ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

΄Αξζξν πξώην
ύζηαζε εηαηξείαο

1.

πληζηάηαη
αλψλπκε
εηαηξεία
κε
ηελ
επσλπκία
“ΔΘΝΙΚΟ
ΣΑΜΔΙΟ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΔ” θαη ηνλ εηδηθφ ηίηιν
“Δ.Σ.Δ.ΑΝ. ΑΔ”
(ζην εμήο ε Δηαηξεία), ε νπνία απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππνθαζηζηά ζε φια ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΙΟ
ΔΓΓΤΟΓΟΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΔ», πνπ ζπζηήζεθε κε
ηνλ Ν. 3066/2002, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα.

2.

Η Eηαηξεία δηέπεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη ηνλ Ν. 2190/20, φπσο απηφο ηζρχεη
ζήκεξα.
΄Αξζξν δεύηεξν
Καηαζηαηηθό

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:

«ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ –ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ
΄Αξζξν 1
Ννκηθή κνξθή
1.
πληζηάηαη κε ην παξφλ αλψλπκε εηαηξεία, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα
2.
Η επνπηεία ηεο Δηαηξείαο αζθείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία κε
απνθάζεηο ηεο δχλαηαη λα ζέηεη θαλφλεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηε ξεπζηφηεηα θαη
λα ξπζκίδεη ηδίσο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηνπνζεηήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία επελδχεη ηα
δηαζέζηκά ηεο, θαζψο θαη ην χςνο ηνπο σο πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Η Δηαηξεία
κπνξεί λα αλνίγεη Λνγαξηαζκνχο Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηαζεζίκσλ Κεθαιαίσλ ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη εηδηθφηεξα ζηε Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ - Σκήκα Γεκνζίσλ
Οξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ηνπ θαη απφ ηελ θεληξηθή
ηξάπεδα .
3.
Η επνπηεία ηεο Δηαηξείαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ
πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή/θαη
άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηελ άζθεζε γεληθήο πνιηηηθήο γηα ηηο Πνιχ Μηθξέο,
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Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο.

΄Αξζξν 2
Δπσλπκία
Η επσλπκία ηεο Eηαηξείαο είλαη «ΔΘΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΔ» θαη θέξεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.» . ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο
ηεο ε εηαηξεία
ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία «NATIONAL HELLENIC FUND OF
ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ.Σ.Δ.ΑΝ. SA.» ή
πηζηή κεηάθξαζε απηψλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα.
Άξζξν 3
Έδξα
1. Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ κπνξεί σο έδξα λα νξίδεηαη άιινο Γήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
2. Η Δηαηξεία κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, γξαθεία ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε ζηελ
Διιάδα κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο φξνπο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.
΄Αξζξν 4
θνπόο
1. θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:
α) Η πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ε βειηησκέλε πξφζβαζε ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ίδξπζε λέσλ, θαηλνηφκσλ θαη δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ βηψζηκε θαη θηιηθή ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμε.
β) Η δηεπθφιπλζε θαη βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο, πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο θαη ηδίσο ησλ Πνιχ Μηθξψλ,
Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ Αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ 2003/361/ΔΚ, ζηε
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ηνπ
ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηνπο θαη γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο.
γ) Η πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ε
πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
δ) Η πξνψζεζε ηεο ζπλεπέλδπζεο ή ζπκκεηνρήο ζε Δπελδπηηθά Σακεία, ζε Μέζα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερληθήο ή ζε Δπελδπηηθά ρήκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη
ζρήκαηα θαη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ή πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα, κε
ζηφρν:
i) ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο , ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο
αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα,
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ii) ηε βηψζηκε θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλαζπγθξφηεζε, αλάπιαζε θαη αλάπηπμε
αζηηθψλ ή άιισλ πεξηνρψλ θαη πεξηνρψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ΒΙ.ΠΔ,
ΒΙ.Ο.ΠΑ, ηερλνινγηθά θαη εξεπλεηηθά πάξθα, δψλεο θαηλνηνκίαο, ειεχζεξεο δψλεο,
iii) ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηελ πξνψζεζε λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
θαη ηελ παξαγσγή ηερλνινγίαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,
iv) ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
2. Οη ζθνπνί απηνί πξαγκαηνπνηνχληαη:
α) Με ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ή αληεγγπήζεσλ ππέξ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηδίσο ησλ Πνιχ
Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ, γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεψλ ηνπο έλαληη πηζησηηθψλ ή
ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ή εηαηξεηψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ, νη νπνίεο
απνξξένπλ απφ πάζεο κνξθήο ρξεκαηνπηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, φπσο δάλεηα,
πξνεμφθιεζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πβξηδηθή
ρξεκαηνδφηεζε.
β) Με ηε ζπκκεηνρή ή ηε ζπλεπέλδπζε ηεο Δηαηξείαο ζε κέζα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο,
φπσο ηακεία δαλεηνδνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή λνκηθά
πξφζσπα είηε σο απηφλνκα ηκήκαηα πθηζηάκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ή ρξεκαηνδνηηθψλ
ηδξπκάησλ, ηακεία εγγπήζεσλ, ηακεία επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, ηακεία ζπνξάο, ηακεία
ζηήξημεο λέσλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ.
γ) Με ηε ζπκκεηνρή ή ηε ζπλεπέλδπζε ηεο Δηαηξείαο ζε επελδπηηθά ηακεία, ζρήκαηα
παξαρψξεζεο ή ΓΙΣ, ή άιια θαηάιιεια εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ επελδχνπλ γηα ηε βηψζηκε
θαη θηιηθή ζην πεξηβάιινλ αλάπηπμε αζηηθψλ ή άιισλ πεξηνρψλ, είηε γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, είηε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο.
δ) Με ηελ παξνρή ζπλαθψλ πξνο ηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ, πιελ ηεο
απεπζείαο παξνρήο πηζηψζεσλ.
ε) Με ηελ ζχληαμε, εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ, εξεπλψλ αγνξάο, επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ
θαη ελ γέλεη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχισλ.
3. Η Δηαηξεία κπνξεί, κεηά απφ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα πινπνηεί :
α. πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θνηλνηηθά θαη δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα ΔΠΑ ή
άιια παξεκθεξή πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα Γηεζλψλ Πνιπκεξψλ Οξγαληζκψλ θαη
β. ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη εξγαιεία θαη ηδίσο επηδφηεζε επηηνθίσλ, επηδφηεζε πξνκεζεηψλ,
άηνθα δάλεηα.
Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη φξνη, ε δηαδηθαζία θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ.
4. Η Δηαηξεία δχλαηαη λα ιακβάλεη επηρνξήγεζε, ε νπνία νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ, σο
άκεζε ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά κέζσ δσξεάο, απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή ηε
δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ θαηά πεξίπησζε επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή άιιεο δξάζεο πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα ηδξχεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη :
α) Σακεία Υαξηνθπιαθίνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 44 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1083/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζην Άξζξν 36 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
498/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
β) Μέζα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερληθήο, φπσο Σακεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ, Σακεία
Δγγπήζεσλ, Σακεία Γαλεηνδνηήζεσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 44 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006, 71 παξάγξαθνο 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005
θαη 50, 51, 52, 53, 54, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1974/2006, 55 παξάγξαθνο 8 ηνπ
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Καλνληζκνχ 1198/2006, θαη 34, 35, 36 θαη 37 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 498/2007, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
΄Αξζξν 5
Γηάξθεηα
Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε ηξηάληα έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ,
πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα ζπληκεζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ-ΔΟΓΑ
΄Αξζξν 6
Κεθάιαην
1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε 1.712.885.700 επξψ θαη δηαηξείηαη ζε
17.128.857 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 100 επξψ ε θαζεκία.
Απφ ην παξαπάλσ θεθάιαην πνζφ € 1.500.000.000 απνηειείηαη απφ νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ, πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
3775/2009, φπσο ηζρχεη .
2. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην
κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κε ηελ έθδνζε λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ.

΄Αξζξν 7
Μεηνρέο
1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην.
2. Οη ηίηινη ησλ κεηνρψλ θέξνπλ αχμνληα αξηζκφ ηίηινπ θαη κεηνρψλ, πιήξε ζηνηρεία
θαηφρνπ, ηε ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ελφο πκβνχινπ, νξηδφκελνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Οη ππνγξαθέο απηέο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ θαη κε κεραληθφ κέζν. Κάζε ηίηινο κεηνρψλ
δχλαηαη λα παξηζηά πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηνρέο, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
3. Δίλαη δπλαηή ε έθδνζε πξνζσξηλψλ ηίηισλ κεηνρψλ, νη νπνίνη αληαιιάζζνληαη κε ηνπο
νξηζηηθνχο, ακέζσο κφιηο εθδνζνχλ νη ηειεπηαίνη. Οη πξνζσξηλνί ηίηινη κεηνρψλ θέξνπλ φια ηα
ζηνηρεία ησλ νξηζηηθψλ, πιελ κεξηζκαηαπνδείμεσλ.
΄Αξζξν 8
Έζνδα
Tα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ:
α) ηελ επέλδπζε ή ζπλεπέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ή άιισλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη,
β) ηηο πξνκήζεηεο απφ ηηο παξερφκελεο εγγπήζεηο θαη άιιεο ηπρφλ παξερφκελεο ππεξεζίεο,
φπσο θαη ηελ ακνηβή δηαρείξηζεο ησλ ηακείσλ θεθαιαίσλ, ραξηνθπιαθίσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη
γ) θεθαιαηνπρηθέο θαη άιιεο εληζρχζεηο απφ ην Γεκφζην ή θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ,

4

δ) εληζρχζεηο θαη άιινπο πφξνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή θνξείο ηεο,
ε) πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
ζη) δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο θαη
δ) θάζε άιιε λφκηκε αηηία

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
΄Αξζξν 9
Γεληθή πλέιεπζε
1. Η Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ηεο Δηαηξείαο έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν.2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
2. Σν Διιεληθφ Γεκφζην θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ σο κεηφρνπ εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
ή εθπξφζσπφ ηνπο.
Άξζξν 10
Δμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο.
Απνθαζίδεη θαη ελεξγεί θάζε πξάμε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο
ηεο, θαζψο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ.
2. Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο εθπξνζσπεί δηθαζηηθά θαη εμψδηθα ηελ Δηαηξεία.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία θαη
πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο, λα αλαζέηεη κέξνο ησλ εμνπζηψλ ηνπ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνπζίαο εθπξνζψπεζεο θαη δέζκεπζεο ηεο Δηαηξείαο,
κε εμαίξεζε ηηο εμνπζίεο εθείλεο πνπ αζθνχληαη ζπιινγηθά, ζηνλ Πξφεδξν, ζηνλ
Αληηπξφεδξν, θαζψο επίζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ή κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ζηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ θαη ηελ έθηαζε ηεο
ζρεηηθήο αλάζεζεο.
Άξζξν 11
ύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ επηά (7) κέιε θαη ε ζεηεία ηνπ είλαη ηξηεηήο. Σα
κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζε κπζηηθή ςεθνθνξία.

2. Οη χκβνπινη είλαη επαλεθιέμηκνη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ειεπζέξσο αλαθιεηνί
απφ απηήλ.
3.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε,
ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο κε κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν.

4. Σνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν, φηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή παχζεη λα αζθεί
ηα θαζήθνληα ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απηψλ, χκβνπινο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.
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5. Δάλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή ν Αληηπξφεδξνο παχζεη λα αζθεί γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ηα θαζήθνληα ηνπ, πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ζπγθαιείηαη έθηαθηα θαη εηδηθά απφ ηνλ Αληηπξφεδξν, άιισο απφ νπνηνλδήπνηε χκβνπιν,
κε ζέκα ηελ εθινγή Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή Αληηπξνέδξνπ.
6. Δάλ κείλεη θελή ε ζέζε πκβνχινπ, ιφγσ ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν
ιφγν, πξηλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη, εθφζνλ νη ελαπνκείλαληεο χκβνπινη δελ ζπληζηνχλ ηελ λφκηκε πξνο ιήςε απνθάζεσλ απαξηία, λα νξίζεη
πξνζσξηλφ ή πξνζσξηλνχο αληηθαηαζηάηεο κέρξη ηελ πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, νπφηε
απηή απνθαζίδεη νξηζηηθά.
Σπρφλ αξλεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ ζίγεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ
πξνζσξηλνχ πκβνχινπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε.
7. Υξέε Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αζθεί πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απ’ απηφ.

Άξζξν 12
πλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ
ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία(1) θνξά ην κήλα ζηνλ ηφπν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έγθπξα ζπλεδξηάδεη θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ, είηε ζηελ εκεδαπή,
είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα
κέιε ηνπ θαη θαλέλα κέινο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ γλσζηνπνηείηαη, κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηα κέιε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε απηή πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ
παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε
απνθάζεσλ.
3. Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ επίζεο λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε
ηνπ, κε αίηεζε ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηελ
αλσηέξσ πξνζεζκία ή ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ζχγθιεζεο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε, πνπ
δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε, λα ζπγθαιέζνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ δεθαεκέξνπ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε
εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Καηφπηλ
αηηήζεσο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα
πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ.
ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη, επίζεο, θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ
θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ φια ηα παξφληα κέιε. Αλ έλαο
ή πεξηζζφηεξνη χκβνπινη αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ε άξλεζε ηνπο
θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
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5. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, εηδηθά νξηδφκελν απφ ην ίδην γηα ην ζθνπφ απηφλ.
.
΄Αξζξν 13
Απαξηία – Λήςε απνθάζεσλ
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη
απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεχνληαη ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ πκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο νη
απηνπξφζσπα παξηζηάκελνη χκβνπινη δχλαληαη λα είλαη ιηγφηεξνη ησλ ηεζζάξσλ (4)
2. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξηζηάκελσλ
θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ πκβνχισλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο θαηηζρχεη ε ςήθνο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπί πξνζσπηθψλ δεηεκάησλ, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη
κε κπζηηθή ςεθνθνξία δηα ςεθνδειηίσλ.
3. Κάζε χκβνπινο έρεη κία (1) ςήθν, φηαλ φκσο αληηπξνζσπεχεη απφληα χκβνπιν κπνξεί
λα έρεη δχν (2) ςήθνπο, εθφζνλ είλαη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνο κε έγγξαθε εληνιή (επηζηνιή,
ηειεγξάθεκα, ηειενκνηνηππηθφ κήλπκα ή ειεθηξνληθφ κήλπκα) ηνπ απνπζηάδνληνο
πκβνχινπ, ε νπνία (εμνπζηνδφηεζε) κπνξεί λα αθνξά πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλεδξηάζεηο.
ην πξφζσπν ηνπ απηνχ πκβνχινπ δελ επηηξέπεηαη λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ
δχν (2) ςήθνη, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηθήο ηνπ.
4. Απαγνξεχεηαη ε αληηπξνζψπεπζε πκβνχινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ πξφζσπν πνπ
δελ είλαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ.
5. Ο χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ην εμάκελν, ζεσξείηαη φηη έρεη ππνβάιιεη ηελ
παξαίηεζε ηνπ, ε νπνία ζπληειείηαη φηαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη ζρεηηθά θαη
θαηαρσξίζεη ηελ απφθαζε ηνπ ζηα πξαθηηθά ηνπ.

΄Αξζξν 14
Ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληα
πκβνχινπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.., θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε
ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε άιια
ζπιινγηθά φξγαλα ηεο Δηαηξείαο ή νκάδεο εξγαζίεο.
Άξζξν 15
Δπζύλε θαη ππνρξεώζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
1. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επζχλεηαη έλαληη ηεο Δηαηξείαο, γηα θάζε
πηαίζκα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20,
φπσο ηζρχεη.
2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε θαη απζηεξή
ερεκχζεηα γηα εκπηζηεπηηθά ζέκαηα ηεο Δηαηξείαο, γηα ηα νπνία έιαβαλ γλψζε ππφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπο σο πκβνχισλ.
3. Απαγνξεχεηαη ζε πκβνχινπο, πνπ κεηέρνπλ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο, θαη ζε
Γηεπζπληέο ηεο, λα ελεξγνχλ θαη' επάγγεικα, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελ ε άδεηα ηεο Γεληθήο
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πλέιεπζεο, γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ
απφ ηνπο επηδησθφκελνπο απφ ηελ Δηαηξεία ζθνπνχο ή λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη
ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο
ηεο αλσηέξσ απαγφξεπζεο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαηά ηα άξζξα 23 παξ. 2
θαη 3 ηνπ θ.λ.2190/1920.
4. Γάλεηα ηεο Δηαηξείαο πξνο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γεληθνχο Γηεπζπληέο ή
Γηεπζπληέο απηήο, ζπγγελείο απηψλ, κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο,
ή ζπδχγνπο ησλ αλσηέξσ, σο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ πξνο απηνχο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ή παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ πξνο ηξίηνπο απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα.
Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκβάζεσλ κε εμεξρφκελσλ ησλ νξίσλ ησλ
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κεηά ησλ πειαηψλ ηεο. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε
ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ πξνζψπσλ απηψλ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα πξνεγνχκελε εηδηθή άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
΄
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - ΔΛΔΓΚΣΔ
΄Αξζξν 16

Διαχείριση
1. Η δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο Δηαηξείαο ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Η πξψηε δηαρεηξηζηηθή
ρξήζε πεξηιακβάλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2011.
2. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηνπο εηήζηνπο
ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 110
έσο 131 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κε
απφιπηε ζαθήλεηα ηελ
πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο,
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο.
3. Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ηπρφλ αλαθαηαλνκή θνλδπιίσλ θαη ν απνινγηζκφο ππνβάιινληαη γηα
έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο.
Αξζξν 17
Διεγθηέο
1. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ (εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ηεο Δηαηξείαο, αζθνχληαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο – ινγηζηέο,
πνπ είλαη γξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 5 ηνπ π.δ. 226/1992.
2. Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη, θάζε ρξφλν, κία απφ ηηο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο
νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηελ ηδηαίηεξε κεξίδα ηνπ κεηξψνπ
νξθσηψλ - ειεγθηψλ - ινγηζηψλ, εγθξίλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηεο, ε νπνία
νθείιεη λα αλαζέηεη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εθάζηνηε λνκνζεζία, ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ
ζε έλαλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή, δηνξίδνληαο ηνλ γηα ην ζθνπφ απηφλ, θαζψο θαη ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ.
3. Ο δηνξηζκφο θαη ε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν παχζε ησλ ειεγθηψλ, κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηάο
ηνπο, ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 7α θαη 7β ηνπ θ.λ.
2190/1920.
4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο, νη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο παξαθνινπζνχλ
ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ
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γλψζε θάζε βηβιίνπ, ινγαξηαζκνχ ή εγγξάθνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Οη ειεγθηέο ππνδεηθλχνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέηξα πνπ ηπρφλ πξέπεη λα ιάβεη θαη, ζε
πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ππνβάιινπλ
αλαθνξά ζηελ αξκνδία επνπηεχνπζα αξρή.
5. Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο, ειέγρνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ
ρξήζεσο θαη ππνβάιινπλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε έθζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηνπ
ειέγρνπ ηνπο. ηελ έθζεζε απηή, αθνχ ειεγρζεί ε αθξίβεηα θαη ε λνκηκφηεηα ησλ
εγγξαθψλ, εθηίζεηαη κε ζαθήλεηα εάλ ν ηζνινγηζκφο απεηθνλίδεη πξάγκαηη ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, θαη ν
ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δηαξθνχζεο ηεο
ρξήζεσο.
6. Οη νξθσηνί ειεγθηέο - ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο νθείινπλ λα αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε
επηκέιεηα θαη επζχλνληαη έλαληη ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ηξίησλ ζε απνδεκίσζε γηα θάζε
δεκία πνπ πξνθάιεζαλ κε πξάμεηο ε παξαιείςεηο ηνπο.
Η επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ δελ δχλαηαη λα πεξηνξηζηεί ή λα απνθιεηζηεί.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΛΤΗ ΚΑΙ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ
΄Αξζξν 18
Λόγνη ιύζεο
1. Η Δηαηξεία ιχεηαη:
α) κε ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηάξθεηαο ηεο, εθηφο αλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
απνθαζηζζεί ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηάξθεηαο ηεο,
β) κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
γ) κε ηελ θήξπμή ηεο ζε πηψρεπζε θαη
δ) γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, πξνβιεπφκελν ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν ιχζεο
ηεο.
2. Η ιχζε ηεο Δηαηξείαο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ησλ άξζξσλ 7α θαη 7β ηνπ θ.λ.
2190/1920.

Άξζξν 19
Δθθαζάξηζε
1. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε
απηήο.
2. Οη εθθαζαξηζηέο νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη είλαη δχν (2) έσο ηέζζεξηο(4)
κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο νη εθθαζαξηζηέο αζθνχλ φιεο ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο ζπλαθείο κε ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο
εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
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3. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ (α) ηεο παξ. 1 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή κέρξη ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.

Άξζξν ηξίην
Πεξηνπζία - Τθηζηάκελεο δηθαηνπξαμίεο -Δθθξεκείο δίθεο
1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ παχεη λα πθίζηαηαη θαη φια ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο επ' νλφκαηη
ηεο εηαηξείαο απηήο πεξηέξρνληαη ζηελ Δηαηξεία, ε νπνία ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο ζε
φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Δπίζεο, πεξηέξρνληαη ζηελ εηαηξεία ηα θάζε
είδνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πφξνη θαη δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ πεξηέιζεη κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31.12.2009, ηα νπνία
ζα εγγξαθνχλ ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο.
2.

ηηο θάζε είδνπο, ηχπνπ, θχζεσο θαη πεξηερφκελνη δηθαηνπξαμίεο θαη ζπκβάζεηο
εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ην κνλαδηθφ ή έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είλαη ε «ΣΔΜΠΜΔ
ΑΔ», ζηε ζέζε απηνχ ππεηζέξρεηαη ε Δηαηξεία, ρσξίο θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
λα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη γηα ην ιφγν απηφ ηε ιχζε ησλ δηθαηνπξαμηψλ ή ηε κε εθηέιεζε
απηψλ ή ηε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.

3. Όπνπ ζε έγγξαθα ηδησηηθά ή δεκφζηα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ», απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ λνείηαη ε αλψλπκε εηαηξεία «ΔΣΔΑΝ ΑΔ».
4.

Οη εθθξεκείο δίθεο ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ ζπλερίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία, ρσξίο λα επέξρεηαη
βίαηε δηαθνπή ηνπο θαη ρσξίο λα απαηηνχληαη άιιεο εηδηθφηεξεο δηαηππψζεηο ή ελέξγεηεο γηα
ηε ζπλέρηζε ηνπο. Γηα ηηο δίθεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα νπζηαζηηθά θαη δηθνλνκηθά
πξνλφκηα ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ .

5.

Κάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ
απαιιάζζεηαη απφ θάζε ηέινο , εηζθνξά, θαζψο θαη δηθαηψκαηα νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ θαη δηθαησκάησλ φισλ ησλ ππνζεθνθπιάθσλ.

6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22, παξ. 3 ηνπ Ν.3775/2009, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ . Σν
αλαθεξφκελν ζ’ απηή θεθάιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ θάιπςε
πιεξσκψλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ Δηαηξεία

Άξζξν ηέηαξην
Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο
1. Δληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαηαξηίδεηαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
2. Με ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη
α.
Οη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο Δηαηξείαο, νη αξκνδηφηεηεο απηψλ θαη ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη νη ζέζεηο επζχλεο κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα θάζε κία
απ’ απηέο.
β.
Οη θαηεπζχλζεηο
θαη γεληθή πεξηγξαθή δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ, ινγηζηηθήο
παξαθνινχζεζεο, παξνρήο εγγπήζεσλ, αλάιεςεο δηαρείξηζεο ηακείσλ ραξηνθπιαθίνπ-θεθαιαίνπ,
πξνκεζεηψλ θαη δαπαλψλ.
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3. Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ
ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηηο επηηαγέο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (ΠΓΣΔ 2577),
πεξηιακβάλεη δε θαη ηηο αθφινπζεο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη:
α. ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ Πνιχ Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ (φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ΔΚ/361/2003), ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο Δηαηξείαο., ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε
θαηεγνξίαο.
β. ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθάζηνηε αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ, είηε πξνέξρνληαη εθ ησλ εγγπήζεσλ,
είηε ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, είηε εθ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο.
γ. ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (de
minims , EK 1998/2006, L 379/5)
δ. ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε ηε κνξθή εγγπήζεσλ θαη
εηδηθφηεξα ηεο αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο 2008/C 155/02
ε. ηελ κε ζηήξημε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο θνηλνηηθέο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (2004/C 244/02)
ζη. ηελ άζθεζε λνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ελδίθσλ κέζσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ γεληθφηεξσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο (π.ρ. έλζηαζε δηδήζεσο,
άζθεζε δηθαηψκαηνο αλαγσγήο)
.δ. ηε δέζκεπζε φηη ε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγπήζεσλ πνπ παξέρεη ε Δηαηξεία δελ δχλαηαη λα
ππεξβαίλεη ην ηξηπιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Η εγγχεζε θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ απφ 40% έσο
80% επί ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ, εηδηθά δε γηα ηα δάλεηα , ην
θαιππηφκελν απφ ηελ εγγχεζε κέξνο ηνπ ππνθεηκέλνπ δαλείνπ δελ ππεξβαίλεη ην ελάκηζη εθαηνκκχξην
(1.500.000) επξψ, αλά επηρείξεζε.
4. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλνληαη νη απαξαίηεηνη θαλνληζκνί πνπ ζα
εθαξκφδεη ε Δηαηξεία, ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο δηαθαλείο θαη αλνηθηέο ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (ΔΟΥ),
γηα ηελ επηινγή κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ή
ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ, πνπ ζα ζπλεπελδχνπλ θαη ζα
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δηαηξεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.

΄Αξζξν πέκπην
Θέκαηα πξνζσπηθνύ

1. Σν πξνζσπηθφ, πνπ ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, κεηαθέξεηαη απηνδηθαίσο ζηελ Δηαηξεία κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπλερίδεη λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε απηήλ.
2. Σν κεηαθεξφκελν πξνζσπηθφ θαηαλέκεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο
ζέζεηο θαη εηδηθφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηε λέα
νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο, αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα
εθάζηνπ ππαιιήινπ, ππνγξάθεηαη δε λέα αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο.
3. Οη ζέζεηο πνπ ζα νξηζζνχλ κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο σο ζέζεηο επζχλεο, κπνξνχλ λα
πιεξσζνχλ απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, πνπ ζα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζε ζρεηηθή πξφζθιεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηππηθά θαη
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νπζηαζηηθά πξνζφληα .
4. Γηα φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ν ρξφλνο εθάζηνπ ππαιιήινπ ζηε ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, θαζψο θαη εθείλνο πνπ έρεη
αλαγλσξηζζεί σο ρξφλνο ππεξεζίαο απφ απηή, ινγίδεηαη φηη έρεη δηαλπζεί ζηελ Δηαηξεία.
5. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ θιάδνπ ζπληάμεσλ θαη ηνπ
θιάδνπ αζζέλεηαο ηνπ Ι.Κ.Α. θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο γηα ην
πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
6. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δζσηεξηθψλ,
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ζπληζηψληαη κέρξη ζαξάληα
(40) ζέζεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ .
ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο. Η
ζρεηηθή πξνθήξπμε εθδίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη ππνβάιιεηαη
ζην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ πξνο έγθξηζε. ην παξαπάλσ
πκβνχιην ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε θαη ν πίλαθαο ησλ απνηειεζκάησλ.
7. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κεηά απφ γλψκε ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο
πξσηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαξηίδεηαη κέζα ζε έμη κήλεο
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ν Καλνληζκφο Πξνζσπηθνχ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη νη
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ηα θαζήθνληα
θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ.

Άξζξν έθην
Έξγα – Πξνκήζεηεο - Τπεξεζίεο
1. Οη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο κειεηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ θηλεηψλ πξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ζπλαθψλ εξγαζηψλ,
αγνξψλ αθηλήησλ, αληαιιαγψλ θαη πσιήζεσλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ θαη
κηζζψζεσλ, εθκηζζψζεσλ θαη γεληθά παξαρσξήζεσλ ρξήζεο θαη θάζε άιινπ ελνρηθνχ ή
εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο, ξπζκίδνληαη κε
θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
2. Η Δηαηξεία εμαηξείηαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί αλάζεζεο εθηειέζεσο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ, παξνρήο
ππεξεζηψλ, εθκηζζψζεσλ θαη εθπνηήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
Άξζξν έβδνκν
Απαιιαγέο – Πξνλόκηα
1. Η Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν
έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ππέξ ηεο
Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη έρεη φια ηα δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά θαη δηθαζηηθά πξνλφκηα ηνπ
Γεκνζίνπ, νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ.
2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην Σακείν ζπλαιιάζζεηαη κε αιινδαπά πηζησηηθά ηδξχκαηα,
αιινδαπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη γεληθά εηαηξείεο ηεο αιινδαπήο,
κπνξεί, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ, λα ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηελ
Τπεξεζία Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή απφ αλάινγε ππεξεζία
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νπνηνπδήπνηε άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ρξεκαηνπηζησηηθνχ νίθνπ.
Άξζξν όγδνν
Μεηαβαηηθή δηάηαμε
Μέρξη ηελ ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΣΔΜΠΜΔ ΑΔ, φπσο απηφ έρεη ζπγθξνηεζεί
ζε ζψκα.

΄Αξζξν έλαην
Έλαξμε ηζρύνο

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
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