Ei1ΩNYMΙA - EΔPA

Anδ τrg δlκoαrlκo ovεγvωρloμdvεg oργovδoεlq Πορonληγικδv κoι oμιγδg
Klvητικo Αvonηρων οnδ onoloδηnoTε οιτio, ΙΔPYΕTAΙ κotvωvlκooυvδικoλισrl Kη
δευτερoβαθμlo oργovωoη μη KερδoσκoΠlKoιi η φrλοvθρωntκoυ xορoκτi1ρo, με
τηv εnωνυμio: EΘNΙKH oMoΣΠoΝΔΙA KΙNHτΙKA ANAΠHPΩN κot τov δ'τ
E'O.K.A, με aδρο τηv Aθηvo κol τηv δυvοτoτητo iδρυoηg noραρτημdτωv οε δλη

τηv Eλληvtκη εΠlKρdτεlα. Στlg διεθvεig σΧdσεlζ κοl εΠoφθζ τηζ η

EΘN]KH

oMoΣΠoNΔΙA KΙNHTΙKA ANAΠHPΩΝ Θo ΧρησlμoΠolεi τηv εnωvυμΙο <ΝAΤΙoNAL
FEDERATΙoN oF MoBΙLΙTY ΙMΡAΙRED PΕOPLE> κol τoν δ.τ <N'F.M.Ι.P>.

H

oμoonovδiο oυτη εivol μiλog τηg EΘvlκηg ΣυvoμoσΠoνδΙoζ Ατ6μωv με

Avonηρio

(

E.

Σ'Α' μεA. ).

ΔP9Εa2

ΣκoπoΙ

ol oκonoi τηg oμoonovδioζ εivσl ol εξηζ:
1. H ov6πτυξη κol oυvεvωoη τωv δυvoμεωv τou κιvημoτog τωv oτ6μωv με
κlνητικη ovοnηρio σε δλη τη Χωρo, με τηv ενΘδρρυvoη γlο oυγκρoτηoη lαxυρδv
ovεξaρτητωV κol ovτln ρoσωΠευτlκδv Πρωτoβdθμlωv oργoνδoεωv με σKonδ τηV
dvτoξη τoυq σΓηv Ε.ο'K'Α

o

oυvτovtoμδq

κoτonoλθμηoη

τηζ δρδσηζ δλωv τωv μελdv τηζ E.O.K.A με σrδXo τηv
τoU στlYμoτισμo0, τωv nρoκοταληψεωv καl τωv oρvητtκδv

δlακρioεωv noυ βιδvouv το oτoμo με κlνητlκη ovοnηρio δλωv τωv ηλικlδv oε
δλoυg τoυg τoμεiζ τηζ ζωηg τoυg, κoθιbg κor τηv κoτoπoλεμηoη τoυ κolvωvtκoi

κοl otκovoμtκoυ οnoκλεloμot noυ υφiαrovτοι κor τηv nρoιbθηση τηζ nληρoυq
θvτoξηg τoυg αrην ελληvlκη κolvωvio ωg ιoδτtμol noλiτεg.

2. H nρoιbθηoη, η δloδooη κot η εμnθδωoη αrηv ελληvlκη κοtvωvio κοl Πoλlτεio
καl στoUζ Θεoμo0g οuτηq τoυ voμlκoU, κolvωvtκoυ κol noλlτlκoι] noλtτtoμoΟ noυ
ovoγvωρiζεl δτr η κrvητlκη οVonηρio κol τo nρoβλημoτo τηζ εivοl υnδθεοη
οvΘρωnΙvωv δlκotωμδτωv.

3. H oργδvωoη oυαrημoτrκηg εvημθρωoηg τηg ελληvlκ{g κolvωviοq κoι Πoλtτεioq
γlo τo Θdμoτα nou oφoρoιv Τouq Klvητlκd οvonηρouζ γlo τηv nρoδθηση τηζ
ορxηg δτl η κlvητlκη ovoΠηρiο κol τo nρoβλημοτo τηζ, εivol μθρog τηg
οvθρδnlvηq noικlλoμoρφΙog κο| γlo τη δημloυργio θετικδv αrooεωv TωV Πoλlτδv
onθvovτl oε oυτδ τo θθμoτo.

4. H ovoληψη nρωτoβoυλlδv κol η δlεξoγωγη oγιbvωv

nρoκειμθνoυ vo

ovoγνωρtαrεi τo δlκοiωμo τωv κlvητlκo ovonηρωv oτδμων αrηv oυτoδtdθεoη,

αrηv nληρη oυμμετoxη τoUζ στηV κolvωvlκη, orκovoμικi1, noλlτlκη κol Πoλlτιστlκη
ζωη τηg xδροq κoΙ στηV nρoδΘηoη τηg nλl1ρoυg xεlρoφdτηoηg τoυg.

5. Η

Θaσnιση οnδ

την ελληvlκη Πoλrτεio oυvτoγμοτtκιbv κοι vομoθετlκδv

δloτoξεωv με τlζ oΠoiεζ κoτoxυρδvovτor αrηv nρoξη το δtκοtδμοτo τωv oτδμων
με κlvητlKo nρoβλημoτo κol η oυvoκδλouΘη εκnδvηση μθτρωv καl noλtτlκδv noυ
oiρoυv τo KolνωvlKd, τα voμlκδ, τo oρΧlτεκτovlκd κoι γεvlκδτερo oλo το εμnδδlo
κοι τlg δtoκρioεrg noυ εγκλωβiζoUV το oΤoμο με κιvητlκη ovoΠηρiο oε κoτdαrοoη
κotvωνtκot κol olκovoμlκoi οnoκλεloμo0.

6. Η oργovωoη oυαrημοτlκδv εκστροτεtωV εvημθρωoηg τηq ελληvrκηg κolvωvΙog
κol Πoλlτεiαg Ylα την nρδληψη κοl θεροπεiο τηg κlvητικηg ονοnηρiοq καl η
πρoδθηoη τηg δημloυργiog δlκτυoυ η δlκτυωv oλωV τωV φoρθωv (π.x'
υnηρεolδv, κθντρων) noυ ooxoλoυvτoι με ουτo το ζητημoτo με αrδxo τηv
οντoλλoγη εVημaρωσηζ κol κoλδv nροκτlκδv, καθδq κoι o oυvτovloμδq τηq
δρδoηq ουτo0/oυτδv τoυ δικτυoυ/τωv δlκτυωv.

7. H nρoδοnloη με κdθε voμιμo μdoo τωv δlκοtωματων κot τωv oυμφερδvτωv
τωv οτδμωv με κlvητtκη αvοnηρio, tδloiτερo δε τωv nλθov ευδλωτωv onδ ουτo0g,

μεταξU τωv onoiωv εΙvοl: τσ δτoμα με βoρlεζ κol nρδoΘετεg αvoπηρiεg, ol
γυνoΙκεq, ol vθot, το δτoμo τρiτηg κot τiτoρτηg ηλlκiog κol ot μετοvδαrεg noυ
δloμdvoυv vδμlμο αrη xδρo.

8. H

nρooonloη τωv ηδη κεκτημθvωv δlκolωμoτωv τωv οτδμωv με κιvητικη
ovonηρiο oroug τoμεig τηg olκovoμiog, τηg Kolvωvlκηg Πρoαrooioq, τηg
Kolvωvlκηg Aoφδλloηq κol τηg Eργooioq κot η nεροlτθρω επεκτοoη τoυq.

9' H E.o.K.A με κdθε vδμlμo κol

nρδσφoρo μioo δυvoτol vο oυμnoρiαroτol αrο

oτoμo με κlvητικη ovαnηρio (φυorκd nρooωno) oε oloδηnoτε nερiπτωoη

τωv ovθρδΠιvωv κo|

σUwοYμoτιKδv δlκoιωμδτωv τoUζ,
δrοoφολiζovτοg μετoξ0 oλλωv κoι τηv τηρηoη τηζ oρΧηζ τηq ioηg μετoyεiρloηg
λδγω ovonηρiog oε δλoυq τoυq τoμεiq τηg κoιvωvικηq ζωηq, oλλi Koι vo το

ρoβioσηζ

αιrrlnρooωnε0εl εvδnlov onoιooδr]noτε διolκητrκηg η δικoαrrκηg oρΧΛζ η oργδvoυ
oε εθvtκδ, ευρωnoΤκδ κol δtεθvdg εninεδo. EnlnρδoΘετo, η E'o.K.A', δτov η

olκovoμικη τηq κoτoαrooη τo εnlτρεnεt, δυvoiol vo υnoαrηρiζεr oικovoμlκδ το
μθλη τηg κoτδnlv onδφooηg τoυ Γεvtκoιi Συμβoυλioυ'

10. H E.O.K'A εκnρooωnεi τo κivημo τωv oτoμωv με κιvητtκη οvοnηρio αrηv
Eθvlκη Συvoμoonovδiο Aτδμωv με Αvonηρio (E.Σ.A.μεΑ'). Συμμετiyεl ενεργd αrιg

nρωτoβoυλiεg ΠoU

η E'Σ'Α.μεA. οvολομβδvεl, στoUζ oγδvεg κol

σrlζ

κtvητonotηoειg τηζ γlo τηV nρooonlοη κoι nρoδθηoη τωv δlκolωμoτωv τoυg.

11. H

κoτoyυρωση Τoυ ρ6λoυ τηg E.ο.K.A, αro nλοioιo τηq oυλλoγlκi1q
oυγκρoτηoηg τoυ κtvημοτog τωv oτδμωv με κιvητrκη οvonηρio τηg xδρog, ωg
Θεoμlκoδ Eτoiρoυ τηq Eλληvικηq Πoλrτεiοg oε ζητi1ματο πoυ oφoρoυv δμεoo η
θμμεoο αro δτoμο με κlvητlκη ανoΠηρiο κol η oυμμετoxη εκΠρoσδΠωV τηζ σε oλο
το κθvτρo ληψηg onoφooεωv τηg xδροg, δημδoιo η lδrωτικd.

12, Η E.o.K.A. εnlδtδκεt oυvεxδq τη ουμμετoxη τηg oε ελληvlκθg, ευρωnοiκθg
δlεθvεig oργovδoεlg, τωv onoiωv ol oκonoi ouvoδoυv με τoUζ δrκoΟg τηg.

11

Αvαλoμβδνεl Πρωτoβouλiεζ εvδυvδμωοηg τωv κlvημδτωv τωv oτδμωv με κlvητικη
ovonηρiα σrη BολKοvlκη Xερoδvηoo, αrη Mεoδγεro, orηv Eυρωnoiκη'Evωoη, oε

oλδκληρη τηv Eυριbnη καr δlεΘvδg. Mε oυτδ τov τρδno εnlτυγxδvεt τηv
ovτολλoγη τεxνoγvωoioq, μθτρωv κol κoλιbν nρoκτlκδv noυ δυvovτol vo
εφoρμoαroυν καl αrη yδρο μoζ Πρoζ δφελog τωv oτoμωv με κrvητlκη ovonηρio.

13. o oυvτovloμδζ κσ| η σUvερYοσio με τlq oργoνδσεlζ τηζ Κolvωviοg τωv
Πoλrτδν Kοl με τιq oργανδoεrg τωv Kotvωνlκδv Eτοiρων, γto θθμoτo noυ
oφoρoυv τo δτoμα με κlvητlκη οvαnηρiο. Elδrκoτερo, κατd τη δlδρκεlo
oυλλoγlκδv δtο n ρoγμoτευοεωv, η E'o.K'A. υnoβoλεl αroυg Kolvωvlκoυg
Ετoiρουg τtq nρoτooεlq τηg, nρoκεrμdvoυ, μθoω τωv oυλλoγIκδv oυμβδoεωv
μετoξi εργoζoμθvωv κol ερYoδoτδν, vα θεοniζovτol μετρo κol noλιτlκθq
nρoαrooiοg τoυg.

14. H nρoιbΘηoη τηζ εnlcΓrημovlκηq θρευvog κοι μελθτηq o1ετlκo με τo θθμοτο
τωv οτδμωv με κlvητrκη ovonηρio, η συVεργoσio γlo αυτο τo oκoπo με rδρυμoτο
τηg xδροq κot τoυ εξωτερrκo0, κoΘιbg εnioηg κot με ερευvητlκd tvαrlτoδτο κoι
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κθvτρo αrηv Eλλδδο κol αro εξωτερrκ6. H θvτoξη τηg δroαrοoηg τηg κrvητrκηg
oνonηρiog ωg μθρog τηg ovΘρδnlvηg noικlλoμoρφiog αrα ovoλυτlκo nρoγρδμμoτo
onoυδδv τηq ΠρωτoβoΘμlοζ, ΔευτερoβdΘμloq κοl Τρlτoβδθμιοg Eκnoiδευoηq.

15. H

κοl υλonoiηoη δωρεov δημδotωv noλιτlκδv nρoδΘηoηg τηg
nληρoug oυμμετoxηq των oτδμωv με κlvηtrκη ovonηρio αro εκnοlδευτικδ
Θεσnlση

oιiαrημo, oε 6λε9 τlq βoθμiδεq oυτo0, iτol onδ τηv nρδιμη nαρdμβooη μdxρl τηv
ovωτοτη εκnoiδευoη, αrηv εnoγγελμοτlκη ζωη κoι oε oλεg τrg ovθρδnrvεg
δρoαrηρrδτητεg, κοθδg καl η nρoδΘηoη τηg oυvεxoιiq βελτiωoηg τωv μεθδδωv
εκnoiδευoηg τoUζ με τη Xρηση κol δωρεδv δroθεoη
εκnotδευτtκoιi, τεγvoλoγlκoιi κol τεxvικo0 εξoπλloμoυ'

τoυ

onαραiτητoυ

16. H σUvεΧηζ nρoonoΘεto γlo τη θθonlοη voμoθεoiοg, μθτρωv καl noλlτtκδv noυ
δlooφολiζoυv την ovεμnoδιαrη nρδoβooη τωv oτδμωv με κιvητrκη ovoπηρio αrov
κδoμo τηq εργooiog, δtoτι γto τηV Ε.o.K.Α η οvεργio εivol η oκληρδτερη μoρφη
κolνωvlκηg ovoπηρiοg. Γlo τlg nλθov ευδλωτεg oμdδεg τωv oτδμων με κIvητtκη

ovαπηρiο με βoριdg κοl nρδoθετεg αvonηρiεg κ.λn., nρoωΘoUvτol εlδlκδ μiτρo κol
noλtτlκεg, δnωg υnoαrηριζδμεvη onooxδληση, nρoστoτεUμdvη onoox6ληoη κ.λn,

Ιδiωg δοov oφoρδ το δτομο με κlvητrκη ovonηρio, τηq τρiτηg κοl τθτορτηg
ηλlκiοg, nρoωΘoδvτoι μθτρo γlo τηv nρoαrooio κol τηV nερiΘoλψη τoUζ. H
E.o.K.Α oγωviζετol γlo τηv εκnδνηoη κoι εφoρμoγη onδ τηv ελληvlκη noλlτεio
μlοq εθvlκηg αrρoτηγrκηg γlο τηv εnογγελμoτlκη κoτ6ρτtoη κοl onοoxδληoη τωv

oτδμωv με κιvητικη ovonηρiο. H Ε.o.K.A οvαζητd τηv εvεργη oυμμετo1η κol
υnoαrηρrξη τωv Koιvωvικιbv Eτoiρωv, lδloiτερο τωv oργαvδοεωv τωv
Eργoζoμdνωv, γro τηv εniτευξη τoυ noρonοvω αrδxoυ.

17. H θθonroη νδμωv κοl η εκnδνηoη μετρωv κot noλlτtκδv noυ vo δlooφoλiζoυv
τo δημδoro 1oρακτi1ρο τoυ Συαrημοτog Kοlvωvrκηg Aoφδλloηg κol Kolvωνlκηg
Πρoαrooioq τηg xδρog κοl η εφoρμoγη oυγκεκρlμθvωv κol αroxευμivωv μθτρων
υnoαrηρlξηq τωv οτoμωv με κlvητικη οναnηρiο, αrov Τoμθο τωv Πορoyδv (n.1.
δημδoro δωρεov noρo1η lοτρlκιbv κοt τεxvlκδv βoηΘημoτωv) κol τωv Συvτδξεωv
οno τo Δημδolo Συαrημo Kotvωvlκηg Aoφδλloηg.

18. H δlαoφoλroη τoυ δημδoloυ κol δωρεδv yαρoκτηρο τou ΕΘvtκoι] Συαιημoτog
Yγεioq - E.Σ'Y. (n.X. δωρεov nορoxη lατρoφo ρμo κευτικηg nερiθoλψηq κor
τεyvtκδv βoηθημoτων) κol η oυνεxηg nροoποΘεlο γlo τη βελτiωση τωv
Ynηρεolδv oυτoi γlo το 6τoμo με κlvητlκη oνonηρio κol εlδlκoτερo γlο εκεivo τo
oτoμo με κtvητlκη οvonηρio με xρδvlεq πoΘηoεrg, τo onoiα εivol oυxvdτερol
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Χρriσrεζ τωv YΠηρεσlδv Yγεiog. H notoτlκη κoι noooτtκfl ovoβdΘμιoη τωv
Ynηρεolδv τoυ Δημooloυ Εθvικoδ Συorημoτog Yγεiοg με την εnoρκη αrελdyωoη
τoUζ με εξεtδtκευμεvo nρooωnlκo κol τηV on6κτηoη εξonλloμoU oOγxρovηg
τεyvoλογiog κoι η διoρκηq δlειiρυvoη τωv nορoxιi:v αrov Τoμθο τηg Yγεiοg εiτε
ono τo E.Σ.Y., εiτε onδ τo Aoφoλιαrlκo Toμεiο εiτε οno δλλo φoρθα, oyετrκδ με
τηv υγεio.

19, Η κοτonoλθμηση κol εξ6λεlψη τηg rδρυμοτonoiηoηg τωv oτδμωv με κlvητlκη
ovοnηρiο, η ΘaσΠlση δoμδv διοβiωoηζ σΓηV κolvδτητo, η nρoδΘηoη τηq
οVεξoρτηΤηζ δlαβiωoηg τoυζ κοl η iδρUση κol λεtτoυργio δoμδv nρoαrοτευμdvηg
δlοβiωαηg δτοv τηv θyoυν οvdγκη, δnωg αrlg nερlπτδoειg μη nρoαroτευμθvωv

vθωv κοt κlvητlκδ ονonηρωv, τηζ τρiTηζ κοr τθτoρτηg ηλlκiog κoι με βoρlθq
ΠρδσΘεTεζ ovonηρiεq. H nρoδΘηoη τηg θθonloηq onδ τηv ελληνrκη Πoλrτεiο
δημ6olωv noλlτtκδv κol η noρoxη δημδoιωv xρημoτoδoτηoεωV γlo τη
σUγκρδτηση κοl λεtτoυργiο τωv οvωτερω δoμδv. H διοoφδλrοη τoυ δημooloυ
1oρoκτηρo τoυ Toμθα τηq Πρδνοlog σrη Xδρο, η βελτiωoη κοr ovδπτυξη τoυ, η
ovδπτυξη δoμιbv φρovτiδog αro oniτt, η nορoxη onδ τoυg φoρεΙg noυ υnδγovτol
oε oυτδv τov τoμθo υψηληg norοτητοq υnηρεoιδv σrηρ|ξηζ, κoιvωvtκηg
nρoαrοoiog κol dvτoξηg κοl η αroθερη κol εnoρκηζ xρημoτoδδτηoη του δημδοroυ
Toμθo τηg Πρδvoroq αno τoν κρoτlκδ nρoiJnoλoγloμo κoι οnδ δλλεg πηγ€g

δημ6olο9 γρημoτoδ6τηoηζ Ylο τηv ε0ρUΘμη λεlτoυργio τoU κol Ylo τη δlορκi1
βελτiωoη, ovonτυξη κot εnεκτooη τoυ.

20. Η θvτoξη τηg δlδαrοoηg τηq κιvητlκηg oνonηρiοg oε δλεg τlg noλlτlκθg noυ
εκnovoivτot κσl εφορμδζovτol ono τηv ελληνlκη Πoλlτεio oε εΘvlκδ,
nερtφερεloκo κol τonlκδ εninεδo. H nρoδΘηoη τηq nρooβoorμδτητoq αro φυolκδ
καl δoμημθvo nερlβoλλov, αro μθoo μoζlκηg μετoφoραg _ yερooio, εvοθρto κol

- σrηv

KolVωViα τηg Πληρoφoρioq, αro δlοδiκτυo κ'λn., oε
oυvδυοoμδ με τη δωρεοv nαρoyη τεxνrκδv βoηθημdτωv nρδoβοoηg, σΙο oτoμο
με κιvητικη ovαnηρia.

δloθoλoooιo

21. H σUμμετoXη τωv οτδμωv με κlvητtκη ovonηρio αro noλtτlαrtκδ δρδμεvο τηq
Χδρoζ, η ovdπτuξη κοl υλonοΙηoη noλlτlαrlκδv nρoγρoμμoτωv κol η με κδθε
μdoo oρoη τωv εμnoδiωv γlo ελευθερη κot ovεμnδδlαrη oυμμετo1η ουτδv, αrηv
noλtτlαrtκη ζιοη τηg xδραq.

H εκnδvηoη καl εφορμoγη γtο τo δτoμo με κtvητlκη ovαnηρiα nρογραμμoτωv
κolvωvrκηq θvτoξηg, ψυxoγωγioq, noλtτroμoυ κor μoζικoδ oθλητloμoιi'
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22. H εKΓlovηση Kol σUμμετoΧη oε εθvικo, EUρωΠoiKd κοι διεΘvη nρoγρoμμoτα ' 'ι .,'.,'.
γrα τo δτoμo με κlνητlκη ovonηρio Πoυ σUγXρη μoτoδoτoΟvτo l onδ τηv Eλλdδo,''.-. 's"','.'-''

τηv Eυρωnoiκη'Evωoη, η Διεθvi1 φoρθo, τo onoiο μετoξ0 τωv oλλωv μnoρoυv νo
oφoρoυv αrη δlo βioυ μdθηoη, στηv εΠlμoρφωση, στηv κoτdρτlοη, αrηv

-

ιoθητonoiηoη, αrηv εκnδvηoη ερευvδv κot μελετδv κol
γεvlκδτερο η υλonoiηoη κδθε εiδoυg nρoγρδμfoτog εiτε on6 μδvη τηq, εiτε onδ
κotvoυ με δλλoug φoρεig τoυ δημooroυ η lδrωτικo0 τoμθo, i1 ΕυρωnoΙκoi η
Δlεθνη φoρθo, δnωg κoθε φoρo nρoβλθnετoι oπδ τηv κεiμεvη voμoΘεoiα.
εvημdρωoη

23. H

ευo

εκnδvηση Kol εφoρμoγη nρoγραμμoτωv εnεiγoυoog οvonτυξroκi1q,

ovθρωnlαrlκηg η εnlolτrαrlκηg βoηθειoq υnθρ τωv οτoμωv με κιvητlκη οvonηρio
εvτδq τηq Eλλdδog κol σε σvoΠτUσσδμεvεq xΦρεg εiτε ono μdvη τηg, εiτε oε
oυvεργαoio με 6λλε9 Mη Kυβερvητlκθg oργovωoεlg noυ θxoυv nlαronotηΘεi γlο
αυτδ τo oκonδ.

24. H ovonτUξη δρδoεωv γlo τη δlδδooη τωv αρyιbv τoυ

κατοvoλωτlκoδ

κlvημoτog μioo αro κiνημο τωv oτδμωv με κιvητlκη ovonηρio, η nρoοonlοη κol
nρoδΘηoη των δtκolωμdτωV τoUζ ωζ κoτovολωτθq, ovoγvωρiζovτog oτl ουτ6 τo

oτoμα δεν εiνol μ6vo γεvtκoΙ κoτovολωτθq ολλo κol εlδικoi, ol onoiol κδνoυv
xρηoη εlδlκδv nρoΤδντωv κοt υnηρεolδv. Elδlκoτερα, η E.O.K.A δJνοτoι vο
lδρυεl η vo μετθxεl oε Evιiioεlg Koτovoλωτδv, Koτovoλωτtκoδg Συvετolρloμoυq
κ.λ.n. γlo τη δlαoφdλroη τηg noloτlκδτερηg κoι ooφoλ€αrερηq nρδoβooηg τωv
oτδμωv με κlvητlκη ovonηρiα αrο εlδlκδ nρoiovτo κot υnηρεoiεg noυ
onευθυvovτol o'oυτo. Η nρooβοoη αro oγoΘ6 κol στlζ UΠηρεσiεg εivor oυorδδηg

αrρoτηγlκη εnrδiωξη τηζ E.O.K.A γlo vα δloοφολlαrεi η ovεμnδδlαrη oυμμετoxl1
δλωv τωv κlvητtκδ οvοnηρωv αrην κoιvωvio. Anoροiτητη nρounδΘεoη γro ουτδ

η

φoρoλoγlκη κot δooμoλoγrκη onoλλoγη εκεivωv τωv oγoΘδv noυ
oπευΘυvovτοι αrο δτoμο με κlvητικη ovonηρio.

εivol

a

25' H σUμμετoXη τηζ E.o.K.A αroυg oγδvεg τωv κolvωvlκδv κοl oυvδlκoλtαrικδv
κlvημοτωv τηg Xδρoq, oλλo κor αrα γεvtκoτερο κolνωvtκδ, olκovoμtκo, noλlτlκo
κoι noλlτtαnκo δρδμεvo.

26, H σUvερYoσiο με τηv Tonικη Αυτoδtoiκηoη με τo εργoτικδ, φolτητrκδ, κivημo,
nολtτlαrlκoυq φoρεiq κοl με oργovδoεlg υγεiαg κol πρoαrooiog τoυ nερtβολλovτog.

!?.
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APΘPo 3
MEΣA
Για rηv nρoγμoτoπoiηoη τωv oκonδv τoυ nρoηγoιiμεvoυ dρθρoυ, η oμooπoνδiα
θο xρηolμonoιεi κδθε voμlμo μθoo, δnωζ:

o) Τo oυvτovloμo τωv oγδvωv τωv oργαvδoεωv μελδv τηg γlo
o

γεvrκδτερο

lτr]μoτo noυ διεκδlκεi.

β) Τη

oυαrημoτlκη ενημθρωση τωv oτδμωv με κrvητrκη ovonηρio κol τoU
nερlβολλovτδg τoUζ, τηζ κolvηq γvδμηg, τηg κυβθρvηoηq, τωv κoμμdτων, τωv
oργοvδοεωv Kοι τωv oργovιoμδv oε δλη τηv Eλλdδo, γlo θθμoτo noυ oφoρoιlv
το οτoμο με κlvητικη ovοnηρiο, με κ6Θε nρδoφoρo μθoo-

γ) Tηv nορoxη

υλrκηg βoηΘεloζ Kοl ηΘlκηζ oυμnoρδαrοoηg αrlg oργοvδoεlg μdλη τηq κοι αro φυolκο nρδoωno _ μελη oργοvδοεωV τωv κlvητtκδ οvαnηρωv
oτδμωv, crro βοθμo τωv δυvοτoτητωV τηζ με τη oυμφωvη γvδμη κοl υnδδεlξη
τηq oργovωoηq - μθλουg τηg.

δ) Tη

xoρηγηση βρoβεiωv η υnoτρoφrδv γtο nρoonδΘεtεg τωv οτoμωv με
κrvητrκη οvαnηρio η κδθε πρooδnoυ noυ oυμβoλλεl αrη βEλτiωoη τηq θθoηg τωv
οτoμωv με κlvητlκη oναπηρio, υorερo onδ oπ6φooη τoυ Γεvlκoδ Συμβoυλioυ καl
nρoτooη τηq oργovωoηg -μθλoυζ τηζ'

ε) Τηv θκδooη εφημερiδog, nερloδικδv, εvημερωτlκδv φυλλoδiωv κol πoρoυoiο
με oτι xρεl6ζετοι αro διoδiκτυo κοΘδg κοl κδΘε αλλo vδμlμo κol nρδoφoρo μθoo
noυ Θo onoβλdnεt αrηv επlτυxiο των oκonιbv τηg oμoonovδiog.

κEΦAΛAIo 2
APΘPo 4
MEΛH
To μdλη τηq oμooπovδiog, δloκρivoντot oε Τoκτtκo, Συνεργa, Αρωγd κοr Εniτlμo.

1)lslsΞξg.μΞΔηΞvgΞ
Τoκτlκo μελη τηq EΘvικηg oμoonovδioq Kινητlκd Aνonηρωv Eλλδδog, YivovTol
Πρωτoβδθμlεq oργovδoεrg ΑμεA ομtYδζ κol οπoδεtvμθvο Klvnτtκα Αvαnηoωv

{s}
(δηλ. No θxoυv μθλη φυoικo nρδoωno με Kιvι1τικη ovonηρiο onδ
οιτiα με πoooαrδ ovonηρiοq 50o/o Kol oνω).
Nο d1oυv oνoγvωριoθεi δικοαrικo - δloικητικo κοl vo εδρε0oυv onoυδηnoτε orηv
Eλληvlκη εntκρoτειo.

MΠoρoιv vo γivoυv μdλη τηg E.o.K.Α κοl oργovδoεlg Kιvητικo Aνonηρωv τηg
oμoγdvεlog με onδφooη τoU Γ.Σ τηζ oμoonoνδibq κot με εntκιiρωoη τηq εγγρoφl1g
τoυg ono τo Γεvlκη Συvθλευoη.

2)Συvεovd u€λn
μnoρo0v

vα γivoυv

ερευvητtκo κdwρo, noρoxηq υγεiοg, nληρoφoρηoηg,

κoτovαλωτlκoi oυvετοιρtoμoi κ.λn.

3)Aoιυvα uiλn
γivovτοl με onδφooη τoυ Γεvtκoδ Συμβι:υλioυ τηg oμoonovδiog voμικd η φυorκδ
nρδoωno, το oπoio εnlΘυμoιiν vo oυvεργooθoυv με τηv oμoonovδiο κol νo
nρooφθρoυv oε οuτηv olκoνoμtκη, υλlκη κoι ηθrκη βor\θεια'

4)Eπiτluo u€λn
μnoρoiv vo ovoκηρυxθo0v με onδφooη τoυ Γεvικou Συμβoυλioυ νoμlκδ η
φυolκο πρδoωnο noυ nρooφερoυv η nρooθφεροv τιζ υnηρεoiεq ToUζ γlο τηV
εniτευξη τωv oκonδν τηg oμoonovδiog.
Το Συvεργδ, Αρωγo κor Eniτlμo μdλη δεv ooκoι]v δroiκηoη καl γρδφovτοl oε εlδlκο
μητρδo τηq oμoonovδiοg μετδ οnδ οnoφοoη τoυ ΓεvlκoU Συμβoυλioυ.

ΔEN MπoPoYN NA ΓINoYN τAκΤIKA MEΛH τΗΣ E.o.K.A:

o) oργovδoεtq noυ τα μθλη τoυg δεv εivol oμιγιbq κtvητlκο οvοnηρor.
β) oργovδoεlq κιvητlκδ ovοnηρων με onoκλεlαrtκo φlλovθρωnlκδ xoρακτηρα.
γ) oργοvδoεlq κιvητlκδ οvαnηρωv με κερδooκonlκδ xoροκτηρο.

rIA τHN EΓΓPAΦH NEoY τAKτΙκoY MEΛoYΣ AnAΙΤEΙτAΙ:
o) 'Eγγροφη oiτηoη πρog τo Γεvtκδ Συμβoυλlo τηg oμoonovδiog, oυvoδευδμεvη
ono αvτiγρoφo nρoκτtκo0 τηq Γεvικηg Συvθλευoηg, οno τo oπoio nρoκδnτεt dτl

Γεvlκη Συvθλευoη τoU Συλλδγoυ iλoβε γνδoη τoυ κοτoαroτlκoιi

η

τηg

oμoonovδioq κοr με βοoη oυτδ onoφδoloε τηv υnoβoλη τηg oiτηoηg τoU κol
onoδθyετot ovεnlφυλοxτο τo κoτοαroτlκδ τηζ E'o.K.Α.
β) Avτiγροφo τoυ KoτoσΓoτlκo0 τηq oργ6vωοηg.

,F
γ) Πρoκτlκδ Eφoρευτικηg Εnrτρonηg εκλoγηg τωv oργdvωv Διoiκηoηq, κoθδg κoι
Πρoκτlκo σUγκρoTησηζ τoυξ σε σωμo.

oι

oργovιboεlq μEλη τηq oμoonovδioq εγγρ6φoυv φυolκo nρ6oωno ωg
μiλη του9 αφot oυτ6 nρooκoμiooυv πtαroπotητlκδ -βεβαioloη f roτρlκf1
γvιυμ6τευoη { dλλo oπoδεlκτlκ6 θγγρoφo πoυ vo πρoκιinτει δτl π6q1oυv
oπδ κιvητικti ovoπηρiα oπ6 oπoloδfπoτε' oιτio, με πoooαrδ αvoπηρioq
5oo/o κοl δvω.
To Γενlκδ Συμβo0λlo τηg oμoonovδiog υnoxρεoυτοl vo σUμnερlλδβεl αrηv
ημερηolo Δlδτoξη, μετo onδ εroηγηoη τηg Εκτελεαrικηg Γρoμμοτεiog, τηv οiτηoη
εγYρoφηζ τoυ υnoψηφloυ nρog εγγρoφη oωμoτεioυ αrηv nρδτη Συvεδρiοoi1 τoυ,
oποτε τηv εγκρivεl η τηv onoρρinτεl.
onotοδηnoτε onδφooη ndρεl τo Γεvικδ Συμβoυλlo γvωαronolεΙτoι εγγρdφωg αro
Σδλλoγo η Σωματεio noυ εαrειλε τηv oiτηoη μθoo oε δθκο (1O) ημθρεg onδ τηv
θκδooη τηc. H oπoρρrnτlκη onδφooη πρθnεt vo nερlθxεl nλf1ρη οlτιoλδγηoη. Edv
η onδφooη εivol οnoρρlnτlκη, τo εvδroφερδμεvo Σωμοτεio δυvoτol vo nρooφυγεl

αrη Γεvrκη Συvdλευoη τηg

oμoonovδiοζ.

ι

AΠoxΩPHΣH
Tο Τακτlκδ μθλη τηg oμoonovδiog μπoρo0v vο onoxωρηooυv οnδ ουτη, μδvo
δτov οnoφoolαrεi ουτδ οnδ τη Γεvlκη Συvθλευoη τωv μελδv τoUζ, στηv ημερησlο
δlατoξη τηg oπoioq ovοφdρετol ρητo το Θθμo τηg απoxδρηοηg oπδ τηv

oμoonovδio κct υnδ τηv nρoιinδΘεoη δτι δεV υφiαroτot κομiο οtκovομlκη
εκκρεμδτητo εvovτl τηg E.o.K.A. Στη Γεvlκ{ Συvθλευoη Kσλεiτoι εφδoov ζητηθεi,
ovτtnρδoωnog τηq EoKA-

ΔIAΓPAΦH
Kδθε μθλog τηg oμoonovδiοg δloγρoφετol με αrτloλoγημθvη αnδφοoη τoυ Γεvικoι]
Συμβoυλioυ κoι με nλεloψηφio τωV 2/3 των nορδιrrωv, η onoio κolνonοtεiτοt oε
oυτδ εντ6ξ nρoΘεoμiog δθκο (1O) ημερδv, oτoν :
o) κoθυαrερεi τη oυvδρoμη τoυ nδvω οno δδo (2) xρδvlo.
β) πoροβlδζεl εnoνεrλημμiνο τoυg ακonoυg τηq oμoonovδioq'

γ)

nοροκωλυεl oυαrημoτlκo τηv υλonoiηoη τωv onoφooεωv τωv κατoαroτlκδv
oργοvωv.

Πρo Tηζ δlογρoφηg

τo

unoλoγo μiλog unoyρεωτικo καλεiτol εγγραφωq oε

onoλoγio γto τo noρδnτωμο.
Τo μtλo-c ΠoU δroγρδφετor εnεrδη

δεv

nληρωoε Τη oυvδρoμη τoU,
εnovεγγρδφεταl oυτouοτο με τηv εξδφληoη τωv κοθuαrερημθvωv σUvδρoμδV
μdxρl τηv τoκτη nρoθεoμio, δnωq nρoβλθnεταr γtο τη δtoδtκooiο ovoκηρυξηq τωv
ovτln ρooδnωv.

li
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εΠovεYYρoφl1 μθλoυq noυ δtoγρoφετot γlo noρoβioση τωv oκonιbv τoυ
κoτoαroτlκoυ 11 τωv οnoφδoεωv τωv κoτoαroτικδv οργδvωv, γΙvετoι μδvo με
onδφooη τηg Γενrκηq Συvθλευoηg εov υπoβληΘεi oxετικη oiτηoη nρog τo Γεvtκ6

Συμβoυλιo αrιg nρoβλεnoμενεg πρoΘεoμiεζ, η onoio Θo oυ μ περlλo μβovετοι
υnoyρεωτlκo αrηv ημερηαrο δlοτoξη τηg nρδτηq oυνεδρiooηq τou Γεvtκo0
Συμβoυλioυ.

Τo μθλη noυ onoxωρoυv fl δloγροφovτoι, υnoxρεouvτol vo εξoφλησoυv τlζ
βovoμdvηg κol τηζ σUVδρoμηg τoυ θτoυq εξδδoυ
oμoσΠovδio' Mετο τη δloγρoφξ τoυg αrερo0vτοl δλων τωv

oυvδρoμθg τoUζ, σUμΠερlλo

τoυg ono τηv

μ

δlκοlωμδτωv noυ onoρρθoυv οnδ τηv lδ16τητδ τoUζ ωζ μdλη τηg oμoonovδiog.

APΘPo 5
ΔIKAIΩMAτA - YnoxPEΩΣEIΣ - ΣXEΣEIΣ
1) Τo μdλη τηg oμoonovδioq δtκolo0vτol :
o) No λoμβδvoυv μdρog'με τoυg ovτln ρooδΠoι..jξ τoUζ αrη Γεvrκη Συvθλευoη τηg
oμoonovδiοg.

β) Νο διοτυnδνoυv ελευΘερo

τrg onδψεlg ΤoUζ, νo ελdγyoυv τo dργo τoυ Γεvικoυ

Συμ βoυλioυ τηq oμoonovδiog.

Νo λoμβδνoυv γvδoη τωv nροκτlκδv κol δλωv τωv βrβλiωv, αroιyεiωv κot
εγγροφωv noυ υnδρxoυv αrηv oμooπovδiο, δαrερo ono οiτηοη τoυg αro Γεvlκδ

γ)

Συμβoυλιo.

δ) No ενημερδvovτσl γlο τrζ δρδoεrζ TΙζ oμoσΠovδioζ'
ε) Nο ζητοιv τηv ηΘrκl1, υλlKη κοι voμrκη κoλυψη τoυg οnδ την oμoonovδio γιo
εnlμθρoυg nρoδΘηoη των εnlδlδξεδv τoυζ, εov unoρxεr δυvoτoτητo.
2) YnoΧρεoυvτοl:

o) No κoτoβολoυv θγκοlρο

β) Nα

nεrθαρΧoυν

τlq oυνδρoμig τουq-

κol vo εφoρμδζoυv τo Koτoαιoτικδ, vo αrηρiζoυv

τlq

onoφοoεlg των oργοvων τηq oμoonoνδiog, δταv oυτεg δεv θiγoυv τηv ουτoτθλεlδ
τoUζ.

γ) No υnoβολoυv μ€oo σε dvo (1) μηvο μετd τη δlεξoγωγη τωv oρxοtρεolδν τoυg
επioημo ovτiγρoφo nρoκτrκoυ τηζ Eφoρευτlκηζ EΠlτρoΠηζ γro τηv εκλoγη κol
ovoδεlξη τωv oργoνωv τouq Kol τouq Avτ]ΠρoσωΠouζ Tωv.

δ) No

εvημεριbνουv εγγρδφωg oε τoκτ6 yρoνlκo δlοαrημoτο Tο ΓεVlκδ
ΣυμβoUλro γlo τα nρoβλημoτδ τoυg, κοΘωζ KoΙ τlg ovδλoγεg εviργεtεg noυ

θκovov γtο την εniλυoη τoυq.

'

a,.

l"'
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ΣxEΣEIΣ
o) Τc μθλη τηζ oμoσnovδiοζ δtοτηρouv τηV oυτoτελεlo τoUζ κol η oμoσnovδio
δεv εnεμβαivεl oro εoωτερικδ τoυq.

β) Σε nερiπτωoη υπdρξεωq δloφoρδv μετoξυ τoκτtκδv μελδv Tηζ oμoσΠovδioζ,
τo μθλη oυτo υnoxρεoUvταl Vα εvημερδvoυv εγγρδφωζ τηv E.Γ κol εφooov τo
εnlθυμoOv vo ζητηooυv τηv noρθμβooη τηq δμoonovδiοq' H oμoonovδiο αrηv
περΙnτωoη oυτη μnoρεi νo δlοδρομoτiσει oυμβoυλευτtκδ η oυμβιβoαrlκ6 ρoλo.

γ) Στlg

Γεvlκθg Συvελευσειζ τoUζ,

εov τo

εnlΘυμoUv,

vo

nρooκoλoδv

ovτlnρooωnεiο τηζ EoKA.

ΠoPoI

.

aPolo
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1. ot ετηorεq τoκτlκθg oυvδρoμdg τωv oργovδoεωv μελιbv τηq δυvoμηq τηζ εivol
75 Eυρδ ετηoiωq. H ετηoIo τοκτlκη oυvδρoμη τωv oργovδσεωV μελδV τηζ
δΟνoμηg τηg oυξoμεlδvετol μδvo με onδφοoη τηg Γεvlκηq Συvθλευoηg τηg
oμoonovδiog.

2. Τo'δlκοiωμo εγYρoφηζ κδθε μθλoυg noυ oρiζετol oε 15 Ευριb κol μnoρεi vo
oυξoμεtδvετol με onδφoση τηq Γεvrκηg Συvθλευoηg τηg oμoonovδioq.

3' or θκτoκτεg

εroφoρθg τωv μελδV noυ κoτoβολλovτol υαrερο onδ on6φooη τoυ

Γεvlκo0 Σuμβoυλioυ.

4' oι εnlyoρηγηoεlq onδ τlg κροτlκig υπηρεoiεg.
5. Anδ δωρεθg, κληρovoμιig { κληρoδooiεg.
6. Anδ κδΘε oλλη vδμlμη otκovoμlκi1 εvio'1υoη

η θooδo oπδ

(εκδηλδoεrq , εoρτig, ογδνεg κτλ. ).
7. Erδrκoτερo κδθε μθλοg τηg oμoοnovδioq υnoxρεoυτοt

δρoαrηρloτητεg

vo

κoτoβdλεt τlg
oυvδρoμθq τo oργδτερo dvο (1) μηvο nρlv onδ τηv ημερoμηvio oυγκληoηg τηg
Γεvlκηg Συvθλευoηg'

8. Koθε

Avτlnρδoωnog noυ Θdλεl vo εivot υnoψηφlog γlα εκλoγη σro ΓεvlΚδ
Συμβoυλlo η τηv Eξελεγκτlκη Enlτρonη κoταβdλεl αrηv oμoonovδio 15 ευρδ το

onoio oφoρoυv τηv εκτ0nωoη τωv ψηφoδελτiωv κοl τo θξoδo τηq Γεvικr]q
Συviλευοηg. To nooδ oυτο μnoρεi vo oυξoμεlδvετol με onδφooη τηq Γεvικηq
Συvθλεuοηg τηg oμoonovδioq.

APΘPo

7'

OPTANA
Koτoαroτlκo δργoνο τηg oμoοnovδioq εivot:
α) H Γενlκll Συνiλεuαη τωv οvτtnρoοδnωv μελδν τηg oμoonovδiοq.
β) Τo Γεvrκδ Συμβoυλlo.
Y) Η Eκτελεσrlκη Γρoμμoτεio.
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δ) H Ελεγκτικη Enιτρonη'
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ΓENIκH ΣYΝEΛEYΣH
Kυρioρxo δργovo τηg oμoonovδiοg εivol η ΓεVικη Συvθλευoη. Αυτη onoφooiζεl
Ylο δλo To ζητημοτo noυ οφoρoUv τηv oμoonoVδio κot γlo onoloδηnoτε Θiμο noυ
δεv nρoβλdπετοl oΠδ τo KοToσrοτlκδ τηq. Σuvθρyετol oε Τοκτtκθg κοl 'EκτoKτεζ
ΣUvελεδσεlζ.

α) Η ΤoKτlKη Γεvlκη Συvdλευση τηζ oμoσnovδΙoq oυγκoλεiτol κoΘε δεδτερo θτog
μεσo σro nρδτo nεvτdμηvo, εvδ η Eκλoγoo ΠcλoYlσΓl κη Γεvlκη ΣυVaλεUση τηζ
oμoonovδiog κοθε τθooερo xρδvlo κoι nρoKηρισσετol με onδφooη τoυ Γεvtκo0
Συμβoυλioυ μετd onδ εlσηYηση τηζ EKτελεσΓlKηζ Γρoμμοτεioζ δ0o (2) nληρεlg
μ{vεg nρlv onδ τη o0γκληoη τηq.

β) H

'EκToKTη Γεvlκη Συvελευση σUYκoλεiTol δnoτε

τo ζητηoεl τo 1/3

TωV

οvτlπρooδnωv τωv τoμιoκδg εvτoξεl μελδv Kot Τo 1/3 τωv oργovδoεωv μελδv
τηζ oμoσnovδiog, με oiτηoη τoUζ Πρoζ τo ΓεvlKδ Συμβo0λlo, αrηv onoiα oiτηoη
υnoxρεo0vτot ρητδζ νo ονoφθρouv To θaμο η τα θθμοτo γιo το onoio ζητoιiv τη
o0γκληoη τηg. Edv η'EKToκτη Γεv|Kη ΣUvελευση οnoρρiψεl τo πρoτειvδμεvo Θεμα
η Θθμoτo, δεv μnoρεi vo ζητηθεi oυγκληoη ετερog'Eκταrrηg Γεvικηg Συνdλευoηg,
γlα τo iδlo Θiμo, προ τηg noρελευo'ηg τετρoετioq. Enioηg, μnoρεi vo oυγκληΘεi
'Eκτoκτη Γεvικη Συvθλευση δτoV τo Γεvlκδ Συμβo0λro Kρivεt δΤl υnαρxεr ooβoρδ

Πρδβλημo noυ oφoρδ τo oτoμo με κlvητlκη ovοnηρiο κοl nρεnεt vo ληφΘεi
onδφoση onδ τη Γεvlκl1 Συvθλευοη τηg oμoonoνδiαg'
H Γεvlκli ΣUviλεUσn:

Συμπληρδvεl, τρononolεi i1 ovακολεi τlg οnoφdoεlq τωv oργdvωv

τηg

oμoonoνδioq.
YnoδεlκvΟεt τo Πωζ κol με no|o τρδno nρaΠε| vo εργoαrεi τo Γεvtκδ Συμβoυλlo γlο
τηv εniτευξη τηg λ0oηg τωv nαρoυoιοζδμενωv nρoβλημoτωv.

Eκλdγει με μυαrlκη ψηφoφoρio To Γεvlκδ Συμβo0λιo κoι τηv Eλεγκτlκη Enlτρonη.
H Θητεio τοrv oργivαrv oυτδv εivαl τετρoετηq.
Τρononotεi τo Koτοαrατtκδ.

Eγκρivεr τo Δtolκητtκδ, oικovoμlκo onoλoγroμδ τoυ Γεvtκoδ Συμβoυλiου, καΘδq
κol τov nρoUnoλoγtoμδ.
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Στη Γεvικη Συvθλευoη δroβδζετol η υnoβληΘεioo θκΘεoη τηg

Eλεγκτlκηg

Enrτρonηg Ylo τηV olκoνoμtκη δloyεiρloη κot οκoλoυΘεi Ψηφoφoρio γlo τηv
dγκρloη ουτηq κοΘδg κοl οnoλλoγη κ6θε ευΘUvηg τoυ Γεvlκoυ Συμβoυλioυ.
Συγκρoτεiται ono oντtnρooδnouζ Tωv oργovδoεωv _ μελδv τηg δ0voμηg τηζ ΠoU
εξελθγηoov γlo τo oκon6 oυτδ.

Eγκρivεr

η οnoρρinτεr ψηφioμoτα

υnoβληΘdvτo onδ τoυg ovτtnρooδnoυg αrη

Γεvικη Συvθλευoη.

o

ορrθμδq τωv αvτtnρooδΠωv τωv oργovδoεωv μελδv τηg oμoonovδiog
εξoρτδτor οnδ τov oρlθμo τωv ψηφloovτωv αrrq oρyolρεoiεζ τoUζ ΠoU γivoνταt
εlδlκo γ1o τo oκono oυτo ωq εξηq:

Σε κδΘε oαρδvτo (4o) ψηφiσovτo μdλη oωμoτεioυ ovτlαrolyεi κor ivoq (1)
ovτlnρδoωnog' Εδv τo υnδλoιno τωv ψηφloovτωv εiνot εiκooι (2o) η πορonοvω
onδ εiκool (2o), ΠρoσΙiθετοl dvog (1) oκ6μη ovτlnρδoωnoζ Yto τηv oμoonovδio.
Σωμoτεiο με εiκool εvο (21) η noροnδvω μθλη, ολλδ κοτω οnδ ooρδvτo (4O)
εκλθγoυv εvov (1) ovτlnρδoωno. aν τo μdλη τoυ oωμoτεiou εivol κdτω onδ εΙκooι
θvo ( 21) δεν.εκλθγoυv ovτlnρδoωπo.

H

τωv μελδv τωv oργovδoεωV τηζ oμoonovδiog ooκεiτoι nδvτo
nρooωnlκδ κol noτθ με εξoυoroδδτηoη κoτδ τηv ψηφoφoρio εκλoγηq
ψηφog

ovτlnρooδnωv τηζ oμοσnovδioζ.

or oργαvδoεlg μdλη τηg oμoonovδiog oφεiλoυv vo υnoβδλουv crrηv Eκτελεαrlκη
Γρoμμοτεiο τηg oμoonovδiog ovτiγρoφo τoυ Πρoκτlκoιi τηg Eφoρευτlκηg
Eπtτρonηg εκλoγηg oντtnρooδnωv τoUζ στηV E.o.K.A, ooροvτo nθvτε (45)
ημθρεq nρlv onδ την ημερoμηvio o0γκληoηg τηg Toκτlκηq Eκλoγoo noλoγιαrlκηg
Συvθλευoηg, κoθδq εnioηq κol οvτiγρoφo κoτoαrooηg ψηφtoαvτωv.

Στlg εκλoγθg τηg oργδvωoηg μdλoυg ΠoU γivovτol Ylo τηv

ovδδεrξη

ovτlnρooδnωv τηg oμoonovδiog, o ψηφοφδρog δεv μnoρεi vo ψηφioει γlo τov
iδlo oκono oε nερloοδτερεζ τηζ μloζ oργovδoεlg.

Σε nερinτωoη δlnλoψηφiog μθλoυc λoμβdvετot υπδψη η ψηφoζ πoυ nρoηγεiτol
xρoνlκd.
H Eκτελεαrlκη ΓρομμoτεΙο τηg oμoοnovδiog oφεiλεl ομθoωg μετd τηv υnoβoλfl oε
oυτη τoυ nροκτlκoυ εκλoγηq τωv ovτtnρoοδnωv νo oλoκληρδoεl τη δtoδtκooio

ovoκηρυξηg

- διοniαrευoηq τωv ovτtnρooδnωv τo oργδτερo εiκool nivτε (25)

ημθρεq nρlv τηv ημερcμηviα o0γκληoηg τηg Γενικng ΣUvθλεUσηζ.

Mετo τo xρovo ουτδ δεν μnoρεi vo γiνεr ovαnληρωoη τωv ovτtnροoδΠωv Ylo τη
oυγκεκρlμivη Γεvlκη Συviλευoη, εκτδg εov oυντρtxεl ooβoρδq λδγoq'

ol τυxδv

ανonληρδoεrq ovτtnρooδnωv ovoκηρ0ooovτol onδ τηv Εκτελεαιrκη
Γρoμμoτεiο τηq oμooπovδiog. Eniοηg oντlnρooωnoq noυ απoκλεiαrηκε γlo
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oΠolovδηnoτε λδγo μnoρεi vo nρooφ0γεl αrη Γεvlκη Συvdλευoη με γρonτη oiτηΦ\"ri']':n'
κol κρivετot nριv τηv ivoρξη τηg ημερηolοq Δloτoξηg τηg Γεvtκηg Συνθλευoηg.

H θητεiο τωv αντιnρooδnωv oρxiζεl ono τηv οvoκηρυξη - δlαniαrευoη onδ

τηv ,'

Eκτελεαrlκη Γρoμμοτεio nρlv οnδ τη Γενlκη Συvdλευoη o0μφωvα με τo lα1δovτo
αro noρδv oρΘρo κοι εivol τετροεrηg, εκτog εον, γιo onotovδηnoτε λδγo,

ovτιnρδoωnog noρolτηΘεi κot ovοnληρωΘεi κδτο τo nρoβλεπδμεvo αro noρδv

δρθρo, onδτε

η

θητεio oυτδv εivoι ioη με τo unδλoιno τηg θητεiοq τoυ

noρorτηθθvτog η τωv noρotτηΘivτωv οvτtnρooδnων.

H ψηφoζ τoυ ovτιnρooδnoυ ooκεiτot nρooωnlκo κot noτθ με εξoυoroδoτηoη,
εκφρδζει δε τlg nρooωnlκig τoυ onoψεrg κol δεv δεoμεuεταr οnδ onoφdoεlg τηg
oργ6vωoηg του.
H Εκτελεαrrκη Γρoμμοτεiο τηg oμoonovδiog εφoδlδζεl δλoυg τoυg oντlnρooδπoυg
με εrδlκη κd ρτo.

Πρo0nδΘεoη

γlo ouμμετoyη των ovτtnρooδnωV σTη Γεvικη Συvθλευoη

τηg

oμoonovδiog εivoι η τoκτonoiηoη τωv olκovoμlκδv υnοxρεδoεωv τηq oργoνωoηg
τoυg nρog αυτrj.

Σε nερinτωoη noυ oργοvωoη' μdλoq δεv θyεl τoκτonoιηoεl τlg τoμεloκθg

τηg

unoyρεδoεlg, μnoρεi o οwtnρδoωnog vo nρ6ξεr oυτo μ6xρl κol την θvαρξη τηg
Γενlκ{q Συvθλευoηq.
Koτo τηv ψηφoφoρiο nou δlεvεργoδv τo Σωμoτεio μθλη τηg Oμoonovδiοq γlο τηv

ovδδεlξη των ovτιnρooδΠωV στηV oμoonovδio, noρευρioκετol υnoxρεωτlκα
δlκηγδρog oρlζδμεvog ono τo Δlolκητlκδ τoυg Συμβoυλlo και μθλog τoυ Γ.Σ. τηq
E.o.K.A noU oυvυnoγρ6φεl το nρακτlκd τηζ EφoρεUτΙκηg Enlτρonηq. Δεv
ovoκηρioοovτοl ωg αurlnρ6oωΠol Τηζ oμoσnoνδiog ουτoi nou θxoυv εκλεγεi
xωρig τηv noρoυoiα δlκηγδρoυ nou oρiζετor αnδ τo Δlolκητικδ Συμβoυλlo τoυ
Σωμoτεioυ. Enioηg, δικηγδρoζ, ΠoU oρiζετoι oπo τηv Εκτελεαrlκη Γρομμοτεio,
nορευρioκετοl υnoxρεωτlκd αrηv εκλoγoo noλoγrαrlκη Γεvlκ11 Συvελευοη τηg
oμoonovδiαg.
H ημερηolο δtοτoξη τηq Γενlκηq Συvdλευσηζ κot η nρδoκληoη των ovτtnρooδnωv

oυvτoooετol onδ τηv Eκτελεαrtκη Γρομμοτεio κοι οnoαrθλλετot τoυλoxlατov
εiκool nθvτε (25) ημθρεq nρrν τη δlεξoγωγη τηg.
Σε nερinτωoη dκτοκτηq o0γκλroηg Γεvlκηg ΣυvθλεUσηζ, τo Γενlκδ Συμβoδλlo

(2) μηvεq αno τηv υnoβoλη
τηq oiτηoηg κol η Eκτελεαrlκη Γρομματεiα vο oυvτoξεl κol vo onoorεiλεt τlq
nρooκληoεlg κot τo θθμοτο ημερηolοg δloταξηg τo oργδτερo εiκool (20) ημθρεq
υnoxρεoιiτοr vo τη oυγκoλθoεl τo oργδτερo σε δUo
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Eοv η θκτoκτη o0γκληoη ζητηθεi οπo τo 1/3 τωv ovτtnρooδnωv Kοl τo 1/3 τωv
oργαvδoεωv μελδv τηq oμoonovδiοg, τo Θεματα noυ nρoτεΙvoυv ol otτoιlvτεg
nρoτοooovτol αrηv Hμερηolo Δlδτoξη κoι oυζητoυvτoι κoτδ nρoτερolδτητo.

Πρo τηζ θvορξηq τωv εργootδv τηg Γεvlκηq Συνθλευoηg εκλεγετol με αv6τooη
τoυ xερloU o Πρδεδρoq κοt δυo (2) μiλη, oι oπoiol εyoυv την ευΘ0vη τωv
εργootδν τηq Γ.Σ. Γιo τηv τηρηoη.r, nρo"',"δu εκλθγovτol δuo nρoκτlκoγρdφol

oι onoiol μnoρo0v vα ηyoγροφoδv τlq εργοoiεg τηg Συvελευoηg.

Enioηg ol

διoδlκooiεg κοl ol εργooiεq τηg Γεvlκl1q Συvθλευoηq μnoρoUv vο ηxoγρoφoυvτol
κoI on6 τov Γεvlκδ Γρoμμοτθo τηg E.o.K.A.

Enioηg εκλθγovτo| κσl τρio

(3)

μdλη με looρrΘμo ovοnληρωμοτlκo

ωg

Eφoρευτικη Εnlτρonη εδv η Γεvlκη Συνdλευoη εivol Eκλoγoo noλογlαrl κη.
To μθλη τηg Εφoρευτrκηg Enlτρonηg κol ot ovαnληρωμoτικoi δεv μnoρoiv vo

εivoι υnoψηφιot αro δργoνo τηq oμoonovδioq η vo oυμμετθxoυv αro Γενlκδ
Συμβoδλlo.

Ωg Πρδεδρog τηg Γεvlκηg Συvθλευoηq δεv μnoρεi vo εκλεγεi o Πρδεδρoq

τηq

oμoonoνδiοg η δλλo μελoq τoυ Γεvlκo0 Συμβoυλioυ.
H Γεvrκη Συvθλευoη βρioκετor oε onoρτiα, oτοv εivol noρδvτεg τo
εκλεγμεvωv ovτtπρooδnωv τωv oργovιboεωv μελδv τηg oμoonovδiαg.

τωV

1/3

Αv δεν υnoρ1εt onoρτiο, η Γεvlκη Συvdλευoη oυvθρyετοl εvτδg τριδvτο (3o)
ημερδv αrov iδro τδno κol yρ6vo με τηv iδιo ημερ{oro δlδτoξη κol Θεωρεiτοl

δτr

βρioκετor oε οnoρτio με onolovδηnoτε oρrΘμδ nορδvτωv orrrιnρooδnωv.
or αnoφdoεlg λoμβdvovτol με ψηφoφoρio noυ γivετol με ovδτooη τoυ yερlo0,

πoτε δlo βoηg,

εvδ η εκλoγη τωv μελδv τoυ Γεvlκoi Συμβoυλioυ κol

τηζ

Ελεγκτrκηc Enrτρonηg, κoθδg εnioηg κot ol τυxδν ψηφoφoρiεg nou γivovτοt μετδ
ono μoμφη oε oυγκεκριμθvo nρooωnο η oε θθμoτο εμnιαrooιivηg τωv

oυλλoγlκδv oργovωv, γivovτol nαvτoτε με μυoτlκη ψηφoφoρΙo, κοl φυotκo εκτδg
dλλωv nερrnτδσεωV ΠoU nρoβλθnοvτol δloφoρετrκ6 οnδ τo πoρδν κατoαroτlκδ

κοl τηV κεiμεvη νoμoθεoio. Erδlκοτερο, oε nερlnτδoεlg μoμφηg onδ φUσlκo
nρδoωnο η oε nερlnτδoεtg θεμ6τωv εμnloτooδνηg τωv oυλλoγlκδν oργδvων,
nο\rroΤε oκoλoυθεiτοt

η

δlοδlκοoiα οιiγκληoηg 'EκτoκTηζ ΓενιKηζ ΣUvελεUσηζ

δnωg nρoβλθnετοl αro nαρδv oρΘρo.

H ψηφoφoρiο γlo τηv θγκρtoη τoU Δlolκητlκoυ κot oικovoμlκoιi Anoλογloμoδ,
καθδg εnioηg κol του Πρoιinoλoγlομoυ γivετοt nαvτoτε με οvδτooη τoυ yεριoυ.
ol εκλoγθg γro τηv οvoδεrξη δλιoν τωv oργδvων στηv εKλoγoo noλoγrαrlκη Γεvlκη

l με εvloio ψηφoδθλτlo η nερroοδτερo
τoυ εvδg με τηv nρoijnδΘεoη τo κδθε ψηφoδθλτlo vο θ1εt κoτ' ελαxιo-ro 7
υnoψηφioυq γlo τo Γεvtκδ ΣUμβcuλlo Kol 2 UΠoψηφioug γlα τηv Ελεγκτlκη
Enlτρonη. Τo μθλη τoυ Γ.Σ εκλθγcvτοt onδ τoυq ovτlnρooδnoυq τηg Γεvlκηq
Συvθλευoη Τηζ E'o.K.A
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κοl ονd εκoτo (1oo) ψηφiοovτεg αrηv oργοvωon γlo εκloγfr'
οvτlnρooδnωv εκλθγετor θvοg (1) κol τo noλi θωζ nεvτε (5) οπδ κδθi
oργδvωoη γιo τo Γεvlκδ Συμβoυλlo. Av or ψηφioovτεζ στηv oργovωoη εivol
ΣUvaλεUσηζ

λlγδτερol οnδ εκoτδ (100), εκλθγετoι ivog (1) ovτlnρooωnog.

APΘPo
ΓEΝIκo ΣYMBoYΛIo (ΔIoΙκΗΣtl)
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H oμoonovδio δlotκεiτol αn6 τo Γεvtκδ Συμβo0λlo noυ onoτελεiτol οnδ δεκoεnτδ

(17)

μθλη.

H Θητεio τoυ Γεvlκou Συμβoυλioυ εivor τετρoετηg.

Τo Γεvlκδ Συμβoιiλιo εκλθγετot ono τη Γεvlκη

ΣUVθλεUση, oιiμφωvα με τlg

δloτdξεrg τou dρΘρoυ 13 ToU noρδVToζ.

Δlκαiωμo υnoψηφrδτητοg ixoυν oλor ol ovτlπρδoωnol.

Av κoτδ τη διdρκεto τηg θητεiοg τoυ Γεvlκoδ Συμβouλioυ κενωθεi μio θθoη
τoκτtκoU oυμβo0λoυ, η θθοη oυτη κoτoλομβovετoι αno τov εnoμεvo
αvonληρωμoτlκδ oiμβoυλo βdoει των δρΘρωv 13 κot 14 τoυ nορδvτoq.
To Γεvlκδ Συμβo0λro τηg oμooπovδiοg oυvεδρloζει τoκτlκδ δυo (2) φoρdg τo
xρδvo κoι θκτακτo δnoτε τo onoφooioει η Eκτελεαrlκη Γρομμοτεio η τo ζητηoεl τo
1/3 τωv μελδv τoυ Γεvtκo0 Συμβoυλioυ. Η Hμερηoro Δloτοξη τωv oυvεδρtοoεδv
τoυ κoτoρτiζετοl onδ τηv Eκτελεαrlκη Γρoμμoτεiο κot onoαrελλετοr αro μελη τoυ
ΓεVlKoU ΣUμβouλioυ εnτd (7) ημερoλoY|oκig ημΔρεg nρlν τη oυvεδρioση. Γlο τηV

υnορξη onορτioζ στlζ ouvεδρtδoειg τoυ ΓεvlκoΟ Συμβoυλioυ onαlτεΙτol
Πoρouσio εvvθo (9) τoυλoxlαroν μελδv. Aπoραiτητη Ylo τη oυνεδρiooη εivοι

η
η

nορoυoiο τoυ Πρodδρoυ η τoυ Avτlnρoiδρoυ.

Mdλoq

τoυ ΓεvΙκoυ ΣUμβoυλioυ noυ onoυαlδζεl oδrκαιoλδγητo onδ

τρεlg

τη θεoη τoυ κoτολoμβανει τo
nρδτo οvαnληρωμoτlκo μθλog τoυ Γεvlκoυ Συμβoυλioυ noυ θxεr εκλεγεi

δloδoylκθq τοκτtκig oυvεδρlδoεlg, εκninτεl κοl

σιμφωVo με Tlζ δloτoξεlζ ΤoU ΠορδVτoζ κοτoαroτlκoυ.
Τα iδιo lα10oυV καl σε nερinτωoη noρoiτηoηg η oπoxδρηoηq μελoυq η τoυ
oυvδλoυ τoυ Γεvlκoυ Συμβoυλioυ η οε περinτωoη Θovoτoυ μθλoυg τoυ Γεvικo0
Συμβoυλioυ.
To οnoxωρo8vτο η noρolτo0μεvο μθλη υnoxρεoυvτοl vo ooκoδv τlq υnoγρειboεlq
noυ οviλoβov μθxρr τηg oVαδειξηζ oντlκoτoαroτιbv.

oλεq ol onoφdoειg, εκτδg onδ oυτig noυ oρiζεr

o

Νδμog κor τo noρδv
κoτoαroτικδ, λoμβovovτor με φovερη ψηφoφoρiο, εiτε με ov6τooη τoυ 1ερroυ

εiτε με ovoμoαrrκη κληoη.

Εγκρivετot
nαρδvτωv.

η

nρδτooη εκεivη ΠoU Θo oυγκεvτρδoει την nλεtoψηφio τωv

'Σε

nερinτωoη ιooψηφioq, υnεριoxUεt

η ψηφoζ τoυ

Πρoθδρoυ

η

τoυ

nρoεδρευovτoq.

'oλεg ot onoφdoεtg κoτoxωρoυvτοt αro nρoκτlκd κol υnoγρoφovτοl υnoxρεωτtκδ
onδ τo noρrαrαμεvο μθλη.

Eξοiρεoη onoτελoυv τo nρoκτlκd τηg Γεvrκηg Συvθλεuoηg noυ υπoγρoφoντoι onδ

τov Πρδεδρo τηg Γεvικηq Σuvθλευoηq, τov Πρδεδρo κoι τo Γεvtκδ Γρoμμoτεο τηζ
oμoonovδΙoq κot τov nαρlαrομεvo δrκηγδρo.

Τo nροκτlκδ δλωv τωv κoτοαroτlκδv oργδvωv τηg oμoonovδiαg μnoρo0v vo
δοκτυλoγρoφoδVτοl Kol vo εnlκoλλoυvτol.

Τo Γεvlκo Σuμβo0λιo με onδφοoη τoυ, μnoρεi vο oργovδνει τη δroβo0λευoη
μετοξιi τωv μελδv τoυ xρηotμonotδντog δλo τo o0γyρovo μθoο noυ η τεxvoλoγio
nρooφθρει κοΘε φoρd γιο τo oκonδ oυτδ'
Τo Γεvlκδ Συμβo0λιo τηg oμoonovδiαg μnoρεi νo κoλεi με θγγρoφδ τoυ τo μiλη

τηg Εκτελεαrlκηg Γρoμμoτεioζ τηζ E.Σ.A.μεA. γlα vο noρευρioκovτoι

με

εκnρooδnoυq τηζ, σrη Γεvlκη Συvθλευoη τηg. H nρδoκληoη αnoαrελλετol ndvτε

(5) μaρεζ

ΠρΙv

τηζ oυγκληoηg κol δiδετot o λδγog αroυg

noροnονω

εκnρooιbnoυq, εφδoov τo ζητηooυv.

ΔIKAIoΔoΣIA τoU ΓENIκoY ΣYM BoYΛIoY
1. To Γεvικδ Συμβoυλro εκλθγει τo εnτδ (7) μθλη τηg Eκτελεαrlκ{g Γραμμoτεioq
γrο 4ετfl θητεiα με μυαrrκη ψηφoφooio. Δlκoiωμο υnoψηφιδτητog γlo τηv εκλoγη
αrηv Eκτελεαrtκη Γρoμμοτεio θxoυv δλo τo μελn τoυ Γεvlκoυ Συμβoυλioυ.

2. Yλonolεi τlg οnoφooεlq τηg Γεvrκηg Συvθλευoηg τηg E.o.K.A κol nρog τoιiτo
δivεr τlg οvoγκoiεq oδηγiεg αrην Eκτελεαrtκη Γρoμμoτεio.

3, AvτικoΘlαrο τη Γενrκη Συvθλευoη κoτδ τo δroαrημα μετoξιi τωv δUo Τoκτlκδv
Συvελεtjloειυv oε δλεc τt ,c αρμoδloτητεg, εκτδq τηg εκλoγηq κot noιioηq τoυ
ΓεvlκoU Συμβoυλioυ, τηg Eλεγκτlκηg Εnιτροnηq κol τηζ τρononoiηoηq τoυ
κoτoαroτlκoυ.

4. Eivor oρμδδιo γlo τηv κηρυξη oγωvlαrlκδv κlvητonolηoεωv, γlο

κοτδκτηoη

δtκolωμοτιιlv τωv oτδμων με κlvητlκη ovonηρio, κoθιilg κοl γlo τη δroτηρηoη τωv
κεκτημθνωv'

EKτEΛEΣTIκH rPAMMAτEIA

AΡ9Po-!a

Η Εκτελεαrlκη Γρoμμοτεiο οnoτελεiτοl onδ εnτδ

(7) μθλη noυ εκλθγovτoι onδ

Γεvlκδ Συμβoiλlo o0μΦωvo με τl-c δlοτdξεrg τoυ nρoηγoυμεvoυ oρθρoυ.
H θ ητξls τηζΞιvqlτεrρq εaηg

τo

{ ,, }Τα μθλη τηg oμdoωq η εvτδg δdκo ndvτε (15) ημερδv τo noλu μετo τηv εκλογi1.:,
τoυg oυvθρxovτol υπo τηv Πρoεδρio τoυ nλεlovoψ ηφηoοvτog unoψηφioυ γlο vd",'
t.'\''

oυγκρoτηθoυv oε oδμo.

H ψηφoφoρio γivετoι γιo κoΘε θθoη ευθUvηg, εφδoov γlo τη Θθoη ουτη υnδ ρxouv
ΠεραV τοU εVoζ υΠoψηφΙol Kαι εlvοl μυσΙlκη.

Σε nερiπτωoη ιooψηφiοg, η ψηφoφoρiο εnovαλoμβdνετol KοΙ ov τo onoτελεoμo
εΙvol τo iδro, τδτε τη Θθoη oυτi1 κοταλoμβδvεl o υπoψr\φlog noυ oυγκθvτρωoε τlq

περlooδτερεg Ψηφoυζ γlo τηv εκλoγη τoυ αro Γεvlκ6 Συμβoυλlo.
H κοτοvoμη Θθoεωv ευθivηg θyει ωq εξηg :
o)Πρoεδρoq,
β)Αvτln.ρδεδρoζ,

γ)Γεvlκδg Γρο μμoτθοg,
δ)Αvαnληρωτηg Γενrκδg Γρoμμoτθog,
ε) Toμiog

αr) oργovωτlκog Γραμματεog
ζ)Ynεδθυvog Δημooiωv Σxθoεωv
Tov onδvτα Πρδεδρo ovonληρδvει o Αvτlnρδ9δρog.
Τov onδvτo ΓεVlKδ Γρoμμοτio οvοnληρδνει o Avοnληρωτηq Γεvrκoq Γρoμμoτθog.

Αvooυγκρδτηoη τηg Εκτελεαrrκηq Γρoμμoτεiοq μnορεi vo ζητηΘεi οnδ τθooερο

(4) μθλη oυτ{g.
Mθλog τηg Εκτελεorlκηg Γρομμoτεiαg noυ onoυοlδζεl oδlκoloλδγητο onδ θξl (6)

τoκτlκθg δlοδoxrκθg oυvεδρlδoεlg εκninτεl κol τη θθoη τoυ κοτoλαμβovεl δλλo
μdλog τoυ Γεvlκoιi Συμβoυλioυ nou εκλθγετοl oυμφωvo με
o

τo

πρoηγo0μενo

ρΘρo'

Τo iδro lo18oυV κol σε nερinτωoη noρoiτηoηg η onoxδρηoηg μθλoυg η

τoυ

oυvδλoυ τηg Eκτελεαrlκηg Γρoμμoτεiog, κoθδg εnioηg κoι oε nερinτωoη Θοvδτoυ
κοnoιoυ μdλoυg oυτηq.

Τo onoyωρουvτo η nορolτo0μεvo μελη UΠoXρεοUVτol vo ooκoυv τιq υnoyρειboεlg
noυ ovθλαβov μixρl την ovδδεlξη οvτtκoτoαroτδv onδ τo Γεvlκδ ΣUμβouλlo τηζ
oμoonovδiοg'

ΔIκAIoΔoΣIA
o) Eivοr υnευθυvη γlο τηv εκτdλεοη τωv οnoφοoεων τoυ Γεvtκoιj Συμβoυλioυ

κol

τηg Γεvlκηg Συvθλευoηq.

β) Συvτδooεl κot κοτoρτiζεt την nρooκληοη κal ημερηoro δloτoξη τηg Τoκτlκηg
κol 'Eκτοκτηζ Γεvrκηg Συνελευoηg, oυ μnεριλo μ βοvoμθνoυ κοl τηζ
Εκλoγoo noλoγlαrlκηg, μετδ onδ onδφoοη τoυ ΓενικoU Συμβoυλioυ κot o'υμφωvo
με τrg δloτδξεrg τoυ nορδvτog κoτοαroτtκoυ. Enioηg oυvτδooεl κοl κoτορτiζεl τηv

{',

F-

nρooκληoη κot τηv ημερηolo δlδτoξη γlo τlq oυvεδρlδoειq τoυ ΓεvικoΟ
'Συμβoυλioυ. Δloμoρφιbvει τrg εroηγηoειq εni Θεμδτωv ημερηoιog δroτoξηq τωv
oυvεδριδoεωv τoυ Γεvlκo0 Συμβoυλioυ, αrηv onoio υnoxρεωτlκd nερlλoμβαvετot
o οnoλoγιoμδq γto τo δloαrημα onδ τηg nρoηγoiμεvηg oυvεδρΙοοηq.

nρωτoβoυλiεq κor λαμβovεr onoφοoεlg γlo 6λo το θθματo noυ
οnoαxoλoδv τo δτoμα με κιvητlκη οvοnηρio.

γ) Αvολoμβ6vει

δ)

Δtoxεlρiζετol δλο τo θθμοτo τoυ nρooωnικoυ,

oυ

μ

nερlλoμ βovoμθvωv τωv

nρooληψεωv κoι τωv onoλOoεδv τoυ.

ε) Εiνoι ορμδδlο γlo τη

δroyεΙρtoη τωv o|κovoμlKδV τηζ E.o'K.A, onoφοoiζovτog

oxετlκδ o0μφωvo με τo nαρδv κoτoαrοτtκo κοl τηv κεiμεvη νoμoθεoiο.
αr) Eloηγεiτol αro Γεvlκδ Συμβoυλlo τov olκovoμlκδ οπoλoγloμδ κoι ιooλoγtoμδ,
κoΘδg εnioηq και τov nρoijnoλoγloμδ.

κAτAΝoMH ΔΙκAΙoΔoΣIAΣ MEΛΩN τηξ EκτEΛEΣτIκHΣ rPAMMAτEIAΣ:
A' πPoΕΔPoΣ
α) Συγκoλεi, nρoεδρεδεl κol διευθuvεt τlg oυvεδρlδoεlg τoυ Γεvικoδ Συμβoυλioυ
κol τηg Eκτελεαrrκηg Γρoμμoτεiοg.

β) Eκnρooωnεi τηv E.o.K.A αrιq oxioεlq τηg με τρiτo nρooωno, φυolκο η voμlκo,
κot πρoαrοτευεl τo oυμφθρovτα τηq oε κδΘε Δrorκητlκη Aρxη, κοΘδq κoι
δtκoαrlκi1. κdθε δικotoι5ooiοg καr βoΘμoιi, μη εξοlρo0μεvoυ τoυ Aρεioυ Πδγoυ κoι
τoυ Συμβoυλioυ Enlκρoτεiog.

γ) Mερl1lvδ γιo τηv τηρηoη τoU KoτΟσroΤlκoιj τηg E.o.K'A
δ) Mερlμvο γlo τηv εiρυΘμη λεlτoυργio τηq Εκτελεαrlκηg Γρoμματεiog κot τoυ
Γεvlκoυ Συμβoυλioυ κct θxεr τηv ευθ0vη, τηv επonτεiα κοl τo oυvτovloμ6 τωv
μελδν τηq Eκτελεαrlκηg Γρoμμoτεioq κoτδ τηv αoκηoη τωv ορμoδιoτητωv τoυg.
ε) Ynoγρoφεl με τoν Τoμio δλo τα nαρoαroτlκδ εloπρoξεωv καl πληρωμδv κot τlg
αxετlκdg οnoδεiξεlg, κοθδg κol τov nρo[jnoλoγroμδ, looλoγtoμδ κοl otκovoμlκδ
onoλoγlομδ.

σT) H dσκηση εvδiκωv μθoωv κατd δlκoαrlκδv onoφdoεωv η τυxδv nρooφuγδv
εvδnlov Τοκτικoιj η κoι Δtotκητlκoυ Δικoαrηρioυ γivετot 0αrερo onδ onδφooη τηg
Eκτελεαrικηg Γρoμμoτεiaq η τoυ ΓεvικoJ ΣυμβoυλΙoυ.
ζ) Mε onδιρooη τou Γεvlκoυ Συμβouλioυ, μετδ αno εroηγηoη τηq Eκτελεαrlκηg
Γρoμμοτεiαg, εivot δυ'roτη η θγκρlon εξδδωV noρoσΓοοεων γιo τηv onoα;δληοη
τoU Πρoθδρoυ, των μελδv τηζ EKτελεσrlKηg Γρoμμoτεioq κol τoυ Γεvtκou
Συμβουλioυ.

B. AΝτi]l-lpoEΔpoΣ
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η κωλUoμΞνo, oε δλa τo δlκolδμoτο

,λ*i

.,

iΟl
*o,\Ξ;\ '_ι)'i1.,
-i"''''

.''_

;!1ir;i

. aτ
oυγκεκρrμθvoι ' ' .\..ι^,.'
τoμεig ευΘUvηq αrov Avτlnρδεδρo, κoΘδg εnioηq κοt αro ολλo μθλη τηg
Mε onδφooη τηq Eκτελεατlκηq Γρoμuoτεiog μnoρouv vo ovoτεUoυv
Eκτελεαrrκηg Γρo μμοτεioq.

Γ. ΓENIκoΣ rPAMMAτEAΣ

α) ΔlευΘυνει τo ΓρoφεΙo τηq E'o.Κ.ρ., nρoiαroταr κοl εnonτευεt τoυ nρooωntκoil
τηg. Φυλδooεl τo oρyεiο κol τη oφρoγiδo τηζ E'o.K'Α Τηρεi τo μητριbo τωv
μελιbν. Εnrμελεiτol τηg ολληλογρoφiοq καl τωV αvακotνδoεωv, nρooυnoγρdφει
6λo τo θγγραφo τηζ E'o.K.A με τoV Πρδεδρo, εκτoq τωV δoωv
nρooυnoγρoφovτo l on6 τov Τομiο'

β) Τηρεi τo nρoκτlκo τωv

oυvεδρlαoεωV Τ()U ΓεV]κou Συμβoυλioυ κo| τηζ

Eκτελεαrrκηq Γρoμμoτεioζ.

γ)

Mερtμvo YΙo τηV εΠlκoιvωvio τηζ EOKA με ΤcUζ Kροτlκo0ε φoρεig, την τonικη

ουτoδtoiκηoη,

μελετoει τlq

noρεμφερεig oργοvδoεlg τoυ εξωτερlκoυ κol
δυvοτδτητεg oυνεργooiog η yρημoτoδδτηoηg oπδ Eυρωnαiκα

με oμoεlδεiq η

nρoγρoμμoτo η oλλεg δlεΘvεig nηγdg.
δ) MερIμvδ γlο τιζ σUvεvτευξειζ τ0noυ, τrg εnoφθg κot εvημερδoειq τωv μθoωv
μοζtκηq εvημερωσηζ γlο τoυζ oκonoιig κοl το οlτi1μoτo τηζ EOKA.

ε) lYερlμvδ κot εloηγεiτoι Ylo τηV

δroργαvωoη εκδηλδoεωv, δloλθξεωv,
oυνεδρiωv, εoρτδv κol κδθε δλλη nορδμolo δρoαrηριδτητο πoυ εξooφολiζεl τηv
nρoβoλη των oκonδv Tηζ EOKA. αrην Eλληvlκη Kσl ΠοYKoσμlo κotνωvio oε
oυνεργooio με τov YπευΘυvo Δημooiωv ΣΧdoεω',y'
or) Bρioκετor n6vτoτε oε dμεoη εnlκolvωvio με τlq oργοvδoεlg μiλη τηζ E.o.κ.Α
κol εiνol o oυvδετtκog Kρiκoζ ουτηζ κor τωv oργovδoεων μελδv τηg. EroηγεΙτol

αrηv Εκτελεαrlκη Γρoμμοτεiο Ylo τηV εYγραφη vθωv μελδv αrηv Ε.o.K.A
Mnoρoυν Vα τoU oVoΤεΘoUV κoι δλλo κoΘηκovτa μετd oπo onδφooη τηq
Eκτελεαrlκηg Γρομμoτεiog.

o

AνoΠληρωτηq Γεvικδq Γραμμoτiαq ovοnληρδvεl τov [-εvlκ6 Γρoμμoτθα oε

δλo τoυ τo κoθηκovτo κol υnoxρεδoεlg.

Δ. τAMIAΣ

o) Eivοl υnε0θυνog γro oλεg τlq εΙσnρδξεlζ κol τlq nληρωμig κot εiνοl υnεδΘυνog
unηρεoioζ οnδ κoινo0 με τov Πρδεδρo.
β) Ynoγρdφεt με τoν Πρδεδρo τov nρoυΠoλoγ;oμδ, τov olκoνoμlκδ onoλογroμδ
κot τov tooλoγloμδ. Ynoγρdφεl με τoV Πρδεδρo τo οvτiαrotxo noροαrοτlκo

γrο τη λεlτoυργiο τηζ olκovoμlκη

,c

αroιxεio, onοδεiξεrg κor xρημoτrκα εvToλμoτo.

κ6θε θτoυg καl ωg ληξη τηv 31η Δεκεμβρioυ κδΘε dτoυg.

δ) Τo yρημοτo τηζ E.O.K.A

υΠoΧρεωτlκo κoτοτiθεvτol oε Tρδnεζo μετδ onδ
oπδφoση τηg Eκτελεαrlκηζ Γρομμoτεioζ nλην oυτδv noυ εivοl οvoγκοio γιo τηv
μηvloiο δlοxεiρroη κot γl'ουτδ onoφooiζεl η Eκτελεαrlκη Γρoμμοτεio.
ε) or nληρωμθg nou n ρογμoτoΠotoJvτo l Θα γivovτol με μετρητδ η με επrτoγθq η
μθοω κoτδθεoηq σε τραΠεζlKoυζ λovορlοoμo0g η με web banking.

σr)

Maσo oε

ivo

τρiμηvo οπδ τη λ{ξη τοU olKovoμικo0 θτoυq, o Τoμiog τηq

Ε.o.K.A, οε oυvεργooiο με τηv olKovoμrκη υnηρεoio, κoτoρτiζεr τov nληρη
olκovoμtκδ onoλoγlσμδ, δηλoδη τηv ετηolα onoγρoφη, τo λoγoρlooμδ <aσoδα θξoδo,>,

τov !σoλoγlσμδ κoΘδg καr τov nρoJnoλoγloμδ.

ζ) Mεριμv6 γlo τηv iγκρloη τωv δonαvδv onδ τηv Eκτελεαrtκη Γρομμoτεiο.

oPrANΩTIκoΣ rPAMMAτEAΣ
Bρioκετol Πdvτoτε oε oμεoη εnlκotvωνio με τoUζ Συλλδγoυg-μελη τηg
oμoοπovδioq Kol εivol o oυvδετtκ69 κρiκoq τηg oμoonovδiog Kο| τωV
Συλλδγωv-μελδv τηζ. MΠoρoiv Vo ΤoU ovoτεΘoUν κοl δλλo κoθi1κovτo μετδ
E.

onδ oπoφοoη τηg Εκτελεαrrκηζ Γρομμoτεioζ.

Στ. YΠEYΘYΝoΣ ΔHMoΣIΩΝ ΣXEΣEΩN
o υnε0θιlvog δημooiιυr, αyioεωv uερlμvδ γlo τηv εnlκolvωviο τηq oμoonovδiog
με τoUζ κροτlκoυq καt λotnoirg lδtωτtκoυq η μr1 φoρεig, με oλλoυq oμoειδεig i1
noρεμφερεiζ φoρεig καl oργovδοε,c τηq Eλλoδoq η τoυ εξωτερlκoΟ κοl τηv τontκη
oUτoδ|oiκηση. MερlμVo γlo τηV εKΠρoσδnηoη τηq oμoonovδiog αrιq oυvεvτε0ξεlg
τυnoυ, αrιg εnoφθg με Tα MME κοl δnoυ oλλoυ Χρεloστεi.

pf-Θl8_1ι
ΞΙNΞΔEΞAΞεΞΣ-:-ΔΙ!_ΔpΙΙΔ-_Δ!l_Ψl-El!]a!DΔΣEJ}N
A) ΣYN EΔPIAΣEIΣ

ol oυvεδριooεlg τηg Eκτελεαrrκηζ Γρομμοτεioζ oυγκολo0vτοl οπδ τov

Πρδεδρo

τηζ E.o.K.Α
H nρδoκληoη, η oΠoiα Unoγρδφετοι οnδ τov Πρδεδρo κol τov Γεvtκδ Γρoμμοτθo,

nερlλoμβοvεl οnορolτητωq δλo τo Θθμoτo τηg ημερηolαg δrδτoξηg. o Πρδεδρoq
εnioηq υnoγρδφεl τηv nρδοκληση Ylo Tη oυγκληoη οε oυvεδρiooη τoυ Γεvlκoυ

,iy':"

Συμβoυλioυ τηg oμooπovδiog, oφo0 nριbτo θxει ληφΘεi αxετlκη oπδφooη αnδ τηv

Eκτελεαrtκη Γρομμοτεio o0μφωvο με τιg δloτδξεlg τoυ noρovτog κoτoorclτlκoU.
Enlδiδετol αro μθλη γro τη o0γκλr1oη τηg Eκτελεαrικηg Γρoμματεiο nεvτε (5)
nληρεlg ημθρεg nρlv. H ημθρo oυvκληoηq δεv nρooμετρατol.
H ειδonoiηoη μnoρεi νo γivεl κοι με dλλo τρδπo noυ Θo oυμφωνηooυv το μdλη
τηq Εκτελεαrικηg ΓρομμoτεΙog.
H Eκτελεαrrκη ΓρoμμoτεΙo oυνεδρloζεl τοκτικo 1llo (1) φορo τo μ{vo κοt θκτoκτo
δnoτε κρlΘεi ovογκοio.
Enioηg γlo τtg Συνεδρtδoεlg μnoρoυv Vo ΧρησlμoΠolηΘoυv oδγxρoνo ηλεκτρovrκo
μθoo γlo τo oκonδ oυτδ.

B) AπAPTIA
Γlο τtζ ΣUvεδρlooεlg τηg Eκτεiιεαrrκηg Γρoμ1.loτεioq onοlτεiτol η noρoυoio
τεoooρωv (4) μελδv. Anoρoiτητη γιο τη oιvεδρioοη εiνol η πορoυοiο τoυ
Πρoθδρoυ

11

τoυ Αντrnρoθδρou.

r) ΛHψH AnoΦAΣEΩN
'oλεg ot onoφδoεtq, εκτog onδ oυτθq noυ ορiζεl

o

νδμog κol τo noρδv

κoτααrοτtκδ, λoμβdνovτol με φοvερη ψηφoφoρio, εiτε με αvdτooη τoυ xερlo0
εiτε με ovoμοαrlκη κληoη. Eγκρivετοl η nρδτooη εκεiνη noιi θo oυγκεvτρδoεl τηv
nλεloψηφiο των nορovτωv. Σε nερΙnτωoη rooψηφiαg, υnερlαx0εl η ψηφog τoυ
Πρoθδρoυ η τoυ Πρoεδρευovτog. 'oλεg ol οnoφooεlg κoτoyωρo0vτοl αrο nρoκτlκo
κοl υnoγρδφovτol οnδ τo noρrαrδμεvο μiλη.

APΘPo 12
EΛEΓκτIKH EnIτPoΠΗ
H Ελεγκτlκη Εnrτρoπη οnoτελεiταl onδ μdλη τρiα (3) μθλη. Eκλθγετol onδ τηv
iδlα εκλoγoo noλογloιlκη Γεvlκη Συvθλευοη nου εκλθγovτol κoι τo μελη τoυ
Γεvlκoυ Συμβoυλioυ κοl θ1εr τετροετη θητεio.

Συγκρoτεiτot oε oδμo εκλiγovτοg τoV Πρδεδρo, τov Γρoμματθo κol τo μθλog
αrηv nρδτη oυvεδρiοoη μετο τηv εκλoγη τηq.
H Eλεγκτlκη Enlτροnη oυvεδρlδζεl μετo onδ nρδoκληoη τoυ Πρoθδρoυ τηg η εov
τo ζητηooυv δυo (2) onδ τo μiλη τηq, onδτε o Πρoεδρo_c υnoxρεoυταl vo τη
ουγκoλθοεl. Σε nερinτωoη oρvηoηq ουγκoλεiταt οnδ τov Γρoμματθo τηg.

o

Πρδεδρog τηζ E.o.K.A μnoρεi vo oυμμετdxεl xωρig ψi1φo orιq oυvεδρrδoεrg τηg

Eλεγκτικηg Enlτρonη-c, εvδ oλo τo μdλη τηζ EλεYκτlκηζ Εnlτρonηg μnoρo0v vo
μετεxoυv xωρiq δrκoiωμo ψηφoυ αrrg οuvεδρlδoεlg τoυ Γεvlκου Συμβoυλioυ.

ζ.'

""\
'i.'

.

EΧεl ωζ εργo τoν ελεγyo κοl τηv επonτεio τηg orκovoμlκηq διoxεiρloηg

τηq

oμoonovδiog.
Δlκolouτot vo εξετδζει δλo τo dooδo κοr τιg nηγθg oυτδv, κoθδq κol τιg δοnδvεg
κοr ovoφθρεI με nδριoμο τηq oμθoωg αro Γεvlκδ Συμβoiλιo τIg διoπlαrδoειq κoι
noρoτηρηoειq τηq, δloτυnδvovτoζ κοl τυγδv oυαrδoεlζ γlο τηv κoλιiτερη
olκovoμtκη διαyεiρroη.
KdΘε γρδνo oυvτδooει θκΘεoη, η onoio οvοφdρετot στηv olκoνoμlκl1 δloxεiρloη
nρoηγoυμεvoυ θτoυg τηq Eκτελεαrlκηg Γρoμμoτεiog κoι τoυ Γεvlκoil Συμβoυλioυ,
τηv onoiα κoτoΘθτεl αrη Γενlκη Συvθλευoη τηg oμοonovδiog.

Δe9P9_19
EKΛoΓEΣ

ol

oργovιboεrg μθλη τηg oμooπovδiog μoζi με τo nρoκτtκδ noυ φoivovτot τo
ovδμoτα τωv εκλεγμθvωv οvτlnρooδnωv, μnoρo0v νo υnoβoλoυv κol δηλδoεlg

τωv τυyov εnlΘυμoυvτωv vα εκλεγoiv αro Γεvrκδ Συμβoυλlo η τηv Eλεγκτικη
Enlτρonη, εφδooν ot iδrol δεv μnoρoυv λδγω. κωλιiμoτoζ vo τηV υnoβdλoυv
oυτoπρoοδnωg. ΔtκoΙωμo υnoψηφroτητog αra δργοvα dxoυν μovo ol εκλεγμivot
ovτlnρδoωnol. ol τυxov εnrΘυμoυvτεg νo εκλεγoδv αro Γεvlκδ ΣυμβoUλlo η τηv

Ελεγκτlκη Eπlτρonη τηg oμoonoνδiοg μnoρoυν vα υnoβδλλoυv oτoμlκη δηλωoη
υnoψηφloτητog, αrηv oπoiο vο ovογρδφετοι τo δργovo γlο τo onoio o
υnoβολλωv

τη δηλωoη

Θθτεl υnoψηφlδτητo κo|

τo ΣωμoτεΙo onδ τo

oπoio

nρoθρxετol.

ot εκλoγdg γlo τηv oνοδεlξη δλωv τωv oργdvωv αrηv εκλoγoo n oλoγlαιικη Γεvlκη
Συνθλευoη τηg E.o.K.A n ρoγμοτonοloυvτot με ενloio ψηφoδθλτlo η nερlooδτερo
τoυ ενδg ι!ηφoδaλτlο, με τηv nρo,Jnδθεoη oτl κoΘε ψηφoδθλτto Θo εxεl κoτ'
ελdylαro εΠτδ (7) υnoψηφioυg γto τo Γεvlκδ Συμβoυλro κol δυo (2) υnoΨηφiouζ

Ylo τηV Eλεγκτlκη Εnrτρonη Kol στη ΠερiΠTωση oυτη εφορμδζετol η onλη

oνoλoγrκη' ol δηλδοεrq τωv UΠoΨηφloTητωv υnoβδλλovτol στηv Eκτελεαrrκη
Γραμματεio τo οργδτερo μθXρl δεκαoXTδ (18) nληρεrq ημtρεq nρlv οnδ τηv
dvορΕη τηg EκλoYoo noλoγlσΓlκηq Συviλευοηζ, Χωρiζ vο oυvυnoλoγiζετοl οε
ουτεc

η ημερo θvoρξηζ τηq ωg δνω

Συvιlλευoηg κor

η ημερo

υπoβoληg τηg

δηλωoηq. Γlo τrq δηλδoεlg noυ ι noαrθλλovτοl τοyυδρoμrκo, ωg ημερoμηviο
onoαroληg λoγiζετor η ημερoμηvio κoτδθεοηq αrο τoyυδρoμεio' Σε κoΘε oμωq
nερinτωoη Θο nρθnεl vο ληφθoιiv ono την Εκτελεαrlκη Γρoμμoτεio τo oργδτερo
δεκooyτδ (18) nληρεΙξ ημθρεg nρlv onδ τηv εvαρξη τηq Eκλoγoonoλoγrαrr κηg
Συvdλεuoηq, Χωρiζ Vο οuvυnoλογiζεταl σε αlJTεζ η ημdρo θvoρξηq τηζ ωζ οvω

Συvtλευonq.

H

Eκτελεαrlκη Γραuματεiο υnο1ρεουτοl με τηv noρoλoβη τωv

iroF

,

δηλδoεωv τωv υnoψηφiωv vο υnοδεiξεt τυxoν noρoλεiψεtq noυ δtoρθδvovτot
ομθoωg.

θvoρξη τηg EKλoYoo noλoγlσrrκηg Συvθλεuoηq, y'οlρig vo ουvυnoλoγiζετor η ημθρo

θvoρξηg oυτηg, oυvεδρlδζεr κoι ovακηρ0ooεr τoυg υnoψηφioυg γlo τo Ι-εvlκo
Συμβoυλιo κoι τηv Eλεγκτtκη Enrτρonη.
Συμφωvo με τlq δloτδξεrg τoυ nαρδντog κoτoαrατtκoU, η Eκrτ:λεαrlκη Γρoμμoτεio
τηq oμoonovδiog oυvτoooεl καl τυnδvει το ψηφoδiλτrο ovαγρδφo';ταq τo
ovoμoτεnδvυμo των υnoψηφiωV (oτo oΠδλUτη αλφοβητικη oεlρo βδοει τoυ
επωvδμoυ- Aκoλoυθεi η ονoγρoφη τωv oρxtκδ'u γρoμμdτωv τωv οωμοτεiωv on6
τo onoiο nρodρxovτοt or υnoψηφlol.
H EKτελεσrιKη Γρομμoτεio nοροδiδεr σrηv Eφoρι'υτlκη Enιτρcπη, μετδ τηv εκλογη

τωv μελδv τηg onδ τη Γεvlκη ΣU\,ir\εUση, τo ψιlφoδθλτlo μoζi με τηv κoτorτrcoη
των oνoκηρυyΘθvτωv ovτlnρooδπων noυ θxoυv δικoiωμo ψηφoυ'

ΔΙ,9Po-ι4
EΦoPEYτΙκH EΠITPoΠH
A) o| oρXolρεσiεg δlεvεργoυvτor oπo τρrμελη (3μελη) Εφoρευτlκη Eπlτροnη με
looρlθμoυg αvo nληρωμoτlκo0g, oυμφωvo με τlq διoτdξεlg τoυ ορθρoυ oκτδ (8)
τoυ noρδvτog.

B) Η ωζ dvω Εnlτρonη εκλθγετοl αnδ την Eκλoγoα noλoγlαrlκη Γενlκη Συviλευoη.
Tο μiλη oυτηg εκλθγoυv τoν Πρδεδρo Kοl τov Γρομμοτθo. Το μθλη τηg
Eφoρευτlκηg Enrτρoπηg, δεv μnoρουv vo εivol υnoψηφrol γιo το κoτααroτlκo
δργovo τηg oμoonoνδiog.
EφoρευτΙκη Enrτρoπη, oφo0 noρολ6βεl onδ τηv onερxδμεvη Εκτελεorlκη

Γρoμμoτεio

'ls

α
",1:

H Εκτελεαrlκη Γρoμμoτεio, τo οργδτερo δδδεκo (12) nληρεlg ημdρεg ΠρlV τηv

Γ) H

:"\

τo

ψηφoδdλτlo, κoΘδg εnioηg

κol τoUζ

ovοκηρυxθθvτεg

ovτlnρooδnoυg noυ εyoυv δlκoiωμα ψηφoυ, τorιoΘετεi oε εlδlκδ xδρo την κoλnη
κol ovορτδ oε εμφovη Xωρo τo ψηφoδθλτlo, δtοvθμεl oε δλo το noρδvτo oτoμo

noυ nρooiρxovτo, γto ψηφoφoρiα κol εxoυv δrκoiωμo ψηφoυ τo εvτUno
ψηφoδiλτlo με τo ovoματο τωv unoψηφiωV Ylo τo Γεvrκδ Συμβoυλto Κσl την

Eλεγκτlκη Εnιτρoπη, κοΘιbq κor i'vα λευκδ, δnωc εnioηg κol θνo φδκελo, o onoiog
εivοl μoνoγρoμμEvog onδ τoν Πρoεδρo Trιζ EφoρεUτlκηg Enlτρoπηq κol
oφρογloμθνog με τη oφρογiδo τηg oμoonovδiog, κol εξηγεi αroυq εκλoγεig nωg
nρθnεl vο ψηφiooυv. H ψηφoφoρiα εivαr μυorrκη.
o κδΘε ψηφoφδρog nηγoiνεl οε ειδlκδ noρoβ6v κol oημεlδvεr αro ψηφoδθλτrο με

αrυλδ δlορκεioq μnλε η μοiρo, αroυρδ ατoυg υnoψηφiουq τηq nρoτiμηοξq τoυ.

.
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'Exει δrκoiωμo vo εnlλθξεt- μθxρl δiκo εΠτo (17) oroυρo0q γto τo Γεvlκo
Συμβoυλιo κοl μixρι τρεlg (3) γlo την Eλεγκτlκη Εnrτρonη. Τonoθετεi αro φδκελo
τo ψηφoδθλτlo κoι τo ρixvει αrηv κoλnη.

Δ)

Mετδ τo τθλog τηg ψηφoφoρioq οvoiγετol η κoλnη, κοταμετρδτot o oρlΘμδq
τωv φoκελωv κol ovτrnο ρoβ6λλετo ι με τηv κοτLαrooη ψηφlodvτωv.

Edv o ορlθμδg τωv φoκθλωv εiνol μεγoλδτερoq εκεivoυ τηg κoτoαrooηq τωv
ψηφιoδvτωv, οφotρoυvτοl δooι nερlooε0oυv Χωρiζ vo ovolyτoUv Kol
κoτoxωρo0vτol αro

n

ρo

κτlκδ.

Eδν βρεΘoiv λlγδτερoι φoκελor, ι:ρxiζει η δloλoγη oφoυ κοτoyωρηθεi oro
nροκτlκα η εμφοvιoθεioo nερinτωoη.
Mετο τo τiλoq τηg ψηφoφoρiοζ η EφoρεUτlκη Εnlτρoni1 nρoβoivεr αrη δloλoγη
των ψηφι.,lv κol τηρεi nρoq τoυτo nivoκο.

E) κAτAM ETPHΣH
o) Mετο Tη ληξη τηg ψηφoφoρiαζ, η EφoρεUτlκη Επιτρonη Παρouσio τωV
υnoψηφiων ovτlnρooδnωv κol τoU δrκηγδρoυ, onooφραγiζεr τηv κδλnη κol

oρxiζει τη δroλoγη τωv ψηφων, κoτoγρδφoυv κot ovoκηρr}ooouv τoUζ
εntτυxδvτεg σro Γεvlκδ Συμβoriλlo κot την Ελεγrrtκη Εnrτρonη ωζ εξηζ:

Koτομετρo το ψηφoδθλτιo καl τoUξ αrοuρoυq noυ θλoβοv or υπoψηφloι. Σε
nερinτωαη rooψηφiαq, τη Θθoη κoτολoμβδvεl o υπoψηφlog noυ εκλεγετοt μετδ

β)

onδ κλξoωoη noU

Eφoρευτrκη Eπrτρonη. Σε nερinτωoη
οnoxδρηoηq μθλoυq τoυ Γεvrκου Συμβoυλioυ γro onoloδηnoτε αlτiο, oυτδ
ovτlκoθiorοτol γto τo υnoλolno τηg θητεiοg oπδ το oμθoωg εnδμενo
ovαnληρωμoτtκo μθλog. Τo iδιo rαxυεl γιo τηv Eλεγκτlκη Enlτρoπη.
γ) Συντδooεr σXετlKδ nooκτlκo ατo οnoio οvoγρδφovτοt κoτδ oεlρδ εnlτυxiοq τo
ovoμοτεnδvυμo δλωv τωv υπoψηφiωv κοl αvακηρυooovταl εntτυyδvτεζ κol ol
nροYμoτoΠorεi

η

ovonληρωμoτtκoi nλεlοvοψ ηφησσvτεζ/ ωζ οκoλoδθωg

:

Τα δεKσ εnτo (17) μiλη noυ εrλθγoντoι ylo τo Γ.Σ κατδ oεlρo αrουρδv
nρoτiμηonc κol ol ovonληρωμoτlκοi.

H iδlo διoδrκoοio τηρεiταr κol γlo τηV εκλoγη τηg Eλεγκτικηg Επlτροnηq, δnoυ
ovoκηρυooovταl ol τρεlζ (3) nρδτoI oε αroυρoιiq nρoτiμηoηg υnoψηφlol κol oι
οvo nλη ρωμoτlκoi.

o υnoψηφtog δlκoloδταl vo υnoβδλλεr θvαrooη.
Γlo τηv d.ναrooη onoφcoiζεl η Eφoρευτrκη Εnlτρonη.
Στ) Σε nερinτωoη υnoρξηq Περlσσδτερωv του εvδg ψηφoδελτiωv, η nερinτωoη γ
τηq nαρο1rρδφoυ E δεv υφiατoτοl κot lαxOεl η onλη ovολoγlκη.
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Ακυρo Θεωρεiτοt τo ψηφoδdλτlo nοιl iγεl nδvω ono δdκo εnτd αrουρo0q (17) γlo .\ -('$l*
.. l,i:.
τo Γεvtκδ Σuμβoι]λro κot novω oπδ τρειg (3) γlo τηv Eλεγκτlκi1 Enιτρoπη ι εδv._}\ ');1.|,;:,
υnδoxεl αλλo oημεio noυ η Eφoρευτικη Enlτρonη κρivεt δτl δεv θnρεnε vα dyει
εδv θxεl nεριoooτερo τoυ εvδg Ψηφoδθλτιο μθoα αrov iδιo φοκελo.

η '\'.'Ι.:j-;i\
'_ '-:j''

γσΓερo, η Eφoρευτlκη Enlτρonη υnoγρδφει τo nρoκτtκδ μο(i με τov nορlαroμεvo
δlκηγoρo. Enioηq, o Πρδεδρoζ τηg Εφoρευτlκηj εnlτρonηg μoζi με τov Δrκηγδρo
υπoγροφoυv Koι τηv κoτδαroor1 ,1ιηφloovτωv κoι το nαρoδiδεl αrov nρδτo
nλειoψηφiooντo.

To onερxδμεvo Γεvlκδ Συμβoυλιo lluρυδiδεl αrov nρδτo οε ψηφoυg εκλεγμivo
μεoo oε δεκonεvτε (15) nληρεlg ημθρεg onδ τηv ovoκηρυξη, o onoioq oφεiλεl vo
ouγκoλεoεt Γεvlκδ Σuμβoιiλio Kol Vo εκλdξεr τηv Eκτελεαrlκη Γρoμμoτεio, μ6oo
oε δεκonθvτε (15) nληρεlq ημερεq αnδ τηv εκλoγη τoυ vioυ t-ενικoυ
Συμβoυλioυ.

H

oδlκoloλδγητη κοθυorθρηoη noρδδooηg

η τυxδv

δρvηoηq τoυ, απoτελεi

κoτοαrοτtκη nορoβοση.

AΡ-a-e9-15

τPc}ΠoΠoIHΣH κATAΣTATIκoY
Τo Kοτοαroτlκδ τρononotεiτol οnδ τo Γεvrκη ΣUVελεUση στo oΠoio γrο την υnαρξη
onορτiαg, οΠolTεiTοl vo noρευρiσKovTol oΙ μlσoi τoυλδylαrov oντtnρδoωπoι oυv

dvoq κot

vo

Unερψηφlστoυv

ol

nρoτooεlg onδ

τo 3/4 τωv

nορδντωv

οvτιnρooιbnωv.

APΘPo 16
ΔIAΛYΣH oMoΣΠoNΔIAΣ
H oμoonovδio δlολuετoι εφδσov τα μiλη τηg εivor λrγδτερo oπδ τdooερo

(a)

η τo

οΠoφσσiσεl τo Γεvlκη Συνθλευoη με τoυq δρoυg τoυ πρoηγoΟμεvoυ δρθρoυ'
Xρθη εκκαΘoρtαrδv αvολoμβαvoυv το μtλη τηg Eλεγκτrκηq Eπrτρonηg.

H τυxδv δnoρξη nερloυoloKδV σrolxεiωv μετo τηv εκκoθορloη μετoφθρετol oε
Kρoτlκo nρovoloκδ iδρυμo η oε φoρεo yρημοτoδδτηoηg οv υnoρxεl δθoμευoη κot
noντo oυμφωvα με oπ6φαoη τηq t_εvrκηq Συvdλευoηq.

APΘPo 17
τHPoYMENA BIBΛIA:
Τo βoolκo βtβλΙo noυ τηρεi η E.o.K.A εiVol:
1, Mητρδo Τo κτl κδv μελδv,
2' Mητρδo oυvεργδv, αρωγδv κοl εniτtμωv μελδv,
3,Brβλio Πρακτlκδv Συvεδριδoεωv EKτελεσilKηζ
Συμβoυλioυ κoι Eλεγκτlκηg Enlτροnηg.

4' Blβλio nρωτoκδλλoυ.

Γρoμμoτεioq Γεvtκoδ

Blβλio εoδδωv κοl εξδδωv κol dτr δλλo nρoβλθnετol ono τηv κεiμεvη
vομοθεoio μετd οnδ onδφoση τoU ΓεvιKoυ Συμβoυλioυ, κoΘδq κοl κδΘε βlβλio
ΠoU θα Kριvεl οnοροΙτητo κ6Θε δργοvo γro την oμoλi1 λεlτoυργio τoυ.

6. Περιoυoloλδvlo.

APΘPo

la

'oτl δεv nρoβλθnετoι αro noρδv κoτoαrοτtκδ ρυθμiζετoι οnδ τoυg ισXιovTεζ
Nδμoυg, τιg οnoφδoεlg τηq Γεvlκηg Σuvθλεuoηg, τoυ ΓεvtκoO Συμβouλiou κσl τηζ
Eκτελεαrικi1g Γρoμμoτεioq

APΘPo 19
H oμoonovδio εyεt oφρoγiδo κυκλlκo με τηv εnωvuμiο τηζ κοl τo θτog iδρυoηg
καΙ σΤo κεvτρo oυμnλεγμo noρoΠληYlKo0 με oνοnηρlκ6 oμoξiδlo κol εvoζ
κlvητlκδ ovonηρoυ.
'Eμβλημo τηq oμoonovδΙog εivot τo ovωτθρω συμΠλεYμo σε Xoρτη τηg Eλλdδog
κoι κdτω τo iτoζ iδρUσηζ,

APOPO 20
Με onδφooη τoυ Γεvtκoυ Συμβoυλioυ η τηg Γεvlκ{g Συvελευoηg εivol δυvoτδv νo
onovθμovτol τlμητrκdq δloκρioεlg oε δτoμo η μoζlκθg oργovδoειq πou οημovτlκ6
θxoυv βoηθηoεr αrηv πρoonοθεlο εniτευξηq τωv oκonδv τηq oμoonovδiog.
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