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ημέρα

Τρίτη

οι

κάτωθι

1) το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που εδρεύει στην
Αθήνα επί της οδού Ηπείρου, αρ. 5 και εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα
από την Ευγενία Παπαμακαρίου, Γενική Γραμματέα
2) το Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Σκουφά αρ. 75 και εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από την Αντωνία
Τορρένς, Πρόεδρο του Δ.Σ,
3) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑCΤΙΟΝ AID
Ελλάς» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Φαλήρου αρ. 52 και
εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από τον Γεράσιμο Κουβαρά, Γενικό
Διευθυντή,
4) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «HANDICAP
CARE HELLAS - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
& ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ» που εδρεύει στους Αγ. Αναργύρους, οδός Αλεξάνδρου
Διάκου αρ. 20 και εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από τον Παναγιώτη
Μπαλάσκα, Πρόεδρο του Δ.Σ,
5) το Σωματείο με την επωνυμία «PR.A.K.S.I.S Προγράμματα
Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας» που
εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Στουρνάρη στον αριθμό 57, το
οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Αντύπα Τζανέτο,
Πρόεδρο του Δ.Σ,
6) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Fair Trade
Hellas» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Βείκου στον αριθμό
2, η οποία εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από την Marina Sarli
(Μαρίνα Σαρλι), Πρόεδρο του Δ.Σ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Ι.
Δυνάμει του από 02.11.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης
Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας και Καταστατικού αυτής που
δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών
και έλαβε αριθμό 17.492/2009, οι πέντε πρώτοι των εδώ

συμβαλλομένων συνέστησαν την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
διεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 748 επ. του ΑΚ.
Εν συνεχεία, με την από 03.05.2010 έγγραφη τροποποίηση που
καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία ως άνω βιβλία και έλαβε αριθμό
15.33/2010, εισήλθε στην εταιρεία η εταίρος με τον αριθμό 6,
μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στην οδό Καυκάσου στον αριθμό 135
του Δήμου Αθηναίων και εγένετο κωδικοποίηση του Καταστατικού
Χάρτη της εταιρείας.
Εν συνεχεία, με την από 21-12-2012 έγγραφη τροποποίηση που
καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία ως άνω βιβλία και έλαβε αριθμό
147/2013, εισήλθε στην εταιρεία η εταίρος με τον αριθμό 7, έγινε
αναδιατύπωση του σκοπού, αλλαγή έδρας λόγω μεταφοράς καθώς και
αλλαγή στο αριθμό των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
Χάριν δε ευελιξίας εγένετο εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού
Χάρτη της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι εκ των ιδρυτικών μελών: Α) η Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ» που
έδρευε στη Θεσσαλονίκη οδός Βασ. Όλγας αρ. 76 και εκπροσωπήθηκε
νόμιμα κατά της σύσταση της παρούσας από τον Πέτρο Εγγλέζο, Ταμία,
κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 19/03/2014 διεγράφη
με ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων μελών κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου 9 του αρχικού Καταστατικού, Β) η Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία με την επωνυμία «ONE EARTH», που έδρευε στο Βόλο, οδός
Βασιλέως Γεωργίου αρ.16 και εκπροσωπήθηκε νόμιμα κατά της σύσταση
της παρούσας από τον Ιωάννη Γρηγορίου, Πρόεδρο του Δ.Σ, κατά τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 08/12/2015 διεγράφη με
ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων μελών και Γ) το Σωματείο με την
επωνυμία «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» που
έδρευε στην Αθήνα επί της οδού Σαπφούς αρ. 12 και εκπροσωπήθηκε
νόμιμα κατά της σύσταση της παρούσας από τον Νικήτα Κανάκη,
Πρόεδρο του Δ.Σ, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της
10/05/2016 διεγράφη με ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων μελών
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 του αρχικού Καταστατικού.
.
Σημειώνεται ότι εκ των εισελθέντων στην εταιρεία -μετά την σύσταση
αυτής- μελών: A) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία
«ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS» που έδρευε στην
Αθήνα και επί της οδού Μιαούλη στον αριθμό 15 και εκπροσωπήθηκε
νόμιμα από τον Γεώργιο Παυλίδη, Πρόεδρο του Δ.Σ, κατά την είσοδό
της στην εταιρεία δυνάμει του από 03-05-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού
τροποποίησης καταστατικού, η οποία έλαβε αριθμό καταχώρισης στα
οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών 15433/2010 , κατά τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 08/12/2015 διεγράφη με
ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων μελών,
B) η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο
ΚΟΧΛΙΑΣ» που έδρευε στην Αθήνα και επί της οδού Μιχαλακοπούλου
στον αριθμό 56, η οποία εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Δημήτριο
Κούρα, κατά την είσοδό της στην εταιρεία δυνάμει του από 03.05.2010
ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού, το οποίο και
έλαβε αριθμό καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Αθηνών 15433/2010 , κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της
19/03/2014 διεγράφη με ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων μελών
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 του αρχικού Καταστατικού και Γ) η
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» που έδρευε στον Άλιμο και επί της οδού Τσούκα στον
αριθμό 4, η οποία εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Φώτη Βλάχο,
Πρόεδρο του Δ.Σ κατά την είσοδό της στην εταιρεία δυνάμει του από
21-12-2012 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού το
οποίο και έλαβε αριθμό καταχώρισης στα οικεία βιβλία του
Πρωτοδικείου Αθηνών 147/2013, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης της 08/12/2015 διεγράφη με ομόφωνη απόφαση των
παριστάμενων μελών.
ΙΙ.
Ήδη, δια του παρόντος, όλοι οι παραπάνω εταίροι ομόφωνα
αποφασίζουν σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
την τροποποίηση του αρχικού καταστατικού της εταιρείας ως προς τα
άρθρα 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 22 και 23 το περιεχόμενο των
οποίων διαμορφώνεται και θα ισχύει όπως αναφέρεται στο
Κωδικοποιημένο καταστατικό.
ΙΙΙ.
Τέλος, με το παρόν οι παραπάνω εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα μετά
την τροποποίηση των άνω αναφερόμενων άρθρων, την κωδικοποίηση
του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1° Σύσταση - Επωνυμία
I. Συστήνεται, Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Μη
Κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
II. Η επωνυμία η οποία χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό και ως
διακριτικός τίτλος αποδίδεται
στην Αγγλική γλώσσα ως «GREEK PLATFORM FOR DEVELOPMENT».
Άρθρο 2° Έδρα
1.1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορίζεται ως έδρα άλλος δήμος της
Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του
Καταστατικού.
1.2. Ο Οργανισμός δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα,
αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή
της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες για την ίδρυση, συγκρότηση και
λειτουργία
αυτών
συμπεριλαμβανομένων
των
πρόσκαιρων
εγκαταστάσεων, προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
1.3. Η έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών των υποκαταστημάτων
ή η κατάργηση αυτών προτείνονται ακολούθως από το Διοικητικό
Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 3° Σκοπός
Η εταιρεία συντονίζει την συνεργασία των ελληνικών ΜΚΟ, οι οποίες
δουλεύουν για την εδραίωση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο έναν
κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης, όπου κάθε άνθρωπος θα έχει δικαίωμα
σε μια αξιοπρεπή ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά
και θα ζει απαλλαγμένος από την εκμετάλλευση, την φτώχεια και σε
αρμονία με την φύση. Έναν κόσμο όπου η διαφορετικότητα είναι
πλούτος, όπου η οντότητα του ανθρώπου είναι αξία, όπου οι διαφορές
φύλου είναι η βάση για ίσες ευκαιρίες, όπου ο κάθε άνθρωπος έχει την
ελευθερία να ζήσει όπου θέλει ακολουθώντας τα πιστεύω του, με
σεβασμό σε όλα τα δικαιώματά του και σε αλληλεγγύη με την
παγκόσμια κοινότητα. Έναν κόσμο όπου το περιβάλλον προστατεύεται
ως υποθήκη για τις μελλοντικές γενιές και όπου η πράσινη, κοινωνική
και αλληλέγγυα οικονομία βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο στο
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ένα κόσμο στον οποίο όλα τα άτομα
έχουν την ευχέρεια δημοκρατικής συμμετοχής στα κοινά, έχουν

πρόσβαση στα κέντρα λήψεων αποφάσεων και όπου η παγκόσμια
συνείδηση, τους κάνει υπεύθυνους και αλληλέγγυους πολίτες του
κόσμου.
Η εταιρεία θα επιδιώξει να επιτύχει τον σκοπό της με τους κάτωθι
τρόπους:
Να επηρεάσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης
πολιτικής σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας, ανθρωπιστής βοήθειας,
προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
εστιάζοντας σε ζητήματα που είναι στρατηγικής σημασίας.
Να προωθήσει τον ρόλο των ελληνικών ΜΚΟ ως στρατηγικών εταίρων
της ελληνικής Πολιτείας (εθνική κυβέρνηση, Υπουργεία, περιφερειακή
διοίκηση) και ευρωπαϊκών θεσμών εξασφαλίζοντας σταθερή και ποιοτική
πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Να παρέχει εκπαίδευση, τεχνογνωσία, μετεκπαίδευση, ενημέρωση και
κατάρτιση σε στελέχη Ελληνικών και αλλοδαπών ΜΚΟ καθώς και σε
κάθε είδους ΜΚΟ που θα επιθυμούσε να εξειδικεύσει τα στελέχη του σε
σχέση με θέματα Αναπτυξιακής συνεργασίας, παροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας, ενημέρωσης κοινού και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ΟΟΣΑ.
Να συμμετάσχει ενεργά στο ευρωπαϊκό συντονιστικό όργανο
«CONCORD» με εκλεγμένο αντιπρόσωπο, που θα λαμβάνει μέρος σε
όλες τις συναντήσεις του CONCORD καθώς και με εκλεγμένους
εκπροσώπους στις ομάδες εργασίας του και σε όποιες άλλες ομάδες
εργασίας δημιουργηθούν και δράσεις αποφασιστούν στο μέλλον από το
CONCORD.
Να προωθήσει την ιδέα αλλά και τη συνεργασία των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, τόσο στην Ελληνική Επικράτεια όσο και εντός των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών καθώς
και του ρόλου τους στην παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και
αναπτυξιακής βοήθειας.
Για να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς της η Εταιρεία μπορεί να
διενεργεί, συμμετέχει, προωθεί και εφαρμόζει έρευνες και προγράμματα,
μελέτες, σεμινάρια και δημοσιεύσεις. Επίσης μπορεί να διοργανώνει
δραστηριότητες δικτύωσης, δημοσιότητας και προβολής του έργου και
της προσφοράς των ελληνικών ΜΚΟ, ιδία δε εκστρατειών ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των Ελλήνων πολιτών. Ακόμα, μπορεί να παρέχει
συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους Ελληνικούς

Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς με στόχο την καλύτερη
λειτουργία των προγραμμάτων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής
βοήθειας.
Γίνεται ειδική μνεία ότι η παραπάνω απαρίθμηση θέλει να είναι
ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Άρθρο 4 - Διάρκεια
Η Διάρκεια του Οργανισμού ορίζεται αόριστη πλην όμως, με σχετική
απόφασή της λαμβανομένη με την προβλεπόμενη πλειοψηφία, η Γενική
Συνέλευση αυτού δύναται να τροποποιεί το παρόν άρθρο και να λύει
τον Οργανισμό.
ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Κεφάλαιο — Εισόδημα — Περιουσία
Άρθρο 5 - Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο του Οργανισμού ορίζεται στο ποσόν των χιλίων εξακοσίων
ευρώ ισομερώς καταβληθέν στο Ταμείο της εταιρείας από τα ιδρυτικά
της Μέλη. Κατά την διάρκεια της ζωής του Οργανισμού, η Γενική
Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με
απόφασή της λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των
τακτικών μελών της, έχει το δικαίωμα να αυξάνει το κεφάλαιο του
Οργανισμού με πόρους προερχόμενους από εισφορές μελών, εκποίηση
παγίων στοιχείων της κ.α.
ο

Άρθρο 6 - Έσοδα
Ο Οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικός και τα έσοδα του για την επίτευξη
των σκοπών του, προέρχονται από εισφορές των μελών του ή και
τρίτων, έκτακτες ή τακτικές ενισχύσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, δωρεές
από Κρατικούς ή Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς ή άλλους οργανισμούς. Οι
δράσεις του παρόντος Οργανισμού επ' ουδενί εξαρτώνται από έτερο
Οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή όχι ή από
οποιονδήποτε άλλο δωρητή ή χορηγό και επ' ουδενί έχουν στόχο τον
προσπορισμό κέρδους στα μέλη του αλλά αποκλειστικά και μόνον την
καλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη επίτευξη του σκοπού του. Τα έσοδα
του οργανισμού δεν ταξινομούνται αποκλειστικώς και μόνον σε χρήμα
αλλά και σε είδη καταναλωτικού χαρακτήρα, σε είδη πάγιου
κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, σε υπηρεσίες τεχνικής συνεργασίας και
βοήθειας καθώς και εθελοντικής εργασίας.
ο

Άρθρο 7 - Περιουσία
H περιουσία του Οργανισμού αποτελείται από πάγια στοιχεία, ακίνητα
και κινητά, μετρητά και χρεόγραφα καθώς και είδη καταναλωτικού
χαρακτήρα. Για την αγορά ή την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του
Οργανισμού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία
ο

των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών της. Κατά τη λύση ή διακοπή
της εταιρίας για οιοδήποτε λόγο, η περιουσία του Οργανισμού δωρίζεται
στο Ελληνικό Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Μέλη – Κατηγορίες Μελών – Εσωτερικός Κανονισμός –
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μελών
Άρθρο 8 – Μέλη-Κατηγορίες Μελών-Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας
1.1. Μέλη της Εταιρείας δύνανται να είναι νομικά πρόσωπα, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ιδρύματα, σωματεία, αστικές μη
κερδοσκοπικές εταιρείες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που έχουν
επιδείξει δραστηριότητα σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας,
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακής εκπαίδευσης και
προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα μας ή και σε τρίτες χώρες
τουλάχιστον για 2 χρόνια προ της ημερομηνίας προσχώρησής τους στην
Εταιρεία.
1.2. Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε: Τακτικά, Συνδεδεμένα και
Μέλη Παρατηρητές.
1.3. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους, του συνδεδεμένου μέλους και του
μέλους παρατηρητή αποκτάται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μετά
από εισήγηση του Δ.Σ επί σχετικής αίτησης του υποψηφίου μέλους,
εφόσον την είσοδό τους εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των παρισταμένων μελών της η Γενική Συνέλευση. Τα μέλη αποδέχονται
τις αρχές και τους σκοπούς του Οργανισμού και καταβάλουν ετήσια
συνδρομή, όπως αυτή ορίζεται ετησίως από την Γενική Συνέλευση και
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
1. 4. Οι επιμέρους λειτουργίες και διαδικασίες οργάνωσης και έργου του
Οργανισμού ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο
οποίος διαμορφώνεται, αναθεωρείται και εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση. Ο Εσωτερικός Κανονισμός υπάγεται στους κανονισμούς του
καταστατικού και δεν μπορεί να αντιβαίνει όποια από τις διατάξεις
αυτού.
1.5. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα
μέλη για να χαρακτηριστούν τακτικά μέλη, συνδεδεμένα μέλη ή μέλη
παρατηρητές περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό. Με
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου αποφασίζει για την εξειδίκευση και ερμηνεία των
προϋποθέσεων εισδοχής νέων μελών που αναφέρονται στο παρόν και
στον Εσωτερικό Κανονισμό.
ο

Άρθρο 9ο - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μέλη
Τα τακτικά μέλη παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα
ψήφου στις αποφάσεις της. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη

Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση κωλύματος δύναται να παρίσταται
στις συνεδρίες δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησής τους προς έτερο
τακτικό μέλος.
Τα Συνδεδεμένα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διεργασίες
του Οργανισμού και να τον εκπροσωπούν εντός και εκτός Ελλάδας,
μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου.
Τα Μέλη παρατηρητές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διεργασίες του
Οργανισμού εντός Ελλάδας, δεν μπορούν να εκπροσωπούν τον
Οργανισμό και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τα επιμέρους δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των
κατηγοριών μελών, η διαδικασία επιλογής νέων μελών αλλά και οι
οικονομικές εισφορές τους, περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του Οργανισμού.
Τα μέλη καλούνται στις συνεδρίες της Γενικής συνέλευσης δια
αποστολής σχετικής πρόσκλησης στην οποία δέον όπως αναγράφονται
τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον
ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία.
Η Ημερήσια Διάταξη αναρτάται στα γραφεία της έδρας του Οργανισμού
πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. Επίσης
αποστέλλεται εντός της ίδιας προθεσμίας και ηλεκτρονικά σε όλα τα
μέλη.
Τα τακτικά και τα συνδεδεμένα μέλη, υποχρεούνται σε ετήσια καταβολή
εισφοράς στον Οργανισμό, η οποία καθορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση της προηγούμενης χρήσης με απόφασή της που λαμβάνεται
με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της.
Τα τακτικά και τα συνδεδεμένα μέλη δέον όπως έχουν τακτοποιήσει την
οικονομική τους εισφορά προς τον Οργανισμό προκειμένου να
παρίστανται και να ψηφίζουν ή απλώς να παρίστανται στη Γενική
Συνέλευση ενώ σε περίπτωση υπερημερίας τους ως προς την ανωτέρω
υποχρέωση συνδρομής πέραν της τριετίας ή όταν απέχουν
αδικαιολογήτως τριών (3) συνεχόμενων Γενικών Συνελεύσεων,
εκπίπτουν από την ιδιότητα του Μέλους με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Τα Μέλη χάνουν την ιδιότητά τους και σε περίπτωση παραιτήσεώς τους
που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκαλεί Έκτακτη
Γενική Συνέλευση εντός δέκα ημερών προκειμένου να κάνει αποδεκτή
την παραίτηση με σχετική απόφασή της που λαμβάνεται με απλή
πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση με απόφαση της με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών της δύναται να
αφαιρεί την ιδιότητα του Μέλους ένεκα σοβαρού λόγου.
Τακτικά Μέλη του Οργανισμού που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα
τρίτο (1/3) της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητούν σε
τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, πέραν του ετήσιου τακτικού

ισολογισμού και απόδοση πεπραγμένων ή και οικονομικών στοιχείων
του τρέχοντος έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διακυβέρνηση του Οργανισμού
(Όργανα — Αρμοδιότητες — Λειτουργία Οργάνων)
Όργανα του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών
του και
το Διοικητικό Συμβούλιο.
«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»
Άρθρο 10 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Οργανισμού είναι το ανώτατο
όργανό της. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα Μέλη που
απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει με πλειοψηφία
δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών της για :
Την λύση του Οργανισμού ή την συμμετοχή του σε κοινοπραξίες.
Την τροποποίηση του καταστατικού.
Τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας.
Την ίδρυση υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, αντιπροσωπειών ή
άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής ή
την κατάργηση αυτών.
Την είσοδο νέων Μελών ή τη διαγραφή αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 8
και 9 του παρόντος.
Τον ορισμό του ύψους της ετήσιας συνδρομής
Την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την διαμόρφωση, αναθεώρηση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας,
Την αγορά ή πώληση παγίων στοιχείων.
Την αύξηση ή μείωση του Κεφαλαίου.
Την επιλογή ορκωτών ελεγκτών, τον διορισμό τους και την έγκριση των
αποτελεσμάτων του ελέγχου τους.
Τον διορισμό εκκαθαριστών.
Την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών
καταστάσεων).
Τη δέσμευση της περιουσίας του Οργανισμού ήτοι μετρητών,
χρεογράφων ή και παγίων στοιχείων, με σκοπό την παροχή
εμπράγματης ασφάλειας για την άντληση κεφαλαίων (δανειοδότηση) ή
εγγυήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για την επίτευξη των σκοπών του,
μετά από απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την αποδοχή εμπράγματης ασφάλειας με παροχή μετρητών,
χρεογράφων ή και παγίων στοιχείων από τρίτους, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, μέλη του Οργανισμού ή όχι, υπέρ του τελευταίου για την
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άντληση κεφαλαίων (δανειοδότηση) ή εγγυήσεων από πιστωτικό
ιδρύματα, (εγγυητικές επιστολές πρώτης ζητήσεως ή καλής εκτελέσεως
κ.λ.π.), για την επίτευξη του σκοπού του Οργανισμού και μετά από
απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης την παροχή μετρητών, χρεογράφων ή και παγίων στοιχείων από
τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέλη του Οργανισμού ή όχι, για την
άντληση κεφαλαίων (δανειοδότηση) ή εγγυήσεων από πιστωτικά
ιδρύματα, (εγγυητικές επιστολές πρώτης ζητήσεως ή καλής εκτελέσεως
κ. λ .π.) από τον Οργανισμό για την υλοποίηση του σκοπού του και
μετά από απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή σε αναπτυξιακές συμπράξεις ή
εταιρικές σχέσεις ή σε άλλους οργανισμούς, για την επίτευξη του
σκοπού του Οργανισμού και μόνο.
Την εκχώρηση απαιτήσεων του Οργανισμού καθώς και την αποδοχή της
εκχώρησης απαιτήσεων άλλων και γενικά την ανάληψη κάθε
υποχρέωσης για λογαριασμό του Οργανισμού.
Την αποζημίωση εκπροσώπων των μελών του Οργανισμού για την
εργασία τους σε συγκεκριμένα έργα και προγράμματα του Οργανισμού.
Άρθρο 11ο -Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται τακτικά στην έδρα του Οργανισμού τουλάχιστον μια φορά
το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής
χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη
συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και
εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή
της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η
ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της
συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
Άρθρο 12 - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης
Στην πρόσκληση των τακτικών και συνδεδεμένων Μελών σε Γενική
Συνέλευση, αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η Συνέλευση, η
ημερομηνία και η ώρα, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με
σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην έδρα του Οργανισμού
προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ορισθείσα Συνέλευση.
Γίνεται αποδεκτή η αποστολή της πρόσκλησης και με τηλεομοιοτυπία
αλλά και ηλεκτρονικά τέσσερις (4) ημέρες τουλάχιστον πριν την
ορισθείσα ημερομηνία. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση
παρίστανται ή εκπροσωπούνται άπαντα τα τακτικά Μέλη και κανείς δεν
ο

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση πέντε (5) ημέρες
πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέλος που το
ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ορκωτών Ελεγκτών
πάνω σ' αυτήν.
Άρθρο 13 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής
Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή
εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών μελών
της.
Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση,
συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που
αναρτάται στην έδρα του Οργανισμού και αποστέλλεται στα Μέλη
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της
αρχικής ημερησίας διάταξης όσα τακτικά Μέλη και εάν παρίστανται ή
εκπροσωπούνται σε αυτήν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών που παρίστανται ή
εκπροσωπούνται στη Συνεδρία.
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Άρθρο 14 - Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος. Χρέη
γραμματέα εκτελεί Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Μέλος της
Γενικής Συνέλευσης οριζόμενο προσωρινά από τον Πρόεδρο της
Συνέλευσης. Ο Γραμματέας, σε περίπτωση αρχαιρεσιών, εκτελεί και
χρέη ψηφοσυλλέκτου.
ο

Άρθρο 15 - Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται
στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν ουδείς
φέρει αντίρρηση για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί νέου
θέματος προτεινομένου έστω και από ένα Τακτικό ή και Συνδεδεμένο
Μέλος.
Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση
τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα της.
ο

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Συνέλευσης
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης που τα
υπογράφει.
Άρθρο 16 - Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου
Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών
καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που
ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αξιώσεις του Οργανισμού κατά
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των
εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίσει η
Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3).
ο

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»
Άρθρο 17° - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 3μελές και αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία - Γραμματέα.
1.2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση των Μελών του Οργανισμού, έχουν 2ετή θητεία, με
δυνατότητα επανεκλογής των. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται και δύο
αναπληρωματικά Μέλη συνεπώς σε περίπτωση παραιτήσεως Μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος.
1. 3. Πριν ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, ορίζεται Εφορευτική
Επιτροπή που απαρτίζεται από δύο μέλη της Γενικής Συνέλευσης, τα
οποία δεν έχουν και δεν διεκδικούν κάποια θέση στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Ελληνικής Πλατφόρμας. Η Εφορευτική Επιτροπή στη
συνέχεια, καλεί την Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την εκλογική
διαδικασία και είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση των υποψηφίων, την
καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του πρακτικού των
αποτελεσμάτων.
1.4. Η διαδικασία εκλογής γίνεται είτε με ανάταση χειρός είτε με μυστική
ψηφοφορία, ανάλογα με την απόφαση που θα λάβει επ’ αυτού η
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών που παρίστανται
ή εκπροσωπούνται τη συγκεκριμένη στιγμή στη Γενική Συνέλευση.
1.5. Κάθε Τακτικό Μέλος δύναται να ψηφίσει τους υποψήφιους της
προτίμησής του μέχρι του αριθμού των αιρετών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, ήτοι από έναν (1) έως τρείς (3) υποψηφίους.
1.6. Εκλέγονται τα σχετικώς πλειονοψηφήσαντα μέλη. Μετά τη λήξη της
ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση ψήφων που έλαβε έκαστος
υποψήφιος. Ακολουθεί η ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως λαβώντες τις περισσότερες

ψήφους με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία
αναγράφονται με σειρά επιτυχίας όλα τα ονόματα των υποψηφίων με
βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας και το αποτέλεσμα
σημειώνεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
1.7. Οι πρώτοι δύο σε ψήφους μη εκλεγέντες υποψήφιοι για το
Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, η
Συνέλευση εκλέγει, βάση υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται σ' αυτήν
κατά τη στιγμή εκείνη δύο ή όσα λείπουν αναπληρωματικά μέλη. Το
Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δημιουργηθούν κενά κατά την διάρκεια
της θητείας του, λόγω παραιτήσεως εκπτώσεως, αποβολής ή θανάτου
μέλους του, τα αναπληρώνει εκ των αναπληρωματικών μελών, κατά
σειρά εκλογής τους. Η θητεία των μελών αυτών διαρκεί μέχρι την
ημερομηνία κατά την οποία έληγε η θητεία εκείνων που
αντικατέστησαν. Στην περίπτωση που δημιουργηθούν περισσότερα των
δύο κενά, καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέων μελών
προς συμπλήρωση των κενών θέσεων. Και στην περίπτωση αυτή η
θητεία των εκλεγέντων λήγει τότε όταν έληγε εκείνων που
αντικατέστησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των
ισοψηφησάντων.
Άρθρο 18
- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου —
Εξουσιοδότηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και
συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και
τον Ταμία - Γραμματέα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση συγκρότησης του σε Σώμα,
αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο να
εκπροσωπεί τον Οργανισμό και να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου με την υπογραφή του κάτωθι της σφραγίδας του
Οργανισμού. Ο Πρόεδρος κωλυόμενος δύναται να εξουσιοδοτήσει έτερο
μέλος του Δ.Σ κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ εν είδη αποφάσεως.
ο

Άρθρο 19 - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού
τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από
τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο Μέλη του με επιστολή τους
προς τον Πρόεδρο.
ο

Άρθρο 20 - Αντιπροσώπευση μελών — Απαρτία — Πλειοψηφία
ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα,
όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον δύο (2)
εκ των μελών του.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των συμβούλων. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να
εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε
σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς και αδικαιολόγητα πέραν των τριών
(3) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται
παραιτηθείς.
Άρθρο 21 - Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά
σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό
σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη
της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των
παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
ο

Άρθρο 22 - Αποζημίωση μελών
Στα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη του Οργανισμού καθώς και στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εγκριθεί η χορήγηση εκτάκτων
εξόδων κίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή τους στις διεργασίες του
Οργανισμού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε εκπροσώπους των μελών χορηγείται εύλογη αποζημίωση για την
εργασία τους σε συγκεκριμένα έργα και προγράμματα του Οργανισμού
κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον αυτό δεν
αντιβαίνει τις καταστατικές διατάξεις των μελών.
Απαγορεύεται παντελώς η οποιαδήποτε αποζημίωση μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για το παρεχόμενο ως προς
τον Οργανισμό έργο πλην των ως άνω περιοριστικά αναφερόμενων
εξόδων κίνησης και διαμονής.
ο

Άρθρο 23 - Εξουσία — Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που
αφορούν στον Οργανισμό μέσα στο πλαίσιο του σκοπού του και
σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των Μελών του αλλά και τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών του
Οργανισμού τακτικώς και εκτάκτως, μεριμνεί για την καταβολή από
μέρους των Μελών των ετήσιων συνδρομών τους, προσδιορίζει την
Ημερήσια Διάταξη και έχει την ευθύνη της αναρτήσεώς της.
ο

Εκπροσωπεί τον Οργανισμό και έχει την Αστική και Ποινική Ευθύνη για
τις πράξεις του, συνεπώς παρίσταται για λογαριασμό του σε όλα τα
Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο
Επικρατείας και σε όλες τις άλλες, Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές,
Διοικητικές, Φορολογικές ή Τελωνειακές Αρχές.
Άρθρο 24 (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
Πάσα διαφορά που ήθελε προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος
και την ερμηνεία των διατάξεων για την πιστή τήρηση των
διαλαμβανομένων όρων, θα επιλύεται από το Πρωτοδικείο Αθηνών,
αποκλειστικώς καθ' ύλη και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστηρίου.
ο

Σε πίστωση των πιο πάνω όρων και διατάξεων συνετάγη το παρόν, το
οποίο, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε στα αναγκαία
αντίτυπα προκειμένου να λάβουν χώρα οι νόμιμες δημοσιεύσεις.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
Οι εταίροι
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