ΑΡΘΡΟ 7: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(1)

ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 75% του συνόλου
των αντιπροσώπων των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν. Όταν δεν
συμπληρώνεται απαρτία, η έναρξη της συνεδρίας αναβάλλεται για 30 λεπτά, μετά
δε την παρέλευσή τους ανακοινώνεται απαρτία αν παρευρίσκονται τα 50%
τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων των μελών που δικαιούνται να
ψηφίσουν. Αν μετά την 30λεπτη αναβολή δεν συμπληρώνεται απαρτία, η σύγκλιση
της Γενικής Συνέλευσης αναβάλλεται το αργότερο για 15 μέρες και τότε όσοι
αντιπρόσωποι παρευρεθούν θα αποτελέσουν απαρτία.

(2)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συγκαλείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πρώτο εξάμηνο
κάθε χρόνου. Ο Πρόεδρος, 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία
σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, κοινοποιεί γραπτώς στα Μέλη σχετική
πρόσκληση μαζί με την ημερήσια διάταξη.

(3)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον 8 μέρες πριν την ημερομηνία της
σύγκλισής της, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή το αργότερο σε 15
μέρες από την κατάθεση γραπτής αίτησης τουλάχιστον τριών Τακτικών μελών Α
ή/και Β της ΚΟΕΚ.
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση
μετά από τέτοια αίτηση, το δικαίωμα σύγκλησής της δίνεται στα μέλη που τη ζήτησαν
αρχικά.

(4)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με γραπτή πρόσκληση, μετά από απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 8 μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισής της, ή
το αργότερο σε 15 μέρες από την κατάθεση γραπτής αίτησης τουλάχιστον τριών
Τακτικών μελών Α ή/και Β της ΚΟΕΚ.
Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει Καταστατική Συνέλευση
μετά από τέτοια αίτηση, το δικαίωμα της σύγκλησης δίνεται στα μέλη που τη ζήτησαν
αρχικά.

(5)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Για την επικύρωση των αποφάσεων των Συνελεύσεων απαιτείται ελάχιστη

πλειοψηφία των παρευρισκομένων ψηφοφόρων ως ακολούθως:
1. Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) το 50% + 1.
2. Καταστατικές Συνελεύσεις το 70%.
(6)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος 4 (τέσσερις) εκπρόσωποι από κάθε Τακτικό
μέλος Α και 2 (δύο) εκπρόσωποι από κάθε Τακτικό μέλος Β με δικαίωμα 1 (μίας)
ψήφου ο καθένας. Επίσης 1 (ένας) εκπρόσωπος από κάθε Δόκιμο μέλος της ΚΟΕΚ
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(7)

ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ) ΜΕΛΩΝ
Τα ονόματα των τεσσάρων εκπροσώπων του κάθε μέλους δηλώνονται γραπτώς
στο Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕΚ πριν από την έναρξη των εργασιών της κάθε
συνέλευσης.

(8)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Στις συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να
διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία. Αμέσως μετά, καλεί τη Συνέλευση να εκλέξει με
ψηφοφορία (φανερή ή μυστική), τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης, για
να επιληφθούν των εργασιών της.
Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης και ο
Γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της.
Μετά από το τέλος της Συνέλευσης και το αργότερο σε 30 μέρες ετοιμάζονται τα
πρακτικά και στέλλονται σε όλα τα Τακτικά μέλη.
Τα πρακτικά υπόκεινται σε επικύρωση από την επόμενη Συνέλευση και
καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο.

(9)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΚ, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στους
τέσσερις εκπροσώπους του μέλους της ΚΟΕΚ από το οποίο προέρχεται, έχει το
δικαίωμα να παρευρίσκεται στη Συνέλευση και να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Παρόμοιο δικαίωμα παρέχεται και σε εκπρόσωπο του Δόκιμου μέλους στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΚ.
Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις συνελεύσεις χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

(10) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.

Επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης. Νοείται ότι σε
περίπτωση καταστατικών αλλαγών, η εφαρμογή τους από τη Γενική
Συνέλευση μπορεί να είναι άμεση και δεν περιορίζεται από χρονοδιαγράμματα
αν τούτο ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2.

Εκλέγει τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Εφόρους των εν ενεργεία
αθλημάτων για θητεία δύο χρόνων, με εκλογές που πραγματοποιούνται το
πρώτο εξάμηνο του έτους στο οποίο λήγει η θητεία του προηγούμενου
Διοικητικού Συμβουλίου.

3.

Ορίζει το Νομικό Σύμβουλο της ΚΟΕΚ, διορίζει τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της
και εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων της, για το τρέχον
οικονομικό έτος.

4.

Εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης του έτους που έληξε και τη λογοδοσία
του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.

Επικυρώνει ή απορρίπτει τη διαγραφή μέλους.

6.

Αποφασίζει τη διάλυση της ΚΟΕΚ.

7.

Επικυρώνει, ανασυντάσσει, τροποποιεί τους κανονισμούς της.

8.

Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει ή/και απονέμει τιμητική
διάκριση σε άτομα που πρόσφεραν υπηρεσίες στην Ομοσπονδία και κρίνονται
προς τούτο άξια από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

9.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τη σύναψη δανείων
πέραν των δανείων που έχει δικαίωμα να συνάψει το Διοικητικό Συμβούλιο,
και παρέχει εξασφαλίσεις.

