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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΑΣΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΨΝΤΜΙΑ 

«ΠΙΠΟΛ ΜΠΙΦΑΙΝΣ (Α.Μ.Κ.Ε.)» ΚΑΙ ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 

την Αθήνα σήμερα την 01/01/2021 , μεταξύ των κατωτέρω 

συμβαλλομένων: 

1. Γεωργιάδου Μαρία του Αστερίου, με ΑΔΣ ΑΜ101229, ΑΥΜ 

137156110 κάτοικος Βούλας Λεωνιδίου  6 και 

2. Ηλιοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου, με ΑΔΣ ΑΕ605517, ΑΥΜ 

101067742, κάτοικος Δραπετσώνας Αλ. Παναγούλη 7 

 

υνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α. Δυνάμει του από 05/04/2017 καταστατικού, συστήθηκε μεταξύ των 

συμβαλλομένων, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΠΟΛ 

ΜΠΙΦΑΙΝΣ (Μ.Κ.Ο.)» και έδρα τον Πειραιά  και τα επί της οδού πύρου 

Λάμπρου 82 γραφεία, με σκοπό μη κερδοσκοπικό, κοινωφελή κατά την 

έννοια του άρθρου 784 ΑΚ ο οποίος συνίσταται γενικά στην παροχή 

υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας: 

εκπαίδευση, πολιτισμός, περιβάλλον, παροχές κοινής ωφέλειας κ.α., που 

προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής αλλά και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και 

εταιρικό κεφάλαιο χιλίων ευρώ (1.000€), διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους 

όρους που διαλαμβάνονται στο ως άνω καταστατικό της εταιρείας το οποίο 

καταχωρήθηκε στο  ΓΕΜΗ με αριθ. 142222909000. 

Β. Δια της από 26/09/2018 τροποποίησης καταστατικού, η οποία 

καταχωρήθηκε στη ΓΕΜΗ της εταιρείας με αριθμό πρωτοκόλλου 

674496.965073 την 03/10/2018 με ΚΑΚ 1501514 οι άνω συμβαλλόμενες 

αποφάσισαντην τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού (Διαχείριση- 

Εκπροσώπηση) και όρισαν μόνη διαχειρίστρια και εκπρόσωπο της εταιρείας 

την πρώτη συμβαλλόμενη εταίρο Γεωργιάδου Μαρία του Αστερίου, ενώ η 



2 

δεύτερη συμβαλλόμενη εταίρος Ηλιοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου 

παρέμεινε ως μέλος. 

Γ. Δια της από 21/08/2019 τροποποίησης καταστατικού, η οποία 

καταχωρήθηκε στη ΓΕΜΗ της εταιρείας με αριθμό πρωτοκόλλου 

881087.1276096 την 26/08/2019 με ΚΑΚ 1827120 οι άνω συμβαλλόμενες 

αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρου 1(ΤΣΑΗ, ΕΠΩΝΤΜΙΑ), 2 

(ΕΔΡΑ), 3 (ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΑ), 5 (ΕΙΥΟΡΕ) και 13 (ΡΤΘΜΙΗ 

ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ). 

Ειδικότερα, το άρθρο 1 αναδιατυπώθηκε ως κατωτέρω: «Συστήνεται 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με 

την επωνυμία «ΠΙΠΟΛ ΜΠΙΧΑΙΝΤ (Α.Μ.Κ.Ε.)». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή 

αστικής εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί 

την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση (PEOPLE BEHIND). 

Χάριν συντομίας η εταιρία μπορεί να αναφέρεται και µε  τον διακριτικό τίτλο «P&B», 

το άρθρο 2 αναδιατυπώθηκε ως κατωτέρω:«Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο 

Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Φρεαρίων αριθ. 6-8.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει 

παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.», το άρθρο 3 

αναδιατυπώθηκε ως εξής «Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, 

κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784. Συνίσταται γενικά στην παροχή 

υπηρεσιών για την ενδυνάμωσή των ατόμων της τρίτης ηλικίας μέσω της εκπαίδευσης 

(ενδεικτικά εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, μαθήματα ιστορίας, πολιτισμού κ.λπ.), της δια βίου μάθησης και 

κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, της ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και της 

δημιουργίας δράσεων, προωθητικών ενεργειών μέσω καινοτόμων δομών (ενδεικτικά 

θεσμός του Πανεπιστημίου της Τρίτης Ηλικίας) για την ενεργό συμμετοχή της τρίτης 

ηλικίας στην κοινωνία. 

Για την επίτευξη των σκοπών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 

«ΠΙΠΟΛ ΜΠΙΧΑΙΝΤ (M.K.O.)» στοχεύει στην άσκηση των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες θα έχουν ως επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά 

και της Αθήνας με ιδιαίτερη μέριμνα στις υποβαθμισμένες γειτονιές, όπου οι 
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οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες είναι μεγάλες. Θα μετέλθει δε τα 

ακόλουθα: 

• Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την προώθηση 

της δια βίου μάθησης στην τρίτη ηλικία 

• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών 

της συλλογικότητας με τη διοργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων 

• Ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την υγεία 

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων σχετικών με όλες τις τέχνες, ειδικότερα δε και ενδεικτικά θέατρο, 

ζωγραφική, κεραμική, φωτογραφία, αγιογραφία, μουσική, τραγούδι, χορό, 

κινηματογράφο (σκηνοθεσία, παραγωγή, τεχνικές), σε ενήλικες, παιδιά και άτομα με 

αναπηρία. 

• Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκθέσεων σχετικών με την υγεία 

και την ενεργό γήρανση 

• Συνεργασία με Δήμους, κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς , 

Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Α.Μ.Κ.Ε. ΚοινΣ.Επ. και εν γένει με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή 

νομικά και ενώσεις προσώπων, για την προώθηση κοινών προγραμμάτων για την 

ενεργό συμμετοχή και ένταξη της τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, ακόμη και με την 

ίδρυση και συμμετοχή σε άλλης μορφής εταιρεία, επιδιώκουσας όμοιους ή παρεμφερείς 

σκοπούς. 

• Προώθηση των σκοπών της τρίτης ηλικίας μέσα από διαφημιστικές 

καμπάνιες και την οργάνωση γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων 

• Ανάληψη, εκπόνηση και ολοκλήρωση για την ίδια ή για λογαριασμό 

τρίτου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς, στην 

ημεδαπή ή στο εξωτερικό με αντίστοιχη αξιοποίηση αυτών 

• Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, 

λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων, προβολή ντοκιμαντέρ 

κ.λπ. σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς 

• Συνεχής δραστηριοποίηση στη διάσωση των πάσης φύσεως 

παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων με την εκπαίδευση του κοινού και των μελών 

του, την παροχή συνεχούς βοήθειας και την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων    
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• Προώθηση με κάθε τρόπο των σκοπών της τρίτης ηλικίας όπως 

ενδεικτικώς με τη δημιουργία ιστοσελίδας, ραδιοφωνικού σταθμού κ.α. 

• Εγκατάσταση εκθεσιακών περιπτέρων σε δημόσιους χώρους και εκθέσεις 

για την προώθηση και διαφήμιση των σκοπών της εταιρείας 

• Δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, την 

προώθηση και ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του τουρισμού 

της τρίτης ηλικίας (silvertourism) 

• Πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών μέσω 

διαγενεακών προγραμμάτων για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και 

μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων 

πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και 

επιστημονικών και ανταλλαγής ατόμων τρίτης ηλικίας και αντίστοιχων ανταλλαγών με 

συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, 

ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.). Ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών 

αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. 

• Δημιουργία καινοτόμων δομών για την προώθηση και ενίσχυση της 

Ενεργούς Γήρανσης στην Ελλάδα μέσα από τη διοργάνωση και υλοποίηση μαθημάτων 

και δράσεων για την Τρίτη ηλικία (Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας).» στο άρθρο 5 

προστέθηκε η φράση «μετέχοντας στην εταιρεία με ποσοστό 50% έκαστη εξ 

αυτών»και στο άρθρο 13 προστέθηκε Σρίτη παράγραφος με το εξής 

περιεχόμενο«Η Διαχειρίστρια και τα μέλη της Εταιρείας δύνανται να απασχολούνται 

στην εταιρεία είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε εθελοντικά». 

Δ. Ήδη δια του παρόντος οι ως άνω συμβαλλόμενες αποφασίζουν την 

τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού(ΕΔΡΑ) «Ως έδρα της εταιρείας 

ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε 

άλλες περιοχές της Ελλάδος.» 

E.Κατά τα λοιπά παραμένουν και ισχύουν οι όροι του ανωτέρω 

καταστατικού, οι οποίοι μετά την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης και 

της παρούσας, κωδικοποιημένοι ισχύουν ως κατωτέρω: 
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ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΑΣΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΨΝΤΜΙΑ «ΠΙΠΟΛ 

ΜΠΙΦΑΙΝΣ (Α.Μ.Κ.Ε.)» 

 

Άρθρο 1: ΤΣΑΗ, ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

υστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα 

άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΠΙΠΟΛ ΜΠΙΦΑΙΝΣ 

(Α.Μ.Κ.Ε.)». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την 

επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση (PEOPLE BEHIND). 

Φάριν συντομίας η εταιρία μπορεί να αναφέρεται και µε  τον διακριτικό τίτλο 

«P&B». 

 

Άρθρο 2: ΈΔΡΑ 

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί 

να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 3: ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΑ 

Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής κατά την 

έννοια του άρθρου 784. υνίσταται γενικά στην παροχή υπηρεσιών για την 

ενδυνάμωσή των ατόμων της τρίτης ηλικίας μέσω της εκπαίδευσης (ενδεικτικά 

εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

μαθήματα ιστορίας, πολιτισμού κ.λπ.), της δια βίου μάθησης και κατάρτισης 

σε νέες τεχνολογίες, της ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και της 

δημιουργίας δράσεων, προωθητικών ενεργειών μέσω καινοτόμων δομών 

(ενδεικτικά θεσμός του Πανεπιστημίου της Σρίτης Ηλικίας) για την ενεργό 

συμμετοχή της τρίτης ηλικίας στην κοινωνία. 

Για την επίτευξη των σκοπών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας 

«ΠΙΠΟΛ ΜΠΙΦΑΙΝΣ (M.K.O.)» στοχεύει στην άσκηση των ακόλουθων 

δραστηριοτήτων, οι οποίες θα έχουν ως επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του 
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Πειραιά και της Αθήνας με ιδιαίτερη μέριμνα στις υποβαθμισμένες γειτονιές, 

όπου οι οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες είναι μεγάλες. 

Θα μετέλθει δε τα ακόλουθα: 

 Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την 

προώθηση της δια βίου μάθησης στην τρίτη ηλικία 

 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών 

της συλλογικότητας με τη διοργάνωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων 

 Ανάληψη και εκπόνηση προγραμμάτων που σχετίζονται με την υγεία 

 Τλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων σχετικών με όλες τις τέχνες, ειδικότερα δε και ενδεικτικά 

θέατρο, ζωγραφική, κεραμική, φωτογραφία, αγιογραφία, μουσική, 

τραγούδι, χορό, κινηματογράφο (σκηνοθεσία, παραγωγή, τεχνικές), σε 

ενήλικες, παιδιά και άτομα με αναπηρία. 

 Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκθέσεων σχετικών με την υγεία 

και την ενεργό γήρανση 

 υνεργασία με Δήμους, κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς , 

Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Α.Μ.Κ.Ε. Κοιν.Επ. και εν γένει με τρίτα πρόσωπα 

φυσικά ή νομικά και ενώσεις προσώπων, για την προώθηση κοινών 

προγραμμάτων για την ενεργό συμμετοχή και ένταξη της τρίτης 

ηλικίας στην κοινωνία, ακόμη και με την ίδρυση και συμμετοχή σε 

άλλης μορφής εταιρεία, επιδιώκουσας όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

 Προώθηση των σκοπών της τρίτης ηλικίας μέσα από διαφημιστικές 

καμπάνιες και την οργάνωση γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων 

 Ανάληψη, εκπόνηση και ολοκλήρωσηγια την ίδια ή για λογαριασμό 

τρίτου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικώνμε τους ανωτέρω 

σκοπούς, στην ημεδαπή ή στο εξωτερικό με αντίστοιχη αξιοποίηση 

αυτών 

 Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, 

λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων, προβολή 
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ντοκιμαντέρ κ.λπ. σχετικών με τους ανωτέρω σκοπούς 

 υνεχής δραστηριοποίηση στη διάσωση των πάσης φύσεως 

παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων με την εκπαίδευση του 

κοινού και των μελών του, την παροχή συνεχούς βοήθειας και την 

προώθηση των παραγόμενων προϊόντων    

 Προώθηση με κάθε τρόπο των σκοπών της τρίτης ηλικίας όπως 

ενδεικτικώς με τη δημιουργία ιστοσελίδας, ραδιοφωνικού σταθμού κ.α. 

 Εγκατάσταση εκθεσιακών περιπτέρων σε δημόσιους χώρους και 

εκθέσεις για την προώθηση και διαφήμιση των σκοπών της εταιρείας 

 Δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού 

περιβάλλοντος, την προώθηση και ανάπτυξη του εναλλακτικού 

τουρισμού, και ειδικότερα του τουρισμού της τρίτης ηλικίας 

(silvertourism) 

 Πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών μέσω 

διαγενεακών προγραμμάτων για τη δημιουργία συμβουλευτικής 

αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της 

κοινωνικής οικονομίας. 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων 

πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών 

και επιστημονικών και ανταλλαγής ατόμων τρίτης ηλικίας και 

αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν 

κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων 

κ.τ.λ.). Ανάπτυξη των ανθρώπινων δικτύων και των θεσμών 

αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. 

 Δημιουργία καινοτόμων δομών για την προώθηση και ενίσχυση της 

Ενεργούς Γήρανσης στην Ελλάδα μέσα από τη διοργάνωση και 

υλοποίηση μαθημάτων και δράσεων για την Σρίτη ηλικία 

(Πανεπιστήμιο Σρίτης Ηλικίας). 
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Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια με 

δυνατότητα παράτασης, αν δεν καταγγελθεί από όλους τους 

συμβαλλόμενους. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης 

του παρόντος συμφωνητικού στο ΓΕΜΗ.  Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις 

εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε 

για αόριστο χρόνο. 

 

Άρθρο 5: ΕΙΥΟΡΕ 

 

Σο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων 

(1.000,00) ευρώ, και αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων που κατέβαλαν 

σήμερα στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ 

έκαστη, μετέχοντας στην εταιρεία με ποσοστό 50% έκαστη εξ αυτών. 

 

Άρθρο 6: ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Άλλοι πόροι της εταιρείας είναι :  

α) υνδρομές των μελών της εταιρείας ή συνδρομές, δωρεές και κάθε είδους 

χρηματικές ή άλλες παροχές φίλων ή υποστηρικτών της. 

β) Επιχορηγήσεις και δωρεές Δημοσίου (Τπουργείου Παιδείας, Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς, Τπουργείου Πολιτισμού κλπ), των νομικών 

προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, α΄ και  

β΄ Βαθμού Ο.Σ.Α., ως και δωρεές, επιχορηγήσεις  ή επιδοτήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Διεθνούς Οργανισμού ή κάθε είδους φυσικού ή 

νομικού προσώπου.    

γ) Εισοδήματα από τις εκάστοτε εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια κλπ).  

δ) Κληροδοσίες και κληρονομιές.  

  

 

Άρθρο 7: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ – ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ 
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Διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η εταίρος 

Γεωργιάδου Μαρία του Αστερίουη οποία εκπροσωπείτηνεταιρεία σε όλες τις 

σχέσεις και συναλλαγές της έναντι οποιουδήποτε τρίτου και δεσμεύει την 

εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.  

Ειδικότερα η Διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον 

οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, 

δικαστικής ή προξενικής, και ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού και 

δικαιοδοσίας Δικαστηρίου και δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής με όλες τις 

ιδιότητες των διαδίκων. 

Επίσης, η Διαχειρίστρια μπορεί να καταρτίζει κάθε σύμβαση με το 

Δημόσιο, τους πάσης φύσεως ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Οργανισμούς, καθώς 

και με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

 Η Διαχειρίστρια μπορεί, επίσης, για λογαριασμό της εταιρείας να 

εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και να τριτεγγυάταιι συναλλαγματικές, 

γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και να υπογράφει γενικά κάθε 

έγγραφο που μπορεί να επιφέρει επιβάρυνση της εταιρείας. 

Η Διαχειρίστρια μπορεί να ενεργεί καταθέσεις χρηματικών ποσών στο 

όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, σε οποιαδήποτε νομίμως 

λειτουργούσα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Σράπεζα, να αναλαμβάνει από 

τις εν λόγω Σράπεζες οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στο όνομα της εταιρείας, 

καθώς επίσης, και να εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας 

κάθε απαίτησή της από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις 

και εξοφλήσεις. 

Η Διαχειρίστρια μπορεί να προβαίνει σε προσλήψεις και απολύσεις 

του προσωπικού της εταιρείας, να καθορίζει τις ιδιότητες, αρμοδιότητες, 

καθήκοντα και αποδοχές του και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της 

εταιρείας για την επιδίωξη ή υπεράσπιση δικαστικώς ή εξωδίκως των πάσης 

φύσεως δικαιωμάτων και απαιτήσεων της εταιρείας. 
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Η Διαχειρίστρια έχει την ευθύνη της κατανομής των έργων που 

αναλαμβάνει η εταιρεία καθώς επίσης και της κατανομής των αμοιβών 

μεταξύ των εταίρων. 

Η Διαχειρίστρια συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές 

υνελεύσεις της εταιρείας, συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον οποίο 

υποβάλλει προς έγκριση στην Γ.., στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και 

τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία. 

 

Άρθρο 8: ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ 

Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις, πέραν 

της τρέχουσας διαχείρισης απαιτείται ομοφωνία των εταίρων, οι οποίοι 

αποφασίζουν σε συνέλευση που συγκαλείται στην έδρα της εταιρείας μετά 

από πρόσκληση ενός εκ των διαχειριστών. Η διαχειρίστρια είναι 

υποχρεωμένη να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 10 εργασίμων ημερών εάν 

το ζητήσει οποιοσδήποτε άλλος εταίρος. Η πρόσκληση για την συνέλευση 

είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί στους εταίρους πέντε (5) 

πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα 

προς συζήτηση θέματα. 

 

Άρθρο 9: ΘΑΝΑΣΟ, ΠΣΩΦΕΤΗ, ΘΕΗ Ε ΔΙΚΑΣΙΚΗ 

ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ ΕΣΑΙΡΟΤ 

ε περίπτωση που εταίρος πεθάνει, πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς 

δικαστικής συμπαράστασης, η εταιρεία λύεται.  

 

 

Άρθρο 10: ΈΞΟΔΟ ΕΣΑΙΡΟΤ – ΕΙΟΔΟ ΝΕΟΤ ΕΣΑΙΡΟΤ - 

ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΜΕΡΙΔΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 Έξοδος εταίρου  επιτρέπεται  μόνον όπου ρητά ρυθμίζεται στο παρόν 

καταστατικό. 

 Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μόνον με απόφαση των εταίρων η 

οποία λαμβάνεται ομόφωνα. 
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Άρθρο 11: ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την 

πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 όπως 

αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση 

σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της εταιρείας, 

αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από 

την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον έτσι εξερχόμενο 

εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του. 

 

Άρθρο 12: ΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 1. Η εταιρεία λύεται: 

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της 

β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε 

γ) σε περίπτωση θανάτου εταίρου, πτώχευσης ή θέσης αυτού σε δικαστική 

συμπαράσταση. 

 2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 

Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται αυτοί που είναι διαχειριστές και 

εκπρόσωποι της κατά τον χρόνο της λύσης της. 

 3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην απογραφή της 

εταιρικής περιουσίας και να καταβάλουν στους δανειστές της εταιρείας τις 

προς αυτούς οφειλές της. την συνέχεια υποχρεούνται να αποδώσουν στους 

εταίρους τις εισφορές τους και να διανείμουν σ' αυτούς που μετέχουν ό,τι 

απομένει κατά τον λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής. 

 

Άρθρο 13: ΡΤΘΜΙΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 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. 
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 Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή 

κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση 

της εταιρείας. Σα τυχόν,  πέραν  της  εισφοράς  των  εταίρων,  καθαρά  κέρδη  

της  εταιρείας  για  κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ  των  εταίρων αλλά  

τοποθετούνται για  την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη 

διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας.  

 Η Διαχειρίστρια και τα μέλη της Εταιρείας δύνανται να 

απασχολούνται στην εταιρεία είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε 

εθελοντικά. 


