ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ –
Women for Oncology (W4O-Hellas)»

Στην Αθήνα σήμερα την 29η Ιουνίου 2014, οι υπογράφοντες:
1) Αγγελάκη Σοφία του Ιωάννου, ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος,
κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, 2η πάροδος Ιδαίας αρ. 3, ΑΦΜ:
050538791, Δ.Ο.Υ: Β΄ Ηρακλείου
2) Γαλάνη Ελένη του Παναγιώτη, ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος,
κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Κρόνου 12, 17521,
ΑΦΜ: 059603574, Δ.Ο.Υ: ΙΒ΄ Αθηνών
3) Λινάρδου Ελένη του Σπυρίδωνος, ιατρός Παθολόγος
Ογκολόγος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου
αρ 8, Αθήνα 15235, ΑΦΜ: 036703213, Δ.Ο.Υ: Δ΄ Αθηνών
4) Σαριδάκη Ζαχαρένια του Γεωργίου, ιατρός Παθολόγος
Ογκολόγος, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ν. Κρασαδάκη
αρ. 8, ΑΦΜ: 062321986, Δ.Ο.Υ: Α΄ Ηρακλείου
5) Χριστοπούλου Αθηνά του Νικολάου, ιατρός Παθολόγος
Ογκολόγος, κάτοικος Ρίου Πάτρας, οδός Παπαδιαμάντη 2,
Άγιος Βασίλειος , ΑΦΜ: 037391340, Δ.Ο.Υ: Α΄ Πατρών
6) Ψυρρή Αμάντα του Κωνσταντίνου, ιατρός Παθολόγος
Ογκολόγος, κάτοικος Αθήνας, οδός Μαρασλή αρ 41, ΑΦΜ:
071904711 Δ.Ο.Υ: Ι΄Αθήνας.
7) Αθανασιάδης Αθανάσιος του Ιωάννη, ιατρός Παθολόγος
Ογκολόγος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων
Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κάτοικος Μελισσοχωρίου Λάρισας, ΑΦΜ:
036484048 Δ.Ο.Υ: Λάρισας
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
Με το από 23 Μαϊου 2014 Καταστατικό – Σύσταση Αστικής μη
κερδοσκοπικής Εταιρείας, οι ανωτέρω, συνέστησαν Αστική Εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων και στην
Λεωφόρο Αλεξάνδρας αρ. 105, επωνυμία ««ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ », για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή «Women for
Oncology -W4O-Hellas» και διακριτικό τίτλο W4O-Hellas , της οποίας
η λειτουργία διέπεται από τους όρους του παραπάνω καταστατικού και

συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρ. 741-784 ΑΚ κατά το μέρος
που εφαρμόζεται, εν όψει του σκοπού της εταιρείας και των ρυθμίσεων
του Καταστατικού, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στο ΕΒΕΑ Υπηρεσία
ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 199832/3.6.2014 και αρ. ΓΕΜΗ 130664701000.
Με την από 29/6/2014 ομόφωνη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, αποφασίστηκε: α) η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο
Δήμο Αθηναίων και στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 54, β) η
τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού ως εξής:
΄Αρθρο 2
΄ Εδρα
΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και στην Λεωφόρο
Βασιλίσσης Σοφίας 54
και γ) να υπογραφεί άμεσα το παρόν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω
αποφάσεις, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό.
Κατόπιν αυτών τροποποιείται το καταστατικό μόνο ως προς το
άρθρο 2 και το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται όπως
ακολουθεί:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ –
Women for Oncology (W4O-Hellas) »

΄Αρθρο 1
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος
Επωνυμία της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι «ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, για τις
ανάγκες των συνεργασιών και συναλλαγών της Εταιρείας με χώρες του
Εξωτερικού, τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών, τη συμμετοχή σε
Διεθνή επιστημονικά ή άλλου είδους Συνέδρια καθώς και για κάθε
εκδήλωση, δραστηριότητα και εν γένει επαφή με χώρες του εξωτερικού
θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «Women for Oncology -W4O-Hellas»
Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας ορίζεται: W4O-Hellas.

΄Αρθρο 2
΄Εδρα
΄Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα δε γραφεία αυτής
θα βρίσκονται στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 54.
Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάζει χωρίς να απαιτείται τροποποίηση
του καταστατικού, εφόσον η αλλαγή γίνεται εντός των ορίων της έδρας.
Επίσης είναι δυνατόν να δημιουργούνται παραρτήματα της Εταιρείας με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
΄Αρθρο 3
Σκοπός της Εταιρείας
Οι σκοποί της Εταιρείας, είναι κατ' εξοχήν επιστημονικοί, κοινωνικοί,
φιλανθρωπικοί, κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικοί, αφορούν τις γυναίκες
επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την Ογκολογία αλλά και τις
γυναίκες ασθενείς με καρκίνο και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
1) την προώθηση του διαλόγου για ευκαιρίες, λύσεις, απαντήσεις σε
κοινά προβλήματα και την υποστήριξη των γυναικών ογκολόγων στην
επαγγελματική τους ανέλιξη στο χώρο
2) την προώθηση εν γένει δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην
υποστήριξη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ουσιαστική κοινωνική
προσφορά με επίκεντρο τη γυναίκα-ασθενή με καρκίνο.
3) την προώθηση της έρευνας στον τομέα της Ογκολογίας της Γυναίκας
στην Ελλάδα και Διεθνώς, την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας με την
διάδοση με κάθε μέσο της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και την
επιστημονική εξέλιξη των μελών της
4) Την ενθάρρυνση και καθοδήγηση της έρευνας μεταξύ των νέων
γυναικών ιδίως επιστημόνων στο χώρο της Ογκολογίας
5) Την προβολή της Ελληνικής Επιστήμης στο Εξωτερικό
6) Την γνωμοδότηση επί θεμάτων σχετικών με την Ογκολογία της
Γυναίκας, όταν ζητηθεί από Κρατικούς φορείς ή άλλα όργανα αλλά και
με δική της πρωτοβουλία.
7) Την παροχή σε άτομα που πάσχουν από νεοπλασίες, τα οποία έχουν
αποδεδειγμένα ανάγκη αρωγής, εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων
της τα μέσα για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική εν γένει

περίθαλψη και τη μέριμνα για την εκπαίδευση, μόρφωση και
ευαισθητοποίηση αυτών σε θέματα σχετικά με τον καρκίνο.
8) Την ενημέρωση του Κοινού και της Ιατρικής, Νοσηλευτικής,
Παραϊατρικής και Τεχνολογικής Κοινότητας, μέσω Επιστημονικών
Ημερίδων και μέσων ενημέρωσης, για θέματα, που αφορούν την
Ογκολογία της Γυναίκας
9) Την ενδυνάμωση της θέσης και την ανάδειξη της γυναίκας
επαγγελματία υγείας στην Ογκολογία
10) Την σύσταση επιτροπών για την μελέτη ειδικών θεμάτων που
αφορούν τις νεοπλασίες στη γυναίκα, από μέλη της Εταιρείας ή μη και
από προσωπικότητες αδιακρίτως ή επιστημονικής ή μη ιδιότητάς τους,
για τις επιδιώξεις της Εταιρείας, όπως επίσης και για την υλική και
ηθική ενίσχυση αυτής στο έργο της.
11) Την σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με την Εταιρεία
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, καθώς και συνεργασία με κρατικές
υπηρεσίες, ιδρύματα, επιστημονικούς και άλλους φορείς, επί παντός
θέματος το οποίο έχει σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Η πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, η οποία είναι υπόθεση
και υποχρέωση όλων των μελών της, υλοποιείται με κάθε νόμιμο τρόπο,
και για την ευόδωση των σκοπών της η Εταιρεία θα έχει τις παρακάτω
δραστηριότητες:
1) την συστηματοποίηση των γνώσεων των σχετικών με τις
νεοπλασίες στη γυναίκα στην Ελλάδα και την εκπόνηση,
εκτέλεση και εποπτεία σχετικών προγραμμάτων μεταπτυχιακής
και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη των
γυναικών επαγγελματιών υγείας στην Ογκολογία
2) την διοργάνωση συνεδριάσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την
οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεντεύξεων και άλλων
επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (συνέδρια,
συμπόσια, ημερίδες), σχετικών με τις νεοπλασίες στη γυναίκα, με
σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων των
μελών της Εταιρείας και την εν γένει προώθηση της έρευνας και
της επιστήμης
3) την υποστήριξη με προγράμματα mentorship στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό αλλά και με υποτροφίες, ανάλογα με τις δυνατότητές
της, των γυναικών επαγγελματιών υγείας στην Ογκολογία
4) την υποστήριξη και διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων που αφορούν
την επαγγελματική εξέλιξη γυναικών επαγγελματιών υγείας στην
Ογκολογία, είτε αυτά αφορούν υποστήριξη κατά τη διάρκεια της

ειδίκευσης, μετεκπαίδευσης, ή στη συνέχεια στην επαγγελματική
ανέλιξη
5) την συνεργασία με Ελληνικές και Διεθνείς Ιατρικές και
Επαγγελματικές Εταιρείες, Ενώσεις, Συλλόγους, Ομοσπονδίες
και Συνομοσπονδίες που έχουν τους ίδιους με αυτήν σκοπούς.
6) την σύσταση επιτροπών για την μελέτη ειδικών θεμάτων που
αφορούν τη γυναίκα επαγγελματία υγείας στην Ογκολογία αλλά
και τη γυναίκα ασθενή με καρκίνο και το περιβάλλον της
7) την χορήγηση σε μέλη της Εταιρείας ηθικών και υλικών επάθλων
για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες σχετικές με την
Ογκολογία της Γυναίκας και υποτροφίες σε νέους Επιστήμονες μέλη της Εταιρείας - για μετεκπαίδευση σε δόκιμα Κέντρα
8) την χρησιμοποίηση όλων των μέσων δημοσιότητας για τη
διαφώτιση, ευαισθητοποίηση και συμπαράσταση του κοινού, με
την έκδοση εντύπων της Εταιρείας. Με την εκτύπωση
ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων σχετικά με τις νεοπλασίες
στη γυναίκα, την πρόληψη, τη διάγνωση και τις επιπτώσεις τους
και τη διανομή τους στο κοινό, είτε με τη δημοσίευση κειμένων
στον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
9) την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συνεδρίων, καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, θεατρικών ή μουσικών παραστάσεων, εορτών,
εκδρομών και γενικότερα κάθε πολιτιστική ή καλλιτεχνική δράση
για την ενίσχυση των σκοπών της Εταιρείας
10) την οργάνωση Λαχειοφόρων Αγορών και Εράνων
11) την δημιουργία προϋποθέσεων για συνεργασία με κυβερνητικούς
και κοινωνικούς φορείς, σύνδεση με διεθνείς οργανισμούς και
άλλους επιστημονικούς φορείς για την πραγματοποίηση
προγραμμάτων έρευνας και εν γένει για την αντιμετώπιση τόσο
των επιστημονικών όσο και των κοινωνικών σκοπών της
Εταιρείας
12) την ανάπτυξη κάθε είδους δράσεων και δραστηριοτήτων για τους
φιλανθρωπικούς σκοπούς της Εταιρείας
13) Τέλος, ειδικά συμφωνείται ότι προς επίτευξη του υπ΄αρ. 11 ως
άνω ενδεικτικά αναφερόμενου σκοπού, θα καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια από τους εταίρους και τα μέλη της Εταιρείας,
ώστε ένας εκ των εταίρων να είναι πάντοτε ο εκάστοτε Πρόεδρος
της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
΄Αρθρο 4

Διάρκεια της Εταιρείας
Η χρονική διάρκεια της εταιρίας ορίζεται 2-ετής, αρχίζοντας από
την ημέρα της νόμιμης δημοσίευσης αυτού του καταστατικού, με
δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της κάθε φορά για μια νέα 2ετία, εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι – μέλη δεν προχωρήσουν στη λύση
και δεν δημοσιεύσουν την απόφασή τους αυτή για τη μη συνέχιση της
εταιρίας το αργότερο τρεις μήνες πριν την λήξη του εταιρικού βίου στα
βιβλία εταιριών του ΕΒΕΑ (Υπηρεσία ΓΕΜΗ).
΄Αρθρο 5
Κεφάλαιο και πόροι της Εταιρείας
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 700 ευρώ (€ 700), το οποίο
εισφέρουν ισομερώς όλοι οι εταίροι, δηλαδή από 100 ευρώ (€ 100) ο
καθένας από αυτούς. Η ευθύνη των εταίρων για τα τυχόν χρέη και
υποχρεώσεις της εταιρείας περιορίζεται μέχρι το ποσό της παραπάνω
εισφοράς τους.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, οι πόροι της
θα προέρχονται από:
Α) Τα έσοδα από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η Εταιρεία
κατά τη λειτουργία της,
Β) Τις εισφορές και την εργασία των μελών της.
Γ) Επιχορηγήσεις και δωρεές του Ελληνικού δημοσίου, φυσικών
προσώπων, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
ελληνικών ή αλλοδαπών, της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, διεθνών
οργανισμών και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για την
υλοποίηση του σκοπού της,
Δ) κάθε είδους επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, των οργάνων
και των οργανισμών της, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
Ε) τις συνδρομές του περιοδικού της εταιρείας και τα έσοδα από την
πώληση άλλων τυχόν δημοσιευμάτων αυτής,
ΣΤ) τις εισπράξεις από εν γένει δημόσιες εμφανίσεις –καλλιτεχνικές και
άλλες συναφείς εκδηλώσεις, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές
συναυλίες– που οργανώνονται από την εταιρία, την διοργάνωση
συνεδρίων ή μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων
Ζ) κληρονομίες, εράνους και έκτακτες υποχρεώσεις και εισφορές των
μελών που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και
Η) τις κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις προς την εταιρεία από
τρίτους.

΄Αρθρο 6
Γενική Συνέλευση
Ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων της
(Γενική Συνέλευση), η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα της
δικαιοδοσίας της με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εταίρων της.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους εταίρους
και όλα τα μέλη της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να
κατανέμει δραστηριότητες της εταιρείας σε εταίρους ή όχι,
καθορίζοντας με τις αποφάσεις της τα όρια και το περιεχόμενο των
εργασιών τους. Με την ίδια απόφαση η Γενική Συνέλευση καθορίζει την
αμοιβή ή μισθό για τρίτο ή για εταίρο, σε αντάλλαγμα της σχετικής με
το σκοπό της Εταιρείας εργασία, στις εν γένει εκδηλώσεις και
δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τον Ιανουάριο
κάθε χρόνου μετά από πρόσκληση του διαχειριστή, οπότε και εγκρίνει
τον Ισολογισμό του απερχομένου έτους και καταρτίζει τον
προγραμματισμό. Συνέρχεται επίσης και έκτακτα όποτε κριθεί σκόπιμο
ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον εταίροι.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
σε αυτή οι μισοί πλέον ενός εταίροι και οι αποφάσεις λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εταίρων.
Για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται
ομόφωνη απόφαση των εταίρων της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν, θα αποφασίζεται
από τους εταίρους κατά απόλυτη πλειοψηφία, στα πλαίσια των
διατάξεων του Α.Κ. για τις αστικές εταιρείες.
Στη Γενική Συνέλευση μπορούν επιπλέον να παρίστανται δύο
τάξεων ή βαθμίδων μέλη: Τακτικά, και Επίτιμα.
Τακτικά μέλη ανακηρύσσονται επαγγελματίες υγείας στην
Ογκολογία,
συμπεριλαμβανομένων
Παθολόγων
Ογκολόγων,
Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων, Χειρουργών Ογκολόγων, Χειρουργών
Μαστολόγων, Παθολογοανατόμων, Ακτινοδιαγνωστών Ογκολογίας,
Νοσηλευτριών Ογκολογίας, Μοριακών Βιολόγων, και άλλων
επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στην Ογκολογία, είτε
βρίσκονται στη διάρκεια της ειδίκευσης είτε εργάζονται ως ειδικευμένοι,
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την
Ελλάδα ή το εξωτερικό, που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της
εταιρείας και τις επιδιώξεις της, αδιακρίτως επιστημονικής ή μη

ιδιότητάς τους, καθώς και για την υλική και ηθική ενίσχυση αυτής στο
έργο της, αλλά δεν έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να
ενταχθούν στην προαναφερθείσα βαθμίδα.
Φίλοι της Εταιρείας θεωρούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που ενδιαφέρονται και συμβάλλουν, με οποιοδήποτε υλικό ή άλλο τρόπο
στην ανάπτυξη των δράσεων και την επίτευξη των σκοπών της
Εταιρείας.
Οι δύο πρώτες βαθμίδες απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή,
ο ρόλος της οποίας είναι να διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις για
τη δραστηριότητα της εταιρείας και τη στρατηγική δράσης της, τις
οποίες υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Οι προτάσεις
αυτές αποφασίζονται κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών,
ο δε χαρακτήρας τους είναι αμιγώς εισηγητικός-συμβουλευτικός και σε
καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την εταιρεία.
Οι φίλοι της Εταιρείας μπορούν να παρίστανται επίσης με δικαίωμα
γνώμης, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο αριθμός των ως άνω μελών είναι απεριόριστος. Οι επιθυμούντες
να γίνουν μέλη υποβάλλουν αίτηση προς την εταιρεία, η οποία πρέπει να
προσυπογράφεται από ένα εταίρο ή ένα μέλος προτείνοντος την
υποψηφιότητα, μαζί με σύντομο βιογραφικό και τα απαιτούμενα
έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα
κριτήρια. Οι εταίροι αποφασίζουν περί του αποδεκτού ή μη της
αιτήσεως, τη κατάταξη σε μία από τις βαθμίδες, ή τη μετάταξη ενός
μέλους από τη μία κατηγορία στη άλλη, με απλή πλειοψηφία.
Τα μέλη καταβάλουν εισφορά/ δωρεά, το ύψος της οποίας ορίζεται
εκάστοτε από τη Γενική Συνέλευση με τη συνήθη απαρτία και
πλειοψηφία.
Μέλος της εταιρείας παύει να είναι: α) εκείνος που παραιτείται
εγγράφως β) εκείνος που δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του
παρά τις υπενθυμίσεις εκ μέρους της εταιρείας και γ) εκείνος που
διαγράφεται λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από τη Γενική
Συνέλευση με ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Για την ανακήρυξη μέλους δεν απαιτείται τροποποίηση του
καταστατικού ή δημοσίευση σχετικής απόφασης.
΄Αρθρο 7
Διαχείριση, Διεύθυνση και Εκπροσώπηση
Τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων έχει ένας (1) εταίρος που
εκλέγεται από τη Γ.Σ. των εταίρων ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της

Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία προς
τρίτους γενικά, στα κάθε είδους και βαθμού Δικαστήρια, στις Δημόσιες
Υπηρεσίες και Οργανισμούς, σε οποιαδήποτε επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στις Τράπεζες, τις Εφορίες και σε κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Επίσης ο διαχειριστής
επιμελείται γενικά τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας,
διαχειρίζεται τα διοικητικά, οικονομικά και καλλιτεχνικά θέματα,
συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με συνεργάτες και εταίρους, πληρώνει
ή εισπράττει οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της Εταιρείας, συνάπτει
οποιαδήποτε δικαιοπραξία και γενικότερα προβαίνει σε κάθε πράξη,
ενέργεια και συναλλαγή υπέρ της Εταιρείας. Ο διαχειριστής θα
λειτουργεί πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και θα δεσμεύει με
την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
Με το παρόν Καταστατικό ορίζεται διαχειριστής της Εταιρίας για
αόριστο χρόνο η εταίρος Ελένη Λινάρδου η οποία θα εκπροσωπεί την
Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο του
παρόντος άρθρου. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται
να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για τη διενέργεια συγκεκριμένων
διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει
να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
διαχειριστή-εκπροσώπου από αρμόδια αρχή. Σε αδυναμία, παραίτηση, ή
ανάκληση του διαχειριστή που ορίζεται εδώ, η Γενική Συνέλευση
προβαίνει στο διορισμό αντικαταστάτη.
΄Αρθρο 8
Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εταιρείας
Η Εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και, συνεπώς, καμία διανομή κερδών
δε γίνεται προς τους εταίρους είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση
της Εταιρείας. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, οι εταίροι
δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο την επιστροφή της εισφοράς τους
άτοκα.
Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά αδιάθετα
κεφάλαια της Εταιρείας για κανένα λόγο δεν διανέμονται μεταξύ των
εταίρων αλλά διατίθενται για την πραγματοποίηση σκοπών συναφών
προς το εταιρικό.
΄Αρθρο 9
Είσοδος και έξοδος εταίρων

Για την είσοδο νέου εταίρου απαιτείται ομόφωνη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των εταίρων, τροποποίηση του καταστατικού και η κατά το
νόμο δημοσίευσή του. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση
εταιρικού μεριδίου χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων εταίρων.
Τα εισερχόμενα νέα μέλη στην Εταιρεία είναι υποχρεωμένα να
καταβάλουν συνεισφορά όπως ορίζεται εκάστοτε από τη Γενική
Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων με πλειοψηφία των 2/3 του
συνόλου των μελών της μπορεί να διαγράψει εταίρο - μέλος της Γ.Σ.,
εάν κριθεί ότι παρακωλύει τη λειτουργία ή βλάπτει το έργο της εταιρείας
ή δεν επιδεικνύει συστηματικά το κατά την καλή πίστη αναμενόμενο
ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας. Ο εταίρος που
διεγράφη αναλαμβάνει άτοκο το ποσό της εισφοράς του στην Εταιρία,
εάν αυτό δεν έχει αναλωθεί από ζημίες της εταιρείας.
Κάθε εταίρος μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει από την
Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να απευθύνει έγγραφη
ειδοποίηση προς την Εταιρεία προ μηνός και να συνυπογράψει μαζί με
τους λοιπούς εταίρους την σχετική τροποποίηση του καταστατικού,
προκειμένου να δημοσιευθεί νόμιμα η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης.
Σε περίπτωση άρνησης του αποχωρούντος εταίρου να συνυπογράψει την
τροποποίηση, οι λοιποί εταίροι μπορούν να δημοσιεύσουν το έγγραφο
με το οποίο αυτός ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Η Εταιρεία
συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Ο εταίρος που επιθυμεί να
αποχωρήσει αναλαμβάνει άτοκη την εισφορά του, εάν δεν έχει αναλωθεί
από ζημίες της εταιρείας και η Γενική Συνέλευση προχωρεί στη
διαγραφή του.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, διαγραφής ή αποχώρησης
εταίρου, ο εταίρος που διεγράφη ή απεχώρησε δεν μπορεί να αξιώσει
πλην της άτοκης εισφοράς του κανένα ποσοστό από την εταιρική
περιουσία.
Η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων, εάν
κάποιος εταίρος πεθάνει, πτωχεύσει ή τεθεί σε δικαστική αντίληψη. Οι
καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του δεσμεύονται πλήρως από τις διατάξεις
του καταστατικού αυτού και δεν έχουν άλλη αξίωση κατά της Εταιρείας
εκτός από την ανάληψη της εισφοράς του, εάν αυτή δεν έχει αναλωθεί
από ζημίες της εταιρείας.
΄Αρθρο 10
Λύση της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:
Α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί, εφ’ όσον δεν
αποφασιστεί η συνέχισή της κατ’ άρθρο 4.
Β) Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία
τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των εταίρων – μελών.
Γ) Αν ο σκοπός της καταστεί ανέφικτος.
Δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος με την επιφύλαξη των
διατάξεων αυτού του καταστατικού
΄Αρθρο 11
Εκκαθάριση της Εταιρείας
Η Εταιρεία μετά τη λήξη, τη λύση ή την με οποιονδήποτε τρόπο διάλυσή
της τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, που γίνεται σύμφωνα με το
νόμο.
΄Αρθρο 12
Βιβλία της Εταιρείας
Η τροποποίηση του παρόντος, η είσοδος και η διαγραφή μελών και τα
πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζονται εγγράφως. Ο
διαχειριστής υποχρεούται επίσης να τηρεί τα φορολογικά στοιχεία και
βιβλία που επιβάλλονται από το νόμο.
΄Αρθρο 13
Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Για κάθε διαφωνία ή διένεξη μεταξύ των εταίρων, που αφορά ή
προέρχεται από την εταιρική σχέση αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια
των Αθηνών.
΄Αρθρο 14
Τελικές διατάξεις
Η Εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί κατά τις
διατάξεις του αρ. 784 ΑΚ και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού

Κώδικα και αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με αυτές. Για τις
υποχρεώσεις της προς τρίτους, ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία
της. Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.
Απαγορεύεται η εκ μέρους των εταίρων λήψη ασφαλιστικών
μέτρων εις βάρος του προσώπου της Εταιρείας καθώς και κάθε πράξη
που στρέφεται κατ' αυτής, δυναμένη να παρακωλύσει, έστω και κατ'
ελάχιστο, τη λειτουργία της Εταιρείας και την προώθηση και ευόδωση
του σκοπού της.
Το συμφωνητικό αυτό συντάχτηκε και υπογράφηκε σε εννέα (9)
πρωτότυπα και έλαβε από ένα κάθε συμβαλλόμενο μέρος, τα δε
υπόλοιπα δύο θα κατατεθούν όπου ο νόμος ορίζει.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1) Αγγελάκη Σοφία
2) Γαλάνη Ελένη
3) Λινάρδου Ελένη
4) Σαριδάκη Ζαχαρένια
5) Χριστοπούλου Αθηνά
6) Ψυρρή Αμάντα
7) Αθανασιάδης Αθανάσιος

