
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γ-; 7:1 T/s::;- νόμου τεεί συστάσεως Κτηματικής Εταιρία; 

τευ Δημοσίου”.

Ποός τ//> Βουλήν ιών Ελλήνων

Κίνα: γ/ωστό ότι. ταεά τά ληφδεντσ κατά καιεεύς μέτρα. 
-;>αεό χίζζ- τής ίειωτιχής ακινήτου τεριευσίας τού Δημοσίου 
ιεαεαμένε: άγνωστο τ. χατατατείτα: άτό τρίτευε, ότωσόήτοτ: 

-Γ, άξνετειείτα: με σύγ/εενι ετμοσιενομικά 7.2·. οικονομικά 
χεισηεια. του νά άντχτεχρίνοντα: στις άτνάγ/.ες τής εημοσιο-
νομικής 7.2; c:r.cv:v:

Είναι ότ:
ρεί : 2 vi χττΣβεί
νομικών . £ Σ CTCV C
Γιά σε τ·/.τΐ */:
εέα τευ V2 'ΓΓ.ζί\ίτ.\

Οιωτιχη τερ ιευσια του Λημοσιευ μχε- 
άτεεϊεϊ φατικός ταεάγεντας των εηχεσίων οίκο- 

Γ/ω>:Τ 7.2: άξιοτοιηδ'εΐ όρδολογικά.
ετ2: σν.οτιμη ή σύσταση ιδιωτικού φε- 

ατεόλετει στήν τρεστασία τήν έν:2:2 ειχ/είριση 
καί άξιετειηση τής τεριευσίας χυτής καί στή: έφαρμογή 
έν: α: α ς τελιτικής σύμφωνα με .τά σύγχσενα καδήν.εντα τεϋ
Κσατευς καί τά έχάστεσε κυβερνητικά τρυ-;

Κ ατά τέ ταφ ελδόν τ οιχχείριση y.2: άξιετειηση τής dcv.i- 
νητης ίει-ωτιχής τε:Γ:υτ:ας τεϋ Δημοσίου είχε άνατεδε". στις 
τεριφερειαχές ϋτηρεσίες καί στεϋς Νομάρχες. Ή άτοκεν- 
τεωση αυτή εέν άτοδείχδηχε έτιτυχής γιατί ο: τεριφερειχ/.οί 
φεεεϊς τεϋ έτωμίσδηκαν το έργο αύτό είχαν ήδη έτιφορτισδεί 
μέ τολλατλά 7.α-ϋτ,7.εντ2 καί τεικίλες αρμοδιότητες, ένψ ή 
ούτη τεϋ σημαντικού χυτού έργου ετ Πάλλει τήν άτεν-λειστική 
ενασχόληση ,μέ χυτό y.2· έτ'ι τλέον ενότητα τελ:τ:7.ής στ: 
σύνολο τοϋ έδνιχοϋ χώεευ. Ή άτόσταση των μεγαλύτερων 
ϊυνατών τλε-ενεκτημάτων άτο τήν άξτοτοίηση τής δημοσίας 
τεριευσίας άτα:τεί αυτοτελή 7.2: άτοκλειστικό φορέα, ενότητα 
ϊιαχειρίσεως καί ευέλικτε μηχανισμό. Τά Πλεονεκτήματα αύτά

χαιεχτα.

τ:στ£υομε οτ: έξχσφχλίςε: ό ιδρυόμενος, 
σχέδιο νόμου φορέας. τ -

Πρώτο έργο 
τευ Δηεοσίευ είναι ή άν2ξήτηση. διχτίστωση.

με το τροτειναμενε

τρετεινομένης Κτηματικής Ίμτχιρίχς 
καταγραφή καί

κσηαστεγ:άεηση όλων των άν.'.νήτων τοϋ δημοσίευ. άνεξάρ- 
τττ2 άτε φορέα στον ότείε ύτάγοντχι. "Ετσι ή Εταιρία άνχ- 
/.αμεανε: τήν ύτεχρέωση αμέσως εέ τυνεεγατία μέ τά αρμόδια 
' ~υ:γεία 7.2: τ:ς κατά τάχους Νομαεχίες νά εντάξει το 

συνελε τών άν.'.νήτων του Δημοσίου σέ έν.αίε κ.ττματελογικό 
ρ·έ/.:ε 7.2: να συνεχίζει τήν αναζήτηση κ,αί έγγεσοή νέων ακί
νητων. Δημιουργειται εττ: γ.ά τρώτη φορά ένα συστηματικό 
ΐ-ρετήρ:ε τών δημοσίων κτημάτων. Ή κτγχατεγράφηση αύτή 
-εν τημα-.νε: ετ: ή 7.υρ:οτητα τών άν.ινήτων αυτών τεε\ί~/ζζτ. 
fTV Ετ2:ρε:2. Ή Εταιρία άναλαμόάνε: άτλώς ώς έντο- 
'•γ-Ζ-ΐ ·ών άρμεειων φΟεέων τοϋ ?:ατηεεϋ; τήν κ.υειότητα. 
οτ,ν καταγραφή σε έν.αίε ρ:όλ:ο καί τήν τχρακελεύ-υηση τής 
»-μ;κης κα: τραγΐ2τ:7.ής κ.αταστάσεως τών άν.’.νήτων αυτών.. 
-Μεχρ: σήμερα ή κατά Νομαρχίες καταγραφή ταρ2μένε: ήμ:- 
·1/·τ,ς. 1 τάρχευν έτίσης τελλά κτήματα τεϋ εέν έχουν κατα- 
τάφε: η εεου τα:αμενευν άγνωστα ή τών ότοίων ή νομική

'•'■'.-Τειευ 0:κενομ:7.ών. στήν Αιελλυνση ’Ανταλλαξίμων και 
;*';/·2 Γ"ή'· άεμεε-.ότητ2 τεϋ Ττευργείευ Οίκε'^εμικών. Τά 
j'77·2ατα. τευ ύτά-ρεντ2: στό "Γτευργείε Γεωργίας, τλήν τών 
-α.ω,. κα: στ: Γτευργείε Έϋν.κής Άμϋντ.ς καταγράφοντα: 
ήί' στε εν·.α:ε ρ-ίλίε άτό τήν Έτα:ρία. τήν ::αχε!ε:σή τους 

Λ -·2-ηΓ—>ν τα αρμεε:α Ιτουργεια τ/.ην tr/.εινων των 
_7':ων. ττ.ν άφιοτοίηση ά/α-Αέτοκυ στήν Εταιρία, έφ’ όσον 
I- X'T·^2”2 ί'-ιτά κρίνεντα: ακατάλληλα διά τή·^ έκτλήρωση 

ε:.:κων σκετών τών οικείων 'Γτουργείων.

*^£27::5 εϋτιώίες έργο τής Εταιρίας είνχ. ή 2:αχε:ρ:ση

αρμοί:ότητα τοϋ 'Ττουργείου Οικονομικών κτή

ματα. Πλήν τεϋ Γτουργειου Γεωργίας κα: Έ-ϋν.ν.ής Άμύ- 
ν.;: κα: α/./.α Γτουεγεία 7.α·ϋω: ν.α: ακ/.ε: φορείς οτμοσιευ 
η κοινωφελούς χαραν.τήρα υστερούν νά άνα-ύετευν στήν 'Εται
ρία τη- άφ:ετε·.τση τών κτημάτων τους.

Ίό τειτ; ·:ϋσ:ώ·εες έργο τής Εταιρίας, στό τλαίσίο τής 
αάιοαε ησεως είνα: ή έττιλογή τών καταλλήλων ακινήτων γ:ά 
τήν κάλυΟη τών στεγαστικών άναγκών τών εημεσίων Τση- 
ρ:σ:ών. Σέ τεριττωση τεϋ τά εημόσια κτήματα εέν κρίνοντα: 
κατάλληλα γιά τό σκ,ετό αύτό. ή "Εταιρία έχε: τό ε·.7.2·ωμζ 
ά-νταλλαγής τούτων μέ άλλα ή κα: τωλήσεώς τους, ότότε τό 
ττροϊεν τής εκτειήσεως ·υά χρησ:μετε:ε:τα: γιά τήν χρηματο- 
εότηση στεγαστικών τρεγραμμάτων :ηα.οσ:ων ύσηρεσιών ή γ:ά 
την εκτελεση άλλων έργων, ότως άναεετΰσσεται τιο κάτω.

Τέταρτο έργο τής Εταιρίας είνα: ή έκτόνηση μελετών κα·. 
ή εφαρμογή τ:αγραμμάτων στεγάσεως εηυεσίων ύσηρεσιών σέ 
συνεργασία μέ τούς άρμεειευς φορείς.

Πέμττο έργο τής Εταιρίας είνα: ή εημ:ουργ:χ άτο-5εμά- 
των γής. τοϋ ·ύά τε-ύοϋν στήν ίιάνεση τών ίημεσίων φορέων 
γιά τήν εγκατάσταση: έργων ϋτεεομής. γ.ά τήν ταροχή κοι
νωνικής φύσεως λειτουργιών, γ:ά τήν εφαρμογή σχείίων καί 
τρογραμμάτων τερτφερειακής χωροταφ.ικής κα: ο:κ:στ:κής 
τολιτικ,ής. γιά τήν ενεργό τροστασια τοϋ φσσ:κοϋ κα! άν-$ρω- 
τ:1.ου τερΆάλλοντος κχάώς >.αί τών φυσικών τόρων κλτ. JH 
εξασφάλιση τών άτο-δεμάτων γής άτοίλέτε: στήν άτόκτηση 
καταλλήλων έίαφών γ:ά ΐισφόρευς σκέτους χωρίς τις υψη
λές ίατάνες τού συνετάγετα:. ή καθυστέρηση στήν άτόκτη- 
ση τών έεαφών αυτών, ν.α-ύως καί στήν τροστασια καέ.οιαφύ- 
λαξη χώρων, συλλχνικών άγαδών, άκτών κλτ. γ.ά τήν.ίιά- 
-3εση τους στό κο:νό. Γ:ά τήν έκτλήρωση τοϋ σκοτοϋ αύτοϋ ή 
Εταιρία -3ά έχει τήν ίυ-νατότητα νά ρευστοτοιεί άκίνητα κα! 
νά ίιχδέτει τό τροϊόν τής έκτοιήσιεως γιά τό σκοτό- οώτό κα- 
δώς καί νά έιεκτεραιώνει· γιά λογαριασμό τοϋ ίημοσιου άταλ- 
•λοτριώσεις. · :: · οςοσ

"Εικτο έργο τής Εταιρίας είναι ή όυνατότητχ νά κ-αρ'εμ- 
£ αίνε: εττή; άγερά άκυνήτων καί νά έτιί ιώκει τον έτηρεασμο 
τής κτημσ-ταγοράς. Μέ τον τρότε χύτό -3ά έτιϊρά στους μη
χανισμούς τρεσφοράς καί ζητήσεως έεαφών, στή^ τροτή τών 
έτενούσεων τρός τις έττδυμητές κ-ατευδύνσεις καί στή ϊια- 
μόρφωση όρδολογικών τιμών.

Αύτές είναι ο! γενικές κ-ατευδύνσεις τεϋ νομεσχεείου τοϋ 
τίδετα: ύτό τήν κρίση τής Έδνικής Άντιτροσωτείας. -

"Ανάλυση τών ίιατάξεων γιά κάδε άρδρο.
Τό άρδρο 1 άναφέρεται στήν ίερυση. μορφή. έτωνυμΓα κα; 

έερα τεϋ νέου φορέως. θά λειτουργεί γιά τήν έξυσηρέτηση τεϋ 
ϊημεσίευ συμφέροντος καί ζτι "Ανώνυμη Εταιρία. Έσισης τό 
άρδρο αύτό τροίλέτει γιά τή/ έτοστεία τής Εταιρίας, του 
δά ασκείται άτό τόν 'Ττουργό 0ϊκονομΐ7.ών και γιά τό μετο
χικό κεφάλαιο, γιά τό ότοίο δά έκϊοδεί ένας -ονομαστικός, 
άναταλλοτρίωτος. τίτλος στό όνομα τοϋ Κράτους. 'ΐ . -

Τό άρδρο 2 καδορίξει τό σκοτό καί τις ϊραστηριότητες "τής 
Εταιρίας μέ £ άτε: τά έκτεδέντα στό γενικό μέροη τής έκ- 
δέσεως αυτής.

Είοτ/.ώτερα. σκοτός τής συστα:νομό/ης Εταιρίας δά είναι: 
είναι:

1. Ή άτογρ2φή. καταγραφή, χαρτογράφηση κα! κτηματο-
γράσηση όλων τών ακινήτων τοϋ Δημοσίου σέ ότοιαϊήτοτε 
κατάσταση καί άν ίρίσκοντα: αυτά κα! τοϋ ϋτάγονται στήν 
άρμοειότητα τοϋ "Γτουργειου Οικονομικών. Γεωργίας 

.-—τλήν εασών— κα! "Εδνικής Αμύνης (Τ.Ε.Ο.Α.. Τ.ΕίΣ. 
κα· Τ.Α.Α.). "Έτσι δά καταστεί ουνατή τ έξακρόόωση καί τών 
ακινήτων εκείνων τού σήμερα οέν είνα: γνωστά στό Δημόσιο, 
δά ϊραστηριοτοιηδοϋν ϊέ οϊ 'Γτηρεσίες του, ώστε, με τή δοη- 
δεια καί τής Εταιρίας, ότως τροόλέτε: τό άρδρο 4 τοϋ νο
μοσχεδίου. νά έκκαδαρισδοϋν τά άκίνητα άτό κατατατήσεις. 
διικϊικήσεις κλτ. γιά τόν τλήρη έλεγχο και τήν τροστασια 
τους. ς" -

2. Ή ϊιάδεση τών καταλλήλων ακινήτων γιά τήν ανέγερση



χτιρίων πού Δά στιγασΔούν ci Δημόσιες 'Υπηρεσίες κα! ή 
χσηματοδότηση τών σχετικών προγραμμάτων. Σήμερ2 ο; Δη
μόσιες Υπηρεσίες στεγάζονται κυρίως σέ ιδιωτικά χτίρια, 
τά όποια έχε1. μισΔωσει το Δημόσιο. Η άνάγκη έπιλύσεως 
τού στεγαστικού προβλήματος τών χρατ'.χών υπηρεσιών με 
τήν κατασκευή ιδιοκτήτων οικημάτων προβάλλει έπιτακτ- 
κή. Δά ωφελήσει it πολλαπλώς γιατί:

a) θά αντιμετωπίσει τις στεγαστικές ανάγκες τών Δη
μοσίων Υπηρεσιών γιά μαχρά χρονική περίοδο, λόγω τής 
προοπτικής έπαυξήσεως τών ορόφων κλπ. β) θά απαλλάξει 
τό κράτος άπο τήν διακρή μέριμνα νά ανανεώνει τις μισθώ
σεις χαί νά αναζητεί καταλληλότερα καί οίχονομιχώτερχ 
ακίνητα. γ) θά ύποβοηΔησει τη συγκέντρωση τών συγγε
νών υπηρεσιών μέσα στον ίδιο χώρο, ϊ) θά συντελέσει στην 
ι/μβλυνση τής οξύτητες τού προβλήματος τής στέγης χαί 
στη μείωση τών ένοιχίων. ε) θά έτηφέρει βαΔμιαία άπαλ- 
λαγή τού χρατιχού προϋπολογισμού άπό το σημαντιχό βά
ρος τής καταβολής τών μισθωμάτων κλπ.

3. Ένα από τά σοβαρώτερα προβλήματα στά όποια προσ
κρούει σήμερα ή άσκηση ενεργού πολιτικής τών αρμοδίων 
φορέων γιά . τήν εφαρμογή πασης φύσεως προγραμμάτων 
άναπτύξεως, προστασίας, παροχής κοινωνικών λειτουργιών 
καί γενιχώτερα έχτελέσεως έργων είναι ή δυσκολία έξευρέ- 
σεως χαί άποκτήσεως κατάλληλης γής.

Με τήν παράγραφο 1? τού άίρΔρου 2 παρέχεται ή αρμο
διότητα στην Εταιρία νά χρησιμοποιεί τήν εΰλυγισία της, 
τή δυνατότητα συναλλαγής στ-ήν έλεύύερη άγορά καί τά ειδικά 
προνόμια, γιά τήν απόχτηση χαί τήν προγραμματισμένη οη- 
μιουργία αποθεμάτων γής μέ βάση τις εκφρασμένες ανάγκες 
τών αρμοδίων φορέων γιά τήν κατασκευή έργων υποδομής, 
γιά τήν παροχή κοινωνικής φύσεως λειτουργιών καί ιϊιαί- 
τερα γιά τήν υποβοήθηση, μέ τήν έξασφάλιση γής, τής έ- 
C αρμογής σχεδίων χαί προγραμμάτων οικιστικής. χωροταξι
κής καί περιφερειακής άναπτύξεως, όπως επίσης καί γιά 
τήν ενεργό προστασία τού φυσικού καί άν-ύρωπογενοϋς περι
βάλλοντος χαί φυσικών πόρων.

4. Έξ αντικειμένου, το Δημόσιο καί οί λοιποί δημόσιο: 
φορείς συναποτελούν τον μεγαλύτερο γαιοκτήμονα. Όταν, 
μέ το Νόμο αύτό τά Κτήματα τού Δημοσίου τεΔούν ύπό 
ενιαίο έλεγχο καί ενιαία διαχείριση ή Εταιρία Δά άποτε- 
λέσε: συνάμα και τόν σημαντικώτερο παράγοντα ϊιαμορφώ- 
σεως τών τάσεων τής αγοράς (έοαφών) άκινήτων. Μέ ττν 
παράγραφο 1ε τού άρΔρου 2 δίνεται ή αρμοδιότητα στή/ Ε
ταιρία νμ μετέχει ενεργά στήν εφαρμογή μιας σχετικής 
πολιτικής γής διά μέσου τών αναλογικά τεραστίων αποθε
μάτων της σέ αύτής τής κατηγορίας τόν συντελεστή τής 
παραγωγής.

Ή χάραξη τής πολιτικής αύτής, τήν οποί2 καλείται νά 
έφαρμόσε: ή Εταιρία δεν έχε: άντιμετωπισΔεί μέχρι τώρα 
συστηματικά. Οί έπιμέροο; φορείς πού σήμερα ασκούν πολι
τική γής. ήτοι τέ Υπουργείο Συντονισμού, μέσω τής Ύπη- 
σέπιας Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δη
μοσίων Έργων, μέσω τής Υπηρεσίας Οικισμού καί τής ΔΕ- 
ΠΟΣ, το Υπουργείο Γεωργίας, τό 'Υπουργείο Οικονομικών 
,.ο.κ.. ενεργούν αποσπασματικά, μέ αποτέλεσμα, ή ασκούμε
νη πολιτική νά έχει ανεξέλεγκτες οικονομικές επιπτώσεις

ράς καί ζητήσεως έοαφών. μέ βάση τις κατευΔύνσε:ς πού Δά 
διαμορφώνοντα: άπο τά αρμόδια επιτελικά όργανα, και ίσια;, 
τέρα τήν έξ υπουργών Οικονομική Επιτροπή, μέσα στας πλαί- 
σια τής χαράξεως τής ευρύτερης οικονομικής πολιτικής. rc 
συντονισμέ δε με τους υπόλοιπους φορείς πού σήμερα ασκούν 
την έπ: μέρους πολιτική γής.

Τό άρΔρο 3 καΔορίζε: τόν τρόπο μέ τόν όποιο νά πεειέλ-ΰε; 
ή οιαχείριση τών ακινήτων τού Δημοσίου στήν Έταισία. 
ώ; κ.α! τις υποχρεώσεις τών Δηχ. 'Υπηρεσιών, νά Δέσουν ύπό 
τή οιαχείριση τής Εταιρίας τά ακίνητα χύτα.

Μέ τό άρΔρο 4 καΔορίζετα: ότι επειδή ή κυριότητα τών 
ακινήτων έξακολοοΔεί νά παραμένει στό Δημόσιο, αύτό έχει 
τήν ούΔύνη τής προστασίας τών άκινήτων του. Ή Έταισία 
όμως παράλληλα, ή όποια έχει τήν διοίκηση καί διαχείριση 
αύτών, ύποχρεούται νά βοηΔάει τό Δημόσιο γιά τήν άνεύρεση
οων κτημάτων του που οεν του είναι γνωστά και την καταγσα
φή τους στά οικεία βιβλία, γενικά σέ νά παρέχει κάΔε συ-/:σο
υ ή στό Δτμόσιο γιά τήν προστασία τών κτηυάτων του. Στή 
συνδρομή αυτή τής Εταιρίας, υπολογίζεται πολύ τό Δημά

Μέ τό άρΔρο ό παρέχεται ή πληρεξουσιότητα τού Δημοσίου 
στήν 'Εταιρία νά ίιαχειρίζεται τά κτήματά του καί νά επι
χειρεί τις απαραίτητες πράξεις έπ- όνόματ: καί γιά λογαρια
σμό αυτού. Επίσης μέ τό άρΔρο αύτό προβλέπσνται εύΔύνες 
τής Διοικήσεως γιά τήν μή όρΔή διαχείριση τών άκινήτων 
τού Δημοσίου.

Το άρΔρο G καΔορίζε: τον τρόπο πωλήσεως. έκμισΔώσεως 
κα! διαΔέσεως γενικά άπο τήν Έταισία τών οηιοσίων ακινή- 
των. Ή είδικώτερη όμως διαδικασία. μέ τήιν όποια Δά ένερ- 
γεϊτα: κάΔε πράξη άπο χύτες Δά καΔορισΔεί μέ Κανονισμούς, 
που προβλέπει το άρΔρο 2ί τού νομοσχεδίου. Πάντως στόν, 
καΔορισμέ τού τρόπου διαχειρισεως καταβάλλεται προσπάΔεια 
νά οιασφαλισΔούν απόλυτα τά συμφέροντα τού Δημοσίου, λαμ- 
βάνετα; όμως παράλληύ.α καί μέριμνα ώστε νά μή έμπλχ/.εί ή 
Εταιρία σέ άτέρμονες καί χρονοβέρες διαδικασίες. πού Δά 
άποβούν σέ βάρος τής λειτουργίας της καί συνεπώς τού σκο
πού της.

Το αρΔρο 7 προβλέπει ότι τό προϊόν άπό τή διαχείειτη τών 
άκινήτων, τό όποιο Δά αποτελεί πόσο τής Εταιρίας. Δά κατα- 
τίΔετα: σέ ασφαλή Τράπεζα ή Δά επενδύεται σέ άσφα/.εί; 
τίτλους. Δά αναλαμβάνεται μέ ειδικό τρόπο καί Δά προορί
ζεται γιά τήν έκπλήρωση τών σαμπών τής Εταιρίας καί τήν 
x/τιμετωπιση τών εξόδων λειτουργίας αύτής.

Μέ τό άρΔρο 8 προβλέπετα: ή δυνατί 
τό Δημόσιο γιά τούς σκοπούς τής Έτσι 
των είτε μέ έλεύΔ-ερη άγορά καί μέ δισ 
ρισΔεϊ μέ Κανονισμό, σύμφωνα μέ τό άρΔ 
σπικές απαλλοτριώσεις, σύμφωνα ιχέ τ 
γιά τά^ λόγο δέ αύτό. ορισμένες άπο τι 
Εταιρίας χαρακτηρίζονται ώς δημοσία

Τό άρΔρο 9 προβλέπει τή δυν-ατέτητα ■ 
φεύγει στις είδικες γνώσεις ορισμένων 
κών οργάνων καί Υπηρεσιών, στις περ 
ρεί νά καλύΔει τις σχετικές ανάγκες 
οσγανα.

τητα άποκτήσεως άπο 
ρίας. ιδιωτικών άκινη- 
ιδικασία πού Δά καΔο- 
ρο 21. είτε μέ ά-αγκα- 
ις κείμενε: διατάξει: 
ς δραστηριότητες τή: 
: ώφελείας.
τής Εταιρίας νά προ:- 
ατομικών η ru/./.ογ·-

τητ άπό τά δικά τη;

ακόυα κα: τα επισιωκουενα επ
αποτελέσματα νά είναι έπιΔυμητά κα! σκόπιμα.

. /.ι

μέρους

Τ( νά EZCp'So λο*^ I Π ρούπολογισμού. τ
c -ολ:τ:7.ή; γής. αε ry.ori τον συνάΔεως δανείων ·
::2αό:ςο>Γη τών τιμών γής. τον δημόσια έ^νσασή.
ττςτος σε έπ^υμητές γ.στε>!»άν- Μέ τό άρΔρο 11
ζ. -με carr τά TTCt/εΙσ y.zt τοάς ρίας μέ τό Δημόσι:
,ί*/.·;νομικής συγ·/.υρ'2ς 7.3'. τών τά προνόμια, λέγω
ο:ν.ονοαίας με τά ότοΐα tjvoo- τήν έπασοάλιση έπ

Γιά τήν απρόσκοπτη έκπλήρωση τών σκοπών τή; Έταιρια: 
κα: ^ιά νά άποσεο'/Δΐ: ή μεγά/.η έπισάρυ-.ση τού Κρατικό- 

λέπετα: με τό άρΔρο ΙΌ ή δυνατότητα 
άτπό πιστωτικού; Ό"'πν:σαού:. είτε μ:

ως φορο/.ογικες απα/./.α·; 
/ σκοπών πο.ύ έπισιώκ

νται ο: χυντε/.εστες που καΔερι,οον τη /.ειτουργια της χγο-
τό*·

Μέ τή/ παράγραφο αύτή. ο δημιουργούμε·-· ο ς φορέας Δά κα- 
■ύψε: τόν χώρο τής παρεμβάσεως στους μηχχ/ισυούς προσφο

: της απαραίτητη; ευε/.ιαια; στ 
τουργία τής Έταισία; ορίζεσαι όσι οί κείμενε; διατ 
περί δημοσίου λογιστικού κλπ.. δέν Δά έφαρμόζοντα:
Έκτος άπό το μετοχικό κεφάλαιο τήφ Εταιρίας γιά το οποίο 
όριζε: τό άρΔρο ί καί άπό τό προϊόν τής πωλήσεως και ο;3"

κ Για 
ή λε·-

έδώ·

κα:
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122 ττ-αεντζ: ττη ::α6εση τή: Έΐ5ί::2; :ρ:σμένο: 

-::::. ότως ε:να: ή εν;—/μτη της μέ ετήσιες χρζτ:7.ες ετ:χο- 
;η“ήτε:ς 7.λτ. γ:ά τήν χτρόσχ.οττη έχτλήρωση των τν.οτών 
της.

Τά 2:6:2 13—19 άσχολούντα: μέ τη Δ;ο:χηση τής Ετζ:- 
;:2Τ ν.ζ: τά οργχνα ζ:τής.

Γ;;:7.ωτ::α. τέ 2:6:: 13 τροέλέτε: έττζτμελες ΣΣμόούλ’.ο 
-·:ά τή ί:ο:χηση τής Ετα:ρίας. Σττ σ:ν6εση τ:: Δ.Σ. λζμ- 
:2~/ετ2'. τρένο;2 νά τεριληοάούν τσόσωτζ ixx/z νά άντζτο- 
χσ:6ούν στις άτα:τήσε:ς τής Δ:ο:χήσεως τής Εταιρίας. Ετί- 
της στέ 2:6:: αύτέ /.2·ύ:ρίζοντα: τά τής 6ητε:ζς των μελών, 
τής άμο:ίής αύτών χ,λτ.

Μέ τ2 ά;6ρα 14 7.2; 15 7.ζ6ο.ρίζσ/τα', ο! άρμ:ο:ότητες τού 
Λ;:··7.ητ:7.:5 Σομέουλίο: Χ2: τού Προεορο: αύτού.

Τ: 2:6:: 16 τρ:4λέτε·. ότ: τρο:στάμενος των 'Ττηρεσ:ών 
τής Έτζιρίζς 6ά ε:νζ: ένζς Γεν:χές Δ·ε:6:ντής 7.2; χζ6ορί- 
ζε; τέν τρότο τροσλήψεώς τ::. τά τροσόντζ τ::. τά ϊ:χα:ώμα- 
τά τ:: 7.α: τίς ά:μ:::έτητες τ::.

Τ: a:6:: 17 τροίλέτε: την έχώοση 'Υτηρεσ:χ/.ού Όργζ- 
ν.σμού 7.2: Γενιχού Κανον.σμού Π ροσωτ:χού. Μέ ζ:το:ς 7.2-S ε
θίζονται ε!ί;7.ώτερζ ή ::άρ6;ωτη των Ύτηρεσ'.ών τής Εται
ρίας. ο: αρμοδιότητες αύτών. οί οργανικές 6έτε:ς το: τρο- 
σωτσ/.ού. ή "ύτηρεσιζχή χζταστζση χύτού. τά χα6ήν.οντά tw
7.ΛΤ.

Μέ τ: ζρ6ρο 18 όρΐ-ττε; ότ: ο! έςοοσίες τής Γεν. Σχνε- 
λεέτεως τών μετόχων το: ε:να: εκείνες το: Νόμο: «τερ! ’Α
νωνύμων Έταιρειών». άσχούντα: άτό τό Κρ άτος, μέσω το?' 
'1’τοοργού Οικονομικών.

ΕΤνχ; άταραίτητο. γ:ά ένα ρορέα. ότως ό οημοοοργούμενες 
τ.:: 6ά ασκεί εΰρύτατες άρμοϊ'.ότητες σε 6όμ2Τ2 οημοσίο: 
Γ:μ:εροντος. το: συνδέονται άμεσα με τις σ:ν6ήχες χζ: τήν, 
τ::ότητ2 ζωής τού λαού. νά χροόλέτετα1- καί αντίστοιχα ε ό
ρε: ζ συμμετοχή το: κοινού.

Me τέ ά:6ρο 19 σ:ν;στάτζ: ένα ανεξάρτητο σ:μίο:λ ε: τ: χέ 
οργχνο. αχοτος το: οχοιοτ: είναι ή γνωμάτευση γενικά τάνω: 
στ: έργο τής Εταιρίας τσές τήν Κ>ίέρνηστ,.

Με την ::ατ:τωση το: χρ6ρο: έτιχειρούντα: ϊύο αράγματα:
Πρώτον, ή έξασράλιση αρχικά εύρείας έχτροσωτήσεως

-.;::νων:χών ρορεων με άμεσο ενοιασερον στ: έργο τής Έτζ:- 
ρίζς. ότως ετ:σης χζ: η συ-χαετοχή έχτροσώτων ή ατόμων 
αέ τείρα τάνω στά σχετικά 6εμζτα.

Δεύτερον, ή δυνατότητα διευρύνσεων το: Σ:μ4ο:λε:τ:χού( 
οργά-νο: μέ τρόσωτζ ή οορείς. χ/άλογζ μέ τήν τείρζ το: 6ά 
άτ·:χτη6ε; άτό τή-/ λε:το:ργ:ζ το: χζί τις σχετ:χές άνάγχες 
το: 6ά τροχύψοαν.

Μέ τέ ά:6:ο 20 7.ζ->:ρ:ζετζ: ό τρότος είστράτεως τών έσέ>- 
οων άτέ τήν έχτοίηση χζ: ::αχε:ρ:τη γενιχά τών άχ:νήτων 
το: Δημοτ:ο:, ό τρέτος έγχρίσεως τών ϊζτχ/ών χζ: το: έλεγ- 
,χ1··: το: Ισολογισμού τής Έτζ;:ίζς.

Μέ τέ ά:6ρο 21 7.α6ορ:ζοντζ: οι τερ:ττώσε:ς για τις 
έτοίες 6ά έχίο6ούν Κζνον:σμο! το: -6ά τρ&4λέτο:ν μέ χ»6ε 
).εττομέρε:2 τις r/ετιχές ?:ζ?:χζσ:ες. Ετέτης ·μέ τέ άρ6ρσ 
ούτέ τροίλέτετζ: έ τρότος έχίότεως τών Κζνονισμών.

Μέ τέ 2ρ6ρο 22 όρίζετζ: ότ: χζτ2ργε:τζ: χά6ε ίοάταξη 
το: ά·^τ:έζ·νε: σέ ζύτά το: 6εστ:ζ;ντζ: μέ το Νόμο χύτό. Έτί- 
σης τέ άρ6ρο αύτέ τρονοεί γ:ά τές ί:αέ:7.ζ-ίες έχζο:ήσεως, 
ϊ·αχειρ’.σεως χύ.τ. άχ:νήτων τού Δηροοσίο:. οί έτοίες cyrojrj' 
άρχισε: χζ: οέν έχουν έλθ7.ληρω-6εϊ μεχρ: τήν έναρξη Ttr3 
Ncxo:. ώς χζ: γ:ά τ:ς ?:α::χζσ:ες. το: τρο4λετο:ν οί Νόμον
357/1976 χζί 719/1977.

Τέλος, μέ τέ ά:6·ρο 23 όρίζετζ: ότ: ο: ούσ;αζτ·.χές ίιατά- 
£.-:ς τού νομ&σχεί:ο: ϊέν 6ά άρχίσουν να :σχ·ύο:ν άμέζως άλλά 
μετά ένα μή-να άτέ τή ϊττχοσίεζση τού Νήεο: χζ: τούτο για νά 
ΰτάρςη ό χρόνος έ άτζ:τούμενος γ:ά τήν οργάνωση χζ! λε:- 
τοτργία τής Διοιχήσεως τής Εταιρίας, τήν έχίοση τών 
τροόλετομάνων Κανον.σμών. τήν έτχ/ϊρωση τής Έτα:- 
_::ας χλτ.

Ά6ήνζ:. 14 Άτριλίο: 1979 

Ο: 'Ττο:ργο:
Ε6ν:χής Αχύνης Οίχονομ'.χών
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