
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ>> 

Στη Χίο σήµερα 5 Ιανουάριου 2018 οι εδώ συµβαλλόµενοι: 

1. Nicholas Paul Milet (ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΛ ΜΙΛΕΤ), του Simon (ΣΑΪΜΟΝ) 
κάτοικος Ηνωµένου Βασιλείου, 6 Woodward Gardens, Stanmore UK, 
µε ΑΦΜ 162345742 της Δ.Ο.Υ. Χίου, 

2. Μαρία Μονιώδη του Ευάγγελου, αρχιτέκτονας, κάτοικος πόλεως Χίου, 
οδός Ευστρατίου Αργέντη αρ. 11, µε ΑΦΜ 132378880 της Δ.Ο.Υ. Χίου 
και  

3. Martha Annis Glover- Short (ΜΑΡΘΑ ΑΝΙΣ ΓΚΛΟΒΕΡ ΣΟΡΤ) του Colin 
(ΚΟΛΙΝ) κάτοικος Ηνωµένου Βασιλείου, 18 Vanbrugh Fields, London 
SE3 7TZ, µε ΑΦΜ 162349452 της Δ.Ο.Υ. Χίου 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 <<ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(Μ.Κ.Ο.)>>. Η εταιρία έχει τη νοµική µορφή αστικής εταιρίας µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µη κυβερνητικής οργάνωσης (Μ.Κ.Ο.). Η εταιρεία 
θα χρησιµοποιεί στην αγγλική γλώσσα την επωνυµία ACTION FOR 
EDUCATION και τον διακριτικό τίτλο <<A.F.E.>>. 

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ  

            Η εταιρία εδρεύει στην πόλη της Χίου, επί της οδού Εκάτης αρ.4. Η 
εταιρεία µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδος. 

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ 

            Ο σκοπός της εταιρείας είναι µη κερδοσκοπικός και ειδικότερα και 
συνίσταται κυρίως στην δηµιουργία, υλοποίηση και εφαρµογή προγραµµάτων 



ανθρωπιστικής δράσης, την ανάπτυξη πνεύµατος αλληλεγγύης και εν γένει 
δράσης που διέπεται από φιλάνθρωπα συναισθήµατα στο ευρύτερο κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό πεδίο και ειδικότερα: 

            - Η ανάπτυξη σχεδίων που στοχεύουν να καταρρίψουν τα εµπόδια 
στην εκπαίδευση των αποµονωµένων κοινωνικά οµάδων. Ως ανθρωπιστική 
οργάνωση, η εταιρία εξασκεί παραδοσιακές µεθόδους εκπαίδευσης µε 
ανθρωπιστικό περιεχόµενο. Βασισµένη στην δική της γνώση και εµπειρία, η 
εταιρία επιδιώκει να προωθήσει νέες και καινοτόµες µεθόδους στη διδασκαλία 
και υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών που οικοδοµούν γέφυρες στην 
εκπαίδευση. 

            - Η ανάπτυξη µικρού και µεσαίου µεγέθους ανεπίσηµων 
εκπαιδευτικών σχεδίων που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες να αναπτύξουν 
γλωσσικές και φωνητικές δεξιότητές που θα βοηθήσουν την ενσωµάτωση 
τους στην νέα τους κοινωνία. 

            - Η υποστήριξη και συµµετοχή σε υπάρχοντα προγράµµατα που 
µπορούν να επωφεληθούν από την δική µας εξειδίκευση και γνώση στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα δικά τους εκπαιδευτικά σχέδια. 

            - Η φιλοξενία ενηµερωτικής πλατφόρµας που προωθεί την 
αυτοπροστασία του στοχευµένου πληθυσµού µε µια προσπάθεια επηρεασµού 
της γνώµης και της πολιτικής σχετικά µε τις εκπαιδευτικές και ευρύτερες 
προβλέψεις για τους προσφυγικούς πληθυσµούς 

            - Η προσπάθεια αναλήψεως διεθνών συνεργασιών µε αξιόπιστους 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισµούς 
(Μ.Κ.Ο.), Τοπικούς Αναπτυξιακούς Φορείς, Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.), πανεπιστηµιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισµούς, 
φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α., µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση 
του µορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των µεταναστών και προσφυγών 
στην Ελλάδα και την µείωση της φτώχειας. Ειδικότερα θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η ενίσχυση και υλοποίηση προγραµµάτων στους καίριους τοµείς 
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της κοινωνικής φροντίδας, 
της εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως των µεταναστών και προσφύγων και της 
ισότητας ανδρών και γυναικών. 

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 



            Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια µε δυνατότητα 
παράτασης µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών. Εάν η εταιρεία 
συνεχίσει τις εργασίες της και µετά την ως άνω ηµεροµηνία θα θεωρείται ότι 
παρατάθηκε για αόριστο χρόνο. 

Άρθρο 5: ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

            Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού οι εταίροι συµφωνούν να 
εισφέρουν στην εταιρεία το συνολικό ποσό των τριακοσίων (300,00) Ευρώ, το 
οποίο συµφωνείται να κατανεµηθεί ισοµερώς µεταξύ των εταίρων ως εξής: 
100 ευρώ θα καταβάλλει ο εκ των εταίρων Nicholas Millet, 100 ευρώ θα 
καταβάλλει η εκ των εταίρων Μαρία Μονιώδη και 100 ευρώ θα καταβάλλει η 
εκ των εταίρων Martha Glover-Short. 

            Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων 
της, από δωρεές τρίτων η των εταίρων της, χορηγίες, κληρονοµίες, 
κληροδοσίες, έσοδα από διάφορες δηµόσιες η µη εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, έσοδα από την διάθεση των εντύπων, περιοδικών, βιβλίων 
σε έντυπη η ηλεκτρονική µορφή, νόµιµες επιχορηγήσεις από τους διάφορους 
Οργανισµούς και Ιδρύµατα ηµεδαπής και αλλοδαπής, κρατικές επιχορηγήσεις 
ή από τους οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχορηγήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και διεθνών ενώσεων, καθώς και 
οποιοσδήποτε άλλο έσοδο από νόµιµη αιτία και από τα εν γένει περιουσιακά 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, που αποκτώνται από την εταιρεία σαν συνέπεια 
της λειτουργίας της. 

            Η εταιρεία ως µη κερδοσκοπική, δεν µοιράζει έσοδα ή κέρδη στους 
εταίρους, όλα δε τα έσοδα της εταιρείας διατίθενται για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της. 

Άρθρο 6: Τα όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και το 
Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, 
Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα. 



Άρθρο 7: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

            Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και 
έχει αποφασιστική αρµοδιότητα για κάθε υπόθεση που την αφορά.  

Συγκαλείται: 

            Τακτικά από τον Πρόεδρο της Εταιρείας στην αρχή κάθε έτους. 

            Εκτάκτως, µε απόφαση του Προέδρου ή του Διοικητικού Συµβουλίου ή 
αν το ζητήσει το ήµισυ τουλάχιστον των Εταίρων µε έγγραφη και 
αιτιολογηµένη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση για έκτακτη 
γενική συνέλευση γνωστοποιείται στους εταίρους τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµέρες πριν τη σύγκλησή της. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και µε αποστολή 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε εταίρου και µε σύγχρονη ανάρτηση 
στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Στην πρόσκληση αναφέρεται η 
ηµεροµηνία, η ώρα, ο χώρος και η ηµερήσια διάταξη. Η Συνέλευση των 
Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τα 
2/3 των εταίρων της. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η συνέλευση 
επαναλαµβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, µετά από µια εβδοµάδα στον ίδιο 
χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία, όσοι εταίροι και αν παρίστανται. 

            Στη Συνέλευση των Εταίρων µετέχουν οι εταίροι αυτοπροσώπως. 
Επιτρέπεται σε Εταίρο να εξουσιοδοτήσει άλλον Εταίρο για να µετάσχει στη 
Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση θα έχει 
θεωρηθεί ως προς την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος από ΚΕΠ ή αρµόδια 
αρχή. 

            Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαµβάνονται κατά 
πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς ειδικότερα. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της εταιρείας. 

            Για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και τις σχετικές 
αποφάσεις που λαµβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία, αφού 
καταχωρηθούν στο βιβλίο πρακτικών, διανέµονται σε αντίγραφα σε κάθε 
Εταίρο, εφόσον ζητηθούν. 

            Οι αρµοδιότητες της Συνέλευσης των Εταίρων περιλαµβάνουν: 

1. Να κατευθύνει τον προγραµµατισµό, την οργάνωση και την οικονοµική 
πορεία της Εταιρείας. 



2. Να εγκρίνει την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσµάτων χρήσης και της 
ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων. 

Να αποφασίζει: 

3. Τη λύση ή τη συνέχιση της Εταιρείας. 

4. Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. 

5. Την είσοδο νέων Εταίρων. 

6. Την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 

7. Τη θέσπιση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας. 

8. Την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας. 

9. Την επίλυση διαφωνιών των Εταίρων σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους. 

10. Την ερµηνεία των όρων του καταστατικού. 

11. Τα δικαιώµατα των Εταίρων. 

12. Τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του επόµενου έτους. 

13. Τον οικονοµικό απολογισµό του προηγούµενου έτους και τον 
προγραµµατισµού έτους. 

14. Την εκλογή του Προέδρου και των λοιπών µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και τριών αναπληρωµατικών µελών του 
Διοικητικού Συµβουλίου. Μπορεί να ανακαλεί αιτιολογηµένα την εκλογή 
οποιουδήποτε µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, εκλέγοντας συγχρόνως 
νέο. 

15. Την εκλογή, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου, ως επίτιµων 
µελών ή επίτιµων Προέδρων της εταιρείας, ατόµων (εταίρων ή µη) που µε 
οποιοδήποτε εξαιρετικά σηµαντικό τρόπο συµβάλλουν στους σκοπούς της 
εταιρείας ή συµµετέχουν ενεργά σε δράσεις που άπτονται των σκοπών της 
εταιρείας. Επίτιµα µέλη ή επίτιµοι Πρόεδροι της εταιρείας µπορούν να 
ορίζονται και εξέχουσες προσωπικότητες, που συµµερίζονται, στηρίζουν και 
προβάλλουν δηµοσίως µε τις απόψεις τους, τους σκοπούς της εταιρείας. 

16. Κάθε άλλο σηµαντικό θέµα που είτε υπάρχει διαφωνία και αφορά στη 
λειτουργία και στους σκοπούς της εταιρείας είτε προβλέπεται από το 
καταστατικό της εταιρείας.  



Άρθρο 8: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

            Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από 
τρεις (3) συµβούλους: 

1. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου που είναι Διαχειριστής και 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ο οποίος αναπληρώνει τον 
πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα του, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Όταν ο 
Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληροί ο Γραµµατέας του 
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 

3. Τον Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου, που είναι και Γραµµατέας της 
Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 
πρακτικών της Συνέλευσης, των βιβλίων του Διοικητικού Συµβουλίου υπό τις 
οδηγίες του Προέδρου και αντικαθιστά τον Αντιπρόεδρο όταν αυτός κωλύεται 
ή απουσιάζει. 

            Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη 
τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν µπορεί να 
ξεπεράσει την τριετία.  

            Οι σύµβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και ελευθέρα ανακλητοί. 

Άρθρο 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

            Α. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα θέµατα που 
αφορούν στην εταιρεία, µέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, µε 
εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το άρθρο 15 ανήκουν στην αποκλειστική 
αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συµβουλίου είναι υποχρεωτικές για τον πρόεδρο της εταιρείας. 

            Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση του, παρόντος του 
Προέδρου της εταιρείας, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπά (µέλος 
του ή εταίρο της εταιρείας), την άσκηση συγκεκριµένης εξουσίας ή 
αρµοδιότητας καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε απόλυτα 
συγκεκριµένο θέµα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της 
ανάθεσης. 



            Β. Συγκρότηση Διοικητικού Συµβουλίου: 

            Το Διοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και 
συγκροτείται σε σώµα, συµφώνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις 
του. 

            Γ. Σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου: 

            Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας 
τουλάχιστον µια φορά το µήνα. Το Διοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει 
εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, 
εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη 
του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη 
λήψη αποφάσεων. 

            Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείτε από τον πρόεδρο του, µε 
πρόκληση του, που γνωστοποιείται στα µέλη του δυο (2) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και 
µε αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου και µε σύγχρονη  ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται 
µόνο εφόσον παρίστανται αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεως. 

            Τη σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) 
εκ των µελών του, µε αίτησή τους προς τον πρόεδρο του, ο οποίος 
υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του 
Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που 
ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του δεκαηµέρου, γνωστοποιώντας 
τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά 
τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε 
σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο.  

            Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο 
σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που 
απουσιάζει.  



            Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον 
ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων 
µπορεί να είναι µικρότερος των δύο. Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας 
παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. 

            Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της εταιρεία. 

            Δ. Πρακτικά Διοικητικού Συµβουλίου  

            Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου 
καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά 
το µηχανογραφικό σύστηµα. Ύστερα από αίτηση µέλους του Διοικητικού 
Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 
περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος 
των παρισταµένων και των τυχόν αντιπροσωπευµένων κατά τη συνεδρίαση 
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. 

            Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, 
αναρτώνται περιληπτικά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, εκτός αν 
συντρέχει ειδικός λόγος (π.χ. προσωπικά δεδοµένα κτλ.) να µην αναρτηθεί 
συγκεκριµένη απόφαση είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλους τους 
εταίρους.  

            Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή το νόµιµο αναπληρωτή 
του.  

Άρθρο 10: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

             Ο Πρόεδρος της εταιρείας είναι υποχρεωτικά εταίρος της, είναι 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και 
Διαχειριστής της Εταιρείας και εκλέγεται εκ των Εταίρων αυτής µε τριετή 
θητεία. Σε περίπτωση άρνησης ή µόνιµης αδυναµίας του εκάστοτε Προέδρου 
να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Συνέλευση των Εταίρων δύναται µε 
απόφασή της να εκλέξει άλλον Εταίρο, είτε για περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα είτε για µια νέα τριετία. Η απόφαση για την εκλογή Προέδρου 



λαµβάνεται µε πλειοψηφία 3/4 των παρισταµένων στη γενική συνέλευση 
εταιρικών µεριδίων και αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση το αµέσως επόµενο Σάββατο, οπότε 
εκλέγεται αυτός που πλειοψηφεί σχετικά µεταξύ των υποψήφιων. Αν και πάλι 
για οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγεί Πρόεδρος, ο παλαιός Πρόεδρος συνεχίζει 
προσωρινά τα καθήκοντά του µέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από Γενική 
Συνέλευση, που συγκαλεί εντός 5 εβδοµάδων κ.ο.κ. Αν ο Πρόεδρος αδυνατεί 
οριστικά να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντα του Προέδρου 
περιέρχονται στον Αντιπρόεδρο, που συγκαλεί Γενική Συνέλευση εντός µηνός 
µε θέµα την εκλογή νέου Προέδρου. 

            Ο Πρόεδρος, συγκαλεί τη Συνέλευση των Εταίρων, διευθύνει τις 
συνεδριάσεις της, ενηµερώνει τους Εταίρους και τους φίλους για την πορεία 
των υποθέσεων της Εταιρείας γραπτώς ή προφορικώς και είναι υπεύθυνος 
για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων. 

            Ο Προέδρος ως Διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που 
ανάγεται στους σκοπούς και στο αντικείµενο της Εταιρείας. Ενδεικτικά, 
υπογραφεί υπό την εταιρική επωνυµία και δεσµεύει την Εταιρεία έναντι 
τρίτων, παραδίδει και παραλαµβάνει κινητά, αποκτά και διαχειρίζεται ακίνητη 
περιουσία στο όνοµα και για λογαριασµό της Εταιρείας, στο πλαίσιο πάντοτε 
της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Δύναται εκτάκτως µε γραπτή 
εξουσιοδότησή του, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του, σε 
περίπτωση που κωλύεται για σοβαρούς λόγους, να αναθέτει σε άλλο µέλος 
της εταιρείας συγκεκριµένα καθήκοντα και αρµοδιότητές του. 

            Ο διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος έχει την γενική εποπτεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την εν γένει διαχείρισή τους κινούµενος µέσα στα 
πλαίσια των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής 
εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει και δεσµεύσει την εταιρεία µόνο δια της 
υπογραφής του, η οποία µπαίνει κάτω από την εταιρική επωνυµία ή σφραγίδα 
σε όλες τις έννοµες σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας µε οποιοδήποτε 
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού 
Δηµοσίου, των Τραπεζών, του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. 
Ειδικότερα και ενδεικτικά σηµειώνεται ότι αυτή µε µόνη την υπογραφή του 
κάτω από την εταιρική επωνυµία, δικαιούται για λογαριασµό της εταιρείας, να 
αποσύρει και να εισπράττει χρήµατα, χρηµατόγραφα, µερισµαταποδείξεις και 
τοκοµερίδια, να υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη καθώς και να 
αναλαµβάνει αυτά από τις καταθέσεις επ’ ονόµατι της εταιρείας, να εκδίδει, 
εξοφλεί, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί σε διαταγή τρίτων 



συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές, πάσης φύσεως 
φορτωτικά έγγραφα, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της 
εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νοµικού ή φυσικού προσώπου και 
προς οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Να υπογράφει συµβάσεις µε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, και του 
Ελληνικού Δηµοσίου Ταµείου, των Ελληνικών Τραπεζών ή αλλοδαπών, του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδροµείου, να ανοίγει 
λογαριασµούς σε Τράπεζες, να καταθέτει στην Τράπεζα επ’ ονόµατι της 
εταιρείας τα εισπραττόµενα χρήµατα. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον 
των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, του Συµβουλίου 
Επικρατείας και του Αρείου Πάγου καθώς και κάθε άλλης δικαστικής, 
διοικητικής, οικονοµικής και προξενικής Αρχής, να ορίζει πληρεξούσιους 
δικηγόρους ή µη και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη τείνουσα στην ευόδωση 
του σκοπού της εταιρείας. Να προσλαµβάνει και απολύει το υπαλληλικό 
προσωπικό της εταιρείας, να καθορίζει τους µισθούς και τις αµοιβές τους, να 
επιµελείται για την τήρηση των κατά νόµο βιβλίων της εταιρείας, να 
αποδέχεται δωρεές, κληρονοµιές και επιχορηγήσεις κάθε φύσεως από 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, φορέα ιδιωτικό ή δηµόσιο. 
Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και διευθύνει τις 
συνεδριάσεις της. Αναλαµβάνει όλες τις υπάρχουσες καταθέσεις µε σκοπό την 
πληρωµή υποχρεώσεων της εταιρείας. Φυλάσσει τη σφραγίδα της εταιρείας. 
Απόφαση για αλλαγή διαχειριστή και ορισµό νέου λαµβάνεται κατ’ απόλυτη 
πλειοψηφία της συνέλευσης των εταίρων. Ανάκληση του Διαχειριστή λόγω 
παράβασης καθηκόντων ή ανικανότητα εν γένει θα διενεργείται µε απόλυτη 
πλειοψηφία επί του αριθµού των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών της γενικής 
συνέλευσης.  

            2. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής εταίρος πεθάνει, ή κηρυχθεί σε 
δικαστική συµπαράσταση ή πτωχεύσει, τότε την διαχείριση και εκπροσώπηση 
της εταιρείας αναλαµβάνουν όλοι οι υπόλοιποι εταίροι συλλογικά, 
συµπράττοντας δηλαδή και συνυπογράφοντας κάτω από την εταιρική 
επωνυµία.  

Άρθρο 11: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

             Ο Γραµµατέας της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά Εταίρος της και 
εκλέγεται από τη γενική συνέλευση µε τριετή θητεία. Ο γραµµατέας της 
Εταιρείας είναι και Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου, αντικαθιστά µετά 



από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, τον Ταµία του Διοικητικού 
Συµβουλίου όταν ο τελευταίος απουσιάζει. Σε περίπτωση άρνησης ή µόνιµης 
αδυναµίας του Γραµµατέα να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Συνέλευση των 
Εταίρων δύναται µε απόφασή της να εκλέξει άλλον Εταίρο, είτε για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα είτε για µια νέα τριετία. Η απόφαση αυτή 
πρέπει να ληφθεί µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών 
µεριδίων. 

             Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της 
Συνέλευσης, των βιβλίων της εταιρείας (Πλην του Βιβλίου Εσοδών - Εξόδων 
που τηρεί ο Ταµίας) υπό τις οδηγίες του Προέδρου καθώς και για την τήρηση - 
ενηµέρωση του Μητρώου των Μελών της Εταιρείας. 

Άρθρο 12: ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

             Η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: 

1. Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου. 

3. Βιβλίο εσόδων - εξόδων 

            Τα βιβλία είναι αριθµηµένα και θεωρούνται από τον πρόεδρο και τον 
γραµµατέα. 

 Όλα τα παραπάνω βιβλία δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική 
µορφή. 

Άρθρο 13: Από την ίδρυση της εταιρείας και µέχρι την τακτική Γενική 
Συνέλευση του Ιανουάριου 2018, ορίζονται µε την παρούσα σύµβαση τα 
παρακάτω µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και όργανα της Εταιρείας: 

Ως Πρόεδρος της Εταιρείας και του Διοικητικού Συµβουλίου, η Μονιώδη 
Μαρία. 

Ω Αντιπρόεδρος και Ταµίας της Εταιρείας και του Διοικητικού Συµβουλίου, 
Nicholas Milet 

Ως Γραµµατέας της Εταιρείας και του Διοικητικού Συµβουλίου, η Martha 
Glover-Short.  



Άρθρο 1 4 : ΘΑΝΑΤΟΣ , ΠΤΩΧΕΥΣΗ , ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤ ΙΚΗ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ 

            1.Σε περίπτωση που εταίρος πτωχεύσει ή τεθεί σε καθεστώς 
δικαστικής συµπαράστασης, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται µεταξύ 
των υπόλοιπων εταίρων, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον δυο. 

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

            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 15: ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

            Εταίροι µπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που διέπονται 
από τις αρχές και τους σκοπούς της εταιρείας. Η είσοδος νέων εταίρων στην 
εταιρεία γίνεται µε απόφαση των εταίρων, η οποία λαµβάνεται κατ’ απόλυτη 
πλειοψηφία.  

            Ο εταίρος έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει από την εταιρεία ελευθέρα, 
χωρίς να απαιτήσει οτιδήποτε και χωρίς να έχει κανένα δικαίωµα στην 
περιουσία της εταιρείας. Οφείλει όµως να ειδοποιήσει την εταιρεία µε έγγραφο 
ένα µηνά πριν, διαφορετικά ο απροειδοποίητα αποχωρών υποχρεώνεται σε 
επανόρθωση τυχόν ζηµίας, που θα προκύψει από την µη έγκαιρη 
προειδοποίηση. 

Άρθρο 16: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

            Η καταγγελία της εταιρείας από οποιονδήποτε 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 δεν υποχρεούται να καταβάλει στον εξερχόµενο εταίρο την 
αρχική αξία της εισφοράς του. 

Άρθρο 17: 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.Μετα 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 αρχικές εισφορές τους, ενώ ό,τι ποσό αποµένει διανέµεται σε άλλους 
κοινωφελείς οργανισµούς. 

Άρθρο 18: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

            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 Κώδικα. 

            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 τρία (3) όµοια αντίτυπα τα οποία αφού 
αναγνωστήκαν και βεβαιωθήκαν, υπογράφτηκαν από όλους του 
συµβαλλόµενους εταίρους. 





ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(ACTION FOR EDUCATION) 
ΑΦΜ:997220609 

Στην Χίο σήµερα 01 Δεκεµβρίου του έτους 2018 δια του παρόντος οι κάτωθι 
συµβαλλόµενοι: 

            α) Nicholas Paul Milet του Simon  
 (ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΛ ΜΙΛΕΤ του ΣΑΪΜΟΝ), 

           β) Μαρία Μονιώδη του Ευάγγελου, 

           γ) Martha Annis Glover- Short, του Colin  
 (ΜΑΡΘΑ ΑΝΙΣ ΓΚΛΟΒΕΡ ΣΟΡΤ του ΚΟΛΙΝ) 

α) Αποφασίζουν ότι αποχωρούν από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε 
τίτλο ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΦΜ:997220609. Όπως προβλέπει το 
άρθρο 15 του καταστατικού οι παραπάνω συµβαλλόµενοι και µέλη της 
εταιρείας γνωστοποίησαν εγγράφως την 01 Οκτωβρίου του έτους 2018 την 
επιθυµία τους για υποχώρηση.  

β) Αποφασίζεται ότι εισέρχονται στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε 
τίτλο ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΦΜ: 997220609 και κατόπιν σύµφωνης 
και πλειοψηφικής απόφασης των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου οι:  

α) Jacob Samuel Warn του Maxine  
(ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΣΑΜΙΟΥΕΛ ΓΟΥΑΡΝ του ΑΝΤΡΙΟΥ) 

β) Ayla Estreich του Steven  
(ΑΫΛΑ ΕΣΤΕΙΧ του ΣΤΙΒΕΝ) 

γ) Solange Wursten του Hans Ueli  
(ΣΟΛΑΝΖ ΓΟΥΡΣΤΕΝ του ΧΑΝΣ ΟΥΕΛΙ)  

οι οποίοι πληρούν καθολικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το 
καταστατικό της εταιρείας για την είσοδο νέων εταίρων - µελών.  

Κατόπιν µετά από Γενική Συνέλευση ορίστηκε µε ψηφοφορία νέο Διοικητικό 
Συµβούλιο που έχει ως εξής: 



Πρόεδρος ο Jacob Samuel Warn του Maxine (ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΣΑΜΙΟΥΕΛ 
ΓΟΥΑΡΝ του ΑΝΤΡΙΟΥ), 
Αντιπρόεδρος και Ταµίας η Ayla Estreich του Steven (ΑΫΛΑ ΕΣΤΕΙΧ του 
ΣΤΙΒΕΝ) και 
Γραµµατέας της εταιρείας ο Solange Wursten του Hans Ueli (ΣΟΛΑΝΖ 
ΓΟΥΡΣΤΕΝ του ΧΑΝΣ ΟΥΕΛΙ).  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι άλλοι όροι του αρχικού καταστατικού, καθώς και η 
τροποποίηση που ορίζεται µε το παρόν έγγραφο.  

Για βεβαίωση όλων των παραπάνω υπογράφεται το παρόν καταστατικό από 
τους εταίρους όπως ακολουθεί.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΑΙ 
ΑΦΜ 997220609 

Την 5η Ιανουαρίου 2018 συστάθηκε στη Χίο η Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία µε την επωνυµία «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (και στην αγγλική 
“ACTION FOR EDUCATION”)  και τον διακριτικό τίτλο «A.F.E.» µε έδρα την 
πόλη της Χίου και συγκεκριµένη την οδό Εκάτης αρ. 4. Το καταστατικό 
σύστασης της εν λόγω  εταιρίας καταχωρήθηκε νόµιµα στα σχετικά βιβλία του 
Πρωτοδικείου Χίου µε αριθµό 1/2018. 

Την 01η Δεκεµβρίου 2018 το παραπάνω αναφερόµενο καταστατικό σύστασης 
της ως άνω εταιρίας τροποποιήθηκε δυνάµει της από 01-12-2018 πράξης, η 
οποία καταχωρήθηκε στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Χίου µε αριθµό 
11/2018. 

Κατά τις εργασίες της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εκ νέου 
τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στον επί του παρόντος τρόπο λειτουργίας της και να αντανακλά την 
εν µέρει διεύρυνση του σκοπού της, ο οποίος σε κάθε περίπτωση παραµένει 
µη κερδοσκοπικός και προσανατολισµένος στην υλοποίηση δραστηριοτήτων 
κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, αποφασίστηκαν οι 
κάτωθι τροποποιήσεις: 



1. Τροποποιείται το άρθρο 2 (ΕΔΡΑ) του καταστατικού σύστασης της Εταιρίας, 
το νέο κείµενο του οποίου έχει ως εξής: 

«Η Εταιρία εδρεύει στην πόλη της Χίου, επί της οδού Στεφάνου Τσουρή αρ. 6. 
Η Εταιρία µπορεί να ιδρύει παραρτήµατα ή γραφεία σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας».  

2. Στο τέλος του άρθρου 3 (ΣΚΟΠΟΣ) του καταστατικού σύστασης της 
Εταιρίας προστίθεται η κάτωθι πρόταση: 

« - Η δηµιουργία και διατήρηση κατάλληλα διαµορφωµένων χώρων υποδοχής 
νέων γονέων – αιτούντων άσυλο, µαζί µε τα παιδιά τους προσχολικής ηλικίας, 
στους οποίους τα παιδιά δύνανται να απασχολούνται µε κατάλληλες για την 
ηλικία τους δραστηριότητες αναψυχής, πάντοτε υπό την εποπτεία τόσο των 
γονέων τους, όσο και εθελοντών της Οργάνωσης. Σε καµία περίπτωση οι 
χώροι αυτοί δεν προσφέρουν υπηρεσίες παιδικού σταθµού ή πάσης φύσεως 
εκπαίδευσης». 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν το από 05-01-2018 καταστατικό σύστασης της ως 
άνω Αστικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, καθώς και η από 
01-12-2018 τροποποιητική πράξη αυτού, που, όπως προαναφέρθηκε, έχουν 
καταχωρηθεί στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Χίου µε αριθµούς 1/2018 
και 11/2018 αντίστοιχα.  

Χίος, 28 Μαΐου 2020 
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