ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης»
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 19/4/2015 ημέρα Κυριακή όσοι υπογράφουν το
καταστατικό αυτό και αναφέρονται παρακάτω αποφάσισαν να συστήσουν Αστική
Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να συντάξουν το καταστατικό αυτό όπως
ακολουθεί:
Συμβαλλόμενοι Εταίροι:
α) Ιωάννης Χουντής του Παναγιώτη, κάτοικος Θεσσαλονίκης , Βασιλέως Γεωργίου 34
β) Νικόλαος Παπάζογλου, του Κυριάκου, κάτοικος Αμπελοκήπων

Θεσσαλονίκης,

Μαραθώνος 9
γ) Ιωάννης Χρυσόστομος Κανταράκης, του Βασιλέιου, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
Αναστασίου Μπακάλμπαση 19Β
δ) Εμμανουήλ Παναγιώτης Σκρέκας, του Αθανασίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
Αετοράχης 27
ε) Σταύρος Μπακόλας, του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Περσέως 5
στ)

Κωνσταντίνος

Τομαράς

του

Αποστόλου,

κάτοικος

Θεσσαλονίκης,

Κωνσταντινουπόλεως 54
ζ) Κωνσταντίνος Στράκας, του

Δημητρίου,

Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως 13

κάτοικος Νεαπόλεως – Συκεών
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος
Η εταιρία θα φέρει την επωνυμία «Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης». Στις
συναλλαγές της με τρίτους η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα αρχικά της
επωνυμίας της όπως και μετάφραση αυτής σε άλλες γλώσσες.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Νομικός Τύπος της Εταιρίας
Η εταιρία που ιδρύεται είναι αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
περιορισμένης εύθηνης, κατά την έννοια των άρθρων 741 επ. και 784 επ. του
Αστικού Κώδικα. Για την πραγμάτωση των σκοπών της η εταιρία
δραστηριοποιείται και οικονομικά, χωρίς όμως να υπερβαίνει τον μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα της.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοποί της Εταιρίας
Η εταιρία ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επιδίωξη των παρακάτω σκοπών:
α) Η προσπάθεια για την προστασία του δικαιώματος όλων των ανθρώπων στον
πολιτικό στοχασμό και την ενεργή πολιτική δραστηριοποίηση, την προώθηση του
σεβασμού των προσωπικών ιδεολογιών και την καθιέρωση μίας υγειούς σχέσεως με
τα κοινά.
β) Η προστασία και ανάδειξη της ιδεολογικής, πολιτικής κληρονομιάς, ελληνκής και
παγκοσμίας καθώς και η υπεράσπιση των αρχών της ελευθερίας και της επιλογής.
γ) Η ανάπτυξη και διάδοση των ελληνικών παραδοσιακών αξιών και εθίμων, όπως
παραδίδονται από την Ελληνική Ιστορία καθώς και η προώθηση της έρευνας για την
καταγραφή τους.
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δ) Η ανάπτυξη της πολιτικής παιδείας στην Ελλάδα και η συνεχής προσπάθεια για
επιμόρφωση, ενημέρωση του πολίτη, με ταυτόχρονη ανάδειξη της κριτικής σκέψεως,
του φιλοσοφικού και ελληνικού πνεύματος.
ε) Η ενημέρωση των πολιτών για την σημασία της ελεύθερης οικονομίας παράλληλα
με τους αναγκαίους κρατικούς ελέγχους και κανονισμούς.
στ) Η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας (site) για την εξοικείωση των πολιτών με
τις ιδέες της εν λόγω Αστικής Εταιρίας σε πολιτικό, φιλοσοφικό, ιδεολογικό και
κοινωνικό επίπεδο καθώς και για την προώθηση και δημοσίευση διαφόρων σχετικών
μελετών.
ζ) Η διοργάνωση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος
και του Εξωτερικού Ημερίδων, Διημερίδων και ποικίλων Εκδηλώσεων – Δράσεων με
σκοπό την προώθηση των αρχών αλλά και την ενημέρωση των πολιτών περί των
πολιτικών θέσεων, που καλείται να αναπτύξει και να υπερασπιστεί η παρούσα
Αστική Εταιρία.
η) Η υποστήριξη των αρχών του φιλελευθέρου και του συντηρητικά φιλελεύθέρου
χώρου.
θ) H παροχή υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών
Πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή κύκλους σπουδών Πανεπιστημίων
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και σε συγκεκριμένα πεδία.
ι) Προώθηση των ιδεών και αξιών του ιδεολογικού χώρου του Κέντρου και της
Δεξιάς και δη, της πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας, της κοινωνικής ισότητας,
του κράτους δικαίου, του συνταγματικού πατριωτισμού, της σταδιακής εύρρυθμης
προόδου και αλλαγής, στην δημόσια σφαίρα, ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες
θεσμικές λύσεις και να λάβουν χώρα οι βαθιές μεταρρυθμιστικές αλλαγές που
χρειάζεται η ελληνική κοινωνία.
κ) Αρωγή και ενίσχυση ενεργειών που θα οδηγήσουν στην αναγέννηση/επανέναρξη
της ευρύτερης πολιτικής παράταξης του Κέντρου και της Δεξιάς και τον εμπλουτισμό
αυτών με αξίες, αρχές, ιδέες, προτάσεις, σχέδια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του
ευρωπαϊκού και ελληνικού «σήμερα», τα οποία απουσίαζαν από τους μέχρι τώρα
κομματικούς σχηματισμούς, στερώντας από τους πολίτες του Φιλελεύθερου και
Συντηρητικά Φιλελεύθερου ιδεολογικού χώρου την συνεπή πολιτική εκπροσώπησή
τους.
κα) Παραγωγή πολιτικών προτάσεων και θέσεων χωρίς να αποσκοπούν στη
δημιουργία κομματικών φορεών ή παρατάξεως.
κβ) Συνεργασία με άλλα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, για την πολλαπλασιαστική
ενίσχυση των παραπάνω στόχων και επιδιώξεων.
κγ) Η Εταιρία δεν επιδιώκει εμπορικό σκοπό.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Mέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας ενδεικτικά είναι:
α)Η

διοργάνωση

εκδηλώσεων,

επιστημονικών,

πολιτικών

ψυχαγωγικών

πολιτιστικών, όπως συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων,
εργαστηρίων, εκθέσεων, γευμάτων και εκδρομών.
β) Η προώθηση μελετών και ερευνών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της
Εταιρίας.
γ) Η εκμίσθωση γραφείων, εντευκτηρίου για την συνεύρεση των φίλων και
μελών της Εταιρίας.
δ) Η συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, συλλόγους, εταιρίες
και οργανώσεις.
ε) Η σύσταση άλλων νομικών προσώπων ή η συμμετοχή σε υφιστάμενα για την
ανάπτυξη της δραστηριότητας που εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρίας.
στ) Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορων.
ζ) Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τα επί της οδού
Λέοντος Σοφού 4 γραφεία της. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία και
υποκαταστήματα ή παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα
αποκτήσεως νομικής προσωπικότητας λήγει δηλαδή την αντίστοιχη ημερομηνία
του έτους 2045. Η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται για άλλα τριάντα (30)
χρόνια εάν δεν καταγγελθεί ή λυθεί νομίμως ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την
λήξη της και ούτω καθ’ εξής.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σήμερα στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200)
και καλύφθηκε από την ισόποση και εξ’ ίσου εισφορά όλων των εταίρων δηλαδή
στο ποσό των είκοσι οκτών και πενήντα λεπτων (28,5) ευρώ ο καθένας, στο
οποίο και περιορίζεται η ευθύνη τους για τα χρέη της Εταιρίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της εταιρίας ενδεικτικά είναι:
α) Η ετήσια εισφορά των εταίρων, όπως θα αποφασίζουν γι’ αυτήν ομόφωνα οι
εταίροι, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.
β) Τα έσοδα από την διενέργεια πολιτικών, επιστημονικών, ψυχαγωγικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και των συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων,
διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων , εκθέσεων, γευμάτων και εκδρομών.
γ) ΄Ενισχύσεις, δωρεές ή επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος,
τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ελληνικούς ή διεθνείς
οργανισμούς.
δ) Οι συνδρομές από φίλους και υποστηρικτές της εταιρίας.
ε) Κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να προκύψει νόμιμα από την λειτουργία και την
δράση της εταιρίας, στα πλαίσια του μη κερδοσκοπικού και μη εμπορικού
σκοπού της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η συνέλευση των εταίρων αποτελείται από όλους τους εταίρους. Η συνέλευση
συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε χρόνο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου έκτακτα
δε όποτε αποφασίσει γι’ αυτό ο διαχειριστής ή το ζητήσουν εγγράφως τα τρία
έβδομα των εταίρων. Συγκαλείται νόμιμα με πρόσκληση του διαχειριστού που
αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αναρτάται στα γραφεία της
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εταιρίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημέρων πριν, θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε
απαρτία εφόσον μετέχουν σε αυτή οι μισοί συν ένας των εταίρων. Οι εταίροι
μπορούν να συμμέτεχουν σε αυτήν αυτοπρόσωπα ή δια του τηλεφώνου ή του
διαδικτύου. Σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή επαναλαμβάνεται την επομένη
ημέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία η οποία
υπολογίζεται με βάσει τον συνολικό αριθμό των εταίρων. Εκτός εάν ειδική
διάταξη του παρόντος απαιτεί ομοφωνία ή άλλο ποσοστό.
Η συνέλευση των εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα
παρακάτω θέματα:
α) Για την έγκριση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και την απαλλαγή των
διαχειριστών από τις ευθύνες.
β) Για θέματα που αφορούν την οργάνωση και συγκρότηση της εταιρίας.
γ) Για τον διορισμό ή την ανάκληση του διαχειριστή.
δ) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού εφ’ όσον υπάρχει απόφαση
του 80% του αριθμού των εταίρων.
ε) Για την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες οργανώσεις, διεθνείς κοινοπραξίες,
οργανισμούς κ.λ.π
στ) Για την ψήφιση των κανονισμών που προβλέπονται από το άρθρο 18 του
παρόντος καταστατικού και την τροποποίηση αυτών.
η) Για την αποδοχή δωρεών ή επιχορηγήσεων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
ενίσχυσης άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Ειδικά για
την περίπτωση αυτή ή έγκριση της συνέλευσης μπορεί να έπεται της αποδοχής
της δωρεάς ή της επιχορήγησης.
θ) Για την αγορά , πώληση ή εκμίσθωση ακινήτων.
ι) Για κάθε άλλο θέμα που αφορά την εταιρία και δεν αποτελεί διαχειριστική
αρμοδιότητα.
ια) Για την αποβολή εταίρου με την ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων.
ιβ) Για την εισδοχή νέων εταίρων με ομόφωνη απόφαση.
ιδ) Η πρώτη τακτική συνέλευση των εταίρων θα συγκληθεί μέχρι την 28η
Φεβρουαρίου 2016.
ιε) Σύσταση Επιτροπών της Εταιρίας και διορισμός των μελών τους. μετά από
απόφαση των πέντε εβδόμων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
α) Ο διαχειριστής της εταιρίας είναι ένας και εκλέγεται από την συνέλευση των
εταίρων.
β) Σε περίπτωση καταβολής αιτήματος των πέντε εκ των επτά εταίρων ορίζεται
διαδικασία εκλογής νέου διαχεριστού.
γ) Η εκλογική διαδικασία ορίζεται από τον εσωτερικό κανόνισμο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ
α) Ο διαχειριστής έχει την αρμοδιότητα ενεργώντας και υπογράφοντας υπό
εταιρία έναντι οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου
δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του δημοσίου, οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης,

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

τραπεζών,

ταμιευτηρίων,

ασφαλιστικών εταιριών, ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρχής.
β) Ενδεικτικά μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις (εργασίας, έργου κ.λ.π) για
λογαριασμό της εταιρίας με τρίτους ή και με εταίρους, να ενεργεί πληρωμές και
να εισπράττει χρήματα από ιδιώτες, τράπεζες, ταμεία και ταμιευτήρια,
υπογράφοντας τα σχετικά εντάλματα, να εισπράττει εμβάσματα εσωτερικού και
εξωτερικού και ταχυδρομικές επιταγές. Να εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει και
εισπράττει επιταγές ή συναλλαγματικές εσωτερικού ή εξωτερικού και γενικά
οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και διοίκησης της εταιρίας εκτός από αυτές που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.
γ) Να προΐσταται του προσωπικού της εταιρίας και να ασκεί την επιμέλεια της
εσωτερικής λειτουργίας της.
δ) Ως διαχειριστής μπορεί να ορίζεται αποκλειστικά εταίρος.
ε) Ο διαχειριστής μπορεί με απλή εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος ή όλες
τις εξουσίες του σε άλλον εταίρο, μετά από ομόφωνη έγκριση της συνέλευσης
των Εταίρων.
στ)Για την διεύθυνση, διοίκηση και διαχείριση που ασκεί ο διαχειριστής δεν
οφείλεται αμοιβή, εκτός εάν καταρτισθεί ειδική σύμβαση μεταξύ της εταιρίας
και του διαχειριστή η οποία πρέπει να έχει προηγουμένως την ομόφωνη έγκριση
της συνέλευσης των εταίρων.
ζ) Διαχειριστής ορίζεται ο εκ των εταίρων Ιωάννης Χουντής του Παναγιώτου.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ
Οι Εταίροι έχουν το δικαίωμα συστάσεως Επιτροπών και Επιτελείων με
ποικίλες αρμοδιότητες σύμφωνα με το Άρθρο 9ο, Παράγραφος ιε του εν λόγω
Καταστατικού. Τα μέλη αυτών των Επιτροπών και Επιτελείων διορίζονται από
τους Εταίρους μετά από απόφαση των πέντε εβδόμων, όπως και η αποπομπή
τους ενώ ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές καθώς και οι
εταίροι. Κάθε Επιτροπή και Επιτελείο ελέγχεται από έναν Υπέυθυνο, που
διορίζεται από τους Εταίρους μετά από ομόφωνη έγκριση της συνέλευσης τους.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων, να
καταχωρεί και να τηρεί πιστά τις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρίας και να
διατηρεί με πληρότητα όλα τα αναγκαία παραστατικά εσόδων και εξόδων της
εταιρίας. Την εργασία αυτή ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει σε λογιστή ή
υπάλληλο της εταιρίας, υπεύθυνος όμως για την πλήρη ενημέρωση και
παρακολούθηση των οικονομικών και των βιβλίων της εταιρίας παραμένει
αυτός.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στο τέλος κάθε χρόνου ο διαχειριστής συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της
εταιρίας τον οποίο και υποβάλλει για έγκριση στην τακτική συνέλευση των
εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΤΑΙΡΟΙ-ΦΙΛΟΙ-ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
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Οι προσωπικοί δανειστές των εταίρων δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα
διώξεως της εταιρίας και της περιουσίας της. Το κλείσιμο ή η σφράγιση των
γραφείων και των κάθε φύσεως εγκαταστάσεων της εταιρίας και των
δραστηριοτήτων της δεν επιτρέπεται ούτε για απογραφή.
Η εταιρική ιδιότητα είναι προσωποπαγής, αμεταβίβαστη και ανεπίδεκτη
αντιπροσώπευσης, εκτός εάν υπάρχει η ανάγκη λήψεως ομόφωνης αποφάσεως
από τη συνεύλευση των εταίρων και είναι αδύνατη η παράσταση ενός εταίρου.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, κηρύξεως σε πτώχευση,
αποχωρήσεως ή αποβολής κάποιου εταίρου η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των
υπολοίπων. Οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των εταίρων δεν αποκτούν
δικαιώματα στην εταιρική περιουσία, παρά μόνο δικαίωμα αναλήψεως της
εισφοράς του δικαιοπαρόχου τους ατόκως όταν η εταιρία λυθεί.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Ειδική κατηγορία μελών αποτελούν τα συνεργαζόμενα μέλη της εταιρίας τα
οποία δεν διαθέτουν εταιρική ιδιότητα. Συνεργαζόμενα μέλη της εταιρίας
δύνανται να είναι αποκλειστικά και μόνο ενήλικες φυσικά πρόσωπα και νομικά
πρόσωπα. Τα συνεργαζόμενα μέλη πρέπει να αποδέχονται το καταστατικό αυτό
και έχουν

δικαιώματα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα την καταβολή ετήσιας

εισφοράς, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό.
Η συνδρομή των μελών ορίζεται στα δέκα πέντε (15) ευρώ και ισχύει για ένα
έτος από την ημερομηνία κατάθεσης των χρημάτων της συνδρομής. Τέσσερεις
(4) μήνες μετά την σύσταση της εταιρίας η Συνέλευση των Εταίρων δεσμεύεται
να ζητήσει τη συνδρομή από τα Συνεργαζόμενα Μέλη. Τα Μέλη, εν τούτοις,
δύνανται να καταβάλλουν την συνδρομή και προ των τεσσάρων (4) αυτών
μηνών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων θα ορίζει το ποσό της
επομένης ετησίας εισφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Η εταιρία μπορεί να πλαισιώνεται οποτεδήποτε από φίλους, υποστηρικτές και
επιστημονικούς συμβούλους, οριζόμενα ως Επίτιμα Μέλη, οι οποίοι είτε ατομικά
είτε υπό οποιαδήποτε μορφή ενώσεως προσώπων θα ενισχύουν τις επιμέρους
δραστηριότητες της εταιρίας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα
αποδέχονται το καταστατικό αυτό και τον εκάστοτε ισχύοντα εσωτερικό
κανονισμό.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για την οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων της εταιρίας
που αναλαμβάνονται προς επίτευξη των σκοπών της, την συμμετοχή των μελών,
των φίλων, επιστημονικών συμβούλων και υποστηρικτών της συντάσσονται
ειδικοί κανονισμοί με πλειοψηφική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, οι
οποίοι και θα αποτελούν συμπλήρωμα του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΛΥΣΗ
Η εταιρία λύεται είτε με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της είτε με
ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, εφόσον υπάρχει σπουδαίος
λόγος.
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Μετά την λύση με οποιονδήποτε τρόπο η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση. Ως
εκκαθαριστές ορίζονται από την συνέλευση δύο εκ των εταίρων με τρίτο
εκκαθαριστή τον διαχειριστή, οι οποίοι μπορούν να ορίσουν και οποιονδήποτε
τρίτο ως εκκαθαριστή εταίρο ή μη. Μετά την πληρωμή των κάθε φύσεως
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υποχρεώσεων της εταιρίας, η υπόλοιπη περιουσία της θα περιέρχεται με
απόφαση των εκκαθαριστών σε άλλη Αστική Εταιρία, Σωματείο, Ίδρυμα ή
Οργανισμό που επιδιώκει ανάλογους σκοπούς. Οι εταίροι δικαιούνται μόνο σε
επιστροφή της εισφοράς τους ατόκως.
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Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και αποδέχθηκαν όλα τα παραπάνω και
υπογράφουν όπως ακολουθεί. Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε 9 αντίτυπα
και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα. Τα υπόλοιπα δύο θα κατατεθούν στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
α) Ιωάννης Χουντής
β) Σταύρος Μπακόλας
γ) Ιωάννης Χρυσόστομος Κανταράκης
δ) Εμμανουήλ Παναγιώτης Σκρέκας
ε) Νικόλαος Παπάζογλου
στ) Κωνσταντίνος Στράκας
ζ) Κωνσταντίνος Τομαράς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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