
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο τχί-’.ο νόμου «Συαπλήρωση. τροποποίηση· <λ·. κατάργη

ση διατάξεων του Ν. <07/1977 (ΦΕΚ Α 2<31».

Ποος τη Βονλή ίων Ελλήνων
Η ενίσχυση των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων 

αποτελεί βασική εκλογή της κυβερνητικής πολιτικής. Π 
κυβέρνηση της αλλαγής θεωρεί ότι ο: μικρομεσαιες επιχε ι
σάζεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης '/.α: ο την ισόρροπη αποκεντρωμένη 
ανάπτυξη της χώρας μας..

Γι' αυτό έχε; θεσπίσε: μία σειρά από μέτρα τον στόχο τον; 
έχουν να συμβάλουν στη δημιουργία κατάλληλου αν.πτυξια- 
κού περιβάλλοντος γ:α τις μικρομεσαιες επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια υλοποίησης αυτής της πολιτικής ο Οργανι
σμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων /.α: Χει
ροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) θεωρεί απαραίτητη την αναπροσαρ
μογή τον νομοθετικού τον πλαισίου. γ:α την αποτελεσματική 
εκπλήρωση τω; στόχων τον.

Ο: τροτεινόμενες τροποποιήσεις στον ιδρυτικό νόμο 707/ 
1977, τον ΕΟΜΜΕΧ αποσκοπούν: -

——την ταχύτερη υλοποίηση των αποφάσεων Δ.Σ.
—-Στην συμμέτοχη των εργαζόμενων -/.α; εκπρόσωπό»; των 

παραγωγικών τάξεων ν.α: κοινωνικών φορέων στην διοίκηση 
τον Οργανισμόν. * ' . ··

—Στη*; άρση λειτουργικών αδυναμιών και στην διάρθρω- 
ση των υπηρεσιών τον Οργανισμού με στόχο την βελτίωση ης 
λειτουργικότητας και αύξηση της αποδοτικότητάς τον.

■—Στην άμεση οικονομική εν.σχνση των μικρομεσαίων επι- 
χειρήσεων με την χορήγηση ατό τον ΕΟΜΜΕΧ βιοτεχνικών 
δανείων, επιχορηγήσεων και εγγνήσεων υπέρ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. ; τ ..· : . ·Τ

Η Κνβέρνηση στην πρόσπάθε:ά της να διευκολύνει .την πρό
σβαση των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων στις 
πηγές χρηματοδότησης απλόνστενσε τις γραφειοκρατικές δια
δικασίες, αύξησε το ύψος δανείων προς τον; βιοτέχνες και εγ
γύησης τον Ελληνικού Δημόσιόν και αν αμόρφωτε τα κριτήρια 
χορήγησης βιοτεχνικών δανείων.

U ΕΟΜΜΕΧ. που βρίσκεται κοντά στον βιοτίχνη, μ: :ην 
ίννατοτητα ‘άμεσης χρηματοδότησης των μικρομεσαίων μετα
ποιητικών επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στη·; υλοποίηση 
της πιστωτικής πολιτικής της κυβέρνησης και ταντόχρονα 
στην απλονστενση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και επο
μένως να βοηθήσει αποτελεσματικά τους μικρομεσαίους επι- 
χειρηματιες συνδυάζοντας την τεχνική με την οικονομική βοή
θεια.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1984
Ο Υπουργός Αναπληρωτής 

Εθνικής Οικονομίας
ΚΩΣΤΗΣ ΒΑΤΤΣΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ _ 'ή' '
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ.ΑΡΓΟΓΜ ΕΝ ΩΧ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ TOT Ν. 707/1977 ^ , ;
α) Άρθρο 2. Το εδάφιο ια της παραγράφου 2:
«ια. Χορηγεί μικρά δάνεια εις τους Οικοτέχνας. Χειροτέ- 

χ·;ας και εις τας Βιοτεχνίας ειδών Τέχνης, ύψους καθοριζό
μενου εκάστοτε δι’ αποφάσεως τον Δ.Σ.».

β) Άρθρο 4. II παράγραφος 1: * ■·, ' ....
«1. Ο ΕΟΜΜΕΧ διοικείται νπό 9μελονς Δ.Σ, αποτελον- 

μένον: Εξ εννέα προσώπων οριζομένων οπό τον Υπουργού Βιο-" 
μηχανίας χκ Ενέργειας,. επιλεγόμενων εκ προσώπων άνε- 
γ*;ωρισμενον κύρους', δννάμενων ως εκ των-ειδικών γνώσεων 
και πείρας ατυτων, να συμβάλλουν αποτελεσματικούς εις την 
επί ι»»ξ'.ν του σκοπού τον ΕΟΜΜΕΧ».

II παράγραφος 5:
«5. Η αποζημίωσις του Προέδρου. Αντιπροέδρου, των Με

λών των Εισηγητών και τον Γραμματέως τον Διο-κητικού 
Συμβουλίου, καθορίζεται δι’ αποφάσεως των Υπουργών Οικο
νομικών και Βιομηχανίας και Ενέργειας».

γ) Άρθρο ο. Η παράγραφος 3:
«3. Χρέη Εισηγητού εκτελεί, ανιυ θηφου. ο Γενικός Δι

ευθυντής του ΕΟΜΜΕΧ».
δ) Άρθρο 6. Ο: παράγραφοι 2. 3. 4. 6, 7, 10. 11, 13 

και 13:
«2. Καταρτίζει τον εσωτερικόν κανονισμόν περιλαμβάνοντα 

τα της λειτουργίας των Υπηρεσιών, τα της συνθέσεως αυτών 
εν γένει, τα της προσλήψεως και καταστάσεως του Προσω
πικού. Επίσης καταρτίζει πά;τα άλλον κανονισμόν αναγκαίο*; 
δια την εύρυθμον λειτουργίαν του ΕΟΜΜΕΧ.

3. Αποφασίζει την ίδρυσιν Σχολών, παραρτημάτων και εμπο
ρικών κέντρων εις το Εσωτερικόν και το Εξωτερικόν και περί 
του καταστατικού αυτών.

4. Ορίζει το Πρόγαμμα, τους όρους, τας προϋποθέσεις και
την διαδικασίαν χορηγήσεως δανείων εις Χειροτεχνας, Συνε
ταιρισμούς ή Κοινοπραξίας αυτών.. .. . ____

G. Αποφασίζει επί του καταρτισθέντος ετησίου Προϋπολο
γισμού—Ισολογισμού—Απολογισμού, ως και των διαρκουσης 
της χρήσεως, αναγκαίων τροποποιήσεων του Προϋπολογισμού.

7. Ο Προϋπολογισμός—Ισολογισμός και Απολογισμός -ου 
ΕΟΜΜΕΧ εγκρίνετα: υπό των Υπουργών Βιομηχανίας και 
Ενέργειας και Οικονομικών.

10. Εισηγήσει του Γενικού' Διευθυντού του ΕΟΜΜΕΧ, κα
ταρτίζονται και υποβάλλονται προς έγκρισιν' εις τον Υπουργόν 
Β:ομηχ·ανίας και Ενεσγείας τα προγράμματα δράσεως του
ΕΟΜΜΕΧ. ··,■'.·

11. Αποφασίζει περί της αναθέσεως εις Οργανισμούς και 
έτερα Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα, μελετών, ερευνών και ερ
γασιών, σχέσιν εχουσών με την προαγωγήν των Μικρομεσαίων 
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας και καθορί
ζει την καταβληθησομένην αμοιβήν.

13. Δι’ αποφάσεώς του, εγκρινομένης υπό των Υπουργών 
Οικονομικών και Βιομηχανίας και Ενέργειας, καθορίζει τας 
εν γένει αποδοχάς του πάσης φύσεως Προσωπικού του ΕΟΜ
ΜΕΧ.

15.' Δύναται να μεταβιβάσει δι’ αποφάσεως αυτού μέρος 
των αρμοδιοτήτων αυτού εις τον Γενικόν Διευθυντήν του
ΕΟΜΜΕΧ».

·) Άρθρο 7. Η παράγραφος 3:
«3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς τον 

ΕΟΜΜΕΧ δυνάμενος δια πράξεώς του, ν’ αναθότη την εκ- 
προσώπησιν εις τον Γενικό*; Διευθυντήν ή Δικηγόρον του
ΕΟΜΜΕΧ».

στ) Το. Άρθρο 8. Γενικός Διευθυντής.
«1. Των Υπηρεσιών του ΕΟΜΜΕΧ προίσταται Γενικός 

Διευθυντής προσλαμβανόμενος δι’ αποφάσεως του Διοικητι
κού Συμβουλιιυ. επι τριετή θητεία δυναμένη να ανανεούται, 
πτυχιουχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδα- 
πής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, ανεγνορισμένου ηθοος και 
κύρους, διακρινόμενος δια τα οργανωτικά του προσόντα και 
επιστημονικήν πείραν, επί -θεμάτων απτομένων των αρμοδιο
τήτων και της εν γένει αποστολής του Οργανισμού και γνώ
στης αποδεδειγμένος της Γαλλικής ή Αγγλικής ή Γερμα
νικής ή Ιταλικής γλωσσης. '

At αποδοχαί του Γενικού Διευθυντού καθορίζονται δια κοι
νής αποφάσεως των Υπουργών ^ Οικονομικών και Βιομηχα
νίας και Ενέργειας. · '' · '·*

2. Εις τον Γενικόν Διευθυντήν χορηγούντοα εις περίπτω- 
σιν μετακινήσεως εκτός έδρας εις την ημεδαπήν ή την αλλο- 
δαπήν, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός όδράς οποοζη-
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μίωσις εις βάρος του Προϋπολογισμοί του ΕΟΜΜΕΧ, χασά 
σας κείμενα; διατάξεις».

X,) Το άρθρο 9. «Αρμοδιότητες Γενηεού Διευθυντού.
ί. Ο Γενιχός Διευθυντής ασκεί σας κάτωθί αρμοδιότη

τας:
α. Π ρμΐσσ^σαι των Υπηρεσιών του ΕΟΜΜΕΧ χαι σου 

Trap’ αυταίς υπηρετούντος Προσωπικού.
β. Είνρι υπεύθυνος δια την εφαρμογήν των λαμβανομένων 

ατοφάσεων τοο Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Μεριμνά περί της κανονικής χαι αποδοτικής λειτουρ

γίας των Υπηρεσιών του ΕΟΜΜΕΧ.
£. Εγκρίνει πάσαν αναγκ-αίαν δαπάνην μάχρις ορίου κ.αθο- 

ρ'ζομένου ίι’ αποφάσεως του Διοιικητικ.σύ Συμβουλίου xat 
ε. Μεριμνά δία την κατάρτισιν του Προϋπολογισμού, Ισο

λογισμού χαι Απολογισμού του EKXMMEX.
2. Τον Γενικόν Διευθυντήν απόντα, ελλείποντα ή κωλυό-

μενον αναπληροί εις τα εν γένει κ.αθήκ.οντά του εις εχ των: 
Διευθυντών του ΕΟΜΜΕΧ, οριζόμενος υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου». -»

η) Άρθρο 10. Οι παράγραφοι 1 και 2.
«1. Ε}ι<ς τον ΕΧΧΜΜΕΧ συνιστώντα::
3. Υπηρεσία Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων - 

(ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) χαι
6. ϊ'πηρεσία Βιοτεχνίας Ειίών Τέχνης, Οιχοτεχνόας, Χει

ροτεχνίας και Λαϊκής Τέχνης.

2. Εντός προθεσμίας ενός (1) έτους ατό της ισχύος τοο 
παρόντος δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βιομηχανίας 
και Ενέργειας χαι Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται η Υπη
ρεσία Ταπητουργίας του ΕΟΜΜΕΧ να μεταφερθεί χαι ενο
ποιηθεί μετά της Υπηρεσίας Οιχοτεχνίας του Εόνικου Ορ
γανισμού Πρόνοιας. Ο Οργανισμός εις τον οποίον θα υπαχ- 
ΦοόναΓ ανωγόρώ υπηρεσίαι υπεισέρχεται ως καθολικ,ος διά
δοχος εις τας τάσης φύσεως ενεργητικά χαι παθητιχα στοι
χεία ως και τάσης φύσεως δικαιώματα και υτοχρεώσεις των 
μεταφερομένων υπηρεσιών», 

θ) Το άρθρο 1:1. Διευύυνταί.
«Ως Προϊστάμενοι των εις το άρθρον 10 των Ττηρεσιών 

του ΕΟιΜΜΕΧ τοποθετούνται υτάλληλοι αυτού εχ των προϊ
σταμένων, ττυχιούχοι Ανωτάτων Εν.τ α ιέ ευ τ ι κ ών Ιδρυμάτων, 
γνώσσαι ατοίεϊειγμένως της Γαλλικής ή Αγγλικής ή Γερ
μανικής ή Ιταλικής γλώσσης, κασότιν ατοφάτεως του ΔΣ». 

ι) Το άρθρο 12. Διάρθρωσις Υτηρεσιών.
«1. Δια κανονισμών καταρτιζόμενων υτό του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εντός εξ (6) μηνών ατό της ίγμοσιεόσεως του 
ταρ-οντος, καθορίζονται άταντα τα θέματα της διαρθ-ρώσεως 
χαι λειτουργίας των Ττηρεσιών χαι των αρμοίιοτήτων αυ
τών, α: θέσεις κατ’ ειίικότητα, ως και τα της εν γένει χατα- 
σσάσεως του Προσωτιχοΰ του ΕΟΜΜΕΧ.

2. Μέχρι της ίημοσιεύσεως των ως άνω κανονισμών σου 
ΕΟΜΜΕΧ, να ισχύουν οι υφιστάμενοι κανονισμοί re."1 ενο
ποιούμενων οργανισμών».

,·■■■·"" Αθήνα, 21 Μαρτίου 1984
Ο Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας 

........... ... ΚΩΣΤΗΣ ΒΑΊ-ΤΣΟΣ

·'■*·.-·; ' ;·· λ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Συμπλήρωση. τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων σου

. . . .. Ν. 707/1977 (ΦΕΚ Α' 273).

Ε'··'· · ' Άρθρο 1.

1, Η σερ ισττωοη ι« της παραγράφου 2 ταυ άρθ'ρου 2 του 
Ν, , 707/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

,.ς, #|Β· Χ&ρηγεί μιχρά δάνεια, οικονομικές ενισχύσεις 
ή ε·τ:χορηγξ<σευς προς οικοτεχνίες, χειροτέχνες και βιοτε

χνίες ειδών τέχνης. Το ύψος, το έντοκο ή μη και γενικά 
οι όροι και προϋποθέσεις της χορήγησης κ.αθορίζοντα·. με 
απόφαση τοο διοικητικού συμβουλίου.

66) Χορηγεί οποιοσδήποτε μορφής δάνεια ή εστιχορηγ-ή- 
σεις προς τις μσκρομεσαίες μεταποιητικός επιχειρήσεις, συ
νεταιρισμούς ή κοινοπραξίες τους. Το ύψος, το έντοκο ή μη 
και γενικά ο: όροι xat προϋποθέσεις της χορήγησης καθο
ρίζονται με ατό φάση του διοικητικού συμβουλίου.

γγ) Παρέχει εγγύηση σε Τράπεζες ή. πιστωτικούς γενι- 
κ.ά οργανισμούς της ημεϊοπής ή xat της αλλοδαπής υπέρ 
μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών 
ή κοινοπραξιών τους. Η εγγύηση αυτή παιρέχεται για την· 
ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων με όρους χαι προϋποθέσεις 
που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,

δδ) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του εκδίδει 
κάθε μορφής εγγυητικός επιστολές υπέρ μικ.ρομεσα'ων με
ταποιητικών επιχειΐρήσεων, συνεταιρισμών ή κοινοπραξιών 
τους, προς το ελληνικό δημόσιο και οποιυδήποτε νομικό πρό
σωπο δημοσίου ή ιδιωτίκ.ού δικαίου. Οι εγγυητικές αυτές 
επιστολές νόμιμα μπορούν να κατατεθούν και στις περιπτώ
σεις που προβλέπεται κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής 
επιστολής.

Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδούεί α.τό τον 
ΕΟΜΜΕΧ μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου 6ε ω φούν
τα: ότι έχουν εκ.δυθεί νόμιμοί).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο
μίας και Οικονομικών κοπρίζονται· το συνολικό ύψος και 
0> προϋποθέσεις με, τις οποίες χορηγείται η εγγύηση του 
ελληνικού δημοσίου προς τον ΕΟΜΜΕΧ υπέρ εκ.είνων 
που δανειοδοτούνται από τον οργανισμό, κ.αθώς και υπέρ 
του ΕΟΜΜΕΧ για τις κ.άθε μορφής εγγυήσεις κ.αι εγ
γυητικές επιστολές που παρέχει ο οργανισμός. τ':

• ' Άρθρο 2.
Στο άρθρο 3 του Ν. 707/1977 προστίθεται παράγρα

φος 4, η οποία έχει ως εξής; ·
«4. Για την κάλυψη του κινδύνου των ζημιών που θα 

προέρχονται από τη μη επιστροφή των δανειοδοτήσεων, οι 
οποίες παρέχονται είτε από τον ΕΟΜΜΕΧ είτε από τις 
Τράπεζες κ,αι λοιπά πιστωτικά νομικά πρόσωπα μετά από 
εγγύησή του, καθορίζεται, με απόφαση του διοσ/.ητικ.ού συμ
βουλίου του, ποσό ή ποσοστό που παρακρ ατείται από το πο- 
σο της δανειοδότησης. Το ποσό ή ποσοστό αυτό παρακρα- 
τείται είτε από τον ΕΟΜΜΕΧ, όταν αυτός παρέχει τη δα
νειοδότηση. είτε από την Τράπεζα κυαι γενίκ.ά τα πιστωτικά 
νομικά πρόσωπα που τη; παρέχουν κ.αι αποδίδεται στον Ορ
γανισμό.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κ.αθορίζετα: επί
σης το ύθος τη; προμήθειας που εισπράττει ο ΕΟΜΜΕΧ 
κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών και η διαδικασία 
είσπραξης.

Η διαχείριση του κεφαλαίου που σχηματίζεται από τα 
ποσά της παραγράφου αυτής ανήκει στο διοικητικό συμβού
λιο».

Άρθρο 3.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 707/1977 αντι

καθίσταται ως εξής:

<cO ΕΟΜΜΕΧ διοικυειται απο 9μελός διοτκητικ.6 συμ
βούλιο το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικ.ής Οικο
νομίας κ.αι αποτελειται από έναν εκ-λεγμένο εκπρόσωπο των 
£ργα,ομενων στον ΕΟόΓΜΕΧ, από εκπροσώπους των μικρο- 
μεσαιων μεταποιητικών επιχειρήσεων και λοιπών κοινωνι
κών φορέων .καθώς και πρόσωπα με ειδικές. γνώσεις κα>:

··; ,:■ Ύ.' 17" 1
Με απόφαση του Υπουργού Εύνι,κής Οικονομίας καθορί

ζονται οι φορείς από τους οποίους προέρχονται οι εκ.πρόσω-


