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Ε/O.ΓΔ.110.03-02 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 

στοιχείων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ALL FOR BLUE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 142647301000. 

Την 24/5/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2871479, 

το από 7/1/2022 συμφωνητικό των μελών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 

ALL FOR BLUE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 142647301000, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4072/2012 και 4919/2022 όπως ισχύουν, με το οποίο αποφασίστηκε    και αναριθμήθηκε/κωδικοποιήθηκε το καταστατικό 

της εταιρείας.  

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με  

τις τροποποιήσεις. 

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. 

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλεκτρονική  διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/ επιλογή «Δημοσιότητα» 

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ. 

ΤΜΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

& ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 

     Αθήνα, 31/5/2022 

     Αριθ. Πρωτ.: 2632815 

Πληροφορίες: Χ. ΣΩΦΡΟΝΑ 

Τηλέφωνο: 2103382107 

E-mail: gemi-loipes@acci.gr

http://www.acci.gr/
mailto:info@acci.gr
https://www.businessregistry.gr/
mailto:gemi-loipes@acci.gr
Katerina Topouzoglou
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TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΚ784) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

«ΑLL FOR BLUE» (ΟΛ ΦΟΡ ΜΠΛΟΥ) 

(ΑΦΜ 997100060/ΑΡ.ΓΕΜΗ: 142647301000) 

Σήμερα την 7/1/2022.στην έδρα της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται επί 
της οδού Ναιάδων αρ.25, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οι κάτωθι συμβαλλόμενες: 

1.Αικατερίνη Τοπούζογλου  

2.Αρτεμισία Τοπούζογλου   

3. Η Μαγδαληνή Κυριακού 

4.Αθηνά Μπακογιάννη 

5.

Ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής: 

Ότι αποτελούν το σύνολο των εταίρων της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας με νομική προσωπικότητα (ΑΚ 784) με την επωνυμία: «ALL FOR 
BLUE» («ΟΛ ΦΟΡ ΜΠΛΟΥ») με αριθμό φορολογικού μητρώου 997100060, αριθμό 
ΓΕΜΗ 142647301000 και έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής και συγκεκριμένα 
επί της οδού Ναιάδων, αρ.25 ΤΚ 17561, Νομός Αττικής, η οποία εταιρεία συνεστήθη 
με το από 16.05.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο 
ΓΕΜΗ την 23.5.2017 και τροποποιήθηκε με το από 13.5.2019 ιδιωτικό συμφωνητικό, 
το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 1.7.2019 με ΚΑΚ 1778209. Περαιτέρω 
και ακολούθως τροποποιήθηκε εκ νέου με το από 29/5/2020 συμφωνητικό των 
μελών της, με τροποποίηση άρθρων της και αναριθμήθηκε το καταστατικό της 
εταιρείας και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2175983. 

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα 
ευρώ (450€) και σχηματίστηκε από τις ισόποσες  εισφορές των υπογραφόντων το 
παρόν μελών ύψους 150 € για εκάστη των πρώτης και δεύτερας των 
συμβαλλομένων και 50€ για εκάστη  των τρίτης, τέταρτης και πέμπτης των 
συμβαλλομένων. 
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Ήδη με το παρόν αποφασίζονται και συμφωνούνται ομόφωνα η εξής 
συμπλήρωση και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας 

Κατόπιν τούτου, μόνα ενεργά μέλη της εταιρείας είναι οι ανωτέρω πρώτες 
τέσσερεις εκ των εταίρων και δη: 

1.Αικατερίνη Τοπούζογλου . 

2.Αρτεμισία Τοπούζογλου. 

3. Η Μαγδαληνή Κυριακού 

4.Αθηνά Μπακογιάννη

Κατόπιν τούτων, κωδικοποιείται το καταστατικό της ως άνω αστικής, μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας προς εναρμόνιση με την ανωτέρω τροποποίηση και έχει 
πλέον το εξής περιεχόμενο: 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΚ 784) 

Σήμερα την 7/1/2022, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και επί της οδού Ναιάδων 
αρ.25, , οι κάτωθι συμβαλλόμενες: 

1) Αικατερίνη Τοπούζογλου 

2) Αρτεμισία Τοπούζογλου 

Katerina Topouzoglou

Katerina Topouzoglou



3 

3) Μαγδαληνή Κυριακού

4) Αθηνά Μπακογιάννη 

Συνιστούν μεταξύ τους αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, 

η οποία έχει σκοπό περιβαλλοντικό, υπόκειται στις περί δημοσιεύσεως διατάξεις 

του άρθρου 784 του Α.Κ.  και έχει έδρα τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου ενώ τα γραφεία 

αυτής θα βρίσκονται επί της οδού Ναϊάδων, αρ. 25, σύμφωνα  με τους παρακάτω 

όρους και συμφωνίες: 

Άρθρο 1- Επωνυμία 

Η Επωνυμία της Εταιρίας είναι : «ALLFORBLUE» (απόδοση στα Ελληνικά «OΛ 

ΦΟΡ ΜΠΛΟΥ»). 

Άρθρο 2- Έδρα 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής που 

βρίσκεται στην οδό Ναϊάδων, αρ. 25, ΤΚ 17561, Νομός Αττικής.  

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η εταιρεία μπορεί να 

αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων του Νομού Αττικής χωρίς τροποποίηση του 

παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 3- Σκοποί-Μέσα Υλοποίησης 

Α) Οι σκοποί της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικοί και συνίστανται στα ακόλουθα : 

1) Στις ενέργειες αποκατάστασης θαλάσσιων, λιμναίων και ποτάμιων

οικοσυστημάτων με οργανωμένες δράσεις καθαρισμού παρόχθιων ζωνών αλλά

Katerina Topouzoglou
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και υποθαλάσσιο καθαρισμό, ως βασικό εργαλείο κατά της ρύπανσης των 

νερών και των ακτών με στερεά απορρίμματα. 

2) Στην υδρομορφολογική αποκατάσταση και αποκατάσταση της παρόχθιας

καθαριότητας με στόχο την αναβάθμιση του ποτάμιου, θαλάσσιου και εν γένει

υδάτινου περιβάλλοντος και την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού σε όλα

τα υδάτινα σώματα.

3) Στην προστασία των καρχαριών, που αποτελούν είδη υπό εξαφάνιση με

τεράστια οικολογική σημασία καθώς βρίσκονται στην κορυφή του τροφικού

πλέγματος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ η παρουσία πολλών

διαφορετικών ειδών σε μια περιοχή αποτελεί ένδειξη ενός αδιατάραχτου

οικότοπου.

4) Στην εις βάθος ενημέρωση, κυρίως μέσω οπτικοακουστικού υλικού από

συντονισμένες δράσεις με καρχαρίες σε διεθνές επίπεδο, για τον

σημαντικότατο ρόλο που παίζουν στη βιοποικιλότητα μιας περιοχής και το

οποίο αγνοεί το ευρύ κοινό, καθώς ως κορυφαίοι θηρευτές κρατούν τους

πληθυσμούς των άλλων ειδών υπό έλεγχο, όπως επίσης και για την ύπαρξη 35

ειδών καρχαριών που παρατηρούνται στις ελληνικές θάλασσες, πολλά από τα

οποία δεν προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

5) Στην ενημέρωση για τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται λόγω της μείωσης της

τροφής τους ένεκα της υπεραλίευσης, της καταστροφής των ενδιαιτημάτων

τους, της κλιματικής αλλαγής κ.λπ. , και των τρόπων με τους οποίους μπορεί ο

κίνδυνος αυτός να αποσοβηθεί.

6) Στην επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των

δράσεων καθαρισμού, με καταγραφή των απορριμμάτων, προκειμένου να

συναχθούν χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα για τις ποσότητες, τη σύνθεση και

την προέλευση των απορριμμάτων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων με

σκοπό την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη  της ρύπανσης.

7) Στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού και ειδικότερα των

παιδιών προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της ανεπαρκούς

στρατηγικής διαχείρισης των απορριμμάτων σε συνδυασμό με τα μη βιώσιμα

πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που, ελλείψει περιβαλλοντικής

παιδείας, η κοινωνία συνεχίζει να ακολουθεί.
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8) Στη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων, που αναμένεται να 

βελτιώσουν την ποιότητα και συνεκτικότητα του υδάτινου οικοσυστήματος και 

των ακτών μέσω της ορθής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού τόσο 

για την καθαριότητα των ακτών όσο και για τη σημασία ενός απειλούμενου 

είδους, του καρχαρία. 

9) Στην παρουσία και συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις και σεμινάρια με όμοιο 

ή συναφή σκοπό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

10) Στην ενίσχυση της πρόσβασης στη γνώση, στην εκπόνηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. 

11) Στην με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο παρουσίαση και δημοσίευση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικών με τη ρύπανση των υδάτων και τη 

σημασία των καρχαριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο καθώς και στην 

αποτύπωσή τους δια της παραγωγής και διάθεσης οπτικοακουστικού υλικού 

και εφαρμογών πολυμέσων, συγγραφής και έκδοσης 

βιβλίων/περιοδικών/φυλλαδίων, της δημιουργίας διαδικτυακών τόπων 

προβολής κ.α. 

12) Στη συμβουλευτική παρέμβαση κατά την εκπόνηση συναφών με τους σκοπούς 

της Εταιρείας νομοσχεδίων καθώς και στην υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες 

αρχές. 

13) Στην υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και στην αξιοποίηση και 

συμμετοχή σε προγράμματα και συνεργασίες με Κρατικούς ή Ιδιωτικούς φορείς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών και τη διαχείριση αυτών. 

14) Στη δημιουργία κινήτρων οργάνωσης και ανάπτυξης  των παραπάνω 

δραστηριοτήτων. 

15) Στην ανάπτυξη των δεσμών, τη διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και την 

καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών, φίλων και υποστηρικτών αυτής. 

 

Β) Για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών η εταιρεία μπορεί :  

 

1) Να οργανώνει συναντήσεις μεταξύ των εταίρων-μελών ή/και των φίλων και των 

υποστηρικτών της σε οποιοδήποτε χώρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 
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2) Να διοργανώνει κάθε είδους επιστημονικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, 

σεμινάρια, διαλέξεις καθώς και να διεξάγει έρευνες, να εκπονεί μελέτες και έργα 

που σχετίζονται με τους σκοπούς της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

3) Να συνεργάζεται με άτομα, οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώσεις 

προσώπων, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και κρατικές υπηρεσίες της 

Ελλάδας ή και της αλλοδαπής σε τομείς όμοιους ή συναφείς προς τους σκοπούς της 

εταιρείας. Για την υλοποίηση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να απασχολεί 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση εργασίας ή έργου ή άλλη 

μορφή σύμβασης και να τους αναθέτει κάθε είδους μελέτες ή εργασίες. 

4) Να δημοσιεύει με κάθε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αποτελέσματα του έργου 

της εταιρείας. 

5) Να εκδίδει έντυπα ή ηλεκτρονικά συγγράμματα ή/και να παράγει 

οπτικοακουστικό υλικό και εφαρμογές πολυμέσων με θέμα σχετικό με τους 

σκοπούς της εταιρείας. 

6) Να δημιουργήσει βάση δεδομένων ή/και ιστότοπο στο διαδίκτυο. 

7) Να κάνει χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων που μπορεί να 

αγοράζονται, να μισθώνονται ή να παρέχονται δωρεάν για την εξυπηρέτηση και 

προαγωγή των σκοπών της εταιρείας. 

8) Να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις, να απασχολεί υπαλλήλους με ή άνευ 

αμοιβής, να μισθώνει χώρους και μέσα, να αποκτά άυλα ή ενσώματα πάγια, να 

εκμεταλλεύεται την περιουσία της χωρίς περιορισμό ως προς τη φύση της 

περιουσίας ή τον τρόπο εκμετάλλευσης, να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να 

συνάπτει δάνεια, να καταρτίζει πάσης φύσεως εμπορικές συναλλαγές προς 

επίτευξη των μη κερδοσκοπικών της σκοπών και γενικά να ενεργεί ως νομικό 

πρόσωπο με κάθε νόμιμο τρόπο για την προώθηση των καταστατικών σκοπών της 

και των δράσεων που συνδέονται με την πραγμάτωσή τους. 

 

 Άρθρο 4- Διάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εξαετής, αρχίζει με τη δημοσίευση του 

παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023. 

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων-μελών της. 



 Η διάρκεια της Εταιρίας θα θεωρείται ως παραταθείσα επ’ αόριστον κατ’ 

αρ. 769 του Α.Κ. αν και μετά την πάροδο του κατά την προηγούμενη παράγραφο 

χρόνου διάρκειάς της συνεχίσει τις εργασίες της.   

Άρθρο 5- Εισφορές Εταίρων/ Κεφάλαιο 

      Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα 

ευρώ (450 €) και σχηματίστηκε από : την εισφορά ύψους 150 ευρώ του ιδρυτικού 

μέλους, Αικατερίνης Τοπούζογλου  την εισφορά ύψους 150 ευρώ του ιδρυτικού 

μέλους, Αρτεμησίας Τοπούζογλου   και την εισφορά ύψους 50 ευρώ έκαστης των 

νέων μελών, Μαγδαληνής Κυριακού    Αθηνάς Μπακογιάννη  

Για τη συμμετοχή των εταίρων στην παρούσα εταιρία, απαραίτητη θεωρείται η 

συνεισφορά των εταίρων στην πραγμάτωση και προώθηση του εταιρικού σκοπού 

δια της προσωπικής τους εργασίας. 

Δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εταιρείας, τα έσοδα της 

εταιρείας δε θα διανέμονται μεταξύ των εταίρων αλλά θα παραμένουν στο ταμείο 

της εταιρείας ώστε να σχηματισθεί αποθεματικό για την επίτευξη των σκοπών της. 

Άρθρο 6- Πόροι 

Πόροι της εταιρείας είναι το ως άνω κεφάλαιο των 450 ευρώ, η οριζόμενη 

στο ποσό των πενήντα ευρώ (50 €) εισφορά εισδοχής κάθε νέου μέλους, οι έκτακτες 

εισφορές των εταίρων της, οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές και χορηγίες των 

εταίρων ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι 

χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, έσοδα από 

εκπαιδευτικά σεμινάρια και λοιπές εκδηλώσεις, έσοδα από την εκμετάλλευση της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και από τη διάθεση ειδών που 

προωθούν τον περιβαλλοντικό σκοπό της εταιρείας μέσω του ηλεκτρονικού της 

καταστήματος, οι πρόσοδοι και τα λοιπά έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας 

της εταιρείας, τις διάφορες εκδηλώσεις και εν γένει δραστηριότητες αυτής. 

Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στην εταιρεία τις από τη 

Γενική Συνέλευση καθοριζόμενες έκτακτες εισφορές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 14 του παρόντος». 

7 
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Άρθρο 7- Νομική Μορφή/Υποχρέωση Εταίρων 

Η εταιρεία είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική 

προσωπικότητα (αρ. 784 ΑΚ). Οι εταίροι της δεν υπέχουν ατομική ευθύνη έναντι της 

εταιρείας, εκτός από την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων στα άρθρα 5 

και 6 του παρόντος χρηματικών εισφορών αλλά και της υποχρέωσης  προσωπικής 

ενασχόλησης με την εταιρεία. Περαιτέρω, η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της 

εταιρίας περιορίζεται στο ποσό της κατ’ αρ. 5 του παρόντος εισφοράς τους και μόνο 

σε αυτό.   

Άρθρο 8- Απαγόρευση Διανομής Κεφαλαίων , Κερδών και Τόκων 

Απαγορεύεται απολύτως κάθε διανομή κεφαλαίου, κερδών και τόκων στα 

μέλη της εταιρείας. 

Τα εισοδήματα και η περιουσία της εταιρείας, από όπου και αν προέρχονται, 

θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση των σκοπών της, 

όπως προσδιορίζονται στο παρόν Καταστατικό και κανένα απολύτως μέρος της δεν 

θα διατίθεται αμέσως ή εμμέσως, υπό μορφή μερισμάτων, δώρων ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπό μορφή κέρδους, στα μέλη της εταιρείας 

Τα μέλη της εταιρείας μπορούν υπό τις επιφυλάξεις του παρόντος και τους 

όρους του νόμου να είναι εργαζόμενοι σε αυτήν και να αμείβονται για την 

παρεχόμενη εργασία, με αμοιβή που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης και στο μέτρο που η παρεχόμενη από τους εταίρους εργασία 

υπερβαίνει την ελάχιστη υποχρεωτική αμισθί συνεισφορά τους για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. Σε περίπτωση που οι εταίροι 

συνεισφέρουν στην εταιρεία με την προσωπική τους εργασία, δικαιούνται ως 

αντάλλαγμα αμοιβή για την κάλυψη των βιοποριστικών τους αναγκών, το ύψος της 

οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 9- Είσοδος Νέων Μελών 

Επιτρέπεται η είσοδος νέων μελών στην εταιρεία ύστερα από απόφαση 

Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 6 

του παρόντος.  
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Κάθε νεοεισερχόμενος εταίρος υποχρεούται να καταβάλει ως εισφορά το 

ποσό των πενήντα ευρώ (50 €) και να συνεισφέρει και δια της προσωπικής του 

εργασίας και ενασχόλησης με την εταιρεία.  

 

Άρθρο 10- Αποβολή Ιδιότητας Μέλους  

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο 

τρίτων (2/3) του συνόλου των εταίρων μπορεί να αποβάλει από την εταιρεία 

οποιονδήποτε εταίρο, αν κρίνει ότι ο εταίρος αυτός με τις ενέργειές του ή 

παραλείψεις του παρεμβάλλει σοβαρά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της 

εταιρείας και την πραγμάτωση και προώθηση του εταιρικού σκοπού.  

 

Άρθρο 11- Αποχώρηση Μέλους 

Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την εταιρεία 

εφόσον της κοινοποιήσει σχετική γραπτή δήλωσή του.  

Τόσο στην περίπτωση αποχώρησης και αποβολής εταίρου όσο και σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εξόδου (ενδεικτικά, θάνατος, θέση σε δικαστική 

συμπαράσταση), ο εξερχόμενος εταίρος ουδεμία απολύτως αξίωση επί της 

εταιρικής περιουσίας έχει, ούτε θεμελιώνεται δικαίωμά του να λάβει από την 

εταιρεία την αξία της εισφοράς του.  

Σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις εξόδου οποιουδήποτε εταίρου, για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία, η εταιρία δεν λύνεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των 

υπολοίπων εταίρων.  

 

Άρθρο 12- Διοίκηση Εταιρείας  

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :  

Α) η Γενική Συνέλευση των εταίρων και Β) ο Διαχειριστής της εταιρείας. 

 

Άρθρο 13- Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. 

Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις 

της δεσμεύουν και τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη. 

2. Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει (μεταξύ άλλων):  
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Α. για την τροποποίηση του Καταστατικού 

Β. για την παράταση ή τη διάλυση της Εταιρείας 

Γ. για την είσοδο και αποβολή μελών 

Δ. για την επιβολή τυχόν έκτακτων εισφορών στα μέλη και  

Ε. για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό της 

εταιρείας.  

Στ. για την ανάκληση του υφιστάμενου διαχειριστή, εκλογή νέου, απαλλαγή του 

απερχόμενου από τη διαχειριστική ευθύνη, παροχή άδειας σε αυτόν για 

εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη, για τη διενέργεια συγκεκριμένων 

διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. 

Ζ. για την ίδρυση παραρτήματος 

          3. Οι Γ.Σ. είναι τακτικές ή έκτακτες και μπορούν, κατά την κρίση του 

διαχειριστή, να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία των εταίρων-μελών, με 

τηλεδιάσκεψη ή με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 

Άρθρο 14- Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

1. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από το Διαχειριστή ανά έτος. Εκτάκτως μπορεί 

να συγκαλείται εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το ζητήσουν δύο 

τουλάχιστον μέλη προσδιορίζοντας στη σχετική επιστολή τους τα προς συζήτηση 

θέματα.  

2. Τα μέλη προσκαλούνται από τον διαχειριστή στη Γ.Σ. με συστημένες 

επιστολές ή με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), περιέχοντα τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα 

της συνεδρίασης. Στη σχετική πρόσκληση καθορίζεται ο τόπος (εφόσον απαιτείται η 

φυσική παρουσία των μελών) και ο χρόνος σύγκλησής της, καθώς και ο τρόπος 

(δηλαδή αν αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ή ανταλλαγή 

e-mails. Η Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει νομίμως χωρίς τήρηση των ανωτέρω 

διατυπώσεων αν όλα τα μέλη είναι παρόντα.  

3. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται σε 

αυτή και τα δύο μέλη-ιδρυτές της εταιρείας. Ειδικώς στην περίπτωση εισόδου νέου 

μέλους, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου 

των μελών της εταιρείας.  
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4. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης την οποία κηρύσσει ο διαχειριστής και 

αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται, 

εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ., ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά 

της. 

5. Εκτός από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου 6, οι αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εταίρων-

μελών. 

6. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των 

ψήφων όλων των εταίρων στις ακόλουθες περιοριστικώς απαριθμούμενες 

περιπτώσεις:  

 Α) Για την είσοδο και αποβολή μελών. 

 Β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. 

 Γ) Για τον καθορισμό ετήσιας εισφοράς η οποία υπερβαίνει κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) την εισφορά του αμέσως προηγούμενου 

έτους.  

             Δ) Για αλλαγή ή συμπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. 

             Ε) Για παράταση του χρόνου διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 

 

Άρθρο 15- Αντιπροσώπευση Μελών 

Κάθε μέλος δικαιούται να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στη Γ.Σ. σε 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της εκλογής του.  

 

Άρθρο 16- Διαχείριση και Εκπροσώπηση 

 Διαχειρίστριες και Εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται η Τοπούζογλου 

Αικατερίνη και η Κυριακού Μαγδαληνή, οι οποίες, είτε από κοινού, είτε έκαστη 

χωριστά, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή 

νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα, υπογράφοντας κάτω από την 

εταιρική επωνυμία. 

 Οι Διαχειρίστριες, είτε από κοινού είτε έκαστη χωριστά, εκπροσωπούν την 

εταιρεία σύμφωνα με τα αρ. 784 επ. του Αστικού Κώδικα, ενώπιον κάθε Κρατικής, 

Διοικητικής, Αστυνομικής Αρχής και κάθε εξουσίας, Δικαστικής, Νομοθετικής κτλ., 

σε Δημόσιους Οργανισμούς ή Ιδιωτικούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού 
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Δικαίου, Τράπεζες, Δήμους, Κοινότητες, Ιδρύματα, ιδιώτες. Για λογαριασμό πάντοτε 

της εταιρείας οι Διαχειρίστριες θα υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο, θα 

εισπράττουν χρήματα, θα κάνουν πληρωμές, θα αποδέχονται και θα εκδίδουν 

αξιόγραφα και γενικά θα ενεργούν οτιδήποτε προβλέπεται και εμπίπτει στην 

αρμοδιότητά τους για την αρτιότερη λειτουργία της εταιρείας- πέρα από όσα 

ενδεικτικά αναφέρονται εδώ- από τους κείμενους νόμους και το παρόν 

Καταστατικό. Τα μέλη της εταιρείας έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται σε ό,τι 

αφορά της εταιρικές υποθέσεις από τις Διαχειρίστριες της εταιρείας.  

 Οι Διαχειρίστριες είναι δυνατόν να αναθέτουν την άσκηση ορισμένων ή 

όλων των αρμοδιοτήτων τους σε μέλος της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο εκτός της 

εταιρείας με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της παρέχουσας την εξουσιοδότηση 

διαχειρίστριας και απόφασης της Γ.Σ. που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. 

              Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας των Διαχειριστριών να ασκήσουν τα 

καθήκοντά τους, αυτές αναπληρώνονται από τους υπόλοιπους εταίρους, που 

ενεργούν συλλογικά. 

  Η ανατεθειμένη με το παρόν στις Διαχειρίστριες διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος 

θεωρείται η βαριά παραβίαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση. 

Για την ανάκληση απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 

                                      

Άρθρο 17-Φίλοι και Υποστηρικτές 

            Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί άτυπα κατάλογο φίλων και υποστηρικτών, οι 

οποίοι θα συμμετέχουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας προσφέροντας τις 

ικανότητες, τη γνώση και την εμπειρία τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 

σκοποί της εταιρείας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εισφέρει με τη μορφή 

δωρεάς ή χορηγίας συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή. 

              Οι φίλοι και οι υποστηρικτές παρακολουθούν το έργο της εταιρείας και 

ενημερώνονται για αυτό έχοντας πρόσβαση σε ηλεκτρονικό και έγγραφο υλικό που 

διατίθεται για αυτόν το σκοπό. Μπορούν επίσης να παρευρίσκονται στις δράσεις 

της εταιρείας, να εγγράφονται στον κατάλογο φίλων και υποστηρικτών ή να 

διαγράφονται από αυτόν, με απόφαση της Γ.Σ. που θα λαμβάνεται κατά 
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πλειοψηφία, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους ή ύστερα από πρόταση κάποιου 

μέλους. 

      Οι φίλοι και οι υποστηρικτές δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής, συμμετοχής 

ή ψήφου στις Γ.Σ. 

Άρθρο 18- Βιβλία/Πρακτικά/Οικονομικά-Σφραγίδα 

Η εταιρεία θα τηρεί όλα τα οριζόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία και 

στοιχεία, καθώς επίσης και πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία θα τηρεί ο 

Γραμματέας αυτής. Τα αντίγραφα των πρακτικών αυτών θα αποστέλλονται από τον 

Γραμματέα στον Διαχειριστή της εταιρείας και  θα επικυρώνονται από τον τελευταίο 

με την υπογραφή του και τη θέση σφραγίδας που φέρει την επωνυμία της 

εταιρείας.  

Η εταιρεία έχει σφραγίδα που περιέχει την επωνυμία της. 

Άρθρο 19- Διάλυση και Εκκαθάριση 

1. Η εταιρεία λύεται αυτοδικαίως: α) μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της,

όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η διάρκειά της 

παραταθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία 

των 2/3 του συνολικού αριθμού των ψήφων όλων των εταίρων και τροποποίηση 

του Καταστατικού, β) με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων οποτεδήποτε και γ) 

αν οι σκοποί της καταστούν ανέφικτοι. 

2. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις του Νόμου. 

3. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο διαχειριστής κατά το χρόνο της

λύσης της. 

4. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής

περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς 

οφειλές της. Σε περίπτωση που μετά την πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεων της 

εταιρείας απομένει υπόλοιπο από το προϊόν της εκκαθάρισης, υποχρεούται να το 

διαθέσει σε μη κερδοσκοπικούς φορείς κατά προτίμηση με όμοιους ή συναφείς 

σκοπούς και αντικείμενο, δίχως να αποκλείονται άλλοι. Σε καμία περίπτωση όμως 

δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί αυτό στα μέλη της. 
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Άρθρο 20 

 Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των ατομικών 

δανειστών τόσο του Διαχειριστή όσο και των λοιπών εταίρων.  

 

 

Άρθρο 21 

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.  

 

 

Το παρόν διαβάστηκε και υπογράφηκε από τις συμβαλλόμενες σε οκτώ (8) 

όμοια αντίγραφα. Κάθε μία έλαβε ένα όμοιο και τα υπόλοιπα θα κατατεθούν όπου 

απαιτείται.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

 

 

Αικατερίνη Τοπούζογλου  

                                                             

Αρτεμισία Τοπούζογλου 

 

Μαγδαληνή Κυριακού 

 

Αθηνά Μπακογιάννη 

 


