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ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
& Άρθρο 1: Ταυτότητα – Έδρα – Σφραγίδα-Σύμβολο
1. Όνομα: „ Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης “ εν συντομία ΠΟΕ ή Ομοσπονδία.
2. Η ΠΟΕ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των κρητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στις
χώρες της Ευρώπης εκτός της Ελλάδος, τις οποίες εκπροσωπεί συλλογικά και των οποίων
συντονίζει και υποστηρίζει τη δράση. Η ΠΟΕ είναι η έκφραση και η εκπροσώπηση των Κρητών
που διαμένουν στις χώρες της Ευρώπης εκτός εθνικών συνόρων.
3. Η νομική έδρα της Ομοσπονδίας είναι το Wiesbaden. Η ομοσπονδία είναι δηλωμένη στο
Ειρηνοδικείο της πόλης ως αναγνωρισμένο σωματείο ( e.V.)
4. Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας έχει σχήμα οβάλ, στο κέντρο της φέρει απεικόνιση της Κρήτης, η
οποία περιβάλλεται με το τίτλο της ομοσπονδίας, άνωθεν της νήσου εικονίζεται ο Άγιος Τίτος.
5. Το σύμβολο της Ομοσπονδίας είναι η αρπαγή της Ευρώπης. " Ευρώπη - όραμα 3000 " έργο,
του αυστριακού καλλιτέχνη Curt Stenvert, του 1987.
6. Η ΠΟΕ είναι μέλος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ και ιδρυτικό μέλος του
Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ.
7. Η ιστοσελίδα της ΠΟΕ είναι: www.Pankritiki.eu
& Άρθρο 2: Σκοποί και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας
Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η διατήρηση των ηθών και των εθίμων, η διαφύλαξη της προγονικής πολιτιστικής
κληρονομιάς και η καλλιέργεια των Κρητικών παραδόσεων στην Ευρώπη.
2. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των μελών και ειδικά της νεολαίας, των
Κρητικών συλλόγων στην Ευρώπη. Προαγωγή του πνεύματος του Συγκρητισμού. Η συμβολή
στην ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου, με την ελεύθερη έκφραση
των ιδεών.
3. Συμπαράσταση και αλληλεγγύη, για την επίλυση προβλημάτων των Κρητών στην Ευρώπη.
4. Η ανάπτυξη και προώθηση φιλικών, πολιτιστικών σχέσεων, δεσμών με τους συμπολίτες στην
Ευρώπη στο πλαίσιο της κατανόησης των λαών και του πνεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5. Η επικοινωνία με την Ελλάδα τη Κρήτη και τους Κρητικούς όπου γης.
6. Η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των Κρητών στην οικονομική, διοικητική, πολιτική και
πολιτιστική ζωή στις χώρες εγκατάστασης
7. Η συνεργασία για πολιτιστικές ανταλλαγές με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Ελλάδος
και του Εξωτερικού
8. Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης, με γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη.
9. Η δημιουργία καλών προϋποθέσεων για την παλιννόστηση Κρητών στη πατρίδα.
& Άρθρο 3: Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας
Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:
1. Οι αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας
2. Η οργάνωση καλλιτεχνικών, ενημερωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
3. Η προώθηση έκδοσης πληροφοριακού δελτίου
4. Η θέσπιση και απονομή βραβείων σε άτομα με πολιτιστική, συγγραφική και επιστημονική
προσφορά στην Κρήτη
5. Η ίδρυση ενός Κέντρο για τους απόδημους Κρητικούς με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και
την ενημέρωση
6. ΟΙ εορτασμοί ιστορικών επετείων όπως: Μάχη της Κρήτης, Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου
κλπ
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7. Η προώθηση της ίδρυσης Κρητικών Συλλόγων στις πόλεις της Ευρώπης όπου διαμένουν
Κρητικοί εκτός Ελλάδος.
8. Η Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση και υποστήριξη ανθρώπινων, πολιτιστικών και
μορφωτικών σχέσεων με την Κρήτη
9. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με άλλους ελληνικούς συλλόγους και με τις
Ελληνικές Ορθόδοξες Μητροπόλεις στην Ευρώπη για την ίδρυση πολιτιστικών κέντρων με
στόχο τη διατήρηση και την ανάδειξη της γλώσσας, της ελληνορθόδοξης παράδοσης και της
πολιτιστικής κληρονομιάς
10. Η ίδρυση και λειτουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής (Κuratorium) σύμφωνα με το άρθρο
18 του καταστατικού
11. Η συνεργασία με το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, με την Γενική Γραμματεία Αποδήμου
Ελληνισμού ΓΓΑΕ και με τη Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των
Ελλήνων
12. Η συνεργασία με το Παγκόσμιο συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ και με τις λοιπές Κρητικές
Ομοσπονδίες και Κρητικού συλλόγους σε όλο τον κόσμο.
13. Η συνεργασία με τις Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων με τους εθνικοτοπικές
Ομοσπονδιών στην Ευρώπη και με Ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις χώρες
της Ευρώπης.
14. Η συνεργασία με φορείς της Κρήτης, της Ελλάδος και Ευρώπης όπως περιφέρειες,
αυτοδιοικήσεις, πανεπιστήμια, επιμελητήρια, προξενεία, εκκλησίες κλπ.
15. Η διεύρυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας www.Pankritiki.eu ως κύριου επικοινωνιακού
οργάνου της ΠΟΕ.
& Άρθρο 4: Κοινωφέλεια
1. Η Ομοσπονδία των Κρητικών στη Ευρώπη με έδρα το Wiesbaden επιδιώκει αποκλειστικά και
άμεσα την επίτευξη κοινωνικών στόχων μη κερδοσκοπικούς σύμφωνα με την παράγραφο
„φορολογικά ευνοούμενοι στόχοι“ της Γερμανικής φορολογικής νομοθεσίας.
2. Η Ομοσπονδία είναι ανεξάρτητη και δεν επιδιώκει καταρχήν οικονομικά οφέλη.
3. Τα έσοδα της Ομοσπονδίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για στόχους που
περιλαμβάνονται στο καταστατικό. Τα μέλη δεν λαμβάνουν χρήματα από τα έσοδα της
Ομοσπονδίας.
4. Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων για σκοπούς πέραν αυτών της Ομοσπονδίας ή η
δυσανάλογα υπερβολική αμοιβή προσώπων.
& Άρθρο 5: Ειδικά γνωρίσματα
Η Ομοσπονδία είναι ανεξάρτητη από κρατικές ή άλλες αρχές, οργανισμούς και πολιτικά κόμματα.
Η ύπαρξή της και η δραστηριότητα της βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της φιλίας και της
ειρήνης, ανάμεσα στους λαούς της ενωμένης Ευρώπης.
& Άρθρο 6: Tα οικονομικά και τα έσοδα της Ομοσπονδίας
1. Τα έσοδα της Ομοσπονδίας προέρχονται από εισφορές των μελών, δωρεές, κρατικές και
κληρονομικές επιχορηγήσεις, καθώς και τυχών πλεονάσματα από εκδηλώσεις.
2. Τα μέλη της Ομοσπονδίας ευθύνονται μόνο στο βαθμό που επαρκούν τα οικονομικά. Το
Προεδρείο υποχρεούται να συμπεριλάβει αυτή τη διευκρίνιση σε όλα τα συμβόλαια που έχουν
κλειστεί με την Ομοσπονδία.
3. Ο ταμίας, ο πρόεδρος είναι αμφότεροι υπόλογοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της
Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος είναι υπόλογος χρηματικών ενταλμάτων ΧΕΠ και επιταγών από τη
Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. ΓΓΑΕ
4. Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.
& Άρθρο 7: Τα μέλη της Ομοσπονδίας
Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν νομικά και φυσικά πρόσωπα. Αυτά διακρίνονται σε:
1. Τακτικά Μέλη
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Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν αποκλειστικά Σύλλογοι Κρητών, οι οποίοι εδρεύουν στη
Ευρώπη εκτός Ελλάδος είναι αναγνωρισμένα σωματεία από τις κατά τόπους αρμόδιες
αρχές.
II.
Η Ομοσπονδία και οι Σύλλογοι αποτελούν μια ενότητα, όμως οι τοπικοί Σύλλογοι
απολαμβάνουν ανεξαρτησία στο πλαίσιο του πνεύματος του καταστατικού αυτού.
2. Αρωγά Μέλη
Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι προωθούν τους σκοπούς της
Ομοσπονδίας, και νομικά πρόσωπα των οποίων οι στόχοι συμπίπτουν με αυτούς της
Ομοσπονδίας και οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές της.
3. Επίτιμα Μέλη
I.
Πρόσωπα που έχουν βοηθήσει αποτελεσματικά στην εκπλήρωση των στόχων της
Ομοσπονδίας μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να ονομαστούν επίτιμα μέλη, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μάλιστα, και ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ή της πλειοψηφίας
της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, μπορούν να ονομαστούν και Επίτιμοι
Πρόεδροι της Ομοσπονδίας.
II.
Οι διακρίσεις είναι αμετάκλητες. Οι τιμητικές διακρίσεις του μέλους ή του Προέδρου δεν
συνδέονται με οικονομικές υποχρεώσεις και το δικαίωμα ψήφου.
I.

& Άρθρο 8: Απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους
Προϋπόθεση για να γίνει ένας Σύλλογος μέλος της Ομοσπονδίας είναι:
1. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και το καταστατικό του να μην αντίκειται στους
στόχους και τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
2. Να υποβάλει στο Δ.Σ. σχετική αίτηση και αντίγραφο του καταστατικού του, εφόσον πρόκειται
για νομικά πρόσωπα, καθώς και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η
απόφαση προσχώρησης.
3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στην επόμενη
συνεδρίαση του Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει σχετικά. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο
Σύλλογος θεωρείται μέλος της Ομοσπονδίας από την στιγμή της καταβολής στην Ομοσπονδία
τελών εγγραφής στο ύψος του 1/10 της ετήσιας εισφοράς του.
4. Στην περίπτωση της απόρριψης της αίτησης υποχρεούται το Δ.Σ. να δικαιολογήσει την
απόφασή του. Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος μπορεί να υποβάλει ένσταση, η οποία θα
συζητηθεί στην επόμενη Σ. Α. που αποφασίζει τελεσίδικα. Οι αντιπρόσωποι του εν λόγω
Συλλόγου παρίστανται στη συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου στη σχετική αίτηση.
5. Στην περίπτωση που υποβληθούν αιτήσεις από δύο ή παραπάνω συλλόγους, οι οποίοι
ενεργοποιούνται στην ίδια πόλη, τηρείται η διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφους 1
έως 4 και γίνεται μέλος της Ομοσπονδίας μόνο ένας Σύλλογος από κάθε πόλη.
& Άρθρο 9: Απώλεια της ιδιότητας του τακτικού μέλους
1. Ένα μέλος χάνει την ιδιότητα του μέλους της Ομοσπονδίας:
I.
Αν διαλυθεί ή αν πεθάνει, στην περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο
II.
Αν καταθέσει στην Ομοσπονδία γραπτή αίτηση αποχώρησης και αντίγραφο των σχετικών
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, κατά την οποία αποφασίστηκε η
αποχώρηση από την Ομοσπονδία και στην οποία η Ομοσπονδία είχε προσκληθεί να
παραστεί.
III. Αν του αφαιρεθεί η ιδιότητα του μέλους.
2. Τα τακτικά μέλη που προσβάλλουν το καταστατικό της Ομοσπονδίας μπορούν να τιμωρηθούν

με επίπληξη, αναστολή της ιδιότητας του μέλους ή αποκλεισμού από την Ομοσπονδία.
3. Οι ποινές επιβάλλονται ή αίρονται, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. ή ενός μέλους της
Ομοσπονδίας, από την Γ. Σ. Α. με απλή πλειοψηφία.
4. Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της διαδικασίας μετά από ένα
χρόνο, εφόσον οι λόγοι αποκλεισμού του έχουν εκλείψει.
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5. Η ιδιότητα του μέλους και το δικαίωμα ψήφου αναστέλλονται αυτεπάγγελτα εφόσον το μέλος
δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η αναστολή αίρεται με την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων.
6. Μέλη που έχουν διαγραφεί ή έχουν αποχωρήσει εθελοντικά εξοφλούν τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Δεν έχουν καμιά απαίτηση στην
περιουσία της Ομοσπονδίας και κανένα δικαίωμα επιστροφής των συνδρομών τους.
& Άρθρο 10: Δικαιώματα των μελών της Ομοσπονδίας
Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα με την προϋπόθεση ότι εκπληρώσει τις οικονομικές
του υποχρεώσεις απέναντι στην Ομοσπονδία:
1. Nα παίρνει μέρος στα Συνέδρια και τις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας. Οι εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ομοσπονδίας.
2. Να ζητά και να λαμβάνει από το Δ.Σ. πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
3. Να υποβάλλει προτάσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
4. Να επωφελείται ιδεολογικά από το έργο της Ομοσπονδίας.
& Άρθρο 11: Υποχρεώσεις των μελών της Ομοσπονδίας
Τα μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται:
1. Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των
οργάνων της Ομοσπονδίας.
2. Να καταβάλλουν την τακτική εισφορά στο ύψος και με τον τρόπο που καθορίζει η Γενική
Συνέλευση.
3. Να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. τις τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού τους, το πρωτόκολλο
της Γενικής Συνέλευσης, τη σύνθεση του Δ.Σ. και τα ονόματα των μόνιμων αντιπροσώπων
εντός δύο εβδομάδων από την εκλογή τους.
4. Να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των στόχων της Ομοσπονδίας.
5. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στις συνελεύσεις και στις συγκεντρώσεις των οργάνων της
Ομοσπονδίας.
6. Να συνεργάζονται με την Ομοσπονδία στην υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων.
& Άρθρο 12: Όργανα της Ομοσπονδίας
Τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
1. Εκτελεστικά όργανα:
I.
η συνέλευση αντιπροσώπων ΣΑ ή ΓΣ
II.
το ομοσπονδιακό Διοικητικό συμβούλιο ΔΣ
III. η εξελεγκτική επιτροπή ΕΕ
IV. Αντιπρόσωποι για το ΣΑΕ και ΠΣΚ
2. Συμβουλευτικά όργανα:
I.
το συνέδριο
II.
η συμβουλευτική επιτροπή
III. το διευρυμένο ομοσπονδιακό Διοικητικό συμβούλιο ΔΣ.
IV. οι επιτροπές
V.
Κρητική νεολαία Ευρώπης ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ
& Άρθρο 13: Συνέλευση των αντιπροσώπων
1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων Σ.Α. είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και
αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων, οι οποίοι είναι μέλη
της Ομοσπονδίας. Η συνέλευση των αντιπροσώπων συγκαλείται κάθε τρία χρόνια Τελευταίο
τρίμηνο του έτους.
2. Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων είναι:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ο καθορισμός των πλαισίων της πολιτικής της Ομοσπονδίας καθώς και ο
προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.
Η εκλογή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής καθώς και η αναγόρευση των μελών της
συμβουλευτικής επιτροπής
Η απαλλαγή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής καθώς και η αντικατάσταση κάποιων
μελών σε περίπτωση αποχώρησης ή άρσης του αξιώματος.
Η έγκριση του απολογισμού δράσης του Δ.Σ. και του προϋπολογισμού
Η αλλαγή του καταστατικού και η διάλυση της Ομοσπονδίας
Ο καθορισμός του ύψους της εισφοράς των μελών, η οποία καθορίζεται αναλογικά με
βάση των αριθμό των μελών, καθώς και ο τρόπος της είσπραξής της
Η απονομή τιμητικών διακρίσεων

& Άρθρο 14: Το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
τον Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Πολιτιστικών, τον
Έφορο Νεολαίας και τέσσερις Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο. Οι συνεδριάσεις
συγκαλούνται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο. Δύνανται
να συνεδριάζει το ΔΣ χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της νέας τεχνολογίας ή οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την πολιτική της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, συντονίζει τις εργασίες σε όλα τα επίπεδα και
φροντίζει για τις τρέχουσες υποθέσεις.
4. Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
Σε εσωτερική σχέση ισχύει, ότι δύο από τα μέλη του Δ.Σ. χωρίς την παρέμβαση του Προέδρου ή
του Αντιπροέδρου μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ομοσπονδία, εφόσον υφίσταται σχετική
απόφαση του Δ.Σ..
5. Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν:
I.
Η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων των αντιπροσώπων, η διοργάνωση
ημερίδων των οργάνων της Ομοσπονδίας και ο καθορισμός της ημερήσιας διάταξης.
II.
Η διοργάνωση του Συνεδρίου και των παράλληλων εκδηλώσεων
III. Η προώθηση των τρεχουσών υποθέσεων και η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων
IV. Η απονομή τιμητικών διακρίσεων
V.
Η σύνταξη του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού καθώς και η διαχείριση της
περιουσίας της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το Καταστατικό
VI. Η πρόσληψη νέων μελών
VII. Η εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας απέναντι σε άλλα όργανα
& Άρθρο 15: Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται από τη ΓΣ για τρία χρόνια, ελέγχει τα οικονομικά
της Ομοσπονδίας και εκθέτει τα αποτελέσματα των ελέγχων της στη Γ Σ
Η ΓΣ μπορεί να εκλέξει αναπληρωτές ελεγκτές, σε περίπτωση που κωλύονται τα εκλεγμένα μέλη
της Επιτροπής ή αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
& Άρθρο 16: Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας για τα συνέδρια και τις συνελεύσεις α) του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ και β) του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ.
Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας για το ΣΑΕ και το ΠΣΚ, εκτός του πρόεδρου, θα ορίζονται με
απόφαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕ.
& Άρθρο 17: Το Συνέδριο
1. Το Συνέδριο είναι εκδήλωση της Ομοσπονδίας. Προηγείται της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
και βοηθά στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων και στην μεταφορά μηνυμάτων για τρέχοντα
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θέματα. Για συγκεκριμένα θέματα μπορούν να κληθούν ομιλητές. Στο Συνέδριο είναι παρόντες
οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Συλλόγων, το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμβουλευτική επιτροπή
καθώς και εκπρόσωποι του δημόσιου βίου, του πνεύματος και της επιστήμης. Οι προσκλήσεις
αποφασίζονται από το Δ.Σ. βάσει των προτάσεων των Συλλόγων.
2. Παράλληλα με το Συνέδριο εκτελούνται διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές και
επιστημονικές εκδηλώσεις. Τα καθαρά έσοδα των εκδηλώσεων αυτών κατανέμονται εξ ημισείας
στα ταμεία της Ομοσπονδίας και του τοπικού συλλόγου.
3. Οι εκδηλώσεις του Συνεδρίου είναι ανοιχτές στο κοινό.
& Άρθρο 18: Η Συμβουλευτική Επιτροπή (Κuratorium)
1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας των Κρητικών Συλλόγων στην Ευρώπη
αποτελείται το ανώτερο από 15 μέλη. Η συμμετοχή τους είναι τιμητική. Οι επίτιμοι πρόεδροι
είναι αυτόματα μέλη του kuratorium επί πλέον των 15 μελών.
2. Καθήκον της συμβουλευτικής επιτροπής είναι η στήριξη του έργου της Ομοσπονδίας και η
παροχή συμβουλών στα όργανα της Ομοσπονδίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η
συμβουλευτική επιτροπή έχει βοηθητικό ρόλο κυρίως κατά την επεξεργασία προγραμμάτων
στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης σε συνεργασία με
τους σχετικούς φορείς που εδρεύουν στην Κρήτη. Στόχος των προγραμμάτων είναι η
πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των Κρητικών, ιδιαίτερα της Νεολαίας που ζει στη
Ευρώπη, καθώς και των νέων που ζουν στην Κρήτη και οι οποίοι επιδιώκουν την επαφή με την
Ευρώπη.
3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη συνέλευση των αντιπροσώπων. Όλα τα όργανα
της Ομοσπονδίας έχουν την δυνατότητα να προταθούν για εκλογή. Η διάρκεια της θητείας των
μελών της συμβουλευτικής επιτροπής είναι πέντε χρόνια.
4. Η συνέλευση των αντιπροσώπων, μετά από πρόταση του διευρυμένου ομοσπονδιακού
Προεδρείου, εκλέγει τον πρόεδρο της συμβουλευτικής επιτροπής. Ο Πρόεδρος της
συμβουλευτικής επιτροπής συγκαλεί και συντονίζει τις συνελεύσεις. Σε περίπτωση κωλύματος
του Προέδρου τον αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος. Η συμβουλευτική επιτροπή
πραγματοποιεί τουλάχιστον μια συνέλευση ετησίως. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αναθέσει στη
συμβουλευτική επιτροπή πρόσθετες υποχρεώσεις.
5. Εισφορές που συλλέγονται για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων τα οποία
επεξεργάζεται η συμβουλευτική επιτροπή
& Άρθρο 19: Το διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο
Το διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους των Συλλόγων και το
Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον κάθε
δύο χρόνια και συντονίζει τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μεμονωμένων Συλλόγων.
& Άρθρο 20: Οι Επιτροπές
Οι Επιτροπές είναι συμβουλευτικά όργανα της Ομοσπονδίας στις οποίες ανατίθενται συγκεκριμένα
αντικείμενα. Όλα τα όργανα μπορούν να δημιουργήσουν Επιτροπές. Οι Επιτροπές ενημερώνουν τα
όργανα που τις εξέλεξαν για τα αποτελέσματα των εργασιών τους.
& Άρθρο 21: Κρητική νεολαία της ΠΟΕ, ΚΡΗΝΕ - ΠΟΕ
Η ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ, είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ομοσπονδίας.
Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες και υπό
το πνεύμα του καταστατικού της ΠΟΕ και τον κανονισμό λειτουργία της ΚΡΗΝΕ. Έχει το δικαίωμα
να κάνει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ΠΟΕ, για δραστηριότητες της Νεολαίας.
& Άρθρο 22: Γενικές αρχές λειτουργίας των οργάνων
1. Η πρόσκληση για τις συνέδρια, τις συνελεύσεις των αντιπροσώπων και τη συνεδρίαση των
οργάνων της Ομοσπονδίας γίνεται γραπτώς με γνωστοποίηση της ημερησίας διατάξεως, του
τόπου και του χρόνου και απευθύνεται στους αποδέκτες τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από τις
τακτικές συνελεύσεις και 4 εβδομάδες πριν από τις έκτακτες συνεδριάσεις ή συναντήσεις.
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2. Η τακτική και η έκτακτη σύγκληση των οργάνων και ο καθορισμός της ημερήσιας διάταξης
γίνεται με ευθύνη του Διοικητικό Συμβουλίου.
3. Την έκτακτη σύγκληση ενός οργάνου μπορεί να προκαλέσει το 1/3 των μελών του με έγγραφη
και τεκμηριωμένη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τα
μέλη του συγκεκριμένου οργάνου εντός 4 εβδομάδων με σχετική ημερήσια διάταξη.
4. Στις συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος.
Από τη συνεδρίαση αποκλείεται η συνέλευση των αντιπροσώπων, από την οποία εκλέγεται μια
τριμελής αντιπροσωπεία.
5. Οι συνεδριάσεις των οργάνων είναι δημόσιες. Ένα όργανο μπορεί να αποφασίσει μια κλειστή
συνεδρίαση, αν τα ¾ των παρόντων μελών του αποφασίσουν σχετικά.
6. Τα όργανα της Ομοσπονδίας μπορούν να λάβουν αποφάσεις αν το ήμισυ των μελών συν ένα
είναι παρόντα. Αν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός ενός τριμήνου και
αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
7. Οι αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας απαιτούν απλή πλειοψηφία, εκτός αν νομικά
ισχύει μια άλλη πλειοψηφία ή αν το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση
ισοψηφίας αποφασίζει η ψήφος του προέδρου.
8. Στη διάρκεια της συνεδρίασης επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων από μεμονωμένα όργανα σε
αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους και σε δικές τους συσκέψεις.
9. Οι αποφάσεις των οργάνων όπως και οι προτάσεις που μειοψήφησαν καταχωρούνται σε ειδικό
πρωτόκολλο αποφάσεων, το οποίο υπογράφεται από το προεδρείο της συνεδρίασης. Στο
πρωτόκολλο μπορούν επίσης να καταχωρηθούν διάφορες γνώμες ύστερα από σχετική αίτηση.
10. Τα μέλη των συμβουλευτικών οργάνων μπορούν να διευρυνθούν κατά την κρίση του Δ.Σ. με
μέλη άλλων οργάνων ή με πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις.
& Άρθρο 23: Εκλογές των Οργάνων
1. Η εκλογή των Αντιπροσώπων
I.
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ή του Δ.Σ. του Συλλόγου εκλέγει τους Αντιπροσώπους
για τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, ανάλογα με τον αριθμό
των μελών του Συλλόγου, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις,
τους αντιπροσώπους, σε αναλογία 1 αντιπρόσωπος ανά 20 μέλη - δεν υπολογίζονται
δεκαδικά -, καθώς και τον ανάλογο αριθμό αναπληρωματικών μελών.
II.
Αμέσως μετά την εκλογή των αντιπροσώπων, το Δ.Σ. υποχρεούται να στείλει στο Δ.Σ της
Ομοσπονδίας τα πρακτικά της Γ.Σ., στα οποία αναφέρεται ο αριθμός των τακτοποιημένων
οικονομικά τακτικών μελών, πρακτικό της δήλωσης του τελευταίου Δ.Σ. του Συλλόγου, τα
ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του Δ.Σ..
2. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
I.
Στη Γ.Σ. κάθε τρίτου χρόνου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται μια τριμελής επιτροπή,
η οποία, μαζί με τον Πρόεδρο της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, απαρτίζουν την
Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι
ταυτόχρονα υποψήφιοι.
II.
Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει τη διεξαγωγή των εκλογών, αποφασίζει για τυχόν
ενστάσεις και συντάσσει πρωτόκολλο για τα αποτελέσματα των εκλογών.
III. Υποψήφιοι για τα όργανα της Ομοσπονδίας μπορούν να είναι μόνο μέλη Κρητικών
Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας.
IV. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι
υποψήφιοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι υποψήφιοι που
ακολουθούν είναι, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν, αναπληρωματικά
μέλη, τα οποία αναλαμβάνουν τα κενά αξιώματα σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου
μέλους.
V.
Για να εκλεγούν τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε.
VI. Και για να είναι έγκυρα τα ψηφοδέλτια , πρέπει να φέρουν έως 11 σταυρούς, ένα για κάθε
υποψήφιο, για το Δ.Σ. και έως τρεις σταυρούς για την Ε.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας
γίνεται κλήρωση.
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Το Δ.Σ. και η Ε.Ε. συγκροτούνται σε σώμα την ίδια ημέρα ή εν είναι δυνατόν εντός δύο
εβδομάδων με πρωτοβουλία του μέλους που πλειοψήφησε.
VIII. Η εκπροσώπηση Κρητικού συλλόγου που δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα εκτός
Γερμανίας, εξασφαλίζεται με την ποσόστωση, για την εκλογή ενός μέλους στο ΔΣ από
κάθε χώρα.
VII.

& Άρθρο 24: Υποχρεώσεις των μελών των οργάνων
1. Η θητεία των μελών που εκλέγονται στα όργανα της Ομοσπονδίας διαρκεί 3 χρόνια και μπορεί
να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου οργάνου. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει
του 6 μήνες.
2. Οι Αντιπρόσωποι των Συλλόγων και τα μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας αποφασίζουν
μόνο κατά συνείδηση και δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από άλλα πρόσωπα στις
συνεδριάσεις ή συσκέψεις. Κάθε αντιπρόσωπος διαθέτει μόνο μια ψήφο, το ίδιο ισχύει και για
κάθε μέλος οργάνου.
3. Όλα τα μέλη των οργάνων ευθύνονται για την εκτέλεση των αποφάσεων και είναι υποχρεωμένα
να εργάζονται για την πραγματοποίησή τους, ακόμη και αν δεν είχαν συμφωνήσει κατά τη λήψη
της απόφασης.
4. Τα μέλη του οργάνου υποχρεούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και δεν αμείβονται για τις
υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση κωλύματος οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τον Πρόεδρο.
Εάν ένα μέλος απουσιάσει χωρίς σοβαρό λόγο και αδικαιολόγητα σε δύο συνεχόμενες
συνεδριάσεις χάνει αυτόματα το αξίωμά του. Η σχετική πράξη καταχωρείται στα πρακτικά και
γνωστοποιείται στον ίδιο.
5. Τα μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας τα οποία
I.
Παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού
II.
Βλάπτουν με τη συμπεριφορά τους τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας
III. Παρεμποδίζουν τη λειτουργία των οργάνων
Επιπλήττονται ή εκπίπτουν προσωρινά από το αξίωμά τους ύστερα από ομόφωνη απόφαση των
υπόλοιπων μελών του οργάνου. Για την οριστική έκπτωση από το αξίωμα αποφασίζει η επόμενη
Γ.Σ. των αντιπροσώπων.
& Άρθρο 25: Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
1. Τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. μπορούν να καθοριστούν με αποφάσεις του Δ.Σ. ή της
Γ.Σ.Α..
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία και το Δ.Σ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις
των οργάνων της Ομοσπονδίας και εφόσον δεν ισχύει κάτι άλλο, διευθύνει τις συνεδριάσεις,
υπογράφει τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα της Ομοσπονδίας, είναι υπόλογος
χρηματικών ενταλμάτων ΧΕΠ, διευθύνει τις δραστηριότητες και ελέγχει την εφαρμογή των
αποφάσεων.
3. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος. Είναι υπεύθυνος για το
υλικό και την περιουσία της Ομοσπονδίας, τηρεί και φυλάσσει τα σχετικά βιβλία.
4. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρωτόκολλα, παραλαμβάνει την αλληλογραφία, φυλάσσει
το αρχείο, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα. Μέρος των καθηκόντων
του μπορεί να μεταβιβαστεί στον Οργανωτικό Γραμματέα.
5. Ο Οργανωτικός Γραμματέας αντικαθιστά το Γενικό Γραμματέα. Αναλαμβάνει τις οργανωτικές
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας, κάνει έκθεση για κάθε περίπτωση, προτείνει λύσεις και
εργάζεται για την εφαρμογή τους.
6. Ο Ταμίας φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και την αύξηση των εσόδων,
διεκπεραιώνει τις πληρωμές κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. και με υπογραφή του Προέδρου και
τηρεί τα βιβλία του ταμείου. Ποσά άνω των 500- Ευρώ πρέπει να κατατίθενται στο λογαριασμό
της Ομοσπονδίας. Ο ταμίας συντάσσει τον προϋπολογισμό, παρουσιάζει τον απολογισμό των
οικονομικών στα όργανα και κάνει προτάσεις για τη βελτίωση των οικονομικών της
Ομοσπονδίας.
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7. Ο Έφορος Νεολαίας εποπτεύει την εργασία των τμημάτων, εισηγείται προτάσεις και
υποστηρίζει την εργασία της νεολαίας. Ηγείται μέτρων για την οργάνωση της νεολαίας στην
Ομοσπονδία και συνεργάζεται στενά με την συντονιστική επιτροπή νεολαίας της ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ.
8. Ο Έφορος πολιτιστικού προετοιμάζει το σχέδιο των εκδηλώσεων με σχετική πρόταση
χρηματοδότησης και προτείνει προς έγκριση στο Δ.Σ.. Εποπτεύει και συντονίζει τις εκδηλώσεις
πολιτιστικού περιεχομένου.
9. Οι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν το συντονισμό της εργασίας των επιτροπών που συστήνονται
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού.
& Άρθρο 26: Ημέρες της Ομοσπονδίας
Ως επίσημες ημέρες της Ομοσπονδίας και των μελών της ορίζονται 1 ) η 21η Μαΐου επέτειος της
Μάχης της Κρήτης και 2) η 8η Νοεμβρίου επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου.
& Άρθρο 27: Aλλαγή του Καταστατικού
Αλλαγή του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με πλειοψηφία ¾, της Γενικής
Συνέλευσης.
& Άρθρο 28: Διάλυση της Ομοσπονδίας
Η διάλυση της Ομοσπονδίας αποφασίζεται με πλειοψηφία ¾, των αντιπροσώπων οι οποίοι είναι
εντεταλμένοι για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας ή πτώσης του μέχρι τώρα ισχύοντος στόχου της
παραχωρείται η περιουσία της στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη στη Γερμανία η οποία κατανέμει
την περιουσία ομοιόμορφα σε άπορους Κρήτες φοιτητές στην Ευρώπη.
Μεταβατική Διάταξη:
O Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξουσιοδοτείται δια του παρόντος κατόπιν αποφάσεων του ΔΣ να
προβεί σε συμπληρώσεις ή αλλαγές του καταστατικού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την
καταχώρηση του καταστατικού και την αναγνώρισή του.
Το παρόν καταστατικό είναι συνέχεια εκείνου που συντάχτηκε στις 01.12.1974 στο Μάνχαϊμ,
τροποποιήθηκε στις 08.10.1995 στο Λουντβικσχάφεν, τροποποιήθηκε στις 20.04.1997, στις
30.10.2005 και νέα έκδοση, σήμερα με απόφαση της γενικής καταστατικής συνελευσης, στις
7.11.2009 στη Φραγκφούρτη
Φραγκφούρτη 7.11.2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ιωάννης Επιτροπάκης
2. Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής
3. Γιανναδάκης Δημήτριος
4. Dr.Αργυρή Παρασύρη–Bauer
5. Βαρδής Ανεζάκης
6. Dr Μάρκος Τρούλης
7. Βουρβαχάκης Ευάγγελος
8. Καστρινάκη Ευαγγελία
9. Σοφία Ρουμπάκη
10. Περδίκης Σταύρος
11. Ματθαιάκης Ελευθέριος
Η τελευταία αλλαγή του καταστατικού έγινε από την καταστατική γενική συνέλευση των
αντιπροσώπων των συλλόγων στις 7.11.2009 στη Φραγκφούρτη.

