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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. … 

 

«Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για 

την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου και έγκριση του καταστατικού αυτής» 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 60 καθώς και 80 παρ. 15 και 16 του ν. 

4009/2011 (Α΄ 195) 

2. Την υπ’ αρ. …. γνώµη του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

περί συστάσεως ν.π.ι.δ. µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη 

διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

3. Την υπ’ αρ. …. πράξη του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περί 

απορροφήσεως δια συγχωνεύσεως του ειδικού νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)» (ΕΑΔΙΠ) 

4. Την υπ’ αρ. …. πράξη του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου περί 

απορροφήσεως δια συγχωνεύσεως του ερευνητικού πανεπιστηµιακού ινστιτούτου µε 

την επωνυµία «Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών 

και Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ)  

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού προκαλείται εφάπαξ 

δαπάνη ποσού .... για την καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί, 

σύµφωνα µε το άρθρο .... του καταστατικού, από τον προϋπολογισµό του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

6. Την υπ’ αριθµ. .… γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση 

των Υπουργών Οικονοµικών καθώς και Παιδείας και Θρησκευµάτων αποφασίζουµε: 
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ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ 

Ίδρυση Εταιρείας 

 

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας 

(Α.Ε.) µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου». 

2. Η Εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. Διέπεται από τις 

διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α' 144) και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις 

ανώνυµες εταιρίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ν. 4009/2011 ή 

στο καταστατικό που ακολουθεί και εγκρίνεται µε το παρόν διάταγµα. Η Εταιρεία δεν 

υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµοσίου 

τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτή οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισµούς και 

επιχειρήσεις που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο, µε εξαίρεση όσες ρητά 

ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4009/2011. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Συγχώνευση  

 

1. Από την περάτωση της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την Εταιρεία 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) η Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµιά άλλη 

διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις των 

απορροφώµενων νοµικών προσώπων. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική 

διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφώµενων νοµικών προσώπων συνεχίζονται από την 

Εταιρεία χωρίς καµιά άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους 

λόγω της συγχώνευσης. 

2. Τα απορροφώµενα νοµικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. 

3. Τα απορροφώµενα νοµικά πρόσωπα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους 

(ενεργητικό και παθητικό) στην Εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστικός 

κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς 

και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου αυτών, µε την επιφύλαξη των κειµένων 
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διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Το Διοικητικό Συµβούλιο 

της Εταιρείας, µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την έκδοση του παρόντος, 

υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις 

διατάξεις της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρείας. Η 

έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. Απόσπασµα της 

εγκεκριµένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, 

καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων µε την περίληψη που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ/τος 533/1963 καταχωρίζεται 

ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Οµοίως 

ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές. 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ρυθµίζεται κάθε άλλο 

ειδικότερο θέµα που αφορά τη συγχώνευση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ 

Καταστατικό 

 

Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 

του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», που έχει ως εξής: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

 

Άρθρο 1  

Επωνυµία - Μορφή - Διάρκεια 

 

1. Το νοµικό πρόσωπο που ιδρύεται µε το άρθρο πρώτο του διατάγµατος αυτού, 

λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης Περιουσίας Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου». 

2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από τη δηµοσίευση του 

παρόντος προεδρικού διατάγµατος. 
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Άρθρο 2  

Έδρα 

 

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. 

2. Με απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. υπό την ιδιότητά του ως Γενικής 

Συνέλευσης της Εταιρείας επιτρέπεται να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή 

υποκαταστήµατα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας όπου έχουν 

έδρα επί µέρους πανεπιστηµιακές µονάδες ή άλλες δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. Με 

την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών. 

 

Άρθρο 3  

Σκοποί και δραστηριότητες 

 

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: 

α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Μ.Π., καθώς και 

η αξιοποίηση και διαχείρισή της, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της 

δηµοσιότητας και διαφάνειας του άρθρου 15 του ν. 4009/2011, της χρηστής και 

επιµελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας και της επιχειρηµατικής λογικής. 

Ειδικότερος στόχος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της κεφαλαιακής 

αξίας και των εισοδηµατικών αποδόσεων της περιουσίας του Ε.Μ.Π., µε γνώµονα την 

εξυπηρέτηση της αποστολής αυτού. 

Περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση της Εταιρείας αποτελούν τα 

παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του Ε.Μ.Π., τα οποία 

παραχωρούνται σε αυτή κατά χρήση µε απόφαση του Πρύτανη, που εγκρίνεται από 

το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. Δεν υπόκεινται στην αξιοποίηση και διαχείριση της 

Εταιρείας τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τις 

εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του Ε.Μ.Π. και 

αποκτήθηκαν µε πόρους προερχόµενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό του 

Κράτους είτε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. 

β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή -µε 

εξαίρεση αυτά που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Κράτους και το 

εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων- και προορίζονται για την 

κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες 

ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και 
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έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης και έργων για 

την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την 

εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών 

εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων και πραγµατογνωµοσυνών, 

τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, τη διαµόρφωση και εκτέλεση 

επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και την 

παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος του Ε.Μ.Π. 

γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων από το Ε.Μ.Π. 

υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας. 

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία µεριµνά: 

α) Για τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, περιλαµβανοµένων των 

δανείων και της αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων 

χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδαπή ή 

αλλοδαπή, επ’ ονόµατι του Ε.Μ.Π. ή της ιδίας ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου 

του Ε.Μ.Π. 

β) Για την είσπραξη δικαιωµάτων του Ε.Μ.Π. ή της ιδίας για την παροχή υπηρεσιών 

προς τρίτους. 

γ) Για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης συµβάλλει στην εκπλήρωση των 

σκοπών της. 

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία ασκεί, ιδίως, τις εξής ειδικότερες 

δραστηριότητες: 

α) Διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και µεταφορά τεχνολογίας. 

β) Εκπόνηση µελετών και εκτέλεση ή διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή 

αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων για την προώθηση των δικών της σκοπών ή 

σκοπών τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση προβληµάτων εφαρµογής και 

αξιοποίησης των επιστηµονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιµαστικό στάδιο και τα 

οποία εµπίπτουν στους, υπό την παράγραφο 1 περ. β του παρόντος άρθρου, τοµείς. 

γ) Μέριµνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας µε την παραγωγική 

διαδικασία σε συνεργασία µε άλλα ΑΕΙ της χώρας, καθώς και µε άλλα ερευνητικά 

και τεχνολογικά ιδρύµατα και φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως για την 

ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, για τη στήριξη της ελληνικής βιοµηχανίας, 

και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και αυτοµατοποίηση της βιοµηχανικής 

παραγωγής στην Ελλάδα. 
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δ) Μέριµνα για την ανάπτυξη των επιστηµών των µηχανικών, της τεχνολογίας και της 

πληροφορικής, καθώς και άλλων κλάδων που θεραπεύονται στο Ε.Μ.Π. 

ε) Συνεργασία µε φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, µεταξύ 

άλλων, της οικονοµικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και της 

διασύνδεσης της µε την παραγωγική διαδικασία, ιδίως: 

αα) µε την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιµήσεων προτεινόµενων 

ή σε εξέλιξη ευρισκόµενων ερευνητικών εργασιών,  

ββ) µε την παραγωγή προϊόντων σε µικρή κλίµακα,  

γγ) µε τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς,  

δδ) µε τη συνδροµή για την κατοχύρωση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

του Ε.Μ.Π. και των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και  

εε) µε την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών. 

στ) Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δηµόσιο, 

ΝΠΔΔ, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισµούς και άλλους δηµόσιους 

ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών της. 

ζ) Συνεργασία µε τεχνολογικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε σκοπό τη 

σύζευξη της έρευνας µε την παραγωγή, τη δηµιουργία συστηµατικών δεσµών 

συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. 

η) Συνεργασία στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή µε εµπειρογνώµονες και κάθε 

είδους φορείς ειδικευµένους σε θέµατα των δραστηριοτήτων της για την προώθηση 

των σκοπών της, µε δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών και λοιπών έργων. 

θ) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι τιµήµατος στο 

πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του Ε.Μ.Π., αυτοτελώς ή µέσω θυγατρικών 

εταιρειών που θα συστήσει ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς ή µε τη συµµετοχή της 

σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. 

ι) Εκχώρηση ή διάθεση άδειας εµπορικής εκµετάλλευσης προϊόντων διανοητικής 

ιδιοκτησίας έναντι τιµήµατος που καθορίζεται συµβατικά, σε άλλον οργανισµό ή 

επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής. 

ια) Ίδρυση εταιριών τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης για την οικονοµική ή 

κοινωνική αξιοποίηση ή εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ή η 

συµµετοχή στην ίδρυση τους µε οµάδες επιστηµόνων ή σε συνεργασία µε άλλους 

παραγωγικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199). 
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ιβ) Παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήµονες µε την οργάνωση και 

χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων, καθώς και 

η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών. 

ιγ) Παροχή ειδικής επιµόρφωσης, θερινών µαθηµάτων και προγραµµάτων διά βίου 

µάθησης για λογαριασµό και µε χρηµατοδότηση των ενδιαφερόµενων ατόµων και 

φορέων του ιδιωτικού ή και του δηµόσιου τοµέα. 

ιδ) Ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή συµµετοχή σε επιχειρήσεις 

αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της γνώσης, είτε µε τη σύσταση 

θυγατρικής επιχείρησης οποιασδήποτε µορφής για την εµπορική εκµετάλλευση της 

είτε µε τη συµµετοχή σε από κοινού δραστηριότητα εκµετάλλευσης µε άλλους 

οργανισµούς ή επιχειρήσεις. 

ιε) Χορήγηση υποτροφιών. 

ιστ) Ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προµηθειών. 

ιθ) Διαχείριση δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ε.Μ.Π. 

κ) Οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή του 

Λαυρίου σύµφωνα µε την από 31.12.1992 σύµβαση µεταξύ του Ε.Μ.Π. και της 

Κτηµατικής Εταιρείας Δηµοσίου, µε την οποία έγινε η παραχώρηση των ακινήτων 

των εγκαταστάσεων της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. 

κα) Ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής 

βιοµηχανίας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την αυτοµατοποίηση της 

βιοµηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα. 

κβ) Ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς µε τους σκοπούς της 

Εταιρείας. 

4. α) Περαιτέρω, η Εταιρεία µπορεί να αναλαµβάνει επ’ αµοιβή, µε ειδικές εκάστοτε 

συµφωνίες, την επιµέλεια και τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων του 

Ε.Μ.Π., µε απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. 

β) Επίσης, η Εταιρεία µπορεί να καλύπτει πάγιες λειτουργικές δαπάνες του Ε.Μ.Π., 

πλην της µισθοδοσίας µόνιµου προσωπικού, εν όλω ή εν µέρει, από πόρους αυτής, 

κατόπιν κοινής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και του 

Πρύτανη. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας. 
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Άρθρο 4  

Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ε.Μ.Π. 

 

Με την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού η Εταιρεία για την επίτευξη των 

σκοπών της έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα του Ε.Μ.Π. να επιχειρεί πράξεις 

αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Μ.Π. Οι σχετικές πράξεις 

αξιοποίησης και διαχείρισης άνω του ποσού των 50.000€ χρειάζονται την έγκριση 

του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΗ 

 

Άρθρο 5 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων 

(24.000) ευρώ και αποτελείται από µία (1) µόνο ονοµαστική µετοχή, αξίας ίσης µε το 

µετοχικό κεφάλαιο, αναλαµβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο εντός ενός (1) µηνός από τον διορισµό του πρώτου 

Διοικητικού Συµβουλίου. 

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, το ποσό καλύπτεται από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

 

Άρθρο 6  

Μετοχή 

 

1. Η µοναδική µετοχή της Εταιρείας είναι ονοµαστική, αδιαίρετη, µη µεταβιβάσιµη 

και µη µετατρέψιµη. 

  

Άρθρο 7  

Πόροι της Εταιρείας - Καθαρά κέρδη 

 

1. Πόροι της Εταιρείας είναι: 
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α) Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από 

οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

β) Χρηµατοδοτήσεις για εκτέλεση επιστηµονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου από 

οποιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση της 

περιουσίας του Ε.Μ.Π., το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου 

του Ε.Μ.Π. 

δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και από εµπορική 

εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από 

χρηµατοδοτούµενα έργα. 

ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα που 

χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του 

συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου, το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται µε 

την απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν 

οι φορείς χρηµατοδότησης και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρείας. 

στ) Ποσοστό 7% επί της ετήσιας ακαθάριστης αµοιβής των καθηγητών και λεκτόρων 

που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή κάθε είδους έργου 

σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4009/2011. 

ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. 

η) Κάθε είδους δάνεια. 

2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα 

ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζηµίες, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από 

τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το 

αποθεµατικό καλύψει ποσό ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Αν 

όµως αυτό µειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαµβάνεται µέχρι το ίδιο 

όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται µε απόφαση του Συµβουλίου του 

Ε.Μ.Π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 8  

Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου - Εκλογή µελών - Διευθύνων Σύµβουλος 

 

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι επταµελές και 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και 

άλλα τέσσερα (4) µέλη. Ένα από τα µέλη είναι πτυχιούχος νοµικής, ένα οικονοµικών 

επιστηµών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένα διπλωµατούχος µηχανικός. 

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του 

Ε.Μ.Π., ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του 

τελευταίου. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

µεταξύ των µελών του. 

3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τρία (3) 

εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του 

Ε.Μ.Π., πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π., ύστερα 

από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συµβουλίου και εισήγηση 

επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση του 

Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, και αποτελείται από τρεις (3) 

καθηγητές πρώτης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης. 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής και να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε 

θέση ευθύνης µε αντικείµενο ανάλογο της θέσης την οποία αιτούνται. 

5. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι πτυχιούχος ΑΕΙ µε εξειδίκευση και εµπειρία στην 

οικονοµική διαχείριση φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Είναι πλήρους 

απασχόλησης, µε την έννοια της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών όλες τις εργάσιµες 

ηµέρες και µε πλήρες ωράριο. 

 

Άρθρο 9  

Θητεία - Αντικατάσταση µελών Διοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται 

µετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, µέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού 
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συµβουλίου, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο. Με απόφαση του Συµβουλίου του 

Ε.Μ.Π. η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται µία 

(1) φορά. 

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου παύονται µε απόφαση του Συµβουλίου του 

Ε.Μ.Π. για σπουδαίο λόγο. 

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης µέλους ή 

απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, 

αντικαθίσταται από νέο µέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του 

προκατόχου του µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος. 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις µελών Διοικητικού Συµβουλίου - Υποχρέωση πίστης - Απαγόρευση 

ανταγωνισµού 

 

1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις 

συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από τρεις (3) συνεχείς 

συνεδριάσεις ισοδυναµεί µε παραίτηση. 

2. Οι παραιτήσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος 

Συµβούλου υποβάλλονται στο Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. 

3. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστης έναντι της 

Εταιρείας. Απαγορεύεται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να ενεργούν χωρίς 

άδεια του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π., για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων, 

πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συµµετέχουν, ως εταίροι, 

διαχειριστές ή µέλη διαχειριστικού οργάνου, σε εταιρίες µε παρεµφερείς σκοπούς. Σε 

περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει 

αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 2190/1920. 

 

Άρθρο 11 

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου  

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

 

1. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συµβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Επίσης εκπροσωπεί την 

Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. 
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2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενο νόµιµα αναπληρώνει ο 

Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή νόµιµου κωλύµατος αυτού, 

µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφαση αυτού. 

 

Άρθρο 12 

Σύγκληση Διοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε 

κάθε περίπτωση µπορεί να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, εφόσον στη 

συνεδρίαση παρίστανται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του περιλαµβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε 

ηµέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τακτικά µία (1) φορά κάθε 

ηµερολογιακό µήνα και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του το κρίνουν 

σκόπιµο ή εφόσον το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) από τα µέλη του αφού που θέσουν 

µε σαφήνεια, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησής τους, τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται: 

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο και να ορίζει ηµέρα συνεδρίασής του που 

να µην απέχει περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής 

αίτησης. 

β) Να περιλαµβάνει τα προτεινόµενα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, προσθέτοντας, 

κατά την κρίση του, και νέα θέµατα. 

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη 

σύγκληση να το συγκαλέσουν αυτά εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη 

της ανωτέρω δεκαήµερης προθεσµίας γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 

λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. 

4. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και οι Διευθυντές Ινστιτούτων εισηγούνται, κάθε ένας ως 

προς τις αρµοδιότητές του, στο Διοικητικό Συµβούλιο τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, στα οποία το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προσθέσει και άλλα θέµατα 

κατά την κρίση του. 
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5. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει και την 

ηµερήσια διάταξη και γνωστοποιείται στα µέλη του µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, 

περιλαµβανόµενων της τηλεοµοιοτυπίας (fax) και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(e-mail), δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Πρόσκληση 

δεν απαιτείται και αποφάσεις λαµβάνονται και για ζητήµατα εκτός ηµερήσιας 

διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα µέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη 

λήψη αποφάσεων. 

  

Άρθρο 13  

Λήψη αποφάσεων 

 

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν 

παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει αποφάσεις µε φανερή ψηφοφορία και µε 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου. 

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο 

οικείο βιβλίο πρακτικών, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό 

σύστηµα, και υπογράφονται από όλα τα µέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν 

προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν να γραφεί η 

γνώµη τους στα πρακτικά. Αν κάποιο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου αρνηθεί να 

υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα από το βιβλίο 

των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσης 

τους από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή από το νόµιµο αναπληρωτή 

του. 

4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου ισοδυναµεί µε απόφαση του τελευταίου, ακόµη και αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση (άρθρο 21 παρ. 5 κ. ν. 2190/1920). Ως υπογραφή θεωρείται 

και η αποστολή από µέλος του διοικητικού συµβουλίου στον πρόεδρο αυτού ή στο 

νόµιµο αναπληρωτή του µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας 

(φαξ) µε το οποίο δηλώνεται η συναίνεση στο περιεχόµενο πρακτικού. Στο βιβλίο 

πρακτικών καταχωρούνται αναφορά του τρόπου υπογραφής του πρακτικού του 
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διοικητικού συµβουλίου, καθώς και οι εκτυπώσεις των σχετικών µηνυµάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας (φαξ). 

 

Άρθρο 14  

Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 11 του παρόντος το Διοικητικό 

Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της 

Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της 

(άρθρο 22 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920). Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει την 

πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στο Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. τον ετήσιο 

προϋπολογισµό, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του κ.ν. 2190/1920 και την 

έκθεση των πεπραγµένων της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 15  

Διευθύνων Σύµβουλος 

 

Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι προϊστάµενος της Κεντρικής Διοίκησης, εισηγείται 

στο Διοικητικό Σύµβουλο τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ως προς την υπηρεσία 

αυτή, επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεών του και εποπτεύει την οµαλή 

λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 16  

Εξαιρέσεις από ασυµβίβαστα 

 

Η συµµετοχή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεση 

του δεν θεωρείται ως κατοχή δεύτερης θέσης ούτε εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 

άρθρου 24 του ν. 4009/2011 ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 17  

Λειτουργία-Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης 

1. Το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και 

παρίσταται στις συνεδριάσεις της. 

2. Οι διατάξεις που διέπουν τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και την τήρηση πρακτικών του Συµβουλίου του 

Ε.Μ.Π. διέπουν και τη λειτουργία του Συµβουλίου ως Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας, µε εξαίρεση την προθεσµία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 

ανέρχεται σε είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 

συνεδρίασης της, υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών (άρθρο 26 παρ 1 κ.ν. 

2190/1920). 

3. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συγκαλείται και από το 

Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε την αυτή διαδικασία πλην της προθεσµίας 

σύγκλησης αυτής, η οποία ανέρχεται σε είκοσι (25) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία της συνεδρίασής της, υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών. Στην 

περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τα ζητήµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, µη κωλυόµενου του Προέδρου ή του αναπληρωτή προέδρου του 

Συµβουλίου ή δύο (2) τουλάχιστον µελών του να προσθέτουν και άλλα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης και να τα ανακοινώσουν στα µέλη της συνέλευσης εντός της 

προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου. 

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920 περί της τακτικής γενικής 

συνέλευσης, το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 25 και η παράγραφος 3 του άρθρου 26 

κ.ν. 2190/1920 περί της αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης, καθώς και το 

άρθρο 38 κ.ν. 2190/1920 περί του δικαιώµατος των ελεγκτών να ζητούν σύγκληση 

έκτακτης γενικής συνέλευσης εφαρµόζονται αναλόγως. Δεν εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 26-32 του κ.ν. 2190/1920. 

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν 

την τακτική γενική συνέλευση να αναρτά αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συµβουλίου και 

των ελεγκτών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση 
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<http://eadp.ntua.gr>) κι εν γένει να τηρεί τις νόµιµες διατυπώσεις δηµοσιότητας, όπου 

αυτές απαιτούνται. 

6. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Στην 

αποκλειστική αρµοδιότητά της εµπίπτουν αποφάσεις που αφορούν ιδίως τα 

παρακάτω θέµατα: 

α) έγκριση του προϋπολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας  

β) καθορισµός της αµοιβής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου 

γ) έγκριση της έκθεσης πεπραγµένων της Εταιρείας  

δ) ορισµός ελεγκτών 

ε) ορισµός µελών της µονάδας εσωτερικού ελέγχου 

στ) απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη για αποζηµίωση 

ζ) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

η) έκδοση οµολογιακού δανείου 

θ) άδεια προς σύναψη δανειακών και πιστωτικών συµβάσεων πέραν του ποσού του 

κεφαλαίου της Εταιρείας επί ποινή ακυρότητας των οικείων συµβάσεων 

ι) ορισµός εκκαθαριστών 

ια) τροποποίηση του Καταστατικού 

ιβ) την ίδρυση ή κατάργηση Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων που αναφέρονται σε 

γνωστικά αντικείµενα που καλύπτει το Ε.Μ.Π. πέραν αυτού του Πανεπιστηµιακού 

Ινστιτούτου Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. 

ιγ) παράταση της διάρκειας της Εταιρείας και λύση αυτής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Άρθρο 18  

Τακτικός Έλεγχος 

 

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης και των οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. 

2. Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθορίζεται στην απόφαση του 

Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. που τους ορίζει. 
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3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση του Συµβουλίου στο πλαίσιο της 

οποίας ορίστηκαν, πρέπει να ανακοινωθεί στους ελεγκτές ο διορισµός τους. Εφόσον 

οι ορκωτοί ελεγκτές στις επόµενες πέντε (5) ηµέρες δεν αποποιηθούν τον διορισµό 

τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύµφωνα µε το άρθρο 37 του 

κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Άρθρο 19  

Εταιρική χρήση - Οικονοµικές καταστάσεις 

  

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) µηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση που 

λήγει σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος. 

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους λογαριασµούς, 

συντάσσει λεπτοµερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, καταρτίζει και δηµοσιεύει 

τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µαζί µε το πιστοποιητικό των ελεγκτών, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 20  

Λύση - Εκκαθάριση της Εταιρείας 

 

1. Η Εταιρεία λύεται α) µε απόφαση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π., που εγκρίνεται µε 

προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, β) µε την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και γ) 

µε την παρέλευση του κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 χρόνου 

διάρκειάς της. 

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η 

εκκαθάρισή της µε τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών από το Συµβούλιο του 

Ε.Μ.Π. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου 

και του Διευθύνοντος Συµβούλου στο πλαίσιο της εκκαθάρισης. Οι αρµοδιότητες 

αυτές είναι δυνατό να περιοριστούν από το Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. 
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3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 21  

Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο 

 

Τα µέλη του πρώτου διοικητικού συµβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8 

του παρόντος, ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος. 

 

Άρθρο 22  

Πρώτη εταιρική χρήση 

 

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόµιµη σύσταση της Εταιρείας µε τη 

δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η 

Δεκεµβρίου του εποµένου έτους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Διάρθρωση 

 

1. Η Εταιρεία διαρθρώνεται ως εξής: α) Κεντρική Διοίκηση, β) Ινστιτούτο 

Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, γ) Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και 

Υλικών, δ) Ινστιτούτο Εµβιοµηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ε) 

Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κατασκευών . 

2. Η Κεντρική Διοίκηση διαρθρώνεται ως εξής:  

α) Γραφείο Προσωπικού, β) Γραφείο Οικονοµικών, γ) Γραφείο Καινοτοµίας και 

Διασύνδεσης, δ) Γραφείο Κληροδοτηµάτων και Δωρεών, ε) Γραφείο Προσέλκυσης 

Χορηγιών, στ) Γραφείο Εκδόσεων, ζ) Γραφείο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού 

Πάρκου Λαυρίου και η) Γραµµατεία. 
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3. Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής: 

α) Το Γραφείο Προσωπικού χειρίζεται τα θέµατα πρόσληψης και υπηρεσιακής 

κατάστασης του προσωπικού της Εταιρείας και µεριµνά για τις µετακινήσεις του 

προσωπικού της στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

β) Το Γραφείο Οικονοµικών µεριµνά για την κατάρτιση και εκτέλεση του 

προϋπολογισµού, διαχειρίζεται κάθε δαπάνη, µεριµνά για την εκκαθάριση αποδοχών 

και γενικότερα αποζηµιώσεων του προσωπικού, χειρίζεται όλα τα θέµατα που 

σχετίζονται µε τα ασφαλιστικά ταµεία, µεριµνά για την είσπραξη κάθε εσόδου και 

την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. 

γ) Το Γραφείο Καινοτοµίας και Διασύνδεσης περιλαµβάνει τη Μονάδα Διασύνδεσης, 

τη Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, και τη Μονάδα Διαµεσολάβησης 

και 

αα) υποστηρίζει και διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωµάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας του Ε.Μ.Π. και των µελών της οικείας ακαδηµαϊκής 

κοινότητας, 

ββ) προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητών και µελών της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας µε παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω 

αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

γγ) παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του Ε.Μ.Π. πληροφόρηση για 

ζητήµατα σταδιοδροµίας και υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας 

υποστηρίζοντας τους τόσο στη διάγνωση κλίσεων κα. δεξιοτήτων όσο και σε 

ζητήµατα επιλογής σταδιοδροµίας, περαιτέρω σπουδών και στην εξεύρεση 

εργασίας, 

δδ) οργανώνει σεµινάρια, διαλέξεις, συµβουλευτική, επαφές µε µέντορες για 

τους φοιτητές και αποφοίτους του Ε.Μ.Π. σε ζητήµατα καινοτοµίας και 

κοινωνικής δράσης και εν γένει να προωθεί καινοτόµες ιδέες φοιτητών που 

µπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελµατικές ή κοινωνικές δραστηριότητες και 

εε) οργανώνει κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης της καινοτοµίας και 

επιχειρηµατικότητας µεταξύ των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως 

ιδίως διαγωνισµούς καινοτοµίας. 

δ) Το Γραφείο Κληροδοτηµάτων και Δωρεών ασχολείται µε τη διαχείριση των 

κληροδοτηµάτων και την υποδοχή δωρεών προς την Εταιρεία. 

ε) Το Γραφείο Προσέλκυσης Χορηγιών ασχολείται µε την εξεύρεση και προσέλκυση 

δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών, χρηµατοδοτήσεων και χορηγιών από 
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οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, εγχώρια ή αλλοδαπή που συνάδουν µε τους 

σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης σε συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου ασχολείται µε την προετοιµασία και προβολή 

χρηµατοδοτικών στόχων. 

στ) Το Γραφείο Εκδόσεων µεριµνά για την έκδοση των δηµοσιευµάτων και λοιπών 

εντύπων της Εταιρείας και τη συγκρότηση και ενηµέρωση αρχείου υλικού. 

ζ) Το Γραφείο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου υποστηρίζει τη 

λειτουργία του Πάρκου, καθώς και τις δράσεις που αναπτύσσονται σ' αυτό.  

η) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση 

και την αναπαραγωγή έγγραφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων της 

Εταιρείας. 

4. Το Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών διαρθρώνεται ως εξής:  

α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία. 

Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής: 

α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την 

εκπόνηση και διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη 

συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι 

δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και λοιπά 

συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραµµάτων. 

β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση 

και την αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του 

ινστιτούτου. 

5. Το Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας και Υλικών διαρθρώνεται ως εξής:  

α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία. 

Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής: 

α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την 

εκπόνηση και διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη 

συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι 

δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και λοιπά 

συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραµµάτων. 

β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση 

και την αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του 

ινστιτούτου. 
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6. Το Ινστιτούτο Εµβιοµηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας διαρθρώνεται ως 

εξής:  

α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία. 

Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής: 

α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την 

εκπόνηση και διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη 

συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι 

δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και λοιπά 

συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραµµάτων. 

β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση 

και την αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του 

ινστιτούτου. 

7. Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κατασκευών διαρθρώνεται ως εξής:  

α) Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών και β) Γραµµατεία. 

Οι αρµοδιότητες που ασκεί κάθε µια από τις προηγούµενες µονάδες είναι οι εξής: 

α) Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη για την 

εκπόνηση και διεξαγωγή των ερευνητικών προγραµµάτων, µεριµνά για τη 

συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τοµείς που καλύπτουν οι 

δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία στατιστικά και λοιπά 

συγκριτικά στοιχεία για τη σχεδίαση και εκτέλεση των ερευνητικών προγραµµάτων. 

β) Η Γραµµατεία µεριµνά για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση 

και την αναπαραγωγή εγγράφων, τη φύλαξη και τον καθορισµό των χώρων του 

ινστιτούτου. 

8. Των υπηρεσιών κάθε ενός από τα υπό παρ. 4, 5, 6 και 7 ινστιτούτα προΐσταται ο 

Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου. Ο 

Διευθυντής επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου 

που αφορούν το Ινστιτούτο και εποπτεύει την οµαλή λειτουργία του Ινστιτούτου. 

9. Η εσωτερική διάρθρωση σε επιµέρους µονάδες των υπηρεσιών της Εταιρείας 

καθορίζεται µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της. 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

Προσωπικό  

 

1. Η απασχόληση του προσωπικού αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών και την 

άσκηση των αρµοδιοτήτων της Εταιρείας, στην υποστήριξη της διαχείρισης και της 

αξιοποίησης της περιουσίας του Ε.Μ.Π. και στην υποστήριξη της έρευνας και τη 

στελέχωση των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών. 

2. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των νοµικών προσώπων µεταφέρεται 

αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στην Εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, 

διατηρώντας το δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση 

εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. 

3. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη της θέσης. Στην προκήρυξη 

αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικότερα προσόντα 

πρόσληψης. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή και 

δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα της Αθήνας. 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ρυθµίζεται κάθε άλλο 

θέµα που αφορά τη µεταφορά και την ένταξη του προσωπικού. 

4. Το προσωπικό της Εταιρείας προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου. Στη σύµβαση ορίζονται οι καταβαλλόµενες µηνιαίες 

αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ  

 

Έλεγχος κι εποπτεία της Εταιρείας - Εταιρική δηµοσιότητα 

 

1. Ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από το Συµβούλιο του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας. 

2. Η Εταιρεία, µέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, υποβάλλει στο 

Συµβούλιο του Ε.Μ.Π., µε την πιο πάνω δικαιοδοσία του ως Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας, εξαµηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε τη λειτουργία και δραστηριότητα της 
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Εταιρείας και παρέχει στο Συµβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που αυτό 

ζητεί. 

3. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους, που ασκείται από τον Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι αρµοδιότητες του Υπουργείου Εµπορίου ως προς τη 

λειτουργία της, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρείες, ασκούνται από 

τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος µπορεί να προβαίνει σε 

οικονοµικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

4.  Αρµόδια για την εταιρική δηµοσιότητα της Εταιρείας είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθήνας. Όπου η νοµοθεσία 

προβλέπει ή επιτρέπει τήρηση δηµοσιότητας µέσω αναρτήσεων σε εταιρική 

ιστοσελίδα αυτή θα τηρείται σε διαδικτυακό τόπο υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση 

<http://eadp.ntua.gr>. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Υποτροφίες - Δωρεές - Έρευνα - Δια Βίου Μάθηση - Πνευµατικά δικαιώµατα - 

Προµήθειες, έργα, εργασίες  

 

1. Η Εταιρεία χορηγεί, ανάλογα µε τις δυνατότητές της, υποτροφίες σε 

προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

µε την ακόλουθη διαδικασία: 

(α) Το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει, µετά από εισήγηση του Διευθύνοντος 

Συµβούλου, τον αριθµό και τον τοµέα απασχόλησης των προπτυχιακών ή 

µεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, το ύψος της χορηγούµενης υποτροφίας και 

τη διάρκεια αυτής. 

(β) Με βάση την απόφαση αυτή προκηρύσσεται ο εγκεκριµένος αριθµός των θέσεων 

και το αντικείµενο κάθε θέσης. 

(γ) Η επιλογή γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και 

απαρτίζεται από µέλη αυτού µε ειδίκευση σχετική µε το θέµα της υποτροφίας. 

Εφόσον η υποτροφία αφορά εγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα, στην επιτροπή 

επιλογής συµµετέχει και ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος. 

(δ) Μετά την επιλογή των υποτρόφων µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου 

ορίζεται µέλος του, το οποίο θα έχει την ιδιότητα του επιβλέποντος και όλη την 

ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας του υποτρόφου. 
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ε) Ο υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει ειδική σύµβαση µε την Εταιρεία, όπου 

ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει 

την υποτροφία µετά από εισήγηση του επιβλέποντος και αφού αποδεχτεί ότι ο 

υπότροφος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

2. α) Η Εταιρεία αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές και κληροδοτήµατα, επ’ ονόµατι 

του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή της ιδίας, µε απόφαση του Διοικητικού 

Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από έγκριση του Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. 

β) Όταν έχει προηγηθεί εκκαθάριση, η σχετική απόφαση εκδίδεται µετά την υποβολή 

της έκθεσης του εκκαθαριστή ή του προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. ή του προξένου, στις 

περιπτώσεις που η εκκαθάριση ενεργείται από τα όργανα αυτά. Περίληψη της πράξης 

αποδοχής ή αποποίησης, που περιλαµβάνει κατά το δυνατόν λεπτοµερή και ακριβή 

περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η πράξη αποδοχής επέχει, µετά τη δηµοσίευσή της, θέση 

κληρονοµητηρίου υπέρ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή της Εταιρείας, κατά 

περίπτωση, κατά τις διατάξεις 1956, 1962 και 1963 του Αστικού Κώδικα. Η 

µεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως µε την 

έκδοση της πράξης αποδοχής και των ακινήτων µε τη µεταγραφή της κατ’ άρθρο 

1192 του Αστικού Κώδικα. 

γ) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχονται πάντα 

την κληρονοµία µε το ευεργέτηµα της απογραφής, µη περιοριζόµενοι σε προθεσµία 

για σύνταξη απογραφής και µη στερούµενοι σε καµιά περίπτωση των 

πλεονεκτηµάτων του εξ απογραφής κληρονόµου. 

δ) Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά από κινητά πράγµατα 

συνιστώνται και µε ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς έγγραφο, αν τα κινητά αυτά 

παραδόθηκαν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή την Εταιρεία. 

ε) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εταιρεία δεν υποχρεούνται σε παροχή 

ασφαλείας για εκτέλεση τασσόµενου σε περιουσία όρου, καθώς και σε κάθε άλλη 

περίπτωση που απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας. 

3. α) Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για τις γενικές γραµµές της 

ερευνητικής, εκπαιδευτικής και της εν γένει πολιτικής της Εταιρείας προς εκπλήρωση 

των σκοπών της και, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του κάθε Ινστιτούτου, 

εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες κάθε έτους, καθώς και τα επιµέρους 

ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εντάσσονται σε αυτές. 
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β) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ορίζεται, για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, Επιστηµονικός Υπεύθυνος για κάθε ερευνητικό 

πρόγραµµα και έργο, ο οποίος αναφέρεται στο Διοικητικό Συµβούλιο και έχει τα 

καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που καθορίζονται µε την απόφαση αυτή. 

γ) Ο Διευθύνων Σύµβουλος, εφόσον υπάρξει ανάγκη εκτελέσεως ερευνητικού 

προγράµµατος ή έργου που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό ή εφόσον κρίνει 

ότι η εκτέλεση συγκεκριµένων προγραµµάτων δεν είναι ικανοποιητική ή υπάρχει 

τροποποίηση του αρχικού στόχου, εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο την ένταξη 

του νέου προγράµµατος ή έργου στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή την 

τροποποίηση ή κατάργηση του εκτελούµενου, προτείνοντας συγχρόνως και τις 

αναγκαίες αναµορφώσεις του προϋπολογισµού, αναφέροντας, αν συντρέχει 

περίπτωση, και τον τρόπο µε τον οποίο θα καλυφθεί η τυχόν προκύπτουσα επιπλέον 

δαπάνη ή θα διατεθούν τα τυχόν προκύπτοντα αδιάθετα κονδύλια. 

δ) Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος ή έργου µεριµνά για την 

καλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράµµατος ή του έργου, για την εκτέλεση 

των επιµέρους έργων, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, την αξιοποίηση των 

εγκεκριµένων κονδυλίων και τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση τυχόν 

προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Προς τον 

σκοπό αυτό δύναται να καλεί τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα ή το έργο για να 

εξετάσουν την πορεία εκτέλεσης του προγράµµατος. Για όλα τα ανωτέρω ο 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος συντάσσει ανά έτος εκθέσεις και τις υποβάλλει στο 

Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συντονίζει τις ερευνητικές 

δραστηριότητες, δίδει τις αναγκαίες κατευθύνσεις, αποφασίζει τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις ή διορθώσεις και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εύρυθµη 

λειτουργία των επιµέρους προγραµµάτων. 

4. Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών της σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3, η 

Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, 

επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής, όπως οι υπηρεσίες αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄). Για την παροχή των ως άνω 

υπηρεσιών, η Εταιρεία δύναται, µε απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου, να 

ιδρύει Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, κατά τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Θ15 παρ. 5 και Θ3 παρ. 2 (γ) του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως 

η τελευταία αυτή περίπτωση αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2β του ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄). 
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5. Τα ερευνητικά προγράµµατα, τα έργα, οι µελέτες, οι δοκιµές, οι εξετάσεις και οι 

αναλύσεις που εκπονεί η Εταιρεία, καθώς και οι γνωµοδοτήσεις που παρέχει και το 

υλικό των συνεδρίων που διοργανώνει, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της 

Εταιρείας, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωµα δηµοσίευσης και εκµετάλλευσης 

αυτών, εκτός και αν άλλως ορίζεται σε σχετική σύµβαση. 

6. α) Το όνοµα του προσωπικού (ερευνητικού και µη) που συµµετέχει ουσιαστικά 

στη διαµόρφωση επιστηµονικών εργασιών µπορεί να µνηµονεύεται στις σχετικές 

δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις. 

β) Η δηµοσίευση ερευνητικών εργασιών, που εκπονήθηκαν ολικά ή µερικά σε 

εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή µε οικονοµική ή άλλη υποστήριξή της και δεν 

περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, πρέπει 

να γνωστοποιείται στην Εταιρεία, πριν την υποβολή της στον Διευθύνοντα Σύµβουλο 

της Εταιρείας και να αναφέρει ως τόπο εργασίας του αντίστοιχου ερευνητή τις 

εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή να κάνει άλλη κατάλληλη µνεία της συµβολής της. 

γ) Οι εργαζόµενοι στην Εταιρεία µε οποιαδήποτε σχέση ή σύµβαση εργασίας 

εκχωρούν στην Εταιρεία, µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα αποτελέσµατα της κάθε 

φύσεως έρευνας ή εργασίας που εκπονούν (η οποία δεν περιλαµβάνεται στην παρ. 5 

του παρόντος άρθρου) καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους σε αυτήν και για 

επιπλέον διάστηµα ενός (1) έτους για ό,τι σχετικό κάνουν. Αν η Εταιρεία αποκτά 

οικονοµικά οφέλη από την εκµετάλλευση του σχετικού διπλώµατος, αποδίδει το 30% 

αυτών στον εργαζόµενο. Η διάταξη αυτή αποτελεί αναπόσπαστο όρο της σύµβασης 

πρόσληψης, εκτός αν ρητά αναφέρονται άλλοι όροι. 

7. Η ανάθεση προµηθειών αναλώσιµων ή µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων, 

επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων και η ανάθεση 

εκτέλεσης εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της 

εταιρείας και την επιδίωξη των σκοπών της, πραγµατοποιούνται µε εντολή του 

Διευθύνοντος Συµβούλου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, 

σύµφωνα µε τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας ως εξής:  

α) Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών ή έργων προϋπολογιζόµενης αξίας µέχρι 

20.000 € (µε ΦΠΑ) γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα 

από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά. 

β) Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών ή έργων προϋπολογιζόµενης αξίας από 20.000 

€ (µε ΦΠΑ) και µέχρι 206.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) γίνονται µε πρόχειρο µειοδοτικό 
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διαγωνισµό και πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης ανάθεσης, η οποία κοινοποιείται 

στο Διοικητικό Συµβούλιο στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο µειοδότης. 

γ) Προµήθειες ή εκτελέσεις εργασιών ή έργων προϋπολογιζόµενης αξίας από 

206.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και άνω γίνονται µε διεθνή ανοιχτό διαγωνισµό, ως προς 

τις οποίες εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τριµελής επιτροπή αποτελούµενη 

από καθηγητές ή λέκτορες του εκάστοτε τµήµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ 

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση 

του παρόντος διατάγµατος. 


