
ΚΑΤΑΣΤΑΤιΚΟ

ΤΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΣΤιΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΥ" ΜΕ ΔIΑΚΡIΤιΚΟ Τ1ΤΛΟ «ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ»

(ΞΕΝΟΓ ΛΩΣΣΑ «ΒΕ STRONG»)

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΣΤΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 2007 οι υπογράφοντες το παρόν:

1) Παναγιώτης Μιχαήλ του Ανδρέα, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός

Στρατηγού Μακρυγιάννη, αρ. 10 με ΑΔ.Τ. Τ.ΑΑ 294187.

2) Ιωάννα Αναγνωστοπούλου του Γεωργίου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός

Στρατηγού Μακρυγιάννη, αρ. 10 μεΑΔ.Τ._Χ 713616.

3) Νικόλαος Σαβούρης του ΕυαγγέλΌ,υ, κάτοικος Δροσιάς Αττικής,οδός

Δερβενακίων, αρ. 38 με Α.4'.Τ. Ρ 128322. ,

4) Αγγελική Πανανιωτοηούλομ του Γεωργίου, κάτόlκος Αθηνών, οδός Πυθέου,

αρ. 116 με Α.Δ.Τ. Σ 52944σ. ' J
5} Ευγενία Δήμου του Γεωργίου, κάτοικος Ιλlον,.6δός Μυκόνου αρ. 7 με Α.Δ.Τ.

ΑΕ 629795.

συνιστούν,μεταξύ τους και με το παρόν, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κατ' άρθρο

741 του Αστικού Κώδικα. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι αποτελούν τους εταίρους της

εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΦΙΛΩΝ ΤΟΥΚΑΡΚΙΝογ» και διακριτικός τίτλος αυτής «ΜΕΙΝΕ ΔγΝΑΤΟΣ»,



(ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ «ΒΕ STRONG»). Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της

και με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας αυτής ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου, ειδικότερη δε διεύθυνση

εγκατάστασης αυτής, η οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη, αρ. 10.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους

ίδρυσης και λειτουργίας τους, μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία

οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ40

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ
Σκοπός της εταιρείας που συστήνεται με το παρόν, είναι η επί μη κερδοσκοπικής

βάσης

Εκρίζωση των στιγμάτων που σχετίζονται με τον καρκίνο, ώστε να

επαναπροσδιοριστεί η νόσος ως μία βιολογική πάθηση που θεραπεύεται

και όχι ως μια κοινωνική κατάσταση.

Απάλειψη των προκαταλήψεων και την αποδαιμονοποίηση του καρκίνου.

Ο θετικός επαναπροσδιορισμός της κοινής γνώμης, αντίληψης και

ανησυχίας αναφορικά με τον καρκίνο, δεδομένου ότι η γνώση είναι δύναμη

αλλά η νοοτροπία τα πάντα.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών ενάντια στον καρκίνο.

Η πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση, σε ότι αφορά τον

καρκίνο την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ανακουφιστική

φροντίδα, την ψυχολογική, συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη.

Η εκλαϊκευμένη επιστημονική ενημέρωση των ασθενών, συγγενών και

οικείων προσώπων, ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα την διαδικασία της

διάγνωσης και θεραπείας και να επικοινωνούν ευχερέστερα με την ιατρική
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Η αύξηση των ευκαιριών με κάθε τρόπο, για την ενημέρωση και

πληροφόρηση όλων των πολιτών για θέματα που αφορούν τον καρκίνο

(πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, ανακουφιστική φροντίδα, ψυχολογική,

συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη).

Η υποστήριξη (ενημέρωσης, ψυχολογικής, συναισθηματικής, πρακτικής

φύσης κ.α.) σε όσους εμπλέκονται με τον καρκίνο με όλα τα διαθέσιμα

μέσα, μέσω ειδικευμένων επιστημόνων εθελοντών ή μη που είναι στην

διάθεση του σωματείου για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Η συμβουλευτική κοινωνικών παροχών και την παροχή

πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους για τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τις

υποχρεώσεις και τις προβλεπόμενες παροχές, σε ασθενείς με καρκίνο.

Η πρόληψη του καρκίνου.

α) Τεκμηριωμένη & επιστημονική πληροφόρηση του κοινού.

β) Η προαγωγή της ΠΡΟΛΗΠΤιΚΗΣ /ΑΤΡ/ΚΗΣ.

γ) Η προαγωγή του πληθυσμιακού έλεγχου.

γ) Η προαγωγή του υγιεινού τρόπου ζωής (διατροφικές συνήθειες - καλή

φυσική κατάσταση - αθλητισμός - φυσικές δραστηριότητες κ.α.)

Η αναγνώριση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με

καρκίνο.

~ διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, αφού η ΠΟΙΟΙίκή

φροντίδας υγείας είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο

25 της Διεθνούς Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αναφέρει

ότι "κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σ' ένα επίπεδο ζωής κατάλληλο για την

υγεία και την ευζωία του ίδιου και της οικογένειας του, στο οποίο

συμπεριλαμβάνεται η τροφή, η ένδυση, η κατοικία και η ιατρική φροντίδα".

Η ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα του ασθενούς με

καρκίνο, σύμφωνα με όλα τα διαθέσι α σήμερα επιστημονικά στοιχεία.
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Η δημιουργική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

(κρατικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς) σε εθνικό και διεθνές

περιβάλλον, για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η επιδίωξη ανάδειξης ως βασικής προτεραιότητας του κράτους της

αύξησης των πόρων για τον έλεγχο, πρόληψη του καρκίνου καθώς και της

βελτίωσης των συνθηκών των ασθενούντων από αυτόν.

Η επιδίωξη της λήψης των αναγκαίων αποφάσεων από το Υπουργείο

Υγείας ώστε κάθε νοσοκομειακό ίδρυμα στην χώρα, να υποχρεωθεί από το

Υπουργείο Υγείας, να έχει όλο το χρόνο αφίσες-έντυπα που πληροφορούν

και ενημερώνουν όλους τους πολίτες για τον καρκίνο.

Η επιδίωξη της υποχρεωτικής από τους γιατρούς όλων των

νοσοκομείων παραπομπής των ασθενών με καρκίνο στις κατάλληλες

ομάδες στήριξης.

Η επιδίωξη της υποχρεωτικής δημιουργίας σε κάθε νοσοκομείο της

χώρας της επιστημονικής ειδικευμένης ομάδας, που θα παρέχει στήριξη

σε όσους εμπλέκονται με τον καρκίνο (ασθενείς, συγγενείς, φίλοι,

περιβάλλον).

Η .εκπροσ.ώπηση των ασθενών .με καρκίνο ή συγγενών τους, στα

αρμόδια όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τους αφορούν, καθώς

και στην δικαιοσύνη.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία θα δύναται να προβαίνει στην

χρησιμοποίηση όλων των δυνατών νόμιμων μέσων για την επίτευξη των

παραπάνω σκοπών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

1.1. Δημιουργία ιστοσελίδας με παροχή πληροφοριών και στήριξη σε ότι

αφορά τον καρκίνο (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, ανακουφιστική φροντίδα,

ψυχολογική, συναισθηματική και π κτική ποστήριξη).
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1.2. Δημιουργία βάσης δεδομένων, με την συλλογή απο εγκυρες πηγές

(διαδίκτυο, διεθνή βιβλιογραφία, κλινικές, ινστιτούτα, οργανώσεις κ.α.),

στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση πληροφοριών για ότι αφορά τον καρκίνο, τους

ασθενείς, τους συγγενείς και το περιβάλλον τους. Η συνεχής παρακολούθηση

της εξέλιξης του καρκίνου στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό, έχει ως

αποτέλεσμα έναν ενημερωμένο πολίτη.

Η ενημέρωση επίσης αναφέρεται σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα τα οποία

είναι αποτελέσματα της ασθένειας (ασφαλιστικοί φορείς, φορείς καταπολέμησης

του καρκίνου, φορείς στήριξης, υπηρεσίες, εξειδικευμένα κέντρα διάγνωσης,

θεραπείας). Η πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες είναι δωρεάν για

όλους τους πολίτες.

1.3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως: διαδραστική-αμφίδρομη επικοινωνία

μεταξύ των χρηστών της lστοσελίδας, βήμα για την ανταλλαγή, ιδεών,

απόψεων, συναισθημάτων, παροχή «χρήσιμων εργαλείων» για τον καλύτερη

οργάνωση διαχείρισης του καρκίνου (chat, forum, blogs, video chat κ.α).

1.4. Ψυχολογική σε όλα τα επίΠέδα υποστήριξη ασθενών-συγγενών-φίλων

πριν, κατά την διάρκεια και μετά την θεραπεία. Υπηρεσίες ενημέρωσης,

εκπαίδευσης, υποστήριξης ψυχολογικής, συναισθηματικής, και πρακτικής

φύσεως που αφορούν τον καρκίνο. Η επικοινωνία θα επιτυγχάνεται μέσω e-

mail, forum, chat, videochat κ.α., από ειδικευμένους επιστήμονες που θα

συνεργάζονται με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία εθελοντικά ή μη.

1.5. Δημιουργία ενός σύγχρονου τεχνολογικά τηλεφωνικού κέντρου.

Ειδικευμένοι επιστήμονες με εθελοντική ή όχι προσφορά θα είναι διαθέσιμοι

όλο το 24ωρο. Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών και στήριξη (ψυχολογική,

συναισθηματική, και πρακτική) σε άτομα που εμπλέκονται με τον καρκίνο ή μη.

Η ανωνυμία θα βοηθήσει πολλούς πολίτες να μάθουν επιτέλους αυτά θα

ήθελαν να γνωρίζουν για τον καρκίνο αλλά ντρέπονται. Η υπηρεσία αυτή θα

λειτουργεί με ένα εθνικό τετραψήφιο νούμερο, και θα είναι προσβάσιμο εντελώς

δωρεάν για όλους τους πολίτες.

2. Δημιουργία υπηρεσίας κατ' οίκον υποστήριξης και φροντίδας.
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4. Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

5. Διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, τηλεοπτικών-ραδιοφωνικών

εκπομπών και γενικότερα με όλα τα ΜΜΕ, έκδοση ενημερωτικών εντύπων,

περιοδικών, βιβλίων και σε ηλεκτρονική μορφή για την ενημέρωση και

εκπαίδευση των πολιτών για θέματα πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας,

έρευνας του καρκίνου και υποστήριξης (ψυχολογική, συναισθηματική,

πρακτική) όλων των εμπλεκομένων ή μη με αυτόν.

6. Συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες

οργανώσεις, ενώσεις, συλλόγους, σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

επιστημονικούς-κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους

οργανισμούς, κλινικές, ινστιτούτα, επιχειρήσεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς

φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του σωματείου.

7. Συγκρότηση ομάδων υποστήριξης, κατ' ιδίαν συναντήσεις, κοινωνικές

δραστηριότητες (εκδρομές, διασκέδαση κ.α.), επαφή με άλλα μέλη του

σωματείου κ.α. για την οργανωμένη αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών.

8. Συγκρότηση Νομικού Τμήματος, «Νομική Προστασία Καρκινοπαθών»

για την παροχή νομικών πληροφοριών, συμβουλών, την προώθηση -

εκπροσώπηση των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων των ασθενών με

καρκίνο στην δικαιοσύνη, σε όλα τα δικαστήρια σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας,

στην διοίκηση και στα εν γένει όργανα ή φορείς τα οποία παίρνουν αποφάσεις

που αφορούν τους ασθενεκ και τους οικείους τους.

Κάθε εταίρος έχει υποχρέωση να αποδέχεται το παρόν καταστατικό καθώς και κάθε

εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας και να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων

και των συμφερόντων της, όντας ευαισθητοποιημένος με τους σκοπούς της

εταιρείας.

Πλ/r •. oΙ~ 1i,,I\iΛ~
_ig4rι/d4 /ftV~Γrι.qLΤV'7[}fι1υt

ΙV /Ι(οilfjCιt l"ιq ΙS·Dy'P/l r
Rnf.~m Cfidιa(/Jtύf»rzώt:V



ΑΡΘΡΟ 50

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής. Μετά την πάροδο της εικοσαετίας εάν

δεν υπάρξει ρητή απόφαση για λύση της εταιρείας αυτής, αυτή θα παραταθεί

σιωπηρώς και θα καταστεί αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 60

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ι. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να εισφέρουν στην

εταιρεία το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ, το οποίο

συμφωνείται να κατανεμηθεί ισομέρώς μεταξύ των εταίρων ως εξής Ο εταίρος

Παναγιώτης Μιχαήλ θα εισφέρει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ, η εταίρος

lωάννα Αναγνωστοπούλου θα εισφέρει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ, ο

εταίρος Νικόλαος Σαβούρης θα εισφέρει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ, η

εταίρος Αγγελική Παναγιωτοπούλου θα εισφέρει το ποσό των πεντακοσίων (500)

Ευρώ και η εταίρος Τζένη Δήμου θα εισφέρει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ.

11. Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων της, από

δωρεές τρίτων ή των Εταίρων της, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες, έσοδα από

διάφορες δημόσιες ή μη εκδηλώσεις και δραστηριότητες, έσοδα από την διάθεση των

εντύπων, περιοδικών, βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, νόμιμες

εηιχορηνήσει; από τους διαφόρους Οργανισμούς και Ιδρύματα ημεδαπής και

αλλοδαπής, κρατικές επιχορηγήσεις ή από .τους οργανισμούς της τοπικής

αυτοδιοίκησης, επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και

διεθνών ενώσεων, έσοδα από ΤΓ1'.ι πώληση διαφόρων προιοντων της εταιρείας,

έσοδα από όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα από τον

διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή,

έσοδα από μεταπώληση προϊόντων που η ίδια δημιουργεί και παράγει, εισοδήματα

από την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας, καθώς και οποιοσδήποτε άλλο

έσοδο από νόμιμη αιτία και από τα εν γένει περιουσιακά δικαιώματα και

υποχρεώσεις, που αποκτώνται από την εταιρεία σαν συνέπεια της λειτουργίας της.

111. Η εταιρεία ως μη κερδοσκοπική, δεν μοιράζει έσοδα ή κέρδη στους εταίρους, όλα

δε τα έσοδα της εταιρείας διατίθενται για τ ν εξυπηρέτηση των σκοπών της.
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Εταίρος δύναται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, να

αμειφθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρία. Οι όροι και οι

προϋποθέσεις των αποζημιώσεων των εκπροσώπων και των υπαλλήλων της

εταιρείας ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι. Την εταιρεία εκπροσωπούν, διοικούν και διαχειρίζονται: οι α) Παναγιώτης Μιχαήλ

του Ανδρέα, β) Ιωάννα Αναγνωστοπούλου του Γεωργίου και γ) Νικόλαος Σαβούρης

του Ευαγγέλου είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας. Οι διαχειριστές θα

εκπροσωπούν την εταιρεία και θα ενεργούν επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη

διαχείρισης και διάθεσης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, δεσμεύοντας την

εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον των δικαστηρίων

και γενικά κάθε αρχής. Για το σκοπό αυτό οι διαχειριστές ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργητικά και

παθητικά σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της έναντι οποιουδήποτε Φυσικού ή

Νομικού προσώπου ή Διεθνούς Οργανισμού, ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας,

Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολονικήτ, Τελωνιακής, Οργανισμούς Κοινωνικών

Ασφαλίσεων ή Κοινωφελείς Οργανισμούς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κλπ), Επιμελητήρια. και

ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

β) Προβαίνουν σε κάθε φύσεως αγορές και πωλήσεις ειδών της εταιρικής

δραστηριότητας,

γ) Ενεργούν αναλήψεις και γενικά είσπραξη για λογαριασμό της εταιρείας

χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων,

δ) Υπογράφουν, υποβάλουν και παραλαμβάνουν: αιτήσεις αναφορών

μηνύσεων, ενκλήσεων και λοιπών σχετικών εγγράφων προς και από όλες τις αρχές,

καθώς και κάθε σχετικής αίτησης ή αναφοράς ή δήλωσης ή κατάστασης ή

καταγγελίας,

ε) Εισπράττουν εμβαζόμενα ή με οποιοδήποτε τρόπο καταβαλλόμενα

χρήματα στην εταιρεία,

στ) Οπισθογραφούν επιταγές που προορίζονται για κατάθεση σε τραπεζικούς

λογαριασμούς της εταιρείας

ζ) Συνάπτουν συμβάσεις δανείων και πιστώσεων με τράπεζες

θ) Μισθώνουν κινητά πράγματα, υπηρεσίες τρίτων και ελευθέρων

επαγγελματιών (Δικηγόρων, Ιατρών, Μηχανικών, Λογιστών κλπ),
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ι. Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων, που

συγκαλείται από τους διαχειριστές, ενεργώντας αυτοί από κοινού είτε ο καθένας

χωριστά.

11. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον

των εταίρων της και αποφασίζει για κάθε θέμα της δικαιοδοσίας της με πλειοψηφία

μεγαλύτερη από το μισό του συνόλου των σ' αυτή παρισταμένων εταίρων, πλην των

περιπτώσεων όπου και απαιτείται απαρτία του 100% των μελών της Εταιρείας και

ομόφωνη απόφασή τους για κάθε θέμα που ορίζει το παρόν καταστατικό ό,τι

απαιτείται, όπως η αλλαγή έδρας και επωνυμίας, η αλλαγή διαχειριστών και

εκπροσώπων και η λύση της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό

της εταιρείας και την έκθεση πεπραγμένων, τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό της

εταιρείας.

111. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζεται ελεύθερα από τους

διαχειριστές, εκτός από την τακτική ετήσια Συνέλευση που συγκαλείται και

συνεδριάζει πάντοτε μία (1) φορά τον χρόνο, μέσα σε ένα τετράμηνο από την 31η

Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρόσκληση για Γ.Σ. γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον

δέκα (1Ο) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η

ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ ..

lν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ιδίως όταν πρόκειται για

ετήσια Γενική Συνέλευση, σε' περίπτωση μη ύπαρξης αηαρτίασ και, κατά συνέπεια,

μη δυνατότητας λήψης απόφασης, συγκαλείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην

Παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, επαναληπτική συνέλευση, οπότε έγκυρα

λαμβάνονται αποφάσεις, οποιοιδήποτε εταίροι της εταιρείας και αν είναι παρόντες και

με απλή πλειοψηφία των εταίρων, που παρευρίσκονται σ' αυτή, πλην των

περιπτώσεων που ορίζει το καταστατικό ό,τι απαιτείται πάντοτε απαρτία του 100%

των εταίρων της Εταιρείας και ομόφωνη απόφασή τους.

ν. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται

στο βιβλίο ττρακηκών. . Λ~'
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νι Για τη λειτουργία της εταιρείας δύναται να καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός

Λειτουργίας που θα εγκριθεί από την τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. όπου θα ρυθμίζει

και τα θέματα σχετικά με τις αποζημιώσεις των εκπροσώπων και των υπαλλήλων της

εταιρείας.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του

Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στην περιουσία της εταιρείας

ή και στις τυχόν συνεισφορές τους.
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ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εισδοχή νέων εταίρων στην εταιρεία (είτε σε αντικατάσταση εξερχομένων εταίρων

είτε αυτοτελώς) αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και συντελείται με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, μετά από αίτηση του

ενδιαφερομένου. Εταίρος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Έλληνας ή αλλοδαπός

πολίτης άνω των 18 ετών ή κάθε νομικό πρόσωπο. Κάθε εταίρος κατά την είσοδό

του στην εταιρεία εισφέρει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ.
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ΙΣOΛOΓlΣMOΣ

Ο ισολογισμός συντάσσεται μέσα σε τρεις μήνες από το τέλος της κάθε εταιρικής

χρήσης και εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η εταιρική

χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση, συμφωνείται ότι άρχεται με την

'δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31.12.2007.
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ι. Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και κατά συνέπεια ουδεμία διανομή κερδών κατά

τη λειτουργία της ή κατά τη διάλυσή της επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα προς τους

εταίρους αυτής.

~ fA\Jl>...'tl~'u..r Η\;\o-..~
3.94,.)~I} .cj/!/,qrr!yfτDίJrJ1't1 v-ι
ιV ιι{ 'Ό η 110t: ε f} β οΥ () ff-t

.
IIόftplrrι '1ΤCUO(J}t1J1Ό 'Π0560ι) ιfΊiCωrιO~

~

.._." .,_.._--,-----~



,- -

\

" /.~~xη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεση αυτής σε περίπτωση διάλυσης του

./ ~,KOύ προσώπου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων
-:JL~ προκειμένου να διατεθεί σε οργάνωση με παρεμφερή σκοηό.

11. Τα τυχόν πέρα από τις συνεισφορές των εταίρων της εταιρείας καθαρά κεφάλαια

αυτής ουδέποτε δύνανται να διανεμηθούν στους εταίρους της εταιρείας, αλλά

διατίθενται τόσο κατά τη διάρκεια της εταιρείας, όσο κατά την εκκαθάριση αυτής, από

τα αρμόδια αυτής όργανα, για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας των εταίρων καΘώςκαι η καθ' οιονδήποτε άλλον

τρόπο ή τύπο υποκατάσταση τρίτων στην μερίδα αυτών και στα από το παρόν

απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, επιτρέπεται μόνο μετά από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και πάντα με την σύνταξη και

δημοσίευση ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης του παρόντος σύμφωνα με τον

Νόμο.
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ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ι. Λύση της εταιρείας δύναται να επέλθει μετά την συμπλήρωση του χρόνου του

παρόντος ή νωρίτερα από το χρονικό αυτό σημείο εφόσον υπάρξει ομόφωνη

απόφαση όλων των εταίρων. Σε περίπτωση πτωχεύσεως ή θέσεως σε δικαστική

συμπαράσταση τινός των εταίρων, η εταιρία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών

εταίρων υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι τουλάχιστον δύο.

11.Η εταιρεία αν και όταν καταγγελθεί ή λήξει η διάρκειά της τελεί αυτοδίκαια σε

εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Εκτός ενάντιας

συμφωνίας των εταίρων, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν οι κατά τον χρόνο της λύσης

της εταιρείας οποιοιδήποτε εν ζωή ευρισκόμενοι εκπρόσωποι, διοικητές και

διαχειριστές της, ενεργούντες είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας.

111. Η θητεία, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και η εν γένει δράση των εκκαθαριστών

της εταιρείας, ορίζονται σε ανάλογη εφαρμογή με τις περί των εταίρων ως

εKπρoσώπ~ν της εταιρείω; διατάξεις του._-n:αρόντος_
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) ι) Τηρούν τα βιβλία και συντάσσουν τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας τον

οποίον και εγκρίνουν και υπογράφουν όλοι οι εταίροι.

Γενικά είναι υπεύθυνοι για την καλή διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας και

ενεργούν κάθε πράξη η οποία δεν αναγράφεται ρητά στο παρόν συμφωνητικό,

αναγόμενη όμως πάντα προς το συμφέρον της εταιρείας και εντός του κύκλου και του

σκοπού αυτής και μόνο.

Η αλλαγή των διαχειριστών και εκπροσώπων αποτελεί τροποποίηση του παρόντος

καταστατικού και απαιτεί απαρτία του 100% των εταίρων και ομόφωνη απόφασή

τους.

Η εταιρεία συναλλάσσεται και δεσμεύεται νόμιμα εντός των ορίων του εταιρικού

σκοπού, έναντι κάθε τρίτου, με την υπογραφή του Διαχειριστή κάτω από την

επωνυμία της εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση απαιτείται σε κάθε περίπτωση η από κοινού συναίνεση δύο εκ των

τριών διαχειριστών, εκ των οποίων δύο ο ένας πάντα θα είναι ο Παναγιώτης Μιχαήλ

του Ανδρέα, για την λήψη αποφάσεων (για τις οποίες θα συντάσσεται σχετικό

πρακτικό και θα υπογράφεται από τα δύο τουλάχιστον μέρη) για τα εξής θέματα:

1. Αθροισηκέξ ετήσιες επενδύσεις άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων

(50.000) Ευρώ.

2. Χορήγηση εγγυήσεων ή δανείων υπέρ τρίτων, επιβάρυνση των

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με εμπράγματα βάρη.

3. Αγοραπωλησίες και μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων.

4. Ανάληψη υποχρεώσεων ή. πραγματοποίηση δαπανών, εκάστης άνω των

πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.

111. Οι Διαχειριστές σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούνται είτε από κοινού είτε ο

καθένας χωριστά, να εξουσιοδοτήσουν τον εταίρο που επιθυμούν για την διενέργεια

συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση αυτή

πρέπει να είναι έγγραφη είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου είτε

ιδιωτικού εγγράφου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Διαχειριστή -

Εκπροσώπου από αρμόδια Αρχή.
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-~ ΘΑΝΑΤΟΣ - ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σε περίπτωση θανάτου, δlκ~στίκηςαhόγόρεti~ς, πτώχευσης ή διαγραφής κάποιου

εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλ~'συ~ε~rζ~τ~ι)~εταξύ των υπολοίπων εταίρων της
, './i ..

υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι τουλάχιστον. δύο. Η εταιρεία, επίσης, δεν λύεται σε

περίπτωση εξόδου κάποιου εταίρου και μεταβίβασης, σε άλλο εταίρο ή σε τρίτα

νεοεισερχόμενα στην εταιρεία πρόσωπα, της ιδιότητας του εταίρου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 160

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ των συνεταίρων σχετικά με την

ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος καταστατικού καθώς και κάθε απαίτηση μεταξύ

τους, προερχόμενη από την παρο~qg ί' qύμβαση, θα κρίνεται από τα αρμόδια
ΔIK~στήρ;~ crwv Aθηνώ~.! ,:.ψ Ι'ΙΞiiV',",i'i
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις, η δε παράβασή τους συνιστά

σπουδαίο λόγο καταγγελίας της εταιρίας.

Η σιωπηρή τροποποίηση κάποιου όρου του παρόντος απαγορεύραι, Kάθ~ ~ε τέτοια.

πρέπει να είναι ρητή και να μπορεί να αποδειχθεί εγγράφως, αηοκλειομένου κάθε

άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου ακόμη.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε επτά (7) όμοια αντίγραφα, το

οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, έλαβε δε το κάθε

συμβαλλόμενο μέρος από ένα αντίτυπο, ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για την

αρμόδια Δ.σΥ. και το Πρωτοδικείο Αθηνών για την κατά Νόμο καταχώρηση και

δημοσίευσή του στα Βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΟΙ

Παvαγιώτης Μιχαήλ ΠdιΨl\ Δ\~υ '
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