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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 ΦΑΡΟΣ, το διακριτικό τίτλο LIGHTHOUSE και αριθμό ΓΕΜΗ 

129667301000. 

 

Την 18/6/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2159007,                              

το από 15/6/2020 συμφωνητικό των εταίρων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία                                

ΦΑΡΟΣ, το διακριτικό τίτλο LIGHTHOUSE και αριθμό ΓΕΜΗ 129667301000, με το οποίο αποφασίστηκε η αποχώρηση 

και η είσοδος μελών, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 6, 9, 10, 11, 13 και αναριθμήθηκε το καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4072/2012 και 4635/2019, όπως ισχύουν.  

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

τροποποιήσεις του.  

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

 

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε,                             

του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α). 

 

    
      

 

 

 

 

 

 
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, 24/6/2020 

                                          Αριθ. Πρωτ.: 1993163 

 

Πληροφορίες: Χ. ΣΩΦΡΟΝΑ 

Τηλέφωνο: 2103382107 

Fax: 2103646776 

E-mail: gemi-loipes@acci.gr 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  

«ΦΑΡΟΣ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα 15 Ιουνίου 2020 οι παρακάτω 

υπογράφοντες: 

 

1. ο Αλέξανδρος Πιπιλιός του Ιωάννη και της 

Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός 

Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 142, γεννηθείς στον Μαρούσι 

Αττικής στις 10 Ιουλίου 1983, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 560507 Α.Φ.Μ. 

128628549, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, 

2. ο Timothy Achilles Coomar του Andrew Coomar και 

της   Αικατερίνης Παπαδιάκου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, 

κάτοικος Αθηνών οδός Θεμιστοκλέους αρ. 90, ΤΚ 10681, 

γεννηθείς  στο WESTMINSTER Μ. Βρετανίας στις 10 

Ιανουαρίου 1983 με αριθμό Διαβατηρίου Μ. Βρετανίας 

517841272/14-1-2014, Α.Φ.Μ. 147147133 Δ.Ο.Υ. Δ΄ 

Αθηνών 

και οι εταίροι που σήμερα με το παρόν αποχωρούν, 

δηλαδή:    

3. η Δανάη Σεραφειμίδη του Κλήμη-Θεοδώρου και της 

Ζάμπιας, Κοινωνική Λειτουργός, κάτοικος Παλ. Φαλήρου, 

οδός Τερψιχόρης αρ. 22, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής 

στις 28 Ιουνίου 1983, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 507373, Α.Φ.Μ. 

117954571, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, 

4. η Karin Kjaergaard του Gudrund, Ιδιωτική Υπάλληλος, 
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κάτοικος Δανίας, οδός Frahaven 1, 2630 Tastrup, 

γεννηθείσα στη Δανία, με αριθμό Διαβατηρίου Δανίας 

206733323, και 

5. η Patricia Kirk του Poul Kirk και της Karen Margrethe 

Kirk, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός 

Βουλγαροκτόνου 8, 2ος όροφος, γεννηθείσα στην Δανία στις 

06 Μαρτίου 1983 με αριθμό Διαβατηρίου Δανίας 

205313710, Α.Φ.Μ. 173924131, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων 

Εξωτερικού, 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Ι. Με το από 26 Μαρτίου 2014, ιδιωτικό συμφωνητικό 

σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με νομική 

προσωπικότητα «ΦΑΡΟΣ», που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα 

βιβλία εταιριών του αρμόδιου επιμελητηρίου Αθηνών με 

αριθμό ΓΕΜΗ 129667301000, με ΚΑΚ 174262 την 

28/03/2014, συστήθηκε μη κερδοσκοπική εταιρία με 

νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «ΦΑΡΟΣ», με 

διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο τον Αλέξανδρο Πιπιλιό 

του Ιωάννη και της Αικατερίνης, Ιδιωτικό Υπάλληλο, 

κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 142, 

γεννηθέντα στον Μαρούσι Αττικής στις 10 Ιουλίου 1983, με 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 560507, Α.Φ.Μ. 128628549, ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών. 

Με το από 1 Οκτωβρίου 2015 καταστατικό, που 

νόμιμα δημοσιεύθηκε στα βιβλία του αρμόδιου 

Επιμελητηρίου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 440609 την 

06/10/2015, τροποποιήθηκε το ΑΡΘΡΟ 2 του 

καταστατικού και ως έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος 
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Αθηναίων, και τα γραφεία της επί της οδού Ιουλιανού 

αρ.18, με Τ.Κ 10682. 

Με το από 15 Νοεμβρίου 2016 καταστατικό, που 

νόμιμα δημοσιεύθηκε στα βιβλία του αρμόδιου 

Επιμελητηρίου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 828904 την 

15/11/2016 , τροποποιήθηκε το ΑΡΘΡΟ 8 και το ΑΡΘΡΟ 

9 του καταστατικού.    

Επίσης με το από 1η Δεκεμβρίου 2016 ιδιωτικό 

συμφωνητικό τροποποιήθηκε εκ νέου το ΑΡΘΡΟ 8 και το 

ΑΡΘΡΟ 9  του καταστατικού. 

 

ΙΙ. Ήδη σήμερα με το παρόν αποχωρούν οι εκ των  

εταίρων, Δανάη Σεραφειμίδη του Κλήμη-Θεοδώρου και 

της Ζάμπιας, Κοινωνική Λειτουργός, κάτοικος Παλ. 

Φαλήρου, οδός Τερψιχόρης αρ. 22, γεννηθείσα στον 

Χολαργό Αττικής στις 28 Ιουνίου 1983, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 

507373, Α.Φ.Μ. 117954571, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, 

Karin Kjaergaard του Gudrund, Ιδιωτική Υπάλληλος, 

κάτοικος Δανίας, οδός Frahaven 1, 2630 Tastrup, 

γεννηθείσα στη Δανία, με αριθμό Διαβατηρίου Δανίας 

206733323 και Patricia Kirk του Poul Kirk και της Karen 

Margrethe Kirk, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, 

οδός Βουλγαροκτόνου 8, 2ος όροφος, γεννηθείσα στη Δανία 

στις 6 Μαρτίου 1983 με αριθμό Διαβατηρίου 205313710, 

ΑΦΜ 173924131, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 

και στη θέση τους υπεισέρχεται ο Timothy Achilles 

Coomar του Andrew Coomar και της Αικατερίνης 

Παπαδιάκου, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους 90, 

ΤΚ 10681, γεννηθείς στο WESTMINSTER Μ. Βρετανίας 



 

4 
 

στις 10 Ιανουαρίου 1983 με αριθμό Διαβατηρίου Μ. 

Βρετανίας, 517841272/14-1-2014, Α.Φ.Μ. 147147133 

Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών. 

Οι τρεις αποχωρούντες δήλωσαν ότι, εκχωρούν και 

μεταβιβάζουν τις εταιρικές τους μερίδες προς τους δύο 

πρώτους συμβαλλόμενους. Ειδικότερα: 

α) η Δανάη Σεραφειμίδη του Κλήμη-Θεοδώρου, 

ομοίως, εκχωρεί και μεταβιβάζει την εκ 25% εταιρική της 

μερίδα, που αναλογεί στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε 

(125) ευρώ, προς το νεοεισερχόμενο εταίρο Timothy 

Achilles Coomar. 

β) η Karin Kjaergaard του Gudrund εκχωρεί και 

μεταβιβάζει την εκ 25% εταιρική της μερίδα, που αναλογεί 

στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125) ευρώ, προς το 

νεοεισερχόμενο εταίρο Timothy Achilles Coomar. 

γ) τέλος, η Patricia Kirk του Poul εκχωρεί και 

μεταβιβάζει την εκ 25% εταιρική της μερίδα, που αναλογεί 

στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε (125) ευρώ, προς τον 

εναπομείναντα εταίρο Αλέξανδρο Πιπιλιό, ο οποίος έτσι 

αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία κατά 25%. 

Μετά, επομένως, από την αποχώρηση από την εταιρία 

των Δανάης Σεραφειμίδη, Karin Kjaergaard και Patricia 

Kirk, την είσοδο σε αυτήν του εταίρου Timothy Achilles 

Coomar, και την μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου των 

τριών αποχωρούντων, αφενός προς τον πρώτο 

συμβαλλόμενο εταίρο, με αύξηση της εταιρικής μερίδας 

του, αφετέρου προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο- 

νεοεισερχόμενο εταίρο, το εταιρικό κεφάλαιο διατηρείται 

στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, και κατανέμεται 
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κατ’ ισομοιρία στους δύο (2) εταίρους, με εταιρική 

συμμετοχή ενός εκάστου στο ποσόν των διακοσίων πενήντα 

(250,00) ευρώ, ώστε το εταιρικό κεφαλαίο να γίνει και το 

εταιρικό τους μερίδιο κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. 

 

ΙΙΙ. Οι άνω συμβαλλόμενοι εταίροι, μετά την 

αποχώρηση των προαναφερθέντων, τροποποιούν το άρθρο 2 

του καταστατικού, με το οποίο τα γραφεία της εταιρίας 

μεταφέρονται από την οδό Ιουλιανού 18 στην οδό 

Μαυροματαίων 5 στην Αθήνα, το άρθρο 6 του 

καταστατικού, όσον αφορά την εταιρική συμμετοχή ενός 

εκάστου των εταίρων, που ανέρχεται πλέον στο ποσόν των 

250,00 ευρώ, το άρθρο 9 του καταστατικού, σχετικά με την 

απάλειψη αρμοδιοτήτων Γραμματέα, το άρθρο 10, σχετικά 

την λήψη αποφάσεων από την ΓΣ των εταίρων της διμελούς 

εταιρίας, το άρθρο 11, για τη δυνατότητα συνέχισης της 

εταιρίας σε περίπτωση θανάτου κ.λπ. ενός εκ των εταίρων 

και το άρθρο 13 για τη λύση της εταιρίας.  

Η νέα μορφή των άρθρων 2, 6, 9, 10, 11 και 13 του 

καταστατικού, συμφώνα με τα παραπάνω, διαμορφώνεται 

ως εξής: 

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ 

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και 

γραφεία επί της οδού Μαυροματαίων  αρ. 5, με Τ.Κ.106 82. 

Η εταιρία θα μπορεί να συστήσει, με τις νόμιμες 

προϋποθέσεις, παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

 

Άρθρο 6 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των 

πεντακοσίων (500) ευρώ, ποσό που καταβλήθηκε ισόποσα 

από όλους τους εταίρους, δηλαδή διακόσια πενήντα 

(250,00) ευρώ από τον καθένα. 

 

Άρθρο 9 - ΤΑΜΙΑΣ 

Ταμίας της εταιρίας ορίζεται και ο εκ των εταίρων Timothy 

Achilles Coomar του Andrew Coomar και της Αικατερίνης 

Παπαδιάκου, κάτοικος Αθηνών οδός Θεμιστοκλέους 90, ΤΚ 

10681, γεννηθείς στο WESTMINSTER Μ. Βρετανίας στις 10 

Ιανουαρίου 1983 με αριθμό Διαβατηρίου Μ. Βρετανίας, 

517841272/14-1-2014, Α.Φ.Μ. 147147133 Δ.Ο.Υ. Δ΄ 

Αθηνών, ο οποίος φροντίζει για την υλοποίηση των 

αποφάσεων της εταιρίας σχετικά με τα οικονομικά της 

θέματα, διενεργεί τις πληρωμές, κρατάει και επιμελείται το 

ταμείο, τις αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών, κάνει τις 

εγγραφές στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της εταιρίας, κινεί 

τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της με απλή 

εξουσιοδότηση του διαχειριστή και έχει πρόσβαση μέσω 

Web Banking στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της 

Εταιρίας. 

Ο ταμίας μπορεί, όπως και ο διαχειριστής, να 

αναλαμβάνει από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, ή 

να αναλώνει από τα υπάρχοντα στο ταμείο της εταιρίας 

μετρητά χρήματα ποσόν μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000,00) Ευρώ για την αντιμετώπιση αναγκών μικρής 

αξίας ή επείγοντος χαρακτήρα, χωρίς προηγούμενη λήψη 

ομόφωνης απόφασης όλων των εταίρων, αλλά με απλή 

ενημέρωση τους, χωρίς εξουσιοδότηση του διαχειριστή. 
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Άρθρο 10 - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της 

εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, 

που την αφορά. Συγκαλείται από τον Διαχειριστή που 

διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την 

πορεία των υποθέσεων της εταιρίας γραπτά ή προφορικά. 

2. Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Το 

δικαίωμα αυτό ασκείται κατ’ αναλογία προς τα εταιρικά 

μερίδια, με την έννοια ότι κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει 

στον εταίρο το δικαίωμα μιας (1) ψήφου.    

3. Η Γ.Σ. των εταίρων διενεργείται μια φορά το χρόνο 

στην έδρα της εταιρίας και έκτακτα, αν το ζητήσει 

οποιοσδήποτε εκ των εταίρων με έγγραφη και 

αιτιολογημένη αίτησή του, ή αν συντρέχει σοβαρός λόγος. 

Η πρόσκληση για Γ.Σ. είναι έγγραφη και κοινοποιείται στα 

μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη σύγκληση. Στην 

πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και τα προς 

συζήτηση θέματα. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι. Εάν 

δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική 

συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου, εντός 10 ημερών. 

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με 

όσα μέλη και αν παρίστανται. 

4. Στη Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρίας. Τα μέλη 

αυτά μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με 

τηλεδιάσκεψη  ή να λάβουν μέρος στη Γ.Σ. και με νόμιμο 

εκπρόσωπο ή αναπληρωτή τους. 
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5. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για κάθε 

υπόθεση που αφορά την εταιρία πέραν της τρέχουσας 

διαχείρισης, εκλέγει τον διαχειριστή και ταμία της εταιρίας, 

εγκρίνει τον απολογισμό της, εκδίδει κανονισμούς 

λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρίας, συναφείς 

κανονισμούς, εσωτερικά έγγραφα κ.λπ. 

6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται δια 

ψηφοφορίας με σχετική πλειοψηφία των παρόντων εκ των 

μελών. 

7. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται 

πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. 

8. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων του καταστατικού, τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από τη συνέλευση των 

εταίρων. 

 

Άρθρο 11 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Σε περίπτωση αποχωρήσεως, θανάτου, πτωχεύσεως, ή 

θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου, η εταιρία δεν 

λύεται αυτοδικαίως, αλλά ο εναπομείνας εταίρος δύναται να 

συνεχίσει την εταιρία με νέο εταίρο, σύμφωνα με το νόμο, 

τροποποιούμενου αναλόγως του παρόντος καταστατικού. Η 

εταιρία δεν υποχρεούται να καταβάλει στον αποχωρούντα 

εταίρο ή στους κληρονόμους, ή στους νόμιμους 

εκπροσώπους ή στους συμπαραστάτες του την εισφορά 

κεφαλαίου του, ή οπουδήποτε άλλου είδους αποζημίωση. 
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Άρθρο 13 - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1. Η εταιρία λύεται αυτοδικαίως στις περιπτώσεις που 

ορίζει ο νόμος, ή όταν καταστεί ανέφικτος ο εταιρικός 

σκοπός, ή αν συμφωνήσουν προς τούτο οι εταίροι της 

οποτεδήποτε. 

2. Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η  

εκκαθάριση  της. 

3. Εκκαθαριστής της εταιρίας ορίζεται αυτός που είναι 

διαχειριστής κατά τον χρόνο της λύσης της. 

4. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην 

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει 

στους δανειστές της εταιρίας τις προς αυτούς οφειλές της. 

Δεν θα αποδώσει όμως στους εταίρους τις εισφορές τους. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει το παρακάτω 

καταστατικό και θα έχει κωδικοποιημένο ως εξής:                                
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

«ΦΑΡΟΣ» 

 

Κεφάλαιο Εταιρικό 500,00 € 

 

Οι: 

1. Αλέξανδρος Πιπιλιός του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 

Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμανουήλ 

Μπενάκη αρ. 142, γεννημένος στον Μαρούσι Αττικής στις 

10 Ιουλίου 1983, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 560507, με Α.Φ.Μ. 

128628549, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, 

2. Timothy Achilles Coomar του Andrew Coomar και της   

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΙΑΚΟΥ κάτοικος Αθηνών οδός 

Θεμιστοκλέους 90, ΤΚ 10681, γεννηθείς την 10-1-1983 στο 

WESTMINSTER με αριθμό Διαβατηρίου 517841272/14-1-

2014 Μεγ. Βρετανίας, με Α.Φ.Μ. 147147133  Δ.Ο.Υ. Δ΄ 

Αθηνών, 

συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε ότι με το 

συμφωνητικό αυτό  συνιστούμε Αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρία με νομική προσωπικότητα, που θα διέπεται από 

τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα, και 

της οποίας το καταστατικό έχει ως ακολούθως: 
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Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

 

Άρθρο 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, με νομική 

προσωπικότητα, με επωνυμία «ΦΑΡΟΣ». Η εταιρία θα 

μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά 

στοιχεία ή σε μετάφραση. Χάριν συντομίας η εταιρία μπορεί 

να αναφέρεται και με τον διακριτικό τίτλο «LIGHTHOUSE». 

 

Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ 

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και 

γραφεία επί της οδού Μαυροματαίων  αρ. 5, με Τ.Κ.10682. 

Η εταιρία θα μπορεί να συστήσει, με τις νόμιμες 

προϋποθέσεις, παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

 

Άρθρο 3 - ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της εταιρίας, που είναι καθαρά μη 

κερδοσκοπικός, και ποτέ δεν μπορεί, έστω και έμμεσα, να 

γίνει κερδοσκοπικός, είναι φιλανθρωπικός -ανθρωπιστικός, 

κοινωνικός και θρησκευτικός, βασισμένος στα χριστιανικά 

ιδεώδη όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή, με γνώμονα τον 

άνθρωπο. Κανένα μέλος της, ούτε οι κληρονόμοι τους, δεν 

θα αποκομίσει προσωπικό κέρδος από την εταιρία για 

κανένα λόγο. Τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται θα 

διατίθενται αποκλειστικά για τα έξοδα της εταιρίας, τους 

τυχόν μισθούς των υπαλλήλων της και την επέκταση των 

δραστηριοτήτων της μέσα στα πλαίσια της εκπλήρωσης του 

σκοπού της. 
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Ειδικότερα ο σκοπός της εταιρίας είναι: 

1. Ο σκοπός αυτής της Αστικής Εταιρείας είναι να 

βοηθήσει ασυνόδευτα παιδιά και να υποστηρίξει το κάθε 

παιδί ξεχωριστά στο να έχει πρόσβαση σε βοηθητικές 

υπηρεσίες και να βρει μακροπρόθεσμες κατάλληλες λύσεις. 

2. Στόχος ακόμη είναι η ανταλλαγή γνώσεων με άλλες 

μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους από τις 

αρχές σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων. 

3. Επομένως, το πεδίο δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

καθορίζεται ως εξής, αλλά δεν περιορίζεται, στο:  

 

α. Να παρέχει στα εν κινήσει ασυνόδευτα παιδιά πιο 

αποτελεσματική πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις που θα μπορέσουν να τους 

βοηθήσουν προσφέροντας τους βοήθεια ανάλογα με τις 

ανάγκες τους. 

β. Να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου τα ασυνόδευτα παιδιά 

θα αισθάνονται ασφαλή, θα μπορούν να αναπτύξουν φιλίες 

και να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό το 

οποίο θα μπορούσε να τους βοηθήσει ανάλογα με τις 

ανάγκες τους. 

γ. Να ενημερώνει τα ασυνόδευτα παιδιά σχετικά με τα 

δικαιώματα τους, τους παράγοντες κινδύνου για την υγεία 

και την ευεξία, πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους καθώς και 

την παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης στα τοπικά 

κέντρα φροντίδας. Θα προσφέρει επίσης, ενημέρωση και 

πληροφορίες πάνω σε θέματα νομικής και κοινωνικής 

φύσεως, υγείας, καθώς και θέματα ασφάλειας που 
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σχετίζονται με την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών 

στην Ελλάδα. Επιπλέον, θα δίνονται πληροφορίες και για 

άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου τα 

ασυνόδευτα παιδιά να είναι ενήμερα σχετικά με το τι 

βοήθεια υπάρχει γύρω τους. 

δ. Να παράγει ατομική αξιολόγηση και πλάνο δράσης για 

καθένα από τα ασυνόδευτα παιδιά, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η κατάσταση τους και να αναπτυχθεί μια 

στρατηγική που θα προσφέρει την καλύτερη βιώσιμη λύση 

για το παιδί. Αυτό περιλαμβάνει παραπομπές σε νομικές, 

ψυχολογικές και ιατρικές υπηρεσίες. Το αρχικό ιστορικό θα 

μοιράζεται και θα συζητιέται με το Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχέδιο 

δράσης το οποίο θα προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση 

σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού και που 

θα προωθεί το μέγιστο συμφέρον του. 

ε. Να παρέχει ολιστική υποστήριξη στα ασυνόδευτα παιδιά 

προσφέροντας κοινωνικές, συναισθηματικές και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως το «σχολείο 

ποδοσφαίρου» που θα δώσει στους ασυνόδευτους ανήλικους 

την ευκαιρία να βγούνε έξω και να παίξουν ποδόσφαιρο 

μεταξύ τους. Επιπλέον θα γίνονται και παραπομπές σε 

νομικές, ψυχοκοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες. 

ζ. Να προωθεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δυνατότητες: 

δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να αξιοποιήσουν τις 

υπάρχουσες δεξιότητες τους καθώς και να την απόκτηση 

νέων μέσα από εργαστήρια. Η δημιουργική ομάδα θα 

αποτελείται από ασυνόδευτα παιδιά, επαγγελματίες και 
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εθελοντές. Τέτοια εργαστήρια θα μπορούσαν να αφορούν 

την τέχνη, την ποίηση, τη μουσική, τους υπολογιστές, τη 

μηχανική κα τη ραφτική. 

η. Να παρέχει συστηματική βοήθεια προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες των παιδιών, και να 

συμβάλλει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων βιώσιμων 

λύσεων. 

θ. Τέλος, σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από το 

θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της παραγωγής και 

διάδοσης γνώσης σχετικά με την κατάσταση των 

ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα, και της ενεργούς 

συμμετοχής σε ΜΚΟ και ερευνητικά δίκτυα. Το πρόγραμμα 

αυτό θα επικεντρωθεί στην απόκτηση γνώσης της 

καθημερινής ζωής, τις απόψεις και τα προφίλ των παιδιών 

έτσι ώστε να παραχθούν προσεγγίσεις, μοντέλα και μέθοδοι 

για καλύτερη πρακτική. 

 

Άρθρο 4 - ΜΕΣΑ 

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας θα αξιοποιηθεί η 

εμπειρία και οι γνώσεις των συμβαλλομένων μελών και 

κάθε προσφερόμενου εθελοντή, και οποιαδήποτε 

στελεχιακή υποδομή, υλική, υλικοτεχνική ή άλλου είδους 

προσφορά. Τα μέσα με τα οποία η εταιρία θα επιδιώξει την 

επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά τα εξής: 

1. Η εθελοντική προσφορά εργασίας και εισφορά διαφόρων 

αντικειμένων από τα μέλη και οποιοδήποτε τρίτο άτομο το 

επιθυμεί. 

2. Η συγκέντρωση χρηματικών κεφαλαίων από εισφορές 

των μελών της εταιρείας αλλά και τρίτων φίλων και 
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υποστηρικτών της, και η διάθεση τους στο αναλαμβανόμενο 

από την εταιρία πνευματικό και κοινωφελές έργο.  

3. Η διοργάνωση μαθημάτων εκπαίδευσης στελεχών, 

διαλέξεων και διαφόρων πνευματικών, πολιτισμικών και 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, καθώς και εκθέσεων σε σχολεία, 

πανεπιστήμια, σωφρονιστικά καταστήματα κλπ., με στόχο 

την ευρύτερη και αντικειμενική ενημέρωση για τα 

προβλήματα των ανθρώπων που η εταιρία προσπαθεί να 

εξυπηρετήσει. 

4. Η δημοσίευση διαφημιστικών μηνυμάτων σε περιοδικά 

και εφημερίδες της ημεδαπής και αλλοδαπής, η 

δημιουργία και προβολή κινηματογραφικών ταινιών, 

δημιουργία εκπομπών και διαφόρων προγραμμάτων σε όλα 

τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας {ραδιόφωνο, τηλεόραση, 

διαδίκτυο, τηλεφωνικές γραμμές, κλπ.), που θα 

προβάλλουν το σκοπό της εταιρίας, η απόκτηση 

τηλεοπτικών σταθμών ή συμμετοχή σε αυτούς, καθώς και η 

έκδοση κάθε είδους εντύπων και βιβλίων 

5. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών ή τρόπων, με το 

ευεργέτημα πάντοτε της απογραφής, καθώς και δωρεών είτε 

εν ζωή είτε μετά θάνατο από φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

η αποδοχή επιχορηγήσεων από ελληνικούς και αλλοδαπούς 

οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου 

δικαίου, του Ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εφόσον δίδονται για την εκπλήρωση των σκοπών 

της εταιρίας, και οι τυχόν κάθε είδους χορηγίες ιδιωτών. 

6. Η ανάληψη, κατασκευή και διεκπεραίωση έργων και 

προγραμμάτων για την ανακούφιση αναξιοπαθούντων και 

πληγέντων με οποιονδήποτε τρόπο, όπως από φυσικά 
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φαινόμενα (σεισμούς, πλημμύρες, κλπ.}, πυρκαγιές, 

πολέμους, και κάθε είδους έκτακτες περιστάσεις, που 

δημιουργούν άμεσες και επιτακτικές ανθρώπινες ανάγκες, 

κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες.  

7. Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, όπως εκθέσεων 

τυχόν παραγομένων ειδών, ομιλιών, συναυλιών, διαλέξεων 

και λοιπών πνευματικών, πολιτισμικών και ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, ανοικτούς 

ή κλειστούς, με ελεύθερη πρόσβαση, ή και με εισιτήριο για 

την οικονομική ενίσχυση του έργου της εταιρίας. 

8. Η απόκτηση στο όνομα της εταιρίας κάθε είδους 

μεταφορικών μέσων, όπως ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, IX 

αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, και όποιου άλλου 

είδους μέσον κρίνεται αναγκαίο και πρόσφορο για την 

εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας. 

9. Η  ίδρυση νοσοκομείων, ορφανοτροφείων, γηροκομείων, 

παιδικών σταθμών, χριστιανικών σχολείων, οικοτροφείων 

και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων, σύμφωνα πάντα με τους 

νόμους της Ελληνικής ή της οποιασδήποτε αλλοδαπής 

πολιτείας, όπου θα ιδρυθούν. 

10. Ο εξοπλισμός, η χρήση, ενοικίαση ή απόκτηση 

ακινήτων (με ίδια χρήματα ή με τραπεζικό δανεισμό) 

κατάλληλων για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων 

για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. 

11. Η δημιουργία ειδικών ιστοσελίδων και η χρήση κάθε 

είδους παρεχόμενων υπηρεσιών του διαδικτύου και των 

πολυμέσων. 

12. Η παραγωγή και διανομή δωρεάν ή και πώληση 

κασετών, CD, DVD ήχου και εικόνας, video-clips, κλπ., για 
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ενήλικες και παιδιά, με θέματα που αφορούν στο σκοπό 

της εταιρίας. 

13. Η συγκέντρωση χρηματικών κεφαλαίων από εισφορές, 

προσφορές, χορηγίες και κάθε είδους παροχές των μελών 

της εταιρίας, αλλά και φίλων και υποστηριχτών της, 

ιδιωτών, ομάδων και νομικών προσώπων, ημεδαπών και 

αλλοδαπών. 

14. Η άσκηση διαφόρων επικερδών δραστηριοτήτων από 

την εταιρία για αποκόμιση εσόδων προς επίτευξη του 

σκοπού της, μετά από σχετική απόφαση των εταίρων. 

15. Οποιοσδήποτε γενικά τρόπος και μέσον κριθεί 

σκόπιμος από τη συνέλευση των μελών της εταιρίας για την 

επίτευξη του σκοπού της, που δεν αντίκειται στους νόμους 

της Πολιτείας, και πάντα σύμφωνα με αυτούς. 

 

Άρθρο 5 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται να είναι αόριστη, και 

θα υφίσταται όσο μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό της. Τη 

λύση της εταιρίας αποφασίζει n γενική συνέλευση των 

εταίρων κατά πλειοψηφία. 

 

Άρθρο  6 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των 

πεντακοσίων (500) ευρώ, ποσό που καταβλήθηκε ισόποσα 

από όλους τους εταίρους, δηλαδή διακόσια πενήντα 

(250,00) ευρώ από τον καθένα. 

  

Άρθρο 7 - ΠΟΡΟΙ 

Οι πόροι της Εταιρίας είναι: 
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 1. Οι συνεισφορές και δωρεές των εταίρων και τρίτων σε 

εργασία, χρηματικά ποσά ή άλλες παροχές υπέρ των 

σκοπών της 

2. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών ή τρόπων, με το 

ευεργέτημα πάντοτε της απογραφής, καθώς και δωρεών είτε 

εν ζωή είτε μετά θάνατο από φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

3. Η αποδοχή επιχορηγήσεων από ελληνικούς και 

αλλοδαπούς οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και 

δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού κράτους και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δίδονται για την εκπλήρωση 

των σκοπών της εταιρίας, και οι τυχόν κάθε είδους χορηγίες 

ιδιωτών. 

4. Η άσκηση διαφόρων επικερδών δραστηριοτήτων που θα 

αποφέρουν έσοδα στην εταιρία, κατά την κρίση και 

απόφαση των εταίρων κατά πλειοψηφία.  

5. Η απόκτηση οποιουδήποτε είδους εισοδήματος του 

οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της 

εταιρίας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. 

Τα τυχόν εναπομένοντα έσοδα μετά την κάλυψη των εξόδων 

δεν θα διανέμονται μεταξύ των μελών της εταιρίας, ούτε των 

κληρονόμων τους, όπως είναι αυτονόητο, αλλά θα 

διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών της, και την 

επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

 

Άρθρο 8 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

1. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 

ορίζεται από τους εταίρους ο Αλέξανδρος Πιπιλιός του 

Ιωάννη και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 

Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη αρ. 142, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 
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560507, με Α.Φ.Μ.: 128628549, ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών, ο 

οποίος εκτελεί τις αποφάσεις που παίρνει η συνέλευση των 

μελών, και λογοδοτεί σε αυτήν για τις διαχειριστικές του 

πράξεις. 

Αυτός δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του. Η 

υπογραφή μπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες 

τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με οποιοδήποτε 

τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, OTA, των Τραπεζών, του 

Ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ), των ΔΕΚΟ γενικά, του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, κ.λπ. 

Ειδικότερα και ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο 

διαχειριστής με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική 

επωνυμία, δικαιούται για λογαριασμό της εταιρίας να 

ανοίγει και να κινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της 

εταιρίας, να έχει πρόσβαση μέσω Web Banking στους 

Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρίας, να εκδίδει, 

αποδέχεται και οπισθογραφεί σε διαταγή τρίτων 

συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, να υπογράφει 

συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και Ελληνικού Δημοσίου 

Ταμείου, OTA, Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ), Τράπεζες, ΔΕΚΟ 

γενικά, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κ.λπ., να 

προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους, να εκπροσωπεί 

την εταιρία ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε 

βαθμού και δικαιοδοσίας, του Συμβουλίου Επικρατείας και 

του Αρείου Πάγου, και ενώπιον κάθε Αρχής (όπως π.χ. 

Δημοτικής, Περιφερειακής, Εκκλησιαστικής, Στρατιωτικής, 

κλπ.), να ορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους ή απλώς 
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πληρεξούσιους, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη τείνουσα 

στην ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. 

Ο διαχειριστής της εταιρίας, μπορεί να συνάπτει 

συμφωνίες και δάνεια επ' ονόματι και για λογαριασμό της 

εταιρίας με οποιοδήποτε φορέα ή πιστωτικό ίδρυμα, για την 

προώθηση των σκοπών της εταιρίας και για την αγορά 

ακινήτων επ’ ονόματι της εταιρίας, υπογράφοντας γι' αυτό 

κάθε σχετικό έγγραφο, κατόπιν βέβαια προηγούμενης 

απόφασης της συνελεύσεως των μελών. Μπορεί επίσης να 

δεσμεύει την εταιρία παρέχοντας κάθε εμπράγματη 

ασφάλεια επί των ακινήτων της για τη λήψη επ' ονόματι της 

δανείων, υπογράφοντας γι' αυτό κάθε σχετικό έγγραφο, 

μετά από απόφαση της συνέλευσης των μελών. Η λήψη 

οποιουδήποτε δανείου από τον διαχειριστή, εκ μέρους της 

εταιρίας, απαιτεί την προέγκριση όλων των μελών της 

εταιρίας, με την ομόφωνη, εγκριτική τους ψήφο, επί του 

συγκεκριμένου δανείου, πριν ληφθεί το δάνειο. 

Ο διαχειριστής μπορεί να αναλαμβάνει από τον 

τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, ή να αναλώνει από τα 

υπάρχοντα στο ταμείο της εταιρίας μετρητά χρήματα ποσόν 

μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) Ευρώ για την 

αντιμετώπιση αναγκών μικρής αξίας ή επείγοντος 

χαρακτήρα, χωρίς προηγούμενη λήψη απόφασης της 

πλειοψηφίας των εταίρων, αλλά με απλή ενημέρωση τους. 

Επίσης ο διαχειριστής μπορεί, σε περίπτωση 

απουσίας ή αδυναμίας του να αναθέτει, με σχετική 

εξουσιοδότηση του, σε κάποιον από τους άλλους εταίρους 

να προβεί σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη διαχειριστική 

πράξη. 
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Άρθρο 9 - ΤΑΜΙΑΣ 

Ταμίας της εταιρίας ορίζεται και ο εκ των εταίρων ο 

Timothy  Achilles Coomar του Andrew Coomar και της 

Αικατερίνης Παπαδιάκου, κάτοικος Αθηνών οδός 

Θεμιστοκλέους 90, ΤΚ 10681, γεννηθείς στο 

WESTMINSTER Μ. Βρετανίας στις 10 Ιανουαρίου 1983 με 

αριθμό Διαβατηρίου Μ. Βρετανίας 517841272/14-1-2014 

Α.Φ.Μ. 147147133  Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος φροντίζει 

για την υλοποίηση των αποφάσεων της εταιρίας σχετικά με 

τα οικονομικά της θέματα, διενεργεί τις πληρωμές, κρατάει 

και επιμελείται το ταμείο, τις αποδείξεις εισπράξεων και 

πληρωμών, κάνει τις εγγραφές στο βιβλίο εσόδων - εξόδων 

της εταιρίας, κινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της με 

απλή εξουσιοδότηση του διαχειριστή και έχει πρόσβαση 

μέσω Web Banking στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της 

Εταιρίας. 

Ο ταμίας μπορεί, όπως και ο διαχειριστής, να 

αναλαμβάνει από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, ή 

να αναλώνει από τα υπάρχοντα στο ταμείο της εταιρίας 

μετρητά χρήματα ποσόν μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000,00) Ευρώ για την αντιμετώπιση αναγκών μικρής 

αξίας ή επείγοντος χαρακτήρα, χωρίς προηγούμενη λήψη 

ομόφωνης απόφασης όλων των εταίρων, αλλά με απλή 

ενημέρωση τους, χωρίς εξουσιοδότηση του διαχειριστή. 

 

Άρθρο 10 - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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1. Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της 

εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, 

που την αφορά. Συγκαλείται από τον Διαχειριστή που 

διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την 

πορεία των υποθέσεων της εταιρίας γραπτά ή προφορικά. 

2. Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Το 

δικαίωμα αυτό ασκείται κατ’ αναλογία προς τα Εταιρικά 

Μερίδια, με την έννοια ότι κάθε Εταιρικό Μερίδιο παρέχει 

στον Εταίρο το δικαίωμα μιας (1) ψήφου.    

3. Η Γ.Σ. των εταίρων διενεργείται μια φορά το χρόνο 

στην έδρα της εταιρίας και έκτακτα, αν το ζητήσει 

οποιοσδήποτε εκ των εταίρων με έγγραφη και 

αιτιολογημένη αίτησή του, ή αν συντρέχει σοβαρός λόγος. 

Η πρόσκληση για Γ.Σ. είναι έγγραφη και κοινοποιείται στα 

μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη σύγκληση. Στην 

πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και τα προς 

συζήτηση θέματα. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες όλοι οι εταίροι. Εάν 

δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική 

συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου, εντός 10 ημερών. 

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με 

όσα μέλη και αν παρίστανται. 

4. Στη Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρίας. Τα μέλη 

αυτά μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με 

τηλεδιάσκεψη ή να λάβουν μέρος στη Γ.Σ. και με νόμιμο 

εκπρόσωπο ή αναπληρωτή τους. 

5. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για κάθε 

υπόθεση που αφορά την εταιρία, πέραν της τρέχουσας 

διαχείρισης, εκλέγει τον διαχειριστή και ταμία της εταιρίας, 



 

23 
 

εγκρίνει τον απολογισμό της, εκδίδει κανονισμούς 

λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρίας, συναφείς 

κανονισμούς, εσωτερικά έγγραφα κ.λπ. 

6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται δια 

ψηφοφορίας με σχετική πλειοψηφία των παρόντων εκ των 

μελών. 

7. Για τις αποφάσεις, που λαμβάνονται τηρούνται 

πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. 

8. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την 

ερμηνεία των όρων του καταστατικού, τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από τη συνέλευση των 

εταίρων. 

 

Άρθρο 11 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

Σε περίπτωση αποχωρήσεως, θανάτου, πτωχεύσεως, ή 

θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου, η εταιρία δεν 

λύεται αυτοδικαίως, αλλά ο εναπομείνας εταίρος δύναται να 

συνεχίσει την εταιρία, με νέο εταίρο, σύμφωνα με το Νόμο, 

τροποποιούμενου αναλόγως του παρόντος καταστατικού. Η 

εταιρία δεν υποχρεούται να καταβάλει στον αποχωρούντα 

εταίρο ή στους κληρονόμους, ή στους νόμιμους 

εκπροσώπους ή στους συμπαραστάτες του την εισφορά 

κεφαλαίου του, ή οπουδήποτε άλλου είδους αποζημίωση. 

 

Άρθρο 12 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Η καταγγελία της εταιρίας από οποιονδήποτε εταίρο, ακόμη 

και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν 

επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της εταιρίας, αλλά 
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συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος 

εταίρου από την εταιρία. 

 

Άρθρο 13 - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1. Η εταιρία λύεται αυτοδικαίως στις περιπτώσεις που 

ορίζει ο νόμος, ή όταν καταστεί ανέφικτος ο εταιρικός 

σκοπός, ή αν συμφωνήσουν προς τούτο οι εταίροι της 

οποτεδήποτε. 

2. Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η  

εκκαθάριση  της. 

3. Εκκαθαριστής της εταιρίας ορίζεται αυτός που είναι 

διαχειριστής κατά τον χρόνο της λύσης της. 

4. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην 

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλει 

στους δανειστές της εταιρίας τις προς αυτούς οφειλές της. 

Δεν θα αποδώσει όμως στους εταίρους τις εισφορές τους. 

 

Άρθρο 14 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Μετά την εκκαθάριση της εταιρίας και αφού 

εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της, το  ενεργητικό που θα 

απομείνει    και ο εξοπλισμός της εταιρίας θα διατεθούν σε 

άλλη εταιρία, οργανισμό, ίδρυμα ή σωματείο, που επιδιώκει 

κατά την κρίση της συνέλευσης των εταίρων παρεμφερή 

σκοπό. Σε καμία περίπτωση δεν θα διανεμηθούν στα μέλη. 

 

Άρθρο 15 - ΜΕΛΗ 

l. Κάθε μέλος της εταιρίας έχει υποχρέωση να 

συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των 

συμφερόντων της εταιρίας. 
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2. Νέα μέλη της εταιρίας μπορούν να γίνονται δεκτά 

μετά από γραπτή αίτηση με απόφαση της πλειοψηφίας των 

εταίρων, που θα καθορίσουν και το ποσόν της συμμετοχής 

(εταιρικής μερίδας) τους, και με τροποποίηση του εταιρικού 

αυτού κατά τις διατάξεις του Νόμου. 

3. Ο διαχειριστής μπορεί να ασκήσει αιτιολογημένο 

"veto" σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τους λοιπούς 

εταίρους ως προς την αποδοχή νέου μέλους στην εταιρία. 

4. Εξερχόμενα από την εταιρία μέλη δεν 

αναλαμβάνουν τα ποσά της εισφοράς τους ή οτιδήποτε 

αντικείμενο εισέφεραν σ' αυτήν, ούτε κανενός είδους 

αποζημίωση. 

 

Άρθρο 16 - 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 και του Ν. 4072/2012.  

 

 

Το συμφωνητικό αυτό αφού διαβάστηκε από όλους 

τους εταίρους, υπογράφτηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, δηλ. 

ένα (1) για την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δύο (2) για το αρμόδιο 

Επιμελητήριο Αθηνών και από ένα (1) για τον καθένα από 

τους εταίρους. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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PATRICIA KIRK  

 

 

 






















































































































