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Θέκα: 22. Τακηικό Σςνέδπιο ηηρ Ομοζπονδίαρ Ελληνικών Κοινοηήηων
Ππόζκληζη
Αγαπεηέο ζπκπαηξηώηηζζεο, αγαπεηνί ζπκπαηξηώηεο,
ην επόκελν Ταθηηηθό Σπλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο ζα γίλεη ην
Σαββαηνθύξηαθν 21- 22 Ματνπ 2016 ζην Πνξηο Κνισλίαο ζε αίζνπζα ηνπ
Stadtgymnasium Köln-Porz, Humboldtstraße 2-8, 51145 Köln .
Ο απνινγηζκόο ηνπ Δ.Σ, θαη ην πξόγξακκα εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ ζα ζαο γίλνπλ
ζηαινύλ έγθαηξα
Ημεπήζια διάηαξη:
1. Έλαξμε - Εθινγή πξνεδξείνπ ηνπ Σπλεδξίνπ θαη Εθνξεπηηθήο Επηηξνπήο
2. Απνινγηζκόο Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Δ.Σ.) ηεο ΟΕΚ θαη έθζεζε Εμειεγθηηθήο
Επηηξνπήο (Ε.Ε.)
3. Απαιιαγή Δ.Ε. θαη Ε.Ε.
4. Μεηαλαζηεπηηθά πξνβιήκαηα
5. Απνθάζεηο - Ψεθίζκαηα
6. Εθινγή λένπ Δ.Σ. θαη Ε.Ε. - Λήμε Σπλεδξίνπ
Σύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο ΟΕΚ (άξζξν 9):
5. Οη αληηπξόζσπνη γηα ην Σπλέδξην εθιέγνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο από
ηδηαίηεξν θαηάινγν ππνςεθίσλ θάζε θνξά καδί κε ηελ εθινγή ησλ Οξγάλσλ ηεο
Κνηλόηεηαο ή - πξνθεηκέλνπ πεξί λέσλ κειώλ - θαη από άιιε Γεληθή Σπλέιεπζε.
Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηαθηηθό Σπλέδξην πξέπεη λα έρνπλ εθιεγεί νη αληηπξόζσπνη κεηά
από ην πξνεγνύκελν ηαθηηθό Σπλέδξην. Με επζύλε ηνπ Δ.Σ. ηεο Κνηλόηεηαο ζηέιλεηαη ζηελ
ΟΕΚ ν θαηάινγνο ησλ αληηπξνζώπσλ (θαη αλαπιεξσκαηηθώλ) ην αξγόηεξν έλα κήλα πξηλ
από ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ.
6. Σηελ πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Κνηλόηεηαο ακθηζβεηνύλ ηελ εγθπξόηεηα θαη ην
απνηέιεζκα ηεο εθινγήο ησλ αληηπξνζώπσλ, ζα πξέπεη λα θαηαθύγνπλ ακέζσο ζηελ
εθνξεπηηθή επηηξνπή ή ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππόζεζεο.
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Τν Δ.Σ. ηεο ΟΕΚ ή κία Επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη αλαινγηθά απ΄απηό, θέξεη ηελ επζύλε γηα
ηελ αλαγλώξηζε ησλ αληηπξνζώπσλ. Ελζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ θξηζεί ή ελζηάζεηο θαηά
αληηπξνζώπσλ, πνπ αλαγλώξηζε ην Δ.Σ., εμεηάδνληαη από κία 5κειή Επηηξνπή, πνπ
επηιέγεη ην Σπλέδξην κε ην ζύζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Η Επηηξνπή απνθαζίδεη
νξηζηηθά θαη αλαθνηλώλεη ζην Σπλέδξην ηηο απνθάζεηο ηεο.
Πεξηζζόηεξα θαζνξίδεη ην Δ.Σ. ζε εθινγηθή δηάηαμε ζηα πιαίζηα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο ΟΕΚ
θαη ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Σπλεδξίνπ.

7. Ο αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ θάζε Κνηλόηεηαο-κέινπο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ
εθινγέσλ πνπ ηνπο εμέιεμε.
Κνηλόηεηεο, ζηηο εθινγέο ησλ νπνίσλ ςήθηζαλ από
40 κέρξη 100 κέιε ζηέιλνπλ 1 αληηπξόζσπν
101 κέρξη 200 κέιε ζηέιλνπλ 2 αληηπξνζώπνπο
201 κέρξη 300 κέιε ζηέιλνπλ 3 αληηπξνζώπνπο
301 κέρξη 400 κέιε ζηέιλνπλ 4 αληηπξνζώπνπο
401 κέρξη 600 κέιε ζηέιλνπλ 5 αληηπξνζώπνπο
601 κέρξη 800 κέιε ζηέιλνπλ 6 αληηπξνζώπνπο
801 κέρξη 1.000 κέιε ζηέιλνπλ 7 αληηπξνζώπνπο
1.001 κέρξη 1.200 κέιε ζηέιλνπλ 8 αληηπξνζώπνπο
1.201 κέρξη 1.400 κέιε ζηέιλνπλ 9 αληηπξνζώπνπο
Σύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ Σπλεδξίνπ ζα πξέπεη κέρξη θαη έλα κήλα πξηλ
ην Σπλέδξην, έωρ ηιρ 21 Αππιλίος 2016, ην Δ.Σ. ηεο Κνηλόηεηαο λα ζηείιεη ηνλ θαηάινγν
ησλ αληηπξνζώπσλ ζηε δηεύζπλζε ηεο Οκνζπνλδίαο.
Δηθαίσκα ςήθνπ ζην Σπλέδξην έρνπλ ηα ηακηαθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε (άξζξν 9, § 14). Η
Κνηλόηεηα-κέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζπλδξνκή αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ
κειώλ ηεο. Η ζπλδξνκή είλαη εηήζηα θαη ην ύςνο ηεο θαζνξίδεηαη από ην Σπλέδξην.
Υπνινγίδεηαη γηα θάζε έηνο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ςεθηζάλησλ ζηηο
ηειεπηαίεο εθινγέο γηα λέν Δ.Σ. ηεο Κνηλόηεηαο. Μέρξη άιιε απόθαζε ε ζπλδξνκή
ππνινγίδεηαη ζε 1€ αλά ςεθίζαλ κέινο (άξζξν 7, § 1).
Σπκπαηξηώηηζζεο, ζπκπαηξηώηεο,
θαιείζηε λα πξνρσξήζεηε ζηηο εθινγέο δηαδηθαζίεο ζηελ Κνηλόηεηά ζαο, εθόζνλ δελ έρεηε
εθιεγκέλνπο αληηπξνζώπνπο γη΄απηό ην Σπλέδξην, θαη λα ζπδεηήζεηε ζηηο γεληθέο
ζπλειεύζεηο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Δ.Σ. ηα πξνβιήκαηα πνπ καο απαζρνινύλ ζαλ
Έιιελεο κεηαλάζηεο θαη ζαλ Ειιεληθέο Κνηλόηεηεο ζηε Γεξκαλία.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Γηα ην Δ.Σ. ηεο ΟΕΚ
ν πξόεδξνο

Κώζηαο Δεκεηξίνπ
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