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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο παρών Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ θεςπύςτηκε κατόπιν πρόταςησ του Διοικητικού 
Συμβουλύου τησ ΑΜΚΕ που εγκρύθηκε ςτην ςυνεδρύαςό του ςτισ 28 Νοεμβρύου 2020 και 
εγκρύθηκε και τϋθηκε ςε ιςχύ με την απόφαςη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ των εταύρων ςτισ 
11 Δεκεμβρύου 2020. Αποτελεύ ςυμπλόρωμα του Καταςτατικού και αποςκοπεύ ςτην 
εύρυθμη λειτουργύα τησ ΑΜΚΕ και την επύτευξη των ςτόχων τησ.  

Άρθρο 1. Ειςαγωγικϊ 

1.1. Ο Εςωτερικο σ Κανονιςμο σ ςυντα ςςεται  εφαρμο ζεται απο   το Δ.Σ.  και 
τροποποιει ται απο  τη Γ.Σ. Ο παρω ν Εςωτερικο σ Κανονιςμο σ και ο λεσ οι τροποποιη ςεισ 
αυτου   τι θενται ςε ιςχυ   αυτο ματα την επομε νη ημε ρα τησ ε γκριςη σ τουσ απο   τη Γ.Σ.   
1.2. Οποιοδόποτε μϋλοσ του Δ.Σ. η  με λοσ τησ ΑΜΚΕ δυ ναται οποιαδη ποτε ςτιγμη   να 
απευθυ νει προτα ςεισ για τροποποιη ςεισ ςτο  ρο εδρο ο οποι οσ μπορει   να αποφαςι ςει να 
υποβα λει ςχετικη   ειςη γηςη ςτο Δ.Σ.  

Άρθρο 2. Λόψη αποφϊςεων ςτη Γενικό υνϋλευςη 

2.1. Η ημερόςια διϊταξη Γενικών Συνελεύςεων που ςυγκαλούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο καταρτύζεται από το ΔΣ. Η ημερόςια διϊταξη Γενικών Συνελεύςεων που 
ςυγκαλούνται με αύτημα και πρωτοβουλύα των εταύρων περιλαμβϊνει ωσ πρώτο θϋμα τησ 
ημερόςιασ διϊταξησ το θϋμα για το οπούο ζητεύται η ΓΣ.  
2.2. Ωσ πρώτη πρϊξη η ΓΣ εκλϋγει  ρόεδρο και Γραμματϋα που εύναι αρμόδιοι για την 
τόρηςη τησ εύρυθμησ λειτουργύασ τησ και την ςύνταξη των πρακτικών. 
2.3. Οι αποφϊςεισ ςτη Γενικό Συνϋλευςη λαμβϊνονται ςε πλειοψηφύα των παρόντων  
εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ από το καταςτατικό ό τον νόμο. 
2.4. Η ψηφοφορύα γύνεται με ανϊταςη του χεριού. 
2.5. Ονομαςτικό ψηφοφορύα γύνεται  εφόςον ζητηθεύ από τα δύο πϋμπτα (2/5) των 
παρόντων. Σε ονομαςτικό ψηφοφορύα ακολουθεύται η αλφαβητικό ςειρϊ με κλόρωςη του 
γρϊμματοσ ϋναρξησ. 
2.6. Μυςτικό ψηφοφορύα γύνεται ςε όλεσ τισ εκλογϋσ και ςε εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ 
που αυτό προβλϋπεται από το νόμο. 
2.7. Λευκϋσ ψόφοι και αποχϋσ δεν προςμετρώνται ςτο αποτϋλεςμα τησ ψηφοφορύασ. 
Οι ςυγκεκριμϋνεσ ψόφοι δεν ςυγκαταλϋγονται ςτον αριθμό των παρόντων  χωρύσ όμωσ 
αυτό να ϋχει επύπτωςη ςτην απαρτύα. 
2.8. Σε περύπτωςη που τύθενται ςε ψηφοφορύα περιςςότερεσ από δύο προτϊςεισ  
δύχωσ κϊποια εξ αυτών να τύχει τησ απόλυτησ πλειοψηφύασ των παρόντων  τότε η 
ψηφοφορύα επαναλαμβϊνεται ανϊμεςα ςτισ δύο πρώτεσ ςε ψόφουσ προτϊςεισ. 
2.9. Το ΔΣ ενημερώνει ϋγκαιρα τουσ εταύρουσ για τισ τεχνικϋσ δυνατότητεσ εξ 
αποςτϊςεωσ ςυμμετοχόσ τουσ ςτη ΓΣ χωρύσ τη φυςικό παρουςύα τουσ ςτον τόπο 
διεξαγωγόσ τησ και μεριμνϊ για την τεχνικό αρτιότητα τησ ωσ ϊνω διαδικαςύασ. 
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2.10. Τα  ρακτικϊ των Γενικών Συνελεύςεων ςυντϊςςονται από τον Γραμματϋα τησ ΓΣ 
και τηρούνται από τον ΓΓ του ΔΣ. Αποςτϋλλονται αμελλητύ ςτα μϋλη τησ ΓΣ.  Στα 
 ρακτικϊ καταχωρούνται ςυνοπτικϊ ό αυτολεξεύ αν ςυντρϋχει λόγοσ  οι ειςηγόςεισ  οι 
προτϊςεισ  οι ςυζητόςεισ και αποδύδονται με ακρύβεια οι αποφϊςεισ. Καταχωρεύται  
επύςησ  και η γνώμη τησ μειοψηφύασ. Τα  ρακτικϊ υπογρϊφονται από τον  ρόεδρο τησ 
ΓΣ και τον Γραμματϋα τησ ΓΣ που τα ςυνϋταξε και επικυρώνονται ςε προςεχό ςυνεδρύαςη 
από τα παρόντα μϋλη τησ Γενικόσ Συνϋλευςησ. Οι αποφϊςεισ που λόφθηκαν εκτελούνται 
και πριν από την επικύρωςη των πρακτικών. 

Άρθρο 3. Λόψη αποφϊςεων ςτο Διοικητικό υμβούλιο  

 3.1. Συ μφωνα με το Καταςτατικο  τησ ΑΜΚΕ  το Διοικητικο   Συμβου λιο μπορει   να 
απαρτι ζεται απο   τουλα χιςτον πε ντε  5  με λη. Η Γενικη   Συνε λευςη  η οποι α ει ναι το 
αρμο διο ο ργανο για την εκλογη   των μελω ν του Διοικητικου   Συμβουλι ου  ει ναι επι ςησ 
αρμόδια για τον καθοριςμο   του αριθμου   των μελω ν του Διοικητικου               Συμβουλι ου. 
Τα μϋλη που υπϋβαλαν υποψηφιότητα και δεν εξελϋγηςαν εύναι αναπληρωματικϊ μϋλη με 
τη ςειρϊ εκλογόσ τουσ.  
 
  3.2. Στην πρώτη του ςυνεδρύαςη μετϊ την εκλογό του το Δ.Σ. αποφαςύζει τον 
καταμεριςμό των αρμοδιοτότων μεταξύ των μελών του. Σε κϊθε περύπτωςη  η ςύνταξη 
και τόρηςη των βιβλύων πρακτικών τησ εταιρεύασ  βιβλύο πρακτικών Γενικών 
Συνελεύςεων και πρακτικών των ςυνεδριϊςεων του ΔΣ  εύναι αρμοδιότητα του Γενικού 
Γραμματϋα. Η ςύνταξη του προώπολογιςμού  ιςολογιςμού και οικονομικού απολογιςμού 
τησ εταιρεύασ  των φορολογικών βιβλύων και ςτοιχεύων που απαιτεύ ο νόμοσ εύναι 
αρμοδιότητα του Ταμύα. Η ςύνταξη τησ ϋκθεςησ πεπραγμϋνων εύναι αρμοδιότητα του 
 ροϋδρου. 
 
3.3. Οι αποφϊςεισ ςτο Διοικητικό Συμβούλιο λαμβϊνονται ωσ εξόσ:  

Α.Η ημερόςια διϊταξη του Διοικητικού Συμβουλύου καταρτύζεται από τον  ρόεδρο.  

Β. Το ΔΣ ςυνεδριϊζει ϋγκυρα όταν μετϋχουν ςτη ςυνεδρύαςη  φυςικϊ ό διαδικτυακϊ  τα 
τρύα πϋμπτα  3/5  των μελών του.   

Γ. Οι αποφϊςεισ ςτο ΔΣ λαμβϊνονται με πλειοψηφύα των τριών πϋμπτων  3/5  των 
ςυμμετεχόντων μελών του  εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ από το καταςτατικό ό τον 
νόμο. 

Δ. Η ψηφοφορύα γύνεται με ανϊταςη του χεριού. 

Ε. Ονομαςτικό ψηφοφορύα γύνεται  εφόςον ζητηθεύ από τα δύο πϋμπτα (2/5) των 
παρόντων. Σε ονομαςτικό ψηφοφορύα ακολουθεύται η αλφαβητικό ςειρϊ με κλόρωςη του 
γρϊμματοσ ϋναρξησ. 

ΣΤ. Μυςτικό ψηφοφορύα γύνεται ςε όλεσ τισ εκλογϋσ και ςε εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ που 
αυτό προβλϋπεται από το νόμο. 
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Ζ. Λευκϋσ ψόφοι και αποχϋσ δεν προςμετρώνται ςτο αποτϋλεςμα τησ ψηφοφορύασ. Οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ψόφοι δεν ςυγκαταλϋγονται ςτον αριθμό των παρόντων  χωρύσ όμωσ 
αυτό να ϋχει επύπτωςη ςτην απαρτύα. 

Η. Σε περύπτωςη που τύθενται ςε ψηφοφορύα περιςςότερεσ από δύο προτϊςεισ  δύχωσ 
κϊποια εξ αυτών να τύχει τησ απόλυτησ πλειοψηφύασ των παρόντων  τότε η ψηφοφορύα 
επαναλαμβϊνεται ανϊμεςα ςτισ δύο πρώτεσ ςε ψόφουσ προτϊςεισ. 

Θ. Ο Γενικόσ Γραμματϋασ ενημερώνει ϋγκαιρα τα μϋλη του ΔΣ για τισ τεχνικϋσ 
δυνατότητεσ εξ αποςτϊςεωσ ςυμμετοχόσ τουσ χωρύσ τη φυςικό παρουςύα τουσ ςτον τόπο 
διεξαγωγόσ τησ και μεριμνϊ για την τεχνικό αρτιότητα τησ ωσ ϊνω διαδικαςύασ.  

Ι. Τα  ρακτικϊ του ΔΣ ςυντϊςςονται και τηρούνται από τον Γενικό Γραμματϋα. 
Αποςτϋλλονται αμελλητύ ςτα μϋλη του ΔΣ.  Στα  ρακτικϊ καταχωρούνται ςυνοπτικϊ οι 
ειςηγόςεισ και αποδύδονται με ακρύβεια οι αποφϊςεισ. Καταχωρούνται  επύςησ  οι 
απόψεισ των μελών εφόςον το επιθυμούν. Τα  ρακτικϊ υπογρϊφονται από τον  ρόεδρο 
και τον Γενικό Γραμματϋα και επικυρώνονται ςε προςεχό ςυνεδρύαςη από τα παρόντα 
μϋλη του ΔΣ. Οι αποφϊςεισ που λόφθηςαν εκτελούνται και πριν από την επικύρωςη των 
πρακτικών. 

3.4. Μόνο το Δ.Σ. μπορεύ να προχωρόςει ςε δαπϊνεσ εξ ονόματοσ τησ εταιρεύασ. Η 
δαπϊνη εύναι πϊντα πλόρωσ αιτιολογημϋνη. Η δαπϊνη υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ από 
τον Ταμύα και από ϊλλα μϋλη όπωσ προβλϋπεται από το καταςτατικό. Καμύα δαπϊνη δεν 
επιτρϋπεται να εκτελεύται χωρύσ προηγούμενη ϋγκριςη από το Δ.Σ. Σε επεύγουςα 
περύπτωςη  ο Ταμύασ και ο  ρόεδροσ μπορούν να προχωρόςουν ςε εκταμύευςη δαπϊνησ 
εφόςον ενημερώςουν το ΔΣ.  

Άρθρο 4: Επύτιμα και Αρωγϊ μϋλη, Τποψόφια μϋλη.  

4.1. Η πρόταςη για την ανακόρυξη ατόμων ωσ Επύτιμων ό Αρωγών μελών τησ 
εταιρεύασ υποβϊλλεται ςτο ΔΣ με ϋγγραφη και πλόρωσ αιτιολογημϋνη πρόταςη εταύρου. 
Το ΔΣ εξετϊζει την πρόταςη και ειςηγεύται ςχετικϊ προσ τη Γενικό Συνϋλευςη.  
4.2. Άτομα που ϋχουν υποβϊλει αύτηςη εγγραφόσ τουσ ςτην ΕΕνΟΕ ϋχουν δηλώςει ότι 
αποδϋχονται τουσ ςκοπούσ τησ εταιρεύασ  αναλαμβϊνουν να τηρούν το Καταςτατικό τησ 
και ςυντϊςςονται με τισ αξύεσ και τισ αρχϋσ που περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 4 του 
καταςτατικού τησ εταιρεύασ  τα κεύμενα αρχών τησ και τισ πολιτικϋσ θϋςεισ που υιοθετεύ 
και εφαρμόζει η UEF και ϋχουν λϊβει την υποςτόριξη από δύο τουλϊχιςτον εταύρουσ 
όπωσ προβλϋπεται ςτο καταςτατικό θεωρούνται «υποψόφια μϋλη» και μπορούν να 
μετϋχουν  χωρύσ δικαύωμα ψόφου  ςε όλεσ τισ δρϊςεισ τησ ΑΜΚΕ  εφόςον το καθεςτώσ 
του υποψόφιου εταύρου εγκριθεύ προςωρινϊ από το ΔΣ.  
4.3. Τα υποψόφια μϋλη γύνονται πλόρη μϋλη  κατϊ τα προβλεπόμενα ςτο καταςτατικό  
με απόφαςη των εταύρων ςτη Γ.Σ. η οπούα λαμβϊνεται με πλειοψηφύα των 2/3 των 
παρόντων και ταμειακϊ εντϊξει εταύρων ςτη Γ.Σ.  
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Άρθρο 5. Σοπικϋσ οργανώςεισ 

5.1. Εταύροι τησ ΕΕνΟΕ που κατοικούν ςε πόλεισ ό περιοχϋσ τησ χώρασ εκτόσ Αθηνών 
μπορούν να ςυγκροτόςουν τοπικό οργϊνωςη. Οι προώποθϋςεισ για τη ςυγκρότηςη των 
τοπικών οργανώςεων εύναι οι ακόλουθεσ:  

 Ελϊχιςτοσ αριθμόσ 5 ταμειακϊ εντϊξει εταύρων 
 Έγγραφη αύτηςη προσ το ΔΣ με τισ υπογραφϋσ όλων των ενδιαφερόμενων εταύρων 

5.2. Η ςυγκρότηςη τησ τοπικόσ οργϊνωςησ αποφαςύζεται και ανακαλεύται  για 
αιτιολογημϋνο λόγο  από το ΔΣ. Το ΔΣ μπορεύ να ορύςει ϋνα μϋλοσ του ωσ ανταποκριτό 
τησ ςυγκεκριμϋνησ τοπικόσ οργϊνωςησ.  
5.3. Η τοπικό οργϊνωςη μπορεύ να ςυςτόςει ϊτυπη διοικητικό δομό για την 
διευκόλυνςη των δρϊςεων τησ. Η τοπικό οργϊνωςη ακολουθεύ την πολιτικό όπωσ αυτό 
διαμορφώνεται ςτισ καταςτατικϋσ δομϋσ τησ ΕΕνΟΕ αλλϊ ϋχει ελευθερύα δρϊςεωσ μϋςα 
ςτο πλαύςιο των αποφϊςεων τησ ΕΕνΟΕ. Δεν διαθϋτει οικονομικό αυτονομύα αλλϊ 
διαχειρύζεται ελεύθερα τα ποςϊ που ςυγκεντρώνει για τοπικϋσ δραςτηριότητεσ. Μϋςα 
ςτο πλαύςιο των κοινών ςκοπών τησ εταιρεύασ  η τοπικό οργϊνωςη ενημερώνει το ΔΣ για 
όλεσ τισ δρϊςεισ και τον προγραμματιςμό δρϊςεων που αναλαμβϊνει.  

Άρθρο 6: επιτροπϋσ – ομϊδεσ εργαςύασ   
 
6.1. Για την εκπλόρωςη των ςκοπών τησ ΑΜΚΕ και για την υλοπούηςη των 
δραςτηριοτότων τησ  το Δ.Σ. ϋχει το δικαύωμα να ςυγκροτεύ Επιτροπϋσ και Ομϊδεσ 
Εργαςύασ με ςκοπό την πληρϋςτερη ενημϋρωςό του ό την ταχύτερη εκτϋλεςη οριςμϋνων 
εργαςιών. Η Γ.Σ. μπορεύ επύςησ να ζητόςει από το ΔΣ να ςυγκροτόςει Επιτροπϋσ και 
Ομϊδεσ Εργαςύασ.  
6.2. Για όλεσ τισ Επιτροπϋσ και Ομϊδεσ Εργαςύασ ιςχύουν τα παρακϊτω για τη 
ςυγκρότηςη και λειτουργύα τουσ:  
 Οι αρμοδιότητεσ  τα καθόκοντα  οι υποχρεώςεισ και τα δικαιώματα των μελών τουσ 
καθορύζονται από ςχετικϋσ αποφϊςεισ του Δ.Σ. ό των Γενικών Συνελεύςεων  μϋςα ςτα 
πλαύςια των οπούων κινούνται και δρουν.  
 Οι Επιτροπϋσ και οι Ομϊδεσ δεν αςκούν Διούκηςη και δεν αποτελούν αυτοδύναμα και 
ανεξϊρτητα από το Δ.Σ. όργανα  αλλϊ βοηθητικϊ του ϋργου του.  
 Τη ςύνθεςη και τη διϊρκεια των Επιτροπών και των Ομϊδων Εργαςύασ ορύζει το Δ.Σ ό  
ανϊλογα  η Γ.Σ.  
 Οι προτϊςεισ  οι αναφορϋσ  οι γνωματεύςεισ και οι ςχετικϋσ μελϋτεσ των Επιτροπών και 
Ομϊδων Εργαςύασ υποβϊλλονται ςτο Δ.Σ. ό ό  ανϊλογα  ςτη Γ.Σ. για ενημϋρωςη  
ςυμπλόρωςη  διαςκευό  ό ϋγκριςό τουσ.  
 Για οποιοδόποτε ζότημα προκύψει και δεν προβλϋπεται από το Καταςτατικό ό τον 
Εςωτερικό Κανονιςμό αρμόδιο να αποφαςύςει εύναι το Δ.Σ.  ύςτερα από ςχετικό ειςόγηςη 
τησ Επιτροπόσ ό Ομϊδασ Εργαςύασ.  
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 Οι επικεφαλόσ των Επιτροπών και των Ομϊδων Εργαςύασ ορύζονται από το Δ.Σ. ό  
ανϊλογα  από τη Γ.Σ.  
 


