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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΟΜΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 138557106000.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :
Την 07/02/2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 2790995, το από 20/03/2020 συμφωνητικό
τροποποίησης καταστατικού της Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΟΜΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και αριθμό ΓΕΜΗ 138557106000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ/νση : ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29Α, TK: 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του
άρθρου 14 και η κωδικοποίηση του καταστατικού.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις
τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
ανακοίνωσης.

O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
α/α

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Kοινοποίηση:
1. ΝΑΟΜΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29Α, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Α.Μ.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΑΟΜΙ –

Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων Θεσσαλονίκης» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ
με Α.Φ.Μ. 997203035 & αρ. Γ.Ε.Μη. 138557106000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 20 Μαρτίου 2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1.Dorothee Vakalis του Otto με ΑΦΜ 111807260 & Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γερμανία) C4V6P89L3
2.Elke Wollschläger του Ger με ΑΦΜ 145984702 & αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Γερμανία) 553431860
3.Anne Marie Sellin - Houdret του Leon, με ΑΦΜ 117630933 & αριθμό Ταυτότητας
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) IK7DDD019
4.ΑΥΓΟΥΣΤΕ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ-SCHEFFNER του Ράι, με ΑΦΜ 108610045 & αριθμό
Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) 351603831
5.MEINHARD LEHOFER του Gunter με ΑΦΜ 172562479 & αριθμό Ταυτότητας
Ευρωπαϊκής Ένωσης P 7866160
6.Marie Meihsner-PSYCHOUDAKIS του Ber με ΑΦΜ 156465237 & αριθμό
Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) L3NCH7W6H
7.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ του Ασημάκη με ΑΦΜ 104406497 & ΑΔΤ ΑΕ 165161
8.Ulf Möbius του GER με ΑΦΜ 037400980 & αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γερμανία) C8949586
9.ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΙΡΠΙΡΗ του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 048138801 & ΑΔΤ ΑΒ 695449
10.ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου, με ΑΦΜ 042912090 & ΑΔΤ ΑΙ
154590

Συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν, συνομολόγησαν και δήλωσαν τα παρακάτω:

Δυνάμει του από 04-04-2016 συνταχθέντος συστατικού αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε), συστάθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία
«ΝΑΟΜΙ – Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων Θεσσαλονίκης» η οποία
καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό
καταχώρησης 138557106000, με έδρα την οδό Πτολεμαίων 29Α του Δήμου
Θεσσαλονίκης και σκοπούς την παροχή στήριξης, εκπαίδευσης, ένταξης,
ανθρωπιστικής και κοινωνικής βοήθειας μεταναστών, καθώς και την καλλιέργεια και
ανάπτυξη ειρηνικής νοοτροπίας για όλους. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας
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ορίστηκε στις δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ και καταβλήθηκε ισομερώς από τους
παρακάτω εταίρους:
1.Dorothee Vakalis ΑΦΜ 111807260 ταυτ. Ε.Ε. C4V6P89L3
2.Burkhart Sellin ΑΦΜ 140805900 ταυτ. Ε.Ε. L3G14CK52
3.Elke Wollschläger ΑΦΜ 145984702 ταυτ. Ε.Ε. 553431860
4.Anne Marie Sellin - Houdret ΑΦΜ 117630933 ταυτ. Ε.Ε. IK7DDD019
5.ΑΥΓΟΥΣΤΕ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ-SCHEFFNER ΑΦΜ 108610045 ταυτ. Ε.Ε.
351603831
6.ΚΑΡΙΝ ΒΑΒΑΤΖΑΝΙΔΟΥ ΑΦΜ 109777783 ΑΔΤ ΑΕ 679275
7.Marie Meihsner-PSYCHOUDAKIS ΑΦΜ 156465237 ταυτ. Ε.Ε. L3NCH7W6H
8.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ ΑΦΜ 104406497 ΑΔΤ ΑΕ 165161
9.ΟΥΛΡΙΚΕ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΑΦΜ 131509572 ΑΔΤ Χ 749204
10.ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΑΦΜ 109754548 ΑΔΤ ΑΒ 715053
11.Ulf Möbius ΑΦΜ 037400980 ταυτ. Ε.Ε. C8949586
12.ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΙΡΠΙΡΗ ΑΦΜ 048138801 ΑΔΤ ΑΒ 695449

Με το από 3-4-2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, αποχώρησε η κα Karin Vavatzinidou,
εισήλθε νέο μέλος – εταίρος ο κ Meinhard Lehofer, συμπληρώθηκαν νέες
δραστηριότητες (εμπορία ενδυμάτων, αξεσουάρ κλπ) στους σκοπούς της εταιρίας και
ορίστηκε νέα Διαχειριστική Επιτροπή, τροποποιώντας τα άρθρα «3» και «14» του
καταστατικού.
Με την από 17-11-2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, αποφασίστηκε
από τους συμβαλλόμενους εταίρους:
1.Η τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 2 ως προς την ισομερή ανάληψη της εταιρικής
μερίδας θανόντος, ή και διαγραμμένου, ή και αποβεβλημένου εταίρου από τους
υπόλοιπους εταίρους.
2.Η αποχώρηση (μετά από αίτημα της) της εταίρου Ίνγκριντ Κρυστάλλη με ΑΦΜ
109754548 και ΑΔΤ ΑΒ 715053 στην οποία επεστράφη το ποσό των εκατόν εξήντα
έξι και εξήντα επτά λεπτών (166,67) που είχε καταβάλλει για τη συμμετοχή της στο
εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας.
3. Η αποχώρηση (μετά από αίτημα της) της εταίρου Ουλρίκε Χριστίδου με ΑΦΜ
131509572 και ΑΔΤ Χ 749204 η οποία μεταβίβασε παραιτούμενη από κάθε αξίωση το
ποσό των εκατόν εξήντα έξι και εξήντα επτά λεπτών (166,67) που είχε καταβάλλει
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για τη συμμετοχή της στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας, ισομερώς στους
υπόλοιπους εταίρους.
4.H είσοδος του Πέτρου Παναγιωτόπουλου με ΑΦΜ 042912090 και ΑΔΤ ΑΙ 154590
ως νέου εταίρου ο οποίος κατέβαλε το ποσό των εκατόν εξήντα έξι και εξήντα επτά
λεπτών (166,67) για τη συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας
5.Η διαγραφή λόγω θανάτου του εταίρου Burkhart Sellin του Wilhem και η ισομερής
ανάληψη της εταιρικής του μερίδας από τους υπόλοιπους εταίρους ποσού 166,67
ευρώ, τροποποιώντας το άρθρο 17 του καταστατικού.
6.Η αλλαγή μέλους (Γραμματέα) της Διαχειριστικής Επιτροπής τροποποιώντας το
άρθρο «14, θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, παρ. 2»
ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν, εκλέχθηκε νέα Διαχειριστική Επιτροπή, άλλαξε η διάρκεια της
θητείας της Διαχειριστικής Επιτροπής από δύο χρόνια σε τρία χρόνια και
αποφασίστηκε να επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του
προέδρου δίχως κανέναν χρονικό περιορισμό και τέλος τροποποιήθηκε το άρθρο 14
του καταστατικού.
Στη συνέχεια με το παρόν προέβησαν σε κωδικοποίηση καταστατικού το οποίο θα
έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόμενη
από τα άρθρα 741 επ. του Α.Κ., με την επωνυμία «NAOMI – Οικουμενικό Εργαστήριο
Προσφύγων Θεσσαλονίκης». Για σχέσεις και την αλληλογραφία της Εταιρείας με την
Γερμανία χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση “NAOMI Ökumenische
Werkstatt für Flüchtlinge”, για τις λοιπές, δε χώρες χρησιμοποιείται η επωνυμία σε
πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα «ΝΑΟΜΙ Ecumenical Workshop for refugees.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ένα μισθωμένο
γραφείο στην οδό Πτολεμαίων 29Α στον έκτο όροφο.
2. Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι σχήματος στρογγυλού και αναγράφει περιμετρικά
μέσα στο πλαίσιο την επωνυμία της Εταιρείας και το λογότυπό της, ένα περιστέρι
πάνω από το γράμμα «Ι» της λέξης «ΝΑΟΜΙ».
ΑΡΘΡΟ 3
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ΣΚΟΠΟΙ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι διαπολιτισμικός, οικουμενικός, κοινωνικός και
εκπαιδευτικός. Συνίσταται, αφενός, στην αμοιβαία γνώση των θρησκευτικών,
πολιτισμικών και γλωσσικών στοιχείων της ζωής των προσφύγων, αιτούντων άσυλο
και μεταναστών και των μελών της Εταιρείας και όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτή.
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και
εμπιστοσύνης, καθώς και του σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμικών και
θρησκευτικών τρόπων ζωής μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.
Αφετέρου, ο σκοπός της Εταιρείας συνίσταται ειδικότερα στη διασφάλιση της
κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και
μεταναστών, οι οποίοι διαμένουν στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης ή διέρχονται από αυτή. Η Εταιρεία επιδιώκει την καλλιέργεια και την
ανάπτυξη ειρηνικής νοοτροπίας για όλους.
Ειδικότερα, ο σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η προώθηση της αμοιβαίας γνώσης, του σεβασμού και της συνεργασίας μεταξύ
προσώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες ή διάγουν
διαφορετικό τρόπο ζωής, και όλων όσοι συμμετέχουν στη δράση NAOMI, με σκοπό
την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων στην Ευρώπη.
2. Η παροχή κοινωνικής υποστήριξης και συνδρομής σε ζητήματα στέγασης και
σίτισης των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών κατά τη διάρκεια της
διεύλεσης ή της διαδικασίας ένταξης αυτών. Ιδιαίτερη επιμέλεια επιδεικνύεται στις
οικογένειες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες και στα λοιπά πρόσωπα που χρήζουν
ειδικής προστασίας.
3. Η προώθηση της εκμάθησης ικανοτήτων για την κατασκευή, μεταξύ άλλων,
ρουχισμού,

κοσμημάτων,

αξεσουάρ

και

χειροτεχνιών

ή

και

διακοσμητικών

αντικειμένων, με σκοπό να καταστεί μεσοπρόθεσμα δυνατή η αυτόνομη παραγωγή
από τους ίδιους τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες ή η πρόσληψή
αυτών από κάποιον εργοδότη, καθώς και πώληση των παραγόμενων ειδών χωρίς
κέρδος, σε καταστήματα κοινωνικής αρωγής και αλληλεγγύης (π.χ. κοινωνικά
παντοπωλεία).
4. Η αλληλοεκμάθηση ξένων γλωσσών και άλλων δεξιοτήτων, όπως η εκμάθηση
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραδοσιακών τεχνών, χειροτεχνίας κ.ά., με
σκοπό την προώθηση της ενσωμάτωσης στην εργασία και ενός ανεξάρτητου τρόπου
ζωής.
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5. Η ιδιαίτερη κοινωνική φροντίδα και η προώθηση της απασχόλησης των γυναικών
προσφύγων, αιτουσών άσυλο και μεταναστριών, με σκοπό την καταπολέμηση κάθε
είδους

κοινωνικής

ή

βασιζόμενης

στο

φύλο

διάκρισης,

αποκλεισμού

και

εκμετάλλευσης.
6. Η συνεργασία με κρατικούς οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, καθώς και με ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωφελείς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις (ΜΚΟ), με σκοπό την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και δράσεων για
τους πρόσφυγες, αλλά και τη βελτίωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.
7. Η συνεργασία με άλλες χριστιανικές εκκλησίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
και ειδικότερα με εκείνες οι οποίες εκπροσωπούνται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο
Εκκλησιών της Γενεύης ή στη Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, με σκοπό τη
δημιουργία οικουμενικού πνεύματος και την καταπολέμηση των θρησκευτικών και
κάθε άλλου είδους διακρίσεων. Η Εταιρεία είναι συνειδητά προσηλωμένη στη
"συνοδική διαδικασία", την κοινή πορεία μαθητείας των χριστιανικών Εκκλησιών προς
τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ακεραιότητα της δημιουργίας. Κάθε μορφή
προσηλυτισμού, ρατσισμού και φονταμενταλισμού είναι απορριπτέα.
8. Προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και σε
θεσμικά όργανα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την καλλιέργεια μιας
νοοτροπίας φιλοξενίας και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων
στην Ευρώπη.
9.Η εμπορία (λιανική – χονδρική) ειδών ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ ενδυμασίας
και διακοσμητικών ειδών.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της ειδικότερα:
1. Με την παροχή δωρεάν μαθημάτων και τη μετάδοση ικανοτήτων και γνώσεων,
όπως

της

κατασκευής

παραδοσιακών

καλλιτεχνημάτων,

χειροκατασκευών,

ρουχισμού, χειροτεχνιών, της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ., ξένων
γλωσσών, καθώς και διαπολιτισμικών και κοινωνικών ικανοτήτων.
2. Με τη συμβολή στην οικονομική, υλική και άυλη ενίσχυση των προσφύγων,
αιτούντων άσυλο και μεταναστών για τη μερική ή πλήρη κάλυψη των αναγκών
διατροφής και στέγασής τους, καθώς και κοινωνικής ένταξής τους.
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3. Με τη διασφάλιση της πώλησης των χειροτεχνημάτων, κατασκευών και
καλλιτεχνημάτων που θα παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
4. Με τη διάθεση κατάλληλων χώρων για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και
σεμιναρίων, της εκπαίδευσης, της παραγωγής, των συναντήσεων και των λοιπών
δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
5. Με την πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις και τις
δυνατότητες τις οποίες προσφέρει η πολιτική για το άσυλο και τους πρόσφυγες στην
Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και με την παροχή βοήθειας κατά την προώθηση των
πληροφοριών αυτών προς άλλους αρμόδιους φορείς με σκοπό τη διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους.

6. Με τη δημιουργία δικτύου με ομοειδείς ή συναφείς εταιρείες, οργανισμούς,
ιδρύματα και θεσμούς της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με σκοπό τη συνεργασία με
τους φορείς αυτούς.
7. Με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων δημοσιότητας με σκοπό την κοινοποίηση
των σκοπών της Εταιρείας και των συναφών προκλήσεων .
8. Με τη συστηματική επαφή της Εταιρείας με θεσμικούς φορείς, ενώσεις

και

συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των προσφύγων σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Εταιρεία επιδιώκει ειδικότερα τη συνεργασία με
εκκλησιαστικούς φορείς.
9. Με την υποβολή ενώπιον των αρμόδιων αρχών αιτήσεων χρηματοδότησης και
ανάληψης προγραμμάτων τα οποία αφορούν τους σκοπούς της Εταιρείας και
σχετίζονται ειδικότερα με τα ζητήματα και τα δικαιώματα των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο.
10. Με τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τους σκοπούς
της εταιρίας και σχετίζονται ειδικότερα με τα ζητήματα των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο.
11. Με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή δραστηριότητα τα οποία, σύμφωνα με τα όσα
ορίζουν οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού, συμβάλλουν στην επίτευξη των
σκοπών της Εταιρείας, καθώς και την εκπόνηση και εκτέλεση εθνικών, ευρωπαϊκών
και διεθνών σχεδίων ή προγραμμάτων χριστιανικών εκκλησιών τα οποία συνάδουν με
τον σκοπό της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 5
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Η Εταιρεία είναι αστική μη κερδοσκοπική. Ως εκ τούτου:
1. Οι πόροι καθώς και τα πάσης φύσεως έσοδα της Εταιρείας θα διατίθενται
αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της.
2. Δεν είναι δυνατή καμία διανομή κερδών μεταξύ των εταίρων τόσο κατά την
λειτουργία της, όσο και κατά τη λύση της. Τα τυχόν προκύπτοντα οικονομικά
πλεονάσματα συνεπεία της λειτουργίας της παραμένουν ως περιουσία της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ
1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 2.000 Ευρώ, το οποίο
καταβλήθηκε σύμμετρα από τους ιδρυτές.
Οι Εταίροι δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη πλέον του ποσού της εισφοράς
τους έναντι τρίτων, για υποχρεώσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Οι ατομικοί δανειστές των εταίρων δεν έχουν κανένα
δικαίωμα στην εταιρική περιουσία.
2. Πόροι της Εταιρείας είναι:
(α) Το ως άνω αρχικό κεφάλαιό της.
(β) Οι χρηματικές παροχές, ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες,
οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή ελληνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνή οργανισμού,
φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή/και
αλλοδαπής, του ελληνικού δημοσίου ή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των
βαθμίδων, καθώς και οι κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές, χρηματοδοτήσεις
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ελληνικού ή αλλοδαπού φορέα.
(γ) Οποιαδήποτε έσοδα από την δραστηριότητά της για την επίτευξη των σκοπών
της και ιδίως από την πώληση των παραγόμενων χειροτεχνημάτων, κατασκευών και
καλλιτεχνημάτων ή από τη συμμετοχή τους σε εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή
προγράμματα που είναι συμβατά με τους σκοπούς της εταιρίας. .
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(δ) Οποιαδήποτε άλλη περιοδική ή/και εφάπαξ εισφορά που περιέρχεται στην
Εταιρεία,

καθώς

και

τυχόν

τόκοι

από

καταθέσεις

σε

χρηματοπιστωτικούς

οργανισμούς.
3. Η Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί τουλάχιστον ένα τραπεζικό λογαριασμό σε
αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα. Επίσης, δύναται να διατηρεί αντίστοιχους
λογαριασμούς στο εξωτερικό
4. Για να αποκτηθεί ακίνητη περιουσία από την Εταιρεία απαιτείται πάντοτε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, η δε εκμετάλλευση της σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
συνεπάγεται την ανάμειξη αυτής σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1. Ως μέλος της Εταιρείας μπορεί να εγγραφεί με αίτησή του σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, κάθε φυσικό πρόσωπο, έλληνας πολίτης,
πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και νομικό
πρόσωπο, αλλά και ενώσεις προσώπων με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, των
οποίων η δράση δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας.
2. Αρμόδια για την εγγραφή νέων μελών είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία
αποφασίζει κατ’ απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της (1/2 + 1).
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣOΔΟΥ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να αναγορευτούν ως επίτιμα μέλη της
Εταιρείας πρόσωπα, τα οποία είναι ελληνικής ή ξένης υπηκοότητας και υπηρετούν
τομείς που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας, είτε συμβάλλοντας στην
επιτυχή εκπλήρωση των στόχων της είτε προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ή
οικονομική ενίσχυση. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση δύναται να αναγορεύσει ως
επίτιμα μέλη πρόσωπα τα οποία έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στους τομείς
που εμπίπτουν στην έννοια των σκοπών της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας είναι μεταξύ τους ισότιμα και έχουν το δικαίωμα:
(α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, να εκφράζουν τις
απόψεις τους, να διατυπώνουν την κριτική τους και να ψηφίζουν για τη λήψη
αποφάσεων.
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(β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το
Καταστατικό, στη διοίκηση της Εταιρείας.
(γ) Να ενημερώνονται για την όλη πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.
(δ) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επ’ αμοιβή στην Εταιρία.
(ε) Γενικά, έχουν κάθε δικαίωμα που προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού.
2. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας, παρίστανται
στις Γενικές Τακτικές ή Έκτακτες Συνελεύσεις, έχοντας το δικαίωμα λόγου, χωρίς το
δικαίωμα ψήφου, καθώς επίσης δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται:
(α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της
Διαχειριστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξη και οργάνωση της
Εταιρείας και να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών της.
(γ) Απαγορεύεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την ιδιότητά του αυτή και να
αποχωρήσει από την Εταιρεία με απλή γραπτή δήλωσή του προς τη Διαχειριστική
Επιτροπή της Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ
Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος, τακτικό ή επίτιμο, παραβαίνει τους σκοπούς της
Εταιρείας και τις αποφάσεις των οργάνων της ή προβαίνει σε ενέργειες που μειώνουν
το κύρος της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση της απόλυτης
πλειοψηφίας του συνόλου των μελών της (1/2 + 1) δύναται να αποβάλει το μέλος
αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και η Διαχειριστική Επιτροπή.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για
κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Επιτροπής.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει την αρμοδιότητα:
(α) Να εκλέγει ανά τρία (3) έτη τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και να ελέγχει
τη δράση τους.
(β) Να καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και τον τρόπο δράσης της
Εταιρείας πάντοτε με γνώμονα την επίτευξη του σκοπού της, όπως αυτός ορίζεται
στο Καταστατικό.
(γ) Να εγκρίνει επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματικές παροχές και δωρεές από
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής, οι οποίες θα είναι
ονομαστικές και θα πρέπει, ειδικά για τους δημόσιους φορείς, να προέρχονται από
θεσμοθετημένες πηγές.
(δ) Να αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού και συμβούλων για τις ανάγκες
λειτουργίας της Εταιρείας, να προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτού, καθώς και την αμοιβή του.
(ε) Να αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση της
Εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της από τη
Διαχειριστική Επιτροπή.
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή κάθε έξι
μήνες, και μάλιστα, εφόσον είναι δυνατό, τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο εκάστου
έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το κρίνει αναγκαίο η
Διαχειριστική Επιτροπή ή το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας.
4. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
γίνονται γνωστά στα μέλη της Εταιρείας με ανακοινώσεις και κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο (συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία)
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Στην πρόσκληση για συμμετοχή
περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, η ώρα και ο
τόπος της συνεδρίασης, καθώς και λεπτομερής αναφορά στην επανάληψη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη απαρτίας. Για την έκτακτη
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Γενική Συνέλευση ισχύει η ίδια διαδικασία, εκτός αν υπάρχει κατεπείγον θέμα κατά
την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής, οπότε δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός.
5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα κατά τη
συνεδρίαση τα 2/3 των μελών της και αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των
παρόντων, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται άλλως στο Καταστατικό.
6. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται είτε αυτοπρόσωπα είτε μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής σκάιπ (skype), η δε ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του
χεριού. Τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται για μία τριετία από την
Γενική Συνέλευση, απαρτίζεται δε από τον Πρόεδρο - Διαχειριστή, τον Γραμματέα και
τον Ταμία. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου
επιτρέπεται χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ανάλογα
με τις ανάγκες να εκλέξει περισσότερα πρόσωπα ως μέλη της Διαχειριστικής
Επιτροπής.
2. Οι αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι:
(α) Να ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση της
Εταιρίας την Γενική Συνέλευση στις τακτικές και στις έκτακτες συνεδριάσεις της.
(β) Να διοικεί και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Εταιρείας, να
διαθέτει τους πόρους αυτούς υπό τους περιορισμούς του παρόντος και με γνώμονα
τα συμφέροντα και την εκπλήρωση των σκοπών του.
(γ) Να λαμβάνει αποφάσεις επί παντός διοικητικού, οικονομικού ή νομικού θέματος
που απασχολεί την Εταιρεία και που δεν είναι αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης,
καθώς και να αποφασίζει για τη διεξαγωγή δίκης στο όνομά της.
(δ) Να εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Ταμία, τις δαπάνες και να αποφασίζει
αγορές ή προμήθειες για λογαριασμό της Εταιρείας.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2020, η
σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα ασκεί τα καθήκοντα της από
20 Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2023 είναι η παρακάτω:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Dorothee Vakalis του Otto κάτοικος
Θεσσαλονίκης οδός Τσοπελά 4 Τ.Κ. 54621 με ΑΦΜ 111807260 και αριθμό
Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) C4V6P89L3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέτρος Παναγιωτόπουλος του Αθανασίου κάτοικος
Θεσσαλονίκης οδός Νικηταρά 15-17 Τ.Κ.56728 με ΑΦΜ 042912090 και
αριθμό ταυτότητας ΑΙ154590
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ΤΑΜΙΑΣ: Ulf Möbius του GER κάτοικος Θες/νίκης οδός Αγ. Σοφίας 12 με
ΑΦΜ 037400980 και αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία)
C8949586
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία, υπογράφοντας, κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι
κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης αρχής,
δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία
και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη δεσμεύουν, εφόσον ευρίσκονται εντός των
πλαισίων που καθορίζονται από τον εταιρικό σκοπό.
2. Τον Πρόεδρο–Διαχειριστή σε περίπτωση που λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει ο Γραμματέας ή οποιοσδήποτε άλλος με εξουσιοδότηση του ΠροέδρουΔιαχειριστή η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παρακολουθεί και ελέγχει τα όργανα της Εταιρείας, επιμελείται την εφαρμογή του
Καταστατικού και την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων της Διαχειριστικής
Επιτροπής, των βιβλίων και τη φύλαξη της σφραγίδας της Εταιρείας. Φροντίζει και
διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της Εταιρείας. Αναπληρώνει
τον Πρόεδρο Διαχειριστή όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
ΤΑΜΙΑΣ
1. Έχει την ευθύνη διαφύλαξης της περιουσίας της Εταιρείας. Διαχειρίζεται με
προσωπική του ευθύνη το Ταμείο της Εταιρείας και ευθύνεται για κάθε οικονομική
ανωμαλία.
2.Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, σωματείο, δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της ημεδαπής ή/και
αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων ταμείων, των τραπεζών,
οργανισμών κ.λπ., εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
3. Εκτελεί κάθε πληρωμή μέχρι το ποσό των 1.500 € . Για δαπάνες οι οποίες
υπερβαίνουν το ποσό των 1.500 € απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής
Επιτροπής (βλ. άρθρο 14 Διαχειριστική Επιτροπή).
4. Καταβάλλει χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζα) .
5. Τηρεί όλα τα ταμειακά βιβλία της Εταιρείας, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη
αυτών.
6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την παροχή επαγγελματικής ή
εθελοντικής συνδρομής προς τον Ταμία.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε
χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.
ΑΡΘΡΟ 16
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η τροποποίηση του παρόντος αποφασίζεται με την πλειοψηφία των 2/3 των μελών
της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η δε διάλυση με πλειοψηφία των 4/5 του
αριθμού των μελών της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο
Νόμος.
Σε περίπτωση θανάτου, διαγραφής ή αποβολής εταίρου, η Εταιρεία συνεχίζεται
μεταξύ των υπολοίπων οι οποίοι θα αναλάβουν ισομερώς ο καθένας την εταιρική
μερίδα του θανόντος, ή του διαγραμμένου ή του αποβεβλημένου εταίρου. Οι
καθολικοί διάδοχοι των εταίρων, δεν έχουν και δεν αποκτούν κανένα απολύτως
δικαίωμα στην περιουσία της Εταιρείας.
Σε περίπτωσης λύσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η
Εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Α.Κ.
και η κινητή και ακίνητη περιουσία της διατίθεται, μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των 4/5 των μελών της, για σκοπό παρεμφερή προς τους σκοπούς της
Εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 17
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Τα Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας που υπέγραψαν το αρχικό Καταστατικό ήταν οι
κάτωθι:
1. Dorothee Vakalis
2. Burkhart Sellin
3. Elke Wollschläger
4. Anne Marie Sellin - Houdret
5. Auguste-Maria Scheffner- Varvaressou
6. Karin Vavatzanidou
7. Marie Meihsner - PSYCHOUDAKIS
8. Vasilis Psychoudakis
9. Oulrike Christidou
10. Ingkrint Krystalli
11. Ulf Möbius
12. Pelagia Pirpiri
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Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Νοεμβρίου 2018 τα νέα
μέλη – εταίροι της εταιρίας είναι οι κάτωθι:
1.Dorothee Vakalis του Otto με ΑΦΜ 111807260 & Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γερμανία) C4V6P89L3
2.Elke Wollschläger του Ger με ΑΦΜ 145984702 & αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Γερμανία) 553431860
3.Anne Marie Sellin - Houdret του Leon, με ΑΦΜ 117630933 & αριθμό Ταυτότητας
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) IK7DDD019
4.ΑΥΓΟΥΣΤΕ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ-SCHEFFNER του Ράι, με ΑΦΜ 108610045 & αριθμό
Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) 351603831
5.MEINHARD LEHOFER του Gunter με ΑΦΜ 172562479 & αριθμό Ταυτότητας
Ευρωπαϊκής Ένωσης P 7866160
6.Marie Meihsner-PSYCHOUDAKIS του Ber με ΑΦΜ 156465237 & αριθμό
Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία) L3NCH7W6H
7.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ του Ασημάκη με ΑΦΜ 104406497 & ΑΔΤ ΑΕ 165161
8.ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου. με ΑΦΜ 042912090 & ΑΔΤ ΑΙ
154590
9.Ulf Möbius του GER με ΑΦΜ 037400980 & αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γερμανία) C8949586
10.ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΙΡΠΙΡΗ του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 048138801 & ΑΔΤ ΑΒ 695449

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Dorothee Vakalis του Otto

2. Elke Wollschläger του Ger

3. Anne Marie Sellin - Houdret του Leon

4. ΑΥΓΟΥΣΤΕ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ-SCHEFFNER του Ράι

5. MEINHARD LEHOFER του Gunter
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6. Marie Meihsner-PSYCHOUDAKIS του Ber

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ του Ασημάκη

8. Ulf Möbius του GER

9. ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΙΡΠΙΡΗ του Κωνσταντίνου

10. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου
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