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ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ «ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» 

 

Γπλάκεη ηεο 16
εο

 απφ 24 Ηνπλίνπ 2016 Απφθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

 

Με ην απφ 12 επηεκβξίνπ 2000 Καηαζηαηηθφ, ην νπνίν θαηαρσξήζεθε λφκηκα ζηα 

βηβιία εηαηξηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο 13392/28.9.2000,  

φπσο απηφ ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε απφθαζε ησλ απφ 

23.3.2001, 5.4.2002, 18.6.2010, 21.6.2013 θαη 26.6.2015 Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο 

Δηαηξίαο, νη δε ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαηαρσξήζεθαλ, επίζεο λφκηκα, ζηα βηβιία 

εηαηξηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο 10928/26.9.2001, 

6258/20.5.2003, 9325/2007, 10769/2010, 1967/2013 θαη 489/2015 αληίζηνηρα, 

ζπλεζηήζε αζηηθή (κε θεξδνζθνπηθή) εηαηξία, κε ηελ επσλπκία «ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ», κε έδξα ηελ Αζήλα θαη δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο ζην Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Κέληξν Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, Αζήλα) (ζην εμήο ε «Δηαιπία»). 

 

Με απφθαζε ηεο 16
εο

 Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο, πνπ ζπλήιζε λνκίκσο, 

ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαηππψζεσλ, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο, ζηηο 24 

Ηνπλίνπ 2016 απνθαζίζηεθε, γηα ζθνπνχο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 

4 πεξί ζθνπνχ ηεο Δηαηξίαο, σο αθνινχζσο: 

 
Άρθρο 4  

ΣΚΟΠΟΣ 

 

4.1. Οη ζθνπνί ηεο Εηαηξίαο πξνζδηνξίδνληαη από ηηο επξύηεξεο δηθηπαθέο αλάγθεο θαη 

επηδηώμεηο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηεο ρώξαο ζηα πιαίζηα ηεο «Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Γλώζεο» ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πιεξνθνξηώλ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ ςεθηαθώλ ππνδνκώλ, ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξντόλησλ ηεο 

Εηαηξίαο πξνο όθεινο ηεο Εηαηξίαο θαη ησλ Μειώλ ηεο. Εηδηθόηεξα, κεηαμύ ησλ ζθνπώλ ηεο 

Εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζνη: 
α. Ο ζρεδηαζκόο  θαη ε πινπνίεζε νξηδόληησλ δξάζεσλ γηα ηελ ζπληνληζκέλε αλάπηπμε, 

πξναγσγή, ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθώλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ  ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ΤΕΙ ηεο ρώξαο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ απηώλ πνπ αθνξνύλ ηα δίθηπα, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. 

Η αλάπηπμε, ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ηνπ αθαδεκατθνύ δηθηύνπ όισλ ησλ ΑΕΙ θαη ΤΕΙ ηεο 

ρώξαο σο κεηεμέιημε ηεο πθηζηάκελεο, θαηά ηε ζύζηαζε ηεο Εηαηξίαο, ζπλεξγαζίαο ησλ 

ηδξπηηθώλ κειώλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ “Δίθηπν πξόζβαζεο θαη ππεξεζίεο δηθηύνπ θνξκνύ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε” “Greek Universities Network” (“GUnet”), πνπ εληάζζεηαη ζην 

Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Εθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Επαγγεικαηηθή Καηάξηηζε” (ΕΠΕΑΕΚ) ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ νπνίνπ έξγνπ αλάδνρνο ζύκθσλα κε ηελ 

από 17.1.97 ζύκβαζε κε ηνλ εξγνδόηε (ΥπΕΠΘ) είρε αλαιάβεη ην Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 

β. Η ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθά, εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά έξγα ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο, 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ) θαη ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο θαη ζε 
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αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνύκελα από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη αιινύ. Ο ζπληνληζκόο ζηε δηάρπζε θαη πξναγσγή θαζώο θαη ε 

αλάπηπμε πξνεγκέλσλ δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ ζηελ επξύηεξε αθαδεκατθή θαη 

εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ηεο ρώξαο θαη ε κέζσ απηήο γεληθόηεξε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

γ. Η αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαη ε από θνηλνύ αλάιεςε δξάζεσλ θαη έξγσλ ΤΠΕ κε θνξείο ηνπ 

δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Η παξνρή δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ 

ζηα κέιε ηεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην (θνξείο, ηλζηηηνύηα, ηδξύκαηα), νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

νπνίνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εμππεξέηεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο 

δ. Η παξνρή ππεξεζηώλ ζρεηηθώλ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ (ΤΠΕ) θαη 

ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο  ζηα κέιε ηεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. Η ζπκκεηνρή ζε 

αλαπηπμηαθά, εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηθηπαθέο ηερλνινγίεο, 

ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο θαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνύκελα από ην Υπνπξγείν 

Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη αιινύ, κε ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηνπ αθαδεκατθνύ 

δηθηύνπ ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο. 

ε. Η αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά, εξεπλεηηθά, εθπαηδεπηηθά δίθηπα άιισλ 

ρσξώλ. 

 

4.2. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπώλ ε Εηαηξία δύλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ή 

ζπκθσλίεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ αθνξνύλ 

ζηνπο ζθνπνύο ηεο Εηαηξίαο. 

 
 

Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, ην λέν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, θσδηθνπνηείηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη ζε εληαίν θείκελν σο αθνινχζσο: 

 
ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ 

ΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ (ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ)  

 

ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

 

“ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ” 
 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα, ….. , νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 

 

ην “ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ 

εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Διεπζ. Βεληδέινπ 30) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξφληνο απφ ηελ Αλαζηαζία Θενράξε Πεηζηλάξε, δπλάκεη ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, 

 

θαη 

ην “ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Μπηηιήλε (Υαξ. Σξηθνχπε & 

Φάσλνο 2) 

ην “ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ”, Ν.Π.Γ.Γ,  πνπ εδξεχεη ζηελ 

Θεζζαινλίθε  

ην “ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Ηεξά 

Οδφο 75) 

ην “ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Κνκνηελή 

ην “ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηνλ Βφιν (Αξγνλαπηψλ θαη 

Φηιειιήλσλ) 
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ην “ΗΟΝΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Κέξθπξα 

ην “ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηα Ησάλληλα 

ην “ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζην Ρέζπκλν Κξήηεο 

ην “ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ”, Ν.Π.Γ.Γ, πνπ εδξεχεη ζηα Κνπλνππηδηαλά Υαλίσλ Κξήηεο 

ην “ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε 

ην “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα 

(Παηεζίσλ 76) 

ην “ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ”, Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα 

ην “ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ”, Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζηελ Πεηξαηά (Καξανιή θαη 

Γεκεηξίνπ 80) 

 

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΑΘΖΝΑ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αηγάιεσ 

Αηηηθήο (νδφο Αγίνπ ππξίδσλνο, Αηγάιεσ 122 10) 

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΖΠΔΗΡΟΤ” Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Άξηα,   

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΚΡΖΣΖ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην 

Κξήηεο (ηαπξσκέλνο, Ζξάθιεην, 715 00) 

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ”, Ν.Π.Γ.Γ,. πνπ εδξεχεη ζηε 

Θεζζαινλίθε (ίλδνο Θεζζαινλίθε, 541 01)  

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ”, 

Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Καβάια (Αγ. Λνπθάο Καβάια, 654 04) 

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ηδπςμα ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη 

ζηελ Κνδάλε (Κνίια Κνδάλεο, Κνδάλε 501 00),  

ην  “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΠΔΛΟΠΟΝΖΟΤ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ 

Καιακάηα (Αληηθάιακνο Μεζζελίαο, Καιακάηα 241 00) 

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΘΔΑΛΗΑ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Λάξηζα 

(Λάξηζα, 411 10) 

 

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ”, Ν.Π.Γ.Γ, πνπ εδξεχεη ζηελ 

Πάηξα (Κνπθνχιη, Πάηξα 263 34)  

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΠΔΗΡΑΗΑ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζην Αηγάιεσ 

Αηηηθήο (Π. Ράιιε θαη Θεβψλ 250)  

ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη Λακία 

(3ν ρικ. ΠΔΟ Λακίαο – Αζήλαο, Λακία 351 00) ην “Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, 

έξξεο 621 24) 

 

αληίζηνηρα θαη 

 

ην «ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Ζξψσλ 

Πνιπηερλείνπ 9, Εσγξάθνπ 157 80), 

ην «ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ», Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Δι.Βεληδέινπ 

70, Καιιηζέα, 176 71), 

ε «ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ» Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Παηεζίσλ 

42, Αζήλα 106 82), 

ην «ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Λεσθ.πγγξνχ 136, 

Αζήλα, 176 71), 

ην «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα 

(Παπαθιέζζα & Αι.Τςειάληε, Πάηξα, 262 22),  
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ηα νπνία εηζήιζαλ ζηελ ζπζηαζείζα δηα ηνπ παξφληνο αζηηθή εηαηξία, κε ηελ επσλπκία 

«ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» θαη ηνλ δ.η. “GUnet”, δπλάκεη ηεο απφ 23 Απξηιίνπ 2001 

απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απηήο,  

 

ην «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ», Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζηε Σξίπνιε 

(Δξπζξνχ ηαπξνχ 28 & Καξπσηάθε Σξίπνιε 221 00), ην νπνίν εηζήιζε ζηελ σο άλσ αζηηθή 

εηαηξία, δπλάκεη ηεο απφ 5 Απξηιίνπ 2002 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απηήο θαη 

 

 ην «Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ”, Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη ζην 

Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο (Ησζήθ Μνκθεξάηνπ θαη Ζιία Μεληάηε 28100 Αξγνζηφιη 

Κεθαιιελίαο) θαη 

ε «Ανώηαηη σολή Παιδαγωγικήρ και Σεσνολογικήρ Δκπαίδεςζηρ», Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεχεη 

ζην Ακαξνχζην Αηηηθήο  (ΣΑΘΜΟ «ΔΗΡΖΝΖ» ΖΑΠ) 

ηα νπνία εηζήιζαλ ζηελ ζπζηαζείζα δηα ηνπ παξφληνο αζηηθή εηαηξία, κε ηελ επσλπκία 

«ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» θαη ηνλ δ.η. “GUnet”, δπλάκεη ηεο απφ 30 Ηνπλίνπ 2006 

απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απηήο,  θαη 

 

ην «ΓΗΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΑΓΟ (INTERNATIONAL HELLENIC 

UNIVERSITY)», Ν.Π.Γ.Γ., ην νπνίν εδξεχεη ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο λνκίκσο 

εθπξνζσπνχκελν θαη 

ην «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», Ν.Π.Γ.Γ.. πνπ εδξεχεη ζηε Κνδάλε 

(Πάξθν Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ΣΚ 50100 Κνδάλε), λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν 

ηα νπνία εηζήιζαλ ζηελ ζπζηαζείζα δηα ηνπ παξφληνο αζηηθή εηαηξία, κε ηελ επσλπκία 

«ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» θαη ηνλ δ.η. “GUnet”, δπλάκεη ηεο απφ 18 Ηνπλίνπ 2010 

απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απηήο 

Όια ηα αλσηέξσ κέιε ηεο αζηηθήο εηαηξίαο εθπξνζσπνχληαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

παξφληνο απφ ηελ Αλαζηαζία Θενράξε Πεηζηλάξε, Γηθεγφξν, θάηνηθν Αζελψλ (νδφο Ρνχκειεο 

αξ. 12 - Βξηιήζζηα) θαη Ννκηθφ χκβνπιν ηεο σο άλσ αζηηθήο εηαηξίαο, δπλάκεη ζρεηηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο. 

  

ζςμθώνηζαν και απεδέσθηζαν ηα ακόλοςθα: 

 

πληζηάηαη, δηα ηνπ παξφληνο, Αζηηθή Δηαηξία νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ κε ηελ επξεία έλλνηα, αιιά 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαηά ην άξζξν 741 επ. ηνπ Α.Κ, ππαγφκελε ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 784 Α.Κ, σο απνηεινχζα απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν θαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη σο εμήο: 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

 

Άπθπο 1  

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

 

1.1. Ζ επσλπκία ηεο Δηαηξίαο είλαη “ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ” θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο 

απηήο “GUnet”. 

1.2. Ζ επσλπκία ζηα Αγγιηθά είλαη “GREEK ACADEMIC NETWORK” θαη ν δηαθξηηηθφο 

ηίηινο “GUnet”. 

 

Άπθπο 2  

ΔΓΡΑ 
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Έδξα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη ε Αζήλα, κε δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο ζην  Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Κέληξν Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ, 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, Αζήλα, 15784, φπνπ ε Δηαηξία ελάγεηαη γηα θάζε δηαθνξά θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο αθφκα ηεο εηδηθήο δσζηδηθίαο.   

 

Άπθπο 3  

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

3.1. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη σο αφξηζηε, αξρνκέλε απφ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ 

παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζηα βηβιία εηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ.  

3.2. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

 

Άπθπο 4 

ΚΟΠΟ 

4.1  Οη ζθνπνί ηεο Δηαηξίαο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο επξχηεξεο αλάγθεο θαη επηδηψμεηο ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο ζηα πιαίζηα ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Γλψζεο» κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξίαο, πξνο φθεινο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 

Mειψλ ηεο. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη νη 

αθφινπζνη: 

α.    Ο ζρεδηαζκφο  θαη ε πινπνίεζε νξηδφληησλ δξάζεσλ γηα ηελ ζπληνληζκέλε 

αλάπηπμε, πξναγσγή, ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ  ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηα δίθηπα, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ην 

ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν.  

β.    Ζ ζπκκεηνρή ζε αλαπηπμηαθά, εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά έξγα ζρεηηθά κε ηηο 

ηερλνινγίεο, πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη 

εθαξκνγέο θαη ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αιινχ. 

γ.    Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ε απφ θνηλνχ αλάιεςε δξάζεσλ θαη έξγσλ ΣΠΔ κε 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

δ.   Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) θαη ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο  ζηα κέιε ηεο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

ηξίην. 

4.2   Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ε Δηαηξία δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ή 

ζπκθσλίεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

Άπθπο 5 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

5.1 Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο νξίζζεθε αξρηθψο ζην πνζφ ησλ Δπξψ Ογδφληα Γχν Υηιηάδσλ 

Δθαηφλ Δβδνκήληα Έλα θαη 6/100 (€ 82.172,6), θαη ζρεκαηίζηεθε απφ ηζφπνζεο ησλ 

Δπξψ δχν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ θαη 7/100 (€ 2.934,7) εηζθνξέο 

απάλησλ ησλ κειψλ ηεο Δηαηξίαο. 
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5.2 Με απφθαζε ηεο 1
εο

 απφ 23 Μαξηίνπ 2001 Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο ην 

θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά πνζφ ησλ Δπξψ Γέθα Σεζζάξσλ Υηιηάδσλ 

Δμαθνζίσλ Δβδνκήληα Σξηψλ θαη 5/100 (€ 14.673,5), θαηφπηλ εηζδνρήο ζηελ Δηαηξία 

πέληε (5) λέσλ κειψλ, κε ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπο ηεο αλαινγνχζαο ζε έθαζην εμ 

απηψλ εηζθνξάο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Δπνκέλσο, ην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο 

δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ Δπξψ ησλ Δλελήληα Οθηψ Υηιηάδσλ Οθηαθνζίσλ αξάληα 

Έμη θαη 1/100 (€ 96.846,1) θαη ζρεκαηίζηεθε απφ ηζφπνζεο ησλ Δπξψ δχν ρηιηάδσλ 

ελληαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ θαη 7/100 (€ 2.934,7)   εηζθνξέο απάλησλ ησλ κειψλ ηεο 

Δηαηξίαο. 

5.3 Με απφθαζε ηεο 2
εο

 απφ 5/4/2002. Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο ην θεθάιαην ηεο 

Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά πνζφ ησλ Δπξψ Γχν Υηιηάδσλ Δλληαθνζίσλ Σξηάληα Σεζζάξσλ 

θαη 7/100 (€ 2.934,7), θαηφπηλ εηζδνρήο ζηελ Δηαηξία ελφο (1) λένπ κειψλ, κε ηελ 

θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ ηεο αλαινγνχζαο ζε απηφ εηζθνξάο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. 

Δπνκέλσο, ην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ Δπξψ ησλ Δλελήληα 

Δλλέα Υηιηάδσλ Δπηαθνζίσλ Δβδνκήληα Δλλέα θαη 8/100 (€ 99.779,8) θαη ζρεκαηίζηεθε 

απφ ηζφπνζεο ησλ Δπξψ δχν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ θαη 7/100 (€ 

2.934,7) εηζθνξέο απάλησλ ησλ κειψλ ηεο Δηαηξίαο. 

5.4 Με απφθαζε ηεο 6
εο

 απφ 30/6/2006 Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο ην θεθάιαην ηεο 

Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά πνζφ ησλ Δπξψ Πέληε Υηιηάδσλ Οθηαθνζίσλ Δμήληα Δλλέα θαη 

Σεζζάξσλ Λεπηψλ (€ 5.869,4,) θαηφπηλ εηζδνρήο ζηελ Δηαηξία δχν (2) λέσλ κειψλ, κε 

ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπο ηεο αλαινγνχζαο ζε έθαζην εμ απηψλ εηζθνξάο ζην 

θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. 

5.5 Με απφθαζε ηεο απφ 18/6/2010 Γεληθήο πλέιεπζεο ην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε 

θαηά πνζφ ησλ Πέληε Υηιηάδσλ Οθηαθνζίσλ Δμήληα Δλλέα θαη Σεζζάξσλ Λεπηψλ (€ 

5.869,4) θαηφπηλ εηζδνρήο ζηελ Δηαηξία δχν (2) λέσλ κειψλ, κε ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο 

ηνπο ηεο αλαινγνχζαο ζε απηά εηζθνξάο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. 

5.6 Δπνκέλσο ην θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζην πνζφ ησλ Δπξψ Δθαηφλ 

Έλδεθα Υηιηάδσλ Πεληαθνζίσλ Γεθανθηψ θαη 6/100 (€ 111.518,6) θαη ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηζφπνζεο ησλ Δπξψ δχν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ηεζζάξσλ θαη 7/100 (€ 2934,7) 

εηζθνξέο απάλησλ ησλ κειψλ ηεο Δηαηξίαο.    

 

 

Άπθπο 6  

ΜΔΛΖ 

 

6.1. Ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξίαο είλαη ηα εηο ην παξφλ ζπκβαιιφκελα Παλεπηζηήκηα θαη 

Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ), σο αλσηέξσ εθπξνζσπνχληαη. 

6.2. Ζ είζνδνο λένπ κέινπο ζηελ Δηαηξία, ηεο ίδηαο θπζηνγλσκίαο κε ηα ηδξπηηθά, ζπληειείηαη 

έπεηηα απφ: 

α. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ.) ηεο Δηαηξίαο ζηελ 

νπνία ξεηά αλαθέξεη φηη απνδέρεηαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ 

εηζθνξά, πνπ ζα θαηαβάιεη. 

β. Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία ζα ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία, 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9.2 ηνπ παξφληνο. 

Σα θξηηήξηα εηζφδνπ λέσλ κειψλ νθείινπλ λα ζπλάδνπλ κε ηελ γεληθή ζηξαηεγηθή θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξίαο φπσο απηνί δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο. 

6.3. Σν λέν κέινο ππνγξάθεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Δηαηξία θαη θαηαβάιιεη ηελ εηζθνξά, πνπ γίλεηαη απνδεθηή κε 

ηελ απφθαζε ηεο Γ. ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ είζνδφ ηνπ. 
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6.4. Σα κέιε ππνρξενχληαη λα δηαθπιάζζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο θαη λα 

παξαιείπνπλ θάζε πξάμε ή ελέξγεηα, πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο 

επηδηψθεη. Δηδηθφηεξα, ππνρξενχληαη ηα κέιε λα κελ θνηλνπνηνχλ ηα πξαθηηθά θαη 

κπζηηθά ηεο Δηαηξίαο ζε ηξίηνπο, λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα. Οπνηαδήπνηε ζνβαξή 

παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ ππέρεη ην κέινο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλψλ 

ζθνπψλ, ζεσξείηαη επαξθήο θαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηελ 

Δηαηξία, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ ιακβάλεηαη 

κε ηελ απμεκέλε απαξηία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9.2  ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ  

 

Άπθπο 7  

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

 

7.1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο, δηθαηνχκελε λα ιακβάλεη 

απνθάζεηο γηα θάζε ζέκα δηθαηνδνζίαο ηεο,  εθπξνζσπεί ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο θαη νη 

απνθάζεηο ηεο πνπ ιακβάλνληαη λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ, δεζκεχνπλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο, αθφκε θαη ηα απφληα κέιε ή φζα 

κέιε δηαθσλνχλ κε απηέο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέιε ηεο Δηαηξίαο, δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ή ησλ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην πξνζψπσλ. Ο νξηζκφο ηνπ εθπξνζψπνπ θάζε 

κέινπο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε Παλεπηζηεκίνπ θαη ΣΔΗ, κέινπο ηεο Δηαηξίαο. 

7.2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, πεξί εθινγήο θαη παχζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πεξί 

έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηεο Δηαηξίαο, 

ιχζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπο θαηά ηελ ιχζε ηξφπνπο δηάζεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, ηεο 

εηζφδνπ λέσλ κειψλ ή ηνπ απνθιεηζκνχ κέινπο ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο απαιιαγήο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ ειεγθηψλ απηήο απφ θάζε επζχλε. 

 

Άπθπο 8  

ΤΓΚΛΖΖ  

 

8.1. Ζ Γ. ζπγθαιείηαη απφ ην Γ. ηαθηηθά κηα θνξά ην ρξφλν ή έθηαθηα νπνηεδήπνηε 

πξνθχςεη αλάγθε, είηε κε απφθαζε ηνπ Γ., είηε κε αηηηνινγεκέλε αίηεζε πξνο ην Γ., 

πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο 

Δηαηξίαο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ην Γ.. ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή 

πλέιεπζε κέζα ζε έλα κήλα ην αξγφηεξν απφ ηελ θαηάζεζε ηεο παξαπάλσ αίηεζεο ησλ 

κειψλ. 

8.2. Ζ Γ. ζπγθαιείηαη κε αηνκηθέο πξνζθιήζεηο, πνπ απνζηέιινληαη ή θνηλνπνηνχληαη κε 

ηειεκνηνηππία (fax) ή κε άιια ειεθηξνληθά κέζα (e-mail) ζηε λφκηκε δηεχζπλζε ησλ 

κειψλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γ θαζψο θαη κε 

θαηαρψξεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα (site) ηνπ GUnet ζην δηαδίθηπν. ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε (θαη ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε) ηνπ Γ., θαζνξίδεηαη ν ηφπνο θαη ν 
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ρξφλνο ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.. θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

πνπ ζα ζπδεηεζνχλ.  

8.3.  Ζ ζπλεδξίαζε ηεο Γ.. είλαη δπλαηή θαη κε ηελ ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, 

ήηνη ηειεδηάζθεςε, ζειίδα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζην internet γηα ηα κέιε,  αληαιιαγή 

απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο Γ.. θιπ. 

 

Άπθπο 9  

ΑΠΑΡΣΗΑ - ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

9.1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο ηα 2/3 ησλ κειψλ. 

9.2. Δμαηξεηηθά πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηα θάησζη αλαθεξφκελα ζέκαηα ε 

Γ.. βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνχληαη 

ηα 4/5 ησλ κειψλ απηήο: 

α. ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξίαο 

β. αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

γ. παχζε κέινπο ηνπ Γ.. 

δ. εηζδνρή λένπ κέινπο ηεο Δηαηξίαο 

ε. ιχζε ηεο Δηαηξίαο 

ζη. ν θαηά ην άξζξν 6.4 ηνπ παξφληνο απνθιεηζκφο κέινπο απφ ηελ Δηαηξία 

9.3. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, επί φισλ ησλ ζεκάησλ, ιακβάλνληαη, εθφζνλ 

ππάξρεη ε θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αληίζηνηρε απαξηία, 

πάληα κε πιεηνςεθία ησλ 4/5 ησλ παξηζηακέλσλ θαη εθπξνζσπνπκέλσλ κειψλ.  

9.4. Σελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.. θεξχζζεη ν Πξφεδξνο ηεο Δηαηξίαο θαη, αθνχ 

νξηζηηθνπνηεζεί ν θαηάινγνο ησλ κειψλ, πνπ παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνχληαη εθιέγεηαη 

ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Γ.. Ο Γξακκαηέαο ηεξεί θαη ηα πξαθηηθά ηεο Γ..  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Άπθπο 10  

ΤΝΘΔΖ Γ. 

 

10.1. Ζ Δηαηξία δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο (9 κέιε) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη 

απφ έμη (6) κέιε πξνεξρφκελα απφ Παλεπηζηήκηα θαη ηξία (3) κέιε πξνεξρφκελα απφ 

ΣΔΗ κέιε ηεο Δηαηξίαο  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Σα κέιε 

ηνπ, ηα νπνία είλαη εθπξφζσπνη ησλ κειψλ - εηαίξσλ ηεο Δηαηξίαο, εθιέγνληαη απφ ηελ 

Γ.., κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 9.1 ηνπ παξφληνο. 

10.2. Όια ηα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ ηε Γ.. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξία (3) 

έηε.  

10.3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κε απφθαζή ηεο κπνξεί λα παχζεη κέινο ή κέιε ηνπ Γ. γηα 

ζπνπδαίν ιφγν.  

10.4. Όηαλ απνρσξήζεη θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ Γ., πξηλ ιήμεη ν ρξφλνο ζεηείαο ηνπ, ιφγσ 

ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ηα ελαπνκείλαληα κέιε, εθφζνλ 

είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5), ππνρξενχληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ απνρψξεζε λα 

εθιέμνπλ πξνζσξηλφ κέινο ηνπ Γ. ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ, πνπ απνρψξεζε. Ζ εθινγή 

ησλ λέσλ κειψλ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ζα 

ζπλέιζεη κεηά απφ ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ κειψλ, πνπ απνρψξεζαλ. ε θάζε 
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πεξίπησζε, νη πξάμεηο ηνπ πξνζσξηλνχ κέινπο ηνπ Γ., πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ 

εθινγή ηνπ κέρξη ηελ ηπρφλ κε έγθξηζή ηνπ απφ ηε Γ., ινγίδνληαη έγθπξεο. Ωο ρξφλνο 

ζεηείαο ηνπ πξνζσξηλνχ κέινπο Γ., πνπ εθιέγεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, 

ζεσξείηαη ν ππφινηπνο ρξφλνο ζεηείαο, πνπ είρε ην κέινο Γ. ην νπνίν θιήζεθε λα 

αληηθαηαζηήζεη. 

10.5. ηα κέιε ηνπ Γ.. ρνξεγείηαη απνδεκίσζε γηα θάζε απηνπξφζσπε παξάζηαζε ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηεο νπνίαο ην χςνο νξίδεηαη πξνζσξηλά απφ ην Γ.. θαη εγθξίλεηαη 

απφ ηελ πξψηε ηαθηηθή Γ.. 

 

Άπθπο 11  

ΤΓΚΛΖΖ Γ.. 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο ζε ζπλεδξίαζε φπνηε νη αλάγθεο 

ηεο Δηαηξίαο ην απαηηνχλ θαη ζπδεηά ηα ζέκαηα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, 

πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο απνζηαιεί ζε φια ηα κέιε. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη θαη 

φηαλ δεηήζνπλ έθηαθηε ζχγθιεζή ηξία (3) κέιε ηνπ, νπφηε ν Πξφεδξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπγθαιέζεη εθηάθησο ην Γ. κέζα ζε επηά (7) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε 

νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη εθηάθησο ην Γ. εάλ έρεη πξνο ηνχην γξαπηή αίηεζε ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. κπνξεί λα ζπγθαιέζεη ην Γ. θαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, 

δειαδή ζηνπο ρψξνπο θάπνηνπ παξαξηήκαηνο ηεο Δηαηξίαο ή θαη αιινχ. Όια ηα ζέκαηα ηεο 

ζχγθιεζεο θαη ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ήηνη ηειεδηάζθεςε, ζειίδα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζην 

internet γηα ηα κέιε ηνπ Γ.., απνζηνιή πξφζθιεζεο θαη ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ (επέρνπζα ζέζε δηαινγηθήο ζπδήηεζεο) κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θιπ. 

 

Άπθπο 12 

ΔΚΛΟΓΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ  
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηελ πξψηε κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζπλεδξίαζε, εθιέγεη 

αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ κε ςεθνθνξία θαη κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ ηνπ ηνλ 

Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα. Σνλ Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, 

αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη αλ θαη απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεηαη απφ ην 

αξραηφηεξν ζηελ αθαδεκατθή ηεξαξρία κέινο ηνπ Γ.. 

 

Άπθπο 13  

ΑΠΑΡΣΗΑ ΚΑΗ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

13.1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο φηαλ 

παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κέιε απηνχ. Κάζε κέινο ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα 

παξεπξίζθεηαη ζε ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο θαη’ έηνο, άιισο ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γ.. δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηελ Γ.. 

13.2. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη απαξηία. 

13.3. Κάζε κέινο έρεη κηα ςήθν. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

13.4. ην Γ.. δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη ν 

Ννκηθφο χκβνπινο. 
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13.5. Γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. θαη ηε ζπλνπηηθή αιιά πιήξε θαη ζαθή αηηηνιφγεζή ηνπο, 

ηεξνχληαη πξαθηηθά. Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπληάζζεηαη έλα 

πξαθηηθφ. Σα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. 

13.6. Καλέλα κέινο ηνπ Γ. δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο. Γηθαηνχηαη φκσο λα δεηήζεη ηελ αλαγξαθή ζηα 

πξαθηηθά ηεο γλψκεο ηνπ, εάλ δηαθσλεί κε ηελ απφθαζε πνπ ιήθζεθε. Σα αληίγξαθα θαη 

ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γ. ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηηο δηθαζηηθέο θαη 

άιιεο αξρέο επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη αλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, απφ 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή απφ δηθεγφξν. 

 

Άπθπο 14  

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

14.1. Σν Γ. είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη θάζε πξάμε, πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, 

ζηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο θαη ζηελ εθπξνζψπεζή ηεο, θαζψο θαη ζηελ ελ γέλεη 

δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, εμαηξνπκέλσλ κφλνλ ησλ ζεκάησλ, γηα ηα νπνία 

κφλε αξκφδηα είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε.  

14.2. Σν Γ. δχλαηαη λα νξίζεη Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξίαο πξνζδηνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ακνηβή ηνπ. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο παξίζηαηαη ρσξίο ςήθν ζε φιεο 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ. θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

14.3. Σν Γ. κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη κε απφθαζή ηνπ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ελέξγεηεο 

ζπλαθείο κε ην αληηθείκελφ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, φπσο επίζεο κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν ή θαη θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ γηα λα 

πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο ή λα αζθήζνπλ αξκνδηφηεηεο, πνπ αλήθνπλ ζε απηφ, θαζνξίδνληαο 

ζπγρξφλσο ζηελ παξαπάλσ απφθαζή ηνπ ην εχξνο ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ. Σα 

πξφζσπα ζηα νπνία αλαηίζεηαη θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν αξκνδηφηεηεο 

εθπξνζσπήζεσο θαη δεζκεχζεσο ηεο Δηαηξίαο, ηελ εθπξνζσπνχλ θαη ηελ δεζκεχνπλ, σο 

φξγαλά ηεο, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ νξηδνκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

αξκνδηνηήησλ ηεο σο άλσ εθπξνζσπήζεσο θαη δεζκεχζεσο ηεο Δηαηξίαο. Οη 

εμνπζηνδνηήζεηο ή εληνιέο απηέο πξέπεη λα είλαη πάληνηε εηδηθέο θαη νξηζκέλεο θαη δελ 

απαιιάζζνπλ ηα κέιε ηνπ Γ. απφ ηελ επζχλε ηνπο γηα ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο ελέξγεηαο ζηελ νπνία πξνέβε ν εληνινδφρνο ή ν εμνπζηνδνηνχκελνο. 

14.4. Σν Γ.. κε απφθαζε ηνπ δχλαηαη λα ζπγθξνηεί Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ην νπνίν 

επηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, πνπ ηνπ αλαηίζεληαη θαη γλσκνδνηεί εγγξάθσο. 

14.5. Ζ γεληθή εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο έλαληη παληφο ηξίηνπ θαη θάζε αξρήο, δηθαζηηθήο, 

δηνηθεηηθήο θαη Σξαπεδψλ ζηελ εκεδαπή θαη αιινδαπή αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γ.. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ, ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν 

Αληηπξφεδξνο θαη αλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, άιιν κέινο ηνπ Γ. πνπ νξίδεηαη απφ 

απηφ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ  

ΔΟΓΑ ΚΑΗ ΓΑΠΑΝΔ - ΒΗΒΛΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Άπθπο 15 

ΔΟΓΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

15.1. Έζνδα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξίαο, πέξαλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο 

(αξρηθψο θαηαβεβιεκέλνπ ή κεηαγελεζηέξσο απμεζέληνο, κε ηελ είζνδν λέσλ κειψλ) 

απνηεινχλ: 
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α. Γσξεέο ή επηρνξεγήζεηο ησλ κειψλ ή ηξίησλ. 

β. Έζνδα απφ θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο, θαζψο θαη απφ αλάιεςε ή ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα εζληθά θαη θνηλνηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

15.2. ην ηέινο θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο ζπληάζζεηαη, απφ ην Γ.. θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ πξνο έγθξηζε ν ηζνινγηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

θαη ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο επφκελεο. Ζ εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ζ πξψηε νηθνλνκηθή εηαηξηθή 

ρξήζε ιήγεη ζηηο 31.12.2001 

15.3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε ηελ απαξηία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9.1 ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ  θαη’ έηνο ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε απηήο ηελ εθινγή 

ηαθηηθψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

Δηαηξίαο, ελψ επίζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη κε ηελ απμεκέλε απαξηία ηνπ άξζξνπ 9.2. 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο 

λα ηεζεί θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηνλ έιεγρν δχν Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, πνπ 

ζα δηνξίδεη θαη’ έηνο θαη ζα θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα είλαη 

ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο ή ησλ κειψλ ηεο. Οη Διεγθηέο απηνί ειέγρνπλ φιε ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ζπληάζζνπλ εθζέζεηο θνηλνπνηνχκελεο 

πξνο ην Γ. θαη πξνο έλαλ έθαζην ησλ εηαίξσλ. 

15.4. Ζ Δηαηξία, σο κε θεξδνζθνπηθή, δελ δηαλέκεη θέξδε ζηα κέιε ηεο. Σα απνζεκαηηθά, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην πιεφλαζκα ησλ εζφδσλ ή δηαηίζεληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο Δηαηξίαο ή παξακέλνπλ σο απνζεκαηηθά ζηελ Δηαηξία κε απφθαζε ηνπ Γ.. 

15.5. Ζ Δηαηξία κε απφθαζε ηνπ Γ. είλαη δπλαηφλ, θαη εθφζνλ ηα νηθνλνκηθά ηεο ην 

επηηξέπνπλ, λα επηζηξέςεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εηζθνξψλ (απνπιεζσξηζκέλσλ) ζε 

κέιε ηεο, πνπ απνρσξνχλ. Οπδεκία φκσο επζχλε ηεο Δηαηξίαο ή ησλ κειψλ ηνπ Γ. 

ππάξρεη νχηε αμίσζε κπνξεί λα εγεξζεί θαη’ απηψλ αλ δελ επηζηξαθεί ην ζχλνιν ή 

κέξνο ησλ εηζθνξψλ. 

Άπθπο 16 

ΓΑΠΑΝΔ 

 

Σν Γ. απνθαζίδεη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο Δηαηξίαο. Οη δαπάλεο απηέο κπνξεί λα 

αθνξνχλ γεληθά έμνδα (π.ρ. ελνηθίσλ, ηειεθψλνπ, ειεθηξηθνχ, δηθηχνπ ππνινγηζηψλ θ.ι.π) 

αγνξέο νξγάλσλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, κηζζνχο, ακνηβέο, κειέηεο, έμνδα ηαμηδίσλ θαη 

παξαζηάζεσλ.  

 

 

Άπθπο 17 

ΒΗΒΛΗΑ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Δθηφο απφ ηα θαηά ηνλ λφκν απαηηνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο, ηεξνχληαη 

νπσζδήπνηε πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Βηβιίν Σακείνπ 

θαη Πξσηφθνιιν Δηζεξρνκέλσλ θαη Δμεξρνκέλσλ Δγγξάθσλ. Όινη ηα κέιε δηαηεξνχλ ην 

δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε ακέζσο ή κε γξαπηά θαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ 

ηνπο ηεο πνξείαο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, λα εμεηάδνπλ ηα βηβιία θαη ηα έγγξαθα απηήο θαη λα 

θαηαξηίδνπλ πεξίιεςε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ  
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ΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Άπθπο 18  

ΛΤΖ 

 

18.1. Ζ Δηαηξία ιχεηαη:  

α.  Οπνηεδήπνηε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε 

απαξηία ηνπ άξζξνπ 9.2 ηνπ παξφληνο  

β. Γηα νηνλδήπνηε ιφγν πξνβιέπεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία.  

18.2. Ζ Δηαηξία δελ ιχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πνπ αθνξά ζην πξφζσπν ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο. 

18.3. Ζ Δηαηξία δελ ιχεηαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο, 

αιιά ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ. Σν κέινο, πνπ θαηήγγεηιε ηελ Δηαηξία, απνρσξεί 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 15 παξ. 5. 

 

Άπθπο 19 

ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Ζ Δηαηξία θαηά ηελ ιήμε ηεο ηειεί απηνδηθαίσο ππφ εθθαζάξηζε. Υξέε εθθαζαξηζηνχ 

αλαιακβάλεη ην Γ.., ην νπνίν ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηζνινγηζκφ, λα πιεξψζεη ηπρφλ ρξέε ηεο 

Δηαηξίαο πξνο ηξίηνπο θαη λα επηζηξέςεη ζηα κέιε ηεο Δηαηξίαο ηηο εηζθνξέο ηνπο. Σν θαζαξφ 

πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζα δηαλέκεηαη ζηα κέιε βάζεη ηεο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην 

θεθάιαην. 

 

Άπθπο 20 

ΔΤΘΤΝΔ ΛΟΓΧ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Ζ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

Σα κέιε ηεο Δηαηξίαο δελ κπνξνχλ λα εγείξνπλ θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

αγσγή απνδεκίσζεο γηα ηπρφλ απψιεηα (ιφγσ δεκηψλ ή δαπαλψλ) ησλ εηζθνξψλ ηνπο αλ 

πξνεγνχκελα δελ θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία παχζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Άπθπο 21  

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΔΝΑΝΣΗ Δ ΣΡΗΣΟΤ 

 

Τπνρξεψζεηο πνπ γελλήζεθαλ απέλαληη ζε ηξίηνπο απφ ηε δηαρείξηζε ή ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο 

Δηαηξίαο, βαξχλνπλ φια ηα κέιε ηεο Δηαηξίαο, κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξά ηνπο. ε θακία 

πεξίπησζε ε Δηαηξία δελ επζχλεηαη κε ηελ πεξηνπζία ηεο έλαληη ησλ αηνκηθψλ δαλεηζηψλ ησλ 

κειψλ ηεο. 

 

 

Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ηεο αζηηθήο (κε θεξδνζθνπηθήο) 

εηαηξίαο, κε ηελ επσλπκία «ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ», κε έδξα ηελ Αζήλα θαη  

δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ (Κέληξν Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ, Παλεπηζηεκηνχπνιε,  

Αζήλα) (ζην εμήο ε «Δηαιπία»), ην νπνίν θαηαρσξήζεθε αξρηθψο ζηα βηβιία 

εηαηξηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε αξηζκφ θα ηαρψξηζεο 13392/28.9.2000,   

φπσο απηφ ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε απφθαζε ηεο 

απφ 23.3.2001 Γεληθήο πλέιεπζεο, κε απφθαζε ηεο απφ 5.4.2002 Γεληθήο 

πλέιεπζεο, κε απφθαζε ηεο απφ 18.6.2010 Γεληθήο πλέιεπζεο, κε απφθαζε 
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απφ 21/6/2013 Γεληθήο πλέιεπζεο ,  κε απφθαζε ηεο απφ 26.6.2015  Γεληθήο 

πλέιεπζεο  θαη κε απφθαζε ηεο απφ 24.6.2016 Γεληθήο πλέιεπζεο , νη  δε 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαηαρσξήζεθαλ, επίζεο λφκηκα, ζηα βηβιία εηαηξηψλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε αξηζκφ θαηαρψξηζεο 10928/26.9.20 01, 

6258/20.5.2003,  9325/2007, 10769/2010, 1967/2013 ,  489/2015 θαη […]  φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα κεηά ηηο σο άλσ απνθαζηζζείζεο ηξνπνπνηήζεηο.   

 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Κωδικοποιημένο Καηαζηαηικό ηηρ Αζηικήρ Δηαιπίαρ «ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» μεηά ηην από 

24.06.2016 Σακηική Γενική ςνέλεςζη. 

 

Αθήνα, αςθημεπόν 

 

 

 

 

 

Αναζηαζία Θ. Πεηζινάπη 

Γικηγόπορ 

Δκπποζωπούζα, δςνάμει ζσεηικήρ εξοςζιοδόηηζηρ 

θαη ηεο απφ 24/6/2016 απφθαζεο ηεο Γ.. ηεο Δηαηξίαο, 

άπαληα ηα ζπκβαιιφκελα ζην παξφλ κέξε 
  

 

 

 


