
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  

(Ε∆ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) 
  

 
Άρθρο πρώτο 

Επωνυµία – Έδρα – ∆ιάρκεια – Σκοπός 
 

1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”, και µε το διακριτικό 

τίτλο "Ε∆ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ". Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η 

επωνυµία θα αποδίδεται σε µετάφραση στην αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός 

τίτλος της θα είναι "EDEKT ASSET MANAGEMENT S.A.". 

 

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα.  Υποκαταστήµατα της Εταιρείας µπορεί να 

ιδρύονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε αποφάσεις του ∆.Σ. 

αυτής που προσδιορίζουν τις αρµοδιότητες και τους όρους λειτουργίας αυτών. 

 

3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα  (30) χρόνια από τη δηµοσίευση στο 

ΦΕΚ 273/Τεύχος Πρώτο/8-12-1999 του Άρθρου 12 του Ν. 2768/1999 µε το οποίο 

συστήθηκε η Εταιρεία. Η διάρκεια της Εταιρείας µπορεί να παρατείνεται µε 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

 

4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:  

(A) H διαχείριση και η αξιοποίηση του Ειδικού Κεφαλαίου του  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που 

δηµιουργήθηκε κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του 

ιδρυτικού της Εταιρείας νόµου 2768/99 και ιδίως η αγορά και πώληση 

χρηµατοπιστωτικών µέσων συµπεριλαµβανοµένων και τίτλων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, όπως ειδικότερα αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.  

       

(Β) Η  παροχή υπηρεσιών και συµβουλών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του 

άρθρου 1 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α), και η για το σκοπό αυτό σύνταξη 

µελετών χρηµατοοικονοµικής φύσης και αναλύσεων, σχετικά µε τη διάρθρωση 

του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής, 

καθώς και κάθε θέµατος σχετιζόµενου µε την επιχειρηµατική τους 
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δραστηριότητα, καθώς και η παροχή συµβουλών στο τοµέα των επενδύσεων µε 

αντικείµενο έναν ή περισσότερους τίτλους από τους αναφερόµενους στο άρθρο 4 

του ν. 3586/2007. 

 

(Γ) Η για λογαριασµό των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 του ν. 

3586/2007 πραγµατοποίηση επενδύσεων σε κινητές αξίες των περιπτώσεων β1, 

β2, β3, β4, β5, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 όπως 

ισχύει, στις οποίες µπορούν να επενδύουν τα διαθέσιµά τους οι Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των αξιών αυτών στην 

Εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3586/2007, η διαχείριση 

των µετοχών της Τράπεζας Αττικής, καθώς και η διαχείριση και πραγµατοποίηση 

επενδύσεων σε άλλα επενδυτικά  προϊόντα, στα οποία θα επιτραπεί να επενδύουν 

οι άνω φορείς σύµφωνα µε διατάξεις νόµων ή των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών 

εκδιδοµένων Υπουργικών Αποφάσεων.  

 

(∆) Η κατάρτιση συστήµατος επιλογής εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης των 

ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 ν. 3586/2007, η 

διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή των εταιρειών αυτών, 

καθώς και η κατάρτιση, διατήρηση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του 

σχετικού πίνακα για τις εταιρείες που έχουν γίνει αποδεκτές. 

 

(Ε) Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας άλλων οργανισµών ή φορέων του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 

2190/94 ή ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης ή κληροδοτηµάτων ή Ειδικών 

Λογαριασµών Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η παροχή σχετικών συµβουλών 

προς τα ως άνω πρόσωπα. 

 
Η Εταιρεία θα παρέχει τις εκ των ανωτέρω επενδυτικές και παρεπόµενες 

υπηρεσίες σύµφωνα µε την σχετική άδεια που της έχει χορηγηθεί από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

5.  Η Εταιρεία µπορεί να ιδρύει, να συµµετέχει σε υφιστάµενες εταιρείες ή στην 

ίδρυση εταιρειών που έχουν συναφείς µε αυτήν σκοπούς, καθώς και σε Ανώνυµες 

Εταιρείες ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.∆.Α.Κ.), σε Εταιρείες 
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Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

σε Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες. 

 

 Άρθρο δεύτερο 

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές 

 

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες 

(300.000,00€) ευρώ, διαιρούµενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονοµαστικές 

µετοχές ονοµαστικής αξίας τρία (3,00€) ευρώ και είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο. Οι µετοχές είναι αµεταβίβαστες, πλην  εκείνων  της Ο.Τ.Ε. Α.Ε., 

όσον αφορά αποκλειστικά στη µεταβίβασή τους στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ή σε 

άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι µετοχές που θα αποκτήσουν το Ι.Κ.Α.- 

Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε., θα είναι 

αµεταβίβαστες. Ο/οι ειδικός/οι διάδοχος/οι της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. θα υποβάλλει/ουν 

έγγραφο µε το οποίο θα δηλώνει/ουν την ανεπιφύλακτη δέσµευσή του/τους από 

τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

 
2. Το  µετοχικό  κεφάλαιο  δηµιουργήθηκε ως εξής: 
 

 α. Με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτή 

συστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 2768/1999,  το µετοχικό της κεφάλαιο ορίσθηκε 

στο ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου (1.000.000.000) δραχµών, διαιρούµενο σε 

εκατό χιλιάδες (100.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) 

δραχµών η  καθεµία  και  αναλήφθηκε  ως  εξής: Ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ανέλαβε το 40% του µετοχικού κεφαλαίου ήτοι 

40.000 µετοχές, το Ταµείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ανέλαβε το 35% του 

µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 35.000 µετοχές, το Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού 

Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε) ανέλαβε το 15% του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.000 

µετοχές, η Οµοσπονδία Εργαζοµένων Ο.Τ.Ε. (ΟΜ.Ε.-Ο.Τ.Ε.) ανέλαβε το 5% του 

µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.000 µετοχές και το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέλαβε το 

5% του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5.000 µετοχές. Οι µετοχές της Εταιρείας 

ορίσθηκαν ονοµαστικές και αµεταβίβαστες. 

 

β. Ακολούθως, µε την από 28.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
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µετόχων της Εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό  

δραχµών εκατόν µίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (101.250) µε καταβολή 

µετρητών, µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από δέκα 

χιλιάδες (10.000) δραχµές σε δέκα χιλιάδες µία δραχµές  και εκατόν είκοσι πέντε 

δεκάκις χιλιοστά (10.001,0125) για την προσαρµογή του σε ευρώ. Έτσι το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες 

τριάντα πέντε χιλιάδες (2.935.000,00) ευρώ, διαιρούµενο σε εκατό χιλιάδες 

(100.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και 

τριάντα πέντε λεπτών (29,35) και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Οι µετοχές 

της Εταιρείας ορίσθηκαν ονοµαστικές και αµεταβίβαστες.  

 
γ.  Με  την  από  28.09.2010  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  µετόχων  

της Εταιρείας αποφασίσθηκε, κατ’ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 8 

του ν. 3586/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 3863/2010, 

ότι οι µετοχές που κατέχονται από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε., δύνανται να µεταβιβάζονται 

στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ότι πλην 

της συγκεκριµένης µεταβίβασης οι µετοχές αυτές θα παραµένουν αµεταβίβαστες. 

 
δ. Με την από 2-4-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων, αποφασίσθηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 

δύο εκατοµµύρια εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.635.000,00 €) ευρώ, µε 

µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα 

πέντε λεπτά (29,35€) σε τρία ευρώ (3,00€). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00€) ευρώ 

διαιρούµενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας τρία (3,00€) ευρώ η καθεµία και είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο.  

 
ε.  Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου  οι 

µετοχές που κατέχονταν από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µεταβιβάσθηκαν ως εξής: 20% του 

µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 20.000 µετοχές, στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

- Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 10% του µετοχικού 

κεφαλαίου, ήτοι 10.000 µετοχές, στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)  και 10% του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 10.000 µετοχές, 
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στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).  

 

στ. Με  την  από  23-5-2017   απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  µετόχων  της 

Εταιρείας αποφασίσθηκε ότι, λόγω εφαρµογής του Ν. 4387/2016, µε τίτλο 

«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού – 

συνταξιοδοτικού συστήµατος – Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών 

παιγνίων και άλλες διατάξεις», ήδη από 1.1.2017, και κατόπιν συστάσεως µε τον 

ίδιο νόµο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οιονεί 

καθολικού διαδόχου  του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταµείου 

Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), του Οργανισµού Ασφάλισης  

Ελευθέρων  Επαγγελµατιών  (ΟΑΕΕ) και του Οργανισµού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως προς τις ασφαλιστικές του αρµοδιότητες, η µετοχική 

σύνθεση στην Εταιρεία διαµορφώνεται ως εξής· στον  Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) περιέρχεται το ποσοστό: του Ιδρύµατος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), του 

Οργανισµού  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελµατιών  (ΟΑΕΕ) και του 

Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), και συνεπώς ο Ενιαίος Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) συµµετέχει πλέον στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Ε∆ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε συνολικό ποσοστό 55%. Το πρώην Ενιαίο Ταµείο 

Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), µετονοµασθέν σε Ενιαίο Ταµείο 

Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), εξακολουθεί να 

συµµετέχει µε ποσοστό 35% επί του µετοχικού κεφαλαίου, ενώ η ΟΜ.Ε – Ο.Τ.Ε. 

και το Ελληνικό ∆ηµόσιο συµµετέχουν µε ποσοστό 5% του µετοχικού κεφαλαίου, 

έκαστος εξ αυτών.» 

 

3.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε την απαρτία και την 

πλειοψηφία που προβλέπεται από το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, αυξάνεται το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση ονοµαστικών και αµεταβίβαστων  

µετοχών πλην εκείνων που λόγω της αύξησης αναλογούν στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και η 

εταιρεία αυτή ασκήσει το δικαίωµά της. Σε περίπτωση παραίτησης µετόχου ή 

µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης ισχύουν οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 

2190/1920. Οι µετοχές που θα αποκτήσει η Ο.Τ.Ε. Α.Ε. συνεπεία της άσκησης του 

δικαιώµατός της κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα µεταβιβάζονται 
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στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και εφεξής θα 

είναι αµεταβίβαστες.  

 

Άρθρο τρίτο 

Γενική Συνέλευση 

 

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και µπορεί να 

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.  Είναι η µόνη αρµόδια να 

αποφασίζει για τα εξής θέµατα: 

 

α.  Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. 

β.  Τροποποίηση του Καταστατικού. 

γ.  Αύξηση (ή µείωση) του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

δ. Εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

µετά από πρόταση των µετόχων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού. 

ε.  Έγκριση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

στ. ∆ιάθεση ετήσιων κερδών. 

ζ.   Εκλογή των Ελεγκτών. 

η. Έκδοση δανείου δι’ οµολογιών. 

θ. Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας. 

ι.  Απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη  

και 

ια. ∆ιορισµό Εκκαθαριστών. 

 

2.  Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, 

πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο. 
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3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν           

το 1/20 του καταβεβληµένου κεφαλαίου ή οι ελεγκτές, καθώς και στις 

προβλεπόµενες από το νόµο ή το Καταστατικό περιπτώσεις. 

 

4. Όταν οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου ή οι ελεγκτές ζητήσουν 

τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο 

αυτού, να συγκαλέσει αυτήν µε θέµα ηµερήσιας διάταξης το θέµα που περιέχεται 

στην αίτηση. 

 

5. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλον τόπο, 

εκτός της έδρας της Εταιρείας, ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης.  Η 

άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 

µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς µέτοχος 

δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

 

6. Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται µόνο θέµατα που 

αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 

 

7. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 

εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι µη 

εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης 

και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

 

8.  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το 

οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, 

καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν 

να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους 

αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του 
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καταστήµατος της Εταιρείας και, δεδοµένου ότι οι µετοχές της Εταιρείας δεν είναι 

εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια πολιτική ή 

οικονοµική εφηµερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νοµού της έδρας της 

Εταιρείας. Η δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε σχετική 

κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε παράδοση της 

πρόσκλησης, δεδοµένου ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους και οι 

µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε 

περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται µε συστηµένη επιστολή, η αποστολή 

αυτής θα πρέπει, αποδεδειγµένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες της 

προβλεπόµενης από το νόµο ελάχιστης προθεσµίας δηµοσίευσης της πρόσκλησης. 

 

9. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση 

κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν 

αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 

 

10. Κάθε µέτοχος, δέκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, µπορεί 

να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις 

σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

 

11. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να 

καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, 

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε 

η συνεδρίαση της συνέλευσης. 

 

12. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να 

αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα.  

Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά. 

 

13. Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης 

αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον 
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πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

14. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 

του άρθρου αυτού µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά 

από άδειά της. 

 

15. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε 

εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας νόµιµα συνταγµένος πίνακας των 

µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση. 

 

    Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις 

ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των µετοχών και 

ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων τους. 

 

16. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 

αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου 

εταιρικού κεφαλαίου. 

 

17. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου  

µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, 

προσκαλούµενη για το σκοπό αυτόν πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες, 

βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και 

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, 

οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου 

που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην 

αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του 

νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 

 

18. Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν σε µεταβολή του 

αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των 
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µετόχων, σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή επιβαλλόµενη από διατάξεις 

νόµων, σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι’ οµολογιών, 

σε µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, 

µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 

παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου, η συνέλευση βρίσκεται 

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα 

δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

 

19.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 

συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου, 

βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής 

ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η 

απαρτία, η συνέλευση προσκαλούµενη και συνερχόµενη κατά τα παραπάνω 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής 

ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 

στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ 

του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης 

απαρτίας. 

 
20. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία     

       των εκπροσωπούµενων ψήφων σε αυτήν. 

 

21. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 18 του 

παρόντος, λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

22. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόµιµος αναπληρωτής του. Χρέη 
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Γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

 

23. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η 

συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που 

εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

 

24. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται 

πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της.  Με 

αίτηση παντός µετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να 

καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του µετόχου. 

 

25. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του ή άλλο 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό. 

 

26. ∆εδοµένου ότι η Εταιρεία δεν έχει µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο είναι   

δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης µέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

27. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους µετόχους ή 

αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόµη και 

αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

 

28. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασµών (ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση µε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε 

ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση.  Τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν µόνο µε τις 

µετοχές τους.  Η απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις 

περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ. ν. 2190/1920. 
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Άρθρο τέταρτο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

1.  Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) 

µέλη. Έκαστος µέτοχος εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως ακολούθως:  

 o Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών – Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., πρώην 

Οργανισµός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελµατιών  - ΟΑΕΕ και ο Οργανισµός 

Γεωργικών Ασφαλίσεων - ΟΓΑ ως προς τις ασφαλιστικές του αρµοδιότητες) µε 

πέντε (5) µέλη, το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών – 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης – Ε.Τ.Ε.Α.) µε δύο 

(2) µέλη, η ΟΜ.Ε-Ο.Τ.Ε. µε ένα (1) µέλος και το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ένα (1) 

µέλος το οποίο θα ορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γ.Γ.Κ.Α.), και το αναπληρωµατικό µέλος αυτού θα 

ορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.). 

 Έκαστος µέτοχος προτείνει στη Γενική Συνέλευση αριθµό υποψηφίων διπλάσιο 

από τον αριθµό των εκπροσώπων του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,  εκ των οποίων 

η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα τακτικά µέλη σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καθώς και 

ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη για την περίπτωση παραιτήσεως, ανακλήσεως, 

θανάτου ή εκπτώσεως του τακτικού µέλους, ορίζοντας και τη σειρά 

αναπλήρωσης.  

Χρέη Γραµµατέα του ∆.Σ. ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας που ορίζεται µε τον 

αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο.  Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει 

να είναι άτοµα εγνωσµένου κύρους, εµπειρίας ή επιστηµονικής διακρίσεως στο 

χρηµατοοικονοµικό χώρο. 

 

2.  Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται για τριετή θητεία. Κατ' εξαίρεση 

η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική 

Γενική Συνέλευση. Η θητεία των συµβούλων δύναται να ανανεωθεί χωρίς 

περιορισµό. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη δύναται να ανακληθούν 

ανά πάσα στιγµή χωρίς να απαιτείται ειδική προς τούτο αιτιολογία µόνον από τον 

µέτοχο τον οποίον εκπροσωπούν και µε ειδική αιτιολογία από τη Γενική 
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Συνέλευση. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου 

λόγω παραιτήσεως, ανακλήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως, αυτή πληρώνεται για το 

υπόλοιπο της θητείας από το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος που έχει εκλεγεί 

από τη Γενική Συνέλευση κατά την ορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση σειρά. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο, η αναπλήρωση για το υπόλοιπο της θητείας 

γίνεται µε υπόδειξη του µετόχου στον οποίο αναλογεί η κενωθείσα θέση.  

 
Η αποζηµίωση του Προέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και 

συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, το 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και ενδεχοµένως έναν Εντεταλµένο Σύµβουλο, 

καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητες αυτών. 

 

4.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης της Εταιρείας 

και διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ 

εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της.  Αποφασίζει για όλα τα 

θέµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε 

εξαίρεση εκείνα που, σύµφωνα µε το νόµο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα άλλων οργάνων. 

 

5.  Ως προς το Ειδικό Κεφάλαιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεπικουρείται στο έργο 

του από την Επενδυτική Επιτροπή και αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική,  

το πλαίσιο των διαφόρων µορφών επενδύσεων, την κατανοµή των ποσών, τους 

διαχειριστές και το µέρος του Ειδικού Κεφαλαίου που θα ανατίθεται προς 

διαχείριση σε κάθε ∆ιαχειριστή. 

 

6.   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 
α.  Αναλαµβάνει κάθε επιχειρηµατική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε 

υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία. 

 
β.  Καταρτίζει, µετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην Τακτική 
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Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες 

περιλαµβάνουν τον απολογισµό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισµό, το λογαριασµό 

των αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται 

από γενικές ή ειδικές διατάξεις. 

 
γ. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική συνέλευση, οπότε αυτό προβλέπεται από 

το νόµο ή το Καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο. 

 
δ.   Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέµατα. 

 
ε.  Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη συµµετοχή της 

Εταιρείας σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

 
στ. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση 

αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων µέσων ή 

για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς, καθώς και 

για σύναψη δανείων κάθε µορφής, δυναµένης της Εταιρείας να εκχωρεί για την 

ασφάλειά της εν όλω ή εν µέρει, προσόδους της Εταιρείας και να παρέχει 

δικαιώµατα υποθήκης επί ακινήτων της. 

 
ζ. Συντάσσει τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Εταιρείας, το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού και εγκρίνει τον Κανονισµό 

Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής. 

 
η.  Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως. 

 
θ.  Αποφασίζει επί των θεµάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της 

Εταιρείας, καθώς και στον εσωτερικό Κανονισµό και στον έλεγχο αυτής. 

 

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέον να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας 

τουλάχιστον µία φορά το µήνα ή όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, επίσης, να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον 

µε αυτό συµφωνούν όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για 

τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 
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8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

 

9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, µπορεί να αναθέτει την άσκηση 

µέρους ή ορισµένων εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, καθώς και τη διαχείριση, 

διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας σε µέλη του, 

καθώς επίσης και σε µη µέλη του απασχολούµενους στην εταιρεία µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας ή έργου, εκτός εάν ο νόµος για τις πράξεις αυτές απαιτεί 

συλλογική ενέργεια.  

 
Άρθρο πέµπτο 

Επενδυτική Επιτροπή 

 

1. Η Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) µέλη, εκ των 

οποίων ο ένας θα είναι διαχειριστής, και ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.  Τα 

µέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, υπάλληλοι ή µη της Εταιρείας, θα είναι α) 

πτυχιούχοι ανώτατων οικονοµικών σχολών ή β) πτυχιούχοι ανώτατων σχολών µε 

τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στα οικονοµικά ή µε τίτλο πιστοποίησης 

επαγγελµατικής επάρκειας στην εκπόνηση αναλύσεων σχετικά µε 

χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες, ή στη διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίων 

πελατών ή στην παροχή επενδυτικών συµβουλών από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ή άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης,  και σε 

όλες τις περιπτώσεις µε πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 

ή σε διευθυντικές θέσεις εταιρειών µε συναφές αντικείµενο. Οι κανόνες που 

διέπουν τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής, οι αρµοδιότητές της και οι 

λεπτοµέρειες εφαρµογής τους αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

2.   Ως προς το Ειδικό Κεφάλαιο, η Επενδυτική Επιτροπή προτείνει στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο: 

α. Την επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, το πλαίσιο και την κατανοµή των 

διαφόρων µορφών επενδύσεων µε σκοπό την αποδοτική διαχείριση και 

ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων. 

Αρ.πρωτ. 403630.571875
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και αρ.ΓΕΜΗ 3673701000.
Ηγνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form
την  09/06/2017 με ΚΑΚ 1055226



 

16

 
β. Τους ∆ιαχειριστές, τους οποίους η Επιτροπή αξιολογεί µε βάση τη 

φερεγγυότητά τους και τις προηγούµενες επιδόσεις τους στη διαχείριση. 

 
γ.  Το µέρος του Ειδικού Κεφαλαίου που θα ανατεθεί προς διαχείριση σε καθέναν 

από τους ∆ιαχειριστές. 

 

3. Ως προς το Ειδικό Κεφάλαιο, η  Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει τους 

∆ιαχειριστές και υποβάλλει σε τακτική ή έκτακτη βάση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο τα πορίσµατα του ελέγχου. 

 
 Άρθρο έκτο 

Εταιρική Χρήση 

 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.  Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει 

µε τη δηµοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει 

την 31η ∆εκεµβρίου του επόµενου έτους. 

 
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν Καταστατικό εφαρµόζονται οι διατάξεις 

του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3606/2007 και του ν. 3863/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 
Ισχύον κωδικοποιηµένο καταστατικό µετά την  

Γενική Συνέλευση της 23.05.2017 

 
Αθήνα, 24.05.2017 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Αθανάσιος Μπακαλέξης 
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