Άρθρο 7
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1. Η Εθνική Γενική Συνεύλεση Αντιπροσώπων (ΕΓΣΑ).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (15 μέλη).
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη).
4. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (5 μέλη).
5. Τα Νομαρχιακά Διοικητικά Συμβούλια από 3 έως 7 μέλη ανάλογα
με τα μέλη:


Έως 500 μέλη (3) τριμελές ΔΣ



Από 500 έως 3000 μέλη (5) πενταμελές ΔΣ και



Από 3000 και άνω (7) επταμελές.

6. Οι Νομαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις.
7. Οι Νομαρχιακές Εξελγκτικές Επιτροπές (3 μέλη).
8. Οι Νομαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές (3 μέλη)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η Εθνική Γενική Συνεύλεση Αντιπροσώπων συνέρχεται τακτικά και
έκτακτα.
Οι αποφάσεις των Εθνικών Γενικών Συνελεύσεων Αντιπροσώπων
λαμβάνονται με πλειοψηφία (δηλαδή του 50% συν 1 ψήφο) των
παρόντων μελών είτε με μυστική ψηφοφορία, είτε με ονομαστική
κλήση, είτε με ανάταση του χεριού όπως ο νόμος και το καταστατικό
ορίζουν, ή όπως αποφασίσει το σώμα της Συνελεύσεως, μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Κάθε τρία χρονια και μέσα στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου
συγκαλείται η Τακτική Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων,
όπου μπαίνουν στην κρίση και έλεγχο των μελών:

α)

Τα

πεπραγμένα

(Διοικητικός

Απολογισμός)

ο

οικονομικός

απολογισμός για το χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισμός του
επόμενου χρόνου.
β) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της συνέλευσης από
το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 20% των Αντιπροσώπων της Εθνικής
Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων.
δ) Ανά 3ετία οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του
Δικτύου (Διοικητικό συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή ή για τυχόν αντιπροσώπους σε άλλα όργανα ή
ενώσεις).
Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει ή αρνηθεί
να συγκαλέσει την Τακτική Εθνική Συνέλευση Αντιπροσώπων, τότε
συτή

συγκαλείται

με

ευθύνη

του

30%

τουλάχιστον

των

Αντιπροσώπων.
Στην περίπτωση της παραγράφου γ΄αυτού του άρθρου, τα θέματα
υποβάλλονται:
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τουλάχιστον από το 20% (1/5) των αντιπροσώπων. Τα θέματα αυτά
υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 5 ημέρες πριν
την ημερομηνία που πραγματοποιείται η γενική Συνέλευση.
Η Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, ως κορυφαία εκδήλωση
της δημοκρατίας μέσα στο Δίκτυο, πρέπει να αντιμετωπίζεται απ’ τα
μέλη με την πρέπουσα σημασία. Η συμμετοχή κατά συνέπεια κάθε
μέλους σ’ αυτή είναι κυρίαρχο θέμα.
Στην Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, όταν προκύπτει να
γίνουν εκλογές ή καθολική , ψηφοφορία για οποιονδήποτε λόγο,

εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.Ε.Ε.), που αποτελείται από 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη
και η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες ή την ψηφοφορία. Η εκλογή της
Κςντρικής Εφορευτικής Επιτροπής διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο
με δυνατότητα μέχρι πέντε σταυρών προτίμησης.
Στη διάθεση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκονται τα
γραφεία του Δικτύου, το υπαλληλικό προσωπικό και όλος γενικά ο
μηχανισμός των υπηρεσιών του Δικτύου.
Με την ίδια διαδικασία διεξάγονται οι Γενικές συνελεύσεις των
Νομαρχιακών Τμημάτων από τα μέλη της περιοχής

τους, οι

αποφάσεις τους δε έχουν εφαρμογή μόνο στο χώρο ευθύνης τους.
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λαμβάνει υπόψιν τις αποφάσεις τους.
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