ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ACTIONAID ΕΛΛΑΣ»

Άρθρο 1°
Σύσταση - Επωνυμία της Εταιρείας
1.1 Έχει συσταθ εί αστ ική ετα ιρεία μη κερδοσκοπικο ύ χα ρακτή ρα

υπό

την

εταιρική

επωνυμ ία

«ActionAid

Ελλάς

-Αστ ική

Μη

Κερδοσκοπ ική Ετα ιρεία». Γ ια τ ις σ χέσεις της Ετα ιρεία ς με την
αλλοδαπή χρησ ιμοπο ιείτα ι η επωνυμ ία της Εταιρείας σε π ιστή
μετάφραση στα αγγλικά, δη λαδή « ActionAid Hellas-Civil Non
Profitable Company».
1.2 Σαν διακριτ ικός τ ίτλος της Ετα ιρείας σ την Ελλάδα ορίζετα ι ο

τίτλος « ActionAid Ελλάς». Γ ια τ ις σχέσεις της Ετα ιρείας μ ε την
αλλοδαπή χρησ ιμοπο ιείτα ι ο δ ιακριτ ικός τ ίτλος της Ετα ιρείας σ ε
πιστή μετά φραση στα αγγλικά, δηλαδή «ActionAid Hellas».

Άρθρο 2°
Έδρα της Εταιρείας
Έδρα της αστ ικής μη κερδοσκοπ ικής ετα ιρείας ο ρίζετα ι ο Δήμος
Χολαργο ύ Αττ ικής κα ι ειδ ικότερα, επί της οδο ύ Μεσογείων,
αριθμός 204 μ ισθ ωμένο ακίνητο .

Άρθρο 3°
Σκοπός - Αντικείμενο της Εταιρείας
3.1 Η ήδη συσταθείσα κο ινωφελή ς ετα ιρεία είνα ι μη κυβερνητ ικός
οργανισμός, μη υπαγόμ ενη σε οπο ια δήποτε δημόσια ή ιδ ιωτ ική
αρχή κα ι έχει σκοπό μη κερδοσκοπ ικό κα ι ειδ ικότερα:

α) Την υποστήριξη κα ι προώθηση στη ν Ελλάδα των κο ινωφελών
φιλανθ ρωπ ικών

κα ι

μη

κερδοσκοπ ικών

δραστη ριοτήτων

το υ

ετα ίρο υ της Ετα ιρείας « ActionAid» ή/και « ActionAid International»,
που έχει καταχωρηθεί στην Ολλανδ ία με α ριθμό 27264198 μ ε την
επωνυμ ία ActionAid International και του οποίο υ η Ετα ιρεία είνα ι
μέλος,
β) Την ανακούφιση κα ι ενδυνάμωση των φτωχών στην Ελλάδα κα ι
ανά τον κόσμο- και ιδ ίως στ ις αναπτυσσόμενες κα ι υπό ανάπτυξη
περιοχές – μ έσω προγραμμάτων τοπ ικής ανάπτυξης,
γ)

Την

παροχή

ανθρωπ ιστ ική ς

συνδρομής,
κα ι

βοήθειας

επ ισ ιτ ιστ ικής

(όπως

βοήθεια ς),

επείγο υσας
περίθ αλψης,

συμβουλευτ ική ς, υποστηρικτ ικών υπηρεσ ιών σε δ ιά φορο υς τομείς
της ζωής με σκοπό τη βελτ ίωσή της καθώς κα ι υλοπο ίηση κα ι
προώθηση

προγραμμάτων

δημ ιουργικής

απασχόληση ς,

υποστήριξη ς της εκπα ίδευσης κλπ με σκοπό την ενδυνάμωση, σε
ευάλωτ ες ομάδ ες πληθ υσμού στην Ελλάδα κα ι α νά τον κόσμο - κα ι
ιδ ίως στ ις αναπτυσσόμενες κα ι υπό ανάπτυξη περιοχές,
δ) Τη μελέτη, ανάλυση κα ι δ ιατύπωση π ροτάσεων επ ί ζητημάτων
σχετ ικών με τη φτώχεια κα ι την αδ ικία στην Ελλάδα κα ι α νά τον
κόσμο - κα ι ιδ ίως των αναπτυσσό μενων κα ι υπό ανάπτυξη
περιοχών κα ι την άσκηση θεσμ ικής πίεση ς στα κέντρα λήψης
αποφάσεων σ ε τοπ ικό κα ι δ ιεθνές επ ίπ εδο,
ε)

Την

υποστήριξη

και

προ ώθηση

κάθε

εκπα ίδ ευσης

κα ι

δραστηριότητα ς, που αποσκοπεί στην προάσπ ιση των ανθρωπ ίνων
δικα ιωμάτων στην Ελλάδα κα ι ανά τον κόσμο,
στ) Την ενημέρωση κα ι επιμό ρφωση του κο ινο ύ, σ χετ ικά με τ ις
αιτ ίες, τ ις συνέπειες κα ι τους τ ρόπους α ντιμ ετώπ ισης, της φ τώχεια ς
κα ι της αδ ικία ς στην Ελλάδα κα ι ανά τον κόσμο - και ιδ ίως

στ ις

αναπτυσσόμενες κα ι υπό ανάπτυξη περιοχές - με την ενεργή
συμπαράσταση του κο ινού,
ζ) Την ίδρυση, συμμ ετοχή κα ι σ ύμπρα ξη, με οπο ιοδήποτε νόμ ιμο
τρόπο, με άλλα φυσ ικά κα ι νομ ικά πρό σωπα - αξιόπ ιστο υς φο ρείς
της Κο ινωνίας των Πολιτών - που επιδ ιώκουν τους ίδ ιο υς ή
παρεμφερείς σ κοπούς,
η) Την αντιμετώπ ιση με κάθ ε πρόσ φορο μέσο εντός της Ελλάδος,
της φτώχειας κα ι των πληγέντων α πό κάθε είδο υς κα ι α ιτ ίας
καταστροφές,
3.2 Για την πραγμάτωση κα ι μόνο των σκοπών της, η Εταιρεία
μπορεί ειδ ικότερα:
α) Να κάνει δωρεές εν γένει κα ι να καταβάλλει χρηματ ικά ποσά
στον ετα ίρο

τη ς «ActionAid»

ή/κα ι «ActionAid

Ι nternational»

για .την υποστήριξη κα ι προώθηση του κο ινωφελο ύς κα ι μη
κερδοσκοπ ικο ύ έργο υ του τ ελευτα ίου α νά τον κόσμο,
β) Να διο ργανώνει εκδηλώσ εις, σ εμ ινάρια, δ ιαλέξεις, συνέδρια,
συγκεντ ρώσ εις,

πα ρουσ ιάσεις,

ραδ ιοφωνικές

κα ι

τηλεοπτ ικές

εκπομπές, να δημοσ ιεύει κείμ ενα κα ι να εκδ ίδει κάθ ε μορφής
έντυπα - ηλεκτ ρονικά ή έγγρα φα - ανα γόμενα στους σκοπούς της
Ετα ιρείας καθώς κα ι να εκμετα λλεύετα ι τυχόν αποτελέσματα έργων
πνευματ ικής ιδ ιοκτησ ία ς,
γ) Να ιδ ρύει, υποστηρίζει, προωθεί, ανταλλάσσει απόψεις με
άλλους μη κερδοσ κοπ ικούς φο ρείς, φυσ ικά κα ι νομ ικά π ρόσωπα
επιδ ιώκοντα αντ ίστο ιχο υς σκοπούς,
δ) Να σ υλλέγει ποσά, λαμβάνει ε ισφο ρές, αποδέχετα ι δωρεές κα ι
κληρονομ ιές από τους υποστηρικτές της καθώς κα ι από τρίτα
φυσ ικά κα ι νομ ικά πρόσωπα,

ε) Να αγοράζει, μ ισθώνει ή/κα ι εκμ ισθ ώνει κινητά ή/ κα ι ακίνητα,
εφόσον α υτά θα είνα ι άκρως απαρα ίτη τα για την πραγμάτωση το υ
κοινωφελούς

σκοπού της,

στ) Να προσλαμβά νει το κατάλληλο προσωπικό για την προ ώθηση
των σκοπών της κα ι τη δ ιεξαγωγή των εργασ ιών της,
ζ)

Να

σ υνάπτει

συμβάσ εις

παρο χής

υπηρεσ ιών

με

το υς

συμβούλο υς της,
η) Εν γένει να προβα ίνει σε κάθε απαρα ίτητη ενέργεια, που
προωθεί

τους

σκοπούς

της,

δημ ιο υργώντας

παράλληλα

την

απαρα ίτητη ο ικονομ ική υποδομή,
θ)

Να

ιδρύει

υποκαταστήματα

εντό ς

κα ι εκτός

Ελλάδος

με

δραστηριότητα που υποστηρίζει το σ κο πό της.
ι) Να ενσ ωματώνει στ ις δράσ εις της εθελοντές με βάση την κείμενη
νομοθεσ ία.

Άρθρο 4°
Διάρκεια της Εταιρείας
Η διά ρκεια της Ετα ιρείας έχει οριστεί σε δέκα πέντε (15) χρόνια
από την καταχώρηση του συστατ ικού Καταστατικο ύ της στα βιβλία
των ετα ιρειών του Πρωτοδ ικείου Αθηνών, την 18 η Ιουνίου 1998,
δυναμένη να παραταθεί με από φαση των ετα ίρων της. Με την από
25 Απριλίου 2013 απόφαση της Γενική ς Συνέλευσης των ετα ίρων,
αποφασ ίστηκε να παραταθ εί η δ ιάρκεια της ετα ιρείας για δέκα (10)
πλέον έτη, με δυνατότητα κα ι για περα ιτέρω παράταση της
διά ρκειας της, κατόπ ιν απόφασης των ετα ίρων της.

Άρθρο 5°
Κεφάλαιο, Εισφορές των Εταίρων, Περιουσία και Πόροι της Εταιρείας
5.1 Το

Κεφάλα ιο

της

Ετα ιρείας

ανέρχετα ι

2.934,70

Ευρώ

(1.000.000 δραχμές), δ ια ιρούμ ενο σε εκατό (100) μερίδ ια των
29,34 Ευρώ (10.000 δ ραχμών) το καθένα κα ι το δ ιαθ έτουν ο ι
αρχικο ί Ετα ίρο ι τη ς Ετα ιρείας, «ActionAid», Akosua Fre ma Osei
Opare και Lyndall Nor ma Stein. Ειδ ικό τερα, κατά τη σ ύσταση της
Ετα ιρείας ο ι αρχικο ί ετα ίρο ι αυτής, εισέφεραν κα ι κατέβαλαν το
ποσό

του

ενός

εκατομμυρίου

(1. 000.000)

δρχ.

(2.934,70

Ευρώ),δ ια ιρούμ ενο σ ε εκατό (100) ετα ιρικά μερίδ ια, το οποίο κα ι
διαθ έτουν σ ε αντ ίστο ιχα ετα ιρικά μερίδ ια, ανάλογα με το ποσό που
έχει εισ φέρει ο καθένας από αυτο ύς. Σ υγκεκριμ ένα:
α.

Η

ActionAid

εκπροσωπώντας

δ ιαθέτ ει
το

90%

ενενήντα
του

(90)

ετα ιρικο ύ

ετα ιρικά

μερίδ ια,

κεφα λα ί ου,

έχοντας

εισφέρει κα ι καταβάλει 2.641,23 Ευρώ (900.000 δραχμές).
β. Η Akosua Fre ma Osei Opare δ ιαθέτει πέντε (5) ετα ιρικά μερίδ ια ,
εκπροσωπώντας το 5 % του ετα ιρικο ύ κεφαλα ίου, έχοντας εισ φέρει
κα ι καταβάλει 146,73 Ευρώ (50.000 δραχμές) και
γ. Η Lyndall Nor ma Stein δ ιαθέτει πέντε (5) ετα ιρικά μερίδ ια,
εκπροσωπώντας το 5 % του ετα ιρικο ύ κεφαλα ίου, έχοντας εισ φέρει
κα ι καταβάλει 146,73 Ευρώ (50.000 δραχμές)
5.2 Κάθε ετα ίρος ο φείλει να π ροσφέρει κάθ ε δυνατή εκ μέρους το υ

συμβολή, γνώση κα ι εμπειρία για τ ην επ ίτευξη το υ ετα ιρικού
σκοπού

κα ι

γενικότερα

να

π ράττει

οτ ιδήποτε

τ είνει

στην

πραγμάτωση του ετα ιρικού σ κοπού.
5.3

Η περιουσ ία της Ετα ιρεία ς αποτελείτα ι από τ ις εισ φορές των

ετα ίρων, καθώς κα ι τ ις σ υνδ ρομές των φίλων ή υποστηρικτών της
Ετα ιρείας, τ ις δωρεές κα ι εν γένει πα ροχές τ ρίτων προσ ώπων, τ ις
κάθε φύσεως ενδεχόμενες επ ιχορηγήσεις κα ι επ ιδοτήσ εις το υ
Δημοσ ίου, άλλων δημοσ ίων ή ιδ ιωτ ικών φορέων, της Ευρωπα ϊκής
Ένωσης ή άλλων δ ιεθνών ο ργανισμών, καθώς κα ι κάθε π ιθανό
έσοδο, που θ α προκύπτει από τ ις επ ιμ ορφωτ ικές κα ι ενημ ερωτ ικές

εκδηλώσεις,

δ ιαλέξεις,

εκδόσεις,

σεμ ινάρια,

που

τυχόν

πραγματοποιο ύντα ι για την επ ίτ ευξη τ ων σκοπών της Ετα ιρείας.
5.4 Το σύνολο των πόρων της Ετα ιρείας από οποιαδήποτε πηγή

θα δ ιατ ίθετα ι αποκλειστ ικά κα ι μόνον για την εξυπη ρέτηση των μη
κερδοσκοπ ικών σκοπών της κα ι δ εν θα δ ιανέμετα ι σε καμ ία
περίπτωση

στους

ετα ίρο υς,

λόγω

του

μη

κερδοσκοπ ικο ύ

χαρακτή ρα της Ετα ιρείας, μ ε την επιφύλα ξη της δυνατότητας
διενέργειας δωρεών στον ετα ίρο της Ετ αιρείας «ActionAid» για την
υποστήριξη του κο ινωφελού ς φιλανθ ρωπ ικού του έργο υ στη ν
Ελλάδα κα ι ανά τον κόσμο.
5.5 Ο

οικονομ ικός

(αλλά

όχι

κερδοσκοπικός)

σκοπός

τη ς

Ετα ιρείας σ υνίστατα ι στην εξασφά λιση των αναγκα ίων πόρων για
την εκπλήρωση τ ων σκοπών της Ετα ιρείας. Προς το ύτο η Ετα ιρεία
δύνατα ι επ ίσης να προβα ίνε ι σε κά θε νόμ ιμη ενέργεια, όπως
πώληση βιβλίων κα ι άλλων εντ ύπω ν - ηλεκτρονικών κα ι εγγρά φων
-οργάνωση

εκδηλώσεων

με

δ ικα ίωμα

εισόδου,

ο ργάνωσ η

εκπα ιδευτ ικών π ρογραμμάτ ων ή σεμ ιναρίων κλπ.
5.6 Οι λο ιπο ί Ετα ίρο ι της Ετα ιρείας - πλην των αναφερομένων

στην παράγραφο 5.1 το υ πα ρόντος - εισήλθαν σε αυτήν χωρίς τη ν
καταβολή χρηματ ική ς εισ φοράς, δηλ. ο ποιουδήποτε κεφαλα ίου κα ι
εισφέρο υν στην Ετα ιρεία μόνο την εργασ ία, γνώση κα ι εμπειρία
τους για την επ ίτευξη το υ ετα ιρικο ύ σκοπού .

Άρθρο 6°
Γενική Συνέλευση των Εταίρων
6.1 Η Γενική Συνέλευση των ετα ίρων αποτ ελεί το ανώτατο όργανο

της Ετα ιρεία ς.
6.2 Η Γενική Συνέλευση των ετα ίρων συζητ ά και αποφασ ίζει για τα

θέματα κα ι τις δραστηριότητες της Ετα ιρεία ς τακτ ικά μεν δύο φο ρές

το χρόνο, έκτακτα δ ε όταν τουλά χιστο ν το 1/3 εκ τ ων μελών της
Ετα ιρείας ζητήσουν τη σ ύγκληση της.
6.3 Η συνέλευση β ρίσκετα ι σε απα ρτ ία κα ι συνεδ ριάζει εγκύρως επ ί

των θεμάτων της ημ ερήσ ιας δ ιάτα ξης όταν παρίστατα ι σ' α υτήν
τουλάχιστον η πλειοψηφία.
Εάν δ εν σ υντελεσθεί τέτο ια απαρτ ία στ ην πρώτη σ υνεδ ρίαση, τότε
συγκαλείτα ι μ έσα

σε

επτά

(7)

ημέρες

επαναληπτ ική

γενική

συνέλευση. Η επαναληπτ ική σ υνέλευσ η βρίσκετα ι σε απα ρτ ία κα ι
συνεδ ριάζει έγκυρα ανεξα ρτήτως του αριθμού των παρισταμ ένων
μελών.
6.4 Για τη σύγκληση της Γενικής Σ υνέλευσης αρκεί η υπογρα φή

των ετα ίρων σ ε σ χετ ικό β ιβλίο ότ ι έλαβαν γνώση της προσκλήσ εως
ή η αποστολή της π ροσκλήσεως σ' α υτ ούς 15 το υλάχιστον ημ έρες
προ της ημέρας συνεδ ριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 7°
Λήψη Αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση
7.1 Πλην των περιπτώσ εων κατά τ ις οποίες άλλως ο ρίζετα ι στο
παρόν Καταστατ ικό, η Γενική Σ υνέλευση αποφασίζει για όλα τα
θέματα κα ι τ ις δραστη ριότητες της Ετα ιρεία ς.
7.2 Με την επ ιφύλα ξη του άρθρο υ 9 παρ. 3 του παρόντος

καταστατικού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κα ι ανακαλεί επτά μέλη
ως Διο ικητ ικό Συμβούλιο με τριετή θ ητεία - έξι εκ των οπο ίων
μεταξύ των μελών της -στα οπο ία ανατίθ ετα ι η δ ιαχείριση κα ι η
γενική εκπροσώπηση της Ετα ιρεία ς. Η Γενική Συνέλευση είνα ι
αρμόδ ια γ ια τη χά ραξη της στ ρατηγικής κα ι πολιτ ικής της Ετα ιρείας
κα ι

καθορίζει

τους

προ ς

επ ίτευξη

στόχους

της

Ετα ιρεία ς.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση είνα ι η μόνη αρμόδ ια γ ια να εγκρίνει
τον ισολογισμό, να επ ικυρώνε ι τους λογαριασμο ύς, να εκδ ίδ ει

κανονισμούς λειτο υργίας, να εγκρίνει την είσοδο κα ι έξοδο νέων
μελών, να τ ροποποιεί το παρό ν καταστ ατικό.
7.3 Όλες ο ι αποφάσ εις τη ς συνέλευσης τ ων μελών λαμβάνοντα ι

με απόλυτη πλειοψη φία των μ ελών.
7.4 Με

α υξημ ένη

πλειοψηφία

των

μελ ών

λαμβάνοντα ι

οι

αποφάσεις που α φορο ύν: α) την ανά κληση του Διαχειριστή, β) την
αύξηση κεφα λα ίου, γ) την τροποπο ίησ η του καταστατ ικο ύ.
7.5 Για θ έματα που καλείτα ι να αποφασ ίσ ει η συνέλευση, ο ι

ετα ίρο ι μπορο ύν να ψη φίσουν κα ι δ ι' α ντιπ ροσώπου, με έγγρα φη
προς αυτόν εξο υσ ιοδότηση.

Άρθρο 8°
Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
8.1 Το Διο ικητ ικό Συμβο ύλιο εκπροσ ωπεί και δ ιο ικεί την ετα ιρεία,

σύμφωνα με τις οδηγίες κα ι κατευθ ύνσ εις που αποφασ ίζοντα ι από
τη Γενική Σ υνέλευση κα ι κο ινοπο ιο ύντα ι στο Διο ικητ ικό Συμβούλιο.
8.2 Το Διο ικητ ικό Συμβο ύλιο εκπροσωπεί την Ετα ιρεία ενώπ ιον

παντός τρίτου, πάσης αρχής κα ι παντός δ ικαστηρίου δ ικαστ ικώς ή
εξωδ ίκως, αυτοπροσ ώπως ή δια αντ ιπ ροσώπου, που ορίζετα ι απ'
αυτόν κα ι δ εσμεύει τη ν Ετα ιρεία θέτοντ ας την υπογρα φή το υ κάτω
από την ετα ιρική επωνυμ ία.
8.3 Το Διο ικητ ικό Σ υμβούλιο δ ια χειρίζετ αι τη ν περιουσ ία

της

Ετα ιρείας,

τη ν

αποφασ ίζοντας

για

κάθε

θέμα

σχετ ικό

με

εκπλήρωση των σκοπών της, ιδ ίως δε, εκτελεί τ ις απο φάσεις τη ς
Γενικής Συνέλευσης κα ι προβα ίνει σ ε κάθε απαρα ίτητη πρά ξη γι α
την εφα ρμογή αυτ ών, κατα ρτ ίζει κα ι υποβάλλει προς έγκριση στη
Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμ ό και τον απολογισμό της
Ετα ιρείας,

καθώς

κα ι

τον

Ισολογισμό

της,

αποδέχετα ι

ή

αποποιείτα ι κληρονομ ιές, κληροδοσ ίες κα ι δωρεές για λογαριασμό
της Ετα ιρείας, αν ακηρύσσει χορηγο ύς ή δωρητές της Ετα ιρείας,
επίτ ιμα μ έλη, ιδρύει παρα ρτήματα τη ς Ετα ιρείας σε άλλες πόλεις
του εσωτ ερικού, κα ι, εν γένει, αποφασίζει επ ί παντός θέματος
σχετ ικο ύ με τη δ ιο ίκηση κα ι τη δ ιαχείριση της περιο υσ ίας τη ς
Ετα ιρείας.
8.4 Το

Διο ικητ ικό

Συμβο ύλιο

προσλαμβ άνει

κα ι

απολύει

το

προσωπικό της Ετα ιρείας, καθορίζει την αμο ιβή, τους όρο υς
εργασ ίας κα ι τα καθήκοντα το υ προσωπικο ύ, εποπτεύει τη ν
εργασ ία του τ ελευτα ίου κα ι εν γένει, τ η λειτουργία της Ετα ιρείας,
λαμβάνοντας όλες τ ις αναγκα ίες αποφάσεις κα ι αναπτύσσοντα ς
πρωτοβουλίες για την εύρυθμη κα ι απο τελεσματ ική λειτο υργία της.
8.5 Το

Διο ικητ ικό

Σ υμβούλιο

δύνατα ι

με

απόφαση

του

να

εκχωρήσει το σ ύνολο ή μέρος των α ρμ οδιοτήτων κα ι εξουσ ιών του
προς τρίτο π ρόσωπο της απόλυτης εμ πιστοσύνης του.

8.6.

Τα

μέλη

του

Διο ικητ ικού

Σ υμβουλίου

δ εν

λαμβάνουν

οιανδήποτε αμο ιβή ή/κα ι αποζημ ίωση για τη συμμετοχή τους σ ε
αυτό κα ι την πα ράστασή τους στ ις συνεδριάσ εις το υ.

Άρθρο 9°
Σύνθεση και Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
9.1 Το Διο ικητ ικό Συμβούλιο απαρ τ ίζεται από επτά (7) μέλη με
δικα ίωμα ψήφο υ, έξι (6) εκ των οπο ίων, εκλέγο ντα ι από τη Γενική
Συνέλευση, ενώ ένα (1) μέλος δ ιο ρίζετα ι απευθεία ς από την
"ActionAid Ιnternational ". Ο εκάστοτ ε Γενικός Διευθ υντής τη ς
Ετα ιρείας είνα ι e x officio μέλος χωρίς δ ικα ίωμα ψήφο υ κα ι Γενικό ς
Γραμματέας το υ Διο ικητ ικο ύ Συμβο υλίο υ.

Η ψηφοφο ρία για ανάδειξη του Διο ικητ ικο ύ Σ υμβουλίο υ είνα ι
μυστ ική.

Εκλέγοντα ι

έξι

(6)

Τακτικά

μ έλη

κα ι

δύο

(2)

Αναπληρωματ ικά μέλη, ανάλογα με τους σταυρούς προτ ίμησης που
συγκεντ ρώνο υν, δηλαδή κ άθε Μέλο ς τ ης Ετα ιρεία ς έχει δ ικα ίωμα
να ψηφίζει μ έχρι οκτώ (8) μ έλη για το Διο ικητ ικό Σ υμβούλιο , έξι (6)
ως Τακτικά κα ι δύο (2) ως Αναπληρωματ ικά. Σ ε περίπτωση
ισοψη φίας, θα δ ιεξάγετα ι κλή ρωση. Τα Μέλη του Διο ικητ ικο ύ
Συμβουλίο υ, είτ ε αμέσως μετά την εκλο γή τους είτ ε το αργότερο
μέσα σε πέντε (5) μέρες από αυτήν, σ υνέρχοντα ι κα ι εκλέγουν με
μυστ ική ψηφοφο ρία κα ι σ χετ ική πλειοψ ηφία Πρόεδ ρο, Αντ ιπρό εδρο
κα ι Ταμ ία.
Η

θητεία

του

Διο ικητ ικού

Σ υμβουλίο υ

ορίζετα ι

τ ριετής

(σύμφωνα κα ι με το ά ρθ ρο 7.2. του πα ρόντος καταστατ ικο ύ).
Η μέγιστη θητεία τ ων μελών τ ου Διο ικητ ικο ύ Συμβο υλίου
δεν μπορεί να υπ ερβ εί τα εννέα (9) συναπτά έτη.
Η

μέγιστη

θητεία

του

Προέδ ρου

το υ

Διο ικητ ικο ύ

Συμβουλίο υ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) σ υνολικά έτη.
Κατ’

εξα ίρεση,

ο

απερχόμενος

Πρόεδ ρος

του

Διο ικητ ικο ύ

Συμβουλίο υ, μπορεί να θ έσει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως
μέλος το υ Διο ικητ ικο ύ Σ υμβουλίου, μ ετ ά τη λήξη της θητείας το υ ως
Πρόεδ ρος, ανεξαρτήτως του αριθμού των ετών θητείας του ως
μέλος το υ Διο ικητ ικού Συμβουλίου. Εάν δε επανεκλεγεί κα ι έχει
συμπληρώσ ει έξι (6) χρόνια θητείας ως Πρό εδρο ς, δεν μπορεί να
θέσει υποψηφιότητα για τη θ έση του Προέδ ρου.
9.2

Τα μέλη της Ετα ιρείας εξέλεξαν ομόφωνα στις εκλο γές, πο υ

διεξή χθησαν στ ις 10 Ιο υνίο υ 2017, ως Διο ικητ ικό Συμβούλιο αυτή ς,
με τριετή θητεία, ήτο ι μέχρι την 10η Ιο υνίου 2020 τα εξή ς μέλη,
1)

Μπιάνκα (Λε υκ ή) Γκλαβά νη, 2) Σπύρο Κα πνιά, 3) Ηλί α

Γαληνό, 4) Αdwoa Adoma Kluvitse, 5 ) Χριστί να Καρά μπελα, 6)

Κωνστα ντί νο Μαχαίρα και τα εξής αναπλ ηρωματικά μέ λη 1)
Λυδία Γιαννακοπο ύλο υ, 2) Βασίλ η Μακράκη.
9.3 Η Francoise Kayitare Tengera αποτελεί το έβδομο (μη εκλεγμένο)

Μέλος του Διο ικητ ικο ύ Συμβο υλίο υ, που διο ρίστηκε απ’ ευθ είας από
την ActionAid International , σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του
παρόντος Καταστατ ικού.
9.4

Γενικός Διευθυντής της Ετα ιρείας κα ι ex officio Μέλος του

Διο ικητ ικού

Συμβο υλίου,

έχει

ο ριστεί

ομόφωνα

ο

Γεράσ ιμο ς

Κουβα ράς.

Άρθρο 10°
Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος
Ο Πρόεδ ρος αποτελεί τον επ ικεφαλή ς της Ετα ιρείας κα ι
διευθ ύνει τ ις τακτ ικές κα ι έκτακτες συνεδριάσεις του Διο ικητ ικο ύ
Συμβουλίο υ κα ι τη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπεί την Ετα ιρεία σ ε
κάθε αρχή κα ι Δικαστή ριο κα ι ενώπ ιον τ ου Διο ικητ ικού Σ υμβουλίο υ
της

«ActionAid

International »

και

γενικά

φροντ ίζει

για

την

εκπλήρωση των σκοπών α υτής κα ι το σ υντονισμό της δ ράσης της.
Υπογρά φει κάθ ε έγγρα φο, που έχει σ χέση με την Ετα ιρεία, την
αλληλογρα φία, τα πρακτ ικά. Λο ιπές α ρμοδ ιότητες του Προ έδρο υ
θα καθορίζο ντα ι στο Εγχειρί δ ιο Διο ίκησης της Ετα ιρείας κα ι σ ε
εκάστοτε λο ιπά έγγραφα της Ετα ιρείας.
Αντιπρόεδρος
Ο

Αντ ιπρόεδ ρος

αναπλη ρώνει

το ν

Πρόεδ ρο,

όταν

εμποδίζετα ι από κάπο ιο λόγο ή απ ουσ ιάζει, σε όλα το υ τα
καθήκοντα ( ιδ ίως εξώδ ικη κα ι δ ικαστ ική εκπροσώπηση το υ) κα ι
συνεργάζετα ι με α υτόν στην εκτέλεση τ ων αποφάσεων του.

Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέα ς ενημερώνει τα Μέλη του Διο ικητ ικο ύ
Συμβουλίο υ για τα θ έματα της ημ ερήσια ς δ ιάτα ξης, τηρεί τ α
πρακτ ικά

των

σ υνεδ ριάσ εων,

υπογρά φουν τα παρόντα

τα

οποία

υποχρεούντα ι

να

Μέλη το υ Διο ικητ ικού Συμβο υλίο υ,

συνυπογράφει τα δ ιάφο ρα έγγρα φα μα ζί μ ε τον Πρό εδρο, έχει την
ευθύνη των βιβλίων πλην των βιβλίων του Ταμείου, έχει την ευθ ύνη
για τις σφραγίδ ες της Ετα ιρείας. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να
επικουρείτα ι στο έργο του από μη Μέλη.
Ταμίας
Ο Ταμία ς εισπ ράττει τ ις εισφο ρές κα ι τους άλλο υς πόρο υς
της Ετα ιρείας κα ι έχει την αποκλεισ τική ευθ ύνη το υ Ταμείο υ.
Ελέγχετα ι από την Ελεγκτ ική Επ ιτροπή για την καλή δ ιαχείριση της
περιουσ ίας της Ετα ιρεία ς κα ι είνα ι υπ εύθυνος για την μ έριμνα κα ι
προστασ ία των χρηματ ικών ποσών, τ ων λογιστ ικών β ιβ λίων κα ι
λοιπής κινητής κα ι ακίνητης περιουσ ίας του καθώς κα ι για την
σωστή σύνταξη κα ι τήρηση των λογιστ ικών β ιβλίων, λογαριασμών,
υποβολή

περιοδ ικών,

ετήσ ιων

κατα στάσεων,

δηλώσεων

κα ι

αρχειοθετήσ εων σ ε συμμό ρφωση μ ε το υς ισ χύοντ ες κανονισμούς.

Άρθρο 11°
Εφορευτική Επιτροπή
11.1 Οι

α ρχα ιρεσ ίες

δ ιεξά γοντα ι

με

τη

μέριμνα

τριμ ελο ύς

Εφο ρευτ ικής Επ ιτροπής, που εκλέγετ αι από την Τακτ ική Γενική
Συνέλευση κα ι τη ς οποίας π ροεδ ρεύει ο εκλεγόμ ενος από τα Μέλη
της, Πρόεδ ρος. Εκλέγο ντα ι επ ίσης κα ι τρία (3) Αναπληρωματ ικά
Μέλη.
11.2 Η Εφορευτ ική Επ ιτ ροπή θα δ ιαλύετα ι μετά την ολοκλή ρωσ η

των εκλο γών. Τα Μέλη της Εφορευτ ική ς Επ ιτ ροπής δεν μπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα για το Διο ικη τικό Σ υμβούλιο.

Άρθρο 12°
Ο Γενικός Διευθυντής
12.1 Ο Γενικός Διευθυντή ς δ ιορίζετα ι από τη Γενική Συνέλευση,

ως έμμ ισθο ς υπάλληλο ς της Ετα ιρείας. Διο ικεί τ ις τ ρέχουσ ες
υποθέσεις

της

Ετα ιρείας

κα ι

έχει

δ ιοριστ εί

ως

νόμ ιμος

εκπρόσωπος της Ετα ιρείας ενώπ ιο ν των Φορολογικών Αρχών. Ο
Γενικός Διευθ υντή ς μετ έχει ως εισηγητ ής, χωρίς δ ικα ίωμα ψήφο υ,
στις συνεδ ριάσεις τη ς Γενικής Συνέλευσης κα ι μ εριμ νά για την
εκτέλεση των απο φάσεων κα ι στό χων της σε σ υνεργασ ία με το
Διο ικητ ικό Συμβο ύλιο.
12.2 Κατ'

εκτ έλεση

του

άρθ ρου

8

πα ρ.

5

του

παρόντος

Καταστατ ικού το Διο ικη τ ικό Σ υμβούλιο εκχωρεί ήδη με το πα ρόν
τις α κόλουθ ες αρμοδ ιότητες στον Γ ενικό Διευθυντή, για την
πραγμάτωση του ετα ιρικού φιλα νθρωπ ικού κα ι μη κερδοσ κοπικού
σκοπού της Ετα ιρείας κα ι ειδ ικότερα:
α) Να παρουσ ιάζετα ι εις το όνομα και για λογαριασμό της
Ετα ιρείας,

ανά

πάσα

στ ιγμή

ενώπ ιον

όλων

των

αρμοδ ίων

διο ικητ ικών, ο ικονομ ικών κα ι δ ικαστ ικών αρχών κα ι υπηρεσ ιών κα ι
να υπογρά φει κα ι να υποβάλλει όλες τ ις απαρα ίτητ ες α ιτήσ εις κα ι
δηλώσεις.
β)

Να

αναλαμβάνει

οπο ιαδήποτε

συναλλαγή

ή

υπογράφε ι

οποιαδήποτε σ ύμβαση (συμπεριλαμβα νομένων των απρόβλεπτων
ευθυνών

σε

σ χέση

χρηματοο ικονομ ικό

με
όριο

τα

παρόντα)

των

που

υπόκειντα ι

τετ ρακοσίων

χιλιάδων

στο
ευρώ

(400.000€), με εξα ίρεση τα α ναφερόμ ενα στην πα ρ. γ κάτωθ ι τ α
οποία δ εν υπόκειντα ι σ ε χρηματ ικό όριο γ) Να α ναλαμβάνε ι
χρήματα

από

την

Ετα ιρεία

Action Aid

UK

ή

την

ActionAid

International ή/και να μετα φέρει χρήμα τα προς τ ις άνω Ετα ιρείες ,

όπως επίση ς κα ι να μ εταφέρει χρήμα τα της Ετα ιρείας από μία
Ελληνική Τ ράπεζα σ ε άλλη, χωρίς ο ικο νομικό όριο.
δ) Να προσλαμβάνει κα ι να προσδ ιο ρίζει τους μ ισθο ύς κα ι τ ις
εργασ ιακές συνθήκες κα ι αρμοδ ιότητες του προσωπ ικο ύ καθώς κα ι
να προβα ίνει σε κατα γγελία των σ υμβά σεων εργασ ίας .
12.3 Ο

Γενικό ς

Διευθ υντής

έχει

δ ιο ριστεί

ως

υπεύθυνος

επεξεργασ ίας σ χετ ικά μ ε όλα τα δ εδομένα που συλλέγον τα ι,
καταχωρο ύντα ι, δ ιατη ρούντα ι κα ι τυγχάνουν επεξεργασ ίας μ ε
οποιοδήποτε τ ρόπο από την Ετα ιρεία κα ι υποχρεούτα ι να ελέγχει
το προσωπικό που επεξεργάζετα ι τα δ εδομένα α υτά κα ι γενικά να
διασ φαλίζει ότ ι όλες ο ι δ ιαδ ικασ ίες επεξεργασ ίας των δεδομ ένων
που ακολουθούντα ι, είνα ι σ ύμφωνες μ ε την ελληνική νομοθεσ ία επ ί
της Προστασ ία ς Δεδομένων.
12.4 Οι

Ετα ίρο ι,

ενεργώντας από

κοινο ύ

ή/

και ο

καθένας

ξεχωριστά δ ικα ιούντα ι να ζητούν α πό τον Γενικό Διευθυντή ,
πληροφο ρίες για

την πορεία

των

ετα ιρικών

υποθέσεων

και

λογοδοσ ία για τη δ ιεξα γωγή του έργου του ως Γενικού Διευθ υντή.
12.5 Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκχωρεί σε πρόσ ωπο της
απόλυτης εμπ ιστοσύνη ς του όλες ή μέρος των εξουσ ιών του,
εφόσον

έχει

προηγουμ ένως

λάβει

την

έγγρα φη

άδεια

του

Διο ικητ ικού Σ υμβουλίο υ προς τούτο.

Άρθρο 13°
Έξοδος, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Εταίρων
13.1 Κάθε μ έλος έχει το δ ικα ίωμα να απο χωρήσ ει με έγγρα φη

δήλωση του προς την Ετα ιρεία. Τα μέλη της Ετα ιρεία ς , που κατά
την είσοδό τους έχουν καταβά λει εισφορά, έχο υν δ ικα ίωμα κατά
την αποχώρησή το υς, να την αναλάβ ουν, εφόσον α υτή δεν έχει
αναλωθεί από ζημ ίες της Ετα ιρείας. Σ ε καμ ία όμως περίπτωση,

μέλη που αποχωρούν από την Ετα ιρεία δεν διατη ρούν αξιώσεις στα

περιουσ ιακά

στο ιχεία,

αποθεματ ικά

ή

οποιαδήποτε

δικα ιώματα της Ετα ιρεία ς τα ο ποία παραμένουν στην Ετα ιρεία μετά
την αποχώρηση τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε
κάθε περίπτωση, για να παρά γει τα έννομα αποτελέσματα της η
έξοδος ενός μέλο υς, απα ιτ είτα ι η τροποποίηση του πα ρόντος
καταστατικού κα ι η δημοσ ίευση αυτή ς σ το βιβλί ο των ετα ιρειών το υ
Πρωτοδ ικείο υ Αθηνών.
13.2 Η ευθ ύνη των ετα ίρων για τα χρέη της Ετα ιρείας τόσο κατά

τη διά ρκεια της λειτο υργίας της, όσ ο και κατά κα ι μετά την
εκκαθάριση της, περιο ρίζετα ι στο ποσό της εισ φοράς τους.
13.3 Τα

μέλη

δεσμεύοντα ι

επιδ εικνύοντας
ανακο ινώνο υν

αυστη ρή
σε

τ ρίτους,

να

τηρο ύν

ως

απόρ ρητα,

εμπ ιστευτικότητα

κα ι

με

τρόπο

οπο ιονδήποτε

να
κα ι

μη ν
για

οποιαδήποτε α ιτ ία , τα στο ιχεία, προσωπικά δ εδομένα, έγγραφα κα ι
λοιπ ές πληρο φορίες, πο υ αφο ρούν την οργάνωση, ενδεικτ ικώς
οικο νομ ική κατάσταση, δράσεις, πλάνα, στρατηγικές κλπ της
Ετα ιρείας, τα οποία δ εν είνα ι π ροσ ιτά στο κοινό κα ι περιήλθαν σ ε
γνώση τους, με αφο ρμή τη σ υμμετο χή τους στην ετα ιρεία. Η
υποχρέωση εχεμύθειας εκτ είνετα ι τό σο κατά τη δ ιάρκεια της
συμμετοχής τους όσο κα ι απεριό ριστα μετ ά την για οπο ιονδήποτε
λόγο αποχώρησή το υς από αυτήν.
Άρθρο 14°
Γεγονότα μη Επιφέροντα τη Λύση της Εταιρείας, Είσοδος και
Διαγραφή Μελών.
Μεταβίβαση και Εκχώρηση της Εταιρικής Ιδιότητας και
Μερίδος.
14.1

Σε

περίπτωση

θανάτο υ,

δ ικαστικής

απαγο ρεύσεως,

αποχωρήσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφή ς μέλο υς της
Ετα ιρείας, η Ετα ιρείας δεν λύετα ι, αλλά συνεχίζετα ι μετα ξύ τ ων
λοιπών ετα ίρων. Ο ι κληρονόμο ι του αποβιώσα ντος δ εν δ ικα ιούντα ι

να λάβουν την εισφο ρά του κληρονομ ούμενο υ, ούτε καθ ίσταντα ι
ετα ίρο ι της Ετα ιρείας.
14.2 Η καταγγελία της Ετα ιρείας από μέλο ς αυτής δ εν επ ιφέρει τη

λύση της. Ο καταγγέλων μ ε την κατα γγελία θ έτει τον εαυτό το υ
εκτός της Ετα ιρείας, η οπο ία, ρητώς ο ρίζετα ι μ ε το πα ρόν ότ ι δεν
λύετα ι αλλά συνεχίζετα ι από τα λοιπά μέρη της Ετα ιρείας. Η Γενι κή
Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίαση της μετά την αποχώρηση
ετα ίρο υ εκ της Ετα ιρείας τον δ ιαγρά φει από τα μέλη της.
14.3 Για την είσοδο νέων μελών απαιτ είτα ι απόφαση της Γενικής

Συνέλευση ς η οπο ία λαμβάνετα ι μ ε απόλυτη πλειοψηφία των
μελών της Ετα ιρεία ς.
14.4 Η Γενική Σ υνέλευση έχει την εξουσ ία, με απόφαση της πο υ

λαμβάνετα ι με απόλυτη πλειοψηφία τ ων μελών της Ετα ιρεία ς, να
αποκλείσει από την Ετα ιρεία μέλη, εά ν παρακωλύο υν τη λειτουργία
ή βλάπτουν το έργο της Ετα ιρείας κα ι α ν παραβ ιάζο υν σ υστηματ ικά
κα ι κακόπ ιστα τ ις υποχρεώσ εις το υς.
14.5 Η μεταβ ίβαση ή εκχώρηση εν ζωή μέρους ή ολόκλη ρης της

ετα ιρικής μερίδα ς κα ι ιδ ιότητας είνα ι δ υνατή μόνον με από φαση η
οποία

λαμβάνετα ι

με

απόλυτη

πλειοψη φία

των

μελών

της

Ετα ιρείας. Η μεταβ ίβαση α ιτ ία θανάτο υ απαγορεύετα ι.
14.6 Οι π ροαναφερόμ ενες

υπό 14.1 μέχρι κα ι 14.5 π ράξεις

αποτελούν τροποπο ίηση του παρόντος καταστατικού κα ι απα ιτείτα ι
η τήρηση της προβλεπόμ ενης από το νόμο δημοσιότητας.

Άρθρο 15°
Η Εταιρεία Δεν Είναι Κερδοσκοπική
Η Ετα ιρεία δεν είνα ι κερδοσκοπ ική κα ι επομένως καμ ία
διανομή κερδών κατά την διά ρκεια της λειτουργία ς της ή κατά την

εκκαθάριση κα ι δ ιάλυση της δεν επ ιτ ρέπετα ι να γίνετα ι προς τα
μέλη της, σύμ φωνα κα ι μ ε τα άρθ ρα 3 κα ι 5.4 το υ παρόντο ς
καταστατικού. Σ ε περ ίπτωση λύσης της Ετα ιρείας τα καθα ρά ποσά
που τυχόν απομένουν, πέρα από τις εισφο ρές των ετα ίρων, θα
διατ εθούν υπο χρεωτ ικά με απόφαση τ ης συνέλευσης των ετα ίρων
σε

πρόσωπα

που

επ ιδ ιώκουν

π αρομο ίους

σκοπούς

κα ι

δραστηριότητ ες προς αυτούς της Ετα ιρείας.

Άρθρο 16°
Διάρκεια της Χρήσεως – Ισολογισμός
16.1 Κάθε ετα ιρική χρήση α ρχίζει τη ν 1 η Ιανουαρίο υ κα ι λήγει τη ν

31 η Δεκεμβρίο υ κάθ ε έτο υς.
16.2

Κάθε μήνα Ιανο υά ριο σ υντάσσ ετα ι απ ό τον Διαχειριστή ή

εξουσ ιοδοτημένο
προηγούμενο υ
προϋπολογισμός

προς

τούτο

ο ικο ν ομ ικού
του

άτο μο
έτους

επόμενο υ.

Ο

ο

ισολογισμός

κα ι

προτείνετα ι

ισολογισμό ς

κα ι

του
ο
ο

προϋπολογισμός εγκρίνοντα ι από τους ετα ίρους σε συνέλευση μ ε
απόφαση η οπο ία λαμβάνετα ι μ ε απόλυτη πλειοψηφία των μελών
της Ετα ιρεία ς.
16.3 Η Ετα ιρεία τηρεί τα βιβ λία κα ι στο ιχεία π ου προβλέποντα ι

από το νόμο. Η Ετα ιρεία προβα ίνει στ ις κατά νόμον φορολο γικές
κα ι άλλες δηλώσ εις προς τ ις δημόσ ιες, δημοτικές ή άλλες αρχές
μέσω το υ Γενικού Διευθυντή ή μ έσω ειδ ικώς εξο υσ ιοδοτημένο υ
προς τούτο, από τον τελευτα ίο , τρίτο π ρόσωπο.

Άρθρο 17°
Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας
Η Ετα ιρεία λύετα ι με απόφαση των μελών που λαμβάνετα ι μ ε
απόλυτη πλειοψη φία των μελών της Ετα ιρείας. Μετά τη με
οποιοδήποτε

τρόπο

λύση

της

ετα ιρείας,

α υτή

τ ίθετα ι

σε

εκκαθάριση. Εφόσον δεν αποφασ ίσ ει δια φορετ ικά η σ υνέλε υση
των ετα ίρων, χρέη εκκαθα ριστο ύ εκτ ελεί ο Γενικός Διευθυντή ς.
Κατά το στάδ ιο της εκκαθάρισης ρευστοποιούντα ι τα περιουσ ιακά
στοιχεία

της Ετα ιρείας,

εξοφλούντα ι τα

χρέη

προς τρίτο υς,

αποδίδοντα ι ο ι εισ φο ρές των ετα ίρων κα ι το απομένον δ ιατ ίθ ετα ι
για την εκπλή ρωση των φιλανθ ρωπ ικών σκοπών της Ετα ιρείας.

Άρθρο 18°
Τροποποίηση του Καταστατικού
Οποιαδήποτε τ ροποποίηση το υ κατασ τατικο ύ γίνετα ι με έγγραφη
απόφαση των μελών της Ετα ιρείας μ ε αυξημ ένη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών της Ετα ιρείας κα ι δ ημοσιεύ ετα ι στα βιβ λία των
ετα ιρειών το υ Πρωτοδ ικείου Αθηνών.

Άρθρο 19°
Επίλυση Διαφορών
Κάθε δ ια φορά ή δ ια φωνία, η οπο ία τυχόν, θα προκύψει μετα ξύ των
ετα ίρων εκ της εφαρμογή ς ή ερμηνεία ς του παρόντος καταστατ ικο ύ
λύετα ι υποχρεωτ ικά από τα δ ικαστήρια των Αθηνών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτη καν οι συμβαλλόμενοι και
συνέταξαν το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε
το περιεχόμενο του, υπογράφεται ως έπεται, για να καταχωρηθεί

νόμιμα

στα

βιβλία

εταιρειών

συμβαλλόμενοι εταίροι:

1) Ad woa Alo ma Kluvitse

2) Ελένη Ασβεστά

3) Κώστας Βαξεβάνης

4) Ηρώ Βαρσαμή

5) Ηλίας Γαληνός

6) Λυδ ία Γ ια ννακοπούλο υ

7) Μπ ιάνκα ( Λευκή) Γκλαβάνη

8) Σπύρος Καπνιάς

9) Χριστ ίνα Κα ράμπελα

10) Κατερίνα Κυρίλη

11) Βασ ίλης Μακράκης

12) Παναγιώτης Μαμαλή ς

13) Κωνσταντ ίνο ς Μαχα ίρας

του

Πρωτοδικείο υ

Αθηνών.

Οι

14) Αλεξάνδ ρα Μητσοτάκη

15) Χρήστος Μιχαηλίδης

16) Κυριάκος Πίσσα ρης

17) Νεφέλη Στεφοπούλο υ

18) Νικόλαος Τραυλός

19) Αυγο ύστα Δανάη Τσόντου

20) Μαρία Χο ύκλη

21) Δήμητρα Χριστοδούλο υ

22) Svetoslav Dan chev

23) Κατερίνα Βίγκο υ

