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συμφωνούν και συναποδέχονται την ίδρυση και λειτουργία αστικής 

κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ". 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, οι οποίοι αποτελι 

την Ιδρυτική Πράξη και το Καταστατικό της:
I

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική 

προσωπικότητα, που θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. του Αδικου « 

Κώδικα, με τους κατωτέρω καταστατικούς όρους και συμφωνίες τους * Ι

συνομολογούν, συναποδέχονται και έχουν ως εξής:

Η «Ένωση Πολιτών- Καταναλωτών Πετρούπολης» συστήνεται και λειτουργεί 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Συντάγματος, τα άρθρα 741 και 784 του Αστικού- 

Κώδικα και με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα. ί""·/θ Μ
£ "-‘.w ί !■ Jr. Υ.

Έδρα της «Ένωσης» ορίζεται το ακίνητο επί της οδού Μαυρογένους αρ;
\

στην Πετρούπολη Αττικής. Η Έδρα μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση \j 

απόλυτης πλειοψηφίας Γενικής Συνέλευσης, χωρίς την τροποποίηση καταστατικού.

Η διάρκεια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ορίζεται αορίστου 

χρόνου μέχρι την απόφαση της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης για την λύση 

της παρούσας Ένωσης.

Άρθρο 2 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΚΟΠΟΙ

Η «Ένωση Πολιτών Καταναλωτών Πετρούπολης» διέπεται από τις αρχές και 

διαδικασίες που καθιερώνονται στο παρόν Καταστατικό Ίδρυσης, η δράση δε και η



λειτουργία της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεμελιώνονται στην κοινό βούληση 
των εταιρών της.

Οι βασικές αρχές της είναι:

1. Ελεύθερη συμμετοχή προσώπων (νομικών ή φυσικών ή ενώσεων χωρίς

νομική προσωπικότητα) χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις με σκοπό τ„ν

καλλιερνεια παραδοσιακών προϊόντων, την προώθηση αυτών και την προάσπιση

της τοπικής παράδοσης, την ενίσχυση της περιφέρειας, τΠν διατήρηση της επαφής 
με την περιοχή.

2. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις της, αντικειμενικότητα και 
πολυφωνία στις απόψεις και προτάσεις της,

3. Αγαστή συνεργασία με ιδιωτικούς, δημόσιους, εθνικούς, αλλοδαπούς και

διεθνείς οργανισμούς των οποίων οι αρμοδιότητες και ο. σκοποί συνυφαίνονται με 
τους σκοπούς της «Ενώσεως».

4. Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

5. Η κοινωνική αλληλεννύη και η υπεράσπιση του δικαιώματος της 

πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως στα βασικά προϊόντα διατροφής, αλλά και η 

συμμετοχή και η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου κοινωνικής οικονομίας.

Οι Σκοποί της είναι:

α) Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής κατά την έννοια του 
άρθρου 784 ΑΚ.

β) Η δυνατότητα διάθεσης στους καταναλωτές ποιοτικά ελεγμένων ειδών σε δίκαιες 
τιμές.

V) Η ενίσχυσης της λειτουργίας διάθεσης της παραγωγής των μικρών και πολύ 

μικρών παραγωγών και μεταποιητών αγροτικών προϊόντων καθώς και η δημιουργία 

ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της 

πρόσβασης τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.

0) Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ παραγωγών, καταναλωτών και 

πληττόμενων ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης 

ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, 

πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.



ν  ε) Δωρεάν διάθεση προϊόντων από τους παραγωγούς ως ενίσχυση και συνεισφορά 

αΟϋτην κοινωνία μέσω των δομών αλληλεγγύης.

’4/^τ) Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από την προώθηση των 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και την προάσπιση της ελληνικής παραδοσιακής

γεωργίας.

στ) Η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης, προστασία δικαιωμάτων και 

συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, προάγοντας αλληλέγγυες δράσεις μεταξύ 

των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 

ε) Η διοργάνωση οργανωμένων αγορών με σκοπό την προώθηση και πώληση 

προϊόντων από όλη την Ελλάδα που εντάσσονται στις λοιπές οργανωμένες κατ' 

άρθρα 37, 38 του Ν. 4497/2017 και έχουν κοινωνικό και αλληλέγγυο σκοπό και οι 

οποίες θα ενισχύσουν το κοινωνικό έργο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας και 

την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την απασχόληση ανέργων. Η ΑΜΚΕ 

«Ένωση Πολιτών Καταναλωτών Πετρούπολης» θα συμμετέχει στις υπαίθριες αγορές 

όπως αυτές ορίζονται στα ως άνω άρθρα του Νόμου.

ζ) Η δημιουργία κέντρων σίτισης, κοινωνικών φαρμακείων, ιατρείων, 

παντοπωλείων, ανταλλακτικών- χαριστικών παζαριών και μορφών αγοράς με 

απευθείας σύνδεση στους παραγωγούς και γενικά κάθε τρόπου, που θα σνυτείνει 

στην κοινωνική ανακούφιση και πρόσβαση των πληττόμενων μεριδών του

πληθυσμού, στα κοινωνικά αγαθά.

η) Να οργανώνει χώρους εστίασης και επικοινωνίας των συμμετεχόντων στις 

αλληλέγγυες δράσεις, συλλογικές κουζίνες, συμμετοχικό τραπέζι κλπ. 

θ) Να οργνώνει σεμινάρια, επιστημονικές συναντήσεις φορέων με σκοπό την 

περαιτέρω επεξεργασία και εμπλουτισμ'των δράσεων και μορφών κοινωνικής 

αλληλεγγύης και τη γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.

Άρθρο 3 

ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και 

ιδιαίτερα με την:



1. συνεργασία και την από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες ενώσεις 

καταναλωτών, συνεταιρισμούς παραγωγών- αγροτών, επιστημονικούς, 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους 

οργανισμούς και επιχειρήσεις και τέλος ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

2. έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών, βιβλίων καθώς επίσης και τη 

διενέργεια μελετών, ερευνών, συγκριτικών δοκιμών κλπ. s

3. οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών εκπομπών

για καταναλωτικά θέματα και ζητήματα που άπτονται στο πρωτογενή τομέα της

χώρας και των παραγωγών, με ανακοινώσεις και διαβήματα στις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

4. δημιουργία τμημάτων, κατά τόπους παραρτημάτων, δημιουργία και 

λειτουργία υπαίθριων αγορών χωρίς μεσάζοντες σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 

4497/2017 με έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων με σκοπό την 

απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες 

ύλες.

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μέλη της Ενώσεως είναι φυσικά πρόσωπα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

νομικών προσώπων και διακρίνονται σε: Α) τακτικά, Β) επίτιμα.

Α) Τακτικό μέλος γίνεται κάθε άτομο που συμφωνεί με τους σκοπούς και τις 

κατευθύνσεις της και συμπράττει στην υλοποίησή τους. Η απόκτηση της ιδιότητας 

του τακτικού μέλους γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, που 

υποβάλλεται στο Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει σχετικά, με πλειοφηφία των μελών 

του, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση που η 

αίτηση απορριφθεί από το Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ. Τα 

τακτικα μελη μετεχουν στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. στις οποίες έχουν το δικαίωμα να 

εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν τις 

προτάσεις ιούς, να ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται, καθώς και να μετέχουν στα



γανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας και στις πρακτικές δραστηριότητες και

οχρεώσεις της'Ενωσης.

Ως μέλη μπορούν να εγγραφούν: α) επαγγελματίες αγρότες- παραγωγοί που είναι 

γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των 

αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

τροφίμων, ειδών καθαρισμού όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της 

επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, καθώς για βιοτεχνίες οικοτεχνίας όπου πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του Ν. 4235/2014 και της 4912/120860/05-11-2015 απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα τακτικά μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

1. να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της 

Ένωσης και να μην έχουν επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα που

αντίκειται στους σκοπούς και αρχές της.

2. να καταβάλουν τακτικά τη συνδρομή τους, που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του 

δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται.

3. να τηρούν τις διατάξεις και τις αρχές του καταστατικού και τις αποφάσεις

του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Β) Επίτιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., άτομα που 

προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Ένωση και γενικότερα στο κίνημα των 

καταναλωτών. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών έκτος 

από τα δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

II. Διαγραφή μέλους.

Η διαγραφή μέλους γίνεται:

με αίτηση και έγγραφη δήλωση του ίδιου του μέλους, που απευθύνεται στο Δ.Σ. ή 

κατόπιν καταγγελίας κάποιου επί των τακτικών μελών- εταίρων και απόφασης της

Γενικής Συνέλευσης.

III. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρηση εταίρου, η εταιρία συνεχίζει μεταξύ των 

υπολοίπων. Εάν κάποιο μέλος διαγραφεί έχει δικαίωμα στην ανάληψη της 

εισφοράς του, εάν αυτή σώζεται. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρο το μέλος θα



δύναται να αποχωρήσει κατόπιν έγγραφης δηλώσεως προς το Δ.Σ. και θα έχει 

δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς του, εάν αυτή σώζεται.

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε γίνεται με αίτησή του και τακτοποίηση τυχόν 

οικονομικών υποχρεώσεών του, με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγηθεί έγγραφη 

σύσταση στο μέλος, όταν αυτό

1. Αναπτύσσει δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ένωσης 

ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ή

2. δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή

3. επιδεικνύει συμπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια του ατόμου.

ΑΡΘΡΟ 5 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οργανα της Ενωσης είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε 

θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. 

παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη- εταίροι, παρόντα ή απόντα. Ασκεί 

τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης και έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα προκειμένου:

1. να εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.

2. να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

3. να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού.

4. να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ.

5. να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού.

6. να αποφασίζει για τη διάλυση της Εταιρίας.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 

ταμειακά εντάξει μελών- εταίρων (50+1).

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών της. 

Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα της επόμενης 

εβδομάδάς, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τοπο και χρονο και με τα ίδια θέματα, 

οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών, που όμως 

δεν πρέπει να είναι λιγότερα από είκοσι.



■πρόσκληση των μελών για Γ.Σ. γίνεται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση 15 ήμερες πριν
# 1
την ορισμένη Γ.Σ.

κτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για σοβαρά θέματα τΠς Εταιρίας με απόφαση του Δ.Σ. ή 

με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών της·

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρία διοικείται από Δ.Σ. με 3 μέλη που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τΠν 

τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακά εντάξει μέλη

της εταιρίας.
Το εκλεγμένο Δ.Σ. αφού συνέλθει και συνεδριάσει με φροντίδα του συμβούλου που 

πλειοψήφησε, συγκροτείται σε σώμα με πρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία, πεντε 

μέρες μετά τΠν εκλογή του. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα, ορισμένη μέρα και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο ο 

πρόεδρος ή 2 τουλάχιστον μέλη που θα ορίζουν και τους λόγους της σύγκλησης. Το 

Δ.Σ. έχει απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη-εταίροι του και 

αποφασίζει με απλή πλειοψηφία ων παρόντων.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις 

ή σε οκτώ τακτικές αδιακρίτως, εκπίπτει και αντικαθίσταται. Έκπτωση ολόκληρου 

του Δ.Σ. γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γ.Σ. άλλως όπως ορίζεται 

από τον νόμο. Παραίτηση του Δ.Σ. γίνεται μόνο στη Γ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

διακρίνονται σε ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές συνεδριάσεις γίνονται με απόφαση 

του Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος της Γ.Σ. χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει θορυβούντες με σύμφωνη 

γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής 

και δικαστηρίου. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Γενικά φροντίζει 

για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας και τον συντονισμό της δράσης της. 

Υπογράφει μαζί με τον ταμία εντάλματα πληρωμών και μαζί με τον Γ.Γ. καθε 

εξερχόμενο έγγραφο της Ένωσης. Τον πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει 

σε όλες του τις αρμοδιότητες ο γραμματέας.



Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. νια τα θέματα της ημερήρίαΡ

διάταξης, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της |\ς | Ι

συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, αλληλογραφία κλπ., τηρεί V

μητρώο μελών και έχε. την ευθύνη για τΠ φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας V 
της Ένωσης.

Τον Γ.Γ. κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο ταμίας.

Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας δύναται να υπογράψουν και να δεσμεύουν την εταιρία 

έναντι τρίτων, εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο 

ταμείο, οργανισμό κλπ. Χρήματα, να παραλαμβάνουν πράγματα ή προϊόντα προς 

διάθεση και χορηγούν αποδείξεις. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών 

υποθεσεων και όποτε αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για την εταιρεία απαιτείται η 

υπογραφή οποιουδήποτε από τα δύο ιδρυτικά μέλη της εταιρείας.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που 

φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας. Κάνει κάθε πληρωμή με ένταλμα που εκδίδεται 

με έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον 

ταμία με τη σφραγίδα της Εταιρίας. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο 

Γ.Γ. Σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν και οι δύο, οποιοδήποτε μέλος του 

Δ.Σ. και κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ.

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. έχουν αρμοδιότητες που αναθέτει σ' αυτά το Δ.Σ. Το Δ.Σ.

μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες

στα μέλη του καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη

διενεργεια πράξεων της αρμοδιότητάςτου ή την εκπροσώπησή του.

Ο καθένας από τους εταίρους δύναται σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας

εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης, να εκπροσωπείται από έτερο

μέλος της εταιρείας ή με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για την 
συγκεκριμένη πράξη.

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για τη ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε τρία χρόνια κατά την 
τακτική Γ. Σ.



Δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται έχει κάθε τακτικό μέλος- εταίρος που είναι 

ταμειακά εντάξει.

Οι εκλογές γίνονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με 

φανερή ψηφοφορία. Προεδρεύει εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Στις 

εκλογές κατέρχονται μεμονωμένοι υποψήφιοι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι 

συνδυασμοί. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο γραμματέα της Ένωσης 

τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

Για το Δ.Σ. εκλέγονται 3 μέλη.

Υπάρχει δυνατότητα τόσων σταυρών προτίμησης όσα και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ένωσης είναι:

1. οι συνεισφορές των εταίρων της ή/και των μελών της και λοιπές εισπράξεις από 

τη διάθεση των εντύπων της.

2. εισπράξεις από δημόσιες εκδηλώσεις.

3. κρατική επιχορήγηση και επιχορήγηση από τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων 

ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

4. επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών 

ενώσεων καταναλωτών.

5. το 5% του κέρδους των πωλητών- παραγωγών από την λειτουργία υπαίθριων 

αγορών χωρίς μεσάζοντες όπως ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 4497/2017.

6. Στις δωρεές προϊόντων από τους πωλητές- παραγωγούς που συμμετέχουν στις 

ως άνω υπαίθριες αγορές για την κάλυψη των καταστατικών σκοπών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784 ΑΚ 

και αποκτά τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετά την κατά νόμο 

δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμία διανομή κερδών ή αμοιβών ή καταβολή



μερίσματος κατά την λειτουργία της ή μετά την λύση αυτής επιτρέπεται να γίνεται 

προς τα μέλη της, τα οποία δεν έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς 

τους σε περίπτωσης λύσης. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέμονται αλλά 

διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα 

περιουσιακά της στοιχεία προσφέρονται στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου ή σε 

αντίστοιχη οργάνωση ή δομή αλληλεγγύης που λειτουργεί νόμιμα και που θα 

αποφασίσει κατά πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το κεφάλαιο ορίζεται σε (100,00) € εκατό ευρώ, για τον σχηματισμό του οποίου, ο κάθε 
εταίρος συνεισφέρει σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ως ακολούθως: 1. Η Δήμητρα 
Λεβέντη συνεισφέρει (20,00)€ ήτοι ποσοστό συμμετοχής 20%, 2. Η Σπύρος Σασσάνης 
συνεισφέρει (20,00)€ ήτοι ποσοστό συμμετοχής 20%, 3. Νικόλαος Αληχοντζώτης 
συνεισφέρει (20,00)€ ήτοι ποσοστό συμμετοχής 20%, 4. Η Σοφία Νικολάου συνεισφέρει 
(20,00)€ ήτοι ποσοστό συμμετοχής 20% και 5. Η Ελένη Μπαλάφη συνεισφέρει (20,00)€ ήτοι 
ποσοστό συμμετοχής 20%. Η εταιρική χρήση αρχίζει την ί" Ιανουαρίου και λήγει την 31" 
Δεκεμβρίου του εκάστου έτους. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε 
εταιρικής χρήσης όταν λήγει. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. θα 
συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με 
λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Τέλος, δεδομένου του μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα της εταιρίας καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων επί των ποσών των 
εισφορών των εταίρων δεν επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται από την 

τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται απαρτία των μισών 

τουλάχιστον μελών και απόλυτη πλειοψηφία των 3/4 των μελών που παρευρίσκονται.

Στην τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία αφορά τροποποίηση του καταστατικού ψηφίζουν τα 
μέλη της ένωσης στην έδρα της.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας η περιουσία τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση που 

συντελείται σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς. Σε περίπτωση που δεν 

αποφασίσει διαφορετικά η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, χρέη εκκαθαριστών 

εκτελούν τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας ή το Διοικητικό Συμβούλιο του χρόνου λήξεως της 
θητείας.



ΑΡΘΡΟ 12 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της εταιρίας γράφει την επωνυμία της. Το σύμβολο θα το αποφασίσει 

το Δ.Σ. των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 13 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των εταίρων του Δ.Σ. 

και της Γ.Σ. να συγχωνευτεί με άλλες ανάλογες δομές αλληλεγγύης, όποτε κριθεί 

αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Ενωση καταναλωτών- πολιτών Πετρούπολης γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης 

Ένωσης με απόφαση της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της 

παρούσας εταιρίας της καθώς και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά υπαχθεί σε 

άλλο όργανο.

Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων 

του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να 

εγκριθεί κατά νόμο η αναθεώρηση αυτή.

Κάθε θέμα που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα αποφασίζεται από τους 

εταίρους κατά ομοφωνία, στο πλαίσιο των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για τη 

ρύθμιση των αστικών εταιρειών. Απαγορεύεται τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις 

συγκεκριμένες υπαίθριες αγορές, να είναι ταυτόχρονα μέλη της ένωσης που την 

διοργανώνει.

Οποιαδήποτε διαφορά από το παρόν Καταστατικό μεταξύ των συμβαλλομένων θα 

λύεται αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 περί Διαμεσολάβησης 

και σε περίπτωση αδυναμίας επίτευξης λύσης θα λύεται αποκλειστικά από τα 

καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.



Το παρόν καταστατικό, που περιέχει δεκαπέντε άρθρα αφού αναγνώστηκε και 

βεβαιώθηκε σε πολλά όμοια πρωτότυπα, έλαβε έκαστος των εταίρων ένα όμοιο 

αντίτυπο, ένα αντίτυπο για την αρμόδια ΔΟΥ και ένα για το Γ.Ε.Μ.Η.
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