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ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΔΟΣΚΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΝΥΜΙΑ 

«Ινστιτοφτο για τα Δικαιώματα, τθν Ισότθτα και τθν Ετερότθτα – ΙδΙζτερο  - 

Institute for Rights Equality and Diversity  -   i- RED» 

 

Στθν Ακινα ςιμερα 23 Μαρτίου 2017 οι υπογράφοντεσ:  

1.Nikolaos Odubitan του Abiodun και τθσ Fausat, κάτοικοσ Ηλιοφπολθσ, οδόσ 

Ρανταηι αρ 5 με ΑΦΜ 135915215 και ΑΔ τθσ Νιγθρίασ Α04670068 

2.Emmanuel OlayinkaAfolayan του Emmanuel και τθσ Kehinde, κάτοικοσ Ακθνϊν 

οδόσ Σαλαμίνοσ 70Α, με ΑΦΜ 138472000  και ΑΔ τθσ Νιγθρίασ Α02608119 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα εξισ : 

Με το από 24/6/2008 Καταςτατικό, το οποίο καταχωρικθκε νόμιμα ςτα βιβλία 

Εταιριϊν του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, με αρικμό καταχϊριςθσ 10397/2008 

ςυςτικθκε αςτικι μθ κερδοςκοπικι Εταιρία, με τθν επωνυμία «Ινστιτοφτο για τα 

Δικαιώματα, τθν Ισότθτα και τθν Ετερότθτα - ΙδΙετερο  - Institute for Rights 

Equality and Diversity  -   i- RED», με ζδρα τθν Ακινα (ςτο εξισ θ «Εταιρία») με 

εταίρουσ το Μιλτιάδθ Ραφλου του Ραναγιϊτθ και τθσ Αμαλίασ και β) MajaZilih του 

Miroslav και τθσ Slobodanka.  

Στθν ςυνζχεια το καταςτατικό τθσ εν λόγω Εταιρίασ τροποποιικθκε για μία φορά 

και θ τροποποίθςθ καταχωρικθκε νόμιμα ςτα βιβλία Εταιριϊν του Ρρωτοδικείου 

Ακθνϊν, με αρικμό καταχϊριςθσ 5380/2011. 

Με απόφαςθ τθσ 2/12/2013 Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, αποχϊρθςαν από τθν 

Εταιρία οι  1. Μιλτιάδθσ Ραφλου του Ραναγιϊτθ και 2. MajaZilih του Miroslav ενϊ 

ειςιλκαν ςε αυτι ωσ νζοι εταίροι οι ωσ άνω 1. NikolaosOdubitan, 2. Ολγα 

Ελευκερίου 3.  Ανδρομάχθ Ραπαϊωάννου 4. JohannaHendrikjeMariavanGeel 

5.Olivera Dordevic 6. EmmanuelOlayinkaAfolayan. 

Ακολοφκωσ, τθν 2/12/2013 το καταςτατικό τθσ Εταιρίασ τροποποιικθκε εκ νζου. Με 

τθν ωσ άνω τροποποίθςθ επιλκε θ ζξοδοσ από αυτιν των εταίρων Μιλτιάδθ 

Ραφλου και MayaZilih και θ είςοδοσ ςε αυτι των Νικολάου Odubitan, Πλγασ 

Ελευκερίου, Ανδρομάχθσ Ραπαϊωάννου, JoanvanGeel, OliveraDordevic, 

EmmanuelOlayinkaAfolayan. Επίςθσ με τθν ωσ άνω τροποποίθςθ μεταβλικθκε θ 
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επωνυμία τθσ Εταιρίασ από  “Ινστιτοφτο για τα Δικαιώματα, τθν Ισότθτα και τθν 

Ετερότθτα –  ΙδΙετερο” ςε «Δευτερθ Γενιά-Τηενερεισον 2.0/Ινστιτοφτο για τα 

Δικαιώματα, τθν Ισότθτα και τθν Ετερότθτα –  ΙδΙετερο». Τζλοσ, τροποποιικθκαν 

τα άρκρα 1, 2, 3, 5, 6, 7 ,8, 10 (και ιδθ 11) του καταςτατικοφ, ειςιχκθ νζο άρκρο 

(μζλθ Εταιρίασ) με αρικμό 9 και ωσ εκ τοφτου τα παλαιά άρκρα 9, 10, 11, 12 και 13 

του παλαιοφ καταςτατικοφ αναρικμικθκαν ςε 10, 11, 12, 13 και 14 αντίςτοιχα. Η ωσ 

άνω τροποποίθςθ θ τροποποίθςθ καταχωρικθκε νόμιμα ςτα βιβλία Εταιριϊν του 

Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, με αρικμό καταχϊριςθσ 2478/2013. 

Τζλοσ, με τθν από 23/3/2017 Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, αποχϊρθςαν από τθν 

Εταιρία οι 1. Ολγα Ελευκερίου 2.  Ανδρομάχθ Ραπαϊωάννου 3. 

JohannaHendrikjeMariavanGeel και 4. OliveraDordevic  ενϊ παρζμειναν ςε αυτι ωσ 

εταίροι οι ωσ άνω 1. NikolaosOdubitan και 2. EmmanuelOlayinkaAfolayan. Οι 

αποχωροφντεσ εταίροι ανζλαβαν τθν εταιρικι τουσ ειςφορά και μεταβίβαςαν το 

εταιρικό τουσ μερίδιο κατ' ιςομοιρία ςτουσ παραμζνοντεσ εταίρουσ. 

Με απόφαςθ τθσ ιδίασ  Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Εταιρίασ, που ςυνιλκε 

νομίμωσ, τθρουμζνων όλων των απαιτοφμενων διατυπϊςεων, ςτα γραφεία τθσ 

Εταιρίασ, εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ οριςμζνων άρκρων του Καταςτατικοφ, όπωσ 

αυτά αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω. 

Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 2 του καταςτατικοφ τροποποιείται ωσ εξισ: 

“Διεφκυνςθ τθσ Εταιρίασ είναι θ οδόσ  Αναξαγόρα 3-5” 

Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 3 του καταςτατικοφ τροποποιείται ωσ εξισ: “Η 

προϊκθςθ των δικαιωμάτων, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθσ ιςότιμθσ κοινωνικισ και 

πολιτικισ ςυμμετοχισ τθσ νζασ γενιάσ και ιδιαίτερα των παιδιϊν και νζων 

μεταναςτευτικισ καταγωγισ ανεξαρτιτωσ γενιάσ και ανεξαρτιτωσ καταγωγισ, 

φφλου, κρθςκείασ ι άλλθσ μορφισ ετερότθτασ.” 

Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 3 του καταςτατικοφ τροποποιείται ωσ εξισ: “Η 

ζρευνα, θ τεκμθρίωςθ, θ ευρεία δθμοςιοποίθςι και θ ανάλθψθ κοινωνικϊν και 

επιςτθμονικϊν δράςεων και πρωτοβουλιϊν για τα κεμελιϊδθ ατομικά και 

κοινωνικά δικαιϊματα, τθν ιςότθτα και τθν ετερότθτα, τθν ίςθ μεταχείριςθ, τουσ 

μετανάςτεσ και τισ μειονότθτεσ, τθν εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και τθσ ζλλειψθσ 

ςτζγθσ, τθν ευθμερία των ανθλίκων, τθ διαμεςολάβθςθ και τθν αποφυγι 

ςυγκροφςεων ανάμεςα ςε κοινωνικζσ ομάδεσ και τα φαινόμενα ρατςιςμοφ και 

διακρίςεων, ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ.” 

Ρροςτίκενται οι παρακάτω παράγραφοι ςτo άρκρο 3 του καταςτατικοφ: 

“ιςτ) Η φροντίδα και θ φιλοξενία προςφφγων, μεταναςτϊν, απόρων, αςτζγων, 

κακοποιθμζνων, κυμάτων καταναγκαςτικισ εργαςίασ ι διακίνθςθσ trafficking 
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μεμονωμζνων ι οικογενειϊν, ενθλίκων ι ανθλίκων και γενικά οιουδιποτε ατόμου ι  

κοινωνικισ ομάδασ που αντιμετωπίηει ηθτιματα ςχετικά με τα Δικαιϊματα, τθν 

Ιςότθτα και τθν Ετερότθτα 

ιη) Η επιμόρφωςθ και θ εκπαίδευςθ αντιπροςϊπων από όλεσ τισ οργανωμζνεσ 

κοινότθτεσ μεταναςτϊν, απόρων, ανθλίκων, προςφφγων, διωκϊμενων για τον 

ςεξουαλικό προςανατολιςμό και λοιπϊν ςχετικϊν με τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρίασ. 

ιθ) Η κεςμοκζτθςθ, προκιρυξθ και χοριγθςθ οικονομικϊν ενιςχφςεων για τθν 

προϊκθςθ των μελετϊν και ερευνϊν ςχετικϊν προσ τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρίασ. 

ικ)  Η ςυλλογι και θ προςταςία των ιςτορικϊν αρχείων του προςφυγικοφ και 

μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ ςτθν Ελλάδα.” 

Το άρκρο 5 του καταςτατικοφ τροποποιείται ωσ εξισ "Το εταιρικό κεφάλαιο 

ανζρχεται ςτο ποςό των 200 ευρϊ. Για τθν επίτευξθ του εταιρικοφ ςκοποφ οι 

εταίροι NikolaosOdubitan και EmmanuelOlayinkaAfolayan ςυμφωνοφν να 

ειςφζρουν ςτθν εταιρεία το ποςό των 100 ευρϊ ζκαςτοσ. Αντίςτοιχθ είναι και θ 

εταιρικι μερίδα ςυμμετοχισ των ςυμβαλλομζνων ςτθν παροφςα εταιρικι 

ςφμβαςθ". 

Η παράγραφοσ 3 του άρκρου 7 του καταςτατικοφ τροποποιείται ωσ εξισ: "Σε 

περίπτωςθ προςωρινισ αδυναμίασ του διαχειριςτι να αςκιςει τα κακικοντά του, 

αυτόσ αναπλθρϊνεται από τον EmmanuelOlayinkaAfolayan". 

Αντικακίςταται το υπ’ αρικμό 9 άρκρο με τίτλο ΜΕΛΗ με το υπ’ αρικμό 9 άρκρο με 

τίτλο ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΥΝΑΣ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ που ζχει ωσ εξισ 

“Άρκρο 9: ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΥΝΑΣ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

Το Αντιπροςωπευτικό Συμβοφλιο Ζρευνασ και Τεκμθρίωςθσ (ΑΣΕΤ) τθσ Εταιρίασ 

ορίηεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων, με ετιςια κθτεία που μπορεί να 

ανανεϊνεται, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ αυξθμζνθσ πλειοψθφίασ τριϊν 

τετάρτων των μελϊν τθσ. Ωσ μζλθ του ΑΣΕΤ  ορίηονται άτομα με ιδιαίτερθ πείρα και 

επίδοςθ ςε κοινωνικζσ, πολιτικζσ και άλλεσ γενικοφ χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ των 

κοινοτιτων που δρουν ςτθν Ελλάδα κακϊσ και επιςτιμονεσ, που καλφπτουν ςτο 

μζτρο του δυνατοφ τουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ. 

Το ΑΣΕΤ ζχει ωσ ζργο τθν ανάδειξθ των προβλθμάτων που απαςχολοφν τισ 

επιμζρουσ κοινότθτεσ, τθ μελζτθ, ζρευνα και τεκμθρίωςθ, ϊςτε να προωκείται θ 

επίλυςι τουσ κακϊσ και θ ευρεία δθμοςιοποίθςθ των ποριςμάτων του ςε όλα τα 

μζλθ των επιμζρουσ κοινοτιτων. 
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Τα μζλθ του ΑΣΕΤ οφείλουν να τθροφν τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του 

ΑΣΕΤ, ο οποίοσ ορίηεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων. Μζλοσ το οποίο 

διαφωνεί με τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ ι παρεμβάλλει προςκόμματα ςτθν 

εκτζλεςθ των αποφάςεϊν τθσ, μπορεί να διαγραφεί με απόφαςθ τθσ γενικισ 

ςυνζλευςθσ των εταίρων.” 

Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 13 του καταςτατικοφ τροποποιείται ωσ εξισ: “Η 

εταιρεία λφεται:  

α) με τθν πάροδο του χρόνου διάρκειάσ τθσ, εφόςον ζχουν παφςει οι εργαςίεσ τθσ  

β) με ομόφωνθ απόφαςθ των εταίρων οποτεδιποτε.” 

 

Μετά τισ ανωτζρω τροποποιιςεισ, το νζο Καταςτατικό τθσ Εταιρίασ, κωδικοποιείται 

ωσ ακολοφκωσ: 

Άρκρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΡΩΝΥΜΙΑ 

Συςτινεται αςτικι μθ κερδοςκοπικι Εταιρία, διεπόμενθ από τα άρκρα 741 επ. 

Αςτικοφ Κϊδικα, με τθν επωνυμία «Τηενερεϊσον 2.0- Δεφτερθ Γενιά/ Ινστιτοφτο για 

τα Δικαιώματα, τθν Ισότθτα και τθν Ετερότθτα –  ΙδΙ ζτερο». 

ΗΕταιρίακαμπορείναχρθςιμοποιείτθνεπωνυμίατθσκαιςεμετάφραςθυπότθνεπωνυμί

α«generation 2.0- second generation/ Institute for Rights Equality and Diversity ι 

generation 2.0/i-RED ι generation 2.0/ RED». 

Άρκρο 2: ΖΔΑ 

Ωσ ζδρα τθσ Εταιρίασ ορίηεται ο Διμοσ Ακθναίων. Διεφκυνςθ τθσ Εταιρίασ είναι θ 

οδόσ Αναξαγόρα 3-5. Η Εταιρία δφναται να μεταβάλει διεφκυνςθ εντόσ των ορίων 

τθσ ζδρασ τθσ δίχωσ να απαιτείται γι’ αυτό τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ. 

Η Εταιρία μπορεί να ιδρφει παραρτιματα ι γραφεία και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδοσ κακϊσ και ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ με απόφαςθ των εταίρων τθσ με απλι 

πλειοψθφία. 

Άρκρο 3: ΣΚΟΡΟΙ 

Σκοποί τθσ Εταιρίασ είναι: 

1. Η προϊκθςθ των δικαιωμάτων, τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθσ ιςότιμθσ κοινωνικισ 

και πολιτικισ ςυμμετοχισ τθσ νζασ γενιάσ και ιδιαίτερα των παιδιϊν και νζων 

μεταναςτευτικισ καταγωγισ ανεξαρτιτωσ γενιάσ και ανεξαρτιτωσ καταγωγισ, 

φφλου, κρθςκείασ ι άλλθσ μορφισ ετερότθτασ και 
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2. Η ζρευνα, θ τεκμθρίωςθ, θ ευρεία δθμοςιοποίθςι και θ ανάλθψθ κοινωνικϊν και 

επιςτθμονικϊν δράςεων και πρωτοβουλιϊν για τα κεμελιϊδθ ατομικά και 

κοινωνικά δικαιϊματα, τθν ιςότθτα και τθν ετερότθτα, τθν ίςθ μεταχείριςθ, τουσ 

μετανάςτεσ και τισ μειονότθτεσ, τθν εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και τθσ ζλλειψθσ 

ςτζγθσ, τθν ευθμερία των ανθλίκων, τθ διαμεςολάβθςθ και τθν αποφυγι 

ςυγκροφςεων ανάμεςα ςε κοινωνικζσ ομάδεσ και τα φαινόμενα ρατςιςμοφ και 

διακρίςεων, ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ. 

Μζςα για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςκοπϊν είναι: 

α) θ μελζτθ και θ προϊκθςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και θ αρωγι και 

υπεράςπιςθ κυμάτων ρατςιςμοφ και διακρίςεων μζςα από τθν ζρευνα και τθ 

ςυλλογι δεδομζνων, κακϊσ και τθ δθμόςια και τθν πολιτικι παρζμβαςθ, 

β) θ μελζτθ των φαινομζνων και θ καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και των 

διακρίςεων ςτθ βάςθ φυλισ ι εκνικισ καταγωγισ, φφλου, θλικίασ, αναπθρίασ, 

ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ ι άλλθσ μορφισ ετερότθτασ, 

γ) θ μελζτθ των φαινομζνων και θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και 

ςυμμετοχισ μεταναςτϊν, παιδιϊν και νζων  μεταναςτευτικισ καταγωγισ (δεφτερθ 

γενιά)  και μειονοτιτων, 

δ) θ ακαδθμαϊκι, κοινωνικι και νομικι ζρευνα, θ ςυγγραφι μελετϊν και θ 

ςυμβουλευτικι ςχετικά με τα ανκρϊπινα, κεμελιϊδθ, ατομικά και κοινωνικά 

δικαιϊματα, τθν ιςότθτα, τθν ίςθ μεταχείριςθ, τουσ μετανάςτεσ, τα παιδιά και τουσ 

νζουσ  μεταναςτευτικισ καταγωγισ (δεφτερθ γενιά) και τισ μειονότθτεσ, και τα 

φαινόμενα ρατςιςμοφ και διακρίςεων, 

ε) θ ςυλλογι και καταγραφι ςτοιχείων ςχετικά με το ρατςιςμό και τισ διακρίςεισ και 

θ προϊκθςθ τθσ επίςθμθσ καταγραφισ και αποτελεςματικισ καταπολζμθςθσ των 

φαινομζνων αυτϊν από δθμόςιεσ αρχζσ, 

η) θ ανάλθψθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων και λοιπϊν ζργων ςυναφϊν με τουσ 

ςκοποφσ τθσ Εταιρίασ, 

θ) θ οργάνωςθ και ςυνδιοργάνωςθ θμερίδων, ςυνεδρίων, ςυνεντεφξεων τφπου, 

ομάδων εργαςίασ κακϊσ και κάκε ςυναφισ εκδιλωςθ, 

κ) θ ςφναψθ ςυνεργαςιϊν και ςυμπράξεων που εξυπθρετοφν τουσ ςκοποφσ τθσ 

Εταιρίασ, 

ι) θ προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ και θ οργάνωςθ εκελοντικϊν ομάδων για τθν 

επιδίωξθ των ςκοπϊν τθσ Εταιρίασ. 
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ια) θ υλοποίθςθ δράςεων και πρωτοβουλιϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ, τθ διαμεςολάβθςθ, τθν αποκατάςταςθ ςυγκροφςεων, ςχζςεων 

και τραυμάτων και τθν ειρθνικι ςυμβίωςθ.¨ 

ιβ) Εκδόςεισ ζντυπου και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

ιγ)  Ανάλθψθ, οργάνωςθ, ςυνδιοργάνωςθ και ςυμμετοχι ςε δράςεισ, εκδθλϊςεισ 

και προγράμματα ανταλλαγισ νζων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ιδ) Η οργάνωςθ Φεςτιβάλ, ςυναυλιϊν, πολιτιςτικϊν και καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων 

κακϊσ και θ διοργάνωςθ παηαριϊν και εράνων. 

ιε) Η δθμιουργία, ανάπτυξθ και λειτουργία των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν 

εργαλείων, ςεμιναρίων και εργαςτθρίων ςχετικά με τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρίασ για 

τθν επιμόρφωςθ και τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερόμενου. 

ιςτ) Η φροντίδα και θ φιλοξενία προςφφγων, μεταναςτϊν, απόρων, αςτζγων, 

κακοποιθμζνων, κυμάτων καταναγκαςτικισ εργαςίασ ι διακίνθςθσ trafficking 

μεμονωμζνων ι οικογενειϊν, ενθλίκων ι ανθλίκων και γενικά οιουδιποτε ατόμου ι  

κοινωνικισ ομάδασ που αντιμετωπίηει ηθτιματα ςχετικά με τα Δικαιϊματα, τθν 

Ιςότθτα και τθν Ετερότθτα 

ιη) Η επιμόρφωςθ και θ εκπαίδευςθ αντιπροςϊπων από όλεσ τισ οργανωμζνεσ 

κοινότθτεσ μεταναςτϊν, απόρων, ανθλίκων, προςφφγων, διωκϊμενων για τον 

ςεξουαλικό προςανατολιςμό και λοιπϊν ςχετικϊν με τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρίασ. 

ιθ) Η κεςμοκζτθςθ, προκιρυξθ και χοριγθςθ οικονομικϊν ενιςχφςεων για τθν 

προϊκθςθ των μελετϊν και ερευνϊν ςχετικϊν προσ τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρίασ. 

ικ)  Η ςυλλογι και θ προςταςία των ιςτορικϊν αρχείων του προςφυγικοφ και 

μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ ςτθν Ελλάδα. 

Για τθν επίτευξθ των ωσ άνω ςκοπϊν θ Εταιρία κα μπορεί να ενεργεί όλεσ τισ 

προςικουςεσ πράξεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.  

Άρκρο 4: ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΤΑΙΙΑΣ 

Η διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίηεται ςε 40 χρόνια, ιτοι ζωσ τθν 31/12/2048. Εάν θ 

Εταιρία ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ και μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία κα κεωρείται 

ότι παρατάκθκε για αόριςτο χρόνο. 

Άρκρο 5: ΕΙΣΦΟΕΣ  

Το εταιρικό κεφάλαιο ανζρχεται ςτο ποςό των 200 ευρϊ. Για τθν επίτευξθ του 

εταιρικοφ ςκοποφ οι εταίροι NikolaosOdubitan και EmmanuelOlayinkaAfolayan 
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ςυμφωνοφν να ειςφζρουν ςτθν εταιρεία το ποςό των 100 ευρϊ ζκαςτοσ. Αντίςτοιχθ 

είναι και θ εταιρικι μερίδα ςυμμετοχισ των ςυμβαλλομζνων ςτθν παροφςα 

εταιρικι ςφμβαςθ. 

Άρκρο 6: ΡΟΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΙΑΣ 

Εκτόσ των ωσ άνω ειςφορϊν οι πόροι τθσ Εταιρίασ είναι: ανακζςεισ ζργου, 

χρθματοδοτιςεισ, ςυμμετοχι ςε ζργα ωσ εταίροσ ι ωσ υπεργολάβοσ, δωρεζσ και 

χορθγίεσ φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, κλθρονομιζσ ι κλθροδοςίεσ, ζςοδα από 

εκδθλϊςεισ ωσ και κάκε άλλθ ειςφορά μελϊν ι τρίτων (διεκνείσ ι εκνικοφσ 

οργανιςμοφσ, ταμεία, οργανϊςεισ, ιδρφματα, ιδιϊτεσ). Επίςθσ όλα τα περιουςιακά 

δικαιϊματα (ακίνθτα, κινθτά, πνευματικά δικαιϊματα κλπ), που κα αποκτά θ 

Εταιρία κατά το χρόνο τθσ λειτουργίασ τθσ και από τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 

Άρκρο 7: ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ – ΕΚΡΟΣΩΡΗΣΗ 

1. Διαχειριςτισ και εκπρόςωποσ τθσ Εταιρίασ ορίηεται ο NikolaosOdubitan του 

Abiodun, ο οποίοσ κα εκπροςωπεί τθν εταιρεία, υπογράφοντασ κάτω από τθν 

εταιρικι επωνυμία, ζναντι κάκε τρίτου φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι αρχισ, 

δικαςτικά και εξϊδικα. Οι πράξεισ του διαχειριςτι και εκπροςϊπου τθσ Εταιρίασ 

που ενεργοφνται υπό τθν εταιρικι επωνυμία και για λογαριαςμό τθσ Εταιρίασ, τθν 

δεςμεφουν, εφόςον ευρίςκονται εντόσ των πλαιςίων που κακορίηονται από τον 

εταιρικό ςκοπό.  

2. Σε περίπτωςθ που ο ωσ άνω διαχειριςτισ εταίροσ πεκάνει, ι κθρυχκεί ςε 

δικαςτικι ςυμπαράςταςθ ι πτωχεφςει, τότε τθν διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ 

Εταιρίασ αναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι ςυλλογικά, ςυμπράττοντασ 

δθλαδι και ςυνυπογράφοντασ κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία.  

3. Σε περίπτωςθ προςωρινισ αδυναμίασ του διαχειριςτι να αςκιςει τα κακικοντά 

του, αυτόσ αναπλθρϊνεται από τον EmmanuelOlayinkaAfolayan. 

4. Ο διαχειριςτισ, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ, δικαιοφται να εξουςιοδοτιςει άλλον 

εταίρο για τθν διενζργεια ςυγκεκριμζνων διαχειριςτικϊν ι εκπροςωπευτικϊν 

πράξεων. Η εξουςιοδότθςθ πρζπει να είναι ζγγραφθ και δίδεται είτε με 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο είτε με ιδιωτικό ζγγραφο με βεβαίωςθ του 

γνθςίου τθσ υπογραφισ του διαχειριςτι – εκπροςϊπου από αρμόδια αρχι.  

5. Ο διαχειριςτισ δφναται να ανακζτει τθ διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ του φορζα 

με ςκοπό τθν εκτζλεςθ ερευνθτικϊν ι κάκε άλλθσ φφςθσ προγραμμάτων και 

μελετϊν ενϊπιον πάςασ αρχισ και υπθρεςίασ ςε ζναν εκτελεςτικό διευκυντι. Η 

ανωτζρω ανάκεςθ γίνεται με ζγγραφθ ιδιωτικι ςυμφωνία όπου και 

προςδιορίηονται οι όροι ςυνεργαςίασ Στο πλαίςιο αυτισ τθσ εντολισ ο εκτελεςτικόσ 
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διευκυντισ δφναται να ενεργεί όλεσ τισ ανωτζρω περιγραφόμενεσ ςτθν παράγραφο 

1 πράξεισ και να τθν εκπροςωπεί Εταιρία ενϊπιον κάκε Διοικθτικοφ, Ροινικοφ και 

Ρολιτικοφ Δικαςτθρίου, κάκε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ 

Δικαίου, κάκε Τράπεηασ. Ο εκτελεςτικόσ διευκυντισ ετθςίωσ λογοδοτεί προσ τουσ 

εταίρουσ εκκζτοντασ τισ δράςεισ του περαςμζνου ζτουσ, ενϊ παρουςιάηει τισ 

τρζχουςεσ και μελλοντικζσ δράςεισ. 

Άρκρο 8: ΛΗΨΗ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ -ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Για τθν λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τισ εταιρικζσ υποκζςεισ, πζραν τθσ 

τρζχουςασ διαχείριςθσ απαιτείται θ πλειοψθφία των εταίρων, οι οποίοι 

αποφαςίηουν ςε ςυνζλευςθ που ςυγκαλείται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρίασ μετά από 

πρόςκλθςθ του διαχειριςτι. Ο διαχειριςτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυγκαλζςει τθν 

ςυνζλευςθ εντόσ 10 εργαςίμων θμερϊν εάν το ηθτιςει οποιοςδιποτε άλλοσ 

εταίροσ.  

Η πρόςκλθςθ για τθν ςυνζλευςθ είναι ζγγραφθ και απαιτείται να κοινοποιθκεί 

ςτουσ εταίρουσ πζντε (5) πλιρεισ εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν ςυνζλευςθ και να 

κακορίηει και τα προσ ςυηιτθςθ κζματα.  

Σε περίπτωςθ απουςίασ πλειοψθφίασ ςτισ εταιρικζσ υποκζςεισ, πζραν τθσ 

τρζχουςασ διαχείριςθσ, οι αποφάςεισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία, όπου θ 

ψιφοσ του διαχειριςτι εταίρου ιςοδυναμεί με δφο ψιφουσ απλϊν εταίρων. 

Η  τροποποίθςθ του εταιρικοφ αυτοφ μπορεί  να γίνει μόνο με απόφαςθ τθσ ΓΣ των 

μελϊν τθσ εταιρείασ και γι’ αυτι απαιτείται θ ψιφοσ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ 

του ςυνόλου των μελϊν τθσ Εταιρίασ. 

Άρκρο 9: ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΥΝΑΣ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

Το Αντιπροςωπευτικό Συμβοφλιο Ζρευνασ και Τεκμθρίωςθσ (ΑΣΕΤ) τθσ Εταιρίασ 

ορίηεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων, με ετιςια κθτεία που μπορεί να 

ανανεϊνεται, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ αυξθμζνθσ πλειοψθφίασ τριϊν 

τετάρτων των μελϊν τθσ. Ωσ μζλθ του ΑΣΕΤ  ορίηονται άτομα με ιδιαίτερθ πείρα και 

επίδοςθ ςε κοινωνικζσ, πολιτικζσ και άλλεσ γενικοφ χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ των 

κοινοτιτων που δρουν ςτθν Ελλάδα κακϊσ και επιςτιμονεσ, που καλφπτουν ςτο 

μζτρο του δυνατοφ τουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ. 

Το ΑΣΕΤ ζχει ωσ ζργο τθν ανάδειξθ των προβλθμάτων που απαςχολοφν τισ 

επιμζρουσ κοινότθτεσ, τθ μελζτθ, ζρευνα και τεκμθρίωςθ, ϊςτε να προωκείται θ 

επίλυςι τουσ κακϊσ και θ ευρεία δθμοςιοποίθςθ των ποριςμάτων του ςε όλα τα 

μζλθ των επιμζρουσ κοινοτιτων. 
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Τα μζλθ του ΑΣΕΤ οφείλουν να τθροφν τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του 

ΑΣΕΤ, ο οποίοσ ορίηεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ των εταίρων. Μζλοσ το οποίο 

διαφωνεί με τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ ι παρεμβάλλει προςκόμματα ςτθν 

εκτζλεςθ των αποφάςεϊν τθσ, μπορεί να διαγραφεί με απόφαςθ τθσ γενικισ 

ςυνζλευςθσ των εταίρων. 

 

Άρκρο 10: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΡΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΟΥ 

1. Σε περίπτωςθ που εταίροσ πτωχεφςει ι τεκεί ςε κακεςτϊσ δικαςτικισ 

ςυμπαράςταςθσ, θ Εταιρία δεν λφεται αλλά ςυνεχίηεται μεταξφ των υπολοίπων 

εταίρων.  

2. Σε περίπτωςθ που εταίροσ πτωχεφςει, θ Εταιρία ςυνεχίηεται μεταξφ των 

υπολοίπων εταίρων κακϊσ και των κλθρονόμων του αποβιϊςαντοσ εταίρου. Κάκε 

εταίροσ όμωσ ζχει το δικαίωμα ςτθν περίπτωςθ αυτι να ηθτιςει τθν ζξοδό του από 

τθν Εταιρία, θ οποία υποχρεοφται να του καταβάλει τθν αξία τθσ εταιρικισ του 

μερίδασ.  

3. Το ωσ άνω δικαίωμα εξόδου πρζπει να αςκθκεί με διλωςθ του εταίρου που κα 

κοινοποιθκεί ςτθν Εταιρία και ςτουσ υπολοίπουσ ςυνεταίρουσ (και τουσ 

κλθρονόμουσ του ςυνεταίρου που πζκανε) εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν 

μθνϊν από τθν θμερομθνία του κανάτου του εταίρου.  

Άρκρο 11: ΖΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΙΔAΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ζξοδοσ εταίρου δεν επιτρζπεται παρά μόνον ςτισ περιπτϊςεισ που ρθτά 

ρυκμίηονται ςτο παρόν καταςτατικό. Συγκεκριμζνα ο  εταίροσ που δεν πλθρϊνει 

ειςφορζσ, αδιαφορεί και δεν ςυμμετζχει ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ ι τθν 

ηθμιϊνει με οποιονδιποτε τρόπο, μπορεί να αποβλθκεί από αυτιν με απόφαςθ τθσ 

γενικισ Συνζλευςθσ που λαμβάνεται με ομοφωνία των λοιπϊν εταίρων. 

Είςοδοσ νζου εταίρου επιτρζπεται μόνον με απόφαςθ των εταίρων θ οποία 

λαμβάνεται κατά πλειοψθφία και φςτερα από πρόταςθ ενόσ εταίρου και με 

απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των εταίρων.  

Η μεταβίβαςθ τθσ εταιρικισ μερίδασ κάκε εταίρου ςε τρίτο πρόςωπο δεν είναι 

επιτρεπτι άνευ τθσ ειδικισ προσ τοφτο ζγκριςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 

εταίρων και γι’ αυτι απαιτείται θ ψιφοσ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ του ςυνόλου 

των μελϊν τθσ εταιρείασ. 
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Άρκρο 12: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΙΑΣ 

Η καταγγελία τθσ Εταιρίασ από οιονδιποτε εταίρο πριν από τθν πάροδο του χρόνου 

διάρκειάσ τθσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 4, όπωσ αυτό εκάςτοτε 

τροποποιείται, ακόμθ και εάν γίνεται με τθν επίκλθςθ ςπουδαίου λόγου, δεν 

επιφζρει ςε καμία περίπτωςθ τθν λφςθ τθσ Εταιρίασ, αλλά ςυνεπάγεται τθν 

αυτοδίκαιθ ζξοδο του καταγγζλλοντοσ εταίρου από τθν Εταιρία. Η Εταιρία 

υποχρεοφται να καταβάλει ςτον ζτςι εξερχόμενο εταίρο τθν αρχικι αξία τθσ 

ειςφοράσ του. 

Άρκρο 13: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

1. Η Εταιρία λφεται:  

α) με τθν πάροδο του χρόνου διάρκειάσ τθσ,εφόςον ζχουν παφςει οι εργαςίεσ τθσ. 

β) με ομόφωνθ απόφαςθ των εταίρων οποτεδιποτε. 

2. Μετά τθν λφςθ τθσ Εταιρίασ ακολουκεί θ εκκακάριςι τθσ. Εκκακαριςτισ τθσ 

Εταιρίασ ορίηεται αυτόσ που είναι διαχειριςτισ και εκπρόςωπόσ τθσ κατά τον χρόνο 

τθσ λφςθσ τθσ.  

3. Ο εκκακαριςτισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν απογραφι τθσ εταιρικισ 

περιουςίασ και να καταβάλει ςτουσ δανειςτζσ τθσ εταιρείασ τισ προσ αυτοφσ 

οφειλζσ τθσ. Στθν ςυνζχεια υποχρεοφται να αποδϊςει ςτουσ εταίρουσ τισ ειςφορζσ 

τουσ και να διακζςει ότι απομζνει για κοινωφελι ςκοπό ςυναφι με τουσ ςκοποφσ 

τθσ Εταιρίασ. 

Άρκρο 14: ΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ μεταξφ των εταίρων που προκφπτει από το παρόν 

και τισ τυχόν τροποποιιςεισ του κακϊσ και για κάκε κζμα ι όρο που δεν 

προβλζπουν οι διατάξεισ του παρόντοσ καταςτατικοφ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ 

του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Το παρόν ςυντάχκθκε ςε 3 όμοια αντίτυπα τα οποία αφοφ αναγνϊςτθκαν και 

βεβαιϊκθκαν, υπογράφτθκαν από όλουσ του ςυμβαλλόμενουσ εταίρουσ, κάκε ζνασ 

από αυτοφσ ζλαβε από ζνα, το δε τρίτο κα κατατεκεί προσ δθμοςίευςθ ςτο βιβλίο 

Εταιριϊν του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 


