
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ - “HeBAN”

1. Τι είναι το ‘HeBAN’?
Τα αρχικά ‘HeBAN’ προκύπτουν από το “Hellenic Business Angels Network”, ενώ ο τίτλος στα Ελληνικά

είναι “Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων”. Το ‘ΗΕΒΑΝ’ είναι ένας Ελληνικός μη κερδοσκοπικός

φορέας (σωματείο) που συστήθηκε για να αντιμετωπίσει το κενό στο ελληνικό οικοσύστημα, της

παροχής επαρκούς χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις στα

πρώιμα στάδιά τους.

Οι αρχικές πρωτοβουλίες ίδρυσης ενός τέτοιου φορέα έχουν αναληφθεί από το 2012, και η ίδρυση του

έγινε σαν μη-κερδοσκοπικός οργανισμός το 2015, και στη συνέχεια σε ίδρυση σωματείου στις 22/4/2021

από μια ομάδα Ελλήνων “αγγέλων” επενδυτών. Το ‘ΗeΒΑΝ’ πιστεύει ακράδαντα στην δικτύωση με την

διεθνή κοινότητα και αποτελεί το Ελληνικό εθνικό μέλος τόσο του ‘EBAN’ (European Trade Association

for Business Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market) όσο και του ‘GBAN’ (Global Business

Angels Network). Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του HeBAN γίνονται και αυτόματα και ‘affiliate members of

‘EBAN’ και λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και εκπτώσεις μελών του ‘EBAN’.

Οι σκοποί του Σωματείου είναι αποκλειστικά μη κερδοσκοπικοί και περιλαμβάνουν κυρίως δράσεις για

την υποστήριξη του απαραίτητου οικοσυστήματος ανάπτυξης ιδιωτικών επενδύσεων στα αρχικά στάδια

μιας καινοτόμας επένδυσης καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ

φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και δημοσίων φορέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τομέα

των ιδιωτικών επενδύσεων.

Μπορείτε να δείτε όλους τους σκοπούς στο Καταστατικό του Σωματείου (Link).

Οι δράσεις του Σωματείου λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο σε ένα ‘Slack Workspace’ στο οποίο

μπορείτε να συμμετέχετε ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.

2. Ποιός μπορεί να γίνει μέλος;
Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός πολίτης εφόσον έχει συμπληρώσει το

18ο έτος της ηλικίας του. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται (α) σε τακτικά και (β) αρωγά (για τα

δικαιώματα των μελών (-βλ. Καταστατικό Σωματείου).

https://www.eban.org/
https://www.eban.org/
https://www.eban.org/
https://drive.google.com/file/d/1P152MOdBRcA9azOKAqQNEi6GzfFybZjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P152MOdBRcA9azOKAqQNEi6GzfFybZjz/view?usp=sharing


3. Πως μπορώ να γίνω μέλος;

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του ‘HeBAN’ - η διαδικασία είναι η ακόλουθη (Links για όλα τα
αρχεία στην 3η σελίδα):

1. Διαβάζετε τα: Code of Conduct (βλ. παράρτημα 1).

2. Καταστατικό του Σωματείου (βλ. παράρτημα 2) και εφόσον συμφωνείτε προχωρείτε στο
επόμενο βήμα.

3. Λίστα των ιδρυτικών μελών (βλ. παράρτημα 3).

4. Φόρμα συμπλήρωσης αίτησης μέλους (βλ. παράρτημα 4 – απαιτείται η συμπλήρωση της
αίτησης).

(Σημείωση: Θα χρειαστεί από δύο (2) υπάρχοντα μέλη του ‘HeBAN’ να
συμπληρώσουν και να υπογράψουν το υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (βλ.
παράρτημα 5) και να σας τις στείλουν. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια μέλη –
επικοινωνήστε στο general.inquiries@heban.gr.

5. Έλεγχος από Δ.Σ. ‘HeBAN’ της αίτησης συμμετοχής νέου μέλους.
6. Αποστολή απόφασης του Δ.Σ. προς την αίτηση συμμετοχής σας.

7. Συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής για την επίσημη εγγραφή σας στο Σωματείο HeBAN
(βλέπετε παράρτημα 6).

8. Πληρωμή ετήσιας συνδρομής μέλους - Καταθετήριο (Για τα τακτικά μέλη το ποσό των
300 € και για αρωγά μέλη 150 €).

9. Στέλνετε τα έγγραφα: Αίτηση συμμετοχής & Καταθετήριο (βήματα 7 & 8) στο
general.inquiries@heban.gr
Σημείωση: Στο email που θα χρησιμοποιείτε ως μέλος για την επικοινωνία σας, θα σας
σταλεί και η πρόσκληση συμμετοχής στο ‘Slack Workspace’ του ‘HeBAN’.

Με την έγκριση της αίτησης σας  από το Δ.Σ. και την καταβολή του ποσού
εγγραφής/συνδρομής, θα γίνετε αμέσως αποδέκτης πληροφοριών του ‘HeBAN’ και θα
έχετε όλα τα δικαιώματα των μελών του.

https://drive.google.com/file/d/1P-XfErAJOwx5zCnc2Bu-mZXA7ZVMnElP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P152MOdBRcA9azOKAqQNEi6GzfFybZjz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oqmtySli5kYbhRbpkHbm8ogSnyiFHthB_twXLD4txRo/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-db3n4GCrwMmQqFEPde0jox3hMwze5RbGNk7Ht53olkizKQ/viewform
mailto:general.inquiries@heban.gr
https://docs.google.com/document/d/1kF9AU1-h5fjnvU1swk9gHTv14lZ5ThDM/edit#
mailto:general.inquiries@heban.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Links Αρχείων)

1. Code of Conduct
https://drive.google.com/file/d/1P-XfErAJOwx5zCnc2Bu-mZXA7ZVMnElP/view?usp=shari
ng

2. Καταστατικό ‘HEBAN’
https://drive.google.com/file/d/1P152MOdBRcA9azOKAqQNEi6GzfFybZjz/view?usp=shari
ng

3. ‘HeBAN’ - Λίστα ιδρυτικών μελών
https://drive.google.com/file/d/1P1VHKiXB_e2KaN7UeuDlJ5RCw_k4cjpE/view?usp=shari
ng

4. Φόρμα συμπλήρωσης αίτησης μέλους
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-db3n4GCrwMmQqFEPde0jox3hMwze5Rb
GNk7Ht53olkizKQ/viewform

5. Συστατική επιστολή απο 2 υφιστάμενα μέλη του ‘HeBAN’
https://docs.google.com/document/d/1RMSEG_WgoXchXCjR5hlP7ZI7qvvKkEbi/edit?usp
=sharing&ouid=101712265734977870058&rtpof=true&sd=true
(* Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε κάποιο υφιστάμενο μέλος του Σωματείου,
επικοινωνήστε με το general.inquiries@heban.gr)

6. Αίτηση Εγγραφής
https://docs.google.com/document/d/1kF9AU1-h5fjnvU1swk9gHTv14lZ5ThDM/edit#

7. Πληρωμή ετήσιας συνδρομής μέλους
Λογαριασμός ‘HeBAN’
Account holder name: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
IBAN: GR 2701716790006679162454956
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

https://drive.google.com/file/d/1P-XfErAJOwx5zCnc2Bu-mZXA7ZVMnElP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-XfErAJOwx5zCnc2Bu-mZXA7ZVMnElP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P152MOdBRcA9azOKAqQNEi6GzfFybZjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P152MOdBRcA9azOKAqQNEi6GzfFybZjz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1VHKiXB_e2KaN7UeuDlJ5RCw_k4cjpE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1VHKiXB_e2KaN7UeuDlJ5RCw_k4cjpE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-db3n4GCrwMmQqFEPde0jox3hMwze5RbGNk7Ht53olkizKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-db3n4GCrwMmQqFEPde0jox3hMwze5RbGNk7Ht53olkizKQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1RMSEG_WgoXchXCjR5hlP7ZI7qvvKkEbi/edit?usp=sharing&ouid=101712265734977870058&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RMSEG_WgoXchXCjR5hlP7ZI7qvvKkEbi/edit?usp=sharing&ouid=101712265734977870058&rtpof=true&sd=true
mailto:general.inquiries@heban.gr
https://docs.google.com/document/d/1kF9AU1-h5fjnvU1swk9gHTv14lZ5ThDM/edit#

