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                                    ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ 

Από τις οργανώσεις κωφών και βαρήκοων ΙΔΡΥΕΤΑΙ κοινωνικοσυνδικαλιστική μη 

κερδοσκοπική δευτεροβάθμια οργάνωση, με την επωνυμία: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜ.Κ.Ε.), με έδρα την Αθήνα. Η ΟΜ.Κ.Ε.  είναι μέλος της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών 

(EUD), της Παγκοσμίας Ομοσπονδίας Κωφών (W.F.D.) και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης 

Βαρήκοων ατόμων (EFHOH). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΚΟΠΟΙ 

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι οι εξής:  

1. Η ανάπτυξη και συνένωση των δυνάμεων του κινήματος των κωφών και βαρήκοων 

ατόμων με την ενθάρρυνση για συγκρότηση ισχυρών ανεξάρτητων και 

αντιπροσωπευτικών Πρωτοβάθμιων Σωματείων με σκοπό την ένταξή τους στην 

ΟΜ.Κ.Ε.. 

2. Ο συντονισμός της δράσης όλων των μελών της ΟΜ.Κ.Ε. και προς όλες τις 

κατευθύνσεις με στόχο την καταπολέμηση, με κάθε νόμιμο μέσο, των προκαταλήψεων 

και των αρνητικών διακρίσεων που βιώνουν τα κωφά και βαρήκοα άτομα όλων των 

ηλικιών σε όλους τους τομείς της ζωής τους, καθώς και την καταπολέμηση του 

κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού που υφίστανται και την επίσημη διαπίστωση 

της ισοτιμίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών, σε όλους τους τομείς εντός της 

ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας . 

3. Η προώθηση, η διάδοση, η αναγνώριση και η εμπέδωση, στην Ελληνική Πολιτεία και 

κοινωνία ότι η κώφωση και τα προβλήματα ακοής είναι υπόθεση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

4. Η οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της Ελληνικής κοινωνίας και 

Πολιτείας για τα θέματα των κωφών και βαρήκοων ατόμων, για την προώθηση της 
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αρχής ότι η κώφωση και τα προβλήματα ακοής είναι μέρος της ανθρώπινης 

ποικιλομορφίας και για τη δημιουργία θετικών στάσεων των πολιτών απέναντι σε αυτά 

τα θέματα.  

5. Η ανάληψη επίμονων και αγωνιστικών πρωτοβουλιών με κάθε νόμιμο μέσο, 

προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα των κωφών και βαρήκοων ατόμων στην 

αυτοδιάθεση, στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 

πολιτιστική ζωή της χώρας και στην προώθηση της πλήρους χειραφέτησής τους.  

6. Η θέσπιση από την Ελληνική Πολιτεία συνταγματικών και άλλων νομοθετικών 

διατάξεων με τις οποίες κατοχυρώνονται στην πράξη τα δικαιώματα των κωφών και 

βαρήκοων ατόμων και η συνακόλουθη εκπόνηση μέτρων και πολιτικών που αίρουν τα 

κοινωνικά, τα νομικά και γενικότερα όλα τα εμπόδια και τις διακρίσεις που εγκλωβίζουν 

τα κωφά και βαρήκοα άτομα σε κατάσταση κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.  

7. Η οργάνωση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης της Ελληνικής κοινωνίας και 

Πολιτείας για την πρόληψη και η προώθηση της δημιουργίας δικτύου ή δικτύων όλων 

των φορέων (π.χ. υπηρεσιών, κέντρων) που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα με 

στόχο την ανταλλαγή ενημέρωσης και καλών πρακτικών, καθώς και ο συντονισμός της 

δράσης αυτού/αυτών του δικτύου/των δικτύων.  

8. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 

κωφών και βαρήκοων ατόμων, ιδιαίτερα δε των πλέον ευάλωτων από αυτούς, μεταξύ 

των οποίων είναι: οι γυναίκες, οι νέοι, τα κωφά-βαρήκοα άτομα με πρόσθετες 

αναπηρίες, τα άτομα τρίτης ηλικίας. 

9. Η προάσπιση με κάθε τρόπο των ήδη κεκτημένων δικαιωμάτων των κωφών και 

βαρήκοων ατόμων στους τομείς της Οικονομίας, της Κοινωνικής Προστασίας, της 

Κοινωνικής Ασφάλισης και της Εργασίας και η περαιτέρω επέκτασή τους.  

10. Η ΟΜ.Κ.Ε. με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο δύναται να συμπαρίσταται στα κωφά 

και βαρήκοα άτομα (φυσικά πρόσωπα) σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των 

ανθρώπινων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και 

την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω κώφωσης ή προβλημάτων ακοής σε 

όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά και να τα αντιπροσωπεύει ενώπιον 

οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Επιπρόσθετα, η ΟΜ.Κ.Ε., όταν η οικονομική της κατάσταση το 

επιτρέπει, δύναται να υποστηρίζει οικονομικά τα μέλη της.   



3 
 

11. Την εξάλειψη του αναχρονιστικού και αντιεπιστημονικού όρου «κωφάλαλος» με τον 

δόκιμο όρο Κωφός-Βαρήκοος. 

12. Η ΟΜ.Κ.Ε. εκπροσωπεί το κίνημα των κωφών και βαρήκοων ατόμων στην Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και στους φορείς που είναι μέλος. 

Συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναλαμβάνει, στους αγώνες και 

στις κινητοποιήσεις της για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των 

κωφών και βαρήκοων ατόμων. 

13. Η κατοχύρωση του ρόλου της ΟΜ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της συλλογικής συγκρότησης του 

κινήματος των κωφών και βαρήκοων ατόμων, ως Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής 

Πολιτείας σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα κωφά και βαρήκοα άτομα 

και η συμμετοχή εκπροσώπων της σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας, 

δημόσια ή ιδιωτικά. 

14. Η ΟΜ.Κ.Ε. επιδιώκει συνεχώς τη συμμετοχή της σε ελληνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς 

οργανώσεις, των οποίων οι σκοποί συνάδουν με τους δικούς της. Αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των κινημάτων των κωφών και βαρηκόων στη Βαλκανική 

Χερσόνησο, στη Μεσόγειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη και 

διεθνώς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μέτρων και 

καλών πρακτικών που δύνανται να εφαρμοστούν και στη χώρα μας προς όφελος των 

κωφών και βαρήκοων ατόμων. 

15. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και μελέτης σχετικά με τα θέματα των κωφών 

και βαρήκοων ατόμων, η συνεργασία για αυτό το σκοπό με πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς επίσης 

και με ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ένταξη της 

διάστασης της κώφωσης ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη, η έρευνα και η διάδοση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

(Ε.Ν.Γ.) μέσω της θεσμοθέτησής της στη χώρα και της Συνταγματικής  αναγνώρισής 

της, ως φυσικής γλώσσας των κωφών και βαρήκοων ατόμων, της προώθησης, της 

δημιουργίας, καθώς και λειτουργίας Κέντρων Εκμάθησης της Ε.Ν.Γ., βιβλιοθηκών 

βιβλίων με οπτικό υλικό και στούντιο για την παραγωγή του υλικού που αυτές θα 

διαθέτουν. 
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16. Η θέσπιση και υλοποίηση δωρεάν δημόσιων πολιτικών προώθησης της πλήρους 

συμμετοχής των κωφών και βαρήκοων ατόμων στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις 

βαθμίδες αυτού, ήτοι από την πρώιμη παρέμβαση μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση, 

στην επαγγελματική ζωή και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και η 

προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των μεθόδων εκπαίδευσής τους με τη χρήση και 

δωρεάν διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και τεχνικού 

εξοπλισμού.  

17. Η συνεχής προσπάθεια για τη θέσπιση νομοθεσίας, μέτρων και πολιτικών που 

διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων ατόμων στον 

κόσμο της εργασίας, διότι για την ΟΜ.Κ.Ε. η ανεργία είναι η σκληρότερη μορφή 

κοινωνικής αναπηρίας. Για τις πλέον ευάλωτες ομάδες των κωφών και βαρήκοων 

ατόμων με πρόσθετες αναπηρίες, προωθούνται ειδικά μέτρα και πολιτικές, όπως 

υποστηριζόμενη απασχόληση, προστατευμένη απασχόληση κ.λπ. Ιδίως όσον αφορά 

στα κωφά και βαρήκοα άτομα της τρίτης ηλικίας προωθούνται μέτρα για την 

προστασία και την περίθαλψή τους. Η ΟΜ.Κ.Ε. αγωνίζεται για την εκπόνηση και 

εφαρμογή από την Ελληνική Πολιτεία μιας εθνικής στρατηγικής για την επαγγελματική 

κατάρτιση και απασχόληση των κωφών και βαρήκοων ατόμων. Η ΟΜ.Κ.Ε. αναζητά την 

ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη των Κοινωνικών Εταίρων, ιδιαίτερα των 

Οργανώσεων των Εργαζομένων, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.  

18. Η θέσπιση νόμων και η εκπόνηση μέτρων και πολιτικών που να διασφαλίζουν το 

δημόσιο χαρακτήρα του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Προστασίας της χώρας και η εφαρμογή συγκεκριμένων και στοχευμένων μέτρων 

υποστήριξης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στον Τομέα των Παροχών (π.χ. 

δημόσια δωρεάν παροχή ιατρικών και τεχνικών βοηθημάτων) και των Συντάξεων από 

το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

19. Η καταπολέμηση και εξάλειψη της ιδρυματοποίησης των κωφών και βαρήκοων 

ατόμων, η θέσπιση δομών διαβίωσης στην κοινότητα, η προώθηση της ανεξάρτητης 

διαβίωσής τους και η ίδρυση και λειτουργία δομών προστατευμένης διαβίωσης όταν 

την έχουν ανάγκη, όπως στις περιπτώσεις των κωφών και βαρήκοων της τρίτης 

ηλικίας. Η προώθηση της θέσπισης από την ελληνική Πολιτεία δημόσιων πολιτικών και 

η παροχή δημόσιων χρηματοδοτήσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία των 

ανωτέρω δομών. Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Τομέα της Πρόνοιας στη 



5 
 

χώρα, η βελτίωση και ανάπτυξή του, η ανάπτυξη δομών φροντίδας στο σπίτι, η 

παροχή από τους φορείς που υπάγονται σε αυτόν τον τομέα υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών στήριξης, κοινωνικής προστασίας και ένταξης και η σταθερή και επαρκής 

χρηματοδότηση του δημόσιου Τομέα της Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και από άλλες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία του και για 

τη διαρκή βελτίωση, ανάπτυξη και επέκτασή του.  

20. Η ένταξη της διάστασης της κώφωσης σε όλες τις πολιτικές που εκπονούνται και 

εφαρμόζονται από την ελληνική Πολιτεία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Η προώθηση της προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον, στα μέσα μαζικής μεταφοράς - χερσαία, εναέρια και διαθαλάσσια - στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας, στο διαδίκτυο κ.λπ., σε συνδυασμό με τη δωρεάν παροχή 

τεχνικών βοηθημάτων, υποτιτλισμό,  υποτιτλισμό σε ζωντανό πρόγραμμα (Real Time 

Captioning), παροχή διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. και προφορική διερμηνεία κλπ. 

21. Η συμμετοχή των κωφών και βαρήκοων ατόμων στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, 

η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και η με κάθε μέσο άρση των 

εμποδίων για ελεύθερη και ανεμπόδιστη συμμετοχή αυτών στην πολιτιστική ζωή της 

χώρας.  

22. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα κωφά και βαρήκοα άτομα σε όλη τη 

χώρα που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία 

μεταξύ των άλλων μπορεί να αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην επιμόρφωση, στην 

κατάρτιση, στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών 

και γενικότερα η υλοποίηση κάθε είδους προγράμματος είτε από μόνη της, είτε από 

κοινού με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπως κάθε φορά 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

23. Η συμμετοχή της ΟΜ.Κ.Ε. στους αγώνες των κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

κινημάτων της Χώρας, αλλά και στα γενικότερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και 

πολιτιστικά δρώμενα.   

24. Η ΟΜ.Κ.Ε. είναι ο μοναδικός υπεύθυνος φορέας συντονισμού των Κέντρων 

Διδασκαλίας Ε.Ν.Γ. με τα οποία συνάπτει σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Επίσης, η 

ΟΜ.Κ.Ε. είναι φορέας διενέργειας και πιστοποίησης της Επάρκειας , των δασκάλων ΕΝΓ 

και Διερμηνείας Ε.Ν.Γ. μέχρι να αναλάβει Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή εκπαιδευτικός 
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κρατικός φορέας . Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κριτήρια για 

τη πιστοποίηση της Επάρκειας , των δασκάλων ΕΝΓ και Διερμηνείας ΕΝΓ. 

25. Η ΟΜ.Κ.Ε. μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα προς επίτευξη των 

σκοπών και στόχων της. 

26. Η ΟΜ.Κ.Ε μπορεί να ιδρύει ΜΚΟ, Κοιν.Σ.Ε.Π. Επίσης να αναλαμβάνει και να 

συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

27. Προωθεί τη διαθεσιμότητα , γνώση και χρήση βοηθητικών συσκευών και τεχνολογικών 

μέσων σχεδιασμένων  για κωφούς και βαρήκοους , που βοηθούν στην ένταξη και τη 

αποκατάσταση .  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΣΑ 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του προηγούμενου άρθρου, η Ομοσπονδία θα 

χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, και ιδία:  

α) Το συντονισμό των αγώνων των οργανώσεων μελών της για γενικότερα αιτήματα που 

διεκδικεί. 

β)  Τη συστηματική ενημέρωση των κωφών και βαρήκοων ατόμων  και του περιβάλλοντός 

τους, της κοινής γνώμης, της κυβέρνησης, των κομμάτων, των οργανώσεων και των 

οργανισμών σε όλη την Ελλάδα, για θέματα που αφορούν στα κωφά και βαρήκοα 

άτομα, με κάθε πρόσφορο μέσο. 

γ)  Την παροχή υλικής βοήθειας και ηθικής συμπαράστασης στις οργανώσεις - μέλη της 

και στα φυσικά πρόσωπα - μέλη οργανώσεων των κωφών και βαρήκοων ατόμων, στο 

βαθμό των δυνατοτήτων της με τη σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη της οργάνωσης-

μέλους της.  

δ)  Τη χορήγηση βραβείων ή υποτροφιών για προσπάθειες των κωφών και βαρήκοων 

ατόμων ή κάθε προσώπου που συμβάλλει στη βελτίωση της θέσης των κωφών και 

βαρήκοων ατόμων, ύστερα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και πρόταση της 

οργάνωσης-μέλους της. 

  ε) Με τη διάδοση του μεταχρονολογημένου υποτιτλισμού (closed captions), αλλά και του 

υποτιτλισμού σε πραγματικό χρόνο (real time captions). 

στ)  Την ανάπτυξη, έρευνα και διάδοση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), καθώς 

και την επιδίωξη της συνταγματικής ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο αναγνώρισης της 

Ε.Ν.Γ. ως επίσημης γλώσσας των κωφών και βαρηκόων. 
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ζ)  Συνεργασία με όλους τους φορείς που ασχολούνται με τους κωφούς και τους 

βαρήκοους.  

η) Με την ίδρυση Σχολής Διδασκαλίας Ε.Ν.Γ., στούντιο για την δημιουργία εκπαιδευτικού 

υλικού για την διάδοση της Ε.Ν.Γ. και λοιπών θεμάτων, και με τη σύσταση Κέντρου 

Έρευνας αναγκών των κωφών και των βαρήκοων. 

θ)  Με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εθνικά και  διεθνή σεμινάρια και συνέδρια με 

θέματα που αφορούν τους κωφούς και τους βαρήκοους. 

ι) Με την κοινωνικοποίηση κωφών και βαρήκοων ατόμων με σκοπό την συμμετοχή τους 

σε σωματεία κωφών και βαρηκόων ή και την σύσταση νέων σωματείων στις περιοχές 

που δεν υπάρχουν. 

κ)  Με την συνεργασία με: 

  την Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (European Union of the Deaf) και την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Βαρηκόων (European Federation of the Hard of Hearing), 

 την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (World Federation of the Deaf) και τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Βαρηκόων (International Federation of the Hard of Hearing), 

 με τις διεθνείς οργανώσεις νεολαίας κωφών (European Union of the Deaf Youth & 

World Federation of the Deaf – Youth Section), 

 με οποιαδήποτε άλλη εθνική ή διεθνή οργάνωση που σχετίζεται με τα κωφά και τα 

βαρήκοα άτομα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

        ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΛΗ 

Τα μέλη της Ομοσπονδίας, διακρίνονται σε Τακτικά, Συνεργά, Αρωγά και Επίτιμα. 

     1) Τακτικά μέλη είναι τα Σωματεία ή οι Σύλλογοι Κωφών και βαρήκοων Ατόμων. 

     2) Συνεργά μέλη μπορούν να γίνουν ερευνητικά κέντρα, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί     

κ.λπ. 

     3) Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας νομικά 

ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να συνεργασθούν με την Ομοσπονδία και να 

προσφέρουν σε αυτήν οικονομική, υλική και ηθική βοήθεια. 

    4) Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου    

νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν ή προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την 

επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας. 
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Τα Συνεργά, Αρωγά και Επίτιμα μέλη δεν ασκούν διοίκηση και γράφονται σε ειδικά 

μητρώα της Ομοσπονδίας μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. 

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜ.Κ.Ε. : 

α) Σωματεία ή Σύλλογοι κωφών και βαρηκόων που προωθούν ή προβαίνουν συστηματικά 

σε επαιτεία οποιασδήποτε μορφής ή με την εν γένει δράση τους προσβάλλουν την 

αξιοπρέπεια των κωφών και βαρήκοων ατόμων και ως εκ τούτου καταστρατηγούν τη 

δικαιωματική προσέγγιση, την προώθηση, διάδοση και εμπέδωσή της στην ελληνική 

κοινωνία και Πολιτεία η οποία αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς της 

ΟΜ.Κ.Ε.  

β) Οργανώσεις Κωφών και βαρηκόων με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: 

α)  Έγγραφη αίτηση προς το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, συνοδευόμενη από 

αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, από το οποίο προκύπτει ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή Συλλόγου έλαβε γνώση του καταστατικού της 

Ομοσπονδίας και με βάση αυτό αποφάσισε την υποβολή της αίτησής του και 

αποδέχεται ανεπιφύλαχτα το καταστατικό της ΟΜ.Κ.Ε. 

β) Αντίγραφο του Καταστατικού του. 

γ)  Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής εκλογής των οργάνων Διοίκησης, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά κωφά-βαρήκοα άτομα καθώς και πρακτικό συγκρότησής τους σε σώμα.  

δ)  Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης ότι τα μέλη έλαβαν γνώση του καταστατικού, και 

συμφωνούν να εγγραφεί το Σωματείο μέλος στην ΟΜ.Κ.Ε.. 

Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται να συμπεριλάβει στην Ημερήσια 

Διάταξη, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας, την αίτηση εγγραφής του 

υποψήφιου προς εγγραφή σωματείου στην πρώτη Συνεδρίασή του, οπότε την εγκρίνει 

ή την απορρίπτει. Οποιαδήποτε απόφαση πάρει το Γενικό Συμβούλιο γνωστοποιείται 

εγγράφως στο Σύλλογο ή Σωματείο που έστειλε την αίτηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την έκδοσή της. Η απορριπτική απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη αιτιολόγηση. 

Εάν η απόφαση  είναι απορριπτική, το ενδιαφερόμενο Σωματείο ή Σύλλογος δύναται 

να προσφύγει στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. 
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

Τα Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να αποχωρήσουν από αυτή, μόνο όταν 

αποφασιστεί αυτό από τη Γενική Συνέλευση των μελών τους, στην οποία καλείται και 

παρευρίσκεται εκπρόσωπος της ΟΜ.Κ.Ε. στην ημερήσια διάταξη της οποίας αναφέρεται 

ρητά το θέμα της αποχώρησης από την Ομοσπονδία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

υφίσταται καμία οικονομική εκκρεμότητα έναντι της ΟΜ.Κ.Ε. 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού 

Συμβουλίου και  με  πλειοψηφία  των  2/3 των παρόντων,  η οποία κοινοποιείται σε 

αυτό εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών, όταν: 

 καθυστερεί τη συνδρομή του πάνω από δύο (2) χρόνια. 

 παραβιάζει επανειλημμένα τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.   

 παρακωλύει  την υλοποίηση των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων και 

ιδία τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

Προ της διαγραφής το υπόλογο μέλος υποχρεωτικά καλείται εγγράφως σε απολογία για 

το παράπτωμα. Το μέλος που διαγράφεται επειδή δεν πλήρωσε τη συνδρομή του, 

επανεγγράφεται αυτόματα με την εξόφληση των καθυστερημένων συνδρομών μέχρι 

την τακτή προθεσμία, όπως προβλέπεται  για  τη διαδικασία ανακήρυξης των 

αντιπροσώπων. 

Η επανεγγραφή μέλους που διαγράφεται για παραβίαση των σκοπών του καταστατικού 

ή των αποφάσεων των καταστατικών οργάνων, γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης εάν υποβληθεί σχετική αίτηση προς το Γενικό Συμβούλιο στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην 

ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται, υποχρεούνται να εξοφλήσουν τις συνδρομές 

τους, συμπεριλαμβανομένης και της συνδρομής του έτους εξόδου τους από την 

Ομοσπονδία. Μετά τη διαγραφή τους αποστερούνται όλων των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μέλη της Ομοσπονδίας. 

                   ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΣΧΕΣΕΙΣ 

1) Τα μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται: 
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α) Να λαμβάνουν μέρος με τους αντιπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας. 

β)  Να διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να ελέγχουν και να κριτικάρουν το έργο 

του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 

γ)  Να λαμβάνουν  γνώση των πρακτικών και όλων των βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων 

που υπάρχουν στην Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή τους στο Γενικό της Συμβούλιο. 

δ) Να  ζητούν την ηθική, υλική και νομική κάλυψή τους από την Ομοσπονδία για 

επιμέρους προώθηση των επιδιώξεών τους. 

 

2) Τα μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν για την εύρυθμη λειτουργία και επίτευξη των 

σκοπών της : 

α) Να καταβάλουν έγκαιρα  τις συνδρομές τους. 

β) Να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν το Καταστατικό, να στηρίζουν τις αποφάσεις των 

οργάνων της Ομοσπονδίας, όταν αυτές δεν θίγουν την αυτοτέλειά τους. 

γ)  Να υποβάλουν μέσα σε ένα (1) μήνα μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους 

επίσημο αντίγραφο πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή και ανάδειξη 

των οργάνων τους.  

δ)  Να ενημερώνουν εγγράφως το Γενικό Συμβούλιο για τα προβλήματά τους, καθώς και 

τις ανάλογες ενέργειες που έκαναν για την επίλυσή τους. 

ε) Η ημερήσια διάταξη του Γ.Σ να στέλνεται  στα μέλη-σωματεία με σκοπό την ενημέρωσή 

τους. 

                                                           ΣΧΕΣΕΙΣ 

α)  Τα μέλη της Ομοσπονδίας διατηρούν την αυτοτέλειά τους και η Ομοσπονδία δεν 

επεμβαίνει στα εσωτερικά τους. 

β)  Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καλεί με έγγραφό του τα μέλη της Εκτελεστικής 

Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ. για να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις αυτής. Η 

πρόσκληση αποστέλλεται δέκα (10) ημέρες πριν της σύγκλησης και δίδεται ο λόγος 

στους παραπάνω εκπροσώπους, εφόσον το ζητήσουν. 

 

                                     ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΟΡΟΙ 



11 
 

1. Οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των οργανώσεων μελών της δύναμης της είναι 60 

Ευρώ. Η ετήσια τακτική συνδρομή των οργανώσεων μελών της δύναμης της μπορεί να 

αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. 

2. Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους που ορίζεται σε 10 Ευρώ. 

3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του 

Γενικού Συμβουλίου. 

4. Οι τυχόν επιχορηγήσεις από το Δημόσιο και φορείς του Δημοσίου. 

5. Από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες. 

6. Από κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο. 

 

                                 ΑΡΘΡΟ 7ο: ΟΡΓΑΝΑ 

             Καταστατικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι: 

α) Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας 

β) Το Γενικό Συμβούλιο 

γ) Η Εκτελεστική Γραμματεία 

δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή 

ε) Η Εφορευτική Επιτροπή 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει για όλα 

τα ζητήματα που αφορούν στην Ομοσπονδία και για οποιοδήποτε θέμα που δεν 

προβλέπεται από το Καταστατικό της.  

 

Συνέρχεται σε Τακτικές και Έκτακτες Συνεδριάσεις. 

α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συγκαλείται κάθε δυο χρόνια, μέσα 

στο πρώτο τετράμηνο του ημερολογιακού έτους, ενώ η Εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση της Ομοσπονδίας προκηρύσσεται κάθε τέσσερα χρόνια μέσα στο ίδιο 

τετράμηνο, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής 

Γραμματείας δυο (2) πλήρεις μήνες πριν από τη σύγκλησή της, δίχως να 

συνυπολογίζονται οι ημέρες σύγκλησης και προκήρυξης αυτής.  

β) Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται όποτε το ζητήσει το 1/4 των 

αντιπροσώπων των ταμιακώς εντάξει  μελών, με αίτησή του προς το Γενικό Συμβούλιο, 
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στην οποία αίτηση υποχρεούται ρητώς να αναφέρει το θέμα ή τα θέματα για τα οποία 

ζητεί τη σύγκλησή της.  Εάν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση απορρίψει το προτεινόμενο 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν το Γενικό Συμβούλιο κρίνει ότι υπάρχει σοβαρό 

πρόβλημα που αφορά στα κωφά και βαρήκοα άτομα και πρέπει να ληφθεί απόφαση 

από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.  

γ) Η ΟΜ.Κ.Ε. ενημερώνει τα μέλη τουλάχιστον έξι (6) μήνες προ της σύγκλισης της 

Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης προκειμένου αυτά να διενεργήσουν εκλογές 

για την ανάδειξη αντιπροσώπων.  

 

      Η Γενική Συνέλευση: 

 Συμπληρώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας.  

 Υποδεικνύει το πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να εργαστεί το Γενικό Συμβούλιο για την 

επίτευξη της λύσης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων. 

Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή. 

 Η θητεία των οργάνων αυτών είναι τετραετής. 

 Τροποποιεί το Καταστατικό. 

 Εγκρίνει το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό του Γενικού Συμβουλίου. 

 Συγκροτείται από αντιπροσώπους των οργανώσεων - μελών της δύναμής της που 

εξελέγησαν για το σκοπό αυτό.  

 Εγκρίνει ή απορρίπτει ψηφίσματα υποβληθέντα από τους αντιπροσώπους στη Γενική 

Συνέλευση. 

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται υποχρεωτικά δικηγόρος 

που ορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων των οργανώσεων μελών της Ομοσπονδίας εξαρτάται 

από τον αριθμό των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες τους που γίνονται ειδικά για το 

σκοπό αυτό ως εξής: 

Σε κάθε δέκα (10) ψηφίσαντα μέλη σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) αντιπρόσωπος. 

Εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων είναι πέντε (5) ή παραπάνω, προστίθεται ένας (1) 

ακόμη αντιπρόσωπος για την Ομοσπονδία. 

Η ψήφος των μελών των σωματείων της Ομοσπονδίας ασκείται πάντα προσωπικά και 

ποτέ με εξουσιοδότηση κατά την ψηφοφορία εκλογής αντιπροσώπων της 

Ομοσπονδίας. 
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Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν να υποβάλουν στην Εκτελεστική 

Γραμματεία της Ομοσπονδίας αντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής 

εκλογής αντιπροσώπων τους στην ΟΜ.Κ.Ε. σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς 

επίσης και αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων. 

Στις εκλογές του Σωματείου μέλους που γίνονται για την ανάδειξη αντιπροσώπων, ο 

ψηφοφόρος δεν μπορεί να ψηφίσει για τον ίδιο σκοπό σε περισσότερα του ενός 

Σωματεία. Σε περίπτωση διπλοψηφίας μέλους λαμβάνεται υπόψη η ψήφος που 

προηγείται χρονικά.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας οφείλει αμέσως μετά την υποβολή σε 

αυτή του πρακτικού εκλογής των αντιπροσώπων να ολοκληρώσει τη διαδικασία 

ανακήρυξης - διαπίστευσης των αντιπροσώπων το αργότερο είκοσι  (20) ημέρες πριν 

την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Η θητεία των αντιπροσώπων αρχίζει από την ανακήρυξη - διαπίστευση από την 

Εκτελεστική Επιτροπή πριν από την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση σύμφωνα με τα 

ισχύοντα στο παρόν άρθρο ή και από τη Γενική Συνέλευση και είναι τετραετής, εκτός 

εάν, για οποιονδήποτε λόγο, αντιπρόσωπος παραιτηθεί και αναπληρωθεί κατά τα 

προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, οπότε η θητεία αυτών είναι ίση με το υπόλοιπο της 

θητείας του παραιτηθέντος ή των παραιτηθέντων αντιπροσώπων.  

Η ψήφος του αντιπροσώπου ασκείται προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας εφοδιάζει όλους τους αντιπροσώπους με 

ειδική κάρτα. 

Προϋπόθεση για συμμετοχή των αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας είναι η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου τους 

προς αυτή.  

Σε περίπτωση που Σωματείο μέλος δεν έχει τακτοποιήσει τις ταμειακές της 

υποχρεώσεις,  μπορεί ο αντιπρόσωπος να πράξει αυτό μέχρι και την έναρξη της 

Γενικής Συνέλευσης, αλλιώς η οργάνωση-σωματείο που εκπροσωπεί δεν μπορεί να 

συμμετάσχει στις εργασίες της Γ.Σ. και πολύ περισσότερο να ασκήσει το δικαίωμα 

ψήφου ή να θέσει υποψηφιότητα.  

Κατά την ψηφοφορία που διενεργούν τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας για την 

ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, παρευρίσκεται υποχρεωτικά 
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εκπρόσωπος της ΟΜ.Κ.Ε. Δεν ανακηρύσσονται ως αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας 

αυτοί που έχουν εκλεγεί χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της ΟΜ.Κ.Ε..  

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση των αντιπροσώπων 

συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) 

ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.  

Είκοσι (20) ημέρες πριν αποστέλλονται και τα οικονομικά στοιχεία (απολογισμοί, 

ισολογισμοί, προϋπολογισμός). 

Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, το Γενικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να τη συγκαλέσει το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της 

αίτησης και η Εκτελεστική Επιτροπή να συντάξει και να αποστείλει τις προσκλήσεις και 

τα θέματα ημερήσιας διάταξης το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν.  

Εάν η έκτακτη σύγκληση ζητηθεί από το 1/4 των αντιπροσώπων, τα θέματα που 

προτείνουν οι αιτούντες προτάσσονται στην Ημερήσια Διάταξη και συζητούνται κατά 

προτεραιότητα. 

Προ της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με ανάταση του 

χεριού ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του καθώς και Γραμματέας με τον αναπληρωτή 

του. 

Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη συντονισμού της Συνέλευσης και ο Γραμματέας την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να εκλεγεί ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας.  

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το 1/3 των εκλεγμένων 

αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει Σωματείων  μελών της Ομοσπονδίας. Αν δεν 

υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από δεκαπέντε (15) ημέρες 

στον ίδιο τόπο και χρόνο με την ίδια ημερήσια διάταξη και θεωρείται ότι βρίσκεται σε 

απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων αντιπροσώπων.  

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται υποχρεωτικώς στα σωματεία μέλη 

μέσα σε έξι (6) μήνες από την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία που γίνεται είτε με ανάταση του χεριού, είτε 

με μυστική ψηφοφορία εφόσον ζητηθεί από την πλειοψηφία, ποτέ δια βοής, ενώ η 

εκλογή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς 

επίσης και οι τυχόν ψηφοφορίες που γίνονται μετά από μομφή σε συγκεκριμένα 
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πρόσωπα ή σε θέματα εμπιστοσύνης των συλλογικών οργάνων, γίνονται πάντοτε με 

μυστική ψηφοφορία, και φυσικά εκτός άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται 

διαφορετικά από το παρόν καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, σε 

περιπτώσεις μομφής από φυσικά πρόσωπα ή σε περιπτώσεις θεμάτων εμπιστοσύνης 

των συλλογικών οργάνων, πάντοτε ακολουθείται η διαδικασία σύγκλησης Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο.  

Η ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού  Απολογισμού γίνεται 

πάντοτε με ανάταση του χεριού. 

Ενδιάμεσα σε δυο Εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις, πραγματοποιείται Γενική 

Συνέλευση κάθε δεύτερο χρόνο, μεταξύ Ιανουάριο έως Απρίλιο. 

                                     

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 

Α)  Η Ομοσπονδία διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο που αποτελείται από 21 τακτικά 

μέλη, υποχρεωτικά κωφούς η βαρήκοους. Το Γενικό Συμβούλιο  εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.  

Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. 

Επί ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. 

Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Συμβουλίου κενωθεί μία θέση τακτικού 

μέλους η θέση αυτή συμπληρώνεται από αναπληρωματικό, προερχόμενο υποχρεωτικά 

από το ίδιο Σωματείο με του αναπληρωμένου εφόσον υπάρχει, διαφορετικά με τον 

επόμενο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό. 

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δυο (2) συνεχείς 

συνεδριάσεις του Γ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και  εκπίπτει αυτοδικαίως από την 

θέση του αυτή, εκτός σοβαρών περιπτώσεων. Το Γ.Σ. διαπιστώνει την έκπτωση του 

μέλους του σε έκτακτη συνεδρίαση που συγκαλείται για τον λόγο αυτό.  

Τα αποχωρούντα ή παραιτούμενα μέλη υποχρεούνται να ασκούν τις υποχρεώσεις που 

ανέλαβαν μέχρι της ανάδειξης αντικαταστατών. 

Τα έξοδα των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 

καλύπτονται από την Ομοσπονδία. 

Η θητεία του Γενικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ανεξάρτητα με την  

υπηκοότητα .  
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Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδριάζει τακτικά δυο (2) φορές το χρόνο και 

έκτακτα όποτε το αποφασίσει η Εκτελεστική Γραμματεία ή το ζητήσει το 1/4  των 

μελών του Γενικού Συμβουλίου. Η Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεών του 

καταρτίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία και αποστέλλεται στα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν τη συνεδρίαση.  

Για την ύπαρξη απαρτίας στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου απαιτείται η 

παρουσία έντεκα (11) τουλάχιστον μελών. Απαραίτητη για τη συνεδρίαση είναι η 

παρουσία του Προέδρου ή ενός εκ των δύο Αντιπροέδρων. 

Όλες οι αποφάσεις, εκτός από αυτές που ορίζει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό και, 

εκτός εάν ζητηθεί από την πλειοψηφία, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με 

ανάταση του   χεριού  είτε με ονομαστική κλήση.  Εγκρίνεται η πρόταση εκείνη που θα 

συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.  

Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται στα ειδικά βιβλία και υπογράφονται από τα 

παριστάμενα μέλη.  

Τα πρακτικά όλων των καταστατικών οργάνων της Ομοσπονδίας μπορούν να 

δακτυλογραφούνται και να επικολλούνται.  

Το Γενικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να οργανώνει 

τη διαβούλευση μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα που η 

τεχνολογία προσφέρει κάθε φορά (π.χ. τηλεδιάσκεψη κ.λπ.). 

Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν τον λόγο χωρίς 

δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι από τις Επιτροπές (άρθρο 21), Σύλλογοι Γονέων και 

Κηδεμόνων ανηλίκων κωφών και βαρήκοων παιδιών, κ.ά., κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

του Γενικού Συμβουλίου. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

1. Το Γενικό Συμβούλιο εκλέγει τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας 

(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Α’, Αντιπρόεδρος Β’, Γενικός Γραμματέας,  Αναπληρωτής 

Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Ταμίας) για 4ετή θητεία με μυστική 

ψηφοφορία. Δικαίωμα υποψηφιότητας για την εκλογή στην Εκτελεστική Γραμματεία 

έχουν όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 
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2. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΟΜ.Κ.Ε. και προς τούτο δίνει τις 

αναγκαίες οδηγίες στην Εκτελεστική Γραμματεία. 

3. Αντικαθιστά την Τακτική Γενική Συνέλευση  κατά το διάστημα μεταξύ των δύο 

Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων σε όλες τις αρμοδιότητες, εκτός της εκλογής και 

παύσης του Γενικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της τροποποίησης του 

καταστατικού.  

4. Είναι αρμόδιο για την κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων, για κατάκτηση 

δικαιωμάτων των κωφών και βαρήκοων ατόμων , αλλά και των γονέων και κηδεμόνων 

αυτών, καθώς και για τη διατήρηση των κεκτημένων.  

5. Με απόφαση του καταβάλλονται έξοδα παράστασης και κίνησης στα μέλη του Γ.Σ., 

των υπευθύνων εξετάσεων επάρκειας, του υπεύθυνου της σχολής Ε.Ν.Γ. και κάθε 

άλλου υπεύθυνου επιτροπής που αποφασίζεται από το Γ.Σ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από το 

Γενικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 

     Η θητεία της είναι τετραετής. 

     Η κατανομή θέσεων ευθύνης έχει ως εξής : 

α) Πρόεδρος, β) Αντιπρόεδρος Α’, γ) Αντιπρόεδρος Β’, δ) Γενικός Γραμματέας, ε) 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, στ) Ταμίας, ζ) Αναπληρωτής Ταμίας. 

Τον απόντα Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Α’. Τον Αντιπρόεδρο Α’ που 

απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Β’. 

Τον απόντα Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. 

Τον απόντα Ταμία αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας. 

Ανασυγκρότηση της Εκτελεστικής Γραμματείας μπορεί να ζητηθεί από έξι (6) μέλη 

αυτής.  

Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας που απουσιάζει αδικαιολόγητα από δυο (2) 

τακτικές διαδοχικές συνεδριάσεις εκπίπτει και τη θέση του καταλαμβάνει άλλο μέλος 

του Γενικού Συμβουλίου που εκλέγεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τα ίδια 

ισχύουν και σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους ή του συνόλου της 

Εκτελεστικής Γραμματείας, καθώς επίσης και σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους 

αυτής. Τα αποχωρούντα ή παραιτούμενα μέλη υποχρεούνται να ασκούν τις 
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υποχρεώσεις που ανέλαβαν μέχρι την ανάδειξη αντικαταστατών από το Γενικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.  

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

α) Είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της 

Γενικής Συνέλευσης. 

β) Συντάσσει και καταρτίζει την πρόσκληση και ημερήσια διάταξη της Τακτικής και 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εκλογοαπολογιστικής, 

μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος καταστατικού. Επίσης συντάσσει και καταρτίζει την πρόσκληση και την 

ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Διαμορφώνει τις 

εισηγήσεις επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Γενικού 

Συμβουλίου, στην οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνεται ο απολογισμός για το διάστημα 

από της προηγούμενης συνεδρίασης.   

γ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που 

απασχολούν τα κωφά και βαρήκοα άτομα. 

δ) Διαχειρίζεται όλα τα θέματα του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων 

και των απολύσεών του. 

ε) Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των οικονομικών της ΟΜ.Κ.Ε., αποφασίζοντας σχετικά 

σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία.  

στ) Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό, καθώς 

επίσης και τον προϋπολογισμό. 

Ζ) Εισηγείται στο Γ.Σ. την ανακήρυξη των υποψηφίων μελών στις επερχόμενες εκλογές. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

α) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της 

Εκτελεστικής Γραμματείας.  

β)  Εκπροσωπεί την ΟΜ.Κ.Ε. στις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και 

προστατεύει τα συμφέροντά της σε κάθε Διοικητική Αρχή, καθώς και δικαστική, κάθε 

δικαιοδοσίας και βαθμού, μη εξαιρούμενου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου 

Επικρατείας.  
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γ) Μεριμνά για την τήρηση του Καταστατικού της ΟΜ.Κ.Ε. 

δ)  Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Γενικού 

Συμβουλίου και έχει την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό των μελών της 

Εκτελεστικής Γραμματείας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

ε) Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις 

σχετικές αποδείξεις, καθώς και τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και οικονομικό 

απολογισμό.  

στ) Η άσκηση ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων ή τυχόν προσφυγών ενώπιον 

Τακτικού ή και Διοικητικού Δικαστηρίου γίνεται ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής 

Γραμματείας ή του Γενικού Συμβουλίου. 

ζ)  Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής 

Γραμματείας, είναι δυνατή η έγκριση εξόδων παραστάσεων για  την 

απασχόληση  του  Προέδρου, των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και του 

Γενικού Συμβουλίου.  

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αναπληρώνει κατά σειρά τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλα τα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις του. Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, μπορούν να ανατεθούν 

συγκεκριμένοι τομείς ευθύνης στον Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης και στα άλλα μέλη της 

Εκτελεστικής Γραμματείας. 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

α) Διευθύνει τα Γραφεία της ΟΜ.Κ.Ε., προΐσταται και εποπτεύει του προσωπικού 

της.  Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της ΟΜ.Κ.Ε. Τηρεί το μητρώο των μελών. 

Επιμελείται της αλληλογραφίας και των   ανακοινώσεων, προσυπογράφει όλα τα 

έγγραφα της ΟΜ.Κ.Ε. με τον  Πρόεδρο,  εκτός των όσων προσυπογράφονται από τον 

Ταμία. 

β) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 

Γραμματείας. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα 

σε όλα του τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις.  

Δ. ΤΑΜΙΑΣ 

α) Είναι υπεύθυνος για όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές και είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας από κοινού με τον Πρόεδρο. 



20 
 

β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τον 

ισολογισμό. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, 

αποδείξεις και χρηματικά εντάλματα. 

γ) Επιβλέπει και τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία  και οικονομικά θέματα. Τηρεί 

λογιστικά βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, προαιρετικά όπως ορίζει ο Κ.Β.Σ. ή όπως ο ίδιος νόμος 

ορίζει για τα Σωματεία ή Ενώσεις προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Το 

οικονομικό έτος της ΟΜ.Κ.Ε. έχει ως έναρξη την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και ως λήξη 

την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

δ) Τα χρήματα της ΟΜ.Κ.Ε. υποχρεωτικά  κατατίθενται  σε Τράπεζα μετά από απόφαση 

της Εκτελεστικής Γραμματείας ή σε τίτλους του Ελληνικού  Δημοσίου ή όπου 

θεωρεί  συμφέρον η Εκτελεστική Γραμματεία. 

ε) Ένα μικρό ποσό, του οποίου πάλι το ύψος θα αποφασίζεται από την Εκτελεστική 

Γραμματεία, θα είναι διαθέσιμο στην οικονομική υπηρεσία για τις άμεσες ανάγκες της 

ΟΜ.Κ.Ε. 

στ) Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται θα γίνονται με μετρητά ή μέσω κατάθεσης σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς ή με e- banking. 

ζ)  Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους, ο Ταμίας της ΟΜ.Κ.Ε., σε 

συνεργασία  με την οικονομική υπηρεσία, καταρτίζει τον πλήρη οικονομικό 

απολογισμό, δηλαδή την ετήσια απογραφή, το λογαριασμό «έσοδα - έξοδα» και τον 

ισολογισμό. 

Ο Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις του.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της 

ΟΜ.Κ.Ε. Η πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο, περιλαμβάνει 

απαραιτήτως όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος επίσης υπογράφει 

την πρόσκληση για τη σύγκληση σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας, αφού πρώτα έχει ληφθεί σχετική απόφαση από την Εκτελεστική 

Γραμματεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Επιδίδεται στα 

μέλη για τη σύγκληση της Εκτελεστικής Γραμματείας τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν. Η 
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ημέρα σύγκλησης δεν προσμετράτε. Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά 

μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο. 

Β. ΑΠΑΡΤΙΑ 

Για τις Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας απαιτείται η παρουσία πέντε (5) 

μελών. Απαραίτητη για τη συνεδρίαση είναι η παρουσία του Προέδρου ή του 

Αντιπροέδρου. 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Όλες οι αποφάσεις, εκτός από αυτές που ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, 

λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, είτε με ανάταση του χεριού είτε με ονομαστική 

κλήση. Εγκρίνεται η πρόταση εκείνη πού θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του 

Προεδρεύοντος. Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται στα ειδικά βιβλία και 

υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Εκλέγεται από την ίδια 

εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που εκλέγονται και τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου και έχει τετραετή θητεία. 

Συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον 

Γραμματέα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή εάν το 

ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη της, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να τη συγκαλέσει. 

Σε περίπτωση άρνησης, μπορεί να συγκληθεί από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.  

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις 

συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου. 

Έχει ως έργο τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της 

Ομοσπονδίας. 

Δικαιούται να εξετάζει όλα τα έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και τις δαπάνες και 

αναφέρει με πόρισμά της αμέσως στο Γενικό Συμβούλιο τις διαπιστώσεις και 

παρατηρήσεις της, διατυπώνοντας και τυχόν συστάσεις για την καλύτερη οικονομική 

διαχείριση. 
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Κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρεται στην οικονομική διαχείριση 

προηγούμενου έτους της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Γενικού Συμβουλίου, την 

οποία καταθέτει στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. 

 

                                   ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΛΟΓΕΣ 

1) Οι υποψήφιοι για το Γενικό Συμβούλιο, σε ενιαίο κοινό ψηφοδέλτιο, μετέχουν στις 

αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια κατά το πρώτο τετράμηνο και μετά 

το τέλος της Γενικής Συνέλευσης . 

Πέντε (5) μέρες προ της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης η Εκτελεστική 

Γραμματεία τοιχοκολλάει στα γραφεία της Ομοσπονδίας και σε ευκολοανάγνωστο χώρο 

το ψηφοδέλτιο.  

2) Η Εκτελεστική Γραμματεία προμηθεύει τους φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν στην 

ψηφοφορία, οι οποίοι πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας γιατί 

διαφορετικά η ψήφος θα είναι άκυρη. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική και κάθε ψηφοφόρος υποχρεούται να εισέρχεται να 

ψηφίσει σε ειδικό παραβάν ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος σε όποιον ενεργεί βίαια. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη και διαπιστώνεται ο αριθμός των 

φακέλων με τον αριθμό της κατάστασης των ψηφισάντων. 

Εάν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος εκείνου της κατάστασης ψηφισάντων, 

τοποθετούνται όλοι οι φάκελοι στην κάλπη και αφαιρούνται όσα περισσεύουν. Εάν 

βρεθούν λιγότεροι φάκελοι αρχίζει η διαλογή, αφού καταχωρηθεί στα πρακτικά η 

εμφανισθείσα περίπτωση. 

Κατ’ αρχήν εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφίσαντες αντιπρόσωποι από κάθε Σωματείο-

μέλος και οι υπόλοιποι κατά σειρά πλειοψηφίας από τα Σωματεία-μέλη του Νομού 

Αττικής.  

4) Δεν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι: 

 όσοι έχουν συμβάσεις εργασίας με την ΟΜ.Κ.Ε. για εκτέλεση διαφόρων έργων, 

 όσοι εργάζονται στη Σχολή Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της ΟΜ.Κ.Ε.. 

Οι ανωτέρω θα μπορούν να είναι αντιπρόσωποι. 
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5) Προϋποθέσεις: 

1) Για να είναι κάποιος υποψήφιος μέλος του Γενικού Συμβουλίου, θα πρέπει να έχει διετή 

θητεία σε Διοικητικό Συμβούλιο σωματείου-μέλους της ΟΜ.Κ.Ε.. Εάν η διετής θητεία 

ενός Διοικητικού Συμβουλίου λήξει μέχρι και δύο (2) μήνες πριν την συμπλήρωση 

ημερολογιακά των δύο (2) ετών, αυτή υπολογίζεται ως διετής.  

2) Για όσους υποψήφιους έχουν θητεύσει στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΜ.Κ.Ε. έχουν τη 

δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ανεξαρτήτως αν δεν έχουν θητεύσει σε 

Διοικητικό Συμβούλιο σωματείου – μέλους της ΟΜ.Κ.Ε.. 

3) Για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Γενικού 

Συμβουλίου της ΟΜ.Κ.Ε. θα πρέπει να έχει θητεύσει  τέσσερα (4) χρόνια  στο Γενικό 

Συμβούλιο της ΟΜ.Κ.Ε.. 

Με βάση το πρακτικό διαλογής ψήφου η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει αμέσως 

με το τέλος της διαλογής των ψήφων τους επιτυχόντες  υποψήφιους  με τους 

αναπληρωματικούς που είναι όλοι οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας. 

Κάθε πρόβλημα που τυχόν θα εμφανισθεί κατά την εκλογική διαδικασία και η λύση του 

δεν προβλέπεται από το παρόν ή τον Νόμο περί σωματείων επιλύεται με εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών κατ’ αναλογία 

εφαρμοζόμενος. 

 

                     ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή (3μελή) Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμους 

αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου οκτώ (8) του παρόντος. 

Β. Η ως άνω Επιτροπή εκλέγεται από την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη 

αυτής εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του. Τα μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και εφόσον το επιθυμούν, 

μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία με άτομο της εμπιστοσύνης τους, το οποίο 

δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ή αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας για τα καταστατικά 

όργανα της Ομοσπονδίας. 

Γ. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού παραλάβει από την απερχόμενη Εκτελεστική Επιτροπή 

τα ψηφοδέλτια, καθώς επίσης και τους ανακηρυχθέντες αντιπροσώπους που έχουν 

δικαίωμα ψήφου, τοποθετεί σε ειδικό χώρο την κάλπη, διανέμει σε όλα τα παρόντα 

άτομα που έχουν δικαίωμα ψήφου τα έντυπα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των 
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υποψηφίων για το Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και ένα λευκό, 

όπως επίσης και από ένα φάκελο, σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, και 

εξηγεί στους εκλογείς πως πρέπει να ψηφίσουν. Η ψηφοφορία είναι μυστική. 

Ο κάθε ψηφοφόρος πηγαίνει σε ειδικό παραβάν και σημειώνει στο ψηφοδέλτιο με 

στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρο, σταυρό στους υποψηφίους της προτίμησής του. Έχει 

δικαίωμα να επιλέξει μέχρι είκοσι ένα (21) σταυρούς για το Γενικό Συμβούλιο και μέχρι 

τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Τοποθετεί στο φάκελο ένα ψηφοδέλτιο για το 

Γενικό Συμβούλιο και ένα για την Ελεγκτική Επιτροπή, και το ρίχνει στην κάλπη.  

 

 Δ.  Συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα 

ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων και ανακηρύσσονται επιτυχόντες οι 

πλειοψηφίσαντες, τα είκοσι ένα (21) μέλη που εκλέγονται κατά σειρά σταυρών 

προτίμησης και είναι κωφά και βαρήκοα άτομα και οι οποίοι αποτελούν το νέο 

εικοσιεναμελές (21μελές) Γενικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα και με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού, από τις είκοσι μια (21) 

θέσεις που καταλαμβάνουν οι αντιπρόσωποι των Σωματείων Κωφών και βαρήκοων 

Ατόμων οι πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται  υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως αριθμού 

σταυρών προτίμησης, από τους πλειοψηφίσαντες αντιπροσώπους των Σωματείων 

Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων, ένας (1) αντιπρόσωπος από κάθε Σωματείο. 

Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, όπου 

ανακηρύσσονται επιτυχόντες οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι. 

 

Ως επιλαχόντα θεωρούνται τα υπόλοιπα μέλη κατά σειρά προτίμησης. Ο υποψήφιος 

δικαιούται να υποβάλλει ένσταση. 

Για την ένσταση αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή. 

Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο που έχει πάνω από είκοσι ένα σταυρούς (21) για το 

Γενικό Συμβούλιο και πάνω από τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή ή εάν υπάρχει 

άλλο σημείο που η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει ότι δεν έπρεπε να έχει ή εάν έχει 

περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια για κάθε όργανο μέσα στον ίδιο φάκελο. 

Ύστερα, η Εφορευτική Επιτροπή υπογράφει το πρακτικό. Επίσης, ο Πρόεδρος της 

Εφορευτικής Επιτροπής υπογράφει και την κατάσταση ψηφισάντων και τα παραδίδει 

στον πρώτο πλειοψηφίσαντα του ενιαίου ψηφοδελτίου. 
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Το απερχόμενο Γενικό Συμβούλιο παραδίδει στο νεοεκλεγμένο μέσα σε δεκαπέντε (15) 

πλήρεις ημέρες από την ανακήρυξη, το οποίο οφείλει να εκλέξει την Εκτελεστική 

Γραμματεία, με επιμέλεια του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου, μέσα σε 

δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες από την εκλογή του νέου Γενικού Συμβουλίου. 

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης ή τυχόν άρνησής του, αποτελεί 

καταστατική παράβαση. 

 

                   ΑΡΘΡΟ 15ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Το Καταστατικό τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία για την ύπαρξη 

απαρτίας, απαιτείται να παρευρίσκονται οι μισοί τουλάχιστον αντιπρόσωποι συν ένας 

και να υπερψηφιστεί από τα 3/4 των παρόντων αντιπροσώπων. 

 

                            ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Η Ομοσπονδία διαλύεται εφόσον τα μέλη της είναι λιγότερα από τρία (3) ή το 

αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με τους όρους του προηγούμενου άρθρου. Χρέη 

εκκαθαριστών αναλαμβάνουν τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Για την τύχη τυχόν 

περιουσιακών στοιχείων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 

                 

                            ΑΡΘΡΟ 17ο: ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

    Τα βασικά βιβλία που τηρεί η ΟΜ.Κ.Ε. είναι: 

1. Μητρώο Τακτικών μελών. 

2. Μητρώο συνεργών, αρωγών και επίτιμων μελών.  

3. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων  

α) Γενικών Συνελεύσεων,  

β) Γενικού Συμβουλίου, 

γ) Εκτελεστικής Γραμματείας,  

δ) Ελεγκτικής Επιτροπής 

4. Εισπράξεων-Πληρωμών 

Μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Γραμματείας, μπορεί 

να τηρηθεί κάθε βιβλίο που θα κρίνει απαραίτητο κάθε όργανο για την ομαλή 

λειτουργία του. 

 



26 
 

                           ΑΡΘΡΟ 18ο: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τους ισχύοντες Νόμους, 

τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 

Γραμματείας του Γενικού Συμβουλίου.  

 

                             ΑΡΘΡΟ 19ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος έχει σφραγίδα στρογγυλή με δύο παράλληλους 

κύκλους. Στον εξωτερικό κύκλο φέρει τον τίτλο «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ» και στην αγγλική γλώσσα. Στον εσωτερικό κύκλο δείχνει την Ελλάδα. Στο 

πάνω μέρος έχει απεικόνιση δύο χεριών που παριστάνουν την Ομοσπονδία στην 

νοηματική   γλώσσα και στο κάτω μέρος δύο κλαδιά ελιάς που συμβολίζουν την Ειρήνη 

και φιλία των λαών και τέλος έχει το έτος 1968 που είναι το έτος ιδρύσεως της 

Ομοσπονδίας. 

                                 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Για την υποβοήθηση του έργου της ΟΜ.Κ.Ε., το Γενικό Συμβούλιο συγκροτεί θεματικές 

επιτροπές, όπως η Επιτροπή Νεολαίας, Επιτροπή Εκπαιδευτικών, Επιτροπή Δασκάλων 

Ε.Ν.Γ., Επιτροπή ΟΜ.Κ.Ε. – Σωματείου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ., κ.ά.  

 

                      ΑΡΘΡΟ 21ο: ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να 

απονέμονται τιμητικές διακρίσεις σε άτομα ή μαζικές οργανώσεις που σημαντικά έχουν 

βοηθήσει στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της Ομοσπονδίας. 

 

                              ΑΡΘΡΟ 22ο: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Αν λείπουν τα μέλη που ορίζονται από το Καταστατικό και το Νόμο για τη συγκρότηση 

των Οργάνων της Ομοσπονδίας, κάθε ένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 

ζητήσει τον διορισμό νέας διοίκησης ή τη συμπλήρωση αυτής από το αρμόδιο 

Δικαστήριο. 

 

                               ΑΡΘΡΟ 23ο: METABATIKH ΔΙΑΤΑΞΗ 
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Οι πρώτες αρχαιρεσίες για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας με το παρόν Καταστατικό 

θα γίνουν μέχρι τις 18/03/2018, που λήγει και η θητεία του σημερινού Γενικού 

Συμβουλίου. 

 

                                              ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 

Συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν οι  τροποποιήσεις του και το Καταστατικό 

στο σύνολό του, αποτελούμενο από 23 άρθρα και ένα τελευταίο άρθρο, σε έκτακτη 

Καταστατική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών του, στις 18-19 Μαρτίου 2017. 

                                                    Αθήνα 19 Μαρτίου 2017 

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Γ.Σ.    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Γ.Σ. 

 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΦΗΣ                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΨΗΣ 

 

 

 


