
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 
 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Αθανάσιος – Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος          
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, στην οδό _______, κατόχου του με αριθμό _____          
Δ.Α.Τ., εκδοθέντος την _______ από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. _____,           
Δ.Ο.Υ. _______ και 
2. Ιωάννης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Παναγιώτη και της Θωμαής, κάτοικος Θεσσαλονίκης,         
στην οδό _______, κατόχου του με αριθμό ______ Δ.Α.Τ., εκδοθέντος την _____            
από το Α.Τ. _______ ΑΦΜ ______,  
  
αποφασίζουμε με αυτό το καταστατικό τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής          
Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.), η οποία θα φέρει νομική προσωπικότητα και θα διέπεται από            
τις διατάξεις 741 – 784 του Αστικού Κώδικα, με τους κατωτέρω καταστατικούς            
όρους και συμφωνίες, που συνομολογούμε και συναποδεχόμαστε και έχουν ως          
εξής: 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
  
Άρθρο  1ο 
 
Ιδρύεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «SKGTECH», η οποία           
αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό. 
  
Άρθρο 2ο 
 
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα η οδός             
25ης Μαρτίου 48, στην Εύοσμο. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της              
έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού με ομόφωνη απόφαση της γενικής           
συνέλευσης. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της            
χώρας, καθώς και σε χώρες του Εξωτερικού. 
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Άρθρο 3ο 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
 
Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής κατά την έννοια του            
άρθρου 784. Συνίσταται γενικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών           
μέσω της χρήσης τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου. Τα μέσα για την            
επίτευξη των σκοπών αυτών είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

● Η συσπείρωση και ενδυνάμωση των τοπικών τεχνολογικών κοινοτήτων 
● Η διοργάνωση και διεξαγωγή γεγονότων, εκδηλώσεων και διεθνών        

συναντήσεων σχετικά με την τεχνολογία. 
● Η διοργάνωση και διεξαγωγή συμμετοχικών χρηματοδοτήσεων για       

κοινωφελείς σκοπούς. 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εταιρεία λαμβάνει εξαίρεση από την τήρηση            
βιβλίων και στοιχείων και απόδοσης ΦΠΑ για ως και δύο εκδηλώσεις τον χρόνο             
(άρθρο 22, παρ. 1, περ. ιη,ιε και ιστ Ν. 2859/2000). Εφόσον η εταιρεία             
πραγματοποιήσει άνω των δύο εκδηλώσεων το χρόνο οφείλει σύμφωνα με την           
κείμενη νομοθεσία να προβεί άμεσα σε ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ προκειμένου           
να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς τήρησης βιβλίων και στοιχείων. 
 
Η εταιρία, προς επίτευξη των σκοπών της, μπορεί να συνεργάζεται ή να            
συμβάλλεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή             
νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ελληνικό ή αλλοδαπό, καθώς και με            
κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.τ.λ. Επίσης, μπορεί να          
αναζητά την ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης δράσης, που να ενισχύει το έργο της            
χωρίς να θίγει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της και να υποβάλει σχετικά            
προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των            
απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών       
και διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων. 
 
  
Άρθρο 4ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Η εταιρεία ορίζεται αορίστου χρόνου. 
  
Άρθρο 5ο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΠΟΡΟΙ 
 
Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από δωρεές και χορηγίες, εθνικές, Ευρωπαϊκές           
και διεθνείς επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις τρίτων         
προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, από συνδρομές          
μελών και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την            
λειτουργία της και γενικά από κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται             
στους σκοπούς της εταιρείας και το νόμο καθώς και τον μη κερδοσκοπικό της             
χαρακτήρα.  
Για τις αρχικές ανάγκες της εταιρείας κάθε μέλος της συνεισέφερε το ποσό των             
300,00€, με τον τρόπο δε αυτό συγκεντρώθηκε ως αρχικό κεφάλαιο το ποσό των             
600,00€. 
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Άρθρο 6ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ 
 
Η διαχείριση όλων των εταιρικών υποθέσεων ανατίθεται από κοινού στα δύο           
συμβαλλόμενα στο παρόν ιδρυτικά μέλη της εταιρίας. Την εταιρία δεσμεύει η           
υπογραφή και των δύο εταίρων. 
  
Ενδεικτικά, ο διαχειριστής καθορίζει το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας,         
αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου για την επίτευξη του σκοπού του μέτρου,            
εγκρίνει, τροποποιεί και καταργεί τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, και γενικώς         
διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει την άσκηση          
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα μέλη της ή σε συνιστάμενες από αυτό Επιτροπές           
που αποτελούνται από μέλη του, αν κρίνει ότι αυτό θα συνέβαλλε στην πιο             
επιτυχημένη λειτουργία, οργάνωση ή δράση της εταιρείας. Συγκαλεί τις         
συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μετά από έγγραφη πρόσκληση, η οποία          
αποστέλλεται έγκαιρα και στην οποία αναγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα           
θέματα ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει αυτών και επιβλέπει τη λειτουργία της          
εταιρίας και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Έχει την           
εξουσία εκτέλεσης των αποφάσεων της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους,           
είσπραξης κάθε απαίτησης από τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. 
  
Άρθρο 7ο 
Γενική Συνέλευση 
 
Η Γενική Συνέλευση ανακαλεί τον διαχειριστή και εκλέγει νέο, εγκρίνει τον           
ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς λειτουργίας, τροποποιεί το παρόν        
καταστατικό και καθορίζει το ποσόν της ετήσιας συνεισφοράς των μελών της           
εταιρείας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο,           
και εκτάκτως όταν είναι αναγκαίο. Συγκαλείται από το διαχειριστή, ο οποίος ορίζει            
τον τόπο και τον ακριβή χρόνο που θα συνέλθει και το γνωστοποιεί στα μέλη προ               
μιας τουλάχιστον εβδομάδας. 
  
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το σύνολο των μελών της, δηλαδή             
αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι εταίροι, καθένας εκ των οποίων διαθέτει ποσοστό 50%           
εκ των εταιρικών μεριδίων. Κάθε εταίρος διαθέτει από μία (1) ψήφο. Οι αποφάσεις             
της Γ.Σ. λαμβάνονται με ομοφωνία των εν απαρτία ευρισκόμενων μελών της. Η Γ.Σ.             
επιλύει και ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα της           
εταιρείας. 
  
Άρθρο 8ο 
ΜΕΛΗ - ΦΙΛΟΙ 
 
Εισδοχή νέων μελών στην εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος         
καταστατικού και γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη           
μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των εταιρικών μεριδίων των ιδρυτικών μελών           
της εταιρίας απαιτείται επίσης ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. 
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Η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει από την εταιρεία μέλος της, εφόσον η δράση του              
παρεμποδίζει την λειτουργία της και δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της.          
Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να εγγράφει τιμητικά μέλη, καθώς και μέλη           
φίλους σε ξεχωριστό κατάλογο, παρέχοντας κάρτα μέλους, χωρίς τροποποίηση του         
Καταστατικού με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης. 
  
Διευκρινίζεται, όμως, ότι φίλοι μέλη μπορούν να είναι οι μετέχοντες στις           
δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και κάθε πρόσωπο, το οποίο συνδράμει για           
την επίτευξη των στόχων αυτής, πλην όμως δεν έχει εισχωρήσει καταστατικά σε            
αυτή. Οι φίλοι μέλη της εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διοίκηση,            
στην εκπροσώπηση της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών της εταιρείας.          
Αντίστοιχα, τα μέλη αυτά δεν έχουν καμία οικονομική αξίωση έναντι της εταιρείας            
για οποιονδήποτε λόγο. 
  
Άρθρο 9ο 
 
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784             
Α.Κ., αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετά την κατά νόμο            
δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά την             
λειτουργία της ή μετά την λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία               
έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τους σε περίπτωση λύσης. Τα            
κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση των           
σκοπών της.  
  
Άρθρο 10ο 
 
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του             
εξωτερικού από συνεργάτες (φίλους), που θα λειτουργούν κάτω από τις αποφάσεις           
του, τους σκοπούς του και τον κανονισμό λειτουργίας του. Για την εξυπηρέτηση            
των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις           
εργασίας ορισμένου χρόνου με τρίτους. 
  
Άρθρο 11ο 
 
Η εταιρία λύεται μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε ή με απόφαση              
της Γενικής Συνέλευσης ή οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου.         
Ωστόσο, εάν ο εταίρος καταγγείλει την εταιρία άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο            
ενέχεται για τυχόν ζημία που η λύση προκάλεσε στους λοιπούς εταίρους. 
 
Η εταιρεία με την λύση της τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση, που συντελείται            
σύμφωνα με τους νόμους. Αν δεν αποφασίσει αλλιώς η Γενική συνέλευση, χρέη            
εκκαθαριστών εκτελούν από κοινού οι διαχειριστές. 
  
Άρθρο 12ο 
 
Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου             
έτους. Η Γ.Σ. υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσεως όταν           
λήγει. 

4 από 5 
 



  
Άρθρο 13ο 
 
Σε περίπτωση καταγγελίας μέλους, πτωχεύσεως ή διαγραφής μέλους, η εταιρεία          
συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων. Σε περίπτωση θανάτου μέλους η εταιρία συνεχίζει           
τη λειτουργία της, τα δε εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντος μεταβιβάζονται στους           
κληρονόμους του. Τέλος, σε περίπτωση εκουσίας αποχώρησης εταίρου, η μέχρι το           
χρονικό σημείο της αποχώρησης οικονομική του συμμετοχή στην εταιρία δεν μπορεί           
να αναζητηθεί. 
  
Άρθρο 14ο 
 
Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα η οποία αναγράφει την επωνυμία της και το 
έτος ιδρύσεώς της (2015). 
 
Άρθρο 15ο 
 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών της Γ.Σ.,            
να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο ή να συμμετέχει σε            
άλλα δίκτυα μη κερδοσκοπικών εταιρειών. 
 
Άρθρο 16ο 
 
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν συμφωνητικό θα αποφασίζεται από            
τους εταίρους με ομοφωνία, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για            
τη ρύθμιση των αστικών εταιρειών.  
 
To παρόν καταστατικό συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε σε πολλά          
όμοια πρωτότυπα, έλαβε έκαστος των εταίρων ένα όμοιο αντίτυπο και υπογράφηκε           
ως εξής: 
  
 
  

Οι συμβαλλόμενοι 
 
 

Αθανάσιος Ι. Πολυχρονάκης Ιωάννης Οικονόμου 
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