Καταστατικό Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία:

«ΗΛΕΣΙΟΝ»
Στην ΑΘήνα σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2008 οι υπογράφοντες:
1. ………..
2. ………..
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την σύσταση μη κυβερνητικού οργανισμού με την επωνυμία
«ΗΛΕΣΙΟΝ», που θα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την μορφή Αστικής Εταιρείας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τους
όρους και τις συμφωνίες, που ακολουθούν:
Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ
Ιδρύεται Πανελλήνια Μη Κυβερνητική Οργάνωση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, με την μορφή
Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΗΛΕΣΙΟΝ». Για την χρήση στην
αλλοδαπή, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία: «HELESSION».
Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διέπεται από τις διατάξεις του Συντάγματος των
Ελλήνων, των ισχυόντων κάθε φορά Νόμων, του αστικού κώδικα, αλλά και από τα άρθρα του
παρόντος, το οποίο, ως ενιαίο σύνολο, αποτελεί το Καταστατικό της ΑΜΚΕ «ΗΛΕΣΙΟΝ», που ιδρύεται
και μπορεί να ονομάζεται στο παρόν και «Οργάνωση».
Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έδρα της «ΗΛΕΣΙΟΝ» ορίζεται η Αθήνα.
Με απόφαση των οργάνων της «ΗΛΕΣΙΟΝ» μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα, τμήματα, επιτροπές
και γραφεία σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε Νομό, Δήμο, Κοινότητα ή ομάδα καθώς και στο εξωτερικό.
Η διάρκεια της «ΗΛΕΣΙΟΝ» ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσης της εταιρείας στα βιβλία αστικών εταιρειών του Πρωτοδικείου. Η διάρκεια της εταιρείας
μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΙ
Βασικός σκοπός του Πανελλαδικού Οργανισμού «ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι η συγκρότηση προοδευτικής
οργάνωσης για την ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
Οικολογικής Κατεύθυνσης, της κοσμοθεώρησης της Φυσικής Βιολογικής Αγροτικής Παραγωγής και
των Βιώσιμων, Ήπιων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η διαφύλαξη και υπεράσπιση του
φυσικού μας περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας φυτών και των ζώων. Η ενίσχυση όλων εκείνων των
παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή της οικολογικής συνείδησης και κουλτούρας, με σκοπό την
ισορροπία των οικοσυστημάτων και της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο τους. Επίσης σκοποί της
«ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι:

1.

Η προστασία, διαφύλαξη, βελτίωση και υπεράσπιση του φυσικού μας περιβάλλοντος, της
βιοποικιλότητας φυτών και των ζώων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Η προστασία και
διαχείριση του δασικού πλούτου, η αναδάσωση και η προώθηση των δέντρων, σε πλήρη
εναρμόνιση και ισορροπία με τους θάμνους και τα υπόλοιπα φυτά, όπως η ίδια η φύση
επιλέγει.

2.

Η κατοχύρωση, διαφύλαξη, υπεράσπιση, προώθηση και διεκδίκηση των οικονομικών και

κοινωνικών συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της υγείας, της ασφάλειας και της
ποιότητας ζωής των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών της ποιοτικής βιώσιμης γεωργίας
των μεσογειακών προϊόντων, των τοπικών ονομασίας προέλευσης προϊόντων, των
παραδοσιακών προϊόντων.

3.

Η έρευνα, μελέτη, προώθηση και ίδρυση ΟΙΚΟ-κοινοτήτων με την χρήση των φυσικής,
βιολογικής παραγωγής, ανακύκλωσης και ΑΠΕ.

4.

Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή και επιστροφή ανθρώπων στην περιφέρεια.

5.

Η ανάπτυξη, εφαρμογή, υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση της
φυσικής, βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των φυσικών ποικιλιών και σπόρων.
Και της μεταποίησης των δευτερογενών από αυτά προϊόντων. Με στόχο την διαφύλαξη της
υγείας των καταναλωτών και την παραγωγή προϊόντων με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά
τους, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

6.

Η ανάπτυξη, εφαρμογή, υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση των
δασικών, ορεινών, άγριας πανίδας και χλωρίδας, και παραδοσιακών προϊόντων για
ανθρώπους, φυτά και ζώα.

7.

Η ανάπτυξη, εφαρμογή, υπεράσπιση, προβολή, προώθηση, διεύρυνση και ενίσχυση της
αντιρρυπαντικής παραγωγικής διαδικασίας και της ανακύκλωσης των υλικών, ώστε τα
υπολείμματα από τα προϊόντα, που καταναλώνουμε είτε χρησιμοποιούμε, να
επαναχρησιμοποιούνται για να μην αποτελούν εστίες ρύπανσης ή μόλυνσης, που σε τελική
ανάλυση επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και την υγεία των Πολιτών, Καταναλωτών και
Παραγωγών.

8.

Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, προβολή, προώθηση και ενίσχυση του
αγροτουρισμού και η σύνδεσή του με την φυσική, βιολογική γεωργία, την επιβίωση της φύσης,
της βιοποικιλότητας και την ισορροπημένη ανάπτυξη των κατοίκων της υπαίθρου.

9.

Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση,
ανταλλαγή και διακίνηση φυσικών, βιολογικών προϊόντων, παραδοσιακών, τοπικών,
ονομασίας προέλευσης, και μεσογειακών προϊόντων για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Η
βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι’ αυτά τα
προϊόντα.

10.

Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, οινοποίηση, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος,
τυποποίηση, ανταλλαγή και διακίνηση παραδοσιακών, φυσικών ποικιλιών σταφυλιών, όπως
είναι ο «κοσμάς», ο «ροδίτης» και πολλές άλλες παραδοσιακές και αρχαιοελληνικές. Η
βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι’ αυτά τα
προϊόντα.

11.

Η έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και δημιουργία τράπεζας διατήρησης και ανταλλαγής σπόρων
παραδοσιακών και αρχαιοελληνικών ποικιλιών.

12.

Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση,
ανταλλαγή και διακίνηση φυσικών, βιολογικών, οικολογικών, άγριων βοτάνων,
παραδοσιακών, τοπικών και ονομασίας προέλευσης. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς
και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι’ αυτά τα προϊόντα.

13.

Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση,
ανταλλαγή, και διακίνηση δασικών, ορεινών, άγριας πανίδας και χλωρίδας και παραδοσιακών
προϊόντων για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της
ποιότητας της παροχής υπηρεσιών για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
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14.

Η ανακάλυψη, έρευνα, μελέτη, παραγωγή, μεταποίηση, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση,
ανταλλαγή, και διακίνηση μελισσών, μελισσοκομικών και παραδοσιακών προϊόντων για
ανθρώπους, φυτά και ζώα. Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της
παροχής υπηρεσιών μελισσοκομίας.

15.

Η έρευνα, μελέτη, παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή, και διακίνηση
ήπιων, βιώσιμων, σύγχρονων, τεχνολογικών, καινοτομικών προϊόντων πληροφορικής,
ηλεκτρολογικών, ενεργειακών, μηχανολογικών, χημικών, κατοικίας και των βιώσιμων, ήπιων
και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ). Η βελτίωση της ποιότητάς τους καθώς και της
ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι αυτά.

16.

Η έρευνα, μελέτη, παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, τυποποίηση, ανταλλαγή, και διακίνηση της
αντιρρυπαντικής παραγωγικής διαδικασίας και της ανακύκλωσης των υλικών. Η βελτίωση της
ποιότητάς τους καθώς και της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών γι αυτά.

17.

Η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και η επιστημονικά τεκμηριωμένης
πληροφόρησης των πάσης φύσεως Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών ιδιαίτερα στα
θέματα των προηγουμένων άρθρων, ως επίσης και της κοινωνίας ευρύτερα.

18.

Η ενεργοποίηση και προώθηση κοινοτικής και ομαδικής παραγωγής, ανταλλαγής και
καταναλωτικής παιδείας ώστε να επαναπροσδιοριστεί το καταναλωτικό μοντέλο διαβίωσης
από ατομικό σε ομαδικό και από βουλιμικό σε ισορροπημένα ελεγχόμενο.

19.

Η προώθηση της ανταλλαγής προϊόντων μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών και μεταξύ
διαφόρων κοινοτήτων και παραγωγικών ομάδων.

20.

Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση και δημιουργία διαδικτυακών τόπων με την
ευρύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών, και φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

21.

Η έρευνα, μελέτη, εφαρμογή και δημιουργία αγροτουριστικών εγκαταστάσεων και
περιφερειακού δικτύου αγροτουρισμού με παραγωγή φυσικών, βιολογικών προϊόντων, την
διατήρηση των ποικιλιών και σπόρων, την επιβίωση της φύσης, της βιοποικιλότητας. Την
οργάνωση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων.

22.

Η υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και συστηματικής πληροφόρησης γύρω από τις
αγροτουριστικές δράσεις, που μπορούν να αναπτύξουν οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της
υπαίθρου με ομαδικές και κοινοτικές πρωτοβουλίες και με την προβολή των περιοχών αυτών
στο διαδίκτυο, με ντοκιμαντέρ, τουριστικούς οδηγούς και άλλο έντυπο υλικό, και ειδικότερα με
την δημιουργία διαδικτυακού τόπου και βάσης δεδομένων για την προβολή του
αγροτουρισμού και την στήριξη όλων των προαναφερθεισών ενεργειών.

23.

Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, εφαρμογή, προβολή, προώθηση και
εκπόνηση στρατηγικών μελετών ανάπτυξης και σχεδιασμού αγροτουριστικών δράσεων και η
αναζήτηση και ανεύρεση οποιαδήποτε άλλης δράσης, που βοηθάει στην επίτευξη των στόχων.

24.

Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η προστασία, ανάδειξη και προβολή του
φυσικού περιβάλλοντος, ως στοιχείων υποδομής για την ανάπτυξη του εναλλακτικού
τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής
απασχόλησης.

25.

Η συνεργασία με άλλους αντίστοιχους φορείς αγροτουρισμού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και
σε όλο τον κόσμο για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών.

26.

Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, προώθηση, ενίσχυση, ανάδειξη και προβολή
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της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του φυσικού
χώρου της ελληνικής περιφέρειας. Η δημιουργία πάρκων αναψυχής, αθλητικών
εγκαταστάσεων, ξενώνων και κατασκηνώσεων από Ομάδες, Κοινότητες, Οργανισμούς, και
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

27.

Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών,
συλλογικοτήτων, φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων.

28.

Η δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, τοπικών
γεύσεων μεσογειακής διατροφής, φυσικών, οικολογικών και βιολογικών προϊόντων,
προϊόντων της άγριας φύσης, φυσικών πάρκων, μονοπατιών, σπηλαίων ώστε να προσφέρεται
μια ποικιλία κινήτρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και αξιοποίησης της ελληνικής
υπαίθρου.

29.

Η προαγωγή του Αθλητισμού και της Φυσιολατρίας στο χώρο των Βουνών, των Ποταμών και
των Σπηλαίων και γενικά των καρστικών μορφών, καθώς και η διάδοση και ανάπτυξη
πολιτιστικών αξιών στην περιοχή δράσης, στον Ελληνικό και διεθνή χώρο.

30.

Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση, διαμόρφωση, εφαρμογή, προβολή,
προώθηση και ενίσχυση τυποποιήσεων και κανονισμών παραγωγής και ελέγχου των
προϊόντων και των πιστοποιητικών οργανισμών, της διαμορφούμενης ορολογίας των
προϊόντων.

31.

Η έρευνα, μελέτη, επιστημονική παρακολούθηση και δημιουργία διαδικτυακών τόπων με την
ευρύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών, και φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

32.

Η υλοποίηση επικοινωνιακών προγραμμάτων και συστηματικής πληροφόρησης γύρω από τα
περιγραφέντα στα προηγούμενα άρθρα.

33.

Η συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και μεγάλα επικοινωνιακά και πολιτιστικά
γεγονότα, και γενικότερα σε ενέργειες που συντελούν στην επιμόρφωση και ανάπτυξη των
ανθρώπινων πόρων.

34.

Η δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών για τα περιγραφέντα στα προηγούμενα άρθρα.

35.

Η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την προώθηση των περιγραφέντων στα
προηγούμενα άρθρα

36.

Η προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης. Η ανακάλυψη και μεταφορά
τεχνογνωσίας από το εξωτερικό σε περιφερειακό είτε πανελλαδικό επίπεδο, σε οργανισμούς,
σε ομάδες και σε κοινότητες.

37.

Δημιουργία δικτύων πληροφόρησης, πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας. Η οργάνωση μελετητικών και ερευνητικών ομάδων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων,
επιστημονικών συμποσίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών
σεμιναρίων.

38.

Η δημιουργία δικτύων επιστημονικών στόχων και κινητικότητας των επιστημόνων για την
έρευνα και παρουσίαση προτάσεων ολοκληρωμένων δράσεων όλων των παραπάνω.

39.

Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ Ομάδων, Κοινοτήτων, Οργανισμών,
συλλογικοτήτων, φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων.

40.

Η οργάνωση ομάδων πρωτοβουλίας νέων και γυναικών για τα περιγραφέντα στα
προηγούμενα άρθρα
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41.

Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων
φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων σε ηλεκτρονική και χαρτογραφική μορφή.

42.

Η ενθάρρυνση των ανταλλαγών μεταξύ άλλων αντιστοίχων ομάδων, κοινοτήτων, οργανισμών,
με σκοπό την ανταλλαγή προϊόντων, εμπειριών και την διάχυση της οικολογικής κουλτούρας
σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο.

43.

Η εκπροσώπηση των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών στα όργανα (δημόσια και μη)
της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και Παγκόσμια, τα οποία παίρνουν αποφάσεις
που αφορούν τα περιγραφέντα στα προηγούμενα άρθρα.

44.

Η συνεργασία, η από κοινού δράση με άλλους οργανισμούς Πολιτών, Καταναλωτών και
Παραγωγών και με άλλους φορείς, που έχουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή έχουν
παρόμοιους στόχους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

45.

Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες ενώσεις Πολιτών, Καταναλωτών και
Παραγωγών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Άρθρο 4ο
ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση των σκοπών της «ΗΛΕΣΙΟΝ» επιδιώκεται σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο με κάθε νόμιμο μέσο και με την αγωνιστική κινητοποίηση των Πολιτών, Καταναλωτών και
Παραγωγών. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να περιγράψουμε τα ακόλουθα:

1.

Με την συνεργασία, αλληλεγγύη, συμμετοχή και με την από κοινού προσπάθεια σε τοπικό
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με άλλες ομάδες, κοινότητες, συλλόγους,
συλλογικότητες, ενώσεις καταναλωτών, με τους φορείς της βιολογικής παραγωγής, σωματεία
και συνεταιρισμούς, με φοιτητικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς,
με τις αρχές και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημόσιους οργανισμούς και
επιχειρήσεις και τέλος με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

2.

Με ανακοινώσεις, διαβήματα, παραστάσεις και προσφυγές, σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο, σε δικαστικές, διοικητικές ή νομοθετικές αρχές, στους αρμόδιους φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς προστασίας των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών καθώς και στα
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών υπό τη μορφή
συλλογικής διαμαρτυρίας κλπ.

4.

Με την διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών εκπομπών, την προβολή ταινιών και με οποιεσδήποτε άλλες πρόσφορες
εκδηλώσεις, που κινούνται μέσα στα πλαίσια των σκοπών της «ΗΛΕΣΙΟΝ» και συμβάλουν
στην πραγμάτωση των σκοπών της. Σημαντικό επίσης είναι η μαζική και ουσιαστική
συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες, που οργανώνονται από φορείς συλλογικότητες,
συλλόγους, σωματεία και ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την
Οργάνωση σκοπούς.

5.

Με την εκπροσώπηση των μελών της «ΗΛΕΣΙΟΝ» στους φορείς, που προβλέπεται από το
παρόν καταστατικό και τον νόμο, εκπροσώπηση Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών σε
τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

6.

Με την έκδοση, διανομή είτε διακίνηση ενημερωτικών εντύπων, βιβλίων, περιοδικών και
εφημερίδων, ηλεκτρονικών ή συμβατικών (σε χαρτί), για την διάδοση, προώθηση και λύση των
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σκοπών της «ΗΛΕΣΙΟΝ» και των δραστηριοτήτων της. Με την δημιουργία ηλεκτρονικών
σελίδων στο διαδίκτυο, ραδιοφωνικών σταθμών ή τηλεοπτικών σταθμών.

7.

Με ανακοινώσεις στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), με δημοσίευση ερευνών,
αναλύσεων, δημοσκοπήσεων ή μελετών, με συμμετοχή σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή
διαδικτυακές ηλεκτρονικές εκπομπές καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών των μελών με
άλλους φορείς για την διάδοση, προώθηση και λύση των σκοπών της «ΗΛΕΣΙΟΝ» και των
δραστηριοτήτων της.

8.

Με την αξιοποίηση των μορφών συλλογικής δικαστικής προστασίας (συλλογικές αγωγές) είτε
απευθείας από την Οργάνωση, είτε με την συμπαράσταση της σε Ενώσεις που αναλαμβάνουν
τέτοιες πρωτοβουλίες.

9.

Με την δημιουργία βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων ηλεκτρονικών ή συμβατικών (σε
χαρτί).

10.

Με την δημιουργία πνευματικών κέντρων με περιεχόμενο, που απορρέει από τους σκοπούς.

11.

Με την διενέργεια μελετών, ερευνών, συγκριτικών δοκιμών κλπ. Με την δημιουργία
εργαστηρίων ελέγχου προϊόντων, επιστημονικών κέντρων μελετών, Ινστιτούτων, για τη
συστηματική παρακολούθηση και επεξεργασία των προβλημάτων, είτε αυτόνομα είτε σε
συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ακαδημίες, άλλα επιστημονικά ιδρύματα και με φορείς, που
επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με την Οργάνωση σκοπούς. Με την δημιουργία
ομάδων εργασίας για επιμέρους τομείς

12.

Με την ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή και εισροή νέων ανθρώπων στην
περιφέρεια και την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

13.

Με την οργάνωση:




Μελετητικών και ερευνητικών ομάδων.





Δικτύων πληροφορικής

Συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών συμποσίων διαλέξεων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κλπ.

Διακίνησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
Ομάδων πρωτοβουλίας νέων και γυναικών.

Η απαρίθμηση των παραπάνω μέσων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ο διαχειριστής και η Γ.Σ.
μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα πλαίσια του καταστατικού, του νόμου και της
κοσμοθεώρησης και πρακτικής του κινήματος Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών.
Άρθρο 5ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Όργανα της εταιρείας «ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και ο διαχειριστής.
Άρθρο 6ο
ΜΕΛΗ
Μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που αποδέχεται τους σκοπούς του
καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας «ΗΛΕΣΙΟΝ», συμπράττει στην υλοποίησή
τους και πληρώνει τακτικά την συνδρομή του.
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, ενεργά, επίτιμα και συνδεδεμένα.
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Για να γίνει κάποιος μέλος, συμπληρώνει μία αίτηση προς τον διαχειριστή. Ο διαχειριστής μελετά την
αίτηση και εισηγείται θετικά ή αρνητικά στην Γ.Σ., η οποία αποφασίζει με ομοφωνία των παρόντων
τακτικών μελών.
Τα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες, στις κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές υποχρεώσεις
της «ΗΛΕΣΙΟΝ» και συμπράττουν στην υλοποίησή των αποφάσεων των οργάνων.
Τα μέλη, που παραβιάζουν το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις αρχές, τους όρους, τις
προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Οργάνωση και τις αποφάσεις των οργάνων, διαγράφονται με
αιτιολογημένη απόφαση των οργάνων της «ΗΛΕΣΙΟΝ», με τις διαδικασίες του άρθρου 12.
Άρθρο 7ο
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., όπου έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα
τις απόψεις τους, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις προτάσεις τους, να ψηφίζουν, να εκλέγουν
και να εκλέγονται. Τα ιδρυτικά μέλη, που υπογράφουν το παρόν καταστατικό, είναι ταυτόχρονα και τα
πρώτα τακτικά μέλη της «ΗΛΕΣΙΟΝ».
Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. και στις εκλογές οργάνων και δικαίωμα εκλογής
τους στα όργανα της «ΗΛΕΣΙΟΝ», εφ’ όσον βέβαια συνεισφέρουν τακτικά τις οριζόμενες από την Γ.Σ.
της «ΗΛΕΣΙΟΝ» οικονομικές εισφορές τους και είναι ταμειακά εντάξει πριν από την συμμετοχή τους
στις συνελεύσεις αυτές.
Απαγορεύεται η μεταβίβαση της ιδιότητας και της ψήφου των τακτικών μελών σε τρίτους, έστω και σε
άλλο τακτικό μέλος, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση όλων των
τακτικών μελών.
Άρθρο 8ο
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ
Τα Ενεργά μέλη είναι κυρίως δραστήριοι εθελοντές - εξωτερικοί συνεργάτες και ένθερμοι υποστηρικτές
της Οργάνωσης. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα της «ΗΛΕΣΙΟΝ».
Τα Ενεργά μέλη μπορούν να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις της Γ.Σ., αν κληθούν από τον διαχειριστή
της «ΗΛΕΣΙΟΝ», με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.
Αν κάποιο ενεργό μέλος αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί πιό ενεργά, μπορεί να κάνει αίτηση για να
μετατραπεί σε τακτικό μέλος με τις διαδικασίες του άρθρου 6.
Άρθρο 9ο
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Τα συνδεδεμένα μέλη είναι κυρίως εθελοντές - εξωτερικοί συνεργάτες και υποστηρικτές της
Οργάνωσης. Δεν συμμετέχουν στις Γ.Σ. και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στα
όργανα της «ΗΛΕΣΙΟΝ». Μετέχουν όμως σε συναντήσεις, συνεδριάσεις, στις πρακτικές
δραστηριότητες, στις υποχρεώσεις και σε συγκεντρώσεις της «ΗΛΕΣΙΟΝ», παίρνοντας μέρος στις
συζητήσεις καθώς και στις εκδηλώσεις.
Αν κάποιο συνδεδεμένα μέλος αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί πιό ενεργά, μπορεί να κάνει αίτηση
για να μετατραπεί σε ενεργό ή σε τακτικό μέλος με τις διαδικασίες του άρθρου 6.
Άρθρο 10ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους η Γ.Σ. με τις διαδικασίες του άρθρου 6, μπορεί να
ανακηρύσσει επίτιμα μέλη φυσικά πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην
«ΗΛΕΣΙΟΝ» και στο κίνημα Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών. Επίσης οποιοδήποτε μέλος της
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«ΗΛΕΣΙΟΝ» έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά της εγγραφής ενός συγκεκριμένου νέου
επίτιμου μέλους, η οποία συζητείται στην Γ.Σ.
Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν σε ορισμένες συνεδριάσεις της Γ.Σ., αν κληθούν από τον
διαχειριστή της «ΗΛΕΣΙΟΝ» με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Επίσης δεν έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα της «ΗΛΕΣΙΟΝ».
Άρθρο 11ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη (τακτικά, ενεργά, συνδεδεμένα και επίτιμα) έχουν τα πιό κάτω δικαιώματα και
υποχρεώσεις:

● Να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού, τις αποφάσεις των οργάνων και γενικότερα
τις αρχές και τη κοσμοθεώρηση του κινήματος των Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών της
«ΗΛΕΣΙΟΝ», καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάδοσή τους.

● Να μετέχουν σε συναντήσεις, συνεδριάσεις και σε συγκεντρώσεις της «ΗΛΕΣΙΟΝ», παίρνοντας
μέρος στις συζητήσεις καθώς και στις εκδηλώσεις.

● Να συμμετέχουν στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις της «ΗΛΕΣΙΟΝ».
● Να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της «ΗΛΕΣΙΟΝ» και να
μην έχουν επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα, που αντίκειται και ανταγωνίζεται στους σκοπούς
και της αρχές της.

● Να στελεχώνουν και οργανώνουν τα τοπικά παραρτήματα, γραφεία και επιτροπές της
«ΗΛΕΣΙΟΝ».

● Να πλαισιώνουν τις ομάδες εργασίας, που δημιουργεί η Οργάνωση για την πραγμάτωση των
σκοπών της.

● Να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τις εισφορές και τις συνδρομές τους
προς την Οργάνωση. Να εκπληρώνουν τις οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές τους υποχρεώσεις,
όπως αυτές αποφασίζονται από τα όργανα της «ΗΛΕΣΙΟΝ».

● Να ενημερώνονται πάνω στις δραστηριότητες της «ΗΛΕΣΙΟΝ», να παίρνουν και να μελετούν τις
εκδόσεις της και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κινήματος Πολιτών, Καταναλωτών και
Παραγωγών.
Άρθρο 12ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την οργάνωση αυτοβούλως και οποτεδήποτε.
Υποχρεούται όμως να καταβάλει στο ταμείο της «ΗΛΕΣΙΟΝ» τις εισφορές του και τις άλλες οικονομικές
επιβαρύνσεις, που του αναλογούν, μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.
Σε περίπτωση αποχώρησης, θανάτου, πτωχεύσεως είτε διαγραφής μέλους, η οργάνωση συνεχίζει
μεταξύ των υπολοίπων. Το μέλος ή οι κληρονόμοι του, έχουν το δικαίωμα στην ανάληψη μόνον της
αρχικής του εγγραφής ατόκως, αν αυτή σώζεται.
Μέλος της «ΗΛΕΣΙΟΝ» αποχωρεί είτε διαγράφεται:

1.

Με αίτησή του για εκούσια αποχώρησή του από την Οργάνωση και διαγραφή του από το
μητρώο μελών, η οποία εγκρίνεται από τον διαχειριστή

2.

Με εισήγηση του διαχειριστή και απόφαση της Γ.Σ. αν επανειλημμένα δεν τακτοποιεί τις
υποχρεώσεις του ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα της
«ΗΛΕΣΙΟΝ» ή αναπτύσσει δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της ή εμποδίζει
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την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της. Ειδικότερα δε, αν η συμπεριφορά του αυτή
και η δράση του εμπίπτουν στις απαγορευτικές προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα άρθρα
3, 4, 6 και 11 του παρόντος.

3.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιβολή της διαγραφής, το μέλος πρέπει να καλείται από τον
διαχειριστή σε απολογία. Αν το μέλος δεν υποβάλλει γραπτή απολογία ή δεν εμφανισθεί για
να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του διαχειριστή, ο διαχειριστής αποφασίζει και κρίνει
αυτοβούλως χωρίς απολογία. Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε
στοιχεία, για να υποστηρίξει την αθωότητά του.

4.

Το διαγραφέν μέλος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την εκ νέου εγγραφή του στην
Οργάνωση, αφού τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του μέχρι την ημέρα της νέας αυτής
εγγραφής, με την διαδικασία του άρθρου 6.
Άρθρο 13ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η «ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784
του Αστικού Κώδικα αποκτά δε τη νομική της προσωπικότητα 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 άτοκο επιστροφή της
αρχικής εγγραφής τους σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της «ΗΛΕΣΙΟΝ» δεν διανέμονται, αλλά
διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα περιουσιακά της
στοιχεία προσφέρονται εκεί που θα αποφασίσει το όργανο που αποφάσισε την λύση της.
Πόροι της Οργάνωσης, για την πραγμάτωση των σκοπών της και των δραστηριοτήτων της, είναι:


Από τις αρχικές εγγραφές, τις τακτικές συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές των μελών.



Από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες υπέρ της Οργάνωσης.



Από τα περιουσιακά δικαιώματα γενικά, τα οποία αποκτά η Οργάνωση από τη λειτουργία της, την
παραγωγή, τα έσοδα από τα σεμινάρια, εκδηλώσεις, την διακίνηση των εντύπων και τα
προγράμματα, που διοργανώνει είτε η ίδια είτε συμπράττοντας με άλλα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.



Από τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, την παραγωγική διαδικασία και την μεταφορά
τεχνογνωσίας.



Από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η «ΗΛΕΣΙΟΝ» από τη λειτουργία της και από την
αξιοποίηση της περιουσίας της.



Από επιχορηγήσεις ή δωρεές, που προέρχονται από το Κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Από τις χορηγίες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Από επιχορηγήσεις άλλων
οργανισμών του κράτους είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε διεθνών οργανισμών είτε διεθνών
ενώσεων Πολιτών, Καταναλωτών ή Παραγωγών.



Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή που εντάσσεται στην κοσμοθεώρηση και πρακτική του κινήματος των
Πολιτών, Καταναλωτών και Παραγωγών και η οποία δεν έχει σχέση με δόλια οικονομικά
συμφέροντα υπό την προϋπόθεση της έγκρισής τους από τον διαχειριστή και την επικύρωσή τους
από την Γ.Σ.

Οι εγγραφές των μελών, το ύψος της συνδρομής κάθε κατηγορίας μελών και οι έκτακτες εισφορές
προτείνονται από τον διαχειριστή και εγκρίνονται με απόφαση της Γ.Σ.
Όλες τις οικονομικές υποθέσεις τις διαχειρίζεται ο διαχειριστής, που απολογείται τακτικά ή έκτακτα
στην Γενική Συνέλευση.
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Η «ΗΛΕΣΙΟΝ» είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο του άρθρου 784 Α.Κ. και η ευθύνη των μελών
για τα χρέη της εταιρείας περιορίζεται στο ποσό της αρχικής τους εγγραφής.
Άρθρο 14ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το διαχειριστικό έτος ταυτίζεται με την διάρκεια του οικονομικού έτους.
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, εκτός
από το πρώτο. Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την ημέρα της κατά νόμο ιδρύσεώς της και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από αυτήν.
Άρθρο 15ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
Η Γ.Σ. των μελών είναι το αποφασιστικό όργανο της «ΗΛΕΣΙΟΝ», αποφασίζει επί παντός θέματος και
οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλα τα μέλη παρόντα ή απόντα. Η Γ.Σ. ασκεί επίσης τον έλεγχο και την
εποπτεία του διαχειριστή.
Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει:


Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της «ΗΛΕΣΙΟΝ»,



Την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του απερχόμενου διαχειριστή,



Τον ισολογισμό της «ΗΛΕΣΙΟΝ».

Επίσης η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να:
1. Εκλέγει και ανακαλεί τον διαχειριστή, τους αναπληρωτές του και τους αντιπροσώπους της
«ΗΛΕΣΙΟΝ» σε άλλους φορείς, οργανισμούς ή δευτεροβάθμια όργανα.
2. Καθορίζει την διάρκεια της θητείας του διαχειριστή.
3. Εγκρίνει είτε διαγράφει τελεσίδικα τα μέλη από τα μητρώα της «ΗΛΕΣΙΟΝ»,
4. Ορίζει και τροποποιεί το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών χωρίς να
χρειαστεί τροποποίηση του καταστατικού.
5. Αποφασίζει επί παντός θέματος, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό είτε μετά
από πρόταση μέλους.
Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Η τακτική Γ.Σ. των μελών πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους.
Η έκτακτη Γ.Σ. των μελών της «ΗΛΕΣΙΟΝ» πραγματοποιείται με απόφαση του διαχειριστή ή του 25%
των ταμιακώς εντάξει τακτικών μελών.
Οι αναλυτικές διαδικασίες της λειτουργίας της Γ.Σ. καθώς και των εισηγήσεων, συζητήσεων, των
ψηφοφοριών και της ημερήσιας διάταξης ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που πρέπει να
εγκρίνει η Γ.Σ. και μέχρι τότε με ειδικές αποφάσεις της.
Άρθρο 16ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η «ΗΛΕΣΙΟΝ» διοικείται από τον διαχειριστή. Την διάρκεια της θητείας του διαχειριστή την
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Ο διαχειριστής εκλέγεται μόνον και αποκλειστικά από την Γ.Σ., η
οποία συνέρχεται, εκτός όλων των άλλων, και για το λόγο αυτό και στην οποία ψηφίζουν με μυστική
ψηφοφορία τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της Οργάνωσης. Η Γ.Σ. μπορεί να εκλέξει και
αναπληρωτές διαχειριστές.
Ο διαχειριστής μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού από
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μέλη είτε από συνεργάτες (μη μέλη), που θα λειτουργούν κάτω από τις αποφάσεις των οργάνων της
Οργάνωσης.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της Οργάνωσης ο διαχειριστής μπορεί να
συνάπτει συμβάσεις εργασίας με τρίτους. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις των
Γ.Σ., υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά. Ο διαχειριστής έχει την εξουσία εκτέλεσης των
αποφάσεων, της εκπροσώπησης της Οργάνωσης στις σχέσεις της με τρίτους, είσπραξης κάθε
απαίτησης από τρίτους και για οποιαδήποτε αιτία. Ευθύνεται δε προσωπικά, ποινικά και αστικά έναντι
οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου. Έχει δε όλες τις αρμοδιότητες, που απονέμονται στο
αξίωμα του από το Νόμο, το παρόν Καταστατικό, την Γ.Σ. και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
οργανισμού.
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την Οργάνωση στις σχέσεις της με τους τρίτους, τις
δημόσιες, διοικητικές, δικαστικές και άλλες αρχές και υπηρεσίες, τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και γενικά απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Υπογράφει επιταγές, συναλλαγματικές, δάνεια και εντάλματα
πληρωμής.
Για τη νόμιμη δέσμευση της «ΗΛΕΣΙΟΝ» απαιτείται και αρκεί η υπογραφή του διαχειριστή κάτω από
την εταιρική επωνυμία. Ομοίως για την παράσταση και εκπροσώπηση της «ΗΛΕΣΙΟΝ» σε
οποιαδήποτε αρχή κ.λπ αρκεί η υπογραφή ή η εμφάνιση, κατά περίπτωση, του διαχειριστή.
Εισπράξεις εγγραφών, συνδρομών, εισφορών, ενισχύσεων και των υπολοίπων πόρων της
«ΗΛΕΣΙΟΝ» ενεργεί ο διαχειριστής, που εκδίδει και τη σχετική απόδειξη.
Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της «ΗΛΕΣΙΟΝ»ς για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού είτε για
πταίσματα και πλημμέλειες σχετικά με τη διαχείριση.
Τον κάθε διαχειριστή κωλυόμενο τον αναπληρώνουν σε όλες του τις αρμοδιότητες άλλα τακτικά μέλη,
που εκλέγονται σαν αναπληρωτές του. Ο διαχειριστής και οι αναπληρωτές του αποτελούν ένα άτυπο
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
Οι αναλυτικές διαδικασίες της λειτουργίας του διαχειριστή και του Δ.Σ., καθώς και των εισηγήσεων,
συζητήσεων, των ψηφοφοριών και της ημερήσιας διάταξης ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που
πρέπει να εγκρίνει η Γ.Σ. και μέχρι τότε με ειδικές αποφάσεις της.
Άρθρο 17ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ
Η τροποποίηση του καταστατικού, η παράταση της διάρκειάς της είτε η διάλυση της «ΗΛΕΣΙΟΝ»
αποφασίζεται από την Γ.Σ. Για την λήψη αποφάσεων απαιτείται απαρτία του 65% τουλάχιστον των
ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και η ομοφωνία των μελών που παρευρίσκονται.
Σε περίπτωση διάλυσης της «ΗΛΕΣΙΟΝ» για οποιοδήποτε λόγο τα τυχόν, πέρα των εγγραφών των
εταίρων, απομένοντα καθαρά κεφάλαια, δεν θα διανεμηθούν στα τακτικά μέλη, αλλά θα διατεθούν σε
άλλους οργανισμούς, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης, δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης ή διαγραφής μέλους, η
«ΗΛΕΣΙΟΝ» δεν διαλύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.
Άρθρο 18ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Η «ΗΛΕΣΙΟΝ» έχει μεν και οικονομικό σκοπό, αλλά δεν είναι κερδοσκοπική και για το λόγο αυτό δεν
επιτρέπεται διανομή κερδών ή καταβολή τόκων προς τα μέλη της, είτε κατά τη διάρκεια της, είτε κατά τη
διάλυσή της. Μόνο η επιστροφή της εγγραφής χωρίς τόκο αποτελεί δικαίωμα των μελών σε περίπτωση
εξόδου των ή διάλυσης της εταιρείας και εφ’ όσον επαρκεί το ενεργητικό.
Τα κεφάλαια και γενικότερα η περιουσία της «ΗΛΕΣΙΟΝ» δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν στα μέλη
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της, αλλά διαθέτονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγμάτωση των σκοπών της και
για τη δημιουργία των αποθεματικών, που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της.
Η «ΗΛΕΣΙΟΝ» σε περίπτωση διάλυσής της, είτε επειδή έληξε ο χρόνος διάρκείας της, είτε για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, τελεί αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τους
σχετικούς νόμους. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούνται από το διαχειριστή του χρόνου λύσεως της
«ΗΛΕΣΙΟΝ» ή από εκκαθαριστή που διορίζεται με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ.
Άρθρο 19ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η πρώτη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών – τακτικών μελών της «ΗΛΕΣΙΟΝ», που συνήλθε σήμερα
αποφάσισε ομόφωνα:


Η αρχική εγγραφή των τακτικών μελών ορίζεται σε 500 € και η ετήσια συνδρομή τους ορίζεται σε
500 €. Η αρχική εγγραφή των ενεργών μελών ορίζεται σε 200 € και η ετήσια συνδρομή τους
ορίζεται σε 200 €. Η αρχική εγγραφή των συνδεδεμένων μελών ορίζεται σε 100 € και η ετήσια
συνδρομή τους ορίζεται σε 100 €. Η Γ.Σ. μπορεί να αλλάξει αυτά τα ποσά, χωρίς να χρειαστεί
τροποποίηση του καταστατικού.



Η πρώτη διαχειρίστρια της «ΗΛΕΣΙΟΝ» να είναι η ………………………….. Σε αυτήν ανατίθεται η
εκπροσώπηση της «ΗΛΕΣΙΟΝ» με το παρόν καταστατικό και μέχρι νομίμου ανακλήσεώς της.

Κάθε υπογράφον ιδρυτικό μέλος συνεισέφερε την αρχική εγγραφή του, ήτοι το ποσό των 500 €.
Άρθρο 20ο
Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα εγκρίθηκε ομόφωνα κατ’ άρθρο και στο
σύνολό του από τη συνέλευση των ιδρυτικών μελών της «ΗΛΕΣΙΟΝ», που συγκλήθηκε για το σκοπό
αυτό και έλαβε χώρα στην Αθήνα.
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. …
2. …
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