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ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση μέτοχων της ΞΤΑΚΕΙ ΑΕ στο Εθνικό Μετσοβιο

έχοντας υποψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 27 του v.i558/85
'κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" ΦΕΚ Ι37/Α/85,

2. Τις διατάξεις του άρθρου ; του ν.2000/91 ’για την
αποκρατικοποίηση, απΛουστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, 
ενισχυσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις"

σύσταση .ννωνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία Εταιρεία 
.-.ναπτυξης ΚλωστουΦαντουογιας, Ενδυσης και Ινων ΑΕ" ΦΕΚ 
168/Α/8 6.

Τα ποακτικα της απο 27/8/92 συνεδρίασης της -ΐσπουογικης 
Επιτροπής /ιποκρατιχοποιησης και το αριθμ. 122/3.9.92 
έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας .-.ποκρατικοποιησης,

Την απο 7/7/92 εισηγηση του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και 
ΤεχνοΛογιας για την μεταβίβαση των μέτοχων των κκαδικων 
εταιρειών ερευνάς ατα ΑΕΙ.

Το υπ'αοιθμ. 5170/24-2-93 εγγραωο του Πρύτανη του ΕΜΠ

Ζγκοινουυε τη μεταβίβαση των μέτοχων της Εταιρείας 
Τεχνολογικής ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης και Ενων ΑΕ

Πολυτεχνείο.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΦΕΚ 206/Α/91.

ς οιαταςεις της παο. του αοθοου 7 του Π.4. 235/86

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε



(ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ), που ανήκουν στο Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και 
Τεχνολογίας (Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 
στο Εθνικό Μετσοβιο Πολυτεχνείο.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
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ΘΕΜΑ:Μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης και Ινών Α.Ε., που ανήκουν στο 
Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Γενική 
Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας)

Στην Αθήνα, σήμερα 9 Ιουλίου 1993, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, αφενός 
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και αφετέρου ο 
Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου συνομολογούν και 
συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. 0 πρώτος των συμβαλλομένων, Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας να μεταβιβάσει σε εκτέλεση της με αριθμ.
6823(ΦΟΡ)1280/15-6-93 απόφασης (ΦΕΚ .........), η οποία εκδόθηκε σε
εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 2000/91 (ΦΕΚ 206/Α/91) και με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 385/86 ,(ΦΕΚ 168 
Α/30-11-86), τις μετοχές ονομαστικής αξίας 42.000.000 δρχ. της Ανώνυμης 
Εταιρείας Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης και Ινών 
τις οποίες έχει στην κυριότητά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος.

2. 0 δεύτερος των συμβαλλομένων, Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου να αναλάβει όλες 
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που συνδέονται με τις μεταβιβαζόμενες 
μετοχές, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, 
Ενδυσης και Ινών εξακολουθεί να διέπεται από τις μέχρι σήμερα οικείες 
διατάξεις και το καταστατικό της (Π.Δ.385/86) ισχύει ως έχει.

β) Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο υποχρεούται να διαφυλάξει τη 
φυσιογνωμία της ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. , ως ανεξαρτήτου ανωνύμου εταιρείας, καθώς 
επίσης και την ταυτότητα και τον χαρακτήρα της, όπως ακριβώς 
προσδιορίζονται στο καταστατικό της (Π.Δ. 385/86 ΦΕΚ 168Α/31-11-86).

Επιτρέπεται η επέκταση των υφισταμένων τομέων δράσεως της 
Εταιρείας, καθώς και η ίδρυση νέων, κατά τρόπο όμως που δεν θα προκαλεί 
αλλοίωση των σκοπών της εταιρείας.

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και η ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. θα αναπτύξουν 
αμφίδρομες σχέσεις συνεργασίας, σε θέματα παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαίδευσης.

Η ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. υποχρεούται να δέχεται στις εγκαταστάσεις της για 
εκπαίδευση μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου.

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο δύναται να συμπεριλαμβάνει την 
ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. στα ερευνητικά του προγράμματα εφαρμοσμένης κατεύθυνσης που 
εντάσσονται στις περιοχές δραστηριότητας της δεύτερης και αντιστρόφως.



Το ΥΒΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των μετοχών του, 
εφόσον το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο δεν ανταποκριθεί ή αθετήσει τους 
όρους της παραχώρησης.

0 εξοπλισμός της ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας όπου αυτές ευρίσκόνται εκτός των περιπτώσεων 
που είναι αναγκαία η χρήση εξοπλισμού σε χώρους τρίτων για την παροχή 
αμειβόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο δεσμεύεται να μην μεταβιβάσει ή 
πωλήσει μετοχές της ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. σε τρίτους παρά μόνο να τις επιστρέφει 
στη ΓΓΕΤ.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων της παρούσης 
σύμβασης από τον δεύτερο συμβαλλόμενο καθώς και παραβίαση των διατάξεων 
του καταστατικού της εταιρείας, οι μετοχές θα επαναμεταβιβασθούν στον 
πρώτο των συμβαλλομένων Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Η παρούσα 
συμβαλλόμενο.

σύμβαση υπογράφεται σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε

01 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ 0 ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

όβει1.άθε


