ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»
(ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)
Στην Αθήνα σήµερα 24/8/92 η Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(ΟΛΜΕ), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντιπρόεδρο Γούµενο Λάµπρο, λόγω
κωλύµατος (αποφυγή αυτοσύµβασης) του Προέδρου του ∆.Σ., ο Χρήστος ∆ούκας, ως
Πρόεδρος της και ο Καλοµοίρης Γρηγόρης γενικός γραµµατέας αποφασίζουν να
προβούν στη σύσταση εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 741 και επ.
ΑΚ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπεται από τους ακόλουθους όρους και
συµπληρωµατικό από το νόµο:
Άρθρο 1
Σύσταση εταιρίας
Συνιστάται εταιρία, που επιδιώκει κοινό σκοπό, µη κερδοσκοπικό στο πλαίσιο
των προσπαθειών της ΟΛΜΕ για τη µελέτη των εκπαιδευτικών ζητηµάτων, την
παραγωγή τεκµηριωµένων θέσεων, την ανάπτυξη επιµορφωτικών προγραµµάτων και
την προαγωγή των δηµοσίων σχέσεων της Οµοσπονδίας. Η εταιρία γενικά
υποβοηθάει το έργο της ΟΛΜΕ.
Άρθρο 2
Επωνυµία – Έδρα – ∆ιάρκεια
1.
Η επωνυµία της εταιρίας είναι «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)
2.
Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα και προσωρινή διεύθυνσή της τα
γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 – Ερµού).
3.
Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη.
Άρθρο 3
Σκοπός – Μέσα
1.
Η εταιρία επιδιώκει σε συνεργασία µε την ΟΛΜΕ τους εξής επιµέρους
σκοπούς:
α)
Τη µελέτη και την έρευνα των εκπαιδευτικών ζητηµάτων και την
παραγωγή τεκµηριωµένων θέσεων, ώστε να αξιοποιούνται από τον οργανωµένο
Κλάδο. Η επιλογή των προς µελέτη θεµάτων γίνεται πάντοτε σε συνεργασία µε το
∆.Σ. της ΟΛΜΕ, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη της έγκρισης. Οι τρόποι
αξιοποίησης θέσεων, µελετών και ερευνών αποφασίζονται από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ.
β)
Την επιστηµονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών λειτουργών.
γ)
Την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων και τη συνεργασία µε
αντίστοιχα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
2.

Μέσα για την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας είναι ιδίως:
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α)
Η ανάθεση µελετών και ερευνών σε εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε πανεπιστήµια και παιδαγωγικά τµήµατα και σε
ειδικούς επιστήµονες ερευνητές,
β)
η συνεργασία µε αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
και µε επιστηµονικές ενώσεις και σωµατεία και
γ)
η ίδρυση παραρτηµάτων της εταιρίας σε άλλες πόλεις, µε τη
συνεργασία των τοπικών ΕΛΜΕ, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις.
Άρθρο 4
∆ιοίκηση
1.
Η διοίκηση της εταιρίας και η διαχείριση των υποθέσεών της ασκείται
από εννεαµελές (9) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, τον υπεύθυνο δηµοσίων σχέσεων,
τον έφορο βιβλιοθήκης και τρία µέλη.
2.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΟΛΜΕ, που καθορίζει και την ιδιότητα καθενός και ανακαλούνται
από αυτό (∆.Σ. της ΟΛΜΕ) για σπουδαίο λόγο.
3.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής.
4.
Σε περίπτωση ιδρύσεων τοπικού παραρτήµατος, σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. γ΄, αυτό διοικείται από επταµελή (7) διοικούσα
επιτροπή, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας, µετά από πρόταση της
τοπικής (ή των τοπικών) ΕΛΜΕ. Η θητεία της διοικούσης επιτροπής είναι τριετής.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες
Α. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1.
Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. και διευθύνει τη συζήτηση
σ’ αυτές.
2.
Εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικών και εξωδίκως και επιβλέπει τη
λειτουργία της και την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ.
3.
Υπογράφει µαζί µε τον Ταµία τα εντάλµατα και τα παραστατικά,
εξόδων της εταιρίας.
Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1.
Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο να παραβρεθεί στις
συνεδριάσεις του ∆.Σ. ή να εκπροσωπήσει την εταιρία.
2.
Ασκεί κάθε αρµοδιότητα που θα του ανατεθεί µε ειδική απόφαση του
∆.Σ. της εταιρίας.
Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχει την ευθύνη, για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της
εταιρίας καθώς και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών του ∆.Σ.
∆. Ο ΤΑΜΙΑΣ
1.
Έχει την ευθύνη, για την συνολική οικονοµική διαχείριση της εταιρίας
και εκτελεί τις σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ.
2.
Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα εντάλµατα εσόδων και εξόδων της
εταιρίας.
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2.
Συντάσσει και εισηγείται προς το ∆.Σ. τον Οικονοµικό Απολογισµό
και Προϋπολογισµό της εταιρίας.
Ε. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Μεριµνά για την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων της εταιρίας και
την προαγωγή της συνεργασίας της µε αντίστοιχα κέντρα του εσωτερικού και
του εξωτερικού στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ.
ΣΤ. Ο ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Έχει την ευθύνη της οργανώσεως και λειτουργίας της βιβλιοθήκης και
εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων προς τούτο µέτρων.
Ζ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.
Συµµετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του ∆.Σ.
2.
Αναλαµβάνουν όποιες αρµοδιότητες τους ανατεθούν προς το σκοπό
της επιτυχέστερης επιδίωξης του σκοπού της εταιρίας, µετά από σχετική
απόφαση του ∆.Σ.
Άρθρο 6
Κεφάλαιο – Χρηµατοδότηση
1.
Για την έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
διέθεσε ποσό δραχµών διακοσίων χιλιάδων, που αποτελεί το κεφάλαιό της.
2.
Για την αντιµετώπιση των δαπανών, που συνεπάγεται η επιδίωξη του
εταιρικού σκοπού, θα αντληθούν έσοδα από τις ακόλουθες πηγές:
α)
Συνδροµές µελών, που µεταφέρονται από το ταµείο της ΟΛΜΕ µετά
από σχετική καταστατική ρύθµιση
β)
Έσοδα από εκδόσεις της εταιρίας
γ)
Αξιοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων
δ)
Χρηµατοδότηση από ιδιώτες ή άλλους φορείς, για την αποδοχή των
οποίων απαιτείται απόφαση του ∆.Σ.
Άρθρο 7
Απολογισµός – Έλεγχος
1.
Τον Ιούνιο κάθε χρόνου το ∆.Σ. υποβάλλει στο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ το
διοικητικό απολογισµό.
2.
Τον Ιούνιο κάθε χρόνου επίσης το ∆.Σ. υποβάλλει τον οικονοµικό
απολογισµό στην Ε.Ε. της ΟΛΜΕ.
3.
Τα τοπικά παραρτήµατα υποβάλλουν το διοικητικό και οικονοµικό
απολογισµό τον Μάϊο κάθε χρόνου στο ∆.Σ. της εταιρίας, αφού
προηγουµένως τον θέσουν υπόψη της τοπικής (ή των τοπικών) ΕΛΜΕ, που
συντάσσει σχετική συνοδευτική έκθεση.
Άρθρο 8
Τελική διάταξη
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποτελεί το εποπτεύον όργανο της εταιρίας και
αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το παρόν και δεν υπάγεται στην
αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
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Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
1.
Μέχρι του ορισµού του εννεαµελούς διοικητικού συµβουλίου, η
εταιρία διοικείται από πενταµελή διοικούσα επιτροπή, αποτελούµενη από
τους:
Χρήστο ∆ούκα
Λάµπρο Γούµενο
Γρηγόρη Καλοµοίρη
Νίκο Αγγελή
Σέργιο Τσίφτη
2.
Κύριο µέληµα του πρώτου ∆.Σ. της εταιρίας αποτελεί η µελέτη και
έρευνα για τη διαµόρφωση του µονίµου οργανωτικού σχήµατος της εταιρίας
(διοίκηση – οργάνωση – λειτουργία – διαδικασία ανάθεσης µελετών και
ερευνών κλπ,) που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Οργανωτικό Συνέδριο της
Ο.Λ.Μ.Ε.
3.
Μέχρι την έγκριση του µονίµου σχήµατος, ανάθεση ερευνητικών
προγραµµάτων και η όλη οικονοµική διαχείριση της εταιρίας τελούν υπό την
αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη του ∆.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας
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