
Καταστατικό Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

«Κάθε παιδί χρειάζεται 2 γονείς» 

  

  

Στον Πειραιά σήμερα, ημέρα Δευτέρα, την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2022, οι κάτωθι:  

  

1. Αβραμόπουλος Νικόλαος του Φωτίου, κάτοικος Βόλου Μαγνησίας στην οδό 
Ελλησπόντου 17, Τ.Κ. 38445 με ΑΔΤ ΑΙ 308226 και ΑΦΜ 047058213, Δ.Ο.Υ. Βόλου 

2. Διαμαντόπουλος Βασίλης του Νικολάου, κάτοικος Πατρών Αχαΐας στην οδό Ζυγοβιστίου 
4 ,Τ.Κ 26333 με ΑΔΤ ΑΗ 205463 και ΑΦΜ 102175241, Δ.Ο.Υ. Γ΄Πατρών 

3. Διγενάκης Ελευθέριος του Ιωάννη, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό 
Καντακουζηνών 7. Τ.Κ. 71307 με ΑΔΤ ΑΜ 962279 και ΑΦΜ 078877516 ,Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 

4. Ζαχαράτος Ιωάννης του Ευθυμίου, κάτοικος Πειραιά Αττικής, στην οδό Καρπαθου 117, 
Τ.Κ.18539 με ΑΔΤ ΑΜ 635284 και ΑΦΜ 046993220 ,Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιά. 

5. Κουτσουμπέλη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νίκαιας Αττικής στην οδό 
Παναγή Τσαλδάρη 258, Τ.Κ. 18435 με ΑΔΤ ΑΚ 081161 και ΑΦΜ 112978900, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας. 

6. Μελαχρής Παναγιώτης του Θεοδώρου, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, στην οδό 
Αθανασίου Διάκου 63, Τ.Κ  16451 με ΑΔΤ ΑΚ 674847 και ΑΦΜ 105781314, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.             

7. Παπαδόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη, κάτοικος Σητείας Κρήτης στην οδό Σπυριδάκη 
55, Τ.Κ. 72300 με ΑΔΤ Ν 322627 και ΑΦΜ 076539650, Δ.Ο.Υ Αγίου Νικολάου. 

8. Πουτσιάκα Στυλιανή του Ιωάννη, κάτοικος Λάρισας στην οδό Πλαπούτα 48, Τ.Κ. 41334  
με ΑΔΤ ΑΙ 286487 και ΑΦΜ 103903455 ,Δ.Ο.Υ. Λάρισας. 

9. Ρεντζής Νικόλαος του Παναγή, κάτοικος Ακράτας Αχαΐας με ΑΔΤ Χ 307572 και ΑΦΜ 
049494946. 

10. Ρήνου Ευαγγελία του Γεωργίου, κάτοικος Χανίων Κρήτης στην οδό Πύργος Νεροκούρου 
Κυδωνίας Τ.Κ. 73300 με ΑΔΤ ΑΕ 472682 και ΑΦΜ 112387245 ,Δ.Ο.Υ Β΄Χανίων. 

11. Φώτας Γεώργιος του Χρύσανθου, κάτοικος Πολίχνιτος Λέσβου με ΑΔΤ ΑΕ 425224 και 
ΑΦΜ 074508977. 

12. Χαιρέτη Αικατερίνη του Γεωργίου, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, στην οδό Ηρώς 
Κωνσταντοπούλου 16-18, Τ.Κ. 16121 με ΑΔΤ ΑΙ 616957 και ΑΦΜ 035833440, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα. 

 αποφάσισαν με το παρόν να ιδρύσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα συμφώνησαν, δε, και συναποδέχτηκαν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις 
λειτουργίας και ίδρυσής της, που αποτελούν το Καταστατικό της:  

  



  

Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία  

 1.1. Συστήνεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  
Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents 
ΑΜΚΕ» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»).  

  1.2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και διακριτικός 
τίτλος δύναται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή θα 
αποδίδονται με λατινικά στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα ως «A Child Needs 2 Parents Non Profit 
Civil Society» και τον διακριτικό τίτλο «AchildNeeds2Parents N.P.C.S.».   

 1.3. Η Εταιρεία αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο και θα διέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 61 επ. και 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, που προσιδιάζουν στο είδος της εταιρείας, 
ήτοι αφορούν αστική εταιρεία, οικονομικού σκοπού, πλην όμως κοινωφελούς, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δε διανέμει τυχόν κέρδη από τη δραστηριότητά της στους 
εταίρους, και όσες άλλες διατάξεις του νόμου προσιδιάζουν στο είδος και το σκοπό της.  

   

Άρθρο 2  Έδρα  

 2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νίκαιας, στο Νομό Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρείας 
θα βρίσκονται σε χώρο που θα μισθώσει εντός της δημοτικής περιφέρειας της έδρας της, και πιο 
συγκεκριμένα στην οδό Παναγή Τσαλδάρη και στον αριθμό 309. 

 2.2. Η Εταιρεία, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, και 
χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, 
εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει ή ακόμη και εντός άλλης Περιφερειακής 
Ενότητας της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.  

 2.3. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, και χωρίς να απαιτείται 
τροποποίηση του Καταστατικού, να ιδρύσει υποκαταστήματά της, γραφεία ή άλλες μορφές 
δευτερεύουσας εγκατάστασης ή εγκαταστάσεις επιβοηθητικές δράσεών της στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.  

   

Άρθρο 3  Διάρκεια  

 3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και άρχεται από την προσήκουσα 
δημοσίευση του παρόντος καταστατικού ή περίληψης αυτού στην αρμόδια υπηρεσία του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση δημοσιότητας 
απαιτείται κατά τον χρόνο σύστασής της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 3.2. Η Εταιρεία συστήνεται με προοπτική να διαρκέσει όσο χρόνο χρειασθεί, ώστε να 
πραγματοποιηθούν οι σκοποί της, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο οικείο άρθρο του 
παρόντος Καταστατικού, ή να διαπιστωθεί ότι οι σκοποί αυτοί έχουν καταστεί ανέφικτοι. Το 



γεγονός αυτό διαπιστώνεται και αποφασίζεται αποκλειστικά από την συνέλευση των εταίρων, 
με απόλυτη πλειοψηφία.   

 3.3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας 
σε ορισμένου χρόνου.  

  

Άρθρο 4 Σκοπός – Μέσα επίτευξης σκοπού  

 4.1.  Σκοπός της Εταιρείας, μη κερδοσκοπικός, είναι ο κοινωνικός, επιστημονικός και δικαστικός 
αγώνας, με όλα τα νόμιμα μέσα, εντός και εκτός Ελλάδος, ώστε να επιτευχθούν :  

α) η προστασία των ανηλίκων τέκνων από την γονεϊκή αποξένωση, καθώς και η ανάδειξη των 
μακροπρόθεσμων συνεπειών που δημιουργούνται από την γονεϊκή αποξένωση, και προσπάθεια 
εξεύρεσης λύσεων επ΄ αυτών, 

β) η νομολογιακή και νομοθετική καθιέρωση της συνεπιμέλειας, δηλαδή της ισότιμης και 
ισόχρονης ανατροφής των ανήλικων τέκνων από τους γονείς αυτών εφαρμόζοντας το «από 
κοινού και εξίσου» του Ν. 4800/2021 στην πράξη, 

γ) η θεσμοθέτηση οικογενειακών δικαστηρίων, στελεχωμένων από δικαστικούς λειτουργούς με 
εξειδικευμένες πανεπιστημιακές σπουδές και πλαισιωμένων από επιστήμονες ψυχικής υγείας 
και κοινωνικούς λειτουργούς,  

δ) η νομοθετική πρόβλεψη για την διασφάλιση της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που 
αφορούν στην από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας (συνεπιμέλειας) των 
τέκνων από τους γονείς τους, καθώς και την επικοινωνία μεταξύ γονέων και τέκνων μετά την 
διάσπαση του γάμου, ή/και ανεξαρτήτως της ύπαρξης αυτού, με την οποία, εν γένει, πρέπει να 
διασφαλίζονται τα κάτωθι: 

- η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών,   

- η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των γονέων που υφίστανται αποξένωση από 
τα παιδιά τους και γενικότερα των ατομικών δικαιωμάτων,  

- η άντληση χρηματοδότησης προς υποστήριξη του εν γένει κοινωφελούς έργου και 
πρωτοβουλιών δημοσίων αρχών, κάθε είδους κοινωφελών οργανισμών, φορέων και ιδρυμάτων,   

- η ανταλλαγή απόψεων, η ανάπτυξη διαλόγου και η μετάδοση τεχνογνωσίας μεταξύ 
επιστημόνων και επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με την 
υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών και των ενηλίκων,  

4.2. Η δράση της Εταιρείας δεν εξαρτάται από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία επιχειρεί την προώθηση και επίτευξη των καταστατικών 
της σκοπών, αποκλειστικά με νόμιμες δράσεις και μέσα.  

Ενδεικτικά, για την επίτευξη του σκοπού της, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν, η Εταιρεία 
μπορεί να προβαίνει στις κάτωθι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες δρασεις: 



- α) Τη συλλογή υπογραφών υπέρ του αιτήματος για κοινή ανατροφή των τέκνων και από τους 2 
γονείς, με τρόπο τέτοιο,ώστε να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα της άνω διαδικασίας ως 
μοναδική υπογραφή για τον καθένα. 

- β) Την υποβολή αιτημάτων και προτάσεων, ενώπιον των κρατικών Θεσμικών οργάνων (της 
νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας) και δημόσιων Αρχών (διοικητικών, 
αστυνομικών, δομών ψυχικής υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων αρμόδιων φορέων) και 
ιδιωτών (νομικών προσώπων, φορέων, ιδρυμάτων, συλλογικοτήτων και προσωπικοτήτων), 
καθώς και η δημόσια παρουσίαση αυτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής 
δικτύωσης  

- γ) Την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση ιστοσελίδας (site) και blog με διακριτικό τίτλο (domain 
name) «achildneeds2parents» . Η επωνυμία της ιστοσελίδας ή/και του blog δύναται να 
τροποποιηθεί με απλή απόφαση του συμβουλίου των εταίρων, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο 
οικείο κεφάλαιο. 

- δ) Την στατιστική καταγραφή των αποφάσεων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων  
όλης της χώρας, με σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 
4800/2021 στην πράξη ή όχι.  

- ε) Τη διεξαγωγή δημόσιων εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων με επιστημονικό, κοινωνικό, 
καλλιτεχνικό και αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και η συμμετοχή, προώθηση και προβολή σε 
αντίστοιχες δραστηριότητες διεξαγόμενες από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.  

- στ) Την επιμέλεια εκδόσεων, όπως επιστημονικών μελετών, δημοσιεύσεων, βιβλίων, 
φωτογραφικών λευκωμάτων, εφημερίδας, περιοδικού και κάθε είδους εντύπων, καθώς και 
μουσικού, οπτικοακουστικού και ψηφιακού – διαδικτυακού υλικού. 

- ζ) Την οικονομική – μέσω κοινού ταμείου – επιστημονική και ηθική ενίσχυση του δικαστικού 
αγώνα των μελών του υπέρ της συνεπιμέλειας ενώπιον των ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων 

- η) Τη δημιουργία δύο συνεργαζόμενων ομάδων: i) νομικών και ii) ειδικών ψυχικής υγείας, οι 
οποίες, αμισθί ή έναντι συμβολικής αμοιβής που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας (ή κατά παραχώρησή του η Γενική Συνέλευση), θα παρέχουν επιστημονική 
επιμόρφωση και ενημέρωση, καθώς και υπηρεσίες νομικής και ψυχολογικής αντίστοιχα 
υποστήριξης των μελών αυτού και των τέκνων τους . 

- θ) Να αναθέτει ή να αναλαμβάνει η ίδια (Εταιρεία) την διεξαγωγή μελετών, ερευνητικών έργων 
και εφαρμογών, με τη συνεργασία των εταίρων και μελών.  

- ι) Να αναθέτει σε τρίτους συνεργαζόμενους φορείς την παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, 
ακουστικών ή οπτικών μηνυμάτων, δυνάμενων να αναπαραχθούν από τα ηλεκτρονικά μέσα και 
να οργανώνει συνεντεύξεις, διαλέξεις, συνέδρια και παρουσιάσεις κάθε μορφής, με τρόπο 
νόμιμο και δεοντολογικά ορθό. 

- ια) Να ιδρύει, διαχειρίζεται, μισθώνει ή κάνει χρήση χώρων και εγκαταστάσεων κοινωνικής 
δραστηριότητας επ’ ωφελεία του ευρύτερου ή ειδικότερων κοινών.  



- ιβ) Να σχεδιάζει, υλοποιεί, συντονίζει, υποστηρίζει, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς 
δράσεις για την άντληση χρηματοδότησης προς υποστήριξη του έργου και των δραστηριοτήτων 
της ή του έργου και των δραστηριοτήτων άλλων κοινωφελών οργανισμών, ιδρυμάτων ή φορέων.   

- ιγ) Να δημιουργεί χώρους συνάντησης, στον οποίο τα μέλη της Εταιρείας, αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμπράξει στην επιδίωξη των σκοπών της και να ενημερώνεται, 
να ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με την γονεϊκή αποξένωση και την προστασία των παιδιών.  

- ιδ) Να αποκτά, να μισθώνει και να χρησιμοποιεί κάθε είδους χώρους και ακίνητα, ικανά για να 
στεγάσουν τις δραστηριότητές της.  

- ιε) Να καταγράφει τις δραστηριότητες της Εταιρείας σε έντυπη, ψηφιακή ή και οπτικοακουστική 
μορφή και τη μελέτη της επίδρασής τους στο κοινό, καθώς και με την κριτική παρουσίαση των 
πορισμών της θεωρίας επί της εξελίξεως του οικογενειακού δικαίου και της προστασίας των 
ατομικών δικαιωμάτων.  

- ιστ) Με την κάθε νόμιμο τρόπο υποστήριξη των μελών της εταιρείας, αλλά και μεμονωμένων 
επιστημόνων για την παραγωγή επιστημονικού έργου, την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας 
και γενικά την συμβολή τους στην θέσπιση της συνεπιμέλειας στην Ελλάδα και την προστασία 
των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω της ομαλής τους ανάπτυξης.  

-  ιζ) Να αναπτύσσει μέσω της δράσης της, ανοικτό διάλογο και ηλεκτρονική διαβούλευση για 
όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.  

- ιη) Να εκδίδει και διαθέτει έντυπα, μελέτες, εργασίες, αποτελέσματα ερευνών και προτάσεων 
πολιτικής για ευρύτερο φάσμα προβλημάτων του οικογενειακού δικαίου.  

ιστ) Να αναθέτει σε τρίτους την παραγωγή προωθητικού υλικού.  

- ιθ) Να διενεργεί κάθε άλλη νόμιμη και συναφή δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς της 
Εταιρείας.  

   

Άρθρο 5  Κεφάλαιο - Πόροι  

 5.1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €), 
διαιρούμενο σε δώδεκα (12) εταιρικά μερίδια αξίας 50 ευρώ έκαστο, και αποτελεί την αρχική 
συνεισφορά των εταίρων, καθενός εκ των οποίων εισφέροντος το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 
€), αναλαμβάνοντας έκαστος από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.   

 5.2. Για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας θα επιδιωχθεί η συγκρότηση περιουσίας 
που θα αποτελείται, εκτός από την αρχική συνολική συνεισφορά των εταίρων και από:  

α) τα εισοδήματα και τα έσοδα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων,  

β) τα έσοδα από τις δραστηριότητές της (εκδόσεις, εκδηλώσεις, προγράμματα, υπηρεσίες προς 
τρίτους, πώληση προωθητικού υλικού),   

γ) τις δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ή χορηγίες από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  



δ) τις τακτικές ή έκτακτες ενισχύσεις, εισφορές, συνδρομές ή χορηγίες των μελών ή τρίτων 
προσώπων,  

ε) Ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους ή/και 
ιδιωτικούς φορείς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων.  

 5.3. Οι πόροι και τα πάσης φύσης έσοδα της Εταιρίας θα κατατίθενται σε ειδικό(ούς) 
λογαριασμό(ούς) νομίμως λειτουργούντων τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην 
αλλοδαπή.   

 5.4. Οι πόροι της Εταιρείας διατίθενται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση του σκοπού της 
Εταιρείας. Διατίθενται επίσης για την κάλυψη των αιτιολογημένων εξόδων λειτουργίας της, 
αναγκαίων για την πραγμάτωση του σκοπού της.  

  5.5. Δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών ή περιουσίας στους εταίρους, κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της Εταιρείας. Επιτρέπεται, όμως, η καταβολή στους εταίρους, εντός των 
οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας, αυστηρά αιτιολογημένων  εξόδων κινήσεως, 
παραστάσεως και δαπανών αμοιβής παροχής παρεπομένων ανεξαρτήτων υπηρεσιών, που 
σχετίζονται αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών. Ως παρεπόμενες 
ανεξάρτητες υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες εκτός των υπηρεσιών διαχείρισης και 
εκπροσώπησης τις οποίες οι εταίροι προσφέρουν αμισθί, οι οποίες κρίνονται απολύτως 
αναγκαίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας. Η τακτική Γενική 
Συνέλευση των εταίρων εγκρίνει την καταβολή κατά τα ανωτέρω ετήσιας αμοιβής στους 
εταίρους και προσδιορίζει το ύψος της.   

 5.6. Οι εταίροι υποχρεούνται να συνεισφέρουν αμισθί στην Εταιρεία, με την προσωπική εργασία 
τους, τις κατά το άρθρο 6 υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης.  

   

Άρθρο 6  Εταίροι  

6.1. Αρχικοί εταίροι. Οι αναφερόμενοι στο παρόν ως συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες, εφεξής 
και για όλη την διάρκεια της Εταιρείας, θα αναφέρονται ως «Αρχικοί Εταίροι».  

 6.2. Είσοδος εταίρων  

6.2.α. Προϋπόθεση για την είσοδο νέων εταίρων στην Εταιρεία είναι η προηγούμενη πρόταση 
ενός τουλάχιστον εν ενεργεία εταίρου και έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς την 
Συνέλευση των Εταίρων. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως για τον σκοπό 
αυτό, μετά από Κλήση και Εισήγηση του Προέδρου, και είναι εκείνη που αποφασίζει για την 
έγκριση του υποβληθέντος αιτήματος εισόδου νέου εταίρου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με 
ομοφωνία.  

6.2.β. Σε περίπτωση εισόδου νέου εταίρου, το ποσοστό της εταιρικής συμμετοχής του θα είναι 
Ένα (1) εταιρικό Μερίδιο (ισόποσο προς την αξία που αναφέρεται στο άρθρο 5.1. του παρόντος). 
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εταίρου με κλάσμα μεριδίου.  

6.2.γ. Η εγγραφή νέου εταίρου γνωστοποιείται στις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τον Νόμο.  



  

6.3. Αποχώρηση εταίρων  

6.3.α. Κάθε εταίρος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία, γνωστοποιώντας 
την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο , η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και προς τους υπόλοιπους εταίρους της Εταιρείας.   

6.3.β. Ο αποχωρών εταίρος παραιτείται της αξίωσης επιστροφής, εκχώρησης ή συμψηφισμού 
της κεφαλαιακής του συνεισφοράς, καθώς και από κάθε άλλη έγερση οικονομική ή μη κατά της  

Εταιρείας.   

6.3.γ. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος κηρυχθεί σε δικαστική συμπαράσταση (οποιασδήποτε 
μορφής) ή αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, καθώς και στις υπόλοιπες ανάλογες περιπτώσεις, 
το εταιρικό του μερίδιο περιέρχεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, η δε ψήφος του χάνεται και 
αφαιρείται από τον συνολικό αριθμό ψήφων.   

6.3.δ. Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης, κήρυξης σε δικαστική συμπαράσταση ή αφάνεια, 
θανάτου, και εφόσον οι εναπομείναντες εταίροι είναι τουλάχιστον δύο (2), η Εταιρεία δεν 
λύνεται, αλλά συνεχίζει το έργο της.  

6.3.ε. Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, οι διάδοχοί του δεν 
κληρονομούν την εταιρική του μερίδα, ούτε και αποκτούν το οποιοδήποτε δικαίωμα στην 
περιουσία ή/και την διοίκηση της Εταιρείας.   

 6.4. Η εταιρική μερίδα είναι αμεταβίβαστη.   

 6.5. Κάθε εταίρος παραιτείται του δικαιώματος να καταγγείλει την συμφωνία σύστασης της 
Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία, παρά την σχετική ρύθμιση, κάποιος εταίρος προβεί σε 
καταγγελία, συμφωνείται ότι αυτή θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την δική του συμμετοχή 
στην Εταιρεία και θα συνεπάγεται την μονομερή αποχώρησή του από αυτήν. Στην περίπτωση 
αυτή, η Εταιρεία δεν θα λύεται, αλλά θα συνεχίζει το έργο της μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.  

 6.6. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 784 
του Αστικού Κώδικα, και η Ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της, περιορίζεται 
αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της κεφαλαιακής τους συνεισφοράς.   

 6.7. Δικαιώματα των εταίρων  

6.7.α. Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατ’ αναλογία προς τα 
εταιρικά μερίδια. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει στον εταίρο το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.  

6.7.β. Όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στην Συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
οικείο άρθρο κατωτέρω.  

6.7.γ. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται αυτοπροσώπως την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων της Εταιρείας.   

  



6.8. Υποχρεώσεις των εταίρων  

6.8.α. Η αρχική εφάπαξ εισφορά με την οποία συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο.  

6.8.β. Κάθε εταίρος υποχρεούται να συμβάλλει, στο μέτρο των προσωπικών επιστημονικών και 
επαγγελματικών δυνατοτήτων του στην εξυπηρέτηση των σκοπών και υλοποίηση των στόχων 
της Εταιρείας.   

6.8.γ. Κανένας εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή τρίτου πράξεις 
αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας.   

 6.9. Η συστηματική μη τήρηση του Καταστατικού της Εταιρείας και η απουσία από το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συνιστούν λόγο αποπομπής Εταίρου, μετά από 
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του για συμμόρφωση.  

  

Άρθρο 7 Διαχείριση - Εκπροσώπηση  

 7.1. Όργανα της Εταιρείας.  

Τα όργανα της Εταιρείας είναι τα εξής:   

α. Η Συνέλευση των εταίρων  

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  

γ. Ο Πρόεδρος (και διαχειριστής)  

δ. Ο Αντιπρόεδρος  

δ. Ο Γραμματέας.  

 7.2. Η Συνέλευση των εταίρων  

7.2.α. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει αποφασιστική 
αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που αφορά την εν γένει λειτουργία της και την πλήρωση των 
καταστατικών της σκοπών. Συγκαλείται τακτικά από τον Πρόεδρο της Εταιρείας στην αρχή κάθε 
Ημερολογιακού έτους και ειδικότερα εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, και εκτάκτως, 
με απόφαση του Προέδρου της Εταιρείας ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που το 
ζητήσει το ήμισυ τουλάχιστον των εταίρων με έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση 
για έκτακτη γενική Συνέλευση κοινοποιείται στους εταίρους τουλάχιστον επτά (7) πλήρεις 
ημέρες πριν την σύγκλησή της. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή email, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε εταίρου, ή και σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο 
επικοινωνίας μέσω των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, υπό την 
προϋπόθεση πως έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία των εταίρων και λειτουργεί χωρίς αντίλογο 
τέτοιος δίαυλος επικοινωνίας. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα, ο χώρος και η 
ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.  Η Συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί 
να συνεδριάσει έγκυρα όταν παρίστανται τα 2/3 των εταίρων της. Σε περίπτωση που κατά την 
αρχική ημερομηνία συνεδρίασης, δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Συνέλευση επαναλαμβάνεται 
χωρίς άλλη περαιτέρω διατύπωση δημοσιότητας, μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο χώρο και 



την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όσοι εταίροι και να 
παρίστανται.   

7.2.β. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο τεχνικό 
μέσο, υπό τον όρο ρητής πρόβλεψης της εν λόγω δυνατότητας στην ως άνω πρόσκληση, εκτός 
αν 

συντρέχει έκτακτη περίσταση.   

7.2.γ. Στην Συνέλευση μετέχουν οι εταίροι είτε αυτοπροσώπως, είτε εξουσιοδοτούντες άλλον 
εταίρο για να τους εκπροσωπήσει σε αυτήν.  

7.2.δ. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εταιρείας.   

7.2.ε. Για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης της Εταιρείας τηρούνται πρακτικά, τα οποία αφού 
καταχωρηθούν στο οικείο βιβλίο, έχουν σε αυτά πρόσβαση όλοι οι εταίροι.   

7.2.στ. Η Συνέλευση των εταίρων κατευθύνει τον προγραμματισμό και τους στόχους της 
Εταιρείας, χαράσσοντας τις αναγκαίες στρατηγικές, επιλαμβανόμενη για κάθε υπόθεση που 
αφορά την Εταιρεία. Ειδικότερα:   

i. εγκρίνει την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης και της ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων,  

ii. αποφασίζει για την λύση ή συνέχιση της Εταιρείας, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, 
το ύψος των εισφορών, την είσοδο νέων εταίρων, την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, 
την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας, την επίλυση διαφορών των εταίρων σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την ερμηνεία των όρων του παρόντος Καταστατικού, τα 
δικαιώματα των εταίρων, τον προγραμματισμό των δράσεων, τον οικονομικό απολογισμό του 
προηγούμενου έτους και τον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους, 

iii. αποφασίζει για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς 
και για την ανάκληση της εκλογής αυτών με αιτιολογία, εκλέγοντας συγχρόνως νέα,   

iv. αποφασίζει εν γένει για κάθε σημαντικό θέμα, που υπάρχει διαφωνία και αφορά την 
λειτουργία και τους σκοπούς της Εταιρείας.  

 7.3. Διοικητικό Συμβούλιο  

7.3.α. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) 
Συμβούλους.  

7.3.β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων 
για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά 
την λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να ξεπεράσει την τριετία.   

7.3.γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.   

7.3.δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα γενικά θέματα που αφορούν την Εταιρεία, 
μέσα στα πλαίσια πάντα του εταιρικού σκοπού, όπως περιγράφεται στο παρόν Καταστατικό.  



7.3.ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, με απόφασή του, σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα (μέλος ή εταίρο της εταιρείας) την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας ή αρμοδιότητας, 
καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και 
την έκταση αυτής της ανάθεσης.   

7.3.στ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του.   

7.3.ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του, με πρόσκλησή του, 
που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. 
Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε 
μέλους, ή και σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας μέσω των ευρέως 
διαδεδομένων εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση πως έχει δημιουργηθεί 
με πρωτοβουλία των μελών του ΔΣ και λειτουργεί χωρίς αντίλογο τέτοιος δίαυλος επικοινωνίας. 
Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) εκ των 
μελών, με αίτημα προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο εντός πέντε (5) πλήρων ημερών.  

7.3.η. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον 
παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως δύναται ο αριθμός των 
παρόντων συμβούλων να είναι κάτω από τέσσερις (4).  

7.3.θ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα, με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου.  

7.3.ι. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα 
οποία έχει πρόσβαση κάθε μέλος του ΔΣ, κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

 7.4. Ο Πρόεδρος  

7.4.α. Ο Πρόεδρος είναι και Διαχειριστής της Εταιρείας και εκλέγεται υποχρεωτικά εκ των 
εταίρων αυτής, με τριετή (3ετη) θητεία. Η απόφαση για εκλογή ή αντικατάσταση Προέδρου 
λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρισταμένων στην Γενική Συνέλευση εταίρων.  

7.4.β. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Συνέλευση των εταίρων, ενημερώνει τους εταίρους και τα μέλη 
για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας 
έκθεσης πεπραγμένων.  

7.4.γ. Ως Διαχειριστής, ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στους σκοπούς της 
Εταιρείας. Ενδεικτικά, υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι 
τρίτων, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, καταβάλλει και 
εισπράττει χρήματα, χορηγεί αποδείξεις, έχει την ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας και 
διενεργεί αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.  

7.4.δ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Συμβάλλεται με συνεργάτες ή 
προμηθευτές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε 
Αρχής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.   

  



7.5. Ο Αντιπρόεδρος  

Ο Αντιπρόεδρος έχει όλα τα καθήκοντα του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται για 
οιονδήποτε λόγο να τα ασκήσει.  

 7.6. Ο Γραμματέας  

7.6.α. Ο Γραμματέας της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά εταίρος της και εκλέγεται από την Γενική 
Συνέλευση με τριετή (3ετή) θητεία.  

7.6.β.  Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης, των 
βιβλίων της Εταιρείας, καθώς και την ενημέρωση του Μητρώου των μελών.  

 7.7. Ορισμός Αξιωμάτων  

Από την ίδρυση της Εταιρείας και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου 2023, 
ορίζονται με την παρούσα σύμβαση:   

Α. Ως Πρόεδρος,  

Β. Ως Αντιπρόεδρος,  

Γ. Ως Γραμματέας  

   

Άρθρο 8  Μέλη  

 8.1. Δικαιούνται να γίνουν μέλη της Εταιρείας :  

α) κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις 
της  

β) κάθε νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες Αρχές και επιθυμεί να 
συνδυάσει/συνδέσει  την κοινωφελή δράση του με το έργο της, σύμφωνα με το νόμο και το 
παρόν καταστατικό.  

 8.2. Η Εταιρεία, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, δύναται να τηρεί Μητρώο Μελών, για το οποίο τηρούνται οι νόμιμες διατάξεις που 

αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

 8.3. Τα μέλη μπορούν να μετέχουν σε ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις, συναντήσεις, 
και γενικότερα κάθε είδους εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία ή συμμετέχει σε αυτές.  Τα 
μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά (εταίροι) και μη τακτικά.   

 8.4. Μέλη δικαιούνται να γίνουν οι χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που συμβάλλουν στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας.  

 8.5. Υποχρεώσεις μελών  

8.5.α. Τα μέλη της Εταιρείας έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  



i) Να συνεργάζονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, και να απέχουν από 
ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της.  

 ii) Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις 
του διαχειριστή και της Γενικής Συνέλευσης  

 8.6. Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους της εταιρείας 
(τακτικού/εταίρου, μη τακτικού) δεν του προσδίδει εμπορική μηδέ υπαλληλική ιδιότητα, ούτε 
δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις εκ μέρους της Εταιρείας προς αυτό.  

8.7. Τα μέλη μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.     

 8.8.  Τα μέλη έχουν το δικαίωμα, υπό τους όρους παρόντος και του Νόμου να απασχολούνται 
με σύμβαση εξηρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας στην εταιρεία. Η σύμβαση εργασίας οφείλει 
πάντοτε να σέβεται την πρόθεση εταιρικής συνεργασίας (affectio societatis), να τηρεί τον νόμο 
και το παρόν καταστατικό.    

 8.9. Η παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία από μέλος που δεν συνδέεται με αυτήν με τυπική 
σχέση εργασίας γίνεται κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ. όπως εφαρμόζονται στην άμισθη εντολή, με την 
επιφύλαξη του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται άλλη διάταξη νόμου.  

 8.10. Τα μέλη δύνανται να αποχωρήσουν αυτοβούλως μετά από έγγραφη δήλωσή τους προς τον 
διαχειριστή.   

   

Άρθρο 9  Εταιρική χρήση - Βιβλία  

 9.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ειδικώς, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

 9.2. Η Εταιρεία τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και 
επιπλέον τηρεί (είτε σε φυσική είτε και ηλεκτρονική μορφή):  

α) Βιβλίο Μητρώου Μη Τακτικών Μελών, στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά  
ημερομηνίας εγγραφής, η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η 
διεύθυνση κατοικίας, και η τυχόν ημερομηνία διαγραφής  β) Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής 
Συνέλευσης.   

   

Άρθρο 10 Διανομή κεφαλαίου-κερδών εταιρείας  

 10.1. Η Εταιρεία ως μη κερδοσκοπική, ουδεμία υποχρέωση έχει, ούτε επιτρέπεται, να διανέμει 
κέρδη ή να καταβάλλει τόκους κατά τη λειτουργία της ή τη διάλυσή της προς τους εταίρους της.  

 10.2. Το κεφάλαιο και τα έσοδα της Εταιρείας ουδέποτε μπορούν να διανεμηθούν στους 
εταίρους της, αλλά διατίθενται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας με σχετικές 
αποφάσεις του διαχειριστή αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση και την πραγματοποίηση 
των σκοπών της.  



 Άρθρο 11 Λύση - Εκκαθάριση - Περιουσία  

 11.1. Η Εταιρεία λύεται:  

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,  

β) αυτοδικαίως με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της,  

γ) κατ’ εφαρμογήν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης η οποία  διαπιστώνει παράβαση των 
διατάξεων του νόμου κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας,  

δ) αυτοδικαίως στην περίπτωση μείωσης των τακτικών μελών/εταίρων σε λιγότερα/λιγότερους  
από δύο (2) και μη αντικατάστασης του αποχωρήσαντος εντός της νομίμου προθεσμίας, άλλως 
εντός δύο (2) μηνών από την αποχώρησή του,  

ε) αυτοδικαίως, άμα τη συστάσει κοινωφελούς ιδρύματος του νόμου 4182/2013, όπως εκάστοτε 
ισχύει, το οποίο φέρει την ίδια ή συναφή επωνυμία.   

 11.2. Η Εταιρεία όταν με οποιονδήποτε τρόπο λυθεί, θα εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 777 του Αστικού Κώδικα. Ως εκκαθαριστές ορίζονται με το παρόν όλοι οι εταίροι. Η 
Γενική Συνέλευση δύναται να ορίσει εξωτερικούς εκκαθαριστές, καθορίζοντας το ύψος της  
αμοιβής τους.   

 11.3. Η τύχη του ενεργητικού της περιουσίας της Εταιρείας μετά το πέρας της εκκαθάρισης 
αποφασίζεται από τους εταίρους που έχουν ορισθεί εκκαθαριστές της και έχουν αποδεχθεί τη 
θέση τους. Το ενεργητικό της περιουσίας δεν δύναται να διανεμηθεί στους εταίρους. Θα 
δωρηθεί ή σε κάθε περίπτωση θα μεταβιβαστεί με χαριστική δικαιοπραξία σε αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία, κοινωφελές ίδρυμα, μουσείο, οργανισμό ή άλλο φορέα, τα οποία έχουν 
όμοιο ή συναφή σκοπό, εγκατεστημένο και/ή  λειτουργούντα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.   

 11.4. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας λόγω της σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος του 
νόμου 4182/2013, το οποίο φέρει την ίδια ή συναφή επωνυμία, το ενεργητικό της περιουσίας 
της θα εισφερθεί αποκλειστικώς και καθ’ ολοκληρίαν στο εν λόγω ίδρυμα.   

   

Άρθρο 12  Ρύθμιση λοιπών θεμάτων  

 12.1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις 
τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του 
παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

 12.2. Η Εταιρεία ενάγει και ενάγεται για όλες τις διαφορές της στην Ελλάδα και δη τα Δικαστήρια 
της Αθήνας, ακόμη και για τις διαφορές όπου ιδρύεται και ειδική δωσιδικία κατά τον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας.  

 12.3. Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται μόνο κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Σιωπηρή 
τροποποίηση κάποιου όρου του παρόντος απαγορεύεται.  

   



Άρθρο 13 Ακροτελεύτια διάταξη - Εξουσιοδότηση  

Με την παρούσα σύμβαση οι συμβαλλόμενοι εταίροι αναθέτουν στην κα Κουτσουμπέλη 
Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Λογίστρια, κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 
258, , με ΑΔΤ ΑΚ 081161 και ΑΦΜ 112978900 - Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, είτε σε οιοδήποτε ειδικά 
εξουσιοδοτημένο από την ίδια πρόσωπο, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες διαδικαστικές 
ενέργειες και διατυπώσεις δημοσιότητας ενώπιον των αρμοδίων Αρχών (Γ.Ε.ΜΗ., εφορία, 
Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, και ενδεικτικώς όπως προσκομίσει τα αιτούμενα έγγραφα, υπογράψει 
αιτήσεις, προβεί σε εξόφληση παραβόλων, καταβάλει χρήματα για την διεκπεραίωση των 
διαδικαστικών ενεργειών και γενικότερα όπως προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την 
σύσταση, καταχώρηση και δημοσίευση της παρούσας Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, 
λογισμένων όλων των ενεργειών του που τυχόν απαιτηθούν και λάβουν χώρα ως νόμιμων, 
έγκυρων και απρόσβλητων.  
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