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Του  Πρακτικού αριθ. 25/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 415/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση νομικών ενεργειών ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου, 
λόγω επικειμένου κίνδυνου προσβολής συμφερόντων της ΠΑΜΘ και ταυτόχρονα μη επαναφοράς 
των πραγμάτων στη προτέρα κατάσταση σχετικά με άκυρες και ακυρώσιμες πράξεις ΔΣ και ΓΣ της 
εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική - Συμβουλευτική ) 
αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των εταίρων της. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., έγινε δια 
περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) 
Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 
1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 2297/22-6-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής,2) Κουρτίδης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό) μέλος , 3) Ευφραιμίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
μέλος, 5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης 
Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 10) 
Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
Απόντες ήταν: 1) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο οποίος απουσίαζε 
αιτιολογημένα για επεγγελματικούς λόγους,2) Μουλταζά Ταρκάν μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και 
κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα  τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του δεύτερου εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέματος. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 415: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Νομική 
Υπηρεσία της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. οικ.2771/25-6-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής τα εξής:  
 
Ειδικότερα 
Εισήγηση, 1) Για Την εκτέλεση από την ΠΑΜΘ κάθε ενδίκου μέσου αλλά και βοηθήματος κατά της 
εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική - Συμβουλευτική ) 
αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων της Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 %, 
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , 
 Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %, 
 Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 0,96 % 
 Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %, 
 που προβλέπεται από την νομοθεσία, για την προστασία των συμφερόντων της ΠΑΜΘ ως υπάρχει 
εκ του νόμου υποχρέωση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. 
2. Για την έγκριση και ορισμό των νομικών συμβούλων - δικηγόρων της ΠΑΜΘ Γουναρη 
Κωσνταντίνου ΠΕ Ξανθης, Αποστολίδη Κυριάκου ΠΕ Δράμας, Αναγνώστου Ελένης ΠΕ Εβρου και 
Πατσουρίδου Στάμως ΠΕ Εβρου ωστε να τους δοθεί εντολή και πληρεξουσιότητα παράστασης, 
διαζευκτικά ή συζευκτικά σε οποιοδήποτε δικαστήριο, οποιαδήποτε δίκης, ή όποτε αυτή αναβληθεί, 
για την παραπάνω αιτία-νομική βάση, ώστε να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ 
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Οικονομική - Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων 
της  
 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 %, 
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , 
 Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %, 
 Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 
0,96 % 
 Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %, 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ιστορικό μέρος εισήγησης. 
Η ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική - Συμβουλευτική ) είναι αστική 
εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε την 29η Οκτώβριου 1996 και ονομάστηκε 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων την 15η Μαΐου 1997. Σε συνέχεια της 
τροποποίησης του καταστατικού της στις 24 Φεβρουαρίου 2011 και σε εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν3852/2010 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε πλήρως τα μερίδια των 
καταργηθέντων Διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
της Περιφέρειας. 
Συνεπώς η εταιρική σύνθεση του φορέα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: 
 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό 49,212 %, 
 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 %, 
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , 
 Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %, 
 Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 0,96 % 
 Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %. 
 Όλα τα παραπάνω ποσοστά προκύπτουν από το με αριθ. 23 πρακτικό έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με ημερομηνία 30-12-2016 που καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 
1/2017 στη τηρούμενα αρχεία του Πρωτοδικείου Ροδόπης .Τα ως άνω ποσοστά είναι και επισήμως 
αναρτημένα χάριν δημοσιότητας προς τρίτους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. 
Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην Κομοτηνή, με υποκαταστήματα στις πρωτεύουσες των νομών 
της περιφέρειας , στις έδρες των κατά τόπους επιμελητηρίων. 
Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάληψη και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 
για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ (Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων) της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ). 
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία βασίζεται και αξιοποιεί την υλικοτεχνική και στελεχιακή 
υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών, με τα οποία αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο σχεδιασμού, προγραμματισμού και εφαρμογής των μέτρων ανάπτυξης των 
ΜΜΕ της Περιφέρειας. 
Η εταιρία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας: 
 Τον γενικό συντονισμό, τον προγραμματισμό, τη γενική διαχείριση και τον καθορισμό ενιαίων 
κριτήριων και μεθόδων αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των προγραμμάτων. 
 Την ανάθεση εφαρμογής επιμέρους μέτρων, πρωτοβουλιών και ενεργειών στα μέλη της, 
λαμβάνοντας υπ' όψη την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή και λοιπούς κατά περίπτωση 
παράγοντες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και διαφανή εφαρμογή των προγραμμάτων. 
 Τη προώθηση των διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών. 
 Την κατάρτιση – εκπαίδευση των επιχειρηματιών 
 Την ανάπτυξη  υπηρεσιών στήριξης για προσαρμογή στα νέα Ευρωπαϊκά δεδομένα. 
 Δύναται επίσης να συμμετέχει ως μέλος Πανευρωπαϊκών δικτύων συνεργασιών και εταιρικών 
σχέσεων στα πλαίσια προγραμμάτων που έχουν σκοπό την προώθηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και της εν γένει οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης. 
Η λειτουργία της υποβοηθά την επίτευξη  των στόχων που θέτουν οι «άξονες», της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της χώρας και ειδικότερα της Α.Μ.Θ., μέσω της οποίας το ΚΠΣ θα συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας  και τη σύγκληση της ελληνικής οικονομίας 
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Η ανάθεση των έργων στα μέλη της εταιρίας γίνεται με γραπτή συμφωνία, στην οποία ορίζεται το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα γενικά και ειδικά κριτήρια και οι λοιπές υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις του αναλαμβάνοντος το έργο μέλους. 
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν, όποτε τους ζητείται, έγκαιρα  και να θέτουν στη 
διάθεση των οργάνων διοίκησης της εταιρείας κάθε στοιχείο και πληροφορία, σχετικά με την πρόοδο 
εφαρμογής των έργων. 
Ο φορέας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, και εδρεύει από το 1996 
στην Κομοτηνή, στην οδό Αποστόλου Σούζου 14, ενώ το καλοκαίρι του 2019 η εταιρεία μεταφέρθηκε 
σε νέες εγκαταστάσεις Όπισθεν του οικισμού Ηφαίστου. Ο φορέας διατηρεί υποκαταστήματα στις 
πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας και τις έδρες των κατά τόπους επιμελητηρίων. 
Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας είναι: 
 Γενική Συνέλευση των Εταίρων, όπου μετέχουν οι εταίροι με τους νομίμους εκπροσώπους τους . 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 15 μελές , 8 μέλη από την Περιφέρεια ΑΜΘ 6 μέλη από 
κάθε Επιμελητήριο και 1 μέλος ως εκπρόσωπος όλων των επιμελητηρίων  
 Η διαχειριστική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι δύο (2) και ορίζονται απαραιτήτως ως εξής: 
   - Ένα (1) μέλος από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
   - Ένα (1) μέλος από τα Επιμελητήρια 
Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες εκάστου εκ των οργάνων διοίκησης ορίζονται στα Άρθρα 
7,8,9,10,11 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
Η εταιρία συμμετέχει διά  εκπροσώπου της στο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΕΦΕΠΑΕ  
 
Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων 
Κρατικών Ενισχύσεων, αποτελούμενος από τους κάτωθι 7 εταίρους (ενδιάμεσους φορείς του 
Γ΄Κ.Π.Σ.):  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.), με έδρα την Αθήνα 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), με έδρα την Πάτρα. 
 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. – ΑΝ.Ε.Μ.), με έδρα την Θεσσαλονίκη 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΔΕΣΜ-ΟΣ), με έδρα την Κομοτηνή 
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝ.ΔΙΑ), με έδρα 
την Λαμία 
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Ε.Δ.Ε.Π.), με έδρα τον Βόλο. 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), 
με έδρα το Ηράκλειο. 
  
Στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του συμμετέχουν οι 
περισσότερες Ελληνικές συλλογικές επιχειρηματικές οργανώσεις, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας 
και όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα, αλλά μέσω των επτά εταίρων της, καλύπτει γεωγραφικά όλη 
τη χώρα. Τα έμπειρα στελέχη του φορέα βρίσκονται κοντά στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, αφενός διαχειριζόμενα τα ενταγμένα έργα (πιστοποιήσεις, πληρωμές κτλ) και αφετέρου 
παρέχοντας την αναγκαία τεχνική βοήθεια σε ζητήματα διαχείρισης. 
Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι : 
 Η Γενική Συνέλευση 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 Η Ομάδα Διοίκησης Έργου 
 Η Γενική Διεύθυνση 
Ο ΕΦΕΠΑΕ λειτουργεί ανελλιπώς ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων από το 
2009, όταν και διαχειρίστηκε δράσεις του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). 
Οι εταίροι του λειτουργούσαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων από το 
1996. 
Δυνάμει της από 8-2-2019 σύμβασης έργου μεταξύ του ΕΦΕΠΑΕ και της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ , η 
τελευταία ανέλαβε τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων , στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης.Ειδικότερα η ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ανέλαβε κάθε έργο διαχείρισης αναπτυξιακού 
προγραμματος που προβλέπεται ως ασκούμενο από τον ΕΦΕΠΑΕ δυνάμει της εκάστοτε σχετικής 
πράξης ορισμού του και της αντίστοιχης κατά περίπτωση επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ 
ΕΦΕΠΑΕ και Αναθέτουσας τα καθήκοντα διαχείρισης Αρχής. 
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Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας είναι οι εταίροι διά των νομίμων εκπροσώπων τους  . 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας δεν εκλέγονται αλλά διορίζονται από τους εταίρους, 
στην περίπτωση δε της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ο Περιφερειάρχης ορίζει με 
πράξη του τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Με το με αριθ. 31/18-11-2019  πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταίριας 
συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και ομόφωνα εκλέχτηκε ως Πρόεδρος της εταιρίας 
η Αικατερίνη  Ιωαννίδου και αντιπρόεδρος ο Αντώνιος Φραντζής. 
Με το με αριθ. 33/28-4-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ,το 
οποίο έλαβε χώρα διά περιφοράς λόγω του coviδ 19 (  σχετ. προς αυτό η γνωμοδότηση της 
Δικηγόρου – εξωτερικής συνεργάτιδος του δεσμού κ. Ειρήνη Βοϊτσίδου ) αποφασίστηκε η 
τοποθέτηση ως  Γενικού Διευθυντή/ υπεύθυνου έργου του κ. Ιωάννη Γεωργαντά υπαλλήλου  της 
εταιρίας από το έτος ίδρυσης . 
Σύμφωνα με το άρθρο 11  Του καταστατικού της εταιρίας παρ. 1 η Πρόεδρος δύνατο να τοποθετήσει 
τον ως άνω υπάλληλο στη συγκεκριμένη θέση με μονομερή πράξη της , αλλά έκρινε να φέρει το 
θέμα προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Τα επιμελητήρια της περιφέρειας εξέφρασαν την αντίθεσή τους ως προς την τοποθέτηση του 
Γενικού Διευθυντή καθώς έκριναν ότι ο υπάλληλος κ.Παναγιώτης Αρχοντίκης ασκούσε μέχρι τότε 
αυτά τα καθήκοντα, ενώ όμως δεν υπήρχε πράξη διορισμού του ( βλ. σχτ. Γνωμοδότηση κ.Βοϊτσίδου 
). 
Ήδη τόσο ο Αντιπρόεδρος της εταιρίας , όσο και οι εταίροι είχαν ενημερωθεί από την Πρόεδρο ότι 
είχαν προκύψει ζητήματα δυσλειτουργίας στην εταιρία που συνδέονταν με  συμπεριφορές του 
κ.Αρχοντίκη, τα οποία είχαν να κάνουν με ελλειπή ενημέρωση για πεπραγμένα και τρέχοντα 
ζητήματα της εταιρίας , μεταβολές σε μισθοδοσίες χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , 
πρωτοβουλίες χωρίς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου , κατάχρηση της εργασιακής σχέσης 
του αναφορικά με συμπεριφορές στο προσωπικό ( όπως επιβολή ¨πειθαρχικών ποινών και στέρηση 
μισθού εργαζομένου , χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ) . 
Όπως γίνεται όμως κατανοητό η Πρόεδρος στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματός της  Διοίκησης 
της εταιρίας νομίμως και ψσύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έκρινε ότι πρέπει να τοποθετηθεί 
σε  υπεύθυνη θέση της εταιρίας ο κ. Γεωργαντάς, ο οποίος είναι  γνώστης της πορείας και των 
δράσεων της εταιρίας  ως ένας από τους αρχαιότερους υπαλλήλους της εταιρίας. 
Το γεγονός αυτό , δηλαδή της μετακίνησης ενός ( από τους περίπου 25 που απασχολεί η εταιρία ) 
υπαλλήλου σε συγκεκριμένη  θέση, ήταν η αιτία για ότι ακολούθησε μέχρι και σήμερα από τους 
εταίρους επιμελητήρια, ενώ η Πρόεδρος έδρασε με μοναδικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία στο 
εσωτερικό της εταιρίας. 
Ενώ λοιπόν μέχρι και σήμερα υφίσταται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 
τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής ο κ. Γεωργαντάς και η οποία δεν έχει προσβληθεί και παράγει 
έννομες  συνέπειες οι εταίροι – Επιμελητήρια ενήργησαν τα παρακάτω . 
Αρχικά συγκάλεσαν αυτοτελώς ( δηλαδή τα 6 επιμελητήρια ) Γενική Συνέλευση την 18/5/2020 
αποστέλλοντας σχετική πρόσκληση προς τους εταίρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email. 
Πριν από την ημέρα συνεδρίασης ο αναπληρωματικός εκπρόσωπός μας στη γενική Συνέλευση , 
λόγω κωλύματος του τακτικού (κ. Ναλμπάντη ) απέστειλε επιστολή δηλώνοντας την αντίθεσή μας : 
«Αγαπητοί εταίροι ,  
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρίας ,η Γενική Συνέλευση 
συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά το χρόνο και έκτακτα ( εννοείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ) αν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη αιτιολογημένη αίτησή του ( προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο) . 
Δηλαδή το καταστατικό της εταιρίας έχει προβλέψει ρητά σε ειδική ρύθμιση  τη συνέλευση των 
εταίρων καθορίζοντας τις διατυπώσεις σύγκλησης και συνόδου και δεν  προβλέπει σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης με πρόσκληση από τους εταίρους. 
Ακολούθως,   η τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού της εταιρίας που κατατείνει στην 
εύρυθμη λειτουργία αυτής ,  δεν αποτελεί  θέμα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεδομένου ότι   
έχει αποφανθεί ήδη με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας . 
 Τέλος,   σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του καταστατικού  τα μέλη της εταιρίας πρέπει να 
σέβονται τις  αποφάσεις του Δ.Σ .» 
 
Οι εταίροι Επιμελητήρια στη συνέχεια συνέταξαν  το με αριθ. 27/18-5-2020 πρακτικό Γενικής 
Συνέλευσης των εταίρων όπου παράτυπα έλαβαν αποφάσεις και το σπουδαιότερο εμφάνισαν 
αυξημένα τα εταιρικά ποσοστά τους . 
Επι του ως άνω πρακτικού εστάλη η παρακάτω επιστολή του εκπροσώπου μας, με την οποία 
αντιτάχθηκε στις αποφάσεις της παράτυπης Γενικής Συνέλευσης , η οποία είχε ως εξής :  
«Κομοτηνή 21-5-2020 
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Στις 19-5-2020  λάβαμε γνώση του  με ημερομηνία 18-5-2020 εγγράφου των  υπογραφομένων 
εταίρων ( Επιμελητηρίων ) το οποίο φέρεται ως πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  .Απο  την 
ανάγνωσή  του  διαπιστώσαμε ότι πέραν της μη νόμιμης σύγκλησης της συνέλευσης , δεν 
συμπληρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία του 51 % που απαιτεί το καταστατικό στο άρθρο 8, 
προκειμένου να μπορεί η συνέλευση να  λάβει νόμιμες αποφάσεις. 
Υποθέτουμε ότι ουδείς των παρευρισκομένων εταίρων θεώρησε ότι υπήρχε απαρτία και για αυτό το 
λόγο δεν αναγράφηκε και στο φερόμενο ως πρακτικό αν συμπληρώθηκε  η νόμιμη  απαρτία ή όχι 
.Κάθε άλλη άποψη  είναι εσφαλμένη και προφανέστατα οφείλεται σε άγνοια νόμου. 
Ακολούθως και  λόγω του ότι δεν υπήρξε απαρτία του 51 % των εταίρων ,η ¨συνέλευση¨ δεν παράγει 
έννομα αποτελέσματα και είναι άκυρη . 
Ενώ λοιπόν έλαβε χώρα  άκυρη γενική συνέλευση- άτυπη συγκέντρωση εταίρων,    κατέληξε σε 
¨συμπεράσματα ¨ των παρισταμένων, καθώς για αποφάσεις δεν μπορούμε να ομιλούμε εφόσον δεν 
υπήρξε απαρτία και εφόσον και η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν ήταν σύννομη . 
Ειδικότερα, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα  : 
 Ο προσδιορισμός των εταιρικών μεριδίων σας ¨επί καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ¨ 
προφανέστατα οφείλεται σε παραδρομή ( διαφορετικά η αλλοίωση του εταιρικού μεριδίου συνιστά  
παράνομη πράξη ).Επιπρόσθετα  σημειώνεται , ότι η καταβολή η μη του εταιρικού κεφαλαίου 
ουδόλως επηρεάζει τα εκ του καταστατικού εταιρικά μερίδια. 
 Επίσης, όποιος προσεκτικά αναγνώσει το καταστατικό θα διαπιστώσει ότι η τοποθέτηση των 
μελών του Διοικητικού συμβουλίου στην εταιρία γίνεται με πράξη ορισμού  από τον εταίρο  και όχι με 
εκλογή από τη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, ας μη συγχέουμε τα σωματειακής μορφής νομικά 
πρόσωπα ή άλλης μορφής νομικά πρόσωπα (π.χ.  Ανώνυμες εταιρίες με μετοχικό κεφάλαιο )  με 
αυτή την ιδιάζουσας μορφής Αστική εταιρία όπου το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκλέγεται από τη 
Γενική Συνέλευση. Άλλωστε αν ανατρέξετε στο παρελθόν ( σε συνεδριάσεις )  θα διαπιστώσετε 
αλλαγές στα πρόσωπα των συμβούλων μόνο με ορισμό από το αρμόδιο όργανο- εταίρο . 
 Η δε αναφορά σας ότι ο υπάλληλος της εταιρίας κ. Αρχοντίκης  κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή 
είναι εσφαλμένη καθότι το  πρακτικό που επικαλείστε αφορά απόφαση περί εγκρίσεως του 
Κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας χωρίς  ονομαστική τοποθέτηση προσωπικού .  
 Όσον αφορά τις όποιες διευκρινίσεις ή αλλαγές επί του καταστατικού λειτουργίας της εταιρίας , 
αυτές μπορούν να γίνουν μόνο με τροποποίηση αυτού (  όπως και έγινε σε άλλες περιπτώσεις στις 
οποίες σας παραπέμπουμε  προς ενημέρωσή σας )  και κάθε άλλος τρόπος δεν παράγει  έννομες 
συνέπειες και δεν δεσμεύει τα όργανα διοίκησης . 
Τέλος, ούτε  ανάκληση της τοποθέτησης του κ.  Ιωάννη Γεωργαντά ως Διευθυντή- υπεύθυνου έργου 
μπορεί να γίνει ,  καθώς όπως προβλέπεται στο Νόμο  αποφάσεις  Διοικητικών Συμβουλίων δεν 
ανακαλούνται   από τη Γενική συνέλευση. 
Εν΄όψει όλων των παραπάνω, σας καλούμε ως καταστατικοί εταίροι και προς διαφύλαξη των 
συμφερόντων της εταιρίας, να σεβαστούμε τις αποφάσεις του οργάνου διοίκησης ( Διοικητικό 
Συμβούλιο ) να περιοριστούμε  στις καταστατικές αρμοδιότητές μας και  να μην υπερβαίνουμε αυτές . 
Τέλος, Ζητούμε να μας γνωρίσετε μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαϊου 2020 και ώρα 12μ , από ποιό επίσημο 
έγγραφο προκύπτει  η αύξηση  του εταιρικού μεριδίου σας από 8,145 % στο ποσοστό του 8,433 % 
που αόριστα αναφέρετε ως ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού  κεφαλαίου   στο έγγραφο  
που μας γνωστοποιήσατε, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.  
Με εκτίμηση  
Ταρκάν Μουλταζά 
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στη Γενική Συνέλευση των εταίρων 
λόγω κωλύματος του Κωνσταντίνου Ναλμπάντη». 
 
Οι εταίροι επιμελητήρια ενώ κλήθηκαν να δώσουν πληροφορίες περί των αλλαγών των εταιρικών 
μεριδίων, υποχρέωσή τους που πηγάζει από τις αρχές καλής πίστης και διαφάνειας που διέπουν τις 
εταιρικές σχέσεις , και από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, δεν μας 
απάντησαν παρά απέστειλαν πρόσκληση για άλλη Γενική Συνέλευση , η πρόσκληση και τα θέματα 
είχαν ως εξής: 
Κατά τη συνεδρίαση της 2-6-2020, δεν παρασταθήκαμε τόσο εμείς που εναντιωθήκαμε ως προς τη 
νοιμότητα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης , όσο και η εταιρία Διαχείρισης του Πανεπιστημίου και 
η Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία, στην παράτυπη γενική συνέλευση όπου παραστάθηκαν τα 6 
Επιμελητήρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το πρακτικό που συντάχτηκε 
φέρει αριθμό 26/2-6-2020. 
Ακολούθως αποφασίστηκε η αναβολή της γενικής Συνέλευσης λόγω μη απαρτίας και ο ορισμός νέας 
ημερομηνίας για τις 16-6-2020. 
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Κατά τη Συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2020, εμφανίστηκε για λογαριασμό μας, δηλαδή του 
αναπληρωματικού μέλους μας Μουλταζά Ταρκάν, στην Έκτακτη γενική Συνέλευση λόγω κωλύματος 
του τακτικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Ναλμπάντη, ο κ. Νικόλαος Τσακίρης Δικηγόρος και 
προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας της ΠΑΜΘ, με εντολή και πληρεξουσιότητά που του εδόθη 
από τον εκπρόσωπό μας Μουλταζά Ταρκάν δυνάμει του υπ΄αριθ. 48227/16-6-2020 πληρεξουσίου 
της συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή Ιωαννίδου, προκειμένου να δηλώσει την 
εναντίωση μας στα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και στην παρά το καταστατικό και το νόμο 
σύγκλησή της. 
Όμως οι εταίροι έκριναν ότι δεν μπορούσε να παρασταθεί ο πληρεξούσιος αν και προβλέπεται 
νομίμως από τις διατάξεις περί εντολής του ΑΚ . 
Στη συνέχεια ζήτησαν από το κ. Τσακίρη, όσο και από την κ. Βοϊτσίδου, δικηγόρο εξωτερική 
συνεργάτη της εταιρίας που παρίστατο στη Γενική Συνέλευση να αποχωρήσουν και συνέταξαν 
πρακτικό.  
Το ως άνω πρακτικό μας απεστάλη και από την ανάγνωσή του διαπιστώσαμε ότι ενώ η Συνέλευση 
αφορούσε τροποποίηση άρθρων καταστατικού, τα οποία βεβαίως και δεν μας γνωστοποιήθηκαν εκ 
των προτέρων όπως επιβάλλεται από το νόμο και για να λάβουμε γνώση και να υποβάλλουμε 
προτάσεις, έγινε ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ μεταβολή του εταιρικού μεριδίου μας και μείωση αυτού από 49,212 
% σε 47,393 % και αύξηση του εταιρικού μεριδίου του κάθε επιμελητηρίου από ποσοστό 8,145 % σε 
8,429%. 
Επίσης οι εταίροι επιμελητήρια μείωσαν τον αριθμό των συμβούλων της εκπροσώπησής μας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο από 8 σε 6 και  στην παρ. 6 του πρακτικού όρισαν ότι « Μέχρι τη συγκρότηση 
του Δ.Σ σε σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων εξουσιοδοτείται το μέλος του Δ.Σ Αντώνιος 
Φραντζής του Νικολάου να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο ώστε να 
συνεχίζει απρόσκοπτα η λειτουργία της εταιρίας ¨. 
Όπως γίνεται κατανοητό οι πρωτάκουστες αυτές ενέργειες όχι μόνο προσβάλλουν το δικαίωμά της 
ΠΑΜΘ το οποίο ως εταίρος και επιπλέον και ως εκπρόσωπος  του Δημοσίου υποχρεούμαστε να 
προασπίσουμε αλλά πιθανόν αποτελεί και ποινικά κολάσιμη πράξη με περαιτέρω επιπτώσεις. 
Κατόπιν τούτου δημιουργήθηκε μεγάλη δυσλειτουργία στο φορέα  καθώς υπάρχει η νομίμως 
εκλεγείσα διοίκηση με Πρόεδρο την κ. Αικατερίνη Ιωαννίδου αλλά και η παράτυπη με νόμιμο 
φερόμενο  εκπρόσωπο τον νυν εκλεγμένο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αντώνιο 
Φραντζή με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση για τη διοίκηση της εταιρίας και αγωνία και άγχος 
στους εργαζομένους από μη νόμιμες διοικήσεις. 
 
Νομικό μέρος εισήγησης. 
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και κυρίως ότι: 
Α. Η απόφαση ως δικαιοπραξία και ως διαδικασία είναι το νομοτεχνικό εργαλείο διαμόρφωσης της 
βούλησης ενός νομικού προσώπου που διαθέτει συλλογικά όργανα. Το συλλογικό όργανο λαμβάνει 
την απόφαση και η απόφαση με τη σειρά της ως οργανική πράξη, ως σχηματοποιημένη βούληση, 
καταλογίζεται στο νομικό πρόσωπο και όχι στο όργανο. Δηλ. δεσμεύει το νομικό πρόσωπο και όλα 
τα υπόλοιπα όργανα του και τα μέλη του.  
Δικαιολογητικός λόγος δέσμευσης της απόφασης ως προς τα μέλη είναι αυτή η ιδιότητα του μέλους. 
Η απόφαση ενός συλλογικού οργάνου είναι μια δικαιοπραξία. 
Διατυπώθηκαν πολλές απόψεις σχετικά με τη νομική φύση της απόφασης συλλογικού οργάνου. Η 
επικρατέστερη είναι ότι πρόκειται για συλλογική πράξη. Οι δηλώσεις βούλησης των μελών, δηλ. οι 
ψήφοι τους, κατευθύνονται παράλληλα, απευθυνόμενες στη συλλογική οντότητα. Το αποτέλεσμα της 
απόφασης δεσμεύει και τα μέλη που δεν μετείχαν στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Τέλος 
το υποκείμενο της απόφασης είναι το συλλογικό όργανο και η απόφαση καταλογίζεται στο νομικό 
πρόσωπο. 
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η απόφαση ενός συλλογικού οργάνου είναι μια διαδικασία. –
Προκειμένου να εκφρασθούν οι δηλώσεις βούλησης των μελών, προκειμένου να σχηματισθεί το 
αποτέλεσμα με την απλή ή την ενισχυμένη πλειοψηφία ή την ομοφωνία τηρείται μια προδικασία 
(πρόσκληση, κοινή σύνοδος των μελών). Υφίσταται επίσης η κύρια διαδικασία (προτάσεις των 
μελών, ψηφοφορία, σχηματισμός πλειοψηφίας), όπως και διαδικασία μετά τη λήψη της 
απόφασης(ανακοίνωση του αποτελέσματος, δημοσιότητα της απόφασης). 
 
Β. Είδη ελαττωματικότητας δικαιοπραξίας 
Από τη νομική θεωρία των δικαιοπραξιών γνωστά είδη ελαττωματικότητας και παθογένειας μιας 
δικαιοπραξίας είναι, με τη διαβάθμιση σοβαρότητας του ελαττώματος: η ανυποστασία, δηλ. η μη 
ύπαρξη στο νομικό κόσμο, η ακυρότητα, δηλ. η κατάρτιση της δικαιοπραξίας, πλην όμως με 
ελάττωμα του κύρους της, συνήθως στο περιεχόμενό της (άρθρ. 174 , 178 ΑΚ), το οποίο ελάττωμα 
την καθιστά κατά πλάσμα δικαίου ανύπαρκτη (άρθρ. 180 ΑΚ), η ακυρωσία, δηλ. η δικαιοπραξία που 
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ενέχει κάποιο ελάττωμα, παράγει όμως τα αποτελέσματά της μέχρι την ακύρωσή της από το 
δικαστήριο, οπότε και εξομοιώνεται με την εξαρχής άκυρη (άρθρ. 184 ΑΚ). Τέλος υφίσταται και η 
ανενέργεια της δικαιοπραξίας, πρόκειται για μια υποστατή και έγκυρη δικαιοπραξία, η οποία όμως 
δεν αναπτύσσει τα έννομα αποτελέσματά της για ορισμένο λόγο (π.χ. δεν έχει καταχωρηθεί σε 
βιβλίο ή ηλεκτρονικό μέσο δημόσιας πίστης). 
 
Γ. Είδη ελαττωματικότητας απόφασης συλλογικού οργάνου. Κατ’ αντιστοιχία προς τις κατηγορίες 
των ελαττωματικών δικαιοπραξιών ο νομοθέτης εισήγαγε κατηγορίες ελαττωματικών αποφάσεων και 
συγκεκριμένα στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας ελαττωματικών αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου 
και γενικής συνέλευσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κ.ν. 2190/1920 με όλες τις 
τροποποιήσεις του μέχρι το 2018 δεν προέβλεπε κάτι σχετικό με τις ελαττωματικές αποφάσεις του 
Δ.Σ. Με τον τελευταίο νόμο 4548/2018 υπάρχει ειδική διάταξη για τις ελαττωματικές αποφάσεις του 
Δ.Σ., διακρινόμενες σε άκυρες και ακυρώσιμες και όχι σε ανυπόστατες. 
Παραπέρα, μέχρι το έτος 2007 ο νομοθέτης δεν προέβλεπε την περίπτωση της ανυπόστατης 
απόφασης Γ.Σ. Για πρώτη φορά με το ν. 3604/2007 (άρθρ. 44) προβλέφθηκε η έννοια της 
ανυπόστατης απόφασης. Τρία χρόνια νωρίτερα είχαμε δημοσιεύσει τη δ.δ. στην οποία εκτενώς 
αναπτύσσαμε το ζήτημα της ανυπόστατης απόφασης. Την ανυποστασία της απόφασης ο νομοθέτης 
τη συνδύασε με την ιδιότητα του μετόχου, του υποκείμενου δηλ. της δικαιοπραξίας της απόφασης. 
Πέρα από την ανυποστασία προβλέπεται η ακυρότητα των αποφάσεων της Γ.Σ. και του ΔΣ. Στο νέο 
νόμο της Α.Ε. η ακυρότητα συνδέεται κατά κύριο λόγο με το περιεχόμενο της απόφασης, κατ’ 
εφαρμογή της αρχής του άρθρ. 174 ΑΚ και του άρθρ. 178 ΑΚ (αντίθεση στα χρηστά ήθη). Αποτελεί 
δηλ. κύρωση της ελαττωματικής απόφασης ως δικαιοπραξίας. 
Η ακυρότητα συνδέεται όμως και με την ύπαρξη ελαττώματος κατά τη διαδικασία λήψης της 
απόφασης, όταν πρόκειται για σοβαρά ελαττώματα, όπως π.χ. μη ύπαρξη σύγκλησης της Γ.Σ. 
Ο νόμος προβλέπει και την ακυρωσία της απόφασης του Δ.Σ και της Γ.Σ. Η ακυρωσία της 
απόφασης προβλέπεται για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία (προδικασία και 
κύρια διαδικασία) λήψης της απόφασης και αφορούν σε δευτερεύοντα θέματα της διαδικασίας (π.χ. 
έλλειψη πληροφοριών στους μετόχους). Τέλος ο νόμος δεν προβλέπει ρητά την ανενέργεια της 
απόφασης οργάνου της ΑΕ, ως παθογενή μορφή απόφασης, όμως κατ’ αποτέλεσμα αυτή είναι η 
συνέπεια για ορισμένες αποφάσεις που υπόκεινται π.χ. σε δημοσίευση στο ΓΕΜΗ ή υπόκεινται σε 
αποδοχή από ένα πρόσωπο (π.χ. 
περίπτωση εκλογής και διορισμού διοίκησης). 
Για όλα τα παραπάνω αλλά και για την εκτέλεση υποχρέωσης προστασίας των συμφερόντων της 
ΠΑΜΘ από τους περιφερειακούς συμβούλους. 
η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

1. Την εκτέλεση κάθε ενδικου μέσου αλλά και βοηθήματος κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. 
(Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική - Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων της Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 
%, 
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , 
 Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %, 
 Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 0,96 % 
 Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %, 
 που προβλέπεται από την νομοθεσία, για την προστασία των συμφερόντων της ΠΑΜΘ ως υπάρχει 
εκ του νόμου υποχρέωση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. 
2. Να εγκριθεί, για την παραπάνω αιτία-νομική βάση, ο ορισμός των νομικών συμβούλων - 
δικηγόρων της ΠΑΜΘ Γούναρη Κωσνταντίνου ΠΕ Ξάνθης, Αποστολίδη Κυριάκου ΠΕ Δράμας, 
Αναγνώστου Ελένης ΠΕ Εβρου και Πατσουρίδου Στάμως ΠΕ Εβρου και να τους δοθεί εντολή και 
πληρεξουσιότητα για παράσταση, διαζευκτικά ή συζευκτικά σε οποιοδήποτε δικαστήριο 
οποιαδήποτε δίκης ή όποτε αυτή αναβληθεί ώστε να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ 
Οικονομική - Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων 
της  
 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 %, 
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , 
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 Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %, 
 Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 0,96 % 
 Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %, 

 
 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
5 του Ν.4071/2012 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει : 1. Την εκτέλεση κάθε ενδικου μέσου αλλά και βοηθήματος κατά της εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ 
Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική - Συμβουλευτική ) αστική εταιρία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων της Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Ροδόπης με 8,145 %, 
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , 
 Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %, 
 Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 0,96 % 
 Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %, 
 που προβλέπεται από την νομοθεσία, για την προστασία των συμφερόντων της ΠΑΜΘ ως υπάρχει 
εκ του νόμου υποχρέωση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. 
2. Για την παραπάνω αιτία-νομική βάση, να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στους 
νομικούς συμβούλους – δικηγόρους της ΠΑΜΘ Γούναρη Κωσνταντίνου ΠΕ Ξάνθης, Αποστολίδη 
Κυριάκου ΠΕ Δράμας, Αναγνώστου Ελένης ΠΕ Εβρου και Πατσουρίδου Στάμως ΠΕ Εβρου για 
παράσταση, διαζευκτικά ή συζευκτικά σε οποιοδήποτε δικαστήριο οποιαδήποτε δίκης ή όποτε αυτή 
αναβληθεί ώστε να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά της 
εταιρίας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική - Συμβουλευτική ) 
αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή και κατά των εταίρων της  
 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 %, 
 Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης με 8,145 % , 
 Επιμελητήριο Καβάλας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Δράμας με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Έβρου με 8,145 %, 
 Επιμελητήριο Ξανθής με 8,145 %, 
 Εταιρεία Διαχείρισης της Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με 0,96 % 
 Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος με 0,96 %, 
 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης και 
Ταπατζάς Εμμανουήλ ψηφίζοντας κατά και αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά. Ένα τόσο 
σημαντικό θέμα που αφορά την εταιρεία ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, που ασχολείται με ανάληψη και διαχείριση 
κοινοτικών προγραμμάτων και γενικότερα με την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, θα έπρεπε να 
τυγχάνει καλύτερης αντιμετώπισης. Το θέμα αυτό θα πρέπει να εισαχθεί στο Περιφερικό Συμβούλιο 
για να αναλυθούν όλες οι πτυχές του, καθώς επίσης να προσκληθούν, ώστε να παραβρεθούν οι 
πρόεδροι των επιμελητηρίων ΑΜΘ για να παραθέσουν τις δικές τους απόψεις, διότι δεν μπορεί 
ξαφνικά μετά από 24 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας, οι ισότιμοι εταίροι μας να δημιουργούν 
μονομερώς προβλήματα. Προτείνουμε λοιπόν την παραπομπή του θέματος στο επόμενο 
περιφερειακό συμβούλιο.  Κατά τα λοιπά συντασσόμαστε θετικά με την πρόταση του μέλους της 
Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρήστου Χατζηπέμου, όπως αυτή αναφέρεται στην τοποθέτηση του». 
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Μειοψήφησε και το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά και 
αναφέροντας τα εξής: ΚΑΤΑ: «Από την αρχή η παράταξή μας είχε επισημάνει στο ΠΣ την ανάγκη 
συλλογικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας στο ΔΣ της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. πρόταση την 
οποία τορπίλισε η πλειοψηφούσα παράταξη στο ΠΣ επιλέγοντας να τοποθετήσει για τους δικούς της 
λόγους, τους δικούς της εκπροσώπους. Η κόντρα που δείχνει να ξέσπασε ανάμεσα στα 
Επιμελητήρια της Περιφέρειας και τους εκπροσώπους που επέλεξε η πλειοψηφούσα παράταξη είναι 
απότοκος και της παραπάνω αλαζονικής στάσης. Παρά το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες στην 
εταιρεία υπάρχει αυτή η κατάσταση δεν υπήρξε από την Διοίκηση της Περιφέρειας καμία επίσημη 
ενημέρωση. Καλούμαστε σήμερα στην ΟΕ υποτίθεται «ενόψει κινδύνων» των συμφερόντων της 
Περιφέρειας να εγκρίνουμε εμμέσως τις ενέργειες της πλευράς των εκπροσώπων της Διοίκησης της 
Περιφέρειας στην εταιρεία, ενώ, ουσιαστικά, από την ίδια την Διοίκηση στερηθήκαμε τόσο την 
συμμετοχή στην εταιρεία, όσο και την ουσιαστική ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα που έχουν 
προκύψει. Μάλιστα αυτό έρχεται ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης χωρίς καν να έχουμε την πλήρη 
εικόνα των εγγράφων που αντηλλάγησαν και των θέσεων και απόψεων όλων των εμπλεκομένων 
πλευρών, παρά μια μονάχα εισήγηση που πολιτικά καταγράφει μόνο την μία άποψη. Προτείνω την 
παραπομπή του υπό συζήτηση θέματος στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο, άλλως καταψηφίζω 
την εισήγηση για τους προαναφερθέντες λόγους». 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 415/2020. 
 
 

                       
                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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