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I. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η κυβέρνηση επι
διώκει να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα εκείνων από 
τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που αφενός είναι βιώσιμες 
και αοετέρου οικονομικά και κοινωνικά ιδιαίτερης σημασίας. 
Λειτουργικά το έργο αυτό καλείται να αναλάβει ένας νέος 
οργανισμός νομικά και οικονομικά ευέλικτος, αφού Οα λει
τουργεί ως ανώνυμη εταιρεία. Έτσι το νομοσχέδιο αρθρώ
νεται ενιαία σε δύο μέρη. Γο πρώτο μέρος (άρΟρ. 1—ΰ) 
αφορά τη σύσταση και λειτουργία του ιδρυόμενου Οργανι
σμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΛΕ). 
Το νομικό αυτό πλαίσιο ολοκληρώνεται με τη σύσταση 
και οργάνωση ειδικής υπηρεσίας που θα επικουρεί, συνερ- 
γαζόμενη με τον ΟΛΕ, τον υπουργό εθνικής οικονομίας στον 
οποίο ανατίθεται η τελική και αποφασιστική για τα ρυθμι- 
ζόμενα θέματα αρμοδιότητα. Το δεύτερο μέρος δημιουργεί 
ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των 
«προβληματικών επιχειρήσεων» με μιά σειρά ρυθμίσεων που 
βασίζονται στην ιδέα της διάσωσης της επιχείρησης με το 
μικρότερο για το κοινωνικό σύνολο οικονομικό και κοινω
νικό κόστος. Με τις τελικές διατάξεις ρυθμίζεται το θέμα της 
απαλλοτριώσεως υπέρ του ΟΛΕ και της έκδοσης κανονι
σμών για την οργάνωση καΓ λειτουργία του ΟΛΕ.

II. Η ίδρυση του Οργανισμ ;ύ Οικονομικής Ανασυγκρότη
σης Επιχειρήσεων αποτελεί ώριμη οικονομική και πολιτική 
επιλογή στα πλαίσια της σημερινής πραγματικότητας και 
της προώθησης του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της 
χώρας μας. Με τη θεσμοθέτηση του Οργανισμού : α) αντι
μετωπίζεται ριζικά το τεράστιο πρόβλημα των υπερχρεωμέ
νων’ επιχειρήσεων που είναι βιώσιμες μέ τη χρηματοπιστω
τική τους εξυγίανση, β) προωθείται η ίδρυση νέων επιχει
ρήσεων, κυρίως σε δυναμικούς τομείς υψηλής τεχνολο
γίας, γ) γίνεται ενεργός παρέμβαση στη σύγχρονη βιομη
χανική ανάπτυξη της χώρας με μεθόδους και προοπτικές 
πέρα από τα καθιερωμένα μέχρι σήμερα, περιορισμένης 
εμβέλειας,.τραπεζικά σχήματα. ' τ .

Το πρόβλημα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων οφείλεται 
κυρίους στην αλόγιστη δανειακή πολιτική των προηγουμένων 
κυβερνήσεων ένα πρόβλημα που σήμερα δημιουργεί κινδύ
νους ανεργίας για μεγάλο αριθμό-εργαζομένων, ενώ παράλ
ληλα αποτελεί πηγή συνεχούς χρηματικής αιμορραγίας των 
κρατικών τραπεζών στις οποίες έχουν περιέλ.θει στην ουσία 
οι επιχειρήσεις αυτές.

Τα αίτια που οδήγησαν αυτές τις επιχειρήσεις σε κρίση 
είναι πολλά. Κακή διαχείριση, ανεπαρκές Management 
κακή κεφαλαιακή συγκρότηση, οικονομική συγκυρία, ατε
λής οργάνωση, παλ.ιός και ασύμφορος μηχανολογικός εξο- 
πλ.ισμός,’ και πολλοί άλλοι λόγοι που αντιστοιχούν στην 
κάθε περίπτωση. Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι 
το πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίαρχα από την στρεβλή 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που επιβλήθηκε για 
δεκαετίες στη χώρα μας και που ασφαλώς με συνέπεια ακο
λούθησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μιά ανά
πτυξη που σε σχέση μ’ αυτές τις επιχειρήσεις εκφράζονταν, 
με την ανεξέλεκτη και δύσμορφα προσανατολισμένη χρημα
τοδότηση και πιστωτική πολιτική, με την κερδοσκοπική 
«αξιοποίηση» του δημόσιου χρήματος, με την έλλειψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης και αξιολογικά χαραγμένης 
αναπτυξιακής πολιτικής.

'Η επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών με τη συνέχιση του"^ 
σημερινού καθεστώτος τους, με παρόμοια ιδιωτικοοικο
νομικά κριτήρια, θα απαιτούσε μιά συνάμα αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων τους για να αναπαραχθεί το πρόβλημα στο άμεσο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέλλον. Η συνεχής χρηματοδότησή τους και η παραπέ 
διόγκωση των χρεών του είτε θα είχε δυσμενείς επιπτώσε 
για τι: υγιείς επιχειρήσεις, είτε θα γινόταν με πληθωριστικ

I * τροπος, που αυτός ο νομος Οέ/.ει να αντιμετωπίσει : 
πρόβλημα των προβληματικών επιχειρήσεων εντάσσετ: 
στο στόχο της εξυγίανσης, αξιοποίησης, και ενεργοποίησα 
συνολικά του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας νια ν 
βγούμε από την οικονομική κρίση. Θέλουμε να πςοστα 
τεύσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων σ’ αυτές και ν 
διασφαλίσουμε την παραπέρα λ.ειτουργία τους, α ναι: ιόν τα 
τα αίτια που προκάλ.εσαν την κρίση τους.

Γπάρχουν δύο σημαντικά κριτήρια που 6α ισχύσουν γι 
την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων και που διέ 
πουν το πνεύμα και το γράμμα αυτού του νόμου.

1. Το πρώτο είναι η ελαχιστοποίησα του κοινωνικού κό 
στους. Η εξυγίανση δεν πρέπει ν’ αποτελέσει ευκαιρία γι 
να επιρρίψει ο επιχειρηματίας το σχετικό κόστος στο κοινού 
νικό σύνολιο.

2. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι οι οποιεσδήποτε ρυθμί 
σεις αποφασιστούν πρέπει να εξασφαλίζουν τις αναγκαίε: 
μεταβολ.ές και προσαρμογές μέσα στην επιχείρηση, που 0: 
εγγυώνται την αποκατάσταση και διατήρηση της βιώσιμο 
τητάς της.

Με την’ παρέμβαση του ΟΛΕ, όσες από τις παραπάνω 
επιχειρήσεις κριθούν βιώσιμες θα πρέπει πλ,έον να λειτουργή
σουν στα πλαίσια ενός προγράμματος εξυγίανσης, η κατά
στρωση του οποίου θα γίνει από τους μετόχους, πιστωτές 
και ΟΛΕ. Στα πλαίσια αυτού του συμβατικού διακανονι
σμού δεν αποκλείεται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την 
επιβίωση της επιχείρησης, η κεφαλαιοποίηση των οφειλών 
της ή η αναστολή μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστι
κής εκτέλεσης. · -

III. Το πλ.αίσιο των ρυθμίσεων που καλ.ύπτει το πρό
γραμμα της διάσωσης των προβληματικών επιχειρήσεων 
αναλ.ύεται στη θεσμοθέτηση μιάς σειράς μέτρων που βρίσκε
ται σε συστηματική ενότητα με το ισχύον δίκαιο και κυρίως 
τις συνταγματικές διατάξεις που προσδιορίζουν το οικονο
μικό σύνταγμα της χώρας. Το ισχύον δίκαιο ατομικής ή 
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κρίθηκε ανεπαρκές για 
την αντιμετώπιση και προώθηση των'παραπάνω στόχων 
της' κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημά αυτό. Ειδικότερα 
τα μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης που προβλέπει 
ο ΚΠολ.Δ για την ικανοποίηση χρηματικών’ απαιτήσεων 
(κατάσχεση, αναγκαστική διαχείριση ακινήτου ή επιχεί
ρησης, κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, προσω
πική κράτηση) δεν βασίζονται σε μιά συλλογική (συλλογική 
οργάνωση και δράση των πιστωτών), καθολ.ική (που να 
καταλ.αμβάνει όλη την περιουσία του οφειλ-έτη) διαδικα
σία που να επιτρέπει σε περίπτωση ανεπάρκειας του ενεργη
τικού τη σύμμετρη ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών.

Είναι μέσα ατομικής αναγκαστικής εκτέλεσης που επιτρέ
πουν την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με την αρχή 
prior Tempore potior jure. Από την άλλη πλ,ευρά ή πτώ
χευση, βασικός θεσμός συλλογικής αναγκαστικής εκτέλε
σης, παρά τις αρχές της συλλ.ογικότητας, καθολ.ικότητας 
και σύμμετρης ικανοποίησης των πιστωτών, που την διακρί
νουν, στοχεύει στην ικανοποίηση των πιστωτών με τον ίδιο 
τρόπο, όπως και η ατομική αναγκαστική εκτέλ-εση, δηλ. 
βασικά με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλ,έτη. 
Αδιαφορούν δηλ. και οι δύο θεσμοί πρός στο βασικό στοχο 
της κυβερνητικής πολ.ιτικής, που είναι η διάσωση της επι
χείρησης ως οικονομικής και κοινωνικής μονάδας. Το ν.δ. 
3562/56 «περί υπαγωγής της ανώνυμης εταιρείας' υπό την 
διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεων αυτουν 
υπό ειδικήν εκκαθάρισιν » πάσχει κατά το ότι εγκαταλείπει 
το μηχανισμό εφαρμογής του στην πρωτοβουλία και παρα
πέρα μέριμνα πιστωτουν μέσα από μια πολυτελή και όχι 
εύπλαστη διαδικασία.
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Τέλος το σύνολο των παραπάνω σχετικών ρυθμίσεων δεν 
παρέχει τη νομική δυνατότητα για τη χάραξη και διαμόρ
φωση μιας πολιτικής κοινωνικοποίησης που αποτελεί τον 
άλλο στό^ο του νομοσχεδίου.

Για τους λόγους αυτούς κατέληξε η κυβέρνηση στη σύν
ταξη ενός νέου νομοθετήματος που να ανταποκρίνεται στους 
στόχους αυτούς. Και χώρες με αντίστοιχα προς το ελληνικό 
δικονομικό δίκαιο διαθέτουν ή θέσπισαν για την εξυγίανση 
των προβληματικών επιχειρήσεων ανάλογες διαδικασίες.

Έτσι τα νέα μέτρα που θα είναι στη διάθεση του δικαίου 
για την αντιμετώπιση των προβληματικών επιχειρήσεων 
κρίθηκαν ότι πρέπει να είναι :

α) η ανάληψη της διοίκησης της επιχείρησης από τον 
ΟΑΕ με στόχο την εξεύρεση ενός συμβατικού διακανονι
σμού για τα χρέη της επιχείρησης και την παραπέρα πο
ρείας της,

β) διάφορα μέτρα πιστωτικής πολιτικής, ·
γ) αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου ή μετοχοποίηση 

των οφειλών της επιχείρησης και
δ) ειδική διαδικασία εκκαθάρισης της περιουσίας της επι

χείρησης σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβατικός 
διακανονισμός ή δεν τηρηθούν οι όροι του.

Η εφαρμογή των μέτρων ανατέθηκε στον'Τπουργό Εθνι
κής Οικονομίας σε συνεργασία με τη Γραμματεία Οικονο
μικής Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, που συνίσταται στο Υπουρ
γείο Εθνικής Οικονομίας, και του ΟΑΕ.

Β'.

- I. Ο ΟΑΕ θα λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία (άρθρ. 1). 
Το ύψος του κεφαλαίου του ΟΑΕ ορίζεται στο ποσό των 
πέντε δισεκατομμυρίων, τα δύο δισεκατομμύρια καταθέ- 
τονται από το Δημόσιο. Σχετικά με το υπόλοιπο ποσό των 
τριών δισεκατομμυρίων, τον τρόπο ανάληψης και κατα
βολής του αφήνεται η ευχέρεια στον Υπουργό να καθορίσει 
κάθε σχετική λεπτομέρεια. Διοικείται από οκταμελές διοι
κητικό συμβούλιο του οποίου προίσταται ο διοικητής ως 
Πρόεδρος (άρθρο 3 παρ. 3), ενώ οι αρμοδιότητες της γενι
κής συνέλευσης ρυθμίζονται από τον κωδ. ν. 2190/20. Βα
σικής σημασίας αποτελ.ούν οι διατάξεις του άρθρου 2 του 
νομοσχεδίου που αναφέρονται στο σκοπό και τις δραστηριό
τητες του ΟΑΕ ανάμεσα στις οποίες για τη διευκόλυνση 
και αποτελεσματική άσκηση των δραστηριοτήτων του οποίου 
μνημονεύονται και τραπεζικές δραστηριότητες. Με το άρθρο 
4 προβλέπονται οί πόροι του καθώς και το δημοσιονομικό 
και δικονομικό του status.

Δεδομένου ότι η όλη ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου 
ανήκει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας με το άρθρο 12 
προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ειδικής υπηρεσίας στα 
πλυαίσια της οποίας λειτουργεί ειδική γνωμοδοτική επιτροπή.

II. Τα άρθρα 5—10 καλύπτουν στις λεπτομέρειές τους 
το ζήτημα των προβληματικών επιχειρήσεων. Για την υπα
γωγή στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού απαραίτητη είναι η από
φαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που υπάγει την επι
χείρηση στις ειδικές αυτές ρυθμίσεις και ορίζει τα μέτρα 
που πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να εφαρμοσθούν 
για την εξυγίανση της επιχείρησης.

1. Με το άρθρο 5 παρ. 1 ορίζεται ότι στις ρυθμίσεις του 
νόμου υπάγονται οι επιχειρήσεις που :

α) έχουν αναστείλ.ει ή διακόψει τη λειτουργία τους για 
οικονομικούς λόγους,

β) είναι σε κατάσταση παύσης των πληρωμών,
γ) έχουν πτωχεύσει ή τεθεί υπό τη διοίκηση και διαχεί- 

ρηση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπο εκ
καθάριση οποιασδήποτε μορφής,

δ) το σύνολο των οφειλ.ών τους είναι τουλ.άχιστο πεντα
πλάσιο απο το άθροισμα του εταιρικού κεφαλ.αίου και των 
εμφανών αποθεματικών τους και παρουσιάζουν έκδηλη οικο
νομική αδυναμία πληρωμής των οφειλ.ών τους,

ε) ενδιαφέρουν την εθνική άμυνα ή έχουν ζωτική σημασία 
για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου ή έχουν 
ως κύρια σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς το κοινωνικό 
σύνολ.ο και παρουσιάζουν έκδηλη οικονομική αδυναμία πλη
ρωμής των οφειλ.ών τους,

στ) ζητούν την υπαγωγή τους.
Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου περιέχονται ερμηνευτικές 

διατάξεις αναφορικά με ορισμένες νομικές έννοιες που χρησι
μοποιούνται στην παρ. 1.

2. Με το άρθρο 6 παρ. 1 ορίζεται ότι για να εκδοθεί 
η απόφαση του Υπουργού απαιτείται :

α) Αίτηση της επιχείρησης.
β) Αίτηση του GAEA, εφόσον ο οργανισμός αυτός έχει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1172/1981 (ΦΕΚ Α 177), 
καταβάλει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης το εί
κοσι τοις εκατό (20%) των δεδουλ.ευμένων, κατά την 
έννοια του ίδιου νόμου αποδοχών.

γ) Αίτηση τράπεζας ή του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον 
έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά της επιχείρησης.

δ) Αίτηση πιστωτών της επιχείρησης, που εκπροσωπούν 
το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλ.άχιστο των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών της επιχείρησης.

ε) Αίτηση του οριστικού ή προσωρινού συνδίκου ή του 
πτωχού. Η αίτηση υποβάλλ.εται στη Γραμματεία και στη 
συνέχεια ετη Γνωμοϊοτιαή Επιτροπή γνώμης προς τον Υ
πουργό.

3. Τα άρθρα 8—10 αναφέρονται στα ειδικά μέτρα για την 
εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα :

α) Σύμφωνα με το άρθρο 8, η ανάληψη της διοίκησης 
της επιχείρησης από τον ΟΑΕ γίνεται για ορισμένο χρόνο. 
Κατά το διάστημα αυτό παύουν τα διαχειριστικά όργανα της 
εταιρείας και οι σχετικές τους εξουσίες περιέρχονται στον 
ΟΑΕ ενώ η γενική συνέλευση των μετόχων ή εταίρων εςα- 
κολ.ουθείνα λ.ειτουργεί με περιορισμένες όμως αρμοδιότητες.

Με την απόφαση του Υπουργού μπορεί να προβλέπονται 
για το στάδιο αυτό και ορισμένα μέτρα προστασίας της 
επιχείρησης, όπως αναστολή των ατομικών διώξεων κ.λ.π.

Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαχείρισης ο ΟΑΕ 
επιδιώκει με τους μετόχους και πιστωτές ορισμένου ποσοστού 
την κατάρτιση συμβατικού διακανονισμού των χρεών με 
κύριο στόχο την επιβίωση της επιχείρησης.

Στην ουσία πρόκειται για πρόγραμμα εξυγίανσης της 
επιχείρησης γνωστό τέτοιο μέτρο για τις προβληματικές 
επιχειρήσεις από άλλες νομοθεσίες (ιταλ.ική, γαλλ,ική). 
Η σχετική συμφωνία έχει ισχύ μόνο από την έγκρισή της 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημο
σιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία ακολ.ουθεί 
η ειδική εκκαθάριση του άρθρου 9.

β) Με το άρθρο 10 προβλ.έπεται η αναγκαστική αύξηση 
και μετοχοποίηση των οφειλ.ών της επιχείρησης. Οι σχετι
κές μετοχές είτε περιέρχονται στον ΟΑΕ οπότε στους δανει
στές χορηγεί ομόλ.ογα είτε παραμένουν (οι μετοχές) στους 
δανειστές κατά ένα μέρος. Οι λεπτομέρειες για την εφαρ
μογή των δύο αυτών μέτρων θα ορίζονται με την απόφαση 
του υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

γ) Ειδικότερες διατάξεις ολοκληρώνουν το προτεινό- 
μενο πλ.αίσιο ρυθμίσεων.

Με το άρθρο 8 παρ. 8 παρέχεται στον ΟΑΕ η ευχέρεια 
κατά το στάδιο της προσωρινής διαχείρισης να αυξάνει το 
κεφάλ.αιο της επιχειχείρησης. Κρίθηκε τούτο αναγκαίο προ- 
κειμένου να εξασφαλ.ισθεί μιά πηγή χρηματοδότησης της 
επιχείρησης κατά το στάδιο αυτό.

Ακόμη με το άρθρο 8 παρ. 2 παρέχεται η ευχέρεια στον 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας να συγκροτεί επιτροπή από 
ειδικούς εμπειρογνώμονες για τη διεξαγωγή διαχειριστικού 
ελέγχου στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού. Το μέτρο 
αυτό κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου με τον έλ.εγχο να δια-
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κριβωθούν τα αίτια τα οποία οδήγησαν την επιχείρηση στην 
“οικονομική της αδυναμία και να ληφθούν τα αντίστοιχα 
πρόσφορα μέτρα.

Διασφαλίζεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παρ. 4 
διαδικασία το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας στους 
παλαιούς μετόχους και τα μέλη του απερχομένου διοικητικού 
συμβουλίου σε περίπτωση που επιβληθεί αναγκαστική αύξηση 
κεφαλαίου μετοχοποίηση των οφειλών της επιχείρησης.

Τέλος με το άρθρο 11 προβλέπεται η αναγκαστική απαλ
λοτρίωση ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων, μηχα
νημάτων και εξοπλισμού τόσο των προβληματικών επιχει
ρήσεων, όσο και εκείνων που διέκοψαν τις εργασίες τους 
κρίνοντας όμως χρήσιμες για τη λειτουργία του ΟΛΕ και 
των Επιχειρήσεων εκείνων που βρίσκονται υπο οικονομική 
εξυγίανση. Η απαλλοτρίωση γίνεται οποτεδήποτε για λο
γαριασμό και με δαπάνες του Οργανισμού. Τούτο κρίθηκε 
αναγκαίο γιατί υπάρχουν εγκαταστάσεις και μηχανήματα 
επιχειρήσεων που αδρανούν ή έχουν διαλυθεί, βρίσκονται 
δε στην κυριότητα είτε Ν.Π.Δ.Λ. είτε Τραπεζών που ελέγ
χονται από το Δημόσιο, χωρίς να χρησιμοποιούνται παρα
γωγικά και που με την κείμενη νομοθεσία δεν είναι δυνατή 
η αναγκαστική απαλλοτρίωσή τους.

Με το άρθρο 12 συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας Γραμματεία Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχει
ρήσεων που το έργο της είναι η προετοιμασία μελετών βιωσι
μότητας των επιχειρήσεων και η εισήγηση μέτρων προς τη 
γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται επίσης με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, είναι δε αντι
προσωπευτική όλων των κλάδων που σ; τίζονται με τις 
αρμοδιότητες του Οργανισμού.

Η συγκρότηση της Γραμματείας γίνεται από υπαλλήλους 
που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα οικο
νομικής ανάπτυξης χρηματοδοτήσεων, επενδύσεων, διοίκη
σης επιχειρήσεων κ.λπ. Ο προϊστάμενος της Γραμματείας 
καθώς και οι προϊστάμενοι των τμημάτων θα είναι υπάλ
ληλοι μετακλητοί.

Τούτο κρίθηκε σκόπιμο για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελι
ξία και αποφασιστικότητα στις αποφάσεις που θα λαμβά- 
νονται από αυτούς έξω από γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά.

Τέλος με το άρθρο 13 προβλέπεται μεταβατική περίοδος 
μέχρις ότού ολ.οκληρωθεί η οργάνωση και λειτουργία του 
Οργανισμού που θα αναλάβει την Οικονομική εξυγίανση 
των προβληματικών επιχειρήσεων, κατά την οποία θα έχει 
το δικαίωμα ο Υπουργός Εθν. Οικονομίας με απόφαση του 
να προβαίνει στις ρυθμίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 
7—10 του νομοσχεδίου ώστε να μη καθυστερήσει η εξυ
γίανση επιχειρήσεων που χρειάζονται εξυγιαντικές της 
οικονομίας του ρυθμίσεις.

. Δ'.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι ρυθμίσεις του νομοσχε
δίου.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η σωστή εφαρμογή των σχε
τικών ρυθμίσεων θα οδηγήσει στην εξυγίανση των προβ?.η- 
ματικών επιχειρήσεων, που βέβαια θα κριθούν βιώσιμες.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 1983 

Οι Υπουργοί

Προεδοίας της Κυβέρνησης Εθν. Οικονομίας
Μ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Οικονομικών
Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΛΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΓ

«Οργανισμέ: οικονομικής Ανασυγ/.ροτηπτς Ζπτ/ι

'Αρύ-ρο I.
Δυσταση.

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με ττ> ε-ο-,νυι:α < -ν
ομός οικονομικής ανασυγκρότησης επτγε.σ—ε-ν> ΟΛΕ

2. Ο ΟΛΕ λειτουργεί για το κο:*ιν-εο Γ.τκκ. tJ 
ατό την εποπτεία του Κράτους, του ατκειττ απο —, γ— 
γό Εώνικής Οικονομίας και διέπεται ατό τις Ο στί
του Β.Δ. 174/1963 «Περί κωδικ.οποπαε-ως τιυ- ο σταέ; 
του νόμου 2190/20 εις ενιαίον κείμενο»* ΦΕΚ ΛΑ7 -- 
ισχύει, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά ατο το νόσο ϊυτο

'Ap-Spo 2.

Έδρα — Σκοπός

1. Έ8ρα του οργανισμού ορίζεται Δ-μες η K-.-y,- 
του Νομού Αττικής.

Π αραρτήματα Υποκαταστήματα κχ Γρατε.'α —, μ 
νισμου μπορεί να ιδρυον .αι σ^ αλ/«-ν .υ— , «ης -*υ >.στις 
απόφαση του διοικητικού συμίουλιου, ππ- καζο - 
όρους σύστασής τους.

2. Σκοπός του Οργανισμού είναι η πυπόώή :ιη>-κο-^υ; 
και Οικονομική ανάπτυξη της χώρας με;

α. Την οικονομική εξυγίανση επιχειρήσει πύυτ^νσ 
τις διατάξεις του νόμου.

β. Την εισαγωγή και εφαρμογή κ.αύώς στ. σι? σναττ 
εγχώριας τεχνολογίας.

γ. Τη ίδρυση και εκμετάλλευση κοΓ^-ντεε—- 
κτής οικονομίας επιχειρήσεων.

3. Ο οργανισμός για την πραγμχττπέττη σ<*ν σκοπώ·» 
μπορεί ιδίως:

α. Να αναλαμϊάνε: τη διοίκηση χπ εκ;ε.ταΰώε,τη 
οπό εξυγίανση η κοινωνικοποιημένων επτριρήτον·,

β. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο επηριρήτεω» —, - 
υπάρχουν ή πρόκειται να ίδρυύούν.

γ. Να χορηγεί δάνεια κάύε μορφής σε επτρσ-πο ; 
-S-ώς και εγγυήσεις για την εξασφα/απη πεπακτ» ϊονόΑ».

δ. Ν-α εκδίδει ομολογιακά δά/εια — ετατετ-κό ή εί.·. 
ιρικο. με τους ορούς κ.αι τις -ικ-ia.anos^ του ορίζουν ο» · 
στετε εσχύουτες διατάξεις.

ε. Να αποκτά ομολογίες έκδοσης του δημ-οπίο» η οσ- 
σ-μών που αυτό ελέγχει, καύώς κα: ππΑσγόες δα-οΑ» 
χειρήσεων, οργανισμών και τραπεζώ*.

στ. Να μετα,ίιόά/ζει μετοχές ιδίως =ε εργαζόυί^ : 
φορείς εκπροσώπησής τους, σε φορείς —τνχής τ,τοδο 
της η αλλα νομικά πρόσωπα -ημο..-» .τσ.«. το κο->*ο 
ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, ή κα-, τΟιώππς.

ζ. Να συνάπτει δάνεια από το εύϋ.-φπό δηυόσ.ο. 
Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλους , χπηπαποδοσκοός οογ 
σμούς του εσωτερικού ή εξωτερικού με ή χυσίς ση, ο---, 
του ελληνικού δημοσίου.

Άρνύρο 3.

Οργάνωση και λειτουργία που Οργανππυού.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανυπ-ύ ο-όζετε 
ποσό των 2 δις δ,ρχ.. διαιρείται σε 2Γ; χιλιάδες ιε-νόσ 
μαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάύε μία και καταίκ. υ. 
ολόκ/,ηρο από το Δημόσιο. σε προύεαμ-α πεπτάφ*ι ί 
νών χττό ttqv too vouo*j ar’jTCU.

Με απόφαση του Υπουργοΰ Εΰνπεής ·χκο<πιασ —, 
μοσιεύεται στη/ Εφημερίδα της Κλπρνηπε^ς οποίο’ 
ςη-λεί το κεφάλαιο αυτό κατά 3 δις δρχ. καο μάχρ πο
σού των 5 δις δραχμών.


