ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη
σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006.
Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά , και ΄Αλκης Κορνήλιος του ∆ηµητρίου
Αρχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας: 2000 Ευρώ
Άρθρο 1
Ίδρυση της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΙΕΑΜ)RESEARCH INSTITUTE FOR EUROPEAN AND AMERICAN STUDIES
(RIEAS).
Άρθρο 2
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αλίµου Αττικής και γραφεία αυτής στην οδό
Καλαβρύτων, αριθµός 1, Τ.Κ. 17456. Με απόφαση του διαχειριστή και εκπροσώπου,
τα γραφεία της εταιρείας µπορούν να µεταφέρονται σε άλλη διεύθυνση εντός του
∆ήµου Αλίµου του Νοµού Αττικής χωρίς τροποποίηση του παρόντος.
Άρθρο 3
Οι σκοποί της εταιρείας, είναι αποκλειστικά µορφωτικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί
και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να µετατραπούν, έστω και έµµεσα, σε
κερδοσκοπικούς ή εµπορικούς. Ειδικότερα οι σκοποί της εταιρείας είναι οι
ακόλουθοι:
1. Η προώθηση και ενδυνάµωση της Ενωµένης Ευρώπης και η ανάπτυξη των
σχέσεων της µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, µέσω της
διεπιστηµονικής έρευνας των πολιτικών εν γένει επιστηµών και της επιστήµης
των διεθνών σχέσεων.
2. Η προβολή και δηµοσίευση της ακαδηµαϊκής εργασίας των µελών της και
άλλων νέων επιστηµόνων, κυρίως σε επιστηµονικά περιοδικά της αλλοδαπής,
αλλά και µέσω ιστοσελίδας που θα δηµιουργήσει στο ηλεκτρονικό διαδίκτυο
(Internet).
3. Η υποβολή, οργάνωση και διαχείριση προγραµµάτων που έχουν ως
αντικείµενο την προώθηση των πιο πάνω σκοπών, που προβλέπονται και
εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τα Υπουργεία (π.χ. Εθνικής
Αµύνης, Εθνικής Παιδείας, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών,
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Εξωτερικών και άλλα) ή οργανισµούς Νοµαρχιακής ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
4. Η οργάνωση συνεδρίων – συµποσίων και ηµερίδων για την έρευνα και τη
µελέτη ανάπτυξης των σχέσεων αυτών, ως και διαλέξεων για την προβολή
των απόψεων νέων επιστηµόνων µε τις οποίες προωθούνται οι σκοποί της
εταιρείας.
Άρθρο 4
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή των εταίρων (768 Αστικός
Κώδικας) και αρχίζει από την προσήκουσα, σύµφωνα µε το νόµο, δηµοσίευση του
εταιρικού αυτού στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Άρθρο 5
Εκτός από τους εταίρους µέλη της εταιρείας, η συνέλευση των εταίρων µε απόφαση
της απονέµει την ιδιότητα του φίλου, σε οποιονδήποτε αποδέχεται το εταιρικό αυτό
και θέλει να βοηθήσει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πραγµατοποίηση των σκοπών της
εταιρείας. Οι φίλοι της εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
εταίρων, εκτός από το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 6
1. Η περιούσια της εταιρείας αποτελείται από: τις συνεισφορές των εταίρων και
φίλων, έκτακτες ενισχύσεις, συνδροµές, δωρεές και χορηγίες αυτών ή τρίτων
προσώπων, επιχορηγήσεις του δηµόσιου (από κρατικούς ή πόρους
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή επιχορηγήσεις νοµαρχιακής ή
τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικών προσώπων δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή
ιδρυµάτων, ως και από τα περιουσιακά δικαιώµατα που αποκτώνται από την
λειτουργία αυτής. ∆ωρεές και χορηγίες γίνονται δεκτές αρκεί να µη
συνοδεύονται από όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς της εταιρείας ή
εµποδίζουν την πραγµατοποίηση τους.
2. Κάθε µέλος της εταιρείας συνείσφερε 1000 ευρω και έτσι το αρχικό κεφαλαίο
ανέρχεται σήµερα στο πόσο των δυο χιλιάδων (2000 ευρω). Κάθε ένα από τα
µέλη δεν φέρει καµία ευθύνη πέραν από το ποσό της εισφοράς του.
Άρθρο 7
∆ιαχειριστής, ταµίας και εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της, ορίζεται
ο Ιωάννης Νοµικός του Μηνά ο οποίος θα διοικεί, διευθύνει, διαχειρίζεται και
εκπροσωπεί την εταιρεία και τις εταιρικές υποθέσεις αυτοπροσώπως ή δια
πληρεξούσιου δικηγόρου, προς το δηµόσιο και προς κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδρύµατα, προς κάθε δικαστική, διοικητική,
νοµαρχιακή και δηµοτική αρχή, προς κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθµού και
δικαιοδοσίας συµπεριλαµβανοµένου του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της
Επικρατείας, ενεργώντας γενικά κάθε πράξη που τείνει στην πραγµατοποίηση του
σκοπού της εταιρείας και είναι απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία της. Σε αυτές
ενδεικτικά περιλαµβάνονται η κατάρτιση κάθε σύµβασης µε το δηµόσιο, οργανισµό
νοµαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, και οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
(δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου) µε την οποία θα δεσµεύεται ή θα ωφελείται
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οικονοµικά η εταιρεία, η αποδοχή επιχορηγήσεων της τοπικής και νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης, του δηµόσιου ή ιδρυµάτων, ή δωρεών οποιουδήποτε τρίτου, η
είσπραξη χρηµατικών απαιτήσεων της εταιρείας από τις δηµόσιες οικονοµικές
υπηρεσίες ή ταµεία νοµικών προσώπων δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή τραπεζών, η
έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγµατικών γραµµατίων σε
διαταγή, ως και κάθε αλλού εγγράφου δηλωτικού χρηµατικής αξίας υπό το όρο ότι η
υπογραφή αυτού, θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυµία.
Άρθρο 8
Η εταιρεία είναι µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο, µε την έννοια του άρθρου 784
του Αστικού Κώδικα, και η ευθύνη των µελών της για τα χρέη αυτής περιορίζεται
στο πόσο της εισφοράς τους, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.
Άρθρο 9
1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων µελών της.
Συγκαλείται από τον διαχειριστή – εκπρόσωπο και αποφασίζει για κάθε θέµα
της δικαιοδοσίας της. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η άποψη που
διατύπωσε ο Ιωάννης Νοµικός που θεωρείται και απόφαση της εταιρείας.
2. Η σύγκληση της συνέλευσης αποφασίζεται ελεύθερα εκτός από την ετήσια
τακτική συνέλευση, που συγκαλείται αρµοδίως κατά τα παραπάνω µέσα σε
τρείς µήνες, από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους.
3. Η συνέλευση των εταίρων εκλέγει ή αντικαθιστά τον διαχειριστή και
εκπρόσωπο της εταιρείας (του οποίου όµως η εξουσία αρχίζει µετά την
δηµοσίευση στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου της σχετικής
συµφωνίας), εκδίδει κανονισµούς δραστηριότητας και λειτουργίας,
επικυρώνει τους λογαριασµούς της εταιρείας, καθορίζει οικονοµικές και
άλλες εισφορές. Επίσης αποφασίζει την τυχόν σύναψη µεταξύ της εταιρείας
και κάποιου των εταίρων συµβάσεων παροχής εξαρτηµένης εργασίας ή έργου.
4. Τροποποίηση του παρόντος εταιρικού από την συνέλευση των εταίρων είναι
δυνατή, µε οµόφωνη απόφαση τους.
Άρθρο 10
Η είσοδος νέων µελών στην εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του εταιρικού και γίνεται
µε οµόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η συνέλευση (εφόσον τα µέλη
γίνουν περισσότερα από δυο) µπορεί να διαγράψει µέλη της εταιρείας εάν
παρακωλύουν την λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της εταιρείας, ως και εάν δεν
επιδεικνύουν συστηµατικά, το σύµφωνα µε την καλή πίστη, αναµενόµενο ενδιαφέρον
για την προώθηση των βασικών σκοπών της εταιρείας. Τα µέλη της εταιρείας
µπορούν να απασχολούνται σε άλλες επιστηµονικές έρευνες και µελέτες και να
ανήκουν σε εταιρείες οι οποίες δεν ανταγωνίζονται τους σκοπούς της εταιρείας.
Άρθρο 11
Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και για αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται καµία
διανοµή κερδών ή καταβολή τόκων κατά την λειτουργία της ή τη λύση της προς τα
µέλη. Τα τυχόν πέραν από τις συνεισφορές των µελών της εταιρείας καθαρά αυτής
κεφάλαια, ποτέ δεν µπορούν να διανεµηθούν στα µέλη της εταιρείας, αλλά
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διαθέτονται τόσο κατά τη διάρκεια της εταιρείας όσο και κατά την εκκαθάριση της
από τα αρµόδια όργανα για την πραγµατοποίηση των σκοπών της εταιρείας σε νοµικά
πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς ανάλογους µε τους σκοπούς της εταιρείας.
Άρθρο 12
Εισερχόµενοι νέοι εταίροι, υποχρεούνται να καταβάλουν χρηµατική εισφορά, της
οποίας το ύψος ορίζεται από την συνέλευση των εταίρων. Οι εταίροι όταν
αποχωρήσουν από την εταιρεία δικαιούνται να πάρουν πίσω µόνο το πόσο της
συνεισφοράς τους εφόσον δεν έχει αναλωθεί από ζηµίες της εταιρείας και σώζεται. Σε
καµία περίπτωση δεν µπορούν να λάβουν οποιοδήποτε ποσοστό ή πόσο από την
εταιρική περιούσια που υπερβαίνει τη συνεισφορά τους και που προκύπτει από
παροχές τρίτων στην εταιρεία ή από την εταιρική δραστηριότητα.
Άρθρο 13
Η εταιρεία εάν λυθεί πριν ή όταν λήξει η διάρκεια της τελεί υπό εκκαθάριση
αυτοδίκαια, σύµφωνα µε το νόµο. Χρέη εκκαθαριστή ενεργεί ο διαχειριστής και
εκπρόσωπος της εταιρείας κατά τη λύση της.
Άρθρο 14
Σε περίπτωση, ο µη γένοιτο, θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, εξόδου ή διαγραφής
κάποιου µέλους από την εταιρεία, αυτή συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων µελών,
εφόσον είναι τουλάχιστον δυο. Κάθε νόµιµος εκπρόσωπος ή / και διάδοχος µελών
που διαγράφηκαν ή εξήλθαν ή πτωχεύσαν ή τέθηκαν σε απαγόρευση, δεσµεύεται
πλήρως από τις διατάξεις αυτές κυρίως για τα δικαιώµατα ανάληψης και
συνεισφοράς.
Άρθρο 15
Εάν η συνέλευση διαγράψει µέλος της εταιρείας, αυτό έχει µόνο το δικαίωµα που
αναφέρεται και σε προηγούµενο άρθρο να αναλάβει την εισφορά του, εφόσον αυτή
σώζεται.
Άρθρο 16
Κάθε µέλος της εταιρείας δικαιούνται να καταγγείλει όσον αφορά µόνον αυτό το ίδιο,
την εταιρική σύµβαση και να αποχωρήσει από την εταιρεία η οποία συνεχίζεται µε τα
υπόλοιπα µέλη, όπως στο άρθρο 14 του παρόντος ορίζεται. Σε περίπτωση
αποχώρησης κάποιου µέλους η συνέλευση το διαγράφει.
Άρθρο 17
Οι τροποποιήσεις του παρόντος και οι εισδοχές και διαγραφές µελών περιβάλλονται
το τύπο του ιδιωτικού εγγράφου και δηµοσιεύονται νόµιµα. Κάθε συµβαλλόµενος
στο παρόν έλαβε από ένα πρωτότυπο, ένα άλλο από αυτά θα θεωρηθεί στην αρµοδία
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και στη συνεχεία θα δηµοσιευτεί στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
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Οι συµβαλλόµενοι
Υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη
σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006.
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