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Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργιάσ μη κερδοςκοπικήσ
εταιρίασ «Εταιρία Αναπτυξιακήσ υνεργαςίασ &
Ανθρωπιςτικήσ Αλληλεγγφησ» με τον διακριτικό τίτλο «
HUMANAID”

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ:
Η HumanAid είναι μια Αναπτυξιακι Μθ Κερδοςκοπικι, Μθ Κυβερνθτικι
Οργάνωςθ, ιδιαίτερα ευαιςκθτοποιθμζνθ ςτθν προςφορά αλλθλεγγφθσ και
ςυμπαράςταςθσ μζςω τθσ μελζτθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ αναπτυξιακϊν και
ανκρωπιςτικϊν προγραμμάτων ςε αναπτυςςόμενα κράτθ και κοινωνίεσ.
τοχεφει ςτθ βοικεια όλων των ευπακϊν ομάδων, ανεξάρτθτα από το φφλο, το
χρϊμα, τθν εκνικότθτα, τθ κρθςκεία, το βακμό ςωματικισ ικανότθτασ και κάκε
είδουσ ιδιαιτερότθτα.
Η αποςτολι τθσ είναι θ εξεφρεςθ πρακτικϊν και ανκρωπίνων λφςεων, οι οποίεσ κα
αποτελζςουν το μζςο για μια δυναμικι και διαρκι δράςθ, που ςαν ςκοπό τθσ κα
ζχει τθν ανακοφφιςθ του ανκρϊπινου πόνου με τθν παροχι ανκρωπιςτικισ
βοικειασ και τθν κακιζρωςθ ςτρατθγικϊν για τθν δθμιουργία υποδομϊν, που κα
ςυνειςφζρουν ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ των λαϊν που βρίςκονται ςε κρίςθ.
Ιδρφκθκε το 2004 και εδρεφει ςτθν Ακινα – Ελλάδα, ςτθν οδό Βερανηζρου 15, ΣΚ
106 77, και είναι μζλοσ πολλϊν Ευρωπαϊκϊν & Παγκόςμιων Οργανιςμϊν.
υνεργάηεται με Ελλθνικά & ξζνα δίκτυα Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων-Εταιριϊν
για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςτισ Βαλκανικζσ και άλλεσ αναπτυςςόμενεσ
χϊρεσ.
 Εγκεκριμζνθ από το Πρωτοδικείο Ακθνϊν, Αρικμόσ φςταςθσ 12446/2004,
 Τπαγόμενθ ςτθν Δ.Ο.Τ. του Τπουργείου Οικονομικϊν: Αϋ Ακθνϊν, ΑΦΜ.:
998340469.
 Αναγνωριςμζνθ από το Τπουργείο Εξωτερικών τθσ Ελλάδοσ, Αρικμόσ ςτο Ειδικό
Μθτρϊο των Μ.Κ.Ο.: α/α 355).
 Μζλοσ τθσ Hellenic-Aid,
υνεργαςίασ (ΤΔΑ)

Ελλθνικι

Τπθρεςία

Διεκνοφσ

Αναπτυξιακισ

 Μζλοσ τθσ Ομοςπονδίασ Εκελοντικϊν Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων Ελλάδοσ
(Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε.)

Άρθρο 1: Εςωτερικόσ κανονιςμόσ
Η εςωτερικι λειτουργία τθσ εταιρείασ και το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ κα
ρυκμίηεται από τον εςωτερικό κανονιςμό τθσ και κα αποφαςίηεται κατά
πλειοψθφία των μελϊν τθσ, ςτο πλαίςιο των διατάξεων του παρόντοσ καταςτατικοφ
και του νόμου.
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Η Γενικι υνζλευςθ είναι αρμόδια για τθ ςφνταξθ, διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ του
εςωτερικοφ κανονιςμοφ τθσ εταιρείασ που διευκρινίηει κάκε κζμα εςωτερικισ
λειτουργίασ, όπωσ θ εκπαίδευςθ των εκελοντϊν, ο κϊδικασ δεοντολογίασ, το
πρωτόκολλο των αποςτολϊν, οι διαδικαςίεσ των προμθκειϊν, θ διόρκωςθ και
οργάνωςθ τθσ εταιρείασ.

Άρθρο 2 : κοπόσ
1. Η παροχι κάκε δυνατισ βοικειασ για τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
διαβίωςθσ ομάδων πλθκυςμοφ, χωρίσ διάκριςθ, όςον αφορά τθν εκνότθτα,
τθν κρθςκεία, το φφλλο, τθν κοινωνικι τάξθ κ.λπ.
2. Η ςυγκζντρωςθ, μεταφορά και διαχείριςθ ανκρωπιςτικισ βοικειασ.
3. Η ανάδειξθ των πολιτιςμικϊν ιδιαιτεροτιτων των τοπικϊν κοινωνιϊν με τθν
δθμιουργία εκδθλϊςεων, φεςτιβάλ, εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κ.λπ.
4. Η ενδυνάμωςθ του εκδθμοκρατιςμοφ των κοινωνιϊν, θ προϊκθςθ τθσ
προςταςίασ των ατομικϊν δικαιωμάτων, τθσ ελευκεροτυπίασ και τθσ
ελεφκερθσ διακίνθςθσ των ιδεϊν.
5. Η διατιρθςθ, θ διαφφλαξθ και θ ανάδειξθ τθσ παράδοςθσ και των εκίμων
των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτον Ελλαδικό χϊρο.
6. Η προϊκθςθ του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ κουλτοφρασ μζςω τθσ
προςζλκυςθσ και τθσ φιλοξενίασ ατόμων ι ομάδων διαφόρων εκνοτιτων
του εξωτερικοφ με ιδιαίτερο ςεβαςμό ςτα κζματα διαπολιτιςμικότθτασ και
πολυπολιτιςμικότθτασ των λαϊν.
7. Η ανάλθψθ δράςεων για τθν ενίςχυςθ των εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ
(εκπαιδευτικόσ, ιατρικόσ, κρθςκευτικόσ, οικοτουριςτικόσ, ακλθτικόσ,
πολιτιςτικόσ, αγροτουριςτικόσ κλπ), οι οποίεσ προςελκφουν ομάδεσ με
ειδικά ενδιαφζροντα, όπωσ:
i. Προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
ii. Διατιρθςθ των οικοςυςτθμάτων
iii. Αλλθλεπίδραςθ του ανκρϊπου με τα πολιτιςτικά μνθμεία
iv. τιριξθ ακριτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν
8. Η αγορά , ι ανακαίνιςθ, θ μίςκωςθ και θ εκμίςκωςθ κτιρίων, γραφείων,
διαμεριςμάτων, επαγγελματικϊν, χϊρων, ξενοδοχείων και κάκε είδουσ
ςφμπραξθ για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ εταιρείασ.
9. Η ενκάρρυνςθ τθσ κινθτικότθτασ των νζων ςτθν Ευρϊπθ μζςω διεκνϊν και
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.
10. Η υποςτιριξθ τθσ εκελοντικισ εργαςίασ και τθσ αρχισ τθσ αυτοβοικειασ των
ανκρϊπων, κακϊσ και θ προϊκθςθ των προγραμμάτων ανταλλαγισ με όλεσ
τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ.
11. Η δθμιουργία, διαχείριςθ και λειτουργία δομϊν φιλοξενίασ για να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ χϊροι υποδοχισ, εργαςίασ και φιλοξενίασ εκελοντϊν,
ςτελεχϊν διαφόρων οργανιςμϊν που ςυνεργάηεται θ εταιρία ςτθν Ελλάδα
και ςτο εξωτερικό και ατόμων που ςτθρίηουν το ζργο και τουσ ςκοποφσ τθσ.
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12. Η ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και ευρφτερου
δθμοςίου τομζα, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, διεκνείσ οργανιςμοφσ,
οργανϊςεισ τθσ διαςποράσ, οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ Α και Β
βακμοφ, Περιφζρειεσ και Τπουργεία με ςτόχο τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ
εταιρείασ.
13. Η προϊκθςθ τθσ ιδζασ τθσ αλλθλοκατανόθςθσ και του διαμοιραςμοφ με
ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ αλλθλοςεβαςμοφ και τθ
καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ.
14. Η δθμιουργία, διαχείριςθ και λειτουργία δομϊν φιλοξενίασ και χϊρων
εςτίαςθσ για ομάδεσ πλθκυςμοφ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ.
15. Η παροχι οργανωμζνων κοινωνικϊν και ιατροφαρμακευτικϊν υπθρεςιϊν, θ
βελτίωςθ των κοινωνικϊν υποδομϊν, θ εκπαίδευςθ και θ πνευματικι
ανάπτυξθ του ανκρϊπου ανεξαρτιτου φυλισ εκνότθτασ τάξεωσ και
κρθςκείασ με βάςθ τισ αρχζσ που πθγάηουν από τθ παράδοςθ και πίςτθ για
ειρινθ, δικαιοςφνθ ελευκερία και αμοιβαία οικονομικι ανάπτυξθ.
16. Η μακρόχρονθ οικονομικι ανάπτυξθ και βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ
των ατόμων και ομάδων τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό.
17. Η δθμιουργία, διαχείριςθ και λειτουργία δομϊν φιλοξενίασ για ευάλωτεσ
ομάδεσ πλθκυςμοφ.
18. Η προϊκθςθ τθσ οικολογικισ ςυνείδθςθσ και θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα
που αφοροφν τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κακϊσ επίςθσ και θ
ανάπτυξθ προγραμμάτων και δράςεων γφρω από το περιβάλλον.
19. Η καταγραφι, προςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
20. Η οργάνωςθ και διεξαγωγι εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων, εκδθλϊςεων,
ςυναυλιϊν και εν γζνει δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ.
21. Η ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων των
αναπτυςςομζνων χωρϊν, όςο αφορά τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ του
πλθκυςμοφ τουσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και των πολιτιςμικϊν
ιδιαιτεροτιτων κάκε περιοχισ, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ εργαςίασ και
τθσ κάκε μορφισ κακοποίθςθσ των ανθλίκων και των ευπακϊν ομάδων, τθν
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων υγιεινισ αλκοολιςμοφ, ναρκωτικϊν κ.λπ.
22. Η ανάπτυξθ ειδικϊν δράςεων για τθν προςταςία και ζνταξθ των
αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν ελλθνικι κοινωνία, οικογενειακισ επανζνωςθσ,
καταπολζμθςθσ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν, ςτιριξθσ κυμάτων trafficking
βαςανιςτθρίων και άλλων μορφϊν κακοποίθςθσ.
23. Η ανάπτυξθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ
γλϊςςασ ςε αλλοδαποφσ.
24. Η ανάπτυξθ δομϊν επιμόρφωςθσ και πιςτοποίθςθσ προςόντων
διαπολιτιςμικϊν διαμεςολαβθτϊν και διερμθνζων και θ παροχι υπθρεςιϊν
διαμεςολάβθςθσ και διερμθνείασ ςε φορείσ και φυςικά πρόςωπα.
25. Η ανάπτυξθ δράςεων με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ του
πλθκυςμοφ για τθν καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ.
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26. Η ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν παροχι αναπτυξιακισ βοικειασ ςτουσ
πλθκυςμοφσ των αναπτυςςομζνων χωρϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων τθσ παιδείασ και τθσ εκπαίδευςισ τουσ, τθν καταπολζμθςθ
του αναλφαβθτιςμοφ και των αςκενειϊν, τθν δθμιουργία βαςικϊν
υποδομϊν για τθν καταςκευι, λειτουργία και ςυντιρθςθ ςχολείων,
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκθνϊςεων κ.λπ.
27. Η παροχι υπθρεςιϊν για τθν επιςτροφι των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα τουσ.
28. Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ προγραμμάτων αναπτυξιακισ βοικειασ ςτισ
χϊρεσ προζλευςθσ, μεταναςτϊν και προςφφγων.
29. Η ανάπτυξθ δικτφου παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, λειτουργίασ και
διαχείριςθσ ανοικτϊν και κλειςτϊν κζντρων υποδοχισ αλλοδαπϊν και
ςτιριξθσ των τοπικϊν φορζων ςτα ςθμεία ειςόδου αλλοδαπϊν.
30. Η παροχι υπθρεςιϊν νομικισ ςυνδρομισ ιδιαίτερα ςε άτομα που
δικαιοφνται διεκνοφσ προςταςίασ.
31. Αγορά , μίςκωςθ, ανακαίνιςθ , εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ ξενοδοχειακϊν
μονάδων ι ςυγκροτθμάτων κτιρίων ι εν γζνει ακινιτων για τθν ςτζγαςθ,
διαμονι και ςίτιςθ προςφφγων ι ατόμων που ανικουν ςτισ ευπακείσ
κοινωνικζσ ομάδεσ.
32. Η παροχι κινιτρων για τθν οικονομικι χειραφζτθςθ των γυναικϊν και των
εν γζνει αποκλειςμζνων πλθκυςμιακϊν ομάδων και τθν βελτίωςθ τθσ
προςβάςεϊσ τουσ ςτα κζντρα λιψεωσ των αποφάςεων.
33. Η προςταςία των κυμάτων των βαςανιςτθρίων, των πολιτικϊν
κρατουμζνων, των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ κ.λπ.
34. Η παροχι κινιτρων για τθν δθμιουργία κζςεων εργαςίασ κατά τθν
παραμονι των πλθκυςμϊν ςτουσ τόπουσ καταγωγισ τουσ.
35. Η παροχι υπθρεςιϊν για τθν κοινωνικοοικονομικι ζνταξθ των μεταναςτϊν
και των προςφφγων ςτθν Ελλάδα.
36. Η παροχι υπθρεςιϊν για τθν επιςτροφι των μεταναςτϊν ςτθ χϊρα τουσ.
37. H παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ.
38. Η πρόλθψθ των αναγκϊν και ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ προβλθμάτων
κοινωνικοοικονομικοφ αποκλειςμοφ.
39. Η ανάπτυξθ δράςεων για τθν κεραπεία και αποκατάςταςθ ςωματικισ,
πνευματικισ, ψυχικισ νόςου ι αναπθρίασ ωσ και θ πρόλθψθ και
αποκατάςταςθ των ςυνεπειϊν κοινωνικοοικονομικοφ αποκλειςμοφ.
40. Η παροχι τροφίμων, ροφχων και φαρμάκων ςε πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ και
ςε όλουσ τουσ ανικοντεσ, θμεδαποφσ και αλλοδαποφσ, ςτισ ευπακείσ
κοινωνικζσ ομάδεσ.
41. Η παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ ςε αρρϊςτουσ, ςωματικά,
ψυχικά και πνευματικά, ςε αναπιρουσ και ΑΜΕΑ, ςε άτομα που δεν ζχουν
τθν ικανότθτα κατανόθςθσ ι καταλογιςμοφ, ςε άτομα που ζχουν ζλλειψθ
αντίλθψθσ ι ςυνείδθςθσ, ςε άτομα που δεν μποροφν να επικοινωνιςουν με
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το περιβάλλον και γενικά ςε άτομα που χριηουν ςυνεχοφσ και κακθμερινισ
μζριμνασ, φροντίδασ και περιποίθςθσ.
42. Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων
οχθμάτων
43. Δραςτθριότθτεσ γραφείων εφρεςθσ εργαςίασ.
44. Ρφκμιςθ των δραςτθριοτιτων για τθν παροχι περίκαλψθσ υγείασ,
εκπαίδευςθσ, πολιτιςτικϊν και άλλων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, εκτόσ από τθν
κοινωνικι αςφάλιςθ.
45. Τπθρεςίεσ παροχισ ενιςχφςεων (επιχορθγιςεων) από οργανϊςεισ.
46. Εκμίςκωςθ και διαχείριςθ ιδιόκτθτων ι μιςκωμζνων ακινιτων
47. Τπθρεςίεσ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και ςωματείων.
48. Νομικι και οικονομικι υποςτιριξθ μειονεκτοφντων ομάδων πλθκυςμοφ.
49. Η ζκδοςθ βιβλίων ι άλλου ζντυπου ι θλεκτρονικοφ ι οπτικοακουςτικοφ
υλικοφ.

Για τθν επίτευξθ των ωσ άνω ςκοπϊν, θ εταιρία κα μπορεί να ενεργεί όλεσ τισ
προςικουςεσ πράξεισ.
Αλλαγι του ςκοποφ επιτρζπεται μόνο με ομοφωνία των εταίρων και μόνο αν θ
αλλαγι αυτι δεν είναι ουςιωδϊσ διαφορετικι από τον αρχικό εταιρικό ςκοπό

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ
Η διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίηεται τριακονταετισ *30 ζτθ+, αρχομζνθ από τθσ αρχικά
νομίμου δθμοςιεφςεωσ και καταχωριςεϊσ τθσ ςτα βιβλία του Πρωτοδικείου
Ακθνϊν και κα λιγει τθν αντίςτοιχθ μετά τθ τριακονταετία θμεροχρονολογία (29-72034).
Εάν θ εταιρία ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ και μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία κα
κεωρείται ότι παρατάκθκε για αόριςτο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΣΑΙΡΟΙ
1. Εταίροι τθσ εταιρίασ μποροφν να εγγραφοφν φυςικά πρόςωπα τα οποία κα
ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςε κοινωνικά κζματα και διάκεςθ για κοινωνικι
προςφορά και είναι αποδεδειγμζνου ικουσ και κοινωνικισ αναγνϊριςθσ,
εταίροι μποροφν επίςθσ να εγγραφοφν και νομικά πρόςωπα εφόςον
πλθροφν τισ ανάλογεσ προχποκζςεισ.
2. Νζοι εταίροι μποροφν να γίνονται δεκτοί μετά από αίτθςι τουσ και ομόφωνθ
απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ επ’αυτισ εφόςον αποδεχτοφν πλιρωσ το
παρόν καταςτατικό.
3. Οι εταίροι κα ςυνδράμουν και με τθ προςωπικι τουσ εργαςία, αν χρειαςτεί
για τθ προαγωγι του εταιρικοφ ςκοποφ.
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4. Η εταιρία ωσ μθ κερδοςκοπικι ουδεμία υποχρζωςθ ζχει οφτε και
επιτρζπεται να διανζμει κζρδθ ι να καταβάλει τόκουσ κατά τθν λειτουργία
τθσ, ι τθν διάλυςι τθσ προσ τουσ εταίρουσ τθσ. Οι εταίροι τθσ δικαιοφνται
μόνο ςτθν επιςτροφι τθσ προςφοράσ των ςυνειςφοράσ των εφόςον αυτι
δεν ζχει αναλωκεί. ε ουδεμία περίπτωςθ, τα απερχόμενα μζλθ δφναται ι
δικαιοφνται να λάβουν οποιοδιποτε ποςόν εκ τθσ εταιρικισ περιουςίασ, το
οποίον προκφπτει είτε από τισ παροχζσ τρίτων προσ τθν εταιρία είτε εκ τθσ
εταιρικισ δραςτθριότθτασ είτε από οποιονδιποτε άλλο λόγο, εκτόσ εκείνου
που προκφπτει από τθν ειςφορά τουσ.
5. Η ευκφνθ των μελϊν για τα χρζθ τθσ εταιρίασ περιορίηεται ςτο ποςό τθσ
ειςφοράσ τουσ.
6. Σο κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ουδζποτε μπορεί να διανεμθκεί ςτουσ εταίρουσ
τθσ αλλά διατίκεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ και
από τα αρμόδια όργανα αποκλειςτικϊσ και μόνο για τθ προϊκθςθ και τθ
πραγματοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ.
7. Οι εταίροι υποχρεοφνται ςε μθνιαία ι ετιςια ειςφορά που κα κακορίηεται
εκάςτοτε από τθν Γενικι υνζλευςθ.

Άρθρο 5: Αποχώρηςη ή κώλυμα εταίρου
1.Σα μζλθ ζχουν δικαίωμα να αποχωριςουν από τθν εταιρεία. Η αποχϊρθςθ πρζπει
να γνωςτοποιείται τρεισ τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθν λιξθ του λογιςτικοφ ζτουσ
και ιςχφει μετά το τζλοσ του.
2.Οι εταίροι που αποχωροφν δεν διατθροφν αξιϊςεισ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία,
αποκεματικά ι οποιαδιποτε δικαιϊματα υπζρ τθσ εταιρείασ, που παραμζνουν ς’
αυτιν για εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ.
3.Αποβολι μζλουσ επιτρζπεται αν υπάρχει ςπουδαίοσ λόγοσ και το αποφαςίηει θ
Γενικι υνζλευςθ με πλειοψθφία 3/4.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ

1.
2.
3.
4.
5.

Σα κεφάλαια τθσ εταιρίασ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται κατά τθν κρίςθ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ των εταίρων για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ:
Σθν πλθρωμι εξόδων διαχειρίςεωσ.
Σθν πλθρωμι μιςκϊν οποιουδιποτε προςϊπου εργοδοτείται από τθν εταιρία.
Επιδόματα ι δωρεζσ ςε μζλθ τθσ εταιρίασ ι εξαρτϊμενουσ εξ αυτισ λόγω κανάτου,
γιρατοσ, αςκζνειασ, δυςτυχιματοσ ι ανεργίασ.
Σθν ενοικίαςθ ι αγορά κτιρίου ι τθσ γθσ που απαιτείται για τουσ ςκοποφσ τθσ
εταιρίασ.
Σθν διεξαγωγι οποιαδιποτε νομικισ διαδικαςίασ περιλαμβανομζνθσ τθσ
υπεράςπιςθσ υποκζςεων ςτο δικαςτιριο θ τθν παροχι νομικισ ςυμβουλισ για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των μελϊν και τθσ εταιρίασ.
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6. Σα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ εταιρίασ
ωσ αυτά ενδεικτικϊσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 του παρόντοσ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ-ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ- ΟΡΓΑΝΩΗ

Οργανόγραμμα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ (ΠΡΟΔΓΡΟ)

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΩΣΔΡΙΚΟ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ –
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Γ..
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΣΜΗΜΑ
ΠΡΟΔΛΚΤΗ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΜΗΜΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΗ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
& ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

MARKETING FUNDRAISER

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΝΔΩΝ
ΜΔΛΩΝ & ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΚΓΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΝΗΜΔΡΩΗ,
INTERNET & ΒΑΗ
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΣΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΣΑΜΔΙΟ –
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΩΝ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΘΝΩΝ
ΥΔΔΩΝ

 Η HumanAid έσει Οπγανωηική Δομή ζύμθωνα με ηα Διεθνή Ππόηςπα Μη Κεπδοζκοπικών
Εηαιπιών και λειηοςπγεί με Κανόνερ & Διαδικαζίερ πος ςποδεικνύοςν ηόζο η Πανεπιζηημιακή
Κοινόηηηα (by the book), όζο και η Εςπωπαϊκή Κοινόηηηα ηων Μ.Κ.Ο.
 Η HumanAid ζςζπειπώνει ζηοςρ κόλποςρ ηηρ πάνω από 250 μέλη και εθελονηέρ πος αςξάνονηαι
καθημεπινά και ζςμμεπίζονηαι ηο όπαμα και ηοςρ ζηόσοςρ ηηρ. Ανάμεζα ηοςρ διακπίνονηαι
Καθηγηηέρ Πανεπιζηημίων, Νομικοί, Επισειπημαηίερ, Πολιηικοί Μησανικοί, Επεςνηηέρ,
Κοινωνιολόγοι, Μεηαπηςσιακοί Φοιηηηέρ κλπ.
 Σηη HumanAid επγάζονηαι (εθελονηικά ή έμμιζθοι μη) ωρ επί ηω πλείζηον απόθοιηοι Ανωηάηων
Πανεπιζηημίων (ΑΣΟΕΕ, Πολςηεσνείο κ.α.),-8πος έσοςν ηη διάθεζη, ηη θέληζη και ηιρ ικανόηηηερ να
ανηαπεξέλθοςν ζηο δύζκολο έπγο ηων Μ.Κ.Ο.

Αποτελείται από τα εξήσ οργανωτικά τμήματα:
• Γενικι υνζλευςθ
• Διοικθτικό υμβοφλιο
• Εξελεγκτικι επιτροπι
• Νομικι Τπθρεςία
• Γενικόσ Διευκυντισ
• Ανεφρεςθ πόρων
• Οικονομικι Τπθρεςία
• Επικοινωνία
• Εκελοντιςμόσ
• Παροχι Τπθρεςιϊν
• Εξυπθρζτθςθ δωρθτϊν
• Γραφείο Σφπου
• Προϊςτάμενοσ Τπθρεςίασ
• Βάςθ Δεδομζνων
• Κζντρο
• Κοινωνικοί Λειτουργοί
• Ψυχολόγοι
Σα χαρακτθριςτικά και οι αρμοδιότθτεσ ζκαςτου τμιματοσ, όπωσ ρθτά εκφράηονται
ςτο καταςτατικό τθσ Οργάνωςθσ και τον παρϊν κανονιςμό, είναι τα εξισ:

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
1.Σο ανϊτατο όργανο τθσ εταιρίασ είναι θ Γενικι υνζλευςθ των εταίρων τθσ, θ
οποία ςυγκαλείται με ατομικζσ προςκλιςεισ που αποςτζλλονται από τον
Διαχειριςτι. Η πρόςκλθςθ για τθν Γενικι υνζλευςθ απαιτείται να κοινοποιθκεί
εγγράφωσ ι με θλεκτρονικό τρόπο (email) ςτουσ εταίρουσ πζντε (5) πλιρεισ
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υνζλευςθ και να κακορίηει και τα προσ ςυηιτθςθ
κζματα.
1. Οι Γενικζσ υνελεφςεισ των εταίρων είναι τακτικζσ και ζκτατεσ. Οι τακτικζσ
πραγματοποιοφνται μία φορά το χρόνο κατά το μινα Ιανουάριο. Οι ζκτατεσ, όποτε
ο Διαχειριςτισ το κρίνει αναγκαίο ι ςε περίπτωςθ που κα το ηθτιςει ζνασ εκ των
εταίρων με ζγγραφθ αίτθςθ προσ τον Διαχειριςτι ςτον οποίο κα αναγράφεται και
το προσ ςυηιτθςθ κζμα.
2. Η Γενικι υνζλευςθ εκλζγει τον Διαχειριςτι, εγκρίνει τον ιςολογιςμό τθσ εταιρίασ
και επικυρϊνει τουσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρίασ. Εκδίδει κανονιςμοφσ λειτουργίασ
και δραςτθριότθτοσ τθσ εταιρίασ, εγκρίνει τον προχπολογιςμό δαπανϊν του
προθγοφμενου ζτουσ, τον οποίο καταρτίηει ο Διαχειριςτισ και ζχει το δικαίωμα να
τροποποιιςει το παρϊν καταςτατικό.
3. Για τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ απαιτείται θ πλειοψθφία των 2/3 των
εταίρων τθσ εταιρίασ.

Διοικητικό υμβοφλιο
1.

H Εταιρία

αποτελείται από 5μελζσ Διοικθτικό υμβοφλιο, που εκλζγεται

από τθ Γενικι υνζλευςθ των μελϊν με μυςτικι ψθφοφορία, εκλεγομζνων ςυνάμα
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2 αναπλθρωματικϊν μελϊν
Αρμοδιότθτα του Δ.. είναι θ εκπροςϊπθςθ των μελϊν και θ επίτευξθ των ςκοπϊν
τθσ Εταιρίασ όπωσ αυτοί ζχουν καταγραφεί ςτο καταςτατικό, μζςα από γενικζσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ αλλά και τθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν. Ζχει τον
τελευταίο λόγο ςε κζματα πολιτικισ τθσ και οι αποφάςεισ του είναι δεςμευτικζσ για
το ςφνολο του προςωπικοφ . Σο διοικθτικό υμβοφλιο και ο Πρόεδρόσ του είναι θ
προϊςταμζνθ αρχι για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν και ανάκεςθσ ςυμβάςεων. Σο
Δ.. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματζα, τον Σαμεία και δφο μζλθ.
Επίςθσ το Δ.. ςυμμετζχει ςτισ εξισ μονάδεσ:
• ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΗ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότθτζσ του είναι
οι εξισ:
 Ο κακοριςμόσ των απαιτοφμενων πόρων για τον ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ των ζργων
 Ο ζλεγχοσ τθσ προόδου τθσ ωρίμανςθσ του ζργου - δράςθσ
 Η παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ και τθσ ζκβαςθσ τθσ υποβλθκείςασ
πρόταςθσ
 Ο κακοριςμόσ των μελετϊν που πρζπει να εκπονθκοφν κατά τα ςτάδια τθσ
ωρίμανςθσ και τθσ υλοποίθςθσ ζργων
 Ο ζλεγχοσ των φάςεων των μελετϊν
 Ο κακοριςμόσ των αδειϊν που πρζπει να εκδοκοφν ςτα πλαίςια τθσ
ωρίμανςθσ και υλοποίθςθσ των ζργων – δράςεων του οργανιςμοφ
 Η καταγραφι των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ των
ςχετικϊν αδειϊν
 Ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν
 Η προετοιμαςία του φακζλου κατάκεςθσ για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν
αδειϊν
• ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ, όπου οι
αρμοδιότθτζσ του είναι οι εξισ:
 Ο οριςμόσ τθσ Ομάδασ Ζργου και του Τπευκφνου Ζργου
 Η υλοποίθςθ των ζργων
 Η παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των προβλθμάτων των ζργων
 Ο κακοριςμόσ του Τπευκφνου Πιςτοποίθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου
Ζργων
 Ο κακοριςμόσ του είδουσ και του χρονοδιαγράμματοσ των ελζγχων για
τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ζργων
 Η παρακολοφκθςθ των αναδόχων που τυχόν χρθςιμοποιοφνται ια τθν
υλοποίθςθ του ζργου
 Η ςφνταξθ και ο ζλεγχοσ των Δελτίων Προόδου Ζργου
 Η διαχείριςθ των εγγράφων των ζργων

 Εξελεγκτική Επιτροπή
φμφωνα με το άρκρο 11 του καταςτατικοφ τθσ οργάνωςθσ θ Εξελεγκτικι
Επιτροπι: «Ζχει τρία μζλθ και εκλζγεται ταυτόχρονα με το Διοικθτικό υμβοφλιο για
4ετι κθτεία. Εποπτεφει και ελζγχει τισ οικονομικζσ διαχειριςτικζσ πράξεισ των
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Διοικθτικϊν υμβουλίων και του Σαμία και ιδιαίτερα αν ςυμφωνοφν με τισ διατάξεισ
του νόμου και του καταςτατικοφ και τισ αποφάςεισ των Γενικϊν υνελεφςεων. Ζχει
δικαίωμα να εξετάςει τα ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ βιβλία και ζγγραφα
γενικά. το τζλοσ κάκε διαχειριςτικοφ ζτουσ θ εξελεγκτικι επιτροπι ςυντάςςει
ζκκεςθ για τθ διαχείριςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθν υποβάλλει ςτθ Γενικι
υνζλευςθ για ζγκριςθ.»

 Νομική Τπηρεςία
Η Νομικι Τπθρεςία τθσ Οργάνωςθσ ζχει ωσ ςκοπό τθν εκπροςϊπθςθ τθσ
Οργάνωςθσ ςτισ δικαςτικζσ αίκουςεσ, τθν ςφνταξθ κάκε είδουσ νομικοφ
κειμζνου για λογαριαςμό τθσ ΜΚΟ κακϊσ και τθν παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν
όποτε αυτζσ κρίνονται αναγκαίεσ για τθν λειτουργία τθσ Οργάνωςθσ. Επίςθσ
ςυμμετζχει ςτθν:
• ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΕΩΝ , όπου οι
αρμοδιότθτζσ τθσ είναι οι εξισ:
 Η ευκφνθ για το χειριςμό ενςτάςεων
 Η ςφνταξθ των υμβάςεων Ζργου
 Η ςφνταξθ των προκθρφξεων των διαγωνιςμϊν
 Προςφζρει τισ νομικζσ τθσ ςυμβουλζσ ςτο πλαίςιο οποιαςδιποτε άλλθσ
μονάδασ-επιτροπισ εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Γενικόσ Διευκυντισ όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτο καταςτατικό τθσ οργάνωςθσ
ορίηεται ο εκάςτοτε Γενικόσ Γραμματζασ ο οποίοσ «διευκφνει το γραφείο τθσ
εταιρίασ , φυλάςςει τα αρχεία και τθ ςφραγίδα, φροντίηει για τθ τιρθςθ του
μθτρϊου των μελϊν και είναι υπεφκυνοσ απζναντι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο για
τθν τακτικι ενθμζρωςι του…» Επίςθσ, ςυμμετζχει ωσ υπεφκυνοσ ςτθν o ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΕΩΝ όπου οι αρμοδιότθτζσ του
μαηί με τον Πρόεδρο είναι οι εξισ:
 Η ευκφνθ για τθ δθμοςίευςθ των προκθρφξεων
 Η παρακολοφκθςθ των ερωτιςεων των υποψθφίων και θ παροχι
διευκρινίςεων ςε αυτοφσ
 Η αρχειοκζτθςθ όλων των εντφπων των διαγωνιςμϊν
 Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν και ο ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτάσ τουσ
 Ο ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ και εγκυρότθτασ των δικαιολογθτικϊν των
προςφορϊν
 Η αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν
 Η αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν
 Η απόφαςθ για τθν απόρριψθ προςφορϊν
 Η ανακοίνωςθ των προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ
 Η ανακοίνωςθ των τελικϊν πινάκων κατάταξθσ Ανεφρεςθ Πόρων
 Σο τμιμα Ανεφρεςθσ Πόρων είναι υπεφκυνο για τθν εξεφρεςθ των
απαραίτθτων οικονομικϊν μζςων για τθν ικανοποίθςθ των ςκοπϊν τθσ
εταιρίασ και τθν υλοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθλεειδοποίθςθσ. Οι πρακτικζσ
του τμιματοσ Ανεφρεςθσ πόρων κακϊσ και οι αρχζσ του καταγράφονται
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ςτον κείμενο «Πολιτικι ανεφρεςθσ εταιρικϊν πόρων ςτθν Ελλάδα».
υμμετζχει δε ςτισ εξισ μονάδεσ:
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΕΡΓΩΝ όπου οι αρμοδιότθτζσ του είναι οι
εξισ:
 Η ειςιγθςθ προτάςεων για ζνταξθ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα
 Η ζρευνα τθσ επικαιρότθτασ για ανεφρεςθ προςκλιςεων για
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα
 Η κατάρτιςθ του ετιςιου προγραμματιςμό ζργων
ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΗ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότθτζσ του
είναι οι εξισ:
Η διερεφνθςθ των πθγϊν χρθματοδότθςθσ ζργων
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ, όπου οι
αρμοδιότθτζσ του είναι οι εξισ:
Η παρακολοφκθςθ των αναδόχων που τυχόν χρθςιμοποιοφνται ια τθν
υλοποίθςθ του ζργου το εν λόγω τμιμα υπάγεται και το υποτμιμα
«Εξυπθρζτθςθ Δωρθτϊν», αρμοδιότθτα του οποίου είναι θ επικοινωνία με
τουσ δωρθτζσ τθσ Οργάνωςθσ. Οικονομικι Τπθρεςία
Η Οικονομικι Τπθρεςία θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ του
λογιςτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Οργάνωςθσ, για τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν
του Οργανιςμοφ, για τθ γενικι διεκπεραίωςθ πάςθσ φφςεωσ οικονομικϊν
και λογιςτικϊν κεμάτων κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ του Δ.. περί τθσ
οικονομικισ καταςτάςεωσ του Οργανιςμοφ. Μετζχει ςτθν ΜΟΝΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ, όπου οι αρμοδιότθτζσ τθσ είναι οι εξισ:
Η μελζτθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν ζνταξθ του ζργου, ο
ςχεδιαςμόσ του τρόπου τιρθςισ τουσ και θ λιψθ των απαιτοφμενων
μζτρων για τθν ικανοποίθςι τουσ
Η παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ προόδου των ζργων
Η καταχϊρθςθ και ο ζλεγχοσ όλων των παραςτατικϊν
Η διεκπεραίωςθ πλθρωμϊν
Η τιρθςθ του Λογιςτικοφ υςτιματοσ Επικοινωνία
Σο τμήμα τησ Επικοινωνίασ το οποίο είναι επιφορτιςμζνο με τθν προϊκθςθ
τθσ Οργάνωςθσ και των ςκοπϊν αυτισ και οι αρχζσ και λειτουργία του
οποίου καταγράφονται ςτο κείμενο «επικοινωνιακι ςτρατθγικι»,
ςυμμετζχει ςτθν: ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΩΝ
 Η ςφνταξθ του χρονοδιαγράμματοσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργων
 Η ενθμζρωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ για τθν πρόοδο των ζργων
το τμιμα τθσ Επικοινωνίασ επίςθσ υπάγεται το υποτμιμα «Γραφείο
Σφπου», του οποίου αρμοδιότθτα είναι θ ςφνταξθ και δθμοςίευςθ
δελτίων τφπου.

Εθελοντιςμόσ Σο τμιμα εκελοντιςμοφ επιφορτίηεται με τθν προϊκθςθ
τθσ Οργάνωςθσ ςτα δίκτυα εκελοντιςμοφ, τθν εφαρμογι πολιτικϊν
ανεφρεςθσ εκελοντϊν, τθν οργάνωςθ του δυναμικοφ των εκελοντϊν τθσ
Οργάνωςθσ και τθν κατανομι αρμοδιοτιτων και αντικειμζνων εργαςίασ ςε
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αυτοφσ. Αποτελείται από τουσ υπεφκυνουσ των τμθμάτων επικοινωνίασ και
Ανεφρεςθσ Πόρων και από τουσ Πρόεδρο και Γενικό Γραμματζα του Δ.. τθσ
Οργάνωςθσ.


Παροχή Τπηρεςιών Σο τμιμα Παροχισ Τπθρεςιϊν είναι ουςιαςτικά θ
υλοποίθςθ του ςτόχου τθσ Οργάνωςθσ όπωσ αυτόσ εκφράηεται από τθν
εφαρμογι τθσ υπθρεςίασ τθσ Σθλεειδοποίθςθσ. Σο προςωπικό του τμιματοσ
Παροχισ Τπθρεςιϊν δεςμεφεται από το κείμενο «Κϊδικασ δεοντολογίασ για
τθν παροχι υπθρεςιϊν» ςτουσ ςκοποφσ τθσ Οργάνωςθσ όπωσ αυτοί
καταγράφονται ςτο Καταςτατικό και ςτον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ,
κακϊσ και από τθν γενικι πολιτικι που αποφαςίηει το εκάςτοτε Δ..



Λειτουργικζσ Μονάδεσ το πλαίςιο των τμθμάτων τθσ Οργάνωςθσ και

για τθ διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων λειτουργοφν οι παρακάτω
μονάδεσ:
 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΕΡΓΩΝ, θ οποία ςτελεχϊνεται από το Σμιμα
Ανεφρεςθσ Πόρων. Αρμοδιότθτεσ τθσ μονάδασ είναι:
Η ειςιγθςθ
προτάςεων για ζνταξθ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα , Η ζρευνα τθσ
επικαιρότθτασ για ανεφρεςθ προςκλιςεων για ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα
, Η κατάρτιςθ του ετιςιου προγραμματιςμό ζργων
• ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΤΙΚΟΤ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΡΓΩΝ.
Η επιτροπι ςυνεπικουρείται από τθ Νομικι Τπθρεςία και από ςυνεργάτεσ
ςχετικοφσ με το αντικείμενου του εκάςτοτε ζργου. Αρμοδιότθτεσ τθσ επιτροπισ
είναι: Η διενζργεια των απαραίτθτων ελζγχων για τθν πιςτοποίθςθ του
φυςικοφ αντικειμζνου ζργων ,Η ενθμζρωςθ των Τπευκφνων Ζργων για τα
αποτελζςματα των ελζγχων , Η τελικι παραλαβι του φυςικοφ αντικειμζνου του
ζργου
• ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ, θ οποία ςτελεχϊνεται
από τθν Οικονομικι Τπθρεςία . Αρμοδιότθτεσ τθσ μονάδασ είναι:
 Η μελζτθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν ζνταξθ του ζργου, ο
ςχεδιαςμόσ του τρόπου τιρθςισ τουσ και θ λιψθ των απαιτοφμενων
μζτρων για τθν ικανοποίθςι τουσ
 Η παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ προόδου των ζργων
 Η καταχϊρθςθ και ο ζλεγχοσ όλων των παραςτατικϊν
 Η διεκπεραίωςθ πλθρωμϊν
 Η τιρθςθ του Λογιςτικοφ υςτιματοσ

Άρθρο 8
Η εταιρεία ζχει το δικαίωμα και τισ προδιαγραφζσ που κζτει και ορίηει θ Υπατθ
Αρμοςτεία του ΟΗΕ και οι Διεκνείσ Οργανιςμοί, ζτςι ϊςτε να δφναται να εγγραφεί
ςτον επίςθμο κατάλογο αυτϊν.
-13-

Άρθρο 9 : φραγίδα.
Η ςφραγίδα τθσ εταιρείασ είναι ςτρογγυλι και αναγράφει το ζτοσ ίδρυςθσ (2004),
τθν πλιρθ επωνυμία τθσ εταιρείασ, τον διακριτικό τίτλο, ενϊ φζρει και ςχετικό
λογότυπο.

HumanAid GR
Μη Κυβερνητική Οργάνωςη
Βερανηζρου 15, Σ.Κ. 107 66, Ακινα, Ελλάδα
Σθλ.: 210 3831882, Φαξ: 210 3831533
Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.humanaid.gr
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: info@humanaid.gr
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