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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός αποτελούν μία και αδιαίρετη μονάδα.
Έχοντας σκοπό την συνένωση των Ελλήνων απανταχού της Γαίας, για να αποτελέσουν
τον πυρήνα επαναφοράς της πραγματικής Δημοκρατίας, βασισμένης στα Ελληνικά
Αξιακά Πρωτόκολλα και Συστήματα, σήμερα, XXX την XXX ημέρα του μηνός XXX του έτους
Δύο Χιλιάδες Δεκαέξι (XX / XX / 2016), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι που φαίνονται στο
συνημμένο πίνακα Ιδρυτικών Μελών (Συνημμένο 1), ιδρύουμε τον Μη Κυβερνητικό
Οργανισμό

με

τη

μορφή

Αστικής

Εταιρείας,

Μη

Κερδοσκοπικού

Χαρακτήρα,

συμφωνούντες και συναποδεχόμενοι τα παρακάτω:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΣΗ «Ε.ΣΥ. XXX»
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Συνιστάται διά του παρόντος ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με τη μορφή Αστικής
Εταιρείας, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΜΚΟ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
741 (Αστικού Κώδικα) υπαγόμενος στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 ΑΚ,
εφεξής αναφερόμενος ως ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», ως αποτελών νομικό πρόσωπο, το δε
καταστατικό του, συνίσταται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.0. Η Επωνυμία του Οργανισμού είναι:
διακριτικούς

τίτλους:

«E.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ XXX» με τους

«Ε.ΣΥ.XXX»,

«ΕΛ.ΕΥΣΙΣ

XXX»

και

«ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ XXX»,
2.0. Η Επωνυμία του Οργανισμού στα Αγγλικά είναι: «E.SY. XXX» ή «EL- EFSIS XXX»
3.0. Η έδρα του Οργανισμού ορίζεται στο XXX, Νομού XXX, στην Οδό XXX, Αρ. XXX , Τ.Κ.
XXX.
4.0. Ο Οργανισμός, είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα, δεν αποτελεί παράρτημα ούτε είναι
θυγατρική άλλου οργανισμού. Παρόλα ταύτα, θα βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και
τον πλήρη συντονισμό του ΜΚΟ με την επωνυμία «E.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» με
Α.Φ.Μ. 997343310 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 132545107000, εφεξής αναφερομένου ως ο
«Κεντρικός Οργανισμός» ή ως «Κεντρικά». Κάθε πρόθεση για τροποποίηση ή και
σημαντική απόφαση (Σημαντική Απόφαση νοείται κάθε απόφαση που έρχεται σε
αντιπαράθεση με το καταστατικό ή τον κανονισμό λειτουργίας όπως αυτός θα
κοινοποιηθεί από τα «Κεντρικά»), θα πρέπει να κατατίθεται ως πρόταση προς έγκριση
στα «Κεντρικά» δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την ημερομηνία που θα πρέπει να
υλοποιηθεί ως πράξη και όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω.
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5.0. Με απόφαση των Μελών του Οργανισμού μπορούν να ανοιχθούν υποκαταστήματα/
γραφεία εντός της ιδίας περιοχής, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. και τελικής εγκρίσεως
από τα «Κεντρικά».
6.0. Ο Οργανισμός, μπορεί να αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων της έδρας, της χωρίς
τροποποίηση του Καταστατικού του.
7.0. Κάθε τροποποίηση που θα προκληθεί, θα πρέπει να κοινοποιείται και να καταχωρείται
ως αρχείο στα «Κεντρικά».
8.0. Η διάρκεια του Οργανισμού, ορίζεται αορίστου χρόνου, αρχόμενη από την
καταχώριση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών της Υπηρεσίας Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) ή του Πρωτοδικείου (σε όποια υπηρεσία είναι
καταχωρημένη η εταιρεία) και της Αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
9.0. Στην περίπτωση που θα ιδρυθεί παράρτημα στο εξωτερικό, θα οριστεί ως
αντιπρόσωπος του οργανισμού κατά την απουσία του Προέδρου, κάποιο άτομο που
θα διαμένει στην Ελλάδα. Θα πρέπει η εκπροσώπηση αυτή, να ανατεθεί από τον
Πρόεδρο εγγράφως, η οποία εξουσιοδότηση θα θεωρηθεί ως προς τη γνησιότητα
της υπογραφής, στο Κ.Ε.Π. ή σε κάποιο Προξενείο/ Πρεσβεία στο εξωτερικό.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ως Έλληνες πολίτες - άνθρωποι, αλλά και ως Ευρωπαίοι Πολίτες, θεωρούμε ότι ζούμε
και λειτουργούμε μέσα σε μία πολιτεία Ισονομίας και Ισοκρατίας, σε ένα Κράτους Δικαίου
το οποίο ρυθμίζεται μέσα από ένα αξιακό σύστημα, κανόνων και αρχών, όπως αυτό έχει
θεσμοθετηθεί διά μέσου των αιώνων και μετά από τόσα πολλά βάσανα και αιματοχυσίες.
Εις την Ελλάδα του σήμερα, έχουμε δει να καταστρατηγείται το Σύνταγμα και να
παραβιάζεται η Δημοκρατία παντιοτρόπως. Οι Έλληνες πολίτες για επτά (7) και πλέον
συνεχή χρόνια (2009 - 2016), έχουν γίνει ΘΥΜΑΤΑ μίας εγκληματικής στρατηγικής η οποία
προωθήθηκε από την ΤΡΟΪΚΑ και έγινε αποδεχτή από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Η Δημοκρατία, είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται
από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη
αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, στην Άμεση Δημοκρατία, ή κάποιων
αντιπροσώπων τους, στην Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία.
1.0 Ο Οργανισμός θα λειτουργεί κάτω από ένα συγκεκριμένο Εσωτερικό και Εξωτερικό
Κανονισμό, ο οποίος θα δοθεί από τα «Κεντρικά» και ο οποίος ισχύει, για όλους τους
Οργανισμούς και τα παραρτήματα των Ε.ΣΥ. Ο Κανονισμός, κάθε φορά που θα
τροποποιείται, θα ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Οργανισμού. Υπό
προϋποθέσεις, δύναται να υπάρχει ειδική διάταξη για κάποιο Οργανισμό ή Παράρτημα.
Αυτή πάντοτε θα πρέπει να είναι καταχωρημένη ως εγκεκριμένη διάταξη από τα
«Κεντρικά» και θα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδα.
2.0 Σκοποί του Οργανισμού, είναι να λειτουργεί πλήρως συντονισμένα και συντεταγμένα με
τα «Κεντρικά» για:
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2.1

Την Προώθηση και Υποστήριξη των Προσφορών του Αρτέμη Σώρρα, που έχουν
σκοπό την εξάλειψη του Δημοσίου και Ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, καθώς και
τη χάραξη και διαμόρφωση σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής του Ελληνικού
Έθνους, βασιζόμενο πάντοτε στα Πανάρχαια Ελληνικά Αξιακά Συστήματα.

2.2

Τη διερεύνηση των δεδομένων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την εξελικτική
πορεία της οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικής κρίσης στην Ελληνική κοινωνία, με
σκοπό να στοιχειοθετηθεί το ιστορικό με αδιαμφισβήτητα και αδιαφιλονίκητα
αποδεικτικά ντοκουμέντα.

2.3

Τη διά νομίμων μέσων αξιολόγηση, απαίτηση και προώθηση λογιστικού ελέγχου
του συνολικού χρέους του Ελληνικού Κράτους, από συμβούλιο ειδικών
επιστημόνων και νομικών.

2.4

Να υποστηριχθεί ο έλεγχος και να γίνει καταγγελία όλων των μνημονίων και των
δανειακών συμβάσεων, οι οποίες κρίνονται ως παράνομες, άκυρες και ως
αντίθετες του αρχικού σκοπού τους.

2.5

Να προωθηθούν μελέτες και διαθρωτικές κινήσεις που θα αποσκοπούν στην
εξάλειψη του εξωτερικού χρέους της χώρας και τη συνταγματική θεσμοθέτηση
ισοσκελών κρατικών προϋπολογισμών.

2.6

Να στοιχειοθετηθούν και να καταγγελθούν όλες οι κυβερνητικές πράξεις, που
αντίκεινται στο Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδος.

2.7

Να καταγγελθούν και να προωθηθεί η κατάργηση των όποιων παραχωρήσεων
και συμβάσεων έχουν υλοποιηθεί, που αφορούν την ακίνητη περιουσία, τις
υποδομές και το εταιρικό χαρτοφυλάκιο, τα οποία εκχωρήθηκαν προς το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στο οποίο έχει
εκχωρηθεί

η

διαχείριση,

βάσει

των

μελετών

και

των

προβλέψεων

των

Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτές έχουν
επιβληθεί από τους δανειστές της χώρας. Να προωθηθεί η κατάργηση των
παραχωρήσεων και των συμβάσεων αυτών και να απαιτηθεί η ακύρωση όλων
των συμβολαίων που έχουν υπογραφεί, προς όλες τις κατευθύνσεις κατά την
παράνομη λειτουργία του Ταμείου.
2.8

Να προωθηθεί, η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών
που ασκούν εξουσία στον χώρο της πολιτικής, της διοίκησης και της οικονομίας
της χώρας.

2.9

Να απαιτηθεί η μη αναγνώριση και να προωθηθεί η άμεση κατάργηση της
βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

2.10 Να απαιτηθεί η τιμωρία των καταχραστών του δημοσίου χρήματος και η δήμευση
των περιουσιακών τους στοιχείων.
2.11 Να προωθηθεί και να απαιτηθεί η υποχρεωτική απόδοση λογοδοσίας των
ασκούντων δημόσια πολιτική εξουσία και διαχείριση δημόσιου χρήματος, κατά το
πέρας των καθηκόντων τους, θέτοντας ως εχέγγυα όλα τα περιουσιακά τους
στοιχεία, μέχρι την αποδοχή της λογοδοσίας.
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2.12 Να απαιτηθεί έλεγχος του «πόθεν έσχες» επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας,
σε όλους τους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Βουλευτές, Γενικούς
Γραμματείς και Διοικητές Οργανισμών, από το 1974 και εντεύθεν. Μέχρι δε, την
ολοκλήρωση του ελέγχου και την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σε
περίπτωση δικαστικής εμπλοκής, να ζητηθεί η προσωρινή δέσμευση των
εμπλεκομένων ακίνητων και κινητών περιουσιακών τους στοιχείων.
2.13 Να ζητηθεί η διεξαγωγή έρευνας προς κάθε κατεύθυνση, από το 1974 και
εντεύθεν, για την αναζήτηση και καταλογισμό διοικητικών, αστικών ή ποινικών
―ακόμη και όσων έχουν παραγραφεί― ευθυνών, για την χρεοκοπία της Ελλάδος,
με παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών που θα κριθούν ένοχοι.
2.14 Να δηλωθεί η μη αναγνώριση, και να καταγγελθεί και να απαιτηθεί η άμεση
αποχώρηση από κάθε διεθνή σύμβαση που μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα
απάνθρωπο Ευρωπαϊκό στρατόπεδο συγκέντρωσης παράνομων μεταναστών
και προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων. Να ζητηθεί ο αυστηρός έλεγχος των
συνοριακών εισόδων της χώρας.
2.15 Να προωθηθεί η αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος με γνώμονα
το Εθνικό συμφέρον, όπως αυτό εννοείται, όσον

αφορά την εδαφική

ακεραιτότητα και κυριαρχία, την Eθνική ανεξαρτησία και την αυστηρή προστασία
των ζωτικών και κυριαρχικών συμφερόντων της χώρας.
2.16 Να προωθηθεί για να διασφαλιστεί και να περιφρουρηθεί ο διαχρονικός
πολιτισμός των Ελλήνων απανταχού της Γαίας και να προωθηθεί η ηγετική θέση
της Ελλάδος, την οποία μπορεί να ενδυναμώσουν και οι Έλληνες της διασποράς,
στους τομείς της Επιστήμης, της Παιδείας, της Οικονομίας, της Τεχνολογίας και της
Επιχειρηματικότητας.
2.17 Να απαιτηθούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα απανταχού της Γαίας, όπου
υπάρχει Ελληνικό πολιτισμικό στοιχείο, Ελληνική κληρονομιά, αρχαίος Ναός,
Ελληνικά μνημεία, αρχαία γραμματεία, αρχαίες γραφές, πρωτότυπα κείμενα,
Ελληνικά σύμβολα και εν γένει οτιδήποτε Ελληνικό υπάρχει, που ανήκει στην
Ελλάδα και στον Ελληνισμό και είναι Κληρονομιά ΜΟΝΟΝ των Αυτοχθόνων
Ελλήνων.
2.18 Να προωθηθεί και να υποστηριχτεί η Αληθινή ιστορία των Ελλήνων, των
Επιστημών, του Ελληνικού Πολιτισμού και να διεκδικηθεί η αλήθεια, με όλες τις
δυνάμεις και τα νόμιμα μέσα, για να τιμωρηθεί και να καταδικαστεί, οιοσδήποτε
υπεύθυνος ο οποίος δολίως διαστρέβλωσε όλα τα παραπάνω και υπονόμευσε
έτσι τον Ελληνισμό, την Ελληνικότητα και την Ελληνική Δημιουργία, παγκοσμίως.
2.19 Να μελετηθεί, να αξιολογηθεί ενδελεχώς και να εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης της
Ελλάδος προς όφελος όλων των Ελλήνων, για την δημιουργία πρωτογενούς και
δευτερογενούς εθνικού προϊόντος. Να δομηθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση
χρησιμοποιώντας τα οικονομικά εργαλεία που δύνανται να προσφερθούν προς
τη δημιουργία της πιστωτικής διευκόλυνσης για την υλοποίηση των αναπτυξιακών
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έργων, χρησιμοποιώντας όλες τις πρώτες ύλες που διαθέτει η Ελληνική Γη, όπως ο
αέρας, η γη, η επιστήμη, ο ήλιος, η θάλασσα και η ιστορία. Αξιοποίηση και
προώθηση όλων των πλεονεκτημάτων των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, της
αλιείας, της εμπορικής ναυτιλίας, της τουριστικής βιομηχανίας, της οικοτεχνίας,
βιοτεχνίας και βιομηχανίας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της υψηλής
τεχνολογίας και των επιστημονικών ερευνών.
2.20 Να διεκδικηθεί η επαναφορά των κοινωνικών και εργασιακών απολαβών και η
άμεση επιστροφή τους σε επίπεδα που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση
των πολιτών.
2.21 Να στοιχειοθετηθεί, να καταγγελθεί και να απαιτηθεί η άμεση κατάργηση των
φόρων της ακίνητης περιουσίας και της εργασίας. Η φορολόγηση των πολιτών
θα πρέπει να γίνεται επί τη βάσει των πραγματικών εμπορικών και επιχειρηματικών
εσόδων και εξόδων τους και με αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος να
επιτυγχάνονται

επίπεδα

αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Πλήρης

κατάργηση

των

έμμεσων φόρων, π.χ., ΦΠΑ, σε είδη πρώτης ανάγκης και σημαντική μείωση των
υπολοίπων συντελεστών, με εξαίρεση αυτών των ειδών πολυτελείας.
2.22 Την επιδίωξη επαναπροσδιορισμού της ελληνικής παιδείας και τη συστηματικότερη
μελέτη της ελληνικής γλώσσας διαχρονικώς, σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Να επιδιωχθεί η δωρεάν υψηλών προδιαγραφών Παιδεία, με
εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Έμφαση στη
δημιουργική διδαχή της κλασικής Ελληνικής παιδείας και γλώσσας, με απώτερο
στόχο τη δημιουργία ευσυνείδητων, ελεύθερων, αδέσμευτων και με κριτική σκέψη
πολιτών.
2.23 Την άμεση επιδίωξη της επαναφοράς του κράτους πρόνοιας για παροχή δωρεάν
υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας εκ μέρους της πολιτείας προς τους
πολίτες της.
2.24 Την επιδίωξη περιορισμού της βουλευτικής θητείας σε δύο τετραετίες και επιλογή
Υπουργών αμιγώς εξωκοινοβουλευτικών.
2.25 Την επιδίωξη αντικατάστασης της κεντρικής τραπέζης της Ελλάδος με μία αμιγώς
Ελληνικής ιδιοκτησίας.
2.26 Την επιδίωξη δημιουργίας βασικών ομάδων πολιτών σε επίπεδο Δήμων για την
προώθηση του σκοπού ίδρυσης.
2.27 Την επιδίωξη πραγματοποίησης της Ελληνικής Συνέλευσης για τη Συλλογική και
Δημοκρατική λήψη αποφάσεων δράσης.
3.0

Για την επίτευξη του σκοπού του, ο Οργανισμός, θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και
στελεχική υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών, σε
πλήρη συντονισμό και καθοδήγηση των «Κεντρικών».
Επίσης ο Οργανισμός δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του ΔΣ, να συνάπτει
συμβάσεις ή συμφωνίες με Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου
Δικαίου, που αφορούν τους σκοπούς του Οργανισμού, κατόπιν προσεκτικού ελέγχου
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και εφόσον έχει ενταχθεί το κόστος στον ετήσιο προϋπολογισμό και έχει εγκριθεί από
τα Κεντρικά.
4.0

Ο Οργανισμός, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την προσφορά υποστηρικτικών
και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Κράτος, τον Πολίτη και τον «Κεντρικό»
Οργανισμό, που άπτονται της συλλογικής δράσης των Ελλήνων και που επιδιώκουν
την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται πιο πάνω. Ο Οργανισμός, μπορεί επίσης,
σε πλήρη συνδυασμό και κάτω από τον έλεγχο των «Κεντρικών», να ασκεί
συντονιστικό και εποπτικό ρόλο και να παρακολουθεί ακόμα και να επιβλέπει, την
ορθή εξέλιξη πιθανών μελλοντικών συμφωνιών - συμβάσεων που αφορούν τον
Ελληνικό Λαό και το Δημόσιο γενικότερα.

5.0

Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του Οργανισμού, είναι η συνένωση όλων των
Ελλήνων απανταχού της Γης, χωρίς δόγμα, χρώμα και κόμμα και για να θυμίζουμε
στους Έλληνες ότι πρώτα γεννηθήκαμε Έλληνες.
Το αρχαιότερο έθνος στον πλανήτη είναι οι Έλληνες και από τους Έλληνες γεννήθηκε
η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη. Γνωρίζοντας ότι η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη δεν
νοείται ως Δημοκρατία, γνωρίζοντας επίσης ότι η Δημοκρατία έχει μόνο Δημόσια
Διοίκηση χωρίς Δόγμα, Χρώμα και Κόμμα και μόνο έτσι μπορεί να νοηθεί ως
Δημοκρατία και γνωρίζοντας ότι η Δημοκρατία σημαίνει το «Κρατείν τω Δήμω», η
«ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ-

Ε.ΣΥ.»

ιδρύεται

με

σκοπό

να

επανεγκαθιδρυθεί

η

Ελληνικότητα, η Συλλογικότητα η αληθινή Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη και η
απελευθέρωση της Ελλάδος.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.0 Το κεφάλαιο του Οργανισμού, ανέρχεται στο ποσό των XXX Ευρώ (XXX,00 €), που
κρίνεται απαραίτητο για την έναρξη.
2.0 Το παραπάνω ποσό καταβλήθηκε ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από XXX
Ευρώ (XXX,00 €) έκαστος (XX εταίροι x XXX,00= XXX,00 Ευρώ).

1.0

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ

Τα Μέλη διακρίνονται σε:
1.1. Ιδρυτές και Τακτικά (Εταίροι- Ορκισμένα Μέλη)
1.2. Ενεργά - Ορκισμένα
1.3. Ενεργά
1.4. Απλά

1.1. ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ- ΕΤΑΙΡΟΙ- ΟΡΚΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
1.1.1. Είναι τα Ιδρυτικά Μέλη, ως και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο, αφού
ιδρυθεί ο Οργανισμός και μετά, εκλέγεται ως Τακτικό Μέλος από τη Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
1.1.2. Τα Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές
Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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1.1.3. Μόνον Έλληνες με νόμιμη Ελληνική Ιθαγένεια δύνανται να είναι Ιδρυτικά-Τακτικά
μέλη.
1.1.4. Η θέση του Ιδρυτικού και Τακτικού μέλους εν αναστολή παραμένει κενή, εκτός
εάν το εν λόγω Μέλος αποποιηθεί διαπαντός την ιδιότητα του Ιδρυτικού/
Τακτικού Μέλους.
1.1.5. Τα Ιδρυτικά και Τακτικά Μέλη υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον
ανάλογο Εσωτερικό και Εξωτερικό Κανονισμό, ο οποίος αποτελείται από τα
Πρωτόκολλα Λειτουργίας του Οργανισμού, τα οποία θα παραδίδονται από τα
«Κεντρικά» και μπορούν να καταρτίζονται στην πορεία. Ο Κανονισμός
Λειτουργίας είναι δεσμευτικός και υποχρεωτικός και η παραβίασή του, επιφέρει
έως και τη διαγραφή του παραβάτη – μέλους.
1.1.6. Εγγραφή νέου Τακτικού εταιρικού μέλους μπορεί να γίνει, μετά από τη γραπτή
αίτησή του και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως
μετά από κλήση και εισήγηση της Προεδρευούσης Επιτροπής του Διοικητικού
Συμβουλίου .
1.1.7. Για τη λήψη της αποφάσεως εγγραφής νέου Τακτικού Μέλους - Εταίρου, πέραν
της αποφάσεως της Γ.Σ., απαιτείται ομοφωνία ή πλειοψηφία και των Ιδρυτών
Εταίρων. Η εγγραφή νέου εταίρου θα φέρει την έγγραφη αποδοχή του
«Κεντρικού» Οργανισμού και επίσης θα γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές
σύμφωνα με το νόμο.
1.1.8. Σε περίπτωση εγγραφής νέων Εταίρων, το ποσό της εγγραφής- συνδρομής
τους, θα καθορίζεται από τη Γ.Σ. και θα καταχωρείται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας.
1.1.9. Εξερχόμενα Μέλη δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν για να τους επιστραφούν
πίσω τα ποσά και τα πάγια της εισφοράς τους, εκτός εάν αποφασιστεί από την
ολομέλεια διαφορετικά. Σε διαφορετική περίπτωση, η εισφορά τους μετά την
αποχώρησή, θα καταχωρείται και θα θεωρείται, ως δωρεά τους προς τον
Οργανισμό.
1.1.10. Ο «Κεντρικός» Οργανισμός μπορεί να κληθεί να παρέμβει, ή μπορεί να παρέμβει
και από μόνος του, εάν κριθεί αναγκαίο, για να συζητηθεί η παύση ή/ και
αντικατάσταση ενός Ιδρυτικού ή/και Τακτικού μέλους.
1.1.11. Τα Ενεργά Ορκισμένα, Ενεργά και Απλά Μέλη δεν δύνανται να ψηφίσουν
εναντίον των Ιδρυτικών ή/ και Τακτικών Μελών, εκτός εάν αποφασιστεί από την
Γ.Σ. και τέτοια απόφαση θα πρέπει να τυγχάνει εγκρίσεως των «Κεντρικών». Σε
περίπτωση αμφισβήτησης, τα Μέλη και από τις δύο πλευρές, θα μπορούν να
καλέσουν εγγράφως, με στοιχειοθετημένο αίτημα, την παρέμβαση των
«Κεντρικών», για επίλυση του θέματος ή/ και την παύση του υπό αμφισβήτηση
Ιδρυτικού ή Τακτικού Μέλους. Το αίτημα θα πρέπει να σταλεί γραπτώς και να
είναι πλήρως εμπεριστατωμένο και στοιχειοθετημένο.
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1.2. ΕΝΕΡΓΑ- ΟΡΚΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
1.2.1. Ενεργά- Ορκισμένα Μέλη, είναι αυτά που συμμετέχουν ενεργά στην δράση του
Οργανισμού και έχουν δώσει συγκεκριμένο Όρκο στο Ελληνικό Αξιακό Σύστημα.
1.2.2. Τα Ενεργά- Ορκισμένα Μέλη, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές
συνελεύσεις και φέρουν το δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του Δ.Σ. ή και των
αποφάσεων που άπτονται των δικαιωμάτων της Γενικής Συνελεύσεως.
1.2.3. Τα Ενεργά- Ορκισμένα Μέλη, υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον
ανάλογο Εξωτερικό και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος αποτελείται
από τα Πρωτόκολλα λειτουργίας του Οργανισμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας,
είναι δεσμευτικός και υποχρεωτικός και η παραβίασή του, επιφέρει ως και την
διαγραφή του παραβάτη – Μέλους.
1.2.4. Μπορούν να παρίστανται, σε ειδικές Συνελεύσεις, για χάραξη συλλογικής
στρατηγικής δράσεων και ενεργειών, εφόσον κληθούν από το ΔΣ του
Οργανισμού. Σε αυτές τις συναντήσεις, μπορεί να μην προσκαλούνται τα
Ενεργά και Απλά μέλη.
1.2.5. Έχουν δικαίωμα να καλέσουν, υπό προϋποθέσεις που θα ορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό, την παρέμβαση των «Κεντρικών», για θέματα που
άπτονται της Γενικής Συνελεύσεως.
1.3. ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ
1.3.1. Ενεργά Μέλη είναι αυτά που συμμετέχουν ενεργά στην δράση του Οργανισμού.
Τα Ενεργά μέλη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές συνελεύσεις (εκτός
εάν κληθούν ειδικά), χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα ψήφου.
1.3.2. Τα Ενεργά Μέλη, υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον ανάλογο
Εξωτερικό - Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος αποτελείται από τα
Πρωτόκολλα Λειτουργίας του Οργανισμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας είναι
δεσμευτικός και υποχρεωτικός, η δε παραβίαση του, επιφέρει ως και τη
διαγραφή του παραβάτη – Μέλους.
1.3.3. Τα Ενεργά Μέλη, θα μπορούν να παρίστανται στις ειδικές Συνελεύσεις στις
οποίες μπορεί να δημοσιοποιούνται, συλλογικές δράσεις και ενέργειες, ως
μέρος της γενικής στρατηγικής του Οργανισμού, μόνον εάν κληθούν από το ΔΣ
του Οργανισμού. Σε αυτές τις ειδικές Συνελεύσεις, μπορεί να μην προσκαλούνται
τα Απλά Μέλη.
1.4. ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ
Μπορούν να γίνουν τα πρόσωπα που συμφωνούν με τον σκοπό ίδρυσης του
Οργανισμού και τη δράση του.
1.4.1. Τα απλά Μέλη μπορούν να μετέχουν στην λειτουργία των οργάνων του
Οργανισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
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1.4.2. Τα Απλά Μέλη, υποχρεούνται να υπογράφουν και να τηρούν τον ανάλογο
Εξωτερικό και Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος αποτελείται από τα Πρωτόκολλα
Λειτουργίας

του

Οργανισμού.

Ο

Κανονισμός

είναι

δεσμευτικός

και

υποχρεωτικός, η δε παραβίασή του, επιφέρει ως και την διαγραφή του
παραβάτη – Μέλους.
1.4.3. Τα Απλά Μέλη θα μπορούν να παρίστανται στις ειδικές Συνελεύσεις, στις οποίες
μπορεί να δημοσιοποιούνται συλλογικές δράσεις και ενέργειες, ως μέρος της
γενικής στρατηγικής του Οργανισμού, μόνον εάν κληθούν από το ΔΣ του
Οργανισμού.
1.4.4. Εκτός των Μελών, θα μπορεί να υπάρχει και κατάλογος υποστηρικτών, στον
οποίο θα εγγράφονται πολίτες που θέλουν να υποστηρίξουν την αποστολή του
Οργανισμού, πληρώνοντας την συνδρομή, εάν και όπως αυτή καθοριστεί. Αυτή
η ένταξη νέων υποστηρικτικών Μελών θα μπορεί να γίνεται αποδεκτή, με τη
σύμφωνη γνώμη του ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΣΧΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΑ»
Η Οργάνωση του Οργανισμού βασίζεται στις εξής αρχές:
1.0. Βασικές αρχές του Οργανισμού, είναι η Αξιοκρατία και η Δημοκρατία, όπως ορίζει το
παρόν Καταστατικό.
2.0. Η οργάνωση του Οργανισμού, διέπεται από την αρχή της κοινωνικής ευθύνης,
αφουγκράζεται και προτείνει λύσεις στα προβλήματα του λαού και του κοινωνικού
ιστού και λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας, με τα Μέλη και τον
Πολίτη γενικότερα.
3.0. Το σύστημα λειτουργίας και λήψεως των αποφάσεων κάθε ξεχωριστού Οργανισμού,
βασίζεται στην αρχή της αποκέντρωσης, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις σε Τοπικές
Επιτροπές που συστήνονται σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, όπως θα αποφασιστεί και
κάτω από τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά.
4.0. Τα «Κεντρικά», ασκούν εποπτεία, περιφρουρούν το δίκαιο και καθοδηγούν προς το
ορθό αξιοκρατικό «ΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ».
5.0. Η δραστηριότητα των Μελών και των Επιτροπών, διέπονται από την αρχή της
ατομικής ευθύνης.
6.0. Ο κάθε ξεχωριστός Οργανισμός, θα επιδιώκει τη συνεχή και ανοιχτή σχέση με τον
Πολίτη και την Κοινωνία και θα ακολουθεί πιστά τον Κανονισμό Λειτουργίας.
7.0. Η δομή της σχέσης μεταξύ των Οργανισμών σε όλη την επικράτεια, καθώς και με τα
«Κεντρικά», θα είναι ως ακολούθως:
7.1

Τοπικός Οργανισμός, κάτω από το παρόν καταστατικό
7.1.1
Εκτελεστικό Σώμα - Διοικητικό Συμβούλιο (12 άτομα)
7.1.2
Γνωμοδοτικός και Ελεγκτικός Φορέας (3 άτομα)
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7.1.3

Διαδημοτική Επιτροπή, κάτω από το παρόν Καταστατικό (3 άτομα + 2
επιλαχόντες), από όλους τους Οργανισμούς σε όλες τις περιοχές.
7.1.4
Κεντρικός Οργανισμός, ανεξάρτητος κάτω από διαφορετικό
καταστατικό και Α.Φ.Μ..
8.0. Ο κάθε τοπικός Οργανισμός, θα αντιπροσωπεύεται και θα διοικείται, για θέματα
συντονισμού αλλά και συλλογικών αποφάσεων, από την Κεντρική του Διοίκηση και
τα Μέλη του οποίου θα εκλέγονται διά της πλειοψηφίας της Γ.Σ. Διά κλήρου και εκ
περιτροπής, θα αποφασίζεται η επιτροπή, που θα αντιπροσωπεύει κάθε φορά τον
Τοπικό Οργανισμό, προς ένα Κεντρικό Συμβούλιο, που θα έχει εκπροσώπους από
όλη την επικράτεια, τη «Διαδημοτική» Επιτροπή. Η «Διαδημοτική» Επιτροπή, θα είναι η
αντιπροσωπεία και η σύνδεση όλων των Οργανισμών, που θα συσταθούν σε όλη
την Επικράτεια, προς τον «Κεντρικό» Οργανισμό.
9.0. Σε κάθε Οργανισμό, τα Ορκισμένα Μέλη (Ιδρυτικά- Τακτικά και Ενεργά) θα μπορούν,
κατόπιν ψηφοφορίας, να εκλέξουν το «Εκτελεστικό Σώμα» των Διοικούντων, που θα
αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Γενικού Συνεδρίου.
10.0. Ο Ανεξάρτητος Γνωμοδοτικός - Ελεγκτικός Φορέας, θα αναλάβει την ευθύνη,

να

ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων και πράξεων των τοπικών Οργανισμών, την
οικονομική κατάσταση των Οργανισμών, θα προτείνει λύσεις και θα γνωματεύει επί
των αποφάσεων.
11.0. Η

«Διαδημοτική»

επιτροπή

θα

παρευρίσκεται

σε

Γενικές

Συνελεύσεις,

ή/και

συνεδριάσεις του ΔΣ ή/και άλλες συναντήσεις του «Κεντρικού» Οργανισμού, όταν και
εφόσον κληθούν ή/ και όταν οι ίδιοι ζητήσουν παράσταση ή/και ακρόαση και το
αίτημά τους εγκριθεί.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΘΗΤΕΙΑ - ΜΟΜΦΗ
1.0. Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις του Οργανισμού, είναι:
1.1. Η Γενική Συνέλευση,
1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που αποτελείται από Δώδεκα (12) Μέλη συνολικά,
1.3. Η Προεδρεύουσα Αρχή που αποτελείται από Τρία (3) Μέλη (Μέλη από το ΔΣ),
1.4. Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι Τρία (3), Δύο Μέλη και ένα
Επιλαχόν Μέλος, που ορίζονται απαραιτήτως από τη Γενική Συνέλευση, εκτός
του ενός ατόμου που διορίζεται από τον «Κεντρικό» Οργανισμό και όπως
περιγράφεται πιο κάτω.
2.0. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ)
2.1. Το ΔΣ θα απαρτίζεται από Δώδεκα (12) Μέλη, Εννέα (9) Εκτελεστικά Μέλη και Τρία
(3) Μέλη, τα οποία θα αποτελούν την Προεδρεύουσα Τριμελή Διοικούσα
Επιτροπή.
2.2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
Για να εκλεγεί ένα νέο Μέλος Τακτικό, Συμβουλευτικό ή Επίτιμο, απαιτείται
απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων Μελών (Ιδρυτικών - Τακτικών και
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Ενεργών Ορκισμένων Μελών) στην Γενική Συνέλευση. Η διαδικασία αυτή
λαμβάνει χώρα, εφόσον υπάρχει γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου, προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, στην οποία ρητά ο ενδιαφερόμενος
αναφέρει, ότι αποδέχεται το ισχύον Καταστατικό και τον Εξωτερικό - Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και την εισφορά που θα καταβάλλει.
2.3. Η ως άνω αίτηση δέον να προσυπογράφεται υπό Τριών (3) Ορκισμένων
(Ιδρυτικών - Τακτικών και Ενεργών) Μελών.
3.0. Τα Μέλη της Προεδρευούσης Επιτροπής θα είναι Τρία (3), τα οποία θα εκλέγονται διά
κλήρου και εκ περιτροπής από τα Μέλη του ΔΣ. Τα Τρία (3) Μέλη θα λειτουργούν από
κοινού, για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων που άπτονται της ιδιότητάς τους.
4.0. Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής:
4.1

Θα είναι στο σύνολο Τρία Ενεργά (3) Μέλη και Ένα Μέλος επιλαχόν. Τα Δύο (2)
Μέλη και το Ένα (1) επιλαχόν, θα διορίζονται από την Γενική Συνέλευση βάσει
προσόντων και ψηφοφορίας όπως ισχύει για το ΔΣ.

4.2

Το Ένα (1) Μέλος, από τα πρώτα τρία, θα διορίζεται από τον «Κεντρικό»
Οργανισμό, επίσης βάσει προσόντων. Το άτομο αυτό θα εποπτεύει την
λειτουργία, θα συμβουλεύει και θα μετέχει στις αποφάσεις της Επιτροπής. Ο
τρόπος επιλογής καθώς και ο τρόποι λειτουργίας θα αναλύονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας.

5.0. Θητεία των εκλεγμένων στη Διοίκηση:
5.1

Τα Μέλη του ΔΣ θα εκλέγονται διά ψηφοφορίας. Το ΔΣ θα αποτελείται από
Δώδεκα (12) άτομα ή όπως αλλιώς θα ανακοινωθεί στο τυχόν νέο Καταστατικό
κατόπιν τροποποίησης του παλαιού. Αυτό το Εκτελεστικό Σώμα, θα επιλέγει διά
κλήρου και εκ περιτροπής, Τρία (3) άτομα και οι Δύο (2) επιλαχόντες ως
αντιπροσώπους του κάθε Οργανισμού προς τη Διαδημοτική Επιτροπή.

5.2

Η εναλλαγή των προσώπων στις διάφορες αρχές είναι υποχρεωτική. Δεν θα
πρέπει να επιτρέπεται να υπηρετήσει εκ νέου το ίδιο Μέλος στην ίδια αρχή πέραν
της θητείας του, πριν περάσουν από την αρχή αυτή και όλα τα άλλα Ενεργά
Μέλη. Κανένα Μέλος δεν θα μπορεί να παγιωθεί σε μια κυρίαρχη θέση, ως
"ειδικός" ή "επαγγελματίας".

5.3

Η θητεία της Προεδρευούσης Επιτροπής, καθώς και των Μελών του ΔΣ, θα έχει
διάρκεια Έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως Ένα (1) έτος, κατόπιν
σχετικής ψηφοφορίας ή έγκρισης από τα «Κεντρικά» και όπως αυτό ενδεχομένως
θα οριστεί σε μελλοντική τροποποίηση του καταστατικού.

5.4

Η Θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής θα έχει διάρκεια Ένα (1) έτος, ή όπως αυτό
θα εγκριθεί από τα Κεντρικά και θα οριστεί σε νέα μελλοντική τροποποίηση του
Καταστατικού.
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6.0. Μομφή προς Αντικατάσταση Μέλους ή και Διοικητικού Στελέχους.
Σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος, τα Ιδρυτικά - Τακτικά Μέλη, και τα Ορκισμένα
Μέλη, συλλογικά ή ανεξάρτητα, θα μπορούν να καταθέσουν πρόταση Μομφής και
αίτημα προς παύση ή/ και αντικατάσταση κάποιου Μέλους. Το αίτημα αυτό θα
πρέπει να κατατεθεί γραπτώς προς την κεντρική Διοίκηση του Οργανισμού και ο
λόγος της Μομφής θα πρέπει να είναι πλήρως στοιχειοθετημένος. Η τελική αποδοχή
της πρότασης Μομφής και του αιτήματος παύσης του Μέλους από τα καθήκοντά
του, θα υλοποιείται κατόπιν τελικής εγκρίσεως, του «Κεντρικού» Οργανισμού.
6.1

Το Μέλος, μπορεί να αμφισβητηθεί εάν παραβιάζει τα όσα περιλαμβάνει ο
Όρκος που έδωσε, το Καταστατικό του Οργανισμού, ο Εξωτερικός - Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας ή/ και προσβάλει με οιονδήποτε τρόπο, το κύρος και
την αξιοπιστία του Οργανισμού και προκαλεί ζημιά στο συλλογικό αγώνα του
Οργανισμού και του Ελληνισμού γενικότερα.

6.2

Για απομάκρυνση Μέλους, θα πρέπει να υπάρχει νόμιμη Απαρτία στο Διοικητικό
Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση, αναλόγως (εάν πρόκειται περί μέλους του
ΔΣ), με παρόντα τουλάχιστον τα Δύο Τρίτα (2/3) των Μελών. Η απομάκρυνση
θα γίνεται αποδεκτή, κατόπιν ψηφοφορίας. Η πλειοψηφία για απομάκρυνση
Μέλους, ορίζεται η ψήφος «Υπέρ» του Εβδομήντα τοις Εκατόν (70 %) των Μελών.

6.3

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί λύση στο ΔΣ, τότε θα μπορούν να κληθούν για να
παρέμβουν τα Ιδρυτικά- Τακτικά Μέλη, ενώ θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα
μόλις προαναφέρθηκαν, περί Απαρτίας και Πλειοψηφίας.

6.4

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί λύση με τα Ιδρυτικά - Τακτικά Μέλη ή/ και το ΔΣ, δηλαδή
εάν το ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί εσωτερικά στα πλαίσια του Τοπικού
Οργανισμού, τότε και μόνο τότε, η πρόταση Μομφής/ Απομάκρυνσης του
Μέλους, θα μπορεί να προωθηθεί προς τον «Κεντρικό» Οργανισμό, ο οποίος θα
κληθεί για παρέμβαση. Το αίτημα θα κατατίθεται πλήρως στοιχειοθετημένο, στη
Διοίκηση του «Κεντρικού» Οργανισμού.

6.5

Στην περίπτωση Αντιδικίας ή/ και Μομφής, το Μέλος που προτείνεται από άλλα
Μέλη να καθαιρεθεί, διατηρεί το δικαίωμα, να καλέσει ως διαιτησία τον «Κεντρικό»
Οργανισμό για να παρέμβει ή / και να παραστεί στην υπεράσπιση της θέσης
του.

6.6

Στις περιπτώσεις που κληθούν τα «Κεντρικά», η απόφαση τους θα είναι
δεσμευτική και θα γίνεται αποδεχτή από όλα τα Μέλη.

6.7

Υπό προϋποθέσεις, το Μέλος που απομακρύνθηκε, μπορεί να συνεχίσει να είναι
Απλό Μέλος, χωρίς όμως να έχει οιοδήποτε αξίωμα ή/ και δικαίωμα ψήφου, με
την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτει το κύρος, τα συμφέροντα και τον αγώνα του
Οργανισμού και των Ελλήνων γενικότερα.

6.8

Για επανεγγραφή Μέλους που απομακρύνθηκε, προαπαιτείται σχετική πρόταση
από Τρία (3) τουλάχιστον Ιδρυτικά- Τακτικά μέλη ή/ και Ενεργά Ορκισμένα Μέλη
ούτως ώστε να προκληθεί ψηφοφορία, κατά την οποία θα διατίθεται η νόμιμη
απαρτία και θα υπερισχύσει η πλειοψηφία «Υπέρ» της πρότασης όπως
περιγράφεται πιο πάνω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΚΙΣΜΕΝΩΝ (ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ-ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΡΚΙΣΜΕΝΩΝ) ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.0. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Ορκισμένων Μελών, είναι το ανώτατο όργανο του
Οργανισμού και θα είναι υπεύθυνη να διαμορφώνει και να λαμβάνει αποφάσεις για
την αντιπροσωπευτική πρόταση του Οργανισμού σε κάθε υπόθεση που τον αφορά.
Κάθε τελική πρόταση, θα πρέπει να σταλεί στα «Κεντρικά», όπου θα εγκρίνεται και στη
συνέχεια θα θεσμοθετείται. Ο «Κεντρικός» Οργανισμός, εάν δεν συμφωνήσει σε κάτι,
θα αποστέλλει πίσω το φάκελο με γνωμάτευση στην Γ.Σ. η οποία θα πρέπει εντός του
χρόνου που θα οριστεί, να αποστείλει νέα πρόταση. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν
μπορεί να παρθεί απόφαση λόγω διαφωνίας, τότε θα πρέπει να κληθεί ειδική
Επιτροπή από την Γ.Σ. η οποία θα παραστεί σε συμβούλιο με τα «Κεντρικά», όπου θα
υπάρξει διαβούλευση και θα παρθεί η τελική απόφαση επί της πράξεως.
Περισσότερες

πληροφορίες

θα

διευκρινιστούν

στον

Εσωτερικό

Κανονισμό

Λειτουργίας.
2.0. Οι συνεδριάσεις της ΓΣ, ΔΕΝ είναι Δημόσιες. Στη Γενική Συνέλευση για ψηφοφορία του
ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής, παρίστανται όλα τα Ορκισμένα (Ιδρυτικά - Τακτικά
και Ορκισμένα Ενεργά) Μέλη.
3.0. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, μία φορά το χρόνο, στην έδρα του
Οργανισμού και εκτάκτως, εάν το ζητήσει το 1/3 των Εταίρων, με έγγραφη και
αιτιολογημένη αίτησή τους.
4.0. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται εγγράφως στα μέλη τουλάχιστον Δέκα (10) ημέρες
πριν τη σύγκληση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερησία
διάταξη της Γ.Σ.
5.0. Στη Γ.Σ. μετέχουν τα Ορκισμένα Μέλη του Οργανισμού ή διά των νομίμων
εκπροσώπων τους. Στην Γ.Σ. δύναται να παρευρεθεί και αντιπροσωπεία του
«Κεντρικού» Οργανισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6.0. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, όπως ορίζεται σε κάθε
περίπτωση ξεχωριστά στο παρόν Καταστατικό ή σε μελλοντικές τροποποιήσεις αυτού
και δεσμεύουν ακόμα και τα απόντα ή διαφωνούντα Μέλη της.
7.0. Κάθε διαφωνία των Συνέδρων, σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Εταίρων και των Μελών λύνεται από τη Γ.Σ. και
θα εποπτεύεται όπου κριθεί αναγκαίο από τα Κεντρικά.
8.0. Η Γενική Συνέλευση θα διαμορφώνει την τελική πρόταση περί:
8.1. τροποποιήσεως του Καταστατικού,
8.2. εκλογής και παύσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών,
8.3. έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων
καθώς και των ψηφισμάτων σχετικά με τη χρήση των κινήσεων του ισολογισμού,
8.4. έγκρισης της ετήσιας έκθεσης και των ενοποιημένων οικονομικών δηλώσεων και
ισολογισμών του Οργανισμού,
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8.5. προώθησης της λήψης συλλογικών αποφάσεων, για θέματα που άπτονται του
αγώνα, βάσει αυτών των άρθρων του Καταστατικού και όπως διέπονται από το
νόμο,
8.6. λύσης του Οργανισμού και τους κατά τη λύση τρόπους διάθεσης της
περιουσίας αυτού, της εισόδου νέων Μελών ή του αποκλεισμού Μέλους του
Οργανισμού και της απαλλαγής των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη,
9.0. Αρχαιρεσίες διενεργούνται ανά έξι (6) μήνες ή ένα (1) έτος ή όπως αυτό θα
κοινοποιηθεί στο μέλλον και η Γενική Συνέλευση έκτακτη ή τακτική, εκλέγει τα Μέλη του
ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
1.0. Η Συνέλευση θα μαγνητοφωνείται και τα πρακτικά με τα αποτελέσματα και τις
αποφάσεις, θα κοινοποιούνται εντός Πέντε (5) εργασίμων ημερών στα μέλη.
2.0. Τα θέματα και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταγράφονται στο Βιβλίο των Πρακτικών από
ειδικό Γραμματέα με την επιμέλεια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και
Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1.0. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται τουλάχιστον το
εβδομήντα (70 %) τοις εκατό των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών.
2.0. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση μετά από πρόσκληση
του Προέδρου, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της. Η
επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, με όσα Μέλη και αν
παρίστανται.
3.0. Μέλος που απουσιάζει δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη
εξουσιοδότηση.
4.0. Εκλέγονται εκείνοι που συγκεντρώνουν το εβδομήντα (70 %) τοις εκατό των ψήφων
των παρόντων. Αν με την πρώτη ψηφοφορία δεν καλυφθεί ο αριθμός όσων πρέπει
να εκλεγούν, γίνεται δεύτερη τελική.
5.0. Την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, συμφώνως προς τους καταστατικούς κανόνες,
μπορούν να διατηρούν ισότιμα όλα τα Ιδρυτικά - Τακτικά και Ορκισμένα Ενεργά Μέλη
τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το Εικοστό Πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας
τους.
6.0. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται και τα ψηφίσματα θα εκδίδονται, με πλήρη διαφάνεια
και με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο, με την ανάταση χειρών και τα αποτελέσματα θα
καταγράφονται και θα υπογράφονται διαρκούσης της Γενικής Συνελεύσεως.
7.0. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο Δύο από τα απουσιάζοντα
Μέλη. Διευθυντής του γραφείου (από τα μελλοντικά Παραρτήματα ή/ και
υποεπιτροπές), συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου.
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8.0. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από το νόμο ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις των
Μελών και τα ψηφίσματα στις εκλογές ή άλλο σημαντικό θέμα που άπτεται της
Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίζονται από την προβλεπόμενη στο Καταστατικό
πλειοψηφία των παρευρισκομένων.
9.0. Ο Προεδρεύων της Γ.Σ., δύναται οποτεδήποτε να επαναλάβει το ψήφισμα, εάν
αμφιβάλλει για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Σε τέτοια περίπτωση, το
προηγούμενο αποτέλεσμα κρίνεται άκυρο και θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί.
10.0. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ψηφοφορία, δεν καταστεί δυνατή η εκλογή
κάποιου από τους υποψηφίους, ή/και δεν μπορέσει να αποφασιστεί με επιτυχία μια
συγκεκριμένη πρόταση που κρίνεται ως σημαντική, τότε μονομερώς ο Προεδρεύων,
θα διατάξει μια δεύτερη ψηφοφορία, κατά την οποία η σχετική πλειοψηφία, θα
καταστεί καθοριστική.
11.0. Με πρωτοβουλία του Προεδρεύοντος, η Γ.Σ. εκλέγει τον Προεδρεύοντα της
Συνεδριάσεως, καθώς και την Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια αρχαιρεσιών.
12.0. Η πρώτη Γ.Σ., κατά την οποία θα εκλεγούν και τα Μέλη του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί με την πρωτοβουλία της προσωρινής διοικούσας
επιτροπής, εντός τριμήνου από τη σύσταση του Οργανισμού, ή όπως αλλιώς
αποφασιστεί από τα «Κεντρικά».
13.0. Κάθε μέλος, έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών, στόχων
και των συμφερόντων του Οργανισμού.
14.0. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται
στο βιβλίο πρακτικών.
15.0. Για τη λειτουργία του Οργανισμού, θα καταρτιστεί Εξωτερικός και Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας, που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
1.0. Μετά την πάροδο των δύο (2) ετών, όταν το καταστατικό θα θεωρείται πλέον μόνιμο,
η έγκριση από τουλάχιστον του Ογδόντα τοις εκατό (80 %) των Μελών, οφείλει να
υπάρχει για να θεωρείται Ειδική Απαρτία, για τις ειδικές κάτωθι περιπτώσεις:
1.1. Τροποποίηση του σκοπού ίδρυσης του Οργανισμού, όπως καταχωρείται στο
τελευταίο Καταστατικό,
1.2. Για την κατάργηση του δικαιώματος ή/ και του περιορισμού εγγραφής, κάποιου
νέου Μέλους,
1.3. Τη διάλυση του Οργανισμού,
1.4. Για να τεθούν περιορισμοί ή/και αλλαγές στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου
αλλά και για να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί ή/ και αλλαγών.
1.5. Αλλαγή της επωνυμίας.
1.6. Άλλα θέματα, όπως προβλέπεται από τη χρηστή διοίκηση και τις νόμιμες
διατάξεις, όπως αυτές θεσμοθετούνται.
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1.7. Διαγραφή / Επανεγγραφή Μέλους, όπως περιγράφεται στο Κεφ. Α/ Άρθρο 7/
Εδάφιο 6.0.
Οι τελικές αποφάσεις, και πάλι θα ελέγχονται, εγκρίνονται και θα θεσμοθετούνται από
τα «Κεντρικά».
ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
1.0. Οι τελικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και όλων των Επιτροπών, θα
καταλήγουν στο κεντρικό συμβούλιο της Προεδρευούσης Επιτροπής, όπου θα
αξιολογούνται και θα στέλνονται προς επικύρωση στα «Κεντρικά», πριν να
θεσμοθετηθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας, ισχύει το Κεφ. Β/ Άρθρο 8/ Εδάφιο 1.0.
2.0. Ο «Κεντρικός» Οργανισμός, θα διατηρεί το δικαίωμα της ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ (ΒΕΤΟ), επί
των τελικών αποφάσεων της Γ.Σ./ ΔΣ. Η τελική απόφαση θα κοινοποιείται και θα
θεσμοθετείται από το υπεύθυνο σώμα.
3.0. Η Δημοκρατική διαβούλευση, αποτελεί μόνιμο στοιχείο στη διαμόρφωση και
υλοποίηση της τελικής Πολιτικής και της Στρατηγικής, που θα ακολουθηθεί από τον
Οργανισμό, πάντοτε με σεβασμό του «Άρχειν και ‘Αρχεσθαι», αναγνωρίζοντας τα
δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΆΡΘΡΟ 13
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΣ - ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΕΛΗ
Το ΔΣ είναι το εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού.
Αποτελείται από σύνολο στελεχών Δώδεκα (12) Μελών και συγκροτείται από:
1.0. την Προεδρεύουσα Τριμερή Επιτροπή και
2.0. τα Εννέα Εκτελεστικά Μέλη όπου διαχωρίζονται σε Τρεις (3) «Επιτροπές».
2.1. Νομική - Ελεγκτική Επιτροπή
2.2. Λειτουργική - Δεοντολογική Επιτροπή
2.3. Οικονομική Επιτροπή
3.0. Η Γραμματεία, η οποία είναι ανεξάρτητη από τα ως άνω Μέλη.
Όλες οι επιτροπές θα αποτελούνται από Τρία (3) μόνιμα εκτελεστικά Μέλη και Δύο
επιλαχόντες (από άλλη επιτροπή ή εξωτερικών συμβούλων, ανάλογα με την περίπτωση)
και οι οποίοι από κοινού θα μελετούν, ελέγχουν και θα προτείνουν λύσεις στα υπό
συζήτηση θέματα.
Εκτός από την Προεδρεύουσα Επιτροπή, οι υπόλοιπες θέσεις στις επιτροπές θα είναι
Αιρετές και δεν θα θεωρούνται μόνιμες.
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Το Κάθε Μέλος, υπόσχεται ότι θα σέβεται τους Κώδικες Δεοντολογίας και θα τηρεί τον
Εξωτερικό και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Αναλαμβάνοντας την άσκηση των
καθηκόντων του, δίνει ενώπιον των υπολοίπων Μελών τον ανάλογο Όρκο.
Κάθε Μέλος, για να ενταχθεί θα πρέπει να έχει πρόσκληση από δύο (2) άλλα Μέλη, τα
οποία θα πρέπει να εγγυώνται γι’ αυτόν.
Όλες οι Επιτροπές μεταξύ τους, θα συνεργάζονται για το γενικό καλό και την επίτευξη των
τιθέμενων στόχων, όλων των τοπικών Οργανισμών, των Μελών αυτών και κατ’ επέκταση
του «Κεντρικού» οργανισμού και του Ελληνισμού γενικότερα.
ΑΡΘΡΟ 14
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1.0 Διοικητικό Συμβούλιο
Προσωρινά, διορίζονται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων οι κάτωθι:
ι.

Προεδρεύουσα Τριμερής Επιτροπή:
α. Πρόεδρος

κ ___________________

β. Διευθύνων Σύμβουλος

κ ___________________

γ. Ταμίας

κ ___________________

ii. Εκτελεστικά Μέλη

κ ___________________
κ___________________

iii. Γενικός Γραμματέας

κ ___________________

Η ισχύς του προσωρινού Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί κατόπιν γραπτής εγκρίσεως από τα
Κεντρικά.
2.0.

Προεδρεύουσα Τριμερής Επιτροπή

Η Προεδρεύουσα Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από Τρία (3) που είναι Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).
Επιλαχόντες: Δύο (2) Μέλη που θα ενεργούν με περιορισμένα δικαιώματα.
Ο Πρόεδρος, ορίζεται ως ο υπεύθυνος, ο οποίος μπορεί να ενεργεί εκπροσωπώντας το
σύνολο των Μελών, για την ίδρυση του Οργανισμού. Ο ίδιος μπορεί επίσης να αναθέσει,
σε άλλο άτομο τη διεκπεραίωση, με απλή ανάθεση και επικυρωμένη υπογραφή σε Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Αστυνομικό Τμήμα.
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2.1 ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.1.1

Η τριμερής Προεδρεύουσα Επιτροπή, εκλέγεται νόμιμα δια κλήρου ή - υπό
προϋποθέσεις - δια αποφάσεως, από τα ήδη εκλεγμένα Μέλη του Δ.Σ.

2.1.2

Η Προεδρεύουσα Επιτροπή, διαμορφώνει πολιτική που βασίζεται πάντοτε στην
καθορισμένη πολιτική του «Κεντρικού» Οργανισμού και είναι υπεύθυνη, για την
τελική μορφή των προτάσεων που θα προωθηθούν προς Έγκριση και
Θεσμοθέτηση στον «Κεντρικό» Οργανισμό.

2.1.3

Η Θητεία της Επιτροπής, αρχίζει από την Ορκωμοσία των Μελών της
Προεδρεύουσας Επιτροπής.

2.1.4

Σε

περίπτωση

ανθρωπίνων

πολέμου

ή

άλλης

δυνατοτήτων),

η

ανεξέλεγκτης

θητεία

της

συγκυρίας

Προεδρεύουσας

(εκτός

των

Επιτροπής,

παρατείνεται έως τη λήξη του προβλήματος.
2.1.5

Επανεκλογή του ίδιου προσώπου επιτρέπεται εάν η Γενική Συνέλευση ψηφίσει
υπέρ αυτού.

2.1.6

Μέλος ή στο σύνολό της, η Προεδρεύουσα Επιτροπή, είναι δυνατόν να
αμφισβητηθεί από την πλειοψηφία του ΔΣ ή/και των Ορκισμένων Μελών, όπως
φαίνεται στο ΚΕΦ. Α’/ Άρθρο 7/ Εδάφιο 6.0. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό,
συγκαλείται έκτακτο συνέδριο μέσα σε ένα μήνα για την ανάδειξη νέας
Προεδρεύουσας Επιτροπής ή Μέλους αυτής.

2.1.7

Εάν μέλος της Προεδρεύουσας Επιτροπής, εκλείψει με οποιονδήποτε τρόπο, η
εκλογή του νέου Μέλους γίνεται από Έκτακτο Συνέδριο της ολομέλειας των
υπολοίπων Μελών του ΔΣ, για να γίνουν νέες εκλογές.

2.1.8

Ειδικότερα, θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής των Μελών της
Προεδρευούσης Επιτροπής, τη λειτουργία κτλ, καθορίζονται από τον Ειδικό
Κανονισμό Εκλογής Προέδρου του Οργανισμού, που εγκρίνεται από τον
«Κεντρικό» Οργανισμό και που κοινοποιείται στον Κανονισμό λειτουργίας.

2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.2.1

Η Προεδρεύουσα Επιτροπή, είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού,
αποτελείται από Τρία (3) Στελέχη που εκλέγονται δια Κλήρου από το ΔΣ.

2.2.2

Η Προεδρεύουσα Επιτροπή, θα μπορεί να ενεργεί ελεύθερα, να διοικεί και να
λαμβάνει αποφάσεις κατόπιν διαβουλεύσεως και πάντοτε κατόπιν τελικής
εγκρίσεως των «Κεντρικών» και να διαχειρίζεται τα κεφάλαια / περιουσιακά
στοιχεία του Οργανισμού, σύμφωνα με τους Κανόνες και Κανονισμούς του
παρόντος Καταστατικού, έχοντας υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και της
ευθύνης, για χρηστή διαχείριση αλλά και πάντοτε, ενεργώντας με σεβασμό προς
τις αποφάσεις των Επιτροπών, των Μελών, της απόφασης των «Κεντρικών», τα
Τριάντα Τρία (33) Ελλάνια Αξιακά Πρωτόκολλα του Οργανισμού, τους νόμους
της χώρας και προς όφελος των Μελών και του Ελληνισμού που υπηρετεί.
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2.2.3

Τα Τρία (3) Μέλη, μπορούν να αλληλο-αντικατασταθούν όπου αποφασιστεί και
να παραστούν είτε από κοινού ή/ και χωριστά κατόπιν ειδικής γραπτής
απόφασης της Επιτροπής, σε όποιες επιτροπές και συναντήσεις χρειαστεί να
παρευρεθούν, θα μπορούν να υπογράψουν δεσμευτικά συμβόλαια κατόπιν
ειδικής πληρεξούσιας εντολής από τα «Κεντρικά», θα μπορούν να αναλάβουν τη
διεκπεραίωση υποχρεώσεων για τον Οργανισμό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν
θα μπορεί να επιβαρυνθούν με βάρη που προκύπτουν από τη διαχείριση του
Οργανισμού, εκτός και αν αποδεδειγμένα αποδειχτεί ο δόλος.

2.2.4

Όλα τα Μέλη, κατόπιν Ορκωμοσίας τους, συμφωνούν να συνεργάζονται και να
εργάζονται και με καλή πίστη προς όφελος των Μελών και κατ’ επέκταση όλου
του Ελληνισμού εν γένει, να υπηρετούν πιστά και να περιφρουρούν το δίκαιο και
κατ’ επέκταση να βοηθούν και να υποστηρίζουν τον απανταχού Ελληνισμό, σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2.2.5

Τα Μέλη συμφωνούν, ότι θα βοηθήσουν και θα συντονίσουν όποιες ενέργειες
κριθούν αναγκαίες, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, για να υποστηριχθεί
η προσπάθεια η οποία γίνεται από τον «Κεντρικό» Οργανισμό, ώστε να
επιτευχθεί

η

απαραίτητη

δόμηση

χρηματοδότησης,

για

την

υλοποίηση

κοινοτικών έργων στους Δήμους, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την
ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και τον πλήρη διακανονισμό των εξωτερικών
υποχρεώσεων και οφειλών των Ελλήνων και του Ελληνικού/ Κυπριακού Κράτους
γενικότερα. Κύριος σκοπός είναι, να επαναπροσδιοριστούν τα ελλείμματα της
χώρας και να τονωθεί η οικονομική, δημοσιονομική και αναπτυξιακή της πορεία
και

στρατηγική

και

γενικότερα

πρεσβεύει

στο

να

δημιουργηθούν

οι

προϋποθέσεις για την παροχή του μεγαλυτέρου οφέλους, προς τα Μέλη και
τους Έλληνες/ Κυπρίους πολίτες, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο
παγκόσμιο στερέωμα γενικότερα.
2.3.

ΕΙΔΙΚΗ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΝΟΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
2.3.1

Σε περίπτωση που Μέλος της Πρ. Επιτροπής, δεν δύναται να συνεχίσει ή εάν
αντικατασταθεί,

λόγω

απόρριψης,

παραίτησης,

θανάτου,

διανοητικής

ανικανότητας, ή δικαστικής απομάκρυνσης, τότε και μόνο τότε, το οποιοδήποτε
νέο διορισμένο Μέλος στην ιδιότητα που θα του ανατεθεί, έχοντας διοριστεί
δυνάμει των ιδίων εξουσιών που παρέχονται στο αρχικό Μέλος στο παρόν
Καταστατικό, θα πρέπει υποχρεωτικά και αμετάκλητα να συνεχίσει(ουν) να
ενεργεί(ουν) με τις ίδιες Αξίες, Αρχές, Νόμους, περιορισμούς και όλες τις
αρμοδιότητες, που καλύπτονται στο παρόν.
2.3.2

Η οποιαδήποτε μεταβίβαση/ ανάθεση/ κληρονομική μεταβίβαση από το ένα
Μέλος της Π. Επιτροπής σε ένα νέο Μέλος, όπως ορίζεται στην πιο πάνω
παράγραφο με αρ. 1.3.1, θα πρέπει να διακοπεί και η ανάθεση θα θεωρηθεί ως
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άκυρη και χωρίς καμία ισχύ, σε περίπτωση που το νέο Μέλος, ενεργεί ή θέτει σε
εφαρμογή, οποιαδήποτε σχέδια ή δράσεις, που αποδεδειγμένα δε συμφωνούν
με το Καταστατικό του Οργανισμού ή/ και που θέτουν σε κίνδυνο, πολιτικά,
πολιτιστικά, στρατιωτικά και γεωπολιτικά, την εθνική και προσωπική ασφάλεια
των Ελλήνων/ Κυπρίων πολιτών, ή ακόμα και την τιμή του Οργανισμού και κατ’
επέκταση της χώρας για την Ελλάδα, Κύπρο ή τον Ελληνισμό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση το νέο Μέλος θα πρέπει να φυσικό πρόσωπο με
Ελληνική ιθαγένεια που όχι μόνο θα ομιλεί την Ελληνική γλώσσα, αλλά και θα
σκέφτεται, θα σχεδιάζει, θα έχει την πρόθεση να δημιουργεί και θα δημιουργεί
στοχευμένη στρατηγική για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα της Ελλάδος και της
Κύπρου αλλά και του Ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο («Προθέσεις») αλλά και
θα πρέπει να πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις των «Προθέσεων» όπως
καθορίζονται στο παρόν.
3.0. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3.1

Η τελική απόφαση για το κάθε θέμα, πριν από την τελική θεσμοθέτηση, θα
πρέπει να κοινοποιείται προς την Προεδρεύουσα Τριμερή Επιτροπή δια μέσου
της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΔΣ και θα επικυρώνεται ως αποδεκτή ή θα
ακυρώνεται, αφού προηγηθεί η έγκριση του «Κεντρικού» Οργανισμού, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος.

3.2.

Το ΔΣ είναι το Εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, αποτελείται από Δώδεκα
(12) Μέλη, όπως αναφέρεται στο ΚΕΦ Α’/ Άρθρο 7/ Εδάφια 1,2,3 & 4 , τα οποία
απαρτίζουν την Προεδρεύουσα Επιτροπή και τις ακόλουθες άλλες Επιτροπές, οι
οποίες με τη σειρά τους, αποτελούνται από Τρία (3) αιρετά Μέλη, που ορίζονται
βάσει της ειδικότητάς τους:3.2.1. Ελεγκτική -Νομική Επιτροπή
3.2.1.1. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, μετέχουν υποχρεωτικά στις
συνεδριάσεις της Ολομέλειας και δύνανται να παρευρίσκονται σε
επί μέρους τμήματα, επιτροπές και ομάδες εργασίας των
αντιπροσώπων των μελών.
3.2.1.2. Ευθύνες:

Η

Επιτροπή

ελέγχει

όλες

τις

τελικές

Προτάσεις

κανονιστικού περιεχομένου που κατατίθενται από τα Μέλη και τις
διάφορες Επιτροπές κάθε μορφής και ειδικότητας, ως προς τη
νομιμότητα και υποχρεούται να βεβαιώνει, ότι οι προτάσεις είναι
σύννομες και ότι δεν αντίκεινται στην ιδεολογία, στις Αξίες, στις
Αρχές και στους Νόμους του Οργανισμού, που περικλείονται
στο

Καταστατικό.

Προϋπόθεση

για

να

νομοθετηθούν

οι

Προτάσεις αυτές, θα είναι η έγκρισή τους από τα «Κεντρικά».
3.2.1.3. Η Επιτροπή, δύναται να υπογράφει, να υποβάλλει και να
καταθέτει υπεύθυνες δηλώσεις κατά το v.1599/86, συμφώνως με
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τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.2238/94, των νόμων 1577/85,
1249/82 και 1337/83 ή και vα καταθέτει σε Συμβολαιογράφο
πιστοποιητικά, προβλεπόμενα από τους παραπάνω ή άλλους
νόμους πού θα ισχύουν κατά την υπογραφή του εκάστοτε
συμβολαίου και πάντοτε κατόπιν αποδοχής της Προεδρευούσης
Επιτροπής και για τα σοβαρά θέματα, κατόπιν αποδοχής του
«Κεντρικού» Οργανισμού.
3.2.1.4. Θα μπορεί επίσης, κατ’ εντολήν της Προεδρευούσης Επιτροπής,
που με τη σειρά της θα πρέπει να φέρει τη σύμφωνη γνώμη και
τη σφραγίδα των «Κεντρικών», να τροποποιεί, να υπογράφει και
να διαχειρίζεται όλες τις σχετικές συμβάσεις, τις συγγραφές
υποχρεώσεων, τα σχετικά προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια,
να καταργεί διαλυτικές αιρέσεις, να εξαλείφει/ διαχειρίζεται
υποθήκες και άλλα βάρη επί των έργων και των περιουσιών που
θα αποκτηθούν, αναπτυχθούν ή κατασκευαστούν και να
υπογράφει κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά στις
εντολές και πληρεξουσιότητες των ειδικών πληρεξουσίων, να
υπογράφει και να διαχειρίζεται πράξεις τροποποιητικές στα
εργολαβικά
προθεσμίας

συμβόλαια
και

προσυμφώνων

καθώς

και

τροποποιητικές

πράξεις

και

πώλησης/ενοικίασης/

παράτασης

καταργητικές
χρήσης

σε

των

τρίτους,

καθώς και τροποποιητικές, διορθωτικές και συμπληρωματικές
πράξεις των κανονισμών που διέπουν τις εκάστοτε συμφωνίες,
όπως επίσης και να παραλαμβάνει φορολογική ενημερότητα του
Εντολέα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3.2.2. Λειτουργική Επιτροπή- Δεοντολογική Επιτροπή
3.2.2.1. Αποτελεί

το

κεντρικό

σημείο

αναφοράς

της

Τριμερούς

Προεδρευούσης Επιτροπής και του Οργανισμού.
3.2.2.2. Έχει την ευθύνη της προβολής και της διάδοσης των ιδεολογικών
και προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του
Οργανισμού.
3.2.2.3. Συγκαλεί το Κεντρικό Συνέδριο, ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία
της συνόδου του και εγκρίνει την ημερησία διάταξη και τις γενικές
εισηγήσεις που καταρτίζουν οι άλλες επιτροπές.
3.2.2.4. Υποβάλλει στο Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του
Οργανισμού της προηγούμενης περιόδου.
3.2.2.5. Εισηγείται στο Συνέδριο, τροποποιήσεις του Καταστατικού και
ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις του.
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3.2.2.6. Προωθεί

και

Τροποποιεί

τους

Κανονισμούς

οργάνωσης,

συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων του Οργανισμού,
μετά από έγκριση των «Κεντρικών».
3.2.2.7. Έχει την ευθύνη και μέριμνα, για τον έλεγχο και τη σωστή
εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου.
3.2.2.8. Προχωρά στην εκτέλεση κάθε θέματος, που παραπέμπεται σε
αυτήν από την Προεδρεύουσα Επιτροπή, ή/και από τις άλλες
Επιτροπές,

ή/και

για

θέματα

του

ιδίου

του

«Κεντρικού»

Οργανισμού.
3.2.2.9. Μπορεί να εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα αφού
προηγουμένως, ηι απόφαση έχει επικυρωθεί από τα «Κεντρικά».
3.2.2.10. Μπορεί να συγκροτεί με απόφασή της, ειδικές επιτροπές, ομάδες
εργασίας και ομάδες μελέτης, με αντικείμενο ζητήματα που
αφορούν την κοινωνία και τον Οργανισμό. Τα τμήματα, οι
επιτροπές και οι ομάδες εργασίας και μελέτης, επεξεργάζονται
προτάσεις και διαμορφώνουν εισηγήσεις, που συζητούνται στην
Ολομέλεια της Επιτροπής και τίθενται σε ψηφοφορία.
3.2.2.11. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά ενός Μέλους ελέγχεται, πλέον
της μιας φοράς, για παραβίαση των κανόνων Δεοντολογίας, το
Συμβούλιο δημοσιοποιεί το περιεχόμενο των συστάσεών του και
παραπέμπει το θέμα στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
3.2.2.12. Γνωματεύει επί της γεωπολιτικής, πολιτιστικής, αναπτυξιακής
πολιτικής του Οργανισμού, με βάση την ιδεολογία, τους κώδικες
δεοντολογίας που επιβάλλεται να ακολουθούν τα Μέλη, καθώς
και με βάση τις Αξίες, Αρχές, Νόμους και Προϋποθέσεις που
περιγράφονται

στο

Καταστατικό

και

στον

Εξωτερικό

και

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και συμφώνως των
αποφάσεων του Συνεδρίου, της Τριμερούς Προεδρευούσης
Επιτροπής και έχοντας την τελική έγκριση του «Κεντρικού»
Οργανισμού.
3.2.2.13. Τα

θέματα

Οργανισμού,

που
ο

αφορούν
έλεγχος

τον
της

τρόπο
τήρησης

λειτουργίας
των

του

κανόνων

Δεοντολογίας και η διαδικασία λήψης των αποφάσεών της,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό που μελετάται και προωθείται
από αυτή την Επιτροπή.
3.2.2.14. Η ίδια Επιτροπή, θα αξιολογεί την ενεργό δράση των Μελών, του
τι προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στον Ελληνισμό
σύμφωνα με τα Ελληνικά Αξιακά Πρωτόκολλα. Μετά την πάροδο
Δύο (2) ετών, ενεργού παρουσίας του Μέλους, όπως ως άνω
περιγράφεται, η Επιτροπή μετά την αξιολόγηση, θα προτείνει τη
Δημόσια επιβράβευση.
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3. 2.3. Οικονομική Επιτροπή και το Ταμείο
3.2.3.1. Στοιχειοθετεί

και

προωθεί

τον

προϋπολογισμό

και

τον

απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, προς
τον «Κεντρικό» Οργανισμό.
3.2.3.2. Προς όφελος των Μελών, αλλά και του Ελληνικού λαού
γενικότερα, η Επιτροπή, εκ μέρους του Οργανισμού και σε πλήρη
συντονισμό και υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη των
«Κεντρικών», θα μπορεί να προβαίνει σε κάθε νόμιμη πράξη και
όπου δύναται, θα αξιοποιεί κάθε πηγή χρηματοδότησης και με
οποιοδήποτε μέσο, θα προχωρά στην κάλυψη τυχόν ειδικών
απαιτήσεων και θα παρέχει κάθε νόμιμη διευθέτηση, που θ’
αποφασιστεί. Όπου δύναται, θα σχεδιάσει και θα διαρθρώσει,
κατ’ εντολή της Προεδρευούσης Επιτροπής και των «Κεντρικών»,
την αναγκαία χρηματοδότηση που θα καλύψει τις τρέχουσες και
μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης, προς όφελος των Μελών
αλλά και των Ελλήνων Πολιτών γενικότερα,
3.2.3.3. Θα

συμβουλεύεται

προϋπολογισμών)

και

θα

διορίζει

οποιονδήποτε

(βάσει

εγκεκριμένων

εξειδικευμένο

Κυβερνητικό

Λειτουργό ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο(α) ή / Τράπεζα(ες) –
τραπεζικό(ούς) Λειτουργό (ούς) και / ή ανώτερα διευθυντικά
στελέχη Χρηματιστηριακής εταιρείας(ων) ή / και κάθε ανεξάρτητη
ιδιωτική ή κρατική οργάνωση που υπάρχει ή/ και θα ιδρυθεί, ή
όποιους μπορεί να επιλέξει ως Επιτροπή αλλά πάντοτε κατά την
απόλυτη κρίση της Προεδρευούσης Επιτροπής που με τη σειρά
της θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα αποδοχής - έγκρισης των
«Κεντρικών», κατά τη διαδικασία της προσπάθειας δόμησης των
οικονομικών στόχων χρηματοδότησης.
3.2.3.4. Θα μπορεί να καταγράφει τις επαληθεύσεις των στοιχείων και τα
αποτελέσματα των εκάστοτε ελέγχων οικονομικού περιεχομένου.
3.2.3.5. Η Επιτροπή, θα πρέπει να διαθέτει σε τακτό έλεγχο, όταν και
εφόσον

ζητηθεί,

τα

θεωρημένα

λογιστικά

βιβλία

με

τα

αποτελέσματα, όλων των χρήσεων και όλων των λογαριασμών
που είναι σχετικά με το εκάστοτε τμήμα και όλα τα σχετικά με τα
έργα, όπου θα φαίνονται καθαρά όλες οι λογιστικές πράξεις για
το τρίμηνο, εξάμηνο και έτος και για όλες τις εκταμιεύσεις
κονδυλίων που αφορούν τον Οργανισμό.
3.2.3.6. Όταν τα κεφάλαια/ περιουσίες θα έχουν μεταφερθεί και πιστωθεί
στο(ούς) λογαριασμό(ους), μετά τη δόμηση χρηματοδότησης,
όπως πιο πάνω περιγράφεται, η Επιτροπή, πάντοτε ενεργούσα
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κατ’ εντολήν της Προεδρευούσης Επιτροπής, θα μπορεί να
εκτελεί, να ενεργεί και να πράττει τα κάτωθι:
α) Όλες οι πράξεις και ενέργειες, θα πρέπει να εντάσσονται και
να είναι σύμφωνες με τους Ελληνικούς νόμους και τη
νομοθεσία.
β) Η Επιτροπή πάντοτε σε πλήρη συντονισμό και κατ’ εντολή της
Προεδρευούσης Επιτροπής και σε συνάρτηση με τις Εντολές
του «Κεντρικού» Οργανισμού, θα διοικεί και θα διαχειρίζεται
τους πόρους/ κεφάλαια / περιουσιακά στοιχεία, πάντοτε
κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες που θα φέρουν την
υπογραφή

της

Προεδρευούσης

Επιτροπής

και

των

«Κεντρικών» και σύμφωνα με τους νόμους, κανόνες και
κανονισμούς του Καταστατικού αλλά και του Συντάγματος
και των νόμων της Ελλάδος, θα ενεργεί με καλή πίστη,
υπηρετώντας το καθήκον και φέροντας ευθύνη για τη
διαχείριση των επενδύσεων, θα πρέπει δε, πάντοτε να ενεργεί
με σεβασμό προς τα έθιμα, τις παραδόσεις και τις
πολιτιστικές Αξίες εκείνων που θα εξυπηρετεί.
γ) Κατ’ εντολήν της Προεδρευούσης Επιτροπής, η οποία θα
φέρει και την σφραγίδα των «Κεντρικών», θα μπορεί να εκτελεί,
χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων,
οποιαδήποτε πράξη είναι αναγκαία για να αποσύρει, να
μεταφέρει, να υποθηκεύει, να ενεχυριάζει, να δανείζει, να
κατέχει, να κρατεί, να διαχειρίζεται, να αγοράζει, να πωλεί, να
ανταλλάζει, να υπόσχεται, να καταθέτει, να επενδύει ή να
επανεπενδύει, οποιαδήποτε χρήματα / περιουσία, ιδιόκτητα ή/
και υπό διαχείριση, που μπορεί να περιλαμβάνουν ομόλογα ή
άλλα τραπεζικά ή κυβερνητικά χρηματοδοτικά μέσα, χρυσό,
αποθέματα, τίτλους, κ.α., κινητά ή ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία με εισοδήματα ή όχι, οποιεσδήποτε ασφάλειες/
εγγυήσεις,

δεσμεύσεις,

ενεχυριάσεις

ως

αντασφάλεια,

οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία που δημιουργήθησαν και
βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού, ή που θα
του ανατεθούν από τον «Κεντρικό» Οργανισμό και που
νομίμως και δικαίως διαχειρίζεται ή/και κατέχει ή/και του
ανήκουν από το χαρτοφυλάκιο που δημιουργήθηκε ως
προϊόν, από το δομημένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ή
άλλο και όπως απαιτηθεί και πάντοτε σύμφωνα με το
Ελληνικό Δίκαιο.
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δ) Η Οικονομική Επιτροπή του Οργανισμού, θα διατηρεί κάθε
απρόσκοπτο

δικαίωμα

χρηματοπιστωτικά

για

να

εργαλεία

μπορεί

έναντι

να

των

εκδίδει

κεφαλαίων

νέα
/

περιουσιακών στοιχείων, όταν κριθεί απαραίτητο, τα οποία
όμως πάντοτε θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή της
Προεδρευούσης

Επιτροπής

και

τις υπογραφές

και

τη

σφραγίδα του «Κεντρικού» Οργανισμού.
ε) Η Οικονομική Επιτροπή, θα μπορεί ν’ αγοράζει ή/και να
διατηρεί

ασφάλειες

σχετικά

με

τα

κεφάλαια

ή/και

τα

περιουσιακά στοιχεία που απαριθμούνται ανωτέρω, πάντοτε
με τις υπογραφές και τη σφραγίδα της Προεδρευούσης
Επιτροπής και των «Κεντρικών».
στ) Η οικονομική Επιτροπή, θα έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε
χρηματοκιβώτιο που είτε θα ανήκει στο ταμείο
Οργανισμού

ή/και

που

ο

Οργανισμός

του

διαχειρίζεται,

συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του, για ό,τι αφορά
στα κεφάλαια/ περιουσιακά στοιχεία, που προέρχονται από
το

πρόγραμμα

χρηματοδότησης

και

όπως

αυτό

θα

καταγραφεί σε ειδικές αποφάσεις του ΔΣ κατόπιν εγκρίσεως
της Προεδρευούσης Επιτροπής και των «Κεντρικών».
ζ) Η Οικονομική Επιτροπή, θα λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο που
θα κρίνει αναγκαίο, για τη συλλογή κάθε ποσού ή οφειλών, ή
μπορεί να διακανονίσει, οποιαδήποτε αξίωση/ απαίτηση,
η) Θα μπορεί να ενεργεί, κατ’ εντολή της Προεδρευούσης
Επιτροπής και των «Κεντρικών», για να εκτελεί αγορά/
πώληση/

διαχείριση/

έκδοση/

ακύρωση

ομολόγων

ή

μετοχών, ως ο πληρεξούσιος, συμπεριλαμβανομένων όλων
των δικαιωμάτων σε σχέση με τα αποθέματα, ομόλογα,
ομολογίες ή άλλες επενδύσεις σχετικά με τα ταμεία και τα ως
άνω περιουσιακά στοιχεία.
θ) Θα μπορεί να εργοδοτεί ή να αναθέτει σε επαγγελματίες για
επιχειρηματική / νομική βοήθεια εάν κριθεί αναγκαίο/ σκόπιμο
για ό,τι αφορά τη διάρθρωση της χρηματοδότησης, καθώς
και κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των
όποιων έργων / περιουσιακών στοιχείων, αποφασιστεί από
την Επιτροπή, πάντοτε ενεργώντας εντός των οικονομικών
δυνατοτήτων του Οργανισμού και με τη σφραγίδα αποδοχής
της Προεδρευούσης Επιτροπής και των «Κεντρικών».
ι)

Θα υποχρεούται να συντάσσει, να υπογράφει και να
αρχειοθετεί έγγραφα με οποιονδήποτε κυβερνητικό λειτουργό
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ή

οργανισμό,

συμπεριλαμβανομένων

των

ανωτέρω

αναφερομένων, αλλά όχι περιοριστικά, συγκεκριμένα θα
υποχρεούται να:
(1) προετοιμάζει, υπογράφει

και ν’ αρχειοθετεί στοιχεία

αναφορικά με τα εισοδήματα, φορολογία, επιστροφές
φόρων κτλ με τους κρατικούς φορείς και τα κυβερνητικά
όργανα, σχετικά με τα κεφάλαια / περιουσιακά στοιχεία
που απαριθμούνται ανωτέρω,
(2) λαμβάνει πληροφορίες ή έγγραφα από οποιαδήποτε
κυβέρνηση ή τις υπηρεσίες της, για να διαπραγματευτεί,
να

έλθει

σε

συμβιβασμό

(συμπεριλαμβανομένων
σχετικά

με

τα

των

κεφάλαια-

για

οποιοδήποτε

φορολογικών
ταμεία

και

θέμα

θεμάτων),

πάγια

που

απαριθμούνται ανωτέρω,
(3) προετοιμάζει αιτήσεις, να παρέχει πληροφορίες και να
εκτελεί οποιαδήποτε άλλη πράξη, που εύλογα ζητήθηκε
από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή τις υπηρεσίες της, σε
σχέση με τα κυβερνητικά οφέλη, σχετικά με τα ταμεία /
περιουσιακά στοιχεία,
ια) Η

Οικονομική

Επιτροπή,

κατόπιν

εγκρίσεως

της

Προεδρευούσης Επιτροπής και των «Κεντρικών» και κάτω από
ειδικές περιπτώσεις, θα μπορεί να προβαίνει σε δωρεές από
τα εν λόγω κεφάλαια/ περιουσίες, προς οποιοδήποτε
πρόσωπο,

οντότητα

ή

ευεργετικό

οργανισμό,

με

την

προϋπόθεση ότι η(οι) δωρεά(ες) θα πρέπει να γίνεται(ονται)
με τη μέγιστη διαφάνεια και σύμφωνα με το νόμο.
ιβ) Όλα τα ανωτέρω, θα φέρουν ΠΑΝΤΟΤΕ τις υπογραφές της
Προεδρευούσης

Επιτροπής

και

τις

υπογραφές

τελικής

αποδοχής και τη σφραγίδα του «Κεντρικού» Οργανισμού.
ιγ) Οι Επιτροπές, ενεργώντας στα πλαίσια του παρόντος, στην
πραγματικότητα δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία
προκύψει από μια εσφαλμένη απόφαση που λήφθηκε
καλόπιστα. Ωστόσο, όλες οι Επιτροπές, θα ευθύνονται εάν
υπάρξει

αποτυχία

ως

προϊόν

δόλου

ή/και

εκούσιας

παράβασης καθήκοντος ή/και δεν ενεργούν με καλή πίστη,
ενώ ενεργούν υπό την εξουσία αυτού του Καταστατικού και
της ευθύνης της αρμοδιότητάς των.
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3.3.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3.3.1. Ο Γραμματέας του ΔΣ διορίζεται από την Προεδρεύουσα Επιτροπή.
3.3.2. Συντονίζει το έργο των Γραμματέων που προΐστανται των γραμματειών
του Οργανισμού και συντονίζει και βοηθά τη Διαδημοτική Επιτροπή, για
να μπορεί να διατελεί απρόσκοπτα το έργο της,
3.3.3. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ. και ΔΣ και αναφέρεται
στην Προεδρεύουσα Επιτροπή, ειδικά ως προς την εκτέλεση των ως άνω
αρμοδιοτήτων της.
3.3.4. Με αποφάσεις της Προεδρευούσης Επιτροπής μπορεί, εφόσον είναι
αναγκαίο, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες του Γραμματέα
της Γενικής Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ
1.0.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Οργανισμού, σε τακτική
συνεδρίαση τουλάχιστον Μία (1) φορά το Μήνα ή/ και όποτε κριθεί αναγκαίο.
Συζητά τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και για τα οποια θα
πρέπει να έχει προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως όλα τα Μέλη.

2.0.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και όταν ζητήσουν έκτακτη σύγκληση Τρία (3)
Μέλη του, οπότε η Προεδρεύουσα Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει
εκτάκτως το ΔΣ μέσα σε Επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, η
οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα θέματα προς συζήτηση.

3.0.

Η Προεδρεύουσα Επιτροπή του ΔΣ, μπορεί να συγκαλέσει το ΔΣ και εκτός της έδρας
του Οργανισμού, δηλαδή στους χώρους κάποιου παραρτήματος του Οργανισμού
ή και κάπου αλλού.

4.0.

Όλα τα θέματα της σύγκλησης και συνεδρίασης του ΔΣ του Οργανισμού, δύνανται
να πραγματοποιούνται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι
τηλεδιάσκεψης, σελίδας ελεγχόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet), για τα
Μέλη του ΔΣ, αποστολής πρόσκλησης και θεμάτων ημερήσιας διατάξεως,
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών (επέχουσας θέση διαλογικής συζήτησης)
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.τ.λ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.0.

Η Διαδημοτική Επιτροπή, συνίσταται από Τρία Μέλη και Δύο (2) Επιλαχόντες από
τον κάθε Τοπικό Οργανισμό και οι οποίοι θα ενεργούν ως οι αντιπρόσωποι κάθε
Οργανισμού σε όλη την Επικράτεια προς τα «Κεντρικά», αλλά και στο εξωτερικό.

2.0.

Ένα Μέλος από τα Τρία κύρια Μέλη, θα μπορεί να είναι Ένα από τα Μέλη της
Προεδρευούσης Επιτροπής, του εκάστοτε Οργανισμού.

3.0.

Τα Μέλη, θα εκλέγονται από το ΔΣ δια κλήρου και εκ περιτροπής. Η Θητεία τους θα
είναι για Έξι (6) μήνες και υπό προϋποθέσεις, θα μπορεί να παραταθεί για μέχρι Ένα
(1) έτος. Εάν στην πορεία χρειαστεί αλλαγή, αυτό θα γίνεται με εσωτερικές
διαδικασίες και τα νέα μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούνται στα «Κεντρικά» καθώς
επίσης, θα πρέπει να ανανεώνονται οι βάσεις δεδομένων, που θα δημιουργηθούν
γι’ αυτό το σκοπό και για καλύτερο συντονισμό όλων των Οργανισμών μεταξύ
τους.

4.0.

Το Συμβούλιο των Μελών της Διαδημοτικής, θα συνέρχεται σε Συνέλευση κάθε Τρεις
(3) μήνες.

5.0.

Τα αποτελέσματα της Συνεδριάσεως θα μεταφέρονται σε Πρακτικά και τα οποία θα
επικυρώνονται από Δύο (2) Συμβούλους και τον Γραμματέα και θα διανέμονται
προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

6.0.

Για τις συναντήσεις αυτές των Μελών, λόγω των μεγάλων αποστάσεων, θα
μπορούν να δημιουργούνται Περιφερειακά Συμβούλια νωρίτερα και στη συνάντηση
αυτή, θα πρέπει να παρευρίσκονται οι αντιπρόσωποι, που μπορούν να μεταφέρουν
πιστά τα πορίσματα των διαφόρων Επιτροπών.

7.0.

Θα μπορούν επίσης, να δημιουργηθούν και διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας και
παρακολούθησης, ούτως ώστε, όλα τα Μέλη να έχουν παρουσία αυτοπροσώπως.

8.0.

Θα υπάρχει Επιτροπή Οικονομικών, με λογιστήριο που θα καταχωρεί και θα διατηρεί
τους ισολογισμούς για τα έξοδα λειτουργίας της Διαδημοτικής Επιτροπής. Ο
έλεγχος των λογιστικών βιβλίων, είναι υποχρέωση να τελείται στον κάθε Τοπικό
Οργανισμό ξεχωριστά. Τα έξοδα, θα κατανέμονται στον κάθε Οργανισμό. Τα
ισοζύγια και ισολογισμοί, θα διατηρούνται από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία
θα παραδίδει επικυρωμένους λογαριασμούς κάθε τρίμηνο, εξάμηνο και τέλος
χρόνου. Ο κάθε Οργανισμός ξεχωριστά, θα έχει δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο
των λογαριασμών, όπως επίσης να προβαίνει σε άμεση παρέμβαση ή/ και
καταγγελία, προς το πειθαρχικό Σώμα των «Κεντρικών», στην περίπτωση που
σημειωθεί όποια καθυστέρηση, ατασθαλία ή αστοχία από τα προϋπολογισμένα.

9.0.

Για όλα τα οικονομικά που αφορούν έξοδα της Διαδημοτικής, θα απασχολείται
ειδική Οικονομική Επιτροπή, από τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά και το Κεντρικό
Ταμείο, θα αποδίδεται αναλογικά σε κάθε τέλος χρήσης τριμήνου. Όλα τα έξοδα, θα
λειτουργούν βάσει προϋπολογισμών και εγκρίσεων, που θα αφορούν τον κάθε
Οργανισμό ξεχωριστά.
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10.0.

Όλα τα Μέλη που θα συγκεντρωθούν από όλους τους Οργανισμούς, αποτελούν
το Διαδημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ αυτών των Μελών, θα διενεργείται ψηφοφορία
για την εκλογή των Τριακοσίων (300) Αιρετών Μελών του Θεσμικού συμβουλίου,
που θα αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο προς τον «Κεντρικό» Οργανισμό. Οι
υποψήφιοι, θα πρέπει να υποστηρίζουν τις θέσεις τους, με βάσει τις κοινά
αποδεκτές Αξίες και όχι με βάσει το μέγεθος του πληθυσμού που εκπροσωπούν. Οι
ενδιαφερόμενοι, θα περνούν πρώτα εξετάσεις, για τις συγκεκριμένες θέσεις και στη
συνέχεια θα παρακολουθούν, ειδική εκπαίδευση για να μπορούν να εκτελούν τις
υποχρεώσεις τους και να φέρνουν τα θεμιτά αποτελέσματα. Κάθε τέλος του έτους,
οι λειτουργοί θα περνούν εκ νέου, τεστ σχετικό με τα καθήκοντά τους και μόνο έτσι
θα προχωρούν προς την επόμενη περίοδο.

11.0.

Οι τριμελείς αυτές Επιτροπές κάθε Οργανισμού, θα μεταφέρουν τις ανάγκες της
κάθε περιοχής προς τη Διαδημοτική Επιτροπή, που με τη σειρά της, θα προωθεί τις
προτάσεις προς τα «Κεντρικά», όπου τα προβλήματα/ προτάσεις θα συζητούνται,
θα μελετούνται και θα αποφασίζονται επί της ουσίας.

12.0.

Τα Μέλη του Διαδημοτικού Συμβουλίου, θα μεταφέρουν τις αποφάσεις του εκάστοτε
Τοπικού Οργανισμού προς τα «Κεντρικά», για έλεγχο με σκοπό την έγκριση και την
θεσμοθέτηση αυτών. Θα μεταφέρουν οι προτάσεις και τα θέματα από τον κάθε
Οργανισμό προς τα «Κεντρικά» και αντίστροφα, από τα «Κεντρικά» προς τον
εκάστοτε Οργανισμό.

13.0.

Η Διαδημοτική Επιτροπή θα μπορεί να οργανώνει συναντήσεις και συζητήσεις,
μεταξύ διαφορετικών Οργανισμών και περιοχών και ανάλογα με το θέμα προς
συζήτηση. Τα Μέλη κάθε Οργανισμού, πάντοτε θα ενεργούν κατ’ εντολήν του
Οργανισμού που αντιπροσωπεύουν και δεν θα μπορούν να λαμβάνουν
αποφάσεις οιασδήποτε μορφής. Ο ρόλος τους θα είναι να ενεργούν ως οι
αντιπρόσωποι του εκάστοτε Οργανισμού ως προς τον «Κεντρικό» Οργανισμό, να
ενώνουν τους διαφόρους Οργανισμούς μεταξύ τους, να συντονίζουν τις πράξεις
και ενέργειες μεταξύ των Οργανισμών και των «Κεντρικών». Θα μπορούν να
επεξεργάζονται τα θέματα προς συζήτηση, όπως τους έχουν ανατεθεί από τον
Οργανισμό τους και στη συνέχεια, αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται προς τα
«Κεντρικά» για έλεγχο και τελική γνωμάτευση, μέχρι την τελική Θεσμοθέτηση. Αφού
ληφθεί υπόψη η γνωμάτευση και αποδοχή των «Κεντρικών», η Διαδημοτική Επιτροπή
υποχρεούται να εκδίδει το πόρισμα και να το παραδίδει πίσω στον τοπικό
Οργανισμό.

14.0.

Το Συμβούλιο της Διαδημοτικής, θα παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις ή/και σε
συνεδριάσεις του ΔΣ των «Κεντρικών», όταν και εφόσον ζητηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΣΟΔΑ
1.0.

Η οποιαδήποτε απόφαση που αφορά την εισροή νέων κεφαλαίων/ δωρεών ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής, περιουσίας κινητής και ακίνητης προς τον
Οργανισμό, θα πρέπει να φέρει αμετακλήτως και αδιαλείπτως, εκτός από την
υπογραφή της Προεδρευούσης Επιτροπής, τις υπογραφές έγκρισης και τη
σφραγίδα του «Κεντρικού» Οργανισμού.

2.0.

Έσοδα για την υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού, πέραν του κεφαλαίου του
(αρχικώς καταβεβλημένου ή μεταγενεστέρως αυξηθέντος με την είσοδο νέων
Μελών), αποτελούν:
2.1. Δωρεές ή επιχορηγήσεις των Εταίρων ή/ και των «Κεντρικών», προς κάλυψη
όλων των υποχρεώσεων του Οργανισμού και ειδικότερα, για τα έξοδα
ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργίας και λοιπά έξοδα.
2.2. Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα του Οργανισμού, η οποία είναι
σύμφωνη με τους σκοπούς του, καθώς και από Ευρωπαϊκές, Εθνικές
επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των Δημόσιων
Υπηρεσιών

και Δημόσιων και Ιδιωτικών επιχειρήσεων, εσωτερικού και

εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού του.
2.3. Επίσης, μπορεί να δομηθεί χρηματοδότηση, δεσμεύοντας περιουσία του
«Κεντρικού» Οργανισμού ή/ και του Προέδρου αυτού, οι οποίοι να δύνανται να
δεσμεύσουν χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων ως εγγυήσεις.
2.4. Επιπροσθέτως,

δύνανται

να

υπάρξουν

εισροές

από

οποιεσδήποτε

χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές από οποιονδήποτε
φορέα εντός ή εκτός της Ελλάδος, πάντοτε με σεβασμό στα νόμιμα όρια και
όπως επιτάσσει η Ελληνική νομοθεσία, περί διαφάνειας και νόμιμης διακίνησης
χρήματος.
3.0.

Κάθε πρόσοδο, του οποίου η αποδοχή αντίκειται στους σκοπούς του Οργανισμού
και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, θα απορρίπτεται.

4.0.

Ο Οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο Μη Κερδοσκοπικό, και η λειτουργία του
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 718 του ΑΚ.
Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου ή/και τρίτων, βαρύνει όλους
τους εταίρους συμβαλλομένους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός
(Άρθρο 750 του ΑΚ).
Αποποιούνται όλων των βαρών που μπορεί να προκύψουν στην πορεία, όλα τα
υπόλοιπα Μέλη που θα προστεθούν στη συνέχεια (εκτός δηλαδή των τακτικών
εταίρων Μελών), εκτός εάν συμφωνηθεί ειδικά, με το κάθε Μέλος σε ειδική ξεχωριστή
συμφωνία και που θα επικυρωθεί σε Γενική Συνέλευση Μελών, η οποία θα
γνωστοποιηθεί με τους νόμιμους τρόπους που επιτάσσει η Ελληνική νομοθεσία.
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5.0.

Τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και κατά τη διάλυση του Οργανισμού, δεν επιτρέπεται η
διανομή κερδών στους εταίρους της.

6.0.

Τα αποθεματικά, που μπορεί να προκύψουν από το πλεόνασμα των εσόδων,
διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, ή παραμένουν ως
αποθεματικά, με απόφαση της Γ.Σ.

7.0.

Η τύχη της περιουσίας του Οργανισμού και η διάθεσή της, στην περίπτωση της
διάλυσης του νομικού προσώπου, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Οργανισμού και την αποδοχή των «Κεντρικών».

8.0.

Ο Οργανισμός, με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν και εφόσον τα οικονομικά του το
επιτρέπουν, να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των εισφορών (αποπληθωρισμένων)
σε Μέλη του, που αποχωρούν. Ουδεμία όμως ευθύνη του Οργανισμού ή των
Μελών του ΔΣ υπάρχει, ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί κατ’ αυτών, εάν δεν
επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών.

9.0.

Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, συντάσσεται από το ΔΣ και παρουσιάζεται στη
Γενική Συνέλευση των Μελών προς έγκριση, ο ισολογισμός της προηγούμενης
χρήσης και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης.
Η τελική μορφή του ισολογισμού και του προϋπολογισμού του Οργανισμού, θα
κατατίθεται προς τελική έγκριση προς τα «Κεντρικά». Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη οικονομική
εταιρική χρήση, λήγει στις 31-12-2016.

10.0.

Η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του Οργανισμού, αλλά και κατά το στάδιο της
εκκαθάρισης, ώστε να τεθεί κάθε οικονομική δραστηριότητα, υπό τον έλεγχο Δύο
(2) Ελεγκτών Λογιστών, που θα διορίζει κατ’ έτος και θα καθορίζει την αμοιβή τους,
οι οποίοι δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι του Οργανισμού ή των Μελών του.
Οι Ελεγκτές αυτοί, ελέγχουν όλη την οικονομική δραστηριότητα του Οργανισμού και
συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες προς το ΔΣ και προς ένα έκαστο των μελών.
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ΑΡΘΡΟ 18
ΔΑΠΑΝΕΣ
Το ΔΣ αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού. Οι δαπάνες αυτές, μπορεί
να αφορούν γενικά έξοδα (π.χ. ενοικίων, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου υπολογιστών,
κ.τ.λ.), αγορές αναλώσιμων υλικών, μισθούς αμοιβές, μελέτες, έξοδα ταξιδιών και
παραστάσεων κ.τ.λ.
ΑΡΘΡΟ 19
ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
1.0.

Εκτός από τα κατά το νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία του Οργανισμού,
τηρούνται οπωσδήποτε
1.1.

Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων,

1.2.

Πρακτικά των συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.3.

Βιβλίο Ταμείου,

1.4.

Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων και

1.5.

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας εγκεκριμένος και σφραγισμένος από τα
«Κεντρικά».

2.0.

Όλα τα Μέλη ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, διατηρούν το
δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, αμέσως προφορικώς ή εγγράφως, της πορείας
των υποθέσεων που φορούν τον Οργανισμό, να εξετάζουν τα βιβλία και τα
έγγραφα αυτού και να καταρτίζουν περίληψη της περιουσιακής κατάστασης του
Οργανισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 20
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.0.

Ο «Οργανισμός- Εταιρεία» λύεται:
1.1. Αυτοδικαίως, μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς του, εκτός αν αποφασιστεί
προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν εγκρίσεως των «Κεντρικών» ,
η παράταση της διάρκειάς του.
1.2. Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς του, με απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία, αλλά και φέρει και
την έγκριση των «Κεντρικών».

2.0.

Η «Εταιρεία», δεν λύεται για οποιονδήποτε λόγο, εάν αυτός αφορά το πρόσωπο
ενός ή περισσοτέρων Μελών της.

3.0.

Η «Εταιρεία», δεν λύεται, σε περίπτωση καταγγελίας της, από ένα ή περισσότερα
Μέλη της, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Το Μέλος, που κατήγγειλε την
«Εταιρεία», αποχωρεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν.
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4.0.

Σε περίπτωση ειδικής εκτάκτου ανάγκης, η «Εταιρεία», μπορεί να προταθεί προς
διάλυση, από τον «Κεντρικό» Οργανισμό, εάν και εφόσον συντρέχει λόγος ισχυρός
για τέτοια άμεση λύση.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.0.

Η «Εταιρεία», κατά τη λήξη της, τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση.

2.0.

Χρέη εκκαθαριστή, αναλαμβάνει το ΔΣ, με εποπτεία από αντιπρόσωπο του
«Κεντρικού» Οργανισμού, το οποίο υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό, να
πληρώσει τυχόν χρέη της «Εταιρείας» προς τρίτους και να επιστρέψει στα Μέλη της
«Εταιρείας» τις εισφορές τους.

3.0.

Σε περίπτωση διάλυσης της «Εταιρείας», η κατά το χρόνο της λύσεως της
«Εταιρείας» περιουσία, θα μεταβιβαστεί σε οποιαδήποτε μορφής ενώσεως
προσώπων, η οποία έχει συσταθεί συμφώνως προς τις διατάξεις του Ελληνικού
Δικαίου, εδρεύει εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχει τους αυτούς ή παρεμφερείς
σκοπούς, τους οποίους έχει η νυν ιδρυόμενη εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 22
ΕΥΘΥΝΕΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τα μέλη του Οργανισμού, δεν μπορούν να εγείρουν κατά των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου αγωγή αποζημίωσης (λόγω ζημιών ή δαπανών) των εισφορών τους, εάν
προηγουμένως δεν γνωστοποιήσουν το λόγο και κινήσουν τη διαδικασία παύσης αυτών
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Υποχρεώσεις

που

γεννήθηκαν

απέναντι

σε

τρίτους,

από

τη

διαχείριση

ή

την

αντιπροσώπευση του Οργανισμού, βαρύνουν όλα τα Ιδρυτικά - Τακτικά Μέλη του
Οργανισμού, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.
Σε καμία περίπτωση ο Οργανισμός, δεν ευθύνεται με την περιουσία του, έναντι των
δανειστών των Μελών του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, που θα την διοικήσει μέχρι τη σύγκληση
της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, θα συγκροτηθεί από τους κάτωθι:

_________________________________________________
Κ. ________________________ : Πρόεδρος

_________________________________________________
Κ. ________________________ :Διευθύνων Σύμβουλος

_________________________________________________
Κ. ________________________ :Ταμίας

_________________________________________________
Κ. ________________________ : Μέλος

_________________________________________________
Κ. ________________________ : Μέλος

_________________________________________________
Κ. ________________________ : Μέλος και Γ. Γραμματέας

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, θα συγκληθεί εντός Έξι (6) μηνών, από τη σύσταση του
Οργανισμού, εκτός εάν αποφασιστεί και εγκριθεί διαφορετικά από τα «Κεντρικά».
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ΑΡΘΡΟ 25
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ.
(άρθρο 741 έως 784).
ΑΡΘΡΟ 26
Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους,
υπογράφεται από αυτούς, παίρνει ο καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η
νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής του, στα σχετικά βιβλία της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και της Αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ/ Υπογραφές

________________________________________
κ. χχχχχ του χχχχχχ

________________________________________
κ. χχχχχ του χχχχχχ

________________________________________
κ. χχχχχ του χχχχχχ

________________________________________
κ. χχχχχ του χχχχχχ

________________________________________
κ. χχχχχ του χχχχχχ

________________________________________
κ. χχχχχ του χχχχχχ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Α/Α

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

χχχχχχ

χχχχχχ
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Α.Φ.Μ.

