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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 και 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. 
 

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". Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας 
είναι «Δρόμοι της Ελιάς Διαδρομές Πολιτισμού» και σε μετάφραση «The Routes of 
the Olive Tree Cultural Itineraries» (αγγλικά), «Les Routes de l’Olivier, Itinéraires  
Culturels» (γαλλικά). 

 
 

Άρθρο 2   ΕΔΡΑ 
1. Έδρα της εταιρείας είναι η πόλη της Καλαμάτας 
2. Λειτουργούν επί του παρόντος παραρτήματα στην Αθήνα, στην Αμαλιάδα Ν. 

Ηλείας, στην πόλη Miramas (Ν. Γαλλία) και στην πόλη Meknes (Μαρόκο). 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία 

και άλλων υποκαταστημάτων/καταστημάτων/παραρτημάτων και γραφείων του 
Οργανισμού με σκοπό την ενίσχυση ή διάδοση του έργου του και σε άλλες πόλεις 
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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 συμβολή 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών 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 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, 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 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 και την ελληνική 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, 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 κατά 
τόπους βιώσιμης ανάπτυξης στις περιοχές της ευρύτερης ευρω-μεσογειακής 
ζώνης. 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 Ευρωζώνη, 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 της 
Μεσογείου. 
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 
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συμμετέχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις (συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.)  
-να μελετά και να σχεδιάζει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με θέμα την ελιά και τον 
πολιτισμό της συμπεριλαμβανομένων 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 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, που προάγουν τους σκοπούς του καθώς 
επίσης τους 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 των φορέων της κοινωνίας των πολιτών - και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο. 
–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 και της 
διαχείρισης των προγραμμάτων, από τις τοπικές κοινωνίες. 
 
 

Άρθρο 4  ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
Τα σύμβολα είναι αντιπροσωπευτικά του πολιτισμού της ελιάς και της Μεσογείου 
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. 
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Άρθρο 5   ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Νομική Κατάσταση 
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» είναι μη κρατική και μη 
κερδοσκοπική οργάνωση με την νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας.  
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. 
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 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.  
 
Τα μέλη διακρίνονται σε ΙΔΡΥΤΙΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΑ & ΕΧ OFFICIO, ΤΑΚΤΙΚΑ, 
ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ,  ΑΡΩΓΑ,  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. 
 
 (β) Επίτιμα & ex officio μέλη  : Η κατηγορία των επίτιμων μελών περιλαμβάνει 
εκπροσώπους φορέων -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 Οργανισμού, 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. 
Ex officio μέλη είναι -δια των εκπροσώπων τους- δημόσιοι μη κερδοσκοπικοί 
φορείς εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με τη 
δραστηριότητα του Οργανισμού. Ex officio μέλη είναι επίσης οι εκπρόσωποι των 
Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι Πρέσβεις των 
Μεσογειακών χωρών στην Ελλάδα κ.α. που περιγράφονται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό.  
Τα επίτιμα μέλη και τα ex officio μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας 
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συνδρομής προς τον Οργανισμό, προσκαλούνται να συμμετέχουν στη Γενική 
Συνεδρία των μελών, οι απόψεις τους καταγράφονται στα πρακτικά αλλά δεν έχουν 
δικαίωμα ψήφου.  
 
(γ) Τακτικά μέλη : Τα ήδη εγγεγραμμένα αρωγά μέλη ή συνοδοιπόροι, μετά την 
πάροδο 2ετίας από την ημερομηνία αποδοχής της εγγραφής τους μπορούν να 
υποβάλλουν γραπτό αίτημα στο Εκτελεστικό Γραφείο του Οργανισμού για να 
γίνουν τακτικά μέλη. Η εγγραφή ενός αρωγού μέλους ή συνοδοιπόρου στο Μητρώο 
των τακτικών μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με θετική  
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, προσκαλούνται και συμμετέχουν στη Γενική Συνεδρία με δικαίωμα 
ψήφου. 
 
(δ) Συνοδοιπόροι: Συνοδοιπόροι γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
συμφωνούν με τους σκοπούς του Οργανισμού και επιθυμούν να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του.  Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συνοδοιπόρων ανάλογα 
με την συμβολή τους: καταβολή ετήσιας συνδρομής, οικονομική συμβολή ή 
συμβολή σε είδος ή διάθεση από τον ελεύθερο χρόνο τους (εθελοντική εργασία, 
τεχνογνωσία, συμβουλευτική υποστήριξη).  
Η ιδιότητα του συνοδοιπόρου 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. Ο 
συνοδοιπόρος, απολαμβάνει ορισμένων προνομίων, τα οποία προσδιορίζονται 
στον εσωτερικό κανονισμό, ενημερώνεται για τις δράσεις του Οργανισμού αλλά δεν 
έχει το δικαίωμα ψήφου.  
 
(ε) 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, τα οποία προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, 
ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία επιλέγουν να ενταχθούν: αρωγό μέλος, 
αργυρό ή χρυσό αρωγό μέλος, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου.  
 
 (στ) 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 ελιά (αιωνόβιοι 
ελαιώνες, ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί, παραδοσιακά ή κλασσικά ελαιοτριβεία, 
παραδοσιακά σαπωνοποιεία, μουσεία ελιάς κ.λπ.), ως επίσης η ιστορία, οι 
παραδόσεις και ο πολιτισμός της Μεσογείου της Ελιάς. Για παράδειγμα, 
συνδεδεμένα μέλη μπορεί να γίνουν ιδιοκτήτες αιωνόβιων ελαιόδεντρων ή 
ελαιώνων, ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί, παραδοσιακά και μοντέρνα ελαιοτριβεία, 
παραδοσιακά σαπωνοποιεία, μουσεία ελιάς κ.λπ. 
Τα συνδεδεμένα μέλη είναι τα σημεία αναφοράς των Δρόμων της Ελιάς. Υπάρχουν 
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2 υποκατηγορίες συνδεδεμένων μελών: τα απλά και τα κύρια συνδεδεμένα 
μέλη. Για την ένταξη ως συνδεδεμένο μέλος  στο Δίκτυο των Δρόμων της Ελιάς, 
πρέπει να πληρούνται απαραίτητα τα κριτήρια βιωσιμότητας  που ορίζονται  στον 
Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Τα συνδεδεμένα μέλη καταβάλουν μια 
ετήσια συνδρομή η οποία ορίζεται επακριβώς κάθε χρόνο και η συμμετοχή τους 
στο Δίκτυο αξιολογείται κάθε δύο χρόνια.  
 

2. Δικαιώματα & υποχρεώσεις :  
Η εγγραφή μέλους προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού 
Κάθε μέλος του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» έχει ως 
καθήκοντα τα παρακάτω: 
Να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδεών και των στόχων του Πολιτιστικού 
Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» 
Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Οργανισμού και να συμμετέχει ενεργά σε 
αυτές 
Να συμβάλλει στην επιτυχία  των δραστηριοτήτων του Οργανισμού 
Να συνεργάζεται με την Επιστημονική Επιτροπή για την υλοποίηση δράσεων, αν 
κριθεί απαραίτητο  
Να υποβάλλει στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού γραπτώς τις προτάσεις 
του για νέες δράσεις ή βελτίωση των υφισταμένων δράσεων  
Να ενημερώνει άμεσα τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού για όλα τα 
γεγονότα που ενδεχομένως παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία και 
την εικόνα του Πολιτιστικού Οργανισμού. 
Για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής των μελών (συνδρομές κ.λπ.) ισχύουν τα 
αναφερόμενα  στον Εσωτερικό Κανονισμό. 
 

3.   Διακοπή της Ιδιότητας Μέλους: 
Κάθε μέλος του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» μπορεί να 
διακόψει την συμμετοχή του ανά πάσα στιγμή με την παράδοση γραπτής 
παραίτησης στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού χωρίς ωστόσο να 
δικαιούται επιστροφή της ετήσιας συνδρομής που έχει καταβάλλει.  
Πριν ισχύσει η παραίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει ενημέρωση 
από το παραιτούμενο μέλος 
Κάθε μέλος του Πολιτιστικού Οργανισμού μπορεί να αποβληθεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού, στην περίπτωση που αμελούν ή εν 
γνώσει τους διακυβεύουν τα συμφέροντα του Οργανισμού ή με τις πράξεις τους ή 
παραλείψεις τους θίγουν με οιονδήποτε τρόπο τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του 
Οργανισμού. 
Τις αποφάσεις για την αποβολή των μελών τις λαμβάνει η απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίσει να θέσει πρόταση 
αποβολής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού μπορεί περιστασιακά να 
απαλλάξει το Μέλος από όλα τα δικαιώματα, λειτουργίες και υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την συμμετοχή του. 
Τα μέλη, ο Επίτιμος Πρόεδρος ή τα Επίτιμα Μέλη που έχουν ήδη αποβληθεί από 
τον Οργανισμό σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επανακτήσουν την ιδιότητα 
του μέλους. 

 
Άρθρο 7   ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τα όργανα του Οργανισμού είναι: 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  

1. Η Γενική Συνεδρία των ιδρυτικών και των τακτικών μελών του Οργανισμού 
πραγματοποιείται τουλάχιστον 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 να απευθύνεται στο Δ.Σ. και να 
αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. 

 
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 τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
πραγματοποίησής τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο (fax, email, κοινωνικά 
δίκτυα, ανακοίνωση στην ιστοσελίδα). 

 
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. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 8 ημερών στον 
ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. αναρτάται 
πρόσκληση προς τα μέλη στην επίσημη  ιστοσελίδα  του Οργανισμού (5) πέντε 
μέρες πριν από τη διεξαγωγή της και δεν απαιτείται αποστολή ατομικών 
προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών. Τα ταμειακά εντάξει μέλη του 
Οργανισμού 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 έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

Τροποποίηση του καταστατικού. Υιοθετεί, μετατρέπει και ερμηνεύει το 
Καταστατικό.  
Εκλογή μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Έγκριση ετήσιων λογαριασμών και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη 
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. 
Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας 

 
Η Γενική Συνεδρία αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην 
αρμοδιότητα άλλου οργάνου.  

 
Στα θέματα της Γ.Σ. περιλαμβάνονται η επικύρωση του ετήσιου απολογισμού 
δράσης του Οργανισμού, ο προγραμματισμός των δράσεων και ο 
προϋπολογισμός του επόμενου έτους. 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :  
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι 
ταυτόχρονα και Εκτελεστικός Διευθυντής, τρεις (3) Αντιπροέδρους (Β’ 
Αντιπρόεδρος ορίζεται εξ’ οφίτσιο ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής 
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Ένωσης των Επιμελητηρίων της Ελλάδος) που αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία 
Οικονομικό Επόπτη, ως και πέντε (5) μέλη, σύνολο έντεκα (11) μέλη.  
 
2.Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Ακόλουθοι / 
Συντονιστές και ως  παρατηρητές, «εξ οφίτσιο μέλη», οι Πρέσβεις των χωρών της 
Μεσογείου στην Ελλάδα ή οι οριζόμενοι κάθε φορά εκπρόσωποι τους.   
 
3.Οι ανωτέρω συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς 
δικαίωμα ψήφου μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες 
καταγράφονται στα πρακτικά και εξετάζονται από το Εκτελεστικό Γραφείο και την 
Επιστημονική Επιτροπή. 
 
4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται με ομόφωνη απόφαση του 
απερχόμενου (τελευταίου) Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του 
Προέδρου και Εκτελεστικού Διευθυντή. Η οριστική τους εκλογή γίνεται από την 
Γενική Συνεδρία.  
 
5.Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινούν την θητεία τους  μετά το τέλος της θητείας του 
προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
6.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός 
Διευθυντής, μπορούν να επανεκλεγούν στις ίδιες θέσεις, που κατείχαν στην 
προηγούμενη  διοίκηση  χωρίς χρονικό περιορισμό. 
 
7.Σε περίπτωση κενής θέσης στα όργανα του Οργανισμού, 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. 
 
8.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 ο Οργανισμός. 
 
9.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τα εξής καθήκοντα: 
 
Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού.  
Εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση αλλαγής του καταστατικού ή άλλου κανονισμού και 
υποβάλλει την γνωμοδότησή του προς την Γενική Συνεδρία. 
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 Οργανισμού και την Επιστημονική Επιτροπή. 
Ενημερώνεται από τον Εκτελεστικό Δ/ντή για τη σωστή τήρηση των αρχείων του 
Οργανισμού. 
Θεσμοθετεί ότι θεωρεί απαραίτητο (κανονισμούς, ορισμούς, καθοδηγητικές 
γραμμές, οδηγίες) για να διασφαλίσει την σωστή εφαρμογή του Καταστατικού και 
τη διοργάνωση των Πολιτιστικών Οδοιπορικών και όλων των σχετικών με αυτά 
δραστηριοτήτων.  
Ορίζει και αντικαθιστά τους Μεσογειακούς Ακολούθους / Συντονιστές άλλων 
χωρών μετά από εισήγηση  του Εκτελεστικού Διευθυντή 
Εκλέγει  τον Επίτιμο Προέδρο και τα Επίτιμα Μέλη του Οργανισμού 
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Εγκρίνει την ίδρυση υποκαταστημάτων/παραρτημάτων/γραφείων του Οργανισμού 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό με βάση απολύτως αιτιολογημένη εισήγηση του 
Εκτελεστικού Διευθυντή και με την υποχρέωση να ενημερώνει τα μέλη του 
Οργανισμού στην 1η επόμενη Γενική Συνεδρία.  
Αποφασίζει για την ίδρυση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής και τη 
συμμετοχή του Οργανισμού σε συμπράξεις και κοινοπραξίες, όταν εξυπηρετεί τους 
σκοπούς του.  
Επιλύει ερωτήματα που θέτει το Εκτελεστικό Γραφείο 
Εγκρίνει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
Ορίζει και αντικαθιστά τον υπεύθυνο λογιστικών καταστάσεων  
Αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών ή την αποπομπή μέλους 
Προβαίνει στην εκκαθάριση του Οργανισμού 
Μπορεί να αντικαταστήσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει 
χωρίς αιτιολογία επί πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 8    ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Μετά από πρόταση του Προέδρου και Εκτελεστικού Διευθυντή, οι κυρώσεις που 
μπορεί να αποφασίσει να επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στα μέλη του 
Οργανισμού, τον Επίτιμο εφ' όρου ζωής Πρόεδρο ή τα Επίτιμα Μέλη εφ' όσον 
βάζουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Οργανισμού είναι τα εξής:  
α. απλή επίπληξη 
β. αποβολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανακοινώσιμη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η αποβολή μπορεί να περιορισθεί και σε μέρος των δικαιωμάτων και 
λειτουργιών των μελών. 
 

 
Άρθρο 9   ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

1. Το Δίκτυο των Δρόμων της Ελιάς έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 
του Οργανισμού 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 μεσογειακών χωρών σε αυτό.   

3. Το Δίκτυο απαρτίζουν μέλη του Οργανισμού (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 του κοινού στόχου που είναι η 
ανάδειξη του πολιτισμού της Μεσογείου της Ελιάς προς όφελος όλων των 
εμπλεκομένων μερών και περιοχών.  

4. Η σύνθεση του Δικτύου δεν  είναι σταθερή και διαμορφώνεται αναλόγως των 
συνθηκών, των στόχων του προγράμματος δράσης του Οργανισμού και της 
διαθεσιμότητας των μελών του.  

5. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του Οργανισμού η λειτουργία του Δικτύου και η 
υλοποίηση δράσεων διευκολύνεται με τον θεσμό των «Μεσογειακών 
Ακολούθων/Συντονιστών». Οι Μεσογειακοί Ακόλουθοι /Συντονιστές καταθέτουν 
προτάσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο σχετικά με τον Οργανισμό, τα Πολιτιστικά 
Οδοιπορικά και τις λοιπές δράσεις συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης τους και 
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ενημερώνουν το Εκτελεστικό Γραφείο για θέματα που αφορούν την περιοχή 
ευθύνης τους. Διαδίδουν τις αρχές του Πολιτιστικού Οργανισμού στην περιοχή 
ευθύνης τους, συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση των πολιτιστικών διαδρομών 
και λοιπών δράσεων και φροντίζουν για την ευρεία αντιπροσώπευση των χωρών 
τους στις δράσεις του Πολιτιστικού Οργανισμού.  

6. Ο Μεσογειακός Ακόλουθος /Συντονιστής, προτείνεται από τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την σχετική απόφαση 
ορισμού του. Η θητεία του Μεσογειακού Ακόλουθου /Συντονιστή έχει διάρκεια δύο 
(2) έτη και μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Εκτελεστικού Δ/ντή.  
 
 
Άρθρο 10  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Κανονική Διαδικασία 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και 
Εκτελεστικού Διευθυντή ή μετά από γραπτό αίτημα του 1/3 των μελών. 
Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής, ή στην απουσία του, ο αντικαταστάτης 
του ένας εκ των Αντιπροέδρων προεδρεύει στις συναντήσεις 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.  
Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρισταμένων που έχουν 
δικαίωμα ψήφου μελών, παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε 
μεταβολή των Αρχικών Θεσμών και των Κανόνων. Οι αποφάσεις για 
τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή αμέσως. Εάν κάποιο θέμα δεν 
περιλαμβάνεται στην ατζέντα των συζητήσεων της συνεδρίασης, μπορεί να 
συζητηθεί εάν είναι ομόφωνη απόφαση των μελών με δικαίωμα ψήφου. 
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας 
εκπροσώπησης και συνεπώς μιας ψήφου ακόμη. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο 
Πρόεδρος αποφασίζει σχετικά. Τα επίτιμα και τα ex officio μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Η συνεδρίαση μπορεί να έχει τη μορφή κανονικής συνεδρίασης ή τηλεφωνικής 
συνεδρίασης ή τηλεδιάσκεψης. 
Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής καλεί τα μέλη με: επιστολή ή φαξ ή E-mail. 
 
Τα διαμένοντα εκτός Ελλάδος μέλη και οι μεσογειακοί ακόλουθοι /συντονιστές 
μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, που αδυνατούν να παραστούν, μπορούν να στείλουν 
ηλεκτρονικά τις απόψεις τους για τα θέματα Ημερησίας Διάταξης με τη βοήθεια 
ειδικής φόρμας που θα τους απευθύνει έγκαιρα το Εκτελεστικό Γραφείο, υπό τον 
όρο ότι η λήψη της θα γίνεται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.    
 
Κάθε άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει και δεν καλύπτεται από το παρόν 
Καταστατικό ή Εσωτερικό Κανονισμό διευθετείται από το Πρόεδρο και Εκτελεστικό 
Διευθυντή. Για τη λήξη της συνεδρίασης αποφασίζει ο Πρόεδρος. 
 
Διαδικασία σε περίπτωση ανάγκης 
Σε περίπτωση ανάγκης, ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να 
ζητήσει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη συμμετοχή τους σε έκφραση 
γνώμης ή σε ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εάν ο τελικός 
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αριθμός των ψήφων δεν είναι τουλάχιστον το μισό των μελών συν ένα η 
ψηφοφορία δεν είναι έγκυρη. Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Οργανισμού μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία ή να αποφασίσει όταν οι συνθήκες 
το επιβάλλουν και δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Τέτοιου είδους πρωτοβουλία ή απόφαση πρέπει όμως στη συνέχεια να 
υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την απόφαση, συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Αποφάσεις ή πράξεις που υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία ανάγκης δεν μπορούν 
να μεταβάλλουν τις διατάξεις του Καταστατικού. 

 
Άρθρο 11 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Επίσημες γλώσσες του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς» είναι όλες 
οι γλώσσες της Μεσογείου αλλά για οικονομικούς και μόνο λόγους γλώσσες 
επικοινωνίας είναι τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά. 

 
Άρθρο 12 ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟΔΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Ο Οργανισμός συνίσταται χωρίς αρχικό κεφάλαιο. 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 Οργανισμού χωρίς αντάλλαγμα. 
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. 
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 Οργανισμού. 

 
 

Άρθρο 13  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
 

Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

1. Οι πολιτιστικές διαδρομές «Δρόμοι της Ελιάς» πραγματοποιούνται οδικώς, έχουν 
διάρκεια από 1–30 μέρες και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: α. διαδρομές 
ανακάλυψης των τόπων της ελιάς  και του πολιτισμού τους  β. διαδρομές 
προβολής των τόπων της ελιάς και του πολιτισμού  τους σε μη ελαιοπαραγωγικές 
χώρες. Οι μεγάλης διάρκειας διαδρομές διενεργούνται σε 5 τουλάχιστον χώρες και 
οι διαδρομές μικρής διάρκειας (1-5 μέρες) έχουν τοπικό χαρακτήρα και 
διενεργούνται σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Οι διαδρομές ανακάλυψης 
περιλαμβάνουν στάσεις σε αξιοθέατα, μνημεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος που 
συνδέονται με τον πολιτισμό της Μεσογείου της Ελιάς. Αντίστοιχα οι διαδρομές 
προβολής του πολιτισμού της ελιάς προβάλλουν αυτό το πολιτιστικό απόθεμα με 
εκθέσεις, γευσιγνωσίες και ποικίλες δραστηριότητες.  
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2. Η υλοποίηση των Δρόμων της Ελιάς γίνεται σε συνεργασία με τα μέλη  του Δικτύου 
στις χώρες διέλευσης, ενδιαφερόμενους φορείς και υποστηρικτές. Η οργάνωση 
των διαδρομών και οι συναφείς δραστηριότητες (ειδικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά 
προγράμματα /work shops και πολιτιστικά γεγονότα με θεματικό άξονα την ελιά. 
τον πολιτισμό της και την μεσογειακή κουλτούρα γενικότερα) γίνονται σε 
συνεργασία με τους Μεσογειακούς Ακόλουθους /Συντονιστές και την Επιστημονική 
Επιτροπή του Οργανισμού.   
 

3.   Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση οδοιπορικών δύναται να γίνει σε κάθε σημείο του 
πλανήτη που θα κριθεί ότι εξυπηρετεί και συνάδει με τους σκοπούς του 
Πολιτιστικού Οργανισμού και την προβολή του πολιτισμού και του συμβολισμού 
της ελιάς. 
 

4. Ο σχεδιασμός των πολιτιστικών διαδρομών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους 
σκοπούς του Οργανισμού, να συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και να προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο.  
 
 

5.  Το τελικό πρόγραμμα της κάθε διαδρομής και των προγραμματισμένων 
εκδηλώσεων στο πλαίσιο αυτής, κατατίθεται προς έγκριση στο Δ.Σ. από τον 
Εκτελεστικό Διευθυντή ο οποίος και έχει την εποπτεία της οργάνωσής τους. 
 
 
Β. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»  
Για κάθε αίτημα ένταξης στη διαδρομή και εγγραφής ως Συνδεδεμένο μέλος, 
αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού 
Διευθυντή και γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής και αφού έχει 
πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη στην ενδιαφερόμενη περιοχή. Τα αιτήματα 
πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στο Εκτελεστικό Γραφείο του Οργανισμού. 
Κατά τα άλλα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.  
 
 

Άρθρο 14   ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΜΕΛΩΝ 
Με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς». 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: 
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1. Με εισήγηση του Προέδρου και 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 
εκκαθαριστού ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία απαλλαγμένα βαρών μεταβιβάζονται στο Υπουργείο 
Πολιτισμού. 
 
Β. Εξερχόμενα ή Διαγραφόμενα μέλη: 

1. Εξερχόμενο ή διαγραφόμενο μέλος δεν μπορεί να αξιώσει οποιοδήποτε ποσό από 
την περιουσία του Οργανισμού που προέρχεται από την δράση του, παροχές 
τρίτων, επιχορηγήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

2. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης ή πτώχευσης ο Οργανισμός 
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. 
 
Γ. Καταγγελία του Οργανισμού: 

1. Σε περίπτωση καταγγελίας του Οργανισμού από κάποιο μέλος - 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 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 Πολιτιστικού 
Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς»". 
 

Άρθρο  17 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ :  
Για την υλοποίηση των σκοπών του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της 
Ελιάς», του σχεδιασμού των πολιτιστικών διαδρομών και λοιπών δράσεων και την 
ενεργοποίηση του παρόντος καταστατικού αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, 
που ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2016, έχει θητεία πέντε (5) 
ετών και η σύνθεση του διαμορφώνεται ως εξής:  

1. Πρόεδρος & Εκτελεστικός Διευθυντής: κ. Γιώργος ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ, 
εμπνευστής των «Δρόμων της Ελιάς», τ. Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Μεσσηνίας και του  Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου.  

2. Α' Αντιπρόεδρος: Σταύρος ΒΑΡΔΑΛΑΣ, νομικός 
3. Β’ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης ΑΓΝΙΑΔΗΣ Γ.Γ. Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος 
4. Γ’ Αντιπρόεδρος: Noureddine OUAΖZANI, Δ/ντής  Agropole Olivier (Μαρόκο)  
5. Γενικός Γραμματέας : Μαρινέλλα ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ, Εθνολόγος  
6. Οικονομικός Επόπτης: Margherita BOVICELLI, επίτιμη πρόξενος της Ιταλίας  
7. Μέλος : Edouard DE LAUBRIE, Μουσειολόγος / MUCEM (Γαλλία) 
8. Μέλος : Bassam EL-HAGE OBEID, τ. Αντιδήμαρχος Amioun  (Λίβανος)   
9. Μέλος: Γιώργος ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ, Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Μεσσηνίας 
10. Μέλος : Ευάγγελος ΠΑΠΑΛΙΟΣ, Εκδότης Δημοσιογράφος 
11. Μέλος : Δημήτρης ΣΚΙΑΣ, επιχειρηματίας 

 
Ως Επίτιμος Πρόεδρος του Οργανισμού ορίζεται ο δημοσιογράφος-συγγραφέας και 
τ. Πρέσβης της Ελλάδος στην UNESCO κ. Βασίλης Βασιλικός. 
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ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : 
Το Εκτελεστικό Γραφείο αποτελείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή και πέντε (5) 
ειδικούς συνεργάτες με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Διεθνείς Σχέσεις & Διεθνείς 
Οργανισμοί, Ευρωπαϊκά & Εθνικά προγράμματα, Πληροφορική, Νέες τεχνολογίες, 
Πολυμέσα, Επικοινωνία Πληροφόρηση, Γραμματεία, Δίκτυο Μελών, Διαχείριση 
Ανθρώπινων Πόρων - Εθελοντών και Οικονομική και Διοικητική Υποστήριξη, για 
την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του Οργανισμού, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς και τις διαδικασίες που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Του Εκτελεστικού Γραφείου προΐσταται ο Εκτελεστικός διευθυντής με όλες τις  
αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί με το παρόν Καταστατικό.  
Το Εκτελεστικό Γραφείο εκτελεί όλες τις εσωτερικές λειτουργίες που σχετίζονται με 
τον Οργανισμό με την επίβλεψη και καθοδήγηση του Εκτελεστικού Δ/ντή. 
Συγκεκριμένα, 
Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τα μέλη του δικτύου και τους Διεθνείς 
Οργανισμούς, καθώς και με κάθε ενδιαφερόμενο, συνεργάτες, μέλη κ.λπ. 
 Έχει την επίβλεψη για την ομαλή υλοποίηση των Ευρωπαϊκών / Εθνικών 
Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός  
Επιβλέπει τη διαδικασία για την οργάνωση των Πολιτιστικών Οδοιπορικών «Οι 
Δρόμοι της Ελιάς» και όλων των σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων 
Εξασφαλίζει την προβολή του Οργανισμού με κάθε μέσο  
Συγκροτεί το πρόγραμμα της Γενικής Συνεδρίας, της συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των συναντήσεων εργασίας, των Επιτροπών. 
Συντάσσει και επιμελείται τις παρουσιάσεις του Οργανισμού και την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων    
 Επικουρεί την Επιστημονική Επιτροπή στο έργο της  
Για την διευκόλυνση του έργου του Εκτελεστικού Γραφείου και των στόχων του 
Πολιτιστικού Οργανισμού ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Δ/ντής έχει το δικαίωμα να 
προσλαμβάνει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου εξωτερικούς συνεργάτες με 
ειδικότητα σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης πάσης φύσεως έργων 
ανάπτυξης και άλλων ευκαιριών που συνάδουν με τους στόχους του Πολιτιστικού 
Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς». 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:  
--Ελέγχει την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού,  φροντίζει για τη σωστή 
τήρηση των αρχείων του, την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων, έχει την ευθύνη 
της σύνταξης και εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, 
υποβάλλει προτάσεις, γνωμοδοτήσεις και ερωτήματα στη Γενική Συνεδρία και το 
Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την λειτουργία του Οργανισμού και τις δράσεις 
του. 
--Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών του Οργανισμού, 
προετοιμάζει την ετήσια οικονομική έκθεση και εισηγείται στο Δ.Σ. τον υπεύθυνο 
λογιστικών καταστάσεων που αναλαμβάνει την ευθύνη του λογιστηρίου ή ζητά την 
αντικατάστασή του για σοβαρούς λόγους.         
--Υπογράφει όλα τα συμβόλαια και τις συμβάσεις του Οργανισμού και δεσμεύει την 
Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.  
--Επ’ ονόματι του Οργανισμού αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, 
μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα, 
χορηγίες, επιδοτήσεις, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και 
γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, 
παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων 
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πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για 
λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό 
της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και 
κάνει χρήση αυτών.  
--Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Οργανισμού σε εθνικά η κοινοτικά 
προγράμματα ως επικεφαλής ή ως εταίρος κοινοπραξίας.  
--Στελεχώνει και οργανώνει το Εκτελεστικό Γραφείο, επιλέγει τους πλέον 
κατάλληλους συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση  των δράσεων του 
Οργανισμού και αποφασίζει για την προαγωγή ή την αποπομπή τους.  
--Επιλέγει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής και έχει την υποχρέωση της ενημέρωσης των μελών του  Δ.Σ. για τις 
εισηγήσεις και τις δραστηριότητές της.  
--Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ορισμό Μεσογειακών Ακολούθων 
Συντονιστών ή την αντικατάστασή τους  
--Εγγράφει μέλη και προβαίνει σε κάθε ενέργεια ώστε να εκτελούνται ομαλά οι 
διατάξεις του καταστατικού που αφορούν την εκλογή των Οργάνων του 
Πολιτιστικού Οργανισμού και κατ' ακολουθία την απρόσκοπτη λειτουργία του για 
την ευόδωση των σκοπών του.   
--Ορίζει ομάδες εργασίας και επιτροπές, επιλέγει τα μέλη τους και ορίζει τις αμοιβές 
τους. Αυτός αποφασίζει για τη διάλυση τους όταν επιτελέσουν το έργο τους και 
λήξει η θητεία τους. Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής είναι ανεπίσημο 
μέλος όλων των ομάδων εργασίας και αναλαμβάνει την  προεδρία όταν συμμετέχει 
στις συναντήσεις τους.   
--Επιλέγει έναν Αρχηγό Αποστολής για κάθε διαδρομή ο οποίος επιβλέπει τους 
συμμετέχοντες και αναλαμβάνει πάσα συνεννόηση με τους Μεσογειακούς 
Ακολούθους/Συντονιστές. 
--Αποφασίζει και για κάθε άλλη διαχειριστική ή εταιρική υπόθεση πέραν των πιο 
πάνω αναφερομένων εφόσον ευρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται 
από τον εταιρικό σκοπό. Οι πράξεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Εκτελεστικού Διευθυντή και εκπροσώπου του Οργανισμού που ενεργούνται υπό 
την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρείας τη δεσμεύουν.  
--Με απόφαση του μπορεί να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του σε 
άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε απλό μέλος του Πολιτιστικού 
Οργανισμού.  
--Τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνει ένας εκ των Αντιπροέδρων του Δ.Σ.  
Εάν ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα 
καθήκοντα του, τον αντικαθιστά ένας εκ των Αντιπροέδρων έως ότου εκλεγεί νέος 
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής από την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού. Αυτός ο νέος Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής μπορεί να 
ολοκληρώσει τη θητεία του Προέδρου και Εκτελεστικού Διευθυντή που 
αναπληρώνει.  
 
 
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 
Οργανισμού, οι οποίοι αποδέχονται το Καταστατικό του  και επιθυμούν να 
στηρίξουν το έργο του.  Ο ρόλος των μελών της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός. 
2. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει 5ετή διάρκεια και είναι 7μελής (πέντε τακτικά μέλη 
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και 2 αναπληρωματικά). Για τη σύνθεσή της αποφασίζει ο Εκτελεστικός Δ/ντής και η 
απόφασή του επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της αναλαμβάνουν 
εκ περιτροπής για ένα έτος τη θέση του Προέδρου. Ο Εκτελεστικός Δ/ντής δύναται να 
ορίσει ένα μέλος της Επιτροπής ως Αντιπρόεδρο, με κριτήριο τη διαθεσιμότητα και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει χωρίς περιορισμό στη διάρκεια της θητείας του.  
4. Τα μέλη Επιστημονικής Επιτροπής είναι ελεύθερα να τερματίσουν τη θητεία 
τους, ανά πάσα στιγμή, εξηγώντας γραπτώς τους λόγους της αποχώρησής τους 
στον Εκτελεστικό Διευθυντή. 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 Οργανισμού, με κάθε πρόσφορο μέσο ή 
τρόπο και υποστηρίζει το έργο του Εκτελεστικού Δ/ντή. 
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 τον Οργανισμό 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 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. Στις συνεδριάσεις 
δύνανται να παρίστανται έως και 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού. Η παρουσία του Προέδρου είναι υποχρεωτική. 
Για τη διευκόλυνση του έργου τους τα μέλη της επικοινωνούν με το Εκτελεστικό 
Γραφείο και μεταξύ τους μέσω email. Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να οργανωθεί 
και μια τηλεδιάσκεψη. Τους δίδεται επίσης ένας κωδικός πρόσβασης στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού, όπου μπορούν να καταθέτουν τα ογκώδη αρχεία υπό 
επεξεργασία ή  άλλο υλικό (σε ηλεκτρονική μορφή) προς δημοσίευση ή 
ενημερωτικού χαρακτήρα που επιθυμούν να θέσουν υπόψη του Εκτελεστικού 
Γραφείου.   



 
17 

Πρακτικά των συνεδριάσεων και της δράσης της Επιστημονικής Επιτροπής 
τηρούνται στο Εκτελεστικό Γραφείο. 
 
Έξοδα μετακίνησης των μελών 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 στα τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης για 
ταξίδια που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της δραστηριοτήτων του Οργανισμού με 
την ιδιότητα του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής. Ωστόσο, τα μέλη μπορούν 
σε ορισμένες περιπτώσεις να απαλλάξουν τον Οργανισμό από αυτή την 
υποχρέωση, όταν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των εξόδων -ή μέρους αυτών- 
από άλλες πηγές ή από τους οργανωτές των εκδηλώσεων στις οποίες 
συμμετέχουν.  

 
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 των χωρών της 
Μεσογείου. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ – ΒΙΒΛΙΑ 
 

Άρθρο 19  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
Ως 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. 
 

Άρθρο 20   ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις από το Εκτελεστικό Γραφείο και υποβάλλονται από τον Πρόεδρο και 
Εκτελεστικό Διευθυντή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση εντός 5 
μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
Η ετήσια οικονομική κατάσταση πρέπει να ολοκληρώνεται εγκαίρως πριν από την 
τακτική Γενική Συνέλευση και να είναι δημόσια διαθέσιμη. 

 
Άρθρο 21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε περίπτωση οικονομικών ζημιών, ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής 
δύναται να καλέσει τα μέλη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας να 
συμβάλλουν στην κάλυψη του ελλείμματος με τον τρόπο  που θα αποφασίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση και εισήγηση του Εκτελεστικού 
Διευθυντή. 
 

Άρθρο 22   ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης των ετήσιων λογαριασμών και της 
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διαχείρισης ανατίθεται με εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου και απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε εξωτερικό Λογιστή Α’ Τάξης με δικαίωμα υπογραφής 
Ισολογισμών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  
 
 

Άρθρο 23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΗΘΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των μελών και κάθε άλλο θέμα που δεν 
περιγράφεται στο παρόν καταστατικό διευκρινίζονται στον Κανονισμό που θα 
καταρτιστεί από το Εκτελεστικό Γραφείο και θα εγκριθεί από την συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Με τεκμηριωμένη πρόταση 20 τουλάχιστον μελών του Πολιτιστικού Οργανισμού, 
δύνανται να τροποποιηθεί ο Κανονισμός (άρθρο 23) με απόφαση η οποία 
λαμβάνεται με πλειοψηφία μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

Άρθρο 24 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 
1.Εκτός απ' όσα επιβάλλει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τηρεί σε 
ηλεκτρονική μορφή βιβλίο πρακτικών της συνεδρίας του Δ.Σ., του Εκτελεστικού 
Γραφείου και των Επιτροπών. Επίσης, τηρεί Βιβλίο μελών, περιουσιακής 
κατάστασης, Μεσογειακών Ακολούθων /Συντονιστών.  
2.Το παρόν καταστατικό θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως και στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΓΕΜΗ. 
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 28ης Μαΐου 2016 
και της απόφασης και εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης  
Σεπτεμβρίου 2016, ήτοι των κάτωθι μελών : 
1. Γ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ, Πρόεδρος, 2. Στ. ΒΑΡΔΑΛΑΣ, Α’ Αντιπρόεδρος, 3. ΠΑΝ. 
ΑΓΝΙΑΔΗΣ, Β΄ Αντιπρόεδρος, 4. N. OUAZANI, Αντιπρόεδρος, 5. Μ. ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗ 
Γενικός Γραμματέας , M. BOVICELLI, Οικονομικός Επόπτης , Ed. DE LAUBRIE, 
Μέλος, B. EL-HAGE OBEID, Μέλος, Ε. ΠΑΠΑΛΙΟΣ, Μέλος, Γ. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ, 
Μέλος, 11. Δ. ΣΚΙΑΣ, Μέλος 

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 
 
 
 

 


