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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

1. Ιδρύεται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.),
η οποία θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα με τον όρο “HELLENIC
INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES” (HEL.I.S.S.).

2. ΕΔΡΑ του Ινστιτούτου ορίζεται η Αθήνα και γραφεία αυτού στην οδό Νίκης 11
(Σύνταγμα).

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΡΓΟ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Η αδέσμευτη και αξιόπιστη άρθρωση δημοσίου λόγου επί θεμάτων γεωπολιτικής
(γεωστρατηγική, γεωοικονομία), επί εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων εθνικού
ενδιαφέροντος καθώς και επί διεθνών θεμάτων, με έμφαση σε θέματα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, με σκοπό την συμβουλευτική συμβολή στην εκπλήρωση των
εκάστοτε Εθνικών Συμφερόντων, καθώς και στην εκπλήρωση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

2. Στο πλαίσιο αυτό τομείς ενδιαφέροντος αποτελούν ενδεικτικά:

- Η ελληνική εθνική στρατηγική, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και ασφάλεια, η
οικονομία, η κοινωνία, η ενέργεια, ο εκτός επικρατείας ελληνισμός, η
τεχνολογία, ο πολιτισμός, ιδιωτικά συμφέροντα με εθνικές προεκτάσεις και η
προστασία του περιβάλλοντος.

- Οι διεθνείς σχέσεις, η κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, άμυνα, ασφάλεια και
οικονομία, οι διατλαντικές σχέσεις, η ευρωπαϊκή διεύρυνση και εμβάθυνση, οι
στόχοι, οργάνωση, προοπτικές και μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ.

- Η γεωπολιτική εξέταση χωρών, Διεθνών Οργανισμών και συμμαχιών που
παρουσιάζουν εθνικό και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ  ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Η πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος
του Ινστιτούτου, θα επιδιώκεται νομίμως με τους ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό
αυτών:
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Α. Έρευνα, μελέτη και ανάλυση των θεμάτων που αναφέρονται στον Σκοπό του Άρθρου 2,
προκειμένου να προτείνονται εγκαίρως κατάλληλες δράσεις και μέτρα, επ’ ωφελεία των
εθνικών συμφερόντων και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το Ινστιτούτο πέραν των μελών
του, δύναται να αναθέτει και σε ανεξαρτήτους ειδικούς μελετητές την διενέργεια ερευνών,
επ’ ωφελεία του.

Β. Συμμετοχή σε εθνικές, διεθνείς, ευρωπαϊκές και      διακρατικές, συνεργασίες και δίκτυα.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται η σχετική συνεργασία, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με
κρατικούς φορείς, με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και με συναφή ιδιωτικά Ιδρύματα.

Γ. Παροχή σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς των εκτιμήσεων και εισηγήσεων που
προκύπτουν εκάστοτε από την ανάλυση των θεμάτων που αναφέρονται στον Σκοπό του
Άρθρου 2.

Δ. Προβολή των θέσεων του Ινστιτούτου μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων,
ημερίδων, συμποσίων, ανακοινώσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Επιπλέον το
Ινστιτούτο δύναται να διατηρεί δικό του περιοδικό και διαδικτυακή ιστοσελίδα. Το περιοδικό
του Ινστιτούτου δυνατόν να παρέχεται σε επιθυμούντες συνδρομητές (μη μέλη), έναντι
χρηματικού αντιτίμου.

Ε. Δημιουργία καταλλήλου υποδομής τεκμηριώσεως, με δημιουργία σχετικής βάσεως
δεδομένων από την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι σκοποί του Ινστιτούτου.

ΣΤ. Δημιουργία και διατήρηση και άλλων γραφείων, πέραν των κεντρικών, εντός ή εκτός της
ελληνικής επικράτειας.

Ζ. Κάθε άλλο, κατά την κρίση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσφορο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ

1. Το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. απαρτίζεται από τα μέλη του τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα και ο
αριθμός τους είναι απεριόριστος.

2. Μέλη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. δυνατόν να καθίστανται ενήλικες Έλληνες πολίτες,
ανεξαρτήτως φύλου, που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και οι οποίοι
συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται κατωτέρω στο άρθρο αυτό.

3. Για την εγγραφή νέου μέλους στο Ινστιτούτο, απαιτείται υποβολή προς το Δ.Σ.,
αιτήσεως του ενδιαφερομένου με βιογραφικό σημείωμα, καθώς και σχετική
ενυπόγραφος πρόταση δύο μελών του Ινστιτούτου. Επιπλέον απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου μέλους καλύπτουσα τις προϋποθέσεις της κατωτέρω
παραγράφου 4, καθώς και ότι έχει λάβει γνώση του Καταστατικού, το οποίο και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος δεν γνωρίζει μέλη
για να το προτείνουν, ρυθμίζεται συνάντηση γνωριμίας με τον Αντιπρόεδρο ή τον
Γενικό Γραμματέα του Ινστιτούτου. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα,
αποφασίζει την  αποδοχή ή μη των υποψηφίων νέων μελών.
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4. Δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη πρόσωπα δίχως λευκό ποινικό μητρώο,
πρόσωπα στερούμενα των πολιτικών τους δικαιωμάτων, πρόσωπα στερούμενα του
δικαιώματος ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και πρόσωπα των
οποίων τα ονόματα έχουν δημοσιοποιηθεί από το κράτος για επιλήψιμους λόγους.

5. Μέλη του Ινστιτούτου είναι δυνατόν να καθίστανται και εν ενεργεία Αξιωματικοί
των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας. Για τα εν λόγω μέλη δεν απαιτείται η
ανωτέρω πρόταση των δύο μελών για την εγγραφή τους. Για τους εν ενεργεία
Αξιωματικούς που καθίστανται μέλη  ισχύουν οι δεσμεύσεις που τους επιβάλλει η
υπηρεσιακή τους ιδιότητα.

6. Το Δ.Σ. υποχρεούται όπως αποφασίσει εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή
της αιτήσεως εγγραφής νέου μέλους, άλλως ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται
αυτοδικαίως την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αιτήσεως.

7. Τα μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφ’ όσον έχουν
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν,
να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Ινστιτούτου.

8. Η τακτική χρηματική ετησία συνδρομή των μελών προς το Ινστιτούτο καθορίζεται
αρχικά από το Δ.Σ., και εν συνεχεία δυνατόν να τροποποιείται εκάστοτε από την
Γενική Συνέλευση.

9. Το μέλος με την εγγραφή του καταβάλει μέρος ή ολόκληρο το ποσό της ετησίας
συνδρομής του τρέχοντος έτους, αναλόγως του χρόνου εγγραφής και όπως
καθορίζεται στο κατωτέρω Άρθρο 8.

10. Τα μέλη δύνανται να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να τοποθετούνται
επί θεμάτων ενδιαφέροντος, εφ όσον διατίθεται χρόνος εκτός ημερησίας διατάξεως.
Επιπλέον τα μέλη ειδοποιούνται εγκαίρως για κάθε εκδήλωση του Ινστιτούτου,
προκειμένου να την παρακολουθήσουν.

11. Τα μέλη δύνανται, σε εθελοντική βάση και κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ., να
εντάσσονται στις εκάστοτε καταρτιζόμενες Επιτροπές Εργασίας, αναλόγως της
υποδομής και εξειδικεύσεως αυτών, προκειμένου να συμβάλουν ενεργώς στον σκοπό
του Ινστιτούτου.

12. Τα μέλη λαμβάνουν δωρεάν το περιοδικό του Ινστιτούτου και επιπλέον δύνανται να
αρθρογραφούν σε αυτό ή στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, επί θεμάτων
ενδιαφέροντος, στις διατιθέμενες προς τούτο σελίδες των μελών.

13. Απαγορεύεται η διανομή κερδών ή οιωνδήποτε άλλων παροχών στα μέλη του
Ινστιτούτου, είτε κατά την λειτουργία, είτε κατά την διάλυσή του. Με απόφαση του
Δ.Σ. επιτρέπεται η από μέρους των μελών παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών έναντι
αμοιβής, η οποία θα καταβάλλεται με την έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών.

14. Τα μέλη υποχρεούνται όπως ενημερώνουν το Ινστιτούτο για κάθε μεταβολή των
στοιχείων επικοινωνίας τους.

15. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του κατωτέρω άρθρου 21
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ΑΡΘΡΟ 5

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν με πρόταση των 2/3 του συνόλου των μελών του
διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.) , να απονέμεται
ο τίτλος του Επιτίμου μέλους σε μέλη και μη μέλη του Ινστιτούτου, τα οποία με την δράση
τους έχουν συνεισφέρει σε εξαιρετικό βαθμό στην εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου.
Τα πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη και αναγορεύονται σε επίτιμα μέλη του Ινστιτούτου,
απαλλάσσονται από οιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις και απολαύουν όλα τα δικαιώματα
των μελών του Ινστιτούτου, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γ.Σ.,
στις οποίες όμως δύνανται να παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου. Ο αριθμός των επιτίμων
μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 του όλου αριθμού των μελών του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΙΔΡΥΤΕΣ

1. Ιδρυτές του Ινστιτούτου θεωρούνται τα πρόσωπα που υπέγραψαν το παρόν
Καταστατικό ιδρύσεως της ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.. Τα ονόματα αυτών αναγράφονται σε
ιδιαίτερο πίνακα αναρτημένο στην αίθουσα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

2. Οι ιδρυτές καθίστανται αυτομάτως μέλη του Ινστιτούτου,  απολαύουν όλα τα
δικαιώματα των μελών και υποχρεούνται στην καταβολή της εκάστοτε οριζομένης
ετησίας συνδρομής.

3. Τυχόν αποχώρηση ιδρυτικού μέλους δεν συνεπάγεται διάλυση του Ινστιτούτου. Το
αποχωρούν ιδρυτικό μέλος δεν δικαιούται να αξιώσει μέρος της περιουσίας του
Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΕΣ

Μέλη του Ινστιτούτου που απομακρύνονται από την ελληνική επικράτεια για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο του έτους, δύνανται με αίτησή τους να καταστούν αντεπιστέλλοντες.
Οι αντεπιστέλλοντες δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή από το επόμενο, της εν λόγω
μεταφοράς τους σε αντεπιστέλλοντες έτος, μέχρι και το έτος της επανόδου των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Η ετησία συνδρομή δυνατόν να καταβληθεί εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου
ημερολογιακού έτους.

2. Τα μέλη με την εγγραφή τους, υποχρεούνται στην αναλογική καταβολή της ετησίας
συνδρομής από το τρίμηνο κατά το οποίο αποφασίσθηκε η εγγραφή τους. Τα τρίμηνα
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λογίζονται από την 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε
έτους.

3. Τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., δύναται να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. όπως αυξάνει το ποσό
των κάθε είδους συνδρομών, κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. Εφ’ όσον μέλος δεν έχει καταβάλει την συνδρομή του ή οιαδήποτε άλλη οφειλή προς
το Ινστιτούτο επί ένα έτος, ο Ταμίας οφείλει να του υπενθυμίσει το γεγονός με
συστημένη ή ηλεκτρονική επιστολή, τάσσοντας δίμηνη προθεσμία προς εξόφληση
των καθυστερουμένων. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο
Ταμίας θέτει κατάλογο των μελών, τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
τους υπ’ όψιν του Δ.Σ., προτείνοντας συγχρόνως την διαγραφή τους.

2. Το Δ.Σ. ευθύνεται για τις συνδρομές των μελών τα οποία δεν ήθελε διαγράψει, όταν
ο Ταμίας υποβάλει σ’ αυτό την προαναφερθείσα αναφορά. Επίσης ο Ταμίας
ευθύνεται για την μη έγκαιρη αναφορά προς το Δ.Σ. των καθυστερούντων τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις μελών.

3. Ο διαγραφόμενος λόγω καθυστερήσεως στην εξόφληση των υποχρεώσεών του,
καθώς και ο παραιτούμενος, δύναται να επανεγγραφεί, αφού καταβάλλει το σύνολο
των χρεωστουμένων του παρελθόντος και μία επιπλέον ετησία συνδρομή. Εξαιρετικά
και προκειμένου για τους Ιδρυτές του Ινστιτούτου, αρκεί απλώς η εξόφληση των
χρεωστουμένων ποσών, επαναθεωρούμενοι ως Ιδρυτές.

4. Κατά τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Ινστιτούτο, δύνανται να παρίστανται σε αυτές
δίχως δικαίωμα λόγου και ψήφου.

5. Το διαγραφόμενο ή παραιτούμενο μέλος, στερείται του δικαιώματος να ζητήσει
επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχει μέχρι τότε καταβάλει στο Ινστιτούτο ή
να απαιτήσει οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτού, κατά τον χρόνο της διαγραφής
ή κατά την διάλυση του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Η περιουσία του Ινστιτούτου  θα αποτελείται από τις ετήσιες ή τυχόν έκτακτες συνδρομές
των μελών, από τις δωρεές αυτών ή τρίτων, από επιχορηγήσεις φορέων Ιδιωτικού ή και
Δημοσίου Δικαίου και από κάθε μορφής έσοδα και περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα
προκύψουν από την εκμετάλλευση των μέσων του, καθώς και από την άσκηση των
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Με τα χρήματα αυτά το Ινστιτούτο οφείλει να καλύπτει τα
έξοδα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του, ενώ καμία προσωπική οικονομική ευθύνη
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, σε σχέση με τις δεσμεύσεις του.
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ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1. Επιτρέπεται στο Ινστιτούτο να δέχεται δωρεές και επιχορηγήσεις από φυσικά
πρόσωπα καθώς και από νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις, εντός του πλαισίου του Σκοπού του
ανωτέρω Άρθρου 2.

2. Οι ανωτέρω δωρεές και επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως προελεύσεως, επ’ ουδενί θα
πρέπει να αποτρέπουν ή και να δεσμεύουν το Ινστιτούτο από την ελεύθερη άρθρωση
δημοσίου λόγου, σύμφωνα με το πνεύμα του ανωτέρω Άρθρου 2. Το γεγονός αυτό θα
αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο αποδοχής των εκάστοτε δωρεών και
επιχορηγήσεων.

3. Τα έσοδα του Ινστιτούτου, βάσει του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος του, θα
διατίθενται για τα λειτουργικά του έξοδα, καθώς και για την βέλτιστη εξυπηρέτηση
και προώθηση του Σκοπού για  τον οποίο ιδρύθηκε, κατά την κρίση του εκάστοτε
Διοικητικού του Συμβουλίου.

4. Εφ’ όσον προκύπτουν έσοδα από μελέτες και εργασίες τις οποίες αναλαμβάνει να
εκτελέσει το Ινστιτούτο για λογαριασμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού φορέως, εντός των
πλαισίων του Σκοπού του ανωτέρω Άρθρου 2, το Δ.Σ. του Ινστιτούτου δύναται να
αμοίβει κατά την κρίση του τα μέλη της εκάστοτε Ειδικής Επιτροπής Εργασίας, με
μέρος των εσόδων αυτών, εν είδει αποζημιώσεως και κινήτρου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Σύναψη δανείου μεταξύ του Ινστιτούτου και των μελών του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων αυτού
απαγορεύεται και η τυχόν δανειακή σύμβαση, είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το Ινστιτούτο από μέλη του
Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Όργανα του Ινστιτούτου είναι : η Γενική Συνέλευση (τακτικές και έκτακτες) (Γ.Σ.) των
μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), και η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛΕΠ).

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Το Δ.Σ., με έγκαιρη ειδοποίηση, συγκαλεί τα μέλη του Ινστιτούτου, εντός του πρώτου
τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, σε ετήσια Τακτική Γ.Σ., η οποία αποτελείται από
τα μέλη με δικαίωμα ψήφου. Κατά την συνεδρίαση:
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Α. Διαβάζεται η έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα κατά το λήξαν έτος.

Β. Υποβάλλεται προς έγκριση ο ταμειακός απολογισμός και ο ισολογισμός του
λήξαντος έτους, καθώς και ο προϋπολογισμός του έτους που άρχισε.

Γ. Διαβάζεται, προς έγκριση, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τη διαχείριση
της χρήσεως που έληξε.

Δ. Απαλλάσσεται, ή μη, το Δ.Σ. και η Ελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη.

Ε. Εκλέγεται τριμελής ελεγκτική επιτροπή για το έτος που άρχισε.

ΣΤ. Συζητείται κάθε άλλο θέμα περιλαμβανόμενο στην ημερησία διάταξη.

Ζ. Κάθε τετραετία προβαίνει στην εκλογή μελών του νέου Δ.Σ. καθώς και τριών (3)
αναπληρωματικών μελών αυτού. Η εκλογή επιτελείται από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη.
Οι υποψήφιοι αιτούν εγγράφως την υποψηφιότητά τους το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες
προ των αρχαιρεσιών και το Δ.Σ., ανακοινώνει τα ονόματα αυτών το αργότερο την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα προ της ψηφοφορίας, με ανάρτηση σχετικού πίνακος.  Οι
υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται ξεχωριστά σε ενιαίο
ψηφοδέλτιο. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελής εφορευτική επιτροπή, η
οποία επιλαμβάνεται της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας των υποψηφίων μελών του
νέου Δ.Σ.. Κάθε ψηφοφόρος θέτει μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την εκλογή μελών του Δ.Σ.
και μέχρι δύο (2) σταυρούς για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή των
υποψηφίων, διενεργείται βάσει του λαμβανομένου αριθμού των ψήφων εκάστου υποψηφίου
(σχετική πλειοψηφία) και τηρουμένης της διατάξεως της παραγράφου 3 του κατωτέρω
άρθρου 18. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας για την συμπλήρωση του 12ου τακτικού μέλους του
Δ.Σ. ή του τρίτου αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. ή του τρίτου μέλους της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, διενεργείται κλήρωση. Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα και
συντάσσει πρακτικό για την εκλογή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, το οποίο
καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ..

2. Στην Τακτική Γ.Σ. συζητούνται μόνο θέματα που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερησία
διάταξη της Γ.Σ. και τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί προς τα μέλη τουλάχιστον οκτώ ημέρες
(8) προ της Γ.Σ.. Από τα εν λόγω θέματα εξαιρούνται οι τροποποιήσεις του Καταστατικού
και η διάλυση του Ινστιτούτου, περί των οποίων προβλέπουν τα Άρθρα 34 και 35 του
παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο για την συζήτηση ορισμένων
θεμάτων όπως π.χ. η χορήγηση εκτάκτων πιστώσεων, η τροποποίηση του
Καταστατικού κ.α., ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του
1/20 των μελών με δικαίωμα ψήφου, για συγκεκριμένα θέματα σαφώς καθορισμένα.

2. Στις Έκτακτες Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου.
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3. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται επίσης για συμπληρωματική εκλογή μέλους του Δ.Σ.,
όταν τα μέλη του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αναπληρωματικά,
έχουν απομείνει για οιονδήποτε λόγο, λιγότερα από επτά (7).

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γ.Σ. Τακτική ή Έκτακτη θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το
1/4 του όλου αριθμού των δικαιουμένων ψήφου μελών.

2. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση ματαιώνεται, τα δε μέλη δίχως άλλη
πρόσκληση, συνέρχονται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση έως και την εβδόμη
(7η) ημέρα από την ματαιωθείσα, οπότε η Γ.Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία
των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών. Μυστική ψηφοφορία είναι δυνατή
μόνο όταν αφορά σε προσωπικά ζητήματα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, κατά την
φανερή ψηφοφορία, η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του υπολογίζεται ως
διπλή, ενώ η μυστική ψηφοφορία, στην περίπτωση αυτή αναβάλλεται για επομένη
Γ.Σ., το αργότερο σε ένα μήνα.

4. Η απαιτουμένη απαρτία προς λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού
και διάλυση του Ινστιτούτου, ορίζεται στα επόμενα Άρθρα 34 και 35 του παρόντος
Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΑΠΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ Γ.Σ.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου, στις Γ.Σ., Τακτικές ή
Έκτακτες, μέλος του Ινστιτούτου με δικαίωμα ψήφου, δύναται να αντιπροσωπεύσει,
με δικαίωμα ιδίας ψήφου άλλο μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου και είναι απόν. Η
αντιπροσώπευση αποδεικνύεται προ της συνεδριάσεως, με έγγραφο του
αντιπροσωπευομένου.

2. Ουδείς δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο απόντα μέλη.

3. Ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω αντιπροσωπευομένων συνυπολογίζεται για τον
σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας κατά το παρόν Καταστατικό.

4. Κατά την διενέργεια αρχαιρεσιών του Ινστιτούτου, επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη
παρουσία των μελών με δικαίωμα ψήφου (εκλεκτόρων), απαγορευομένης της δια
πληρεξουσιότητος συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Ινστιτούτο διοικείται και εκπροσωπείται από δωδεκαμελές (12) Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία από την Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία
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και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών του
Ινστιτούτου.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ενήλικες Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου και δυνατόν
να προέρχονται από ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα που σχετίζεται με  τον Σκοπό του
Ινστιτούτου (π.χ. απόστρατοι Αξιωματικοί, πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες,
οικονομολόγοι, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, προσωπικότητες της ελληνικής
κοινωνίας κ.λ.π.).

3. Για λόγους μη αλλοιώσεως της ιδρυτικής φυσιογνωμίας του Ινστιτούτου και
επιπλέον λόγω της εμφάσεως που αποδίδεται στα θέματα αμύνης και ασφαλείας,
τουλάχιστον τα έξι (6) από τα δώδεκα (12) μέλη του Δ.Σ., θα είναι απόστρατοι
Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

4. Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Δ.Σ., να είναι ταυτόχρονα ενεργό στέλεχος πολιτικού
κόμματος.

5. Εντός ενός μηνός από την εκλογή Δ.Σ., ο λαβών τις περισσότερες ψήφους συγκαλεί
τους εκλεγέντες οι οποίοι προβαίνουν σε μυστική ψηφοφορία, προκειμένου να
αναδείξουν με σχετική πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, τον Ταμία, τον Διευθυντή Μελετών, τον Υπεύθυνο Εκδόσεων, τον
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τους αναπληρωτές αυτών. Για την εν λόγω εκλογή
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον οκτώ (8) μελών από τα εκλεγέντα δώδεκα (12)
μέλη του Δ.Σ.. Αναπληρωτής του Προέδρου είναι ο Αντιπρόεδρος.

6. Υπάρχει δυνατότητα, εάν κριθεί σκόπιμο και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.,
όπως τα καθήκοντα του Υπευθύνου Εκδόσεων και του Υπευθύνου Δημοσίων
Σχέσεων να ανατεθούν  και σε μέλη εκτός του Δ.Σ.. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εν
λόγω μέλη υποχρεούνται όπως παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

7. Σε περίπτωση οριστικής κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ., ένεκα οιασδήποτε
αιτίας, στο οποίο δεν είχε ανατεθεί ένα από τα καθήκοντα της παραγράφου 5 του
παρόντος Άρθρου, η αντικατάστασή του πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 19.
Εφ’ όσον το μέλος ασκούσε ένα από τα εν λόγω καθήκοντα, το Δ.Σ. δύναται να
εκλέξει κατά πλειοψηφία τον αντικαταστάτη του, από το σύνολο των μελών του
Ινστιτούτου (των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων).

8. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με
οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και
τους αδελφούς των ή με νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται από τα
προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διατάξεως αυτής συνεπάγεται την
έκπτωση των μελών του Δ.Σ. τα οποία έλαβαν την σχετική απόφαση.

9. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., είναι τιμητική και άμισθη. Επιτρέπεται η καταβολή
εξόδων κινήσεως, διαμονής και διατροφής στα μέλη του Δ.Σ. (ή και σε απλά μέλη
του Ινστιτούτου) τα οποία μετακινούνται εκτός του τόπου μονίμου κατοικίας τους για
προσφορά υπηρεσίας προς το Ινστιτούτο.
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ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Γ.Σ. εκλέγει κάθε τετραετία και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία
καλούμενα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, αντικαθιστούν πρόσκαιρα ή οριστικά
μέλη του Δ.Σ., τα οποία αδυνατούν για οιονδήποτε λόγο να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.
Η κλήση αυτών γίνεται κατά την τάξη που καθορίζεται από τον αριθμό των ψήφων που
έλαβαν κατά την εκλογή των από την Γ.Σ. ή με κλήρο σε περίπτωση ισοψηφίας. Η εν λόγω
αντικατάσταση καθίσταται οριστική μόνο σε περίπτωση, καθ’ οιουδήποτε τρόπου, οριστικής
απομακρύνσεως μέλους του Δ.Σ. (π.χ. θάνατος, παραίτηση, δικαιοπρακτική ανικανότητα
κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία ορίζει το ίδιο και
εκτάκτως όποτε ορίσει ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία των μελών αυτού, με έγγραφο
που απευθύνει στον Πρόεδρο και ορίζει τα προς συζήτηση θέματα.

2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., είναι ανοικτές προς τα μέλη του Ινστιτούτου τα οποία
επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν. Τα εκάστοτε παρακολουθούντα μέλη  δεν
συμμετέχουν στις αποφάσεις επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

3. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον επτά (7) μέλη αυτού, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Γενικός
Γραμματεύς και ο Διευθυντής Μελετών ή οι αναπληρωτές αυτών.

4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αποφάσεις του Δ.Σ. είναι
δυνατόν να λαμβάνονται σε τηλεφωνικές ή διαδικτυακές συνεδριάσεις, εφ’ όσον
υπογραφεί πρακτικό συνεδριάσεως από όλα τα μέλη.

5. Σε περίπτωση αδικαιολογήτου απουσίας μέλους του Δ.Σ. επί πέντε (5) συνεχείς
τακτικές συνεδριάσεις αυτού, θεωρείται ότι το μέλος αυτό έχει παραιτηθεί και
αυτομάτως κινείται η διαδικασία αντικαταστάσεώς του, όπως ορίζεται στα ανωτέρω
Άρθρα 18 (παράγραφος 7) και 19.

6. Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τηρούνται πρακτικά των εκάστοτε αποφάσεων,
καθώς και των θέσεων των μελών, εφ’ όσον αυτά το επιθυμούν. Τα πρακτικά
τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο.

7. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως συζητούνται στο Δ.Σ., εφ’ όσον συμφωνεί η
πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού. Εις τα εν λόγω θέματα, δυνατόν να
τοποθετούνται, να προτείνουν και να σχολιάζουν τα τυχόν παρακολουθούντα την
συνεδρίαση μέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των επιδιωκομένων
σκοπών του Ινστιτούτου, διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, λαμβάνει τα δέοντα
μέτρα αντιμετωπίσεως των εκάστοτε ζητημάτων, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και
εφαρμόζει το Καταστατικό.

2. Το Δ.Σ. ασχολείται και αποφασίζει για το σύνολο των υποθέσεων του Ινστιτούτου.
Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφασίζει για θέματα που αφορούν την οργάνωση, δομή και
λειτουργία του Ινστιτούτου, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού, καθορίζει την
πολιτική και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων κάθε έτους, παρακολουθεί
και ελέγχει την ορθή λειτουργία του Ινστιτούτου, καθορίζει τους όρους και τα
κριτήρια για την ανάθεση ερευνών και μελετών στα μέλη ή σε ερευνητές εκτός του
Ινστιτούτου και συγκροτεί τις σχετικές  Επιτροπές Εργασίας (Ε.Ε.) και Ειδικές
Επιτροπές Εργασίας (Ε.Ε.Ε.). Επιπλέον το Δ.Σ., καταρτίζει τους προϋπολογισμούς,
συντάσσει κανονισμούς οργανώσεως και λειτουργίας του Ινστιτούτου, διορίζει και
παύει το έμμισθο προσωπικό (εάν υφίσταται), επιβάλλει κυρώσεις βάσει του
παρόντος Καταστατικού και λαμβάνει εν γένει κάθε απόφαση που απαιτείται για την
εκπλήρωση του Σκοπού του Άρθρου 2 του Καταστατικού.

3. Το Δ.Σ. συντάσσει τον απολογισμό και ισολογισμό του Ινστιτούτου και συγκαλεί τις
Γ.Σ. ορίζοντας τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

4. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή έναντι οιασδήποτε
Αρχής ή τρίτου, συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οιανδήποτε από τις
Αρχές αυτές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αρχίζει οιανδήποτε δίκη ή διαδικασία,
ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από δικαιώματα και απαιτήσεις,
παραιτείται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα και προσβάλει
έγγραφα ως πλαστά, περατώνει δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους
συμβιβασμούς με οιονδήποτε τρίτο και διορίζει δικηγόρους ως εκπροσώπους του
Ινστιτούτου δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα εν λόγω ζητήματα ή σε οιαδήποτε
άλλα.

5. Το Δ.Σ. εισπράττει και εξουσιοδοτεί την πληρωμή χρημάτων του Ινστιτούτου για
πάσης φύσεως δαπάνες, συνάπτει οιεσδήποτε συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλους
οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί, και γενικά ασχολείται με
οιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη περιλαμβανομένων ενδεικτικά
επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων.

6. Το Δ.Σ. δύναται να επιβάλει κυρώσεις σε μέλη τα οποία λόγω ή έργω υπονομεύουν
τους σκοπούς του Ινστιτούτου, αντιδρούν στις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και
εκθέτουν το κύρος καθώς και τις αρχές περί τιμής, αξιοπρέπειας, τάξεως και
ευπρέπειας του Ινστιτούτου. Επιπλέον κυρώσεις επιβάλλονται και στα μη ταμειακώς
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εντάξει μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 9. Οι κυρώσεις
αυτές  λαμβάνουν την μορφή είτε εγγράφου παρατηρήσεως ή και ανακλήσεως στην
τάξη, είτε οριστικής αποβολής από το Ινστιτούτο. Η κύρωση αποφασίζεται και
επιβάλλεται εγγράφως, όταν οι καταδικαστέες ψήφοι είναι 10, 9, ή 8, επί παρόντων
μελών του Δ.Σ. 12, 11 ή 10 αντιστοίχως. Το τυχόν αποβληθέν μέλος δικαιούται να
ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., την παραπομπή της υποθέσεως στην
επομένη τακτική Γ.Σ.. Το οριστικώς απομακρυνόμενο μέλος δεν δικαιούται
επανεγγραφής του στο Ινστιτούτο.

7. Σε περιπτώσεις διαφωνιών μελών του Ινστιτούτου, ως προς το νόημα διατάξεων του
παρόντος Καταστατικού, το Δ.Σ. έχει την αρμοδιότητα να ερμηνεύει και να
διευκρινίζει τα επίμαχα Άρθρα αυτού.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται ατομικά και συλλογικά για τις εκάστοτε αποφάσεις του
Δ.Σ. εκτός αυτών που λαμβάνονται εν απουσία τους ή αυτών για τις οποίες υφίσταται
στα τηρούμενα πρακτικά καταγεγραμμένη διαφωνία τους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.Ε.)

1. Οι Ε.Ε. είναι μόνιμες και συγκροτούνται κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.. Στις
Επιτροπές αυτές δυνατόν να μετέχουν μέλη του Δ.Σ. ή απλά μέλη του Ινστιτούτου ή
και ειδικοί ερευνητές εκτός Ινστιτούτου. Ο αριθμός και η σύνθεση της Ε.Ε. ποικίλλει
αναλόγως της φύσεως του εκάστοτε εξεταζομένου αντικειμένου. Ένα μέλος του
Ινστιτούτου δύναται να ανήκει σε μία ή περισσότερες Ε.Ε., ταυτοχρόνως.

2. Το Δ.Σ. ορίζει επί κεφαλής Επίτροπο για κάθε Ε.Ε., ο οποίος μεριμνά για την τήρηση
των υποχρεώσεων της Επιτροπής του. Οι Ε.Ε. επιλαμβάνονται αντικειμένων τα οποία
χρήζουν διαρκούς παρακολουθήσεως (π.χ. εξωτερική πολιτική, ευρωπαϊκά θέματα,
άμυνα και ασφάλεια, εσωτερικά θέματα κ.λ.π.)

3. Οι Ε.Ε.Ε. είναι προσωρινού χαρακτήρος, για κατ’ αποκοπήν ερευνητικό έργο στο
οποίο απαιτούνται συγκεκριμένα αποτελέσματα εντός πεπερασμένου χρόνου (π.χ.
μελέτη και προτάσεις για την διακλαδική εκπαίδευση των Ε.Δ.). Η συγκρότηση των
μελών μίας Ε.Ε.Ε., δυνατόν να περιλαμβάνει μέλη από τις Ε.Ε., μέλη του Δ.Σ., απλά
μέλη ή και εξωτερικούς συνεργάτες. Το Δ.Σ. δύναται να διαθέσει μέρος της αμοιβής
(εάν υφίσταται) για το παραχθέν ερευνητικό έργο, στα μέλη της Ε.Ε.Ε., εν είδει
αποζημιώσεως και κινήτρου.

4. Δεδομένου ότι έργο των Ε.Ε. και Ε.Ε.Ε. απηχεί τις θέσεις του Ινστιτούτου, προ της
δημοσιεύσεως αυτού, εγκρίνεται από το Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του
Διευθυντού Μελετών και του αρμοδίου Επιτρόπου.

5. Λεπτομερείς οδηγίες για την συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και υποχρεώσεις
των Ε.Ε. και Ε.Ε.Ε., δυνατόν να περιλαμβάνονται σε εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του Ινστιτούτου.
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ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ινστιτούτο ενώπιον κάθε Δημοσίας Αρχής, κάθε
φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον Δικαστηρίων,
Τραπεζών και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών.  Προβαίνει μαζί με τον Ταμία σε
καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων και γενικώς αντιπροσωπεύει το Ινστιτούτο σε
κάθε εκδήλωση και συναλλαγή αυτής, εφ΄όσον το Δ.Σ. δεν έχει αναθέσει την σχετική
ενέργεια σε άλλο μέλος αυτού.

2. Ο Πρόεδρος ασκεί την γενική διεύθυνση του Ινστιτούτου και συγκαλεί τις Γ.Σ. και το
Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερησία διάταξη των
υπό συζήτηση θεμάτων και διευθύνει τις συζητήσεις αυτών.

3. Ο Πρόεδρος υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των διαφόρων
συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα, καθώς και τα γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα
πληρωμής. Για λόγους λειτουργικότητος και με απόφαση του Δ.Σ., είναι δυνατόν να
παρασχεθεί εξουσιοδότηση υπογραφής οριζομένων στην απόφαση κατηγοριών
εγγράφων, σε έτερο μέλος του Δ.Σ..

4. Ο Πρόεδρος δύναται να ασκήσει τα καθήκοντά του, κατά μέγιστον, επί δύο συνολικά
θητείες, όχι απαραιτήτως συνεχόμενες.

5. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει σε όλα τα
ανωτέρω καθήκοντα, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Ο
Αντιπρόεδρος τηρείται ενήμερος για το σύνολο των θεμάτων και υποθέσεων του
Ινστιτούτου ευρισκόμενος σε άμεση ετοιμότητα αναπληρώσεως του Προέδρου.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. για την οποία έχει ψηφίσει θετικά και ο Πρόεδρος, είναι
δυνατή η ανάθεση και άλλων καθηκόντων στον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 24

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Γ.Γ.)

1. Ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει την διεύθυνση και την εποπτεία των γραφείων
και εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου, καθώς και του προσωπικού αυτού. Τηρεί την
αλληλογραφία του Ινστιτούτου υπογράφοντας με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα
πρακτικά συνεδριάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ., η τήρηση των οποίων εμπίπτει στην
αρμοδιότητά του.

2. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, καταρτίζει την ημερησία διάταξη κάθε
συνεδριάσεως του Δ.Σ..

3. Ο Γ.Γ. τηρεί τα αρχεία, την σφραγίδα και το βιβλίο περιουσίας του Ινστιτούτου σε
κινητά και ακίνητα είδη και γενικά κάθε βιβλίο σχετικό με τις αρμοδιότητές του.
Διενεργεί και επιβλέπει κάθε γραμματειακή εργασία του Ινστιτούτου καθώς και των
διαφόρων Επιτροπών.

4. Ο Γ.Γ. ευθύνεται για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων
εισπράξεων, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Μεριμνά για την εντός των
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περιθωρίων του Προϋπολογισμού έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, αναφέροντας
στο Δ.Σ. κάθε τυχόν εξάνληση πιστώσεως.

5. Ο Γ.Γ., με προσωπική του ευθύνη, οφείλει να ενημερώνει τον Ταμία εγγράφως για τα
εισπρακτέα ποσά από εγγραφή νέων μελών, δωρεές, συνδρομές και γενικά από
οιανδήποτε άλλη αιτία. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Ταμία, υποβάλλει ανά
τρίμηνο προς το Δ.Σ., λεπτομερή κατάσταση των μη ταμειακώς εντάξει μελών.

6. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του
Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΤΑΜΙΑΣ

1. O Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδοντας την οικεία τριπλότυπη απόδειξη,
φέρουσα την σφραγίδα του Ινστιτούτου και την υπογραφή του, καθώς και κάθε
πληρωμή, βάσει εντάλματος, υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και σφραγισμένους με την
σφραγίδα του Ινστιτούτου, φροντίζοντας να επισυνάπτεται πάντοτε σ’ αυτά η
ισόποση απόδειξη του δικαιούχου που έλαβε τα χρήματα.

2. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου και το βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τα οποία και θέτει
υπ’ όψιν του Δ.Σ. προς ενημέρωση, ανά μήνα.

3. Ο Ταμίας κατά την Τακτική Γ.Σ. κάθε έτους υποβάλλει απολογισμό της όλης
διαχειρίσεως  του λήξαντος έτους, που έχει ελεγχθεί από τριμελή Ελεγκτική
Επιτροπή (η οποία εκλέγεται κατά το άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού),
καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού του επομένου έτους.

4. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων και των
χρεογράφων του Ταμείου.

5. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή που διενεργεί δίχως
κανονικό ένταλμα ή χωρίς την έγκριση του Δ.Σ..

6. Ο Ταμίας βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα ή τους νομίμους αναπληρωτές αυτών, προβαίνει σε πάσα
χρηματική συναλλαγή προς τρίτους και από οιανδήποτε δημόσια υπηρεσία ή
δημόσιο ταμείο ή από οπουδήποτε αλλού από οιανδήποτε τράπεζα ή δημόσιο
ταμείο ή από οπουδήποτε αλλού, υπογράφοντας πάντοτε την σχετική διπλότυπη
απόδειξη εισπράξεως ή πληρωμής

7. Τον Ταμία, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ.,
το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.



15

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Δ.Μ.) ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

1. Ο Δ.Μ. εποπτεύει το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου και συντονίζει τις Ε.Ε. μεταξύ
τους. Εισηγείται στο Δ.Σ., μετά των αρμοδίων Επιτρόπων, τον αριθμό, την σύνθεση
και το έργο των Ε.Ε. και των Ε.Ε.Ε..

2. Προτείνει στο Δ.Σ., ειδικούς ερευνητές εκτός Ινστιτούτου προς συνδρομή στο έργο
των Ε.Ε. και Ε.Ε.Ε.. Μετά την σχετική έγκριση έρχεται σε επαφή με αυτούς για
διευθέτηση της διαδικασίας υλοποιήσεως του συνδρομητικού τους έργου.

3. Ο Δ.Μ. είναι δυνατόν να μετέχει ως μέλος σε μία ή περισσότερες Ε.Ε..

4. Συνδράμει το έργο των Υπευθύνων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, επί θεμάτων της
αρμοδιότητός του.

5. Ο Δ.Μ. μεριμνά για την οργάνωση της βιβλιοθήκης καθώς και της βάσεως
δεδομένων του Ινστιτούτου, αξιοποιώντας κατάλληλα το υπαλληλικό προσωπικό.

6. Τον Δ.Μ. αναπληρώνει έτερο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

7. Οι Επίτροποι, σε συνεργασία με τον Δ.Μ., εισηγούνται τις εκάστοτε μεταβολές στην
σύνθεση των επιτροπών τους.

8. Οι Επίτροποι κατανέμουν επί μέρους τομείς εργασίας στα μέλη των επιτροπών τους.

9. Οι Επίτροποι ελέγχουν το έργο των επιτροπών τους από πλευράς επάρκειας,
τεκμηριώσεως και αξιοπιστίας. Επιπλέον φροντίζουν ώστε οι επιτροπές τους να
ανταποκρίνονται ποιοτικά και χρονικά, στις υποχρεώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Υ.Ε.)

1. Είναι υπεύθυνος για την άρτια εμφάνιση του περιοδικού και της ιστοσελίδος του
Ινστιτούτου. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχει την δυναμική και επικαιροποιημένη
ενημέρωση της ιστοσελίδος καθώς και την ελκυστικότητα αυτής σε αναγνώστες,
συνεργαζόμενος καταλλήλως με τους τεχνικά υπευθύνους. Επιπλέον επιμελείται την
έγκαιρη και άρτια έκδοση του περιοδικού με κατάλληλη εκμετάλλευση της εκάστοτε
διαθεσίμου ύλης.

2. Ο Υ.Ε. φροντίζει για την διάθεση αριθμού σελίδων του περιοδικού και ειδικού χώρου
της ιστοσελίδος, προκειμένου τα μέλη του Ινστιτούτου να εκφράζουν ελευθέρως τις
απόψεις τους, πάντοτε εντός του πλαισίου σκοπών του Ινστιτούτου (παράγραφος 2
παρόντος) καθώς και εντός των ορίων της ευπρέπειας, δίχως αυτές να απηχούν
αναγκαστικώς τις επίσημες θέσεις του Ινστιτούτου.

3. Πέραν των μελών και των συνδρομητών του περιοδικού, εισηγείται στο Δ.Σ. επί του
καταλόγου των δωρεάν αποδεκτών του περιοδικού του Ινστιτούτου (τιμής ένεκεν ή
αποδέκτες σκοπιμότητος) και ελέγχει τυχόν δυσλειτουργίες κατά την διανομή αυτού.
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4. Συνεργάζεται με τον Δ.Μ. επί θεμάτων της προς έκδοση/ανάρτηση ύλης και με τον
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

5. Μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ., εκδίδει δελτία τύπου που αφορούν το
Ινστιτούτο.΄

6. Τον Υ.Ε. αναπληρώνει έτερο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Υ.ΔΗ.Σ.)

1. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, ο Υ.ΔΗ.Σ. εξασφαλίζει
συνεργασίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με συναφή Ινστιτούτα,  καθώς και με
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ενδιαφέροντος.

2. Μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ., ο Υ.ΔΗ.Σ. εξασφαλίζει χορηγούς για την
διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και συμποσίων του Ινστιτούτου, εισηγούμενος στο
Δ.Σ. τα εκάστοτε ανταποδοτικά οφέλη του χορηγού.

3. Σε συνεργασία με τον Δ.Μ., εξασφαλίζει την συμμετοχή, ως ομιλητών ή ως
ακροατών επιλεγμένων προσωπικοτήτων, κατά τις σχετικές εκδηλώσεις του
Ινστιτούτου (π.χ. πολιτικούς, πρέσβεις, επιχειρηματίες, καθηγητές, αναλυτές,
στρατιωτικούς, επιστήμονες κ.λ.π.).

4. Ο Υ.ΔΗ.Σ., προωθεί και διαφημίζει το έργο του Ινστιτούτου προς την κοινή γνώμη
καθώς και προς αποδέκτες ενδιαφέροντος, συνεργαζόμενος καταλλήλως με τον Υ.Τ..

5. Σε συνεργασία με τον Δ.Μ., εξασφαλίζει την συνεργασία ειδικών ερευνητών
προκειμένου αυτοί να συνδράμουν το έργο του Ινστιτούτου.

6. Συντονίζει την άρτια οργάνωση των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (π.χ. συμμετοχή,
δημοσιογραφική ή και τηλεοπτική κάλυψη, τεχνολογική υποδομή κ.λ.π.),
συνεργαζόμενος με τις προς τούτο συγκροτούμενες οργανωτικές επιτροπές και τον
Υ.Τ..

7. Εισηγείται μεθόδους διατηρήσεως της επαφής του Ινστιτούτου με τα μέλη, τα επίτιμα
μέλη, τους ευεργέτες και δωρητές αυτού.

8. Τον Υ.ΔΗ.Σ. αναπληρώνει έτερο μέλος του Δ.Σ., οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΛΕΠ)

1. Από την ετήσια Τακτική Γ.Σ. εκλέγεται κάθε έτος με μυστική ψηφοφορία και
σχετική πλειοψηφία, μεταξύ των δικαιουμένων ψήφου μελών του Ινστιτούτου,
τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή του Ταμείου.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, συγκαλουμένη από τον Πρόεδρο εντός του Ιανουαρίου του
επομένου έτους, ελέγχει τα εξής:
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- Όλα τα βιβλία του ταμείου παρελθούσης χρήσεως, βεβαιώνοντας με την
υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον μελών της ότι αυτά έχουν καλώς.

- Τα στελέχη των διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως, ακυρώνοντας
κατάλληλα αυτές που δεν έχουν εισπραχθεί και συντάσσοντας ιδιαίτερο
πρακτικό για τις με αυτό τον τρόπο ακυρωθείσες αποδείξεις, το οποίο και
επισυνάπτει στην έκθεση αυτής προς την Γ.Σ. των μελών.

- Τα διπλότυπα εντάλματα πληρωμής, παραβάλλοντας αυτά προς τα
συννημένα σε κάθε ένα δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία και μονογραφεί.

- Τον απολογισμό που συντάχθηκε από τον Ταμία, ιδιαίτερα δε μήπως
υπάρχουν υπερβάσεις των πιστώσεων που προβλέπονται από τον οικείο
προϋπολογισμό.

- Μετά από τους ανωτέρω ελέγχους, η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει τελικώς
λεπτομερή έκθεση με τις παρατηρήσεις της, την οποία υποβάλλει στην Γ.Σ..
Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές δύο (2) τουλάχιστον
μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Το οικονομικό έτος του Ινστιτούτου (έτος διαχείρισης) λογίζεται ότι αρχίζει την 1η

Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 31

ΒΙΒΛΙΑ

1. Τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέως:

- Βιβλίο Μητρώου: Σ’ αυτό αναγράφονται με αύξοντα αριθμό, το
ονοματεπώνυμο, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητος, η διεύθυνση, το
τηλέφωνο, το e-mail, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

- Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

- Πρωτόκολλο εισερχομένων και εισερχομένων εγγράφων.

2.Τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία με ευθύνη του Ταμία:

- Βιβλίο εσόδων – εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά
όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

- Βιβλίο περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία του Ινστιτούτου.
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3.Τα βιβλία πριν από την χρήση τους θεωρούνται από την εποπτεύουσα Αρχή ή άλλο
εξουσιοδοτημένο όργανο. Επιπλέον τηρούνται όσα βιβλία προβλέπονται εκάστοτε από τις
κείμενες νομικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 32

ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Ινστιτούτο έχει ίδιο σήμα, όπως αυτό φαίνεται στο Παράρτημα Α, το οποίο
φέρεται υποχρεωτικά εις τα επίσημα έγγραφα και τους θυρεούς του, καθώς και
προαιρετικά εις το στήθος των μελών του.

2. Το Ινστιτούτο κατέχει ίδια σφραγίδα, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε έγγραφο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

1. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει Μεγάλους Ευεργέτες του Ινστιτούτου, τους προσφέροντες σ’
αυτό, ποσό ή εξοπλισμό, ίσο προς τουλάχιστον πεντακόσιες (500) φορές μεγαλύτερο
του ποσού της εκάστοτε ετησίας συνδρομής των μελών.

2. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει Ευεργέτες του Ινστιτούτου, τους προσφέροντες σ’ αυτό, ποσό
ή εξοπλισμό, ίσο προς τουλάχιστον τριακόσιες (300) φορές μεγαλύτερο του ποσού
της εκάστοτε ετησίας συνδρομής των μελών.

3. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει Δωρητές του Ινστιτούτου, τους προσφέροντες σ’ αυτό, ποσό ή
εξοπλισμό, ίσο προς τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) φορές μεγαλύτερο του ποσού
της εκάστοτε ετησίας συνδρομής των μελών.

4. Προηγούμενες εισφορές ή παροχές του ιδίου μέλους συνυπολογίζονται για την
ανάλογη ένταξή του σε μία των ανωτέρω κατηγοριών.

5. Τα ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών και Δωρητών του Ινστιτούτου,
αναγράφονται σε ειδικό τιμητικό πίνακα και η προσφορά τους προβάλλεται με κάθε
διαθέσιμο τρόπο (περιοδικό, ιστοσελίδα, κατά την διάρκεια εκδηλώσεων κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 34

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Οι προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού υποβάλλονται από τουλάχιστον
οκτώ (8) μέλη του Δ.Σ. ή από το 1/20 των μελών με δικαίωμα ψήφου. Η
τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων
μελών Εκτάκτου Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά προς τούτο και η οποία
απαρτίζεται από το 1/4 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Εφ’ όσον η ανωτέρω διαδικασία της Γ.Σ. αποτύχει, λόγω μη απαρτίας, είναι δυνατή η
τροποποίηση του Καταστατικού με αποστολή των σχετικών προτάσεων στα μέλη
κατ’ οίκον και αναλόγου ενυπογράφου απαντήσεως των ταμειακώς εντάξει μελών
προς το Ινστιτούτο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η απόφαση τροποποιήσεως από
τα ¾ του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.



19

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

1. Η λύση του Ινστιτούτου αποφασίζεται από την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων σε
Γ.Σ. ειδικά συγκαλούμενη προς τούτο, κατόπιν προτάσεως τουλάχιστον οκτώ (8)
μελών του Δ.Σ., η οποία ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκεται το 1/5 πλέον
ενός των ταμειακώς εντάξει μελών. Λύση του Ινστιτούτου προκύπτει επίσης με
απόφαση του Πρωτοδικείου, μετά από ομόφωνη αίτηση του Δ.Σ., είτε λόγω
σημαντικής μειώσεως του αριθμού των μελών (ολιγότερα των 15), είτε λόγω
μακροχρόνιας αδράνειας του Ινστιτούτου.

2. Με την λύση του Ινστιτούτου ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Τους
εκκαθαριστές ορίζει το Δ.Σ., του οποίου οι αρμοδιότητες παύουν μετά τον διορισμό
αυτών. Στους εκκαθαριστές συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Ταμίας.
Χρόνος εκκαθαρίσεως ορίζεται κατά μέγιστο, ένα εξάμηνο.

3. Με μέριμνα των εκκαθαριστών ή του τελευταίου Δ.Σ., θα πρέπει να γνωστοποιείται η
λύση του Ινστιτούτου, εντός ευλόγου χρόνου προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο για
εγγραφή στο βιβλίο, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Αστικού Κώδικα και ενημέρωση
του σχετικού φακέλου της εποπτεύουσας αρχής. Μετά το πέρας του έργου τους οι
εκκαθαριστές υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους
προς εκκαθάριση της περιουσίας του Ινστιτούτου.

4. Σε περίπτωση λύσεως του Ινστιτούτου, το Δ.Σ. αποφασίζει για την διάθεση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου, όπως αυτή θα αποτιμηθεί μετά το
πέρας της εκκαθαρίσεως, κατά τον βέλτιστο τρόπο και σε συσχετισμό με τον Σκοπό
του Άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού, η οποία όμως δεν δύναται να
διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 36

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφαίνεται ανέκκλητα επί αναφυομένων ζητημάτων, τα οποία δεν
προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 37

1. Το Ινστιτούτο δύναται προκειμένου να ρυθμίσει λεπτομερώς την λειτουργία του, να
συντάξει εσωτερικό κανονισμό, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ..

2. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 37 Άρθρα και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
από αυτό ή από τον εσωτερικό κανονισμό του, ισχύουν οι εφαρμοστέες διατάξεις του
νόμου.

3. Εγκρίθηκε σήμερα την 12 Ιανουαρίου 2012, από τα ιδρυτικά μέλη του, στα γραφεία επί
της οδού Νίκης 11 (Σύνταγμα) και υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

ΤΑ ΜΕΛΗ


