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Το ισχύον καταστατικό του ΙΝΠ – Κωδικοποιημένο 

(μετά την τροποποίηση του 2016) 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ 

  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Συστήνεται αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους και 

συμφωνίες 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

  

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι “ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"και ο διακριτικός της τίτλος "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ 

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ". Στις συναλλαγές με την αλλοδαπή, όπου απαιτείται, η Εταιρεία θα 

χρησιμοποιεί ως επωνυμία και διακριτικό τίτλο την πιστή μετάφραση της επωνυμίας στην 

αντίστοιχη ξένη γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση του 

καταστατικού σύστασης αυτής στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΔΡΑ 

 

Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρείας 

στεγάζονται σε ακίνητο επί οδού Κεραμεικού αριθμ 46 ΤΚ 10436. Η Εταιρεία μπορεί να 

αλλάζει γραφεία στα όρια του Νομού Αττικής, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό τροποποίηση του 

καταστατικού. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΚΟΠΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

Σκοποί της εταιρίας που τελεί υπό την αιγίδα του κόμματος Συνασπισμός Ριζοσπαστικής 

Αριστεράς, χρηματοδοτείται από αυτό σύμφωνα με το νόμο 3023/2002, όπως 

τροποποιήθηκε με το νόμο 4304/2014, και  ισχύει σήμερα είναι: 
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1. Η έρευνα, μελέτη και προβληματισμός σε κοινωνικά θέματα και ιδίως σε αυτά που 

αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις, την οικονομία, την ανάπτυξη, την οικολογία και τον 

πολιτισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Το πεδίο 

αναφοράς είναι το εθνικό και το υπερεθνικό με ιδιαίτερη έμφαση στο ευρωπαϊκό και στο 

ελληνικό. Ειδικότερα:     

α) Η μελέτη των σχέσεων, δυνάμεων, δράσεων και ιδεών που συγκροτούν την ανθρώπινη 

κοινωνία σε όλες τις διαστάσεις της: οικονομική, κοινωνική, πολιτική, οικολογική, 

πολιτισμική και πνευματική. 

β) Η μελέτη των κοινωνικών συστημάτων και της ιστορικής τους δυναμικής. 

γ) Η μελέτη των κοινωνικών θεωριών και της ιστορικής τους εξέλιξης. 

δ) Η μελέτη των αντιθέσεων και αντιφάσεων, των προβλημάτων, της κοινωνικής 

δυναμικής που αναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στη σύγχρονη περίοδο. 

2. Η υποστήριξη των κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών αγώνων των λαϊκών τάξεων 

και στρωμάτων της κοινωνίας μας και των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων (αριστερά, 

συνδικάτα, κοινωνικά κινήματα, πνευματικοί φορείς) με τη συνδρομή του στη μελέτη για τα 

ειδικότερα προβλήματα που αφορούν τους αγώνες τους και τη διαμόρφωση των 

στρατηγικών τους στόχων. 

3. Η προσπάθεια ανάπτυξης του ιδεολογικού, πολιτικού και προγραμματικού λόγου του 

ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα της ανανεωτικής, ριζοσπαστικής αριστεράς και η συμβολή στην 

πολιτική επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών, στελεχών, βουλευτών/τριών, της νεολαίας 

και των φίλων του κόμματος, καθώς και του γενικότερου κοινού. 

4. Ο σχεδιασμός και επεξεργασία επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων για την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων και ιδιαίτερα αυτών που αντιμετωπίζει 

η σύγχρονη ελληνική κοινωνία. 

5.  Η αρχειακή τεκμηρίωση και η μελέτη των πολιτικών ιδεών και θεωριών της αριστεράς 

γενικότερα, ειδικότερα δε της ελληνικής αριστεράς και των κοινωνικών και ιδεολογικών 

κινημάτων που συνδέονται με αυτήν. 

6.   Η με όλα τα πρόσφορα μέσα λειτουργική σχέση και συνεργασία με αντίστοιχους 

φορείς της χώρας μας και του εξωτερικού με σκοπό το συντονισμό ερευνητικών 

προγραμμάτων και την από κοινού αξιοποίηση των πορισμάτων τους. Στα πλαίσια των 

ανωτέρω, η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο για το εναλλακτικό προβληματισμό και τον 

πολιτικό διάλογο transform. 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς επιδιώκει αυτούς 

τους σκοπούς σε λειτουργική σχέση με το κόμμα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς και, 

γενικότερα, σε διάλογο και συνεργασία με φορείς, ιδεολογικά ρεύματα, κοινωνικές 

πρωτοβουλίες και κινήματα, που εκφράζουν στη χώρα μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο, τη 

ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά και τη ριζοσπαστική σκέψη. 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς σέβεται και προωθεί 

τη λειτουργική του σχέση με το κόμμα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς και, 

γενικότερα, τη συνεργασία, την κοινή δράση και τον διάλογο με φορείς και ρεύματα της 

σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο χαρακτήρας του όμως ως φορέα μελέτης και 

έρευνας των πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών ζητημάτων στη χώρα μας και, 

γενικότερα, στην εποχή μας, μελέτης και επεξεργασίας της μαρξιστικής θεωρίας, επιβάλλει 

στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς να διαφυλάσσει την 

αυτονομία της λειτουργίας του και την ευθύνη της ανεξαρτησίας στο έργο του.  

Ο μαρξισμός αποτελεί θεωρητικό πλαίσιο της δραστηριότητας του Ινστιτούτου Νίκος 

Πουλαντζάς ως ζώσα θεωρία, με την πολλαπλότητα των ρευμάτων, των αναζητήσεων, των 

ιδεών, που την εκφράζουν χωρίς δογματισμούς αλλά και χωρίς ιδεολογικές παραχωρήσεις.  
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 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς διατηρεί ανοιχτό 

διάλογο με όλα τα σύγχρονα ριζοσπαστικά, θεωρητικά, πνευματικά, πολιτικά ρεύματα της 

εποχής μας, που μετέχουν και προσφέρουν τη δική τους συνδρομή στους κοινωνικούς, 

πολιτικούς και ιδεολογικούς αγώνες των καταπιεσμένων, των ζωντανών κοινωνικών 

δυνάμεων, των πρωτοπόρων της εποχής μας. Διερευνά, επαναδιατυπώνει με τους νέους 

όρους της εποχής μας, προωθεί τις ιδέες και τις αξίες, τους προβληματισμούς, τις προτάσεις 

της αριστεράς του 21ου αιώνα. 

Οι σκοποί της Εταιρείας δύναται να επιτευχθούν μεταξύ άλλων, ιδίως μέσω των κάτωθι 

δραστηριοτήτων: 

1.  Με την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων που συντελούν 

στην προώθηση των ως άνω στο άρθρο  5 σκοπών της Εταιρείας . 

2.   Με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

3.   Με την σύσταση ομάδων εργασίας και προβληματισμού, πάνω σε ειδικά θέματα 

σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας. 

4.  Με την εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, αυτοτελώς είτε σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, πχ πολιτικά, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. 

5.  Με την παραγωγή και επιμέλεια εκδόσεων, περιοδικών ή μη, καθώς και άλλων 

επικοινωνιακών λειτουργιών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας.  

6.  Με τη λειτουργία ιστοσελίδας του Ινστιτούτου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΠΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 

10.000,00€).Το Εταιρικό Κεφάλαιο αποτελείται από Εταιρικά Μερίδια, το καθένα από τα 

οποία ορίζεται ισόποσο των εκατό ευρώ (€ 100,00€). 

Το ως άνω ποσό του κεφαλαίου κατεβλήθη από τους αναφερομένους στο άρθρο  29 του 

παρόντος Εταίρους ως εξής : 

1. Ποσό 9.500 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 95 Εταιρικά Μερίδια κατεβλήθη από το 

κόμμα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ). 

2. Ποσό 100 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 1 Εταιρικό Μερίδιο κατεβλήθη από τον 

Δαρειώτη Δημήτριο. 

3. Ποσό 100 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 1 Εταιρικό Μερίδιο κατεβλήθη από τον 

Τσαούση Αβραάμ. 

4. Ποσό 100 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 1 Εταιρικό Μερίδιο κατεβλήθη από 

Γολέμη Χαράλαμπο. 

5. Ποσό 100 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 1 Εταιρικό Μερίδιο κατεβλήθη από 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία. 

6. Ποσό 100 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 1 Εταιρικό Μερίδιο κατεβλήθη από 

Ιωάννου Φραγκάκη Μαρίκα. 

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων είναι δυνατή η αύξηση του Εταιρικού 

Κεφαλαίου από τους αρχικούς Εταίρους (με αύξηση της άξιας του Εταιρικού Μεριδίου και 

σύγχρονη τροποποίηση του παρόντος) είτε με είσοδο νέων Εταίρων (και σύγχρονη 

τροποποίηση πρώτης παραγράφου του παρόντος) είτε με συνδυασμό αμφοτέρων των 

μεθόδων.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΡΟΙ 

 

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας μπορούν να προέρχονται από: 

α) Τη χρηματοδότηση του πολιτικού κόμματος Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 

ως κέντρο ερευνών και μελετών,  υπό την έννοια και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4304/2014, και  ισχύει σήμερα. 

β) Δωρεές, χορηγίες και εισφορές των Εταίρων, 

γ) Δωρεές και χορηγίες των Μελών της Εταιρείας και τρίτων 

δ) Ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από δημόσιους 

ή/και ιδιωτικούς φορείς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων, 

ε) Πνευματικά δικαιώματα των εκδόσεων του Ινστιτούτου 

στ) Κάθε εισόδημα, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της Εταιρείας, 

το Νόμο και τα χρηστά ήθη. 

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από τις 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, τα έσοδά της θα διατίθενται για την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε καμία περίπτωση δεν θα διανέμονται κέρδη στους 

Εταίρους, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά την οποτεδήποτε λύση της Εταιρείας. 

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ορίζεται η επιβολή ή όχι ετήσιας εισφοράς και 

το ύψος αυτής. Η ετήσια εισφορά δεν μπορεί να υπερβεί το 50 % της αξίας κάθε Εταιρικού 

Μεριδίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Επιτρέπεται η είσοδος νέων Εταίρων στην Εταιρεία. Προϋπόθεση για την είσοδο νέων 

Εταίρων στην Εταιρεία είναι η προηγουμένη πρόταση δύο τουλάχιστον εν ενεργεία Εταίρων 

και έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. Η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συγκληθεί 

και εκτάκτως προς το σκοπό αυτό, μετά από πρόσκληση και εισήγηση του/της Προέδρου, 

προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση της σχετικής αίτησης εισόδου του νέου Εταίρου 

στην Εταιρεία. 

Σε κάθε περίπτωση εισόδου νέου Εταίρου, το ελάχιστο ποσοστό της εταιρικής 

συμμετοχής του θα είναι ένα Εταιρικό Μερίδιο (ισόποσο προς την αξία που αναφέρεται στο 

άρθρο 6 του παρόντος). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε Εταίρου με κλάσμα 

Μεριδίου. Η εγγραφή νέου Εταίρου γνωστοποιείται στις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με το 

Νόμο. 

Κάθε Εταίρος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία 

γνωστοποιώντας την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον/την Πρόεδρο, η οποία 

γνωστοποιείται υποχρεωτικώς προς όλους τους υπολοίπους Εταίρους της Εταιρείας. Ο 

αποχωρών Εταίρος παραιτείται της αξίωσης επιστροφής, εκχώρησης ή συμψηφισμού της 

κεφαλαιακής του συνεισφοράς, καθώς και της εγέρσεως άλλης οικονομικής ή μη αξίωσης 

κατά της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, όπως επίσης και όταν Εταίρος κηρυχθεί σε 

δικαστική συμπαράσταση ή αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια καθώς και σε λοιπές 

ανάλογες περιπτώσεις, το Εταιρικό του Μερίδιο περιέρχεται στην Εταιρεία, η δε ψήφος του 

χάνεται και αφαιρείται από το συνολικό αριθμό ψήφων. 

Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης, θανάτου, αφάνειας, κήρυξης σε δικαστική 

συμπαράσταση κάποιου Εταίρου, και εφόσον οι εναπομείναντες Εταίροι είναι τουλάχιστον 
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δύο (2), η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζει το έργο της. 

Στην περίπτωση που κάποιος Εταίρος αποβιώσει ή κηρυχθεί σε αφάνεια, οι διάδοχοί του 

δεν κληρονομούν τα Εταιρικά του Μερίδια, ούτε και αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα στην 

περιουσία της Εταιρείας. Και στην περίπτωση αύτη, ο/οι ψήφος/οι του/της Εταίρου χάνεται 

και αφαιρείται από το συνολικό αριθμό ψήφων. 

Τα Εταιρικά Μερίδια είναι αμεταβίβαστα, εκτός και εάν υπάρξει αντίθετη απόφαση της 

Συνέλευσης των Εταίρων. 

Κάθε Εταίρος πλην του ΣΥΡΙΖΑ., παραιτείται του δικαιώματος του να καταγγείλει την 

καταστατική σύμβαση, και να ζητήσει τη λύση της Εταιρείας. Αν πάρα ταύτα ένας Εταίρος, 

υπό την επιφύλαξη του ανωτέρω εδαφίου, (δηλ. πλην ΣΥΡΙΖΑ), προβεί σε καταγγελία, αυτή 

συμφωνείται ότι θα άφορα αποκλειστικά και μόνο τη δίκη του συμμετοχή στην Εταιρεία και 

θα συνεπάγεται τη μονομερή αποχώρηση του από την Εταιρεία, η οποία σε κάθε περίπτωση 

δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια του Άρθρου 784 του 

Αστικού Κώδικα και η ευθύνη των Εταίρων για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις της περιορίζεται 

αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της κεφαλαιακής τους συνεισφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατ’ αναλογία προς 

τα Εταιρικά Μερίδια, με την έννοια ότι κάθε Εταιρικό Μερίδιο παρέχει στον Εταίρο το 

δικαίωμα μιας (1) ψήφου. 

Όλοι οι Εταίροι μετέχουν στη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

οικείο άρθρο κατωτέρω. 

Οι Εταίροι έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται αυτοπροσώπως για την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων και να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων της Εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Εταίρου είναι οι εξής: (α) Αρχική εφάπαξ εισφορά με 

την οποία συμμετέχει στο Εταιρικό Κεφάλαιο. (β) Οι ετήσιες εισφορές, όπως αυτές ορίζονται 

κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. Μη 

καταβολή της ετήσιας εισφοράς για δύο συνεχόμενα έτη, εφόσον έχει γίνει απαιτητή, από τη 

Συνέλευση των Εταίρων συνεπάγεται διαγραφή του Εταίρου με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Εταίρων, οπότε εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, όσα ορίζονται στο άρθρο 9 

του παρόντος σε σχέση με την αποχώρηση Εταίρου. 

Κάθε Εταίρος υποχρεούται να συμβάλλει στο μέτρο των προσωπικών, επιστημονικών και 

επαγγελματικών δυνατοτήτων του στην εξυπηρέτηση των σκοπών και την υλοποίηση των 

στόχων της Εταιρείας. Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή ξένο 

λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων, καθώς και συστηματική παραβίαση του 

Καταστατικού της Εταιρείας, η συστηματική απουσία από τις τακτικές και έκτακτες 

Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, δημιουργούν λόγο αποπομπής 

Εταίρου, μετά από προηγουμένη έγγραφη ειδοποίηση του, για να εκφέρει τις απόψεις του. 



6 

Η αποπομπή πρέπει να αποφασιστεί από τη Συνέλευση των Εταίρων με αυξημένη 

πλειοψηφία των 4/5 των Εταιρικών Μεριδίων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΜΕΛΗ –ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 

 

Η Εταιρεία για την επίτευξη, προώθηση και υποστήριξη των σκοπών της μπορεί να έχει 

Μέλη και να διατηρεί μητρώο Μελών, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί διαχείρισης και 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Προϋπόθεση για την εγγραφή νέων Μελών στην Εταιρεία είναι η προηγουμένη πρόταση 

δύο τουλάχιστον εν ενεργεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγγραφη 

αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

  

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

Τα Μέλη της Εταιρείας έχουν δικαιώματα και υποχρέωση συμμετοχής στις λειτουργίες, 

όργανα, ομάδες εργασίας και δραστηριότητες της Εταιρείας, ανάλογα με την γνώση, την 

εμπειρία και την διαθεσιμότητά τους και κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στο 

Καταστατικό της ή με αποφάσεις των αντιστοίχων οργάνων αυτής. 

Τα Μέλη της Εταιρείας μπορούν να μετέχουν σε ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, 

συναντήσεις, συνέδρια, εκδρομές, επισκέψεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που διοργανώνει 

η Εταιρεία ή στις οποίες αυτή συμμετέχει. Επίσης δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις 

μελέτες/ προγράμματα που αναλαμβάνει η Εταιρεία, με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις 

που θα θέτει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Από τα Μέλη της Εταιρείας εκλέγεται ποσοστό 1/3 των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Τα Μέλη της Εταιρείας δύναται να εκλέγονται ως Μέλη του κατωτέρω αναφερόμενου 

Επιστημονικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Τα Μέλη της Εταιρείας δικαιούνται να συμμετέχουν σε δράσεις που αναλαμβάνει η 

Εταιρεία. 

Δικαιούνται να υποβάλουν στην εταιρεία προτάσεις θεματολογίας και δράσεων  

Είναι αποδέκτες των πληροφοριών που αφορούν στην εταιρεία και τη δράση της 

(έντυπων και ηλεκτρονικών) 

Δικαιούνται να είναι προτεινόμενοι εταίροι κατά προτεραιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Μέλους είναι οι εξής: α) Για τα νέα Μέλη που θα 

εγγραφούν από 01.10.2016 πάγιο τέλος εγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Οι ετήσιες εισφορές, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά́ από 

τη Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. γ) Μη καταβολή της 

ετήσιας εισφοράς για τρία συνεχόμενα έτη συνεπάγεται διαγραφή του Μέλους με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, οπότε εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, όσα ορίζονται στο 

παρόν σε σχέση με την αποχώρηση Μέλους. 

Κάθε Μέλος υποχρεούται να συμβάλει στο μέτρο των προσωπικών, επιστημονικών και 
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επαγγελματικών δυνατοτήτων του στην εξυπηρέτηση των σκοπών και την υλοποίηση των 

στόχων της Εταιρείας. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του η ξένο 

λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

Τα Μέλη της Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου η συμμετοχής στα όργανα Διοίκησης 

της Εταιρείας με αυτή και μόνη την ιδιότητα τους. 

Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων, καθώς και η παραβίαση του Καταστατικού́της 

Εταιρείας, ιδίως η ανάπτυξη έργου ή δράσης κοινωνικής, πολιτικής, επιστημονικής 

αντίθετης προς τις αρχές  ή τους σκοπούς της Εταιρείας ή η συστηματική απουσία από τις 

τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις των Μελών και τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, 

δημιουργούν λόγο αποπομπής Μέλους, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του, για 

να εκφέρει τις απόψεις του. Η αποπομπή μπορεί να αποφασιστεί από τη Συνέλευση των 

Μελών με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των ψήφων και σωρευτικά να επικυρωθεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέλευση των Μελών της εταιρείας, κάθε μέλος 

έχει δικαίωμα μιας ψήφου. 

  

ΑΡΘΡΟ 15: ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 

Η Εταιρεία Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζας δέχεται Φίλους του Ινστιτούτου, με τον όρο να 

αποδέχονται τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του καθώς και τους όρους του παρόντος 

Καταστατικού.  

Προϋπόθεση για την εγγραφή Φίλων της Εταιρείας είναι η προηγουμένη πρόταση δύο 

τουλάχιστον εν ενεργεία Μελών της Εταιρείας και έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Οι «Φίλοι του Ινστιτούτου» θα ενημερώνονται και θα μπορούν και να παρακολουθούν 

όλες τις δραστηριότητες του. Θα έχουν πρόσβαση στο αρχειακό του υλικό (κείμενα, εκδόσεις 

κλπ) 

Θα μπορούν να μετέχουν ενεργά και ισότιμα στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου 

(ομάδες εργασίας, ερευνητικές ή μελετητικές εργασίες κλπ) μετά από έγκριση των 

υπευθύνων της αντίστοιχης ομάδας. 

Οι «Φίλοι του Ινστιτούτου» δεν έχουν δικαίωμα ψήφου η συμμετοχής στα όργανα 

Διοίκησης της Εταιρείας, ούτε στην Συνέλευση των Μελών. 

Σε περίπτωση παραβίασης του Καταστατικού της Εταιρείας, ιδίως με την ανάπτυξη έργου 

ή δράσης κοινωνικής, πολιτικής, επιστημονικής αντίθετης προς τις αρχές  και τους σκοπούς 

της Εταιρείας από τους «Φίλους του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζας» το Διοικητικό 

Συμβούλιο, όσον αφορά τους «Φίλους του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς», και η Γενική 

Συνέλευση των Εταίρων όσον αφορά τα Μέλη του Ινστιτούτου, μετά από σχετική 

πρόσκληση  για παροχή εξηγήσεων και συζήτηση με τους Φίλους ή Μέλη του Ινστιτούτου 

που θεωρείται ότι αναπτύσσουν έργο ή δράση σε αντίθεση προς τις καταστατικές Αρχές και 

τους σκοπούς του Ινστιτούτου και διαπίστωση αδυναμίας υπέρβασης αυτής της αντίθεσης, 

μπορούν με απόφασή τους να ορίσουν ότι αυτά τα Μέλη ή οι Φίλοι του Ινστιτούτου τίθενται 

εκτός των ορίων της λειτουργίας, του έργου και των δράσεων του Ινστιτούτου, αφού πρώτα 

ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος. Επιπλέον δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των Φίλων της Εταιρείας καθορίζονται κατά περίπτωση με αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 

ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ 

 

Οι «Φίλοι του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς» της Αττικής θα μετέχουν στις κεντρικές 

δραστηριότητες του Ινστιτούτου, όπως και οι Φίλοι του Ινστιτούτου στην περιφέρεια, 

εφόσον αυτό τους είναι εφικτό . 

Οι Φίλοι του Ινστιτούτου που διαμένουν στην περιφέρεια, από κοινού με τα Μέλη της 

ίδιας περιοχής (νομός), εφόσον διασφαλίζουν τις αναγκαίες οργανωτικές και υλικές 

προϋποθέσεις, θα μπορούν να ιδρύουν στην πρωτεύουσα του νομού τους «Πρωτοβουλία (ή 

Όμιλο) Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς» μετά από πρόταση τους προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας και θετική απόφασή του.  Σε επίπεδο νομού, δεν 

μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία Πρωτοβουλία (ή Όμιλος). Στις λειτουργίες και 

δραστηριότητες των «Πρωτοβουλιών Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς» μετέχουν 

και τα Μέλη του Ινστιτούτου που διαμένουν στην ίδια περιοχή. 

Κάθε «Πρωτοβουλία Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς» θα εκλέγει συντονιστικό 

όργανο, θα προωθεί στον χώρο της τους σκοπούς του Ινστιτούτου και, στο βαθμό που είναι 

τούτο δυνατόν, θα συμμετέχει στην υλοποίηση του γενικότερου προγραμματισμού της 

Εταιρείας. Θα καταρτίζει το δικό της πρόγραμμα τοπικών δράσεων, το οποίο θα υλοποιεί, 

υπό τον όρο της έγκρισης του από το Διοικητικό Συμβούλιο  της Εταιρείας. 

 Επιμέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις των Πρωτοβουλιών Φίλων του Ινστιτούτου 

Νίκος Πουλαντζάς, θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ &ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

  

ΑΡΘΡΟ 17: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Τα όργανα της Εταιρείας είναι: 

 Η Συνέλευση των Εταίρων 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

 Ο/Η Πρόεδρος (και Διαχειριστής/Διαχειρίστρια) 

 O/H Διαχειριστής/Διαχειρίστρια, εφοσον είναι πρόσωπο διαφορετικό 

του/της Προέδρου. 

 Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του Ινστιτούτου 

 Η Συνέλευση των Μελών 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Γενικά – Συνεδριάσεις 

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει αποφασιστική 

αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που την αφορά. Συγκαλείται: α) τακτικά από τον/την 

Πρόεδρο της Εταιρείας στην αρχή κάθε έτους και συγκεκριμένα, το πρώτο (1ο) Σάββατο 

κάθε Μαρτίου στο γραφείο της έδρας της Εταιρείας και β) εκτάκτως, με απόφαση του/της 

Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσει το ήμισυ τουλάχιστον των Εταίρων 

με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση για έκτακτη 



9 

Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στους Εταίρους τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη 

σύγκλησή της. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση κάθε Εταίρου.  

 Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα, ο χώρος και η ημερήσια διάταξη. Η 

Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι 

παρόντες/ούσες οι Εταίροι που εκπροσωπούν τα 3/5 των Εταιρικών Μεριδίων της. Εάν δεν 

υπάρξει απαρτία, τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, μετά από μια 

εβδομάδα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία, όσοι εταίροι και αν παρίστανται. 

Επιτρέπεται σε Εταίρο να εξουσιοδοτήσει άλλον Εταίρο να μετάσχει στη Γενική 

Συνέλευση. 

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται κατά απλή πλειοψηφία, εκτός 

αν ορίζεται  διαφορετικά.  

Για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και τις σχετικές αποφάσεις που 

λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία, αφού καταχωρηθούν στο βιβλίο πρακτικών, 

διανέμονται σε αντίγραφα σε κάθε Εταίρο.   

Η Συνέλευση των Εταίρων: 

(α) παρέχει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές  των δράσεων της Εταιρείας, ελέγχει και 

κατευθυνει την οικονομική πορεία της Εταιρείας,  εξουσιοδοτώντας  για τους ανωτέρους 

σκοπούς το  Διοικητικό Συμβούλιο,  

(β) εγκρίνει την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης και της ετήσιας έκθεσης 

πεπραγμένων. 

(γ) Αποφασίζει: 

•  για τη λύση ή τη συνέχιση της Εταιρείας, 

•  για την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, 

•  για την είσοδο νέων Εταίρων, 

•  για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, 

•  για την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας, 

•  για την επίλυση διαφωνιών των Εταίρων σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, 

•  για την ερμηνεία των όρων του καταστατικού μετά από σχετική εισήγηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

•  για τα δικαιώματα των Εταίρων, 

•  εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον 

προυπολογισμό του επόμενου έτους, 

•  για την εκλογή Προέδρου, και των 2/3 των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας- 

•  εγκρίνει και επικυρώνει την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.  

• μπορεί να ανακαλεί αιτιολογημένα την εκλογή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο έχει ορίσθεί με αποφαση των Εταίρων, ορίζοντας συγχρόνως νέο.  

• για κάθε άλλο σημαντικό θέμα, που υπάρχει διαφωνία και αφορά στη λειτουργία και 

στους σκοπούς της εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

1. Σύνθεση και θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έντεκα (11) εως 
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δεκαεπτά (17) συμβούλους.  

Ο ακριβής ορισμός, της αναλογίας του ποσοστού 1/3 σε αριθμό μελών ΔΣ, τα οποία 

προέρχονται από τη Συνέλευση των Μελών, γίνεται κάθε φορά, με πράξη της Συνέλευσης 

των Εταίρων. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

ή/και των Μελών για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική 

Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν μπορεί να ξεπεράσει την τριετία. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι Εταίροι και Μέλη της Εταιρείας. Οι 

σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Κατ’ εξαίρεση, για την 

περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την 3ι/10/2017, ορίζονται τα 

αναφερομένα στο άρθρο 25 του παρόντος 

2. Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στην 

εταιρεία, μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία 

κατά το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των 

Εταίρων. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για τον/την 

Πρόεδρο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, παρόντος 

του/της Προέδρου της εταιρείας, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλος του ή 

εταίρο της εταιρείας), την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας ή αρμοδιότητας καθώς και την 

εκπροσώπηση της εταιρείας σε απόλυτα συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας συγχρόνως και 

την έκταση αυτής της ανάθεσης. 

3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε 

σώμα, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. 

Ο/Η Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις 

του. 

Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 

τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκλησή του, που 

γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή e- mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 

να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει το 35% των Μελών του, 

ανάλογα με το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου,  με αίτησή τους προς τον/την Πρόεδρό 

του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του/της Προέδρου να 

συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης 

σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το 

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, 

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 
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κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια 

και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία 

Μέλος που απουσιάζει δεν αντιπροσωπεύεται από άλλο Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται σε αυτό το ήμισυ 

πλέον ενός των Μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Μελών μπορεί να είναι 

μικρότερος των πέντε. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν 

προκύπτον κλάσμα. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου της 

εταιρείας. 

6. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά 

σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από 

αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει 

στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης 

κατάλογος των παραστάντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

επικυρώνονται από τον/την Πρόεδρό του ή τον/την νόμιμο/μη αναπληρωτή/τριά του και 

βρίσκονται στη διάθεση των Μελών του ΔΣ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο/Η Πρόεδρος είναι και Διαχειριστής/Διαχειρίστρια της Εταιρείας και εκλέγεται  απο  τη 

Συνέλευση των Εταίρων με διετή θητεία. Κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος και μέχρι  την 31 Οκτωβρίου 2017, ορίζεται η αναφερομένη στο άρθρο 

25 του παρόντος. Σε περίπτωση άρνησης ή μόνιμης αδυναμίας του/της εκάστοτε Προέδρου 

να εκτελέσει τα καθήκοντά του/της, η Συνέλευση των Εταίρων δύναται με απόφασή της να 

εκλέξει άλλον/η Εταίρο ή μη, είτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα είτε για μια νέα 

διετία. Η απόφαση για την εκλογή Προέδρου λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των 

παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση Εταιρικών Μεριδίων. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 

εκλεγεί Πρόεδρος, ο παλαιός/η παλαιά Πρόεδρος συνεχίζει προσωρινά τα καθήκοντά 

του/της μέχρι την εκλογή νέου/ας Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων κ.ο.κ. 

Αν ο /η Πρόεδρος αδυνατεί οριστικά να εκτελέσει τα καθήκοντά του/της, τα καθήκοντα 

του/ της Προέδρου αντικαθίσταται από  άλλον/η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

Εταίρων. 

Ως Πρόεδρος, συγκαλεί τη Συνέλευση των Εταίρων διευθύνει τις συνεδριάσεις της, 

ενημερώνει τους Εταίρους και τους φίλους για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας 

γραπτώς ή προφορικώς, είναι αρμόδιος/α, σε συνεργασία με τον/την 

Διευθυντή/Διευθύντρια  για την επίβλεψη και  εφαρμογή των μορφωτικών επικοινωνιακών 

και εκπαιδευτικών δράσεων της Εταιρείας, και είναι υπεύθυνος/η για τη σύνταξη της 

Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων. 

Ως Διαχειριστής, ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στους σκοπούς και στο 

αντικείμενο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. 

Ως Εκπρόσωπος: Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. Συμβάλλεται με 

συνεργάτες ή προμηθευτές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Εκπροσωπεί την 

Εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.  
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Ο/Η Πρόεδρος, σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια ορίζει την ημερήσια 

διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό του 

Ινστιτούτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ- ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

 

Για την διαχείριση των εταιρικών θεμάτων Η Συνέλευση των Εταίρων ορίζει  ένα, ή/ και 

δύο διαχειριστές. Ο/Η Πρόεδρος της Εταιρείας ορίζεται με το παρόν ως διαχειριστής στην 

περίπτωση που ορίζεται  μόνο ένας Διαχειριστής. 

Ειδικά Για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.10.2017 ορίζεται, διαχειριστής 

αντί της Προέδρου, ο Εταίρος Δαρειώτης Δημήτριος του Βασιλείου. 

Ο Διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στους σκοπούς και στο 

αντικείμενο της Εταιρείας. Ενδεικτικά́, υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύει 

την Εταιρεία έναντι τρίτων, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς στο όνομα 

της εταιρείας, καταβάλλει και εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό 

φυσικό́ ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό κλπ., παραδίδει και παραλαμβάνει 

κινητά, χορηγεί αποδείξεις και εκδίδει και παραλαμβάνει επιταγές, συναλλαγματικές ή 

γραμμάτια, αποκτά και διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία στο όνομα και για λογαριασμό της 

Εταιρείας, στο πλαίσιο πάντοτε της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την 

ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας και διενεργεί αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων ή 

αξιών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. 

Ο Διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή άλλο εταίρο της εταιρείας, να ενεργήσει εφ’ άπαξ ή και τακτικώς μία συγκεκριμένη πράξη 

διαχείρισης της εταιρείας. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει υπάλληλο της εταιρείας που 

εκτελεί χρέη ταμία, να ενεργεί εφ’ άπαξ ή τακτικώς οποιαδήποτε πράξη ταμιακής 

διαχείρισης της εταιρείας. 

Ο Διαχειριστής λογοδοτεί στη Συνέλευση των Εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 

 Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων ορίζει Διευθυντή/Διευθύντρια, ο οποίος προϊσταται 

των υπηρεσιών της Εταιρείας και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη  λειτουργία τους. 

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια έχει την ευθύνη για τις σχέσεις του Ινστιτούτου με το 

δίκτυο transform και πολιτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και φορείς 

με τους οποίους συνεργάζεται το Ινστιτούτο. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες και 

εξουσιοδοτήσεις του. 

Ο Διευθυντής, εάν δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετέχει στις συνεδριάσεις 

αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχει δικαίωμα λόγου, αλλά όχι και ψήφου. 

Ο Διευθυντής υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάζεται με 

τον/την Πρόεδρο της Εταιρείας, και τον/την Διαχειριστή/τρια, εφόσον είναι διαφορετικό 

πρόσωπο, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ινστιτούτου, αντιμετωπίζει τυχόν 

επείγοντα ζητήματα και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο   

Ο Διευθυντής είναι και Γραμματέας της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου και 

υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης, των βιβλίων της εταιρείας υπό 

τις οδηγίες του/της Προέδρου, καθώς και για την τήρηση - ενημέρωση του Μητρώου των 
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Μελών της Εταιρείας 

 

 ΑΡΘΡΟ 23: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ  

 

Τα Μέλη της Εταιρείας δύνανται να συνέρχονται σε Συνέλευση προκείμενου να 

ανταλλάσσουν απόψεις σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να εκλέγουν και 

προτείνουν μέλη της Εταιρίας, προκειμένου αυτά  να συμμετάσχουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας, σε ομάδες εργασίας της Εταιρείας, να συστήνουν Πρωτοβουλίες 

Μελών/Φίλων, να προτείνουν μέλη ως Συμβούλους του ΔΣ ή και του επιστημονικού 

Συμβουλίου. Η Συνέλευση των Μελών συνέρχεται το ελάχιστο, μία φορά ανά έτος. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Όσον αφορά την απαρτία, εφαρμόζονται 

αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος. Καμία απόφαση της συνέλευσης 

των μελών δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, εάν δεν έχει την έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

Στην Εταιρεία δύναται να λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο θα απαρτίζεται 

από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο αριθμός και ορισμός των μελών, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση 

και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά το εν λόγω Επιστημονικό Συμβουλίου καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Από την υπογραφή της παρούσας τροποποίησης και εως την 31 Οκτωβρίου 2017 

ορίζονται με την παρούσα σύμβαση: 

1. Ως Πρόεδρος της Εταιρείας και του Δ.Σ., η Βαϊου Κωνσταντίνα του Θωμά, κάτοικος 

Αθήνας,-Πατριάρχου Ιωακείμ 1. 

2. Ως Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Γολέμης Χαράλαμπος του Παντελή, 

κάτοικος Χαλανδρίου-Ροδόπης 2. 

3. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας , η Αθανασίου Αθηνά του Αναστασίου, κάτοικος Νίκαιας-

Δορυλαίου 13. 

4. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Δουζίνας Κωνσταντίνος του Ευάγγελου, κάτοικος 

Αθήνας,-Μητσαίων 5-7. 

5. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Ηλιόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου , κάτοικος 

Αθήνας-Κόρακα 20-24 

6. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, η Θεοδωρακοπούλου Αναστασία του  Θεοδώρου, 

κάτοικος Αθήνας-Αγαθοπόλεως 49. 

7. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, η Ιωάννου Φραγκάκη Μαρίκα του Στεφάνου, κάτοικος 

Νέας Κυψέλης-Λαζαράτων 4. 

8. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, η Καραμεσίνη Μαρία του Αριστείδη, κάτοικος Αθήνας-

Νοταρά 15. 

9. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, η Κολτσίδα Δανάη του Γεωργίου, κάτοικος Αθήνας-

Σπύρου Μερκούρη 52. 

10. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας ο Κωτσονόπουλος Λουδοβίκος του Νικολάου, κάτοικος 
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Χαλανδρίου-Ελικώνος 5. 

11. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Κουζέλης Γεράσιμος του Θεοδώρου, κάτοικος Αθήνας-

Εμμανουήλ Μπενάκη 68. 

12. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, η Λαβράνου Αλίκη του Γεωργίου, κάτοικος  Αθήνας- 

Σεβαστείας 4. 

13. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Παρασκευόπουλος Θεόδωρος του Παρασκευά, 

κάτοικος Αθήνας-Αρχιμήδους 20. 

14. Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Σπουρδαλάκης Μιχαήλ του Γεωργίου, κάτοικος 

Πειραιά-Δράκου 26. 

15.Ως Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Φουρτούνης Γεώργιος του Εμμανουήλ, κάτοικος 

Αθήνας-Μπάκου 12. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

  

ΑΡΘΡΟ 27: ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Η Εταιρεία, όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί, θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 777 έως 783 του Αστικού Κώδικα. Εκκαθαριστής ορίζεται ο/η 

Πρόεδρος, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν διαφορετικά. Τυχόν κινητή ή ακίνητη 

περιουσία κατά τη διάλυση του νομικού προσώπου περιέρχεται, αφαιρουμένων των αρχικών 

εισφορών των Εταίρων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784). Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται μόνο 

εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών 

από την εταιρική σχέση είναι, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας, τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

Οι Εταίροι της εταιρείας μετά την από 30 Σεπτεμβρίου 2016 τροποποίηση του 

καταστατικού της, είναι οι εξής: 

1.Το κόμμα Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, 

Πλατεία Ελευθερίας 1 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον 

Γραμματέα της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος  κ. Ρήγα Παναγιώτη του Αγησιλάου, 



15 

κατοίκου Αθήνας-Τσουδερού 7, με ΑΔΤ ΑΗ516927 και ΑΦΜ 31316840 (βλ. απόφαση 

Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, 20/2016). 

2.Γολέμης Χαράλαμπος του Παντελή, κάτοικος Αθήνας, Χαλανδρίου-Ροδόπης 2, με ΑΔΤ 

Χ163353  και ΑΦΜ 18225497. 

3.Δαρειώτης Δημήτριος του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου- Σαλαμίνος 9, με ΑΔΤ 

Χ565417  και ΑΦΜ 36459039. 

4.Θεοδωρακοπούλου Αναστασία του Θεοδώρου, κάτοικος Αθήνας, Αγαθουπόλεως 49, με 

ΑΔΤ ΑΕ607893 και ΑΦΜ 15506020. 

5.Ιωάννου Φραγκάκη Μαρίκα του Στεφάνου, κάτοικος Νέας Κυψέλης-Λαζαράδων 4, με 

ΑΔΤ Τ564073 και ΑΦΜ 54517991. 

6.Τσαούσης Αβραάμ του Χρήστου, κάτοικος Νέας Ιωνίας- Χριστιανικής Ενώσεως 14,  με 

ΑΔΤ Β048161  και ΑΦΜ 006514857. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Το παρόν συνιστά το Καταστατικό της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

με την Επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ. Το Καταστατικό αποτελείται 

από τριάντα (3ο) άρθρα, έχει έκταση είκοσι μία (21) σελίδων και συντάχθηκε σε εννέα (9) 

ισότυπα, που υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Ο καθένας εξ αυτών έλαβε από ένα, 

ενώ ένα θα τηρείται στο αρχείο της Εταιρείας, ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και 

ένα θα κατατεθεί στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών για την κατά νόμο 

δημοσίευση. 

Το παρόν υπογράφηκε από τους Εταίρους στην έδρα της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 

2016 και θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του. 

 

 

 

 

 

 


