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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ -  
Ι.ΣΤ.Α.ΜΕ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα την 1971 Δεκεμβρίου 2001 ο Ιωάννης Σουλαδάκης του Ματθαίου 
και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών ( οδός Αλκμάνος αρ. 51 ) , κατόπιν της από 
18.12.2001 αποφάσεως της τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων 
της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία " ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΤΡΑΐΙΓΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ -  Ι.ΣΤ.Α.Μ.Ε. -  ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ” , το οποίο συστάθηκε δια του από 1.3.1995 Καταστατικού, 
νομίμως δημοσιευθέντος στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με 
αυξ. αριθ. 3839 / 9.3.95, ως αητό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με το 
από 18.9.1998 ιδιωτικό -συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού και 
κωδικοποίησής του, νομίμως δημοσιευθέντος στα οικεία βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Αριθ. 697/19.1.98, και όπως αυτό περαιτέρω 
τροποποιήθηκε σύμφωνα με το από 28.11.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης 
καταστατικού, νομίμως δημοσιευθέντος στα οικεία βιβλία εταιρειών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 6638/1.12.00, ενεργών ως εκπρόσωπος των 
κάτωθι εταίρων:

1. Απόστολου -  Αθανασίου Τσοχατζόπουλου του Ευαγγέλου και της Αρετής, 
κατοίκου Μελισσίων Αττικής ( οδός Κίμωνος αρ. 10)

2. Ευσταθίου Τσοτσορού του Νικολάου και της Ιουλίας, κατοίκου Χολαργού 
Αττικής (οδός Βεντούρη αρ. 47).

3. Κωνσταντίνου Μακρόπουλου του Γεωργίου και της Αγγελικής, κατοίκου 
Κηφισιάς Αττικής (οδός Αιγίνης αρ. 31 ).

4. Δημητρίου Σταυρόπουλου του Αριστείδη και της Αικατερίνης, κατοίκου 
Αθηνών (οδός Γεωργούλα αρ. 14).

5. Ιωάννη Παπαδάτου του Διονυσίου και της Μαρίας, κατοίκου Αθηνών (οδός 
Σκουφά αρ. 75).

6. Μιλτιάδη Νεκταρίου του Αγαμέμνονα και της Αλεξάνδρας, κατοίκου 
Χαλανδρίου Αττικής ( οδός Βουλγαροκτόνου αρ. 21).

7. Εμμανουήλ Σταυρακάκη του Νικολάου και της Μαρίας, κατοίκου Δάφνης 
Αττικής (οδός Κλεομένους αρ. 120).

8. Ιωάννη Δρόσου του Ζαχαρία και της Αουκίας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής 
(οδός Π.Π.Γερμανού αρ. 48).

9. Βασιλείου Τσιλίκα του Χαραλάμπους και της Πηνελόπης, κατοίκου Αγ. 
Παρασκευής Αττικής (οδός Ειρήνης αρ. 11Α).

10. Στέφανου Μανίκα
11. Δημητρίου Παπούλια
12. Αθανασίου Κουρματζή

ι

Προβαίνει σε τροποποίηση των κάτιαθι άρθρων του καταστατικού:

1.1. Τροποποιείται το άρθρο 6 του Καταστατικού, το οποίο πλέον θα έγει ως εδτκ:



ΑΡΘΡΟ 6°

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

α. Η επιστημονική εταιρεία διοικείται από τη Συνέλευση των εταίρων της. Η 
συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες της επιστημονικής 
εταιρείας.
β. Κάθε εταίρος διατηρεί, αναλόγως με τα μερίδια που κατέχει στο κεφάλαιο της 
εταιρείας ισάριθμους ψήφους. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται στη σε απαρτία 
ευρισκόμενη Γ.Σ. , πλην των περιπτώσεων που άλλος ορίζει το παρών καταστατικό ή 
ο συνημμένος εσωτερικός κανονισμός.
γ. Η συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα από το Δ.Σ. 
ή μετά από πρόταση του ή των εταίρων προς το Διαχειριστή. Όλα τα μέλη 
ειδοποιούνται για τη σύγκληση της συνέλευσης από το Διαχειριστή, με επιβεβαίωση 
της γνωστοποίησης, με αποστολή επιστολής.
δ. Σε περίπτωση αδυναμίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
παρατείνεται η θητεία του Δ.Σ. μέχρι νεωτέρας σύγκλησής της, παρατεινομένης 
συγχρόνως και της θητείας του εκλεγέντος διαχειριστή της εταιρείας, όπως και του 
αναπληρωτή του.

1.2. Τροποποιείται το άρθρο 8 του Καταστατικού, το οποίο πλέον θα έγει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατά την ετήσια Γ.Σ. εκλέγονται ο διαχειριστής της εταιρείας και 
αναπληρωτής του.

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. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας θα 
γίνεται από 3μελή επιτροπή οριζόμενη από το Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ.

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, σύμφωνα με το άρθρο 6 και μάλιστα χωρίς να 
απαιτείται η επίκληση σπουδαίου λόγου.

Ως προς τα λοιπά ισχύει το από 1.3.1995 αρχικό καταστατικό της εταιρείας, ως 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε δυνάμει της από 18.9.1998 τροποποίησης 
καταστατικού και κωδικοποίησής του και της από 28.11.2000 τροποποίησης 
καταστατικού, και όπως αυτό τροποποιείται με το παρόν.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα (10) όμοια αντίτυπα, 
μετά δε την ανάγνωσή του υπεγράφη από τον εξουσιοδοτηθέντα δυνάμει της από 
18.12.2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σουλαδάκη, ένα δε εξ αυτών θα κατατεθεί στην



αρμόδια Δ.Ο.Υ., ένα στο Εμπορικό και 
θα κατατεθεί στο βιβλίο εταιρειών του 
δημοσίευσή του.

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και ένα 
Πρωτοδικείου Αθηνών για την κατά νόμο

Για τους εταίρους
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Ν 1676/86



Βεβαιούται ότι το παρόν είναι ακριβές 
Φωτοτυπικό αντίγραφο του εις εμέ 
επώειχθέντος κεκυρωμένου τοιοιίτου
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