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' ' Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995 

Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εμπορίου Προχωρούν 

Οι aAlayCς στn Αι:ιτουpyία οι διαδικασίες 
, 

μετοχοποιησης , , 

των ανωνυμων ι:ταιpι:ιων του ΟΤΕ 
Με γρήγορους ρυθμούς, αλλά με προ

σεκτικά βήματα, προκειμένου να δημι
ουργηθεί ένα συναινετικό πλαίσιο, θα 
προχωρήσει η μετοχοποίηση του ΟΤΕ. 
Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός Με
ταφορών Ε. Βενιζέλος, μετά τη συνά
ντηση που είχε χθες με τη διοίκηση του 
Οργανισμού. 

α δεκατέσσερα σημεία που αποτε-

Τλούv καιv~τομίες για τ~ λειτουρyία 
των αvωvυμωv εταιρειωv στη χωρα 

μας, εξηγούνται σε διευκρινιστική 
εγκύκλιο του υπουργείου Εμπορίου με τις 
κυριότερες αλλαγές και τροποποιήσε'ις 
που ψηφίστηκαν στο νόμο για τις ανώνυ
μες εταιρείες. 
Την εγκύκλιο έστειλε το υπουργείο σε όλες 

τις νομαρχίες για να διευκολυνθεί η εφαρ
μογή του νομοσχεδίου που έχει δημοσιευ
θεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και 
να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι Α.Ε. στη λειτουργία τους. 

τα 14 σημεία 
Τα σημεία που καταγράφονται αναλυτικά 
στην εγκύκλιο και αποτελούν καινοτομίες 
είναι τα εξής: 
• Επιτρέπεται η μετατροπή των προνομι
ούχων χωρ'[ς ψήφο μετοχών σε κοινές με 
ψήφο και καθορίζεται αυτή η διαδικασία. 
• Δεν απαιτείται πλέον δημόσιο έγγραφο 

για την τροποποίηση και την κωδικοποίη
ση του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας. 

κροσκελών επωνυμιών εταιρειών. 
. Ο κάθε μέτοχος μπορεί να έχει πλέον α
ντίγραφα των πρακτικών της συνέλευσης 
των μετόχων. 
- Το κατώτερο μετοχικό κεφάλαιο που 
πρέπει να έχει μια εταιρεία για να προσφύ

γει σε δημόσια εγγραφή για κάλυψη του κε
φαλαίου της ή σύναψη ομολογιακού δανεί
ου είναι τα 100 εκατομμύρια δραχμές. 
- Καθορίζονται τα χρονικά όρια που πρέ
πει να γίνεται η καταβολή και η πιστοποίη
ση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαί
ου, αρχικού ή αύξησης καθώς και ot κυρώ
σεις που προβλέπονται όταν δεν τηρούνται 
οι προθεσμίες. 
-Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αυ
ξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο όταν αυ
τό επιβάλλεται από διάταξη του νόμου, έ
στω και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι
κασίες για την πληρωμή της τελευταίας δό
σης από προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου. 
• Ρυθμίζονται τα θέματα των αποφάσεων 
γενικών συνελεύσεων με τι ποσοστό ψήφων 
λαμβάνονται. 

- Ο έλεγχος των εταιρειu'>ν εφόσον δεν γί
νεται από ορκωτό ελεγκτή θα πρέπει να γί
νεται από ελεγκτή πτυχιούχο ανώτατης 
σχολής. 
- Ρυθμίζεται ο τρόπος ρευστοποίησης της 
εταιρικής περιουσίας ανώνυμης εταιρείας. 
Ορίζεται ότι η εκκαθάριση δεν μπορεί να υ
περβεί την πενταετία. 
• Επιβάλλεται πρόστιμο 50 χιλιάδων 
δραχμών για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή 
στις δημόσιες αρχές των πράξεων και στοι
χείων που υποβάλλονται από τις Α.Ε. 
• Ρυθμίζονται θέματα μετατροπής Α.Ε. σε 
Ε.Π.Ε. καθώς και μετατροπής ΟΕ και ΕΕ 
σε ανώνυμη εταιρεία. 
• Συνιστάται επιτροπή ανωνύμων εταιρει- · 
ών με σκοπό τη διασφάλιση της εγότητας 
των σχετικών διοικητικών λύσεων. Εργο της 
θα είναι \'α γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις α
πόρριψης αιτήματος για σύσταση Α.Ε., 
τροποποίησης καταστατικού ή έγκρισης 
για εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκ/ματος 
αλλοδαπής εταιρείας καθώς και για οποιο
δήποτε άλλο θέμα αφορά Α.Ε. 

Ο κ. Βενιζέλος, που προήδρευσε στη 
χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΤΕ, 
είπε ότι θα επισπευσθούν οι διαδικα
σίες για την ολοκλήρωση του κανονι
στικού πλαισίου που θα διέπει την αγο
ρά των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα 
τη λειτουργία του ΟΤΕ. 
Στόχος είναι, όπως είπε, να υπάρξει ε
ναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες. 
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να 
δραστηριοποιηθεί ο ΟΤΕ στην κιγητή 
τηλεφωνία, είπε ότι απέστειλε επιστολή 
στο Συμβούλιο Επικρατείας, προκειμέ
νου να ολοκληρωθεί σύντομα η επεξερ
γασία της ειδικής άδειας που απαιτεί
ται να εκδοθεί στον ΟΤΕ. 

- Μπορεί το διοικητικό συμβούλιο της ε-
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Ποσό 700 εκ. ECU, ά
nορρόφησε μέχρι στιγμής 

η χώρα μας από το κuινοτι-

κό πρόγραμμα των ιεχνu
λογιών και των πληροφο
ριών ESPRIT που είναι συ
νολικού προϋπολογισμού 2 

Τα πρόστιμα στις 
γαλακτοβιομηχανίες 
Θέματα που απασχολούν τον τομέα της αyελαδοτροφίας 
συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχαν, χθες, εκπρόσωποι 
της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ με τον υ
πουργό Εμπορίου, Νίκο Ακριτίδη και τον υφυπουργό Γε
ωργίας Α. Ακριβάκη.Ειδικότερα, συζητήθηκε το θέμα που 
έχει δημιουργηθεί με την υποβολή συνυπευθυνότητας 
στους παραγωγούς, λόγω υπέρβασης της ποσότητας. 
Η ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε τα πρόστιμα της συνυπευθυνότητας 

να καταβάλλονται από τις γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες 
δε\' ήλεγξαv έγκαιρα τις παραγόμενες ποσότητες. Ζήτησε, 
ακόμη, \'α επιδιωχθεί άμεσα η αύξηση της εθνικής ποσό
στωσης κατά τουλάχιστον 150.000 τόνους. 

Το Δ.Σ. του Χρηματισ/κού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο πρόεδρος του ΧΑΑ εξελέγη και 
πρόεδρος του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονί
κης. Κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση στα γραφεία 
της Τράπεζας Μακεδονίας θράκης συγκροτήθηκε σε 
σώμα το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηριακού 
Κ{vψυυ θωυα,\οvίκψ;.Τηv ιιροεδρία ανέλαβε ο κ. 
Εμμανουήλ Ξανθάκης, εγώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο πρό
εδρος της Τράπεζας Μακεδονίας -θράκης, Ανδρέας 
Μπούμης. Επίσης, μέλη εξελέγησαν οι: Βασίλειος Βαλα
τσός, Νικόλαος Ευθυμιάδης, Σταύρος Καρπούζης, Πα

ναγιώτης Κοvταλέξης, Παντελής Κωvσταvτιvί~ης, Παύ
λος Λαζαρίδης, Ηλίας Στασινόπουλος, Εμμανουήλ Τρι
κούκης και Κωνσταντίνος Τσίμας. 
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τό η χώρα μας θα απορρο
φήσει το 4,5%. 
Τα στοιχεία αυτά έδωσε ο 
διευθυντής του προγράμ
ματος ESPRIT στην Ευρω
παϊκή Επιτροπή Γιώργος 
Μητακίδης σε συνέντευξη 
που έδωσε χθες για την πα
ρουσίαση του προγράμμα
τος και άλλων κοινοτικών 
πρωτοβουλιών. 
Στο πρόγραμμα ESPRIT 
από ελληνικ 11ς πλευριiς 
συμμετείχαν κατά 55% μι
κρομεσαίες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις. 

Ανακοίνωσε επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή επιτροπή πρό
σφατα ενέκρινε δύο, άλλα 
παράλληλα προγράμματα 
του ESPRIT που είνα ι το 
EU KIOSK και EU
ROMED nρουπολογισμού 
1 ,27εκ. ECU και lεκ. ECU 
αντίστοιχα. 
Στο πρώτο συμμετέχουν 4 

πόλεις μια από αυτές η 
Θεσσαλονίκη με στόχο να 
δημιουργήσουν κιόσκια 
που θα παρέχουν κάθε πλη
ροφορία για την πόλη που 
μπορεί να εξυπηρετήσει 
τον πολίτη. 
Το ιφ6γfΗψμιι ιιιΗιS Οιι 

είναι ι°ιοιμu \'U εφuμμουιεί 
σε δύο χρόνια περίπου. 
Το EUROMED θα δια 
συνδέσει νοσοκομεία 4 χω
ρών της Ολλανδίας, Φινλα
δίας, Ιταλίας και Ελλάδας. 
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και σαs πεpιμtνουμε ι 

Ελάτε να γνωρ(σεre από κοvrά 

τη μεγάλη ποοολlα, 

την εξαιρεnκή ποιότητα, 

τη σωστή εξυπηρέτηση, 

και βέβαια τις ασνναyώvιστες τιμές μας. 

·ΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
τόσο φθηνά όσο πουθενά 
•ΠΕΡLΣΤΕΡΙ 
• ΚΟΛΟΚΥΝθΟΥΣ 
•ΔΑΦΝΗ i 1 ~·ΠΑΣΑΛJΜΑΝ 1 
,ι-,ι. ΚΟΣΜΟΣ 
.ίο ΔΡΑnΕΤΣΩΝΑ 
• ΠΑΠ<Ρ Α ΤΙ 
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•ΚΥΨΕΛΗ 

•ΚΑΜΙΘΕΑ 
•rΑΜΤΣΙ 
•Ν. ΨΥΧΙΚΟ 
•ΤΕΡΨΙΘΕΑ 
• ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
•ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

•rΛΥΦΑΔΑ 

•ΚΑΜΙΝΙΑ 
•ΧΟΛΑΡrΟΣ 
•ΠΟΛΥΓΩΝΟ 
•ΚΑΜIΠΟΛΗ 
•Π.ΦΜΗΡΟ 
• ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

•ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
•Κ. ΠΑΤΗΣ.ΙΑ 
•ΑΝΟΕΗ 
•ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
•Ν. ΛΙΟΣΙΑ 
• ΠΕΤΡΟΥnΟΛΗ 
eΜΕΛΙΣΣΙΑ 
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