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oηìερα, .74 /2 /2ao3, τα ìελη τηS Aαrικηg Mη

Eταιρiαg *KENTPO ΠAIΔΙOY KAΙ EΦΙ{BOY, πρooηλΘαν

ευση κ€ιι απoφαoιoαν τα αΚδλoυΘα. TρoπoπoιoυvEαι τα

AρΘρo 3
oι ακoπδt Τηs εταιρi,αs εiναι καΘαρα Koινωφελεi.g, κoινωνικoi και

επιστηìoνικoi,, Kαi-,δεν θxoυν κερδoσκoπικδ xαραr<τηρα. Στoxευoυν δε

σtην εν γενει αναrπυξη τηs ψυxιΚηg υγεiα5 τoυ παιδιoυ, τoυ εφηβoυ, τoυ

ενηλi,κoυ και τηs oικoγενεtαs. Πιo oυγκεκρlìdνα η εταlρtα εxει ω5

σκoπoυS:

α) Tη, ευαισΘητoπoiηση τoυ κoινωνικoυ oυνδλoυ, δαεε να

επιτι,.rΧανεται η πρoδΘηoη και εr<ιθλεoη πρoγραììατων ψυxικηs υγεiαs.

β) Tην εισηγηση Και εφαρìoγη ìθτρων για την πρδληψη,

απoκατaσEαση κα1 διαoφαλιoη τηs ψυxικηS υγεi,αs ατδìων και
κoινωνικ(bν oìαδων.

γ) Tην oργανωση ìoναδων και τìηìατων oεη Xi.o αλλα και
σEην περιot't τoυ Boρεi,oυ Aιγαioυ γενικδτερα, γ1α τη δια'yνωoιικη και
Θεραπευτικη αvEψετδπιση ψυxικa πασΧδvtωv παιδιδν, εφηβων,

ενηλiκων και των oικoγενε1δν. : ..

δ) Tην oργανωση δρασtηριoτητων ìε Φδxo ην πρδληψη και
διαoφαλισΙ} τηs Ψυxικηs υγεtαS, σε συνεργασtα ìε αλλoυ5 αρìδδιoυs

φoρε,is (π.x. πρoγρaììατα σε συνεργασtα ìε τα σxoλεi.α, πρoγραììατα

για ìθλλoυσεs ìητθρεs, ìα βρεφκη ìθριìνα κ.λπ.).

ε) Tηv oργανωση ìoναδων βραxεi'αs παραìovηs η ìoνψδτερηs
διαβi,ωoηs (π.x. oικoτρoφεi.α, ξενcbvεs, Θεραπευτικα σπiτια κ.λπ. ).

Φ) Tην oργανωoη κθντρωιi επαγγελìατικηS καταρτιoηg,

εκπαi.δευoT}s και απoκατασtασηs ψυxικα ηg1 σωìατικα ìειoνεκ[oυvcων
ατδìων.

ζ) Tην

επαYγελìατικη

διαταραxθg.

oργανωoη πρoγραììατων για την επανθvταξη Και

απoκατααcαoη ατδìων ìε ψυxικdg και oργανικθs

Ψafr'f'β
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η) Tην ενi.αxυση.ìε υλικα και ηΘικα ìdoα καΘε ..ρoo..αΘε.λg

ατδìων η ìoναδων, η oπoi.α Θα κατατεiνει σtην

τηs πqρεxδìενηg oυνδρoìηs σε ψυxικα κgι oργανικα

tr, - -/ a I

:-Ι'. ìεìoνωìενων
J: , ., r'

;l - "-.*:--.".hναβαΘìιoη

Θ) Tη διoργανωoη διαλθξεων, oεìιναρi.ων και αλλων

εκδηλδoεων πoυ Θα αφoρoυν Θεìατα ψυxικηg υγεiα5.

υ .iη.,'διεξαγωγη ερευνητικδν εργαoιδν 1<αι επισEηìoνικδν

ìελετδν πoυ o:(iτiζovιαι ìε Θθìατα ψυxικηg υγεiαg τoυ παιδιoυ, τoυ

εφηβoυ, ατδìων και τηs oικoγθνεια5 τoυ5. Eπioηg την θκδoση των

ανωτθ,ρω εργαoιδν και ìελετcbν, καΘδg κι αλi\ων oxετικδν συ\/γραììατων

και εvιυπων.

ια) Tη oυνεργαoi,α ìε κdvτρα τηs ηìεδαπηg η τηs αλλoδαπηg,

πoυ θxoυν αvιi.oιoιxη Και αναλoγη δρααιηριδτητα.

ιβ) Tην παρoxη υπoτρoφιδν σε .Eλληνε5 επιαιηìoνε5,

πρoκειìθνoυ να ενηìερωθoυν η να εΚπα1δευτoυν σΕην Eλλαδα η αιo

εξωτερικδ oε τoìεi.g πoυ αφoρoυνξν ψυxικη υγεi.α.

ιγ) ΚαΘε τι παρεìφερθ5 ìε τoυs παραπανω oκoπoυg.

. FΙ επtτευξη των παραπανω σκoπδν Kαι δραoιηριoτr1των ηs
εταιρiα5 Θα γiνεται ìε καΘε Θεìιτδ κα1 επιτρεπδìενo ìθoo.

ΑρΘρo 8

Ιδρυτικdìθλητηsεταιρi,αgΘεωρoυνταιδooιυπoγραφoυντην
παρoυoα oυαιαoη Kαl Kαταoιατικδ. Nεo ìθλos τηS εταιρi.αg ìπoρεi, να

γiνει καΘε ενηλικo5'Eλληναg πoλtτη5 πoυ συìφωνεi. ìε τoυs σκoπoυs τηs

εταιρi,α5 και δixεται τo Kατασtατικδ τηg, εφ, δooν ζr1τηoει τoυτo ìε

αi,τηoη τoυ σtην oυνdλευoη των ìελδν τηg εταιρi.αg, γνωσtoπoιδvιαg

ταυτδxρoνα τη'oυìφωνiα τou.πρos τo κατασEατικδ, καt η αυνdλευcrη των

ìελδν εγκρiνει την εi,ooδδ τoυ αιην εταιρiαΥ

ΚαΘεεταi.ρo5δικαιoυτα1νααπoxωρηoειαπδτηνεταιρiα,αφoυ

πρoηγoυìθνω5 γνωστoπoιηoει την πρδΘεoη τoυ αυτη σEo Διoικητικδ

Συìβoυλιo τηs εταφiαg, τoυλαxιαεoν δυo ìηνεs πριν την απoxδρηoη

I
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,: Στην περi.πτωoη αυτη δεν επιoιρdφoνται τα xρηìατα ìε τα oπoi.o. o

,flπoxωρδν εταiρo5 αυììετεixε σEη διαìδρφωoη "τoυ κεφαλαtoυ τηs

Tα ìελη τηs εταιρiαg oυνθρxovtαι τα1ζΕικα oε Συνθλευoη ìiα φoρα

τo xρδνo, κατα 
}-n,,ν 

περtoδo τηg ανotξεωg, και θ,r<ταr<εα δπoτε τo ζr1τηoει

τo 1/3 τoυλαxιoιbν των ìελδν η η Διoικoυoα Eπιτρoπη τηg Eταιρiαg.

Aπαρτiα οrιη Συνθλευση υπαρxει δταν εiναι παρδvια τα ìιoα τoυλαxιαroν

απδ τα ìθλη τη5 εταιρiα5. Σην περiπτωoη πoυ δεν υπαρxει απαρτiα,

επαναλαìβανεται η Συνθλευoη ìετα απδ ευλoγo xρoνικδ διααεηìα, δoεs

φoρθs xρειαoεεi., θωs δτoυ επιτευxΘεt απαρτiα.

FΙ Συvθλευση των ìελcbν θxει rιληρη αρìoδιδτητα να απoφαcriζει

για καΘε ζητηìα πoυ αφoρα την εταιρi,α. oι απoφασειs τηs Συνελευoεωg

λαìβανovιαι ìε απδλυτη πλειoψηφi,α των παρδvιων ìελδν. Yπαρxει

αr<ετικδ βιβλio, oιo oπoio ηρoυvεαι τα.πρακ[ικα των crυνελεtoεων.

FΙ ΣυνdΛευση των ìελδν dxει πληρη αρìoδιδτητα να απoφαoiζει

...Υ.1,'g...ΦΘq. ζltηìα πoυ αφoρα την εταιρi,α. oι απoφαoει5 τηs

λαìβανotπαι ìε απδλυη πλειoψηφi.α των παρδvιων ìελδν.
':r

.+vπ"Φεl"τe1 φκετικδ βιβλto, σEo oπoio ηρoυvιαι τα πραr<τικα των

Φνελειioεων.

H Συνcλευoη των ìελδν ìπoρεt να εξoυoιoδoτr1oει τo Διoικητικδ

Συìβotλιo να πρoβαtνει oε διαφoρε5 ενθργεtεs, διαxειριoιικξ η α}}ε5

αxετικθg ìε τιs υπoΘθoει5 τη5 εταιρiαg.

1ΙρΘρo 10

Kατα τη διαρκεια τηs ετηoια9,Συνελευoεωs των ìελδν τηg εταιρiαg

εr<λθγεται ìε ìυoεικη ψηφoφoρiα Tριìελφ Διoιr<nτικδ Συìβoυλιo 
.η5

Eταιρi,α5. Tην ευΘυνη γtα την εκλoγη αυτη.θxει Tριìελη5 Eφoρευτικη

Eπιτρoπ{, πoυ εr<λθγεται απδ τη Συνθλευoη πριν απδ την ψηφoφoρiα.

Tα oνδìατα δoων απδ.τα ìθλη Θθλoυν να εiναι υπoψηφιoι τoπoΘετoυνται



Eκλθγoνταt o1 τρειs πoυ λαìβdνoυν τoυs περιooδτερoυ5 αιαυρoυg

t.τρoτlìησεωs. Aπδ αυτoυg o πρδτos σε σεαυρoυs πioτιìηoεωg oρi'ζεται

Πρδεδρog τoυ Διoικηìκoυ Συìβoυλioυ Κα1 τηs εταιρi.αg, o δευτερog

ΓραììατεαS τoυ Διoικητικoυ Συìβoυλioυ και τηS εταιρi.αE ξαι o τρi,τo5

Tαìtαg τoυ Διoικητικoυ Συìβoυλioυ και τηs εταtρiαs.

To ΔιoιKητικδ Συìβoυλιo συνεδριαζει ταr<ιικα ìiα φoρα τo ìηνα

Kαt θκτακEα δrioτ9 τo ζr1τηoει oπoιoδηπoτε απδ τα ìελη τηg.

o Πρδεδρo-9 εκπρooωπεi την εταlρiα ενδπιoν παντδg τρi'τoυ,

φυoικoυ η νoìικoυ πρoocbπoυ, o.T.A., N.Π.Δ.Δ., Tραπεζδν,

Aoφαλιorικδν Tαìεi'ων, ενcbπιoν εiδoυg αρxηs κ.λπ. Eπioη5 εκπρoσ(Jπεi
. την εταιρtα ενδπιoν των δικαoιηρtων.
. o Γραììατθα5 τηρεi τo βιβλio πραr<rικδν των Συνελευoεων των

ìελδν και τoυ Διoικητικoυ Συìβoυλtoυ και διαηρεi τη oφραγiδα και την

αλληλoγρ9φiα τηs εταιρtα5, καΘδg επioη5 και πρωτδκoλλo εισερxoìθνων

Κo1. εξερxoìθνων εγγραφων.

. o Tαìiαg διατηρεi τα oικoνoìιKα τηs ετα1ρi,α5, και λoγoδoτεt oιην

Συνθλευoη καΘε xρδνo για τη διαxεiριoη τoυs. Eιoπρατεει καΘε

. ..xρηìατιΚδ πoσδ πoυ δικαιoυται η εταιρi,α η πρooρiζεται για την εταιρtα
:

και εκδtδει απδδειξη εioπραξηg, ξV oπoiα υπoγρδφει o i.διos και o

Πρdεδρos τoυ Διoικητικoυ Συìβoυλioυ. Yπoγραφει ìαζi ìε τoν Πρδεδρo

.. idΘε dνταλìα πληρωìηs τηs εταιρi'αs πρos τρtτoυg η αλλoυ5

δικαιoυxoυs και καΘε απδδειξη παρoxη5 υπηρεoιδν τηs εταιρiα5 πρos

. oπoιoνδηπoτε.

FΙ Θητεiα τoυ Διoικητικoυ Συìβoυλioυ εiναι διετη5.

ΑρΘρo 13

FΙ εταιρiα λυεται για τoυs πρoβλεπδìενoυs στoν νoìo λδγoυg και

για λδγoυg ανδτερηs βiαs. Eπtoη5 λυεται *ν τα ìdλη τηs περιoριαιoυν

oε λιγδτερα απδ δυo. Mετα τη λυgη τηs..εταtρi.α5 τi,Θεται αυτη σε

. εκκαΘαριoη, oυìΨωνα ìε τα πρoηγoυìενα αρΘρα και τα υπδ τoυ νδìoυ

πρoβλεπδìενα. KαΘηκovια εκκαΘαριαεδν αoκoυν τα ìελη τoυ
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ΑρΘρo 14
των πρδτων αρxαιρεoιδν για την

Mεxρι την πραγìατoπoi.ηoη

εκλoγηΔιoικητικoυpυìβoυλioυ,oιoπoi,εgΘαπραγìατoπoιηΘoυντo
αργδτερo ìθxρι την ανoιξη τoυ θτoυ5 Lgg7, oìoφωνα εκλεγ.εται oηìερα

Πρooωρινη Διoικoυoα Eπιτρoπrl, ξ oπoi'α απoτελεi.ται απδ τoυs εκ των

ìελδν Kωνoιαντiνo Mπδλlα (')s Πρδεδρo, Aψελικη Mπαxα ω5 Γραììατθ,α

και Eλθνη Koτbατoυ ωg Tαìiα.

FΙπαρoυοiiìηκερδooκoπικoυxαραr<ιηραAoεικηEταιρi.α,
διθπεταιαπδτι5διαταξει5τωναρΘρων74!κ.ε.AoεικoυKδδικα.Για
oπoιoδηπoτε ζητηìα η Θεìα η πρoβληìα δεν υπαρxει πρδβλεψη oιo

πoρou κατασEατικδ, ιαxυoυν τα εκααιoτε πρoβλεπδìενα απo τls αxετικdg

ìετιsAαεικθgMηKερδooκoπικθ5Eταιρi,ε5διαταξει5τoυνδìoυ,καιτην
:λο.πη νoìoΘεoiα. }Ι παρoυσα τρoπoπoiηoη ΚατασEατικoυ τηg αoιικηg

.ìη κερδooκoπικηg εταιρεiαE ìε την επωvυìiα *KENTPO ΓΙAΙΔΙoY KAΙ

. poΗgoγ- ΔΙAΓNΩΣFΙ-ΣYMB.YΛEYTΙKJΙ-AΠoKATAΣΤAΣ}Ιυ

αι:ìφωνηΘηκε ìεταξυ των ιδρυτικδν ìελδν αυτηg oε oυνθλευση τoυs

oιηνΧio,τoΣαββατo|4Φεβρoυαρioυ2OO3,Kαιυπoγραφεταιαπδ
..αντotg. δπωg ακoλoυΘεi.

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7t

8)

e)

Σoφiα Γρθγoυ

Mαρiα Kαλoγερακη

Δθoπoινα Kαρνιαoυρα

Kων/νog Mπδλ

Παραoκευη Σιδη

Mαριαwα Tαooη

Mαρiα Kαρυδα )) lζ*ρ'

Eλθνη Koτoατoυ L
Aψελικη Mπαxα 
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Ι{ πιo π&νω παραδ6Θηκε σε ì6να

Φìερα και κατα21ωρηΘηκε o.Π.βιΦl1αιο1iυν ην iδια δε ì6ρα

τoι1oκoλληθηκε "1" 
λ"ρ*αρ'o ,o,,.Πρωτoδικεioυ Xioυ , ΥLa να ìεiνει

εκεi τρειg ìlνgg , o,,q oρiζεi τo &ρθρo 42 τ.oυ Eìπoρικo6 N6ìoυ .

Σηìειiονεται 6λ: ì";, ε,ε,iEoν τo 
.Πρωτ6ω1o 

ìε ην Πρeξη τoυ

oιλoìικoιi dφjρ", Χioυ "ρΨ. 32t2003 για η ν6ìιìη
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Xio oηìερα, t2 Φεβρoυαρioυ τoυ 20!2, και επi τηq oδo6

εìoιi :δ, "" ì6λη "ηξ-Ao"ικηζ 
Mη Κερδooκoπικηq Eταιρεiαg

Po ΠAΙΔISY dιr EΦHBSY) πρooηλΘαν σε Γενικη

και απoφιiοιoαν τα ακ6λουΘα:

-6,'o. τα ιiρΘρα !,3o7,8'9,10,11 του απ6 22 Φεβpoυαρioυ

Φgο αρ1ικoδ καταστατικoιi, ενιΙr διατηρo6νται αυτοδoια τα

λα."αoτατικ6 τηq EταιρΙαq 61ει ωq εξηg:

AρΘρo 1
λQιι, ο1O?B559β
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H επωνυìiα τηg Αoτικηζ ìη Kερδoοκoπικηg Eταιρεiαg εiναι ((KEΝTPO

ΠAΙΔΙoY KΑΙ EΦιΙBOY - ΔΙAΓNΩΣFΙ .ΣYMBOYΛEYTΙK}Ι

AΠOKΑTAΣTAΣFb. Ι{ εταιρεtα, 6πoυ 1ρειαoτεi, Θα ìπoρεi να

1ρηoιìoποιεi ην επωvυìiα τηζ και ìε λατwικoriq 1αρακηρεg σε

1iετ&φραoη ìε τoν διακρπικ6 τιτχo (CFΙΙLD ΑND ADOLESSENT'S
CEΙ\ΤTEb).

AρΘρo 3

oι oκoπoi τηζ εταιρεiαg εtναι καΘαρ& κoινωφελεig, κοινωνικoi και

επιστηìovικoi, 
-και 

δεν 61ουν κερδooκoπικ6 1αρακΦρα. Στo1ευoυν δε

σην λ γεvει αν&πτυξη τηζ ψυχιlcηq υγεiαq τoυ παιδιori, τoυ εφηβoυ, τoυ

εvηλiκoυ κα1 ηζ oικoγ6vειαq. Πιo συγκεκριì6να η εταιρεiα,6χει ωζ

oκoπor5g:
α) Tην ευαιoθητoπoiηoη τoυ κoινωνικori αυν6λoυ, cboτε να

εnιτνyγανεται η πρocbθηoη Kαι εκτ6λεoη πρoγραììd,των Ψυχιlqζ υγεiαq.

β) τη" ειΦγηoη και εφαρìoγη ì6τρων για ην πρ6ληψη, απoκατd,σταση

και διαoφ&λιoη ηζ ψυχΦg υγεiαg ατ6ìων Kαι κoινωνικiιlν oì&δων.

γ) Tην oργ&νωo,η ìoν0δων και τìηì&των o,τη Xio αλλ& και στoν

u,ρο""ρo 
.ελλαδικ6 

χiυρo, για τη διαγνωoτικη και Θεραπευτικη

αντιìετιbπιση oικoγ'uui.bu και Ψυχικ& παo16ντων παιδιcbν, εφηβων και

ενηλiκων.
δ) Tην oργ6νωoη δραoτηριoτητων ìε oτ61o ην πρ62ηψη και

δiαoφ6λιoη ηq ψυχΦq υγεiαq, σε συνεργαoiα ìε &λλoυg αρì6διoυq

φoρ"iq (π.γ. πpoyρ&ììατα σε συνεργαotα ìε τα o1ολεtα, πρoγρ&ììατα

για ì6λλoυoεq ìητ6ρεζ, Υ{Φ. βρεφΦ ì6ριìνα κ.λπ.).

Φ Tην oργdνωoη 
- 

ìονd,δων βρα1εiαg παραìoνηg η ìoνιì6τερηq

δiαβiιο oη s QΕ x oικoτρoφεiα, ξενcbνεq, Θεραπευτικd, oπwτα κ. λJ[. ).

oτ) Tην. δργοuωoη κ6ντρων επαγγελìατικηζ κατ&ρτιοηq, εκπαiδευσηζ

και απoκατ&oταoηq ψυìκ& Kα1 σωìατικd ìειoνεκτo6ντων ατ6ìων.

ζ) Tην οργ&νωoη'nρoγρoìLιqτων για την επανθνταξη και επαγγελìατικη

απoκατd,o,ταση ατ6ìων ìε ψυìκ6g καt oργανικ6q διαταραx6q.
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η) Tην εviσχυση ìε υλικd, και ηθικd, ì6oα κd,θε πρoσπd,θεια,ζ,,, ,.,". }. \

ìεìoνωì6νων ατ6ìωv η ìoνd,δων, η oπoiα θα κατατεiνεL στΙιy i .;,;i.},..\'
αναβd,θìιoη τηζ παρεχ6ìενηζ oυνδροìηζ σε Ψυχικα και oργαvικ6'.; 

' 
o;ft$j }r\νoσoliντα d,τoìα. ''-,\,-'...bΥ 

,,/.Ι, 
a

Θ) Tη διoργ&νωoη διαλ6ξεων, σεìιναρiων και dλλων εκδηλιboε,u "qt.\kJi,i/θα αφoρoriv θ6ìατα Ψυχικηζ υγεiαg. ' ^ \}.ζy9'
υ Tη διεξαγωγη ερευνητικcbν εργαoιcilν και επιστηìoνικcilν ìελετcbν πoυ
oψετiξoνται ìε θ6ìατα Ψυχικηζ υγεiαg τoυ παιδιo6, τoυ εφ(βoυ, των
ενηλiκων και ηζ oικoγ6νειαg. Eπioηg την 6κδooη των ανωτ6ρω
εργαoιcilν και ìελετιbν, καθcbg κι dλλων o1ετικιilν συγγραìì6των και
εντliπων.
κ) Tη oυνεργαoiα ìε κ6ντρα τηg ηìεδατηqη τηg αλλoδαπηg, πoυ 61oυν
αντioτoιì και αvd,λoγη δραoτηρι6τητα.
λ) Tην παρoγi1 υπoτpoφιιilν o,,ε 

,Eλλ;τ1νεg επιoτηìoνεζ, πρoκειì6νoυ να
ενηìερωθoriν η να εκπαιδευτofν στην Eλλdδα η oτo εξωτερικ6 oε τoìεiq
πoυ αφoρo6ν την Ψυχ11(η υγεiα.
ì) Tην παρoγfi &τυπηq εκπαtδευoηg ενηλiκων σε τoìεig πoυ αφoροιiν την

Ψυχικη υγεiα.
ν) Kdθε τι παρεìφερ69 ìε τoυζ παραπd,νω oκoπo6g πoυ δεv αντiκειται
στα χρηστ& ηθη και την δηì6oια τ&ξη.
H επiτευξη των παραπd,νω oκoπcbν και δραoτηριoτητων τηζ εταιρεiαq θα
yiνετατ ìε κ&θε θεìιτ6 και επιτρεπ6ìενo β&oει των αρ1cbv τηζ
νoìιì6τηταq ì6oo.

AρΘρo 7

Tα ì6\ τηζ εταιρεiαq ìπoρofν vα πρoo\φθofν -κατd, τo α6νηθεζ- σαν
υπ&λληλoi ηg ìε o6ìβαoη εξαρτηì6νηζ εργαoiαg, η ìε o-,ìβooη 6ργoυ,

η -oε ειδικ66 κα1πιo ìεìoνωìΕνεgπεpττττcboειg- να παρ61oυν σ' αυτ(ν τιg

επαγγελìατικ6q υπηρεoiεζ τoυg 6ναντι συìφωνηì6νηζ στην εκd,oτoτε
περiπτωoη αìoιβηg.

AρΘρo 8

Τα ì6η ηζ εταιρiαg ìlτoρεi να εiναι εwε ιδρυτικ6 (εκ τoυ

καταστατικoδ), εiτε να πρoσχωρηooυν ìε την ν6ìιìη διαδικαoiα στηv
αυν61εια, εiτε να χαρακτηρtο,τo6ν ωg επiτιìα.

Ιδρυτικ& ì6λη τηζ εταιρεiα6 Θεωρoriνται 6oοι υπoγρd,φoυν την αρ1ικì**'. 
""

orioταoη και καταoτατικ6. N6o ì6λoζ τηζ εταιρεiαg ìπoρεi uo y'iΦL-} i *
κdθε ,Eλ\να6 πo}.jτηg, ενηλικog και πξρoυg δικαιoπρακτιìfg] 1- " λ:.
ικαν6τnταc. πoυ συuΦωνεi ìε τoυc oκoπo6q τηζ εταιρεiαζ και δ6γεταi τρ:dffi,ξr.' β''.ικαν6ηταζ, πoυ συìφωνεi ìε τoυg oκoπo6g τηζ εταιρεiαg και δ61εταi 

',,ìffi5:.. 
*,'

,:rur,krΚαταστατικ6 τηq, εφ6ο.ov ζητηoει τοδτo ìε 6γγραφη αiτηoη τo1

"'} ,ι...-7 Q
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Δ.Σ τηq εταιρεiαg, γνωστoπoιιbνταq ταυτ61ρoνα την oυìφωνiα τoυ
πρoζ τo καταστατικ6 και αφοri η Γεvικη Συν6λευoη των ìελdlν εγκρiνει
την εio,oδo τoυ ìε την o6ìφωνη γν6ìη τoυλ&xιo.τoν των ìιorbv και
εν69 ακ6ìα ì6λoυζ τηζ Eταιρiαg.
Τα ιδρυτικd, και τα ν6α ì6λη τηζ εταιρεiαq oνoìdζoνται Τακτικd, ì6η
και αναλαìβ&νoυν απ6 την εio,oδo τoυζ τCt' δικαιιbìατα και τιζ
υπo1ρεrbσεξ πoυ απoρρ6oυν απ6 τo καταστατικ6 και πρoβλ6πονται απ6
την εταιρικη τoυζ o,16oη και την κεiìενη νoìoθεoiα (υπo1ρ6ωoη
ειο.φoρd,g, πioτηc,, απoφυγη g ανταγωνιoτικrbν πρ6ξεων, δικαiω ìα λ6γoυ,
εκλ6γειν και εκλ6γεo,Θαι).
Επιτιψα ì6λη αναγνωρiζoνται d,τoìα που ειo6φεραν λ6γω και 6ργω στην
εταιρεiα, ειτε πρooφθρoνταζ ανιδιoτελrilg τιζ υπηρεoiεζ τουζ, ειτε
oυν6βαλαν ìε κd,πoιo τp6πo στην εξ6}νιξ1-πρ6oδo τηζ εταιρεiαg.
Πρ6κειτα1για ìια dìιoθη, τιìητικη θ6oη, πoυ δηìιoυργεtται για λ6γoυq
ευπρ6πεια9 και ιδιαiτερoυ ηθικoιi καΘηκoντoq. FΙ αvαγνcbριoη τoυζ

γtνεται ìετ& απ6 πρ6ταoη τακτικo6 ì6λoυ9 σε τακτιΦ γενικη
o,υν6λευoη, ψετα την oιiìφωνη γνcilìη τoυλd,1ιoτον των 2l3 σε
πλειoψηφiα παρ6vτων ìελcbν. Tα επiτιìα ì6λη δεν 61oυν υπo1ρ6ωoη
ειo,φoρ&g, οιiτε εκλ6γειν η εκλ6γεoθαι, αλλd, διατηρo6ν τo δικαiωìα
λ6γoυ στιg γενικ6q oυνελειioειg τηζ εταιρεiαg. Mετ& την ληψη τηζ
απ6φαoηζ για την αναγνcbριoη επiτιìου ì6λoυ9 απ6 την Γ.Σ των ìελrbν
ìε την πρoαναφερθεioα πλειoψηφiα, απooτ6λλεται 6γγραφη πρ6oκληoη
στo υπoψηφιo επiτιìo ì6λo9, τo oπoio ìε 6γγραφη απ&vηoη τoυ
κo1νoπo1oδìενη ο,τo ΔΣ τηζ εταιρεiαg, απoδ61εται την ιδι6ητα πoυ τoυ
δiδεται απ6 τη Γ'Σ. τηg εταιρεiαg.
Mε απ6φαση ηζ Γ*,Φg Συν6λευoη9 πρ6oωπα ειδικηg κατ&ρτιo,ηq η
παρατηρητ6g ìπoρoriν vα παρακoλoυΘηo,oυν επιλεγì6να ì6ρη τηζ
o.υνεδρiασηζ τηq Γ.Σ. και να εκφρ&σoυν ην &πoψη τoυq.
Κd,θε εταiρoq δικαιofταl να απo1ωρηoει απo την εταιρεiα, αφori
πρoηγoυì6νω9 γνωστoπoηoει την πρ6θεoη τoυ αυτη στo
Διoικητικ6 Συìβoιiλιo τηζ εταιρεiαg, τoυλd,1ιoτoν τρειζ ìηνεζ πριν την
απo1iορηoη τoυ. Στην περiπτωoη αυτη δεν επιoτρ6φoνται τα

1ρηìατα ìε τα oπoiα o απo1ωρcilν εταiρog αυììετεi1ε σην
διαì6ρφωση τoυ κεφαλαioυ τηq εταιρεiαg.
Aν υπ&ρxoυν β&oιìεg ενδεiξειg 6ττ κd,πoιo ì6λoq (απ6 6λε9 τιg

καηγoρiεg) εvεργεi ανταγωνιoτικd, πρog την εταlρεiα η αντiθετα oτο
καταστατικ6 και τoν εταιρiκ6 oκοπ6, τ6τε η Γεvικη Συν6λευoη ìε την
ol5ìφωνη γvcbìη τoυλ&1ιoτoν τωv ìιorbν και εν6g ακ6ìα ì6λoυ9 τηq

Eταιρiαg, ψτopεi να πρoτεiνει και τελικ6 να υπερΨηφioει ην διαγραφη
τoυ.
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i\ρΘρο 9

Tαì6λητηζεταιρεiαqoυν6ρχoνταιτακτικd,oεΣυν6λευσηìiαφoρ&τo
1ρ6νo και 6κτακτ'α 6πoτε τo,ζητηoει τo Ll3 τoυλ&xιoτoν των ìελιbν -η .o

λ.,. ,n. εταιρεiαq. Απαρτiα oη Συν6λευoη υπd,ρ1ει 6ταν εiναι παρ6ντα

"o ì.o&-*αι 6να τoυλ&1ιoτoν απ6 τα ì6ξ τηζ εταιρεiαq. Στην περiπτωoη

πoυδενυπ&ρ1ειαπαρτiα,επαναλαìβ&νεταιηΣυν6λευoηì6oαoε
1ρoνικ6 δι&oτηìα 15 ηìερcilν, κα1 ., λuu1'iα 6oεq φoρ6ζ 1ρειαoτεi, 6ωζ

6τoυ επιτευ1θεi απαρτiα.
FΙ Συν6λευση των ìελrbν 6γετ πk(1ρη αρìoδι6τητΨ να α?τoφαoiζει για κdθε

ζητηìα πoυ αφoρ& την .,o,ρiio. o. απoφd,o.ειζ τηζ Συνελειioεωg

λαìβ&νoνται ìε απ6λυτη πλειoψηφtα των παρ6ντων ìελci:ν. Υπ6"pγετ

o1u..*ο βιβλto, oτo oπoiο τηρoriνται τα πρακτικd, των oυνελε6oεων.

FΙ Συν6λευoη των ìελιbν ìπoρεi να εξoυo,ιoδoτηoει τo Διoικητικ6

Συìβoιiλιoναπρoβαiνειoε.δι&φoρεgεν6ργειεζ,δια1ειριoτικ6gη&λλεq
o1ετικ6q ìε τιζ υπoθ6oειζ τηζ εταιρεiαg.

AρΘρο 10

Aν&δ6oxρ6νιακαικατ6,τηδι&ρκειατηζετ(oιαqΣυνελεfoεωζτων
ìελci:ν ηζ εταιρεiαg εκλ6γεται ìε ìυoτικr1 -ψηφoφoρiα 

Πενταìελ6q

Διoικητικ6 Συìβoιiλιo τηg εταιρεiλq. Tην ευθιiνη για την εκ\oγη αυτη

θ1ει Tριìεληq iφoρu'.,*η Επττpoπfi, πoυ εκλ6γεται απ6 τη Συν6λευση

πριν απ6 την Ψηφoφoρiα. io ouaìoτα 6oων ατ6 τα ì6λη θ6λoυν να εiναι

υποψηφιο,,o,oθ,,oδνται o, ,,,oio λioτα. KdιΘε ì6λoq ìπoρεi να ψηφioει

6ωq τρειq υπoΨηφιουζ.
ε*iεγ*,αι oι π6ντεπρcbτoι oε αfξoυoα oειρd, oταυρcbν πρoτiηoηζ. To

δ',o,*η,.*6oυìβoιiλιooυγκρoτεiταιoεorbìακαισεπρoθεoìiαì1αζ
εβδoì&δαg ìετ& τιg εκλoγ6q, oτα Γραφεiα τηq εταιρεiαq ìε ìυστικη

Ψηφoφoρiα και .io,ερo απ6-πρ6oκληoη τoυ ì6λoυζ πoυ πλειoψηφηoε.

Aν αυτ69 αìεξoει η κωλυεται η αδγκξoη γiνεται" απ6 τo επ6ìενo σε

αριθì6 Ψηφων ì6λoq πoυ εκλ6ìηκsγια τo ΔΣ.

To Διoικητικ6 Συìβoriλιo oυνεδριαζει τακτικd, ì1α φoρ6 9',ζ διiο

εβδoì&δεζ και 6κτακτα 6πoτετo ζητηoει oπoιoδη7τoτε απ6 τα ì6\ τoυ.

o Πρ6εδρoq πρofσταται των συνεδρι6oεων του ΔΣ, εκπρooωπεt την

ε"αιjεiα ,u.i,,,o, παντ6ζ τρiτoυ, φυoικoδ η 1οìικori 
πρoocilπoυ Kαι

ενcbπιον κ&θε εiδoυq αρyliq (δικαoτιr<ηg κλπ.). E,πioηq εκπρoσωπεi την

εταιρεtα ενcbπιoν ',, ε*ooiηρiων και 61ει γενικ& κ&θε αρìoδι6τητα' ξα1

δικαιoδooiα πoυ πρoβλ6πετα1 εκ τoυ καταστατικoιi η δiνεται o,ε αυΤ6v.ιf 
.'; 

..,. ,.

απ6φαoητoυ ΔΣ. . ζ,
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o Aντιπρ6εδρoq αναπξρcbνεl τoν Πρ6εδρo, 6ταν απουoι&ζεq σε 6λε9

τoυ τιζ αρìoδι6τητεζ. Mπoρεi να αvαπ\ρcbνει τoν Πρ6εδρo ì6νιìα η για
oριoì6νo 1ρoνικ6 δι&oτηìα oε ειδικd, καθηκoντα τoυ Πρo6δρoυ, πoυ

ìπoρεi,o io, αναΘ6τει αυτ69 ìε απ6φαoη τoυ, η oπoiα κατα1ωρεiται

στα πρακτικ6 των oυνεδριd,σεων τoυ Δ.Σ.

o Γραììατ6αq τηρεi το βιβλio πρακτικcΙlν των Συνελεrioεων των ìελιbν
κα1 τoυ Διοικητικor5 Συìβoυλioυ και διατηρεi η oφραγiδα και την

αλ\λoγραφiα τηζ εταιρεiαg, καΘιbq επioηq και πρωτ6κoλλo

ειoερ1oì6νων και εξερ1oì6νων εγγρ&φων.

o Tαìiαg διατηρεi τα oικoνoìικ& τηζ εταιρεiαg, και λoγoδoτεi σην
Συν6λευoη κ6θε 1ρ6νo για τη δια1εiριoη τoυg. Eπioηg oρiζεται ωζ

εκπρ6oωπoζ τηζ εταιρεiαg για 6λε9 τιζ oικoνoìικ6g oυναλλαγ6q, 6γει την

αρìoδι6τητα να ετoπpαττει κ&θε 1ρηìατικ6 πoo6 πoυ δικαιo6ται η
εταιρεiα η πρooρiζεται γ1α ην εταιρεiα και να εκδiδει απ6δειξη

εio,πραξηq, ΤξV oπoiα υπoγρd,φει o iδιog. Yπoγρ&φει κ&θε 6νταλìα

π2ηρωìηζ τηζ εταιρεiαg πρoξ τρiτoυg η &λλoυg δικαιo6xoυζ και κ&θε

απ6δειξη παρoγi1gυπτ1 ρεoιcilν ηζ εταιρiαg πρoζ oπoιονδη 7τoτε.

FΙ θητεiα τoυ Διoιrο1τικo6 Συìβoυλiου εiναι διεηq.

AρΘρo 11

H εταιρtα εiναι η κερδooκoτnκ6 νoìικ6 πpooωπo ì,ε ην θwoια τoυ d,ρθρoυ

784 τoυ Aο,τιlcori Kιilδικα καιγια ταχ.ρΦηg ευθυνεταιη iδw και 6^trιτα ìεη
,τξζ, τα oπoiα ευθηiνoνται ìiryρτ τoυ πooo6 ηg εισφoρ&g τoυg κατ& τη

διατd,ξεη τoυ &ρθρoυ 6 τoυ παρ6ντoq καταoτατικoι5.

Δεδoìεvoυ 6'ι η εταιρiα εivαι η κερδooκoτπκof 1αραrcτηρα, δεv γtνεται
δ1ανoη κερδcbν oτα βλη ηg. Mετd ην ενδεβìειη δι&λυση ηζ, και αφori

πρoηγουìεvωq υπ&ρξει πξρηq εκκαθ&ριoη αυΦg και ικανoπoηo'η 6λrον των

oφu-ι},b, η6 πρoζ τρiτoυq, καθιbg επio.ηζ Kαι ε7ειστρoφη στα εVαπoφiναντα

Φλη ηs πoool5 ìL7ριηζ αρìΦq ειo.φoρ&q τoυg, τυ16ν περιoυo-ιακd, oτoι1εiα

πoυ περιooε6ουν περιερ1oνται σε παραπξαιoυq φoρεξιδìiìατα ìε

ανπκεiìενo παρ6ìoιo ìε τoυζ σκoπoιiq πoυ υπι1ρετo6σε η εταφiα πρo ηg
εκκαθαρioεωζ ηζ. (&ρθρo "71AK.)

FΙ παρofoα απoτελεi ην 2η τpoπoπoηoη τoυ αρχικori καταoτατικo6 πoυ

υπογρ6φηκε oτην Xio oττc, 22 Φεβρoυαρioυ t996 και 6λαβε αριθì6

t2l1996 και ακολoυΘηθηκε απ6 την υπ' αριθì6ν Ι712003 απ6 24.2-2003

τρoπoπoηo.η, ν6ìιìα εγγεγραììεvη στα αρì6δια βιβλiα τoυ

Πρωτoδικεioυ Xioυ.
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Συìφωνηθηκε oε γενικη oυv6λευο,η πoυ εγκαλ€o,ηκε κατd, τov
dTo στην Xio, o,τα γραφεiα τηζ εταιρiαc,, επiτηg οδori Eγκρεìo6
12η Φεβρoυαρioυ τoυ 2012, ηì6ρo Κυριακη oλ. unoγρdφεται
ì6λη ωg ακoλol5Θωg.
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1) Σoφiα Γρ6γoυ ζ.:'.

2) Mαρiα Καλoγερdκη

3) Δ6oπoινα Kαρνιαoιiρα

Αδαì&ντιoq Φriλλαg }"

M&ρθα Π6oγ

Αναo,ταoiα Kαλτoiδoυ

λ

Σταυρoιiλα Κcilτη 

'Γ-,
--#->

Eιρηνη Ao.πρor5λη A"-
,-f

Eλεvη Ψαλτ&τcη a/.
}.Ιεκταρiα Xατζηιω&woυ - Δηìητρi

i ]+:--
Mαρiα Γιαλorioη-fiffi--

s)

6)

7)

8)

e)

10)

11)

12)

13)

Ι4)

1s)

16)

Ι7) Aγγελικη Mεwη 
# t'['r-

/-. -.ι... \
"*iξ#=b

tii

ιHn0ΣιA 0ικ0ι{0iilκΗ γtlΗPE,Σι r-.'--τλ_oγ)oox1ΟY 
'

e-.Σ.Κ..-.

oΣ nElA'



_-_-___-' Ξ

Φ

Α1--ι*ii*q : "a7 f?#la

F{ π ιc ε gι,ι,-l T. ρ ι: π * π* i:] g ;:, * €Ξcff.Ξεβg g.EF€β{}Ξξ Φ1ge ΗEaΞ
.ssφaρ*ig; aαραδssηi{ε cΞ iιετε:" *ξìερι:, };{ii-i κ#'ξι{,χι*ρτ1*;iκε ατε-: βιiii'i*
εταιριιi:ι,,Αατ-Eτ,. κ}"a ει3ι,, iδrι: sε ìερcε, τ<lι.x+κ*i''ξ€}ηκε *τ*:

α*ιρ*r:ιτηρ1* ΤΦ1i Γiì;ι':τιiδικ*Ι*υ Χiιlι: . Υια },Ci ìεivει εκεi τρειq ì:iivε; ,

Φ:τι':c *fiξsι το dιρsρe 42 τ*ιi ι1ìιε*ριε** F;ι:ì*υ"
Ξηìiει*i:vεται δτι ìοιl εδειξ#i,,E8 Γ3ρι.:ε*τιi?ζΦ ιιε τηv ΙΞραξη ΤΟι}

*ικ*vοìικ** Eφ*ρ** Ei** *'ρι{Ι: ì. 2q l*για'Τ1l vs ìιiιη Xαr,τ*οη 1ια:rο.ιl
τΟl.} .

Ei*c t S-:-2{}1: 'J

cì1ìCtEε&:,ζ


