Η ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είναι μια μη
Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017.
Η ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων και είναι
καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
143978901000.
Ο καταστατικός σκοπός της ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 είναι η προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
στα ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες, η αποκάλυψη και διάδοση του αρχαίου
και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η διάσωση
και ανάπλαση κτιρίων, ιστορικών και μη, με τη δημιουργία ενός πλέγματος
ολοκληρωμένων υπηρεσιών και θέσεων εργασίας, η επιδίωξη του συλλογικού
οφέλους μέσω της ενίσχυσης, υποστήριξης, αλλά και προώθησης της ένταξης
στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων ή κοινωνικών ομάδων πληθυσμού
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, φύλου,
σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, φυλής, ηλικίας,
εθνοτικής καταγωγής, σωματικής ακεραιότητας, καθώς επίσης, και η προβολή
των ζητημάτων αυτών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
Διαχειριστής και εκπρόσωπος έχει ορισθεί η Ουρανία (Ράνια) Παπαδοπούλου
ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια με
ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στον χώρο της κοινωνίας των Πολιτών.
Η διακυβέρνηση της οργάνωσης γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των
εταίρων, τον Γενικό Διευθυντή, τον Διαχειριστή και τη Συμβουλευτική
Επιτροπή της οργάνωσης.
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της οργάνωσης, απαρτίζεται
από όλα τα μέλη της οργάνωσης, και αποφασίζει για όλα τα θέματα και τις
δραστηριότητες της οργάνωσης, τακτικά μία φορά τον χρόνο εντός του πρώτου
τριμήνου αυτού, και έκτακτα οποτεδήποτε, μετά από αίτημα οποιουδήποτε εκ
των εταίρων ή/και του Διαχειριστή αυτής. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για
την χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής της οργάνωσης καθορίζοντας
τους προς επίτευξη στόχους αυτής.
Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι να κατευθύνει τις εργασίες της
οργάνωσης, να μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί
έχουν χαραχθεί από την Γενική Συνέλευση, να προβαίνει σε ορθό σχεδιασμό
των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της οργάνωσης, στον έλεγχο και την
εποπτεία των υλοποιούμενων από αυτή προγραμμάτων, στις δημόσιες σχέσεις
και επαφές με δωρητές, χορηγούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, θεσμούς,
ιδρύματα, κλπ. σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε συμβολή στην ευαισθητοποίηση
του κοινού με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανεύρεση πόρων για την

Εταιρεία, αλλά και στο συντονισμό, τη συνεργασία και την αξιοποίηση του
προσωπικού της οργάνωσης.
Ο Διαχειριστής διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και, με εξαίρεση τα θέματα
για τα οποία αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό, είναι η
Γενική Συνέλευση, διαχειρίζεται τις υποθέσεις της οργάνωσης και εκπροσωπεί
αυτή μόνος του ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών, έναντι παντός φυσικού
ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ελληνικού ή αλλοδαπού,
έναντι του ελληνικού ή ξένου κράτους, έναντι οποιασδήποτε ημεδαπής ή
αλλοδαπής τράπεζας, δικαστικά και εξώδικα ενεργώντας στο όνομα και για
λογαριασμό της οργάνωσης κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση αυτής, τη
διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή της οργάνωσης αποτελείται από 2-7 μέλη που
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία ενός έτους και δυνατότητα
επανεκλογής, τα οποία είναι άνθρωποι που φέρουν ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες και μπορούν να ενισχύσουν τη διοίκηση της οργάνωσης,
παρέχοντας συστάσεις, πληροφορίες, δεξιότητες, ή πόρους για το ειδικό έργο
σε βασικούς τομείς δράσεων που δεν καλύπτονται από το προσωπικό της
οργάνωσης. Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρέχει συμβουλές, βοηθάει στην
οικοδόμηση σχέσεων για τη φιλανθρωπία με την τακτική ανταλλαγή ιδεών, την
τεχνική βοήθεια, την αξιολόγηση του αντικτύπου των σχεδιαζόμενων ή/και
υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στην εξεύρεση ισορροπημένων
αμερόληπτων απαντήσεων για σημαντικά έργα, αλλά και την βοήθεια στη
διεύρυνση της εμβέλειας της οργάνωσης, δημιουργώντας δίκτυα και επαφές
στην κοινωνία των πολιτών και συμβάλλοντας στην εξεύρεση νέων
προοπτικών στο πλαίσιο πάντα του σκοπού της οργάνωσης. Παράλληλα η
Συμβουλευτική Επιτροπή φροντίζει για την επιτόπια καθοδήγηση της
οργάνωσης σε τομείς όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων και ο προγραμματισμός
εκδηλώσεων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ζωτικά εργαλεία για τη
μεγιστοποίηση του έργου αυτής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει
τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, τα δε μέλη της δεν αμείβονται.
Στόχος της ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 είναι η προώθηση και ενίσχυση των
ευρωπαϊκών αξιών και των οικουμενικών ιδεωδών του πολιτισμού, της
δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και η ευαισθητοποίηση των
πολιτών για τις αξίες και τα ιδεώδη αυτά.

