ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άρθρο 1ο
ΔΠΧΝΤΜΙΑ – ΔΓΡΑ – ΚΟΠΟ
Ηδξχεηαη

Γεπηεξνβάζκηα

Δπαγγεικαηηθή

Οξγάλσζε

κε

θεξδνζθνπηθή

(σκαηείν) κε επσλπκία «ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ». πληεηκεκέλα Ο.Μ..Δ. θαη γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο FEDERATION
OF GREEK BEEKEEPERS’ ASSOCIATIONS θαη ζπληεηκεκέλα O.M.S.E.
ΈΓΡΑ ηεο νξγάλσζεο είλαη ε πφιε ηεο Λάξηζαο.
ΓΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ε δηεθδίθεζε, ε πξναγσγή θαη
δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
κειηζ/κσλ, είηε απηνί κεηέρνπλ ζηνπο ζπιιφγνπο-κέιε ηεο, είηε φρη.
Δπίζεο ζθνπφο ηεο Οξγάλσζεο είλαη ε επνπηεία θαη πξνζηαζία γλεζηφηεηαο ησλ
Μειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ, ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
πλεχκαηνο ζηελ επαγγεικαηηθή ηάμε, ε γελίθεπζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζηηο
πξσηνβάζκηεο κειηζζνθνκηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο, ε ζπζηεκαηηθή θαη
επηζηεκνληθή κειέηε, αλαδήηεζε, παξαθνινχζεζε, πξνψζεζε θαη επίιπζε θάζε
ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ κειηζζνθνκηθή επαγγεικαηηθή ηάμε.
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Δηδηθφηεξα ε Οκνζπνλδία ζθνπεχεη:
Α) ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ Μειηζζνθνκηθψλ πιιφγσλ – κειψλ ηεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο
Οκνζπνλδίαο.
Β) ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ηεο γεο πνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ
κειηζζνθνκία.
Γ) ηελ δηαηήξεζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ησλ Μειηζζνθφκσλ.
Γ) ηε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα θαιπηέξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ
Μειηζ/κσλ, ζηελ εμαζθάιηζε δίθαηεο αληακνηβήο ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζηελ αλάπηπμε
αλζξψπηλσλ φξσλ δσήο ζηηο Μειηζζνθνκηθέο πεξηνρέο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
αζηπθηιίαο.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ, ηδηαίηεξα:
1. Απεπζχλεηαη ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο,
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηα θνηλά
επαγγεικαηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ θαη
γεληθφηεξα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
2. Λακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαθψηηζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηελ
ελεκέξσζε φισλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζε θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ ηάμε.
3. Παξαθνινπζεί ηηο θπβεξλεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα πξνο ςήθηζε λνκνζρέδηα
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θνξνινγηθή, αγνξαλνκηθή, βηνκεραληθή, γεσξγηθή,
εξγαηηθή θαη ελ γέλεη εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη
θαζνξίδεη ηε ζέζε ηεο ηάμεο έλαληη απηψλ.
4. Δπηδηψθεη

ηελ

εθπξνζψπεζε

θαη

ζπκκεηνρή

ηεο

κειηζζνθνκηθήο

επαγγεικαηηθήο ηάμεο ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο θαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο
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ηεο δεκφζηαο δσήο πνπ ηεο αθνξνχλ κε πξφζσπα πείξαο, εηδηθψλ γλψζεσλ
θαη ηθαλφηεηαο.
5. Δθδίδεη

βηβιία,

πεξηνδηθά

θαη

εθεκεξίδεο,

ηδξχεη

εληεπθηήξηα

θαη

βηβιηνζήθεο, δεκνζηεχεη άξζξα θαη κειέηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ή πνιηηηθφ ηχπν,
νξγαλψλεη δηαιέμεηο, ζπγθεληξψζεηο, εθδξνκέο, θαιιηηερληθέο, αζιεηηθέο,
πνιηηηζηηθέο, ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε θηιηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ κε κειηζζνθνκηθέο νξγαλψζεηο άιισλ ρσξψλ,
νξγαλψλεη ζεκηλάξηα επηκνξθσηηθά, εθπαηδεπηηθά θ.ι.π., θάλεη δηαιέμεηο
θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη γεληθφηεξα, πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ
επξχηεξε δηάδνζε θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα
ηηο ζέζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο κειηζζνθνκίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο.
6. Δίλαη ζε επαθή κε αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε απηέο ζε θνηλνχο ζηφρνπο αλάπηπμεο θαη πξναγσγήο
ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο.
7. Τπνβνεζεί ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εζληθήο ή
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε επηηξνπψλ θαη εηδηθεπκέλσλ πξνζψπσλ.
8. Οξγαλψλεη

θαη

δηεμάγεη

θάζε

λφκηκεο

κνξθήο

θηλεηνπνηήζεηο

θαη

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε δηεθδίθεζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
απαζρνινχλ ηελ ηάμε, θαζψο θαη ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ,
νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ.
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Άρθρο 2ο
ΗΜΑ – ΦΡΑΓΙΓΑ

Ζ Οκνζπνλδία ζα έρεη επίζεκε θπθιηθή ζθξαγίδα, ε νπνία έρεη ζην θέληξν
παξάζηαζε ηε κέιηζζα θαη πεξηθεξεηαθά ηελ επσλπκία θαη ηνλ ρξφλν ίδξπζήο
ηεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΔΛΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΟΓΟΤ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑΟΡΟΙ ΔΞΟΓΟΤ

Άρθρο 3ο
ΜΔΛΗ
Μέιε ηεο Οξγάλσζεο είλαη νη πξσηνβάζκηεο κειηζζνθνκηθέο νξγαλψζεηο
πφιεσλ ηεο Διιάδαο, πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηνπο λφκνπο 1712/87 ηξνπ. 1746/88 θαη
2081/92 θαη ην Ν.1361/83 ηξνπ. 2538/97.
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα απνλεκεζεί ν ηίηινο ηνπ
επίηηκνπ κέινπο ζε πξφζσπα πνπ πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο ζηελ
Οκνζπνλδία ή έδξαζαλ γηα ηελ σθέιεηα ησλ ζθνπψλ ηεο.
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Άρθρο 4ο
1. Γηα λα γίλεη κηα πξσηνβάζκηα Οξγάλσζε κέινο ηεο νκνζπνλδίαο πξέπεη λα
ππνβάιιεη έγγξαθε αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
2. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη:
Α. Πξαθηηθφ Γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζην νπνίν πεξηέρεηαη ε πεξί εγγξαθήο ζηελ
Οκνζπνλδία απφθαζή ηεο.
Β. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηνπ πιιφγνπ.
Γ. Πίλαθαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο κε ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο.
Γ. Γήισζε φηη δελ αλήθεη ζε άιιε δεπηεξνβάζκηα Οξγάλσζε (Οκνζπνλδία).
Δ. Ό,ηη άιιν πξφζζεην ζηνηρείν ζα δεηήζεη ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο.
3. Σν Γ.. είλαη ππνρξεσκέλν λα απνθαζίζεη κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο. Σελ απφθαζε ηνπ
Γ.. θνηλνπνηεί έγγξαθα ζην ππνςήθην κέινο κέζα (10) εκέξεο.
4. Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί, ή πεξάζνπλ ηξηάληα (30) εκέξεο ρσξίο ην Γ.. λα
απνθαζίζεη, ε ελδηαθεξφκελε Έλσζε κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο
απφθαζεο, ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30)
εκεξψλ.

Άρθρο 5ο
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
1. Κάζε κέινο (Οξγάλσζε) έρεη ην δηθαίσκα :
Α. Να ζπκκεηέρεη κε ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο
θαη ζηηο ςεθνθνξίεο γηα θάζε ιακβαλφκελε απφθαζε θαζψο θαη λα εθιέγνληαη
νη αληηπξφζσπνί ηνπ ζηα δηνηθεηηθά θαη ινηπά θαηαζηαηηθά φξγαλα απηήο.
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Β. Να πιεξνθνξείηαη ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη
απφ ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1712/87 θαη ην άξζξν 22 ηνπ λ. 1361/83 θαη γεληθά λα
ελεκεξψλεηαη επί ηεο πνξείαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη γηα φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο.
2. Κάζε κέινο (Οξγάλσζε) ππνρξενχηαη:
Α. Να ελαξκνλίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ θαη ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πξνο ηελ Οκνζπνλδία.
Β.

Να ηεξεί ην θαηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνπ Γ.. θαη ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηεο.

Γ.

Να κελ αληηζηξαηεχεηαη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Να επηηξέπεη ηελ παξνπζία ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζήο ηνπ ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο
Οκνζπνλδίαο ή εθπξνζψπσλ ηεο.

Γ.

Να θαηαβάινπλ ηελ ηαθηηθή εηήζηα ζπλδξνκή. Σν χςνο ηεο ζπλδξνκήο
απηήο γηα θάζε ζχιινγν – κέινο είλαη ην γηλφκελν ηνπ 1.50 € κε
ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ.
Μειηζζνθνκηθνί ζχιινγνη νη νπνίνη ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ

ηνπο δελ αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ νκνζπνλδία ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή
εηήζηαο ζπλδξνκήο πνπ αληηζηνηρεί ζ¨έλαλ αληηπξφζσπν.
Σν χςνο ηεο εηήζηαο απηήο ζπλδξνκήο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε
δχν ρξφληα κε απφθαζε ηεο Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο πνπ ιακβάλεηαη κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ αληηπξνζψπσλ ησλ νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλσλ
ζπιιφγσλ – κειψλ.
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Με ηελ ίδηα πιεηνςεθία ιακβάλεηαη θαη ε απφθαζε γηα ηελ επηβνιή
έθηαθησλ εηζθνξψλ ζηα κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
εθπιήξσζε εηδηθψλ ζθνπψλ.
Γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθήο κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο θαη ηελ επηβνιή έθηαθησλ εηζθνξψλ ζηα κέιε απαηηείηαη ε παξνπζία
ηνπ ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ ζπιιφγσλ – κειψλ.
Δ. Να γλσζηνπνηεί ζε απηήλ ην γξεγνξφηεξν θάζε κεηαβνιή ζηε Γηνίθεζε ηνπ,
ζηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ, ζηε δχλακε ησλ κειψλ ηνπ θαη θάζε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ.

Άρθρο 6ο
ΟΡΟΙ ΔΞΟΓΟΤ
1. Ζ δηαγξαθή ή ε απνβνιή κέινπο απφ ηελ Οκνζπνλδία γίλεηαη κε απφθαζε
αηηηνινγεκέλε ηνπ Γ.., αλ απηφ:
Α. Πάςεη λα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία.
Β. Δλεξγεί αληίζεηα πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο.
Γ. Καζπζηεξεί γηα δχν (2) ζπλερή ρξφληα ηελ ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή ηνπ.
Γ. Αλ αδηθαηνιφγεηα δελ απνζηείιεη ζε δχν (2) ζπλερείο ηαθηηθέο Γεληθέο
πλειεχζεηο αληηπξνζψπνπο ηνπ.
2. Ζ πεξί απνβνιήο κέινπο πξάμε ηνπ Γ.. εγθξίλεηαη απφ ηε Γ.. ησλ
αληηπξνζψπσλ.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φπσο θαη ε Γεληθή πλέιεπζε, είλαη ππνρξεσκέλνη
λα αθνχζνπλ πξψηα ην κέινο.
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4. Σνχην κπνξεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ζ΄απηφ ηεο
απφθαζεο, λα πξνζθχγεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο
νκνζπνλδίαο.
5. Μέρξη ηελ πάξνδν ηεο άλσ πξνζεζκίαο ή ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο, (ζε
πεξίπησζε πξνζθπγήο ηνπ κέινπο ζην δηθαζηήξην), νη αληηπξφζσπνη ηνπ
ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη.
6. Σν κέινο πνπ δηαγξάθεηαη δε δηαηεξεί θαλέλα δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο
Οκνζπνλδίαο.
7. Δπαλεγγξαθή ηνπ κέινπο επηηξέπεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. εθφζνλ εμέιεηςαλ
νη ιφγνη ηεο δηαγξαθήο.
8. Κάζε κέινο δηθαηνχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηελ Οκνζπνλδία κεηά απφ
απφθαζε ηεο Γεληθήο ηνπ ζπλέιεπζεο θαη έγγξαθν γλσζηνπνίεζε ζ΄ απηή.
9. Σν κέινο πνπ απνρσξεί είλαη ππνρξεσκέλν λα εμνθιήζεη φιεο ηηο ζπλδξνκέο
ηνπ κέρξη ηεο εκεξνκελίαο απνρσξήζεσο θαη δε δηαηεξεί θαλέλα δηθαίσκα
επί ηεο πεξηνπζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
(ΠΟΡΟΙ – ΠΔΡΙΟΤΙΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ – ΒΙΒΛΙΑ)

Άρθρο 7ο
ΠΟΡΟΙ
1. Οη πφξνη ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη:
Α. Σα εηζνδήκαηα απφ ηελ πεξηνπζίαο ηεο.
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Β. Σα έζνδα απφ επψλπκεο δσξεέο, θιεξνλνκίεο, επ΄σθειεία απνγξαθήο,
Κιεξνδνζίεο.
Γ. Απφ πξναηξεηηθέο θαη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηεο.
Γ. Απφ έζνδα εληχπνπ, εθδειψζεσλ θαη γεληθά θάζε έζνδν πνπ έρεη λφκηκε
πξνέιεπζε.
Δ.

Απφ εληζρχζεηο δεπηεξνβάζκησλ θαη ηξηηνβάζκησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγνχληαη κε απφθαζε
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζήο ηνπο.

Άρθρο 8ο
ΠΔΡΙΟΤΙΑ
1. Πεξηνπζία ηεο Οκνζπνλδίαο απνηεινχλ φια ηα αθίλεηα θαη θηλεηά ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη ν εμνπιηζκφο ησλ γξαθείσλ, ρξήκαηα, ρξεφγξαθα θ.ι.π.
2. Ζ πεξηνπζία ηεο νκνζπνλδίαο δε κπνξεί λα δηαηεζεί κε ζθνπνχο δηάθνξνπο
απφ εθείλνπο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο.
3. Ζ αγνξά – πψιεζε αθηλήηνπ ηεο νκνζπνλδίαο θαζψο θαη ε εκπξάγκαηε
επηβάξπλζή ηνπ γίλεηαη πάληνηε κε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο.
4. Κιεξνλνκίεο, θιεξνδνζίεο θαζψο θαη πξφζνδνί ηνπο δηαζέηνληαη ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαζέηε ή ηνπ δσξεηή θαη εθφζνλ είλαη λφκηκνη θαη
εθηθηνί.
ε αληίζεηε πεξίπησζε δηαζέηνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο
θαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο.
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Άρθρο 9ο
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
1. Ζ εηήζηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο (ρξήζε) ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη
αληίζηνηρε κε ηνλ εκεξνινγηαθφ ρξφλν (απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31ε
Γεθεκβξίνπ).
2. Ζ Οκνζπνλδία δηαηεξεί θαηά πξνηίκεζε ζηελ Α.Σ.Δ. ή ζε άιιε Σξάπεδα
έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ
ηακία θάζε ηακεηαθφ ππφινηπν εθηφο απφ ηηο ηξέρνπζεο κηθξνδαπάλεο θαη
έμνδά ηεο.

Άρθρο 10ο
ΒΙΒΛΙΑ
1. Γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία θαη ηε λφκηκε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο
Οκνζπνλδίαο ηεξνχληαη ηα παξαθάησ βηβιία, πνπ αξηζκνχληαη θαη
ζεσξνχληαη πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην γξακκαηέα ηνπ
Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο.
Α. Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ε επσλπκία, ε έδξα, ν
αξηζκφο θαη ε ρξνλνινγία ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ έγθξηζεο, νη
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, νη
ρξνλνινγίεο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο πνπ
έρνπλ εγγξαθεί θαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ ςήθηζαλ ζηηο ηειεπηαίεο
εθινγέο.
Β. Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γ. Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
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Γ. Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Διεγθηηθήο επηηξνπήο.
Δ. Βηβιίν ηακείνπ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά φιεο νη
εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο.
η. Βηβιίν πεξηνπζίαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια ηα θηλεηά θαη αθίλεηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδίαο.

2. Σα γξακκάηηα εηζπξάμεσο αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ πξηλ
απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο ηεξνχληαη θαη νπνηαδήπνηε άιια
βηβιία θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία, πνπ δηαηάμεηο λφκσλ ζα επηβάιινπλ ή
αλάγθεο ζπλδηθαιηζηηθήο δηαθάλεηαο θαη δηαρεηξηζηηθήο πιεξφηεηαο θαη
κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
(ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ – ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ)
Άρθρο 11ο
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ
(ΤΓΚΡΟΣΗΗ – ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ)

1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνηειείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ
Πξσηνβάζκησλ νξγαλψζεσλ – κειψλ πνπ είλαη ηακεηαθά ελήκεξα κέρξη
θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ ηεο ζπγθιήζεψο ηεο. Οη αληηπξφζσπνη
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παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο, απαγνξεπκέλεο ηεο εμνπζηνδνηήζεσο ηξίηνπ.
Ο αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ θάζε Οξγαλψζεσο – κέινπο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη αλάινγνο κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ
κειψλ ηνπ πνπ ςήθηζαλ γηα ηελ εθινγή ηνπο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
Πξσηνβάζκησλ Οξγαλψζεσλ – κειψλ, κε κέηξν έλαο (1) αληηπξφζσπνο
γηα θάζε 20 ςεθίζαληεο. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα κεγαιχηεξν απφ ην κηζφ
ηνπ αξηζκνχ πνπ απνηειεί ην κέηξν, πξνζηίζεηαη αθφκε έλαο
αληηπξφζσπνο, δελ αληηπξνζσπεχεηαη ην κέινο πνπ δελ θαιχπηεη
ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηνπ κέηξνπ. Ζ ζεηεία ησλ αληηπξνζψπσλ ζπκπίπηεη
κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ κέινπο.
2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη
απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ππάγεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην
θαηαζηαηηθφ ηεο ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. Ηδηαίηεξα:
Α. Έρεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία φισλ ησλ νξγάλσλ ηεο.
Β. Δθιέγεη θαη αλαθαιεί νπνηεδήπνηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ
Διεγθηηθή θαη Δθνξεπηηθή επηηξνπή ή κειψλ απηψλ.
Γ. Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ δξάζεο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα πεπξαγκέλα, ηελ απαιιαγή
απφ θάζε επζχλε απηψλ, θαζψο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο
Δπηηξνπήο.
Γ. Δγθξίλεη, ηξνπνπνηεί ή ζπκπιεξψλεη ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο
εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο.
Δ. Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ησλ κειψλ θαη ηεο εηήζηαο ή
έθηαθηεο ζπλδξνκήο πέξαλ εθείλνπ πνπ ππνρξεσηηθά απνδίδεηαη, ζχκθσλα
κε ην λφκν, απφ ηηο πξσηνβάζκηεο Οξγαλψζεηο – κέιε ηεο.
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η. Απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ ηεο Οκνζπνλδίαο πξνο ζηέγαζε ησλ
γξαθείσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απηήο, ηελ εθπνίεζε θαζψο θαη ηελ
εκπξάγκαηε επηβάξπλζή ηνπο. Απνδέρεηαη ή φρη θιεξνδνζίεο, δσξεέο,
θιεξνλνκίεο.
Ε. Απνθαζίδεη γηα ηε δηαγξαθή κέινπο.
Ζ. Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Οκνζπνλδίαο.
Θ. Απνθαζίδεη γηα ηε δηάιπζε, ζπγρψλεπζε κεηαηξνπή ηνπ ζθνπνχ ηεο, ηε
ζέζε ηεο ππφ εθθαζάξηζε, θαζψο θαη γηα ηελ ηχρε ηεο πεξηνπζίαο ηεο κεηά
ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο θαη γεληθά γηα θάζε ζέκα πνπ ηεζεί λνκφηππα
ππφ ηελ θξίζε ηεο.

Άρθρο 12ο
ΤΓΚΛΗΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ – ΑΠΑΡΣΙΑ
ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ππνρξεσηηθά (ηαθηηθή) κία θνξά ην ρξφλν κέρξη ηέιε

Μαΐνπ

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ έδξα ηεο νκνζπνλδίαο ή φπνπ αιινχ νξίζεη ην Γ..
ηεο νκνζπνλδίαο. Έθηαθηα ζπγθαιείηαη νπνηεδήπνηε απνθαζίζεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ην δεηήζεη ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ ηακεηαθά ελήκεξσλ

κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο κε

αίηεζε πνπ ζα απεπζχλεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα πεξηέρεη ηα
ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Αλ ε αίηεζε δελ εηζαθνπζηεί έρνπλ ην δηθαίσκα,
πξνζθεχγνληαο

ζην

Μνλνκειέο
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Πξσηνδηθείν,

λα

δεηήζνπλ

λα

εμνπζηνδνηεζνχλ απηνί λα ζπγθαιέζνπλ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα
θαζνξηζηεί ν Πξφεδξνο απηήο.
2. Κάζε πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζε γεληθή ζπλέιεπζε απνζηέιιεηαη θαη
ηαρπδξνκηθά κε επηζηνιή ζηηο

Οξγαλψζεηο

–

κέιε θαη

ζηνπο

αληηπξνζψπνπο ηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο
ζχγθιεζήο ηεο θαη ππνρξεσηηθά πεξηέρεη ηνλ ηφπν, εκέξα θαη ψξα ηεο
πλειεχζεσο.
3. Γηα λα ιεθζεί απφθαζε απαηηείηαη ε παξνπζία ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
ελφο δεπηέξνπ (1/2) ηνπιάρηζηνλ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.

Αλ δελ ππάξρεη απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζχγθιεζε, ζπλέξρεηαη ρσξίο
άιιε δηαηχπσζε επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζηνλ απηφ ηφπν, ηελ ίδηα
εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη ε
παξνπζία ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ. Αλ δελ ππάξμεη θαη θαηά ηε δεχηεξε ζχγθιεζε
απαξηία, ζπλέξρεηαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ε Γεληθή ζπλέιεπζε ζηνλ ίδην
ηφπν, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο, θαηά ηελ νπνία
γίλεηαη απαξηία κε νπνηνλδήπνηε αξηζκφ αληηπξνζψπσλ νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ.

4. Δίλαη άθπξε ε ζπδήηεζε θαη απφθαζε γηα θάζε ζέκα, ην νπνίν δελ είλαη
γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Πξνζζήθε λέσλ ζεκάησλ πξνο
ζπδήηεζε δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζηηο επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο.
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5. Καλέλαο αληηπξφζσπνο – κέινο δε κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε Γεληθή
πλέιεπζε, εάλ ην κέινο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Οκνζπνλδία.
6. Γελ επηηξέπεηαη ην κέινο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηξίην
λα ιάβεη κέξνο ζηε Γεληθή ζπλέιεπζε ή ζηηο ςεθνθνξίεο απηήο.
7. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο είλαη έγθπξεο εθφζνλ ιακβάλνληαη
κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, εθηφο ησλ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ:
Α. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηε
δηάιπζή ηεο απαηηείηαη απαξηία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ
ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ηεο απαξηίαο απηήο.
8. Ζ ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή θαη γίλεηαη κε ςεθνδέιηηα φηαλ αλαθέξεηαη:
Α.

ηελ

εθινγή

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ,

Διεγθηηθήο

Δπηηξνπήο,

Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
Β. ε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο πξνο ηε Γηνίθεζε.
Γ. ε πξνζσπηθά δεηήκαηα.
Γ. ηνλ δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ.
ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ε ςεθνθνξία κπνξεί λα γίλεηαη κε νλνκαζηηθή
θιήζε, κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο νπδέπνηε δηα βνήο.
9. ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή απηνχ θσιπφκελνπ, ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο
ηνπ. Πξψην ζέκα είλαη ε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γξακκαηέα
θαη Ψεθνιέθηε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ γίλεηαη κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε κε ζπγθέληξσζεο απφιπηεο
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πιεηνςεθίαο

ε εθινγή επαλαιακβάλεηαη,

νπφηε εθιέγνληαη

φζνη

ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο.
10. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκνζπνλδίαο, ην νπνίν ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ θάζε
ζηνηρείν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θξνληίδεη γηα ηελ αθξηβή
ηήξεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δίδεη ην ιφγν ζηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο,
ζε φζνπο επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ θαη αθαηξεί απηφλ ζε πεξίπησζε
εθηξνπήο

ηνπο.

Δπηκειείηαη

θαη

ειέγρεη

ηε

λνκηκνπνίεζε

ησλ

παξηζηακέλσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ (εθηφο ζεκάησλ εθινγψλ).
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο
πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ.

Σα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ζπλειεχζεσλ θαη ππνγξάθνληαη
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα απηήο.

11. Ο Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο επηκειείηαη ηε ζχληαμε θαη θαζαξνγξαθή
ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ
Πξφεδξν.
12. Ο ςεθνιέθηεο επηκειείηαη ησλ θάζε θχζεσο (εθηφο εθινγψλ) ςεθνθνξηψλ
ησλ αληηπξνζψπσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Πξνέδξνπ. Αληηπξνέδξνπ θαη
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
13. Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αζθείηαη αγσγή ελψπηνλ
ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Λάξηζαο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ην λφκν.
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Καηά ηεο απφθαζεο αζθείηαη έθεζε κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
επίδνζή ηεο.

Άρθρο 13ο
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
1. Ζ Οκνζπνλδία δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ πκβνχιην έλδεθα (11) κειψλ
ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζή ηεο. Απαξηίδεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν, έλα (1) Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη
επηά (7) ζπκβνχινπο θαηά ηα θαησηέξσ νξηδφκελα.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο είλαη κία ηξηεηία απφ ηεο εκέξαο εθινγήο
ηνπο.

2. Μεηά ηελ εθινγή θαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ζπλέξρνληαη ηα
λενεθιεγέληα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ζε ζπλεδξίαζε κε ζέκα ηε
ζπγθξφηεζε ηνπο ζε ζψκα γηα ηελ εθινγή Πξνεδξείνπ. Ζ πξφζθιεζε
γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ηνπ απεξρνκέλνπ
Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

θαη

ζε

πεξίπησζε

παξαιείςεσο,

απφ

νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Σεο ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ην κέινο πνπ
πιεηνςήθεζε θαη ζε απνπζία ηνπ, ν δεχηεξνο πιεηνςεθήζαο. Καηά ηε
ζπλεδξίαζε απηή εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία, δηαδνρηθά, ν
Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο, νη
νπνίνη απνηεινχλ ην Πξνεδξείν ηεο Οκνζπνλδίαο. Ζ εθινγή γίλεηαη κε
απφιπηε πιεηνςεθία, ησλ παξφλησλ. Δάλ δελ επηηεπρζεί απφιπηε
πιεηνςεθία γηα έλα ή πεξηζζφηεξα αμηψκαηα, επαλαιακβάλεηαη ηελ ίδηα
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εκέξα δεχηεξε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ δχν πιεηνςεθεζάλησλ, νπφηε
εθιέγεηαη απηφο πνπ ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία, νπφηε εθιέγεηαη
απηφο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη αλ θαη ηε θνξά
απηή ππάξρεη ηζνςεθία, γίλεηαη θιήξσζε.
4. Οη ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ, Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη
Σακία δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπέζνπλ ζην ίδην πξφζσπν.
5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα έμη
(6) κέιε ηνπ θαη νη απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ παξφλησλ.
6. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επζχλνληαη πξνζσπηθά θαη
αιιειέγγπα γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ
απνξξένπλ

απφ

ην

Καηαζηαηηθφ,

ηηο

απνθάζεηο

ησλ

Γεληθψλ

πλειεχζεσλ, ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο.

Γελ επζχλνληαη φκσο γηα απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ρσξίο λα είλαη παξφληα ή
δηαθψλεζαλ θαη ε δηαθσλία ηνπο θαηαρσξήζεθε ζηα πξαθηηθά.

7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηαθηηθά κελ
θάζε ηξεηο (3) κήλεο, έθηαθηα δε φηαλ ην θαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ην
δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ
απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
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8. Ζ πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γίλεηαη
έγγξαθα θαη πεξηέρεη ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν
θαη απνζηέιιεηαη πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. δέθα (10) εκέξεο λσξίηεξα απφ
ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο.
9. ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνπζηάδεη
αδηθαηνιφγεηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο, εθπίπηεη ηνπ
αμηψκαηνο χζηεξα απφ απφθαζή ηνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ην πκβνχιην
θαιέζεη ζε αθξφαζε ην κέινο ή ηνπ δεηήζεη έγγξαθε απνινγία.
10. Αλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. κεησζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαηά ηε ζεηξά ηεο εθινγήο
ηνπο, ρσξίο φκσο απηά λα κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηαθηηθψλ
κειψλ.
11. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ, έθπησζεο, αλάθιεζεο ή ζπλερνχο
θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ή άιινπ κέινπο ηνπ Πξνεδξείνπ, ην Γ..
εθιέγεη λέν, ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ.
12. Σα κέιε ηνπ Γ.. δελ κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο πνπ
απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε θέξδνπο κε ηελ αλάιεςε έξγνπ ή
πξνκήζεηαο. ηα κέιε ηνπ Γ.. κπνξεί λα θαηαβάιινληαη ηα έμνδα γηα
ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ απνζηνιψλ.
13. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο
πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο.
14. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γ.. θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.
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Άρθρο 14ο
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηνηθεί ηελ Οκνζπνλδία, επνπηεχεη,
παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ
Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ απφ ηα εθιεγκέλα φξγαλα θαη
Δπηηξνπέο ηεο Οκνζπνλδίαο, δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο θαη ηελ πεξηνπζία
ηεο, πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο θαη γεληθά δηεπζχλεη ηηο ππνζέζεηο ηεο,
εθηφο απφ ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο πλειεχζεσο.

Δηδηθφηεξα:

1. πγθαιεί ηηο πλειεχζεηο θαη θαηαξηίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
2. Τπνβάιιεη

ζηε

Γεληθή

πλέιεπζε

πξνο

έγθξηζε

ηα

ζέκαηα

αξκνδηφηεηάο ηεο.
3. πληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ θαη εηζεγείηαη ηελ
έγθξηζή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία ινγνδνηεί γηα θάζε
ελέξγεηα ή παξαιείςεηο ηνπ.
4. Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ εγγξαθή κειψλ, εηζεγείηαη ηε δηαγξαθή ηνπο
ζηε πλέιεπζε, ζπληάζζεη θαη ηεξεί κεηξψα κειψλ.
5. Τπνδεηθλχεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο ζηηο δηάθνξεο
επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηελ κειέηε
νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ δεηεκάησλ.
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6. Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην έκκηζζν πξνζσπηθφ
θαζψο θαη λνκηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ζπκβνχινπο θαη νξίδεη ηηο
απνδεκηψζεηο ηνπο θαη απνθαζίδεη γηα θάζε δαπάλε ζχκθσλα κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
7. Δηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ νλνκαζία Μεγάισλ Δπεξγεηψλ,
Γσξεηψλ θαη ηελ αλάξηεζε ηεο εηθφλαο ηνπο ζηα γξαθεία ηεο
Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη εθείλεο ησλ Πξνέδξσλ ηεο ζηελ αίζνπζα ηνπ
Γ..
8. Απνθαζίδεη ηε κεηαβίβαζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ κε απφθαζε πνπ
είλαη νπνηεδήπνηε αλαθιεηή, ζε επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία.
9. Παίξλεη

απνθάζεηο

γηα

αγσληζηηθέο

θηλεηνπνηήζεηο,

ζπλέδξηα,

ζπγθεληξψζεηο, δηαιέμεηο θιπ.
10. Απνθαζίδεη γηα άζθεζε αγσγψλ θαη πξνζθπγψλ γηα ηελ πεξηθξνχξεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Οκνζπνλδίαο ή γηα ηελ απφθξνπζε αγσγψλ
ζηξεθνκέλσλ θαη΄ απηήο θαη γηα θάζε έλδηθν κέζν ή παξαίηεζε απφ
απηφ.

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΔΛΧΝ ΠΡΟΔΓΡΔΙΟΤ

Άρθρο 15ο
ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηελ Οκνζπνλδία δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο
ελψπηνλ θάζε Αξρήο θαη έλαληη θάζε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, δηεπζχλεη
ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.. πξνζσξηλά κέρξη εθινγήο
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Πξνέδξνπ απηήο, επηβιέπεη γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ ή ηνπ Γ.. ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ην Γ.. ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη θαη
ππνγξάθεη φια ηα εμεξρφκελα έγγξαθα θαη ηηο πξνζθιήζεηο ηνπ Γ.. θαη ηε Γ..
Γέρεηαη θαη θνηλνπνηεί ηηο αγσγέο θαη ηα δηθφγξαθα, αζθεί φια ηα έλδηθα κέζα,
εθπξνζσπεί ηελ Οκνζπνλδία ζε θάζε δίθε δηνξίδνληαο ηνπο πιεξεμνχζηνπο
δηθεγφξνπο θαη γεληθά ελεξγεί φ,ηη επηβάιιεηαη γηα ηελ θαλνληθή εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα ππεξεζηαθά φξγαλα απηήο.

Άρθρο 16ο
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
Σνλ Πξφεδξν απφληα ή θσιπφκελν αληηθαζηζηά ν αληηπξφεδξνο. Γηα ηνλ
θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ είλαη
ειεχζεξα αλαθιεηή, λα αλαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ζηνλ
Αληηπξφεδξν, αθνχ απηφο θέξεη ην θχξην βάξνο ηεο βνήζεηαο πξνο ηνλ Πξφεδξν.

Άρθρο 17ο
ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, έρνληαο ηε γεληθή
επνπηεία θαη δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηήο. Δπηκειείηαη,
έρνληαο ηελ επζχλε ηήξεζεο, θχιαμεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ αξρείνπ, ηνπ
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πξσηνθφιινπ, ηεο αιιεινγξαθίαο, ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ βηβιίσλ,
ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ θαη
εληχπσλ. Μαδί κε ηνλ Πξφεδξν ζπλεξγάδεηαη ζηε κειέηε, δηαρείξηζε θαη
αληηκεηψπηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζηελ ζχληαμε ηεο έθζεζεο γηα ηε
δξάζε ηεο Γηνίθεζεο, ηελ νπνία ζέηεη ππφ ηελ θξίζε ηνπ Γ.. θαη ζηε ζπλέρεηα θέξεη
ζηε Γ.. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Σακία.

Άρθρο 18ο
ΣΑΜΙΑ
Ο Σακίαο είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηε ρξεκαηηθή δηαρείξηζε
ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη έρεη ηελ επζχλε δηαθχιαμήο ηεο.
Φξνληίδεη θαη επηβιέπεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαλνληθή ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ
βηβιίσλ. Τπνγξάθεη ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσο θαη πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Γ.. ηα εληάικαηα πιεξσκήο θαη γεληθά ελεξγεί θάζε είζπξαμε θαη πιεξσκή πνπ
απνθάζηζε ην Γ.. Μεξηκλά γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ζε Σξάπεδα ζην φλνκα ηεο
Οκνζπνλδίαο ησλ εζφδσλ ηεο εθηφο ησλ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηξερφλησλ εμφδσλ. Τπνβάιιεη θάζε ηξεηο (3) κήλεο ζην Γ..
θαηάζηαζε εζφδσλ – εμφδσλ κε ζπλνπηηθή έθζεζε επί ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ηεο Οκνζπνλδίαο. Φξνληίδεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν γηα ηε ζχληαμε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ θάζε ρξφλνπ. Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή
ελεκέξσζε ησλ κειψλ, ππνβάιιεη θάζε ηέινο ηνπ ρξφλνπ πίλαθα ησλ κειψλ πνπ
θαζπζηεξνχλ ηε ζπλδξνκή ηνπο. Σεξεί ηα βηβιία ηακείνπ θαη πεξηνπζίαο, ζην νπνίν
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θαίλεηαη ιεπηνκεξψο φιε ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο νκνζπνλδίαο. Δίλαη
ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε ησλ απνδείμεσλ, ησλ γξακκαηίσλ εηζπξάμεσο θαη ησλ
εληαικάησλ πιεξσκήο, ρξεκάησλ, ρξενγξάθσλ θιπ. Ζ αλάιεςε ρξεκάησλ απφ
Σξάπεδα γίλεηαη κε επηηαγή ε νπνία θέξεη δχν (2) ππνγξαθέο, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ
Σακία ή ησλ λνκίκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπο ή κε απφθαζε ηνπ Γ... Σνλ ηακία απφληα
ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο.

Άρθρο 19ο
ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο αλαθεξφκελνο ζε φια ηα έζνδα πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη

θαη

ζηηο

πεγέο

ηνπο

θαζψο

θαη

ζηηο

δαπάλεο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, δηελεξγείηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή.
Ζ ειεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνχο.
Απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν κε δχν (2) κέιε. Δθιέγεηαη απφ ηε Γ.. ηαπηφρξνλα κε
ην Γ.. θαη κε ζεηεία πνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ηνπ Γ.. Μφιηο εθιεγεί ζπγθξνηείηαη
ζε ζψκα κε πξφζθιεζε ηνπ πιεηνςεθνχληνο κέινπο θαη εθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηεο ν
νπνίνο θαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη φιν ην έξγν ηεο. Ζ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο ζπιινγηθά θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο
έρεη απφιπηε πξσηνβνπιία έξεπλαο θαη ειέγρνπ. Σεξεί ηδηαίηεξα πξαθηηθά, δελ αζθεί
δηνίθεζε αιιά επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθήο θχζεσο πξάμεηο ηνπ Γ.. εάλ
απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ λφκν, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ. Μπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο πξνο ην Γ.. θαη ηε Γ.. Ζ
Διεγθηηθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο
Οκνζπνλδίαο γηα θάζε πεξίνδν. πγθαιείηαη κία (1) θνξά ηνπιάρηζην ην ρξφλν θαη
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έλα (1) κήλα ηνπιάρηζηνλ πξν ηεο ζχγθιεζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ηελ έθζεζή ηεο επί ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο. ηε δηάζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ζέηνληαη φια ηα ηεξνχκελα
ινγηζηηθά βηβιία θαη φια ηα δηπιφηππα εηζπξάμεσο, ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, ηα
ζρεηηθά πξαθηηθά ηνπ Γ.., ην κεηξψν, σο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηπρφλ ζα
δεηεζεί. Θεσξεί θαη αξηζκεί, δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πξν ηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο,
ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσο. Ο έιεγρνο ησλ βηβιίσλ γίλεηαη ζην γξαθείν ηεο
Οκνζπνλδίαο. Ζ κεηαθνξά ηνπο ζε άιιν ηφπν απαγνξεχεηαη. Κάζε κέινο ηνπ Γ..
θαινχκελν απφ ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλν λα παξέρεη ηηο
δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Ζ Διεγθηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη έθηαθηα φπνηε θξίλεη
απηφ αλαγθαίν ν Πξφεδξνο ή ηα δχν (2) απφ ηα κέιε ηεο ή ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο.
Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη πξέπεη λα
αλαθέξεη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Ο Πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη
πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Ο Πξφεδξνο ηεο Διεγθηηθήο
Δπηηξνπήο ηε ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο κε ζέκαηα ζπδήηεζεο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε. Αλ ν
Πξφεδξνο δελ ηε ζπγθαιέζεη ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ηφηε ζπγθαιείηαη απφ ηα
κέιε ηεο πνπ έρνπλ θάλεη ηελ αίηεζε. Ζ έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Διεγθηηθή
Δπηηξνπή ππνβάιιεηαη ζην Γ.. θαη δηαβηβάδεηαη ζηε πλέιεπζε. Μέινο ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο πνπ απνπζηάδεη πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) ζπλερείο
ζπλεδξηάζεηο θεξχζζεηαη έθπησην θαη θαιείηαη ν αλαπιεξσκαηηθφο ζχκθσλα κε ην
θαηαζηαηηθφ θαη ην λφκν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – ΔΚΛΟΓΔ
Άρθρο 20ο
ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
1. Οη εθινγέο φισλ ησλ νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο γίλνληαη κε ηελ επνπηεία θαη
ηελ επζχλε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
2. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε θαη ηζάξηζκα
αλαπιεξσκαηηθά πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε πξηλ απφ θάζε
εθινγή νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.

Γηα ηελ εθινγή Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο εθαξκφδνληαη αλάινγα ε δηαδηθαζία
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ γηα ηελ εθινγή ηνπ Γ..

Ζ ηδηφηεηα κέινπο ηνπ Γ.. ή ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα
ζπκπίπηεη ζην απηφ πξφζσπν κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο.

3. Σεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο πξνεδξεχεη Γηθαζηήο πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην
λφκν.
4. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο παξαιακβάλεη
απφ ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο αληίγξαθν Μεηξψνπ κειψλ βάζεη θαη ηνπ νπνίνπ
δηεμάγεηαη ε ςεθνθνξία, ηε γλεζηφηεηα ηνπ νπνίνπ θαη ειέγρεη.
5. Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, επνπηεχεη ψζηε νη εθινγέο λα
δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη
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απνθαζίδεη πξνζσξηλά πάλσ ζε θάζε ακθηζβήηεζε πνπ πξνθχπηεη ε έλζηαζε
πνπ ππνβάιιεηαη.
6. Ζ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο θαη ηα
πξαθηηθά απηά, καδί κε ην αληίγξαθν κεηξψνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο
εθινγέο, θπιάζζνληαη ζην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη
αληίγξαθά ηνπο θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηεο.

Άρθρο 21ο
ΔΚΛΟΓΔ
1. Όζνη επηζπκνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ., ηεο
Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη αληηπξφζσπνη γηα ηελ
ζπλνκνζπνλδία πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο πξνο ηελ
Οκνζπνλδία, πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
2. Ο αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ πλνκνζπνλδία πνπ
κεηέρεη νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απηήο.
3. Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη απφ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε πξηλ απφ ηελ εθινγή ησλ άιισλ νξγάλσλ.
4. Δθινγείο θαη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη νη αληηπξφζσπνη ησλ κειψλ ηα
νπνία έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηηο πξνο ηελ Ο.Μ..Δ. ηακηαθέο ππνρξεψζεηο
ηνπο κέρξη θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ πξν ησλ εθινγψλ. Οη ππνςήθηνη
ζα απαξηίδνπλ εληαίν ςεθνδέιηην.
5. Ζ εθινγή γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο κε κπζηηθή θαη δηα
ςεθνδειηίνπ ςεθνθνξίαο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ
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κέρξη θαη ηελ αλαθήξπμε ησλ επηηπρφλησλ, κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζην
ρψξν ηεο εθινγήο φπνηνο ππνςήθηνο επηζπκεί κεηά απφ ζπκθσλία κεηαμχ
ηνπο.
6. Οη εκεξνκελίεο θαη νη ψξεο ηεο ςεθνθνξίαο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε
απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί πξνθεξχμεσο εθινγψλ.
7. Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη πάληνηε κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
άιινπ δεκφζηνπ εγγξάθνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηαπηφηεηα ηνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ κέινπο.
8. Κάζε ςεθνθφξνο κπνξεί λα ζέζεη ηφζνπο ζηαπξνχο φζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
Οη ςεθνθφξνη ξίρλνπλ ηα ςεθνδέιηηα ηνπο κέζα ζε ζθξαγηζκέλεο
ςεθνδφρνπο θαη εθιέγνπλ:
α. Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
β. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ. Σα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο.
δ. Σνπο αληηπξνζψπνπο ζηελ ζπλνκνζπνλδία πνπ κεηέρεη.

9. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή
ζα απαξηίδεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ζηαπξνχο πξνηίκεζεο. Γηα ηελ πλνκνζπνλδία ζα εθιέγνληαη νη ππνςήθηνη
πνπ έιαβαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο θαη ζχκθσλα κε ην
θαηαζηαηηθφ απηήο.
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Άρθρο 22ο
ΓΙΑΛΤΗ – ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ – ΤΓΥΧΝΔΤΗ

1. Ζ Οκνζπνλδία δηαιχεηαη:
α. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο κεησζεί θάησ ησλ ηξηψλ (3).
β. Καηφπηλ δηθαζηηθήο απφθαζεο φπσο νξίδεη ν λφκνο.
γ. Ύζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ζπλέξρεηαη εηδηθά πξνο ηνλ
ζθνπφ απηφλ, θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη απαξηία θαη πιεηνςεθία ζχκθσλα κε
ην λφκν θαη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ.
2. Μεηά ηε δηάιπζε ε νκνζπνλδία ηειεί ππφ εθθαζάξηζε ε νπνία δηελεξγείηαη
απφ ην Γ.. ην νπνίν κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ ηνπ ππνβάιιεη έθζεζε ζηε
πλέιεπζε. Ζ πεξηνπζία ηεο Δλψζεσο δηαηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άρθρο 23ο
Ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ξπζκίδεηαη βάζεη ησλ λφκσλ
1712/1987, ηξ. 1746/88 θαη 2081/92 θαη Ν 1361/83 ηξ. 2538/97 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
θαη ηνπ Δηζαγσγηθνχ απηψλ ησλ Νφκσλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεσο, ησλ
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη εζίκσλ, ε δε εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζε
πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή αζάθεηαο απφθεηηαη ζην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο.
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Άρθρο 24ο
Σν παξφλ θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηε λφκηκε απαξηία θαη πιεηνςεθία πνπ
πξνβιέπεη ην άξζξν 5 παξ. 8 ηνπ Ν. 1712/1987 θαη ην άξζξν 14 παξ.4 ηνπ Ν.1361/83
απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο, πνπ ζπλήιζε γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ
12-2-2005.
Ζ ηζρχο ηνπ αξρίδεη απφ ηελ, κε επηκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εγγξαθή
ηνπ ζην εηδηθφ βηβιίν Δπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Λάξηζαο, θαη
ηελ θαηαρψξεζε ηνπ εηδηθνχ αξηζκνχ δηθαζηηθήο απφθαζεο πεξί εγθξίζεσο ηνπ.

Λάξηζα, 10-10-2005

Για ηο Γ.. ηης Ο.Μ..Δ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμμαηέας

Γεράζιμος Κράγιας

Ηλίας Φραγκάκης
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