Άρθρο 17ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1. Τν Σπλέδξην (Γ.Σ.) ησλ αληηπξνζώπσλ είλαη αλώηεξν όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο
επηιακβάλεηαη δε όισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ηεο Οκνζπνλδίαο δειαδή:
o

Εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ απνινγηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ ρξόλνπ θαη
ςεθίδεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ επόκελνπ.

o

Δηελεξγεί έιεγρν ησλ Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ πξάμεσλ ηνπ Δ.Σ.

o

Εθιέγεη από ηνπο αληηπξνζώπνπο 19κειή Δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη
αληηπξνζώπνπο γηα ην Σπλέδξην ηεο Αλώηεξεο Σπλδηθαιηζηηθήο Οξγάλσζεο.

o

Τξνπνπνηεί ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο, ην παξόλ Καηαζηαηηθό.

o

Απνθαζίδεη γηα όια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ζσκαηεία ηεο δύλακεο ηεο
Οκνζπνλδίαο.

o

Απνθαζίδεη γηα όια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ παξόλ
Καηαζηαηηθό.

2. Τν ηαθηηθό Σπλέδξην ησλ αληηπξνζώπσλ (Γ.Σ.) ζπγθαιείηαη θάζε ρξόλν ην πνιύ κέζα ζην
πξώην ηξίκελν από ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, κε έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Δ/Σ
πξνο ηνπο αληηπξόζσπνπο ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ ηελ ζύγθιεζε ηνπ. Καηά ην Σπλέδξην
απηό (Γ.Σ.) κπαίλνπλ γηα έγθξηζε θαη έιεγρν ησλ κειώλ:
o

Δηνηθεηηθόο απνινγηζκόο (Δ.Σ.)

o

Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ θαη ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ
επόκελνπ.

o

Η έθζεζε ηεο Εμειεγθηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε.

o

Κάζε άιιν ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη από ηελ Δηνίθεζε.

3. Έθηαθην Σπλέδξην (Γ.Σ.) ζπγθαιείηαη, όηαλ ην θξίλεη ζθόπηκν ή αλαγθαίν ε Δ/Σ ηεο
νκνζπνλδίαο κε απόθαζε ηεο ή όηαλ δεηήζνπλ ηελ ζύγθιεζε ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ
ηακεηαθά εληάμεη ζσκαηείσλ-κειώλ ηεο, κε έγγξαθε αίηεζε πξνο ην Δ/Σ πνπ ζα νξίδεη θαη
ηα ζέκαηα γηα ζπδήηεζε. Η Δ/Σ είλαη ππνρξεσκέλε ηόηε λα ζπγθαιέζεη ην Σπλέδξην (Γ.Σ.)
κέζα ζ’ έλα κήλα από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
4. Καηά ηελ δηάξθεηα ηαθηηθώλ ή έθηαθησλ Σπλεδξίσλ(Γ.Σ.) θαη κε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Δηνίθεζεο ηα παξεπξηζθόκελα κέιε κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνύ εθιέγνπλ Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν
θαη Γξακκαηέα πνπ απνηεινύλ θαη ην Πξνεδξείν ησλ Γ.Σ. Με ηνλ ίδην ηξόπν εθιέγνπλ θαη
ηξηκειή επηηξνπή (ςεθνιέθηεο) κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ππεύζπλνπο γηα όιεο ηηο
ςεθνθνξίεο πνπ ζα παίξλνληαη ζην ρώξν απηό.

5. Τα έμνδα άθημεο θαη παξακνλήο ησλ αληηπξνζώπσλ βαξύλνπλ ηηο νξγαλώζεηο ηνπο εθηόο
αλ δηαθνξεηηθά απνθαζίζεη ε Δηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο.
6. Σηηο

Γεληθέο

Σπλειεύζεηο

ησλ

αληηπξνζώπσλ(ηαθηηθέο-ή

έθηαθηεο)

ζπκκεηέρεη

πξνζθαινύκελνο από ηελ Δηνίθεζε θαη έλαο αληηπξόζσπνο ηεο ΓΣΕΕ πνπ νξίδεηαη έγγξαθα
από ηελ Δηνίθεζε ηεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.

