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Ti κτηνοτσοσικόν πρόβλημα της Χωράς κατέχει •/.εν το'Αήν -Sestv μεταξύ τών προβλημάτων του γεωργικού τομεως.
ρ:- -i -;2Vj :f: πολιτικής τής Κυβερνήτεως ϊιά τήν
άνάπτυξίν τής κτηνοτροφίας Ηβικόν ίατικόν ατόχον άποτε>.*; f
ΐη-.- -ή; γαλχκτοπαραγωγης οια την βε/.τιωσν
τού i'z-.ir-iz-ΐζ τών κτηνοτροφών. με παράλληλον έξατφάλι-;ν Vf *" άντ: ···)'<:; ::κότ ",τος τών -αλακτοκομ'/.ών προΐό>οιοειτων. άπό άπόψεως ποοτηος και κοττους. προς
:ος ιέ
or τ υποκατάστατα ποοϊόντα τοΰ εξωτερικού. ιβ'·α
τοΰ '/ώτου τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κο'νοτη.ος.
Το*παρόν" νομοτχέίιον αποβλέπει εϊβικώτερον εις τήν ένίτχυτίν τής τυνεταιριττικής βραττηρ'-ότητος τών ιίίων τών
-αοα-ωγων εις τον τομέα εττειιεργασια^ xat ^μ..ο^ια, του
γάλακτος. Ιό ς γενικάς γραμμάς έπιίιώκϊτα::
α · Ή βημιουργία ενιαίου φορέως μέ υπευθυνότητα τών
συνεταιριστικών όργανώτεων τών γαλακτοκομικών καί ή
ϊ·.ά_τούτου- άναίιοργάνωτίς τών ύφιτταμένων μονάίων γαλα
κτοβιομηχανιών. αί ό.τοία: είχον ίίρυθή εις τό παρελθόν μέ
τήν πρωτοβουλίαν κα: συνεργασίαν τής ΑΤΕ καί συνεται
ριστικών όργανώτεων.
£Ί Ή άνχληψις νέων έπενβυτικών "πρωτοβουλιών εις τον
τομέα τού γάλακτος, αί όποΐαι θά επιτρέψουν άφ' ενός τήν
ομαλήν έίπορρόφησιν τών παραγομένων ποιοτήτων γάλακτος
καί άφ' ετέρου τήν καλυτέραν ίυνατήν άξιοποίησίν τούτου
ϊιά τής παραγωγής καλής ποιότητες καί εύρυτέρας ποικιλίας γαλακτοκομικών προϊόντων :’·ά τάς άνάγκας τής εγ
χωρίου καταναλώτεως καί τήν ϊημΊουργίχ; προϋποθέσεων
πραγματοποιήτεως εξαγωγών.
γ) Ή έξατφάλισις αποτελεσματικού ϊικτυου
τών τροΐόντων τών εν λόγω γαλακτοβιομηχανιών.

έμτορίας

Λ:ά τοΰ νομοσχεβίου αναγνωρίζεται ό αποφασιστικός ρό
λος ό ότοϊος ανήκει εις τάς συνεταιριστικός όργχ;ώτε:ς
ϊιά τήν άνα'πτυξιν γεωργικών βιομηχανιών προς άξιοποιητιν
τής πρωτογενούς ταραγωγής τών μελών των. Εις τά πλαίτια τής ώς άνω τολιτικής τό νομοτχέϊΐο προβλέπει τήν
μεταίιβατιν εις τούς συνεταιρισμούς τών άνηκουσών εις τήν
ΑΤΕ μετοχών καί μερίβων εταιρειών καί κοινοπραξιών,
συσταθέντων μεταξύ αυτής καί συνεταιριστικών όργανώτεων.
εις τρόπον ώττε ή βιοίκησις τών αντιστοίχων βιομηχανικών
μονάοων νά περιέλθη κατά πλιιοψηφίαν ή έξ ολοκλήρου
εις τάς τυνεταιρίττικάς όργανώτε’.ς τών παραγωγών.
Διά τήν τοαγμάτωτ'-ν τών άνωτέοω καί έν χυνϊχεία ϊιά
τον συντονισμόν τών προσπαθειών τών έτί μέρους άνεήαρτήτων τυνεταιριττικών βιομηχανιών τρος άντιμετώτιτίν τών
ιόιομόρςων καί πολύπλοκων προβλημάτων έπεξεργασίας γά
λακτος. ώς καί ταραγωγής καί ίιαθέσεως τών γαλακτο
κομικών τροΐόντων. τό νομοσχέβ’-ον προβλέπει τήν ϊημίουργιαν. με συμμετοχή κατά μειοψηφίαν τής ΑΤΕ. ’Ανωνύμου
Εταιρείας (Α.Ε.) ώς πρωτοποριακού οργάνου ικανού νά
πρωταγωνιττήτη. εις:
Τον τυντονίτμόν τών βραστηριοτήτων καί τον προγραμματιτμον τών επινεύσεων καί τής παραγωγής.
Τόν εκσυγχρονισμόν τών ^εγκαταστάσεων καί τής έν γέ
νι: οργανωτικής καί βιοΐκητίκής τομής τών μονάίων.
Τή; ερευνά'; τής αγοράς, τή; όργάνωσιν καί άσκηστν
τής εμπορίας τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών
τροΐόντων.
Τήν καλυτέραν βυνατήν έξυπηρέτησιν
παραγωγών καί καταναλωτών.

τών

συμφερόντων

Λιά τού άρθρου I. προβλέτεται ή ίϊρυτις άνΟνλιου εται
ρείας ι Α.Ε.) μέ μετόχους τήν Αγροτικήν* Τράπεζαν τής”
Ελλάοος καί ένόιαφερομένας έξ αντικειμένου γεω?γ*κάς
τυνεταιρίττικάς οργανώσεις καί ορίζεται ή επωνυμία καί
έόρα αυτής.
Λιά τ:ϋ άρθρου 2. καθορίζονται ό τκοπός καί ai ειβικώτεραι οραττηριότητες τής ίορυεμένης τυνεταιριττική? Α.Ε..
αίτινες. ώς γίνεται ευκόλως νοητόν, αποβλέπουν τότον εις
τήν ρυψμιτιν προβλημάτων γεγενημένων ήοη καί έπενεργοόντων άνατταύ.τικώς έπί τής προςϊου τού κ'/-άοΟει.-όαο* καί εις
τόν προγραμματιτμόν καί έκτέλετιν ένεργειών." αίτινες ·3ά
βοηύήτουν εις τήν άνάπτυξιν τού κλάοου καί τής* έννικής
οίκον ιίας γενικώτερον.
"
* - 1
■ ■
Είτάγονται πρός τοΰτοις καί νέα: τύγχρονοΐ μέ-ύοοοι έργατίας καί προαγωγής, ώς ή έρευνα κα ι ή οιαφήμιτις. ώς προς
τας όποιας ΰττεροΰμεν καταφώρως ενα';τι τών ευρωπαϊκών
τυγχρονιτμένων οικονομιών.
Λιά τού άρνρου 3. κα-ύορίζετα: τό ύψος τοΰ μετοχικού κεφα
λαίου τής Α.Ε.. ή κατανομή αύτοΰ εις μετοχάς ν.αί ή άξια
έκάττης. ώς καί τά τού τροπου καί χρόνου καλΰψβως αυτού.
Περαιτέρω ορίζεται τό ποτοττον τυμμετοχής. εις τό κεφάλαιο·;
τής Α.Ε.. τής ΑΤΕ καί τών τυνεταιριττικών όργανώτεων
καί ρυθμίζονται τά τής μεταβιβάτεως ύπό τής ΑΤΕ εις τόν
νέον φορέα μετοχών καί μερίοων έπί ύφιτταμένων τήμερον
μετά τυνεταιριττικών όργανώτεων εταιρειών καί κοινοπραξ ιών.
Λιά τού άρ-ύρου 4. ορίζεται ότι ϊιά τοΰ Καταιτατικοΰ τής
Α.Ε. τό όποιον -3ά τυνταχ-ύή καί -3ά έγκρι-ύή κατά τά ύπό
τής περί Α.Ε. κειμένης νομο-3ετίας. ·3ά κα·5οριτ·3ή Λ*τός τών
πλαιτίων τής ίδιας νομο-3ετίας ή όιάρκεια τής Α.Ε. ώς καί
ττάντες οί είοικώτεροι όροι συττάτεως. όιοικήτεως. λειτουρ
γίας καί ελέγχου αυτής. Περαιτέρω ρυθμίζονται τά τής τυμ
μετοχής τής ΑΤΕ εις τήν βιοίκητιν τής Α.Ε. καί ο τρόπος
οιοριτμοΰ κατά τή·; πρώτην τριετίαΓ-; τής λειτουργίας της.
τοΰ Διευ-ύύνοντος Συμβούλου, τοΰ Γεν. Δ/ντοΰ καί τών Δ/ντών
αύΐής.
Διά τοΰ άρύρου 5, παρέχεται βυνατότης εις τήν Α.Ε. μεταίιβάτεως μετοχών κα: μεριβίων μεταβιίατ·3εισών χυτή ύπό τής
ΑΤΕ εις τάς μετόχους τυνεταιρίττικάς όογανώτεις καί ρυ-5μ.ίζονται τά τής μεταβιβάτεως αυτών καί τά τής τυμμετο
χής τής Α.Ε. εις τάς οιοικήτεις τών μετόχων εταιρειών
καί κοινοπραξιών αυτής.
Λιά τοΰ άρ-βρου 6. ορίζεται ότ: αϊ μετοχαί τής Α.Ε. είναι
όνοααττικαί καί μεταβιβάτιμοι μόνον μεταξύ γεωργικών τυ·. εταιριττικών όργχ;ώτεων μετεχουτών εις αυτήν ή έχουτών τόν
αυτόν μέ τήν Α.Ε. τκοπόν. Περαιτέρω παρέχεται ϊυνατότης
μεταβιβάτεως ύπό τής ΑΤΕ μέρους ή τού τυνόλου τών μετο
χών της εις τυνεταιρίττικάς όργανώτεις μετόχους τής Α.Ε.
καί κα-3ορίζονται τά τής μεταβιβάτεως ταύτης.
Διά τοΰ ap-Sporj 7, παρέχεται βυνατότης έφ’ άπαξ έπιχορηγήτεως τής Α.Ε. ύπό τοΰ Ελληνικού Δημοτίου καί καθο
ρίζεται ό τρόπος κατά τόν όποιον γίνεται αΰτη.
Διά τοΰ άρθρου 8. παρέχεται ή βυνατότης εις τούς 'Τπουργούς Συντονισμού καί Γεωργίας όπως ϊιά κοινής άποφάτεώς
των επιτρέπουν εις τήν ΑΤΕ νά μεταβιβάζη ύπό τούς όρους
τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 3 τάς άνηκούτας εις αυτήν μετοχάς
και μερίίας έταιρειών καί κοινοπραξίας, ύφιτταμένων κατά
τήν βημοτίευτιν τοΰ παρόντος αί όποίαι έχουν τυτταθή ύπ' αύτής καί τών τυνεταιριττικών όργχ;ώτεων, εις έτερους κλα2ους. έκτος τοΰ γάλακτος, τής γεωργικής παραγωγής. Πε
ραιτέρω παρέχεται έξουτιοίότητις εις τούς 'Γπουργούς Συν
τονισμού. Οικονομικών, Γεωργίας, καί Εμπορίου, όπως ϊιά
κοινής άποφάτεώς των ρυθμίζονται εΐϊικώτερα θέματα τής
Α.Ε.. τών μετόχων της, έταιρειών καί κοινοπραξιών τοΰ πα
ρόντος νόμου ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια ϊιά τήν λειτουρ
γίαν τής Α.Ε.
Διά τοΰ άρθρου 9. προβλέπονται ένϊεϊειγμέναι φορολογικοί
άπαλλαγαί άπχραίτητοι ϊιά τήν εύβοκίμησιν κάθε νέας προ-

Τέ/.c; διά τού άρΔοου 10. κα-ύορίζεται ή έναρξις τής
ισχύος τού παρόντος: ·
Έν ΆΔήναι; τή 17 Μαρτίου 1980
ΟΙ Ύζουργοί
Συντονισμού
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Οικονομικών
Γεωργίας
Λ. ΚΑΝΚΑΛΟ Π ΟΓΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΤΟΣ
Έμζορίου
Γ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας ύζό τής ’Αγροτικής
Τραζέζης καί Συνεταιριστικών Οργανώσεων Γαλακ.τοζαραγωγών. ώς κεντρικού οργάνου συνεταιριστικών γαλακτο
βιομηχανιών.

ε) Ή ζρομή-ύεια καί διά-3εσις εις τάς αναφερομένας έν τ
ανωτέρω ζεριζτώσει β συνεταιριστικός οργανώσεις ζαντό
είδους άζαραετήτου οεά τάς έργασίας των.

ϊΤ
Η
I

σζαΔείας βασιζομένης έζί αδυνάτων οικονομιών. ώς είναι η
οικονομία τών κτηνοτροφών μις καί τών έν -γένει γεωργών
•μας xai τών όργανώσεών των,

Άρ·ύ?ον 3.
Μετοχικόν κεφάλαιο·/.
1. Τό άρχιχόν μετοχικόν κεφάλαιον τής Εταιρείας ορίζε
ται εις διακόσια εκατομμύρια (2CO.OCO.OOO) δραχμάς. κατανεμόμενον εις 20.000 μετοχάς έκ δέκα χιλιάδων (10.000)
δραχμών έκάστη. καταβάλλεται δε τούτο οι’ εισφορών καί
κεφαλαίων τής ΑΤΕ καί τών μετεχουσών γεωργικών συνεται
ριστικών γαλακτοβιομηχανιών καί συνεταιριστικών οργανώ
σεων γαλακτοζαραγωγών έντός τής ϋζο τού Ν. 2190/1920
όρεζομένης ζρο-3εσμίας.
2. Κατά τήν σύστασιν τής Α.Ε., ή ΑΤΕ συμμετέχει εις
τό κεφάλαεον ταύτης οεά ζοσοστού 45% καί α! συνεταεριστικαί
οργανώσεις διά ζοσοστοΰ 55% αυτού.
3. Ή ΑΤΕ χατόζεν αζοφάσεως τού Διοικητικού της Συμ
βουλίου όύναται, ζρός κάλυψιν τού άναλογούντος εις αυτήν
ζοσοστοΰ 45% τού μετοχικού κεφαλαίου τής ΑΈ. νά είσφέρη εις αυτήν άζάσας τάς μετοχάς καί μερίόας της έζί τών,
ώς ακολούθως, ύσισταμένων μετά συνεταιριστικών οργανώ
σεων, έταερεεών καί κοινοζραξιών:

___α)_ ϊό σύνολον-τών μετοχών- της έζί τών ανωνύμων έτσιρεεών: 1) Βιομηχανία: Γάλακτος ΞάνΔης Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ··.
2) Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας Α.Ε. «ΝΕΟΓΑΛ». 3)
Βιομηχανία Γάλακτος Σερρών Α.Ε. «ΣΕΡΓΛΛ». 4) Γαλα
ί. Τζό τής ΑΤΕ. γεωργικών συνετα'.ρ'.στίχων γαλακτο
κτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε. «ΟΛΓΜΠΟΣ». 5) Αγροτική
βιομηχανιών χαί συνεταερεστεχών οργανώσεων γαλακτοζαραΒιομηχανία Γάλακτος Ήζείρου Α.Ε. «ΔΩΔΩΝΗ». 6ί ΉγΓ γών. δύναται νά συσταΰή κεντρικόν οργανον συνεταιριστι
λειακή Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. «ΗΛ—ΒΙ—ΓΑΛ». 7)
κόν γαλακτοβιομηχανιών. ύζό μορφήν ανωνύμου έταερειας
Βιομηχανία Γάλακτος Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. «ΑΙΤΩΛΙ(Α.Ε.) καί έμζοριχήν' έζωνυμίαν «Συνεργαζόμενα ΕργοστάΚΗ». '
σεα Γάλακτος» (ΣΓΝΕΡΓΑΛ).
β) Τό σύνολο·/ τών μερίδων της έζί τών κοινοζραξιών:
~ 2. Ή ώς άνω Α.Ε. διέζεται ϋζο τών διατάξεων τού ζα1) Εργοστασίου Γάλακτος Τρικάλων. 2) Συνεταιριστικής
ρόντος καί δε’ όσα -δέματα δεν ρυθμίζονται ύζό τούτων, ύζό
Βιομηχανίας Γάλακτος Λαμίας καί 3) Κοινοζραξίας Γάλα
τών διατάξεων τού Ν, 2190/1920 «ζερί ’Ανωνύμων Έταικτος Κωζαΐίος.
ρεεών», ώς έκωδικοζοιήθη διά τού Β.Δ. 184/1963 «ζερί κω4. Ή μεταβίβασες τών μετοχών τής ζροηγουμένης ζαραγράδικοζοιήσεως τών οεατάξεων τού Ν. 2190/1920 εις ένεσε ον
φου γίνεται εις τήν ονομαστικήν άξίαν αυτών, ζροσηυξημέ•κείμενον», ώς έχάστοτε !σχύεε.
νην κατά τούς τόκους, ϋζολογιζομένους έζί του ίσχύοντ: έζι3.
Ώς Spa τής Α.Ε. ΣΓΝΕΡΓΑΛ ορίζεται ή ζάλες τοκίω μεσοζρούέσυ,ου βανε'.οδοτήσεως τών συνεταιριστικών ορ
τών ΑΔηνών.
γανώσεων καί μειουμένην κατά τάς ζραγματοζοιη-όείσας ύζό
τής ΑΤΕ εΐσζράξεις ύζό μορφήν μερισμάτων ή τόκων ή έζιΆρ-ϋρον 2.
στροφών κεφαλαίου.
Σκοζός τής Α.Ε.
”Αρ·3ρον 4.
εέναε ή ζλτ,ρεστέρα άξιοζοίησις τού
’Οργάνωσες — Διοίκησες.
γάλακτος χαί τών ζροϊόντων αυτού, έζ’ ώφελεία τής Εθνι
1. Διά τού καταστατικού τής Α.Ε.. συντασσομένου καί έγκής Οικονομίας χαί τών γαλακτοζαραγωγών. Προς τούτο, ή
κρινομένου κατά τάς διατάξεις τού Ν. 2190/1920 «ζερ: Ανω
Α.Ε. όύναται νά ίδρύη βιομηχανίας έζεξεργασίας γάλακτος
νύμων Εταιρειών» καθορίζονται, έν τώ ζλαισίω τών διατά
καί γαλακτοκομικών ζροϊόντων. ώς καί νά συμμέτοχη εις τοιξεων τού ίδιου νόμου, ή διάρκεια αυτής ώς καί ζάντες ο!
αύτας βιομηχανίας.
είδικώτεροι όροι συστάσεως. διοικήσεως. λειτουργίας καί
2. Είδικώτερον. σκοζός τής Α.Ε. είναι ίο ία:
έλέγχου τής Α.Ε.
α) Ό συντονισμός τών εργασιών τών μετόχων της τών σχε
2. Ή συμμετοχή τής ΑΤΕ εις τήν διοίκησιν τής έταιτικών με τήν συγκέντρωσιν. διακίνησιν. έζεξεργασίαν καί έν
ρείας. είναι άνάλογος ζρός τήν συμμετοχήν της εις τό κεφά
γενει καλυτέραν άξιοζοίησιν γάλακτος και γαλακτοκομικών
λαιο·/ αυτής.
ζροϊόντων.
3.
Κατά τήν ζρώτην τετραετίαν λειτουργίας τής Α.Ε.. διά
β) Η οργάνωσες καί άσκησες έμζορίας γάλακτος καί γα
τήν λήψιν άζοφάσεως ζερί διορισμού διευ-ύύνοντος συμβούλου
λακτοκομικών ζροϊόντων. τών άνηκέντων εις τάς μετόχους
ή γενικού διευνυντού ή διευθυντών αύτής. άζαιτείται ηύξηταύτης συνεταιριστικός οργανώσεις καί συναφείς εταιρείας αυ
μένη ζλειοψηφία τών 3/4 τών μελών τού διοικητικού συμ
τών. Η Α.Ε. ζαραλλήλως δύναται νά ύζοβοηΔή εις τήν διάβουλίου. Εις ζερίζτωσιν μή έζιτεύξεως τής ζλειοψηφίας ταύ
■υεσεν γαλακτοκομικών ζροϊόντων συνεταιριστικών οργανώσεων
της δια τον διορισμόν τών άνωτερω αρκεί μετά τή/ δεύτε
μή μετόχων αυτής.
ρα·/ ψηφοφορίαν ή σχετική ζλειοψηφία.
γϊ Ό ζρογραμματισμός έζενούσεων ζαραγωγής ζροϊόντων
γάλακτος, εις τάς σναφερομένας έν τή ανωτέρω ζεριζτώσει
Άρ-Spov ο.
συνεταιρεστικάς οργανώσεις, ώς καί ή μελέτη καί έκτέλεσις
Μεταβίβασις μετοχών ύζο τής Α.Ε..
ζαντές είδους έγκαταστάσεων έξυζήρετουσών τάς δράστηριόσυνιστωσών μετοχικόν αύτής κεφάλαιο·/.
τητάς των.
1.
Ή Α.Ε. δύνατα: νά μεταβιβάση εις τάς συνεταιριστικός
2).Ή έρευνα τής αγοράς γάλακτος, ή διαφήμισις αυτού
καί τών γαλακτοκομικών ζροϊόντων. ώς καί ζάσα ένέργεεα
οργανώσεις, αϊτινες μετέχουν τών έν zap. 3 τού άρ-ύρου 3
έταιρειών καί κατά τον λόγον συμμετοχής των. τμήμα τών
άζοσκοζούσα εις τήν διάδοσιν καί άνάζτυξιν τής καταναλώσεως τών ζροϊόντων τούτων.
μεταβίβασή εισών εις αυτήν ύζό τής ΑΤΕ μετοχών καί μερι"Αρ·ύρον I.
------"Ιδρύσεις — Μορφή — Έδρα.
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