
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΙΔΡΤΕΩ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΜΕ 

ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ "ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ  ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ" ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ 

ΣΙΣΛΟ "Ι.ΜΕ.ΠΟ."  

   

   

τθν Ακινα ςιμερα τθν  19θ Iανουαρίου 2011 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω 

ςτο παρόν και ςυγκεκριμζνα οι:  

1) Αλζξανδροσ Ηαβόσ του Δθμθτρίου και τθσ Νίνασ, κακθγθτισ μακθματικόσ, 

κάτοικοσ Αττικισ,  

2) Χριςτοσ Ράμμοσ του Αποςτόλου και τθσ Ευαγγελίασ, κακθγθτισ μζςθσ 

εκπαίδευςθσ, κάτοικοσ Αττικισ,  

3) Δθμιτρθσ Καρλισ του Γεωργίου και τθσ Ελζνθσ, Δικθγόροσ, κάτοικοσ Αττικισ,  

4) Θλίασ Μπεηεβζνγκθσ του Γεωργίου και τθσ Καλλιόπθσ, κακθγθτισ 

πανεπιςτθμίου, Φιλοςοφικι χολι, Σομζασ Ψυχολογίασ, κάτοικοσ Αττικισ, 

5) Θωμάσ Πουφινάσ του Αναςταςίου και τθσ Αγγελικισ, ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ, 

κάτοικοσ Αττικισ, 

6) Θεόδωροσ Κατςάσ του Γεωργίου και τθσ τυλιανισ, δικθγόροσ, κάτοικοσ Αττικισ, 

   7) Μιχαιλ – Θαλισ Πουλαντηάσ του Δράκουλθ  και τθσ Καλλιόπθσ, κακθγθτισ 

πανεπιςτθμίου, κάτοικοσ Αττικισ,  

   8) Δζςποινα Πόλεμθ του Λεωνίδα και τθσ Πθνελόπθσ, Επίκουρθ Κακθγιτρια 

Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ, Σμιμα Πλθροφορικισ, κάτοικοσ Αττικισ,  

   9) Φίκασ Ιωάννθσ του Κωνςταντίνου και τθσ οφίασ, ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ, κάτοικοσ 

Αττικισ,      

10) Χριςτοσ Αυγουλάσ του Ευαγγζλου και τθσ Όλγασ, Κακθγθτισ Γεωπονικοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κάτοικοσ Αττικισ, 

11) Δουηίνα Πανωραία, του Γεωργίου και τθσ Μαρίασ, Δικθγόροσ Ακθνϊν, κάτοικοσ 

Αττικισ, 

Δθλϊνουν, ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα επόμενα:  



Ιδρφουν αςτικι εταιρία, μθ κερδοςκοπικι, θ οποία υπόκειται ςτισ περί 

δθμοςιεφςεωσ των εταιριϊν του είδουσ αυτοφ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ 

οποίασ το Καταςτατικό ζχει ωσ ακολοφκωσ:  

Οι ςυμβαλλόμενοι - ςυνεταίροι ςυμφωνοφν περαιτζρω με το παρόν ζγγραφο, ότι 

κα ςυνδράμουν, κυρίωσ με τθν προςωπικι τουσ εργαςία, για τθν προϊκθςθ και τθν 

ευόδωςθ του κοινοφ, μθ κερδοςκοπικοφ ςκοποφ τθσ εταιρίασ και ρθτά 

απαγορεφεται με αντίςτοιχθ ελεφκερθ δζςμευςθ από τοφδε όλων των 

ςυμβαλλομζνων θ ςυμμετοχι τοφτων ςε άλλεσ ανταγωνιςτικζσ προσ το ςκοπό τθσ 

εταιρίασ ενϊςεισ προςϊπων, εταιρίεσ και οργανιςμοφσ εν γζνει και αποδζχονται 

όλοι, ότι κα αποφεφγουν κάκε πράξθ ανταγωνιςμοφ προσ τθν εταιρία και το ςκοπό 

αυτισ ειδικότερα.  

   

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ  

Άρκρο 1ο   

ΙΔΡΤΗ – ΕΠΩΝΤΜΙΑ - ΕΔΡΑ  

Ιδρφεται αςτικι εταιρία με τθν επωνυμία «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ». Θ εταιρεία που ιδρφεται είναι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου 

(ΝΠΙΔ)  με χαρακτιρα μθ κερδοςκοπικό.  

 Ζδρα τθσ εταιρίασ ορίηεται ο Διμοσ Δάφνθσ Αττικισ.   

Θ εταιρία μπορεί να ςυςτιςει παραρτιματα, με τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, ςε όλθ 

τθν Ελλάδα.  

   

Άρκρο 2ο  

ΚΟΠΟ  

κοπόσ τθσ εταιρίασ είναι  θ διεξαγωγι ζρευνασ και θ εκπόνθςθ μελετϊν για τθ 

μετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα, θ διενζργεια επιςτθμονικϊν ςυναντιςεων κακϊσ και θ 

οργάνωςθ δθμοςίων ςυηθτιςεων, διαλζξεων, ςυνεδρίων, ενθμερϊςεων, 

εκπαιδεφςεων, ςυνεργαςιϊν, διαβουλεφςεων, ψθφοφοριϊν, forums ανταλλαγισ 

απόψεων και άλλων δράςεων πάνω ςε κζματα που ζχουν να κάνουν με τθ 

μετανάςτευςθ. Θ  διαρκισ παρακολοφκθςθ και θ καταγραφι τθσ εξζλιξθσ του 



μεταναςτευτικοφ φαινομζνου ςτθν Ελλάδα, ςε τομείσ ςχετικοφσ με τθν εκπαίδευςθ, 

τθν εργαςία, τθ διαμονι, τθν υγεία, τθν κοινωνικι μζριμνα τθν κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ, τθν ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθσ ψθφιακισ 

οικονομίασ κ.λ.π. των μεταναςτϊν. Θ επικοινωνιακι δράςθ  για τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και των μεταναςτϊν ςε κζματα 

μετανάςτευςθσ, θ ςυνεργαςία με δθμόςιουσ ι/και ιδιωτικοφσ φορείσ ( Δθμόςιεσ 

Τπθρεςίεσ, Ινςτιτοφτα, Ιδρφματα,  Οργανιςμοφσ, Ενϊςεισ ΜΘΚΤΟ κ.α.τ.)  του ίδιου ι 

ςυγγενοφσ αντικειμζνου ςτθν Ελλάδα ι εκτόσ Ελλάδασ, θ δθμιουργία βιβλιοκικθσ 

και θ ζκδοςθ περιοδικϊν, βιβλίων και επιςτθμονικϊν μελετϊν και ςυγγραμάτων, 

βζλτιςτων πρακτικϊν, ειςθγιςεων πάνω ςε κζματα που αφοροφν ςτθ μετανάςτευςθ 

και τζλοσ θ ςυμμετοχι ςε κάκε είδουσ μελζτθ, διαγωνιςμό, ερευνθτικά ι μθ 

προγράμματα κακϊσ και θ υλοποίθςθ μζτρων και δράςεων που εντάςςονται ςτα 

προγράμματα αυτά και  αφοροφν ςτθ μετανάςτευςθ και ςτουσ μετανάςτεσ, είτε 

αυτοτελϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ.  

Δράςεισ τθσ εταιρείασ που δεν περιγράφονται ανωτζρω, εντάςςονται ςτουσ 

κφριουσ ςκοποφσ τθσ, εφόςον ζχουν να κάνουν ι αναφζρονται ςτθ μετανάςτευςθ 

ι/και ςτουσ μετανάςτεσ κακϊσ επίςθσ και ςε κοινωνικοπολιτικά κζματα, κοινωνικά 

φαινόμενα και φαινόμενα κοινωνικισ ςυνοχισ και κοινωνικισ ολοκλιρωςθσ.  

   

 Άρκρο 3ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Θ διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίηεται για δζκα (10) ζτθ από τθ δθμοςίευςθ του  

καταςτατικοφ με το οποίο ςυςτάκθκε. Θ εταιρεία ςυνεχίηεται αυτοδικαίωσ και άνευ 

άλλου τινόσ για μία νζα εκάςτοτε  πενταετία, εάν το αργότερο δφο μινεσ πριν από 

τθν λιξθ τθσ δεν κοινοποιθκεί με δικαςτικό επιμελθτι ςτον πρόεδρο του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ζγγραφθ διλωςθ υπογραφόμενθ από μζλθ τθσ που εκπροςωποφν τα 

2/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν τθσ ςχετικά με τθν επικυμία τουσ για μθ 

ςυνζχιςθ τθσ εταιρείασ και τθν ςφγκλθςθ Γενικισ υνζλευςθσ με κζμα τθν λφςθ τθσ 

και τθ κζςθ τθσ υπό εκκακάριςθ.  

Σθν λφςθ τθσ εταιρίασ αποφαςίηει θ γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων κατά 

πλειοψθφία.   

   



Άρκρο 4ο  

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Θ περιουςία τθσ εταιρίασ ςχθματίηεται από τισ ςυνειςφορζσ των εταίρων, από 

τακτικζσ ςυνδρομζσ ι ζκτακτεσ ενιςχφςεισ και χορθγίεσ αυτϊν ι τρίτων προςϊπων, 

φυςικϊν ι νομικϊν, ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου, από επιχορθγιςεισ, επιδοτιςεισ, 

δωρεζσ, διαγωνιςμοφσ, ζπακλα, του κράτουσ, τθσ Ε.Ε. και τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, ιδιωτικϊν φορζων, παγκόςμιων οργανιςμϊν και από τισ 

δραςτθριότθτεσ και τθν λειτουργία τθσ εταιρίασ.  

Σα τυχόν εναπομζνοντα ετθςίωσ ζςοδα τθσ εταιρείασ, μετά τθν κάλυψθ των 

εξόδων δεν κα διανζμονται μεταξφ των μελϊν, αλλά κα διατίκενται , όπωσ είναι 

αυτονόθτο, αποκλειςτικά ςε δράςεισ που αφοροφν ςτθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ 

εταιρίασ.  

   

   

Άρκρο 5ο  

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ  

1. Σισ εταιρικζσ υποκζςεισ γενικϊσ διαχειρίηεται το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ 

εταιρίασ, το οποίο απαρτίηεται από πζντε ζωσ επτά μζλθ. Σα μζλθ του απερχόμενου 

Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχουν το δικαίωμα επανεκλογισ.   

2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο εκλζγεται κάκε δφο χρόνια από τθν Γενικι υνζλευςθ 

των εταίρων. Θ εκλογι διενεργείται με μυςτικι διά ψθφοδελτίου ψθφοφορία. 

Σουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν από τισ αρχαιρεςίεσ υποβάλλονται, εκ μζρουσ των 

ενδιαφερομζνων να εκλεγοφν μζλθ του Δ.., ζγγραφεσ δθλϊςεισ υποψθφιότθτασ.  

3. Σο Δ. που εκλζγεται κατά τον παραπάνω τρόπο, ςυνζρχεται ςε ςυνεδρίαςθ με 

τθν φροντίδα του ςυμβοφλου που ζχει λάβει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ, εντόσ μίασ 

εβδομάδασ από τθσ εκλογισ του και εκλζγει μεταξφ των μελϊν του τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και τον Γραμματζα και Σαμία τθσ εταιρίασ.   

4. Σο Δ.. ςυνεδριάηει τακτικά μία φορά το μινα.  

5. Ο Πρόεδροσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ ςυγκλιςεωσ του Δ.. και τθσ εν γζνει εφρυκμθσ 

λειτουργίασ του.  



Ο εκάςτοτε Πρόεδροσ λειτουργεί και ωσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ 

εταιρίασ.  Αυτόσ δεςμεφει τθν εταιρία με τθν υπογραφι του, θ οποία μπαίνει κάτω 

από τθν εταιρικι επωνυμία ςε όλεσ τισ ςχζςεισ και ςυναλλαγζσ τθσ εταιρίασ με 

οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου, του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) και άλλων κρατϊν εκτόσ Ε.Ε, των 

Σραπεηϊν, του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, κ.λπ. Ειδικότερα και 

ενδεικτικά ςθμειϊνεται ότι ο Πρόεδροσ,  με μόνθ τθν υπογραφι του κάτω από τθν 

εταιρικι επωνυμία, μετά βζβαια από ςφμφωνθ γνϊμθ του Δ.., δικαιοφται για 

λογαριαςμό τθσ εταιρίασ να εκδίδει, αποδζχεται, και οπιςκογραφεί ςε διαταγι 

τρίτων αξιόγραφα κάκε είδουσ, πάςθσ φφςεωσ φορτωτικά ζγγραφα, να υπογράφει 

ςυμβάςεισ με οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου ι ιδιωτικοφ 

δικαίου, του ελλθνικοφ δθμοςίου, τθσ Ε.Ε. και άλλων κρατϊν εκτόσ Ε.Ε., των 

τραπεηϊν, του ταμείου παρακατακθκϊν και δανείων, του ταχυδρομείου, να ανοίγει 

λογαριαςμοφσ ςε τράπεηεσ, να εκπροςωπεί τθν εταιρία ενϊπιον των ελλθνικϊν και 

ευρωπαϊκϊν δικαςτθρίων κάκε βακμοφ και δικαιοδοςίασ, του υμβουλίου 

Επικρατείασ και του Αρείου Πάγου, να ορίηει πλθρεξοφςιουσ δικθγόρουσ ι μθ και εν 

γζνει να ενεργεί κάκε πράξθ διαχείριςθσ που τείνει ςτθν ευόδωςθ του ςκοποφ τθσ 

εταιρείασ.  

6. Οι αποφάςεισ του Δ.. λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. 

Για τθν απαρτία του Δ.. απαιτείται θ παρουςία τουλάχιςτον δφο από τα μζλθ του.  

7. Είναι δυνατι θ εκπροςϊπθςθ ςυμβοφλου από άλλον με ζγγραφθ 

εξουςιοδότθςθ που κατατίκεται ςτον πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του.  

8. Ο Πρόεδροσ εκπροςωπεί τθν εταιρία δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ απζναντι ςε 

τρίτουσ και ςτισ αρχζσ, υπογράφει τα εξερχόμενα ζγγραφα μαηί με τον Γραμματζα, 

κακϊσ και τισ εντολζσ πλθρωμϊν προσ τον Σαμία. Σον Πρόεδρο όταν απουςιάηει ι 

κωλφεται αναπλθρϊνει ςε όλεσ τισ αρμοδιότθτζσ του ο Αντιπρόεδροσ που εκλζγεται 

μεταξφ των μελϊν του Δ...  

9. Ο Γραμματζασ επιμελείται τθσ αλλθλογραφίασ, τθρεί τα πρακτικά και το αρχείο 

τθσ εταιρείασ και υπογράφει μαηί με τον Πρόεδρο κάκε ζγγραφο που αφορά ςτθν 

εταιρία.  

10. Ο Σαμίασ ειςπράττει για λογαριαςμό τθσ εταιρίασ και ενεργεί τισ πλθρωμζσ με 

ςυνυπογραφι του Προζδρου του Δ.. και ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του Δ.., τθρεί 



βιβλίο ταμείου και κατακζτει ςτο όνομα τθσ εταιρίασ ςε Σράπεηα τα χριματα τθσ 

εταιρίασ.  

Άρκρο 6ο  

ΕΤΘΤΝΗ  

Η εταιρία είναι μθ κερδοςκοπικό νομικό πρόςωπο, με τθν ζννοια του άρκρου 784 

του ΑΚ και θ ευκφνθ των μελϊν τθσ για τα χρζθ τθσ, περιορίηεται ςτο ποςό τθσ κατά 

το άρκρο 4 του παρόντοσ ειςφοράσ τουσ και μόνον.  

Οι κακ’  υπζρβαςθ του (ανά διετία τακτικϊσ εγκρινόμενου) προχπολογιςμοφ 

εςόδων, εταιρικζσ υποχρεϊςεισ, που αναλαμβάνονται ι γεννϊνται ζναντι τρίτων 

από τθ διαχείριςθ και τθν αντιπροςϊπευςθ τθσ εταιρίασ, βαρφνουν  τουσ αςκοφντεσ 

διοίκθςθ εταίρουσ, αλλθλζγγυα και ςε ολόκλθρο. Σα ίδια πρόςωπα οφείλουν κατά 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ να δείχνουν τθν επιμζλεια που κα ζδειχναν αν 

επρόκειτο για το χειριςμό δικϊν τουσ υποκζςεων.  

   

   

Άρκρο 7ο  

ΧΕΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΜΕΛΩΝ  

Μζλοσ ι μζλθ τθσ εταιρίασ δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν ανάλογα με τθν 

επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα ςτισ εν γζνει δράςεισ και εκδθλϊςεισ τθσ εταιρίασ. τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ θ φπαρξθ ζγγραφθσ  ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ εταιρείασ και του 

μζλουσ αποτελεί ςυςτατικό τφπο τθσ δικαιοπραξίασ ι δε διαδικαςία  εμπρόκεςμθσ 

κατάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ προσ τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ, αποτελεί 

προχπόκεςθ εξοφλιςεωσ των εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ.  

Άρκρο 8ο  

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ  

1. Σο ανϊτατο όργανο τθσ εταιρίασ είναι θ Γενικι ςυνζλευςθ των μελϊν τθσ θ 

οποία ςυγκαλείται με ατομικζσ προςκλιςεισ που αποςτζλλονται από τον Πρόεδρο 

του Δ... Θ Γεν. υνζλευςθ αποφαςίηει επί παντόσ κζματοσ με απόλυτθ πλειοψθφία 

του ςυνόλου των μελϊν τθσ.   



2. Οι γενικζσ ςυνελεφςεισ των μελϊν τθσ εταιρίασ είναι τακτικζσ και ζκτακτεσ. Οι 

τακτικζσ πραγματοποιοφνται μια φορά το χρόνο κατά τον μινα Ιανουάριο. Οι 

ζκτακτεσ όποτε το Δ.. το κρίνει αναγκαίο ι ςε περίπτωςθ που κα το ηθτιςει το 1/3 

τουλάχιςτον των ταμειακϊσ εντάξει μελϊν με ζγγραφθ αίτθςθ προσ το Δ.., ςτθν 

οποία κα αναγράφεται και το προσ ςυηιτθςθ κζμα.  

3. Θ γενικι ςυνζλευςθ εκλζγει το Δ.. και τθν εξελεγκτικι εκ τριϊν μελϊν 

επιτροπι, εγκρίνει τον ιςολογιςμό τθσ εταιρίασ και επικυρϊνει τουσ λογαριαςμοφσ 

τθσ εταιρίασ. Εκδίδει κανονιςμοφσ λειτουργίασ και δραςτθριότθτασ τθσ εταιρίασ, 

εγκρίνει τον ετιςιο προχπολογιςμό δαπανϊν, τον οποίο καταρτίηει το Δ.. και ζχει 

το δικαίωμα να τροποποιιςει το παρόν καταςτατικό.   

4. Για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ απαιτείται θ πλειοψθφία των 2/3 του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν τθσ εταιρίασ.  

5. Θ γενικι ςυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και προχωρεί νόμιμα ςτισ εργαςίεσ 

τθσ, αν είναι παρόντα ι νόμιμα αντιπροςωπεφονται με ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ που 

κατατίκεται ςτον Πρόεδρο τθσ Γ.., τα μιςά πλζον ενόσ από τα ταμειακϊσ εντάξει 

μζλθ. Αν δεν υπάρξει απαρτία, θ ςφνοδοσ τθσ Γεν. υνελεφςεωσ επαναλαμβάνεται 

ςε (8) οκτϊ θμζρεσ με τα ίδια κζματα και τότε, κεωρείται θ ςυνζλευςθ ςε απαρτία, 

οςαδιποτε μζλθ κι αν είναι παρόντα. Σισ εργαςίεσ τθσ Γεν. υνελεφςεωσ διευκφνει ο 

Πρόεδροσ τθσ, βοθκοφμενοσ από Γραμματζα, που εκλζγονται από τα παριςτάμενα 

ςτθ υνζλευςθ μζλθ τθσ εταιρείασ.  

Άρκρο 9ο  

ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΜΗΣΡΩΑ  

Α. 1. Μζλθ τθσ εταιρείασ μποροφν να είναι μόνο τα φυςικά πρόςωπα που 

αποδζχονται τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ. Σα μζλθ τθσ εταιρείασ οφείλουν να 

παρζχουν τθν προςωπικι του εργαςία για  τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ 

εταιρείασ οποτεδιποτε τουσ ηθτθκεί από τα όργανα τθσ εταιρείασ.  

Οι υπογράφοντεσ τθν ιδρυτικι πράξθ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ (αρχικό καταςτατικό)  

αποτελοφν τα ιδρυτικά μζλθ τθσ εταιρείασ και ςυγκροτοφν τθν πρϊτθ Γενικι 

υνζλευςθ αυτισ.  

   

Μζλοσ τθσ εταιρείασ (πλθν των ιδρυτικών) αποτελεί ζνα  φυςικό πρόςωπο από και 

διά τθσ εγγραφισ του ςτο ειδικό βιβλίο μελών (ΜΗΣΡΩΟ ΜΕΛΩΝ). Θ εγγραφι ςτο 



μθτρϊο μελϊν αποτελεί τθν μόνθ απόδειξθ περί τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ τθσ 

εταιρείασ. Θ εγγραφι ενόσ προςϊπου ςτο μθτρϊο μελϊν γίνεται υπό τισ παρακάτω 

προχποκζςεισ:  

   

α. αίτθςθ του ενδιαφερομζνου προςϊπου προσ το Δ.. τθσ εταιρείασ και κετικι 

απόφαςθ αυτοφ, θ οποία λαμβάνεται αφοφ εκτιμθκεί θ ςτάςθ και θ ςυμβολι του 

αιτοφντοσ ςτθν προϊκθςθ των ςτόχων τθσ εταιρείασ. Θ απόφαςθ αυτι επικυρϊνεται 

από τθν ετιςια τακτικι Γενικι υνζλευςθ.  

Θ αίτθςθ πρζπει να περιζχει τθν ρθτι διλωςθ του ενδιαφερόμενου, ότι αποδζχεται 

πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ καταςτατικοφ και να ςυνυπογράφεται    

απαραίτθτα από τον Πρόεδρο και ζνα τουλάχιςτον μζλοσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου.  

   

β. ο ενδιαφερόμενοσ να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο “μθτρϊο φίλων του ΙΜΕΠΟ” κατά 

τα ςτο εδάφιο Β. του παρόντοσ άρκρου διαλαμβανόμενα  και να ζχει παρζλκει 

χρονικό διάςτθμα  12 μθνϊν από τθσ θμερομθνίασ εγγραφισ του ςτο μθτρϊο αυτό. 

ε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από ομόφωνθ απόφαςθ του Δ.. μπορεί να 

μειϊνεται ο χρόνοσ αυτόσ ςτο μιςό.  

   

2.                        Θ Γενικι υνζλευςθ, μετά από ειςιγθςθ του Δ.., μπορεί να διαγράφει 

από τθν εταιρεία μζλθ, οποιαδιποτε κζςθ και αν κατζχουν, εάν αυτά εμποδίηουν ι 

βλάπτουν το ζργο ι τθν λειτουργία τθσ εταιρείασ  ι δεν επιδεικνφουν το προςικον 

ενδιαφζρον για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ.  

3.  Αποχϊρθςθ μζλουσ από τθν εταιρεία γίνεται με διλωςι του προσ το Δ.. τθσ 

εταιρείασ και ιςχφει μετά πάροδο τριμινου από τθν υποβολι τθσ. Θ διλωςθ 

αποχϊρθςθσ δεν αποτελεί καταγγελία τθσ εταιρείασ, θ οποία ςυνεχίηεται μεταξφ των 

υπολοίπων μελϊν. Θ διλωςθ αποχϊρθςθσ ιςοδυναμεί με τθν διαγραφι μζλουσ.  

4. ε περίπτωςθ κανάτου δικαςτικισ απαγόρευςθσ ι πτϊχευςθσ μζλουσ, θ εταιρεία 

δεν λφεται αλλά ςυνεχίηεται μεταξφ των υπολοίπων μελϊν.  

5.                        Σα μζλθ τθσ εταιρείασ ςε περίπτωςθ εξόδου τουσ από αυτιν για 

οποιοδιποτε λόγο δεν ζχουν κανζνα απολφτωσ δικαίωμα επί τθσ εν γζνει περιουςίασ 

τθσ εταιρείασ και των κάκε είδουσ ειςφορϊν που ζχουν καταβάλει, ζςτω και αν αυτζσ 

προζρχονται εξ ελευκεριότθτοσ του μζλουσ.  

   



Β. ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΜΕΠΟ - “ΜΗΤΡΩΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΜΕΠΟ”  

1.   Πρόςωπα που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.1. του παρόντοσ 

άρκρου και επικυμοφν να υπθρετιςουν τουσ ςτόχουσ και να ςυνειςφζρουν ςτθν 

αποςτολι του ΙΜΕΠΟ, κατατάςςονται ςτουσ “φίλουσ του ΙΜΕΠΟ” με τθν ακόλουκθ 

διαδικαςία.  

2.   Θ ιδιότθτα του “φίλου του ΙΜΕΠΟ” αποκτάται μετά από αίτθςθ του 

ενδιαφερομζνου προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ και ςχετικι απόφαςθ 

αυτοφ.  

    Θ αίτθςθ πρζπει να περιζχει ρθτι διλωςθ του ενδιαφερομζνου, ότι αποδζχεται     

πλιρωσ τουσ ςκοποφσ του ΙΜΕΠΟ όπωσ  ορίηονται ςτο άρκρο 2 του παρόντοσ 

καταςτατικοφ.  

3.   Οι “φίλοι του ΙΜΕΠΟ” ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν - ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ και 

τισ κατευκφνςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου - προϊκθςθ των ςτόχων τθσ εταιρείασ.  

4.   Οι “φίλοι του ΙΜΕΠΟ” καταγράφονται ςε ειδικό βιβλίο, το “μθτρϊο φίλων του 

ΙΜΕΠΟ ”, που τθρείται υποχρεωτικϊσ και αποδεικνφει τθν ιδιότθτά τουσ.  

5.   Θ αποχϊρθςθ προςϊπου από τουσ “φίλουσ του ΙΜΕΠΟ” γίνεται με γραπτι 

διλωςι του προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ και ιςχφει από τθν 

θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ, οπότε και διαγράφεται από το “μθτρϊο φίλων 

ΙΜΕΠΟ”. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να διαγράψει από το “μθτρϊο φίλων του 

ΙΜΕΠΟ πρόςωπα που εμποδίηουν, παρακωλφουν ι βλάπτουν το ζργο τθσ εταιρείασ ι 

δεν επιδεικνφουν το προςικον ενδιαφζρον για τθν προϊκθςθ των ςτόχων τθσ.  

6.   Οι “φίλοι του ΙΜΕΠΟ” ουδεμία οικονομικι υποχρζωςθ ζχουν προσ τθν εταιρεία.  

   

Άρκρο 10ο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

Θ εταιρία ωσ μθ κερδοςκοπικι, ουδεμία υποχρζωςθ ζχει -οφτε και επιτρζπεται- να 

διανζμει κζρδθ ι να καταβάλλει τόκουσ, κατά τθ λειτουργία τθσ ι τθ διάλυςι τθσ, 

προσ τα μζλθ τθσ. Σα μζλθ τθσ δικαιοφνται μόνον τθν επιςτροφι τθσ ςυνειςφοράσ 

τουσ κατά τθ λφςθ τθσ εταιρείασ και μόνο,  εφόςον αυτι δεν ζχει αναλωκεί.  

Σο κεφάλαιο τθσ εταιρίασ και οι πόροι τθσ ουδζποτε μποροφν  να διανεμθκοφν  

ςτα μζλθ τθσ, αλλά διατίκεται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ 



από τα αρμόδια όργανα αποκλειςτικϊσ και μόνον για τθν προϊκθςθ και τθν 

πραγματοποίθςθ των εταιρικϊν ςκοπϊν.   

ε περίπτωςθ διαλφςεωσ τθσ εταιρίασ, τα τυχόν, πζρα των ειςφορϊν των εταίρων 

απομζνοντα κακαρά κεφάλαια διατίκενται με απόφαςθ τθσ Γενικισ  υνελεφςεωσ,  

ςε ομοειδι ι παρεμφερι νομικά πρόςωπα, που επιδιϊκουν τον αυτό ι παραπλιςιο 

ςκοπό.  

Άρκρο 11ο  

ΕΙΦΟΡΕ ΜΕΛΩΝ  

Σα μζλθ τθσ εταιρίασ υποχρεοφνται ςε μθνιαίεσ ειςφορζσ, που κακορίηονται κάκε 

φορά από τθν Γεν. υνζλευςθ και είναι αντίςτοιχεσ με τισ απολφτωσ αναγκαίεσ 

δαπάνεσ για τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ.  

Οι «φίλοι» δεν υποχρεοφνται ςε μθνιαίεσ ειςφορζσ οφτε καταβάλλουν ποςό τι για 

τθν εγγραφι τουσ ςτο οικείο μθτρϊο φίλων τθσ εταιρείασ  

Άρκρο 12ο  

ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ  

Θ εταιρία, εφόςον λυκεί, τίκεται αυτοδικαίωσ υπό εκκακάριςθ, θ οποία 

διενεργείται κατά τρόπο αντίςτοιχο με τα ιςχφοντα για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ. 

Εφόςον δεν αποφαςίςει διαφορετικά θ Γεν. υνζλευςθ των μελϊν, τθν εκκακάριςθ 

διενεργεί το Δ.. τθσ εταιρίασ.  

Θ ςφνκεςθ, θ κθτεία, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ και θ εν γζνει λειτουργία 

του Δ.. τθσ εταιρίασ, ωσ οργάνου εκκακαρίςεωσ, ορίηεται κατ' ανάλογθ εφαρμογι 

των περί Διοικθτικοφ υμβουλίου διατάξεων του παρόντοσ, που αφοροφν ςτον 

χρόνο διαρκείασ τθσ εταιρείασ.   

Άρκρο 13ο  

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΕΩ ΜΕΛΩΝ  

ε περίπτωςθ κανάτου, δικαςτικισ απαγορεφςεωσ, πτωχεφςεωσ, εξόδου ι 

διαγραφισ κάποιου μζλουσ από τθν εταιρία, θ λειτουργία τθσ εταιρίασ ςυνεχίηεται 

μεταξφ των λοιπϊν μελϊν τθσ.  

Άρκρο 14ο  



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  

Αν θ Γεν. υνζλευςθ αποφαςίςει ι διαγράψει κάποιο μζλοσ τθσ εταιρίασ, το μζλοσ 

αυτό δικαιοφται απολιψεωσ τθσ ςυνειςφοράσ του, μόνον εάν  και εφόςον αυτι 

ςϊηεται.  

Άρκρο 15ο  

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΟ  

Κάκε μζλοσ τθσ εταιρίασ δφναται να καταγγείλει τθν εταιρικι ςφμβαςθ, κακόςον 

αφορά αυτό και μόνον και να αποχωριςει τθσ εταιρίασ, θ οποία ςυνεχίηει τθν 

λειτουργία τθσ μεταξφ των λοιπϊν μελϊν, όπωσ ορίηει το άρκρο 10 του παρόντοσ.  

τθν παραπάνω περίπτωςθ, αποχωριςεωσ μζλουσ, θ Γεν. υνζλευςθ των μελϊν 

διαγράφει τοφτο από τθν εταιρία.  

Άρκρο 16ο  

ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

1. Θ οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ εταιρίασ, κακϊσ και θ εκκακάριςι τθσ, τελοφν 

υπό τον οικονομικό ζλεγχο τριμελοφσ εξελεγκτικισ επιτροπισ, που εκλζγεται με 

κθτεία ίςθ προσ τθν κθτεία του Δ.., από τθν ςυνζλευςθ των μελϊν τθσ εταιρίασ.  

2. Θ εξελεγκτικι επιτροπι υποβάλει ςε ζλεγχο τθν εν γζνει οικονομικι 

δραςτθριότθτα τθσ εταιρίασ, τον ιςολογιςμό, κακϊσ και τα ςχετικά ζγγραφα αυτισ 

και ςυντάςςει εκκζςεισ που κοινοποιοφνται τόςο ςτο Δ.. όςο και ςτθ Γ...  

3. Θ Γεν. υνζλευςθ δικαιοφται να διορίςει και ειδικό ελεγκτι, ο οποίοσ ελζγχει τα 

βιβλία και ςτοιχεία τθσ εταιρείασ, ςυντάςςει ςχετικζσ εκκζςεισ και για επιμζρουσ 

ακόμθ κζματα τθσ εταιρικισ διαχειρίςεωσ και τισ εκκζςεισ αυτζσ τισ υποβάλλει και 

ςε τρίτουσ, μθ μζλθ τθσ εταιρίασ, που ζχουν εντοφτοισ ζννομο δικαίωμα να ηθτιςουν 

και να λάβουν γνϊςθ των εκκζςεων αυτϊν.  

Άρκρο 17ο  

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ - ΒΙΒΛΙΑ  

Κάκε τροποποίθςθ του παρόντοσ καταςτατικοφ πρζπει, για να είναι ζγκυρθ, να 

δθμοςιεφεται όπωσ ο Νόμοσ ορίηει.  



Σο Δ.. υποχρεοφται να τθρεί τα βιβλία και τα ςτοιχεία που προβλζπονται κάκε 

φορά από τον Νόμο. Με μζριμνα του Δ.. τθρείται επίςθσ βιβλίο πρακτικϊν των Γεν. 

υνελεφςεων. Με ειδικότερθ μζριμνα του Σαμεία τθροφνται όλα τα φορολογικά 

βιβλία που απαιτεί ο Νόμοσ.  

   

Άρκρο 18ο  

ΡΤΘΜΙΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

Για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ μεταξφ των εταίρων ι εταίρου και εταιρείασ, που 

προκφπτει από τθν εφαρμογι ι τθν ερμθνεία των διατάξεων του παρόντοσ και τισ 

τυχόν τροποποιιςεισ του, κακϊσ και για κάκε κζμα ι όρο που δεν προβλζπουν οι 

διατάξεισ του παρόντοσ καταςτατικοφ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.  

 Άρκρο 19ο  

ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ  

Μζλθ του πρϊτου Διοικθτικοφ υμβουλίου που κα διοικιςει τθν εταιρεία μζχρι τον 

Ιανουάριο του ζτουσ 2013, με αφετθρία τθν θμερομθνία δθμοςιεφςεωσ του παρόντοσ 

ςτα οικεία βιβλία του πρωτοδικείου Ακθνϊν, είναι κατ’  εξαίρεςθ  όλοι οι ιδρυτζσ τθσ 

εταιρείασ και θ ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα του Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι θ εξισ.  

1.   Πρόεδροσ:  Αλζξανδροσ Ηαβόσ  

2.   Αντιπρόεδροσ: Θλίασ Μπεηεβζνγκθσ  

3.   Γραμματζασ: Χριςτοσ Ράμμοσ  

4.   Σαμίασ: Μιχαιλ - Θαλισ Πουλαντηάσ  

   

Άρκρο 20ο  

ΣΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ  

Σο παρόν καταςτατικό ςυγκείμενο από είκοςι (20)  άρκρα, εγκρίκθκε και 

ψθφίςτθκε από τουσ ςυμβαλλομζνουσ και ζλαβε κακ' ζνασ από ζνα όμοιο αντίτυπο 

δεόντωσ από όλουσ υπογεγραμμζνο.  

 


