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Αθήνα, 08/03/2021
Απιθ. Ππωη.: 2342356

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Καηασώπιζηρ ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο (Γ.Δ.ΜΗ.) και δημοζίεςζηρ ζηο διαδικηςακό ηόπο
ηος Γ.Δ.ΜΗ., ζηοισείων ηηρ Αζηικήρ Μη Κεπδοζκοπικήρ Δηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΚΕΝΣΡΟ
ΤΜΠΑΡΑΣΑΕΩ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ - ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ», διακπιηικό ηίηλο «KSPM – ERP» και απιθμό ΓΔΜΗ
130735701000.
Την 08/03/2021 καηασωπίζηηκε ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο (Γ.Δ.ΜΗ.), με Κωδικό Απιθμό
Καηασώπιζηρ 2497054, ηο από 02/03/2021 ζσμθωνηηικό ηων μελών ηηρ Αζηικήρ Μη
Κεπδοζκοπικήρ
Δηαιπείαρ
ηην
επωνςμία
«ΚΕΝΣΡΟ
ΤΜΠΑΡΑΣΑΕΩ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ - ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ», ηο διακπιηικό ηίηλο «KSPM - ERP», και απιθμό ΓΔΜΗ 130735701000,
ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4072/2012 και 4635/2019 όπωρ ιζσύοςν, με ηο οποίο
αποθαζίζηηκε η ηροποποίηζη ηοσ άρθροσ 1, καθώς και η κωδικοποίηζη ηοσ καηαζηαηικού
ηης εηαιρείας.
Την ίδια ημεπομηνία καηασωπίζθηκε ζηο Γενικό Δμποπικό Μηηπώο και ολόκληπο ηο νέο κείμενο
καηαζηαηικού ηηρ μαζί με ηιρ ηποποποιήζειρ ηος.
Το νέο κείμενο ηος καηαζηαηικού είναι ζςνημμένο και αποηελεί αναπόζπαζηο μέπορ ηηρ παπούζαρ
ανακοίνωζηρ.

Η γνηζιόηηηα ηηρ παπούζαρ μποπεί να ελεγσθεί ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη https://www.businessregistry.gr/ επιλογή «Γημοζιόηηηα»
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ
«ΤΝΤΠΑΡΞΙ –ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»,
πρϊθν «ΚΕΝΣΡΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΕΩ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ
–ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»
Στθν Ακινα ςιμερα τθν 2α Μαρτίου 2021, θμζρα Τρἰτθ το νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου
«Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ» (άρκρο 1 παρ. 4 Ν. 590/1977, ΑΦΜ 090010272 – Δ.Ο.Υ. Δϋ Ακθνϊν),
εδρεφον ςτθν Ακινα και επί τθσ οδοφ Ιω. Γενναδίου 14, ΤΚ 11521, νομίμωσ εκπροςωποφμενο
από τον Ρρόεδρο τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου, Μακαριϊτατο Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν και πάςθσ
Ελλάδοσ κ. Ιερϊνυμο Βϋ (κατά κόςμον Ιωάννθ Λιάπθ), ςφμφωνα με τθν από 02/03/2021
Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, δθλϊνει και αποδζχεται τα
ακόλουκα:
1.

Πτι το νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου «Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ» (άρκρο 1 παρ. 4

Ν.590/1977, ΑΦΜ 090010272 – Δ.Ο.Υ. Ιϋ Ακθνϊν), εδρεφον ςτθν Ακινα και επί τθσ οδοφ Ιω.
Γενναδίου 14, ΤΚ 11521, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Ρρόεδρο τθσ Δ.Ι.Σ.
Μακαριϊτατο Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν και πάςθσ Ελλάδοσ κ. Ιερϊνυμο, ςφμφωνα με τθν από 6
Ιουλίου 2012 Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ίδρυςε
δυνάμει του από 06.7.2012 Καταςτατικοφ με βάςθ τθ διάταξθ του άρκρου 52 παρ. 2 εδαφ.
3 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Αϋ 295) αςτικι εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν
επωνυμία «Κζντρο Συμπαραςτάςεωσ Παλιννοςτοφντων και Mεταναςτών - Oικουμενικό
Πρόγραμμα Προςφφγων», που καταχωρίςκθκε ςτισ 19.7.2012 ςτα βιβλία εταιρειϊν του
Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, και ζλαβε γενικό αρικμό 11561/2012.
2.

Πτι το ανωτζρω νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ςφμφωνα με τθν από 25

Αυγοφςτου 2014 Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και με
βάςθ τθ διάταξθ του άρκρου 46 παρ. 3 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταςτατικοφ Χάρτου
τησ Εκκληςίασ τησ Ελλάδοσ» (ΦΕΚ Αϋ 146/31.5.1977), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 68 παρ.
1 υποπαρ. 7 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Αϋ 32/11.2.2014) κατά το οποίο : «Τα νομικά πρόςωπα του
άρθρου 1 παράγραφοσ 4 δφνανται να ςυνιςτοφν εταιρείεσ κάθε νομικήσ μορφήσ,
μονοπρόςωπεσ ή μη, με αποκλειςτικό ςκοπό την υποςτήριξη του θρηςκευτικοφ, μορφωτικοφ,
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πολιτιςτικοφ και φιλανθρωπικοφ τουσ ζργου. Στισ εταιρίεσαυτζσ δεν επιτρζπεται η με
οποιονδήποτε τρόπο ςυμμετοχή φυςικοφ προςώπου ή νομικοφ προςώπου που επιδιώκει
κερδοςκοπικό

ςκοπό»,

τροποποίθςε

το

από

6 Ιουλίου

2012

Καταςτατικό

τθσ

μονοπρόςωπθσ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «Κέντρο
Συμπαραςτάςεωσ

Παλιννοςτοφντων

και

Mεταναςτών

-

Oικουμενικό

Πρόγραμμα

Προςφφγων», θ οποία είχε ςυςτακεί κατά τθ διάταξθ του άρκρου 52 παρ. 2 εδαφ. 3 του Ν.
2778/1999 (ΦΕΚ Αϋ 295) ωσ μονοπρόςωπθ αςτικι εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με
τθν επωνυμία «Κζντρο Συμπαραςτάςεωσ Παλιννοςτοφντων και Mεταναςτών - Oικουμενικό
Πρόγραμμα Προςφφγων», και ζχει ςυςτακεί από τθσ καταχωρίςεωσ τθσ ςτισ 19.7.2012 και με
γενικό αρικμό κατακζςεωσ 11561/2012 ςτα βιβλία εταιρειϊν του Ρρωτοδικείου Ακθνϊν, και
ειδικότερα το άρκρο 7 παρ. 2 περιπτ. γϋ του Kαταςτατικοφ τθσ, κακότι αντικατεςτάκθ ο
Διευκυντισ- μζλοσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, και πλζον θ περίπτωςθ γϋ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 7 του από 6.7.2012 Καταςτατικοφ, ζχει ωσ κάτωκι: «γ) Ο
Χρυςόςτομοσ (κατά κόςμον Συμεών) Συμεωνίδησ του Κων/νου, κληρικόσ – Αρχιμανδρίτησ τησ
Ιεράσ Αρχιεπιςκοπήσ Αθηνών, κάτοικοσ Πειραιώσ, οδόσ Γεωργίου Θεοτόκη αρ. 99, κάτοχοσ του
Δελτίου Αςτυνομικήσ Ταυτότητοσ ΑΒ 666778 εκδοθζντοσ την 22.2.2007, ωσ μζλοσ με τον τίτλο
του «Διευθυντή» του «Κζντρου».»
3.

Πτι το ανωτζρω νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ςφμφωνα με τθν από 12

Οκτωβρίου 2016 Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ
τροποποίθςε εκ νζου το κωδικοποιθμζνο από 25 Αυγοφςτου 2014 Καταςτατικό τθσ
μονοπρόςωπθσ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «Κζντρο
Συμπαραςτάςεωσ Παλιννοςτοφντων και Mεταναςτών -Oικουμενικό Πρόγραμμα Προςφφγων»,
και ειδικότερα τα άρκρα 7, 8, 13 και 15 του καταςτατικοφ και προζβθ ςε προςκικθ τεςςάρων
Ραραρτθμάτων (Ι. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ, ΙΙ. Κϊδικασ Δεοντολογίασ, ΙΙΙ. Αναλυτικόσ Οδθγόσ
Ρρομθκειϊν, IV. Οδθγόσ Ρρομθκειϊν για προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από τθν Φπατθ
Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, V. Διαδικαςίεσ & Ζντυπα Λογιςτικισ Διαχείριςθσ).

4.

Πτι το ανωτζρω νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν από 8 Ιουνίου 2017

Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ τροποποίθςε εκ νζου
το κωδικοποιθμζνο από 12 Οκτωβρίου 2016 Καταςτατικό τθσ μονοπρόςωπθσ αςτικισ
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εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «ΚζντροΣυμπαραςτάςεωσ
Παλιννοςτοφντων και Mεταναςτών - Oικουμενικό Πρόγραμμα Προςφφγων», και ειδικότερα
αντικατεςτάκθ θ περίπτωςθ εϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 του από 12.10.2016
Καταςτατικοφ, θ οποία πλζον ζχει ωσ κάτωκι: «ε) Ο Ραντελειμων (κατά κόςμον Γεϊργιοσ)
Ραπαςυνεφάκθσ του Ραντελι, κλθρικόσ- Αρχιμανδρίτθσ τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Νζασ
Ιωνίασ και Φιλαδελφείασ, κάτοικοσ Μεταμορφϊςεωσ Αττικισ, οδόσ Γεωργίου Ραπανδρζου
19, κάτοχοσ του Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτοσ ΑΒ 556498 τθσ 2.11.2006 (Τ.Α.
Μεταμόρφωςθσ Αττικισ), ωσ μζλοσ με τον τίτλο του «Ειςθγθτι» του «Κζντρου».»

5.

Πτι το ανωτζρω νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν από 10 Οκτωβρίου 2017

Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, τροποποίθςε εκ νζου
το κωδικοποιθμζνο από 08 Ιουνίου 2017 Καταςτατικό τθσ μονοπρόςωπθσ αςτικισ
εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «Κζντρο Συμπαραςτάςεωσ
Παλιννοςτοφντων και Mεταναςτών - Oικουμενικό Πρόγραμμα Προςφφγων», και ειδικότερα
τροποποιικθκε το άρκρο 7 αυτοφ, ιτοι αντικατεςτάκθ θ περίπτωςθ δϋτθσ παραγράφου 2
του άρκρου 7, και θ περίπτωςθ εϋτθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7.

6.

Πτι το ανωτζρω νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, με τθν από 02/06/2020 Απόφαςθ

τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου, τροποποίθςε εκ νζου το κωδικοποιθμζνο από 10 Οκτωβρίου
2017 Καταςτατικό τθσ μονοπρόςωπθσ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με
τθν επωνυμία «Κζντρο Συμπαραςτάςεωσ Παλιννοςτοφντων και Mεταναςτών - Oικουμενικό
Πρόγραμμα Προςφφγων», και ειδικότερα προζβθ ςτθν αντικατάςταςθ ι κατάργθςθ των
άρκρων 1 ζωσ και 16 του κωδικοποιθμζνου από 10 Οκτωβρίου 2017 Καταςτατικοφ, ςτθν
απαλοιφι των Ραραρτθμάτων του (Ι. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ, ΙΙ. Κϊδικασ Δεοντολογίασ, ΙΙΙ.
Αναλυτικόσ

Οδθγόσ

Ρρομθκειϊν,

IV.

Οδθγόσ

Ρρομθκειϊν

για

προγράμματα

χρθματοδοτοφμενα από τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, και V.
Διαδικαςίεσ

&

Ζντυπα

Λογιςτικισ

Διαχείριςθσ), και

ςτθν

πρόβλεψθ

Κανονιςμϊν

Λειτουργίασ, ιτοι τουσ: i. Εςωτερικό Κανονιςμό, ii. Κϊδικα Δεοντολογίασ, iii. Αναλυτικό Οδθγό
Ρρομθκειϊν, iv. Οδθγό Ρρομθκειϊν για προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από τθν Φπατθ
Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, v. Διαδικαςίεσ & Ζντυπα Λογιςτικισ Διαχείριςθσ, vi.
Οδθγό διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, και vii. Οδθγό επεξεργαςίασ προςωπικϊν
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δεδομζνων.

7.

Ήδθ, το ανωτζρω νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, με τθν παροφςα τροποποίθςθ θ

οποία αποφαςίςκθκε με τθν από 02/03/2021 Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου
προβαίνει ςτθν τροποποίθςθ του Άρκρου 1 του Κωδικοποιθμζνου από 02/06/2020
Καταςτατικοφ, και ειδικότερα ςτθν αλλαγι τθσ επωνυμίασ τόςο τθσ ελλθνικισ όςο και τθσ
αγγλικισ, τθσ μονοπρόςωπθσ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτθν προςκικθ
ςτα ελλθνικά διακριτικοφ τίτλου, ςτθν αλλαγι του ξενόγλωςςου διακριτικοφ τίτλου, και ςτθν
περιγραφι και απεικόνιςθ νζου λογότυπου αυτισ. Συνακόλουκα, τα ςθμεία των άρκρων του
Καταςτατικοφ όπου αναφζρεται θ προθγοφμενθ επωνυμία, τροποποιοφνται αναλόγωσ ϊςτε
να αναγράφεται θ νζα. Ομοίωσ, θ λζξθ «Κζντρο» όπου αυτι αναφζρεται ςτα άρκρα του
Καταςτατικοφ, αντικακίςταται από τθ λζξθ «Φορζασ».
Κατόπιν των ανωτζρω, το κωδικοποιθμζνο από 02/03/2021 Καταςτατικό τθσ μονοπρόςωπθσ
αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τροποποιείται ωσ ακολοφκωσ:
Α) Σροποποίθςθ του Άρκρου 1 («Νομικι υπόςταςθ- Επωνυμία- Ζδρα»)
i. Στθν παράγραφο 1 του Άρκρου 1, ειςάγεται και αναγράφεται θ νζα επωνυμία τόςο ςτθν
ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, τθσ μονοπρόςωπθσ αςτικισ εταιρείασ μθ
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ιτοι «ΤΝΤΠΑΡΞΙ – ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»
αντί τθσ παλαιάσ «ΚΕΝΤΟ ΣΥΜΡΑΑΣΤΑΣΕΩΣ ΡΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ –
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΟΣΦΥΓΩΝ», και «SYNYPARXIS – ECUMENICAL REFUGEE
PROGRAMME» αντί τθσ παλαιάσ «INTEGRATION CENTER FOR MIGRANT WORKERS –
ECUMENICAL REFUGEE PROGRAMME». Επίςθσ ειςάγεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ωσ
διακριτικόσ τίτλοσ τθσ μονοπρόςωπθσ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θ λζξθ
«ΤΝΤΠΑΡΞΙ». Αντίςτοιχα ςτθν αγγλικι γλϊςςα ο διακριτικόσ τίτλοσ μεταβάλλεται ςε
«SYNYPARXIS» αντί του όρου «KSPM-ERP». Κατόπιν αυτϊν, θ παράγραφοσ ζνα (1) του Άρκρου
1 ζχει πλζον ζχει ωσ εξισ:
«1. Δια του παρόντοσ ιδρφεται κατά το άρκρο 52 παρ. 2 εδαφ. 3 του ν. 2778/1999 από τθν
Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ με τθν από 06.7.2012 Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με τθν επωνυμία «ΤΝΤΠΑΡΞΙ –
ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΤΝΤΠΑΡΞΙ» και αποτελεί
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κυγατρικό μθ κερδοςκοπικό νομικό πρόςωπο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (εφεξισ καλοφμενθ
ςτο παρόν ωσ «Φορζασ»). Ο Φορζασ χρθςιμοποιεί ωσ ξενόγλωςςθ επωνυμία του ςτθν Αγγλικι
τον όρο «SYNYPARXIS – ECUMENICAL REFUGEE PROGRAMME» και ο ξενόγλωςςοσ διακριτικόσ
τίτλοσ είναι «SYNYPARXIS».
ii. Στθ παράγραφο ζξι (6) του Άρκρου 1, περιγράφεται θ ςφραγίδα και το νζο λογότυπο του
Φορζα, που ζχουν πλζον ωσ εξισ:
«6. Ο «Φορζασ» εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν οδό Ιαςίου 1, Τ.Κ. 11521 Ακινα, μπορεί να διακζτει
και φζρει ςτρογγυλι ςφραγίδα με εγγεγραμμζνθ τθν επωνυμία ««ΣΥΝΥΡΑΞΙΣ – Oικουμενικό
Ρρόγραμμα Ρροςφφγων» περιμετρικϊσ του ςιματόσ του ιτοι: τζςςερισ καρδιζσ - ζννοιεσ
(που αντιςτοιχοφν ςτισ τζςςερισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ-δράςεισ τθσ οργάνωςθσ,Αγάπθ,
Αλλθλεγγφθ, Αποδοχι, Στιριξθ) που ενϊνονται ςε διάταξθ ςταυροφ. Το ςφμβολο ςυν (+)
ζρχεται ςτον κζντρο για να ςυνδζςει αυτζσ τισ ζννοιεσ μεταξφ τουσ αλλά και ωσ τζςςερισ
ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ που ςυμβολίηουν τθν δράςθ-πράξθ κάκε ζννοιασ. Αυτά όλα ςυνκζτουν
ζνα ςυμμετρικό γεωμετρικό ςφμβολο που ολοκλθρϊνεται από 4 αγκφλεσ που ςυνδζουν τισ
ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ ςυμβολίηοντασ τθν ςυνζργεια αυτϊν των δράςεων μεταξφ τουσ. Με το
λογότυπο αυτό, θ ςυνζργεια και ςφνκεςθ εννοιϊν - ανκρϊπων - δράςεων προκφπτει
ςυμβολικά, διαμζςου του ενωτικοφ ςυμβόλου του Σταυροφ»

Β) Σροποποίθςθ λοιπϊν Άρκρων Καταςτατικοφ
Τα ςθμεία των άρκρων του Καταςτατικοφ, ςτα οποία αναφζρεται θ προθγοφμενθ επωνυμία,
τροποποιοφνται αναλόγωσ ϊςτε να αναγράφεται θ νζα. Ομοίωσ, θ λζξθ «Κζντρο» όπου αυτι
αναφζρεται ςτα άρκρα του Καταςτατικοφ, αντικακίςταται από τθ λζξθ «Φορζασ».

Κατά τα λοιπά, το Καταςτατικό τθσ μονοπρόςωπθσ αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ
χαρακτιρα παραμζνει ωσ ζχει, και κωδικοποιείται ςιμερα 2/3/2021 ωσ ακολοφκωσ:
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ
ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ
«ΤΝΤΠΑΡΞΙ –ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»»
πρϊθν «ΚΕΝΣΡΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΕΩ ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ
–ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ»
Στθν Ακινα ςιμερα τθν 6θ Ιουλίου 2012 το νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου «Εκκλθςία
τθσ Ελλάδοσ» (άρκρο 1 παρ. 4 Ν. 590/1977, ΑΦΜ 090010272 – Δ.Ο.Υ. Ιϋ Ακθνϊν), εδρεφον
ςτθν Ακινα και επί τθσ οδοφ Ιω. Γενναδίου 14, ΤΚ 11521, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον
Ρρόεδρο τθσ Δ.Ι.Σ. Μακαριϊτατο Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν και πάςθσ Ελλάδοσ κ. Ιερϊνυμο,
ςφμφωνα με τθν από 6 Ιουλίου 2012 Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ
τθσ Ελλάδοσ, ιδρφει δια του παρόντοσ και με βάςθ τθ διάταξθ του άρκρου 52 παρ. 2 εδαφ. 3
του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Αϋ 295) αςτικι εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν
επωνυμία «Κζντρο Συμπαραςτάςεωσ Παλιννοςτοφντων και Mεταναςτών - Oικουμενικό
Πρόγραμμα Προςφφγων», και νυν «ΤΝΤΠΑΡΞΙ –Οικουμενικό Πρόγραμμα Προςφφγων», θ
οποία λειτουργεί με βάςθ τα παρακάτω άρκρα του παρόντοσ Καταςτατικοφ:
Άρκρο 1
Nομικι Yπόςταςθ – Επωνυμία – Ζδρα
1. Δια του παρόντοσ ιδρφεται κατά το άρκρο 52 παρ. 2 εδαφ. 3 του ν. 2778/1999 από τθν
Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ με τθν από 06.7.2012 Απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με τθν επωνυμία «ΤΝΤΠΑΡΞΙ –
ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΤΝΤΠΑΡΞΙ» και αποτελεί
κυγατρικό μθ κερδοςκοπικό νομικό πρόςωπο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (εφεξισ καλοφμενθ
ςτο παρόν ωσ «Φορζασ»). Ο Φορζασ χρθςιμοποιεί ωσ ξενόγλωςςθ επωνυμία του ςτθν Αγγλικι
τον όρο «SYNYPARXIS – ECUMENICAL REFUGEE PROGRAMME» και ο ξενόγλωςςοσ διακριτικόσ
τίτλοσ είναι «SYNYPARXIS».
2.

Tο «Kζντρο Συμπαραςτάςεωσ Ραλιννοςτοφντων Mεταναςτϊν» είχε αρχικά ιδρυκεί ωσ

υπθρεςία του Ν.Ρ.Δ.Δ. τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ με τθν από 9.2.1978 Απόφαςθ τθσ
Iεράσ Συνόδου και λειτουργοφςε ζωσ ςιμερα με βάςθ τον από 14.6.1984 «Οργανιςμό περί
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οργανϊςεωσ

και

λειτουργίασ

του

Κζντρου

Συμπαραςτάςεωσ

Ραλιννοςτοφντων

Μεταναςτϊν» (ΦEK Βϋ 794/6.11.1984). Η δε υπθρεςία μεταναςτϊν και προςφφγων τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ υπό τον τίτλο «Oικουμενικό Ρρόγραμμα Ρροςφφγων» (ERP)
αναγνωρίςκθκε με το άρκρο 19 παρ. Γ περ. 3 του Κανονιςμοφ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ υπ'
αρικ. 160/2004 (ΦΕΚ Αϋ 100/20.5.2004) και υπάγεται πλζον ςτο «Kζντρο Συμπαραςτάςεωσ
Ραλιννοςτοφντων Mεταναςτϊν». Η υπθρεςία αυτι υπάγεται οργανικά, ωσ μονάδα επιπζδου
Γραφείου, ςτο ιδρυόμενο δια του παρόντοσ «ΣΥΝΥΡΑΞΙΣ – Oικουμενικό Ρρόγραμμα
Ρροςφφγων».
3. Ο δια του παρόντοσ ιδρυόμενοσ «Φορζασ» αποτελεί κακολικό διάδοχο των ανωτζρω
δφο φορζων – δράςεων τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και υπειςζρχεται ςε όλα τα εκκρεμι και
μελλοντικά δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ από κάκε ζννομθ ςχζςθ τουσ με
τρίτουσ, ςυνεχίηει τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ μετά από ενθμζρωςθ, όπου αυτι
απαιτείται, των αντιςυμβαλλομζνων τουσ και προωκεί τθν εκτζλεςθ των ςκοπϊν τουσ.
4. Ο «Φορζασ» λειτουργεί και Ραράρτθμα Βορείου Ελλάδοσ με ζδρα ςτθν Θεςςαλονίκθ,
το οποίο αποτελεί περιφερειακι μονάδα του Γραφείου Aςφαλιςτικισ Συμβουλευτικισ και
Κοινωνικισ Στιριξθσ Ραλιννοςτοφντων που υπάγεται εν ςυνόλω, ςτθ

Διεφκυνςθ

Ρρογραμμάτων.
5. Ραραρτιματα/ υποκαταςτιματα του «Φορζα», μπορεί να ιδρφονται ςε οποιοδιποτε
μζροσ τθσ Ελλάδασ ι ςτο εξωτερικό, με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ (Δ.Ε.), που
κα προςδιορίηει τουσ ειδικοφσ όρουσ ιδρφςεωσ και λειτουργίασ τουσ, τισ αρμοδιότθτεσ και
τθν ζκταςθ τθσ δικαιοδοςίασ τουσ.
6. Ο «Φορζασ» εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν οδό Ιαςίου 1, Τ.Κ. 11521 Ακινα, μπορεί να
διακζτει και φζρει ςτρογγυλι ςφραγίδα με εγγεγραμμζνθ τθν επωνυμία ««ΣΥΝΥΡΑΞΙΣ –
Oικουμενικό Ρρόγραμμα Ρροςφφγων» περιμετρικϊσ του ςιματόσ του ιτοι: τζςςερισ
καρδιζσ - ζννοιεσ (που αντιςτοιχοφν ςτισ τζςςερισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ-δράςεισ τθσ
οργάνωςθσ,Αγάπθ, Αλλθλεγγφθ, Αποδοχι, Στιριξθ) που ενϊνονται ςε διάταξθ ςταυροφ. Το
ςφμβολο ςυν (+) ζρχεται ςτον κζντρο για να ςυνδζςει αυτζσ τισ ζννοιεσ μεταξφ τουσ αλλά και
ωσ τζςςερισ ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ που ςυμβολίηουν τθν δράςθ-πράξθ κάκε ζννοιασ. Αυτά όλα
ςυνκζτουν ζνα ςυμμετρικό γεωμετρικό ςφμβολο που ολοκλθρϊνεται από 4 αγκφλεσ που
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ςυνδζουν τισ ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ ςυμβολίηοντασ τθν ςυνζργεια αυτϊν των δράςεων μεταξφ
τουσ. Με το λογότυπο αυτό, θ ςυνζργεια και ςφνκεςθ εννοιϊν - ανκρϊπων - δράςεων
προκφπτει ςυμβολικά, διαμζςου του ενωτικοφ ςυμβόλου του Σταυροφ.
Άρκρο 2 Οριςμοί
1. Ο όροσ «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ » περιλαμβάνει για τθν εφαρμογι του παρόντοσ
Α. τουσ πολίτεσ τρίτων χωρϊν ι ανικαγενείσ αιτοφντεσ άςυλο, τουσ δικαιοφχουσ διεκνοφσ
προςταςίασ (κακεςτϊσ πρόςφυγα), τουσ δικαιοφχουσ επικουρικισ προςταςίασ (κακεςτϊσ
επικουρικισ προςταςίασ), τα άτομα που ζλαβαν ανκρωπιςτικό κακεςτϊσ, τουσ μετανάςτεσ
κακϊσ και τουσ αλλοδαποφσ με προςφυγικό προφίλ που χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ ι
πλθροφν προχποκζςεισ για νομιμοποίθςθ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ
(αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, γυναίκεσ εγκφουσ ι αςκενείσ, κλπ).
Β. Κάκε άτομο που χριηει προςταςίασ δυνάμει των αρχϊν τθσ Εκκλθςίασ και ςε ςυνεργαςία
με τισ αντίςτοιχεσ Συνοδικζσ Επιτροπζσ ι τθν ΕΚΥΟ και κάκε άλλο εκκλθςιαςτικό φορζα, με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ.
2. Ο όροσ «παλιννοςτοφντεσ» περιλαμβάνει για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, τουσ
Ζλλθνεσ μετανάςτεσ, όπωσ ενδεικτικά τουσ προερχόμενουσ από γερμανόφωνεσ χϊρεσ τθσ
Δυτικισ Ευρϊπθσ, που ζχουν παλιννοςτιςει ι που επικυμοφν να παλιννοςτιςουν.
Άρκρο 3 κοπόσ
Ο

«Φορζασ»

ζχει

ςε

ςχζςθ

με

τουσ

αμζςωσ

παραπάνω

αναφερκζντεσ

ωσ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, και τουσ παλιννοςτοφντεσ, ωσ ςκοπό:
-

α. Τθν κοινωνικι και οικονομικι ενίςχυςθ των ολιγότερο ευνοοφμενων κοινωνικϊν
ομάδων, ιδίωσ παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων, τθ βελτίωςθ των
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τουσ, μζςω τθσ παροχισ κάκε δυνατισ θκικισ και υλικισ
βοικειασ και ςυμπαραςτάςεωσ.

-

β. Τθν προϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των κοινωνικά αποκλειςμζνων ομάδων
ιδίωσ παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων ςτα κοινωνικά, οικονομικά,
πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.

-

γ. Τθν δια παντόσ νομίμου μζςου, βελτίωςθ του μορφωτικοφ επιπζδου και τθσ
διαβιϊςεωσ των από πάςθσ απόψεωσ ολιγότερο ευνοοφμενων πλθκυςμιακϊν
ομάδων που διαβιοφν ςτθν χϊρα μασ, ιδίωσ παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και

8

προςφφγων.
-

δ. Τθν πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ και τθσ παγκόςμιασ
κοινισγνϊμθσ για τισ όψεισ του μεταναςτευτικοφ και προςφυγικοφ φαινομζνου μζςω
τθσ παραγωγισ επικοινωνιακοφ υλικοφ και τθσ οργανϊςεωσ ςυνεδρίων και θμερίδων.

-

ε. Τθ βιϊςιμθ προςπάκεια ςυμπαραςτάςεωσ για τισ όψεισ του μεταναςτευτικοφ
και προςφυγικοφ φαινομζνου με δράςεισ εντόσ τθσ Ελλάδοσ αλλά και ςτο εξωτερικό
και με ζμφαςθ ςτισ υποανάπτυκτεσ χϊρεσ

-

ςτ. Τθν προςπάκεια αναλιψεωσ διεκνϊν ςυνεργαςιϊν με αξιόπιςτουσ φορείσ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν όπωσ Μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ (Μ.Κ.Ο.), Τοπικοφσ
Αναπτυξιακοφσ Φορείσ (Τ.Α.Φ.), Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ (Ο.Τ.Α),
Ρανεπιςτθμιακά

δίκτυα,

αγροτικοφσ

ςυνεταιριςμοφσ,

φορείσ

τθσ

ιδιωτικισ

πρωτοβουλίασ κ.α., με ςτόχο τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ του οικονομικοφ και
κοινωνικοφ επιπζδου, ιδίωσ των παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν
Ελλάδα και τθν μείωςθ τθσ φτϊχειασ. Οι ςυνεργαςίεσ αυτζσ κα εκτείνονται και κα
καλφπτουν τουσ τομείσ τθσ ανκρωπιςτικισ, νομικισ, επιςιτιςτικισ και κάκε άλλου
είδουσ βοικειασ, κακϊσ και τθσ αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ, ςε όλουσ τουσ τομείσ.
Ειδικότερα κα πρζπει να επιδιωχκεί θ ενίςχυςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων
ςτουσ καίριουσ τομείσ τθσ προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ κοινωνικισ
φροντίδασ και πρόνοιασ, τθσ εκπαιδεφςεωσ και καταρτίςεωσ των παλιννοςτοφντων,
μεταναςτϊν και προςφφγων και τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν.
-

η. Τθν μελζτθ ι και εκπόνθςθ ι και διενζργεια προγραμμάτων προσ όφελοσ ιδίωσ
τωνπαλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων, είτε υπό τθν εποπτεία των
αρμοδίων Υπουργείων είτε υπό τθν εποπτεία άλλων αρμοδίων αρχϊν είτε από τον
ίδιο το «Φορζα» είτε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
εκάςτοτε ςχετικι νομοκεςία.

-

θ. Τθ

διαχείριςθ

ι και υλοποίθςθ

προγραμμάτων

(Ευρωπαϊκϊν,

Εκνικϊν

περιφερειακϊν) για τθν παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν – ενεργειϊν, ιδίωσ για τθν
ςτιριξθ των παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων,
-

κ. Τθν ςφμφωνα με το νόμο, οργάνωςθ, δθμιουργία, εγκατάςταςθ και λειτουργία
δομϊν και χϊρων φιλοξενίασ (προςτατευόμενα διαμερίςματα, ξενϊνεσ κ.λπ.) ιδίωσ
των παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων
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-

ι. Τθν ςφμφωνα με το νόμο επιςτθμονικι εκπαίδευςθ και ζρευνα, ιδίωσ ςτο χϊρο
των παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων. Για τον ςκοπό αυτό πζρα από τθν
κακθμερινι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, που αποβλζπει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και
τθ βελτίωςθ του επιςτθμονικοφ επιπζδου, ςτουσ ςκοποφσ εντάςςεται και θ
οργάνωςθ

ειδικϊν

ςεμιναρίων,

θμερίδων

και

ςυνεδρίων

για

κάκε

άλλο

ενδιαφερόμενο.
-

ια. Τθν χριςθ μζςων ενθμερϊςεωσ (ζκδοςθ εφθμερίδων, περιοδικϊν, λειτουργία
ιςτοςελίδων κλπ) ι επιςτθμονικϊν βιβλίων, κάκε φφςεωσ εντφπων ι και
θλεκτρονικϊν

πνευματικϊν

ζργων

(λογοτεχνικϊν,

λευκωμάτων

κ.λπ.)

οπτικοακουςτικϊν ζργων, ιδίωσ για παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ
-

ιβ. Τθν ςφμφωνα με το νόμο, ίδρυςθ και λειτουργία Κζντρων Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ (Κ.Ε.Κ) και γενικά Φορζων δια Βίου Μάκθςθσ με αποκλειςτικό αντικείμενο
δράςθσ τθν

παροχι

ςυνεχιηόμενθσ

επαγγελματικισ,

κατάρτιςθσ,

ιδίωσ

για

παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ, θ οποία κα ςυνίςταται ςτθ
ςυμπλιρωςθ, εκςυγχρονιςμό ι αναβάκμιςθ

γνϊςεων

και

δεξιοτιτων

που

αποκτικθκαν από τα άλλα ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
ι και από επαγγελματικι εμπειρία, με ςτόχο τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθ
διαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ, τθν επαγγελματικι ανζλιξθ και τθν προςωπικι ανάπτυξθ,
ιδίωσ για παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ. Ρεραιτζρω, ςκοπόσ τθσ
ιδρφςεωσ των Κ.Ε.Κ. και των Φορζων δια Βίου Μάκθςθσ κα είναι θ ανάπτυξθ
ςυναφϊν

ωσ

προσ

τθν

παροχι

ςυνεχιηόμενθσ

επαγγελματικισ

κατάρτιςθσ

δραςτθριοτιτων, όπωσ θ ίδια θ διεξαγωγι ι ςυμμετοχι ςε ζρευνεσ, μελζτεσ,
θμερίδεσ, ςυνζδρια, θ δθμιουργία ι θ παροχι εκπαιδευτικϊν βοθκθμάτων για τουσ
ανωτζρω καταρτιηόμενουσ των Κ.Ε.Κ. και των Φορζων δια Βίου Μάκθςθσ, θ
ςυμμετοχι ςε ολοκλθρωμζνα προγράμματα – κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ – δράςεισ
προϊκθςθσ και υποςτιριξθσ τθσ απαςχόλθςθσ, ιδίωσ για παλιννοςτοφντεσ,
μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ.
Άρκρο 4
Μζςα επίτευξθσ ςκοπϊν
Για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του, ο «Φορζασ» μπορεί να ςχεδιάηει και να πραγματοποιεί
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δράςεισ, όπωσ :
-

α. τθν ςυμμετοχι ςε ολοκλθρωμζνα αναπτυξιακά, περιβαλλοντολογικά, πολιτιςτικά

και εκπαιδευτικά προγράμματα, ιδίωσ για παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ,
-

β. τθν παροχι ανκρωπιςτικισ, νομικισ και κάκε άλλθσ τακτικισ και ζκτακτθσ

βοικειασ, ιδίωσ ςε παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ από φυςικζσ καταςτροφζσ,
εχκροπραξίεσ, πολεμικζσ ςυρράξεισ, πολιτικζσ διϊξεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ αιτίεσ,
-

γ. τθν παροχι επιςιτιςτικισ βοικειασ, ιδίωσ ςε παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ και

πρόςφυγεσ και δοκιμαηόμενουσ πλθκυςμοφσ,
-

δ. τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων εντάξεωσ και κοινωνικισ υποςτθρίξεωσ των ευάλωτων

ομάδων, ιδίωσ των παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων,
-

ε. τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν κατά του ρατςιςμοφ και τθσ ξενοφοβίασ,

-

ςτ.

τθν

ανάπτυξθ

πρωτοβουλιϊν

εκδθμοκρατιςμοφ

και

αναπτφξεωσ

των

αντιπροςωπευτικϊν δομϊν, τθν παροχι τεχνογνωςίασ, εμπειριϊν και ιδεϊν για κζματα,
ιδίωσ παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων,
-

η. τθν ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ ευαιςκθτοποίθςθ, διεξαγωγι ςυνεδρίων

και θμερίδων για τισ όψεισ του μεταναςτευτικοφ και προςφυγικοφ φαινομζνου,
-

θ. τισ δθμοςιεφςεισ για τισ όψεισ του μεταναςτευτικοφ και προςφυγικοφ φαινομζνου,

-

κ. άλλεσ δράςεισ οι οποίεσ προβλζπονται από επί μζρουσ προγράμματα και

προτεραιότθτεσ τισ οποίεσ κζτουν οι φορείσ χρθματοδοτιςεωσ, ςε εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο και οι οποίεσ ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ του «Φορζα», ιδίωσ ςε κζματα
παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων,
-

ι. τθν εκπαίδευςθ εκελοντϊν για τθν ςυμπαράςταςθ ςτο ζργο τθσ εταιρείασ, ιδίωσ

ςεκζματα παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων,
-

ια. τθν ςυμμετοχι ςε δίκτυα μθ κερδοςκοπικϊν φορζων, τθν ίδρυςθ ι και ςυμμετοχι

ςε άλλα νομικά πρόςωπα, τα οποία επιδιϊκουν ίδιουσ ι παρόμοιουσ με τθν εταιρεία ςκοποφσ,
-

ιβ. τθν αγορά, καταςκευι ι και μίςκωςθ ακινιτων και τθ διαμόρφωςθ αυτϊν ςφμφωνα

με τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του «Φορζα» κακϊσ και τθν αγορά απαραίτθτου εξοπλιςμοφ
και άλλα και κάκε άλλου αναγκαίου μζςου,
-

ιγ. τθν μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν και εν γζνει

προγραμμάτωντθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και κάκε φορζα του δθμόςιου τομζα, τα οποία
ςυμβάλλουν κετικά, ιδίωσ ςτο ηιτθμα των παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων
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με κάκε νόμιμο μζςο, ιδίωσ δυνάμει προγραμματικϊν ςυμβάςεων μεταξφ του «Φορζα»
και του Δθμόςιου, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, των Ιερϊν Μθτροπόλεων, Ι.
Μονϊν και Ενοριϊν κακϊσ και των Ν.Ρ.Δ.Δ. και άλλων μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων και
μθ, μζλθ των οποίων είναι αποκλειςτικά Ν.Ρ.Δ.Δ., και εν γζνει με κάκε φορζα του
δθμοςίου τομζα ι τον Αναπτυξιακό Οργανιςμό τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ (ν. 3756/2009), με
χρθματοδότθςθ από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι από προγράμματα και
πρωτοβουλίεσ των Διαρκρωτικϊν Ταμείων ι άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι από τουσ προχπολογιςμοφσ των ςυμβαλλομζνων φορζων,
-

ιδ. τθν ίδρυςθ και ςυμμετοχι ςε κυγατρικά νομικά πρόςωπα,

-

ιε. τθν υπογραφι προγραμματικϊν ςυμβάςεων με τθν Ιερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν και

τισ Μθτροπόλεισ, τθν προκιρυξθ και ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ για τθν αξιοποίθςθ και
υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν προγραμμάτων για απορρόφθςθ πόρων που
διευκολφνουν τθν υλοποίθςθ ζργων υποδομισ τουσ και για τθν αποτελεςματικι
ανάλθψθ,

ςυμμετοχι

και

υλοποίθςθ

χρθματοδοτοφμενων

προγραμμάτων

από

ευρωπαϊκοφσ, εκνικοφσ, εκκλθςιαςτικοφσ και ιδιωτικοφσ πόρουσ,
-

ιςτ. τθν ανάπτυξθ αποτελεςματικισ οργανωτικισ δομισ για τθν προϊκθςθ και

παρακολοφκθςθ

υλοποίθςθσ

των

χρθματοδοτοφμενων

ζργων,

ιδίωσ

ςε

κζματα

παλιννοςτοφντων, μεταναςτϊν και προςφφγων,
-

ιη. τθν προςζλκυςθ και ανάπτυξθ επιτελικοφ δυναμικοφ, αξιοποιϊντασ και παρζχοντασ

αυτονομία ςε αξιόπιςτα και ικανά ςτελζχθ, ιδίωσ ςε κζματα παλιννοςτοφντων,
μεταναςτϊν και προςφφγων,
-

ιθ. τθν διεκδίκθςθ επιχορθγιςεων ι ςυγχρθματοδοτιςεων από εκνικζσ, ευρωπαϊκζσ ι

άλλεσ χρθματοδοτικζσ πθγζσ για τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων νομικισ
προςταςίασ, κοινωνικισ ςτιριξθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ
κακϊσ και άλλων δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτισ ομάδεσ ςτόχου του ζργου/ ςκοποφ του,
-

ικ.

τθν

ςυμμετοχι

ςε

διαγωνιςμοφσ

και

προκθρφξεισ

για

τθν

διεξαγωγι

επιςτθμονικϊνερευνϊν που αφοροφν ςτο ζργο του, κακϊσ και για τθν διοργάνωςθ
ςχετικϊν επιςκζψεων, ςυμποςίων, θμερίδων, ςυνεδρίων, και
-

ικ. τθν χρθματοδότθςθ για τθν δθμοςίευςθ των ερευνϊν και μελετϊν του.
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Άρκρο 5 Διάρκεια
Η διάρκεια του «Φορζα» ορίηεται τριακονταετισ, αρχομζνθ από τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ
τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ και λιγουςα τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία του ζτουσ 2042.
Άρκρο 6
Πόροι – Εταιρικζσ Ειςφορζσ – Εκκακάριςθ
1.

Ρεριουςία του «Φορζα» αποτελοφν οι ειςφορζσ τθσ εταίρου Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ,

κακϊσ και τυχόν δωρεζσ, χορθγιςεισ εταίρων ι τρίτων, ζκτακτεσ ενιςχφςεισ, κρατικζσ
επιχορθγιςεισ ι επιδοτιςεισ, επιχορθγιςεισ,ι επιδοτιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι από
άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα του ιδιωτικοφ ι δθμοςίου
δικαίου, κακϊσ και ζςοδα δραςτθριοτιτων τθσ κατά τθν λειτουργία τθσ, τα οποία όμωσ δεν
τθσ προςδίδουν κερδοςκοπικό χαρακτιρα, διότι δεν είναι αυτόσ ο ςκοπόσ τθσ.
2.

Η εταιρεία ζχει οικονομικό ςκοπό, αλλά είναι μθ κερδοςκοπικι και επομζνωσ καμία

διανομι κερδϊν δεν γίνεται προσ τα μζλθ τθσ.
3.

Σε περίπτωςθ λφςεωσ και εκκακαρίςεωσ του «Φορζα» με απόφαςθ τθσ Δ.Ι.Σ., θ

απομζνουςα περιουςία –μετά τθν καταβολι των χρεϊν τθσ και τθν επιςτροφι τθσ
εταιρικισ ειςφοράσ ςτθν ιδρφτρια Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ– διατίκεται με απόφαςθ τθσ Δ.Ι.Σ.
για τον ίδιο ςκοπό.
4.

Για τισ ανάγκεσ του «Φορζα» και για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του, ο ιδρυτισ

εταίροσ ςιμερα ειςφζρει ςτο «Φορζα», ςυνολικϊσ το ποςό των δζκα χιλιάδων Ευρϊ.
5. Tα ζξοδα διοικθτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν ωσ και οι αποδοχζσ και ειςφορζσ
των υπαλλιλων του «Φορζα» καλφπτονται από τθν Eκκλθςία τθσ Eλλάδοσ δια τθσ E.K.Y.O.
6. Επίςθσ ο «Φορζασ» επιχορθγείται από τθν Ε.Κ.Υ.Ο. για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν
δαπανϊν του για τθν εκτζλεςθ Ρρογραμμάτων, οι οποίεσ πρζπει να προκαταβλθκοφν ςε
χρονικό ςθμείο προ τθσ ειςπράξεωσ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ - αμοιβισ του «Φορζα»
από τον προχπολογιςμό του Ρρογράμματοσ. Μετά τθν είςπραξθ τθσ ανάλογθσ αμοιβισ
από το πρόγραμμα, το οικείο ποςό αποδίδεται ςτθν Ε.Κ.Υ.Ο. μετά τθν ζγκριςθ του ετιςιου
απολογιςμοφ του «Φορζα» του οικείου οικονομικοφ ζτουσ.
7. Ο «Φορζασ» δφναται να λαμβάνει ςυνδρομι, δωρεζσ και επιχορθγιςεισ από
εκκλθςιαςτικά νομικά πρόςωπα και υπθρεςίεσ, ιδρφματα, θμεδαπζσ και αλλοδαπζσ μθ
κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και διεκνείσ ι ευρωπαϊκοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ, ιδιϊτεσ
φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων.
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Άρκρο 7 Διαχείριςθ – Εκπροςϊπθςθ
Διοικοφςα Επιτροπι
1. Δια του παρόντοσ θ ιδρφτρια Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, χωρίσ να ςτερείται των
διαχειριςτικϊν Τθσ εξουςιϊν, ανακζτει με ςφμβαςθ άμιςκθσ εντολισ τθν διενζργεια
πράξεων διαχειρίςεωσ των εταιρικϊν υποκζςεων και εκπροςωπιςεωσ του «Φορζα» ςτουσ
κάτωκι αναφερομζνουσ, οι οποίοι οφτω κακίςτανται εντολοδόχοι των εταίρων και
αποτελοφν τθν πενταμελι Διοικοφςα Επιτροπι (Δ.Ε.) του «Φορζα», να αποφαςίηουν για
κάκε κζμα που αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ του «Φορζα», εκτόσ από τα ανικοντα ςτθν
διαχειριςτικι αρμοδιότθτα του εταίρου κατά τον νόμο ι κατά το Καταςτατικό.

2. φνκεςθ και Εξουςίεσ Διοικοφςασ Επιτροπισ (Δ.Ε.)
Η δια του παρόντοσ Διοικοφςα Επιτροπι απαρτίηεται από τα κάτωκι μζλθ, με κθτεία που
ορίηεται αορίςτου χρόνου, ωσ εξισ:
α) Ο Ακθναγόρασ (κατά κόςμον Γεϊργιοσ) Δικαιάκοσ του Χαριλάου, Μθτροπολίτθσ
Ιλίου, Πετρουπόλεωσ και Αχαρνϊν, κάτοικοσ Καματεροφ Αττικισ, οδόσ Αγ. Γεωργίου αρ.
5, 13451 Καματερό Αττικισ, γεννθκείσ ςτθν Ακινα, κάτοχοσ του Δελτίου Αςτυνομικισ
Ταυτότθτοσ Λ 243078 (Α.Τ. Θθβϊν) με ΑΦΜ 0326427183, ΔΟΥ Ψυχικοφ, ωσ «Πρόεδροσ» του
«Φορζα»,
β) Ο Γαβριιλ (κατά κόςμον Γεϊργιοσ) Παπανικολάου του Παναγιϊτθ, Μθτροπολίτθσ
Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδελφείασ, κάτοικοσ Ν. Ιωνίασ, Λεωφ. Ηρακλείου αρ. 340, γεννθκείσ
ςτθν Ακινα, κάτοχοσ του Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ Σ 145925 τθσ 10.9.1996 (Α.Τ.
Μοςχάτου) με ΑΦΜ 075241232, ΔΟΥ Μοςχάτου ωσ μζλοσ με τον τίτλο «Αντιπρόεδροσ» του
«Φορζα».
γ)

Ο

Σιμόκεοσ

(κατά

κόςμον

Νικόλαοσ)

Άνκθσ

του

Ιωάννου,

Μθτροπολίτθσ

Θεςςαλιϊτιδοσ και Φαναριοφερςάλων, κάτοικοσ Καρδίτςασ, οδόσ Μθτρ. Ιεηεκιιλ αρ. 30,
γεννθκείσ ςτθν Κζρκυρα, κάτοχοσ του Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ Ρ910464 τθσ
Υποδιεφκυνςθσ Αςφαλείασ Κερκφρασ, με ΑΦΜ 042160243, ΔΟΥ Αμαρουςίου, ωσ μζλοσ με
τον τίτλο «Γενικόσ Γραμματζασ» του «Φορζα».
δ) Ο Παντελειμων (κατά κόςμον Γεϊργιοσ) Παπαςυνεφάκθσ του Παντελι, κλθρικόσΑρχιμανδρίτθσ τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδελφείασ, κάτοικοσ
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Μεταμορφϊςεωσ Αττικισ, οδόσ Γεωργίου Ραπανδρζου 19, γεννθκείσ ςτθ Ν. Ιωνία
Αττικισ, κάτοχοσ του Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτοσ AN 146016 τθσ 11.08.2017 (Τ.Α. Νζασ
Ιωνίασ) με ΑΦΜ 078417192 ΔΟΥ Ν. Ιωνίασ, ωσ μζλοσ με τον τίτλο του «Γενικοφ Διευκυντι»
του «Φορζα».
ε) Η Ακαναςία Κοτςιάτου κάτοικοσ Νζασ Φιλαδελφείασ, οδόσ Μάνασ Στρατιϊτου 16,
κάτοχοσ του Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτοσ 497821 τθσ 22.11.1994 (ΤΑ Λ. Αςφαλειασ)
με ΑΦΜ 126486897, ΔΟΥ Νζασ Φιλαδζλφειασ, ωσ μζλοσ, με τον τίτλο τθσ «Ειςθγιτριασ» του
«Φορζα».
Με πρόςκλθςθ του Ρροζδρου ι δφο μελϊν, θ Δ.Ε. ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα του «Φορζα», ι
ςτα γραφεία των υποκαταςτθμάτων/ Ραραρτθμάτων του ι και εκτόσ τθσ ζδρασ ςτθν Ελλάδα
ι το εξωτερικό, εφόςον παρίςτανται όλα τα μζλθ τθσ και δεν αντιλζγουν, όποτε το απαιτοφν
οι ανάγκεσ του «Φορζα». Τθν θμεριςια διάταξθ των ςυνεδριάςεων τθσ Δ.Ε. καταρτίηει ο
Ρρόεδροσ.
Εξουςιοδοτείται από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ θ ανωτζρω Διοικοφςα Επιτροπι να
διαχειρίηεται όλεσ τισ εταιρικζσ υπο κζςεισ (πλθν όςων παρακρατεί δια του παρόντοσ ςτθν
αποκλειςτικι εξουςία τθσ θ Δ.Ι.Σ.) και να εκπροςωπεί τον «Φορζα» ενϊπιον των
Δικαςτθρίων και οιοςδιποτε αλλοδαπισ, διεκνοφσ ι εκνικισ, δθμόςιασ, περιφερειακισ ι
δθμοτικισ αρχισ, τραπζηθσ, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ι ζνωςθσ προςϊπων, να
ςυνομολογεί κάκε είδουσ ςυμβάςεισ, δεςμεφοντασ το «Φορζα» πάντα ςφμφωνα με τον
ςκοπό του, προβαίνει ςε επωφελείσ τοποκετιςεισ των οικονομικϊν πόρων του «Φορζα»,
ςυνομολογεί και ειςπράττει δάνεια, επιχορθγιςεισ και χρθματοδοτιςεισ κάκε φφςεωσ και
με όρουσ κατά τθν κρίςθ των μελϊν τθσ, και προσ το ςυμφζρον του «Φορζα», και
αποφαςίηει τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου ι άμιςκθσ ι ζμμιςκθσ εντολισ ι παροχισ
ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και εμπειρογνϊμονεσ διαφόρων
επιςτθμονικϊν ειδικοτιτων, για τθν εκτζλεςθ χρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, και
ειςθγείται προσ τθν Δ.Ι.Σ. τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ τθν πρόςλθψθ, απόςπαςθ και απόλυςθ
υπαλλιλων, ςτισ κζςεισ υπαλλιλων ι αποςπαςμζνων, όπωσ κατωτζρω αναλφεται,
εξαιρουμζνων των υπαλλιλων και ςυνεργατϊν, οι οποίοι ζχουν επιλεγεί βάςει
εγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ από τθν Δ.Ε. και ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ
Τελικοφσ Ρίνακεσ Αξιολόγθςθσ όπωσ αυτοί διαμορφϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα,
και που κα απαςχολοφνται ςτθν εκτζλεςθ προγραμμάτων όπωσ αυτά προβλζπονται ςτισ
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ςχετικζσ προςκλιςεισ/προκθρφξεισ, και για όςο διάςτθμα αυτά διαρκοφν, όπου για τθν
υπθρεςιακι κατάςταςθ αυτϊν και για τθ ςφναψθ και λιξθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων,
αποφαςίηει ο Γενικόσ Διεκυντισ κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ
Ρροςωπικοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 7 παρ. 6. β». Επίςθσ ειδικά για το άνοιγμα
τραπεηικϊν λογαριαςμϊν, απαιτείται θ εγκριτικι απόφαςθ τθσ Δ.Ι.Σ..
Επιπλζον, θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ δια του διοικοφντοσ Αυτιν οργάνου, τθσ Δ.Ι.Σ,
παρακρατεί τθν διαχειριςτικι εξουςία, ϊςτε μετά από ειςιγθςθ τθσ Δ.Ε. του Φορζα (ι ςε
περίπτωςθ επείγοντοσ, του Γενικοφ Διευκυντι), να αποφαςίηει για τθν υλοποίθςθ ι μθ
προγραμμάτων που ζχουν εγκρικεί ι προεγκρικεί από φορείσ χρθματοδότθςθσ μετά από
υποβολι προτάςεωσ – φακζλου υποψθφιότθτασ, από το «Φορζα», αυτοτελϊσ ι ςτο
πλαίςιο εταιρικισ ςυνεργαςίασ, όπωσ κατωτζρω αναλφεται. Για τθν υποβολι ι μθ
προτάςεωσ – φακζλου υποψθφιότθτασ για τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ κατόπιν ςχετικισ
προκιρυξθσ, ι ςτισ περιπτϊςεισ απευκείασ ανακζςεωσ, αποφαςίηει θ Δ.Ε..Η Δ.Ε. μπορεί με
απόφαςι τθσ, να υπεξουςιοδοτεί για τθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνων κακθκόντων τθσ ζνα ι
περιςςότερα τρίτα πρόςωπα, επιφυλαςςομζνθσ τθσ εξουςίασ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ Συνόδου
τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ να ανακαλεί τισ εν λόγω εξουςιοδοτιςεισ.
Η Δ.Ε. τθρεί βιβλίο πρακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ και ορίηει γραμματζα μεταξφ εκ των
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν του «Φορζα» ι όςων διατίκενται από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ.

Αντιπροςϊπευςθ μελϊν - Απαρτία - Πλειοψθφία
Μζλοσ που απουςιάηει μπορεί να αντιπροςωπεφεται από άλλο μζλοσ. Κάκε μζλοσ μπορεί
να εκπροςωπεί ζνα μόνο μζλοσ που απουςιάηει. Η Δ.Ε. ευρίςκεται ςε απαρτία και
ςυνεδριάηει εγκφρωσ, όταν παρευρίςκονται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτό, το ιμιςυ πλζον
ενόσ των μελϊν, ουδζποτε όμωσ ο αρικμόσ των παρόντων μελϊν μπορεί να είναι μικρότεροσ
των τριϊν. Ρροσ εξεφρεςθ του αρικμοφ απαρτίασ παραλείπεται τυχόν προκφπτον κλάςμα. Οι
αποφάςεισ τθσ Δ.Ε. λαμβάνονται ζγκυρα με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων και
αντιπροςωπευόμενων μελϊν. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του
Ρροζδρου του «Φορζα»

3. Εξουςίεσ Προζδρου
Ο Ρρόεδροσ τθσ Δ.Ε. προεδρεφει και διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Δ.Ε., προςκαλεί τα
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μζλθ τθσ Δ.Ε. ςτισ ςυνεδριάςεισ ορίηοντασ τθν θμεριςια διάταξθ τουσ κακϊσ και θμζρα,
ϊρα και τόπο ςυγκρότθςθσ τουσ, υπογράφει τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων αυτϊν, ενεργεί
κάκε άλλθ πράξθ που ανάγεται ςτον κφκλο των αρμοδιοτιτων του και των εξουςιοδοτιςεων
που τυχόν του ζχουν παραςχεκεί από τθν Δ.Ι.Σ. τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ι από τθν ίδια τθν
Δ.Ε..
4. Εξουςίεσ Αντιπροζδρου
Το ανωτζρω μζλοσ τθσ Δ.Ε. με τον τίτλο του «Αντιπροζδρου» αντικακιςτά τον Ρρόεδρο
ςτα κακικοντά του ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματόσ του, και ςυμπαρίςταται ςτο ζργο
του κάκε φορά που κα του το ηθτιςει ο Ρρόεδροσ.
5. Εξουςίεσ Γενικοφ Γραμματζα
Το ανωτζρω μζλοσ τθσ Δ.Ε. με τον τίτλο του «Γενικοφ Γραμματζα» καταρτίηει μαηί με
τον Ρρόεδρο τθν θμεριςια διάταξθ των ςυνεδριάςεων τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ.

6.

Εξουςίεσ Γενικοφ Διευκυντι

α. Εξουςιοδοτείται από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ δια του παρόντοσ το φζρον τον τίτλο
του«Γενικοφ Διευκυντοφ» μζλοσ τθσ Δ.Ε. να α) υλοποιεί τισ αποφάςεισ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ και εντόσ του πλαιςίου των αποφάςεϊν τθσ, να εκπροςωπεί το «Φορζα»
ενϊπιον παντόσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου, θμεδαποφ ι
αλλοδαποφ ι ζνωςθσ προςϊπων, διεκνϊν οργανιςμϊν, οργανιςμϊν/υπθρεςιϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενϊπιον των Τραπεηϊν, του Δθμοςίου και κάκε Οργανιςμοφ, ενϊπιον
παντόσ Δικαςτθρίου και εν γζνει ενϊπιον κάκε Δικαςτικισ, Διοικθτικισ ι άλλθσ αρχισ,
διορίηοντασ ταυτόχρονα πλθρεξοφςιουσ Δικθγόρουσ και δίδοντασ τουσ όρκουσ, που
επάγονται ςτο «Φορζα», β) ειςπράττει από οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο,
Δθμόςιο Ταμείο, Οργανιςμό κ.λπ. χριματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορθγεί αποδείξεισ
για λογαριαςμό του Φορζα», προεξοφλεί ςυναλλαγματικζσ, γραμμάτια, επιταγζσ και
φορτωτικζσ, ειςπράττει χριματα του «Φορζα» από δάνεια, χρθματοδοτιςεισ, προκαταβολζσ
ι από άλλο άνοιγμα πιςτϊςεων απόοποιοδιποτε Νομικό Ρρόςωπο, το Δθμόςιο, Τράπεηεσ
ι άλλα ιδρφματα ι διεκνείσ ι αλλοδαποφσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ, γ) εγκρίνει και
υπογράφει όλεσ τισ πλθρωμζσ ανεξαρτιτωσ ποςοφ και ειδικϊσ όςον αφορά ςτα
προγράμματα, ςτα οποία ςυμβαλλόμενο μζροσ είναι ο «Φορζασ», κακϊσ και να υπογράφει
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όλα τα αναγκαία ζγγραφα και να υποβάλλει επ’ ονόματι και για λογαριαςμό του «Φορζα»,
όλεσ τισ δθλϊςεισ που απαιτοφνται για τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ανάκεςθσ
προγραμμάτων, τθν οποία ςυμμετοχι ζχει εγκρίνει με απόφαςθ τθσ θ Δ.Ε. του «Φορζα», δ)
χειρίηεται γενικά τα εταιρικά κζματα κατά το χρονικό διάςτθμα, που μεςολαβεί μεταξφ των
ςυνεδριάςεων τθσ Δ.Ε. και ακολοφκωσ να ενθμερϊνει τθν Δ.Ε., και να εκπροςωπεί κατά το
διάςτθμα αυτό τον «Φορζα» ενϊπιον παντόσ τρίτου, ενϊ μετά από προθγοφμενθ απόφαςθ
τθσ Δ.Ε., υπογράφει τισ ςυμβάςεισ πρόςλθψθσ ι παρατάςεισ ι τισ απολφςεισ για το
προςωπικό του «Φορζα» και τισ κάκε είδουσ ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ ςυνεργάτεσ
του «Φορζα», ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, ε) για τισ λοιπζσ (εκτόσ των
ςχετικϊν με τα προγράμματα) οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του «Φορζα», εγκρίνει και
υπογράφει πλθρωμζσ και εκδίδει, αποδζχεται και οπιςκογραφεί ςυναλλαγματικζσ,
γραμμάτια εισ διαταγιν, τραπεηικζσ επιταγζσ, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ αξιόγραφα επ’
ονόματι και για λογαριαςμό του «Φορζα» μζχρι του ποςοφ των δζκα χιλιάδων (10.000)
ευρϊ, με μόνθ τθν υπογραφι του, για ποςό δε μεγαλφτερο απ’αυτό απαιτείται και θ
υπογραφι ενόσ ακόμθ μζλουσ τθσ Δ.Ε. Πςον αφορά όμωσ πλθρωμζσ προσ το ΙΚΑ και λοιπά
αςφαλιςτικά ταμεία και προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ιδίωσ ςτθν αρμόδιαΔθμόςια Οικονομικι
Υπθρεςία, αυξάνεται το ποςό των δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, ςε απεριορίςτωσ κακόςον
είναι αδφνατοσ ο προςδιοριςμόσ του ποςοφ αυτοφ κακ’ εκάςτθν πλθρωμι, μθ απαιτουμζνθσ
τθσ υπογραφισ ετζρου μζλουσ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
β. Ο Γενικόσ Διευκυντισ του «Φορζα» προΐςταται πλθν του Γραφείου Εςωτερικοφ Ελζγχου
που αναφζρεται απευκείασ ςτθν Δ.Ε., όλων των λοιπϊν Διευκφνςεων και Γραφείων του
«Φορζα», ζχει τθν ευκφνθ τθσ αποδοτικισ λειτουργίασ του «Φορζα» τον οποίο διευκφνει,
αποφαςίηει για τθν ςτρατθγικι του και παρακολουκεί τθν φυςικι και οικονομικι εξζλιξθ
των προγραμμάτων και δράςεων του, αποφαςίηει για τθν κατανομι αρμοδιοτιτων ςτο
προςωπικό, ορίηει τουσ υπεφκυνουσ ςυντονιςμοφ ι/και επιςτθμονικά υπεφκυνουσ των
προγραμμάτων και δράςεων του «Φορζα», αποφαςίηει κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του
Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ, για το προςωπικό και τουσ ςυνεργάτεσ των
προγραμμάτων, οι οποίοι ζχουν επιλεγεί βάςει εγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ από
τθν Δ.Ε., και ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ Τελικοφσ Ρίνακεσ Αξιολόγθςθσ όπωσ αυτοί
διαμορφϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, για τισ άδειεσ, μετακζςεισ, προςλιψεισ,
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παρατάςεισ, αποδοχζσ παραιτιςεων, αποςπάςεισ, απολφςεισ αυτϊν, αλλά και για κάκε
άλλο τυχόν ηιτθμα τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςισ τουσ, ενθμερϊνοντασ και τθν Δ.Ε. για τα
ηθτιματα αυτά, ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςυνεδρίαςι τθσ, από τότε που ζλαβε χϊρα το
ςχετικό γεγονόσ, αλλθλογραφεί για λογαριαςμό του «Φορζα», και εντόσ των ανωτζρω
χρθματικϊν ορίων υπογράφει τα εντάλματα πλθρωμισ για τισ δαπάνεσ του εγκεκριμζνου
προχπολογιςμοφ μαηί με τον Ρροϊςτάμενο τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ ι Γραφείου, και δίδει
εντολζσ για πλθρωμζσ και ειςπράξεισ κακϊσ και για τθν κίνθςθ και κλείςιμο τραπεηικϊν
λογαριαςμϊν. Ειδικά για το άνοιγμα τραπεηικϊν λογαριαςμϊν απαιτείται θ εγκριτικι
απόφαςθ τθσΔ.Ι.Σ..
γ. Οι Ρροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων και των Γραφείων, πλθν του Γραφείου Εςωτερικοφ
Ελζγχου που αναφζρεται απευκείασ ςτθν Δ.Ε., υποχρεοφνται να παρζχουν ςτον Γενικό
Διευκυντι κάκε εξιγθςθ, θ οποία τουσ ηθτείται και να εκτελοφν τισ αποφάςεισ του. επίςθσ,
ο Γενικόσ Διευκυντισ μεριμνά ςε επίπεδο κακθμερινισ διαχείριςθσ για τθν εκπλιρωςθ των
ςκοπϊν του «Φορζα» και διακζτει τουσ πόρουσ του προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ςτο πλαίςιο
των εγκεκριμζνων από τθν Δ.Ε. κάκε φορά κονδυλίων, και εποπτεφει για τθν καλι και
εφρυκμθ λειτουργία του «Φορζα».
δ. Η κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι δεν είναι αςυμβίβαςτθ με καμία άλλθ ςχετικι ευκφνθ
– αξίωμα τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, και δεν απαγορεφεται.
ε. Ο Γενικόσ Διευκυντισ για

τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, δφναται να

ςυνεπικουρείται επιπλζον, από τζςςερισ (4) ςυνεργάτεσ του, ιτοι: 1) Νομικό Σφμβουλο,
2) Υπεφκυνο Επικοινωνίασ, 3) Χρθματοοικονομικό Σφμβουλο, και 4) Γραμματζα. Οι
ανωτζρω ςυνεργάτεσ προςλαμβάνονται ι ορίηονται από τουσ ιδθ υπάρχοντεσ, φςτερα από
ςχετικι απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι που είναι αποκλειςτικά αρμόδιοσ για να
αποφαςίηει και να υπογράφει τισ προςλιψεισ, παραιτιςεισ, απολφςεισ και λφςθσ
ςυνεργαςιϊν που αφοροφν ςτουσ ανωτζρω αυτοφσ ςυνεργάτεσ του.
ςτ. Τον Γενικό Διευκυντι απουςιάηοντα ι κωλυόμενο, αναπλθροί ςτα κακικοντά του, το
ανωτζρω μζλοσ τθσ Δ.Ε. με τον τίτλο τθσ «Ειςθγιτριασ».
η. Ο Γενικόσ Διευκυντισ δφναται με απόφαςι του, θ οποία εγκρίνεται από τθν Δ.Ε., να
υπεξουςιοδοτεί για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων κακθκόντων του, ζνα ι περιςςότερα τρίτα
πρόςωπα, επιφυλαςςομζνθσ τθσ εξουςίασ τθσ Δ.Ε. του «Κεντρου» να ανακαλεί τισ εν
λόγω εξουςιοδοτιςεισ.
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7. Εξουςίεσ Ειςθγθτι
1.

Το ανωτζρω μζλοσ τθσ Δ.Ε. με τον τίτλο του «Ειςθγθτι» ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ

κακθμερινισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, ςε επιςτθμονικό επίπεδο και προσ τον
ςκοπό κατάρτιςθσ προτάςεων ι παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων, με τουσ δθμόςιουσ
ι ιδιωτικοφσ φορείσ, και διεκνείσ οργανιςμοφσ, με τουσ οποίουσ τυχόν ςυνεργάηεται ο
«Φορζασ», και ειςθγείται προσ τθν Διοικοφςα

Επιτροπι όλα τα κζματα επιςτθμονικοφ

ενδιαφζροντοσ και δράςεων του «Φορζα» ςε ό,τι αφορά ςτθ Διεφκυνςθ Ρρογραμμάτων και
ςτα

υπαγόμενα

ςε

αυτιν,

Γραφεία

Mελετϊν

και

Eρευνϊν,

και

Aςφαλιςτικισ

Συμβουλευτικισ και Κοινωνικισ Στιριξθσ Ραλιννοςτοφντων. Για τον ςκοπό αυτό επικοινωνεί
και δζχεται ειςθγιςεισ από τον οικείο Ρροϊςτάμενο τθσ ανωτζρω Διεφκυνςθσ και των
υπαγόμενων ςε αυτιν, Γραφείων, ςυνεργάηεται με τον Γενικό Διευκυντι, ενθμερϊνεται,
καταρτίηει προτάςεισ για δράςεισ του «Φορζα», ςυγκροτεί φακζλουσ, διενεργεί παραςτάςεισ
ςτισ υπθρεςίεσ, που εμπλζκονται ςτθν ανάκεςθ και υλοποίθςθ των προγραμμάτων, και
μπορεί επίςθσ να μετζχει ωσ επιςτθμονικά υπεφκυνοσ ςτθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων
του «Φορζα» και ςε περίπτωςθ επείγοντοσ (π.χ. λιξθ προκεςμίασ) μπορεί ςε περίπτωςθ μθ
ςυνεδριάςεωσ τθσ Δ.Ε. και ςε αναπλιρωςθ του κωλυομζνου ι απουςιάηοντοσ Γενικοφ
Διευκυντι, να διατυπϊνει προστθν

Δ.Ι.Σ.

ειςιγθςθ

για

τθν

ζγκριςθ

υλοποίθςθσ

προγραμμάτων ι ανανζωςθ τθσ εκτελζςεωσ προγραμμάτων.
2. Η Διαρκισ Ιερά Σφνοδοσ (ΔΙΣ) δφναται μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ (Δ.Ε.), να εγκρίνει τθν ανάκεςθ ςτον Ειςθγθτι, παράλλθλων κακθκόντων, ιτοι
αυτά του Διευκυντι/Ρροϊςταμζνου τθσ Διζκυνςθσ Κοινωνικϊν και Νομικϊν Υπθρεςιϊν,
κατόπιν ςχετικισ ςφναψθσ/ ι τροποποίθςθσ υπάρχουςασ, ςφμβαςθσ εργαςίασ, μεταξφ του
Ειςθγθτι και τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ.
Άρκρο 8
Ανάλθψθ και Εκτζλεςθ προγραμμάτων
1. Η υποβολι προτάςεωσ από τον «Φορζα» για τθν ανάλθψθ τθσ εκτελζςεωσ
προγράμματοσ από εκνικοφσ, ευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ πόρουσ ι για τθν ανανζωςθ
προγράμματοσ ι για τθν τροποποίθςι του, υπογράφεται από τον ανωτζρω Γενικό Διευκυντι
του και προχποκζτει τθν ζκδοςθ εγκριτικισ αποφάςεωσ τθσ Δ.Ε. του «Φορζα» ι, ςε
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περίπτωςθ επείγοντοσ (π.χ. λιξθ προκεςμίασ) του Γενικοφ Διευκυντι του. Με τθν ίδια ι
άλλθ απόφαςθ τθσ Δ.Ε. εγκρίνεται και θ τυχόν ςυνεργαςία του «Φορζα» για τθν από
κοινοφ ανάλθψθ προγράμματοσ με ζτερο φορζα ι για τθν υπεργολαβικι ςυνεργαςία του
«Φορζα» ςε προγράμματα.
2. Ππου κατά το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, το οποίο διζπει κάκε πρόγραμμα, θ ανάλθψθ
και εκτζλεςι του εξυπακοφει τον οριςμό υπευκφνου και ςυντονιςτι του προγράμματοσ,
αυτοί ορίηονται με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.. Εάν δεν οριςκεί υπεφκυνοσ με ειδικι απόφαςθ,
υπεφκυνοσ προγράμματοσ κεωρείται αυτοδικαίωσ, ο ανωτζρω Γενικόσ Διευκυντισ του
«Φορζα».
3.

Οι τυχόν αμοιβζσ ςε υπαλλιλουσ, ςτελζχθ ι ςε ςυνεργάτεσ του «Φορζα», οι οποίοι

κατζχουν τθν ιδιότθτα του εκκλθςιαςτικοφ υπαλλιλου, όταν προζρχονται από τισ εξωτερικζσ
πθγζσ χρθματοδοτιςεωσ των προγραμμάτων και προβλζπονται βάςει των ςυμβολαίων
ανακζςεωσ των προγραμμάτων, δεν απαγορεφονται.

Αρκρο 9 Διευκφνςεισ
1.

Για τθν αποτελεςματικι διοίκθςθ του «Φορζα» και τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του,

ςυςτινονται και λειτουργοφν οι κάτωκι Διευκφνςεισ υπό τθν εποπτεία του Γενικοφ
Διευκυντι,των οποίων και προϊςταται όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο. 7 παρ. 6 του παρόντοσ, και
ςυγκεκριμζνα:
α. Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ.
β. Διεφκυνςθ Οικονομικοφ.
γ. Διεφκυνςθ Ρρογραμμάτων.
δ. Διεφκυνςθ Κοινωνικϊν και Νομικϊν Υπθρεςιϊν.
2.

Η διάρκρωςθ, οι αρμοδιότθτεσ, θ λειτουργία των Διευκφνςεων, και κάκε τροποποίθςθ

αυτϊν, αποφαςίηεται κατόπιν πρόταςθσ του Γενικοφ Διευκυντι, που κατατίκεται δζκα
(10) θμζρεσ πριν τθ ςχετικι ςυνεδρίαςθ τθσ Δ.Ε. και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Δ.Ε..
3. Νζεσ Διευκφνςεισ δφνανται να ςυςτακοφν, μετά από πρόταςθ του Γενικοφ Διευκυντι
και ςχετικι απόφαςθ τθσ Δ.Ε., όπωσ προβλζπεται ςτο παρόν.
4.

Οι Διευκφνςεισ δφνανται να ςυνεπικουροφνται ςτα κακικοντά τουσ, από εξωτερικοφσ

ςυνεργάτεσ και εμπειρογνϊμονεσ

διαφόρων ειδικοτιτων. Οι ανωτζρω ςυνεργάτεσ/

εμπειρογνϊμονεσ προςλαμβάνονται ι ορίηονται από τουσ ιδθ υπάρχοντεσ, φςτερα από
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πρόταςθ του Γενικοφ Διευκυντι, και ζγκριςθ τθσ Δ.Ε., ςφμφωνα με το παρόν Καταςτατικό.
Άρκρο 10 Γραφεία
1.

Για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ του «Φορζα» και τθν επίτευξθ των ςκοπϊν

του,ςυςτινονται και λειτουργοφν τα κάτωκι Γραφεία, υπο τθν εποπτεία του Γενικοφ
Διευκυντι, των οποίων και προϊςταται όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο. 7 παρ. 6 του παρόντοσ, πλθν
του Γραφείου Εςωτερικοφ Ελζγχου που αναφζρεται απευκείασ ςτθν Δ.Ε., και ςυγκεκριμζνα:
α. Γραφείο Mελετϊν και Eρευνϊν υπαγόμενο ςτθ Διεφκυνςθ Ρρογραμμάτων.
β. Γραφείο Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχον ανεξάρτθτο χαρακτιρα, αναφερόμενο ςτθν Δ.Ε..
γ. Γραφείο Αςφαλιςτικισ Συμβουλευτικισ και Κοινωνικισ Στιριξθσ Ραλιννοςτοφντων,
υπαγόμενο ςτθ Διεφκυνςθ Ρρογραμμάτων.
2. Η διάρκρωςθ, οι αρμοδιότθτεσ, θ λειτουργία των Γραφείων, και κάκε τροποποίθςθ
αυτϊν, αποφαςίηεται κατόπιν πρόταςθσ του Γενικοφ Διευκυντι, που κατατίκεται δζκα (10)
θμζρεσ πριν τθ ςχετικι ςυνεδρίαςθ τθσ Δ.Ε. και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Δ.Ε..
Ειδικϊσ, για το Γραφείο Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ Δ.Ε. αποφαςίηει δίχωσ πρόταςθ από τον
Γενικό Διευκυντι.
3. Νζα Γραφεία δφνανται να ςυςτακοφν μετά από πρόταςθ του Γενικοφ Διευκυντι, και
ςχετικιαπόφαςθ τθσ Δ.Ε. όπωσ προβλζπεται ςτο παρόν.
Άρκρο 11 Προςωπικό του «Φορζα»
A. Θέςεισ Υπαλλήλων
1. Για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του «Φορζα» θ Διαρκισ Ιερά Σφνοδοσ δφναται μετά
από ειςιγθςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ, να προςλαμβάνει ι να αποςπά ι να ανακζτει
παράλλθλα κακικοντα ςτον «Φορζα» :
α. ζναν ςυνεργάτθ, κλθρικό ι λαϊκό, πτυχιοφχο Θεολογίασ ι Kοινωνικϊν Eπιςτθμϊν με
πολυετι εμπειρία ςτα κζματα μεταναςτϊν και προςφφγων,
β. ζναν ειδικό Σφμβουλο με ςφμβαςθ άμιςκθσ εντολισ, τθν οποία καταλαμβάνει πτυχιοφχοσ
Θεολογίασ ι Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, με πολυετι εμπειρία ςτα κζματα μεταναςτϊν και
προςφφγων και ςχετικό ερευνθτικό και ςυγγραφικό ζργο,
γ. δφο υπαλλιλουσ με τίτλουσ ςπουδϊν κατθγορίασ ΡΕ Kοινωνικϊν (κοινωνιολόγων,
κοινωνικϊν ανκρωπολόγων, κλπ) ι Ρολιτικϊν Eπιςτθμϊν για το Γραφείο Mελετϊν και
Eρευνϊν, με προςόντα ανταποκρινόμενα ςτο ζργο του Γραφείου, ερευνθτικι προχπθρεςία
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ςτα κζματα μεταναςτεφςεωσ, γνϊςθ και εμπειρία ςτθ ςφνταξθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ
Eυρωπαϊκϊν

και

Εκνικϊν

Ρρογραμμάτων.

Aπαραίτθτθ

προχπόκεςθ

θ

κατοχι

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και θ πολφ καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ από τισ επίςθμεσ
γλϊςςεσ τθσ Eυρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
δ. ζναν υπάλλθλο για τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμμάτων, ιδίωσ πτυχιοφχο Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν
Κατθγορίασ ΡΕ με δεκαετι ειδίκευςθ ςε κζματα προςταςίασ προςφφγων και υλοποίθςθσ
ςχετικϊν προγραμμάτων. Aπαραίτθτθ προχπόκεςθ θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν
και θ πολφ καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μίασ εκ των επιςιμων γλωςςϊν τθσ Eυρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ε. ζναν υπάλλθλο με ειδικότθτα κοινωνικοφ λειτουργοφ (κατθγορίασ ΤΕ ι ΡΕ) για τθ
Διεφκυνςθ Κοινωνικϊν και Νομικϊν Υπθρεςιϊν, με τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτα
κζματα αςφλου, προςφφγων και μεταναςτϊν. Aπαραίτθτθ προχπόκεςθ θ κατοχι
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και θ πολφ καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ των επιςιμων
γλωςςϊν τθσ Eυρωπαϊκισ Eνϊςεωσ,
ςτ. ζναν υπάλλθλο για το Γραφείο Aςφαλιςτικισ Συμβουλευτικισ και Κοινωνικισ
ΣτιριξθσΡαλιννοςτοφντων, τθν οποία καταλαμβάνει πτυχιοφχοσ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν
μεδεκαετι ειδίκευςθ ςτθ ςυμβουλευτικι για κζματα ςυνταξιοδότθςθσ και με γνϊςθ του
Γερμανικοφ και Eυρωπαϊκοφ Aςφαλιςτικοφ και Eργατικοφ Δικαίου. Aπαραίτθτθ προχπόκεςθ
θ αρίςτθ γνϊςθ τθσ γερμανικισ γλϊςςασ,
η. ζναν υπάλλθλο με ειδικότθτα κοινωνικοφ λειτουργοφ (κατθγορίασ ΤΕ ι ΡΕ) για το Γραφείο
Aςφαλιςτικισ Συμβουλευτικισ και Κοινωνικισ Στιριξθσ Ραλιννοςτοφντων με τριετι
τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν κοινωνικι εργαςία με ευπακείσ ομάδεσ. Aπαραίτθτθ προχπόκεςθ
θ πολφ καλι γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ των επιςιμων γλωςςϊν τθσ Eυρωπαϊκισ Eνϊςεωσ,
θ.

ζναν

υπάλλθλο

με

ειδικότθτα

λογιςτοφ

(κατθγορίασ

ΤΕ

ι

ΡΕ)

για

τθ

ΔιεφκυνςθΟικονομικοφ.
Η λογιςτικι υποςτιριξθ του «Φορζα» μζχρισ προςλιψεωσ λογιςτοφ γίνεται από υπάλλθλο
τθσ Ε.Κ.Υ.Ο., χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι του, με απόφαςθ παράλλθλθσ ανάκεςθσ κακθκόντων από
τθν Δ.Ι.Σ. κατόπιν προτάςεωσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Ε.Κ.Υ.Ο.,
κ. ζναν υπάλλθλο με ειδικότθτα γραμματζωσ (κατθγορίασ ΔΕ ι ΤΕ ι ΡΕ).
Μζχρισ προςλιψεωσ γραμματζωσ κακικοντα γραμματειακισ υποςτθρίξεωσ του «Φορζα»
παρζχει υπάλλθλοσ του κλάδου ΔΕ1 Ξενογλϊςςων Γραφζων – Δακτυλογράφων ι των
Κλάδων Συνεργατϊν ι βοθκϊν Συνεργατϊν Συνοδικϊν Επιτροπϊν τθσ Ιεράσ Συνόδου τθσ
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Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, τον οποίον ορίηει θ Δ.Ι.Σ.,
ι. ζναν υπάλλθλο με ειδικότθτα βοθκοφ γραμματζωσ (κατθγορίασ ΥΕ ι ΔΕ ι ΤΕ ι ΡΕ).
Τθν ανωτζρω κζςθ καλφπτει υπάλλθλοσ εκ των ενταχκζντων δυνάμει του άρκρου δζκατου
εβδόμου παρ. 16 του ν. 3607/2007 ςτο προςωπικό τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, ο οποίοσ
τοποκετείται με απόφαςθ τθσ Δ.Ι.Σ. και παραμζνει ζωσ τθσ αποχωριςεϊσ του για οιονδιποτε
λόγο από τθν κζςθ αυτι,
ια.

ζνα

μζλοσ

εργατικοφ

προςωπικοφ

με

ειδικότθτα

ευπρεπίςτριασ

μερικισ

απαςχολιςεωσ Κατθγορίασ ΔΕ.
B. Θέςεισ εξωτερικών ςυνεργατών
1. Ο «Φορζασ» δφναται να ςυμβάλλεται με ςφμβαςθ ζργου ι άμιςκθσ ι ζμμιςκθσ εντολισ
ι παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν ι να δζχεται τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε εκελοντικι
βάςθ από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και εμπειρογνϊμονεσ διαφόρων επιςτθμονικϊν
ειδικοτιτων ειδικϊσ ςε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ τουσ για τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων που
χρθματοδοτοφνται από ευρωπαϊκοφσ, εκνικοφσ ι άλλουσ πόρουσ, όπου ςτθν περίπτωςθ
αυτι για πρόςωπα που ζχουν επιλεγεί βάςει εγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ πρόςλθψθσ από
τθν Δ.Ε., και ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ Τελικοφσ Ρίνακεσ Αξιολόγθςθσ όπωσ αυτοί
διαμορφϊνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, αποφαςίηει ο Γενικόσ Διευκυντισ κατόπιν
ςχετικισ ειςιγθςθσ του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ, ενθμερϊντασ προσ τοφτο,
τθν Δ.Ε. για τα ηθτιματα αυτά, ςτθν αμζςωσ επόμενθ ςυνεδρίαςι τθσ, από τότε που ζλαβε
χϊρα το ςχετικό γεγονόσ. Ο χρόνοσ τθσ υπθρεςίασ των λιγει με τθν λιξθ των εφαρμοηομζνων
προγραμμάτων. O αρικμόσ, οι ειδικότθτεσ και τα προςόντα των προςλαμβανομζνων
κακορίηονται αυςτθρϊσ από τισ ανάγκεσ των προγραμμάτων. H αμοιβι των ανωτζρω
κακορίηεται από τισ προδιαγραφζσ του προγράμματοσ, τον προχπολογιςμό του οποίου και
αποκλειςτικϊσ βαρφνει.
2. Για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των προγραμμάτων, που απευκφνονται ιδίωσ προσ
τουσ παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ, αιτοφντεσ άςυλο και πρόςφυγεσ προβλζπονται
ενδεικτικϊσ ωσ κζςεισ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν κατά τα οριηόμενα από το ανωτζρω εδάφιο
B.1. οι ακόλουκεσ κζςεισ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι εντολισ ι ζργου :
α. Θζςεισ κοινωνικϊν λειτουργϊν. Aπαραίτθτθ είναι θ εμπειρία με τουσ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ,
θ ικανοποιθτικι χριςθ τουλάχιςτον μιασ εκ των γλωςςϊν Γερμανικισ, Aγγλικισ ι Γαλλικισ
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κακϊσ και θ ικανότθτα χειριςμοφ των εκάςτοτε απαιτουμζνων εφαρμογϊν (επεξεργαςίασ
κειμζνου, διαδικτφου, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, βάςεωσ δεδομζνων, κλπ).
β. Θζςεισ κοινωνικϊν ι πολιτικϊν επιςτθμόνων με ειδικότθτα και εμπειρία ιδίωσ ςτα
κζματα μεταναςτεφςεωσ, παλιννοςτιςεωσ, προςφυγιάσ και αςφλου, με πολφ καλι γνϊςθ
Aγγλικισ ι Γαλλικισ κακϊσ και με ικανότθτα χειριςμοφ των εκάςτοτε απαιτουμζνων
εφαρμογϊν (επεξεργαςίασ κειμζνου, διαδικτφου, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, βάςεωσ
δεδομζνων, κλπ).
γ. Θζςεισ διαπολιτιςμικϊν ψυχολόγων με άριςτθ γνϊςθ Aγγλικισ ι Γαλλικισ και με
ικανότθτα χειριςμοφ των εκάςτοτε απαιτουμζνων εφαρμογϊν (επεξεργαςίασ κειμζνου,
διαδικτφου, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, βάςεωσ δεδομζνων, κλπ).
δ. Θζςεισ επί ςυμβάςει ζργου νομικϊν ειδικευμζνων ςε κζματα Γερμανικοφ και Eυρωπαϊκοφ
Kοινωνικοφ και Aςφαλιςτικοφ Δικαίου, Ρροςφυγικοφ Δικαίου και Δικαίου Αλλοδαπϊν, με
πολφ καλι γνϊςθ μιάσ εκ των γλωςςϊν Γερμανικισ, Aγγλικισ ι Γαλλικισ κακϊσ και με
ικανότθτα χειριςμοφ των εκάςτοτε απαιτουμζνων εφαρμογϊν (επεξεργαςίασ κειμζνου,
διαδικτφου, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, βάςεωσ δεδομζνων, κλπ).
ε. Θζςεισ διερμθνζων.
Γ. Θέςεισ αποςπαςμένων
1.

Στον «Φορζα» δφνανται επίςθσ, με απόφαςθ τθσ Δ.Ι.Σ. μετά από ειςιγθςθ τθσ Δ.Ε. να

αποςπϊνται και υπθρετοφν υπάλλθλοι ελλθνικϊν ι αλλοδαπϊν δθμοςίων, ιδιωτικϊν, ι
διεκνϊν οργανιςμϊν, εφόςον πλθροφν τα αναφερόμενα ςτθν περιγραφι των κζςεων
προςόντα, πλθροφν ανάγκεσ του «Φορζα» και δεν επιβαρφνουν οικονομικϊσ τον «Φορζα».
2. Yπό τισ αυτζσ προχποκζςεισ, δφνανται να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ και εκελοντζσ.

Άρκρο 12 Ειδικζσ Διατάξεισ
Ο «Φορζασ» δφναται να ςυνεργάηεται για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του με τθν Ειδικι
Συνοδικι Επιτροπι Μεταναςτϊν, Ρροςφφγων και Ραλιννοςτοφντων (ΦΕΚ Αϋ 255/23-112006 Τεφχοσ Α, διορκϊςεισ ςφαλμάτων ΦΕΚ 268/19-06-2006, Τεφχοσ Α).

25

Άρκρο 13 Κανονιςμοί Λειτουργίασ
1.

Η Διοικοφςα Επιτροπι (Δ.Ε.) αποφαςίηει και εγκρίνει κατόπιν ςχετικισ πρόταςθσ

τουΓενικοφ Διευκυντι, το περιεχόμενο των εξισ απαραίτθτων για τθ λειτουργία του Φορζα,
ιτοι των «Κανονιςμϊν Λειτουργίασ» του, όπωσ αυτοί περιοριςτικά αναφζρονται κάτωκι:
Ι. Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ.
ΙΙ. Κϊδικασ Δεοντολογίασ.
ΙΙΙ. Αναλυτικόσ Οδθγόσ Ρρομθκειϊν.
IV. Οδθγόσ Ρρομθκειϊν για προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από τθν Φπατθ Αρμοςτεία του
ΟΗΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ.
V. Διαδικαςίεσ & Ζντυπα Λογιςτικισ Διαχείριςθσ
VI. Οδθγόσ διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
VII. Οδθγόσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
2. Κάκε τροποποίθςθ των ανωτζρω «Κανονιςμϊν Λειτουργίασ», απαιτεί απόφαςθ τθσ
Δ.Ε. εφόςον κατατεκεί δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυνεδριάςθ, ςχετικι πρόταςθ του Γενικοφ
Διευκυντι, που περιλαμβάνεται ςτθν Ημεριςια Διάταξθ.

Άρκρο 14 Μεταβατικζσ Διατάξεισ
1. Με τθν ιςχφ του παρόντοσ, κεωροφνται ωσ «Κανονιςμοί Λετουργίασ», τα υπάρχοντα ςτο
δια τθσ από 10.10.2017 Απόφαςθσ τθσ ΔΙΣ, εγκρικζν κωδικοποιθμζνο Καταςτατικό,
αναφερόμενα εκεί ωσ «Ραραρτιματα». Εξαιρετικϊσ, τα περιεχόμενα των «Κανονιςμϊν
Λειτουργίασ»

του Άρκρου 13 του παρόντοσ, κα προςδιοριςτοφν/ επιβεβαιωκοφν/

εναρμονιςτοφν, κατά τθν πρϊτθ ςυνεδριάςθ τθσ Δ.Ε., φςτερα από πρόταςθ του Γενικοφ
Διευκυντι, και ζγκριςθ τθσ Δ.Ε. Η εν λόγω πρϊτθ ςυνεδρίαςθ κα πρζπει να λάβει χϊρα
αμελλθτί μετά τθν ιςχφ του παρόντοσ Καταςτατικοφ.
2. Εξαιρετικϊσ, θ διάρκρωςθ, οι αρμοδιότθτεσ, και θ λειτουργία εν γζνει, των
Διευκφνςεων του Άρκρου 9 του παρόντοσ, κα προςδιοριςτοφν ςτθν πρϊτθ ςυνεδριάςθ τθσ
Δ.Ε., φςτερα από πρόταςθ του Γενικοφ Διευκυντι, και ζγκριςθ τθσ Δ.Ε. Η εν λόγω πρϊτθ
ςυνεδρίαςθ κα πρζπει να λάβει χϊρα αμελλθτί μετά τθν ιςχφ του παρόντοσ Καταςτατικοφ.
3. Επίςθσ, εξαιρετικϊσ, θ διάρκρωςθ, οι αρμοδιότθτεσ, και θ λειτουργία εν γζνει των
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Γραφείων του Άρκρου 10 του παρόντοσ, κα προςδιοριςτοφν ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ
Δ.Ε. φςτερα από πρόταςθ του Γενικοφ Διευκυντι, και ζγκριςθ τθσ Δ.Ε. Ειδικϊσ, για το
Γραφείο Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ Δ.Ε. αποφαςίηει δίχωσ πρόταςθ από τον Γενικό Διευκυντι. Η
εν λόγω πρϊτθ ςυνεδρίαςθ κα πρζπει να λάβει χϊρα αμελλθτί μετά τθν ιςχφ του παρόντοσ
Καταςτατικοφ.

Το παρόν Καταςτατικό υπογράφεται εισ πενταπλοφν, ζνα αντίτυπο κα κατατεκεί ςτθν κατά
τόπον αρμόδια Υπθρεςία Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Ακθνϊν), δφο κα τθροφνται
ςτον«Φορζα», και τα λοιπά δφο ςτθν Αρχιγραμματεία τθσ Ιεράσ Συνόδου.
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΥΤΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΥΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

† Ο Ἀκθνῶν Ι Ε  Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Ρρόεδροσ
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