ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ

Ο Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού σκοπού - το
καταστατικό του εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.

1220/31.3.1922 απόφαση

του

Πρωτοδικείου Αθηνών - που ιδρύθηκε το 1922

από τις µεγαλύτερες Ανώνυµες

Εταιρείες της εποχής εκείνης, δύο χρόνια µετά την έκδοση του ν.2190/1920 «περί των
Ανωνύµων Εταιρειών». Μέλη αρχικά ήταν µόνον οι Ανώνυµες Εταιρείες. Το 1956
µετά την θεσµοθέτηση στην Χώρα µας (µε τον ν. 3190/1955) της Ε.Π.Ε.
συµπεριέλαβε στα Μέλη του και τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης.
Ανάµεσα στους σκοπούς του Συνδέσµου είναι η µελέτη και προαγωγή του θεσµού
της Ανώνυµης Εταιρείας και της ΕΠΕ, όπως και η διαφύλαξη και προαγωγή των
κοινών επαγγελµατικών συµφερόντων των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε την
µορφή αυτή. Στα πλαίσια αυτά τα στελέχη του Συνδέσµου είναι στη διάθεση των
µελών του για την προώθηση των ζητηµάτων, που απασχολούν καθηµερινά τις Α.Ε.
και Ε.Π.Ε., και για την ενηµέρωσή των στελεχών τους και ιδιαίτερα των
Λογιστηρίων.
Πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσµου ήταν ο Νικόλαος Κανελλόπουλος (1922 - 1928),
ιδρυτής της Α.Ε. «ΤΙΤΑΝ». Έχει δε ιδρύσει από κοινού µε άλλες Οργανώσεις την
Ανώτατη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς, το σηµερινό Πανεπιστήµιο Πειραιώς.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσµος βρίσκεται κοντά στον επιχειρηµατία µέλος του καθώς και στο
νοµικό, φορολογικό και λογιστικό του σύµβουλο από τη πρώτη στιγµή που θα
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ληφθεί η απόφαση για τη σύσταση µιας Ανωνύµου Εταιρείας ή µιας ΕΠΕ και σε όλη
τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας µέχρι και τη λύση και την εκκαθάρισή της.
•

Ο Σύνδεσµος βοηθά τον επιχειρηµατία να επιλέξει την νοµική µορφή της
επιχείρησής του παρέχοντάς του πληροφορίες για τις δύο αυτές νοµικές
µορφές των εταιρειών, ώστε να χρησιµοποιήσει εκείνη που ταιριάζει
καλύτερα στην επιχειρηµατική του δραστηριότητα.

•

Ενεργεί ως ενδιάµεσος ανάµεσα τις διοικητικές αρχές και στον επιχειρηµατία ή
τον σύµβουλό του επιδιώκοντας διοικητικές ρυθµίσεις που εξυπηρετούν
καλύτερα τα συµφέροντά του.

•

Ενηµερώνει άµεσα τα µέλη του σε νοµικά – φορολογικά – λογιστικά θέµατα
που ανακύπτουν καθηµερινά

•

Οργανώνει σεµινάρια πάνω σε επίκαιρα και άµεσου ενδιαφέροντος θέµατα
ώστε ο

επιχειρηµατίαςή/και ο

ενηµερωµένος,

ώστε

σύµβουλόςτου

ναλαµβάνονται

να

εκείνες

είναι πάντοτε

οι αποφάσεις που

ανταποκρίνονται καλύτερα στο ισχύον νοµοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο και
στα συµφέροντα του επιχειρηµατία.
•

Αποστέλλει δωρεάν στα µέλη του το µηνιαίο «∆ελτίον Α.Ε. και Ε.Π.Ε»,
που περιέχει εξειδικευµένες

πληροφορίες σε τρέχοντα θέµατα Α.Ε. και

Ε.Π.Ε., όπως εταιρικά, νοµισµατικά, συναλλακτικά, επενδυτικά, ναυτιλιακά,
φορολογικά – δασµολογικά, εργασιακά – ασφαλιστικά, επιχειρησιακά,
Κοινοτικά κ.ά.,
•

Επικουρεί

τα

µέλη

του

κάθε

φορά

που

προκύπτει

διένεξη

είτε

ενδοεταιρική/ενδοεπιχειρησιακή είτε µε άλλους επιχειρηµατίες / ιδιώτες
θέτοντας στη διάθεσή του έµπειρους διαµεσολαβητές τόσο Έλληνες όσο και
αλλοδαπούς για την επίλυση των διαφορών.
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Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από τα γραφεία του Συνδέσµου:
α) στην Αθήνα (οδός Πανεπιστηµίου 16 & Αµερικής - β’ όροφος) µε επιφάνεια 340
τ.µ., όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του
β) στη Θεσσαλονίκη (οδός ∆ηµοσθένους & Καλαπαθάκη - β’ όροφος) µε επιφάνεια
370 τ.µ., όπου στεγάζεται το παράρτηµα Μακεδονίας
γ) στην Αλεξανδρούπολη (λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 325 - β’όροφος) µε επιφάνεια
250 τ.µ., όπου στεγάζεται το παράρτηµα Θράκης και
δ) στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός Αβέρωφ & Σµύρνης - β’ όροφος) µε επιφάνεια 154
τ.µ., όπου στεγάζεται το παράρτηµα Κρήτης.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του έχει συστήσει:
Α/ το Ίδρυµα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων [Π.∆. της 23.8.1991 / ΦΕΚ
752 Β΄ της 17.9.1991], µε σκοπό την έρευνα και τη µελέτη του δικαίου των
επιχειρήσεων προκειµένου να συµβάλλει στην ανάπτυξη και την προαγωγή της
παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων στους
διάφορους τοµείς της Εθνικής Οικονοµίας, στην επίτευξη και τη διατήρηση της
κοινωνικής ειρήνης και στη βελτίωση της οικονοµικής ευηµερίας της χώρας µας.
Β/ το Ινστιτούτο ∆ιεθνών και Οικονοµικών Σχέσεων (Ι∆ΟΣ), είναι ένα ερευνητικό
κέντρο που βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ιδρύµατος Μελετών Ανάπτυξης των
Επιχειρήσεων
ΣτόχοιτουΙνστιτούτουείναι:
•

η διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε τα σηµαντικότερα ζητήµατα διεθνούς
οικονοµίας και πολιτικής και ιδιαίτερα των διεθνών οικονοµικών σχέσεων της
Ελλάδας.

•

η ανάπτυξη και ο εµπλουτισµός της δηµόσιας συζήτησης µεταξύ των
επιχειρηµατικών, ακαδηµαϊκών και πολιτικών κύκλων, η προαγωγή και η
δηµόσια προβολή θεµάτων σχετικών µε τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις σε
συνάρτηση µε τις πολιτικές εξελίξεις.
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•

η προσφορά εξειδικευµένων πληροφοριών και συµβουλών σε ιδιωτικούς
φορείς καθώς και σε δηµόσιες υπηρεσίες που συντονίζουν τις εξωτερικές
οικονοµικές σχέσεις της Ελλάδας.

Γ/ το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΕλλΚ∆∆)
ΣτόχοιτουΚέντρου είναι:
•

η ενηµέρωση των

επιχειρήσεων για τη ∆ιαµεσολάβηση, ώστε να την

κατανοήσουν και να την επιλέγουν για τη διευθέτηση των διαφορών τους,
•

η δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για τη ∆ιαµεσολάβηση µε τη δηµιουργία
σώµατος διαµεσολαβητών επιλεγµένων από το Κέντρο µε τα απαραίτητα
προσόντα, οι οποίοι θα επωφελούνται αµοιβαία από την εµπειρία ο ένας του
άλλου,

•

η παροχή στις επιχειρήσεις µίας απλής και συχνά οικονοµικής µεθόδου
διευθέτησης των διαφορών τους σε ένα περιβάλλον που οδηγεί στο διάλογο και
διασφαλίζει την επαγγελµατικότητα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-36.20.274, 210-36.36.326, Fax: 210-36.26.610
www.sae-epe.gr, E-mail: sae@hol.gr,
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