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Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδίσο νη κηθξνκεζαίεο (MΜΕ)
δπζθνιεύνληαη ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο λα αληιήζνπλ θεθάιαηα από ηελ
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή αγνξά. Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο
αηηεκάησλ ηνπο δελ γίλεηαη απνδεθηόο από ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα γηα ιόγνπο
πνπ αθνξνύλ ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζή ηνπο (π.ρ. δπζαλάινγα πςειόο
δαλεηζκόο σο πξνο ηα θέξδε ή ηνλ θύθιν εξγαζηώλ, δπζκελή ζηνηρεία από
ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία / ζπλεξγαζία κε ηηο ηξάπεδεο, αδπλακία παξνρήο
επαξθώλ εμαζθαιίζεσλ, απνπζία ζηξαηεγηθήο γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο
θαη έιιεηςε επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο θ.α.) ή γηα ιόγνπο αδπλακίαο ησλ
ίδησλ ησλ ηξαπεδώλ, ιόγσ έιιεηςεο ηθαλνπνηεηηθήο ξεπζηόηεηάο ηνπο.
Αιιά θαη όζεο επηρεηξήζεηο επηηπγράλνπλ ηε δαλεηνδόηεζή ηνπο, νη
όξνη δαλεηζκνύ ηνπο είλαη θαηά κέζν όξν δπζκελέζηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο
αληίζηνηρνπο όξνπο ησλ νκνεηδώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηζρύνπλ ζηηο
πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο δώλεο ηνπ επξώ. Τν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζην όηη
ην κέζν θόζηνο άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ είλαη
πςειό, γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηνπο, όζν
θαη κε ηελ ζεκεξηλή πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο ρώξαο καο, ζε ζπλδπαζκό
κε ηηο εγγελείο αδπλακίεο ηνπ εγρώξηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο.
Επνκέλσο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη, είηε
ζπλζήθεο πηζησηηθήο αθξίβεηαο γηα απηνύο πνπ δαλείδνληαη (κε λέα δάλεηα ή
κε αλαρξεκαηνδόηεζε παιαηώλ δαλείσλ), είηε ζπλζήθεο πηζησηηθήο
ζηελόηεηαο θαη έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο γη’ απηνύο ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα
απνξξίπηνληαη, ελ όισ ή ελ κέξεη..
Παξάιιεια, ε Ειιάδα, ζπγθξηλόκελε κε
άιια θξάηε-κέιε ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.), πζηεξεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο ηεο θαη
ζπλεπώο
ζηελ
πνηόηεηα
θαη
πνζόηεηα
ησλ
πξνζθεξόκελσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πξνο ηηο ΜΜΕ, γεγνλόο πνπ
ζπκβάιιεη ζηελ εζσζηξέθεηα θαη ηε ρακειή αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
Εηδηθόηεξα, ε Ειιάδα δελ δηαζέηεη εηδηθό θνξέα γηα ηε ζηήξημε ηεο
πξόζβαζεο ησλ ΜΜΕ ζηε ρξεκαηνδόηεζε, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζόηεξα
αλαπηπγκέλα θξάηε - κέιε ηεο Ε.Ε., όπσο π.ρ. ε Απζηξία, ε Σνπεδία, ε
Φηλιαλδία θ.α, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ παξεκθεξείο θνξείο εδώ θαη δεθαεηίεο.
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Επίζεο, ην εγγπνδνηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο καο δελ θξίλεηαη επαξθέο,
θπξίσο ιόγσ ηεο απνπζίαο αιιεινζπκπιεξνύκελσλ θνξέσλ, όπσο π.ρ.
εζληθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ Τακείσλ Αληεγγύεηεο ή εηαηξηώλ Ακνηβαίσλ
Εγγπήζεσλ.
Πέξαλ απηώλ, ζηελ Ειιάδα δελ ππάξρεη αγνξά «πβξηδηθήο
ρξεκαηνδόηεζεο» (mezzanine finance) ησλ MΜΕ, νύηε αγνξά
ρξεκαηνδόηεζεο αξρηθώλ ζηαδίσλ κηαο επηρείξεζεο (early-stage) θαη αγνξάο
«Επηρεηξεκαηηθώλ Αγγέισλ» (business angels,) κε απνηέιεζκα νη
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα πεξηνξίδνληαη
αηζζεηά.
Καηά ζπλέπεηα, θξίλεηαη ζθόπηκν λα δξνκνινγεζνύλ όιεο εθείλεο νη
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη ζηε Ειιάδα, όπσο
ζπκβαίλεη ζηα πεξηζζόηεξα θξάηε ηεο Ε.Ε., έλαο εηδηθόο θνξέαο ζηήξημεο ηεο
πξόζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ηδίσο ησλ ΜΜΕ,
εηδηθά ηώξα πνπ ε ρώξα καο δηέξρεηαη κία ζνβαξή ρξεκαηνπηζησηηθή θαη
νηθνλνκηθή θξίζε. Ο εηδηθόο απηόο θνξέαο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο
θαηαιύηεο ζηελ ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηελ ελίζρπζε, ηελ
αλαβάζκηζε θαη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ
ζπζηήκαηνο.
Η αλάγθε ίδξπζεο ελόο ηέηνηνπ θνξέα θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ εζληθή
καο νηθνλνκία, δηόηη ζε κεγάιν βαζκό ην κέιινλ ηεο ρώξαο καο εμαξηάηαη
γεληθά από ηελ ηόλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη από ηελ πνξεία ησλ
ΜΜΕ, νη νπνίεο θαιύπηνπλ θελά ηεο παξαγσγήο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο
αγνξάο ππεξεζηώλ πνπ αδπλαηνύλ ή δελ επηζπκνύλ λα θαιύςνπλ νη κεγάιεο
επηρεηξήζεηο,
απνηεινύλ
θπηώξην
δεκηνπξγίαο
θαη
εμεηδίθεπζεο
επηρεηξεκαηηθώλ ζηειερώλ, αμηνπνηνύλ εγρώξηεο πξώηεο ύιεο θαη ζπγθξαηνύλ
ην εξγαηηθό δπλακηθό ζηελ πεξηθέξεηα δεκηνπξγώληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο,
ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζπνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ πινύηνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο
δύλακεο θαη ηειηθά ζπκκεηέρνπλ νπζησδώο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ΑΕΠ, ηεο
απαζρόιεζεο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ρώξαο καο.
Τελ ίδξπζε ελόο λένπ θνξέα ζηήξημεο ηεο πξόζβαζεο ησλ ΜΜΕ ζηε
ρξεκαηνδόηεζε πξνηείλνπλ θαη όια ηα επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο ηα δύν
ηειεπηαία ρξόληα.
Αληαπνθξηλόκελνη ζηελ αλάγθε απηή, ηδξύνπκε κε ηνλ παξόληα λόκν ην
Εζληθό Τακείν Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.), κε ηε κνξθή
αλώλπκεο εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ ηνύην λα απνηειέζεη έλα από ηα βαζηθά
εξγαιεία ηνπ λένπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρώξα καο,
πξνσζώληαο ηα λέα κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο (financial
engineering) θαη δηεπθνιύλνληαο ηελ πξόζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζ’ απηά,
ώζηε λα θαηαζηνύλ αληαγσληζηηθέο. Τν ζπληζηώκελν Τακείν ζα
ππνθαηαζηήζεη θαη ζα ελζσκαηώζεη ζηνπο θόιπνπο ηνπ ην πθηζηάκελν Τακείν
Εγγπνδνζίαο Μηθξώλ θαη Πνιύ Μηθξώλ Επηρεηξήζεσλ (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), ην
νπνίν παξέρεη ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα εγγπνδνηηθά πξντόληα ζηελ Ειιεληθή
αγνξά.
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Τν Τακείν ζα πξνζθέξεη κηα πιήξε ζεηξά ζύγρξνλσλ, έμππλσλ θαη
θαηάιιεισλ πξντόλησλ, πνπ ζα θαιύπηνπλ θελά ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη
αλάγθεο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, όπσο πξντόληα αλαθπθινύκελσλ
δαλείσλ, εγγπήζεσλ θαη αληεγγπήζεσλ, ζπλεπελδύζεσλ θαη ζπκκεηνρώλ,
ελώ παξάιιεια ζα παξέρεη ηελ αλαγθαία ζηήξημε ζηηο επηρεηξήζεηο, όρη κόλν
γηα ηελ πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε, αιιά θαη
ελεκεξσηηθή θαη
ζπκβνπιεπηηθή, κε επειημία, ακεζόηεηα θαη ηαρύηεηα (γξήγνξεο ιύζεηο,
απινύζηεπζε δηθαηνινγεηηθώλ, ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία), αμηνπνηώληαο,
κεηαμύ ησλ άιισλ, ηηο αλάινγεο πξαθηηθέο ησλ θξαηώλ – κειώλ ηεο Ε.Ε., ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή (Ε.Ε)., ην Επξσπατθό Τακείνπ
Επελδύζεσλ (ΕΤΕ) θαη ηελ Επξσπατθή Τξάπεδα Επελδύζεσλ (ΕΤΕπ).
Τν Τακείν ζα κπνξεί λα απεπζύλεηαη πάληνηε, κέζσ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ επελδπηηθώλ
θνξέσλ, ζε επηρεηξήζεηο όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θιάδσλ θαη ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνύ θαη
θνηλνηηθνύ δηθαίνπ.
Ο δεύηεξνο βαζηθόο αλαπηπμηαθόο ππιώλαο ηεο δξάζεο θαη ησλ
παξεκβάζεσλ ηνπ Τακείνπ αθνξά επελδύζεηο πξάζηλεο θαη βηώζηκεο
αλάπηπμεο. Τν Τακείν ζα ζπλεπελδύεη, κε επηιεγκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα ή επελδπηηθά ηακεία, ζηελ εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο, ζηηο λέεο θαη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζηελ αλάπηπμε θαη
αλάπιαζε αζηηθώλ πεξηνρώλ θαη γεληθόηεξα ζηελ ήπηα θαη θηιηθή πξνο ην
πεξηβάιινλ αλάπηπμε, θαζώο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνύ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζήκεξα ζηελ Ειιάδα απνπζηάδεη εληειώο νπνηνζδήπνηε
θνξέαο ή κνξθή αλαθπθινύκελεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο
ζην δεκόζην ηνκέα. Καη απηό ην κεγάιν θελό έξρεηαη λα θαιύςεη ην
ζπληζηώκελν Τακείν.
Πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ην λέν Τακείν ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη
όρη αληαγσληζηηθά κε ην ρξεκαηνπηζησηηθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα
ηεο ρώξαο καο, θαιύπηνληαο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη
επέλδπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο θαηά θαλόλα λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο
ΜΜΕ ή κε ΣΔΙΤ ή άιια έξγα – ζπλεξγαζίεο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα.
Τν Τακείν ζα ζπλεπελδύεη, είηε ίδηα θεθάιαηα, είηε άιια, δηαρεηξηδόκελα απ’
απηό, δεκόζηα θεθάιαηα, καδί κε ρξεκαηνπηζησηηθά, ρξεκαηνδνηηθά ή
επελδπηηθά ηδξύκαηα, ηακεία θιπ., ηα νπνία ζα επηιέγνληαη κε αλνηρηή
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
Σπγθεθξηκέλα, ζηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ λόκνπ
πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα:
Με ην πξώην άξζξν γίλεηαη ε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
θαη ηνλ εηδηθό ηίηιν ηεο, ε νπνία ππνθαζηζηά ζε όια ηα δηθαηώκαηα θαη
ππνρξεώζεηο ηελ Αλώλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΙΟ
ΔΓΓΤΟΓΟΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΔ», πνπ
ζπζηήζεθε κε ηνλ Ν. 3066/2002, όπσο απηόο ηζρύεη ζήκεξα, θαη αλαθέξεηαη ην
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λνκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο, πνπ είλαη ην δίθαην ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ(
Ν.2190/1920) θαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.
Με ην δεύηεξν άξζξν εηζάγεηαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, ζηα 19
άξζξα ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ήηνη ε λνκηθή
κνξθή θαη ε επνπηεία ηεο, ε επσλπκία, ε έδξα, ε δηάξθεηα θαη ν ζθνπόο ηεο,
ην κεηνρηθό θεθάιαην θαη ηα έζνδά ηεο, ηα όξγαλα δηνίθεζή ηεο, ε δηαρείξηζε
θαη ν έιεγρόο ηεο, θαζώο θαη ε ιύζε θαη εθθαζάξηζή ηεο.
Η Δηαηξεία ζα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηα
ρξεκαηνδνηηθά ηδξύκαηα θαη ζα
επνπηεύεηαη, σο πξνο ηνπο θαλόλεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη
ξεπζηόηεηαο θαη ηνπο όξνπο ηνπνζέηεζεο
δηαζεζίκσλ, από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα δε ηα ζέκαηα ηνπ νξηζκνύ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο, ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ
πξνγξακκάησλ από ηελ Δ.Δ. ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο, ηελ λνκηκόηεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ άζθεζε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηεο, από ηνλ
Τπνπξγό Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε
1.712.885.700 €, είλαη ην θεθάιαην ηεο ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ., ην νπνίν κεηαθέξεηαη
ζηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ., ιόγσ ππνθαηάζηαζεο. Από ην πνζό απηό ηα 212.885.700
επξώ απνηεινύλ θεθάιαην πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά πνζνζηό 67% από ηελ
Δ.Δ./ΔΣΠΑ θαη θαηά πνζνζηό 33% από εζληθά θεθάιαηα, ζην πιαίζην ηνπ Γ΄
ΚΠ, ελώ ην ππόινηπν πνζό ησλ 1.500.000.000 επξώ αθνξά νκόινγα
αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο αμίαο, δηάξθεηαο ηα κελ 1.000.000.000 επξώ πέληε
εηώλ θαη ηα ππόινηπα 500.000.000 επξώ δέθα εηώλ (βξίζθνληαη ζε
δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο), ηα νπνία εθδόζεθαλ από ηνλ Οξγαληζκό
Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο (Ο.Γ.ΓΗ.Υ.), θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3775/2009. Σα νκόινγα δηαθξαηνύληαη από ηελ εηαηξία
κέρξη ηε ιήμε ηνπο θαηά ηελ νπνία θαη επηζηξέθνληαη ζην Διιεληθό Γεκόζην,
θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρνπλ δεζκεπηεί, ιόγσ ηπρόλ θαηάπησζεο ησλ
παξερόκελσλ από ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. εγγπήζεσλ θαη πιεξσκήο
επηδνηήζεσλ.
Καηά ηελ επηζηξνθή από ηελ Δηαηξεία πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην
ησλ πξναλαθεξόκελσλ νκνιόγσλ, κεηώλεηαη ηζόπνζα (ζε όξνπο
νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνιόγσλ) ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο
ππνρξεσηηθά, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο. Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ηα νκόινγα
δηαθξαηνύληαη από ηελ εηαηξεία, νη ηόθνη πνπ θαηαβάιινληαη από ην
Διιεληθό Γεκόζην ζηελ εηαηξεία, επηζηξέθνληαη ζην ζύλνιν ηνπο από ηελ
εηαηξεία ζην Διιεληθό Γεκόζην, εληόο είθνζη εκεξώλ από ηελ είζπξαμε
ηνπο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ησλ παξερόκελσλ από ηελ ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ.
εγγπήζεσλ ππέξ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο πξηλ ηε ιήμε ησλ νκνιόγσλ,
απνδίδνληαη από ηελ Δηαηξεία ζην πηζησηηθό ίδξπκα νκόινγα ηξέρνπζαο
αμίαο ίζεο κε ηελ αμία ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαπέζεη.
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη αλήθνπλ ζην Διιεληθό
Γεκόζην.
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Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ είλαη ε πξνώζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ε επρεξέζηεξε πξόζβαζε ζε πιεζώξα κνξθώλ
ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ ίδξπζε, αλάπηπμε θαη δηεζλή πξνβνιή δπλακηθώλ,
θαηλνηόκσλ θαη ειπηδνθόξσλ επηρεηξήζεσλ όισλ ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, λεντδξπόκελσλ θαη πθηζηάκελσλ. Mεηαμύ ησλ ζθνπώλ ηεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπλεπέλδπζε ή ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά ηακεία, κέζα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο ή επελδπηηθά ζρήκαηα, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε
ηνπ επηρεηξείλ ζηε ρώξα καο κε ηνπο επλντθόηεξνπο δπλαηνύο όξνπο.
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Δηαηξείαο ζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο
λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο από ηε λέα γεληά, ε πξνώζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη
επηρεηξήζεσλ αληαγσληζηηθώλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ε ελίζρπζε
δεκηνπξγίαο θαη πώιεζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο ιεγόκελεο λέαο
δήηεζεο ηνπ 21νπ αηώλα.
ην ηξίην άξζξν πεξηγξάθνληαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εθηόο
ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ηα νπνία κεηαβηβάδνληαη ζηελ ΔΣΔΑΝ ΑΔ, από ηελ
ππνθαζηζηάκελε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ θαη ιακβάλεηαη πξόλνηα, ώζηε νη κεηαβηβάζεηο
απηέο λα κελ επηβαξπλζνύλ κε ηέιε θαη εηζθνξέο, θαζώο θαη δηθαηώκαηα
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, όπνπ δε ζε έγγξαθα,δεκόζηα ή ηδησηηθά, έρεη ζπκβιεζεί
θαη αλαθέξεηαη ε «ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ» από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο
λόκνπ λνείηαη ε αλώλπκε εηαηξεία «ΔΣΔΑΝ ΑΔ».
ην ηέηαξην άξζξν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο, γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε γηα ηελ
επηηπρή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο, ηίζεληαη δε νη αξρέο επί ηε βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα γίλεη ε θαηάξηηζή ηνπ, ζεζκνζεηώληαο ύζηεκα Δζσηεξηθνύ
Διέγρνπ, αληίζηνηρν ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε
έθδνζε θαλνληζκώλ, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.., πνπ ζα εθαξκόδεη ε εηαηξεία,
ζρεηηθά ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή ησλ πξνζθεξνκέλσλ από ηε Δ.Δ. θαη
ηνλ Δ.Ο.Υ, ρξεκαηνπηζησηηθώλ ή ρξεκαηνδνηηθώλ ηδξπκάησλ ή άιισλ
θνξέσλ ή κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηαθηηθήο, ώζηε
απηέο λα είλαη
δηαθαλείο θαη αλνηρηέο ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Με ην πέκπην άξζξν πξνβιέπεηαη όηη ε ζηειέρσζε ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ ζα
γίλεη θαηά βάζε κε ηε κεηαθνξά ζ’ απηή ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο
ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα κπνξέζεη άκεζα λα ιεηηνπξγήζεη,
αθνύ γίλεη ε έληαμε ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ ζηηο ζέζεηο ηεο νξγαλσηηθήο
δνκήο ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ, κε βάζε ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα ηνπ, ζε
ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ελ ιόγσ Δηαηξίαο. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη θαη ε
δπλαηόηεηα πξόζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, ππό ηελ επνπηεία ηνπ
ΑΔΠ, ζε κηθξό αξηζκό ζπληζηώκελσλ ζέζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ δηεπξπκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηελ ΣΔΜΠΜΔ, δξαζηεξηνηήησλ ηεο
εηαηξείαο.
Με ην έθην άξζξν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θαλνληζκώλ από ην Γ.. ηεο
Δηαηξείαο, κε ηνπο νπνίνπο ζα θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αλάζεζε κειεηώλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηώλ, παξνρή ππεξεζηώλ θαη
πξνκεζεηώλ, αγνξώλ, αληαιιαγώλ θαη πσιήζεσλ πξαγκάησλ θαη γεληθώο ηε
δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, δεδνκέλνπ όηη ε εηαηξεία
[5]

εμαηξείηαη από ηεο θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, πνπ εθαξκόδνληαη ζην δεκόζην
ηνκέα.
Με ην έβδνκν άξζξν πξνβιέπεηαη όηη ε Δηαηξεία, σο δεκόζηνο θνξέαο,
δελ ππόθεηηαη ζε θόξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, απαιιάζζεηαη από ην θόξν
έλαξμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο
ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ θαη έρεη όια ηα δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά θαη
δηθαζηηθά πξνλόκηα ηνπ Γεκνζίνπ, νπζηαζηηθνύ θαη δηθνλνκηθνύ δηθαίνπ.
Με ην όγδνν άξζξν πξνβιέπεηαη όηη κέρξη ηελ ζύγθιηζε ηεο Γεληθήο
πλειεύζεσο γηα ην νξηζκό Γ.. ηεο εηαηξείαο,
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιηό ηεο
απαξηίδεηαη από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, όπσο απηό
έρεη ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ΣΔΜΠΜΔ Α.Δ. από ηε λέα Δηαηξεία.
Σέινο, κε ην έλαην άξζξν πξνβιέπεηαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ.
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