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***
Άξζξν 1

.

***

ΙΓΡΤΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΔΓΡΑ

Ιδξύζεθε σκαηεηαθή Έλσζε κε ηελ επσλπκία: ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
ΥΔΙΡΙΣΧΝ

ΜΗΥΑΝΟΓΗΓΧΝ

ΚΑΙ

ΓΔΧΣΡΤΠΑΝΙΣΧΝ

ΔΛΛΑΓΟ

(Ο.Υ.Μ.Γ.Δ. ) κε ηελ ππ’ αξηζ. 1013/ 70 απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ,
ηξνπνπνηήζεθε ην θαηαζηαηηθό κε ηηο ππ’ αξηζ. 1597/72, 750/74 θαη 1897/79
απνθάζεηο ηνπ Πνι. Πξση. Αζελώλ θαη έρεη εγγξαθεί ζηα βηβιία
επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε αύμνληα αξηζκό
1 θαη εηδ. 4.
- Έδξα ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ε Αζήλα.
Άξζξν 2
Η

ΚΟΠΟΙ
Οκνζπνλδία Υεηξηζηώλ Μεραλνδεγώλ θαη Γεσηξππαληζηώλ

Διιάδνο ζθνπό έρεη:
1. Να ζπλελώζεη ηα Δξγαηηθά Κιαδηθά Δπαγγεικαηηθά σκαηεία όιεο
ηεο

ρώξαο γηα ηελ πξνάζπηζε θηα πξναγσγή ησλ εζηθώλ, νηθνλνκηθώλ

επαγγεικαηηθώλ, εξγαζηαθώλ, αζθαιηζηηθώλ, ζπλδηθαιηζηηθώλ θηα θνηλσληθώλ
ζπκπεξόλησλ ησλ Μειώλ απηώλ, θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηαμηθήο θαη
ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη δξάζεο, έμσ από θάζε

εξγνδνηηθή θαη

Κπβεξλεηηθή επηξξνή.
2. Να εληζρύζεη ηε καδηθνπνίεζε, ηελ αιιειεγγύε, ηελ πλεπκαηηθή θαη
θνηλσληθή αλύςσζε ησλ Μειώλ ηνπ Κιάδνπ θαη λα ππνβνεζάεη ηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εηδίθεπζε ηνπο, λα αγσλίδεηαη γηα ηελ
πξνάζπηζε θαη δηεύξπλζε ησλ αξρώλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο
εηξήλεο, ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο.
3. Να κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επέθηαζε ηεο εξγαηηθήο,
αζθαιηζηηθήο θαη θνηλσληθήο Ννκνζεζίαο. Να νξγαλώλεη θαη λα θαζνδεγεί
εληαία ή θαηά πεξίπησζε ηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Κιάδνπ, γηα ηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δνπιεηάο.
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4. Να δηαθσηίδεη ηα Μέιε ηεο γηα ηνλ ηζηνξηθό ηνπο ξόιν ζηελ εμέιημε
ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ησλ ζπλδηθάησλ όιεο ηεο Υώξαο θαη δηεζλώο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο
εζληθήο θαη παγθόζκηαο εηξήλεο θηα ηεο θηιίαο ησλ ιαώλ.
5. Η Οκνζπνλδία, βαζηδόκελε ζηηο αξρέο ηνπ δεκνθξαηηθνύ, ηαμηθνύ
ζπλδηθαιηζκνύ, δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε απηνλνκία θαη ειεπζεξία ησλ
νξγαλώζεσλ ηεο, έρεη δε ε ίδηα ην δηθαίσκα λ’ απαληάεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζε
πηζαλέο εθθιήζεηο θαη ζέζεηο άιισλ Κιάδσλ ή Οξγαλώζεσλ, κε γλώκνλα ηα
ζπκθέξνληα ηνπ Κιάδνπ.
6. Η Οκνζπνλδία δηνηθείηαη θαη απνθαζίδεη γηα ηελ δξάζε ηεο ζε
απόιπηε αλεμαξηεζία από ηνπο εξγνδόηεο θαη ηελ Κπβέξλεζε.
Άξζξν 3

Μ Δ  Α

Μέζα

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε

ησλ πην πάλσ θνπώλ ηεο

Οκνζπνλδίαο είλαη:
1. Οη

ζπλερείο

πξνζπάζεηεο

γηα

ηελ

νξγάλσζε

όισλ

ησλ

εξγαδνκέλσλ ηνπ Κιάδνπ ζηα ζσκαηεία ηεο πεξηθέξεηαο θαη
δηθαηνδνζίαο ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ζπλείδεζεο επαγγεικαηηθήο θαη
ζπλδηθαιηζηηθήο.
2. Η νξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ αγώλσλ ηνπ Κιάδνπ γηα ηε ιύζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ.
3. Η βνήζεηα πξνο ηεο νξγαλώζεηο κέιε ηεο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
Δξγαηηθώλ

Νόκσλ,

ησλ

πιινγηθώλ

πκβάζεσλ

θαη

ησλ

Γηαηηεηηθώλ Απνθάζεσλ.
4. Η παξνρή εζηθήο θαη πιηθήο βνήζεηαο ζε νξγαλώζεηο κέιε ηεο
θαζώο θαη ζε κέιε ησλ νξγαλώζεσλ ηεο, πνπ εμ’ αηηίαο
νηθνλνκηθώλ ή εμαηξεηηθώλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο ηνπο έρνπλ αλάγθε
από ηελ βνήζεηα ηεο.
5. Η δπλαηόηεηα λα εθδίδεη Δθεκεξίδα θαζώο θαη άιιν έληππν πιηθό,
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο, ζηα νπνία πξνηεξαηόηεηα έρνπλ
ηα Κιαδηθά πξνβιήκαηα.
6. Η δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρεη ε Οκνζπνλδία θαη λα

δηνξγαλώλεη

εθδειώζεηο θάζε κνξθήο. Ιδηαίηεξα νκηιηώλ, εκηλαξίσλ, ρνιώλ
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πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ κειώλ ησλ
ζσκαηείσλ ηεο, ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο επηκόξθσζε θαη ζηελ
πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζπγθξόηεζε θαη πξνβνιή θαζώο θαη
άιισλ αλαιόγσλ εθδειώζεσλ, όπσο ε ιεηηνπξγία Βηβιηνζήθεο.
7. Η εθπξνζώπεζε ζηα πιινγηθά όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο, ζηα
Γηαηηεηηθά θαη Αζθαιηζηηθά Γηθαζηήξηα, ε ζύλαςε θάζε θύζεο
πιινγηθώλ πκβάζεσλ ηνπ Κιάδνπ, ε ζπκκεηνρή ζε όξγαλα
άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ βνήζεηα ησλ νξγαλώζεσλ
ηεο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηνπο.
8. Η ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, πνπ θξίλεηαη από ηα όξγαλα ηεο
Οκνζπνλδίαο πξόζθνξν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ
ηνπ παξόληνο, ηε ζπλδηθαιηζηηθή, θνηλσληθή , πλεπκαηηθή θαη
νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ κειώλ θαη γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Κιάδνπ.
9. Σν δηθαίσκα ηεο Οκνζπνλδίαο λ’ αλαθέξεηαη ζηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο
γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηα Μέιε ηεο θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπο ζρέζεηο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο. Αθόκε δηθαηνύηαη λα
θαηαγγέιιεη

δηα ησλ εθπξνζώπσλ ηεο, ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ

Γηνηθεηηθώλ Αξρώλ ηνπο παξαβάηεο ησλ, πεξί επαγγεικαηηθώλ
ζσκαηείσλ θαη ππέξ ησλ κειώλ ηεο, πξνζηαηεπηηθώλ δηαηάμεσλ.
Δπίζεο δηθαηνύηαη λα εγθαιεί δηα ησλ εθπξνζώπσλ ηεο, ελώπηνλ
θάζε αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο ηνπο παξαβάηεο ησλ
ππέξ ησλ κειώλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο δηαηάμεσλ γεληθά ηεο
εξγαηηθήο,

αζθαιηζηηθήο

θ.ι.π.

λνκνζεζίαο

ησλ

νπνίσλ

ε

παξάβαζε δηώθεηαη πνηληθά, αζηηθά ή δηνηθεηηθά.
Σν δηθαίσκα λα αζθεί αγσγέο ή παξεκβάζεηο ππέξ ησλ κειώλ ηεο θαη
ησλ κειώλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο, γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ
θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αμηώζεσλ ηνπο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ή ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.
10. Όια ηα πξνο ηξίηνπο απεπζπλόκελα έγγξαθα ηεο Οκνζπνλδίαο ζα
πξέπεη λ’ αλαθέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο, ηελ έδξα θαη ηελ δηεύζπλζε
απηήο θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
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Άξζξν 4

ΠΡΟΥΧΡΗΗ - ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ Δ
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ( Γ..Δ.Δ.)

Η

νκνζπνλδία

Υεηξηζηώλ

Μεραλνδεγώλ

θαη

Γεσηξππαληζηώλ

Διιάδνο, γίλεηαη κέινο ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ( Γ..Δ.Δ.)
απνδερόκελε ην Καηαζηαηηθό ηεο θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ
απ’ απηό, έπεηηα από απόθαζε ηνπ πλεδξίνπ ηεο.
Με απόθαζε ηνπ ίδηνπ νξγάλνπ κπνξεί λ’ απνρσξήζεη.
Οη Αληηπξόζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηα Παλειιαδηθά πλέδξηα ηεο
ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο (Γ. . Δ. Δ.) εθιέγνληαη ηαπηόρξνλα
κε ηελ εθινγή ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, από ην πλέδξην, κεηαμύ ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ
πξσηνβαζκίσλ

ζπλδηθαιηζηηθώλ

νξγαλώζεσλ,

πνπ

επέιεμαλ

ηελ

Οκνζπνλδία πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπεζνύλ ζηελ θνξπθαία ηξηηνβάζκηα
νξγάλσζε, κε ζεηεία ηξηώλ (3) ρξόλσλ θαη κε αξηζκό πνπ νξίδεηαη θαη
πξνβιέπεηαη

θαηά ην

κέηξν

από

ην

Καηαζηαηηθό

ηεο ηξηηνβάζκηαο

ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο (Γ..Δ.Δ.).
Η ζεηεία ησλ παξαπάλσ Αληηπξνζώπσλ ιήγεη κεηά ηελ ελδερόκελε
εθινγή λέσλ Αληηπξνζώπσλ από Σαθηηθό ή Έθηαθην εθινγηθό πλέδξην ηεο
Οκνζπνλδίαο.
Άξζξν 5

ΜΔΛΗ

1. πγθξόηεζε Οκνζπνλδίαο Υεηξηζηώλ:
Η Οκνζπνλδία ζπγθξνηείηαη από Δξγαηηθά Κιαδηθά σκαηεία, πνπ
ζηελ δύλακε ηνπο έρνπλ κέιε ρεηξηζηέο – νδεγνύο κεραλεκάησλ, βνεζνύο
ρεηξηζηώλ θαη ιηπαληέο, πνπ εξγάδνληαη ζ’ νπνηνδήπνηε κεράλεκα έξγνπ
ζεξκηθήο ή ειεθηξηθήο θίλεζεο παληόο ηύπνπ θαη ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο
όπσο εθζθαπηηθώλ, αλπςσηηθώλ, γεσηξεηηθώλ, δηαηξεηηθώλ νδνπνηεηηθώλ,
ηζνπεδσηηθώλ, πηζζσηηθώλ, θνξησηηθώλ, βαξέσλ εξγνηαμηαθώλ Ορεκάησλ –
Μεραλεκάησλ

κεηαθνξάο

γαησδώλ

θ.ι.π.

πιηθώλ

θαη

θάζε

θύζεο

κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οκάδεο Μεραλεκάησλ ηνπ
Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 31/1990 (ΦΔΚ 11, ηεπρ. Α / ηεο 5-2-90 ή ζε
νπνηαδήπνηε κειινληηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε ήζειε γίλεη, πνπ ζα αθνξά ηα
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κεραλήκαηα έξγνπ, νπνπδήπνηε θαη άλ εξγάδνληαη ζηελ

ζηεξηά ή ηε

ζάιαζζα.
2. Πξνζρώξεζε – Δγγξαθή Μειώλ:
Γηα ηελ πξνζρώξεζε – εγγξαθή σκαηείνπ ζηελ δύλακε ηεο
Οκνζπνλδίαο απαηηείηαη:
α) Έγγξαθε Αίηεζε πεξί εγγξαθήο ηνπ σκαηείνπ ζηελ νπνία
απαξαίηεηα ζ’ αλαγξάθεη ηνλ αθξηβή αξηζκό εγγεγξακκέλσλ κειώλ

ζηα

Μεηξώα ηνπ σκαηείνπ θαη ησλ νηθνλνκηθώο εληάμεη απηώλ θαηά ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο εγγξαθήο.
β)

Απόζπαζκα

σκαηείνπ

Πξαθηηθώλ

Γεληθήο

πλέιεπζεο

ηνπ

αηηνύληνο

πεξί πξνζρώξεζεο ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία, εθηόο θη άλ ηνύην

πξνβιέπεηαη από ην Καηαζηαηηθό ηνπ σκαηείνπ.
γ) Πίλαθα ησλ Μειώλ πνπ απνηεινύλ ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ
σκαηείνπ.
δ) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Καηαζηαηηθνύ ηνπ σκαηείνπ, πνπ ηζρύεη
θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο.
3. Έγθξηζε – Απόξξηςε εγγξαθήο:
Η Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο ειέγρεη ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θαη
απνθαζίδεη γηα ηελ ππνδνρή ή ηελ απόξξηςε ηεο Αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ θαη
ηελ απόθαζή ηεο θνηλνπνηεί ζην αηηνύλ σκαηείν.
ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο Αίηεζεο εγγξαθήο ην αηηνύλ σκαηείν
δηθαηνύηαη, κόιηο εθιείςνπλ νη ιόγνη ηεο κε έγθξηζεο, λα δεηήζεη εθ λένπ ηελ
εγγξαθή ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

παξόληνο άξζξνπ θαη ζε

πεξίπησζε άξλεζεο ηεο Γηνίθεζεο δηθαηνύηαη λ’ αλαθέξεη ζην πλέδξην ηεο
Οκνζπνλδίαο, ην νπνίν απνθαζίδεη νξηζηηθά.
4. Απνρώξεζε Μειώλ:
Η απνρώξεζε ηνπ κέινπο από ηελ Οκνζπνλδία είλαη απόιπηα
ειεύζεξε ζε νπνηνδήπνηε ρξόλν απνθαζηζζεί απηό από ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ θαη ζπληειείηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζηε
Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο Υεηξηζηώλ Μεραλνδεγώλ θαη Γεσηξππαληζηώλ
Διιάδνο.
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Η δηαδηθαζία ιήςεο ηεο πην πάλσ απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ηνπ σκαηείνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ην Καηαζηαηηθό ηνπ ηειεπηαίνπ
θαη ην Νόκν.
5. Τπνρξεώζεηο Μειώλ:
Οη νξγαλώζεηο κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο ππνρξενύληαη:
α) Να ηεξνύλ ην Καηαζηαηηθό ηεο Οκνζπνλδίαο, όζνλ αθνξά ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε απηό θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ.
β) Να εθαξκόδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.
γ) Να παξίζηαληαη κε ηνπο Αληηπξνζώπνπο ηνπο ή ηα άιια όξγαλα
ηνπο ζηα πλέδξηα ή ηηο ζπζθέςεηο πνπ θαιεί ε Οκνζπνλδία.
δ) Να θαινύλ κε ζρεηηθό έγγξαθν, απεπζπλόκελν πξνο ηελ Γηνίθεζε
ηεο Οκνζπνλδίαο, εθπξόζσπό ηεο γηα ηηο Γεληθέο ηνπ πλειεύζεηο, ν νπνίνο
έρεη ην δηθαίσκα ιόγνπ ζ’ απηέο.
ε) Να εηδνπνηνύλ έγθαηξα ηελ Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο

γηα ηελ

επηθείκελε ιήςε αγσληζηηθώλ απνθάζεσλ γλσζηνπνηώληαο ζπγρξόλσο θαη
ηα αηηήκαηα.
ζη) Να ππνβάιινπλ ακέζσο πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο
θαηάζηαζε ελδερνκέλσλ κεηαβνιώλ ζηα πξόζσπα ησλ νξγάλσλ Γηνίθεζεο ή
ζηνπο Αληηπξνζώπνπο ηνπο, θαζώο θαη ην ύςνο ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο ησλ
κειώλ ηνπο.
ε) Να ππνβάινπλ ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
( Γ..) θαη ησλ Αληηπξνζώπσλ ζηελ Οκνζπνλδία, επηθπξσκέλα από ηνλ
Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν θαη ην σκαηείν:
1) Αληίγξαθν Πξαθηηθνύ εθινγήο,
2) Βεβαίσζε ηνπ Γηθαζηηθνύ Αληηπξνζώπνπ γηα ηνπο Αληηπξνζώπνπο γηα ηελ
Οκνζπνλδία,
3) Απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξί εθπξνζσπήζεσο ηνπ σκαηείνπ
ζηελ ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε (Γ..Δ.Δ.) κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο ή ηνπ
Δξγαηηθνύ Κέληξνπ, όπσο ηνύην ζα πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν, πνπ ζα
ηζρύεη θάζε θνξά,
4) Καηάζηαζε Φεθηζάλησλ Μειώλ πνπ ζα πεξηέρεη ην νλνκαηεπώλπκν
παηξόο, εηδηθόηεηα, αξηζκό εθινγηθνύ βηβιηαξίνπ ή Αζθαιηζηηθνύ Βηβιηαξίνπ
Ι.Κ.Α., αξηζκό ηαπηόηεηαο ηνπ θάζε ςεθνθόξνπ,
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5) Αληίγξαθν Πξαθηηθνύ εθινγήο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο.
Άξζξν 6

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

Μ ΔΛ ΧΝ

Οη Οξγαλώζεηο κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο δηθαηνύληαη, εθόζνλ είλαη
νηθνλνκηθά εληάμεη κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηελ Οκνζπνλδία:
1. Να παξίζηαληαη κε ηνπο Αληηπξνζώπνπο ηνπο ζηα πλέδξηα ηεο
Οκνζπνλδίαο, λα κεηέρνπλ ζηηο ζπζθέςεηο ησλ νξγαλώζεσλ κειώλ
ηεο Οκνζπνλδίαο θαζώο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπζθέςεηο ησλ
Πξνέδξσλ θαη ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ, πνπ γίλνληαη

κε

πξσηνβνπιία ηεο Οκνζπνλδίαο.
2. Να εθιεγνύλ κε ηνπο Αληηπξνζώπνπο ηνπο ηα Μέιε ηεο Γηνίθεζεο,
ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπο
Αληηπξνζώπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε
(Γ..Δ.Δ.) θαη λα εθιέγνληαη ζε όια ηα παξαπάλσ Αμηώκαηα.
3. Να δεηνύλ ηελ ελίζρπζε θαη ζπκπαξάζηαζε ηεο Οκνζπνλδίαο γηα
ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

Π.Γ.

31/90

πεξί

αδεηνύρσλ

ρεηξηζηώλ

κεραλεκάησλ, ηελ εθαξκνγή ηεο Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο ζηα
κέιε

ηνπο

θαη

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

δηθαησκάησλ

ζηηο

ζπλδηθαιηζηηθέο, δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο ησλ κειώλ ησλ Γ.. ηνπο
θαη ησλ κειώλ ηνπο.
4. Να δεηνύλ ηελ ζπκβνπιή ηεο Οκνζπνλδίαο ζε πεξίπησζε
δηαθσληώλ ή ακθηζβεηήζεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ δηάζπαζε ηνπ σκαηείνπ.
5. Η νξγάλσζε πνπ θαζπζηεξεί ηελ θαηαβνιή ησλ ζπλδξνκώλ ηεο
πεξηζζόηεξν από έμη (6) κήλεο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πξνο
ηνύην ζηεξείηαη από ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ
δηθαησκάησλ ηεο.
Άξζξν 7

1.

ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΠΟΙΝΔ – ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΜΔΛΧΝ

Η Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα επηβάιιεη κε αηηηνινγεκέλε

απόθαζε ηεο ζηελ Γηνίθεζε νξγάλσζεο κέινπο ηεο ηελ πνηλή ηεο ζύζηαζεο
ή έγγξαθεο επίπιεμεο όηαλ:
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α) Γελ ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ην παξόλ Καηαζηαηηθό.
β) Αδηθαηνιόγεηα θαζπζηεξεί ηηο ζπλδξνκέο ηεο πξνο ηελ Οκνζπνλδία.
Γηαγξαθή Μειώλ:

2.

Γηαγξάθνληαη κε απόιπηα αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο
Οκνζπνλδίαο νη νξγαλώζεηο κέιε ηεο όηαλ:
α) Καζπζηεξνύλ αδηθαηνιόγεηα ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηελ
Οκνζπνλδία πάλσ από έλα ρξόλν, από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πξνο
ηνύην.
β)

Αιινηώλνπλ

απνδεδεηγκέλα

ηα

ζηνηρεία

ζηα

ππνβαιιόκελα

έηνο

δηθαηνινγεηηθά ηνπο πξνο ηελ Οκνζπνλδία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηελ
Οκνζπνλδία.
γ) Οη ελέξγεηεο ηνπο ζηξέθνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαηά ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Κιάδνπ.
3.

Η δηαγξαθείζα γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο νξγάλσζε κπνξεί λα

επαλαγξαθεί αθνύ πξνεγνπκέλσο πιεξώζεη ηηο νθεηιόκελεο ζπλδξνκέο ηεο.
Καζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ζπλδξνκώλ αδηθαηνιόγεηα πιένλ ηνπ
εμακήλνπ ζηεξεί ην θαζπζηεξνύλ ζσκαηείν από ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη.
Καζπζηέξεζε πιένλ ηνπ ελόο έηνπο ζηεξεί ην ζσκαηείν από ην
δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ.
Σν σκαηείν πνπ δηεγξάθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία κπνξεί κε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν κελώλ από ηελ ζηηγκή πνπ έιαβε γλώζε ηεο
δηαγξαθήο ηνπ λα πξνζθύγεη ελώπηνλ ηεο Γηνίθεζεο αηηνύκελε επαλεμέηαζε
ηεο πεξίπησζεο νπόηε κπνξεί λα επηθαιεζζεί λέα πεξηζηαηηθά.
ηελ πεξίπησζε απηή ε Γηνίθεζε ππνρξενύηαη λα επαλεμεηάζεη ηνπο
ιόγνπο δηαγξαθήο, θαηά ηελ πξώηε κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπλεδξίαζε
ηεο θαη λ’ απνθαζίζεη νξηζηηθά.
Σν δηαγξαθέο ζσκαηείν κπνξεί ελ ζπλερεία λα θαηαθύγεη εληόο ηνπ
πξώηνπ κεηά ηελ απόθαζε ηεο δηαγξαθήο

ηνπ πλεδξίνπ ην νπνίν

απνθαζίδεη ηειεζίδηθα.
Καηά ην δηάζηεκα, από ηελ νξηζηηθή απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηελ
ηειεζίδηθε θξίζε ηνπ πλεδξίνπ αλαζηέιιεηαη θάζε δηθαίσκα δηαγξακκέλνπ
ζσκαηείνπ.
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ε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο δηαγξαθήο θαηαβάιινληαη όιεο νη
ζπλδξνκέο ηνπ ζσκαηείνπ αλαδξνκηθά, ζεσξείηαη όηη πνηέ δελ δηεγξάθε θαη
ιακβάλεη θαλνληθά κέξνο κε ηνπο Αληηπξνζώπνπο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
πλεδξίνπ πνπ αθνινπζνύλ.
Άξζξν 8

ΠΟΡΟΙ

Πόξνη ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη:
1. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο θαη νη ζπλδξνκέο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο.
2. Οη έθηαθηεο ζπλδξνκέο θαη νη εζεινύζηεο εηζθνξέο

ησλ ζσκαηείσλ

κειώλ ηεο.
3. Οη θάζε θύζεο νηθνλνκηθέο ππνβνεζήζεηο θαη εληζρύζεηο ηεο
Δξγαηηθήο Δζηίαο ή άιινπ πξνο ηνύην θνξέα.
4. Οη απεπζείαο ζπλδξνκέο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κειώλ ηεο

(θαη

κειώλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο) βάζεη πιινγηθώλ πκβάζεσλ πνπ
ζπλάπηεη ε Οκνζπνλδία.
5. Σα έζνδα από δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο θαζώο θαη ηα
έζνδα πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο εθδειώζεηο θαη γηνξηέο θαη από
ηελ πώιεζε εληύπσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.
6. Σα έζνδα από ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο (ηόθνηπξόζνδνη) θαζώο θαη θάζε άιιν λόκηκν έζνδν.
7. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ζσκαηείνπ κέινπο θαζνξίδεηαη από πνζό ησλ
5.000 δξρ.
8. Οη

ζπλδξνκέο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ πξνο ηελ Οκνζπνλδία

θαζνξίδνληαη ζε πνζνζηό 20% επί ησλ εηζπξάμεσλ ηνπο από ηηο
ζπλδξνκέο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ κειώλ ηνπο, πνπ απνδίδνληαη
θάζε έηνο ζηελ Οκνζπνλδία, κέζα ζην πξώην εμάκελν κεηά ηνλ εηήζην
Ιζνινγηζκό ηνπ ζσκαηείνπ.
9. Η Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα απμνκεηώλεη
ηα πνζά θαη πνζνζηά ησλ ζπλδξνκώλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο πξνο απηήλ
θαζώο θαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο.
10. Η Γηνίθεζε επίζεο κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο, λα κεηώζεη
ηηο ζπλδξνκέο ζσκαηείνπ κέινπο ηεο αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιόγνο.
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Άξζξν 9

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη:

1. Σν Παλειιαδηθό πλέδξην ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Οξγαλώζεσλ
Μειώλ ηεο.
2. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ..) πνπ απνηειείηαη από είθνζη έλα (21)
κέιε.
3. Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη από ελλέα (9) κέιε.
4. Σν Όξγαλν Οηθνλνκηθνύ θαη δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ, ε ειεγθηηθή
επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε.
5. Όξγαλν αξκόδην γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηεο εθινγηθήο
δηαδηθαζίαο είλαη ε ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
Άξζξν 10
1. Σν

ΤΝΔΓΡΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΧΝ
πλέδξην

(Γεληθή

πλέιεπζε)

απαξηίδεηαη

από

ηνπο

Αληηπξνζώπνπο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ε δε
αληηπξνζώπεπζε γίλεηαη κε βάζε ηνπο ςεθίζαληεο από ηα νηθνλνκηθά
εληάμεη κέιε ηνπο.
2. Κάζε ζσκαηείν εθπξνζσπείηαη θαη δηαζέηεη αξηζκό ςήθσλ αλάινγν κε
ηνλ

όιν

αξηζκό

ςεθηζάλησλ

κειώλ

ηνπ

θαηά

ηελ

εθινγή

Αληηπξνζώπσλ απ’ όζνπο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νηθνλνκηθά, ζε
αλαινγία γηα θάζε νγδόληα (80) ςεθίζαληα κέιε λ’ αληηζηνηρεί έλαο
Αληηπξόζσπνο.
3. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππόινηπν ςήθσλ ην νπνίν ππεξβαίλεη ην
κηζό ζπλ έλα ηνπ κέηξνπ (41) ζεσξείηαη

ζαλ πιήξεο κνλάδα θαη

εθιέγεηαη Αληηπξόζσπνο.
4. Γηα

ηελ

ζπκκεηνρή

ζην

πλέδξην

Γεληθήο

πλειεύζεσο

ηεο

Οκνζπνλδίαο πξέπεη ην ζσκαηείν λα εθπιεξώζεη όιεο ηηο νηθνλνκηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηελ Οκνζπνλδία, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην
παξόλ θαηαζηαηηθό.
5. Οη Αληηπξόζσπνη ηνπ ζσκαηείνπ πνπ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην
πλέδξην είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ εθιεγεί από ηηο ηειεπηαίεο πξίλ από
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ην πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο Αξραηξεζίεο ηνπ δηα κπζηηθήο θαη δηα
ςεθνδειηίσλ ςεθνθνξίαο.
6. Οθηώ (8) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ
ππνβάιινληαη πξνο ηελ Γηνίθεζε

ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο

Οκνζπνλδίαο όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρόλ έρνπλ δεηεζεί από ηελ
Γηνίθεζε ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο.
Η Γηνίθεζε ή ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ειέγρεη ηα
ππνβαιιόκελα ζηνηρεία θη άλ βξεζνύλ εληάμεη εθνδηάδεη ηνλ Αληηπξόζσπν
κε έζνδα πλέδξνπ.
Η κε εκπξόζεζκε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπλεπάγεηαη κε
ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ σκαηείνπ ζην πλέδξην.
Η Γηνίθεζε ή ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή δύλαηαη λα νξίδεη ηξηκειή
επηηξνπή ειέγρνπ ησλ πιεξεμνπζίσλ θαη λα ηελ εμνπζηνδνηεί λα δηελεξγεί
ηνλ έιεγρν απηώλ.
Άξζξν 11 ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΤΝΔΓΡΙΧΝ - ΣΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ
1. Σν πλέδξην (Γεληθή πλέιεπζε0 ησλ Αληηπξνζώπσλ είλαη ην αλώηαην
όξγαλν

ηεο

Οκνζπνλδίαο.

πγθξνηείηαη

από

ηνπο

εθιεγκέλνπο

Αληηπξνζώπνπο ησλ ζσκαηείσλ θαη επηιακβάλεηαη όισλ ησλ δεηεκάησλ
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Οκνζπνλδίαο. Γειαδή:
α) Γηελεξγεί έιεγρν ησλ Γηνηθεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξάμεσλ ηεο
Γηνίθεζεο.
β) Δγθξίλεη ηνλ ππνινγηζκό θαη νθείιεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο επόκελεο
ζεηείαο.
γ) Δθιέγεη από ηνπο Αληηπξνζώπνπο δηα κπζηηθήο θαη δηα ςεθνδειηίσλ
ςεθνθνξίαο ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ηελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ηνπο
Αληηπξνζώπνπο

γηα

ηα

πλέδξηα

ηεο

Αλώηεξεο

πλδηθαιηζηηθήο

Οξγάλσζεο.
δ) Σξνπνπνηεί ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο Νόκνπο ην παξόλ Καηαζηαηηθό.
ε) Απνθαζίδεη γηα όια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ζσκαηεία ηεο
δύλακεο ηεο Οκνζπνλδίαο. Απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ απνβνιή
κειώλ.
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ζη) Απνθαζίδεη γηα όια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ην
παξόλ Καηαζηαηηθό.
2. Σν Σαθηηθό πλέδξην ησλ Αληηπξνζώπσλ (Γεληθή πλέιεπζε) ζπγθαιείηαη
θάζε ηξία (3) ρξόληα κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο Γηνίθεζεο ή ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ηα ζσκαηεία κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο
ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) εκέξεο πξηλ από ηελ ζύγθιεζε ηνπ.
Η πξόζθιεζε ησλ Αληηπξνζώπσλ απνζηέιιεηαη ζηα ζσκαηεία κέιε
δέθα πέληε (15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ ζύγθιεζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη ν ηόπνο, ε εκέξα θαη ώξα ελάξμεσο ηνπ θαζώο θαη ηα ζέκαηα
πνπ ζα ζπδεηεζνύλ.
3. ην πλέδξην απηό (Γελ. πλέιεπζε) κπαίλνπλ ζε έιεγρν θαη έγθξηζε:
α) Ο Γηνηθεηηθόο Απνινγηζκόο ηεο απεξρόκελεο Γηνίθεζεο.
β) Ο Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο ηεο ηξηεηίαο πνπ πέξαζε.
γ) Η Έθζεζε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
ηεο ηξηεηίαο.
δ) Ο θαηαξηηζζείο Πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξρόκελεο ζεηείαο.
ε) Κάζε άιιν ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη από ηελ Γηνίθεζε ή από
Αληηπξνζώπνπο κεηά από απόθαζε ηνπ πλεδξίνπ.
Έθηαθην πλέδξην (Γεληθή πλέιεπζε) όηαλ ην θξίλεη ζθόπηκν ή
αλαγθαίν ε Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο κε απόθαζε ηεο όηαλ δεηήζνπλ ηελ
ζύγθιεζε ηεο ην ¼ πνζνζηό αληηπξνζώπσλ ηνπιάρηζηνλ ησλ ηακεηαθά
ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο κε έγγξαθε αίηεζε πξνο ηελ Γηνίθεζε
πνπ ζα νξίδεη θαη ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε.
Η Γηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε ηόηε λα ζπγθαιέζεη ην πλέδξην (Γεληθή
πλέιεπζε) κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο.
Άξζξν 12

ΟΡΓΑΝΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ –ΑΠΑΡΣΙΑ

1. Σελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θάλεη ν απεξρόκελνο πξόεδξνο ηεο Γηνίθεζεο
θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ν Αληηπξόεδξνο θαη ζε πεξίπησζε
θσιύκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
θαη απόληνο θαη απηνύ ν Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο.
Σηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ δηεπζύλεη ηξηκειέο Πξνεδξείν πνπ εθιέγεηαη
ακέζσο κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ.
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Με ηνλ ίδην ηξόπν, κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ, εθιέγεηαη θαη
ηξηκειήο ςεθνιεθηηθή Δπηηξνπή.
2. Σν πλέδξην (Γεληθή πλέιεπζε) βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ:
α) Καηά ην πξώην πλέδξην βξίζθνληαη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ ζσκαηείσλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά εληάμεη
πξνο ηελ Οκνζπνλδία θαη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.
β) Άλ θαηά ην πξώην πλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία, ζπγθαιείηαη λέν κε ηα
ίδηα ζέκαηα κέζα ζε (15) εκέξεο. ’ απηό ην πλέδξην γηα λα ππάξρεη
απαξηία πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ην ¼ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ ησλ Αληηπξνζώπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηα αλσηέξσ.
γ)Άλ θαη ζην δεύηεξν πλέδξην δελ ππάξμεη απαξηία, ζπγθαιείηαη ηελ
επόκελε εκέξα άιιν. ’ απηό πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ
ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Αληηπξνζώπσλ πνπ έρνπλ θαηά η’ αλσηέξσ
δηθαίσκα ςήθνπ.
Άξζξν 13

ΑΠΟΦΑΔΙ

1. Οη απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ παίξλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ κειώλ.
2. Απνθιείνληαη από ηα πλέδξηα νη Αληηπξόζσπνη ησλ σκαηείσλ κειώλ
πνπ δελ είλαη ηακεηαθά εληάμεη.
3. ην πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ θαη
νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ ηεο απεξρόκελεο Γηνίθεζεο, παξίζηαηαη όιν
ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηήο κε δηθαίσκα όισλ ησλ κειώλ ηνπ λα
ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δηεμαγόκελεο ζπδεηήζεηο.
Μεηά ην πέξαο ησλ ζπδεηήζεσλ απνρσξνύλ ηα α κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ πνπ δελ είλαη Αληηπξόζσπνη.
4. Κάζε ςεθνθνξία ζην πλέδξην πνπ αθνξά Αξραηξεζίεο, ε εθινγή θάζε
κνξθήο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ θαη αληηπξνζώπσλ γηα ππεξθείκελε
νξγάλσζε, ζέκαηα εκπηζηνζύλεο, έγθξηζε ινγνδνζίαο, πξνζσπηθά
δεηήκαηα, έγθξηζε νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ – Ιζνινγηζκνύ, έγθξηζε
Πξνϋπνινγηζκνύ,

πξνθήξπμε

απεξγίαο,

ζπγρώλεπζε

κε

άιιε

Οξγάλσζε, είλαη έγθπξε εθ’ όζνλ παίξλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία.
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Κάζε άιιε ςεθνθνξία γηα άιια δεηήκαηα γίλεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ,
πνηέ όκσο δηα βνήο.
5. Αλ πξόθεηηαη γηα δηάιπζε ηεο Οκνζπνλδίαο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καηαζηαηηθνύ ζπγθαιείηαη εηδηθό πλέδξην πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία κε
παξόληεο ηνπο κηζνύο (1/2) ζπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ Αληηπξνζώπνπο ησλ
ζσκαηείσλ κειώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Οη απνθάζεηο παίξλνληαη
κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξόλησλ κειώλ.
6. Γηα ηελ δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο θξίλεη ην ίδην ζπλέδξην.
Άξζξν 14

ΔΚΛΟΓΔ

Α.1. Κάζε ηξία (3) ρξόληα ην Σαθηηθό πλέδξην ( Γεληθή πλέιεπζε) ησλ
Αληηπξνζώπσλ εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη γηα ςεθνδειηίσλ όια ηα
όξγαλα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή.
2. Σελ πξώηε εκέξα ηνπ πλεδξίνπ, κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ θαη
ηεο ςεθνιεθηηθήο Δπηηξνπήο, εθιέγεηαη ηξηκειήο Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κε ην
ζύζηεκα ηεο αλαινγηθήο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν 1264/82.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνύλ ππνςεθηόηεηεο ζε πλδπαζκνύο
νη ππνςήθηνη κπαίλνπλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε Δληαίν Φεθνδέιηην θαη
εθιέγνληαη θαηά ζεηξά ζηαπξνδόηεζεο.
Σνλ Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν ζηελ εθινγή ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
βνεζάεη ε ςεθνιεθηηθή Δπηηξνπή.
3.

Σα κέιε ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηα ηζάξηζκα πξώηα

αλαπιεξσκαηηθά ηνπο κέιε δελ κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα νπνηνδήπνηε
Αμίσκα πνπ πξνβιέπεηαη από ην Καηαζηαηηθό.
4.

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ακέζσο κεηά από ηελ εθινγή ηεο,

παξαιακβάλεη από ηελ Γηνίθεζε ην Μεηξών Μειώλ θαη ηνλ Πίλαθα ησλ έρνλ
– Β ησλ δηθαίσκα ςήθνπ ζσκαηείσλ. Δπίζεο θαη ηνλ Πίλαθα ζσκαηείσλ πνπ
επέιεμαλ ηελ Οκνζπνλδία γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα
νξγάλσζε ( Γ..Δ.Δ.) κε ηα νπνία δηελεξγεί ηηο αξραηξεζίεο θαη απνθαίλεηαη
γηα θάζε ακθηζβήηεζε ε ππνβαιιόκελε έλζηαζε.
5.

Οη ππνςεθηόηεηεο γηα ηελ εθινγή ζηελ Γηνίθεζε, ζηελ

Διεγθηηθή

Δπηηξνπή θαη Αληηπξνζώπσλ γηα ην πλέδξην ηεο ππεξθείκελεο νξγάλσζεο
(Γ..Δ.Δ.) ππνβάιινληαη κε Αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή ησλ πλδπαζκώλ
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ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ηελ πξνεγνύκελε ηεο εθινγήο εκέξα θαη ην
αξγόηεξν κέρξη ηελ όγδνε κεηακεζεκβξηλή ώξα (8 κ.κ.).
6.

Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμεηάζεη ηηο Αηηήζεηο

ησλ ππνςεθίσλ γηα λα δηαπηζηώζεη λα ζπγθεληξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ
νξίδεη ην Καηαζηαηηθό θαη ν Νόκνο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλαθήξπμε ησλ
ππνςεθίσλ θαη ησλ πλδπαζκώλ.
πγρξόλσο επηκειείηαη θαη ζηελ εθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ ηα νπνία
ζε αξηζκό δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξα από ην ηξηπιάζην ηνπ αξηζκνύ ησλ
Αληηπξνζώπσλ. Σν 1/3 ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ ςεθνδειηίσλ ην δηαζέηεη ζηνπο
πλδπαζκνύο.
7. Η Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα βνεζήζεη ηελ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή

ζηελ εθηύπσζε ησλ ςεθνδειηίσλ θαη λα ηεο

δηαζέζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο δεηήζεη γηα δηεπθόιπλζε ηεο ζηηο
εθινγέο.
8. Η ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή Γηνίθεζεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη
Αληηπξνζώπσλ γηα ηελ ππεξθείκελε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε (Γ..Δ.Δ.)
ζνρίδεη κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ηκεξήζηα Γηάηαμεο.
Β.1. Η ςεθνθνξία επηηξέπεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο,
ηνπ βηβιηαξίνπ αζζελείαο ή ηνπ εθινγηθνύ πλδηθαιηζηηθνύ βηβιηαξίνπ θαζώο
θα ηεο θάξηαο Αληηπξνζώπνπ
Οη Αληηπξόζσπνη ςεθίδνπλ απηνπξνζώπσο ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο
δηαηάμεηο.
2. Καηά ηελ ςεθνθνξία θαη ηελ δηαινγή δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη έλαο
εθπξόζσπνο θάζε ζπλδπαζκνύ πνπ νξίδεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό Β
θαη εθπξόζσπνο ησλ κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ.
3. Μεηά ην ηέινο ηεο ςεθνθνξίαο γίλεηαη ε θαηακέηξεζε θαη ην άλνηγκα
ησλ θαθέισλ πνπ αθνινπζεί ε δηαινγή ησλ ςεθνδειηίσλ θαηά
ζπλδπαζκνύο θαη κεκνλσκέλνπο ππνςεθίνπο.
Η αθπξόηεηα ησλ ςεθνδειηίσλ θξίλεηαη κε απόθαζε ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο.
4. Η εθινγή Γηνίθεζεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο
θαη Αληηπξνζώπσλ ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή
νξγάλσζε (Γ..Δ.Δ.) γίλεηαη κε ην ζύζηεκα ηεο αλαινγηθήο ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ Ν. 1264/82 κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν:
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Οη έδξεο ηεο Γηνίθεζεο, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο θαη ν αξηζκόο ησλ Αληηπξνζώπσλ θαηαλέκνληαη

κεηαμύ ησλ

ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ηπρόλ ρσξηζηώλ (κεκνλσκέλσλ) ππνςεθίσλ,
ζύκθσλα κε ηελ εθινγηθή ηνπο δύλακε. Σν ζύλνιν ησλ εγθύξσλ
ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ εδξώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ
Αληηπξνζώπσλ

πνπ

εθιέγνληαη.

Σν

πειίθν

απηήο

ηεο

δηαίξεζεο

παξαιεηπόκελνπ ηνπ θιάζκαηνο απνηειεί ην εθινγηθό κέηξν. Κάζε
ζπλδπαζκόο θαηαιακβάλεη ηόζεο έδξεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην,
Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ζηελ

ζηελ

Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη εθιέγεη ηόζνπο

Αληηπξνζώπνπο όζεο θνξέο ρσξεί ην εθινγηθό κέηξν ζηνλ αξηζκό ησλ
έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε.
5. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ δηαζεζίκσλ εδξώλ, κεηά ηνλ πην
πάλσ ππνινγηζκό, είλαη κεγαιύηεξνο από ην πξνβιεπόκελν
κέηξν

εθινγηθό

βξίζθεηαη θαη’ εμαίξεζε κε ζπλππνινγηζκό ζην εθινγηθό Β κέηξν

ησλ δύν πξώησλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ ηνπ θιάζκαηνο.
6. Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο πνπ έιαβε ηνλ ίδην αξηζκό ή κεγαιύηεξν
αξηζκό ςήθσλ από ην εθινγηθό κέηξν, θαηαιακβάλεη κηα έδξα ζην όξγαλν
γηα ην νπνίν έβαιε ππνςεθηόηεηα ή εθιέγεηαη Απηνπξνζώπσο όζνλ ήηαλ
ππνςήθηνο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε (Γ..Δ.Δ.).
7. πλδπαζκόο πνπ πεξηιακβάλεη ππνςήθηνπ ιηγόηεξνπο από ηηο έδξεο
ή ηηο ζέζεηο αληηπξνζώπσλ πνπ ηνπ αλήθνπλ, θαηαιακβάλεη ηόζεο έδξεο ή
εθιέγεη ηόζνπο αληηπξνζώπνπο, όζνη είλαη θαη νη ππνςήθηνη ηνπ.
8. Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο θαη ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ
πνπ δελ θαιύπηεηαη ζύκθσλα κε ηηο

δηαηάμεηο ησλ

πξνεγνύκελσλ

απνγξαθώλ θαηαλέκνληαη από κηα ζηνπο ζπλδπαζκνύο εθείλνπο πνπ έρνπλ
θαηαιάβεη ηνπιάρηζηνλ κηα κέξα ή έρνπλ εθιεγεί έλαλ αληηπξόζσπν θαη
ζπγθεληξώλνπλ ππόινηπν ςεθνδειηίσλ κεγαιύηεξν από ην έλα ηξίην (1/3)
ηνπ εθινγηθνύ κέηξνπ θαη πιεζηάδνπλ πεξηζζόηεξν πξνο απηό.
Οη έδξεο πνπ κέλνπλ αδηάζεηεο ή ν αξηζκόο ησλ αληηπξνζώπσλ πνπ
δελ θαιύπηεηαη θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ, θαηαλέκνληαη κεηαμύ ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ έρνπλ ην
κεγαιύηεξν ππόινηπν ςεθνδειηίσλ, άζρεηα αλ πήξαλ έδξα ή εμέιεμαλ
αληηπξόζσπν πξνο ηελ πξώηε θαηαλνκή.
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9. Μεηά ηελ θαηαλνκή ησλ εδξώλ αθνινπζεί ε θαηακέηξεζε ησλ ζηαπξώλ
πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ ησλ ζπλδπαζκώλ γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ
επηηπρόλησλ. Από θάζε ζπλδπαζκό εθιέγνληαη γηα ηηο έδξεο ή ζαλ
αληηπξόζσπνη

θαηά

ζεηξά

επηηπρίαο

όζνη

έρνπλ

πάξεη

ηνπο

πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο.
Όινη νη επηιαρόληεο θάζε ςεθνδειηίνπ θαη γηα όια ηα

όξγαλα

αλαθεξύζζνληαη από ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή σο αλαπιεξσκαηηθνί θαηά
ζεηξά επηηπρίαο.
ηελ ζπλέρεηα ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή αλαθνηλώλεη ηα απνηειέζκαηα
κε έγγξαθν ηεο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, πνπ αθνξά
ηα εθιεγόκελα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Γηνίθεζεο

θαη ηεο

Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαζώο θαη ηνπο ηαθηηθνύο θαη αλαπιεξσκαηηθνύο
αληηπξνζώπνπο.
Αλαθεξύζζεη δειαδή: ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ηα ηξία ηαθηηθά
κέιε γηα ελ Διεγθηηθή Δπηηξνπή, ηνπο ηαθηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηελ
ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε (Γ..Δ.Δ.) θαη ηνπο επηιαρόληεο θάζε
ζπλδπαζκνύ θαη γηα θάζε όξγαλν σο αλαπιεξσκαηηθή κέιε θαηά ζεηξά
επηηπρίαο θαη παξαδίδεη ζηνλ πξώην

πιεηνςενύληα ύκβνπιν όιν ην

εθινγηθό πιηθό, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε δηαθύιαμεο ηνπ.
10. Ακέζσο κεηά ηελ ζπγθξόηεζε ζε ώκα ηεο Νέαο Γηνίθεζεο ε παιηά
έρεη ππνρξέσζε λα παξαδώζεη:
Α) Σν βηβιίν Μεηξώνπ. Β) Σα βηβιία Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ. Γ)Σα βηβιία
–Απνδείμεηο Σακείνπ. Γ) Σν βηβιίν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Δ) θξαγίδεο –
Αξρείν, θαζώο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ην ππόινηπν Σακείνπ θαη
ινηπά, πξνο ηελ λέα Γηνίθεζε κεηά ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.
Άξζξν 15

ΓΙΟΙΚΗΗ

Α.1. Η Οκνζπνλδία δηνηθείηαη από είθνζη έλα (21) κέιε πνπ εθιέγνληαη θάζε
ηξία (3) ρξόληα κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε ςεθνδέιηηα από ην πλέδξην
ησλ Αληηπξνζώπσλ ζσλ ζσκαηείσλ.
2. Η Γηνίθεζε ζπγθαιείηαη κέζα ζε 10 κέξεο από ηελ εθινγή ηεο από
ηνλ πιεηνςεθίζαληα ύκβνπιν θαη ζπγθξνηείηαη ζε ώκα. Δθιέγεη κεηαμύ
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ησλ πκβνύισλ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ην Γεληθό Γξακκαηέα, ηνλ
Αλαπιεξσηή

Γελ.

Γξακκαηέα,

ηνλ

Οξγαλσηηθό

Γξακκαηέα,

ηνλ

Αλαπιεξσηή Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα , ηνλ Σακία θαη ηνλ Έθνξν.
Β.

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ
Η Γηνίθεζε είλαη ην εθηειεζηηθό όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρεη ηα

παξαθάησ θαζήθνληα εθηόο από ηα εηδηθόηεξα πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο
δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ απηνύ.
1.

Σελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Σαθηηθώλ, Έθηαθησλ θαη Δηδηθώλ
πλεδξίσλ ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο δύλακεο
ηεο Οκνζπνλδίαο.

2.

Σελ

εθαξκνγή

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

Καηαζηαηηθνύ

θαη

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ πνπ πεξηγξάθνληαη γη’ απηό.
Πξνζιακβάλεη

θαη

απνιύεη

ηνπο έκκηζζνπο ππαιιήινπο

θαη

ζπλεξγάηεο ηεο Οκνζπνλδίαο θαζνξίδνληαο θαη ηελ ακνηβή ηνπο.
Φξνληίδεη γηα όια ηα δεηήκαηα ησλ ζσκαηείσλ.
πληάζζεη ηελ Γηνηθεηηθή ινγνδνζία δηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γελ.
Γξακκαηέα θαη ηελ ηακηαθή ινγνδνζία κε ηνλ Σακία θαη ηηο ππνβάιιεη
γηα έγθξηζε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε (πλέδξην).
3.

Παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ησλ ζσκαηείσλ ηεο Γύλακεο
ηεο θαη ηεο Γελ. πλέιεπζεο ηνπο, νξίδνληαο από ηα κέιε ηεο
εθπξνζώπνπο πνπ ζα παξεπξεζνύλ ζε απηέο κε δηθαίσκα ιόγνπ.

4.

πγθαιεί ζε θνηλέο ζπζθέςεηο ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ ζσκαηείσλ
κειώλ ηεο όισλ ή θαη κέξνπο ηνπο όηαλ ην θξίλεη ζθόπηκν.

5.

Αλ απεξγεί ζσκαηείν θαη εγθξίλεη ηελ από θνηλνύ δηαρείξηζε ηεο
απεξγίαο κε ηελ Οκνζπνλδία, ε Γηνίθεζε ζπκκεηέρεη θαη βνεζάεη γηα
ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ ζσκαηείνπ Β.

6.

Κεξύζζεη Παλειιαδηθέο ή πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο απεξγίεο όισλ ησλ
ζσκαηείσλ κειώλ ηεο.

7.

Τπνβάιεη ιεπηνκεξή έθζεζε ησλ ελεξγεηώλ ηεο ζε θάζε

Γεληθή

πλέιεπζε ησλ Αληηπξνζώπσλ θα ινγνδνηεί γηα όιεο ηηο πξάμεηο θαη
ελέξγεηεο ηεο.
8.

Δλεξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Καηαζηαηηθνύ θα ηνπ Νόκνπ κε ηνλ θαηά
ηελ θξίζε ηεο ελδεδεηγκέλν ηξόπν γηα ηελ ιύζε ησλ δηαθόξσλ
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δεηεκάησλ ησλ ζσκαηείσλ κειώλ ηεο θαη γηα ηελ δηεθδίθεζε θαη ηελ
πξναγσγή ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο.
9.

Η Γηνίθεζε ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε έμη (6) κήλεο κεηά από
Πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ή ησλ λνκίκσλ
αλαπιεξσηώλ ηνπο, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο
Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο.

10.

Η Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ νη παξόληεο είλαη νη κηζνί ζπλ
έλαο από ηνπο πκβνύινπο , παξεπξίζθεηαη δε απαξαίηεηα ν
Πξόεδξνο ή ν Αληηπξόεδξνο θαη ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ησλ
αλσηέξσ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ή ν Αλαπιεξσηήο Γελ. Γξακκαηέαο.
Οη απνθάζεηο παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ.

11.

Μέινο ηεο Γηνίθεζεο, εθ’ όζνλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απνιέζεη ηελ
ηδηόηεηα

απηή,

αληηθαζίζηαηαη

από

ην

πξώην

θαηά

ζεηξά

ζηαπξνδόηεζεο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ ςεθνδειηίνπ από ην
νπνίν πξνέξρεηαη.
12.

Μέινο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα γηα ηξεηο πλεδξηάζεηο εθπίπηεη
ηνπ Αμηώκαηνο κε απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο.

Άξζξν 16

ΔΚ Σ Δ Λ Δ  Σ Ι Κ Η

ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Ο Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, ν Αλαπιεξσηήο
Γεληθόο

Γξακκαηέαο,

ν

Οξγαλσηηθόο

Γξακκαηέαο,

ν

Αλαπιεξσηήο

Οξγαλσηηθόο Γξακκαηέα, ν Σακίαο, ν Έθνξνο θαη έλαο (1) Γξακκαηέαο, πνπ
αλαδεηθλύνληαη θαηά ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ώκα απνηεινύλ ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη αληίζηνηρα απνηεινύλ

ην Πξνεδξείν ηνπ Γηνηθ.

πκβνπιίνπ, όξγαλν επηθνξηηζκέλν κε ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο
Γηνίθεζεο θαζώο θαη ηελ εηζήγεζε – πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ ζ’ απηή.
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε ηξεηο (3) κήλεο θαη
έθηαθηα κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ή
ησλ λόκηκσλ αλαπιεξσηώλ ηνπο ή όηαλ ην δεηήζνπλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηεο.
Έρεη απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) κειώλ ηεο θαη απνθαίλεηαη
ζηηο δηάθνξεο αξκνδηόηεηεο ηεο κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ
ζηελ πλεδξίαζε.
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Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, εθηόο από ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο
Γηνίθεζεο, εηζεγείηαη πξνο απηή ηελ πξνεηνηκαζία όισλ ησλ

ζεκάησλ

Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο πνπ ζπδεηνύληαη ζηηο ηαθηηθέο ηεο ζπλεδξηάζεηο θαζώο
θαη ζηηο έθηαθηεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν ηεο αλαηεζεί από ηελ
Γηνίθεζε.
Αθόκα ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηόηεηα ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζηα νπνία απνθαζίδεη εθ’ όζνλ ηεο παξαζρεζεί ε
αληίζηνηρε εμηνζηνδόηεζε από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ όινπ αξηζκνύ
ησλ κειώλ ηεο Γηνίθεζεο.
Σνλ ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηε
δηεύζπλζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο έρεη ν Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ θσιύεηαη ν Αληηπξόεδξνο.
Οη Απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
θαηαρσξνύληαη

ζην

Βηβιίν

Πξαθηηθώλ

Γηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ

θαη

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο.
Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ
δηαθώλεζε γηα νξηζκέλν ζέκα ή δελ παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε πνπ πάξζεθε
νξηζκέλε απόθαζε, δελ επζύλεηαη γη’ απηή ηελ απόθαζε.
Άξζξν 17

ΠΡΟΔΓΡΟ

–ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ

Ο Πξόεδξνο ηεο Γηνίθεζεο εθπξνζσπεί ηελ Οκνζπνλδία ζε όιεο ηηο
Αξρέο: Γηνηθεηηθέο, Γηθαζηηθέο, Γηαηηεηηθέο θαζώο θαη απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο.
Πξνεδξεύεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηνίθεζεο, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη
ζηηο Παλειιαδηθέο

θαη Σνπηθέο

Γξακκαηέα ηα ζέκαηα

ζπζθέςεηο. Καηαξηίδεη κε ηνλ Γεληθό

ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηεπζύλεη ζπδεηήζεηο,

ππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηα έγγξαθα, ηα Πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο θαζώο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε
κε ηελ Γηνίθεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Οκνζπνλδίαο.
Τπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία ηα εληάικαηα
εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκώλ θαη θξνληίδεη

γηα ηελ πηζηή

εθαξκνγή ηνπ

Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Σνλ Πξόεδξν , ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο, απνπζίαο ή άξλεζεο ζηελ
εθηέιεζε ησλ θαηαζηαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ, αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο
20

ζε όιεο ηνπ ηηο δηθαηνδνζίεο θαη αξκνδηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην
Καηαζηαηηθό απηό.
Ο Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο καδί κε ηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή.
Άξζξν 18

ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ- ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΔΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ο

Γεληθόο

Γξακκαηέαο

εθηόο

από

ηηο

ζπλαξκνδηόηεηεο,

πνπ

αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν ηνπ Καηαζηαηηθνύ, επηκειείηαη ηε
ζύληαμε ησλ Πξαθηηθώλ, δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία, θξαηάεη ηηο ζθξαγίδεο θαη
έρεη ηελ επζύλε γηα ην Αξρείν, ην Πξσηόθνιιν, ην Μεηξών θαη ζπλππνγξάθεη
κε ηνλ Πξόεδξν όια ηα έγγξαθα, ηα εληάικαηα πιεξσκώλ θαη εηζπξάμεσλ
θαη ηα Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ή απνπζίαο
αλαπιεξώλεη ν Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο ζε όιεο ηηο δηθαηνδνζίεο
θαη αξκνδηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην Καηαζηαηηθό απηό.
Άξζξν 19

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ- ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ
ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ο Οξγαλσηηθόο Γξακκαηέαο έρεη ηηο πην θάησ αξκνδηόηεηεο:
Α) Δπηκειείηαη ηελ νξγάλσζε ησλ πλεδξίσλ θαη ησλ ζπζθέςεσλ ησλ
Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ θαη Πξνέδξσλ – Γελ. Γξακκαηέσλ ησλ
ζσκαηείσλ κειώλ ηεο Οκνζπνλδίαο.
Β) Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία δξάζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ζσκαηείσλ
κειώλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ππνβάιιεη πξνο ηελ Γηνίθεζε εθζέζεηο γηα
ηελ θαιύηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπο΄.
Γ) Γηαρεηξίδεηαη όια ηα νξγαλσηηθά ζέκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο κεηά από
ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ θαη αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο. Με
ηελ απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα ηνπ
θαζήθνληα.

21

αλαηεζνύλ θαη

άιια

Σνλ Οξγαλσηηθό Γξακκαηέα ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο ή
απνπζίαο αλαπιεξώλεη ν Αλαπιεξσηήο Οξγαλσηηθόο Γξακκαηέαο ζε όιεο
ηηο δηθαηνδνζίεο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ.
Άξζξν 20

Σ Α Μ Ι Α 

Ο Σακίαο ελεξγεί ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηεο Οκνζπνλδίαο κε
εληάικαηα ππνγξαθόκελα από ηνλ ίδην, ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα.
Σεξεί ηα νηθνλνκηθά βηβιία ηεο Οκνζπνλδίαο ζηα νπνία θαηαρσξεί κε
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο θάζε κήλα.
πληάζζεη

ηνλ εηήζην

νηθνλνκηθό

Απνινγηζκό- Ιζνινγηζκό θαη

Πξνϋπνινγηζκό θαη ηνπο ππνβάιιεη ζηελ Γηνίθεζε γηα έγθξηζε.
Καηαξηίδεη ηνλ Απνινγηζκό – Ιζνινγηζκό ηεο ηξηεηίαο θαη ζρεδηάδνπλ
Πξνϋπνινγηζκνύο ηεο λέαο ηξηεηίαο ηνπο νπνίνπο, αθνύ πξνεγθξηζνύλ από
ηελ Γηνίθεζε, ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Σαθηηθό πλέδξην

ησλ

Αληηπξνζώπσλ.
Σηο εηζπξάμεηο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο αλαγξάθεη ζε δηπιόηππν
Μπινθ Δηζπξάμεσλ θαη κε βάζε ηηο αξηζκεκέλεο απνδείμεηο λα ελεξγεί ηηο
εγγξαθέο ζηα Βηβιία ηνπ Σακείνπ αλαγξάθνληαο ηνλ ζρεηηθό αξηζκόο ηνπο.
Ο Σακίαο ππνρξεώλεηαη λα θαηαζέζεη ζε Διιεληθέο Σξάπεδεο ή ζην
Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην ζε θνηλό ινγαξηαζκό κε ηνλ Πξόεδξν ηα ρξήκαηα
ηεο Οκνζπνλδίαο, πέξαλ από ην πνζό εθείλν πνπ θαζνξίδεη κε απόθαζή ηεο
ε Γηνίθεζε λα βξίζθεηαη ζην Σακείν ηεο Οκνζπνλδίαο.
Ο Σακίαο επζύλεηαη γηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε θαη

πιεξσκή ησλ

νηθνλνκηθώλ αμηώζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη γηα θάζε
απώιεηα λνεκάησλ ή αλσκαιία ζηελ δηαρείξηζή ηνπ.
Σνλ

Σακία

ζε

πεξίπησζε

θσιύκαηνο

ή

απνπζίαο

ηνπ

ηνλ

αλαπιεξώλεη έλα Μέινο ηεο Γηνίθεζεο νξηδόκελν απ’ απηόλ ζε όιεο ηνπ ηηο
δηθαηνδνζίεο θαη αξκνδηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ην Καηαζηαηηθό απηό.
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Άξζξν 21

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΦΟΡΟΤ

Ο Έθνξνο θξνληίδεη γηα ηελ πεξηνπζία ηεο Οκνζπνλδίαο, γηα ηηο
δηαιέμεηο, ηηο ςπραγσγηθέο

θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, ηηο

εθδξνκέο,

ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο.
Άξζξν 22

ΔΠΙΣΡΟΠΔ

Με απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο κπνξνύλ λα ζπγθξνηεζνύλ επηηξνπέο από
ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζσκαηείσλ κειώλ πνπ ζε ζπλεξγαζία κε

ηε

Γηνίθεζε ζ’ αλαιακβάλνπλ θαη ζα θέξλνπλ ζε πέξαο δηάθνξεο δνπιεηέο πνπ
πξνγξακκαηίδνληαη από ηελ Γηνίθεζε.
Δπίζεο ζπγθξνηεί επηηξνπέο λέσλ γηα ηελ κειέηε ησλ εηδηθώλ ηνπο
πξνβιεκάησλ. Μέιε ησλ Δπηηξνπώλ κπνξνύλ λα νξίδνληαη θαη κέιε ησλ
ζσκαηείσλ ηεο δύλακεο ηεο Οκνζπνλδίαο. Οη επηηξνπέο ιεηηνπξγνύλ θάησ
από ηελ επζύλε κέινπο ηεο Γηνίθεζεο.
Άξζξν 23

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Μαδί κε ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο εθιέγεηαη θάζε ηξία (3) ρξόληα ηξηκειήο
Διεγθηηθή Δπηηξνπή κε αξκνδηόηεηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο
Γηνίθεζεο, όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Οκνζπνλδίαο.
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή δηεμάγεη ηαθηηθό νηθνλνκηθό έιεγρν θάζε ρξόλν
ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Οκνζπνλδίαο, ζηα πξαγκαηνπνηεζέληα
έζνδα, ηηο πεγέο ηνπο θαη ηηο δαπάλεο
ππνβάιιεη ηηο εθζέζεηο ηεο

πνπ έγηλαλ

θαη ζηελ ζπλέρεηα

ζηελ Γηνίθεζε θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε

(πλέδξην) ησλ Αληηπξνζώπσλ.
Σα όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο θαη θύξηα ν Σακίαο ππνρξεώλνληαη λα
εκθαλίζνπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ νηθνλνκηθώλ βηβιίσλ ηνπ Σακείνπ, ησλ
απνδείμεσλ θαη εληαικάησλ , ησλ κεηξεηώλ ρξεκάησλ,
Καηαζέζεσλ Σξάπεδαο θαη θάζε άιινπ νηθνλνκηθνύ
ζηνηρείνπ πνπ ζα δεηήζεη ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή.

23

ηνπ βηβιηαξίνπ
ή δηαρεηξηζηηθνύ

ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζνύλ δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ε
Διεγθηηθή Δπηηξνπή ελεκεξώλεη έθηαθηα ηελ Γηνίθεζε πνπ νξίδεη θαη

ηα

ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο ηα νπνία θαη εηζεγείηαη.
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία κε παξόληα ηα δύν (2)
από ηα ηξία (3) κέιε ηεο.
Η Διεγθηηθή Δπηηξνπή νξίδεη κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ηνλ Πξόεδξν πνπ
ηελ ζπγθαιεί ζε πλέδξην θαη ζπγρξόλσο δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο ηεο.
Άξζξν 24

ΣΗΡΟΤΜΔΝΑ

ΒΙΒΛΙΑ

Η Οκνζπνλδία ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα πην θάησ βηβιία:
Α) Μεηξών Μειώλ,
Β) Πξαθηηθώλ πλεδξίσλ Αληηπξνζώπσλ,
Γ) Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Γηνίθεζεο,
Γ) Πξαθηηθώλ πλεδξηάζεσλ Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο,
Δ) Δηζπξάμεσλ θαη Πιεξσκώλ,
Σ) Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηεο Οκνζπνλδίαο.
Άξζξν 25

ΤΝΓΙΑΚΔΦΔΙ

Η Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί, όηαλ ην θξίλεη ζθόπηκν λα
ζπγθαιέζεη

ηνπηθέο πλδηαζθέςεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ ησλ

ζσκαηείσλ κειώλ ηεο γηα δηαθώηηζε, ελεκέξσζε θαη πξνβιεκαηηζκό πάλσ
ζηα δηάθνξα Κιαδηθά θαη εξγαηνθνηλσληθά δεηήκαηα κηθξήο θαη
ζεκαζίαο. Οη απνθάζεηο ηεο ηνπηθήο πλδηάζθεςεο ησλ
πκβνπιίσλ έρνπλ ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα

κεγάιεο

Γηνηθεηηθώλ

θαη δελ δεζκεύνπλ ηε

Γηνίθεζε.
Άξζξν 26

ΦΡΑΓΙΓΑ

-

ΛΑΒΑΡΟ

Η Οκνζπνλδία έρεη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή, θπθιηθά θέξλεη ηελ
επσλπκία ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζην θέληξν ηελ αλαπαξάζηαζε εθζθαθέα..
Μπνξεί λα έρεη θαη ιάβαξν κε ηηο ίδηεο άλσ παξαζηάζεηο ηεο
ζθξαγίδαο.
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Άξζξν 27

ΛΟΙΠΔ

ΓΙΑΣΑΞΔΙ

1). Η 1ε Μάε, κέξα ηαμηθή πάιεο θαη αιιειεγγύεο ησλ εξγαδνκέλσλ
όινπ ηνπ θόζκνπ, γηνξηάδεηαη κε απεξγία όισλ ησλ κειώλ πνπ αλήθνπλ ζηηο
νξγαλώζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ κλήκε ηεο εξσηθήο ζπζίαο ησλ
πξσηνπόξσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαζώο θαη ζαλ
αγσληζηηθήο

εηνηκόηεηαο

γηα

ηελ

δηεύξπλζε

θαη

εθδήισζε

πεξηθξνύξεζε

ησλ

δηθαησκάησλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.
2) ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο ρνξεγνύληαη απνδεκηώζεηο εκεξαξγηώλ θαη
εμόδσλ θίλεζεο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαζρνινύληαη

γηα ππνζέζεηο ή

αλάγθεο ηεο Οκνζπνλδίαο θαζνξηδόκελεο κε απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο κέζα
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιεπόκελνπ αληηζηνίρνπ θνλδπιίνπ ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό
ηεο Οκνζπνλδίαο.
3)

Οηηδήπνηε

δελ

πξνβιέπεηαη

από

ην

θαηαζηαηηθό

απηό

ζπκπιεξώλεηαη θαη ξπζκίδεηαη από ηελ Ννκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηηο
επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο.

Αζήλα, 28 Ννέκβξε 1993
ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑΜ. ΑΡΡΗ
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