ΑΡΘΡΟ 1
Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ
Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την
Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες» του Τµήµατος
Επιχειρησιακής Έρευνας – Μάρκετινγκ – Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών µε την επωνυµία «ΛΕΣΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.) σαν Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, κοινωφελούς και εθνωφελούς χαρακτήρα, µη
κερδοσκοπικό και µη πολιτικό, µε έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δράσης όλη την
Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
α. Η σύσφιξη και ανάπτυξη των φιλικών και κοινωνικών δεσµών, η διάδοση πνεύµατος
αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων:
-

µεταξύ των µελών του
µε µορφωτικούς, επιστηµονικούς και πνευµατικούς συλλόγους της χώρας ή του
εξωτερικού
µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυµάτων της
χώρας ή του εξωτερικού

β. Η παροχή κάθε δυνατής ηθικής ή υλικής υποστήριξης στα µέλη του.
γ. Η οργάνωση και ο συντονισµός της προσπάθειας των µελών του για την ανύψωση
της επιστηµονικής τους στάθµης.
δ. Η εντός του κύκλου αρµοδιότητας του Συλλόγου, ενίσχυση της Πολιτείας και των
οργάνων ή φορέων της µε παροχή προς αυτά κάθε ενδεδειγµένης υπηρεσίας
αντίστοιχης µε το επιστηµονικό επίπεδο των µελών του στο χώρο της Οικονοµίας
και του Μάρκετινγκ / Επικοινωνίας.
ε.

Η δια µέσου έρευνας και αξιολόγησης της αγοράς εκ µέρους των µελών του, της
παρακολούθησης της εξέλιξης και εφαρµογής της επιστήµης του Μάρκετινγκ /
Επικοινωνίας στη χώρα ή το εξωτερικό.

στ. Η έκδοση επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών, η δηµοσίευση µελετών και η
επίδοση τιµητικών διακρίσεων και ηθικών αµοιβών.
ζ.

Η οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, συνεστιάσεων, επιστηµονικών εκδροµών κλπ.,
για την προαγωγή της κοινωνικής και επιστηµονικής σχέσης των µελών του.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ
Τα Μέλη της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. διακρίνονται σε Ιδρυτικά, ∆όκιµα, Μόνιµα, Επίτιµα.
α. Ιδρυτικά είναι τα υπογράψαντα την
το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. και
αναφέρονται τιµητικά στο τέλος αυτού.
β. ∆όκιµα είναι τα εκλεγόµενα µε απόφαση του ∆.Σ. της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. µετά από
πρόταση πέντε (5) Μελών του ή είκοσι (20) ενεργών Μονίµων και Ιδρυτικών Μελών
της.
γ. Μόνιµα Μέλη είναι τα ήδη υπάρχοντα της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. καθώς και τα
εκλεγόµενα από τα ∆όκιµα, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του ∆.Σ. µετά
από πρόταση πέντε (5) Μελών του. ∆όκιµο Μέλος δεν µπορεί να προταθεί για
Μόνιµο πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από την επίσηµη είσοδό του
στη ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
δ. Επίτιµα Μέλη ανακηρύσσονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
προσωπικότητες Έλληνες και Ξένοι που συνέβαλαν στην επιτυχία του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. είναι:
α. Εγγραφή – Εισφορά όλων των Μελών της, το ύψος των οποίων επαφίεται στην
απόλυτη κρίση καθενός από αυτά.
β. Ετήσια Συνδροµή Μονίµων και Ιδρυτικών Μελών, οριζόµενη µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. και ισχύουσα έως 31/12 ανεξαρτήτως
χρόνου καταβολής της. Μέλος της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. που καθυστερεί πλέον των
δύο Συνδροµών παύει να είναι Ενεργό. Όταν όµως καταβάλλει την του τρέχοντος
έτους και του προηγουµένου, καθίσταται και πάλι ενεργό.
γ. Οικονοµική ενίσχυση για επιτυχία του σκοπού της από Υπουργεία και Οργανισµούς
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου και ∆ωρεές Φυσικών και Νοµικών Προσώπων
καθώς και από Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
δ. Η απόκτηση από την ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. εµπράγµατου δικαιώµατος ή η µεταβίβαση
αυτού και η επιβολή ή άρση της εµπράγµατης ασφαλείας πάνω σε ακίνητα ή κινητά
σηµαντικής αξίας, γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µετά από εισήγηση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.
ε.

Κληροδοσίες και δωρεές από τρίτους γίνονται δεκτές µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α., για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία του µισού
συν ένα των ενεργών Μονίµων Μελών που παρευρίσκονται.
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στ. Οι δωρεές προς την ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. γίνονται επώνυµα και ανώνυµα. Οι
κληρονοµιές, κληροδοσίες και δωρεές, καθώς και τα έσοδα από αυτές, διατίθενται,
σύµφωνα µε τους όρους του διαθέτη ή δωρητή. Αναγνωρίζονται ∆ωρηταί ή
Ευεργέται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι προσφέροντες στην
ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. σηµαντικά χρηµατικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.
ζ.

Απαγορεύεται η συµµετοχή της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
καθώς και η εµπορική εκµετάλλευση της περιουσίας της. Επίσης απαγορεύεται η
διάθεση πόρων και περιουσία της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. για σκοπούς ξένους προς τους
προβλεπόµενους από το Καταστατικό της.

ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Α. Οι Αρχές της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.)
γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Β. Συγκρότηση – Γεν. Συνέλευση: Τη Γενική Συνέλευση συγκροτούν:
α. Τα Ενεργά Μόνιµα Μέλη της και τα ιδρυτικά.
β. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µέχρι του σηµείου των αρχαιρεσιών, εφόσον είναι και ο ίδιος υποψήφιος, όπου
ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση άλλος Πρόεδρος για συνέχεια. Εάν δεν είναι
υποψήφιος συνεχίζει κανονικά αυτός µαζί µε έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γραµµατέα
και δύο Μέλη που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, για την παραπέρα
διαδικασία. Σαν Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται ο Αντιπρόεδρος και δύο Μέλη.
Γ. Πρακτικά – Ψηφολέκτες
α. Αµέσως µετά την έναρξη της Συνέλευσης εκλέγονται σαν πρακτικογράφοι τα
δύο ανωτέρω Μέλη, που γράφουν τα Πρακτικά και που καταχωρούνται σε
ειδικό βιβλίο, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα των
αρχαιρεσιών.
β. Στις µυστικές, µε ψηφοδέλτιο, ψηφοφορίες, η Γενική Συνέλευση µπορεί να
ορίσει ακόµη δύο Μέλη σαν ψηφολέκτες, που συνυπογράφουν τα Πρακτικά.
∆. Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
α. Στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων που κοινοποιούνται στα Μέλη 15
τουλάχιστον µέρες νωρίτερα, ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέµατα αυτών.
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β. Οι Γενικές Συνελεύσεις ευρίσκονται σε απαρτία εκτός από την περίπτωση του
άρθρου 12, εφ’ όσον παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των Ενεργών –
Μονίµων Μελών και Ιδρυτικών.
γ. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαµβάνονται µε πλειοψηφία και
φανερή ψηφοφορία.
Όσες όµως αφορούν εκλογή Μελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, απαλλαγή αυτών από ευθύνες καθώς και προσωπικά ζητήµατα,
λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. Σε ισοψηφία για µεν την περίπτωση
εκλογής γίνεται κλήρωση, για δε τις άλλες περιπτώσεις απορρίπτεται η
πρόταση.
Σε θέµατα απαρτίας και µυστικής ψηφοφορίας δεν ισχύει η
αντιπροσώπευση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α. Τα Μέλη της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. συνέρχονται κάθε χρόνο σε Τακτική Γενική
Συνέλευση µέσα στο πρώτο 3µηνο. Την ηµεροµηνία, τον τόπο και τα θέµατα ορίζει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.
Β. Θέµατα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:
α. Η έγκριση του απολογισµού του περασµένου έτους που συνοδεύεται από
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και προϋπολογισµού του τρέχοντος.
β. Η ανά 2ετία εκλογή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
γ. Η λήψη αποφάσεων για θέµατα και προτάσεις που εισηγείται το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. προκειµένου να εξετασθούν σοβαρά θέµατα που παρουσιάζονται.
Το ίδιο γίνεται όταν για παρόµοια θέµατα υποβάλλουν στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου έγγραφη αίτηση, 10 Ενεργά Μέλη – Μόνιµα ή Ιδρυτικά. Στην αίτηση
αναφέρεται ο λόγος της σύγκλησης και τα θέµατα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 8
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
α. Η ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. διοικείται από επταµελές Συµβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο
χρόνια µε ισάριθµα, κατά το δυνατό, αναπληρωµατικά Μέλη και έχει την διοίκηση,
διαχείριση και εκπροσώπησή του. Το ∆.Σ. συγκροτείται σε σώµα και αναδεικνύει µε
µυστική ψηφοφορία τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραµµατέα, Ταµία και
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Κοσµήτορα. Για τον σκοπό αυτό συνέρχεται µε πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος
Συµβούλου άµεσα και το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την εκλογή του.
β. Το ∆.Σ. µε απόφασή του µπορεί να αναθέσει στα µέλη του ή µέλη του Συλλόγου
που δεν µετέχουν στη διοίκησή της, ειδικά καθήκοντα ως και να προσλαµβάνει ή
µισθώνει το τυχόν αναγκαίο προσωπικό ή εµπορικό φορέα για την επίτευξη των
σκοπών του, να οργανώνει σεµινάρια, ηµερίδες, εκθέσεις, ταξίδια, να προβάλλει
τους σκοπούς της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κλπ.
γ. Η θητεία των Μελών του ∆.Σ. είναι διετής.
επανεκλογής.

Τα εξερχόµενα Μέλη δικαιούνται

δ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται το αργότερο 3 ηµέρες προ της Γεν.
Συνέλευσης στη Γραµµατεία της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. Εάν κατά την ηµέρα αυτή δεν
επαρκεί ο αριθµός προς εκλογή και πλήρωση του ∆.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, ορίζονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. υποψήφιοι οι οποίοι θα
ειδοποιούνται έστω και τηλεφωνικά και θα τίθενται τα ονόµατά τους στο ψηφοδέλτιο
το οποίο θα είναι ενιαίο, καταχωρουµένων των ονοµάτων κατ’ αλφαβητική σειρά.
ε.

Σε περίπτωση αποχώρησης Μέλους από το ∆.Σ. ή την Ε.Ε. πριν την λήξη της
θητείας τους, θα αναπληρώνεται µε τον κατά σειρά πρώτο αναπληρωµατικό.

στ. Το ∆.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. του Συλλόγου, διαχειρίζεται ή µελετά τα
γενικά ή ειδικά θέµατα και προβλήµατα και γενικά διοικεί αυτόν µε αίσθηµα
καθήκοντος και ευθύνης για την καλή λειτουργία του Συλλόγου.
ζ.

Τέλος, τα αξιώµατα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο µέχρι και των
αναπληρωµατικών Μελών, είναι τιµητικά και άµισθα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
α. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. συνέρχεται τακτικά µεν µια φορά τον
µήνα, εκτός Αυγούστου, έκτακτα δε όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή µετά από
γραπτή αίτηση 5 Μελών του, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα που προτείνονται
για συζήτηση. Στην περίπτωση της έκτακτης σύγκλησης οι προσκλήσεις πρέπει ν’
αναγράφουν τα θέµατα και να στέλνονται 4 τουλάχιστον µέρες πριν από την
ηµεροµηνία της Συνεδρίασης. Η πρόσκληση µπορεί να είναι και τηλεφωνική στο
κάθε Μέλος προσωπικά.
β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται (δεν µετράει η
αντιπροσώπευση) 4 τουλάχιστον Μέλη. Σε απουσία του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου προεδρεύει το Πρεσβύτερο Μέλος. Σε ισοψηφία βαραίνει η ψήφος
του Προέδρου. Ειδικά για τα προσωπικά ζητήµατα οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
µυστική ψηφοφορία.
γ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, στις µυστικές ψηφοφορίες ή όταν δεν επιτυγχάνεται
πλειοψηφία, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία.
Εάν πάλι δεν καταλήξει σε
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αποτέλεσµα, η απόφαση αναβάλλεται για την επόµενη Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
δ. Η απουσία Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τρεις συνεχόµενες
Συνεδριάσεις, χωρίς γραπτή δικαιολογία, θεωρείται σαν αποχώρηση και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου 8. Επιτρέπεται η
αντιπροσώπευση Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από άλλο Μέλος αυτού, µετά
από τηλεφώνηµα του απουσιάζοντος.
ε.

Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων κρατούνται από τον Γενικό Γραµµατέα και
υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και Γενικό Γραµµατέα.
Ενστάσεις ή
διαµαρτυρίες κατ’ αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλονται µέσω
αυτού στη Γενική Συνέλευση της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
Α. Πρόεδρος:
α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. µπροστά σε κάθε ∆ικαστική
Αρχή, καθώς και οποιοδήποτε τρίτο.
β. Φροντίζει για την πιστή τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισµών.
γ. Συγκαλεί και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ. Συνυπογράφει τα γραµµάτια εισπράξεων, τα εντάλµατα πληρωµών, τα
Πρακτικά Συνεδριάσεων και τα έγγραφα. Για επείγοντα έγγραφα αρκεί µόνο η
υπογραφή του.
ε.

Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Β. Αντιπρόεδρος:
Ο Αντιπρόεδρος εποπτεύει το ταµείο και την οικονοµική πορεία της
ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. Μεριµνά για την σύνταξη του ισολογισµού και απολογισµού των
οικονοµικών της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. Αναπληρώνει δε τον Πρόεδρο όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα του τα καθήκοντα.
Γ. Γενικός Γραµµατεύς:
α. Ο Γενικός Γραµµατεύς διεξάγει την αλληλογραφία της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
β. Συνυπογράφει τα Πρακτικά και τα έγγραφα.
γ. Έχει την εποπτεία των Γραφείων.
δ. Συντάσσει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.
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ε.

Επιβλέπει τις εγκαταστάσεις της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.

στ. Τηρεί τα Μητρώα Ιδρυτικών, Μονίµων, ∆οκίµων – Επιτίµων Μελών, τα αρχεία
και τη σφραγίδα.
ζ.

Φροντίζει για τις δηµοσιεύσεις της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.

∆. Ταµίας:
α. Συντάσσει έγκαιρα τους προϋπολογισµούς και απολογισµούς.
β. Ασκεί την ταµιακή και λογιστική υπηρεσία κατά τα κεκανονισµένα.
γ. Ενεργεί κάθε είσπραξη µε βάση τα ∆ιπλότυπα και πληρωµή µε τις επίσηµες
Αποδείξεις που υπογράφει αυτός και θεωρεί ο Πρόεδρος.
δ. Ενεργεί αναλήψεις, από τις καταθέσεις της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. σε Τράπεζα ή
αλλού µε προσυπογραφή του Προέδρου και σε απουσία αυτού του
Αντιπροέδρου.
ε.

Καταθέτει τα χρήµατα και χρεώγραφα γενικά της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. σε
αναγνωρισµένη Τράπεζα ή Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.

στ. Είναι προσωπικά υπεύθυνος, για κάθε πληρωµή πέραν από τις ψηφισµένες
πιστώσεις.
Σε απουσία του Ταµία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζει
αναπληρωτή του από τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ε. Κοσµήτορας:
Φροντίζει για την κανονική λειτουργία και ευταξία των χώρων Συνεδριάσεων της
ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. Τηρεί βιβλίο υλικού της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. και παρακολουθεί τη
διοίκηση και συντήρηση αυτού καθώς και την εν γένει πάγια περιουσία της
ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. Συντονίζει την οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, συνεστιάσεων,
επιστηµονικών εκδροµών, εκδόσεων, κλπ., και όλων των σχετικών κοινωνικών
εκδηλώσεων της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τον έλεγχο του απολογισµού των εξόδων και εσόδων κάθε 2 χρόνια εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. 3µελής Εξελεγκτική Επιτροπή µε δύο κατά
σειρά αναπληρωµατικά Μέλη. Η διαδικασία εκλογής υποψηφιότητας κλπ., είναι η ίδια
µε την του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. Τα Μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα και Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
α. Η τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. αποτελεί θέµα
Ειδικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας της
ολοµέλειας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή γραπτή αίτηση προς αυτό του 1/3 των
ενεργών Μονίµων Μελών της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
β. Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης χρειάζεται η παρουσία του µισού συν ένα
του αριθµού των Μελών που δικαιούνται ψήφο.
γ. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων Μελών για δε τη διάλυση άνω
των 4/5.
δ. Όταν αποφασισθεί η διάλυση από τη Γενική Συνέλευση, η ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. τίθεται
υπό εκκαθάριση.
ε.

Αν δεν εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση άλλοι εκκαθαριστές, ορίζονται ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατεύς, ο Ταµίας και ο Κοσµήτορας που
ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν µε πλειοψηφία. Αυτοί είναι υποχρεωµένοι
µετά το τέλος της εκκαθάρισης να υποβάλλουν στην υπό του Νόµου εποπτεύουσα
Αρχή, έκθεση εκκαθάρισης της περιουσίας της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. Το ενεργητικό
υπόλοιπο αυτής περιέρχεται στην Εποπτεύουσα Αρχή ή όπως ο Νόµος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Όπου το παρόν Καταστατικό αναφέρει τις λέξεις Μόνιµα Μέλη θεωρούνται και τα
Ιδρυτικά.
β. Κάθε τι µη προβλεπόµενο από το παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται µε απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
γ. Οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί και συναφή θέµατα για την εφαρµογή τους ερµηνεύονται
αυθεντικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
δ. Ενεργά Μέλη είναι όσα καταβάλλουν την Ετήσια Συνδροµή τρέχοντος και
προηγούµενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΚΑΙ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α.
Η ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α έχει Σφραγίδα που γράφει κυκλικά τις λέξεις ΛΕΣΧΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ και στο κέντρο φέρει σύνθεση κεφαλαίων γραµµάτων, ρόµβο, τα αρχικά
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ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. και το έτος ίδρυσης 2001. Το Σήµα της ΛΕ.Μ.Μ.Ε.Ο.Π.Α. έχει το ίδιο
σχήµα και παράσταση.

ΑΡΘΡΟ 15
Το παρόν καταστατικό, αποτελούµενο από 15 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και
ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις
και θα ισχύει από την δηµοσίευσή του στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο του
Πρωτοδικείου.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2001
ΟΙ Ι∆ΡΥΤΕΣ
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ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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