ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)»

Άρθρο 1
Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)». Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, η επωνυμία του
σωματείου αποδίδεται στα αγγλικά ως εξής: “Supporters of the Foundation for Economic and
Industrial Research (Supporters of IOBE)”.
Η αναφορά της επωνυμίας του Σωματείου στο ίδρυμα ΙΟΒΕ έχει εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΙΟΒΕ. Σε περίπτωση που το ΙΟΒΕ διαφωνήσει με οποιαδήποτε απόφαση ή
ενέργεια του Σωματείου, θα δύναται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου να
απαιτήσει την τροποποίηση της επωνυμίας του Σωματείου αφαιρουμένης της επωνυμίας
«‘Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)».
Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 2
Σφραγίδα

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, άνευ ιδιαίτερης απεικόνισης, η οποία αναγράφει την
επωνυμία του Σωματείου «Υποστηρικτές του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ)», την έδρα και το έτος σύστασής του.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η ηθική και υλική ενίσχυση, καθώς και η συμπαράσταση για την
πραγματοποίηση και εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, το σύνολο των εσόδων του Σωματείου, μετά την
αφαίρεση των οποιωνδήποτε εξόδων λειτουργίας του, θα διατίθεται για την ενίσχυση του
Ταμείου του ΙΟΒΕ. Η κατάθεση των κατά τα άνω εσόδων του Σωματείου στο Ταμείο του
ΙΟΒΕ θα πρέπει να συντελείται ανά τρίμηνο.

Άρθρο 4
Μέλη

Το Σωματείο συγκροτείται εκ τακτικών και επιτίμων μελών.
Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι και νομικά πρόσωπα μέσω των ειδικώς προς τούτο
διορισμένων εκπροσώπων τους.
Τακτικά μέλη δικαιούνται να γίνουν όσοι δύνανται κατά την κρίση του Σωματείου να
συντελέσουν στον σκοπό του. Νέα τακτικά μέλη γίνονται δεκτά με την υποβολή αίτησης
συνοδευόμενης από βιογραφικό σημείωμα ή ενημερωτικό φυλλάδιο στην περίπτωση νομικού
προσώπου και κατόπιν εγγράφου προτάσεως από δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου. Η
είσοδος νέου μέλους πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίτιμα μέλη δύνανται να προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να ανακηρυχθούν από
τη Γενική Συνέλευση φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εξέχουσα προσφορά τους προς το
ΙΟΒΕ ή και το Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή δικαιωμάτων
εγγραφής και ετήσιας συνδρομής και στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διοίκηση
του Σωματείου.
Δεν δύνανται να είναι μέλη του Σωματείου, άτομα στερηθέντα των πολιτικών τους
δικαιωμάτων ή ευρισκόμενα σε πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση ή σε
επικουρική δικαστική συμπαράσταση, καθώς και νομικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις
διαδικασία συνδιαλλαγής, τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση, εκκαθάριση ή
νομικά πρόσωπα για τα οποία έχει κατατεθεί σχετική αίτηση λύσης, διορισμού εκκαθαριστή,
υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής, θέσης τους υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση,
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να προάγουν την εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου
συμμορφούμενα προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Τα τακτικά μέλη οφείλουν κάθε έτος να καταβάλλουν το ποσό της ετήσιας συνδρομής. Το

εκάστοτε ύψος των δικαιωμάτων εγγραφής, καθώς και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6
Αποχώρηση – Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος δύναται να παραιτηθεί με απλή έγγραφη δήλωσή του προς το Σωματείο, οφείλει
ωστόσο να καταβάλλει τη συνδρομή του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Κάθε ασυμβίβαστη με το σκοπό του Σωματείου θετική ή αποθετική ενέργεια, καθώς και κάθε
σχετική παράβαση των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Καταστατικού συνεπάγεται για
το σχετικό μέλος πειθαρχικές κυρώσεις.
Την πειθαρχική εξουσία ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Ανάλογα με τη
βαρύτητα του παραπτώματος, την τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση της ίδιας πράξης και το
βαθμό της υπαιτιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλει την κατά την κρίση
του πειθαρχική κύρωση. Οι πειθαρχικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλει το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι α) της επίπληξης και β) της οριστικής διαγραφής, ανεξάρτητα από τυχόν
ασκηθείσα ή μη ποινική δίωξη ή επιβολή άλλης νομικής κυρώσεως.
Διαγραφέντα λόγω καθυστερήσεως της συνδρομής τους μέλη, έχουν δικαίωμα επανεγγραφής,
εφόσον καταβάλλουν τα καθυστερούμενα ποσά. Διαγραφέντα για άλλους λόγους μέλη
δύνανται να επανεγγραφούν, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι διαγραφής τους ή καταστούν
ασήμαντοι κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβάλουν τα ποσά που δεν
κατέβαλαν κατά τον χρόνο της διαγραφής τους.

Άρθρο 7
Πόροι του Σωματείου

Οι πόροι του Σωματείου είναι:
(α) Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιες συνδρομές των μελών του Σωματείου, όπως
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Έσοδα από μερίσματα και εν γένει τόκους της περιουσίας του Σωματείου.
(γ) Χρηματικά ποσά ή αξίες που εισπράττονται από κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές,
κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, εκδηλώσεις, εράνους κ.λ.π.
Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικώς σε Τράπεζα λογαριασμό στον οποίο καταθέτει κάθε
διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Ταμείο του
Σωματείου μπορούν, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, να φυλάσσονται και μετρητά, το
ύψος των οποίων καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ' ωφελεία
απογραφής και μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται πάντοτε επωνύμως.
Κληρονομιές, κληροδοσίες, και δωρεές που γίνονται προς το Σωματείο με συγκεκριμένο σκοπό
θα αποτελούν αντικείμενο διαφορετικής διαχείρισης από τους άλλους λογαριασμούς του
προϋπολογισμού και οι πρόσοδοι που τυχόν προκύπτουν από αυτά θα διατίθενται
αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής.

Άρθρο 8
Σύγκληση και συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης

Τα μέλη του Σωματείου συγκαλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση μία φορά το χρόνο, το
αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο από το τέλος του διαχειριστικού έτους και εκτάκτως κάθε
φορά που ο Πρόεδρος θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των τακτικών
μελών. Η σχετική πρόσκληση εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποστέλλεται προ
δέκα πέντε (15) ημερών σε όλα τα μέλη ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνσή τους.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης, καθώς και τριμελή
Εφορευτική Επιτροπή εάν απαιτείται η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς
ενήμερα, τα δε επίτιμα μέλη δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 9
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία – Πλειοψηφία

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το
1/4 του όλου αριθμού των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν στην
πρώτη συνεδρίαση δεν σχηματισθεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ
νέου μέσα σε οχτώ (8) ημέρες, άνευ νεώτερης ειδοποίησης, οπότε συνεδριάζει εγκύρως
οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών με
δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος μπορεί με γραπτή εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύει ένα μόνο
απόν μέλος.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων και των νομίμως εκπροσωπουμένων μελών.
Κάθε συζήτηση τελειώνει με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν πρόκειται για αρχαιρεσίες ή
προσωπικά ζητήματα όπου η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η

ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μία ακόμη φορά και εάν προκύψει και πάλι ισοψηφία δεν
λαμβάνεται απόφαση επί του σχετικού θέματος.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση:


Εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της και την Εφορευτική Επιτροπή, οι οποίοι
έχουν την ευθύνη της ορθής διεξαγωγής της συνελεύσεως και της τήρησης των
πρακτικών.



Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και κατ’ έτος, στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.



Εποπτεύει, ελέγχει και εγκρίνει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, παύει τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο και ιδίως για βαρεία
παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική
διαχείριση.



Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του Σωματείου.



Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου και την τροποποίηση
του καταστατικού του.



Αποφασίζει για τη λύση του Σωματείου.

Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Με εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο που διορίζεται από τα ιδρυτικά μέλη, οι έξι (6) από τους ανωτέρω επτά (7)
συμβούλους εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, και το έβδομο
μέλος διορίζεται καθ’ υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ. Σε περίπτωση
εφαρμογής της δεύτερης παραγράφου του πρώτου άρθρου του παρόντος, δεν διορίζεται
έβδομο μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο καθίσταται εξαμελές.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ανανεωμένου του ημίσεως
των εκλεγόμενων μελών ανά διετία. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθείται
η εξής διαδικασία: Κατά την πρώτη εκλογή, η Γενική Συνέλευση εκλέγει έξι (6) συμβούλους,
εκ των οποίων οι τρεις (3), κατόπιν κληρώσεως μετά την εκλογή τους, θα παραμείνουν στη
διοίκηση επί μια τετραετία, ενώ οι άλλοι τρεις (3) θα παραμείνουν μόνον επί μια διετία. Μετά

την πρώτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ανά διετία και για μια τετραετία
τρία (3) μέλη που αντικαθιστούν τους εξερχόμενους τρεις (3) συμβούλους συμπληρώνοντας
τη εξαμελή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η θητεία έληξε μπορούν να επανεκλεγούν για
απεριόριστο αριθμό θητειών.
Η θητεία του διορισθέντος συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΒΕ δεν υπόκειται
σε περιορισμούς. Το ΙΟΒΕ μπορεί να προτείνει το διορισμό νέου συμβούλου οποτεδήποτε.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε τακτικό μέλος, μεταξύ των οποίων
και νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούνται υπό του νομίμως οριζομένου αντιπροσώπου
τους.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο
Σωματείο, το οποίο όμως μπορεί να καλύψει δαπάνες τους, εφόσον προηγηθεί ειδική εντολή
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία, έπειτα από
ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Το υποδεικνυόμενο
από το ΙΟΒΕ μέλος δεν συμμετέχει στο Προεδρείο.
Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου κάποιου από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων
μελών με την εκλογή νέου μέλους, του οποίου η θητεία διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του
μέλους που κατείχε την κενωθείσα θέση.

Άρθρο 13
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - Πρακτικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο στην έδρα του Σωματείου και
εκτάκτως όποτε ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του ή όποτε δύο (2) μέλη του το θεωρήσουν
αναγκαίο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα
από τα απόντα και υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των παρόντων μελών είναι ο Πρόεδρος ή
ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

Μέλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις,
τεκμαίρεται σιωπηρή παραίτησή του και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
12 πιο πάνω.
Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις, καθώς και
η γνώμη των τυχόν διαφωνούντων μελών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παριστάμενα
στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε άρνησης μέλους να
υπογράψει, η άρνηση σημειώνεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
 Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία του Σωματείου και
καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του
Σωματείου.


Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και τον ισολογισμό του Σωματείου.



Διορίζει το προσωπικό του Σωματείου και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του.



Εγκρίνει την είσοδο νέων μελών.

 Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών και
προτείνει την ανακήρυξη επιτίμων μελών, χορηγών, δωρητών και ευεργετών του
Σωματείου.
 Χορηγεί τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης του σωματείου σε ένα ή
περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτους.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:


Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Γενικών Συνελεύσεων, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει
κατά σειρά τον λόγο σε όποιον το ζητήσει και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.



Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης.



Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων, των Δημοσίων Αρχών και των
τρίτων και υπογράφει από κοινού με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου.



Ασκεί εποπτεία στο προσωπικό του Σωματείου και παρακολουθεί και ελέγχει τα
οικονομικά του Σωματείου.

Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Γραμματέα

Ο Γραμματέας:


Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα
έγγραφα του Σωματείου.



Μεριμνά για τη σύνταξη των πρακτικών.



Έχει την ευθύνη της τήρησης και φύλαξης της σφραγίδας του Σωματείου.



Έχει την ευθύνη της τήρησης και φύλαξης όλων των εγγράφων και των βιβλίων
(εκτός των ταμειακών) του Σωματείου, ήτοι: α) βιβλίου πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
και β) βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης.

Σε περίπτωση κωλύματος, ο Γραμματέας αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Ταμία

O Ταμίας:


Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου και τηρεί τα ταμειακά βιβλία, ήτοι:
α) βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική
σειρά όλα τα έσοδα και έξοδα του Σωματείου, β) βιβλίο – μητρώο χορήγησης
οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων και γ) στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων
αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής.



Ενεργεί όλες τις καταθέσεις και εισπράξεις εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες
αποδείξεις και ενεργεί τις πληρωμές με βάσει τα προσυπογραφόμενα από τον
Πρόεδρο εντάλματα.



Ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την
οικονομική κατάσταση του Σωματείου.



Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των
σχεδίων προϋπολογισμού και ισολογισμού του Σωματείου.

Σε περίπτωση κωλύματος, ο Ταμίας αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

Άρθρο 18
Διαχειριστική περίοδος

Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος παρατείνεται
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου της ιδρύσεως του Σωματείου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 19
Τροποποίηση του καταστατικού

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην
οποία παρίσταται τουλάχιστον το ½ των ταμειακώς ενήμερων μελών και λαμβάνεται με
πλειοψηφία των ¾ των παριστάμενων μελών του.
Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του
Πρωτοδικείου.

Άρθρο 20
Λύση του Σωματείου

Η λύση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία παρίσταται
τουλάχιστον το ½ των ταμειακώς ενήμερων μελών και λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των
παριστάμενων μελών του.
Την λύση του Σωματείου προτείνει στην Γενική Συνέλευση είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε
το 1/5 τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών.

Το Σωματείο λύεται αυτοδίκαια εάν το σύνολο των μελών του μειωθεί σε λιγότερα από δέκα.
Το Σωματείο μπορεί να λυθεί και με απόφαση του Δικαστηρίου για παράβαση του νόμου που
διέπει τα Σωματεία ή για παράβαση του καταστατικού.

Άρθρο 21
Τύχη της περιουσίας του Σωματείου

Σε περίπτωση λύσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στο «Ίδρυμα Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)»

Άρθρο 22
Εκκαθάριση

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους εκκαθαριστές. Εκκαθαριστές διορίζονται ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ταμίας του Σωματείου.

Άρθρο 23
Γενικές Διατάξεις

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν αμειβόμενη εργασία ή να
συνάπτουν με

αυτό συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για τη προσφορά

οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή αποβλέπουν στην ανάληψη έργου, προμηθείας, ή οποιασδήποτε
άλλης παροχής προς το Σωματείο.

Άρθρο 24
Τελικές Διατάξεις

Το Σωματείο έχει το δικαίωμα προκειμένου να ρυθμίσει καλύτερα τα της λειτουργίας του να
συντάξει εσωτερικό κανονισμό μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό διέπεται από τα άρθρα 78– 101
του Αστικού Κώδικα περί Σωματείων.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από τους κκ.:
1. Παναγιώτη Αθανασόπουλο
2. Οδυσσέα Κυριακόπουλο

3. Λουκά Κυριακόπουλο
4. Ανδρονίκη Μπούμη
5. Ραφαήλ Μωϋσή
6. Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο
7. Παναγιώτη Πολίτη

Το Διοικητικό αυτό Συμβούλιο θα διοικήσει το Σωματείο μέχρι την εκλογή Διοικητικού
Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της πρώτης
διαχειριστικής περιόδου.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα και αφού διαβάστηκε κατ’
άρθρο και στο σύνολό του, εγκρίθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση που συγκροτήθηκε από τα
ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα, σήμερα 20 Ιανουαρίου 2012. Η ισχύς του αρχίζει από την ημέρα
καταχώρισής του στα Βιβλία Ενώσεων και Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2012

