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`ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ»  

 

 

 Στην Αθήνα σήµερα, την 26η Μαρτίου 2011 οι υπογράφοντες εταίροι: 

1) Το πολιτικό κόµµα «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Κολοκοτρώνη αρ. 31, όπως εκπροσωπείται νόµιµα. 

2) Ο Μιχάλης Κουλουρούδης του Ευστρατίου, επιχειρηµατίας, κάτοικος Νέας 
Σµύρνης Αττικής, οδός Αλικαρνασσού αρ. 15, κάτοχος του ΑΔΤ µε αριθµό ΑΕ 
626178/21-6-2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σµύρνης 

3) Ο Μιχάλης Τρεµόπουλος του Αναστασίου, δικηγόρος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, 
οδός Πλάτωνος αρ. 1 και Εγνατία, κάτοχος του ΑΔΤ µε αριθµό ΑΙ 190395/3-7-2010 
που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαριλάου 

Συνιστούµε µε πρωτοβουλία του Πολιτικού Κόµµατος των Οικολόγων 
Πράσινων επιστηµονική αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής τεκµηρίωσης, 
εφεξής καλούµενη για λόγους συντοµίας «Εταιρεία» κατά τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και ειδικότερα στις ρυθµίσεις των άρθρων 741 επ. καθώς και το άρθρο 4, 
παρ. 1 του νόµου 3023/2002 για την «ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και 
µελετών καθώς και προγραµµάτων επιµόρφωσης των στελεχών των πολιτικών 
κοµµάτων» µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η επωνυµία της εταιρείας ορίζεται: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΕΔΡΑ  

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και διεύθυνση τα γραφεία επί της πλατείας 
Ελευθερίας αρ. 14, όµως η διεύθυνση µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΣΚΟΠΟΣ  

Η συνιστώµενη µε το παρόν επιστηµονική αστική εταιρεία έχει σκοπό µη 
κερδοσκοπικό και ειδικότερα τη µελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, µε κάθε τρόπο, 
όλων των πτυχών του οικολογικού προβληµατισµού και της πολιτικής οικολογίας.	  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκοποί της εταιρείας είναι: 

Α) Η παρακολούθηση, µελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων σε ζητήµατα 
σχετικά µε το περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονοµία, τους Θεσµούς και την 
Πολιτική από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικολογίας. 

Β) Η επιµόρφωση και η εκπαίδευση πολιτικών στελεχών. 

Γ) Η έρευνα και η τεκµηρίωση ζητηµάτων πολιτικής οικολογίας και πράσινων 
πολιτικών και η ευρεία δηµοσιοποίησή τους.  

Δ) Η υποστήριξη της πολιτικής οικολογίας και των πράσινων πολιτικών καθώς και 
της αλληλεγγύης και της αναπτυξιακής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο. 

Ε) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και η 
δηµοσίευση των µελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας. 

ΣΤ) Η θεσµοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων για την 
προώθηση των µελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας 
καθώς και διπλωµατικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο πεδίο του 
οικολογικού προβληµατισµού και της πολιτικής οικολογίας. 

Ζ) Η θεσµοθέτηση της απονοµής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα ή 
συλλογικότητες που διακρίνονται µε το έργο τους στο πεδίο του οικολογικού 
προβληµατισµού και της πολιτικής οικολογίας. 

Η) Η συλλογή και η προστασία των ιστορικών αρχείων του οικολογικού κινήµατος 
στην Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της επιστηµονικής εταιρείας ορίζεται αόριστη  και εξακολουθεί να ισχύει 
υπό το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό, εθνικό και πιθανώς κοινοτικό καθεστώς, ακόµα 
και µετά από ενδεχόµενη κατάργηση ή τροποποίηση των διατάξεων των νόµων που 
χρησιµοποιήθηκαν ως αφετηρία για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας. Ο θάνατος, 
η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου δεν 
επιφέρει τη λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών εταίρων.  
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ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 
διαιρούµενο σε εκατό (100) µερίδια των εκατό (100) ευρώ το καθένα και 
καταβλήθηκε σήµερα στο ταµείο της εταιρείας από τους εταίρους, ως εξής: 

1) Το πολιτικό κόµµα «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» κατέβαλε εννιά χιλιάδες 
οκτακόσια (9.800) ευρώ και έλαβε ενενήντα οκτώ (98) µερίδια  

2) Ο Μιχάλης Κουλουρούδης κατέβαλε εκατό (100) ευρώ και έλαβε ένα (1) µερίδιο 

3) Ο Μιχάλης Τρεµόπουλος κατέβαλε εκατό (100) ευρώ και έλαβε ένα (1) µερίδιο. 

Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το 
οποίο κατατίθεται στο ταµείο της, τα κινητά και ακίνητα πράγµατα που περιέρχονται 
στην κυριότητά της, τα έσοδα που προέρχονται από τα πνευµατικά δικαιώµατα των 
συγγραµµάτων, των δοκιµίων και των µελετών που εκδίδει ή από όποιες άλλες 
δραστηριότητες, από τις εισφορές των εταίρων των φίλων και των υποστηρικτών, τις 
δωρεές υλικών και άυλων αγαθών και τις πάσης φύσης παροχές αυτών ή τρίτων, 
φυσικών ή νοµικών προσώπων, τη χρηµατοδότηση που προβλέπει ο νόµος, ύψους 0,1 
ο/οο επί των τακτικών εσόδων του Προϋπολογισµού της χώρας, ή όπως 
τροποποιηθεί, για επιµόρφωση και λειτουργία επιστηµονικών εταιριών προς τα 
κόµµατα,	   τις ενδεχόµενες επιδοτήσεις εκ µέρους του Δηµοσίου, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ινστιτούτου ή άλλων διεθνών οργανισµών 
καθώς επίσης από τα δικαιώµατα και τις εισπράξεις της εταιρείας κατά την επιδίωξη 
των σκοπών της και την εν γένει λειτουργία της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι: 

Α) η Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

Β) το Διοικητικό Συµβούλιο 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 
παρόν Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, η οποία εκλέγει τα µέλη 
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του Δ.Σ. και τον πρόεδρό του και αποφασίζει για τον εσωτερικό κανονισµό 
λειτουργίας του. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συνέρχεται εντός του πρώτου τριµήνου 
κάθε έτους και περιγράφει το γενικό πλαίσιο της εταιρικής δράσης, καθορίζει τις 
στρατηγικές επίτευξης των σκοπών και στόχων, εκλέγει και ελέγχει το Δ.Σ. µε τους 
όρους και τους περιορισµούς του παρόντος Καταστατικού, εγκρίνει ή καταψηφίζει 
τον απολογισµό του Δ.Σ. και τον ισολογισµό του προηγούµενου έτους και εγκρίνει 
τον προϋπολογισµό του επόµενου έτους. Επίσης, ελέγχει τα οικονοµικά της εταιρείας, 
όταν και όποτε το κρίνει σκόπιµο, εγκρίνει ή όχι την αποδοχή ή αποποίηση 
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών που εισηγείται το Δ.Σ., εγκρίνει ή όχι την 
ίδρυση παραρτηµάτων του Ινστιτούτου που εισηγείται το Δ.Σ. Τα αποτελέσµατα του 
προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας. 

Το Κόµµα των Οικολόγων Πράσινων εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση των 
εταίρων µε 3 άτοµα, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του 
Πανελλαδικού Συµβουλίου του κόµµατος.  

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκτάκτως όποτε κριθεί σκόπιµο από το Διοικητικό 
Συµβούλιο ή κατόπιν αίτησης των εκπροσώπων του ενός τετάρτου των εταιρικών 
µεριδίων. 

Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται η Γενική Συνέλευση των εταίρων να 
ευρίσκεται σε απαρτία. Αυτή επιτυγχάνεται όταν παρίστανται σ’ αυτή τα φυσικά 
πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν πάνω από το µισό των εταιρικών µεριδίων της 
εταιρείας. Σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση 
επαναλαµβάνεται στον ίδιο χώρο, µετά από µια εβδοµάδα την ίδια µέρα και ώρα, 
οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθµού των παριστάµενων 
εκπροσώπων των εταιρικών µεριδίων. 

Όλα τα µέλη της γενικής Συνέλευσης των εταίρων ειδοποιούνται για τη σύγκλησή της 
µε συστηµένη επιστολή, που αποστέλλεται µια εβδοµάδα πριν από την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Η ως άνω διατύπωση κάµπτεται µε την υπογραφή των εταίρων σε 
σχετικό βιβλίο, ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης της 
Συνέλευσης. 

Κάθε εταίρος διατηρεί, αναλόγως µε τα µερίδια που κατέχει στο κεφάλαιο της 
εταιρείας ισάριθµες ψήφους. Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται στην σε απαρτία 
ευρισκόµενη Γενική Συνέλευση, πλην των περιπτώσεων που άλλως ορίζει το παρόν 
καταστατικό. 

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την επιλογή ορκωτού λογιστή, ο οποίος θα ελέγχει 
την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων οποτεδήποτε µπορεί να αποφασίσει: 

Α) την ανάκληση των µελών του Δ.Σ. που την εκπροσωπούν και να ορίσει νέα.  

Β) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων εισφορών των εταίρων. 

Γ) την προσθήκη στους σκοπούς της εταιρείας και άλλων δραστηριοτήτων. 

Δ) την τροποποίηση όρων του παρόντος καταστατικού. 

Ε) την εισδοχή και την εισφορά νέων εταίρων 

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαµβάνονται κατά αυξηµένη 
πλειοψηφία των ¾ των εταιρικών µεριδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και τρία (3) 
αναπληρωµατικά µέλη, όλα µέλη του κόµµατος των Οικολόγων Πράσινων. 
Εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια µε απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών µεριδίων που 
εκπροσωπούνται στη σε απαρτία ευρισκόµενη Γενική Συνέλευση, η οποία 
περιλαµβάνει στα θέµατα ηµερήσιας Διάταξης αυτή την εκλογή. Τα µέλη του Δ.Σ. 
δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και µέρος του εταιρικού σχήµατος του Ινστιτούτου. 

Δε δύνανται να εκλεγούν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου όσοι και όσες διατηρούν 
σχέση υπαλλήλου ή µόνιµου συνεργάτη της Εταιρείας. Δύνανται να εκλεγούν µέλη 
του ΔΣ της Εταιρείας έως το πολύ (3) τρεις τον αριθµό µεταξύ των αποσπασµένων ή 
άλλων υπαλλήλων του κόµµατος. Δε δύνανται να εκλεγούν µέλη του Διοικητικού 
Συµβουλίου όσοι και όσες διατηρούν σχέσεις οικονοµικής εξάρτησης µε την Εταιρεία 
ή και το κόµµα.  

Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την εκτελεστική αρµοδιότητα αναφορικά µε τη 
διοίκηση και τη λειτουργία της εταιρείας, µε αποκλειστικές τακτικές και έκτακτες 
διαχειριστικές εξουσίες. 

Η διαδικασία ορισµού των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται από τον 
κανονισµό λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ο οποίος επικυρώνεται 
από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3. 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου και έκπτωσης ή ανάκλησης από το αξίωµα 
µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, το όργανο δύναται να το αντικαταστήσει εντός 
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εξήντα (60) ηµερών µέσω σύγκλησης της Γ.Σ. Η θητεία του εν λόγω µέλους διαρκεί 
όσο και εκείνη του οργάνου. 

Τα µέλη του Δ.Σ. της εταιρείας δύνανται να παρακολουθούν τη Γ.Σ. των εταίρων και 
να καταθέτουν τις απόψεις τους για τον προγραµµατισµό δράσης της Εταιρείας. 

Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση, το συντονισµό και την επίβλεψη όλων των εταιρικών 
υποθέσεων και µεριµνά για την εκπλήρωση των σκοπών της.  

Το Δ.Σ. αποτελείται: 

Από τον Πρόεδρο – Διαχειριστή της Εταιρείας 

Από τον Αντιπρόεδρο  

Από το Γραµµατέα 

Από τον Ταµία 

Από ένα επιπλέον µέλος 

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία της πλειοψηφίας των µελών του.  

Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται το Δ.Σ. να ευρίσκεται σε απαρτία. 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των 
παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη µε την οποία 
συντάσσεται ο Πρόεδρος.	  

Όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ειδοποιούνται για τη σύγκλησή του µε 
συστηµένη επιστολή που αποστέλλεται µια εβδοµάδα πριν από την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Η ως άνω διατύπωση κάµπτεται µε την υπογραφή των µελών σε 
σχετικό βιβλίο, ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης του Δ.Σ.. 

Σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας, το Δ.Σ. επαναλαµβάνεται στον ίδιο χώρο, µετά 
από µια εβδοµάδα την ίδια µέρα και ώρα, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως 
του αριθµού των παριστάµενων µελών του. 

Ο Πρόεδρος ορίζεται απ’ τη Γ.Σ. των εταίρων, ενώ τα λοιπά µέλη 
συµπεριλαµβανοµένων του Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταµία, εκλέγονται µε 
απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ΔΣ. Σε περίπτωση κωλύµατος του Γραµµατέα ή 
του Ταµία, είναι δυνατή η προσωρινή άσκηση των καθηκόντων αυτού από άλλο 
µέλος του Δ.Σ.. 

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο µήνες και έκτακτα όποτε το 
ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα µέλη του µε γραπτή τους αίτηση προς τον 
Πρόεδρο, πάντοτε όµως κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου. 

Σε περίπτωση που κάποιο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει 
αδικαιολόγητα ένα εξάµηνο συνεχώς από τις συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει 
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παραιτηθεί σιωπηρά. Αυτό βεβαιώνεται µε σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συµβουλίου και η κενή θέση αυτού συµπληρώνεται από τη Γ.Σ. 

Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία 
καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται από αυτό καθώς και η γνώµη 
των µελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα µέλη που 
µετέχουν στη συνεδρίαση και σε περίπτωση άρνησης κάποιου µέλους να υπογράψει, 
η άρνησή του αναγράφεται στο πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση και στη 
λειτουργία της εταιρείας, πάντοτε όµως σύµφωνα µε το καταστατικό και τις 
αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων. Ειδικότερα: 

Α) Επεξεργάζεται τον ετήσιο προγραµµατισµό της εταιρείας λαµβάνοντας υπόψη 
σχετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής. 

Β) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην Γ.Σ. των εταίρων 
τον προϋπολογισµό, τον προγραµµατισµό δραστηριοτήτων και προγραµµάτων καθώς 
και τον απολογισµό της εταιρείας. Μαζί µε τον απολογισµό, καταρτίζει, ψηφίζει και 
υποβάλλει και το γενικό ισολογισµό του ενεργητικού και του παθητικού. 

Γ) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, µε την προϋπόθεση όµως 
ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του. Προσδιορίζει 
τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω 
προσωπικού καθώς και την αµοιβή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας. 

Δ) Αποφασίζει για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Ινστιτούτου και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας τους.  

E) Εισηγείται την αποδοχή ή αποποίηση κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών στη 
Γενική Συνέλευση. 

ΣΤ) Αποφασίζει για τη συµµετοχή της Εταιρείας σε επιστηµονικά προγράµµατα µε 
άλλα Ινστιτούτα και την ένταξή της σε ευρύτερους σχηµατισµούς µε παρεµφερείς 
σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως το Green European Foundation ή 
άλλα παρεµφερή ινστιτούτα Πράσινων κοµµάτων άλλων χωρών.  

Ζ) Εισηγείται στη Γ.Σ. την ίδρυση παραρτηµάτων της Εταιρείας. 

Η) Με πρότασή του και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιστηµονικής Επιτροπής 
επικυρώνει τους κανόνες για την απονοµή βραβείων και υποτροφιών. 

Θ) Καθορίζει σε ετήσια βάση τις προϋποθέσεις εγγραφής και συµµετοχής των φίλων 
και υποστηρικτών της εταιρείας.	  

Ι) Επικυρώνει την εγγραφή των φίλων και υποστηρικτών της εταιρείας, είναι 
υπεύθυνο για την επικαιροποίηση των σχετικών µητρώων και αποφασίζει µε απόλυτη 
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πλειοψηφία την αποµάκρυνση όσων καταστρατηγούν τις καταστατικές τους 
υποχρεώσεις και τους ισχύοντες κανονισµούς.	  

ΙΑ) Είναι υπεύθυνο για τη διαρκή πληροφόρηση φίλων και υποστηρικτών γύρω από 
τις δραστηριότητες της εταιρείας και για τη σύγκληση της γενικής τους συνέλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Διαχειριστής της εταιρείας, ή σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, ο Αντιπρόεδρος: 

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, έναντι οποιασδήποτε αρχής ή 
τρίτου, αυτοπροσώπως ή µε πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται µε 
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, υπογράφει συµβάσεις και δεσµεύει µε την 
υπογραφή του την εταιρεία. 

Β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συµβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, 
κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις 
για συνεδρίαση στέλνονται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τρεις (3) 
τουλάχιστον µέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

Γ) Καταρτίζει, βοηθούµενος από το Γραµµατέα, την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων 
που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέµα που δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και 
συµφωνήσει σε αυτό η πλειοψηφία των παρόντων µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου. 

Δ) Αλληλογραφεί µε τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύµατος προς 
τρίτους. 

Ε) Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό, τα οποία συνυπογράφει µε τον Ταµία. 

ΣΤ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και ενεργεί 
σύµφωνα µε τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αυτού, το µέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης: 
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Α) Μεριµνά για τη σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών του Δ.Σ. 

Β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της εταιρείας. 

Γ) Συµπράττει  µε τον Πρόεδρο στη σύνταξη των προσκλήσεων των συνεδριάσεων 
των οργάνων της εταιρείας. 

Δ) Τηρεί τα Βιβλία της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συµβουλίου, τα 
έγγραφα και τη σφραγίδα της εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ 

Ο Ταµίας του Διοικητικού Συµβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αυτού, το µέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης: 

Α) Εισπράττει όλα τα έσοδα της εταιρείας. 

Β) Εκτελεί τις πληρωµές της εταιρείας. 

Γ) Επιβλέπει τα Λογιστικά και Φορολογικά Βιβλία της εταιρείας, τη σύνταξη και 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έχει τη µέριµνα για την έγκαιρη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, το 
προσωπικό του Ινστιτούτου και γενικά προς οποιονδήποτε τρίτο. 

Δ) Μεριµνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρµόδια όργανα της 
εταιρείας προς έγκριση του προϋπολογισµού, του απολογισµού και του ισολογισµού 
της εταιρείας. 

Ε) Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισµό και τον ετήσιο 
οικονοµικό απολογισµό καθώς και τα εντάλµατα πληρωµής για κάθε δαπάνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αναπτύσσονται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
γύρω από πέντε βασικούς άξονες: 
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 Α. Τη δηµιουργία αρχείου Πολιτικής Οικολογίας 

 Β. Τις εκδόσεις συγγραµµάτων, δοκιµίων, µελετών, περιοδικών και άλλων 
έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων σχετικών µε τον οικολογικό 
προβληµατισµό και την πολιτική οικολογία. 

 Γ. Την πολιτική τεκµηρίωση. 

 Δ. Την επιµόρφωση. 

 Ε. Τη µελέτη της οργάνωσης της οικονοµίας από τη σκοπιά της πολιτικής 
οικολογίας µε έµφαση στην Κοινωνική Οικονοµία. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, µεταξύ των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
συγκαταλέγονται: 

� η συγκρότηση επιτροπών µελέτης, έρευνας αυτόνοµα ή και σε συνεργασία µε 
άλλα νοµικά και φυσικά πρόσωπα 

� η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεµιναρίων, συζητήσεων, οµιλιών κ.α. και 
ανάπτυξη νέων τρόπων επαφής µε κοινωνία 

� η έκδοση και διάθεση εντύπων, φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων κ.α. 

� η παραγωγή και προβολή ταινιών, βίντεο, DVD κ.ά. και χρήση κάθε 
ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού µέσου και υλικού 

Οι άξονες δραστηριοτήτων αναλύονται εκτενέστερα στον Κανονισµό Λειτουργίας 
του Ινστιτούτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της όσο και µετά την εκκαθάριση περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς 
τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  

ΦΙΛΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  

Φίλοι της εταιρείας θεωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα που 
συµβάλλουν, µέσω δωρεών υλικών ή/και άυλων αγαθών και σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, στη 
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δηµιουργία ή αύξηση των περιουσιακών της στοιχείων ή συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
των δράσεών της µέσω συνεργασιών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο.	  

Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συµβουλίου και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των 
παρόντων. Δεν ισχύει ο κανόνας της απαρτίας. Η συνέλευση καταθέτει γνωµοδότηση 
γύρω από τις δραστηριότητες του εταιρείας. 

Υποστηρικτές της εταιρείας θεωρούνται όσοι συµµετέχουν στις προγραµµατισµένες 
του δραστηριότητες, καταβάλλοντας µια ετήσια συνδροµή η οποία καθορίζεται από 
το Διοικητικό Συµβούλιο. 

Οι υποστηρικτές πληροφορούνται τακτικά γύρω από τις δραστηριότητες της 
εταιρείας, λαµβάνουν µέρος εάν το θελήσουν και δύνανται να χρησιµοποιήσουν τις 
υποδοµές και τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του 
Ινστιτούτου.  

Σε ετήσια συνέλευσή τους καταθέτουν τις απόψεις τους γύρω από τις δραστηριοτητες 
της εταιρίας προς το ΔΣ. 

Η εταιρεία οφείλει να τροφοδοτεί σε φίλους και υποστηρικτές το ενδιαφέρον 
συµµετοχής στις δραστηριότητες του µε στόχο τη δηµιουργία ενός διαρκούς διαλόγου 
γύρω από τους άξονες της διαρκούς της ανάπτυξης. 

Η απονοµή του τίτλου του φίλου ή/και του υποστηρικτή της εταιρείας είναι στη 
δικαιοδοσία του Διοικητικού Συµβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	  

Η Επιστηµονική Επιτροπή συγκροτείται από πρόσωπα µε ιδιαίτερη, αναγνωρισµένη 
επιστηµονική δράση στους τοµείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.  

Η θητεία των µελών της είναι διετής και ταυτόχρονη µε τη θητεία του Δ.Σ. Τα µέλη 
της ορίζονται και εκπίπτουν του αξιώµατός τους µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών 
του Διοικητικού Συµβουλίου. Αµέσως µετά τη σύσταση της Επιτροπής, τα µέλη της 
εκλέγουν πρόεδρο και, εάν κριθεί αναγκαίο, τον απαραίτητο αριθµό υπο-επιτροπών. 

Η Επιστηµονική Επιτροπή γνωµοδοτεί επί του προγράµµατος των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας και επί κάθε άλλου θέµατος ,σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΔΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 17Ο  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	  

Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης και του ετήσιου ισολογισµού της εταιρείας θα 
γίνεται από τριµελή επιτροπή οριζόµενη από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η 
θητεία της είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί. Τα µέλη της δεν δύνανται να είναι 
ταυτόχρονα και µέλη του Δ.Σ της εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η επιστηµονική εταιρεία µετά τεκµηριωµένη εισήγηση του ΔΣ και απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ιδρύει Παραρτήµατα, έδρες, αντιπροσωπείες ή 
γραφεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη 
δυνατή προαγωγή των δραστηριοτήτων της. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Α) Οι εταίροι 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 τα και εκ της εταιρείας δικαιώµατά τους και η εταιρική ιδιότητα 
δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, εκτός αν αποφασίσει αντίθετα η Γενική Συνέλευση. 

Γ) Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την επιστηµονική εταιρεία 
οποτεδήποτε, µε γραπτή δήλωσή του απευθυνόµενη προς τη 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. 

Δ) Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της επιστηµονικής εταιρείας ρυθµίζει ο 
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας. Ο Κανονισµός συντάσσεται από το Διοικητικό 
Συµβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 

E) Οι εταίροι φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας της κοµµατικής ιδιότητας, µε 
µόνη την επιστροφή της εισφοράς τους, οφείλουν να παραιτηθούν απ' την εταιρεία 
και να παραδώσουν τα εταιρικά τους µερίδια στο Κόµµα των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ. 
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Z) Το παρόν καταστατικό µπορεί να τροποποιηθεί µε απόφαση των ¾ των εταιρικών 
µεριδίων. 

Η) Τα µέλη του Δ.Σ δεν δικαιούνται αµοιβής, παρά µόνον αποζηµιώσεις εξόδων για 
την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του οργάνου και του Ινστιτούτου.  

 

ΑΡΘΡΟ 20o 

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Α) Η επιστηµονική εταιρεία λύεται µε απόφαση των τριών τετάρτων των εταίρων µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων µε αυξηµένη πλειοψηφία, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 και για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται από το νόµο. 

Β) Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της επιστηµονικής εταιρείας αυτή τίθεται 
αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο τελευταίος Πρόεδρος 
του Δ.Σ. - Διαχειριστής της ή άλλο πρόσωπο που θα επιλέξει η Γενική Συνέλευση. 

Γ) Μετά τη διάλυση τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται σε άλλες παρόµοιες 
οργανώσεις, εταιρείες, ή ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η επιλογή του 
δικαιούχου πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων µε 
αυξηµένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8. 

Δ) Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συµπαράστασης, πτώχευσης ή άλλης 
µεταβολής της προσωπικής κατάστασης εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζεται µεταξύ 
των λοιπών µελών. Οι κληρονόµοι δικαιούνται να λάβουν µόνο την εισφορά του 
κληρονοµούµενου και δεν καθίστανται µέλη της επιστηµονικής εταιρείας. 

Ε) Η εισδοχή νέων εταίρων µπορεί να γίνει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Εταίρων µε αυξηµένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8. 

 

ΑΡΘΡΟ 21o 

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

	   Η εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης ετήσιου προϋπολογισµού και 
ετήσιου ισολογισµού και τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο 
νόµος. Οι λογαριασµοί της εταιρείας και τα βιβλία αυτής βρίσκονται πάντα στη 
διάθεση των εταίρων. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και 
λήγει την 31η Δεκεµβρίου αυτού. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεµβρίου 
2012. 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Το Προσωρινό Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την 
31η Δεκέµβριου του 2011, αποτελείται από οκτώ (8) τακτικά µέλη. 

Πρόεδρος του Προσωρινού ΔΣ ορίζεται ο Αλέξανδρος Γεωργόπουλος. 

Τα υπόλοιπα µέλη του είναι: 

Νικόλαος Γαγγιολάκης 

Γεώργιος Δηµητρίου 

Ιωάννα Κοντούλη 

Νικόλαος Μάντζαρης 

Παναγιούλα (Νάγια) Παπαλιάκου 

Δηµήτριος Φουτάκης 

Νικόλαος Χρυσόγελος 

Προς πίστωση συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται: 
 

1) Για το πολιτικό κόµµα «ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ»,	  

Γιάννης Τσιρώνης  

	  

2) Μιχάλης Κουλουρούδης 	  

	  

3) Μιχάλης Τρεµόπουλος 	  


