ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Καταστατικό
ΑΡΘΡΟ 1

Όνομα και Έδρα. Αρμοδιότητες

1.

Όνομα: «Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στην ΟΔΓ» (ΟΕΚ). Σε συντομία
στο εξής: ΟΕΚ ή Ομοσπονδία.

2.

Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι στρογγυλή, φέρει το όνομα της ΟΕΚ, στα
ελληνικά και στα γερμανικά και στο μέσο απεικονίζεται η ελληνική σημαία.

3.

Η ΟΕΚ έχει την έδρα της στη Βόννη και είναι δηλωμένη στο Ειρηνοδικείο της
πόλης σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.V.).

4.

Η ΟΕΚ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των Ελληνικών Κοινοτήτων στην ΟΔΓ,
τις οποίες εκπροσωπεί συλλογικά και των οποίων συντονίζει και υποστηρίζει
τη δράση.
Ο χώρος δραστηριότητας εξαπλώνεται στο έδαφος της ΟΔΓ στο σύνολό του.
Η ΟΕΚ παγγερμανικά και τα μέλη της τοπικά είναι τα όργανα συσπείρωσης και
συλλογικής δράσης, έκφρασης και εκπροσώπησης των Ελλήνων, που ζουν
και εργάζονται στην ΟΔΓ, στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 2
1.

Σκοποί

Η ΟΕΚ εκφράζει και εκπροσωπεί τις Ελληνικές Κοινότητες και τους έλληνες
μετανάστες στην ΟΔΓ και προωθεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συμφέροντά
τους. Μελετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην ΟΔΓ και
προασπίζεται τα δικαιώματά τους. Συντονίζει τον αγώνα των μελών της και
όλων των Eλλήνων στην ΟΔΓ και προωθεί στους αρμοδίους φορείς τα δίκαια
αιτήματά τους, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων, που ζούν και
εργάζονται στην ΟΔΓ.Η ΟΕΚ αγωνίζεται για τη διατήρηση και καλλιέργεια της
εθνικής, γλωσσικής και πολιτιστικής ταυτότητας των ελλήνων μεταναστών και
των παιδιών τους και εργάζεται για την ευρύτερη διάδοση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των προοδευτικών παραδόσεων του λαού μας.
Για την επίτευξη των στόχων της η ΟΕΚ συνεργάζεται με τους άλλους
ελληνικούς συλλογικούς μεταναστευτικούς φορείς στην ΟΔΓ και στην Ευρώπη,
με τα ελληνικά και γερμανικά συνδικάτα (ΓΣΕΕ και DGB) καθώςκαι με τις
δημοκρατικές προοδευτικές ογανώσεις των Γερμανών και αλλοδαπών.Η ΟΕΚ
θεωρεί σαν εντελώς απαραίτητη για την βελτίωση της θέσης των ελλήνων
μεταναστών την οργάνωσή τους και ενεργή συμμετοχή στα συνδικάτα του
DGB στο πλευρό των γερμανών και των άλλων αλλοδαπών εργαζομένων.
Η ΟΕΚ επιδιώκει τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων μεταξύ του
Ελληνισμού στην ΟΔΓ και του γερμανικού λαού καθώς και των άλλων
εθνικοτήτων στη χώρα που ζούμε και εργαζόμαστε.
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2.

Η ΟΕΚ είναι ανεξάρτητη από κρατικές ή άλλες αρχές,οργανισμούς και
πολιτικά κόμματα. Η ύπαρξή της και δραστηριότητά της βασίζεται στις
αρχές της δημοκρατίας, της φιλίας ανάμεσα στους λαούς και της ειρήνης. Σε
ζητήματα εθνικής σημασίας ή που αφορούν τις βασικές αρχές του
ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις
της.

3.

Την επίτευξη των σκοπών της επιδιώκει η ΟΕΚ με κάθε νόμιμο μέσο, που δεν
αντίκειται σ΄αυτούς. Η ΟΕΚ ακολουθεί κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικούς
σκοπούς.

AΡΘΡΟ 3

Μέλη:

1.

Μέλος της ΟΕΚ μπορεί να γίνει κάθε Ελληνική Κοινότητα ή άλλος παρόμοιος
μαζικός φορέας στην ΟΔΓ, που έχει τουλάχιστον 40 μέλη που ψήφισαν
για
εκλογή του Δ.Σ. ή αντιπροσώπων (για την ΟΕΚ), και είναι καταχωρημένος
σαν
αναγνωρισμένο σωματείο στο μητρώο σωματείων ενός Ειρηνοδικείου
στην
ΟΔΓ. Επίσης πρέπει να.προβλέπει το καταστατικό της την εκλογή των
οργάνων με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2.

Μέλη μπορούν να γίνουν Κοινότητες που έχουν δημοκρατικό καταστατικό και
στις οποίες μπορούν να γίνουν μέλη όλοι οι έλληνες υπήκοοι καθώς και άλλα
πρόσωπα ελληνικής καταγωγής και οι σύζυγοί τους, κάτοικοι της περιοχής
της Κοινότητας, ανεξάρτητα από κοινωνική θέση, ιδεολογικές και
κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

3.

Από κάθε πόλη αναγνωρίζεται σαν μέλος της ΟΕΚ μόνο μία Κοινότητα, η
οποία πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 3,§ 2 του καταστατικού να καλύπτει όλο
το σχετικό χώρο.
Όσον αφορά Κοινότητες που βρίσκονται στα όρια ενός Kreis, δεν
επιτρέπεται
να υπερβαίνει η περιοχή τους τα όρια του Kreis. Στην περίπτωση που μέσα
στα όρια του ενός Kreis υπάρχουν δύο ή περισσότερες Κοινότητες, δεν
επιτρέπεται η επικάλυψη των περιοχών δραστηριότητάς τους.
Eξαιρέσεις ή τυχόν διαφορές ρυθμίζονται από το Δ.Σ. της ΟΕΚ σε συνεργασία
με τις ενδιαφερόμενες Κοινότητες.

4.

Η ιδιότητα του μέλους αποχτιέται μετά από γραπτή αίτηση της Κοινότητας
προς το Δ.Σ. της ΟΕΚ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι γίνεται
δεκτό το καταστατικό και οι σκοποί της Ομοσπονδίας.
Στην αίτηση επισυνάπτονται - Το καταστατικό της Κοινότητας
- Πρακτικό από τις τελευταίες εκλογές, όπου θα
φαίνεται ο αριθμός των μελών της Κοινότητας
που ψήφισαν, όπως ορίζει το άρθρο 3,§ 1.
- Πιστοποίηση από το Ειρηνοδικείο ότι είναι
αναγνωρισμένο σωματείο (e.V.).
Οι αιτήσεις για προσχώρηση στη δύναμη της Ομοσπονδίας με δικαίωμα συμμε2

τοχής στο επόμενο Συνέδριο γίνονται δεκτές, όσες έχουν σταλεί το αργότερο
ένα μήνα πρίν από την έναρξη του Συνεδρίου.
5.

Το μέλος οφείλει να ενημερώνει την Ομοσπονδία σχετικά με:
- Αλλαγές καταστατικού και άρθρων.
- Εκλογή των οργάνων και αριθμό μελών και ψηφισάντων (π.χ.πρωτόκολλο
εκλογικής Γενικής Συνέλευσης).
- Τη διεύθυνση της Κοινότητας (γραφείου και προέδρου).
Επιπλέον πρέπει η Κοινότητα να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία υπομνήματα,
αποφάσεις και εκθέσεις δράσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

1. Η ιδιότητα του μέλους παύει:
α) Με έγγραφη δήλωση αποχώρησης που απευθύνεται προς το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας. Η απόφαση αποχώρησης πρέπει να παρθεί από τη Γ.Σ. της
Κοινότητας και ισχύει από το νέο έτος μετά τη δήλωση.
β) Με απόσβεση. Η απόσβεση επέρχεται, όταν το μέλος δεν καταβάλλει την
οφειλόμενη εισφορά του στην Ομοσπονδία. Της απόσβεσης πρέπει να
προηγηθεί ειδοποίηση σχετική με την καθυστέρηση της πληρωμής της
εισφοράς. Το μέλος χάνει την ιδιότητά του αυτή, αν εντός 6 μηνών από την
προειδοποίηση δεν καταβάλει την οφειλόμενη εισφορά.
γ) Με τη διαγραφή της Κοινότητας.
δ) Με τη διάλυση της Κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 5

Διαγραφή μέλους

1. Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί λόγω δραστηριότητας επιζήμιας για τα συμφέροντα των μεταναστών, αντίθετης προς τους σκοπούς της ΟΕΚ ή παραβίασης
του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
2. Αίτηση διαγραφής μπορεί να κάνει οποιοδήποτε μέλος της ΟΕΚ ή μέλος του
Δ.Σ.
3. Κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας πρέπεινα δοθεί στο εν λόγω μέλος η
δυνατότητα δικαιολόγησής του.
4. Σχετικά με τις αιτήσεις διαγραφής αποφασίζει το Δ.Σ. της ΟΕΚ. Για τη διαγραφή
μέλους απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των μελών του Δ.Σ. της ΟΕΚ.
5. Ενάντια στην απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει ένσταση στο επόμενο Συνέδριο
της ΟΕΚ, που οφείλει να αποφασίσει πάνω στο θέμα της διαγραφής ή μη,
αμέσως μετά την εκλογή του προεδρείου.
Για τη διαγραφή μέλους απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των αντιπροσώπων που
παιρνουν μέρος στην ψηφοφορία.
Μέχρι την απόφαση του Συνεδρίου αναστέλλονται τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις τού προς διαγραφή μέλους.
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ΑΡΘΡΟ 6

Επανεγγραφή

1. Σχετικά με την επανεγγραφή μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. της ΟΕΚ.
2. Επανεγγραφή ισχύει σαν νέα εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 7

Εισφορές

1. Η Κοινότητα – μέλος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει συνδρομή, ανάλογα με
τον αριθμό των μελών της. Η συνδρομή είναι ετήσια και το ύψος της καθορίζεται
από το Συνέδριο. Υπολογίζεται για κάθε έτος την 1η Γενάρη με βάση τον αριθμό
των ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές για το νέο Δ.Σ. της Κοινότητας.
Μέχρι άλλη απόφαση η συνδρομή υπολογίζεται σε 1,-ευρώ ανά ψηφίσαν μέλος.
2. Η ΟΕΚ δέχεται έκτακτες εισφορές από τα μέλη της και την οικονομική υποστήριξη
από άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, αρχές και οργανισμούς χωρίς όρους, που
αντίκεινται στους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 8
Τα όργανα της ΟΕΚ είναι:

ΑΡΘΡΟ 9

Όργανα:
α) Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των μελών
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Συνέδριο:

1. Ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι το Συνέδριο των αντιπροσώπων των
Κοινοτήτων – μελών.Στις αποφάσεις του υπόκεινται όλες οι υποθέσεις της
Ομοσπονδίας.
2. Στις αρμοδιότητες του Συνεδρίου ανήκουν ιδιαίτερα:
α) Ο ορισμός του πλαισίου δράσης της ΟΕΚ. Συζήτηση πάνω στα μεταναστευτικά προβλήματα. Αποφάσεις πάνω σε προτάσεις που υποβάλλονται για
ψήφιση.
β) Η αποδοχή ή όχι του απολογισμού του απερχομένου Δ.Σ.και της Ε.Ε. και η
απαλλαγή τους.
γ) Αλλαγή καταστατικού ή άρθρων του.
δ) Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
3. Το Συνέδριο γίνεται κάθε δύο ( 2 ) χρόνια τακτικά , το δεύτερο τρίμηνο του έτους
ή και έκτακτα, όποτε το ζητήσει το 1/ 3 των μελών ή και όταν το κρίνει σκόπιμο
το Δ.Σ. της ΟΕΚ. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της σύγκλησης έχει το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας.
4. Το Συνέδριο αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Κοινοτήτων – μελών και
τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι την απαλλαγή τους.
Τα μέλη του απελθόντος Δ.Σ.μπορούν να παίρνουν το λόγο και να υποβάλλουν
προτάσεις μέχρι τη λήξη του Συνεδρίου
5. Οι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο εκλέγονται με το σύστημα της απλής
αναλογικής από ιδιαίτερο κατάλογο υποψηφίων κάθε φορά μαζί με την εκλογή
των οργάνων της Κοινότητας ή, προκειμένου περί νέων μελών, και από άλλη
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Γενική Συνέλευση. Εφόσον πρόκειται για το τακτικό Συνέδριο, πρέπει να έχουν
εκλεγεί οι αντιπρόσωποι μετά από το προηγούμενο τακτικό Συνέδριο. Με
ευθύνη του Δ.Σ. της Κοινότητας στέλνεται στην ΟΕΚ ο κατάλογος των
αντιπροσώπων (και αναπληρωματικών) το αργότερο ένα μήνα πριν από την
έναρξη του Συνεδρίου.
6. Στην περίπτωση που μέλη της Κοινότητας αμφισβητούν την εγκυρότητα και το
αποτέλεσμα της εκλογής των αντιπροσώπων, θα πρέπει να καταφύγουν αμέσως
στην εφορευτική επιτροπή ή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εξέταση της
υπόθεσης.
Το Δ.Σ. ή μια επιτροπή που ορίζεται αναλογικά από αυτό, φέρει την ευθύνη για
την αναγνώριση των αντιπροσώπων. Ενστάσεις που δεν έχουν κριθεί ή
ενστάσεις κατά αντιπροσώπων που αναγνώρισε το Δ.Σ, εξετάζονται από μια
5μελή επιτροπή που επιλέγει το Συνέδριο με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Η επιτροπή αποφασίζει οριστικά και ανακοινώνει στο Συνέδριο τις αποφάσεις
της. Περισσότερα καθορίζει το Δ.Σ. σε εκλογική διάταξη στα πλαίσια του
καταστατικού της ΟΕΚ και σχετικών αποφάσεων του Συνεδρίου.
7. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Κοινότητας – μέλους εξαρτάται από τον
αριθμό των εκλογέων που τους εξέλεξε.
Κοινότητες στων οποίων τις εκλογές ψήφισαν από
40 μέχρι 100 μέλη στέλνουν 1 αντιπρόσωπο
101 μέχρι 200 μέλη στέλνουν 2 αντιπροσώπους
201 μέχρι 300 μέλη στέλνουν 3 αντιπροσώπους
301 μέχρι 400 μέλη στέλνουν 4 αντιπροσώπους
401 μέχρι 600 μέλη στέλνουν 5 αντιπροσώπους
και ούτω καθεξής ανά 200 ψηφίσαντες έναν (1) επιπλέον αντιπρόσωπο. Πάνω
από 2.000 εκλογείς εκλέγεται ένας (1) επιπλέον αντιπρόσωπος ανά 500
ψηφίσαντες.
8. Η σύγκληση του τακτικού Συνεδρίου γνωστοποιείται στα μέλη το αργότερο
3 μήνες (90 μέρες) πρίν από την έναρξη του Συνεδρίου με έκθεση της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. πρέπει να σταλεί στους
αντιπροσώπους μέσω των Κοινοτήτων το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την
έναρξη του Συνεδρίου.
Το έκτακτο Συνέδριο γνωστοποιείται ένα (1) μήνα το αργότερο πριν από την
έναρξη με ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης. ΄Αλλες ημερομηνίες
προσαρμόζονται ανάλογα.
9. Το Συνέδριο έχει απαρτία, όταν συγκλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 § 8 του
καταστατικού και είναι παρόντα το 40% των μελών της ΟΕΚ.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από το Δ.Σ. εκλέγονται το προεδρείο
του Συνεδρίου και η εφορευτική επιτροπή, προκειμένου για εκλογικό Συνέδριο,
5μελή και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
10. Το προεδρείο του Συνεδρίου έχει την ευθύνη της σωστής διεξαγωγής και
περάτωσής του.
Δικαίωμα προτάσεων προς συζήτηση έχει κάθε αντιπρόσωπος καθώς και τα
μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. πριν από το Συνέδριο ορίζει μια επιτροπή προτάσεων που
έχει την ευθύνη της επεξεργασίας τους.
11. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού. Στις ψηφοφορίες αποφασίζει η
πλειοψηφία των αντιπροσώπων, που παίρνουν μέρος στην ψηφοφορία.
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12. Αρμόδιο για αλλαγές καταστατικού είναι το Συνέδριο. Τα προς αλλαγή άρθρα
του καταστατικού αναφέρονται ρητά στη σχετική ημερήσια διάταξη του
Συνεδρίου.
Η απόφαση για την αλλαγή καταστατικού ή άρθρων απαιτεί πλειοψηφία 2/3
των παρόντων αντιπροσώπων.
13. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της ΟΕΚ γίνονται με το σύστημα της
απλής αναλογικής με μυστική ψηφοφορία. Την ευθύνη της διεξαγωγής των
εκλογών και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων έχει η εφορευτική επιτροπή.
Ενστάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της εκλογής πρέπει
να υποβληθούν αμέσως στην εφορευτική επιτροπή που πρέπει αμέσως να
αποφασίσει επ' αυτού.
14. Δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο έχουν τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη.
Σχετικά με τις πράξεις του Συνεδρίου εγκρίνεται εσωτερικός κανονισμός
που προτείνεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Δ.Σ. αντιπροσωπεύει την ΟΕΚ προς τα έξω και προς τα μέλη της και
εκπροσωπεί τα συμφέροντά της. Καθορίζει την πολιτική και τη δράση
της Ομοσπονδίας στα πλαίσια του καταστατικού και σε αρμονία με τις
αποφάσεις του Συνεδρίου.
2. Στις ιδιαίτερες αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν
α. η αντιπροσώπευση της ΟΕΚ απέναντι σε κάθε άλλο φορέα ή αρχές,
διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς
β. η διαχείριση της περιουσίας της ΟΕΚ
γ. η έκδοση εσωτερικών κανονισμών, εκλογικών διατάξεων και ειδικών
υποδείξεων
δ. η σύγκληση του Συνεδρίου
ε. η επιτήρηση της εφαρμογής του καταστατικού, των αποφάσεων και
υποδείξεων
στ. η δημιουργία επιτροπών.
ζ Το Δ.Σ. της ΟΕΚ μπορεί να παίρνει μέρος στις γενικές συνελεύσεις και στις
συνεδριάσεις των Δ.Σ. των Κοινοτήτων / μελών με δικαίωμα λόγου. Επίσης
μπορεί να είναι παρόν κατά την διεξαγωγή των εκλογών.
η. Το Δ.Σ. καθορίζει με ειδική διάταξη τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις
της εκλογής και εξουσιοδότησης των αντιπροσώπων και των μελών
των οργάνων σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
θ. Το κάθε φορά νεοεκλεγμένο Δ.Σ. της ΟΕΚ οφείλει να προχωρήσει από την
αρχή της θητείας του στη δημιουργία Ελληνικών Κοινοτήτων ή παρόμοιων
φορέων, όπου δεν υπάρχουν ή έχουν αποχωρήσει ή διαγραφεί Κοινότητες,
με την καταστατική τους υποχρέωση να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας.
3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει το αργότερο ανά τρίμηνο.
4. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία
και άλλα έντεκα (11) μέλη. Έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα από
τα μέλη του. Αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία εκτός της περίπτωσης
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του άρθρου 5 § 4.
Αν ένα μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να αντικατασταθεί από τον επόμενο
αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του.
Σε περίπτωση παραίτησης ενός μέλους του Δ.Σ. καλείται να καταλάβει τη θέση
του ο επόμενος αναπληρωματικός από το ίδιο ψηφοδέλτιο. Αν δεν υπάρχουν
αναπληρωματικοί και έχει ελαττωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κάτω από
το μισό συν ένα, τότε συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα σε δύο μήνες Συνέδριο από
τα εναπομείναντα μέλη του για την εκλογή του νέου Δ.Σ.
5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. (και την Ε.Ε.) έχει κάθε μέλος
Κοινότητας που είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται
στην εφορευτική επιτροπή.
Ο αριθμός των υποψηφίων σε ένα ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το
διπλάσιο του αριθμού των μελών τού υπό εκλογή οργάνου. Οι υποψήφιοι που
δεν εκλέγονται στο Δ.Σ. (ή στην Ε.Ε.) ισχύουν ως αναπληρωματικοί.
6. Το Δ.Σ. εκλέγεται κανονικά για δύο (2) χρόνια καθώς και η Ε.Ε. Παραμένει σε
λειτουργία και μετά την απαλλαγή του για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών
υποθέσεων μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγμένου οργάνου.
7. Εντός 15 ημερών από τη λήξη του Συνεδρίου και την εκλογή του το νέο Δ.Σ.
καλείται από τον πρώτο υποψήφιο της πλειοψηφούσας παράταξης στην πρώτη
συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά σειρά τον πρόεδρο,
τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και το άλλο μέλος του προεδρείου
σε μυστική ψηφοφορία.
8. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, καλεί και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του οργάνου, συνυπογράφει μαζί με το γραμματέα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του οργάνου και τα διάφορα έγγραφα.
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή
κωλύμματος να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.
Ο γραμματέας έχει την ευθύνη της αλληλογραφίας, υπογράφει μαζί με τον
πρόεδρο τα πρωτόκολλα των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα διάφορα έγγραφα και
έχει την ευθύνη του αρχείου και της εύρυθμης λειτουργίας των γραφείων
της Ομοσπονδίας.
Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για το βιβλίο οικονομικών, για τις συνδρομές των
μελών και τα έσοδα της Ομοσπονδίας καθώς και για τις πληρωμές. Μεγαλύτερα
ποσά διακινεί σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΟΕΚ.
Σχετικά το Δ.Σ. καθορίζει με αποφάσεις του με ακρίβεια τα των οικονομικών και
στις λεπτομέρειές τους.
9. Το προεδρείο είναι 5μελές, διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ΟΕΚ και είναι το
όργανο εκπροσώπησης (της ΟΕΚ) σύμφωνα με την § 26 του BGB. Σε δικαστικές
εκπροσωπήσεις έχει αυτό τα δικαιώματα του Δ.Σ. Ο πρόεδρος ή, στην
περίπτωση απουσίας ή κωλύμματός του, ο αντιπρόεδρος μπορούν να
εκπροσωπήσουν και μόνοι τους την Ομοσπονδία.
Το προεδρείο αποτελείται από: τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα,
τον ταμία και άλλο ένα μέλος του Δ.Σ.. Το πέμπτο μέλος του προεδρείου
αντικαθιστά το γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύμματός του να
εκπληρώσει τα καθήκοντά του.
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Το προεδρείο συνέρχεται με ευθύνη του προέδρου σε τακτά χρονικά διαστήματα,
αλλά τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Στο θέμα της απαρτίας και της λήψης
αποφάσεων λειτουργεί ανάλογα με το Δ.Σ.
10. Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και του προεδρείου κρατιούνται πρακτικά που
υπογράφονται από το γραμματέα και τον πρόεδρο.
11. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν όλα τα μέλη του να αναλάβουν ειδικά
συγκεκριμένα καθήκοντα για την αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 11

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία μέλη που δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και
μέλη του Δ.Σ. και εκλέγονται από το Συνέδριο.
2. Η Ε.Ε. ελέγχει τακτικά κάθε 6 μήνες το ταμείο της ΟΕΚ και ενημερώνει σχετικά το
Δ.Σ. Κατά τον απολογισμό του Δ.Σ. κάνει έκθεση επί των οικονομικών στο
Συνέδριο μετά από έλεγχο του ταμείου.
3. Τα μέλη της Ε.Ε. εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο του οργάνου και τον
αναπληρωτή του.
ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Για την προώθηση συγκεκριμένης δραστηριότητας σε διάφορους τομείς,
συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. μόνιμες ή έκτακτες επιτροπές.
2. Την ευθύνη για τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών έχει το Δ.Σ. που
εκδίδει και σχετικούς κανονισμούς.
ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Διάλυση της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από το Συνέδριο.
2. Η απόφαση για τη διάλυση απαιτεί την πλειοψηφία των 4/5 από τα έχοντα
δικαίωμα ψήφου μέλη.
3. Το Συνέδριο αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας της ΟΕΚ>
___________________________________________________________________
Το παρόν καταστατικό κατατέθηκε για έγκριση στο Ειρηνοδικείο της Βόννης στις
24.07.84 και έγινε δεκτό στις 03.07.85.
Η ΟΕΚ είναι δηλωμένη σαν σωματείο στο Ειρηνοδικείο της Βόννης με αριθμό 5184.
Οι αλλαγές των άρθρων που ψηφίστηκαν στο 11. Συνέδριο εγκρίθηκαν από το
Ειρηνοδικείο Βόννης. Το αυτό και για τις αλλαγές της 23/24.05.92
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