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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :
1. Σν

Δργαζηήρηο

Βηοϊαηρηθής

Σετλοιογίας

ηοσ

Δζληθού

Μεηζόβηοσ

Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα , ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ
ηνλ Γεκήηρηο-Γηολύζε Κοσηζούρε κε Α.Γ.Σ Υ. 189587, Α.Φ.Μ. 34473211, ηεο
Γ.Ο.Τ.

Ακαξνπζίνπ,

θάηνηθν

Αζελψλ,

νδφο

Ζξψσλ

Πνιπηερλείνπ
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(Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ, θηίξην Ζ/Τ)
2. Σν Ίδρσκα Σετλοιογίας θαη Έρεσλας πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην νπνίν
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Σζηθλάθε Μαλώιε ηοσ Νηθοιάοσ, κε Α.Γ.Σ. Σ. 329192,
Α.Φ.Μ. 044813659, Γ.Ο.Τ Α΄ Ζξαθιείνπ, θάηνηθν Ζξαθιείνπ Κξήηεο Αηηάινπ 1,
T.K. 71305
3. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Ιλζηηηούηο Δρεσλώλ θαη Μειεηώλ
Σειεπηθοηλωληώλ θαη Πιεροθορηθής Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες», πνπ
εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε ζην 9ν ρικ ηε νδνχ Θεζζαινλίθεο-Θέξκεο, ην νπνίν
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Παληειή Αγγειίδε ηοσ Αλαζηαζίοσ, κε Α.Γ.Σ.
Φ.184083

Α.Φ.Μ. 044185522, Γ.Ο.Τ Ε΄ Θεζζαινλίθεο, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο ,

(Καξαβαγγέιε 34, Καιακαξηά Σ.Κ. 55135) δπλάκεη ηνπ απφ 7.5.2003 πξαθηηθνχ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
4. Σν Δργαζηήρηο Πιεροθορηθής ηες Τγείας, Σκήκα Νοζειεσηηθής ηοσ
Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Ιωάλλε Μαληά ηοσ
Γεράζηκοσ κε

Α.Γ.Σ. Σ.092762, Α.Φ.Μ. 010048088, Γ.Ο.Τ. Παιαηνχ Φαιήξνπ,

θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Σζνπθαλέιε 9, Άιηκνο
5. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.»
πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ
Δσζηάζηο Παλαγηωηόποσιο ηοσ Κωλζηαληίλοσ, κε Α.Γ.Σ. Η. 319328 ηνπ Π.ΑΦ.
Αηγαιένπ, Α.Φ.Μ.

033995562,

Γ.Ο.Τ. Αηγάιεσ, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο

Αλ.

Παπνχιηα 74, Σ.Κ. 12244 Αηγάιεσ, δπλάκεη ηνπ ππ΄αξηζ. 37/29.5.2003 πξαθηηθνχ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
6. Σν Ιλζηηηούηο Βηοηαηρηθής Σετλοιογίας, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Νηθόιαο Παιιεθαράθε ηοσ
Δκκαλοσήι κε Α.Γ.Σ. Σ. 274173, Α.Φ.Μ. 023754931, Γ.Ο.Τ. Α΄ Παηξψλ, θάηνηθν
Παηξψλ, νδφο Μαθεδνλίαο, Σ.Κ. 26500, Κάησ Καζηξίηζη, δπλάκεη ηνπ απφ
29.5.2003 πξαθηηθνχ ηεο 76εο πλεδξίαζεο.
7.

H

Αλψλπκε

Δηαηξεία

κε

ηελ

Δπσλπκία

«DATAMED

HEALTHCARE

INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ
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ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Δ.΄΄ θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν “DATAMED Α.Δ.” πνπ εδξεχεη ζηελ
Αζήλα (νδφο Γξάκκνπ 71, Μαξνχζη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ
ηνλ

ωηήρηο

Πασιόποσιο

κε

ΑΓΣ

161978,

ΑΦΜ

023815443,

ΓΟΤ

ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ, θάηνηθν Υαιαλδξίνπ, ΟΛΤΜΠΟΤ 53, δπλάκεη ηνπ απφ 12.6.2003
πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο.
8. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «APOLLO Προεγκέλες Σετλοιογίες Τγείας
Δκπορηθή θαη Ηιεθηροληθή Δθαρκογώλ Aλώλσκε Eηαηρία», πνπ εδξεχεη ζηελ
Αζήλα (Πφληνπ 52, 11527 Ακπειφθεπνη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα
απφ ηνλ Γεώργηο Καθοσιίδε κε Α.Γ.Σ Π 712799, Α.Φ.Μ. 057762830, Γ.Ο.Τ
Βχξσλνο, θάηνηθν Αζελψλ Παλ. Σζαιδάξε 54 Σ.Κ. 16232, δπλάκεη ηνπ
ππ΄αξηζ.18/12.5.2003 πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
9. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία « Computer Control Systems A.E.» θαη ηνλ
δηαθξηηθφ ηίηιν «CCS A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Κεθηζίαο 94-96, Μαξνχζη)
θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Κωλζηαληίλο Ηιηόποσιο κε
Α.Γ.Σ. Θ.971758 Α.Φ.Μ. 018443218, ΓΟΤ Ν. Φπρηθνχ, θάηνηθν Αζελψλ, εθέξε
34 Ν. Φπρηθφ, δπλάκεη ηνπ ππ΄αξηζ. 91/2.5.2003 πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
10. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Φ. Παζτίδοσ θαη ηα Δ.Δ.» θαη ηνλ
δηαθξηηηθφ ηίηιν « Tower Software Technologies” πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη
εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Φωηεηλή Παζτίδοσ κε Α.Γ.Σ Λ.585793
Α.Φ.Μ.

048119480,

Γ.Ο.Τ

Ε΄

Θεζζαινλίθεο,

θάηνηθν

Νέαο

Ραηδεζηνχ

Θεζζαινλίθεο
11. Σν Σκήκα Ιαηρηθής ηοσ Γεκοθρίηεηοσ Παλεπηζηεκίοσ Θράθες, πνπ εδξεχεη
ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Διέλε
Καιδούδε ηοσ Μόζτοσ, κε Α.Γ.Σ. Λ. 658546 Γ.Α.Α., Α.Φ.Μ. 046740960, Γ.Ο.Τ.
Αιεμαλδξνχπνιεο, θάηνηθν Αιεμαλδξνχπνιεο, Μήδεηαο 2, Σ.Κ. 68100, δπλάκεη ηεο
ππ΄αξηζ. 10/17.6.2003 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο.
12. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία « ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.», πνπ
εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε ( Αλησλίνπ Σξίηζε 21) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ
παξνχζα απφ ηνλ Κωλζηαληίλο Καγγειίδε ηοσ Υρήζηοσ κε Α.Γ.Σ Μ377651
Α.Φ.Μ. 034799757, Γ.Ο.Τ Ζ Θεζ/λίθεο, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο (Αληψλε Σξίηζε
21), δπλάκεη ηνπ ππ΄αξηζ. 43/23.6.2003 πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
13. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «EXODUS A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα
(Φαξαληάησλ 6-10) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Δκκαλοσήι
Μαργαρίηε ηοσ Βαζηιείοσ, κε Α.Γ.Σ Π 714261 Α.Φ.Μ. 044179367, Γ.Ο.Τ ΚΑ΄
Αζελψλ, θάηνηθν Αζελψλ (Παπαξζέλε 36), δπλάκεη ηνπ ππ΄αξηζ. 144/14.5.2003
πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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14. Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία SAP HELLAS A.E. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα
(Διιελίδσλ 20, Π.Φάιεξν T.K. 17564) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα
απφ ηνλ Φαίδωλα-αββάθε Υαηδεζάββα ηοσ Κωλζηαληίλοσ κε αξηζκφ
δηαβαηεξίνπ Δ 016189 ηνπ Δπάξρνπ Λεπθσζίαο Α.Φ.Μ. 024026311, Γ.Ο.Τ.
Γιπθάδαο, θάηνηθν Αζελψλ Αγακέκλσλνο 3, Σ.Κ.16675, Γιπθάδα, δπλάκεη ηνπ
απφ 13.6.2003 πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
15. Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία « 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ»
πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αραξλψλ 438) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα
απφ ηνλ ησιηαλό Μπέε ηοσ Υρήζηοσ, κε Α.Γ.Σ. Ν. 288512/10.12.1982, ηνπ Π.Α.
Κεθηζηάο, κε Α.Φ.Μ. 020327602, Γ.Ο.Τ Κεθηζηάο, θάηνηθν Αζελψλ Υαξ. Σξηθνχπε
107, δπλάκεη ηνπ απφ 10.6.2003 πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξίαο
πκθσλνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ηδξχνπλ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία, ε ιεηηνπξγία
ηεο νπνίαο ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 έσο 784 ΑΚ θαη απφ ηνπο φξνπο
ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.

Άρζρο 1
Ζ επσλπκία ηεο εηαηξίαο είλαη « ΥΔΛΘ ΛΔΒΔΛ ΔΒΔΝ ΔΛΛΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
«HL7 HELLAS»
Ζ επσλπκία ηεο εηαηξία ζηελ Αγγιηθή είλαη «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS»

Άρζρο 2
Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ππιαίαο ζηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο, κε δηεχζπλζε
γξαθείσλ ζην 9ν ρηιηφκεηξν ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο - Θέξκεο.

Άρζρο 3ο
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ηξηαθνληαεηήο αξρνκέλε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2003 θαη ιήγνπζα
ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2033.
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Άρζρο 4ο
Ζ εηαηξία έρεη σο ζθνπφ:
α)

Σελ ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ παξαξηήκαηνο (affiliate), ην νπνίν ζα έρεη σο
απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο «Health
Level Seven” (HL7) ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, αιιά θαη ζηηο ρψξεο
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Σν σο άλσ πξφηππα αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ

Οξγαληζκφ HL7, ν νπνίνο

ζπλεζηήζε ην έηνο 1987 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε ζθνπφ ηελ
αλάπηπμε πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ
ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
β)

Σελ ππνζηήξημε, απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ HL7 ζε παλειιήληα θιίκαθα
κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

γ)

Σελ δηάδνζε αμηφπηζησλ πξνηχπσλ αληαιιαγήο, δηαρείξηζεο θαη νινθιήξσζεο
δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θιηληθή θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηελ δηαρείξηζε,
νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, φπσο απηά έρνπλ
δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ HL7 inc.

δ)

Σελ ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο επέιηθησλ πξνηχπσλ, νδεγηψλ, κεζνδνινγηψλ,
πξσηνθφιισλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ηα νπνία ζα είλαη
βαζηζκέλα ζηα αληίζηνηρα ηνπ Οξγαληζκνχ HL7, κε κνλαδηθφ ζηφρν λα θαηαζηεί
εθηθηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Τγεία.

ε)

ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαθέινπ ησλ αζζελψλ, πνπ ζα λνζειεχνληαη ζηα ηδξχκαηα, ηα νπνία ζα
πηνζεηήζνπλ ηα αλσηέξσ πξφηππα επηθνηλσλίαο.
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ζη)

ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηειερψλ κε ζηφρν ηελ
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηάξηηζεο, ηα νπνία ζα ηεινχλ ζε πιήξε ζπκθσλία κε
ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ HL7.

δ)

ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο
αμηφπηζην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπγθεθξηκέλα εηαηξηψλ ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο, ηδησηηθψλ
θαη δεκφζησλ θνξέσλ πγείαο θαη πξφλνηαο.

ε)

ηελ ζπλερή έξεπλα θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
βειηίσζε ηνπ πξνηχπνπ.

ζ)

ηελ ζπκκεηνρή ζε Οξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε
ηνπ πξνηχπνπ HL7
Άρζρο 5ο
α. Ζ αξρηθή ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξίαο ζα δηακνξθσζεί απφ ηηο εηζθνξέο

ησλ εηαίξσλ θαη νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 15.000 (δέθα πέληε ρηιηάδσλ) επξψ, ην νπνίν
ζπλεηζέθεξαλ ηα ηδξπηηθά κέιε θαηά ίζα κέξε, δειαδή ην θάζε ηδξπηηθφ κέινο ζπλεηζέθεξε
απφ 1000 (ρίιηα) επξψ.
β. Ζ αξρηθή ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε δέθα πέληε (15)
εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο 1000 (ρηιίσλ) επξψ ην θαζέλα. Κάζε έλα ηδξπηηθφ
κέινο ηεο εηαηξίαο ζα ιάβεη απφ έλα εηαηξηθφ κεξίδην θαηαβάιινληνο ην πνζφ ηεο
εηζθνξάο ηνπ.
γ. Με ηελ είζνδν λέσλ εηαίξσλ ζα επέξρεηαη αλαπξνζαξκνγή θαη ηεο θαηαλνκήο
ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.

Άρζρο 6ο
α. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξίαο ζα επηδησρζεί ε ζπγθξφηεζε
πεξηνπζίαο πνπ ζα απνηειείηαη, εθηφο απφ ηελ αξρηθή ζπλεηζθνξά ησλ πξψησλ εηαίξσλ
θαη απφ
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εηζθνξέο ησλ ήδε πθηζηακέλσλ εηαίξσλ,

νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ηελ εηήζηα

ζπλδξνκή θάζε εηαίξνπ, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο φκσο δελ ζα ζπληζηά αχμεζε ηεο
αξρηθήο ζπλεηζθνξάο


εηζθνξέο λέσλ εηαίξσλ,



ηελ έθηαθηε ζπλδξνκή (ηέινο εγγξαθήο), ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο
λενεηζεξρφκελνπο εηαίξνπο, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο νκνίσο δελ ζα ζπληζηά αχμεζε
ηεο αξρηθήο ζπλεηζθνξάο



δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο ή ρνξεγίεο απφ ηξίηα πξφζσπα, εκεδαπά ή
αιινδαπά, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θάζε άιιν
λφκηκν έζνδν πνπ γίλεηαη απνδεθηφ κε απφθαζε ηεο ΓΔ,



επηρoξεγήζεηο, ζπvεηζθoξέο θιπ ηεο Δπξσπατθήο 'Δvσζεο



πoζά πoπ εηζπξάηηovηαη απφ ηξίηoπο πoπ πξoζθεχγoπv ζηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο



δσξεέο, δεκoζηεχζεηο, έζoδα εθδειψζεσv, εθδφζεσv θιπ



εθκεηάιιεπζε πεξηoπζηαθψv ζηoηρείσv ηεο εηαηξίαο



εvηζρχζεηο, εηδηθέο εηζθoξέο θαη ρξεκαηoδoηήζεηο απφ δεκφζηα ή ηδησηηθά voκηθά
πξφζσπα, ή θoξείο θαη oξγαvηζκoχο ηoπ εζσηεξηθoχ ή ηoπ εμσηεξηθoχ θαη θάζε άιιo
vφκηκo έζoδo πoπ γίvεηαη απoδεθηφ κε απφθαζε ηεο ΓΔ,



έζoδα απφ ηεv πψιεζε εθδφζεσv θαη κειεηεηηθoχ ή εξεπvεηηθoχ έξγoπ.
β. Ζ εηαηξία είλαη κε θεξδνζθνπηθή θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ επηηξέπεηαη θακία

δηαλνκή θεξδψλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο.
γ. Ζ εηαηξία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ λα
απνβιέπνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ πξνψζεζε πξνίφλησλ ή ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλεο
επηρεηξήζεσο νχηε ζα δηεπθνιχλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ απφθηεζε απφ
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εκπνξηθψλ πιενλεθηεκάησλ.
δ. Όινη νη πφξνη ηεο εηαηξίαο δηαηίζεληαη, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξνο ηελ
επφδσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο.
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Καηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο απηήο ζα κεηαβηβαζηεί
ζε θνξέα κε παξεκθεξή δξαζηεξηφηεηα.
ε. Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο.
ζη. Οη εηαίξνη ζα θαηαβάιινπλ θάζε έηνο εηζθνξά, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ζα απνθαζίδεη κε απιή
πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.
δ. Κάζε λέν κέινο πνπ ζα εηζέξρεηαη ζηελ εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη
πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο εηζθνξάο, πνπ ζα ηζρχεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έληαμεο
ηνπ θαη έλα πνζφ εθ΄άπαμ, ην νπνίν ζα απνηειεί ηέινο εγγξαθήο θαη ην χςνο ηνπ
νπνίνπ ζα θαζνξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία θαη ζα απνθαζίδεη ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ.
Η. ηελ εηαηξία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα.

Άρζρο 7ο
Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη :
Α) Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ
Β) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή
Γ) Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή

Α.

Σν ζχλνιν ησλ εηαίξσλ ζα νλνκάδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ «Γεληθή πλέιεπζε

ησλ Μειψλ».
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη ζε Σαθηηθή πλέιεπζε εληφο ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ θάζε έηνπο, θαζψο θαη έθηαθηα, αθνχ πξνεγεζεί έγγξαθε αίηεζε κέινπο ή
κειψλ ηεο εηαηξίαο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.
Γηθαίσκα ςήθνπ ζα έρνπλ φινη νη εηαίξνη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη ηακεηαθψο ζπλεπείο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη
ηεο εηαηξίαο.
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Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα λα απνθαζίδεη κε ηελ εηδηθή
πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα :
α) ηελ δηεχξπλζε ή αιιαγή ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξίαο,
β) ηελ δηαγξαθή κέινπο (απνθιεηζκφο) απφ ηελ Δηαηξία γηα ηνπ ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ,
γ) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ γηα ηελ έληαμε λέσλ εηαίξσλ χζηεξα απφ πξφηαζε είηε
ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο είηε ησλ 2/5 ησλ εηαίξσλ
δ) ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο πξηλ απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο πνπ νξίδεηαη κε ην παξφλ
θαηαζηαηηθφ, κεηά απφ πξφηαζε ησλ 2/3 ησλ εηαίξσλ
ε) ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή αιιαγή ηξφπνπ
δηνίθεζεο,
ζη)

ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ή εξγαζίαο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ

εηαίξσλ
δ) ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζην παξφλ
θαηαζηαηηθφ
ε) ηελ επηινγή ησλ εηζεξρνκέλσλ κειψλ, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο
πιεηνςεθίαο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαηά ηελ εμέηαζε ηεο έγθξηζεο
εηζφδνπ ζηελ εηαηξία
Ζ Γεληθή πλέιεπζε επίζεο απνθαζίδεη κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ
παξηζηακέλσλ κειψλ ηεο γηα θάζε ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο κε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν ζα πξνηαζεί ζε ζπλεδξίαζε απφ κέινο ή κέιε ηεο
εηαηξίαο.
Γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ε Γεληθή
πλέιεπζε απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ηνπ ½ ησλ παξφλησλ κειψλ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξεπξίζθνληαη ζ’
απηήλ ηα ½ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.
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ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη εθ
λένπ κέζα ζηηο επφκελεο επηά (7) εκέξεο, νπφηε γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο αξθεί ε
παξνπζία ηνπ 1/3 ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.
Αλ θαη πάιη δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε
ζπγθαιείηαη γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηηο επφκελεο επηά (7) εκέξεο θαη ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη
ζε απαξηία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, πνπ ζα παξεπξίζθνληαη.
ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο αδπλαηεί λα παξαζηεί θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε
είλαη δπλαηφ λα εμνπζηνδνηεί άιιν κέινο λα ην εθπξνζσπήζεη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηε εηαηξία.

Β.

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή.
Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ επηά κέιε κε ζεηεία ηξηψλ εηψλ, πιελ

ηεο πξψηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα έρεη ζεηεία έμη κελψλ κέρξη ηεο χγιεζε
ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία θαη ζα επηιέμεη ηα άηνκα πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ
δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή.
Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Ζ ηδηφηεηα πνπ ζα θέξεη ην θάζε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζα
θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην φξγαλν κε απφθαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ΄απηφ.
Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη κηα θνξά θάζε
ηξίκελν κε πξσηνβνπιία ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο θάζε θνξά.
Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ σο άλσ νξγάλνπ θαη ινγνδνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο ζηε πλέιεπζε.
Αλάθιεζε θαη πξνζζήθε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο
πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαίξσλ.
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, απνρψξεζεο ή θαζνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν παχζεο
κέινπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, ε ίδηα ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί κε απφθαζε
ηεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία λα αληηθαηαζηήζεη ην παξαηηεζέλ ή απνρσξνχλ
κέινο θαη ε απφθαζή ηεο απηή επηθπξψλεηαη απφ ηελ επφκελε πλέιεπζε ησλ κειψλ.
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ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δελ επηιεθζεί ή δελ επηηχρεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ εθιηπφληνο κέινπο, επηιακβάλεηαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ε επφκελε
Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ

Γ. Θα ζπζηαζεί ηξηκεξήο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, κε ηεηξαεηή ζεηεία ην έξγν ηεο
νπνίαο ζα ζπλίζηαηαη :
α. ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ θξηηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηα
νπνία ζα ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηαηξία
θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ
β. ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα εηζαρζνχλ ζηελ εηαηξία
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα, πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε γλψκνλα ηνλ
ζθνπφ ηεο εηαηξίαο
ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή εγθξίλεη νκφθσλα φηη έλαο
ελδηαθεξφκελνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν ηνπ
ζηελ εηαηξία ε απφθαζε ηεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο.
Αλ δελ ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ην ζέκα ηεο εηζφδνπ
ηνπ λένπ κέινπο παξαπέκπεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη κε ηελ
απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ εηαίξσλ.
Σα κέιε πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ
πξψηε Γεληθή πλέιεπζε.

Άρζρο 8Ο
α. Γηα ηελ αξρηθή πεξίνδν ησλ έμη κελψλ απφ ηελ ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο,
δηαρεηξηζηέο θαη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο νξίδνληαη νη
1.

Γεκήηξηνο Κνπηζνχξεο, Πξφεδξνο

2.

Παληειήο Αγγειίδεο

3.

Αιέμαλδξνο Μπέξιεξ

4.

Μαλφιεο Σζηθλάθεο
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5.

Κσλζηαληίλνο Ζιηφπνπινο

6.

Γεψξγηνο Καθνπιίδεο θαη

7.

Άλλα-Φσηεηλή Παζρίδνπ

νη νπνίνη ζα εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο, ζπλαιιαγέο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο, απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζην Γεκφζην, ζε θάζε δηθαζηηθή, δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή θαη
γεληθά νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ απαξηηδφλησλ ηελ δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ζα θαζνξηζηνχλ
απφ ηελ ίδηα θαηά ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε.
β. Ζ εηαηξία ζα δεζκεχεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηξηψλ εθ ησλ Γηαρεηξηζηψλ θαη
Δθπξνζψπσλ ηεο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία.
γ. Οη Γηαρεηξηζηέο ζπγθαινχλ, πξνεδξεχνπλ θαη δηεπζχλνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζέηνπλ ηα δεηήκαηα ζε ςεθνθνξία
θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο.
δ. Οη Γηαρεηξηζηέο έρνπλ ηεv επζχvε ηεο oηθovoκηθήο θαη δηoηθεηηθήο ιεηηoπξγίαο ηεο
εηαηξίαο θαη επηβιέπνπλ απφ ηε ζθoπηά απηή ηα θάζε είδoπο έξγα, πoπ εθηειεί ε εηαηξία.
ηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εκπίπηνπλ επίζεο θαη ε ππoγξαθή ησλ
εvηαικάησλ εζφδσv-εμφδσv ηεο εηαηξίαο, ε επζχvε ηεο ηήξεζεο ησv θαηά vφκo απαξαίηεησv
βηβιίσv θαη ζηoηρείσv, θαζψο θαη ε ππoβoιή θάζε απαξαίηεηεο δήισζεο πξoο ηηο
θoξoιoγηθέο θαη ιoηπέο αξρέο.
ζη. Οη Γηαρεηξηζηέο ζπληάζζνπλ θαη εηζεγνχληαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ζηε
ΓΔ ηov εηήζηo oηθovoκηθφ απoιoγηζκφ, ηζoιoγηζκφ θαη πξoυπoιoγηζκφ ηεο εηαηξίαο.
δ. Οη Γηαρεηξηζηέο εηζεγνχληαη θάζε ζέκα ηεο αξκoδηφηεηάο ηoπο ζηελ Γηαρεηξηζηηθή
Δπηηξνπή θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ππoρξεoχληαη vα εvεκεξψλνπλ ηα φξγαvα απηά γηα
ηα oηθovoκηθά ηεο εηαηξίαο φηαv ηoπ ηo δεηoχv.
Η. Ζ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ζα ιήμεη ηελ 31.12.2003.
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Άρζρο 9Ο

α. Σα κέιε ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη ζε φηη αθνξά ηηο
εηαηξηθέο ππνζέζεηο, απφ ηνπο σο άλσ Γηαρεηξηζηέο θαη Δθπξνζψπνπο ηεο Δηαηξίαο,
θαζφιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο.
β. Οη Γηαρεηξηζηέο είλαη δπλαηφ λα αλαζέηνπλ ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ ή φισλ ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή κέιε ηεο Δηαηξίαο ή ζε ηξίην
πξφζσπν εθηφο ηεο Δηαηξίαο, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή θαη απιή
εμνπζηνδφηεζε.
γ. Σα 2/5 ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ εηαίξσλ έρνπλ ην δηθαίσκα, λα
ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, φηαλ θξίλνπλ φηη ζπληξέρεη εμαηξεηηθφο ιφγνο, πνπ
επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.

Άρζρο 10ο

α. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηελ παξνχζα Δηαηξία δελ απνθιείεη ζ’ απηνχο ην
δηθαίσκα ηεο απαζρφιεζεο είηε αηνκηθά, είηε ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο άιιε εηαηξία ή
νξγαληζκφ, αθφκα θη αλ απηνί επηδηψθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο.
β. Γελ απαγνξεχεη επίζεο ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζηελ Δηαηξία κε νπνηαδήπνηε
επαγγεικαηηθή ζρέζε (κε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο).
γ. Ζ απφθαζε γηα ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ ε εξγαζίαο ησλ εηαίξσλ κε ηελ
εηαηξία ζα ιακβάλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε (ηαθηηθή ή έθηαθηε), ε νπνία ζα απνθαζίδεη
κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3

Άρζρο 11ο
α. Ζ Δηαηξία πνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, δελ είλαη θεξδνζθνπηθή.
Σν πηζαλφ πιεφλαζκα ησλ πφξσλ ηεο δελ ην κνηξάδεη ζηα κέιε ηεο, ηφζν θαηά ηε
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο φζν θαη θαηά ηε ιχζε ηεο.
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Σα κέιε ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο
εηζθνξάο, ή ησλ ζπλδξνκψλ ή ηπρφλ παξνρψλ ηνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ έρνπλ
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο.
β. Οη πφξνη ηεο Δηαηξίαο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ ζθνπψλ ηεο.
γ. Ζ επζχλε ησλ κειψλ απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηεο αξρηθήο
εηαηξηθήο εηζθνξάο ηνπο θαη κφλν.

Άρζρο 12
Κάζε ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ζα θιείλνπλ ηα εηαηξηθά βηβιία θαη
ζα ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο ηεο Δηαηξίαο.
Δάλ θαηά ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ πξνθχςεη πιεφλαζκα ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ην
παζεηηθφ ηεο Δηαηξίαο, απηφ δελ ζα δηαλέκεηαη ζηνπο εηαίξνπο, αιιά ζα παξακέλεη ζην ηακείν
ηεο Δηαηξίαο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο.

Άρζρο 13ο
α) Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο εηαίξνπο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνρσξήζεη απφ ηελ
Δηαηξία, αθνχ πξνεγεζεί έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηεο Δηαηξία, ε νπνία ζα εμαθνινπζεί
λα πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ.
β) Απαγνξεχεηαη ζηνπο εηαίξνπο ε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ησλ εηαηξηθψλ ηνπο
κεξηδίσλ ζε ηξίην πξφζσπν εθηφο ηεο εηαηξίαο
γ) Κάζε εηαίξνο πνπ αληηηίζεηαη κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζηνπο ζθνπνχο ηεο
εηαηξίαο ή αδηαθνξεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, απνβάιιεηαη κφληκα ή πξνζσξηλά κε απφθαζε
ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.
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Άρζρο 14ο
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, απνρψξεζεο ή
δηαγξαθήο ελφο ησλ εηαίξσλ, ε Δηαηξία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο
ππφινηπνπο εηαίξνπο θαη κφλν.
Οη θιεξνλφκνη απηψλ ή λφκηκνη αληηπξφζσπνη ηνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα αλάιεςεο
ησλ ζπλδξνκψλ ή ηπρφλ παξνρψλ πνπ είρε θαηαβάιεη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ έρνπλ
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξίαο.

Άρζρο 15ο
Ζ Δηαηξία ιχεηαη
α)

κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ

απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3
β) κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηάξθεηαο ηεο, εθφζνλ απηή δελ παξαηαζεί.

Άρζρο 16ο
Μεηά ηε ιχζε ηεο Δηαηξίαο αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο.
Χο εθθαζαξηζηέο νξίδνληαη φηη ζα είλαη νη ηειεπηαίνη Πξφεδξνο, Γξακκαηέαο θαη
Πξφεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πξηλ απφ ηελ ζέζε ηεο εηαηξία ζε εθθαζάξηζε, νη
νπνίνη ζα πξνβνχλ ζε θάζε είδνπο πξάμε εθθαζαξίζεσο, ζχληαμε ηζνινγηζκψλ θαη
εμφθιεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Δάλ κεηά ηελ εμφθιεζε απηή απνκείλεη πιεφλαζκα, απηφ ζα απνδνζεί σο δσξεά
ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ζθνπνχο παξεκθεξείο κε απηνχο ηεο παξνχζαο
Δηαηξίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.

Άρζρο 17ο
Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζα απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο θαη
ζα ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, εθ΄ φζνλ απαηηείηαη
ηέηνηα δεκνζηφηεηα.
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Άρζρο 18ο
Γηα θάζε ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζα εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί Δηαηξηψλ θαη νη εθάζηνηε λφκνη πνπ ηζρχνπλ.
Σo παξφv, αθoχ δηαβάζηεθε ζηoπο εηαίξoπο θαη βεβαηψζεθε απφ απηoχο ηo
πεξηερφκεvφ ηoπ, ππoγξάθεθε ζε δέθα πέληε φκνηα αληίηππα θαη ν θάζε ζπκβαιιφκελνο
έιαβε απφ έλα θαη δπν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο λφκηκεο δεκνζηεχζεηο.
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