
Αρθρον
Έπί τού σχεδίου Νόαου «περί συστάσεως Άνωνύιιου Εται

ρεία; ύπό τήν'επωνυμίαν «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗ- 
" ΣΕΩΣ" ΕΞΑΓΩΓΩΝ»;

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Διά τού παρόντος σχεδίου Νόμου συνισταται ’Ανώνυμος 

Εταιρεία υπό τήν επωνυμίαν «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩ
ΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΟΠΕ)», μέ έδραν τάς ’Αθήνας, 
ήτις θά τελή υπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ 'Υπουργού 
Έαπορίου καί αντικαθίσταται έξ ολοκλήρου τό υπό μορφήν 
Σωματείου λειτουργούν μέχρι τοϋοε Συμβούλιον ΓΙροωθή- 
σεως ’Εξαγωγών.

'Η μετατροπή τοΰ έν λόγω Σωματείου «Σ.Π.Ε.» εις 
Δημοσίαν Έπιχείρησιν κρίνεται σκόπιμος, καθ’ όσον 
αΰτη, ως ενιαίος φορεύς της άναπτύξεως καί πρόωθήσεως 
των ελληνικών εξαγωγών θά έχη ηύξημένας εύθύνας, θά 
κινήται εντός τών κατευθυντηρίων γραμμών της Κυβερνη
τικής Πολιτικής, άλλά πάντοτε μέ τήν άπαιτουμένην διά 
τον σκοπόν όν θά επιτελή, ευελιξίαν ήτις θά άποτελή τον 
πλέον σημαντικόν παράγοντα διά τήν θετικήν άνάπτυξιν 
τής δραστηριότητας τοΰ ’Οργανισμού.
~ Είδικοιτερον έκρίθη καταλληλοτέρα ή ευέλικτος αΰτη 
μορφή, προσομοιάζουσα αΰτη προς τήν τοιαύτην τών ιδιω
τικών επιχειρήσεων, καθ’ όσον ό ’Οργανισμός θά δύναται 
οΰτω νά προβαίνη. εις- άμεσον καί.· αποτελεσματικήν-άντι-- 
μετώπισιν τών έργων του, άπηλλαγμένος έκ τών πολύπλο
κων διαδικασιών τοΰ Δημοσίου Λογιστικού καί θά έχη τήν 
ευχέρειαν έπιλογής τών καταλληλοτέρων μέσων ως προς 
•τήν έκτέλεσιν διαφόρων έργων, ΐδιομόρφου χαρακτήρας, ώς 
ή προβολή καί διαφήμισις τών ελληνικών προϊόντΟ, επί 
σκοπώ τής έτι περαιτέρω άναπτύξεως καί διευρύνσεις τών 
εξαγωγών τών ελληνικών προϊόντων. .

'• Σκοπός τής υπό σύστασιν ’Ανωνύμου Εταιρείας είναι 
ή άνάπτυξις καί προώθησις τής έξαγώγικής δραστηριό- 

(4'τητος τής χώρας, ώς καί ή ύποβοήθησις .τής ιδιωτικής 
γ; έξαγώγικής προσπάθειας. V*’ ;· , . .·· . -' , Κ . , .·
7j~JWr Είδικώτερον ή έν λόγιο Εταιρεία θά προβαίνη είς τήν 
. μελέτην καί έρευναν τών ξένων άγορών καί τήν έν συνεχεία 

ένημέρωσιν τών αρμοδίων Κρατικών 'Υπηρεσιών καί Όργα- 
'νισμών, ώς καί τών ιδιωτικών έξαγωγικών φορέων έπί τών 
' άποτελεσμάτων τών έρευνών, έπί τώ τέλεϊ τής προσαρμογής 
τών ελληνικών προϊόντων προς τάς άπαιτήσεις τής Διεθνούς 

■ ’Αγοράς. .
*.λ'Ωσαύτως ό Ο.Π.Ε. θά παρέχη πάσαν άμέριστον συμπα- 
ράστασιν δια τήν δημιουργίαν, όργάνωσιν, άνάπτυξιν καί 
έκπαίδευσιν καταλλήλων φορέων τοΰ Έξαγωγικοϋ ’Εμπο
ρίου. ι · ·■/ ·'·■' ·.- . : · . ' ■ - ' ·

Κατά τάς έκάστοτε οδηγίας τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορίου 
ό Ο.Π.Ε. θά συντονίζη τήν, διά παντός μέσου, διαφήμισιν 
καί προβολήν εις τήν Διεθνή ’Αγοράν τών ελληνικών προϊόν
των, θά όργανώνη τήν άποφασιζομένην υπό τοΰ 'Υπουργείου 

.’Εμπορίου Ελληνικήν συμμετοχήν είς Διεθνείς, Γενικάς ή 
Είδικάς Έμπορικάς ’Εκθέσεις, έν τώ έξωτερικώ καί τήν 
σύστασιν ’Εμπορικών Κέντρων έν τη άλλοδαπη.

Λ’. Κατόπιν" τών άνωτέρω έκτεθέντων, ού μόνον κρίνεται 
σκόπιμος άλλα καί έπιβεβλημένη ή μετατροπή τοΰ Συμβου
λίου Πρόωθήσεως ’Εξαγωγών, όπερ σημειωτέον είναι άμφί- 
βολον αν έπιτρεπτώς, κατά νόμον, δύναται ν’ άναπτύσση 
δραστηριότητα υπό τήν μορφήν τοΰ σωματείου, είς Νομικόν 
Πρόσωπον ’Ιδιωτικού Δικαίου, δι’ δ καί είσηγούμεθα τήν 
σύστασιν ’Ανωνύμου Εταιρείας υπό τήν έπωνυιιίαν «ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ»* διά τοΰ έν
σχεδίω Νόμου, ου τά άρθρα άναλύονται κατωτέρω :

"Αρθρον 1. —
Διά τοΰ άρθρου 1 προβλέπεται σύστασις Α.Ε. υπό τήν 

έπωνυμίαν «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩ
ΓΩΝ», μέ έδραν τάς ’Αθήνας τελούσης υπό την άμεσον 
έποπτείαν τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου καί προσδιορίζεται 
ό σκοπός τοΰ ίδρυομένου Νομικοΰ Προσώπου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Εν τώ άρθρω τουτω ορίζεται τό μετοχικόν κεφάλαιον 
τής Εταιρείας οπερ θά άναληφθή υπό τοΰ Δημοσίου καθ’ 
όλοκλ.ηρίαν, θεσπίζεται δ’ άμα ύπό τον τύπον τοΰ άνταπο- 
δοτικοϋ" τέλ.ους, εισφορά υπέρ τής Εταιρείας, καταβαλ
λόμενη υπο τών έν αΰτη έςυπηρετουμένων έκ τής δραστη
ριότατος τής Εταιρείας παραγωγικών καί έξαγωγικών φο
ρέων.

Άρθρον 3.

Τό άρθρον τοϋτο άναφέρεται είς τό όργανον Διοικήσεως 
τοΰ Ο.Π.Ε. τό όποιον είναι τό Διοικητικόν αύτοΰ Συα- 
βούλιον.

'Ωσαύτως διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ό άριθμός 
τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ό χρόνος τής θη
τείας των, ώς καί ή δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοϋ Εμπο
ρίου συγκρότησις καί ό τρόπος λειτουργίας τούτου.

Παρέχεται οΰτως ευελιξία είς τήν έποπτεύουσαν άρχήν διά 
τήν έπίτευξιν έκάστοτε τής προσηκούσης διαρθρώσεως καί 
κατανομής τών άρμοδιοτήτων τών όργάνων τής διοική- 
σεως τής ’Ανωνύμου Εταιρείας καί άντιμετώπισιν τών 
τυχόν έμφανιζομένων δυσχερειών έν τη διοικήσει αυτής.

ή_1____  ____  .-"Αρθρον-4. —---------------------·—-

Είς τό άρθρον τούτο άναφέρονται ρητώς οΐ έκπρόσωποι 
τού Δημοσίου ώς καί τών ’Οργανισμών οίτινες θά άποτε- 
λώσιν τό Συμβούλ.ιον τών Μετόχων καί διαγράφονται αί 
έφαρμοστέαι διατάξεις, περί ανωνύμων εταιρειών πλήν έκεί- 
νων άΐτινες δέν συνάδουν προς τήν φύσιν τού Ο.Π.Ε. ώς 
δημοσίας έπιχειρήσεως ή τροποποιούνται ύπό τοΰ παρόντος.

..···,_· ... ■· "Αρθρον 5. '.· ν
- - ■ * · · , _ «

’Εν όψει τών είς τό προηγούμενον άρθρον άναφερομένων, 
άλλά καί τοΰ γεγονότος, ότι τήν Γενικήν Συνέλευσιν απαρ
τίζει, ώς είθισται, Επιτροπή, ής τά μέλη έπιλέγονται έκ 
Δημοσίων Λειτουργών καί έκ στελ.εχών ’Οργανισμών άσκούν- 
των αρμοδιότητας συναφείς πρός τάς, τής ύπό τής ίδρυο- 
μένης διά τού παρόντος εταιρείας τοιαύτας, είναι έπάναγκες 
όπως, διά τοΰ άρθρου τούτου καί έν άντιθέσει, πρός τάς 
αρμοδιότητας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής εταιρείας αί 
τοιαϋται τής Γεν. Συνελεύσεως καθορίζονται περιοριστικώς 
ύπό τοΰ παρόντος.

I . .■
- "Αρθρον 6 καί 7. ’

Τέλος διά τών διατάξεων τών άρθρων τούτων ρυθμίζονται,. 
άφ’ ενός μέ'/ ή τύχη τών πάσης φύσεως περιουσιακών στοι
χείων τοΰ Σ.Π.Ε. μετά την διά τής δικαστικής όδοΰ, καθ’ 
δ σωματείου, διαλύσεως αύτοΰ, τής εταιρείας ύπεισερχομένης 
αυτοδικαίως είς πάντα τά δικαιώματα καί ύποχρεώσεις 
αύτοΰ, τό δέ λ.αμβάνεται πρόνοια διά τό είς τό Σωματεΐον 
τούτο ύπηρετοΰν δυνάμει συμβάσεως · έργασίας ίδιωτικοΰ 
Δικαίου προσωπικόν, όπως τούτο συνεχίση παρέχον τάς 
ύπηρεσίας του καί ώς προσωπικόν τής ’Ανωνύμου Εται
ρίας άνευ διακοπής.' · * .. .· . . ’

Διευκρινίζεται δέ εΐτα, οτι τό πάσης φύσεως προσωπικόν 
συνδέεται μετά τής ’Ανωνύμου Εταιρείας διάνσυμβάσεως 
έξηρτημένης έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου.

Έν Άθήναις τη 22 Νοεμβρίου 1976 

Οί 'Υπουργοί

Συντονισμού · Οικονομικών ' ,
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΈΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Εμπορίου . ·'
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ


