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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., σύστασης της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΛΑΙΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, το διακριτικό τίτλο 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 157310201000. 

 

Την 27/11/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2400235,                                

το από 26/11/2020 καταστατικό σύστασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΛΑΙΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 157310201000, σύμφωνα με τις διατάξεις 

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

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο                     

μέρος αυτής. 

 

    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, 30/11/2020 

                      Αριθ. Πρωτ.:13024 

 

Πληροφορίες: Χ. ΣΩΦΡΟΝΑ 

Τηλέφωνο: 2103382107 

Fax: 2103647776 

E-mail: gemi-loipes@acci.gr 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜE ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΛΑΙΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ” 

 

Στην Αθήνα, την 26 Νοεμβρίου 2020 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: 

 

1.   Ο Θωμάς Δοξιάδης του Αποστόλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αδριανού 95, με 

Α.Δ.Τ. ΑΟ 068736, ΑΦΜ 045876238, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών  

2.  Η Ανδριανή Τσιμάρα του Δημητρίου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγ. 

Αποστόλων αρ. 5, με Α.Δ.Τ.Μ 557842, ΑΦΜ 075402369, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και 

3. Η Χαρίκλεια Καπέλλα του Στάμου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Οινόης αρ.30, με 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 099503, ΑΦΜ 073829702, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΟΥΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1- Επωνυμία 

 

Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.ΛΑΙΜΟΥ  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ».Ο 

Διακριτικός τίτλος είναι: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΣΛ ΑΜΚΕ». 

Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αποδίδεται «NIKOLAOS S. LEMOS FAMILY NON-

PROFIT COMPANY FOR THE ENVIRONMENT, CULTURE AND TRADITION» κι ο 

διακριτικός τίτλος «NSL FAMILY NON-PROFIT COMPANY» 

 

ΑΡΘΡΟ 2- Έδρα 

 

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Η Εταιρία με απλή 

απόφαση των Εταίρων, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση 

εντός ή εκτός του Δήμου Αθηναίων.    

 

2. Η Εταιρεία δύναται να συστήνει δι’ απλής αποφάσεως της Συνελεύσεως των 

Εταίρων της να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας 
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εγκατάστασης ή εγκαταστάσεις επιβοηθητικής φύσεως στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό.  

 

ΑΡΘΡΟ 3- Διάρκεια 

 

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται απεριόριστη και άρχεται από την δημοσίευση του 

παρόντος καταστατικού στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.  

 

2. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να αποφασίσει τη μετατροπή της διάρκειάς της 

Εταιρίας σε ορισμένου χρόνου με απόφασή της, λαμβανομένη με απόλυτη 

πλειοψηφία. 

   

ΑΡΘΡΟ 4- Σκοποί της Εταιρίας 

 

1. Κύριος σκοπός της Εταιρίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προαγωγή του 

ελληνικού και διεθνούς πολιτισμού με όλα τα πρόσφορα μέσα, η προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, η υποστήριξη και προώθηση της εκπαίδευσης και της 

ερευνητικής εργασίας κι η χορήγηση υποτροφιών, o σχεδιασμός και η υλοποίηση 

κοινωφελών, πολιτιστικών, περιβαλλoντικών δράσεων και φιλανθρωπικού έργου 

πάσης μορφής και φύσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

2. Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μεταξύ άλλων δύναται: 

2.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δράση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε 

οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή κοινωφελή σκοπό, 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την 

αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει 

κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της  

2.2. Να ιδρύει, να αγοράζει και να μισθώνει ακίνητα, να εγκαθιστά γραφεία, 

εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις 

οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.  

2.3. Να δανείζει, δανείζεται, χρησιδανείζει, χρησιδανείζεται, αποκτά κατά 

κυριότητα, μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή εταίρους ή μέλη της, 

μηχανήματα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς και τις 

δραστηριότητές της. 



 

3 
 

2.4. Να αντιπροσωπεύει άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

2.5. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση 

έργου, σύμβαση εθελοντικής εργασίας) και μορφή συνεργασίας για την 

επίτευξη των σκοπών της.  

2.6. Να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, αυτόνομα ή σε συνεργασία με 

άλλους ειδικευόμενους φορείς ή συλλογικότητες που αναφέρονται ή αφορούν 

τους σκοπούς της.  

2.7. Να δημιουργεί ιστοσελίδα, να διαχειρίζεται αυτή και να προβάλλει την 

Εταιρεία και τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής. 

2.8. Να συνεργάζεται με δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά και τεχνικά ιδρύματα ή 

άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με αντικείμενο την πρόσκληση και 

συμμετοχή των ωφελούμενων, ακόμη και διδασκάλων αυτών, σε ημερίδες, 

σεμινάρια, παρουσιάσεις και να παρέχει παντός είδους εκπαιδευτικό ή 

ενημερωτικό υλικό.  

2.9. Να εκπονεί μελέτες και έρευνες για κάθε ζήτημα που άπτεται στις 

δραστηριότητές της. Να εκπονεί και υποβάλλει προτάσεις και σχεδίων για 

χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους, εθνικούς ή διεθνείς φορείς 

καθώς επίσης και να υποστηρίζει, εκτελεί και διεκπεραιώνει και υλοποιεί 

τούτες.  

2.10. Να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις και 

εν γένει να πραγματοποιεί όλες τις συναφείς με τους σκοπούς της 

εκδηλώσεις.  

2.11. Να αποκτά πρόσβαση σε κάθε Εθνικό ή Διεθνές Ταμείο Χρηματοδότησης, 

Επιχειρηματικότητας ή Ανάπτυξης ή να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με ΟΤΑ 

κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει κάθε είδους φορέα του Δημοσίου για την 

επίτευξη των σκοπών της. 

2.12. Να ερευνά, μελετά ή/και υλοποιεί εκπαιδευτικά έργα και εν γένει κάθε είδους 

πρόγραμμα που έχει σχέση ή αναφέρεται στους σκοπούς της.  

2.13.  Να παράγει και διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό 

2.14. Να διοργανώνει και να υλοποιεί εκθέσεις κάθε είδους εικαστικών, 

φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων, δρωμένων παιχνιδιού, αγώνων, θεατρικών 

παραστάσεων, κ.λπ. ή να συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις. 
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2.15. Να επιδιώκει τη δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με 

κάθε νομικό πρόσωπο εθνικό ή διεθνές για την επίτευξη των σκοπών της, να 

συνεργάζεται με Ο.Τ.Α. κάθε βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και εν γένει κάθε είδους φορέα του 

Δημοσίου, άλλους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, παιδικά 

εργαστήρια, συλλόγους, μουσεία, ιδρύματα, πολιτιστικούς χώρους, 

εκπαιδευτικούς χώρους, αθλητικούς χώρους, εταιρείες με παρεμφερείς 

σκοπούς, πανεπιστημιακά δίκτυα, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, εθελοντές 

για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υποβολή και υλοποίηση κοινών 

προγραμμάτων και προτάσεων, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της 

Εταιρείας.  

2.16. Να σχεδιάσει, συμμετάσχει, διοργανώσει, παρουσιάσει, υλοποιήσει 

ραδιοτηλεοπτικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές ή άλλου, 

συναφούς είδους, παραγωγές που αφορούν στους σκοπούς της.  

2.17. Να παράσχει υπηρεσίες συμβούλου για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση 

έργων που αφορούν κάθε τι που άπτεται των σκοπών της.  

2.18. Να επιμορφώσει, εκπαιδεύσει και καταρτίσει τα μέλη της Εταιρείας, ή τρίτους 

μέσω της συμμετοχής και της έμπρακτης ενασχόλησής τους στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και να διοργανώσει επιμορφωτικά 

μαθήματα, σεμινάρια και κάθε άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα σχετική με 

τους σκοπούς της.  

2.19. Να ασκεί οποιαδήποτε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπως διάθεση 

προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, σχετικών με τους σκοπούς και τις δράσεις 

της σε τρίτους, ακόμη και επ’ αμοιβή για την οικονομική της επιβίωση, τη 

χρηματοδότηση των σκοπών και την εν γένει λειτουργία της.  

 

ΑΡΘΡΟ 5- Εισφορές- Ιδρυτικά Μέλη- Ευθύνη μελών 

 

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε Δέκα Χιλιάδες (10.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε 

10 εταιρικά μερίδια και κατεβλήθη κατά την ίδρυση της Eταιρίας εξ ολοκλήρου σε 

μετρητά από τους ιδρυτές, οι οποίοι και ανέλαβαν τις αντίστοιχες εταιρικές μερίδες 

ως εξής: 

 

Ο Θωμάς Δοξιάδης εισέφερε το ποσό των Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (4.000) Ευρώ 

και ανέλαβε  4 εταιρικά μερίδια. 
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Η Ανδριανή Τσιμάρα εισέφερε το ποσό των Τριών Χιλιάδων (3.000) Ευρώ και 

ανέλαβε 3 εταιρικά μερίδια και 

Η Χαρίκλεια Καπέλλα εισέφερε το ποσό των Τριών Χιλιάδων Ευρώ (3.000) Ευρώ και 

ανέλαβε 3 εταιρικά μερίδια 

 

2. Οι Εταίροι δεν ευθύνονται για υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, παρά μόνο 

κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας. 

 

Άρθρο 6.- Εταιρικά Όργανα 

Τα όργανα διοίκησης της Εταιρίας είναι: 

α) η Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και  

γ)  η Γνωμοδοτική Επιτροπή 

 

Άρθρο 7- Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 

 

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις επί των εξής 

θεμάτων: 

(α)  Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού  

(β)  Για την εκλογή και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

της Γνωμοδοτικής Επιτροπής υπό την επιφύλαξη των όσων εδώ ορίζονται 

στους όρους 9.3. και 10.3. του παρόντος.  

(γ)  Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής από κάθε 

ευθύνη, 

(δ)  Για την είσοδο νέων μελών, 

(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της  

(στ)  Για την εκκαθάριση της Εταιρίας και τον διορισμό εκκαθαριστών και την 

διάθεση της περιουσίας της υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 

15.2. του παρόντος. 

 

3. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος, 

οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου η οποία πρέπει να κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο 

περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους εταίρους 

τουλάχιστον πέντε (6) ημέρες πριν από τη συνέλευση και να καθορίζει τα προς 

συζήτηση θέματα. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση των Εταίρων εγκύρως 

συνεδριάζει εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι 

εταίροι και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και λήψη 

αποφάσεων. Η Γενική Συνέλευση συγκαλλείται εκτάκτως από το Διοικητικό 

Συμβούλιο όποτε υπάρχει ανάγκη ή εντός έξι (6) ημερών κατόπιν αιτήσεως 

οιουδήποτε εταίρου. 

 

4. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα και δια περιφοράς 

πρακτικού, το οποίο θα φέρει την υπογραφή όλων των Εταίρων. αποφάσεις των 

Εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να 

αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Οι 

υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ψηφιακή υπογραφή ή 

άλλα ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Άρθρο 8- Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται Εταίροι που έχουν 

αναλάβει την πλειοψηφία των μερίδων της Εταιρίας. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια 

απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, τότε συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες 

χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα άλλως σε οιαδήποτε άλλο 

τόπο και ώρα κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να 

κοινοποιείται πέντε (5) ημέρες πριν με κάθε πρόσφορο μέσο περιλαμβανομένου του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους Εταίρους. Η επαναληπτική συνέλευση 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των 

μερίδων που παρευρίσκονται. 

 

2. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος που ορίζουν διαφορετικά  οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μεριδίων. 

 

3. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση για κάθε ένα 

εταιρικό του μερίδιο.  
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Άρθρο 9.- Διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας- Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Η Εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που αποφασίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση και τη Γνωμοδοτική Επιτροπή καθώς και τους όρους του παρόντος. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρίας, αποφασίζοντας 

για κάθε θέμα σχετικό με την εκπλήρωση των σκοπών της, ιδίως δε, εκτελεί τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη για την 

εφαρμογή αυτών, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον 

προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Εταιρίας, καθώς και τον Ισολογισμό της, 

αποδέχεται δωρεές και χορηγίες και εν γένει αποφασίζει επί παντός θέματος 

σχετικού με τη διοίκηση και τη διαχείριση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

δύναται με απόφασή του να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του 

προς τρίτο πρόσωπο, μέλος Δ.Σ., εταίρο ή μη. Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει έναν 

Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή που δεν είναι μέλος του και να αναθέσει 

σε αυτόν μέρος των καθηκόντων του ή την εκπλήρωση συγκεκριμένης εντολής κατά 

τα ανωτέρω.  

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές. Δύο (2) από τα μέλη του Δ.Σ.  εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση ενώ ένα (1) μέλος ορίζεται απευθείας από τη Γνωμοδοτική 

Επιτροπή. Τα μέλη ανακαλούνται από το ίδιο όργανο που τα εκλέγει. 

 

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη). 

 

5. Τα μέλη του Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή τους είτε το αργότερο μέσα σε πέντε 

ημέρες από αυτήν συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον 

Γραμματέα του Δ.Σ. 

 

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή όποτε το θεωρήσει απαραίτητο. Το 

Δ.Σ. συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή ενός (1) μέλους του. Οι 

προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη αποστέλλονται στα μέλη Δ.Σ. προ σαράντα 
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(48) ωρών από τη σύγκληση της με κάθε πρόσφορο μέσο (και με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο). 

 

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία υπό την επιφύλαξη της θετικής 

ψήφου του μέλους που ορίζεται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 

8. Τα μέλη Δ.Σ. δικαιούνται αποζημίωση μόνο για τα έξοδα που καταβάλλουν κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση ταξιδίων, έξοδα 

παραστάσεως, οδοιπορικά κλπ. εκτός αν άλλως αποφασισθεί από τη Γ.Σ. με τη 

σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

 

9. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τους:  

1. Ο Θωμάς Δοξιάδης του Αποστόλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αδριανού 95, με 

Α.Δ.Τ. ΑΟ 068736, ΑΦΜ 045876238, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, Πρόεδρος  

2.  Η Ανδριανή Τσιμάρα του Δημητρίου, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγ. 

Αποστόλων αρ. 5, με Α.Δ.Τ.Μ 557842, ΑΦΜ 075402369, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, 

Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλο και 

3. Η Χαρίκλεια Καπέλλα του Στάμου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Οινόης αρ.30, με 

Α.Δ.Τ. ΑΝ 099503, ΑΦΜ 073829702, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Γραμματέας, η οποία 

αποτελεί και το μέλος που ορίστηκε απευθείας από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή 

με βάση το άρθρο 9.παρ. 3.του παρόντος. 

 

Άρθρο 10.- Γνωμοδοτική Επιτροπή 

1. Ανώτατο Συμβουλευτικό όργανο της Εταιρίας είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 

2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί 

παντός θέματος που αφορά την Εταιρία. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί μεταξύ 

άλλων να εισηγηθεί την επέκταση ή τροποποίηση των σκοπών και δραστηριοτήτων 

της Εταιρίας, να προτείνει δράσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

να εισηγηθεί την διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, την ανάληψη 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και τον καθορισμό βραβείων.  

 

 

3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από 3 εώς 9 μέλη, κατά προτίμηση αλλά όχι 

απαραίτητα συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας της οικογένειας του Ν.Σ. Λαιμού 
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καθώς και Έλληνες ή αλλοδαπούς, που διακρίνονται στον Ελληνικό και διεθνή 

χώρο για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητά τους ιδίως σε πεδία 

που συνάδουν με τους σκοπούς της Εταιρείας. Τα πρώτα μέλη της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής είναι οι εξής:  

 α) Ειρήνη συζ. Νικολάου Λαιμού 

 β) Αντώνιος Θωμάς Λαιμός του Νικολάου  

 γ) Φίλιππος Παντελής Λαιμός του Νικολάου  

 δ) Αλέξιος Παπασταύρου του Δημητρίου 

 ε) Θωμάς Δοξιάδης του Αποστόλου 

 

4. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι άμισθα.  

 

5. Η θητεία της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι αόριστη και τα μέλη της είναι 

επανεκλέξιμα. Οι αντικαταστάτες μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που τυχόν 

αποβιώσουν ή καταστούν ανίκανοι να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους  ορίζονται 

από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων.   

 

Άρθρο 11.-Είσοδος και Έξοδος Μελών, Μεταβίβαση Εταιρικής Μερίδας 

1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου ή η είσοδος νέων μελών στην 

Εταιρία οιουδήποτε εκ των εταίρων σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

 

2. Σε περίπτωση θανάτου, υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση, πτώχευση ή λύσης 

οιουδήποτε από τους Εταίρους, η Εταιρία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των 

λοιπών εταίρων. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος δεν δικαιούνται να λάβουν την 

εισφορά του κληρονομούμενου ούτε καθίστανται εταίροι της Εταιρίας. Τα μερίδια 

του αποβιώσαντος περιέρχονται υποχρεωτικά στους επιβιώσαντες εταίρους κατά 

την αναλογία τους, έναντι τιμήματος ίσου προς την εταιρική εισφορά ανεξαρτήτως 

του ύψους της  εταιρικής περιουσίας. 

 

3. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών της, να αποκλείσει από την Εταιρεία  εταίρους που 

παρακωλύουν τη λειτουργία της ή βλάπτουν το έργο της Εταιρίας και παραβιάζουν 

συστηματικά και κακόπιστα τις υποχρεώσεις τους.  
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4. Εταίροι που αποχωρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και λόγο δεν διατηρούν αξιώσεις 

στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της Εταιρίας, τα 

οποία παραμένουν στην Εταιρία μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση 

των σκοπών της Εταιρείας. 

 

 

 

 

Άρθρο 12.- Διαχειριστικό έτος- Ισολογισμός- Προϋπολογισμός 

 

1. Το Διαχειριστικό Έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί κάθε χρόνο, σχετικά με τα πεπραγμένα και την 

οικονομική διαχείριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων στην οποία 

προσκαλείται για την ενημέρωση της και η Γνωμοδοτική Επιτροπή.  Για το σκοπό 

αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης 

συντάσσει τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου που έχει λήξει, έκθεση πάνω 

στα πεπραγμένα καθώς και προϋπολογισμό της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, 

τα οποία υποβάλλει προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων κατά την 

ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.   

 

Άρθρο 13.- Μη Κερδοσκοπικός Χαρακτήρας Εταιρίας 

Η Εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών ή καταβολή 

τόκων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά τη λύση της δεν επιτρέπεται να 

γίνεται προς τα μέλη της.  Τυχόν θετικό αποτέλεσμα από τη δραστηριότητα της 

Εταιρίας διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

ή χρησιμοποιείται ως αποθεματικό κεφάλαιο και διατίθεται σε επόμενη χρήση 

αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.  

 

Άρθρο 14.- Δικαίωμα Ενημέρωσης Εταίρων 
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Οι Εταίροι δικαιούνται να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 

της Εταιρίας και να λαμβάνουν γνώση όλων των εργασιών αυτής καθώς και της 

οικονομικής διαχείρισης.  

 

Άρθρο 15.- Λύση - Εκκαθάριση 

1. Η Εταιρία δύναται να λυθεί με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με απλή 

πλειοψηφία των Εταίρων. 

 

2. Μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εφόσον δεν αποφασίσει 

διαφορετικά η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, χρέη εκκαθαριστών θα εκτελούν τα 

μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά το χρόνο της λύσης της αποφασίζοντας κατά 

πλειοψηφία. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην απογραφή της 

εταιρικής περιουσίας και να καταβάλουν στους δανειστές της Εταιρίας τις προς 

αυτούς οφειλές της. Στη συνέχεια υποχρεούνται να αποδώσουν στους Εταίρους τις 

εισφορές τους. Η εταιρική περιουσία που απομένει μετά την εκκαθάριση θα διατεθεί 

χωρίς αντάλλαγμα σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο που εξυπηρετεί 

παρεμφερείς σκοπούς που θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

αποφασίζοντας κατά απόλυτη πλειοψηφία.  

Άρθρο 16.-   Τροποποίηση Καταστατικού 

Τροποποίηση του παρόντος επιτρέπεται μόνο με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης 

των Εταίρων. 

Άρθρο 17- Επίλυση Διαφορών 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Εταίρων που προκύπτει από το παρόν 

και τις τυχόν τροποποιήσεις αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της 

Αθήνας. 

 

Αφού συμφωνήθηκαν αυτά υπογράφεται το παρόν από τους ιδρυτές εταίρους σε 4 

όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων έλαβε ο κάθε εταίρος και το τέταρτο θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατά νόμο απαιτούμενη δημοσιότητα.  

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  ΙΔΡΥΤΕΣ 
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