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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ 

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» 
 
Στην Αθήνα σήμερα την 21η Σεπτεμβρίου 2019 και μετά από την Γενική Συνεδρία των 
Ιδρυτικών και Τακτικών μελών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 που 
αποφάσισε την τροποποίησή του,  
εγκρίθηκε η τροποποίηση του από 23-10-2003 καταστατικού της εταιρείας αυτής, που έχει 
κατατεθεί στο Τμήμα Σωματείων και Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αριθμό 
262/2003, έχει τροποποιηθεί με τις πράξεις κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας με 
αριθμούς 166/2008, 438/2009, 297/2011, 25/2012 και 24/2013 και έχει λάβει αριθμό στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας 125631945000 και ΑΦΜ 999457878. 
Η ίδια Γενική Συνεδρία εξουσιοδότησε τα μέλη του ορισθέντος Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας όπως επιμεληθούν των τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης του καταστατικού 
και αναθέσουν στον Εκτελεστικό Διευθυντή όπως προβεί στην υπογραφή και την δημοσίευση 
της κωδικοποιημένης μορφής του Καταστατικού κατά την νόμιμη διαδικασία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Έχοντας υπόψη : 
ότι η ελιά εξακολουθεί επί αιώνες να πρεσβεύει τα ευγενέστερα ιδεώδη και να συμβολίζει 
την ειρήνη, τη γονιμότητα, τη γαλήνη και την ευημερία  
ότι η ιστορία της και ο πολιτισμός της, κομμάτι του μεσογειακού πολιτισμού, είναι κοινός 
για όλους τους λαούς της Μεσογείου, η δε διατροφική αξία των προϊόντων της μοναδικά 
ευεργετική για όλους τους λαούς του κόσμου. 
ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια σημαντική ανοδική τάση ζήτησης των 
ελαιοκομικών και γενικά των μεσογειακών προϊόντων στις μεγάλες διεθνείς αγορές και 
προτίμησης του μεσογειακού τρόπου ζωής. 
ότι η καλλιέργεια της ελιάς καθορίζει το επίπεδο ζωής χιλιάδων οικογενειών οι οποίες είναι 
απόλυτα εξαρτημένες από τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση του προϊόντος και 
ότι η καλλιέργεια και η παραγωγή ελιάς είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία 
πολλών χωρών της Μεσογείου. 
ότι η Μεσόγειος, που υπήρξε κάποτε το κέντρο του κόσμου επανέρχεται στο επίκεντρο και 
γίνεται πόλος έλξης μέσω της «μεσογειακής κουλτούρας». 
ότι ο Μεσογειακός χώρος χαρακτηριστικό του οποίου είναι η πολιτιστική διαφορετικότητα, 
έχει απόλυτη ανάγκη μιας βασικής συνδετικής ύλης, όπως ο «πολιτισμός της ελιάς», που θα 
αμβλύνει ανισότητες της «γειτονιάς μας» και θα δώσει μία «νέα ευκαιρία» στη Μεσόγειο 
των πολιτισμών, ενισχύοντας την πολύ-πολιτισμικότητα. 
ότι «κάποτε το εμπόριο προήγαγε τον πολιτισμό, σήμερα ο πολιτισμός προάγει το 
εμπόριο», 
αποφασίζεται ομόφωνα η ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κατά την έννοια των 
άρθρων 741 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το καταστατικό της οποίας, που ακολουθεί, 
θα διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Πολιτιστικού Οργανισμού με την επωνυμία «ΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» και θα ορίζει τις συνθήκες για την υλοποίηση όλων των σχετικών 
δραστηριοτήτων, που θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους σκοπούς της εταιρείας. 
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ΆΡΘΡΟ 1  ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 
Συνιστάται Εταιρεία αστική μη κερδοσκοπική, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού 
Κώδικα, με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός "Οι Δρόμοι της Ελιάς". Η εταιρεία θα 
μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση «The 
Routes of the Olive Tree» (αγγλικά), «Les Routes de l’Olivier» (γαλλικά). Ο διακριτικός τίτλος 
της εταιρείας είναι OTRoutes Network.  
 
ΆΡΘΡΟ 2   ΕΔΡΑ  
 
1. Έδρα της εταιρείας είναι η πόλη της Καλαμάτας 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία και 
άλλων υποκαταστημάτων ή καταστημάτων ή παραρτημάτων ή γραφείων του Οργανισμού 
με σκοπό την ενίσχυση ή διάδοση του έργου του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του 
εξωτερικού και να ορίζει εκπροσώπους του σε αυτά χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του 
παρόντος Καταστατικού. 
 
ΆΡΘΡΟ 3   ΡΟΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ 
 
Α) Ο ρόλος του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς», είναι η ανάπτυξη και 
διαχείριση Δικτύου σε διάφορες χώρες και η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών, 
κυρίως, της ευρύτερης μεσογειακής ζώνης, μέσω της προβολής του Πολιτισμού της Ελιάς σε 
όλες του τις εκφάνσεις (ιστορία, παραδόσεις, προϊόντα, γαστρονομία, συμβολισμός), ως και 
άλλων συναφών όψεων, κυρίως, του μεσογειακού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό :  
1. επιδιώκει την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω ενός διεθνούς δικτύου 
συνεργασίας Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και της αλληλέγγυας οικονομίας.  
2.  Τεκμηριώνει το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχεδιάζει πολιτιστικές διαδρομές και 
δράσεις ανάδειξης του με τη συνεργασία διεθνούς επιστημονικής επιτροπής και με 
γνώμονα τις υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες .  
 
Β)  Αναλυτικότερα, σκοπός του σε συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου είναι :  
1. να αναδεικνύει τον συμβολισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της ελιάς, υλική και 
άυλη, ενωτικό στοιχείο από τους προϊστορικούς χρόνους των λαών της Ευρώπης και της 
Μεσογείου και αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς των 
χωρών του νότου της Ευρώπης,  
2. να συμβάλλει στην αειφόρο και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ελαιοπαραγωγικών 
περιοχών με καινοτόμες προτάσεις θεματικού – πολιτιστικού τουρισμού,  
3. να προβάλλει διεθνώς τις ευεργετικές και ιστορικά αποδεδειγμένες ιδιότητες των 
ελαιοκομικών προϊόντων στη διατροφή και τον ρόλο της ελιάς στην τέχνη, τα ήθη, τα έθιμα 
και την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,  
4. να αναδείξει και να προωθήσει τη μεσογειακή διατροφή διεθνώς μέσω καινοτόμων 
ιδεών που θα διακρίνονται για τη βιωσιμότητά τους και την Μεσόγειο ως γαστρονομικό 
προορισμό,  
5. να συμβάλλει στην εισαγωγή και καθιέρωση νέων, καινοτόμων προτάσεων πολιτιστικού 
τουρισμού για όλες τις ηλικίες σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις του τουριστικού 
τομέα προς όφελος της κατά τόπους βιώσιμης ανάπτυξης,  
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6. να συμβάλλει στην μετάδοση της σχετικής με το αντικείμενο του τεχνογνωσίας μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών δραστηριοτήτων,  
7. να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο προς όφελος της ειρήνης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.  
8. να υπεραμυνθεί της διαφορετικότητας των πολιτισμών και της άποψης ότι έστω κι αν δεν 
είμαστε ιδιοκτήτες της πολιτιστικής κληρονομιάς, είμαστε κληρονόμοι της και πρέπει να 
υπερασπιστούμε αυτή την παρακαταθήκη, τις ιδέες, την ιδιαιτερότητα και την πολιτισμική 
δυναμικότητα της ώστε να παραδοθούν άθικτα στις επόμενες γενεές.   
9.  να συμβάλλει στην προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης, με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες, 
στην πολιτισμική κληρονομιά της Ευρώπης, την ταυτότητα και την ιστορία των λαών της, 
10. να υποστηρίζει ή και να συμμετέχει σε ακτιβιστικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν 
να υπεραμυνθούν της βιώσιμης ανάπτυξης, της ειρήνης  και της ευημερίας. 
 
Γ) Μέσα στα πλαίσια του σκοπού του και προς ευόδωση αυτού, ιδιαίτερα σ' ότι αφορά τις 
διεθνείς συνεργασίες ο Οργανισμός δύναται ακόμη: 
-να οργανώνει εκδηλώσεις μορφωτικές και καλλιτεχνικές, συνέδρια, εκπαιδευτικές 
ημερίδες και σεμινάρια, διαγωνισμούς, εκθέσεις κ.α. δραστηριότητες με θέμα την ελιά, τη 
σύνδεση των ελαιοκομικών και άλλων μεσογειακών παραδοσιακών προϊόντων με την 
ιστορία τους, τον πολιτισμό τους και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συμμετέχει σε αντίστοιχες 
εκδηλώσεις (συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.)     
-να μελετά και να σχεδιάζει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με θέμα την ελιά και τον 
μεσογειακό πολιτισμό και να οργανώνει δράσεις προβολής του κόσμου της ελιάς, 
προστασίας περιβάλλοντος, καινοτομίας κ.α.  
-να οργανώνει οδοιπορικά γνωριμίας με τον πολιτισμό και τους τόπους της ελιάς, σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο και σε διάφορα σημεία του πλανήτη  με αφετηρία την Ελλάδα και τη 
Μεσόγειο.  
-να επιδιώκει την ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α, 
Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
κ.α.) των αναπτυσσομένων χωρών, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων τους και την μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα 
καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τομείς. 
-να επιδιώκει και να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων, είτε αυτά είναι μέσω της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, σε τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και κάθε άλλου τομέα  που προάγει τη 
πολιτιστική ανάπτυξη, το μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο  και τη βελτίωση της κοινωνίας 
γενικότερα.  
-να συμμετέχει σε συμπράξεις και εταιρείες, όπου και όποτε αυτό απαιτείται, για την 
υλοποίηση των σκοπών του.  
-να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες άλλων φορέων με ίδιους ή παρεμφερείς στόχους, σε 
Ν.Π.Ι.Δ., σε αστικές εταιρείες ή εταιρείες κάθε μορφής, σε Κοιν.Σεπ. που λειτουργούν 
νόμιμα με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 
Δ) Ιδιαίτερη φροντίδα θα αποδοθεί στην υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων 
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των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δημιουργούν εισοδήματα στις 
ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού, στην βελτίωση της πρόσβασης 
των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καθώς και στην οικειοποίηση των 
ωφελειών τους από τις τοπικές κοινωνίες. 
 
ΆΡΘΡΟ 4  ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
 
Τα σύμβολα είναι αντιπροσωπευτικά του πολιτισμού της ελιάς και της Ειρήνης, της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.  
Περιγραφή: 
Α. ΤΟ ΣΗΜΑ Το σήμα των «Δρόμων της Ελιάς» είναι το ιδεόγραμμα του ελαιοδέντρου 
δηλαδή ο συντομογραφικός τρόπος απεικόνισης της ελιάς   στις πινακίδες της Γραμμικής Β 
γραφής, που ανακαλύφθηκε στο Ανάκτορο του Νέστωρα στην Επαρχία Πυλίας της 
Μεσσηνίας. 
Β. ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ Το έμβλημα των "Δρόμων της Ελιάς" προέρχεται από αμφορέα του 520 
π.Χ. που ανακαλύφθηκε επίσης στην Πύλο (Μεσσηνία) και απεικονίζει τη συγκομιδή της 
ελιάς. Ένα αγόρι έχει σκαρφαλώσει πάνω στο μεγαλύτερο από τα τρία δέντρα και κτυπάει 
τα κλαδιά με ένα μπαστούνι, δύο άντρες χτυπούν και αυτοί το δέντρο, κι ένα άλλο αγόρι 
μαζεύει τις πεσμένες ελιές και τις στοιβάζει μέσα στο καλάθι του. Ο αμφορέας βρίσκεται 
στο Βρετανικό Μουσείο. 
Δικαιώματα: Όλα τα δικαιώματα των συμβόλων ανήκουν αποκλειστικά στον Πολιτιστικό 
Οργανισμό «Οι Δρόμοι της Ελιάς»- Η εκμετάλλευση τους είναι υποχρέωση και αποκλειστικό 
δικαίωμα του Οργανισμού. 
 
ΆΡΘΡΟ 5   ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Νομική Κατάσταση 
1.Ο Πολιτιστικός Οργανισμός, φορέας διαχείρισης του ομώνυμου Δικτύου «Οι Δρόμοι της 
Ελιάς» είναι μη κρατική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με την νομική μορφή της αστικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρείας.  
2.Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού είναι 
τελεσίδικες. Κάθε διαφωνία στην εφαρμογή τους ή στην ερμηνεία τους μπορεί να επιλυθεί 
αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
3.Η εταιρεία είναι, κατά τα ανωτέρω, μη κερδοσκοπική, αποτελεί νομικό πρόσωπο με την 
έννοια του άρθρου 784 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και για τα χρέη της η ευθύνη των 
εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους. 
 
ΆΡΘΡΟ 6  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
1.Εγγραφή, εκλογή, αναγνώριση και θέση των μελών 
Μέλη της Εταιρείας δύνανται να είναι νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, σωματεία, αστικές Μη 
Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) κ.α. που 
δραστηριοποιούνται ή έχουν επιδείξει αξιόλογο έργο σε προγράμματα βιώσιμης 
ανάπτυξης, αναπτυξιακής συνεργασίας, πολιτιστικής διαχείρισης, ενίσχυσης του 
διαπολιτισμικού διαλόγου, προστασίας του περιβάλλοντος, όπως επίσης και φυσικά 
πρόσωπα με παρεμφερή ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες.  
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2. Κατηγορίες Μελών 
Τα μέλη διακρίνονται σε: ΙΔΡΥΤΙΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΑ, ΕΧ OFFICIO, ΤΑΚΤΙΚΑ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ, 
ΑΡΩΓΑ και  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ. 
 
(α) Ιδρυτικά μέλη:  
θεωρούνται όσοι συνυπογράφουν το Καταστατικό ίδρυσης του Πολιτιστικού Οργανισμού 
και έδωσαν με τη συμμετοχή τους την ώθηση για το ξεκίνημα αυτής της πρωτοποριακής 
πρωτοβουλίας. Τα ιδρυτικά μέλη απολαμβάνουν όλων των προνομίων και η ετήσια 
συνδρομή την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό. 
Δύνανται να εκπροσωπούν τον Οργανισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενημερώνονται 
ανελλιπώς και κατά προτεραιότητα για τις δράσεις του Οργανισμού, προσκαλούνται και 
συμμετέχουν στη Γενική Συνεδρία με δικαίωμα ψήφου. Ιδρυτικά μέλη θεωρούνται και όσα 
εγγράφονται μεταγενέστερα με ομόφωνη απόφαση των ήδη εγγεγραμμένων ιδρυτικών 
μελών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού. 
 
(β) Επίτιμα μέλη:  
Η κατηγορία των επίτιμων μελών περιλαμβάνει φορείς -ανεξαρτήτως μεγέθους ή νομικής 
μορφής- και φυσικά πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά ή τη δράση τους σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, συμβάλλουν δε στην επίτευξη και 
προώθηση των στόχων του Δικτύου, στην προβολή ή την επιτυχία των δραστηριοτήτων του 
και δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως ο διαπολιτισμικός διάλογος, η ελαιοκομία, ο 
πολιτιστικός τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά (υλική και άυλη), η προστασία του 
περιβάλλοντος και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας του αγροτικού κόσμου, η  βιώσιμη 
ανάπτυξη, κ.λπ. Τα Επίτιμα μέλη και ο Επίτιμος Πρόεδρος ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 
κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Δ/ντή, συμμετέχουν στις Συνεδρίες, εκφράζουν γνώμη  
και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 
(γ) Ex officio μέλη:  
είναι -δια των εκπροσώπων τους- δημόσιοι μη κερδοσκοπικοί φορείς εθνικής ή διεθνούς 
εμβέλειας, με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με τη δραστηριότητα του Δικτύου. Ex 
officio μέλη είναι επίσης οι εκπρόσωποι των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, οι Πρέσβεις των Μεσογειακών χωρών στην Ελλάδα, οι Ambassadors των Δρόμων 
της Ελιάς, κ.α. που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.  
Τα επίτιμα μέλη και τα ex officio μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής 
προς τον Οργανισμό, προσκαλούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνεδρία των μελών, οι 
απόψεις τους καταγράφονται στα πρακτικά και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.  
 
(δ) Τακτικά μέλη:  
Τα ήδη εγγεγραμμένα αρωγά ή συνδεδεμένα μέλη ή συνοδοιπόροι, μετά την πάροδο 2ετίας 
από την ημερομηνία αποδοχής της εγγραφής τους μπορούν να υποβάλλουν γραπτό αίτημα 
στο Εκτελεστικό Γραφείο για να γίνουν τακτικά μέλη. Η εγγραφή ενός αρωγού μέλους ή 
συνοδοιπόρου στο Μητρώο των τακτικών μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του 
παρόντος Καταστατικού. Τα τακτικά μέλη απολαμβάνουν όλων των προνομίων και η ετήσια 
συνδρομή την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό. 
Ενημερώνονται ανελλιπώς και κατά προτεραιότητα για τις δράσεις του Οργανισμού, 
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προσκαλούνται και συμμετέχουν στη Γενική Συνεδρία με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παρ. (δ) και (ε) του παρόντος Καταστατικού. 
 
(ε) Συνοδοιπόροι:  
Συνοδοιπόροι γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμφωνούν με τους σκοπούς 
του Οργανισμού και επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του. Η ιδιότητα 
του συνοδοιπόρου μέλους αποκτάται μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή προς 
το Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται 
τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Ο συνοδοιπόρος καταβάλλει μια ετήσια 
συνδρομή, απολαμβάνει ορισμένων προνομίων, ενημερώνεται για τις δράσεις του 
Οργανισμού, συμμετέχει στις Γενικές Συνεδρίες χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
 
(στ) Αρωγά μέλη:  
Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
συμφωνούν με τους στόχους του Οργανισμού και επιθυμούν είτε να στηρίξουν, είτε  να 
συμμετέχουν στις δράσεις του. Η ιδιότητα του αρωγού μέλους αποκτάται μετά από θετική 
εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή προς το Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει για την αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Τα αρωγά 
μέλη απολαμβάνουν προνομίων και καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, συμμετέχουν στις 
Γενικές Συνεδρίες χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

 
(ζ) Συνδεδεμένα μέλη:  
Η κατηγορία των συνδεδεμένων μελών περιλαμβάνει δομές ανεξαρτήτως μεγέθους ή 
νομικής μορφής (φυσικά πρόσωπα χωρίς νομική μορφή, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, πολιτιστικούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
κ.λπ.), των οποίων η βασική δραστηριότητα ή αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι η ιστορία, οι 
παραδόσεις και ο πολιτισμός της Ελιάς και της ευρύτερης περιοχής Μεσογείου, τα 
παραδοσιακά προϊόντα και προϊόντα terroir. Τα συνδεδεμένα μέλη είναι τα σημεία 
αναφοράς και ενδιαφέροντος των Δρόμων της Ελιάς. Για την ένταξη ως συνδεδεμένο μέλος  
στο Δίκτυο των Δρόμων της Ελιάς, πρέπει να πληρούνται απαραίτητα τα κριτήρια 
βιωσιμότητας  που ορίζονται  στον Εσωτερικό Κανονισμό. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν 
καταβάλουν ετήσια συνδρομή και η συμμετοχή τους στο Δίκτυο επανεξετάζεται κάθε τρία 
χρόνια.  

 
2.Δικαιώματα & υποχρεώσεις :  
Η εγγραφή μέλους προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού. Κάθε μέλος του 
Δικτύου «Οι Δρόμοι της Ελιάς» απολαμβάνει προνομίων αναλόγως της κατηγορίας στην 
οποία ανήκει και τα οποία προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και έχει ως 
καθήκοντα τα παρακάτω: Να συμβάλλει στην διάδοση των ιδεών και την επίτευξη των 
στόχων του Δικτύου «Οι Δρόμοι της Ελιάς». Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες, να 
συμμετέχει σε αυτές και να συμβάλλει στην επιτυχία  τους. Να συνεργάζεται με την 
Επιστημονική Επιτροπή για την υλοποίηση δράσεων, αν κριθεί απαραίτητο και του 
προταθεί. Να υποβάλλει στο Εκτελεστικό Γραφείο γραπτώς τις προτάσεις του για νέες 
δράσεις ή βελτίωση των υφισταμένων δράσεων. Να ενημερώνει το Εκτελεστικό Γραφείο για 
γεγονότα που ενδεχομένως παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία ή επηρεάζουν αρνητικά 
την εικόνα του Δικτύου.  
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3. Διακοπή της Ιδιότητας Μέλους: 
Κάθε μέλος του Δικτύου «Οι Δρόμοι της Ελιάς» μπορεί να διακόψει την συμμετοχή του ανά 
πάσα στιγμή με την παράδοση γραπτής παραίτησης στον Εκτελεστικό Διευθυντή χωρίς 
ωστόσο να δικαιούται επιστροφή της ετήσιας συνδρομής που έχει καταβάλλει.  
Κάθε μέλος του Δικτύου μπορεί να αποβληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
του Οργανισμού, στην περίπτωση που αμελεί ή εν γνώσει του διακυβεύει τα συμφέροντα 
του Οργανισμού ή με τις πράξεις του ή παραλείψει του θίγει με οιονδήποτε τρόπο τους 
σκοπούς και τις επιδιώξεις του Δικτύου. 
Τις αποφάσεις για την αποβολή των μελών τις λαμβάνει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
ΆΡΘΡΟ 7   ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
Β) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γ) ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 
Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  
 
1. Η Γενική Συνεδρία, αποτελούμενη από το σύνολο των ιδρυτικών, τακτικών, ex officio,  και 
επίτιμων μελών του Δικτύου πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο. Έκτακτη Γενική Συνεδρία 
συγκαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του  Εκτελεστικού Δ/ντή ή του Δ.Σ., ή με γραπτή 
αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των  μελών που απευθύνεται στο Δ.Σ. και αναφέρει τα προς 
συζήτηση θέματα. Στις Γενικές Συνεδρίες μπορούν να καλούνται και τα λοιπά μέλη του 
Δικτύου. 
 
2. Ο χώρος και η ώρα των Γενικών Συνεδριών – έκτακτων ή μη - καθορίζονται από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή, ο οποίος και οφείλει να αποστείλει τις ειδοποιήσεις – προσκλήσεις, 
για μεν τις τακτικές συνεδριάσεις, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
πραγματοποίησής τους, ενώ για τις έκτακτες προ 24 ωρών,  με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο (fax, email, κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωση στην ιστοσελίδα). Στην ειδοποίηση-
πρόσκληση συνεδρίασης προς τα μέλη δύναται να ορίζεται ημερομηνία, ώρα και τόπος 
επαναληπτικής Γ. Σ. εάν δεν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη απαρτία.  
 
3. Η Γενική Συνεδρία έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή 
εκπροσωπούνται τα μισά συν ένα μέλη με δικαίωμα ψήφου που είναι ταμειακά εντάξει.  Η 
επαναληπτική Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων 
μελών. Τα ταμειακά εντάξει μέλη του Δικτύου  μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ. είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με εκπρόσωπό τους. Για την εκπροσώπηση απαιτείται έγγραφη 
εξουσιοδότηση του εκπροσωπούμενου. Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με φανερή 
ψηφοφορία (ονομαστική ή με ανάταση των χεριών), εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία 
από το 1/3 των παρόντων μελών. 
 
4. Η Γενική Συνεδρία είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού. Οι αποφάσεις της είναι 
οριστικές.  
 

5. Η Γενική Συνεδρία, με την σύνθεση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:  
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(α) Τροποποίηση του καταστατικού. Υιοθετεί, μετατρέπει και ερμηνεύει το  Καταστατικό.  
(β) Εκλογή του Προέδρου (για θητεία 2 ετών) και των μελών του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου (για θητεία 4 ετών), ως και του Εκτελεστικού Διευθυντή (μέχρι ανάκλησής του 
μόνο από τα ιδρυτικά μέλη). 
(γ) Έγκριση ετήσιων λογαριασμών και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη 
(δ) Έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη προτάσεων – ρυθμίσεων και κανόνων, που 
υποβάλλονται από τον Εκτελεστικό Δ/ντή και αφορούν τις βασικές αρχές οργάνωσης και 
λειτουργίας του Οργανισμού. 
(ε) επικύρωση του ετήσιου απολογισμού δράσης του Δικτύου, ο προγραμματισμός των 
δράσεων και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους. 
(στ) Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. 

 
6. Η Γενική Συνεδρία αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα 
άλλου οργάνου.  
 
7. Στις εργασίες της Γενικής Συνεδρίας συμμετέχουν τα τακτικά μέλη αλλά μόνο για την 
λήψη αποφάσεων επί του θέματος με στοιχείο (δ) και (ε) ως άνω. 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :  
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη και συγκεκριμένα από (α) τον 
Πρόεδρο, ο οποίος είναι προσωπικότητα διεθνούς κύρους και δεν έχει δε εκτελεστικές 
αρμοδιότητες, και (β) από τέσσερις (4) Αντιπροέδρους. Ως Α’ Αντιπρόεδρος ορίζεται εξ’ 
οφίτσιο ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων της 
Ελλάδος, ενώ οι λοιποί Αντιπρόεδροι προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη του Δικτύου 
και αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, (γ) τον Γενικό 
Γραμματέα, (δ) τον Ειδικό Γραμματέα, (ε) τον Ταμία-Οικονομικό Επόπτη, (στ) τον 
Αναπληρωτή Ταμία-Οικονομικό Επόπτη και (ζ) δύο μέλη. 
 
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται με απόφαση του 
απερχόμενου (τελευταίου) Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού 
Διευθυντή από υποψηφιότητες που υποβάλλονται προς αυτόν. Η οριστική τους εκλογή 
γίνεται από την Γενική Συνεδρία.  
 
3. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινούν την θητεία τους μετά το τέλος της θητείας του 
προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
4. Σε περίπτωση κενής θέσης στα όργανα του Δικτύου, εκλέγεται νέο μέλος σε 
αντικατάσταση του αποχωρήσαντος από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά την πρώτη 
συνεδρίαση αυτού. Το εκλεγέν μέλος διατηρεί την θέση του μέχρι το πέρας της θητείας του 
οργάνου, στο οποίο εξελέγη. 
 
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές και 
καλύπτονται όλα τα έξοδα τους για εργασίες που αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών/εθνικών ή άλλων δραστηριοτήτων που υλοποιεί το Δίκτυο. 
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6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα εξής καθήκοντα: 
 
(α) Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού.  
(β) Εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση αλλαγής του καταστατικού ή άλλου κανονισμού και 
υποβάλλει την γνωμοδότησή του προς την Γενική Συνεδρία.  
(γ) Αποφασίζει και εγκρίνει τα ονόματα όλων εκείνων, που προτείνονται από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και για οποιαδήποτε άλλη 
θέση στα όργανα του Δικτύου και την Επιστημονική Επιτροπή.  
(δ)  Ορίζει και αντικαθιστά τους Πρέσβεις (Ambassadors) του Δικτύου μετά από εισήγηση  
του Εκτελεστικού Διευθυντή.  
(ε) Εκλέγει τον Επίτιμο Προέδρο και τα Επίτιμα Μέλη του Δικτύου.  
(στ) Εγκρίνει την ίδρυση υποκαταστημάτων/παραρτημάτων/γραφείων του Δικτύου  στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό με βάση αιτιολογημένη εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή. (ζ) 
Αποφασίζει για την ίδρυση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής και τη συμμετοχή του 
Οργανισμού σε συμπράξεις και κοινοπραξίες, όταν εξυπηρετεί τους σκοπούς του.  
(η) Εγκρίνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.  
(θ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών ή την αποπομπή ως και την διαγραφή μέλους. 
(ι) Μπορεί να αντικαταστήσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει 
χωρίς αιτιολογία επί πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
ΑΡΘΡΟ 8    ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στα μέλη του Δικτύου, εφ' όσον 
βάζουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Οργανισμού και είναι οι εξής:  
α. απλή επίπληξη 
β. αποβολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανακοινώσιμη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
 
ΆΡΘΡΟ 9   ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ (AMBASSADORS) 
 
1. Το Δίκτυο των Δρόμων της Ελιάς έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί γιατί επιτρέπει τη σύμπραξη φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών κ.α., διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδεών και προτάσεων, ενισχύει τις 
συνεργασίες σε όλους τους τομείς σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες/περιοχές, συμβάλλοντας 
στην ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων και ενισχύοντας την προοπτική 
βιώσιμης ανάπτυξης σε αυτές, μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ ίσων.   
2. Το Δίκτυο έχει διεθνή χαρακτήρα και ιδιαιτέρως επιδιώκεται η ενεργή 
αντιπροσώπευση και συμμετοχή όλων των ελαιοπαραγωγικών χωρών σε αυτό.   
3. Το Δίκτυο απαρτίζουν μέλη (νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.α.) που δραστηριοποιούνται στις χώρες της 
ευρύτερης ευρω-μεσογειακής ζώνης και με τα οποία έχει συναφθεί συμφωνία συνεργασίας 
ή εκφραστεί εγγράφως ή εμπράκτως η υποστήριξη και η βούλησή τους για την επίτευξη 
κοινών στόχων προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών και περιοχών.  
4. Η σύνθεση του Δικτύου δεν  είναι σταθερή και διαμορφώνεται αναλόγως των 
συνθηκών, του προγράμματος δράσης και της διαθεσιμότητας των μελών του.  
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5. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του Δικτύου των «Δρόμων της Ελιάς» η λειτουργία 
του, η υλοποίηση δράσεων και η επέκτασή του διευκολύνονται με τον θεσμό των 
«Πρέσβεων» (τοπικών συντονιστών). Οι «Πρέσβεις» διαδίδουν και προωθούν τους σκοπούς 
και τις αρχές του Δικτύου στην περιοχή ευθύνης τους, συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση 
των πολιτιστικών διαδρομών και λοιπών δράσεων και φροντίζουν για την ευρεία 
αντιπροσώπευση των χωρών / περιοχών τους στις δράσεις του Δικτύου. Οι «Πρέσβεις» 
καταθέτουν προτάσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο σχετικά με το Δίκτυο, τις Πολιτιστικές 
Διαδρομές και τις λοιπές δράσεις συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης τους και 
ενημερώνουν το Εκτελεστικό Γραφείο για θέματα που αφορούν την περιοχή ευθύνης τους.  
Ο «Πρέσβης», προτείνεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο λαμβάνει την σχετική απόφαση ορισμού του. Η θητεία του Πρέσβη έχει διάρκεια 
τέσσερα  (4) έτη και μπορεί να ανανεωθεί. 
 
ΆΡΘΡΟ 10  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση  Εκτελεστικού Διευθυντή ή μετά από 
γραπτό αίτημα του 1/3 των μελών. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει απαρτία όταν 
παρίστανται έξι (6) μέλη. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία, η συνεδρίαση 
επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών έχοντας αυτή τη φορά απαρτία ανεξαρτήτως του 
αριθμού των παρισταμένων μελών.  
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρισταμένων που έχουν δικαίωμα 
ψήφου μελών. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας 
εκπροσώπησης και συνεπώς μιας ψήφου ακόμη. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος 
αποφασίζει σχετικά.  
3. Η συνεδρίαση μπορεί να έχει τη μορφή κανονικής συνεδρίασης ή τηλεφωνικής 
συνεδρίασης ή τηλεδιάσκεψης. 
4. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής καλεί τα μέλη με  επιστολή ή φαξ ή E-mail. 
5. Τα διαμένοντα εκτός Ελλάδος μέλη και οι πρέσβεις, μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, που 
αδυνατούν να παραστούν, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τις απόψεις τους για τα 
θέματα Ημερησίας Διάταξης. 
 
ΆΡΘΡΟ 11 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 
Επίσημες γλώσσες του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» είναι οι γλώσσες 
ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. 
 
ΆΡΘΡΟ 12 ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
 
1. Ο Οργανισμός συνιστάται χωρίς αρχικό κεφάλαιο.  
2. Στην πρώτη συνεδρία με ομοφωνία θα καθοριστεί η εισφορά κάθε μέλους και με απλή 
πλειοψηφία τα κριτήρια κατανομής των μεριδίων στα μέλη. Εκτός των εισφορών σε χρήμα 
τα μέλη έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν εισφορές σε είδος / άϋλα αγαθά (π.χ 
δωρεάν παραχώρηση κτιρίων, γραμματειακή υποστήριξη  και  κάθε είδους προσφορά που 
εξυπηρετεί την υλοποίηση των δράσεων και των πρωτοβουλιών του Δικτύου χωρίς 
αντάλλαγμα.  
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3. Άλλοι πόροι του Οργανισμού είναι από συνδρομές των μελών, συμμετοχή σε πολιτιστικές 
διαδρομές, χορηγίες, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, κάθε είδους παροχές και 
χρηματοδοτήσεις, δώρα και κληροδοτήματα και από άλλες νόμιμες πηγές που θα του 
δίνουν την ευκαιρία να πραγματοποιεί τους σκοπούς του.  
4. Η οικονομική διαχείριση του Οργανισμού υπόκειται σε ετήσιο ανεξάρτητο έλεγχο και σε 
τακτικό έλεγχο από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η σχετική ετήσια οικονομική κατάσταση 
πρέπει να ολοκληρώνεται εγκαίρως πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και να είναι 
δημόσια διαθέσιμη, όπως δημόσια διαθέσιμα οφείλουν να είναι το ισχύον Καταστατικό, 
περίληψη των πρακτικών της Γ.Σ. και οι λίστες των οργάνων διακυβέρνησης του Δικτύου. 
 
ΆΡΘΡΟ 13  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
 
Για κάθε αίτημα εγγραφής σημείου ενδιαφέροντος (Συνδεδεμένου μέλους) στη διαδρομή ή 
δημιουργίας νέας (τοπικής) διαδρομής ή ένταξης υφιστάμενης (τοπικής) διαδρομής στη 
πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς»  αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από  
εμπεριστατωμένη εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή 
ο οποίος με την σειρά του εισηγείται στο ΔΣ κατά την επόμενη πρώτη συνεδρίαση. Τα 
αιτήματα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στο Εκτελεστικό Γραφείο του 
Οργανισμού με όλα τα συνοδευτικά όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.    
 
ΆΡΘΡΟ 14   ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΜΕΛΩΝ 
 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε συναφή ή παρεμφερή με τους σκοπούς της έξω 
εταιρική δραστηριότητα των μελών της, επαγγελματική ή πριν από την σύσταση της ή και 
ταυτόχρονη με την λειτουργία της. Τα μέλη της εταιρείας δεν υπέχουν καμία ευθύνη για τα 
χρέη ή τις άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους πέραν του ποσού της εισφοράς 
τους το οποίο κατατέθηκε και αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. 
 
ΆΡΘΡΟ 15  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» δεν είναι κερδοσκοπικός και κατά 
συνέπεια δεν γίνεται καμία διανομή κερδών κατά την λειτουργία του ή τη διάλυση του στα 
μέλη της. τα κεφάλαια του Οργανισμού ουδέποτε διανέμονται στα μέλη του, αλλά 
διατίθενται σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του για την πραγματοποίηση των σκοπών 
του. 
 
ΆΡΘΡΟ 16  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
Α. Διάλυση του Οργανισμού: 
1.Γίνεται με εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
ενημερώνει τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, συγκαλώντας Συνεδρία των μελών, που 
αποφασίζουν με ομοφωνία. 
2.Μετά τη διάλυση του Οργανισμού, αυτός τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση, που 
διενεργείται σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς νόμους. Καθήκοντα εκκαθαριστή 
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
απαλλαγμένα βαρών μεταβιβάζονται σε φορέα που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Β. Εξερχόμενα ή Διαγραφόμενα μέλη: 
1.Εξερχόμενο ή διαγραφόμενο μέλος δεν μπορεί να αξιώσει οποιοδήποτε ποσό από την 
περιουσία του Δικτύου, που προέρχεται από την δράση του, παροχές τρίτων, επιχορηγήσεις 
ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
2.Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης ή πτώχευσης ο Οργανισμός και το 
Δίκτυο συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. 
Γ. Καταγγελία του Οργανισμού (του Δικτύου): 
1.Σε περίπτωση καταγγελίας από κάποιο μέλος, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. 
Εάν η καταγγελία έγινε χωρίς σπουδαίο λόγο, το μέλος που έκανε την καταγγελία 
υποχρεούται να αποζημιώσει τον Οργανισμό και το Δίκτυο για κάθε ζημία που προκάλεσε η 
καταγγελία του. 
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του 
συνολικού αριθμού των παρισταμένων μελών μπορεί να διαγράψει μέλος της εάν αυτό 
παρεμποδίζει ή βλάπτει το έργο και τους σκοπούς του Δικτύου. 
 
ΆΡΘΡΟ  17  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ :  
Για την υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου, την υλοποίηση των πολιτιστικών διαδρομών 
και λοιπών δράσεων και την ενεργοποίηση του παρόντος καταστατικού αρμόδιο είναι το 
Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 21ης Σεπτεμβρίου 2019, 
έχει θητεία τεσσάρων (4) ετών και η σύνθεση του διαμορφώνεται ως εξής:  
 
1. Πρόεδρος: Edοuard DE LAUBRIE, Στέλεχος του Μουσείου Πολιτισμών της Ευρώπης και 
της Μεσογείου / MUCEM, επίτιμου μέλους του Δικτύου (Γαλλία)  
2. Α' Αντιπρόεδρος: ο κ. Παναγιώτης ΑΓΝΙΑΔΗΣ, Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ελλάδα) 
3. Β’ Αντιπρόεδρος: Branco AZESKI, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Β. Μακεδονίας 
(Β. Μακεδονία)   
4. Γ’ Αντιπρόεδρος: Dr Noureddine OUAΖZANI, Δ/ντής  Agropole Olivier (Μαρόκο) 
5. Δ’ Αντιπρόεδρος: Liliane MOKBEL, Σύμβουλος Επικοιμωνίας, Marketinh (Λίβανος)   
6. Γενικός Γραμματέας:  Μαρινέλλα ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ, Dr Ιστορίας Πολιτισμών, Εθνολόγος  
7. Ειδικός Γραμματέας: Όλγα MΕΖΕΡΙΔΟΥ,  Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ, Υπουργείο Εξωτερικών 
Ελλάδος (Ελλάδα) 
8. Ταμίας-Οικονομικός Επόπτης: Marghetita BOVICELLI, Επίτιμη Πρόξενος της Ιταλίας στη 
Ν. Ελλάδα, ελαιοπαραγωγός, επιχειρηματίας 
9. Αναπληρωματικός Ταμίας - Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ, 
ελαιοπαραγωγός, επιχειρηματίας, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Μεσσηνίας  
10. Μέλος: Δημήτρης ΣΚΙΑΣ, γεωπόνος τεχνολόγος 
11. Μέλος: Βασίλης ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ, Σύμβουλος Θεματικού Τουρισμού  
 
Για την θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή ορίζεται ο Εμπνευστής της πρωτοβουλίας «Οι 
Δρόμοι της Ελιάς» κ. Γεώργιος Καραμπάτος, η θητεία του οποίου λήγει με ομόφωνη απόφαση 
της Γενικής Συνεδρίας. 
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Β) ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : 
Το Εκτελεστικό Γραφείο αποτελείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή και ειδικούς 
συνεργάτες με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκά & Εθνικά 
προγράμματα, Πληροφορική, Νέες τεχνολογίες, Πολυμέσα, Επικοινωνία Πληροφόρηση, 
Γραμματεία, Δίκτυο Μελών, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Εθελοντών και Οικονομική και 
Διοικητική Υποστήριξη, Νομική παρουσία και ενημέρωση, για την αποτελεσματικότερη 
επίτευξη των στόχων του Δικτύου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες που 
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Γ) H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  
Σύνθεση & διάρκεια  
1. Η Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες, με 
ειδικότητα, επαγγελματική ενασχόληση ή εμπειρία στα θέματα που άπτονται των 
πολιτιστικών διαδρομών και λοιπών δραστηριοτήτων του Δικτύου, οι οποίοι αποδέχονται 
το Καταστατικό του  και επιθυμούν να στηρίξουν το έργο του.  Ο ρόλος των μελών της 
Επιτροπής είναι συμβουλευτικός. 
2. Για τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής εισηγείται ο Εκτελεστικός Δ/ντής και η 
εισήγησή του εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
3. Τα μέλη Επιστημονικής Επιτροπής είναι ελεύθερα να τερματίσουν τη θητεία τους, ανά 
πάσα στιγμή. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από ένα μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής να αποχωρήσει, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δυσκολεύεται 
για οιονδήποτε λόγο να συμμετέχει ενεργά σε αυτή.  
 
Αρμοδιότητες 
Η Επιστημονική Επιτροπή: 
1. Προβάλλει το έργο και τους σκοπούς του Δικτύου, με κάθε πρόσφορο μέσο ή τρόπο και 
υποστηρίζει τις δράσεις του. 
2. Συμμετέχει στον προγραμματισμό των διαδρομών και επιμελείται του σχεδιασμού των 
δράσεων ανάδειξης του πολιτισμού της ελιάς.  
3. Εισηγείται σχετικά με την εφαρμογή ενεργειών όπως Συνέδρια, Ημερίδες, ομιλίες, 
έρευνες, σεμινάρια και επικουρεί την πραγματοποίησή τους 
4. Γνωμοδοτεί σχετικά με αιτήματα ένταξης στις πολιτιστικές διαδρομές περιοχών, 
πολιτιστικών μνημείων κ.λπ. που σχετίζονται με τον πολιτισμό της  ελιάς.   
5. Συμμετέχει στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Οργανισμού 
προτείνοντας επιστημονικά σεμινάρια με θέματα που σχετίζονται με τις Πολιτιστικές 
Διαδρομές, τον διαπολιτισμικό διάλογο, τη βιώσιμη ανάπτυξη κ.λπ.  
6. Δημιουργεί δεσμούς με επιστήμονες και άλλους δυνητικούς εταίρους για τη ενίσχυση 
του έργου του Οργανισμού και την επέκταση του δικτύου του σε όλους τους τομείς. 
7. Γνωμοδοτεί σε αποφάσεις και επιλογές του Οργανισμού ώστε να συνάδουν με τις αρχές 
και τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής: 
-- δύνανται να εκπροσωπούν το Δίκτυο μετά από εντολή του Εκτελεστικού Διευθυντή σε 
επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, φόρουμ, συμπόσια κ.λπ. στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
--συμμετέχουν στη Συντακτική Επιτροπή και συντάσσουν άρθρα ή προτείνουν θέματα 
άρθρων σχετικά με τις δραστηριότητες ή το έργο του Οργανισμού για τον εθνικό και διεθνή 
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τύπο, την ιστοσελίδα και το ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού. Η δραστηριότητα της 
Επιστημονικής Επιτροπής, υποστηρίζεται από το  Εκτελεστικό Γραφείο. 
 
Συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής 
Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το χρόνο ή/και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο 
μετά από πρόσκληση του Εκτελεστικού Διευθυντή.  
Συντονιστής της ΕΕ ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του ΔΣ. Ένας Αναπληρωτής 
Συντονιστής ορίζεται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση 
του Συντονιστή Γενικού Γραμματέα του ΔΣ. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και της δράσης 
της Επιστημονικής Επιτροπής τηρούνται στο Εκτελεστικό Γραφείο. 
 
Έξοδα μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής 
Επιτροπής & αμοιβή. 
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προσφέρουν την τεχνογνωσία και τις συμβουλές τους 
ανιδιοτελώς.  Αμοιβή μπορεί να υπάρξει για την εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών από μέλη 
της Επιστημονικής Επιτροπής, κατόπιν συμφωνίας με τον Εκτελεστικό Διευθυντή και 
εφόσον υπάρχει δυνατότητα  χρηματοδότησής τους. Ο Οργανισμός οφείλει να καταβάλλει 
τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης για ταξίδια που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της 
δραστηριοτήτων του Δικτύου με την ιδιότητα του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής.  
 
ΆΡΘΡΟ 18   ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού, του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και τη σύμβαση των Βρυξελλών στις 
29/2/1968 και αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των εταιρειών και νομικών προσώπων, του 
κανονισμού ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 και συμπληρωματικά του Διεθνούς Δικαίου. Κάθε διάταξη 
ερμηνεύεται, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη τηρουμένων και των 
συναλλακτικών εθίμων. 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ – ΒΙΒΛΙΑ 
 
ΆΡΘΡΟ 19  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ  
 
Το Οικονομικό έτος αρχίζει της 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Κατ' εξαίρεση, το πρώτο οικονομικό έτος θα αρχίσει από την ημέρα κατάθεσης του 
παρόντος τροποποιημένου καταστατικού στην αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία της Καλαμάτας 
και στο οικείο Πρωτοδικείο. 
 
ΆΡΘΡΟ 20   ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
από το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλονται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση. 
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ΆΡΘΡΟ 21   ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης των ετήσιων λογαριασμών και της διαχείρισης 
ανατίθεται σε εξωτερικό Λογιστή Α’ Τάξης με δικαίωμα υπογραφής Ισολογισμών σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία.  
 
ΆΡΘΡΟ 22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των μελών και κάθε άλλο θέμα που δεν περιγράφεται στο 
παρόν καταστατικό διευκρινίζονται στον Κανονισμό που καταρτίζεται από το Εκτελεστικό 
Γραφείο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
ΆΡΘΡΟ 23 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 
1. Εκτός απ' όσα επιβάλλει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τηρεί σε ηλεκτρονική 
μορφή βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνεδρίας, του Δ.Σ., του Εκτελεστικού Γραφείου και 
των Επιτροπών. Επίσης, τηρεί Βιβλίο μελών, περιουσιακής κατάστασης, Πρέσβεων.  
 
2.Το παρόν καταστατικό θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως και στο οικείο Πρωτοδικείο. 
 
3.Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν καταστατικό με τίτλο: Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι 
της Ελιάς» και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους συμβαλλόμενους 
υπογράφηκε, όπως ακολουθεί:  
 
Με εντολή της Γενικής Συνεδρίας των μελών του Οργανισμού της 21ης Σεπτεμβρίου 2019 
και της απόφασης και εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης  Σεπτεμβρίου 
2019.  

 
 
 

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 
 


