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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία 

«Πανελλήνιος Σύνδεσµος Στελεχών ∆ιαχείρισης Κινδύνων – Hellenic 

Association of Risk Managers Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» 

 

Στην Αθήνα, σήµερα 1η  ∆εκεµβρίου 2019, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 

1. Γκουζέλος Νικόλαος κάτοικος Βούλας, οδός Τροίας 53, µε ΑΦΜ 038020249, 

∆ΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,   

2. Χλωµούδης Γεώργιος κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζαΐµη 38, µε ΑΦΜ 

101481707, ∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

3. Γερόλυµος Παναγιώτης κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδηµίας 15, µε ΑΦΜ 

043943143, ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

4. Λατσούδης Ευθύµιος κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη 3, µε ΑΦΜ 

128043079, ∆ΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ 

5. Σώρρος Ιωάννης κάτοικος Πειραιά, οδός Ζαννή 36, µε ΑΦΜ 029971487, ∆ΟΥ 

Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ 

6. Σαµωνάς Μιχάλης κάτοικος Ρέα ∆ροσιάς, οδός Αµαδρυάδων 15, µε ΑΦΜ 

055479265  ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

7. Αρτίκης Παναγιώτης κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κοκκινάκη 19, µε ΑΦΜ 

038938556 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

συµφώνησαν να συστήσουν αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία 

«Πανελλήνιος Σύνδεσµος Στελεχών ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Πανελλήνιος Σύνδεσµος 

Στελεχών ∆ιαχείρισης Κινδύνων», η  οποία  θα  διέπεται  από  τα  άρθρα  741-784  

του  Αστικού Κώδικα και από τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στα άρθρα του παρόντος καταστατικού. 
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Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Ιδρύεται αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόµενη από τα άρθρα 

741 επ. Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «Πανελλήνιος Σύνδεσµος Στελεχών 

∆ιαχείρισης Κινδύνων Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 

«Πανελλήνιος Σύνδεσµος Στελεχών ∆ιαχείρισης Κινδύνων».  

Η εταιρεία θα µπορεί να χρησιµοποιεί την επωνυµία και το διακριτικό της τίτλο και 

στην αγγλική γλώσσα η οποία θα είναι «Hellenic Association of Risk Managers 

Νon - profit civil company» και διακριτικός τίτλος «Hellenic Association of Risk 

Managers». 

Άρθρο 2: Έ∆ΡΑ 

α) Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήµος Καλλιθέας, Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 3, 

176 71.  Η εταιρεία µπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της 

χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. 

β) Η εταιρεία µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα ή γραφεία ή και άλλα νοµικά 

πρόσωπα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της αλλοδαπής εν γένει. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των 

Παραρτηµάτων και των άλλων νοµικών προσώπων διέπεται από τις ισχύουσες 

νοµοθετικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε κράτος όπου αυτό εδρεύει. 

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της εταιρίας είναι να συµβάλει:   

α) Στην ανάδειξη του ρόλου και του έργου των στελεχών διαχείρισης κινδύνων 

στην Πολιτεία, σε φορείς αλλά και στο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι, 

β) στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, 

γ) στην ενηµέρωση και επιµόρφωσή τους, 

δ) στην επαγγελµατική τους επάρκεια,  
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ε) στη µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, 

στ) στη δηµιουργία και ανάπτυξη σχέσεων µε διεθνείς συνδέσµους οµοειδών 

σκοπών, 

ζ) στη παρακολούθηση των τοπικών & διεθνών εξελίξεων πάνω στα θέµατα της 

∆ιαχείρισης Κινδύνων και τοποθέτηση επ’ αυτών, 

η) στην αναζήτηση και παρουσίαση νέων σχετικών τεχνολογιών και 

θ) στην εκπόνηση µελετών µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 

µελών αλλά και της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Ο σκοπός της εταιρείας θα επιδιωχθεί να πραγµατοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο και 

νόµιµο µέσο. 

Ενδεικτικά η εταιρία  α) θα διοργανώνει εκπαιδευτικές και µορφωτικές εκδηλώσεις, 

διαλέξεις, επισκέψεις εργασίας, συνέδρια, σεµινάρια επαγγελµατικής 

εκπαιδεύσεως, και ηµερίδες µε στόχο την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση της 

∆ιαχείρισης  Κινδύνων   β)  θα  διοργανώνει  και  θα  προβαίνει  σε  έρευνες, 

µελέτες, αρθρογραφίες, έκδοση επιστηµονικών περιοδικών, ενηµερωτικών 

φυλλαδίων και ενηµερωτικής σελίδας στο διαδίκτυο µε στόχο την πραγµάτωση του 

σκοπού του  γ) θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται µε κρατικούς και άλλους 

δηµόσιους φορείς, δήµους, επιστηµονικούς οργανισµούς, άλλους Συνδέσµους, 

Ενώσεις ή Συλλόγους και γενικώς µε κάθε επιστηµονικό ή πνευµατικό φορέα 

Ελληνικό ή Αλλοδαπό µε στόχο την υπόδειξη λύσεων σε ζητήµατα που συνδέονται 

µε το έργο των µελών του και την προώθηση των σκοπών του,  δ) θα συµµετέχει 

σε εκπαιδευτικά και άλλα συναφή κοινοτικά προγράµµατα. 

Άρθρο 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20) και αρχίζει από της 

καταχωρήσεως του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και 

λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία µετά από είκοσι χρόνια (20). Εάν δεν ληφθεί 
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αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη λύση της εταιρείας και η εταιρεία 

συνεχίσει τις εργασίες της και µετά την ως άνω ηµεροµηνία, θα θεωρείται ότι η 

διάρκειά της παρατάθηκε για ίσο κάθε φορά χρόνο. 

 

Άρθρο 5: ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ 

(350), που κρίνεται απαραίτητο για την αντιµετώπιση των αναγκών της. 

Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από τους εταίρους ως ακολούθως: 

• Ο εταίρος Γκουζέλος Νικόλαος θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50). 

• Ο εταίρος Χλωµούδης Γεώργιος θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50). 

• Ο εταίρος Γερόλυµος Παναγιώτης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50). 

• Ο εταίρος Λατσούδης Ευθύµιος θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50). 

• Ο εταίρος Σώρρος Ιωάννης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50). 

• Ο εταίρος Σαµωνάς Μιχάλης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).  

• Ο εταίρος Αρτίκης Παναγιώτης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50). 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το αρχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί 

απεριορίστως. Η ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη της εταιρείας έναντι τρίτων 

περιορίζεται στο ποσό της παραπάνω εισφοράς τους και µόνο στην περίπτωση 

που µετά από τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας το ενεργητικό της δεν επαρκεί 

προς ικανοποίηση των τυχόν απαιτήσεων των τρίτων. 

Άρθρο 6: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Εκτός των ως άνω εισφορών, οι πόροι της εταιρείας θα προέρχονται από τις 

συνδροµές των µελών της, τις συµµετοχές στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τις 

εκδηλώσεις και τις συνεργασίες – χορηγίες µε οργανισµούς που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της.  
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∆ωρεές και χορηγίες φυσικών και νοµικών προσώπων, κληρονοµιές ή 

κληροδοσίες, έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων, από υπηρεσίες, πωλήσεις και 

λοιπές εκδηλώσεις, από συµµετοχή σε προγράµµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από διάφορα προγράµµατα οργανισµών, 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κάθε άλλη εισφορά µελών ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλου είδους νόµιµη 

ενίσχυση και προσφορά σε χρήµα ή είδος, αλλά και κάθε άλλο πρόσοδο που 

µπορεί να προκύψει νοµίµως από τη λειτουργία και δράση της εταιρείας.  

Κάθε εισόδηµα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας 

και τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις. 

Άρθρο 7: ΜΕΛΗ 

Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της ενισχύεται και από την εθελοντική 

δράση των Μελών της. 

Μέλη εγγράφονται εκτός από τους  εταίρους, στελέχη και επαγγελµατίες του 

κλάδου της διαχείρισης κινδύνων. Τα Μέλη έχουν τα  δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται από τον νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, και τα 

ασκούν σύµφωνα µε το καταστατικό και τις  αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας. 

Τα µέλη της εταιρίας διακρίνονται σε: 

α) Τακτικά µέλη: Οι εταίροι της εταιρίας καθώς και όλα τα στελέχη-φυσικά 

πρόσωπα που ασχολούνται µε την διαχείριση κινδύνων και εγγράφονται ως τέτοια 

στο Μητρώο Μελών.  Συµµετέχουν στην Γενική συνέλευση µε δικαίωµα ψήφου και 

µπορούν να εκλεγούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας εφόσον έχουν 

εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την εταιρία. Τα µέλη 

δύνανται να παραιτηθούν χωρίς δικαίωµα επιστροφής της συνδροµής τους, ενώ 

µπορούν να διαγραφούν µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆Σ. Τα µέλη χάνουν την 

ιδιότητά τους εφόσον δεν καταβάλλουν την συνδροµή δύο ετών. Είναι δυνατή η 

επανεγγραφή τους εφόσον καταβάλλουν όλες τις οφειλόµενες συνδροµές.   
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β) Συνδεδεµένα µέλη: Φυσικά πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

της διαχείρισης κινδύνων αλλά επιθυµούν να συµµετέχουν στις δράσεις της 

εταιρίας.   

γ) Επίτιµα µέλη:  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µπορούν να προσφέρουν 

σηµαντικές ηθικές ή και υλικές υπηρεσίες στην εταιρία καθώς και εξέχουσες 

προσωπικότητες µε διακεκριµένη την κοινωνική ή και επαγγελµατική τους 

δραστηριότητα.  

δ) Αρωγά µέλη:  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µπορούν να βοηθήσουν στην 

επίτευξη του σκοπού της εταιρίας µε προβολή και χορηγίες. 

Τα Συνδεδεµένα, Επίτιµα & Αρωγά µέλη συµµετέχουν στην Γενική συνέλευση 

χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

Εγγραφή νέου µέλους µπορεί να γίνει µετά από γραπτή αίτηση και µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας που λαµβάνεται µε  απλή πλειοψηφία.  

Άρθρο 8: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Η εταιρεία δύναται να συστήνει επιτροπές. Σε κάθε επιτροπή δύναται να 

συµµετέχουν από τρία έως πέντε µέλη, τα οποία είτε θα είναι µέλη της εταιρείας, 

είτε όχι, ενώ θα διευθύνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος θα ορίζεται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

Οι Επιτροπές θα προτείνουν και θα οργανώνουν δράσεις µετά την τελική έγκριση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το ∆ιοικητικό Σύµβουλο της Εταιρείας δύναται οποτεδήποτε το κρίνει να 

καταργήσει οποιαδήποτε από τις Επιτροπές ή/ και υποεπιτροπές, καθώς και να 

προχωρήσει στην ίδρυση νέων, κατά την απόλυτη κρίση του. 
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Άρθρο 9: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α)  Η διοίκηση της εταιρείας ανήκει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο χειρίζεται 

όλες τις εταιρικές υποθέσεις.  

Β)  Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9) 

µέλη, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι τριετής (3). Τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν δικαίωµα επανεκλογής. Εντός οκτώ (8) 

ηµερών από την εκλογή του το ∆Σ συνέρχεται µε τη φροντίδα του µέλους που 

έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε Σώµα.  

Με  µυστική  ψηφοφορία  εκλέγονται  ο  Πρόεδρος,  ο  Ταµίας και ο Γραµµατέας.  

Στα  λοιπά  µέλη  ανατίθενται  αρµοδιότητες  σε  διάφορους  τοµείς δραστηριότητος 

ανάλογα µε τις ανάγκες και των ειδικών τους γνώσεων. Το ∆Σ κατά τη συγκρότησή 

του µπορεί να ορίζει και µέλος του που θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση 

κωλύµατός του. 

  

Γ)  Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 

i) Γκουζέλος Νικόλαος κάτοικος Βούλας, οδός Τροίας 53, µε ΑΦΜ 038020249, 

∆ΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ii) Χλωµούδης Γεώργιος κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζαΐµη 38, µε ΑΦΜ 

101481707, ∆ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Ταµίας 

iii) Γερόλυµος Παναγιώτης κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδηµίας 15, µε ΑΦΜ 

043943143, ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Γραµµατέας 

iv) Λατσούδης Ευθύµιος κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη 3, µε ΑΦΜ 

128043079, ∆ΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μέλος 

v) Σώρρος Ιωάννης κάτοικος Πειραιά, οδός Ζαννή 36, µε ΑΦΜ 029971487, ∆ΟΥ 

Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μέλος 

vi) Σαµωνάς Μιχάλης κάτοικος Ρέα ∆ροσιάς, οδός Αµαδρυάδων 15, µε ΑΦΜ, 

055479265  ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος 

vii) Αρτίκης Παναγιώτης κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κοκκινάκη 19, µε ΑΦΜ 

038938556 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος 

Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται τετραετής (4). 
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∆)  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, 

εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και µπορεί να ενεργεί κάθε πράξη 

διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος : 

• θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο  ή  ξένο  Κράτος,  απέναντι  σε  οποιαδήποτε  Τράπεζα  ηµεδαπή  ή 

αλλοδαπή, απέναντι σε κάθε ∆ικαστήριο (κάθε αρµοδιότητας, δικαιοδοσίας και 

βαθµού, πολιτικό, ποινικό, φορολογικό, ή διοικητικό) 

• θα συνάπτει πάσης φύσεως συµβάσεις για λογαριασµό της εταιρείας 

• θα δύναται να εκτελεί χρέη Ταµία και να εισπράττει χρήµατα από οποιοδήποτε 

∆ηµόσιο Ταµείο, Οικονοµική Υπηρεσία, Νοµικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού  ή  ∆ηµοσίου  

∆ικαίου,  από  κάθε  Τράπεζα,  να  εξοφλεί  επιταγές, εµβάσµατα και πάσης 

φύσεως πιστωτικούς τίτλους, να καταθέτει χρήµατα της εταιρείας σε οποιαδήποτε 

Τράπεζα ή Ταµιευτήριο και να προβαίνει σε αναλήψεις, να  εκδίδει  γραµµάτια και  

επιταγές  και  θα  αποδέχεται  συναλλαγµατικές,  να µεταβιβάζει αυτές µε 

οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, να προβαίνει στο άνοιγµα 

πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασµών 

• θα  δεσµεύει  την  εταιρεία  υπογράφοντας  κάτω  από  την  εταιρική  επωνυµία, 

διαφορετικά  ευθύνεται  ο  ίδιος  προσωπικά  και  όχι  η  εταιρεία,  οποιοδήποτε 

έγγραφο,  δηµόσιο,  ιδιωτικό  ή  άλλης  φύσης  µε  το  οποίο  δηµιουργούνται 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.  

Ε)  Ο  Γραµµατέας τηρεί  τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, αποστέλλει  τις προσκλήσεις για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, έχει την ευθύνη 

διεκπεραίωσης  της  αλληλογραφίας  και  της  καλής  λειτουργίας  του  γραφείου, 

συνεργαζόµενος  µε  τον  Πρόεδρο µε  τον  οποίο  συνυπογράφει  όλα  τα  έγγραφα. 

Επιπρόσθετα, ο Γραµµατέας τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο, τα Μητρώα των 

µελών και γενικά όλα τα βιβλία της εταιρείας εκτός από τα λογιστικά και τα Ταµιακά.  
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ΣΤ) Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την ορθή οικονοµική διαχείριση της εταιρείας, 

τηρεί το Ταµείο της εταιρείας και όλα τα εκ του Νόµου και του καταστατικού 

προβλεπόµενα βιβλία και στοιχεία. Ειδικότερα, 

• θα εισπράττει κάθε ποσό που δίδεται στην Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο και 

θα εκδίδει ειδικές διπλότυπες αριθµηµένες και σφραγισµένες αποδείξεις 

• θα  εισπράττει  χρήµατα  από οποιοδήποτε  ∆ηµόσιο Ταµείο, Οικονοµική 

Υπηρεσία, Νοµικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού ή  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου,  από  κάθε Τράπεζα, 

θα  εξοφλεί  επιταγές,  εµβάσµατα  και  πάσης  φύσεως πιστωτικούς τίτλους,  θα  

καταθέτει  χρήµατα  της  εταιρείας  σε  οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταµιευτήριο και θα 

προβαίνει σε αναλήψεις, θα εκδίδει γραµµάτια και επιταγές και θα αποδέχεται 

συναλλαγµατικές, θα µεταβιβάζει αυτές µε οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε 

οποιονδήποτε τρίτο, θα προβαίνει στο άνοιγµα πιστώσεων και αλληλόχρεων 

λογαριασµών 

• θα  πληρώνει  και  εξοφλεί  όλες  τις  υποχρεώσεις  της  εταιρείας  µε  βάση  τα 

εντάλµατα  πληρωµής,  που  φέρουν  την  υπογραφή  του  Προέδρου  και  του 

Γραµµατέα ή των νόµιµων αναπληρωτών τους και εκδίδονται και έχουν εκδοθεί 

σύµφωνα µε ειδική ή γενική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

• θα συγκεντρώνει τα παραστατικά του Ταµείου και ενηµερώνει το βιβλίο του 

Ταµείου 

• θα τηρεί µε ευθύνη του όλα τα προβλεπόµενα από τον Νόµο βιβλία καθώς και 

όσα κρίνει αναγκαία για την λογιστική τάξη της εταιρείας 

• θα καταρτίζει και θα παραδίδει κάθε τρίµηνο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µία 

συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του τριµήνου που πέρασε και µε το 

υπόλοιπο του Ταµείου και µία συγκεντρωτική απεικόνιση της οικονοµικής 

καταστάσεως της Εταιρείας 

• θα δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα (εταίρους, υπαλλήλους της 

εταιρείας ή τρίτους) για τη διενέργεια από αυτούς συγκεκριµένων µόνο πράξεων ή 

δικαιοπραξιών. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να είναι έγγραφη.  

Ζ)  Στα  λοιπά  µέλη  δύναται να ανατεθούν  αρµοδιότητες  σε  διάφορους  τοµείς 

δραστηριότητος ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρείας και των ειδικών τους 

γνώσεων.  
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Η)  Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  συνεδριάζει  τακτικά  µια  φορά  το  µήνα, εφόσον 

υπάρχουν ζητήµατα προς απόφαση  και  εκτάκτως  όποτε  το  θεωρήσει 

απαραίτητο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µετά από πρόσκληση του 

Προέδρου του ή τριών (3) µελών του. Οι προσκλήσεις και η ηµερήσια διάταξη 

αποστέλλονται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προ σαράντα οκτώ (48) 

ωρών από τη σύγκληση της µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (email) ή απλού ταχυδροµείου. 

Θ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία και δύναται να 

αποφασίζει για κάθε θέµα όταν συµµετέχουν τα 2/3 των  µελών του και αποφασίζει 

µε απλή πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, τότε η συνέλευση  

επαναλαµβάνεται εντός τριών ηµερών και θωρείται έγκυρη, ανεξαρτήτως του 

αριθµού των παρευρισκοµένων.  

Ι)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χειρίζεται γενικά όλες τις υποθέσεις της εταιρείας, οι 

οποίες αναφέρονται όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως: 

• ενηµερώνει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση επί παντός θέµατος σχετικό µε 

την επίτευξη των εταιρικών σκοπών 

• ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας  

• αποφασίζει επί παντός θέµατος σχετικό µε την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, 

εκτός από αυτά τα οποία ανήκουν στις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

• αποφασίζει για τα ποσά των ετήσιων συνδροµών των Μελών της εταιρείας.  

• αποφασίζει για την είσοδο νέων µελών σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος 

καθώς και για τη διαγραφή τους. 

ΙΑ) Για τις αποφάσεις που λαµβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία 

καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.  

ΙΒ) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση των µελών που 

εξέλιπαν. Η εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των 

αποµενόντων µελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της 

θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία 
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δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί 

σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

ΙΓ)  Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας 

της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη 

µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και 

χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των 

µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Κατά τη 

λήψη της σχετικής απόφασης θα γίνεται και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων 

εφόσον είχαν τέτοιες το µέλος/η που εξέλειπαν.  

Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α)  Η Γενική Συνέλευση  είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας στην οποία 

συµµετέχουν όλα τα ταµειακώς εντάξει µέλη και έχει αρµοδιότητα να αποφασίζει 

για κάθε θέµα δικαιοδοσίας της. 

Β)  Η  Γενική  Συνέλευση  συγκαλείται  πάντοτε  από το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  και 

συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε όποιο άλλο χώρο προκρίνει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο τουλάχιστον µία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

δικαιούται για σπουδαίο λόγο και όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει 

έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Γ)  Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί 

σε όλα τα µέλη δύο (2) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν από την συνέλευση και να 

καθορίζει και τα προς συζήτηση θέµατα.  

∆)  Στις  αρµοδιότητες  της  Γενικής  Συνέλευσης  ανήκουν  όλα  τα  θέµατα  που 

δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου βάσει του παρόντος 

καταστατικού και ειδικότερα: 

i) η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγµένων και του Οικονοµικού 

απολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ii)   ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων της Εταιρείας, 

iii)  η είσοδος νέου εταίρου και ο καθορισµός του ποσού της συνεισφοράς του, 
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iv)  η απόφαση για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, τη διάλυση 

της εταιρείας, την εκκαθάριση, το διορισµό των εκκαθαριστών και την διάθεση της 

περιουσίας της.  

Ε)  Κατά τη Γενική Συνέλευση, την οποία διευθύνει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή όποιο άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον αντικαθιστά, τα 

µέλη ενηµερώνονται  σχετικά µε τις δράσεις της εταιρείας, εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, συνεργασίες µε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και όργανα για τη 

διαχείριση του κινδύνων, τη διοργάνωση ηµερίδων, µελετών και εκδηλώσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν την προηγούµενη χρονιά ή/ και σχεδιάζονται προς 

υλοποίηση την επόµενη χρονιά. Θα πραγµατοποιείται ανοιχτός διάλογος, ενώ τα 

µέλη θα µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά µε τη δράση της 

εταιρείας.  

ΣΤ) Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει νόµιµα όταν 

παρευρίσκονται σε αυτή τουλάχιστον  το ½ των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. 

Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου µέσα σε επτά (7) ηµέρες 

επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία 

τουλάχιστον του ¼ των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. Σε περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται εκ νέου µέσα σε επτά (7) ηµέρες 

επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία µε όσα ταµειακώς 

εντάξει τακτικά µέλη και εάν παρίστανται.   

Ζ) Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των 

παρευρισκοµένων στη Συνέλευση,  ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών . 

Η)  Σε περίπτωση που δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση λόγω ισοψηφίας, τότε 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Θ)  Ειδικότερα, για τη λήψη απόφασης που αφορά την τροποποίηση των 

διατάξεων του καταστατικού, την διάλυση της εταιρείας, την εκκαθάριση, το 

διορισµό των εκκαθαριστών και την διάθεση της περιουσίας της απαιτείται απαρτία 

των τριών τετάρτων ¾ των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. Σε περίπτωση µη 

επίτευξης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου µέσα σε επτά (7) ηµέρες επαναληπτική 

Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 

το ½ των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών. 
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Ι)  Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά 

από τον Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που καταχωρούνται σε ειδικό 

βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάµενα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών θεωρούνται από τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 11: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΕΤΑΙΡΟΥ ΄Η ΜΕΛΟΥΣ 

 Σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων αποβιώσει, πτωχεύσει, τεθεί σε καθεστώς 

δικαστικής συµπαράστασης, αποχωρήσει οικειοθελώς ή αποβληθεί από την 

εταιρεία, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων εταίρων. 

Σε αντίστοιχη περίπτωση µέλους, τα παραπάνω γεγονότα αποτελούν λόγο 

διαγραφής.  

Άρθρο 12: ΈΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΜΕΡΙ∆ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α) Οι αποχωρούντες εταίροι έχουν δικαίωµα να αναλάβουν σε αντάλλαγµα για την 

µεταβίβαση της µερίδας τους µόνο το ποσό της συνεισφοράς τους σε χρήµα και 

εφόσον αυτό δεν έχει αναλωθεί εξαιτίας ζηµιών της εταιρείας.  

β) Σε καµία περίπτωση δεν έχουν δικαίωµα οι εταίροι που αποχωρούν από την 

εταιρεία να αξιώσουν και να λάβουν µε οποιαδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε 

ποσό από την εταιρική περιουσία, µεγαλύτερο από την εισφορά τους.  

γ) Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται µόνον µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης η οποία και θα καθορίζει το ποσό της συνεισφοράς του.  

ΑΡΘΡΟ 13: ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

α) Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και κατά συνέπεια δεν γίνεται καµία διανοµή 

κερδών κατά τη λειτουργία της. Για τα χρέη της εταιρείας η ευθύνη των εταίρων 

περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους κατά το άρθρο 5 του καταστατικού. 
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β) Τα κεφάλαια της εταιρείας ουδέποτε διανέµονται στους εταίρους ή/ και στα µέλη 

της, άλλα διατίθενται σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της για την 

πραγµατοποίηση των σκοπών της.  

γ) Εάν µετά την διάλυση της εταιρείας και την επιστροφή των εισφορών, ατόκως, 

στα µέλη της, αποµένει κεφάλαιο, διατίθεται όπου και όπως αποφασίσει η Γενική 

Συνέλευση.  

Άρθρο 14: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η εταιρεία λύεται:  

i) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της  

ii) µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε. 

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

εταιρείας ορίζονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το χρόνο της λύσης 

της.  

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην απογραφή της εταιρικής 

περιουσίας και να καταβάλουν στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς 

οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσουν στους εταίρους, άτοκα τις 

εισφορές τους, εφόσον οι εισφορές τους εξακολουθούν να υπάρχουν και να 

διαθέσουν  τα υπόλοιπα σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

Άρθρο 15: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

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. Κάθε διάταξη του παρόντος ερµηνεύεται όπως απαιτεί η καλή 

πίστη και τα χρηστά ήθη τηρουµένων και των συναλλακτικών εθίµων.  
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Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν 

και βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους τους συµβαλλόµενους εταίρους και 

τα οποία θα κατατεθούν προς δηµοσίευση στις αρµόδιες υπηρεσίες και στο βιβλίο 

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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