
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΙΠΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Εαπαῖ Κίσμίς Βεγοπά Βοτάοτς» ΑΜΚξ

Στην Αθήνα σήμερα .ὅ./../2019 οι παρακάτω υπογεγραµμένοι:
Α. ΨΙΗΖΕΝΤ.ὦνν .....νοο... (επ) του -198ΛΙΕ. και της.ΝΕΑΤΙΑ/

γεννηθεἰς στις ΙΘΞΙ (9936. στην πόλη..ΗΑΙΕ(ΚΑΛΙΕ]. , µε Αριθμό

Διαβατηρίου ΙΕΚΑΘ εκδοθἑν στις “ΟΙ6[4 απὀ το 65Τ001 «μβμείοκαις)
κάτοικος ΓΕΑΝΜΑΝΙΑΣ. -οδός (Ζρεά Υοδ.ζ..... αρ. ἐ..με ΑΦΜ νοΒ. ΔΟΘΕΙ. (ὧν) ...ΜΕΣΤΙΕΒ (επ) τοῦ ΕΩΚΑΒ. καὶ της. ΔΗΑΝΝΖ

γεννηθεἰς στις “ΛΣ, στην πόλη..Άδερ ο ονο ωιμοιμαδί πμ , µε Αριθμό

Διαβατηρίου (ςΙΑΜΟΩΦΩ9, εκδοθἐν στις ἰ./[02Ι7:- απὀ το 5101. Αμε(οηαιε]
««ΤΩΑσΣέ

κάτοικος ἧ.ΕΘΜΑΝΙΑς...οδὸς ΔΙζβςΟ-Τ ΛΑ 3. με ΑΦΜ 6Ο {Ι386και

αποφασίζουν -με. το παρὸν συµφωνητικὀ τη σύσταση Αστικής Μη

Κερδοσκοπικής Ἑταιρείας, η οποία Θα αποτελεί αυτοτελὲς νομικό πρὀσωπο,

συνεργαζόµενη οργάνωση της µη κερδοσκοπικής, µη κοβερνητικής οργάνωσης µε
την επωνυμία ἘΕαυαὶ ΕΚἰσΏῖς Ῥουοπά Ῥοτάθις ε.Ν. και ἑδρα το Βερολίνο στη

Γερμανία οδός Ί α]πηείταβο 9: 12055 ῬΒοιίΠ και θα διέπεται απὀ τις διατάξεις των

ἀρθρῶν 741 του Αστικού Κά' κα, η οποία θα δημοσιευθεὶ νομίμως κατὰ το άρθρο
784 του Αστικού Κάδικα µε -οὓυς κατωτέρω καταστατικοὺς ὁροῦς και συμφωνίες,

τους οποίους σονομολογούν και συναποδέχονται και οι οποίοι ἐχουν ὡς εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 15-- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία διεπόµενη απὀ τις

διατάξεις των ἂἀρθρῶν /άϊ1επ. τοῦ Αστικού κώδικα, µε την επωνυμία “Εαααὶ Κἰρῆπίο

Βεγοπά Βοτάετς ”. Η Εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεἰ την επωνυμία της στα

λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 25 -ΕΔΡΑ



αςὮ ον(ηΝΟ Ελ,ναΩς ἑδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και ειδικότερα το γραφείο επί της οδός θ

Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 69Α. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεἰ παραρτήματα ὖ
γραφεία σε ὁλες τις περιφέρειες της Ἑλλάδας ἡ τοῦ Εξωτερικού µε απὀφασὴ ης
γενικής συνέλευσης των εταίρωντης.

Άρθρο δὂ5- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ὡς αόριστη, αρχίζει δὲ απὸὀ τη νόμιμη
δημοσίευση τοῦ παρόντος στο Γενικό Ἐμπορικὸ Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Κεντρικής

Ένωσης Επιµελητηρίων.

Άρθρο 4: -ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ- ΣΚΟΠΟΙ
Ο χαρακτήρας της ιδρυόµενης εταιρείας εἶναι µη κερδοσκοπικὸς και μη

κυβερνητικός.
Η ομάδα στόχου εἶναι μετανάστες καὶ πρὀσφογες.
Οι σκοποἰ της ιδροόµενης εταιρείας ορίζονται ὡς εξῆς;

1. Η οποιασδήποτε μορφής νομική σονδρομή και παροχή νομικής παράστασης σε

διοικητικοὺς φορείς (υπηρεσία ασύλου, αρχή προσφυγών, αστυνομία κ.α.),

ελληνικἁ ἡ διεθνή δικαστήρια για ζητήματα που αφορούν ὁλα τα πεδία τοῦ

δικαἰου, προς αρωγὴ στην ομάδα στόχου ποὺ αποτελούν οι αιτούντες ἀσολο,

πρὀσφυγες, μετανάστες, ευάλωτες ομάδες ανεξαρτήτου εθνικότητας, φυλἠς ἡ

θρησκεύματος οι οποίοι έχουν υπάρξει θύµατα δίωξης, σωματικής ἡ ψυχολογικής

κακοποίησης ἡ βασανιστηρίων.
2. Ἡ παροχή βοήθειας ολικής, νομικής, ψουχοκοινωνικής, ενταξιακής στα πρόσωπα

της ομάδας στόχου.

3. Η διενέργεια, εκπόνηση και δημοσίευση ερευνών σχετικά µε την παρέμβαση και

εμπειρία στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ομάδας καθώς καὶ ζητημάτων

ποὺ σχετίζονται µε την πρὀσβαση στο ἀσυλο, τα κέντρα πρώτης υποδοχής, τις

συνθήκες διαβίωσης καὶ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των προσφύγων

καθώς καὶ παρεμβάσεις που «αφοροὺν ζητήματα προσφυγικῆἠς και

μεταναστευτικής πολιτικής.

4. Ἡ οργάνωση και η διατήρηση ενὸς φόρουμ δημόσιου διαλόγου σχετικά µε

ἳἲ

πμ :



κάτα ποὺ αφορούν το προσφυγικὀ, μεταναστευτικὀ και δίκαιο ανθρωπίνων

δικαιωμάτων στο βαθμό που αυτό εἶναι απαραΐίτητο για την εκπλήρωση των

σκοπών της οργάνωσης.
ὅ. Η ενηµέρωση της κοινωνίας για ζητήματα ποὺ ἁπτονται της δράσης µας προς

συνδρομή και υποστήριξη της ομάδας στόχου.

6. Ἡ προώθηση και υποστήριξη της κατανόησης μεταξύ των λαών µε σκοπὸ την

ανάπτοξη και την εδραἰωση φιλικών σχέσεων μεταξύ τῶν πληθυσμών οι οποίοι

κατάγονται απὀ διαφορετικές χώρες, η ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων

διαφορετικών πολιτισμών και διαφορετικής προέλευσης καθώς και η αναγνώριση

των. δικαιωμάτων. τῶν μειονοτήτων στο γενικὸ πλαίσιο εκτοπισμού τῶν

πληθυσμών και της μετανάστευσης.
Άρθρο δο- ΜΕΣΑ

Για την υλοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία χρησιμοποιεἰ τα ακόλουθα μέσα

που ενδεικτικά, αλλά ὀχι περιοριστικά, ἐχει την δυνατότητα:

Συγκεκριμένα:
1. Συμμετοχή στην κοινή αποστολἠ µε την µη κοβερνητική και μη κερδοσκοπική

οργάνωση Εααοὶ ΕΚισΏῖς Βεγοπά Βογάοτο µε ἕδρα τη Γερμανία.
2. Πληροφόρηση και ενηµέρωση σχετικά µε τη νομοθεσία και τις διοικητικές

πρακτικὲς προς ὀφελος της ομάδας στόχου και προς ὀφελος ἄλλων αλλοδαπών οι
οποἰες διαμένουν σε ἑνα κράτος μέἐλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ἡ σε ἑνα

γειτονικό κράτος. Ενημέρωση και δωρεάν παροχή πληροφοριών για άτοµα ποὺ
αναζητούν προστασία (ομάδα στόχου).

ὅ. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εθελοντές οι οποίοι θα εἶναι σε θέση

να εκπροσωπήσουν ενεργὰ τα ἀτομα ποὺ αναζητούν προστασία στο πλαίσιο της

δραστηριότητας τοῦ σωματείου.

4. Προσφορά και παροχή νομικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης
και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ὁσοὺς αναζητούν προστασία (ομάδα στόχου).
5. Συνεργασία µε τοὺς υφιστάμενους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, οργανώσεις

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεσμούς, σολλόγους παροχής νομικών υπηρεσιών ἡ µε

ξεχωριστά φυσικά και νομικά πρόσωπα απὀ το χώρο τοῦ δικαίου και της



απασχόλησης προς ὀφελος αυτών που αναζητούν προστασία (ομάδα στὀχοῤ]-΄

Απαραίτητη προὔπόθεση για τη συνεργασία εἶναι ο μη ερδοσκοτηκάξ
ω'

χαρακτήρας τοῦ εκάστοτε οργανισμού και αυτὸ μόνο στο βαθμό που εἶναι.6 Ἵ

απαραΐίτητο για την εκπλήρωση και την ολοποίηση των εργασιών των στόχων τς
οργάνωσης.

6. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων που να αναφέἑρονται στις

νομικές και πρακτικές δυσκολίες ποὺ αντιμετωπίζουν τα ἀτομα ποὺ αναζητούν

προστασία (ομάδα στόχου) καὶ στη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών

Ὁπηρεσιών.

7. Καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων συµμπεριλαμβανομένης της παροχἠς μίας ἡ

περισσότερων ιστότοπων δικτύου.
8. Ανάληψη, εκπόνηση και εκτέλεση σε συνεργασία ἡ µη µε ἄλλα φυσικά ἡ νομικά

πρὀόσωπα δράσεων και προγραμμάτων σχετικά µε ζητήµατα ποὺ αφορούν την
παροχὴ ανθρωπιστικής, νομικής βοήθειας, κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας.
9. Ενέργειες µε στόχο την προώθηση των αρχών και τῶν σκοπών της εταιρείας

(όπως εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δημόσια διαβούλευση).

Οι πρακτικές της ΜΚΟ) αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στο μεγαλύτερο
δυνατὸ βαθμό μαζὶ µε τις ομάδες στόχου. Προτεραιότητα κάθε δράσης εἶναι οι

ἀνθρώποι και οι ομάδες µε τις οποίες ασχολούμαστε να συμμετέχουν ενεργἀ, να
πάρουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν, να
αυτοοργανωθοὺν και να υποστηρἰξουν οι ἴδιοι τον εαυτὸ τοὺς και τοὺς οικείους

τοὺς στο μέτρο τοῦ δυνατού ώστε να δοθούν μακρὀόπνοες και βιώσιμες λύσεις στα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ἄρθρο 65 - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ -ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

α) Μέλη της εταιρείας μπορεί να εἶναι ὁλα τα φυσικά πρὀσωπα ποὺ

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας.



δ) Καθ” ὅλη τη διάρκεια της εταιρίας κάθε εταἰρος έχει υποχρέωση απέναντι στοὺς

τμςνι ιποὺς εταίρους να µην διαθέσει µε οποιονδήποτε τρόπο, προς οποιονδήποτε, το
τν ς» µερϊδιό τοῦ πάνω στα κοινά πράγματα (αμεταβίβαστο εταιρικό μερίδιο).

γ) Νέος εταίρος γίνεται δεκτὸς ύστερα απὀ ἐγγραφη αἰτησή τοῦ καὶ κατόπιν
αποφάσεως της γενικής συνέλευσης ποὺ συγκαλείται µε πρὀσκληήση και εισήγηση
τοῦ διαχειριστή. Σ' αυτὴ την γενική συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπωςἡ δι'
αντιπροσώπου οριζοµέἐνου εγγράφως ἅπαντεςοι εταίροι της εταιρίας. Ἡ απόφαση
της γενικής συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται κατὰ αυξημένη πλειοψηφία
ογδόντατοις εκατὸν (806).
ὃ) Κάθε εταίρος δικαιούται µε δήλωσή τοῦ προς την εταιρία καὶ τοὺς λοιπούς
εταίρους να καταγγείλει την εταιρική σχέση τοῦ µε την εταιρία, να εξέλθει απὀ
αυτὴν και να αποχωρήσει, χωρίς να διατηρεἰ οποιαδήποτε αξίωση κατ' αυτής.
ε) Η γενική συνέλευση µε αυξημένη πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατόν (806)
μπορεί να διαγράψει εταίρο για σοβαρή παράβαση των ὁρῶν τοῦ καταστατικού ἡ

των υποχρεώσεών τοῦ, αφού τοῦ ζητηθεί να απολογηθεί εγγράφως. Σοβαρὸὀ λὀγο
συνιστούν η οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη προς τοὺς σκοποὺς της εταιρίας
ἡ εις βάρος τοῦ κύρουςτης ἡ η συστηματική αδράνειὰ τοῦ καὶ αδιαφορία του για
τις δραστηριότητὲς της. Ἡ απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη διαγραφή
εταίρου ἐχει άµεση ισχὺ και κοινοποιείται στον εταίρο πάραστα.
στ) Στον εταἰρο που εξέρχεται, διαγράφεται, ἡ αποχωρεί µε οποιονδήποτε τρόπο
απὀ την εταιρία δεν αποδίδεται µε κανένα τρόπο η εισφορά του,ἡ η αναλογία τοῦ

εταιρικού τοῦ μεριδίου στην περιουσία ἡ στα αποκτήµατα της εταιρίας, ενώ

παράλληλα αυτός χάνει όλα τα δικαιώµατα ποὺ απορρέουν απὀ την ιδιότητα τοῦ

εταΐρου.

ς) Η εἰσοδος νὲου εταίρου και η ἑξοδος εταίρου προὔποθέτει τροποποίηση τοῦ

καταστατικού της εταιρίας.
η) Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικήἠς απαγορεύσεως, εξόδου, διαγραφής ἡ µε

οποιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως εταἰρου, ο πρὀεδρος καλεί αμέσως τοὺς

εναπομείναντες εταίρους σε γενική συνέλευση η οποία, ύστερα απὀ εισήγηση τοῦ

καὶ σύμφωνα µε τις διατάξεις τοῦ παρόντος περί εισόδου νέου εταἰρου, θα

αποφασίσει την αντικατάστασή του. Αν δεν αντικατασταθεὶ, η εταιρία δύναται να



συνεχίζεται µε τοὺς υὉπόλοπτους εταίρους υπό την προὔπόθεση  ὁτι"'δὲ
υπολειπόμενοι εταίροι εἶναι παραπάνω απὀ δύο. Ο θάνατος, η πτώχευση καὶ ηση,
θέση σε δικαστική συμπαράσταση εταἰρου ισοδυναμεί µε ἑξοδο τοῦ εταίρου απὀ
την εταιρία.
Δίκτυο αρωγών και φίλων
ϱ) Κάθε φυσικό πρὀσωπο δύναται κατόπιν αἰτησής τοῦ προς τον διαχειριστή της
εταιρίας, µε την οποία δηλώνεται η συμφωνία τοῦ µε τοὺς ὀρους τοῦ
καταστατικού της, να γίνεται μέλος τοῦ Δικτύου αρωγών και φίλων, χωρὶς
δικαίωµα συμμετοχής καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λήψη καὶ συνδιαμὀρφωση τῶν
αποφάσεων για τις εταιρικές υποθέσεις, υπὀ την προὔπόθεση ὁτι η αἰτησή τοῦ θα

γίνει δεκτή µε απόφαση της αµέσως επόµενης γενικής συνέλευσης.

} Η γενική συνέλευση µε απὀφασή της μπορεί να ορίσει τις προὔποθέσεις, τοὺς
όρους καὶ τα προσόντα βάσει των οποίων θα γίνεται η αποδοχή απὀ τον
διαχειριστή των. αιτήσεων αποδοχἠς των ὡς ἄνω μελὼν τοῦ. Δικτύου

Ὁποστηρικτῶν καὶ φίλων καθώς και τα της εγγραφής αυτών σε ειδικὀ µητρώο. Τα

ὡς ἄνω μέλη δεν μετέχουν στη γενική συνέλευση παρὰ μόνο μετά απὀ πρὀσκληση

τοῦ διαχειριστή εἶτε ὡς παρατηρητὲς εἰτε για να εκφράσουν κάποια γνώµη ἡ

ἀποψη.

ια) Στα μέλη τοῦ Δικτύου αρωγῶν και φίλων ανατίθενται καθήκοντα και
αρμοδιότητες κατὰ τη διακριτική ευχέρεια τοῦ διαχειριστή, τις οποίες προσφέρουν
εθελοντικά και αμιοθὶ.

µ

ιβ) Στα μέλη του Δικτύου αρωγών και φίλων μπορεἰ να ανατίθεται και. η

προώθηση τῶν σκοπών της οργάνωσης και στήριξη των σκοπών της στο δηµόσιο

λόγο, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συµµετοχικότητα στην

Ὀλοποίηση τῶν δράσεων της καὶ να αποφεύγεται η ατομική προβολή τῶν εταίρων.

ιγ) Κάθε τακτικὀ μέλος δύναται να καταβάλλει ετησίως στην εταιρία τέλος

διατήρησης εγγραφής στο ειδικὀ µητρώο μελών τοῦ Δικτύου αρωγών και φίλων,

προκειµένου να συμμετέχει ατελώς στις εκδηλώσεις της εταιρίας και να
απολαμβάνει τις υπηρεσίες της προς τα μέλη τοῦ ἁνώ Δικτύου. Το ποσὸ της
ετήσιας συνδρομής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολἠς της καθορίζονται µε ειδική

απόφαση της γενικῆς συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται εγκαίρως στα ὡς ἀνώ



ιδ) Η γενική συνέλευση αποφασίζει την διαγραφή απὀ το ειδικὀ µητρώο τοῦ
Δικτύου αρωγών και φίλων απὀ την εταιρία, εφὀσον Ὀφίσταται σοβαρός λόγος.
Σοβαρό λόγο συνιστούν ενδεικτικἀ η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής σε

συνδυασμό µε ἐλλειψη εν γένει υποστήριξης και παρακολούθησης των δράσεων
της εταιρίας καὶ οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη προς τοὺς σκοποὺς της
εταιρίας ἡ εις βάρος τοῦ κύρουςτης ἡ η συστηματική αδράνειά τοῦ και αδιαφορία
του για τις δραστηριότητὲς της. Ἡ απόφαση της γενικῆς συνέλευσης για την ἑξοδο
μέλους τοῦ Δικτύου έχει ἀµεση ισχὺ και κοινοποιείται στο µέλος πάρασντα.

τε) Κάθε μέλος δικαιούται να εξέλθει τοῦ Δικτύου αρωγών και φίλων µε ἐγγραφη
δήλωσή τοῦ προς την εταιρία η οποία έχει άµεση ισχύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 7" - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται απὀ τις εισφορὲς των εταίρων που

ανέρχονται στο βασικὀ κεφάλαιο των 200 ευρώ το οποίο συνεισφέρουν µε

ισόποσες εισφορὲς οι εταίροι (Ε 100,οο ἑκαστη). Ὀλοι οι εταίροι υποχρεούνται να
εισφέρουν την προσωπική τοὺς εργασία, καθεἰς στο μἐτρο τον δυνατοτήτων του.

Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως μπορεί να καθορίζονται ἐκτακτες

οικονομικὲς εισφορές των εταίρων για την αντιμετώπιση των. οικονομικών

αναγκώντης εταιρίας.

Ἄρθρο ὅδ5 - ΠΟΡΟΙ

Ἐκτὸς των ὡς ἁνώ εισφορών και των προαναφερθέντων «τελών διατήρησης

εγγραφής στο Μητρώο Αρωγών και Φίλων», οι πόροι της εταιρείας μπορεί να
εἶναι κατ:

- Κάθε ποσὀ ποὺ προὲρχεται απὀ τη µη κοβερνητική µη κερδοσκοπική οργάνωση
- Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών καὶ Αλλοδαπών Οργανισμών ἡ Νομικών

Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαΐου.

- Τοχόν χορηγίες προς την εταιρείααπὀ ιδιώτες.



͵ ' ε. } ῇ τὰ, «5 ο- Κάθε δωρεά, κληρονομιά ἡ κληροδοσία Όπερ της εταιρείας και ιδίως δωρεές ἀπδος,
π

ἄλλες µη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας ἡ τοῦ εξωτερικού. ὕποΗ».
' ' 1µ4 “ ’ Ἱπ-------Πόροι απόὀ εκπόνηση σχετικών μελετών στο αντικείµενο τῶν σκοπών: της.

- Πόροι απὀ τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
-Πόροι απὸὀ τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και απὀτις
εκδόσειςτης καὶ το ψηφιακό περιεχόµενο.

Το σύνολο πάντως τῶν εσόδωντης εταιρείας απὀ κάθε πηγή, θα διατίθεται

για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμιά περίπτωση

στοὺς εταίρους ὡς κέρδος. Το ἴδιο θα συμβεἰ και σε περίπτωση λύσης της. Τα

περιουσιακά της στοιχεία σε αυτή την περίπτωση θα προσφερθοὺν σε αντίστοιχες
ΜΕΚΚΟ ἡ σολλογικότητες στην Ἑλλάδα ἡ στο εξωτερικό ποὺ θα αποφασίσει η γενική
συνέλευση των εταίρων.

Σε καμία δε περίπτωση δεν θα οικοδομηθεί σχέση οικονομικής
εξάρτησης µε κρατικοὺς φορείς ἡ φορείς ποὺ συνδέονται µε οποιονδήποτε
τρόπο µε οποιοδήποτε κράτος, διαφυλάσσοντας τον µη κυβερνητικὀ
χαρακτήρα της οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ'

Άρθρο 95. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ἡ εταιρεία διοικείται απὀ αμφὀότερους τοὺς εταΐρους.

1. Η Γενική Συνέλευση επιλύει και ρυθμίζει ὀλα τα Θθεσμικὰ, διοικητικά και

οργανωτικά θέµατα της εταιρείας.
Οἱ νόµιµες αποφάσεις της δεσμεύουν καὶ τοὺς απόντες ἡ διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενικὴ συνέλευση εἶναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσειγια:
α) κάθε τροποποίηση τοῦ καταστατικοῦ.

β) παράταση της διάρκειας ἡ διάλυση της εταιρείας.

'.γ) εκλογή τῶν Διαχειριστῶν.
|

δ) ἐγκριση τοῦ ισολογισμού και της ἐκθεσης διαχείρισης.



 Έρρχὲς της σολλογικότητας, της συμμετοχικότητας και της κατανομἠς ευθυνών.
Η Γενική συνέλευση, συνέρχεται τακτικά στην ἑδρα της εταιρείας και μάλιστα
μέσα την πρώτη εξαμηνία απὀ την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.
Η Τ.Σ. πρέπει να καλείται εἴκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απὀ την ορισθεἰσα

για την συνεδρίαση.

Η πρὀσκλήση τῶν μελώνσε Τ.Σ. αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και
το οἴκημα ὁπου θα συνέλθει η συνέλευση καὶ τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης µε
σαφήνεια, μπορεί να γίνεται δε µε κάθε πρὀσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης
της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Δικαΐωμα παράστασηςστη γενική συνέλευση τακτική ἡ ἑκτακτη έχει κάθε εταίρος.
Η Τενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και σονεδριάζει ἐγκυρα στα θέµατα της
ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται σε αυτή τουλάχιστον τα 2/9 των μελών

της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση (Γ-Σ.) αποφασίζει για κάθε θέμα ποὺ αφορά την εκπλήρωση

τῶν σκοπών της Οργάνωσης καὶ την σωστή λειτουργία της. Οι αποφάσεις
παἱίρνονται µε απλή πλειοψηφία των μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για
τον. κανονισμὸ Λειτουργίας της οργάνωσης. Αποφασίζει επίσης για την
συμμετοχή νέων μελών της εταιρίας, εγκρίνει τον προγραμματισμὀ κάἀθε

διαχειριστικής πράξης και γενικότερα κἀθε δραστηριότητα της οργάνωσης.
Για την τροποποίηση τοῦ καταστατικού απαιτεἰται πλειοψηφία 2/9 τοῦ

συνολικού αριθμού των μελών της εταιρείας, εν προκειμένω ὡὠστόσο απαιτείται

συναίνεση αμφοτέρων των εταίρων.

Εισδοχή νέων μελών στην εταιρεία αποτελεἰ τροποποίηση τοῦ παρόντος
καταστατικού καὶ γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τῶν εταίρων.

Ἡ Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει απὀ την εταιρεία μέλος της µε πλειοψηφία

2/ὃ του συνόλου των μελών, εφόσον η δράση τοῦ παρεμποδίζει τη λειτουργία της.

Εταίροι της εταιρείας εἶναι οι σομβαλλόμενοι στο παρὀν ιδρυτὲς Αστικής Μη

Κερδοσκοπικής Ἐνώσης ιδιωτικού δικαίου.

Η εγγραφή νέων μελών της εταιρείας γίνεται όπως ο νόµος ορίζει µε

τροποποίηση τοῦ παρὀντος καταστατικού.
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Απαγορεύεται η μεταβίβαση εκ μέρους εταἰρου της εταιρικήςοτου σε τρίτους.

νΗ. αποχώρηση ἡ αντικατάσταση εταἰρου γίνεται με απόφαση ο᾽
: η«Ὑ ο σοοπ-κτ

λαμβάνεται µε την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 τοῦ συνόλου τον μελών.
Ξ Υ

Ὦ

Ὡς Διαχειριστής εκλέγεται εταΐρος της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε

θέµα που έχει σχέση µε την τρέχουσα διοίκηση, διαχείριση και πορεία της
εταιρίας.

2. Ο διαχειριστής της εταιρίας έχει θητεία επ΄ αὀριστον.
ὅ. Την εταιρία εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει ενώπιον παντὸς τρίτου και πάσης
αρχής χωρίς περιορισμὀ, ο διαχειριστής, καὶ σε περίπτωση εκλογἠς πολλών
διαχειριστών. ὅλοι απὀ κοινού, µε την υπογραφή τοὺς κάτω απὀ την εταιρική

σφραγίδα, οι οποίοι δύνανται να φέρουν τον τίτλο ποὺ αποφασίζει η γενική
συνέἐλευση τον εταίρων ἡ το καταστατικὀ.

4. Οι πράξεις τοῦ. διαχειριστή της εταιρίας ποὺ ενεργούνται υπὀ την. εταιρική

επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρίας, τη δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται
εντός τοῦ πλαισίου, ποὺ καθορίζεται απὀ τον εταιρικό σκοπόὀ.

ὃ, Σε περίπτωση ποὺ ο διαχειριστής εταίρος πεθάνει ἡ κηρυχθεἰ σε δικαστική

συμπαράσταση ἡ πτωχεύσει ἡ παραιτηθεἰ, ἡ ανακληθεί απὀ τη γενική σονέἐλευση,

ἡ µε οποιονδήποτε τρόπο εξέλθει απὀ την εταιρία, τότε αντικαθίσταται ἅµεσα απὀ

τους κατὰ σειρὰ αναπληρωματικοὺς προέδρους ἡἦ διαχειριστές.

6. Ο διαχειριστής σε περίπτωση κωλὐματός του, δύναται να εξουσιοδοτήσει ἆλλο

εταίρο ἡ τρίτο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεῶν. Η

εξουσιοδότηση πρέπει να εἶναι ἐγγραφη.
7. Με επ΄ αόριστον θητεία εκλέγεται ὡς διαχειριστής ο κάτωθι;

. Διαχειριστής (αποκαλούμενος ὡς ἈἙΣυντονιστής) η εταίρος Ὁ

ΔΟΦΡΩΕΤ.. (όν) .ΜΕὂΊΕΚςΗ......(απὸ του ἐ(Μ-ΑΡΏ.....και. της.ΞΗ5ΑΝΝΕ,

γεννηθείς στις ΜΗΆ14955... στην πόλη. Ώεφολνοο  ἓὃν ,. µε Αριθμό

Διαβατηρίου (6.ΔΛΟΟΞΩ4, εκδοθέν στις
ὃο! ἑρλήοἸυπό το 5ΤΑΡΤ. ΑΑεέ δάτοικος

Ξ.ΕΡΜΑΝΝΑΣ, οδός ἠΏεοΕΑΝ. "-με
ΑΟΡΗ [4ς 9/45Μό....και γιαερ ον ροκον.

θητεία επ΄ αόριστον η οποία αρχίζει απὀ την ημέρα της νόμιμης δημοσίευσης τοῦ

παρὀντος.
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Ἁ

)ανωτέρω διαχειριστής εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον
ἠτὸς τρίτου καὶ πάσης αρχής χωρἰς περιορισμὀ, µε την υπογραφή τοῦ κάτω

την εταιρική σφραγίδα.
ατ΄ εξαίρεση, για οικονομικές πράξεις ἀνώ των 3000 ευρώ θα πρὲἐπει να

υπογράφουν και οι δυοεταίροι.
Η διαχειρἰστρια εἶναι Ὁπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και σε συνεργασία
µε ἐμμισθο λογιστή κρατούν τα βιβλία της οργάνωσης.
Η Τενική Συνέλευση των εταίρων επικυρώνει τους λογαριασμούς λειτουργίας και
τον ετήσιο προὔπολογισμό. Εγκρἰνει τον ισολογισμὸ και την ἐκθεση διαχείρισης.
Αμφότερα τα μέλη συμβάλουν µε την εθελοντική τοὺς εργασία καὶ µε κάθεεἶδους
Ὀλικὴ και ηθική βοήθεια.

Ἄρθρο 10ο

Ἡ εταιρεία δεν εἶναι κερδοσκοπική και διέπεται απὀ τις διατάξεις τοῦ άρθρου 784

Α.Κ., αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετὰ την κατὰ νόµο
δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμιά διανομή κερδών ἡ καταβολή τόκων κατὰ τη
λειτουργία της ἡ μετά τη λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία
ἔχουν δικαίωµα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τοὺς σε περίπτωση λύσης. Τα

κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση

των σκοπών της.

Ἄρθρο 115

Η Γενική Συνἐλευση της µη κυβερνητικής καὶ μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Εαπαὶ

Κρπῖς Βεγοπά Ῥοτάοις µε ἑδρα την Αθήνα μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε

διάφορες περιοχές της χώρας ἡ τοῦ εξωτερικού απὀ συνεργάτες (µη μέλη) που θα

λειτουργούν κάτω απὀ τις αποφάσεις τοῦ, τοὺς σκοποὺς τοῦ και τον κανονισμό
λειτουργίας τοῦ. Τια την εξυπηρέτηση των σκοπών καὶ δραστηριοτήτων της η
εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου
και σύμβαση παροχής υπηρεσιών µε τρίτους.
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Άρθρο 125

Η εταιρεία µε τη λήξη τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση ποὺ συντελείται

σύμφωνα µε τοὺς νόµους. Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η γενική συνέλευση, χρέη

εκκαθαριστή εκτελεί ο Διαχειριστής.

Ἄρθρο 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 13 Ιανουαρίου και λήγει την 213 Δεκεμβρίου
εκάστου ἑτοὺς. ( διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε

εταιρικής χρήσεως ὀταν λήγει.
Όλες οι δαπάνες ποὺ έχουν ενεργηθεἰ απὀ τοὺς εταίρους για τις

προπαρασκευαστικὲς εργασίες της ἰδρυσης της εταιρίας, αναγνωρίζονται ὡς

δαπάνες της εταιρίας και πρέπει να καταχωρηθούν αµέσως στα επίσημα βιβλία

της.

Ἄρθρο 145

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΥΣΗ ΚΑΤΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

α) Η εταιρία λύεται, οποτεδήποτε, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης στην οποία

παρίστανται αυτοπροσώπως ἡ µε ειδικώς εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, ὁλοι

οι εταίροι καὶ η οποία αποφασίζει µε αυξημένη πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατὸν

(80 4).
β) Με δικαστική απόφαση ὕστερα απὀ αίτηση εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος

λόγος.

Υ) Η εταιρία, όταν µε οποιονδήποτε τρόπο λυθεἰ, θα εκκαθαρισθεί απὀ τον

διαχειριστή ο οποίος ορίζεται ὡς εκκαθαριστής, σύμφωνα µε το ἀρθρο 777 Α.Κ. Τα

μέλη έχουν δικαίωµα να τοὺς επιστραφεί το ποσὸ της εισφορᾶς τοὺς ατόκως. Ἡ

τύχη της περιουσίας της, εφόσον και ὁση υφίσταται, καθορίζεται µε απόφαση της

γενικής συνέλευσης στην οποία παρίστανται ὁλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ἡ µε
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ὃς θΚὼς εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και η οποία αποφασίζει µε αυξημένη

- ρίοψηφία ογδόντα τοις εκατόν (80 76) και διατίθεται σε ἆλλο νομικό πρόσωπο
ἠ ν΄--ᾱ--- "με κριτήριο την εκπλήρωση σκοπών συναφών προς τοὺς εταιρικοὺς σκοπούς. Αν

δεν αποφασίσει αλλιώς η γενική συνέλευση, χρέη: εκκαθαριστή. εκτελεἰ ο/οι
Διαχειριστής/στὲς.

Ἄρθρο 155 - Σφραγίδα - Σήμα
Η Μ-.Κ.Ο. έχει σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνομία της, ἧτοι «Εαπαὶ

Κὶρπίς Βογνοπά Ῥοτάοτς», η νομική της μορφή, το ΑΦΜ της καθώς και στοιχεία

επικοινωνίας.

Ἄρθρον 169ν

Η εταιρεία διατηρεἰ το δικαίωµα, κατόπιν σύμφώωνης γνώμης τῶν μελών της, να
συγχωνευθεί µε ἆλλες ανάλογες.

Άρθρο 175

Τελική διάταξη

Κάθε θέµα ποὺ δεν προβλέπεται απὀ το παρὸν σομφωνητικὀ θα αποφασίζεται απὀ

τοὺς εταΐίρους κατ' απόλυτη πλειοψηφία, στα πλαἰσια τῶν διατάξεων τοῦ Αστικού

Κώδικα, για τη ρύθμιση των αστικών µη κερδοσκοπικώνεταιρειών.
Το παρὀν συντάχθηκε σε πὲἐντε ( 5 ) ὀµοια πρωτότυπα τα οποία αφού

αναγνώστηκαν καὶ βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν απὀ αμφότερες τις

συμβαλλόμενες εταίρους, κάθε µια απὀ τις οποίες έλαβε απὀ ἑνα, ἑνα δε θα

κατατεθεἰ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ἑνα απὀ αυτά θα κατατεθεἰ προς δημοσίευση στο

ΓΕΜΗ της ΚΕΕ και ἑνα θα τηρείται στο αρχείο της εταιρίας.

ΟΓΣΥΜΡΑΛΛΟΜΕΙΕΣ

θα ΝψΝ ν.ὃὅθΥ
ροοῖ ὡς ετιεφ. Ψψπκωτ ο
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ν ἙθνΕΙΑην»
Αφ, Ὀράδης ον

μαΡαλΗονΟν μὲ

ἣ
Τν πα.-Ν ἠ δε η νὰ φεδΏ:'ος ιο.-



ΤΙ5ΕΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΜΗ
Ἀκριβὲς αντίγραφο απὀ τὸ πρωτότοπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την .ΒΒΙΔΝΖθ15,
µε ΚΑΚ.........Ι541395 καὶ νοµιμοποιήθηκε,
Αρ. ΓΕΜΗ ........ΊΡΙΕΟΘΟΟ ΑΟμωεννννενννω

Οδ / 09/ φ19Δ Ψα «γνεγρ αν γεκνδναν πνοή ΕΦ. γηψμακδΥ

᾿Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗ, ΜΗΤΡΩΟΥ





ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΛΟΣΚΟΗΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΟΕΟΑΗ. ΙΘΗΤΝ ΒΕΥΘΝΡ ΒΟΕΡΕΗΕΝ» ΑΦΝΕ9968ΑΤΟ285

Στην Αθήνα, σήµερα 18 Νουμβρίου 2019 καὶ ώρα 10.00 αμφότεροι οἱ οταίροι της

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εαυαὶ Κίρπς Βονοπά Βογάοτ»» µε δρα την.

Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη 695, τικ. 106 8] µε ΑΦΜ 9968870285. ΔΟΥ Δ’

Αθηνών, η οποία συστήθηκε την 05.09.2019. καταχωρήθηκε µε Κωδικό. Αριθμό

Καταχώρησης 1841369 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.). δια της Υπηρεσίας

ΓΕΜΗ τοῦ ΕΒΕΑ µε αριθµό Γ.Ε.Μ.Η. ΙΞΊΒΞΟ5ΞΟΊ000 -:

1) ὙΏπΖζοπί (ον) Ὑορὶ (επ.) τοῦ Τοταϊξ καὶ της Κετοῖη, δικηγόρος, γεννηθείς στις

11.03.1995 στην πόλη Ἠαῖὶε (Βααῖο). µε αριθµό διαβατηρίου ΟΦΗΜΚΧΚΟΊ4, οκδοθέν

στις 30.06.2014 από το Θίααε Ηα]ὶς (Βααῖο), κάτοικος Γερμανίας, οδός Ὀοϊταῦς αρ. Ί,

µε ΑΦΜ 175532087, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Αθήνας καὶ

2) Εοδοῖ (ον.) Νοσίο (επ.) του Εοκατγά καὶ της Βυδαππς, δικηγόρος, γοννηθεῖς στις

11.12.1990 στην πόλη Βερολίνο, µε αριθµό διαβατηρίου Ο6ΗΜΟΟΘ372, εκδοθέν στις

01.02.2017 από το 5ίαάί Ηαϊ]ο (5ααίς) κάτοικος |-ερμανίας, οδός ΑΠτεα-ΕΓγαηκ-Μίγασοο

αρ. 3. µε ΑΦΜ 176014386, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Αθήνας

Αμφότεροι οι εταίροι συμφώνησανκαὶ συναποδόχθηκαν την τροποποίηση τοῦ αρχικού

καταστατικού για την. καλύτερη. ευόδωση. των. σκοπών της. Αστικής Μη

Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ). µε την τροποποίηση τον άρθρου 9 του αρχικού

καταστατικού ὡς κάτωθι;

Άρθρο 9" - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ --ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ἡ εταιρεία διοικείται από αµφότερους τοὺς εταίρους.

1. Η Γενική Συνέλευση επιλύοι και ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, διοικητικά καὶ οργανωτικά

θέµατα της εταιρείας.

Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσμεύουν καὶ τοὺς απόντες ἡ διαφωνούντες εταίρους.

Ἡ Γενική συνέλευση εἶναι η μόνη αρµόδια να αποφασίσει για:



α) κάθε τροποποίηση τοῦ καταστατικού.

β) παράταση της διάρκειας ἡ διάλυση της εταιρείας.

Ύ) εκλογή τῶν Διαχειριστῶν.

ὃ) έγκριση τοῦ ισολογισμού καὶ της ἔκθεσης διαχείρισης.

Η οργανωτική διάρθρωση της ΜΚΟ Εαυαὶ Άἰρῆις Βενοπά Ῥογάοτς διέπεται από τις αρχές

της συλλογικότητας, της συμμετοχικότητας καὶ της κατανομής ευθυνών.

Η Γενική συνέλευση, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας καὶ μάλιστα µέσα την

πρώτη εξαµηνία απότην λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

ΗΤΣ. πρέπει να καλεῖται εἴκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την

συνεδρίαση.

Ηπρόσκληση τον μελώνσεΓ.Σ. αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα. την ώρα καὶτο οίκημα.

όπου θα συνέλθει η συνέλευση καὶ τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, µπορεί

να γίνεται δε µε κάθε πρόσφορο. τρόπο. συμπερύθαμβανομένης της. ἠλεκτρονικής

αλληλογραφίας.

Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση τακτική ἡ ἑκτακτη έχει κάθε εταίρος.

Ἡ Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία καὶ συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της

ημερήσιας διάταξης. όταν παρευρίσκονται σε αυτή τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της

εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση (Ε.5.) αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκπλήρωση των

σκοπών της Οργάνωσης καὶ την σωστή λειτουργία της. Οἱ αποφάσεις παίρνονται µε απλή

πλειοψηφία των μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον κανονισμό Λειτουργίας

της οργάνωσης. Αποζασίζει επίσης για την συμμετοχή νέων μελών της εταιρίας, εγκρίνει

τον προγραμματισμό κάθε διαχειριστικής πράξης καὶ γενικότερα κάθε δραστηριότητα της

οργάνωσης.

Για’ την. τροποποίηση τοῦ. καταστατικού. απαιτείται. πλειοψηφία 2/3 τοῦ

συνολικού αριθμού των μελών της εταιρείας. εν προκειμένω ωστόσο απαιτείται συναίνεση

αμφοτέρωντων εταίρων.

Εισδοχή. νέων. μελών. στην. εταιρεία αποτελεί τροποποίηση. του. παρόντος

καταστατικού καὶ γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τῶν εταίρων.



Η ΓΣ. µπορεί να διαγράψει απὀ την εταιροία µέλος της με πλ.ειοψηφία 2/3 τοῦ

συνόλου των μολῶν. εφόσον η δράση τοῦ παρεμποδίζει τη λειτουργία της. Εταίροι της

εταιρείας εἶναι οἱ συμβαλλόµενοι στο παρόν ιδρυτός Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης

ιδιωτικού δικαίου.

Ἡ εγγραφή νέων μελώντης εταιρείας γίνεται όπως ο νόµος. ορίζοι µε τροποποίηση

του παρόντος καταστατικού.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση εκ μέρους εταίρου της εταιρικής συμμετοχής τοῦ σε

τρίτους.

Ἡ αποχώρηση ἡ αντικατάσταση οταίρου γίνεται µε απόφαση ποὺ λαμβάνεται µε

την αυξημένη πλειοψηφία των. 2/3 τοῦ συνόλου των μελών.

Ως Διαχειριστής εκλέγεται εταίρος της εταιρίας καὶ αποφασίζει για κάθε θέµαπου

ἔχει σχέση µε την τρέχουσα διοίκηση. διαχείριση καὶ πορεία της εταιρίας,

2, Ο διαχειριστής τηςεταιρίας έχει θητοία. επ᾿ αόριστον.

3, Την εταιρία εκπροσωπεί καὶ αντιπροσωπεύει ενώπιον παντόςτρίτου καὶ πάσης αρχής

χωρίς περιορισμό. ο διαχειριστής, καὶ σὺεπορκοση εκλογής πολλών διαχειριστών. ὁλοι από

κοινού, µε την υπογραφή τοὺς κάτω. από την εταιρική σφραγίδα, οἱ οποίοι δύνανται να

φέρουντοντίτλο ποὺ αποφασίζει η γενική συνέλευση τῶν εταίρων ἡ το καταστατικό.

4. Οἱ πράξεις τοῦ διαχειριστή της εταιρίας ποὺ ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία καὶ

για λογαριασμό της εταιρίας, τὴ δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός τοῦ πλαισίου, ποὺ

καθορίζεται από τον οταιρικό σκοπό.

5. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εταίρος. πεθάνει ἡ κηρυχθεί σε δικαστική

συμπαράσταση ή πτωχεύσοι ἡ παραιτηθεί, ἡ ανακληθεί από τη γενική συνέλευση, ἡ µε

οποιονδήποτε τρόπο εξέλθει απὀ την εταιρία, τότε αντικαθίσταται άµεσα από τοὺς κατά

σειρά αναπληρωματικούς προὔδρους ή διαχειριστές.

6. Ο διαχειριστής σε περίπτωση κωλύματός του, δύναται να εξουσιοδοτῆσει άλλο εταίρο ἡ

τρίτο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων. Ἡ εξουσιοδότηση πρέπει

να είναι έγγραφη.

η

Μεεπ᾿
αόριστον

θητοία
εκλέγεται ὡς διαχειριστής ο κάτωθι;

. Διαχειριστής (αποκαλούμενος ὡς Συντονίστής) η εταίρος Ο Κοῦοπ (ὀν.) ΝονιϊοΓ

(επ.) του ΕοΚατά καὶ της Ῥυσάππς, γεννηθείς στις | 1/12/1990 στην πόλη Βερολίνο, µε

Αριθμό Διαβατηρίου Ο6ΗΜΟ0322, εκδοθέν στις 01/02/2017 από το Βιααι Ἠα]ο (Βααῖο).



κάτοικος Γερμανίας, οδός Ατοα-Εταπκ-δίτασος αρ. 3 µε ΑΦΜ 176014386 καιγια θητεία
επ’ αόριστον η οποία αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης δημοσίευσης του παρόντος.
Ό ανωτέρω διαχειριστής εκπροσωπεί καὶ αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον παντός
τρίτου καὶ πάσης αρχής χωρίς περιορισμό, µε την υπογραφή της κάτω από την
εταιρική σφραγίδα.

Κατ" εξαίρεση. για οικονομικές πράξοις άνω των 3000 ευρώ θα πρέπει να υπογράφουν καὶ

οι δυο εταίροι.

Ἡ διαχειρίστρια. είναι υπεύθυνη για την. οικονομική διαχείριση και σε συνεργασία µε

ἔμμισθο λογιστή κρατούντα βιβλία της οργάνωσης.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων. επικυρώνει τοὺς λογαριασμούς λειτουργίας καὶ τον

ετήσιο προὐπολογισμό. Εγκρίνει τον ισολογισµό καὶ την ἔκθεση διαχείρισης.

Αμφότερα τα μέλη συμβάλουν µε την εθελοντική τοὺς εργασία και µε κάθε εἴδους υλική

καὶ ηθική βοήθεια.

Τροποποιείται ὡς κάτωθι;

Άρθρο 95 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ --ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από αµφότερους τοὺς εταίρους,

1. Η Γενική Συνέλευση επιλύει καὶ ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, διοικητικά καὶ οργανωτικά

θέµατα της εταιρείας.

Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσμεύουνκαὶ τοὺς απόντες ἦ διαφωνούντες εταίρους.

Ἡ Γενική συνέλευση εἶναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

β) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

γΥ) εκλογή τωνΔιαχειριστών.

ὃ) έγκριση τοῦ ισολογισμού καὶ της έκθεσης διαχείρισης.

Π οργανωτική διάρθρωση της ΜΚΟ Εαυαί Εἰρπις Βενοπά ῬΒοπάοτς διέπεται απὀ τις αρχές

της συλλογικότητας.της συμμετοχικότητας καὶ της κατανομής ευθυνών.



Η [Γενική συνέλευση. συνέρχεται τακτικά στην ἑδρα της εταιρείας καὶ μάλιστα µέσα την

πρώτη εξαµηνία από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

Η.Σ. πρέπει να καλείται εἴκοσι (20) τουλάχιστον ημόρες πριν απότην ορισθείσα για την
συνεδρίαση.

Ηπρόσκληση των μολώνσε Γ.Σ. αναφἑρει τη χρονολογία, την ημέρα. την ώρα καὶ το οἴκημα
όπουθα συνέλθει η συνέλευση καὶ τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, μπορεί

να γΐνεται δε µε κάθε πρύσφορο τρόπο, συμπεριλαµβανοµένης της. ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας.

Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση τακτική ἡ ἑκτακτη ἔχει κάθε εταίρος.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτίακαὶ συνεδριάζει ἔγκυρα στὰ θέµατα της
ημερήσιας διάταξης. όταν παρευρίσκονται σε΄αντή τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της
εταιρείας.

Ἡ Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποφασίζει για κάθε θέµα ποὺ αφορά την εκπλήρωση των.

σκοπών της Οργάνωσης καὶ την σωστή λειτουργία της. Οἱ αποφάσεις παίρνονται µε απλή

πλειοψηφία τον μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον κανονισμό Λειτουργίας

της οργάνωσης. Αποζασίζει επίσης για την συμμετοχή νέων μελών της εταιρίας, ογκρίνει

τον προγραμματισμό κάθε διαχειριστικής πράξης και γενικότερα κάθε δραστηριότητα της
οργάνωσης.

Για την τροποποίηση τοῦ. καταστατικού απαιτείται. πλειοψηφία 2/73 του.

συνολικού αριθμού των μελών της εταιρείας, εν προκειμένω ωστόσο απαιτείται συναίνεση

αμφοτέρων των εταίρων.

Εισδοχή νέων μελών στην εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του. παρόντος
καταστατικού και γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει από την εταιρεία µέλος της µε πλειοψηφία 2/3 του
συνόλου τῶν μελών, εφόσον η δράση τοῦ παρεμποδίζει τη λειτουργία της. Εταίροι της
εταιρείας είναι οι συμβαλλόµενοιστο παρόν ιδρυτές Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Ένωσης
ιδιωτικού δικαίου.

Ἡ εγγραφή νέων μελών της εταιρείας γίνεται όπως ο νόµος ορίζει µε τροποποίηση

του παρόντος καταστατικού.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση εκ μέρους εταίρου της εταιρικής συμμετοχής τοῦ σε



τρίτους.

Η αποχώρηση ἡ αντικατάσταση εταίρου γίνεται µε απόφαση ποὺ λαμβάνεται µε

την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 τοῦ συνόλου των μελών.

Ὡς Διαχειριστής εκλέγεται εταίρος της εταιρίας καὶ αποφασίζει για κάθε θέµα ποὺ

έχει σχέση µε τηντρέχουσα διοίκηση. διαχείριση καὶ πορεία της εταιρίας.
2, Ο διαχειριστής της εταιρίας έχει θητεία επ᾿ αόριστον.
3. Την οταιρία εκπροσωπεί καὶ αντιπροσωπεύει ενώπιον παντός τρίτου καὶ πάσης αρχής

χωρίς περιορισμό.ο διαχειριστής, καὶ σε περίπτωση εκλογής πολλών διαχειριστών όλοι από

κοινού, µε την υπογραφή τοὺς κάτω από την εταιρική σφραγίδα, οι οποίοι δύνανται να

φέρουν τον τίτλο ποὺ αποφασίζει η γενική συνέλευση τῶνεταίρων ἡ το καταστατικό.

4. Οἱ πράξεις του διαχειριστή της εταιρίας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία καὶ

για λογαριασμό της εταιρίας. τη δεσμεύουν. εφόσον ευρίσκονται εντός του πλαισίου, που

καθορίζεται από τον εταιρικό σκοπό.

δ. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εταίρος. πεθάνει ἡ κηρυχθεί σε δικαστική

συμπαράσταση ἡ πτωχεύσει ἡ παραιτηθεί, ἡ ανακληθεί από τη γενική συνέλευση, ἡ µε

οποιονδήποτε τρόπο εξέλθει από την εταιρία, τότε αντικαθίσταται άµεσα από τοὺς κατά

σειρά αναπληρωματικούς προέδρους ἡ διαχειριστές.

6. Ο διαχειριστής σε περίπτωση κωλύματός του, δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο εταίρο ή

τρίτο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει

να εἶναι ἐγγραφη.

Ἰ. Με επ’ αόριστον θητεία εκλέγεται ὡς διαχειριστής ο κάτωθι;

. Διαχειριστής (αποκαλούμενος ὡς Συντονιστής) η εταίρος Ο Άοδεπ (όν.)

Νθοί]οτ(επ.) τοῦ Εοϊκαγά καὶ της δησαπης. γεννηθείς στις 11/12/1990 στην πόλη Βερολίνο,

µε Αριθμό Διαβατηρίου Ο6ΗΜΟΟ7,εκδοθέν στις 01/02/2017 από το δίααι Ηαϊὶς (5ααῖο).

κάτοικος Γερμανίας, οδός ΑΠτοά-ΕταηΚ-Βίτασος αρ. 3 µε ΑΦΜ 1176014386 καὶγια θητεία

επ᾿
αόριστον η οποία αρχίζει από τηνηµέρα της νόμιμης δημοσίευσης τοῦ παρόντος.

Ο ανωτέρω διαχειριστής εκπροσωπεί καὶ αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον παντός

τρίτου καὶ πάσης αρχής γωρίς περιορισμό, µε την υπογραφή της κάτω από την
εταιρική σφραγίδα.

Για τις τραπεζικές συναλλαγές αποκλειστικά αρµόδιος εἶναι ο διαχειριστής (ή Συντονιστής)

της εταιρείας.



Ὁ διαχειριστής εἶναι υπεύθυνος για την. οικονομική διαχείριση και σε συνεργασία µε

ἐμμισθο λογιστή κρατούν τα βιβλία της οργάνωσης.

Η Γρνική Συνόλευση των. εταίρων. επικυρώνει τοὺς λογαριασμούς λειτουργίας καὶ τοῦ

ετήσιο προὐπολογισμό, Ἐγκρίνειτον ισολογισµόκαὶ την έκθεση διαχείρισης.

Αμφότερα τα μέλη συμβάλουν µε την εθελοντική τοὺς εργασίακαὶ με κάθε εἴδους υλική

καὶ ηθική βοήθεια.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΑΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Εασαὶ ίσπις Βενοπά Βογάετ»»

Στην Αθήνα σήμερα 05/09/2019 οι παρακάτω υπογεγραµµένοι:

Α.. Ψϊπροπϊ (όν.) Ψορί (επ.) τοῦ Τοταὶ καὶ της Κοτοῖη, γεννηθείς στις 11/03/1995 στην πόλη

Ἠθαί]ο (6αο]ο), µε Αριθµό Διαβατηρίου Ο6ΗΜΚ ΧΚΟ4, εκδοθένστις 30/06/2014 από το Βιαάι

Ἠα[]ο (5ααῖο) , κάτοικος Γερμανίας οδόςὉΖιταῦο. αρ. | µε ΑΦΜ. 175532087 καὶ

Β. Βοδοπ (όν.) Νοσίοτ (οπ.) του Εοξανά καὶ της δησάπης, γεννηθείς στις 11/12/1990 στην

πόλη Βερολίνο, µε Αριθμό Διαβατηρίου Ο6ΗΜΟΟ327. εκδοθέν στις 01/02/2017 από το

Θίααι Ἠα]ο (Θααῖς). κάτοικος Γορμανίας, οδός Αἰβτοα-Εταηκ-Βίγασας αρ. 3 µε ΑΦΜ

1716014386 καὶ αποφασίζουν µε το παρόν συμφωνητικό τη σύσταση Αστικής Μη

Κερδοσκοπικής Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί αυτοτολές νοµικό πρόσωπο,

συνεργαζόµενη οργάνωση της µη κορδοσκοπικής, µη κυβερνητικής οργάνωσης µε την

επωνυμία Εαυαὶ Κϊρπίς Βευοπά Βοτάοτς ε.Φ'. καὶ ἕδρα το Βερολίνο στη Γερμανία οδός

Τιαπησίταβς 98, 12055 Βευ]η καὶ θα διέπεται απότις διατάξεις των άρθρων741 του Αστικού.

Κώδικα, η οποία θα δημοσιρυθοί νομίμως κατά το άρθρο 784 τοῦ Αστικού Κώδικα µε τοὺς

κατωτέρω καταστατικούς όρους. καὶ. συμφωνίες, τοὺς οποίους. συνομολογούν καὶ

συναποδέχονταικαὶ οἱ οποίοι έχουν ὡς εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 15- ΕΠΩΝΥΜΙΑ



Ἱδρύεται Αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία διεπόµενη από τις διατάξεις τον
άρθρων 741:π. τοῦ Αστικού κώδικα, µε την επωνυμία “Εφασὶ ΒΕἰμπιν Βενοπά Βοτάοτς ".
Ἡ Εταιρεία θα µπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στα λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 25 -ΕΛΡΑ

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα καὶ ειδικότερα το γραφείο επί της οδού Εμμανουήλ,
Μπενάκη αρ. 69". Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί παραρτήματα ἡ γραφεία σε όλες τις
περιφέρειες της Ελλάδας ἡ του Εξωτερικού µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των
εταίρων της.

Άρθρο 35- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ἡ διάρκεια της εταιρίας ορίζεται ως αύριστη. αρχίζει ὃς από τη νόμιμη δημοσίευση του

παρόντοςστο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ» της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων.

Άρθρο 4" “ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ -- ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ -ΣΚΟΠΟΙ

Ό χαρακτήρας της ΜΚΟ οἶναι µη κερδοσκοπικός καὶ μη κυβερνητικός.

Η ομάδα στόχου εἶναι μετανάστες καὶ πρόσφυγες.

Οι σκοποί της ΜΚΟ ορίζονται ὡς εξής;

1. Η΄ οποιασδήποτε μορφής νομική συνδρομή καὶ παροχή νομικής παράστασης σε
διοικητικούς φορείς (υπηρεσία ασύλου. αρχή προαφυγών, αστυνομία κ-α.). ελληνικά ἡ

διοθνή δικαστήρια για ζητήματα που αφορούν όλα τα πεδία τον δικαίου, προς αρωγή στην
ομάδα στόχου ποὺ αποτελούν οι αιτούντες άσυλο. πρόσφυγες, μετανάστες, ευάλωτες

οµάδες ανεξαρτήτου εθνικότητας, φυλής ἡ θρησκεύματος οι οποίοι έχουν υπάρξει θύματα

δίωξης, σωματικής ἡ ψυχολογικής κακοποίησης ἡ βασανιστηρίων.

2. Η παροχή βοήθειας υλικῆς, νομικής, ψυχοκοινωνικῆς, ενταξιακῆς στα πρόσωπα της
ομάδας στόχου.

3, Η διενέργεια, εκπόνηση καὶ δημοσίευση ερευνών σχετικά µε την παρέμβαση καὶ εμπειρία

στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ομάδας καθώς καὶ ζητημάτων ποὺ σχετίζονται µε
τηνπρόσβαση στο άσυλο,τα κόντρα πρώτης υποδοχής, τις συνθήκες διαβίωσης καὶ ατομικά



καὶ κοινωνικά δικαιώματα τῶν προσφύγωνκαθώς καὶ παρεμβάσεις ποὺ αφορούν ζητήματα.

προσφυγικής καὶ μεταναστευτικής πολιτικής.

4. Η οργάνωση καὶ η διατήρηση ενός φόρουμ δημόσιου δισλόγου σχετικά µε θέµατα ποὺ

αφορούν το προσφυγικό. μεταναστευτικόκαὶ δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτωνστο βαθμό

ποὺ αυτό είναι απαραίτητογια την εκπλήρωση τωνσκοπών της οργάνωσης.

5. Η ενηµέρωση της κοινωνίας για ζητήµατα πουάπτονται της δράσης µας προς συνδρομή

καὶ υποστήριξη της ομάδας στόχου.

6. Ἡ προώθηση καὶ υποστήριξη της κατανόησης μεταξύ των λαών µε σκοπό την ανάπτυξη

καὶ την εδραίωση φιλικών σχόσεων μεταξύ των πληθυσμών οἱ οποίοι κατάγονται από

διαφορετικές χώρες, η ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών καὶ

διαφορετικής προέλευσης καθώςκαὶ η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο.

γενικό πλαίσιο εκτοπισμού των πληθυσμών καὶ της μετανάστευσης

Άρθρο 55- ΜΕΣΑ

Για την υλοποίηση των. σκοπών της. ῃ εταιρεία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα. μέσα που

ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά. έχει την δυνατότητα:

Συγκεκριµένα:

Ἱ. Συμμετοχή στην κοινή αποστολή µε την µη κυβερνητική καὶ μη κερδοσκοπική οργάνωση

Εφυαὶ Εϊρῆῖς Βευοπά Βοτάογς µε έδρα τη Γερμανία.

2. Πληροφόρηση καὶ ενηµέρωση σχετικά µε τη νοµοθεσία και τις διοικητικές πρακτικός

προς ὀφελος της ομάδας στόχου καὶ προς όφελος άλλων αλλοδαπών οι οποίες διαμένουν σε

ἑνα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ἡ σε ἑνα γειτονικό κράτος. Ενημέρωση καὶ

δωρεάν παροχή πληροφοριών για άτοµα ποὺ αναζητούν προστασία (ομάδα στόχου).

3, Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίωνγια εθελοντές οι οποίοι θα εἶναι σε θέση να

εκπροσωπήσουν ενεργά τα άτοµα ποὺ αναζητούν προστασία στο. πλαίσιο της

δραστηριότητας τοῦ σωματείου.

4. Προσφορά καὶ παροχή νομικών καὶ εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης καὶ

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους αναζητούν προστασία (ομάδα στόχου).

5, Συνεργασία µε τοὺς υφιστάµενους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, οργανώσεις
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεσμούς. συλλόγους παροχής νομικών υπηρεσιών ἡ με
ξεχωριστά φυσικά καινοµικά πρόσωπα από το χώροτου δικαίου καὶ της απασχόλησης προς
όφελος αυτών ποὺ αναζητούν προστασία (ομάδα στόχου). Απαραίτητη προὔπόθεση για τη
συνεργασία εἶναι ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας τοῦ εκάστοτο οργανισμού καὶ αυτό μόνο

στο βαθµό πουείναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καὶ την υλοποίηση των εργασιών των

στόχων της οργάνωσης.

6. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων καὶ εκδόσεων ποὺ να αναφέρονται στις νομικές καὶ

πρακτικός δυσκολίες ποὺ αντιμετωπίζουν τα άτοµα που αναζητούν προστασία (ομάδα

στόχου) καὶ στη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

7. Καλλιέργεια. δημοσίων σχέσεων συμπεριλαμβανομόνης της. παροχής μίας ή

περισσότερων ιστότοπων δικτύου.

8. Ανάληψη. εκπόνηση καὶ εκτέλεση σε συνεργασία ἡ µη µε άλλα φυσικά ἡ νομικά πρόσωπα

δράσεων καὶ προγραμμάτων σχετικά µε ζητήματα ποὺ αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής,

νομικής βοήθειας, κοινωνικής φροντίδας καὶ μέριμνας.

9. Ενέργειες µε στόχο την προώθηση των αρχών καὶ των σκοπών της εταιρείας (όπως

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δημόσια διαβούλευση δε

Οἱ πρακτικές της ΜΚΟ αναπτύσσονται καὶ εφαρμόζονται στο μεγαλύτερο δυνατό

βαθµό μαζί µε τις ομάδος στόχου. Προτεραιότητα κάθε δράσηςεἶναι οι άνθρωποι καὶ οἱ
ομάδες µε τις οποίες ασχολούμαστε να συμμετέχουν ενεργά, να πάρουν τα απαραίτητα

εφόδια ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν, να αυτοοργανωθούν καὶ να υποστηρίξουν οι

ἴδιοι τον εαυτό τοὺς καὶ τοὺς οικείους τοὺς στο. μέτρο του δυνατού ώστε να δοθούν

μακρόπνοες καὶ βιώσιμες λύσεις στα προβλήµατα ποὺ αντιμετωπίζουν.

Άρθρο 6"- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ -ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

«ΜΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

α) Μέλη της εταιρείας µπορεί να εἶναι όλα τα φυσικά πρόσωπα ποὺ δραστηριοποιούνται

στον τοµέα της προάσπισης των ανθρωπίνων. δικαιοµάτων. ανεξαρτήτως φύλου καὶ

Ἐθνικότητας.
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β) Καθ᾽ όλητη διάρκεια της οταιρίας κάθε εταίρος έχει υποχρέωση απέναντι στοὺς λοιπούς,

εταίρους να µην διαθέσει µε οποιονδήποτε τρόπο. προς οποιονδήποτε, τομερίδιό τοῦ πάνω

στα κοινά πράγµατα (αμεταβίβαστο εταιρικό μερίδιο).

Ὢ) Νέος εταίρος γίνεται δεκτός ὕστερα από ἔγγραφη αἰτησήτοῦκαὶ κατόπιν αποφάσεως της

γενικής συνέλευσης ποὺ συγκαλείται µε πρόσκληση καὶ εισήγησητοῦ διαχειριστή. Σ’ αυτή

την γενική συνέλευση παρίστανται. αυτοπροσώπως ἡ δι αντιπροσώπου. οριζοµένου

εγγράφως άπαντες οιεταίροι της εταιρίας. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων.

λαμβάνεται κατά αυξημένη πλειοψηφία ογδόντατοις εκατόν (8090).

δ) Κάθε εταίρος δικαιούται µε δήλωσή του προς την εταιρία καὶ τοὺς λοιπούς εταίρους να

καταγγείλει την εταιρική σχέση του µε την εταιρία, να εξέλθει από αυτήν καὶ να

αποχωρήσει, χωρίς να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση κατ' αυτής.

ϐ) Η γενική συνέλευση µε αυξημένη πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατόν(8090) μπορεί να

διαγράψει εταίρο για σοβαρή παράβαση των ὁρῶν τοῦ καταστατικού ἡ των υποχρεώσεών

του, αφού τοῦ ζητηθεί να απολογηθεί εγγράφως. Σοβαρό λόγο συνιστούν η οποιαδήποτε

συμπεριφορά αντίθετη προς τοὺς σκοπούς της εταιρίας ἡ εις βάρος τοῦ κύρους της ἡ η

συστηματική αδράνειά τοῦ καὶ αδιαφορία τουγια τις δραστηριότητές της. Η απόφαση της

γενικής συνέλευσης για τη διαγραφή εταΐρου έχει άµεση ισχύ καὶ κοινοποιείται στον εταίρο.

πάραντα.

στ) Στον εταίρο ποὺ εξέρχεται. διαγράφεται, ἡ αποχωρεί µε οποιονδήποτε τρόπο από την

εταιρία δεν αποδίδοται µε κανόνα τρόπο η εισφορά του, ἡ η αναλογία τοῦ εταιρικού του.

μεριδίου στην περιουσία ἡ στα αποκτήµατα της εταιρίας, ενώ παράλληλα αυτός χάνει όλα

τα δικαιώματα ποὺ απορρέουν από την ιδιότητα τοῦ εταίρου.

Ὁ Η εἴσοδος νέου εταίρου καὶ η έξοδος. εταίρου. προὔποθέτει τροποποίηση του

καταστατικού της εταιρίας.

η) Σε περίπτωση θανάτου. δικαστικής απαγορεύσεως, εξόδου, διαγραφής ή με

οποιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως εταίρου, ο πρόεδρος καλεί αµέσως τοὺς εναπομείναντες

εταίρους σε γενική συνέλευση η οποία, ὕστερα απὀ εισήγηση τοῦ καὶ σύμφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος περί εισόδου νέου εταΐίρου. θα αποφασίσει την αντικατάστασή του.

Ανδεν αντικατασταθεί; η εταιρία δύναται να συνεχίζεται µε τοὺς υπόλοιπους εταίρους υπό.

την προὔπόθεση ὅτι οἱ υπολειπόμενοι οταίροι εἶναι παραπάνω από δύο. Ὁ θάνατος. η

πτώχευση καὶ η θέση σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου ισοδυναμεί µε ἔξοδο του εταίρου.

από την εταιρία.
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Αἴκτυο

αρωγών

καὶφίλων

ϐ) Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται κατόπιν αἰτησής του προς τον διαχειριστή της εταιρίας,
µε την οποία δηλώνεται η συμφωνία του µε τοὺς όρους τοῦ καταστατικού της, να γίνεται
μέλος του Δικτύου αρωγών καὶ φίλων,χωρίς δικαίωµα συμμετοχής καθ᾽ οιονδήποτε τρόπο

στη λήψη καὶ συνδιαµόρφωση των αποφάσεων για τις εταιρικές υποθέσεις, υπό την
προὐπόθεση ότι η αἰτησή του θα γίνει δεκτή µε απόφαση της αµέσως επόµενης γενικής
συνέλευσης.

Ὁν Η γενική συνέλευση µε απόφασή της µπορεί να ορίσει τις προὔποθέσεις. τοὺς όρους καὶ
τα προσύντα βάσει των οποίων θα γίνεται η αποδοχή απὀ τον διαχειριστή των αιτήσεων
αποδοχής των ὡς άνω μελών τοῦ Δικτύου υποστηρικτών καὶ φίλων καθώς καὶ τα της
εγγραφής αυτών σεειδικό μητρώο. Τα ὡς άνω µέλη δεν μετέχουν στη γενική συνέλευση

παρά µόνο µετά από πρόσκληση του διαχειριστή εἶτε ως παρατηρητές είτε για να εκφράσουν
κάποια γνώμη ἡ άποψη.

14) Στα μέλη τουΔικτύου αρωγών καὶ φίλων ανατίθενται καθήκοντα καὶ αρμοδιότητες κατά

τη διακριτική ουχέρεια τοῦ διαχειριστή,τις οποίες προσφέρουν εθελοντικά καὶ αμισθί.

ιβ) Στα µέλη του Δικτύου αρωγώνκαὶ φίλων μπορεί να ανατίθεται καὶ η προώθηση των
σκοπών της οργάνωσης καὶ στήριξη Των σκοπών της στο δημόσιο λόγο, ὥστε να

εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχικότητα στην υλοποίηση των δράσεών της
καὶ να αποφεύγεταιη ατομική προβολή των εταίρων.

υ)) Κάθε τακτικό μέλος δύναται να καταβάλλει ετησίως στην εταιρία τέλος διατήρησης

εγγραφής στο ειδικό µητρώο μολών τοῦ. Δικτύου αρωγῶν καὶ φίλων, προκειµένου να

συμμετέχει ατελώς στις εκδηλώσεις της εταιρίας καὶ να απολαμβάνει τις υπηρεσίες της προς
τα μέλη τοῦ άνω Δικτύου. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής, ο χρόνος καὶ ο τρόπος

καταβολἠς της. καθορίζονται µε ειδική. απόφαση της γενικής. συνέλευσης, η΄ οποία

κοινοποιείται εγκαίρως στα ὡς άνω µέλη.

ιδ) Η γενική συνέλευση αποφασίζει την διαγραφή από το ειδικό μητρώο του Δικτύου

αρωγών καὶ φίλων από την εταιρία. εφόσον υφίσταται σοβαρός λόγος. Σοβαρό λόγο

συνιστούν ενδεικτικά η µη καταβολή της ετήσιας συνδρομής σε συνδυασμό µε έλλειψη εν

γένει υποστήριξης καὶ παρακολούθησης των. δράσεων της εταιρίας καὶ οποιαδήποτε

συμπεριφορά αντίθετη προς τοὺς σκοπούς της εταιρίας ἡ εις βάρος τοῦ κύρους της ή η

συστηματική αδράνειά τοῦ καὶ αδιαφορία του για τις δραστηριότητές της. Ἡ απόφαση της
γενικῆς συνέλευσης γιὰ την έξοδο μέλους του Δικτύου έχει άµεση ισχύ καὶ κοινοποιείται

στο µέλος πάραυτα.



13

τς) Κάθε µέλος δικαιούται να εξέλθει τοῦ Δικτύου αρωγώνκαὶ φίλονµε ἔγγραφη δήλωσή

του προς την εταιρία η οποίαἔχει άμεση ισχύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 7" - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ἡ περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορός των εταίρων που ανέρχονται στο

βασικό κεφάλαιο των 200 ευρώ το οποίο συνεισφέρουνµε ισόποσες εισφορές οι εταίροι (Ε
100,οο ἑκαστη). Όλοιοι εταίροι υποχρεούνταινα εισφέρουν την προσωπική τοὺς εργασία,

καθείς στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Με απόφαση της γενικῆς συνελεύσεως µπορεί να

καθορίζονται έκτακτες. οικονομικές εισφορές των. εταίρων. για την. αντιμετώπιση των

οικονοµικών αναγκώντης εταιρίας.

Άρθρο85 - ΠΟΡΟΙ

Εκτός των ὡς ἄνω εισφορῶν καὶ τον προαναφερθέντων «τελών διατήρησης εγγραφής στο

Μητρώο Αρωγών καὶ Φίλων», οἱ πόροι της εταιρείας μπορεί να είναι καὶ’

- Κάθε ποσό ποὺ προέρχεται από τη μη κυβερνητική µη κερδοσκοπική οργάνωση

« Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών καὶ. Αλλοδαπῶν Οργανισμών ή Νομικών

Προσώπων Ιδιωτικού καὶ Δημοσίου Δικαίου.

- Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία από ιδιώτες.

- Κάθε δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία υπέρ της εταιρείας καιιδίως δωρεές από άλλες µη

κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδαςἡ τοῦ εξωτερικού.

- Πόροι από εκπόνηση σχετικών μελετών στο αντικείµενο τῶν σκοπών της.
- Πόροι από τη διαχείριση κοινοτικώνκαὶ εθνικών προγραμμάτων.

-Πόροι απότις πολιτιστικές καὶ καλλιτεχνικές εκδηλώσεις καὶ εκθέσεις καὶ από τις εκδόσεις

της καὶ το ψηφιακό περιεχόµενο.

Το σύνολο πάντως τῶν εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή, θα διατίθεται για την
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εξυπηρέτηση των σκοπώντης καὶ δεν θα διανέμεται σε καμιά περίπτωση στοὺς εταίρους ὡς
κέρδος. Το ίδιο θα συμβείκαὶ σε περίπτωση λύσηςτης. Τα περιουσιακά της στοιχεία σε
αυτή την περίπτωση θα προσφερθούνσε αντίστοιχες ΜΚΟ ἡ συλλογικότητες στην Ελλάδα

ἡ στο εξωτερικό που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση τῶν εταίρων.

Σε καμία ὃε περίπτωση δεν θα οικοδομηθεί σχέση οικονοµικής εξάρτησης µε
κρατικούς φορείς ἡ φορείς που συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε οποιοδήποτε

κράτος, διαφυλάσσοντας τον μη κυβερνητικό χαρακτήρα της οργάνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 95 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ --ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ἡ εταιροία διοικείται από αµφότερους τοὺς εταίρους.

1. Η Γενική Συνέλευση επιλύει καὶ ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, διοικητικά καὶ οργανωτικά

θέµατα τηςεταιρείας.

Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσμεύουν καὶ τοὺς απόντες ἡ διαφωνούντες εταίρους.

Ἡ Γενική συνέλευση εἶναι η μόνη αρµόδια να αποφασίσειγια:
α) κάθε τροποποίηση τοῦ καταστατικού.

β) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

Ύ) εκλογή τῶνΔιαχειριστών.

ὃ) έγκριση τοῦ ισολογισμούκαὶ της ἔκθεσης διαχείρισης.

Η οργανωτική διάρθρωση της ΜΚΟ Εαυαὶ Εϊρπῖς Βουοπά Βοτάοςς διέπεται από τις αρχές

της συλλογικότητας, της συμμετοχικότητας καὶ της κατανομής ευθυνών.

Η Γενική συνέλευση, συνέρχεται τακτικά στην ἑδρα της εταιρείας καὶ μάλιστα μέσα την

πρώτη εξαµηνία από τηνλήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

ΗΤ.Σ. πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν απὀ την ορισθείσα για την
συνεδρίαση.
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Ἡ πρόσκληση τῶνμελών σε Γ.Σ. αναφἑροι τη χρονολογία. την ημέρα, την ώρα καϊτο οἴκημα

όπου θα συνέλθει η συνέλευση κάὶ τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, μπορεί

να΄ γίνεται. δε µε κάθε πρόσφορο. τρόπο. συμπεριλαμβανοµένης της. ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας.

Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση τακτική ἡ ἕκτακτη ἔχει κάθε εταίρος.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία καὶ συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης. όταν παρευρίσκονται σε αυτή τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της

εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση (Γ-Σ.) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των

σκοπών της Οργάνωσης καὶ την σωστή λειτουργία της. Οἱ αποφάσεις παίρνονται µε απλἠ

πλειοψηφία των μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον κανονισμό Λειτουργίας.

της οργάνωσης. Αποασίζει επίσης για την συμμετοχή νέων μελών της εταιρίας, εγκρίνει

τον προγραμματισμό κάθε διαχειριστικής πράξης και γενικότερα κάθε δραστηριότητα της

οργάνωσης.

Για την. τροποποίηση του. καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του

συνολικού αριθμού των μελώντης εταιρείας͵ εν προκειμένω ὡστόσο απαιτείται συναίνεση

αμφοτέρων τῶν εταίρων.

Εισδοχή. νέων μελών στην. εταιρεία. αποτελεί τροποποίηση του. παρόντος

καταστατικού καὶ γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Ἡ Γ.Σ. µπορεί να διαγράψει από την εταιρεία µέλος της µε πλειοψηφία 2/3 τοῦ

συνόλου των μελών, εφόσον η δράση τοῦ παρεμποδίζει τη λειτουργία της. Εταίροι της

εταιρείας είναι οἱ συμβαλλόμενοι στὸ παρόν ιδρυτές Αστικής Μη Κερδοσκοπικῆς Ένωσης
ιδιωτικού δικαίου.

Ἡ εγγραφή νέων μελών της εταιρείας γίνεται όπως ο νόµος ορίζει µε τροποποίηση

του παρόντος καταστατικού.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση εκ μέρους εταίρου της εταιρικής συμμετοχής τοῦ σε

τρίτους.

Ἡ αποχώρηση ἡ αντικατάσταση εταίρου γίνεται µε απόφαση ποὺ λαμβάνεται µε

την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 τοῦ συνόλου των μελών.
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Ως Διαχειριστής εκλέγεται εταίρος της εταιρίας καὶ αποφασίζει για κάθε θέµα ποὺ
έχει σχέση µε την τρέχουσα διοίκηση. διαχείριση καὶ πορεία της εταιρίας.
1. Ο διαχειριστής της οταιρίας έχει θητεία επ᾿ αόριστον.
3, Την εταιρία εκπροσωπεί καὶ αντιπροσωπεύει ενώπιον παντός τρίτου καὶ πάσης αρχής
χωρίς περιορισμό,ο διαχειριστής, καὶ σε περίπτωση εκλογής πολλών διαχειριστών όλοι από
Κοινού, µε την υπογραφή τοὺς κάτω από την εταιρική σφραγίδα. οι οποίοι δύνανται να
φέρουν τον τίτλο ποὺ αποφασίζει η γενική συνέλευση των εταίρων. το καταστατικό.
4. Οἱ πράξεις του διαχειριστή της εταιρίας που ενεργούνται υπό τηνεταιρική επωνυμία καὶ

για λογαριασμότης εταιρίας. τη δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός του πλαισίου, ποὺ
καθορίζεται από τον εταιρικό σκοπό.
ὃδ. Σε περίπτωση που ο, διαχειριστής εταίρος. πεθάνει ἡ κηρυχθεί σε δικαστική
συμπαράσταση ή πτωχεύσει ἡ παραιτηθεί, ἡ ανακληθεί από τη γενική συνέλευση, ἡ µε
οποιονδήποτε τρόπο εξέλθει απὀ την εταιρία, τότε αντικαθίσταται άµεσα από τους κατά

σειρά αναπληρωματικούς προέδρους ή διαχειριστές.

6. Ο διαχειριστής σε περίπτωση κολύματός του, δύναται να εξουσιοδοτήσει ἄλλο εταίρο ή
τρίτο για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων. Ἡ εξουσιοδότηση πρέπει
γα εἶναι ἔγγραφη.

ΐ

7. Με επ᾿ αόριστον θητεία εκλέγεται ὡς διαχειριστής ο κάτωθι;

. Διαχειριστής (αποκαλούμενος ὡς Συντονιστής) η εταίρος Ο ΚοδοΠ (όν.) Νοσποτ

(επ.) τοῦ Εοκανᾶ καὶ της δυύσάπηο, γεννηθείς στις 11/12/1990 στην πόλη Βερολίνο, µε
Αριθμό Διαβατηρίου Ο6ΗΜΟΟ27, εκδοθένστις 01/02/2017 από το διαάι Ηα]]ς (5α4Ι6),

κάτοικος Γορμανίας,οδός Α[Ποᾶ-Εταπκ-δίτασος αρ. 3 µε ΑΦΜ 1760143856καὶ για θητείαεπ᾿αόριστον η οποία αρχίζει απὀ την ηµέρα της νόμιμης δηµοσίουσης τοῦ παρόντος.
Ὁ ανωτέρω διαχειριστής εκπροσωπεί καὶ αντιπροσωπεύοι την εταιρία ενώπιον παντός
τρίτου καὶ πάσης αρχής χωρίς περιορισμό, µε την υπογραφή της κάτω από την
εταιρική σφραγίδα.

Για τις τραπεζικές συναλλαγές αποκλειστικά αρµόδιοςεἶναι ο διαχειριστής (ἡ Συντονιστής)

της εταιρείας.

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση καὶ σε συνεργασία µε
έμμισθο λογιστή κρατούν τα βιβλία της οργάνωσης.

Η Γενική Συνέλευση τον εταίρων επικυρώνει τοὺς λογαριασμούς λειτουργίας καὶ τον
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ετήσιο προὔπολογισμό. !γκρίνοι τον ισολογισµό καὶ την έκθεση διαχείρισης.

Αμφότερα τα μέλη συμβάλουνµε τὴν εθελοντική τοὺς εργασία καὶ µε κάθε εἴδους υλική

καὶ ηθική βοήθεια.

Άρθρο 105

Ἡ εταιρεία δεν εἶναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ.,

αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας µετά την κατά νόµο δημοσίευσή

της. Ωςεκ τούτου καμιά διανομή κερδών ἡ καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ἡ μετά

τη λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία ἔχουν δικαίωµα μόνο στην

επιστροφή της εισφοράς τοὺς σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν

διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση τῶν σκοπώντης.

Άρθρο 11”

Η Γενική Συνέλευση της µη κυβερνητικής καὶ μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Εαυαὶ Κίρπις

Βευοπά Βοτάοτς µε έδρα την Αθήνα µπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές

της χώρας ἡ τοῦ εξωτερικού από συνεργάτες (µη μέλη) ποὺ θα λειτουργούν κάτω από τις

αποφάσεις του. τοὺς σκοπούς τοῦ καὶ τον κανονισμό λειτουργίας του. Για την εξυπηρέτηση,

των σκοπών καὶ δραστηριοτήτων της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας

ορισμένου καὶ αορίστου χρόνου καὶ σύμβαση παροχής υπηρεσιώνµε τρίτους.

Ἄρθρο 125

Η εταιρεία µε τη λήξη τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση ποὺ συντελείται σύμφωνα µε τοὺς

γόµους. Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η γενική συνέλευση. χρέη εκκαθαρίστριας εκτελεί η

Διαχειρίστρια.
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Άρθρο 135

Ἡ εταιρική χρήση αρχίζοι την 1" Ιανουαρίου καὶ λήγει την 31" Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Ό διαχειριστής υποχρεούταινα καταρτίζει ισολογισµό κάθε οταιρικής χρήσεως όταν λήγει.

Όλες οἱ δαπάνες ποὺ έχουν ενεργηθεί απὀ τοὺς εταίρους για τις προπαρασκευαστικές.
εργασίες της ίδρυσης της εταιρίας. αναγνωρίζονται ὡς δαπάνες της εταιρίας καὶ πρέπεινα
καταχωρηθούναµέσως στα επίσημα βιβλία της.

Άρθρο 145

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΥΣΗ ΚΑΓΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
α) Η εταιρία λύεται, οποτεδήποτε, µε απόφαση της γενικῆς συνέλευσης στην οποία

παρίστανται αυτοπροσώπως ἡ µεειδικώς εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, όλοιοι εταίροι
καὶ η οποία αποφασίζει µε αυξημένη πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατόν(80 902.

β) Με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταΐρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

ΎὪ) Η εταιρία, όταν µε οποιονδήποτε τρόπο λυθεί, θα εκκαθαρισθεί από τον διαχειριστή ο

οποίος ορίζεται ὡς εκκαθαριστής, σύμφωναµε το άρθρο 777 Α.Κ. Τα µέλη έχουν δικαίωµα.

νατοὺς επιστραφεί το ποσό της εισφοράς τοὺς ατόκως. Ἡ τύχη της περιουσίας της, εφόσον

καὶ όση υφίσταται. καθορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης στην οποία

παρίστανται όλοι οι οταίροι αυτοπροσώπωςἡµε ειδικώς εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου

καὶη οποία αποφασίζει µε αυξημένη πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατόν (80 96) καὶ διατίθεται

σε ἄάλλο νοµικό πρόσωπο µε κριτήριο την εκπλήρωση σκοπών συναφών προς τοὺς

εταιρικούς σκοπούς. Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η γενική συνέλευση, χρέη εκκαθαριστή

εκτελεί ο/οι Διαχειριστής/στές,

Άρθρο 15" - Σφραγίδα - Σήμα

Η Μ-.Κ.Ο. έχει σφραγίδα. στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της, ἦτοι «Εφααὶ βἰρβίς
Βεγοπά Βογάοτ»», η νομική της μορφή, το ΑΦΜ της καθώς καὶστοιχεία επικοινωνίας.
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Ἄρθρον 165"

Η εταιρεία διατηρεί το. δικαίωµα. κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών της. να

συγχωνευθεί µε άλλες ανάλογες.

Άρθρο 175

Τελική διάταξη

Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν συμφωνητικό θα αποφασίζεται από τοὺς

εταίρους κατ' απόλυτη πλειοψηφία. στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για

τη ρύθμιση των αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε ({ 5 ) όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού

αναγνώστηκαν και. βεβαιώθηκαν. υπογράφτηκαν. από. αμφότερες τις συμβαλλόμενες

εταίρους, κάθε µια απότις οποίες έλαβε από ένα, ένα δε θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ένα από αυτά θα κατατεθεί προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗτης ΚΕΕ καὶ ἕνα θα τηρείται στο

αρχείο της εταιρίας.

4Ντ Νχ- ΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ν.νοῦ]
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