
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  ……… 

της ….. ………. 201…. 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«………………………….» 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «…………………….», συνήλθε σε συνεδρίαση 

σήμερα, την ……
η
 ……. 201…., ημέρα …….. και ώρα …….. π.μ., στα γραφεία της εταιρείας 

…………….,  επί της οδού ………………., μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. …………………..  
 
Παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ: 

1. ……………………………..  

2. ……………………………….. 

3. ……………………………………………… 

4. ………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………….. 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό 
απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:  

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
1. Έγκριση για τη συμμετοχή της εταιρείας ως μέλος στον Ελληνικό Σύνδεσμο 

Επιχειρηματικών Πάρκων. 
 

 

 
 

Θέμα 1ο : Έγκριση για τη συμμετοχή της εταιρείας ως μέλος στον Ελληνικό Σύνδεσμο 
Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Σ.ΕΠ.ΠΑ.). 

 

Για το ως άνω  θέμα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ………………… ενημερώνει τα 
μέλη ότι έχει ιδρυθεί το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών 

Πάρκων»  και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.ΕΠ.ΠΑ.» στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη 
επιχειρήσεις με αντικείμενο την ίδρυση και διαχείριση Οργανωμένων Υποδοχέων 

Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) καθώς και σημαντικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε 
αυτούς.  

 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συνεργασία των φορέων και επιχειρήσεων που ιδρύουν, 
διαχειρίζονται, διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) 

στην Ελλάδα καθώς και των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες και ασκούν 
δραστηριότητα εντός αυτών.  

Η συνεργασία μεταξύ των ανωτέρω φορέων και επιχειρήσεων στον Ε.Σ.ΕΠ.ΠΑ. αποβλέπει 

στην: 
i. Εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο στις αντίστοιχες Ενώσεις και Οργανισμούς, ενώπιον δημόσιων αρχών 
και αρμόδιων κρατικών και μη φορέων, των ΟΤΑ, της κυβέρνησης και της ΕΕ, 

διαμέσου του ΔΣ ή/και των επιτροπών που συστήνονται για τον σκοπό αυτό. 
ii. Αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται στα Επιχειρηματικά Πάρκα, τη 

διατύπωση προτάσεων, καθώς και τη συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και την ορθή 

και εμπεριστατωμένη παρουσίαση και υποστήριξη των θέσεων των μελών του 
Συνδέσμου σε κάθε νομοθετική ή άλλη πρωτοβουλία που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο 



ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων και εγκατάστασης επιχειρήσεων 

εντός αυτών. 
iii. Διατύπωση προτάσεων και παροχή συμβουλών προς κάθε σχετικό φορέα και τρίτους 

με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τον τομέα των Επιχειρηματικών Πάρκων, τη διοίκηση και λειτουργία αυτών και την 

επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη και εξέλιξή τους. 

iv. Διατύπωση θέσεων σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή κανόνων που αφορούν την 
ίδρυση και λειτουργία Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων ή και την 

εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων εντός αυτών.  
v. Προώθηση και υλοποίηση της έρευνας και της επιστημονικής υποστήριξης σε κάθε 

είδους θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον τομέα των Επιχειρηματικών 
Πάρκων, συμπεριλαμβανομένου και του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

vi. Προώθηση προτάσεων για την απλούστευση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών 

διαδικασιών της ίδρυσης και λειτουργίας των Πάρκων καθώς και της άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας εντός αυτών από τις εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις. 

vii. Έκδοση περιοδικών εκδόσεων έντυπων και ηλεκτρονικών, συγγραμμάτων, 
newsletters, λειτουργία ιστοσελίδας του συνδέσμου και άλλων ιστοτόπων σχετικού 

αντικειμένου, καθώς και την ίδρυση βιβλιοθήκης με βιβλία, μελέτες, έντυπα και λοιπό 

πληροφοριακό υλικό. 
 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος παραθέτει στα μέλη το Καταστατικό όπου 
μνημονεύονται, μεταξύ άλλων, η σχετική Επωνυμία του Συνδέσμου («Ελληνικός Σύνδεσμος  

Επιχειρηματικών Πάρκων»), ο διακριτικός τίτλος («ΕΣΕΠΠΑ») και ο Σκοπός του Συνδέσμου, 
που αφορά στη συνεργασία των φορέων και επιχειρήσεων που ιδρύουν, διαχειρίζονται, 

διοικούν και λειτουργούν Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα καθώς και 

των επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγκατεστημένες και ασκούν δραστηριότητα εντός αυτών.  
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει για τη συμμετοχή της Εταιρείας ως μέλος στον Ελληνικό Σύνδεσμο 

Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Σ.ΕΠ.ΠΑ). 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου και το Καταστατικό του Συνδέσμου, εγκρίνει ομόφωνα τη 

συμμετοχή της Εταιρείας ως μέλους στον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Πάρκων 

(Ε.Σ.ΕΠ.ΠΑ) και παρέχει ομόφωνα την εξουσιοδότηση του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κ. …………………….. να υποβάλει αίτηση και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα, 

προκειμένου να εγκριθεί η είσοδος της Εταιρείας ως μέλους του Συνδέσμου,  να συμμετέχει  ή 
να ορίζει ή να αντικαθιστά τα πρόσωπα δια των οποίων η Εταιρία θα συμμετέχει ως μέλος στα 

καταστατικά Όργανα και γενικά στις εργασίες του Συνδέσμου.   
  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τo ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό. 

 
Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

  
ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 


