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Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός- Διάρκεια
Άρθρο 1ο Επωνυμία
Συστήνεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και διακριτικό
τίτλο «ΑνθρώπιναΔικαιώματα360». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα
χρησιμοποιούνται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας σε μετάφραση
στα αγγλικά, ήτοι «HumanRights360 Civil Non Profit Partnership» και
«HumanRights360» αντίστοιχα.
Άρθρο 2ο Έδρα
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Άρθρο 3ο
Σκοπός
Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και συνίσταται στην προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα
ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες. Στην αποκάλυψη και διάδοση του αρχαίου και
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη διάσωση και

ανάπλαση κτιρίων, ιστορικών και μη, με τη δημιουργία ενός πλέγματος
ολοκληρωμένων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας. Στην επιδίωξη του συλλογικού
οφέλους μέσω της ενίσχυσης, υποστήριξης, αλλά και προώθησης της ένταξης στην
οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων ή κοινωνικών ομάδων πληθυσμού που ανήκουν
σε ευάλωτες ομάδες ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, φυλής, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής,
σωματικής ακεραιότητας, καθώς επίσης, και στην προβολή των ζητημάτων αυτών για
την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Στην προώθηση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών
αξιών και των οικουμενικών ιδεωδών του πολιτισμού, της δημοκρατίας και της
κοινωνικής αλληλεγγύης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις αξίες και τα
ιδεώδη αυτά.
Για την πραγμάτωση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά:
(α) να δέχεται χρηματοδοτήσεις, δωρεές (σε είδος ή σε χρήμα), χορηγίες, επιδοτήσεις,
κλπ. από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και φορείς, δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα
της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως και από ιδιώτες, και να συνάπτει σχετικές
συμφωνίες,
(β) να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα άμεσα σχετιζόμενα με την επίτευξη των
σκοπών της από Δημόσιους, Ιδιωτικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς
καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και από χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους,
(γ) να διοργανώνει εκδηλώσεις επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, εκδηλώσεις
για τη συγκέντρωση πόρων, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις,
παρουσιάσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, να δημοσιεύει σε κάθε μορφής
έντυπα – ηλεκτρονικά ή άλλα κείμενα κλπ.- αναγόμενα στους σκοπούς της Εταιρείας
και για την προώθηση αυτών, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους,
(δ) να διενεργεί δωρεές προς τρίτους στο πλαίσιο του σκοπού της και να παρέχει
οποιασδήποτε μορφής υποστήριξη σε δράσεις και προγράμματα τρίτων,

(ε) να αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας με εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς δομές του
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή οργανισμούς καθώς και άτομα που επιδιώκουν τους
ίδιους ή συγγενείς σκοπούς,
(στ) να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για θέματα που άπτονται των σκοπών της με
κάθε τρόπο και με κάθε νόμιμο μέσο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να διοργανώνει
επικοινωνιακές και ενημερωτικές εκστρατείες για την προώθηση των ανωτέρω
στόχων

της,

ιδίως

μέσω

της

έκδοσης

και

διανομής

ενημερωτικού

και

οπτικοακουστικού υλικού, λειτουργίας μέσων μαζικής ενημέρωσης (ηλεκτρονικών κι
εντύπων), χωρίς κέρδος, αλλά και μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και λογαριασμών
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, Τwitter κλπ.,
(ζ) να δημιουργεί και να συμμετέχει σε δίκτυα εθελοντών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό,
(η) να παρεμβαίνει και να συνηγορεί στην προάσπιση του πολιτισμού, του
περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην κοινωνική ένταξη
μειονοτικών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού,
(θ) να συμμετέχει σε δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης, να οργανώνει σχετικές
αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως δε να παρέχει με κάθε μέσο
επείγουσα ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια,
(ι) να υλοποιεί ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα που στοχεύουν στην
προάσπιση του ανθρωπιστικού ιδεώδους και των ανθρωπιστικών αρχών και αξιών
παρέχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κοινωνική υποστήριξη/στοχευμένες
διανομές ειδών πρώτης ανάγκης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική, ιατρική
και νομική βοήθεια,
(ια) να

συμβάλλει στην αναβάθμιση υγειονομικών δομών και συνθηκών με

προγράμματα

οικονομικής

και

επαγγελματικής

στήριξης,

επισιτιστικά

και

εκπαιδευτικά ή προγράμματα προσωρινής φιλοξενίας και στέγασης καθώς και
προγράμματα επείγουσας ανθρωπιστικής ανάγκης,
(ιβ) να συλλέγει και να αξιοποιεί στοιχεία και δεδομένα από τις δράσεις και τα
προγράμματά της με σκοπό να παρεμβαίνει και να συνηγορεί για την προάσπιση από
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, αλλά
και να μεταβιβάζει την τεχνογνωσία της με σκοπό τη βελτίωση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε Δημόσιους Κοινωνικούς φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να

διεξάγει έρευνες και να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την
βελτιστοποίηση της ποιότητας της δράσης της,
(ιγ) να αγοράζει, να μισθώνει ή/και εκμισθώνει κινητά ή/και ακίνητα, εφόσον αυτά
κρίνονται απαραίτητα για την πραγμάτωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού της, (ιδ) να
ιδρύει παραρτήματα και δομές σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού,
(ιε) να προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό και να συνάπτει συμφωνίες με
εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες για την προώθηση των σκοπών της και τη
διεξαγωγή των εργασιών της
(ιστ) να διενεργεί κάθε άλλη νόμιμη και συναφή δραστηριότητα που προωθεί τους
σκοπούς της Εταιρείας
Άρθρο 4ο Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση
του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εισφορές – Πόροι
Άρθρο 5ο Εισφορές
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφώνησαν και εισέφεραν στην
Εταιρεία κατά την ίδρυσή της τις κατωτέρω εισφορές:
Η εταίρος Άννα Πετροπούλου του Ισαάκ εισέφερε Ευρώ 4.750,00 και έλαβε 95 εταιρικά
μερίδια, εκπροσωπώντας το 95% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.
Η εταίρος Ουρανία Παπαδοπούλου εισέφερε Ευρώ 250,00 και έλαβε 5 εταιρικά μερίδια,
εκπροσωπώντας το 5% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.
Οι εταίροι οφείλουν πέραν των ως άνω εισφορών να προσφέρουν στην Εταιρεία κάθε
δυνατή εκ μέρους τους συμβολή, γνώση και εμπειρία για την επίτευξη του εταιρικού
σκοπού, και γενικότερα να πράττουν ο,τιδήποτε τείνει στην πραγμάτωση αυτού. Η
παροχή εργασίας των εταίρων στην Εταιρεία επιτρέπεται να γίνει είτε με την εισφορά
της εργασίας τους στην Εταιρεία είτε με την παροχή πρόσθετης εργασίας σε αυτή ως
μισθωτοί (παρεπόμενη εργασιακή σχέση). Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η παροχή της
πρόσθετης εργασίας γίνεται έναντι αμοιβής».

Άρθρο 6ο
Πόροι
Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της Εταιρείας για την επίτευξη των σκοπών της
και των δραστηριοτήτων της είναι έκτακτες ενισχύσεις, συνδρομές ή χορηγίες αυτών
ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδιωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, διεθνείς
οργανισμούς, οι επιχορηγήσεις του κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή χώρες μέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και κάθε δωρεά, κληρονομιά ή
κληροδοσία υπέρ της Εταιρείας και τα έσοδα από τις εκάστοτε εκδηλώσεις, διαλέξεις,
σεμινάρια, συνέδρια και προγράμματα που διοργανώνει η Εταιρεία, από την
εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της και από τυχόν έντυπο υλικό
που διανέμει έναντι ανταλλάγματος.
Το σύνολο των πόρων της Εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά και
μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας και δεν θα διανέμεται σε καμία
περίπτωση στους εταίρους της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διακυβέρνηση της Εταιρείας Όργανα – Αρμοδιότητες – Λειτουργία Οργάνων
Άρθρο 7ο Όργανα της Εταιρείας
Όργανα της Εταιρείας είναι: (1) η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, (2) ο Γενικός
Διευθυντής της Εταιρείας, (3) ο Διαχειριστής της Εταιρείας και (4) η Συμβουλευτική
Επιτροπή.
Άρθρο 8ο Γενική Συνέλευση των Εταίρων
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συζητά και αποφασίζει για τα θέματα και τις
δραστηριότητες της Εταιρείας τακτικά μεν μία φορά το χρόνο εντός του πρώτου
τριμήνου αυτού, έκτακτα δε όταν οποιοσδήποτε εταίρος της Εταιρείας ή ο
Διαχειριστής ζητήσει την σύγκληση της.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σε αυτήν όλοι οι εταίροι.
Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η υπογραφή των εταίρων σε σχετικό
βιβλίο ότι έλαβαν γνώση της προσκλήσεως του Διαχειριστή ή η αποστολή σε αυτούς
της προσκλήσεως με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα οκτώ (8)
τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Η
υπογραφή των πρακτικών και η λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνεται και δια
περιφοράς.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και οπουδήποτε
αλλού, εάν συναινούν προς τούτου όλοι οι εταίροι. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να
μετέχουν οι εταίροι της Εταιρείας και δια αντιπροσώπου, με έγγραφη προς αυτόν
εξουσιοδότηση.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής
Συνέλευσης, νόμιμα δε αντίγραφα αυτών μπορεί να εκδίδει ο Διαχειριστής της
Εταιρείας.
Άρθρο 9ο Λήψη Αποφάσεων
Οι εταίροι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό
εταιρικών μεριδίων που κατέχουν.
Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής
της Εταιρείας και καθορίζει τους προς επίτευξη στόχους αυτής. Η Γενική Συνέλευση
είναι η μόνη αρμόδια για να εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Εταιρείας και την αναθεώρηση αυτού, την επιλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, τον διορισμό τους και την έγκριση
των αποτελεσμάτων ελέγχου τους, εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας (ισολογισμό, απολογισμό και προϋπολογισμό), εγκρίνει την είσοδο νέων
εταίρων ή την έξοδο – διαγραφή αυτών, τη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας, την
ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων της Εταιρείας σε άλλες πόλεις
της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την αποδοχή
δωρεών και κληροδοσιών, τον διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, τις
συμβάσεις της Εταιρείας με εταίρους ή τον Διαχειριστή και την αμοιβή αυτών και

προεγκρίνει την αμοιβή τους για το επόμενο έτος, και γενικά αποφασίζει για ο,τιδήποτε
άλλο αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία. Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι οι αποφάσεις που αφορούν: α) την
ανάκληση του Διαχειριστή, β) την αύξηση κεφαλαίου, γ) την είσοδο νέων εταίρων και
δ) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση
των εταίρων.
Άρθρο 10ο Γενικός Διευθυντής
Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ορίζεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των Εταίρων. Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας είναι να
κατευθύνει στις εργασίες της Εταιρείας, να μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών
της Εταιρείας, όπως αυτοί έχουν χαραχθεί από την Γενική Συνέλευση, να προβαίνει σε
ορθό σχεδιασμό των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στον έλεγχο
και την εποπτεία των υλοποιούμενων από την Εταιρεία προγραμμάτων, στο
συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων της Εταιρείας, στις δημόσιες
σχέσεις και επαφές με δωρητές, χορηγούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, θεσμούς,
ιδρύματα, κλπ. σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε συμβολή στην ευαισθητοποίηση του
κοινού με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανεύρεση πόρων για την Εταιρεία.
Παράλληλα ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για την ορθή αξιοποίηση του χρόνου και των
ικανοτήτων του προσωπικού της Εταιρείας, κατευθύνει τις προσπάθειες της Εταιρείας
για συνεχή βελτίωση των συλλογικών της ικανοτήτων και επίτευξης των στόχων της,
της ποιότητας του προσωπικού και της αποτελεσματικότητας τους, προεδρεύει σε
όλες τις σημαντικές συναντήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
υποστηρίζει και συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας, εξασφαλίζει τη
σαφή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας
για την πορεία της Εταιρείας, διευκολύνει την αποτελεσματική συμβολή του
προσωπικού της Εταιρείας στην επίτευξη των στόχων αυτής, αναπτύσσει στενή σχέση
εμπιστοσύνης με τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και να είναι διαθέσιμος για
συζήτηση και παροχή συμβουλών ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής της
Εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής είναι αρμόδιος να υπογραφεί συμβάσεις μεταξύ της

Εταιρείας και εταίρων (πλην του ιδίου) ή του Διαχειριστή υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 11ο Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας
Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν
Καταστατικό, είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, η διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται με το παρόν στην εκ των
εταίρων Ουρανία Παπαδοπούλου του Γεωργίου και της Δέσποινας, κάτοικος Νέας
Πεντέλης Αττικής, οδός Μαραθωνομάχων αρ. 15α (ΑΔΤ: ΑΕ 075249/14-5-2007 του Τ.Α.
Πεντέλης, ΑΦΜ 034564563 ΔΟΥ Χαλανδρίου), η οποία ορίζεται με το παρόν
διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας.
Ο διαχειριστής διαχειρίζεται την Εταιρεία και αποφασίζει μόνος του για όλες τις
εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν
Καταστατικό, δεν είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, εκπροσωπεί δε μόνος αυτός
την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώπιον των
Δικαστηρίων και κάθε Αρχής, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου ελληνικού ή αλλοδαπού, έναντι του ελληνικού ή ξένου κράτους,
έναντι οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας, δικαστικά και εξώδικα
ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη
διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του
σκοπού της.
Ο Διαχειριστής δικαιούται επίσης να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.
Οι πράξεις του Διαχειριστή και εκπροσώπου της Εταιρείας που ενεργούνται υπό την
εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της Εταιρείας, την δεσμεύουν, εφόσον
ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
Ο Διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να εξουσιοδοτεί έναν εκ τους
λοιπούς εταίρους ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για τη διενέργεια συγκεκριμένων
διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι
έγγραφη και δίδεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο με
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρμόδια
αρχή.

Ο Διαχειριστής δύναται με ειδική ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων και με βάση
σχετική συνομολογούμενη σύμβαση, να αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του
προς την Εταιρεία με συμφωνηθείσα ανά περίπτωση αμοιβή ή μισθό, εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο και στα πλαίσια της εκπλήρωσης των καταστατικών σκοπών της
Εταιρείας. Ωστόσο ο Διαχειριστής δικαιούται δυνάμει του παρόντος χωρίς ειδική προς
τούτου απόφαση όλων των εταίρων, οδοιπορικών και άλλων εξόδων που
πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
Άρθρο 12ο Συμβουλευτική Επιτροπή της Εταιρείας
Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Εταιρείας συγκροτείται από 2-7 μέλη και αποτελείται
από ανθρώπους που φέρουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες και μπορούν να ενισχύσουν
τη διοίκηση της Εταιρείας, παρέχοντας συστάσεις, πληροφορίες, δεξιότητες, ή πόρους
για το ειδικό έργο σε βασικούς τομείς δράσεων που δεν καλύπτονται από το
προσωπικό της Εταιρείας.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει συμβουλές, βοηθάει στην οικοδόμηση σχέσεων για
τη φιλανθρωπία με την τακτική ανταλλαγή ιδεών, την τεχνική βοήθεια, την
αξιολόγηση

του

αντικτύπου

των

σχεδιαζόμενων

ή/και

υλοποιούμενων

προγραμμάτων, καθώς και στην εξεύρεση ισορροπημένων αμερόληπτων απαντήσεων
για σημαντικά έργα, αλλά και την βοήθεια στη διεύρυνση της εμβέλειας της Εταιρείας
δημιουργώντας δίκτυα και επαφές στην κοινωνία των πολιτών και συμβάλλοντας στην
εξεύρεση νέων προοπτικών στο πλαίσιο πάντα του σκοπού της Εταιρείας. Παράλληλα
η Συμβουλευτική Επιτροπή φροντίζει για την επιτόπια καθοδήγηση της
Εταιρείας σε τομείς όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων και ο προγραμματισμός
εκδηλώσεων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ζωτικά εργαλεία για τη
μεγιστοποίηση του έργου της Εταιρείας.
Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
εταίρων και έχουν θητεία ενός έτους, με δυνατότητα επανεκλογής τους. Η
Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέσως μετά την εκλογή της συνέρχεται και συγκροτείται
σε σώμα.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στην έδρα
της Εταιρείας ή και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν αμείβονται.

Άρθρο 13ο Είσοδος - Έξοδος – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις και Ευθύνη των
Εταίρων
Η είσοδος νέου εταίρου στην Εταιρεία επιτρέπεται μόνο με ομόφωνη απόφαση των
εταίρων.
Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει την εταιρική του μερίδα ή μέρος αυτή σε
τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών εταίρων.
Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να ζητήσει την έξοδό του από την Εταιρεία, με δήλωση, η
οποία θα κοινοποιηθεί στην Εταιρεία και του υπόλοιπους εταίρους. Στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία είτε συνεχίζει μεταξύ των λοιπών εταίρων, εφόσον είναι τουλάχιστον
δύο, και ομόφωνα συμφωνούν σε αυτό, είτε λύεται.
Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 748
του Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των μελών για τα χρέη της περιορίζεται μόνο στην
κατά το άρθρο 5 του παρόντος εισφορά τους και μόνο σε αυτή. Σε συμφωνία με τον μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα της Εταιρείας :
α) Δεν καθίσταται δυνατή καμία διανομή κερδών μεταξύ των εταίρων, τόσο κατά τη
λειτουργία όσο και κατά τη διάλυση της. Τα τυχόν προκύπτοντα από τη λειτουργία της
Εταιρείας οικονομικά πλεονάσματα δεν μοιράζονται μεταξύ των εταίρων αλλά
προστίθενται στο κεφάλαιο της Εταιρείας και διατίθενται για τους σκοπούς της.
β) Τα κεφάλαια της Εταιρείας δεν μπορούν ποτέ να διανεμηθούν μεταξύ των εταίρων
της αλλά διατίθενται υποχρεωτικά, για την πραγματοποίηση αποκλειστικά των
σκοπών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς,
κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας των εταίρων.
Οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους ή ξένο λογαριασμό πράξεις
αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρείας.
Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής έχοντας πρόσβαση σε
αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 14ο Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Έλεγχος
Η εταιρική χρήση της Εταιρεία είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και κλείνονται και
ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας
(ενεργητικού και παθητικού) με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση και
καταρτίζονται κατά τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΕΛΠ και ΔΛΠ) οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε. Οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του
Διαχειριστή για τη χρήση που έληξε, όπως και από τη σχετική έκθεση των ελεγκτών
υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν (α) τον ισολογισμό, (β) τον
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ)
προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις, όπως
και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά την
εταιρική χρήση που έληξε.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον Διαχειριστή και αποτελούν
ενιαίο σύνολο, εγκρίνονται δε από την τακτική Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 15ο
Βιβλία της Εταιρείας
Η Εταιρεία, εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόμο διατηρεί και Βιβλίο
Πρακτικών

Γενικών

Συνελεύσεων, όπως και

Πρωτόκολλο εισερχόμενης

και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Λύση- Εκκαθάριση – Τροποποίηση – Επίλυση διαφορών Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 16ο
Λύση Η
Εταιρεία λύεται:

(α) Οποτεδήποτε κατόπιν ομόφωνης των εταίρων
(β) με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου
(γ) αν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε ή έγινε ανέφικτος
(δ) με την κήρυξη σε πτώχευση ενός από τους εταίρους, εφόσον οι εταίροι είναι μόνο
δύο.
(ε) με τον θάνατο ή την κήρυξη σε δικαστική συμπαράσταση ενός εκ των εταίρων,
εφόσον οι εταίροι είναι μόνο δύο, και ο μη θανών και μη κηρυχθείς σε δικαστική
συμπαράσταση εταίρος δεν συμφωνεί με τη συνέχιση της εταιρείας με τους
κληρονόμους του θανόντος ή τον δικαστικό συμπαραστάτη αυτού, αντίστοιχα. (ε) σε
κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος
Άρθρο 17ο Εκκαθάριση
Μετά τη λύση της Εταιρείας η τελευταία τελεί αυτοδίκαια υπό εκκαθάριση, που
διενεργείται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.
Καθήκοντά εκκαθαριστή ασκεί ο Διαχειριστής της Εταιρείας, εκτός αν άλλως
αποφασίσουν ομόφωνα οι εταίροι.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του Διαχειριστή του διορισμού του ή αδυναμίας να ασκήσει
τα καθήκοντα του εκκαθαριστή, εκκαθαριστής διορίζεται από τους εταίρους με
ομόφωνη απόφαση.
Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να
καταβάλλει στους δανειστές της Εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της και να
διανείμει σε ιδρύματα, σωματεία ή εταιρείες που βρίσκονται σε λειτουργία και
επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες με αυτούς της Εταιρείας (μη
κερδοσκοπικούς) τα εναπομείναντα κεφάλαια.
Άρθρο 18ο Τροποποίηση
Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού αυτού γίνεται με ομόφωνη απόφαση
των εταίρων και δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).
Άρθρο 19ο Επίλυση διαφορών - Λοιπές διατάξεις
Κάθε διαφορά ή διαφωνία η οποία τυχόν προκύψει μεταξύ των μελών εκ της
εφαρμογής ή ερμηνείας του παρόντος καταστατικού λύεται υποχρεωτικώς σύμφωνα

με το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις εταιρείες (άρθρα 741-784).

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) όμοια
αντίτυπα και υπογράφεται νομίμως.
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