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.^Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
, επωνυμία «ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, FREEDOM GATE GREECE» και κωδικοποίηση
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Αθήνα, σήμερα, την 29/12/2012, εμείς οι υπογράφοντες το παρόν και
αποτελούντες τα Μέλη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίζουμε την
τροποποίηση του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας μας
όπως αυτό
καταχωρίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 9864/2012 και έλαβε φορολογική
υπόσταση με το ΑΦΜ 997604513, Δ.Ο.Υ ΙΑ' Αθηνών και με έδρα την Αριστοτέλους
67, Αθήνα καθώς και την εκ νέου ανάθεση της διοίκησης της εταιρείας για
επόμενα τρία (3) χρόνια.
Στην παρούσα Γενική Συνέλευση λαμβάνουν μέρος οι Εταίροι της εταιρείας Τί
Αννέττ Τόρρονεν του Ρολφ και η Μαρία Λογαρά του Αθανασίου.
Α. Οι ανωτέρω αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 3 προσθέτοντας στο\
σκοπούς:
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ομάδας στόχου εντός και εκτός των χώρων
κράτησης.
Β. Την τροποποίηση του άρθρου 13 όπου η Γενική Συνέλευση των εταίρων
αποτελείται από όλους τους εταίρους της Εταιρείας και είναι το ανώτατο όργανο της
Διοικήσεώς της.
Γ. Την τροποποίηση του άρθρου 14 όπου η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται από
τον πρόεδρο της εταιρείας.
Δ. την τροποποίηση του άρθρου 17 όπου τα αντίγραφα των πρακτικών αυτών
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας με την υπογραφή του και τη θέση
σφραγίδας που φέρει την επωνυμία της Εταιρείας.
Ε. Ορίζεται ως πρόεδρος της εταιρείας από Γ.Σ, με ομόφωνη απόφαση της:
Πρόεδρος της εταιρείας και νόμιμη εκπρόσωπος η εταίρος Torronen Tina Annett του
Rolf,
Διευθύνων Σύμβουλος και Ταμίας η Μαρία Λογαρά του Αθανασίου με θητεία που θα
λήγει στις 3 1η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 1- Επωνυμία
Η Επωνυμία της εταιρείας είναι «ΠΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, FREEDOM GATE GREECE
-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, FREEDOM GATE».

Άρθρο 2- Έδρα
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών και ειδικότερα στην οδό Αριστοτέλους,
αρ. 67. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να αναχθούν παραρτήματα
και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες. Η εταιρεία μπορεί να
αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του
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καταστατικού της.

Άρθρο 3- Σκοπός
Σκοπός της αστικής εταιρείας είναι η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού
αποκλεισμού κοινωνικών ευπαθών ομάδων καθώς και η ψυχοκοινωνική στήριξη
τους. Μέσα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ορίζονται:
1.Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη κρατουμένων και αποφυλακισμένων.
2. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικείου περιβάλλοντος των κρατουμένων.
3.Ψυχοκοινωνική στήριξη ανήλικων παραβατών.
4 .Εκπαίδευση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων σε θέματα που αφορούν τις ομάδες
στόχου.
5.Διεξαγωγή
ερευνών και εκπόνηση μελετών επί θεμάτων σχετικών με τους
σκοπούς της.
6. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ομάδας στόχου εντός και εκτός των χώρων
κράτησης.
Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις
προσήκουσες πράξεις, να συμφωνεί και να συνεργάζεται φυσικά πρόσωπα ή άλλες
εταιρείες κάθε τύπου καθώς και να παρεμβαίνει με προτάσεις της σε κάθε ανοιχτό και
δημόσιο διάλογο, που αφορά θέματα που άπτονται του σκοπού της.

Άρθρο 4- Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δεκαετής, αρχόμενη σήμερα και λήγουσα την 5
Ιουνίου 2022. Εάν η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω
ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 5- Εισφορές Εταίρων/ Κεφάλαιο
Κάθε ένα από τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικά μέλη εισφέρει το ποσό των
πεντακοσίων ( 500) Ευρώ προς σχηματισμό κεφαλαίου ανερχομένου στο συνολικό
ποσό των χιλίων (1000) Ευρώ. Για τη συμμετοχή των εταίρων στην παρούσα
Εταιρεία, απαραίτητη θεωρείται η εισφορά των εταίρων και δια της προσωπικής τους
εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί ο εταιρικός σκοπός.

Άρθρο 6= Πόροι
Πόροι της Εταιρείας είναι το ως άνω αρχικό κεφάλαιο των χιλίων ( 1000) ευρώ, η
οριζόμενη στο ποσό των 20 ευρώ εισφορά εισδοχής κάθε νέου μέλους, οι έκτακτες
εισφορές και οικονομικές ενισχύσεις υπό μορφή δωρεάς των εταίρων της ή τρίτων
φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι επιχορηγήσεις από
κρατικούς, ιδιωτικούς φορείς και ευρωπαϊκά προγράμματα , οι κληρονομιές ή
κληροδοσίες, έσοδα από λαχειοφόρους αγορές, χοροεσπερίδες και λοιπές
εκδηλώσεις ως και κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων, κάθε εισόδημα του οποίου η
αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές

διατάξεις και όλα γενικώς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία η Εταιρεία αποκτά
νσμίμως κατά τη λειτουργία της.
Ο ϊ εταίροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην Εταιρεία τις εκάστοτε από τη
Γενική Συνέλευση καθοριζόμενες έκτακτες εισφορές.

Άρθρο 7- Νομική Μορφή/Υττοχρέωση Εταίρων
Η Εταιρεία είναι αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική
προσωπικότητα (αρ. 784 ΑΚ). Οι εταίροι της ουδεμία απολύτως ατομική ευθύνη
έχουν έναντι της Εταιρείας, εκτός από την υποχρέωση καταβολής των
αναφερομένων στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος χρηματικών εισφορών αλλά και δια
της προσωπικής τους εργασίας και ενασχόλησης με την Εταιρεία.

Άρθρο 8- Απαγόρευση Διανομής Κεφαλαίων', Κερδών και Τόκων
Απαγορεύεται απολύτως κάθε διανομή κεφαλαίου, κερδών και τόκων στα μέλη της
Εταιρείας.
Τα εισοδήματα και η.περιουσία της Εταιρείας, από όπου και αν προέρχονται, θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την προώθηση των σκοπών της, όπως
προσδιορίζονται στο παρόν Καταστατικό και ουδέν απολύτως μέρος της θα διατίθεται
αμέσως ή εμμέσως, υπό μορφή μερισμάτων, δώρων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
υπό μορφή κέρδους, στα μέλη της Εταιρείας. Η Εταιρεία όμως δικαιούται να
πληρώνει εύλογες αμοιβές σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανόμενων
και των μελών της, για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία.

Άρθρο S- Εισδοχή Νέων Μελών,
Επιτρέπεται η εισδοχή νέων εταίρων στην Εταιρεία ύστερα από απόφαση Γενικής
Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου
14 παρ. 6 του παρόντος.
Κάθε νεοεισερχόμενος εταίρος υποχρεούται να καταβάλει ως εισφορά το ποσό των
εκατό (100) ευρώ και να συνεισφέρει και δια της προσωπικής τους εργασίας και
ενασχόλησης με την Εταιρεία.

■ Άρθρο 10» Αποβολή Ιδιότητας Μέλους
Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων
(2/3) του συνόλου των εταίρων μπορεί να αποβάλει από την Εταιρεία οποιονδήποτε
εταίρο, αν κρίνει ότι ο εταίρος αυτός με τις ενέργειές του ή παραλείψεις του
παρεμβάλλει σοβαρά προσκόμματα στη λειτουργία της Εταιρείας και την

πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Άρθρο 11- Άττοχώρηση Μέλους
Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Εταιρεία εφόσον της
κοινοποιήσει σχετική γραπτή δήλωσή του.
Τόσο στην περίπτωση αποχώρησης και αποβολής εταίρου όσο και σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση εξόδου (θάνατος, πτώχευση κλπ.), ο εξερχόμενος εταίρος ουδεμία
απολύτως αξίωση επί της εταιρικής περιουσίας έχει.
Σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις εξόδου οποιουδήποτε εταίρου, για οποιονδήποτε
λόγο και αιτία, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

Άρθρο 12- Διοίκηση Εταιρείας
Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
2. Ο Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος

Άρθρο 13- Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελείται από όλους τους εταίρους της Εταιρείας
και είναι το ανώτατο όργανο της Διοικήσεώς της.
1. Η Γενική .Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι
νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους και αυτούς
ακόμη τους διαφωνούντες ή απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
Α. για την τροποποίηση του Καταστατικού
Β. για τη συγχώνευση ή τη διάλυση της Εταιρείας
Γ. για την εισδοχή και αποβολή μελών
Δ. για την επιβολή εισφορών στα μέλη και
Ε. για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό της
Εταιρείας.

Άρθρο 14- Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης
1.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο της εταιρείας τακτικά ανά
έτος. Εκτάκτως μπορεί να συγκαλείται εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος ή όταν το
ζητήσουν το 1/3 των εταίρων, προσδιορίζοντας στη σχετική επιστολή τους τα θέματα
τα οποία θα συζητηθούν. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος της εταιρείας
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Διευθύνων σύμβουλος.

2. Τα μέλη προσκαλούνται στη Γενική Συνέλευση με συστημένες επιστολές,
τηλεγραφήματα, τηλετυπικά μηνύματα (Telex , fax) ή με μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), περιέχοντα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δέκα (10)
τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γενική
Συνέλευση μπορεί να συνέλθει χωρίς τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων αν όλα τα
μέλη είναι παρόντα.
3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται
σε αυτή τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη της Εταιρείας. Ειδικώς στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών της Εταιρείας.
Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείτε επαναληπτική πρόσκληση του
Προέδρου προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται
σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
4. Στη Συνέλευση κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της
χειρός εκτός αν κάποιο από τα παρόντα μέλη ζητήσει μυστική ψηφοφορία.
5. Εκτός από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου 6, οι αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων
των παριστάμενων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων στη Συνέλευση μελών
(συνήθης πλειοψηφία).
6. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των ψήφων όλων
των εταίρων στις ακόλουθες περιοριστικώς απαριθμούμενες περιπτώσεις:
Α) Για την εισδοχή και αποβολή μελών
Β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη διάλυση της
Εταιρείας
Γ) Για τον καθορισμό ετήσιας εισφοράς η οποία υπερβαίνει κατά ποσοστό
μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) την εισφορά του αμέσως προηγούμενου
έτους.
7. Στην Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρείας δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή
των αναπληρωτών τους.
8. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ.

Άρθρο 15: Διαχείριση και εκπροσώπηση
1. Η διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων και η Εκπροσώπηση της Εταιρείας
ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου
φυσικού ή νομικού προσώπου ανατίθεται στην Torronen Tina Annett του Rolf.
2. Πρόεδρος της εταιρείας ορίζεται από τη Γ.Σ., με ομόφωνη απόφασή της, ένα από
τα μέλη της ή οποιονδήποτε τρίτο. Με το παρόν ορίζεται Πρόεδρος της Εταιρείας και
νόμιμη εκπρόσωπος η εταίρος Torronen Tina Annett του Rolf, ενώ Διευθύνων

Σύμβουλος και Ταμίας η Μαρία Λογαρά του Αθανασίου, με θητεία που λήγει την
Δεκεμβρίου 2015.
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3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη
διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας.

4 Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος δύνανται σε περίπτωση αδυναμίας
εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο με
έγγραφη εξουσιοδότηση.
5. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα
μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά του που θα
ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.
Άρθρο 18 - Προσλήψεις
Η Εταιρεία με μέριμνα του Προέδρου, μπορεί να προσλάβει κατά τα εκάστοτε
ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, επιστημονικό προσωπικό, για την υλοποίησης προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. ή άλλου επιδοτούμενου κρατικού
η κοινοτικού προγράμματος,
Άρθρο 17- Βιβλία/Πρακτικά/Οικονομικά
Η Εταιρεία θα τηρεί όλα τα οριζόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία και στοιχεία,
καθώς επίσης και πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αντίγραφα των πρακτικών
αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας με την υπογραφή του και τη
θέση σφραγίδας που φέρει την επωνυμία της Εταιρείας.
Άρθρο 18= Διάλυση και Εκκαθάριση
1. Η Εταιρεία λύεται αυτοδικαίως μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως αυτό
προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν η διάρκειά της παραταθεί με
απόφαση Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του
συνολικού αριθμού των ψήφων όλων των εταίρων και τροποποίηση του
Καταστατικού.
2. Από τη στιγμή της διάλυσής της, η Εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Νόμου. Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Αν τέτοια απόφαση δεν ληφθεί, την εκκαθάριση ενεργούν τα ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος. Αν κατά τη διάλυση της Εταιρείας και μετά την εξόφληση
όλων των πάσης φύσεως υποχρεώσεών της, απομένει οποιαδήποτε περιουσία, η
περιουσία αυτή δεν θα διανέμεται στα μέλη της Εταιρείας, αλλά θα δίδεται ή θα
μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό ή Εταιρεία που έχει σκοπούς
παρόμοιους προς του σκοπούς της Εταιρείας ή σε φιλανθρωπικό Ιδρυμα ύστερα
από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη
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πλειοψηφία των μελών της.

Άρθρο 19- Εταιρική χρήση
Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
κάθε έτους. Ειδικώς, η πρώτη αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την
31η Δεκεμβρίου του 2021.

Το παρόν διαβιβάστηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε 3 (τρία )
όμοια αντίγραφα. Καθένας έλαβε ένα όμοιο και τα υπόλοιπα θα κατατεθούν όπου
απαιτείται.
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