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Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την 

αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και έγκριση του καταστατικού αυτής» 

 

Ι. Γενικές αρχές 

 

1. Με το παρόν σχέδιο π.δ/τος ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη 

µορφή ανώνυµης εταιρείας µε κύριο σκοπό την αξιοποίηση και τη διαχείριση της 

περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εφεξής και: «η Εταιρεία») και 

ρυθµίζεται ο τρόπος λειτουργίας µέσω της έγκρισης του καταστατικού του· µε το ίδιο 

διάταγµα προσδιορίζονται οι συνέπειες της απορρόφησης δυο ν.π.ι.δ. που ήδη 

λειτουργούν εξυπηρετώντας ανάγκες του Ε.Μ.Π., το ΕΠΙΣΕΥ και την ΕΑΔΙΠ, από 

την Εταιρεία µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. 

 

2.  Η βασική επιλογή του νοµοθέτη είναι, σε συνέχεια άλλωστε και µε την 

προϊσχύσασα νοµοθεσία (Άρθρο Πρώτο παρ. 3 του π.δ. 150/1996), ότι ένα τέτοιο 

ν.π.ι.δ, λειτουργεί µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας κι ότι, παράλληλα, ο κύριος 

σκοπός του είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτή η αρµονία της ιδιωτικού δικαίου οργανωτικής 

µορφής µε έναν, τουλάχιστον σε απώτερο στάδιο, σκοπό δηµοσίου συµφέροντος, την 

εξυπηρέτηση των σκοπών ενός ν.π.δ.δ, και δη ΑΕΙ, αποτελεί το θεµέλιο της 

λειτουργίας της Εταιρείας κατά το παρόν π.δ. 

 

3. Μια άλλη βασική επιλογή του νοµοθέτη είναι η πρόβλεψη περί ευχέρειας του 

Συµβουλίου του ΑΕΙ να αποφασίσει τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως, πέραν των 

ειδικών νοµικών προσώπων για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των 

Α.Ε.Ι. (άρθρα 3 παρ. 7 του ν. 1268/1982 και 41 παρ. 7 του ν. 2413/1996), και των 

ερευνητικών πανεπιστηµιακών ινστιτούτων (άρθρο 17 του ν. 2083/1992) ή των 

ειδικών λογαριασµών κονδυλίων έρευνας των ιδρυµάτων. Η ρύθµιση αυτή, σε 

συνδυασµό µε τον ορισµό, µεταξύ άλλων, της εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων 

(άρθρο 60 παρ. 5 β) και της σύνδεσης της έρευνας µε την παραγωγή (άρθρο 60 παρ. 5 
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ε) ως δραστηριοτήτων που πραγµατώνουν τον σκοπό της Εταιρείας, προσδίδει στην 

έρευνα κεντρική θέση µεταξύ των δραστηριοτήτων τέτοιων ν.π.ι.δ., σε κάθε δε 

περίπτωση, µετά τη σχετική απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π., της Εταιρείας. 

 

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις 

 

1. Με το ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ιδρύεται το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη 

µορφή ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (παρ. 1). Περαιτέρω ορίζεται ότι 

η Εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π και ως ανώνυµη εταιρεία 

διέπεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιριών, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 4009/2011 ή στο καταστατικό που ακολουθεί και 

εγκρίνεται µε το παρόν διάταγµα. Τέλος επαναλαµβάνεται η διάταξη της τελευταίας 

περιόδου του άρθρου 58 παρ. 1 β) του ν. 4009/2011 περί µη υπαγωγής της στην 

κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

 

2. Με το ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ επαναλαµβάνονται, για λόγους συστηµατικής 

τάξης, οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 16 περί των συνεπειών της συγχωνεύσεως δι’ 

απορροφήσεως των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία 

«Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνίας και 

Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ) και «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)» (ΕΑΔΙΠ). 

 

3. Με το ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης 

και Διαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», οι 

σηµαντικότερες ρυθµίσεις του οποίου έχουν ως εξής: 

 

Στα άρθρα 1 και 2 του Καταστατικού ορίζεται η επωνυµία, η έδρα και διάρκεια 

της Εταιρείας. Στο άρθρο 3 ορίζονται, κατ’ ευθείαν εφαρµογή του άρθρου 58 του ν. 

4009/2011, οι απώτεροι σκοποί της Εταιρείας, οι σκοποί για την επίτευξη των οποίων 

η Εταιρεία µεριµνά προκειµένου καθώς και, τέλος, οι ειδικότερες δραστηριότητες 

που η Εταιρεία ασκεί για την εκπλήρωση των σκοπών της. Στο άρθρο 4 του 

Καταστατικού ορίζεται η σχέση της Εταιρείας µε το Ε.Μ.Π. ως σχέση εντολής και 
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πληρεξουσιότητας, στη δε παρ. 2 αυτού τίθεται όριο πέραν του οποίου οι πράξεις 

αξιοποίησης και διαχείρισης χρειάζονται την έγκριση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. 

 

Στα άρθρα 5 και 6 ρυθµίζονται θέµατα του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κι 

ο τρόπος αυξήσεώς του, ενώ στο άρθρο 7 παρ. 1, κατ’ άµεση εφαρµογή του άρθρου 

59 του ν. 4009/2011, προσδιορίζονται οι πόροι της Εταιρείας, στη δε παράγραφο 2 

του ιδίου άρθρου προβλέπεται ο τρόπος σχηµατισµού καθαρών κερδών και τακτικού 

αποθεµατικού καθώς και ο τρόπος διάθεσης των κερδών.  

 

Κατά σχεδόν άµεση εφαρµογή του ν. 4009/2011 (άρθρο 58 παρ. 8), στο άρθρο 8 

ορίζεται η σύνθεση, τα προσόντα κι ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συµβουλίου 

καθώς και τα προσόντα κι ο τρόπος επιλογής του Διευθύνοντος Συµβούλου, ενώ στο 

άρθρο 9 ορίζεται η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου και προβλέπεται η 

δυνατότητα αντικατάστασης µελών αυτού. Στο άρθρο 10 ορίζονται οι υποχρεώσεις 

των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, στο άρθρο 11 ορίζονται οι αρµοδιότητες του 

Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, στο άρθρο 12 η 

διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συµβουλίου, στο άρθρο 13 η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και στο άρθρο 14 οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου. 

 

Πάντα κατά άµεση εφαρµογή του ν. 4009/2011 (άρθρο 58 παρ. 8), στο άρθρο 8 

ορίζονται τα προσόντα κι ο τρόπος επιλογής του Διευθύνοντος Συµβούλου, στο δε 

άρθρο 15 οι αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου. 

 

Στο άρθρο 17 ρυθµίζονται η λειτουργία κι οι αρµοδιότητες της Γενικής 

Συνέλευσης, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο λειτουργίας της Εταιρείας. Από 

πολλές απόψεις το καθεστώς λειτουργίας της ταυτίζεται µε το καθεστώς λειτουργίας 

του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π., από άλλες όµως το καθεστώς αυτό διέπεται από 

διατάξεις της περί ανωνύµων εταιρειών νοµοθεσίας. 

 

Στο άρθρο 18 ρυθµίζονται τα όργανα του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας, ενώ 

στο άρθρο 19 η διάρκεια της εταιρικής χρήσης και οι αρµοδιότητες του Διοικητικού 

Συµβουλίου ως προς την τήρηση των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Στο άρθρο 20 προβλέπεται η διαδικασία λύσης κι εκκαθάρισης της Εταιρείας, ενώ 

οι µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 ορίζουν τον τρόπο συγκρότησης του πρώτου 

Διοικητικού Συµβουλίου και την πρώτη εταιρική χρήση. 

 

4. Στο ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ορίζεται η διάρθρωση της Εταιρείας σε Κεντρική 

Διοίκηση και τέσσερα πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα, το Ινστιτούτο 

Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, το Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και 

Υλικών, το Ινστιτούτο Εµβιοµηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και το 

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κατασκευών. Περαιτέρω ορίζεται η 

βασική διάρθρωση κάθε µίας από αυτές τις οργανωτικές µονάδες µε την Κεντρική 

Διοίκηση να διαρθρώνεται σε γραφεία που επιτελούν υποστηρικτικό έργο στην 

κλίµακα όλης οριζοντίως της Εταιρείας, ενώ κάθε ινστιτούτο αποτελείται από τις 

κατά περίπτωση ερευνητικές µονάδες, που προσδιορίζονται στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας, και κάποιες υποστηρικτικές της δραστηριότητάς τους 

µονάδες. 

 

5. Στο ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ ορίζεται το έργο κι η σύνθεση του εν ευρεία εννοία 

διοικητικού (τεχνικού, διοικητικού, βοηθητικού κλ.π.) κι ερευνητικού προσωπικού, ο 

τρόπος πρόσληψης αυτού, ο τρόπος µεταφοράς του προσωπικού των 

απορροφώµενων νοµικών προσώπων καθώς και η αστική ευθύνη του προσωπικού 

της Εταιρείας. 

 

6. Στο ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ διαγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα, καθώς 

και το πειθαρχικό καθεστώς των εργαζοµένων στην Εταιρεία. 

 

7. Στο ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου κι 

εποπτείας της Εταιρείας, καθώς και το όργανο τήρησης των κανόνων εταιρικής 

δηµοσιότητας. 

 

8. Στο ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ προβλέπεται ειδικότερες δραστηριότητες της Εταιρείας, 

όπως η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών σε συνδυασµό µε τις υποχρεώσεις των 

υποτρόφων, ο τρόπος αποδοχής κι αποποίησης δωρεών και κληροδοτηµάτων, η 

διαδικασία χάραξης της ερευνητικής, εκπαιδευτικής και της εν γένει πολιτικής της 

Εταιρείας προς εκπλήρωση των σκοπών της, καθώς και ο τρόπος ένταξης 
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ερευνητικών προγραµµάτων κι έργων στις δραστηριότητες της Εταιρείας, τα όργανα 

εκτέλεσης των προγραµµάτων κι έργων, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών 

επαγγελµατικής κατάρτισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής, 

θέµατα διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία 

ανάθεσης προµηθειών ή εργασιών οποιουδήποτε είδους. 


