
ΕΙΣΗΓΙΠΊΚΙΙ ΕΚΘΕΣΗ

^τ· τ/ί:·,' »όμου «Για τη σύσταση Εμπορικού Π ζ:«ε υδατικού 
Οργανισμού».

Hr':; 11/ Βον/.ή ίων Ελλψων
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ςημιουργείται Εμικίρικος 

II αρεμβατικός Οργανισμός με τη μορφή τη; Ανώνυμης Εται
ρία;. Η σύστασή το ο αποτελεί εκπλήρωση προγραμματική; 
δίτμευση; τη; Κυβέρνηση;, ί £ ν αποβλέπει 2ε στη/ υποκατά
στατη του ιδιωτικού εμπορίου, αλλά στην εξασφάλιση του 
εφοδιασμού τη; αγορα; στις περ«πτώσεις ποο δημιοοργουνται, 
γι; οπο.οδήποτε λόγο, στενότητες στην προσφορά αγαθών και 
στη διαμόρφωση τιμών των προϊόντων χυτών σε ικανοποιη- 
τ./.ά επίπεδα.

Χωρίς να αποκλείεται η οποιχοήποτε άλλη εμπορική δρα
στηριότητα. ο Οργανισμό; -3α στραφεί χόρια στι; εισαγωγές 
α-ό το εξωτερικό δασικών αγαθών σε ποσότητες του θα 
του επιτρέπουν να διαδραματίζει σημαντικό παρεμβατικό ΡΟ
λο στον εφοδιασμό της αγοράς και ρυθμιστικό ρολο στη δια
μόρφωση των τιμών. '

Το μετοχικό κεφάλα η τ:υ Οργανισμού θα καλυφθεί ατό 
το Δημόσιο. -3α διαιρείται δε σε μετοχές των ί0.000 δρχ., 
ονομαστικές και μη μεταβεβ άτιμες. Υπό προϋποθεσείς ·3α 
επιτρέπεται η μεταβίβαση του 49% των μετοχών σε κ/οινω- 
ν,κτποιηυενου; φορείς. Με απόφαση του Τσσουργοΰ Εμπορίου 
-3α καταρτισθεί το καταστατικό του Οργανισμού και ·3α ρυ
θμιστούν οι λεπτομέρειες που αφορούν στη συγκρότηση και 
λειτουργία των διαφόρων οργάνων του.
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■ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Σύσταση Εμπορικού Παρεμβατικού Ο,ργανισμού 

Άρθρο 1.
Σύσταση, Έδρα, Σκοπός, Εποπτεία.

1. Συν:::άται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την 
•επωνυμία «Εμπορικός Παρεμβατικός Οργανισμός» (ΕΜ.
Π.Ο.) και ιδρα την Αθηρία. Τα στοιχεία aEMJI.O.» απο
τελούν το διακριτικό του τίτλο.

2. Ο «ΕΜ.Π.Ο.» αποτελεί Ανώνυμη Εταιρία υπό την 
επσπτεία του κράτους, ασκούμενη από τον Υπουργό Εμπορίου.

3. Σκοπός του «ΕΜ.ΙΙ.Ο.» είναι η εισαγωγή, η προμή
θεια και η διάθεση κά5ε προϊόντος, για την ικανοποίηση, 
με τους πλέον συμφερότερους όρους, των χυαγκών ταυ δημό
σιου ή του ιδιωτικού τομέαν

4. Για την πραγματοποίηση του σκοπού χυτού ο «ΕΜ. 
Π.Ο.» μπορεί να συνεργάζεται ή να συμπράττει με σποιο- 
δήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορεί επίσης, μετά 
από έγκριση ταυ Υπουργού Εμπορίου, να ιδρύει ή να· μετέ
χει σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς.

Άρθρο 2.

Κεφάλαιο, Μέτοχοι, Πόροι.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
κα< Βμπορυ.ου μέσα σε προθεσμία τριών μηνών ·από τη δη
μοσίευση ταυ παρόντος. Το μετοχικό κεφάλαιο, διαιρούμενο 
σε μετοχές των 10.000 δρχ. κάθε μία, αναλαμβάνεται και 
καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου 
xxt ex!s ic<wT3rt av'T/.iTTO’.yki cvcfi#:ar7xxii ς μιετο^ές·.

2. Οι μετοχές της εταιρίας δε μεταβιβάζονται. Κατ' εξαί
ρεση μπορεί να μεταβιβαστούν, μετά από έγκριση του Υ
πουργού Εμπορίου, μετοχές, που καλύπτουν μέχρι ποσοστό 
49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σε κοινωνικο- 
ποιουμένους φορείς. Οι μετοχές αυτές είναι ονομαστικές.

3. Πόροι του «ΕΜ.Π.Ο.» είναι:
α) Επιχορηγήσεις του Κράτους που αναγράφονται στον 

τακτικό ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορίου ή 
στους προσαρτημένους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς.

β) Οι Πρόσοδοι από την περιουσία του και γενικά από την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του.

Άρθρο 3.
Διοίκηση.

1. Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμ
βούλιο που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αποτελείται από πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις και πεί
ρα και μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πραγμα
τοποίηση των σκοπών της εταιρίας.

2. II θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Με αιτιολογημένη από
φαση του Υπουργού Εμπορίου τα μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια- της 
θητείας τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ε-πορίου που εκδίδεται σύμ
φωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος ρυθμίζονται η συγ
κρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμ
βουλίου της εταιρίας και η κατανομή αυτών μεταξύ των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και των λοιπών οργά
νων της εταιρίας. >

Άρθρο 4.
Εφαρμογή διατάξεων των Ανων. Εταιριώμ.

1. Στον «ΕΜ.Π.Ο.», εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις 
Ανώνυμες Εταιρίες εκτός από αυτές που δεν προσαρμόζον
ται στο χαρακτήρα το-υ Οργανισμού αυτού ως δημόσιαις επι- 
χείρησης. ,

2. Ιδιαίτερα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρ. 
3—17. 18 παρ. 3—5, 39—40β, 42δ του Κωδικοποιηυ.ένου 
Νόμου 2190/1920 (ΒΛ. 174/1963).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καταρτίζεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Κωδικοποιημέ- 
νου Νόμου 2190/1920 το καταστατικό του «ΕΜ.Π.Ο.».

4. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγρ. ρυθμίζον
ται ιδιαίτερα η συγκρότηση, η λειτουργία της Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρίας, οι εξουσίες, οι αρμοδιότητες 
αυτής, ο τρόπος εκπροσώπησης του Ελληνικού Δημοσίου ως 
κυρίου μετόχου σ’ αυτήν, η κατάρτιση των ισολογισμών και 
απολογισμών, ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρίας, η 
διάλυση και η εκκαθάριση αυτής.

Άρθρο 5.

Προσωπικό.
1. Η πρόσληψη προσωπικού, ο καθορισμός των προσόν

των και η μισθολογική του εξέλιξη αποφασίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται από τον 
Υπουργό Εμπορίου.

2. Το παραπανω προσωπικό συνδέεται με την εταιρία με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 6.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία που 

θα δημ,οσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. c
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