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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι∆ΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε∆ΡΑ
ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται µη κυβερνητικός οργανισµός, ήτοι δευτεροβάθµιο
σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία
«Οικουµενική Οµοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών» (ΟΙΟMΚΩ) και
έδρα την Αθήνα, η οποία θα λειτουργεί και θα διέπεται από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τους κανόνες του Κοινοτικού ∆ικαίου
καθώς επίσης και από τους κανόνες και τους όρους του
καταστατικού της. Η ∆ιεθνής Επωνυµία της Οµοσπονδίας είναι
Ecumenical Federation of Constantinopolitans (EFECON).
ΣΚΟΠΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί της ΟΙΟMΚΩ είναι:
1. Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή ιδεών και η αλληλεγγύη
µεταξύ των ανά των κόσµο Κωνσταντινουπολιτών και ιδιαίτερα των
Κωνσταντινουπολιτών της διασποράς µε τους Οµογενείς που ζουν
στην Κωνσταντινούπολη.
2. Η προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
ειδικότερα των δικαιωµάτων των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά και
των Iµβρίων και Τενεδίων, όπως αυτά προστατεύονται από τις
σχετικές διατάξεις της Συνθήκης της Λοζάνης, και άλλες σύγχρονες
διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις προστασίας δικαιωµάτων του
ανθρώπου.
3. Η συµπαράσταση και υποστήριξη
προς το Οικουµενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως προκειµένου να ενισχύεται το
Οικουµενικό, ∆ιορθόδοξο, ∆ιαχριστιανικό και ∆ιαθρησκειακό έργο
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του και να καθίσταται γνωστό ότι πρόκειται περί Θεσµού ∆ιεθνούς
Αναγνωρίσεως και Οικουµενικού χαρακτήρα.
4. Η προαγωγή και σταθεροποίηση της
φιλίας, ειρήνης και
κατανόησης µεταξύ των λαών στην καθ’ ηµάς Ανατολή, στα
Βαλκάνια, την Ευρώπη και σε όλο τον Κόσµο.
5. Η συστηµατική µελέτη των προβληµάτων που απασχολούν την
Οµογένεια Κωνσταντινουπόλεως, Ίµβρου και Τενέδου, η
καταγραφή των περιπτώσεων παραβιάσεων των διατάξεων του
Κεφαλαίου περί Προστασίας των Μειονοτήτων της Συνθήκης της
Λοζάνης, αλλά και διεθνών συµβάσεων που αφορούν στα
δικαιώµατα του ανθρώπου και των µειονοτήτων και η άµεση
ενηµέρωση κυβερνητικών και διεθνών οργανισµών. Σε περίπτωση
παραβίασης των συµβατικών δεσµεύσεων, η προσφυγή κατά των
κρατικών οντοτήτων που παραβιάζουν αυτές στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, αλλά
δικαιοδοσίας.

και

σε

άλλα

συναφή

όργανα

διεθνούς

6. Η προώθηση και διασφάλιση των συνθηκών για τη διατήρηση του
Ελληνισµού της Κωνσταντινουπόλεως στην εστία του.
7. Η ανάδειξη και αναγνώριση των Κωνσταντινουπολιτών της
διασποράς µαζί µε τους Οµογενείς που ζουν στην
Κωνσταντινούπολη από τις Κυβερνήσεις κρατών και διεθνείς
οργανισµούς ως κληρονόµων και διαχειριστών του πολιτισµικού
πλούτου των Ελληνικών Κοινοτήτων και των Ιδρυµάτων στην
Κωνσταντινούπολη.
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3
Oι σκοποί της Οµοσπονδίας επιτυγχάνονται:
1. Με την ίδρυση Ινστιτούτου Μελέτης

και

Έρευνας

της

Ρωµιοσύνης της Κωνσταντινούπολης, του οποίου το
Καταστατικό θα δηµοσιευθεί αργότερα µε µέριµνα της ΟΙΟMΚΩ.
2. Με την αξιοποίηση µεθόδων ταχείας εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας στη διασπορά εκτός Ελλάδος και την οργάνωση
επιµορφωτικών µαθηµάτων νεοελληνικού πολιτισµού µε έµφαση
την παράδοση της Ρωµιοσύνης της Κωνσταντινούπολης.
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3. Με

την

ίδρυση

και

ενίσχυση

υπαρχόντων

Κωνσταντινουπολίτικων
Πνευµατικών
και
Πολιτιστικών
Κέντρων, Βιβλιοθηκών, Αρχείου Κωνσταντινουπολιτών στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό, για την προσέλκυση, ιδίως, της νέας
γενιάς των Κωνσταντινουπολιτών.
4. Με την άµεση καταγραφή των τεκµηρίων της Ιστορίας του
Ελληνισµού της Κωνσταντινούπολης, ήτοι:
α) Με την κατάλληλη εκπαίδευση φοιτητών και ερευνητών. Προς
διευκόλυνση δε αυτών, να επιτευχθεί τρόπος ώστε να
χρησιµοποιηθούν τα κτίρια των Οµογενειακών σχολείων, τα οποία
ελλείψει µαθητών, έπαυσαν να λειτουργούν και παραµένουν
ανεκµετάλλευτα.
β) Με την καταγραφή, αξιολόγηση και συλλογή ενσφραγίστων
εγγράφων και εντύπων Οµογενειακών Κοινοτήτων και Ενοριών,
ώστε να έρθουν στο φως, άγνωστα στοιχεία ενός κόσµου, του
οποίου το πολιτιστικό επίπεδο υπήρξε εντυπωσιακό και πολύ
µεγάλες οι πνευµατικές του κατακτήσεις.
5. Με τη στενή συνεργασία όλων των σωµατείων Οµογενών εκ
Κωνσταντινουπόλεως, και της Ίµβρου και Τενέδου, προκειµένου να
χαραχθεί η αναγκαία πολιτική προς διατήρηση της πολιτισµικής µας
ταυτότητας, της ιστορικής µας µνήµης και παραδόσεως.
6. Με τη δηµιουργία Κεντρικού Μητρώου των ανά τον κόσµο
Κωνσταντινουπολιτών, Ιµβρίων και Τενεδίων, κατόπιν γραπτής
συγκαταθέσεως αυτών, προκειµένου να συµπεριληφθούν σ’ αυτό.
7. Με την αξιοποίηση ειδικών επιστηµόνων προς πραγµάτωση των
ανωτέρω σκοπών.
8. Με την συνεργασία µε Σωµατεία Ελλάδος και Εξωτερικού, µέλη
των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατάγονται από τις
πατρίδες του Πόντου, της Θράκης, της Ίµβρου και της Τενέδου, της
Ιωνίας και της Καππαδοκίας, και γενικότερα της καθ’ ηµάς
Ανατολής.
9. Με την υποστήριξη των προσπαθειών για την εξασφάλιση των
ιδιωτικών περιουσιών των Οµογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως,
Ίµβρου και Τενέδου, όπως επίσης και µε ενέργειες για την
κατοχύρωση
της
κοινοτικής
ακίνητης
περιουσίας
στην
Κωνσταντινουπολη.
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10. Με την αξιοποίηση των σύγχρονων µέσων πληροφορικής και
επικοινωνιών για την επίτευξη της συνεργασίας µεταξύ των
Κωνσταντινουπολιτών σε όλα τα µέρη του κόσµου.
11. Με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και ανταλλαγών
µαθητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, από την Ελλάδα
και το Εξωτερικό.
12. Με τη διοργάνωση επιµορφωτικών ταξιδιών µελών και φίλων
των Κωνσταντινουπολίτικων Σωµατείων, στην Κωνσταντινούπολη,
Ίµβρο και Τένεδο προς ηθική ενίσχυση του Οικουµενικού
Πατριαρχείου, των εκκλησιών και Ιδρυµάτων της Ελληνικής
Μειονότητας, αλλά και επίσκεψη των Βυζαντινών, Οθωµανικών και
άλλων µνηµείων.
13. Με τη συµµετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα
που αφορούν τους σκοπούς της ΟΙΟΜΚΩ που υποστηρίζονται
οικονοµικά από την Ευρωπαϊκή Ενωση, την UNESCO και άλλους
διεθνείς ή κρατικούς φορείς.
14. Με τη συνεργασία µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά
Ιδρύµατα για την εκπλήρωση των σκοπών της ΟΙΟΜΚΩ.
15. Με τη διοργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήµατα, Παγκόσµιου
Συνεδρίου Κωνσταντινουπολιτών, Επιστηµονικών Συνεδρίων,
Σεµιναρίων, Ηµερίδων και ∆ιαλέξεων µε γενικότερα θέµατα που
αφορούν τους Οµογενείς εκ Κωνσταντινουπόλεως, Ίµβρου και
Τενέδου.
16. Με κάθε είδους εναρµονισµένες µε τους σκοπούς και δυνατές
νόµιµες διαδικασίες για επίτευξη των σκοπών της ΟΙΟΜΚΩ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι της Οµοσπονδίας είναι:
α) Τα δικαιώµατα εγγραφής και οι ετήσιες συνδροµές των µελών.
β) Τα εισοδήµατα της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της
οµοσπονδίας.
γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, εκθέσεις, εκδόσεις,
δηµoσιεύµατα, σήµατα κλπ. καθώς και διάφορες εκδηλώσεις και εορτές,
για τις οποίες έχει αποφασίσει το ∆.Σ και διοργανώνονται από την
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Οµοσπονδία, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των µελών, περί των
οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας.
δ) Τα δικαιώµατα από συµµετοχές σε συvέδρια και κάθε είδoυς
εκδηλώσεις.
ε) Κάθε άλλο έσοδο από νόµιµη αιτία.
2. ∆εν επιτρέπεται, η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύµως. Σε
περίπτωση που ζητηθεί από τους δωρητές µη δηµοσίευση της δωρεάς
τους, για τη δωρεά ενηµερώνεται µόνο το ∆.Σ.
3. Το ύψος του δικαιώµατος εγγραφής και των ετήσιων συνδροµών,
καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 13,παραγ.γ) µετά από
εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 18,παραγ.1,εδαφ.θ).
4. Το ύψος της εγγραφής κατά την ίδρυση της ΟΙΟΜΚΩ ορίζεται στο ποσό
των 200€ που θα καταβληθεί από κάθε µέλος-Σωµατείο. Για δύο χρόνια
από την ίδρυση της Οµοσπονδίας η ετήσια συνδροµή ορίζεται στο ποσό
300€.
5. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση της Οµοσπονδίας), είναι
αντίστοιχη µε το ηµερολογιακό έτος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 5
Μέλος της Οµοσπονδίας µπορεί να γίνει νόµιµα συνεστηµένο σωµατείο,
εφόσον έχει σκοπό µη-κερδοσκοπικό, πολιτιστικό, κοινωνικό ή αθλητικό
και έχει άµεση σχέση µε τον ελληνισµό της Κωνσταντινούπολης. Μηκερδοσκοπικές Αστικές Εταιρείες καθώς και Σωµατεία των οποίων οι
σκοποί σχετίζονται µε την Κωνσταντινούπολη µπορούν να γίνουν Αρωγά
Μέλη της ΟΙΟΜΚΩ. Κάθε αρωγό µέλος µπορεί να εκπροσωπείται στη
Γενική Συνέλευση µ' έναν αντιπρόσωπο-παρατηρητή, ο οποίος όµως δεν
έχει δικαίωµα να εκλεγεί και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση της
ΟΙΟΜΚΩ.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6
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Για να γίνει ένα Σωµατείο ή άλλη Οργάνωση, µέλος της Οµοσπονδίας,
πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αυτής, υπογραφόµενη από τους εκπροσώπους του και να συγκεντρώνει
τις προϋποθέσεις του προηγουµένου άρθρου (5). Στην αίτηση αυτή
πρέπει να αναγράφονται η επωνυµία και η έδρα του ΣωµατείουΟργάνωσης και να περιέχεται δήλωση για την αποδοχή των όρων του
παρόντος καταστατικού. Μαζί µε την αίτηση, το Σωµατείο υποβάλλει
απόσπασµα πρακτικού της Γενικής του Συνελεύσεως ή του ∆ιοικητικού
του Συµβουλίου, σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο, στο οποίο περιέχεται η
περί συµµετοχής στην Οµοσπονδία απόφασή του. Επίσης υποβάλλει:
α.
Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του, όπως αυτό ισχύει
µετά από τυχόν τροποποιήσεις.
β.
Πίνακα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, µε τις
διευθύνσεις τους.
γ.
δ.

∆ήλωση, αν ανήκει σε άλλη δευτεροβάθµια οργάνωση και ποια.
Μέλη της ΟΙΟΜΚΩ γίνονται και ∆ευτεροβάθµια Σωµατεία µε

ανάλογο χαρακτήρα, αποδεχόµενα το προβάδισµα της ΟΙΟΜΚΩ έναντι
αυτών. Τα ∆ευτεροβάθµια Σωµατεία που γίνονται µέλη υποκαθιστούν τα
καθέκαστα πρωτοβάθµια σωµατεία που τα συγκροτούν, µη αποκλειοµένης
της συµµετοχής από µεµονωµένα πρωτοβάθµια σωµατεία ανήκοντα σε
δευτεροβάθµιο σωµατείο, που το ίδιο δεν επιθυµεί να καταστεί µέλος.
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, υποχρεούται να συζητήσει
την αίτηση της εγγραφής, στην πρώτη συνεδρίασή του, και σε κάθε
περίπτωση εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της. Εάν το
υποψήφιο Μέλος – Σωµατείο, συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση αυτή και να
προχωρήσει στην εγγραφή του. Το ∆.Σ. δεν έχει δικαίωµα απόρριψης της
αίτησης εγγραφής παρά µόνο αν το υποψήφιο σωµατείο δεν πληροί της
προϋποθέσεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, πράγµα που πρέπει
να τεκµηριωθεί. Αν η αίτηση απορριφθεί, ή παρέλθει άπρακτη η
παραπάνω προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών, το ενδιαφερόµενο
Σωµατείο, δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση της
ΟΙΟΜΚΩ που θα συνέλθει. Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ. µπορεί το
Σωµατείο να προσφύγει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός δύο (2) µηνών
από την κοινοποίηση της απορριπτικής αποφάσεως.
4. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται ένα µήνα µετά την απόφαση του
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∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή από την τελεσιδικία της αποφάσεως που
διατάζει την εγγραφή.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 7
Κάθε Σωµατείο –Μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώµατα:
1. Να συµµετέχει µε τους νόµιµα εκλεγµένους αντιπροσώπους του στις
Γενικές Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας και στις ψηφοφορίες για κάθε
λαµβανόµενη απόφαση.
2. Να εκλέγονται οι αντιπρόσωποί του, στα διοικητικά και λοιπά
καταστατικά όργανα της Οµοσπονδίας και στις Επιτροπές αυτής.
3. Να λαµβάνει δια των νοµίµων αντιπροσώπων του, γνώση των
Πρακτικών και των λαµβανοµένων Αποφάσεων από τη Γενική
Συνέλευση και από τα άλλα καταστατικά όργανα της Οµοσπονδίας, να
ζητεί και να λαµβάνει αντίγραφα των Πρακτικών αυτών σε θέµατα που
αφορούν άµεσα το πρωτοβάθµιο Σωµατείο.
4. Να απευθύνεται προς την ΟΙΟΜΚΩ για την επίλυση πιθανών
ζητηµάτων που αντιµετωπίζει ως πρωτοβάθµιο µέλος σωµατείοοργάνωση.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8
Κάθε Σωµατείο- Μέλος της Οµοσπονδίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη
δραστηριότητα της Οµοσπονδίας και να συµπαρίσταται στα όργανα της
∆ιοίκησης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την επίτευξη των
επιδιώξεών της.
2. Να τηρεί το Καταστατικό και να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λοιπών
οργάνων της Οµοσπονδίας.
3. Να µην αντιστρατεύεται τα συµφέροντα της Οµοσπονδίας και να
συµπαρίσταται στο έργο αυτής σε κάθε κινητοποίηση και δραστηριότητα
προς προαγωγή και επίτευξη των σκοπών της.
4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονοµικές του υποχρεώσεις απέναντι στην
Οµοσπονδία και να ενηµερώνει αυτήν για τα προβλήµατα και τη δράση
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του.
5. Να ενηµερώνει το συντοµότερο την Οµοσπονδία για κάθε µεταβολή
στο Καταστατικό του, στη ∆ιοίκησή του, στους αντιπροσώπους του, γενικά
για κάθε µεταβολή που αφορά τη νοµική του κατάσταση, τη δύναµη των
µελών του και τα έναντι της Οµοσπονδίας δικαιώµατα και υποχρεώσεις και
προτάσεις αυτού.
ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 9
1.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µπορεί να αποφασίζει
αιτιολογηµένα για την αποβολή Σωµατείου – Μέλους, το οποίο:
α) έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις, που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του
παρόντος καταστατικού ή,
β) συµπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς της Οµοσπονδίας και τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή,
γ) καθυστερεί αδικαιολογήτως, περισσότερο από δύο (2) συνεχή έτη, την
υποχρεωτική συνδροµή του προς την Οµοσπονδία και µετά από τρεις (3)
µήνες από την έγγραφη προειδοποίησή του ή
δ) στερείται διοίκησης επί δύο (2`) συνεχή χρόνια ή
ε) δεν έχει εκλέξει αντιπροσώπους του σε δύο συνεχόµενες
εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας ή
στ) εναντιώνεται στις νοµίµως ληφθείσες αποφάσεις της Γ.Σ. ή του ∆.Σ.
της ΟΙΟΜΚΩ ή και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο.
2. Την αποβολή του Σωµατείου – Μέλους εισηγούνται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο τα 3/5 µελών αυτού ή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των
αντιπροσώπων των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών της ΟΙΟΜΚΩ.
3. Η περί αποβολής Σωµατείου – Μέλους πράξη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας. Η
περί αποβολής µέλους πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισάγεται προς
έγκριση στην πρώτη µετά την έκδοσή της Γενική Συνέλευση της
Οµοσπονδίας. Τα αποτελέσµατα της αποβολής επέρχονται από την
έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση.
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν αποφασίσει τη διαγραφή µέλους καλεί
προηγουµένως εγγράφως το Σωµατείο – Μέλος σε ακρόαση για τις
αποδιδόµενες σε αυτό κατηγορίες.

8

5.

Σε περίπτωση αποβολής του, το Μέλος δικαιούται να προσφύγει

εντός εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση σε αυτό της περί αποβολής
του αποφάσεως, στο Πρωτοδικείο της έδρας της Οµοσπονδίας. Μέχρι
τελεσιδικίας της περί αποβολής απόφασης, το Μέλος διατηρεί όλα τα
δικαιώµατά και τις υποχρεώσεις του.
6. Επανεγγραφή του διαγραφέντος για αυτούς τους λόγους µέλους είναι
δυνατή µετά την παρέλευση ενός έτους από τη διαγραφή του από τη
Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας, εφόσον αρθούν οι λόγοι της
αποβολής. Η επανεγγραφή επικυρώνεται από την αµέσως επόµενη Γενική
Συνέλευση.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 10
Κάθε Σωµατείο – Μέλος µπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την
Οµοσπονδία µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του ή
του αρµόδιου προς τούτου οργάνου του και αφού προηγουµένως
εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Οµοσπονδία µέχρι του τέλους του
έτους της αποχώρησής του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται
τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του διαχειριστικού έτους και
ισχύει για το τέλος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 11
Όργανα της ∆ιοίκησης της Οµοσπονδίας είναι: α) η Γενική Συνέλευση
(Γ.Σ), β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ) , και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή
(Ε.Π).
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ
ΑΡΘΡΟ 12
1. H Γ.Σ της ΟΙΟΜΚΩ αποτελείται από τους αντιπροσώπους των ταµειακά
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τακτοποιηµένων Σωµατείων- Μελών της.
2. Ο αριθµός των αντιπροσώπων που το κάθε σωµατείο-µέλος στέλνει
στη Γ.Σ της ΟΙΟΜΚΩ προκύπτει µε βάση το συνολικό αριθµό των µελών
που ψήφισαν στο πρωτοβάθµιο σωµατείο- µέλος για την εκλογή
αντιπροσώπων στην ΟΙΟMΚΩ, µη υπολογιζοµένου σ’αυτούς ενός µέλους
του ∆.Σ. του κάθε Σωµατείου- µέλους, το οποίο θα ορίζεται πάντα
επιπρόσθετα µε απόφαση του ∆.Σ του κάθε σωµατείου µέλους ως
αντιπρόσωπος στην ΟΙΟΜΚΩ. Το µέτρο της εκλογής για κάθε ένα
αντιπρόσωπο ορίζεται στον αριθµό δέκα (10) των ψηφισάντων µελών,
δηλαδή για κάθε 10 ψηφίσαντα µέλη θα εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος
µέχρι τον αριθµό των 100 ψηφισάντων µελών, καθώς επίσης και όταν το
επιπλέον των 10 µελών υπόλοιπο υπερβαίνει το µισό του µέτρου (δηλ.5).
Κάτω από το µισό του µέτρου, δηλαδή κάτω του αριθµού των πέντε (5)
ψηφισάντων στο πρωτοβάθµιο σωµατείο- µέλος, ως αντιπρόσωπος
ορίζεται µόνο ένα µέλος από το ∆.Σ του σωµατείου µέλους. Για την
πληρέστερη κατανόηση η αντιπροσώπευση στη Γ.Σ της ΟΙΟΜΚΩ
προκύπτει µε βάση τον ακόλουθο πίνακα:
Αριθµός

ψηφισάντων

στο Αριθµός αντιπροσώπων στη Γ.Σ

πρωτοβάθµιο σωµατείο-µέλος

της ΟΙΟΜΚΩ

1-5

1 ( µέλος του ∆.Σ)

6-15

1+1( µέλος του ∆.Σ)

16-25

2+1( µέλος του ∆.Σ)

26-35

3+1( µέλος του ∆.Σ)

36-45

4+1( µέλος του ∆.Σ)

46-55

5+1( µέλος του ∆.Σ)

56-65

6+1( µέλος του ∆.Σ)

66-75

7+1( µέλος του ∆.Σ)

76-85

8+1( µέλος του ∆.Σ)

86-95

9+1( µέλος του ∆.Σ)

96-100

10+1( µέλος του ∆.Σ)

3. Οι αντιπρόσωποι των δευτεροβάθµιων σωµατείων-µελών που
συµµετέχουν στην Οµοσπονδία, εκλέγονται από το κάθε πρωτοβάθµιο
σωµατείο – µέλος τους χωριστά, κατά τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται και οι
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αντιπρόσωποι των πρωτοβάθµιων σωµατείων-µελών της ΟΙΟΜΚΩ. Τα
πρωτοβάθµια σωµατεία που συµµετέχουν µαζί µε τα δευτεροβάθµια
σωµατεία, στα οποία ανήκουν, στέλνουν µόνο τους εκλεγµένους
αντιπροσώπους τους και όχι επιπλέον και τα οριζόµενα µέλη εκ των
διοικητικών συµβουλίων τους. Τα δευτεροβάθµια σωµατεία που
συµµετέχουν στην ΟΙΟΜΚΩ δε στέλνουν αντιπροσώπους, πλην του
εκπροσώπου που ορίζεται από το ∆.Σ. τους και στέλνουν πάντα τους
αντιπροσώπους τους µέσω των πρωτοβάθµιων µελών τους.
4. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Σωµατείων- Μελών πριν τη λήξη της θητείας του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
και για θητεία ίση και παράλληλη µε τη θητεία του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΟΙΟΜΚΩ. Η θητεία των αντιπροσώπων αρχίζει από την
ψηφοφορία εκλογής του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τελειώνει µε την
απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Γενική Συνέλευση.
5. Για την εκλογή των αντιπροσώπων τηρείται η διαδικασία που
προβλέπει το καταστατικό του κάθε Σωµατείου- Μέλους για την εκλογή του
∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού. Ωστόσο τα φυσικά πρόσωπα που είναι
εγγεγραµµένα σε περισσότερα του ενός σωµατεία – µέλη, για
αντιπροσώπους στην Οµοσπονδία θα ψηφίζουν µόνο σε ένα σωµατείο,
πράγµα που θα το δηλώνουν υπεύθυνα σε ειδικό δελτίο, το οποίο θα
προµηθεύει η Οµοσπονδία στα µέλη της και το οποίο θα σφραγίζεται
ανάλογα από την εφορευτική επιτροπή κατά την εκλογική διαδικασία στο
σωµατείο- µέλος της Οµοσπονδίας που ψηφίζουν. Σε περίπτωση που
κατά την διαδικασία διαπίστευσης των αντιπροσώπων το ∆.Σ. διαπιστώσει
ότι το ίδιο πρόσωπο έχει ψηφίσει σε περισσότερα του ενός σωµατεία, η
ψήφος του δεν µετράει και κατά συνέπεια αφαιρείται από τον αριθµό των
ψηφισάντων των σωµατείων αυτών.
6.Κατά την εκλογή των αντιπροσώπων στα Σωµατεία-Μελη της
ΟΙΟ.Μ.ΚΩ. δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία µε εξουσιοδότηση ή άλλο
έµµεσο τρόπο, ακόµη και αν προβλέπεται από το Καταστατικό του
Σωµατείου- Μέλους.
7. Τα Σωµατεία- Μέλη πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Οµοσπονδία το
αργότερο δύο (2) µήνες πριν από την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ της, τα ονόµατα
των αντιπροσώπων τους, για την διαπίστευση αυτών, αποστέλλοντας:
α) φωτοαντίγραφο αποσπάσµατος πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης που
τους εξέλεξε, συνταγµένο και υπογεγραµµένο από την εφορευτική επιτροπή και
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επικυρωµένο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
β) φωτοαντίγραφο της ονοµαστικής κατάστασης των µελών που ψήφισαν για
την εκλογή των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας µε τις
υπογραφές τους. Η κατάσταση θα πρέπει να είναι θεωρηµένη από τον Πρόεδρο
και το Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου-Μέλους.
8. Ένα Σωµατείο-Μέλος, το οποίο δεν έχει υποβάλει εµπρόθεσµα τον
κατάλογο των εκλεκτόρων σύµφωνα µε το Καταστατικό της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ,
συµµετέχει στην Τακτική (εκλογική) Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας, η
οποία ακολουθεί, µόνο µε έναν αντιπρόσωπο. Μπορεί να συµµετέχει µε όλους
τους νόµιµα εκλεγµένους αντιπροσώπους του στην µεθεπόµενη Τακτική Γενική
Συνέλευση.
9. Το σωµατείο που εγγράφεται µέλος, συµµετέχει στην Γενική Συνέλευση που
ακολουθεί την εγγραφή του µε τον αντιπρόσωπο που ορίζεται από το ∆.Σ. του
Σωµατείου-Μέλους. Μπορεί να συµµετέχει µε όλους τους νόµιµα εκλεγµένους
αντιπροσώπους του στην µεθεπόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ.Σ
ΑΡΘΡΟ 13
Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο όργανο της
Οµοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται σύµφωνα
µε τον Νόµο ή το καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
α) εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό δράσης και διαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ετήσιους ισολογισµούς,
β) εγκρίνει, τροποποιεί, συµπληρώνει ή απορρίπτει τους ετήσιους
προϋπολογισµούς, εσόδων και εξόδων για κάθε οικονοµικό έτος και ορίζει
τα ποσά εξόδων κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών της ∆ιοίκησης,
γ) αποφασίζει για το ύψος του ποσού εγγραφής και ετήσιας εισφοράς των
Σωµατείων ή Οργανώσεων –Μελών µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου (άρθρο 18,παραγ.1,εδαφ.θ) και καθορίζει τους όρους
πραγµατοποίησης της είσπραξης και απόδοσης των εισφορών αυτών,
δ) αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών µε
βάρη υπέρ της Οµοσπονδίας,
ε) αποφασίζει για αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Οµοσπονδίας προς
στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των
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συναφών εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ακινήτων αυτής. Για τη
λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) τουλάχιστον των παρόντων στην Γενική Συνέλευση,
στ) εγκρίνει την περί αποβολής µέλους πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 8, εδάφιο 1 του καταστατικού,
ζ) αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού της Οµοσπονδίας,
η) αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών βοηθητικών στο έργο του ∆.Σ. και
το κανονισµό λειτουργίας αυτών και
θ) αποφασίζει για τη διάλυση της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ
ΑΡΘΡΟ 14
1. Η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας συνέρχεται τακτικά µία φορά το
χρόνο, στην έδρα της ή σε άλλο χώρο που καθορίζει το ∆.Σ. και µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του έτους, ηµέρα Σάββατο ή Κυριακή. Η Γενική Συνέλευση
συγκαλείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας, το
οποίο ορίζει και τα θέµατα που θα συζητηθούν ύστερα από πρόσκληση
που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας ή οι νόµιµοι
αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα µέλη δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πραγµατοποίηση της Γενικής
Συνέλευσης. Σε µελλοντική διεύρυνση της ΟΙΟΜΚΩ µε συµµετοχή
Σωµατείων-Οργανώσεων
εκτός
Ελλάδος,
η
συµµετοχή
των
αντιπροσώπων των Σωµατείων-Οργανώσεων από χώρες εκτός της
Ελλάδος µπορεί να γίνεται µέσω Τηλεσυνδιάσκεψης - Οπτικοακουστικής
Επικοινωνίας (Video Conference) σε πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων µετάδοσης πληροφορίας ή άλλων µέσων. Τα
χρησιµοποιούµενα µέσα Τηλεσυνδιάσκεψης – Οπτικοακουστικής
Επικοινωνίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη µυστικότητα της ψηφοφορίας
των Αντιπροσώπων, όπου αυτή απαιτείται.
2. Εκτάκτως η Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή, όταν το ζητήσουν µε γραπτή αίτησή τους
αντιπρόσωποι που αποτελούν το ένα πέµπτο (1/5) των αντιπροσώπων
των ταµειακώς εντάξει µελών, στην οποία γραπτή αίτηση πρέπει να
περιέχονται και τα θέµατα της ηµερήσια διάταξης.
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3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα:
α) τον τόπο, τον χώρο, την ηµεροµηνία και την ώρα της Γενικής
Συνέλευσης και
β) τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Στην περίπτωση Μελών εκτός Ελλάδος η πρόσκληση αποστέλλεται µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή άλλο µέσο που εξασφαλίζει την έγκαιρη λήψη.
4. Για να υπάρξει απαρτία στη Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των αντιπροσώπων των οικονοµικά
τακτοποιηµένων µελών – σωµατείων. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την
πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική
Γενική Συνέλευση σε µία εβδοµάδα, ίδια µέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και
µε τα αυτά πάντοτε θέµατα, κατά την οποία είναι αρκετός για απαρτία
οποιοσδήποτε αριθµός
σωµατείων- µελών.

αντιπροσώπων

οικονοµικά

τακτοποιηµένων

5. Το νοµιµοποιητικό έγγραφο των Αντιπροσώπων είναι επικυρωµένο
απόσπασµα του πρακτικού της Γ.Σ. του Σωµατείου - Μέλους για την
εκλογή τους ως Αντιπροσώπων και η κατάσταση του ∆.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
µε τους διαπιστευθέντες αντιπροσώπους Οι αντιπρόσωποι υπογράφουν
στην κατάσταση των παρόντων.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
2. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη µεταβολή του σκοπού
απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των
αντιπροσώπων των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών – σωµατείων και
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και
µυστικές. Οι φανερές µπορούν να γίνουν µε έγερση των αντιπροσώπων ή
ανάταση του χεριού ή µε ονοµαστική κλήση, ποτέ όµως δια βοής.
4. Η ψηφοφορία είναι µυστική όταν αναφέρεται:
α) στην εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β) σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση,
γ) σε προσωπικά ζητήµατα
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5. ∆εν επιτρέπεται σε αντιπρόσωπο να εξουσιοδοτήσει άλλον, όπως
συµµετέχει για λογαριασµό του στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες
αυτής.
6. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε περίπτωση κωλύµατος, ο νόµιµος
αναπληρωτής του. Πρώτο θέµα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή
Προεδρείου της Γ.Σ. που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
Γραµµατέα που γίνεται µε διαδοχικές ψηφοφορίες, φανερές και µε σχετική
πλειοψηφία των παρόντων.
7. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κάθε φορά, αν θα επιτρέψει τη
συµµετοχή ή όχι παρατηρητών που µπορεί να παρευρίσκονται στο χώρο
αυτής την ηµέρα που είναι προγραµµατισµένη η διεξαγωγή της.
8. Η Ηµερήσια ∆ιάταξη της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να τροποποιηθεί
κατά την έναρξη της, εφόσον υπάρχει απαρτία ενός δευτέρου (1/2) των
αντιπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση µε πλειοψηφία
των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων.
9. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις
λαµβανόµενες αποφάσεις, τηρούνται, µε φροντίδα του Γραµµατέα,
πρακτικά που καταχωρούνται στο Ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το
αναφερόµενο στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προεδρείο της γ.σ.
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 16
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) αποτελείται από δεκαπέντε (15) µέλη
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι
δεκατρείς (13) θέσεις στο ∆.Σ. καταλαµβάνονται από υποψηφίους που
προέρχονται από τα εντός Ελλάδας Σωµατεία – Μέλη και δύο (2) από τα
εκτός Ελλάδας. Οι υποψήφιοι για το ∆.Σ. θα πρέπει να είναι αντιπρόσωποι
από σωµατείο-µέλος της ΟΙΟΜΚΩ. Tα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται µε
µυστική ψηφοφορία για µία τριετία µε τη διαδικασία του ενιαίου
ψηφοδελτίου που ορίζεται στις παρακάτω παραγράφους 2, 3 και 4.
2. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο καταρτίζεται µε την κατάταξη των υποψηφίων
στους εντός και εκτός Ελλάδος. Κάθε Αντιπρόσωπος έχει δικαίωµα
σταυροδοσίας έως έξη (6) υποψηφίων εκ των Σωµατείων εντός Ελλάδος
και ενός (1) εκτός Ελλάδος. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται ή
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αποστέλλονται στο απερχόµενο ∆.Σ. εγγράφως το αργότερο τρεις (3)
µέρες πριν από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση προς το ∆.Σ.
και µε ευθύνη του ∆.Σ. εκτυπώνονται τα ψηφοδέλτια κατά αλφαβητική
σειρά των υποψηφίων.
3. Οι πρώτοι σε αριθµό ψήφων υποψήφιοι εντός Ελλάδος εκλέγονται ως
µέλη του ∆.Σ µέχρι της συµπληρώσεως του αριθµού των εδρών που
έχουν οριστεί γι’ αυτούς στο ∆.Σ. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι των
προερχόµενων από την Ελλάδα Σωµατείων - Οργανώσεων κατά σειρά
των ψήφων που έλαβαν ορίζονται Αναπληρωµατικά Μέλη του ∆.Σ για τα
µέλη του ∆.Σ. εντός Ελλάδος.
4. Οι πρώτοι υποψήφιοι σε αριθµό ψήφων εκτός της Ελλάδος εκλέγονται
ως µέλη του ∆.Σ για την κάλυψη του αριθµού των εδρών που έχει οριστεί
γι’ αυτούς στο ∆.Σ. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι των προερχόµενων εκτός
Ελλάδος Σωµατείων- Οργανώσεων ορίζονται κατά σειρά των ψήφων που
έλαβαν Αναπληρωµατικά Μέλη του ∆.Σ για τα µέλη του ∆.Σ. εκτός
Ελλάδος.
5. Αναπληρωµατικό µέλος του ∆.Σ. αντικαθιστά τακτικό µέλος, σε
περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης. Η αντικατάσταση γίνεται
από τους αναπληρωµατικούς των εντός ή εκτός Ελλάδος ανάλογα µε την
κατηγορία από την οποία προέρχεται το µέλος που πρόκειται να
αντικατασταθεί.
6. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) συνεχόµενες
τακτικές συνεδριάσεις ή πάνω από έξι (6) συνεδριάσεις το χρόνο συνολικά
θα εκπίπτει αυτόµατα από τη θέση του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Οµοσπονδίας και θα καλείται ο αµέσως επόµενος Αναπληρωµατικός.
7. Η ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα του υποψηφίου για τα αξιώµατα του βουλευτή, περιφερειάρχη,
νοµάρχη, δηµάρχου, δηµοτικού ή νοµαρχιακού συµβούλου στην Ελληνική
∆ηµοκρατία.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ– ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 17
1. Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την εκλογή τους, τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου συνέρχονται µε πρόσκληση του µέλους ∆.Σ. που έχει λάβει το
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µεγαλύτερο αριθµό ψήφων για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου Α’,
Αντιπροέδρου Β’, Γενικού Γραµµατέα, Ειδικού Γραµµατέα και Ταµία.
Εκλέγεται επίσης ο Αναπληρωτής Ταµίας που αναπληρώνει τον Ταµία σε
ορισµένα από τα καθήκοντά του ή όταν υπάρχει αδυναµία άσκησης των
καθηκόντων του. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα
µισά συν ένα µέλη του.
2. Η εκλογή στα αξιώµατα που αναφέρονται στην παρ.1 γίνεται µε µυστική
ψηφοφορία και τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων σύµφωνα µε τις
προτάσεις που υποβάλλονται. Κατ’ εξαίρεση για το αξίωµα του Προέδρου
απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην πρώτη
ψηφοφορία ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία,
τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων
υποψηφίων. Η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µέχρι να συγκεντρώσει ο
εκλεγείς Πρόεδρος την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
3. Οι ιδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραµµατέα,
του Ταµία και των αναπληρωτών τους , δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν
στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθµού.
4. Το ∆.Σ. συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα, εκτάκτως δε
όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι κωλυοµένου του Προέδρου
ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του επτά (7) από τα άλλα πλην του
Προέδρου µέλη και κατόπιν γραπτής πρόσκλησης στην οποία
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα, κοινοποιούµενης στα µέλη του
προ τριών (3) ηµερών. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος
του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύµατος
του Προέδρου ή άλλου µέλους που κατέχει αξίωµα, το ∆.Σ. εκλέγει νέο σε
αντικατάσταση αυτού µέχρι τη λήξη της θητείας του.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της
Οµοσπονδίας και κατευθύνει τη δράση αυτής στην επιδίωξη και
πραγµατοποίηση των στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτού, σκοπών.
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Επίσης το ∆.Σ.:
α) επιµελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της
Οµοσπονδίας και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτής,
β) αποφασίζει για τη στέγαση των γραφείων της Οµοσπονδίας και εάν
απαιτείται ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση και την άσκηση
των λειτουργιών αυτής,
γ) προσλαµβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει
τούτο καθώς και τους νοµικούς, οικονοµικούς και άλλους ειδικούς
συµβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αµοιβές και
αντιµισθίες αυτών,
δ) καταρτίζει προϋπολογισµούς, ισολογισµούς και απολογισµούς
διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς µε προηγούµενο έλεγχο από την
Ελεγκτική επιτροπή στη Γενική Συνέλευση, για την έγκριση αυτών. Τους
ισολογισµούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου,
ε) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων και καθορίζει τα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης αυτών,
στ) εξασφαλίζει τα Οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας για τις
Συνεδριάσεις του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας,
ζ) αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών, για την περιφρούρηση
των συµφερόντων της Οµοσπονδίας ή για την απόκρουση τέτοιων
αγωγών στρεφοµένων κατ’ αυτής και για κάθε ένδικο µέσο ή παραίτηση
από αυτό καθώς και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συµφέροντα της
Οµοσπονδίας,
η) αποφασίζει για τη σύνθεση των βοηθητικών επιτροπών που έχει
ψηφίσει η Γενική Συνέλευση ή αυτών που συγκροτεί το ίδιο σύµφωνα µε
τις ανάγκες της Οµοσπονδίας. Επίσης αποφασίζει για τον τρόπο
λειτουργίας και τις αρµοδιότητες των επιτροπών αυτών, στην περίπτωση
που δεν έχει λάβει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση της
Οµοσπονδίας,
θ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της ΟΙΟΜΚΩ το ποσό του δικαιώµατος
εγγραφής των µελών και την υποχρεωτική συνδροµή καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση των µελών, την οποία και θέτει υπόψη της αµέσως επόµενης
Γενικής Συνέλευσης της Οµοσπονδίας προς έγκριση.
ι) ενηµερώνει τακτικά τα ∆.Σ. των Σωµατείων – Μελών και τους
αντιπροσώπους για τις τρέχουσες υποθέσεις της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. µε τρόπο
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που ορίζει το ίδιο.
2. Όταν ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µειωθεί για
οποιανδήποτε λόγο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνεται από τα
αναπληρωµατικά µέλη κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 16. Αν ο
κατάλογος των αναπληρωµατικών µελών εξαντληθεί συνέρχεται η Γενική
Συνέλευση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, µε πρόσκληση του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του αναπληρωτή του, µε θέµα την εκλογή νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Οι υπηρεσίες του κάθε µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι
τιµητικές και παρέχονται χωρίς αµοιβή. ∆ικαιολογούνται
τα έξοδα
κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικών, που αποφασίζονται από τη
Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους της
πραγµατοποίησής τους και αν είναι έκτακτα και επείγοντα αποφασίζονται
από το ∆.Σ. και τίθενται υπόψη της αµέσως επόµενης Γενικής Συνέλευσης
της Οµοσπονδίας προς έγκριση.
4. Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας µπορούν να
παρίστανται στις συνεδριάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των
σωµατείων – µελών και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών για ενηµέρωση και
πληροφόρηση πάνω σε θέµατα που αφορούν την ΟΙΟΜΚΩ χωρίς
δικαίωµα ψήφου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 19
1. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση
υπογράφοντας µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα τις προσκλήσεις, και επίσης
προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται σε
συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα τα προς συζήτηση θέµατα και
προΐσταται γενικά της Οµοσπονδίας.
2. Εκτελεί σε συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
3. Εκπροσωπεί την Οµοσπονδία απέναντι σε κάθε αρχή, κρατική,
δηµοτική, κοινοτική, δικαστική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης οργανισµούς
και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,
στις µεταξύ της Οµοσπονδίας και αυτών πάσης φύσης σχέσεις, ως και
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ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας.
4. Συνάπτει µετά του Γενικού Γραµµατέα έγκυρες συµβάσεις και
συµφωνίες στο όνοµα της Οµοσπονδίας σε εκτέλεση αποφάσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο εκπροσωπεί.
5. Παραλαµβάνει και ασκεί αγωγές και ένδικα µέσα κάθε είδους,
παραιτείται από αγωγές και ένδικα µέσα ύστερα από απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνοµα
της Οµοσπονδίας και για τους σκοπούς αυτούς διορίζει πληρεξούσιους
δικηγόρους.
6. Υπογράφει µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα όλα τα εξερχόµενα έγγραφα
της Οµοσπονδίας και κάθε εντολή προς πληρωµή, χρηµατικό ένταλµα ή
επιταγή.
7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή
λειτουργία της Οµοσπονδίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά
όργανα και τον Ταµία για τη διαχείρισή του.
8. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται
σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο Α’ και σε
περίπτωση κωλύµατος αυτού από τον Αντιπρόεδρο Β’.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 20
1. Ο Γενικός Γραµµατέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία
των γραφείων και υπηρεσιών της Οµοσπονδίας, την κανονική και
απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την ταξινόµηση και
διαφύλαξη των εγγράφων σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του
γραφειακού µηχανισµού της Οµοσπονδίας και συµπαρίσταται στον
Πρόεδρο στα διαβήµατα και παραστάσεις προς τις αρχές για θέµατα που
ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις της Οµοσπονδίας.
2. Συνυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τις προσκλήσεις για τις
συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόµενα έγγραφα, τα
εντάλµατα πληρωµής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται µαζί του
στη µελέτη, τη διαχείριση και την αντιµετώπιση των υποθέσεων της
Οµοσπονδίας καθώς και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της
∆ιοίκησης, την οποία εισάγει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση και στη
συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή, στη Γενική Συνέλευση.
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3. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραµµατέας
αναπληρώνεται
Γραµµατέα.

προσωρινά

στα

καθήκοντά

του

από

τον

Ειδικό

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 21
1. Ο Ταµίας φροντίζει τα οικονοµικά θέµατα της Οµοσπονδίας,
παρακολουθεί την πραγµατοποίηση των εσόδων και εποπτεύει την καλή
λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενηµερότητα των λογιστικών
βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων,
των εισπράξεων και πληρωµών.
Ειδικότερα ο Ταµίας:
α) συνυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο τα γραµµάτια εισπράξεως, ενεργεί
κάθε πληρωµή που αποφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις
εντολές και εντάλµατα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του
Γενικού Γραµµατέα. Τα γραµµάτια είσπραξης απαριθµούνται και
θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόµιµο
αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιµοποίησή τους,
β) φροντίζει για την άµεση κατάθεση σε λογαριασµό ταµιευτηρίου ή όψεως
στο όνοµα της Οµοσπονδίας σε τράπεζες που έχει αποφασίσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο και για την ανάληψη χρηµάτων από αυτές, µε
εντολές ή επιταγές της Οµοσπονδίας που υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα και εκδίδονται στο όνοµα του Ταµία, ο
οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόµενα ποσά, σύµφωνα µε τις
διδόµενες σε αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε
διαχειριστική ανωµαλία ή έλλειµµα,
γ) συντάσσει τακτικά κάθε µήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων,
υποβάλλει αυτή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την κανονική
και εµπρόθεσµη είσπραξη των εσόδων και πόρων της Οµοσπονδίας,
δ) επιµελείται σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα την
έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισµού κάθε ηµερολογιακής χρήσης,
ε) παρακολουθεί και ελέγχει την ταµειακή ενηµερότητα των µελών και
υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις
υποχρεωτικές συνδροµές και άλλες εισφορές προς την Οµοσπονδία,
στ) φροντίζει για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών
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βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, χρεογράφων και γενικά
των τίτλων αξιών , καθώς και του διαθεσίµου χρηµατικού υπολοίπου,
ζ) µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ορίζεται χρηµατικό
ποσό να παραµένει στα χέρια του Ταµία, για την αντιµετώπιση επειγόντων
και απρόβλεπτων µικροεξόδων και δαπανών της Οµοσπονδίας.
2. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, ο Ταµίας αναπληρώνεται
στα καθήκοντά του από τον αναπληρωτή Ταµία.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 22
Ο Ειδικός Γραµµατέας αναπληροί τον απόντα ή κωλυόµενο Γεν. Γραµµατέα,
τηρεί τα πρακτικά του ∆.Σ. και τα µητρώα των µελών.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 23
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται από
τη Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 14 µαζί µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, µε τριετή θητεία.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή µόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώµα και µε
µυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει
τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.
3. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηµατικός
έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονοµικών της
Οµοσπονδίας.
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την
εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός Γραµµατέας, ο Ταµίας και όλα τα
όργανα της Οµοσπονδίας θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,
όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που
τηρούνται, σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιµο για
την άσκηση του ελέγχου της.
5. Ένα µήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαµβάνεται του έργου του
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καθολικού ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε, και
συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
δέκα (10) µέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή µε βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον
ισολογισµό και απολογισµό, που έγκαιρα θέτει στην διάθεσή της το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της που πρέπει να είναι
αιτιολογηµένη, µε παρατηρήσεις, πορίσµατα, συµπεράσµατα και
προτάσεις, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της υπό κρίση ετήσιας
διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Ελεγκτική Επιτροπή
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
7. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο
Πρόεδρος ή δύο από τα µέλη της ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Οµοσπονδίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής
Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέµατα. Ο
Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση µέσα σε
πέντε (5) µέρες από την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα συζήτησης αυτά
που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει εντός
της πιο πάνω προθεσµίας, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει
την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα
του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
8. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα
τουλάχιστον δύο (2) από τα µέλη της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Μέλος της Ελεγκτικής
Επιτροπής που απουσιάζει από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις,
κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωµατικός, σύµφωνα µε το
καταστατικό και το Νόµο.
9. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική
Επιτροπή εντός των γραφείων της Οµοσπονδίας και απαγορεύεται η
εξαγωγή ή αποµάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων της Οµοσπονδίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 24
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1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
την Ελεγκτική Επιτροπή και για κάθε άλλη περίπτωση που σύµφωνα µε το
καταστατικό απαιτείται µυστική ψηφοφορία, αυτό γίνεται µε την εποπτεία
και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη και εκλέγεται
από τη Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία για θέµατα της
προηγούµενης παραγράφου. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται
µε φανερή ψηφοφορία. Οι τρεις µε τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται
ως τακτικά µέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
3. Οι υποψήφιοι που ακολουθούν σε ψήφους προτίµησης τους τρεις
τακτικούς ορίζονται αναπληρωµατικοί και αντικαθιστούν το οποιοδήποτε
κωλυόµενο Τακτικό µέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν µπορεί να είναι µέλος υποψήφιος για τα
αξιώµατα για τα οποία γίνονται εκλογές.
5. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας
τη γνησιότητα του αντιγράφου του πίνακα των αντιπροσώπων, τον οποίο
έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Επίσης ελέγχει τα πληρεξούσια των προσερχόµενων αντιπροσώπων.
6. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη της αστυνοµικής
ταυτότητας ή άλλο επίσηµο έγγραφο ταυτότητας. Η Εφορευτική Επιτροπή
τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή καταστατικών οργάνων στο
οποίο καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθµό, το ονοµατεπώνυµο του
ψηφοφόρου και τίθεται υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας
κλείνει το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον
χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και
ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει την µυστικότητα της ψηφοφορίας,
αποµακρύνει εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε
ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε ένταση που θα προκύψει κατά
ψηφοφορία και τα συναφή µε αυτήν θέµατα. Μπορεί να επιτρέψει
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παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων
υποβοήθηση του έργου της.
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8. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού
βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και
κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και
ανακηρύσσει από τους υποψηφίους τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα
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αξιώµατα καθώς και τους αναπληρωµατικούς.
9. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, την διαλογή των ψήφων,
την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις
αποφάσεις της και για κάθε θέµα που προέκυψε κατά τις εκλογές,
συντάσσει το σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη
της. Τα πρακτικά αυτά, µαζί µε τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που
συντάχθηκαν στις εκλογές, φυλάσσονται µε ευθύνη της στην έδρα της
Οµοσπονδίας, για δώδεκα (12) µήνες µετά την εκλογική διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 25
1. Η ΟΙΟΜΚΩ τηρεί τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία:
α) Το Βιβλίο Μητρώου Μελών, µε την επωνυµία, την έδρα και τις
χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής των σωµατείων- µελών. Επίσης
τηρείται αρχείο µε τα εγκεκριµένα καταστατικά των σωµατείων-µελών και
τις καταστάσεις των ψηφισάντων για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στην
Οµοσπονδία.
β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.
γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Το Βιβλίο Ταµείου, στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά,
όλες οι εισπράξεις και πληρωµές και
στ) Το Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται, όλα τα κινητά και
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Οµοσπονδίας.
ζ) Κατάλογο εκλεγµένων για την Οµοσπονδία Αντιπροσώπων µε πλήρη
στοιχεία τους.
2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα
λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία επιβάλλει η οικονοµική
κατάσταση της Οµοσπονδίας, για τη λογιστική και διαχειριστική
πληρότητα αυτής, καθώς και γραµµάτια εισπράξεων και εντάλµατα
πληρωµής αριθµηµένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της
Ελεγκτικής Επιτροπής, ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, πριν από την
χρησιµοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και
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στοιχεία, τα οποία επιβάλλουν διατάξεις άλλων νόµων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 26
Η Οµοσπονδία διαλύεται:
Στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι σχετικοί νόµοι και ο Αστικός
Κώδικας ή αν τα µέλη της παραµείνουν λιγότερα από πέντε ή κατόπιν
απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως που συνέρχεται ειδικά προς το
σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία τουλάχιστον των τριών
τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων των οικονοµικά τακτοποιηµένων
µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2. ∆ιαλυόµενης της Οµοσπονδίας η περιουσία αυτής δε διανέµεται στα
µέλη της. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση µε
πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Εάν δεν επιτευχθεί
η πλειοψηφία αυτή τότε επικρατεί και αποτελεί απόφαση η
πλειοψηφούσα πρόταση. Μετά τη διάλυση της Οµοσπονδίας ακολουθεί
το στάδιο της εκκαθάρισης, την οποία διενεργούν τα µέλη του ∆.Σ.
ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΣΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 27
Η Οµοσπονδία έχει δική της σφραγίδα και σήµα. Η σφραγίδα της είναι
κυκλική και έχει στο κέντρο παράσταση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και
περιφερειακά την επωνυµία και το έτος ιδρύσεως αυτής. Σήµα είναι η
σφραγίδα της Οµοσπονδίας.
∆ΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Η Οµοσπονδία αναγνωρίζει ως δωρητές, εκείνους που προσφέρουν
χρηµατικά ποσά ή άλλα είδη, αξίας από 1.500€ -3.000€. Ευεργέτες δε
εκείνους, οι οποίοι προσφέρουν ποσά ή είδη αξίας άνω των 3.000€. Τα
ποσά αυτά µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση της Γενικής
Συνελεύσεως. Οι δωρητές και οι ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
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Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται.
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