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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην 

δηµιουργία των Ανώνυµων Εταιρειών του ∆ηµοσίου και στο θεσµικό πλαίσιο που τις 

διέπει. 

Ειδικότερα παρατίθενται στοιχεία για το αντικείµενο, την οργάνωση, τις µεθόδους και 

τις πρακτικές που εφαρµόζουν για την εκτέλεση του έργου τους οι δύο Ανώνυµες 

Εταιρείες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.». 

Η παρουσίαση επικεντρώνεται κυρίως στο σύστηµα διαχείρισης που εφαρµόζουν ενώ 

γίνεται σύντοµη µόνο αναφορά στα έργα αρµοδιότητάς τους και την πρόοδό τους µέχρι 

σήµερα.  
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Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στην εµπειρία από την υλοποίηση των έργων της 

«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» η οποία είναι και η µόνη αποκεντρωµένη Εταιρεία του 

∆ηµοσίου µε δραστηριότητα στον Βορειοελλαδικό χώρο.  

 

1.ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
 
1.1 Λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση των Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) 

 

Η απόφαση για την δηµιουργία των Ανωνύµων Εταιρειών του ∆ηµοσίου είναι 

αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων που είχαν η Ελληνική και η Κοινοτική πλευρά 

κατά την προετοιµασία του Β’ Κ.Π.Σ. (94-99).  

Στην φάση της ex-post αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του Α’ Κ.Π.Σ. διαπιστώθηκε η 

αδυναµία του υπάρχοντος διοικητικού µηχανισµού να υλοποιήσει τα µεγάλα έργα που 

είχαν προγραµµατισθεί, µε αποτέλεσµα στην διάρκεια της περιόδου 1989-1993 να 

µεταφερθούν πόροι σε µικρότερα έργα που από την φύση τους δεν µπορούν να 

λειτουργήσουν σαν ατµοµηχανή ανάπτυξης.  

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι χωρίς τον εκσυγχρονισµό των δοµών παραγωγής 

δηµοσίων έργων, θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση των εξαιρετικά φιλόδοξων στόχων 

που είχαν τεθεί για την περίοδο 1994-1999. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µόνο στον τοµέα 

των οδικών µεταφορών προβλεπόταν η κατασκευή δεκαπλάσιου µήκους 

αυτοκινητόδροµου από αυτό της προηγούµενης περιόδου.  

Έτσι στις ειδικές διατάξεις εφαρµογής του Β’ Κ.Π.Σ .ενσωµατώθηκε κείµενο (παρ. 

4.4.1) για την βελτίωση των διαδικασιών εκτέλεσης δηµοσίων έργων στο οποίο µεταξύ 

άλλων αναφέρεται :  

«Με βάση την πείρα του παρελθόντος οι Ελληνικές Αρχές και η Επιτροπή κρίνουν ότι, 

για την εφαρµογή των µεγάλων έργων (...), πρέπει να δηµιουργηθούν ειδικευµένες 

υπηρεσίες του δηµοσίου που δεν θα υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες διοικητικής 

λειτουργίας και των οποίων η διαχείριση και η λειτουργία θα πραγµατοποιείται σε 

επιχειρηµατικό επίπεδο και θα έχουν τη δυνατότητα να προµηθεύονται µε τις τιµές της 

αγοράς τα απαραίτητα µέσα για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.» 

Τα σχήµατα, που επελέγησαν είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε), 

θεσµοθετηµένες µε το Ν 679/77 και οι Ανώνυµες Εταιρείες (µε µοναδικό µέτοχο το 

∆ηµόσιο).  

Και τα δύο σχήµατα πλαισιώθηκαν µε συµβούλους ειδικευµένους στη διαχείριση / 

επίβλεψη µεγάλων έργων υποδοµής, σύµφωνα µε απαίτηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Ε.Ε.). 

 
1.2 Θεσµικό Πλαίσιο  
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Οι Ανώνυµες Εταιρείες του ∆ηµοσίου θεσµοθετήθηκαν µε τον Ν.2229/94 (άρθρο 5 

παρ.6) σύµφωνα µε τον οποίο «µπορούν να ιδρύονται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου χωριστά για κάθε µεγάλο έργο ύψους άνω των είκοσι πέντε δισεκατοµµυρίων  

(25.000.000.000) δραχµών µε την µορφή ανώνυµης εταιρείας». 

Οι Ανώνυµες Εταιρίες του ∆ηµοσίου διέπονται κυρίως από το Ν. 2190/1920 περί 

Ανωνύµων Εταιρειών  και το Ν. 2229/1994 (άρθρο 5). Οι Α.Ε. δεν υπάγονται στην 

κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα, ούτε στις διατάξεις 

που διέπουν εταιρείες που ανήκουν έµµεσα ή άµεσα στο ∆ηµόσιο. Είναι επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας και διέπονται από το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο των εταιριών του 

ιδιωτικού τοµέα. Οι µετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, το 

οποίο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τον 

κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, από τους οποίους ασκείται και η εποπτεία των 

υπόψη εταιρειών.  

Η ίδρυση της Αττικό Μετρό Α.Ε. έγινε προγενέστερα µε το Ν.1955/1991 αλλά ανήκει 

στην κατηγορία των Α.Ε. που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2229/94.Της 

«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και της «Κτηµατολόγιο Α.Ε.» έγινε µε υπουργική απόφαση 

ενώ της ΕΡΓΟΣΕ µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΣΕ, καθότι αποτελεί 

θυγατρική του εταιρεία.  

Από τη θεσµοθέτηση τους οι Α.Ε. έχουν ως σκοπό «την ολική ή µερική µελέτη, 

κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισµό και εκµετάλλευση κάθε 

είδους έργου υποδοµής, καθώς και τη διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση τους 

(...)» 

Για την εκπλήρωση του σκοπού των οι εταιρείες µπορούν, µεταξύ άλλων, να 

συνεργάζονται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, να αντιπροσωπεύουν 

οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς, να συνάπτουν 

συµβάσεις προς εξεύρεση οικονοµικών πόρων, στις οποίες το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

δύναται να χορηγεί την εγγύησή του και να αναθέτουν καθήκοντα συµβούλου σε 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται µε προσωπικό που προσλαµβάνεται είτε µε 

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, είτε µε σύµβαση που θα 

διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη. 

Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν 1955/91, δύνανται κατά 

παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη να αποσπώνται προσωρινά στις 

εταιρείες υπάλληλοι µε ειδικά προσόντα ή εµπειρία από οποιαδήποτε πολιτική 

υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα.  Στους υπαλλήλους αυτούς, επιτρέπεται η καταβολή 

από την εταιρεία πρόσθετων αµοιβών, που καθορίζονται µε απόφαση του διοικητικού 

συµβουλίου της εταιρείας.  



237 

Η εκπόνηση των µελετών και η εκτέλεση των έργων των εταιρειών καθώς και οι 

συναφείς προµήθειες και εργασίες γίνονται κατ΄ εξαίρεση από κάθε άλλη γενική ή 

ειδική διάταξη πλην εκείνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική µε την 

ανάθεση µελετών και την εκτέλεση δηµοσίων έργων και τη διενέργεια κρατικών 

προµηθειών. Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται µε κανονισµούς που 

εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. Με τους ανωτέρω κανονισµούς µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε θέµα που 

αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση µελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των έργων 

και στη διενέργεια προµηθειών.» Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η βασική εθνική νοµοθεσία 

που διέπει τα δηµόσια έργα (Ν.1418/1984 και Π. 609/1985, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν) ακολουθείται από όλες τις Ανώνυµες Εταιρείες. 

 

2.ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ Α.Ε. ΤΟΥ 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
Οι Ανώνυµες Εταιρείες, «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», που 

δηµιουργήθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την υλοποίηση δύο πολύ µεγάλων και 

δύσκολων τεχνικά έργων, αποτελούν αποκεντρωµένες δοµές µε την έννοια της 

διοικητικής αυτοτέλειας, αλλά στην περίπτωση της Εγνατίας και της χωρικής 

αποκέντρωσης.  

 

2.1 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
 
Ίδρυση  

 
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (A.M.) ιδρύθηκε ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

(Ν.1955/1991 Εταιρεία /Α 112) µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας. Με το Ν.1955/1991 

κυρώθηκε το Εργολαβικό Συµφωνητικό για τις Γραµµές 2 και 3, µεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της Κ/ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ. Στις 29 ∆εκεµβρίου 1994, η Βουλή των 

Ελλήνων προέβη, µέσω του Ν.2274/94/Α-237, σε τροποποίηση της αρχικής σύµβασης 

(Ν.1955/1991/Α-112) Με την εν λόγω τροποποίηση µεταβλήθηκαν, συµπληρώθηκαν 

και αποσαφηνίστηκαν οι διατάξεις για την καλύτερη εφαρµογή των συµβατικών όρων, 

µε στόχο την εξυπηρέτηση των αµοιβαίων συµφερόντων των εταιριών. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι ο µόνος µέτοχος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. µε το 49% των 

µετοχών να είναι µεταβιβάσιµες. Η Εταιρεία µπορεί να συγχωνευθεί µε άλλους 

οργανισµούς µαζικών συγκοινωνιών που λειτουργούν εντός του Νοµού Αττικής, υπό 

τον όρο ότι τουλάχιστον το 51% των µετόχων της ενοποιηµένης εταιρίας παραµένει 

στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Έδρα της ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων, µπορεί 
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όµως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει τη µεταφορά της σε άλλο ∆ήµο ή 

Κοινότητα του Νοµού Αττικής. 

Το άρθρο 7 του Ν.1955/1991 ορίζει ότι: «Την εποπτεία της εταιρείας ασκεί ο Υπουργός 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Εν συνεχεία την εποπτεία της Εταιρίας 

ασκεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

Σκοπός της εταιρίας είναι η επίβλεψη µελέτης και κατασκευής, η οργάνωση, διοίκηση, 

λειτουργία, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό του Νοµού Αττικής, 

καθώς και η σύµπραξη µε άλλους φορείς συγκοινωνιών του Νοµού. Προς εκπλήρωση 

του σκοπού αυτού, όλα τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου που προκύπτουν από το έργο 

κατασκευής της σήραγγας Σεπόλια-Αττική και από τη Σύµβαση για τη µελέτη, 

κατασκευή και θέση σε λειτουργία των Γραµµών 2 και 3 του Μετρό µεταβιβάσθηκαν 

στην Α.Μ. 

Το βασικό αντικείµενο εργασιών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι αφενός µεν η 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και του ελέγχου των υπό κατασκευή έργων, 

και αφετέρου ο προγραµµατισµός, η µελέτη, η αδειοδότηση, η εξασφάλιση 

χρηµατοδότησης και η δηµοπράτηση νέων έργων. 

Την διαχείριση της λειτουργίας έχει η ΑΜΕΛ θυγατρική εταιρία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

Α.Ε. που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό. 

 

Οργάνωση- Στελέχωση 
 

Το ισχύον οργανόγραµµα της Α.Μ. τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2003 µε σκοπό να 

ικανοποιήσει τις νέες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν λόγω των έργων των επεκτάσεων 

του Μετρό. Σύµφωνα µε αυτό, η Εταιρεία είναι οργανωµένη σε 9 ∆ιευθύνσεις που 

περιλαµβάνουν 37 τµήµατα και 2 Υπηρεσίες (Νοµική & ∆ηµοσίων Σχέσεων). Οι 

∆ιευθύνσεις ελέγχονται κεντρικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Μ. 

Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων της εταιρίας είναι 342 άτοµα (31/12/2003), εκ 

των  οποίων 187 είναι µηχανικοί (Π.Μ., Η/Μ, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και άλλες 

ειδικότητες), 14 γεωλόγοι, 14 τεχνολόγοι µηχανικοί και 127 άτοµα διοικητικό και άλλο 

προσωπικό. Πενήντα περίπου µηχανικοί έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους και ένα µεγάλο 

ποσοστό αυτών έχει εµπειρία σε επίβλεψη έργων και εκπόνηση µελετών.  

Οι προβλεπόµενες από την οργανωτική δοµή της εταιρίας 380 θέσεις, πληρούνται κατά 

94%. 

Η εταιρία χρησιµοποιεί σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο συµβάλει στην 

επαγγελµατική και οικονοµική εξέλιξη του. Σύµφωνα µε τον απολογισµό απόδοσης ο 

εργαζόµενος αξιολογείται για την παραγωγικότητα του, την ποιότητα εργασίας, την 

πρωτοβουλία, την ευελιξία, την προσαρµοστικότητα αλλά και την ικανότητα του στη 

λήψη αποφάσεων 
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∆εν υπάρχει πάγια διαδικασία αποτίµησης των αναγκών του προσωπικού σε 

επιµόρφωση, ωστόσο το προσωπικό να επιµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες. Σηµειώνεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια επιµορφώθηκαν περισσότερα των 

200 ατόµων σε 70 περίπου σεµινάρια. 

Σύστηµα προγραµµατισµού και υλοποίησης έργου 
 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της εταιρείας τίθενται ή αναπροσαρµόζονται σε ετήσια βάση 

µε αναφορά στην πορεία ολοκλήρωσης συγκεκριµένων έργων που βρίσκονται σε 

εξέλιξη ή στον προγραµµατισµό δηµοπράτησης νέων έργων. Οι ετήσιοι στόχοι είναι 

δυνατόν να αναπροσαρµόζονται κατά τη διάρκεια του έτους, εφ’ όσον προκύψει 

ανάγκη (π.χ. λόγω διασφάλισης πρόσθετης χρηµατοδότησης για την υλοποίηση νέων 

έργων, γεγονός που οδηγεί στον προγραµµατισµό και στην ένταξη νέων 

δραστηριοτήτων ή λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση τους) 

Η υλοποίηση των υπό κατασκευή έργων γίνεται από τις τρεις ∆ιευθύνσεις που 

εκτελούν χρέη ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (∆.Υ.), τις ∆/νσεις 1 & 2 έργων Πολιτικού 

µηχανικού και την ∆/νση  3 Η/Μ εγκαταστάσεων και σιδηροδροµικών συστηµάτων, µε 

συστηµατική παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου και του συµβατικού 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης αυτών. 

Η παραγωγή νέων έργων γίνεται από τρεις ∆ιευθύνσεις: 

• τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Μελετών Έργων Π.Μ. µε βασικές δραστηριότητες που  

αφορούν στο µέσο – µακροπρόθεσµο σχεδιασµό των επεκτάσεων του Μετρό (βάσει 

στρατηγικού σχεδιασµού), στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων, στη 

δηµοπράτηση υπηρεσιών συµβούλων, στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση και 

αξιολόγηση των έργων και στη διαδικασία εκπόνησης µελετών έργων Π.Μ. σε 

συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιεπιφανειών και Νέων Επεκτάσεων 

• τη ∆ιεύθυνση ∆ιεπιφανειών και Νέων Επεκτάσεων µε βασικές δραστηριότητες που 

αφορούν στην εκπόνηση ή/ και στον έλεγχο των τεχνικών µελετών των νέων έργων 

• τη ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Έργων µε δραστηριότητες που αφορούν στη σύνταξη 

τευχών δηµοπράτησης σε συνεργασία µε τις παραπάνω ∆/νσεις και στη σύνταξη των 

αιτήσεων ένταξης των έργων στα κοινοτικά προγράµµατα. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των υπό κατασκευή έργων γίνεται µε συστηµατικό 

τρόπο από τις ∆.Υ. και τη ∆/νση Υπηρεσιών Έργων, µε βάση τις τακτικές εκθέσεις 

προόδου που συντάσσονται από τους αναδόχους και ελέγχονται από την Α.Μ., ώστε 

να επισηµαίνονται µεταξύ άλλων τυχόν αποκλίσεις από το συµβατικό χρονοδιάγραµµα 

εργασιών που ενδεχοµένως να οδηγήσουν στην λήψη διορθωτικών µέτρων. 

Για την παραγωγή και παρακολούθηση των χρονοδιαγραµµάτων χρησιµοποιείται 

συνήθως το λογισµικό Primavera Project Planner (P3), ενώ µόνο σε περιπτώσεις 
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απλών και µικρών έργων χρησιµοποιείται το Suretrak Project Manager της Primavera 

ή το Microsoft (MS) Project. 

Ποιοτικοί Έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση στα εργοτάξια από τους 

επί τόπου µηχανικούς. Τα πιθανά προβλήµατα εντοπίζονται, καταγράφονται σε 

συγκεκριµένο έντυπο και κοινοποιούνται στις Μηνιαίες Αναφορές στα αρµόδια 

τµήµατα. Σποραδικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται και από τους µηχανικούς της 

∆ιεύθυνσης Ποιότητας, οι οποίοι  συντάσσουν την Έκθεση Έλέγχου Ποιότητας (Quality 

Control Audit Report), αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον αρµόδιο ∆/ντη 

Κατασκευών. 

Η Α.Μ. διαθέτει αναλυτικά κοστολογικά στοιχεία σε βάσεις δεδοµένων για τα έργα 

της, που καλύπτουν πολύπλοκα τεχνικά αντικείµενα και συγκεκριµένα: σήραγγες, 

σταθµούς, φρέατα, εναέριους φορείς, επίγειες γραµµές, Η/Μ έργα (υποσταθµοί έλξης, 

συστήµατα ασθενών ρευµάτων, κτιριακά Η/Μ), σιδηροδροµική επιδοµή, παράλληλες 

εργασίες, τροχαίο υλικό, αµαξοστάσια, δοκιµές και θέση σε λειτουργία. Τα στοιχεία 

αυτά χρησιµοποιούνται για την αρχική κοστολόγηση των έργων και δύνανται να 

τροποποιηθούν ανάλογα µε τη συγκεκριµένη φύση του έργου. Τα στοιχεία αυτά έχουν 

δηµιουργηθεί από συνδυασµό της προηγούµενης εµπειρίας της Α.Μ. και των 

συµβούλων της και έχουν ελεγχθεί σε αντιπαράθεση µε λεπτοµερέστερες 

κοστολογήσεις µετά την ολοκλήρωση των οριστικών µελετών των έργων 

Για τη δηµοπράτηση των έργων και των µελετών χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα 

(πρότυπα) τεύχη δηµοπράτησης µελετών και έργων. 

Βάσει του οργανογράµµατος της εταιρίας υπάρχουν συντονιστικοί µηχανισµοί µε 

άλλους φορείς και συγκεκριµένα το τµήµα παρακολούθησης και αναφοράς έργων Γ’ 

Κ.Π.Σ. (επαφές µε διαχειριστικές αρχές), το τµήµα περιβάλλοντος (επαφές µε αρµόδιες 

υπηρεσίες Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.), τµήµα διερεύνησης νέων πηγών χρηµατοδότησης και 

σχέσεων µε συγκοινωνιακούς φορείς και η διεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών για τις 

επαφές µε την Επ.Πα. του Γ’ Κ.Π.Σ., το ΥΠ.ΟΙ.Ο., το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και την ΕΤΕπ. 

Η εταιρία παρουσιάζει πολύ υψηλό επίπεδο ετοιµότητας καθώς δέχεται συχνούς 

ελέγχους από πολλούς φορείς (δηµοσιονοµικούς, φορολογικούς, διαδικαστικούς, 

διαχειριστικούς, οικονοµικούς, ελέγχους ποιότητας κλπ). Η πλήρης µηχανογράφηση 

των οικονοµικών υπηρεσιών αλλά και τα πακέτα λογισµικού παρακολούθησης των 

έργων επιτρέπουν την τήρηση της υποχρέωσης αυτής. 

Εξαιρετικά επαρκής είναι και η υλικοτεχνική υποδοµή του φορέα, που περιλαµβάνει 

σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, πλήρη τεχνολογικό εξοπλισµό και εξειδικευµένες  

εφαρµογές λογισµικού. 

Η υπηρεσία χρησιµοποιεί συµβούλους για την επίβλεψη και τη διαχείριση των έργων 

της καθώς και για τον έλεγχο µελετών, την εκπόνηση τευχών δηµοπράτησης και τη 
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γενική τεχνική υποστήριξη. Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας (Α’ & Β’ Κ.Π.Σ.) 

Σύµβουλος ∆ιαχείρισης της Α.Μ. ήταν η διεθνής εταιρεία Συµβούλων «BECHTEL»  

Η Α.Μ. διαθέτει από τα πρώτα έτη λειτουργίας της Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, το 

οποίο βασίζεται σε τυποποιηµένες και λεπτοµερείς διαδικασίες λειτουργίας (Standard 

Operating Procedures) που αναπτύχθηκαν από την ίδια. Τα τελευταία δύο χρόνια 

έγιναν προσπάθειες επικαιροποίησης των διαδικασιών λειτουργίας, µε στόχο την 

πιστοποίηση του συστήµατος. Η επικαιροποίηση των διαδικασιών δεν έχει 

ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα, µετά την τελευταία µεταβολή του Οργανογράµµατος της 

εταιρίας.  

 
 
Το έργο και η εξέλιξή του 
 

Όπως προαναφέρθηκε το έργο της εταιρίας διακρίνεται σε: 

• Βασικό Έργο: Μοναστηράκι - Εθνική Άµυνα & ∆άφνη - Σεπόλια 

• Α' Γενιά Επεκτάσεων: Εθνική Άµυνα -∆ουκ. Πλακεντίας, ∆άφνη - Α/Κ Ελληνικού, 

Μοναστηράκι - Αιγάλεω, Σεπόλια – Θηβών (Ανθούπολη) 

• Β' Γενιά Επεκτάσεων: Πανόρµου - Μαρούσι, Πανεπιστήµιο - Γαλάτσι, Χαϊδάρι -

Πειραιάς. 

 

Το Βασικό Έργο του Μετρό της Αθήνας ξεκίνησε το Νοέµβριο του 1991 µε 

προγραµµατισµένα 18 περίπου χλµ. δικτύου µε 20 σταθµούς σε 2 γραµµές. Τα δύο 

τµήµατα Μοναστηράκι - Εθνική Άµυνα & ∆άφνη - Σεπόλια ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια 

του Α' και Β' Κ.Π.Σ.. Για το Βασικό Έργο, η εταιρεία χρηµατοδότησε αρχαιολογικές 

ανασκαφές έκτασης 69.000µ2. Προκειµένου να µειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες 

συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων, οι σήραγγες του Μετρό διανοίχτηκαν σε βάθος 

20 µέτρων, επίπεδο πολύ χαµηλότερο από αυτό στο οποίο βρίσκονται τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα. Το έργο κατασκευάζεται µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εντατική 

εργασία χιλιάδων εργαζοµένων, επιστηµόνων και τεχνιτών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό.  

Το συνολικό κόστος του Βασικού Έργου ανέρχεται σε 2.059 εκ. €, εκ των οποίων το 

50% αποτελούν επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 39% προέρχονται από 

δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 11% από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο. Οι παραπάνω χρηµατοδοτήσεις αφορούν στην κατασκευή δύο γραµµών που 

εξυπηρετούν 171.000.000 εκ. επιβάτες ετησίως ή 550.000 ανά ηµέρα. 

Το βασικό έργο δόθηκε στην κυκλοφορία το 2000 ενώ τον Απρίλιο 2004 

ολοκληρώθηκαν και τα τελευταία 1,4 χλµ. της γραµµής 3 (τµήµα Σύνταγµα – 

Μοναστηράκι).   
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Με χρηµατοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ. ξεκίνησε η κατασκευή των επεκτάσεων Α’ 
Γενιάς (Εθνική Άµυνα -∆ουκ. Πλακεντίας, ∆άφνη - Α/Κ Ελληνικού, Μοναστηράκι - 

Αιγάλεω, Σεπόλια – Θηβών (Ανθούπολη)). Στο ΕΠ/ΟΑΛΑΑ εντάχθηκε αρχικά η 

κατασκευή 11,5 χλµ. νέων γραµµών επεκτάσεων µε 10 σταθµούς, 7 σταθµούς 

µετεπιβίβασης, κατασκευή ενός αµαξοστασίου και προµήθεια 17 συρµών. Στην πορεία 

εξασφαλίσθηκαν και πρόσθετοι πόροι, από το Τ.Σ., το Π.Ε.Π. Αττικής και την κατανοµή 

του αποθεµατικού επίδοσης, ύψους 500 εκ € περίπου µε τους οποίους προβλέπεται να 

κατασκευασθούν άλλα 10 χλµ. νέων γραµµών.  

Από το σύνολο των επεκτάσεων Α’ γενιάς συνολικού µήκους 21 χλµ. και 18 νέων 

σταθµών και εκτιµώµενου κόστους 2.300 εκ € έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δοθεί σε 

κυκλοφορία τα 9 χλµ.  

Παράλληλα ξεκίνησε ο σχεδιασµός και οι µελέτες για τα έργα επεκτάσεων Β ΄γενιάς 

(Πανόρµου - Μαρούσι, Πανεπιστήµιο - Γαλάτσι, Χαϊδάρι –Πειραιάς) µήκους περίπου 23 

χλµ. που προγραµµατίζονται για την περίοδο 2006 – 2012 µε εκτιµώµενο κόστος περί 

τα 2.500 εκ € συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας του απαραίτητου τροχαίου 

υλικού. ∆εδοµένου του πολύ µεγάλου ύψους κονδυλίων που απαιτούνται για την 

κατασκευή των έργων αυτών εξετάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης των νέων 

επεκτάσεων µε τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων µέσω συµβάσεων παραχώρησης. 

 

2.2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  
 
Ίδρυση  

 
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 και των διατάξεων του Ν2190/20 περί Α.Ε. Σκοπός της 

Εταιρείας είναι η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισµός και 

εκµετάλλευση της Εγνατίας Οδού, των οδικών αξόνων που την εξυπηρετούν καθώς και 

άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας.  

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας διορίσθηκε το Σεπτέµβριο του 1995. Η 

Εταιρεία σήµερα διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από εννέα µέλη. 

Στη διοίκηση της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, συµβάλλει και η 

∆ιευθύνουσα Επιτροπή που είναι πενταµελής. Σ΄ αυτήν συµµετέχουν ο ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός 

∆ιευθυντής και ο Προϊστάµενος του Συµβούλου ∆ιαχείρισης. 

Ύστερα από ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµούς έγινε η επιλογή του Συµβούλου ∆ιαχείρισης 

(Project Manager), του Γενικού ∆ιευθυντή  και των πρώτων Αναδόχων Υπηρεσιών 

Επίβλεψης / Construction Managers. Σήµερα η Εταιρεία έχει Project Manager τη διεθνή 

Εταιρία Συµβούλων “KELLOG BROWN & ROOT” και τρεις Construction Managers (την 
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Κ/ξια Thales-OMEK για την Ήπειρο, την Κ/ξια Parsons-ΣΑΛΦΩ για τη ∆υτική 

Μακεδονία και τη Κ/ξια ADO-Scetauroutes για την Κεντρική Μακεδονία).  

Η µεταβίβαση της ευθύνης των έργων από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 

Α.Ε. έγινε το Φεβρουάριο του 1997, αφετηρία της ολοκληρωµένης λειτουργίας της 

Εταιρείας.  

 

Οργάνωση- Στελέχωση 
 

Η Εταιρεία στελεχώνεται µε βάση το εγκεκριµένο κάθε χρόνο Οργανόγραµµα. Σήµερα 

το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 286 εργαζόµενους, εκ των οποίων 127 είναι 

µηχανικοί προερχόµενοι από τον ιδιωτικό τοµέα, 33 είναι µηχανικοί αποσπασµένους 

από το χώρο του δηµοσίου, 23 είναι τεχνικοί και 98 είναι διοικητικό-οικονοµικό 

προσωπικό και 5 νοµικοί σύµβουλοι. Παράλληλα για την επίβλεψη των έργων  οι 

Construction Managers απασχολούν περίπου 230 άτοµα το 90% των οποίων είναι 

µηχανικοί. 

Το προσωπικό της Ε.Ο. Α.Ε. προσλαµβάνεται µε αξιοκρατικές διαδικασίες ύστερα από 

προκήρυξη σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εργασίας, και διαθέτει αυξηµένα προσόντα.  

Για την βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων, η Εταιρεία καθιέρωσε διαδικασίες 

συνεχούς επιµόρφωσης µε πλήθος εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Σηµειώνονται 

ιδιαίτερα η υλοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράµµατος σπουδών σε συνεργασία µε το 

Α.Π.Θ. µε θέµα «∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων» καθώς και µε το Ε.Μ.Π. µε θέµα 

«Υπόγεια Έργα» 

Τέλος το προσωπικό αξιολογείται ετησίως µε ουσιαστικά και αντικειµενικά κριτήρια. Η 

µισθολογική πολιτική που ακολουθείται συνδέει την αµοιβή του προσωπικού µε το 

αποτέλεσµα της αξιολόγησης αλλά και µε την επίτευξη των ετήσιων στόχων της 

Εταιρείας, στοιχεία µε τα οποία δίνονται  πρόσθετες αµοιβές..  

Για την αντιµετώπιση των εµφανιζόµενων αναγκών το οργανόγραµµα της Εταιρείας 

αναθεωρείται κάθε έτος. Τον Ιανουάριο του έτους 2004 εγκρίθηκε το νέο - σηµερινό 

οργανόγραµµα (βλ Παράρτηµα) που περιλαµβάνει τρεις διοικητικούς τοµείς µε 16 

επιµέρους διευθύνσεις, οι οποίοι αντανακλούν τις τρεις οµάδες δράσεων της Εταιρείας: 

α) την υλοποίηση του έργου, β) τη λειτουργία συντήρηση και εκµετάλλευση του άξονα 

και γ) την οικονοµική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη. 

Ο Τοµέας Έργων έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των µελετών και την κατασκευή 

των έργων της Ε.Ο. Α.Ε.  
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η έγκριση των µελετών γίνονται από την ∆/νση Μελετών.  

Η διοίκηση της κατασκευής των έργων ασκείται από τις τρεις ∆ιευθύνσεις Εποπτείας 

Έργων (Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης). Το έργο του Τοµέα υποστηρίζεται από τον Σύµβουλο ∆ιαχείρισης (Project 
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Manager.) µε αρµοδιότητα σε θέµατα αποφάσεων και προγραµµατισµού των έργων 

και µε ειδικότερη ευθύνη σε θέµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Η επίβλεψη της κατασκευής των έργων διοικείται από τις πέντε Περιφερειακές 

Υπηρεσίες µε έδρα τα Ιωάννινα, το Μέτσοβο, την Κοζάνη, τη Θεσσαλονίκη και την 

Κοµοτηνή και ασκείται κυρίως από τους τρεις ανεξάρτητους Construction Managers 
(Ανάδοχους Υπηρεσιών Επίβλεψης), αλλά και από Κλιµάκια της ∆ιεύθυνσης 

Υπηρεσιών Επίβλεψης µε προσωπικό της Ε.Ο. Α.Ε. 

Ο Τοµέας Υποστήριξης περιλαµβάνει τρεις βασικές ∆ιευθύνσεις. Την ∆ιεύθυνση 

Συµβάσεων και Υπηρεσιών Έργου µε αντικείµενο αφενός την προετοιµασία και 

δηµοπράτηση των πάσης φύσεως συµβάσεων της Εταιρείας και αφετέρου τη συλλογή, 

επεξεργασία και διαχείριση µε προηγµένα πληροφοριακά συστήµατα των στοιχείων 

που αφορούν στα έργα και στις µελέτες. Την Οικονοµική ∆ιεύθυνση για την οικονοµική 

διαχείριση και τον προϋπολογισµό της Εταιρείας και τη ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 

και ∆ιοικητικής Μέριµνας  

Ο Τοµέας Λειτουργίας Εκµετάλλευσης και Συντήρησης έχει την ευθύνη για την 

λειτουργία του αυτοκινητόδροµου µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την 

απόδοση των τµηµάτων στην κυκλοφορία. 

 

 

 

Πλαίσιο διαχείρισης έργων και µελετών 
 
Το πλαίσιο διαχείρισης του έργου που ακολουθείται από την Εταιρεία και τους 

Συµβούλους ∆ιαχείρισης και Υπηρεσιών Επίβλεψης, στηρίζεται  

 στους «Κανονισµούς της»  

 στο «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας», το οποίο ικανοποιεί το πρότυπο 

ΕΛ.Ο.Τ. EN ISO 9001:2000  

 σε σειρά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί του τρόπου 

λειτουργίας και άσκησης αρµοδιοτήτων. 

Η τήρηση του πλαισίου διαχείρισης έχει στόχο την εξασφάλιση της χρηστής διαχείρισης 

της Εταιρείας και του έργου, την εξάλειψη του κινδύνου παράνοµων πρακτικών και 

ενεργειών καθώς και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας αστοχιών στις συµβάσεις 

µελετών και κατασκευής των έργων.  

Για την ανάθεση και εκπόνηση των µελετών καθώς και την ανάθεση και εκτέλεση των 

έργων της, η εταιρία λειτουργεί µε βάση το δικό της Κανονισµό κατ΄ εξαίρεση από κάθε 

κείµενη διάταξη πλην εκείνων του δικαίου της Κοινότητας που αφορούν στην ανάθεση 

µελετών και την εκτέλεση δηµοσίων έργων. 
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Σύµφωνα µε τον «Κανονισµό ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και ανάθεσης και 

εκτέλεσης έργων» της ΕΟΑΕ που εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

δηµοσιεύεται  στο Φ.Ε.Κ. (βλ. Παράρτηµα),  η εκπόνηση των µελετών γίνεται µε βάση 

τις διατάξεις είτε του Ν. 716/77 είτε των άρθρων 6 του Ν. 1418/84 και 5 του Ν. 1799/88, 

επιφυλασσοµένης της ισχύος των διατάξεων της οδηγίας 92/50, ενώ η εκτέλεση των 

έργων της γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.∆. 609/85 Π.∆. 

334/2000 (Φ.Ε.Κ. 279Α/21-12-2000) µε µικρές διαφοροποιήσεις και από το 2005 βάσει 

του νέου Ν. 3263/2004. 

Για προµήθειες προϊόντων και υπηρεσιών προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 200.000 

euro, η Εταιρεία εφαρµόζει τον «Κανονισµό Προµηθειών», ο οποίος είναι σύµφωνος 

µε τις Οδηγίες 93/36 περί προµηθειών και 92/50 περί ανάθεσης υπηρεσιών, όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν µε την 97/52/ΕΟΚ. Για προµήθειες µικρότερου 

προϋπολογισµού ακολουθείται εσωτερική Λειτουργική ∆ιαδικασία της Εταιρίας 

εγκεκριµένη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σύµφωνη µε τις διατάξεις της παρ. 12 του 

άρθρου 2 του Ν. 2286/95 περί προµηθειών του ∆ηµοσίου.  

 Η Εταιρεία για να εξασφαλίσει την ποιότητα στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

καθώς και την ποιότητα του κατασκευαζόµενου έργου, εφαρµόζει ένα τεκµηριωµένο 

«Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας» (Σ.∆.Π.). Σ’ αυτό περιλαµβάνονται το Εγχειρίδιο 

Ποιότητας, οι 91 Λειτουργικές ∆ιαδικασίες και οι 18 Οδηγίες Εργασίας που έχουν 

θεσπιστεί.  

Οι Ανάδοχοι Υπηρεσιών Επίβλεψης (Construction Managers) εφαρµόζουν δικό του 

Σ.∆.Π. ο καθένας, όπως και κάθε Ανάδοχος Κατασκευής για το έργο που κατασκευάζει. 

Έτσι η Εγνατία Οδός κατασκευάζεται µε τη βοήθεια µιας πυραµίδας Σ.∆.Π, τα οποία 

συνδέονται µεταξύ τους, µε στόχο την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής 

του έργου.  

Στα πλαίσια της εφαρµογής των Σ.∆.Π, το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας της Ε.Ο. Α.Ε. 

διεξάγει επιθεωρήσεις στο Σ.∆.Π. της ΕΟΑΕ και στα Σ.∆.Π. των Αναδόχων Υπηρεσιών 

Επίβλεψης. Αντίστοιχα, οι Ανάδοχοι Υπηρεσιών Επίβλεψης διεξάγουν επιθεωρήσεις 

στα Σ.∆.Π. των Αναδόχων Κατασκευής. 

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είχε πιστοποιηθεί, στις 

18.5.01 για µια τριετία, από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛ.Ο.Τ.) µε  

«Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος Ποιότητας» για το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. EN 

ISO 9002:1994. Ύστερα από επαναξιολόγηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, 

η εταιρεία έχει επαναπιστοποιηθεί, στις 25.7.03 για την επόµενη τριετία, σύµφωνα µε 

το νέο πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. EN ISO 9001:2000.  

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην ποιότητα των έργων πέραν των επιθεωρήσεων που 

γίνονται από την Ε.Ο. Α.Ε., διεξήχθησαν και εξωτερικοί έλεγχοι από τον Ειδικό 

Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ). Μέχρι σήµερα διεξήχθησαν 133 έλεγχοι στα 
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εργοτάξια της Εγνατίας Οδού. Το 98% των έργων κατατάχθηκαν σε κατηγορία (i) µε 

εντελώς επουσιώδεις ατέλειες, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για την ελληνική 

πραγµατικότητα. Αναµένονται επανέλεγχοι στο υπόλοιπο ποσοστό, για να καταταγούν 

και αυτά τα έργα στην ίδια κατηγορία. 

Για τη συστηµατική οργάνωση του µελετητικού έργου και την καθοδήγηση των 

Μελετητών, ώστε οι µελέτες να συντάσσονται και να ελέγχονται κατά ενιαίο τρόπο, 

συντάχθηκε το τεύχος Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.) 
µε αρχές σχεδιασµού και προδιαγραφές για κάθε είδος µελέτης.  

Παράλληλα υιοθετήθηκαν οι κάτωθι καινοτοµίες: 

• Καθιερώθηκε ο θεσµός του ανεξάρτητου ελεγκτή µελετών µεγάλων 

γεφυρών, σηράγγων και Η-Μ εγκαταστάσεων της οδού.  

• Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η ασφάλιση των µελετών και των 

κατασκευών του συνόλου του έργου έναντι επαγγελµατικής και αστικής 

ευθύνης των συµβαλλόµενων µελετητών και κατασκευαστών, για την 

αντιµετώπιση τυχόν αστοχιών κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά τη 

λειτουργία του έργου. 

• Καλούνται ειδικοί (experts) από τον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χώρο, 

προκειµένου να γνωµατεύσουν για τον τρόπο επίλυσης προβληµάτων 

µελέτης ή κατασκευής µε ιδιαίτερη δυσκολία. 

• Συντάχθηκε το τεύχος Οδηγίες Σχεδιασµού Αποκατάστασης Τοπίου 

(Ο.Σ.Α.Τ.) που αφορούν στις υποχρεώσεις των αναδόχων µελετητών και 

κατασκευαστών, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη προστασία του 

περιβάλλοντος 

• ∆ιαχωρίστηκε η γεωτεχνική έρευνα από τη γεωτεχνική µελέτη του έργου, για 

την ασφαλέστερη αξιολόγηση της έρευνας. Εφαρµόζεται σύστηµα 

προγραµµατισµού – εκτέλεσης – επίβλεψης – αξιολόγησης των 

γεωτεχνικών ερευνών, διαχωρίζοντας τις επί τόπου του έργου και τις 

εργαστηριακές έρευνες από τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους που επιτελεί ο γεωτεχνικός µελετητής 

του έργου. 

• Έχει καθιερωθεί στις υποχρεώσεις των Μελετητών το σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας των µελετών, το οποίο ελέγχεται από τη ∆ιεύθυνση Μελετών, 

σύµφωνα µε τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 

Για την ασφαλή δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων, πέραν των προβλεποµένων 

στο πλαίσιο διαχείρισης, συντάχθηκαν εκ νέου από την Ε.Ο. Α.Ε. και τυποποιήθηκαν: 

• η ∆ιακήρυξη, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και µε 

αντικειµενική και  εµπεριστατωµένη ερµηνεία των διατάξεών τους. 
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• το Περιγραφικό Τιµολόγιο 900 άρθρων µε αναλυτική περιγραφή των δαπανών 

που περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος και αναφορά στον τρόπο 

επιµέτρησης.  

• η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) µε σαφή αναφορά στις οικονοµικές, 

χρονικές και ποιοτικές απαιτήσεις του έργου.  

• Προδιαγραφές σηράγγων, ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών και κτιρίων. 

• και επικαιροποιήθηκε η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) που 

χρησιµοποιεί το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

Για τα έργα που δηµοπρατούνται µετά την 30.11.04, ακολουθούνται τα τυποποιηµένα 

τεύχη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε αυξηµένες προδιαγραφές εργασιών και αντίστοιχη 

κοστολόγηση της επιπλέον δαπάνης.  

 

Συστήµατα Εποπτείας - Παρακολούθησης -∆ιαχείρισης  Έργου 
 

Σηµαντική καινοτοµία στην οργανωτική δοµή της Εταιρίας αποτελεί η οργάνωση 

τµηµάτων αρµόδιων για την υποστήριξη του έργου µε την ευθύνη της συλλογής, 

ταξινόµησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανοµής των πληροφοριών. Η 

διαχείριση της πληροφορίας γίνεται µε προηγµένα πληροφοριακά συστήµατα και 

ειδικές εφαρµογές. 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Ελέγχου Κόστους. Η βασική λειτουργία του Τµήµατος 

αφορά στην παρακολούθηση του Έργου, σε σχέση µε το χρόνο και το κόστος, µε 

λογισµικά προγράµµατα, όπως τα Primavera P3, Primavera Expedition.  

Τµήµα Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραµµάτων. Το Τµήµα συντάσσει και 

αποστέλλει προς τις αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές αιτήσεις χρηµατοδότησης, τα 

Τεχνικά ∆ελτία των έργων Υποστηρίζει την Εταιρία σε ελέγχους που δέχεται από 

εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτικούς φορείς.  Καταρτίζει προτάσεις προς το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Προετοιµάζει τους φακέλους για δανειοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

Το Τµήµα G.I.S. σχεδίασε, υλοποίησε και διαχειρίζεται, το Γεωγραφικό Σύστηµα 

Πληροφοριών (G.I.S.) της Εγνατίας Οδού, το οποίο αποτελεί την γεωγραφική βάση 

δεδοµένων του κύριου άξονα και των καθέτων αξόνων.  

Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Η Εταιρία υιοθέτησε εξαρχής την πολιτική «κάθε 

εργαζόµενος και υπολογιστής», προχώρησε στις αναγκαίες επενδύσεις για την 

υλοποίηση της πολιτικής αυτής Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) παρέχει, 

συντηρεί και υποστηρίζει το σύνολο του εξοπλισµού και των συστηµάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού και επικοινωνιών. 

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αρχείου 

(document control), που περιλαµβάνει και κάθε είδος υποβαλλόµενων τεχνικών µελετών. 
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Οι Έλεγχοι 
 

Για την τήρηση του Κανονισµού της και της νοµοθεσίας γενικότερα αλλά και για τον 

τρόπο που λειτουργεί και διαχειρίζεται τις συµβάσεις έργων και µελετών, η Εταιρεία 

υφίσταται πληθώρα ελέγχων από τους φορείς χρηµατοδότησης του Ελληνικού 

Κράτους και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, από φορείς του ∆ηµοσίου και από ιδιωτικούς 

φορείς εντεταλµένους από το ∆ηµόσιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ΕΣΠΕΛ, Ε∆ΕΛ, ∆.Α., 

Ελεγκτικό Συνέδριο, Ορκωτοί λογιστές, Εφορεία, Σ∆ΟΕ κλπ.  

Εκτός από αυτά αναπτύχθηκε και ο Εσωτερικός Έλεγχος της Ε.Ο. Α.Ε. Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος ανήκει στην αρµοδιότητα του ∆.Σ. µε αντικείµενο την εποπτεία του ∆.Σ. σε 

όλες τις πράξεις και παραλείψεις των υπηρεσιών (Τεχνική ∆ιεύθυνση, Σύµβουλοι 

Επίβλεψης, ∆ιευθύνσεις Κατασκευής, Συντήρησης & Λειτουργίας,  Εκµετάλλευσης & 

Τηλεµατικής, Υποστήριξης, κ.τ.λ.). Για τον συντονισµό  και την οργάνωση των 

υπηρεσιών προκειµένου η Εταιρεία να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις της προς τους 

ελεγκτικούς µηχανισµούς, δηµιουργήθηκε ειδική µονάδα σε υψηλό διοικητικό επίπεδο.  

 

Παρατηρητήριο 
 
Προκειµένου να µελετηθούν οι κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που θα προκαλέσει η λειτουργία της οδού στη Βόρεια Ελλάδα, η Εταιρεία οργάνωσε το  

Παρατηρητήριο των Χωρικών Επιπτώσεων της οδού. Μέσω του Παρατηρητηρίου 

θα καταστεί δυνατή η καταγραφή στοιχείων κυκλοφορίας, περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, οικονοµικών και κοινωνικών µεταβολών και στη συνέχεια η επιστηµονική 

ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδού στις περιοχές που επηρεάζει η 

λειτουργία της. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό 

προγραµµατισµό των µελλοντικών επενδύσεων και αναπτυξιακών δράσεων στη 

Βόρεια Ελλάδα. 
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Το έργο και η εξέλιξή του 

 
Όπως προαναφέρθηκε αντικείµενο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το από καταστατικό 

της, είναι «η µελέτη, διοίκηση, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, 

εξοπλισµός και εκµετάλλευση του οδικού άξονα της Εγνατίας οδού».  

Η Εγνατία Οδός έχει µήκος 680 χλµ. και εκτείνεται από την Ηγουµενίτσα έως τους 

Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μελετάται και κατασκευάζεται ως κλειστός 

αυτοκινητόδροµος διεθνών προδιαγραφών µε δύο κλάδους κυκλοφορίας και κεντρική 

διαχωριστική νησίδα, συνολικού πλάτους 24,5 µ. ή 22,0 µ. σε ορισµένα δυσχερή 

τµήµατα. Κάθε κλάδος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και µία λωρίδα έκτακτης ανάγκης 

(Λ.Ε.Α.). 

Η οδός περιλαµβάνει πολλές και µεγάλες δίδυµες γέφυρες που καλύπτουν 40 χλµ. 

αυτοκινητοδρόµου (δηλαδή 80 χλµ. γέφυρες µονού κλάδου), 74 δίδυµες οδικές 

σήραγγες που καλύπτουν 50 χλµ. αυτοκινητοδρόµου (δηλαδή περίπου 100 χλµ. 

σήραγγες µονού κλάδου), 50 ανισόπεδους κόµβους, 350 άνω και κάτω διαβάσεις και 

720 χλµ. βοηθητικές οδούς εξυπηρέτησης.  

Το έργο, πέραν των πολύ µεγάλων τεχνικών προβληµάτων εξαιτίας του ιδιαίτερα 

δυσχερούς ανάγλυφου και της γεωλογίας, έπρεπε να αντιµετωπίσει και σοβαρές 

περιβαλλοντικές και θεσµικές δυσκολίες, λόγω της διέλευσης της οδού από πολλές 

οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους. 

Το κόστος για την υλοποίηση του άξονα της Εγνατίας εκτιµάται σε 4.600 εκ € χωρίς 

Φ.Π.Α. (ή 5.400 εκ € µε Φ.Π.Α.).  

Από τα προγράµµατα του Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ. εξασφαλίσθηκαν αρχικά πόροι ύψους 3800 

εκ € πλέον Φ.Π.Α., εκ των οποίων τα 2050 εκ € προέρχονται από τα Ταµεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΤΠΑ και Τ.Σ.) και τα υπόλοιπα από Εθνικούς Πόρους. Η 

χρηµατοδότηση αυτή αφορούσε στην υλοποίηση των 527 χλµ. και δεν περιλαµβάνει 

τµήµατα µήκους 59 χλµ. (Ήπειρος, Παναγιά-Γρεβενά, πέρασµα Νέστου) των οποίων το 

κόστος εκτιµάται σε περίπου 800 εκ €.  

Παράλληλα έχουν εξασφαλισθεί από την ΕΤΕπ δάνεια προς το Ελληνικό Κράτος 

συνολικού ύψους 1950 εκ € για την κάλυψη της εθνικής συµµετοχής. 

Στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης των προγραµµάτων του Γ’ Κ.Π.Σ., ύστερα 

από την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης, εξασφαλίσθηκαν για το έργο  

πρόσθετα κονδύλια ύψους περίπου 500 εκ €. και εποµένως δροµολογήθηκε η 

υλοποίηση και των υπολειποµένων τµηµάτων (Ήπειρος, Παναγιά-Γρεβενά, πέρασµα 

Νέστου) 

∆εν έχουν ενταχθεί µέχρι στιγµής σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα η κατασκευή του β’ 

κλάδου σε µήκος 7 χλµ. στην Ήπειρο (σήραγγα Μετσόβου προς Παναγιά)καθώς και η 

κατασκευή της µεσόγειας χάραξης στο τµήµα Στρυµόνας - Ν. Πέραµος.  
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Η Εταιρία ολοκληρώνει τις µελέτες και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε και για 

τα έργα αυτά είτε να διεκδικήσει πρόσθετους πόρους από κονδύλια του Γ’ Κ.Π.Σ. είτε 

να προωθήσει την ένταξή τους στο ∆’ Κ.Π.Σ. Το ίδιο ισχύει και για την ολοκλήρωση 

των έργων στους 3 βασικούς κάθετους άξονες και τις λοιπές συνδέσεις. 

 

Η πρόοδος του έργου 
 

Από το 1997 που ανέλαβε το έργο η Εταιρεία κατασκευάσθηκαν και δόθηκαν σε 

κυκλοφορία 393 χλµ. νέου αυτοκινητόδροµου από τα 527 χλµ. (δηλ το 75%) του 

εγκεκριµένου προγράµµατος έργων. Βρίσκονται σε φάση κατασκευής άλλα 134 χλµ., 

ενώ στις αρχές του 2005 µετά και την εξασφάλιση των πρόσθετων πόρων 

δηµοπρατήθηκαν µε το νέο Νόµο και τα υπόλοιπα 59 χλµ. του άξονα. 

Μήκος σε χλµ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι πληρωµές µέχρι το τέλος του 204 ανέρχονται σε 4.070 εκ.€ (µε Φ.Π.Α.).  

Τµήµατα της Εγνατίας Οδού κατασκευασµένα πριν το 1994    

• Αυτοκινητόδροµος 25 
 
94 

• Εθνική Οδός (όχι αυτοκινητόδροµος)           69  

 

Έργα µετά το 1997    

Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία (∆εκέµβριος 2003)  393 

Τµήµατα υπό κατασκευή  134 
527 

Τµήµατα σε διαδικασία δηµοπράτησης  59  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ  680  
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Κάθετοι Άξονες και Συνδέσεις 

 
Ο αυτοκινητόδροµος της  Εγνατίας τροφοδοτείται από 9 κάθετους άξονες (εκ των 

οποίων οι περισσότεροι ανήκουν στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο ή αποτελούν συνέχεια 

Πανευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων), από 4 λιµάνια και από 6 αεροδρόµια. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ Α.Ε.» έχει αναλάβει, παράλληλα µε τον κύριο άξονα, τη διαχείριση της µελέτης 

και της κατασκευής τριών βασικών Καθέτων Αξόνων. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τους 

άξονες Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προµαχών και Αρδάνιο – 

Ορµένιο .Επίσης έχει αναλάβει και έργα διασυνοριακών συνδέσεων και συνδέσεων µε 

λιµάνια, αεροδρόµια καθώς και έργα στην περιοχή Θεσσαλονίκης (όπως η αναβάθµιση 

των Κόµβων της Ανατολικής Περιφερειακής). 

Συνολικά, πρόκειται για έργα συνολικού µήκους 125 χλµ. από τα οποία 70 χλµ. 

ολοκληρώθηκαν ήδη και δόθηκαν σε κυκλοφορία.  

Για τους Κάθετους Άξονες και Συνδέσεις, η εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση ανέρχεται 

σε περίπου 350 εκ €.  

 

Λοιπά Έργα 
 
Το 2003 µε απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης ανατέθηκε στην Εταιρία «ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ Α.Ε.» το έργο της αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές, στις 

Κυκλάδες. Ανατέθηκαν 14 εργολαβίες σε 19 νησιά, συνολικού προϋπολογισµού 50 

εκατ. €. Οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Παράλληλα προετοιµάσθηκε η 

δηµοπράτηση µίας νέας εργολαβίας προϋπολογισµού 28εκατ. € προκειµένου να 

εκτελεσθούν και οι υπολειπόµενες εργασίες σε διάφορα νησιά, εφ΄ όσον εγκριθεί η 

σχετική πίστωση.  
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Α. Οι Ανώνυµες Εταιρείες δηµιουργήθηκαν µε στόχο την επιτάχυνση της µελέτης 

και κατασκευής των µεγάλων έργων υποδοµών µε την βέλτιστη αξιοποίηση των 

πόρων που διατίθενται από τα Κοινοτικά Προγράµµατα.  

Από όσα προαναφέρθηκαν φαίνεται ότι οι δύο Α.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

ανταποκρίθηκαν θετικά στην ικανοποίηση των στόχων αυτών :  

 Επιταχύνθηκαν οι ρυθµοί παραγωγής και αποδόθηκε στους χρήστες 

σηµαντικό µέρος των έργων µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά  

 ∆εν υπήρξε απώλεια πόρων. Απορροφήθηκαν έγκαιρα τα διατιθέµενα 

κονδύλια του Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ. ενώ εξασφαλίσθηκαν και πρόσθετοι πόροι 

από το αποθεµατικό επίδοσης του Γ’ Κ.Π.Σ. για την ολοκλήρωση των 

έργων. 

Β. Παράγοντες που αξιολογούνται θετικά και θεωρούνται συνιστώσες της 

επίδοσης των Α.Ε. είναι  η ευελιξία που τους παρέχει το θεσµικό τους πλαίσιο 

στη λήψη αποφάσεων τόσο για την εκτέλεση του έργου τους όσο και σε θέµατα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και υλικών πόρων και συγκεκριµένα : 

• Η στελέχωσή τους µε ιδιωτικοοικονοµικά και αξιοκρατικά κριτήρια  

• Οι παροχές κινήτρων στο προσωπικό (συνθήκες εργασίας, µισθοδοσία) 

• Η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδοµής 

• Η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης και διαχείρισης έργων 

Γ. Η διοικητική τους αυτοτέλεια δηµιουργεί προϋποθέσεις για την ταχεία λήψη 

αποφάσεων και την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας.  

∆.  Ο ρόλος των Α.Ε. δεν περιορίζεται µόνο στην επιτάχυνση της υλοποίησης των 

δικών τους έργων. Εκτιµάται ότι οι Α.Ε. µε την εφαρµογή Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Ποιότητας, κωδικοποίηση προδιαγραφών, την εφαρµογή 

τεχνολογιών αιχµής για την αντιµετώπιση σοβαρών τεχνικών θεµάτων , την 

µεταφορά τεχνογνωσίας από διεθνείς experts συνέβαλλαν ουσιαστικά στον 

γενικότερο εκσυγχρονισµό της παραγωγής των δηµοσίων έργων στην χώρα 

µας. 

Ε. Οι Α.Ε. είναι σύγχρονα εργαλεία που ανέπτυξε το ∆ηµόσιο για την κατασκευή 

συγκεκριµένων έργων.  Κατά πόσον θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση και 

άλλων έργων και µε ποιες προϋποθέσεις η συσσωρευµένη σε αυτές εµπειρία 

θα διαχυθεί και στους υπόλοιπους φορείς υλοποίησης ∆ηµοσίων Έργων είναι 

θέµατα προς συζήτηση τόσο από τον τεχνικό κόσµο όσο και από τις αρµόδιες 

αρχές.  

ΣΤ. Ειδικότερα η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» µε την οργάνωση που διαθέτει, την υψηλή 

τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει, τη µακροχρόνια συνεργασία µε εξειδικευµένες 
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αλλοδαπές τεχνικές εταιρίες και ∆ιεθνείς Οργανισµούς, την σηµαντική εµπειρία 

των στελεχών της στη διοίκηση µεγάλων έργων, αποτελεί ικανό φορέα για την 

ανάληψη της διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευής και άλλων έργων στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»  µπορεί να αναδειχθεί σε βασικό αποκεντρωµένο 

«εργαλείο» της ∆ιοίκησης για το στρατηγικό σχεδιασµό και την διαχείριση έργων 

υποδοµών µεταφορών ιδιαίτερα στην  Βόρεια Ελλάδα.  
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Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
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5. Οργανόγραµµα «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2229/1994 (ΦΕΚ Α' 138/31.8.1994) 

"Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις". 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 5 

Ίδρυση Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) εκτέλεσης δηµοσίων 
έργων 

1.            
             

 
6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρµοδίου 
Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ιδρύονται 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε µεγάλο έργο ύψους άνω των 
είκοσι πέντε δισεκατοµµυρίων (25.000.000.000) δραχµών µε τη µορφή της ανώνυµης 
εταιρίας. "Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης του έργου"* . Με 
τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκριµένο έργο, την πραγµατοποίηση του 
οποίου αναλαµβάνει η εταιρία και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια**. 

Τα νοµικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέπονται από τις διατάξεις του 
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον δεν 
τροποποιούνται από τις διατάξεις του νόµου αυτού. 
     

*   Η εντός των εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε τον ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 
 

**   Οι ανώνυµες εταιρίες που ιδρύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 5 του ν. 2229/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν, µεριµνούν για τη σύνταξη των 
διαγραµµάτων και των κτηµατολογικών πινάκων που απαιτούνται για τις απαλλοτριώσεις, 
επιµελούνται για την έγκαιρη έγκριση τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (Γ.Γ.∆.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων και εισηγούνται αρµοδίως την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων, βάσει του καταρτιζόµενου από αυτές χρονοδιαγράµµατος για την 
εκτέλεση των τµηµάτων του έργου στα οποία αναφέρεται. Για το σκοπό αυτόν οι κατά το 
άρθρο 25 παρ. 5 του ν. δ/τος 797/1971 εγκρινόµενες δαπάνες κτηµατογράφησης, 
αποζηµιώσεις και αµοιβές προεγκρίνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
εταιριών αυτών, τις οποίες βαρύνουν στο σύνολο τους. Οι εταιρίες εισηγούνται επίσης προς 
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων τις αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου τους επιτάξεις, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α' του άρθρου 4 του ν. 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α1), που 
προστέθηκε µε την παρ. 2β' του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α1), όπως ισχύει µετά 
την αντικατάσταση της µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α'), βάσει 
του καταρτιζοµένου από αυτές χρονοδιαγράµµατος των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων δύναται πάντοτε να 
επισπεύσει τις ως άνω διαδικασίες µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µπορεί να καθορίζεται 
κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, µετά από πρόταση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιριών, η επιβάρυνση των εταιριών, µε τις δαπάνες 
(οδοιπορικών και άλλων εξόδων), τις ηµερήσιες αποζηµιώσεις και τις αµοιβές των 
συγκροτούµενων Επιτροπών Προεκτίµησης που βαρύνουν το ∆ηµόσιο, για τις παραπάνω 
επιτάξεις και αποζηµιώσεις και να προσδιορίζονται τα όρια και οι προϋποθέσεις µε τις 
οποίες το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιριών εγκρίνει την καταβολή των αποζηµιώσεων και 
αµοιβών αυτών, (άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2576/1998, ΦΕΚ Α'25/9.2.1998) 
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7. Σκοπός των εταιριών αυτών είναι: 
 

α. Η ολική ή µερική µελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, 
εξοπλισµός και εκµετάλλευση κάθε είδους έργου υποδοµής, καθώς και η διοίκηση, 
επίβλεψη και παρακολούθηση τους. 

 
β. Η ολική ή µερική ανάθεση, απευθείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις 

κείµενες διατάξεις ή µε διαγωνισµό σε τρίτους, της µελέτης και/ή της κατασκευής και/ή 
επέκτασης και/ή συντήρησης και/ή οργάνωσης και/ή εξοπλισµού και/ή εκµετάλλευσης 
των έργων υποδοµής για τα οποία έχουν συσταθεί, καθώς και της επίβλεψης και/ή 
παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων και του ελέγχου των 
σχετικών µελετών. 

 
γ. Η παροχή συµβουλών και η εισήγηση σε θέµατα σχετικά µε τα παραπάνω. 
 

8. Η εκπόνηση των µελετών και η εκτέλεση των έργων των εταιριών, καθώς και οι 
συναφείς προµήθειες και εργασίες γίνονται κατ' εξαίρεση από κάθε κείµενη διάταξη, 
πλην εκείνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετική µε την ανάθεση µελετών 
και εκτέλεση δηµοσίων έργων και τη διενέργεια κρατικών προµηθειών. Τα πλαίσια των 
διαδικασιών καθορίζονται µε κανονισµούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες 
υπουργούς και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. "Με τους ανωτέρω 
κανονισµούς µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε θέµα που αφορά στην ανάθεση και 
εκπόνηση µελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των έργων και στη διενέργεια 
προµηθειών"*. 
 
9. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρίες µπορούν ενδεικτικά: 
 

α. να συνεργάζονται µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, µε οποιονδήποτε 
τρόπο, 

 
β. να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε 

όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς, 
 
γ. να συνάπτουν συµβάσεις προς εξεύρεση οικονοµικών πόρων, στις οποίες το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να χορηγεί την εγγύηση του, 
 
δ. να αναθέτουν καθήκοντα συµβούλου σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα. 
 

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, εγκρίνεται το καταστατικό των εταιριών,  
που θα περιλαµβάνει το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και 
τον αριθµό και το είδος των µετοχών της εταιρίας, τα ονόµατα των µελών του πρώτου 
διοικητικού συµβουλίου, καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύµφωνα 
µε τον κωδικοποιηµένο νόµο 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. "Στο διοικητικό 
συµβούλιο των εταιριών µπορεί να οριστούν και υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε"**. 
 
 
     

*      Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2576/1998 
(ΦΕΚ 25 Α79.2.1998) 
**   Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του ν. 
2261/1994 (ΦΕΚ Α'205/5.12.1994) 
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11. Οι εταιρίες λειτουργούν για χάρη του δηµοσίου συµφέροντος, είναι επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Οι εταιρίες 
δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα, ούτε στις διατάξεις που διέπουν εταιρίες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα 
στο ∆ηµόσιο. Οι µετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, "το οποίο 
εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και τον αρµόδιο 
κατά  περίπτωση Υπουργό"***. Η εποπτεία επί των εταιριών ασκείται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και τον κατά περίπτωση αρµόδιο 
υπουργό και περιλαµβάνει: 
 

α. Την έγκριση των κανονισµών που θα καθορίζουν τα πλαίσια των διαδικασιών 
εκπόνησης των µελετών και εκτελέσεως των κάθε είδους έργων που ανήκουν στους 
σκοπούς των εταιριών αυτών. 

 
β. Την υποβολή σε αυτούς, για την τελική έγκριση του προϋπολογισµού, της 

έκθεσης των πεπραγµένων και του ισολογισµού των εταιριών αυτών. 
 
γ. Την ενηµέρωση τους από το ∆. Σ. της κάθε εταιρίας για την πορεία των 

εργασιών της. 
 

12. Η στελέχωση των εταιριών γίνεται µε προσωπικό που προσλαµβάνεται είτε µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, είτε µε σύµβαση που θα διαρκεί 
όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη. "Για την 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού και τον καθορισµό των αποδοχών του, καθώς και 
για την προσωρινή στελέχωση των υπηρεσιών των εταιριών µε απόσπαση υπαλλήλων 
από τους φορείς του δηµοσίου τοµέα, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δευτέρου 
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου εβδόµου και της παρ. 2 του άρθρου έκτου του 
ν.1955/1991 (ΦΕΚ Α112) αντίστοιχα"*. "Για τις αναθέσεις καθηκόντων συµβούλων 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω 
παραγράφου 3 του άρθρου εβδόµου του ν. 1955/1991"**. 
 
13. Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την εποπτεία στις εταιρίες καθορίζεται 
ο ανώτατος αριθµός των προσώπων, που µπορεί να προσληφθούν για κάθε έργο, 
καθώς και η νοµική µορφή της απασχόλησης τους. 
 
14. Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονοµικών των εταιριών ενεργείται από 
ορκωτούς λογιστές που υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσης τους στους εποπτεύοντες 
υπουργούς. 
 
15. Οι εταιρίες απολαύουν όλων των διοικητικών, οικονοµικών και δικαστικών 
ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών προνοµίων του ∆ηµοσίου, Οι διατάξεις του 
Κώδικα ∆ικών ∆ηµοσίου εφαρµόζονται και στις εταιρίες αυτές. 
 
16. Σε κάθε σύµβαση που υπογράφεται από τις εταιρίες µπορεί να περιλαµβάνεται 

ρήτρα επίλυσης των σχετικών διαφορών µε διαιτησία. 
 
 
     

***  Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε το άρθρο δωδέκατο του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α' 
202/14.9.1995) 

*    Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε το άρθρο δεύτερο παρ. 2 ν. 2261/1994 (ΦΕΚ Α' 
205/5.12.1994) 

**  Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε το άρθρο 7 παρ. 2 ν. 2576/1998 (ΦΕΚ Α' 
25/9.2.1998) 
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17. Οι εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε δηµόσιο, κοινοτικό, λιµενικό ή δικαστικό 
τέλος ή άλλο φόρο, άµεσο ή έµµεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωµα και κράτηση και 
συµπαροµαρτούντες φόρους και τέλη, εκτός του Φ.Π.Α. "και της κράτησης που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ 137 Α1)"***. 
 
18. Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') 
καταργούνται. 
 
19. Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 6 µέχρι 17 του παρόντος άρθρου µπορούν να 
εφαρµοσθούν και για κάθε έργο ή τµήµατα έργου, που έχει ανατεθεί η εκτέλεση τους ή 
έχει προκηρυχθεί η δηµοπράτηση τους, "ή των οποίων η προκήρυξη της 
δηµοπράτησης ή η ανάθεση γίνει από τον αρµόδιο φορέα, στον οποίο ανήκε το έργο, 
µέσα σε προθεσµία 6 µηνών από την σύσταση της εταιρίας"**** . Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του κατά περίπτωση 
αρµοδίου υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
παραχωρούνται και µεταβιβάζονται στην ιδρυόµενη εταιρία χωρίς αντάλλαγµα, όλα τα 
πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου που απορρέουν από τη 
σύµβαση ή τις συµβάσεις κατασκευής του έργου που καταρτίστηκαν ή από τη 
διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου ή τµήµατος έργου, η δε εταιρία υποκαθιστά το 
∆ηµόσιο σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συµβάσεων ή των διακηρύξεων  
δηµοπράτησης των έργων. ∆εν µεταβιβάζονται στην εταιρία υποχρεώσεις του 
∆ηµοσίου από συµβάσεις εκτελουµένων έργων, που τυχόν θα προέλθουν µέχρι την 
ηµεροµηνία ανάληψης του έργου από την εταιρία*. "Μετά την έκδοση της ανωτέρω 
απόφασης, "κύριος του έργου" ή "εργοδότης" καθίσταται η εταιρία. Τα όργανα και 
συµβούλια που αποφασίζουν για την εκπόνηση των µελετών και την ανάθεση και 
κατασκευή των έργων καθορίζονται µε αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της 
εταιρίας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι δε υπέρ του ∆ηµοσίου και των υπηρεσιών του 
υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές των αναδόχων και οι τυχόν συνασφαλίσεις του 
δηµοσίου σε ασφαλιστικές εταιρίες ισχύουν ως εγγυητικές επιστολές και συνασφαλίσεις 
υπέρ της ιδρυόµενης εταιρίας"** . 
 

Άρθρο 6 
 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις. 
 

             
 

Άρθρο 7 
 

Έναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός και αν άλλως ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις. 
 
     

***  Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε το άρθρο 15 παρ. 5α του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α' 
114/15.6.1995) 

**** Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α' 
114/15.6.1995) 

*    Οι διατάξεις της παραγράφου 19 εφαρµόζονται και στις αντίστοιχες µελέτες του έργου ή 
τµηµάτων αυτού που έχουν ανατεθεί ή έχει αρχίσει η διαδικασία ανάθεσης πριν την ίδρυση 
της εταιρίας (άρθρο 7 παρ. 3 ν. 2576/1998) (ΦΕΚ Α' 25/9.2.1998) 

**    Η εντός εισαγωγικών διάταξη προσετέθη µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2576/1998 
(ΦΕΚ Α' 25/9.2.1998) 
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Παραγγέλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση 
του ως νόµου του Κράτους. 
 
 
 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1994 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
της Ανώνυµης Εταιρίας µε επωνυµία 

«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 
Αριθµό Μ.Α.Ε. 34047/62/Β/95/0210 

8.10.2003 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ  

Άρθρο 1 
1.      Επωνυµία: Η επωνυµία της εταιρίας είναι «Εγνατία Οδός Ανώνυµη Εταιρία» και 
διακριτικός τίτλος «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρίας µε την αλλοδαπή 
θα χρησιµοποιείται η ίδια επωνυµία µε λατινικούς χαρακτήρες ως εξής: «EGNATIA 
ODOS A.Ε.». 
2.      Έδρα και υποκαταστήµατα: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. Με 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ιδρύονται υποκαταστήµατα ή 
παραρτήµατα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να 
καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και την 
φύση των εργασιών των υποκαταστηµάτων και παραρτηµάτων της εταιρίας καθορίζει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την απόφαση του για την ίδρυση τους ή µε µεταγενέστερες 
αποφάσεις του. 
3.     ∆ιάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας είναι πεντηκονταετής (50ής) και αρχίζει από τη 
δηµοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Άρθρο 2 
1. Σκοπός: Σκοπός της εταιρίας είναι: 

α) Η µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισµός, και εκµετάλλευση του 
οδικού άξονα µε τον τίτλο «Εγνατία οδός», που αρχίζει από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας και 
φθάνει µέχρι τα σύνορα µε την Τουρκία, στο σηµείο των Κήπων του Έβρου, διερχόµενη 
από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, του οδικού δικτύου γενικά που 
συνδέεται ή εξυπηρετεί άµεσα ή έµµεσα τον παραπάνω άξονα, καθώς και άλλων οδικών 
έργων εντός ή και εκτός της ελληνικής επικράτειας. 

β) Η ολική ή µερική ανάθεση σε τρίτους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, της 
µελέτης, κατασκευής, επέκτασης του παραπάνω έργου ή τµηµάτων αυτού µε παραχώρηση, 
καθώς και της επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων και 
του ελέγχου των σχετικών µελετών. 

γ) Η ανάληψη της εκτέλεσης των εκχωρούµενων σ' αυτήν από το ∆ηµόσιο 
συµβάσεων κατασκευής τµηµάτων του άνω έργου και 

δ) Η παροχή συµβουλών και οι εισηγήσεις σε θέµατα σχετικά µε τα παραπάνω. 
2. Η εταιρία αποτελεί επιχείρηση κοινής ωφέλειας και λειτουργεί σύµφωνα µε τους 
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Η εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 
2229/1994, τις διατάξεις για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τον Κ.Ν. 2190/1920, 
εκτός από τις διατάξεις του εκείνες που αντίκεινται στις προαναφερθείσες διατάξεις. Η 
εταιρία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους 
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οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και από τις διατάξεις για τις 
εταιρίες που άµεσα ή έµµεσα ανήκουν στο δηµόσιο. 
3.    Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία µπορεί: α) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο β) να  αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε 
επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει όµοιους ή παρεµφερείς  σκοπούς, γ) να συνάπτει 
συµβάσεις προς εξεύρεση οικονοµικών πόρων και εκδίδει δάνεια µε ανώνυµες οµολογίες, δ) 
να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή µελέτη ή προµήθεια εξοπλισµού και να εποπτεύει 
και συντονίζει τις απαιτούµενες εργασίες και ε) να αγοράζει γη και ακίνητα για τις ανάγκες 
του έργου και της εταιρίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

Άρθρο 3 
 

1. Μετοχικό   Κεφάλαιο. Το µετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί αρχικά σε 2.000.000.000 
δραχµές διαιρούµενο σε 200.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 καθεµιά 
(ΦΕΚ 5016/1995). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17.9.96 το κεφάλαιο αυξήθηκε 
σε 82.000.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 4.100.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 20.000 καθεµία (ΦΕΚ 7291/1996). Με απόφαση της Γ.Σ. της 3.11.98 το µετοχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε σε 182.000.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 9.100.000 ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών 20.000 καθεµία (ΦΕΚ 9649/1998). Με απόφαση της 
Γ.Σ. της 8.9.1999 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε  262.000.000.000 δραχµές διαιρούµενο 
σε 13.100.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών 20.000 καθεµία (ΦΕΚ 
9889/1999). Με απόφαση της Γ.Σ. της 21.2.2000 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 
382.000.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 19.100.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας δραχµών 20.000 καθεµία (ΦΕΚ 3454/2000). Με απόφαση της Γ.Σ. της 28.11.2000 το 
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 502.000.000.000 διαιρούµενο σε 25.100.000 ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών 20.000 καθεµία (ΦΕΚ 6241/2001). Με απόφαση της 
Γ.Σ. της 20.6.2001 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 650.000.000.000 δραχµές διαιρούµενο 
σε 32.500.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών 20.000 καθεµία (ΦΕΚ 
11200/2001). Με απόφαση της Γ.Σ. της 22.11.2001 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 
800.000.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 40.000.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας δραχµών 20.000 καθεµία (ΦΕΚ 11200/2001). Με απόφαση της Γ.Σ. της 18.12.2001 το 
µετοχικό κεφάλαιο τροποποιήθηκε σε € και συγκεκριµένα σε 2.367.600.000 €, διαιρούµενο 
σε 40.000.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 58,69 € καθεµία (ΦΕΚ 433/2002). 
Με απόφαση της Γ.Σ. της 1/8/2002 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 2.800.000.000 €, 
διαιρούµενο σε 28.000.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας καθεµιάς 100 € (ΦΕΚ 8797/2002). Με 
απόφαση της Γ.Σ. της 31.3.2003 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε 2.830.000.000 €, 
διαιρούµενο σε 28.300.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 € η κάθε µία (ΦΕΚ 3256/2003). 
Με απόφαση της Γ.Σ. της 8.10.2003 το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται σε 3.300.000.000 €, 
διαιρούµενο σε 33.000.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 € η κάθε µία. 
2. Καταβολή µετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
470.000.000 €, ύστερα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
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8/10/2003, θα γίνει µε την καταβολή µετρητών από τον µέτοχο σε δόσεις, ανάλογα 
µε τις ανάγκες της εταιρίας για την πληρωµή των διοικητικών δαπανών της και των 
δαπανών για την προγραµµατισµένων τµηµάτων του οδικού άξονα της Εγνατίας 
καθέτων αξόνων, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για τα έργα των ζηµιών στις 
Κυκλάδες, εντός δέκα (10) ετών από τη δηµοσίευση της απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
3.- Πιστοποίηση καταβολής µετοχικού κεφαλαίου: α) Σε κάθε περίπτωση 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής 
ή µη αυτού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσµίας ενός 
(1) µηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσµίας καταβολής του ποσού της 
αύξησης.  
β) Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δε µπορεί να ορισθεί 
µικρότερη του ενός (1) µηνός και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την 
ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο της εταιρείας.  
γ) Στην περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται µε ανάλογη 
τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσµία 
καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ηµέρα λήψης της σχετικής 
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, δυνάµενη να παραταθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για έναν (1) ακόµη µήνα. 
δ) Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των παρ. 1 και 2 η 
εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εµπορίου αντίγραφο του 
σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου. Αν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση 
τροποποίησης του καταστατικού. 
ε) Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου και 
οι καταθέσεις του µετόχου µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου, θα πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό 
επ' ονόµατι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί 
νόµιµα στην Ελλάδα. 
4. Τιµή έκδοσης µετοχών: Η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών δεν µπορεί να 
καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης νέων µετοχών πάνω από το 
άρτιο, η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής τους αξίας και της τιµής έκδοσης 
µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό λογαριασµό «από την έκδοση πάνω από το 
άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν επιτρέπεται να διατεθεί για διανοµή µερίσµατος ή 
ποσοστών. Το τµήµα της αξίας κάθε µετοχής που έχει καταβληθεί δεν µπορεί να 
είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 
 

Άρθρο 4 
1. Είδος µετοχών: Οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές. Οι τίτλοι των 
µετοχών είναι αριθµηµένοι, έχουν χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισµένοι µε τη 
σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή τον αντιπρόεδρο και ένα σύµβουλο, που ορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των 
οριστικών τίτλων των µετοχών, µπορεί να εκδοθούν από την εταιρία και να 
παραδοθούν στο µέτοχο προσωρινοί τίτλοι, που έχουν όλα τα στοιχεία των 
οριστικών. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται µε τους οριστικούς, όταν οι 
τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των µετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι µετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι, µπορούν 
να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν µία ή περισσότερες µετοχές, όπως 
ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 
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2. Συνέπειες κυριότητας µετοχικού τίτλου: Η απόκτηση της µετοχής ή προσωρινού τίτλου 
συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας, και των νόµιµων 
αποφάσεων των οργάνων της από τον µέτοχο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Άρθρο 5 

1.   Όργανα διοικήσεως: Η εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται 
από επτά (7) έως εννέα (9) µέλη. Ο ακριβής αριθµός ορίζεται εκάστοτε από τη Γενική 
Συνέλευση. 
2.   Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου: α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται µε 
ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, η δε θητεία του είναι τριετής και παρατείνεται µέχρι 
την εποµένη από τη λήξη της θητείας του Γενική Συνέλευση. Σε κάθε πάντως περίπτωση η 
θητεία του δεν µπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. 
β) Θέσεις συµβούλων που τυχόν θα κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της 
θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πληρωθούν από νέα µέλη οριζόµενα µε απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Η απόφαση αυτή 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
γ) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιµα και ελευθέρως 
ανακλητά. 
 

Άρθρο 6 
Εκλογή Προέδρου. Αντιπροέδρου. ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και διορισµός 
Γραµµατέως: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτού, και καθορίζει τις αρµοδιότητες του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου, µε απόφαση λαµβανόµενη µε απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών του. Η ιδιώτης του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
µπορεί να συµπίπτει µε αυτήν του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά 
τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο 
αντικαθιστά άλλο µέλος του διοικητικού συµβουλίου, οριζόµενο από αυτό. Επίσης, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόλυτη πλειοψηφία, διορίζει το Γραµµατέα του, ο οποίος µπορεί 
να µην είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι σχετικές αρχαιρεσίες ενεργούνται 
πάντοτε στην πρώτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αποφάσισε για την 
µερική ή ολική ανανέωση των µελών του. Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ο 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι. 
 

Άρθρο 7 
Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µία 
φορά τουλάχιστον κάθε ηµερολογιακό µήνα και σε ώρα οριζόµενη από τον Πρόεδρο ή 
Αντιπρόεδρο, που τον αναπληρώνει, και εκτάκτως, όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιµη ή 
αναγκαία την σύγκλιση του, ή όποτε τουλάχιστον δύο από τους συµβούλους το ζητήσουν 
εγγράφως. Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα της εταιρίας, µπορεί ωστόσο να γίνει στην 
Αθήνα, καθώς και σε οποιαδήποτε από τις κατά µήκος του οδικού άξονα της Εγνατίας οδού 
πόλεις (Ηγουµενίτσα, Ιωάννινα, Μέτσοβο, Γρεβενά, Κοζάνη, Βέροια, Καβάλα, Ξάνθη, 
Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη). 
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Άρθρο 8 
1.    Απαρτία ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον είναι παρόντες οι µισοί (1/2) συν ένας σύµβουλοι. Για την 
εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα 
2.    Λήψη αποφάσεως: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει έγκυρα µε απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών του, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση  προσωπικών 
ζητηµάτων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται µε 
ψηφοδέλτιο. Κάθε σύµβουλος έχει µία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει απόντα διαθέτει δύο 
(2) ψήφους. 
3.    Αντιπροσώπευση συµβούλων: Σύµβουλος που απουσιάζει, για οποιονδήποτε λόγο, από 
συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύµβουλο, που τον διορίζει ο απών 
µε επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφηµα ή τέλεφαξ, απευθυνόµενο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαγορεύεται να αντιπροσωπεύει πέραν του ενός 
απόντες. 
4.   Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρεί 
πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται 
από τους συµβούλους που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις 
που λαµβάνονται. Ο σύµβουλος δεν επιτρέπεται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της 
συνεδριάσεως στην οποία παρέστη, δικαιούται όµως να ζητήσει, την καταχώρηση της γνώµης 
του στο πρακτικό, εφόσον ήταν αντίθετη προς τη ληφθείσα απόφαση. Άρνηση υπογραφής 
πρακτικού από σύµβουλο, ο οποίος παρέστη στην συνεδρίαση, δε συνεπάγεται ακυρότητα 
της αποφάσεως, η οποία ελήφθη νοµίµως, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται µνεία της αρνήσεως 
υπογραφής. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον 
αναπληρωτή του, που ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 

Άρθρο 9 
1. Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας 
συλλογικά, έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπεί την 
εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει δε γενικώς για κάθε ζήτηµα που την αφορά και 
ενεργεί κάθε σχετική πράξη, εκτός από εκείνες που ανήκουν κατά το νόµο ή το καταστατικό 
στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ειδικότερα το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο: 

α) ∆ιαµορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξη της Εταιρίας. 
β) Εγκρίνει τους ουσιώδεις όρους δηµοπράτησης (φυσικό αντικείµενο, προϋπολογισµός, 

προθεσµίες, ποσοτικά κριτήρια) και τα αποτελέσµατα των διαδικασιών ανάθεσης έργων της 
εταιρίας, καθώς και µελετών προϋπολογισµού µεγαλυτέρου των εξακοσίων χιλιάδων 
(600.000) €, αποφαινόµενο επί των σχετικών ενστάσεων. 

γ) Εγκρίνει υπερβάσεις του συµβατικού προϋπολογισµού άνω του 20% και άνω των εννέα 
εκατοµµυρίων (9.000.000) € στις συµβάσεις έργων της εταιρίας, 

δ) Αποφασίζει την επίσπευση κατασκευαστικών εργασιών, 
ε) Εγκρίνει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του «Κανονισµού Έργων και Μελετών» της 

εταιρίας, 
στ) ∆ιεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσηµειώσεων και υποθηκών, 

συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόµια, αγωγές και ένδικα µέσα, συµβιβάζεται 
δικαστικώς ή εξωδίκως και συνοµολογεί διαιτησίες, 

ζ) Αποκτά, συνιστά ή µεταβιβάζει εµπράγµατα δικαιώµατα σε κινητά και ακίνητη, καθώς 
και άλλα δικαιώµατα, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της 
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περιουσίας της εταιρίας, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, κάθε είδους συµβάσεις, 

η)  ∆ιορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους της εταιρίας, ρυθµίζει τις  αποδοχές 
τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για 
λογαριασµό της εταιρίας, 

θ)  Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί 
συναλλαγµατικές ή επιταγές και κάθε τίτλο σε διαταγή, 

ι)  Καθορίζει, γενικά τις δαπάνες της εταιρίας, 
ια) Ελέγχει όλες τις δραστηριότητες και τα έργα της εταιρίας καθώς και τα βιβλία 

και το ταµείο της, καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, προτείνει τις 
αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και τις επισφαλείς απαιτήσεις, 

ιβ) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και εκδίδει τους σχετικούς 
κανονισµούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, όποτε είναι κατά 
νόµο απαραίτητο, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της 
εταιρίας, που αποσκοπεί στην πραγµάτωση των σκοπών της. 

2. Ανάθεση αρµοδιοτήτων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του 
να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις αρµοδιότητες του σε  ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, µέλη ή όχι αυτού. 

3. ∆ιευθύνουσα Επιτροπή: Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή ορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος και 
προεδρεύει, δύο (2) άλλα µέλη του ∆.Σ. και δύο (2) στελέχη της εταιρίας. Στην 
περίπτωση των στελεχών της εταιρίας, εάν υπάρχει Σύµβουλος ∆ιαχείρισης, το ένα 
στέλεχος µπορεί, κατά την κρίση του ∆.Σ., να είναι του Συµβούλου ∆ιαχείρισης. 

Οι αρµοδιότητες της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής είναι οι εξής: 
α) ασκεί τις αρµοδιότητες της Προϊσταµένης Αρχής στις συµβάσεις έργων, 

µελετών και προµηθειών, πλην εκείνων που ασκούνται ως άνω από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, 

β) γνωµοδοτεί προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν πρόκειται αυτό να ασκήσει 
αρµοδιότητες Προϊσταµένης Αρχής σε συµβάσεις έργων και µελετών της εταιρίας, 

γ) ασκεί κάθε άλλη  αρµοδιότητα που θα της εκχωρήσει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Η ∆ιευθύνουσα Επιτροπή ενηµερώνει ανά µήνα το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. 

 
Άρθρο 10 

Ευθύνη µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ευθύνεται απέναντι στην εταιρία, κατά την διοίκηση της εταιρίας, για κάθε πταίσµα. 
Ευθύνεται ιδίως, εάν ο ισολογισµός περιέχει ανακρίβειες ή ψευδείς δηλώσεις, που 
αποκρύπτουν την πραγµατική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν 
υφίσταται, αν το µέλος αποδείξει ότι κατέβαλε την επιµέλεια συνετού 
οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρίας, ο οποίος 
υποχρεούται σε κάθε επιµέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά µε 
πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε νόµιµες αποφάσεις της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
 

Άρθρο 11 
Απαγόρευση ανταγωνισµού: Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι διευθυντές και 

οι ανώτεροι υπάλληλοι της απαγορεύεται να επιδιώκουν κατ' επάγγελµα είτε µόνοι είτε 

σε συνεργασία µε τρίτους, σκοπό από τους επιδιωκόµενους από την εταιρία ή να 

εκτελούν εργασίες παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς, χωρίς προηγούµενη άδεια της 

Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεώσεως αυτής, η εταιρία 

δικαιούται αποζηµιώσεως και ο υπεύθυνος, αν είναι 
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µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκπίπτει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται επίσης οι παράγραφοι 2και 3 του  άρθρου 23 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 12 

Αρµοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως: Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το 
ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το µόνο όργανο το οποίο αποφασίζει: 

α) Για κάθε θέµα που υποβάλλεται σ' αυτήν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή από 
τους δικαιούµενους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου ή του καταστατικού να 
προκαλέσουν την σύγκληση της, 

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις είναι µεταξύ άλλων, οι 
αφορώσες την αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, τη µεταβολή της έδρας της 
εταιρίας σε ∆ήµο εντός του νοµού Θεσσαλονίκης, την παράταση του χρόνου διάρκειας, 
τη λύση και τη συγχώνευση της εταιρίας. Σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, 

γ) Την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση 
του άρθρου 5 παρ.5, των ελεγκτών και του καθορισµού της αµοιβής τους, 

δ) Την έγκριση ή αλλαγή των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και την διάθεση των κερδών, 

ε) Την έκδοση δανείων µε ανώνυµες οµολογίες, καθώς και την έκδοση οµολογιών 
των άρθρων 3 β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, 

στ) Την έγκριση, µε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται µε ονοµαστική κλήση, της 
διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την απαλλαγή αυτού και των ελεγκτών, 
από κάθε ευθύνη µετά την ψήφιση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και µετά την 
ακρόαση της επί των πεπραγµένων εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών, σχετικά µε τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασµών 
της εταιρίας που έχουν διενεργήσει, 

η) Το διορισµό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας και 
θ) Την έγερση αγωγής κατά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ελεγκτών για 

παράβαση των καθηκόντων τους, απορρεόντων από το νόµο ή το καταστατικό. 
 

Άρθρο 13 
Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση: Το δηµόσιο εκπροσωπείται από τον ασκούντα την 
εποπτεία Υπουργό ή από τον οριζόµενο από αυτόν Υφυπουργό ή Γενικό Γραµµατέα ή 
ανώτερο υπάλληλο του ασκούντος την εποπτεία Υπουργείου. Ο κατά το παρόν άρθρο 
παριστάµενος Υπουργός ή νόµιµος αναπληρωτής του ασκεί σ' αυτήν όλα τα δικαιώµατα 
ψήφου και τα λοιπά δικαιώµατα του δηµοσίου ως αποκλειστικού µετόχου της εταιρίας.  
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Άρθρο 14 
1. Σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο που ορίζει τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως και συνέρχεται στην 
έδρα της εταιρίας, τακτικά µία φορά κάθε έτος υποχρεωτικά εντός έξι µηνών από την λήξη 
της εταιρικής χρήσεως και εκτάκτως, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωτική εφόσον υποβληθεί 
σχετική αίτηση από τον ασκούντα την εποπτεία Υπουργό. 
2. Προσκλήσεις συµµετοχής: Οι εκπρόσωποι του Μετόχου προσκαλούνται να 
µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ηµερών. Το ίδιο ισχύει 
και στην περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι προσκλήσεις πρέπει να 
αναφέρουν τον τόπο, ηµέρα και ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας 
διατάξεως µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια. 
 

Άρθρο 15 
1. Πρόεδρος και Γραµµατέας Γενικής Συνελεύσεως: Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή ο νόµιµος αναπληρωτής του ορίζει γραµµατέα της συνελεύσεως τον µέτοχο ή 
τρίτο από τους παρόντες στην γενική συνέλευση. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής 
Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον 
γραµµατέα της. 
2. Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως: Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
οποιοδήποτε από τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του παρόντος, έχει 
δικαίωµα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά τη λύση της εταιρίας και 
κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν 
από τους εκκαθαριστές. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 
Άρθρο 16 

1. Εκλογή ελεγκτών: Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασµών της εταιρίας η τακτική 
Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ορκωτό ελεγκτή και τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 36 και 42α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι. 
2. ∆ικαιώµατα ελεγκτή: Ο ελεγκτής έχει, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας του, το 
δικαίωµα να ελέγξει οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασµό της εταιρίας και υποχρεούται, µετά 
την λήξη κάθε οικονοµικού έτους, να ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση και τον εποπτεύοντα Υπουργό, έκθεση για 
το πόρισµα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν µε σαφήνεια, µετά από 
έλεγχο της ακρίβειας και νοµιµότητας των εγγραφών στα βιβλία, οι ετήσιοι λογαριασµοί, που 
απεικονίζουν την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας κατά την ηµεροµηνία λήξεως της 
χρήσεως που ελέγχθηκε, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως και τα αποτελέσµατα 
αυτής. Ο ελεγκτής έχει επίσης δικαίωµα να ζητήσει από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται 
υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της 
σχετικής αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει ως θέµα της 
ηµερησίας διατάξεως της τα θέµατα που αναφέρονται στην αίτηση. 
3. ∆ιορισµός και αποποίηση: Εντός πέντε (5) ηµερών από τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνελεύσεως, η οποία εξέλεξε τον ελεγκτή, η εταιρία οφείλει να του  
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ανακοινώσει το διορισµό του και σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθεί, εντός πέντε (5) ηµερών 
από την ανακοίνωση, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΣΤ' 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 

Άρθρο 17 
1. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 
Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31η ∆εκεµβρίου 1996. 
2. Σύνταξη ετησίων οικονοµικών καταστάσεων: Οι λογαριασµοί κλείνουν και οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις, µαζί µε την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τους 
µετόχους και την έκθεση του ελεγκτή, υποβάλλονται προς έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό 
και την Τακτική Γενική Συνέλευση. 
3. ∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων:  Ο ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων 
χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων µε τα πιστοποιητικά ελέγχου δηµοσιεύονται, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, σε δύο (2) ηµερήσιες 
πολιτικές εφηµερίδες (µία της Αθήνας και µία της Θεσσαλονίκης), που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν3757/1957, και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη 
χώρα, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, β) σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, 
που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και γ) στο τεύχος Α.Ε. & 
Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονοµικές καταστάσεις 
που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία 
διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από (α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον 
αναπληρωτή του, (β) το ∆ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητα του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από 
ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη 
∆ιεύθυνση του Λογιστηρίου. 
 

Άρθρο 18 
Καθαρά κέρδη και διάθεση τους: Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως είναι αυτά, που 
προκύπτουν µετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας κάθε εξόδου και ζηµίας, 
καθώς και των αποσβέσεων, που προβλέπονται από το νόµο. Το υπόλοιπο που αποµένει συνιστά 
τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, που µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 
2190/1920 διανέµονται µε την εξής σειρά: 
α) Πέντε έως εξήντα τοις εκατό (5-60%) για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, µέχρι να 

συµπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 
αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανοµή µερίσµατος 
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών - ζηµιών. 
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β) Έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 
χρησιµοποιείται για την πληρωµή πρώτου µερίσµατος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 του 
Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/1979. 
γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Άρθρο 19 

1. Λύση της εταιρίας: Η εταιρία λύεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε 
περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγµα 
ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το 
µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, εντός 
προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσεως, να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 
που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή τη λήψη άλλου µέτρου. 
2. Εκκαθάριση: Μετά τη λύση της εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική 
Συνέλευση, µε την απόφαση της περί λύσεως της εταιρίας, ορίζει και τους εκκαθαριστές 
αυτής. 
3. Αναβίωση της εταιρίας: Αν η εταιρία λυθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, 
µπορεί να αναβιώσει µε σχετική απόφαση. Η απόφαση περί αναβιώσεως δεν µπορεί να 
ληφθεί, αν έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας. 
 

Άρθρο 20 
1. Αρµοδιότητες εκκαθαριστών: Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και ο διορισµός τους συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση κάθε εξουσίας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
όπως και κάθε αρµοδιότητα που ανατίθεται σ' αυτούς µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 
2. Υποχρεώσεις εκκαθαριστών: α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωµένοι, µόλις αναλάβουν 
τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν 
ισολογισµό, που τον δηµοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδος 
της Κυβερνήσεως και τον υποβάλλουν στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης, οι 
εκκαθαριστές δηµοσιεύουν ισολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 7α παρ. ιβ' του Κ.Ν. 
2190/1920, και προκαλούν τις δηµοσιεύσεις των παρ. ιγ' και ιδ' του παραπάνω άρθρου. Την 
ίδια υποχρέωση δηµοσίευσης ισολογισµούέχουν οι εκκαθαριστές και µε τη λήξη της 
εκκαθαρίσεως. 

β) Οι εκκαθαριστές έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό 
της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Τη σχετική απόφαση, εφόσον είναι τρεις, 
τη λαµβάνουν µε πλειοψηφία. Για το σκοπό αυτό, η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα 
δικαιώµατα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Επίσης, µε την 
έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, µπορούν να προβούν στην εκποίηση του ενεργητικού της 
εταιρίας ως συνόλου. 
3. Προϊόν εκκαθαρίσεως: Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρίας, µετά την 
ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στο δηµόσιο, ως αποκλειστικό µέτοχο αυτής. 
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Άρθρο 21 
Γενική Συνέλευση κατά την εκκαθάριση: Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική 
Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατα της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα µε το 
παραπάνω άρθρο το καταστατικό επιβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Γενική Συνέλευση 
και ο εποπτεύων Υπουργό εγκρίνουν τους τελικούς ισολογισµούς της εκκαθαρίσεως. 
 

Άρθρο 22 
Για όσα θέµατα δε ρυθµίζονται µε το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν.2229/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ο Κ.Ν.219071920, εκτός από τις 
διατάξεις του εκείνες, που αντίκεινται στο ανωτέρω άρθρο 5 του Ν. 2229/1994. 
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Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2003 

 
Ο Πρόεδρος   
   

 

 

 

 

 
 
Ο Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
Κων/νος Αγγέλης 
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