
Άρθρο 18ο 

ΑΠΑΡΤΙΑ 

1. Τν Σπλέδξην βξίζθεηαη ζε απαξηία:  

o Καηά ην Σπλέδξην (Γ.Σ.) όηαλ παξαβξίζθνληαη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ 

αξηζκνύ ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη πξνο ηελ 

Οκνζπνλδία θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  

o Αλ θαηά ην 1ν Σπλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία ζπγθαιείηαη λέν κε ηα ίδηα ζέκαηα από 

3 κέρξη 15 κέξεο από ην πξώην Σπλέδξην. Σ’ απηό ην Σπλέδξην γηα λα ππάξρεη 

απαξηία πξέπεη λα παξαβξίζθνληαη ην 1/4 ηνπιάρηζηνλ ησλ νηθνλνκηθά 

ηαθηνπνηεκέλσλ κειώλ.  

o Αλ θαη ζην 2ν Σπλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία ζπγθαιείηαη κέζα ζε 3 κέρξη 15 ην 

πνιύ εκέξεο ηξίην Σπλέδξην. Καη΄ απηό πξέπεη λα παξαβξίζθνληαη ην 1/5  

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ έρνπλ θαη΄ αλσηέξσ 

δηθαίσκα ςήθνπ.  

o Αλ θαη ζην ηξίην Σπλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία δελ κπνξεί λα ζπγθιεζεί γηα ην ίδην 

ζέκα λέν Σπλέδξην πξηλ πεξάζεη έλαο κήλαο από ην ηξίην θαηά ζεηξά. Αλ κεηά ηελ 

παξέιεπζε κήλα ζπγθιεζεί λέν Σπλέδξην κε ηα ίδηα ζέκαηα, ηόηε απηό ζεσξείηαη 

ζαλ πξώην θαη ππόθεηηαη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα ηελ ύπαξμε απαξηίαο. 

2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίδεη πάληνηε κε ςεθνθνξία, πνηέ όκσο δηα βνήο. 

Είλαη κπζηηθή θάζε ςεθνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζε εθινγέο Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ειεγθηηθήο θαη εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη αληηπξνζώπσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε, 

ζέκαηα εκπηζηνζύλεο, γεληθά δεηήκαηα, πξνζσπηθά δεηήκαηα, έγθξηζε ινγνδνζίαο, θήξπμε 

απεξγίαο, επηβνιή εθηάθησλ εηζθνξώλ, αιιαγή επσλπκίαο, ζπγρώλεπζε, θαζώο θαη ίδξπζε 

Έλσζεο, πξνζρώξεζε ή απνρώξεζε από απηή.  

3. Απνθιείνληαη από ηα Σπλέδξηα νη αληηπξόζσπνη Σσκαηείσλ – Μειώλ πνπ θαζπζηεξνύλ ηηο 

ζπλδξνκέο ηνπο θαη δελ ηαθηνπνηνύληαη νηθνλνκηθά κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε κέξα από ην 

Σπλέδξην.  

4. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλειεύζεηο θαη ζηηο ςεθνθνξίεο κε νπνηνλδήπνηε είδνπο 

εμνπζηνδόηεζε αληηπξνζώπσλ.  

5. Αλ πξόθεηηαη γηα δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ζπγθαιείηαη 

εηδηθό Σπλέδξην πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία κε παξόληεο ηνπο κηζνύο (1/2) ζπλ έλα 

ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζώπνπο ησλ ζσκαηείσλ-κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, νη 

απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξόλησλ κειώλ.  

6. Η πεξηνπζία ηεο Οκνζπνλδίαο ζε πεξίπησζε δηάιπζεο πεξηέξρεηαη ζηελ ΓΣΕΕ. 



 


