ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 2006
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

SPARK PROJECTS

Η Spark Projects είναι αγγλική φιλανθρωπκή εταρία και το καταστατικό της είναι στην αγγλική γλώσσα.
Αυτό το κείμενο είναι η ελληνική μετάφραση από την Intertranslations.
Η Intertranslations πληρεί το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας μεταφραστικών υπηρεσιών ISO 17100:2015.
Όπου υπάρχουν τυχόν διαφορές, το αγγλικό πρωτότυπο προέχει.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Αυγούστου 2018
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1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1.1 Στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν το περιεχόμενο απαιτεί διαφορετικά:
Νόμος: νοείται ο Νόμος περί εταιρειών του 2006
Καταστατικό: νοείται το καταστατικό του Φιλανθρωπικού Οργανισμού σε ισχύ επί του παρόντος
Εργάσιμη Ημέρα: νοείται οποιαδήποτε ημέρα (εκτός από Σάββατο, Κυριακή ή αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο) κατά την οποία οι τράπεζες
εκκαθάρισης στην Πόλη του Λονδίνου είναι γενικά ανοιχτές για εργασία.
Νόμος περί Φιλανθρωπιών: σημαίνει το Νόμο περί Φιλανθρωπιών του 2011
Φιλανθρωπικός Οργανισμός: νοείται η Spark Projects, η οποία είναι μια εταιρεία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα που ρυθμίζεται από το
Καταστατικό.
Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών: σημαίνει την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών για την Αγγλία και την Ουαλία
Ημερομηνία κυκλοφορίας: σε σχέση με ένα γραπτό ψήφισμα, έχει την έννοια που της δίνεται στον Νόμο.
Πλήρεις Ημέρες: σε σχέση με μια περίοδο ειδοποίησης νοείται η περίοδος ημερών που δεν περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία
δόθηκε ειδοποίηση ή θεωρείται ότι δόθηκε και την ημέρα για την οποία δόθηκε ή κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ
Σχετιζόμενο άτομο: σημαίνει κάθε άτομο που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α.

σύζυγος, σύντροφος, γονέας, παιδί, αδελφός, αδελφή, παππούς και εγγονός ενός Σύμβουλου, ή

β.

ο σύζυγος ή ο σύντροφος οποιουδήποτε ατόμου του στοιχείου (α), ή

γ.

κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνεργασία με έναν Σύμβουλο ή με οποιοδήποτε άτομο των στοιχείων
(α) ή (β), ή

δ.

ένα ίδρυμα που ελέγχεται είτε από έναν Σύμβουλο, από οποιοδήποτε άτομο των στοιχείων (α), (β) ή (γ), ή από έναν Σύμβουλο και
από οποιοδήποτε πρόσωπο των στοιχείων (α), (β) ή (γ), από κοινού

ε.

ένα εταιρικό όργανο στο οποίο ένας Σύμβουλος ή οποιοδήποτε άτομο των στοιχείων (α), (β) ή (γ) έχει ουσιαστικό συμφέρον ή δύο ή
περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα, μαζί, έχουν ουσιαστικό συμφέρον.

Οι ενότητες 350 έως 352 του Νόμου περί Φιλανθρωπιών ισχύουν για την ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν άρθρο.
Σύμβουλος: είναι ένας σύμβουλος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού. Οι Σύμβουλοι είναι οι διαχειριστές του φιλανθρωπικού οργανισμού
όπως ορίζεται στον νόμο περί φιλανθρωπιών.
έγγραφο: περιλαμβάνει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οποιοδήποτε έγγραφο αποστέλλεται ή παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η
ηλεκτρονική μορφή και τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν την έννοια που δίνεται σε αυτούς τους όρους στην ενότητα 1168 του Νόμου
Οικονομικός εμπειρογνώμονας: σημαίνει ένα άτομο που εύλογα θεωρείται από τους Συμβούλους ικανό να παρέχει συμβουλές για
επενδύσεις λόγω της ικανότητάς του και της πρακτικής εμπειρίας σε χρηματοοικονομικά και άλλα θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις
Μέλος: νοείται ένα πρόσωπο που είναι υπογράφων της Ιδρυτικής Πράξης ή το οποίο έγινε δεκτό ως μέλος σύμφωνα με το Καταστατικό
Υπόδειγμα Καταστατικού: σημαίνει το υπόδειγμα καταστατικού για ιδιωτικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιέχεται στο
Παράρτημα 2 των Κανονισμών Εταιρειών (Υπόδειγμα Καταστατικού) 2008 (SI 2008/3229).
Σκοπός: σημαίνει το σκοπό του Φιλανθρωπικού Οργανισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
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Ειδικό ψήφισμα: έχει την έννοια που δίνεται στο άρθρο 283 του Νόμου
Ηνωμένο Βασίλειο: σημαίνει τη Μεγάλη Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία και
εγγράφως: σημαίνει την αναπαράσταση ή αναπαραγωγή λέξεων, συμβόλων ή άλλων πληροφοριών σε ορατή μορφή με οποιαδήποτε
μέθοδο ή συνδυασμό μεθόδων, είτε αποστέλλονται είτε παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή ή με άλλο τρόπο.

1.2 Εκτός εάν το περιεχόμενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις και εκφράσεις που έχουν συγκεκριμένες έννοιες στο Νόμο θα έχουν τις ίδιες
έννοιες στο παρόν Καταστατικό.
1.3 Οι επικεφαλίδες στο παρόν Καταστατικό χρησιμοποιούνται μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την κατασκευή ή την ερμηνεία
του παρόντος Καταστατικού.
1.4 Τυχόν αναφορά στο παρόν Καταστατικό σε ένα άρθρο αποτελεί αναφορά στο σχετικό άρθρο του παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά.
1.5 Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά, η αναφορά σε καταστατικό, καταστατική διάταξη ή δευτερεύουσα νομοθεσία αποτελεί
αναφορά σε αυτήν, καθώς ισχύει από καιρό σε καιρό, λαμβάνοντας υπόψη:
(α) οποιαδήποτε δευτερεύουσα νομοθεσία εκδίδεται κατά καιρούς βάσει αυτής και
(β) οποιαδήποτε τροποποίηση ή αναπαράσταση και περιλαμβάνει οποιοδήποτε καταστατικό, καταστατική διάταξη ή δευτερεύουσα
νομοθεσία την οποία τροποποιεί ή εκδίδει εκ νέου.
1.6 Οποιαδήποτε φράση περιέχει τους όρους περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένου, συγκεκριμένα ή οποιαδήποτε παρόμοια έκφραση
θα ερμηνεύεται ως ενδεικτική και δεν θα περιορίζει την έννοια των λέξεων που προηγούνται αυτών των όρων.
1.7 Το Υπόδειγμα Καταστατικού δεν έχει ισχύ για το Φιλανθρωπικό Οργανισμό.

2. ΣΚΟΠΟΣ
2.1 Ο σκοπός του φιλανθρωπικού οργανισμού περιορίζεται συγκεκριμένα, μόνο για το κοινό όφελος, στην προώθηση της ψηφιακής
παιδείας σε μη προνομιούχα παιδιά, στην Ελλάδα, τα οποία έχουν περιορισμένη έκθεση και εξοικείωση με την τεχνολογία.
2.2 Τίποτα στο παρόν Καταστατικό δεν επιτρέπει την διάθεση της περιουσίας του φιλανθρωπικού οργανισμού για σκοπούς που δεν είναι
φιλανθρωπικοί σύμφωνα με οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη σχετικά με την έννοια της λέξης «φιλανθρωπικός» ή τις λέξεις
«φιλανθρωπικοί σκοποί» που ισχύουν σε οποιοδήποτε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου.

3. ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Σύμφωνα με το Σκοπό, αλλά πέραν τούτου ή καθ’ υπέρβαση του, η Εταιρεία έχει την εξουσία να:
(α)

αποδέχεται (ή να αποποιείται) οποιαδήποτε δωρεά χρημάτων, κληρονομιάς ή άλλης ιδιοκτησίας

(β)

συγκεντρώνει χρήματα μέσω συνδρομής, δωρεάς ή άλλου είδους

(γ)

κάνει συναλλαγές κατά την εκτέλεση των σκοπών και να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που δεν αναμένεται να οδηγήσει
σε φορολογητέα κέρδη

(δ)

ιδρύει ή να αγοράζει εταιρείες για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εμπορικής πράξης
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(ε)

να πωλήσει, να μισθώσει ή να διαθέτει με άλλο τρόπο το σύνολο ή μέρος της πραγματικής ή προσωπικής ιδιοκτησίας του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού και οποιουδήποτε και όλων των δικαιωμάτων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού, με την επιφύλαξη
των συγκατάθεσης που απαιτείται από το νόμο.

(στ) δανείζεται ή να συγκεντρώνει χρήματα και να παρέχει εγγύηση για χρήματα που δανείστηκαν ή επιχορηγήσεις ή άλλες
υποχρεώσεις με υποθήκη, χρέωση, βάρος ή άλλη ασφάλεια επί των περιουσιακών στοιχείων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού, με
την επιφύλαξη των συγκαταθέσεων που απαιτούνται από το νόμο.
(ζ)

δανείζει και να δίνει πίστωση, να λαμβάνει ασφάλεια για τα εν λόγω δάνεια ή πίστωση και να παρέχει εγγυήσεις ή ασφάλεια για
την εκτέλεση συμβάσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία

(η)

να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει ή να αποκτά με άλλο τρόπο και να διαχειρίζεται οποιαδήποτε πραγματική ή προσωπική
ιδιοκτησία και οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια οποιουδήποτε είδους σε ή αφορώντα οποιαδήποτε πραγματική ή
προσωπική ιδιοκτησία και να διατηρεί, τροποποιεί, βελτιώνει, διαχειρίζεται, αναπτύσσει, κατασκευάζει, επισκευάζει ή παρέχει
εξοπλισμό για χρήση.

(θ)

να διαθέτει κεφάλαια για συγκεκριμένους σκοπούς ή ως αποθεματικά έναντι μελλοντικών δαπανών

(ι)

να καταθέτει ή να επενδύει κεφάλαια με όλες τις εξουσίες ενός πραγματικού δικαιούχου, αλλά να επενδύει μόνο αφού λάβει
συμβουλές από έναν Οικονομικό Εμπειρογνώμονα, λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητα των επενδύσεων και την ανάγκη
διαφοροποίησης.

(ια) να αναθέτει τη διαχείριση των επενδύσεων σε έναν οικονομικό εμπειρογνώμονα, αλλά μόνο υπό τον όρο:
i.
η επενδυτική πολιτική του Φιλανθρωπικού Οργανισμού να καθορίζεται γραπτώς από τους Συμβούλους για τον
Οικονομικό Εμπειρογνώμονα.
ii.
όλες οι συναλλαγές να αναφέρονται τακτικά στους Συμβούλους
iii. η επενδυτική απόδοση να ελέγχεται τακτικά από τους Συμβούλους.
iv. η συμφωνία ανάθεσης να μπορεί να ακυρωθεί από τους Συμβούλους ανά πάσα στιγμή.
v.
η επανεξέταση της επενδυτικής πολιτικής και της συμφωνίας ανάθεσης να διενεργείται τουλάχιστον ετησίως
vi. όλες οι πληρωμές που οφείλονται στον Οικονομικό Εμπειρογνώμονα να εμπίπτουν σε κλίμακα ή επίπεδο που έχει
συμφωνηθεί εκ των προτέρων και να κοινοποιούνται αμέσως στους Συμβούλους κατά την παραλαβή τους.
vii. ο οικονομικός εμπειρογνώμονας δεν πρέπει να κάνει τίποτα εκτός των εξουσιών του φιλανθρωπικού οργανισμού
(ιβ) να κανονίσει τη διατήρηση των επενδύσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού στο όνομα ενός
υποψηφίου (δηλαδή εταιρικός οργανισμός εγγεγραμμένος ή με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο), ο οποίος τελεί είτε υπό τον έλεγχο
των Συμβούλων είτε ενός Οικονομικού Εμπειρογνώμονα που ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του και να πληρώνει οποιαδήποτε
εύλογη αμοιβή απαιτείται.
(ιγ) να συνεργάζεται με άλλους φορείς και να ανταλλάσσει πληροφορίες και συμβουλές μαζί τους
(ιδ) να δημιουργεί ή να υποστηρίζει ή ενισχύει τη δημιουργία και υποστήριξη οποιουδήποτε οργανισμού που έχει συσταθεί για
αντικείμενα παρόμοια με οποιοδήποτε ή όλα τα αντικείμενα
(ιε) να συνάπτει συμφωνίες ή συνεργασίες με οποιοδήποτε άλλο σώμα με σκοπούς παρόμοιους με οποιοδήποτε ή όλους τους
Σκοπούς
(ιστ) να αποκτά, ενοποιεί ή συγχωνεύει, ή να αναλάβει όλα ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων
οποιουδήποτε οργανισμού με σκοπό παρόμοιο με οποιοδήποτε ή όλους τους Σκοπούς.
(ιζ)

να συνάπτει συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών προς ή για λογαριασμό άλλων φορέων

(ιη) να παρέχει ή να εξασφαλίζει την παροχή συμβουλών
(ιθ) να δημοσιεύει και να διανέμει βιβλία, φυλλάδια, εκθέσεις, περιοδικά, ταινίες, εκπαιδευτικό υλικό και οποιαδήποτε άλλη μορφή
πληροφοριών με οποιοδήποτε μέσο.
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(κ)

να προωθεί, να αναλαμβάνει και να αναθέτει έρευνα, μελέτες ή άλλες εργασίες και να διαδώσει τα αποτελέσματα

(κα) με την επιφύλαξη του άρθρου 4.2 :
i.
να απασχολεί και αμείβει οποιοδήποτε άτομο ή άτομα, όπως απαιτείται για την ορθή επιδίωξη των Σκοπών και
ii.
να προβαίνει σε εύλογη πρόβλεψη για την καταβολή συντάξεων για υπαλλήλους και εξαρτώμενα άτομα
(κβ) να λάβει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είναι απαραίτητα για την προστασία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού.
(κγ) να παρέχει ασφάλιση αποζημίωσης για τους Συμβούλους ή οποιονδήποτε άλλο στέλεχος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού
σύμφωνα με και υπό την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 189 του Νόμου περί Φιλανθρωπιών
(κδ) να ανοίγει και να διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες διευκολύνσεις για τραπεζικές συναλλαγές και να εκδίδει, να
αποδέχεται, να εγκρίνει, να υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα μέσα
(κε) μόνος ή με άλλους οργανισμούς, να επιδιώκει να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να προβεί σε εκπροσώπηση και να επιδιώξει να
επηρεάσει κυβερνητικούς και άλλους φορείς και θεσμούς σχετικά με τη μεταρρύθμιση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή
κατάλληλων πολιτικών, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες
περιορίζονται σε αυτές που επιτρέπονται από το νόμο
(κστ) να οργανώνει και να βοηθά στην παροχή συνεδρίων, μαθημάτων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
(κζ) να παρέχει και να βοηθά στην παροχή χρημάτων, υλικών ή άλλης βοήθειας
(κη) να ενεργεί ως Σύμβουλος και να αναλαμβάνει και να εκτελεί φιλανθρωπικά καταπιστεύματα
(κθ) να συγχωνεύει ή να συγχωνεύεται ή να αποκτά ή να αναλαμβάνει όλα ή οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις
και δεσμεύσεις οποιουδήποτε οργανισμού με σκοπό παρόμοιο με το Σκοπό.
(κι) να πληρώνει από τα κεφάλαια του Φιλανθρωπικού Οργανισμού τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τη σύσταση και εγγραφή
του Φιλανθρωπικού Οργανισμού ως εταιρείας και ως φιλανθρωπικού οργανισμού και
(αα) να προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη πράξη για την προώθηση των Σκοπών ή είναι ευνοϊκό ή παρεπόμενο να το κάνει.

4. ΧΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
4.1 Το εισόδημα και η περιουσία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού θα χρησιμοποιούνται μόνο για την προώθηση των Σκοπών.
4.2 Εκτός αν ορίζεται παρακάτω, κανένα μέρος του εισοδήματος ή της περιουσίας του Φιλανθρωπικού Οργανισμού δεν μπορεί να
καταβληθεί ή να μεταφερθεί άμεσα ή έμμεσα μέσω μερίσματος, επιδόματος ή άλλως μέσω κέρδους σε οποιοδήποτε Μέλος του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού. Αυτό δεν εμποδίζει πληρωμή καλή τη πίστη από το φιλανθρωπικό οργανισμό:
(α)

επιδόματος σε οποιοδήποτε Μέλος υπό την ιδιότητα του δικαιούχου του φιλανθρωπικού οργανισμού

(β)

εύλογης και ορθής αμοιβής σε οποιοδήποτε μέλος για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται στο φιλανθρωπικό
οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι το άρθρο 5 εφαρμόζεται εάν το εν λόγω μέλος είναι Σύμβουλος

(γ)

τόκου για χρήματα που δανείστηκαν από ένα Μέλος στο Φιλανθρωπικό ίδρυμα με εύλογο και κατάλληλο ποσοστό

(δ)

εύλογου και ορθού μισθώματος για χώρους που έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί από ένα Μέλος στο Φιλανθρωπικό οργανισμό
και

(ε)

κάθε πληρωμής σε Μέλος που είναι επίσης Σύμβουλος που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 5.
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5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
5.1 Ο Σύμβουλος:
(α)

δικαιούται να αποζημιωθεί για τα εύλογα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί όσο ενεργούσε για λογαριασμό του
Φιλανθρωπικού οργανισμού

(β)

μπορεί να επωφεληθεί από την ασφάλιση αποζημίωσης που έχει αγοράσει ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο
189 του Νόμου περί Φιλανθρωπιών.

(γ)

μπορεί να λάβει πληρωμή με αποζημίωση από το φιλανθρωπικό ίδρυμα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 33

(δ)

ενδέχεται να μην λάβει κανένα άλλο όφελος ή πληρωμή από το Φιλανθρωπικό Οργανισμό εκτός εάν έχει εγκριθεί από το παρόν
άρθρο 5.

5.2 Εκτός εάν επιτρέπεται το όφελος ή η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 5.3, κανένας Σύμβουλος (συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους
που είναι επίσης Σύμβουλος) ή σχετιζόμενο πρόσωπο δεν μπορεί:
(α)

να αγοράσει οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες από το φιλανθρωπικό οργανισμό με όρους πιο προνομιακούς από αυτούς που
ισχύουν για τα μέλη του κοινού

(β)

να πωλεί αγαθά, υπηρεσίες ή δικαιώματα γης στο Φιλανθρωπικό οργανισμό.

(γ)

να απασχοληθεί ή να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή από το φιλανθρωπικό οργανισμό, ή

(δ)

να λάβει οποιοδήποτε άλλο οικονομικό όφελος από το φιλανθρωπικό οργανισμό.

5.3 Ένας Σύμβουλος ή ένα σχετιζόμενο άτομο μπορεί:
(α)

να λάβει όφελος από το φιλανθρωπικό οργανισμό υπό την ιδιότητα του δικαιούχου του φιλανθρωπικού οργανισμού, υπό την
προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των Συμβούλων δεν επωφελείται με αυτόν τον τρόπο

(β)

να συνάπτει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχονται σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών, στο
Φιλανθρωπικό οργανισμό όπου αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με, και υπό την επιφύλαξη των όρων, στα άρθρα 185 και 186 του
Νόμου περί Φιλανθρωπιών

(γ)

με την επιφύλαξη του άρθρου 5.4, να συνάπτει σύμβαση για την προμήθεια αγαθών στο Φιλανθρωπικό Οργανισμό που δεν
παρέχονται σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχονται στο Φιλανθρωπικό Οργανισμό από τον Σύμβουλο ή το Σχετιζόμενο Πρόσωπο.

(δ)

να λαμβάνει εύλογο μίσθωμα για χώρους που εκμισθώνονται στο φιλανθρωπικό οργανισμό

(ε)

να λάβει τόκους με εύλογο και θεμιτό επιτόκιο για χρήματα που δανείστηκαν στο Φιλανθρωπικό Οργανισμό.

(στ) να συμμετέχει στις συνήθεις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και συγκέντρωσης κεφαλαίων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού
με τους ίδιους όρους με τα μέλη του κοινού και
(ζ)

να λαμβάνει ή να διατηρεί οποιαδήποτε πληρωμή για την οποία έχει λάβει προηγούμενη γραπτή άδεια από την Επιτροπή.

5.4 Ο φιλανθρωπικός οργανισμός και οι Σύμβουλοι του μπορούν να βασίζονται στην εξουσία που παρέχεται από το άρθρο 5.3 στοιχείο γ),
εάν πληρούται καθεμία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

το ποσό ή το μέγιστο ποσό πληρωμής για τα αγαθά:
α. ορίζεται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ του Φιλανθρωπικού Οργανισμού και του Σύμβουλου ή Σχετιζόμενου Προσώπου
που προμηθεύει τα αγαθά (ο Προμηθευτής) βάσει της οποίας ο Προμηθευτής θα προμηθεύει τα εν λόγω αγαθά στο
Φιλανθρωπικό Οργανισμό
β.
δεν υπερβαίνει το εύλογο στις περιστάσεις για την παράδοση των εν λόγω αγαθών
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(β)

οι λοιποί Σύμβουλοι είναι ικανοποιημένοι ότι είναι προς το συμφέρον του φιλανθρωπικού οργανισμού να συνάψει σύμβαση με
τον προμηθευτή και όχι κάποιον που δεν είναι Σύμβουλος ή Σχετιζόμενο άτομο. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, η οποία
πρέπει να καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης, οι Σύμβουλοι πρέπει να εξισορροπούν τα πλεονεκτήματα της σύμβασης
με έναν Σύμβουλο έναντι των μειονεκτημάτων.

(γ)

ο Προμηθευτής:
α. απουσιάζει από το μέρος της συνάντησης στο οποίο συζητείται η πρόταση σύναψης σύμβασης ή διακανονισμού
σχετικά με την παράδοση αγαθών στο φιλανθρωπικό οργανισμό από αυτούς
β.
δεν ψηφίζει για τέτοιο θέμα και δεν υπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του κατά πόσον υπάρχει απαρτία των
Συμβούλων στη συνεδρίαση και
γ.
η πλειοψηφία των ενεργών Συμβούλων δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν αμοιβές ή πληρωμές εγκεκριμένες από το
Άρθρο 5.

5.5 Στο άρθρο 5.3 και στο άρθρο 5.4, ο όρος "Φιλανθρωπικός Οργανισμός" περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία στην οποία ο
Φιλανθρωπικός Οργανισμός:
(α)

κατέχει περισσότερο από το 50% των μετοχών ή

(β)

ελέγχει περισσότερο από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές ή

(γ)

έχει το δικαίωμα να διορίσει έναν ή περισσότερους Συμβούλους στην εταιρεία.

5.6 Το καθήκον του Σύμβουλου βάσει του Νόμου να αποφεύγει τη σύγκρουση συμφερόντων με το Φιλανθρωπικό Οργανισμό δεν ισχύει
για οποιαδήποτε συναλλαγή που επιτρέπεται από το παρόν άρθρο 5.

6. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
6.1 Κατά την εκκαθάριση ή τη λύση του Φιλανθρωπικού Οργανισμού, αφού έχει γίνει πρόβλεψη για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του,
τυχόν περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν (τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού) δεν θα καταβάλλονται
ή διανέμονται στα Μέλη, αλλά θα διατίθενται ή μεταβιβάζονται:
(α)

απευθείας για έναν ή περισσότερους Σκοπούς

(β)

σε οποιαδήποτε φιλανθρωπική οργάνωση για σκοπούς παρόμοιους με τους Σκοπούς ή

(γ)

σε οποιαδήποτε φιλανθρωπικά ιδρύματα για συγκεκριμένους σκοπούς που εμπίπτουν στους Σκοπούς.

6.2 Η απόφαση σχετικά με το ποιος θα επωφεληθεί από τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 6.1, μπορεί να ληφθεί με απόφαση των Μελών κατά ή πριν από τη στιγμή της εκκαθάρισης ή της διάλυσης και, με
την επιφύλαξη οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης των Μελών, μπορεί να γίνεται με απόφαση των Συμβούλων κατά ή πριν από τη στιγμή της
εκκαθάρισης ή της διάλυσης.
6.3 Σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί κανένα ψήφισμα από τα Μέλη ή από τους Συμβούλους σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα υπόλοιπα
περιουσιακά στοιχεία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς σύμφωνα με τις οδηγίες του
δικαστηρίου ή της Επιτροπής Φιλανθρωπιών.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ
Η ευθύνη κάθε μέλους περιορίζεται σε £ 1, δηλαδή το ποσό που κάθε μέλος δεσμεύεται να συνεισφέρει στο ενεργητικό του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού σε περίπτωση που εκκαθαριστεί ενώ είναι Μέλος ή εντός ενός έτους από την αποχώρηση του ως Μέλος, για:
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(α)

πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού που έχουν συμβληθεί πριν παύσει να είναι Μέλος,

(β)

πληρωμή των εξόδων, χρεώσεων και εξόδων εκκαθάρισης και

(γ)

προσαρμογή των δικαιωμάτων των συνεισφερόντων μεταξύ τους.

8. ΜΕΛΗ
8.1 Οι εκάστοτε Σύμβουλοι είναι τα μόνα Μέλη. Ο Σύμβουλος καθίσταται Μέλος όταν γίνει Σύμβουλος.
8.2 Ο φιλανθρωπικός οργανισμός τηρεί μητρώο μελών και κάθε άτομο που παύει να είναι μέλος αφαιρείται από το μητρώο.
8.3 Η ιδιότητα μέλους δεν είναι μεταβιβάσιμη.

9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Ένα μέλος παύει να είναι μέλος εάν:
(α) παύσει να είναι Σύμβουλος ή
(β) αποβιώσει.

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
10.1 Οι Σύμβουλοι μπορούν να συγκαλούν γενική συνέλευση των Μελών ανά πάσα στιγμή και μια τέτοια συνεδρίαση θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με το Νόμο.
10.2 Οι γενικές συνελεύσεις καλούνται κατόπιν προειδοποίησης σύμφωνα με το Νόμο και οι διαδικασίες σε μια γενική συνέλευση δεν
ακυρώνονται επειδή ένα άτομο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση για τη συνάντηση δεν την έλαβε λόγω τυχαίας παράλειψης από το
Φιλανθρωπικό Οργανισμό.
10.3 Καμία συναλλαγή δεν θα πραγματοποιείται σε καμία γενική συνέλευση, εκτός εάν υπάρχει απαρτία. Η απαρτία υπάρχει όταν δύο (2)
μέλη είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή μέσω των δεόντως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και έχουν δικαίωμα
ψήφου για την επιχείρηση που θα διεξαχθεί στη συνεδρίαση.
10.4 Ένα Μέλος δικαιούται να διορίσει άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο, σύμφωνα με τον Νόμο, να ασκήσει όλα ή οποιοδήποτε από τα
δικαιώματά του να παρευρεθεί και να μιλήσει και να ψηφίσει σε μια συνεδρίαση του Φιλανθρωπικού Οργανισμού.
10.5 Ο πρόεδρος του ΔΣ προεδρεύει σε γενικές συνελεύσεις του φιλανθρωπικού οργανισμού ή, εάν απουσιάζει, προεδρεύει ο
αντιπρόεδρος. Εάν ούτε ο πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος του ΔΣ είναι παρόντες εντός 15 λεπτών από το χρονικό διάστημα που ορίστηκε
για τη συνεδρίαση, ένας Σύμβουλος που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη προεδρεύει της συνεδρίασης.
10.6 Η ψηφοφορία επί ενός ψηφίσματος που προτείνεται σε μια συνεδρίαση αποφασίζεται με ανάταση χεριών, εκτός εάν πριν ή σχετικά
με τη δήλωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών απαιτείται ψηφοφορία.
10.7 Σε μια ανάταση χεριών ή σε μια ψηφοφορία, κάθε μέλος, είτε φυσικό πρόσωπο είτε ένας οργανισμός, έχει μία ψήφο.
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10.8 Οποιαδήποτε αντίρρηση για την καταλληλότητα οποιουδήποτε ψηφοφόρου πρέπει να εγερθεί στη συνεδρίαση ή σε διακοπή της
συνεδρίασης κατά την οποία υποβάλλεται η ένσταση και κάθε ψήφος που δεν απαγορεύεται στη συνεδρίαση είναι έγκυρη. Οποιαδήποτε
ένσταση πρέπει να παραπεμφθεί στον πρόεδρο της συνεδρίασης, του οποίου η απόφαση είναι οριστική.
10.9 Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία, η δήλωση του προέδρου περί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας και η καταχώριση προς το σκοπό
αυτό στα πρακτικά της συνεδρίασης αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για το γεγονός και ο αριθμός ή το ποσοστό των ψήφων υπέρ ή δεν
είναι ανάγκη να καταγράφεται.

11. ΓΡΑΠΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
11.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 11.4, το γραπτό ψήφισμα των Μελών που εγκρίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 11 παράγει
αποτελέσματα σαν να έχει εγκριθεί από τα μέλη σε γενική συνέλευση. Ένα γραπτό ψήφισμα ψηφίζεται:
(α)

ως απλό ψήφισμα εάν εγκριθεί με απλή πλειοψηφία των επιλέξιμων μελών ή

(β)

ως Ειδικό Ψήφισμα εάν ψηφιστεί από Μέλη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75% των επιλέξιμων Μελών. Ένα γραπτό
ψήφισμα δεν είναι Ειδικό Ψήφισμα, εκτός εάν δηλώνεται ότι προτάθηκε ως Ειδικό Ψήφισμα.

11.2 Όταν ένα ψήφισμα προτείνεται ως γραπτό ψήφισμα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού, τα επιλέξιμα Μέλη είναι τα Μέλη που θα έχουν
το δικαίωμα να ψηφίσουν κατά την Ημερομηνία Κυκλοφορίας του ψηφίσματος.
11.3 Για οποιοδήποτε ψήφισμα των Μελών για το οποίο ο Νόμος δεν διευκρινίζει εάν πρόκειται να ψηφιστεί ως απλό ψήφισμα ή ως Ειδικό
Ψήφισμα, θα ψηφιστεί ως απλό ψήφισμα.
11.4 Το ψήφισμα των Μελών βάσει του Νόμου περί απομάκρυνσης Σύμβουλου ή ελεγκτή πριν από τη λήξη της θητείας του δεν μπορεί να
ψηφιστεί ως γραπτό ψήφισμα.
11.5 Αντίγραφο του γραπτού ψηφίσματος πρέπει να σταλεί σε κάθε Μέλος μαζί με μια δήλωση που να ενημερώνει το Μέλος πώς να
δηλώσει τη συμφωνία του για το ψήφισμα και την ημερομηνία κατά την οποία το ψήφισμα πρέπει να ψηφιστεί εάν δεν πρόκειται να λήξει.
11.6 Ένα Μέλος δηλώνει ότι συμφωνεί με ένα προτεινόμενο γραπτό ψήφισμα όταν ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός λάβει από αυτά (ή από
κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό του) ένα επικυρωμένο έγγραφο που προσδιορίζει το ψήφισμα με το οποίο σχετίζεται και υποδεικνύει
τη συμφωνία του Μέλους με το ψήφισμα. Η συμφωνία ενός μέλους για ένα προτεινόμενο γραπτό ψήφισμα, μόλις δηλωθεί, δεν μπορεί να
ανακληθεί. Για τους σκοπούς αυτούς:
(α)

εάν το έγγραφο αποστέλλεται στο Φιλανθρωπικό Οργανισμό σε έντυπη μορφή, θεωρείται έγκυρο εάν φέρει την υπογραφή του
ατόμου που το στέλνει.

(β)

εάν το έγγραφο αποστέλλεται στο Φιλανθρωπικό οργανισμό σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρείται έγκυρο εάν η ταυτότητα του
αποστολέα επιβεβαιωθεί με τρόπο που καθορίζεται από το Φιλανθρωπικό Οργανισμό ή, εάν δεν έχει καθοριστεί τέτοιος τρόπος
από το Φιλανθρωπικό Οργανισμό, εάν συνοδεύεται από δήλωση της ταυτότητας του αποστολέα και του Φιλανθρωπικού
Οργανισμού δεν έχει κανένα λόγο να αμφισβητήσει την αλήθεια αυτής της δήλωσης.

11.7 Ένα γραπτό ψήφισμα εγκρίνεται όταν η απαιτούμενη πλειοψηφία των επιλέξιμων Μελών έχει δηλώσει τη συμφωνία τους σε αυτό.
11.8 Ένα προτεινόμενο γραπτό ψήφισμα παύει να ισχύει εάν δεν περάσει εντός 28 ημερών ξεκινώντας από την Ημερομηνία Κυκλοφορίας.
11.9 Ανακοινώσεις σχετικά με γραπτά ψηφίσματα αποστέλλονται στους ελεγκτές του Φιλανθρωπικού Οργανισμού σύμφωνα με τον Νόμο.
11.10 Τα Μέλη ενδέχεται να απαιτήσουν από το Φιλανθρωπικό Οργανισμό να κυκλοφορήσει ένα ψήφισμα που μπορεί να κυκλοφορήσει
σωστά και προτείνεται να κυκλοφορήσει ως γραπτό ψήφισμα σύμφωνα με τα άρθρα 292 και 293 του Νόμου.
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12. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12.1 Ο αριθμός των Συμβούλων δεν υπόκειται σε ανώτατο όριο αλλά δεν είναι μικρότερος από τρεις.
12.2 Οι πρώτοι Σύμβουλοι είναι εκείνα τα άτομα των οποίων τα ονόματα κοινοποιούνται στη Μητρώο Εταιρειών ως οι αρχικοί Σύμβουλοι
κατά την ίδρυση.
12.3 Ένας Σύμβουλος δεν μπορεί να διορίσει έναν αναπληρωτή Σύμβουλο ή οποιονδήποτε να ενεργεί για λογαριασμό τους στις
συνεδριάσεις του ΔΣ.

13. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
13.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, του Καταστατικού και οποιουδήποτε Ειδικού Ψηφίσματος, οι Σύμβουλοι είναι
υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού και μπορούν να ασκήσουν όλες τις εξουσίες του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού για το σκοπό αυτό.
13.2 Καμία τροποποίηση του Καταστατικού ή οποιουδήποτε ειδικού ψηφίσματος δεν θα ακυρώσει οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των
Συμβούλων.
13.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σε απαρτία μπορεί να ασκήσει όλες τις εξουσίες που ασκούν οι Σύμβουλοι.

14. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
14.1 Κάθε πρόσωπο που είναι πρόθυμο να ενεργήσει ως Σύμβουλος, και το οποίο επιτρέπεται από το νόμο να το πράξει, μπορεί να
διοριστεί ως Σύμβουλος με απόφαση του ΔΣ.
14.2 Όταν έχει καθοριστεί ένας μέγιστος αριθμός Συμβούλων, ο διορισμός ενός Σύμβουλου δεν πρέπει να προκαλεί υπέρβαση αυτού του
αριθμού.

15. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
15.1 Σε κάθε ετήσια συνεδρίαση αποχώρησης το ένα τρίτο, ή, εάν ο αριθμός τους δεν διαιρείται με τρία, αριθμός πλησιέστερος στο ένα
τρίτο, των Συμβούλων θα αποχωρεί εκ περιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15.2, αλλά μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 15.5, να
προσφερθεί για επαναδιορισμό από τους Συμβούλους.
15.2 Οι Σύμβουλοι που θα συνταξιοδοτηθούν εκ περιτροπής είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη θητεία από τον τελευταίο διορισμό ή
τον επαναδιορισμό τους. Μεταξύ των ατόμων που διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν την ίδια ημέρα, τα άτομα που θα αποχωρίσουν
καθορίζονται (εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους) με κλήρωση.
15.3 Οι Σύμβουλοι θα πραγματοποιούν ετήσια συνεδρίαση του ΔΣ σε τέσσερις ή περισσότερες εβδομάδες πριν από κάθε επέτειο της
σύστασης του Φιλανθρωπικού Οργανισμού, η οποία θα είναι η ετήσια συνεδρίαση αποχώρησης.
15.4 Εάν ένας Σύμβουλος υποχρεούται από το Καταστατικό να αποχωρήσει κατά την σε ετήσια συνάντηση αποχώρησης, η αποχώρηση
αρχίζει να ισχύει μετά τη λήξη της συνεδρίασης.
15.5 Κανένας Σύμβουλος δεν θα υπηρετεί για περισσότερο από εννέα συνεχόμενα έτη, εκτός εάν οι Σύμβουλοι θεωρούν ότι θα ήταν προς
το συμφέρον του Φιλανθρωπικού Οργανισμού να συνεχίσει να υπηρετεί πέραν αυτής της περιόδου και ο Σύμβουλος αυτός διορίζεται εκ
νέου σύμφωνα με το Καταστατικό.
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15.6 Οι αρχικοί Σύμβουλοι θα ασκούν τα καθήκοντά τους για τις ακόλουθες περιόδους, στο τέλος της οποίας ο καθένας θα αποσύρεται:
Γεώργιος Κωνάρης
Ελένη Ποταμιανού
Ιωάννα Λυκίδη
Vivian Chang

4 χρόνια
2 χρόνια
2 χρόνια
3 χρόνια

15.7 Η συνήθης θητεία για έναν Σύμβουλο είναι τρία (3) έτη, στο τέλος των οποίων θα αποχωρεί. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15.8, ένας
Σύμβουλος είναι επιλέξιμος για επαναδιορισμό από τους Συμβούλους για δύο ακόμη έτη, καθένα από τα τρία (3) έτη.
15.8 Κανένας Σύμβουλος δεν θα υπηρετεί για περισσότερα από εννέα (9) συνεχόμενα έτη, εκτός εάν οι Σύμβουλοι θεωρούν ότι θα ήταν
προς το συμφέρον του Φιλανθρωπικού Οργανισμού να συνεχίσει να υπηρετεί πέραν αυτής της περιόδου και ο Σύμβουλος αυτός διορίζεται
εκ νέου σύμφωνα με το Καταστατικό.

16. ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο Σύμβουλος παύει να ασκεί τα καθήκοντά του εάν:
(α)

αφαιρούνται με απλό ψήφισμα του Φιλανθρωπικού Οργανισμού σύμφωνα με τον Νόμο.

(β)

παύσει να είναι Σύμβουλος δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του νόμου ή απαγορεύεται από το νόμο να είναι Σύμβουλος

(γ)

αποκλείεται από το να ενεργεί ως διαχειριστής του φιλανθρωπικού οργανισμού δυνάμει του Νόμου περί φιλανθρωπιών

(δ)

παύσει να είναι μέλος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού

(ε)

έχει εκδοθεί εντολή πτώχευσης εναντίον τους ή μια αναγγελία των πιστωτών τους γενικά προς ικανοποίηση των χρεών τους

(στ) κατά τη γραπτή γνώμη του θεράποντος ιατρού του Σύμβουλου, έχει καταστεί σωματικά ή διανοητικά ανίκανος να ενεργεί ως
Σύμβουλος και ενδέχεται να παραμείνει έτσι για περισσότερο από τρεις μήνες
(ζ)

παραιτηθεί με γραπτή ειδοποίηση προς το φιλανθρωπικό οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι
θα παραμείνουν στη θέση τους μόλις τεθεί σε ισχύ η παραίτηση

(η)

απουσιάζουν από όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ που πραγματοποιούνται εντός έξι (6) διαδοχικών μηνών, χωρίς την άδεια των
Συμβούλων, και οι Σύμβουλοι αποφασίζουν ότι η θέση τους θα καταργηθεί.

(θ)

εκπίπτουν από το αξίωμά τους με απόφαση του ΔΣ που είναι προς το συμφέρον του Φιλανθρωπικού Οργανισμού να ακυρώσει τη
θέση τους σε μια συνεδρίαση κατά την οποία τουλάχιστον οι μισοί από τους Συμβούλους είναι παρόντες. Ένα τέτοιο ψήφισμα
δεν πρέπει να εγκριθεί εκτός εάν:
α. Στον Σύμβουλο έχει επιδοθεί γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) Πλήρων Ημερών σχετικά με τη συνεδρίαση του ΔΣ
κατά την οποία θα προταθεί το ψήφισμα και τους λόγους για τους οποίους θα προταθεί και
β.
Στον Σύμβουλο δόθηκε εύλογη ευκαιρία να προβεί σε εκπροσώπηση στη συνεδρίαση είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.
Οι λοιποί Σύμβουλοι πρέπει να εξετάσουν οποιεσδήποτε δηλώσεις του Συμβούλου (ή του εκπροσώπου του Σύμβουλο)
και να ενημερώσουν τον Σύμβουλο για την απόφασή τους μετά από τέτοια εξέταση. Δεν υπάρχει δικαίωμα προσφυγής
κατά απόφασης του ΔΣ για τερματισμό της θητείας ενός Σύμβουλου.
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17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
17.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καταστατικού, οι Σύμβουλοι μπορούν να ρυθμίζουν τις διαδικασίες τους όπως το κρίνουν
σκόπιμο.
17.2 Οι πράξεις που γίνονται από συνεδρίαση του ΔΣ ή επιτροπής ή από πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος δεν ακυρώνονται από την
επακόλουθη συνειδητοποίηση ότι:
(α)

ο διορισμός οποιουδήποτε τέτοιου Σύμβουλου ή προσώπου που ενεργούσε ως Σύμβουλος έπασχε από ελάττωμα ή

(β)

κάποιος ή όλοι εξέπεσαν ή

(γ)

κάποιος ή όλοι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου επί του θέματος.

18. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18.1 Οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση του ΔΣ με ειδοποίηση της συνεδρίασης στους Συμβούλους ή
εξουσιοδοτώντας τον γραμματέα της εταιρείας (εάν υπάρχει) να δώσει τέτοια ειδοποίηση.
18.2 Η ειδοποίηση για τη συνεδρίαση πρέπει να επιδοθεί σε κάθε Σύμβουλο, αλλά δεν χρειάζεται να είναι γραπτή. Η ειδοποίηση πρέπει να
προσδιορίζει:
(α)

την ώρα, την ημερομηνία και τον τόπο της συνεδρίασης

(β)

τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συνεδρίαση και

(γ)

Εάν αναμένεται ότι οι Σύμβουλοι που συμμετέχουν στη συνεδρίαση δεν θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, πώς προτείνεται να
επικοινωνούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
19.1 Κάθε Σύμβουλος μπορεί να συμμετάσχει σε μια συνεδρίαση του ΔΣ αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης, τηλεφώνου ή
οποιουδήποτε κατάλληλου ηλεκτρονικού μέσου που έχει συμφωνηθεί από τους Συμβούλους και με το οποίο όλοι όσοι συμμετέχουν στη
συνεδρίαση μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους τους άλλους συμμετέχοντες.
19.2 Εάν όλοι οι Σύμβουλοι που συμμετέχουν στη συνεδρίαση δεν βρίσκονται στον ίδιο τόπο, μπορούν να αποφασίσουν ότι η συνεδρίαση
θα πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιείται οπουδήποτε κι αν βρίσκεται ο καθένας τους.

20. ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20.1 Η απαρτία για τις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να καθορίζεται κατά καιρούς με απόφαση των Συμβούλων, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν θα είναι μικρότερη από δύο και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι δύο.
20.2 Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ, εκτός εάν συμμετέχει απαρτία, καμία πρόταση δεν πρέπει να ψηφιστεί, εκτός από πρόταση σύγκλησης
άλλης συνεδρίασης.
20.3 Εάν ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων είναι προς το παρόν μικρότερος από την απαρτία που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων
από τους Συμβούλους, οι Σύμβουλοι δεν λαμβάνουν άλλη απόφαση εκτός από την απόφαση διορισμού επιπλέον Συμβούλων.
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21. ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
21.1 Οι Σύμβουλοι διορίζουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο του ΔΣ και μπορούν να καθορίσουν τη διάρκεια για την οποία ο πρόεδρος του
ΔΣ θα υπηρετήσει σε αυτό το αξίωμα, αν και η θητεία αυτή μπορεί να ανανεωθεί ή να παραταθεί. Στην ίδια βάση, οι Σύμβουλοι μπορούν
επίσης να διορίσουν έναν από αυτούς ως αντιπρόεδρο του ΔΣ.
21.2 Εάν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του ΔΣ δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση ούτε ο πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, εντός δέκα
λεπτών από το χρόνο έναρξης, οι συμμετέχοντες Σύμβουλοι πρέπει να διορίσουν έναν από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.

22. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
22.1 Ο γενικός κανόνας σχετικά με τη λήψη αποφάσεων από τους Συμβούλους είναι ότι οποιαδήποτε απόφαση των Συμβούλων πρέπει να
είναι είτε απόφαση πλειοψηφίας σε συνεδρίαση είτε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23.
22.2 Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο για κάθε θέμα που πρέπει να αποφασιστεί, εκτός από τον πρόεδρο της συνεδρίασης, ο οποίος, σε
περίπτωση ισοψηφίας, θα έχει δεύτερη ή αποφασιστική ψήφο (εκτός εάν, σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος της συνεδρίασης δεν
πρέπει να θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για απαρτία ή ψηφοφορία).

23. ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23.1 Η απόφαση του ΔΣ λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο όταν όλοι οι επιλέξιμοι Σύμβουλοι δηλώνουν ο ένας στον άλλο με
οποιοδήποτε τρόπο ότι έχουν κοινή άποψη για ένα θέμα.
23.2 Μια τέτοια απόφαση μπορεί να λάβει τη μορφή ψηφίσματος γραπτώς, αντίγραφα του οποίου έχουν υπογραφεί από κάθε επιλέξιμο
Σύμβουλο ή στο οποίο κάθε επιλέξιμος Σύμβουλος έχει δηλώσει διαφορετικά ότι συμφωνεί γραπτώς.
23.3 Οι αναφορές στο παρόν άρθρο σε επιλέξιμους Συμβούλους απευθύνονται σε Συμβούλους που θα είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν επί
του θέματος αν είχε προταθεί ως ψήφισμα σε συνεδρίαση του ΔΣ.
23.4 Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο εάν οι επιλέξιμοι Σύμβουλοι δεν θα είχαν σχηματίσει απαρτία σε μια
τέτοια συνεδρίαση.

24. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
24.1 Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν, με όρους που κρίνουν κατάλληλους, οποιαδήποτε από τις εξουσίες ή τα καθήκοντά τους σε
οποιαδήποτε επιτροπή που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους Συμβούλους.
24.2 Οι Σύμβουλοι μπορούν να αναθέσουν την εκτέλεση των αποφάσεών τους ή την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων του
φιλανθρωπικού οργανισμού σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιτροπή.
24.3 Η εντολή μιας επιτροπής μπορεί να περιλαμβάνει όρους που επιβάλλονται από τους Συμβούλους, όπως:
(α)

οι σχετικές εξουσίες να ασκούνται αποκλειστικά από την επιτροπή στην οποία εκχωρούν οι Σύμβουλοι και

(β)

καμία δαπάνη ή ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει για λογαριασμό του Φιλανθρωπικού Οργανισμού, εκτός εάν εγκριθεί από τους
Συμβούλους ή σύμφωνα με προϋπολογισμό που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως από τους Συμβούλους.
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24.4 Πρόσωπα που δεν είναι Σύμβουλοι μπορούν να διορίζονται ως μέλη επιτροπής, με την επιφύλαξη της έγκρισης του ΔΣ.
24.5 Κάθε επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τους όρους εντολής σχετικά με τις εξουσίες ή τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και, με την
επιφύλαξη αυτής, οι επιτροπές ακολουθούν διαδικασίες που βασίζονται στο μέτρο που ισχύουν στις διατάξεις των άρθρων που διέπουν τη
λήψη αποφάσεων του ΔΣ.
24.6 Οι όροι οποιασδήποτε εκχώρησης εξουσιών σε επιτροπή καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.
24.7 Οι Σύμβουλοι μπορούν να ανακαλέσουν ή να αλλάξουν μια εκχώρηση εξουσιών.
24.8 Όλες οι πράξεις και οι διαδικασίες οποιασδήποτε επιτροπής πρέπει να αναφέρονται πλήρως και άμεσα στους Συμβούλους.

25. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
25.1 Ένας Σύμβουλος πρέπει να δηλώσει τη φύση και την έκταση οποιουδήποτε συμφέροντος, άμεσου ή έμμεσου, που έχει σε μια
προτεινόμενη συναλλαγή ή συμφωνία με το Φιλανθρωπικό Οργανισμό ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή διακανονισμό που έχει συνάψει ο
Φιλανθρωπικός Οργανισμός και δεν έχει προηγουμένως δηλωθεί.
25.2 Ένας Σύμβουλος πρέπει να απουσιάζει από τις συζητήσεις των Συμβούλων στις οποίες είναι πιθανό να προκύψει σύγκρουση μεταξύ
του καθήκοντός τους να ενεργούν αποκλειστικά προς το συμφέρον του Φιλανθρωπικού Οργανισμού και οποιουδήποτε προσωπικού
συμφέροντος (συμπεριλαμβανομένου αλλά δεν περιορίζεται σε οποιοδήποτε προσωπικό οικονομικό συμφέρον).
25.3 Εάν προκύψει σύγκρουση συμφερόντων για έναν Σύμβουλο λόγω υποχρέωσης πίστης που οφείλεται σε άλλον οργανισμό ή πρόσωπο
και η σύγκρουση δεν επιτρέπεται βάσει οποιασδήποτε άλλης διάταξης των άρθρων, οι μη συγκρουόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να
επιτρέψουν μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων όταν ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
(α)

ο συγκρουόμενος Σύμβουλος απουσιάζει από το μέρος της συνεδρίασης στο οποίο υπάρχει συζήτηση για οποιαδήποτε ρύθμιση
ή συναλλαγή που επηρεάζει αυτόν τον άλλο οργανισμό ή πρόσωπο

(β)

ο συγκρουόμενος Σύμβουλος δεν ψηφίζει για τέτοιο θέμα και δεν πρέπει να προσμετράται όταν εξετάζεται η απαρτία του ΔΣ στη
συνεδρίαση και

(γ)

οι μη συγκρουόμενοι Σύμβουλοι θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον του φιλανθρωπικού οργανισμού να εγκρίνει τη σύγκρουση
συμφερόντων στις συνθήκες που ισχύουν.

Στο παρόν άρθρο 25.3 μια σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει λόγω υποχρέωσης πίστης που οφείλεται σε άλλο οργανισμό ή
πρόσωπο αναφέρεται μόνο σε μια τέτοια σύγκρουση που δεν συνεπάγεται άμεσο ή έμμεσο όφελος οποιουδήποτε είδους για έναν
Σύμβουλο ή ένα σχετιζόμενο άτομο.

26. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
26.1 Οι Σύμβουλοι μπορούν να ορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι πρόθυμο να ενεργήσει ως γραμματέας για τη διάρκεια και με τις
αμοιβές και τους όρους που οι Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμους. Κατά καιρούς οι Σύμβουλοι μπορούν να αποφασίσουν να απομακρύνουν
ένα τέτοιο άτομο και να διορίσουν έναν αντικαταστάτη.
26.2 Ένας γραμματέας που είναι επίσης Σύμβουλος δεν μπορεί να αμείβεται, διαφορετικά από ό, τι επιτρέπεται από το παρόν
Καταστατικό.
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27. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η επωνυμία της Εταιρείας μπορεί να αλλάξει με:
(α)

απόφαση των Συμβούλων ή

(β)

Ειδικό Ψήφισμα των Μελών, ή άλλως σύμφωνα με τον Νόμο.

28. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Οι Σύμβουλοι υποχρεώνουν το Φιλανθρωπικό Οργανισμό να τηρεί γραπτώς και σε μόνιμη μορφή τα ακόλουθα αρχεία:
(α)

πρακτικά συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων

(β)

πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των επιτροπών του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των Συμβούλων που
παρίστανται σε κάθε τέτοια συνεδρίαση

(γ)

αντίγραφα ψηφισμάτων του Φιλανθρωπικού Οργανισμού και του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδόθηκαν
διαφορετικά από τις γενικές συνελεύσεις ή στις συνεδριάσεις του ΔΣ, και

(δ)

στοιχεία σχετικά με τους διορισμούς υπαλλήλων από τους Συμβούλους.

29. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
29.1 Οι Σύμβουλοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου και του Νόμου περί Φιλανθρωπιών ως προς τη διατήρηση μητρώου
Μελών, την τήρηση οικονομικών αρχείων, τον έλεγχο ή την εξέταση λογαριασμών και την προετοιμασία και διαβίβαση στον Έφορο
Εταιρειών και στην Επιτροπή Φιλανθρωπιών:
(α)

ετήσιων αναφορών

(β)

ετήσιων δηλώσεων και

(γ)

ετήσιων καταστάσεων λογαριασμού.

29.2 Τα λογιστικά αρχεία που σχετίζονται με το Φιλανθρωπικό Οργανισμό πρέπει να διατίθενται για έλεγχο από οποιονδήποτε Σύμβουλο
οποιαδήποτε εύλογη στιγμή κατά τις συνήθεις ώρες γραφείου.
29.3 Αντίγραφο της πιο πρόσφατης διαθέσιμης κατάστασης λογαριασμού του Φιλανθρωπικού Οργανισμού παρέχεται κατόπιν αιτήματος
σε οποιονδήποτε Σύμβουλο ή Μέλος ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υποβάλλει γραπτή αίτηση και πληρώνει τα εύλογα έξοδα του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού για την εκπλήρωση του αιτήματος, εντός δύο μηνών από το αίτημα αυτό.

30. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30.1
Με την επιφύλαξη του Καταστατικού, οτιδήποτε αποστέλλεται ή παρέχεται από ή προς το φιλανθρωπικό οργανισμό βάσει του
Καταστατικού μπορεί να αποστέλλεται ή να παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο ο νόμος προβλέπει για έγγραφα ή
πληροφορίες που επιτρέπονται ή απαιτούνται από οποιαδήποτε διάταξη του νόμου για αποστολή ή παροχή από ή προς το φιλανθρωπικό
οργανισμό.
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30.2 Με την επιφύλαξη του Καταστατικού, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο που θα αποσταλεί ή παρέχεται σε έναν Σύμβουλο σε σχέση
με τη λήψη αποφάσεων από τους Συμβούλους μπορεί επίσης να αποστέλλεται ή να παρέχεται με τα μέσα με τα οποία ο εν λόγω
Σύμβουλος ζήτησε να αποσταλούν ή να παρασχεθούν οι εν λόγω ειδοποιήσεις ή έγγραφα.
30.3 Ένας Σύμβουλος μπορεί να συμφωνήσει με το φιλανθρωπικό ίδρυμα ότι οι ειδοποιήσεις ή τα έγγραφα που αποστέλλονται στον
συγκεκριμένο Σύμβουλο με συγκεκριμένο τρόπο θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί εντός καθορισμένου χρόνου από την αποστολή τους, και
ο καθορισμένος χρόνος να είναι μικρότερος από 48 ώρες.

31. ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
Η διαδικασία οποιασδήποτε συνεδρίασης ή η διεξαγωγή ψηφοφορίας ή η έγκριση γραπτού ψηφίσματος ή η λήψη οποιασδήποτε
απόφασης δεν ακυρώνονται λόγω τυχαίας παρατυπίας (συμπεριλαμβανομένης τυχαίας παράλειψης ή μη παραλαβής ειδοποίησης ) ή
απαίτησης προσόντων για οποιοδήποτε από τα άτομα που είναι παρόντα ή ψηφίζουν ή λόγω οποιασδήποτε δραστηριότητας θεωρείται ότι
δεν προσδιορίζεται στην ειδοποίηση.

32. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
32.1

Με την επιφύλαξη του άρθρου 32.2, και οποιασδήποτε αποζημίωσης που διαφορετικά θα δικαιούνται:

(α)

κάθε Σύμβουλος ή πρώην Σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού αποζημιώνεται από τα περιουσιακά στοιχεία του
φιλανθρωπικού οργανισμού σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που φέρει υπό την ιδιότητα αυτή και

(β)

κάθε άλλο στέλεχος ή πρώην στέλεχος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού μπορεί να αποζημιωθεί από τα περιουσιακά στοιχεία του
Φιλανθρωπικού Οργανισμού σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη που φέρει υπό την ιδιότητα αυτή.

32.2 Το παρόν άρθρο δεν επιτρέπει καμία αποζημίωση στο βαθμό που αυτή η αποζημίωση θα απαγορευόταν ή θα κρινόταν άκυρη βάσει
οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του νόμου και οποιαδήποτε τέτοια αποζημίωση περιορίζεται
αναλόγως.

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
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