
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών
2. Αλεξάνδρου Δημήτρης, Οικία Αλεξάνδρου, Αρναία Χαλκιδικής
3. Βάλλης Στέφανος, Ξενώνας ΕΛΑΙΩΝΑΣ, Ροβιές Ευβοίας
4. Βασιλείου Θεόδωρος, Ξενοδοχείο ΑΠΟΣΚΕΠΟΣ, Καστοριά
5. Βλάσσης Κωνσταντίνος, Βιολογικό Αγρόκτημα, Κέρκυρα
6. Γούργουρας Αναστάσιος, Οικισμός ΜΗΛΙΑ, Χανιά
7. Δισλία Ανδρονίκη,  Ταβέρνα ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, Παγονέρι Δράμας
8. Θεριανός Δημήτρης, Ξενώνας, Καλλιθέα, Αλυκές Ζακύνθου
9. Θολωτής Θεόδωρος, Ξενώνας ΑΓΝΑΝΤΙΟ, Σιδηρόκαστρο Σερρών
10. Καλέσης Στέργιος, Αρχοντικό ΒΙΓΛΑΤΟΡΑΣ, Άνω Πορόια Σερρών
11. Καραβασίλη Σταυρούλα, Ξενοδοχείο ΠΑΝΘΩΡΟΝ, Βουργαρέλι Άρτας
12. Κεμεντζίδου Σοφία, Ξενοδοχείο ΝΕΣΣΟΣ, Παρανέστι Δράμας
13. Λαγού Τζέννη, Ξενώνας ΖΟΡΜΠΑΣ, Λευκάθια Βολισσού Χίου
14. Λιοδάκης Αντώνης, Ξενώνας ΕΥΤΡΑΠΕΛΙΑ, Χανιά
15. Μαρίνης Σωτήρης, Ελαιουργείο, Σταυροπήγιο Αβίας, Μεσσηνία
16. Μεταξάτος Παναγιώτης, ΚΡΙΤΟΝΟΥ, Θηνιά Κεφαλλονιάς
17. Μηλιαράκη Κορίννα, ΒΙΛΛΑ ΚΥΝΘΙΑ, Ρέθυμνο
18. Νίκα Βασιλική, Παραδοσιακά Προϊόντα, Νεμέα Κορινθίας
19. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Ξενοδοχείο ΕΡΩΔΙΟΣ, Λιθότοπος Σερρών
20. Παπαϊωάννου Γιώργος, Ταβέρνα ΤΡΥΦΩΝΑΣ, Κυψέλη Άρτας
21. Παπαναστασίου Ευαγγελία, Ξενώνας, Ελάτη Τρικάλων
22. Παπούλιας Βασίλης, ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ, Ψάρι Αρκαδίας
23. Παππάς Κώστας, Ξενοδοχείο ΟΡΙΖΩΝ, Λιγκιάδες Ιωαννίνων
24. Πουλκερίδης Κωνσταντίνος, Ξενοδοχείο, Κάτω Πορόια Σερρών
25. Πούλος Πάνος, ΕΛΙΣΣΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, Κρυονέρι Κορινθίας
26. Ρέκλος Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ, Κερκίνη Σερρών
27. Σκανδάλης Φώτης, ΞΕΝΩΝΑΣ , Μαργαρίτι Θεσπρωτίας
28. Σταθούκος Στάθης, Παραδοσιακός Ξενώνας, Βέργα Μεσσηνίας
29. Τόρτοκας Άνθιμος, Επαύλεις ΑΕΤΟΖΙ, Αετός Φλώρινας
30. Φραντζεσκάκης Νίκος, ΒΑΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, Βάμος Χανίων
31. Ψωμαδάκης Δημήτρης, Ξενώνας , Καρδάμυλα Χίου

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν να συστήσουν αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία, όπου καθ’ ένας θα έχει ποσοστό 3,23% και στην εταιρεία 
ειδικότερα θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι: 

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ

Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ως μη κυβερνητικός οργανισμός, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα. 
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Άρθρο 2:      ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Η επωνυμία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, είναι «Αγροξενία» (και στα 
λατινικά "Agroxenia"). Η εταιρεία έχει σφραγίδα στην οποία αναγράφονται η 
επωνυμία της και το έτος ίδρυσης. 

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ

Η έδρα της «Αγροξενίας» βρίσκεται στο Κρυονέρι Κορινθίας.
Η έδρα της «Αγροξενίας» μπορεί να μεταφερθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των εταίρων. 
Υποκαταστήματα μπορεί να ιδρύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4:  ΣΗΜΑ

Το σήμα και ο λογότυπος που θα σχεδιαστεί, θα αποτελεί ιδιοκτησία της 
«Αγροξενίας». 

Άρθρο 5:      ΣΚΟΠΟΙ  

Οι σκοποί της εταιρείας είναι αναπτυξιακοί, κοινωνικοί, ανθρωπιστικοί, 
εκπαιδευτικοί, επιστημονικοί, περιβαλλοντικοί, εθνοφελείς, ερευνητικοί και σε καμία 
περίπτωση κερδοσκοπικοί. Πιο συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί: 

1. Η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τον αγροτουρισμό.
2. Η δημιουργία εθνικού προτύπου αγροτουρισμού.
3. Η επεξεργασία των συνθηκών και η υποστήριξη της αύξησης της ζήτησης του 

τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού καθώς και η ποιοτική βελτίωση των 
υποδομών των επιχειρήσεων.

4. Η προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας και η επεξεργασία των προιόντων.
5. Η με κάθε τρόπο δημιουργία περιβαλλοντολογικής συνείδησης με την 

προώθηση ήπιων μορφών ενέργειας, ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων 
και των αποβλήτων.

6. Η υποστήριξη του συντονισμού, της συνεργασίας και συνέργειας των 
επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού. 

7. Η υποστήριξη επίλυσης προβλημάτων του αγροτουρισμού και σύνδεσής του 
με τον πολιτισμό.

8. Η διαμόρφωση συνθηκών οριοθέτησης των αντικειμένων του αγροτουρισμού.
9. Η διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειριών των επιχειρηματιών τουρισμού 

υπαίθρου και αγροτουρισμού και η υποστήριξη παραγωγής και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας και πληροφοριών της αγοράς.

10. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αναγνωρισμένους φορείς της 
Ελλάδας η του εξωτερικού.

11. Η υποστήριξη τεκμηρίωσης και η συμβολή στην επεξεργασία θεμάτων που 
έχουν σχέση με τον τουρισμό υπαίθρου και τον αγροτουρισμό. 

12. Η σύσταση και πιστοποίηση επιχειρήσεων αγροτουρισμού και τουρισμού 
υπαίθρου. 

13. Η δημιουργία επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση και προβολή των 
προϊόντων και των υπηρεσιών των μελών της.

14. Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, πάνω σε ζητήματα 
αγροτουρισμού.

15. Η κατά το δυνατόν τεκμηρίωση ενός μοντέλου ανάπτυξης με στόχο την 
αειφορία και την βιωσιμότητα.
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16. Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες ενέργειες τοπικών περιφερειακών, 
Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών με στόχο την 
ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

17. Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών, εντύπων, διαδικτυακών ιστοχώρων, 
ηλεκτρονικών εφημερίδων, πρακτικών, συναντήσεων και διαλέξεων.

Άρθρο 6:      ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της «Αγροξενίας» ορίζεται σε είκοσι (20) έτη (δυνάμει να παραταθεί) και 
αρχίζει από την δημοσίευση του καταστατικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου 
Κορίνθου. 

Άρθρο 7:      ΜΕΣΑ  

Για την επίτευξη των σκοπών της «Αγροξενίας», ενδεικτικά μπορεί να: 
1. Σχεδιάζει και υλοποιεί παρουσιάσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια. 
2. Διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων. 
3. Συνθέτει επιτροπές μελέτης ή και εργασίας πάνω σε επιλεγμένα θέματα. 
4. Συντάσσει προτάσεις επίλυσης προβλημάτων προς κάθε εμπλεκόμενο, κυρίως 

σε θέματα τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού. 
5. Συμμετέχει σε επιτροπές, ομάδες ή άλλης μορφής εκπροσωπήσεις για την 

προώθηση του τουρισμού υπαίθρου και του αγροτουρισμού. 
6. Προωθεί τον διάλογο ως εργαλείο κοινωνικής διαβούλευσης και διοικητικής 

πρακτικής. 
7. Υποστηρίζει την λειτουργία σχημάτων προώθησης της ενδογενούς Τοπικής 

Ανάπτυξης στην ύπαιθρο. 
8. Θεωρεί πρωτεύουσα συνθήκη την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και πολιτισμού 

στους κατοίκους της υπαίθρου. 
9. Είναι σημαντικότατος παράγοντας η εξασφάλιση αειφορίας και βιωσιμότητας 

τόσο στον τουρισμό υπαίθρου, όσο και στον αγροτουρισμό. 
10. Προωθεί την οριζόντια διασύνδεση των τοπικών δομών και των 

μικροκοινωνιών (κοινωνικά κύτταρα). 
11. Δίνει πολύ ιδιαίτερη σημασία στον άνθρωπο και στην εξασφάλιση 

ανθρώπινων σχέσεων, έναντι της αγοράς. 
12. Υπολογίζει πολύ στις συνεργασίες, τις δικτυώσεις, τον συνεργατισμό για την 

εξασφάλιση μεγεθών κλίμακας. 

Άρθρο 8:      ΕΤΑΙΡΟΙ - ΜΕΛΗ  

Εταίροι της «Αγροξενίας» μπορούν να γίνουν οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού όπως 
αυτές ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ορίζουν εκπροσώπους στην 
«Αγροξενίας» σύμφωνα με τα καταστατικά τους. 
Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων οι εκπρόσωποι μπορεί να είναι και 
συγγενείς πρώτου βαθμού, φυσικά πρόσωπα, εφ όσον αποδεχθούν και πληρούν τους 
όρους του παρόντος. 
Νέος εταίρος γίνεται μετά από υποβολή αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
«Αγροξενίας» και έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Μέλη της «Αγροξενίας» γίνονται φυσικά πρόσωπα που υιοθετούν τους σκοπούς του 
παρόντος και επιθυμούν να συμβάλουν με κάθε τρόπο για την υλοποίηση, προώθηση 
και προβολή των στόχων της «Αγροξενίας» και του αγροτουρισμού γενικότερα. 
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Τα μέλη της «Αγροξενίας» δεν έχουν καμία υποχρέωση και καμία δέσμευση από τις 
αποφάσεις της «Αγροξενίας», λειτουργούν δε στη βάση της εθελοντικής προσφοράς.

Η «Αγροξενία» χορηγεί στα μέλη της εκπτωτική κάρτα μέλους για αγροτουριστικές 
υπηρεσίες και τα ενημερώνει ανελλιπώς για τις δραστηριότητες του φορέα.

Άρθρο 9: ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ

Το κεφάλαιο της «Αγροξενίας» ανέρχεται σε 1.550 Ευρώ και προέρχεται από την 
ισόποση εισφορά κάθε εταίρου, ήτοι 50 ευρώ.

Περαιτέρω το κεφάλαιο της «Αγροξενίας» αποτελείται από:
1. εισφορές των εταίρων,
2. συνδρομές των μελών, 
3. δωρεές εταίρων, μελών ή τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων) και εν 

γένει περιουσιακών δικαιωμάτων, αποκτηθέντων από την εταιρία σαν 
συνέπεια της λειτουργίας της, 

4. επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Τράπεζες, τους 
Οργανισμούς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού 
χαρακτήρα. 

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 50 € για τους εταίρους και 20 € για τα μέλη της 
εταιρείας. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμοσθούν με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 10:      ΟΡΓΑΝΑ  

Όργανα της εταιρείας είναι: 
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εταίρων

Άρθρο 11: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποτελείται από 
όλους του εταίρους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 
χρόνο, σε τόπο που αποφασίζει το Δ.Σ. (εντός Ελλάδος). 
Η πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ. γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση (ατομική 
πρόσκληση με επιστολή η e-mail). Η ειδοποίηση αυτή θα γίνεται δεκαπέντε (15) 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ. 
Στην πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά ο τόπος 
και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. 
Επίσης μπορεί να συγκληθεί έκτακτα εάν ζητηθεί από το 1/3 των μελών. 
Για τη λήψη των αποφάσεων εξετάζεται η απαρτία των παρευρισκόμενων και στη 
συνέχεια απαιτείται πλειοψηφία. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του χεριού και 
σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος γίνεται καταμέτρηση. 

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, καλείται νέα, το αργότερο 
εντός 30 ημερών, με νέα ειδοποίηση οπότε και θεωρείται έγκυρη εφ όσον παρίσταται 
όχι λιγότερο του 1/3 των εταίρων. 
Μέλος που κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη, να αναθέσει σε άλλο μέρος της 
επιχείρησης του ή της «Αγροξενίας», την αντιπροσώπευσή του σε Γενική Συνέλευση. 
Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με ιδιωτικό έγγραφο, με επικυρωμένο 
το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο φορέα, στο οποίο θα αναφέρεται η ημερήσια 
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διάταξη της συνέλευσης κατά την οποία δεν μπορεί να παραστεί το εξουσιοδοτών 
μέλος. Ο εξουσιοδοτούμενος δεν δύναται να εκπροσωπεί περισσότερο από έναν 
εταίρο.

Η Γ.Σ. αποφασίζει για κάθε νόμιμο θέμα. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία 
και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα: 

1) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. 
2) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού
3) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού 
4) Να αποφασίζει την διάλυση της εταιρείας 
5) Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. 
6) Να εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή.

Αποφάσεις που αφορούν σε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, σε 
μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας οιουδήποτε εταίρου ή την είσοδο ή έξοδο εταίρου 
απαιτείται η πλειοψηφία 2/3 των παρευρισκομένων  με την προϋπόθεση στη Γ.Σ. να 
παρευρίσκεται το ½ των εταίρων. Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγονται Πρόεδρος, 
Γραμματέας και ένα μέλος του Προεδρείου. 

Άρθρο 12: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ανά δύο (2) χρόνια και συγκεκριμένα στην πρώτη Γ.Σ. κάθε δεύτερου έτους, 
ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. Δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι έχουν οι εταίροι. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. 
υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς το Συμβούλιο μέχρι δύο ημέρες πριν την έγκυρη 
Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Από 
αυτούς θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για το Δ.Σ. οι επτά (7) πρώτοι κατά 
σειρά και αναπληρωματικοί οι επόμενοι τρεις (3). 
Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία και σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Άρθρο 13:      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Η «Αγροξενίας» διοικείται από το Δ.Σ. που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα του 
καταστατικού. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται σε επτά (7) και των 
αναπληρωτών σε τρεις (3). 
Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε, στην πρώτη του συνεδρίαση, 
από την εκλογή του, συνέρχεται σε σώμα και επιλέγει από τα μέλη του με μυστική 
ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον 
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τον Οργανωτικό Γραμματέα.
Ειδικότερα μέχρι την πρώτη εκλογική Γενική Συνέλευση η οποία οφείλει να 
πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη σύσταση της «Αγροξενίας», το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη:
 

1. Πρόεδρος, Μεταξάτος Παναγιώτης 
2. Αντιπρόεδρος, Φραντζεσκάκης Νικόλαος
3. Γεν.Γραμματέας, Παππάς Κώστας
4. Ταμίας, Βασιλείου Θεόδωρος
5. Δημόσιες Σχέσεις, Μηλιαράκη Κορίννα
6. Οργανωτικός Γραμματέας, Πούλος Πάνος
7. Μέλος, Τόρτοκας Άνθιμος
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Αναπληρωματικά Μέλη
1. Καραβασίλη Σταυρούλα
2. Δισλία Ανδρονίκη
3. Γούργουρας Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο 
νέο Δ.Σ. τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία της εταιρείας με 
πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία. 
Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση για σύγκληση του που γίνεται με 
έγγραφη ειδοποίηση, η οποία θα αποστέλλεται στα μέλη του 10 ημέρες ενωρίτερα και 
θα περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν το 
ζητήσει ο Πρόεδρος ή δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του. 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα μέλη του και οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοσδήποτε εταίρος της 
«Αγροξενίας», χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχει κάθε εταίρος και 
προσκεκλημένος, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. 
Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γ.Σ. 
Οι νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν και τα μέλη που 
απουσιάζουν από τη συνεδρίαση, ανεξάρτητα αν διαφωνούν με αυτές. 
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα μέλη του, μπορούν να 
παρευρίσκονται υπηρεσιακά στελέχη, εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστημονικοί 
σύμβουλοι που προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο να αναθέτει εγγράφως την άσκηση 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα, 
καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. 
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις 
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από τους αναπληρωματικούς που 
έχουν προτεραιότητα ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν δεν υπάρχουν 
αναπληρωματικοί, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για 
την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσει Γ.Σ. αρχαιρεσιών για Δ.Σ.

Η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ’ αυτό. 

Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή 
ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο 
της υπογραφής, το οποίο θα έχει ως περιεχόμενο την ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίασης του Δ.Σ., κατά την οποία δεν μπορεί να παραστεί το εξουσιοδοτόν 
μέλος, καθώς και τη γνώμη του για τα θέματα αυτά, την οποία το εξουσιοδοτούμενο 
μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται να ακολουθήσει κατά γράμμα. Κάθε μέλος του Δ.Σ. 
μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόν μέλος του. 
Το Δ.Σ. παύεται ολόκληρο προ τη λήξεως της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. 
για την οποία χρειάζεται απαρτία με τα 2/3 των εταίρων  και λαμβάνεται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων.

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την εταιρεία βάσει των νόμων και του καταστατικού και 
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, 
διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για 
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την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, προετοιμάζει τις εργασίες της 
Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της. 
Το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στην πρώτη Γ.Σ. κάθε χρόνου, τον 
απολογισμό και ισολογισμό του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου και 
της περιόδου μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 14: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, διοικητικής, δικαστικής, 
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στις Τράπεζες, στους Τρίτους κ.λ.π. 
συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει το Δ.Σ. για τη λειτουργία της εταιρείας, 
φροντίζει να συνταχθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβληθούν 
αυτές στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει με την 
υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία, τα βιβλία των 
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει τις 
συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία, εγκρίνει τις μετακινήσεις στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και υπογράφει τις εντολές κίνησης και τέλος έχει κάθε 
άλλη αρμοδιότητα από το νόμο και από τις διατάξεις του παρόντος.

Ο Πρόεδρος ενεργεί κάθε πράξη διάθεσης και διαχείρισης πλην αυτής της έκδοσης 
αξιογράφων και της σύναψης δανείων στην οποία χρειάζεται υπογραφή όλων των 
μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης από τρίτον, για την ενέργεια πράξεων 
ή υποθέσεων στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας, η εξουσιοδότηση αυτή 
απαιτείται να δίδεται εγγράφως. 
Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος μπορεί με απλή εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος του 
Δ.Σ. να διενεργήσει συγκεκριμένες πράξεις ή να εκπροσωπήσει για συγκεκριμένη 
περίπτωση την Εταιρεία. 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται .Επιπλέον έχει την ευθύνη για τα ζητήματα που 
αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αγροτουρισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών της Γενικής 
Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο των 
παραπάνω περιπτώσεων προκειμένου αυτό να είναι έγκυρο. 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά, τηρεί τα σχετικά βιβλία (βιβλίο 
Εισπράξεων και Πληρωμών, Βιβλίο Περιουσίας κ.ά.). Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο 
τα παραστατικά που σχετίζονται με την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της 
εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις, επιταγές, εμβάσματα) και εκδίδει τις σχετικές 
εξοφλητικές αποδείξεις. Επίσης ο Ταμίας παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα και 
ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της «Αγροξενίας» υπογράφοντας τα 
απαιτούμενα έγγραφα.

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη των προγραμμάτων, ανταλλαγών 
και επισκέψεων της επικοινωνίας και επαφής με αρμόδιους φορείς, φυσικά πρόσωπα 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την προώθηση των θέσεων της 
«Αγροξενίας»και του αγροτουρισμού. Παράλληλα, έχει την ευθύνη για τα θέματα 
που άπτονται σε ζητήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στα αντικείμενα του 
αγροτουρισμού και του τουρισμού υπαίθρου.
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Ο Οργανωτικός Γραμματέας έχει την ευθύνη των εκδηλώσεων της «Αγροξενίας» 
(συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων 
καθώς επίσης και σε όλα τα θέματα που άπτονται της οργάνωσης της «Αγροξενίας».

Ο ισολογισμός συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από 
το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από τους εταίρους. 
Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η  Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους. 

Η «Αγροξενία» είναι μη κερδοσκοπικό πρόσωπο. Το σύνολο των εσόδων της από 
κάθε πηγή διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών και των δράσεών της. 
Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά τη διάλυση της εταιρείας, δεν επιτρέπεται η 
διανομή κερδών στα μέλη της. 
Αν κατά τον ισολογισμό εμφανισθεί πλεόνασμα, κεφαλαιοποιείται, ενώ αν υπάρχει 
έλλειμμα, καλύπτεται από τα έσοδα των επόμενων χρήσεων. 
Βιβλία που τηρούνται στην εταιρεία είναι το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της 
Γενικής Συνέλευσης, το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και το Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων. 

Άρθρο 15: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Επιτροπές αποτελούνται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη που ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν στις Επιτροπές 
προσωπικότητες, εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι. Απαγορεύεται 
η συμμετοχή ενός εταίρου σε πάνω από τρεις Επιτροπές. Οι εταίροι δεσμεύονται να 
παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις επιτροπές. 

Άρθρο 16: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία μετά την λύση της τίθεται υπό εκκαθάριση βάσει των διατάξεων των άρθρων
779 έως 783 του Α.Κ. Εκκαθαριστές ορίζονται με το παρόν από κοινού όλοι οι εταίροι 
της, όσοι και όποιοι και αν είναι κατά την λύση της εταιρείας. 

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά την διάρκειά της, μετά 
την ικανοποίηση όλων των νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεών της, θα παραχωρηθούν 
υποχρεωτικά χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου τα οποία θα υφίστανται ή θα ιδρυθούν για τον σκοπό αυτό και θα 
επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 17: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι θέσεις της «Αγροξενίας» για τον αγροτουρισμό θα καθοριστούν στην πρώτη 
Γενική Συνέλευση, θα ισχύουν έως την θέσπιση θεσμικού πλαισίου και θα αποτελούν 
τη βάση για την εγγραφή μελών στις περιφερειακές Ενώσεις Αγροτουρισμού 
Ελλάδος.

Άρθρο 18:     ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
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Ρητώς συμφωνείται οτι οι εταίροι δεν θα ευθύνονται ατομικώς για τις υποχρεώσεις 
του νομικού προσώπου της εταιρείας απέναντι σε τρίτους.
Για οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν, ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 61 και επ. 741-784). 

Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι. Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε 
το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε υπογράφεται από όλους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Αβραμίδης Ιωάννης

2. Βασιλείου Θεόδωρος

3. Αλεξάνδρου Δημήτρης

4. Βάλλης Στέφανος

5. Βλάσσης Κωνσταντίνος

6. Γούργουρας Αναστάσιος

7. Δισλία Ανδρονίκη

8. Θεριανός Δημήτρης

9. Θολωτής Θεόδωρος

10. Καλέσης Στέργιος

11. Καραβασίλη Σταυρούλα

12. Κεμεντζίδου Σοφία

13. Λαγού Τζέννη

14. Λιοδάκης Αντώνης

15. Μαρίνης Σωτήρης

16. Μεταξάτος Παναγιώτης

17. Μηλιαράκη Κορίννα
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18. Νίκα Βασιλική

19. Παπαδόπουλος Αναστάσιος

20. Παπαϊωάννου Γιώργος

21. Παπαναστασίου Ευαγγελία

22. Παπούλιας Βασίλης

23. Παππάς Κώστας

24. Πουλκερίδης Κωνσταντίνος

25. Πούλος Πάνος

26. Ρέκλος Ιωάννης

27. Σκανδάλης Φώτης

28. Σταθούκος Στάθης

29. Τόρτοκας Άνθιμος

30. Φραντζεσκάκης Νίκος

31. Ψωμαδάκης Δημήτρης
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