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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AΣTIKHΣ MH KEPΔOΣKOΠIKHΣ ETAIPEIAΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΙΠΥΚΑ –ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 

 

Άρθρο 1ο 

Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος   

1.  Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: «Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας 

Κατασκευών» και ο διακριτικός της τίτλος: «ΕΛΙΠΥΚΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»). 

2.  Για τις σχέσεις της στο εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας είναι: “Hellenic 

Institute for the Fire Protection of Structures” και ο διακριτικός της τίτλος: 

“ELIPYKA”.  

Άρθρο 2ο 

Έδρα 

1.  Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται o Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Σωρρού 22, 

ΤΚ15125 . Η Εταιρεία δύναται να αλλάξει τη διεύθυνση των γραφείων της εντός 

των ορίων της έδρας της χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.  

2.  Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες περιοχές 

της Ελλάδας και στο εξωτερικό.  

 

Άρθρο 3ο 

Σκοπός 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
  

- Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών της, τις θέσεις τους για τη 

διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας 

καθώς επίσης και να μελετά και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να 

αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις 

κατασκευές. 

- Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, 

αποφάσεων και κανονισμών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση 

προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος 

μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για 

λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις. 
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- Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών 

της με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και 

οργανισμούς καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.  

 

2. Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση του ανωτέρω μη κερδοσκοπικού 

σκοπού της με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, και ιδίως με:  

- Τη συνεχή παρακολούθηση, συμμετοχή και ενημέρωση των μελών της, κάθε 

τρίτου και του ευρύτερου κοινού επί των εγχώριων, ευρωπαϊκών και διεθνών 

εξελίξεων σε θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση/υποστήριξη 

προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας. 

- Την εκπόνηση και την προβολή μελετών, συγγραμμάτων, προτάσεων και 

ερευνών σχετικά με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις 

προδιαγραφές και τα πρότυπα πυροπροστασίας.  

- Την αξιοποίηση και προβολή της επιστημονικής έρευνας, της διεθνούς 

εμπειρίας, της τεχνογνωσίας, και των βέλτιστων πρακτικών (“best practices”) για 

την υιοθέτηση προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας . 

- Τη διατύπωση συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες 

εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές και φορείς, τις συλλογικές οργανώσεις 

και το ευρύτερο κοινό με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων προδιαγραφών 

και προτύπων πυροπροστασίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των δομικών 

κατασκευών.  

- Την ενεργό συμμετοχή σε σχετικές εργασίες και διαβουλεύσεις με τη διατύπωση 

προτάσεων με σκοπό την διαμόρφωση της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς 

στρατηγικής και την ενεργό συμβολή της Εταιρείας στην υιοθέτηση του βέλτιστου 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον 

σκοπό της Εταιρείας. 

- Τη μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων, που άπτονται άμεσα και 

έμμεσα του σκοπού της Εταιρείας. 

- Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, σχετικών προγραμμάτων και διαλέξεων επί θεμάτων που άπτονται 

άμεσα και έμμεσα του σκοπού της Εταιρείας, τη δημιουργία ψηφιακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και την έκδοση 

σχετικού ενημερωτικού, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. 
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- Την ανάπτυξη της συνεργασίας, μέσω κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, με 

άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και με κάθε 

συναφή Οργανισμό, κλάδο, ίδρυμα, εταιρεία, σωματείο, Επιμελητήριο, 

Υπουργείο, Περιφέρεια, Πανεπιστημιακή, Επιστημονική ή άλλη αρχή του 

δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, φορείς, 

και Ενώσεις.  

- Τη συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς εκδηλώσεις, επιτροπές, συμβούλια 

οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με το σκοπό 

που επιδιώκει η Εταιρεία. 

- Τη συμμετοχή σε προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Ελληνικό κράτος, άλλα κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς ή τρίτους 

(φυσικά ή νομικά πρόσωπα), η πραγματοποίηση των οποίων (προγραμμάτων) 

συμβάλλει εμμέσως ή αμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας, τη 

συμμετοχή της Εταιρείας, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά 

και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε ενέργειες, όπως εθνικά και 

Ευρωπαϊκά προγράμματα, που στοχεύουν στην προώθηση των σκοπών της. 

3.     H Εταιρεία επίσης έχει το δικαίωμα να: 

- προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου) ή σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, 

- συμβάλλεται με ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες ή με νομικά πρόσωπα 

οποιασδήποτε μορφής για την εκπλήρωση του έργου της. 

- συστήνει θυγατρικές εταιρίες ή συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα 

οποιαδήποτε νομικής μορφής. 

4. Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να ενεργεί όλες τις 

προσήκουσες πράξεις, καθώς και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε συναφή προς το 

σκοπό και τους στόχους της δραστηριότητα. 

 

Άρθρο 4ο 

Εισφορές - Περιουσία - Πόροι 

1. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, τα μέλη συμφωνούν να εισφέρουν 

στην Εταιρεία αρχική εισφορά (πλέον της ετήσιας συνδρομής) ποσό, με βάση 

τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, ως εξής: 

           - 6250 ευρώ, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι άνω των είκοσι 

εκατομμυρίων ευρώ  
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          - 3750 ευρώ, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι άνω των πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ και κάτω των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ  

          - 1250 ευρώ, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι κάτω των πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ. 

          Τα μέλη δύνανται εκουσίως να καταβάλλουν προσαυξημένο το ποσό της 

εισφοράς που τους αναλογεί με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, με 

αντίστοιχη αναβάθμιση των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των 

μελών.  

           

2. Περαιτέρω, οι πόροι της Εταιρείας μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε 

νόμιμη πηγή και δραστηριότητα, στα πλαίσια όμως της μη κερδοσκοπικής 

δράσης της,  όπως: 

- από τις τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών της, 

- από έκτακτες εισφορές των μελών της, 

- από τις έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομίες και χορηγίες των μελών 

της ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 

- από τα έσοδα από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η Εταιρεία κατά 

τη λειτουργία της,  

- από επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις του Ελληνικού κράτους, των Οργανισμών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών, 

κρατικών ή ιδιωτικών, Οργανισμών, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από Ευρωπαϊκά προγράμματα και 

από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), 

- από τη δραστηριοποίηση και λειτουργία της Εταιρείας εντός του πλαισίου 

του καταστατικού σκοπού της, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την 

εκπόνηση και συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή προγράμματα,   

- από προσόδους (τόκους κλπ.) ή εκδηλώσεις της Εταιρείας, και από κάθε 

άλλη νόμιμη ενίσχυση. 

3. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών, της εισφοράς εισδοχής νέου 

μέλους και της τυχόν έκτακτης εισφοράς, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες 

καταβολής αυτών ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη 

έχουν υποχρέωση καταβολής της αρχικής εισφοράς, της ετήσιας συνδρομής, 

καθώς και της τυχόν έκτακτης εισφοράς που αποφασίζεται κατά τα ανωτέρω.  

4.  Η Εταιρεία δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα και επομένως καμία 
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διανομή κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη 

λύση της Εταιρείας. Η εταιρική περιουσία δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των 

μελών της, αλλά διατίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας 

αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση και πραγματοποίηση του σκοπού 

της.  

 

Άρθρο 5ο 

Διάρκεια 

1. H διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την κατά 

νόμο δημοσίευση του παρόντος. Μετά την πάροδο του ανωτέρω 

συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος, η Εταιρεία λύεται αυτοδίκαια, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

2.  Τα μέλη της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν τη διάρκεια 

λειτουργίας αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 6ο 

Διοικητικό Συμβούλιο  

1. H Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική 

Συνέλευση και αποτελείται από εννέα μέλη. 

 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχουν δικαίωμα επανεκλογής. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός τριών (3) ημερών από την 

εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, και 

Γραμματέα. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο και εκτάκτως, 

όποτε παρίσταται αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και 

με τηλεδιάσκεψη, χωρίς φυσική παρουσία των μελών του. 

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από 

άλλο μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει. 

6. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα, όταν  

παρίστανται ή  αντιπροσωπεύονται  σε  αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός (1) 

των μελών του, στρογγυλεμένο  προς  τα  επάνω. Οι  αποφάσεις  του  Διοικητικού  
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Συμβουλίου  λαμβάνονται  με  απόλυτη πλειοψηφία. Αντίγραφα των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της 

Εταιρείας και ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από 

την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές της με οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό, ενώπιον κάθε αρχής, Δημόσιας, 

Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Οργανισμών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ή Κοινωφελών Οργανισμών, της Επιθεώρησης Εργασίας, των 

Επιμελητηρίων, και ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, 

καθώς και έναντι της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (και μεταξύ άλλων για την υποβολή 

φορολογικών και λοιπών δηλώσεων, και γενικώς πάσης φύσεως εγγράφων). Το 

Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  και  ένα μέλος  του ΔΣ ή το Γενικό 

Διευθυντή από κοινού, ώστε για λογαριασμό της να εκδίδουν , αποδέχονται  και 

οπισθογραφούν σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, 

τραπεζικές επιταγές, να καταβάλουν και να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε 

ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό κλπ., 

να παραδίδουν και να παραλαμβάνουν κινητά, να χορηγούν αποδείξεις, 

συναλλαγματικές ή γραμμάτια, να αποκτούν και διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία στο 

όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφουν  συμβάσεις με οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Ελληνικού Δημοσίου 

Ταμείου, των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του 

Ταχυδρομείου να ανοίγουν , να κλείνουν  και να κινούν  λογαριασμούς σε Τράπεζες 

στο όνομα της Εταιρείας. Ο πρόεδρος  του Διοικητικού  Συμβουλίου   εκπροσωπεί 

την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ορίζει πληρεξουσίους 

δικηγόρους, υπογράφει, υποβάλει και παραλαμβάνει: αιτήσεις αναφορών, μηνύσεων, 

εγκλήσεων, αγωγών, προσφυγών και λοιπών σχετικών εγγράφων προς και από όλες 

τις αρχές, και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός είδους και βαθμού καθώς και κάθε 

σχετικής αίτησης ή αναφοράς ή δήλωσης ή κατάστασης ή καταγγελίας, και  παρέχει 

εξουσιοδότηση σε κάθε Νομικό Παραστάτη ή Δικηγόρο ώστε να εκπροσωπεί την 

Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός είδους και βαθμού και εν γένει να ενεργεί 
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κάθε πράξη τείνουσα στην ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, 

συμβάλλεται με συνεργάτες ή προμηθευτές στο όνομα και για λογαριασμό της 

Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, φυσικού ή νομικού 

προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμμετέχει για λογαριασμό της Εταιρείας 

σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία. Επίσης, ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να προσλαμβάνει και απολύει το 

προσωπικό και τον Διευθυντή της Εταιρείας, καθορίζει την αμοιβή, τους όρους 

εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού, εποπτεύει την εργασία του τελευταίου 

και, εν γένει, τη λειτουργία της Εταιρείας, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις 

και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γενικό Διευθυντή για τη διενέργεια συγκεκριμένων 

πράξεων διοίκησης της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας δύναται να ορίζονται ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας ή και  ο Γενικός  Διευθυντής  που θα έχουν την καθημερινή και πλήρη 

ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας με τους όρους που ορίζονται στην ίδια απόφαση 

και θα διενεργούν μεταξύ άλλων αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων ή αξιών σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση 

κωλύματος ή απουσίας του. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε νομικά 

πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, την ίδρυση θυγατρικών, ψηφίζει τους Κανονισμούς 

της Εταιρείας και απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου ή Συνεργαζόμενου Μέλους της 

Εταιρείας. 

 

Άρθρο 7ο 

Ορισμός Συμβουλίων και Επιτροπών  

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται μόνιμα ή 

προσωρινά Συμβούλια (Επιστημονικά ή μη) και μόνιμες ή προσωρινές 

Επιτροπές της Εταιρείας.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του το αντικείμενο, τα προσόντα 

και τη θητεία των μελών και τις αρμοδιότητες κάθε Συμβούλιου και Επιτροπής 
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της Εταιρείας στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας 

νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης, με απόφαση του τον 

Συντονιστή ή Πρόεδρο κάθε Συμβούλιου και Επιτροπής της Εταιρείας και μόνο 

αυτό είναι αρμόδιο για την αντικατάστασή του. Η δράση κάθε Συμβούλιου και 

Επιτροπής της Εταιρείας ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με το οποίο 

οφείλει να συνεργάζεται και το οποίο οφείλει να ενημερώνει τακτικά. 

 

Άρθρο 8ο 

Μέλη 

1. Τα μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 

Καταστατικό της Εταιρείας, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στο νόμο.  

2. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρεία γνωστοποιώντας 

την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 

χρήσης. Η αποχώρηση ισχύει από το τέλος της ίδιας χρήσης.  

3.    Η αποχώρηση του μέλους δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση τη λύση της 

Εταιρείας, η οποία συνεχίζεται από τα υπόλοιπα μέλη. Η Εταιρεία δεν 

υποχρεούται να επιστρέψει την αρχική εισφορά στο μέλος που διαγράφεται ή 

αποχωρεί από την Εταιρεία.  

4.     Για την εγγραφή νέου μέλους στην Εταιρεία απαιτείται πρόταση τουλάχιστον 

τριών (3) μελών της Εταιρείας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 

λαμβάνεται ομόφωνα από το σύνολο των μελών της Εταιρείας.  

5. Συνεργαζόμενα και επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Αυτά τα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής αρχικής εισφοράς 

και ετήσιας συνδρομής, ούτε δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. 

 

Άρθρο 9ο 

Γενική Συνέλευση 

 

1. H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή 

τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών της. Εάν δεν υπάρχει 

απαρτία, τότε συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση, 
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εντός μίας εβδομάδας από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία. Η 

επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όσα μέλη και αν 

παρίστανται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την 

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται από μέλη τα οποία είναι 

ταμειακώς ενήμερα. 

 

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη της Εταιρείας, ως 

εξής: 

          -Τα μέλη που καταβάλλουν αρχική εισφορά 1.250 ευρώ συμμετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση με μία ψήφο. 

          -Τα μέλη που καταβάλλουν αρχική εισφορά 3.750 ευρώ συμμετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση με τρεις ψήφους. 

          -Τα μέλη που καταβάλλουν αρχική εισφορά 6.250 ευρώ συμμετέχουν στη Γενική 

Συνέλευση με πέντε ψήφους. 

          Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των μελών που παρίστανται στη συνεδρίαση ορίζονται 

με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, που υποβάλλεται το αργότερο μία ημέρα 

πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

3.      Τα Επίτιμα ή Συνεργαζόμενα μέλη της Εταιρείας μπορούν να παρίστανται στη 

Γενική Συνέλευση των μελών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

4. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικώς μία φορά ανά έτος. Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι 

συντρέχει σπουδαίος λόγος ή εφόσον το ζητήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών 

της Εταιρείας, οπότε η σύγκληση είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

5.     Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ που 

αποστέλλεται στα μέλη με συστημένη επιστολή ή/και με αποστολή μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε μέλους. Στην 

πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της 

συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. 

Επιτρέπεται να συγκληθεί και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, εφόσον  

παρίστανται σε αυτήν όλα τα μέλη της Εταιρείας. 

6. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την τροποποίηση του 

καταστατικού, την εκλογή και παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την 

παράταση της διάρκειας και τη λύση της Εταιρείας, την είσοδο νέων μελών, τη 
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διαγραφή  μέλους της Εταιρείας, την έγκριση του ισολογισμού χρήσης και την 

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. 

  

 

Άρθρο 10ο 

Εταιρική χρήση - Ισολογισμοί 

1. H εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 

εκάστου έτους. 

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, ο οποίος 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,το Γενικό 

Διευθυντή και  τον λογιστή  της Εταιρείας και εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση. 

 

Άρθρο 11ο 

Λύση - Εκκαθάριση 

1. H Εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της, η οποία 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 

2. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή τίθεται 

αυτοδίκαια σε εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τα άρθρα 777 επ. 

Α.Κ. 

3. Εκκαθαριστής ορίζεται ο τελευταίος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση λάβει διαφορετική απόφαση. Αφού 

περατωθεί η εκκαθάριση, η τυχόν απομένουσα εταιρική περιουσία διατίθεται, 

όπως ορίζει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα 

ανωτέρω. 

 

Άρθρο 12ο 

Λοιπές διατάξεις 

1. Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί,  με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 

2. Ο σκοπός της Εταιρείας δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μελών της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 
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τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 

3. H Εταιρεία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα με την επωνυμία της και ενδεχομένως 

σήμα (οπτικό - ηχητικό), το οποίο θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας. 

4. Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση 

οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει μεταξύ των μελών κατά την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 13ο 

Τελική Διάταξη 

 
H ιδρυόμενη με το παρόν καταστατικό Εταιρεία επιδιώκουσα, οικονομικό μεν, αλλά μη 

κερδοσκοπικό σκοπό, έχει σύμφωνα με το άρθρο 784 A.K. τη νομική μορφή της 

Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και η ευθύνη των μελών για τα χρέη της 

Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς τους και 

μόνο. Για κάθε δε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 επ). 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, καταρτίσθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

εγκρίθηκε από όλους τους Συμβαλλομένους υπεγράφη από αυτούς ως έπεται. 

 
 


