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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τοΰ σχεδίου Νομοθετικού Διατάγματος «κερί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 1369/1973 «περί με
τατροπής τής 'Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως εις Ανώνυμον Έταιρείχ;» χαί πίνων άλλων δια
τάξεων».
Ποός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των ‘Ελλήνων
Ίνα δυνηθή ή ΕΤΒΑ' νά άνταποκρ:·3ή εις τους σκοπούς
:η; καί νά έπιτελέση πράγματι, το εργον διά το όποιον έχει
λτο τής ίδρύσεώς της zpcopισ-3ή. είναι άνάγκη νά άναππ-υ:η τάς δραστηριότητας αυτής πολλαπλώς, προς τούτο δε
>εωρείτα; αναγκαίο-; νά προβλεφθή -3έσις xat δευτέρου Υποιοικητοΰ, ώς προεβλέπετο xat είς το καταργηθέν Ν.Δ. 4366/
964 δυνάμει τοϋ οποίου αυτή ίδρύ-3η.
Ωσαύτως μετά την κατάργησιν τοΰ 'Υπουργείου Εθνικής
Ιΐχονομίας, δέον προς άρσιν άμφιβολιών νά opis-Souv οι καθ’
λην άρμόϊιοι 'Υπουργοί, ένθα έν τώ χεϊμενω τοΰ Ν.Δ. 1369/
973 άναφέρεται ό 'Υπουργός Έ3νικής Οικονομίας.
Είίίιχώτερον έκ τής κατ' άρθρ-ον άναλύσεως τοΰ νομοσχε:οο παρ χτηρούνταιι τά ακόλουθα:
Έπί τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου.
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Διά τοΰ άρθρου τούτου αντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ άρ
του 7 τοϋ Ν.Δ. 1369, αναγραφόμενων τών Υπουργών Συνονισμοΰ καί Προγραμματισμού καί Βιομηχανίας άντί τοΰ
Γπουργοΰ 'Εθνικής Οικονομίας.
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Τραπέζης ώς μελών vcL ΑΣ. άλλων Ά^ωτάτων Εται
ρειών εις τάς όποιας ή Τράπεζα έχει μετσχικόν ενδιαφέρον.
Τοΰτο δε κα-3’ όσον ή χρηματοδότησις υφισταμένων ή ίδρυομένων επιχειρήσεων διά συμμετοχής εις τό κεφάλαιόν των,
αποτελεί ένα έκ τών κ/υρ-ιωτέρων τρόπων πραγματοποιήσεως
τοΰ σκοπού τής Τραπέζης, έκ τών προβλεπομένων όπό τής
παρ. 2 τσΰ άρθρου 4 κεφάλαιόν πρώτον τοΰ ΝΑ. 1369/1973.
εις δέ τήν δυνατότητα έκ-προσω-πήσεως τής Τραπέζης εις το
Δ.Σ. τής χρηματοδοτούμενης Εταιρείας έπί τώ σκοπώ παρακολουθήσεως τών συμφερόντων αυτής άλλά καί διά τήν ύποβοήθησιν τής άναπτύξεως ή έξυγιάνσεως τής ιδίας τής χρη
ματοδοτούμε'; ης έτπιχειρήσεως, δεν είναι σκόπιμον νά τίθεν
ται πρόσθετοι περιορισμοί τεινο/τες νά επιβραδύνουν και δυσχαιρά/ουν τό εργον τής Τραπέζης.
Τοιοΰτος περιορισμός δεν ύπήρχεν όπό τό προηγηθεν τοϋ
Ν.Δ. 1369/1973 καθεστώς τοΰ ιδρυτικού τής ΕΤΒΑ Ν.Δ.
4366/1964.
Έν Ά-3ήναις τή 10 ’Απριλίου 1975
Οί Υπουργοί
Έπί τού Συντονισασ/καί Προγραμματισμού
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Έπί τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Έπί τής Βιομηχανίας
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Έπί τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου.
Διά τοΰ άρθρου τούτου αυξάνεται ό αριθμός τών ΎποΟ’.κητών εις δύο καί τών συμβούλων εις δέκα καί έπιφέροναι at προς τοΰτο άναγκαίαι τροποποιήσεις εις το άρθρον
1 τοΰ Ν.Α. 1369/1973. Ούτως αυξάνεται καί ό έλάσσων
ριθμός τών παρόντων έν τ'ώ Διοικητικό Συμβουλίω μελών,
τός επίτευξιν άπαρτίας.
'Ωσαύτως εις τήν -παράγραφο; 4 τοΰ άρ-3tp<x> 21 τοΰ ΝΑ.
369/1973, προστίθεται διάταξις όμοια έν μέρει προς τοιύτην άπαντωμένην εις τό Καταστατικόν τής Τραπέζης
-ς 'Ελλάδΰς (άρθρα; 27) άλλά καί εις τά Καταστατικά
τί άλλ ων ’Ανωνύμων 'Εταιρειών, διά τής όποιας διεοικρινίται οτι τό Διοικητικόν Συμβούλιον έχει τήν ευχέρειαν νά
θμιζη τά τοΰ τρόπου διεξαγωγής τών εργασιών του
;ί νά καταρτίζη έκ τών μελών του έπιτροπάς πρός μελέτην
μάτων άνατι·3εμένων εις αΰτάς υπό τοΰ Διοικητικού Συμυλίου.
Επί τοΰ άρ-3-ρου 3 τοΰ σχεδίου.
Δια τών παραγράφων 1 καί 3 τούτου προσαρμόζεται τό
ιμενσν τών -παραγράφω·; 1 καί 4 άντιστοίχως τοΰ άρθρου
ό τοΰ Ν.Δ. 1369/19(3, έν όψει τοΰ ότι οί διοριζόμενοι
ποδιοικηταί ·3ά είναι δύο, ένώ διά τής παρ. 2 καθορίζονται
; τής άναπληρώσεως τοΰ Διοικητοΰ ΰφ’ ένός τών δύο Ύπο-ικητών τροποποιουμένης τής παρ. 2 τοΰ ά·3ρου 22 τοΰ ΝΑ.
69/1973.
’Επί τοΰ άρ-3ρου 4 τοΰ σχεδίου.
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Δια τοΰ <αρ-3ρου τούτου τροποποιείται ή διατύπωσις τής
ρ. 1 τοΰ άρ-3ρου 23 τοΰ Ν.Δ. 1369/1973 περί τοΰ τρόπου
ρισμοΰ Διοικητοΰ καί Υποδιοικητών, δεδομένου ότι οι διοζοαεναι Ύπιοδιοικηταί -3-ά είναι δύο καί όρ-ίζειται έν ττρσκει~
'ψ 5,τι τή; αρμοδιότητα τσΰ 'Υπουργού ’Εθνικής Οίκοναέχουν οί 'Υπουργοί Συντο;ισμού καί Προγραμματισμοΰ
: Βιομηχανίας.
Ωσαύτως διά τσΰ αύτοΰ άρθρου καθορίζονται έκτενέστε' X» <αί αρμοδιότητες έ-πί τής ΕΤΒΑ τών 'Υπουργών Συνιτμοΰ καί Προγραμματισμού, Βιομηχανίας καί ’Εμπορίου.
'Επί τοΰ άρ-3ρου 5 τοΰ σχεδίου.
Διά τού άρ-3ρσυ τούτου τροποποιείται το άρθρον 24 τοϋ
Δ. 1369/1973, μή άπαιτουμένης πλέον τής έγκρίσεως τών
Μουργών Ε3ν. Οικονομίας καί Οικονομικών διά τήν έκλο~ τοϋ Διοικητοΰ, τών Υποδιοικητών ή μελών τοΰ Δ.Σ. τής

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
Τού Νομο·3ετικοΰ Διατάγματος 1369/1973 «περί μετατρο
πής τής Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως
είς ’Ανώνυμον Τρ-απεζικήν Έταιρΐίαν».
Άρθρον 7 πζαράγρ. I1.
1.
Τό κεφάλαιόν τής Τραπέζης δύναται νά χύξηθή δ ε’
άποφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως <αύτής, καθοριζούσης
τοός όρους τής αύξήσεως, έγκρινομένης διά Βασιλικού Δια
τάγματος, τή προτάσει τών Υπουργών Έ3νικής Οικονομίας
καί Οικονομικών. ·
Άρ·3ρον 21, παράγραφο: 1, 3, 4, 6.
1.
Ή Γονική δυαχείρ-ισις κυπ διοίκησις τών ϋπούέσεων τής
Τραπέζης ασκείται ύπό τοΰ Διοικητικού Συμίουλίου, άποτελουμένου:
α) Έκ τοΰ Διοικητοΰ τής Τραπέζης, ώς Προέδρου.
β) Έκ τοΰ Ύποδιοικητοΰ.
γ) Έξ έπτά ή εννέα Συμβούλων.
3. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, έν τφ πλαισίψ τών
έκδιδομένων ΰπ’ αΰτοΰ κα·;σ;ισμών, νά ά;α·3έτ,η τήν ένάσκησιν
μέρους τών εξουσιών του εις τον Διοικητήν καί μετά σύμφω
νον γνώμην τούτου είς τον 'Υποδιοικητήν. 'Ομοίως τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον δύναται προτάσει τοϋ Αοιχητοΰ νά άναύέτη αρμοδιότητας, δεσμευούσας τήν Τράπεζα-;, εις υπαλλή
λους αυτής.
4. Διά Κα-;ονισμών έκδιδομένων ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου δύνχ;ται νά κα·3ορίζωνται: α) Αΐ άνατι-3έμεναι εΐδικώτερον εις τον Διοικητήν εξουσία! καί άμοδιότητες έν τή διαχειρίσει τών όπούέσεων τής Τραπέζης, 6) ή οργανωτική
διάρ·3ρωσις καί ό τρόπος λειτουργίας τών υπηρεσιών τής
Τραπέζης, γ) ή διαδικασία καί ό τρόπος διεξαγωγής τών
κατά τά έν άρ-3ρω 4 τού παρά/τος Καταστατικού έργασιών
χύτης καί οί όροι καί προϋποθέσεις τών μετά τών τρίτων συν
αλλαγών αυτής (οίον κανονισμοί χηματοδοτήσεως, συμμετο
χών, έκπονήσεως μελετών, έχτελέσεως έργων χλπ.), δ) οι
διέποντες τήν κατάστασιν τοΰ προσωπικού αύτής όροι (κχ/Ονισμός ύπηρεσίας).
:
6.
Έν περιπτώσει απουσίας, κωλύματος, παραιτήσεως, λήξεως τής ύητείας, παύσεως ή θανάτου μέλους ή μελών του,
τοΰτο εύρίσκεται έν άπατίφ καί συνεδριάζει έγκύρως, *φ’ όσον

τερους. 'Ομοίως τό Διοικητικόν Συμβούλιον ϊύναται χροτα
τού Διοικητοΰ νά άναδέτη άρμοϊιότητας, ϊεσμευούσας τήν Τ
χεζαν. εις ύχαλΰ.ήλους χυτής»).
Άρδρον 22 χαράγραφοι 1. 2, 4.—
3. Εις τό τέλος τής χαραγράφου 4 τοΰ άρδρου 21
ί. Ό Διοικητής είναι τό άνώτατον εκτελεστικόν οργανον
αύτοΰ ώς άνω Νομοδετικοΰ Διατάγματος χροστιδεται η χ
τής Τρχχέζη-ς, ήν έκχροσωχεϊ ίικαστικώς καί έςωϊίκως. r
λουδος ϊιάταχις:
Ό Διοικητής είναι καί Πρόεϊρος;-τοϋ Διοικητικού ΣτήΑ'βου'«Τηρουμένων τών ϊιατάχεων τοΰ Καταστατικού τουτόυ
λίου/ύχό τήν ίϊιότητά του ϊέ ταύτην χροεϊρεύει των σϋνεϊριαΔιοικητικόν Συμβούλιον άχοφασίζει χερί τοΰ τρόχου τής ?
σεων 'αύτοΰ καί συγκεντροί άχάσας τάς αρμοίιότητας τοΰ
ξαγωγής τών εργασιών του καί ϊύναται νά σνγκροτή έκ τ
Π-ροέϊρου χαί τοΰ Διευδύνοντος Συμβούλου- Ανώνυμου Εται
μελών του Έχιτροχάς χρός μελέτην δεμάτων άνατιδεμέν
ρείας. Ουτος ϊύναται ϊι’ άχοφάσεως αύτοϋ να αναδετη μέρος
αύταίς ύχο τούτου».
των άρμοϊιοτήτων του r, χαί την έχχροσώχησιν τής Τραχέζης
4. Ή.χαράγραφος 6 τού άρδρου 21 τοΰ αύτοΰ ώς ανω I
εις τον Ύχοϊιοικητήν ή μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου η
μοδετικοΰ Διατάγματος άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
τίνα.έλ'τών ΰχαλλήλών καί ϊικηγόρων τής Τραχέζης, ϊιορι,ων
«6. Έν χεριχτώσει άχουσίας. κωλύματος, χαραιτήσει
τούτους- έντολοϊόχους του καί ϊιά χληρεξουσίόυ συμβολαιογρα
λήχεως τής δητείας. χαύσεως ή δανάτου μέλους ή μελ
φικού έγγραφου:
του, τούτο εύρίσκεται έν άχχρτία καί συνεϊριάζει έγκύρως,
2.
Ό Τχοϊιοικητής τής Τραχέζης, εντασσόμενος εύδύς όσον ό άρδμος τών χαροντών αΰτοχροσώχως μελών του :
είναι έλάσσων τών έχτά».
μετά τον Διοικητήν, άναχληροί τούτον άιτόντα, κωλυόμενον ή
μή ΰχάρχοντα, καδ’ όλήν την έκτασιν των άρμοϊιοτήτων του.
Άρδρον 3.
4.
Ό Διοικητής καί ό ΤχΌΪιοικητής λαμβάνουν τάς αντι
1. Ή χαράγραφος 1 τοΰ άρδρου 22 τοΰ αύτοΰ ώς ά
στοίχους έκάστοτε μηνιαίας άχοίοχάς τοΰ Διοικητοΰ καί
Νομοδετικοΰ Διατάγματος άντκαδίσταται ώς άκολούδως:
Τχοϊιοικητοΰ τής Τραχέζης τής Έλλάίος.
«1. Ό Διοικητής είναι τό άνώτατον έκτελεστικον όργχ
Άδρον 23, χαράγραφος 1.
τής Τραχέζης. ήν έκχροσωχεί ϊικαστικώς καί έξωϊίκως.
Ό Διοικητής είναι καί Πρόεϊρος τού Διοικητικού Συμβ
1.
Ό Διοικητής καί ό Τχοϊιοικητής τής Τραχέζης, ϊιορίζονται έχί τετραετεί δητεία,'ϊιά κοινής άχοφάσεως τοΰ —λίου, ’ΰχό τήν ίϊιότητά “του ϊε ταύτην- χροεϊρεύεΓτών συνεϊρ
σεων αύτοΰ καί συγκεντροί άχάσας τάς άρυοϊιότητας τοΰ Π
Πρωδυχουργοΰ καί τοΰ Τχουργοΰ Εθνικής Οικονομίας.
έϊοου καί τοΰ Διευδύνοντος Συμβούλου ’Ανωνύμου Έταιρείι
Άρδρον 24.·
Ούτος ϊύναται ϊΓ άχοφάσεως αύτοΰ νά άναδέτη μέρος τ
Ό Διοικητής, ό Τχοϊιοικητής καί τά μέλη τοΰ Διοικητικού
άρμοϊιοτήτων του ή καί τήν έκχροσώχησιν τής Τραχέζης ι
Συμβουλίου τής Τραχέζης, ϊύνανται νά έκλέγωνται μέλη τοΰ
τινα τών Ύχοϊιοικ -τών ή μέλος τοΰ Διοικητικού Συχβουλί
ή τινα έκ τών ύχαλλήλων καί δικηγόρων τής Τραχέ-ζής, I
Διοικητικοΰ Συμβουλίου, Εταιρειών εις τάς όχοίας αΰτη έχει
μετοχικόν ένϊιαφέρον, χρός τον σκοχον χαρακολουδήσεως καί
ριζών τούτους έντολοϊόχους του καί ϊιά χληρεχουσίου συμ1
καλυτέρας χεριφρουρήσεως τοΰ ένϊιαφέροντος τούτου,, κατόχιν
λαιογραφικοΰ έγγράφου».
""ν....... '
έγκρίσεως των Τχουργών Έδνικής Οικονομίας καί Οικονομι
2. Ή χαράγοαφος 2 τοΰ άρδρου 22 τοΰ αύτοΰ ώς άνω l·
μοδετικοΰ Διατάγματος άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
κών.
...
.
«2. Τον Διοικητήν άχόντα, κωλυόμενον ή μή ύχάρχον
άναχληροί καδ’ ό/.ην τήν εκτασιν τών άρμοϊιοτήτων του ό c
χαιότερος τών Τχοϊιοικητών καί έν χεριχτώσει ταυτοχρό·
ϊιορισμοΰ ό χρώτος κατά σειράν ϊιορισμοΰ, άχό·/τος ϊέ, κωλ:
.. ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
μένου ή μή -ύχάρχοντος τούτου ό ετερος».
Περί τροχοχοιήσεως-χαί συμχληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 1369/1973
3. Ή χαράγραφος 4 τοΰ άρδρου 22 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Γ
' «χερί μετατροχής τής 'Ελληνικής Τραχέζης Βιομηχανικής
μοδετικοΰ Διατάγματος άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
Άναχτύςεως εις ’Ανώνυμον Τραχεζικήν Εταιρείαν» καί
«4. Ό Διοικητής καί ο! Τχοϊιοικηταί λαμβάνουν τ
τινων άλλων ίιατάξεων». ■
άντιστοίχους έκάστοτε μηνιαίας άχοϊοχάς τοΰ Διοικητοΰ y
Τχοϊιοικητοΰ τής Τραχέζης-τής Έ/.λάϊος».
Άρδρον 1_
ό άριδμός τών χαροντών αύτο’χρσσώχως μελών του ϊεν είναι
έλάσσων τών χέντε.
'

• Ή χαράγράφος 1 τοΰ άρδρου 7 τοΰ Ν.Δ. 1369/1973 άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
ifl.' Τό κεφάλαιον τής Τραχέζης ϊύναται νά αύχη-δή ϊι’
άχοφάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως αυτής, καδοριζούσης
τοΰς όρους τής αύχήσεως. έγκρινομένης ϊιά Προείρικοΰ Δια
τάγματος εχϊιϊομένου τή χροτάσει των Τχουργών Συντονισμού
καί Προγραμματισμοΰ, Οικονομικών καί Βιομηχανίας».

Άρδρον 4.

Ή χαράγραφος 1 τοΰ άρδρου 23 τού αύτοΰ ώς ά^ω ΪΝ
μοδετικοΰ Διατάγματος άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
«1. α) Ό Διοικητής καί οί Τχοϊιοικηταί τής Τραχέζ
ϊιοριζονται έχί τριετεί δητεία ϊιά κοινής άχοφάσεως τοΰ Πρ
δυχουργοΰ καί τών Τχουργών Συντονισμού καί Προγραμφ
τισμοΰ. Οικονομικών καί Βιομηχανίας.
' ί·) Ό Τ~ου?γός Συντονισμού καί Προγραμματισμού καδ
, -· - ·
:
"
Άρδρον .2.7'
’ . . ‘. ' V' / ·
ρίζει.τά κατά τό άρδρον 4 τοΰ χαρόντος γενικά χλαίσια τ·
1.. Ή χαράγραφος 1 τοΰ άρδρου 21:τόΰ αύτοΰ ώς άνω Νοάκολουδητέας ύχό τής ΕΓΓΒΑ Α.Ε. χολιτικής έχενϊύσει
μοδετικοΰ Διατάγματος άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
- τηρουμένων τών χερί Νομισματικής Έχιτροχής ϊιατάχεο:
«1. ‘Η Γενική ϊιαχείρισις καί ϊιοίκησις τών ΰχοδέσεων
ό ϊέ Τχουργός Βιομηχανίας χαρακολουδεί καί ελέγχει τ
■τής Τραχέζης· ασκείται ύχό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, άχοεφαρμογήν τής χολιτικής ταύτης. ίιατηρουμένων χάντοτε τί
τελουμένουί ' <·
'
·
αύτονομίας καί χρωτοβουλίας τής Τραχέζης καί τής κα·
α) Έκ τοΰ Διοικητοΰ τής Τραχέζης, ώς Προέϊρου.
τούς κανόνας τής ίϊιωτικής οικονομίας λειτουργίας της κ
β) Έκ ίύο Τχοϊιοικητών αυτής,
έχιϊιώςεως τών σκοχών της.
γ) Έκ ίέκα Συμβούλων». "
γ) Ό Τχουργός Έμχορίου
άσκεί τήν έχί τής ΕΤΈ
2.
Ή χαράγραφος 3 τοΰ άρδρου 21 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Α.Ε. ώς "Ανωνύμου Εταιρείας έχοχτείαν κατά τάς ίσχυούσ:
χερί τών ’Ανωνύμων Εταιρειών ϊιατάςεις».
Νομοδετικοΰ Διατάγματος άντικαδίσταται ώς άκολούδως:
«3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ϊύναται έν τώ χλαισίιρ τών
Άρδρον 5.
εκϊιϊομενων ύχ’ χυτού κανονισμών, νά άναδέτη ενάσκησή μέ
ρους τών έχουσιών του εις τον Διοικητήν καί μετά σύμφωνον
; Τό άρδρον 24 τοΰ ΝΆ. 1369/1973 άντικαδίσταται ι
γνώμην τούτου εις τινα τών Τχοϊιοικητών ή καί "εις'άμφοάκολούδως:

