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Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Η επωνυμία της εταιρείας είναι: «Δημιουργική Απασχόληση και
Υποστήριξη Νοσηλευομένων Ασθενών αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος «ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ». Στην επικοινωνία της
και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, όπου απαιτείται, η εταιρεία θα
χρησιμοποιεί ως επωνυμία την απόδοση στην αγγλική «Creative activities
and Support for cancer patients» και ως διακριτικό τίτλο «PAMEMMAZI».
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και τα γραφεία της
βρίσκονται στο Μέγαρο Ερμής, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 56.
Η εταιρεία μπορεί να αλλάζει γραφεία μέσα στα όρια της έδρας της, χωρίς
τροποποίηση καταστατικού και με απόφαση της διαχειρίστριας σύμφωνα
με το άρθρο 9 του παρόντος.
Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει
παραρτήματα και υποκαταστήματα εντός της ελληνικής επικράτειας ή
άλλες εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τον ίδιο ή παρεμφερή
σκοπό, σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με την Νομοθεσία της
εκάστοτε χώρας, που θα δύνανται να προάγουν το έργο της και να
συμβάλλουν στην οικονομικής της ενίσχυση.
Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη. Με αυξημένη πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων η διάρκεια της
εταιρείας μπορεί να παραταθεί.
Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι η εθελοντική ψυχοκοινωνική υποστήριξη των
νοσηλευομένων ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους, μέσα
στους χώρους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ξενώνες φιλοξενίας
των ασθενών με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Η δωρεάν και εθελοντική προσφορά προγραμμάτων δημιουργικής
απασχόλησης, ενημέρωσης, εργοθεραπείας και συμπληρωματικών μέσω
της τέχνης θεραπειών- μουσική, εικαστική, χοροκινητική, θέατρο- σε
ασθενείς και τις οικογένειές τους, μέσα σε χώρο του νοσηλευτικού
ιδρύματος που παραχωρείται στην εταιρεία άνευ ανταλλάγματος.
Επιπλέον προγράμματα προσφέρονται και στην μονάδα ημερήσιας
νοσηλείας και στις κλινικές, στα δωμάτια των ασθενών.
Η δωρεάν προσφορά προγραμμάτων και για τους επαγγελματίες υγείας.
Η εποικοδομητική συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για την
διενέργεια έρευνας, ποιοτικής και ποσοτικής, με αντικείμενο την συμβολή
και την αναγκαιότητα των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
στην ψυχοσωματική ευεξία, στην λειτουργικότητα και στην
κοινωνικοποίηση του ασθενούς καθώς και στην γενικότερη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του.
Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, διαδραστικών εργαστηρίων,
εκδηλώσεων σχετικά με τον καρκίνο, την αντιμετώπιση της θεραπείας και
των παρενεργειών με εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση της
ασθένειας.
Η καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού για τον καρκίνο και για
όσους νοσούν.
Η δημιουργία ιστοσελίδας για την προώθηση των δράσεων της εταιρείας,
τα πορίσματα των ημερίδων, τα αποτελέσματα των ερευνών, την προβολή

χρήσιμων συνδέσμων με πληροφορίες σχετικές με τον καρκίνο και την
αντιμετώπισή του, την διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των χρηστών της
ιστοσελίδας και την δημοσίευση προσωπικών ιστοριών ασθενών και
οικογενειών στο blog της εταιρείας Scars and Scarves.
Η συμβολή στην έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών και εν
γένει έντυπου υλικού για τον καρκίνο και την αντιμετώπιση της
θεραπείας και των παρενεργειών.
Η συνεργασία με άλλες οργανώσεις, ενώσεις, σωματεία και συλλόγους
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέροντας
αξιόλογο έργο στους ασθενείς με καρκίνο.
Η δημιουργική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
(κρατικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
και με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού που προωθούν παρόμοιους
σκοπούς.
Η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την εξασφάλιση
οικονομικών πόρων που θα επιτρέπουν την υλοποίηση των σκοπών της
εταιρείας.
Η χρηματοδότηση της έρευνας για νέες θεραπείες κατά του καρκίνου.
Η ενημέρωση και ενίσχυση του έργου της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών
Μυελού των Οστών.
Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ
Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ............ ευρώ.
Το Εταιρικό Κεφάλαιο αποτελείται από Εταιρικά Μερίδια, το καθένα από
τα οποία ορίζεται ισόποσο των τριακοσίων ευρώ (€ 300).
Το ως άνω ποσό του κεφαλαίου κατεβλήθη από τους αναφερόμενους
ιδρυτές και αρχικούς εταίρους.
Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων είναι δυνατή η αύξηση του
εταιρικού κεφαλαίου είτε ισομερώς από τους αρχικούς εταίρους (με
αύξηση της αξίας του εταιρικού μεριδίου και ταυτόχρονη τροποποίηση

των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου) είτε με είσοδο νέων
εταίρων, είτε με συνδυασμό αμφοτέρων των μεθόδων.
Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας μπορούν να προέρχονται από:
α) Δωρεές, χορηγίες και εισφορές των Εταίρων,
β) Δωρεές και χορηγίες των μελών της Εταιρείας και τρίτων.
γ) Έσοδα από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που παρέχονται για την
υποστήριξη των σκοπών της Εταιρείας,
δ) Κάθε εισόδημα, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς
της Εταιρείας, το Νόμο και τα χρηστά ήθη.
Οι δωρεές ή οι εισπράξεις της εταιρείας μπορούν να κατατεθούν σε
οποιαδήποτε Τράπεζα σε έντοκο τρεχούμενο λογαριασμό ή/και σε
λογαριασμό συναλλάγματος στο όνομα της εταιρείας.
Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της
διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, τα έσοδά
της θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε καμία
περίπτωση δεν θα διανέμονται κέρδη στους Εταίρους, τόσο κατά τη
διάρκεια, όσο και κατά την οποτεδήποτε λύση της Εταιρείας.
Άρθρο 6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η διαχειριστική χρήση της εταιρίας ορίζεται από 1η Ιανουαρίου εκάστου
έτους έως 31 Δεκεμβρίου. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει με την
ίδρυση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Άρθρο 7
ΕΤΑΙΡΟΙ
ΙΔΡΥΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ:
Οι ως άνω συμβαλλόμενοι αποτελούν τους εταίρους ιδρυτές και οι οποίοι
στο εξής και για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας, θα αναφέρονται ως
«Ιδρυτές Εταίροι».

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ:
Επιτρέπεται η είσοδος νέων Εταίρων στην Εταιρεία. Προϋπόθεση για την
είσοδο νέων εταίρων στην εταιρεία είναι η προηγούμενη πρόταση ενός
τουλάχιστον εν ενεργεία Εταίρου και έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου
προς τη Συνέλευση των Εταίρων. Η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και
εκτάκτως προς το σκοπό αυτό, μετά από κλήση και εισήγηση του
διαχειριστή και πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση της σχετικής
αίτησης εισόδου του νέου Εταίρου στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση
εισόδου νέου Εταίρου, το ποσοστό της εταιρικής συμμετοχής του θα είναι
ένα Εταιρικό Μερίδιο (ισόποσο προς την αξία που αναφέρεται στο άρθρο
5 του παρόντος) εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των
Εταίρων με ομόφωνη απόφαση. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή
οποιουδήποτε Εταίρου με κλάσμα Μεριδίου. Κάθε Εταίρος δύναται ανά
πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία γνωστοποιώντας την
απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον διαχειριστή η οποία
γνωστοποιείται υποχρεωτικώς προς όλους τους υπόλοιπους εταίρους της
Εταιρείας. Ο αποχωρών Εταίρος παραιτείται της αξίωσης επιστροφής,
εκχώρησης ή συμψηφισμού της κεφαλαιακής του εισφοράς, καθώς και της
εγέρσεως άλλης οικονομικής ή μη αξίωσης κατά της Εταιρείας. Στην
περίπτωση αυτή, όπως επίσης και όταν Εταίρος κηρυχθεί σε δικαστική
συμπαράσταση ή αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια καθώς και σε λοιπές
ανάλογες περιπτώσεις, το εταιρικό του μερίδιο περιέρχεται στην Εταιρεία,
η δε ψήφος του χάνεται και αφαιρείται από το συνολικό αριθμό ψήφων.
Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης, θανάτου, αφάνειας, κήρυξης σε
δικαστική συμπαράσταση κάποιου Εταίρου και εφόσον οι εναπομείναντες
Εταίροι είναι τουλάχιστον δύο (2), η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζει το
έργο της. Στην περίπτωση που κάποιος Εταίρος αποβιώσει ή κηρυχθεί σε
αφάνεια, οι διάδοχοί του δεν κληρονομούν την εταιρική του μερίδα, ούτε
και αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία της Εταιρείας. Και
στην περίπτωση αυτή, η ψήφος του Εταίρου χάνεται και αφαιρείται από το
συνολικό αριθμό ψήφων.
Η εταιρική μερίδα είναι αμεταβίβαστη. Κάθε Εταίρος παραιτείται του
δικαιώματός του να καταγγείλει την εταιρεία. Αν παρά ταύτα ένας Εταίρος
προβεί σε καταγγελία, αυτή συμφωνείται ότι θα αφορά αποκλειστικά και
μόνο τη δική του συμμετοχή στην Εταιρεία και θα συνεπάγεται τη

μονομερή αποχώρησή του από την Εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση
δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ: Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό
πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και η
ευθύνη των Εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της ορίζεται από τον
Νόμο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ: 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. Όλοι οι Εταίροι μετέχουν στη Συνέλευση των Εταίρων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο κατωτέρω. Οι Εταίροι έχουν
δικαίωμα να πληροφορούνται αυτοπροσώπως για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων της εταιρείας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ: Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Εταίρου
είναι η αρχική εφάπαξ εισφορά με την οποία συμμετέχει στο εταιρικό
κεφάλαιο.
Κάθε Εταίρος υποχρεούται να συμβάλλει στο μέτρο των προσωπικών,
επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων του στην εξυπηρέτηση
των σκοπών και την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας. Κανένας Εταίρος
δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις
αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Μη τήρηση των ως άνω
υποχρεώσεων, καθώς και η συστηματική παραβίαση του Καταστατικού της
Εταιρείας ή η συστηματική απουσία από τις τακτικές και έκτακτες
Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργούν
λόγο αποπομπής Εταίρου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή
του, για να εκφέρει τις απόψεις του. Η αποπομπή πρέπει να αποφασιστεί
από τη Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των εταιρικών
μεριδίων.
Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα όργανα της εταιρείας είναι: α) Η Συνέλευση των Εταίρων και β) Ο
διαχειριστής.
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ:

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και
αποφασίζει για κάθε θέμα της εταιρείας που κρίνει αναγκαίο ή ρητά
προβλέπεται από τον Νόμο ή το καταστατικό και οι αποφάσεις της είναι
δεσμευτικές για τον διαχειριστή.
Συγκαλείται: α) τακτικά από τον διαχειριστή της Εταιρείας στην αρχή κάθε
έτους στο γραφείο της έδρας της Εταιρείας και β) εκτάκτως, με απόφαση
του διαχειριστή ή αν το ζητήσει το ήμισυ τουλάχιστον των Εταίρων με
έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους προς τον διαχειριστή. Η
πρόσκληση για έκτακτη γενική συνέλευση γνωστοποιείται στους εταίρους
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση μπορεί
να γίνει και με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε
εταίρου. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα, ο χώρος και η
ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των εταίρων της. Εάν δεν
υπάρξει απαρτία, τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη
πρόσκληση, μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η
επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όσοι εταίροι και αν
παρίστανται.
Στη Συνέλευση των Εταίρων μετέχουν οι εταίροι αυτοπροσώπως.
Επιτρέπεται σε εταίρο να εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο για να μετάσχει
στη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση θα έχει
θεωρηθεί ως προς την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος από ΚΕΠ ή
αρμόδια αρχή. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του διαχειριστή της
εταιρείας. Για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και τις
σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία, αφού
καταχωρηθούν στο βιβλίο πρακτικών, διανέμονται σε αντίγραφα σε κάθε
Εταίρο, εφόσον ζητηθούν. Αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών εκδίδει ο
διαχειριστής.
Αρμοδιότητες: Η Συνέλευση των Εταίρων: (α) κατευθύνει τον
προγραμματισμό, την οργάνωση και την οικονομική πορεία της Εταιρείας,
(β) εγκρίνει την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης και της

ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και απαλλάσσει τον διαχειριστή από κάθε
ευθύνη (γ) Είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
1. για τη λύση και διάθεση της περιουσίας της ή τη συνέχιση της Εταιρείας,
2. για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, 3. για την είσοδο νέων
Εταίρων, 4. για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, 5. για τη
θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, 6. για την αλλαγή της έδρας
της Εταιρείας, 7. για την εκλογή, την παύση ή την αντικατάσταση του
διαχειριστή, 8. για την επίλυση διαφωνιών των Εταίρων σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 9. για την ερμηνεία των όρων του
καταστατικού, 10. για τα δικαιώματα των Εταίρων, 11. για τον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου έτους, 12. για τον
οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό
του επόμενου έτους.
Άρθρο 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει, εκ των
ιδρυτών εταίρων, η Ελένη Τζαβάρα και η θητεία της ως διαχειρίστριας
διαρκεί μέχρι να παραιτηθεί ή να αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση
των Εταίρων.
Η διαχειρίστρια συγκαλεί τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με το
άρθρο 8 του παρόντος, διευθύνει τις συνεδριάσεις της και είναι αρμόδια
να εκδίδει ακριβή αντίγραφα από το βιβλίο Πρακτικών.
Εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ’ ονόματί αυτής κάθε πράξη
διαχείρισης και διάθεσης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού,
δεσμεύοντας την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου, ενώπιον των δικαστηρίων και γενικά κάθε αρχής. Για το σκοπό
αυτό η διαχειρίστρια ενδεικτικά:
- Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύει την Εταιρεία
έναντι τρίτων, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς
στο όνομα της εταιρείας, καταβάλλει και εισπράττει χρήματα από
οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό κλπ., εισπράττει εμβαζόμενα ή με
οποιοδήποτε τρόπο καταβαλλόμενα χρήματα στην εταιρεία,

παραδίδει και παραλαμβάνει κινητά, χορηγεί αποδείξεις και εκδίδει
και παραλαμβάνει επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια, αποκτά
και διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία στο όνομα και για λογαριασμό
της Εταιρείας, στο πλαίσιο πάντοτε της διαχείρισης των εταιρικών
υποθέσεων. Μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, υπηρεσίες
τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών για τους σκοπούς της
εταιρείας.
- Μπορεί να εξουσιοδοτεί εγγράφως έναν άλλο εταίρο της εταιρείας
ή τρίτο, να ενεργήσει εφ’ άπαξ μία συγκεκριμένη πράξη διαχείρισης
της εταιρείας. Μπορεί να προσλάβει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας
και με απόφασή της να ορίσει πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καθώς
και τις εντολές, εξουσιοδοτήσεις και πληρεξουσιότητες που του
παρέχει καθώς και να ανακαλέσει αυτές με νεώτερη απόφασή της.
- Ενημερώνει την Συνέλευση των Εταίρων για την πορεία των
υποθέσεων της Εταιρείας γραπτώς ή προφορικώς, λογοδοτεί για τη
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση
των αποφάσεων αυτής.
- Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Συμβάλλεται με
συνεργάτες ή προμηθευτές στο όνομα και για λογαριασμό της
Εταιρείας. Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή,
Δημόσια,
Δημοτική,
Κοινοτική,
Φορολογική,
Τελωνιακή,
Οργανισμούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κοινωφελείς Οργανισμούς
(ΟΤΕ,ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κλπ), Επιμελητήρια, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. και ενώπιον
παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
Άρθρο 10
ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
Η Εταιρεία για την επίτευξη, προώθηση και υποστήριξη των σκοπών της
μπορεί να έχει Μέλη και να διατηρεί μητρώο Μελών, τηρώντας τις
κείμενες διατάξεις περί διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών
δεδομένων. Τα μέλη μπορούν να μετέχουν σε ημερίδες, σεμινάρια,
διαλέξεις, συναντήσεις, συνέδρια, εκδρομές, επισκέψεις και κάθε είδους
εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία ή στις οποίες αυτή συμμετέχει. Τα
μέλη θα συμμετέχουν σε δράσεις που αναλαμβάνει η Eταιρεία.

Θα είναι αποδέκτες των πληροφοριών που αφορούν στην Eταιρεία και τη
δράση της (έντυπων και ηλεκτρονικών) και θα υποχρεούνται σε ετήσια
οικονομική ενίσχυση της εταιρείας με το ποσό που θα οριστεί στον
εσωτερικό κανονισμό που θα διέπει την λειτουργία του μητρώου μελών
και θα καταρτιστεί από την διαχειρίστρια.
Άρθρο 11
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Η Eταιρεία ανακηρύσσει με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ως
«επίτιμα» μέλη της φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβάλλει
ή συμβάλλουν ιδιαίτερα με τις υπηρεσίες τους ή άλλους τρόπους στην
πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας.
Η Eταιρεία ανακηρύσσει με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ως
«ευεργέτες» όσους έχουν ευεργετήσει σημαντικά την εταιρεία,
στηρίζοντας οικονομικά το έργο της.
Άρθρο 12
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Η Eταιρεία λύεται:
α) Με κοινή απόφαση όλων των εταίρων
β) Αν ο σκοπός της καταστεί ανέφικτος
γ) Αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος
δ) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, χωρίς παράταση
αυτής.
Σε περίπτωση λύσης της Eταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 777 έως 783 του Αστικού Κώδικα. Εκκαθαριστής
ορίζεται ο διαχειριστής, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων, με απλή
πλειοψηφία, αποφασίσει διαφορετικά.
Τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία που υπάρχει μετά την εκκαθάριση δεν
διανέμεται, αλλά διατίθεται για αντίστοιχους ή παρεμφερείς σκοπούς,
σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 13
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784). Τροποποίηση του
παρόντος θα γίνεται μόνο εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο.
Άρθρο 14
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών από την εταιρική σχέση είναι,
σύμφωνα και με το άρθρο 27 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα
δικαστήρια των Αθηνών.
Άρθρο 15
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν συνιστά τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της
Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία
«Δημιουργική Απασχόληση και Υποστήριξη Νοσηλευομένων Ασθενών
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία».
Το Καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξι (15) άρθρα και συντάχθηκε σε
τέσσερα ισότυπα, που υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Ένα θα
τηρείται στο αρχείο της Εταιρείας, ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και ένα θα κατατεθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την κατά νόμο δημοσίευση.
Το παρόν υπογράφηκε από τους Ιδρυτές-Εταίρους στις 4 Ιανουαρίου 2019
και θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση.
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