
 

 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας 

(Fragility Fracture Network Greece – FFN Gr) συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το 

Σάββατο 17 Απριλίου 2021 και αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 

του καταστατικού όσον αφορά την έδρα του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων 

Ευθραυστότητας. Η νέα έδρα του Ε.Δι.Κ.Ε. βρίσκεται στη διεύθυνση Ζαΐμη 21, Πάτρα. 

 

Κατά συνέπεια, το άρθρο 2 του καταστατικού τροποποιείται και επαναδιατυπώνεται 

ως εξής: 

 

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Πάτρα και συγκεκριμένα η διεύθυνση Ζαΐμη 21, 

ΤΚ 26223. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδος. Με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ. δύναται να γίνει αλλαγή 

της έδρας της Εταιρείας για οργανωτικούς και λειτουργικούς λόγους. 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

« ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ» 

«FRAGILITY FRACTURE NETWORK GREECE» 

(M.K.O.) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-4-2021 



 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

« ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ» 

«FRAGILITY FRACTURE NETWORK GREECE» (M.K.O.) 

ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

 

Στην Πάτρα, σήμερα 15-02-2018 οι εδώ συμβαλλόμενοι: 

 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου 

Πατρών 

2. ΜΙΧΑΗΛ ΞΑΝΘΗ, Φυσίατρος, Ομότιμος Καθηγήτρια 

3. ΓΑΛΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Φυσίατρος, Ιδιώτης 

4. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Phd, Δικηγόρος - Γεροντολόγος - 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν. Πατρών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"  

5. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

 

συμφώνησαν να συστήσουν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι 

εταίροι, συναποδέχθηκαν δε τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. 

Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ M.K.O.» άλλως στην αγγλική γλώσσα «Fragility Fracture 

Network Greece». Η εταιρία έχει τη νοµική μορφή αστικής εταιρείας µή 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της 

και σε μετάφραση. Χάριν συντομίας η εταιρεία μπορεί να αναφέρεται και µε  τον 

διακριτικό τίτλο «FFN Greece» 

 

Άρθρο 2: ΈΔΡΑ 

 

 Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η Πάτρα και συγκεκριμένα το Επιστημονικό Πάρκο 

Πατρών, οδός Σταδίου, Πλατάνι Πατρών, ΤΚ 26504. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει 

παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Προστίθεται το παρακάτω 

εδάφιο ως εξής: « Με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ. δύναται να γίνει αλλαγή της έδρας 

της Εταιρείας για οργανωτικούς και λειτουργικούς λόγους ».  

 

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ 

 

 Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός 

κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και σε απόλυτη σύμπλευση με το Fragility 

Fracture Network (http://fragilityfracturenetwork.org/) συνίσταται κυρίως στo:  

http://fragilityfracturenetwork.org/


 

 

1) Να προωθεί σε εθνικό επίπεδο η βέλτιστη πολυεπιστημονική διαχείριση των 

ασθενών με κατάγματα ευθραυστότητας, καθώς και όλων των προβλημάτων υγείας 

που συνεπάγεται η ευθραυστότητα συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς 

πρόληψης. 

2) Να οργανώνει διεθνείς και εθνικές διασκέψεις και ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων 

και άλλων κύριων επιστημόνων που εμπλέκονται σε θέματα καταγμάτων 

ευθραυστότητας. 

3) Να προωθεί δραστηριότητες κατάρτισης για τους επαγγελματίες υγείας στους τομείς 

των καταγμάτων λόγω οστεοπόρωσης. 

4) Να συντάσσει, προωθεί και να κυκλοφορεί έγγραφα με κατευθυντήριες οδηγίες και 

πρότυπα περίθαλψης στον τομέα των καταγμάτων ευθραυστότητας. 

5) Να προωθεί την έρευνα με στόχο την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση της 

οστεοπόρωσης, της σαρκοπενίας και του κατάγματος και όλων των σχετικών 

προβλημάτων υγείας και φροντίδας που συνεπάγεται η ευθραυστότητα καθώς και 

διανομή των αποτελεσμάτων τους. 

6) Να προωθήσει την εκπαίδευση και την πληροφόρηση του κοινού στους τομείς της 

οστεοπόρωσης, του κινδύνου πτώσης και των καταγμάτων ευθραυστότητας. 

7) Να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας στην Ελλάδα για την ενίσχυση της 

πρόληψης και της αντιμετώπισης των καταγμάτων ευθραυστότητας σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

8) Να προωθήσει τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και ινστιτούτα, όπως είναι 

απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του FFN Greece. 

9) Να αναλαμβάνει ή να υποστηρίζει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να 

επιταχύνει την ιατρική πρόοδο σε τομείς σχετικούς με τα κατάγματα ευθραυστότητας. 

10) Να υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία και να συμμετάσχει 

μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, σε ενέργειες όπως Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.  

 

 Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί 

όλες τις προσήκουσες πράξεις. 

Επιπλέον, η εταιρεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου Fragility 

Fracture Network (http://fragilityfracturenetwork.org/) και ακολουθεί τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του εν λόγω δικτύου. 

 

 

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη δημοσίευση του 

παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). 

 

 

Άρθρο 5: ΜΕΛΗ 

 

http://fragilityfracturenetwork.org/


 

 Η εταιρία συγκροτείται από ιδρυτικά, τακτικά, επίτιμα, αρωγά μέλη και εξέχουσες 

προσωπικότητες.  

 Ιδρυτικά μέλη της εταιρίας είναι τα εξής: 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου 

Πατρών 

2. ΜΙΧΑΗΛ ΞΑΝΘΗ, Φυσίατρος, Ομότιμος Καθηγήτρια 

3. ΓΑΛΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Φυσίατρος, Ιδιώτης 

4. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Phd, Δικηγόρος - Γεροντολόγος - Αναπληρώτρια 

Διοικήτρια Γ.Ν. Πατρών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"  

5. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατρός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

Οι εξέχουσες προσωπικότητες είναι οι εξής: 

 

1. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Νοσηλεύτρια, ΓΝΠ «Άγιος Ανδρέας» 

2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Φυσίατρος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ - Κλινική 

Αποκατάστασης Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

3. ΑΡΕΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, Ιατρός, Επιμ. Α’ ΕΣΥ Αναισθησιολόγος/Εντατικολόγος 

4. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Αναισθησιολόγος, Συντονιστής Δ/ντης 

Αναισθησιολογικού Τμηματος ΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ", Πρόεδρος Ελληνικής 

Αναισθησιολογικής Εταιρίας 

5. ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ, Ειδικός Παθολόγος Καθηγήτης Γηριατρικής, Μονάδα 

Φροντίδας Ηλικιωμένων "ΑΚΤΙΟΣ" 

6. ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, Νοσηλευτής Τ.Ε.Β. Ορθοπαιδική  

7. ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ – ΚΩΣΤΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Καθηγήτρια 

Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικού & Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής 

Αναισθησιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ 

8. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος Ειδ. 

Γραμματέας ΕΕΜΕΓ 

9. ΓΚΟΥΒΑ ΜΑΙΡΗ, Καθηγήτρια Ψυχολογίας Ασθενών ΤΕΙ Ηπείρου 

10. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ Α Ορθοπαιδική Κλινική 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

11. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορθοπαιδικός - Επιμελητής Α Ε.Σ.Υ. Π.Γ.Ν.Π. 

12. ΔΟΓΙΑΜΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, Ειδικός Παθολόγος- Dr. Γηρίατρος, Πανεπιστήμιο 

Bochum 

13. ΔΡΙΖΗ ΕΙΡΗΝΗ, Φυσικοθεραπεύτρια, Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Φυσικοθεραπευτών 

14. ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΔΠΘ 

15. ΕΛΛΟΥΛ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Πατρών, Ιατρός -Νευρολόγος- Γηρίατρος 

16. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Phd, Δικηγόρος - Γεροντολόγος - 

Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν. Πατρών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"  

17. ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψυχολόγος / Γεροντόλογος / Ιδιοκτήτης 

Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων "ΝΕΑ ΘΑΛΠΗ" 

18. ΚΑΡΑΒΑΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Νοσηλεύτρια ΓΝΠ, «Θώρακος» 



 

19. ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ, Προϊσταμένη Α Ορθοπαιδικής κλινικής Π.Γ.Ν.Π. 

20. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναισθησιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β’ 

21. ΚΕΣΟΥΔΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Νοσηλεύτρια ΤΕ - Προϊσταμένη Τμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών Π.ΓΝ.Π. 

22. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΖΗΝΩΝ, Επίκουρος καθηγητής Ορθοπαιδικής ΠΠΓΝ 

23. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Δ/ντης Ορθοπαιδικής 

ΠΑΓΝΗ, Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής Παν. Κρήτης 

24. ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ, MSc, PhD 

25. KΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ορθοπαιδικός- Διδάκτωρ ΕΚΠΑ,1η ΥΠΕ, Κέντρο 

Υγείας Αλεξάνδρας  

26. ΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ, Ψυχολόγος, Εταιρία Ψυχοκοινωνικής 

Έρευνας και Παρέμβασης, Εκπαιδευμένη στην ατομική και ομαδική 

ψυχοθεταπεία 

27. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, Κλινική Εργοφυσιολόγος PhD 

28. ΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 

29. ΜΑΤΣΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Β' 

πανεπιστημιακή Κλινική ΑΤΤΙΚΟΝ 

30. ΜΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Κοινωνικός Λειτουργός 

31. ΜΕΣΘΕΝΑΙΟΣ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ, Κοινωνιολόγος 

32. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ορθοπαιδικός - Διευθυντής ΕΣΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 

ΒΟΥΛΑΣ 

33. ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ορθοπαιδικός - Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Πάτρας "Ο 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 

34. ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας 

35. ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής Γηριατρικής Παν. Nancy Γαλλίας  - 

President-elect EUGMS -  Πρόεδρος ΕΕΜΕΓ 

36. ΠΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, MsC Φυσικοθεραπευτής, Μελος ΜMACP  & 

Πανελλήνιου Συλόγου Φυσικοθεραπευτών 

37. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής ΕΣΥ 

38. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ, Νοσηλεύτρια Μονάδα Εμφραγμάτων Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 

39. ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης 

40. ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κοινωνιολόγος - Αν. Καθηγητής Πολιτικών Υγείας 

Bristol Univerity, UK 

41. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ορθοπεδικός- Χειρούργος, με εξειδίκευση στα 

μεταβολικά νοσήματα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΑΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Ορθοπεδικης Κλινικής 

42. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΠΗΓΗ, Γενική Ιατρός, Δντρια ΠΕΔΥ-ΚΥ Άστρους, Πρόεδρος 

ΕΚΟΓΕΝΙΑ 

43. ΠΡΟΣΑΛΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Φυσικοθεραπευτής - Πρόεδρος Πανελλήνιας 

Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Π.Ε.Μ.Φ.Η) 

44. ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, Ορθοπαιδικός -Χειρουργός Επιμελητής Β Γ.Ν. Πάτρας 



 

"Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 

45. ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Φυσίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ 

46. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Φυσικοθεραπεύτρια 

47. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας 

48. ΣΟΥΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 

49. ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γηρίατρος – Ιδιώτης 

50. ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αν. Καθ. Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ 

51. ΤΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, Ορθοπαιδικός 

52. ΤΖΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης 

53. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Consultant  in Orthopaedic and Trauma Surgery 

54. ΤΣΙΠΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, Εργοθεραπεύτρια, ΕΚΠΑ, Ψυχιατρική Κλινική 

ΑΙΓΙΝΙΤΕΙΟ 

55. ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, Καθηγητής Ορθ/κης - Διευθυντής Ορθοπαιδικής 

Κλινικής Πατρών 

56. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Ορθοπαιδικός - Αναπληρωτής καθηγητής 

ΕΚΠΑ 

57. ΦΟΡΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ορθοπαιδικός Συντονιστής Διευθυντής Ορθ/κης 

Κλινικής ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  

58. ΧΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Προϊσταμένη 3ου 

Νοσηλευτικού Τομέα ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»  

59. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Προϊστάμενος Τμήμα Αγωγής Υγείας 

και Πρόληψης της Διεύθυνσης ΠΦΥ και Πρόληψης Υπουργείο Υγείας 

 

 

 Τακτικά μέλη της εταιρίας μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με 

εξειδικευμένες σπουδές ή σημαντική πρακτική εμπειρία ή επιμόρφωση σε 

συναφή προς το σκοπό της εταιρίας θέματα ή εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον εν λόγω χώρο. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν 

και εκλέγεσθαι. 

 Επίτιμα μέλη της εταιρίας είναι φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν 

προσφέρει σημαντικό έργο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στους 

θεματικούς τομείς του FFN Greece καθώς επίσης και διεθνώς 

αναγνωρισμένες προσωπικότητες που διακρίνονται για την αφοσίωση τους 

και την συμπαράστασή τους στο σκοπό της εταιρείας.  

 Αρωγά μέλη μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, μέσω της υλικής, 

πνευματικής ή και ενεργούς συμμετοχής τους σε δραστηριότητες 

προσφοράς, χωρίς να συμπληρώνουν τα κριτήρια των δύο ως άνω 

κατηγοριών. 

Το παρακάτω εδάφιο του άρθρου 5 του αρχικού καταστατικού: «Για την εγγραφή 

τακτικού μέλους απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού 

προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνοδευόμενη από δύο συστατικές 

επιστολές από δύο μέλη του FFN. Ένα από τα εν λόγω δύο μέλη θα πρέπει να είναι 



 

ιδρυτικό μέλος του FFN. Μέλος που δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή για 3 (τρία) 

συνεχή έτη, ειδοποιείται με επιστολή και επί μη συμμορφώσεως χάνει προσωρινά την 

ιδιότητα του μέλους με απόφαση ΔΣ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με δεύτερη επιστολή 

στο μέλος. Αν εντός μηνός από της αποστολής της 2ης επιστολής δεν ανταποκριθεί 

διαγράφεται οριστικά. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής για τα τακτικά μέλη καθορίζεται 

στα 50 ευρώ ετησίως, ενώ για τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη η εγγραφή είναι δωρεάν.» 

τροποποιείται ως εξής: 

 

«Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται η υποβολή αίτησης του 

ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

συνοδευόμενη από ενυπόγραφη σύσταση από τουλάχιστον ένα Τακτικό Μέλος του 

FFN, και η έγκριση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.» 

 

Άρθρο 6: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η αρχική διατύπωση: «Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συμφωνούν να 

εισφέρουν στην εταιρεία ο καθένας από 50 ευρώ. Η ετήσια εγγραφή των φυσικών 

προσώπων στην εν λόγω ΑΜΚΕ ανέρχεται στα 50 ευρώ και η εγγραφή των νομικών 

προσώπων στα 100 ευρώ. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αλλάξουν μετά από απόφαση 

του Δ.Σ.. Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι της εταιρείας είναι: δωρεές και χορηγίες 

φυσικών και νομικών προσώπων, κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους 

αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις, πόροι από την εκπόνηση σχετικών 

μελετών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών 

προγραμμάτων, ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων  προσώπων, φυσικών ή 

νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά 

η εταιρεία από την λειτουργία της.»  

τροποποιείται ως εξής: 

 

«Σε εναρμόνιση με το Παγκόσμιο Δίκτυο Fragility Fracture Network (Global 

FFN), δεν προβλέπεται εισφορά για την εγγραφή ή ετήσια συνδρομή για τα μέλη 

της εταιρείας. Οι πόροι της εταιρείας είναι: δωρεές και χορηγίες φυσικών και 

νομικών προσώπων, κληρονομιές ή κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, 

χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις, πόροι από την εκπόνηση σχετικών μελετών 

με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών 

προγραμμάτων, ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων  προσώπων, φυσικών 

ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα 

που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της.» 

  

  

Άρθρο 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 

1. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται ο πρόεδρος της 

εταιρείας.  

2. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του διαχειριστή να ασκήσει τα 



 

καθήκοντά του, αυτός αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο της εταιρείας. 

3. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κολλήματος, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει 

άλλον εταίρο για να τον εκπροσωπεί στην διενέργεια συγκεκριμένων 

διαχειριστικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και 

δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο 

με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου 

από αρμόδια αρχή. 

 

Άρθρο 8: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Όλα τα αιρετά Διοικητικά Συμβούλια είναι επταμελή, αποτελούμενα πάντα και από 

εκπροσώπους των τεσσάρων ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος (ΟΕΕ). Α) 

Περιεγχειρητικής Φροντίδας, Β) Πρόληψης, Γ) Δικτύωσης-φροντίδας στην κοινότητα 

Δ) Διαμόρφωσης πολιτικών υγείας. 

1. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή απαρτίζεται από 5 μέλη (Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο, Ταμία, Γενικό Γραμματέα, Μέλος). 

2. Κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγεται το πρώτο αιρετό ΔΣ που 

θα απαρτίζεται  από 7 μέλη (τον/την Πρόεδρο, το Μελλοντικό Πρόεδρο, 

Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη). Η εκπροσώπηση όλων των ΟΕΕ στο εκάστοτε 

Δ.Σ. είναι απαραίτητη. 

3. Όλα τα επόμενα ΔΣ είναι επίσης επταμελή με τον Πρόεδρο να μετακινείται για 

μία θητεία σε θέση προηγούμενου Προέδρου και του Μελλοντικού Προέδρου 

σε θέση Προέδρου, διασφαλιζομένης κατά αυτόν τον τρόπο της ομαλής 

συνέχειας. Στις εφεξής ανά διετία εκλογές προκηρύσσονται οι θέσεις: 

μελλοντικού Προέδρου, και των τεσσάρων μελών του Δ.Σ. Ο Μελλοντικός 

Πρόεδρος κατά συνέπεια υπηρετεί 3 θητείες –ως Μελλοντικός αρχικά- 

Πρόεδρος στην συνέχεια και Προηγούμενος Πρόεδρος τελικά. 

4. Χρέη Γενικού Γραμματέα και Ταμία ανατίθενται σε δύο μέλη κατά την 

συγκρότηση του νέου Δ.Σ. 

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 

κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 

Ένα ή περισσότερα μέλη μπορούν να συμμετέχουν με εξ αποστάσεως σύνδεση μέσω 

πιστοποιημένης διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας.  

 

Από την ίδρυση της εταιρείας και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, 

ορίζονται με την παρούσα σύμβαση: 

(α) Ως Πρόεδρος της Εταιρείας, Παναγιωτόπουλος Ηλίας 

(β) Ως Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, Μιχαήλ Ξανθή 

(γ) Ως Ταμίας της Εταιρείας, Γαλάτα Αγγελική 

(δ) Ως Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας, Ζαφειροπούλου Μαρία 

 (ε) Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας , Καρδαμάκης Δημήτριος 

 



 

 

Άρθρο 9: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Η αρχική διατύπωση «Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική 

Συνέλευση (Γ.Σ) των μελών της, που έχει και τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα. Όλα τα 

μέλη της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γ.Σ.: 

1. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια το Δ.Σ. της Εταιρίας 

2. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Δ.Σ. και τον ισολογισμό εσόδων 

– εξόδων. 

3. Τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρίας με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας 

των ιδρυτικών μελών της. 

 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το 

χρόνο, και έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει, με γραπτή 

αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση, το 1/3 από τα μέλη της 

Εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την υποβολή της αίτησης στο Δ.Σ να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση.  

 

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν σε αυτήν παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον 

από τα μέλη της Εταιρείας έχοντος δικαίωμα ψήφου, και που είναι ταμειακά 

τακτοποιημένα, μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση συνέρχεται νέα, την επόμενη ημέρα, την ίδια 

ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου 

αριθμού των μελών που αναφέρθηκαν. Αν και τη φορά αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία, δε 

μπορεί να συγκληθεί Γ.Σ, για το ίδιο θέμα, πριν περάσει μήνας, για την απαρτία της οποί-

ας αρκεί ο οποιοσδήποτε αριθμός μελών. Στη ΓΣ και εφόσον δεν υπάρξει αρχικά 

απαρτία,  μπορούν να συμμετέχουν και μέλη εξ αποστάσεως μέσω πιστοποιημένης 

διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας.» 

 

Τροποποιείται ως εξής: 

 «Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) 

των μελών της, που έχει και τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα. Όλα τα μέλη της 

εταιρίας έχουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γ.Σ.: 

1. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια το Δ.Σ. της Εταιρίας 

2. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Δ.Σ. και τον ισολογισμό 

εσόδων – εξόδων. 

3. Τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρίας με τη σύμφωνη γνώμη της 

πλειοψηφίας των ιδρυτικών μελών της. 

 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά 

το χρόνο, και έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει, με 

γραπτή αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση, το 1/3 



 

από τα μέλη της Εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης στο Δ.Σ να συγκαλέσει 

τη Γενική Συνέλευση.  

 

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν σε αυτήν παρευρίσκεται το 1/2 

τουλάχιστον από τα μέλη της Εταιρείας έχοντος δικαίωμα ψήφου, μέχρι και το 

μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την 

πρώτη συνέλευση συνέρχεται νέα, την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο 

τόπο, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου αριθμού των 

μελών που αναφέρθηκαν. Αν και τη φορά αυτή δεν επιτευχθεί απαρτία, δε μπορεί 

να συγκληθεί Γ.Σ, για το ίδιο θέμα, πριν περάσει μήνας, για την απαρτία της 

οποίας αρκεί ο οποιοσδήποτε αριθμός μελών. Στη ΓΣ και εφόσον δεν υπάρξει 

αρχικά απαρτία,  μπορούν να συμμετέχουν και μέλη εξ αποστάσεως μέσω 

πιστοποιημένης διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας. Η Γενική Συνέλευση 

και οι Εκλογές μπορούν να γίνονται και Διαδικτυακά.» 

 

Άρθρο 10:ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ο.Ε.Ε) 

 

 

Η αρχική διατύπωση: «Οι εταίροι καθώς και τα τακτικά μέλη οργανώνονται σε 4 ομάδες 

ειδικού ενδιαφέροντος (Ο.Ε.Ε.) οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

- Περι-εγχειρητικής Φροντίδας (οξεία φάση) 

- Δευτερογενής Πρόληψη (σαρκοπενία, πτώσεις, οστεοπόρωση) 

- Δικτύωσης-φροντίδας στην κοινότητα 

- Διαμόρφωσης Πολιτικών Υγείας, (αξιολόγηση και διάχυση νέων 

πρακτικών) 

 

Κάθε Ο.Ε.Ε θα έχει μητρώο μελών, και  

 συνεδριάζει μέσω πιστοποιημένης διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας 3 

τουλάχιστον (τρεις) φορές τον χρόνο 

 συντάσσει στόχους – τρόπους υλοποίησης και διάχυσης που θα υποβάλλει στο Δ.Σ. 

για ενημέρωση - έγκριση.  

 στο ετήσιο συνέδριο οργανώνει τουλάχιστον 1 (μία) συνεδρία 

Κάθε μέλος θα ανήκει σε μια κύρια Ο.Ε.Ε. Εφόσον το επιθυμεί επικουρικά δύναται να 

συμμετάσχει σε κάποια άλλη Ο.Ε.Ε.» 

 

Τροποποιείται ως εξής:  

 

«Ορισμός ατόμων για υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου:  



 

A. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  δύναται να ορίζονται οι 

παρακάτω Υπεύθυνοι, οι οποίοι συμμετέχουν όταν απαιτείται στις Συνεδριάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου - όταν απαιτείται - χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

1. Υπεύθυνος σχεδιασμού και εφαρμογής αρχείου καταγραφής (registries). 

2. Υπεύθυνος σχεδιασμού και εφαρμογής υπηρεσίας ελέγχου καταγμάτων 

(FLS-Fracture Liaison Services). 

3. Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

4. Οι υπεύθυνοι για τις τέσσερις (4) Ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

α. Διεπιστημονική Αντιμετώπιση στην οξεία φάση 

β. Άμεση Αποκατάσταση-Μετεγχειρητική φροντίδα 

γ. Δευτερογενής πρόληψη 

δ. Κοινωνική δικτύωση–Πολιτικές υγείας 

Οι παραπάνω υπεύθυνοι συντονίζουν τις δραστηριότητες των μελών με ειδικό 

ενδιαφέρον σε κάθε μία από τις ομάδες αυτές. 

 

Κάθε Ο.Ε.Ε θα έχει μητρώο μελών, και  

 συνεδριάζει μέσω πιστοποιημένης διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας 3 

τουλάχιστον (τρεις) φορές τον χρόνο 

 συντάσσει στόχους – τρόπους υλοποίησης και διάχυσης που θα υποβάλλει στο 

Δ.Σ. για ενημέρωση - έγκριση.  

 στο ετήσιο συνέδριο οργανώνει τουλάχιστον 1 (μία) συνεδρία 

Κάθε μέλος θα ανήκει σε μια κύρια Ο.Ε.Ε. Εφόσον το επιθυμεί επικουρικά 

δύναται να συμμετάσχει σε κάποια άλλη Ο.Ε.Ε. 

 

B. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει η 

οικονομική δυνατότητα μπορούν να απασχολούνται άτομα επ’ αμοιβή για την 

εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας.» 

 

 

Άρθρο 11: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

 

 1. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς δικαστικής 

συμπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων 

εταίρων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον δύο. 

 2. Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των 

υπολοίπων εταίρων καθώς και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου. Κάθε 

εταίρος όμως έχει το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να ζητήσει την έξοδό του από την 

εταιρεία, η οποία υποχρεούται να του καταβάλει την αξία της εταιρικής του μερίδος. 

 3. Το ως άνω δικαίωμα εξόδου πρέπει να ασκηθεί με δήλωση του εταίρου που 

θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία και στους υπολοίπους συνεταίρους (και τους 



 

κληρονόμους του συνεταίρου που πέθανε) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 

μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του εταίρου. 

 

 

Άρθρο 12: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 Η καταγγελία της εταιρείας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του 

χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 όπως αυτό εκάστοτε 

τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει 

σε καμία περίπτωση την λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο 

του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία. Η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 

στον ως άνω εταίρο την αρχική αξία της εισφοράς του. 

 

Άρθρο 13: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 1. Η εταιρεία λύεται: 

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της 

β) με ομόφωνη απόφαση των εταίρων οποτεδήποτε. 

 2. Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστής 

της εταιρείας ορίζεται αυτός που είναι διαχειριστής και εκπρόσωπός της κατά τον 

χρόνο της λύσης της. 

 3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί στην απογραφή της εταιρικής 

περιουσίας και να καταβάλει στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές 

της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους εταίρους τις εισφορές τους και να 

διανείμει σ' αυτούς ό,τι απομένει κατά τον λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής. 

 

 

 

Άρθρο 14: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το εν λόγω καταστατικό ισχύουν οι 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και 

τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι 

διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού 

Κώδικος. 

 Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών δεν 

γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας. Τα 

τυχόν,  πέραν  της  εισφοράς  των  εταίρων,  καθαρά  κέρδη  της  εταιρείας  για  κανέναν 

λόγο δεν διατίθενται μεταξύ  των  εταίρων αλλά  τοποθετούνται για  την πραγμάτωση 

των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας.  

 

Το παρόν συντάχθηκε σε 7 όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και 

βεβαιώθηκαν, υπογράφτηκαν από όλους του συμβαλλόμενους εταίρους, κάθε ένας από 



 

αυτούς έλαβε από ένα αντίτυπο (εκ των οποίων δύο από αυτά τα αντίτυπα θα 

κατατεθούν προς δημοσίευση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

  

 

     

      

      

      

      

      

 


