
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΗ
Στό σχέδιο νόμου «Σύσταση Ελληνικής Κοατιχής Εταιρείας 

Τεχνικών 'Εργων — Ε.Κ.Ε.Τ.Ε.».
ΓΊοός ι>} Βονλή χων Ελλήνων

Η άιάγχη χρησιμοποίησης τού ελληνικού τεχνικού δυναμι
κού στήν εκτέλεση έργων στήν αλλοδαπή. ή όδυνηρή εμπειρία 
i-o την απρογραμμάτιστη. άσυντόνιστη. ευκαιριακή καί χωρίς 
στήριξη. κατεύθυνση καί έλεγχο δραστηριότητα τών έλληνι- 
χών τεχνικών εταιρειών στο εξωτερικό χαί κυρίως στις Άραβι- 
κές χαί Αφρικανικές χώρες, άλλα χαί ή εκδηλωμένη πρόθεση 
πολλών ζτ’ τις χώρες αύτές νά στηρίζονται σέ συμφωνίες μέ 

'.κρατικούς' ιερείς χαί όχι άπ' ευθείας ;χέ ιδιωτικές κατα
σκευαστικές μονάδες οδηγεί στη λήψη μέτρων πού δεν είνα: 
δυνατόν νά αναβληθούν χωρίς νά σωρευτούν δυσμενείς συνέ- 

-πειες γιά τή Χώρα. ’
Η είχόνα ζπ τή δραστηριότητα' τών ελληνικών κατα

σκευαστικών εταιρειών ττήν αλλοδαπή μπορεί νά στηριχθε: 
στον απολογισμό τής τελευταίας δεκαετίας (1970—1980) 
οπότε κορυφώθηκε ή έξοδος χαί δράση τών έταυρειών στις 
Αραβικές χαί Αφρικανικές χώρες. Ό απολογισμός αυτός 
δεν μπορεί νά χαιρακτηρισθεί συνολικά σάν θετικός χαί αύτό 
έχει πολιτικές. κοινωνικές χαί οικονομικές συνέχειες γ:ά τήν 
Χώρα, τούς εργαζόμενους χαί τις εταιρείες. του συνοψίζονται
στα έςής;-

.,····.·.
α; Σημαντικές οφειλές απέναντι στοές Ελληνικούς Τρα

πεζικούς ’Οργανισμούς σου πλέον άϊυνατοϋν νά χρηματοδοτή
σουν νέα έργα. . ' t

β) Ko-ινωνικά προβλήματα άπό τήτ> απασχόληση εργατικού 
δυναμικού όπως π.χ. άσφάλιση, μεγάλες καθυστερήσεις πλη- 
,ρωμών. έλλειψη προστασίας κλπ.
’£■ γ): Καθυστέρηση χαί αδυναμία παράδοσης έργων χαί κατά 
jrjv&'iia' έλλειψη_εμπιστοσύνης. γιά τήν άνάθε.ση νέων έργων. 
(Άδ)Συναλλάγματιοοή όφέλεια πολύ κάτω τού ελάχιστου πο- 
".σόστοϋ 7/c τής συμβατικής άριας τών έογων (Απόφαση 3035/ 
’βί.ΐί.79 Νλ.: Έπϊτρ.’). ύ ί\ / ' ί
/· Είνα: έτσι σάρες δτ: ή δραστηριότητα τών Ελληνικών Ε
ταιρειών στις χώρες τοΰ./Εξωτερικού μπορεί χαί τρέχε: νά 
συνεχισθεί σε νέα βάση. Άλλωστε γ:ά τήν ύλοτοίηση τής 
νέας πολιτικής συνεργασίας τής Κυβέρνησης μέ τις χώρες 
αυτές σ’ όλους τους τομείς χαί ιδιαίτερα στόν Οι’χονςμικό χαί 
κατασκευαστικό άτα:τείται ό έλεγχος ,χα\ ή έτο-ττεία τού κρ α
υτούς στήν δραστηριότητα τών τεχνικών Εταιρειών.
ν.\ Γιά τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται ή δημιουργία κρζ- 
"τιχοϋ ιορέα γιά τήν άνάληψη έργων, ιδιαίτερα στις ’Αραβικές 
χαί Αφρικανικές χώρες πού. παρόλο ότι. λόγω τής μείωσης 
τής τιμής τού πετρελαίου μειώθηκε ή προσφορά τους στήν 
αγορά τεχνικών εργασιών κατά _20/ο. προσφέρει όμως 2·ΰτή ή 
αγορά παγκόσμια τά περισσότερα τεχνικά έργα κάθε μορφής.
μ Τή σύσταση τού φορέα χυτού προβλέπει αύτό τό Σχέδιο Νό
μου και γενικά.γιά τό φορέα αύτό μπορεί νά σημειωθούν τά 
άκολουθ α: . . '
.· - ■·■· · ·· j ·· ·

-γ; 'α) ' Ό φορέας ·3ά ανήκε:1 στο Κράτος άλλά -5ά λειτουργεί 
με τή μορφή ανώνυμης εταιρείας καί με τούς κανόνες τής 
ιδιωτικής οικονομίας, γιά νά μπορεί νά έχε: τήν άπαιτούμενη 
ευελιξία. Λόγω τής ιδιομορφίας τού φορέα θά εφαρμόζονται 
σ' αύτόν ο! κανόνες πού διέπουν ,τις ά·/ώνυμες έταιοείες γενι
κά. άλλά μέ τις αποκλίσεις πού επιβάλουν ο! συν-3ήκες καί 

;πού τις προβλέπει τό Σχέδιο Νόμου.
β) Ό φορέας ·3ά λειτουργεί σάν γενικός εργολάβος καί τήν 

κατασκευή τών έργων ·3ά αναθέτει ύπεργολαβικά σε ελληνι
κές επιχειρήσεις. Βέβαια αύτό θά γίνεται στό μέτρο πού είναι' 
δυνατό γιατί μπορεί νά υπάρξουν τεχνικά αντικείμενα πού δεν 
μπορεί νά γίνουν άπό τέτοιες επιχειρήσεις ή πού θά είναι σκό
πιμο νά πραγματοποιηθούν άπό τά ίδια τά όργανα τού φορέα ή 
νά αναπτυχθούν θυγατρικές κλπ. εταιρείες. Οί -αναθέσεις θά 
γίνονται μέ κανονισμό πού θά καταρτισθεί. άλλά πάντα μέ 
τούς κανόνες τής ιδιωτικής οικονομίας.

γ) Ο φορέας θά έγγυάτα: απέναντι τών εργοδοτών που 
τήν καλή εκτέλεση τών έργων. 'Οπου -απαιτείται θά δίνεται 
και ή εγγύηση τού κράτους. Οί ύπεργολάίο: θά δίνουν όπως 
είναι φυσικό τις εγγυήσεις τους στό φορέα σύμφωνα μέ τις έπ: 
μέρους συμβάσεις,

δ) Ό ςορέας θά άσκεί συντονισμό καί άμεσο έλεγχο τής 
πορείας τών έργων σέ όλα τά στάδια μελέτης καί κατασκευής 
καθώς καί στις συνθήκες εργασίας τών εργαζομένων, γιά 
άνταπόκριση στις άναληφθείσες ευθύνες τού γενικού εργολά
βου άλλά καί γιά σωστή χρηματοδότηση, συμβάλλοντας θετι
κά στήν οικονομοτεχνική ανάπτυξη τής Χώρας καί ττήν απα
σχόληση τού τεχνικού καί εργατικού μας δυναμικού.

«) Ό φορέας αύτος θά χρησιμοποιηθεί σάν όργανο αντα
πόκρισης τών προσφορών τών ’Αραβικών καί ’Αφρικανικών 
Κυβερνήσεων. .......

Γιά τις έπιμέρους διατάξεις τού Σχεδίου άναφέοοντα: τά 
ακόλουθα:

Άρθρο 1. Προβλέπει τή σύσταση τής Εταιρείας, τή λει
τουργία της κατά τούς κανόνες τής ιδιωτικής οικονομίας και 
τήν έποπτεία της άπό τούς Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας 
καί Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 2. Καθορίζει τήν έδρα τής εταιρείας καί τή δυνα
τότητα νά ιδρύει ύποκαταστήματα.
...Άρθρο 3. Προβλέπει τή διάρκεια τής έταιρείας σέ 30 
χρόνια μέ δυνατότητα παράτασης. .... _____υ_.ι . __

Άρθρο 4. Προσδιορίζει σάν σκοπό τής εταιρείας τή συε- 
βολή στήν οΐκονομικοτεχνική ανάπτυξη τής Χώρας μέ τήν 
άνάληψη. κατά κύριο λόγο, έργων στήν αλλοδαπή πού θά έκτε- 
λέσθοΰν άπό ελληνικές κατασκευαστικές μονάδες. ’·'

Άρθρο 5.
Καθορίζει τό κεφάλαιο τής εταιρείας καί τήν ολοσχερή 

.άνάληψη καί καταβολή του- άπό τό Κράτος.

Άρθρο 6.
Δίνει τή δυνατότητα γιά μελλοντική αύξηση τού μετοχικού 

κεφαλαίου καί ρυθμίζει ότι νέοι μέτοχοι θά μπορεί.νά είναι 
εκτός άπ’ τό Κράτος καί άλλα φορείς τού δημοσίου τομέα, 
μέχρι τού ενός τρίτου τού μετοχικού κεφαλαίου.'-/ ,

Άρθρο 7.
Προβλέπει τή σύνθεση τού Διοικητικού Σί-αβοολίοτυ πού 

λόγω τής ιδιομορφίας τής εταιρείας διορίζεται ολόκληρο άπό 
τό Κράτος. Τό Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί κατά πάντα τήν 
εταιρεία, όλα δέ τά θέματα διοίκησης καί εκπροσώπησης, μέ
σα στό πλαίσιο τής νομοθεσίας τών ανωνύμων εταιρειών, θά 
•ρυθμισθούν μέ τό κχταστατ.κό. ·' *

•Άρθρο 8.
Τό άρθρο αύτό προβλέπει γιά τή Γενική Συνέλευση τής 

εταιρείας καί ορίζει ότι τά καθήκοντα αύτής θά ασκούνται 
ένεκα τής Ιδιομορφίας τής εταιρείας, άπό έπιτροπή πούι θά 
άποτελείτα: άπό κρατικά όργανα καί άπό εκπροσώπους κοι
νωνικών καί δημοσιοποιημένων φορέων. Τό έργο’ τής Γενικής 
Συνέλευσης περιορίζεται σχεδόν στήζ έγκριτα/τών ισολογισμών 
(άφού δέν διορίζει τό Διοικ. Σμβούλιο) καί έτπ. ή συμμετο
χή αΰτή τών κοινωνικών καί τών άλλων δημοσιοποιημένων φο
ρέων θά εξασφαλίζει τήν ούσιαστικότητα τού ελέγχου οτΰτοΰ 
καί τή διαφάνεια τών σχετικών αποφάσεων.

Άρθρο 9.
Περιλαμβάνει τό πλαίσιο τής ειδικής κρατικής έποπτείας 

στήν όποια ύπόκειται ή εταιρεία αύτή (πέρα άπό τή συνηθι
σμένη κρατική έποπτεία όλων τών άνων. εταιρειών) καί πού 
άσκείτα: άπό τούς Υπουργούς Έθ·Λ Ο'ίκο-ζομίας καί Αημο- 
■σίων Έργων, όπως όριζε: τό άρθρο 1. Γιά τήν αποφυγή γρα
φειοκρατικής πολλαπλότητας ενεργειών ή παρ'άγρ. 5 ορίζει 
ότι ό Τπουργός Δημοσίων ΈΙργων άσκεί, ειδικά γιά τήν εται
ρεία αΰτή, καί τις αρμοδιότητες πού άσκεί ό 'Τπουργός ’Εμπο
ρίου στις άλλες άνών. εταιρείες.
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10.
• Όρόζει έτί ό τακτικός έλεγχος τής εταιρείας ·$ά γίνετα· 
άπό όρκωτιύς λογιστές πού -Si τού; ορίζει γιά κάθε χρήση 
ή προηγούμενη Γεν. Συνέλευση. Γιά τήν πρώτη χρήση ο: όρ- 
κωτϋί* λογιστές θά δtopισθοΰν όπως ίά ορίσει το Καταστα
τικό.

Άρθρο 11.

To άρθρο αύσο προβλέπει ειδικά γιά τήν καταρ ti-ση που 
Καταστατικού. Αυτό θά καταρτιτθεί άπό το πρώτο Διοικητι
κό Συμβούλιο που είναι το όργανο πού θά ονστ»θ«ί αμέσως 
γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό χα! Si έχεε την ουσιαστική γνώση 
τών προβλημάτων τής εταιρείας. Το Καταστατικό -Si έγχρι- 
θεί άπό τούς δύό εποπτεύοντας Υπουργούς.

Άρθρο 12.

Το άρθρο προβλέπει γιά την έκδοση των διάφορων κανόνι-

χα! θά μορφοποιοΰν τη λειτουργία της εταιρείας χατά τρόπο 
πού νά συμβιβάζεται μέ τή δημοσιοποιημένημορφή τηϊ· ν "·>"

'Τπο^εωτιχος Κχ.ονοομος είναι ό Κανονισμός' με τον οποίο- 
θά γίνεται ή άνάθεση τών τεχνικών άντιχειμένων (μελί:η— 
κατασκευή έργων)."που αναλαβαίνει ή εταιρείχ Όλοι οί άλ
λοι Κανονισμοί είναι δυνητικοί.

Άρθρο 13. ..
*ίεννοίϋ, »;<?. ,·ια' :~. ί: ι~ε ρ“ ς-...ν- :.νιο·· ό θ

Τό άρθίρο αύτο προβλέπει. τη βατότητα δανεισμού ιής 
εταιρείας. ■ ..... · ) -

... ■ . .· . _· .Άρθρο 14. . ..'

δυνατότητα στον 'Υπουργό Οικονομικών νά δίνει την εγγύηση 
τού Δημοσίου τόσο γιά τό δανεισμό της εταιρείας (πα.ράγρ. 1) 
όσο χαί γιά την χαλή εκτέλεση τών έργων (παράγρ. 2).

0. Άρθρο 15. . . .

Ή παράγρ. 1 τού άρθρου αότού προβλέπει την παροχή στην 
εταιρεία εξυπηρετήσεων άπό τις ελληνικές υπηρεσίες στό 
εξωτερικό, ή παράγραφος 2 ρ->θμίζΕ! μεταβατικά τά δέματα 
λειτουργίας μέ'/pt την έγκριση τού Καταστατικού χαί τών Κα
νονισμών τού άρθρου 12 χαί ή παράγρ. 3 κυρώνει την άπόραση 
πού έχει έκδοθεί γιά νά μπορεί νά αρχίσει γιά λογαριασμό τής 
έταρείας τό μελετητικό έργο γιά τό οίχοϊομιχό πρόγραμμα 
τής 'Αλγερίας πού εχει ήϊη περιληφθεί σέ σχετιχες διακρατι
κές συμφωνίες χαί πού θά καθυστερούσε άν δεν άρχιζε ή σχε- 
τιχή προεργασία του πριν άπό την τυπική σύσταση τής έται-
ρ.ϊία;.

Τούς σχοπούς χυτούς επιδιώκει τό σχέδιο Νόμου χυτό, τό 
όποιο μέρεται γιά ψήφιση.

Άθήνα, 6 Νοεμβρίου 1982 

Οί Υπουργοί

Εξωτερικών
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΔΟΣ

Δημοσίων 'Εργων
ΑΠ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εμπορίου 
Γ. ΜΏΡΑΤΤΗΣ

Έύνιχής Οίχονομίας 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Οΐχονομιχών
Δ. Κ Ο Γ ΛΟΥΡΙ ΑΝ ΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
'Ελληνική Κρατιχή Εταιρεία Τεχνικών 

Έργων (ΕΈ.Ε.Τ.Ε.).

Άρθρο 1.
Σύσταση.

1. Συνιστάται ανώνυμη έταιρεία με την επωνυμία «Ελ
ληνική Κρατιχή Εταιρεία Τεχνιχών Έργων» (Ε.Κ.Ε.Τ. 
Ε.). Στις συναλλαγές τής Εταιρείας με άλλο:ατούς ή ε
πωνυμία της μπορεί νά αποδίδεται σε ξένη γλώσσα. Δεν 
αποδίδονται σε Ξένη γλώσσα τά άσχιχά τής έπωνυιιίας «Ε.
κ.ε.τέ.» · · ·

2. Η Ε.Κ.Ε.Τ.Ε αποτελεί δημόσια επιχείρηση, λειτουρ
γεί κατά τούς κανόνες τής ιδιωτικής οικονομίας γιά την 
εξυπηρέτηση τού δημόσιου συμφέροντος χαί ύπόχειται στήν 
έποπτεία χαί τ:ν έλεγχο τού Κράτους, πού ασκείται άπό τούς
Υπουργούς Έύνιχής Οίχονομίας χαί Δημοσίων Έργων. ■

3. Ή Εταιρεία ίιέπεται άπό τις ίιατάξεις τής νομοθε
σίας τών ανωνύμων εταιρειών, εφόσον ϊέν έρχονται σε άντί- 
-5εση πρός τόν παρόντα νόμο, χαί πρός τό χαταστατιχό πού 
έχοίϊεται χατά τό άρ5ρο 11. ..V,

________ _ . _Άρ-5ρρ 2.____ ____
'Έόρα—’Υποκαταστήματα χαί Πρακτορεία. . ·;.

1. Η Εταιρεία έϊρεύ·ει στήν Ά·3ήνο.
2. Επιτρέπεται νά ίϊρύονται 'υποκαταστήματα και ‘πρα

κτορεία: στην Έλλάϊζ χαί στό εξωτερικό με πράξη τ-οϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής 'Εταιρείας πού εγχρίνεται' μ* 
κοινή απόφαση τών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας χαί Δη
μοσίων Έργων: Στήν πράξη ίϊρυσης ύποχαταστηχάτων" ή 
πρακτορείων καθορίζονται οί όροι σύστασης χαί λειτουργίας 
τους, οί αρμοδιότητες χαί ό τρόπος εκπροσώπησης τής 'Ε
ταιρείας. ;. —

Άρθρο 3. ; ·:γ

Διάρκεια.
1. Ή διάρκεια τής "Εταιρείας είναι τριάντα χρόνια. ·
2. Ή διάρκεια αύτή μπορεί νά παρατείνεται με κοινή από

φαση τών 'Υπουργών "Εθνικής Οίχονομίας καί Δημοσίων 
Έργων πού έχδίδεται υστέρα άπό γνώμη τής Γενικής Συνέ
λευσης τής 'Εταιρείας χαί δημοσιεύεται στήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4.
Σκοπός.

1. Σχο.-.ός τής "Εταιρείας είναι νά συμβάλλει στήν οικο
νομοτεχνική ανάπτυξη τής Χώρας με τήν αξιοποίηση τού 
ελληνικού τεχνικού δυναμικού στά πλαίσια παραγωγικής συ
νεργασίας τού δημόσιου καί ιδιωτικού τομέα καί με τήν 
προγραμματισμένη προώθηση τής κατασκευαστικής δραστη
ριότητα; σε άλλες χώρες. Γιά τό σκοπό αύτό, καί στά πλαί
σια τών κυβερνητικών προγραμμάτων, ή Εταιρεία κυρίως:

α) Πραγματοποιεί επαφές, διεξάγει διαπραγματεύσεις 
και συνάπτει συμβάσεις με άλλα Κράτη, δημόσιους οργανι
σμούς. νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, επιχει
ρήσεις όποιασδήποτε μορφής και ιδιώτες γιά την παροχή 
τεχνικών συμβουλών, τήν έκπόνιση μελετών, τήν εκτέλεση 
τεχνικών έργων καί τήν εμπορία τεχνικών μεθόδων καί υλι
κών, καί

β) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες καί δραστηριότητες γιά 
τήν εξασφάλιση τής ανταγωνιστικότητας τού ελληνικού τεχ
νικού δυναμικού στούς τομείς τεχνικών μεθόδων, τεχνολο
γίας καί όργάνωσης.

2. Ή "Εταιρεία μπορεί νά ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, 
νά συμμετέχει σέ κοινοπραξίες όποιασδήποτε μορφής, νά συν
εργάζεται μέ επιχειρήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, κατασκευα
στικούς φορείς, οργανισμούς κοινής ώφελείας καί άλλα νο-


