
- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ, . . .. ..
----- Έπί τού σχεδίου νόμου «περί ίδρύσεως Δημοσίας

Έπιχειρήσεως Π ετρελαιου».
Προς ιψ· Ε' Άναδεωρψιχψ· Βονλην κον Ελλήνων

1. Διά τού προτεινομένου σχεδίου νόμου αναγνωρίζεται ή 
άγκη δημιουργίας δημοσίου φορέως. λειτουργουντος συμφω- 
ς πρός τεύς κανόνα; τής ιδιωτικής οικονομία;, προς ^ τον 
ο—ον άναπτύξεως έθνικής βιομηχανίας πετρελαίου it; ολας 
; φάσεις αύτής, περιλαμβανομένων: Τής Χ/αζητηαεως, 
εύνης, διενεργείας γεωτρήσεων προς εντοπισιν και χ.ευρε- 
. κοιτασμάτων ύδ ρογονανθοάκων καί φυσικών άεριων εν γε-

καί τής έκμεταλλεύσεως αυτών, τής παραγωγής, επε- 
ργασίας, άποθηκεύσεως καί διαθέσεως αύτών, τής άναθε- 
»ς διά συμβάσεως παντός τοιούτου έργου είς τρίτους και οής 
ροχής συμβουλών έπί δεμάτων -ετρέλα!ου (άρθρον πρώτον 
> προτεινομένου σχεδίου νόμου καί άρθρον 4 τού Καταστα- 
οΰ τής συνιστωμένης Εταιρείας).
2. Προτείνεται όπως ό έν λόγω φορεύς λάβη τήν μορφήν 
,ωνύμου Εταιρείας, ύπό τήν έπωνυμία·/ «Δημοσία Έπιχεί-

Πετρελαίου» (Δ.Ε.Π.) διά νά εξασφαλισθή ή άπαιτου- 
η ευελιξία καί ταχύτης είς τήν λήψιν αποφάσεων, ώς 

; αποτελεσματικός τρόπος διαχειρίσεως τών άνατι·5εμένων 
αυτήν βραστή:ιοτήτων^ -δ Ον ή -δέ ή συνατότης συμμετοχής 

; είς άλλας εγχειρήσεις έπί τφ σκοπώ συνεργασίας δημο- 
υ καί ιδιωτικού τομέως καί άποκεντρώσεως (ώς HUL- 
NG COM PANΓ) ώς καί είς αλλας χώρας συμβαίνει.

3. Τό Καταστατικόν τής ’Ανωνύμου Εταιρείας είναι σύμ- 
<ον ττρος τάς διατάξεις τού νόμου ττερΐ Άν νόμων Έται- 
ών, εξαιρέσει τών άρθρων εκείνων τού Καταστατικού τών 
τφερομένων εις τό·/ έλεγχον τής Εταιρείας όττο τού Δήμο
υ. Είδικώτερον, λόγω τής ιδιαιτέρας σημασίας τήν όποιαν 
ι ή, όσιο τον έλεγχον τού Δημοσίου, ε-ίτευξις τού έπιδιω-

υένου ύπό τής Εταιρείας σκοπού, διά τού προτεινομένου σχε-. 
υ νόμου, τό μετοχικόν κεφάλαιο·/ έξ ενός δισεκατομμυρίου 
χμών, αναλαμβάνεται καί καλύπτεται έξ ολοκλήρου ΰττό 
Ελληνικού Δημοσίου τοίς μετρητοΐς, είς δέκα ϊσοττόσους 

εις (άρθρα 5 καί 2)6 τού Καταστατικού).
Επίσης, απαγορεύεται ή διάθεσις μετοχών τής Εταιρείας 
τρίτους (άρθρον 7 τού Καταστατικού) ώς καί ή άπορρό- 
ις αυτής ύφ’ οίασδήποτε τρίτης έπιχειρήσεως καί ή συγ- 
>ευσις αυτής μετά τμίτηις έπιχειρήσεως προς δημιουργίαν 
υ νομικού προσώπου. Προς τόν σκοπόν προστασίας τής κυ- 
τητος τού Δημοσίου έπί τής Δ.Ε.Π. καί αποφυγήν τής 
ρροφήσεως αυτής ύφ’ οίασδήποτε τρίτης Έπιχειρήσεως, 
ύη είς τό προτεινόμενον σχέδιο·/ νόμου, ή διάταξις καθ’ 
σό σύνολον τών συμμετοχών τής Δ.Ε.Π. ώς μειοψηφίας 
τά κεφάλαια τρίτων εταιρειών, δεν δύναται νά ύπερίαί- 

τό εν πέμπτον (Ι/δ) τού μετοχικού κεφαλαίου καί τών 
ύεματικών τής Δ.Ε.Π. (άρθρον τρίτον τού σχεδίου νόμου 
άγραφος 5).
Επίσης, δίδεται είς τήν Δ.Ε.Π. τό δικαίωμα όπως συνά- 

δάνεια ύπό τήν έγγύησιν 'Ελληνικού Δημοσίου (άρθρον 
άρτον τού σχεδίου νόμου).

■ Προς πληρέστερου έλεγχον τής Δ.Ε.Π. υπό τού Δήμο- 
, αί αποφάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Έται- *

ως *21
το·3 Ύ-# \ -J-0

ας πολι-

* τής καθοριζόμενης ΰπο τού 'Υπουργού Συντονισμού καί 
σγραμματισμού γεν.κωτέρας Κυβερνητικής Πολιτικής, ώς 
ή άσκησις ελέγχου επ^ί τής διαχειρίσεως τής Εταιρείας 

3ρα 20 καί 21 τού ύπό έγκρισιν Καταστατικού).
Πις άλλου εις τήν Γενική·/ Συνελευσιν, ήτις άποτελεί τό
• ατον όρνανον τής Εταιρείας καί δύναται νά άποφασίζη 

πο»ης ύποθεσεως αυτής, τό Δημόσιον παρίσταται ώς

μόνος μέτοχος, εκπροσωπούμενος ύπό τών Υπουργών Συντονι
σμού καί Προγραμματισμού, Οικονομικών καί Βιομηχανίας 
(άρθρον 9 τού ύπό έγκρισιν καταστατικού).
• ‘δ. Διά τού προτεινομένου σχεδίου νόμου δύναται νά μεοαβι- 
βάζωντα: εις τήν Δ.Ε.Π. δικαιώματα τού Δημοσίου έπί ακι
νήτων. εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, συνδεομένων προς τούς 
σκοπούς αυτής, ώς καί δικαιώματα εκ συμβάσεων παραχω
ρήσειον δΓ ερεύνα; καί έκμετάλλευσιν ύδρογονανθράκων προς 
τρίτους (άρθρο·/ δεύτερον τού σχεδίου νόμου). Δίδεται έπισης, 
ή δυνατότης είς τήν Δ.Ε.Π. όπως συμμετέχη είς τό μετοχικόν 
κεφάλαιο·/ έτέρας ανώνυμου εταιρείας ή όπως προβαίνη είς 
τήν άπορόφησιν οίασδήποτε έπιχειρήσεως (άρθρον τρίτον 
σχεδίου νόμου).

6. Διά τού προτεινομένου σχεδίου νόμου καί ύπό τού άρθρου 
έβδόμου αύτού καταργεΐται ό Α.Ν. 17/1967 «περί άνωτάτου 
ορίου τών αποδοχών τών εν Έλλάδ: δημοσίων ή ιδιωτικών 
•υπαλλήλων» ώς έτροποποιήθη διά τού Ν.Δ. 201/1969 «περί 
τροποποιήσεως τού Α.Ν. 17/1967ο>.

Ή κατάργησις τού ιός άνω νόμου προτείνεται έπί τή βά
σει τής διαπιστώσεως καθ’ ήν ό νόμος αυτός δεν άπέδωσεν, 
έν γένει. ή σχετική δέ περί τής καταργήσεως αύτού διάτα- 
ξις έτέθη είς το προτεινόμενον σχέδιο·/ νόμου, διότι έκρίθη 
σκόπιμο·/ όπως, διά τής άνακλήσεως αύτού, καταστή δυνατή 
ή παροχή ικανοποιητικών άποδοχών είς τό προσωπικόν τής 
συνιστωμένής εταιρείας έττΐ τώ σκοπώ τής δυνατότητος πρόσ- 
ελκύσεως ύπ’ αύτής προσωπικού υψηλής στάθμης ν.αί μεγά
λης έξειδικεύσεως.

7. Εις τούς άνωτερω, έν γενικαίς γρχμμαΐς, έκτεθέντας 
σκοπούς άποβλέπει τό προτεινόμενον σχέδιο·/ νόμου.

’Εν Άθήναις τή 31 Μαΐου 1975 
0! Υπουργοί

Έπί τού Συντονισμού καί Προγοαιευχτισμού
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ . .

Έπί τών Οικονομικών ■
Ε. ΔΕΒΛΈΓΟΓΛΟΤ · - ■ ·
Έπί τής Βιομηχανίας "
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ ■ · -Τ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΣ
Περί ίδρύσεως «Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου». · 

Άρθρον πρώτον.

Συνιστάται ’Ανώνυμος Εταιρεία, λειτουργούσα χάριν τού 
δημοσίου συμφ-έρ-οντος, κατά τούς κχ/όνας τής ιδιωτικής οικο
νομίας, ύποκειμένη είς τάς περί ’Ανωνύμων Εταιρειών διατά
ξεις, πλήν »/ άύά.ως ορίζεται έν τώ πχρόντι, ής τό Κατα
στατικόν έχει ώς ακολούθως, έγκρινόμενον διά τού παρόντος 
νόμου:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Έπω·/υμία — Έδρα — Διάρκεια — Σκοπός.

Άρθρον 1.

Ή έπωνυμία τής διά τού πασόντος συνιστωμένής Εται
ρείας ορίζεται: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΕΤΡΕ
ΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/» καί έν συντομογραφ ία 
«Δ.Ε.Π.».

Ή έπωνυμία αΰτη δύναται νά άναγράφηται έν μεταφράσει 
εις τήν οίκείχ/ ξένη·/ γλώσσαν, προκειμένου περί συναλλαγών 

ντής Εταιρείας μετ’ αλλοδαπών.

Έ2ρα — Ύπ
Άρθρον 2. •

"ποκαπ αστήματ α.

1. Έδρα τής 'Εταιρείας ορίζεται ή πόλις τών ’Αθηνών.
2. Δύναται νά ιδρύονται υποκαταστήματα ή πρακ.τορεΐα ή 

γραφεία τή; Εταιρείας οπουδήποτε έν Έλλάδι καί έγ τή άλΓ


