
ΑΙΤΙΟΛΟΓIK Η ΕΚΘΕΣ1Σ

Έπί τού σχεδίου νόμου «“*?’· τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 
- -/ως τού-- άρόρου 13 τού Ν.Α. 40877ΐ96θ7<περί ϊδρύσεως 
--ΙΫΥαΤϊείας Εξαγωγής ίδια νωπών Γεωργικών Προϊόντων, 

διευκολύνσεως τής διαύέτεως πορτοκαλιών, συμπληρώσεως 
toy τεχνικού εξοπλισμού τής Χώρας. άξιοποιήσεως τής 
γεωργικής παραγωγής καί συμπληρώσεως τής περί ΑΤΕ 
νομο-ύεσιας» καί άλλων τ:νών διατάξεων».

Πρός xijv Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Π παραγωγή εις τήν Χώραν μας όπω ροκηπευτικών, νω
πών έπε ξ ειργασμένων καί μεταποιημένων, κα-ύώς καί ξηρών 
καρπών, παρουσιάζει συνεχώς σημαντικήν αΰξησιν, τά δέ προ- 
τληματα δια-ύέσεως τούτων εις το εσωτερικόν καί το εξω
τερικόν καθίστανται συνεχώς όξύτερα.

Οί υπάρχοντες έξαγωγεκοί φορείς δυσκόλως ά;ταποκρί- 
νονται εις τάς άνάγ-κας δια-ύέσεως τής εν λόγω -παραγωγής, 
με αποτέλεσμα νά παρα,μένη μέρος αυτής εις χειρ ας τών 
παραγωγών ή νά ί: πτί-ύετα: εις έξευτελιστικάς τιμάς, επί 
ζημία κα: τών αγροτών καί τής έ-ύνικής οικονομίας.

Λ: κυριωτεραι ά/ταγωνίστριαι Χώρα;, έχουν πλήρως εκ- 
;υγχρονίσει τήν όλη*. διακίνησιν καί εμπορίαν τών όπωροκη- 
πε^τικών προϊόντων των συμφώνως προς τας τελευταίας εξε- 
/.ιΞεις τής τεχνολογίας καί τής ζητήσεώς των εις τον διε-ύνή 
χώρον.

— Α-.ά την καλλιτέραν όργά/ωσιν"καί εξαγωγήν αγροτικών 
προϊόντων ίδρύ-ύησαν κατά τό παρελ·υόν, ύπό τού ;Κράτους ή
,ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙ
ΚΩΝ Π ΡΟΤΌΝΤΩΝ Α.Ε. (ΝΕΑ ΑΓΡΕΣ),, συμφώνως 
ταίς διατάξεσ: τού άο-ύρου 3 τού Ν.Α. 4087/60 καί ή «ΑΝΩ- 
ΝΙΜοΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ* ΕΞΟΠΛΙΣ ίΟΓ ΑΙΑ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ' ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Π.)» συμφώνως ταίς διατάξεσ: 
τοΰ ύπ άρε-S. 174/62 Β. Δ/τος, έκδο-ύέντος εις έκτέλεσιν τοϋ 
ά·/ωτερω 408 //1-960 Ν". Δ/τος. ώς καί τής ·ύπ’ άρι-3. 30486/ 
1+83/5.6.62 άποφάσεως τοΰ κ. Ί’πουργοϋ Βαποριού, δημο- 
σιευ-ύεισης εις τό ύπ’ άρι-S. 313/6.6.62 ΦΕΚ (τεύχος ΛΑΕ 
καί ΒΠ-Ε).

Αμοότεραι αί Εταιρεϊαι αύται, εποπτευόμενα: καί έλεγχό- 
μενα: ύπό του 2πουργοϋ Γεωργ:ας, συμφώνως ταΓς διατάξεσ: 
.ών άρ-2ρων / κα: 13 παρ. / τού Ν.Δ. 408//1960, έπαιξαν 
σημαντικόν ρολον ε:ς τον τομέα άξιοποιήσεως τών προϊόντων 
τού κλάδου όπωροκηπευτικών.

Ή πρώτη διά τής εμπο,ρί’πς, συνέίαλεν εις τήν διάνοιξιν 
τών αγορών τού έξωτερικού πρωτοπορ:ακώς. ύπε£οή-3ησε τήν 
προστασίαν τών τιμών τού παραγωγού καί έ£οή-5η:ε τάς 
αρμοΝας υπηρεσίας διά τής παροχής πληροφοριών καί στοι- 
χε:ων έκτ:μήσεως εις τον προγραμματισμόν καί ά/αόίάρύ'ρωσ-.ν 
τών νΛΛΛίεργιιών.

Κ ετερα. διά τής δράσεώς της εις ·τόν τομέα πλαι- 
σ:ωσεος τής ύπαι-ύρου διά τών άναγκαι-ουσών εγκαταστάσεων 
τυποποιήσεως καί συντηρήσεως (διά ψύξεως) τών όπωροκη- 
“ευτικών, έδωσεν ώ-υησιν εις τήν άξιοποίησιν τής άγροτ:κής 
παρ αρωγής, ακόμη καί εις περίοδός όπου ήτο άγνωστος ή 

το:ούτων εγκαταστάσεων.

Σήμερον ό ρόλος τής ΕΓΓΕΑΠ παρουσιάζεται π«ρ:ωρ:σμέ- 
•νος, μετά την εφαρμογήν προγραμμάτων συναφών επενδύσεων 
■κα: τήν δημιουρ γίαν Βίων εγκαταστάσεων ύπό συνετα:?:κών 
"/'2'· ιοιωτικών επ:χε:ρήσεων.

ε:απε^.ουΤα: έπ:τακτ:κή ανάγκη αποφυγής π:εστ:κων κατα
στάσεων επ'σ τής άγοράς. ιδιαιτέρως εις τάς περισσότερον 
πλέονασματ,.κάς περεοχάς τής Χώρας.

Ως συνέπεια τών ανωτέρω διαπιστώσεων προίάλλει ή 
κναγκη τής δημιουργίας ενός ισχυρού καί ώλοκληρωμένόυ 
οςαγωγ:κού οργάνου, τό όποιον είνα: δυνατόν νά προέλ-ύη έκ

τής ένοποιήσεως 
κα: ΕΤΒΑΠ. ε: 
τής πρώτης εις 
ύποόοη-ύήτα: άπό

των υπαρχόντων ,. “2-,δυο οοεεωνIVWν Ν. ΑΓ.■ΡΕΞ
; τροτπσ-ν ώστε η οργανωσις κα: η εμπε:ρ*.α 
όν έξαγωγ-.κόν τομέα νά συμπληρούτα: καί 
τόν τεχνικόν έξοπλ’.σμόν τής δευτερας.

Α:ά τού προτεινομένου ό-ύεν σχεοίου νόμου σκοπεϊτα: ή ενο- 
ποίήσ:ς τών ίύο φορέων Ν. ΑΓΡΕΣ — ΕΤΒΑΠ. εις ένα 
νέον'εύρωστον καί δυναμικόν φορέα. άξ:ον νά άνταποκρ:·£ή εις 
την ο:ακ:νησ:ν καί εμπορίαν τών όπωρονκηπευτεκών προϊόντων 
τής Χώρας, πρός τάς τελευταίας έξελ:ξε:ς τής τεχνολο
γίας καί τής ζητήτεώς των εις τήν ο:ε-5νή άγοράν.

Είοικώτερον:
Α:ά τής παραγράφου 1 τού άρ-ύρου 1 τού προτε:νομένου 

σχεϊ:ου νόμου προόλέπετα: ή εις τήν παράγραφον 2 τού άρ-όρου 
13 τού Ν. Α/τος 4087/1960 πϊθσ-5ήκη εόαφίου ·*' ΪΓ ου 
όρίζετα: οτ: ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ’ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΤ 

_ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ- 
‘ΡΟΝΤΩΝ (ΕΤΕΑΠ) ίύνατα: ενεργούσα είτε :2ίω λογα- 
ρ:ασμώ είτε λογαρ:ασμώ καί εντολή Γεωργ:κών Συνεταιρ:- 
στ:κών Οργανώσεων Γεωργικών Οργανισμών ή καί παρα
γωγών νά ί'.ενεργή έμπορικάς έν γένει πράξεις, ώς πρός τά 
πόσης φύσεως Ελληνικά γεωργικά προϊόντα ίϊία νωπά (όπο>- 
ροκηπευτ:κά) ξηρούς καρπούς, οίνους, ίρωσίμους ελαίας, γα
λακτοκομικά προϊόντα κλπ. έπί τώ σκοπώ τής όια-ύέσεως 
αύτών ύπό συμφερωτέρους όρους κυρίως εις τό εξωτερικόν 
άφ’ ένός καί τής αποφυγής τής μή παραμονής αύτών εις 
τάς-χείρας τών παραγωγών ή όια-υέσεως αύτών εις εξευτε
λιστικάς τιμάς άφ’ ετέρου. Πρός έπίτευξιν τών ίϊίων ώς 
άνω σκοπών ορίζεται προσέτι ότι ή άνωτέρω Εταιρεία ϊύνα- 
ται νά προβαίνη είτε μόνη είτε έν συνεργασία μετά φυσικών ή 
νομικών προσώπων εις τήν εισαγωγήν έκ τού εξωτερικού 
άγα-5ών έπί σκοπώ 5ια-5έσεως τούτων έν τή ήμεοαπή.

Διά^ τής παραγράφου 2 τοΰ αυτού ώς άνω ap-Spcy προδλέ- 
πεται ή Κτικατάστασις τής παραγράφου 3 τού άρ-ύρου 13 
τού Ν.Α. 4087/1960 διά νέας τοιαύτης όριζούσης ότι 2ιά 
τήν άποκτησιν νέων έγκαταστάσεων καί έκσυχρονισμόν τών 
παλαιών, ή ϊιά τής παραγράφου 2 τού άρ-Spου 13 τού Ν.Α. 
4087/Γ960 προβλεπομένη 'Εταιρεία, ούναται νά χρηματοίο- 
τήται καί έκ τών Κεφαλαίων Δημοσίων Επενδύσεων, άνεξαρ- 
τήτως ποσού, κατ’ άντί-ύεσιν πρός τήν άντ:κα-5ιστωμένην 
παράγραφον εις ήν ώρίζετο ώς κατ’ άνώτατον όριον τό ποσόν 
τών έξήκοντα εκατομμυρίων (60.000.000) ϊραχ.

Διά τής παραγράφου 3 τού αυτού ώς xju άρ-5ρου προδλέ- 
πετα: ή ά^τικατάστασις τής παραγρ. 5 τού άρ·3ρου 13 τού 
Βίου ώς άνω Ν. Α/τος. διά νέας τοιαύτης έπί σκοπώ όπως 
άπαλε:φ-5ή ή ύηό τής άντικα-ύιστωμένης παραγράφου προίλε- 
πομένη άπαγόρευσις τής άσκήσεως έμπορίας ύττό τής παρα
γράφου 2 τού άρ·5ρου 13 τού ΝΛ. 4087/1960 προβλεπομένης
’Εταιρείας.

Αιά τής παραγράφου 4 τού ατύτού ώς όίνω άρ-5ρου προίλέ- 
πετα: ή εις τήν παράγραφον 6 τού άρθρου 13 τού Ν. Δ. 
4087/1,960 προσ-5ήκη έδαφίου β όρίζοντος ότι διά Προεδρι
κού Διατάγματος έκδο-ύησομένου προτάσε: τού Υπουργού
Γεωργίας θέλει συμπληρω-ύή καί τροποποίησή τό ύπ" άρι·5. 
Ί74/1962 Β. Δ/γμα εις ότι άφορά τάς διατάξεις τούτου 
τάς άναφερομένας εις τήν όργάνωσιν τής ύπό τού άρ·5ρου 13 
παρ. 2 τού Ν.Α. 4087/1960 προόλεπομένης Εταιρείας, τήν 
έπωνυμίαν ταύτης. τήν διάρκειαν αυτής, τήν αΰξησιν τού με
τοχικού αυτής Κεφαλαίου, εις τό Διοικητικόν Συμίούλιον 
ταύτης καί εις τήν έν γένει διοίκητιν καί διαχοίρισιν αυτού 
καί τέλος εις τούς μετόχους καί τά ποσοστά συμμετοχής 
τούτων εις τό μεσχικόν Κεφάλαιο;.

Διά τής παραγράφου 1 τού άρ-όρου 2 τού προτεινομένου 
Σχεδίου Νόμου, τροποποιείται τό άρ-Spov 3 τού Ν. Α/τος 
4087/1960. εις ότι άφορά τήν διάρκειαν λειτουογίας τής 
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΚΩΝ ΠΡΟ-ΙΌΝΤΩΝ Α.Ε. (ΝΈΑΣ ΑΓΡΕΣ) καί ορί
ζεται ότι αΰτη -5εωρείται λήξασα έντός μηνός άπό τής δη
μοσιεύσεων τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου. .

Διά τής παραγράφου 2 τού ίδιου άρ·5ρου ορίζεται ότι ή άνω
τέρω Εταιρεία άπό τής λήξεώς της συμφώνως τή άνωτέρω



— 2 —

χαραγράφω 1 τίθεται ύχό έκκαθάρισιν διενεργουμένην συμ- 
φώνως χρός τάς διατάξεις το!ϋ χροτεινομένου σχεδίου Νόμου 
καί σαμχληρωματικώς ττρός τάς σερ: Ανωνύμων "Εταιρειών 
διατάξεις ώς καί τού Καταστατικού χύτης.

Διά τής χαραγράφου 3 τού is ίου άρθρου, ορίζεται ότι ή 
έκκαθάρισις τής Εταιρικής χεριουσίας τής Εταιρίας ένερ- 
γείται ύχό τής ’Αγροτικής Τραχέζης τής Ελλάδος, μή 
άχαιτουμένου διορισμού έτέρων έκκαθαριστών, των λοιχών 
μετόχων δυναμένων να παρακολουθούν τακτικώς την χρόοδον 
τής έκκαθαρίσεως ένημερούμενοι ext ταύτης ύχό τής ΑΤΕ 
ήτις ύχοχρεούται νά χαρέχη εις τούτους συναφή χρός την 
έκκαθάρισιν στοιχεία.

Δια τής χαραγράφου 4 τού ιοίου ap-Sp ου, χροΕλέχεται ή 
ύχό τής ΑΤΕ ώς έκκαθαριστού, ρευστοχσίησ:ς και είσχρα- 
ξις τών χάσης φύσεως άχαιτήσεων τής ύχό έκκαθάρισιν Έ- 
ταιρείας, ή δυνατότης χαροχής ύχ’ χύτής χροθεμίας έξοφλή- 
σεως τών έν γένει άχαιτήσεων καί γενικώς χάν μέτρον οχερ 
ή ΑΤΕ ήθελε κρίνη χναγκαίον διά τήν είσχραξιν τών άχαι- 
τήσεων αυτών.
' Διά τής χαραγράφου 5 τού ίο ίου άρθρου, χροΕλέχεται ή 
ύχό τής ΑΤΕ ώς Εκκαθαριστού. άχοτίμησις τής κινητής καί 
ακινήτου χεριουσίας τής όχό Εκκαθάρισιν 'Εταιρείας ή κατά 
•την κρίσιν τής ΑΤΕ καί άνευ έτέρας διαχιστώσεως μεταΕί- 
Εασις χεριουσιακών στοιχείων τής διαλυόμενης Εταιρείας εις 
τήν έν -άρθρω Υ τού-χαρόντος χροΕλεχομένήν τοιαύτην-καί ή 
χρηματοϊότησις εις ήν μεταΕιΕάζονται τα χεριουσιακά στοι
χεία Εταιρείας διά μ αχ ροχροθ έσμου δανείου άντιστοίχου χο- 
σού καλύχτοντος τό τίμημα, τής μεταΕιΕάσεως.

Τέλος διά τής αυτής χαραγράοου χροΕλέχεται ή άχαλλα- 
γή χαντός φόρου τέλους ή δικαιώματος άναφερομένου εις τη; 
μεταΕίΕασιν τών ανωτέρω χεριουσιακών στοιχείων.

Διά τής χαραγράφου 6 τού ίδιου άρθρου, χροΕλέχεται ότι 
ή έταιρική χεριουσία τής διαλυομένης 'Εταιρείας Ευρύνεται 
μέ τάς χάσης φύσεως δαχά/ας καί έξοδα σχετικά με τήν έκ- 
καθάρισιν καί εις χερίχτωσιν κα-S’ ήν ή ΑΤΕ ήθελε κατα- 
Εάλη τάς έν λόγω δαχάνας καταλογίζει ταύτας εις βάρος τής 
Εταιρικής χεριουσίας.

Τέλος διά τής αυτής χαραγράφου χροΕλέχεται ότι, τά έκ 
τής ρευστοχοιήσεως καί έκ τών χεριουσιακών στοιχείων εΐσ- 
χραττόμενα ύχό τής ΑΤΕ χοσά. φέρονται ύχό ταύτης εις 
ιδιαίτερον λογαριασμόν έν συνεχεία δέ, κατανέμεται μεταξύ τών 
•χιστωτών τής Εταιρείας κατά τάς σχετικάς έχί τού θέματος 
διατάξεις τού ’Αστικού Δικαίου καί τάς τοιαύτας χερί 
-’Ανωνύμων Εταιριών.
·■ Διά τής χαραγράφου 7 τού ίδιου άρθρου χροΕλέχεται ή ύχό 
τής ΑΤΕ συνέχισις τής έκκαθαρίσεως τής Κοινοχραξίας 
«Ν. ΑΓΡΕΞ ΣΕΚΕ—ΔΗΜΗΤΡΑ» ής σή-μερον ή διαλυο- 
μένη διά τού χαρόντος Νόμου «ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ» τυγχάνει έκ- 
καθαριστής.
• Διά τής χαραγράφου 8 τού ίδιου άρθρου ρυθμίζονται θέ
ματα χροσωχικού τής διαλυομένης διά τού χαρό/τος Έται-
p€i=;.

Συγκεκριμένως χροΕλέχεται ή άχόλυσις τού χροσωχικού 
τής διαλυομένης 'Εταιρείας, δύνατα: όμως το Διοικητικό/ 
ΣυμΕούλιον τής έν άρθρω 1 τού χαρόντος έ'ταιρείζς νά χροσ- 
λάίη έκ. τού ύχό άχόλυσιν χροσωχικού τό κρινόμενον ύχ’ αυ
τού ώς κατάλληλον διά τό έργον τής Εταιρείας. Διά τούς χρετ- 
λαμΕ άνομέ νους εις τήν έταιρείαν. ούδεμία άχοζημίωσις χρο- 
Ελέχεται. Ενώ άντιθέτως οι άχολυόμενοι ύχάλληλοι τής Ν. 
ΑΓΡΕΞ δικαιούνται τής νομίμου άχοζημιώσεως. Διά τούς 
χροσλαμΕανομένους ορίζεται ότι ο χρόνος χροϋχηρεσίας των 
χαρά ταίς Α.Ε. ΑΓΡΕΞ καί Ν. ΑΓΡΕΞ λογίζεται ώς 
χρόνος διανυθείς χαρά τή έν αρθρω 1 τού χαρόντος Εταιρεία.

Διά τής χαραγράφου 9 τού ιδοίυ άρθρου, ρυθμίζονται θέ
ματα ασφαλισεως τού χροσωχικού τής διαλυομένης 'Εταιρείας. 
Συγκεκριμένως χροΕλέχεται ότι τό χροσωχικόν τής διαλυο- 
μένης 'Εταιρείας Ν. ΑΓΡΕΞ τό όχοίον θά χροσληφθή χαρά 
τής έν άρθρω 1 τού χαροντος 'Εταιρείας θά έξακολουθήση νά 
ύχάγηται εις τήν άσφάλισιν τού Ταμείου Συντάξεως καί 
Πρόνοιας Προσωχικοΰ Γεωργικών Συνεταιριστικών ’Οργα
νώσεων.

Διά τής χαραγράφου 10 τού ίδιου άρθρου χροΕλέχεται 
"κυρία άσφάλισις. δι’ άχαν έν γένει το χροσωχικόν τής- έ 
άρθρω 1 τού χαρόντος Εταιρείας εις τό Ταμείον Συντάξεώ 
καί Προνοίας Προσωχικού Γεωργικών Συνεταιριστικώ 
Οργανώσεων.

Διά τού άρθρου 8 τού χροτεινομένου Νομοσχεδίου όρίζετ: 
τέλος ότι. αϊ διατάξεις τού Ν.Δ. 4087/1960 αιτινες δέ 
καταργούνται ή τροχοχοιούνται διά τού χαρόντος, Εξακολου 
θούν νά ισχύουν, έφ' όσον τό χεριεχόμενόν των δεν είναι άντί 
θετόν χρός τον χαρόντα νόμον.

Εις τούτο άχοσκοχεΐ τό χαρόν σχέδιον Νόμου, όχερ έχομε 
τήν τιμήν νά θέσωμεν ύχ’ οψιν 'Τμών χρός θηφισιν.

Έν ’Αθήναις τή 28 Μαΐου 1975
Οί Ύχουργο:

Έχί τών Οικονομικών
ΕΤ.ΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έχί τής Γεωργίας 
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Έχί τού "Εμχορίου 
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Έχί τών Κοιν. Ύχηρεσιώ
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟ:

Τροχοχοιούμενα: διατάξεις τού Ν.Δ. 4087/1960 
Άρθρον 13.

1. Διά τήν χροώθησιν τής δημιουργίας κέντρων διαλογή: 
καί συσκευασίας, ψυκτικών Εγκαταστάσεων, άχοθηκών κοινώ 
καί άεροθύκτων νωχών γεωργικών χροϊόντων έχιτρέχεται - 
Τδρυσις οργανισμού δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ή~άνωνύμο 
εταιρείας.

2. Ή χραγματοχοίησις τού ώς άνω σκοχού ύχό τού ίδρυ 
θησομένου οργανισμού ή ανωνύμου Εταιρείας γίνεται δι’ άχο 
κτήσεως ιδίων Εγκαταστάσεων καί δι’ άναλήθεως τής διαχει 
ρίσεως καί λειτουργίας ύφισταμένων ή μελλοντικώς κατα 
σκευαζομένων τοιούτων, έκ τών μνημονευομένον έν τή χαρ. 
τού χαρόντος άρθρου.

Εις τόν ίδρυθησόμενον οργανισμόν ή ανώνυμον Εταιρείαν δύ 
ναται δι’ άχοφάσεως τού 'Υχουργικού Συμβουλίου ν’ άνατίθί 
ται ή διαχείρισις καί λειτουργία τής ύχό κατασκευήν λαχα 
ναγοράς 'Αθηνών καί τής τυχόν κατασκευασθησομένης τοια; 
της Θεσσαλονίκης.

3. Διά τήν άχόκτησιν Εγκαταστάσεων κατά τά ώς άνι 
.δύνατα: νά χρηματοδοτήται έ ίδρυθησόμενος οργανισμός
άνώνυμος Εταιρεία έκ τών κεφαλαίων δημοσίων έχενδύσεω 
μέχρις" εξήκοντα Εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών.

4. Χρήσις τών έν χαρ. 1 καί 2 τού χαρό/τος άρθρου χρο 
Ελεχομένων Εγκαταστάσεων γίνεται χαρά χαντός ένδιαφερε 
μένου, συνεταιριστικής όργανώσεως ή ιδιώτου, έχί καταβολ 
τέλους, καθοριζομένου ύχό τού Διοικητικού ΣυμΕουλίου το 
έν χαρ. 1 τού χαρό/τος οργανισμού ή Εταιρείας καί έγκρινε 
μένου ύχό τού Ύχουργού τής Γεωργίας. Τό ύψος τού ώς άνι 
τέλους καθορίζεται άναλόγως τών ύφισταμένων ύχοχρεω 
σεων τού οργανισμού ή τής Εταιρείας καί τών κεκανονισμενω 
άχοσΕέσεων.

5. Εις τόν κατά τήν χαρ. 1 οργανισμόν ή Εταιρείαν δύν: 
ται δι’ άχοοάσεως τού Υχουργικού ΣυμΕουλίου, μετ’ είσι 
γησιν τού Ύχουργού Γεωργίας, νά άνατεθή ή έν άρθρω 
χαρ. 1 έδάφ. 2 τού χαρόντος ΝιΔ. άρμοδιότης. εις ούδεμία 
όμως άλλην χερίχτωσιν εις τόν ίδρυθησόμενον οργανισμόν 
Εταιρεία-/ δύνανται ν’ άνατεθή ή άσκησις έμχορίας.

Π ερϊ
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

σροχοχοιησεως καί συμχληρώσεως τού άσθσου 13 τε
Ν. Δ/τος 40S7/1960 «χερί ιδρύσεως Εταιρείας Εξαγι 
γής ιδία νωχών γεωργικών χροϊόντων, διευκολύνσεως τσ 
διαθέσεως χορτοκαλίων. συμχληρώσεως τού Τεχνικού Έξ 
χλισμού τής Χώρας, άξιοχοιήσεως τής γεωργικής χαρ: 
γωγής καί συμχληρώσεως τής χερί Α.Τ.Ε. νομοθεσία:
καί άλλων τινών διατάξεων.

Άρθρον 1.
1. Εις τήν χαράγραφον 2 τού άρθρου 13 τού Ν.Δ. 40S7 

1960 χροστίθενται Εδάφια «τρίτον», «τέταρτον», «χέμχτο: 
καί «έκτον» εχοντα ώς κάτωθι:



, Η συμοώνια'ς ζρός τι: ανωτέρω ζαραγράοους τού ζαρον- 
άτνοου καί τών ει; έκτέλεσιν τούιων έκδονεντων υζ

^;^-·'ΓΓ4/Ί%2 Β. Α τ:ς κα: τής όζ* 5*-.*;- 30486/1483-/ 
5 0.02 άζοσζσεως τού Γζουργού Εμζορίου. ίίρυύεισα Ετζι- 
ciiz ύζό τήν έζωνυμίαν «ΕΤΑΙΡΕΙΑ' ΤΕΧΝΙΚΟΓ ΕΣΟ- 
Π ΑΙΣΜΟΓ ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ .ΑΓΡΟΤΙ
ΚΩΝ Π ΡΟΤΌΝΤΩΝ Α.Ε.» -,ΕΤΕΑΠ), δύνζτα: ένεργού- 
ez είτε ΐδίω λογαριασμό) είτε λογαριασμού καί εντολή Γεωργι- 
•/.ών Συνεταιριστικών 'Οργανώσεων, Γεωργικό·. Οργανισμών, 
r καί ζαραγωγών. νά δ: ενεργή εν γενε: εμζορικάς ζραζεις

νά —pcSartvrj είτε μονή ε:τε εν συνεργασία μετά φυσικών η 
νομικών ζροσώζων εις την εισαγωγήν εκ τού εξωτερικού άγζ· 
ifeiv καί εις την διάύεσιν τούτων έν τή ήμεδαζή, συμφώνως 
ζρός τάς έκάστοτε ΐσχυούσας διατάξεις ττερε εισαγωγών κζ; 
εξαγωγών. Ε!ς την έν λόγω Εταιρείαν δυνατοί νζ άνατίύε- 
τζ; ή ύζό το ζνεύμα τών οικείων κανονισμών τής «Εΰρωζαϊκής 
Οίκον:μ:κής Κοινότητες» έφαρμογή ζαρεμίάσεως. έζί σκοζω 
σ-γκεντρώσεως κατά τάς ζεριόδους αιχμής κζ; άζοσυρσεως 
ττ;εττ:κών ζλεονασμάτων γεωργικών ττρo'-όν των, ζρός άζοκατά- 
στζσιν τής διαταρασσομένης ισορροζίας είς τήν διχ/.ίνησιν ζύ- 
τών. Τζ τής τοιζύτης ζαρεμίάσεως ρυθμίζονται λεπτομερώς 
ο:' άζοφάσεως τού 'Γζουργού Συντονισμού κατόζιν κοινής 
είτηγήτεως τών 'Γζουργών Γεωργίζς κζ: Εμζορίου».

2. Ή ζαράγραφος 3 τού τοζρόντος άρ·3ρου τού ζύτού ώς
ά-ω Ν. Α/τος αντικαθίσταται ώς κζτω-S:: Ο

«3. Λιά τήν άζόκτητιν νέων έγκαταστάσεων κζ; εκσυγχρο
νισμόν τών ζαλαιών ή έν ζαραγράφω 2 τού ά:-3ρ·ου 13 Έται- 
ρείζ, ούνζτζ; νά χρηματοδότησα: κζ: έκ τών Κεφαλαίων Αη- 
μοτίων Έζενδύτεων».

3. Ή ζχράγραοος 5 τού ζρ-3ροο 13 τού ζύτού ώς άνω Ν. 
Α/τος άντικαύίστζται. ώς κάτω-Si:

«5. Είς τήν κατά.τήν ζαράγραφον I Έτζ;ρε:ζν δύνατα: Β;’ 
άζοφάσεως τού Ύζουργικού Συμβουλίου μετ’ εΐσήγησιν τού 
'Γζουργού Γεωργίζς, νζ άνατε·5ή ή έν άρ·3ρω 9 ζαρ. 1 έδάφ. 
τρ:τον τού ζαρόντος άρμοδ'ιότης».

4. Εις τήν ζαράγραφον 6 τού άρ-3ρου 13 τού χυτού ώς άνο> 
Ν. Α/τος ζροστί·3ετα: έδάφιον δεύτερον εχο/ οΰτω:

«Αιά Προεδρικού Διατάγματος, έκοο-ύητουενου ζροτζτε; 
τών Γζουργών Γεωργίζς κζ: Έμζορίου -5έλε: συμζληρω-υή 
κζ: τροζοζοιη·5ή τό είς έκτέλεσιν τού «ζρώτου έίζφίου» τής 
“ζρούτης ζαραγράφου, έκδούέν ΰζ’ άρ:·3. 1T4/19G2 Β.
Α/γμζ, είς ότ: άφορά τζς διατάξεις τούτου ζερί ζ) όργχ.ώ- 
τεως τής Εταιρείας τχύτης (έζωνυμία, διάρκεια κλζ.), ίΐ 
ζυζήοειος τού μετοχικού αυτής Κεφαλαίου. γ) Διοικητικού 
—υμίουλίου κζ: τής έν γενε: διοικήσεως κζ: διαχειρίσεως αϋ- 
• ης κζ: δ) μετόχων ζύτής κζ: ζοσοστών τυμμετοχής τούτων 
ε:ς τό μετοχ:κον κεφζλζ’.ο·.».

Ά?·3ρον 2.

1. Ή ϊ:ζρκε:ζ τής ϊν.χζε: τού άρ·5ρου 3 τού Ν. Δ/τος 
*08//60 :Βρυ·3ε:της Άνωνύαου Έτζ:οείζς ΰζό τήν έζωνυ-
ιίζν «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'ΕΞΑΓΩΓΉΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΚΩΝ Π ΡΟΤΟΝΤΩΝ Α.Ε.» κζ: τυντεπημένως «ΝΕΑ 

λήγε: μετά ζζροοον μηνός ζζό τής Βημοτ'.εύτεως 
"υ ζζρόντος.

~· Η Ετζ:ρείζ ζύτη άζό. τής κζτζ τζ ζ·,ω /ζήξεως τής 
·ζρκε:ζς της τ:·5ετζ: ΰζο εκκζ-3ζρ:τ:ν, ήτ:ς ένεργείτζ: κζτζ 
ζς ^ ::ζτζξε:ς τού ζζρόντος νότε ου κζ: τυμχληρωμζτ:κώ ς 

■*·_* 7ζς ο:ζτζζε:ς τής νομοίετίζς ζερ: Ανωνύμων Έτζ:- 
-:(ύν ζ,ζ: τού Κζτζττζτ:κού της.

3. Ή έκκζ·3ζρ:τ:ς τής έτζιρικής ζερωυτίζς τής Έτζ:-
4TPF·”· Άγροτ:κής Τρζζέξης τής 'ΕΓλλάοος
- j I .Ε.ή μή ζζζ:τουμενου τού Β:ορ:ζμού ετέρων έκκζ·3ζρ:- 
τών.

Οί λο:ζο: μέτοχο: ούνζντζ: νζ ζζρζκολου·3ούν τζκτ:κώς τήν 
ζρόοεον τής έκκζ-ύζρίτεως, ένημερούμενο: έζ: τζυτης υζο της 
Α.Τ.Ε.. ήτ:ς ύζοχρεούτζ: νζ ζζρέχτ. είς τούτους τυνζςή ζρος 
τήν έκκζύζρ:τ:ν ττο:χε;ζ.

4. Ή Α.Τ.Ε. ώς έκκζ-3ζρ:ττής τής Έτζ:ρε!ζς κζτζ τήν 
ύζ ζύτής ένεργοομένην ρευττοζοίητ’.ν κζ: ε:τζ·ρζς:ν τών ζζ- 
σης ρύτεως ζζζιτήτεων τής Έτζ'.ρείζς ούνζτζ: νζ ζζρεχη 
ζρο-ύετμίζς έξοςλήτεώς των, νζ ζροόζ’.νη ε:ς τυμοΆζτμον ή 
οίο'/Βήττοτε άλλον ί:ζκζ/θν:τμόν έξοςλήτεως ζύτών κζ: εν 
γένε: είς ζζ< ζ/Λο μέτρον, τό όζοίον ζύτη ή-ύελε κρίνη βνζγ- 
κζίον ο:ζ τήν ε:ζζρζξ:ν ζύτών.

δ. Η Α.Τ.Ε. ώς έκκζ-ύζρ:ττής τής Ετζ:ρείζς, ύελε: ζρο- 
6ή είς άζοτ:μησ:ν τών ττοιχείων τής κινητής κζ: άκ:νήτου 
ζερ:ουζ!ζς τής Έτζ'.ρείζς τζύτης, όζτε: τής τημερ:νής ζξ'.ζς 
των κζ: -ύέλε: μετζό'.όζτη όοζ έξ ζύτών ύεωρη-ύούν χρήϊ-.μζ 
είς τήν έν ζρύρω 1 τού ζζρόντος ζνζφερομέ-.ην Ετζορείζν. 
χωρίς νζ άζζ;τήτζ: άλλη όιζτύζωζς ή όίζΐικζζζ, χρημζ- 
τοοοτολτζ τζύτη·/ ·ϊ:ζ μζκροζρο-ύέτμου οζνείου ά·/τ:ττο:χου ζο- 
σού, κζλύζτοντος τό τίμημζ τής μετζόιίζτεως. Η το’.ζυτη 
μετζίίίζτ'.ς τών ακινήτων. ί:ομηχζ/τ/.ών ή άλλων έγκζτζ- 
στάτεων κζ: ζερ:ουτ:ζκών ττοιχείων τής Έτζ:ρίζς, άζζλ- 
λάττετζ: ζζντός φόρτου μετζ£:ίάτεως, τελών ζζτης φύ-τειος. 
τελών χαρτοσήμου κζί έν γένε: ζζτης είτςοράς, κρζτήτεως 
ή ί:κζ:ώματος, ϋζέρ τού Αημοτίου, τών Δήμων κζ: Ινο:νοτη- 
των ή ύζέρ ά/Λου οίουόήζοτε φυτικού ή νομικού ζροτωζου.

6. Ή Α.Τ.Ε., ώς έκκζ-3αρ:ττής τής Έτζ:ρείζς, ϊέν ϊ:- 
κζιούτζ: άμο:ίής. Ή Έτζ:ρ:κή ζεριουτίζ ίζρύ-ζετζ: μέ τά 
ζζτης ούτε ως εξοϊζ, τυμζερ: λ ζμό ζνομέ ν η ς καί τής μ:τ-υθί Ο

σιας τού, έζί τής έκκζ-ύαρίτεως ζζζτχοληύέντος ζροτωζτκού 
τής A.T.EL κζί ο.ίζτϊήττοτε άλλης ίαζζ/ης, είς ήν -ύέλε: 
ύζοίλη-ύή κατά τόν χρόνον τής έκκζύζρίσεως έο' όσον ή 
A.Τ,Ε.'κζταόζ),η τάς ά·/ωτέρω ίζζζνας έξ ί-cίων, καταλόγι
ζε; τζύτζς είς βάρος τής Εταιρικής Περιουτίζς. Τά είτ- 
ζραττόμενζ έκ τής ρευττοζοιήτεως καί έκ τών ζερ:ουτ:ακών 
στοιχείων τής Έτζ'.ρείζς ζοτά, ρέροντζ: ΰζό τής Α.Τ.Ε. είς 
ιδιαίτερον λογαριασμόν, κζτανέμοντζι οέ ταύτα μεταξύ τών 
ζιττωτών κατά τάς όιζτάξε:ς τού -/Λινού δικαίου. Ινατά τά
λοιζά έςαρμόζοντζ: αί Βιατά: τών ’Ανωνύμων Ε
ταιρειών.

7. Τό έργον τής έκκα-ύαοίτεως τής Κοινοοτραζίας «Ν. 
ΑΓΡΕΣ — ΣΕΚΕ — ΔΗΜΗΤΡΑ», ής σήμερον ή διαλυό
μενη δ:ά τού ζζρόντος «ΝΕΑ .ΑΓΡΕΣ» τύγχανε: έκ/.αύαρ:- 
στής, συνεχίζεται ΰζό τής ΑΤΕ.

8. Ή Α.Τ.Ε. ώς έκκα·3αρ:στής τής Εταιρείας -ύέλε: ζροόή 
είς τήν άζόλυσ:ν τού έν γένε: ζροσωζικού τζύτης. Εκ τούτου 
ή έν άρ·5ρω 1 τού ζζρόντος Εταιρεία δύνατα: νά ζροσλάβη τό 
άζό τού Διοικητικού Συμβουλίου της κρινόμενον τοιούτον. ώς 
κατά/Ληλον διά το εργον της. Τό ζροτ),αμβζνόαενον κατά 
τά ά·/ωτέρω ζροσωζικόν τής ΝΕΑΣ ΑΓΡΕΣ ούδεμίας άζοζη- 
μ:ώσεως δικαιούται. Ό χρόνος όμως ύζηρεσίας τούτου ζαρά 
ταίς Α.Ε. ΑΓΡΕΣ κζί Ν. ΑΓΡΕΣ λογίζεται ώς χρόνος 
ύζηρεσίας δ:ζνυ-3είς ζαρά τή έν άρ·5ρω 1 τού ζζρόντος Έ 
ταιρεία. Τό μή διατηρούμενο·/ ζαρά τή Εταιρεία ταύτη ζρο
σωζικόν τής Ν. ΑΓΡΕΣ δικαιούται τής νομίμου άζοζημ:ώ- 
σεως.

9. Τό ζροσωζ’.κόν τής δια/.υομένης Ν. ΑΓΡΕΣ τό όζοίον 
-3ά διζτηρη-υή ζαρά τή έν άρ·5ρω 1 τού ζζρόντος Εταιρεία. 
-3ά έξακολουνήση νά ύζάγηται εις τήν άσοάλιτιν τού δ:ά 
τού άρ-υρου δ τού Α.Ν. Ι!δ4/1948 συστζ-ύεντός Ταμείου 
Συντάξεως καί Προ·/ο!ας Προσωζικού Γεωργικών Συνετα:-. 
ρ:στ:κών Όργχ/ώσεων.

10. Άζό τής δημοσιεύσεως τού ζαρόντος. είς τήν άσσά- 
λισιν τού ώς χ/ω άσρολιστικού Οργανισμού ύζάγετα: διά τήν 
κυρίχ/ άσσάλ:σ:ν καί άζαν τό λοιζόν έν γένε: ζροσωζικόν τίς 
έν άρ-5-ρω 1 τού ζαρέ'/τος ’Εταιρείας.

Άρύρον 3.

Αέ μή καταργούμενα: ή τροζοζοιούμενα: δ:ά τού ζαρόντος 
ό:στάξεις τού ΝΛ. 4037/J9601, έξζκολουόούν ίσχύουσαι, 
έφ’ όσον δέν άντίκειντα: εις τόν ζαρόντα Norzcv.
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ΆρΔρον 4.

Ή ισχύς τού ταρόντσς άρχεται άτό τής Σημοσιεΰσεώς του 
£;ά τής 'Εφημερίοος τής ΚυΣερνήσεως.

’Εν ΆΔήναιις τή 28 Μαίου 19/5

Ύτσυφγοίο;
ΙΕτί των Οικονομικών 

ΕΓΑΐΓ. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Έΐ τοϋ ’Βχττορίου 
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Έτί τής Γεωργίας
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΓ

Έτί των Κοινών. Ττηρεσιών
Κ. ΧΡΓΣΑΝΘΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
’Apt'S. 101/8/1975

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρΔρου 57 "αραγρ. 
3 τού Συντάγματος) έσί τού Νομοσχεδίου τοϋ Υπουργείου 
Γεωργίας «—spt τρσττοτίιήσεως καί συμτληρώσεως τοϋ 5?- 
Δρου 13 τοϋ X. Δ/τος 4087/60 «ττερΐ !Σ.ρΰσεως Εταιρείας 
έΞανωγής !Σία νωτών γεωργικών σροϊοντων, Σιευκ<ολυν- 
σεως τής ΣιαΔέσεως αορτοκαλίων. συμτληρώσεως τοϋ τε
χνικού εξοπλισμού τής Χώρας, άξιοτοιήσεως τής γεουργι- 
κής παραγωγής καί συμπληρώσεως τής ττερε Α.Τ.Ε. νο- 
μοΔεσίας» y.a! άλλων τινών διατάξεων». ________ ____

Δίά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου Δεσπίζονται 
τά άκόλούΔα:

1. Διά τοΰ άρΔρου 1, συμπληρουμένων τών Σιατάξεων τοϋ 
άρΔρου 13 τοϋ Ν. Δ/τος 4087/1960 α) ρυΔμίζονται δέματα 
σχετικώς με τάς αρμοδιότητας τής Σιά τοϋ 174/1962 
Β. Δ/τος ίδρυΔείσης Έταιοείας υπό τήν έπωνο/μίαν «ΕΤΑΙ
ΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΞΙΟ- 
ΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΌΝΤΩΝ Α.Ε_» 
(ΕΤΕΑΠ). ώς προς τήν διενέργειαν εμπορικών εν γένει 
πράξεων διά τά πάσης φΰσεως Έ.ληνικά γεωργικά προϊόντα 
κλτ., 6) προίλέπετσ: ότι. διά τήν άπόκτησιν νέων εγκατα
στάσεων καί εκσυγχρονισμόν τών παλαιών ϊΰνζται ή ώς άνω 
Εταιρεία νά χρηματοδότησα! εκ κεφαλαίων Δημοσίων ’Επεν
δύσεων (άχρ* τοΰδε ϋφίσταται περιορισμός χρηματοδοτήσει» ς 
μέχρις 60.000.000 δραχμών), γ) παρέχεται έξουσιοδοτησις 
ότως ί·ι’ άποφάσείως τοΰ Τ— ουργικού Συμβουλίου άνατεΔή εις

τήν ώς άνω 'Εταιρείαν ή έποπτεία καί κατεΰΔυνσις τή; κ 
νής δισχειρίσεως τών ϋπό πάντων τών παραγωγών, συνετ 
ρυμένων ή μή. είσκομιζαμένων —ρός άπό κοινού πωλησιν π 
τοκαλίων Σιά λογαριατμόν τών παραγωγών καί Σ) πρ:·όλε· 
ται ή διά Πρ. Διατάγματος τροποποίησις καί συμπληρω: 
τοϋ Β. Δ/τος 174/1962 Σιά τήν ρόΔμισιν δεμάτων σχε 
κώς με τήν όργάν-χσιν τής Εταιρείας, τήν αϋξησιν τοϋ με- 
χικοϋ κεφαλαίου αυτής κλπ.

2. Διά τοΰ άρΔρου 2: α) προόλέπεται ότι. ή διάρκεια τ 
cιά τοϋ άρΔρου 3 τοϋ Ν. Δ/τος 4087/60 ιδρυΔΐίσης Άνω- 
μου Έταιοείας ύπό τήν επωνυμίαν «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩ 
Α.Ε.» καί συντετμτ,μέντ/ς «ΝΕΑ ΑΓΡΕΞ» Δεωρείται λήξα 
εντός μηνός άπό τής δηχοσιεΰσεως τοϋ Νομοσχεδίου. ό) ·. 
Δμίζοντα: Δέματα σχετικώς με τήν έκκαΔάρισιν τής έται; 
κής περιουσίας, ήτις ένεργείται υπό τής Α.Τ.Ε. μή άπαιτ; 
μένου διορισμού έτέρων έκκαΔαρητών, γ) προίλέπεται ή ύ 
τής Α.Τ.Ε. μεταδίίασις τών εγκαταστάσεων καί περιουσιακά 
στοιχείων τής «ΑΓΡΕΞ» ώς τήν «ΕΤΕΑΠ» άνευ καταίολί 
φόρου μεταδιίάσεως καί τάσης φύσεως τελών, εισφοράς 
κρατήσεως, δ) ρυΔμίζονται Δέματα σχετικώς με το ύπηρ 
τοϋν τροσωσικόν τής ϊιαλυ:αένης ’Εταιρείας καί ε) τροόλ 
τεται ότι, όσο τής ίημοσιεΰσεως τοϋ Νομοσχεί!οο.:-το-ν:ροσ( 
τικόν τής ΕΤΕΑΠ ύτάγεται ίιά κυρίαν άσφάλισιν ,είς το Τ 
μείον Συντάξεων καί Προνοίας Π ροσωτικοϋ Γεωργικών Συ 
εταιριστικών Όργα/ώσεων κλτ:..

Εκ τών ώς άνω διατάξεων τροκαλοϋνται, τά κάτω-St ο 
κ ον :μ ι κά άττοτ ε/Γσμ ατ α :

α) Άτώϋνεια έσόοων τοϋ Δημοσίου, εκ τών ταρεχομένο 
φορολογικών κλτ.. άσαλλαγών, άκα-Δάριστός) έξαρτωμέν 
όκ γεγονότων τραγτχατικών (άρ-Δρε 2).

£) Βνΰεχομένη οατά'/η τοϋ τροϋτολογισμοϋ Δημ. Έτεν:; 
σεων έκ τής χρηματοίοτήσεως τής ΕΤΕΑΠ Σιά τήν άτέκτι 
σιν νέων εγκαταστάσεων καί τόν εκσυγχρονισμόν τών ΰφιστ: 
μενών τοιοΰτων. άκαΔόρ ιστός.

Έ ΆΔήναις τή 26 βίαιου 1975

. i. Ό Γεν. ΔιευΔυντής
Ν. Β.ΑΛΗΣ


