ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΞΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ.
«AXION HELLAS»)

Άρθρο 1°
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

1. Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΕΛΛΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «AXION HELLAS».
2. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού
Αναγνωστοπούλου αριθμός 9. Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας δύναται
να αλλάζει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2°
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η, εν γένει, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και
κυρίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που διαβιούν στις απομακρυσμένες
ή/και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής,
οι οποίες (ομάδες πληθυσμού), λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της
απόστασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα, στερούνται την εύκολη πρόσβαση τόσο
σε βασικά αγαθά, όπως οι υποδομές υγείας και εκπαίδευσης, όσο και σε δράσεις ή
εκδηλώσεις που στοχεύουν στη βελτίωση, προαγωγή και εξέλιξη του πνευματικού,
πολιτιστικού, επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου ζωής των τοπικών
κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται στην οργάνωση,
χρηματοδότηση, εποπτεία, προβολή και υλοποίηση, σε όλες τις περιοχές της
Ελλάδας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, δράσεων:
α) για την υλική και ηθική υποστήριξη και προστασία των ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών,
β) για τη βελτίωση του βιοτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επαγγελματικού
επιπέδου των ως άνω περιοχών της χώρας και των κατοίκων αυτών,

1

γ) για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των εν λόγω περιοχών
και των κατά τόπους παραδόσεων, με σκοπό την προστασία και διατήρηση της
πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αλλά και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και
του τουρισμού,
δ) για την προσφορά υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, από ιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων,
ε) για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού
και άθλησης ή και για τη δημιουργία, εξ αρχής, υποδομών και εγκαταστάσεων, όπου
αυτό χρειάζεται,
στ) για τη συνεχή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, για τις εξελίξεις επί πάσης
φύσεως θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως ιατρικών, εκπαιδευτικών,
πολιτιστικών, επαγγελματικών, τεχνικών, αγροτικών, τουριστικών, εμπορικών,
θεμάτων επικοινωνίας, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, και
ζ) για την εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών, με σκοπό την
εξοικείωσή τους με τους νέους τρόπους και μεθόδους επικοινωνίας και κοινωνικής
δικτύωσης, ως όχημα για την ανάπτυξη, προώθηση, προβολή και εξέλιξη των
τοπικών παραδόσεων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής οικονομίας.
2. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:
α) να αναλαμβάνει τη διοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών, κοινωνικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων και διαλέξεων, όπου θα
παρουσιάζονται οι δράσεις της εταιρείας και θα ενημερώνονται οι συμμετέχοντες
για τις σχεδιαζόμενες ενέργειες και αποστολές και θα συζητούνται εισηγήσεις και
προτάσεις για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του πεδίου και των μορφών
δραστηριοποίησης της εταιρείας,
β) να αναθέτει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την
έκδοση κάθε μορφής ενημερωτικών φυλλαδίων, βιβλίων και λευκωμάτων, σε σχέση
με τις δράσεις της, την παραγωγή πάσης φύσεως οπτικοακουστικού περιεχομένου,
όπως ενδεικτικά, ντοκυμαντέρ, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις
κοινωφελείς δραστηριότητές της, καθώς και να επιτρέπει την παραγωγή και
διάθεση, από τρίτους, αναμνηστικών αντικειμένων, όπως ενδεικτικά, ειδών ένδυσης
με το σήμα της εταιρείας για τη διάδοση και προώθηση της δραστηριότητας και των
σκοπών της εταιρείας,
δ) να συμμετέχει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε
άλλες οργανώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
ε) να συνεργάζεται, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με
άλλες οργανώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
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καθώς και με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα,
στ) να διοργανώνει λαχειοφόρoυς αγορές και να δέχεται δωρεές, χορηγίες και
οικονομικές ενισχύσεις πάσης φύσεως, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλην
επιχορηγήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, η λήψη των οποίων εξαιρείται ρητά, από
το σκοπό της Εταιρείας,
ζ) να συνάπτει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε
μορφής σύμβαση, που απαιτείται, για την επίτευξη του σκοπού της και για την
εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης.

Άρθρο 3°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4°
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι χιλιάδων (€
6.000,00) Ευρώ και διαιρείτο σε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής
αξίας Ευρώ διακοσίων (€200) έκαστο. Το ποσό αυτό είχαν εισφέρει οι
ιδρυτές Εταίροι (Τακτικά Μέλη) της Εταιρείας κατά ίσα μέρη, δηλαδή κάθε
ιδρυτής Εταίρος συνεισέφερε το ποσό των Ευρώ διακοσίων (€200).
Μετά την αποχώρηση ενός εκ των ιδρυτών Εταίρων, η οποία
γνωστοποιήθηκε επίσημα προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων
της 30 Σεπτεμβρίου 2019, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των
Ευρώ διακοσίων (€200), και διαμορφώθηκε σε ποσό των Ευρώ πέντε
χιλιάδων οκτακοσίων (€5.800), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα (29) εταιρικά
μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων (€200).
Με την απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 30
Σεπτεμβρίου 2019, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ πέντε
χιλιάδων οκτακοσίων (€5.800), μετά την είσοδο στην Εταιρεία είκοσι εννέα
(29) νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών) και την καταβολή εκ μέρους τους της
αναλογούσας σε αυτούς εισφοράς. Επομένως, το εταιρικό κεφάλαιο της
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Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων εξακοσίων (€11.600),
διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ (58) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας
Ευρώ διακοσίων (€200) έκαστο που σχηματίζεται από ισόποσες των Ευρώ
διακοσίων (€200) εισφορές απάντων των Εταίρων (Τακτικών Μελών) της
Εταιρείας. Με την είσοδο νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών) θα επέρχεται
αναπροσαρμογή και της κατανομής των εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα.
Με την αποχώρηση ενός Εταίρου, η οποία γνωστοποιήθηκε επίσημα προς
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 3 Φεβρουαρίου 2021, το
εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων (€200), και
διαμορφώθηκε σε ποσό των Ευρώ έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων (€11.400),
διαιρούμενο σε πενήντα επτά (57) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας
Ευρώ διακοσίων (€200) έκαστο, που σχηματίζεται από ισόποσες των
διακοσίων Ευρώ (€200), εισφορές απάντων των Εταίρων (Τακτικών Μελών)
της Εταιρείας.
Στη συνέχεια, με την αποχώρηση ενός εκ των ιδρυτών Εταίρων, η οποία
γνωστοποιήθηκε επίσημα προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων
της 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 8,
παράγραφος 3 του Καταστατικού, το εταιρικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το
ποσό των Ευρώ διακοσίων (€200), και διαμορφώθηκε σε ποσό των Ευρώ
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (€11.200), διαιρούμενο σε πενήντα έξι (56)
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων (€200). Με απόφαση
της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 21 Σεπτεμβρίου
2021, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων
εξακοσίων (€5.600), με την είσοδο στην Εταιρεία είκοσι οκτώ (28) νέων
Εταίρων (Τακτικών Μελών) και την καταβολή εκ μέρους τους της
αναλογούσας σε αυτούς εισφοράς. Επομένως, το εταιρικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων
(€16.800), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα (84) εταιρικά μερίδια,
ονομαστικής αξίας Ευρώ διακοσίων (€200) έκαστο που σχηματίζεται από
ισόποσες των Ευρώ διακοσίων (€200) εισφορές απάντων των Εταίρων
(Τακτικών Μελών) της Εταιρείας. Με την είσοδο νέων Εταίρων (Τακτικών
Μελών) θα επέρχεται αναπροσαρμογή και της κατανομής των εταιρικών
μεριδίων αντίστοιχα.

2. Επιπλέον των ως άνω εισφορών, οι πόροι της Εταιρείας, για την επίτευξη του
σκοπού και των δράσεών της θα προέρχονται:
α) από τις εισφορές νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών),
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β) από τις πρόσθετες εισφορές των υφιστάμενων Εταίρων, σύμφωνα με
προηγούμενη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, κατόπιν
εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) από οιαδήποτε έσοδα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο δράσεων που
περιλαμβάνονται στο σκοπό της εταιρείας,
δ) από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες, επιχορηγήσεις και κάθε, εν
γένει, χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση για το σκοπό και τις δράσεις της
εταιρείας, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πλην επιχορηγήσεων από το Ελληνικό
Δημόσιο, η λήψη των οποίων εξαιρείται ρητά, από το σκοπό της Εταιρείας) και
ε) από κάθε άλλη ενέργεια και πράξη που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, στο
πλαίσιο της οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης του σκοπού και των δράσεων της
εταιρείας.

Άρθρο 5°
ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε Εταίρους (Τακτικά Μέλη), επίτιμα μέλη,
συνδεδεμένα μέλη και μέλη δωρητές:
Εταίροι (Τακτικά Μέλη) είναι οι ιδρυτές της εταιρείας (Ιδρυτικά Μέλη) καθώς και
όσοι γίνουν δεκτοί με την διαδικασία του επόμενου άρθρου και αφού καταβάλουν,
έκαστος, το ποσό της αναλογούσας εισφοράς.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται χάριν τιμής με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν συνδράμει, ηθικά ή υλικά, όλως εξαιρετικά στο
έργο της εταιρείας.
Συνδεδεμένα μέλη είναι υποστηρικτές των σκοπών της εταιρείας, που δεν
επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία αυτής.
Μέλη Δωρητές είναι μέλη, που έχουν προβεί, σύμφωνα με σχετική απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου, σε σημαντικές δωρεές προς την εταιρεία.

Άρθρο 6°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)
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1. Για να γίνει κάποιος Εταίρος (Τακτικό Μέλος) της εταιρείας, υποβάλλει γραπτή
αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται το
Καταστατικό. Η ιδιότητα του Εταίρου (Τακτικού Μέλους) αποκτάται εφ' όσον η
αίτηση γίνει ομόφωνα δεκτή από το σύνολο των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί
με γραπτή αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει για
τη συμμετοχή του στην εταιρεία και την εγγραφή του, με απόφαση που λαμβάνεται
με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων Εταίρων.
2. Οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) αποκτούν όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από την εν
λόγω ιδιότητα, αφού καταβάλουν, έκαστος, την αναλογούσα εισφορά, όπως αυτή
κάθε φορά ορίζεται από το Καταστατικό της εταιρείας. Εκτός από την αρχική
εισφορά, στην καταβολή της οποίας οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) υποχρεούνται, κατά
την είσοδό τους στην εταιρεία, είναι επίσης υποχρεωμένοι να καταβάλουν
πρόσθετες εισφορές, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δράσεων της
εταιρείας, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, δυνάμει σχετικής αιτιολογημένης
εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει και το ύψος των εν λόγω
εισφορών και η οποία υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των
Εταίρων, που θα λάβει και τη σχετική απόφαση. Η μη καταβολή των εισφορών,
σύμφωνα με τις επιμέρους αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αναστέλλει το
δικαίωμα συμμετοχής των εταίρων στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και το δικαίωμα
εκλογής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3.
Δυνάμει Κανονισμού της εταιρείας, που καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, προβλέπονται οι
ειδικότερες προϋποθέσεις εισόδου νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών), καθώς και η
διαδικασία και ειδικότερες προϋποθέσεις εισόδου επίτιμων μελών, συνδεδεμένων
μελών και μελών δωρητών.

Άρθρο 7°
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους της εταιρείας επέρχεται:
(α) με την αποχώρηση αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8
παράγραφος 3 και
(β) με αποκλεισμό.
2. Κάθε μέλος μπορεί να διαγραφεί από την Εταιρεία, κατόπιν απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων
6

(¾) των παρισταμένων ή νόμιμα αντιπροσωπευομένων Εταίρων, σε περίπτωση που:
είτε (α) αποδεδειγμένα παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού ή ενεργεί
αντίθετα προς αυτό, είτε (β) προβαίνει σε ενέργειες, με λόγια ή πράξεις, που
μπορούν να ματαιώσουν ή να βλάψουν ουσιαστικά την πραγμάτωση του σκοπού
της εταιρείας είτε (γ) αναφορικά με τους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), καθυστερεί
πάνω από χρόνο την καταβολή της εισφοράς του και δεν την καταβάλλει παρά τις
επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή (δ) δεν
συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία και τις δράσεις της Εταιρείας, για χρονικό
διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 8°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

1. Οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Οι Εταίροι συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου συναποφασίζουν για όλα
τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας εν γένει και
στην υλοποίηση του σκοπού της, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του
προγράμματος των δράσεών της και στην ενίσχυση και προώθηση αυτών.
3. Κάθε Εταίρος (Τακτικό Μέλος) μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την εταιρεία,
αφού γνωστοποιήσει εγγράφως τη βούλησή του προς τη Γενική Συνέλευση και το
Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα προηγείται τουλάχιστον ένα (1)
μήνα από την ημερομηνία, κατά την οποία ο Εταίρος προτίθεται να αποχωρήσει.

Άρθρο 9°
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:
1.

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Τακτικών Μελών).

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10°
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Τακτικών Μελών) αποτελεί το ανώτατο όργανο
της εταιρείας, αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε ζήτημα, είτε αναφορικά με την
εσωτερική λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας ή με τις δράσεις της και την
επίτευξη του σκοπού της εν γένει. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση των
Εταίρων (Τακτικών Μελών):
- Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ασκεί έλεγχο επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη
συμμετοχή της εταιρείας σε ή/και τη συνεργασία της εταιρείας με άλλες
οργανώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,
καθώς και με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- Ελέγχει και εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της εταιρείας.
- Εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε
ευθύνη.
-

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας μετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τροποποίηση επ’ αυτού.

- Εγκρίνει την είσοδο και εγγραφή νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών), σε
περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εισόδου και
εγγραφής νέου Εταίρου (Τακτικού Μέλους).
- Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη λύση της εταιρείας.
- Αποφασίζει τον αποκλεισμό των μελών της εταιρείας.

Άρθρο 11°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Τακτικών Μελών) συνέρχεται τακτικά μία (1)
φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι το τέλος του ένατου μήνα από τη λήξη του
διαχειριστικού έτους, για να εξετάσει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου
και να εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
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2. Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό
Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 του συνόλου των Εταίρων (Τακτικών Μελών), με
έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω
αίτησης.
3. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλους τους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), και
βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) αυτών (Εταίρων/
Τακτικών Μελών). Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται
με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, επτά (7) ημέρες μετά την αρχικώς
ορισθείσα, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα, εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο
(1/3) των Εταίρων (Τακτικών Μελών). Οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) συμμετέχουν στη
Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε αντιπροσωπευόμενοι από άλλον Εταίρο
(Τακτικό Μέλος), δυνάμει ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης. Κάθε Εταίρος (Τακτικό
Μέλος) μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Εταίρο (Τακτικό
Μέλος).
4. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη
λύση της εταιρείας, απαιτείται πάντοτε η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον
Εταίρων (Τακτικών Μελών).
5. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι έγγραφες και υπογράφονται από
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
και αποστέλλονται στους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), οκτώ (8) ημέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις πρέπει να
αναφέρουν σαφώς τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης,
καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Για τη σύγκληση
επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, δεν
απαιτείται ιδιαίτερη πρόσκληση.
6. Τα επίτιμα μέλη, τα συνδεδεμένα μέλη και τα μέλη δωρητές, δικαιούνται να
παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών
Μελών) της εταιρείας και να μετέχουν στις συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Εντούτοις, δεν προσμετρώνται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, στα
πλαίσια της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων σύγκλησης και διεξαγωγής της
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της λήψης αποφάσεων, ως ανωτέρω.
Άρθρο 12°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων Εταίρων (Τακτικών Μελών), δι' ανατάσεως των χειρών.
2. Κατ' εξαίρεσιν, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) των παρισταμένων ή/και νόμιμα αντιπροσωπευομένων Εταίρων (Τακτικών
Μελών), εάν αφορούν σε λύση της εταιρείας, τροποποίηση του Καταστατικού και
είσοδο/εγγραφή/αποκλεισμό Εταίρου (Τακτικού Μέλους). Κάθε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί εγκύρως να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος
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του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και προκειμένου περί
εκλογής προσώπων (εκτός από την αμέσως επόμενη περίπτωση), η ψηφοφορία
είναι μυστική. Ειδικότερα, για να τροποποιηθεί ο σκοπός της εταιρείας (άρθρο 2 του
παρόντος), απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των Εταίρων (Τακτικών Μελών).
3. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται δι' ανατάσεως
των χειρών. Μέχρι την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης, τις εργασίες διευθύνει ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και φροντίζει για την
ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης.
4. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται και καθαρογράφονται με
μέριμνα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13°
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως
έντεκα (11) μέλη, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Εταίρων (Τακτικών Μελών), για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, διά της οποίας
καθορίζεται, κάθε φορά, ο ακριβής αριθμός των μελών αυτού, εντός του
προαναφερόμενου εύρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από
Εταίρους (Τακτικά Μέλη) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία δύο (2)
ετών. Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., επίσης μεταξύ των Εταίρων. Πιο
συγκεκριμένα, ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι δύο (2) πρώτοι, κατά σειρά,
επιλαχόντες, κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική
Συνέλευση.
2. Στα πλαίσια της διαδικασίας εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
η Γενική Συνέλευση, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, θα εκλέγει νέο Διοικητικό
Συμβούλιο με σύνθεση, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) εκ των
τακτικών μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν
υποβληθεί οι αντίστοιχες υποψηφιότητες. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί
εφικτό, τότε θα συνέρχεται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος, η οποία εκλέγει νέο
Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς τον προηγούμενο περιορισμό.
3. Δεν επιτρέπεται στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλεγούν
περισσότερες από δύο (2) διαδοχικές θητείες. Μετά την εξάντληση δύο διαδοχικών
θητειών, κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα και να εκλεγεί στο
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Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την πάροδο μίας διετίας. Ο εν λόγω περιορισμός δεν
ισχύει για τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
αναλαμβάνει τη διοίκηση, αφού συνέλθει υπό την Προεδρία του μέλους που
πλειοψήφισε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, ένα
Γραμματέα και έναν Ταμία.
5. Σε περίπτωση που εκλείψει, εκπέσει ή παραιτηθεί κάποιο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, τοποθετείται στη θέση του, κατά σειρά, το αναπληρωματικό μέλος που
καλείται, κατά τη σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών, το οποίο
(αναπληρωματικό μέλος) καθίσταται και παραμένει εν ενεργεία μέλος, μέχρι την
λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών Μελών). Ακολούθως, σε
περίπτωση που εκλείψει, εκπέσει ή παραιτηθεί και αυτό το μέλος, αναπληρώνεται
με τον ίδιο τρόπο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει, εκ των μελών της εταιρείας, έναν ή
περισσότερους Ειδικούς Συμβούλους Διοίκησης, με αντικείμενο την εκπροσώπηση
της εταιρείας στις διεθνείς σχέσεις της ή/και σε άλλους τομείς, που θα ορίζει η
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτος Ειδικός Σύμβουλος
Διοίκησης ορίστηκε με αντικείμενο την εκπροσώπηση της εταιρείας στο εξωτερικό
και σε διεθνείς φορείς σχετικά με την προώθηση των σκοπών και την οικονομική
ενίσχυση της εταιρείας.

Άρθρο 14°
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες και
εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή
τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την
έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από δέκα πέντε (15)
ημέρες, τότε καλούν σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεση
του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα (λ.χ. σε επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο, αρκεί να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται νόμιμα,
τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του κ.ο.κ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη συμμετέχουν στη
συνεδρίαση και ψηφίζουν με τηλεδιάσκεψη. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί
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στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή από ένα από τα αναπληρωματικά μέλη, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί
προς τούτο.
3. Για όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες,
τηρούνται πρακτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται στην επόμενη
συνεδρίαση από τα μέλη που συμμετείχαν στην προηγούμενη.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από τον νόμο, το
Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν ευθύνονται για
απόφαση που ελήφθη χωρίς να έχουν παραστεί κατά την συνεδρίαση ή αν έχουν
διαφωνήσει, εφ'όσον προκύπτει η απουσία τους ή η διαφωνία τους από τα
πρακτικά.
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις
(4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Ο αναπληρωτής του
εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 5.

Άρθρο 15°
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της άσκησης της διοίκησης της εταιρείας, έχει
τα παρακάτω συλλογικά καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες:
α. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση, επέκταση,
βελτίωση, προβολή και προώθηση του σκοπού και των δράσεων της εταιρείας, κατά
την κρίση του και αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα
μέλη του.
β. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, συντάσσει και υποβάλλει, στη Γενική Συνέλευση,
την έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους
και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
γ. Συντάσσει και τροποποιεί Κανονισμό Λειτουργίας ή άλλους Κανονισμούς της
Εταιρείας και τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.
δ. Κρίνει, εν γένει, αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την
πραγμάτωση του σκοπού και των δράσεων της εταιρείας.
ε. Στο ως άνω πλαίσιο (γ), εισηγείται, κατά την κρίση του, προς τη Γενική Συνέλευση,
τη λήψη απόφασης για την καταβολή έκτακτων εισφορών, εκ μέρους των Εταίρων.
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Άρθρο 16°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως
την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
φροντίζει για την υλοποίηση, επέκταση και προβολή του σκοπού της εταιρείας και
το συντονισμό των δράσεών της, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει
σ’ αυτό, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις
συζητήσεις, εκδίδει επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της
Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει την
υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης.
2. Έκαστος Αντιπρόεδρος, ενεργώντας χωριστά, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα
ή κωλυόμενο, σε όλα, εν γένει, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 17°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη για την ορθή και επιμελή τήρηση της εταιρικής
αλληλογραφίας, τη σύνταξη των ανακοινώσεων της εταιρείας, καθώς και τη φύλαξη
των εταιρικών βιβλίων, αρχείων, μητρώων και της εταιρικής σφραγίδας.
2. Ο Γραμματέας αναλαμβάνει τη σύνταξη, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, και
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων
του Διοικητικού Συμβουλίου και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.
3. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική και άλλη περιουσία της εταιρείας.
Ελέγχει την καταβολή των εισφορών από τους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), καθώς και
όποια άλλα έσοδα/πόρους της εταιρείας, φροντίζει για την έγκαιρη αποπληρωμή
των υποχρεώσεών της, έναντι κάθε τρίτου και έχει την ευθύνη της τήρησης των
απαραίτητων λογιστικών και διαχειριστικών βιβλίων και εγγραφών, σύμφωνα με την
ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.
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4. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση
στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής
περιόδου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 18°
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί τα παρακάτω βιβλία και μητρώα:
α. Μητρώο Εταίρων (Τακτικών Μελών), στο οποίο καταχωρούνται το
ονοματεπώνυμο κάθε Εταίρου (Τακτικού Μέλους), το πατρώνυμο, η διεύθυνση
κατοικίας, η ημερομηνία εισόδου (εγγραφής) στην εταιρεία, καθώς και η τυχόν
ημερομηνία αποχώρησης αυτού από την εταιρεία και οι καταβολές των εισφορών
εκάστου.
β. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
δ. Βιβλίο Ταμείου.
ε. Μητρώο Ενεργητικού, στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς κάθε κινητό και
ακίνητο στοιχείο ενεργητικού της εταιρείας.
στ. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.
ζ. Μητρώο Επίτιμων μελών.
η. Μητρώο Συνδεδεμένων μελών.
θ. Μητρώο μελών Δωρητών
ι. Κάθε άλλο βιβλίο, μητρώο ή ηλεκτρονικό μέσο που κρίνεται χρήσιμο για την
λειτουργία της εταιρείας ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Άρθρο 19°
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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1. Η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών
Μελών), που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος
Καταστατικού, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Κατά τη διάρκεια
της εκκαθάρισης, τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου
περιορίζονται στις ανάγκες ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, η οποία δεν μπορεί να
διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο.

Άρθρο 20°

Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741-784) και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών Μελών), δυνάμει των οποίων δύναται το παρόν
να τροποποιείται.
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