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Επυωρώ\•εται το παρόν καταστατικό 
σύμφωνα με το άρθρο 81 εδ. β' του 

Αστικού Κώδικα. 

Αθήνα, •• ~.: •• "!..: .... 201 ~-
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

0 ΕΙΡΗΝΟ IK Σ 

της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης 

επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ1ΙΣΤ Ν ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ1ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑ1ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)) (Ο.Φ.Α.Ε.) 

και έδρα την Αθήνα 

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (Ομοσπονδία) με την 

επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ1ΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ1ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑ1ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ))(Ο.Φ.Α.Ε.) 

και έδρα την Αθήνα, και συγκεκριμένα τα ιδιόκτητα γραφεία της στην οδό 

Πατησίων, αρ. 351, συνιστά επαγγελματικό σωματείο, που ιδρύθηκε το έτος 

1936, αναγνωρίστηκε με τη με αριθμό 2239/1936 απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της, που στη συνέχεια 

τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 2026/1964, 32/1968, 1824/1971, 455/1979, 

982/1981, 3257/1984, 377/1988, 2882/1994 αποφάσεις του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, 80/2002, 3894/2004, 5258/2009, 4451/2012 του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τις με αρ. 214/2013 και 225/2017 

Διαταγές του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Είναι καταχωρισμένη στα βιβλία 

σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό μητρώου 69 και 

λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, του Ν. 1712/1987, 

όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 2ο : Σκοποί της Ομοσπονδίας 

1) Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των 

κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των 

αυτοκινητιστών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κάθε είδους (διεθνών, 
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2) Ειδικότεροι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 
α) η ανάπτυξη και βελτίωση των οδικών εμπορευματικών και 

επιβατικών μεταφορών προς το συμφέρον της κοινωνίας 

β) η μελέτη και επίλυση oπoιouC>J•roτt: προβλr1t---•· , __ . , __ :~:ui 'i, c:σα ή 
έμμεσα με τις οδικές εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές 

γ) η συμβολή στη διαμόρφωση, συμπλr1μωuη, :;:.ιοποποίηση, 
απλοποίηση, ενοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, των κανονισμών και των 
πρακτικών, που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές, τις τελωνειακές 
διαδικασίες, την οδική ασφάλεια κ.λπ.· 

δ) η προώθηση των σχετιζόμενων με τις οδικές μεταφορές στόχων της 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης 

ε) η αντίθεση σε οποιοδήποτε μέτρο θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία 
επιλογής του τρόπου μεταφοράς και την ίση μεταχείριση όλων των τύπων και 
τρόπων μεταφοράς ή προωθεί τη διάκριση έναντι των οδικών μεταφορών· 

στ) η προώθηση της συνεργασίας και συμπληρωματικότητας με τους 
άλλους τρόπους μεταφοράς · 

ζ) η μελέτη και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των 
αυτοκινητιστών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και γενικά 
των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και επιβατών 

η) η αναβάθμιση των αυτοκινητιστικών επιχειρήσεων σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο και η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών, που 
προσφέρονται από τον κλάδο· 

θ) η βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των 
αυτοκινητιστών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, η 
ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου, η κοινωνική 
καταξίωση του επαγγέλματός τους και η κατοχύρωση και διεύρυνση των 

cομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους 

ι) η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση υποψηφίων οδικών 
μεταφορέων επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο) με την ίδρυση και 
λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) 
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-.___ Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) καθώς και 

Σχολών για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού (Π.Ε.Ι.). 

Η περιοδική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών ή/και 

εμπορευμάτων, με τη διοργάνωση αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης 

περιοδικής κατάρτισης, μέσω των σχολών Σ.Ε.ΚΑ.Μ., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και 

Π. Ε. Ι. 

ια) η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος της ενότητας, 

της αλληλεγγύης και του συνδικαλισμού στον κλάδο των αυτοκινητιστών 

οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών και η γενίκευση της 

συμμετοχής όλων στις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις 

(σωματεία)· 

ιβ) η ένταξη όλων των σωματείων των αυτοκινητιστών οδικών 

εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών στη δύναμη της Ομοσπονδίας, η 

συνεργασία μεταξύ τους, η καθοδήγηση και ο συντονισμός της δράσης τους και 

η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σ' αυτά για την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων των μελών τους-

ιγ) η ανάπτυξη της συνεργασίας με τις επαγγελματικές οργανώσεις των 

αυτοκινητιστών όλων των κλάδων σε τοπικό, πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο· 

ιδ) η υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 

ειρήνης. 

3) Η Ομοσπονδία δεν έχει κερδοσκοπικό ή εμπορικό χαρακτήρα και δεν 

αποτελεί οικονομικό συνασπισμό αυτοκινητιστικών επιχειρήσεων με την έννοια 

του cartel. Επίσης δεν επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς. 

Άρθρο 3ο : Μέσα για την επίτευξη των σκοπών 

1) Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία: 

α) απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την 

τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς 

., 
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συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και 

τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα σχετικό 

με τα επαγγελματικά συμφέροντα των αυτοκινητιστών οδικών 

εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών για τη διαμόρφωση, τη λήψη 

και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, 

οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα αυτών και γενικότερα στα 

συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου· 

β) εκπροσωπεί τον κλάδο των αυτοκινητιστών οδικών εμπορευματικών 

και επιβατικών μεταφορών σε διεθνείς και εθνικές οργανώσεις, συμβούλια 

και επιτροπές, στις δημόσιες αρχές, σε όργανα και θεσμούς, ιδιωτικούς και 

δημόσιους, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εθνικά και διεθνή· επίσης τον 

εκπροσωπεί σε εθνικού ή διεθνούς επιπέδου διαπραγματεύσεις για την 

υποστήριξη των συμφερόντων του καθώς και στις διαπραγματεύσεις για τη 

σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

γ) οργανώνει και συμμετέχει σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς 

συναντήσεις και πρωτοβουλίες για τη μελέτη και αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του κλάδου και των οδικών εμπορευματικών και επιβατικών 

μεταφορών· 

δ) διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για 

την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο και την 

περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών 

συμφερόντων αυτού· 

ε) μελετά, επεξεργάζεται και υλοποιεί προγράμματα για την ενημέρωση, 

εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση υποψηφίων οδικών μεταφορέων 

επιβατών ή εμπορευμάτων (ή και τα δύο) καθώς και των οδηγών οχημάτων για 

τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και μεριμνά για την ίδρυση και 

λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), 

Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), Σχολής για την πιστοποίηση 

της επαγγελματικής ικανότητας οδηγού (Π.Ε.Ι.) και κάθε παρόμοιας Σχολής 

επαγγελματικής κατάρτισης. Διοργανώνει, διενεργεί και υλοποιεί προγράμματα 

εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών 

ή/και εμπορευμάτων μέσω των σχολών Σ.Ε.ΚΑ.Μ., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και Π.Ε.Ι. 
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ή κάθε παρόμοιας επιτρεπόμενης σχολής επαγγελματικής κατάρτισης που θα 

1 συστήσει νόμιμα στο μέλλον. 

στ) ενημερώνει τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις - μέλη της και τους 

αυτοκινητιστές οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών για κάθε 

θέμα που τους αφορά με ανακοινώσεις, με ειδικό εσωτερικό δελτίο και με 

κάθε άλλο πρόσφορο μέσο· 

ζ) χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την προβολή των ζητημάτων 

που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της 

δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα θέματα αυτά· 

η) διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, 

ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λπ., που συμβάλλουν στην ενημέρωση για τα 

θέματα που απασχολούν τον κλάδο, την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού του 

κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση των αυτοκινητιστών διεθνών και 

εθνικών μεταφορών· 

θ) εκδίδει βιβλία και έντυπα επαγγελματικού ενδιαφέροντος και ενισχύει 

τέτοιου είδους έντυπα· 

ι) συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς 

σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων 

των αυτοκινητιστών οδικών μεταφορών·. 

ια) μετέχει οργανικά σε μια τριτοβάθμια επαγγελματική συνδικαλιστική 

οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις 

ιβ) συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της 

Ομοσπονδίας και τον πλουτίζει με τα απαραίτητα μέσα· 

2) Η Ομοσπονδία για την επίτευξη των στόχων της μπορεί: 

α) να συστήσει αυτοτελή υπηρεσία ή οργανισμό ή να ιδρύσει ειδικό 

ασφαλιστικό συνεταιρισμό ή να συνεργασθεί με αναγνωρισμένη ασφαλιστική 

επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή με Υποκατάστημά της 

για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων των αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 

στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την ασφάλιση του ίδιου του 

αυτοκινήτου, του φορτίου και των επιβατών· 

β) να συστήσει υπηρεσία ή οργανισμό ή να ιδρύσει ειδικό ή μετοχικό 

συνεταιρισμό εκμετάλλευσης πορθμείου - οχηματαγωγού με την αγορά ή 

μίσθωση αυτού και την ένταξή του σε οποιοδήποτε λιμάνι της Ελλάδας για τη 

διαμετακόμιση των αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών από την Ελλάδα προς τα 
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λιμάνια του εξωτερικού και αντίστροφα· 

γ) να συνεργασθεί με σιδηροδρομικούς οργανισμούς και να προβεί στην 

προμήθεια ή μίσθωση βαγονιών για τη διαμετακόμιση των αυτοκινήτων 

διεθνών μεταφορών από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και αντίστροφα· 

δ) να συστήσει υπηρεσία ή οργανισμό ή να ιδρύσει ειδικό ή μετοχικό 

συνεταιρισμό εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών οδικών εμπορευματικών και 

επιβατικών μεταφορών με την προμήθεια και διάθεση σ' αυτούς ανταλλακτικών 

και άλλων συναφών ειδών για τη συντήρηση, την κυκλοφορία και την εν γένει 

καλή λειτουργία των αυτοκινήτων τους, την παροχή υπηρεσιών ΚΤΕΟ, 

εφοδιασμού με καύσιμα, χώρων στάθμευσης, χώρων ανάπαυσης των οδηγών, 

χώρων εστίασης και γενικά κάθε συναφούς υπηρεσίας 

ε) να προβεί στην αγορά ή μίσθωση χώρων για τη στάθμευση και 

φύλαξη των αυτοκινήτων οδικών μεταφορών και την προμήθεια υγρών 

καυσίμων· 

στ) να δημιουργήσει ειδικά κεφάλαια για την υποβοήθηση ασθενών και 

ανίκανων μελών των σωματείων - μελών της, την κάλυψη βιοτικών αναγκών 

αυτών σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων και γενικά την εξυπηρέτηση 

ορισμένων έκτακτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών. 

ζ) να προβαίνει στην έκδοση και χορήγηση δελτίων τιR , σε συνεργασία 

με τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU), σύμφωνα με την ισχύουσα 

διεθνή και εσωτερική νομοθεσία για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με 

δελτία τΙR.και την έκδοση και παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτοκινηστών για 

διαμετακόμιση εμπρευμάτων, μεμονωμένων και κατ αποκοπήν και σε 

αυτοκινητιστές για την πραγματοποίηση διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων 

η) Να εγγράφεται και να συμμετέχει ως μέλος με πλήρη δικαιώματα και 

υποχρεώσεις σε διεθνείς ομοσπονδίες αυτοκινητιστών, όπως ενδεικτικά η IRU 

Μεταφορών (I.R.U. lnternational Road Transport Union), 

TRANSFRIGOROUTE INTERNAriONAL, BSEC URTA (Union of Road 

Transport Associations in the 8/ack Sea Economic Cooperation Region), 

Βαλκανικό Φόρουμ Μεταφορών (ΒΑLΚΑΝ TRANSPORT FORUM (BTF) . 

θ) να προβαίνει στην έκδοση και διαχείριση Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμων 

σημάτων, βεβαιώσεων χορήγησης και ελέγχου Η.Α.Σ., κάρτας - άδειας 
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ψηφιακών ταχογράφων, κάρτας - άδειας ADR, την έκδοση άδειας - κάρτας 

οδήγησης, αδειών διέλευσης ή μεταφοράς τρίτων χωρών διμερών και 

τριγωνικών συμβαλλόμενη για τον σκοπό αυτό με κάθε δημόσια αρχή και 

ιδιωτική επιχείρηση. 

ι) να αναλαμβάνει ομαδικά για λογαριασμό των αυτοκινητιστών, των 

χρηστών δελτίων riR και μεμονωμένων εγγυήσεων την διεκπεραίωση 

υπηρεσιών όπως ενδεικτικά η είσπραξη και απόδοση πιστωτικού ΦΠΑ, από 

χώρες του εξωτερικού σε Έλληνες αυτοκινητιστές και γενικά η διαμεσολάβηση 

και η ανάληψη κάθε νόμιμης δραστηριότητας για την διευκόλυνση των 

γραφειοκρατικών υποχρεώσεων των αυτοκινητιστών, την ασφάλιση, την 

εκπλήρωση φορολογικών και διοικητικών υποχρεώσεων, τη μείωση του 

κόστους κυκλοφορίας κλπ 

ια) Να οργανώνει την παροχή νομικής βοήθειας και κάθε άλλου είδους 

αλληλεγγύης προς τους αυτοκινητιστές εντός και εκτός Ελλάδος, που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εκτέλεση του μεταφορικού τους έργου 

ιβ) Να ιδρύει και να εντάσσεται σε υπάρχοντες αλληλασφαλιστικούς 

συνεταιρισμούς και να επιδιώκει με κάθε νόμιμο τρόπο τη μείωση του κόστους 

ασφάλισης των αυτοκινήτων των μελών της 

3) Η Ομοσπονδία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της χρησιμοποιεί 
μέσα στα πλαίσια του νόμου και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, που δεν 

αναφέρεται ειδικά στο καταστατικό. 

Άρθρο 4ο : Μέλη 

1) Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι πρωτοβάθμιες επαγγελματικές 

οργανώσεις (σωματεία) αυτοκινητιστών οδικών εμπορευματικών κάθε είδους 

(διεθνών, ειδικών ι εθνικών-διεθνών), που συστήνονται για μια ή περισσότερες 

ή όλες αυτές τις κατηγορίες, που έχουν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια 

και λειτουργούν νόμιμα καθώς και οι εδρεύουσες στην ελληνική επικράτεια και 

λειτουργούν νόμιμα πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (σωματεία) 

αυτοκινητιστών οδικών επιβατικών μεταφορών (εκτός ΚΤΕΛ και 

συγκοινωνιών), που διενεργούνται από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας 
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χρήσης, είτε μεμονωμένα είτε για λογαριασμό Τουριστικών Γραφείων ή 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (τΕΟΜ). 

2) Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ένα σωματείο μέλος της 

Ομοσπονδίας, είναι τα μέλη του να έχουν την επαγγελματική ιδιότητα του 

αυτοκινητιστή (οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών) και να είναι είτε 

α) ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) σε ποσοστό 

5% τουλάχιστον, έστω και αν υφίσταται παρακράτηση της κυριότητας του 

αυτοκινήτου μέχρι την εξόφληση του τιμήματος, είτε β) να είναι ιδιοκτήτες ή 

συνιδιοκτήτες τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης (τ ΛΔΧ) για την 

εκτέλεση οδικών επιβατικών μεταφορών, είτε μεμονωμένα είτε για λογαριασμό 

Τουριστικών Γραφείων ή Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών 

(τΕΟΜ) σε ποσοστό 5% τουλάχιστον, έστω και αν υφίσταται παρακράτηση της 

κυριότητας του αυτοκινήτου μέχρι την εξόφληση του τιμήματος . Η ιδιότητα του 

αυτοκινητιστή (οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών) , του ΦΔΧ και 

του Τ ΛΔΧ προσδιορίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία. Διοικητικές 

ποινές ή περιορισμοί δεν αναιρούν την ιδιότητα, εκτός αν υπάρχει σχετική 

απαγορευτική διάταξη. 

3) Τα καταστατικά των σωματείων- μελών της Ομοσπονδίας πρέπει να 

προσαρμόζονται με το καταστατικό της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 

υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της, 

τα δικαιώματά τους και τον τρόπο και τους όρους αντιπροσώπευσης και 

συμμετοχής στα όργανα της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 5ο : Εγγραφή μελών 

1) Για να γίνει ένα σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να 

συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγουμένου άρθρου 4, να έχει ληφθεί 

σχετική απόφαση από τη Γενική του Συνέλευση και να υποβάλει έγγραφη 

αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραφόμενη από τους νόμιμους 

εκπροσώπους του, με την οποία να δηλώνει την βούλησή του για εγγραφή. 

Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα του 

σωματείου και να περιέχεται δήλωση αποδοχής του καταστατικού της 
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\ 
<.\Ομοσπονδίας. 

/:-;;) 2) Μαζί με την αίτηση, το σωματείο υποβάλλει: 
.· .: . ' I /' '1' α) επικυρωμένα αντίγραφα του αρχικού καταστατικού και όλων των 

.Υ· τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, με μνεία του αριθμού και της 
χρονολογίας καταχώρισης του σωματείου στα βιβλία αναγνωρισμένων 

σωματείων, και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου, που να έχει εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή 

της αίτησης εγγραφής-

β) επικυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων του Πρωτοδικείου, με τις 

οποίες εγκρίθηκαν το αρχικό καταστατικό και οι τροποποιήσεις του· 

γ) επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο 

οποίο περιέχεται η απόφασή της για εγγραφή στην Ομοσπονδία· η διαδικασία 

λήψης της σχετικής απόφασης πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο και το 

καταστατικό του σωματείου· 

δ) ονομαστική κατάσταση των γραμμένων και οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με τις 

διευθύνσεις κατοικίας τους, η οποία πρέπει να αποτελεί ακριβές απόσπασμα 

από το μητρώο μελών του σωματείου· 

ε) πλήρη κατάλογο των αδειών αυτοκινήτων οδικών μεταφορών (Αδειών 

Οδικών Μεταφορών ή Αδειών Κυκλοφορίας Τουριστικών Λεωφορείων 

Δημόσιας Χρήσης -ΤΛΔΧ) που έχει κάθε μέλος, με επικυρωμένες φωτοτυπίες 

αυτών ή αντίγραφα των συμβολαίων αγοράς, από τα οποία προκύπτει η 

ιδιότητα του κάθε μέλους αυτών ως ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη αυτοκινήτου- ΦΔΧ 

ή Τ ΛΔΧ σε ποσοστό 5% τουλάχιστον, για την εκτέλεση οδικών 

εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών . 

στ) επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, που 

εξέλεξε τα όργανα και τους αντιπροσώπους του σωματείου στην Ομοσπονδία· 

ζ) ονομαστική κατάσταση των μελών, που ψήφισαν κατά τις τελευταίες 

αρχαιρεσίες του σωματείου· 

η) πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του με αναφορά των 

αξιωμάτων τους και της διεύθυνσης κατοικίας του καθενός και επικυρωμένο 

αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησής του σε σώμα· 

θ) ονομαστικό κατάλογο των αντιπροσώπων του στην Ομοσπονδία με 
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τις διευθύνσεις κατοικίας τους 

ι) δήλωση για το αν ανήκει ή όχι σε άλλη δευτεροβάθμια οργάνωση 

(Ομοσπονδία) και ποια. 

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να 

συζητήσει την αίτηση εγγραφής στη πρώτη συνεδρίασή του και μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της το αργότερο. Εάν το υποψήφιο 

μέλος συγκεντρώνει τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην 

εγγραφή του. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν οι τριάντα ημέρες χωρίς το 

Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, το ενδιαφερόμενο σωματείο έχει δικαίωμα 

να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας μέσα 

σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριmικής απόφασης ή από την 

παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Το Δ.Σ. είναι 

υποχρεωμένο να γνωστοποιεί την οποιαδήποτε απόφασή του εγγράφως στο 

ενδιαφερόμενο σωματείο . 

4) Σε περίπτωση που υπάρχουν τυπικές παραλείψεις στην αίτηση και τα 

έγγραφα που τη συνοδεύουν, τάσσεται εύλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις δέκα (1 Ο) ημέρες από την παραλαβή από τον αποδέκτη του 

σχετικού εγγράφου του Δ.Σ., για την τακτοποίησή του. Μέχρι την πάροδο της 

τασσόμενης προθεσμίας δεν αρχίζει καμιά από τις προθεσμίες της 

παραγράφου 3 αυτού του άρθρου. 

5) Η απόφαση του Δ.Σ. για μη αποδοχή αίτησης εγγραφής 

πρωτοβάθμιας οργάνωσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη με συγκεκριμένες 

αναφορές στις καταστατικές διατάξεις. 

6) Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, που 

διατάσσει την εγγραφή. 

7) Κάθε σωματείο, που γίνεται δεκτό στην Ομοσπονδία, οφείλει κατά την 

εγγραφή του να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, το ύψος του οποίου 

καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 

8) Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στην Ομοσπονδία, το 

γρηγορότερο, κάθε μεταβολή στη Διοίκηση και τους αντιπροσώπους του καθώς 
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και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του μέσα σε ένα μήνα από την 

~<~αγματοποίησή της . 
• -- _./ -. ----ι 

'~/ 

Άρθρο 6ο : Δικαιώματα των μελών 

1) Τα σωματεία- μέλη της Ομοσπονδίας είναι ισότιμα. Κανένα μέλος δεν 

έχει ούτε μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερα δικαιώματα ή προνόμια. 

2) Τα μέλη δικαιούνται : 

α) να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές 

Συνελεύσεις, εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, υποβάλλοντας 

προτάσεις, ασκώντας έλεγχο στη Διοίκηση και αξιώνοντας την εφαρμογή των 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων για την πραγμάτωση των σκοπών της 

Ομοσπονδίας-

β) να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στις ψηφοφορίες για 

κάθε απόφαση που λαμβάνεται· 

γ) να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους τα καταστατικά όργανα της 

Ομοσπονδίας και τους αντιπροσώπους της στην τριτοβάθμια οργάνωση, της 

οποίας είναι μέλος, και να εκλέγονται οι αντιπρόσωποί τους στα όργανα αυτά 

και ως αντιπρόσωποι για την τριτοβάθμια οργάνωση· 

δ) να ζητούν τη συνδικαλιστική προστασία και την υλική και ηθική 

ενίσχυση της Ομοσπονδίας για τη διασφάλιση και προαγωγή των 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους 

ε) να προκαλούν τη σύγκληση έκτακτων συνελεύσεων με τους όρους 

των διατάξεων του καταστατικού· 

στ) να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων και για όλες τις 

δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου 

των βιβλίων της Ομοσπονδίας, των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη 

Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητούν και 

να λαμβάνουν με δαπάνες τους αντίγραφα των αποφάσεων των οργάνων της 

Ομοσπονδίας που τα αφορούν. Για τη λήψη αντιγράφων άλλων εγγράφων της 

Ομοσπονδίας, πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος, που να αιτιολογείται με 

γραπτή αίτησή τους. 
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3) Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τα μέλη πρέπει να είναι 

οικονομικά τακτοποιημένα. 

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις των μελών 

Τα μέλη της Ομοσπονδίας έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α) να τηρούν το καταστατικό και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπόλοιπων 

οργάνων της Ομοσπονδίας 

β) να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές 

Συνελεύσεις 

γ) να παίρνουν μέρος με τα αρμόδια όργανά τους στις συσκέψεις που 

συγκαλεί η Ομοσπονδία· 

δ) να μην αντιστρατεύονται τα συ μ φέροντα της Ομοσπονδίας, να 

συμπαρίστανται στο έργο της, να συμμετέχουν σε κάθε κινητοποίηση και 

δραστηριότητά της για την προαγωγή και την επίτευξη των σκοπών της και να 

δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των κοινών 

συλλογικών συμφερόντων των σωματείων- μελών και των μελών αυτών· 

ε) να εκπληρώνουν έγκαιρα και τακτικά τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία· 

στ) να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, να 

την ενημερώνουν για τα προβλήματα και τη δράση τους και προαιρετικά να την 

προσκαλούν στις Γενικές τους Συνελεύσεις 

ζ) να ενημερώνουν το γρηγορότερο την Ομοσπονδία για κάθε μεταβολή 

στο καταστατικό, τη διοίκηση, τους αντιπροσώπους και τη δύναμη των μελών 

τους, για κάθε μεταβολή που αφορά τη νομική κατάστασή τους και τα έναντι της 

Ομοσπονδίας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους καθώς και για κάθε μεταβολή 

στην προσωπική και επαγγελματική κατάσταση των μελών τους, που έχει 

σχέση με τις προϋποθέσεις εγγραφής και διατήρησης της ιδιότητας του μέλους 

η) να δέχονται τη διαιτησία της Ομοσπονδίας σε περιπτώσεις σοβαρών 

διαφωνιών ή αμφισβητήσεων μεταξύ σωματείων-μελών. 
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Άρθρο So : Αποχώρηση μέλους 

Κάθε σωματείο - μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την 

Ομοσπονδία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, την 

οποία έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την 

αίτηση για τη διαγραφή του από το μητρώο μελών, και αφού προηγουμένως 

εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς την Ομοσπονδία μέχρι το τέλος του έτους 

της αποχώρησής του. 

Άρθρο 9ο : Αποβολή μέλους 

i) Το Δ!οικηηκό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει 

αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους, αν αυτό : 

α) πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπονται στο 

άρθρο 4 του καταστατικού· 

β) παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις του καταστατικού· 

γ) ενεργεί αvτfθcτα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

δ) εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου· 

ε) καθυστερεί αδικαιολόγητα για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική 

συνδρομή του προς την Ομοσπονδία· 

στ) στερείται Διοίκησης επί τρία συνεχή έτη ή δεν έχει εκλέξει 

αντιπροσώπους του για την Ομοσπονδία· 

ζ) διαλυθεί με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης ή με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση · 

η) αν τα μέλη του, που εξακολουθούν να έχουν την επαγγελματική 

ιδιότητα του αυτοκινητιστή και του ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη αυτοκινήτου ΦΔΧ 

ή Τ ΛΔΧ σε ποσοστό 5% τουλάχιστον, για την εκτέλεση οδικών 

εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20). 

2) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αποβολή μέλους πρέπει 

να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων. Η απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοσή 
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της Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συγκληθεί το αργότερο μέσα σε ένα 

μήνα από την έκδοση της απόφασης αποβολής. Τα αποτελέσματα της 

αποβολής επέρχονται από τότε που θα εγκριθεί η σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

από τη Γενική Συνέλευση. 

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, πριν αποφασίσουν, 

καλούν προηγουμένως εγγράφως και πριν από δέκα (1 Ο) τουλάχιστον ημέρες 

το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες σ' αυτό κατηγορίες. Οι απόψεις του 

μέλους, γραmές ή προφορικές, καταχωρίζονται υποχρεωτικά στα πρακτικά. 

4) Το μέλος που αποβάλλεται, μπορεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την επίδοση σ' αυτό της απόφασης αποβολής του, να προσφύγει εναντίον της 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τη 

διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 1712/1987. 

5) Ειδικά το μέλος που αποβάλλεται για καθυστέρηση εκπλήρωσης των 

οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Ομοσπονδία, μπορεί να 

επανεγγραφεί σ' αυτήν, μετά από αίτησή του, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που θα συνέλθει για το σκοπό αυτό σε διάστημα το αργότερο 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τακτοποίησης των οικονομικών 

υποχρεώσεων του μέλους. 

6) Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας για την εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων της στην 

τριτοβάθμια οργάνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να έχει 

ολοκληρώσει το ζήτημα της έγκρισης της αποβολής μέλους ή της 

επανεγγραφής του σε περίmωση τακτοποίησης των οικονομικών του 

υποχρεώσεων πριν από την αποστολή της πρόσκλησης για τις αρχαιρεσίες. 

7) Τα μέλη που αποβάλλονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην 

περιουσία της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 1 Ο ο : Όργανα της Ομοσπονδίας 

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ)., το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.), το Προεδρείο και η Ελεγκτική Επιτροπή. 
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Άρθρο 11ο Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης 

Ανmτροσώπευση των μελών 

1) Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συγκροτείται από τους 
</ 

';:..""""- ανππροσώπους των οικΌνομικά τακτοποιημένων σωματείων- μελών της. 

2) Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε σωματείου- μέλους στη Γ.Σ. της 

Ομοσπονδίας είναι ανάλογος με τον συνολικό αριθμό των μελών του που 

ψήφισαν για την εκλογή τους, με μέτρο ένας αντιπρόσωπος για κάθε τριάντα 

(30) ψηφίσαντες. Ο αριθμός του συνόλου των ψηφισάντων δεν επηρεάζεται 

από τυχόν άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του 

συwλικού αριθμού των ψηφισάντων με τον αριθμό 30 είναι μεγαλύτερο του 

15, εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση που ένα σωματείο

μέλος έχει αριθμό ψηφισάντων μικρότερο από 30 , αυτό εκλέγει αντιπρόσωπο 

για την Ομοσπονδία, μόνο αν ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος του 15. 

3) Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των 

σωματείων - μελών ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και 

η θητεία τους είναι ίση με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή τους 

γίνεmι με μυστική ψηφοφορία και με το εκλογικό σύστημα που ορίζεται στο 

όρθρο 7 του Ν. 1712/1987. Ψηφίζουν μόνο τα μέλη που έχουν δηλώσει ως 

κύριο πρωτοβάθμια επαγγελματική τους οργάνωση το συγκεκριμένο σωματείο. 

Κύρια επαγγελματική οργάνωση θεωρείται εκείνη, την οποία τα μέλη επέλεξαν, 

για να κάνουν χρήση του δικαιώματος εκλογής αντιπροσώπων για τις 

δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. 

4) Τα σωματεία- μέλη πρέπει να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία, το 

αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, την εκλογή των αντιπροσώπων 

τους. αποστέλλοντας για τη νομιμοποίησή τους: 

α) αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ. που τους εξέλεξε, συνταγμένο και 

υποyραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και επικυρωμένο από τον 

Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου, 

β) αντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών, που ψήφισαν για 

την εκλογή των αντιπροσώπων, με τις υπογραφές τους, τον αριθμό της 

ταumτητάς τους και τη διεύθυνσή τους, θεωρημένο και υπογραμμένο από τον 

Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του σωματείου και 
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γ) αντίγραφα των αδειών αυτοκινήτων οδικών μεταφορών ( Αδειών 

Οδικών Μεταφορών ή αδειών κυκλοφορίας Τουριστικών Λεωφορείων 

Δημόσιας Χρήσης -ΤΛΔΧ), που έχει κάθε αντιπρόσωπος, με επικυρωμένες 

φωτοτυπίες αυτών ή του συμβολαίου αγοράς, από τα οποία προκύπτει η 

ιδιότητα αυτών ως ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών αυτοκινήτου ΦΔΧ ή Τ ΛΔΧ σε 

ποσοστό 5% τουλάχιστον, για την εκτέλεση οδικών εμπορευματικών ή 

επιβατικών μεταφορών, αντίστοιχα 

5) Αντικαθίστανται από τους νόμιμους αναπληρωματικούς, σύμφωνα με 

το πρακτικό ανακήρυξης της Εφορευτικής Επιτροπής, οι αντιπρόσωποι, που : 

α) σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου τους, έχασαν την ιδιότητα 

του μέλους της οργάνωσης που εκπροσωπούν· 

β) υπέβαλαν την παραίτησή τους από το αξίωμα του αντιπροσώπου. 

6) Διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας και 

αντικαθίστανται από τους νόμιμους αναπληρωματικούς οι αντιπρόσωποι, που: 

α) προβαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες αποδεδειγμένα στρέφονται 

εναντίον των συμφερόντων του κλάδου· 

β) απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς ή έξι (6) μη 

συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις-

γ) δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης-

δ) εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της 

Ομοσπονδίας. 

7) Οι αντιπρόσωποι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως στα όργανα της 
Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 12ο : Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

1) Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο και 

κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν 

υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου 

οργάνου. 

2) Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση : 

α) ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας 
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β) εκλέγει και ανακαλεί, οποτεδήποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο και την 

Ελεγκτική Επιτροπή ή μέλη των οργάνων αυτών καθώς και τους 

αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας για την τριτοβάθμια οργάνωση 

(Συνομοσπονδία) και ελέγχει τη δράση τους 

γ) αποφασίζει για την επιλογή της Συνομοσπονδίας, στην οποία 

εγγράφεται μέλος, ή την αποχώρηση από αυτή· 

δ) εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς 

ε) εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς 

εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος 

στ) αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και 

κληροδοσιών υπέρ της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το νόμο καθώς και για τη 

σύναψη ή την χορήγηση δανείων 

ζ) αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ομοσπονδίας και 

για τη σύσταση κάθε είδους εμπράγματου δικαιώματος επ αυτών και 

επιβάρυνσής τους. 

η) εγκρίνει ή απορρίπτει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για 

αποβολή μέλους 

θ) αποφασίζει για την άσκηση αγωγής και την υποβολή μήνυσης κατά 

μελών του Δϊοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής 

ι) αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού· 

ια) αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας και την τύχη της 

περι.ουσίας της 

ιβ) εγκρίνει ή απορρίπτει εισηγήσεις του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής και ανακαλεί αποφάσεις τους, στα πλαίσια του τεκμηρίου 

αρμοδιότητάς της ως ανωτάτου καταστατικού οργάνου της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 13ο : Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, το 

αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου. 

Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείτάι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 

τα παρακάτω τουλάχιστον θέματα ημερήσιας διάταξης: 
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α) διοικητικός απολογισμός, 

β) οικονομικός απολογισμός του έτους που έληξε, 

γ) προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου και 

δ) έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση. 

Εφόσον είναι εφικτό, το Δ.Σ., μπορεί να συγκαλέσει τη Γ. Σ. μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου του έτους με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του 
προϋπολογισμού του επόμενου έτους, οπότε η Γ.Σ. που θα συγκληθεί μέχρι το 
τέλος Μαρτίου θα έχει ως θέματα ημερήσιας διάταξης το διοικητικό 
απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε και την έκθεση 
της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση. 

Το Δ.Σ., μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του οικονομικού 
απολογισμού, κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στα σωματεία - μέλη για 
ενημέρωσή τους. 

2) Έκτακτη Γ. Σ. συγκαλείται : 

α) όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, 
β) όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων 

σωματείων - μελών, μετά από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, ή 
το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων, με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ., που 

περtλαμβάνει τα θέματα ημερήσιας διάταξης 

γ) όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. 
για θέμα της αποκλειστικής της αρμοδιότητας. 

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

υποβολή της σχετικής έγγραφης αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 
για το σκοπό αυτό. Αν δεν το πράξει, οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να 

προσφύγουν στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, για να λάβουν 
εξουσιοδότηση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

3) Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και 
αποστέλλεται στα σωματεία~μέλη και τους αντιπροσώπους οκτώ (8) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Συνέλευσης. 

4) Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα: 
α) τον τόπο, το χώρο, την ημερομηνία και την ώρα σύγκλησης της 

Γενικής Συνέλευσης και 

β) τα θέματα που θα συζητηθούν. 
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5) Τόπος διεξαγωγής της Γ.Σ. είναι αυτός που ορίζεται από το Δ.Σ., που 

τη συγκαλεί, κατ' επιλογή του, είτε στην έδρα της Ομοσπονδίας είτε σε πόλη, 

όπου εδρεύει σωματείο- μέλος της Ο.Φ.Α.Ε. 

Άρθρο 14ο: Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης 

1) Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του 

ενός δευτέρου (1/2) τόυλάχιστον των ανtιπροσώπων των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών. 

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς 

άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο τόπο και την ίδια 

ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), 

τουλάχιστον των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται 

χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα 

και ώρα της επομένης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

κuτd την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός αντιπροσώπων των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

2) Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού, τη 

διάλυση της Ομοσπονδίας, τη συμμετοχή σε ή την αποχώρηση από 

τριτοβάθμια οργάνωση και την ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Ελεγκτικής Επιτροπής ή ολόκληρων αυτών των οργάνων απαιτείται 

απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των αντιπροσώπων των 

οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Άρθρο 15ο : Λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων. Σχετική πλειοψηφία αρκεί για την 

εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής 
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Επιτροπής και αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση 

2) Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού, τη 

διάλυση της Ομοσπονδίας και την ανάκληση μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ή ολόκληρων αυτών των οργάνων 

απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων 

αντιπροσώπων. 

3) Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και 

μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση 

του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής. 

4) Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται : 

α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, 

Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια επαγγελματική 

οργάνωση, στην οποία είναι μέλος η Ομοσπονδία, 

β) σε επιλογή τριτοβάθμιας οργάνωσης, 

γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, 

δ) σε προσωπικά ζητήματα, 

ε) στον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, 

στ) όταν πρόκειται να ασκηθεί αγωγή ή να υποβληθεί μήνυση κατά 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και 

ζ) σε θέματα, που η ίδια η Συνέλευση αποφασίζει να γίνει μυστική 

ψηφοφορία. 

5) Δεν επιτρέπεται σε αντιπρόσωπο να εξουσιοδοτήσει άλλον, για να 

συμμετάσχει αντ' αυτού στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες. 

6) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής 

του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, 

Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική 

πλειοψηφία. 

7) Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός από τους αντιπροσώπους και το νομικό 

σύμβουλο της Ομοσπονδίας, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική 

Συνέλευση τρίτα πρόσωπα. 

8) Στη Συνέλευση δεν λαμβάνεται καμία απόφαση για θέμα, το οποίο δεν 
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\\ αναγράφεται στην πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 
9) Για τις συζητήσεις στη Γ.Σ., τις ψηφοφορίες και τις λαμβανόμενες 

-:·"ϊ αποφάσεις τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα της Συνέλευσης, πρακτικά, 

_, \f ;-·)• . .'7' που καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. και υπογράφονται 
~<_y__j:/- από το Προεδρείο της Συνέλευσης και τον ψηφολέκτη. Τα πρακτικά, στα οποία 

καταχωρίζονται και οι απόψεις που μειοψήφησαν, αποτελούν απόδειξη των 

διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Ομοσπονδίας. 

1 Ο) Η αγωγή κατά του κύρους των αποφάσεων της Γ.Σ. ασκείται από 

τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά τακτοποιημένα σωματεία - μέλη της 

Ομοσπονδίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη 

λήψη της απόφασης, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας. 

Η έφεση κατά της απόφασης ασκείται μέσα σε δέκα (1 Ο) ημέρες από την 

επίδοσή της. 

Άρθρο 16ο : Το Διοικητικό Συμβούλιο- Συγκρότησή του σε σώμα 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που 

εκλέγονται από τη Γενϊκή Συνέλευση των αντιπροσώπων με μυστική 

ψηφοφορία'yια μια τριετία. 

2). Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ. 

συνέρχονται, για να συγκροτηθούν σε σώμα, μετά από πρόσκληση του μέλους 

που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς από το συνδυασμό που 

πλειοψήφησε ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί, του πρώτου 

σε σταυρούς συμβούλου του ενιαίου ψηφοδελτίου. 

3) Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν κληθούν τα μέλη σε 

συνεδρίαση για τη συγκρότησή τους σε σώμα, τότε οι εκλεγέντες σύμβουλοι 

συνέρχονται αυτοδίκαια στα γραφεία της Ομοσπονδίας το πρωί της ένατης 

ημέρας από την εκλογή τους για το σκοπό αυτό. 

4) Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος Α, ο Αντιπρόεδρος Β, ο Αντιπρόεδρος Γ, ο Γενικός Γραμματέας, 

ο Αναπληρωτής Γραμματέας και ο Ταμίας. 
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5) Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή σε κάθε αξίωμα του 
Δ.Σ., απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν υπάρξει απόλυτη 

πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται αυτός που 

συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. 

6) Οι ιδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα 
και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς 

πρώτου ή δεύτερου βαθμού. 

7) Το νέο Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση, οπότε συγκροτείται σε 

σώμα, παραλαμβάνει από το προηγούμενο με πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο, τα κλειδιά, τα βιβλία, τη 

σφραγίδα και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 17 ο : Λειτουργία και λήψη αποφάσεων του Δ. Σ. 

1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μία φορά κάθε μήνα έπειτα 

από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, που κοινοποιείται 

τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. 

2) Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της 

συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Άλλα θέματα, 

εκτός από αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση, δεν συζητούνται, εκτός 

εάν το αποφασίσει το ίδιο το Δ.Σ., εφόσον όμως είναι παρόντα επτά (7) 

τουλάχιστον μέλη του και συμφωνούν τα έξι (6). 

3) Το Δ. Σ. συνεδριάζει έκτακτα, όταν υπάρχει λόγος και: 

α) το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, 

β) το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή, 

γ) το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, στις δύο τελευταίες 

περιmώσεις με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα υπό συζήτηση 

θέματα. Η αίτηση δίνεται στον Πρόεδρο, που είναι υποχρεωμένος να 

συγκαλέσει το Δ. Σ. μέσα σε δέκα (1 Ο) ημέρες από την υποβολή της. 

Η πρόσκληση, σε περίπτωση έκτακτου Δ.Σ., κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις 

(3) μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. 
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4) Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της Ομοσπονδίας στην Αθήνα ή, σε 
ειδικές περιπτώσεις ή κατά διαστήματα, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, 

όπου εδρεύουν σωματεία - μέλη της. 

5) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη 
του rουλάχιστον. 

6) Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. Σε περίmωση ισοψηφίας και εφόσον η ψηφοφορία είναι 

φανερή, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 

7) Οι ψηφοφορίες για τη λήψη των αποφάσεων είναι πάντοτε φανερές, 
εκτός από αυτές που αφορούν την εκλογή στα αξιώματα του Δ.Σ. και σε 

προσωπικά ζητήματα, οπότε γίνεται μυστική ψηφοφορία. 

8) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. γράφονται στο βιβλίο 

πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από όλα τα μέλη, 

που πήραν μέρος στη συνεδρίαση. Στα πρακτικά καταχωρίζονται και οι 

απόψεις που μειοψήφησαν. Τα πρακτικά συντάσσονται και υπογράφονται 

μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. 

9) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι συλλογικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε 

συνεδρίαση, από την οποία απουσίαζαν ή στην οποία ήταν παρόντα, αλλά 

διαφώνησαν και η διαφωνία τους γράφτηκε στα πρακτικά. Πάντως πρέπει να 

πειθαρχούν στην απόφαση, εκτός αν είναι ποινικά κολάσιμη. 

Άρθρο 18ο : Αρμοδιότητες του Δ.Σ. 

1) Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας, 

κατευθύνει τη δράση της στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των 

καταστατικών της σκοπών και εκπροσωπεί την Ομοσπονδία δια του 

Προέδρου της σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της. 

2) Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο : 

α) επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της 

Ομοσπονδίας και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίησή της 
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β) έχει ευθύνη για την πιστή τήρηση του καταστατικού και την εκτέλεση 

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης-

γ) καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα δράσης, διεκδικήσεων και 

οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου μέσα στα πλαίσια των 

στόχων της Ομοσπονδίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης-

δ) ενημερώνει τα σωματεία - μέλη για την πορεία των θεμάτων του 

κλάδου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους, συντονίζει τη δράση τους και 

συμπαραστέκεται σ' αυτά· 

ε) συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τα Δ. Σ. των μελών της Ομοσπονδίας ή 

μόνο τους Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς αυτών με ενημερωτικό και 

συμβουλευτικό χαρακτήρα· 

στ) προσλαμβάνει και απολύει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό 

καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και 

συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες τους μέσα στα 

πλαίσια του νόμου και των σχετικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας-

ζ) καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και 

aπολογισμούς διαχείρισης και τους υποβάλλει, μετά από προηγούμενο 

έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γ.Σ. για έγκριση· τους ισολογισμούς 

συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Δ.Σ.· 

η) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των αντιπροσώπων και καθορίζει 

τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής τους καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξής τους-

θ) αποφασίζει για την έγερση κάθε είδους ποινικής, αστικής και 

διοικητικής δίκης, όπως ενδεικτικά υποβολή μηνύσεων και μηνυτήριων 

αναφορών, άσκηση αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεων και 

αιτήσεων αναστολών, παρεμβάσεων, τριτανακοπών, ανακοπών, την αίτηση 

και λήψη ασφαλιστικών μέτρων αστικής και διοικητικής φύσης κατά παντός 

αντιδίκου, και γενικά ενδίκων μέσων για την περιφρούρηση των συμφερόντων 

της Ομοσπονδίας ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών και διοικητικών 

πράξεων στρεφομένων εναντίον της και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση 

από αυτό, την υπεράσπιση κατηγορουμένων μελών του η αντιπροσώπων της 

ΟΦΑΕ η άλλων αυτοκινητιστών για πράξεις σχετιζόμενες με τις 

δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, την παράσταση πολιτικής αγωγής σε 

ποινικές δίκες, καθώς και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα 
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της Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων και των συλλογικών συμβάσεων 

εργασίας. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, ιδίως όταν απειλείται η παρέλευση 

προθεσμίας ή συντρέχει επείγων κίνδυνος για τα συμφέροντα της Ο.Φ.Α.Ε., 

το δικαίωμα αυτό έχει ο πρόεδρος του Δ. Σ.· και θεωρείται ότι έχει ασκηθεί 

νόμιμα, εφόσον εγκρίνεται από το ΔΣ στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του 

και σε κάθε περίπτωση εντός τριμήνου από την άσκηση ή την απόκρουσή 

του. 

ι) αποφασίζει και συντονίζει την οργάνωση όλων των εκδηλώσεων· 

ια) καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των σωματείων -
μελών, την υποχρεωτική συνδρομή καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνσή τους 

ιβ) τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία· 

ιγ) ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

της Ομοσπονδίας. 

ιδ) αποφασίζει τη διενέργεια δικαιοπραξιών και τη σύναψη κάθε είδους 

συμβάσεων, που είναι αναγκαίες κατά την κρίση του για την προώθηση των 

σκοπών της Ομοσπονδίας, εκτός από όσες υπάγονται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα της r εvιιr~ι: Συνέλευσης με το καταστατικό και το νόμο. 

3) Το Δ. Σ. μπορεί, με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε 
ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του στο 

Προεδρείο. 

Άρθρο 19ο : Παραίτηση - Παύση -Έλλειψη μελών του Δ.Σ. 

1) Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) 
συνεχείς ή οκτώ (8) μη συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Το 
μέλος μπορεί να προσφύγει στη Γ. Σ., η οποία αποφασίζει οριστικά. 

2) Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει παραίτηση, η οποία γίνεται 
δεκτή, αφού πρώτα ο παραιτούμενος απαλλαγεί από κάθε εκκρεμότητα, που 

πιθανόν να έχει αφήσει. 

3) Το Δ. Σ. ή μέλος του μπορεί να παυθεί από τα καθήκοντά του, προτού 
λήξει η θητεία του, με απόφαση της Γ.Σ .. Στη Συνέλευση αυτή χρειάζεται 

απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των 
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οικονομικά τακτοποιημένων μελών και απόφαση με πλειοψηφία των τριών 6/..(~, 
τετάρτων (3/4) των παρόντων. Γ ~-\. 

4) Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για '-....._ 
οποιονδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη του <~ 
ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά της εκλογής τους (αν δεν υπάρχουν 

αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού, η συμπλήρωση γίνεται από τους 

αναπληρωματικούς του συνδυασμού με τις περισσότερες ψήφους, σε 

περίπτωση δε ενιαίου ψηφοδελτίου από τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά 

των σταυρών προτίμησης που έλαβαν), χωρίς όμως ο αριθμός αυτών να 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος 

εξαντληθεί και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας ή δεν είναι δυνατή η 

συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ., χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών 

μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του 

αναπληρωτή του, που επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
σύνοδο, με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. 

5) Το ΔΣ μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή συμπληρωματικών 

εκλογών για τη συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων μελών, τακτικών ή 

αναπληρωματικών, των καταστατικών οργάνων της Ομοσπονδίας για το 

υπόλοιπο της θητείας τους. 

Άρθρο 20ό : Αποζημιώσεις 

1) Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους (Α, Β, Γ), το Γενικό Γραμματέα, 
τον Αναπληρωτή Γραμματέα και τον Ταμία καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση 

για την απασχόλησή τους με τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης και τα καθήκοντα του καθενός. 

2) Το ύψος της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Δ. Σ., 
η οποία πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη μετά τη λήψη της απόφασης 

Γενική Συνέλευση. 

3) Σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καταβάλλονται 
όλες οι δαπάνες (οδοιπορικά, έξοδα διανυκτέρευσης, τροφής, παράστασης 
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κ.λπ.), στις οποίες έχουν υποβληθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

.; και για λογαριασμό της Ομοσπονδίας, εφ' όσον προηγηθεί έγκριση των 

. ...;,}~· ενεργειών τους και των δαπανών από το Δ.Σ. Οι παραπάνω δαπάνες 
~Υ καταβάλλονται και σε αντιπροσώπους της ΟΦΑΕ ή μέλη διοικητικών 

συμβουλίων σωματείων - μελών της, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα για 

λογαριασμό της Ομοσπονδίας, εφ' όσον προηγηθεί έγκριση των ενεργειών τους 

και των δαπανών από το Δ. Σ. Σε επείγουσες περιπτώσεις ενεργειών και 

δαπανών, που πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ., τα 

μέλη και οι λοιποί δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τις αναφέρουν στο ΔΣ, το 

οποίο εισάγει το θέμα στην πρώτη συνεδρίαση του και αποφασίζει για την εκ 

των υστέρων έγκρισή τους. Το Δ.Σ., αντί για την πληρωμή με αναλυτικό 

λογαριασμό των παραπάνω εξόδων, μπορεί να καθορίσει ένα πάγιο ποσό ως 

ημε~'t;σισ ατrοζημίωση, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες πλην των 

οδοιπορικών (εξόδων μετάβασης και επιστροφής) και της δαπάνης διαμονής σε 

ξενοδοχείο, που πληρώνονται ξεχωριστά. Το Δ.Σ. μπορεί να προσδιορίσει 

ανώτατο όριο δαπάνης κατά ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο. 

4) Στα μέλη του ΔΣ καταβάλλονται και όλα τα δικαστικά έξοδα (ΠΧ 

δικηγορικές αμοιβές, δικαστικές δαπάνες κλπ) στα οποία αυτά θα 

υποβληθούν για την αντιμετώπιση και περάτωση κάθε είδους δίκης (αστικής, 

ποινικής, διοικητικής) ή εξωδικαστικής διαδικασίας, στις οποίες τυχόν θα 

εμπλακούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Η Ομοσπονδία καλύπτει όλα τα πιο πάνω δικαστικά έξοδα σε όλα τα στάδια 

και τους βαθμούς δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον των ανωτάτων 

δικαστηρίων , ακόμη και αν οι δίκες αυτές λάβουν χώρα ή συνεχιστούν και 

μετά το πέρας της θητείας των μελών του ΔΣ. 

Άρθρο 21 ο : Καθήκοντα Προέδρου 

1) Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις Αρχές, 

διεθνείς και εθνικές, διοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές, στις Τράπεζες, σε 

κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

και απέναντι σε φυσικά πρόσωπα, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές. 
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2) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, καταρτίζει, σε συνεργασία με το 

Γενικό Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και υπογράφει 

μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις γι' αυτές. Προεδρεύει και 

διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα. 

Δίνει το λόγο κατά σειρά σε αυτούς που τον ζητούν και τον αφαιρεί από όσους 

εκτρέπονται, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να λύσει 

κάθε συνεδρίαση, στην οποία δημιουργείται θόρυβος και υπάρχει φόβος για 

προστριβές και παρεξηγήσεις. Για να δώσει όμως αυτή την τελευταία λύση, 

πρέπει να είναι σύμφωνη και η πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

3) Επιμελείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, την εκτέλεση 

των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ. Σ .. 

4) Συνάπτει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και 

συμφωνίες, στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε εκτέλεση αποφάσεων του Δ.Σ., 

το οποίο και εκπροσωπεί. 

5) Συντάσσει σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα την ετήσια έκθεση 

για τη δράση του Δ.Σ., την οποία αρχικά εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για 

έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση. 

6) Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται 

από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., για κάθε υπόθεση ή 

δίκη που γίνεται στο όνομα της Ομοσπονδίας, την οποία και εκπροσωπεί, και 

διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους. 

7) Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα γενικά τα έγγραφα της 

Ομοσπονδίας, τα γραμμάτια είσπραξης και κάθε εντολή προς πληρωμή, 

χρηματικό ένταλμα ή επιταγή. 

8) Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και 

καλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά 

όργανα. 

9) Αποφασίζει για την έγερση κάθε είδους δίκης και ιδίως την άσκηση 

κάθε είδους αγωγής, μήνυσης, προσφυγής, αίτησης ακύρωσης και ιδίως 

αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή την απόκρουση των παραπάνω κατά της 

ΟΦΑΕ, σε επείγουσες περιπτώσεις, ιδίως όταν απειλείται η παρέλευση 

προθεσμίας ή επείγων κίνδυνος για τα συμφέροντα της Ο.Φ.Α.Ε και εισάγει το 

θέμα προς έγκριση στο ΔΣ, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και σε κάθε 

περίπτωση εντός τριμήνου από την άσκηση ή την απόκρουσή του. 
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Άρθρο 22ο: Καθήκοντα Αντιπροέδρων 

1) Ο Αντιπρόεδρος Α' αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται, σ' όλα γενικά τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του. 

2) Οι Αντιπρόεδροι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας. 

3) Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν σε έναν ή περισσότερους 
ή σε όλους τους Αντιπροέδρους ορισμένα ειδικά και πρόσθετα καθήκοντα. 

Άρθρο 23ο : Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

1) Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία 
των γραφείων και των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, την κανονική και 

απρόσκοmη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των 

συλλογικών οργάνων, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των 

πρακτικών και εντύπων σε κατάλληλο αρχείο, φυλάσσει τη σφραγίδα, τα αρχεία 

και τα βιβλία (εκτός από αυτά που τηρεί ο Ταμίας), ενημερώνει το μητρώο 

μελών και γενικά προίσταται του γραφειακού μηχανισμού της Ομοσπονδίας. 

2) Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις 

συνεδριάσεις του Δ. Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις, όλα γενικά τα έγγραφα, τα 

γραμμάτια είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές καθώς 

και τις συμφωνίες και συμβάσεις της Ομοσπονδίας και συνεργάζεται μαζί του 

στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και στη 

σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης. 

Άρθρο 24ο: Καθήκοντα Αναπληρωτή Γραμματέα 

1) Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα, 

όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σ' όλα γενικά τα καθήκοντα και τα 

δικαιώματά του. 

2) Ο Αναπληρωτής Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τον τομέα 

αλληλεγγύης της Ομοσπονδίας. 
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3) Ο αναπληρωτής Γραμματέας μεριμνά για την προετοιμασία και την 

οργάνωση των κάθε είδους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και έχει την ευθύνη 

των δημοσίων σχέσεών της. 

4) Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων του Δ.Σ. προς τα 

σωματεία- μέλη και τους αντιπροσώπους, τον ημερήσιο και κλαδικό τύπο και 

για την αποστολή εγγράφων του Δ. Σ. στους αρμόδιους φορείς. 

5) Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με την Ομοσπονδία και τα 

σωματεία- μέλη της και ενημερώνει το Δ. Σ. γι' αυτά. 

6) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται 

προσωρινά στα καθήκοντά του από άλλον σύμβουλο, που ορίζει το Δ. Σ .. 

7) Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν στον Αναπληρωτή 

Γραμματέα ορισμένα ειδικά και πρόσθετα καθήκοντα. 

Άρθρο 25ο : Καθήκοντα Ταμία 

1) Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας, 

παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εξόδων και εποπτεύει για 

την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών 

βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων των 

εισπράξεων και πληρωμών. 

2) Ειδικότερα, ο Ταμίας: 

α) προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, τα 

γραμμάτiα είσπραξης, τα οποία πριν από τη χρησιμοποίησή τους αριθμούνται 

και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο 

αναπληρωτή του, και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη 

των εσόδων και των πόρων της Ομοσπονδίας 

β) ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου 

και του Γενικού Γραμματέα· σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να 

επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την έγκριση 

της πληρωμής, όπως επίσης και εξοφλητική απόδειξη αυτού που εισπράττει· 

γ) φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή 

όψεως, στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Δ. Σ. 
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και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές της 

Ομοσπονδίας, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα 

και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει 

τα εισπραττόμενα ποσά σύμφωνα με τις εντολές που του δίνονται· 

δ) παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των σωματείων

μελών και υποβάλλει στο Δ.Σ. πίνακα εκείνων, που καθυστερούν τις 

υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς την Ομοσπονδία· 

ε) φροντίζει την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη του βιβλίου ταμείου, του 

βιβλίου περιουσίας, των λογιστικών βιβλίων της Ομοσπονδίας και όλων των 

παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων κ.λπ. καθώς και του 

διαθέσιμου χρηματικού υπολοίπου· 

στ) συντάσσει, τακτικά κάθε τρίμηνο, κατάσταση εσόδων και εξόδων και 

την υποβάλλει στο Δ.Σ., στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της 

διαχείρισης, με βάση τον οποίο το Δ.Σ. συντάσσει τον ισολογισμό και τον 

απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς-

ζ) επιμελείται την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε 

ημερολογιακής χρήσης, ο οποίος, μετά τη συζήτηση και έγκρισή του από το 

Δ. Σ .. , υποβάλλεται στη :.Σ .. 

3) Ο Ταμiϊ:ϊς Είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή 

έλλειμμα του ταμείου και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια 

χρημάτων. 

4) Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορίζεται ένα χρηματικό ποσόν, που 

θα βρίσκεται στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 

της Ομοσπονδίας. 

5) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται 

προσωρινά στα καθήκοντά του από άλλον σύμβουλο, που ορίζει το Δ. Σ .. 

Άρθρο 26ο : Το Προεδρείο 

1) Το Προεδρείο αποτελείται από τρία (3) μέλη και συγκροτείται από τον 

Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Α' και το Γενικό Γραμματέα του Δ. Σ .. 

2) Είναι όργανο επιφορτισμένο με την εκτέλεση των αποφάσεων του 

Δ.Σ. και με την προετοιμασία των θεμάτων συζήτησης αυτού. Εξαιρετικά έχει 
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ι§ 
αποφασιστική αρμοδιότητα για ορισμένα επείγουσας φύσης ζητήματα, που δεν{~~{~, 
επιδέχονται αναβολή. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει και άλλες αρμοδιότητες στο\~\~~ 
Προεδρείο με απόφασή του, την οποία ελεύθερα ανακαλεί ή τροποποιεί. ""~ 

'~ .., 
3) Αποφάσεις του Προεδρείου, που έχουν ληφθεί στα πλαίσια των -~ 

αρμοδιοτήτων που το Δ.Σ. του έχει εκχωρήσει, δεσμεύουν την Ομοσπονδία. 

4) Το Προεδρείο συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά 

από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ .. Έκτακτα συνεδριάζει, όταν το κρίνει 

αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο (2) μέλη του. 

5) Η πρόσκληση επιδίδεται στα μέλη πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες 

και περιλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν. Άλλα θέματα, εκτός από αυτά 

που αναφέρονται στην πρόσκληση, συζητούνται, μόνο αν το Προεδρείο κατά 

πλειοψηφία το αποφασίσει. 

6) Το Προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία δύο (2) μελών 

του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

Σε περίπτωση που είναι παρόντα δύο μόνο μέλη του Προεδρείου, για τη λήψη 

απόφασης απαιτείται ομοφωνία. 

7) Το συντονισμό του έργου του Προεδρείου και τη διεύθυνση των 

συνεδριάσεών του την έχει ο Πρόεδρος του Δ. Σ .. 

8) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του τηρούνται από το Γενικό 

Γραμματέα πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. 

Άρθρο 27ο: Η Ελεγκτική Επιτροπή 

1) Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται 

από τη Γενική Συνέλευση μαζί με το Δ.Σ., με το ίδιο σύστημα και την ίδια 

διαδικασία, με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Δ. Σ. και είναι τριετής. 

2) Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με 

μυσnκή ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις 

συνεδριάσεις και όλο το έργο της. 

3) Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συνεχής και συστηματικός 

έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της 

Ομοσπονδίας. 

4) Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της crυλλογικά και κατά την 
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εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το 

Δ.Σ., ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας 

θέτουν στη διάθεσή της όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και 

στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η ίδια κρίνει χρήσιμο για την 

άσκηση του ελέγχου της. 

5) Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται στα γραφεία της 

Ομοσπονδίας. Η απομάκρυνσή τους από τα γραφεία απαγορεύεται. 

6) Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη σύνοδο της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης, η Ελεγκτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση επιλαμβάνεται του 

έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που 

έληξε. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία κrn τον ισολογισμό- απολογισμό, που 

έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Δ.Σ., συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει 

να εiναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα 

και προτάσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας 

διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή την υποβάλλει στη Γενική 

Συνέλευση. 

7) Η Ελεγκηκή Επιτρ~-πή σ~νεδριάζει έκτακτα, όποτε το κρίνει αναγκαίο 

ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη της ή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η σχετική 

γραπτή αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρό της και πρέπει να αναφέρει τα προς 

συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Ελεγκτική Επιτροπή σε 

συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα 
συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Εάν ο Πρόεδρος δεν την 

συγκαλέσει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που 

έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

το Δ. Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως 

και κατά την τακτική σύγκλησή της. 

8) Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα 

τουλάχιστον δύο (2) μέλη της, και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου. 

9) Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις και οι 

εκθέσεις της για τη Γενική Συνέλευση. Στα πρακτικά καταχωρίζονται και οι 

απόψεις που μειοψήφησαν. 
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1 Ο) Το μέλος της, που απουσιάζει από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, 

κηρύσσεται έκπτωτο και στη θέση του καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός του 

ίδιου συνδυασμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 παρ. 4 του 

καταστατικού, που εφαρμόζεται ανάλογα. 

11) Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτησή της 

προς το Δ.Σ. έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για θέμα της 

αποκλειστικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 περ. γ' του 

κ:αταστατι κού. 

12) Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ή ο νόμιμος αναπληρωτής 

του αριθμεί και θεωρεί τα γραμμάτια είσπραξης πριν από την χρησιμοποίησή 

τους. 

Άρθρο 28ο : Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας 

1) Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια επαγγελματική 

οργάνωση (Συνομοσπονδία), στην οποία αυτή ανήκει, εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής, με το ίδιο σύστημα και την ίδια διαδικασία. Η θητεία τους είναι 

τριετής και συμπίπτει με αυτήν του Δ. Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

2) Ο αριθμός των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη Συνομοσπονδία 

εiναι ανάλογος προς το συνολικό αριθμό αυτών που ψήφισαν στις Γενικές 

Συνελεύσεις των σωματείων - μελών της για την εκλογή αντιπροσώπων τους 

στην Ομοσπονδία, τα οποία (σωματεία- μέλη) έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία 

για να εκπροσωπηθούν μέσω αυτής στη Συνομοσπονδία, με μέτρο που 

κα-θορίζει η τριτοβάθμια οργάνωση. 

3) Κατά την εκλογή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στη 

Συνομοσπονδία ψηφίζουν μόνο οι αντιπρόσωποι των σωματείων - μελών της, 

που έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία, για να εκπροσωπηθούν στη 

Συνομοσπονδία. 

4) Η παραπάνω επιλογή του σωματείου - μέλους το δεσμεύει για όλο το 

χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων, που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί τους 

στις εκλογές της Ομοσπονδίας. 

5) Υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στην τριτοβάθμια οργάνωση μπορούν 
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να είναι μόνο οι αντιπρόσωποι των πιο πάνω σωματείων. 

6) Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή ψηφοφορία, 

ταυτόχρονα όμως με την εκλογή των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας. 

Άρθρο 29ο : Αρχαιρεσίες 

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής 
Επιτροπής και αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια οργάνωση (Συνομοσπονδία) 

γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια. 

2) Στις αρχαιρεσίες λαμβάνουν μέρος συνδυασμοί υποψηφίων και 

μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάθε συνδυασμός πρέπει να παρουσιάζει 

πρόγραμμα πραγμάτωσης των σκοπών της Ομοσπονδίας. 

'Άρθρο 30ο: Υποψηφιότητες- ψηφοδέλτια 

1) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζει με απόφασή του την 

ημερομηνία, τον τόπο και τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών. 

Τούτο γνωστοποιείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία των εκλογών με γραπτή πρόσκληση στα σωματεία- μέλη και τους 

αντιπροσώπους. 

2) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτές αιτήσεις προς το Δ.Σ. 
μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι των 

συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση, στην οποία δηλώνουν τη 

συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται 

από έναν υποψήφιο του συνδυασμού. 

3) Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε 

συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο 

αναγράφονται τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. 

4) Το Δ.Σ. ελέγχει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ανακηρύσσει και ανακοινώνει επίσημα 

τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν μεμονωμένους 

υποψηφίους και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια. 
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5) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Δ.Σ. μπορούν να 

προσφύγουν με ένστασή τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει 

ορισπκά. 

6) Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή γράφονται στο 

ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε χωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο 

όργανο είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στην τριτοβάθμια 

οργάνωση γράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια και οι 

φάκελοι που χρησιμοποιούνται στην ψηφοφορία πρέπει να είναι ομοιόμορφοι 

κατά κατηγορία. 

7) Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για το Δ. Σ. και την 

Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να 

είναι υποψήφιοι ούτε για τα όργανα της Ομοσπονδίας ούτε για αντιπρόσωποι 

στην τριτοβάθμια οργάνωση. 

Άρθρο 31 ο : Εφορευτική Επιτροπή 

1) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τη 

διαδικασία και το εκλογικό σύστημα, που αναφέρεται στο άρθρο 34 του 

καταστατικού. 

Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα 

αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο 

να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι 

υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή περιλαμβάνονται σε ενιαίο 

ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. 

Εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης τρία (3) τακτικά και τρία (3) 

αναπληρωματικά μέλη. 

Αν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι σταυροί 

προτίμησης είναι μέχρι τρεις (3), ενώ στην περίπτωση του ενιαίου ψηφοδελτίου 

μέχρι δύο (2). 

2) Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο αντιπρόσωπος της 

Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του 
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άρθρου 11 του Ν. 1246/1982. 

3) Δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής υποψήφιος για 
τα αξιώματα, για τα οποία γίνονται οι εκλογές. 

4) Το Δ.Σ. παραδίδει έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό 
υλικό και δύο πίνακες αντιπροσώπων, που εξάγονται από το μητρώο των 

μελών και βάσει των οποίων γίνεται η ψηφοφορία : ο πρώτος περιλαμβάνει 
τους αντιπροσώπους όλων των σωματείων- μελών, οι οποίοι θα ψηφίσουν για 

την εκλογή Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, και ο δεύτερος τους 

αντιπροσώπους εκείνων μόνο των σωματείων- μελών, που έχουν επιλέξει την 

Ομοσπονδία, για να εκπροσωπηθούν στην τριτοβάθμια οργάνωση, οι οποίοι 

θα ψηφίσουν για αντιπροσώπους στη Συνομοσπονδία. Η Εφορευτική 

Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα των 

παρα-:τάνω πινόκων. 

5) Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού ελέγξει και σφραγίσει τις ψηφοδόχους 
(κάλπες), διενεργεί τις εκλογές, τηρώντας δύο πρωτόκολλα ψηφοφορίας : ένα 
για την εκλογή του Δ. Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και χωριστό για την 

εκλογή αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια οργάνωση, στα οποία καταχωρίζονται 

κατ' αύξοντα αριθμό τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων- ψηφοφόρων και 

τίθενται οι υπογραφές τους. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το κάθε 

πρωτόκολλο κ.αί υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 

6) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά το 
χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και 

ανεπηρέαστο και να εξασφαλίζεται η μυστικότητά της. Απομακρύνει από την 

αίθουσα οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή 

ένσταση, που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία για τα συναφή με αυτήν 

θέματα. Μπορεί να επιτρέψει στην αίθουσα την παρουσία υπηρεσιακών 

παραγόντων της Ομοσπονδίας για την υποβοήθηση του έργου της. 

7) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού 

βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει τις ψηφοδόχους, κάνει 

διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, τηρώντας σχετικούς 

πίνακες διαλογής, και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Οι μη επιτυχόντες 

ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί ανά συνδυασμό. 

8) Η Εφορευτική Επιτροπή, για την ψηφοφορία, τη διαλογή των 

ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, 
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τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που Α, 
προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται (: , ;, tιι. 
από όλα τα μέλη της και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Το πρακτικό αυτό, μαζί με \ ·'~ 

~~ .. ___ ...., 
' το αντίγραφο μητρώου, τους πίνακες των αντιπροσώπων, τα πρωτόκολλα 

ψηφοφορίας και το υπόλοιπο εκλογικό υλικό, που χρησιμοποιήθηκε στις 

εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας, 

,; 
·""": { 

αντίγραφα δε αυτών στο αρχείο της Ο.Φ.Α.Ε.. 

Άρθρο 32ο : Διεξαγωγή της ψηφοφορίας 

1) Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην 

τριτοβάθμια οργάνωση είναι μυστική. 

2) Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ψηφοφορίες 

σε δύο διαφορετικές ψηφοδόχους : στην πρώτη, που γίνεται για την ανάδειξη 

του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζουν οι αντιπρόσωποι όλων των 

σωματείων - μελών, ενώ στη δεύτερη, που γίνεται για την εκλογή των 

αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια οργάνωση, ψηφίζουν οι αντιπρόσωποι 

εκείνων μόνο των σωματείων- μελών, που έχουν επιλέξει την Ομοσπονδία για 

να εκπροσωπηθούν στην τριτοβάθμια οργάνωση 

3) Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής 

ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα 

του αντιπροσώπου- ψηφοφόρου, με το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του 

αυτοκινήτου του, νόμιμα επικυρωμένο από δημόσια Αρχή μέσα στις δεκαπέντε 

(15) τελευταίες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, και με το ειδικό εκλογικό 

βιβλιάριο, όταν αυτό εκδοθεί. Μέχρι να εκδοθεί το εκλογικό βιβλιάριο, η 

ψηφοφορία γίνεται με το ασφαλιστικό βιβλιάριο. Στο εκλογικό βιβλιάριο ή στην 

τελευταία σελίδα του ασφαλιστικού βιβλιαρίου σημειώνεται από τον Πρόεδρο 

της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος 

και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της Ομοσπονδίας. 

4) Οι σταυροί προτίμησης, που θέτει ο ψηφοφόρος, μπορεί να είναι το 

πολύ ίσοι με τα εκλεγόμενα για κάθε όργανο μέλη ή με τον αριθμό των 

αντιπροσώπων. Αν είναι περισσότεροι, το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται στο 
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συνδυασμό και όχι στους υποψηφίους. 

5) Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των 

σταυρών προτίμησης δικαιούται να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος κάθε 

συνδυασμού, που ορίζεται από τον συνδυασμό, καθώς και οι εκπρόσωποι των 

μεμονωμένων υποψηφίων. Επίσης με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής 

μπορούν να παρευρίσκονται περισσότεροι ή όλοι οι υποψήφιοι. 

Άρθρο 33ο : Εκλογικό σύστημα 

1) Για την εκλογή του Δ. Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και των 

αντιπροσώπων στην τριτοβάθμια οργάνωση εφαρμόζεται το εκλογικό 

σύστημα του άρθρου 7 του Ν. 1712/1987. 

2) Οι έδρες του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των 

αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων 

uποψηφfων ανάλογα με την εr~λ.ογική τους δύναμη. 

3) Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των 

εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των 

αντιπροσώπων που εl<'_λέyονται, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο αυτής 

rης δισίrεrrης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. 

4) Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την 

Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το 

εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. 

5) Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό 

ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο, για το 

οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα, ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν 

υποψήφιος για τη θέση αυτή. 

6) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις 

έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους 

μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του. 

7) Οι έδρες για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή, που δεν έχουν 

διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, και οι θέσεις των 

αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους 
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των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον μία έδρα για το Δ.Σ. ή για την Ελεγκτική επιτροπή ή έχουν 

εκλέξει έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια 

περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην 

παράγραφο 3 αυτού του άρθρου. 

Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται 

στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς, εφ' όσον έχει 

υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του. 

Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης 

παραγράφου θεωρούνται εκείνοι, των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι 

τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής 

ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση. 

8) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που 

δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 

κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους 

συνδυασμούς ή στους υποψηφίους, που τα υπόλοιπά τους δεν 

χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές. 

9) Όσοι δεν εκλέγονται από κάθε συνδυασμό θεωρούνται 

αναπληρωματικοί κατά τη σειρά του αριθμού των σταυρών προτίμησης που 

έλαβαν. 

1 Ο) Αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται 

σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που συγκέντρωσαν τους 

περισσότερους σταυρούς προτίμησης, οι δε υπόλοιποι, κατά τη σειρά του 

αριθμού των σταυρών που έλαβαν, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Στην 

περίπτωση του ενιαίου ψηφοδελτίου το ανώτατο όριο των σταυρών είναι για 

το Δ. Σ. πέντε (5) και για την Ελεγκτική Επιτροπή δύο (2). 

11) Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

Άρθρο 34ο : Επιτροπές 

-40-



-

-41-

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφασή του μπορεr να συγκροτεί 

-:,..Επιτροπές, με σκοπό την καλύτερη εξέταση, αντιμετώπιση και προώθηση 
διαφόρων ζητημάτων. 

Άρθρο 35ο : Η Ομοσπονδία μέλος υπερκείμενων οργανώσεων και 

συναφών ενώσεων 

1) Η Ομοσπονδία αποτελεί μέλος μιας μόνο τριτοβάθμιας 

επαγγελματικής οργάνωσης (Συνομοσπονδίας), στην οποία εγγράφεται μετά 

από απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. 

2) Η Ομοσπονδία αποτελεί μέλος της Διεθνούς Ένωσης Οδικών 

Μεταφορών (IRU). 

3) Η Ομοσπονδία αποτελεί μέλος της Ομοσπονδίας 

TRANSFRIGOROUTE INTERNAτιONAL 

4) Η Ομοσπονδία αποτελεί μέλος της Ένωσης BSEC-URTA 

Άρθρο 36ο : Πόροι • ' 

1) Πόροι της Ομοσπονδίας είναι : 

α) τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες υποχρεωτικές συνδρομές των 

σωματείων- μελών, 

β) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης 

περιουσίας της Ομοσπονδίας, 

γ) τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες 

εκδηλώσεις, 

δ) οι προαιρετικές και οι έκτακτες εισφορές των σωματείων - μελών, 

ε) τα έσοδα από την κατά παραχώρηση διαχείριση της διανομής και 

διάθεσης των δελτίων τιR καθώς και εκείνα των εγγυοδοσιών για τη 

διακρατική κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις, τις αποφάσεις των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθμίσεις του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, 

στ) τα έσοδα από τη λειτουργία των διαφόρων Σχολών επαγγελματικής 

κατάρτισης και εκπαίδευσης της Ομοσπονδίας και τις λοιπές υπηρεσίες που 
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;<t-;, 
παρέχει στους αυτοκινητιστές (πχ ασφαλιστικές υπηρεσίες, είσπραξη ΦΠΑ κl(π) ->r- , 

ζ) τα έσοδα από την έκδοση και διάθεση ψηφιακών σημάτων, ,~ 
βεβαιώσεων, ταχογράφων, αδειών - καρτών κ.λ.π και κάθε άλλου , ..:§! 

.. ~\. 

παρεμφερούς αντικειμένου που της ανατίθεται. . ~ 

η) οι τόκοι των τραπεζικών της καταθέσεων 

θ) γενικά κάθε νόμιμο έσοδο, με την προϋπόθεση της μη δέσμευσης και 

εξάρτησης της Ομοσπονδίας. 

2) Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και των ετήσιων υποχρεωτικών 

συνδρομών των μελών, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνσή τους, καθορίζεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3) Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών, που γίνονται ανώνυμα. 

4) Η Ομοσπονδία δεν επιτρέπεται να ασκεί κερδοσκοπική 

δραστηριότητα και η περιουσία της ουδέποτε διανέμεται μεταξύ των μελών της. 

5) Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) της Ομοσπονδίας είναι 

αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος 

Άρθρο 37ο : Βιβλία 

1) Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της 

Ομοσπονδίας τηρούνται τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται 

από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ο.Φ.Α.Ε., πριν αρχίσουν 

να χρησιμοποιούνται : 

α) βιβλίο μητρώου μελών (σωματείων), στο οποίο αναγράφονται με 

αριθμητική σειρά η επωνυμία, η έδρα, ο αριθμός και η χρονολογία των 

δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης του καταστατικού τους, οι 

χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθμός των μελών τους που 

έχουν εγγραφεί και ο αριθμός αυτών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, 

β) βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, 

γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Προεδρείου, 

ε) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής, 
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στ) βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες 

οι εισπράξεις και πληρωμές, 

ζ) βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας και 

η) βιβλίο πρωτοκόλλου. 

2) Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα 

λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση της 

Ομοσπονδίας επιβάλλει για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και 

αρτιότητα αυτής καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής 

αριθμημένα και θεωρημένα. Επίσης, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα βιβλία 

και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν ή που 

κρίνονται απαραίτητα ή χρήσιμα από τα όργανά της. 

3) Τα σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και η υπερκείμενη 

οργάνωση, στην οποία αυτή ανήκει, έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το 

περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων. 

Άρθρο 38ο : Τροποποίηση του καταστατικού 

1) Για την τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζει η Γενική 

Συνέλευση της Ομοσπονδίας, που συνέρχεται για το σκοπό αυτό. 

2) Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) 
των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων - μελών και 

πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων. 

Άρθρο 39ό: Διάλυση της Ομοσπονδίας 

1) Η Ομοσπονδία διαλύεται : 

α) όταν ο αριθμός των σωματείων - μελών της μειωθεί σε λιγότερα από 
έξι (6)· 

β) μετά από δικαστική απόφαση, όπως ορίζει ο νόμος 

γ) ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται ειδικά 

για το σκοπό αυτό και κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου 
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( 1/2) των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων - μελώ~~ ( ":. ~ 
και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων. \, ''-

2) Αν διαλυθεί η Ομοσπονδία, η Γενική της Συνέλευση αποφασίζει για ,,~ 
την τύχη της περιουσίας της. Σε καμία περίπτωση η περιουσία της δεν 

διανέμεται μεταξύ των μελών της. 

Άρθρο 40ο : Σφραγίδα 

1) Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία περιφερειακά 

αναγράφεται η επωνυμία της και στο κέντρο, μέσα σε τρίγωνο, υπάρχει η 

επιγραφή «Ο.Φ.Α.Ε.». 

2) Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό χρησιμοποιεί σφραγίδα που στο 

περιφερειακό περίγραμμα φέρει την ονομασία «HELLENIC FEDERA τΙΟΝ OF 

ROAD TRANSPORTS» και στο κέντρο, μέσα σε τρίγωνο, την επιγραφή 

«O.F.A.E.- GREECE» σε δύο στίχους. 

3) Σε όλα τα έντυπα της Ομοσπονδίας θα αναγράφεται η επωνυμία της 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην παραπάνω απόδοση. 

Άρθρο 41ο: Εφαρμοστέες διατάξεις 

1) Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1712/1987 και οι συναφείς διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα. 

2) Τα καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας μεριμνούν, εποπτεύουν και 

ευθύνονται για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με 

πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας 

και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου των 

αυτοκινητιστών οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. 

Άρθρο 42ο: Μεταβατική διάταξη 
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Η διάταξη της παραγράφου 1 τοο άρθρου 16 του καταστατικού, που 

J~ αναφέρεται σε 9μελές Δ.Σ., θα αρχίσει; να εφαρμόζεται από τις επόμενες 

5"!/ αρχαιρεσίες, δηλαδή τις πρώτες μετά την έγκριση του παρόντος. 
Μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών, η Ομοσπονδία θα διοικείται από το 

7μελές Δ.Σ., που εκλέχθηκε κατά τις προηγούμενες αρχαιρεσίες της 21ης 

Ιουνίου 2014 . Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη θητεία τριών (3) ετών. Το 

7μελές Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν eναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του 

τουλάχιστον, για να συζητήσει δε θέμα εκτός από αυτά που αναφέρονται στην 

πρόσκληση, πρέπει να είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του και να 

συμφωνήσουν τα πέντε (5).,. Κατά τα λοrπά ισχύουν και για το 7μελές Δ.Σ. 

μέχρι τη λήξη της θητείας του οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού. 

Άρθρο 43ο : Έγκριση του καταστατικού 

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 43, με το παρόν, άρθρα, μετά 

τις τροποποιήσεις που έγιναν, συζητήθηκε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπUΝ των σωματείων - μελών της 

Ομοσπονδίας, που συνήλθε για το σκοτrό αυτό στη Θεσσαλονίκη στις 23-3-

2019, με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, εξουσιοδοτήθηκε δε το Δ.Σ. να 

ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει. 

Το καταστατικό θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των 

τροποποιήσεων στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Αθήνα, 23-3- 2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Το παρόν καταστατικό του/της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑτΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ με την επωνυμία 

'ΌΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗτΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑτΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑτΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" (Ο.Φ.Α.Ε.) κατατέθηκε σ' εμάς 

στις 23-10-2019 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με 

Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 69 και με την υπ' aριθμ. 244/09-07-2019 Διάταξη στο 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΘΗΝΑ, 23-10-2019 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΘΗΝΑ, 23/10/2019 

0/Η Γραμματέας 
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