
Στην Αθήνα σήμερα στις ............ ...................του μηνάς........../.^.ΛΑ^...7..ΐ..ντ>τή..του

έτους 1.93.5 οι υπογράφοντες ;

1. Απόστρλος-Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος του Ευαγγέλου και της Αρετής 
αρ. αστυν. ταυτότητας Κ. 068561 κάτοικος Μελισσίων οδός Κίμωνος 10,
151 27

2. Ιωάννης Σουλαδάκης του Ματθαίου και της Μαρίας
αρ. αστυν. ταυτότητας 1.142925/73 κάτοικος Αθηνών οδός Αλκμάνος 51.

Νικόλαος-Αθανάσιος Δημάδης του Γεωργίου και της Ιουλίας
αρ. αστυν. ταυτότητας Ζ. 900351/9-10-69 Γ' Α.Τ. Θεσ/νικης κάτοικος
Παγκρατίου οδός Σπύρου Λούη 4-6.

Ανέστης Χριστοδουλάκης του Εμμανουήλ και της Ζαμπέτας 
αρ. αστυν. ταυτότητας Α. 697818 κάτοικος Άνω Κηφισιάς, οδός 
Αγ. Ιωάννου 4.

Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου και της Ιουλίας
αρ. αστυν. ταυτότητας Ξ. 430517/85 κάτοικος Χολαργού, οδός
Βεντούρη 47.

Κωνσταντίνος Μακρόπουλος του /^ /^ //¿νκα ι της. .ρ. £7?X...
αρ. αστυν. τα υ τό τη τα ς 9.3. 3  ¥.0.3.κάτοικος..Ιο ί Α /. ,Ο/ϊ.οΛ. /4 τ3 /

Δημήτριος Σταυρόπουλος του Αριστρείδη και της Αικατερίνης
αρ. αστυν. ταυτότητας Κ. 063300 κάτοικος Αθηνών, οδός Γεωργούλα 14,
115 24.
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Γεώργιος Φλωρεντής του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας ■'
αρ. αστυν. ταυτότητας Ξ. 100399 κάτοικος Αθηνών, οδός Σπετσών 40,
113 52

Ιωάννης Παπαδάτος τ ο υ / . , κ α ι  τ η ς . . . ...........
αρ. αστυν. ταυτότητας............κάτοικος.~7.ύΤτ:~„Η ·..Α~.λ.ί ..,£7ί.~λ·.~·-,<

10. Μιλτιάδης Νεκτάριος του Αγαμέμνονα και της Αλεξάνδρας
αρ. αστυν. ταυτότητας Ξ. 441095/10-8-92 Α.Τ. Καπανδριτίου Αττικής 
κάτοικος Χαλανδρίου οδός Βουλγαροκτόνου 21

11. Ίων-Γεώργιος Κωτούλας του Βασιλείου και της Ελένης
αρ. αστυν. ταυτότητας Π. 679909/91 κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός 
Πλαστήρα 92.

12. Δημήτρης Παπούλιας του Βασιλείου και της Σταυρούλας
αρ. αστυν. ταυτότητας Ξ. 092194/3-10-89 ΙΕ Παράρτημα Ασφ. Αθηνών 
κάτοικος Αθηνών , οδός Τριανταφυλλοπούλου 6.

13. Εμμανουήλ Σταυρακάκης του Νικολάου και της Μαρίας
αρ. αστυν. ταυτότητας Γ. 008313/63, Τ.Α. Ηρακλείου Κρήτης , 
κάτοικος Δάφνης, οδός Μεσολογγίου 60, 17 234

14. Περικλής Βασιλόπουλος του Περικλέους και της Γεωργίας
αρ. αστυν. ταυτότητας Ξ. 164243 Γ  Τμήμα Ασφ. Αθηνών κάτοικος Αθηνών 
οδός Κλεομένους 12, 106 75.

Ιωάννης Δρόσος του Ζαχαρία και της Λουκίας
αρ. αστυν. ταυτότητας Θ. 239163/67 Α.Τ. Ηλιουπόλεως κάτοικος
Χαλανδρίου, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 48.

& 16. Βασίλειος Τσιλίκας του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης 
αρ. αστυν. ταυτότητας Θ. 142583 κάτοικος Αγ. Παρασκευής 
οδός Ειρήνης 11Α

συμφωνούμε και συνιστούμε μεταξύ μας με το καταστατικό αυτό επιστημονική 
εταιρεία - νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού σκοπού, κατά τις διατάξεις του 
Αστικού κώδικα, υποκειμέ^η ειδικότερα στην ρύθμιση του άρθρου 784 Α.Κ. με 
τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες :



ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ξπωνυυια της επιστημονικής εταιρείας ορίζεται η εξής : "Ινστιτούτο Στρατηγικών
και Αναπτυξιακών μελετών". (Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ.),

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Αθήνας και διεύθυνση τα γραφεία επί της

οδού Ακαδημίας αρ. 4 Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της επιστημονικής εταιρείας είναι:

Α. Η παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών εξελίξεων στον πολιτικό, 
στρατιωτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, η ανάλυση και αξιολόγηση 
αυτών καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για τις πιθανές μελλοντικές 

εξελίξεις.

Β. Η επιστημονική διερεύνηση, ανάλυση - μελέτη, η εξαγωγή συμπερασμάτων 
και η διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής και τακτικής επί των εθνικών 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων.

Γ. Η παρακολούθηση, μελέτη και επιστημονική διερεύνηση των εξελίξεων στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής 

και τακτικής.

Δ. Η επιστημονική διερεύνηση και μελέτη θεμάτων παιδείας, εκπαίδευσης και 

πολιτισμού.

Ε. Η ανάληψη μελετών γενικότερου και ειδικότερου ενδιαφέροντος, σχετικών με 

τους παραπάνω σκοπούς της επιστημονικής εταιρείας.



✓  ρ  ο  2  ΣΤ Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και προβολών ως και η έκδοση βιβλίων
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¿10.231 για την προώθηση μελετών και ερευνών σχετικών με τους σκοπούς της-

επιστημονικής εταιρείας.

I  η θεσυοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση ερευνών και μελετών σχετικών με τους σκοπούς της 

επιστημονικής εταιρείας.

Η. Εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων για την οργάνωση και αξιοποίηση 

αρχείου πληροφοριών (data bank).

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της επιστημονικής εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Α. Το κεφάλαιο της επιστημονικής εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) 
εκατομμυρίων δραχμών, διαιρείται σε εκατό (100) μερίδια των 50.000 

δραχμών το καθένα και καταβλήθηκε σήμερα στο ταμείο της από τους 

εταίρους, ως εξής:

1. Άκης Τσοχατζόπουλος 500.000 δρχ. ήτοι δέκα (10) μερίδια.
2. Ιωάννης Σουλαδάκης 500.000 δρχ. ήτοι δέκα (10) μερίδια.
3. Νικόλαος Δημάδης 500.000 δρχ. ήτοι δέκα (10) μερίδια.
4. Αναστάσιος Χριστοδουλάκης 500.000 δρχ. ήτοι δέκα (10) μερίδια
5. Ευστάθιος Τσοτσορός 500.000 δρχ. ήτοι δέκα (10) μερίδια.
6. Κωνσταντίνος Μακρόπουλος 500.000 δρχ. ήτοι δέκα (10) μερίδια.
7. Δημήτριος Σταυρόπουλος 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.
8. Γεώργιος Φλωρεντής 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.
9. Ιωάννης Παπαδάτος 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.
10. Μιλτιάδης Νεκτάριος 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.
11. ^Ιων-Γεώργιος Κωτούλας 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια, 
η2. Δημήτρης Παπούλιας 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.
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13. Ξμμανοήλ Εταυρακάκπς 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.
14. Περικλής Βασιλόπουλος 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια. 
-5. Ιωάννης Δοοσος 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.
•3 Βασίλειος ~σιλικας 200.000 δρχ. ήτοι τέσσερα (4) μερίδια.

3. -  -εοιουσια της επιστημονικής εταιρείας ανήκει αποκλειστικά σε αυτήν.
Αποτελείται από τις εισφορές των μελών, τις δωρεές και τις πάσης φύσεως 
παροχές αυτών ή τρίτων τις τυχόν επιδοτήσεις εκ μέρους του Δημοσίου, των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλων νομικών προσώπων - φορέων του 
Ιδωτικού ή Δημοσίου Δικαίου καθώς και από τα εν γένει περιουσιακά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την εταιρεία, κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της στα πλαίσια πραγμάτωσης των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η επιστημονική εταιρεία διοικείται από τη συνέλευση των εταίρων της. Η 
Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες της 
επιστημονικής εταιρείας. Για την λήψη οποιοσδήποτε απόφασης απαιτείται 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εταίρων στην σε απαρτία ευρισκόμενη Γ.Σ. 
πλην των περιπτώσεων που άλλως ορίζει το παρόν καταστατικό ή ο συνημμένος 

εσωτερικός κανονισμός.

Η Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μιά φορά το χρόνο και έκτακτα από το Δ.Σ. ή 
μετά από πρόταση του ενός τετάρτου των εταίρων προς τον Διαχειριστή. Ολα τα 
μέλη ειδοποιούνται για τη σύγκληση της Συνέλευσης από το Διαχειριστή με 
επιβεβαίωση της γνωστοποίησης δι’υπογραφής των ειδοποιούμενων σε σχετικό 

βιβλίο ή δι’αποστολής συστημένης επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ'αυτήν τα 3/4 των εταίρων της. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, αυτή επαναλαμβάνεται μετά μιά εβδομάδα 
την ίδια ημέρα και ώρα στον ίδιο χώρο. Η νέα Γ,Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται το 1/2 των εταιρών, της. Μη επίτευξη απαρτίας και σε αυτή την 
δεύτερη Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους απαρτίας κ.τ.λ.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατά την ετήσια Γ Σ. εκλέγονται ο διαχειριστής της εταιρίας και ο αναπληρωτήςτου.
Η Διαχείριση των Εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της επιστημονικής 
εταιρείας σε όλες της τις σχέσεις προς τρίτους, περιγράφονται αναλυτικά στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
Καταστατικού.

Η Συνέλευση οποτεδήποτε μπορεί να αποφασίσει την ανάκληση των προσώπων 
που την εκπροσωπούν και να ορίσει νέα. Η απόφαση για την ανάκληση λαμβάνεται 
κατά πλειοψηφία, σύμψωνα με το άρθρο 6 και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η 

επίκληση σπουδαίου λόγου.

ΑΡΘΡΟ 9θ 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της επιστημονικής εταιρείας τόσο κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας της όσο και μετά την εκκαθάριση περιορίζεται στο ποσό 
της εισφοράς τους, όπως άλλωστε προβλέπεται και το άρθρο 784 Α.Κ.

Εξάλλου, λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της επιστημονικής εταιρείας 
ουδεμία διανομή κερδών κατά την διάρκεια λειτουργίας της ή κατά την διάλυση 

αυτής, επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα προς τα μέλη αυτής.

Τα τυχόν πέραν των συνεισφορών των εταίρων καθαρά κεφάλαια της 
επιστημονικής εταιρείας ή περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως, διατίθενται τόσο 
κατά την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, όσο και κατά το στάδιο της

πραγματοποίηση του
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Τα την επίτευξη <αι πρωθηση των σκοπών της επιστημονικής εταιρείας, μετά 
αιτιΟΛονημένΓ απόφαση, αυξημένης πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των σελών 
του Δ.Σ. εγγράφονται ως μέλη της επιστημονικής εταιρείας, επιστήμονες καθώς 
και άτομα με ιδιαίτερη πείρα και επίδοση σε κοινωνικές, πολιτικές και άλλες 
γενικού χαρακτήρα δραστηριότητες.

Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση των εταίρων χωρίς δικαίωμα 

λόγου και ψήφου.

Μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις της επιστημονικής εταιρείας ή 
παρεμβάλλει προσκόματα στην εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης και της 
Συνέλευσης, μπορεί να διαγράφει από την επιστημονική εταιρεία με απόφαση της 

Συνέλευσης.

Μπορεί, επίσης, κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως των εταίρων, να χαρακτηρισθούν 
ως επίτημα μέλη πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν αποφασιστικές 
υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών της επιστημονικής εταιρείας. Εκτός από 
τον ως άνω τίτλο, τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν συμμετοχή κανενός είδους στην 
Διοίκηση, Διαχείριση και Εκπροσώπηση της επιστημονικής εταιρείας.

Η επιστημονική εταιρεία, μπορεί επίσης να αναπτύσσει συνεργασίες με 
μεμονωμένα άτομα, ή φορείς, οι οποίοι θα μετέχουν στις ομάδες εργασίας και τις 
επιτροπές που θα αποτελούν το δυναμικό της επιστημονικής εταιρείας, 

παρέχοντας κατά περίπτωση, αμοιβόμενες ή μη υπηρεσίες.

Οι εταίροι και τα μέλη της επιστημονικής εταιρείας δεν μπορούν να τεθούν σε 
υπαλληλική σχέση μετ'αυτής επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεως έργου.

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η επιστημονική εταιρεία μετά τεκμηριωμένη εισήγηση και απόφαση 
^  Συνέλευσης μπορεί να ιδρύει Παραρτήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Α Οι εταιοοι οφείλουν να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία των σκοπών και στόχων της επιστημονικής εταιρείας.

Β. Οι εταίροι απαγορεύεται να μεταβιβάζουν με ή χωρίς αντάλλαγμα την 
εταιρική τους ιδιότητα καθώς και τα εκ της εταιρείας δικαιώματά τους και η 
εταιρική -ιδιότητα δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση εκτός αν αποφασίσει 
αντίθετα η Γενική Συνέλευση.

Γ. Πρόσληψη συνεταίρου επιτρέπεται κατόπιν συμφωνίας των δύο τρίτων των 
Εταίρων. Οι νέοι εταίροι θα υποχρεούνται σε καταβολή ισόποσης εισφοράς 
που θα έχει σαν συνέπεια την ανάλογη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Δ. Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την επιστημονική εταιρεία 
οποτεδήποτε με γραπτή δήλωσή του απευθυνόμενη προς την Συνέλευση, η 
οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση αποχώρησης 
μέλους η Συνέλευση διαγράφει τούτον από την επιστημονική εταιρεία, η 
σχετική δε απόφαση δημοσιεύεται νόμιμα ως τροποποίηση του 
καταστατικού.

Ε. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιστημονικής εταιρείας ρυθμίζει 
ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του καταστατικού και ορίζει αναλυτικά το οργανόγραμμα διοίκησης 
της εταιρείας, το αντικείμενο των επί μέρους τομέων και τις αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α. Η επιστημονική εταιρεία λύεται με απόφαση των τριών τετάρτων των 
εταίρων και για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται από το νόμο.

α

Β. Μετά την καθ’οιονδήποτε τρόπο λύση της επιστημονικής εταιρείας αυτή 
τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο 
τελευταίος Διαχειριστής της ή άλλο πρόσωπο που θα επιλέξει η Συνέλευση
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αποχωρήσεως για οποιονδήποτε λόγο οιουδήποτε μέλους της εταιρείας, 
αυτή συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών. Οι κληρονόμοι δικαιούνται να λάβουν μόνο την εισφορά του κληρονομούμενου ατόκως και φυσικά δεν καθίστανται μέλη της επιστημονικής εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η επιστημονική εταιρεία θα τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το 
νόμο. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και τα βιβλία αυτής που βρίσκονται πάντοτε 
στη διάθεση των εταίρων κλείονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και 
λήγει κάθε εταιρική χρήση, εκτός από την πρώτη η οποία λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του 1995.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται μόνο με απόφαση των 
τριών τετάρτων των παρόντων μελών της Συνέλευσης.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος αποδεικνύεται έγγραφα και δημοσιεύεται 

νόμιμα.

Προς πίστωση συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:
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? ωάννης Παπαδάτος

10. Μιλτιάδης Νεκτάριος

Γ.Ο 5.; ο ο

0 /
Το παρόν είναι πιστό αντίγραφο του
επικυρωμένου αντιγράφου π ο υ
κ α τ έ χ ω  καν  β ε β α ι ώ ν ω  τ η ν

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤ. ΜΠΑΛΗΣ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ :  

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 62  - ΑΘΗΝΑ
Τ Η Λ .  3610.231
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