Αθήνα 30/ 1/2020
Αρ. Πρωτ.:150/20
Προς: Σωματεία - Μέλη Ο.Κ.Ο.Ε.
Κοιν/ση: Κ.Σ. Ο.Κ.Ο.Ε.
Κ.Σ. Ν. Ο.Κ.Ο.Ε.
Θέμα: Προκήρυξη 10ου Τακτικού Συνεδρίου Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.
και διαδικασίες εκλογής Αντιπροσώπων των Σωματείων Μελών
Αγαπητές/οί Συμπατριώισσες/τες,
Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Κ.Ο.Ε. στην πρόσφατη συνεδρίασή του
στις 11 Ιανουαρίου 2020 και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 Το τελευταίο 9ο συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. είχε διεξαχθεί στις 22
Απριλίου 2018, οπότε το Κ.Σ. που τότε εξελέγη, συμπληρώνει τα δύο
έτη θητείας, όπως προβλέπει το Καταστατικό της Ο.Κ.Ο.Ε.
 Την καταλληλότητα της πλέον πρόσφορης ημερομηνίας για τη
διεξαγωγή του επόμενου 10ου Συνεδρίου και των εκλογών ανάδειξης
Αντιπροσώπων στα Σωματεία,
προκηρύσσει το επόμενο 10ο Τακτικό Συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.
την Κυριακή 17 Μαϊου 2020, στην Κυπριακή Εστία, Κέκροπος 3 στην
Πλάκα, Αθήνα.
Όπως αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. (παρ. Β1)
«η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. έχει το χαρακτήρα μόνιμης επιτροπής της

Ο.Κ.Ο.Ε. στα πλαίσια του Καταστατικού της και του περί σωματείων
Νόμου.
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Η λειτουργία της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. διέπεται από το Καταστατικό και
το Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε. και τον
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.»
Επί πλέον στο άρθρο Β8 αναφέρεται ότι «το Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. θα

χαίρει αυτονομίας στη δράση του στα πλαίσια της Ο.Κ.Ο.Ε., αλλά και θα
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε., ιδιαίτερα στον
οικονομικό τομέα.»

Ακόμα στο Πλαίσο Εσωτερικού Κανονισμού της Ο.Κ.Ο.Ε. (παρ. Δ3)
αναφέρεται ότι:

«Για σκοπούς συντονισμού και συνεργασίας θα προσκαλούνται στις
συνεδριάσεις του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. ο / η Πρόεδρος, ο / η Γενικός Γραμματέας
και ο / η Οικονομικός Υπεύθυνος της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. όπως και αντίστοιχα
θα προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. ο / η
Πρόεδρος, ο / η Γενικός Γραμματέας και ο / η Ταμίας της Ο.Κ.Ο.Ε.»
Στη συνέχεια παραθέτουμε όλες τις ορθές, σύννομες και σύμφωνες με τις
καταστατικές διατάξεις της Ο.Κ.Ο.Ε. διαδικασίες, πληροφορίες και οδηγίες
που έχουν σχέση με το προσεχές 10ο Συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και τις
επικείμενες σχετικές εκλογές στα Σωματεία – Μέλη:
1. Καθορισμός της συγκρότησης των Τμημάτων Νεολαίας των
Σωματείων – Μελών: Καθορίζεται από το άρθρο 4 του «Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας της
Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των
Τμημάτων Νεολαίας των Σωματείων-Μελών», το οποίο αυτούσιο
έχει ως εξής:

«4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ. ΗΛΙΚΙΑ.
Τα Τμήματα Νεολαίας των σωματείων-μελών θα συγκροτούνται
αυτοδίκαια από τα μέλη τους ηλικίας 18 ετών και μέχρι τη
συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας, και θα έχουν το
χαρακτήρα μόνιμης επιτροπής του σωματείου, σύμφωνα με το
Καταστατικό τους και τον περί σωματείων νόμο.
Κατ’ εξαίρεση άτομα των οποίων η ηλικία είναι κάτω των 18 θα
μπορούν να εγγράφονται χωρίς δικαιώματα ψήφου, εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στα αντίστοιχα σωματεία μέλη και τα Τμήματα Νεολαίας,
ως δόκιμα μέλη.
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Η συμμετοχή σε διαδικασίες εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα είναι δυνατή στα
άτομα τα οποία μέχρι την ημέρα έναρξης του εκάστοτε Συνεδρίου
της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της
ηλικίας τους.»
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 4 του Εσωτ. Καν. Νεολαίας, η
συμμετοχή στις επικαιροποιημένες διαδικασίες εκλέγειν και εκλέγεσθαι
θα είναι δυνατή στις/ους νέες/ους που δεν έχουν συμπληρώσει την
ηλικία των τριάντα ετών μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δηλ. να έχουν
γεννηθεί μετά τις 16 Μαϊου 1990.
Αντίστοιχα το κάτω όριο των 18 ετών διαμορφώνεται με την
συμπλήρωση των 18 ετών κατά την ημέρα συμπλήρωσης του εκλογικού
καταλόγου σε κάθε Σωματείο – Μέλος, σύμφωνα με το Καταστατικό του
Σωματείου, όπως ειδικότερα θα αναφερθούμε και παρακάτω (μπορεί να
είναι ακόμα και η ημερομηνία των εκλογών).
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. κλπ στο
άρθρο 6 αναφέρεται στο θέμα της μόνιμης εγκατάστασης & διαμονής
των μελών των Σωματείων της Ο.Κ.Ο.Ε.

«Στην Καταστατική πρόνοια (άρθρο 4 α 1) που προβλέπει ότι τα μέλη
των σωματείων-μελών της Ο.Κ.Ο.Ε. είναι “εγκατεστημένα μόνιμα στην
Ελλάδα”, διευκρινίζεται ότι αυτό νοεί άτομα 18 ετών και άνω που κατά
τις διατάξεις της Κυπριακής Νομολογίας τελούν υπό το καθεστώς της
μόνιμης μετανάστευσης στο εξωτερικό. Με αυτή την έννοια
διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που έρχονται από την Κύπρο και τελούν
υπό το καθεστώς της προσωρινής μετανάστευσης δεν καλύπτονται.
Κατά συνέπεια όσα τυχόν σωματεία-μέλη της Ο.Κ.Ο.Ε. έχουν μέλη που
δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία, δεν θα υπολογίζονται στις
σχέσεις τους με την Ο.Κ.Ο.Ε. τα άτομα αυτά. Δηλαδή τα άτομα αυτά
δεν θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα εκλέγειν, εκλέγεσθαι και
εκπροσώπησης στην Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε.»
3. Σύµφωνα µε την παρ. β, του άρθρου 10 του Καταστατικού της Ο.Κ.Ο.Ε.,
οι αρχαιρεσίες των Τµηµάτων Νεολαίας στα Σωµατεία-Μέλη, για την
ανάδειξη των αντιπροσώπων τους στο Συνέδριο, γίνονται, υποχρεωτικά
μέχρι 50 ηµέρες, τουλάχιστον, πριν από αυτό.
Εποµένως, οι σχετικές αρχαιρεσίες θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί, το αργότερο, µέχρι την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020.
4. Οι εκλογές για τους αντιπροσώπους στο Συνέδριο θα γίνουν µε µέριµνα
του Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. και του Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.

4
Γι’ αυτό, προκειµένου να καταστεί δυνατό να ανταποκριθεί το Κ.Σ. στις
απαιτήσεις της διάταξης αυτής, θα πρέπει τα Σωματεία - Μέλη έγκαιρα (και
τουλάχιστον 15 µέρες πριν την διενέργεια τους) να ενημερώσουν την
Ο.Κ.Ο.Ε. - Κ.Σ. (okoe.cy@gmail.com), τον Πρόεδρο Γιώργο Συλλούρη
(syllouris.g@gmail.com),
Αναπλ.
Πρόεδρο
Κώστα
Σταματάρη
(stamatar@vet.auth.gr), και Γενικό Γραμματέα Λευτέρη Κωνσταντινίδη
(eleftherios.kon@gmail.com) και από τη Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. τον Πρόεδρο
Κύρου - Τσάκαλο Χριστόδουλο (kyroutsakalos_chri@hotmail.com) και τη
Γενική Γραµµατέα Παυλίδου Ίρια (Κυριακή), (iriapavlidou@yahoo.gr) δηλ.:
okoe.cy@gmail.com;
syllouris.g@gmail.com;
stamatar@vet.auth.gr;
eleftherios.kon@gmail.com;
kyroutsakalos_chri@hotmail.com;
iriapavlidou@yahoo.gr
για την ηµεροµηνία διενέργειας των εκλογών, τόπο διεξαγωγής και ώρες,
για ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο, ώστε να διασφαλίζεται η
ενδεχόμενη φυσική παρουσία εξουσιοδοτημένων μελών του Κ.Σ. της
Ο.Κ.Ο.Ε. ή και της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. Σε κάθε περίπτωση τα επί μέρους
Σωματεία μπορούν εναλλακτικά να ζητήσουν τον ορισμό δικαστικού
αντιπροσώπου από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Η µη έγκαιρη
ενηµέρωση μπορεί να επιφέρει τη µη αποδοχή του αποτελέσµατος των
εκλογών.
Για σκοπούς διασφάλισης της διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας
πανελλαδικά και ανεξάρτητα από τις ειδικές προβλέψεις των καταστατικών
των επί μέρους Σωματείων, τα Σωματεία υποχρεούνται πέντε (5) μέρες
τουλάχιστον πριν από την διεξαγωγή των εκλογών για αντιπροσώπους
τους στο Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε., να αποστείλουν τον τελικό εκλογικό
κατάλογο στην Εκτελεστική Γραμματεία της Ο.Κ.Ο.Ε. στα ίδια ως άνω
αναφερόμενα e-mails.
Η µη έγκαιρη ενηµέρωση τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής των
εκλογών όσο και για την αποστολή του τελικού εκλογικού καταλόγου,
μπορεί να έχει επιπτώσεις στην αποδοχή του αποτελέσµατος των εκλογών.
5. Σύµφωνα και κατ΄αντιστοιχία µε την παρ. β του άρθρου 10 του Πλαισίου
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε., κάθε Τµήµα
Νεολαίας στο Σωµατείο-Μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί το
αποτέλεσµα των αρχαιρεσιών του, προς το Κ.Σ. της Ο.Κ.Ο.Ε. και της
Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., 40 ηµέρες τουλάχιστον, πριν από την έναρξη του
Συνεδρίου.
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Εποµένως η γνωστοποίηση των σχετικών αποτελεσµάτων προς το Κ.Σ.
της Ο.Κ.Ο.Ε. και της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε., θα πρέπει να έχει γίνει µέχρι
την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020.
Η µη έγκαιρη υποβολή των σχετικών αποτελεσµάτων ενδέχεται να
επισύρει την ποινή του αποκλεισµού από το Συνέδριο. Η παραπάνω
γνωστοποίηση θα πρέπει σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ο.Κ.Ο.Ε. και
τους σχετικούς Εσωτερικούς Κανονισµούς να περιλαµβάνει τα εξής
έγγραφα υλικά:
1/ Αντίγραφο πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες
εκλογής αντιπροσώπων.
2/ Κατάλογο μελών του Τμήματος Νεολαίας
3/ Κατάλογο ψηφισάντων (που πρέπει να περιλαµβάνει: αύξοντα
αριθµό, επώνυµο & όνομα, διεύθυνση διαµονής, ηµεροµηνία
γέννησης, αριθµός ταυτότητας ή διαβατηρίου και υπογραφή).
4/ Ότι άλλο εκλογικό υλικό - ενδεικτικά αναφέρονται τα ψηφοδέλτια ήθελε κριθεί από το Κ.Σ. αναγκαίο και χρήσιµο για τον έλεγχο που η
Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. θα κάνει για να νοµιµοποιήσει τους
αντιπροσώπους.
5/ Σύνθεση του ∆.Σ. του Τµήµατος Νεολαίας του Σωµατείου, µε
διευθύνσεις, τηλ, κιν., φαξ, e-mail.
Όλα τα έγγραφα αν δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να φέρουν την
σφραγίδα και υπογραφές του Προέδρου ή και του Γεν. Γραμματέα του
Σωματείου – Μέλους.
6. Ανεξάρτητα αν στις εκλογικές διαδικασίες συμμετέχουν ένας ή
περισσότεροι συνδυασμοί, ο αριθμός των σταυρών προς τους
υποψήφιους καθορίζεται από τα οικεία Σωματεία – Μέλη, σύμφωνα με
το Καταστατικό τους.
7. Σύµφωνα µε το Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισµού της Ο.Κ.Ο.Ε. επειδή
στις ευρύτερες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής και της
Θεσσαλονίκης υπάρχουν πλέον του ενός Σωματείου µέλη, η διενέργεια
αρχαιρεσιών για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.
θα γίνει µε την επιµέλεια και κατόπιν συνεννόησης των αντίστοιχων Δ.Σ.
των Σωματείων, µε το Κ.Σ. της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και το Κ.Σ. Ο.Κ.Ο.Ε.
σε κοινή κάλπη, κοινούς εκλογικούς καταλόγους, µε κοινή εφορευτική
επιτροπή. Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή σύµφωνα µε το Καταστατικό,
το Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισµού και τις αποφάσεις των συνεδρίων
της Ο.Κ.Ο.Ε. θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.
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8. Οι εκλογές αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Ο.Κ.Ο.Ε. διεξάγονται με
το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με την παρ. 8β του
Εσωτερικού Κανονισμού της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και με τροποποιημένη
αναλογία εκπροσώπησης σε σχέση με το άρθρο 10α του Καταστατικού
της Ο.Κ.Ο.Ε., σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου 16ου Συνεδρίου
της Ο.Κ.Ο.Ε. Σε σχέση με τα υπάρχοντα σήμερα Σωματεία - Μέλη της
Ο.Κ.Ο.Ε., η αναλογία εκπροσώπησης είναι ένας (1) αντιπρόσωπος ανά
5 ψηφίσαντες και μέχρι του αριθμού των 100 ψηφισάντων. Για τους άνω
των 100 ψηφισάντων ισχύει η αναλογία ένας (1) αντιπρόσωπος ανά 10
ψηφίσαντες, δηλ.
• από 3 ως 7 ψηφίσαντες - 1 αντιπρόσωπος
• από 8 ως 12 ψηφίσαντες - 2 αντιπρόσωποι
• από 13 ως 17 ψηφίσαντες - 3 αντιπρόσωποι
• από 18 ως 22 ψηφίσαντες - 4 αντιπρόσωποι
• από 23 ως 27 ψηφίσαντες - 5 αντιπρόσωποι
• από 28 ως 32 ψηφίσαντες - 6 αντιπρόσωποι
• από 33 ως 37 ψηφίσαντες - 7 αντιπρόσωποι
κ.ο.κ. ανά 5 επί πλέον ψηφίσαντες, 1 επί πλέον αντιπρόσωπος
• από 98 ως 104 ψηφίσαντες - 20 αντιπρόσωποι
• από 105 ως 114 ψηφίσαντες - 21 αντιπρόσωποι
κ.ο.κ. ανά 10 επί πλέον ψηφίσαντες, ένας επί πλέον αντιπρόσωπος
Το Τµήµα Νεολαίας στο Σωµατείο-Μέλος, που εκλέγει τακτικούς
αντιπροσώπους, θεωρείται ότι εκλέγει, ταυτόχρονα, τον αντίστοιχο
αριθµό αναπληρωµατικών από το ίδιο ψηφοδέλτιο.
9. Σύµφωνα µε την παρ. ΙΙ β, του άρθρου 7, κάθε Τµήµα Νεολαίας στο
Σωµατείο-Μέλος δικαιούται 70 ηµέρες
τουλάχιστον, από την
ηµεροµηνία σύγκλησης του Συνεδρίου να υποβάλει γραπτά, προς το
Κ.Σ. οποιοδήποτε θέµα, για να συµπεριληφθεί στην Ηµερήσια Διάταξη.
Εποµένως, οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί προς
το Κ.Σ. µέχρι τις 8 Μαρτίου 2020. Η Ημερ. Διάταξη του Συνεδρίου θα
διαβιβαστεί προς τα Σωματεία – Μέλη 45 ημέρες τουλάχιστον πριν από
τη διεξαγωγή του, δηλ. μέχρι τις 2 Απριλίου 2020.
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Θα παρακαλούσαμε όλα τα Σωματεία – Μέλη, καθώς και όλους τους
συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους στις εκλογές των Τμημάτων Νεολαίας των
Σωματείων – Μελών να εφαρμόσουν τις ως άνω οδηγίες απαρέγκλιτα, ώστε
να προκύψουν διαφανείς, δημοκρατικές και αδιαμφισβήτητες διαδικασίες και
αποτελέσματα, που θα συμβάλουν στην αποκατάσταση πνεύματος ενότητας,
συνεργασίας και υψηλού αισθήματος πατριωτισμού προς όφελος της
Κυπριακής Παροικίας της Ελλάδας και του αγώνα του Λαού μας.
Σε κάθε περίπτωση, για οτιδήποτε δεν διευκρινίζεται ως άνω, έχουν εφαρμογή
οι αντίστοιχες Καταστατικές Διατάξεις της Ο.Κ.Ο.Ε.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία και διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Συλλούρης

Ο Γενικός Γραμματέας
Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Σηµείωση:
Στην ιστοσελίδα της Ο.Κ.Ο.Ε. υπάρχουν το Καταστατικό της Ο.Κ.Ο.Ε., το Πλαίσιο
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Ο.Κ.Ο.Ε. και ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε. και των Τµηµάτων Νεολαίας των Σωµατείων-Μελών:

http://okoe.gr/kyries-pyles/idrysh-skopoi/

