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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Στην Ξάνθη σήµερα 20 Απριλίου 2008 ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή και ώρα 
20:00 στα γραφεία της  Αστικής εταιρίας  µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΘΡΑΚΗΣ» και µε διακριτικό τίτλο «Π.ΕΚ.Ε.Μ» που βρίσκονται επί της οδού Π. Τσαλδάρη  
αριθµ. 57, συγκλήθηκε νόµιµα η δεύτερη (2η) τακτική Γενική Συνέλευση της 
προαναφερόµενης εταιρίας. 

Σε σύνολο των σαράντα επτά ( 47) ταµειακώς τακτοποιηµένων εταίρων παρέστησαν 
αυτοπροσώπως οι : 1) Χουσεΐν Μπαντάκ, 2) Γιουσούφ Ντελή, 3)Χικµέτ Τζεµήλογλου, 4) 
Σιαµπάν Ρεµζή, 5)Τζεµαλή Ραµαντάν, 6) Χαλήλ Τζαµπάζ, 7) Χαϊρή Αµπτουλχαλήµ, 8) 
Σαλήχ Ντελή, 9) Αλή Εµίν, 10) Μουσταφά Κατραντζή, 11) Σερκάν Χατήπ, 12) Χουσεΐν 
Ζεϊµπέκ, 13) Μουχαρρέµ Καλεντζή, 14) Χιουσαµεττήν Μεχµέτ, 15) Τζεµήλ Καπζά, 16) 
Απτή Πεντζάλ, 17) Μουχαρρέµ Τζαφέρογλου, 18) Αχµέτ Καραχουσεΐν, 19) Μπιρόλ 
Ακήφογλου, 20) Αµπντουλχαλήµ Ντεντέ, 21) Αλή Μουµίνογλου, 22) Γιουκσέλ 
Νουρήογλου, 23) Χασάν Μαλκότς, 24) Τζαχήτ Τσιγγούρ, 25) Ιλχάν Aχµέτ, 26) Μουχαρρέµ  
Καραχασάν, 27) Γκαλήπ Γκαλήπ, 28) Μπιρόλ Ιντζέµεχµέτ, 29) Ουµµού Μεχµέτ, 30) 
Μεχµέτ Μολλά Αχµέτ, 31) Χασάν Μπανδάκ και 32) Σιµπέλ Μουσταφάογλου, δηλαδή 
συνολικά  τριάντα δύο (32) και εποµένως αφού υπάρχει απαρτία σύµφωνα µε το άρθρο 11 
και άρθρο 27 παρ.1 του καταστατικού της εταιρίας, αποφάσισαν οµόφωνα και αποδέχτηκαν 
τα παρακάτω: 

Με βάση το από 7 Μαΐου 2007 καταστατικό που δηµοσιεύθηκε στο βιβλίο εταιριών 
του Πρωτοδικείου Ξάνθης µε αύξοντα αριθµό 56/18-05-2007 συστήθηκε αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρία  σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 748 του Α.Κ. 
(Αστικού Κώδικα) διεπόµενη από όρους και ειδικότερα συµφωνίες που περιέχονται στο 
παραπάνω αναφερόµενο καταστατικό.    

Ήδη µε το παρόν, όλα τα µέλη της εταιρίας που σήµερα παρίστανται εδώ και 
υπογράφουν συµφωνούν και αποφασίζουν: 
 α)   Την διόρθωση της κατ’ άρθρο κωδικοποίησης του καταστατικού.  
 β) Την τροποποίηση της  τελευταίας φράσεις της 5ης παραγράφου του άρθρου 11 που 
µετά την διόρθωση της κατ’ άρθρο κωδικοποίησης θα είναι το άρθρο 13, ως εξής: «Επί του 
ψηφοδελτίου ο εκλογέας µπορεί να σηµειώσει µπροστά από τα ονόµατα µέχρι επτά (7) 
σταυρούς προτίµησης». 

γ)  Την τροποποίηση του άρθρου 22 που µετά την διόρθωση της κατ’ άρθρο 
κωδικοποίησης θα είναι το άρθρο 24, ως εξής: «Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής 
µε δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη και εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. για δύο (2) έτη σε 
κοινό ψηφοδέλτιο. Εκλέγει από τα µέλη της Πρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα και έχει 
καθήκον να ελέγχει την οικονοµική διαχείριση του ∆.Σ. και να το εποπτεύει. 
Συντάσσει έκθεση κάθε έτος και αν υπάρχει διαφωνία, αυτός που διαφωνεί συντάσσει 
ξεχωριστή έκθεση. Η τελική κρίση ανήκει στη Γ.Σ. Η επιτροπή αυτή δικαιούται, 
όποτε το κρίνει σκόπιµο κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού συµβουλίου, να 
προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και υποχρεωτικά υποβάλλει έγγραφο 
πόρισµα του ελέγχου αυτού στη Γενική Συνέλευση. Επίσης δικαιούται µε έγγραφη 
αίτηση της προς το διοικητικό συµβούλιο να ζητήσει τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης 
για ζήτηµα επείγουσας φύσεως που αφορά την οικονοµική διαχείριση της Εταιρίας. 
Τα ίδια µέλη δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το διοικητικό συµβούλιο 
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εξελεγκτική επιτροπή και ο πίνακας των υποψηφίων για την εξελεγκτική επιτροπή 
συντάσσεται οµοίως µε τον πίνακα των υποψηφίων για το διοικητικό συµβούλιο».    
  δ) Την τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 25 του καταστατικού 
που µετά την διόρθωση της κατ’ άρθρο κωδικοποίησης θα είναι το άρθρο 27 ως εξής: 
«Μετά τη λύση της εταιρίας αυτή βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης. Η συνέλευση 
των εταίρων µπορεί να εκλέγει µε πλειοψηφία  των δύο τρίτων (2/3) επί του όλου 
αριθµού των εταίρων. Οι εκκαθαριστές αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας προς 
τους τρίτους και προς τους εταίρους για δάνεια αυτών ή για την επιστροφή της 
εισφοράς τους, εφόσον αυτή σώζεται, εκποιώντας αν χρειαστεί και περιουσιακά της 
στοιχεία, επιµελούνται για την διάθεση του τυχόν αποµένοντος υπολοίπου στο Σύλλογο 
Επιστηµόνων Μειονότητας ∆υτικής Θράκης».  
 ε) Την τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 27 του καταστατικού που 
µετά την διόρθωση της κατ’ άρθρο κωδικοποίησης θα είναι το άρθρο 29 ως εξής: «Τα ίδια 
ισχύουν και στην περίπτωση διάλυσης της εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση η 
απαιτούµενη πλειοψηφία είναι τα 3/4 των µελών εταίρων και η περιουσία της εταιρίας 
περιέρχεται στο Σύλλογο Επιστηµόνων Μειονότητας ∆υτικής Θράκης» και  
 στ) Την τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 28 που µετά την 
διόρθωση της κατ’ άρθρο κωδικοποίησης θα είναι το άρθρο 30 ως εξής: «Αφού 
συµφωνήσαµε  όλα τα προαναφερόµενα, συντάξαµε, διαβάσαµε και υπογράφουµε 
κατωτέρω νόµιµα και ανεπιφύλακτα το καταστατικό αυτό, το οποίο αποτελείται από 
τριάντα (30) άρθρα και το οποίο, αφού υποβληθεί νόµιµα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και στο 
Πρωτοδικείο Ξάνθης, θα δηµοσιευθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης. 
Προς τούτο δίνουµε την εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αχµέτ Καρά του 
Μουµίν να προβεί σε όλες τις παραπάνω απαραίτητες ενέργειες εκπροσωπώντας την 
εταιρία».  

 Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων το καταστατικό της εταιρίας κωδικοποιείται 
σε ενιαίο κείµενο κατ’ άρθρο το οποί θα ισχύει από του λοιπού ως εξής : 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ  

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 Στη Ξάνθη σήµερα στις 7 Μαΐου του έτους 2007, οι υπογράφοντες το καταστατικό 

αυτό, όπως αυτό τροποποιήθηκε την 20 Απριλίου 2008,   συµφώνησαν  και 

συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

ΑΡΘΡΟ 1  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Να συστήσουν αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 741έως 784 του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα) που διέπεται από τους 

παρακάτω όρους και ειδικότερα συµφωνίες. 
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ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ –Ε∆ΡΑ 

1. Η Επωνυµία της επιχείρησης είναι «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» µε έδρα την πόλη της Ξάνθης  µε 

διακριτικό τίτλο «Π.ΕΚ.Ε.Μ». 

 2. Η έδρα της εταιρίας ορίζεται στην Ξάνθη, οδός Μ. Βόγδου 20,  και µε απόφαση 

των µελών της εταιρίας µπορούν να αναχθούν παρατήµατα και σε άλλα διαµερίσµατα της 

χώρας και στο εξωτερικό. 

 3. Η εταιρία µπορεί να αλλάξει διεύθυνση χωρίς να  τροποποιήσει το καταστατικό 

της. 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΣΚΟΠΟΙ 

 Οι σκοποί της εταιρίας είναι:  

 α) Να συµβάλει στην ενίσχυση και εξύψωση του πολιτισµικού µορφωτικού και 

εκπαιδευτικού επιπέδου της Μειονότητας και των µελών της. 

 β) Να διοργανώνει συνέδρια,  σεµινάρια, διαλέξεις και να παρουσιάζει µελέτες και 

έρευνες εκδίδοντας βιβλία, κάνοντας οµιλίες, και εκποµπές στο ραδιόφωνο και στην 

τηλεόραση. 

 γ) Να πραγµατοποιήσει εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, πολιτιστικές, ιστορικές και εν 

γένει επιστηµονικές µελέτες και έρευνες, για την καλλιέργεια της Τουρκικής γλώσσας και 

την ανάδειξη του Τουρκικού Πολιτισµού σε ότι αφορά την παιδεία τα ήθη και έθιµα, τη 

λαϊκή παράδοση, τη λαϊκή τέχνη, και τα ιστορικά µνηµεία. 

 δ) Να ερευνήσει τα προβλήµατα που απασχολούν τη Μειονότητα της ∆υτικής 

Θράκης και τα προβλήµατα των µελών αυτής και να προτείνει λύσεις για την επίλυση των, 

ακόµα να ερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη της Μειονότητας , της 

∆υτικής Θράκης και της ευρύτερης περιοχής.     

ε) Να προβεί στην ίδρυση, σχολείων πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παιδικών σταθµών .   

 στ) Να ανεγείρει και να µισθώνει κτίρια για να στεγάσουν τα παραπάνω 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, και να κάνει την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, και να κάνει την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει τα 

εκπαιδευτικά αυτά ιδρύµατα και να χορηγήσει υποτροφίες και κάθε βοήθηµα σε µαθητές 

και φοιτητές. 
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 ζ) Να συνεργασθεί µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους 

σκοπούς, ειδικά µε πανεπιστηµιακούς φορείς, ερευνητικά και επιστηµονικά κέντρα, στον 

Ευρωπαϊκό, βαλκανικό και ευρύτερο διεθνή χώρο, µε οργανισµούς που ασχολούνται µε τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία αυτών και καθώς µε φορείς όπως η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ο ΟΑΣΕ και ο ΟΗΕ. 

 η) Να προβεί στην εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων σχετικά µε τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας, να επιδιώξει τη 

διασυνοριακή και τη διευρωπαϊκή συνεργασία, που θα έχουν σαν σκοπό να αρθούν οι 

αποκλεισµοί µειονεκτικών κοινωνικών οµάδων, την προστασία του περιβάλλοντος στην 

προστασία του περιβάλλοντος.  

 ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

 Τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας θα είναι ιδίως: 

 α) Να προβάλλει τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τις θέσεις της εταιρίας δια 

του τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 

 β) Να διοργανώνει η να συµµετέχει σε επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες, διηµερίδες, 

συµπόσια, σεµινάρια και προγράµµατα, που θα τελούν σε συνάφεια µε τους σκοπούς της 

εταιρίας είτε µε τα µέλη της εταιρίας είτε µε άλλους ειδικούς που θα κληθούν για το σκοπό 

αυτό ή η διοργάνωση παροµοίων  συνεδρίων και σχετικών δραστηριοτήτων. 

 γ) Να συνεργάζεται µε άλλες παρόµοιες εταιρίες, σωµατεία, οργανώσεις, ινστιτούτα 

ή συλλόγους και εν γένει νοµικά και φυσικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών της 

εταιρίας. 

 δ) Να διασυνδέει  και να διακινεί τις πληροφορίες και τις γνώσεις µε κάθε 

ενδιαφερόµενο. 

 ε) Να ιδρύει και να διοργανώνει βιβλιοθήκες, να εκδίδει περιοδικά εφηµερίδες και 

βιβλία. 

 στ)  Να κατασκευάζει τα απαραίτητα κτήρια και λοιπές εγκαταστάσεις προκειµένου 

να στεγάσει τις δραστηριότητες της, για να πετύχει τους σκοπούς της εταιρίας και για να 

αποκτήσει την απαραίτητη υλικοτεχνική και εξοπλιστική υποδοµή. 

 η) Να προβεί στην οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια και δραστηριότητα, που θα 

αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. 
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ΑΡΘΡΟ 5  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται απεριόριστη και αρχίζει από τη δηµοσίευση του 

παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Η περιουσία της εταιρίας αποτελείται από τις συνεισφορές των εταίρων, από 

τακτικές συνδροµές ή έκτακτες ενισχύσεις και χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, 

φυσικών ή νοµικών, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, από επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις του 

κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τις δραστηριότητες της 

εταιρίας. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) 

ευρώ. 

Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε σαράντα τέσσερις  (44) εταιρικές µερίδες αξίας 

καθεµιάς 500 Ευρώ, οι εταίροι µετέχουν έκαστος µε µία εταιρικά µερίδα. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 Μέλη της εταιρίας µπορούν να γίνουν ενήλικοι, άνδρες γυναίκες, που είναι µέλη της 

Μειονότητας και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το υφιστάµενο καταστατικό της 

εταιρίας και δηλώνουν ότι θα εργαστούν για την επίτευξη των στόχων της εταιρίας καθώς 

και τα νοµικά πρόσωπα που θα αποφασίσουν την συµµετοχή τους σε αυτήν. 

  Τα µέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα. 

 Τα τακτικά είναι τα µέλη που έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το καταστατικό. 

 Επίτιµα είναι τα µέλη που έχουν όλα τα δικαιώµατα των τακτικών, εκτός του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 Επίτιµα µέλη µπορούν να είναι και να εγγραφούν και πρόσωπα που δεν είναι τα µέλη 

της Μειονότητας αλλά αποδέχονται τους σκοπούς του καταστατικού και εργάζονται για την 

επίτευξη των.     
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 ΑΡΘΡΟ 9:  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 Η αίτηση για την εγγραφή στην εταιρία είναι γραπτή και απευθύνεται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωµένο να εισαγάγει την αίτηση αυτή στην Γενική 

Συνέλευση των εταίρων, η οποία µε πλειοψηφία 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζει 

στην πρώτη της τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το ύψος του 

δικαιώµατος εγγραφής. Η αίτηση πρέπει να προσυπογράφεται τουλάχιστον από πέντε (5) 

τακτικά µέλη της εταιρίας. 

ΑΡΘΡΟ 10: 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 Τα µέλη έχουν τα επόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις: 

 α) Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να συµµετέχει σε κάθε διαδικασία και δραστηριότητα 

της εταιρίας, µε µόνη υποχρέωση να είναι τακτοποιηµένο οικονοµικά. 

 β) Κάθε µέλος έχει δικαίωµα να ασκεί έλεγχο και κριτική του ∆.Σ. και κάθε άλλου 

οργάνου, επιτροπής ή µέλους της εταιρίας. Η κριτική πρέπει να είναι έγγραφη και θα 

ασκείται µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρίας και   των οργάνων της. 

 γ) Κάθε µέλος δικαιούται να υποβάλλει στο ∆.Σ. προτάσεις για την υλοποίηση των 

ερευνών και εν γένει σκοπών της εταιρίας. 

 δ) Κάθε µέλος δικαιούται να είναι υποψήφιο στις αρχαιρεσίες για το ∆.Σ. µετά την 

παρέλευση τριών (3) µηνών από την εγγραφή του στην εταιρία. 

 ε) Μέλος το οποίο αποδειχθεί ότι ενεργεί εναντίων των σκοπών της εταιρίας 

διαγράφεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών.   

 στ) Στον εταίρο χορηγείται προθεσµία δύο (2) µηνών, εντός της οποίας υποχρεούται 

αυτός να καταβάλλει την εταιρική του µερίδα στο ταµείο της εταιρίας.  

 Όπου στο καταστατικό αναφέρεται µέλος εννοούνται και τα φυσικά πρόσωπα που 

εκπροσωπούν νοµικά πρόσωπα και φορείς. 

         

ΑΡΘΡΟ 11:  

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Οι πόροι της εταιρίας είναι ιδίως:  

 α) Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και οι επόµενες αυξήσεις αυτού. 

 β) Οι προαιρετικές εισφορές των εταίρων. 
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 γ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, εκδόσεις ή αµοιβές για κάποια εργασία της 

εταιρίας προς τρίτους. 

 δ) Οι δωρεές, κληρονοµιές και επιχορηγήσεις από τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Το Ελληνικό 

∆ηµόσιο και από κάθε άλλο φορέα, ανεξάρτητα από τη νοµική του προσωπικότητα. 

 ε) Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόµιµα στην εταιρία. 

  ΑΡΘΡΟ 12:  

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Τα όργανα της εταιρίας είναι:  

 α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) 

 β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ) 

 γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) 

 ∆ιάφορα άλλα δευτερεύοντα όργανα ή επιτροπές µπορούν να συσταθούν µε 

εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος µπορεί να καταρτιστεί στο µέλλον µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

   ΑΡΘΡΟ 13: 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρίας και 

συνέρχεται τακτικά µία φορά το χρόνο προκειµένου να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό 

και απολογισµό της εταιρίας. Συνέρχεται επίσης έκτακτα, όταν κρίνει αναγκαίο το ∆.Σ. ή 

όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 

Στην τελευταία περίπτωση, το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να  συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 

µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες.  

Με γραπτή πρόσκληση προς τα µέλη, που θα αναφέρει τον τόπο και χρόνο, καθώς 

και τα θέµατα ηµερησίας διάταξης της συγκαλούµενης Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται 

δύο (2) εβδοµάδες πριν από την σύγκλησή της.  

Το ∆.Σ. µέσω του Προέδρου που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, 

εκτός του τµήµατος εκείνου που αφορά στη λογοδοσία του και την κριτική στα πεπραγµένα 

του και τις αρχαιρεσίες. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται Πρόεδρος και Γραµµατέας της 

Γενικής Συνέλευσης. 

Ειδικότερα στην όλη διαδικασία παρίσταται τριµελής εφορευτική επιτροπή, η οποία 

εκλέγεται από την γενική συνέλευση µετά το τέλος των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης 

και στην οποία δεν επιτρέπεται να µετέχουν τα µέλη που διεκδικούν την εκλογή τους στο 
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διοικητικό συµβούλιο. Μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής ο πρόεδρος αυτής 

διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων για το διοικητικό συµβούλιο. Κατά του καταλόγου 

αυτού είναι δυνατόν να διατυπωθούν αµέσως ενστάσεις, για τις οποίες αποφασίζει αµέσως 

η γενική συνέλευση και κατόπιν διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου. ∆ικαιούνται ψήφου και είναι εκλόγιµα κατά τις αρχαιρεσίες τα 

µέλη του Συλλόγου που θα δηλώσουν την υποψηφιότητα τους ή θα προταθούν από τρίτα 

πρόσωπα µέχρι την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.  

Οι αρχαιρεσίες γίνονται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαµβάνονται όλοι οι 

υποψήφιοι µε αλφαβητική σειρά που καταρτίζεται από το διοικητικό συµβούλιο και 

εγκρίνεται από την γενική συνέλευση  και διανέµονται στους παρόντες από την εφορευτική 

επιτροπή. Επί του ψηφοδελτίου ο εκλογέας µπορεί να σηµειώσει µπροστά από τα ονόµατα 

µέχρι επτά (7) σταυρούς προτίµησης.  

 Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα µέσα σε φάκελο που έχει την σφραγίδα της 

εταιρίας και δίδεται σ’ αυτόν από την εφορευτική επιτροπή, αφού προηγουµένως έχει  

υπογράψει στον πίνακα ψηφισάντων. 

 Μετά το τέλος ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή κάνει τη διαλογή των 

ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληροί τους παραπάνω όρους κηρύσσεται από αυτήν 

άκυρο. Φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαµβάνεται υπόψη.  

Μετά το τέλος της διαλογής η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό  

της  ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους . 

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία αν συµµετέχουν σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) 

των µελών. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, επαναλαµβάνεται η Γενική Συνέλευση την επόµενη 

εβδοµάδα την ίδια ηµέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε απαρτία 

υπάρχει όσα µέλη και αν παρευρεθούν. 

Η ψηφοφορία για εκλογή ∆.Σ. και Ε.Ε., καθώς και επί προσωπικών θεµάτων, γίνεται 

µυστικά, ενώ όλες οι άλλες ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται µε ανάταση του χεριού. 

Στις µυστικές ψηφοφορίες υπάρχουν ψηφοδέλτια που ορίζονται από το ∆.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 14: 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

  Η Γενική Συνέλευση των µελών είναι το κυρίαρχο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει 

για όλα τα θέµατα και ασκεί την ανώτατη εποπτεία σ΄ αυτά, έχει δε τη  δυνατότητα, µε 

ειδική απόφαση κάθε φορά, να µεταβιβάζει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική 
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επιτροπή, χωριστά ή από κοινού, ορισµένα δικαιώµατα και εξουσίες, για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα. 

Ειδικότερα οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:  

α) Η έγκριση ή απόρριψη του απολογισµού του απερχόµενου ∆.Σ.  

β) Η απαλλαγή απερχόµενου ∆.Σ. από κάθε ευθύνη ως προς τη διαχείριση της 

εταιρίας. 

γ) Η έγκριση του προϋπολογισµού του επόµενου διαχειριστικού έτους. 

δ) Η εκλογή τριµελούς προεδρείου (εφορευτικής επιτροπής) για τη διενέργεια 

αρχαιρεσιών. 

ε) Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση της εταιρίας. 

στ) Η διαγραφή µελών. 

ζ) Η αυθεντική ερµηνεία των όρων του παρόντος καταστατικού. 

η) Η απόφαση για κάθε άλλο θέµα που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο.       

    ΑΡΘΡΟ 15:  

 Η εταιρία διοικείται από επταµελές (7) ∆.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. για δύο (2) 

χρόνια, µε µυστική ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτια, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω. 

Υποψηφιότητα  µπορεί να θέσει κάθε µέλος. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται απεριόριστα. 

 Εάν προσβληθεί το κύρος των αρχαιρεσιών, το νεοεκλεγέν ∆.Σ. διοικεί την εταιρία 

µέχρι να αποφασίσουν σχετικά τα αρµόδια δικαστήρια που ρητά ορίζεται ότι είναι τα 

∆ικαστήρια της Ξάνθης. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής, το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο µέσα σε πέντε  (5) 

εργάσιµες µέρες να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 Εκτός από τους επτά (7) πλειοψηφήσαντες οι οποίοι θα συγκροτήσουν το ∆.Σ. 

εκλέγονται συγχρόνως και οι επόµενοι τρεις (3) ως αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. 

 Το πρώτο µεταβατικό συµβούλιο που θα οδηγήσει την εταιρία σε εκλογή του 

πρώτου ∆.Σ. αποτελείται από τους Ορχάν Χατζηιµπράµ Πρόεδρο, Γκαλήπ Γκαλήπ 

Αντιπρόεδρο, Μεχµέτ Χουσαµεττίν Γραµµατέα, Τζαχήτ Τσιγγούρ Ταµία, και µέλη Ιµπράµ 

Ιµπραήµ, Σιαµπά;ν Ρεµζή, Ορχάν Μεµέτογλου.  

ΑΡΘΡΟ 16:  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Με πρόσκληση του συµβούλου που πλειοψήφησε  και σε διάστηµα οκτώ (8) ηµερών 

από την εκλογή, συνέρχονται οι εκλεγέντες σύµβουλοι για να συγκροτηθούν σε σώµα. Στη 
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συνεδρίαση αυτή εκλέγονται, µε µυστική ψηφοφορία οι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός 

Γραµµατέας, Ταµίας και οι Έφοροι.  

 Για τη συγκρότηση του σώµατος τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκ των 

προτέρων λαµβάνουν υπόψη ότι:  

 α) Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστηµόνων Μειονότητας ∆υτικής Θράκης 

συµµετέχει αυτοδίκαια στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. 

  β) Πρόεδρος της εταιρίας εκλέγεται υποχρεωτικά είτε ένα από τα φυσικά πρόσωπα 

που συµµετέχουν στο συµβούλιο ή κάποιο από τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την περίοδο 

εκείνη τους συλλόγους στην εταιρία. 

  γ)  Γραµµατέας της εταιρίας εκλέγεται υποχρεωτικά ένα από τα φυσικά πρόσωπα 

που συµµετέχουν στο συµβούλιο.  

  Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης εξακολουθεί  να ασκεί τα 

καθήκοντα της η υφιστάµενη διοίκηση. 

 ΑΡΘΡΟ 17:  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

      Το ∆.Σ. συνεδριάζει µία φορά το δίµηνο και έκτακτα, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο 

από τον Πρόεδρο ή µε αίτηση τεσσάρων (4)  από τα µέλη του, η οποία θα πρέπει να είναι 

έγγραφη και να αναφέρει ρητά τα θέµατα που θα συζητηθούν. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε 

απαρτία, αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση πέντε (5) από τα µέλη του. Οι αποφάσεις 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του 

προεδρεύοντος, εφόσον δεν παρίσταται ο Πρόεδρος. 

 Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, 

εκτός περίπτωσης ασθένειας του, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του και 

καλείται να τον αναπληρώσει ο πρώτος αναπληρωµατικός σύµβουλος.  Προηγουµένως 

όµως, πρέπει αυτός που υποβάλλει κατ’ αυτόν τον τρόπο την παραίτηση του, να κληθεί και 

να δώσει εξηγήσεις προς τον ∆.Σ. Η συγκεκριµένη πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη. 

          ΑΡΘΡΟ 18:  

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 Το ∆.Σ. ιδίως έχει τις επόµενες αρµοδιότητες: 

 α) Αποφασίζει και ενεργεί σύµφωνα µε το καταστατικό, για οποιαδήποτε ζήτηµα 

αφορά την εταιρία. 

 β) ∆ιαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας, εγκρίνοντας και καθορίζοντας τις 

δαπάνες της. 
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 γ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

 δ) ∆ηµιουργεί Επιτροπές και οµάδες εργασίας για την επίτευξη των σκοπών της 

εταιρίας. 

 ε) Μισθώνει γραφεία, προσλαµβάνει και απολύει προσωπικό και ενεργεί οτιδήποτε 

χρειάζεται για τη λειτουργία της εταιρίας. 

 στ) Συντάσσει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό και τους υποβάλλει στη Γ.Σ. 

 ζ)  Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε κάθε δικαστική 

και διοικητική πράξη. 

 η) Μεριµνά για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος που αποσκοπεί στην ευόδωση 

των σκοπών της εταιρίας και το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στις αρµοδιότητες της Γενικής 

Συνέλευσης και Εξελεγκτικής Επιτροπής.. 

 θ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εγγραφή νέων µελών.      

ΑΡΘΡΟ 19:  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 Ο Πρόεδρος της εταιρείας έχει ιδίως τα επόµενα καθήκοντα: 

 α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε  ∆ικαστική και διοικητική αρχή, ύστερα από 

απόφαση του ∆.Σ. και σε επείγουσες περιπτώσεις και χωρίς αυτήν. 

 β) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., συγκαλεί αυτό, καταρτίζει µαζί µε το 

Γενικό Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη και προεδρεύει στις Γ.Σ, όταν αυτή δεν διενεργεί 

αρχαιρεσίες ή κατά το τµήµα εκείνο, που δεν αφορά τις αρχαιρεσίες. 

 γ) Υπογράφει όλα τα  έγγραφα µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα. 

 δ) Επιµελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων, σύµφωνα µε το καταστατικό και 

τον υφιστάµενο κανονισµό. 

 ε) Ελέγχει µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα  το έργο των επιτροπών που λειτουργούν 

στα πλαίσια της εταιρίας. 

ΑΡΘΡΟ 20: 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου αναπληρώνει αυτών ο 

Αντιπρόεδρος Α’ και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και αυτού ο Αντιπρόεδρος Β’ 

και σε  περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραµµατέας. 

ΑΡΘΡΟ 21: 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γενικός Γραµµατέας έχει ιδίως τα επόµενα καθήκοντα: 
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 α) Καταρτίζει µαζί µε τον πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη του ∆.Σ., διεξάγει την 

αλληλογραφία, εκδίδει δελτία τύπου, συνυπογράφει τα έγγραφα και τηρεί τα πρακτικά τόσο 

του ∆.Σ. όσο και της Γ.Σ., όταν δεν αφορά αρχαιρεσίες ή κατά το τµήµα αυτής που δεν 

αναφέρεται στις αρχαιρεσίες. 

β) Τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά που υπογράφονται από τα παρόντα µέλη, τηρεί 

το µητρώο µελών και σφραγίδα της εταιρίας και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του 

αρχείου, των γραφείων και των επίπλων ως και της υπόλοιπης περιουσίας της εταιρίας.  

ΑΡΘΡΟ 22:  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ 

Ο Ταµίας έχει ιδίως τα επόµενα καθήκοντα: 

α) Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας, εισπράττει τις 

εταιρικές µερίδες και κάθε άλλο έσοδο.  

β) Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία για τα έσοδα- έξοδα και κάνει τις πληρωµές µε βάση 

τα εντάλµατα που προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο. 

γ) Είναι υποχρεωµένος την αµελλητί κατάθεση κάθε ποσού πέρα από το όριο των 

χιλίων (1000) ευρώ στην Τράπεζα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 23: 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΩΝ 

Οι Έφοροι εφορεύον τις γενικές δραστηριότητες της εταιρίας.  

    ΑΡΘΡΟ 24:  

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής µε δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη και 

εκλέγεται µαζί µε το ∆.Σ. για δύο (2) έτη σε κοινό ψηφοδέλτιο. Εκλέγει από τα µέλη της 

Πρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα και έχει καθήκον να ελέγχει την οικονοµική διαχείριση του 

∆.Σ. και να το εποπτεύει. Συντάσσει έκθεση κάθε έτος και αν υπάρχει διαφωνία, αυτός που 

διαφωνεί συντάσσει ξεχωριστή έκθεση. Η τελική κρίση ανήκει στη Γ.Σ. Η επιτροπή αυτή 

δικαιούται, όποτε το κρίνει σκόπιµο κατά τη διάρκεια της θητείας του διοικητικού 

συµβουλίου, να προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και υποχρεωτικά υποβάλλει 

έγγραφο πόρισµα του ελέγχου αυτού στη Γενική Συνέλευση. Επίσης δικαιούται µε έγγραφη 

αίτηση της προς το διοικητικό συµβούλιο να ζητήσει τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης για 

ζήτηµα επείγουσας φύσεως που αφορά την οικονοµική διαχείριση της Εταιρίας. Τα ίδια 

µέλη δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το διοικητικό συµβούλιο εξελεγκτική 
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επιτροπή και ο πίνακας των υποψηφίων για την εξελεγκτική επιτροπή συντάσσεται οµοίως 

µε τον πίνακα των υποψηφίων για το διοικητικό συµβούλιο    

ΑΡΘΡΟ 25: 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    

 Τις αρχαιρεσίες διεξάγει σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος τριµελής εφορευτική 

επιτροπή, που εκλέγεται όπως ορίζει περαιτέρω ο εσωτερικός κανονισµός. 

 Το ∆.Σ. καθιερώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής. 

 Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι. 

 Μετά την διαλογή των ψήφων και τη σειρά της επιτυχίας συµβούλων, συντάσσεται 

πρακτικό, όπου αναφέρονται όσοι πέτυχαν και οι αναπληρωµατικοί τους, τόσο για το ∆.Σ. 

όσο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.  

ΑΡΘΡΟ 26: 

 Η ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Η εταιρία φέρει τη σφραγίδα µε τις λέξεις «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣΚ» και διακριτικό τίτλο 

«Π.ΕΚ.Ε.Μ».  

ΑΡΘΡΟ 27: 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 Η εταιρία λύεται εάν επέλθει αδυναµία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της. 

 Επίσης η εταιρία λύεται κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων µε 

αυξηµένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη συνέλευση εταίρων. 

 Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συµπαράστασης, αποχώρησης εταίρου ή 

καταγγελίας από εταίρο, η εταιρία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών 

εταίρων, εφόσον ο αριθµός τους είναι τουλάχιστον δύο (2) πρόσωπα. Ειδικότερα αν για 

οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει εταίρος δεν δικαιούται να αναλάβει την εισφορά του. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο εταίρος καταγγείλει την εταιρία, η καταγγελία λειτουργεί µόνο για το 

πρόσωπο αυτού που κατήγγειλε, ο οποίος αποχωρεί µη λαµβάνοντας την εισφορά του, ενώ 

η εταιρία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών ως άνω. Οι οριζόµενοι εκπρόσωποι των νοµικών 

προσώπων και φορέων ορίζονται µε πρακτικό του νοµικού προσώπου ή φορέα, στο οποίο 

καθορίζεται και η διάρκεια της εκπροσώπησης από τα φυσικά πρόσωπα. Ο νέος 

εκπρόσωπος που ορίζει ο φορέας καταλαµβάνει την ίδια θέση µε αυτή του προκατόχου του.  

Σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης εκπροσώπου, το νοµικό πρόσωπο ή ο φορέας 

αναπληρώνει τον εκπρόσωπο.  Σε περίπτωση αποχώρησης ή θανάτου ή έκπτωσης κάποιου 
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από τα φυσικά πρόσωπα αυτά αντικαθίστανται µε βάση τις διατάξεις έγκρισης των νέων 

µελών που υπάρχουν στο καταστατικό αυτό, χωρίς οι κληρονόµοι αυτών να έχουν κάποιο 

δικαίωµα επί της εταιρικής µερίδας.    

 Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της 

εταιρίας εκτελούν τα µέλη του ∆.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά. Η 

σύνθεση, η θητεία τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ∆.Σ. ως οργάνου εκκαθάρισης, 

γίνονται µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 16 του παρόντος.  

 Μετά τη λύση της εταιρίας αυτή βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης. Η συνέλευση 

των εταίρων µπορεί να εκλέγει µε πλειοψηφία  των δύο τρίτων (2/3) επί του όλου αριθµού 

των εταίρων. Οι εκκαθαριστές αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας προς τους τρίτους 

και προς τους εταίρους για δάνεια αυτών ή για την επιστροφή της εισφοράς τους, εφόσον 

αυτή σώζεται, εκποιώντας αν χρειαστεί και περιουσιακά της στοιχεία, επιµελούνται για την 

διάθεση του τυχόν αποµένοντος υπολοίπου στο Σύλλογο Επιστηµόνων Μειονότητας 

∆υτικής Θράκης.  

ΑΡΘΡΟ 28: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 Θέµατα της εταιρίας που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία της και στις επί 

µέρους δραστηριότητες της, µπορούν να ρυθµίζονται από εσωτερικό κανονισµό που θα 

αποφασίζετε από την συνέλευση των εταίρων κατά πλειοψηφία. 

ΑΡΘΡΟ 29: 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται από την Συνέλευση  των εταίρων 

εφόσον συµπεριληφθεί ως θέµα στην ηµερήσια διάταξη και αποφασίζεται µε πλειοψηφία 

των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών- εταίρων. 

 Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση διάλυσης της εταιρίας. Στην τελευταία 

περίπτωση η απαιτούµενη πλειοψηφία είναι τα 3/4 των µελών εταίρων και η περιουσία της 

εταιρίας περιέρχεται στο Σύλλογο Επιστηµόνων Μειονότητας ∆υτικής Θράκης.  

ΑΡΘΡΟ 30: 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 Οτιδήποτε  δεν προβλέπεται  από τις διατάξεις του παρόντος ρυθµίζεται σύµφωνα µε 

τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόµων. 

 Αφού συµφωνήσαµε  όλα τα προαναφερόµενα, συντάξαµε, διαβάσαµε και 

υπογράφουµε κατωτέρω νόµιµα και ανεπιφύλακτα το καταστατικό αυτό, το οποίο 
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αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα και το οποίο, αφού υποβληθεί νόµιµα στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ. και στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, θα δηµοσιευθεί στα βιβλία εταιριών του 

Πρωτοδικείου Ξάνθης και από τότε θα  ισχύει. Προς τούτο δίνουµε την εντολή και 

πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αχµέτ Καρά του Μουµίν να προβεί σε όλες τις παραπάνω 

απαραίτητες ενέργειες εκπροσωπώντας την εταιρία. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 1) Μπαντάκ Χουσεϊν του Σιαµπάν, επιχειρηµατίας κάτοικος Κιµµερίων Ξάνθης, 
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 2) Ντελή Γιουσούφ του Χουσεϊν, αυτοκινητιστής, Α∆Τ: ΑΒ 134973 και µε ΑΦΜ: 

019651970, 

 3) Χικµέτ Τζεµήλογλου του Τζεµήλ, ιατρός, κάτοικος Ξάνθης, Μάρκου Μπότσαρη 
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35/Α’, Α∆Τ: ΑΒ 919449, µε ΑΦΜ: 050141228, 

 5) Ραµαδάν Τζεµαλή του Χασάν, κάτοικος Ζουµπούλι Ξάνθης, έµπορος, Α∆Τ: Ι. 

646102, µε ΑΦΜ: 025997309, 

 6) Τζαµπάζ Χαλήλ Χασάν του Χακή, έµπορος, κάτοικος Ξάνθης, Θερµοπυλών 24, 

Α∆Τ: Ζ 163680 και µε ΑΦΜ: 010136906, 

 7) Απτούλ Χαλήµ Χαϊρή του Ριζά,έµπορος, κάτοικος Ξάνθης, 4ης Οκτωβρίου 16, 

Α∆Τ: ΑΒ 742200 και µε ΑΦΜ: 010504707, 

 8) Ντελή Σαλή του Χουσεΐν, έµπορος, κάτοικος Φελώνης – Ξάνθης, Α∆Τ: Ν.756185 

και µε ΑΦΜ: 024255445, 

 9) Εµίν Αλή του Χασάν, έµπορος, κάτοικος Κοµοτηνής, Μινώα 10, Α∆Τ: Μ. 768516 

και µε ΑΦΜ: 038775646, 

 10) Κατραντζή Μουσταφά του Χασάν, λογιστής, κάτοικος Αµάραντα- Ροδόπης, 

Α∆Τ: Χ 464225 και µε ΑΦΜ: 063918580, 

 11) Σερκάν Χατίπ του Ισµέτ, καθηγητής Αγγλικών, κάτοικος Ξάνθης, Φειδίου 3, 

Α∆Τ: ΑΑ 455683 και µε ΑΦΜ: 113904576, 

 12) Ζεϊµπέκ Χουσεϊν του Χασάν, φαρµακοποιός, κάτοικος Ξάνθης, 4ης Οκτωβρίου 

17, Α∆Τ: Ρ 925875 και µε ΑΦΜ: 061807743, 

 13) Μουχαρρέµ Καλεντζή του Χουσεΐν, καθηγητής Αγγλικών, κάτοικος Κιµµερίων 

Ξάνθης, Α∆Τ: ΑΒ 134447 και µε ΑΦΜ: 114404788, 
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 14) Μεµέτ Χουσαµεττίν του Σεραφετίν, ιατρός, κάτοικος Κοµοτηνής, Αθαθοπόλεως 
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 15) Καπζά Τζεµήλ του Μεχµέτ, δηµοσιογράφος, κάτοικος Μύκης- Ξάνθης, Α∆Τ: 
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 16) Πεντζάλ Απτή του Χουσεϊν, γεωργός, κάτοικος Μικρού ∆ερείου Έβρου, Α∆Τ: Λ 

662183 και µε ΑΦΜ: ……………… 

 17)  Τζαφέρογλου Μουχαρέµ του Μεµέτ, γεωργός, κάτοικος Μικρού ∆ερείου 
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 18) Καρά Χουσεϊν Αχµέτ του Μουσταφά, γεωργός, κάτοικος  Μικρού ∆ερείου  

Έβρου, Α∆Τ: Μ 751122 και µε ΑΦΜ:…………….. 
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 21) Μουµίνογλου Αλή του Μουµίν, επιχειρηµατίας, κάτοικος Ξάνθης, Α∆Τ: ΑΒ 

134904 και µε ΑΦΜ: 007793692, ∆ΟΥ Α’ Ξάνθης. 

 22)  Νουρήογλου Γιουξέλ του Νουρή, φαρµακοποιός, κάτοικος Ξάνθης, Μιαούλη 

50, Α∆Τ: Ι. 641095 µε ΑΦΜ: 046579010 ∆ΟΥ Κοµοτηνής, 

 23) Μαλκότς Χασάν του Χαλήλ, οδοντίατρος, κάτοικος Κιµµερίων – Ξάνθης, Α∆Τ: 

Π. 219158, µε ΑΦΜ: 044223414 ∆ΟΥ Α’ Ξάνθης, 

 24) Τσιγγούρ Τζαχήτ του Ιµπράµ, φαρµακοποιός, κάτοικος Ξάνθης, Α∆Τ: ΑΕ 

411024, µε ΑΦΜ: 037319213  ∆ΟΥ Α’ Ξάνθης,   

 25) Αχµέτ Ιλχάν του Σαµπρή, δικηγόρος, κάτοικος Κοµοτηνής, Α∆Τ: Ρ 446839 µε 
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 27) Γκαλήπ Γκαλήπ του Σεµπαχεντήν, αρχιτέκτων µηχανικός, κάτοικος Κοµοτηνής, 
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 29) Μεχµέτ Ουµµού του Χασάν, υπάλληλος ΚΕΠ, κάτοικος Ιάσµου- Ροδόπης, 
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