Τποποποίηζη Θδπςηικού Νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α΄) με ηίηλο
«ΖΩΝΗ ΚΑΘΝΟΤΟΜΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ»
΄Απθπο 1.
΄Θδπςζη και οπιοθέηηζη ηηρ Ζώνηρ Καινοηομίαρ Θεζζαλονίκηρ
1.
Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 κεηά ηε θξάζε «ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο»
δηαγξάθεηαη ε ιέμε «ηερλνινγίαο» θαη πξνζηίζεηαη ε ιέμε «επηρεηξεκαηηθφηεηαο».
2.
Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Τα φξηα ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ. θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε κεηαμχ ηνπ Υπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ θαζ΄χιηλ αξκφδησλ
Υπνπξγψλ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαρψξεζε ρψξσλ πξνο ρξήζε γίλεηαη απφ
ηδησηηθνχο θνξείο, ζα ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ
Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ λνκίκσλ
εθπξνζψπσλ ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ.
3.
Σην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο κε αξ. 3 σο εμήο:
Τα φξηα ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ. δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη ή λα επεθηείλνληαη αλάινγα κε ηηο
πθηζηάκελεο αλάγθεο κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ησλ θαζ΄ χιηλ αξκνδίσλ Υπνπξγψλ, κεηά απφ
γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Αιεμάλδξεηα
Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ.» πνπ ζπλίζηαηαη κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
΄Απθπο 2
Σηπαηηγικό Σσέδιο Ανάπηςξηρ
1.
Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Τν Σηξαηεγηθφ Σρέδην θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο κε
ηελ επσλπκία «Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ.» κεηά απφ γλψκε ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ. ε νπνία ζπλίζηαηαη κε ην άξζξν
13.Τν Σηξαηεγηθφ Σρέδην, εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ησλ
ΓΔΚΟ (θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ
θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ Υπνπξγψλ) ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ην Σηξαηεγηθφ
Σρέδην.
2.
Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 2 αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο:
Με απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο, κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη ηα έξγα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1, λα νξίδνληαη νη αξκφδηνη
θνξείο, ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ απηψλ, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο
ηνπο θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιν εηδηθφηεξν ζέκα θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
3.
Σηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 δηαγξάθεηαη ε ηειεπηαία θξάζε «Δπηηξνπή
Δπηηξνπείαο Αλάπηπμεο» θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε «Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
Αλάπηπμεο».
΄Απθπο 3
Σύζηαζη Ανώνςμηρ
Καινοηομίαρ Α.Ε.»

Εηαιπείαρ

με

Τν άξζξν 3 ηνπ λ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

ηην

επωνςμία

«Αλεξάνδπεια

Ζώνη

1.Σπληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηε επσλπκία «Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο
Α.Δ.» (εθεμήο «Δηαηξεία»), κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Ζ εηαηξεία επηδηψθεη ζθνπνχο
θνηλσθειείο θαη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ.
2.Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο, νη απμοδιόηηηερ ηων
οπγάνων ηηρ και κάθε ειδικόηεπο θέμα και ζσεηική ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε ην
θαηαζηαηηθφ ηεο, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ην Γ.Σ. απηήο θαη εγθξίλεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ ίδηα
δηαδηθαζία ηξνπνπνηείηαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο.
΄Απθπο 4
Σκοπόρ ηηρ Εηαιπείαρ.
1.Σην εδάθην 2 ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4, κεηά
«Υπνπξγνχ» δηαγξάθεηαη ε ιέμε «Αλάπηπμεο» θαη πξνζηίζεηαη
ε
«Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο».
2. Σην εδάθην 3 ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4, κεηά
«Υπνπξγείν» δηαγξάθεηαη ε ιέμε «Αλάπηπμεο» θαη πξνζηίζεηαη ε
«Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.»

ηε ιέμε
θξάζε
ηε ιέμε
θξάζε

΄Απθπο 5
Μεηοσικό Κεθάλαιο
1.
Τν εδάθην 2 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο:
«Γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ σο κεηφρνπ, ην Γεκφζην εθπξνζσπείηαη απφ
ηνπο Υπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
2.
Τν εδάθην 1 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο:
Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ην Γεκφζην κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ηηο κεηνρέο
ηνπ ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
πξνηηκψκελσλ, κεηαμχ απηψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
΄Απθπο 6
Οπγάνωζη και Λειηοςπγία ηηρ Εηαιπείαρ
Τν άξζξν 6 ηνπ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαηαξηίδνληαη νη αθφινπζνη
θαλνληζκνί, νη νπνίνη ηεινχλ ππφ ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη
ζθνπηκφηεηαο ησλ αξκφδησλ Υπνπξγψλ πνπ ηνπο εγθξίλνπλ φπσο νξίδεηαη γηα ηνλ
θάζε θαλνληζκφ:
α) Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Με ηνλ Καλνληζκφ απηφλ θαζνξίδεηαη ε
νξγαλσηηθή δνκή ηεο Δηαηξείαο, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε
θαηαλνκή απηνχ ζε θαηεγνξίεο, θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο, ηα θαζήθνληά ηνπ, ε
επζχλε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηνπ, ε
εμέιημή ηνπ, ηα θιηκάθηα ακνηβψλ θαη απνδνρψλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζή
ηνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Ο Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη εγθξίλεηαη κε απφθαζε
ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

β) Οη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηεη ε Δηαηξεία
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
γ) Οη ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ ζπλάπηεη ε Δηαηξεία δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
δ) Ο Καλνληζκφο Μηζζψζεσλ. Οη κηζζψζεηο αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα
ζηελ Δηαηξεία ή παξαρσξνχληαη ζε απηήλ κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε εμαηξνχληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 34/1995 (ΦΔΚ 30 Α΄). Οη κηζζψζεηο απηέο δηέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Α.Κ.). Ο
Καλνληζκφο Μηζζψζεσλ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο
θαη εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
2. Ζ Δηαηξεία κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο, λα ζπλάπηεη
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ
εθηέιεζε, ηε δηνίθεζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ πάζεο θχζεσο έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο
ηεο.
Άπθπο 7
Όπγανα διοίκηζηρ ηηρ Εηαιπείαρ
Τν άξζξν 7 ηνπ λ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο απνηεινχλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην (Γ.Σ.) απηήο.
2. Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη αζθεί ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη,
ζπκπιεξσκαηηθά, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920.
3. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη
ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ αζθνχληαη απφ έλα
πξφζσπν, νξίδνληαη ζε επηά (7). Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα
πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ, ηνλ επηζηεκνληθφ − ηερληθφ θαη ηνλ εξεπλεηηθφ
ρψξν, θαζψο θαη απφ ην ρψξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ θαη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ην επηζηεκνληθφ θχξνο, ηηο εηδηθέο γλψζεηο θαη
ηελ εκπεηξία επί ζεκάησλ πνπ νξίδνληαη απφ ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο.
4. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, δηνξίδνληαη
κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο &
Ναπηηιίαο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηνπνηείηαη . H ζεηεία ηνπο είλαη
ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κία θνξά, γηα ίζν ρξφλν.
5. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο αζθεί παξάιιεια θαη ηα
θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, ρσξίο θακία πξφζζεηε ακνηβή. Γηα ηελ
αλάιεςε ηεο ζέζεο απηήο απαηηείηαη, ηνπιάρηζηνλ, πηπρίν παλεπηζηεκηαθνχ
ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο θαη
ππεξεζία επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε ζε ζέζε απμεκέλεο επζχλεο ζην δεκφζην ή
ηδησηηθφ ηνκέα. Τν πξφζσπν απηφ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, χζηεξα
απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηνπνηείηαη φπνπ θαη θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα
θξηηήξηα ηεο επηινγήο θαη εμεηδηθεχνληαη ηπρφλ αλαγθαία πξφζζεηα πξνζφληα.

6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη
Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3899/2010(ΦΔΚ
).
7. Τν Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη
αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, ζην θαηαζηαηηθφ ηεο
Δηαηξείαο θαη, ζπκπιεξσκαηηθά, ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ .λ. 3429/2005. Τν
Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη, ζπλεδξηάδεη θαη απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ην
θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο.
Άπθπο 8
Πποζωπικό
Τν άξζξν 8 ηνπ λ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα απνζπάηαη ή λα
κεηαηάζζεηαη ζε απηή πξνζσπηθφ, κε εηδηθά πξνζφληα ή εκπεηξία, απφ δεκφζηεο
ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νξγαληζκνχο θαη
επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη θάζε θνξά.
Οη απνζπάζεηο δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε
ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη ηνπ θαηά
πεξίπησζε αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο θαη θαηά
παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. Οη απνζπψκελνη ζηελ Δηαηξεία ιακβάλνπλ
απφ απηήλ ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο
γεληθψλ ή εηδηθψλ επηδνκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε, πιελ
απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγφ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Οη κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ δηελεξγνχληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Γ.Σ. ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία
δεκνζηνπνηείηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαη κε
αμηνιφγεζε απφ Δπηηξνπή, ηελ νπνία νξίδεη κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ν αξκφδηνο
Υπνπξγφο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο. Σηελ ίδηα απφθαζε
θαζνξίδεηαη θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηηξνπήο.
2. Οη πάζεο θχζεσο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο πεξί πξνζιήςεσλ δηαηάμεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο Αλψλπκεο
Δηαηξείεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
3. Σην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη θαη κία ζέζε λνκηθνχ ζπκβνχινπ κε
πάγηα αληηκηζζία, ε νπνία θαιχπηεηαη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. Ζ πξφζιεςε ηνπ
λνκηθνχ ζπκβνχινπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
πνπ δεκνζηνπνηείηαη θαη έγθξηζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
΄Απθπο 10
Εποπηεία και Υποσπεώζειρ ηηρ Εηαιπείαρ
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 10 αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο¨

Ζ εηαηξεία , πέξα απφ ηελ επνπηεία πνπ αζθείηαη θαηά ην λφκν 3429/2005, ππφθεηηαη
ζηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
2. Σηελ πεξίπησζε α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 κεηά ηε ιέμε «αλαζεσξείηαη»
δηαγξάθεηαη ε θξάζε «κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Μαθεδνλίαο
Θξάθεο» θαη πξνζηίζεηαη ε θξάζε «κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο».
Άπθπο 13
Τν άξζξν 13 ηνπ λ. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
Σςμβοςλεςηική Επιηποπή Ανάπηςξηρ
1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο «Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ.»
ζα ζπλεπηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Αλάπηπμεο ηεο
Ε.ΚΑΗ.Θ., ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί ακηζζί σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν.
2. Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη έσο 15 κέιε, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ, ηνλ επηζηεκνληθφ − ηερληθφ θαη ηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν, ηφζν απφ ηελ
Διιάδα φζν θαη απφ ην Δμσηεξηθφ, θαη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηηο εηδηθέο γλψζεηο
θαη ηελ εκπεηξία ηνπο επί ζεκάησλ πνπ νξίδνληαη απφ ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο.
3. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηνπνηείηαη. H ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη. Με φκνηα απφθαζε νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ν
αλαπιεξσηήο ηνπ.
4. Καη’ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3, εθφζνλ ζπληξέρεη απνρξψλ
ιφγνο, κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ε ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο κε απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
5. Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά θάζε έμη (6) κήλεο θαη εθηάθησο θαηά
ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο
δηελεξγείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο.
Άπθπο 14
Απμοδιόηηηερ ηηρ Επιηποπήρ
Τν άξζξν 14 ηνπ λ . αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
1. Ζ Δπηηξνπή απνηειεί φξγαλν θνηλσληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ επί ζεκάησλ
πνπ αθνξνχλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ηεο Ε.ΚΑΗ.Θ., θαζψο θαη επί ζεκάησλ πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο,
ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δηαζχλδεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ έξεπλα θαη ηελ
θαηλνηνκία θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε θαηλνηφκνπο
δξαζηεξηφηεηεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο
ηεο, ζπληάζζεη πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην,
ζε ηαθηηθφ ρξφλν θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξηάζεηο ηεο, θαη εθηάθησο κεηά
απφ αίηεκα ηνπ Γ.Σ.,
ή/θαη ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δηαηππψλεη θαη πξνηάζεηο πξνο ηνλ Υπνπξγφ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο επί:

α) ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σηξαηεγηθνχ Σρεδίνπ Αλάπηπμεο ηεο
Ε.ΚΑΗ.Θ.,
β) ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο Δηαηξείαο,
γ) ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο έθζεζεο ηεθκεξίσζεο
ηνπ,
δ) ηνπ εηήζηνπ απνινγηζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο,
ε) ηεο εηήζηαο έθζεζεο γηα ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε Ε.ΚΑΗ.Θ.
ζη) θάζε άιινπ ζέκαηνο, γηα ην νπνίν δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο ην Γ.Σ. ή ν Υπνπξγφο.
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
2. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, λα δεηά ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο απφ θάζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ, επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ
θνξέα ηεο Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ. Δηδηθά γηα ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νθείινπλ λα δηαβηβάδνπλ ηα αηηνχκελα ζηνηρεία
ακειιεηί.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, λα θαιεί εθπξνζψπνπο
ησλ θνξέσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ πξνθνξηθά,
ελψπηφλ ηεο, ηηο απφςεηο ηνπο επί ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.

