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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη νια την 

αναπηρία, σύμφωνα με την οποία: 

 Η αναπηρία είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός ατόμου που 

εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά (όπως η κακή υγεία) και ενός φυσικού, 

κοινωνικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος γύρω από αυτόν/αυτήν 

 Η αναπηρία δεν είναι ισοδύναμη με την εξάρτηση  

 Η αναπηρία δεν συνεπάγεται την απώλεια του δυναμικού, την παραγωγικότητα του 

ατόμου, την ικανότητα του να συνεισφέρει στην κοινωνία, τις αξίες, τις ευκαιρίες και 

άλλες τέτοιες ιδιότητες  

 Η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής και υπάρχουν πιο πολλές διαφορές 

μεταξύ των ατόμων με ειδικές ανάγκες από ότι μεταξύ των ανθρώπων γενικά.  

Το όραμά μας είναι η ενεργή συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην  κοινωνική ζωή. 

Αυτό γίνεται κυρίως μέσω της εκπαίδευσης υπό την ευρύτερή έννοια της και μέσω 

της ανοικτής αγοράς εργασίας. Επιπλέον, η αυξημένη παρουσία των ατόμων με αναπηρίες 

στις διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ανοικτή στάση των 

συμπολιτών για την επίλυση των προβλημάτων της αναπηρίας, καθώς επίσης και  να έχουν 

περισσότερη ανοχή και ανεκτικότητα στην κοινωνία. Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου 

επιδιώκουμε να προβάλλουμε τα άτομα με αναπηρία ως κατόχων δικαιωμάτων, ως 

ανεξάρτητων πολιτών και καταναλωτών, ως ατόμων ανεξάρτητων στη λήψη αποφάσεων και 

την ανάληψη ευθυνών, να άρουμε τους φραγμούς και να δώσουμε έμφαση στην ικανότητα 

και την παροχή ενεργητικών μέτρων στήριξης και ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην 

κοινωνία. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες αποτελεί μονάδα 

δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και κινητική 

αναπηρία δυναμικότητας 25 ατόμων ανά βάρδια. 

Φορέας για τη σύσταση και την λειτουργία του Κέντρου είναι η εταιρεία που συστήθηκε με 

την επωνυμία ΣΤΗΡΙΖΩ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΡΙζω ΙΚΕ και 

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αρ. 145132952000. Έλαβε άδεια λειτουργίας με την υπ. αρ. 

πρωτ. 1809/24-5-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 



 
 

Το Κέντρο εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και 

την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσω του Κέντρου ενισχύεται ο θεσμός 

της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή 

και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή. 

Το Κέντρο δύναται για την επίτευξη των σκοπών του να συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές 

μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και τους φορείς και τις 

υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής του, με 

προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ 

Ο σκοπός του Κέντρου σύμφωνα και με τους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας είναι: α) 

η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη 

παιδιών / εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν 

καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας 

και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των 

οικογενειών τους. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το Κέντρο για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, 

προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων 

με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας. 

 Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα 

αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή). 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και 

σωματικής αγωγής. 

 Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων. 

 Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρία. 

 Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των 

εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με 

αναπηρίες. 

 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες. 

 Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες 

των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις 

υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το 



 
 

δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές 

οργανώσεις. 

 Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης. 

 Η πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Η προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και η υποστήριξη των ληπτών των 

υπηρεσιών για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου, βρίσκονται σε ισόγειο χώρο, στην περιοχή 

Λεύκωνας Σερρών επί της οδού Κ. Καραμανλή 35. Είναι συνολικού εμβαδού 250 m2 

περίπου, αποτελούμενο από μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εργοθεραπείας, 

αναπαυτήριο και βοηθητικούς χώρους (τουαλέτες ΑμεΑ, αποθηκευτικό χώρο, διαδρόμους, 

αίθουσα εκπαιδευτών και διεύθυνσης) και πληρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 

αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-

10-2001). 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στο Κέντρο εγγράφονται παιδιά, έφηβοι και άτομα με νοητική υστέρηση και κινητική 

αναπηρία. Για την εγγραφή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 Αίτηση του ιδίου ή του γονέα ή του κηδεμόνα του 

 Βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του ΑμεΑ. 

 Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό 

αναπηρίας του ΑμεΑ 

Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

απαιτείται επιπλέον και αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης. 

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται: 

Α) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» , 

αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης από τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης 

της Πράξης. Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τον εκάστοτε χρηματοδότη 

φορέα βάσει κριτηρίων που ορίζονται κάθε φορά από την πρόσκληση που δημοσιεύει. 

Β) Για μη ωφελούμενες της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 

σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετουμένων στο Κέντρο. 

Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» η 

εταιρεία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, 

λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Προηγούνται τα παιδιά 



 
 

/ οι έφηβοι / τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που προέρχονται από 

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα 

παιδιά / οι έφηβοι / τα άτομα που οι γονείς τους βρίσκονται σε ανεργία, έχουν αναπηρία ή 

χρόνια πάθηση. 

Όταν η συμμετοχή του ωφελούμενου δεν καλύπτεται μέσω προγράμματος, τότε εκείνος 

υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση 

της συνέλευσης των εταίρων. Η μηνιαία συνδρομή περιλαμβάνει: Έξοδα μετακίνησης, 

συμμετοχή στις δημιουργικές δραστηριότητες του Κέντρου, ψυχολογική στήριξη και 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.  

Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν 

επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από 

την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του. Όλα τα μέλη των δομών δεσμεύονται από το 

απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση.  

Κατά την περίοδο συμμετοχής των εξυπηρετούμενων στο Κέντρο, όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει 

να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καλής συμπεριφοράς. Να προσέρχονται στο Κέντρο με 

καθαρή και ευπρεπή ενδυμασία και με τρόπο που δεν προκαλούν δυσφορία σε άλλους 

χρήστες. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια, απέχοντας από κάθε πράξη που 

προσβάλλει τα άλλα μέλη του Κέντρου και το προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, η ομάδα 

προσωπικού του Κέντρου ακολουθεί σύστημα συνεπειών ανάλογα προσαρμοσμένων με την 

κάθε περίπτωση. 

Η εταιρεία μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του προσωπικού του Κέντρου, διατηρεί 

ακέραιο το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας σε όποια περίπτωση κριθεί ότι 

ο εξυπηρετούμενος ή ο ωφελούμενος δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα ή δεν μπορεί να ενταχθεί 

ομαλά στην ομάδα. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) σε 

δύο βάρδιες μια πρωινή και μια απογευματινή. Το ωράριο λειτουργίας της πρωινής βάρδιας 

θα είναι 06:30 – 14:30 και της απογευματινής 14:30 – 22:30. Το σύνολο των ωρών 

εβδομαδιαίας λειτουργίας ορίζεται στις 40 ώρες ανά βάρδια. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί 

να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και μετά από απόφαση της εταιρείας 

(Σχετ. Υπουργική Απόφαση αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ 1397/Τ.Β/22-10- 2001). 

Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του 

 Κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού 

γεγονότος. 

 Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου (γιορτές Χριστουγέννων).  



 
 

 Από τη Μεγ. Πέμπτη έως και την Τρίτη μετά του Πάσχα (γιορτές Πάσχα). 

 Από 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Αυγούστου (για την εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης).  

Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του και τον μήνα Αύγουστο ανάλογα με τις 

τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση της εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Το Κέντρο στελεχώνεται, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957 

ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001 και αριθμ. Π3α/Γ.Π. οικ. 60428, ΦΕΚ875/τ.Β’/2-7-2003). 

Στα Κέντρο μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις 

ανάγκες των εξυπηρετουμένων (π.χ. Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, 

φυσιοθεραπευτές κλπ.) αλλά και λοιπό βοηθητικό προσωπικό (π.χ. βοηθός νοσηλευτή, 

καθαρίστρια κά), προκειμένου να συμβάλλουν με το έργο τους στην υλοποίηση και επίτευξη 

των στόχων του Κέντρου. 

Εκτός από τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση στο Κέντρο ανάλογα με τις 

ανάγκες μπορεί να απασχολούνται και εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου, 

συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή άλλες μορφές απασχόλησης.  

Θέματα προσωπικού που αφορούν μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Με απόφαση εταιρείας ορίζεται υπεύθυνος της δομής πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη 

μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο /Η υπεύθυνος της δομής ασκεί τα 

καθήκοντα της θέσης αυτής επ’ πλέον των κύριων καθηκόντων του. 

Το προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο 

θα ανανεώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το προσωπικό του Κέντρου υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που 

παρέχει. Όλα τα μέλη δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των 

εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση. 

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί 

το έργο που του έχει ανατεθεί. Επίσης, μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να 

ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των 

εξυπηρετουμένων.  

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο 

εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.  

 



 
 

Άρθρο 8 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου, αποτελείται από τα μέλη του προσωπικού που 

διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), λειτουργεί με τις 

σύγχρονες αρχές των διεπιστημονικών ομάδων με Συντονιστή / στρια το/την υπεύθυνα του 

Κέντρου με σκοπό να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του.  

Η Επιστημονική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτή μέρα και ώρα κάθε εβδομάδα και έκτακτα 

όποτε κριθεί αναγκαίο από τον / την Συντονιστή / στρια ή δύο τουλάχιστον μέλη της. Στις 

συναντήσεις μπορούν να παραστούν μετά από πρόσκληση του / της Συντονιστή / στριας και 

άλλα μέλη του προσωπικού του Κέντρου ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του 

συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους. 

Ο/Η Συντονιστή / στριας  παρέχει στους εταίρους, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι 

προς όφελος του εξυπηρετούμενου και της εύρυθμης λειτουργίας του κέντρου.  

Αρμοδιότητες Επιστημονικής Επιτροπής 

 Προετοιμάζει και προγραμματίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου 

 Παρακολουθεί και αξιολογεί την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου 

 Εισηγείται για τις αιτήσεις εγγραφής στο Κέντρο 

 Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που ακολουθεί κάθε 

εξυπηρετούμενος 

 Εξετάζει, εκτιμά και συνεργάζεται με την οικογένεια  

 Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και εισηγείται τους τρόπους 

αντιμετώπισης 

 Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδουπηρεσιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του 

προσωπικού 

 Εισηγείται και προγραμματίζει την συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που 

διευκολύνουν, ενισχύουν, στηρίζουν, και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου και αυξάνουν την ικανοποίηση των αναγκών 

των εξυπηρετουμένων από αυτό 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

Την άμεση διοικητική εποπτεία του Κέντρου έχουν οι εταίροι, οι οποίοι θα ελέγχουν την 

πορεία και εξέλιξη της δομής σε συνεργασία με τον / την υπεύθυνη του Κέντρου. Ειδικότερα 

η εποπτεία και ο έλεγχος συνίσταται στην τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας του Κέντρου, στη παρακολούθηση της λειτουργίας του σχετικά με την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην παρακολούθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 



 
 

εργαζόμενοι, στην υποστήριξη των στελεχών του και των τελικών δικαιούχων και στη 

μεγιστοποίηση του αναμενόμενου αποτελέσματος. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Στο Κέντρο τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία: 

 Βιβλίο δραστηριοτήτων 

 Βιβλίο συμβάντων 

 Βιβλίο παρουσίας παιδιών 

 Βιβλίο παρουσίας του προσωπικού 

Άρθρο 10 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι αορίστου 

χρόνου. Αν από την εφαρμογή του παρόντος προκύψει ανάγκη αναθεώρησης ή 

τροποποίησής του, απαιτείται σχετική ενημέρωση από την επιστημονική επιτροπή και 

απόφαση των εταίρων σχετικά με την αναθεώρηση ή τροποποίηση του παρόντος. Κάθε τυχόν 

τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.  

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του Κέντρου που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση των εταίρων. 

 

Μετά τα ανωτέρω, υπογράφεται ως εξής : 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


