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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 
Στην Αθήνα σήµερα την 20η Ιουνίου  2008 οι υπογράφοντες: 
 
1. Κόρπα Τερψιχόρη του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Ελευθερίας αρ. 7, µε Α∆Τ 
Ξ521347/19.01.1987,  που εκδόθηκε από  το Ζ΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, 
2. Κολαΐτης Γεράσιµος του Ανδρέα και της Βαλεντίνης, Παιδοψυχίατρος, 
κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Άθωνος αρ. 75, µε Α∆Τ 
ΑΒ503944/27.07.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, 
3. Χριστιανόπουλος Κρίτων του ∆ηµητρίου και της ∆ιοκαίνης, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αγ. Θεοδώρας αρ. 1, µε Α∆Τ 
ΑΒ710010/03.11.2006, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Λευκού Πύργου 
Θεσσαλονίκης, 
4. Καραγιάννη Σταυρούλα του Χρήστου και της Κασσιανής, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Ν. Λέσβου Αµαρουσίου Αττικής, οδός Ιγνατίου αρ. 
4, µε Α∆Τ Χ587131/2.9.2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αµαρουσίου, 
5. Μπιτζαράκη Αικατερίνη του Μιχαήλ και της Γεωργίας, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παλαιοκάπα αρ. 35, µε 
Α∆Τ ΑΕ961342/10.05.2007, που εκδόθηκε από την Υ. Α. Ηρακλείου Κρήτης,   
6. Στουρνάρας Αριστείδης του Ιωάννου και της Θάλειας, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Ακρωτηρίου Χανίων, οδός Εµµ. Σκανδαλάκη  αρ. 
2, µε Α∆Τ Χ171865/11.10.2002, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αµαρουσίου, 
7. Φρανσίς Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Αγ. Σπυρίδωνος Πικερµίου Αττικής, ΤΘ 1443, µε 
Α∆Τ ΑΒ064976/10.04.2006, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Ραφήνας,  
8. Κουµπούρα Θωµαή του Βασιλείου και της Ελισάβετ, Παιδοψυχίατρος, 
κάτοικος Λαµίας Φθιώτιδος, οδός Σατωβριάνδου αρ. 24, µε Α∆Τ 
ΑΕ978291/22.06.2007, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Λαµίας, 
9. Παναγιωτοπούλου Ελευθερία του Παύλου και της Πολυξένης, 
Ψυχολόγος, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 78, µε Α∆Τ 
Σ567239/17.09.1997, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Περισσού,  
10. Καλτσά Αργυρώ του Βασιλείου και της ∆ανάης, Παιδοψυχίατρος, 
κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Ωλένου αρ. 26-28, µε Α∆ 
ΑΕ3836219/28.02.2008, που εκδόθηκε από την Α.Ε.Α./∆.∆., 
11. Φράγκου Αγγελική του Κωνσταντίνου και της Έλλης, Ψυχολόγος, 
κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Τριανταφυλλίδη αρ.5, µε Α∆Τ 
ΑΒ266743/9.8.2006, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Νέου Ψυχικού 
12. Τσαλαµανιός Εµµανουήλ του ∆ηµητρίου και της Ελένης, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Σπ. Παπασπύρου αρ.5, µε 
Α∆Τ ΑΕ087755/16.06.2007, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Παιανίας 
13. Ανδρούτσος Χρήστος του ∆ηµοσθένους και της Κλεοπάτρας, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Οδ. Ανδρούτσου αρ.15, 
µε Α∆Τ Τ002260/26.01.1998,  που εκδόθηκε από  το Α.Τ. Ν. Ψυχικού, 
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14. Γεωργουτσάκου Σοφία του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, 
Ψυχολόγος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέµων αρ.1, µε Α∆Τ 
Σ624015/17.09.1998, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, 
15. Περβανίδου Παναγιώτα του Ιωσήφ και της Μαργαρίτας, Παιδίατρος, 
κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Χαραυγής αρ. 26, µε Α∆Τ 
Τ289193/31.08.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. ∆ράµας 
16. Νταφούλης Βάιος του Αχιλλέα και της Θωµαΐδος, Παιδοψυχίατρος, 
κάτοικος Πανοράµατος Θεσσαλονίκης, οδός Ύδρας αρ. 33, µε Α∆Τ 
ΑΖ153243 /08.08.2007, που εκδόθηκε από το Τ. Α. Πανοράµατος,    
17.  Μπάρλου Ευθυµία του Γεωργίου και της Παρασκευής, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Εφταλιώτη αρ. 8, µε Α∆Τ 
ΑΕ532884/06.07.2007, που εκδόθηκε στο Τ. Α.  Νέου Ψυχικού,   
18. Σκουντή Μαρία του Γεωργίου και της Μαρίνας, Εκπαιδευτικός Ειδικής 
Αγωγής, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ρωµανού ∆ιογένη αρ. 9, µε Α∆Τ 
ΑΕ460309/07.03.2007, που εκδόθηκε από την Υ. Α. Ηρακλείου Κρήτης,  
19. Γιαννοπούλου Ιωάννα του Γεωργίου και της Ελένης, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός ∆υοβουνιώτου  αρ. 31-33, 
µε Α∆Τ ΑΑ005992/25.10.2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσµου,  
20. Αποστολοπούλου Κωνσταντία του Νικολάου και της Ουρανίας, 
Παιδοψυχίατρος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 256, µε 
Α∆Τ ΑΕ623415/25.06.2007, που εκδόθηκε από το Α. Τ. Καλλιθέας, 
21. Γεωργιάδης ∆ηµήτριος του Γεωργίου και της Νίνας, Παιδοψυχίατρος, 
κάτοικος Αθηνών, οδός Πηγά Μελετίου αρ.5, µε Α∆Τ Σ283107/ 31.10.1996, 
που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παγκρατίου, 
22. Πέτσας  Αναστάσιος του  Ιωάννη  και  της  Αγορίτσας, Eκπαιδευτικός  
Eιδικής Aγωγής, κάτοικος  Καρδίτσας, οδός  ∆. Λάππα - Θ. Γούλα  αρ.3, µε  
Α∆Τ  ΑΑ392564/11.08.2004, που  εκδόθηκε  από  το  Τ.Α. Καρδίτσας, 

συµφώνησαν και αποδέχθηκαν αµοιβαίως τη σύσταση αστικής µη 
κερδοσκοπικής εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του 
Αστικού Κώδικα και µε τους εξής ειδικούς όρους και συµφωνίες: 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Η επωνυµία της εταιρείας ορίζεται ως «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
∆ΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και 
για τις σχέσεις της µε την αλλοδαπή στην αγγλική γλώσσα «HELLENIC 
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE ATTENTION DEFICIT 
HYPERACTIVITY DISORDER». 
 

Άρθρο 2 
Ε∆ΡΑ 

Έδρα της συνιστώµενης αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ορίζεται ο 
∆ήµος  Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Μαιάνδρου 23 (1ος όροφος) 
γραφείο. Με απόφαση των µελών της εταιρείας µπορούν να ανοιχθούν 
παραρτήµατα εντός των άλλων νοµών και διαµερισµάτων στην Ελλάδα 
καθώς και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.  
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Άρθρο 3 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι πέντε (25) ετών και αρχίζει από την ηµέρα 
καταχωρήσεως του παρόντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, µπορεί όµως να παραταθεί πριν από την λύση της µε ειδικά 
αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού. 
 

Άρθρο 4 
ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της εταιρείας είναι επιστηµονικός και αναπτυξιακός, ήτοι να 
επιτελέσει επιστηµονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιµορφωτικό και 
κοινωνικό έργο και σε καµία περίπτωση κερδοσκοπικός, συµβάλλοντας µε τη 
δράση της κυρίως:  
1. στην αναγνώριση, µελέτη και αντιµετώπιση της ∆ιαταραχής Ελλειµµατικής 
Προσοχής – Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ) και των συνδεοµένων µε αυτή 
καταστάσεων και διαταραχών στα πάσχοντα άτοµα και τις οικογένειές τους 
(όπως επιπλοκών στη συναισθηµατική κατάσταση και συµπεριφορά, 
δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων στη σχολική, επαγγελµατική και κοινωνική 
προσαρµογή κ.λ.π.) στις ελληνικές τους διαστάσεις, 
2. στην πρόληψη των δυσµενών συνεπειών της µη έγκαιρης διάγνωσης και 
αντιµετώπισης της ∆ΕΠΥ, 
3. στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση της διεπιστηµονικής οµάδας και ενηµέρωση 
στην ταχύτατα εξελισσόµενη διεθνή επιστηµονική γνώση στο αντικείµενο της 
∆ΕΠΥ, 
4. στην εφαρµογή προγραµµάτων υποστήριξης και στην προσφορά 
υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα στα άτοµα µε ∆ΕΠΥ και τις  
οικογένειές τους  στην Ελλάδα, 
5. στην ευαισθητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας, του κοινωνικού 
συνόλου και της πολιτείας και στην αναίρεση επιστηµονικών και κοινωνικών 
προκαταλήψεων για τη ∆ΕΠΥ. 
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών η εταιρεία µπορεί να: 
1. να συνεργαστεί και να διασυνδεθεί µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στον 
Ελληνικό και ∆ιεθνή χώρο σε προγράµµατα, έρευνες ή άλλες επιστηµονικές 
δράσεις στο αντικείµενο της ∆ΕΠΥ και των συνδεοµένων µε αυτή 
καταστάσεων και διαταραχών, 
2. να εκπονήσει Ερευνητικά Πρωτοκόλλα ή να συµµετέχει σε άλλα 
Ερευνητικά Προγράµµατα στο επιστηµονικό αντικείµενο της ∆ΕΠΥ και των 
συνδεοµένων µε αυτή καταστάσεων και διαταραχών, 
3. να αναλάβει τη διαχείριση ως φορέας υλοποίησης προγραµµάτων, 
ερευνών ή πρωτοβουλιών που αφορούν στη ∆ΕΠΥ και στην ψυχική και 
γενική υγεία των πασχόντων ατόµων και των οικογενειών τους ή να 
συµµετέχει σε ανάλογα προγράµµατα, καθώς και να αξιοποιήσει ανθρώπινο 
και επιστηµονικό δυναµικό στην υλοποίηση τους, 
4. να προωθήσει µε ποικίλες επιστηµονικές δράσεις την ανίχνευση, 
αναγνώριση, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, αξιόπιστη αξιολόγηση και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση της ∆ΕΠΥ και των σχετιζόµενων µε αυτή 
καταστάσεων και διαταραχών, σύµφωνα µε τα νεώτερα επιστηµονικά 
δεδοµένα,  
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5. να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και συµβουλευτικής σε 
άτοµα µε ∆ΕΠΥ και στις οικογένειές τους, 
6. να διοργανώσει επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις, σεµινάρια 
καθώς και άλλες επιστηµονικές, ενηµερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
για την ανάπτυξη του επιστηµονικού  και κοινωνικού διαλόγου και την 
περαιτέρω εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας, 
του εκπαιδευτικού χώρου, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και της 
πολιτείας στο αντικείµενο της ∆ΕΠΥ και των συνδεοµένων µε αυτή 
καταστάσεων και διαταραχών, 
7. να λειτουργήσει εποπτικά ή συµβουλευτικά σε άλλους φορείς, υπηρεσίες ή 
φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται µε το αντικείµενο της ∆ΕΠΥ και των 
σχετιζόµενων µε αυτή καταστάσεων και διαταραχών, 
8. να επιµεληθεί ή να πραγµατοποιήσει σχετικές εκδόσεις εντύπου, 
οπτικοακουστικού ή άλλου ενηµερωτικού, εκπαιδευτικού ή επιστηµονικού 
υλικού, καθώς και να επιµεληθεί ή να αναλάβει την προώθηση και διάθεση 
αυτών, 
9. να διασυνδεθεί µε Υπηρεσίες, Φορείς, Σωµατεία και Επιστηµονικές 
Εταιρείες στον Ελληνικό και ∆ιεθνή χώρο µε στόχο την ενεργητική συµµετοχή 
στην υποστήριξη των ατόµων µε ∆ΕΠΥ  στην Ελλάδα. 
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία θα αξιοποιήσει την 
υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδοµή, την εµπειρία και τις γνώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών.  
Για την αποτελεσµατικότερη προώθηση του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να 
προσλαµβάνει άλλους ειδικούς επαγγελµατίες ως επιστηµονικούς 
συµβούλους και συνεργάτες, καθώς και οικονοµικούς, τεχνικούς και νοµικούς 
συµβούλους ή άλλο κατάλληλα εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. 
 

Άρθρο 5 
ΜΕΛΗ 

Τα µέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, επίτιµα και αρωγά και 
µπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα (κυρίως ειδικοί επιστήµονες από το 
χώρο της ψυχικής και γενικής υγείας και της εκπαίδευσης και κατ΄ εξαίρεση 
επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων ή άλλα άτοµα που έχουν συµβάλλει 
σηµαντικά µε το επιστηµονικό, κοινωνικό ή άλλο έργο τους στην προώθηση 
σκοπών παρόµοιων µε αυτούς της εταιρείας) ή νοµικά πρόσωπα 
(Οργανώσεις, µη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και 
επιτροπές, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆, φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη 
Κυβερνητικοί Οργανισµοί). Τα νοµικά πρόσωπα παρίστανται και 
συµµετέχουν στο ∆.Σ. και στη Γενική Συνέλευση δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους. 
Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται όπως ορίζεται κατωτέρω: 
1. Τακτικά µέλη: το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποβάλει 
σχετική αίτηση προς το ∆.Σ. της εταιρείας, µετά από γραπτή πρόταση 
τουλάχιστον τριών (3) ήδη µελών της εταιρείας, µαζί µε τα απαιτούµενα 
αποδεικτικά ως προς την ταυτότητά του και την ύπαρξη στο πρόσωπό του 
των απαιτούµενων ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και τη δήλωση ότι 
αποδέχεται ανεπιφυλάκτως το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισµό 
και τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του ∆.Σ. Η αίτηση 
εξετάζεται στην αµέσως επόµενη χρονικά συνεδρίαση του ∆.Σ., η δε 
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απόφαση της εγκρίσεώς της λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
αρνητικής απόφασης του ∆.Σ. το υποψήφιο τακτικό µέλος µπορεί να 
υποβάλλει την αίτησή του (µαζί µε τις παραπάνω προϋποθέσεις και 
αποδεικτικά) στην επόµενη χρονικά γενική συνέλευση όπου απόφαση 
εγκρίσεως µπορεί να ληφθεί µε πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. 
Τα  τακτικά µέλη δικαιούνται 30% έκπτωση σε όλες τις δραστηριότητες που 
διοργανώνει η εταιρεία. Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης µε άλλο φορέα ή 
φορείς, όπου το ποσοστό της έκπτωσης πιθανόν να µην εξασφαλιστεί από τη 
συµφωνία της εταιρείας µε τους έτερους φορείς, τα µέλη δεν έχουν αξίωση να 
τους χορηγηθεί η παραπάνω έκπτωση. 
2. Επίτιµα µέλη: Ως επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται, µε πρόταση τουλάχιστον 
τριών (3) ήδη µελών της εταιρείας και κατά πλειοψηφία απόφαση του ∆.Σ., 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συνέβαλλαν µε εξαιρετικό τρόπο στην 
προώθηση των σκοπών της εταιρείας. Τα επίτιµα µέλη απαλλάσσονται της 
οικονοµικής συνδροµής προς την εταιρεία. 
3. Αρωγά µέλη: Ως αρωγά µέλη ανακηρύσσονται, µετά από σχετική αίτησή 
τους προς το ∆.Σ. της εταιρείας και κατά πλειοψηφία απόφασή του, φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών 
της εταιρείας µε υλικοτεχνική, χρηµατική ή άλλου είδους νόµιµη προσφορά.  
Τα επίτιµα και αρωγά µέλη δεν µπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους 
συµµετοχή στη ∆ιοίκηση, Εκπροσώπηση και ∆ιαχείριση της Εταιρείας. 
Τα µέλη της εταιρείας δεν µπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση µε αυτή, 
επιτρέπεται όµως η σύναψη συµβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται 
απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας. Συνεπώς, εταίρος 
δύναται, κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. και µε βάση σχετική συνοµολογούµενη 
σύµβαση, να αµειφθεί για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία.  
Το εφάπαξ ποσό για την εγγραφή νέων µελών ορίζεται σήµερα για τα φυσικά 
πρόσωπα σε σαράντα ευρώ (€ 40) και για τα νοµικά πρόσωπα σε διακόσια 
ευρώ (€ 200), µπορεί δε να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
 

Άρθρο 6 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

∆ε γίνονται δεκτά ως τακτικά µέλη, και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται 
µε απόφαση του ∆.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας 
οι θεµελιώδεις στόχοι και δράσεις αντιβαίνουν στους σκοπούς ή τις 
κατευθυντήριες γραµµές της εταιρείας ή όσοι µε τα λόγια ή µε τις πράξεις 
τους έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στις θεµελιώδεις αρχές της εταιρείας. 
∆ιαγράφονται επίσης µε απόφαση του ∆.Σ. από την εταιρεία, τα µέλη εκείνα 
που κάνουν δηµόσια χρήση της ιδιότητος του µέλους της εταιρείας για 
πολιτικό, οικονοµικό και άλλο ιδιαίτερο όφελος ή αναπτύσσουν 
δραστηριότητα αντίθετη µε τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας, 
παρεµποδίζουν την εκτέλεση των νοµίµων αποφάσεων των οργάνων της, 
παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν τηρούν εν 
γένει τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία καθώς και όσα µέλη εµπίπτουν 
στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου.  
 

Άρθρο 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Όλοι οι εταίροι έχουν υποχρέωση να προσφέρουν για την πραγµατοποίηση 
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των σκοπών της εταιρείας και να συµβάλλουν µε κάθε δυνατό τρόπο στην 
επιτυχία των σκοπών της εταιρείας, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που 
καθορίζονται στο παρόν καταστατικό. 
Τα τακτικά µέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν την ετήσια εισφορά. Το 
ύψος της εισφοράς ορίζεται για τα φυσικά πρόσωπα σε σαράντα ευρώ (€ 40) 
και για τα νοµικά πρόσωπα σε διακόσια ευρώ (€ 200) και µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆.Σ.. Η παράλειψη καταβολής της 
εισφοράς για µία τριετία συνεπάγεται τη διαγραφή του µέλους µε απόφαση 
του ∆.Σ. 
Τα µέλη που αποχωρούν δεν έχουν δικαίωµα να αναλάβουν τα ποσά της 
εισφοράς τους.  
 

Άρθρο 8 
ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙ∆ΑΣ 

∆εν επιτρέπεται µεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας ή της εταιρικής µερίδας 
σε µέλος ή µη µέλος της εταιρείας. Σε καµία δε περίπτωση δεν νοείται 
συγχώνευση στο πρόσωπο ενός εταίρου περισσότερων της µίας εταιρικών 
µερίδων.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

Άρθρο 9 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων που 
ανέρχονται στο βασικό κεφάλαιο των τριών χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ         
(€ 3300). Για το σχηµατισµό του ανωτέρω κεφαλαίου κατέβαλαν σήµερα όλοι 
οι συµβαλλόµενοι εταίροι στο ταµείο της εταιρείας το ποσό των εκατόν 
πενήντα  ευρώ (€ 150) έκαστος. 
 

Άρθρο 10 
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηµατισµό του εταιρικού 
κεφαλαίου, πόροι της εταιρείας µπορεί να είναι και: 
α. Το δικαίωµα εγγραφής νέων µελών.  
β. Η ετήσια εισφορά των µελών.  
γ. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το ∆.Σ. 
δ. Συνδροµές και δωρεές των µελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών 
της. 
ε. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει λειτουργία της, όπως από διαλέξεις, 
εποπτείες, σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια και άλλες επιστηµονικές, 
ενηµερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, από τη διάθεση των εκδόσεων 
ιδιοκτησίας της, από επιδοτήσεις σε επιστηµονικά, ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και άλλες δραστηριότητες ως ορίζονται 
στο σκοπό της, τις οποίες διοργανώνει η εταιρεία µόνη είτε συµπράττοντες µε 
τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν 
ίδιο ή παρεµφερή µε την εταιρεία σκοπό. 
στ. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισµών, 
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου ∆ικαίου, διεθνών θεσµικών 
φορέων, ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ζ. Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία από ιδιώτες ή ιδρύµατα. 
η. Κάθε δωρεά, κληρονοµιά η κληροδοσία υπέρ της εταιρείας καθώς και κάθε 
άλλη νόµιµη είσπραξη. 
θ. Τα εισοδήµατα από την εκµετάλλευση της περιουσίας της. 
ι. Τα έσοδα από πνευµατικά δικαιώµατα των εν γένει παραγωγών της 
εταιρείας, των σηµάτων κ.λ.π.  
Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέµεται σε καµία περίπτωση 
στους εταίρους ως κέρδος, γιατί είναι µη κερδοσκοπική. 
Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι δηµοσίου ή/και τρίτων βαρύνει 
όλους τους συµβαλλόµενους κατά το λόγο της εταιρικής µερίδας του 
καθενός. ∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και πάσης φύσεως χορηγίες 
που γίνονται υπέρ της εταιρείας µε σκοπό να την υποχρεώσουν σε ενέργειες 
αντίθετες µε τους σκοπούς της ή µε τις οποίες επιδιώκεται κάθε είδους 
παρέµβαση και έλεγχος της λειτουργίας της, δεν θα γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση λύσεως της εταιρείας και µετά την πλήρη και ολοσχερή 
ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων προς την εταιρεία, το καθαρό ποσό που 
τυχόν θα αποµείνει, αφού επιστραφούν οι εισφορές και τα τυχόν έξοδα των 
εταίρων, θα διατεθεί σε άλλες µη κερδοσκοπικές εταιρείες ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα και οργανισµούς µε παρεµφερείς σκοπούς. 
 

Άρθρο 11 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Η εταιρεία µπορεί να συνεργάζεται ή να γίνεται µέλος σε άλλες αστικές 
εταιρείες, ενώσεις, συνδέσµους, υπερκείµενα σωµατεία, οµοσπονδίες, 
οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς µε ίδιους ή παρόµοιους 
σκοπούς. Επίσης συνδέεται µε συναφείς οργανώσεις του εσωτερικού και 
εξωτερικού. Η εταιρεία µπορεί να δηµιουργήσει ή να συµβάλει στη 
δηµιουργία άλλων ενώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφ’ όσον µε την 
ίδρυσή τους ή µε τη συµµετοχή της σ’ αυτούς εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι 
στόχοι και οι κατευθυντήριες γραµµές της. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των 
Εταίρων και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.).  
Κατ΄ εξαίρεση και µόνο για το πρώτο τρίµηνο λειτουργίας της εταιρείας, 
µπορεί να ορισθεί ένας νόµιµος εκπρόσωπος από την πλειοψηφία των 
εταίρων  (εκπροσωπούµενος επί  κωλύµατος του από έναν αναπληρωτή) για  
την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης εργασιών της εταιρείας και 
σύγκλησης της γενικής συνέλευσης των αρχαιρεσιών του πρώτου ∆.Σ. µε 
βάση τη διαδικασία  που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.  
 
 

Άρθρο 12 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η γενική συνέλευση των µελών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και 
δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και δεν 
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υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. Οι νόµιµες αποφάσεις της 
δεσµεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η γενική συνέλευση 
αποτελείται από τα τακτικά µέλη της εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις 
ταµειακές τους υποχρεώσεις µέχρι την ηµεροµηνία σύγκλισής της και 
παρίστανται σ’ αυτή είτε αυτοπροσώπως είτε εκπροσωπούµενοι από άλλο 
µέλος, εφόσον συντρέχει προς τούτο ειδικός λόγος κατά την ηµεροµηνία της 
συνεδριάσεως. Για την εκπροσώπηση απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση, µε 
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνοµία ή άλλη δηµόσια 
Αρχή, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά το κώλυµα, τα θέµατα της 
ηµερησίας διατάξεως και οι θέσεις του εκπροσωπουµένου (οι οποίες πρέπει 
να τηρηθούν κατά γράµµα από τον εκπρόσωπο). Κάθε τακτικό µέλος δύναται 
να εκπροσωπήσει µέχρι τρία άλλα τακτικά µέλη κατ’ ανώτατο όριο.  
Η γενική συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίσει για α) κάθε 
τροποποίηση του καταστατικού, β) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
εταιρείας, γ) εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου, δ) εκλογή 
ελεγκτών, ε) έγκριση του ισολογισµού και της έκθεσης διαχείρισης. Η τακτική 
γενική συνέλευση συγκαλούµενη πάντοτε από το διοικητικό συµβούλιο, 
συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας µια φορά το χρόνο και µάλιστα πριν από 
την 31η ∆εκεµβρίου. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη 
συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των µελών της εταιρείας, όταν κρίνει 
σκόπιµο, εντός το πολύ τριάντα (30) ηµερών από τη στιγµή της σχετικής 
απόφασης του. Η τακτική γενική συνέλευση πρέπει να καλείται τριάντα (30) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη ορισθείσα για τη συνεδρίαση µε 
προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα µέλη της, υπολογιζόµενων και των 
εξαιρετέων ηµερών. Η πρόκληση των µελών σε γενική συνέλευση αναφέρει 
τη χρονολογία, την ηµέρα, την ώρα και το οίκηµα όπου θα συνέλθει η 
συνέλευση και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια. Η γενική 
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σε αυτήν (παρόντα ή 
εκπροσωπούµενα) τα µισά τουλάχιστον µέλη της εταιρείας. Αν δεν υπάρξει 
απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της συνέρχεται επαναληπτική 
συνέλευση µέσα σε επτά (7) ηµέρες από τη χρονολογία της µαταιωθείσης 
συνεδρίασης, χωρίς την αποστολή ειδικής πρόσκλησης, η οποία είναι σε 
απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέµατά της ανεξάρτητα 
από τον αριθµό των παρόντων.  
Εξαιρετικά προκειµένου περί αποφάσεων που αφορούν: α) παράταση της 
διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και β) τροποποίηση του παρόντος 
καταστατικού, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον τα 2/3 των τακτικών (ταµειακώς εν τάξει) µελών της εταιρείας, οι 
δε αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 4/5 των παρισταµένων 
(παρόντων ή εκπροσωπούµενων) µελών αυτής.  
 

Άρθρο 13 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο που αποτελείται από επτά 
µέλη: Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία και τρεις 
Συµβούλους. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται από τη γενική 
συνέλευση για τριετή θητεία. Αυτοί είναι τακτικά – ταµειακώς εν τάξει – µέλη, 
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εγγεγραµµένα στην εταιρεία τουλάχιστον επί δώδεκα (12) µήνες και 
επανεκλέγονται απεριόριστα.  
 

Άρθρο 14 
ΕΚΛΟΓΗ ∆.Σ. 

Οι υποψήφιοι για την εκλογή του ∆.Σ. υποχρεούνται να υποβάλλουν 
γραπτώς την υποψηφιότητά τους στον Πρόεδρο του απερχοµένου ∆.Σ., το 
αργότερο τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της αντίστοιχης 
ετησίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης (εκλογοαπολογιστική). Οι 
υποψηφιότητες καταγράφονται σε ενιαίο κατάλογο (ψηφοδέλτιο) κατ’ 
αλφαβητική σειρά. Η διαδικασία εκλογής του ∆. Σ. διεξάγεται στην 
εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση, όπου µετά τον απολογισµό του 
απερχοµένου ∆. Σ., ορίζεται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας των 
εκλογών η τριµελής εφορευτική επιτροπή (αποτελούµενη από τακτικά 
παρόντα µέλη – µη υποψηφίους για ∆. Σ.).  Κάθε τακτικό µέλος επιλέγει σε 
µυστική ψηφοφορία µε σταυρό τους υποψηφίους της προτίµησής του και έχει 
δικαίωµα, κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) σταυρών προτίµησης, όσες δηλαδή και 
οι προς πλήρωση θέσεις του ∆.Σ. Εκλέγονται επτά (7) υποψήφιοι, όσες 
δηλαδή και οι προς πλήρωση θέσεις, που θα συγκεντρώσουν το µεγαλύτερο 
αριθµό σταυρών προτιµήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η 
διαδικασία ψηφοφορίας για τους ισοψηφήσαντες υποψηφίους.  
Οι επόµενοι των εκλεγέντων υποψήφιοι είναι αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. 
και εισέρχονται σε αυτό, µε σειρά ανάλογη µε τον αριθµό σταυρών 
προτιµήσεως, σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο οριστικής 
αποχώρησης µέλους του ∆.Σ. από αυτό.  
Το ∆.Σ. µόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει 
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία  και τρεις Συµβούλους. 
 

Άρθρο 15 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆.Σ. 

Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας 
της και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εταιρεία µέσα στα 
πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά το 
νόµο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής 
Συνελεύσεως. 
Ειδικότερα: 
Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβούλιου: 
α) προΐσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει µε την 
υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα εις χείρας της εταιρείας 
πρωτότυπα, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσµατα από τα 
λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου 
και των γενικών συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρµοδιότητα που 
απονέµεται σε αυτόν µε διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και µε 
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, 
β) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον 
∆ικαστηρίων, ∆ηµόσιων Ταµείων και Κρατικών Οργανισµών, Τραπεζών και 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, 
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γ) υπογράφει τις πάσης φύσεως συµβάσεις της εταιρείας µε οποιονδήποτε 
τρίτο, δεσµεύων την εταιρεία µε µόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής 
επωνυµίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγµατικές και 
γραµµάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής 
επωνυµίας, της εταιρείας δεσµευοµένης δια της υπογραφής του έναντι 
οιουδήποτε άλλου. 
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε 
όλες τις αρµοδιότητές του, τον δε αντιπρόεδρο, ο οριζόµενος κάθε φορά από 
το διοικητικό συµβούλιο σύµβουλος. 
Ο γραµµατέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών του ∆.Σ. και των Γ.Σ. της εταιρείας, 
διατηρεί το αρχείο και διεξάγει την αλληλογραφία της εταιρείας. 
Ο ταµίας ενεργεί την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας. Εισηγείται τον 
προϋπολογισµό και απολογισµό κάθε χρήσεως. Φροντίζει για τη σωστή και 
νόµιµη τήρηση των βιβλίων της εταιρείας και γενικά διεκπεραιώνει κάθε 
πρόβληµα οικονοµικής φύσης. Τον ταµία απουσιάζοντα ή κωλυόµενο 
αναπληρώνει ο οριζόµενος εκάστοτε από το ∆.Σ. της εταιρείας αναπληρωτής 
αυτού.  
Οι σύµβουλοι διεξάγουν την επικοινωνία της εταιρείας µε κάθε είδους φορείς, 
επικουρούν τον γραµµατέα στην τήρηση του αρχείου της εταιρείας, είναι 
υπεύθυνοι της οργάνωσης και λειτουργίας των επιτροπών ή των οµάδων 
εργασίας που θα συστήσει το διοικητικό συµβούλιο για τη µελέτη και 
επεξεργασία των θεµάτων της εταιρείας. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου, επιτρέπεται όπως τα 
αποµένοντα µέλη του ∆.Σ. αν είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέξουν προσωρινά 
αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή, 
υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως επόµενη γενική συνέλευση. Οι 
πράξεις του συµβούλου, που εκλέχθηκε µε τον τρόπο αυτό, θεωρούνται 
έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. 
Τα µέλη του ∆.Σ. δεν δικαιούνται αµοιβής ή άλλης αποζηµίωσης κατά την 
διάρκεια της θητείας τους, καλύπτονται, όµως, οι πραγµατικές δαπάνες 
κινήσεως για την συµµετοχή τους σε δραστηριότητες της Εταιρίας. Το ∆.Σ. 
δικαιούται, µε οµόφωνη απόφαση όλων των µελών του, να αναθέσει σε ένα ή 
περισσότερα µέλη του ή µέλη της εταιρείας ή και τρίτα πρόσωπα, τα οποία 
θα ενεργούν ξεχωριστά ή από κοινού, όλες ή µέρος των αρµοδιοτήτων του. 
Στην τελευταία περίπτωση (τρίτων προσώπων) δύναται το ∆.Σ. να συνάπτει 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου εργασίας ή έργου µε τα πρόσωπα αυτά, η 
έγκριση και καταγγελία των οποίων θα γίνεται µόνο µε απόφαση του ∆.Σ. Με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ορισθεί αµοιβή για τον 
διαχειριστή εταίρο. 
Επίσης το ∆.Σ. δύναται, για την πληρέστερη και ταχύτερη ευόδωση των 
σκοπών της εταιρείας, να συγκροτεί ειδικές επιτροπές εργασίας, των οποίων 
η αποστολή και τα πλαίσια δραστηριοτήτων θα ορίζονται εκάστοτε µε 
απόφαση του.  
Το ∆.Σ., επίσης, αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας. Οι 
δαπάνες αυτές µπορούν να αφορούν γενικά έξοδα (π.χ. ενοικίων, 
τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου υπολογιστών κλπ), αγορές οργάνων, 
αναλώσιµων υλικών, µισθούς, αµοιβές, µελέτες, έξοδα ταξιδιών και 
παραστάσεων. 
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Άρθρο 16 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. 

Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον µια 
φορά ανά δυο µήνες ή όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας, 
συγκαλούµενο από τον πρόεδρό του ή το νόµιµο αναπληρωτή του ή µε 
αίτηση δύο (2) µελών του διοικητικού συµβουλίου, υποχρεωµένου του 
προέδρου, στην τελευταία αυτή περίπτωση, να συγκαλέσει διοικητικό 
συµβούλιο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την παράδοση της σχετικής 
αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει και τα θέµατα που θα συζητηθούν. 
Το διοικητικό συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 
παρίστανται σε αυτό τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. 
Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων συµβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας προσµετρείται διπλά η 
ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση αδυναµίας λήψεως αποφάσεως κατά 
πλειοψηφία από το ∆.Σ. και τη Γ.Σ. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
ΚΠολ∆ περί διορισµού προσωρινής διοικήσεως από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατόπιν υποβολής αιτήσεως από 
εταίρο. 
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου πιστοποιούνται 
µε πρακτικά, που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συµβούλους που 
παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Άρθρο 17 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαµήνου διαρκείας αρχοµένη την πρώτη (1η) 
Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) ∆εκεµβρίου του ίδιου 
έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και 
καταρτίζεται ο προϋπολογισµός της επόµενης εταιρικής χρήσης. Ο 
προϋπολογισµός και ισολογισµός εγκρίνονται από τους εταίρους στην ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 
 

Άρθρο 18 
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και εποµένως καµία διανοµή επί των 
καθαρών κερδών δεν γίνεται προς τα µέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε µετά 
τη λύση της εταιρείας. Τα 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 και εκκαθάριση της εταιρείας.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 
Άρθρο 19 

Η εταιρεία λύεται µε την πάροδο της διάρκειάς της ή εάν επέλθει αδυναµία 
ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της. 
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Η εταιρεία επίσης µπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου 
διάρκειάς της κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των εταίρων µε 
αυξηµένη (κατά τα 4/5) πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των 
ταµειακώς εντάξει µελών. 
Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή 
καταγγελίας από εταίρο, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται µεταξύ των 
λοιπών εταίρων. 
Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της 
εταιρείας εκτελούν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της, εκτός αν η γενική 
συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα 
χρέη της εταιρείας επιµελούνται για τη διάθεση του τυχόν αποµένοντος 
υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρείας, σύµφωνα µε την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 

Άρθρο 20 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Για κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωση των όρων του παρόντος, πέραν της 
απαιτουµένης για την είσοδο νέων εταίρων, απαιτείται απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης µε την οποία εξουσιοδοτείται το ∆.Σ. να καταθέσει στην επόµενη 
Γ.Σ. πρόταση τροποποίησης. 
Η πρόταση του ∆Σ θα περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης 
Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει µε την αυξηµένη κατά τα 4/5 
(καταστατική) πλειοψηφία των 2/3 των ταµειακώς εντάξει εταίρων.  
Η τροποποίηση ή συµπλήρωση του παρόντος καταστατικού θα 
αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφο, που καταχωρείται νόµιµα στα βιβλία 
εταιρειών του αρµόδιου Πρωτοδικείου. 
 

Άρθρο 21 
ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Εκτός από τα κατά νόµο απαιτούµενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, 
τηρούνται οπωσδήποτε πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, Βιβλίο Εταίρων, Βιβλίο Ταµείου και Πρωτόκολλο Εισερχοµένων 
και Εξερχοµένων Εγγράφων.  
Όλα τα µέλη διατηρούν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση αµέσως ή µε 
γραπτά και νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους της πορείας των 
εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής και να 
καταρτίζουν περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. 
 

Άρθρο 22 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την 
αντιπροσώπευση της Εταιρίας, βαρύνουν όλα τα µέλη της Εταιρίας, µέχρι 
του ποσού της εισφοράς τους.  
Σε καµία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται µε την περιουσία της έναντι των 
ατοµικών δανειστών των µελών της. 
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Άρθρο 23 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Θέµατα της εταιρείας που ανάγονται στην εσωτερική της λειτουργία και στις 
επί µέρους δραστηριότητές της, µπορούν να ρυθµίζονται από τον εσωτερικό 
κανονισµό που θα αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση των εταίρων. 
 

Άρθρο 24 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ 

Στη στρογγυλή σφραγίδα της εταιρείας θα υπάρχει ο τίτλος της ως «Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης ∆ιαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής–Υπερκινητικότητας» 
και το έτος ίδρυσης (2008). Το επιστολόχαρτο θα φέρει τον τίτλο της 
εταιρείας στην Ελληνική και Αγγλική καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε 
αυτή. 
 

Άρθρο 25 
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό διέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 741-784 Α.Κ. Αυτά συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν 
οι συµβαλλόµενοι και υπέγραψαν το συµφωνητικό αυτό, που αποτελεί και το 
καταστατικό της ιδρυοµένης µε το παρόν εταιρείας, παίρνει ο καθένας από 
ένα όµοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόµιµη διαδικασία δηµοσίευσής του 
στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 


