ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
(MEDAC)

Άρθρο 1 – Ονομασία, έδρα και διάρκεια
1.1

Η αναγνωρισμένη ως οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συστήνεται σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Πολιτική Αλιείας, που τροποποιεί τους
Κανονισμούς (ΕE) αριθ. 1954/2003 και (ΕE) αριθ. 1224/2009 και που καταργεί τους
κανονισμούς (ΕE) αριθ. 2371/2002 και (ΕE) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου καθώς και την
απόφαση 2004/585/ΕE του Συμβουλίου ονομάζεται: Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την
Μεσόγειο (εφ’εξής MEDAC). To ΜΕDAC είναι ένας οργανισμός που επιδιώκει στόχους
γενικότερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

1.2

Η οργάνωση εδρεύει στη Ρώμη της Ιταλίας. Ως εκ τούτου, η οργάνωση διέπεται από τον
ιταλικό νόμο, άρθρα . 18, 39 e 49 – α.κ 14, 16, 18, 36, 37, 38, 1332, 1393 e 1398 και από
νόμους σχετικούς με θέματα συμμετοχής σε οργανώσεις,

1.3

Το MEDAC συστήνεται για αόριστο χρόνο.

Άρθρο 2 – Στόχοι
2.1

Το MEDAC μπορεί :
α) να διαβιβάσει στην Επιτροπή και στην ενδιαφερόμενη χώρα μέλος συστάσεις και
προτάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την διαχείριση της αλιείας καθώς και κοινωνικοοικονομικά θέματα και θέματα που άπτονται της διατήρησης της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας. Το MEDAC μπορεί συγκεκριμένα να διαβιβάζει συστάσεις σχετικά με
την απλοποίηση των σχετικών νόμων που αφορούν την διαχείριση της αλιείας
β) να ενημερώνει την Επιτροπή και τις χώρες μέλη σχετικά με προβλήματα που αφορούν την
διαχείριση καθώς και κοινωνικο–οικονομικά θέματα και θέματα που αφορούν την
διατήρηση της αλιείας και ενδεχομένως της υδατοκαλλιέργειας στις γεωγραφικές περιοχές ή
στους τομείς αρμοδιότητας του και να προτείνει λύσεις προς επίλυση των παραπάνω
προβλημάτων.
γ) να συμβάλει, σε στενή συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες στην συλλογή, προώθηση και
ανάλυση δεδομένων που είναι αναγκαία για την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με τα
μέτρα διατήρησης και κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης.

2.2

Όταν καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με κοινές συστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18
(«περιφερειοποίηση») του Βασικού Κανονισμού υπ.αριθμ.1380/2013, το ΜEDAC μπορεί να
διατυπώσει συστάσεις και προτάσεις με στόχο την βελτίωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας στην Μεσόγειο αναφορικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες που αποτελούν
αντικείμενο των εργασιών του και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι αναγκαία για την
επίτευξη των στόχων του.

2.3

Για την οργάνωση MEDAC, ο όρος Μεσόγειος συμπεριλαμβάνει τα θαλάσσια ύδατα της
Μεσογείου που βρίσκονται στα ανατολικά του μεσημβρινού 5°36’ του δυτικού γεωγραφικού
πλάτους.

2.4

Το MEDAC είναι επίσης αρμόδιο να συζητά θέματα βιώσιμης διαχείρισης των κοινών με
τρίτες χώρες ειδών, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως μεταναστευτικών ειδών που
απαντώνται στην Μεσόγειο.

2.5

Όταν υπάρχουν θέματα κοινού συμφέροντος για τα άλλα Γνωμοδοτικά Συμβούλια, το
MEDAC και τα άλλα ενδιαφερόμενα Γνωμοδοτικά Συμβούλια δύνανται να συντονίσουν τις
απόψεις τους με στόχο την υιοθέτηση κοινών συστάσεων.

Άρθρο 3 – Μέλη
3.1. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο της αλιείας καθώς και οποιαδήποτε
άλλη ομάδα συμφερόντων που εμπλέκεται στην Κοινή Πολιτική Αλιείας, μπορούν να
υποβάλλουν αίτημα προσχώρησης στο MEDAC. Τα αιτήματα θα απευθύνονται γραπτώς
στην Γραμματεία του MEDAC. Tα εν λόγω αιτήματα διαβιβάζονται στα κράτη μέλη
προκειμένου να αποφανθούν ως προς την αντιπροσωπευτικότητα ή μη της αιτούσης
οργάνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 γράμμα η) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Βασικού
Κανονισμού υπ’αριθμ. 1380/2013
3.2. Οι οργανώσεις μέλη καλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού, τον
Εσωτερικό Κανονισμό καθώς και άλλα μέτρα που υιοθετούνται από το MEDAC. Οι
οργανώσεις μέλη είναι επίσης υποχρεωμένες να καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές τους
εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
3.3

H Εκτελεστική Επιτροπή του MEDAC δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, να
αποβάλλει μία οργάνωση που δεν σέβεται τις προβλεπόμενες από το παρόν Καταστατικό
διατάξεις ή που ενεργεί εις βάρος των στόχων του MEDAC. Η οργάνωση της οποίας
αμφισβητείται η ιδιότητα μέλους, έχει δικαίωμα να υπερασπίσει και να διεκδικήσει την θέση
της καθώς και να ακουστεί από την Γενική Συνέλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατείται
ενήμερη για τις εξελίξεις.

Άρθρο 4 – Διαχειριστικά όργανα
4.1. Το MEDAC αποτελείται από μία Γενική Συνέλευση, μία Εκτελεστική Επιτροπή, ένα
Προεδρείο και έναν Πρόεδρο ο οποίος είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
4.2

Στην Εκτελεστική Επιτροπή και, στον βαθμό που είναι δυνατόν και στην Γενική Συνέλευση,
το 60% των εδρών κατανέμεται στους εκπροσώπους του κλάδου αλιείας και το 40% στους
εκπροσώπους άλλων ομάδων συμφερόντων (π.χ. περιβαλλοντικές οργανώσεις,
καταναλωτές, ερασιτεχνική αλιεία , κλπ) που επηρεάζονται από την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική.

4.3

Η αναλογία του 60/40 θα γίνεται καθ’ ολοκληρία σεβαστή στην Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ
στην Γενική Συνέλευση η εν λόγω αναλογία αποτελεί δυνητικό στόχο χωρίς όμως να
αποκλείεται καμιά οργάνωση που θα επιθυμούσε να υποβάλλει υποψηφιότητα στο MEDAC.

4.4

Η Γενική Συνέλευση και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν τον ίδιο Πρόεδρο.

Aρθρο 5 – Εκλογές για την ανάθεση θέσεων
5.1 Η Γενική Συνέλευση, συνελθούσα σε πλαίσιο εκλογών, εκλέγει κάθε 4 χρόνια τους
παρακάτω εκπροσώπους :
• τον Πρόεδρο
• τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
5.2

Η θητεία του Προέδρου είναι ανανεώσιμη μία μόνον φορά, εκτός αν υπάρχει έλλειψη
εναλλακτικών υποψηφίων.

5.3

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει μόνον μία προτίμηση για την εκλογή του Προέδρου.

5.4

Ο πρόεδρος, αφού εκλεγεί, προτείνει προς ψήφιση στην Εκλογική Συνέλευση τρεις
αντιπροέδρους που θα εκπροσωπούν το 60% και δύο αντιπροέδρους που θα εκπροσωπούν
το 40%. Οι Αντιπρόεδροι, για κάθε ποσοστό εκπροσώπησης, πρέπει να είναι διαφορετικής
εθνικότητας. Ελλείψει συναίνεσης, ο εκλεγμένος Πρόεδρος προτείνει εναλλακτικούς
υποψηφίους μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

5.5

Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι είναι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών,
η εθνικότητά τους είναι άνευ σημασίας.

5.6

Η έγκυρη σύνθεση του Προεδρείου προϋποθέτει την παρουσία όλων των Αντιπροέδρων. Σε
περίπτωση απουσίας και/ή προσκόμματος ενός εκ των μελών του, το απών μέλος δύναται να
ορίσει αντικαταστάτη που θα αναλάβει το ρόλο του και θα καταστήσει έγκυρη την
συνεδρίαση του Προεδρείου.

5.7

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από 25 μέλη κατ’αναλογία των ποσοστών 60% και
40% (15 και 10). Οι αντιπρόσωποι στην Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγονται από την
Εκλογική Συνέλευση που διαιρείται ανά ομάδα συμφερόντων: οι εκπρόσωποι του 60%
εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις
κατανεμηθείσες σε αυτούς έδρες και αντιστοίχως πράττουν οι εκπρόσωποι του 40%.
Κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση, μετά από
πρόταση του Προέδρου, δύναται να εκλέξει μια Εκτελεστική Επιτροπή που θα αποτελείται
από 30 το πολύ μέλη ώστε να διασφαλιστεί επαρκής εκπροσώπηση της αλιείας μικρής
κλίμακας. Είναι απαραίτητη η εκλογή τουλάχιστον ενός εκπρόσωπου από τον κλάδο των
αλιευμάτων ανάμεσα στα παραπάνω μέλη για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

5.7

Υπεύθυνη για όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των εκλογών είναι η Γραμματεία που
συγκεντρώνει τις προτάσεις υποψηφιότητας για την θέση του Προέδρου, ασχολείται με την
κοινοποίησή τους και διαθέτει το κατάλληλο υλικό για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 6 – Υποψηφιότητες
6.1

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του Προέδρου, καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς και
υπογεγραμμένη την υποψηφιότητά τους. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των

υποψηφιοτήτων, θα υποβάλλονται γραπτώς στην Γραμματεία εντός της εικοστής ημέρας
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Εκλογικής Συνέλευσης. Η λίστα με τις
υποψηφιότητες θα αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εντός 15 ημερών
από την ημερομηνία διεξαγωγής της Εκλογικής Συνέλευσης.
Οι υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου θα συνοδεύονται από ένα αντίγραφο του
προγράμματος που ο υποψήφιος σκοπεύει να εφαρμόσει κατά την διάρκεια της θητείας του,
αν εκλεγεί.
6.2

Σε περίπτωση αποδοχής ή απόρριψης μίας ή περισσοτέρων υποψηφιοτήτων για την θέση
του Προέδρου, προβλέπεται γραπτή προσφυγή η οποία υποβάλλεται στην Γραμματεία
αυστηρά εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της Εκλογικής Συνέλευσης.

6.3

Μόλις οριστεί ο κατάλογος των υποψηφίων για την θέση του Προέδρου, η Γραμματεία θα
διασφαλίσει την προετοιμασία των κατάλληλων ψηφοδελτίων που θα περιέχουν τα ονόματα
των υποψηφίων για την θέση του Προέδρου με αλφαβητική σειρά και στο πλάι το όνομα της
οργάνωσης όπου ανήκουν.

6.4

Οι μεμονωμένες υποψηφιότητες για την θέση του Αντιπροέδρου και/ή μέλους της
Εκτελεστικής Επιτροπής θα μπορούν θα υποβάλλονται μετά το πέρας της εκλογής του
Προέδρου.

Άρθρο 7 – Ανακοίνωση των εκλεγμένων
7.1

Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Συνέλευσης μετά το πέρας της καταμέτρησης και των σχετικών
ελέγχων, ανακοινώνει τα ονόματα των εκλεγέντων με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 8 – Κοινοποίηση στις Αρχές
8.1

Η σύνθεση των νέων οργάνων του MEDAC με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους θα
κοινοποιείται από τον Πρόεδρο στις Αρχές και τους Φορείς που σύμφωνα με τον νόμο
πρέπει ή είναι σκόπιμο να ενημερωθούν.

Aρθρο 9 – Γενική Συνέλευση
9.1

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλες τις οργανώσεις μέλη του MEDAC.

9.2

Συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όποτε θεωρείται αναγκαίο κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών .

9.3

Ο Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα ψήφου και εκτελεί τα καθήκοντά του με απόλυτη
αμεροληψία. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή του
Προέδρου και της Εκτελεστικής Επιτροπής πριν από την κανονική λήξη της θητείας τους, σε
περίπτωση που δεν ασκούν καταλλήλως τα καθήκοντά τους όπως προβλέπεται από το παρόν
Καταστατικό.

9.4

Η διαδικασία ανάκλησης της εντολής του Προέδρου και των Αντιπροέδρων τίθεται σε
εφαρμογή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του 1/3 των μελών του MEDAC προς την Γενική
Συνέλευση, η οποία δύναται να αποφανθεί με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων

μελών με δικαίωμα ψήφου και να συγκαλέσει εκ νέου Γενική Συνέλευση για την εκλογή
νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

9.5

Η Γενική Συνέλευση εξετάζει και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου. Εξετάζει και εγκρίνει, μετά από την υποβολή από την Γραμματεία και την
εισήγηση του οικονομικού ελεγκτή της προηγούμενης χρήσης, την ετήσια έκθεση και τον
ετήσιο προϋπολογισμό του MEDAC καθώς και το ετήσιο στρατηγικό πρόγραμμα. Η Γενική
Συνέλευση απαλλάσσει την Γραμματεία που ασχολήθηκε με την λογιστική διαχείριση.

9.6

Η Γενική Συνέλευση εποπτεύει την λειτουργία του MEDAC και διαμορφώνει στην πολιτική
της Εκτελεστικής Επιτροπής.

9.7

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν κατ’ εξαίρεση να δώσουν εξουσιοδότηση ψήφου
σε άλλα μέλη της Γενικής Συνέλευσης υπό τον όρο ότι θα ανήκουν στον ίδιο κλάδο. Ένα
μέλος της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να λάβει περισσότερες από δύο εξουσιοδοτήσεις
ψήφου πέραν της προσωπικής του ψήφου, με εξαίρεση την Συνέλευση που τροποποιεί τους
εσωτερικούς κανονισμούς και για την οποία προβλέπονται μέχρι 5 εξουσιοδοτήσεις ψήφου.

9.8

Η εξουσιοδότηση ψήφου θα κοινοποιείται γραπτώς στην Γραμματεία και στο Προεδρείο
τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Υπεύθυνη για την
έγκαιρη ενημέρωση επί του θέματος των μελών της Γενικής Συνέλευσης θα είναι η
Γραμματεία.

Άρθρο 10 – Εκτελεστική Επιτροπή
10.1 Η Εκτελεστική Επιτροπή διεκπεραιώνει τις εργασίες του MEDAC σύμφωνα με τους
προσανατολισμούς της Γενικής Συνέλευσης και υιοθετεί τις συστάσεις και τις τελικές
υποδείξεις μετά από την επεξεργασία τους από τις Ομάδες Εργασίας.
10.2 Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον του MEDAC
προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα και τους στόχους που αναφέρονται στο παρόν
Καταστατικό και είναι υπεύθυνα για ενδεχόμενες μεμονωμένες δράσεις που δεν έχουν
συμφωνηθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
10.3 Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για τέσσερα
έτη και η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί. Οι αντιπρόσωποι της Εκτελεστικής Επιτροπής
ορίζονται από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν. Κάθε ενδεχόμενη αλλαγή που αφορά τους
αντιπροσώπους, κατά την διάρκεια της θητείας τους, στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου
έχουν διοριστεί από την οργάνωση στην οποία ανήκουν, θα κοινοποιείται γραπτώς στην
Γραμματεία του MEDAC.
10.4 Αν μία οργάνωση αποφασίσει να αποχωρήσει από την Γενική Συνέλευση ή από την
Εκτελεστική Επιτροπή, τότε και ο εκπρόσωπός της στην Γενική Συνέλευση ή στην
Εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται ότι αποχωρεί.
10.5 Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα εκ περιτροπής στις διάφορες περιφέρειες των
κρατών μελών που εκπροσωπούνται στο MEDAC.

10.6 H Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει ένα ορκωτό λογιστή (“auditor”) πιστοποιημένο για την
περίοδο κατά την οποία το MEDAC λαμβάνει κοινοτική οικονομική ενίσχυση, όπως
προβλέπεται στο σημείο 2 γράμμα π) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Βασικού Κανονισμού αρ.
1380/2013.
10.7 Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται, κατ’εξαίρεση, να εκχωρήσουν το δικαίωμα
ψήφου τους άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά
εκπροσωπούν τον ίδιο τομέα. Ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν δύναται να λάβει
περισσότερες από δύο εξουσιοδοτήσεις ψήφου πέραν της προσωπικής του ψήφου.
Άρθρο 11 – Κανόνες λειτουργίας
11.1 Οι συναντήσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν με εξαίρεση την Γενική Εκλογική Συνέλευση που συγκαλείται
τουλάχιστον 60 μέρες πριν με ειδοποίηση που περιέχει τα θέματα προς συζήτηση, τον τόπο,
την ημερομηνία και την ώρα της πρώτης σύγκλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, ορίζεται δεύτερη σύγκληση τουλάχιστον 24
(εικοσιτέσσερεις) ώρες μετά την πρώτη. Στην πρώτη σύγκληση θα πρέπει να παρίσταται
τουλάχιστον το ήμισυ συν ένας των εχόντων δικαίωμα ψήφου, ενώ στην δεύτερη σύγκληση
και προκειμένου να είναι έγκυρες οι αποφάσεις θα πρέπει να παρίσταται η απλή πλειοψηφία
των παρόντων και των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Τα προς έγκριση έγγραφα εργασίας
αποστέλλονται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής
τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα ανάλογα με το πόσο πολύπλοκα και εκτενή είναι.
11.2 Κατά το δυνατόν, οι αποφάσεις εντός της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής
Συνέλευσης υιοθετούνται με συναίνεση. Εάν δεν επιτευχθεί συναίνεση, οι αντίθετες απόψεις
καταχωρούνται στις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από την πλειοψηφία των παρόντων μελών
με δικαίωμα ψήφου.
11.3 Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι δημόσιες.
Οι συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι δημόσιες εκτός αν, κατ’ εξαίρεση, ληφθεί
διαφορετική απόφαση από την πλειοψηφία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
11.4 Όλες οι συνεδριάσεις του MEDAC αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς εισήγησης που
διανέμεται σε όλα τα μέλη πριν από τις επόμενες συνεδριάσεις.
11.5 Οι προσκλήσεις και η ημερησία διάταξη για κάθε συνάντηση αποστέλλονται στα μέλη και
στους παρατηρητές τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες πριν από την ημερομηνία της συνάντησης.
11.6 Οι συνεδριάσεις του MEDAC χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια. Οι συστάσεις και οι
προτάσεις του MEDAC δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και κοινοποιούνται απευθείας στην
Γενική Συνέλευση, στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στις ενδιαφερόμενες χώρες μέλη και σε
οποιονδήποτε υποβάλει αίτημα.
11.7 Εάν, σε περίπτωση απαρέγκλιτης ανάγκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποιαδήποτε χώρα
μέλος ζητήσει την σύσταση ή την υπόδειξη του MEDAC, η Γραμματεία υποχρεούται να
ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή και να δρομολογήσει γραπτή διαδικασία ώστε να
συγκεντρωθούν και να επισημοποιηθούν εντός 24 ωρών και με οιονδήποτε τρόπο –ακόμη
και ηλεκτρονικό - οι συστάσεις και οι υποδείξεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
που στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

11.8 Το MEDAC φροντίζει να διατηρηθούν οι επαφές με τα άλλα Γνωμοδοτικά Συμβούλια κάθε
φορά που εντοπίζεται θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Το MEDAC διαβιβάζει μια
προσυμφωνηθείσα κοινή θέση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των λοιπών Γνωμοδοτικών
Συμβουλίων με στόχο την υιοθέτηση κοινών συστάσεων επί του θέματος.
Άρθρο 12 – Παρατηρητές
12.1 Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Ομάδων
Εργασίας μπορούν να συμμετάσχουν, με την ιδιότητα των ενεργών παρατηρητών, οι
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων , του EFCA, του STECF και των αρμόδιων
ORGP (Περιφερειακών Οργανώσεων για την Διαχείριση της Αλιείας) της περιφέρειας,
εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις των ενδιαφερομένων κρατών μελών από τον κλάδο της
αλιείας ή άλλες ομάδες συμφερόντων από Τρίτες Χώρες.
12.2 Στις εργασίες του MEDAC δύνανται να συμμετάσχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες εθνικών
και διεθνών επιστημονικών φορέων.
12. 3 Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει τα έξοδα συμμετοχής των παρατηρητών με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που λαμβάνεται διαφορετική απόφαση από την Εκτελεστική
Επιτροπή.
12.4 Οι παρατηρητές και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.
Άρθρο 13 – Γραμματεία
13.1 Η Γραμματεία η οποία περιλαμβάνει έναν Εκτελεστικό Γραμματέα και έναν ή
περισσότερους Εκτελεστικούς βοηθούς που ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή,
εκτελεί τις αποφάσεις του Προεδρείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η λειτουργία της
Γραμματείας υπόκειται στην έγκρισή των παραπάνω δύο οργάνων, με στόχο τη διασφάλιση
της επίτευξης των στόχων του MEDAC.
13.2 Η Γραμματεία παρίσταται στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Γενικής
Συνέλευσης και των Ομάδων Εργασίας και υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες του
MEDAC.
13.3 Η Γραμματεία λαμβάνει τα αιτήματα προσχώρησης που οι οργανώσεις απευθύνουν στην
Γενική Συνέλευση. Επιπροσθέτως, διατηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο των μελών του
MEDAC.
13.4 H Γραμματεία, κατόπιν συμφωνίας με το Προεδρείο, συγκαλεί και οργανώνει τις
συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Ομάδων
Εργασίας, ασχολείται με την οικονομική διαχείριση και παρέχει τεχνική υποστήριξη όποτε
κρίνεται αναγκαίο. Προετοιμάζει τα πρακτικά και τις εκθέσεις πεπραγμένων του MEDAC
και κοινοποιεί τις συστάσεις και τις υποδείξεις του ΜEDAC στους ενδιαφερόμενους φορείς.
13.5 Η Γραμματεία διαχειρίζεται τα οικονομικά του MEDAC, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή
ετοιμάζει την έκθεση πεπραγμένων για την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Γραμματεία

αναλαμβάνει επίσης, μέσω ειδικής δημόσιας επιλογής, την εύρεση ενός εξωτερικού ορκωτού
λογιστή. Τέλος, η Γραμματεία υποχρεούται να σέβεται τα προβλεπόμενα στον τομέα της
οικονομικής διαχείρισης όπως ορίζονται από τους χρηματοδότες και ιδιαίτερα όπως
προβλέπεται από τον Κανονισμό του Συμβουλίου αρ. 966/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012,
που καταργεί τον Κανονισμό αρ. 1605/2002 (ΕE, Euratom) και που ορίζει τον οικονομικό
Κανονισμό που εφαρμόζεται για τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και από την συμφωνία επιχορήγησης.
13.6 Για την διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων του MEDAC, η Γραμματεία κατόπιν
έγκρισης της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται:
o να προσλαμβάνει και να αμείβει κάθε είδους εξειδικευμένο προσωπικό
προκειμένου να συντονιστούν, να οργανωθούν
και να εκτελεστούν οι
δραστηριότητες του MEDAC
o να προσλαμβάνει και να αποζημιώνει επαγγελματίες ή τεχνικούς συμβούλους που
καλούνται να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του MEDAC
o να οργανώνει συνεδριάσεις και συνδιασκέψεις και να συνεργάζεται με
εκπροσώπους άλλων φορέων, ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με άλλους αρμόδιους οργανισμούς στην
περιοχή μεταξύ των οποίων και της Γενικής Επιτροπής Αλιείας στην Μεσόγειο
(ΓΕΑΜ - CGPM)
o
να καλεί τους καταλλήλους εμπειρογνώμονες για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το MEDAC και που είναι συμβατές με τους
στόχους του
o να προωθεί και να υλοποιεί έρευνες και μελέτες ή να συνεργάζεται για την εκπόνησή
τους και, αν κρίνεται απαραίτητο, να δημοσιεύει και να διαχέει τα αποτελέσματά τους
o να αγοράζει, να μισθώνει, να αποκτά με leasing ή σε κάθε περίπτωση να αποκτά με
οποιοδήποτε τρόπο εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του MEDAC
o να αναζητά οικονομικούς πόρους προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των του
MEDAC
o να αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την
επίτευξη των στόχων του MEDAC ή που ευνοεί την επίτευξη αυτών των στόχων
13.7 Η Γραμματεία, για κάθε συνάντηση και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής, φροντίζει να μεταφράζονται τα έγγραφα εργασίας και να παρέχεται διερμηνεία
στις προβλεπόμενες γλώσσες εργασίας
Άρθρο 14 – Περιουσιακά στοιχεία
14.1 Το
MEDAC είναι υποχρεωμένο να συντάσσει προϋπολογισμό ή ετήσια έκθεση
πεπραγμένων που αφορά το οικονομικό ημερολογιακό έτος (1 η Ιανουαρίου – 31
Δεκεμβρίου).
14.2 Τα περιουσιακά του στοιχεία αποτελούνται από:
α) το κοινό ταμείο των μελών που προβλέπει πάγιες συνδρομές μεταξύ των συμμετεχόντων
που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 20.000 ευρώ.
β) τις εισφορές των μελών που ορίζονται κάθε χρόνο από την Εκτελεστική Επιτροπή
γ) τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 89 του
Κανονισμού υπ αριθμ. 580/2014 (ΕΕ) που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τα αλιευτικά θέματα
και την αλιεία.

δ) τις συνεισφορές των κρατών μελών
ε) τις δωρεές.
14.3 Τα μερίδια κεφαλαίου θα επιστραφούν μόνον μετά από την έγκριση του τελικού
ισολογισμού εκκαθάρισης, σε περίπτωση που προκύψει πλεόνασμα από την ρευστοποίηση.
14.4 . Σε περίπτωση λύσης της σχέσης με ένα και μόνον μέλος, το μερίδιο του κεφαλαίου θα
επιστρέφεται μόνον μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο έτος
αποχώρησης. Κατά την διάρκεια του ιδίου οικονομικού έτους τα μέλη θα κληθούν να
καταβάλουν κατ’ αναλογία το αναγκαίο ποσό ώστε να αποκατασταθεί το ποσό του κοινού
ταμείου των μελών να αντιστοιχεί σε 20.000 ευρώ.
Άρθρο 15 – Τροποποίηση του Καταστατικού
15.1 Το παρόν καταστατικό συμφωνήθηκε μεταξύ της Γενικής Συνέλευσης, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του
Καταστατικού θα υποβάλλονται στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για ενδεχόμενες
παρατηρήσεις καθώς και για την κύρωση που προϋποθέτει την πλειοψηφία των δύο τρίτων
των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της Γενικής Συντέλεσης για να
εγκριθούν στη συνέχεα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις ενδιαφερόμενα κράτη
μέλη .
Άρθρο 16 – Διάλυση
16.1 Η διάλυση του MEDAC αποφασίζεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών
που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
16.2 Αφού πληρωθούν όλα τα χρέη, τα εξωτερικά δάνεια και οι υποχρεώσεις, το ενδεχόμενο
υπόλοιπο θα μεταφερθεί σε οργάνωση με παρεμφερείς στόχους αφού προηγουμένως
επιστραφεί το μερίδιο του κεφαλαίου στα μέλη.
Άρθρο 17 – Κανόνες Παραπομπής
17.1 Το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από έναν εσωτερικό Κανονισμό. Για όσα δεν
προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και από τον σχετικό Εσωτερικό Κανονισμό, γίνεται
ρητή αναφορά στους ισχύοντες νόμους και στους κοινοτικούς κανονισμούς.

