
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η 
προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην 
Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των 
διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, 
μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη 
κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Εξωστρέφειας», η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και 
η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής 
υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών 
επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας 
στις διεθνείς αγορές. 

 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.»: 

 α. Συμβάλλει στην κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας» και του 
σχεδίου δράσης «αρχιτεκτονικής» της διεθνούς εικόνας της χώρας (national brand) 
παρέχοντας την αναγκαία πληροφόρηση και προτάσεις στην Υπηρεσία Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 β. Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την 
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με 
σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές δράσεις. Οργανώνει ως επίσημος κρατικός φορέας ή 
αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του 
εξωτερικού. 

 γ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, 
νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην 
Ελλάδα και προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και 
κλάδο. 

 δ. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση, μελέτη, εκπόνηση και εισήγηση μελετών, 
προτάσεων, μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και 
υποστήριξη των εξαγωγών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την άρση των 
αντικινήτρων στις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων. 

ε. Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων σε 
συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς 
marketing που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, 
εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων. 



στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την 
ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγωγικές και επενδυτικές 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου) 
καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών 
και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών. 
Αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα 
επενδύσεων, εξωτερικού εμπορίου και ανάπτυξης σε, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε Φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης. 

 η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής εξειδικευμένων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

 θ. Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους Οργανισμούς του Εξωτερικού και μεριμνά 
για την αξιοποίηση των κοινοτικών και διεθνών πόρων.  

 ι. Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού. Συμμετέχει σε 
διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την υλοποίηση δράσεων, 
έργων και προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χρηματοδοτούμενων 
από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, που στοχεύουν στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, 
της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης και 
που γενικότερα σχετίζονται με τους σκοπούς της. 

 ια. Συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια και φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης για τον εντοπισμό επιχειρήσεων ικανών για εξαγωγική 
δραστηριότητα ή για την προσέλκυση επενδυτών. 

 ιβ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης είτε για τη δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών στο εσωτερικό με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη 
σύναψη επαφών με επενδυτές ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό. 

 ιγ. Στηρίζει την καινοτομία και την νεανική εξωστρεφή νεανική επιχειρηματικότητα και 
προάγει την καλλιέργεια παιδείας επιχειρηματικής εξωστρέφειας. 

 ιδ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και 
Ανταγωνιστικότητας και τις κατά περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες 
(Πρεσβεία, Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση επιμέρους ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων 
για την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας ανά χώρα-στόχο κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Εξωστρέφειας 

ιε. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για το σύστημα 
ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική 
πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, τη δομή και το περιεχόμενό του, ανανεώνει 
και ελέγχει τις πληροφορίες και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς. 

ιστ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε σχέση με ευρωπαϊκά και διεθνή 
χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν την 
προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς, 
καθώς και για την κατάρτιση μελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών 



ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και συνεργασιών. 

1.    ιζ. Παρακολουθεί την ελληνική επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό και καταγράφει τις 
προτεραιότητες και τα προβλήματά της και λαμβάνει μέτρα για την προώθηση, ενίσχυση 
και υποστήριξή της κατά τομέα, κλάδο και αγορά, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και παρέχει 
πληροφόρηση, συμβουλευτική βοήθεια και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές 
με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. 

 ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεων 
τους στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις Αρχές Εξωτερικού. 

 ιθ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για το συντονισμό 
με τις Αρχές Εξωτερικού και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατά την 
υλοποίηση των κάθε είδους επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες 
διοργανώνει. 

 κ. Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση 
ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει. 

κα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, η «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»: 

 αα) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών 
Επενδύσεων, 

ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί 
την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, 

γγ) αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής 
υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων, 

δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του 
Υπουργού Εξωτερικών αρμοδίου για θέματα εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας 

εε) εισπράττει τις προβλεπόμενες διαχειριστικές αμοιβές 

κβ. Κατ` εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3386/2005 (Α` 212) και ειδικά για τις 
επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α` 204), 
παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) 
ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης στρατηγικής 
επένδυσης, 

 κγ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών 
ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ που εμπίπτουν στις 
υποκατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 



άρθρο 1 του ν. 4014/2011. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήματα 
επενδυτών που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων 
δυσχερειών στα επιμέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους 
λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση τους 
και προτείνει στους αρμοδίους φορείς τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνση τους και 
συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου επισημαίνει τα κύρια 
θέματα που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει σε συνεργασία με την 
αρμόδια διεύθυνση της εταιρείας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών 
συγκεκριμένες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ορίζει τους όρους και τους προϋποθέσεις, η Εταιρεία 
μπορεί να λειτουργήσει και ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επιχειρηματία» για θέματα 
εξωστρέφειας. 

 κδ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εξωστρέφειας και για 
την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας. 

κε. Εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των σκοπών της στο πλαίσιο του 
«Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας». 

κστ. Μπορεί να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς, οι 
οποίοι επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων το αντικείμενο 
δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. 

κζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί 
συμβουλευτικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεμάτων 
που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της, απαρτιζόμενες, μεταξύ άλλων, και από 
επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων, ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και δημόσιους 
λειτουργούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη των 
επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, μπορεί να καταργεί τις ήδη 
συσταθείσες επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να μεταβάλει τη σύνθεση και τις 
αρμοδιότητες τους. 

 λ.  Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στον τομέα που της αναθέτει ο Υπουργός Εξωτερικών 
αρμόδιος για θέματα εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας ή άλλοι φορείς του 
Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της. 

Άρθρο 2 

Διάρκεια – Έδρα 

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της. 

2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, 
υποκαταστημάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 3 

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
δεκατρία (293.513) ευρώ, διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 
δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) ευρώ η καθεμία και καλύπτεται 
ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εξωτερικών το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξάνεται και να καθορίζεται ο τρόπος και ο 
χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του του Ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Το 
Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Εξωτερικών 
αρμόδιο για θέματα εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του. 

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 

Άρθρο 4 

Έσοδα 

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού, από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή 
αντιστοίχως πόρους διεθνών οργανισμών, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την 
εκμετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αμοιβές ή 
διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, από την εκμίσθωση ή 
παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή κατά την 
άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών της. Η εταιρεία δύναται να 
αποδέχεται και να προβαίνει σε δωρεές και χορηγίες στο πλαίσιο της αποστολής της και για 
την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εξωτερικών, αρμοδίου για θέματα εξωστρέφειας και οικονομικής 
διπλωματίας, εξειδικεύονται τα σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, όσον αφορά την επιχορήγηση της εταιρείας από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

Άρθρο 5 

Διαχείριση 

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 

2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων 
του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του 
συνολικού προϋπολογισμού. 



4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση και η λειτουργία των οικονομικών 
υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας 
ρυθμίζεται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. 

Άρθρο 6 

Οικονομικός Έλεγχος 

Η οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές. 

Άρθρο 7 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου - Πλαίσιο καταπολέμησης της Διαφθοράς - Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου 

1.Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί (α) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί 
το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το ΔΣ, τη Διοίκηση και το 
υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και (β) 
ολοκληρωμένο Πλαίσιο Καταπολέμησης της Απάτης και της Διαφθοράς με σκοπό την 
αποτελεσματική πρόληψη, αποτροπή και τον εντοπισμό φαινομένων και πράξεων απάτης 
και διαφθοράς σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 

2. Στην εταιρεία συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), η οποία λειτουργεί ως 
ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την επισκόπηση και 
αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών 
ελεγκτών της εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7). Βασική 
αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι να βοηθά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του, επιβλέποντας τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και 
πληροφόρησης, τις πολιτικές και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής. Η Επιτροπή 
Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και εξωτερικά μέλη που στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση 
στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 (Α' 110). Ο Πρόεδρος της επιτροπής 
ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της. Με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
εταιρείας υιοθετείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ανά 
συνεδρίαση αυτής. 

3. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ως μία ανεξάρτητη, 
αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να 
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρείας. Η βασική της αποστολή είναι 
να βοηθά την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας μια συστηματική 
επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των 
διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. 

4. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον έναν εσωτερικό ελεγκτή, 
οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής Ελέγχου. Η στελέχωση της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρέχει 



διαβεβαίωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου ότι η επαγγελματική 
εμπειρία, οι τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των 
εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν και 
αντιστοιχούν στο επίπεδο ευθύνης και στα καθήκοντα κάθε ελεγκτή. 

5. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί βάσει του Πλαισίου Διεθνών 
Επαγγελματικών Προτύπων του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και των 
σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας Η λεπτομερής περιγραφή της αποστολής, των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων καθώς και η ρύθμιση κάθε άλλης παραμέτρου που 
είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική δραστηριοποίηση της υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου που εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν εγκρίσεως του 
από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας. 

6. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει, κατ’ ελάχιστον, τις εξής βασικές αρμοδιότητες: (α) 
την παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 
περιλαμβανομένων των διαδικασιών ενδογενούς ελέγχου (internal controls) και των 
μηχανισμών πληροφόρησης περί σημαντικών λαθών ή ανωμαλιών, των μηχανισμών 
διασφάλισης της ποιότητας, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής 
διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης και την παροχή διαβεβαίωσης περί της 
επάρκειας αυτών, με σκοπό την υποστήριξη της εταιρείας για την επίτευξη των 
στρατηγικών της στόχων και για τη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, (β) την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ηγεσία της εταιρείας με στόχο τη βελτίωση των 
συστημάτων και διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, (γ) τη διασφάλιση της ορθής, 
αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων 
της εταιρείας, (δ) την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των 
προγραμμάτων της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
(ε) την αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 
διαδικασιών της χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης που απαιτείται για τη σύνταξη 
των οικονομικών εκθέσεων και λοιπών αναφορών της εταιρείας, (στ) την παρακολούθηση 
της συνεχούς και ορθής εφαρμογής και τήρησης των εσωτερικών κανονισμών και του 
καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την εν γένει συμμόρφωση με την κείμενη 
νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, (ζ) την παρακολούθηση και 
αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στην Επιτροπή Ελέγχου και στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των κατά περίπτωση συμβούλων με τα συμφέροντα της 
επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, και από τους Συμβούλους του άρθρου 5 του ν. 3894/2010, (η) την έγγραφη 
ενημέρωση τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο του Διοικητικού Συμβουλίου, της 
Επιτροπής Ελέγχου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τα πορίσματα των ελέγχων 
που διενεργεί περιλαμβανομένων των τυχόν ευρημάτων και των τυχόν προτάσεων 
βελτίωσης, μετά την ενσωμάτωση των σχετικών απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες 
σχετικά με την υλοποίηση αυτών ή την αποδοχή του κινδύνου της μη υλοποίησης αυτών, 
(θ) την απευθείας ενημέρωση και αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε σχέση με 
ζητήματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής. 

7. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν 
υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας και εποπτεύονται 
από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας. Οι οριζόμενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν 
αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, 
ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή. 



Άρθρο 8 

Απαλλαγές 

1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή 
έμμεσο φόρο ή τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από 
την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και τελών και απολαμβάνει γενικά όλων 
των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 9 

Διοίκηση – Εκπροσώπηση 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας  είναι  πενταμελές, περιλαμβανομένου 
του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και η θητεία του είναι πενταετής. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όμως θητεία δεν 
είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαμβάνει 
αυτοδικαίως καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και τα Μέλη ορίζονται και παύονται οποτεδήποτε ελευθέρως με απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια. Η 
κατά τα ανωτέρω παύση των μελών δεν γεννά δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης 
έναντι του Δημοσίου ή της εταιρείας.  

2.  Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπικουρεί το έχον αμιγώς συμβουλευτικό 
χαρακτήρα “Συμβούλιο Εξωστρέφειας”, το οποίο  συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου 
του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής 
υποστήριξης της Εταιρείας για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την αύξηση 
των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων. Σε αυτό μετέχουν: (1) Ένα μη εκτελεστικό 
Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως Πρόεδρος, καθώς και: α) ένας εκπρόσωπος από τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων (ΣΕΒ), β) ένας εκπρόσωπος από την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), γ) τρεις εκπρόσωποι από τους Συνδέσμους Εξαγωγέων: 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), δ) ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, ε) ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, στ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Το Συμβούλιο Εξωστρέφειας συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κατόπιν πρόσκλησης και σχετικής υπόδειξης από τους συμμετέχοντες φορείς. Σε αυτό 
μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης, εκπρόσωποι των κατά περίπτωση 
αρμοδίων Υπουργείων κατά τη συζήτηση θεμάτων αρμοδιότητας τους. Με απόφαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στο Συμβούλιο εκπρόσωποι 
άλλων φορέων ή επαγγελματικών ενώσεων ή ειδικοί εμπειρογνώμονες, όποτε κρίνεται 
αυτό σκόπιμο.  

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την 
εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 
εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν 
αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας. 



4. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό λόγω θανάτου, 
παραίτησης, ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο 
μέλος σε αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνεδριάζει και λειτουργεί νόμιμα, εφόσον τα λοιπά μέλη αρκούν για το σχηματισμό 
απαρτίας και πάντως για διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) 
μήνες. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο 
και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε 
στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα 
μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 
αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του 
με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα 
της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο 
(2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον 
παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 
αποφάσεων. 

Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε 
παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το 
συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε 
περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται 
στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα 
σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική 
πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή 
τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα 
οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου 
επικουρεί νομικός σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος παρίσταται και 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκφράζει τη γνώμη του σε 
ερωτήσεις που του τίθενται, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

6. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ως προς τις μη εκτελεστικές του 
αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη 
του, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των 
παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται 
από τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του 
Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή 
τον Γραμματέα εφόσον ληφθεί για αυτό σχετική απόφαση του ΔΣ. Με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του ΔΣ, μπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιοδήποτε μη 
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του Προέδρου, η άσκηση 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων (Εντεταλμένος Σύμβουλος) και να εξειδικεύονται οι 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με το Καταστατικό και τον 
Εσωτερικό Κανονισμό. 



7. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κατά το 
μέτρο των αρμοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση πρόσωπο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο 
πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους 
της εταιρείας ή άλλα εκτός εταιρείας τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική 
εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με 
την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο, 
εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε 
Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους 
όρους, την έκταση και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους. 

Άρθρο 10 

Ευθύνη – Αμοιβή Συμβούλων – Κανονισμός Λειτουργίας 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε 
τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε 
πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

3. Με  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας 
καθορίζονται οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και οι αποζημιώσεις που 
καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτού 
μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ και δημοσίευσή του στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

4. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους να διέπονται από το ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν 
αμέσως πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι για την ασφάλιση τους ως έμμισθοι, 
ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων η ισχύς της 
οποίας μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία διορισμού των άνω μελών, μπορεί να 
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών 
εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, απαλλασσόμενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, 
προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι μηνών από την 
έκδοση της άνω απόφασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 11 

Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία 

1. Η Εταιρεία  προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της, με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με 
συμβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, 
αποκλειστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται ειδικώς 



οι κατά περίπτωση αποδοχές στο πλαίσιο των εγκεκριμένων κλιμάκων αποδοχών της 
εταιρείας σύμφωνα με τον Μισθολογικό της κανονισμό. Οι συμβάσεις εργασίας του 
προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας..  

2.  Για την πρόσληψη του προσωπικού εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρεία. Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σε 
σχέση με τη διαδικασία πρόσληψης του παρόντος άρθρου. Στην εταιρεία 
προσλαμβάνονται, τέσσερις (4) νομικοί σύμβουλοι, καθώς και τουλάχιστον ένας 
εσωτερικός ελεγκτής, με σχέση έμμισθης εντολής.  

3. Η κάλυψη των αναγκών της  Εταιρείας  μπορεί να γίνεται και με τη σύναψη συμβάσεων 
δανεισμού των υπηρεσιών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι προβλεπόμενες στο προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις 
δανεισμού προσωπικού δεν λύουν την εργασιακή σχέση με τον αρχικό εργοδότη. Η 
Εταιρεία ασκεί εργοδοτική εξουσία, κατά το χρόνο που διαρκεί ο δανεισμός, υποχρεούται 
δε σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η 
απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον 
οποίο αποσπάται.  

Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία  τακτικού μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού που 
υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στους φορείς που 
υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 14 του ν. 2190/1994 
(Α’28), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται για ίσα χρονικά 
διαστήματα. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών  και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον 
οποίο αποσπάται.  

Στην Εταιρεία μπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτημά τους, υπάλληλοι που υπηρετούν 
σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος.  

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις οι αποσπώμενοι στην εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το 
σύνολο των αποδοχών τους καθώς και επιμίσθιο το οποίο δύναται να οριστεί μετά από 
σχετική απόφαση του ΔΣ, ο δε χρόνος της απόσπασής τους λογίζεται ως στην οργανική τους 
θέση. 

5. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για 
το προσωπικό της εταιρείας  

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Άρθρο 12 

Εσωτερικοί Κανονισμοί  

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη 
λειτουργία της Εταιρείας, όπως:  

(α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, η κατανομή αρμοδιοτήτων, ο τρόπος 
λειτουργίας και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση,  

(β) ο κώδικας δεοντολογίας, τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και οι υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας,  

(γ) οι οργανικές θέσεις προσωπικού, τα προσόντα και όροι πρόσληψης, εργασίας,  

(δ) οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των 
υπαλλήλων 

(ε) τα σχετικά με τις μετακινήσεις προσωπικού, καθώς  

(στ) κάθε άλλο σχετικό με την εταιρική διακυβέρνηση και την ορθή λειτουργία της 
Εταιρείας ζήτημα  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνεται ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4013/2011 
(Α΄204)εγκρίνεται Κανονισμός Προμηθειών με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, 
προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, 
μισθώσεων. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίνεται Μισθολογικός 
Κανονισμός, με τον οποίο ορίζονται κλίμακες αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού, 
αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή 
δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων αυτού και καθορίζονται οι όροι και διαδικασίες 
εξέλιξης. Οι μισθοί του προσωπικού της εταιρείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 
αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

4. Όλοι οι παραπάνω κανονισμοί δημοσιεύονται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Άρθρο 13 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2372/1996, όπως εκάστοτε ισχύουν, 
από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά από τις 
διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε» δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε 



ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 
3429/2005 (Α` 314), ή που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο 
δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία. 

2.΄Ολες οι συμβάσεις με αντικείμενο άνω των 3.000 ευρώ που καταρτίζει η «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αναρτώνται στο διαδίκτυο. 

3. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και 
διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της.» 

 


