσεω; τών όρων συμβολαίων 
καί μέριμνα διά έπίί.υσιν τυχόν διαφορών ώ; πρό; την κατά- 
στασιν τών εξαγομένων προϊόντων.

β) Ή παροχή υπηρεσιών ενδιαμέσου εμπόρου, μεταξύ 
ξένων εισαγωγέων καί τών Ελληνικών έξαγωγογικών συνε
ταιριστικών φορέων, διά τήν προώθησιν εμπορικών συναλ- 
λαγών.

γ) Ή μέριμνα διά τήν άντιμετώπισιν δυσχερείων εί; τά; 
οιεταφορά; καί έξεύρεσι; λύσεων διά τήν μείωσιν τοΰ κόστους 
υ,εταφορών, διά τή; άποκτήσεω; ή μισθώσεω; μεταφορικών 
υέσων.

δ) Ή έπεξεργασία σχεδίων επενδύσεων διά λογαριασμόν 
τών συνεταιριστικών έξαγωγικών φορέων καί παροχή εί; 
αύτού; τεχνικών καί επιχειρηματικών συμβουλών.

ε) Ή παρουσίασι; καί συζήτησις, μέ τά; κεντρικά; Κρα
τικά; Υπηρεσίας, θεμάτων σχετικών μέ τήν άσκησιν κρα-
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εί; το εξωτερικόν, ή συμμετοχή εί; διεθνείς εκθέσει; και νε- 
νικώ: εί: ποοσπαθεια; προβολή; άγροτικών πεοϊόντων κ.λπ.)

Διά. τήν δημιουργίαν τοΰ έν λόγω κεντρικού συνεταιριστι
κού οργάνου παροχή; υπηρεσιών δια τήν άξιοποίησιν τών 
νωπών καί είδικώτερον την άνάπτυςιν τών εξαγωγών όπωρο- 
κηπευτικών εί; το εσωτερικόν. τό προτεινόαενον νοιιοσχέ- 
διον προδλέπει τά ακόλουθα βασικά μέτεα :

α) Τήν διά/.υσιν τή; X. ΑΓΡΕε. καί πήν διεύρυνσιν τού 
πεδίου δραστηριότητα; τή; ΕΤΕΑΠ, ώστε ή τελευταία 
αΰση. άναδιοργανουμένη, να άποτελέση μοναδικόν καί εύρω- 
στον φορέα εί; τόν τομέα σή; έμπορία; φρούτων καί λαχανι
κών.

β) Ή πλειοψηφία ή είσέτι καί τό σΰνολον τών μετοχών 
δύναται νά περιέλθη εί; τά; Συνεταιριστικά; ’Οργανώσεις 
εί; τρόπον ώστε ή άναδιοργανο υμένη 'Εταιρεία νά άποτελέση 
ένα ουσιαστικόν όργανον συνεταιριστική; δράσεω; εί; τόν 
τομέα των όπωροκηπευτικών.

Είδικώτερον κατ’ άρθρον τοΰ προτεινομέ/ου νομοσχεδίου 
προβλέπονται :

Δια τοΰ άρθρου 1 διευρύνεται τό φάσμα τών δραστηριοτή
των τή; συσταθείση; , δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 13 
τοΰ Χ.Δ. 4087/1960 καί τοΰ εί; έκτέλεσιν αύτού έκδοθέντος 
Β.Δ. 1/4/62. Εταιρεία; ύπο τήν έπωνυυ,ίαν αΕΤΑΙΡΕίΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗ- 
ΣΙΧ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α.Ε. (ΕΤΕΑΠ),
ώστε αΰση νά δύναται :

α) Νά διενεργή είτε διά λογαριασμόν τη; είτε διά λογα
ριασμόν τών συνεταιριστικών οργανώσεων κατόπιν εντολή; 
των, εμπορίαν γεωργικών προϊόντων καί κυρίως νωπών τοι- 
ούτων προκειμένου νά διάθεση ταύτα ΰπό συμφερωτέρους 
όρου; εί; τό έσωτερικόν καί τό εξωτερικόν καί

β) νά παρεμβαίνη εί; τήν αγοράν καί έμπορίαν τών 
αυτών ώ; άνω προϊόντων, έπί προμήθεια, κατόπιν αιτήσει»; 
γεωργικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών διά λογα
ριασμόν αυτών.

Περαιτέρω ορίζεται ότι εί; περιπτώσεις παρεμβάσεως 
σή; ΕΤΕΑΠ ώ; έντολοδόχου συνεταιριστικών όργανώσεων, 
αύτη θά συγχάνει τη; μεταχειρίσεω; τήν όποια'/ άπολαμβά- 
νουν αί Γεωρ. Συν/και ’Οργανώσει; όταν διενεργούν τά; 
αύτά; δραστηριόσητας.

Διά τού άρθρου 2, παρέχεται εί; σήν ΕΤΕΑΠ ή δυνατό- 
τη; άποκτήσεω; ή μισθιύσεω; έγκαταστάσεων και μέσων 
μεταφορά; ιδιωτική; χρήσεως, προκειμένου νά εξασφάλιση 
αποτελεσματικού; μηχανισμούς έμπορία; καί απρόσκο
πτου διεξαγωγή; τών μεταφορών τη; εί; τό έσωτερικόν 
καί τό εξωτερικόν.

Διά τού άρθρου 3, παρέχεται εί; τήν ΕΤΕΑΠ ή δυνατό- 
ση; νά παραχωρή κατά χρήσιν, τά; έγκατα—άσετ; καί τά 
μέσα αΰσή;, πλήν τών μεταφορικών τοιούτων, εί; τρίτου; 
καί ιδία εί; γεωργικά; συνεταιριστικά; οργανώσεις μετόχους 
ή μή αΰσή;, r/r/σι άνταλλάγματος χρήσεω; καθοριζόμενου 
ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω ορίζεται ότι 
ή τοιαύση παραχώρησι; δέτ» λογίζεται ώ; εμπορική μίσθωσις 
καί εξαιρείται τή; εφαρμογή; τών καθ’ οΐονοήποτε τρόπον 
προστατευουσών τά; μισθώσει; διατάξεων καί ότι μετά 
παρίλευσιν οκταμήνου άπό τή; ισχύος τού νόμου τούτου 
λύονται αυτοδικαίως υφιστάμενα·, παραχωρήσει; χρήσεω; αί 
όποια·, έχουν χαρακτηρισΟή ώ: μισθώσεις.

Διά εού άρθρου 4, ορίζεται ότι επιτρέπεται ή μεταβίβασις 
των μετοχών σή; ΕΤΕΑΠ πρό; γεωργικά; συνεταιριστι
κά: οργανώσει; ή Εταιρεία; συνεταιρικής πλειοψηφία; αί 
όποΐαι ανήκουν εί: σήν ΕΤΒΑ, καί εί; τήν ΑΤΕ. Περαιτέρω 
ορίζεσαι ότι ή μεταβίβατι; τών άνηκουσών εί; σήν ΑΤΕ 
μετοχών πρό; τά: ανωτέρω όργανώσεις θά σ/νεχισθή έω; 
ότου περιέλθη εί; αύτά: ποσοστό·/ 70 %1 εκ τΑ συνολικού



εταιρικού κεφαλαίου. ότι ή μείωσις τής συμμέτοχης τής 
ΑΤΕ εις τό κεφάλχιον τής 'Εταιρείας κάτω του 30 % αΰτοΰ 
επιτρέπεται μετά πχρέλευσιν τετραετίας άτό· τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ νόμου τούτου καί κατόπιν κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών Συντονισμού καί Γεωργίας. Προσέτι ορίζεται 
ότι ή μεταβίβασις τών μετοχών θά. ένεργήται εις τήν ονο
μαστικήν των αξίαν προσηυξημένην με τούς τόκους υπολο
γιζόμενους έττί τώ ΐσχύοντι έπιτοκίω μεσοπροθέσμου δανειο- 
"δοττσεως Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων καί μειουμένων 
κατά τάς πραγματοποιηθείσας εισπράξεις ύπό μορφήν μερι
σμάτων, κατόπιν αΐτήσεως τής ΠΑΣΕΓΕΣ καί μετ’ 
άπόφασιν τών Διοικητικών Συμβουλίων ΕΤΒΑ ΚΑΙ ΑΤΕ 
καί ότι είναι επιτρεπτή ή υπό τής Α.Τ.Ε. χρηματοδότησες 
τών ιδίων οργανώσεων διά τήν άγοράν τών μετοχών τής 
ΕΤΕΑΠ μέχρι ποσοστού 75 % τής αξίας των τού υπο
λοίπου καταβαλλόμενου έκ κεφαλαίων τών οργανώσεων.

Διά τοΰ άρθρου 5, ορίζεται ότι, κατά τήν πρώτην τετραε
τίαν από τής δημοσιεύσεως τού νόμου, -διά τόν διορισμόν 
Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού ΔιευΘυντοϋ ή Διευϋυν- 
τού τής ΕΤΕΑΠ άπαιτεΐται ηύξημένη πλειοψηφία έκ τών 
3/4 τών μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καί ότι 
επιτρέπεται ή άπόσπασις υπαλλήλων τής ΑΤΕ εις τήν 
ΕΤΕΑΠ διά διάστημα δύο έτών ΰπαγομένων εις τούς κα
νονισμούς τής ΕΤΕΑΠ καί άμειβομένων ύπ’ αυτής κατά το 
ήμισυ καί τού υπολοίπου ύπό τής ΑΤΕ. Ή τοιαύτη άπόσπα- 
σις &ά ένεργήται διά κοινών αποφάσεων τών Διοικητικών 
Συμβουλίων της ΑΤΕ καί ΕΤΕΑΠ.

Διά τού άρθρου 6, παρέχεται έξουσιοδότησις εις τούς 
Υπουργούς Γεωργίας καί ’Εμπορίου, όπως διά διατάγμα
τος, έφ’ άπαξ έκδοθησομένου, τροποποιήσουν καί συμπληρώ
σουν τό συστατικόν τής ΕΤΕΑΠ Β.Δ. 174/1962 ώς πρός :

α) Τό ύψος τοΰ μετοχικού κεφαλαίου, τούς όυναμένους 
ν’ αποκτήσουν μετοχάς της Εταιρείας καί τό ποσοστόν 
κατά κατηγορίαν μετόχων, β) τήν σύνΟεσιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τήν έκπροσώπησιν τών έπί μέρους κατηγο
ριών μετόχων εις αυτό καί γ) τήν έπωνυμίαν τής Εται
ρείας.

Διά τού άρθρου 7, παρ. 1. τροποποιείται τό άρθρον 3 
τού Ν. Δ/τος 40S7/60. είε ό.τι άφοοά τήν διάρκειαν λειτουρ
γίας τής ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩ
ΓΗΣ ^ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Α.Ε. (ΝΕΑ - 
ΑΓΡΕεε) καί ορίζεται ότι αϋτη θεωρείται λήξασα εντός 
μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τού προτεινομένου σχεδίου 
Νόμου.

Διά τής παραγράφου 2 τού ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι ή 
άνωτέρω Εταιρεία άπό τής λήξεώς της συμφώνως τή 
άνωτέρω παραγράφω 1 τίθεται ύπό έκκαΟάρισιν διενεργου- 
ιιένην συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού προτεινομένου 
σχεδίου Νόμου καί συμπληρωματικώς πρός τάς περί ’Ανω
νύμων Εταιρειών διατάξεις ώς καί τού Καταστατικού 
αύτής. Διά τής παραγράφου 3 τού ίδιου άρθρου, ορίζεται 
ότι ή έκκαθάρισις τής Εταιρικής περιουσίας τής Εταιρείας 
ένεργεΐται ύπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής ’Ελλάδος, 
μή άπαιτουμένου διορισμού ετέρων εκκαθαριστούν, τών λοι
πών μετόχων δυναμένων νά παρακολουθούν τακτικώς τήν 
πρόοδον τής έκκαθαρίσεως ένημερούμενοι επί παύτης ύπό 
τής ΑΤΕ ήπις ύποχρεούται νά παρέχει εις τούτους συναφή 
πρός τήν έκκαΟάρισιν στοιχεία. Επίσης προβλέπεται ή 
,πό τής ΑΤΕ. ώς έκκαθαριστού. ρευστοποίησις καί εϊσ- 
πραξις τών πάσης φύσεως άπαιτήσεων. τής ύπό εκκαθάρισιν 
Εταιρείας, ή δυνατότης παροχής ύπ’ αυτής προθεσμίας 
ξοολήσεως τών έν γένει απαιτήσεων καί γενικώς ή λήύις 

παντός μέτρου όπερ ή ΑΤΕ ήθελε κρίνη άναγκαΐον διά την 
ίσπραξιν τών άπαιτήσεων αυτών.

Διά τής παραγράφου 4 πού ίδιου άρθρου, προβλέπεται
ύπό τής ΑΤΕ, ώς έκκαθαριστού. άποτίμησις τής κινητής 

:αί ακινήτου περιουσίας τής ύπό εκκαθαρισιν Εταιρείας, 
.εταβίβασις χρησίμων περιουσιακών στοιχείων τής δισ- 
υομένης 'Εταιρείας εις τήν έν άρθρω ! τού παρόντος Έται- 
είαν καί ή χρηματοδόπησις τής εις ήν μεταβιβάζοντα ι :ά

περιουσιακά στοιχεία 'Εταιρείας δια μακρ εμοδανείου 
αντιστοίχου ποσού, καλύπτοντο-ς τό π.μημα τήε μεταβιθά- 
σεως.

Διά τής παραγράφου .5 τού ίδίου άρθρου, πεούλέπεται ή 
απαλλαγή παντός φορου, τέλους ή δικχιώματος άναφερομέ- 
νου εις τήν μεταβίβασιν τών άνωτέρω περιουσιακών στοι
χείων, τής διαλυόμενης 'Εταιρείας.

Διά τής παραγράφου C πού ίδιου άρθρου, ποοβλέπεται 
ότι ή AT Ε ώς έκκαΟαριστής δεν θά λάβη άποζημίωσιν 
αλλά ή Εταιρική περιουσία τής διαλυόμενης εταιρείας 
βαρύνεπαι μέ τάς πάσης φύσεως δαπάνας καί έξοδα σχετικά 
μέ τήν έκκαθάριτιν καί εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή ΑΤΕ 
ήθελε καταβάλη τάς έν λόγω δαπάνας καταλογίζει ταύτας 
εΐ; βάρος τής 'Εταιρικής περιουσίας. Τέλος διά τής αύτής 
παραγράφου προβλέπεται ότι, τά έκ τής ρευστοποιήσεως 
τών περιουσιακών στοιχείων είσπραττόμενα ύπό τής ΑΤΕ 
ποσά, φέρονται ύπό ταύτη.ς εις ιδιαίτερον λογισμόν έν συνε
χεία δέ κατανέμονται μεταξύ τών πιστωτών τής 'Εταιρείας 
κατά τάς σχετικάς έπί τού θέματος διατάξεις τού κοινού 
Δικαίου καί τά.ς τοιαύτας περί ’Ανωνύμων Εταιρειών.

Διά τής παραγράφου 7 τού ίδίου άρθρου, προβλέπεται ή 
ύπό τής Λ ΓΙυ συνέχισιε τής έκκαθαρίσειο; τής Κοινοπραξίας 
«Ν. ΛΓΡΕΞ ΣΕΚΕ - ΔΗΜΗΤΡΑ» ής σήμερον ή διαλυό
μενη διά. τού παρόντος Νόμου ««ΝΈΑ ΑΓΡΕΞ» τυγχάνει 
έκκαθαριστής.

Διά τής παρ. S τού ίδίου άρθρου, ρυθμίζονται θέματα άξιο- 
ποιήσεως τού προσωπικού τής διαλυόμενης διά τού παρόντος 
Εταιρείας. Ειδικώτερα προβλέπεται. α)ή διατήρησις ύπό τής 
'Εταιρείας, τού απαραιτήτου προσωπικού της διάτας άνάγκας 
τής έκκαθαρίσεως. β) ή πρόσληψις ύπό τήν ΕΤΕΑΓΙ όσων τό 
Διοικ. της Συμβούλιου ήθελε κρίνει καταλλήλους διά τό έργον 
της καί γ) ή πρόσληψις ύπό τήν ΑΤΕ τών ύπολοίπων, έξ 
αυτών, διά συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, διά τάς 
άνάγκας τών έν γένει υπηρεσιών της έφ’ όσον κέκτηνται ηλι
κίαν ούχί άνωτέραν τών 60 έτών. Έκ τούτων δύναται ή 
ΑΤΕ, δι’ άποφάσεως τού Διοικητού της. καί μετά σύμφωνον 
γνώμην τού ' Υπηρεσιακού της Συμβουλίου, νά. μονιμοποίηση 
τούς έχοντας τά αναγκαία προσόντα καί ηλικίαν ούχί άνωτέραν 
τών 50 ετών.

Οί διατηρούμενοι άπό τήν ΕΤΕΑ Π ή τήν ΑΤΕ ύπάλληλοι 
δεν δικαιούνται άποζημιώσεως, ενώ εκείνοι οί όποιοι θ’ 
απολυθούν δικαιούνται τήν άποζημίωσιν τήν οποίαν προβλέπει 
ή κείμενη νομοθεσία.

Διά της παραγρ. 9 τού ίδίου άρθρου, ρυθμίζονται θέματα 
άσφαλίσεως τού προσωπικού τής διαλυόμενης Εταιρείας. 
Συγκεκριμένους ρίφοβλέπεται OTt τό προσωπικόν τής διαλυό
μενης Εταιρείας ΝΕΑ ΛΓΡΚεε το όποιον Οά. προσληφθή 
παρά τής έν άρθρω ! τού παρόντος Εταιρείας καί παρά τής 
ΑΤΕ ώς έπί συμβάσει αορίστου χρόνου θά εξακολούθηση νά 
ύπάγηται εις την άσφάλισιν τού Τααείου Συντάξεως καί 
Προνοίας Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρικών ’Οργανώ
σεων.

Διά τού άρθρου 8. άποκαθίσταται. ή κατά τήν έπταετίαν 
καταεγηθεϊσα. έκπροσώπησις τού αγροτικού κόσμου εις 
τά γεωργικού ένδιασέεοντος Νομικά Πρόσωπα: ’Οργα
νισμόν Γεωργικών ’Ασφαλίσεων, ’Οργανισμόν Βάμβακος 
’Εθνικόν ’Οργανισμόν Καπνού καί Ελληνικόν Κέντρυν 
Παραγωγικότητος. Ί! αποκπτάστασις θά πραγματοποίησή 
διά τή; συμμετοχής εί; τά. Διοικητικά Συμβούλια τών ώς 
άνω Ν.Π. συνεταιρισμένων άγιοτών. ύποδεικνυομένων οιετά 
τών αναπληρωτών των υπό τή: ΠΑΣΕΓΕΣ. αύξανομένυυ 
προς τούτο τού αριθμού τών Διοικητικών Συμβουλίων αυτών 
εϊς οιχν αναλογίαν σνυυ,ετοίχον οί άγρόται εις τάς διοικήσεις 
τών ιδίων Νομικών Προσώπων, συμοώνως πρός τάς διατά- 
ςει: τών ιδρυτικών αυτών νόμων.

Διά τού άρθρου 9. κατασγούνται αί διατάξεις τών παρα
γράφων 3. 4 καί 5 τού άρθρου 13 τού Ν. 4087,1960. ώς 
καλυπτόμεναι ύπό τών διατάξεων τού νομοσχεδίου.



Διά τού άρθρου it'. οο.._:τ::ι iuc χρονο; εναρμεως ισχύος τον 
Νόμου ό άαό τή; «τ.μοσοσυσεω; τον διά της Έφημερίδο: τη; 
Κυβερνήσει»/;.

Εΐ; τά ανωτέρω άιτοσκοιτει το τεεοτεινόμενον σχέδιον 
Νόμον, όετερ έχομε'/ τήν τιμήν να (ΰέσωμεν ν—' όψιν υμών 
ιτρό; ιάηοισιν.

Έν Ά-άηνχ·.ς :ή 23 ' Ιουνίου ■ 979

Οί Ττ: o'jz'yj.
Συντονισικοϋ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Προεόοία; Κυβεονήσεω;
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΙΙΟΓΑΟΣ

Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Οΐκονοαικών
ΑΘ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΤΑΟΣ

Γεωργία;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΤΟΣ

Εικτεορίου
Γ. παναπωτοπογαος

Κοιν. ’Τιτηρεσιών Συο-κοινωνιών
ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΛ. ΓΙΑΓΙΑΛΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΑΙΟΧ ΝΟΜΟΓ

Περί σμκττληρώτεως τών «—ερ· τή; Α.Γ ΕΤΕΑΠ ίσχυου-
σών ίιατάρσων ϊιαλύτεω; καί έκκαλαρί-εως τής A. Ε.
ΝΕΑ ΑΓΡΕΣ κα: άλλων τινών οιατάρεων».

“Αρ-άρον 1.
1. Η τνεταΔεΐεα. δυνάμει τών ϊιατάαεων τού άρ-άρου 13 

τού Ν.Δ 4G87/1960 «—ρ! ίϊρύτεως Εταιρείας έααγωγής 
Βία νωτών γεωργικών σρ: ιόντων. οιευκολύ/σεως τής οια-άέ- 
σεως ττορτοκαλλιων. συμεελη: ώσεως τον τεχνικοί έσοσλισμού 
τής Χώρας, άσιοττοιήτεως τής γεωργικής ααραγωγής και 
συτκιοληρ ώσεως τής «σερί Α.Τ.Ε. MOaic-Siaiac» καί τού εις ϊ/.-.ί- 
λεσιν αν—ΰ έκίμ-άίντος Β.Δ. 174/196Χ «σερί ίίρύσεω.ς Α
νωνύμου Εταιρείας Τεχνικόν Έαοσλισμού ϊιά τήν άσιοσοίη-’ 
τιν τών νωτών γεωτγικών σ:οιόντων», Έταιο-εία ντο τή/
έτωννμίαν «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΠνΟΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΖΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ
ΪΟΝΤΩΝ·» Α.Ε. (Ef ΕΑ Π ). Ενατα: τέρα/ τών άσ/.θυ
μένων ντ αότής τ νατών ως τρις τάς ώς άνω ϊιατάςεις. Βρα
στή: ιότητας νά:

α) Διενεργή, είτε ε: ιϊιον λογαριασμόν, είτε ϊιά λογα- 
ειατμσν και κατ εντελή/ γεωργικών ττνετνιοιστικών όργ/νω- 
τεων. γεωργικών οργανισμών η και σχρχγωγών. έμσορίαν 
γεωργικών σρεΤσ/των και κυρίως τών νωτών, σε ος σόν σκο- 
τεν ο: α-άεσεως αυτών εις το εσωτερικόν και το έσωτε:ικόν.

ί»! Π αιικόσίνη. έτ: τρομη.Δεία εις τήν αγοράν και έμσο- 
ιαν τών σροϊσ/τω/ τής ανωτέρω τεριττώτεως, κχτόσιν αίτή- 

,-εως γεωργικών όργα/ώτεων ή όμάεων ταραγωγών ϊιά λο- 
-αμιισμόν αυτών.

2. Εις σερίστωσιν κατά τήν ότοία/ ή ΕΤΕΑΠ ενεργεί 
ιατ αιτηειν ή κατ εντολήν τών ενίιας-ερομένων συνετασ::- 
τικών όργα/ώτεων. άτο/.αμόάνει τής αύτής ώς καί α: Γεωρ- 
ικα! Συνεταιριστικά! Όργα/ώτεις μεταχειρίσεως.

Άρ-νρον 2.
Ή ΕΤΕΑΠ. τρός τον ακοτόν έςυσηρετήσεως τών άναγ- 

ών αύτής τών άρερωσω··/ τή/ συγκενσρωσιν, συντήρησιν, άςιο- 
οίητιν. οιακίνησιν. μετχσοσάν και ίιχλεσιν εις τό έτωτερι
όν ή τό εσωτερικόν τών σροιόντων τής εμττορικής της ϊρα- 
τηριότητος. ϊσ/ασα: νά σροέαίντ, εις τή/ άγοράν, ίορντιν ή 
ισάωσιν μέσων και έγκαταστάσεων. εις τήν άσόκτησιν ή μι
λώ ο, ν. κατά τάς έκάττοτε ίσχυούσσς ϊιατάςεις. μεταοορι- 
ών μίτο//, ώς καί να ϊιενεργή ικετεοορά; ίο ίων αύτής 
γαλών.

' Α:-άρον 3.
Ή ΕΤΕΑΠ ούναται. έσιρυλχσσομένων τών ειαταςεων τού 

Ν.Δ. 49 lUtE «σερ: χοοτγησεως αδειών κυκλοφορίας οορ- 
ττ-ών αύτοκ.ινητων οχημάτων ιειωτικής χεησεως . ώς τούτο 
εκαττοτε ισχύει. τά με..:, καί εγκαταστάσεις της νά σαραχω- 
ρή κατά χρήτιν εις τρίτους κα: ιοια εις Πεωργικας _.ν- 
ετχιριστικάς Οργανώσεις. μετόχους ή μη ταυτης. εσ: κατα- 
::λτ ύσε: αύτής ά.ταλ/.αγκατος χρήτεως κα-άορΑοκέ/ου ύτο 
τού Διοικητικού Σ.μεθυλίου. Ή τοιαύτη ταρ αχώρητος λογί- 
Ρ;τα: ως μή ικτερική μιτάωτις και εααιρειται τής έμοερκο- 
γής τών κα-S οίορ/Βήαοτε τρότον κροττα—υουτών τας κιτΟω- 
οε.ς ϊιατάςεις. τυχόν οέ ύριττάκενα: ααρα/ωρήτεις χρήτεως. 
έχουτα: χαρακτηοιτ-άή ώς μιτάωτεις. καί κατ' ακολουύίαν 
ώς ·ύααγό;κενα·. εις τάς τροττατευτικάς οιατάαεις τχύτας. 
λύονται αύτοοικαίως μετά οοαρέλευτιν όκτακή'/ου άαό τής 
ίτχΑς τού τα:ό·/τος.

Άρ-άρον 4.

1. Έαιτρέαετα: ή κεταόίόατις εις Γεωργικάς Σονεταιρι- 
ττικας Όργα/ώτεις ή καί εις Εταιρείας Συνεταιριστικής 
τ/.ε:θ'άηρίας μετοχών τής ΕΤΕΑΠ. άτ/τγκουτών:

Γ Εις τήν ΕΤΒ.-Ν
ί) Εις τήν ΑΤΕ εως ότου έν τή τελευταία 'αυτή ιτε:'.- 

ατώτει, ττερ<έλ-άη εις α.τάς αοτοστον 7ΟΝ έκ τού τυνολικού 
εταιρικού κεραλαίου.

2. Μετά τάιώον τεττάρων ετών άοό τής οτμκτιεύτεως 
τού τοαρόντος, έαιτρέαεται ϊιά κοινής άαορα-εως τών Γτο>:- 
γών Συ·/τον·ισμού καί -Γεωργίας, ή μείωτις τής συμμετοχής 
τής ΑΤΕ εις τό κεράλαιυ/ τής Εταιρείας κάτω τού 30λι 
αυτού.

3. Η κεταόίόατι; τώ·/ έν ταραγράρω 1 μετοχών ένεργεϊ-
ται εις τήν ό-/οματτ:κήν των άρια/, -ροσηυαημένην κατά τούς 
τά/.ου; ύαολογμσμένους έτί τώ ισχύοντι έαιτοκίω μεσοκρο- 
λέτκου οα/ειοϊοτήτεως τών Σκ/εταιριττικών Οργανώσεων 
καί μειοηκέντ// κατά τάς αραγματοαοιη-λείτας είσττράρεις
ύτιό μορρήν μεοι—κάτων. κατόαιν αίττηεως τής Π ΑΣΕΓΈΣ 
και -κετ' ά.τόςατιν τών Διοικητικών Συμβουλίων, κατά -αερί- 
ατω;:ν. τής ΕΤΒΑ κ.αί τής ΑΤΕ. έαιτρεαομά/ης ύαό τής 
τελευταίας ταυτης τής χρηκατο:οτή*εο>ς τών Γεωργικών 
Συ>:τ;;ρ:ττικών 'Οργανώσεων δεά τή/ αγοράν μετοχών τής 
ΕΤΕΑΠ. μέχρι σοσοστού 75% τής άριας των. τού νσολοί- 
σου καταβαλλόμενου έρ ίοίων αύτών κεσα/εείων.

Άρ-άρον 5.
1. Κατά τήν σρώτη-/ τετραετία/ όσο τής ϊημοσκύσεως

τού σαρά/τος. ϊιά τήν λήψιν ατιοράσεο/ς σερί Cιοριιπμοΰ Διε^- 
•άύνοντο: Σ./κόού'/.ου ή Γενικού Λιευλυντοΰ ή Αιευ-άιτ/τού τής 
ΕΤΕΑΠ, άσαιτεϊτα: ηρρηυυένη αλειοιόηρια τών 3/4 τ-7"<
μελών τού Διοικητικού Σνμίουλιου.

2. Έτοιτρέαετα: ή άσόκτιαεις εις τήν ΕΤΕΑΠ ή καί :Ε 
το,ιρείας μετοχικού ένοιαρέρο/τος αυτής. ύσαλλήλων τής 
ΑΤΕ. Ή άτότσασις έτ/·εργε:τα: ϊιά κοινών άσοράσεων τών 
Διοικητικών Συκ-κολιών τής ΑΤΕ καί τής ΕΐΕΑΠ καί 
οι ώρισκένον χρόνο·/, μή δυνάμενον νά ύσερίή τά ·ϊόο έτη. Το 
άσοτσώμ.ενον σρεσωσικόν ύσάγεται έρ όλακλήρου εις τοός 
κα/ενισμούς τής Εταιρείας κα! τάς ϊιαταγας τού Γενικού 
Δ-ευλυντοΰ αύτής. άλ)Γ αί άσοϊοχαί τούτου έα:ύ-/οι//, κχττά 
τό 1/2 τήν ΕΤΕΑΠ ή τά; μετοχικού ένϊταρέροντος Έτα.- 
ρεία; αύτής. τού ύιτολοίσου όαρύνεντός τή/ ΑΤΕ.

'Αρ-άρο·/ 6.
Διά Προεο'ρ’.κεϋ Διατάγματος, έρ’ ασας έκοε-υησο-κε/ο- 

εεροτάσει τών Τσουργών Γεωργία; καί Εμαοριου. -ά·έλε: rp-.r- 
αρμοτ-άή τό Β.Δ. 174/1962 ϊιά τρε.ταττειήσεως κα! σμκσλη- 
ρωσεως αυτού ως ·αρως: α) τό ύλος τταΰ μετοχικού κεεαυ.ακου. 
τούς οιτ/ομένους ν' ασετ/.τήσυυν μετοχάς τής Εταιρείας και τό 
συσοστόν κατά κ,αττγερία, μετόχων, ρ) τή/ σύνλεσ'.ν τού Διοι
κητικού Συμβουλίου καί τή/ έκαροσώταησιν τών έαί μέρους 
κυατηγοριών μετόχων εις αύτό καί γ) τήν iron-κακία/ τής εται- 
ρείας.


