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Αpsρο

Η δευτεροβαsμια ετΤαγγελματικη οργ6vιοαη (σμοoπ-οvδiα}

μ9 Τηr επωvυμiα ΠΑΝΕΛΛΗΝ!Α .ΟΙ*οΣΠΟt',lΔlΑ

ΚΑΤΑΣΤΗh/ΙΑΤAΡΧΩΝ ΚΡΞΟΠΩA{}Fi {l].Ο.K.Κ'} καl iδρα

τηv Α9ξvα, ΤΤΟt} lδρυsηκε το fτοg ''l9δ4 Και Τηζ οπciαq Tο

καταc'τqτiκΦ αvαγvkJpiο_τηκε καε εYκρi8ηκε με Τηv υπ'αρtθ.

5.25i,'1964 απδφααη ΤΟU Πρ'-,;τοδlκsιου Αsηι'ι,.:v, δπι;;g

μεταγsvfσTεpα TρsTiοτΤοrnθηκε με τΙζ ιJτΤ" αprsμ.'i9ΟΟ16l,

33ο8/7g 84G1gj καl1.84Ο/g5 αποφι!sεiE α,;το* Καi εΙvαl

KGTGΧξrJρημε"*η σTα βrβλiα εγΚεKρι}.:ivα.}1, αι*ματεiι^:v Τοu

Πρα.rτοδικεieυ με αυξοvTα αρlθμ6 275 και sιδικο 2.G"14, 9α

διfπεται σTΦ εξηE απδ ΤΦ παρακατu',, Κατα*'ταΤiΚδ, δπιr"lq

αuτο Tερcsαρμδοτηκε σTlζ δrατ*ξεlζ τοU Ν'2Ο81/92. Tοv

stομο 17"ξ'2l87 tζGι ουμπληρωματlκα αrrο Τtζ lrαταξεlζ Tου

Αοτικου ΚΦδtκg-

Ξ+{Φf?Φt

Αρ&ρεl 2

Σκοπο[ Tηζ Οργαιlι*οng αuτηg εivαι η δrεκδiκηαη, Η

δrαφυλαξη, η μελf τη Kαi η rτροαγuJγ* τιr}γ κοlvΦv



,' ! j',--.,

οΙΚογcμικιμιε, Kοivξrvtκιυv Και εΤΙαγγεrξ.ματtκωv σι..;μφερoor*i,'i.i,iιi,.i . *.i.,.,i1

Tωv psλ*l*i; τηζ, σTg πλαiο ια Tηζ εξι:πηοf τηαηg 
'"q.i- l:,.ξ*g,,i.:;i.tΦ 

Τ1Κοlvιl-}vlκο'ιl αυvολου .'.:7z;'''*: -
\J-J-

Ξlδικδτερα η ΟμοαπovδΙα σ'κοΤΓουE f;ει:
'i . Τηγ καλλιfργεια, υποβοηθηση, ororrriη Καl διαδοαη

TοU πγεΟματoζ TοU ο'υvδlκαλlεμοu στ9Uζ κλαδοuq Tωv

λtαvοπιυλητιi:v ΚαΤσσ?ηματαρxΦv κρεοπωλιr.lι, με Τηv

γεvΙκsuαη Tηζ αυμμετcyηq ολωγ, σ?lζ,τΞρα}ΤΟβαsutεE

σUvδΙrαλ|σΤlκεζ ορΨ*vζi}σ'εlζ ΚαΙ μεσ{*.l αUTιljv, σ'Tιζ

fr\ltιfrτ^l\'?Γ
\,ξνιιιJlι.rιΛξ\ δεuτεροβαθμΙεζ Κα: τnιτnΩriQιιιrτi Ρι i ιrΡι,{L.μl\l

σuvδΙΚαλΙσΤιKη Φργαvωση'

2' Τηv ουσΤημαΤiκξ μελ€τη ΤOJv προβληματι*v τιrjγ κλαδωv,

Υlα τηv ,'ρo"φoρδτερη ουλλογικη δlεκδiκηοη Ι{αi εττiλuοπ

α u τ,.ι:v.

3. Τηv εvθαρρUγση Καi π*ο**ηοη Τηζ σUvεργfiοiαg Τωv

μελ*v, με Tη\i ορι,,αv,ω.sη ΤοUζ σE ΚοlvΟπρcξiε6 ιζαΙ

σUvεΤGlpιαμουg, καθε ΟΙΚοvΦμlΚηζ μΟρφηζ, γtα Tη\.

,Υττn;Ξ }'rrιιιa:τlι:Ξ.τr"ηη :τnοr,ΞΞτt{τη raτl :-τΛnlγιll,tι-,n TΙ:t\/
',t99rqil.\J,μPli ".,,ν.i iiu! ;iΡJ'u;.*i;i ι&-i'

ΟlΚοvΟμlκωv, ΞjΤαγγελ.ματ;κιi:ι: Καl εΙσ{ραλlστiκωv

"τ| l! }rncnΛιr:tl1\' Tirl lΓ.J-Y'--}

4. Τηι, α\iGiT;Uξη πι,ΞUua;sζ α}ιt.ηλε\,',,UΠζ l^(si

αlιλη.λ.οβ:,ηθεlαE μεταξl τ,$'\l Uελ.*'\' t{c: τηγ i.ξαοφαλlοη

οuvsηr<ιu.:v βελτfιυοηζ Τηζ επαγγελματικηζ ΚGΤαρτiοηg Καi

Ξηζ αιrcδοu ΤΟU ΤΙΟ/ιiΤΙGTlKeU ΙζGl μcρφωτικ*υ επiπεδοu
ιjLliι.LJν-

ξ Τn,, yπ} i lf nι,.:-ln: ;_Ξι'll:ιl,IΞ. , Ιlι/ ΚGllΛ.νr τ vt*l *)--*ΞΠ ΚΞ l-!TτερσσΤτ!ση Τ,.υγ

παvαvsρι*πιvιυv lδαvικιi.:ν τηζ ΞiιεUθερiα;, τηζ

Ληιtnγrιrτιαr τna ΞQιrtι<Λc AιιcΞaγnΤηrτiηr τn'. Κrιιι.l:,ιιrι*.ηr-
-'Ιr* '.i}

Δ;καtοουvτlζ ΚGi τπζ Ξlρηvηζ
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Ιu ΕΣΑ

AρGρα 3

Γlα τηv εK]Tλ*ρ{λ}ση Τιr}v ΤτqραTrqΥ{.ιJ σΚοπωv, η

Ο μ oαπovδf α:

1' ΑπευθΟvεταl σΤΙζ δημοαlεg, δtοlκητlΚεζ tζαl δικαοτtκεg

αρΧεζ, Tηv τoτTΙΚη αUΤοδlο[ι<ηση Τιζ σUvεTαΙρΙσTlΚεζ

oργαvιi.}σΞΙζ εσ*l,}TερlκΟ* καl εξωτεFικου Καl TσUζ

εΚTΤροσιrJπουζ δlαφοριεv iiΟlvι_υvlKtλ}γ Ομαδι*ιl, για καθε

ζητημα τΙοU αφορα Τα eTΓαγΥελμαΤlΚα cΞυμφερGvτα TιrV

μελΦv Τηζ για Τη\J δiαμaρφu}ση, Τηv ληψη ΚσL ΤξV εφGρμCIYη

τιrv ατΙο{ρGσε{EJv, ΤΙσι-J αΨΦρΟU\l τα ι(CI'v* εTταΥlελματΙΚd,

OlΚcvcμiΚ* *(αi l{slrξ]ΥιΚα Gtjμφlip*γΤG τιA}γ με}ιιav ΤοUζ ι(GI

γεvlΚeTερα Τα σUμφεΓ'GVΤα τΦυ ΚοlvilJvlκοu αuvολου"

2" Λ1gF'αγΕt καθε ιJδμiμη; μΟρφ*ζ ΚιγηΤοΤΤοιηαεtg Και

δραατr1ριΦΤηΤεζ, γlc Τηv διεκδ[κηοη i{αl εΤΓi}ιυσ'fi TμJV

ατΙGσΧΟλαμγτu*:γ TΟUζ *ιλαδοuι rTρaβλημ*τωv KGΙ TΠ'u'

τΤερt{pρσυFησΓi Τιι}i/ εΤΤαγγελμαΤ}tiι*iV, Οii{ΟvΟμiκι.}v Κσl

l( Ο | v ιJ \.f l ιi ω \' σ u μ φ 9 ρ Ο v T ω \.' T ω 1'. μ ε }"ω \/ τ'J \', Ο ρ γ α v ω σ Ξ Ι-λJ V

3" ΧοηαιμΟΤΓοiεi καsε ΤΓΓtΦσφΟpΟ γGμtμο μεοο γlc τη'J

Evημf ρι*.lοη Τηζ rtivηq γvΦμηζ t{αt τηζ *ημoσιGζ ΔrοΙκηαηg,

παvα; σΤα θf ματα ττσt, εVδlc'φf ρουv Τg\l κλαδe Καi TηV

πρoβολ.η αuτωv.

4 ' Ξπιδ:ιfuκεΙ Τηγ εrπροtι*irTηση τηζ * μοοπcvδiαg σΞ

Συμβουλια, Κρατrκεg Επlτροπεg ιiαt ΟργαvrσμΟυζ Κα! Τη\'

Τοπlκη ΑυτοδrοiΙiηση, γiσ θεματα τiοιj αμεοα η fμμεοα

αφOρcU'" τουg ι.'λαδoυg.

5. Ξκδiδεi β:βλiα, ε\.ΤUτΙα ε'τταγγελματικου Καi μορφιυτικοι";

ενδlαφ:ρογΤοζ Kαi εvισΧυsi τετcια εvτLljTα, ποU σιJμβαλλουv



στηv αvcΤττuξη τΟι-: s UvδlκαλιστιriΟU rf lf** i.,gαΤΟζ Kσl

sτΤαγγgJξ.μGτtκ* ΚαTαοΤΙeη ig: εvημεριι}ση επi θεμGΤ'-υ'"

κλαδωv.

αλλουg φορε[g, σε κοlvοι}g οτδxουg αv*πτυξηq Καi

ΤΙ ρ ο α γ l$ 
\, η g τ ι*_lv ο υ λλο γ r κ ιr.l v ο υ μ φ ε ρ ο v τ ιιr v Τ {Α} v μ ελιi.l v .

7 . Mετfxεl αργαvικα σε μiα τρlτοβ*θμlα σ'υvδlκαλlοτlκξ

ορr;αvι,ι.lοη iΣυvομοαποvδiα), με ταυτοαημgUζ γεvικα

οκοττουg καl επtδtωξειg και

8' Σuγκροτεi Τgγ καταλληλο uπηρεοlακδ κgi 1,ραφεlακδ

μηxαvιαμδ Tηζ ΟμοοποvδΙαg Κα, πλοuτfζει αυτδv με τα

ατΙαραiτητα μ6οα.

Ε&PA

β-n_^ft F,} v μ, ξ.}

'Ξδρα ?ηζ tμοοποι;διcg εΙγαl η Αθηγα.

F{ΞΦ&11&EΟ E

tΗ Er1F{

'Βa-QnnEF.-EJvfr*r

1. λliελη Τηζ Ομοαττοvδiαg γΙvοvTαi οι viμιμα ,}ιsiΤοUp{ουοaq

πρωτοβαθμεεg ετ,rαγγg}ματικ€E ορ\,αγιjJσεlζ 1Ξ'.'Φοεtg)

λiαvgπ{.λjλητιi:ι' κατGσΤηματαpxΦι; κρεοπιι:λιi:v *ληq Tηζ

Χ*ρGζ glΤοκλgιομειlι*v Τi.jJv αi εργατrκωγ ΚGa βi βlοτε;'yiκΦγ

εvιi.lοεωv.

.-ι \' 2
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2. Τα κgταζ'Τατrκg τιι:ι, εvι}αεir\l-μεiιιfuv τηζ ΟμοαττοvδΙαg,

πρεπεl ι'lα ττρsσαοuοζοvταl με ΤΟ καταοτατικ* αυτη;'

iδlαiτερα σε σ,Τl αφορα Τlζ υποxρεu:οειg τοUζ ΤΓpοζ τηv

Ομοοποvδiα, ΤoUζ ο''κοπο*ζ ΚαΙ τιζ επlδιιfuF'ειg αυτηE, τG

δικαιιυματα τeUζ Ι{ql τcν τροπο t(Gl τουζ δροug

αVτ|προσιrlπευοηq ΚαΙ εuμμετaxηg σΤα δργαvα Τηζ

Ο μοοποvδΙαE.

EΓΓFAΦΗ MΞFιΩΝ

Αρsρο

1' Για \,α γivεi μiα fvιr:οη μιiλοg Tηζ Ομοο'πavδiαg αυτηg,

πρfττεr \.1α υποβcλεt εγγραΦη αiτηοη τΤροζ το Δtolκητlκc

Συμβοu}ιrο, υTτΟγραφΟμεrη απδ τ*υζ εΚTrρΟ{'ι*πουq Τηζ r\αl

υοτερα απ6 αποφαοη τηζ σUι/ελευοει*g τηq, με Tηv aτοi.:

vα δη},,ιi:ιrει τη\, περi εγγpcφηζ τηζ βουληαη Καl Y*

ΞU}'Kεk',τρωvε: τ1ζ τΤρ*ιJjΞΟsεαεlg T*ι.τ τΤρCξ'γr'δυμεvου

αρθρου 5' Στηv αiτηαη αυτη πρfπει vα αvα1'ραφσvΤαi η

επ'..,g\iuμΙα καr η :iδρσζ Τηq ivωαQ(

2 ' ΙdΤαζi με Τη's αiτησΓi Τηζ, η *υιιlοη υποβαiιiιει πληρεq

ττnrγrτtri τ.'Γ ητ:lι,,i1::l5.ηa σ: !1 ιiil:ιlliιεa} in{!ιτ1η\.lτil.,ητrcr:
i;μu:''Iii'ιl ;ii! ι'U'"'ΞJ1;;υ1Ι): ,'νΓ's:F4v'L' r*Υ*'

στο οποia τΤερiε;εταr η περi Ξγγραφηζ GΤη\i Ομοαποvδiα

αποφααη τηg. Ξπiσηζ UΤ.ΓΟβαλ}ιεl:

α. Κυρ;ωμtva αvτiγραφο τοι-.E lαxυοττοg καταgτατtι<οu

αuτηq, με μvεiα του αριθμοu τηq αποφαοεfuJζ τοU αρμοδiο';

Π ρι*τοδrκεiου, i..iε Tηv cποiα εγκρiθηκε Tο κgταοτgτικG

αυτηq, τοv aριθμa ΚαΙ ΤηV xροvολογiα ΤicU εivαl

iiαΤαΧιμρημεvη η fvωοη GΤα βιβλiα αvαγvuJFiομfvιι;ι"'

οωματεiιi-iv τGu ΠpωτοδrκεΙοu'



β Πivακα τω\i !.rελιi:ιr τοU Δ. Σ. τηζ εvι.ι:οη; με Τι

ΟιειJEυvLτL1ι GU i ijιl,".

γ Οvομαοτrκ€E καταοτααεlg Τωv μελι.i:v TοUζ TΞοU iyου

εγγραφεΙ Και αυτωι, ΤΤoυ ψηφ:ααv κατα Τιζ τελευταiε

εκλογf g Τη\l αv*δειξη αvΤiΤΓροσιfuπιυv σε δευτεροβGΦμιε

εΙΓαγγελματrκ:ig οργαvι}sειg Καl Tοl αρlθμδ Tο

αοφαλιατικου ΤοUζ βrβλrαρiου, καθΦg Καl τοU ειδικο

Ιt

υ

n

e

Γ

εκλο1.ικοu τουg βtβλιαρ[ου, δτcv αuτδ καθιερι:,.rθεi.

δ. Δdλι*οη αv αvηΚοuv οε *λλη δευτεροβαθuια οργαvιυοη

iΟμοοποvδiα} καl ποiα.

3' Το Δlοικητικο Συμβοι.lλrο τηζ Ομοαποvδiαg υπο1ρεο*ταl

'.lα ο'υζητηαει τη'/ αiTηση Eγγραφηg ατηv π.ρι*τη ουvεδρiαο

ΤοL,l Καl μ1iοα σε τpιαvτα ημfpεζ απδ την υποβολη Tηζ Τ

αργοτερ* Fαv ΤΟ υποψηφ:ο μf λοE σUγliΞvΞρι*vgl Tl

παραπ*vιυ προuποθfαεrq, T* &lοlκητlκο Σuμβουλτ

υπa;ρεaιiταl vα εγκρiι,εl τη!'αiτηο'η KαΙ vg προgωρξοεi

σΤηγ εγΥραφ* TοU' Aγ Γi αiτηgη απ"Φρplφ*εi η παρ;1λθεr ri

προθεαuΙg Τ,-ιlγ τρlα';το i__j.Jε.}'-ιl\'' η :ι,'δlcΨερaμειJη Ει,,-υσ

δlκαl*υταl Vα πρΦοφυγ51 gτο futοvelυελfg Πριυτοδl*<εi* μεο
.Tf flir: ιιδ"ι- l-γ-'ττΛ τn\J llnιιrnrτniηrτη τ{iΓ lγττ-nnn:ττ;lι:ιi;L Llv Γ.ii.; ΙtEΙ ,, ,,ι.) !,i:υv Fri;; ιi'1 ;i

η

Γb

απδφαrηg * α.lτδ Τ ηι, παFiλευαη ΤΠ,_ξ πis παvω
r-τnnθrrτ:liπ,_ι'rvΨ

4 " Η lδτατητα TΦU μδλου-g αττοκτGται f ιrα μηvα μετα Tηv

r_*ττΛrnrτ.orn τn,ι ΛtηιιlnΤlι.ηri TllttRnrlλ[nιι rn rττrΛ TR-viiuψgνli ιυυ "ΡΓ-" i; uliν' 
'|l>

τελεοιδικiαg τηg απδοαοηζ πaU δlαταζει Τη\. εΥγραφη

5. Κdθε μfiιοg f;εi κcθΠκογ \"lα γv,-ιlι:τοποlεi $Τηv

Ομοαποvδ[α Χι^iρiζ καsυατfρηση, καθε μεταBολη σΤηv

δrο[κηαη αυτξg, τΟUi α\'iΤlπροαι.ι.:πcug Τηi σΤηγ

* μοοποvδtα, Tlζ μεταβελf ζ ]τοu ουvεπαγεταt Tηv

αι.lΣ'ouε[,ωοη Tωv αΨτiπροσ,;.lτTω,', -:-ηζ K'αl γΙα κiΘε

TρcTτοΤiοir1oη Τou ΚGταοτατικοv τηi.



ε1lΚΑifJlstΑΤA fuτ Ξ&ΩΝ

Aρθρσ7

Ολα τα μfλη Tηζ Γ{.Ο.Κ.Κ' εyουv iο'α δtκαιι.fuμeiTα Kαl
:

υποxρεο-.lσεlζ. εκτaE απο τιq τrερlπτΦοεig που τιροβλ6πεται

δlαφορεττκ6 σΤG καταοτατικδ αυτδ. Ιδrαiτερα καθε μfλοg-

f vωοη δrατηpεi τηv οικοvομlκη Καl δrοrκητlκη τηζ

αυτοτελει*' εxει δε τg τrαpακdτtι: δlκαιιυματα"

n,. Να αυμμετfxει με ΤοιJζ ι'ομlμουζ gvτiτΤρΟσι*πaυg Τηζ

στtζ Γ.Σ. Τηζ Ομaαποvδiαg καl σTlζ ψηφοφορfεg γtα καθε

λαμβαvομfvr9 ατrδφααη' Οl αvτtπροα9J]TaΙ αUΤcΙ μπορουι,

vα παiρvουv Το\, λογ* Καi \,-α καvοuι, 6}ιεsχc KGt κρlτrκη

καθωg Κα} ΨG παpακολου8ουι' σgv rΤαpgTηpηΞi{ Χωρiζ

δlκαiu-lμα λογου τlζ σU\rεδρiαοειg τιr.lv αλλιυv ορ\r*vιιJv Τηζ

Π'Ο'Κ.Κ.
2 ' lιiα εκλεγεr F.Gi \εα ει".λεγεται μιiοω Tιr:v α\iτiTΓρΦσιi.l'ττωγ

Τηζ εφcc*..l εΙιlα; ταμειαxα ΤGr''τcτΤΟiημivη, σΞα ορ1'οι'"g

δlοiκησηζ τηζ, iΞgγ μελο; του ΔlΟlΚηΤΙκου Συμβοιrλiαυ * τηζ

ΞλclrγτtκΛ'- Fττlτn.,ττΠa aτeV rγι;τ,τrηΛΠι,]fiΠa TΓ1r Π ri Κ κ
L,ιv',.,,..,Ι> -,.i:P;l:tΙil -'9t uv':|Ιy'vψΞ:lν'> |ii'} "'ν"Ξa"lι'

σε τρ:τcβαθμiα Φpγα'Jι.}ση η σαv εΚTτρΟσir-}'ΙτGζ σε

θεoμοθετημ€vα cργαι"'α τΟU ιiραΞΟuζ, στα ΝΠΔΔ, σTα

ΚραTttiα r'\,iΠΙΔ Καl στlζ Gπ.olεοδξποτε επrτροπfg η ομαδεq

ΞnvΓiπ[ε_r- τnc Γ'l. *. Κ. Κ. ' καθιυg Kαl σσv αvΤιπ"ροσωτΓοζ σεv|ι,lυv19>',t>

δrεsvεig οργαvt :αειg ΚαTαΦΤηματαρ;ιi:ιl ι<ρεο'ττιι;λωv'

3. Να y.ρηαtμοΤΓaiai Tiζ εγrατggΤααεrg τη1 Π.*.Κ.!{" Κα| vα

ουμμετε1εl στα αuγκαλοuμεvα απο αυτηv αυvεδρlα,

s'UlΚεvΤρωαειg σUσκiψειq. Να σUμμετfxεl στΙζ

πολιτlοτtκεg, κοtιlιgι'lrι6ζ καi ΨUχα1r1g1:1xgg εκδη}'ιbοεΙζ TΓου

δloρι,'αvιi:\iqvταl qπο αuτηγ-



4. Να λαμβαιrεi με τsι.jζ vομιuουq εκπροαι}τΙΟUζ τηq γvι':αη|/,,
Τω1.1 ττρα|(τiκιiiι, ι(σi τ'iJ'J\i λαμβοι,ομΞι"',;\'gττδ τη\'rr'liu'l.'*r,

'' ι'-l'Ξi*L
Συvελεuοη Καl τα *λλα καΤασTαΤrκα δρv,'αvσ αποφααει.,.,l' ψsγi&
ζητε: Και vα }ιαμβGι,el αντiγραφα τωv τΤραΚTιr.{.l.lι, αuΤι;..lv:'κG: ':ffi
ιiλλωv εγγραφιο\i TΓοU Τηι,' αφaρο*v καΙ vα Ξvημεριυvεταl επ,*-,*:Ρ
Τηζ ΤΤοpεΙαg τιι'v προβλημ*τι*v τι;..l's κλ*δωγ Κα| γΙα ολεζ Τ!ζ

δραατηρrδτητεg τηζ ΟμοοποvδiαE"

YΓιΦΧΡΞfjΣΞΙΣ kτΞΑf}Ν

Καθε μελbg
t lττr'ι\,nrlilrτrlr'
J ιι gΛ

Αρθρο 8

Τηζ Ομοοποvδiαg fμει

i ' Να aυμμετf;ε; σΤΙζ Γεvικεg Συvελευοειq Κsi σΞ καθε

n'λλn ,Ξnrτrττnnla]τnTaγ τnΓ (Jllnrτ'ττη1lδiαΓ L(fiL \iaτurir1iΙ νiι/uψ'iliJιυltilv .,l}

ουμπαρfσ?αTsi οτα ορvαvs Τi'iζ &ιοiκησf]ζ σΤη\Ξ αοr":_1οη τι*ι;

κα9ηκcvτιιlιg :ια: επlδlΦΞtευ:ι, τη;
η tιΙ*:*^-! -- '' 

'αi 
ι'*:'rrιii^nι. lιiG , ηρεΙ τ3 i"iσΤαGΤGtiiie i{αi Vα σUμil*ρφιλJvεTGΙ με Tlζ

:ιττrιrl:'ιr=cι- =na Γrιtιι.λ,' Fltιrrλεllη:,_ Τnιi !\ι.|1|\{nτ!rniιul:vΨJ!Ξ;a ";b 
! ν-',\lι5 gv'i.}

Σu υβου/'iου iiαi τι^ι\f λοiτ.δ\j cογα\",ιι}\' Triζ Ο μΟσjτοι;δiαζ

*"' Να μηγ GvTiΞτρα;εUεTαl σΤα ΞUμφilοι,τα Tηζ

Ομοαποvδiαg καl vg σUμTταρigταταi σΤG f ργο αυτηq Καi tΞ

καθε Κ!γητοTΤοiηεnη και δρsσΤηρι*τηΤα τ,Γρ3{ ττροαγ*;γη Κ*}

επiτευξη ΤιLjv σKsπιbv αuτηg.

1. Ι{α εκ-ιτληρω\rεi ταΚTlκc τιζ οllζsΨcμlκεg TΦU UΞ.ΓοΧρεΦσεiζ

απfvαvτi σΤηv *μοαποvδiα ΚGΙ vα εvημεριi.lιrει αuτη γtα Tα

προβλξμαΤg ΚαΙ Τηv δραση τηζ"

5. Να εvημεριi}"ιiΞ, Το 1,ρηγορδTερο τηv Ομοε'ττοvδiα Υια

κα8ε μsταβ*λξ στ* tζατgσTαΤlι;Ξ TGυ, στΠψ διοir'.ηοη αUΤoμ,

σΤοUζ GvΤlττfiσσ*πουg του, στηv δuvαμη τιιlv με}'ιι:v τοιJ καi

τ}ζ τΤσραΚατω



γεvΙKG για κGθa μεταβολη

κατααταοη ΚαΙ τα €vgι'τι Τηζ

υποxρειι.lοειg αυτου.

I

πΟU αφορα Tη\' vομικη ToU

Ομοοποvδiαq δrκαlιμμαTα ΚG:

ΑrτοBσl1Η * AΓt*ΧΩFtjΞl{ tis EΑοΥΣ

Αρθρο s

1' Το Δlοτκητικδ Συμβο*}ιlο Τηζ *μοαττοvδfαg μ1Τορεi vα

αποφααiζεl αiτιολgι;ημi'-'α \rlα Τηγ α'ττoβολξ μfλοu{ αv.

α. Eπαψε vα fxει τΙζ TΓροιJποθfαεrg εγYραφηζ Tτου

προβλiπει Το αρθρο 5 παρ. 1 του Kατασlατικο* α'uτοU-

β Συμτιερlφ€ρεται αvτiθετα rτροζ TοUζ οκοπο0g τηζ

Oμοαποιrδiαζ l{g! τiζ αποφααεlg Τηζ Γεvtκξg Συvfλεuαη;

Καi τοU Δtοικητrκου Συμβcυλiου.

γ Καθυε:τερεi αδικαlολδ*/ΠΤg τΤερlοαοτερο απδ δυο αuv:xη

fτη, τηv υ]τaΧρΞωτlκη ουvδρομη TΦLJ ΤΓpοζ τηι: *μοοτrοιrδiα,

αφaυ TΙpoηγοιJμfιειοg κληθεi fγ'gpαφα κα: δεv σUμμορφ'ωθεi

μfοα σΞ διaατημα τεοοαρωιl μηvωι' σΤη\, προοκληοη Τηζ

Ο μ*απc';δigζ.
δ. Στερειται δtοτκητικηq επi τpiα αυvεgη f τη * δεγ *xει

επιλιiξει gι1Τ|"iΤpΦσι.;πcυg Τηζ σΤηγ Γ. Σ" τηζ Ομοαποvδ[αg

ι.rΥ|

ε. Συvτρf1ει οπ-οι.lδαiοg λογοg.

2'Τηι; αποβο}.η μf}ιΦuζ ετοηγε[ταt ε'τs &:οlκητικο Συμβουiιlο

μfλ.οg αuτου ξ Tc g*;α πεμπτο tl l5} τοul'.αxicτοι' τΙ-ιjι.1

αvτlπρΟσιιuπωv τωV Tσμεtακα τακτοTτοlημfvιυιr μελιυv.

3. Η π.ερ[ αποβοληg μfλουq πραξη Τοl-.l Δt=ικητIκοu

Σuμβουλιου εγκρivεται απ'δ Tηv Γεvrκη Σuvf λευοη TωV

μελ'ι*ι: τηζ Ομοοποvδiαg'



1Ο

Η τTεpi απΟβοληζ μ*λοUζ τΓραξη Τ*'"} Διοικητtκ I
Σuμβοuλiου ειοαγaτcl πρ'Ξζ εi'κρ;οη σΤη\-'πpιυ:η μετi
fκδοο'η τηg Γεviκη Συvελευση τιr.lv μελι*V Τηζ Ομοοποvδi

Τα ι:τΙοτελεσμgTα Τηζ αποβο}'ηg επf ρxοvτα: ατrδ Τηζ

εγκρiαειι;g απδ Τηv Γεvικη Συvfλευοη. Το &rοικητικδ

Σuμβουλιο tiαl η Γεvικξ Σu.rελευαη 1Τρlι{ αποφααisοUV

καλουv πρOηγοUμ*vιεE εγγραφιriζ το uiλοg οε ακροαση Ylα

τlg αποδιδiμει,εq αε αuτο Kατη\iορiεζ.

4. Σε περiπτι*:αη αποβοληg ΤοU, Tο μελοg δlκαlουταl Yα

πρaεφυr;ει μiαα σε τpι*ιrτα ημfρεζ απο Τηγ επiδοαη σε

αυτο τηg περi αποβο}'ηg TσU αττοφGοε{rJζ, στο Mοvομελfg

Πρ,ωτοδικεiο τηE εδραζ Tηζ Ομoαποvδiαg. ουμφιυvα με Τηv

π*ραγ. 7 του αρθρcu 4 του f,'i' j712187. fv1flρι τελεαιδικ[αg

τηg περl αποβοληζ τοU απδφαοη{, το μελοq διατηpεi δλεg

Tlζ Uττ*Χρειi.iαεlg τau.

ξ V*Ac 4ιrl,ιrτn-lιf}.nr- llττδnri \/a'γ ΓYττnv,ιιΛn.τΓl Γ1-ΓΓ' τn\l-,ιP*,.">.lΙτ

Ομοαττοvδiα, αφου ποοηγcuμεγc εξοφληcε; *λεq ΤΙζ

nr.nrrλir τi_9!: T.i-Λi1 ;_ τnιg i_}ιιnrτ':τηιlri:τ l1*1,ηi τnil τf).r_ilt- Γ.'1 !iψΨui;ivι .,F-*>',l"

ετΟUζ τΓΙζ αrτΟΧι*cησηζ ΤGιJ, με \ivij.J,3Το?ΙΟ!ηση ττροζ Τηv

i_rι.,ιι,n Ιlιιiiir:lrιπ,tirτr* nττ4 TΓ' Λtnlι,nτlrn Τlrl;i?,nr"ιλIr', VΓ!1Δ_aι9r19νν]{**l.lJ

Οοτεοα απο αποφαση Tηg Γεvlκ*g Ξυvεiιευσηζ τωιl μελυ-rι;

τoι,. Α.γ η f ι,ταξη τf U ΞTηιJ Γ:. Ο. Κ. Κ. Ξ\/GφερεTαi σTc

ΚαTασΤ'στtκο, απαiΤεlΤαΙ, εTΙ}Ττλ"f οv

τrrnττnττrrinrτn Tnl Ι ι{rγτa!aττrγτιrnti τnιl.ι*'i '

vα f μ'εl προηγηθεi

rξΞΦ&J1&t*

*ΡΓE n€Α ΤFtΣ ΛiΞ^cl&Eιξ!EΞιllEl .EJel tιJl\iΙilΞ+Δ

Α p G p ο $*



1Ι

*ρYαvα τηζ Ομοαποι'δiαq εivαi:

Α.. Η Γει,lκi ΣuvελεUση. E. Το lilοικητtκc Σuμfiοuλlο Γ. Tc

Προεδρεiο κα; A. Η Ξλεγκτικη Ξπιτροτ'Γη

Α. ΓEΝιι{Η ΞγhΙΕΛΞΥΣΗ

ΑΡ M οΛΙcΤΗ ΤEΣ

EΥΓΚPαΤΗ Σ t-{

Αρθρο 11

i. Τηγ Γεvlκη Συvελευοη Tηζ *μοgποvδiαg αποτελουv οΙ

αvτlι.ροοι.$ΤΓοl ΤιjJγ Ταμεlακ* εvταξεl μελι}v τηg.

2. α αριθμοg τιμv Αvτιπροοιfuττιι.lv κqθε οωματε[οu μιiλουg

σΤηv Γ"Σ. τηg ΟμaαηοvδiαE ε[ι'αl αvαλeγοζ με Τοv αuvολlκδ

αριθμο Τ{λJv μελιi:v TοU TΤΟι.j ψηφιααιr Υlα Τηv εκλογη ΤοUζ,

με μ6τρο εvαg αvτιπροοιJ.}]τοζ γiα κα*ε εlκοsαδα

ψηφlοαιrτιr\j. Γlα κλ.*αμα ΨηΦlσαvτωγ που ξετrερvα το μl'=ο

τcu μ*τροU αυτου, εκλfγεταl rivαg επtπlιεο'y αvτιπρδο{AJτT3ζ.

3' Η εκλογη Τi;.}v ii\rτiττροι:*πι*v \rivεται απο τιE Γ.F. τιdv

εvιιtcτε'.ωι, μελιbιl. ταυτδ1ρc}i'rα με τηv εκλaιiη τcυ &.Σ' ΚαΙ Ιl

*ητεΙα αuτι.i:ιr ε:ιr*τ {οη μE αυτη του Δ Σ τηζ f vι,;αη;.

Λ Γr.τ Tny r'ιr}'.nιln τι,iι., alVτ:]-innπriι'ττι,lιl τnnriτΓγl TΓ, Γδιn
-. ; iν'. lιι! *i1ri!'ri"Ιi ιΨ} g; iEi'y*" rvιtgt 'ψ

ουοτ11uα Καt η δlαδικαοiα τΤΟU προβλεπεr τΦ καταοτατικδ

Tηζ ειlωσilg μεl'ου'; γιg τη\' εκi'cΥ* τοU Δ. Σ. cυτηζ ι'tαi

ψηφiζουι, μοvο ΤG μi}ιη TτoU εy,*υv δηλ*αεl ιrJζ κuρiα

οργfvιjjση ΤC σUγliεΚρlμfvο σιr}ματεΙο. Αvακληαη τιι]\j

αvTlΤΓρσσιr:πιr.lι, ποu εxο'υv εi';λεγei γtα τηι, Π.Ο.Κ.Κ. μπορε[,
ιJα. γΙvε: μοvο ατ,'δ τηι, Γεvικη Σuvfλεuοη τηζ fvι;.:οηg-

μ6λουg t(αi με μυοτικξ Ψηφοφορfα. Αvτrπροοιι}πΟl ΤΓoιJ

ε;οu'; εκλε1l5i σTΞ Διοrκητrκο Συμβουλlο η οτηv Ξ,λ.εγκτlι<η

Ξπιτροι.ξ Tηζ ΟμοοπcvδiGg η αvτ;προοir;ΤEοι Ξηζ Π'Ο.Κ"t{.

σε τρlτοβGsμιεq οργα':ιi:ι:ειg, δεγ gγαι<αλο*vτα: απο-ΓΙζ



1ηt:.

εvιrο"εlζ μεΧρl vα ληξαl Γi Qητεiα Τeuζ στα α
εχ.oUv εκλε1:gi απi _Γηι, Γει,tκη 'υγfλευοη Τηζ

περiπτι*οη εκλογηE vειεv σ1iΤl'τΤρoσιilπωv απδ

ι,,:σ Tηγ Π. Ο. r".ιl.. δικα[ωuα ΨηφΟu f xουι,

αvτtπρδoαJTIοι"

5. Τα σt ματεiα-μεiλη πρfπε| ι"'α γvιt:στοΤΙοlοuι, σΤηι"l

Ομοαποvδiα, το αργοτερο εvτδg δυο μηvιr:v, τηv εκλογη

αγTiTΤρΟσωτrωv Τοuζ. 
:

Για τηv vομlμοποiηοξ τουq απαtτοιi'gταt:

α. Φ,.r:τοαγτiγραφο πληρουg πρακτtκου τηζ Γ.Σ. ποU τoUζ

εξfλεξε οuvταγμεvο Καl UΤτσγραμμ*vο απδ τηv Eφορeυτικη

Ξπlτροπη Κgι gτΤΙΚUpωμ*va gπa τοv Πρaεδρο Καl ΤΟ\i

Γεvlκο Γραμματiα ΤοU σir;ματεiου-μfλοuE

β Φι*τοcιlτiirραφο τηζ ο.-,cuαsτrκηg καταrτασηζ τ{"ιJv μελ'*v
ποu ψηφlσGv γΙG Τη\j εΚλG\iη αvτ;π*οgιiπο:ι, jTρσζ τι^1ι., Γ Σ.

τn,- Πlrnrττrnιr-δ',l> v r9 ν ,.- , *iαζ με Τιζ ι.ΙTTΟγραφaζ τΟl..jζ, Τον αρIθμδ τηζ

ταυτ*τηταg η ΤΟιJ βιβ}ιιαρiου ααφιi}'ιοηq τΦUζ ΚGι τηV

δrεusUvση Τc,:{. U καταττ:rη τοiτε, vci εiγαi θει+ρημεvη

ΚGi ιjTTelραιjμ*vη απδ ΤoV Π pδεδρο E1αi Γεvικο Γραμματεα

ΤΟ μ tr,;} μ*τε ic υ .

b,, Φι:.lτeαιrτiγρα<** Τη{ sv*μαστΙκηq καταsΤ*σlζ τωι, μελωι
πQU Ψ*φl'τιι,., \,lΟ; Τηv ει:i:γ* τιυ\-' t-,.αTΞΞTcTIl''ωγ

οργαvι*rv ΤοU σωιJατaiου με τ}ζ UΤΤcv,'pfiφ€g τοuE' τΦv αρlθμο
τY1 . τrτιιτ6τnτηΓ {r-tt Tnlι filRλlnninli rτrτrn*jι.ιn-ir τj\lιΓliiS lg;'lνtii's> .rνΞi> iνgΞ

Kαi τηv δiε*sυvοξ τοug. Η κατααταοη vα εivαl
ftcr,ιnnιιfι;n ιaΓa^ι iljτnl/n,'τttl!i\/n πττ6' Τ{-]1r ΠnnrΞnηr μ. l'Υi Tn\,,-**r
Γεγiκ* Γραμματεα τ8U σ{rματεi*u.

δ' Η Γε,',lK'η Σι'vελευοl_1 Τι.λJγ gι/τΙπροα*πι*v απcτaλεi

τΟ αγι*τατο gργαvο τηζ *Uοgποvδ{αg Καt αποφααiζer γiζ
καθε θfμα ποu δεγ ι:π*γεταi, Gυμφ,ΞΨα ijΞ τΟιi Νομc η TG

ΚGΤαστατικg αυτd, στηγ αβuοδιδτητα αλλο'υ οργgιγgμ.



Ι':

Ειδικοτερα η Γεvικη Σuι'ελευοη:

G' Ξκλfγεl Καi αι,ακgλεi οττοτεδηποτε Ts Δlοlκητlκο

Συμβουλιο η μfλri αuτου, Τηγ Ελεγκτlκη Ξπιτρoπη Καi

ΤοUζ Αvτlτl-ροοι*ποug τηζ ΟμοαποvδΙαq σΤηγ Γ"Σ. Τηζ

Συvομοατrοvδiαg πcu αvηκει η Ομοαποvδiα και ελfγΧεΙ τηv

δραοη αυτΦv.

β Αποφαοiζει γlα τηv ετrιλσγη Tηg Συvομοοτrοvδiαg που η

εδρα Τηζ μπορει ι,α εiι:αt στο εσωτερικο η οτο εξυ..lτερrκδ

Tηζ Χι^Jρσζ, σΤηv οποiα εγγpαφεται μελοg η τηv διαγραφη

απe αuτη Καl εκλfγεi Το'Jζ αγΤiΤtροα'ι**ποι:q Τηζ cΤηv Γ'Σ.

τηζ ΣUvσμοστΙovδiαg

γ.ΞγκρΙvει η απορρiτrτεl Τοv απολογlομδ δραοηq

καt διαμεiplοηζ του Δ-Σ' καl το*q ετ8οιουg ιοολογlομουg.

δ. Εγκρivεl, ΤροτΞοποιεi η ουμπληρωιlεl

ετηοιcυg πpουπολογtομοug, εοδδωv }(αi εξδδωιr ΥΙc καθε

οtκοι,ομtκο f το; ι(G: ορiζεr, ουμφιiJVα με Το αρθρa 1θ

παραγ. i Kαl 3 του Καταοτατiκου αι-lτου, τα ποα* εξοδωιt

κl,r*gει.:ζ, τΤαραs?αgειιlζ κα; οl*ιπορlκι*ιl Τηζ δiοii''nοηg καi

ΤΙωv αvΤ:προοωπ{i}\l ΤΤΟυ διαι:ε.;οuv εκτοq εδραq.

Ξ. F.πc.φααfΙ:; γig τηγ α""αθεgΠ τηζ εΙαπραξηζ τω\,/

ειοeΡορι.i:ιr Τωγ μeiiijj\i GτΤσ ΤcUq Αοφαλrοτικουq

ΟργαvrομΟμζ' σΤΞ,...}; οποiουq εiψαt ααψαλlαμεvα Τσ μελη

Καl καsορiζεi ΤΟUζ δρουg πρσγματοποiησηζ Τηζ εiοπραξηg

ΚαΙ αποδοαηζ ΤΦJv εlcφοριυv αuτωv κατα το τΓροηι;aυμεvc

εδ*φtο ε.

σT. Αποφαεriζε: περ; gποδoΧηζ lωρεωι:, κληροvομlι:.:v Kαi

κληροδaoιι.:.:v υπιiρ τηg f vωοηq.

ζ Αιroφαοiζεl για Tηv αγορα η εκποiηοη ακιvξτω''r τηζ

Ομaοποvδiαg, τΤροζ οτ€γααη Tω Ψ* lραφεiι*v t{"αi

ει,1Κ, Tgστ*gεωγ αuτη;, ΚαΙ περi ολ,.r-lι; ΤlJ-1v σuvαφωι.l

εμπ"ραΥματι*ι; δiκαtωματωv ετr[ τηv ακιvξτιυv τr1g.



η Ξγκρivει τηv ττeρi αποβοληg με}ιουζ πρGξη

Δtοl;..ητΙΚοu Σuμβουλiου για παραβαgεΙi ΤΤοU προβλεπ

αρθρο 9 του ΚgΤασΤατικου.

θ" Αι.οφαοΙζεr lΙα τηv ΤρcποΤΤοιηgη τοU

Ομοoποvδiαg.

l. ΑττοφαοΙζε: γlc τηv διαλυοη Tηζ ΦμοαποvδΙαE, τηρΦΨΤαζ

τηv οριζομfvη απδ τοv Νομο δtαδικαoiα και πλεrοψηφiα'

ΣΥΓΚr1Ι-EΞl'{ _ fιEEΤΦΥΡΓlA - ΑΓ}AΡΤΞΑ

Α p * p a'tΞ

1. Η Γεv:κη Σuvfλεuοη Τηζ Ομοαποvδiαg ουvf ρyεταl

τακτικξ μiG φορG τc iρδvc Καi κατ* τοu{ μηvΞζ Α.πρiλ:ο

μεΧρl Κσi [ο*iιlο ' Η Γει;ικη Συvf λευοη αυγκα}'εiταi με

αποφαση Του Δiο|ι(ηTlκου ΣUμβΟuλiου τηζ ΟμoαποvδΙα;. τa

οπο[a ορiζει καi Τα siiματα lτΦι.., θc οuζητηθοΟv.

UσTερα απο ποοοr''}'nαη τΤΟU UlT:γραφοu,,' c Προεδnο;

Καi * ΓEν. ΓρGμματιiαg η οr vομlμοi αvαπrιηρι-,-:τf g τσUζ Καl

i- rtττrlir: ι:τi λrε:τ.γt ΓTτ^,' '.ι})''^' Ξ:"^ -:''_^ l4 η \ τnιιnαγιaTτΟL.l
'ι r*..!- ιJa_i.; i:Ξγiζ ιlJj ι'ιJιJ11'J1\ιU:!'γ

μfρεζ lΤρ1γ απο τη\' ττραγματ*ποiηο:"1 ΤΓιζ Γεvtκηg

Συι,fλεuοηq. Οl εv,s:αaι;*μf}iη, μετ* Τη!.' lτρ*lματ*ποiηαη

Tηζ δικπζ τοUζ Τακτtκηg Γεviκηg Συviiιευσfiζ Καi *1οvταg

UTr' δψη τουg τc xρδιrο συγg1ησηζ ΤaU Συv:δρiaυ, πρiπεt

i/G gτfλvοuγ σΤην &ιοiκηαr1 τηq Ομcοποvδiag iγκσlρc Τα

θεματc Tτο,..: επIsυi.JΟυ'., ττρ3l<ειμfι,ου vα Tg αξlοl'oγηοεt η

Δrοiκηαη Καl vα αυμπεριλξΦGοιjv στlζ τΙFoακ}\ηοεl; γlα vα

.'Ι ι/-nτnΞnliν rττ^ l_"";Ξ ^,^
-->,i *,υ Lι-ι':υμit_j.

2.'Ξκτακτα, η Γεv:κη Συviλaυοη, σUνΚαλεiταi cταv r<ρiι'εl

GUτηι; cvαγκαΙε Tc Λlοtκητtκc Συμβου}ιιο * οτcν Tc

ζητπαουι, irΞ ι;pαπτη αiτηοη TοUζ, αvτiTΓροοι*ποt ποtj
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αΤΤοτελaυι. τΦ εvα πiμτrτο {1/5; τιι:ι. μελιλv. σΤilv οποiα θα

τrεριλαμrβαι,cUv ΚGi τα θευατα Τηζ σuζητησηι

3' Οl προoκ}'ηοεr,; πρ6τrεl vσ αvαγραφουv σπαραiτητα:

α. Τον'τοπο, τοv Χt ρΟ, TηΨ ημΞρομηvΓα Καl τηv,-*ρα Τηζ

Γεvrκηg Σuvfλευοηq

β. Τα θfματα που θα oυζητnθοuv.

Η Γεvικξ Συviλευαη TΤσU περrλαμβ*vεi στα Φiματα Tlζ

αρΧαlρεαΙεg o'uγκαλεiταt υποxρειυτlκα σΙηv f δρα Tηζ

Ομοgποvδiαq'

4. Για rs ληφθε1 αποφαοη sΤηv Συviλευαη, ατlαιτεΙται η

παρoυαiα ΤοU εvδg δευτεροu, Τουλαxrοτοv Ttrv

αΨΤΙΤΙροσιμπιr.}v Ttijv οιKοvομlκα τακΤοTΙΟΙημfvι*v μελιυ';" Αv

δει, υπαρxει απαρτiα κατα Tηv πρι*τη ουγκληο'ri,

αυvεο1εταt, Χ{ΙJρiζ *λλη διατυ-lτι*αη, επαvαλητττrκη Γεvrκη

Συvελευοη. τηv ιδια μfρα Κffl ι^:ρα τηζ επομεvπg

εβδaμαδαg, κατα Τηγ οποiα ατi_αtτε[ται η παρουοiα, TοU

ε';δζ τεταρτου ii/4i τουλ*1lατοιr, Tι.,..}γ αvTlTτρΟσι:"lτru.lγ τωγ

οlε*vομlκα τ'αΚτΟτΙοtημιivu;''ε μgλa:'r Αγ δειε uπαοξει

απαρτiα κατg Τη': δευτερη ο*γκiιηsη' Γ} Γεvικη Συv€}'ευοη

αυvερ1εταt. Χωρiζ α}'λη δlατυτl_u.lαη, τηv iδlα μερs καl ιlρα
τηζ επ*μεvηζ εβδομαδαq :εαt ιjε Τα αυτα παγτε,τε *€ματα,

ι,,,γτrτ τr-t\/ nτrnir: cii,.ηr, rτnt:;τ.1 r r]'aΤnιnrτ5nττnτi' rγΩι8ιrΛrΙ\ul'g ::lν JΙ.UiJ "r,'*."> l,,*'"

αVΤΙΤΙροσ{.lτrωv σlΚΟγομτκα τακΤοτΙΦ:η μivι*v μελιi.iv'

ft Ε* Ψ Fi e[τ * Φ *.Ξ E {}Σ Γ Ξ r\i Ι ι{ Ι{ Σ ΕΥ &E Ε& EΥΣ Ξ Γl f*

A p s ο ο'l3

i' Οι αποφααειg Tηζ Γεvlκηg Συιrελευοηζ λαμβαvοvταl με

απcλυτη πλε:οψηφ{α τι*'; παρ*vτ,.ιιι:.
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2. Γrα τηγ Tροποτtσiηαη τΟU ΚαΤαστατικοu, τηv μεταβd}',f'.:''. .'. .ιι
τοu οκοπου η τηι; διαλυοι; Tηζ Ομοαποι'δiαζ. Gπα;τεiταΙ.ηt",

'. )'-L
απαρτiα τουλGxιοτοv τοLj εVσζ δευτf ρου τωε-,f-?},*:iq- ,--

αVΤΙΤΤρoσΦπωι, τωv ταμsιακG ταΚτοπΟιημfv,;.lv μελι:.:v Γι€Ι

πλειοψηφiα τιr:ι, τpιιbv τεταρτιrlv Τηζ απαρτiαg αυτdq"

3. Οi Ψηφοφορlαg cΤ!ζ Γεvlκfg Σuι'ελευοειq δlακρfvοvταl οε

φαvερfg η μυοτrκ€g. Οr φαvερ€g μπορουv vα γivουv με

αvορθι*οη Tιι}r μελωv, η αvυΨ{rjση TοU Xερiοu ξ οvομαoτrκη

κληοη' ποτιi ομι;.lζ δια βοηg.

4. Η ψηφοφοpiα εi'lαl μυατικξ οταv αvαφ*pgΤgΙ:

α. Σε εκλογ6g Αlοiκητlκοf Συμβουλiου , Ξλεγκτrκηg

Ξπιτροπηg, Ξφορευτικηq Ξι'lτρaπηζ Καi Αvτιπροa'ι.}π'ωγ

στηv τριτοβαθμig εττcγγελματικξ οργαvιλ}g'η που ε[γαι μf }ιοζ

η Ομοαπογδiα.

β Σε s6ματα εi-εTrlατοgιjrηζ Τ,_ροζ τηι' δlοiκηοη'

γ Σε τTρΟσtλjπικα ζητηuατα και

δ. Στc δtοικητ:κa Καi οii{οvΦμικδ αποΑg'gιrμδ.
ξ Λcι, ΓT:lτn{ττcτcτi ΓfΓ πιrτ;ττr]iπiιiτΤΓ. \.,fi εΞn;l,-lrrδnτ14rτε::-jas ;tiilμill*t9

α}'λ*v, *πωq sυμμετε5εi γls λογαριααμδ ΤΟμ σ'Ttζ

+υvεδρ:Goεi; ΤιsΨ cργαvιlι, δiο[t"'ηοnq, σTηγ γενiκη

Συιεεiιaυοη * ατlζ ψηφΦφοpiεg αuτηg.

η Ιτnι,, Γ;ιrιrn Si'ι,iiΞιιΞ'Ιr -τnοεδοil'!Γ| _τ-,rΞΠi;'Γt,ιlc c

Γ}ροεδοοE ΤQU Δiοικητrκου Συμβοuλiου η σε περiπτωοη

κωλuματοζ c';aμiμοg αι'απ},ηρωτηζ τΟU. Πρωτο θiμα Τηζ

Γεvικηg Σuvfλευοηg εiιlαι η εκλογη Γiρο:iδρου,

Αι,τlπρefδρου, Γραuματεα τTΟU γlι,εταl με απδλυτη

TT}ιΕloΨηφfc τiλ}v παροvτωv. Ξgv σε περiπτιr;οη δυο

επαvαληπτtκιLι, ψηφοφοριωι', δεψ πραYμcΤοπ*lηθεi

απολυτη πλεiοψηφiα, εκλfγεΤαi ο σΧεTiκα πr\εlψηφiοαg.
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_ '' '7 l!*-Α, ='-.,l Κατα τiζ ΨηΦΟφορiε{. εKTαζ τL.}v αvτlτΤροσιfuπιρv,
!

: "l'. απqγορεUεΤαi ιrα T,ΓgρεUρiσt{Φvτcl gτnγ Γειllκ* Σuvgλευσ'η
'"- ir

. 
..,i

;'"'",;τ ρ l Τα πρσσι'JTΙα'-'r'.i
.-'-,a'?..'.'' .,;lt-*i','5 _r'' 8. Δsγ λαμβαvεται }iαμΓc αΤΓδφαση ε]Τi θf ματοg ΤΤgU δεγ\----/'.'"

αvαγρσφεTαl σΤηv TΓρσσr'ληση Tηζ Γεvlκηg Σuvf λευοηg,

εκτδg αv υτΤαpΧεl Φμοφιaviα ολωγ Τ{.iJv μελιΙJv.

9. Γlα τιζ oυζητηαεlg στηv Γεvrκη Συvfλευαη, Tιζ

ψηφοφορiεg, ΚαΙ γεvtκα τιζ λαμβαvομεγεζ ατΓοφασειζ,

Tηρουvταl, με φροvτΙδα ΤοU ΓραμμαTεα τι_ρακτικα TΤοu

ΚαταXιι:ροUι'.T'3Ι σΤE εlδικδ F:βλiο KαΙ UτTο\rραφοι,Ταt απ'o Το,

κατα Τηv Τταραγραφο 6 του αρθρου αυτου. ΤΓροεδρεiο, τοV

ψηφολ*κΤη Κql τρεrζ απο τouζ αvΤiπροσtιJττοUζ ττοU iλαβαv
.μεροζ στηv Γεvικξ Συvfλεuαη. Τg πρακτlκα ατΙ'aΤελaUv

αποδειξη Τιrγ δlαλαμβαvομεvιι:ι' Και φυλGαοοvταl σTο

αρ1εiο Tηζ Ομοοποvδiαg.

E" f&ξΦlΗliτ$ΚΦ εΥrfrsΦΥ&EΟ - ΕΚ*ΦΓΗ

{ΑΞTΗΣΞΙt - &i-{.&ε}ΞEξΞ ΥξτsΨf-€Φt*ΤΗTε}ru

& i.t ΑΚ Ε* FΥ Ξ p-f ΥΓ$ ΦΨ E"{ Φ E Ω hj - & E Ξ F: E Ρ Γ Ξ i& Α F Χ Α Ι F ΕΣE {} λl }

_&ρΦρ* x4

1. Το Λιοικητlκο Συμβοuλlc ατοτελεiτgl gπΟ εiκο*l gg1lτe

(25) μελη ποU εΚi\εγΟvΤci αTτCI Τηγ Γεvlκη Σuvfλευαη Τirγ

αγτ!ΤΤροσωτ,.ι*γ με μυατικη ΨηφΟφcρΙα 'gια l-.liα τρlετ[α, κgτc

Τtζ παρακατω δlαταξεrg

2. Οl αlτηοεlq UrτοΨηφιδτηταg, UτΤοβαiιλοvται πρoζ Tο

Αlοικητtκο Συμβουλιο τηζ Ομοsποvδiαg μfxρι Τηv

jΤρ9ηγουμεvη ημερα Tηζ Γεv:κηq ΣuvfλεUσηζ {Σuvfδρrο). ol

υποψηφrοi ουμμετεyοuι, σΤiζ αοΧαtρεοiεE οε ουγδυαομουg

Τηζ ΤΓροτiμηοηζ ΤοUζ. *πωg guτοi ορiζοvται στη\1 παρ' 17

του παρδvτοq αρΟρου η μεμσvιrjμει,α με αuτοτε},ξ



ψηφοδελτlα t σε εγtαiο Ψηφσδf λτi* α't_ δεv εκδηλ

ε*lθυμiα γiα δευτερο υηφοδfλτlο. Ι':ι guι'δu

uποβαλλοvΤαl ο'το *'ιοtκητlκa Συμβουλiο Τηζ Gμοοποvδiαq-
\'

. με iγγραφη αΙτηαη-δηλωαη ΤοU εΚTτροο-ιlπου 'Tο:U

αυγδυααμου, σUμπεριλαμβαvομivι*v Tι,Jv xωρlοτωι'

αιτξοειυι, UτΓοΨηφlδτηταg Τωv UTτοψηφiι*v TTου παΙρvοu','

μεροζ cl' αυτ6'

3. Η αiτηοη-δηλι::οη Τωv UττοΨηφiιυv, αι'α}.ο\iα

Uπογεγραuμilvη' ττερliμει το οvομαΤετΙt;.ivυμc Kαt

πατριi.lvυμο, ατοl1εiα ταυτaτηταq, Το\J αρtθμδ αrφαλtατlκου

βrβ}ιιαρiοu ΤΕEΞ η ΤΑΕ' Τov αρrθμδ ο"υvδlκαλloτικοu

εκλoγικου βlβλιαρiου αv με ToV Νδμο καθιεριυθεi.το

Σιr.tματειο απο τΦ cποiο προεpxεταt, Tηv διε*$υvοη

τηζ επliεiρηοηq Τ*ιJ, τα cριyαιlα -ΞτΟU επlθuμεi vα εκλεγεi

καθωq ΚGt Τc φηφοδεi.τιc μfαω του οποiοu *fλεr ιεα εκ}ιεγεi

σε ττερiπτ*.lοη ΤΤοιJ uπαρξουv πaρlαο*Τερα απδ ει'α (1 )

ψηφ*διiλτια. Εvτuτrα αrτηοε'ωv-δηλιi"lοειυv ujτοΨlΨlοτηταg

δΙιlcιrτgt gπδ τc /ιl'3fiinTlκ: Σ',:μFουλlο τηl Ομοοτοι',δΙαζ

4' Καθε μεUο\fωμ*ιrοg υποψηφιΦζ ποU εττι*υμεi vα εκiιεγεΙ

σε αUTοτεni'; ψηφΟlii'τlc με μi\'Οι' υποψηφla αυτδ'.'.

υποβαλλει αiτηοι_i -δξiιι.ι:οξ κατα τοιr iδia τρ*τrο κα: δηλΦvεr

τηv επi'9υμiα τcU vα l<cτ'"βΞi tΞ cUT3ΤΞ.'1ιΞ; Ψηφοδ:λτlο

5. Το Δlοtκητικο Συμβουλrο αi-:ι'εδοlαζεl Tτρl\J τηf Γει,lκη

Ξυι,ιiλει:αη ΚgΙ ελfγxεl TηΨ vομιμcτηΤα Τ*Jv αιJΤιTΤρΟσ,*πωιl

ποU υττοβ*λλauv uττοΨηφlΦτr-iτεq. Αγ οl υποψηφιοi εivαl

vδμ|μοi αΥΤlΤΤρδσιλJ"rτοl TωΥ *,*":ματi*"'v ΤοUζ ΚαΙ ol

υπcΨηφ'iοτητεg Τουζ υποβε\ηΟηΚαv, ουμφι*vα με Tοv lτομο

Καi ΤΟ κgταgτατlκΟ Τηζ Π. Ο" Κ. Κ., ΤcUζ αrαΚηρUσσΞ:

U]τσΨπφiοUζ οι.luφιυvα με Τt*iv αiτηαη τοUζ Καi Τc

καταοτατtκο Τηζ Π.Ο.Κ-Κ' Τc ΛlοlκητικΟ ΣυμΒουλιο
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vtrjστοTiοΙεi τtζ UτΤΟψηφιατηTεζ στηγ Γεvικη Συvελευgη Tηζ

l ιnrτττιlιiδiΓrr-

δ. Υποψηφlοl TΤου το σαJματεiο ΤοUζ δεv εivαl Ταμεlακα

ταΚτcΤΙοιημivο, αvαΚηρUσσοvΤαE αΤΙ"ο Το Διοικητικδ

Σuμβουλrο Tηζ Ομοοπδvδiαg, με τηγ τΤρουΤΓδθεση Tηζ

ταμειακηg TαΚτοΤEοiηο'ηζ ΤοU Σι*ματε[ου τουζ μfΧρl Κα| τη

Γεvrκη Συvfλευοη'

7. Υτroψηφιοt TΤοu δει, σvαKηρuxθηι<αv απο το Διοtκητrκδ

Συμβουλlο μπορουv vα Tτρσσφυγουv με εvοταοξ τουg σTηv

Γει,lι<η Συvf λευοη Τηζ ΟιlοοττοvδΙαg η οπο[α ΚGl

απoφαaiζει oριo'τικα.

8. Η Εφoρευτικξ Ξτriτροπη, μετα Τηγ εκλο,iη τηζ,

επιμελεiται γΙα Tηγ εκτuπωοη ΤωV ψηφοδε}'τ[ιr:v, οι δε

σΤαUρο[ ποcτiμηοηζ δεv μπορεi vα ε[γαl τrερlοαδτερο: απο

το i/3 τι,Jv μai.Φv που sκ}'εΥΦvΤαi κατg ΤΦ i{αTαστατικο'

9. Η καταvοUΠ τι,.:ι, aδρu.lιr }.{gl Tιi,]ιi αvτΙΤiρΟσιi.iτr,..ι.;γ αvαμεαα

σΤοUζ gυιrδυαομοUζ iisl τΟυq αvεξαρτηΤοUζ ι:π*ψξφlοUζ Kαi

τωιl εκλεγfιετi*:ι, c1?+ τοψ κ**: gυιrδuαεrμc' γiιlετα: τηι; iδrα

ημfρα τιλiV αρ};αιρεφ;ιi",lγ gπ* τΓ}v εφορευτικη επlτροπη

αμf ο',+:g μετα τα κλε[οιυο τη; κaiιπξζ
'1 Ο' Οi ιiδοεg ΤsU &;οtκr1τtκοu Συμβοuλiου κ*ταvgμ*\rΤcii

υεταξυ ΤLd\i ο υγδυαgμιli',l Hαl τιs\r μεμs\rι*με\rι;-l'"

υποψηφiωv, αvαλοΥα μξ τηv aκ}ιογiκη τουg δ*vαμη.

1'1 . Τe οuvολο τωι, εγκuρωγ Ψηφοδελτ[ωv, δlαιρεiταr μΞ τογ

aplθμο ΤιJ-Jγ εδριi:v ΤοU &ιοικητtκου Συμβου}'Ιου,

αuξαvaμεvc κgτ'α μiα μοvαδα.

i2' Το πηλΙκο τηζ δrαiρεαηq αuτηg, αποτελεi το εκλογiκδ

μfτρο, Κcθε οuvδυgσμδζ καταλαυβαιrεr τοαεg *δρεg σΤG

&rοικητlκο Συuβaιiλιο, οεεg φοpεζ 1ι,ι:ρεi τs εt{λοv,-lκο μfτρο

στO\1 αρ;θμδ τωv εγκυρLJv Ψηφοδελτiιιlι' ττου f λαβε.
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i 3. l\rTεμοιειilμ6vοq uποψηφιοq, ποU fλαβε τG iδrο {ol
.,",- / a

|ιΓ\1αλι;τεnο αοl9μο ψηφωι' απΔ τ$ g1iλnιrιrrr iIfτn4' iaιμΞγg,.'.νΙLΗUu9l\,1ψγιΙ\ν,-.'-i,|".ιi.

ΚαΤαλαtlβGvεi μiα iδρα σrα Δtοlκητlκg Συμβο*λιο ξ., ' ,ξ
" ''i'il-,'

i 4 . Συγδuαg'μοg π.ο U τtερΙλα μ β*vεl UΤΙοΨ ηφ ιου; λιγδτεροUζ' l,,"1-':*iΤ,
__Φ-#

cτΓο Τiζ iδρεg TΓου TQU αvηκοuιr, καταλαμβαvει τοαεg €δρεq,

οοοr ε[ι,αl οr uποψηφιοl TοU.

Η σεlρα επιτυxiαq Τωv U'τ-ΓοιΙJηφiιλ}v κdθε ο_υvδυαομο8

rιcθορΙζεταl βαοεl τωV σταuριλJv προτ[μησηζ ττοU f}.αβε

καθε υποψηφιοζ Tου ουvδυαoμοιj"

15. 'Εδρε; τTου δεv f;ουv καταληφθεi, κατd TΙζ

προηγουμεvεζ τrαραγpαφoUζ, καταvεμοvταΙ, αvα μiσ, κατα

τηv αεlρ& μεγ*θουq Τωγ υτrολοiτr*,.ψ τoι-jζ, σΤοUζ

ουvδυαομοUζ εκεivουg Ttου fyουv καταλαβει τουλα1ιοτοv

μla fδρα' η flουv λαβε: ψηφοδiλτlα περlααοΤερc απδ TΟ

μιciο εκ;ι,.Φv-ικ* μfτρο, οπωg αυτο ορiζεται στηV παρατ:ανω

παραγοαφο ''i 1.

'16' Συιrlυααι.,εοζ ΤtοLi σuγ1{εγTρι*vει τηv ατrδλuτο

ττλrιnlιlnrπiπ τrnnr-,ιi''iτaτi /ττnι1 !:.ττr'i ι,ο:lf T,ι!\/ trξηriιιi.ττ'τΛ τnlt-
Υ.iΞ,.*,iT""*i"-iΙv":

αλλουg ουιrδuααμ*υg. gι,εgΣ'ffρΤηΤα απ* ?Φ μιiγεsοg τωγ

: : π ι] '}' rr i'τ-r r, ι \./ τ Γr i Ι

17 ^ Ο; ουvδuασμai για Τηιf εφcρμογη τ{Ι}\, διαταξει*v Tηζ

TTnηn'.,οljι-lε\.,fi,: '-Λ'nη" .Frι,lnn,i'.rτiΥi ειιεiγοl τωvii μι.'I lΤ UL'l--Lγ i:> li'.lμ: }- μuΥ'UU ι'Lψ'ιΞ'υΞ'.' i u.I

οποiιr;v, ο αρrsμοE τιsv UTΤsψηφiιυv. ε[vαi τουλ.α1ιατοv iοοq

με τa μiσΟ τιυιi eδρι;.-lv τΟU Διοlκητttiου Σuμβουλiου.

18" Οi εδρεg τiGU κGΤα τηιo GιJαΚGΤαιiΟμΓ} εμaτvαv αδιG8ετgζ,

κατg':εμo\'/Τα: αιrα ι_.!Ια κατα αεrρα μεγιf*cuq Tιλiγ UτΤe}ιοiπι":γ

τΟUζ, στσUζ ουvδυασμσι_iζ * ΤοUζ υπου.lηφrου; TiοU Τιξ

lr-n_Λ}.nlττi τa-r lΙ- Ξ;-ιr γnnΓΙΙllΓ1ττΓ'lιnΗnι,eιl rττla ττa\nnlιr'ιiιιι;ιlζalvν>/\r.|".Γ._..*

καταvομ fg.

1c Fc πcniτrτι,ι-n ττa'Ιlι δ:ι, ιlττ*nι,nιιι., rτιlιrδιιπrτllni κnl r^}l
;v', ;iwlrl

υποψηφiοi περlλαuβαvογταl σε Evlαiο ψηφοδf λτrο,
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εΚλεγοvταi α*μβουλοι Φi κατα οεiρα πλεlοψηφiααvτεg,

Rαοεi tΞαuοcυ πQ*τiι:nοnr' Οi δε λοιποi κατg gεlοα
T * ',Γ'l_-l>r -

επιλαlοvτε g, θειυ ρουvταi αvαπλη ριr.: uατι κοi.

2g Οι αvαπληρι*ματlκοΙ αuμβουλoΙ ΤοU καθε gυvδυασμοΟ'

καλο*vταl κατα οειρα εκλογηg τοUζ, αvτiσTοlXα, σε

αι,τlκατασΤαση τακτικου μfλουE TοU Δlοtκητlκοu

ΣuμβοuλΙου, σε ]τερiπτιοαη παραiτησηζ, θαvατου, η

€κπτωοηE αυτου" Στηι, τrερfπτιυοη εvlαΙoι.l ψηφοδελτiοu '

αvτtκgθιοτουv τοUζ ΤαΚΤEκουg οΙ κατα οεrρα επrλα5δvτεg.

Σε πsρiπΤ.Ξση TiΟU TΤαραlτηθεi η πεθαvεr μελοE οργαvou η

αvτtττροoωπoζ, TΤοιJ fxεt εκλεγεi με ορrομfvο αυvδυααμs,

αvαπληρι*ιlεται απο αvαπληρωματtκδ μiλοg ΤαU ιδΙου

ουι,δuαgμοU. Αv, ομιυζ, δεv uπαρ1εl αvαπληρt-lματικδ

μελοE τομ οuvδυασμοιl αuτοι], εiτε γlατi δsγ εκλfiθηκε, εiτε

γtατi εξαvτ}.ηθηΚGv οl αvαπληριυματrκοi, VIGTi

αγτικατεσΤησαv εκλε\rειlτα μdλη ( γtατi τΤαραιτξsηκαιr, η

αvτiκαταsΤαση 1rivεταt απδ αvαπληΦωματtκο μfλοq α}'λου

αυιrδucεμ+u lτ*U σUγΚε\lΤριi.lγει τsUζ τtερlεαοτερΟUζ

ψηφttJζ. Αυτο παvτα C}Τηv περΙ-τττιr;αr1 ποU δav f xεi

παρgΙτηθεi η eπολυτη πλslοΨηφ,α τιrJV ται<τικu":ιy.

21 ' E1;ουv δικαiι*μα vα λαμβαvουιg μερΟζ GTα

Δ l ο ι κητlr..* Σ.υ μβουλΙs τΓpΟ'σ}ig,η.cυ μ ε\iΟl tiαΙ 9i προ εδ p o t Tψ ι'l

εtζ τηv δυvαμη Τηζ Gμοαποvδiαq αvηκοvτυ..iv μεt,ιi:v μΞ

Ολα τα δικαlι;-lματα ΤΟU συμβουλου αvεu ΨηφσU.

*. EΚ*ΦΓt{_fιE-{Ψfi{ AΓi*ΦAΣE*hj- &Fffi ΟetGΤl"€ΤEΣ

μ pQ F&P Ξl*Υ
Ξ. fιF{ΨΗ ΑπGΦΑΣE{}h$ AF*EΚi{ΤlΚ*Υ ΣΥruΙBcΥf'lGΥ

Α p G ρ * 1s
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Α' 1. Τα εκλεγμf vα μfλri τοι'j Διοικητlκου εuμβou* 
'{Φ;,

ο.υι,ερΧοιrται με προακληοη TοU πριLlτου κατα ο.i,{Ao''.r
\ i ', ''li)..

επιτυ;οvΤΟζ τοU πλεlοψηφiοαvτοg ουvδυαομοι:, α}'λιυg ξs},,r*}*"\*, i ;",:.*:.-

επομεvοu κατα σεtρα πλειοιrηφΙσgvΤοζ σUμβcυλου μ€αα" g.ε''η:aaL

οκτω(s}ημερεζαποτηvεκλογητσυζΚαlσUγKρsTσUvταiσε
οωμα με μuοτrκξ ψηφοφορiα' Το Προεδρεiο αTΤαρΤiζεταl

σπ6 Πρδεδρο, Αvτιπρiεδρο, Γεvlκδ Γραμματεα, Tαμiα Και

Αvαπληρι*τη Γεvικs Γραμματfα'

Γtα τηι, εκλογη του Προεδρε[οι-':

α. Γivgτg; Ψηφοφοpiα οτηι' αρlξ ιylα Τηι; εκλογη τωv πεvτε

(5} μελιiiv TσU Προεδρεiοu, με απλη αva}ιογικξ Καi

οΟμφα.:vα με τlg rrροτασειi τTgU υτrοβαλλοrταt. Οl διαταξειg

ΤοU προηγουμεγΦι., *pΟpοu' 'l4 περ[ εκλογηq Τοι..! Δ.Σ.

eφαρμcζοvταi αγαλδ'Ιωζ.

β Στηv αυvigεια γivεταl ψηφοφορiα \rΙf{ ?η\j εκλαγη με

απΟλυτη ΤΤ}ιΞΙΟψηφΙα τl-jjV TΤαρovτω\,/, τΟU καθε

αξιωματουxοu ΤοιJ Προeδpεiου. Δηiιαδη γiα Προεδρο'

Α.ι,τrπροεδρο l;}.π 3 οπaΙοq επt.}.fγετα: μ;aταiυ Τω\'l

υποψηφiωv. βαοΞi τ{.,Jγ πg*τααεirjv TΤΟυ rΤροηγουμεvα εiy,αν

ι;ivεr, εαγτα σTηγ βgε-η Τηζ ιζsTc.rοi:*ζ τ]_aυ βγηκε απc την

εφαρμ*γη ΤΙ1ζ τΤG.*cγραφοι: αυτ*υ του eρsρι:υ'

\," trgγ δεγ τ?ραγμ*τ*ποrηsεi μξ αποΛ';τη τλεl+ψηφiα η

..αvcοειξη εvσζ η περlοοοτ*ρι*v aπδ τα π:c παιyω αξιιfuμαΤα,

μετα Kαt απδ δειiτερη ψηφοφορiα, επαvαλαμβαvεταl Tη';

iδια παvτα μliρ*. η εκλογξ, cπ*τε Ο πριr;τοg κ-ατ* οεrpα

επιτυxiαg, ααxετα απ* αριsμa Ψ*φωγ' καταλαμβαι'lεl Tc

αvτiοτοιxο αξiωμα

2. Οl ιδrδτητεg τΟU Πρcιiδρου, Αvτ:προι1δρου, Γgγlκου

Γραμματεα ΚGl Ταμiα δειt επtτρεπεταi vG ουμπiπτουv σTΟ

iδιc πρδσ'Ι;]TFc * ουγ1'gγεig:τρωτΟU η δευτεpgυ βα8μου'
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3. Τa Προεδρεiο αuvερμετGΙ στα γραφεiα τηζ *μοοποvδiαq

τουλ.αyιοτοv μiα φaρα Tο μηvα, δΤα\' Το ουγκαλf οεl Ο

Πρδεδροg η ο ΑvτtπρδεδροE κωλυομεvου τσU Προiδρου η

οποτε ζητηοοuv τηv αυγκ}'ηαη του δυο αττο τα *λλα πληv

Προ*δρoυ μfλη τοU, κατοπlγ γραπΤnζ προοκλησ^ηζ, σTηV

οπο[α αvαγραφοΨTαl Τα τrρQζ a-υζηΤηση θf ματα,

Κσlvοτlσιουμivηg σΤα μελη ΤoU τΓρο 24 ωριi.lv tζσl οl

ατrοφαοειζ τομ λαμβ*vοvται με απδλυτη τrλεtοψηφiα ΤωV -

παρδvτιεv μελιfuv.

Δ.. Οl αρμοδlοτηΤεζ ΤοU Προεδρεiου καθοοrζοvταt μE

απδφαοη TσU Δrοlκητtκου Συμβουλfoυ, Το οττοiο μπopεi

ελεuθερα vα τΙζ τροποποιεl, περιορiζει, δtευρ*vεt η

καταpγε[. Αποφασειζ ΤοU ΓIροεδpεiου που λαμβαvοvταl σTα

πλα[αtα T{r}γ αρμοδrοτητι*v ΤΙοU ΤοU f iεl απ'οvε[μεΙ τo

Δtοlκητιr<a Συμβουλ"lο, δεαμευουγ τηv Ομοαποvδiα.

5. Σε περ[πτu:αη παραΙτηοηg, θαvατου, θκπτι.:αη;, η

ουvε5ουq κωλυμσΤοζ Tου Προfδρου η αλλου μiλουg Τοu

πρ+εδρεiου, το ξ' Σ εκλf γει γf *γ, (Ξε α\rΤΙKατdα'ταοη αuτου

μεxρι λnξειι;q τηq θητεΙαq του.

E ' 4' " Το Δ" Σ. ουvf ρyεταl *gτερα απο πρδοεληοη ΤΟU

Προ*δρου η s'ε περiπτυ.:οη rιωλυματΦζ Τσιl Αvτιπροιiδροu

Κgl Τ*U Γεγ. Γραμματf* * με αiτηαi'; τοu ει'οζ τρiτου {1l3}

τιλ}v μελι*v ΚοivσTΤοiουμειrη δυα {2) ημiρεζ, τουλαxtατοιr

προ Τηζ αυνεδρrασε(*ζ' Στηv πρδoκληοη αvαγραφοvταt c

xροι,οg l{αΙ ο τοποg ο'υvεδρiαοηg ι{αl τα s€ματα TtΟυ θα

ετrι}ιηφ*ε[ το &;οικητlκ* Συμβουλιο.

2' Το Δraικητιt<ο Συμβοu}ιlΟ σUviρxεταi τακτιι<α καθε τρεig

μηιlεq, iκτακτα δε δταγ ΤΤαραατεi αvαγκη' βρioκεται δε αε

απαρτiα δταγ εiναl παρ*vτα τα μrοα σιJν fvα,

τοuλαglσΤov, μ€λη Κσl λαμβαι'οvται αττοφαε:εtg με

απολuτη πλειοψηφiα τιrv παρδvτωι'. Σε περiτrτωοη
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l*'i'
lσοΨηφ[αζ, επΙκρατε[ η ΨηφΟζ τοU Γ}ρο€δρου, η $φffi9ν,,vvl 

ι.rξ_Α
αvαπληρωΤη αLjΤou. ;-'k'l',:.1 .!.''{Ι;:-

' Χ ''\_'
:\* i.r'l:

3. 'Cταv ο αρtθμ*g τωv μελων ΤοU ΔiοlΚηΤιΚoU ΣUμβουλΓου --\s;"j. .-\ .*i '_

μεlιμθεi, γlα οποΙcvδηTΙοΤε λδγο, To Δlotκητlκ

Συμβoυλlο σUμτΓληοιfuvεταi αΤΓΦ τα αvατΤληρtΙJμαΤΙΚα μελη

ΚαTα TηV παραγpαφο 12 τoU TτροηγοUμεvου αρθρo υ 14,

Χωρiζ δμωζ αUΤα, vα ιJTΤερβοUv TΦv αρlgμο Τ{r:v ΤσΚTiΚd.iv

!-ιελιbιl" Αγ ο καταλογοζ Τζ.ιJv αvατΤληριj.}μαΤlιiΦv μελιi:v τ'.l:V

συVδUασμΦV εξαvτ}ιηθεi, η δεv εivαl δυιlατη η

ουμπληριra'η αΤΓαρΤiαζ τοU ΔΙοlΚηTlΚομ Συμβουλiου, Χ{rJρ[ζ

ο αρrθμδg Τu.}Y αvαπληρωματtκ{:v μελωv σε οποιαδηΤΙοTε

περiπτιΙJση \lα υπερ βεΙ τΟv αριθ μδ τ{μγ ΤgΚΤiκ,*v"

οuvf ρxεται η Γεvικη Σιiviλευαη μ*οα sε τplαvτα (3Ο}

ημfρε{, με τΤ3οsi{ληση ΤοιJ Πρ*fδρου ΤοU Δlοtκητικοu

Συμβουλiοu * ΤΟU αvaπληρι*τξ ΤΟU, πeLj γιvεταt πει'τε

τοuλαxlσTcν ημερεζ ττρΙV απο τη\, cΟι,οδο Τηζ Γε'.,rκηζ

Συιiελευ"sηζ l{st uε 8ιiμα τη\E εκλ"ογη ^&lο:κητικου

Σu μ β*υλiο*

ΑΡ F# *&Ξ G ΤFi ΤΞΣ &E*ie{F{ Τg ΚΦΥ tΥ ffi E*Υflf *Υ

ΑρsFe

i. Το *'ιοtκι_1τlκο Συμβουλlο δlοlκεi t(αi δια;ειpiζεται ΤΙζ

υποθtoειq τηζ Ομοοποvδiαg ΚαΙ ΚgTεUθυι,εi Τηγ δραοη

αυτηq, σΤη'\l εττiδiι*ξη ι<αΙ ]Τραν,'ματοποiηοη Τιr.iv εΙζ Το

*ρΟρο 2 τcυ ΚgτGστGτtκου αυτου gκαπι-iγ.

Ξrδlκοτερα το &Ιοiiζητlκδ Συμβου}ιra:

Γ1 Fττιιlr-λciτπι ι,π' διανrιο[Γrτπi τιa tl:τnAfrτrιι- ι{rτι τn\/u. LiilμΞjigιiuι t1 ul νlq/η9tl",}*,*,

περiουοiα Τηζ Ομeοποvδf αq Kgl <rροvτiζεt γlc Τηv καi,.Π

σUvτηρηση Kαl α5,|οτΤοiηοη αuτ,ηg.
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\,ια τηv σTεγσση Tω\Ι

τnιr' rγrτrnrrn τlιtι/

β ΕvοiΚlαζεl καταλληλουg γι}οουg.

ραφεiιι]γ Τηζ Ομοοπ*vδiαg ιrtαΙ

ειΤοUργiu.ιv αυτηg

γ Προσλαμβαvεl τo αTΤαραiΤηTο Ul_ΓαλληλΙKο π-ροσiμτΤlΚο ΚαΙ

αΤΓολΦεl Tοι.jTο, καθιΙJζ Κcl τοUζ vομιKοUζ, oIΚσvομΙΚσUζ Και

αλλουg εΙδιΚο*ζ σUμβοUλοUζ lζαl σ{JvεργαΤεζ t(αt Καθορiζεt

τlζ αTTοδοΧεζ, αμοiβfg καl αvτlμlσθiεq αUTι.bv.

δ. Καταρτiζεl ToUζ ετηοιουg πpουΤΓo}ιaγlσμσυζ,

lσολογtσμο*ζ και απολογlσμο0ζ δrα1εiριοηζ Καi υποβαλλει

αμTοUζ, με Τ{ρεtηγο*μεvο fλεγ1ο α]Τδ τηv Ε,λ'εγκτlκn

ΞπlτρoΤΓη, σTη Γεvrκη Συvfλευοη γiα ΤηV iγκριοη αυτιi.lιr.

Tουg tαολογιαμοUζ συvοδεr3εl €γγραφη λογοδοοiα γlα τη

γεvικη δρααη Tου AιοlΚητικοU Συμβουλiου.

Ξ Σuγκαλε[ τη Γεγlκη Συvελευεη ΤιλJv αvΤlΤrροσιυπι*v Κα|

Καθορiζει τα θf μαΤα ημερηοiαg διαταξηq αυτu.:v"

Στ Απ*φααΙζεl \τ.Ια αακηο-η αγιι}\rι*v καl πρΟσφUγωv γ'ια τηv

π-ερlφρΦuρηο'η ΤiL}v συμφεροι,τιυv Τηζ *μοοποvδΙαg, η γlα

Τηι.r αποκρουαη τfτοlι,..lv gl},ιι}γi:v' στρεφΟμavι*ι; ΚαΤ αυτηq

liαl ΥlG κα8ε εvδικο μεαο, η .;ταεαiτηοη ατrο αυτο Kαi γlα

καθε δtκαιοτrραΞ,lα τΤΟU αφcρα Τα αuμφfρ*vτα Τηζ

{}μοgποvliαg. περi}ιαμβαvοuεvιr.lι, Ιiαi Τιμ\r αυ}'λογικιυv

αu μ βαοει:..ιv εpγααiα q'

Ζ Κα$aρiζε; Tο ποοδv τΟU δικαlιυματοg εγγραφ*ζ Τωγ

μελΦv, ΤηV υτrο1ρε,;:τlκη ο'uιlδρoμη, ωζ r'αl κGθε αλλη

επrβαpUγση τι.ι.lν μελωιr'
2' Το Δlοlκητικο Σιlμβοι}λtο μπορεΙ, με σUγKεKριμfvεq

αποφαοεig τοU, ττΟu υπδκεtvταl σε αvακληοη, vα

μεταβlβdζεt ορtσμivεg απο Τιζ TΤαραπαvω αρμοδrοτητdg τοu

gτο Προεδρεiο.

3. ol υτηρεοiεq ToU καθε μελουg τcU Διοlκητικου

Συμβουλiου Καi iοU Προεδρεiου αυτου' εivαl τrμητικig ΚαΙ



τταρεΧοvταi Χιr}ρiζ αμοιβη- Δtκαιολoγο*vται μοvο

κivξsειυq, ll ιlιJilυ : ι.l'.ja-LιJ\ r.ιlE nδn,.'-^^, '..iU'JUa tι'JμlΓιιj,

Συγελεuanαπoφσσiζοvται

αvαγραφΟvΤαι c'τοr προυτΤολογlσμο τoU ετοu;

τΤραγμαΤοTτοΙησηζ Τουζ'

4. Tο Προεδρεiο καl Tα μελη Tοu Δ.Σ. Tηζ ΟμοστrΟvδ[αζ

μποροUv vα Trαρiσταvται σΤlζ οuvεδpιααειg TiΙJv A.Σ, Τι,JV

εv,iσειr}v μελΦv Καt στΙζ Γ.Σ' αUΤΦv, γtα εvημεραJση Καl

πληροφορηση στG θfματα T{r}\l κλdδωv, ΧαJρiζ δ:καiωμα

ψηφoU

Κ_ΑΦΗΚαhΙTA ΕτΡ*Ξ&F*Υ

FιpΦρο 'E ?

1 . Ο ftροεδpοg τοι.., &. Σ. αuγκαλεi αυτδ σε ουvεδρiαoη,

uι.ο1,ρ*φσι.Ιcζ μαζi με rcv Γεγικa Γραμμαrfα E{ζ

προακλησεlζ' Γ1ροεδrευει i{αl διευ*υγεl Τiζ gψιεεδριααεtζ

αυτcυ. tr:σΠΥεiταi σε σU\|εpγασic με το*., ΓΞvιιιc Γρcμματfα.

Τα ]ΤρGζ ουζξτπεη sιiμ*τα Γ.fii προ'i'οταταl γεviκ* Τηζ

Ο μοgπevδiαg.

2' Ξκτε}ιεi σε ουvεργα+{α μξ Τcv Γειεlκc Γpαμματfα TΙζ

απoφααειg ΤοU Δtοικητrκου Σuυβουλiου t(αΙ Τηζ Γει,lκηζ

Συv€iιευσηζ'

3. Εκπροοιsπεi τηv Ομcοποι,δ1α qπa κοιvου με Tοv Γει,ικδ

Γραμματf,α απεvαvτi σε καθε αρXη, Κρατtκη, Αημοτικη,

Κοlvοτlκη, τig Τραπεζεg Καl καθε φUσηζ ΟργαvrομοUζ ΚαI

vομικα τrρδαωπα δημοοΙου η lδiωτtκου δικαiου, r; φυοικα

πρδοωπα, σΤ!ζ μεταξυ Tηζ Ομοοποι,δiαq καl αυτ'.υι, παοηg

φυοεωg ο16oεtg'
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4" ΣυγαπτεΙ απο κοιvοU με Tοv Γεγrκο Γραμματεα fγκυρεg

oυμβ<iοεlζ καl ουμφιι:v[εq, gτc διrομα τηζ Ομοο"lτοvδiαg a"

εκτfλεαη αποφαοεUJv TοU Διοlκητlκο* Συι..ιβουλiου, το οτrοiο

ΚαΙ εΙ{προσωττε[.

5. Δi1εταl Καl αοκεi αγιυγ€g, fvδlκα μfαα καθε εiδουg η

ΤTαραlΤεiταl απο τετοfα ξvδικα μfαα, *οτερα ατrδ απδφαση
''

του Δtοlκητrκοιi Συμβουλiοu, γlα καθε υτroθεο'η η δiκη πoυ

γivεται στο δvομα τηζ Ο μοαπovδiαg Ιηv οποiα Kαl

εKπροσ{rπε[ καt διορiζεt Πληρεξουαlουg &ικηγοροUζ.

6 Yπογρdφεl μσ'ζi με Tογ Γεvικδ Γραμματθα δλα

τα εξερxδμεvα fγγραφα Tηζ Ομοαποvδiαg ΚαΙ καθε

εvτολη Trροζ πληριυμη, Χρηματικο 6vταλμα η επιταγη.

7 ' Ετrιβλfπεi Τηv πιοτη TηρηiΞη Του καΤασTατlκο*,

Tηv οργαvι*οη t{αl καλη λειτουργΙα τηζ Ομοαποvδiαg, ΤΠΥ

aκτfλεοη TιrJv αττGφGαειr:v Τηζ Γεvlκηζ Συv6λευοηg l{αΙ

τΟU Δlοικητικο* Σuμβουλιου Kαl αoκε[ f}.εγyο g_ε cλα τα

UττηρεσΙακα δpγαvα Καi τοv Ταμlα, σΤη\i διαxεiρrοη του'

E' Τοv Προεδρο, δΤαΥ κι*λυετα; η απουαlιiζει * :ταραlτεiταl,

αvαπληρι,.:νετ σ'Τα ]Τσραπαγω κgsηiiΟvΤα ο Α' ΑvτιπροεδροE

r'αi οται, ατiΟι".jαι*ζεi η κω},*cτα; * τταραΙτεiται c E'

Αvτιπρδεδροg.

9. Σε πεpΙ'τττιrlοη παραiτηαηi, sgvcτοι.j, fκπτιr;οηg n

ουvεxaυg κωλιiμcΤοζ τοU Προfδρου * σλiiσU μf}ιΟυE τΟU

Προεlρε[ου' TΟ Διοtκητlκο Συμβουλlο εκλεγει vfογ σε

αvτlκατ*sΤαση ΤοU, μεgρι ι*α ληξεt η *ητεiα τοu.

ΚΑΦΗKGttτΑ ΓΞIi{tΚοΥ ΓPΑtr trΑ?ΞΑ

ι.!
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1 . Ο Γεvrκδq Γραμ ματ6αg τταρακοiιουθεi ΚαΙ ελf γ1ει

καλη λεlτο u ρι; iα Τ ilj\, γ ρα φεiι.ι:v Καl ι.:ιrη ρ εαl,*.:v

Ομοοποvδiαg, τηι/ iiαVοvικη καt απρ6οκοπτη διεξαYtJγ*
η

αλληλογραφiαg

σuλλoγlΚι::v οργαvιΙJv Τηζ ΟμοοποvδiαE, τηv ταξlvΦμηοη καi

δlαφu}.αξξ τιλiι: εΥγραφιΙJv, Τ{rr 'iTρGκτικιfuιr καl εvτ*πι.i;v, σ9

κατGλ}ιηλο αρ1ε[ο Kαl γεvlκα προΤαταται TοU γραφειακoυ

μηyαvιαμο* Τηζ Ομοαποvδiαg ΚαΙ σUμτΓ.αρiσΤαταΙ σΤοr

Πρoεδρο oτα διαβηματα t{αi TταρασΤασεlζ Trρσζ Τ1ζ αρΧεζ,

γlα θfματα τΙοU αγGγσvΤαt σ'ΤοιJζ cHοΤτaUζ Kαl επtδ:Φξειg

Tηζ Ομοoποvδ[αg.

2" Προαuπογραφεi μαζi με Τοv Προεδρο, Τlζ Tτρoσκληοεlg

γlα Tlζ ουvεδρrαοειg τξ'l:\i 'ΚαΤαατατικωι, οργαvι*v, *λα Tα

εξερyομΞ\1α εγιyοαφα το:vτcλuατα πληρ,$μηζ, τlζ εvτολfg

Kσl εττ;ταγεg, ΚGi σι.,i;εργfJζετα; μαζi Tσυ σTηv μελfτη.
τnι/ δlrτvrinlrτn Va''!: τnι/ aτ\/τliιετιiιττlrτn τf,!ι'/ iιττnfi ξrτrι,!!./ T|'!1-iiiv UtuΛLiΗινti Jitνv v li|\

Ομοοπ'*vδiαg tιcl iΞΤηγ ουι;ταξξ τηg ιiκθεσηζ γtα τηιr δραοη
τnr /ιlnicrnrτnr τn,./ nτTniπ slτα\li! ,ττn fιιnικnT{ξ{Γ} ΞιrllGnliλln,,i': gl-ν1ialtJ,i5.

\,,'Ια εγΚρlση Ιig; σΤηιJ cυ\rεΧgiα, εtοηγεiταl Τηv f'κθεαη αυτη

1ττn\; Γrιilι-n F, rι:f Ι rιlrτη'ν'Ι}ιτ );;;,tl! ΞJ

3. Σε ]ΤεpijΤτk'}sη τsιλ}ρ\UμαΤaζ η απουgiαζ ΤοU Γειrtκου

Γnrγ:il;π-i-c TΟ'''ftaj.'/^|ι-fr *,JΤTυ εiιτε.l.εΙ ο Αι.,Ξττλnοt,iτfc,Ρ,uμΗ_-iiLul ;J :'.ιjυ:inτ-'γ:'k 'J.Ul'9'υ ;τ\lL.''.a: ι- Γ"ΞuiiJl!;yψ';lii

Γεv ΓραμμαTεαζ, Ο *πο[Φζ εtδittδτερα αοgοiιεiται με Tα

Γ1r]ιr.γ11ir:TI ιr * θt ι ιrιτπ τnΓ Ωi tnri'ττnιl7'iπ r_JiJY'uvψiti1g *9tΞjt9 ..I: v

ΚΑ*FEE{*tιjΤΑ ΤΑRξΙA

*ρ8ρe

1. Ο ΞαμΙαg φgο\iτiζεi τσ.

cμοαπcι,δΙαζ. τrαρcΚολοUθεi

οικεvομiκι1 sfματα Τηζ

τn\/ ττ:.\a!\r,ar'ττ-.τrninr_τn Tiιl\/r-e,e.

.fQ
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aοδδι*v t{αl εποτττευε; \rlα τηv καλη λεiτουργiα τηζ

λογrοτικξg υπηρεοiαg, Tη\'εvημερδτητα τ{λ)γ λογlατlκΦγ

βlβλiο_lv Καl εYγρσφω\l Καl Tηv πληρδτητα Τιλiv

ΤΤαρασΤατtκι'ι:ιi εγγραφαjv. Τιλ}ι, εlσTτρdξειυv Κα, πληριυμωv"

Εrδικοτερα Ο ταμiαg:

α. ΠροαυπογρGφει μαζi με Τογ Πρδεδρο Τα γραμματια
.

ε[απραξηg, εvεργεi καθε πληρωμη ποU απ"οφααιοε Το

Δlοlκητικδ Συμβουλιο, οrjμφιυvα με εvτολ€g και ει'ταλματα

που φfρουv τηv uTτογραφη τοu Προεδρου tiαl τοU Γεvlκοu

Γραμματfα. Τα γραμματια εiαπραξηg αρlθμουvταt Καl

θειυροuvταt απδ τοv Προεδρο τηg Ξλεγκτlκηg Ετrlτροπηq η

τov ι,ομtμο αvαΤΤληριυτη του, τΤρ!v απο τηv ΧρησΙμοποiηαη
τΟ Uζ

β Φροvτlζεl γΙα Tηv αμεοn καταθεοη σε λογαριαομδ

ταμiευτημiου * οψεu:g, στQ οvcμα Τηζ Ομοαπ"οvδiαg, σε

Τρdπεζεζ TΤοu εyε: απaφααiσεt τO Διoικητικο Συμβουλ[ο r'αl

\.tα τηγ αιlαληψη xpηματα.lv απο αuτfg, με εvτcλfg. n

επlταγf; τηζ Ομcαπcι"'δ[αζ. τΤΟU ι",'Ττcγραφοvταl απ$ τCIγ

Π ροεδρο κ*l τοv Γεvtκa Γραμματεα ΚαΙ εκδiδοvταr σTΟ

οvομα τoU Ταμ[α, * *ποicq UτΤΟ}iρεοι-:ται γg δlαθεαgι ΤG

εΙσττpsΤτcμεvα ττοοα. ουμφι.,.:ιrα με τιζ εvτολfg ττGU τΟιl

$iιygι-l1gg liαi eiγαι ι:πεuθι.Jγcζ

δrαyειρlσ?lκη αvιυμαλiα η fλλεiμμα

\, Σuirτααοεi τακτικα καQε βη';α καταατααη εοοδωγ Kl

ε-ξδδιι.lιy, υποβG},,}ιεi αuτη στο Atοιι<ητtκ* Συμβου}ιrο ΚαΙ

παρακολου*εΙ τηr Καrοvικξ και εμπροΦεαμη εiαπραξη τω'l

εοoδυ..lv κα; πδρι*v Τηζ ΟμοαπovδΙαg.

δ. Επιμc}ιεiται σε ουvεργααΙα με Το\, Πρδεδρο Καi Τοv

Γεvrκδ Γραμματεα, γσ Tξι: f\'καrρη ουvταξη Τοιj

προυπολογ1σμοU v fi.Ξr rl i ! r a\/'t λ nιrr r': lr Λ r,li-*iJ,υιalι'> ιrnn1τn-l\y,i',1>'

ΠαραΚολουθεi καi aλfγyεi Τηv ταμεrακη εvημεροTηΤα- Τωv
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μελιi:v ΚαΙ υποsα}ιλεi tτΟ f:ιοικητικο Συμβουλlc πivακci ''

εκεivω,; ττcυ καθUσΤερaυιl τlζ UTTΟΧρει.c.iτιι.:fg ουιrδρομf q i'.'αi
a--.'

αλλεg εlσφσρfE πpοg τηv Ουοο'ποvδiα. 
''.|''

ε. ΦροvτΙζεΙ ΚG: επlμελεΙτgl γ:c Τηv αοφαλξ δlατηρηση Και : .

φυλαξη Τirv λοvιgτικιfuv βrβλiιr:v ΚαΙ ολιΙJv τirv
τrαρασΤGτlκι.bγ εγ\{ραφωv, αξiιL:rl, Χρηματογραφιr:v Και

γεvlκα Τ{.ιJv TΙαρασTατικιi.lty αξlιilv, τiτλιr.iv καθιi:g Καt Τοu

δrαθεοiμsU Χρηματικου υπολοiπου. 
:

σT' Με απδφααη τοu ΔlοιΚηΤtΚου Συμβουλfου, μπορεi vα

ορΙζεταr iρηματrκ* πcgc σΤα xfρlα TsU ΤαμΙα, γΙα

ΤηV αvτtμετιοΤΤtση επεl\,lογτιι:v Καl ατrροβλfπτuJv

μrκροεξοδι*v και δαπαvωv τηg Qμοαπ*'",δiαζ"

2' Σε ττερiπτιυαη ιιι*λυματΦζ η απουοiαζ TσU, ο Ταμiαq

αvαπληρ*,rετα: στα καθη*:.ο\/τα Τ,3U. απδ τ-*μβοuλο ττΟU

ορiζε; τ* Διοtκητ;κδ Συμβcuλtο.

Γ' Ξf'ξΓtΤ$ΚΗ ΞΞΞEΞF*fii-i

Αρ*ρa 2Ο

": L1 Ξi.:i;γτι,lr' Ξ:τ:τn-;τΛ n:]τ,-7ciri.et *-Λ -^;* r 2 } ι:ji.n
; li li'.Ξt;'l;Γa;i *lιi:J-';i:i b;iLif-fι:ιi'j' 'J:Ι'J ,μ,'* \ -.' .' μ;r',i

καt εκλ*γεται αττο Τηv Γεvικd ΞυιriiiΞι-ιtΠ, ευμφι;:vc με ΤG

ποραπcι,ι,; cρΞρο 'iL, μαζi με ;3 *iοlιlητικδ ΣυμβοuλiΟ ζαi

με θητεiα πΟι.i ουμπiττ-τεi μΞ αυτξ ΤσU ,1*οικητικου

) ιliι[4n!ιλiΓ}Ιι taαl Γl1lrΤ! Ta]Ι'τηa
-"rι-.Ι-.-.,i>.

2. Η Ξλεγκτiκn ΞπrτρΟ]Τη, μολtg εκλεγεi, συγiρ*τεfται σε

oωμα rα: με μι"lσ:rκη ψηφοοορi=. εκλεγεi τ!γ Προε5ρ3 Tηζ

ο οποiο; καlιεi Καl διευ8*vεi Τtζ αυvεδρι*αaιg Καi ολο Τo

f nιln τn,-ΥPΥv ιli}'

3.'ΞρΥο τηζ Ξλει1κτrκπq Ξπlτροπξg εivα: ο αsιακοπο';

σUσTηματlκδ; f,λεγxοg Κcl η ττGραiicλcυθηοη Τηζ

διαxεiρiοηζ τiΙJv ΟlΚοvΟLiiκωv τηg ΟμοοτrοvδΙαg'
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4. Η Ξλεγκτικη Εττiτοο"ιτη αοκε[ τq κα8ηκοvτα Tηζ

οuλλογlκα Καi κατα Τη'; εκτελεοη TοU fρ\,ου Τηζ, εyεl

απολυτη πριμτοβουλiα ερευvαg l{αl ελ€γxου' Το ΔιοικΠτlκδ

Συμβoυλrο ο Γειrtκοζ Γραμματεαg. ο ΤαμΙαg ΚαΙ ολα Τα

*ργαvα τηζ Ομoοττοvδiαg, θfτουv σTηv δl*θεοη τηζ

Ελεγκτrκξg Ξπιτροπηg, ολα Tα δiοtκητικα, λογrατικα r'αl
.'

δrαxειριο'τlκα Bιβλiα και a'τοιxεiα, πσu Τηρουvται, αυμφιυvG

με Τοv vομο Kαι Το ΚατgσΤατtκδ αυτο Καl oποιοδηποτε αλλο

οτοιxε[ο η εilγραφο, TΙοU η Eλεγκτικη Επrτροπη κρivεi

Xρησiμο'1lσ Tηι; Gοκηοη του ελ'fγΧοU Tnζ.

5. 'Ξvα μηvα τουλdxιοτοv, ]Tροζ τηE αυvοδου τηq τακτlκηg

Γεvικηg Σuvελευoηg, η Ξλεγκτ:κη Ξτrιτροπ'η επtλαμβdvεTαΙ

τοU fργου ΤοLJ καθολrκου ελfγxου Tηζ oικοvομικηq

δlαyε[ρlοηg TοU ipδvου TΙοu ιi}ιη[ε Καl guγτασ'σ'εl Καl

υποβαλ}ιει τηv fκθεοη τηζ τΓρΟζ ΤΦ Δlοlκητικ* Συμβου},lο.

1Ο μf ρεζ τοuλαxEσΤογ rΤρo Τηζ ΣuvελεUσηζ.

6. Η Ξλεγκτlκη Επlτροπη, με βααη Τα ]1_Gρατrαvω ατοl1εiα

F-s! Τoι:' iσsλ*ilΞl'σμ* *<α: απολογ1gι.iΦ, "ττΟυ εγκαιρc θfτεl sTη\,1'

δια*εοη Τηζ TΟ &ιοrκητiκ* Συμβοuλr*. αυvταοσει Tηv

εκ9εαη τηg, τ?GU τΤρεπει ι.α εiγcl αrτrολογημfvη, σαφ*ζ, μΞ

TTαρcTηρηαεrg, fr'Ορ[οματα, {Ξυμπερααματα ΚαΙ προταοεlq

, αvαφορiκ* με τs αποτaλf gμαTα Τηζ υπc κρ[εη ετηαια;

δrα1εtplσΤlκξg περlδδοu Τηι' fκθεαη τηg αuτξ, η Eλεγκτiκξ

Ξπιτροπη, υποβ*λλεr ατηv Γει'lκ* Συιrελεuοη"

7 ' α' Η Ε}ιεγ-κΤtKξ Επιτροττ* ουvερxεταl fκτακτc οποτε

κρiι,εl αι.:τδ gvαγκα[Ο Ο Πpδεδροg, η Tα δυο απ"ο TG μελη

τηζ, η το Διatκητlκο Συμβουλtσ τηζ Ομοατrοvδiαg" Η αiτηαη

υποβαλ}ιεταl σΤογ Προεδρο τηζ Ελεγκτικηg ΞπιτροπξE καΙ

πρεπεl vα αvcφερεr τα TΓροζ ουζητηοη θεματα. * Προaδρο-q

τηζ Ξλεγκτlκηg Ξπlτροπηg Τξι; οuγκαλεΙ αε ουvεδρiαοη

μθoα οε 5 μερεζ απδ τηv υττoβολη τηg αιτησηζ με θ€ματα
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σUζητησηζ αUτα πc'ιJ αvαφεροvταΙ στηv αiτηοη,ξf-fr*

: .i 1t 'rΙ!'; r/"{i'
Π--a^Ξ^^_ Ξ^', -!rιrι/^Ιδπc, -'ηι/ rΙn π& λ ι ';r:''i'}.i |ροεc,ρcζ Οεv Τη\' σUγfiuΛLυLi U t iiι' i;;U iiGv'-υ Τ.'ροιtΞqμ'.'g,.{.,ι',

I \ "l:'.r '-'τοτε συγκαlιaiταi απ6 αUτουg ποu ε1ουv κgvεl τηv αiζΓ.riEξi.";fj-.. \-.'---*-

Σε κGθε εκτακτη oυγκληοη Τηζ FλεγΚτlr*ζ Ξτrrτροπηg,'-

Διοικητrκ6 Σuμβουλιο εivαι υτΤaΧρδωμfvο vG ΤΓαρεΧεl καθε

σΤοlΧε[ο TΓοU θα τοU ζητηθεi, οπωE καl Κατα Τηv ταΚTlκη

ο_*γκληαη Τηζ Ελεγκτrκηg ΞπlτροΤΓηζ.

β Η Ελεγκτrκη Επιτροττη βριοκεταl οε απαρτΙα, αv εivαι

ΤΙαpδγΤα τουλGxtοτοι, 2 μ€λη Τηζ Κσl οt αjτaφασεlζ Tηζ

παiρvονταl με ατrδλuτη πλεrοψηφiα τωv παρδι'τιιlr μελs.Jv"

γ. tv1fλοg τηg ΞλεγκτικηE Ξπlτροπηg ποu απουο'ι*ζει απ6 2

σUrεΧεiζ σUΨΞδριααεlq, ΚηρUσσεται εκτrτι;.}το KαΙ Κα}"εiΤαl o

'αvαπλη9ι*ματτκδg σUμφιλJγα με τcl ΚαTαΟ-ταΤΙκ* Kαt Tοv

ιiΛttn

8" Ο iλεγgοg τι.ιrv i*xιβλiωv tζg} iΞΤοιΧεiιλiv γivεταt, ατΤδ τnν

\l Tn r (\ ι:a1 rτττ'Γ1 ιrδΙπr L! αtF-. F*", εVΤοζ TωV \rρGφεlω ' , .i,, ν rνJ

ατταγΟρ5uεταi η εξαγωγη η η αιι*μακρU\fση αυτιi:v, εκτ*ζ

ΤΙ-L}γ γρ*φεi*,*ιy Τη ζ * μ**ποvδi*q'

ΚΞ,Φ&F'&$* *

εΦ*FEΥΤE ΚH Ξ ΕΞξΤF* Γτ F€

Aρ*ρε> 2i

i. Cταv η Γεvικη Συv*λευοη ττρδΚεiΤαι vα εκλfξει TΟ

Δlοlκητικc Σuμβοι]λiο, ΤQιl Ξiιε!κτικη Ξττιτροτrη, ΤeUζ

Αvτιπροοιι:ποug Τηζ Ομοεεποvδiαg, Υα Τηγ τplτοβαθμια

οργαvωοη πsιJ μεΤΞΧε{, ι"Ια αποφαvsεi ι,liG ζητξματα

εμTTlσTeσ*\rηζ ττροζ Τηr &ιοiκηοη, vα ε\rΚPivεt τη1./

.l'ογοδοofα αυτηg, vα Τρο]ToτTΟιηοεl τo Καταοτατtκο τηζ

Ομοαποι,δΙαg vα αποφαο[sεl \'ια τηv δiα}ιυοη αuτηg Καi
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καθε αλλη περiπτιυοη, τΓοU ουμφιυvα με τσ vομο ι{αl Το

κgταατατtκο αυτο, απαlτεiταi μυο'τlκη υηφοφορiα, αuτη

γ[vεται με τηv επoπτεiα Καi Τηv εuθυvη Ξφορευτικηq

Ξπlτροπηg.

2. Η Ξφορεuτικη Ξπιτροτrξ αποτελεiταt απο τρiα {3i μfλη
ΚαΙ εκλfγεται απο Τηγ Γεvικη Συvελεuοη, τΤρlv απδ καθε

Ψηφοφορiα,γtα θf ματα Τηζ προηγοuμ€vηζ ΤΓσραγρ*φου Καl

γlα Tηγ εκλογξ αυτηg sφαρμοζεταl αι,αλογg η δlαδικαοiα

Καl σt δlαταξειq τοU αρθpoυ 14 TοU κGτασΤGτικου αυτου,

περ[ εκλογηg το'- Δiglιlητικου Συμβοuλiου.

3' Mαζi με Τα τρiα (3) τακτικα μfi.η εκλiγavταl Καi lοdρrθμα

αvατrληριr.lματiκα, πou αvτtκαθιατοΟv το οτrοιoδηποτε

t<αlλuομεvο, η αρvουμεvc. vα εκτrληpι.fuαεl τlζ υττοxρεtr:οεrg

τοu μελοUζ Τηζ Εφορευτrκηg Επlτρaπηζ. Σε πεΡlτττωοη ποu

δεγ υποβλη*ουv ιΙrτΟΨηφi6τητag σε αυvδυαομαυg, Οi

UτΙοΨηφιοl μπαiι,ουv σε ει,lαiο ψ.lηφοδfλτιο. σΤο οποiο

αvαγραφοvΤαt Tα οv*ματα τιλ}\l υποψηι*iι*ιr με αλφαβητικη

πεln* Τ6τε Fιrλfι,a}\,Tπi κατπ πrlr'lπ πτfiιlnr'rδητηfinΓ 3vg:Flu τ*-,*

τακτtκ* Καi 2 αvαπληρu"lματικα μεiιη' Οr αταuροΙ

πρΟΤiμηαηc gε ο/,εζ τ|ζ περlτττωσεlζ aiv.QI ilε1iρι 2.

4' ilροεδροζ τηζ Ξφοοει.iτικηq Επιτ*οπηg σε περiπτωοη

εκiιογiωv KαΤασΤστllsΦ-}v +ρ1r$γμ-1ψ tiαΙ σvΤιπρQσι*ττιυv σΤtζ

αvιsτερεg Οργαvωοεrg εivαl ζr Αvτιπρoσιλ}τΤΟζ τηζ

Δ lκαατlκξg ΑρΧη ζ, οu μφ ι*vα μ ε Τ lζ διαταξεlζ TιrJι/

παpαγραφι*v 3'4,5 Καl δ του αρ9ρου ''i 'i του lιi. '!264/1982

(ΦΞΚ 79)

5' Στηv Ξφορευτrκη Ξττ_tτροττξ, δεv μτι-ορεi vα aivαi μfλοg
υποψηφ{οζ Ylα τα αξiΦμgTα γlα τα οπgΙα γivοvταt εκλογεg.

δ. Η Ξφορευτrκη Ξπιτρcπη ελfγyεr, Ti-ριv απδ Τηv εvαρξη

Tηζ ψηφοφορΙαg. Tηv γvηc'lοΤητα τοι..i αvτrγραφου TοU

πΙvακα ταJv αvTlπρσσιfuπωv τΙοU εξαγεται εΚ τσU μητριr.lου
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Τiλiv μελιrJ\,, βααεl Ttu ΦτiQiου δ;εξαγεTi:i η ψηφσφορiα'- Eτ _ τ -Γ'-''i 
.{.-,..'οποig fiει UτΞeΧpιf ιυαri vG Τηζ παραδι.ι.:οει ε1γκαiρα\ ξ;l; ,

Δtοικητtκο Συμβοuλlο' Ξπiοηq ελfγμει τα πληοεξουαro ,bι--..Χ
\;j*-

Τ,Γ ρa σε ρΧ ο μ εv,ωι, αΨT Ι ΤΤ ρ Ο σ,ωπωγ

7 ' Η ψηφοφορiα γivεταt παγτοτε, με Τηv επiδεtξη

αατυvομrκηg ταυτδτηταζ η αλλομ δημοαΙοu εγγραφοu απο

το οποiο προκυπτει η ταυτδτητα TcU μfλουg Κσι με To

ειδικa εκλογικ6 βιβλlαρlο δταv αυτδ εκδοθgi" lVΙεiρι vα

εκδoθεi το εκ}ιογικδ βιβλt6ρrο Kαi α\lΤ' αuτου, η

ψηφοφορiα γivεταl με Το βlβλlαρtο αοsεvaΙαg * τΟ

ααφαλιατrκο βtβλιαρtο' Στο εκ}ιογικt βlβλ;αρrο * σTο

ααφαλrοτικο βlβλι*ριο ξ οτο βlβλιαρlο αο"8εvεiαg και για Τα

δδο τε}.ευταΙα sTη\l τελεUTaiα ο'ελfδα τουζ, οημεlιiivεταt απο

τOv Προεδρο Τηζ Ξφορευτικηg Ξπιτροrτηζ, η xροvο}ιογ[α

αακηοηg ΤΟU εr'.λογικο* δiκαlιi.lματο; Καl τiθετci η

UTl-Ο\i'ραφη Τοι"j ΚGl η οφραv[δα τηζ 'Ξvωσηζ" Η Ξφορευτ:κη

Ξπιτροπη τηρεi πρ*,*τοκο}o}ια ιtlηφοφορiαg, γιι:ρiοτδ γΙα

!ζαθε εκ}ιaγη καΤαGτατιι<ωγ a*ι;αιrι*.:v tiαi x,;;ριατd γΙg Τηv

εκλaγη α\,τiτTοgσ,α;τrιr.lγ σT}ζ αv;,*τερεζ Οργαvι.,-:αειq' σΤα

ηττr:irt L.ΓΞτrΞνl' t δ rτiiFηι,'τrt rγnrΞlιΛ T/'\.*Λ*ρ3tE\.;Gi !(αT- *r,-,.

*vομαΤΞτΓιi-tιευ μφ ΤΟι-, ψηφοφδρου Fiαl τisεταl η

UπΟγραφη αυτου Ξ;c τεlιο; T?lζ ΨηφcφΟρiαζ lιλsiεταl

το καθε πρι*τοκολ}ιΟ ι{Gl uπογραφετgi απδ τηv Εφορεuτικη
F ττl τ nn τr6

8' Η Ξφορει.:τlκη Ξπlτρcrτη φροvτiζεt ΥιG τηv τξρηοη τηζ
τ*Σn ι- γrιτfi τcιι/ vnilrn τr'!r ιιιnrπc'ιr*nnirγc ι!

αυτξ κατG τρδττe ελευsερa Kαl αvετΙηρεαατο, 'sα

rFrγrτrnrτλir=rl τn\/ lΙ|i,'ττιγοτnτα τ11 . ΙlΙnrnl,,lt ,,l> γ,ιγ3Ψoριαζ' Vα

απομαΚρυΥεi, εκτδg τηζ αιGουοηq Τηζ ψηφ*φορrαg

οTratοξlδητΙΟΤε μη Ψηφοφ*ρΟ Kα| γα αποφαοiζε: γ!α καθε

αμφιοβηΤηση η εvοταοη ΤΤοιJ θα προκuψει' κgτα TηV
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i$ηφοφορiα, Καl τα σU\lαφι't με αUTη θεματα. ldπορεΙ ':α

ε|rrτρf ψεl Την παρουoΙα υτrηρεοlακΦv παραγd."rτωι, Tηζ

μoοποvδΙαg για τηv επlβοηθηαη του f ργου Τηζ

9. Κατα τηv δrαρκεlα τηg διεξαγωγηζ τιυv εκ}ιογ',"ι:v και τηv

αvακηρUξη ΤuJ\r επιτux6vτu]v' μrrορε[ γα'παpει-lρiσΚετgl

στοv X{r;ρο τηζ εκλογξg' f vαg αvτιπρδοιΙJΤΓοζ απδ καΘε

ουvδUασμο υπoψηφiιυv.

1Ο. Μετα το τ6λοE τηζ Ψηφοφορ[αζ, , η Ξφoρευτlκη

Ξπlτροττξ, αφου βεβαιι.l':θεi οτl δεv υπαρxει αλλοq

ψηφοφ0ροg, αvοiγεt τηγ υηφοδδxo Καl κGvει διαλογη τωV

ψηφοδελτfωv, τηριυvταg πivακα διαλoγηg κατ αvαΚηρ*οοεt,

απδ τουζ ιJποΨηφΙοuζ, Τοug εκλεγfvτεg αυμφιr:vα με το 6vιι:

αρθpο i4 γrα τα qιlτiαTΦlΧα αξιιi:ματα, l(αl ΤοUζ επr}ιαxοvτεq

αvαπ'λη o* o*r,**un "

11" Η Ξφορευτlκη Ξπιτροπη γΙα Τηv ψηφοφορiα, Τηv

διαλογξ τι*iv ψηφωv' Tη\1 αvακηρUξη τωΨ επlΤυxοvτιυv,

τlζ uποβληsεiοεg εvαταοειq, Τlζ αποφαοειg TΓlζ l{αi γιcΙ

κ*8ε θ6μα ΤτοU ι.ροfκuψe κατg τ|ζ ε;ιicilεg, οuιiτασσεi

σF'εTiκa πρακτ;κο. το οποic '.:πογραφ=ταt απο δλα τα μελη

?ηζ Καl τΟv Δικαgτlκδ ΑιlτlτrροσωΤτG. Τα πραιιτlκα αυτα,

μ α ζi με Τ Ο Gvτiγ ραφΟ μη T ρiiJΟU Kαι ΤG πρι*το κολλα

ψηφ*φορiαg τΤΦtJ Χpηrιμcπclη8ηι{g E* σΤlζ εΚλο\,/εζ

φuλαααοVTαi στo Ξrρηvοδ;κεiο τηg fδpαg τηζ cμοαποιrδiαg

αvτΙγραφg δε αυτωv σTa αρΧεiο τηg"

al 7λ A A a gfi.
ι\ ΞvrFιfιf+lι-f

ΑΝ ΤEΓl ΡΟΣΩΓτ Οl
A rιFla*_ι 2'
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i. Οl αvτιπροα{r:TΓοi τηζ Ομοoποvδιαq στη\i τριτοβαθμια

αuι,δlκαλig:ιΚη Ορι1*ι'lιυση. πoιl εiιrαl μf λοq η Ομαο'πο,yδΙc

εκλεγοvτα; αττο Τηv Γεvrκη Συvελευο'η' ταυτοxροvα με τηV

εκλ*γη ΤOU Δtοικητlκοu Σuμβουλ[ου, η θητε[α TοU{ εΙvα;

τριετηg tζαi σι-iμπiπτeι με αυτη του ΔιοικηΤtΚου Συμβοuλiοι:.

Η εκλ'ογη γivεται κατα το οuοτημα Και ΤηΨ δrαδlκαοiα ΤoU

αρθρου 14 περi εκλογξE του &ιοικητικοu Συμβoυλ[οu που

εφαρ μοζεταr αιlι!}.οlα

2. Ο αριθμαg Τfu.}v αvΤιττρsσιilπιυιr Tηζ Ομοοποvδiαg στη\J

ΣυvομοοποvδΙα εΙιlαι αvαλογοζ Τrροζ τογ αuvολlκc αρrθμδ

αυτιr.lv που ψξφlσαv ατιg Γ'Σ' τιι:v πρωτοβαΦμιωv εvι}cεωv-

μελι.i:v, γfα τηv εκλογη αvTΙτΤρOσι.}τrι*v ΤοUζ σΤηγ

Ομοoποvδ[α αυτη iiα{ ταuτ*y;ροvα d;ουv επlλιiξει τηv

Ομοοποvδiα γ*lα Ψα εi(T,Γροσ*.Jπηθ*υv μfαι;'"l αυτηg σΤη\i

Συvομeοποvδiα Καi με μετοο που καsοοiζεi η ΤρFΤοβαθμια

nnι;6\Ιll}ΓiΠJPIU

3. Ο guvολrκοζ αρlsμοg τωι, ΨξΨιααιrτι*v ατ'ιι;g αιr*φiρεται
.ττnι/ ττnnΓ!\/a-),'lllΓι1Ξ τ'c::*ιiηηrl-, Πιnlnsiταa Ι1r ΞΓ! εκ},nιltκΛυ..,ig ,.*l"*

ufτρc ΤΙGιJ προβλεπε: ΤC,κcταgτατtκδ Τηζ τp,lτοβα*μιαg

ηn,r,4ιr.tι/'rΠ r- L.11i Tn iτnλirn rγliτΛΓ τ(1 Γ δlrγiηrΓf Γ},- aΥττa.:τr} ri τnνiJΥu"ΞΥii} - -*,,i}

σUv'3λ!ι{δ α9ι*μα τι*ι* G\rτiττρΟs*πir:ι, πcυ sα εκλεγοuv γrα

Tημ τρiτ*βdsi,ιrα. Για υπδlιΟιπc πΟU ξεπεριεc τn i !2 τοU

εΚλcΥlΚσU μfτρ*υ Τηζ τρtτοβαsμiαζ, εκλεγεταi fvαg ακομη

αvτtπρcοtJτΤΟζ, αι, δει, προβλfe-εταt δlαφορετικα απδ ΞΟ

ΚαΤαGτατικο αυτηζ * τοιl iι,iδμa.

4. α. Γtα Τn\I εκilc'iΠ αιrTΙτΤροg,.,jπιcι, Tη;3μοcποvδ[αg
σTηv ΣυvομοεrποvδΙα, Ψηφiζaυv μδvο *l αvΤlτΤροαωποl τιυv

'iτρ{i}τΟβαθμιωιl οογαιrωοεω\Ι, ττοU οI οργαvο":αεl; ΤοUζ

fyουv επ;λ6ξεl Τξιi Ομοαποvδfα αυτη γi,Ξ vα

9ιiτΤρΟσωπηθου ι' cτηv Ξ uvo μοσ'lτΟι,δic.



επlλoγη τηζ πριdτaβαΘμlαg

ηζ δεομε0εl αυτη, γlα oλo Toν

αvτlπρoσωπωv πoU ψηφloαv o|

κλoγιiE Τηζ oμooπovδfαE
τωv ΕvΦoεωv-μελιilv τηζ

εγoυv μελη τoυ Δ' Σ. η τηζ

oμooπovδiαg, δεv αvακαλoυvταl

, 6σο δrdoτημα διαρκεi η θητε[α

Σε περiπτιr-roη εκλoγηg vεωv

Jα Ψηφoυ σΤηV Γ Σ. Τηζ

cl αvτlπρ6oωπol.

τρooΦπωv γ[vεταl με 1ιυρlo'τη

iμιr.lg, με τηV εκλoγη ΤuJv αλλωv

iiαg. Γlα Τηv αvαKηρυξη TωV

v ισX0εr oτΙ Kσl γrα το Δ. Σ.

β Η παραπαvω {

oυvδικαλloτlκηg oργαvιr'loη

kρovo τηζ Θητε[αζ Tι^,v ο
r:i Ι

I

βvτtπρoσωTτol ToUζ. σTlζ εκ
,1

5' or αvτιπρooωπol

o μooπovδ[αg, oταv εκλε

Eλεγκτtκηg Eπtτρoπ(g τηg

απo Τlζ oργαvΦo'ειg ToUζ,

τoυζ σTηv oμoαπovδiα'
αvτΙπρoσΦπω.',, δικαiωμι

oμooπovδiαg' ε;ουv ol vdo

6 ' H εκλoγη τωv αvτlπ

ψηφoφoρiα, ταυτoxρovα ol

oργdvι,,.:v Tηζ o μooπovδi
εκλεγdvτωv TακτlκΦv μελΦν

KEΦAΛAlo ΣT

ΠoPol
Αρθρo 23

1. Πoρo| τηζ oμooπovδiαg εivαt.

α. Τα δlκαlΦματα εγγραφηζ ΚαΙ oi ετηοlεq ουvδρομdg τωv

μελιilv

β Τα εtooδηματα Tηζ Klvητηζ Kα| ακivηΤηζ περloυo[αg τηg

o μ ooτrovδ iα g

γ Tα iooδα απo δωρεεg, KληρoVoμlεζ, κληρoδoo'iεq. απo

δtαφoρεq εκδηλΦoεtg Καl εορτεg. καθα.lg Καl oι

πρoαιρετrκdg ειcφoρfq τtυV μελΦv πoU απoφαo.,ζει η Γ.Σ.

τηζ oμooπovδ[αq.

2. Δεv επtτρεπεται η απoδoxη διυρεΦv πoU γivovταr
α vιυvΟ μ ωζ



3. Τo 0ψog τoυ

εδαφιo β παραγ.

Δ. Σ. oυμφυ.lvα

εδαφ. ζ.

38

/
δικαtΦματoζ εγγραφηζ Kαt Tιrv αvω ε,{..}-o=.

1 ετηοIιυv σUvδρoμιilv, καθoρiζεταl απo i-δ(;1
*i,,'ξ

με Τα oρrζoμεvα στo αρθρo 16 παραγ. 1 Ν

4. Η ε[oπραξη τωv UπoΧρεωτlκΦv oυvδρoμιi.lv απ6 τα μ€λη

Tωv Trρωτοβαθμιru oργαvΦoε{'v Kαι η αποδοoη αuτΦv σΤιζ

δlκαloΟxεg oργαvΦoειE, μπoρεi vα γivεται 0o'τερα απ6

απoφαo'η τηζ Γεvικηq Συv6λεUσηζ τηζ oμooπovδiαg' απο

Tov αoφαλloτικo οργαVισμo ο'τov oπo[o ε[vαt αoφαλιoμι1vα

τα μdλη με oυμφωvη γvιiJμη ΤoU οργαvιoμoυ αυτoυ

5. Η ετηolα δrα1ειρrατrκη περfoδog (xρηoη) τηg

oμooπovδiαg εivαl αVτ[ατolxη με τo ημερoλoγιακo dτog'

Γlα τηV αvτlμετΦπroη εκτακτιr'lv αvαγκωv η Γενrκη

Συvελευο.η με απoφαοη τηζ, πoU θα εγKριθε[ τoυλαxtoτov

απo Τα 3/5 τωV παρovτωV αVΤtπροοΦπωv. μπoρεi Vα

.επrβαλλεr εκτακτη εloφoρα πoU ε[vαl UπoΧρευ..lτtκη γlα τα

μdλη, η oπoiα oμιr.lζ δεv μπoρεi vα εivαt μεγαλυτερη απo το

δlπλαοrο Tηζ ετηοrαg ουvδρομηg'

Το δrκα[ωμα εγvραφηq καταβαλλaταi UTΤοΧρεωΤlκα κατα την

εγγραφη TαU υiλουg στηV Ομoοποvδiα Kαι εivαt oροζ

απαρα[τητoζ γlα Τηv εγγραφη στo μητρΦo μελΦv Tηζ

oμooπovδiαg.
Η ετξorα ουvδρoμη καταβα}'λεταl μθoα σToV 1ρovο τoV

oποiov oφεiλεταl.

Η Θεoμoθετημfvη εloφoρα εroπραττεται oπιυq o voμoq

oρiζει Kαt γivεται απαιτητη μετα Τη\' 6γκριoη ΤoU

ιooλoγlσμoΟ απo τηv Γεvlκη Συvελεuoη τoU Σιrlματε[oυ

μ dλoυ g.

KEΦAΛAlo z
BlBΛlΑ

t.

4,
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l' Για ΤΓ1V αρτlα λεlτουργiα Κσt Τηv vομlμη δlαxεiρloη τωv

QlΚοvομrκωv Τηζ Ομοαπovδ[α'E, Τηρουvται τα π'αρακατι*

βtβλiα, ΤΓου αprθμουvταt Και θεωρουvταl' Trρtv Vα
:

ΧρησΙμοΤΙοlηθο*ιr, απΦ Τsv Γpαμματf α Τaυ Πριυτoδtκεioυ

τηg Eδpαζ Τηζ Ομοοποvδfαg:

α. Blβλιο μητρΦοu μελωv, στο οπο[ο αvαγρdφοvΤαl

η επιι.lvυμiα' η fδpα, ο αρtθμδE tiαι η xροvολογiα Τι,Jv

δικαατlκιιlιr αποφαοει*:v ξ\rκριο'ηζ η τρaΤΙοΤrοiηοηζ TοU

καTασΤατlκου αυτιfuv' οι 1ροvολογiεg εγγραφηζ Kαt

δlαγραφηg ΤοUζ, η Qητε[α του ΔιοtKητtΚοu ΣυμβουλΙοu

Καl ΤιιJγ α\rTlττροοιfuπωv, η lpοιrολογf α εγΥραφηζ Kαl

δrαγpαφηζ ΤaιJ fΤηv Γt.*'Κ.Κ., a αρtsμ*g Τi.ι}v μελωv ΤΟUζ

που 6xοUv εΥγραφεi και ο αρlθμοg αυτωv τtου ψηφιααv σΤiζ

τελευταΙεg εκλογi;. Γlα καθε f vωοη-μιi}.ο6 τηζ ΓΙ. Ο. Κ. Κ,

ΚρατεlTGι εTτlσηζ lιυρlατοg φακελοg στσv οποΙο

περlfgο,.,ταi αλα τα απαlτηυμEΨg δlιιαιαλογητικd ε'1γραφηζ

l{αl Τηζ τελευτα[αζ εi{λcγηg τιι:v αVΤiTΤρsσιυπι*ι,.

G trιΕ,λ in ττΩrγιaτtιrliιιi .,τΙι\.Γδnrr{/TΓlιi\-l τrιΓ 7cιιιvr'r
i'J- υιPIι'ν "Γ''* ,ΙI} i Lb;!tiΙ}

ΣυvελευοηE. γ ΞiβJιiο τΤραtiΤιtι{lιε ουvεδρι*οει*v τοU

Δ ιο lι,'ητt Κο υ Συ μβο u.l.Ιο u.

δ" Eιβλiο πρακτlκωv ουvεδ,οlαοεωv τηζ Ξ}ιεiiκτrκQζ

Επιτροτrηg'

ε. Eιβλiο Ταμεiοι:, GΤΟ οποiο ΚGτGΧιΙ'}ρΙζοvταΙ με

xροvολογrκξ οεlρ* δnεE οi ειGπρ*ξεlq καl πληp'.*JμΞζ

στ. Βιβλiο Tτεplουαiαg, σΤc οτrοiο Καταγραφοvται δλα Tα

11ι-lητG και ακivηTα ΤΤερlουσιακα οτοlxεΙα Τηζ Ομoαποvδiαg.

ζ Brβλiο Γjριrjτοκοi'λου εισεpΧομει,ι*v }iαl εξερiδμεvιJγ
cιrι,rnirnl,tιl'i Υl"
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οπο[α η οlΚοvομrκ* Κατα(rταοl'j Τηζ ΟμoεrΤrοvδiαζ επιβαλλεi;

γlα t,ηv λογiατtκξ καt δrαxεlρls'τιtil'l πληροτηΤα ΚαΙ αρΤlaτητα

αUτηζ, Kσθιfuζ Καi γpcμμαΤlg εlσrΤρ6ξειr}v Καi ΞvΤ*λμαΤα

ττληρωμηg αρlθμημξvα, τΤομ θεωρoυvΤc{ ατΤδ τcv Πρδεδρο

Τηζ Eλεγκτικξg Εττtτροπ'ηg η ΤΟv vδμlμο αvαΤΓληρι*JΤη ΤoU

ττριγ α'ΤΓc Tηιl Χρησ,μcπoΙηση τοUζ. ΕπΙαη;' ΤηρgUvTαl Κα|

οiαδητΓοτε αλλα βιβ}ιiα καl τΙαραG'TαΤEΚα σΤοiXεrG, τΤοu

διατGξεtg αλλιgγ ιrδμι*ι; επlβαλλουv.

3. Τα μΞλη Τηζ Gμοοττοvδiαg' καsl*g ΚgΙ η UTΤερrεiμεvη

ορι,,αvωοη, σTηv aτΤοΙα αvηκεl η Ο μοοπ*vδiα, iyουι,
δικαiιυμα, με μtG απλξ αiτηοη ΤΦUζ sΤQ Διaικητικδ.

Συμβουλrο τηζ Π. Ο Κ. Κ. vs π.r.ηοοφορουι,ταr Tο

περlgxομεvο ταjv Τ?GρdirΤα\iω βιβλiωv Καi σΞ*lΧειωγ.

ΚΞΦΑβιAEΦ ζJιι

Ξ F* EΞ * ΓE * * E-g Σ f-E Κ&?&Ξ Τ*?E Κ*Υ
A n β n r: }q..Γ*F.-

Γrα την ΤρcπΟ:τΟ'ηοη T,Ξu ιiαΤGσΤατiκου cυτgμ. α1-i3φαοi,Ξεl

η Γεvικη ΣυγiλaUση.. Τ.Γοψ σUγfρΧεΤg9 ι,rE* ΤΞ\, 3iiοτ1ο αuτδ.

Γlα ?ηv ληψη απ*cοαοηg, ατΙαiTεiΤGi ΓΙ τΤλεiοΨηφiG ΤτΟU

προβλεπεl η ]Ταρα\1 2 ΤσU αρ9ροu i 3 Tc'U ι1αTcgτατlllοu

αUTοι} κσl Το αρθρ* 5 παραγ. s του f\i" j 7 j2187.

fιEAΑ\'Σ l-{ Τi'iΣ * fuξ *Ξ π +r\Ξ&E&Σ
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Η Ομοgποιrδiα δlαλι.lεταi:

α. Οταv Ln αρtθμοE Tωv ε\,Φσε,ω\y-μελιυv τηζ μεlωθε[ κατ,ω

τωv 6ξι.

β Κατοτrtγ δικαgτlκξg αποφασηζ, δπιr.lg cρiζεl c vομοg-

γ. 'Yατεpα απδ απδφαοη Τηζ Γεvικηg Σuvελευoηg

πoU σUv€ρxεται εlδlκα ΤΙροζ το σKeTrο αυτο, κατα τηv οπο[α

απαlTεlταΙ απαρτiα ΤοU ημiοει*g του}.αxιοτοv Τιr}γ

αvTlτΙροσι.fuπωι, τωv οiΚοvoμtκd τακtoΤΤοΙημfvιυv μελωv και

πλειοψηφiα Τtr\, τριΦv τετιiρτιlv τιEiv TΙαρ6vTιυγ, αιiμφυ.:ιrα

με TΟ dρθρο 5 παραι,,ρ" 8 του i'{ x7l2/1987.

2' Δlα}ιuομfvηq τηζ Ομοοποvδ[αg, η πεptοuσlα

αυτξg π^εριfρyεταl σε dλλη λεlτοuργοuοα η μfλλοuαα vα

λειτουργηαεl δευτεροβαθμlα Ορι1αvωαr1, Τηζ ιiδραq Τηζ

δrαλυομf γηζ TξJ\i ιδiωv εται,l\rελματικι*ιl κλ*διμv Καl

οκοπι*:v, η εlζ Τηv υπερκεiμεvη Οργαvωοη στηv οποiα
gilηκε η Ομοατlοvδ[c, με αποφαοη Tηζ Γ-Σ. τηζ

Ομοαπ-οvδiαg' Σε καμiα πεpiπτι-*οη η πεpιουοiα Τηζ

ΟμοaποvδΙ*; δε.; δ;gι,iiμεταl μεταξυ 7*,,,1, μελjJr ΤsιJ'

ΚΞΦAΛΑEG Φ

eΑl a -l i EeιΙrr-E+i εtΞfξ - F-*E*Ρ* ΣHffiA

&pθρe 27

Η Ομοgποvδiα fxε: δtκη τηg οφραγiδα, λαβαρΟ Κcι οημα. Η

οφραγiδα τηq εivαl ΚUΓ'λiκη κα: f5si οτο κivτρο τig },.fξεΙ{ "Η

iΣΧΥΣ ΞΝ ΤΗ ΕhΙΩΣΞΙ" καi ]Τερiφερεtακα Τηv επιi;γυμiα

Tηζ Το λ'αβαρο Τηζ ι;ραφε: τηγ ετΤιi:vuμiα τη1, τηι, φρGοη
"Η ιΣΧΥΣ Ξλt Τij Ξt'iΩΣΞ," Καi €τοg ιδρυοειυg 1964". Το

sημα τηg εΙvαl η φpGση "Η iΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ Ξft{}ΣΞl"
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&ΩΡΗτΞΣ -ξrEΡΓΞΤEε _ ΞπεΤEMA ffi Εf1i-f

Aρθρο Ξ8

1. Η Ομοοποvδiα αvαΥγ{Ι.iρiζεt δι.ι-lρηΤεζ εκεivουg TΤοU

προοφiρουv xρξματα, η αλλα εΙδη, η *ξiα τιr1,l οποΙι*-'v

κυμαivεταl απδ 1.4r7 μfΧρ; 2.935 ευριi,i. Ευερv€τεg δε,

εκεΙι,ουζ τΤΟι.J Trρgσφf ροuv μεγαλuτερα απο gυτα ποσ'g.

Τα τrαραπαvι* :τοgα μπcροιiι' v' αυξαvevταt με απδφαο-η

τηq Γειlικηg ΣuγεLευσηζ

2. Ο; διυρητf; Καl ευεργfτεq Κα?αΧt^jρουvταt σε εtδlκδ

l<ιl<Α}r'ι

3. Αποκλe[cγτα; δ,ωρε*q Καt εUερvε,siaE ι:τ;c προσωττs TΤοU

πολιτεueΨτGi, εκτδq αιε εiγαι εjταγγελματοβιοτεxvεg.

4. Η sμοοποvδ{α uττορεi με αποφαGη τιλ}γ 2l3 τηE Γεvlκηg

Frlιliλrlιετna τn- \.|Γf rιli,ilrοl aτrT\.l "ττiτt:lG ,;fλn π-ηδπt,ι'τα;ννLJ'.;ψ;!ii) lιΙ>: Eψ ;t1,\υΤ;t ρ9'ιιι

απο TοUζ ΚατQστημαTαρxεζ ιιοεοπιxnεg η αλλεg

πΛr.ι..T{ιr.1-Γ:g,ΛτnτcΓ ττi'}!! δiι**^'Ξ^,.*'. '.,1 r?ζιi:-ιrτιγir*.,l.Ji l:u,ι; ';;.J;'l:v:i}\u\ i'i-ι_ ζ')ι;ii.JLliΓ\Ξ\

πρΦσΨsρ€q υπηρεαru.lv sτσv κλαδο Τιrv }iρεcττωλιlrv-

Ξ ΦAF ffi *ΞΤΞEε εtξA?ΑΞ EξΕ

Αρsρο 29

i ' Γiα c,τlδηττ*τε δεv πpο$tιεπε;αl απο το καταοτατικο

αυτδ εφαρμδζ*vταl οt δlαταF'ει; τcU αρ-εροι: 11 TοU Ιq"

17'ι2!*7 Καi οι αυvαφεig δ;αταξεlg του Αατικου Κιi;δικα, οε

περ:πτι*αη δE TΙοU δεv uπαρ1εr ουτε σTΟl. vaμο αiετlκη
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προβλεψη, UπoΧρεωτικti το Διοικητtκo οuμβουλlο εtαηγε[ταr

σΤηv Γεvικη Συvfλευοη Καl λαμβαvοvταl απ'αuτη oxετlκfg

αποφαoεrg.

2. Τo Δrotκητlκo Σ.υμβοuλιo ετTαγρυπvεΙ γlα Τηv πlοτη

εφαρμaγη τu:v δlατ*ξεωv τοU καταστατικου, με πvευμα

πpoοdλι.,'lοηg σΤηγ: τΤραγμαΤοποiηοη ΤuJv οκοπΦv Tηζ

Ομοαποvδiαg ΚαΙ τηv ττερ|φροuρηoη Kαi προαγο.lγη Τωγ

ουμφερovτ&]v Tωv μελΦv"

ΕΓKΡΙΣl{

Apθρο 3s

Tο καταο'τατικδ αυτδ αποτελεfται απ* 3Ο, με το TΤαρoν,

αρθρα Καl εγΚρiθηκε με Τηv vομlμη απαρτΙα κgι πλεlοΨηφiα

που τrροβλ*πoυv οi Ν. 1712f 87 και 2Ο81l92 απο τηv Γεvrκη

Συvfλευο'η Τωv αvΤΙTTροσιi'lπιμv Tιλ}v μελιυv Tηζ

Ομοοποvδiαg ποU g'μvηλθε γlα τοv gκοπδ αuτο, σΤηV

Αθηvα αημερα, Tηγ 15η lουγ[οu 2ΟΟ3 και εξουοloδοτηθηκε

τo Διοlκητlκδ Συμβουλrα αυτξζ vα ζητξοεi τηv fγκpiαξ του

απ6 το αρμoδιο Δlκαατηρlο, οπωζ o Νδμοζ oρiζεt.

Στηv Αθηvα τηv 15η lουviου 2ΟΟ3

Γlα το Διοlκητlκο Συμβοιtλιo

' ir*
.. -'l

Ο π PοEAΡGΣ
lΩΑΝΝΗΣ

APBΑΝlτAKΗΣ

ο Γ Ξ t\Ι Ι ι{οΣ Γ FΑfιfi i*ATΞΑΣ

Γ ΞΩP Γ!οΣ
ΚΑΛΟxΡIΣτlΑΝAΚΗΣ
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