ΚΑΤΑΣΤΑΤt ΚΟ ΑΣΤt ΚΗΣ Μ Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ Ι ΚΗΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑΣ _ ΚΑΡΚΙ ΝΑΚΙ

Στην ΑθÞνα σÞμερα 09 Μαρτßου 2015, οι παρακÜτω συμβαλλüμενοι:
1.

Ασημþ ΚουκουγιÜννη του Παρßση κατ τηò ΑριστÝαò, που κατοικεß στα Βρý,Þσσια ΑττικÞò, οδüò
ΔωδεκανÞσου αρ. 39Α, με Α.Φ.Μ. 101033505 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρßου και ΑΔΤ ΑΕ Ο7747Ο/2Ο07 που
εκδüθηκε απü το Τ.Α. Ψυχικοý

ΛιÜροò του Κωνσταντßνου και τηò ΚυριακÞò, που κατοικεß στα ΒριλÞσσια ΑττικÞò, οδüò
ΔωδεκανÞσου αρ.39Α με Α.Φ.Μ. tL6478263 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρßου και ΑΔΤ Ξ 44θ828/Lθ89 που
εκδüθηκε απü το Τ.Α. Ν. Χαλκηδüναò
¶ννα ΓιαμπουρÜ του ΙωÜννου και τηò ΜαγδαληνÞò που κατοικεß στουò Αγßουò Αναργýρουò
ΑττικÞò, οδüò Μεγ. ΑλεξÜνδρου αρ. 136, με Α.Φ.Μ. 103757318 Δ,Ο.Υ. Αγ, Αναργýρων με ΑΔΤ ΑΙ
684689/2Ο11 που εκδüθηκε απü το Τ.Α. Αγ. Αναργýρων,

2. ΙωÜννηò

ΣυμÞþνησαν στη σýσταση ΑστικÞò μη ΚερδοσκοπικÞò Εταιρßαò, η οποßα θα διÝπεται απü τα οικεßα
Üρθρα του Αστικοý Κþδικα (741 και Ýπειτα) και απü τουò üρουò του παρüντοò Καταστατικοý, το
οποßο Ýχει ωò εξÞò:
ΚΕΦΑΛΑΙο ΠΡΩΤο:
τΕΝιΚΑ

¶ρθρο

1:

Επωνυμßα -¸δρα - ΔιÜρκεια
α.

Με το παρüν ιδρýεται ΑστικÞ Εταιρεßα η οποßα ÞÝρει την επωνυμßα
«l(APKlNAKt - ΕνημÝρωση για τον καρκßνο στην παιδικÞ και εφηβικÞ ηλικßα»,
τον διακριτικü τßτλο «KAPKINAKIr» και υπüκειται στο Ελληνικü Δßκαιο.
Στη συνÝχεια KaL για λüγουò συντομßαò, αναφορÝò:

ß.

ßß.

στην Εταιρεßα, σημαßνουν την ΑστικÞ Εταιρεßα που συνιστÜται με το παρüν
σε ΜÝλη σημαßνουν τουò εταßρουò τηò ΑστικÞò Εταιρεßαò

ßßß. σε Üρθρα, χωρßò ειδικüτερη μνεßα Þ προσδιορισμü, σημαßνουν Üρθρα του παρüντοò.
Η Εταιρεßα Ýχει Ýδρα τηò την ΑθÞνα και διοικεßται απü το Διοικητικü Συμβοýλιο. Με απüÞαση

γ.

του Διοικητικοý Συμβουλßου μπορεß να ιδρýονται παραρτÞματα Þ γραφεßα σε Üλλεò πüλειò τηò
ΕλλÜδαò Þ και στο εξωτερικü. Η Εταιρεßα μπορεß να αλλÜξει διεýθυνση, εντüò των ορßων τηò
Ýδραò τηò χωρßò τροποποßηση του Καταστατικοý τηò.
Η διÜρκεια τηò εταιρεßαò ορßζεται σε 30 (τριÜντα) Ýτη, αρχüμενη απü σÞμερα και μπορεß να

παραταθεß με απüÞαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò, λαμβανομÝνηò σýμφωνα με τα προβλεπüμενα
στο παρüν Καταστατικü.

¶ρθοο 2:
Σκοπüò - ΜÝσα

Σκοπüò τηò Εταιρεßαò, εßναι η ενημÝρωση και ευαισθητοποßηση του πληθυσμοý τηò χþραò,
ειδικþν πληθυσμιακþν ομÜδων αλλÜ και συνολικÜ τηò κοινÞò γνþμηò για τον καρκßνο τηò παιδικÞò
και εÞηβικÞò ηλικßαò.
Για την υλοποßηση του σκοποý τηò, η Εταιρεßα, μüνη τηò Þ σε συνεργασßα με Üλλουò δημüσιουò Þ
ιδιωτικοýò Þορεßò τηò ημεδαπÞò Þ τηò αλλοδαπÞò, δýναται ιδßωò να χρησιμοποιεß τα παρακÜτω
μÝσα:

α. να
β.

γ.

συμμετÝχει σε Üλλεò συναÞεßò ελληνικÝò Þ ξÝνεò ενþσειò Þ ΣυνδÝσμουò, επιστημονικÝò
εταιρεßεò ευρωπαßκÞò Þ/και παγκüσμιαò εμβÝλειαò.

παρακολουθεß τιò εξελßξειò/τÜσειò και παρÜγοντεò που επηρεÜζουν την θεραπεßα και
αποθεραπεßα των πασχüιτòων απü καρκßνο σε παιδικÞ και εÞηβικÞ ηλικßα καθþò και τον
εκσυγχρονισμü, βελτßωση Þ/και τροποποßηση του νομοθετικοý-θεσμικοý πλαισßου που επιδρÜ
σòην καθημερινÞ ζωÞ των οικογενειþν τουò.
να ενημερþνειτιò αρμüδιεò ΑρχÝò, τον Τýπο καιτο ευρýτερο κοινü γιατα θÝματα που Üτπονται
του καρκßνου στην παιδικÞ και εÞηβικÞ ηλικßα.

δ. να μισθþνει χþρουò και να προμηθεýεται αγαθÜ και υπηρεσßεò.
ε. να αξιοποιεß την εθελοιτòικÞ συνεργασßα ÞορÝων, οργανþσεων, εταιρειþν,
στ.

επιστη μüνων, ερευνητþν και Þοιτητþν.
να ανατπýσσει και να λειτουργεß ιστοσελßδεò, αρχεßα και βιβλιοθÞκη.

ζ. να συμβÜΜεται με νομικÜ Þ/και φυσικÜ πρüσωπα.
η. να πραγματοποιεß εκδüσειò και δημοσιεýσειò συναφεßò
θ.
ι.

ενþσεων,

με τον σκοπü τηò, ιδßωò Ýντυπεò

Þ

ηλεκτρονικÝò.
να οργανþνει Þ να συμμετÝχει σε διαλÝξειò, ημερßδεò, συνÝδρια, συμπüσια και εκπαιδευτικÝò
δραστηριüτητεò συναÞεßò με τον σκοπü τηò.

να γνωστοποιεß τουò σκοποýò τηò, τιò θÝσειò τηò, τιò δρÜσειò τηò και τα αποτελÝσματα των
δρÜσεþν τηò με κÜθε πρüσφορο μÝσο επικοινωνßαò και με εκδηλþσειò

ια. να αναλαμβÜνει πρωτοβουλßεò για τη διατýπωση προτÜσεων Þ/και την ανταπüκριση σε
προτÜσειò διεθνþν οργανισμþν, μη κυβερνητικþν οργανþσεων και λοιπþν ÞορÝων για
ιβ.

ιγ.
ιδ.

συνεργασßα σε θÝματα που εμπßτπουν στο πλαßσιο των σκοπþν τηò Εταιρεßαò
να διοργανþνει εκδηλþσειò, αθλητικÝò, πολιτιστικÝò, καλλιτεlρικÝò, εκθÝσειò, ομιλßεò κλπ με
στüχο την ενημÝρωση και την υποστÞριξη ασθενþν και των οικογενειþν τουò Þ ÞορÝων που
δραστηριοποιοýνται στην αντιμετþπιση του καρκßνου στην παιδικÞ και εÞηβικÞ ηλικßα.
να δημιουργεß ομÜδεò ψυχολογικÞò υποστÞριξηò γονÝων και παιδιþν.
να αναλαμβÜνει πρωτοβουλßα για την δημιουργßα πüλου συσπεßρωσηò üσων ασχολοýνται
Üμεσα Þ Ýμμεσα με το παραπÜνω αντικεßμενο του σκοποý τηò Εταιρεßαò που θα δρα με
μüνιμο, συγκροτημÝνο και σταθερü τρüπο ανÜ την επικρÜτεια και αυτοτελþò θα εκÞρÜζει τα
προβλÞματα και συμÞÝροντα των Μελþν τηò Εταιρεßαò.

ιε. να

προβαßνει στην ανÜληψη διεθνþν συνεργασιþν με αξιüπιστουò φορεßò τηò ιδιωτικÞò
πρωτοβουλßαò, φορεßò τηò κοινωνßαò των πολιτþν (üπωò, τοπικοýò ανατπυξιακοýò φορεßò,
ο.Τ.Α, ΠανεπιστημιακÜ δßκτυα, αγροτικοýò συνεταιρισμοýò, κ.α.) των αναπτυσσομÝνων
χωρþν, με στüχο την ουσιαστικÞ ανÜτπυξη των ιατρικþν και επιστημονικþν εν γÝνει μεθüδων
αιιτιμετþπισηò τηò συγκε κριμÝνηò ασθÝνε ιαò,

ιστ. να διαχειρßζεται και να υλοποιεß επιδοτοýμενα προγρÜμματα (Διεθνþν, Ευρωπαßκþν, Εθνικþν,

υποστηρικτικþν υπηρεσιþν ενεργειþν και μεθüδων
αντιμετþπισηò τηò συγκεκριμÝνηò ασθÝνειαò.
να συμβÜλει στη δημιουργßα διεθνοýò ÞορÝα για την ανÜπτυξη των σχÝσεων üσων
ασχολοýνταL με το ßδιο Þ παρεμφερÝò αντικεßμενο.
Να προωθεß γενικÜ με κÜθε πρüσφορο μÝσο ανÜλογο με τη φýση τηò Εταιρεßαò, Ýστω και μη
αναφερüμενο πιο πÜνω, την συνεργασßα με επιστημονικοýò, πνευματικοýò οργανισμοýò Þ
οργανþσειò, με Üλλουò παρüμοιουò συλλüγουξ, 1rε ενþσειò Þ συνδÝσμουò Þ ομοσπονδßεò Þ
συνομοσπονδßεò και γενικÜ με κÜθε δημüσιο Þ ιδιωτικü φορÝα ελληνικü, ευρωπαθκü Þ
διεθνÞ συναÞοýò δραστηριüτηταò, με σκοπü την ανταλλαγÞ πληροÞοριþν, την ελεýθερη
διακßνηση επιστημονικþν κοινωνικþν, πολιτικþν και ÞιλοσοÞικþν ιδεþν και την διαφþτιση

ΠεριÞερειακþν)

ιζ.
ιη.

για την παροχÞ

τηò κοινÞò γνþμηò πÜνω στα θÝματα που αφοροýν την Ýκταση και τουò τρüπουò αντιμετþπισηò
του καρκßνου τηò παιδικÞò και εÞηβικÞò ηλικßαò,
Για την επßτευξη του σκοποý η Εταιρεßα θα αξιοποιÞσει την υλικοτεχνικÞ και σòελεχιακÞ υποδομÞ,
την εμπειρßα και τιò γνþσειò των συμβαλλομÝνων Μελþν, καθþò και ειδικþν επιστημüνων και
εξωτερικþν συνεργατþν.

¶ρθρο 3:
Πüροι - Περιουσßα
Για την εκπλÞρωση των σκοπþν τηò η Εταιρεßα Ýχει τουò ακüλουθουò πüρουò:

α.

Τα δικαιþματα εγγραQÞò των Μελþν τηò üπωò αυτÜ καθορßζονται με απüÞαση του Διοικητικοý
Συμβουλßου. Για τα υπογρÜÞοντα ιδρυτικÜ ΜÝλη το παρüν αυτÜ ορßζονται (πο ποσü των εκατü
(100) Ευρþ με εφ'Üπαξ καταβολÞ.

γ.
δ.

ΕτÞσιεò τακτικÝò εισφορÝò των Τακτικþν και ΣυνδεδεμÝνων Μελþν τÞζ, üπωò αυτÝò θα
καθορßζοιτται με απüφαση του Διοικητικοý Συμβουλßου.
Για το πρþτο Ýτοò λειτουργßαò αυτÞ ανÝρχεται σε χλια (1.000) Ευρþ για ΜÝλη τηò κατηγορßαò
Τακτικþν Μελþν, üπωò αυτÞ ορßζεται στο Üρθρο 5 του παρüντοò.
οι Ýκτακτεò εισφορÝò üπωò αυτÝò θα καθορßζονται με απüQαση του Διοικητικοý Συμβουλßου
Τüκοι και εισοδÞματα απü περιουσιακÜ στοιχεßα, επιχορηγÞσειò, δωρεÝò και κÜθε Üλλο νüμιμο

ε.

πüρο, που παρÝχονται για την υποστÞριξη του σκοποý τηò.
ΚÜθε εισüδημα του οποßου η αποδοχÞ δεν αντßκειται στουò σκοποýò τηò εταιρεßαò και τιò

β.

ισχýουσεò νομικÝò διατÜξειò.

¶ρθρο 4:

Μη κερδοσκοπικüò χαρακτÞραò - ΝομικÞ προσωπικüτητα

Η Εταιρεßα εßναι μη κερδοσκοπικü νομικü πρüσωπο και η λειτουργßα τηò διÝπεται υπü τιò
διατÜξειò των Üρθρων 74º κ.ε. Α.Κ. Η ευθýνη για τυχüν υποχρεþσειò Ýναντι του Δημοσßου Þ και
τρßτων βαρýνει üλουò τουò συμβαλλüμενουò κατÜ το λüγο τηò εταιρικÞò μερßδαò του καθενüò
(¶ρθρο 759 Α.Κ.). οι εταßροι και τα ΜÝλη τηò Εταιρεßαò δεν υπÝχουν προσωπικÞ ευθýνη με βÜση
την ατομικÞ τουò περιουσßα για τα χρÝη αυτÞò πÝραν τηò εταιρικÞò μερßδαò, τα οποßα θεωροýνται
αποκλειστικÜ χρÝη του νομικοý προσþπου. Οι εταßροι δεν εμποδßζονται στην Üσκηση
οποιασδÞποτε Üλληò εμπορικÞò Þ επιχειρηματικÞò δραστηριüτηταò απü την συμμετοχÞ τουò στην
εν λüγω εταιρεßα.
Τüσο κατÜ τη διÜρκεια üσο και κατÜ τη διÜλυση τηò εταιρεßαò δεν επιτρÝπεται με κανÝνα τρüπο
η διανομÞ κερδþν Þ εισφορþν Þ κεφαλαßων στουò εταßρουò τηò. Τα τυχüν προκýπτοντα
πλεονÜσματα συνεπεßα τηò λειτουργßαò τηò παραμÝνουν ωò περιουσßα τηò Εταιρεßαò,
Τα ΜÝλη τηò Εταιρεßαò δεν Ýχουν κανÝνα δικαßωμα επß τηò εν γÝνει περιουσßαò τηò, üπωò και επß
των μÝχρι τüτε καταβεβλημÝνων εισφορþν, σε περßπτωση εξüδου για οποιοδÞποτε λüγο απü
αυτÞ.
Η Εταιρεßα δεν δýναται να συνÜψει ΣυλλογικÝò ΣυμβÜσειò Εργασßαò.
Σε περßπτωση τυχüν διαλýσεωò τηò ΑστικÞò Εταιρεßαò, η τýχη τηò περιουσßαò που θα απομεßνει μετÜ

την εκπλÞρωση των χρεþν, εÞ' üσον δεν εßναι δεσμευμÝνη για την εκπλÞρωση ορισμÝνου σκοποý,
προσφÝρεται ωò δωρεÜ στο Δημοτικü ΒρεÞοκομεßο Αθηνþν.

ΚΕΦΑΛΑ!ο ΔΕΥΤΕΡο:
ΜΕΛΗ
¶ρθρο

5:

Κατηγορßεò Μελþν
Η Εταιρεßα Ýχει τακτικÜ, συνδεδεμÝνα και επßτιμα ΜÝλη.

α.

ΤακτικÜ ΜÝλη εßναι οι ιδρυτικοß εταßροι που υπογρÜφουν το παρüν Καταστατικü.
Επßσηò ταιαικÜ ΜÝλη μποροýν να γßνουν τα ÞυσικÜ Þ νομικÜ πρüσωπα ιδιωτικοý δικαßου που
αποδÝχονται τιò αρχÝò και τουò σκοποýò τηò Εταιρεßαò.

β,

ΣυνδεδεμÝνα ΜÝλη μποροýν να γßνουν ÞυσικÜ Þ νομικÜ πρüσωπα ιδιωτικοý δικαßου των
οποßων η επιστημονικÞ, οικονομικÞ και επιχειρηματικÞ δραστηριüτητα εßναι σχετικÞ με το
αντικεßμενο τηò Εταιρεßαò. ΕνδεικτικÜ α}ιλÜ üχι εξαντλητικÜ αναÞÝρονται οι ιατροß των
ειδικοτÞτων που σχετßζονται Üμεσα Þ Ýμμεσα με τον καρκßνο στην παιδικÞ και εφηβικÞ ηλικßα, οι
ÞαρμακευτικÝò εταιρεßεò, οι προμηθευτÝò ιατρικοý και παραßατρικοý υλικοý, εξοπλισμοý, οι
προμηθευτÝò λοιπþν υπηρεσιþν στουò ασθενεßò και τιò οικογÝνειÝò τουò κλπ.

γ.

Τα συνδεδεμÝνα ΜÝλη δεν Ýχουν δικαßωμα φÞφου στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση αλλÜ απολαμβÜνουν
τα υπüλοιπα προνüμια των Μελþν, üπωò συμμετοχÞò στιò ενημερωτικÝò και εκπαιδευτικÝò
δραστηριüτητεò, συμμετοχÞò στιò επιτροπÝò και ομÜδεò εργασßαò τηò Εταιρεßαò.
Επßτιμα ΜÝλη μποροýν να ανακηρυχθοýν νομικÜ πρüσωπα δημüσιου Þ ιδιωτικοý δικαßου και

δημüσιοι οργανισμοß Þ φυσικÜ πρüσωπα τα οποßα προσÝφεραν αξιüλογεò υπηρεσßεò για την
ανÜπτυξη των σκοπþν τηò Εταιρεßαò. Τα επßτιμα ΜÝλη δεν Ýχουν υποχρÝωση εισφορÜò οýτε και
δικαßωμα φÞφου στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση,
¶ρθρο 5:
ΕγγραφÞ ταιαικþν, συνδεδεμÝνων και ανακÞρυξη επßτιμων Μελþν

ΕπιτρÝπεται με εγγραφÞ η εßσοδοò νÝων Μελþν στην Εταιρεßα οποτεδÞποτε.
Για την εγγραφÞ τακτικοý ΜÝλουò, απαιτεßται υποβολÞ Ýγγραφηò αßτησηò απü τον ενδιαQερüμενο.
Η αßτηση, σε περßπτωση αποδοχÞò τηò, συνεπÜγεται αναγνþριση του Καταστατικοý τηò ΑστικÞò
Εταιρεßαò και καταβολÞ τηò προβλεπüμενηò εισÞορÜò εγγραÞÞò.
Επß τηò αιτÞσεωò αποφασßζει το Διοικητικü Συμβοýλιο. Η απüÞαση του Διοικητικοý Συμβουλßου

πρÝπει να γνωστοποιεßται εγγρÜÞωò απü τον Γενικü ΓραμματÝα προò τον αιτοýντα. ΠροκειμÝνου
περß νομικοý προσþπου αμÝσωò μετÜ τη γνωσòοποßηση σε αυτü τηò αποδοχÞò τηò αßτησηò πρÝπει
να γνωστοποιεßται απ'αυτοý εγγρÜφωò προò την Εταιρεßα απüφαση του Δ.Σ. του, για τον ορισμü
εξουσιοδοτημÝνου εκπροσþπου του (πην Εταιρεßα που θα ισχýει μÝχρι γρατπÞò ανακλÞσεþò του.
Η ανακÞρυξη των προσþπων που πληροýν τιò προýποθÝσειò του Üρθρου 5.γ. περß επιτßμων Μελþν
γßνεται κατüπιν προτÜσεωò τουλÜχιστον ενüò ΜÝλουò του Διοικητικοý Συμβουλßου και με απüÞαση
του Διοικητικοý Συμβουλßου που λαμβÜνεται με την απλÞ πλειοψηQßα του üλου αριθμοý των
Μελþν του,
Η ιδιüτητα του τακτικοý ΜÝλουò αρχßζει απü την ημÝρα τηò καταβολÞò τηò εισφορÜò για το πρþτο
Ýτοò και αφοý Ýχει ολοκληρωθεß η παραπÜνω διαδικασßα, του επßτιμου απü την ημÝρα λÞιΙ.ιεωò τηò
σχετικÞò απüÞασηò του Διοικητικοý Συμβουλßου.

¶ρθρο

7:

ΤÝλοò τηò ιδιüτηταò ΜÝλουò

Η ιδιüτητα του ΜÝλουò λÞγει με την διÜλυση Þ πτþχευση του ΜÝλουò, προκειμÝνου για νομικÜ
πρüσωπα Þ τον θÜνατο για ÞυσικÜ πρüσωπα. Επßσηò, λÞγει με την αποχþρηση Þ διαγραφÞ ΜÝλουò.
α. Η αποχþρηση ΜÝλουò εßναι δυνατÞ μüνο κατÜ το τÝλοò ενüò διαχειριστικοý Ýτουò. Η δÞλωση
αποχωρÞσεωò πρÝπει να υποβληθεß εγγρÜφωò στο Διοικητικü Συμβοýλιο τουλÜχιστον δýο (2)
μÞνεò πριν απü τη λÞξη του Ýτουò.
β. Η δÞλωση αποχωρÞσεωò δεν Ýχει επιρροÞ επß των δικαιωμÜτων και υποχρεþσεων του ΜÝλουò

γ.

μÝχριò τÝλουò του Ýτουò αποχωρÞσεωò.

Το Διοικητικü Συμβοýλιο Ýχει το δικαßωμα να διαγρÜψει Ýνα ΜÝλοò με απüÞασÞ του σε
περßτπωση που το ΜÝλοò καθυστερεß πÝραν των δýο ετþν τηò καταβολÞ τηò ετÞσιαò εισφορÜò

του και μετÜ την αποστολÞ δýο τουλÜχιστον οχλÞσεων που στÜλθηκαν Ýστω και με απλÞ
επιστολÞ.

δ, το πÝραò

τηò ιδιüτηταò ΜÝλουò δεν δημιουργεß κανÝνα δικαßωμα επιστροÞÞò τηò ετησßαò

συνδρομÞò του ΜÝλουò για το τρÝχον Ýτοò, οýτε θεμελιþνει οποιοδÞποτε δικαßωμα του ΜÝλουò
πÜνω στην περιουσßα τηò Εταιρεßαò Ýστω και εÜν αυτÞ δεν Ýχει αναλωθεß απü ζημßα τηò

εταιρεßαò.
¶ρθρο 8:

Δικαιþματατων Μελþν
Τα ΜÝλη Ýχουν üσα δικαιþματα τουò παρÝχει ο νüμοò και το παρüν καταστατικü, ιδßωò Ýχουν το
δικαßωμα, εÞ'οσον δεν καθυστεροýν την καταβολÞ τηò ετÞσιαò εισÞορÜò τουò, να συμμετÝχουν στιò
ΓενικÝò Συνελεýσειò των Μελþν και üσον αφορÜ στα τακòικÜ ΜÝλη να ασκοýν το δικαßωμα ι!Þφου.
Τα τακτικÜ ΜÝλη Ýχουν απü μια (r) φÞφο στιò ΓενικÝò Συνελεýσειò. Τα νομικÜ πρüσωπα ασκοýν το
δικαßωμα φÞφου μÝσω των εξουσιοδοτημÝνων εκπροσþπων τουò.
Το δικαßωμα συμμετοχÞò και φÞφου στιò ΓενικÝò Συνελεýσειò μπορεß να ασκηθεß και δια
πληρεξουσßου που θα εßναι ΜÝλοò. Το κÜθε ΜÝλοò μπορεß να εκπροσωπÞσει Ýνα μüνον Ü}λο ΜÝλοò.
Τα σχετικÜ Ýγγραφα πληρεξουσιüτηταò πρÝπει να κατατßθενται στη Γραμματεßα τηò Εταιρεßαò
αργüτερο μÝχριτην Ýναρξη τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò.

¶ρθρο 9:
Υποχρεþσειò των Μελþν
Τα ΜÝλη οÞεßλουν να βοηθοýν την Εταιρεßα στην εκπλÞρωση των σκοπþν τηò.
Τα τακτικÜ ΜÝλη υποχρεοýνται να καταβÜλουν ετÞσια εισÞορÜ τηò οποßα το ýψοò καθορßζεται απü

το Διοικητικü Συμβοýλιο. Για την διευκüλυνση τηò Εταιρεßαò, η ετÞσια εισφορÜ πρÝπει να
καταβÜλλεται μÝχρι το τÝλοò Ιανουαρßου κÜθε Ýτουò , για τα νεοεγγραÞüμενα ΜÝλη , κατÜ την
ημÝρα τηò εγγραφÞò τουò. Τα επßτιμα ΜÝλη απαλλÜσσουΕαι τηò υποχρÝωσηò καταβολÞò εισφορþν.

¶ρθρο 10:
ι«Φßλοι» τηò Εταιρεßαò
Το Διοικητικü Συμβοýλιο μπορεß με απüφασÞ του να ενεργοποιÞσει την ειδικÞ κατηγορßα «<φλων».

Φλοι μποροýν να εγγραφοýν ÞυσικÜ πρüσωπα, ÞοιτητÝò και σπουδασεÝò σχολþν

συναφοýò
αντικειμÝνου σπουδþν που ενδιαÞÝρονται για τον χþρο και τη δραστηριüτητα τηò Εταιρεßαò. φλοι
μποροýν επßσηò να εγγραÞοýν και φυσικÜ Þ νομικÜ πρüσωπα που δεν Ýχουν καμßα σχÝση Þ
συνÜÞεια με το αντικεßμενο και τον σκοπü τηò Εταιρεßαò αλλÜ εκτιμοýν το Ýργο τηò και επιθυμοýν
να συνδρÜμουν σε αυτü. Οι Φßλοι απαλλÜσσονται τηò εÞ' Üπαξ εισÞορÜò εγγραφÞò και η ετÞσια
εισφορÜ τουò ορßζεται απü το Διοικητικü Συμβοýλιο κατÜ περßτπωση. οι Φλοι Ýχουν τα ßδια
δικαιþματα με τα ΣυνδεδεμÝνα ΜÝλη üπωò αυτÜ περιγρÜÞονται (πο Üρθρο 5 του παρüντοò.

ΚΕΦΑΛΑΙο ΤΡΙΤο:
ΓΕΝΙΚΗ ΣγΝΕΛΕΥΣΗ

¶ρθρο 11:
ΓενικÜ
Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση των Μελþν εßναι το ανþτατο üργανο τηò Εταιρεßαò, απαρτßζεται απü το σýνολο
των εγγεγραμμÝνων και ταμειακþò εντÜξει τακτικþν Μελþν τηò και Ýχει αρμοδιüτητα να αποφασßζει

για οποιοδÞποτε θÝμα μÝσα στο πλαßσιο των σκοπþν τηò Εταιρεßαò. οι νüμιμα ληφθεßσεò αποÞÜσειò
τηò ΓενικÞò Συνελεýσεωò εßναι υποχρεωτLκÝò για το Διοικητικü Συμβοýλιο, τα ΜÝλη και τα λοιπÜ
üργανα τηò Εταιρεßαò.
¶ρθρο 12:
ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση
τηò Εταιρεßαò πραγματοποιεßται κÜθε χρüνο και το
αργüτερο μÝσα σε τρειò (3) μÞνεò απü το πÝραò κÜθε διαχειριστικοý Ýτουò.
Η ημερÞσια διÜταξη τηò ΤακτικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò πρÝπει να παρÝχει τα ακüλουθα θÝματα:
α. ¸κθεση του Διοικητικοý Συμβουλßου των πεπραγμÝνων και περß του απολογισμοý επß του
Η ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση των τακτικþν Μελþν

λÞξαιιτοò διαχειριστικοý Ýτουò.

β.
γ.
δ.
ε.
στ.

¸κθεση του Ταμßα και του ΔιευθυντÞ περß των εσüδων και εξüδων τηò Εταιρεßαò κατÜ το λÞξαν

διαχειριστικü Ýτοò, καθþò και περß εγκρßσεωò του προýπολογισμοý του τρÝχοντοò Ýτουò.
¸κθεση των Ελεγκτþν.
ΑπαλλαγÞ απü κÜθε ευθýνη του Διοικητικοý Συμβουλßου καιτων Ελεγκτþν.
ΕκλογÞ ελεγκτþν για Ýνα εκÜστοτε Ýτοò,
ΚατÜ το Ýτοò λÞξεωò τηò θητεßαò του Διοικητικοý Συμβουλßου, εκλογÞ του επüμενου Διοικητικοý

Συμβουλßου.

ΠεραιτÝρω θÝματα μποροýν να προστεθοýν στην ημερÞσια διÜταξη αν αποÞασιστεß απü το
Διοικητικü Συμβοýλιο. Το Διοικητικü Συμβοýλιο εßναι υποχρεωμÝνο να περιλÜβει τÝτοια θÝματα
στην ημερÞσια διÜταξη, εÞ'οσον τοýτο ζητηθεß εγγρÜφωò απü το 10% τουλÜχιστον του üλου
αριθμοý των τακτικþν Μελþν και η σχετικÞ αßτηση περιÝλθει στο Διοικητικü Συμβοýλιο τουλÜχιστον
δÝκα (10) ημÝρεò πρü τηò ημÝραò τηò ΤακτικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.

¶ρθρο 13:
¸κακτεò ΓενικÝò Συνελεýσειò
¸κτακτεò ΓενικÝò Συνελεýσειò μποροýν να συγκληθοýν üταν το αποφασßσει το Διοικητικü Συμβοýλιο.
Το Διοικητικü Συμβοýλιο υποχρεοýται να συγκαλÝσει'Εκτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση εντüò ενüò (1) μηνüò
üταν το ζητÞσει εγγρÜÞωò το 10% τουλÜχιστον του üλου αριθμοý των ταμειακþò ειτòÜξει Μελþν.
Στην αßτηση πρÝπει να αναÞÝρονται και τα θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò.
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¶ρθρο 14:
ΔεξαγωγÞ των Γενικþν Συνελεýσεων

Οι ΓενικÝò Συνελεýσειò συγκαλοýνòαι απü το Διοικητικü Συμβοýλιο. Η πρüσκληση περιÝχει

την

ημερομηνßα, την þρα, τον τüπο και τη διεýθυνσÞ, ωζ επßσηò και τα θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò
τηò ΣυνÝλευσηò, απο(πÝΜεται δε προò üλα τα ΜÝλη τηò Εταιρεßαò τουλÜχιστον δÝκα (10) ημÝρεò προ
τηò ΣυνÝλευσηò. Η αποστολÞ με απλÞ επιστολÞ, τηλεομοιοτυπßα Þ ηλεκòρονικü ταχυδρομεßο
θεωρεßται επαρκÞò.

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση βρßσκεται σε απαρτßα, üταν παρßσταται τουλÜχιστον το

50% + 1

του üλου

αριθμοý των ταμειακÜ εντÜξει Μελþν για το τρÝχον Ýτοò,
Αν δεν σχηματισθεß απαρτßα, συγκαλεßται μÝσα σε δεκα πÝντε (15) ημÝρεò στον αυτü τüπο και την
ßδια þρα ΕπαναληπτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση με την ßδια ημερÞσια διÜταξη. Η πρüσκληση για την

ΕπαναληπτικÞ μπορεß να περιληφθεß στην πρüσκληση για την αρχικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση, σßην οποßα
θα μνημονεýεται ο τüποò και τυχüν διαÞορετικüò χρüνοò τηò ΕπαναλητπικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.
ΕÜν η πρüσκληση για την ΕπαναληπτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση αποσταλεß χωριστÜ, αρκεß να αποσταλεß
τουλÜχιστον ετπÜ (7) ημÝρεò πριν απü την ημÝρα τηò νÝαò Συνελεýσεωò.

Η ΕπαναληπτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση βρßσκεται σε απαρτßα ανεξαρτÞτωò απü τον αριθμü

των

παρüντων Μελþν. Οι αποφÜσειò δεσμεýουν και τουò απüντεò.

ο

Πρüεδροò του Διοικητικοý Συμβουλßου αναλαμβÜνει τη Προεδρßα τηò ΣυνÝλευσηò και αφοý
διαπιστþσει üτι υÞßσòαται απαρτßα, κηρýσσει την Ýναρξη τηò και προβαßνει στην εκλογÞ Προεδρεßου
και Γραμματεßαò αυτÞò.
ΑποφÜσειò μποροýν να ληφθοýν μüνο επß των θεμÜτων τηò ημερÞσιαò διÜταξηò.
οι αποÞÜσειò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò λαμβÜνονται με την απüλυτη πλειοψηφßα των παρüντων και
αντιπροσωπευ üμενων Μελþν.
Οι αποÞÜσειò λαμβÜνοντατ με ÞανερÞ ι!ηφοφορßα, Η εκλογÞ του Διοικητικοý Συμβουλßου γßνεται με
μυστικÞ ι|ηφοφορßα. Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση μπορεß να αποÞασßσει να διεξαχθεß μυστικÞ ψηφοφορßα
και για ορισμÝνα Þ üλα τα θÝματα τηò ημερÞσιαò διÜταξηò. ΠροκειμÝνου περß τροποποιÞσεωò του
καταστατικοý και διαλýσεωò τηò ΑστικÞò Εταιρεßαò εφαρμüζονται σχετικÜ με την απαρτßα και τη
λÞιl.ιη αποφÜσεωò οι διατÜξειò του Κεφαλαßου 7 του παρüντοò.
Περß τηò διεξαγωγÞò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò και ιδßωò περß των αποτελεσμÜτων των ι}ηφοφοριþν
συντÜσσονται απü τον ΓραμματÝα τηò ΣυνÝλευσηò πρακτικÜ, τα οποßα υπογρÜÞονται απü τον ßδιο,
και τον Πρüεδρο τηò Συνελεýσεωò.
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ΚΕΦΑΛΑΙο ΤΕΤΑΡΤο:

ΔιοιΚΗτιΚο ΣγΜΒογΛιο
¶ρθρο 15:
Αρμοδιüτητεò
Το Διοικητικü Συμβοýλιο διοικεß την ΑστικÞ Εταιρεßα.

ΕπιÞυλασσüμενων dιλλων υποχρεþσεων Þ καθηκüντων, που προκýπτουν απü το Νüμο Þ το παρüν
καταστατικü, το Διοικητικü Συμβοýλιο Ýχει ιδßωò τα παρακÜτω καθÞκοντα:
Να υποβÜλειτην Ýκθεση του στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση
Να διορßζει το ΔιευθυντÞ και το υπüλοιπο προσωπικü.
Να αποÞασßζει για την εγγραφÞ Þ διαγραÞÞ Μελþν.
Να ανακηρýσσειτα επßτιμα ΜÝλη.
Να αποφασßζει για την ßδρυση Þ διÜλυση παραρτημÜτων.

Να προτεßνει για Ýγκριση στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση το ýι.Dοò τηò ετÞσιαò εισÞορÜò των Μελþν.

Να συγτÜσσετ και να υποβÜλει στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση Εσωτερικü Κανονισμü λειτουργßαò τηò
Εταιρεßαò,
Να διαχειρßζεται την περιουσßα τηò Εταιρεßαò μÝσα στο πλαßσιο του εγκεκριμÝνου προýπολογισμοý.

¶ρθρο 16:
ΕκλογÞ και σýνθεση του Διοικητικοý Συμβουλßου

το Διοικητικü Συμβοýλιο αποτελεßται απü τρßα (3) Ýωò ετπÜ (7) ΜÝλη Þ εκπροσþπουò Μελþν τηò
Εταιρεßαò.

¼λα τα ΜÝλη του Δ,Σ. εκλÝγονται απü ΓενικÞ ΣυνÝλευση για θητεßα τριþν (3) ετþν. Η θητεßα του
Διοικητικοý Συμβουλßου θεωρεßται λÞγουσα κατÜ την ημÝρα τηò ΤαπικÞò ΓενικÞò Συνελεýσηò του
Ýτουò, στο οποßο εμπßτπει η λÞξη τηò 3ετοýò θητεßαò.
Η εκλογÞ των Μελþν του Δ.Σ. γßνεται απü ενιαßο ψηφοδÝλτιο.
τα Ýγκυρα ψηÞοδÝλτια μποροýν να ÞÝρουν τüσουò σταυροýò προτßμησηò üσεò και οι προò εκλογÞ
θÝσειò Μελþν Δ.Σ.
ΕκλÝξιμα εßναι μüνο φυσικÜ πρüσωπα, ΠροκειμÝνου περß Μελþν νομικþν προσþπων, εκλÝξιμοò
εßναι Ýναò απü τουò νομßμουò εκπροσþπουò του νομικοý προσþπου Þ Ýνα Üλλο Þυσικü πρüσωπο
που θα Ýχει υποδειχθεß εγγρÜφωò απü το αντßστοιχο νομικü πρüσωπο σαν εκπρüσωποò του στην
Εταιρεßα και σαν υποι.bÞφιο για τη θÝση ΜÝλουò του Διοικητικοý Συμβουλßου. Αποκλεßεται η εκλογÞ
περισσοτÝρων του ενüò απü το ßδιο νομικü πρüσωπο.

Η εκλογÞ διεξÜγεται με μυστικÞ ι|lηφοφορßα. Τηò εκλογÞò προtßσταται εφορευτικÞ επιτροπÞ
αποτελοýμενη απü τον Πρüεδρο τηò ΣυνÝλευσηò και απü δυο ΜÝλη, εκλεγüμενα με απλÞ
πλειοιΙηφßα και δ( ανατÜσεωò χειρþν απü την ΓενικÞ ΣυνÝλευση, ενþ χρÝη γραμματÝωò εκτελεß ο
ΓραμματÝαò τηò Συνελεýσεωò.

ΕκλεγÝντα θεωροýνται τα ετπÜ (7) πρüσωπα τα οποßα συγκÝντρωσαν τον μεγαλýτερο αριθμü
φÞφων. Σε περßπτωση ισοι.bηφßαò διενεργεßται κλÞρωση. Τα μη εκλεγÝντα ΜÝλη θεωροýιτòαι
αναπληρωματικÜ

κατÜ σειρÜ συγκÝντρωσηò

ι|.lÞφων.

ο ΔιευθυντÞò τηò Εταιρεßαò συμμετÝχει σòιò συνεδριÜσειò και εργασßεò του Διοικητικοý Συμβουλßου
χωρßò δικαßωμα φÞφου.
¶ρθρο 17:
Συγκρüτηση και λειτουργßα του Διοικητικοý Συμβουλßου

ΑμÝσωò μετÜ την εκλογÞ του απü τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση το Διοικητικü Συμβοýλιο συγκαλεßται σε
συνεδρßαση απü το μÝλοò που συγκÝντρωσε τουò περισσüτερουò φÞφουò και συγκροτεßται σε σþμα,
εκλÝγονταò μεταξý των Μελþν του με μυστικÞ ιΙηφοφορßα τον Πρüεδρο, τουò δýο ΑντιπροÝδρουò,
τον Γενικü ΓραμματÝα και τον Ταμßα.
α. ο Πρüεδροò προεδρεýει του Διοικητικοý Συμβουλßου και εν γÝνει προßßσταται των εργασιþν του
Διοικητικοý Συμβουλßου, ¼ταν ο Πρüεδροò απουσιÜζει Þ κωλýεται αναπληρþνεται απü Ýναν
απü τουò ΑντιπροÝδρουò, ¼ταν και ο πρþτοò Αντιπρüεδροò απουσιÜζει Þ κωλýεται,
αναπληρþνεται απü τον δεýτερο Αιτòιπρüεδρο. Ο Πρüεδροò εκπροσωπεß την Εταιρεßα δικαστικÜ
και εξþδικα, εντüò Þ εκτüò ΕλλÜδαò, μπορεß να εξουσιοδοτÞσει Ýναν απü τουò ΑντιπροÝδρουò Þ
Üλλο μÝλοò του Δ.Σ, να εκπροσωπÞσει την Εταιρεßα σε μßα συγκεκριμÝνη εκÜστοτε υπüθεση.
ο Πρüεδροò συνυπογρÜÞει με τον Ταμßα τιò εντολÝò πληρωμÞò που απαιτοýνται για την κßνηση
του τραπεζικοý λογαριασμοý τηò Εταιρεßαò.
β. ο Γενικüò ΓραμματÝαò επιμελεßται των αποÞÜσεων του Δ.Σ. και τηò Γ,Σ. Εποπτεýει τη λειτουργßα
τηò γραμματεßαò τηò Εταιρεßαò, υπογρÜφει τα ÝγγραÞα που απαιτοýνται για την υλοποßηση των
αποÞÜσεων και συνυπογρÜφει κÜθε ÝγγραQο που αφορÜ στιò αρμοδιüτητεò του ΠροÝδρου,
εισηγεßται τα θÝματα στο Δ.Σ., συντÜσσει την ημερÞσια διÜταξη αυτοý, ÞυλÜσσει τη σφραγßδα
και το αρχεßο τηò Εταιρεßαò.
γ. ο Ταμßαò εποτπεýει τα οικονομικÜ τηò Εταιρεßαò. ΣυμπρÜττει με τον ΔιευθυντÞ κατÜ τη σýνταξη
του ετÞσιου προýπολογισμοý, βοηθÜ συμβουλευτικÜ το ΔιευθυντÞ κατÜ τη σýνταξη του
ετÞσιου απολογισμοý και προσυπογρÜφει τα εντÜλματα πληρωμþν απü Ýνα ορισμÝνο ποσü και
Üνω. Για πληρωμÝò KaL εν γÝνει διÜθεσÞ περιουσιακþν στοιχεßων τηò Εταιρεßαò απü Ýνα
περαιτÝρω ýψοò που καθορßζεται απü το Διοικητικü Συμβοýλιο και Üνω, απαιτεßται η Ýγκριση
του Διοικητικοý Συμβουλßου και η προσυπογραφÞ του Γενικοý ΓραμματÝα.
Ο Ταμßαò συνυπογρÜφει με τον Πρüεδρο τιò εντολÝò πληρωμÞò που απαιτοýνται για την κßνηση
του τραπεζικοý λογαριασμοý τηò Εταιρεßαò.
Το Διοικητικü Συμβοýλιο διεξÜγει τιò εργασßεò του κατÜ κανüνα σε συνεδριÜσειò. Μπορεß üμωò να

ληφθεß απüÞαση και δια περιφορÜò, χωρßò να γßνει συνεδρßαση εφ' üσον üλα τα ΜÝλη του
Διοικητικοý Συμβουλßου δþσουν τη συναßνεσÞ τουò.
Η πρüσκληση για συνεδρßαση του Διοικητικοý Συμβοýλιου πρÝπει να περιÝχει την ημερομηνßα, την
þρα, τον τüπο, τη διεýθυνση και τα θÝματα τηò ημερησßαò διÜταξηò και να αποσòÝλλεται στα ΜÝλη

του Διοικητικοý Συμβουλßου μÝσω του ΓραμματÝα εγγρÜφωò ιδιοχεßρωò Þ με ηλεκτρονικü
ταχυδρομεßο (email) Þ με τηλεομοιοτυπßα (φαξ) τουλÜχιστον 7 ημÝρεò πρü τηò ημÝραò τηò
συνεδριÜσεωò. Σε επεßγουσεò περιτπþσειò μπορεß να μην τηρηθεß η πιο πÜνω προθεσμßα των επτÜ
(7) ημερþν, η δε πρüσκληση μπορεß να γßνει και προÞορικÜ.

Ο

Πρüεδροò Þ σε περßπτωση κωλýματοò ο Ýναò Αντιπρüεδροò υποχρεοýται να συγκαλεß το
Διοικητικü Συμβοýλιο τουλÜχιστον κÜθε δýο (2) μÞνεò Þ üταν τοýτο ζητηθεß εγγρÜÞωò τουλÜχιστον
απü τÝσσερα (α) ΜÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου.
Οι συνεδριÜσειò του Διοικητικοý Συμβουλßου γßνονται κατÜ κανüνα στην Ýδρα τηò 'Ενωσηò, μποροýν
üμωò να γßνουν και σε Üλλεò πüλειò τηò Ε}λÜδαò Þ και στο εξωτερικü, üταν υπÜρχουν σοβαροß λüγοι
και τοýτο γßνει αποδεκτü απü τη πλειοι!ηÞßα των Μελþν του Διοικητικοý Συμβουλßου.
Τα ΜÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου υποχρεοýνται να παρßστανται στιò συνεδριÜσειò του
Διοικητικοý Συμβουλßου. Σε περßπτωση κωλýματοò Ýνα μÝλοò μπορεß να εξουσιοδοτÞσει με
Ýγγραφη, ηλεκτρονικοý ταχυδρομεßου Þ τηλεομοιοτυπικÞ εξουσιοδüτηση Ýνα Üλλο μÝλοò του
Διοικητικοý Συμβουλßου να το εκπροσωπÞσει σε μßα συγκεκριμÝνη συνεδρßαση. οι εξουσιοδοτÞσειò
αυτÝò συνυπολογßζονται για τον σχηματισμü απαρτßαò. Αν Ýνα μÝλοò απουσιÜζει σε τÝσσεριò (4)
τουλÜχιστον συνεχüμενεò τακτικÝò συνεδριÜσειò του Διοικητικοý Συμβουλßου κατ' Ýτοò, χωρßò να
εξουσιοδοτεß Üλλο μÝλοò να το εκπροσωπÞσει, το Διοικητικü Συμβοýλιο μπορεß να θεωρÞσει την
απουσßα αυτÞ σαν δÞλωση παραιτÞσεωò. Το Διοικητικü Συμβοýλιο βρßσκεται σε απαρτßα üταν
παρßστανται αυτοπροσþπωò Þ μÝσω εξουσιοδοτÞσεωò τα 5 απü τα 7 ΜÝλη του.
οι αποφÜσειò του Διοικητικοý Συμβουλßου λαμβÜνονται με φανερÞ ψηφοQορßα και με την απλÞ
πλειοι.bηφßα των παρüντων και εκπροσωποýμενων Μελþν, εφ'üσον στο παρüν καταστατικü δεν
ορßζεται κÜτι διαφορετικü. Σε περßτπωση ισοι,bηφßαò υπερισχýει η ιΙÞφοò του ΠροÝδρου.
Για τιò συνεδριÜσειò του Διοικητικοý Συμβουλßου τηροýνται απü τον ΓραμματÝα του πραιαικÜ τα
οποßα υπογρÜÞονται απü τα παρüντα στη συνεδρßαση ΜÝλη.
¶ρθρο 18:
ΚÝνωση και συμιτλÞρωση θÝσεωò ΜÝλουò του Δ.Σ.

- Παýση Μελþν

Δ.Σ.

Ιδιüτητα του ΜÝλουò του Διοικητικοý Συμβουλßου λÞγει σε περßπτωση θανÜτου Þ παραιτÞσεωò του.

Τη κενωθεßσα θÝση καταλαμβανειτο πρþτο επý,αχüν μÝλοò με σειρÜ εκλογÞò üπωò αναÞÝρεταιστο
Üρθρο 15.
ΕÜν üμωò μετÜ απü αποχωρÞσειò τα ΜÝλη του Διοικητικοý Συμβουλßου εßναι λιγüτερα απü πÝντε (5)

και δε μποροýν να καλυφθοýν οι θÝσειò με αναπληρωματικÜ ΜÝλη τüτε απαιτεßται να συγκληθεß
¸κτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση για την εκλογÞ Μελþν και πλÞρωση των κενþν θÝσεων.
Κενωθεßσηò τηò θÝσεωò του ΠροÝδρου, του ΑντιπροÝδρου, του Γενικοý ΓραμματÝα Þ του Ταμßα, το
Διοικητικü Συμβοýλιο οÞελει εντüò 20 ημερþν το πολý να προβεß στην εκλογÞ αντικαταστÜτη, για
τον υπüλοιπο χρüνο τηò θητεßαò του.
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¶ρθρο 19:
Εσωτερικüò Κανονισμüò
Το Διοικητικü Συμβοýλιο δýναται να συντÜσσει και η ΓενικÞ ΣυνÝλευση να εγκρßνει κανονισμü για
την εσωτερικÞ λειτουργßα τηò Εταιρεßαò μÝσα στο πλαßσιο των καθορισμÝνων σκοπþν τηò.

¶ρθρο 20:
ΕπιτροπÝò
Για τη μελÝτη ειδικþν θεμÜτων το Διοικητικü Συμβοýλιο μπορεß να συγκροτεß ειδικÝò επιτροπÝò και
ομÜδεò εργασßαò που θα απαρτßζονται και απü μη ΜÝλη. Ο ΣυιιτονιστÞò κÜθε επιτροπÞò ορßζεται απü
τον Πρüεδρο του Διοικητικοý Συμβουλßου και υποχρεοýται να υποβÜλει (πο Διοικητικü Συμβοýλιο
Ýκθεση σχετικÜ με το Ýργο τηò υπü την ευθýνη του ΕπιτροπÞò.

ΚΕΦΑΛΑΙο ΠΕΜΠΤο:
ΔιΕΥΘγΝτΗΣ - ΠΡοΣΩΠιΚο
¶ρθρο 21:
Διορισμüò και αρμοδιüτητεò
Το Διοικητικü Συμβοýλιο δýναται να διορßσει ýστερα απü εισÞγησÞ του Γενικοý ΓραμματÝα , Ýνα
ΔιευθυντÞ, ο οποßοò εßναι υπεýθυνοò για üλεò τιò τρÝχουσεò υποθÝσειò τηò Εταιρεßαò καθþò και για
τιò προσλÞφειò Þ απολýσειò του προσωπικοý μÝσα στο πλαßσιο του παρüντοò καταστατικοý, των
αποÞÜσεων του Διοικητικοý Συμβουλßου και των οδηγιþν του Γενικοý ΓραμματÝα.

ο

ΔιευθυντÞò συντÜσσει με σýμπραξη του Ταμßα Ýκθεση περß του ετÞσιου Προýπολογισμοý και
Απολογισμοý τηò Εταιρεßαò καιτον υποβÜλειπροò Ýγκριση στη ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

ο ΔιευθυντÞò Þ ο αναπληρωτÞò του συμμετÝχουν χωρßò δικαßωμα φÞφου σòιò συνεδριÜσειò

του

Διοικητικοý Συμβουλßου και των Επιτροπþν, ενημερþνει τη ΓενικÞ ΣυνÝλευση για τη διαχεßριση των
εταιρικþν υποθÝσεων και αναλαμβÜνει την εκτÝλεση των αποφÜσεων τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò.
ΚΕΦΑΛΑΙο ΕΚΤο:
ΔtΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

_

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

¶ρθρο 22:
Διαχειριστικü¸τοò
Το Διαχειριστικü¸τοò ταυτßζεται με το ημερολογιακü Ýτοò.
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¶ρθρο 23:

ΕλεγκÝò
Οι εκλεγüμενοι κÜθε Ýτοò απü την ΤατικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση δýο (2) ελεγκτÝò, υποχρεοýνται να
ελÝγχουν τα βιβλßα τηò Εταιρεßαò, τα δικαιολογητικÜ των λογαριασμþν και τον ετÞσιο απολογισμü.
Την 31η Δεκεμβρßου κÜθε Ýτουò οι ελεγκτÝò συντÜσσουν και υπογρÜφουν πρακτικÜ στα οποßα

πιστοποιοýν το υπüλοιπο του Ταμεßου και τα υπüλοιπα üλων των τραπεζικþν λογαριασμþν τηò
Εταιρεßαò. Περß του ελÝγχου του Απολογισμοý τηò Εταιρεßαò συιιτÜσσουν Ýγγραφη Ýκθεση. Το
πüρισμα του ελÝγχου γνω(ποποιεßται στην ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤ!ΚΟΥ

_

ΚΕΦΑΛΑΙο ΕΒΔοΜο:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟγ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛγΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕ!ΑΣ
¶ρθρο 24:

Διαδικασßα
Η τροποποßηση του Καταστατικοý, η παρÜταση του χρüνου διÜρκειαò και η διÜλυση τηò ΑστικÞò
Εταιρεßαò γßνονται με απüÞαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò που λαμβÜνεται σýμÞωνα με τιò παρακÜτω

διατÜξειò.
ΓενικÞ ΣυνÝλευση με θÝμα ημερÞσιαò διÜταξηò «τροποποßηση του Καταστατικοý» Þ «διÜλυση τηò
ΑστικÞò Εταιρεßαò», συγκαλεßται μüνον üταν το αποÞασßσει το Διοικητικü Συμβοýλιο με την
πλειοψηÞßα των 2/3 των Μελþν του Þ το ζητÞσει εγγρÜφωò τουλÜχιστüν το 1/3 του üλου αριθμοý
των τακτικþν Μελþν τηò Εταιρεßαò, οπüτε το Διοικητικü Συμβοýλιο υποχρεοýται να συγκαλÝσει
εντüò τριÜντα (30) ημερþν τη σχετικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση. Το ßδιο ισχýει και για προσθÞκη τηò
τροποποιÞσεωò του Καταστατικοý ωò θÝματοò στην ημερÞσια διÜταξη ΤακτικÞò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò
εÞ'üσον η σχετικÞ αßτηση υποβλÞθηκε (πο Διοικητικü Συμβοýλιο τουλÜχιστον τριÜντα (30) ημÝρεò
προ τηò ΣυνÝλευσηò.

ΔιÜλυση τηò Εταιρεßαò μπορεß να αποφασισθεß μüνον απü μßα ¸κτακτη ΓενικÞ ΣυνÝλευση που
συγκλÞθηκε ειδικÜ με θÝμα ημερÞσιαò διÜταξηò τη διÜλυση τηò Εταιρεßαò Þ με παρÝλευση του
χρüνου διαρκεßαò τηò ΑστικÞò Εταιρεßαò και εφüσον οι εταßροι δεν αποφÜστσαν προηγουμÝνωò την
παρÜταση τηò διÜρκειÜò τηò.
Οι ΓενικÝò Συνελεýσειò που συγκλÞθηκαν για να αποÞασßσουν την τροποποßηση του καταστατικοý Þ
την διÜλυση τηò Εταιρεßαò βρßσκονται σε απαρτßα μüνον üταν παρßστα\παι Þ εκπροσωποýνται
τουλÜχιστον τα τρßα πÝμτπα (3/5) του αριθμοý των ταμειακÜ εντÜξει μελþν. ΑπüÞαση περß
τροποποιÞσεωò του καταστατικοý Þ περß διαλýσεωò τηò Εταιρεßαò, λαμβÜνεται με την πλειοι}ηφßα
των τριþν τετÜρτων (3/α) των παρüντων Þ εκπροσωποýμενων μελþν.
Η Εταιρßα δεν λýεται α}ιλÜ συνεχßζεται μεταξý των λοιπþν εταßρων, σε περßτπωση λýσεωò Þ
πτωχεýσεωò κÜποιου απü τουò εταßρουò.
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ΚΕΦΑΛΑΙο οΓΔοο:
ΜΕΤΑΒΑΤ!κΕΣ ΔtΑτΑΞΕΙΣ
Το Ιδρυτικü πρþτο Διοικητικü Συμβοýλιο αποτελεßται απü τουò:

1, Ασημþ ΚουκουγιÜννη, Πρüεδρο
2, ΙωÜννη ΛιÜρο, Γενικü ΓραμματÝα

3. ¶ννα ΓιαμπουρÜ, Ταμßα

\.

και η θητεßα του διαρκεß μÝχρι την πρþτη ΤακτικÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση που θα πραγματοποιηθεß μετÜ
απü το πÝραò ενüò πλÞρουò διαχειρισòικοý Ýτουò,
Σε πßστωση των παραπÜνω, συντÜχθηκε το παρüν σε (üσα και οι ιδρυτικοß εταιροL συν τρßα)
πρωτüτυπα και αÞοý το υπÝγραψαν τα μÝρη, Ýκαστο Ýλαβε απü Ýνα, Ýνα καταχωρÞθηκε στα αρχεßα
τηò Εταιρεßαò και απü Ýνα θα κατατεθοýν στην αρμüδια Δ.ο.Υ. και στο Πρωτοδικεßο Αθηνþν
αιτòßστοιχα.

Οι συμβαλλüμενοι:

Ασημþ ΚουκουγιÜwη
ΔωδεκανÞσου 39Α, Βρý,Þσσια ΑττικÞò
ΑΦΜ:

1

0

1

0

3

3

5

0

5

ΙωÜννη ΛιÜρο
ΔωδεκανÞσου 39Α, ΒριλÞσσια ΑττικÞò
ΑΦΜ:

1

º

6

4

7

8

2

6

3

ΑΦΜ:

1

0

3
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5
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