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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» 

 

Δυνάμει της 19ης από 21 Ιουνίου 2019 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

Με το από 12 Σεπτεμβρίου 2000 Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα 

βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό καταχώρισης 13392/28.9.2000,  

όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση των από 

23.3.2001, 5.4.2002, 18.6.2010, 21.6.2013 και 26.6.2015 Γενικών Συνελεύσεων της 

Εταιρίας, οι δε τροποποιήσεις αυτού καταχωρήθηκαν, επίσης νόμιμα, στα βιβλία 

εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό καταχώρισης 10928/26.9.2001, 

6258/20.5.2003, 9325/2007, 10769/2010, 1967/2013, 489/2015 και 257/2016 αντίστοιχα, 

συνεστήθη αστική (μη κερδοσκοπική) εταιρία, με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», με έδρα την Αθήνα και διεύθυνση των γραφείων της στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, 

Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα) (στο εξής η «Εταιρία»). 

 

Με απόφαση της 19ης  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, που συνήλθε 

νομίμως, τηρουμένων όλων των απαιτούμενων διατυπώσεων, στην έδρα της Εταιρίας, 

στις 21 Ιουνίου 2019  αποφασίστηκε, για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης, 

λειτουργικότητας  και προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρίας στις επελθούσες 

μεταβολές στον χάρτη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω συγχωνεύσεων, 

καταργήσεων και μετασχηματισμών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η τροποποίηση των 

οικείων άρθρων αυτού και η κωδικοποίηση και η διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο, 

ως ακολούθως: 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ)  

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

“ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ” 
 

 

Στην Αθήνα σήμερα, ….. , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

 

το “ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ”, Ν.Π.Δ.Δ., 

που εδρεύει στην Αθήνα (Ελευθ. Βενιζέλου 30) και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή του παρόντος από την Αναστασία Θεοχάρη Πετσινάρη, δυνάμει σχετικής 

εξουσιοδότησης, 

 

και 

το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Χαρ. 

Τρικούπη & Φάωνος 2) 
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το “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, Ν.Π.Δ.Δ,  που 

εδρεύει στην Θεσσαλονίκη  

το “ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Αθήνα (Ιερά Οδός 75) 

το “ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Κομοτηνή 

το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στον Βόλο 

(Αργοναυτών και Φιλελλήνων) 

το “ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Κέρκυρα 

το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στα Ιωάννινα 

το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης 

το “ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ”, Ν.Π.Δ.Δ, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά Χανίων 

Κρήτης 

το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 

το “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Αθήνα (Πατησίων 76) 

το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ”, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα 

το “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πειραιά (Καραολή 

και Δημητρίου 80) 

 

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΘΗΝΑΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Αιγάλεω Αττικής (οδός Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 122 10) 

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΗΠΕΙΡΟΥ” Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Άρτα,   

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΚΡΗΤΗΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στο 

Ηράκλειο Κρήτης (Σταυρωμένος, Ηράκλειο, 715 00) 

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, Ν.Π.Δ.Δ,. που εδρεύει 

στη Θεσσαλονίκη (Σίνδος Θεσσαλονίκη, 541 01)  

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Καβάλα (Αγ. Λουκάς Καβάλα, 654 04) 

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που 

εδρεύει στην Κοζάνη (Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 501 00),  

το  “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει 

στην Καλαμάτα (Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Καλαμάτα 241 00) 

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Λάρισα (Λάρισα, 411 10) 

 

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ”, Ν.Π.Δ.Δ, που 

εδρεύει στην Πάτρα (Κουκούλι, Πάτρα 263 34)  

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΕΙΡΑΙΑ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στο 

Αιγάλεω Αττικής (Π. Ράλλη και Θηβών 250)  

το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει 

Λαμία (3ο χλμ. ΠΕΟ Λαμίας – Αθήνας, Λαμία 351 00) το “Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στις Σέρρες (Τέρμα 

Μαγνησίας, Σέρρες 621 24) 

 

αντίστοιχα και 
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το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80), 

το «ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Ελ.Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, 176 71), 

η «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Πατησίων 42, Αθήνα 106 82), 

το «ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Λεωφ.Συγγρού 136, Αθήνα, 176 71), 

το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Πάτρα 

(Παπαφλέσσα & Αλ.Υψηλάντη, Πάτρα, 262 22),  

 

τα οποία εισήλθαν στην συσταθείσα δια του παρόντος αστική εταιρία, με την επωνυμία 

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» και τον δ.τ. “GUnet”, δυνάμει της από 23 Απριλίου 

2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής,  

 

το «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στη Τρίπολη 

(Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τρίπολη 221 00), το οποίο εισήλθε στην ως άνω 

αστική εταιρία, δυνάμει της από 5 Απριλίου 2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

αυτής και 

 

 το «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει 

στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας (Ιωσήφ Μομφεράτου και Ηλία Μηνιάτη 28100 Αργοστόλι 

Κεφαλληνίας) και 

η «Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», Ν.Π.Δ.Δ., που 

εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής  (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) 

τα οποία εισήλθαν στην συσταθείσα δια του παρόντος αστική εταιρία, με την επωνυμία 

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» και τον δ.τ. “GUnet”, δυνάμει της από 30 Ιουνίου 

2006 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής,  και 

 

το «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (INTERNATIONAL HELLENIC 

UNIVERSITY)», Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης νομίμως 

εκπροσωπούμενο και 

το «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Ν.Π.Δ.Δ.. που εδρεύει στη 

Κοζάνη (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, ΤΚ 50100 Κοζάνη), νομίμως εκπροσωπούμενο 

τα οποία εισήλθαν στην συσταθείσα δια του παρόντος αστική εταιρία, με την επωνυμία 

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» και τον δ.τ. “GUnet”, δυνάμει της από 18 Ιουνίου 

2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής, 

 

Ήδη με την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, δυνάμει της 

από 21 Ιουνίου 2019 απόφασης της 19ης Γενικής Συνέλευσης αυτής, τα μέλη της 

Εταιρίας, λόγω των μεταβολών και της αναδιαμόρφωσης του χάρτη της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, δυνάμει των οικείων νομοθετικών διατάξεων, έχουν πλέον ως ακολούθως: 

 

1) «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Πατησίων 42, Αθήνα 106 82).  

2) «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Ν.Π.Δ.Δ,  που 

εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.  
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3) «ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Αθήνα (Ιερά Οδός 75).  

4) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Κομοτηνή.  

5) «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», Ν.Π.Δ.Δ., 

που εδρεύει στην Αθήνα (Ελευθ. Βενιζέλου 30),  το οποίο αποτελεί και οιονεί καθολικό 

διάδοχο του προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που 

καταργήθηκε πλέον ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο κι εντάχθηκε στο ΕΚΠΑ, το οποίο 

και υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

αυτού, δυνάμει του Ν. 4589/2019.  

6) «ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80). 

7) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Πάτρα 

(Παπαφλέσσα & Αλ.Υψηλάντη, Πάτρα, 262 22).  

8) «ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Κέρκυρα, το οποίο 

αποτελεί και οιονεί καθολικό διάδοχο του προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, ΤΕΙ 

Ιονίων Νήσων, που  καταργήθηκε πλέον ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο κι εντάχθηκε στο 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα 

τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, δυνάμει του Ν. 4559/2018.  

9) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 

Αθήνα (Πατησίων 76). 

10) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Χαρ. 

Τρικούπη & Φάωνος 2).  

11) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στα Ιωάννινα, το 

οποίο αποτελεί και οιονεί καθολικό διάδοχο του προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, 

ΤΕΙ Ηπείρου, που καταργήθηκε πλέον ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο κι εντάχθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε 

όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, δυνάμει του Ν. 4559/2018.  

12) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης.  

13) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στον Βόλο 

(Αργοναυτών και Φιλελλήνων), το οποίο αποτελεί και οιονεί καθολικό διάδοχο του 

προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας, που καταργήθηκε πλέον ως 

αυτοτελές νομικό πρόσωπο κι εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο 

υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις αυτού, δυνάμει του Ν. 4589/2019. 

14) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.  

15) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πάτρα, το οποίο 

αποτελεί και οιονεί καθολικό διάδοχο του προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδος, που καταργήθηκε πλέον ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο κι εντάχθηκε 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 

σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, δυνάμει του Ν. 4610/2019.  

16) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Πειραιά (Καραολή 

και Δημητρίου 80). 

17) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στη Τρίπολη 

(Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τρίπολη 221 00), το οποίο αποτελεί και οιονεί 

καθολικό διάδοχο του προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, ΤΕΙ Πελοπονήσσου, που 

καταργήθηκε πλέον ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο κι εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο 
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Πελοπονήσσου, το οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, δυνάμει του Ν. 4610/2019.  

18) «ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Λεωφ.Συγγρού 136, Αθήνα, 176 71). 

19) «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», Ν.Π.Δ.Δ, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά Χανίων 

Κρήτης. 

20) «ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα 

(Ελ.Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, 176 71). 

21) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Ν.Π.Δ.Δ.. που εδρεύει στη 

Κοζάνη (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, ΤΚ 50100 Κοζάνη), το οποίο αποτελεί και οιονεί 

καθολικό διάδοχο του προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 

που καταργήθηκε πλέον ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο κι εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα 

τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, δυνάμει του Ν. 4610/2019. 

22) «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (INTERNATIONAL HELLENIC 

UNIVERSITY)», Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, το οποίο 

αποτελεί και οιονεί καθολικό διάδοχο των προυφιστάμενων μελών της Εταιρίας, ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας, και ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αλεξάνδρειο 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), τα οποία δυνάμει του Ν. 4610/2019 καταργήθηκαν πλέον ως 

αυτοτελή νομικά πρόσωπα κι εντάχθηκαν στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., που υπεισήλθε αυτοδικαίως και 

χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.  

23) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», ως οιονεί καθολικός 

διάδοχος του προυφιστάμενου μέλους της Εταιρίας, ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο δυνάμει του 

Ν.  4610/2019 καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάχθηκε στο 

νεοιδρυθέν με τον ίδιο Νόμο, «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», το 

οποίο υπεισήλθε αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του ΤΕΙ Κρήτης.  

24) «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής  (ΣΤΑΘΜΟΣ 

«ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) 

25) «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στο Αιγάλεω, 

το οποίο, δυνάμει του ιδρυτικού αυτού Νόμου 4521/2018,   υπεισήλθε αυτοδικαίως στα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων δια απορροφήσεως Ιδρυμάτων και 

Μελών της Εταιρίας,  ΤΕΙ Αθηνών και ΤΕΙ Πειραιά,  κι επομένως κατέστη Μέλος της 

Εταιρίας,  ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. 

Όλα τα ανωτέρω μέλη της αστικής εταιρίας εκπροσωπούνται νόμιμα για την υπογραφή 

του παρόντος από την Αναστασία Θεοχάρη Πετσινάρη, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών 

(οδός Ρούμελης αρ. 12 - Βριλήσσια) και Νομικό Σύμβουλο της ως άνω αστικής εταιρίας, 

δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης. 

  

συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα ακόλουθα: 

 

Συνιστάται, δια του παρόντος, Αστική Εταιρία οικονομικού σκοπού με την ευρεία 

έννοια, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά το άρθρο 741 επ. του Α.Κ, υπαγόμενη 

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 Α.Κ, ως αποτελούσα αυτοτελές νομικό 

πρόσωπο και το καταστατικό της έχει ως εξής: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

Άρθρο 1  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

1.1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι “ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ” και ο 

διακριτικός τίτλος αυτής “GUnet”. 

1.2. Η επωνυμία στα Αγγλικά είναι “GREEK UNIVERSITIES NETWORK” και ο 

διακριτικός τίτλος “GUnet”. 

 

Άρθρο 2  

ΕΔΡΑ 

 

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η Αθήνα, με διεύθυνση των γραφείων της στο  Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου, 

Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, 15784, όπου η Εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις 

περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας.   

 

Άρθρο 3  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

3.1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται ως αόριστη, αρχομένη από την καταχώριση του 

παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

3.2. Η κατά τα ανωτέρω διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης.  

 

 

Άρθρο 4 

ΣΚΟΠΟΣ 

4.1  Οι σκοποί της Εταιρίας προσδιορίζονται από τις ευρύτερες ανάγκες και επιδιώξεις 

της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας στα πλαίσια της «Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και της Γνώσης» με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών 

υποδομών, υπηρεσιών και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση της έρευνας και της 

εκπαίδευσης και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των προϊόντων της 

Εταιρίας, προς όφελος της Εταιρίας και των Mελών της. Ειδικότερα, μεταξύ των 

σκοπών της Εταιρίας περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 

α.    Ο σχεδιασμός  και η υλοποίηση οριζόντιων δράσεων για την συντονισμένη 

ανάπτυξη, προαγωγή, υποστήριξη και διαχείριση των ψηφιακών υποδομών και 

υπηρεσιών  των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, 

συμπεριλαμβανόμενων αυτών που αφορούν τα δίκτυα, τα πληροφοριακά 

συστήματα, την ηλεκτρονική μάθηση και το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο.  

β.    Η διεξαγωγή έρευνας και η συμμετοχή σε έργα έρευνας, ανάπτυξης, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές και σε αντίστοιχα 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. 
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γ.    Η ανάπτυξη συνεργασιών και η από κοινού ανάληψη δράσεων και έργων 

ΤΠΕ με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

δ.   Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τις ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές  στα μέλη της και 

σε οποιοδήποτε τρίτο. 

4.2   Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία δύναται να συνάπτει 

συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου 

δικαίου, που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρίας. 

 

 

Άρθρο 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

5.1       Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς στο ποσό των Ευρώ Ογδόντα Δύο 

Χιλιάδων Εκατόν Εβδομήντα Ένα και 6/100 (€ 82.172,6), και σχηματίστηκε από 

ισόποσες των Ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και 7/100 (€ 

2.934,7) εισφορές απάντων των μελών της Εταιρίας. 

5.2       Με απόφαση της 1ης από 23 Μαρτίου 2001 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το 

κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό των Ευρώ Δέκα Τεσσάρων Χιλιάδων 

Εξακοσίων Εβδομήντα Τριών και 5/100 (€ 14.673,5), κατόπιν εισδοχής στην 

Εταιρία πέντε (5) νέων μελών, με την καταβολή εκ μέρους τους της αναλογούσας 

σε έκαστο εξ αυτών εισφοράς στο κεφάλαιο της Εταιρίας. Επομένως, το κεφάλαιο 

της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ των Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδων 

Οκτακοσίων Σαράντα Έξι και 1/100 (€ 96.846,1) και σχηματίστηκε από ισόποσες 

των Ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και 7/100 (€ 2.934,7)   

εισφορές απάντων των μελών της Εταιρίας. 

5.3       Με απόφαση της 2ης από 5/4/2002. Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το κεφάλαιο 

της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό των Ευρώ Δύο Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα 

Τεσσάρων και 7/100 (€ 2.934,7), κατόπιν εισδοχής στην Εταιρία ενός (1) νέου 

μελών, με την καταβολή εκ μέρους του της αναλογούσας σε αυτό εισφοράς στο 

κεφάλαιο της Εταιρίας. Επομένως, το κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο 

ποσό των Ευρώ των Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Εννέα 

και 8/100 (€ 99.779,8) και σχηματίστηκε από ισόποσες των Ευρώ δύο χιλιάδων 

εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων και 7/100 (€ 2.934,7) εισφορές απάντων των 

μελών της Εταιρίας. 

5.4       Με απόφαση της 6ης από 30/6/2006 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας το 

κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων 

Οκτακοσίων Εξήντα Εννέα και Τεσσάρων Λεπτών (€ 5.869,4,) κατόπιν εισδοχής 

στην Εταιρία δύο (2) νέων μελών, με την καταβολή εκ μέρους τους της 

αναλογούσας σε έκαστο εξ αυτών εισφοράς στο κεφάλαιο της Εταιρίας. 

5.5       Με απόφαση της από 18/6/2010 Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της Εταιρίας 

αυξήθηκε κατά ποσό των Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Εξήντα Εννέα και 

Τεσσάρων Λεπτών (€ 5.869,4) κατόπιν εισδοχής στην Εταιρία δύο (2) νέων 

μελών, με την καταβολή εκ μέρους τους της αναλογούσας σε αυτά εισφοράς στο 

κεφάλαιο της Εταιρίας. 

5.6       Επομένως το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ 

Εκατόν Ένδεκα Χιλιάδων Πεντακοσίων Δεκαοκτώ και 6/100 (€ 111.518,6) και 
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σχηματίζεται από ισόποσες των Ευρώ δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 

τεσσάρων και 7/100 (€ 2934,7) εισφορές απάντων των μελών της Εταιρίας.    

 

 

Άρθρο 6  

ΜΕΛΗ 

 

6.1. Ιδρυτικά μέλη της Εταιρίας είναι τα συμβαλλόμενα στο ιδρυτικό έγγραφο της 

Εταιρίας Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), ως 

νομίμως σε αυτό  εκπροσωπούνται.  Ήδη,  στο πλαίσιο αξιοποίησης συνεργειών 

μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αποφασίσθηκε η σύμπραξη των Πανεπιστημίων 

με τα ΤΕΙ και συνακόλουθα, η κατάργηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και η ένταξη αυτών σε λειτουργούντα 

ή νεοιδρυθέντα Πανεπιστήμια, τα οποία υπεισήλθαν αυτοδικαίως και χωρίς άλλη 

διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ΤΕΙ που απορροφούν κι 

επομένως και στα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα 

του αντίστοιχου ΤΕΙ, ως μέλους της Εταιρίας, ως οιονεί καθολικοί διάδοχοι 

αυτών, κατά τις εκάστοτε οικείες νομοθετικές διατάξεις.  

6.2. Η είσοδος νέου μέλους στην Εταιρία, της ίδιας φυσιογνωμίας με τα ιδρυτικά, 

συντελείται έπειτα από: 

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Εταιρίας 

στην οποία ρητά αναφέρει ότι αποδέχεται το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας 

και την εισφορά, που θα καταβάλει. 

β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη 

απαρτία, που προβλέπεται στο άρθρο 9.2 του παρόντος. 

Τα κριτήρια εισόδου νέων μελών οφείλουν να συνάδουν με την γενική 

στρατηγική και τους στόχους της Εταιρίας όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 

4 του παρόντος. 

6.3. Το νέο μέλος υπογράφει την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, που 

απαιτείται για την είσοδό του στην Εταιρία και καταβάλλει την εισφορά, που 

γίνεται αποδεκτή με την απόφαση της Γ.Σ της Εταιρίας σχετικά με την είσοδό 

του. 

6.4. Τα μέλη υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της Εταιρίας και να 

παραλείπουν κάθε πράξη ή ενέργεια, που είναι αντίθετη προς τους σκοπούς τους 

οποίους επιδιώκει. Ειδικότερα, υποχρεούνται τα μέλη να μην κοινοποιούν τα 

πρακτικά και μυστικά της Εταιρίας σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

Οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων, που υπέχει το μέλος για την 

εκπλήρωση των κοινών σκοπών, θεωρείται επαρκής και σπουδαίος λόγος για τον 

αποκλεισμό του από την Εταιρία, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μελών της Εταιρίας, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία που προβλέπεται 

στο άρθρο 9.2  του παρόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

Άρθρο 7  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

7.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, δικαιούμενη να 

λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα δικαιοδοσίας της,  εκπροσωπεί το σύνολο των 

μελών της και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται νόμιμα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, δεσμεύουν το σύνολο των μελών της, 

ακόμη και τα απόντα μέλη ή όσα μέλη διαφωνούν με αυτές Στη Γενική 

Συνέλευση της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα μέλη της 

Εταιρίας, δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

προς τούτο προσώπων. Ο ορισμός του εκπροσώπου κάθε μέλους της Εταιρίας για 

τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου κάθε Πανεπιστημίου, μέλους της Εταιρίας. 

7.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποιήσεως 

του καταστατικού, περί εκλογής και παύσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

περί έγκρισης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων 

της Εταιρίας, λύσης της Εταιρίας και τους κατά την λύση τρόπους διάθεσης της 

περιουσίας της, της εισόδου νέων μελών ή του αποκλεισμού μέλους της Εταιρίας 

και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών αυτής από κάθε ευθύνη. 

 

Άρθρο 8  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ  

 

8.1. Η Γ.Σ συγκαλείται από το Δ.Σ τακτικά μια φορά το χρόνο ή έκτακτα οποτεδήποτε 

προκύψει ανάγκη, είτε με απόφαση του Δ.Σ, είτε με αιτιολογημένη αίτηση προς 

το Δ.Σ, που υπογράφεται από το 1/3 των μελών της Εταιρίας και συνεδριάζει 

στην έδρα της Εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούται να 

συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την 

κατάθεση της παραπάνω αίτησης των μελών. 

8.2. Η Γ.Σ συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ή 

κοινοποιούνται με τηλεμοιοτυπία (fax) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) στη 

νόμιμη διεύθυνση των μελών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της ΓΣ καθώς και με καταχώρηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα 

(site) του GUnet στο διαδίκτυο. Στη σχετική πρόσκληση (και ηλεκτρονική 

ανακοίνωση) του Δ.Σ, καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης της Γ.Σ. και 

προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν.  

8.3.  Η συνεδρίαση της Γ.Σ. είναι δυνατή και με την χρήση προηγμένων τεχνολογικών 

μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη, σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο internet για τα 

μέλη,  ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών με αμφίδρομη επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο, κατά την διεξαγωγή της Γ.Σ. κλπ. 

 

 

 

 



 10 

Άρθρο 9  

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

9.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 

θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τα 2/3 των 

μελών. 

9.2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στα κάτωθι αναφερόμενα 

θέματα η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται τα 4/5 των μελών αυτής: 

α. τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας 

β. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

γ. παύση μέλους του Δ.Σ. 

δ. εισδοχή νέου μέλους της Εταιρίας 

ε. λύση της Εταιρίας 

στ. ο κατά το άρθρο 6.4 του παρόντος αποκλεισμός μέλους από την Εταιρία 

9.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, επί όλων των θεμάτων, λαμβάνονται, 

εφόσον υπάρχει η κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 

αντίστοιχη απαρτία, πάντα με πλειοψηφία των 4/5 των παρισταμένων και 

εκπροσωπουμένων μελών.  

9.4. Την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. κηρύσσει ο Πρόεδρος της Εταιρίας και, 

αφού οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των μελών, που παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. Ο Γραμματέας 

τηρεί και τα πρακτικά της Γ.Σ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 10  

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ 

 

10.1. Η Εταιρία διοικείται από εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη του, τα οποία είναι 

εκπρόσωποι των μελών - εταίρων της Εταιρίας, εκλέγονται από την Γ.Σ., με 

απόφασή της, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 9.1 του παρόντος. 

10.2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 

τρία (3) έτη, αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας 

τους, χωρίς όμως να δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 

λήξης της θητείας τους.  

10.3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να παύσει μέλος ή μέλη του Δ.Σ για 

σπουδαίο λόγο.  

10.4. Όταν αποχωρήσει κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ, πριν λήξει ο χρόνος θητείας του, 

λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομείναντα 

μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από 

την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό μέλος του Δ.Σ σε αντικατάσταση αυτού, 

που αποχώρησε. Η εκλογή των νέων μελών υπόκειται στην έγκριση της πρώτης 

Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει μετά από τη διαδικασία συμπλήρωσης των 



 11 

μελών, που αποχώρησαν. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις του προσωρινού μέλους 

του Δ.Σ, που θα διενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκρισή 

του από τη Γ.Σ, λογίζονται έγκυρες. Ως χρόνος θητείας του προσωρινού μέλους 

Δ.Σ, που εκλέγεται σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, θεωρείται ο υπόλοιπος 

χρόνος θητείας, που είχε το μέλος Δ.Σ το οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. 

10.5. Στα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση 

τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της οποίας το ύψος ορίζεται προσωρινά από το 

Δ.Σ. και εγκρίνεται από την πρώτη τακτική Γ.Σ. 

 

Άρθρο 11  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας σε συνεδρίαση όποτε οι 

ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και συζητά τα θέματα, που περιλαμβάνονται στην 

ημερήσια διάταξη, που έχει προηγουμένως αποσταλεί σε όλα τα μέλη. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνέρχεται και όταν ζητήσουν έκτακτη σύγκλησή τρία (3) μέλη του, οπότε ο 

Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει εκτάκτως το Δ.Σ μέσα σε επτά (7) ημέρες 

από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα 

θέματα προς συζήτηση. Επίσης, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει 

εκτάκτως το Δ.Σ εάν έχει προς τούτο γραπτή αίτηση του Γενικού Διευθυντή. Ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ μπορεί να συγκαλέσει το Δ.Σ και εκτός της έδρας της Εταιρίας, δηλαδή στους 

χώρους κάποιου παραρτήματος της Εταιρίας ή και αλλού. Όλα τα θέματα της σύγκλησης 

και συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας δύνανται να πραγματοποιούνται με τη χρήση 

προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη, σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης 

στο internet για τα μέλη του Δ.Σ., αποστολή πρόσκλησης και θεμάτων ημερήσιας 

διάταξης, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών (επέχουσα θέση διαλογικής 

συζήτησης) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. 

 

Άρθρο 12 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, 

συγκροτείται σε σώμα κι εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του με ψηφοφορία και με 

πλειοψηφία 2/3 των παρισταμένων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον 

Γραμματέα. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος 

και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το αρχαιότερο στην 

ακαδημαϊκή ιεραρχία μέλος του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 13  

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

13.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν 

παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) μέλη αυτού. Κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει 

να παρευρίσκεται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ’ έτος, άλλως ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του από την Γ.Σ. 

13.2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των 

παρόντων μελών του και εφόσον υπάρχει απαρτία. 
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13.3. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. 

13.4. Στο Δ.Σ. δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής και 

ο Νομικός Σύμβουλος. 

13.5. Για τις αποφάσεις του Δ.Σ και τη συνοπτική αλλά πλήρη και σαφή αιτιολόγησή 

τους, τηρούνται πρακτικά. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη του Δ.Σ. 

13.6. Κανένα μέλος του Δ.Σ δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών 

των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την 

αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που 

λήφθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ τα οποία 

προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο 

και αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τις 

παραπάνω διατάξεις του παρόντος ή από δικηγόρο. 

 

Άρθρο 14  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

14.1. Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση της 

Εταιρίας, στην επιδίωξη του σκοπού της και στην εκπροσώπησή της, καθώς και 

στην εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρουμένων μόνον των 

θεμάτων, για τα οποία μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.  

14.2. Το Δ.Σ δύναται να ορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας προσδιορίζοντας 

συγχρόνως τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του. Ο Γενικός Διευθυντής 

παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και ενημερώνει σχετικά 

με τα θέματα της αρμοδιότητάς του. 

14.3. Το Δ.Σ μπορεί να εξουσιοδοτήσει με απόφασή του τον Γενικό Διευθυντή για 

ενέργειες συναφείς με το αντικείμενό της αρμοδιότητάς του, όπως επίσης μπορεί 

να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή και κάποιο από τα μέλη του 

για να προβούν σε ενέργειες ή να ασκήσουν αρμοδιότητες, που ανήκουν σε αυτό, 

καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του το εύρος των σχετικών 

αρμοδιοτήτων. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο 

αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας, την εκπροσωπούν 

και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε όλη την έκταση των οριζομένων από το 

Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της ως άνω εκπροσωπήσεως και 

δεσμεύσεως της Εταιρίας. Οι εξουσιοδοτήσεις ή εντολές αυτές πρέπει να είναι 

πάντοτε ειδικές και ορισμένες και δεν απαλλάσσουν τα μέλη του Δ.Σ από την 

ευθύνη τους για τον τρόπο και το περιεχόμενο της ενέργειας στην οποία προέβη ο 

εντολοδόχος ή ο εξουσιοδοτούμενος. 

14.4. Το Δ.Σ. με απόφαση του δύναται να συγκροτεί Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο 

επιλαμβάνεται συγκεκριμένων θεμάτων, που του ανατίθενται και γνωμοδοτεί 

εγγράφως. 

14.5. Η γενική εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι παντός τρίτου και κάθε αρχής, 

δικαστικής, διοικητικής και Τραπεζών στην ημεδαπή και αλλοδαπή ασκείται από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, τα 
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καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, άλλο 

μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από αυτό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 15 

ΕΣΟΔΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

15.1. Έσοδα για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας, πέραν του κεφαλαίου της 

Εταιρίας (αρχικώς καταβεβλημένου ή μεταγενεστέρως αυξηθέντος, με την είσοδο 

νέων μελών) αποτελούν: 

α. Δωρεές ή επιχορηγήσεις των μελών ή τρίτων. 

β. Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα της Εταιρίας, η οποία είναι σύμφωνη 

με τους σκοπούς της, καθώς και από ανάληψη ή συμμετοχή σε 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθνικά και κοινοτικά, 

συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

15.2. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης συντάσσεται, από το Δ.Σ. και 

παρουσιάζεται στην Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση ο ισολογισμός 

της προηγούμενης χρήσης και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης. Η 

εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 

εκάστου έτους. Η πρώτη οικονομική εταιρική χρήση λήγει στις 31.12.2001 

15.3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την απαρτία που προβλέπεται στο άρθρο 9.1 

του παρόντος Καταστατικού  κατ’ έτος στην τακτική συνεδρίαση αυτής την 

εκλογή τακτικών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρίας, ενώ επίσης μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη 

απαρτία του άρθρου 9.2. και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρίας και 

κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να τεθεί κάθε οικονομική δραστηριότητα υπό 

τον έλεγχο δύο Ελεγκτών Λογιστών, που θα διορίζει κατ’ έτος και θα καθορίζει 

την αμοιβή τους οι οποίοι δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι της Εταιρίας ή των 

μελών της. Οι Ελεγκτές αυτοί ελέγχουν όλη την οικονομική δραστηριότητα της 

Εταιρίας και συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες προς το Δ.Σ και προς έναν 

έκαστο των εταίρων. 

15.4. Η Εταιρία, ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της. Τα 

αποθεματικά, που μπορεί να προκύψουν από το πλεόνασμα των εσόδων ή 

διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας ή παραμένουν ως 

αποθεματικά στην Εταιρία με απόφαση του Δ.Σ. 

15.5. Η Εταιρία με απόφαση του Δ.Σ είναι δυνατόν, και εφόσον τα οικονομικά της το 

επιτρέπουν, να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των εισφορών 

(αποπληθωρισμένων) σε μέλη της, που αποχωρούν. Ουδεμία όμως ευθύνη της 

Εταιρίας ή των μελών του Δ.Σ υπάρχει ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί κατ’ 

αυτών αν δεν επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών. 
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Άρθρο 16 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Το Δ.Σ αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας. Οι δαπάνες αυτές μπορεί 

να αφορούν γενικά έξοδα (π.χ. ενοικίων, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου υπολογιστών 

κ.λ.π) αγορές οργάνων, αναλώσιμων υλικών, μισθούς, αμοιβές, μελέτες, έξοδα ταξιδίων 

και παραστάσεων.  

 

 

Άρθρο 17 

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Εκτός από τα κατά τον νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, τηρούνται 

οπωσδήποτε πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο 

Ταμείου και Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Όλοι τα μέλη 

διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση αμέσως ή με γραπτά και νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζουν 

τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής και να καταρτίζουν περίληψη της περιουσιακής 

κατάστασης της Εταιρίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

Άρθρο 18  

ΛΥΣΗ 

 

18.1. Η Εταιρία λύεται:  

α.  Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την 

αυξημένη απαρτία του άρθρου 9.2 του παρόντος  

β. Για οιονδήποτε λόγο προβλέπεται στη κείμενη νομοθεσία.  

18.2. Η Εταιρία δεν λύεται για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπο ενός ή 

περισσοτέρων μελών της. 

18.3. Η Εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση καταγγελίας της από ένα ή περισσότερα μέλη 

της, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Το μέλος, που κατήγγειλε την Εταιρία, 

αποχωρεί σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στο άρθρο 15 παρ. 5. 

 

 

Άρθρο 19 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Εταιρία κατά την λήξη της τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστού 

αναλαμβάνει το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό, να πληρώσει τυχόν 

χρέη της Εταιρίας προς τρίτους και να επιστρέψει στα μέλη της Εταιρίας τις εισφορές 

τους. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης θα διανέμεται στα μέλη βάσει της ποσοστιαίας 

συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο. 
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Άρθρο 20 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Τα μέλη της Εταιρίας δεν μπορούν να εγείρουν κατά των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου αγωγή αποζημίωσης για τυχόν απώλεια (λόγω ζημιών ή δαπανών) των 

εισφορών τους αν προηγούμενα δεν κινήσουν τη διαδικασία παύσης αυτών σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 21  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 

Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την 

αντιπροσώπευση της Εταιρίας, βαρύνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας, μέχρι του ποσού της 

εισφορά τους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι 

των ατομικών δανειστών των μελών της. 
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Το παρόν έγγραφο αποτελεί κωδικοποίηση καταστατικού της αστικής (μη 

κερδοσκοπικής) εταιρίας, με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ », με 

έδρα την Αθήνα και διεύθυνση των γραφείων της στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Λειτουργίας & 

Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα) (στο εξής η 

«Εταιρία»), το οποίο καταχωρήθηκε αρχικώς στα βιβλία εταιριών του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό καταχώρισης 13392/28.9.2000,  όπως 

αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με απόφαση της 

από 23.3.2001 Γενικής Συνέλευσης , με απόφαση της από 5.4.2002 Γενικής 

Συνέλευσης, με απόφαση της από 18.6.2010 Γενικής Συνέλευσης, με 

απόφαση από 21/6/2013 Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση της από 

26.6.2015 Γενικής Συνέλευσης και με απόφαση της από 24.6.2016 Γενικής 

Συνέλευσης, οι  δε τροποποιήσεις αυτού καταχωρήθηκαν, επίσης νόμιμα, 

στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό καταχώρισης 

10928/26.9.2001, 6258/20.5.2003, 9325/2007, 10769/2010, 1967/2013,  

489/2015, 257/2016  και […]  όπως ισχύει σήμερα μετά τις ως άνω αποφασισθείσες 

τροποποιήσεις.   

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Αστικής Εταιρίας «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» μετά την από 

21.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

Αθήνα, αυθημερόν 

 

 

 

 

 

Αναστασία Θ. Πετσινάρη 

Δικηγόρος 

Εκπροσωπούσα, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης 

και της από 21/6/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, 

άπαντα τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη 
  

 

 

 

 

 

 


