ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

5. Τό Μετοχικόν Κεφάλ.αιον τής Εταιρείας, καί τό
άρχικόν καί αυτό πού θά δημιουργήται άπό τάς έκάστοτε
αυξήσεις, άναλαμβάνεται καί καλύπτεται έξ ολοκλήρου άπό
τον 'Ελληνικόν ’Οργανισμόν Τουρισμού (άρθρον 5 τοϋ Κα
ταστατικού τής συνιστωμένης Εταιρείας καί άρθρον δεύ
Πρός χήν Βουλήν χών 'Ελλήνων
τερον τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου). ’Επίσης, ή διά1. 'Ως γνωστόν ό EOT ήρχισε τήν επιχειρησιακήν δρα- θεσις τών μέ δικαίωμα ψήφου μετοχών τής προτεινομένης
στηριότητά του διά τής έκμεταλλεύσεως τών ’Ιαματικών Εταιρείας, θά πραγματοποιήται υπό αύστηράς προϋπο
Πηγών που περιήλθον εις αυτόν. Έν συνεχεία άνήγειρε θέσεις καί μόνον κατά ποσοστόν 45%, κατ’ άνώτατον όριον,
3-4 ‘ τουριστικά περίπτερα καί από τό έτος 1950, μέ τό ' ούτως ώστε, πάντοτε, ή πλειοψηφία τών μετοχών, οί όποιες
Οά άντιπροσωπεύουν τό έκάστοτε μέγεθος τοϋ εταιρικού
κεφαλαίου, νά εύρίσκωνται είς τό χαρτοφυλάκιον τοϋ Ελ
ληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, (άρθρον 7 τού Καταστα
τικού τής συνιστωμένης 'Εταιρείας). , '
- _
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί ίδρύσεως Ανωνύμου Εται
ρείας, ύπό τήν επωνυμίαν «Τουριστϊκαί Επιχειρήσεις
Ελλάδος».

6. Διά τόν καλλ.ίτερον έλεγχον τής συνιστωμένης Ε
ακίνητον περιουσίαν τήν όποιαν μέχρι τουδε εκμεταλλεύεται ταιρείας άπό τό Δημόσιον, προβλέπεται ότι τό Διοικητικόν
επί τή βάσει ειδικών κανονισμών συνταχθέντων τό έτος της Συμβούλ.ιον θά ύποβάλλη είς τόν έποπτεύοντα Υπουργόν
1959.
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως εξαμηνίας έκθέσεις περί τής
"Εκτοτε ή αύξησις τής περιουσίας' τοϋ EOT άφ’ ενός λειτουργίας καί τής έν γένει δράσεώς της, καθώς έπίσης καί
καί αί νέαι μέθοδοι έκμεταλλ.εύσεως άφ’- ετέρου, προέβα/.αν έκθεσιν έπί τής προόδου τών έργασιών τής Εταιρείας
τήν άνάγκην δημιουργίας ιδιαιτέρου, φορέως, μέ σκοπόν
(άρθρα 20 καί 21 τοϋ Καταστατικού τής συνιστωμένης
τήν τουριστικήν έκμετάλλευσιν, άξιοποίησιν καί περαιτέρω Εταιρείας).
*■■
ι.
άνάπτυξιν της περιουσίας κλπ. τοϋ EOT.
-■—7-.-Διά τού- προτεινομένου σχεδίου_νόμου. προβλέπεται .ή
Διά τοϋ έν λόγω φορέως, όστις'προτείνεται να*λάβη
δυνατότης μεταβιβάσεως είς τήν συνιστωμένην Εταιρείαν
τήν μορφήν ’Ανωνύμου Εταιρείας, Οά έξασφαλισθή ή άπαι- τών πάσης* φύσεως δικαιωμάτων τοϋ EOT, συνδεόμενων
τουμένη τα χύτης καί .ευελιξία εις τήν λήψιν άποφάσεων πρός τούς σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένων δικαιω
καί θά έπιτευχθή ή άποσυμφόρησις τοϋ 'Οργανισμού άπό
μάτων αύτοϋ έπί ακινήτων^ έγκαταστάσεων ή έπιχειρήδραστηριότητας ξένος προς τάς αρμοδιότητας καί επιδιώξεις -σεων, ώς. καί δικαιωμάτων έκ συμβάσεων μετά τρίτων,.
του.
. . καόώς έπίτης καί ή παραχώρησις τής άσκήσεως τοιούτωΟϊιΣημειωτέου ότι δυνάμει τσϋ Ιδρυτικού περί EOT Νόμου
καιωμάτων έν ολω ή έν μέρει. .
· Γ, ·- ~1624/5.1 άρθρον 23 καί 4109/1960 άρθρον"9 άπαντα τά
'8. Διά τοϋ προτεινομένου σχεΒίου Νόμου παρέχεται ή 2-υνατόάνωτέρω περιουσιακά στοιχεία, τά κτηΟέντα έκ τών εις τήν - της είς τήν συνιστωμένην 'Εταιρείαν όπως τυμμετέχη εις το
διάθεσιν τοϋ EOT ,τεΟέντων,.καθ’ Όίονδήποτε τρόπον κεφα
μετοχικόν κεφάλαιον έτέρας ύφισταμένης ή ίδρ u ομέ'/ης
λαίων"·· (είτε τής' Αμερικανικής Διοικήσεως Οικονομικής υ* άνωνύμου Εταιρείας ή προβαίνη είς τήν άπορρόφησιν ο'.ασ-·
Συνεργασίας (ΑΔΟΣ) εΐτε τοϋ κρατικού προϋπολογισμού ."δήποτε έπιχειρήσεως’. (άρθρον 4ον τοϋ Καταστατικού καί
Δημοσίων' Επενδύσεων) έχουν περιέλθει ’είς' τήν πλήρη .. άρθρον τέταρτον τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου),
κυριότητα τοϋ EOT, προστεΟέντα είς τήν λοιπήν περιουσίαν γ,... 9. Διά τοϋ πέμπτου άρθρου τοϋ ύπό κρίσινξσχεδίου Νόμου
αύτοΰ, άνευ έτέρας διατυπώσεως.'.' · ·'··!· ‘ ·.
...·;' .'.·
προτείνεται ή· φορολογική άπαλλαγή τών πάσης φύσεως
2. Διά'τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου αναγνωρίζεται πράξεων ή συμβάσεων, δι’ ών Οά μεταβιβάζονται πρός την
ή άνάγκη δημιουργίας ιδιαιτέρου φορέως, λειτουργοϋντος ' συνιστωμένην Εταιρείαν ή είς τάς παρ’ αυτής συνίστωμένας
πρός χάριν τοϋ Δημοσίου συμφέροντος κατά τούς κανόνας -Εταιρείας ή είς Εταιρείας είς ών τό κεφάλαιον συμμετέχει
τής ιδιωτικής οικονομίας, πρός τόν σκοπόν τής τουριστικής :. κατά ποσοστόν τούλάχιστον 50%, ο'.αδήποτε στοιχεία ένερ-·
έκμεταλλεύσεως, άξιοποιήσεως καί περαιτέρω' άναπτΰξεως γητικοϋ ή παθητικού, ή δικαιώματα καί υποχρεώσεις, ώς
.*'·· ·■.·
τής περιουσίας τοϋ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, καί παν εμπράγματον .δικαίωμα. ’Επίσης διά τοϋ αύτοΰ άρθρου τού σχεδίου νόμου, λ.όγω
τής άσκήσεως Τουριστικών καί ετέρων συναφών έπιχειρήτής μεγάλης άξίας τοϋ άντικειμένού τών συνάφθησομένων
σεων καί τής έν γένει άναπτΰξεως τοϋ τουριστικού δυναμι
κού τής Χώρας (άρθρον πρώτον τοϋ προτεινομένου σχεδίου συμβάσεων, συμβολαιογραφικών έγγραφον, καταστατικών,
νόμου καί άρθρον 4 τοϋ Καταστατικού τής συνιστωμένης εμπραγμάτων ασφαλειών καί κατασχέσεων, έκρίθη άπαραίτητον νά περιορισθοϋν τά δικαιώματα τών σχετικώς
Εταιρείας).
*
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άσχοληθησομένοιν προσώπων.
.
Γ- Γ·
3. _Προτείνεται ό φορεΰς είς τόν όποιον Οά. μεταβιβασθοϋν σταδιακώς τά περιουσιακά στοιχεία τοϋ Ελληνικού • ή 10. Τέλ.ος, διά τού προτεινομένου σχεδίου νόμου (άρθρον
’Οργανισμού Τουρισμού, νά λάβη τήν μορφήν ’Ανωνύμου έκτον) ορίζεται, ότι διατηρούνται έν ίσχύϊ αί συμβάσεις
Εταιρείας, μέ τήν έπωνύμίαν «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ . έργασίας τών ύπαλλήλουν καί" έργατοτεχνιτών, οί όποιοι
ΡΗΣΕΙΣ ΕΑΑΑΔΟΣ - ΞΕΝΙΑ' Α.Ε.» διά νά έξασφαλισθή προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των είς τάς δι’ αύτεπιστασίας
ή άπαιτουμένη ταχύτης καί ευελιξία είς τήν λήψιν άποφά- έκμεταλλευομένας τουριστικάς μονάδας τοϋ EOT καί ότι
σεων, ώς καί ό άπότελεσματικός τρόπος διαχειρίσεως τών αί έκ τών συμβάσεων αυτών πηγάζουσαι έννομόι συνέπειαι.
(δικαιώματα καί ύποχρεώσεις) μεταβιβάζονται είς την
δραστηριοτήτων πού τοϋ ανατίθενται. Έξ άλλου,· διά τής
μεταβιβάσεως τών περιουσιακών στοιχείων τού 'ΕλληνικούΓ; συνιστωμένην ’Ανώνυμον 'Εταιρείαν. Έπίσης διά τής παρ.
2 τού αύτοϋ άρθρου καθίσταται δυνατή ή άπόσπασις ύπαλ.-;
Οργανισμού Τουρισμού είς τήν συνιστωμένην Εταιρείαν,
Θά έπιτευχθή άφ’ ενός, ή πλ.έον όρθολογιστική·, έντονος ληλ.ών τού EOT παρά τή «ΞΕΝΙΑ Α.Ε.», διά δέ τής παρ.
και συνεπώς άποτελεσματική έκμετάλλ.ευσις τούτων, άφ’ 3 πάρατείνεται ή προθεσμία τοϋ άρθρου 1 τομ Ν. 17S/75,
ετέρου ή άποσυμφόρησις τών 'Υπηρεσιών τού EOT άπό πρός έκδοσιν Π.Δ/τος περί τής διαρθρώσεως τών 'Υπηρε
δραστηριότητες οί όποιες, -εύρίσκονται έκτος τών άρμοδιο-; σιών καί τής - καταστάσεως τοϋ Προσωπικού τοϋ EOT.
τήτων καί επιδιώξεων του. Τέλ,ος, πρέπει νά τονισθή ιδιαι . 11. Εις τους άνωτέρω, έν γενικαΐς γραμμαϊς, έκτεθέντας
■
τέρως ότι παρά τό. γεγονός ότι ή υπό σύστάσιν Εταιρεία σκοπούς αποβλέπει τό προτεινόμενον σχέδιον νόμου.
Οά λ.ειτουργή κατά τούς κανόνας τής ιδιωτικής οικονομίας,
Έν :Α·λήναις τή 24 Μαίου 1976 .. όχι μόνον δεν Οά ανταγωνίζεται τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, ή."
- ' -. ν' ·. Ο» Υπουργοί
άλλτά θά τήν ύποβρηθή καί 9ά τήν συμπληρώνη.
άλλά
" 4. Τό Καταστατικόν τής Ανωνύμου. Εταιρείας είναι
σύμφωνον προς τάς διατάξεις;τού Κωδικοποιημένου νόμου,
περί ’.Ανωνύμων-Εταιρειών, έκτός άπό τά £ρθρα πού. άναf.i-w-fti cle τόν Υλεννον τής Εταιρείας άπό τό Δημόσιον. ',
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