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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

Άρθρο 1ο: ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

Η επωνυμύα και ο διακριτικόσ τύτλοσ που η εταιρεύα θα χρηςιμοποιεύ για τισ δραςτηριότητεσ και 

τισ ςυναλλαγϋσ τησ εύναι «Ελληνικό Ένωςη για την Ομοςπονδύα τησ Ευρώπησ». Η επωνυμύα τησ 

εταιρεύασ ςτα αγγλικϊ εύναι Hellenic Association for the Federation of Europe.  

 

Άρθρο 2ο: ΕΔΡΑ 

2.1. Έδρα τησ εταιρύασ ορύζεται ο 2οσ όροφοσ επύ τησ οδού Κανϊρη 6, ευριςκόμενο ςτον Δόμο 

Γαλατςύου. Η εταιρεύα δύναται να αλλϊζει γραφεύα ςτα όρια τησ Αττικόσ, χωρύσ να απαιτεύται γι’ 

αυτό τροποπούηςη του καταςτατικού.  

2.2. Η εταιρεύα μπορεύ με απόφαςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ να ςυςτόςει παραρτόματα και 

υποκαταςτόματα ςε διϊφορεσ πόλεισ ό περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ, τηρουμϋνων των απαιτούμενων 

διατυπώςεων του Νόμου. Η ύδρυςη και η λειτουργύα τουσ θα διϋπεται από τον κατ’ ϊρθρο 15 

εςωτερικό κανονιςμό. 

 

Άρθρο 3ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η εταιρεύα εύναι αόριςτου χρόνου και ςυςτόνεται με προοπτικό να διαρκϋςει όςο χρόνο 

χρειαςθεύ, ώςτε να εκπληρωθούν οι ςκοπού, όπωσ αυτού περιγρϊφονται διεξοδικϊ ςτο οικεύο 

ϊρθρο ό να διαπιςτωθεύ με πλειοψηφύα 2/3 των εταύρων ςτη Γενικό Συνϋλευςη ότι οι εν λόγω 

ςκοπού τησ ϋχουν καταςτεύ ανϋφικτοι ό δεν υπϊρχουν τα απαραύτητα κεφϊλαια και τα λοιπϊ 

υλικϊ μϋςα για την επύτευξη αυτών.  

 

Άρθρο 4ο: ΚΟΠΟ 

4.1. Οι ςκοπού και οι επιδιώξεισ τησ εταιρύασ εύναι αποκλειςτικϊ πολιτικού, ανθρωπιςτικού, 

πνευματικού, πολιτιςτικού, αλλϊ δεν μπορούν ποτϋ ϋςτω και ϋμμεςα να γύνουν κερδοςκοπικού. Ωσ 

κύριο μϋλημα ϋχει την προώθηςη ςτην Ελλϊδα αλλϊ και εκτόσ τησ χώρασ, με κϊθε νόμιμο τρόπο, 

τησ  ομοςπονδιακόσ ενοπούηςησ τησ Ευρώπησ,  η οπούα θα βαςύζεται ςτισ αρχϋσ τησ δημοκρατύασ 

και του κρϊτουσ δύκαιου,  το ςεβαςμό των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων και τισ κοινϋσ ευρωπαώκϋσ 

αξύεσ. Η εταιρύα ςυμβϊλλει ενεργϊ ςτην   γενικότερη προώθηςη του φεντεραλιςμού ςε παγκόςμιο 

επύπεδο. Για την υλοπούηςη των ςκοπών τησ, η εταιρεύα προχωρϊ ςτη διαμόρφωςη προτϊςεων 

και προώθηςη δρϊςεων ενημϋρωςησ και κατϊρτιςησ, τη διεξαγωγό ανοικτών δημοςύων 

εκδηλώςεων, την εκπόνηςη επιμορφωτικών προγραμμϊτων  την προώθηςη θϋςεων υπϋρ τησ 

ευρωπαώκόσ ομοςπονδύασ μεταξύ των ελληνικών πολιτικών κομμϊτων και φορϋων τησ κοινωνύασ 

των πολιτών.  
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4.2. Η εταιρεύα εμπνϋεται από και ενςτερνύζεται τουσ ςτόχουσ, κεύμενα αρχών και πολιτικϋσ τησ 

Union Europeenne des Federalistes (εφεξόσ UEF) τησ οπούασ θα επιδιώξει να γύνει μϋλοσ αμϋςωσ 

μετϊ τη ςύςταςό τησ. Μετϊ την ϋνταξό τησ η εταιρεύα θα ςυμμετϋχει ενεργϊ  ςτην διαμόρφωςη 

κοινών πολιτικών θϋςεων και δρϊςεων τησ UEF,  θα δεςμεύεται από τισ αποφϊςεισ τησ  και θα 

εφαρμόζει τη ςτρατηγικό και τισ πολιτικϋσ που θα αποφαςύζονται ςτα θεςμικϊ όργανα τησ UEF.  

 

4.3. Προσ την επύτευξη των καταςτατικών ςκοπών τησ, η εταιρεύα δύναται να προβαύνει ςε 

ςυνεργαςύεσ με αξιόπιςτουσ φορεύσ, ημεδαπϊ και αλλοδαπϊ φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα, όπωσ 

ιδιωτικϋσ εταιρεύεσ (κερδοςκοπικόσ ό μη φύςεωσ), ΜΚΟ, ΟΤΑ, Πανεπιςτημιακϊ Δύκτυα, 

Συνεταιριςμούσ, Επιμελητόρια, Δόμουσ και δημόςιουσ οργανιςμούσ, δημιουργώντασ τισ 

κατϊλληλεσ προώποθϋςεισ για την κινητοπούηςη ανθρώπινων πόρων και δημιουργύα κεφαλαύου 

για ενϋργειεσ που ςτοχεύουν ςτην υλοπούηςη των ςκοπών αυτών. Επύςησ η εταιρεύα δύναται να 

προβαύνει ςε αγορϋσ περιουςιακών ςτοιχεύων, κινητών και ακινότων, ςε μιςθώςεισ χώρων κ.λ.π. 

 

4.4. Για την επύτευξη των ςκοπών αυτών η εταιρεύα θα χρηςιμοποιεύ τα ακόλουθα μϋςα:  

• Παροχό εκπαύδευςησ, εξειδικευμϋνησ ενημϋρωςησ ςτα ςχετικϊ θϋματα και η εκπόνηςη 

γενικών προγραμμϊτων προσ το ςκοπό τησ ενύςχυςησ τησ ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ  ςτη χώρα μασ.  

• Ευαιςθητοπούηςη τησ κοινόσ γνώμησ, η πραγματοπούηςη εκςτρατειών πληροφόρηςησ για 

θϋματα ςυναφό με την ευρωπαώκό ενοπούηςη, η κοινοπούηςη ςχετικών ςτοιχεύων και δεδομϋνων, 

και η αναζότηςη και δημόςια προώθηςη τρόπων ςυςτηματικότερησ και πιο ενεργού ςυμμετοχόσ 

τησ χώρασ μασ ςτα ευρωπαώκϊ δρώμενα. 

• Διεξαγωγό ςχετικών ερευνητικών προγραμμϊτων και δρϊςεων και η κοινοπούηςη των 

αποτελεςμϊτων αυτών. Η παραγωγό κϊθε εύδουσ εντύπου, οπτικού ό οπτικοακουςτικού υλικού 

(ταινιών, εκθϋςεων, ςυςτϊςεων, ενημερωτικών δελτύων τύπου κλπ) και η διανομό αυτού του 

υλικού. 

• Συνεργαςύα με δημόςιουσ κρατικούσ,  περιφερειακούσ και τοπικούσ  οργανιςμούσ για την 

προώθηςη κοινών προγραμμϊτων με τελικό ςκοπό την εμβϊθυνςη τησ ευρωπαώκόσ ιδϋασ.  

• Συμμετοχό ςε ευρωπαώκϊ και κρατικϊ προγρϊμματα που προϊγουν τουσ ςκοπούσ τησ 

ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ.  

• Συνεργαςύα με μη κρατικούσ φορεύσ και διεθνεύσ οργανιςμούσ και φορεύσ, η ανταλλαγό 

πληροφοριών και απόψεων και η ςυμμετοχό ςε δύκτυα καθώσ και η διαβούλευςη με κρατικούσ 

φορεύσ και υπηρεςύεσ, κεντρικϋσ ό τοπικϋσ αρχϋσ, εντόσ και εκτόσ Ελλϊδασ. 

• Ίδρυςη και εγκατϊςταςη παραρτημϊτων και υποκαταςτημϊτων ςε ϊλλεσ περιοχϋσ τησ 

Ελλϊδασ. 
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• Εκμύςθωςη ακινότων, εύτε τα ακύνητα αυτϊ εύναι ιδιοκτηςύασ τησ εταιρεύασ, εύτε τησ  

παρϋχεται το δικαύωμα υπεκμύςθωςησ ό παραχώρηςησ χρόςησ  από τον κϊτοχο του ακινότου . 

• Αξιοπούηςη προγραμμϊτων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, ςυναφών με τουσ ςκοπούσ τησ. 

• Εξεύρεςη διαφόρων οικονομικών πόρων για την επύτευξη των ςκοπών τησ, ιδιαύτερα 

αξιοπούηςη χορηγιών και δωρεών, προερχόμενων τόςο από την Ελλϊδα όςο και από το 

εξωτερικό. 

• Διενϋργεια κϊθε ϊλλησ νόμιμησ και ςυναφούσ δραςτηριότητασ που προωθεύ τουσ ςκοπούσ 

τησ. 

4.5. Οι ανωτϋρω ςκοπού τησ εταιρεύασ εύναι πϊντοτε μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα.   

 

Άρθρο 5ο: ΚΕΥΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ 

5.1. Το αρχικό κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ ανϋρχεται ςτο ποςό των χιλύων τριακοςύων εβδομόντα 

πϋντε (1375) ευρώ για το ςχηματιςμό του οπούου κϊθε μϋλοσ ειςϋφερε ςόμερα το ποςό των 

εύκοςι πϋντε (25) ευρώ, Ανϊ ϋτοσ, οι εταύροι ειςφϋρουν ςυμπληρωματικό ειςφορϊ για την 

υλοπούηςη των ςκοπών τησ εταιρεύασ που ανϋρχεται ςτο ποςό των εικοςιπϋντε (25)  ευρώ ανϊ 

εταύρο.  

 

5.2. Η περιουςύα τησ εταιρεύασ αποτελεύται από: α) τισ ςυνειςφορϋσ των Εταύρων β) από τακτικϋσ 

ό ϋκτακτεσ ειςφορϋσ των μελών το ύψοσ των οπούων  ορύζεται από την Γενικό Συνϋλευςη (εφεξόσ 

Γ.Σ.)  γ) από χορηγύεσ αυτών, τρύτων προςώπων, φυςικών ό νομικών, ιδιωτικού ό δημοςύου 

δικαύου, ημεδαπών ό αλλοδαπών, δ) από επιχορηγόςεισ, επιδοτόςεισ Ελληνικών και Αλλοδαπών 

οργανιςμών του Κρϊτουσ, τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό ϊλλου ημεδαπού ό αλλοδαπού νομικού 

προςώπου δημοςύου δικαύου, ε) δωρεϋσ, κληρονομιϋσ, κληροδοςύεσ ό τρόποι υπϋρ τησ εταιρεύασ, 

ςτ) κϊθε πρόςοδοσ από τισ εκδηλώςεισ και γενικότερα τισ δραςτηριότητεσ τησ εταιρεύασ ((όπωσ 

για παρϊδειγμα διοργϊνωςη εκδηλώςεων επιμορφωτικού χαρακτόρα ό ενύςχυςησ τησ 

δικτύωςησ), τισ οπούεσ θα διοργανώνει μόνη τησ ό ςυμπρϊττοντασ με τρύτα φυςικϊ ό νομικϊ 

πρόςωπα τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ που ϋχουν τον ύδιο ό παρεμφερό με την εταιρύα ςκοπό, 

ζ) υλικϊ ό/και ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που αποκτϊ η εταιρύα νομύμωσ από τη λειτουργύα και 

τη δρϊςη τησ. 

 

5.3. Πϊντωσ το ςύνολο των εςόδων τησ εταιρεύασ από κϊθε πηγό θα διατύθεται για την 

εξυπηρϋτηςη των ςκοπών τησ και δε θα διανϋμεται ςε καμύα περύπτωςη ςτουσ εταύρουσ ωσ 

κϋρδοσ.  
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5.4. Το ποςοςτό ςυμμετοχόσ καθενόσ των εταύρων ςτισ ζημιϋσ περιορύζεται και διαμορφώνεται 

αντύςτοιχα με το ποςό τησ ειςφορϊσ τουσ. 

 

Άρθρο 6ο: ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΥΗ  

Η εταιρύα εύναι μη κερδοςκοπικό νομικό πρόςωπο με νομικό προςωπικότητα κατϊ την ϋννοια του 

ϊρθρου 784 Α.Κ. και ευθύνεται μόνη αυτό με την περιουςύα τησ για τισ δημιουργούμενεσ 

υποχρεώςεισ και οφειλϋσ τησ. Η ευθύνη των μελών για τα χρϋη τησ περιορύζεται βϊςει του ϊρθρου 

759 Α.Κ. ςτο ποςό τησ κατ’ ϊρθρον 5 του παρόντοσ ειςφορϊσ τουσ και μόνο.  

 

Άρθρο 7ο: ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ- ΚΕΡΔΩΝ – ΣΟΚΩΝ 

7.1. Η εταιρεύα ωσ μη κερδοςκοπικό απαγορεύεται απολύτωσ να διανϋμει κϋρδη ό να καταβϊλλει 

τόκουσ, κατϊ τη λειτουργύα τησ ό τη λύςη τησ, προσ τα μϋλη τησ.  

 

7.2. Το κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ ουδϋποτε μπορεύ να διανεμηθεύ ςτα μϋλη τησ αλλϊ διατύθεται 

αποκλειςτικώσ για την προώθηςη και την πραγματοπούηςη των ςκοπών τησ εταιρεύασ. 

 

Άρθρο 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ 

8.1. Κϊθε εταύροσ ϋχει δικαύωμα μύασ ψόφου και δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη Γενικό Συνϋλευςη με 

τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 13. 

 

8.2. Οι εταύροι ϋχουν το δικαύωμα να πληροφορούνται αυτοπροςώπωσ για την πορεύα των 

εταιρικών υποθϋςεων και να λαμβϊνουν γνώςη των βιβλύων τησ εταιρεύασ και να καταρτύζουν 

περύληψη τησ περιουςιακόσ κατϊςταςησ τησ εταιρεύασ. 

 

8.3. Κϊθε εταύροσ οφεύλει να καταβϊλλει την αρχικό εφϊπαξ και την κατ’ ϋτοσ ςυμπληρωματικό 

ειςφορϊ. 

 

8.4. Κϊθε εταύροσ οφεύλει να ςυνειςφϋρει για την επύτευξη και προαγωγό των εταιρικών ςκοπών 

με την προςωπικό του εργαςύα ςτο μϋτρο των προςωπικών, επιςτημονικών και επαγγελματικών 

δυνατοτότων του. Κανϋνασ εταύροσ δεν δικαιούται να ενεργεύ για δικό του ό ξϋνο λογαριαςμό 

πρϊξεισ αντύθετεσ και ανταγωνιςτικϋσ προσ τα ςυμφϋροντα τησ εταιρεύασ. 
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8.5. Οι εταύροι δεν δύνανται να μεταβιβϊςουν την εταιρικό τουσ μερύδα ό να εκχωρόςουν 

δικαιώματα ό υποχρεώςεισ τουσ ςε τρύτο, χωρύσ προηγούμενη απόφαςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ 

με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 13. 

 

Άρθρο 9ο: ΕΠΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ 

Επύτιμα και Αρωγϊ μϋλη τησ εταιρεύασ ανακηρύςςονται από τη Γενικό Συνϋλευςη, πρόςωπα που 

προςφϋρουν ςημαντικϋσ υπηρεςύεσ ςτην προςπϊθεια τησ ανϊπτυξησ τησ εταιρεύασ και ειδικότερα 

ςτην ευόδωςη των ςκοπών τησ καθώσ και όςοι επιθυμούν να βοηθόςουν ςτην εκπλόρωςη των 

ςκοπών τησ εταιρύασ, ενιςχύοντϊσ την με υλικοτεχνικό, χρηματικό, ηθικό ό ϊλλου εύδουσ νόμιμη 

προςφορϊ. 

 

Περιςςότερα περύ των ανωτϋρω μπορεύ να προβλϋψει ο κατ’ ϊρθρο 15 εςωτερικόσ κανονιςμόσ 

τησ εταιρεύασ, ο οπούοσ δύναται να προβλϋπει και ϊλλεσ κατηγορύεσ μελών, καθώσ επύςησ και τα 

ςχετικϊ δικαιώματα και υποχρεώςεισ αυτών. 

 

Άρθρο 10ο: ΕΙΟΔΟ  ΜΕΛΩΝ 

10.1. Νϋοι  εταύροι τησ εταιρεύασ μπορούν να γύνουν ενόλικεσ, ανεξϊρτητα από τον τόπο κατοικύασ 

τουσ, που αποδϋχονται και ςυντϊςςονται με τισ αξύεσ και τισ αρχϋσ που περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 

4 του παρόντοσ, τα κεύμενα αρχών τησ εταιρεύασ και τισ πολιτικϋσ θϋςεισ που υιοθετεύ και 

εφαρμόζει η UEF και τα οπούα ςτην αύτηςη εγγραφόσ τουσ δηλώνουν, ότι αποδϋχονται τουσ 

ςκοπούσ τησ εταιρεύασ και αναλαμβϊνουν να τηρούν το Καταςτατικό τησ. Κϊθε αύτηςη εγγραφόσ 

πρϋπει να υποςτηρύζεται από δύο τουλϊχιςτον εταύρουσ. Εύςοδοσ νϋου εταύρου επιτρϋπεται μόνον 

με απόφαςη των εταύρων ςτην Γενικό Συνϋλευςη, η οπούα λαμβϊνεται με πλειοψηφύα των 2/3 

των παρόντων και ταμειακϊ εντϊξει εταύρων ςτην Γενικό Συνϋλευςη.  

10.2. Οι νϋοι εταύροι οφεύλουν να αποδϋχονται τισ διατϊξεισ του παρόντοσ και εξομοιώνονται 

πλόρωσ, όςον αφορϊ ςτισ εταιρικϋσ τουσ υποχρεώςεισ και δικαιώματα με τουσ υπόλοιπουσ 

εταύρουσ μετϊ από πϊροδο ϋξι (6) μηνών από την ημερομηνύα εγγραφόσ τουσ. 

 

Άρθρο 11ο: ΑΠΟΦΩΡΗΗ ΜΕΛΩΝ  

11.1. Κϊθε μϋλοσ δύναται να καταγγεύλει την εταιρικό ςύμβαςη, καθόςον αφορϊ αυτό το μϋλοσ 

και μόνο, και να αποχωρόςει τησ εταιρεύασ με τον όρο ότι θα κοινοποιόςει προηγουμϋνωσ ς’ αυτό 

ςχετικό ϋγγραφη δόλωςό του τουλϊχιςτον ϋνα μόνα πριν την αποχώρηςό του, ϊλλωσ ο 

απροειδοπούητα αποχωρών υποχρεώνεται ςε επανόρθωςη κϊθε θετικόσ και αποθετικόσ ζημιϊσ 

που θα προκύψει από τη μη ϋγκαιρη προειδοπούηςη. Στην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα ςυνεχύζει 
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τη λειτουργύα τησ μεταξύ των λοιπών μελών, η δε αποχώρηςη μϋλουσ δεν αποτελεύ τροποπούηςη 

του καταςτατικού. Σε καμύα περύπτωςη απερχόμενα μϋλη δεν δικαιούνται ςε επιςτροφό τησ όδη 

καταβεβλημϋνησ ειςφορϊσ κατϊ το ϊρθρο 5 του παρόντοσ, η οπούα θα προςαυξϊνεται κατϊ ύςα 

μϋρη ςτην μερύδα των λοιπών μελών. 

 

11.2. Οι εταύροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώςεισ ςτα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, αποθεματικϊ 

ό οποιαδόποτε δικαιώματα υπϋρ τησ εταιρεύασ, που παραμϋνουν ς’ αυτόν για εξυπηρϋτηςη των 

ςκοπών τησ. 

 

11.3. Αποβολό μϋλουσ επιτρϋπεται αν υπϊρχει ςπουδαύοσ λόγοσ (όπωσ αντιευρωπαώκό δρϊςη, 

προώθηςη θϋςεων και ιδεών που δεν ςυνϊδουν με τισ ευρωπαώκϋσ αξύεσ και ιδεώδη) και το 

αποφαςύζει η Γενικό Συνϋλευςη με πλειοψηφύα των 2/3 των εταύρων. Εταύροσ που δεν 

καταβϊλλει την ςυμπληρωματικό κατ’ ϋτοσ ειςφορϊ επύ δύο ςυναπτϊ ϋτη δύναται να 

αποβϊλλεται με απόφαςη του ΣΔ.  

 

Άρθρο 12ο: ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΡΗΗ- ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

Η εταιρικό χρόςη εύναι δωδεκαμόνου διϊρκειασ αρχόμενη την 1η Ιανουαρύου και λόγουςα την 31η 

Δεκεμβρύου του ιδύου χρόνου, οπότε κλεύνονται και ιςολογύζονται τα βιβλύα τησ εταιρεύασ και 

καταρτύζεται ο προώπολογιςμόσ τησ επόμενησ εταιρικόσ χρόςησ. Ο προώπολογιςμόσ καταρτύζεται 

το τελευταύο τρύμηνο τησ προηγούμενησ εταιρικόσ χρόςησ  και εγκρύνεται από τουσ εταύρουσ ςτην 

ετόςια τακτικό γενικό ςυνϋλευςη κατϊ την ςυνόθη απαρτύα και πλειοψηφύα.  

 

Άρθρο 13ο: ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

13.1. Το ανώτατο όργανο τησ εταιρεύασ εύναι η Γενικό Συνϋλευςη (εφεξόσ ΓΣ) των εταύρων και 

δικαιούται να αποφαςύςει για κϊθε υπόθεςη που αφορϊ ςτην εταιρεύα.  

13.2. Η Γενικό Συνϋλευςη των εταύρων εύναι η μόνη αρμόδια να αποφαςύζει για: 

• Λύςη τησ εταιρεύασ 

• Τροποπούηςη του ςκοπού  

• Τροποπούηςη του καταςτατικού 

• Εκλογό μελών του Διοικητικού Συμβουλύου 

• Διοριςμό Εκκαθαριςτό 

• Έγκριςη του προώπολογιςμού, του ιςολογιςμού ςε χωριςτό Γ.Σ. και των πεπραγμϋνων 
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• Έκδοςη του κατ’ ϊρθρο 15 κανονιςμού λειτουργύασ και δραςτηριοτότων τησ εταιρεύασ 

• Εύςοδο και αποβολό εταύρων 

• Ανακόρυξη μελών ςε επύτιμα και αρωγϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 9 του παρόντοσ 

• Ίδρυςη παραρτημϊτων ςε διϊφορεσ περιοχϋσ τησ χώρασ 

• Παροχό ϊδειασ ςε εταύρουσ – υπαλλόλουσ τησ εταιρύασ για εναςχόληςη με δραςτηριότητεσ 

ϊλλησ εταιρεύασ με τουσ ύδιουσ ςκοπούσ 

• Χορόγηςη ειδικόσ αποζημύωςησ ςε Διαχειριςτό καθώσ και ςε κϊθε εταύρο που παρϋςχε 

πρόςθετη εργαςύα ςτην εταιρύα για τισ ϋκτακτεσ ανϊγκεσ τησ 

• Κϊθε θϋμα που αφορϊ ςτην εταιρεύα και δεν ανόκει ςτην αποκλειςτικό αρμοδιότητα 

ϊλλων θεςμοθετημϋνων οργϊνων τησ εταιρύασ 

 

13.3. Οι Γενικϋσ Συνελεύςεισ των εταύρων εύναι τακτικϋσ και ϋκτακτεσ. Οι τακτικϋσ ςυγκαλούνται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και πραγματοποιούνται τουλϊχιςτον μύα φορϊ το χρόνο. Η ΓΣ 

ςυγκαλεύται εκτϊκτωσ όταν ζητηθεύ εγγρϊφωσ από το όμιςυ πλϋον ενόσ των εταύρων ό όταν το 

Διοικητικό Συμβούλιο το κρύνει αναγκαύο.  

13.4. Η ΓΣ ςυγκαλεύται με ατομικϋσ προςκλόςεισ, οι οπούεσ αποςτϋλλονται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο (e mail) ςτα μϋλη τησ εταιρεύασ ςτην τελευταύα διεύθυνςη  που αυτϊ ϋχουν 

εγγρϊφωσ δηλώςει ςτην εταιρεύα. Οι ατομικϋσ προςκλόςεισ ςύγκληςησ τησ Γ.Σ. θα αποςτϋλλονται 

ωσ ανωτϋρω  δϋκα (10) ημϋρεσ προ τησ ημερομηνύασ τησ Γ.Σ.   

13.5. Η ΓΣ βρύςκεται ςε απαρτύα και ςυνεδριϊζει ϋγκυρα εφόςον παρύςταται το όμιςυ 

τουλϊχιςτον των εταύρων. Αποφαςύζει ϋγκυρα για κϊθε θϋμα με πλειοψηφύα πλϋον του ημύςεωσ 

του ςυνόλου των παρόντων εταύρων εκτόσ αν ορύζεται ϊλλωσ ςτο παρόν καταςτατικό. Αν δεν 

υπϊρξει απαρτύα κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα και ώρα, η Συνϋλευςη επαναλαμβϊνεται μετϊ μύα 

ώρα, οπότε θεωρεύται ςε απαρτύα ανεξϊρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Πριν από την 

εξϋταςη των θεμϊτων τησ ςυνεδρύασ εκλϋγονται ο Πρόεδροσ και ο Γραμματϋασ τησ Συνϋλευςησ. 

13.6. Δικαύωμα ψόφου ςτη ΓΣ ϋχουν οι εταύροι που εύναι ταμειακώσ τακτοποιημϋνοι και για τουσ 

οπούουσ δεν ςυντρϋχει ϊλλοσ λόγοσ εξαύρεςησ κατϊ τον νόμο. Στισ Γενικϋσ Συνελεύςεισ δύναται να 

παρύςτανται τα Επύτιμα και Αρωγϊ μϋλη, τα οπούα θα μπορούν να εκφϋρουν απλϊ τη γνώμη τουσ, 

υπό τη μορφό προτϊςεωσ χωρύσ αυτό να εύναι δεςμευτικό. 

 

13.7. Εταύροσ μπορεύ να εξουςιοδοτόςει ϊλλο εταύρο να τον εκπροςωπεύ και να ψηφύζει αντ’αυτού 

ςτη Γ.Σ. Κανεύσ εταύροσ δεν μπορεύ να ϋχει πϊνω από δύο (2) εξουςιοδοτόςεισ. Επύςησ, εύναι 

δυνατό η εξ αποςτϊςεωσ ςυμμετοχό ςτη ΓΣ και ςε όλεσ τισ ςχετικϋσ ψηφοφορύεσ με ηλεκτρονικϊ 

μϋςα (skype, teleconference κλπ.)., χωρύσ τη φυςικό παρουςύα των εταύρων ςτον τόπο 

διεξαγωγόσ τησ,. Η ςυμμετοχό αυτό μπορεύ να γύνει με αμφύδρομη επικοινωνύα ςε πραγματικό 
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χρόνο, ώςτε να μπορούν οι εταύροι να απευθύνονται ςτη ςυνϋλευςη εξ αποςτϊςεωσ. Η εταιρεύα 

μεριμνϊ ώςτε εταύροι που δεν παρύςτανται φυςικϊ ςτη ΓΣ να ϋχουν πλόρη πρόςβαςη ςε 

ψηφοδϋλτια και τισ λοιπϋσ διαδικαςύεσ ψηφοφορύασ.  

 

Άρθρο 14ο: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ 

14.1. Τη διαχεύριςη των υποθϋςεων τησ εταιρεύασ αναλαμβϊνει το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξόσ 

ΔΣ) το οπούο εκλϋγεται από τη ΓΣ με θητεύα δύο (2) ετών, η οπούα παρατεύνεται αυτομϊτωσ και 

αυτοδικαύωσ μϋχρι την εκλογό από τη ΓΣ νϋου. Έκαςτο των μελών του ΔΣ εύναι υποχρεωτικϊ 

εταύροσ. Τα μϋλη του ΔΣ εύναι τουλϊχιςτον πϋντε (5). Το ΔΣ ορύζει, μεταξύ των μελών του, ϋνα 

ϊτομο που εκπροςωπεύ την εταιρεύα και ονομϊζεται πρόεδροσ. Το ΔΣ ορύζει τουσ αντιπροϋδρουσ, 

τον Γενικό Γραμματϋα και τον Ταμύα. Ο Προϋδροσ με ςύμφωνη γνώμη του ΔΣ μπορεύ, κατϊ την 

κρύςη του, να αναθϋςει ειδικϋσ αρμοδιότητεσ ςε ϊλλα μϋλη του. Το ΔΣ ςυνεδριϊζει ϋγκυρα όταν 

μετϋχουν ςτη ςυνεδρύαςη (φυςικϊ ό διαδικτυακϊ) τα τρύα πϋμπτα (3/5) των μελών του.   

 

14.2 Ήδη δια του παρόντοσ διορύζονται τα μϋλη του ΔΣ με διετό θητεύα και ςε κϊθε περύπτωςη 

ϋωσ ότου η ΓΣ διορύςει νϋο ΔΣ ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 του παρόντοσ, οι οπούοι εύναι οι κϊτωθι: 

(α) Ιωϊννησ Παπαγεωργύου του Φιλώτα 

(β) Δϊφνη Γώγου του Νικολϊου και 

(γ) Ευκλεύδησ Σακελλϊριοσ του Ιωϊννη 

(δ) Βενετύα Κουςύα του Ιωϊννη 

(ε) Ευςτϊθιοσ Παςγιϊνοσ του Ιωϊννη 

(ςτ) Γεώργιοσ Ζερβϊκησ του Απόλλωνα 

(ζ) Στϋφανοσ Πανακούλιασ του Αριςτοτϋλη 

 

14.3. Το ΔΣ θα δεςμεύει τα μϋλη του κατόπιν υπογραφόσ των τριών πϋμπτων (3/5) του 

ςυνολικού αριθμού των μελών του. 

 

14.4. Έκαςτο μϋλοσ του ΔΣ υποχρεούται να παρύςταται ςτη ςυνεδρύαςη (φυςικϊ ό διαδικτυακϊ). 

Κατ’ εξαύρεςη μπορεύ με απλό εξουςιοδότηςη να ορύζει αντικαταςτϊτη του, όταν απουςιϊζει ό 

αδυνατεύ πρόςκαιρα να εκπληρώςει τα καθόκοντϊ του. Σε περύπτωςη κατ’εξακολούθηςη 

απουςύασ μϋλουσ του ΔΣ, ο πρόεδροσ ενημερώνει ςχετικϊ την επόμενη Γ.Σ. για αντικατϊςταςη του 

μϋλουσ.  
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14.5. Τα μϋλη του ΔΣ εύναι  υπεύθυνα για την τόρηςη των βιβλύων τησ εταιρεύασ (βιβλύο 

πρακτικών Γενικών Συνελεύςεων και πρακτικών των ςυνεδριϊςεων του ΔΣ, καθώσ και όλα τα 

φορολογικϊ βιβλύα και ςτοιχεύα που απαιτεύ ο νόμοσ) και την υποβολό μια φορϊ το χρόνο τησ 

ϋκθεςησ πεπραγμϋνων και του ιςολογιςμού για ϋλεγχο και ϋγκριςη από τη Γ.Σ.  

 

14.6. Ειδικώσ για τισ πρϊξεισ που περιγρϊφονται κατωτϋρω απαιτεύται πϊντοτε προηγούμενη 

εγκριτικό απόφαςη των τριών πϋμπτων (3/5) του ςυνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ, ϊλλωσ 

οποιαδόποτε ςχετικό εταιρικό πρϊξη εύναι ϊκυρη και δεν παρϊγει ϋννομα αποτελϋςματα:  

(α) Εκπούηςη περιουςιακών ςτοιχεύων τισ εταιρεύασ. 

(β) Συναλλαγϋσ που αφορούν ποςϊ ϊνω των 10.000 ευρώ.  

(γ) Σύναψη οιαςδόποτε ςύμβαςησ και εν γϋνει ςυμφωνύασ και ςυμμετοχό ςε οιαςδόποτε μορφόσ 

πρόγραμμα με το Ελληνικό Δημόςιο, την Ε.Ε και ϊλλουσ δημόςιουσ εθνικούσ και διεθνεύσ φορεύσ. 

(δ) Σύναψη οιαςδόποτε ςύμβαςησ και εν γϋνει ςυμφωνύασ και ςυμμετοχό ςε οιαςδόποτε μορφόσ 

πρόγραμμα με το Ελληνικό Δημόςιο, την Ε.Ε και ϊλλουσ δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ φορεύσ για τη 

χρηματοδότηςη προγραμμϊτων και εν γϋνει τη χρηματοδότηςη με οιονδόποτε τρόπο τησ 

δραςτηριότητασ τησ εταιρεύασ. 

(ε) Συνεργαςύα οιαςδόποτε μορφόσ με ϊλλεσ νομικϋσ οντότητεσ και οργανιςμούσ ιδιωτικού ό 

δημοςύου δικαύου, εύτε ςτην Ελλϊδα εύτε ςτο εξωτερικό, που ςχετύζονται με το αντικεύμενο τησ 

εταιρεύασ. 

(ςτ) Σύναψη ςυμβϊςεων εργαςύασ, ϋργου και παροχόσ υπηρεςιών και καταγγελύα αυτών. 

(ζ) Άςκηςη και παραύτηςη από οποιοδόποτε ϋνδικο μϋςο ό βοόθημα ενώπιον οποιουδόποτε 

δικαςτηρύου και διοικητικόσ αρχόσ καθώσ και ςύναψη οιουδόποτε δικαςτικού ό εξώδικου 

ςυμβιβαςμού. 

(η) Διενϋργεια οιαςδόποτε μορφόσ εταιρικών πρϊξεων για τισ οπούεσ απαιτεύται η τόρηςη 

νομύμων διατυπώςεων ό/και ϋκδοςη διοικητικών αδειών και εν γϋνει η ςυμμόρφωςη τησ 

εταιρεύασ με οριςμϋνο κανονιςτικό πλαύςιο, εθνικό, ευρωπαώκό ό διεθνϋσ. 

(θ) Διενϋργεια οιαςδόποτε μορφόσ εταιρικών πρϊξεων οι οπούεσ ςχετύζονται με τη ςυμμόρφωςη 

τησ εταιρεύασ ωσ προσ τισ ϋννομεσ υποχρεώςεισ τησ που απορρϋουν από την κεύμενη εθνικό, 

ευρωπαώκό και διεθνό νομοθεςύα, ενδεικτικϊ αναφερομϋνων των φορολογικών υποχρεώςεων, 

υποχρεώςεων ωσ προσ την τόρηςη βιβλύων και ςτοιχεύων, εγγραφό ςε μητρώα κλπ. (βιβλύο 

πρακτικών Γενικών Συνελεύςεων και πρακτικών των ςυνελεύςεων των Διαχειριςτώνaf, καθώσ 

και όλα τα φορολογικϊ βιβλύα και ςτοιχεύα που απαιτεύ ο Νομόσ) 

(ι) Υποβολό τησ ετόςιασ ϋκθεςησ πεπραγμϋνων και του ιςολογιςμού για ϋλεγχο και ϋγκριςη από 

τη Γ.Σ. 
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(ια) Αγοραπωληςύα ακινότων  

(ιβ) Σύναψη Δανειακών Συμβϊςεων  

(ιγ) Συμμετοχό ςε ϊλλα Νομικϊ Πρόςωπα 

 

14.7. Το ΔΣ ςυνεδριϊζει όποτε αυτό κρύνεται απαραύτητο, μετϊ από πρόςκληςη του προϋδρου του 

ΔΣ τουλϊχιςτον 48 ώρεσ πριν τη ςυνεδρύαςη. Η πρόςκληςη μπορεύ να αποςτϋλλεται ςτο ΔΣ με 

οποιονδόποτε πρόςφορο τρόπο, ακόμη και με email, ςτισ διευθύνςεισ που ϋχουν δηλώςει τα μϋλη 

του. Εφόςον ςυναινούν όλα τα μϋλη του ΔΣ, η ςυνεδρύαςη μπορεύ να πραγματοποιεύται και με 

ηλεκτρονικϊ μϋςα (skype, teleconference κλπ.). Εκτϊκτωσ ςυνεδριϊζει οποτεδόποτε εφόςον 

ςυντρϋχει ςπουδαύοσ και επεύγον λόγοσ. Την κϊθε ςυνεδρύαςη ςυνοδεύει ημερόςια διϊταξη και 

ακολουθούν πρακτικϊ. 

 

Άρθρο 15ο: ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

Θϋματα τησ εταιρεύασ που αφορούν την εςωτερικό τησ λειτουργύα και επύ μϋρουσ δραςτηριότητϋσ 

τησ μπορούν να ρυθμύζονται από τον εςωτερικό κανονιςμό που θα αποφαςύζεται και θα 

ψηφύζεται από τη Γενικό Συνϋλευςη των εταύρων με απλό πλειοψηφύα, ωσ ανωτϋρω ορύζεται. 

 

Άρθρο 16ο: ΛΤΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ 

16.1. Η εταιρεύα λύεται:  

α) ύςτερα από απόφαςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ των εταύρων που λαμβϊνεται με πλειοψηφύα 

2/3,  

β) αν οι ςκοπού τησ καταςτούν ανϋφικτοι και  

γ) μόλισ τα μϋλη τησ μεύνουν λιγότερα από δύο (2). 

 

16.2. Η εταιρεύα μετϊ τη λύςη τησ τύθεται αυτοδικαύωσ υπό εκκαθϊριςη, η οπούα ςυντελεύται 

ςύμφωνα με τουσ ςχετικούσ νόμουσ που ορύζεται από τη Γενικό Συνϋλευςη. Ο Εκκαθαριςτόσ 

αναλαμβϊνει τη διαχεύριςη και την εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ δικαςτικώσ και εξωδύκωσ.  

 

16.3. Σε περύπτωςη λύςησ, τα τυχόν, πϋραν των ειςφορών απομϋνοντα κεφϊλαια διατύθενται με 

απόφαςη τησ Γενικόσ Συνελεύςεωσ ςε παρεμφερϋσ ύδρυμα, ςωματεύο ό αςτικό εταιρεύα μη 

κερδοςκοπικού χαρακτόρα. 
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16.4. Σε περύπτωςη θανϊτου, θϋςησ ςε δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη, διαγραφόσ, αποχωρόςεωσ ό 

καταγγελύασ εταύρου η εταιρύα δεν λύεται αλλϊ ςυνεχύζεται μεταξύ των υπολούπων χωρύσ 

τροποπούηςη του καταςτατικού. Σε καμύα περύπτωςη δεν θα επιςτρϋφεται η ςχετικό 

καταβεβλημϋνη ειςφορϊ κατϊ το ϊρθρο 5 του παρόντοσ, η οπούα θα προςαυξϊνεται κατϊ ύςα 

μϋρη ςτην μερύδα των λοιπών μελών. 

 

Άρθρο 17ο ΔΩΙΔΙΚΙΑ 

Κϊθε διαφωνύα των εταύρων ςχετικϊ με την ερμηνεύα του παρόντοσ καταςτατικού και τα 

δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των εταύρων θα επιλύεται αποκλειςτικϊ από τα Δικαςτόρια των 

Αθηνών. 

 

Άρθρο 18ο ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΩΝ 

Η Εταιρεύα υποχρεούται να τηρεύ τα βιβλύα και τα ςτοιχεύα που προβλϋπονται κϊθε φορϊ από το 

Νόμο.  

 

Άρθρο 19ο  ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

Κϊθε τροποπούηςη του καταςτατικού πρϋπει για να εύναι ϋγκυρη να δημοςιεύεται όπωσ ο νόμοσ 

ορύζει. 


