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Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η χώρα μας βρίσκεται  για πάνω από μια δεκαετία  δέσμια ενός διττού προβλήματος
χρεοκοπίας: από τη μια το Δημόσιο έχει ένα δυσθεώρητο χρέος, το οποίο αποτελεί τον
μοχλό πίεσης των δανειστών και της ολιγαρχίας χωρίς σύνορα για την επιβολή των πιο
ταξικών,  νεοφιλελεύθερων  πολιτικών  που  στοχεύουν  στην  υφαρπαγή  της  δημόσιας
περιουσίας, στην απορρύθμιση της εργασίας και στην μετατροπή των δικαιωμάτων στην
υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια σε προνόμια εμπορεύσιμα στην αγορά.
Από την άλλη, το Ιδιωτικό Χρέος πνίγει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
με την ολιγαρχία να βάζει – μέσω αυτού – στο στόχαστρο την ιδιωτική περιουσία αλλά
και τα €23δισ εγγυήσεων του Ηρακλή προς τα αρπακτικά ταμεία.

Η διαχείριση των Κόκκινων Δανείων από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις αποσκοπεί
στην  εξάλειψη  ενός  βασικού  χαρακτηριστικού  της  ελληνικής  κοινωνίας:  την
ιδιοκατοίκηση, την ιδιωτική περιουσία των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Στα πρώτα
χρόνια της μνημονιακής Ελλάδας, το ζήτημα των κόκκινων δανείων πάγωσε, ακριβώς
επειδή  το  focus  ήταν  η  υφαρπαγή  της  δημόσιας  περιουσίας  και  η  σωτηρία  των
τραπεζιτών μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων με δημόσιο χρήμα,  που επωμίζονταν οι
πολίτες.

Το σχέδιο της υφαρπαγής άρχισε να ξετυλίγεται θεσμικά με το τρίτο μνημόνιο. Στα τέλη
του 2015 θεσπίστηκε η δυνατότητα πώλησης δανείων σε funds, αρχικά με κάποιους
περιορισμούς για στεγαστικά δάνεια και ειδικά σε αυτά που είχαν υποθήκες α’ κατοικίες,
περιορισμός  που καταργήθηκε  το  2017.  Ταυτόχρονα,  ακολούθησε  η  δημιουργία  της
πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, για να μπορούν τα αρπακτικά ταμεία να
βγάζουν στο σφυρί μαζικά και χωρίς διαμαρτυρίες,  τα σπίτια των νοικοκυριών και τα
μαγαζιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάνω σε αυτά τα δύο θεμέλια στήθηκε το
σχέδιο «Ηρακλής», η τιτλοποίηση δηλαδή των δανείων και η παροχή €12δισ + €11δισ
κρατικών εγγυήσεων προς τα αρπακτικά funds, και το συμπληρωματικό του νομοθέτημα
για τον Πτωχευτικό Νόμο, που τοποθετεί τα συμφέροντα της τράπεζας και των funds
πρώτη προτεραιότητα. Η θεσμική αυτή αλληλουχία καταδεικνύει τον στόχο, την μεθοδική
υφαρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας και την εξάλειψη της ιδιοκατοίκησης στη χώρα, και



φυσικά  την  συνέχεια  του  μνημονιακού  κράτους,  καθώς  όπως  φαίνεται  από  τα
νομοθετήματα, θεσμικά ξεκίνησε με το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, με τη ΝΔ να παίρνει
τη σκυτάλη δυναμικά.

Τι πρέπει να γίνει

Στη θέση του «Ηρακλή» πρέπει  να μπει  ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», μια νέα Δημόσια Εταιρεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τερματίζει  την πώληση των κόκκινων δανείων στα
ταμεία, καταργεί τους πλειστηριασμούς α’ κατοικίας και των εν λειτουργία μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, παγώνει τα κόκκινα δάνεια (χωρίς ο δανειολήπτης να χάνει το ποσοστό
ιδιοκτησίας που έχει) και σταματά την εξαγωγή υπεραξιών από τα αρπακτικά ταμεία στο
εξωτερικό.

Αναλυτικότερα τα βήματα:

● Κατάργηση του ν.4649/2019 («Ηρακλής»), τερματισμός της πώλησης των κόκκινων
δανείων  από  τις  τράπεζες  σε  ταμεία  και  αναίρεση  των  εγγυήσεων  του  Ελληνικού
Δημοσίου προς αυτά.

●  Ίδρυση  εταιρείας,  υπό  την  επωνυμία  «ΟΔΥΣΣΕΑΣ  –  Εθνική  Εταιρεία  Διαχείρισης
Ιδιωτικών Χρεών», στην οποία μεταφέρονται τα κόκκινα δάνεια και οι τίτλοι ιδιοκτησίας.

● Απόδοση στις τράπεζες τίτλων και δημόσιων εγγυήσεων από την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

●  Μόνιμη  προστασία  της  κύριας  κατοικίας  και  των  μικρομεσαίων  με  την  καταβολή
μηνιαίου παγίου που δεν θα ξεπερνά το 1/5 των καθαρών εισοδημάτων και το ύψος του
οποίου θα προσδιορίζεται από τις δημοτικές αρχές.

●  Διατήρηση  του  ποσοστού  ιδιοκτησίας  των  δανειοληπτών,  έως  την  έναρξη  της
κανονικής αποπληρωμής των δανείων, μετά από τα «κουρέματα» που θα συμφωνηθούν
με την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

● Συγκρότηση κατά τόπο επιτροπών, σε συνεργασία με την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», στις οποίες
συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με αντικείμενο τη διαλεύκανση των περιπτώσεων
στρατηγικών κακοπληρωτών.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Απαγόρευση της πώλησης των κόκκινων δανείων 



Καταργούνται τα άρθρα 1,2 και 3 του ν. 4354/2015 
Άρθρο 2

Σύσταση εταιρείας

1. Συστήνεται  ανώνυμη  εταιρεία  ειδικού  σκοπού  με  την  επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ» και
τον ειδικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Ι.Χ. - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (στο εξής η Εταιρεία). 

2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον ν. 4548/2018 (Α’ 104)
και  λειτουργεί  για  την  εξυπηρέτηση  του  δημοσίου  συμφέροντος,  σύμφωνα  με  τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,  δεν υπάγεται  στην κατηγορία των οργανισμών και
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις
που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων
ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρο 3
Καταστατικό

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Νομική μορφή
1. Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η εποπτεία της Εταιρείας ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της
οποίας εξειδικεύεται το πλαίσιο εποπτείας της, όσον αφορά τους κανόνες κεφαλαιακής
επάρκειας  και  ρευστότητας,  τους  όρους  τοποθέτησης  διαθεσίμων  και  την
περιγραφόμενη από τον ν. 4354/2015 δραστηριότητα της.
3. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθέσιμων
Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Τα κεφάλαια που τίθενται στη διάθεση και διαχειρίζεται η Εταιρεία προς εκπλήρωση
του σκοπού της, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, τηρούνται επ’ ονόματι της Εταιρείας
σε χωριστούς λογαριασμούς, διακεκριμένους μεταξύ τους αναλόγως του σκοπού που
εξυπηρετούν.  Οι  λογαριασμοί  αυτοί  κινούνται  από την  Εταιρεία  αποκλειστικώς  προς
εξυπηρέτηση του σκοπού σύστασης του κάθε λογαριασμού. 
5. Οι λογαριασμοί  της παραγράφου 2 είναι  ακατάσχετοι  ως προς τους δανειστές της
Εταιρείας.   Σε  περίπτωση  εκκαθάρισης  για  οποιονδήποτε  λόγο  της  Εταιρείας,  το
περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών δεν αποτελεί μέρος της προς διανομή εταιρικής
περιουσίας.
6.  Η  εποπτεία  της  Εταιρείας,  όσον  αφορά  τη  χάραξη  της  πολιτικής  της  και  του
προγράμματος δράσης της, καθώς και για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό
της και για την υλοποίηση του σκοπού της, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας.



Άρθρο 2
Επωνυμία
Η  επωνυμία  της  Εταιρείας  είναι  «ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Α.Ε.» και  φέρει  το  διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Ι.Χ.-
ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές της η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία
«ODYSSEUS-HELLENIC  NATIONAL  ASSET  MANAGEMENT  AGENCY»  και  το
διακριτικό  τίτλο  «ODYSSEUS  -  HENAMA  SA»  ή  πιστή  μετάφραση  αυτών  σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 3
Έδρα
1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων μπορεί ως έδρα να ορίζεται άλλος δήμος της Περιφέρειας Αττικής.
2. Η Εταιρεία μπορεί  να ιδρύει  υποκαταστήματα,  γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε
στην Ελλάδα με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν τις
αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4
Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους στο
πλαίσιο της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής συνοχής και εν γένει η
δημιουργία επαρκών προϋποθέσεων:  
α)  εξυγίανσης του τραπεζικού  συστήματος  σύμφωνα με  την  2014/59/ΕΕ Ευρωπαϊκή
Οδηγία 
β) προστασίας της πρώτης κατοικίας και των εν λειτουργία πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων όπως αυτές ορίζονται  στο Παράρτημα Ι  του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 651/2014, 
γ)  διατήρησης  των  δικαιωμάτων  των  δανειοληπτών   επανένταξης  σε  καθεστώς
εξυπηρέτησης του χρέους τους σε βάθος χρόνου, και
δ)  συγκράτησης  εντός  της  εγχώριας  οικονομίας  των  υπεραξιών  που  θα προκύψουν
μελλοντικά στην εγχώρια αγορά ακινήτων

2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται να
αναπτύσσει τις εξής δράσεις: 
α) απόκτηση και διαχείριση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις
σύμφωνα με τα άρθ. 1 παρ. 1α, άρθ. 2 παρ.2 εδ. β και αρθ..3 του Ν.4354/2015
β)   συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  παροχής  εγγύησης  σε  τιτλοποιήσεις  πιστωτικών
ιδρυμάτων  σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 2α του Ν. 4649/2019
γ) παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων 
δ) έκδοση  συναλλαγματικών, ομόλογων ή ομολογιών, ή άλλων αξιόγραφων  ή τίτλων
για λογαριασμό της Εταιρείας
ε) ρευστοποίηση πάσης φύσεως περιουσιακών δικαιωμάτων, στην οποία περιέρχονται
μετά την απόκτηση απαιτήσεων ενυπόθηκων  δανείων  και πιστώσεων  στρατηγικών
κακοπληρωτών.



στ) αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητα, νομή και
κατοχή της.
η) άσκηση δραστηριοτήτων συναφών προς τις ανωτέρω, πλην της απευθείας παροχής
πιστώσεων
3.  Για  την  εκπλήρωση  του  σκοπού  της  εξυγίανσης  του  τραπεζικού  συστήματος   η
Εταιρεία  εκδίδει  ομολογιακούς  τίτλους  υπέρ  των  Πιστωτικών  Ιδρυμάτων  που
μεταβιβάζουν  στην  Εταιρεία  τις  απαιτήσεις  τους  από  μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια  και
πιστώσεις, τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της ονομαστικής αξίας
των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων. 
4. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προστασίας της πρώτης κατοικίας, της μικρής,
πολύ  μικρής  και  μεσαίας  επιχείρησης,  η  Εταιρεία  ιδρύει  ανά  την  Επικράτεια
περιφερειακές  Συμμετοχικές  Επιτροπές  Διαλογής  και  Εντοπισμού  Στρατηγικών
Κακοπληρωτών (Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ.)
α)  Οι  Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ.  οποίες  καλούν  τους  οφειλέτες  των  οποίων  οι  απαιτήσεις
μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία να παρέχουν την άδεια σε αυτήν να έχει πρόσβαση σε
στοιχεία σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τα πάσης φύσεως εισοδήματά
τους  καθώς επίσης και  στην άρση του τραπεζικού απορρήτου  του άρθ.  1   του Ν.
1059/1971. Μη χορήγηση άδειας πρόσβασης στα προαναφερόμενα στοιχεία ισοδυναμεί
με απένταξη από τον μηχανισμό προστασίας. 
β) Οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες
και  κάθε  άλλο  πρόσφορο  μέσο  για  την  απευθείας  υποδοχή  των  οικονομικών,
περιουσιακών  και  τραπεζικών  στοιχείων  των  οφειλετών  και  ορίζουν  την  καταβολή
μηνιαίας Εισφοράς Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας σε κάθε οφειλέτη
που εντάσσεται στον μηχανισμό  προστασίας με γνώμονα τις τιμές των μισθωμάτων της
περιοχής και το διαθέσιμο εισόδημα του. 
γ)  Οι  Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ.  απαρτίζονται  από  εκπροσώπους  της  τοπικής  και  περιφερειακής
αυτοδιοίκησης,  εντεταλμένους  του  Υπουργείου  Οικονομικών,  εκπροσώπους  των
τραπεζών και κατά τουλάχιστον στο ένα-τρίτο κληρωτούς πολίτες 
δ)  Οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ.  ενεργούν με τρόπο ανεξάρτητο,  επαγγελματικό και  επιχειρηματικό
ώστε: 
(Ι) να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στη βάση εσωτερικού κανονισμού
που θεσπίζει τα σχετικά κριτήρια με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο, και 
(ΙΙ) να ορίσουν το ποσόν της μηνιαίας Εισφοράς Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και
Ιδιοκτησίας που θα πρέπει να καταβάλει κάθε οφειλέτης που εντάσσεται στον μηχανισμό
προστασίας. Η μηνιαία αυτή Εισφορά Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας
θα ορίζεται  ανάλογα με τα  εμπορικά μισθώματα αντίστοιχων ακινήτων της περιοχής
αλλά δεν θα ξεπερνά το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος του οφειλέτη. 
5. Με την απόκτηση των απαιτήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων,
α) η Εταιρεία απομειώνει την οφειλή της απαίτησης στην αξία με την οποία απέκτησε την
απαίτηση από το μεταβιβάζων Πιστωτικό Ίδρυμα.
β) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δύναται να καταβάλει επιπλέον χρηματικό ποσό από
αυτό της ορισθείσας Εισφοράς Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και  Ιδιοκτησίας τότε
αυτό  λογίζεται  ως  τοκοχρεολύσιο  και  απομειώνει  σταδιακά  την  οφειλή  του.  Η
εξυπηρέτηση  της  οφειλής  γίνεται  εντόκως  με  επιτόκιο  αυτό  των  Πράξεων  Κύριας
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .



γ)  Ο  οφειλέτης  δύναται  να  εκμεταλλεύεται  το  ακίνητό  του  και  να  μεταβιβάζει  την
απαίτησή του απ’ αυτό, ως δανειστής πλέον, στην Εταιρεία με σκοπό να απομειώνει
τμηματικά το χρέος του απέναντι σ’ αυτήν. Η αξία της ανωτέρω απαίτησης θα καλύπτει
πρωτίστως τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα που θα προκύπτουν από τη χρήση του
εν λόγω ακινήτου ενώ το υπόλοιπο θα διατίθεται για τη κάλυψη του χρέους που θα έχει
μεταβιβαστεί  ήδη στην Εταιρεία με τον τρόπο που αναφέρεται  στο παρόντα νόμο. Η
παραπάνω σύμβαση θα έχει τη νομική μορφή της εκχώρησης κατά τον Αστικό κώδικα
(άρθρο  455  επ.  ΑΚ).  Σε  περίπτωση  εκχώρησης  της  απαίτησης  όπως προβλέφθηκε
ανωτέρω,  ο  οφειλέτης  απαλλάσσεται  από  την  υποχρέωση καταβολής  της  Εισφοράς
Διατήρησης Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας έναντι της Εταιρείας, όπως ορίστηκε
στο άρθρο 4 παρ. 4 περ. γ’ του νόμου. 
δ) Αν από τα στοιχεία που συγκεντρώσουν οι Σ.Ε.Δ.Ε.Σ.Κ. ο οφειλέτης χαρακτηριστεί ως
στρατηγικός κακοπληρωτής τότε η Εταιρεία τον καλεί να ρυθμίσει την οφειλή του εντός
δέκα (10) ημερών και αν δεν ανταποκριθεί τότε εκκινεί εναντίον του τις προβλεπόμενες
από τα άρθρ. 933 κ.επ. του  ΚΠολΔ ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης.
ε)  Η Εταιρεία  κρατά στα βιβλία της απαιτήσεις  από μη εξυπηρετούμενα  δάνεια και
πιστώσεις έως ότου η τιμή των ενυπόθηκων ακινήτων ξεπεράσει την ονομαστική αξία
της απαίτησης. Έως τότε, η ληξιπρόθεσμη δανειακή απαίτηση παύει να τοκίζεται εφόσον
οι  οφειλέτες  καταβάλλουν  την  οριζόμενη  προς  τούτο  μηνιαία  Εισφορά  Διατήρησης
Δικαιώματος Χρήσης και Ιδιοκτησίας. 

Άρθρο 5
Διάρκεια
Η  διάρκεια  της  Εταιρείας  ορίζεται  σε  τριάντα  (30)  έτη  από  την  έναρξη  ισχύος  του
παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί εφόσον ο σκοπός
της Εταιρείας δεν έχει εκπληρωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 6
Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000)  ευρώ και
διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ  η καθεμία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία λαμβάνεται ύστερα από πρόταση
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  και  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την έκδοση
ονομαστικών μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 7
Εκδιδόμενοι τίτλοι
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, ονομαστικές, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο
είναι δεσμευμένες, αμεταβίβαστες και αδιαίρετες. 
2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων: Α) μετοχές, Β) ομολογίες, Γ)
άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 



3. Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος
ορίζει  ή  αποφασίζει  το  αρμόδιο  για την  έκδοσή τους  όργανο.  Η Εταιρεία  μπορεί  να
εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές. 

Άρθρο 8
Έσοδα
1. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από:
α)  Το τίμημα από την Εισφορά Διατήρησης Δικαιώματος  Χρήσης των περιουσιακών
στοιχείων των ενυπόθηκων απαιτήσεων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτήν.
β) Το τίμημα από τις καταβληθείσες δόσεις των ρυθμισμένων πλέον απαιτήσεων.
γ)  Το  τίμημα  των  ρευστοποιημένων  περιουσιακών  στοιχείων  των  στρατηγικών
κακοπληρωτών.
δ) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και
περιέρχονται σε αυτό.
ε) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών
στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
στ)  την  επένδυση  ή  συνεπένδυση  των  διαθεσίμων  της  ή  άλλων  κεφαλαίων  που
διαχειρίζεται.
στ) τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες,
όπως η αμοιβή διαχείρισης των ταμείων χαρτοφυλακίων και των μέσων χρηματοδοτικής
τεχνικής.
η) κεφαλαιουχικές και άλλες ενισχύσεις από το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου,
θ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Τα έσοδα της Εταιρείας διατίθενται για:
α) Την αποπληρωμή των εκδοθέντων ομολογιών στα Πιστωτικά Ιδρύματα.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του
σκοπού του.
3. Η τιμολογιακή πολιτική και οι χρεώσεις της Εταιρείας είναι σύμφωνες με τους κανόνες
της  αγοράς  κατά  τη  συνήθη  συναλλακτική  πρακτική.  Με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου καθορίζεται η πιστοληπτική και τιμολογιακή της πολιτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις
διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ν. 4548/2018). Εκτός από αυτές τις
αρμοδιότητες, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να εγκρίνει, ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της Εταιρείας. 
2.  Το  Ελληνικό  Δημόσιο  κατά  την  άσκηση  των  δικαιωμάτων  του  ως  μετόχου
εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό  Οικονομικών.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου



1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ασκεί  τη  διοίκηση  και  διαχείριση  των  υποθέσεων  της
Εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της
περιουσίας της, καθώς και την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και
πλειοψηφία  του  άρθρου  13  του  παρόντος,  να  αναθέτει  μέρος  των  εξουσιών  του,
περιλαμβανομένης  της  εξουσίας  εκπροσώπησης  και  δέσμευσης  της  Εταιρείας,  με
εξαίρεση  τις  εξουσίες  εκείνες  που  ασκούνται  συλλογικά,  στον  Πρόεδρο,  στον
Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του και την έκταση
της σχετικής ανάθεσης.
Άρθρο 11
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
1α.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  απαρτίζεται  από  επτά  (7)  έως  έντεκα  (11)  μέλη,  που
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, και η θητεία τους
είναι  πενταετής.  Η  Γενική  Συνέλευση  ορίζει  μεταξύ  αυτών  και  τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι και Πρόεδρος των
Διοικητικών  Συμβουλίων  των  άμεσων  θυγατρικών  της  εταιρειών.  Το  Διοικητικό
Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Τρία (3)
τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
Ως ανεξάρτητα μέλη νοούνται αυτά τα οποία δεν έχουν εξάρτηση με την Εταιρεία με την
έννοια ότι: 
αα) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με
θυγατρική της ή με άλλη επιχείρηση που συνδέεται  εμπορικά με την Εταιρεία, σχέση
που,  από  τη  φύση  της,  επηρεάζει  την  επιχειρηματική  δραστηριότητα  της  Εταιρείας,
ιδίως, όταν η επιχείρηση αυτή είναι σημαντικός πελάτης η προμηθευτής της Εταιρείας, 
ββ) δεν κατέχουν θέση Προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού
στελέχους  στην  Εταιρεία  ή  σε  επιχείρηση  που  συνδέεται  με  την  Εταιρεία  με  σχέση
μητρικής – θυγατρικής,
 γγ)  δεν  διατηρούν  σχέση εξαρτημένης  εργασίας,  έργου ή  έμμισθης εντολής  με  την
Εταιρεία ή με  επιχειρήσεις  συνδεδεμένες  με  αυτήν με σχέση μητρικής – θυγατρικής,
σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018, 
δδ) δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης, που
συνδέεται με αυτήν με σχέση μητρικής-θυγατρικής. 
1β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα
αξιοπιστίας,  ακεραιότητας  και  πείρας,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ορθή  και  συνετή
διαχείριση της  Εταιρείας και  να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ενασχόληση με τις
υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου πρέπει να
εξασφαλίζει ότι, τα μέλη του διαθέτουν ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ως προς τα
αντικείμενα  της  Εταιρείας,  ιδίως,  σε  θέματα  σχεδιασμού  και  άσκησης  αναπτυξιακής
πολιτικής,  χρηματοοικονομικά,  τραπεζικά,  επενδυτικά,  διοίκησης  επιχειρήσεων  και
διαχείρισης  κεφαλαίων,  έτσι  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  ομαλή  λειτουργία  της
Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. 
1γ.  Ο  διευθύνων  σύμβουλος  και  ο  Πρόεδρος  επιλέγονται  ύστερα  από  πρόσκληση
ενδιαφέροντος  που  ανακοινώνει  η  Εταιρεία.  Τη  διαδικασία  επιλογής  και  κατάρτισης



πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγει η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων μελών
με τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων ειδικευμένη στην πρόσληψη στελεχών,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας της περίπτωσης β΄. Η τελική επιλογή και
ο  ορισμός  του  διευθύνοντα  συμβούλου  και  του  Προέδρου  γίνεται  από  τη  γενική
συνέλευση των μετόχων. 
1δ. Δεν μπορεί  να επιλέγεται  ως μέλος οργάνων της Εταιρείας ή να είναι μέλος των
οργάνων  αυτής  πρόσωπο  που  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για
κακούργημα και  σε  οποιαδήποτε ποινή για:  αα)  τοκογλυφία,  απιστία,  απάτη,  κλοπή,
υπεξαίρεση,  εκβίαση,  πλαστογραφία  και  δωροδοκία  και  ββ)  φορολογικά  αδικήματα,
αδικήματα  της  νομοθεσίας:  ααα)  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές
δραστηριότητες, βββ) περί εταιρειών, γγγ) πτώχευσης και αφερεγγυότητας, δδδ) αγοράς
τίτλων  ή  κινητών  αξιών  ή  μέσων  πληρωμής  στα  οποία  συμπεριλαμβάνονται  και  τα
αδικήματα  χειραγώγησης  της  αγοράς  και  πράξεις  προσώπων  που  κατέχουν
εμπιστευτικές πληροφορίες. Η αμετάκλητη καταδίκη μέλους οργάνου της εταιρείας για τις
ως άνω πράξεις έχει ως συνέπεια την έκπτωσή του από τη θέση μέλους του οργάνου. 
1ε.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ο  διευθύνων  σύμβουλος  και  τα  μέλη  των
επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο,
τους εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας και τη συνείδησή τους.
2. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι από τη Γενική Συνέλευση και ελευθέρως ανακλητοί
από αυτήν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση,
συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για
οποιονδήποτε  λόγο,  αναπληρώνει  ο  αντιπρόεδρος  και,  σε  περίπτωση  απουσίας  ή
κωλύματος  αυτού,  σύμβουλος  που  ορίζεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Τον
διευθύνοντα σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του
για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή,
με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που απαιτούν τη συνδρομή της
ιδιότητας του συμβούλου, στέλεχος της Εταιρείας που ορίζεται από τον ίδιο ή, αν τούτο
δεν είναι εφικτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
5. Αν ο διευθύνων σύμβουλος παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του πέραν του τριμήνου,
συγκαλείται  γενική συνέλευση,  με θέμα την εκλογή διευθύνοντος συμβούλου.  Με την
εκλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου ο παλαιός εκπίπτει από τη θέση του. 
6. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται,  εφόσον οι
εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν συνιστούν τη νόμιμη προς λήψη αποφάσεων απαρτία,
να  ορίσει  προσωρινό  ή  προσωρινούς  αντικαταστάτες  μέχρι  την  προσεχή  Γενική
Συνέλευση,  οπότε  αυτή  αποφασίζει  οριστικά.  Τυχόν  αρνητική  απόφαση  της  Γενικής
Συνέλευσης δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.
7. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 12
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συνέρχεται  σε  συνεδρίαση  κατόπιν  προσκλήσεως  του
Προέδρου  του  τουλάχιστον  μία  (1)  φορά  την  εβδομάδα  στον  τόπο  της  έδρας  της



Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει  και  εκτός της έδρας του, είτε
στην  ημεδαπή  είτε  στην  αλλοδαπή,  εφόσον  στη  συνεδρίαση  αυτή  παρίστανται  ή
αντιπροσωπεύονται  όλα  τα  μέλη  του  και  κανένα  μέλος  δεν  αντιλέγει  στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
2.    Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συνέρχεται  με  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
γνωστοποιείται,  με  οποιονδήποτε  τρόπο  στα  μέλη  δύο  (2)  τουλάχιστον  εργάσιμες
ημέρες  πριν  από  τη  συνεδρίαση.  Στην  πρόσκληση  αυτή  πρέπει  απαραίτητα  να
αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη
αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη
του και κανένα δεν  αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από
τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται
να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
υποβολή  της  αίτησης.  Σε  περίπτωση  άρνησης  του  Προέδρου  να  συγκαλέσει  το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης
σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το
Διοικητικό  Συμβούλιο  μέσα  σε  προθεσμία  πέντε  (5)  ημερών  από  τη  λήξη  του
δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά
σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν
αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει
στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης,
κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από
όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα
πρακτικά, η άρνησή τους καταγράφεται στα πρακτικά.
5.   Τα αντίγραφα και  τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
επικυρώνονται  από  τον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  άλλο  μέλος  του
Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά οριζόμενο από τον ίδιο για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 13
Απαρτία – Λήψη αποφάσεων
1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα,  όταν
παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του,
ουδέποτε όμως τα αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη δύνανται να είναι λιγότερα των
τεσσάρων.
2.  Οι  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  λαμβάνονται  με  πλειοψηφία  των
παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η
ψήφος  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Επί  προσωπικών  ζητημάτων,  οι
αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.
3. Κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόν μέλος μπορεί να έχει
δύο (2) ψήφους,  εφόσον είναι  ειδικά εξουσιοδοτημένο με έγγραφη εντολή (επιστολή,
τηλεγράφημα,   τηλεομοιοτυπικό   μήνυμα ή  ηλεκτρονικό  μήνυμα)  του  απουσιάζοντος
μέλους, η οποία (εξουσιοδότηση) μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις.



Στο πρόσωπο του αυτού μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από
δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης της δικής του.
4. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο
που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
5.  Το  μέλος  που  απουσιάζει  αδικαιολόγητα  από  τις  συνεδριάσεις  του  Διοικητικού
Συμβουλίου,  για  χρονικό  διάστημα  που  υπερβαίνει  το  εξάμηνο,  θεωρείται  ότι  έχει
υποβάλλει  την  παραίτησή  του,  η  οποία  συντελείται  όταν  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.
Άρθρο 14
Αμοιβές και αποζημιώσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αποζημίωση του  Προέδρου, του
διευθύνοντος συμβούλου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ.,
καθώς  και  οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  ή  αποζημίωση  των  μελών  του  Διοικητικού
Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας ή ομάδες
εργασίες.

Άρθρο  15
Ευθύνη και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
1.  Κάθε  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ευθύνεται  έναντι  της  Εταιρείας,  για  κάθε
πταίσμα  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  του,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.
4548/2018, όπως ισχύει.
2.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη και αυστηρή
εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την
ιδιότητά  τους  ως Συμβούλων.  Η υποχρέωση αυτή  ισχύει  και  για  δέκα  έτη  μετά  την
αποχώρησή τους από τη θέση αυτή.
3.  Απαγορεύεται  σε Συμβούλους,  που μετέχουν  στη διεύθυνση της Εταιρείας  και  σε
Διευθυντές της, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη  άδεια της Γενικής
Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε
κάποιον  από  τους  επιδιωκόμενους  από  την  Εταιρεία  σκοπούς  ή  να  μετέχουν  ως
ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους
σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται
αποζημίωση κατά το άρθρο 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
4.  Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή
Διευθυντές  αυτής,  συγγενείς  αυτών,  μέχρι  και  του  τρίτου  βαθμού  εξ  αίματος  ή  εξ
αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και  η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με
οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται
απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των
προσώπων  αυτών  χρειάζεται  απαραίτητα  προηγούμενη  ειδική  άδεια  της  Γενικής
Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Άρθρο 16
Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη
διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την σύσταση της Εταιρείας
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.



2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει  τους ετήσιους
λογαριασμούς  (ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στους
νόμους   4308/2014  και  4548/2018.  Οι  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  πρέπει  να
εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης,
της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3.  Ο προϋπολογισμός  και  τυχόν  ανακατανομή  κονδυλίων  υποβάλλονται  για  έγκριση
στον  Υπουργό  Οικονομικών.

Άρθρο 17
Ελεγκτές
1. Ο  τακτικός  έλεγχος  της  οικονομικής   διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών
(ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, ασκούνται από ορκωτούς ελεγκτές –
λογιστές, που είναι γραμμένοι  στα  μητρώα  του άρθρου 13 παρ. 5 του Π.Δ. 226/1992.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε χρόνο, μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες
ορκωτών  ελεγκτών−λογιστών  που  είναι  εγγεγραμμένες  στην  ιδιαίτερη  μερίδα  του
μητρώου ορκωτών − ελεγκτών − λογιστών, εγκρίνοντας συγχρόνως και  το ποσό της
αμοιβής  της,    η  οποία  οφείλει  να  αναθέτει,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  εκάστοτε
νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή − λογιστή, διορίζοντάς τον
για το σκοπό αυτόν, καθώς και τον αναπληρωτή του.
3.  Ο  διορισμός  και  η  για  οποιονδήποτε  λόγο  παύση  των  ελεγκτών,  με  τα  στοιχεία
ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.
4548/2018.
4.  Κατά  τη  διάρκεια  της  εταιρικής  χρήσεως,  οι  ορκωτοί  ελεγκτές  −  λογιστές
παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται
να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού  ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και
των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και  του Διοικητικού Συμβουλίου.  Οι  ελεγκτές
υποδεικνύουν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  μέτρα  που  τυχόν  πρέπει  να  λάβει  και,  σε
περίπτωση  παραβάσεως  των  διατάξεων  της  νομοθεσίας  ή  του  Καταστατικού,
υποβάλλουν αναφορά στον εποπτεύοντα Υπουργό.
5.  Μετά  τη  λήξη  της  χρήσεως,  ελέγχουν  τον  ισολογισμό  και  το  λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα
πορίσματα  του  ελέγχου  τους.  Στην  έκθεση  αυτή,  αφού  ελεγχθεί  η  ακρίβεια  και  η
νομιμότητα  των  εγγραφών,  εκτίθεται  με  σαφήνεια  εάν  ο  ισολογισμός  απεικονίζει
πράγματι  την  οικονομική  κατάσταση  της  Εταιρείας  κατά  την  ημερομηνία  λήξεως  της
ελεγχόμενης χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που
προέκυψαν διαρκούσης της χρήσεως.
6. Οι ορκωτοί ελεγκτές − λογιστές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με
επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε
ζημία  που  προκάλεσαν  με  πράξεις  ή  παραλείψεις  τους.  Η  ευθύνη  των  ορκωτών
ελεγκτών – λογιστών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ



Άρθρο 18
Λόγοι λύσης
Η Εταιρεία λύεται μόνο για τους λόγους των περιπτώσεων α’, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου  164  του  ν.  4548/2018.  Τα  άρθρα  165  και  166  του  ν.  4548/2018  δεν
εφαρμόζονται.

Άρθρο 19
Εκκαθάριση
1.Εκτός  από  την  περίπτωση  της  πτώχευσης,  τη  λύση  της  Εταιρείας  ακολουθεί  η
εκκαθάριση αυτής.
2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι δύο (2) έως τέσσερις (4)
μέτοχοι της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό
της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη
Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 20
Τροποποίηση καταστατικού
1. Για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της
νομοθεσίας  για  τις  ανώνυμες  εταιρείες,  πλην  των  διατάξεων  του  άρθρου  2,  της
παραγράφου  1  του  άρθρου  7  και  του  άρθρου  18,  για  τις  οποίες  απαιτείται  διάταξη
νόμου. 
2. Τυχόν τροποποιήσεις του άρθρου 4 του καταστατικού, περί σκοπού, δεν επιτρέπεται
να  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τον  οριζόμενο  στον  παρόντα  νόμο  κύριο  σκοπό  της
Εταιρείας.»

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας

1. Η Εταιρεία καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται:
α. Η οργανωτική δομή της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των λειτουργικών μονάδων

και  ο  τρόπος  λειτουργίας  τους,  οι  θέσεις  ευθύνης  με  τα  απαιτούμενα  προσόντα  για
καθεμία από αυτές, καθώς και η περιγραφή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

β. Οι  κατευθύνσεις  και  γενική  περιγραφή  των  εργασιών  λογιστικής
παρακολούθησης,  παροχής  εγγυήσεων  και  ανάληψης  διαχείρισης  ταμείων
χαρτοφυλακίου  κεφαλαίου,  καθώς  και  ο  τρόπος  προσδιορισμού  προμηθειών  και
δαπανών.

2. Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα
στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
του Καταστατικού της Εταιρείας, περιλαμβάνει δε και τις ακόλουθες αρχές που αφορούν:

α.  Στην αξιολόγηση του εκάστοτε αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε προέρχονται εκ
των  εγγυήσεων  είτε  λοιπών  χρηματοοικονομικών  εργαλείων  και  μέσων
χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε εκ της λειτουργίας της.



β. Στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θέσπισης πλαισίου
για  την  ανάκαμψη  και  την  εξυγίανση  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  και  επιχειρήσεων
(2014/59/ΕΕ), όπως ισχύουν κάθε φορά.

γ. Στην άσκηση νομικών δικαιωμάτων και  ένδικων μέσων για τη διασφάλιση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των γενικότερων συμφερόντων της Εταιρείας.

3. Αμέσως μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στην
πρώτη του συνεδρίαση,  καταρτίζεται με απόφασή του ο Κανονισμός Λειτουργίας της
Εταιρείας,  ο  οποίος  εγκρίνεται,  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  της  Τράπεζας  της
Ελλάδος, από τον Υπουργό Οικονομίας.

Αθήνα, 22/11/2022

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
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Γεώργιος Λογιάδης 

Σοφία Σακοράφα


