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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 0 κύριος Υπουργός Εμπορίου έχει 

το λόγο, αν επιθυμεί. Εκτός αν θέλει, να προηγηθεί ο κ. Γιαννόπουλος,. ο 

οποίος είναι και ο μοναδικός εγγεγραμμένος επί του καταλόγου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομηχ. Ενέργ. και Τεχνολογίας): Βεβαίως 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 0 κύριος Γιαννόπουλος έχει το 

λόγο.

(ΣΜ)
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Δέστε το και αυτό. Δεν ξέρω;τι θέση θα πάρετε. Εγώ επιμένω ότι πρέπει 

να δούμε τους μεσαίους και τους μικρομεσαίους που θα βγούν στο δρόμο. 

Κάποιος από τους συνεργάτες^μου είπ^ ότι το δέχθηκαν αυτό πέρσι με το 

νόμο. Βέβαια όταν τους βάζεις την θηλιά στο Λαιμό προς στιγμή το δέχονται; 

αλλά τώρα έχει φθάσει ο κόμπος στο χτένι. Και τώρα βέβαια δεν 

κατατίθενται αιτήσεις εξώσεων μέχρι που θα καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός. 

Μετά όμως θα δούμε τι θα συμβεί.

Εμείς είμαστε μία Κυβέρνηση σοσιαλιστική. Πρέπει λοιπόν να 

εξασφαλίσουμε αυτή την προστασία^που την είχαμε εξαγγείλει στο συμβόλαιο 

με το λαό και στο Εθνικό Συμβούλιο της θεσσαλονίκης^για την προστασία των 

μικρομεσαίων και των μεσαίων επαγγελμάτων, θα περιμένω λοιπόν την 

απάντησηνΐΓυρ"ίε Υπουργέ^για να πάρω και εγώ θέση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Παναγιώτης Ν.Κρητικός): 0 Υπουργός Βιομηχανίας, 

Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ,όπως ξέρουμε όλοι μας^ο
*

θεσμός της ανώνυμης εταιρείας επετέλεσε το κύριο νομικό πλαίσιο της

. »· ν
συγκέντρωσης κεφαλαίων στη φάση ανάπτυξης της βιομηχανίας μας, της

βιομηχανικής κοινωνίας. 0 θεσμός.αυτός παρόλο που η βιομηχανική, κοινωνία
/



έχει αλλαξει, παρόλο που διεθνοποιήθηκε η οικονομία, παρόλο που γίνονται 

ευρύτερες μεταβιβάσεις κεφαλαίων και οι διεθνικές εταιρείες παίζουν έναν 

όλο και πιό μεγάλο ρόλο,παραμένει ο κεντρικός θεσμός για την οργάνωση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, για την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. 

Έχει και αυτό σημασία και έχει ιδιαίτερη σημασία ο θεσμός αυτός να είναι 

προσαρμοσμένος στις εξελίξεις και στις νομοθεσίες άλλων χωρών με τις 

οποίες συναλλάσεται η χώρα μας.

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκεται η εναρμόνιση 

των νομοθεσιών των Κρατών-μελών και για αυτό έχει υπάρξει ήδη μία σειρά 

από κοινοτικές οδηγίες με τις οποίες έχει συμμορφωθεί η χώρα μας^τις έχει 

εφαρμόσει στο εξωτερικό και μελετάται η εισαγωγή του θεσμού της 

Ευρωπαϊκής εταιρείας εδώ και αρκετά χρόνια. Πρέπει λοιπόν και εμείς την 

ισχύουσα νομοθεσία του 1920 που έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές να την 

αλλάξουμε^ να την προσαρμόσουμε και να την κάνουμε πιό ευέλικτη για να 

εξυπηρετήσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το σχέδιο νόμου 

εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό.
*

Τα προβλήματα σήμερα είναι πιό σημαντικά από ότι ήταν πριν από 60 ή

. *· ν
70 χρόνια, όταν θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η ανώνυμη εταιρεία. Τότε οι

ανώνυμες εταιρείες ήταν πολύ λί.γ£ς. Σήμερα είναι πολύ περισσότερες. Κάθε
/
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χρόνο ιδρύονται γύρω στις 2000 ανώνυμες εταιρείες και ο αριθμός των 

ανωνύμων εταιρειών που είναι εγεγραμμένες στο κεντρικό μητρώο *του 

Υπουργείου Εμπορίου ανέρχεται -πτις 34.000 περίπου^από τις οποίες περίπου 

25.000 είναι εν ζωή. Παλιά η ομμόρυθμος και η ετερόρυθμος εταιρεία ήταν 

οι εταιρείες που καθόριζαν τις συναλλαγές. Σήμερα όπως δείχνουν οι 

αριθμοί αλλά και ο όγκος των κεφαλαιώδη π ιό σημαντική εταιρική μορφή 

είναι η ανώνυμος εταιρεία.

Χρειάζεται λοιπόν να δούμε αυτή την εταιρική μορφή με ένα τρόπο 

καινούργιο και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις οι οποίες 

παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία και να βοηθήσουμε στην πιό ευέλικτη 

λειτουργία της.

Αναφέρθηκαν ήδη οι κύριοι συνάδελφοι σε ένα θέμα παρακολούθησης^ 

ελέγχου. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να τονίσω ότι στο Υπουργείο Εμπορίου 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Προεδρίας πρόκειται να εφαρμόσουμε για την 

μηχανοργάνωση του μητρώου ανωνύμων εταιρειών και σημάτων το πρόγραμμα 

"Κλεισθένης".

;ν
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θα δαπανηθούν περίπου 600.000.000 δραχμές για τη μηχανοργάνωση αυτή.

Η μηχανοργάνωση αυτή θα επιτρέψει ώστε όλα τα στοιχεία τα οποία 

καταχωρούντα ι σήμερα χειρόγραφα σε καρτέλες να καταχωρούνται σε

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να υπάρχει δυνατότητα ταχύτατης ανομ^σης 

και ελέγχου των στοιχείων αυτών, έτσι ώστε και οι υπηρεσίες αλλά και οι 

συναλλασσόμενοι, να μπορούν να βλέπουν με μεγάλη συντομία τί ισχύει σε 

συγκεκριμένη εταιρεία και να μπορούν οι αρχές οι οποίες εποπτβούν, το 

Υπουργείο Εμπορίου, να πιστοποιούν τί ακριβώς συμβαίνει και έτσι να 

πραγματοποιευνέναν ουσιαστικό έλεγχο.

Λέχθηκε ότι ο έλεγχος είναι ανύπαρκτος, ή ανεπαρκέστατος -εγώ δεν 

συμφωνήσω μ' αυτό. 0 έλεγχος υπάρχει, αλλά παραμένει περιορισμένος, γιατί 

με τους αριθμούς αυτούς τους οποίους σας ανέφερα, 25.000 εν ζωή ανώνυμες 

εταιρείες, είναι κάτι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς

μηχανοργάνωση. Αυτή η μηχανοργάνωση έχει ήδη αποφασισθεί. Ξεκινά και 

ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε προχωρήσει, ώστε να.μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε ένα πιό αποτελεσματικό έλεγχο.

*
Όπως ανέφεραν και οι κύριοι συνάδελφοι, ο Ν.2190 έχει τροποποιηθεί 

αρκετές φορές και έχει προσαρμοστεί. Υπάρχουν όμως μια σειρά από

ερμηνευτικά προβλήματα -τα ανέφεραν οι εισηγητές- τα οποία εδίχασαν την

/
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νομολογία και τα εργαστήρια, π.χ. το πρόβλημα, αν ένα σχέδιο καταστατικού 

μπορεί να προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες σε_σχέση μ' αυτές που προβλέπει 

ο νόμος, ή να ζητά και παμψηφία για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων.

Τα θέματα αυτά έχουν βασανίσει εδώ και πολύ καιρό δικηγόρους και τα 

δικαστήρια. Πολλές φορές υπάρχουν και αντιφατικές αποφάσεις ανάμεσα στον 

Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικράτειας. Γι' αυτό χρειαζόταν ένα 

ξεκαθάρισμα και αυτό το ξεκαθάρισμα επιδιώκουμε μ' αυτό το νόμο.

0 νόμος αυτός δεν είναι αποτέλεσμα μιας εργασίας 2 ή 3 ειδικών, ή της 

υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου, αλλά είναι αποτέλεσμα εργασίας, νη

οποία έγινε σε πολλά επίπεδα και από διαφόρους ενδιαφερομένους. 0
»·

Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών, η Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων, αρμόδιοι

υπηρεσιακοί παράγοντες και πολλοί άλλοι, συνεισέφεραν τις απόψεις τους

και αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε μπροστά σας, συναντά σχεδόν την

ομοφωνία όλων όσοι εργάστηκαν για την εκπόνησή του. Και όλοι όσοι

εργάστηκαν για την εκπόνησή του, είναι όλοι όσοι ασχολούνται στον τόπο

μας με το θέμα. Γι' αυτό και απορώ με τις παρατηρήσεις του εισηγητού της

*
Νέας Δημοκρατίας, ότι όλα αυτά είναι αποσπασματικά, αντιφατικά και δεν

. *· ν
έχει προσεχθεί το κείμενο του νόμου. Το κείμενο του νόμου είναι

I
προσεγμένο. Πάντα υπάρχουν λάθη και πάντα μπορ$& να γίνουν βελτιώσεις.

/
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Αλλά επαναλαμβάνω ότι το κείμενο το νόμου εκφράζει την άποψη τόσο των 

ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα, όσο και των επιχειρήσεων, 

οι οποίες εκφράζονται μέσα από τους φορείς τους, όπως τα Εμπορικά και 

Βιομηχανικά Επιμελητήρια, ή ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών.

Λυπάμαι, αλλά η παρατήρηση αυτή δεν στέκει και προέρχεται από μια 

στείρα αντιπολιτευτική διάθεση που δεν δικαιολογείται σε ένα νομοσχέδιο 

αυτού του τύπου και αυτού του περιεχομένου. Πράγματι, δεν επιχειρείται η 

ριζική αναμόρφωση του θεσμού των Ανωνύμων Εταιρειών. Πράγματι 

επιχειρείται μια απλούστευση των διαδικασιών και η διευκρίνηση θεμάτων. 

Δεν γίνονται τομές, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή όπως ανέφερα πριν είναι 

σε εξέλιξη και η επανεκτίμηση του όλου πλαισίου μέσα στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, δεν χρειάζονται τομές. Χρειάζεται, απλώς, ο θεσμός αυτός να 

γίνει πιό εύχρηστος και να μπορούν οι συναλλασσόμενοι να τον εφαρμόζουν 

χωρίς δυσκολίες. Και αυτό επιδιώκουμε.



¿7
01ΘΜ 1/1 Σφος ΖΟΡΜΠΑ Δφος ΑΠΟΣΤΟΛΙ 05.09.1995 Αί10905ΖΕ

Δεν χρειάζονται νέες φιλοσοφίες. Δεν ήλθε ποτέ κανείς για την

ομόρρυθμη εταιρεία η οποία υπάρχει από τις αρχές του 19ου αιώνα να πει
/ /

ότι χρειάζεται νέα φιλοσοφία. Σε ορισμένους

θεσμούς οι οποίοι έχουν κατοχυρωθεί από την πράξη είναι παραδεδεγμένο το
)

πώς θα λειτουργήσουν και ποιές είναι οι αρχές οι οποίες θα ισχύσουν. Στην

ανώνυμη εταιρεία επιδιώκεται η ασφάλεια των συναλλαγών επιδιώκεται η
/

προστασία της μειοψηφίας και επιδιώκεται βεβαίως μια λειτουργία η οποία

δίνει σ' αυτούς που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίου^τα περισσότερα

δικαιώματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν, δεν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάτι

ριζικά καινούργιο, αλλά χρειάζεται να κάνουμε κάτι πιο ευέλικτο -και θα

επανέλθω σ ' αυτό- και αυτό το πιο ευέλικτο προσπαθούμε να κάνουμε.

Λέχθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν επιδιώκεται η

τόνωση της κεφαλαιαγοράς. Δεν είναι θέμα αυτού του νομοσχεδίου για
/

παράδειγμα η άυλη μετοχή. Η άυλη μετοχή είναι ένα θέμα το οποίο θα 
/ -

ρυθμιστεί σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου. Διότι αν

εισαγάγουμε εμείς εδώ την άυλη μετοχή πώς θα λειτουργήσει το
/

Χρηματιστήριο αν δεν είναι έτοιμο να εκμεταλλευτεί αυτή/τη δυνατότητα^ ή

.** ν
να ελέγξει αυτή/τη δυνατότητα;

Όπως λέχθηκε ότι δεν αυξάνουμε τα μερίσματα τα οποία δίνονται στους



μετόχους ή δεν ρυθμίζουμε κάποια άλλα θέματα τα οποία βοηθούν να 
ι (

πουληθούν καλύτερα οι μετοχές. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να

αλλάξει εκεί η νομοθεσία. Και δεν ακόυσα ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία να

κάνει σχετικές προτάσεις για να τις εξετάσουμε και εμείς. Να πει για

παράδειγμα ότι το μέρισμα το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται κατά μετοχή

υποχρεωτικά από τα κέρδη να είναι πολύ μεγαλύτερο απ' αυτό που
/

καταβά^εται σήμερα.

Επαναλαμβάνω λοιπόν: Νομίζω ότι όλες αυτές οι ενστάσεις λέγονται για

να υπάρχουν ενστάσεις και όχι^άτί είναι τεκμηριωμένες.

Όσον αιρορά τις παρατηρήσεις του κυρίου Σκυλλάκου ότ ι χρειάζεται

περισσότερος εκδημοκρατισμός και δημοκρατική οργάνωση στην ανώνυμη

εταιρεία θα σχολιάσω ότι δεν είναι έτσι απλό το θέμα της ανώνυμης 
/

εταιρείας και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο "εκδημοκρατισμό" για 

την ανώνυμη εταιρεία. Υπάρχει ένα πάγιο καθεστώς το οποίο καθορίζει ποιές 

πρέπει να είναι οι μειοψηφίες εκείνες οι οποίες έχουν δικαιώματα.

(Στο σημείο αυτό^ την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος

της Βουλής κύριος ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ)
I

Το 1/3 για παράδειγμα έχει ορισμένα δικαιώματα. Αυτό το καθεστώς

υπάρχει εδώ και πολύ χρόνο και είναι ένα καθεστώς το οποίο δημιουργήθηκε

/

>ν
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με βάση τις εμπειρίες οι οποίες προέκυψαν από τη λειτουργία της ανώνυμης
(

εταιρείας. Λέει ο κύριος Σκυλλάκος, το 1/3 να το κάνουμε λιγότερο.

Εάν εφαρμόσουμε την αρχή του εκδημοκρατισμού τότε θα
/

μπορούσαμε να πούμε κάθε μετοχή, κάθε μέτοχος να έχει τα ίδια δικαιώματα 

της μειοψηφίας. \\

I,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: ε ν α .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και
________________  / ί

Εμπορίου): Γιατί 1/5 κύριε Σκυλλάκο και όχι 1/4 κ.ο.κ.;
/ '

II 1/
Δε νομίζω ότι ο όρος εκδημοκρατισμός μπορεί να εφαρμοστεί εδώ. Δεν 

είναι πολιτικό σώμα η ανώνυμη εταιρεία. Είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία 

η οποία επαναλαμβάνω πρέπει να εξυπηρετεί ένα σκοπός την οργάνωση της 

επιχείρησης και γι' αυτό χρειάζεται η δυνατότητα της πλειοψηφίας να 

καθορίζει -και να καθορίζει αποφασιστικά- και ταυτόχρονα και την 

προστασία της μειοψηφίας. Γι' αυτό χρειάζονται ορισμένα ποσοστά^ τα οποία 

καθορίζουν ποιά δικαιώματα και πότε έχει η μειοψηφία.

ί
Εδώ θέλω να τονίσω δεν τεκμηριώνει η εμπειρία η οποία υπάρχει αυτή/τη 

/ /
ι ·

στιγμή την ανάγκη της νομοθεσίας. Η εμπειρία η οποία υπάρχει τεκμηριώνει
/

την ανάγκη αυτών των ρυθμίσεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο.

Παραδείγματος χάριν, όπως πολύ ωραία είπε ο κύριος Χατζηδημητρίου πρέπει

/
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να τελειώσει αυτή η φενάκη της δήθεν καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου με 

βεβαίως του διοικητικού συμβουλίου που στη/πραγματικότητα συγκαλύπτει τη 

μη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Γι' αυτό ο νόμος ορίζει ότι το 

μετοχικό κεφόλαιο  ̂εφόσον καταβά^εται σε μετρητά θα γίνεται υποχρεωτικά 

μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Ρ ϋ



Πρέπει να ορισθεί ορισμένος χρόνος μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται κάθε 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να λήγουν οι εκκρεμότητες. Όσοι 

δικηγόροι έχουν ασχοληθεί με την ανώνυμη εταιρεία, ξέρουν ότι ένα θέμα το 

οποίο ταλαιπώρησε τις ανώνυμες εταιρείες, είναι η συνεδρίαση του Δ.Σ. 

εκτός έδρας και η γενική συνέλευση,όταν καμία φορά χρειάζεται εκτός 

έδρας. Ε, αυτά ρυθμίζονται.

Και αυτά, εξυπηρετούν ιδίως τις ανώνυμες εκείνες εταιρείες, όπου 

συμμετέχουν και αλλοδαπές εταιρείες -ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, στις 

οποίες συμμετέχουν αλλοδαπές εταιρείες- και οι οποίες σύμφωνα με το 

καταστατικό ή σύμφωνα με την πρακτική που θέλουν να ακολουθήσουν οι 

εταίροι, θέλουν να έχουν συνεδριάσεις του Δ.Σ. μια φορά στην Ελλάδα και 

μια φορά στο εξωτερικό. Αν θέλουμε διεθνείς συνεργασίες, πρέπει αυτό να 

είναι δυνατό και αυτό διευκολύνεται μ'αυτές τις ρυθμίσεις.

Ένα άλλο γνωστό θέμα, είναι η σύγκληση γενικής συνέλευσης, όταν

παρίστανται όλοι οι μέτοχοι. Χρειάζονται οι διατυπώσεις δημοσιότητος ή

όχι; Εφ'όσον παρίστανται όλοι οι μέτοχοι, δεν χρειάζονται οι διατυπώσεις

*
δημοσιότητος, αρκεί βέβαια οι αποφάσεις να παρθούν με ορισμένο τύπο και 

να καταχωρηθούν όπως ορίζει ο νόμος. Και αυτό ξεκαθαρίζεται μ'αυτό το

νομοσχέδιο.



Επίσης, ορίζονται ορισμένα θέματα, σχετικά με τη μετατροπή εταιρειών

και έτσι καθίσταται η μετατροπή αυτή πιό εύκολη και δεν υπάρχουν

αμφισβητήσεις. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω μ'αυτές τις λεπτομέρειες, θα σταθώ

σε ένα θέμα μόνο, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών.

Συζητήσαμε και το θέμα αυτό στην Επιτροπή. 0 εισηγητής της Νέας

Δημοκρατίας, επανέλαβε τα όσα είχε πει στην Επιτροπή, ότι δήθεν εμείς για

κάποιους μη φανερούς σκοπούς, για να συγκαλύψουμε καταστάσεις,

προσπαθούμε να πάρουμε τον έλεγχο από το Υπουργείο Πολιτισμού και να τον

μεταφέρουμε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τίποτε απ'αυτό δεν γίνεται.

Ο νόμος για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες ορίζει ότι ο αρμόδιος

Υπουργός, ο Υπουργός Πολιτισμού, ή ο Υφυπουργός Αθλητισμού, έχει

ορισμένες εξουσίες, για να ελέγχει τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, όσον

αφορά τις ουσιαστικές αθλητικές δραστηριότητές τους. Επειδή είναι όμως

ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή έχουν καταστατικό, δημοσιεύουν ισολογισμούς,

πρέπει να πληρώνουν μέρισμα κ.ο.κ., υπάρχουν δικαιώματα πλειοψηφίας και

μειοψηφίας, εφαρμόζεται και ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών και πρέπει να

*
γίνεται ο έλεγχος, σύμφωνα με το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

Στο Υπουργείο Εμπορίου που ελέγχουν 24.000 εταιρείες, ξέρουν τη

δουλειά πολύ καλύτερα, όσον αφοράς τον έλεγχο που προκύπτει από τον νόμο

/
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"περί ανωνύμων εταιρειών", απ'ό,τι τον ξέρουν στο Υπουργείο Πολιτισμού 

που έχουν μια δεκάδα μονάχα αθλητικών ανωνύμων εταιρειών. Και το ίδιο το 

Υπουργείο Πολιτισμού, παρεκάλεσε το Υπουργείο Εμπορίου να αναλάβει αυτό 

τον έλεγχο που ορίζεται από τον Ν.2190, διότι δεν έχει εμπειρία, δεν έχει 

ανθρώπους, δεν ξέρει να τον κάνει σωστά.

Εμείς λοιπόν μ'αυτή τη ρύθμιση, δεν παίρνουμε όλο τον έλεγχο, 

παίρνουμε τον έλεγχο τον περιορισμένο, τον συγκεκριμένο,όπως προκύπτει 

από τον Ν.2190. Όλα τα άλλα θέματα, παραμένουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

Εγώ θα προσθέσω εκεί και δύο λέξεις, για να μην έχει καμμία αμφιβολία ο 

κ.Γιοβανούδας και δημιουργεί εντυπώσεις ότι δήθεν εδώ συμβαίνουν σημεία 

και τέρατα.

Την ένσταση του κ.Σκυλλάκου που λέει ότι όλα πρέπει να είναι στο

Υπουργείο Πολιτισμού, την κατανοώ λογικά, αλλά μ'αυτή δεν συμφωνώ, διότι

η εμπειρία δείχνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν μπορεί να κάνει την

εξειδικευμένη δουλειά που κάνει το Υπουργείο Εμπορίου.

Όσον αφορά τις άλλες ενστάσεις του συναδέλφου της Νέας Δημοκρατίας,

*
θέλω να πω ότι είναι και αυτές ενστάσεις οι οποίες προβάλλφνται

■ ν
περισσότερο για τη δημιουργία εντυπώσεων, παρά για την ουσία.

Αναφέρει ότι θα πρέπει το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας, να έχει το

/
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δικαίωμα να δημοσιεύει τον ισολογισμό και τα στοιχεία της εταιρείας 

σύμφωνα με τον νόμο,όπου αυτό θέλει. Και επειδή λέμε ότι πρέπει να 

δημοσιεύεται σε ορισμένες εφημερίδες, σύμφωνα με ορισμένη διαδικασία, 

υποκρύπτεται εκεί η επιθυμία μας, να ευνοήσουμε ορισμένες εφημερίδες ή 

κάποια εφημερίδα. Ποια εφημερίδα κύριε Γιοβανούδα; Σεις έχετε αντίληψη 

του γεγονότος ότι αν το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει όπου θέλει 

τον ισολογισμό, μπορεί να πάρει την απόφαση να τον δημοσιεύσει σε μια 

εφημερίδα της Καρπάθου ή του Διδυμοτείχου και να μην αντιληφθεί κανένας 

τίποτα, ούτε σε σχέση με τον ισολογισμό, ούτε σε σχέση με τη σύγκλιση 

γενικής συνέλευσης και ο̂ ,τ ιδήποτε άλλο; /
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είχαμε καταργήσει τις δημοσιεύσεις σε μη 

έχουσες μία ορισμένη κυκλοφορία εφημερίδες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε^και να το πείτε 

στον συνάδελφο, γιατί αυτό εξυπηρετεί την ασφάλεια των συναλλαγών και δεν 

εξυπηρετεί προθέσεις εύνοιας προς κανένα .

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Γιατί ο Υπουργός Εμπορίου και όχι...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Σας παρακαλώ, κύριε Γιοβανούδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): θα πρέπει να τα βλέπουμε με μία κάποια λογική, θέλω να σας 

επαναλάβω, κύριε συνάδελφε, ότι αυτό το σχέδιο νόμου συντάχθηκε με 

συνεργασία των νομικών σχολών^ με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών, με τη 

συνεργασία της Εταιρείας Εμπορικολόγων, με τη συνεργασία των Εμπορικών 

και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και όλοι περίπου ομονοούν.

Μόνο εσείς βρίσκεσθε και λέτε ότι όλα αυτά είναι αποσμασματικά. 

Πιστεύω ότι δεν έχετε εντρσφήσει αρκετά στο θέμα. Εγώ θα συμφωνήσω σε ένα 

σημείο μαζί "σας, ότι υπάρχουν' και άλλα προβλήματα. Δεν λύνονται με αυτό

το σχέδιο νόμου όλα τα προβλήματα.

/
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Είπα ότι η ανώνυμη εταιρεία πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και πρέπει 

να εξυπηρετήσει ευρύτατους σκοπούς. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο

προκύπτει από το γεγονός ότι οι διατυπώσεις του νόμου είναι πολλές, είναι/'

πολλές φορές δυσκίνητες και γι' αυτό δεν αρμόζουν σε σχήματα ανωνύμων 

εταιρειών όπου υπάρχουν δύο ή τρεις μέτοχοι, ή σε σχήματα ανωνύμων 

εταιρειών, όπου υπάρχουν δύο ή τρεις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θέλουν 

να επιδιώξουν έναν κοινό σκοπό. Στην πράξη γίνονται εξωεταιρικές 

συμφωνίες των μετόχων, για να λειτουργήσουν αυτού του τύπου οι εταιρείες.

Ορίζεται, για παράδειγμα, ποιοι θα συμμετέχουν στο Δ.Σ., ποιά θα 

είναι τα ποσοστά πλειοψηφίας, ποιά θα είναι τα δικαιώματα της μειοψηφίας. 

Αυτές οι εξωεταιρικές συμφωνίες δεν μπορούν με την υφιστάμενη νομοθεσία, 

πάντα;να πάρουν ένα τέτοιο τύπο, ώστε να είναι δεσμευτικές. Τώρα, με αυτό 

το σχέδιο νόμου επιτυγχάνουμε πολλές φορές να πάρουμε αυτόν τον τύπο.

Σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία, στη Γαλλία, έχουν δημιουργήσει και 

έναν τύπο ανώνυμης εταιρείας, ο οποίος είναι πιο μικρός. Στη Γερμανία ο 

τύπος αυτός αποκαλείται "μίνι ανώνυμος εταιρεία". Στη Γαλλία ο τύπος 

αυτός της εταιρείας αποκαλείται "ανώνυμος εταιρεία απλουστευμένη".

. ** ν
Κάτι τέτοιο πρέπει να επιδιώξουμε κι εμείς. Αυτός είναι ένας στόχος,

ο οποίος, όμως. προϋποθέτει._μία ευρύτερη επιστημονική συζήτηση.
/
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προϋποθέτει να παρακολουθήσουμε και τις εξελίξεις στην Κοινότητα και τότε 

να πάρουμε αποφάσεις.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχει ολοκληρωθεί μια για πάντα ο θεσμός της
/

ανώνυμης εταιρείας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, 

αλλά ισχυριζόμαστε ότι στα τρέχοντα προβλήματα της πράξης, ο νόμος αυτός 

δίνει μία ικανοποιητική απάντηση.

Πριν κλείσω, θα πω δύο λέξεις στον συνάδελφο κ. Γιαννόπουλο, ο οποίος 

ανέφερε δύο θέματα, για τα οποία έχω πάρει δημόσια θέση;Την προστασία 

των μισθώσεων, τους θερινούς κινηματογράφους και τα θέατρα.

θα αρχίσω πρώτα από την προστασία των μισθώσεων, κύριε Γιαννόπουλε. 

Έχουμε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον νόμο. Πήραμε την 

απόφαση, την οποία έχουμε κατοχυρώσει με τον νόμο, πριν από ένα χρόνο και 

παρακολουθήσαμε έκτοτε την εξέλιξη.

(ΒΑ)
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Όπως ξέρετε και σεις, οι μισθώσεις, οι οποίες είχαν διάρκεια 30 

ετών, έληγαν στις 31 Αυγούστου και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες, αν ήθελαν 

να διώξουν τους ενοικιαστές, να έχουν κινήσει τη διαδικασία των εξώσεων. 

Τα στατιστικά στοιχεία του Πρωτοδικείου Αθηνών αποδεικνύουν ότι τους 3-4 

τελευταίους μήνες έχουν κατατεθεί μόνο 13 αγωγές εξώσεων. Δεκατρείς 

αγωγές εξώσεων δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν και άλλοι 

εξώσεις;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και 

Εμπορίου): Βεβαίως έχουν δικαίωμα να κάνουν και άλλοι εξώσεις, θα έρθουν 

και άλλες εξώσεις. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, κάποιοι

ενδιαφερόμενοι, ή οι οργανώσεις των εμπόρων, μιλάνε για 100.000 εξώσεις, 

ή για 100.000 μισθώσεις οι οποίες λήγουν. Αυτά τα νούμερα είναι 

εξωπραγματικά, δεν είναι αληθινά, λέγονται χάριν εντυπώσεων και δεν 

ανταποκρίνονται με τίποτα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι 

αυτή η οποία απεικονίζεται στα στατιστικά στοιχεία των δικαστηρίων. Και 

τα στατιστικά στοιχεία των δικαστηρίων δείχνουν ότι οι εξώσεις/ οι οποίες 

έχουν κινηθεί είναι ελάχιστες! Γιατί λοιπόν να αλλάξουμε το νόμο;

Χρειάζεται ασφάλεια των συναλλαγών.Όταν έχουμε κάνει μια ρύθμιση εδώ κα

/
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ένα χρόνο και όλοι έχουν προσαρμοστεί σ' αυτή τη ρύθμιση, έχουν κάνει 

διαπραγματεύσεις, έχουν επιδιώξει να βρουν λύσεις, αν έρθουμε εμείς μετά 

από ένα χρόνο και αλλάξουμε πάλι τα πράγματα θα πουν -και δικαίως- "τότε 

γιατί εμείς κοπιάσαμε να βρούμε ρυθμίσεις; Δεν θα έπρεπε'να κοπιάσουμε". 

Και δικαιωμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι πιέζουν, δεν θέλουν να 

προσαρμοστούν, εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το νόμο. Εγώ 

πιστεύω ότι πρέπει να δικαιώνουμε εκείνους οι οποίοι αποφασίζουν ότι ένας 

νόμος θα εφαρμοστεί.

Όσον αφορά το θέμα των θερινών κινηματογράφων και των θεάτρων, κύριε 

Γιαννόπουλε, εγώ συμφωνώ ως προς την ουσία μαζί σας. Δεν συμφωνώ όμως στο 

εξής. Αν παρατείνουμε τη μίσθωση το δικαίωμα εκμετάλλευσης το έχει ένας 

μόνο, ο οποίος είναι μέσα. Δεν έχουμε ενδιαφέρον, πιστεύω, ούτε εσείς, 

ούτε εμείς να ενισχύσουμε τον ένα μόνο ενοικιαστή. Το δικό μας ενδιαφέρον 

είναι ο χώρος αυτός να συνεχίσει να είναι θερινό θέατρο, θερινός 

κινηματογράφος.

Αυτό, πώς επιτυγχάνεται; Δεν επιτυγχάνεται με την παραταση της 

μίσθωσης. Επιτυγχάνεται με το να καθορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, το 

ΥΠΕΧΠΔΕ ότι ο χώρος αυτός προορίζεται για ορισμένη χρήση. Επιτυγχάνεται 

με το να καθοριστεί, όπως έχει καθοριστεί σε πολλές περιπτώσεις, ότι ο
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χώρος είναι διατηρητέος.

Εμείς, το Υπουργείο Εμπορίου, απευθύναμε και πάλι μια επιστολή στα

συναρμόδια Υπουργεία να κάνουν τη ρύθμιση αυτή, δηλαδή να προβλέψουν ότι
/'

οι χώροι αυτοί είναι διατηρητέοι, να προβλέψουν τη συνέχιση της χρήσης, 

αλλά να ανοίξουμε την αγορά και σε άλλους, πέρα από εκείνον που είναι 

σήμερα μέσα, από το μισθωτή. Γιατί ένας μόνο επιχειρηματίας, για 

παράδειγμα, να έχει ένα θέατρο και να το εκμεταλλεύεται επ' άπειρον και 

να μη μπορούν και άλλοι επιχειρηματίες να το νοικιόσουν; Να είναι θέατρο, 

αλλά να είναι ελεύθερο στην αγορά.

Επαναλαμβάνω ότι η επιδίωξη είναι να προστατεύσουμε τα θέατρα, τους 

κινηματογράφους και όχι τον κύριο λ*, τον κύριο Ψ1* και τον κύριο Ω**, οι 

οποίοι είναι σήμερα μέσα.

Όσον αφορά το τελευταίο θέμα, κύριε Γιαννόπουλε, δεν το κατάλαβα, θα 

κοιτάξω την τροπολογία την οποία προτείνετε και αν συμβιβάζεται με αυτά 

τα οποία έχουμε εξαγγείλει, ευχαρίστως να τη λάβουμε υπόψη.

Κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω, θέλω να επαναλάβω ότι στόχος αυτού 

του σχεδίου νόμου είναι να κάνουμε το θεσμό πιο ευέλικτο, να τον 

προσαρμόσουμε στις σημερινές καταστάσεις και έτσι να διευκολύνουμε τις

οικονομικές συναλλαγές.

/
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Το σχέδιο νόμου, πιστεύω, εξυπηρετεί αυτό το στόχο και γι' αυτό 

παρακαλώ για την υπερψήφισή του. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

(Ρ0)

*
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ρύθμιση σχετικά με την άλλη μετοχή. Σήμερα τα αλλάξατε και είπατε οτι 

είναι αυτό θέμα Χρηματιστηρίου. Πότε, λοιπον, ήταν σωστή η θέση σας:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

7
Εμπορίου: Και τώρα και τότε.

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Εσείς το ομολογείτε, κύριε Υπουργέ -το είπατε 

στην Επιτροπή, είναι γραμμένο, πρακτικά δικά σας διαβάζω- ότι "δεν έχουμε 

φθάσει σ' ένα τέτοιο σημείο, ώστε να έχουμε επίγνωση του τι χρειάζεται 

για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το θέμα. Ορθό είνα να υπάρξει μία 

κωδικοποίηση, μία ρύθμιση, όταν η εξέλιξη έχει φθάσει σ ' ένα ορισμένο

σημείο

Άρα, λοιπόν, πού υπάρχει η διαφωνία από αυτά, τα οποία ετόνισα εγώ 

ότι χρειάζονται νέοι θεσμοί και νέες τομές στο θέμα των εμπορικών

συναλλαγών, στο θέμα των ανωνύμων εταιρειών;

Κύριε Υπουργέ, έχει γίνει δεκτό απ' όλους -νομίζω- και γίνεται δεκτό 

ότι σήμερα δεν λειτουργούν κατά κανόνα οι ανώνυμες εταιρείες με ιδιαίτερη 

συνέπεια στη χώρα μας, γι' αυτό και έχουμε σωρεία περιπτώσεων που εύκολα 

πτωχεύουν, χρεωκοπούν και υπάρχουν και εταιρείες "μαϊμούδες".

Στο βαθμό που μελέτησα το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, δεν είδα να 

αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις αυτές. 'Ισως σε μία επόμενη φάση πρέπει
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της αρχής.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου κύριος 

Σημίτης έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Κύριοι συνάδελφοι^θα σταθώ σε μερικές παρατηρήσεις | πρώτα 

του συναδέλφου εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας.

(ΡΝ)
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Πράγματι, κύριε Γιοβανούδα, αυτά τα οποία διαβάσατε τα είχα πει στην 

Επιτροπή και μένω σ' αυτά,Και αυτά είναι απολύτως συμβιβάσιμα με αυτά 

που είπα σήμερα. Η άυλη μετοχή είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν 

μπορεί να γίνει όμως με αυτό το νόμο^διότι προϋποθέτει και κάποιες άλλες 

ρυθμίσεις σε άλλους θεσμούςόπως είναι το Χρηματιστήριο και ρυθμίσεις στο 

νόμο για το Χρηματιστήριο για να κατοχυρωθεί και να προχωρήσει.

Λοιπόν, ας ρυθμίσουμε αυτά και μετά όταν έχουν προχωρήσει οι άλλες 

εργασίες ρυθμίζουμε και τα άλλα.

Σας είπα αναπτύσσοντας την εισήγησή μου^ ότι και όσον αφορά την 

ανώνυμη εταιρεία υπάρχουν ανοικτά θέματα. Αυτά^Ίΐως να την κάνουμε πιο 

ευέλικτη. Αλλά δεν είμαστε ακόμα σε θέση^λόγω των ευρωπαϊκών εξελίξεων, 

λόγω της συζητήσεως στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, λόγω των διαφωνιών που 

υπάρχουν^ να δώσουμε μια οριστική ρύθμιση. Δεν πρέπει να βιαστούμε. 

Υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα 

μπορούσαν να λυθούν εδώ και δεν λύνονται. Όπως και. όλη η αναφορά σας 

στις πτωχεύσεις δεν έχει σχέση με το θέμα.

*
Είπατε δεν λειτουργούν οι ανώνυμες εταιρείες -είναι οι λέξεις σας- 

και εύκολα πτωχεύουν. Άλλο το' θέμα του θεσμού της ανώνυμης εταιρείας και 

των ρυθμίσεων οι οποίες καθορίζουν πως λειτουργεί ο θεσμός και άλλο το
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θέμα της επιχειρηματικής επιτυχίας και της πτώχευσης. Πτωχεύουν διότι

υπάρχει ύφεση, πτωχεύουν διότι οι επιχειρηματίες δεν είναι καλοί, διότι

έχει αλλάξει η αγορά και δραστηριότητες οι οποίες παλιά στην Ελλάδα

μπορούσαν να αναπτυχθούν^σήμερα δεν μπορούν να αναπτυχθούν κ.ο.κ.

Συμφωνώ μαζί σας, άλλωστε ο κύριος Δαμιανίδης το είπε.ότι το δίκαιο 

των πτωχεύσεων παρουσιάζει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα 

αυτού του νομοσχεδίου, είναι θέμα του πτωχευτικού κώδικα .ο οποίος όπως 

ξέρετε . βρίσκεται σε επεξεργασία επί δεκαετίες και δεκαετίες και δεν 

ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο 

Εμπορίου διότι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε εξέλιξη μια συζήτηση, 

να υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση για την Κοινότητα.

Όταν, λοιπόν, εξελιχθεί αυτή η συζήτηση και καταλήξει, να 

ολοκληρώσουμε και την εσωτερική συζήτηση με ένα νέο νόμο για τις 

πτωχεύσεις και όχι με ένα νέο νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες.

Όσον αφορά τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες^θέλω νχι προσθέσω εδώ για 

να μην έχετε καμιά αμφιβολία, που λέει "η εποπτεία ως προς τη σύσταση", η

κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες εποπτεΓα ως προς

77. . . . .
τη σύσταση κ.λπ., ώστε να είναι σαφές οτι αφόρα τις ανώνυμες εταιρείες.

Αλλά η πρότασή σας να αφαιρέσουμε τη λέξη "λειτουργία" δεν είναι σωστή.
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Διότι, η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας δεν αφορά μονάχα την ουσία των 

δραστηριοτήτων της. Η λέξη αυτή νομικά αναφέρεται στη σύγκλιση των 

γενικών συνελεύσεων, στη δημοσίευση των ισολογισμών και σε όλα αυτά που 

έχουν σχέση με τη ζωή της ανώνυμης εταιρείας. Άμα το σβήσουμε^ δεν θα 

είναι πλήρες.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του κυρίου Σκυλλάκου, εμείς δεν 

πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ονομαστικοποιηθούν όλες ανεξαίρετα οι μετοχές 

των ανωνύμων εταιρειών. Τότε θα χάσουμε για ορισμένες ανώνυμες εταιρείες 

-αυτό το οποίο σας είπα είναι ζητούμενο- και κάποια ευελιξία. Και πολύ 

σωστά ο νομοθέτης αποφάσισε για παράδειγμα για τις ανώνυμες εταιρείες οι 

οποίες διαθέτουν μια σημαντική κτηματική περιουσία, να ονομαστικοποιήσει 

τις μετοχές, ώστε να μη γίνονται πράξεις οι οποίες εξυπηρετούν τη 

φοροδιαφυγή. Αλλά δεν μπορούμε να καθιερώσουμε την ονομαστικοποίηση για 

όλες τις ανώνυμες εταιρείες^διότι αυτό θα ήταν αντίθετο με το στόχο τον 

οποίο εξυπηρετεί η εταιρεία να μεταβιβάζονται εύκολα οι.μετοχές, να είναι 

όπως λέει και ο τίτλος της, ανώνυμη εταιρεία^,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ:Σε άλλες χώρες πως είναι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχ. Ενέργ., Τεχνολογία και Εμπορίου):Σε

άλλες χώρες δεν είναι όλες οι μετοχές ονομαστικές. Και εν πάση

/

Λ
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περιπτώσει, κύριε συνάδελφε, εδώ στον τόπο μας αυτό το σύστημα το οποίο 

έχουμε που προβλέπει ονομαστικές μετοχές για ορισμένες κατηγορίες 

ανωνύμων εταιρειών και ανώνυμες για άλλες κατηγορίες, πιστεύω ότι 

εξυπηρετεί τις συναλλαγές.

( Ζ Ι ΰ )
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Και όταν λέτε σε άλλες χώρες μπορεί σε μια χώρα να είναι όλες . 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: 'Εχω την εντύπωση οτι σε όλη την Ευρώπη και την 

Αμερική είναι ονομαστικές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενεργ.Τεχ/γίας και Εμπορίου): Ό χ

δεν είναι σε όλη την Ευρώπη^κύριε συνάδελφε,ονομαστικές οι μετοχές.

Τέλος για τον έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών, κύριε Σκυλλάκο,επειδή στα

άλλα έχουμε διαφορετικές απόψεις^ απ' ότι με πληροφορεί αυτή τη στιγμή ο

διευθυντής της Υπηρεσίας και στην κεντρική υπηρεσία και στις νομαρχιακές

περιφερειακές υπηρεσίες;υπάρχουν 250 υπάλληλοι, οι οποίοι κάνουν την

δουλειά αυτή και πιστεύω ότι είναι αρκετοί για να κάνουν αυτή την

δουλειά. Δεν υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων, στο βαθμό που θα μπορούσε να πει

κανείς ότι δεν γίνεται ο έλεγχος. Αλλά ο έλεγχος χρειάζεται στοιχεία και

για να υπάρχουν τα στοιχεία προωθούμε την μηχανογράφηση.

θα πω δυό λέξεις, σ' αυτά που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος .

Οι εξώσεις οι μισθώσεις και όλα τα θέματα, που σχετίζονται μ' αυτά,

θέτουν πράγματι κοινωνικά θέματα. Εμείς πώς επιδιώξαμε να αντιμετωπίσουμε

*
το κοινωνικό θέμα: Προτού ψηφιστεί ο νόμος^ο οποίος ισχύει σήμερα , υπήρχε 

επί μήνες ένας διάλογος, αναμεσα σε όλους τους ενδιαφερομένους. Και ο

νόμος αυτός υπήρξε αποτέλεσμα του διαλόγου. Υπήρξε, ουσία συμφωνία για το

/



νόμο αυτό. Το Υπουργείο εισήγαγε με το νόμο αυτό καινοτομίες οι οποίες 

δεν υπήρχαν σε προηγούμενη νομοθεσία , για να εξυπηρετήσει τους μισθωτές.

Για πρώτη φορά καθιερώθηκε η καταβολή αποζημίωσης ( σε περίπτωση

λύσης της μισθωτικής σχέσης. Η αποζημίωση αυτή είναι από 12 μέχρι 15

μήνες. Δεν υπήρχε αυτό πριν. Όπως καθιερώθηκε για πρώτη φορά ότι αν 

φύγει ένας μισθωτής, ο καινούργιος,που θα έρθει, δεν θα μπορεί να έχει του 

ίδιου τύπου επιχείρηση, στο ίδιο κατάστημα, για να μην μπορεί να

εκμεταλλευθεί την φήμη , ή την πελατεία την οποία δημιούργησε ο

προηγούμενος. Και αυτό για να δυσκολεύεται η έξωση. Όπως επίσης 

παρατάθηκε ο αναγκαστικός χρόνος της μίσθωσης(από 6 έτη συν 3, που ήταν 

πριν,σε 9 έτη συν 3.

Υπήρχαν λοιπόν σημαντικές καινοτομίες και επειδή υπήρξαν σημαντικές 

καινοτομίες^υπήρξε συμφωνία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.

.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναί( αλλά τους βάλατε την θη&ιά στο λαιμό. Τι 

να κάνουν; Έτσι λένε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενεργ.Τεχ/γίας και Εμπορίου): Δεν

βαλαμε^σε κανενός θηλ*ιά στο λαιμό. Ελεύθεροι ήταν. Ήρθαν τα Εμπορικά

Επιμελητήρια>ήρθαν και οι εμπορικοί σύλλογοι . Αλλοίμονο αν το Υπουργείο

Εμπορίου έβαζε τη θηλ>ιά στο .λαιμό στους εμπορικούς συλλόγους και στα
/
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Εμπορικά Επιμελητήρια για να συμφωνήσουν. Συμφώνησαν.

θα σας παρακαλέσω/κύριε Γιαννόπουλε/να ελέγξετε τα στοιχεία σας.γιατί 

επαναλαμβάνω ότι είναι ελάχιστες οι αγωγές. ο ι οποίες κατατέθηκαν.)<.α ι δεν 

αληθεύει ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται να εξωσθούν 100.000 καταστηματάρχες 

στο λεκανοπέδιο όπως είπε κατά λέξ^ι ο κύριος Κορφιάτης.

Όλες οι μισθώσεις του λεκανοπεδίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 

του 1988)ε ί ναι 130.000 . Πώς θα γίνουν εξώσεις σε 100.000;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν επιτρέπετε μια διακοπή.

Δέχεσθε μια διάταξη ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής εξώσεων 

μιας εβδομάδος^ Να δείτε πόσες θα πέσουν. Και αν δεν κάνουν εξώσεις, 

εντάξει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενεργ.Τεχ/γίας και Εμπορίου): Ο νόμος

θα ισχύσει,όπως έχει

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, λοιπόν ; Δεν κάνεις πίσω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κύριος Σκυλλάκος θα τριτολογήσει 

για 5 λεπτά.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Δεν ξέρω αν θα μιλήσουν οι άλλοι συνάδελφοι στα

άρθρα, εγώ αναφέρθηκα στην εισηγητική μου ομιλία και στα άρθρα και δεν

έχω σκοπό να επαναλάβω τα ίδια.
/

Ρ ' \
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Κύριε 

Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Ευχαριστώ 

τον κύριο Χατζηδημητρίου.

Κύριε Γιοβανούδα, θα σας συνιστούσα να διαβάσετε την έκθεση της 

Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία αναφέρεται σ'αυτό το άρθρο 

και εκφράζει την άποψη ότι η ρύθμιση είναι σωστ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Έτσι είναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κύριος Γιοβανούδας έχει το λόγο 

για να δευτερολογήσει.

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Δεν μπορώ να καταλάβω τον εισηγητή της 

Πολιτικής Άνοιξης πού βρίσκει τις διαφορές -από το ΠΑΣΟΚ, βέβαια- και 

ταυτίζεται απόλυτα. Είναι μια άλλη απόδειξη άνευ στοιχείων που συμπλέετε 

απολύτως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Τώρα, με κατατρόπωσες!

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Μη μιλάτε λοιπόν μ'αυτο τον φανατισβο και αυτό 

το πάθος, διότι ξέρετε, ότι αυτά τα βλέπει και ο ελληνικός λαός. Έτσι, 

λοιπόν, μη μιλάτε και μην ακολουθείτε την ίδια τακτική.

/
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΠΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο επί 

του άρθρου 2.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βλέπουν οι δημοσιογράφοι και 

καταγράφουν οι κάμερες και αν συνεχίσουμε αυτή τη συμπεριφορά, θα κάνουμε 

την Ελλάδα ανώνυμο εταιρεία και η διαδικασία αυτή θα μας τη μετατρέψει σε 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Ας σταματήσουμε, παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Αυτό απευθύνεται προς τους κυρίους 

συναδέλφους και ας το λάβουν υπόψη.

Κύριε Υπουργέ, επιθυμείτε να λάβετε το λόγο στο άρθρο 2;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση 

επί του άρθρου 2.

,Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Συνεπώς, το άρθρο 2 έγινε δεκτό

κατά πλειοψηφία.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του_άρθρου 3.

/

Λ
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στο άρθρο 4, παρ. 1, του Ν. 959/79 για τη ναυτική εταιρεία, η οποία 

αποτελεί μία ειδική μορφή ανώνυμης εταιρείας.-

Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι,πρέπει αυτό να το κάνετε δεκτό, ούτως ώστε 

να μην υπάρχει σύγχυση, η οποία θα δημιουργήσει και άλλες επενέργειες από 

την επωνυμία με τον τρόπο που διαμορφώνεται από το άρθρο 3.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Κύριε Χατζηδημητρίου, θέλετε το 

λόγο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: 7Οχι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κ. Υπουργός έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας 

και Εμπορίου): Στη συζήτηση στην Επιτροπή, είχα αναφερθεί σ ' αυτό το 

παράδειγμα που ανέφερε ο κ. Γιοβανούδας, για να εξηγήσω ότι όλα αυτά που 

λέει, δεν χρειάζονται.

-Υπάρχει μία εταιρεία η οποία λέγεται^Νηρεύς Ναυτιλιακή ΕταιρείαΤ^Δεν

μπορεί, κατά το ισχύον δίκαιο και όχι μόνο το δίκαιο των ανωνύμων

εταιρειών, να έλθει μία άλλη εταιρεία, η οποία να χρησιμοποιήσει την ίδια
*

επωνυμία. Έχει το δικαίωμα η πρώτη εταιρεία να ζητήσει τροποποίηση της 

επωνυμίας. Από εκεί και πέρα, ποιό είναι το πρόβλημα; Ιδρύεται η εταιρεία

>  Νηρεύς?7 η οποία κάνει τουριστικές, μεταλλευτικές ( βιομηχανικές,
/



οικοδομικές επιχειρήσεις και άλλες πολλές. Πρέπει να έχει επωνυμία,η 

οποία να είναι: Νηρεύς Μεταλλευτικές, Οικοδομικές, Τουριστικές, 

Βιομηχανικές, Εμπορικές Επιχειρήσεις7,7 κ.ο.κ.; Να είμαστε λογικοί. 

Χρειάζεται ένας προσδιορισμός και αυτός είναι αρκετός. Αυτό λέει ο νόμος.

(ίΜ)

/

;ν
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Νομίζω ότι πρέπει να μείνει έτσι. Είμαι πεπεισμένο^^^

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό,δεκτό.

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά 

πλειοψηφία.

Εισερχόμεθα στη συζήτηση του άρθρου 4.

0 εισηγητής της μειοψηφίας κύριος Γιοβανούδας έχει το λόγο.

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Δεν έχω να πω τίποτα κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κύριος Χατζηδημητρίου έχει το 

λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Παραιτούμαι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): 0 κύριος Υπουργός θέλει να μιλήσει; 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας,Ενέργειας,Τεχνολογίας και 

Εμπορίου): Όχι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό,δεκτό*. /

;ν·
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Εδώ λοιπόν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνεται κατάχρηση του 

δικαιώματος της υπουργικής αποφάσεως, εδώ που ίσως θα ήταν ενδεδειγμένη, 

δεν προβλέπεται. Αυτό θα ,ήθελα να προβληματίσει τους αρμοδίους του 

Υπουργείου. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρετε αυτή την εξουσιοδότηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κύριος Κεδίκογλου έχει το λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Νομίζω ότι οι συνάδελφοι δεν πρόσεξαν ότι 

πρόκειται για εταιρεία που προβαίνει σε δημόσια εγγραφή. Δεν είναι 

δυνατόν μία εταιρεία που πηγαίνει σε δημόσια εγγραφή και ζητάει τις 

αποταμιεύσεις του κοινού, να μην δίδει εγγυήσεις. Και είναι ελάχιστο το 

ποσό των 100 εκατομμυρίων με τα σημερινά δεδομένα, κύριε Υπουργέ, όταν 

ζητάτε απο τον κόσμο τις αποταμιεύσεις του κ.λπ. θεωρώ τη διάταξη πολύ 

επιεική.

/
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου: Το ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών’ ορίστηκε μετά από 

συζήτηση και πρόταση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
*

Όσον αφορά το θέμα που θέσατε, κύριε Δαμιανέ, το συζήτησα

.♦· ν
εκτενέστατα με το σύνδεσμο ανωνύμων εταιρειών και με τους εμπορικολόγους

καθηγητές. Η άποψη η οποία επεκρΔ-τησε που την δέχτηκα και εγώ, ήταν ότι
/



Μ 2 -
02ΡΜ 2/2 Σφος ΧΠΑΠΑΝΙΚ Δφος ΛΑΓΟΝΙΚΑ 05.09.1995 ΒΗ0905ΧΡ

αυτό το θέμα των κατωτάτων ορίων, πρέπει να ρυθμίζεται από το νόμο για να

ι
παραμείνει σταθερό επί πάρα πολλά χρονιά και. να μην αλλάζει εύκολα, ώστε 

να υπάρχει μία γνώση και μία ασφάλεια στις συναλλαγές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος για

■ν ιχ ̂
να) (Ί Τ ίι του άρθρου

Εισερχόμεθα στο στάδιο των δευτερολογιών.

0 κύριος Καρατζαφέρης έχει ζητήσει το λόγο για να δευτερολογήσει. 

Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν έχω την απάντησή σας για 

τον χρόνο που θα είναι κατατεθειμένο το κεφάλαιο. Για πόσο καιρό θα είναι 

κατατεθειμένο το κεφάλαιο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου: Δεν ρυθμίζεται κύριε Καρατζαφέρη, σ' αυτό το άρθρο και γι'

αυτό δεν σας απάντησα. Σας λέω όμως ότι αν μπει στο ταμείο της εταιρείας,

μετά ακολουθεί ο έλεγχος των χρημάτων. Αν υπάρξει κανονική πορεία στον

έλεγχο των χρημάτων και φαίνεται ότι μπήκαν τα λεφτά, θα πρέπει να

ι '
αποδείξουν εκείνοι οι οποίοι τα διαχειρίζονται πως τα χρησιμοποίησαν. Δεν 

έχει σημασία να έιναι έξι μήνες ή μία ημέρα. Πρέπει να φαίνεται ότι

I
μπήκαν. Εφόσον μπήκαν, πρέπει, να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το

/
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πως χρησιμοποιήθηκαν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δεν μπορ£ ι να δεσμεύονται έτσι, τα 

κεφάλαια, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου) Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος για

I
να μιλήσει επι του άρθρου 5.

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 5ι^ο 

βρωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

I
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό 

ομοφώνως.

Εισερχόμεθα στη συζήτηση του άρθρου 6.

■ Από τους κυρίους εισηγητές . θέλει/ίοίλόγο; Κανείς.

0 κύριος Δαμιανός έχει το λόγο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ: Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου, δίδεται η
4

δυνατότητα στον Υπουργό Εμπορίου να καθορίζει τα οδοιπορικά έξοδα και την

ι
αποζημίωση των μελών της επιτροπής, η οποία βέβαια πληρώνεται απο τους 

ενδιαφερομένους μετά το πέρας της- εκτίμησης.
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Αυτή η διάταξη δεν αναφέρεται μόνο στους υπαλλήλους του Υπουργείου 

Οικονομικών, αλλά αναφέρεται σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

θα πρέπει, λοιπόν, η διάταξη αυτή, .-----— ---- ------:-------- -— · να

διαγραφεί και να γίνει αναφορά στην ετδική διάταξη, την οποία θα 

συζητήσουμε αύριο στην επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πείτε τίποτα 

στο άρθρο 6;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας ^ Τεχν/γίας και

Εμπορ ίου) :Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει_ επειδή εδώ πρόκειται για

μ ι α ρύθμιση η οποία αφορά ειδικές δραστηριότητες^να μείνει το

άρθρο -—  όπως έχει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):0ρίστε, κύριε Δαμιανέ, έχετε το λόγο 

για να δευτερολογήσετε.

_ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ·ΔΑΜΙΑΝΟΣ:Κύριε Πρόεδρε, επειδή νομίζω ότι ο κ.Υπουργός δεν

είναι ενήμερος για το νομοσχέδιο που ακολουθεί, τον ενημερώνω ότι είναι

ένα νομοσχέδιο το οποίο μιλάει για δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων 
} >

προσώπων με εντολή του Δημοσίου. Εδώ πρόκειται ακριβώς για την ίδια
. ϊ» ν

περίπτωση, δηλαδή μετακίνηση προσώπων με εντολή του Δημοσίου. Δεν μπορεί

να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα πρέπει να προβλεφθεί, ειδάλλως τον



/ ¿ Π

εκατομμυρίων. Ακριβώς αυτό θέλω να προλάβω, την καταστρατήγηση αυτού του 

νόμου. Γι'αυτό σας λέω, θα υπάρχει πλαφόν γ^α κάποιο χρονικό διάστημα;

Αυτή είναι η ένστασή μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός):0 κύριος Υπουργός, έχει το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας Τεχν/γίας και Εμπορίου):

Κύριε Καρατ^αφέρη, αν τα λεφτά κατατίθενται στο ταμείο της εταιρείας και 

όχι στην τράπεζα, μπορεί θεωρητικά τα λεφτά να υπάρχουν και στην πράξη να 

μην υπάρχουν, ενώ εάν κατατεθούν στην τράπεζα, τα λεφτά πρέπει να 

υπάρχουν. Και αν φύγουν πρέπει να αποδεικνύεται πού πήγαν.

Όσον αφορά, κύριε Χατζηδημητρίου, την παρατήρησή σας, εγώ συμφωνώ 

και γι'αυτό είπα ότι δεν κάνει καμμία διαφορά, είτε είναι μία ώρα είτε 

έξι μήνες. Εάν μπουν στο λογαριασμό της τράπεζας, αποδεικνύετα ι η 

καταβολή.

)

/
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Δεν υπάρχει άλλος εγγεγραμμένος. 

Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί του άρθρου 7.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 7 έγινε δεκτό 

ομοφώνως.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 8.

θέλει κανείς το λόγο από τους κυρίους εισηγητάς; Κανείς.

Άλλος κανείς συνάδελφος επιθυμεί να λάβει το λόγο; Κανείς.

Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε τίποτα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας / Ενέργειας, Τεχνολογίας και

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί 

του άρθρου 8.

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 8 έγινε δεκτό 

ομοφώνως.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 9.

/

;ν
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θέλει κανείς κύριος συνάδελφος να λάβει το λόγο; Κανείς.

Εσείς κύριε Υπουργέ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας, Τεχνολογίας και

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση έαι. τον 

άρθρου 9;

Ερωτάται το Τμήμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεπώς, το άρθρο 9 έγινε δεκτό 

ομοφώνως.

Εισερχόμαστε στη συζήτηση του άρθρου 10.

Υπάρχει κανείς συνάδελφος που θέλει να λάβει το λόγο;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εγ<ό κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 

ΚΚΕ, ο κ. Σκυλλάκος, έχει το λόγο.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Τις παρατηρήσεις που είχα να κάνω σ' αυτό το 

άρθρο^τις είπα στην πρωτολογία μου και δεν θα τις επαναλάβω. Απλώς δηλώνω 

ότι το καταψηφίζουμε.

Επίσης, θέλω να πω -επειδή έλειπα- ότι είμαστε αντίθετοι και με το



σωστή η διάταξη αυτή και έτσι όπως είπε ο κ. Καρατζαφέρης θα αποφευχθεί ο
/

κίνδυνος να υπάρξει έστω και μία εφημερίδα που θα παίρνει τις 

δημοσιεύσεις και οτιδήποτε προκύπτει μέσα από τη διαδικασία αυτή.

Νομίζω λοιπόν ότι "μία Αθηναϊκή εφημερίδα ημερήσια και μια επαρχιακή" 

θα είναι το καλύτερο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κ. Υπουργός, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και
^ / /

Εμπορίου): Κύριε Καρατζαφέρη όσον αφορά την παρατήρηση την οποία κάνατε
/ /

θέλω να σας επισημάνω ότι η ρύθμιση αυτή η οποία περιέχεται εδώ είναι η 

ισχύουσα ρύθμιση. Και τώρα ισχύει το ίδιο πράγμα. Εκείνο το οποίο 

αλλάζουμε και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε ανοίγοντας στις 

καταργούμενες διατάξεις είναι ότι προσθέτουμε "εκδίδονται 6 μέρες την

εβδομάδα και επί 3 χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες" και

επίσης στα επόμενα^ στις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση

των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου εδώ υπάρχουν κάποιες μ ι κ-ροαλλαγές.
ι

Δεν αλλάζουμε το "έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5000 φύλλων την ημέρα 

καθ' όλην την τριετία". Αυτό είναι ισχύον δίκαιο εδώ και καιρό.

(ΡΩ)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤ7ΑΦΕΡΗΣ: Να το αλλάξουμε κύριε Υπουργέ. Δεν έχει καμμία 

οικονομική εφημερίδα αυτό τον αριθμό. Έχουμε μείωση της κυκλοφορίας των 

εφημερ ί δων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας

και Εμπορίου): Αυτή την στιγμή όμως θέλω να κλείσω αυτό το σημείο. Με την 

ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνες και οι οικονομικές εφημερίδες και το 

Υπουργείο Τύπου. Και ο στόχος θέλω να επαναλάβω ότι είναι ο εξής: Να 

δημοσιεύονται οι καταστάσεις, οι ισολογισμοί, τα στοιχεία σε εφημερίδες 

οι οποίες απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό,ώστε να γίνεται αντιληπτό το 

τι συμβαίνει και να μην υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιεύονται σε φύλλα 

λαθρόβια όπως δημοσιεύονταν παλιό όπου με τον τρόπο αυτό δεν δίνονταν οι 

πληροφορίες που έπρεπε να δίνονται.

Δεν αλλάζουμε ως προς το σημείο αυτό τίποτε, εξακολουθεί να ισχύει το 

υφιστάμενο δίκαιο και απλώς προσθέτουμε ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις/ 

για να είναι οι προϋποθέσεις γενικά π ιό σαφείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): 0 κύριος Καρατζαφέρης^ έχει το λόγο .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ προσπαθώ να σας σωσω από τον 

εξής κίνδυνο: Αν συνειδητοποιήσουν οι επιχειρηματίες, οι Πρόεδροι και οι 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ανωνύμων εταιρειών και οι διαχειριστές των ΕΠΕ
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