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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4507
    Συγχώνευση με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρεί−

ας «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» από την «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συντα−

ξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για 
την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και 
ειδικότερα του άρθρου 66.

2. Του Ν. 3912/2011 (Α΄ 17) «Σύσταση Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης».

3. Του Ν. 3066/2002 (Α΄ 252) «Σύσταση Φορέα Εγγυοδο−
σίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση 
εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τρο−
ποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές 
Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ 
Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις».

4. Του Ν. 707/1977 (Α΄ 273) «Περί ενοποιήσεως του 
Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας (ΕΟΕΧ) και 
του Κέντρου Βιοτεχνικής Αναπτύξεως (ΚΕΒΑ).

5. Του Π.Δ. 159/1997 (Α΄ 135) «Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ− ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.»

6. Του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

8. Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19Α΄) «Συγχώνευση Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», του Π.Δ. 122/2004 
(ΦΕΚ 85Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού», 
του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α΄) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−

ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», 
του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανο−
μή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ 
170Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», και 
του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

9. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνω−
ση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του ΠΔ 
396/1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) 
«Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89 «Ορ−
γανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του 
άρθρου 21 του Ν. 2367/95 (Α΄ 261) «Νέοι χρηματοπιστω−
τικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 182/2005 
(Α΄ 230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

10. Της υπ’ αριθμ. Υ352/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603/11−7−2011) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙ−
ΚΡΩΝ−ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ) που συνεστήθη ως 
ΝΠΙΔ με το Ν. 707/1977 και δυνάμει του πδ 159/1997 (ΦΕΚ 
Α΄ 135) μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία συγχωνεύεται 
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με απορρόφηση με την παρούσα από την εταιρεία με 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ» (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), που έχει συσταθεί ως 
ανώνυμη εταιρία με το Ν. 3912/2011 (Α΄ 17).

Άρθρο 2

Η συγχώνευση της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας με 
απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα κατα−
στατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 
του Κ.Ν. 2190/1920 (Α΄ 37) και του ν. 2166/1993 (Α΄ 137) και 
της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. Η συγχώνευση πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της εταιρείας που συγχωνεύεται με 
απορρόφηση από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και οι δικηγόροι που 
απασχολούνται σε αυτή με σχέση έμμισθης εντολής 
μεταφέρονται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία 
με τις ίδιες σχέσεις εργασίας, αποτελούν προσωπικό 
της και λαμβάνουν τις αποδοχές της απορροφούσας 
εταιρείας. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και 
ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατη−
ρούνται ως προσωπική διαφορά.

Άρθρο 4

Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορρο−
φούσα ανώνυμη εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμε−
νης παραγράφου, υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα 
τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της 
απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξο−
μοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες 
της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την 
απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς 
να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγω της συγχώ−
νευσης. 

Οι σκοποί της απορροφούμενης εταιρείας, όπως προ−
κύπτουν από τις ως άνω διατάξεις και το καταστατικό 
της, αποτελούν εφεξής αρμοδιότητες της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 
Στην τελευταία ανατίθεται η διαχείριση των εκτελού−
μενων από την απορροφούμενη εταιρεία δράσεων των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτού−
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 5

Το σύνολο της περιουσίας της απορροφούμενης 
εταιρείας (ενεργητικό και παθητικό) περιέρχεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο και το τελευταίο καθίσταται απο−
κλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε 
κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου 
περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.

Άρθρο 6

Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προ−
βλέπεται στο άρθρο 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώ−
νευση, η «ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» λύεται αυτοδικαίως και τίθεται 
σε εκκαθάριση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθα−
ριστές, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από την 
αυτοδίκαιη λύση της ως άνω εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την παρέλευση 
άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, 
εντός της οποίας θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων να ορίσει εκκαθαριστή.

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ 
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